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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

  االثن 1 ذو  القعدة  1429هـ  29  ديسمبر  2008

«رجل القـلعة».. هل تـذكر هذا الـعرض? أكيـد تذكره
حـتى لـو كـنت مـثـلى طـريح الـفـراش وحـرارتك فوق
األربــعــ ومن شـدتــهــا دخــلت فى دور «خــطــرفـة»..

تماماً مثل بطل هذا العرض فى أيامه األخيرة.
رجل القـلـعـة من الـعـروض احملـترمـة نـصـاً وتـمـثيالً
.. هذا العرض من إنتاج 1998 لكنه مازال وإخراجاً
مــسـتــمـراً حـتـى الـيـوم.. يــغـيب كــام شـهــر ثم فـجـأة
يطـلق تـوفـيق عبـد احلـمـيد حلـيـته ويـتم استـئـناف
العرض.. مرة فـى القاهرة وأخرى فـى األسكندرية..
ـكـن تـعـتــبـر دوالـيك «مــرة بـعـد وهـكــذا دوالـيك.. 
ـكن تـعـتـبـرهـا مـرة» كـمـا ورد فى مـعـاجم الـلـغـة و
ـكن تـعـتـبـرهـا «الـدوالى» الـتى تـظـهـر «دواء لك» و
فى الــســـيــقــان من كـــثــرة الــوقـــوف.. حــرارتى فــوق

ريض حرج. األربع وليس على ا
لـــسـت ضـــد اســـتـــمـــرار عـــرض مــــســـرحى كل هـــذه
السنـوات.. هناك عروض تـقدم فى إجنلتـرا وأمريكا
منـذ أكثر من 40 عامـاً.. عشـر سنـوات ليـست كـثيرة
عـــلى عــــرض كـــتب نـــصـه أبـــو الـــعال الــــسالمـــونى
ـنعم وقـام ببـطولـته فنان فى وأخـرجه ناصر عـبد ا
ـاذا اإلصرار على حجم تـوفيق عبـد احلمـيد.. لكن 
الـقــاهـرة واألســكـنــدريـة فــقط.. عـرض نــاجح مـثل
نيا اذا ال يشـاهده أهالى سوهاج أو ا «رجل القلعة» 
أو قــنــا.. هــنــاك مــســارح جــيــدة فى هــذه األقــالــيم
وهـنـاك جـمـهـور مـتــعـطش لألعـمـال الـتى من هـذه
ـهم أن يطـلـعوا الـنـوعـية.. وهـنـاك مـسرحـيـون من ا
عـلى هـذه الـتـجـارب حيـث إن الـفـرصة ال تـتـاح لـهم

جميعاً للحضور إلى القاهرة وارتياد مسارحها.
الـبـعض يـقـول إن تـوفـيق عـبـد احلـمـيـد صـار جنـماً
اآلن ومـن الــصــعـب أن يــقــضى 15 أو 20 يـــومــاً فى
الـصـعيـد نـظراً الرتـباطه بـالـتصـويـر فى مسـلسالت
تــلـيــفـزيــونـيــة وغــيـرهــا.. طـبــعـاً أنــا أبــصم لـفــكـرة
جنـــومــيــة تــوفــيق عــبــد احلـــمــيــد بــالــعــشــرة وهــو
يـــســتــحـــقــهــا مـن زمــان وال أســتـــطــيع أن أطـــالــبه
سلسل فى مـقابل عرض مسرحى فى بالتضـحية 
األقــالـيم هــذا كالم فـارغ وال يـصح أن يــقـوله عـاقل
.. لـكن أكــيـد حــتى لـو كــانت حــرارته فـوق األربــعــ
تـوفـيق عـبد احلـمـيد لـيس مـحـجوزاً 365 يـوماً فى
الـعـام.. أكــيـد هــنـاك فـتــرات يـكــون فـيـهــا مـتــفـرغـاً
ـكن خـاللهـا الـقـيـام بـجـولـة فى صـعـيد لـلـمـسرح 
مصر.. الـلهم إال إذا كان هـواء األسكندريـة موصوفاً
ـاذا ال لــلــعــرض فى حـالــة انــتــقـاله مـن الـقــاهــرة 
ـفروض أن تـتـحـرك هـذه الـعـروض إلى األقـالـيم.. ا
هـنــاك بـروتـوكـوالً بـ هــيـئـة قـصـور الــثـقـافـة وبـ
الــبـيت الـفــنى لـلـمــسـرح يـقــضى بـتــبـادل الـعـروض
بينهما.. أرجو أن تكون صالحيته مازالت مستمرة..
وأرجو أن يتم تـنفيـذه فى أقرب فرصـة ويا ريت نبدأ
بـ«رجل القـلعة» الـذى سيذهب إلى األسـكندريـة بعد
أيام فى عز الثلج.. الصـعيد أرحم وأكثر دفئاً.. وفيه

أيضاً ما حتبون!!

 32  صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 77-  السنة الثانية

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
رايا تصور جمالى جديد.. حمام سباحة  محاط با

سرح العائم على خشبة ا

مصمم الديكور هرب من كآبة الرمادى إلى مرح األحمر

ـــا - ســـيـــرى جـــمـــهــور لـــلـــمـــرة األولى - ر
ـــســـرحى «يـــا دنـــيـــا يــا حـــرامى» الـــعـــرض ا
ـسـرح الـعـائم حـمـام سـبـاحـة عـلى خـشـبـة ا
«فـاطـمـة رشـدى» فى مـشـهـد تـدور أحـداثه
فى إحدى القرى السياحية الفاخرة جداً.
ــغــامــرة.. حتــدث مــصــمم ــشـــهــد / ا عن ا
الــديــكـور د. مــحــمــود ســامى لـ«مــســرحــنـا»
ـسرح قائالً: قـمنـا بـ«مد» مـساحـة خشـبة ا
ـــشــــهـــد ووضـــعـــنـــا حـــمـــام من أجل هـــذا ا
الـسبـاحـة عـلى اخلـشبـة بـحـثـاً عن «صورة»

ا تكون غير مسبوقة. يزة ر
وأضــاف: من أجـل رؤيــة اخلــشـــبــة وحــمــام
الـسبـاحة بـشكل واضح حـتى فى الصـفوف
األخـــــيــــرة وضـــــعــــنــــا مـــــرايــــا عــــلـى جــــوانب
اخلـشبة بـزوايا معيـنة تسـاعد على وضوح

الصورة.
حمام السباحة ليس هو اإلضافة البصرية
الوحيـدة فى العرض الذى رفع الستار عنه
هـذا األسبوع فـهناك أيضـاً تغيـير جوهرى
سرح الـذى حتول لونه من احتاج حـائط ا
الـرمـادى إلى األحــمـر وهـو الـتــغـيـيـر الـذى
يــفـسـره د. مـحـمـود سـامى بـأنه كـان يـرغب
ـكان فى إضـافة «دفء» و«حـميـمـية» إلى ا
مــــــشــــــيــــــراً إلى أن مــــــســــــارح أوربــــــا حتـــــول

معظمها إلى اللون األحمر.
وقــال سـامـى إنه وجــد فى الــلــون الــرمـادى
كآبة ال تتناسب وأجواء العمل الذى يفيض
مرحاً وكومـيدياً. البحث عن أفـكار بصرية
مبـتكرة واالسـتقرار عـليهـا بعد الـتشاور مع
اخملرج لـم يسـتغـرق - باعـتراف د. مـحمود
ســامـى - وقــتـاً طــويـالً ولــكن الــتــنــفــيــذ هـو

فى اللون الرمادى كآبة ال تتناسب و أجواء
العمل الذى يفيض مرحاً وكوميديا
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 «الباب اخللفى »
 و« الفاكهة احملرمة»
نصان داخل العدد

سرح  عمال الديكور أثناء تنفيذ حمام السباحة على خشبة ا

ـــتـــبـــادل فى الـــتـــعـــامل بـــ فـــريق الـــعـــمل ا
. جنوماً وفنان وفني

الـذى اسـتـغـرق وقـتـاً ومـجـهـوداً مـرعـباً عـلى
حــــد تــــعـــــبــــيــــره وإن خــــفـف من عبء هــــذا
اجملهود - كـما يقول سـامى - أجواء العمل
الـــتـى ســـادهـــا الـــود وروح األســـرة والـــرقى

الية لعام 2008 نح ا الصندوق العربى  يعلن أسماء الفائزين با

 «سى على وتابعه قفة» .. فن إهانة ألفريد فرج

رجل القلعة

عـماد الـدين مـحرز - مـصـر جبـير
ــــــلــــــيــــــحـــــان - مــــــفــــــضى حــــــمــــــود ا
ـنـح فى مـجـال الـســعـوديـة. وفــاز بـا
ــــوســـيــــقى كـل من: ســـالـم جـــريس ا
الـــــنــــحــــاس-األردن عـــــمــــرو صالح
عــبـد الـعــزيـز بــيـومى- مــصـر عـلى

عبدالله فجر- العراق.
أمــــا مـــنح الــــصـــنــــدوق الـــعــــربى فى
مـجال اإلنـتاج الـسيـنمـائى فقـد فاز
بــهــا: عـلــيــاء أرصــغــلى- فــلــســطـ

مــاهــر أبــو ســمــرا- لــبــنــان هــالــة 
لـطفى- مـصر  لـيـانة عـبد الـرحيم
بـدر- فــلـسـطــ سـمـيــر عـبـدالـله-
مـصــر عالء حــلــيـحـل- فـلــســطـ

ســيـــنـــمــا وذاكـــرة -اجلـــزائــر مـــيــار
الـرومى- سـوريــا مـنـظـمــة الـتـجـمع
ـقـراطـيـة – الـثـقـافـى من أجل الـد
ــلــكــيــة كــربالء- الــعــراق الــهـــيــئــة ا
لألفالم- األردن  مـسـرح احلـرية-
فــــلــــســـطــــ حــــيـــدر خــــلــــو بـــارح -

ر-السودان.  العراق صالح ا
وأعـــلـــنت إدارة الـــصــنـــدوق الـــعــربى
ؤتـمر عن لـلثـقافـة والـفنـون خالل ا
البدء فى اإلعالن عن تـلقى طلبات
ــنح لــعــام 2009 بــدايــة من مــارس ا

القادم.

عـــقــــدت إدارة الـــصـــنـــدوق الـــعـــربى
لـلـثـقـافـة والـفـنـون مـؤتـمـرا صـحـفـياً
ــــــــاضـى لـإلعـالن عن األســـــــبــــــــوع ا
ـــالـــيـــة ـــنح ا أســـمـــاء الـــفـــائـــزيـن بـــا
اخملـصـصــة لـلــفـنــانـ والـكــتـاب فى
دورة هذا العام 2008 وهى السنة

الثانية من عمل الصندوق.
ـــــنح جـــــاءت أســــمـــــاء الـــــفــــائـــــزين 
الــــصـــــنـــــدوق فى مــــجـــــال الــــفـــــنــــون
األدائـيـة كالـتـالى أميـر نـزار زعبى-
فــلــســطـ لــيــلى حــسن سـلــيــمـان-
مـصــر مــســرح الـنــزهــة احلــكـواتى
ـــــــســــــرح الـــــــوطـــــــنى ـــــــعــــــروف بـــــــا ا
الــفـــلـــســطـــيــنـى-فــلـــســـطــ مـــاريّــا
كـــريـــســتـى- لــبـــنـــان أدهم مـــحـــمــد
مـــحــــمــــد حـــافظ - مــــصـــر خــــلـــود
نـاصر- لـبـنان نـعـمة نـعـمة- لـبـنان

. فرنسوا أبوسالم – فلسط
وفى مـجال نـشـاط الـتـعـاون الـعربى
فــــازت بـــروآكــــشن فــــيـــلم - شــــركـــة
عــروة الـنـيــربـيــة وشـركــاه - سـوريـا
بــســام الــبــارونى- مــصــر تــعــاونــيــة
عــــــــمـــــــان لألفـالم- األردن الـــــــيـــــــد
الـــــعــــلـــــيــــا- الـــــســــودان شـــــاشــــات-
فــلـــســطـــ اجلــمـــعــيـــة الــلـــبــنـــانــيــة
ـسـتـقـلـة  –مـتـروبـولـيس لـلـسـيـنـمـا ا
ســيـــنـــمــا- لـــبـــنــان الرا اخلـــالــدى 
وشـهيـرة عيـسى- مـصر/فـلسـط
شركة إيـقاع األردن للفنون-األردن
إســــمــــاعـــــيل مــــحـــــمــــد إســــمـــــاعــــيل

الـنــاظـر- مــصـر جتــمع الــبـاحــثـات
الــــلـــــبـــــنـــــانــــيـــــات- لـــــبـــــنــــان  رواق-
.   أمـا أســمـاء الــفـائـزين فــلـسـطــ
ــنح الــصــنـدوق الــعــربى لــلــثــقــافـة
والفنون فى مجـال الفنون البصرية
فـــهـم: هـــدى أبـــو فـــارس - لـــبـــنـــان
اجلـــمـــعـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيــنـــيـــة لـــلـــفن
ـــيـــة الــــدولـــيـــة ــــعـــاصـــر/ األكــــاد ا
لـلـفـنـون- فـلـسـطـ ر القـاضى-
الــــــعـــــــراق يــــــزن مــــــحـــــــمــــــد غــــــازى
اخلـــلـــيـــلى- األردن االحتـــاد الـــعــام
- لـلفـنانـ الـتشـكيـلـي الـسودانـي
الــســودان جـمــعــيــة إبــداع لــتــطــويـر

ــــرئى بـــالــــوسط الــــعـــربى - الــــفن ا
رابـطة الفـنانـ التـشكيـليـ العرب
-فـلـسـطـ مـنـيـرة الـصـلح- لـبـنان
رولى حــلــمـى حــلــوانى- فــلــســطــ

/ - فـــــلـــــســـــطــــ طـــــارق الـــــغـــــصـــــ
الـكـويت. وفى مـجـال األدب فاز كل
مـن: فــــــــــــــيـــــــــــــصــل حـــــــــــــسـن دراج -
فــلــســطـ هــيــثم مــحـمــد إبــراهـيم
ســــرحــــان - األردن عــــمــــاد الــــدين
مـوسى –أبابـيل - سـوريا مـؤسـسة
غــسـان كــنـفــانى الــثـقــافـيــة- روضـة
تأهـيل األطفال - لـبنـان/فلـسط

ـــغـــرب ســـامـــيـــة ســـنـــاء شــــدّال - ا

¿É°ùM ∫OÉY نح  مسئولو الصندوق العربى أثناء إعالن أسماء  الفائزين با

رجل القلعةرجل القلعةرجل القلعةرجل القلعةرجل القلعةرجل القلعةرجل القلعةرجل القلعةرجل القلعةرجل القلعة
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 النصف أجر ..
أزمة تهدد
مسرح الدولة

 النصف أجر ..
أزمة تهدد
مسرح الدولة

 النصف أجر ..
أزمة تهدد
مسرح الدولة

 النصف أجر ..
أزمة تهدد
مسرح الدولة

 النصف أجر ..
أزمة تهدد
مسرح الدولة

 النصف أجر ..
أزمة تهدد
مسرح الدولة

 مراد منير: 
فايزة كمال.. 

الوحيدة التى 
تصلح لدور أميرة
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ـمـثـل من وجـهـة نـظـر آن أوبـرسـفـيـلـد كـائن بـشـرى يـتـلـخص دوره داخل عـمـله فى صـنع > ا
ـكـنه أن يـكون حتـويالً تـامًا الـعالمـات وحتويل ذاته إلى عـالمات إال أن هـذا الـتحـويل ال 
ـسرحـية عمـلية عـنى ومن هنـا تصبح الـعمـلية ا ألن هنـاك دومًا جـزءًا يظل غيـر مكـتسب 

حتويل الكائن البشرى إلى نسق سينمائى.

ـسرحى مـؤكدة - > تـرى أوبرسـفـيلـد صعـوبـة فى عزل الـرمـز فى العـرض ا
ونـؤكـد مـعـهـا - أن أى عـنـصـر فى الـعـرض - ولـو كـان ضئـيـالً - هو جـزء فى
مجموعة يسـتخدم قنوات مختـلفة (بصرية وسمـعية) ويصدر عن مصادر

.( وسيقي مثل ا مختلفة (الضوء الفضاء الديكور ا
سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

29  من  ديسمبر2008  العدد 2977  من  ديسمبر2008  العدد 77

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

ركز القومى للمسرح حل تعي رئيس جديد للمركز. > تقرر جتميد أنشطة ا

السينوغرافيا فى ملف خاص

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

> اخملرج ماهر عبد اجمليد يستعد لتقد مسرحية «عفريت لكل مواطن» للكاتب لين الرملى خالل فبراير القادم.

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

لوحات العددمختارات العدد 
ى للفنان العا
سير لورانس
ا تيدا أ

األجنحة
مازالت
قادرة 
على
الطيران
 فى

بورسعيد 
صـ 14

 عن 
صورة
رأة  ا
وعالقتها
باآلخر

اقرأ 
صـ 12

 اقرأ
إجابات
مراد منير
اجلاهزة
التى ال تقر
بأى تقصير

صـ7

يحدث 
فى مسرح
الهناجر بعث
جديد لنص
من عالم
اخليال

 لعالم الواقع
صـ9

سكون ونسيج سرح ا  ا
الصور الشبحية نحو
مصطلح يحاول د. محمد
زيدان أن يستجليه صـ27

لوحة الغالف  ماذا حدث
لدوستويفسكى حينما
وقف هو واإلخوة

كارامازوف على خشبة
مسرح جامعة ع
شمس..صـ13

 من كتاب «فن االشتباك
مثل السيكودرامى ب ا

شاهدين» تأليف د. مدحت وا
ية الفنون 2005 أبوبكر - أكاد

شكالت مسرح قصور الثقافة مناقشة هادئة 
ــــؤلـــفـــ لــــضـــمــــان قـــاعــــدة كـــبـــيــــرة من ا
ــســـرحـــيــ وبـــالــتـــالى نـــصـــوص كــثـــيــرة ا

جيدة.
 يـتـم تـشـكـيل جلــنـة لـلـقــراءة بـكل فـرع من
الـفــروع الـثــقـافــيـة الــتـابــعـة لــلـهــيـئــة تـكـون

مهمتها:
ـــســـرحــيـــة من 1-  جتـــمـــيع الـــنــصـــوص ا

مؤلفى الفرع.
2 - قراءة هذه النـصوص واختيار اجليد

منها.
3 - رفع الـــنــصـــوص اخملــتــارة إلـى جلــنــة
ــســرح بــالــهــيــئــة وبــذلك الــقــراءة بــإدارة ا
تـخضع النصـوص ألكثر من جلنـة للقراءة

قبل إجازتها لإلنتاج.
ــــســــرحــــيـــة وكـــذلـك حتــــول الـــنــــصــــوص ا
الفائـزة فى مسابـقات الثـقافة الـعامة إلى

سرح. جلنة القراءة بإدارة ا
أرى أن هــــذا اإلجـــــراء يــــتـــــيح الـــــفــــرصــــة
لــــلــــحـــصــــول عــــلى عــــدد غــــيـــر قــــلــــيل من
الــنـصـوص اجلــادة واجلـيــدة تـكــون ركـيـزة

إلنتاج أعمال ذات خطاب درامى جاد.
إنـشـاء شـعب لـلـتـجـارب بـكل فـرع تـشـترك
فــــيــــهــــا وتـــتــــكــــامل كـل الـــشــــعـب الـــفــــنــــيـــة
والــثــقـافــيــة بــالـفــرع (نــادى األدب - نـادى
ــــوســـيــــقـى - الـــفــــنـــون ــــســـرح - فــــرق ا ا

الشعبية - الفنون التشكيلية.... إلخ).
إلنـــــتـــــاج جتـــــارب مــــســـــرحـــــيــــة مـن إبــــداع
الــرواد... وتـكـون مـن مـهـام هــذه الـشــعـبـة
اإلعداد لالحـتفـاالت اخلاصـة باحملـافظة

التى يتبع لها الفرع.
أن يرتـكز إنـتـاج هذه الـشعـبـة على رصـيد
ــوجـودة البس ا ــنــاظـر وا الـديــكـورات وا
ــادى من ــخــازن الــفــرع وعــلـى الــدعم ا

احملافظة إن وجد.
كل هـذه األفـكـار أتـصـور أنـهـا قـد تسـاهم
وارد سـرح بالهـيئة فى ظل ا فى تـطوير ا
ــتــاحــة دون احلــاجــة إلى واإلمـــكــانــيــات ا

تقليص عدد الشرائح.
وفق... والله ا

محمد بحيرى
مخرج مسرحى

أخـــصـــائى مـــســـرح بـــثـــقـــافــة
القليوبية

ــسـرحـى بـالــهــيــئـة تـمــر عــمــلـيــة اإلنــتــاج ا
: رحلت العامة لقصور الثقافة 

1 - مرحلة حتضيرية فنية وإدارية.
 2- مرحلة تنفيذية فنية وإدارية.

رحلة األولى: ا
وتشـمل اخـتيـار اخملـرج لـلـفرق وتـقد
ـقـايـسـات.... ويـطـلب ـشـاريع الـفـنـيـة وا ا
ــرحـــلــة من اخملـــرجــ تــقــد فـى هــذه ا
مـــشــــروع مـــحــــدد فـــيه الــــنص والــــتـــصـــور
الــكـامل إلخـراجه مـوضــحـاً فـيه اخلـطـاب
الـــــدرامى أمـــــاكـن احلـــــذف أو اإلضـــــافـــــة
وأماكن األغانى واالسـتعراضات وأسلوب
اإلخــــــــــــــراج... إلـخ ويــــــــــــــقــــــــــــــدم إلـى إدارة
سرح... ورغم منطـقية ومشروعية هذا ا

إال أن له سلبيات كثيرة منها:
 -1إنـهــا تـعـطى الـفـرصــة حملـتـرفى كـتـابـة
ـــشـــاريع عـــلى الــورق رغـم فــقـــدان عــدد ا
غـــيــر قـــلــيل مـــنــهم لـــلــقـــدرة عــلى حتـــقــيق
أحالمه وتـصوراته عـلى أرض الواقـع فهو
ــلك الــتـــكــنــيك وال اخلــبــرة الــعــمــلــيــة ال 
لك والعكس أيضا صحيح هناك من ال 
قـدرة على صـياغـة أحالمه نظـريا رغم ا
امـــتـالكه الــــقــــدرة واخلـــبــــرة والــــتــــكـــنــــيك

الالزم لتحقيق أحالمه.
 -2قــــد تـــغـــيــــر أرض الـــواقع والــــتـــجـــربـــة
الـعـمـلـيـة خـطـة اإلخـراج وأسـلـوب الـتـناول
كــلــيــة كـل مــا كــتــبه اخملـــرج فى مــشــروعه
ـشـروع إلى مـجـرد جـواز وبـذلك يـتـحـول ا
ــر به اخملــرج إلخــراج الــشــريــحـة مــرور 
ـشـروع عـلى اسم لــذا يـجب أن يـقـتـصــر ا
الـــنص واخلـــطــــاب الـــذى ســـيـــركـــز عـــلـــيه

اخملرج.
رحلة الثانية: مرحلة التنفيذ ا

الــهـيـئـة مـلــيـئـة بـالـكــوادر الـفـنـيـة واإلداريـة
وعــلى مـــســتــوى عــال من الـــكــفــاءة. ولــكن
يــبـقى أن يــتــفـهـم اجلـمــيع مــاهـيــة اإلنــتـاج

الفنى وطبيعته.
وأن تـوضع ضـوابط لـضمـان الـتـزامن ب

اآلليات الفنية واآلليات اإلدارية لإلنتاج.
لـذا يـجب إعداد الـقـائـم بـالـعـمل الـفنى
عن طــــريق إقــــامـــة دورات تــــدريـــبــــيـــة فى
آلــيـــات اإلنــتـــاج الــفـــنى حـــتى نــضـــمن فى
الـنــهـايـة خــبـرات مـتــخـصـصــة فى اإلنـتـاج
بـكل فـرع من فـروع الـثقـافـة عـلى مـسـتوى

اجلمهورية.

 2-المــركــزيـــة الــعــروض واتـــســاع نــطــاق
اخلــــــــدمـــــــة لــــــــيـــــــشــــــــمـل كـل مـــــــكــــــــان فى
اجلمهورية... بـينما عروض البيت الفنى
لــلـمــسـرح تــتـمــركـز فى الــعـاصـمــة وبـعض

الشواطئ.
وللحفاظ على هذه السمات:

ــيـ أوالً: يـجـب أن يـقــتـصــر دور األكـاد
فى مسرح الـهيئـة العامة لـقصور الـثقافة

على:
(الـــتـــخــطـــيط - الـــتـــدريب - اإلشــراف -

تابعة) ا
وتـتـرك كل عـنـاصــر الـعـمـلـيـة الـفـنـيـة بـيـد
الهواة (إخراج - تمثيل - ديكور ومالبس

- تأليف - موسيقى وأحلان.... إلخ).
ثانياً: احلفـاظ على اتساع نطاق اخلدمة
الـــتى يــقـــدمـــهــا مـــســرح الـــهـــيــئـــة الــعـــامــة

لقصور الثقافة.
ـؤكد أما قـضـيـة الكم والـكـيف فـإنه من ا
ـــنــــتـج وتــــنـــوعـه ســــوف يــــفـــرز أن زيــــادة ا
بــالـتــأكـيــد عــدداً ال بـأس به من األعــمـال
ــكن أن يـــلــقى عـــلــيــهــا ــتـــمــيــزة والـــتى  ا
الــضـــوء بــعـــد ذلك وتـــأكــيـــدهــا من خالل
هـرجانات وتـنظـيم برنامج إشراكـها فى ا
ـواقع الثقـافية لتنـقل هذه الـعروض ب ا

فى أنحاء اجلمهورية.

بـــامـــفــــلت الــــدعـــوة اخلــــاص بـــعــــروضـــهـــا
لــلـمـحـال الـتــجـاريـة الـكـبـرى نــظـيـر مـقـابل
ـــفـــتـــوح لـــهـــا مـــادى يـــورد فـى احلـــســـاب ا

والسابق ذكره.
3 - يـسمح بأسـلوب الـراعى الرسمى فى
اإلنـــتـــاج لــبـــعض الـــفـــرق طـــبــعـــاً بـــشــروط
حتددهـا الهـيـئة ويـتحـمل الـراعى تكـاليف

اإلنتاج.
4 - إقـامــة الـعـروض بــرسم دخـول رمـزى

فتوح للفرقة. حصيلته احلساب ا
ــســارح فى فــتــرات تـوقف  5 - تــأجــيـر ا
اإلنتاج (العروض) لـلقطاع العام واخلاص
برسم حتدده الهيـئة وفق طبيعة كل موقع
ـفــتـوح وتـدخل احلــصـيــلــة فى احلـســاب ا

سرح. للفرقة التابع لها ا
6 - عـمل بـروتـوكـوالت تعـاون فـى اإلنـتاج
ب الهـيئة والـشباب والـرياضة واجلـامعة

والتربية والتعليم.
 7- اســتــخـدام أســلــوب الــتــلــيــفـزيــون فى
تـــخــفـــيض نــفـــقــات اإلنـــتــاج وذلـك بــإلــزام
ـواقع بـتـصـنــيع بـانـوهـات ذات مـقـاسـات ا
(ستندر) تسمح بإعـادة تكوينها وتشكيلها
ـا وفق مــتــطــلــبــات الـعــروض اخملــتــلــفــة 
يـــــوفــــر مـــــســــتـــــقــــبـال فى شـــــراء خــــامــــات
جديدة... على أن يقوم بوضع مواصفات
هذه البانوهات والـتى تعتبر بنية أساسية
مـــجـــمــوعـــة مـــتـــخــصـــصـــة من مـــهــنـــدسى

الديكور.
8 - إقـــــامــــــة دورات تـــــدريــــــبــــــيـــــة فـى كل
ـقابل رمزى سرحـية  عـناصر الـعمـليـة ا

يدخل للحساب اخلاص للفرق.
 9 - الـسـمـاح بـقـبـول التـبـرعـات والـهـبات
من الــهــيــئــات اخملــتــلــفــة ورجــال األعــمــال
ودخـــول هــذه احلـــصــيــلـــة عــلـى احلــســاب

الفرعى واخلاص بالفرق.
قترحات كفيلة بتخفيض أعباء كل هذه ا
اإلنــتـــاج دون الــلـــجـــوء إلى تــقـــلـــيص عــدد
ــــمــــكـن أيــــضـــا أن الــــشــــرائح... بـل ومن ا
تـســاهم فى حل مـشــكـلـة الـتــجـهـيـزات فى

واقع. ا
ـيز مـسرح الـهيـئة الـعامـة لقـصور إن ما 
الثقافة عن البيت الفنى للمسرح أمران:
1 - مـسرح الهيئـة العامة لقـصور الثقافة

ملعب خالص للهواة.

ـسـرح هـو الـواجـهـة ـا ال شك فـيـه أن ا
احلـضـاريـة لـألمـة فـالـفـنـون بـصـفـة عـامـة
ـــــــرآة الـــــــتـى تـــــــعـــــــكس حـــــــضـــــــارات هـى ا

الشعوب.
ــســـرح فـى الـــهــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــقـــصــور وا
الثقافة يـلعب دوراً هاماً وخطيراً... ليس
ـتـنـفس الوحـيـد للـهـواة والذى فقط ألنه ا
ــارسـة يــعــطــيـهـم حـقــهم الــطــبــيــعى فى 

الهواية.
ولــكن لــكــونه يــغـــطى مــســاحــة كــبــيــرة من
ــــا له من تــــأثــــيــــر خــــريــــطــــة الــــوطـن... و
مباشر وقـوى فى صياغة الوعى اجلمعى
من خالل إعـادة صـيــاغـة الـواقع فى أطـر
أيـــديــولـــوجــيـــة وفــكـــريــة.... وهـــنــا تـــكــمن
ــــســــرح كـــوســــيــــلـــة مـن وســـائل خــــطـــورة ا

ؤثر. التعبير الفنى ا
وتـتــجــلى أهــمــيــته وأهــمــيــة الــتــفــكـيــر فى
تـطـويـره واالهـتـمـام به وبـدوره الـفعـال فى

اجملتمعات.
وللتـفكير فى تـطوير مسـرح الهيئـة العامة
لـقصـور الـثـقـافـة عـليـنـا أن نـنـاقش بـهدوء

سرح فى الهيئة. مشاكل ا
ـــــســــرح فـى عــــدة وتـــــتـــــلــــخـص مــــشـــــاكل ا

متقابالت نلخصها فى اآلتى:
شرائح كـثيرة - مـيزانـيات / مواقع كـثيرة
- أمـاكن مخصصة قـليلة وغـير مجهزة /
ــيـــون - هــواة / الـــكم - الـــكـــيف / أكـــاد
آلــــــيـــــات إنــــــتـــــاج فـــــنـى - آلــــــيـــــات إداريـــــة
(عــراقــيل) / خــطـاب مــرجــو - اخلــطـاب
الفـعلى/ مـنتج فـنى مرجـو - واقع اإلنتاج

الفنى.
ـــتــقـــابالت الـــســابق ذكـــرهــا وبــتـــأمل كل ا
ـــشــاكـل تــكـــمن فى نـــخــلـص إلى أن أهم ا

يزانيات). ادى (ا التدبير ا
وحــلــهــا ال يـأتى بــتــقـلــيص عــدد الــشـرائح
ـسـرحيـة فـهذا احلل يـتـعارض أصال مع ا
الـرسـالـة األسـاسـيـة لــلـمـسـرح فى الـهـيـئـة

العامة لقصور الثقافة ويقلص دوره.
ـشــكـلـة ولــكن هـنــاك حـلـول كــثـيـرة لــهـذه ا
تتوافق مع اإلبقاء على عدد الشرائح كما

هى نطرح منها:
 1- فـــــتح حـــــســـــاب خـــــاص (فـــــرعـى من
حـسـاب الـهـيـئــة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة)

باسم الفرقة األم فى كل محافظة.
2 - يـــــســــــمح لــــــلـــــفــــــرق بـــــاإلعـالن داخل

محمد بحيرى

سرح   تابع شباب ا
وهم يطالبون د. أشرف
زكى بالتدخل حلل أزمة

النصف أجر.. صـ8

 هل يستطيع نظام اإلنتاج
سرح شترك حل أزمة ا ا
العربى.. عبدالسالم إبراهيم

يعرض لتجربة بريطانية صـ23

 مراد منير :
سرح الذى  ا
أعرض عليه ال

يتيح لى سوى %60
من طاقته اإلنارية

صـ7

يا من حتبون الهواة وتقدرون جتاربهم..

مسرحيات
 لم يصبها الدور!

السادة القائمون على جريدة «مسرحنا»
حتية طيبة وبعد

نيا شاعر عامية ومؤلف مسرحى وأود أن أسألكم عن إمكانية أنا اسمى محمد عبد الصبور من ا
ـسرحيـة التى سبق عـرضها فى قـصور الثـقافة والتى مشـاركتى فى جريـدتكم األسبـوعية بـأعمالى ا
عنى ـقاالت أخرى أكتبها. وا لم يسـبق لها العرض كما أسأل عن إمكـانية مشاركتى فى جريدتكم 
ـشـاركـة من خالل إرسـال هــذه األعـمـال بـواسـطـة ـشــاركـة هـو إمـكـانـيــة ا فى الـسـؤال عن إمــكـانـيـة ا

وقرة. البريد اإللكترونى لتنشر فى صفحات جريدتكم ا
كن. أرجو إفادتى فى ذلك بأسرع وقت 

نيا محمد عبد الصبور - ا
يل «مسـرحنا» ونحن مكن إرسال مـساهمـاتك على إ > الشاعـر محمد عـبد الصبـور بالطـبع من ا
ـسرح وتـولى عنـاية خـاصة بـالكـتاب الذين نـرحب بهـا فـ «مسـرحنـا» تفتـح صفحـاتهـا لكل عـشاق ا

ينتمون ألقاليم مصر.. مرحبا بك شاعراً وكاتباً للمسرح.

موقعكم.. هو الواقع
«فى األرض»!

السادة القائمون على جريدة «مسرحنا»
حتية طيبة وبعد

لـفت نـظـرى الـعـنـوان الـرئـيـسـى الـذى وضـعـته اجلـريـدة فى الـصـفـحـة األولى من الـعـدد 76
ـمـثلـون فـوق الـسن» واحلق أنه عـنوان نص العـنـوان هـو: «قـفة مـراد مـنـير.. اإليـقـاع واقع وا
دال ولكننى كنت أتمنى أن تلتفتوا إلى أن آخر «واقع» يخص «مسرحنا» هو موقع اجلريدة
عــلى اإلنـتــرنت.. هــذا فى احلق هــو «الــواقع» قـبـل أى شىء آخـر إنـه مـوقع وهــمى يــعـرف
وقع الواقع.. تـصميمه سيئ.. ومعلوماته غير كافية وأما ذلك كل من يحاول الدخول إلى ا
عن الـبـطء الـذى يـتــسم به فـحــدث وال حـرج.. هل جتــرءون اآلن عـلى كـتــابـة عــنـوان - عـلى

وقع واقع?! ط عنوانكم األول - تعترفون فيه بأن ا
أسامة عادل  - اجليزة

 فاطمة رشدى
خريجة مسارح
روض الفرج حينما
كان فى روض

الفرج مسارح صـ29

سرح هل أصبح ا
صرى عاجزاً حتى ا
عن إغراء أنصاف

اجلمهور..
 تابع إجابة

 مدحت يوسف صـ5

مــشـــاهــد تـــبــدو
فــى الـالزمــــــــــــــان
والـالمــــــــــــكــــــــــــان
بـــحـــيـث تـــصـــلح
لـلتـعبـير عن كل
األزمـــــــــــــــــنــــــــــــــــة
الـــــــســــــــابـــــــقـــــــة
واحلـــــــــالــــــــيــــــــة
فـــقــاعـــة احلــكم
وكــرسى الــعـرش
وخـــــــــــالفــــــــــه ال
يـــــــــــــــــــــزاالن فــى
ـشاهد مـخيـلة ا
بـنفس الـتـكوين
الـزخرفى فقط
نـقف مــعه عـنـد
ال مــــعـــقــــولــــيـــة
ـــــــلك ســــــريـــــــر ا
والــــــــذى صــــــــمم
عـــــــلى ظـــــــهـــــــره
بــهـــلـــوانًـــا بــدون

رأس.
فوتوغرافيا حازم شبلاقرأ صـ11-10
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رة الثـانية على هذا عـرضه على مسرح العـرايس وكانت ا
ــوتى" مـن إخـراج ـســرح وقــدم فـى عـام " 2006    ثــورة ا ا
نعمان جمعة ثم "العكس هو الصحيح"  2006 على مسرح
زفـتـى من إخـراج مــصـطــفى عــز وقـدم بــعـد ذلك "شــفـيــقـة
ــــســـرح مـن إخـــراج فــــريـــد ومــــتـــولـى" عـــلـى مـــســــرح قــــسم ا
ـــهـــرجـــون" إخــــراج مـــاهـــر ســـلــــيم "رومـــيـــو الـــنـــقـــراشـى و"ا
وجــولــيــيت" وحــالــيــا يــقــوم مــحــمــد مــجــدى بــعــمل بــروفــات
ــســرحـى "حتت الــصـــفــر" عــلـى مــســرح الـــنــقــابــة الــعـــرض ا
إخـراج شــريف سـمـيــر و"مـسـافــر لـيل" خلـلــيل مـرسى عـلى
ـــســرح قــدم مــحــمــد مـــجــدى بــعض األفالم مــســرح قــسم ا
الـديـجـيـتــال مـنـهـا "الـسـاعـة  "12إخـراج أحـمـد الـطـمـبـولى
تاهة" إخراج ندا إبراهيم "ساعة إال ربع" نداء إبراهيم. "ا
وحـــــصل مـــــجـــــدى عـــــلى بـــــعـض اجلـــــوائـــــز مــــنـــــهـــــا أحـــــسن
سـينـوغـرافـيـا فى مـهـرجـان الـسـاقـيـة عن عـرض مـونـودراما
ثل عن مسرحية "مجان ثل وجائزة أحـسن  وأحسن 
مع مرتبة الشرف" ويتـمنى محمد مجدى العمل مع الفنان
مـحـمـد صـبـحى ويـحـيى الـفــخـرانى ولـيس لـديه مـثل أعـلى

فى التمثيل فهو يريد أن يكون نفسه.

ستقبل سترخى ا تلقى السلـبى ا سرحية بتـحويل ا > تـأتى أهمية مطالبـة العروض ا
ـتلقى اإليجـابى الفعال ـا يشاهـد كنوع من الفـرجة الترفـيهية ويـنتهى كل شىء إلى ا
تلقى لالشتباك ـسرحية تشجـيع ا ـعترض بل على العروض ا فكر احمللل ا ـتأمل ا ا

وضوعات التى تعرضها والقضايا التى تناقشها. مع ا
سرحي جريدة كل ا
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نيا. ه بفرقة أطفال قصر ثقافة ا سرحى محمد حسن يبحث عن نص مسرحى لألطفال لتقد > اخملرج ا
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ـسـرح فـعالقـتهم ـا يُـقدم عـلى ا > عـنـدمـا تـسـتجـيب مـجـمـوعة مـن األفراد فى تـوحـد 
بـعضـهم مع بعـض تتأكـد إذا كان هـناك عـرض للـعنف الـذى يجـعلـنا نـرتعد أو األسف
بالغ فيه الذى نضحك منه فيعزز من استجاباتنا الـذى يحرك مشاعرنا أو التباهى ا

أن نكون فى مجموعة تستجيب للشىء نفسه.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

ن مصطفى خالل يناير القادم. يالد للمخرج أ > هشام عطوة مدير مسرح الشباب قرر بدء تقد مسرحية حفل عيد ا
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ثل  «البدروم» أفضل عرض وأحسن مخرج ومؤلف و
فى مهرجان «العروض القصيرة» بجامعة القاهرة

سرح   دروس ا
فى ظـاهرة تـكـاد تـنـفرد بـهـا مـصر
بـ دول الـعـالـم يـجـتـمع كل عـام
مـــا يـــزيـــد عن ثـالثـــمـــائـــة كـــاتب
وإعالمى ومـثقف يـأتون من أرجاء
الـبالد كافـة  يـتوافـدون إلى مـكان

مـــعــلــوم ويــنــاقـــشــون قــضــيــة 
اإلعداد لـها سـلفـاً يدلى كل مـنهم
بدلوه ويطرح رؤيته ووجهة نظره
وهـو ما يـعـمق رؤانا جـمـيعـاً أفراداً
ومـؤسـسـات حـول الـعمـل الـثقـافى
ان ثقافى فى مصـر وكأننا فى بـر
ـقــراطـيــة فى أعـمق ــارس الــد
صـورهـا وأبــهى جتـلـيـاتـهـا واألهم
ـؤتـمـر فى نـظـرى لـيس جـلـسـات ا
ونـدواتـه وهى جـديـرة بــاالهـتـمـام
حـــقــــا لــــكن لــــقـــاءات الــــكــــتـــاب
ــرتــبــة وخــلف ــثــقــفــ غــيــر ا وا
ــنـــصــة وهــو مــا يـــقــرب صــفــوة ا
ــصــرى ونـــخــبــته مـــجــتــمــعـــنــا ا
ويـجـعل األخـذ والـعـطـاء اجلـادين
ـكن أن والـهــادئــ هـمــا أقل مــا 
جتنـيه احلـيـاة الـثقـافـيـة من مثل
ـؤتـمــرات الـتى جتـمع أدبـاء هـذه ا
مـصـر وكـتـابـهـا من مـثل مـا حـدث
مـؤخـراً فى مـحـافـظـة مـطروح فى
مؤتـمر أدبـاء مصـر الذى يـؤكد كل
عـام أن أدبـاء مـصـر إذا مـا حتـلـقوا
حـول مـشـروع أو فـكـرة فـالـنـتـيـجـة
بال شك أفـكـار أعـمق ورؤيـة أوضح
ومـشـاركة جـادة.. وهـو مـا يجب أن
نرسخه فى عملنا الثقافى عامة..
كن ـنـاسبـة أول وأهم مـا  وهـو با

سرح. أن نتعلمه من فن ا

29 من ديسمبر 2008

رئيس جلنة التحكيم يوصى باالبتعاد عن العنف

ـسـرح شــعـبـة تــمـثـيل مـحــمـد مـجــدى مـحـمــد طـالب عـلــوم ا
وهـبـة والـدراسة مـسـاحـة يـستـطـيع بـها وإخـراج لديه مـن ا
احلـكم على األعمال التى يـختارها حـصل على العديد من
اجلــوائـــز بــعـــد مـــشــاركـــته فى الـــعـــديــد من الـــعـــروض عــلى
ــدرسى فى ــســرح ا مــســارح الــدولــة فــبــدأت أعــمــالـه من ا
الثـانـويـة الـعـامة حـيث قـام بـتـمـثيل بـعض االسـكـتـشـات التى
ـمثـل وفى اجلـامـعة من خالل قـسم الـتمـثيل يـقـلد فـيهـا ا
واإلخـــــــراج شــــــارك فـى "الـــــــواد غــــــراب والـــــــقـــــــمــــــر" 2005
"ومــــازالـت حتـــــلم بـــــاحلب" " 2005مــــجــــانـــــ مع مــــرتــــبــــة
الــشـرف"  2006 من إخـراج إبــراهــيم الـشــيخ و عـرضــهـا
ـــنـــعم الـــصـــاوى وشـــارك أيـــضـــا فى عـــلى ســـاقـــيـــة عـــبـــد ا
مـونودراما "حـلم الدنيـا اجلديد" " 2006 سـيمـفونـية احلب
ـوت" 2006 لــلــمـــخــرج إبــراهــيـم الــشــيخ وعـــرضت عــلى وا
مـسرح اجلـمهـوريـة ثم شارك مع اخملـرج أشرف فـؤاد على
ــســرحى "الــسـجــ والــســجـان" ــســرح الـقــومى الــعــرض ا ا
سـرحيـة فقـام بعرض "اجلالدان"   2007وبدأت األعـمال ا
ــمـثل واخملـرج  2007تــألـيف فــرنـانـدو أرابــال ومن إخـراج ا
ــســرح األســبــانى و فــريــد الــنـــقــراشى ضــمن مــهـــرجــان ا

سرح اجلهوى باجلزائر عبد الله جالب ابن ا
ـمـثل رحــلـة فـنـيـة كـبــيـرة ومـشـوار مـسـرحـى طـويل قـدمه ا
اجلـزائــرى اخملـضــرم عـبــد الـلـه جالب من مـوالــيـد 1967
ـسرحـية كانت بوالية سـيدى بـلعبـاس باجلـزائر. الـبداية ا
مع احلركة اجلمهورية عام 1948 حيث قدم مجموعة من
ـســرحــيـة الــهــامـة فـى تـلك الــفــتـرة مـن أهـمــهـا األعـمــال ا
" و "الـوعـدة" "الـصـرخـة" من تـألـيف "مـكـسـور اجلــنـاحـ
ـسـرح مـحـمـد شواف وفـى عام 1996 انـتـقل لـلـعـمل فى ا
ـسرح مـسرحـية اجلـهوى وكـان أول أعمـاله التـابعـة لـهذا ا
"الكورال" من تأليف محمد دنان وإخراج عز الدين عباز
ثم مــســـرحــيـــة "عــلـى خــطى األجـــداد" من تـــألــيف إدريس
قـرقوة وإخراج عز الـدين عباز يليه عـمل آخر من تأليف
"يـوسف ميلة" بعـنوان "رآه يخرف" وإخـراج قادرى محمد
كما كان شرف له - على حد قوله - أن يشارك فى عمل
" حـيث شـارك فى مـسـرحـية لـلـفـنـان الكـبـيـر "كـاتب يـاس
من تـأليـفه بـعنـوان "غـبرة الـفـهامـة" اقتـبـاس يوسـف ميـلة
وإخـراج أحـسن عـسـوس ثم شـارك فى بـطـولـة مـسـرحـيـة
"فى انــتـظــار جــودو" وهــو نص لــلـكــاتب صــمــويل بــيــكـيت
وتــرجــمـــة بــول شـــاؤول وإخــراج عـــز الــدين عـــبــار وآخــر

محمد مجدى موهبة أصقلتها الدراسة

ثل احلسينى عبد العال.. 
ومخرج ومهندس ديكور

 عماد الدين قريب الله
.. طبعًا من قدّه

ـســرحــيـة الــتى شـارك فــيــهـا مــؤخـرًا مــسـرحــيـة أعـمــاله ا
"فـالصـو" لنـفس اخملرج إعـداد محـمد حـمداوى عن نص
لــــلــــكـــاتـب الــــروسى نــــيــــكــــوالى أردمـــان وقــــد شــــارك فى
ـهرجـان الدولى لـلـمسـرح التـجريـبى بـالقـاهرة فى دورته ا
الـعــشـريـن حـصــد عـبــد الـله جـالب الـعــديـد من اجلــوائـز
سـرحيـة التى وشهـادات التـميـز عبر الـعديـد من األدوار ا
سـرح بـاجلزائـر لكـنه يـخص بالـذكر قـدمـها عـلى خشـبـة ا
أهـم جـــوائــــزه عــــلـى اإلطالق حــــيث حــــصل عــــلـى جــــائـــزة
سرح الوطنى باجلزائر أحسن أداء رجالى فى مهرجـان ا
عن دوره فى مــســرحــيــة "فى انــتــظــار جـودو" وشــارك فى
أكـثـر من مـهـرجـان وكـرم من أكـثـر من جـهـة بـاجلزائـر عن
دوره فى هـذا الـعـرض ويتـمـنى عـبـد الـله جالب أن يـقدم
ـسـرحــيـة الـهــامـة وأن يـنــهى مـشـواره ـزيــد من األدوار ا ا
الفنى بـأداء دور كبيـر فى عمل مسـرحى قوى يضـم نخبة

مثل العرب من كافة الدول العربية. كبيرة من ا

ـوهبـته فى فن الـديكور كـانت دراسته فـى كلـية التـربيـة الفـنيـة تأكـيداً 
الك فى بــابـل قــلب الــكــون حــكــايــة فــصــمم ونــفـــذ عــروض "هــبط ا
دعـبل حــلـقـة نــار أوفـيـد" من إخــراج أسـامـة طه الــذى عـمل مـعه فى
نيا كمهـندس ديكور أيضا فى عروض بـرنامجه "نساء لوركا جامـعة ا
ـلك دم الــطـوق واإلسـورة" وقــام بـالـتــمـثـيـل فى عـروض "بـلــغـنى أيــهـا ا

احلمام العصاية واخللخال اسطبل عنتر".
سرح بقـصر ثقافـة أبو قرقاص كـانت تصميم أما جتاربه فى نـوادى ا
سينوغـرافيا عروض "كرنـفال احلالة جـيم البقية فى حـياتهم عهدة
حــكــومــيــة" ثم نــال جــائــزة (ثــانى ديــكــور) فى مــهــرجــان الــزقــازيق عن

عرض "بارانويا" إخراج محمد حسن عام .2004
تـعاون مـع اخملرج خـالـد أبـو بـكـر فى عـرض "جـنـاح الـتـبـريـزى" "الـزير
سـالم" وله جتربـة رائعـة مع الراحل طه عـبد اجلـابر فى عـرض "بيت

ـــســـرح الــطـــفـل عــام الـــعـــرايس" 
ـــركـــز  2004وقـــد حـــصل عـــلى ا

الـثانى (سيـنوغرافـيا) من عرض
"الـــعـــصـــايــة واخلـــلـــخـــال" إخــراج
مـحمـد عـبـد السالم  2007 بـعد
هـــذه الــتـــجــارب الـــنــاجـــحــة قــرر
اإلخــــــــراج فى عــــــــرض "عـــــــهـــــــدة
حـــــكــــــومـــــيــــــة" ويــــــشـــــارك بـه فى
عــروض خــتــام مـــهــرجــان نــوادى
ــــســــرح هـــذا الــــعـــام ويــــأمل أن ا
يـحـقق جنـاحاً بـاهـراً بـعـد تـزكـية

جلنة التحكيم له.

مــــشــــروع) وعـن أهم الــــعــــروض الــــتى
شـعـر بـأنه حــقق خاللـهـا نـفـسه وقـدم
رؤيـــــــتـه قـــــــال أنه عـــــــرض "بـــــــريـق فى
الظـلمـة" تألـيف أمل السـابعى.. الذى
يــدور حــول سـيــطــرة مـلـك اجلن عـلى
اإلنس خاصة األمـيرة اجلميلة.. وهو
ـوروث الـعـمانـى ويحـمل مـأخـوذ عن ا
الــعـــديــد من الـــرمــوز الـــتى تــعـــبــر عن
هــذا الـشـعب فى واقــعه احلـالى كـمـا

تعبر عن الشعب العربى عامة.

ـوسـيقى تـخرج عـمـاد الـدين قريب الـله.. فى كـلـية ا
والــدرامـا 2002 فـع فى 2004 بــالــفــرقـة الــقــومــيـة

للتمثيل..
ـسـئـول عن دخـول الـصـدفـة وحـدهـا الــفـاعل األول ا
الــكــثــيــر من الــبــشــر الــعــاديــ إلى اجملــال الــفــنى -
ـارسة سامـحـها الـله - هى الـتى زجت بـعمـاد إلى 
ارسون الـتمثـيل قرروا أن يشـكلوا الفن.. أصدقـاء 
فـريـقًـا ويقـدمـوا عـرضًا مـسـرحيًـا فـوجـدوا أنه لكى
ثل آخر فلم يجدوا يقدموا العرض فال بد له من 
أمـامـهم وقـتـهـا غـيـر "قــريب الـله".. فـضـمـوه إلـيـهم..
ــســألــة دخــلت فى اجلــد فــقــد قــرر صــاحــبــنـا ــا ا و
عمـاد أن يتـعلم حرفـية التـمثيل لـكى يسد.. وبـالفعل
شــارك فـى عــرض "األســـد واجلــوهــرة" تـــألــيف وول
ســونــيـــكــا.. وإخــراج دفـع الــله حــامـــد.. وقــد شــارك
الــعـرض فى مــهـرجـان "اخلــرطـوم عـاصــمـة الـثــقـافـة
ـا مشيت معـاه وربنا سـهلها ألنه العـربية 2005".. و
طـبــعًــا "قـريب الــله" وعـمــاد الــدين أيـضًــا فـقــد قـرر
االستمرار فى التمثـيل متسلحًا بنجاحه فى العرض
األول وحـرفـيـته الـتى اسـتـطـاع أن يـحـصـلهـا مـع قدر
ــــوهـــبــــة بـــالــــطـــبـع.. وشـــارك فـى الـــعــــديـــد من من ا
الــعــروض مــنــهــا "انــتــصــار األبــيض" تــألــيف مــحــمــد
شـــريف عــلـى وإخــراج الــريَّـح عــبــد الـــقــادر و "ســر
القمر" تأليف غـنام غنام وإخراج حا محمد على
سـرحية وشـارك العرض فى مـهرجـان أيام الـبقعـة ا
2006. كما شارك فـى "ما وماء" تأليف وإخراج دفع
الـله حـامــد وقـد شـارك الـعــرض فى دورة مـهـرجـان
الــــقـــاهـــرة الـــدولى لـــلـــمــــســـرح الـــتـــجـــريـــبى 2006. و
"مـــهـــرجـــان األحالم" تـــألـــيف عـــثـــمـــان عـــلـى الـــفـــكــر
وإخـراج عبـد احلكـيم عامـر "تعظـيم سالم لـلخُدّام"
تأليف النعـمان حسن وإخراج أميرة أحمد درويش
وأخـــيــــرًا شــــارك قــــريب الــــله فى عــــرض "أجــــنــــحـــة
الــضـــفــادع" تـــألـــيف وإخــراج دفـع الــلـه حــامـــد وقــد
ــسـرح الــتـجــريـبى شـارك الــعـرض فى آخــر دورات ا

.2008
شــارك قــريب الـــله كــمـــســاعــد مــخـــرج فى عــدد من
الـعروض منهـا: "اخلال" تأليف وإخـراج عبد احلكيم
عامـر وشـارك العـرض فى مـهـرجان أيـام اخلـرطوم
ـسـرحـيـة 2006. "حــكـومـة فـى مـزاد " تـألــيف عـبـد ا
الـلطـيف الـرشـيـد وإخراج أبـوبـكـر الـشيخ "مـحـاكـمة
مصطـفى سعيد" تـأليف وإخراج حـسبو محـمد عبد
ــهـرجــان الـتــجـريـبى الـلـه وقـد شـارك الــعـرض فى ا

.2007
ا لـفت أنـظار عـمـاد اتسـعت مـوهـبته بـشـكل كبـيـر 
الــدرامــا الــتــلــيــفــزيــونــيــة إلــيه فــالــتــقــطــتـه لــيــشـارك
بـالــتـمـثــيل فى األعــمـال (الــسالسل) الـتــلـيــفـزيــونـيـة:
"مونولوجات غنائية" تأليف وإخراج أبو بكر الشيخ.
ـمــثل الــســودانى مــوسى األمــيـر تــأثــر قــريب الــله بــا
ـــمــثل الــراحل واخملــرج أبـــوبــكــر الــشــيـخ وكــذلك بــا
ـثالً ومـخـرجًـا "أحـمـد زكى" وهـو يـتـمـنى أن يـكـون 

يًا أيضًا.. محترفًا.. وعا
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يوسف البلوشى.. 
وهبة حتتضن العلم  ا

ـهرجانات وحصد يـوسف البلوشى فرج عـمانى شارك فى العديد من ا
الــكـثـيـر من اجلـوائـز. ولــد فى عـمـان وتـخـرج فـى إعالم الـقـاهـرة.. الـتى

نهجية. استهوته فجاءها طالبًا راغبًا فى صقل موهبته بالدراسة ا
ـثابـة األبـناء له الـعديـد من الـعـروض القـريـبـة من قلـبه والـتى يـعـتبـرهـا 
فــلـــذات األكـــبـــاد مـــنــهـــا "رثـــاء الـــفــجـــر" و "عـــنـــدمـــا تــصـــحـــو الـــذئــاب" و

"احلقيقة".
شـارك الــبــلـوشـى - كـمــا ذكـرنــا - فى مــهــرجـانــات عــدة مـنــهــا مـهــرجـان
ـــدة ثالث دورات وهـى:  مــهـــرجـــان الـــدوحــة الـــدولى ـــســرح الـــعـــربى  ا

صاحلة مهرجان اخلليج عمان. سرح بالعراق من أجل ا مهرجان ا
يـــوسف يـــحــــلم كـــثـــيـــرًا وال يــــكف عن احلـــلـم.. ومن أحالمـه أن يـــنـــتـــقل
ية "مش قلت لك بيـحلم" وأيضًا "أن يقدم فى سرح العمانى إلى الـعا بـا
كل نـص رؤية خاصـة ال تتـشابه مع أيـة رؤى أخرى قـدمهـا من قبل (هذا
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 د. محمود سامى

ـركــز الـثـانى كـمـا ــديـنـة» لـكـلــيـة الـتـجـارة ا ا
ــركــز الـثــالث مــارتــ عـادل عن تــقـاســمت ا
عـرض «البدروم» وسـمر إبـراهيم عن عرض

«دماء على ستار الكعبة».
ومــنــحت جلــنــة الــتــحــكــيم شــهــادات تــقــديــر
لـ«مـــعــــتـــصم شــــعـــبـــان» عن عــــرض «عـــلـــمـــاء
الــطـــبــيــعــة» لــكــلـــيــة الــصــيــدلــة كــر رؤوف
وإسالم الـــقـــاضى عن عـــرض «لـــوحـــة زيت»
لــكــلــيــة اإلعالم ســمــر صــبــرى نــور الــهــدى
مـحــمـد عن عـرض «أحــدب نـوتـردام» لــكـلـيـة
احلــقـوق وديــنــا عـاطـف عن عــرض «شـمس
الـنــهـار» لـكــلـيـة الــهـنــدسـة وفـادى مــنـيـر عن
عـرض «غــرفـة بال نـوافـذ» لـكــلـيـة االقـتـصـاد
والـــعــلـــوم ســحــر عـــبــد احلـــافظ عن عــرض
«الـقــاهـرة لـيل» لــكـلـيــة طب األسـنــان وبـيـتـر
جـمــال الـدين عـن عـرض «الـصــفـقــة» لـكــلـيـة
الـتخـطيـط العـمرانى وشـيـماء عـبـد النـاصر

عن عرض «البدروم» كلية اآلداب.
ـن الـشـيـوى رئــيس جلـنـة الــتـحـكـيم حتـدث أ
ـهــرجــان مــوجــهــًا الـشــكــر إلدارة اجلــامــعـة بــا
ـهـرجان ـشـاركـ فـى ا والـكـلـيـات والـطالب ا
للجـهد الكـبير الـذى بذله اجلمـيع حتى يخرج
ـــهـــرجـــان بـــالـــشـــكل الـالئق بـــاسم وســـمـــعـــة ا
سـرحى بـجامـعـة القـاهـرة موصـيًا الـنشـاط ا
بــأال يـتــحـكـم فـرد واحــد فى أدوات وعـنــاصـر
سـرحى من تأليف وتمثيل وإخراج العرض ا
ـشاركـ عـلى اجلمـاعـية فى وحث الـطالب ا
ــــشـــــاركــــة إنـــــتــــاج الـــــعــــروض كـــــمــــا أوصـى 
مـثل فى ورش تدريب وخاصة اخملرج وا
فى مـجال األداء الـتـمثـيـلى وكيـفـية أن يـسـتغل

مثل أدواته التمثيلية بالشكل الالئق . ا

ـــســـرحى «الـــبـــدروم» لـــفـــريق كـــلـــيــة الـــعــرض ا
اآلداب بـجـامـعـة الـقـاهـرة حـصل عـلـى اجلـائزة
األولـى فى مــــهـــــرجــــان اجلــــامــــعــــة لــــلــــعــــروض
الـــقــصـــيـــرة والـــذى انـــتــهـت فـــعــالـــيـــاته فى 18
ركز الثانى تقاسمها ديسمبر اجلارى. جائزة ا
عـــرضـــا «أحـــدب نـــوتـــردام» لــــكـــلـــيـــة احلـــقـــوق
ديـنة» لـكلـية التـجارة وذهـبت جائزة و«حـرية ا
ركـز الثالث إلى مـسرحـيتى «دماء عـلى ستار ا
وتى» الـكـعبـة» لـكـلـيـة الـطب الـبـشـرى و«ثـورة ا

لكلية الطب البيطرى.
ن ـكونـة من د. أ ومـنـحت جلـنة الـتـحـكـيم ا
الــشــيــوى د. عــصــام أبــو الــعال د. مــحــمـود
سامى شهادة تقديـر خاصة للطالب محمود
جمـال مؤلـف نص «البـدروم» وحصل مـخرج
العـرض نـفسه مـحـمد احملـمدى عـلى جـائزة

هرجان. أحسن مخرج فى ا
مــحـــمــد خـــالـــد حــصل عـــلى جـــائـــزة أفــضل
ـدينة» إعداد مـوسيـقى عن عرض «حـرية ا
وحصل أحـمـد الـدبيـجى عـلى جـائـزة أحسن
إضـــاءة عن عـــرض «الـــبــدروم» كـــمـــا حــصل
عـلى جائـزة أحـسن سيـنـوغرافـيـا محـمـد أبو

احلسن عن نفس العرض لكلية اآلداب.
بالنسبة جلوائـز التمثيل فقد حصل الطالب
ــثل أحــمـــد الــشــاذلى عــلى جــائــزة أفــضل 
ــــديـــنــــة» لــــكـــلــــيـــة أول عن عــــرض «حــــريـــة ا
ـركـز الـثانى كل من الـتجـارة بـيـنمـا تـقاسم ا
مـحـمـد فـتـحى عن عـرض «الـبـدروم» أحـمد
مـحيى عن عرض «دمـاء على ستار الـكعبة»
ـــركـــز الـــثـــالـث أحـــمـــد عـــبــد كـــمـــا تـــقـــاسم ا
الـصـمـد عن «اآللـهــة غـضـبى» وعـمـر يـسـرى
ــــوتـى» وقـــد حــــصــــلـت إيــــنـــاس عن «ثــــورة ا
صــبــرى عن «الـــبــدروم» عــلى جــائــزة أفــضل
هـرجـان بـيـنـما تـقـاسـمت يـاسـم ـثـلـة بـا
سـمـيــر عن عـرض «الــشـاطئ اآلخــر» لـكــلـيـة
اآلثــــــار جنـالء فــــــوزى عن عــــــرض «حــــــريـــــة

ن الشيوى  د. عصام أبوالعال د. أ

ن الشيوى  أ
يشكر إدارة
اجلامعة
والطالب
شارك ا

 على جهدهم

عروض التينية وورش حول اجلسد واالرجتال
بـ«جيزويت القاهرة»

ويـؤكدحـمدى أن الـهـدف من هذه الـورشة هـو خلق
كـيان مسـرحى مسـتقل يـجيد هـذا النـوع من العمل
اسكات وكيفية التعامل وطريقة العمل من خالل ا
دة  6 شهـور ويكون معـها. وتسـتـمر هـذه الورشـة  
نـتـاجـهـا مـجـمـوعـة من الـعـروض االرجتـالـيـة احلـيـة
ـشـتـركـ من 15: 20 ـتـوقع أن يـكـون عــدد ا ومـن ا

ثالً.

ـرأة. وفى الـورشـة يـتم الـتـدريب عـلى5 وحتـديـدا ا
مــراحـل تــبــدأ بــاكــتــشــاف طـــاقــة اجلــســد وتــنــتــهى

راحل التى  بعرض مسرحى تـطبيقى على كل ا
ثل الـعمل عليـها ويشـارك فى هذه الورشة  10

معظهم من الفتيات .
وأخـــيــــراً يــــنـــظم اخملــــرج مــــحـــمــــد حـــمــــدى ورشـــة
مسرحـية حتت عـنوان (كـوميـديا ارجتـاليـة) يعـتمد
فـــيـــهــــا عـــلى مـــنـــهج ديالرت  – ســـتـــانـــسالفـــســـكى

ـركـز الـثـقـافـى  جـزويت الـقـاهـرة بـرنـامـجه يـنـظم ا
الثقافى السادس بعنوان (ألوان التينية) فى الفترة
من 5 فـــبـــرايـــر وحــتى 30 أبــريل الــقــادمــ ويــقــدم
البـرنامـج مجـموعة مـن األنشـطة الـفنـية والـثقـافية
اخملـتـلـفـة حــول أمـريـكـا الالتـيـنــيـة كـمـا يـقـوم أيـضـا
بـخـطـوة جـديـدة لـتطـويـر الـبـرنـامج بـإنـتـاج عدد من
ـــســرحـــيـــة إلتــاحـــة الــفـــرصـــة لــشـــبــاب الـــعــروض ا
سرحي لتقد أعمال حتمل السمات بدع ا ا
ـسرح أمـريكـا الالتيـنيـة وتنـتمى لـلمـسرح اخلاصـة 

الفقير. 
كــمــا تــقــوم اجلــمــعـيــة أيــضــا بــتــنــظـيـم ورشـة (يــلال
...ارجتـال) عــلى هــامش الــبـرنــامج ويــتم الــتـدريب
ـــســـرح فـــيـــهـــا عـــلى مـــســـرح الـــشـــارع وحتـــديـــدا (ا
درب ياسر دة  3 أسابـيع مع ا ـتخـفى) وتستـمر  ا
شاريع التنـموية والثقافية بجاليرى جراب  مدير ا
الــــتــــاون هـــاوس وســــيــــكــــون نـــتــــاج هــــذه الــــعـــروض
مــجــمـوعــة من الــعــروض الــتى ســوف تــعـرض عــلى

مقاهى حى الفجالة .
بـيـنـمـا تـنـظم اخملـرجة الـلـبـنـانـيـة زيـنـة كـيـوان ورشة
(my body ,,,on دة   5 أسـابـيع بعـنوان مـسـرحيـة 
ــمــثـل كــعــنــصـر ( stage وتــســتــخــدم فــيــهــا جــســد ا
ـــســــرحى وجـــاء رئـــيـــسـى من عـــنــــاصـــر الــــعـــرض ا
اخــتـيـارهـا لــهـذه الـورشــة عـلى حـد تــعـبـيــرهـا ألنـهـا
ـمـثل فى الـوطن الـعربى حتـديـدا يـجد وجدت أن ا
مشكـلة فى التـعامل مع كل تفـاصيل جسـده فهناك
الــبــعض الـــذى يــتـــعــامل مع جـــســده وكـــأنه جــزيــرة
مـنـعــزلـة عـنه والــبـعض يـتـعــامل مـعه بـحــيـاء شـديـد

قهى  مسرحية أخر الشارع من عروض مسرح ا
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تسعى إدارة مـهرجان الـدوحة الثقـافى لضمـان مشاركة
هـرجان التى الفـنانـة اللـبنـانيـة الكـبيـرة فيـروز فى دورة ا
قـبل. وقالت مصادر ستنطـلق فعاليـاتها أواخر فـبراير ا
نـظـمـة للـمـهرجـان إن الـلجـنـة جترى من داخل الـلجـنـة ا
منذ فـترة مـفاوضات مع الـفنـانة الكـبيرة لـلحـصول على
مـــوافـــقـــتـــهـــا لـــعـــرض مــســـرحـــيـــة "صح الـــنـــوم"  ولـــكن
ــفـــاوضــات لم تـــنــته ا
الـى اتـــــفـــــاق نــــــهـــــائى

حتى اآلن.
ـــــصــــادر وأشـــــارت ا
الـى أن الـــــــلـــــــجـــــــنــــــة
ـنـظـمـة لـلـمـهـرجـان ا
تـــلـــقـى بـــكل ثـــقـــلـــهـــا
لـــــــضـــــــمـــــــان وجـــــــود
مـــســــرحـــيــــة فـــيـــروز
ضـــــمـن فـــــعـــــالـــــيــــات
الــــــدورة اجلــــــديـــــدة
ـــهـــرجـــان الـــدوحــة
الــــثــــقـــافـى. وتـــلــــقى
مـــــســـــرحـــــيـــــة "صح
الــنــوم" إقـبــاال جــمـاهــيــريـا مــنــقـطـع الـنــظــيـر  نــظـرا
للمـكانـة الكبـيرة التـى حتظى بهـا الفـنانة فـيروز لدى
اجلـمـاهيـر العـربـية  وبـسبـب تاريـخهـا الـفنى الـعريق
الـذى يـتـضمـن الكـثـيـر من أعـمـالـهـا الفـنـيـة وأغـانـيـها
اخلــالـدة. ويــحـتــفى مـهــرجـان الـدوحــة الـثــقـافى فى
دورته اجلـديـدة بـالــفن الـلـبـنـانى  حـيث يـسـتـضـيف
ــشـاركــة نـخــبـة من لــبـنــان فى "الـلــيـلــة الـكــبـيـرة"  

. جنوم الطرب اللبناني
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> هـل يتسنى لنا أن نقول إنه لن يكون هناك مسرح إذا لم يكن هناك
مـتـفرج". فـاإلجابـة واقع وحقـيقـة واحد أبـرز الثـوابت: ال مسـرح بدون
ـتـفرج مـتـفـرج وال مسـرح نـاجح بدون مـتـفرج فـاهم وعـندمـا يـغيب ا

هجورة. سارح ا سرح يسكن اجلليد ا عن ا 4
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سرحي جريدة كل ا
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ستقلة السنوى خالل فبراير القادم بإشراف د. محمود أبو دومة. > مكتبة اإلسكندرية تستضيف فعاليات ملتقى الفرق ا

> لـيس بـاستـطاعـة أحد أن يـقول لك كـيف تمـثل.. إن مشـاعرى ومالحـظاتى اخلـاصة
تـقـول لى إن األمـر يتـطـلب التـزامًـا شـخصـيًـا لكي يُـسـمح ألي فـرد أن ينـتـقل من تلك
ـمثل فيـها إحسـاسًا مبـهما لك ا " إلى نقـطة  ثالً احلـالة الـغامضـة لـ "أنا سأصـبح 

معينًا بأن كل دور يُسند إليه ال يكون نتيجة ضربة حظ رائعة.
سرحي جريدة كل ا

 ¿Éc Ée Éj ¿Éc 

29
29 من ديسمبر 2008 العدد 77

وسيقى العربية باحملافظات. وسيقى بهيئة قصور الثقافة انتهى من وضع خطة لتطوير فرق ا > الفنان أحمد إبراهيم مدير إدارة ا

محمد جمال الدين

فاطمة رشدى
! سارة برنار الشرق وصديقة الطلبة.. فنانة من عمر 9 سن

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

«حتت سمـاء مصر» «حتـت ضوء الشـمس» لكـنها
أحرقته ألنه كان أقل مستوى من الفيلم السابق.
ــســرح لــعـــدة مــواسم ثم انــصــرفت بـــعــدهــا إلـى ا
زاوجت بـيـنه وبــ الـسـيــنـمـا وكـانـت عـودتـهـا إلى
الــشـاشــة بـفــيــلم «الـزواج» والــذى عـرض (1933)
ــثــلــة ومــثل أمــامــهــا فــيه كــمــؤلــفــة ومــخــرجــة و
ـلـيجـى - فى أول أدواره السـيـنـمـائـية - مـحـمـود ا
ــغـلـوب عـلى أمـرهـا ويـروى الـفـيــلم قـصـة الـفـتـاة ا
والــتى زوجـهــا أبـوهــا عـلى غــيـر مــا تـهـوى فــكـانت

وت. نهايتها ا
ثم فيـلم «الهـارب» مع بدر المـا و«ثمن الـسعادة»
ثم فـيــلـمـهـا الــهـام مع كـمــال سـلـيم رائـد الــواقـعـيـة
ـة» حاز الـفـيلم عـلى جنـاح كبـير ـصريـة «العـز ا
فيـمـا فشل فـيـلمـه «إلى األبد». بـعـد ذلك شاركت
ـــســـتــقـــيم» (مع فى فـــيـــلم «الـــعــامـل» و«الــطـــريق ا
يــوسف وهــبى) وتــتـالت أفـالمـهــا بــعـد ذلك وهى:
«بـنات الـريف» «مديـنة الـغجـر» «غرام الـشيوخ»
«الـــــريف احلـــــزين» «عـــــواصف» «الـــــطــــائـــــشــــة»

«دعونى أعيش» «اجلسد».
ـسرح العـسكرى ثم انضـمت فاطمـة رشدى إلى ا
وعــــلـى خــــشــــبــــته أدت الــــعــــديــــد من الــــبــــطــــوالت
ـسرحيـة وأخرجت مـسرحيـة «غادة الـكاميـليا» ا
ثم انــضــمت لــلــمـســرح احلــر عـام 1960 وقـدمت
مـسرحـيـات الـكـاتب الـكـبيـر جنـيب مـحـفـوظ «ب
الـــقـــصــريـن» ثم «مـــيــرامـــار» عــام 1969 و«زقـــاق

دق» و«ب القصرين». ا
ومن أفالمـها: «فـاجعة فـوق الهرم» (1928) «حتت
ســـــمــــاء مـــــصـــــر حتـت ضــــوء الـــــشـــــمـس الــــزواج»
ــــة» (1933) «الــــهـــــارب ثــــمن الـــــســــعــــادة الـــــعــــز
ــســتـقــيم» (1939) «إلى األبــد الــعــامل الــطــريق ا
(1944) تمـثيل يـوسف وهبى أمـينـة رزق فردوس
مـحمد فـاطمـة رشدى وفـيه تلـعب فاطـمة رشدى
دور امرأة لعـوب توقع الـرجال األثريـاء فى حبائـلها
وتــــنــــجـح فى إغــــواء يــــوسف وهــــبـى عن «الــــطــــريق
ـســتـقــيم» وحتـوله مـن إنـســان شـريف إلى مــجـرم ا

إلى أن يلقى مصرعه فى النهاية.
«بــنــات الــريـف مــديــنــة الــغـــجــر غــرام الــشــيــوخ
الـــريف احلـــزيـن عـــواصف الـــطـــائـــشـــة دعـــونى
أعـيش» (1955). وقــد صــدرت مـذكــرات فـاطــمـة
رشدى فى 128 صفـحة من تـأليف مـحمـد رفعت

فى جزء واحد الناشر: مؤسسة عز الدين.

وأطلق اسـمهـا عـلى أحد شـوارع القـاهـرة الكـبرى
ـنطـقـة الـهرم (شـارع فـاطـمة رشـدى) - اجلـيزة

وإحياء لذكراها واعترافاً بفضلها.

اعـتزلت الـفن فى أواخـر الـستـيـنـيات وانـحـسرت
األضـــواء عـــنـــهـــا مع الـــتــــقـــدم فى الـــسن وضـــيـــاع
ـال وكــانت تـعــيش فى أواخـر أيــامـهـا الـصـحــة وا
فى حـجـرة بأحـد الـفـنـادق الـشعـبـيـة فى الـقـاهرة
ـعـارضـة ـصـريـة ا إلى أن كـشـفت جـريـدة الـوفـد ا
عن حــيــاتــهــا الـبــائــســة الــتى تــعــيــشـهــا ثم تــدخل
سئولـ لعالجها على الـفنان فريد شـوقى لدى ا
الئم لـها و ذلك سـكن ا نفـقة الـدولـة وتوفـيـر ا
بـالفـعل فقـد حصـلت على شـقة إال أن الـقدر لم
ــا قـدمــته لـهــا الـدولـة لــتـمـوت ـهــلـهــا لـتـتــمـتع 
وحـيدة تاركة وراءها ثـروة فنية ضـخمة وتوفيت

فى 23 يناير 1996 عن عمر يناهز 84 عاماً.

ولــــدت فـــــاطـــــمــــة رشـــــدى فى 3 فـــــبـــــرايــــر 1908
باإلسـكنـدرية وأخـواتهـا فنانـات أيضـا وهن رتـيبة
وإنـصــاف رشـدى بـدأت فـاطـمــة رشـدى حـيـاتـهـا
الـفنـية مـبـكراً جـداً عنـدما كـانت فى الـتاسـعة أو
الــعـاشــرة من عــمــرهـا عــنــدمـا زارت فــرقــة أمـ
عـطـاالـله حـيث كـانت تـغـنى أخـتـهـا وأسـنـد إلـيـهـا
أمـ عـطـا الله دوراً فـى إحدى مـسـرحـيـاته كـما
كــانت تــؤدى أدواراً غـنــائــيــة ثـانــويــة فى بـدايــتــهـا
ــســرح مـع فــرقــة عــبــد الــرحــمن وظــهــرت عــلى ا
رشـــــــدى ثم انـــــــضــــــمت بـــــــعــــــد ذلك إلـى فــــــرقــــــة
اجلـزايرلى. ثم تعرفت بعـزيز عيد فلـقنها دروساً
فى القراءة والكتابة وأصول التمثيل وانتقلت ب
مــسـارح روض الــفــرج - حــيث كـانـت تـشــهــد تـلك
ـنطـقـة الـشـعـبـيـة نهـضـة فـنـيـة واسـعـة وأخرجت ا
الــكـــثــيـــر من رواد الـــفن الـــتــمـــثــيـــلى فى مـــصــر -
فـــعــمــلـت فى مــســرح روز الـــيــوسف ثـم فى فــرقــة

رمسيس وصارت بطلة للفرقة.

ــطــرب ســـيــد درويش عــام وعــنـــدمــا شــاهـــدهــا ا
1921 دعاها للعمل بـفرقته التى كونها بالقاهرة.
فـــبـــدأت حـــيــــاتـــهـــا الـــفــــنـــيـــة فى فــــريق الـــكـــورس

واإلنشاد مع سيد درويش وجنيب الريحانى.
سـرح عزيز وفى عام 1923 الـتقى بهـا رائد فن ا
ـوهـبة والـقـدرات الفـنـية عـيـد الذى تـوسم فـيـها ا
سرح الكامنة فضـمها إلى فرقة يوسف وهبى 
ــران والــتـدريب وعــلـمــهـا رمــسـيـس وتـعــهـدهــا بـا
الـتـمـثـيل كـمـا أوكل مـهـمـة تـلـقـيـنـهـا قـواعـد الـلـغـة
الـعربـية إلـى مدرس لـغة عـربـية. ثم تـزوجـها بـعد

سرحية. ذلك لتصبح جنمة فرقة رمسيس ا
وفى عام 1924 أتـيح لفـاطمة رشـدى بفضل ذلك
الـدعم الــكـبــيـر الــقـيــام بـأدوار الــبـطـولــة فى عـدة
مسرحيات من بيـنها: «الذئاب الصحراء القناع
األزرق الشـرف ليلـة الدخـلة احلريـة النزوات
ـؤلـفـهـا أدمـون روسـتـان وقام والـنـسـر الـصـغـيـر» 
بــتـــعــريــبــهــا كل مـن عــزيــز عــيــد والــســيــد قــدرى
سـرحية وقـامت ببطـولتـها مع عـزيز عيـد وهى ا
ـيــة سـارة بـرنـار ألول الـتى قــدمـتـهـا الــفـنـانــة الـعـا
مـرة ومن هنا حصلت فـاطمة رشدى عـلى لقبها

«سارة برنار الشرق».

زارت فـرقــة فـاطـمـة رشـدى وعــزيـز عـيـد الـعـراق
عـروفة شـأنهـا فى ذلك شأن الـعديـد من الفـرق ا
فى هــذا الـوقت ومـنـهـا: فـرقـة جـورج أبـيض الـتى
زارت بـــغـــداد عـــام 1926 وكــــذلك فـــرقــــة يـــوسف
وهــبى وفـرقــة فــاطــمـة رشــدى وعــزيـز عــيــد عـام
1929 وقـــد أعــد لــهم مــســرح لــهــذا الــغــرض فى

البصرة فى شارع أبو األسود الدؤلى.
سرح العراقى وقد كان لتلك الزيارات أثر على ا
ـسرح فى تـلك الـفـتـرة ومن ذلك الـتـحـاق عـمـيـد ا
الــعــراقى حــقى الــشــبــلى بــفــرقــة فــاطــمــة رشـدى
وســافـر مـعـهـا إلى مـصـر لـيــسـتـفـيـد من الـتـجـربـة

صرية فى ذلك الوقت. ا
مـثـلـ عراقـيـ وقد فـقد كـانت الـفـرقة بـحـاجـة 
ـوهبته اقـتنع كل من عـزيز عـيد وفـاطمـة رشدى 
الــفــنــيـة فــاتــفــقــا عــلى انــضـمــام الــشــبــلى رســمــيـا
لــلـفــرقـة بــعـد أن ســعت فـاطــمـة رشـدى وتــوسـطت
وافـقة للـسفر لك فـيصل األول شخـصيـا با عـند ا
مـعـهـا إلى الـقـاهـرة لـزيـادة خـبـرته وصـقل مـوهـبـته
وعـلـى حـســابـهــا اخلـاص وبــالـفــعل غــادر الـشــبـلى
بغداد إلى الـقاهرة حـيث ظل فيهـا سنة كـاملة كان
خاللــهــا مــحط اهــتــمــام ورعـايــة الــفــنــانــة فــاطــمـة

رشدى.
ـسـرحـيـات وقـد قـدمت فى الـعــراق الـعـديـد من ا
عــلى رأسـهــا «مـصــرع كـلــيـوبــاتـرة» ألحـمــد شـوقى

وأسرت قلوب الناس فى هذا الدور.

وبــعــد ذلك ذهــبت فــاطـمــة رشــدى إلى بــيــروت ســنـة
1929 ولـقيت إقبـاالً كبـيراً من جـانب محبـيهـا ولقبت
بـ«صـديـقـة الطـلـبـة» وأقـام لهـا الـطـلبـة فى أيـار حـفـلة
ـية فى فنـدق رويال حتدث فيـها كنـعان خطيب تكر
وأحمد دمشقـية وتقى الدين الصلح وإبراهيم رشدى

وإبراهيم طوقان وخليل تقى الدين.
قـدمت فــرقـة فـاطـمـة رشــدى عـلى مـسـرح صـالـة
األمـبيـر عدة مـسرحـيات مـنهـا: «النـسر الـصغـير
غــادة الــكـــامــيــلــيـــا جــان دارك الــســلـــطــان عــبــد
احلــمــيـد يــولـيــوس قـيــصــر». وقـدمت فى الــهـواء
ـسرحية الـشهيرة الطلق عـلى سطح الباريـزيانا ا
«مصرع كـليوبـاترة» ألميـر الشعـراء أحمد شوقى
كــمــا قــدمت مــســرحــيــة «الــعــواصف» من تــألــيف
ـــســـرحـــيـــة عـــبـــارة عن أنـــطـــوان يـــزبك وكـــانـت ا
عـــــرض لـــــبـــــعض األخـالق والــــعـــــادات بـــــالـــــنـــــقــــد
والـتـحـليل وتـدور حـول نـزاع يـثـور فى قـلب امرأة
بـ رجــلـ أو عــاطــفـتــ تـنــتـقــد خاللــهـا فــكـرة

الشخص الثالث (احمللل).

ثم انفصلت فاطـمة رشدى عن عزيز عيد بسبب
غـيـرته الـشـديـدة وبـانـفـصـالـهـا عنـه انفـصـلت عن
سرحية مسرح رمسيس وكونت بـعدها فرقتها ا
اخلاصة الشهـيرة التى حملت اسمها وقدمت 15
مسرحية فى سـبعة أشهر والتى أخرجت جنوماً
ــلـيــجى ومـحــمـد فــوزى الـذى كـان مــثل مـحــمـود ا
ـــونـــولـــوجـــات الــــتى تـــقـــدم بـــ فـــصـــول يــــلـــحن ا

سرحيات. ا

أخـفقت فـاطـمة رشـدى فى أول جتـربة سـيـنمـائـية
لــهــا مع بــدر المــا فى فــيــلم «فــاجــعــة فــوق الــهـرم»
(1928) الــذى قـوبل بــهــجـوم كــبــيــر من الـصــحــافـة
لـضــعف مـسـتـواه من وجـهــة نـظـر الـنـقـاد فى ذلك
ــنى الـفــيـلم بــخـســارة فـادحـة ثم الـوقـت ولـوالهـا 
أقـنــعــهـا اخملــرج وداد عـرفى بــأن يــخـرج لــهـا فــيـلم

نحو مشروع قومى للمسرح (5) 
فى تـصريح مهم للـفنان فاروق حـسنى وزير الثـقافة أعلنه
ـسـرح فى مـؤتـمــر صـحــفى مـنــذ أيـام أكـد فــيه أن مـبــنى ا
الـقومى سيعاد ترمـيمه ليعود إلى الصـورة التى كان عليها
ح أنشئ عام 1920 بـاسم مسرح األزبكية وأضاف الوزير
أن الـدراسات قـد كشفت عـن أن عملـيات الـترمـيم السـابقة
عمارى الذى قـد أضافت إليه عناصر ال صلة لها بالشكل ا
ـرحلـة األولى مـن تـرميـمه كـان عـلـيه عـنـد تـأسـيسـه وأن ا
سـوف تسـتغـرق أحد عـشر شـهرا وتـنتـهى فى خريف الـعام
الـقادم وستعمل على االحتفـاظ للمبنى بطابعه األصلى
ـرحلـة الـثـانـية سـوف تـشـمل إعـادة صيـاغـة مـسرحى وأن ا
ـسـرح الـطـلـيـعـة والـعـرائس الـلـذيـن يـقـعـان خـلف مـبـنى ا
نطقة باعتبارها منطقة مسارح القومى على نحو يليق با
ا يحيط بهـا بالتعاون مع مـتكاملة فى إطـار رؤية شاملـة 

وزارة اإلسكان ومحافظة القاهرة.
ُفى احلـقيقة أن هذا التصريح أثـلج صدورنا وأسعد قلوبنا
ــسـارح ــرعب الحــتـراق ا ـســلـسل ا وأزال الـهم عــنـا بــعــد ا
وإغالقـها إلى أجل غـيـر مسـمى واخـتفـائهـا عـلى نحـو أثار
صـرى الذى أصـبح على ـسـرح ا مـخاوفـنا عـلى مـستـقبل ا
كف عـفريت. إال أن هـناك أمـرًا ال بد من اإلشـارة إليه وهو
ا ال أن عـمليات اإلصالح والترميم تسير ببطء شديد ور
ـا  فى حــريق مـبـنى مـجـلس ـقـارنـة  تـكـاد تـتـحـرك بــا
الـشورى الذى لم يستغرق إصالحه وترميمه بضعة شهور
وال أريــد أن أعـود إلـى مــا سـبـق أن ذكــرته ســابــقـا فـى هـذه
ـــســـرح لــيـس أقل أهـــمـــيــة مـن مــجـــلس الـــزاويـــة من أن ا
ــقـراطـيـة واحلـيـاة الـشـورى فـكالهــمـا رمـز من رمـوز الـد
ـسرح هـو الرحم الـذي تكـونت فيه نـطفة الـنيـابية بل إن ا
ـبـاشرة الـتى نـشأت فى بالد اإلغـريق كـما قـراطـية ا الـد
ـتـحـضر هـو مـعـروف ومـنـهـا انـطلـقـت إلى سـائـر الـعـالم ا
تـحضر. ولـذلك فإنه مادمـنا فى إطار الـدعوة نحو وغـير ا
ــصـرى فــإنه من الــضـروري أن مـشــروع قـومـى لـلــمـســرح ا
سرحى ـعمار ا تـتولى وزارة الثقافـة إنشاء هيـئة لألبنية وا
ـسارح وحتديد علـى غرار هيـئة األبنـية التـعليـمية لـبناء ا
تعارف عمارية والفنية وعلى األصول ا سرح ا مواصفات ا
يـا وتعـميـمهـا فى أنحـاء اجلمـهوريـة وليس فى عـليـها عـا
دى تتناسب وعدد الـقاهرة فحسب وطبقًا خلطة طويلة ا
السـكان وأن تتولى مسئـولية حماية هذه األبـنية وتأمينها
ضـد األخطار وتوفير وسائل األمان والتأم ضد احلرائق
سارح أو ـنع مسلسل حرائق ا والـتخريب واإلهمال حتى 
إغالقـهـا بحـجـة التـرمـيم واإلصالح إلى أجل غيـر مـسمى
مثل ما هو حادث اآلن فى مسرح الهناجر والسامر وقاعة
ـسـرحـية ـعـهـد الـعـالي لـلـفـنـون ا سـيـد درويش ومـسـرح ا
ومــســرح الــبــالــون فــضال عـن مـســارح األقــالــيـم ومــسـارح

. دارس التي أصبحت أثرا من بعد ع ا

 فاطمة رشدى خريجة
مسارح روض الفرج

 أيام كان فى روض الفرج
مسارح

فاطمة رشدى

البدايات

سيد درويش وعزيز عيد

زيارتها للعراق وبيروت

صديقة الطلبة

تكوين فرقة فاطمة رشدى

بداية األعمال السينمائية

التكر

النهاية

سرح العربى شمشون اجلبار فى مهرجان ا
قبل. كانون الثانى ا

من جــهــته حتـــدث مــخــرج الــعــمل د. أحــمــد
عــبـداحلـلـيم عن سـروره إلســنـاد الـعـمل إلـيه
والذى اعتبـره شهادة على جناحه فى إخراج
مـســرحــيـة "اإلســكـنــدر" لــلـدكــتــور الـقــاسـمى
وأشــاد بـشــخـصــيـة ودعم وتــشـجــيع وحتــفـيـز
سـمـوه لـلـمـسـرح ولـلـمـسـرحـيـ فى اإلمـارات
والــوطن الـــعــربـى مــوضــحـــاً أنه كــمـــخــرج له
سـرح يرى أن مـسرح جتـربـته الطـويلـة فى ا
القاسمى يحمـل هموم األمة العربية ويتبنى
الـتاريخ ويسـقطه على الواقع واحلـاضر كما
أشــــاد من خالل الـــبــــروفـــات بـــفـــريـق الـــعـــمل
والـروحيـة والوئام الـذى يسـود بينـهم جمـيعاً
خــــصـــــوصــــاً بــــالــــنــــســـــبــــة لــــرؤيــــتـه وحــــلــــوله
شاهدتها بعد اإلخراجية فقد فضل تركها 

العرض.

عــقــدت الــهـيــئــة الــعـربــيــة لــلــمـســرح مــؤتــمـراً
اضى فى مـعهد الـشارقة صحـفياً األسـبوع ا
ــــســـرحـــيــــة لإلعالن عـن بـــاكـــورة لـــلـــفــــنـــون ا
ـسرحى الـعـربى "شمـشون اجلـبار" إنـتاجـها ا
تـأليف الدكتـور سلطان بن محـمد القاسمى

وإخراج د. أحمد عبداحلليم.
اســـتــهل إســـمــاعـــيل عــبـــد الــله األمـــ الــعــام
ـؤتـمـر بـالـقـول "إن اسـتـلهـام الـتـاريخ لـلـهـيـئـة ا
صـنـاعـة مـسـرحـيـة مـعـروفـة مـنـذ الـقدم وإن
ـــســــرح نـــهل من الــــتـــاريخ مـــثـــلــــمـــا نـــهل من ا
األسـطــورة بل والـتــراث اجلـمــعى كــمـا أقـام
ـســرح تــنـاصــاً مع الــتـاريخ إال أن تــكــريـسه ا
بـهالـة مـقـدسة أو تـعـظـيمه هـو أمـر غـير ذى
جدوى لـذا أصبح من نـافلـة القـول أن يؤخذ
التاريخ بشـكل نقدى يسهم فى إصالح حال

ستقبل. احلاضر والتمكن من ا
وأوضـح إســمـــاعـــيـل عـــبـــدالــلـه أن الـــهـــيـــئــة
ارتـأت إنـتـاج مـســرحـيـة "شـمـشـون اجلـبـار"
ناسبة اختيار القدس عاصمة ها  وتقد

ـقـبل لـلـثــقـافـة الــعـربـيـة مـع بـدايـة الـعــام ا
وأن الـهـيـئة حتـتـضن هـذا الـتـوجه لـلـتـعـبـير
عن تـــمـــســكـــنــا بـــالــقـــدس عــاصـــمــة دائـــمــة
لفلسط وهـو ما تطلب اختيار نخبة من
سـرحي الـعرب لـلمـشاركة فى ـبدعـ ا ا
ـعـرض وفى مـقـدمـتـهـم اخملـرج د. أحـمد ا
عـبداحلليم (مـصر) ومخرج مـساعد يحيى
احلـــــــــــــاج (الـــــــــــــســــــــــــــودان) وحـــــــــــــسـن رجـب
(اإلمــــارات) إلـى جـــانـب فــــتـــحـى الــــهـــداوى
(تـــونس) زهــيــر الـــنــوبــانـى (األردن) عــبــيــر
صـــبــــرى (مــــصــــر) مـــحــــمــــود أبـــوالــــعــــبـــاس
(الــــعــــراق) حــــمــــيــــد ســــمــــبــــيـج (اإلمـــارات)
ومـــــصــــــمم األزيـــــاء عــــــبـــــدالـــــكـــــر عـــــوض
والــرقـصـات عـاطـف عـوض وأشـعـار صالح
ــوســـيـــقـــا عـــادل حــقـى واخملــرج الـــراوى وا
الــســيـــنــمـــائى د. عــادل يــحـــيى ســيـــســافــر
فــريق الــعــمل إلى الــقــاهـرة لــعــرض الــعـمل
ـسـرح الـعربى األول فـى افتـتـاح مـهـرجـان ا
الـذى سـيـقام فى الـعـاشـر من شـهر يـنـاير/

 أحمد عبداحلليم 

9 نصوص من مسرح التعازى العراقى فى كتاب جديد
بـعـمـرهـا الـذى يـتـجـاوز الـسـتـة عـشـر عـامـا . ومـسـرح
الـتـعــزيـة هـو مـســرح يـعـتـمــد فى بـنـائه احلــكـائى عـلى
ـوروث الشعبى  والطـقوس الدينـية التى تمارس فى ا
ا حتمل الـعراق والتى شكلت ظـاهرة ملفتة لـالنتباه 
ـمارسات األدبيـة والفنية ب تفاصـيلها الـكثير من ا
ـشـاهـد الـتـمـثـيـلــيـة (الـتـشـابـيه) والـطـقـوس فـالزالت ا
الشعـبية و(الـهوسات) وهى رقـصة احلرب كـما يطلق
عـلـيـهـا الـغـربـيــون والـتـعـازى الـنـسـائـيـة  وغـيـرهـا من
ـمــارســات الـتـى الزالت تـشــكل أنــشــطـة اجــتــمـاعــيـة ا
مـوروثة يـتبـناهـا الـكثـير من الـنـاس فى العـراق والتى
ال يـخــتــلف مــطـلــقــا عــلى أنــهـا حتــمل بــعض مــظــاهـر
النشاط الفـنى واألدبى . اجملموعة محاولة فى وضع
ـسرحى الـتعزوى مـفاهـيم واضحـة فى إنتـاج النص ا
والـذى يــشـارك جــنـبــا إلى جـنب مــحـاوالت اجلــمـاعـة
بـريـادة الــنـاقـد يـاسـر الـبـراك فـى الـعـروض الـتـعـزويـة
الـــتى قـــدمـت والـــتى هى فـى طـــور اإلعـــداد فـــكـــانت
النـصوص الشـعبيـة والتى تلـونت ب اللـغة الشـعبية 

واللغة العربية الفصحى .

ـسرحى فى مـديـنـة النـاصـرية بـالـعراق صـدرت لـلكـاتب ا
عـمـار نـعـمــة جـابـر مـجـمـوعـة حتــتـوى تـسـعـة نـصـوص فى
 180 صــفــحــة بــدعـم من مــؤســســة هــمـم لــبــنــاء اجملــتــمع
ــــدنـى.  ضــــمـت اجملـــــمــــوعـــــة نـــــصـــــوصــــًا تـــــنـــــتـــــمى فى ا
مــوضـــوعــاتـــهــا إلـى اجتــاه مـــســرحى جـــديــد  أســـست له
جمـاعة الناصرية لـلتمثيل فى جنـوب العراق منذ سنوات
عـنـدما قـدمت عـرضـها األول (لـيـلة جـرح األمـير) لـلـكاتب
نـفـسه ومن إخــراج يـاسـر الـبــراك والـتى قـدمت فى أحـد

ـة فى مـديـنـة الـنـاصـريـة  فى جتـربـة  ـسـاجـد الـقـد ا
سـجد لـتشكـيل فضاء فيهـا توظـيف البنـاء العمـرانى فى ا

سرحى . ال يخلو من التجريب ا
ـسـرحى اجلـديـد ذكـر عـلى غالف اجملـمـوعة االجتـاه ا
ــسـرح ــســرحــيــة من خالل عــنــوان ثـانــوى (نــصــوص  ا
الــتــعــزيــة) ومــســـرح الــتــعــزيــة هــو نــوع مــســرحى تــبــنت
ـه جـمـاعـة الــنـاصـريـة لــلـتـمـثــيل إلى جـانب أنـواع تـقـد
ـــســـرح الـــتــــجـــريـــبى أخـــرى مـــثـل مـــســـرح الـــدمـى  وا
تميز سرح الشعبى وهى الـتى شكلت ذلك التنوع ا وا
الـذى صـار صـفـة غـالـبـة جلــمـاعـة الـنـاصـريـة لـلـتـمـثـيل

6 أسابيع مسرح فى دبى.. األسبوع القادم
وأوضح د. عــبــد الــله الــغــيث أن الــدورة ســتــنــطــلق
ـقبل لـتـستـمر فـعـاليـاتهـا يـوم اخلامس من الـشـهر ا
ـــشـــاركــــة نـــخـــبـــة من األســـاتـــذة لـــســـتــــة أســـابـــيع 
عهد ـسرحى على مستوى ا عروف فى احلقل ا ا
واخلـلـيج والـعـالم الــعـربى وأضـاف: "سـيـتم تـأهـيل
ـتـقـدم فى الكـوادر الـفـنـيـة عبـرهـا لـلـمـبتـدئـ وا
ـــســرحى واإللـــقــاء مــجـــاالت الـــتــمـــثــيل واإلخـــراج ا
ــــســـــرحى ـــــســـــرحى والـــــنـــــقــــد وفـن الـــــتــــألـــــيـف ا ا
ـــســرحــيــة والــســيـــنــوغــرافـــيــا والــديـــكــور واألزيــاء ا
ـــســـرحى وقـــراءة وحتــلـــيل الـــنـــصــوص ـــاكـــيــاج ا وا

وسيقى". والتعبير احلركى والتذوق ا
وفى هــذا الـــســيــاق أضــاف الـــغــيث: ســوف يــدرس
ــــســــتــــويــــ الــــنــــظـــرى والــــعــــمــــلى الــــطالب عــــلى ا
وبـأسـالـيب حـديــثـة بـحـيث يـتــمـكن الـطـالب من أن
يـــعــمل وحـــده بــحـــيث يــطـــلع عـــلى مــجـــمل الـــفــنــون
سرحية مع التركيز على حقل اختصاصه بعينه. ا

أعــلـــنت وزارة الــثـــقــافــة والـــشــبــاب اإلمـــاراتــيــة عن
سرح التى سرحية الثـانية لفنـون وعلوم ا الـدورة ا
تقيمها الوزارة فى اخلامس من يناير  بالتعاون مع

سرحية فى دولة الكويت. عهد العالى للفنون ا ا
ـنـظـمة وقـال ولـيـد الزعـابى رئـيس الـلـجنـة الـعـلـيا ا
لـلــدورة فى مـؤتـمـر صـحـفـى عـقـد فى مـقـر الـوزارة
ـشــاركــة د. عـبــدالـله الــغـيث فى دبى مــنـذ أيــام و
ــســرح فى ــعــهـــد الــعــالـى ورئــيس قــسـم ا عــمـــيــد ا
ـــشـــرف الــعـــام عـــلى الــدورة الـــوزارة حـــسن رجب ا
ـــركــز الـــثــقـــافى فى رأس اخلـــيــمـــة مــوزة ومــديـــر ا
ـسافـرى عضـو الـلجـنة الـعلـيـا.. قال الـزعابى: إن ا
الـدورة تــهـدف إلى نــشـر الــوعى الـثــقـافى والــتـقـنى
من خالل تـدريـب كـوادر مــحـلــيـة تــشـتــغل فى حـقل
ـسـرح بـحـيث تـرفـد الـسـاحة الـفـنـيـة الـتى تـعـانى ا
ـؤهـل نقـصـا حادّا فى هـذه اجملـاالت بـعدد من ا
يـا موضـحا أنـها تـقام لـلمـرة األولى بالـتعاون أكاد

سرحية فى الكويت. عهد العالى للفنون ا مع ا

 فيروز

«الدوحة الثقافى»
يغازل فيروز

اخــــــتـــــــتم صـــــــنــــــدوق الــــــتــــــراث
والـتـنـميـة الـثـقـافـيـة فى الـيـمن
أنـشطـته الثـقافـية لـلعام 2008م
بـــعــرض مـــســرحـــيــة "أوكـــســتــر
سرحية تايتنك" لفرقة قطر ا
والــــتـى عــــرضت فـى صــــنــــعــــاء

وعدن. 
ـــســـرحـــيـــة تـــتـــنـــاول مـــوضـــوع ا
احلـــــــلم عـــــــنـــــــد اإلنـــــــســـــــان فى
الــهـــجــرة والــســـفــر واالغــتــراب
تــدعـــو إلى عــدم تــصــديق هــذا
احلــلـم الـــذى دائــمـــا مـــا يـــكــون

أوهامًا زائفة . 
مـــســرحـــيــة "أوكـــســتـــر تــايـــتــنك"
تــألـيف الــبـلــغـارى يــوبـيــتـشــيـوف
وإخراج التركى محمد نور الله
ويـشارك فـيـهـا فنـانـون من عدد
من الـدول الـعـربـيـة واإلسالمـيـة
مــنـــهــا الـــيــمن وســـتــقـــدم بــثالث
لـغـات هـى الـعـربــيـة والــبـوســنـيـة

قدونية. وا

ــســرحــيـة عــربى لــلــبـحــوث والــدراســات ا
والذى سيكون مقره دمشق. 

ـــهـــرجـــان فى حـــفـل اخلـــتـــام كـــتـــابــا كـــرم ا
ــثـلــ أعــطـوا مــسـرحــيــ ومـخــرجــ و
ـفـكـر الـكــثـيـر لــلـمـســرح هم.. من سـوريــا ا
والباحث عادل قره شـولى الفنان محمود
ـــمــــثل مـــروان فــــنـــرى جــــركس اخملــــرج وا
ــسـرحـى واخملــرج ولـيــد فــاضل الــكـاتـب ا
الـــفــــنـــان الــــراحل مـــحــــمـــود جــــبـــر .. ومن
سـرحى خوسيه فـونليون إسبانـيا النـاقد ا
ـــــــمــــــثـل واخملــــــرج غــــــا .. ومن قـــــــطــــــر ا
ــمــثل أنــطــون الــســلــيــطى .. ومـن لــبــنــان ا

كرباج. 
ــهــرجـان كــمــا عــرضت ضــمـن فــعــالــيــات ا
مـسـرحــيـة "وجـوه الـسـاحـر" لـفـرقـة مـسـرح
الـغـد من مصـر وهى إخـراج عمـرو قـابيل
عن مــجـمــوعــة أعــمـال د. يــوسف إدريس
ـسـرحـية قـبـوالً جـمـاهـيـريـا كـبـيرا والقت ا

بعد عرضها هناك.

ـــاضى فــــعـــالـــيـــات اخـــتــــتـــمت األســــبـــوع ا
ـســرحى الـرابع عــشـر مــهـرجــان دمـشـق ا
بــعـــد تــســعـــة أيــام تــابـع خاللــهــا جـــمــهــور
ـــــســـــرح فى ســـــوريـــــة أربـــــعـــــ عـــــرضــــا ا
مــــســـــرحــــيــــا مـن ســــوريــــة ودول عـــــربــــيــــة
ـــثـــلـــ وأجـــنـــبـــيـــة وحتـــاور مـع كـــتـــاب و
ومخرج ضيـوف فى ندوات تخصصية
ــهـرجـان. عـقــدت بـالـتــوازى مع عـروض ا
وبــدأ حـفل اخلــتـام الـذى أقــيم فى صـالـة
األوبــرا بــدار األســـد لــلـــثــقـــافــة والـــفــنــون
بــفـــيـــلم وثـــائـــقى قـــصـــيـــر رصـــد بـــإيـــجــاز
ـــهـــرجـــان الـــعــــروض الـــتى احـــتــــضـــنـــهــــا ا
والـفـعـالـيـات الـتى رافـقت هـذه الـعروض.
وألـقـى وزيـر الـثــقـافـة كــلـمـة حتــدث فـيـهـا
سـرح فى سوريا ونوه عن أهـمية ظـهور ا
بـالـعـروض الــسـوريـة الـتى وصـلت إلى21
ـــهــــرجـــان الفـــتــــا من جـــهـــة عــــرضـــا فى ا
أخــــرى إلـى أنه يــــجـب أن يــــكــــون لــــديــــنــــا
طـمـوح مـسـتـمـر نــحـو مـسـرح مـتـألق أكـثـر

وأكــثـــر. ونــوه وزيــر الــثـــقــافــة بــاحلــوارات
والــــنــــقــــاشــــات الــــتى دارت فـى الــــنـــدوات
ـهـرجـان وقال إن ـرافـقـة فى ا الـفـكـرية ا
احلـراك الـثــقـافى بــ الـعــرب يـؤكــد أنـنـا
أمة واحدة وختـم بالقول إن الفن الراقى
ال يـــنــــسى ويــــبـــقـى طـــويـال فى الــــذاكـــرة.
هـرجـان أن عـدد الذين وذكـرت مـصـادر ا
ـــهــرجــان مـن ضــيــوف الـــعــالم حـــضــروا ا
الــعــربـى بــلغ مـــا يــزيــد عـــلى األربــعـــمــائــة
ـــشـــاركـــة مـــشــــارك ووصل عـــدد الـــدول ا
إلـى 21 دولـــــــــة. وفـى كـــــــــلـــــــــمـــــــــة بــــــــــاسم
ـــــســـــرحى ـــــســـــرحـــــيـــــ الــــعـــــرب نـــــوه ا ا
الــــــســـــــودانـى عــــــثــــــمـــــــان جــــــمــــــال الـــــــدين
بـاالستـقبـال الـكر والـطيب الـذى حظى
هـرجان فى دمـشق وبتـنظيم به ضيـوف ا
ـهــرجـان ومــســتـوى الــعـروض والــنـدوات ا
ـــســـتـــوى الـــعـــروض. الـــتى كــــانت بـــرأيه 
وقـال جـمال الـدين إن أهم مـا خـرجـنا به
ـهـرجـان هـو قرار إنـشـاء مـركز فى هذا ا

 مسرحية وجوه الساحر

400 مشارك
 من 21 دولة
 فى ختام مهرجان
سرحى دمشق ا

 الـ 14

مخرج تركى
 ومؤلف بلغارى 
فى مسرحية قطرية

iOÉ°T ƒHCG iOÉ°T
 عبير
صبرى
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ـوسـمـيـة الــتى يـتـسـبب فـيـهـا «مـقـام حـول األزمـة ا
أبـو حصيرة» اليـهودى فى محافظـة البحيرة تدور
ــســرحى «مـدد يــا عــالم» الـذى أحــداث الــعـرض ا
جتـــرى بــروفـــاته حـــالــيـــاً بــاســـتــديـــو عــمـــاد الــدين
ـسرح الـعربى استـعداداً لـلمـشاركـة فى مهـرجان ا

قبل. الذى يقام فى مارس ا
سرحية تألـيف د. محمد زعيمة إخراج وبطولة ا
أحـمـد جـمـال تـمـثـيل: عـمـرو نـوار وسـام أسـامة
ان فـتحى إبراهـيم البيه أحـمد هانى مـحمد إ
عـبد الـشـافى أحمـد عـبـد اجمليـد أحـمد سـمـير
ديـكـور مـهـا إسـمـاعـيل إضـاءة أحـمـد عـبـد الـعال

موسيقى فادى أسامة.

✂✂

> لــعـبــة الـتــمـثــيل تـســتـنــد إلى مـجــمـوعـة مــركـبــة من الـعــنـاصــر الـشــعـوريـة
مـثل على مستوى الشـعور سلوكيات يـعيها تمامًا ارس ا والـالشعورية حيث 
ـسـرحـى وشـعـوره بــإيـقـاع الــعـنـاصـر تــتـعـلـق بـحـركــته عـلى مـســاحـة الـلــعب ا

سرحية األخرى. ا
سرحي جريدة كل ا
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«أبو حصيرة» فى مهرجان
سرح العربى ا

كتب نصاً «احتياطيا» فى حال عدم وجود نص مناسب

مدحت يوسف: برامج التوك شو قضت على «الكباريه
سرح عاجز عن إغراء «أنصاف النجوم» السياسى».. وا
ـا كان يتمـنى لكنه حتمس له تـشجيعاً
خملـرج شـاب مـوهـوب هـو هـشـام عـطـوة
ــؤلف مــتــولى حــامـد الــذى يــحـاول أن وا

يقدم طابعاً خاصاً فى أعماله.
وقـال مدحت إنه يحـاول مساعـدة هشام
ومـــتـــولى لـــيـــظـــهـــر الـــعـــمل فـى الـــنـــهـــايــة
بـــالــشــكـل الالئق وهـــو مــا يــعـــتــبــره دوراً
وواجـبــاً عـلـيه بـاعــتـبـاره مـديــراً لـلـمـسـرح

ومسئوال عن األعمال التى تخرج منه.
واعـــــتــــــرف مـــــدحـت يــــــوسف أن مــــــديـــــر
ـــــســــــرح فى مــــــصـــــر يــــــجب أن يــــــكـــــون ا
ــطــلــوبـة «ســاحــراً» لــيــقــوم بــكل األدوار ا
منه وأهـمـهـا «تـرضيـة» جـمـيع األطراف
حـتى يـخـرج العـمل لـلـنـور مـشـيراً إلى أن
«مـسرح الفن» والـقدير جالل الـشرقاوى
ـثـالى «إداريـاً» فى مـجال همـا الـنـموذج ا

سرح. ا
وشدد يـوسف عـلى أن النـص الذى كـتبه
بـعـنوان «إيه الـلـمـة دى» مـازال احتـيـاطـيا
وسـينفـذه فى حال يأسه من الـعثور على
نص مـناسب لـكاتب آخر مـشيراً إلى أنه
ــؤلف الــشــاب فـى انــتــظــار نص يــكــتــبه ا
نـهــاد كــمـال وفـى حـال خــروجه بــالــشـكل

الذى يتمناه سينتجه على الفور.

قـبل حـوالى الـعام تـولى الـكـاتب «مدحت
ــســرح الــكــومــيـدى يــوسف» مــســئــولــيــة ا
ووقـــتــهــا أعــلن أن لــديه طــمــوحــاً إلعــادة
«الــكـــومــيـــدى» إلى اجتـــاهه الــصـــحــيح..
ومـنـذ تـلك الـلـحـظـة وحتـى اآلن لم يـقدم
يوسف وال الـكومـيدى شـيئـاً األمر الذى
أرجــعه مــدحت يــوسف إلـى عــدم عــثـوره
عـلى نص مـنـاسب واصفـاً كل الـنـصوص
الـتى قـدمت إليه حـتى اآلن بـأنهـا تـصلح

سارح أخرى كالغد أو القومى.
وكــــحـل أخــــيــــر قــــرر مــــدحت يــــوسف أن
يــقـدم عــمالً من تــألـيــفه لـيــتـجــاوز مـأزق

عدم وجود نصوص مناسبة!
ـنـاسب لـلـتـقد عن مـواصـفـات الـنص ا
عــلى خــشــبــة الــكــومــيــدى يــقــول مــدحت
ـــســـرح الـــكـــومـــيـــدى يـــجب أن يـــوسـف: ا
تعة والبهجة يقدم أعماالً حتتـوى على ا
بعيداً عن التـغريب والسياسة خصوصاً
بعد تضاؤل تأثير النصوص ذات الطابع
الـــســــيـــاسـى فى ظل انــــتـــشــــار اجلـــرائـــد

عارضة وبرامج التو شو. ا
مـدحت يوسف شـدد على أن باب مـكتبه
مـــازال مــــفـــتـــوحــــاً أمـــام الـــكــــتّـــاب هـــواة
ومــحـتـرفــ وأى قـادر عــلى تـقـد نص

طلوبة. واصفات ا با
ــــســـرح الـــكـــومـــيـــدى - وأضـــاف: أزمـــة ا

ـكافـآت وحذر مدحت يـخص األجور وا
سرح فى تفريخ يوسف من تراجع دور ا
مـــــواهب جــــديــــدة لـــــلــــوســــائط األخــــرى
وكــمــدرســة خــرجـت أســمــاء لــهـــا ثــقــلــهــا

واحترامها.
وانــتـــقل مــدحت يـــوسف إلى أول عــرض
من إنـتــاج فـرقــته حتت رئــاسـته وهــو «يـا
دنـيا يـا حـرامى» والـذى يـصـفه بـأنه أقل

ـصـرى عمـومـاً - لـيـست أزمة سـرح ا وا
نـــصــــوص فـــقـط فـــهــــنـــاك أيــــضـــاً أزمـــة
ـسـرح ـمـثـلــ الـتى تـتــجـلى فى عــجـز ا ا
حتى عن إغـراء أنصـاف النـجوم بـسبب
األجــور الـتى بــاتت أقل كــثــيــراً من أجـور
الفـيـديـو واحلل من وجـهـة نـظـر مدحت
يوسف هو إعادة الـنظر فى اللوائح التى
حتــكم مــســرح الـدولــة خــصــوصـاً فــيــمـا

 مدحت يوسف

سرح أزمة ا
صرى  ا
ليست

 أزمة نصوص

ـمثل يوازن ب اجلانب الشعورى الواعى على مستوى الواقع احلالى ووجوده فوق > ا
ـكتـوبة فى ـزج ب مالمح الـشـخصـية ا ـسرح والال شـعورى الـال واعى حيث  خـشـبة ا

ناسبة التى تطفو على سطح اهتمامه. المح ا النص ويبحث عن ا 28
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سرحي جريدة كل ا

> اخملرج جمال إبراهيم يجرى حاليا بروفات مسرحية «األقوى» تمهيدا لعرضها على خشبة مسرح مركز الهناجر.
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التراجيديا ..
وت واحلياة   ب ا

فهوم التراجيدى والدراما احلديثة الكتاب: ا
ؤلف: د. فوزى فهمى ا

صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة ا

واخملــطـئــة الـتى تــضـعــهــا فى إطـار اخلــرافـات وحــسب  بل هى الــتـمــكـ
ى .. ألعمدة ثابتة قامت عليها أركان األدب العا

إن تبرير وجود األسطورة فى التراجـيديا الكالسيكية كما فى التراجيديا
الـيــونـانــيـة  يــعــد من نـافــلـة الــقــول  فـهــنـاك اخــتالفــات عـقــائـديــة حتـكم
شـاهد اختلـفت باختالف مفهـوم العصر  إن أهم مـا تعبر عنه الكاتب وا
األسـطورة هو مـوقف اإلنسـان جتاه القـوى األكبـر منه  وهو األمـر شديد
االخـتالف بـ اإلنـسـان الـيـونانى الـقـد  واإلنـسـان فى ظل الـتـراجـيـديا
الــكالسـيــكـيــة فى الـقـرن الــسـابع عــشـر  فــاعـتـقــاد الـيــونـانى جتــاه اآللـهـة

والقوى اجلبرية بأنها تمثل شعوره بوجود قوى خارج ذاته تصارعه .
ة أما فى الـتراجيديا الكالسيكـية فإنها فقدت تلك الـداللة الدينية القد
 وأصــبــحت شـــكال وقــالــبــاً ال أكــثــر  فــاقــداً لــدالالته اجلــوهــريــة  فــقــد
اســـتــبـــدلت األســـطــورة بـــوقــائع الـــتـــاريخ فى الـــكالســيـــكــيـــة الــفـــرنــســـيــة 
قـصود مـنهـا سوى فـاألسطـورة إذن فى الـتراجـيديـا الكالسـيكـية لم يـكن ا
شــكـلـهــا الـتـاريــخى من حـيث أنــهـا حتـكى قــصـة لـشــخص يـدعى أوديب أو
بـرومـيـثـيـوس  وهـو ألن الـتـراجـيـديـا الـكالسـيـكـيـة كـانت تـرى تـأثـيـراً أكـبـر
ــركـبــة قـد حــدثت حـقــيـقـةً  ولــيـست من وأوقع وأبــلغ إذا كـانـت األفـعـال ا
طابقـة  ومن هنا فإن نسج خـيال الكـاتب  ليتحـقق مفهـوم مبدئهم فـى ا
الـنظـرة الـكالسـيـكيـة لـلـتـراجيـديـا قـد بنـيت عـلى الـنـظرة لـلـتـاريخ ووقـائعه
أكثر من ارتباطهم باألسـطورة  على الرغم من استخدام الثانية فى عدد

طابقة . من الدرامات الكالسيكية وفق مفهوم الوقائع ومبدأ ا

أما التغـير اجلذرى الذى حـدث فى اجلوهر األساسى لـلتراجيـديا  فلقد
حتـول الصراع  من الصراع اخلارجى بـ اإلنسان وقوى الطـبيعة واآللهة
 إلى الصراع الداخـلى ب العقل والـعاطفة  أو ب عـاطفت إنـسانيت

 األمـر الـذى كـان له بــالغ األثـر عـلى وضع الـبـطل الـتـراجـيـدى  ويـرى د.
فـوزى فهـمى أن الـسبب الـذى دعـا إلى االنتـقـال بالـصـراع من اخلارج إلى
ــفـــهــوم الــديـــنى  ثم عالقـــة اإلنــســان فـى الــعــصــر الـــداخل  هــو تـــغــيــر ا
الـكالسـيــكى بـالـقــوى اخلـارجـيــة  وتـصـوره لــهـا  ومـدى تــفـسـيــره إيـاهـا 
ـسيحيـة كان لها تـأثير كبـير على تغـير موطن الصراع عـنى أن الديانة ا
ـقـبـول أن يـقـبل كـتـاب فـرنـسـا بـعـد فى الـتـراجـيـديـا  فـقـد كـان من غــيـر ا
انـهم بأن الـكارثة حتل سـيحيـة تصـوير الوثـنية اإلغـريقـية  أو إ ظهـور ا
بــالــبـطـل نـتــيــجـة تــدبــيـر قــوة خــارجـيــة عــنه تــتـحــكم فــيه وتــطـحــنه  وهى
سـيحـية يـعـنى قوة الـرب  وليس من الـقـضاء والـقدر  وهـو فى الديـانـة ا

قبول أن يصيب الرب البطل بالكارثة .  ا
والــبـطل الـكالســيـكى قـد ظـهــر  وهـو يـعـيش حتـت األضـواء  يـعـرف حـدود
ـسئـول عما جـنته ـه  ويعرف حـدود عالقـته بالـعالم الـذى حوله  فـهو ا عا
يداه .. أما الشق الـتطبيـقى الذى ساقه البـاحث فى ميدان الكالسـيكية هو
ـقـارنـة بــ مـعـاجلـة أســطـورة (هـيــبـولـيت) بـ يــوريـبـديس الــذى اعـتـبـروه ا
ــقـارنـة فـى مـيـدان )  وقــامت ا األسـتــاذ األول لـلــكالسـيــكـيــ وبـ (راسـ
الــصـراع  فــهــو صـراع خــارجى بــ اآللـهــة وهــيـبــولــيت .. أمــا راسـ عــنـد
ــعــاجلـة مــعــاجلــته لــهــذه األســطــورة فــإنــهــا اخــتــلـفـت اخــتالفــًا كــبــيــرًا عن ا
اليـوربـيـديـسيـة  فـلـقد أدخل شـخـصـيـات جديـدة فى دائـرة الـصـراع لم تكن
ــفــهــوم الــتــراجــيـدى مــوجــودة من قــبل  بــحــيـث أن هـذه الــتــغــيــرات ألــغـت ا

فهوم الكالسيكى للتراجيديا .  اليونانى  وأصبحت تعبيراً صريحًا عن ا

ميدان الدراما حتى ظهور عصر النهضة  فكان كل تطور جديد فى هذا
ـفهـوم الـتراجـيدى يـدان ال يـكاد يـبـدأ إال بالـهـجوم عـلى ركنٍ من أركـان ا ا

كما هو فى نظرية أرسطو .  
ـغـلق فى ـفـهـوم الـيـونـانى احملـدد وا وتـعـريـجـاً عـلى تـعـريف الـتـراجـيـديـا بـا
الـنـظــريـة األرسـطــيـة  فـإن د. فــوزى يـؤكـد إغـفــال أرسـطـو ألهـم عـنـاصـر
التـراجـيديـا فى سيـاق التـعـريف اليـونانى لـهـا  وهو عـنصـر الصـراع الذى
ـتعارضة واإلرادات اخملـتلفة لم يرد ذكره  ونـعنى به الصراع بـ القوى ا
 التى تـظهـر فيـها عن طـريق التـشاحن ب شـخصـياتـها وهـذه القوى أى
الـقـضــاء والـقــدر الـذى يـتــولى حتـديــد مـصـيــر الـشــخـصـيــات الـتـراجــيـديـة
واإلنـسـان بـعــامـة فى اجملـتـمع الــيـونـانى تـبـعــاً لـلـعـقـيـدة الــسـائـدة والـشـعـور
ـصـيـر مقـدر دون أن يـكون لـلـشخـصـية دخل كـبـير فى الديـنى حـينـئـذ  فا
فجـيعته  وهذه الفاجعة الـتى ينتهى إليها البـطل التراجيدى اليونانى هى
ــشــاهــدين انــفــعــاالت الـشــفــقــة واخلــوف  ومن ثم مــا يــثــيــر فى نــفــوس ا
ـأساوى (الـهامـارتـيا) أو الـسقـطة الـعـظمى وفق الـنظـرية يحـدث اخلـطأ ا
ـبررات درامية مـقبولة هو األرسطية  هـذا اخلطأ الذى يـرتكبه البطل 
ــقـــدر  كــالــعـــنــاد فى شــخـــصــيــة ــصــيـــر ا أســاس انــســـحــاقه فى دوامـــة ا
ـزاج (أنـتــيـجـونى)  والـغـرور وخـيـانـة األمـانـة فى (بـرومـيـثـيـوس)  وحـدَّة ا
ـتـعــاقـبـة. والـغــضب فى (أوديب) االجـتــمـاعـيــة واأليـديـولــوجـيـة لــلـعـصــور ا
ــوت  فــتــحـدى ــا يــقــتــله وذلك ألنـه يــعـلـم أنه  فــاإلنــســان أعــظم نــبالً 
بـروميـثـيوس لـزيوس كـبـير اآللـهة  وسـرقـة النـار وإهدائـها لـلـبشـر نوع من
الـبـطولـة  ألنه يـعـلم قوة اإلله وقـدرته ويـتـحمـل بالغ الـتـعذيـب  بل ويتـنـبأ

كذلك بزوال طغيانه وجبروته .

لقـد حـدد أرسـطو فى كـتـابه (فن الشـعـر) نـوع البـطل الـتراجـيـدى على أن
يكـون من النبالء أو األمراء وأنصـاف اآللهة  واختياره الـبطل التراجيدى
عـلى هذا الـنـحـو  بنـاء عـلى احلـتمـيـة الفـنـيـة التى تـتـطـلبـهـا الـتراجـيـديا 
وهـى اســتــمـــرار الــصــراع الـــذى ســوف يــحـــقق بــآثـــاره اخلــوف والــشـــفــقــة
كتطهيـر إنسانى للمـشاهدين  واخلطأ فى اخـتيار شخصـية البطل يعطل
اذج لـلبطل التراجيـدى على هذا النحو هذه اإلثـارة  وقد عدَّد الباحث 
 فـ(أوديب) الـذى أراد أن ينفذ وحى اآللـهة بالبحث عـن القاتل كى ينجى
ـديـنـة من الـوبـاء  إذا به يـكـتـشف الـنـهـايـة أنه هـو نفـسـه القـاتل  وقـاتل ا
ـصيـر وهو لم يـخطئ من ? قاتل أبـيه  وهو ال يـدرى لم حـتَّم علـيه ذلك ا
 بل أراد أن يـنـفـذ وحى اآللـهـة  و(هـيـبـولـيت) ذلك الـتقـى الذى رفض أن
وت يـدنس فراش أبيه ح تراوده عن نـفسه زوجة أبيه  يكـون مصيره ا
ـنــون) الـعـائـد بـأبـشع الــطـرق إذ تـتـبــعـثـر أشالؤه فى كـل جـانب .. و(أجـا
منـتصـراً لبالده فى حـربه ضـد أعدائه وتـضحـيته بـابنـته إيفـجيـنيـا قربـاناً
للـنـصر  نـراه يـقتل بـيـد زوجته وعـشـيقـهـا إيجـيـسوس فى الـيـوم والسـاعة
الـتى يـعـود فـيـهـا .. و(برومـيـثـيـوس) الـذى حـطم أنـانـيـة زيـوس وصلـفه فى
اســتــعــمــال الــنــار لــآللــهــة فــحــمل الــنــار وأهــداهــا لإلنــســان كى يــحــقق له
ـا يـؤكـد أن الـقدر السـعـادة  نـراه يـعـذب ويـعـانى جـزاء إنسـانـيـته  ذلك 
أقـوى أو الـقوى اخلـارجـة على نـطـاق اآللهـة والـبشـر ال تعـرف احلـقائق أو
األخالقيـات  بل إن لها مـنطقـها اخلاص الـذى ال يفهم كـنهه البـشر كسرٍّ

غامض ال تعرف أغواره .
وقد حـدد أرسطـو أيضـاً جوهر الـتراجـيديـا بقوة تـأثيـرها فى الـناس "بأن
احلـوادث األليـمة الـتى جترى بـ األحباب  كـأن يقـتل األخ أخاه أو االبن
أبــاه  أو األم ابـنــهـا  أو يـهـم بـذلك أو يــفـعل آخــر مـثـلـه هى مـا يــنـبـغى أن
يــطــلــبه (الــشــاعــر) أو الــكــاتب الــدرامى  وكــمــا لــو كــان أرســطــو قـد أراد
ــفــهـــوم الــتــراجــيــدى  كــضــمــان صــراحــة تـــأكــيــد الــطــابع اإلنـــســانى فى ا
ـشـاهدين وإحـسـاسهم بـاحلـلول فى الـشـخصـيـة التى لـتـحريك انـفـعاالت ا
ـسرح  وهـو نفـسه السـبب الذى جـعل مسـرحيات تتـناوبـها األقـدار على ا
سوفـوكلـيس يقـبل علـيهـا اجلمـهور الـيونـانى إقبـاالً اعتـبره "بـرتون راسـكو"
فى مؤلفه (عـمالقـة األدب) غراما وسـراً من أسرار الغـيب  إنه االقتراب
ا يعمق األثر التراجيدى  .. ويعنى باشر من ذلك الطابع اإلنسـانى   ا
ذلك أن الـتراجيديـا وإن كانت تعالج مـشكالت أفراد من نوع خاص إال أن
االنفعـاالت التى تـثيرهـا فى النـفس هى انفـعاالت عامـة وخاصـة باجلنس

البشرى كله منذ سوفوكليس وحتى اليوم وبعد اليوم .
ـــفـــهـــوم الــكـالســيـــكى ـــة  بــدأ ا ومع بـــدء خـــســوف الـــتـــراجـــيــديـــا الـــقـــد
لـــلــتــراجــيــديــا فى الــقــرن الــســابع عــشـــر  فــالــكالســيــكــيــة قــد اســتــعــانت
ة  أو بشكل عـام فإنها استـوحت الالتينيات باألساطيـر اإلغريقية الـقد
والـيـونـانيـات  وصـاغـتهـا تـراجـيـديات  وأكـد د. فـوزى فى مـدخل الـفصل
األول من الـبـاب الـثانى عـلى أهـمـية األسـطـورة  وما سـاهـمت به فى بـناء
فــكــر إنـــســانى نــاهض  مـــرتــفــعــاً بــهـــا بــعــيــداً عن الـــتــصــورات الــقــاصــرة

ـبحث األول فى أصـول التـراجـيديـا هو هم أرسـطو األول فى كـتابه  كان ا
ركز األعلى فى نشأة التراجيديا  (فن الشعر)  حيث احتل هومـيروس ا
ـا أيــضـاً ال بــسـبب أســلــوبه اجلـاد وتــفــرده بـالــتــمـيــز األدبى فــحـسـب  وإ
بـــســـبب الـــطـــابـع الـــدرامى فى مـــحـــاكـــاتـه  أمـــا الـــبـــحث فـــيـــمـــا إذا كـــانت
التراجيديـا قد اكتملت اآلن أم لم تـكتمل كل عناصـر هيئتهـا الصحيحة 
قـتضـيات الـتغـير الـزمنى  فهـذا أمر  –من وجهـة نظرى  –يظل مـتروكـاً 
تـعاقـبة  وسـؤال التـراجيـديا ذاتـها عن والتـحوالت االجـتمـاعيـة للـعصـور ا
مـدى استـجـابـتـهـا وقدرتـهـا عـلى تـطـويع فكـرة الـتـطـور  بـالقـيـاس لـقـوان
ــــكن حتــــديــــد اخــــتـالف كل عــــصــــر عـن ســــابــــقــــيـه من الــــعــــصــــور  بـل و
الـتـراجـيـديـا وفق درجـة مـرونتـهـا واسـتـيـعابـهـا لـروح كل عـصـر وخـصـائصه
وسماته الـدرامية .. إذن بقى الـسؤال فى التراجـيديا شاهـداً على تعريف
ـساحـة التى لم يتـركهـا أرسطو جامع غيـر مانع عـلى مر الـعصور  وهى ا
ـا حــدده من تـعـريف جـامع مـانع بـل ومـكـتـمل من وجـهـة نـظـره  نـفـسه  
ونـظر من جاء من بعـده مقدساً لكـل ما أرخه صاحب كتاب »فن الشعر«
من خالل طرحه مفـهومـاً للتـراجيـديا اإلغريـقيـة  وهو نفس الـطرح الذى
صـار ال يـتــفق مع الـدرامــات احلـديــثـة  فـبــات األمـر يـحــتـاج إلى مــفـاهـيم
أخـرى لـفكـرة الـتـراجيـديـا غـير تـلك الـتى حـددها أرسـطـو بـأنهـا : مـحـاكاة
تعة مـشفوعة بألوان لفـعل جاد  تام فى ذاته  له طول معـ  فى لغة 
الـتـزيـ الـفـنى (لـغـة شـعـرية)  وتـتم هـذه احملـاكـاة فى شـكل درامى ال فى
شكل سـردى  وبأحـداث تثـير الـشفـقة واخلـوف  وبذلك يـحدث الـتطـهير

من هذين االنفعال . 

من هنا كـان البحث الـدائم حول كيـفية تـطوير مـفهوم الـتراجيـديا  فخرج
ــفـهـوم الـتــراجـيـدى األرسـطـى  خـروجـاً اعـتــبـره الـبـعض الـكــثـيـرون عـلى ا
خرقاً لـناموس مـقدسٍ ال يجب جتـاوزه  ومن ثم  كانت القـرون التى تلت
ـسـرحى تـتــحـسس فى خـطــوات بـطـيـئـة ـسـرح والــنـقـد اإلغـريــقى ا بـروز ا
ــا غـــيــر آمــنـــة الــعــواقب  طـــرق احلــفــاظ عـــلى أعــمــدة ومــحــســـوبــة  ور
التـراجـيديـا اإلغريـقيـة  وفى الـوقت نفـسه محـاولـة استـلهـام هذه الـدراما

لروح العصر ومقتضياته .
ــفـهـوم وفى بــحث د. فـوزى فــهـمى تـأكــيـداً عـلـى االخـتالف والـتــبـاين بـ ا
الـــتــراجــيـــدى اإلغــريـــقى  وبــ الـــتــراجـــيــديـــا احلــديـــثــة  هـــذه الــدراســة
ـشـفـوعــة بـاجلـانب الـتــطـبـيــقى عـلى الـنــصـوص الـقـد مــنـهـا واحلـديث ا
سـرحى فى مجال تقصى ومالحظة يضـعنا أمام طفرة نـوعية فى النقد ا
ـفهـوم الـتراجـيـدى عبـر انـتقـاالت زمـنيـة وعـصور مـخـتلـفـة  وترجع تـغيـر ا
ـفهوم الـتراجيدى والـدراما احلديـثة ) وكمـا يؤكد صاحب أهمـية بحث ( ا
مقـدمـة هذا الـكتـاب األسـتاذ عـثمـان نـويه بأن أحـداً فى العـربـية لم يـكتب
فــيه قـــبل هــذا الـــبــحـث  إال أن الــكــتـب األجــنـــبــيــة الـــتى تـــنــاولت مـــفــهــوم
الــتـراجــيــديــا لم تــتـجــاوز كــتـابــ أحــدهــمـا (مــوت الــتــراجـيــديــا .. جلـورج
شـتـاينـر) واآلخـر هو ( الـكـوميـديـا القـاتـمة .. لـلـناقـد ( ج . ل . سـتاين ) 
وعــلى الــرغم من أن الـكــتـابــ عــلى الـتــوالى يـغــطــيـان مــسـاحــة كـبــيـرة فى
دراســـة الـــتــراجـــيـــديـــا  إال أن بــحـث د. فــوزى فـى هــذا اجملـــال قـــد جــاوز
ــســاحــة الــطــولـيــة والــزمــنــيــة الـتـى غـطــاهــا الــكــتــابـان األجــنــبــيــان مــعـاً  ا
ـوضوع جـاد لم يقف بـالباحـث عند اقـتفـاء عمر الـتراجـيديـا  بل تعداه فا
ــوت . فــالـتــراجــيــديـا لــدراسـة جــذور الــنــشـأة وبــواعث احلــيــاة وأسـبــاب ا
ا كانت حياة اإلغريـقية لم تكن نصوصـا تكتب وال كانت قواعد تـتبع  وإ
تــمــارس وواقــعــاً يـعــاش  والــذى يــعــنـيــنــا من هــذا كــله هــو إثــبـات فــعــالــيـة
ـفـهـوم الـتــراجـيـدى  ثم أهـمــيـتـهـا بـالــنـسـبـة لـذلك األسـطـورة فى تـكـويـن ا
التـصـور الديـنى الذى كـان يعـتـقد فـيه مشـاهد الـتـراجيـديا أيـام اإلغريق 
فمـن خالل هذا الـتصـور جاء الـشعـراء اإلغريق لـيصـوغوا هـذه األساطـير
ـسـرحى  فـكـانت روائع فـنـيــة  ولـيـضـعـوا الـلــبـنـات األولى لـصــرح األدب ا
ـسـرحيـون األوائل أسـخـيـلـيوس ـثـابـة اخلـامـة التى لـعب بـهـا ا األسـاطـير 
ـسـرحـيـة الـتى كـانت الـتـعـبـيـر عن روح وسـوفـوكـلـيس ويـوريـبـديس الـلـعـبــة ا
واقف الشـعب اليونـانى الثائر فى وجه البـطولة والـكفاح  وفيـها تسـجيل 

الطبيعة واآللهة .
ـعتـقد وبالـنـظر إلى هـذه الفـكـرة التى شـكـلت القـوام الـتراجـيدى لـلـفكـر وا
الـيـونانى فـإنـنـا جند انـعـكـاس الصـورة فـيـما عـرضه أرسـطـو عرضـاً أمـيـناً
للـمشـهد الـيونـانى والـتجـربة اإلغـريقـية  حـيث وجد أمـامه هذه الـعنـاصر
الـتراجـيـديـة عـلى نـحـو مـبـهم مـبـعـثر فـقـام بـجـمـعـهـا وألف بـيـنـهـا  وصنف
ـصـطـلــحـات وصـاغ لـهـا الــقـوانـ  وأخـيـراً خـرج أقـسـامـهـا  ووضـع لـهـا ا
بـنـظـريــته فى (الـكـاثــرسـيـز) أو الـتــطـهـيـر  وأودعــهـا كـتـابـه (فن الـشـعـر) 
وسيطرت عـلى كل التفكـير التراجيـدى لعدة قرون .  من هـنا فإن أرسطو
ظل حـجـر عـثرة  –كـمـا أسـلـفـنـا  –فى سـبـيل كل رغـبـة حتـاول الـتقـدم فى
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ـرور عام على تأسيـسها تقدم احتفاالً 
ــــســـرحى ـــصــــطـــبـــة الــــعـــرض ا فـــرقــــة ا
"مــانـيــكــان" عـلى
خــشـــبـــة مـــســرح
سـاقـيـة الـصاوى
يــوم 5 فـــبـــرايـــر
ـقــبل والـعـرض ا
ديودرامـا تـأليف
يــــــاســــــر بـــــدوى
بــــطــــولــــة نــــهــــلـــة
إيـهـاب ومـحـمـد
حــافظ وديــكـور
جـــمـــال يـــوسف
إضـــــاءة أحـــــمـــــد
قــــاسـم إعــــداد مــــوســــيــــقـى مــــصــــطــــفى
حـــــمــــدى ومـــــخــــرج مـــــســــاعـــــد مــــجــــدى
البـحيـرى إخـراج أحمـد قـاسم ويتـناول
الـــعـــرض حــالـــة االخـــتالف فـى وجـــهــات

. النظر ب احملب

✂✂

كتـوبة فى النص ـمثل الشـخصـية منـدمجًا مع مالمـحهـا ا > يـقدم ا
ختلف عناصر ـستدعاة من اخملزن النفسى - الال شـعور - وواعيًا  وا
ـسرحى حـتى يحـتفـظ دائمًا بـالسـيطـرة على الـواقع وعلى الـعرض ا

الشخصية فى الوقت نفسه. 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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سرح العائم. سرح القومى لألطفال قرر تقد مسرحية على مبارك للمخرج محسن العزب فى حفالت صباحية با > ا

¿É°ùM hôªY

سرحيـة اإليهاميـة التى يسعى صـانعوها > يـحدث هذا الـتفاعل فى األعمـال ا
ـشاهـدين منـطقـة اإليهـام منذ االسـتمـاع إلى الـدقة الثـالثـة التى إلـى إدخال ا

سرحى. تمنح الستار حق االنفراج وإظهار العالم ا

سرحي جريدة كل ا
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وجى هذا األسبوع. ها بنادى الشمس من إخراج أحمد ا > مسرحية «دستور يا أسيادنا» للمؤلف محمود الطوخى يتم تقد

سكون سرح ا ماذا يعنى ا

د. محمد زيدان

د. أبواحلسن
سالم

 الكمبوشة

ما أشبه اليوم بالبارحة
مــنــذ  412 عــامًــا مــضت  – تــقــريــبــا  – فـى واليـة
مـاساشـوستس بقـرية سالـم استشـرت فكرة الـسحر
واألرواح الــشــريــرة  ونــصــبت مــحــاكـم الـتــفــتــيش
حملـاكـمـة كـل من يـنـكـر األرواح الشـريـرة ودورهـا فى
ـــديـــنـــة مــــرض كل مـــريـض. وكـــان حـــاكم  تــــلك ا
األمـريـكـيـة هـو رجل الـدين الـقـس (باريـس) . تـبدأ
الــقـصــة عـنــدمـا يــفـاجــأ رجل الـدين بــابـنــة أخـته
(أبــيــجــال) وهى تـرقـص هى وبـعـض الـفــتــيـات فى
دينـة وهن عاريات . ولكى يتخلص الـغابة  خارج ا
مـن ذلك العـار الـذى حلق بـهن فى مـجتـمع شـديد
الــتـزمت من الـنـاحــيـة الـديـنـيـة تــسـارع ابـنـة أخـته
بـــادعــاء تـــســلط األرواح الـــشــريــرة عـــلــيـــهن الــتى
أرغـمتهن على الرقـص عاريات. ومع أن خالها رجل
الــديـن غــيــر مـصــدق لــتــلك األكــذوبــة إال أنـه كـان
حــريـصـاً عـلى عــدم اإلفـصـاح عـنـهــا  ويـحـذر ابـنـة
ا أخـته وصـديـقـتـها سـوزانـا بـأال تـبوح إحـداهـمـا 
جـرى فى الغـابة أو بـزعم وجود أرواح شـريرة  حتى
ال يـتـهمـهـا أحد بـالـكفـر خـاصة وأن ابـنـة أخته هى
مـن اختـرعت األكـذوبـة لذا يـحـاول احلـصول مـنـها
عـلى ما يـؤكد أو ينـفى اتصالـها باألرواح فى الـغابة
ويـلح على كـتمان مـا جرى خـوفاً من وصول نـبأ ما
حــدث إلى أعــدائه  فـيــكـون ذلك ســبـبــاً فى إحلـاق
ا طرد صـاحله وهيـبته بـ النـاس  ور اخلـراب 
مـن وظيفته. على أن ابنة أخته تعترف سراً له قبل
أن يــتــكــالب أعــداؤه عــلى األمــر ويــفــضـحــونه ألن
اجملـتمع فاشى لن يرضى أبـداً بغير اعـتراف الفتاة
بــاألرواح الــشـريــرة  ولن يــكـفــوا عــنـهــا أبــداً حـتى

ينتزعوا منها االعتراف صدقاً أو كذباً. 
هـكـذا األمر إذن فـكل ما يـخـشاه رجل الـدين هو أن
يـفـقـد وظـيـفـته وهـيبـته . وداللـة ذلك هى أن رجل
الـدين - أمـريـكـيـاً كان أم من جـنـسـيـة أخرى  – هـو
جــزء من مـجــتـمــعه وعـصــره  ال يـريــد أن يـصـدق
سوى ما انطبع فى ذهنه هو  ليس هذا فحسب بل
ا يصدقه هو  هـو يريد من اآلخرين أن يصـدقوا 
فـكل ما يخطر على ذهنه هو الصدق حتى وإن كان
ـالك مــتــوهـمــاً أو غـيــر حـقــيــقى. فـهــو يـظـن أنه ا
احلـقيقـى الوحيـد للحـقيقـة بينـما يكـون قد خطا
اخلــطـوات األولى عــلى طـريـق الـتـطــرف الـذى هـو

مفتاح اإلرهاب ومبتدؤه .
هـذه القصة احلقيقـية التى حدثت فى أمريكا عام
 1964فـى ظل محاكم التفتيش هى الـقصة نفسها
الـتـى بـنى عـلـيـهـا آرثـر مـيـلـلـر مسـرحـيـتـه الـرائـعة
الـبوتـقة بـعد أن قُـدّم ميـللر نـفسه لـلمـحاكـمة أمام
جلــنــة الـســيــنـاتــور مــكـارثى. وهــا نــحن أوالء نـرى
مـحاكم التفتـيش تعود بعد  412 سـنة إلى اجملتمع
األمــريــكى فى عـهــد بـوش . وأخــشى مـا أخــشـاه أن
تـمتد فى مجتمعاتنـا هذه الثقافة اخلرافية ونحن
نـرى مـظـاهـرهـا  أو تـتـحـكم فـى مـصائـرنـا فـتـكـبل
الـفـكـر والتـعـبـير. عـلى أن أبـرز مـا يلـفت الـنـظر أن
هـذه الـظاهـرة - الـتى فشت صـورهـا - لم جتد بـعد
ـسـرح من يـصـوغـهـا إبـداعـاً نـقـدياً مـن بـ كـتّـاب ا
يــسـتـلـهـم صـورهـا الـواقـعــيـة ويـسـبــكـهـا فى مـرجل
سـرحى لتـقف سداً مـنيـعاً فى اإليـهـام والتـخيـيل ا

وجه خرافات األلفية اجلديدة .

ـسـرحـيـة) فـهل من الـضـرورى أن تـكـون البس ا ا
عالم حتى يتم حتديد عملية االستـعادة واضحة ا
الشكل القد بـصورة أقرب إلى احلقيقة والتى
بـــدورهـــا تـــطــــمح إلى إعـــادة تــــشـــكـــيل الــــعـــقـــلـــيـــة

عاصرة. ا
ـسـرح إن مــجـمـوعـة االقــتـبـاســات الـتى يـقـدمــهـا ا
ـمـثل يـجب أن تـوضع حـتى عـلـى مسـتـوى جـسـد ا
فى االعتـبار فـتمـثيل دور الـطاغـية فى مـسرحـية
حـديـثـة ال بـد وأن تـعى مـجـمـوعـة من االخـتـيارات

التى تتمثل فى:
صورة واقعية لـطاغية هل تتشابه األفعال وردود
ارسه الـطاغـية فى ـظهـر الـذى  األفـعال وهل ا
ـــاثل فى نص الـــواقع له عـالقــة بـــدور طــاغـــيــة 
كن أن تـنـشأ مسـرحى سـابق وما الـعالقـة الـتى 

من إعادة تمثيل هذه الشخصية.
إن أى عــــرض مـــســــرحـى يــــنـــسـج لــــوحــــة وصـــوراً
شــبـحــيــة من أجل جــمـهــوره وهــو يـلــعب بــدرجـات
مختـلفة وفى تركـيبات مخـتلفة عـلى ذكريات هذا
اجلــــمـــهــــور اجلـــمــــاعـــيــــة والـــفــــرديـــة لــــتـــجــــاربـــهم
الـسـابـقـة). بـهـذه العـبـارة يـفـتـتح مـارفـن كـارلـسون
سـكون ترجمة سرح ا الـفصل األخير فى كتـابة ا
ـقــصـود وهــو الــكـتــاب الـوحــيـد د. جــمـال عــبــد ا
وضوع بـداية من النص الذى يعـالج باسـتفاضـة ا
مثل والـعرض ومكان الـعرض والرسوم ومـرورًا با
ــصـــاحــبــة لـــلــعــرض وهـــو يــعــكس بـــشــكل الفت ا
ـــعـــروضــة والـــتى ـــواد ا مـــوضـــوع إعــادة تـــدويـــر ا
تــسـهم فى صــيـاغـة الــثـقــافـة اإلنـســانـيـة ومــزجـهـا

. ببعضها من خالل رؤية الصورت
ثــقـــافـــة الــبـــاديـــة الــتى تـــظـــهــر  – عــلى ســـبــيل
الـتـمـثيل  –فى ديـكـور مـسرحـيـة مـجـنـون لـيلى
ـكـن أن يـخـلــفه الـتــصـور اجلــديـد إلعـادة ومـا 
ادية الـثقافـة الرومانـسية فـى مقابل الـثقافـة ا
كن  –أيـضا  –أن يـدرك بإعـادة تشـكيل ومـا 
ـفـهـوم مـختـلف عن بـيئـة صـحـراويـة مـعاصـرة 
البيئـة األولى. والدراما التى أوجدت رد الفعل
ـــتـــلـــقى ـــتـــلـــقى الـــفـــعـــلى لـــلـــمـــوضـــوع وا لـــدى ا
عـاصـر ومـا يجـره ذلك من تـصـورات جـديدة ا

لواقع جديد.

الـصـورة الـثـانـيـة الـتى تـسـكـنـهـا أشـبـاح الـصورة
األولى وتـــعــــطى مـــجــــمـــوعــــة من الـــشــــفـــيـــرات
ـــاديــة إلعـــادة الـــصــورة واإلنـــســـان الـــلــغـــويـــة وا
ـفـردات األولى. وهذا يـعنى بـشكل يـشـير إلى ا
أن حتـول النص إلى تشكـيل تمثيـلى يلزم إعادة

ؤسسة: سلوك جملموعة من العناصر ا
الصورة اللغوية.

ادية للعرض. الصورة ا
اللوحات والرسوم التطريزية .

وألن الــذاكـرة اجلـديــدة هى الـتى تــوفـر الــسـيـاق
ادية أوالً اضى من الناحية ا عاصر ألشبـاح ا ا
ومـن نـــاحـــيــــة الـــســــيـــاقـــات ثــــانـــيــــا ألن الـــرمـــوز
كن أن ـشـتركـة بـ الـصورة األولـى والثـانـيـة  ا
حتــدد اسـتــراتــيـجــيـات الــتـلــقى اجلــديـد بــحـسب
رؤيــة "يــاوس" فى نــظــريــة أفق الــتــوقــعــات فــإن
ـسرحى (كـعرض) أن يـجعل أمـول من النص ا ا
ـفــاهــيم أولــويــات الــوضع اجلــديــد مــحــكــومًــا بــا
كـان يبرز اجلديدة الـتى تتـحكم فى اجلمـهور. ا
ــسـرحى أو بــشـكـل الفت فى عــمــلـيــة الــتــنــاص ا
االســتــعــادة ويــجب أن يــرتــبط بــشــكل أو بــأخــر
ـــكــان احلــقـــيــقى. الــثـــانــيــة: : األولى: ا بــرؤيـــتــ

كان اجملازى. ا
يــتـمــثل هـذا الــتـشــكـيل فى مــجـمــوعـة الــتـصـورات
الــتى يـفـرضـهــا الـنص (الـديـكـورات  –اإلضـاءة –

ــســـرح إعــادة تـــشــكـــيل لـــواقع مـــحــتـــمل أوالً فى ا
ذاكـــرة صـــانع الــنـصّ هــذه الـــذاكـــرة الـــتى نـــحــيل
بــــدورهـــا إلـى أنـــســــاق اجـــتــــمـــاعــــيـــة وســــيـــاســــيـــة
وحـضـاريــة مـخـتــلـفـة قـد تــخـتـلـف فى تـكـويــنـاتـهـا
ونتائجـها وقد تتفق فـيما بيـنها لتعـطى مجموعة
سرح من األنسجامات الفنية التى تستحيل فى ا
ــكن أن تــســـتــقــيم مع الــواقع. إلى انـــســجــامــات 
ـقـام وبـالــرغم من هـذا الـتـشـكــيل الـذى يـعـد فى ا
األول إبداعًا غير مـسبوق فى بدايات تكون النوع
األدبى الوحيد الذى يعـرض عملية التشكيل أمام
مـتــلـقـ يـعـطـون فى الـوقت نـفـسه  –وقت إنــشـاء
الـــعـــرض  –رد فـــعل يـــتـــحـــول بـــدوره إلى أداة من
أدوات الـــتــحـــول فـى الــنـص وفى بـــقــيـــة عـــنـــاصــر
ــــســــرح مــــجـــــمــــوعــــة من ـــــا يــــجــــعـل ا ــــســــرح  ا
اخـــتـــراقــات زمـــنـــيـــة تــتـــفـــاعل بـــدورهــا مـع ذاكــرة
تلقى. حاضرة ومن ثم يعاد إنتاجها فى ذاكرة ا

سرح سلوك مستعاد ا
إن إعــادة الـــواقع بــصــورة تـــمــثــيـــلــيــة يـــعــنى فى
ـقام األول أننا بصـدد محاكاة ماديـة ومعنوية ا
جملمـوعة من األفـعال الـتى أصبـحت صورة من
ــاضى وضــرورة الــعــودة إلـيــهــا ضـرورة صـور ا
لــوضع األفــعـال اإلنــسـانــيــة أمـام مــرآة عـاكــسـة
هى الـصـورة الـتمـثـيـليـة الـتى تـخضع لـتـصورات
واضع الـفعل احملاكى وقـربة أو بعـده من الفعل
ــســرح يــعــيــد احملــاكـى وهــذا بــدوره يــعــنـى أن ا
ــتـلـقى تـشـكــيل واقع تـراثـى أو مـعـاصــر أمـام ا
قد ال يهدف من هذا التشكيل إال عملية إمتاع
ذاتـــيــة تـــتالقـى مع ذاكــرة تـــرغب فى الـــتـــبــاهى
بــهـــذا اإلمــتــاع وقـــد يــكــون الـــهــدف هــو إعــادة
تـقـو الـسـلـوك اإلنـسانـى (تـطهـيـر) الـفـعل عن
طــريق إعــادة رؤيـــته من جـــوانب مــخــتـــلــفــة قــد
تــكـــون غــائــبــة عن الــصــورة األولـى لــلــفــعل. من
ـنــطـلق ال يـوجــد فى الـذاكـرة اإلنــسـانـيـة هـذا ا
ســـلــــوك واحــــد لم يــــقع وإعــــادة تــــمــــثـــيـل هـــذا
الــــســــلـــوك هــــو اســـتــــعـــادة نــــوعـــيــــة تـــبــــدأ هـــذه
االســتـعــادة بـالــنص لـتــبـدأ نــظـريـة احملــاكـاة فى
ــكن إعــادة الــكالم مـرة ــا أنه ال  الــظــهـور و
ثــانــيــة بــالــضــبط كــمــا يــوجــد فى نــظــريــة فــعل
الكـالم بحـسب رأى دريـدا فـإن هـذه االسـتـعادة
أو "الـتــنـاص" تــداخل الــنـصــوص يـطــرح بـدوره
صــورة تـــمــثــيـــلــيــة مـــغــايــرة عـن الــصــور األولى

 أى عرض
مسرحى ينسج
لوحة وصوراً
شبحية من أجل
جمهوره

مهرجان زكى طليمات يختتم فعالياته على مسرح ميامى
حتت شعار «اجملد للرواد.. واحلاضر للشباب»

SPOT
> اإلدارة الــعــامـة لــلــمــســرح بــهــيــئـة
قــصــور الـثــقــافــة انــتـهـت من إعـداد
خــــــطــــــة فــــــرق مــــــســــــرح األقــــــالــــــيم
ـــســرحـــيــة بـــعــد تــوزيـع اخملــرجــ ا
عـــلى فـــرق الـــقـــومـــيـــات والـــقـــصـــور
ــخـــتــلف أقــالـــيم مــصــر والــبـــيــوت 
باستثناء إقليم شرق الدلتا الثقافى
الــذى لم يـــرسل رئــيــسـه مــصــطــفى
الــــســــعــــدنـى قــــائــــمــــة تــــرشــــيــــحـــات
اخملــرجـ لــلـفــرق الـتــابـعــة له حـتى

اآلن.
ـسـرح قال مـصـدر مـسـئـول بـإدارة ا

إنه تــأخــر إرســال تــرشــيــحــات إقــلــيم شــرق الــدلــتــا قـد
سـرحى وعدم يـتسـبب فى تعـطل تنـفيـذ خطـة اإلنتـاج ا
هـرجانات اإلقـليمـية لفـرق األقاليم الـتى تعد اللحـاق با

اإلدارة لعقدها فى بداية العام القادم.
> اخملـرج الـشــاب سـامح بـسـيـونى يـبـدأ قـريـبـا بـروفـات
مــســرحــيـة «يــولــيــوس قــيــصــر» لــولــيم شــكــســبــيــر الــتى
وسم ها خالل ا يـقدمها مسـرح الشباب تـمهيدا لتـقد
الـقـادم عـلى خـشـبة مـسـرح أوبـرا مـلك بـوسط الـقـاهرة
والــذى  تــأجـيــره مــؤخــراً لـتــقــد عـروض كــبــيـرة من

إنتاج فرقة مسرح الشباب.
ســامح بـــســيــونى قــدم مـن إخــراجه مــؤخـــرا مــســرحــيــة
«مـشعـلـو احلرائق» بـقـاعة يـوسف إدريس وإنـتاج مـسرح
الـشـبـاب وحـصل الـعـرض عـلى جـائـزة الـعمـل اجلمـاعى

هرجان القومى للمسرح فى دورته األخيرة. من ا
> عـن دار إيــــــــــــزيـس لـإلبـــــــــــداع
والـثقـافة صـدرت هذا األسـبوع
مــســرحــيــة «الــســفــيــرة عــزيـزة»
لـلكـاتب عـبد الـغـنى داود والتى
يتناول خاللـها القصة الـشعبية
الــشـــهــيــرة عــزيــزة ويــونس و
ـها من قـبل أكثـر من مرة تـقد
عـــلى خــشـــبـــات مــســـارح هــيـــئــة

قصور الثقافة قبل نشرها.
عــبــد الـــغــنى داود نــشــر من قــبل
عـــــدداً كـــــبــــيـــــراً مـن الــــنـــــصــــوص
ـسـرحــيـة والــدراسـات الـنــقـديـة ا

صرى. سرح ا الهامة فى ا
> د. أشـرف زكى رئيس الـبيت الفـنى للمـسرح قرر
» للـمؤلف تـأجيل افـتتـاح مسـرحيـة «األميـرة والتـن
تابـعة بروفات واخملـرج محمـد كشك ويقـوم زكى 
العرض بـشكل مـستمـر على خـشبة مـسرح الـقاهرة

للعرائس تمهيدا الفتتاحه خالل يناير القادم.
ـتخـصص د. أشـرف زكى قال إنه اتـفق مع عدد من ا
ـتـطـورة لــلـمـسـاهـمـة فى الـعـمل ـسـرحـيـة ا فى اخلـدع ا
ه بـالــشـكل الالئق مــؤكـدا مـراهــنـته عـلى وذلك لـتــقـد
هــذا الـــعــرض الـــذى يــعـــتـــبــره من أهـم عــروض مـــســرح

الـعـرائـس التـى يـتم إنـتـاجـهـا حـالـيا
لـــيـــكـــون مـــفـــاجـــأة عــام 2009 الــتى
يـــقــدمـــهــا الـــبــيت الـــفــنـى لــلـــمــســرح
كــبــاكــورة إنــتــاج مــجــمــوعــة عــروض
ــــســــرح الــــعـــــرائس خالل جـــــديــــدة 

الفترة القادمة.
> د. أحــمـد مـجـاهـد رئـيس الـهـيـئـة
العامة لقصور الثقافة أصدر قراراً
بــتـــجـــديـــد تـــكـــلـــيف اخملـــرج جـــمــال
قاسم للعـمل كمدير للـمسرح العائم

باجليزة.
جمـال قـاسم من مخـرجى الـسيـنـما
ـتــمــيـزين الــروائـيــة والــتـســجــيـلــيــة ا

وحــصل من قــبل عــلى عــدد من اجلــوائــز فى اإلخـراج
آخـــرهــا جـــائــزة خـــاصــة من مـــهــرجـــان اإلســمـــاعــيـــلــيــة

لألفالم التسجيلية والروائية القصيرة.

 مصطفى السعدنى

سامح بسيونى

 جمال قاسم

كرم دفعت و 5 رواد

مـــســـرحــيـــة "رقـــصـــة اخلالص" تـــألــيـف وإخــراج
ســحـر الــدجنــاوى تـمــثــيل مــحـمــد عالم هــايـدى
عــــبــــد اخلــــالـق نــــهى أحــــمــــد روز ســــيــــد عالء
حــســ ديــكــور نـهــال مــحــمــد ووالء إســمـاعــيل
تــألـيف مــوسـيــقى إسالم عــبـد الاله ســاعـد فى
اإلخـراج فـاطـمـة صالح وجـدان ومـخـرج مـنـفذ

سامح الهادى.
مسـرحـية "كل أمـام اآلخـر" تألـيف دكـتور عـصام
عـبـد العـزيـز إخـراج محـمـد عبـد الـقادر تـمـثيل
مـحـمـود أباظـة وأحـمـد الشـوربـجى مـحمـد عـبد
الـقــادر ســيــنـوغــرافــيــا مـحــمــود خــلــيل حــنـكش
تــألـيف مــوسـيـقى مــحـمـود مــحـمـد حــسن دعـايـة

وإعالن نوبى مخرج منفذ ريهام نور الدين.
مـسرحـيـة "الـوحش والـقـاهـرة اجلمـيـلـة" لـلـمؤلف
عبد اللطيف دربـالة إخراج محمد عالم تمثيل
ســــمـــيــــر عـــزمى ومــــيـــرفت مــــكـــاوى مـــصــــطـــفى
الـدوكـى إسالم عـبـد الـشــفـيع إبـراهــيم سـعـيـد
إبـراهـيم سعـيـد وأحـمـر الرافـعى أحـمـد طارق
ســاعــد فى اإلخــراج هــبـــة الــله شــعــبــان مــخــرج
مـنـفـذ أحــمـد الـدبـيـكى تـألــيف مـوسـيـقى أحـمـد

هزاع وديكور ميزو.
وأخـــيــرًا احلـب "فـــوق هــضـــبـــة الـــهـــرم" لـــنــجـــيب
ـيـرغـنـى إخراج مـحـفـوظ درامـا تـورج مـحـسن ا
مـــحــمــود إمـــام تــمــثـــيل مــحـــمــد مــهـــران ريــهــام
ســـامـى مـــحـــمـــد عــــادل مـــحـــمــــود إمـــام تـــامـــر
الـكـاشف وأحـمـد خــالـد ريـهـام دسـوقى سـحـر
إبــــراهــــيـم إيــــهــــاب بــــعـــــرور مى حــــمــــدى روان
مـحـمـد هانـى على سـمـسم مـايـا ماهـر نـيـف
ســــراج تـــقـى عــــبـــد الــــرحــــيم روز ســــاعــــد فى
ـنصورى وشـادى عبد الـعزيز اإلخراج محـمد ا
ــيــرغــنى ديــكــور رامى مــخــرج مــنــفــذ مــحـــسن ا
عـــزب إعــداد مـــوســـيـــقى إسـالم عــبـــد الـــسالم

واستعراضات برديس. الــبـــســـتــاوى ســـاعـــد فى اإلخــراج كـــر الـــوزيــر
ومـحمـد أبـو الـنـصـر مـخرج مـنـفـذ ريـهـام سامى
وديــكــور مــحــمــد جــمــعــة أزيــاء هــبــة طــنــطــاوى

وإعداد موسيقى مازن الغرباوى.

ــاضى عــلى مــســرح اخــتــتــمـت مــســاء اجلــمــعــة ا
ـسـرح الـعـربى الذى مـيـامى فـعالـيـات مـهـرجـان ا
ـســرحــيـة حتت ـعــهــد الـعــالى لــلـفــنــون ا نــظـمـه ا

شعار.. اجملد للرواد واحلاضر بيد الشباب".
عــرضت فى بـدايــة احلـفل مـســرحـيــة "سـعـد فى
قــلـــوبـــنــا" تـــكــر السـم الــراحـل الــكـــبـــيــر "ســـعــد
أردش" وهـى تـــــألـــــيـف د. مـــــصـــــطـــــفـى ســـــلـــــيم
سـيــنـوغـرافــيـا د. مـحــمـود سـامـى إضـاءة هـشـام
جـــمـــعـــة أحلـــان هـــشــــام طه اســـتـــعـــراضـــات د.

عاطف عوض واإلخراج لعاصم جناتى.
شارك فى بطـولة العـمل النجـمان سمـيحة أيوب
ـعـهـد رامـز أمـيـر ومـحـمـود يــاسـ مع شـبـاب ا

غرام رباب طارق مازن الغرباوى.
عــقب الـــعــرض  تــكــر خـــمــســة مـن خــريــجى
ـــعــهــد الـــذين تـــألــقـــوا فى ســاحـــة اإلبــداع وهم ا
عــزت الـــعاليـــلى مـــحــمـــد صــبـــحى د. ســمـــيــرة
مــحــسن والــنــاقــد ســمــيــر فــريــد واسـم اخملـرج
الــــراحل كــــمــــال يــــاســــ وتــــبع ذلـك االحــــتــــفـــاء
بـخــريـجى دفــعـتى 1990 و 1991  وهــو الـتــقـلــيـد
ـكرمـ من الـسـنـوى لـلـمـعـهـد وسـيـكـون ضمـن ا
أبـنـاء الـدفـعـتـ يــاسـر جالل سـلـيـمـان عـيـد د.
ن الـشيوى هانـى رمزى عمرو عـبد اجلليل أ
شريف صـبحى عـزة بـهاء هـالة الـنـجار نـشوى
مـصــطـفى ومن قـسم الـنـقــد د. مـحـمـد زعـيـمه
أحــمــد خــمــيس عــز بـدوى غــادة اجلــمــبالطى
هــشـــام إبـــراهـــيم ســـامح صـــعـــيـــدى ومن قـــسم
الــديــكـــور شــيـــرين أمــ أمـــ مــرعى مـــحــمــد

خبازة.
د. مـدحت الـكــاشف رائـد الـلـجـنـة الـفـنـيـة قـال لـ
ـهــرجـان الـذى يــحـمل اسم زكى "مــسـرحـنــا" إن ا
طــلــيــمـات شــهــد عــرض خــمس مــســرحــيــات من
ـــــعـــــهــــــد هى عـــــلـى الـــــتـــــوالى: إخـــــراج شـــــبـــــاب ا
آتـة" حملـمـود جـمـال وإخراج "مـسـرحـيـة خـيـال ا
مـازن الغرباوى وتمـثيل منة بدر تـيسير وهشام
عــادل ومــحــمــد عــادل ومــحــمــد رمــضــان وإجنى

سعد أردش

 سميحة أيوب 

"مانيكان"  على مسرح
ساقية الصاوى

 نهلة إيهاب

صراوية! 3 مشاريع على أجندة ا
األعيان والواد غراب واجلالد

خــــالـــد الــــعــــيـــســــوى مــــؤسس ومــــديـــر فــــرقـــة
ــصــراويــة ومــخــرج كل عــروضــهــا قــال أن ا
الـفـرقـة تـقـدمت لـصـنـدوق الـتـنـمـيـة الـثـقـافـية
ـشـروع لدعم إنـتـاج عـرض مسـرحى جـديد
لـلـفرقـة باسـم اجلالد للـمؤلـف مجـدى سالم
وفـى انـتــظــار مــوافــقــة الــصــنــدوق لــلـبــدء فى

اإلنتاج.

ـســرحـيـة تــسـتــعـد حــالـيـا ــصـروايــة ا فــرقـة ا
ــسـرح لـلــمــشــاركــة فى فــعــالـيــات مــهــرجــان ا
صرية العربى الذى تنـظمه سنويا اجلمعية ا

قبل. سرح خالل شهر مارس ا لهواة ا
الفـرقة بـدأت بروفـات مسـرحيـة الواد غراب
والقـمر لـلكـاتب أشرف الـعزب وإخـراج خالد

العيسوى.
سـرحية تـمثـيل مى عبـد الرازق وعـلى عبد ا
الـرحــمن وأحـمـد عــلى ومـحـمــد عـلى جـهـاد
مـحـمـد علـى عبـد الـغـنى مصـطـفى حـس
ســـيــــد جـــابـــر مــــوســـيــــقى لـــيــــونـــاردو عـــادل

الديكور حملمد جابر.
ومن جــانب آخـر تـسـتــعـد الـفـرقـة لــلـمـشـاركـة
فى مهـرجان فرقـة اجلمعيـات الثقـافية الذى
تنـظمه سـنويـا هيـئة قـصور الـثقـافة بـالعرض
ـــســرحـى "األعــيـــان" لـــلــكـــاتب شـــوقى عـــبــد ا
احلـكـيم واإلخـراج خلـالـد الـعـيـسـوى وتـمثـيل
ن صــابــر مى عــبــد الــرازق نــبــيل جالل أ
هــــيــــثم حــــسن ســــعــــد الــــســــقــــا عـــلـى عــــبـــد
الــرحــمـن أحــمــد عــلى مــحــمــد عــلى ســيــد

جابر.

 خالد العيسوى
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ستقلة تمهيدا لتمويل عروضها اجلديدة. سرحية ا > صندوق التنمية الثقافية يستقبل حاليا مشاريع الفرق ا
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شـاهدين.. وهنـا يصبح > يـظل للـمسرح اإليـهامى طـاقته اجلاذبـة القـادرة على إمتـاع ا
شاهدين. استخدام الشكل التقليدى اإليهامى جاذبًا لفئة من ا

سرحي جريدة كل ا

29 من   ديسمبر 2008 العدد 77

صرى!! سرح ا مراد منير: أنا شاعر ا

:QGƒM
إبراهيم احلسينى

إجاباته جاهزة دائمًا وال يعترف بأى تقصير

بـدليل أن حـلـمه غيـر البـلـد لقـد أعـاد توزيع الـثروة ولم
يكن نصاًبا وإال لكـان أخذ األموال التى أعطاها للناس
فبنوا بها مصانع وهـذه األموال لم يطلبها لقد أعطاها
ـلك طـمــًعـا مـنـهم فـى الـقـافـلــة الـتى كـانـوا له الـتـجــار وا
يــظــنــون أنــهــا مــلــكه وفـى الــطــريق لــلــمــديــنــة. إن هــذه

سرحية تكشف ميول ألفريد فرج االشتراكية. ا
سرح? شعرنا بوجود زحمة على خشبة ا

ال مــطـــلـــقًــا.. الـــزحــمـــة ال تــوجـــد فى عــروضـى ألنــنى
ـــســــرح مـــعـى فى حــــالـــة شــــاعـــر دائــــمًــــا مـــا يــــكــــون ا
سرح القالئل حيث أجيد إيقاعية.. أنا أحـد شعراء ا

عمل التشكيل والتلوين واحلالة..
يل لتقد العرض فى شكل ساخر? اذا ا

اقرأ مقدمة ألفريد فرج للنص العامى لتعرف أنه هو
من قـام بـإعـادة كـتــابـة الـنص بـهــذا الـشـكل وقـد كـانت
هذه عبـقرية حتـسب أللفريـد الذى انطلـق من قناعته
بـأننـا كـمثـقـف أشـبه بـالوعـاظ ويـجب أن نذهب إلى
ـشبـوهة وهـذه الـنوعـية من النـاس حتى فى األمـاكن ا
ـصرى ـسـرح ا الـعروض فـى رأيى هى مـا حتل أزمـة ا
ها عمل فـكه وجميل يـحمل بداخـله مضام لتقـد

ولـــو عــــرض هـــذا الـــعـــرض كـــمـــا عــــرض بـــالـــطـــريـــقـــة
ا رآه 3 أشـخـاص. وكل غـايتى أن ـتجـهمـة عام 69  ا

أقدم مسرحًا يقتدى به.
ألى حد أرضى هذا العرض طموحك?

حــقـقت بــهـذا الــعـرض 70% من طــمـوحـى والـبــاقى ال
أســتـــطـــيع احلـــديث عـن أســبـــابـه ألنه لـــيس الئـــقًــا أن

يأوينى أحد فأخرج شاكيًا قلة اللحم على مائدته.
وهل انــسـحـاب الـفـيـشــاوى وراضى أثـر عـلى الـعـرض

سلبًا?
ــا لم يــكن لم يــؤثــر انــســحــابــهـــمــا عــلى اإلطالق وكــأ
ـثل شـديـد هـنـاك أحـد قـبـل احلـلـو ولـبـيب واألخــيـر 
االنضـباط ال يـزيد حـرفًا علـى دوره دون الرجوع إلى

ولو رفضته يصرف نظره عنه على الفور.

مراد مـنـيـر مخـرج صـاحب رصـيد جـيـد من األعـمال
ـلك) و (اتـن ـلك هـو ا سـرحـيـة مـثل (لـولى) و (ا ا

فى قفة).
ولكـنه منـذ سـنوات جلـأ إلعادة تـقد عـروضه ثانـية
ـلك) ثـم هـا هــو يــعـيــد تــقـد ــلك هــو ا فـبــدأ بـ (ا
ه قـبل ذلك (اثــنـ فى قــفه) والــذى سـبق له تــقــد
مــنـذ 17 عــامًـا فـى مـســرح الــقـطــاع اخلــاص ولـكن

باسم (سى على وتابعه قفة).
العـرض الـذى يـقدم حـالـيًـا على مـسـرح الـسالم أخذ
الحظات إلى الدرجة التى علـيه النقاد العديـد من ا
اعـتــبــروه فـيــهـا عــرضًـا ضــعـيــفًـا ومــهـلــهالً اسـتــعـان
ـمـثـلـ فـوق الــسن مـجـامـلـة لـهم وخـاصـة زوجـته

الفنانة فايزة كمال.
الغـريب أننا فى حوارنا مع مراد منير حاولنا مناقشته
الحظـات عـليه.. فى تفـاصـيل العـمل وأبـدينـا بـعض ا
لكـن كل سؤال كـانت لديه عـنه إجـابة جـاهزة تـنفى أى
اتهـام له بالتقصـير وكأن عمـله ال يأتيه الباطل من أى

مكان.. وإلى تفاصيل احلوار.
ه ـاذا إعـادة تـقــد هـذا الـعـرض ثـانــيـة بـعـد تـقـد

بالقطاع اخلاص?
ســبق لى تــقــد هـذا الــعــرض عـلى مــســرح الـفــنــانـ
ــتـحــدين وذلك عـام 91 وقــبل االفــتـتــاح بـثالثــة أيـام ا
طـلب مـنى الـفنـان عـادل إمـام الـتـأجـيل لـكـنى صـممت
وعد وهو ما حدث ولم أكن على افتتـاحه فى نفس ا
هندس أعلم أن عادل إمام أُجبـر على ترك مسرح ا
ـتحـدين ليـستـأنف علـيه تقد ـسرح ا وصار بحـاجة 
عـرضه لـذا فـقـد تـوقف الـعـرض بـعـد 26 لـيـلـة فـقط
ولم تـتح له الفـرصـة ليـشـاهده اجلـمهـور وال لـتصـويرة
تـلـيـفـزيـونـيًـا رغـم أن سـمـيـر خـفـاجـة كـان يـفـخـر دائـمًا
بــهــذا الـعــرض ويــعـده من أفــضل مــا أنــتـجه لــذا فــقـد
ه ثـانــيــة عـلى مــسـرح الــدولـة فـكــرت فى إعــادة تـقــد
واستقبلنى د. أشرف زكى بحفاوة واحتضن العرض.

ه كما قُدم منذ 17 عامًا? وهل أعدت تقد
كال بالطـبع لقـد أجريت عدة تـغييـرات فى اإلخراج لكى
ينـاسب الـلحـظة الراهـنة وكـل النـصوص الـتراثـية الـقوية
ــهـا فـى كل زمــان تــمــاًمــا كــأعــمـال تــصــلح دائــًمــا لــتــقــد
ــهـا بـعــدة طـرق. ولـكن ذلك ـكـن تـقـد شـكــسـبـيــر الـتى 
ـانع أن يقدم نفس . وما ا يـكون من خالل عدة مخـرج

النص بعدة طرق من خالل نفس اخملرج?
دائمًـا ما تقتحم زوجتك الفنانة فايزة كمال أعمالك

وكذا شقيقتك الفنانة ماجدة منير?
يجـيب (ضـاحـكـا): كـلمـة تـقـتـحم هـذه فـيهـا (مـبـالـغة)
ـثـلـة هـائـلـة وأنـا مـعـجب بـهـا وبـأدائـهـا وأرتـاح فـايـزة 
لـلـتـعامـل مـعهـا بـغـض النـظـر عن كـونـهـا زوجـتى ودلـنى
ثـلة فى الـوطن العربى تـصلح لدور أمـيرة مثل على 
يالد كما أننى نشـأ وا فـايزة التى هى كذلك بـحكم ا
مـثالت فكن يرهقننى فى التعامل سبق أن استعنت 
مـعهن وبعضهن يـسع لعـمل قصة حب معى فأرفض
فــيــفـســدن عـمــلى ولن أذكــر أسـمــاء لـكن هــذه جتـارب

حقيقية مررت بها!
لـكن العرض الـذى قدم لنـفس النص عام 1969 من
راحل السنـية لشـخصياته إخراج كـرم مطاوع كـانت ا

أصغر من شخصيات عرضك?
كـــان ألــــفــــريـــد فــــرج هــــو من حــــوله لــــذلك فى الــــنص
الــــعــــامـى. وأنــــا لم أضـف إلــــيه شــــيـــــئًــــا ســــوى رؤيــــتى
وفـرجـتى وارجتــالى مـثل تـنـكــر اجلـنـدى فى زى امـرأة
لــيــصــرف احلــارس عن (عــلى جــنـاح الــتــبــريــزى) وقـد
فــعــلـت ذلك حــتى أجـــعل عــرضى أقـــرب لــلــكـــومــيــديــا

الشعبية.
هـل انسـحـاب الـفيـشـاوى اضـطـرك لتـحـويل الـعرض

إلى استعراضى?
العرض كمـا هو منذ كـان الفيشـاوى معنا كـل ما تغير
ـطـرب أنـنـا اســتـبـدلـنـا صــوت مـحـمـد احلـلــو بـصـوت ا

الذى كان يقدم األغانى بدالً من صوت الفيشاوى.
هـنــاك انـتـقــادات مـوجــهـة لــلـعــرض تـشــيـر إلى مط

وتطويل به?
ــلـل ألــيس هـــنــاك أنــا أســـألك هل شـــعــرت كـــنــاقـــد 
درامـــا وحــــدوتـــة وصــــراع ولـــو بــــســـيـط هل ألن وزيـــر
الــثــقـافــة يـحب الــعـروض الــتى ال تــزيـد عن ســاعـة أن
أجلأ لـلـقص من نص ألـفريـد فـرج أنا ال أسـتـطيع أن

ــسـرح أخــون الــرجل بــعـد وفــاته وهــو أحــد أعــمــدة ا
العـربى بحـجة أن الـعرض طويل ثـم إن زمن العرض
ــلك) فـــلــمــاذا تـــصــمــتــون ــلـك هــو ا هــو نـــفس زمن (ا
هناك ووصفتوه بالعبقرى هل بسبب محمد منير?!
وأنا أسـألك أن تـدلـنى عـلى حلـظـة واحـدة حتذف من

العرض وسأقوم بحذفها فورًا.
ثبات العرض حلظة أغانى محمد احللو مثالً.

ألنــنى أقــوم بـتــغــيــيــر اإلضــاءة عـلــيه فــتــوحى بــتــغــيــيـر
كان. ا

لكن ذلك لم يحدث?
ــسـرح الـذى أعــمل عـلــيه والـذى ال ألن هـذه إمــكـانــيـات ا
يتيح لى سـوى استخدام 60%  من طاقته اإلنـارية بحجة
عـدم احــتـمـال شــبـكـته الــكـهـربــائـيـة وكل الــتـقـنــيـات الـتى
قـدمـتــهـا بـالـعــرض كـانت مـحـل اعـتـراض كـبــيـر وجـاءتـنى
ـرجـيـحـة ــهـنـدسـ حـذرتـنى مـن اسـتـخـدام ا جلـنـة من ا
والـســريــر الـذى يــرتــفع واحلــصـان الــطــائـر وقــالــوا هـذا
خظر ومرفوض وال تـظن نفسك فى "البرادواى". حقيقة
لقـد عانـيت بشـدة حـتى يخـرج هذا الـعرض ولـوال وقوف

د. أشرف زكى ما خرج العرض.

مثالت استعنت 
كثيرات وكل واحدة
منهن تريد أن تدخل

قصة حب معى!!

سرح الذى أعرض  ا
عليه اليتيح لى

سوى 60% من طاقته
اإلنارية

ثلة فى الوطن العربى تصلح لدور ال توجد 
أميرة مثل فايزة كمال!!

 حققت 70% من طموحى فى هذا العرض
والباقى ال أستطيع التحدث عن أسبابه

وماذا عن عرض اللجنة?
عـرض الــلــجــنــة  تــوقــيــفه ألنه خــطــر فــهــو يـنــاقش
ــنـطــقــة الــعــربــيـة بــشــكل مــبــاشــر كل مــا يــحــدث فى ا
ولــيس أحـد عــلى اســتــعـداد لــتــقـد ذلك لــذا أوقــفـوا
الــعــرض ولــيس صــحــيــحًـــا مــا يــشــاع عن أنى قــدمت
عـرض (سى على وتـابعه قـفة) كـنوع من الـترضـية عن

توقيف عرض (اللجنة) .
ثالً? رأينا (محمد احللو) مغنيًا ولم نره 

ــثالً وأنـا مـعـجب بــأدائه وحـقـيـقـة فـإن لـكـنى رأيـته 
عــــلى جــــنــــاح الــــتـــبــــريــــزى ال يـــزيــــد عن ذلـك وإال عـــد
مــفــتــعالً هــذه الـــشــخــصــيــة قــطـــعــة من الــســمــاء لــذا
تــعـــمــدت أن أضــعه دائــمًــا فـى أعــلى وهــذا هــو ســبب
ـــرجـــيـــحـــة فـــلم تـــكن تـــرفًـــا! وكـــانت إصـــرارى عـــلى ا
أغـــنـــيـــته تـــطـــرح مـن الـــبـــدايـــة ســـؤاالً مـــؤداه من هـــذا
الــرجل? فــهـو يــقــول فى األغــنـيــة "لــو كـنت أمــيــر كـنت

اديت كل فقير".
لكن العرض طرح فكرة اللص الشريف?

ال.. ولـو كـان هــذا مـا وصــلك من الـعــرض فـقــد فـشـلت
ًا فى طـرح فـكـرته لـقـد كـان "عـلى جـنـاح الـتـبـريـزى" حـا

 ما ينطبق على نظرة
اجملتمع إلى الفن
ينطبق أيضا على
سرح مشاكل ا
وقضاياه العريضة

> جـمـهـورنـا الـعـربى يحـمل ذلك الـتـراث احلـكـائى اإليـهـامى الـذي يسـتـخـدم تـفـاصيل
تلقى إلى مـنطقة اإليهـام.. ومسرحنا الـسرد للشـخوص واألحداث والعالقات لـسحب ا

شاهدين. العربى يستند إلي اإليهام أساسًا للحصول على إعجاب ا
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اللعب على أوتار مسرحية

 حينما نستوعب
أبعاد جتاربنا
ونتائجها فإن

مسرحنا يسير 
فى االجتاه الصحيح

بـدراسة أسـاليب تـسـجيل وصـيانـة وعرض
ـــســرح مـن وثــائـق وقــطع مـــا يـــنــتـــمى إلى ا
ــكن أن تـفـيـد فـنــيـة ذات قـيـمـة تــاريـخـيـة 
الــعــامــلــ فى مــجــال الــبــحث وفى مــجــال
اإلبــداع عـــلى الـــســواء وهــذه هـى اخلــطــوة
ــتـحف األولى عـلـى الـطــريق نــحــو إقـامــة ا
ـسـرح ــسـرحى الـعـربى. أمــا فى سـاحـة ا ا
ـــــصـــــرى فــــقـــــد كـــــانت ومـــــازالت هـــــنــــاك ا
مـحــاوالت إلقـامــة مـتــحف مــسـرحي داخل
وسـيـقى ـركـز الـقـومى لـلـمـسـرح وا مـبـنى ا
والـفـنـون الـشـعـبـيـة واألمل مـعـقود عـلى أن
ـــشــروع وجــوده يــحــقـق قــريــبـــا مــثل هــذا ا
ـتكامل عـلى أرض الواقع محـققًا أهدافه ا

عاصرة معًا!! التراثية وا
ـثـال كـذلك أن ثم نـحن نـرى عــلى سـبـيل ا
مـثـل ـسرح الـروسى قـد بـدأت  حركـة ا
من الــعـبــيــد ومـضـت تـنــمــو وتـتــطــور حـتى
ستوى الذي جند فيه الدولة وصلت إلى ا
تــكــرم "ســتــانــسالفــســـكى" فى ثالثــيــنــيــات
ًـا رسـمــيًـا فـتـمـنـحه الـقـرن الـعــشـرين تـكـر
ـدافع لتـحيتـه وتعلق وسـام ليـن وتـطلق ا
األعالم على أبـواب الكـرملـ احتـفاءً به..
فـــإذا أضــــفـــنــــا إلى ذلك بــــغـــيــــر حـــصـــر أو
ــا" أو ســيـرة ــمــثل "تــا تــرتــيب أن ســيــرة ا
مثلة "سارا بـرنار" قد أخذت مكانها ب ا
ســـــيــــر األبــــطــــال وأصــــحـــــاب الــــنــــبــــوغ فى
ـمـثل ـوسـوعـات الـتـاريـخـيـة وأن تـمثـال ا ا
"هـــنـــرى إرفـــنـج" قـــد ارتـــفع مـــنـــذ ســـنـــوات
عــــديـــــدة فى أحـــــد مـــــيــــاديـن الـــــعــــاصـــــمــــة
الـبـريـطـانـيـة وأن نـظـرة اجملـتمـع اإلنسـاني
ـمـثــلـ قـد تـغـيـرت بـصـفـة عـامـة فى إلى ا
سـائر البالد التي تـطور فيهـا الوعى الفني
وبـلغ مـرتــبـة عـالـيـة مـن الـنـضج.. أقـول إنه
ن إذا كـــــان هـــــذا كــــلـه قـــــد حتــــقـق فـــــإنه 
الـطبيعي إذن أن يـكون طريـقنا فى االجتاه
نـفـسه أقـصـر وأن تـكـون نــظـرة مـجـتـمـعـنـا
ـــمـــثل قـــد تـــغــيـــرت خـالل فــتـــرة أقل إلى ا
امـتدادًا.. بعد أن كان الـتمثيل عنـدنا مهنة
مـغــضـوبًـا عـلـيـهــا إلى حـد أن الـقـضـاة فى
احملـــــاكم كـــــانـــــوا يـــــرفــــضـــــون شـــــهـــــادة من

ارسها!!..
عـلى أنــنـا  – ونــحن مـازلــنـا بـصــدد تـقـد
أمــثـلــة لالســتـفــادة من ثــمــرة الـتــجــربـة فى
الــعـــالم اخلــارجى  – جنـــد أن مــا يــنــطــبق
ــــســــرحي وعــــلـى نــــظـــرة ـــتــــحـف ا عــــلـى ا
ـكن أن يـنـطبق اجملـتـمع إلى فن الـتـمـثـيل 
ـــســــرح وقـــضـــايـــاه أيـــضًــــا عـــلى مــــشـــاكل ا
وضـوعـيـة التي العـريـضـة وعلى األسـس ا
حتــكم الــعالقــة بــ الـفــنــون اخملــتــلـفــة فى
سرحى كتجربة جماعية. جتربة اخللق ا
وأخـــيــرًا أعــتـــقــد أن الـــطــريق إلى حتـــقــيق
ـؤلف اخلـالق فى إطــار مـســرحــنـا وجــود ا
الـــعـــربى يـــبـــدأ مـع تـــمــهـــيـــد اجملـــال أمـــامه
ـتـشـعـبة ـتـابـعـة ومـعـايشـة رحـلـة اإلخـراج ا
األبــــعــــاد من الــــنـص إلى الــــعــــرض.. حــــتى
ـكنه مـن خالل التـجربـة احلـية أن يـوطد
زيد من احلب والتآلف سرح و صلته با
ـــســرحـي يــصل إلـى مــســـتــوى مـع الــعـــمل ا
اإلحـــكـــام والـــقـــدرة اخلـالقـــة فى إنـــتـــاجه.
ؤلف فى واألمل معقود عـلى أن يستطيع ا
ـــشــــاركـــة ــــســــتـــقــــبل الــــقــــريب حتــــقـــيـق ا ا
ـالئــمــة ـــنــشـــودة فى ابــتـــكــار الـــصــيـــغــة ا ا

سرحنا العربى فى عالم الغد.

حـــضــارة تـــنــشـــأ أو تــنـــبــعث تـــســتـــطــيع أن
تـستـنـد فى قـيامـهـا وحتقـيق وجـودهـا على

حضارات أخرى تبلورت شخصيتها.
فـليـس هـناك خـطـأ إذن في أن نـأخـذ عن
غـيرنـا مـا يـقلل من شـأنـنـا وبالـتـالى ليس
هــنــاك مـــا يــبـــرر االســتـــجــابــة لـــردود فــعل
لـيــست فى صــاحلــنـا بــتــجـاوزهــا لــطـبــيــعـة
قـررة.  من واقع حـركـة الـتاريخ. األشـيـاء ا
ــــســــألـــة فـى نــــهـــايــــة األمــــر وبــــعـــد ثم إن ا
انــقــضــاء أكــثــر مـن مــائــة عــام عــلى بــدايــة
ــســرح الــعــربى لم تــعــد مــســألــة نــقل عن ا
اخلـارج بـغـيـر حسـاب أو تـقـليـد لـغـيـرنا فى
ـا هى فى جوهـرها استـجابة كل شىء وإ
لــــضــــرورة االســــتـــفــــادة من ثــــمــــرة جتـــارب
اآلخـرين لـيـتـسـنى لـنا  – فى إطـار مـرحـلة
ـر بـها  – أن نـتـجـنب خوض النـمـاء التي 
جتـارب غير مثـمرة ونسـلك أقرب السبل
كن حتقيق ونختصر الـطريق. لكن كيف 
ذلك بــحــيـث نــســتـــطــيع أن نــســـانــد اخلــلق
ـســرحى عـنــدنـا وجنــنــبه وعـورة الــطـريق ا
وامتـداده الـطويل? سـأحـاول إذن أن أسوق
بـــعض األمـــثـــلــــة بـــهـــدف إلـــقـــاء مـــزيـــد من
ــســألــة فــنــحن نــرى الــضــوء عــلى مــعــالـم ا
ـسـرح مـثـالً أن بـعض الــبالد الـتي وصـل ا
فــيـــهـــا إلى مـــســـتـــوى الـــنـــضج قـــد تـــنــبـــهت
ــــتـــــحف أخــــيـــــرًا إلى أهـــــمـــــيــــة إقـــــامـــــة "ا
ـسرحى قد سـرحى" فمتـحف موسـكو ا ا
ـاضـى بـعد أقـيم فـى عـشـريـنـيات الـقـرن ا
انقـضـاء ما يـقـرب من قـرن عـلى بـدايات
ــــــســـــرح ــــــتـــــحـف ا ــــــســــــرح الـــــروسـى وا ا
الـبريـطانى لـم يولـد إال منـذ بضع عـشرات
من الــســـنــ بــعـــد مــرور أكــثـــر من أربــعــة
ــسـرح اإلجنــلــيـزي.. قـرون عــلى بــدايــات ا
الحظة ولست أعـتقد  – فى ضوء هـذه ا
كــمـا يــجــرى فى الــعـالـم اخلـارجى  – أنــنـا
ـدة قرن أو سـنـكـون بحـاجـة إلى االنـتـظـار 
نــصف قــرن لـنــتــنـبه فـى نـهــايــة األمـر إلى
ـــســـرحــيـــة فى ـــتـــاحف ا أهـــمــيـــة إقـــامـــة ا
بالدنـا بل لـعل هـنـاك بـوادر تـشيـر إلى أن
بعض الـدول الـعربـيـة قـد بدأت تـهـتم فعالً

اإلبـــداع فـى مـــخـــتــــلف مــــجـــاالت الــــفـــنـــون
ـــســرحـــيــة. خــصـــوصًــا وأنه قـــد بــات من ا
ـنا الـثـالث أصبح يـتـطلع إلى اليـق أن عـا
مـزيــد من الــســيـر بــخــطـوات حــثــيـثــة نــحـو
ـضـاعـفـة وبـاخلـطط األخـذ بـالـتـركـيـبــيـة ا

الشاملة للتنمية.
أمــا األولــويــات ومـقــاديــر األعــداد الالزمـة
فى تـكـوين الــعـنـاصــر والـقـيـادات فــتـخـضع
فى الــــــواقع حلـــــجـم وأهـــــمـــــيـــــة كل فـن من
سـرحـية من حـيث حجم احلـاجة الـفنـون ا
إلـــيـه وفى إطـــار ربـط ســـيــــاســـة الـــتــــكـــوين

باحتياجات اجملتمع.
وفى مجمل الرأى الذي أستطيع أن أصبو
إلـــيه يـــتـــلـــخـص فى أن ســـيـــاســـة الـــفـــنـــون
ـــســــرحــــيــــة شــــأنــــهــــا شــــأن غـــيــــرهــــا من ا
ــقـام الــســيـاســات يــنـبــغى أن تــســتـنــد فى ا
األول عـــلى مـــرتـــكــزات ثـالثــة: اســـتـــكـــمــال
ــقـاديــر الـواجــبـة – الــنـقص  –االلــتـزام بــا

ستمر . العمل على حتقيق التوازن ا
إطار احلركة عندنا

ـسـرحى إنــنـا نـســتـطـيـع أن نـصف اخلـلـق ا
فـى بالدنـــــا الــــعـــــربـــــيـــــة بــــأنـه يـــــســــيـــــر فى
االجتـاهــات الـصــحــيـحــة كـلــمــا اسـتــطـعــنـا
ـــســـرحـــيــة االطـــمـــئـــنـــان إلـى أن احلـــركـــة ا

عندنا قادرة على حتقيق أمرين:
: اســتــيــعــاب أبـــعــاد ونــتــائج الــقــضــايــا أوالً
واالســــتــــفــــادة بــــثـــمــــرات الــــتــــجــــارب الــــتي
خـــاضـــتـــهـــا بالد يـــتـــمـــيـــز فـــيـــهـــا الـــنـــشــاط
ـــســرحـى بـــأنه عـــريض وعـــمــيـق اجلــذور ا

ى التأثير. وعا
ثـانـيًـا: االهتـمـام والـعنـايـة بالـتـراث الـقومى
ــوروث الـــشــعـــبي واتـــخــاذ هـــذا الـــعــالم وا
الـعريض مصدرًا لإللـهام ومجاالً لـلتفاعل
ـــســــرحى الـــذي يــــعـــكس ووعـــاءً لــــلـــخـــلـق ا

عاصرة للحياة ولألشياء. الرؤية ا
ــة بــحــضــارة لــقــد تــأثــرت الــيــونــان الــقــد
مــــصـــر الـــفـــرعـــونـــيــــة كـــمـــا تـــأثـــرت أوربـــا
باحلـضارة العـربيـة فى فتـرات ازدهارها..
وحــــركــــة الــــتــــاريـخ اإلنــــســــانـي عــــلى طــــول
امــتــدادهــا تــؤكـد لــنــا بــصــفــة عـامــة أن كل

يـكــون ذلك بـالـطــبع فى حـدود مـا تــتـطـلـبه
ــســرحـى وبــحــسب مــا مــفــردات اإلنـــتــاج ا
رحلـة واإلمكانيات تـمليه طبيـعة الواقع وا
ـتـاحـة كـمـا أعـتـقـد من نـاحـيـة أخـرى أن ا
األخذ بسياسة تركـيبية مضاعفة للمسرح
تـــعــتـــبــر كــذلـك أمــرًا ضــروريًـــا وبــاألخص
ـــدى الـــبــــعـــيـــد الـــذي قـــد تـــفـــرضه عـــلى ا
طـبــيـعـة األشــيـاء أو ضـحــالـة اإلمـكــانـيـات.
وذلك ال جملرد سالمة النظـرية التركيبية
ومـنطـقـيـتهـا واتـسـاع دائرة األخـذ بـها فى
الــعــصــر احلــديث ولــكن ألنه ال تــبــدو فى
ــكـن لــبـالدنــا أن األفق ســـيـــاســـة بــديـــلـــة 
تـنتـقل بـها انـتقـاالً صـحيـحًـا إلى الصـفوف
األمــامــيــة مع ركـب الــتــقــدم اإلنــســاني فى

سرح. مجال ا
ــسـرحـيـة فى بـلـد كـإجنـلـتـرا أو فـاحلـركـة ا
فـرنسـا لو جـاز أن يسـود فيـها الـيوم اجتاه
مـــســـرحـى جتـــريـــبـي يـــســـتــــغـــنى مــــثالً عن
الـــديـــكــــور نـــهــــائـــيًــــا أو يـــهــــمل اإلخـــراج أو
يسـقط وجـود الـنص األدبى من احلـساب
فال بــــأس عــــلــــيـــهــــا مـن هـــذا أو ذاك ألن
خـتلف هذه لـديهـا رصيد خـبرة عـريضًـا 
اجلـوانب فى تراثهـا احلضارى وريـبرتوار
ـــســـرحـــيـــة الــــراســـخـــة كـــفـــرقـــة فـــرقــــهـــا ا
"الـكــومــيـدى فــرانــســيـز" بــفــرنـســا وفــرقـة
"شـكـسـبـيـر كـامـبـنى" بـإجنـلـتـرا عـلى سـبـيل
ــثــال لـذلـك فــهى تــســتــطــيع أن تــســتــنـد ا
عـــلـــيه وتـــســتـــلـــهـــمه إذا مـــا تــغـــيـــر االجتــاه
الـسـائـد مـسـتـقبـالً من حـال إلى حـال. أما
ـــســرحـــيــة فى بـــلــد أفـــريــقي أو احلـــركــة ا
عــربى فــهى  – مع تــســلــيــمـــنــا بــإنــســانــيــة
سرحـية وانتـشارها مـنذ القدم الظاهـرة ا
 – قــــد تــــســـتــــطــــيع االنــــخـــراط فـي إطـــار
ســيــاســة مــسـرحــيــة بــالــغــة احملـدوديــة فى
تــركــيب عــنــاصــرهــا ومــقــومــاتــهــا كــاجتـاه
الـتـجـريب مـثالً أو سـيـادة نـوعـيـة مـتـفـردة
من الـعــروض ولـكـنــهـا بــاحلـســاب الـدقـيق
ـدى األبــعـد سـتـجـد أنه ـصـلـحـتــهـا عـلى ا
كــــان مـن األوفق لـــــهــــا األخـــــذ بــــســـــيــــاســــة
ــحــاولـة مــســرحــيــة عــامــة أكــثــر تــكـامـالً 

سرح فضًال عن كونه فًنا مؤلًفا من حيث ا
صياغـته الفنـية جنده كـذلك نشاًطـا مؤلًفا
من حـيث ارتـكازه فى الـتـقد عـلى حـضور
جــمـهــور مـتــنـوع من الــنـاس وبــالـتـالـى تـقـوم
ـسـرح وحــيـاة عـنـاصــره عـلى شـبـكـة حـيـاة ا
من الـعالقـات واالرتبـاطـات يـسـاند بـعـضـها
الـبـعض ويـؤثـر بــعـضـهـا فى الـبـعض اآلخـر.
وهو  – بحـكم طـبيـعـته هذه  –يـرتـكـز على
ـكن الـقـول فـلـسـفـة ومن ثم عــلى سـيـاسـة 
ـة قدم بـأنهـا ذات تـركيـبيـة مـضاعـفـة وقد
اجملـتـمـعـات اإلنسـانـيـة. فاإلنـسـان كي يـعـبر
عـن حـــــــاجــــــاتـه وأحالمـه وعـن إحــــــســـــــاسه
ـــــتـــــدفق بـــــاحلــــيـــــاة وعـن رؤيــــتـه لـــــلــــعـــــالم ا
ولألشياء.. كان قد جعل من نفسه راقصا
ومـوســيـقــًيـا وشــاعــًرا ورسـاًمــا.. ولـكن كل
فـن من هـذه الـفـنـون ال يــقـدم اخلـلق الـفـنى
إال من مـنظور واحـد من ميادين الـفنون ال
تـــتــــمـــثل فــــيه غـــيــــر زاويـــة من زوايــــا رؤيـــته
لـلموجود لـذلك كان هذا العـالم من الفنون
تـفـرقة غـيـر كـاف لإلنسـان ولـذلك جنده ا
 – فى مــحـاولــة كـبــيـرة جــمــاعـيــة شـاعــريـة
مــضـنــيـة  – يــتـخــطى الـتــعــبـيــر من مـنــظـور
واحـد ويجمـع ب وسائل الـتعـبيـر اخملتـلفة

سرح. فى فن كبير هو ا
ومـــا يـــعــــتـــبـــر جــــوهـــريًـــا ونــــرى الـــظـــاهـــرة
ـــســرحــيـــة مــتــمـــيــزة به فـى أي شــكل من ا
أشكالـها ليس مـجرد تضافـر الفنـون كلها
أو بـعـضـهـا فى ساحـتـهـا ولـكنه تـضـافـرها
من حـيـث نـراها تـخـلـق عمـالً فـنـيًا يـحـاكى
اخلــــلـــيــــقــــة ويـــشــــتــــمل عــــلى عــــنـــاصــــرهـــا
ـكـان  –الــزمـان  –احلــضـور اجلـوهــريـة: ا
باشـر للشخصيات. فالظاهرة احلقيقى ا
ـســرحي ــســرحــيــة من مــعــدن الــعــرض ا ا
يــــنــــبــــغـى أن تــــكــــون فى نــــطــــاق صــــيــــاغــــة
(فراغـية  –زمانـية) معـينـة مقرونـة بوجود
فــــعل درامى يـــنــــبـــعث مـــبــــاشـــرة من كـــيـــان
ــــمـــثل) لـــيــــســـتـــقـــبــــله اإلنـــســـان إنـــســـان (ا
ــشـاركــة اآلخـرين ــتـفــرج) وهـو يــحس  (ا
فى اســتــقـبــاله له. وهــذا هــو لـقــاء احلــيـاة

سرح بأدق معانيه وأبسطها.  فى ا
إنــنـي أتـــوقف هـــنــا قـــلـــيالً عـــنـــد فـــلـــســـفــة
سرح فى بساطتها األولى إذ كانت هذه ا
الـبــسـاطــة مـازالت إلـى عـهــد قـريب تــغـرى
بــربط هــذا الـفن بــجــوهــر ديـني اســتــنـادًا
إلى بعض مراحل نشأته فى بعض البالد
ثم اســـتـــنــــادًا إلى أن مـــا يـــجــــعل اإلنـــســـان
أسـمى اخملـلوقـات عـلى األرض يـتـمـثل فى
كـونـه صـاحب عـقـيـدة. ولـكن اتـسـاع نـطـاق
ـسـرحـية فـى إطار الـبـحث عن الـظـاهـرة ا
عـدد من الـعــلـوم اإلنـســانـيـة احلــديـثـة قـد
تــوصل إلى الــتـأكــد من انــتــشـار الــظــاهـرة
ًـا لــدى مــجــتــمـعــات كــثــيــرة فى بــقـاع قــد
مــــخــــتـــلــــفــــة من األرض كــــمـــا تــــوصل إلى
نـتـيـجـة واضـحة تـقـول: "قـيـام مـسـرح دينى
ـسرح لـيس دينـيًا فى كن ولـكن ا شىء 

جوهره "..
إنه باألحـرى نـوع من الـطـقوس اجلـمـاعـية
مـقـرون بـاحلـياة نـفـسـها بـكل مـا فـيـها من

إنسانية!!
أمــــا بــــخــــصــــوص الــــقــــضــــايــــا الــــعــــلــــمــــيــــة
ـنهـجـيـة فهى تـعـتـبر من والـتكـنـولوجـيـة وا
األمــور الــتى تــتــمــيـــز بــأنــهــا أكــثــر قــابــلــيــة
لـلـطـرح عـلى الـبـسـاط اإلنـسـاني الـعـام فى
كـثيـر من الـنـواحى.. فإنـني أحـبـذ التـركـيز
عـــلـــيـــهـــا فـــيـــمـــا يـــتـــصل أيـــضـــا بـــاإلســـهــام
ـسرحـى على أن اخلـارجى فى الـتـكـوين ا

 أحمد األلفى

شىء من الفلسفة

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> نـؤكد األهمـية الواضـحة للـدراسات النفـسية ذات األهـمية احلـياتية
الـعامة واألهمـية الدراميـة بصورة خاصـة حتى لو لم يحـصل الفنان
عـلى تـلك الـفـرصة الـتى تـمنـحه إمـكـانات الـوجـود فى قـاعات رسـمـية

لتلقى محاضرات الفهم النفسى. 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

29 من   ديسمبر 2008 العدد 77

ياء مختار تصدر خالل أيام عن دار اكتب للنشر. > مسرحية «ولكنه موتسارت» للكاتبة 

«النصف أجر» .. أزمة فى مسرح الدولة

ـمـثل فى عـرض سـيكـودرامى اشـتـبـاكى يجـيـد الـتـعامل مع > عـنـدمـا يـشارك ا
ـتعـددة التى تـتضـمنـها اسـتراتـيـجيـات العـملـية االشـتبـاكيـة ويجـيد ـراحل ا ا
ـادة التى الـتـعـامل مع الـنـاس فى اجملتـمع فى أثـنـاء مـرحـلة الـدراسـة وجـمع ا

سرحية. تتشكل منها موضوعات وقضايا العروض ا
سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG 
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نيا. سرح بكلية اآلداب جامعة ا > اخملرج عمرو سامى عبد النبى يستعد لتقد مسرحية جديدة لفريق ا

وت» سرحية الشعرية.. «وينتصر ا ا
سرح هو من ينتصر! .. عفوا فا

أحمد رشاد حسان 

ـــة من وجـــود مـــخـــطط لـــدفن كـل مـــا يــتـــصـل بــاجلـــر
أشــخــاص وأدوات (بـــعــد مــصـــرع مــســاعـــديه) يــحس
ا كان يتصور يقرر أن باقتراب اخلطر مـنه بأسرع 
يــكــون هـو األســرع فى تــوجـيـه ضـربــة وقــائـيــة يــتـصل
القـاضى فى سريـة تـامة من داخل مـكـتبه بـاحملكـمة -
ــتـهــمــ الـســابــقـ (نــور) مــهـنــدس الــصـوت بـأحــد ا
ـشــنـقـة فى إحـدى ويـذكـره بـأنـه أنـقـذه مـرة مـن حـبل ا
الـقـضـايـا ورضـيت الـسـلـطـة بـاحلـكم وسط مـجـمـوعـة
أخــــرى من األحــــكــــام اجلــــائــــرة لــــيــــبــــدو األمــــر عـــادالً
ومتوازنـاً - ويستـعجله فى رد ذلك اجلـميل - بالـتسلل
إلـى قـاعـة احملـكـمـة مــتـخـفـيـاً ونـقـل مـا يـدور فـيـهـا إلى
الـشارع واجلمـهور ووعـده بتـسهـيل مأمـوريته هو ومن

معه لدخول القاعة.
يــســرع نـور بــالـدخــول إلى الــقـاعــة فى زى أحـد عــمـال
احملـكـمـة يـبــادر بـعـمل تـوصـيـالت وتـركـيب أجـهـزة فى

فترة االستراحة.
يدخل القاضى القاعة ومعه مساعدان جديدان يعيد
ـــلـــفق يـــبـــدأ الــقـــاضى ـــثل االتـــهــام تـالوة الــقـــرار ا
ــثل بــالــدخــول فى حــوار وجــدال ســاخــر ومـريــر مع 

االتهام مطالباً إياه بصحوة ضمير.
ثل االتهام مع القاضى ويتحول إلى شاهد يتعاطف 
ـــــثل االتـــــهــــام فـى نــــفس الـــــوقت ضـــــد الــــســـــلــــطــــة و
الــغــاشــمــة يــصــدر الـقــاضـى حــكــمه بــإدانــة الــســلــطـة
ــثل ـــتــهــمـــ ويــبـــدأ أوال بــنــفـــسه و والــقــبـض عــلى ا
اإلدعــاء مع رفع جــثــة الــشـخـص األول وإخــراجـهــا من

القفص بأمر احملكمة.
يهرول نور وأشقاؤه وبـعض اتباعه يرفعون اجلثة بعد
لـفها فـى غطاء عـليه أعالم دول الـعالم يـندفع الـعامة
إلى الـقـاعـة التى تـشـيع فـيهـا الـفوضـى يدخل الـقـاعة
رجــال مـقـنـعـون يـلــبـسـون الـقـاضى وزمــيـله ومـسـاعـديه

تهم احلمراء. أردية ا
شهد: يخرج نور ومن معه.. يتصدر الراوى ا

اجملرم أكبر من أن يصدر حكما.
بالقبض عليه.. ليمثل..

تهم فى قفص ا
اجملرم أكبر من محكمة العدل..
وأقوى من شرطة هذا العالم

ال تنتظروا..
إسدال ستار
تد شهد  فا

ــســـرح ويـــســدل الـــســـتـــار مع صــوت تـــخـــفف أضـــواء ا
الكورال:

اجملرم مازال طليقاً
اجملرم مازال طليقاً.

ويـعــنــيــنـا فـى هـذه الــصــفــحـات أن نــقف عــلى عــنــصـر
«الـــصـــراع» الـــذى يـــتـــفـــاعل مــــنـــذ الـــلـــوحـــة األولى فى
سرحـية لتـبدأ بـداية مبـاشرة ساخـنة بـجدليـة اخلير ا
والشر العدل والظـلم ولكنها تطرح هذه اجلدلية أوالً
فى إطـارهـا الـشـامل الـعـام من خالل صـراع الـشـخص
الثانى مع األول ويؤكد هذا الطرح أن الشخص غير
ـوقـفه مــتـعـيـنــ وفى حـوارهـمــا يـتـمـسـك كل مـنـهــمـا 
ـفــجــر لـلــصــراع ولـكن مـعــبــرين بـذلـك عن الـتــنــاقض ا
قـواعد الدرامـا تفـرض نفسـها فال يـتبدى هـذا الطرح
ـا فى مـشـهـد الـعـام بـصـورة جتـريــديـة أو فـلـسـفـيـة وإ
ؤلف فى الـبـناء عـليه. يـكـاد يحـدث يومـيـاً يسـتثـمـره ا
والـنــسج مــنـه خـيــوطــا لألحــداث ومــنــطــلــقــات حلــركـة
الـشـخـصـيـات بـصـورة سـريـعـة اإليـقـاع عـالـيـة الـتـوتر -
بديـالوج تارة ومـنولوج تـارة أخرى مع حـضور «الراوى»
ـفـصلى كل ذلك بـتـفعـيالت شعـريـة قصـيرة مـتـتابـعة ا

وحية والرموز الدالة. مشحونة بالصور ا

نص حملمد سعد بيومى.. كيف سيكون على اخلشبة?

«سفير فوق العادة»
إنه أحـــد األوصــــاف الـــتى أطـــلــــقـــهـــا أحـــد شــــعـــرائـــنـــا
سرح الشعرى فهو يسمع ما سرحي الكبار على ا ا
يـــقــــول اآلخــــر الـــذى هــــو جـــوهــــر الـــتــــاريخ أو جــــوهـــر
عيش ثم يعود إلى قومه األسطورة أو جوهـر الواقع ا
مـتـرجـماً لـهم مـا سـمع ومـسـتـخدمـاً فى تـرجـمـته لـغته
لـيـست هى بـالـضـبط مـا سـمع ولـيـست هى بـالـضـبط
ا مـا يـقـول ذلك أن هـذه الـلـغـة الـشـعـريـة الـدرامـيـة إ
هى مــحض تــمــثـــيل لــلــجــوهــرى واحلــقـــيــقى فى عــالم
الـناس واألشياء ومن جـانب آخر هى تمثـيل للجوهرى

واحلقيقى فيما ينشره أو يحلم به البشر.
واحلـلم هنا هـو حلم الـعدالة ومـسرحـية «... وينـتصر
ـسرحى «محمد سعد بيومى» يرهف وت» للشاعر ا ا
مـؤلفـهـا الـسـمع لـنبـض واقعه الـذى يـعـيـشه سـواء على
مـســتـواه الـقــومى أو اإلنـسـانى وهــو يـتـرجم بــعـضـاً من
ــــارســــاً الــــرؤيــــة مــــحــــاوالً الــــفــــهم ثم هــــذا الــــنــــبض 
االستشراف معيداً صـياغة معطيات واقعه فى بوتقة
الـفن مــصـدراً إيـاهــا مـرة أخــرى إلى احلـيــاة «لـيـصب
فــيـــهــا ويــلـــتــحـم بــهـــا» عــلى حـــد تــعـــبــيـــره فى مــفـــتــتح
ـســرحـيـة فــهـو يـقــول: «أفـضل أن يـبــدأ مـسـرحى من ا

احلياة والواقع ليصب فيهما ويلتحم بهما».
ويــقـــوم الـــقـــالب الـــفـــنى لـــلـــعــرض عـــلى بـــنـــاء الـــلـــوحــة
ـسرحـيـة من خالل سـبع لوحـات مـتـتالـيـة يـلعب فـيـها ا
كـل من الـراوى وتـهــيـئـة جــو الـتـلــقى واإليـحـاء الــنـفـسى

للنص وللجمهور على السواء.
ــســرحـيــة عـلى الــصــراع بـ ثــنـائــيـات: وتــقـوم فــكـرة ا
الـــعــــدل/ الــــظـــلـم - احلق/ الــــبــــاطل ويــــلـــعـب أحـــداث
لـوحاتـها الـسبع إحـدى عشـرة شـخصـية أهـمهـا حسب

الظهور:
الشخص الثانى: رمز السلطة الباغية.

طالبة بالعدل. عارضة ا الشخص األول: رمز ا
ــثل االتـهــام - نـور: قــاضى احملـكــمـة ومــســاعـدوه - 
مـــهـــنــدس صـــوت - ضـــيـــاء شـــقــيـق نــور - أمـل ونــورا:

شقيقتا نور - شمس: زوجة الشخص األول.
وإذا كـــان الـــصـــراع اإلنـــســـانـى بـــ وجـــهـــتى نـــظـــر أو
فكرتـ أو قيمـت أو أسلـوب فى صيـاغة احلياة -
ـــــســــرحـى فــــإن الـــــصــــراع فى هـــــو جــــوهـــــر الــــعـــــمل ا
ــســرحــيـة الــتى بــ أيــديــنـا يــبــدو أكــثـر عــنــاصــرهـا ا
ـا يتسم به من زخم الفنـية حـضوراً وأوضحـها بروزاً 
وتـعــدد مـسـتــويـات وتـمــظـهـر فـى دواخل الـشـخــصـيـات
وخـــارجــهــا مـــا يــدفع لـــتــنــمـــيــة الــشـــخــوص واألحــداث

وتعديل رؤاها ومواقفها.
ولــعل شـغل قـاعــة احملـكـمـة ومــا يـدور فـيـهــا ومـا تـقـلب
عـلى مشهـدها من لوحـات بدءاً بـاللوحـة الثالـثة وحتى
الـســابـعـة يـعــكس قـوة اجلـانب الــدرامى والـصـراع فى

سرحية. ا
ففى قاعات احملاكم دائماً يوجد جوهر الدراما.

سرحية: أحداث ا
ـسرحـية بدايـة ساخـنة ح تـبدأ اللـوحة األولى من ا
يـأمـر الــشـخص الـثـانى بـالــقـبض عـلى الـشـخص األول
واقـتـيـاده حتت حـراسـة مشـددة إلى قـصـره لـيـبـدأ معه
عــمــلــيــات الــتــخــويف واإلغــراء الــتــرهــيب والــتــرغــيب
ـارسـات ـسـتـمــرة فى فـضح  إلثـنــائه عن مـحـاوالتـه ا
السلطة الغـاشمة وكشف فسادها وإطالع الرأى العام
عـليـهـا عبـر ما يـكتـبه فى جـريدة تـتبـنى خطـاً معـارضاً

ومقاوماً.
ـغــريـات فى زحـزحــة الـشـخص ال يـفــلح الـتـهــديـد وال ا
األول عن فــــكـــره ومــــواقـــفـه فـــيــــتـــعــــرض لــــلـــتــــصـــفــــيـــة
ـة اجلـســديــة حتــاول الــســلــطــة إخــفــاء مــعـالـم اجلــر
بـوضع جــثـة الــقــتـيل خــلف زنــزانـة فى قــاعـة مــحـكــمـة
مـوالية لـها يقـوم رجالن بإسـناد اجلثـة أثناء احملـاكمة
وخلـفهـا أيضـا بضـعة رجـال يحـرك كل منـهم جزءاً من

حاكمة حقيقية. اجلثة عند لزوم األمر لإليهام 
فى قـاعة احملـكـمـة ينـشب صـراع بـ القـاضى وعـضو
الـيسار لـلمـنصـة الذى كـان متـردداً فى احلضور أصالً

ــتـــصــلــ عن تــســـرب أخــبــار مـن بــعض األشـــخــاص ا
بـــالـــســـلـــطـــة مــفـــادهـــا الـــتـــخـــلص مـن كل من لـه صـــلــة
ــــة فــــعـالً أو مــــشــــاهــــدة ونـــــسف كل األدوات بــــاجلــــر
ــســتــخــدمــة فــيــهـا وذلـك فــور االنــتـهــاء مـن إجـراءات ا
احملـكــمـة الـصــوريـة (وهـو اخلــبـر اخلـطــيـر الـذى وقف

عليها العضوان).
يـــحــاول الـــقــاضى كـــسب بــعـض الــوقت لـــيــتـــدبــر أمــره
فيـقرر تـأجيل اجلـلـسة لالسـتراحـة ثم العـودة إلصدار

احلكم.
سـاعدان الـهروب من قـاعة احملـكمـة فيـفاجآن يقـرر ا
ــنـــعــهـــمــا من بـــالــشـــخص الـــثــانى مـــتــرصـــداً لـــهــمـــا و
ـسـرح لـيـدخل فى نـوبة الـهـروب يـسـحب الـضـوء من ا
إظالم يـتبعـها صـرختان مـدويتان يـتأكـد القاضى من

ـرة بريئاً ـعرفته أنه سـيدين هذه ا خلطورة الـقضية و
مقـتوالً ووقوفه فـضالً عن ذلك على أمـر خطـير أسر
به لـزميـله عـضـو الـيـمـ يـحاول عـضـو الـيـسـار تـنـبيه
الـقـاضى إلى بـشــاعـة األمـر ويـؤكـد له أنــهم يـحـاكـمـون
جـثــة يـتـأكـد الـقـاضـى فـيـصـاب بـالـدهــشـة ويـسـتـشـعـر

فداحة اجلرم.
رسوم يصرح له عضو الـيسار بأنه سئم لعب الدور ا
ـتهمـ أكبر من أن لـقاة فى قفص ا وأن هذه اجلثـة ا
تــطـمس احلــقــيـقــة وتـضــيع مــعـهــا الـعــدالـة ويــقـرر أال

يصبح شريكا فى مثل هذا اجلرم البشع.
هزلة وإعادة يـحث عضو اليـم القاضى عـلى وقف ا

الهيبة للمحكمة.
يظل االثنان يجادالن الـقاضى حتى يقنعاه مؤكدين له

 سمع مرهف لنبض الواقع
 اإلنسانى والقومى

سارح رأوا أنها مناسبة جداً مديرو ا

فى حــ اعـتــبــره حــسـام حــمــدى عـضــو فــرقـة
الطليـعة أن جتارب القـاعات تستـلزم بطبـيعتها
ــيــزانـــيــة مــحـــدودة وبــالـــتــالى فــإن أن تــقـــدم 
الئــحـة الــنــصف أجــر تــبــدو مـنــاســبــة لـطــبــيــعـة
الـقاعـة وما يـقدم فـيهـا من عروض. من جـانبه
رأى مــحـمـد مــحـمـود مـديــر فـرقـة الـطــلـيـعـة أن
الالئحة ال تمـثل أزمة ألن القاعات تهدف فى
األســاس لـتــقــد عــروض ذات طــابع جتــريــبى
ونـودراما وال نطـالب أصحابـها بتـحقيق مثل ا
ـــيـــزانـــيــات إيـــرادات مـــعــيـــنـــة فى الـــشـــبــاك وا

احملدودة تتناسب وطبيعة عروض القاعة.
ــمـثـل الـذى يــحب وأضــاف مــحـمــد مــحــمــود: ا
ــســـرح يــعـــمل فى األســـاس إلشـــبــاع هـــوايــته ا
ويـعمل أحياناً مـجاناً إذا استلـزم األمر والقاعة
ـواهب اجلـديـدة وإذا ـثـابـة مـنـصـة إلطالق ا
ــمــثل نــفـــسه فى عــرض صــغــيــر يــجــد أثــبت ا
فـرصة فى العروض الـكبيـرة ثم البطوالت. من
جانـبه قال هـشام عـطـوة مديـر مسـرح الشـباب
إن فــرقــته تــنــتج أكــثــر من عــمل وصــلت الــعـام
ــيـزانـيــات مـتــوسـطـة ـاضى إلى 9 عـروض  ا
ــكن مـن الــشــبــاب فـرص لــتــتــيح ألكــبــر عــدد 
الــتــواجــد وتــقــد فــكــرهم وكــلــمــتـهـم وهــو مـا
يـجعل من الئـحة الـنـصف أجر عـامالً مسـاعداً
لـتقد أعـمال أكـثر ومـنح الفرصـة لعـدد أكبر
مـن الـشــبــاب وهى تــتـنــاسب وطــبـيــعــة عـروض
الـقاعـة والتى ال تـتجـاوز النـصف ساعـة وثالثة

أرباع الساعة.

عــبــر عــدد من شــبــاب الــفــنــانــ أعــضــاء فـرق
الـطــلــيـعــة والــشـبــاب والــغـد عـن اسـتــيــائـهم من
الالئـــحـــة الــتـى تــنـص عــلـى أن يــحـــصل عـــضــو
الــــفــــرقــــة عــــلـى نــــصف أجــــره فـــــقط فى حــــال
ـــشـــاركـــة فى عــــروض مـــســـرحـــيـــة تـــقـــدم فى ا
سارح الـدولة اخملـتلـفة.. وطـالبوا «الـقاعـات» 
بـإعادة الـنـظر فى هـذه الالئـحة الـتى ال تراعى
حـــــجـم اإلبـــــداع الـــــذى يـــــتــــطـــــلـــــبـه الـــــعـــــمل فى
الـقاعـات ويجـعل الـفنـانـ يهـربـون منـها. وائل
عـبـد الــله عـضـو فـرقـة مـســرح الـشـبـاب اعـتـبـر
هــذه الالئـحـة نـوعـاً من اخلــلل فى الـتـعـامل مع
ــعــيــنــ بــفــرق مــســرح الــدولــة ألن الــفــنــانــ ا
الـفــنـان ال يـقـدم فى الـقـاعـة نـصف عـرض وال
يعمل بنصف مجهود وحذر وائل من تأثير مثل
هــذا الــتـــعــامل عـــلى الــفـــنــانــ ألنـه قــد يــؤدى
لــهــروبـــهم من أعــمـــال الــقــاعـــات. ونــاشــد وائل
عــبـد الــله د. أشـرف زكـى رئـيس الــبـيت الــفـنى
: «حــافـظ عــلــيـــنــا ألنــنـــا نــحب لــلـــمــســرح قـــائالً

سرح وال نريد أن نتركه». ا
وطــالب مـحــمــد سالمــة عـضــو فــرقـة الــشــبـاب
ـــســـاواة بـــ عــــروض الـــقـــاعـــة والـــعـــروض بـــا
ـمـثل يـعـمل بـروفـات قـد تـسـتـمـر الـكـبـيـرة ألن ا
لثالثـة أشهـر أو أكثـر من أجل عرض «الـقاعة»
ولـيس مـنـطـقـيـا أن يـتـقـاضى عـنه نـصف األجر
الـذى يتقاضاه عـندما يقول جـملت فى عرض
كبـير. وأعـرب حسن نـوح عضـو فرقـة الطـليـعة
عن تفاؤله بقدرة د. أشرف زكى على حل هذه
ــثل أو األزمـــة وتـــســاءل: هـل هــنـــاك نــصـف 
نــصـف عــرض لــيــكـــون هــنــاك الئــحـــة الــنــصف

أجر.

 د. أشرف زكى

 وائل عبدالله

«حضرة صاحب البطاقة» لغة بسيطة وحوار متدفق
أدباء ومسرحيون ناقشوا النص فى احمللة

ضد طغيـان احلاكم بأمر الله الذى ادعى
اإللـوهيـة وجـار عـلى الـنـاس وكـان ذلك من
خالل البـطاقـات التى كـان يجـدها احلاكم
فى مــســجــده والــتى كــانـت تــنــتـقــده بــعــنف
وشــدة وتـؤكــد أنـهــا تــرفض الـظــلم واجلـور
ـسـرحـيـة وإدعـاء اإللــوهـيـة وأرى أن لـغـة ا
الـشـعـريـة الـبـسيـطـة الـعـمـيـقـة ذات اإليـقاع
الـــســـريع صـــارت من خــصـــائص وأســـلــوب
ـــمــــيـــزة له وأرى أن لـه احلق فى نـــاصـف ا
اســــتـــخـــدام مــــا يـــراه مـــنــــاســـبًـــا من أدوات
لــتــوصــيل مــا يــريـــد هــذه الــلــغــة هى الــتى
ــســـرح الــقــومى قـــدمت بــهـــا أعــمــالـه فى ا
ومـسـرح الــهـنـاجـر وقـومـيــة طـنـطـا وقـومـيـة
ســــوهــــاج وكـــان أول كــــاتب مـن الـــغــــربــــيـــة
ـسرح القومى قـدمت أعماله علـى خشبة ا
والــهــنــاجــر عـام 2005 وأكــد الــكــاتب عــبـد
اجلواد احلمزاوى أن نـاصف يختار أماكن
مهمة وثرية من الـتاريخ وقد اختار منطقة
احلـــاكم بـــأمـــر الــلـه اخلــلـــيـــفــة الـــفـــاطــمى
الــــثــــالث فى مــــصــــر والـــذى اتــــفق الــــنـــاس
واخـــتـــلـــفـــوا كـــثـــيــــرًا حـــوله وحـــول أســـبـــاب
ومـبررات أعـمـاله وقراراته الـغـريبـة وأشار
سـرحى سامى عـبد الـوهاب إلى الكـاتب ا
ـنــاطق مـثـيــرة ومـدهـشـة اقـتـنــاص نـاصف 
فى الـتـاريخ يـتـحـرك من خاللـهـا فى كـتـابة
ــســرحى كــمــا أكــد عــلى ظــاهــرى عــمــله ا
ـــســـرحى الـــطــويل ـــونـــولــوج ا اســتـــخــدام ا
ـــمــثـــلـــ والــذى ال والـــذى يـــرضى غـــرور ا

يحبذه ناصف فى مسرحياته.

ال أرى أن لإلهـداء والـتـقد دورًا فـى م
ـسـرحيـة تُقـرأ بـسهـولة ويـسر ـسرحـية وا ا
رغم لـغــتـهـا الــشـعـريــة وأحـيـانًــا جنـد بـعض
الـــبـــســــاطـــة الــــتى قـــد تــــهـــدىء من تــــنـــامى
الـــصــــراع الــــدرامى الــــذى يــــبـــلـغ ذروته فى
ـشــاهــد وقــد أقــام مــســرحـيــته عــدد مـن ا
عــلـى احلـــوار الــثـــنـــائى والـــثالثـي أكــثـــر من

ونولوج . ا
وأشــــــار الــــــكـــــــاتب إيـــــــهــــــاب الــــــوردانـى إلى
الــواقـعــيــة الـتــاريــخـيــة الــتى يـســتــمـد مــنــهـا
ــســـرحـى فى الـــبــدايـــة ثم نــاصـف عـــمــلـه ا
يــتــرك لـنــفـسه الــعـنــان بــعـد ذلك كى يــقـدم
رؤيـته اخلـاصـة ويـسـتـخـلص مـنـهـا مـا يـريد
أن يـقوله وأنه احملـرض على إثـارة الشعب

يــســتـطــيـع أن يــشـكـل مــســرحـيــة فـى غــايـة
شـاهـد القـصـيرة الـروعة ويـعـتمـد عـلى ا
الـتى تـشـبه الـسـينـاريـو وتـعـلـو اللـغـة أحـيـانًا
حـتى تـقـتـرب من لـغـة الـشـعـر وقـد اربـكـنى
كــثـرة الــشــخــصــيـات فـى الـبــدايــة ويــحــتـاج
الـعـمل لـقـراءة ثـانـيـة حـتى تـضع يـدك عـلى
أسـراره خـاصة الـتـفـاصيـل الدقـيـقـة وقد
أحبـبت مـسرحـيـة "وداعًا قـرطبـة" لـناصف
وأراهـا ال تـقل عن مـسرحـيـة احلـضرة وإن
كـانت تـزيد فى تـصـورى جمـاالً حـ رصد
ســــقــــوط األنــــدلس من خـالل شــــخــــصــــيـــة

ستنصر. "صبح" زوجة احلكم ا
وأشار الـنـاقـد سعـيـد عـبـد الرازق إلى دور
ناصف الثقافى فـى احمللة والغربية قائالً:

ـشـروع مـحـمـد ـسـرحــيـة تـعـد اسـتـكــمـاالً  ا
سرحى والذى بدأه عبد احلافظ ناصف ا
ــسـرحــيــة "اخملـنــثــون" ثم "الــنـهــر" وطــلـوع
الــنــهــار" و"أرض الـلـه" و "وداعًــا قــرطــبـة" و
"مــيــنــا.. أمــيــر احلــيــاة"  "حــضـرة صــاحب
الــبـــطــاقــة" وأرى أن كــلــمـــة الــســر فى هــذه
ــقـــاومــة" لــدى الــشــعب ــســـرحــيــة هي "ا ا
حــضــرة صــاحب الــبــطــاقــة الــذى يــقــصــده
الـــكـــاتـب مـــحـــمـــد عـــبـــد احلـــافظ وأرى أن
ـــــــســــــــرحـــــــيــــــــة هى أفـــــــضـل مـــــــشــــــــاهــــــــد ا
ـــشـــاهـــد قـــادرة أن 18,12,10,9 وهـــذه ا
ــفـــردهـــا لــو أراد لـــهــا تــكـــوّن مـــســرحـــيـــة 
ــشـــهــد الـــعــاشـــر الــذى ـــؤلف وخــاصـــة ا ا
شــهــد الــتــنــامى الــدرامى الــشــديــد والــذى

سرحى "حضرة صاحب الـبطاقة" النص ا
لـلكـاتب محـمـد عبـد احلافظ نـاصف كان
مـوضـوع الـنـدوة الـتى عـقدهـا قـصـر ثـقـافة
غــزل احملـلـة حـيث دارت مــنـاقـشـات جـادة
حـول هذا النص شـارك فيهـا األدباء فريد
ــرسى الـبــدوى وأحــمــد عـزت مــعــوض وا
سـلـيم وسـعـيـد عـبـد الـرازق وسـامـى عـبد
الـوهاب وعـبد اجلواد احلـمزاوى وأدارها

إيهاب الوردانى.
الـــكـــاتب فـــريــد مـــعـــوض بـــدأت مـــداخــلـــته
الـــنـــقــديـــة قـــائال: حـــ قـــرأت مــســـرحـــيــة
"حـــضـــرة صـــاحب الــــبـــطـــاقـــة" فى طـــبـــعـــة
ـــــة مـن إصـــــدارات جــــــمـــــاعـــــة "رؤى" قــــــد
ســعــدت جــدًا بــهــا فــالــكــاتب لم يــذكــر أن
شــخــصـيــتـه الــرئـيــســيــة هى احلــاكـم بــأمـر
الله وكـان يـسـمـيـها احلـاكم فـقط رغم أنه
احلــاكم بــأمـــر الــله وذلك التــســاع الــرؤيــة
ويـتــكـيء عـبــد احلــافظ فـى مـســرحه عــلى
الـشعـر والـقصـة القـصـيرة فـجـملـة احلوار
شاهد قصيرة وتختتم باإلظالم شعرية وا
الـذى يـسـاوى الـقـطع فى الـسـيـناريـو ورغم
رأة بـدا هـامشـيًـا إال أنه بدأ فى أن دور ا
اإلتسـاع والتصـاعد حـتى صار دور الـنساء
قـويًـا ومـثـيـرًا حـ حــلـقت الـنـسـاء شـعـرهـا
ـلك ألخـيــهـا احلـاكم بـأمـر وتــصـدت ست ا
الـله وتــآمــرت لــقـتــله بــعـد أن طــغى وادعى
اإللــــــوهــــــيـــــــة وقــــــد رصــــــد ذلك فـى شــــــكل
كــابـــوسى عـــلى يــد ابـن دواس ومــســـرحــيــة
"حــضــرة صـــاحب الــبــطـــاقــة" حتــقق قــدرًا
ــتـــعــة وكـــانت حتـــتــاج لـــبــعض كــبـــيـــرًا من ا
اللمسات البسيطة لتعميق فكرة البطاقة 
ـرسى الـبدوى سـرحى ا وحتـدث الـكاتـب ا
عن "حـضرة صاحب الـبطاقـة" قائالً: هذه
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سرحي جريدة كل ا
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بـورسـعـيـد حالة مسرحية 
األجنحة مازالت قادرة على الطيران

سرحية بالقطاع حل إعادة افتتاح مسرح البالون. > خالد جالل رئيس قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية قرر جتميد جميع بروفات العروض ا

ركز الهناجر حدث 

محمد زهدى

عالم يقع «حتت التهديد» وال جناة وال خالص
 عرض

بسيط وأنيق
استطاع نقل
معنى النص

راقدًا عليـه وللتوازن وضع كـرسيا عاديا فى
الــيـمـ كــمـا وضع عــدة أرفف يـضع عــلـيـهـا
الـــرســام أدواته.. وقــد اســتــطــاع اخملــرج فى
ثليه وأن يرسم لـهما خطة براعة أن يقـود 
حركة مـناسبة ومؤدية إلى إحداث إيقاع حى
مـتــدفق لــعـمــله - وقـد ســاهم مــعه مـهــنـدس
اإلضــاءة وطـــاقم الـــتـــمـــثـــيل فى إتـــمـــام هــذا
ـــــــوفـق - وقــــــــد جنـح اخملـــــــرج الـــــــتــــــــزامـن ا
والـســيـنــوجـراف وفـريق اإلضــاءة بـالـهــنـاجـر:
عـبــده الـســيـد مــحــمـد أحــمـد أحــمـد عــبـد
ـــنــاســـبــة احملــسـن.. فى إســـقــاط اإلضـــاءة ا
شـهد البـصرى وكـذلك رسم مناطق إلنـارة ا
ـنــاسـبـة لــلـظل والــنـور أضــفت اجلـمــالـيــات ا
ــــشـــهـــد لـــتــــحـــقق مــــقـــاصـــد اخملـــرج عـــلى ا
والسـينوجـراف وقد كـانت التـنويعـات اللـونية
مـؤديـة ومـلـبـيـة ومــحـقـقه وسـاهـمت فى خـلق
الئم لــلــحــاالت الــشــعــوريــة احلــالــة واجلــو ا
ـتبـايـنة لـلـشـخصـيـت الـرئـيـسيـتـ وكذلك ا
وسيـقى التى ألفهـا عمرو شـاكر فقد كـانت ا
لـعـبت دورا هـامـا ورئـيـسـيـا فى إضـفـاء حـالـة
مـن الـشــجن - خـاصــة عـنــدمـا كـانـت يـصـرح
صـوت الـفـيـولـيــنـا - كـمـا صـاحـبت فى بـعض
فـاصل رئـيسـية فى نـاطق ونـبهت وقـدمت  ا
احلدث العام لتـبدو التفاصيل الهامة لتطوره
حــتى الـنــهـايــة.. وقـد كــانت مــبـاراة الــتـمــثـيل
الــســاخــنـة والــشــهــيــة درة الــعـرض الــثــمــيــنـة
والـبــهــيـة.. فــقـد اســتــطـاع د. عالء قــوقـة أن
تمكن فى أل حيز التـمثيل بأدائه البارع وا
ثـليـنا اقـتدار كالسـيـكى وأن يذكـرنا بـكبـار 
سارح.. الذين كانت أصـواتهم جتلجل على ا
شهد ويسيطـر حضورهم البهى على سماء ا
البصرى.. لـقد استطـاع عالء قوقة أن يبعث
من العدم - من عالم الوهم - إلى الوجود -
ــنــصـة - ذلك الــفــنـان عــالم الــتــحـقق عــلى ا
سلوب احلق فى احلياة فى غبون احلق.. ا ا
قـابلة مجـتمع قـاس ومضاد.. أمـا الفـارسة ا
الــتـى ظــلت تــســاجـــله فى بــراعــة مـــنــقــطــعــة
النـظيـر فهى أمل عـبد الـله التى كـانت تتـنقل
كــالــفــراشـة بــ حــقــول االنــفـعــاالت وتــطــيـر
عانى التى كالنحـلة ب مختلف أنواع زهور ا
ـمـيـز.. لـقـد اسـتـطاعت ـ ا يـحـمـلهـا هـذا ا
أمل عــبــد الـــله بــأدائــهـــا الــرشــيـق وقــدرتــهــا
ـمـيـزة عـلى اإلفـصـاح - أى نـطق الـفصـحى ا
بال أخــــــطـــــاء - أن جتــــــارى ذلك الــــــعـــــمالق
الـفــصـيـح عالء قـوقــة.. وال يـفــوتــنى الـتــنـويه
بـــــأداء الـــــثالثـى الـــــذى لـــــعب أدوار هـــــيـــــئـــــة
احملــكــمــة: مــحــمــود عــبــد الــتــواب إبــراهــيم
الـــســــمــــان مـــحــــمــــد عـــبــــد الــــتـــواب الــــذين
اســتـطــاعـوا أن يــجـســدوا أدوارهم فى تــمـيـز
واضح وبال أخطاء فى نطق الفصحى تذكر
لـقد كان عرض مـحمد متـولى بسيطًـا وأنيقًا
وجــمـــيالً وكــان نـــعم الـــوســيط حلـــمل ونــقل
مـغـزى هـذا الـنص الـثـرى لـكـاتب راسخ.. إنه
نـاضلة د. هدى وصفى عمل تستـحق عليه ا

كل إشادة وتقدير.

عرض مركز الـهناجر "حتت التهديد" تأليف
أبو العال الـسالمونى وإخراج محـمد متولى
وديـكــور ومالبس ونـحت حملـمــد جـابـر وألف
وسـيـقى عمـرو شـاكر.. والـنص ثـرى وكان ا
ــثل حـالــة جـذب مـغــنـاطـيــسـيـة ثـراؤه هـذا 
ــحــاولـة بــعــثه ــبــادرة  تــغــرى اخملــرجــ بــا
وإحـيـائـه من عـالم اخلــيـال إلى عــالم الـواقع

واحلقيقة..
ــا وقع حتـت الــتــهـــديــد ألنه فــهـــو يــقــدم عـــا
افـتــقـد الـعـدالــة وصـار الـلـجــوء إلى الـقـانـون
فـيـه مـحض هــراء.. وقــد تـنــوعت مــحـاوالت
اخملــرجـ إلحـيــاء وجتـسـيــد هـذا الـنص كل
بــتــفـــســيــر وقــراءة وأعــتــقــد أن هــذا الــنص
سـيظل جـاذبـا جلـهود تـخـلـيقه مـرات عـديدة
ـــا افـــتـــقـــد هـــذا الـــواقع إلى فى الـــواقع طـــا
الـــــعــــــدالـــــة وظـل فـــــيـه أنـــــاس حتــــــيـــــا حتت
الـتـهــديـد.. فـنـحن أمـام فـنـان وجـدت زوجـته
ــا كــان هــو غــائــبــا ومن جــثــة فى مــرســمه و
شــدة هـــلــعـــهــا بــادرت بـــإبالغ الــشـــرطــة عن
احلادث فى الـوقت الذى عاد فيه الزوج إلى
مـرسـمه وبـيـنـمـا هـو يـتـفـحص مـذهـوال تـلك
اجلــثـة الـغـريـبـة فى مـســرمه يـقـبل الـبـولـيس
ويجده على هـذه احلال فيقبض عليه ويقدم
للمحاكـمة التى تدينه وفقًا لظواهر األمور..
ويقـضى عـشـر سـنـوات فى السـجن بال ذنب
ـة لم تقـترفـها يـداه.. بدأ ارتكـبه وعلى جـر
الـكـاتب الـبارع مـحـمـد أبـو الـعال السـالمونى
حـدثه بـعــد عـام من اإلفـراج عن الــفـنـان فى
مـحـبـسه وبـعـد أن قـام بـنـحت ثالثـة تـمـاثـيل
"أصنام" تـمثل قضاته "جالديه" الذين أدانوه
بال جـريرة وفى حلـظة الشـروق ليـوم جديد
تدخل الـزوجة حـاملـة الفـطور لـزوجهـا الذى

ـا هـو فـيه الــتـخـلص من حـيـاتـهـا لـتـخـلـصه 
من أذى.. خـاصـة بـعـد أن أعــاد الـفـنـان بـعث
قـضـاته من عـالم اخلـيال إلـى عالم احلـقـيـقة
- بـــعـــد أن كـــان قـــد جـــمـــدهم طـــوال عـــشـــر
سـنـوات - لـيقـوم بـإعـادة مـسـرحه للـمـحـاكـمة
ــسـألـة مــرة أخـرى مــحـاوالً كــشف غــمـوض ا
أمام زوجـته وأمام نـفسه وفى الـنهـاية يـخسر
زوجته وكـذلك نـفسه ولـكن بـعـد أن يكـون قد
ًــا يـســحق الــبــراءة ويــدعى الــشـرف أدان عــا
ـوهــبـتـه.. عـالم بال ويـدين الــفــنـان ويــعـاقــبه 
قـانون إال قـانون الغـاب.. يدعـى العـدالة وهو
عــاجـــز عن حتـــقــيـــقــهـــا.. هـــذا هــو مـــلــخص
ــ الـنص فـمـاذا كـان مـبــتـسـر - بل مـخل - 

العرض?
اســتـــطــاع اخملـــرج ومــعـه الــســـيــنـــوجــراف أن
يقـدما صيـاغة مـناسبـة وموفـقة كـعالم النص
حيث أسـقط محـمد جـابر ستـائر من الـلون
ـائل للـبـيج" بحـيث أحاط األسـود واألبيض "ا
ـسرحى بـالكامل وفى أقـصى حيز بـالفراغ ا
الــتـمـثـيل وفـى الـقـلب وضع تـمــثـاالً لـلـقـاضى
ــيـــنه ويــســـاره الــتـــمــثــاالن الـــذى كــان عـــلى 
اآلخــــران لـــلــــمـــســـتــــشـــاريـن لـــيـــكــــون الـــرسم
األساسى لـلتكـوين الفنى لـلمشـهد قائـما على
الــتـمــاثـل "الــســيـمــيــتــريــة" وهــو يــنــاسب ذلك
الطـرح "اليقـينى" الذى يـعتمـد على الثـنائيات
طـلقـة: العـدالة والـظلم الـقانون والـفوضى ا
ـــرأة احلـق والـــبـــاطل "الـــهــــراء".. الـــرجل ا
الـفـرد واجملـتـمع.. فـقط يـبـرز الـفـنـان وحـيـدًا
فى بــيـداء هـذا الــعـالم الـقــاحل الـذى يـرفض

الفن والفنان من حيث هو ضرورة وجود..
وقـد وضـع الـسـيـنـوجـراف فـى األمـامـيـة عـلى
ـشـاهـد "شـيزلـوجن" حـيث كـان الـفـنان يسـار ا

يـصــحــو من غــفــوته لــيـســاجــلــهـا فـى تـراشق
حـوارى بـديع الـصـيــاغـة والـسـبك ويـسـتـخـدم
الكاتب أسلـوب "التوليد" اإلبـسنى لنعرف مع
تنـامى احلدث وتـطـوره كافـة التـفاصـيل التى
ـاضى قبل رفع السـتار عن هذا حدثت فى ا
الـعـالم حـيث نـعـرف أن الـزوج الـفـنـان دائـما
مـا كــان مـتـهـمًــا بال ذنب.. فـمـعـنـى الـطـفـولـة
ـهـا جنـده كـثـيـرًا مـا كـان الــتى اسـتـحـضـر عـا
مدرسـوه يعـاقبـونه ويـرفعـون فى وجهه دائـما
ــدرسـة ــا قـذف نــوافـذ ا أصـابع االتــهـام.. و
بـــاحلـــجـــارة فى حلـــظـــة غــــضب ورغـــبـــة فى
االنــتـــقـــام فـــحــطـم زجــاجـــهـــا حــضـــر نـــاظــر
ـدرسـة إلـى والـده شـاكـيًـا سـوء سـلـوكه فـمـا ا
كــان مـن والــده إال أن عـــاقــبه بـــاجلــلـــد عــلى
قــدمــيه الــقــريــة فـى حــضــور جــمع من أهل
الـــقــــريـــة وخــــاصـــة زوجـــة أبــــيه الـــتـى كـــانت
تضطهده ولـكنه كان يرعبهـا - خاصة بعدما
تقدم فى السن - ومـارس معها لعبة اإلشعار
بـالــذنب جتــاهه وظل يــضــغط عــلـيــهــا حـتى
أحرقت نفـسها.. ونكتشف أنه لم يكن هناك
من يــتــعــاطف مــعه إال مــدرس الــرسم.. وأنه
كـان مـعـاقـبـا من قـبل اجملـتمـع احمليـط جملرد
أنه فــنــان وأنه مــخــتــلف ونــرى أنه دائــمــا مـا
يـقارن بـ زوجة أبيه وزوجـته التى يـرى أنها
خـــانــتـه عــنـــدمـــا بــادر بـــإبالغ الـــشـــرطــة عن
احلــادث.. بــيــنـمــا الــزوجــة نــراهــا فى حــالـة
إحسـاس شـديـد بالـذنب وحتـاول أن تـخرجه
ـا هو فيه من مـشاعر مـختلـطة من اليأس
واإلحــبــاط والــشــعــور بــالــقــهــر واالضــطــهــاد
الناجت عن إحـساس عميق بالظلم والغ بال
جـريـرة أو ذنب.. فال جتـد الـزوجـة إزاء هذا
ـــوقف الـــعـــصـــيـب مـــفـــرًا من الـــلـــجـــوء إلى ا

 نص ثرى يغرى
اخملرج لبعثه
من عالم
اخليال لعالم
الواقع

> إن الدراسـات النفسية وربـطها باجلوانب الـدرامية أحد أبرز العـناصر التى تسهم فى
ـمثل سواء شخصيته احلياتيـة أو شخصيته الدرامية.. هذه الدراسات بناء شخصية ا

جتعله أكثر تفاعالً فى نقد ذاته.
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> فاطمة فرحات مدير عام ثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة تقوم حاليا بإعداد برنامج ورش تدريبية فى مجال مسرح الطفل.
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دون كيشوت بنكهة أفريقية

بـالـلـغـة الـفـرنـسـيـة كــمـا أجـاد اإلجنـلـيـزيـة واإليـطـالـيـة
بـجـانب اإلسـبـانـيـة بـالـطبـع.. وأهم مـا كـتب روايـة بـها
قـدر كـبـيـر من اخلـيال الـعـلـمى عن احلـيـاة فى الـبـرية
بعـنوان «الـرعاة» عام 1587 وبـعـد فتـرة وأثنـاء وجوده
ــرة جـديـدة وحتــديـداً عـام 1603 شـرع فى بــالـسـجن 
ـــا مــر به من كــتــابـــة روايــته دون كـــيــشــوت مـــتــأثــرا 
ظــروف لم يـعــد قـادرا عــلى مــواجـهــتـهــا نـشــرت عـام
1605 واستمر فى الـكتابة وظـلت أحواله وظروفه كما

هى ولم ينل الشـهرة ولم يذق طعم الـثراء مات نكرة
وفـقيـراً معـدما ولـكنه نـال الشـهرة الـواسعة بـعد ذلك
بـفـترة وكـرمـته بالده فوضـعت صـورته علـى قطـعة الـ

50 سنتا اجلديدة.

أمـــــا دون كـــــيــــشـــــوت فـــــهى عـن رجل بـــــرجـــــوازى فى
اخلمـس من عـمره يعـيش بإحـدى القـرى األسبـانية
الصغـيرة التـابعـة إلقليم المـانتشـا كان شديـد الهوس
ـة وأخالقـيـاتـهـا فـأراد أن يـجـوب بـالـفـروسـيــة الـقـد
األرض بـفرسه حـامال درعه ورمحه لـنشـر العـدل ب
النـاس ونصرة الـضعـفاء والدفـاع عنهم وعن الـيتامى
واألرامل والـفقـراء ولم تـمـنـعه نـحـافـة جـسـده وهزال
حــصـانـه األعـجـف ويــأخـذ عــلى عــاتــقه دفع الــظالم
بـعـيـدا وبـعث الـنـور بـدال مـنه من خالل إعـادة أصـول
وأخالق الـفرسان وكان طـبيعيـا أن تتوالد الـضحكات
ـــفـــارقـــات الـــكـــومـــيـــديـــة ويــزيـــد مـن حـــدة هــذه من ا
فـارقـات اخـتـيـاره ألحـد جـيـرانه كتـابع لـه هو وفالح ا
بـســيط ضــخم اجلــســد ولم يــأت ســيـرفــانــتس بــهـذا
ـثـل الروح الـثـنـائـى اعـتـبـاطا فـقـد كـان دون كـيـشـوت 

اإلنسانية ومثلها العليا.
ثال للجـسد الذى ال يفارق الروح بينما كـان البدين 
أبدا تميزت كـلمات دون كيشوت مع تـابعه باستخدام
ـعـانى عـبــارات ونـقـيـضــهـا لـيـؤكــد عـلى الـعـديــد من ا
كـالـعدل واحلـب وليـبـرز قـوتهـمـا وكـيف يدفـعه لـلـدفاع
عنهما ويـقاتل ما يواجهه حـتى طواح الهواء وكان
دون كـيشوت يـعشق الـقراءة وخاصـة كل ما له عالقة
بـالفـروسـية وكـان يـتمـنى أن يـكون لـديه أكـثر من روح
ليقرأ أكثـر ويشبع روحه ونفسه بـقراءات أخرى تغنيه
وتـؤثـر فـيه وأخـذ الـبــعض عـلى سـيـرفـانـتس أن آمـال
دون كـيشوت لم تتـحقق فى النهـاية ليدلل بـفشله على
ـكن اســتــعـادتــهـا ـة والــقـيـم ال  أن الــثـقــافـات الــقــد
ـعـاصـرة فـلـم يـعـد لـلـفـرس وتـطـبــيـقـهـا مع األجـيــال ا
والــدرع والــسـيـف والـرمح مــكــان ولــكن عـظــمــة وقـوة
هـذه الـروايـة والـتى جـعـلـهـا تـعيـش كـأسطـورة كـل هذه
السنوات وتخـلد صاحبها تـؤكد على أن هذا النقد لم

يكن فى محله.
وقد تميز الـعرض بقدراته على التعبير عن ما وضعه
سـيرفانـتس على لسـان دون كيشـوت وتابعه واآلخرين
ـاءات من أبــطـال الــعـرض من خـالل الـرقــصـات واإل
وتـعــبـيــرات الـوجـه وقـد قــدم هـذا الــعـرض مــصـمــمـا
ومــخـرجــا جـديــداً يـراهن عــلـيـه بـأنه ســيـكــون حـديث
الــعـــالم فى وقت قــريـب وهــو كــريــســتـــيــان تــاتــشــيف
ــمــيـزيـن أمــثـال إضــافــة إلى مــجــمــوعــة الــراقــصــ ا
مــانــويل نــورام ويـوالنــدا أوركــز وكــذلك أجنــيال مـاالن

وغيرهم.
وكان فى انتظار الـفرقة مفاجأة أخرى تعوضهم عما
عــانــوه وبـذلــوه من جــهــد خالل رحــلـة الــطــيـران وهى
تقـد عـرضـهم فى حـفل اخلـتـام مـنـفـردا بـعد إعالن
اجلــوائــز وبــنــاءً عــلى طــلـب اجلــمــاهــيــر وهــو أمــر لم
ـا يصبح هرجـان ومن يدرى ر يـحدث من قـبل فى ا

تقليدا بفضل فرقة باليه روسيا.

عندما نتـحدث عن مهرجان اكتسب الصفة الدولية..
عدة جيدا فالبد أن نذكر النظام والدقة واألجندة ا
وعـدم تــقـبل أيــة نـســبــة من اخلـطــأ ولـكن مــهـرجــانـا
كـبيـراً كـسر هـذه القـواعد وبـدال من انـتقـاده ترفع له
ـهـرجان الـوطـنى لـلـفـنون الـقـبعـة هـذا مـا حـدث مع ا

بجنوب أفريقيا وعرض «باليه دون كيشوت».
ــهـرجــان الـوطــنى لـلــفـنــون والـذى نــتـحــدث هـنــا عن ا
ــديـنـة ــهـرجـان جــراهـامــسـتــون نـســبـة إلى ا يــعـرف 
الــصـغـيـرة الـتى يــقـام فـيـهـا كل عــام ويـعـد ثـانى أكـبـر
ـــهـــرجــــانـــات فى الــــعـــالم بــــعـــد مـــهــــرجـــان أدنـــبـــرج ا
ـهـرجــان يـضم الــعـديـد من األنــشـطـة بـاسـكــتـلـنــدا. وا
رئية وسيقى والفنون ا كالدراما والـرقص واألوبرا وا
واحملــاضــرات والــنــدوات وفــنـون الــرحـالت.. وهــنـاك
عارض واألسـواق الفنـية والثـقافية السـوق الفنـية.. وا
اخملتلفة ويشـرف عليه جمعية الفنون الوطنية بجنوب
واهب من أفـريقيـا ويوجـد به ركن خاص الكتـشاف ا

هرجان فى كافة مجاالت الفنية. جماهير ورواد ا
الـواقعـة التى نـتحـدث عنـها تـخص فرقـة بالـيه روسيا
الــتى تـقـدمت لــلـمـشـاركــة بـبـالـيه «دون كــيـشـوت» قـبل
ـهـرجــان بـأسـبـوعـ فـقط.. وكـان بـديـهـيـا أن بـدايـة ا
ــهــرجـان ولــكن الــفــرقــة اســتـعــانت تـرفــضــهــا إدارة ا
وسيقـار مكسيم سـيبروف ليـجبر اإلدارة أن سبب بـا
الــتــأخــر فى الــتــقــدم يــعــود إلى خــطــأ إدارى مـرتــبط
ـهــرجـان من جـانب واالنـتـهـاء من الـتـجـهـيـز بـتـوقـيت ا
لـلــعــرض من جــانب آخــر. فـمــا كــان من اإلدارة وبــعـد
إحلـــــاح إال أن جلـــــأت إلـى حـل وسط وهـــــو حـــــضـــــور
الـفرقـة فى أقـرب وقت وقـبل بدايـة الـفـعالـيـات بوقت
كـــاف وتـــقـــد الـــعــرض فـى حـــضـــور جلـــنـــة خـــاصــة
ـشـاهـدتـه.. أو أن تـوافق عـلى دخــوله ضـمن عـروض
ــوعـد ــهــرجــان.. عـلـى أن يـتــحــمل أفــراد الــفــرقــة ا ا
تـوقع أن يقـدموا فـيه عرضـهم وإما أن يتم السـيىء ا
رفـض الـعــرض وتــعـود الــفــرقــة أدراجـهــا إلى روســيـا
وبــعــد أن شــاهـدت الــلــجــنــة الــعــرض ورغم الــتــسـرع
وإرهــاق الـــرحــلــة الــشـــديــد فــإن الـــعــرض كــان رفــيع
ـسـتـوى بـهـر أفـراد الـلــجـنـة الـذين تـوقـعـوا أن يـكـون ا
ــشــاركــة ــفــاجــأة  ــهــرجــان وكــانـت ا الــعــرض درة ا
عــرض «دون كــيــشــوت» جــنــبــا إلى جــنب مـع الــعـرض
اجلنوبى أفريقى الذى  التخطيط لعرضه فى حفل
االفــتــتــاح وبــنــاءً عـــلى ذلك  مــضــاعــفــة زمن حــفل
االفـتـتــاح الـذى اسـتـمـر إلى سـاعــة مـتـأخـرة من الـلـيل
عـلى غيـر العـادة وحضـره جمـهـور غفـير خـرج سعـيداً
به وطـالب الـكـثـيـرون من احلـضـور من خالل بـطـاقـة
االقتراحات إعادة تقد هذا العرض فى وقت آخر.
ودون كـيشـوت هى روايـة كتـبـها األسـبـانى سيـرفـانتس
عن «دون كـــيــشـــوت دى المــانـــشــا» والــتـى كــتــبـــهــا فى
مــجـلــدين مــؤرخ مـغــربى يــدعى عــيـدى ونــشــرا عـامى
1605 و1615 األول بـــعــنــوان «عــبـــقــريــة الـــنــبــيل دون
كــيــشــوت دى المـانــشــا» والــثــانى الــذى يــعــد من أروع
ى وعــنــوانه «دون كــيــشــوت» ولم روايــات األدب الــعــا
يكن سيرفـانتس قد اكتسب أى قـدر من الشهرة حتى
كـــــتب روايــــة دون كـــــيــــشـــــوت األولى عــــام 1605 وهى
الــــروايــــة األكـــثــــر تــــأثــــيــــرًا فى األدب اإلســــبــــانى فى
عــصــرهـا الــذهـبـى وتـعــد األكــثـر رواجــا وشـعــبــيـة فى
ــرتــبـــة األولى من بــ أفــضل مــائــة الــتــاريخ ونــالت ا

كتاب فى العالم.
والكـاتب هـو اإلسبـانى ميـجل دى سـيرفـانتس -1616)
(1517 ابن مـديـنـة قـرطـبـة ذات األصـول اإلسالمـية..
لــديه روح ســاخــرة غــيـر مــســبــوقــة ويــعــد من أشــهـر
الـشــخـصـيـات اإلســبـانـيـة فى الــعـالم ومـعه شــخـصـيـة
راويته دون كـيـشوت بـدأت مـلكـة الـكتـابـة تظـهـر لديه
ـقـال وكتب جـمـلة بـلـيغـة قال مـبكـراً فـكتب الـشـعر وا
فـيـهـا «طـريـقـان يـؤديـان إلى الـثـورة واجملـد أفـضـلـهـمـا

كـبـيـرة وترك اجلـيش السـتـكـمـال رحلـته فى الـكـتـابة
ولم يـنــجح فى الـبـدايـة واســتـدان ودخل الـسـجن عـدة
ــسـرحــيـات مــرات نــتـيــجـة لــذلك كــتب الــعـديــد من ا
والـدواوين الشعـرية خالل هذه الـفترة وأحب الـكتابة

وأصعـبهمـا العلم وأسـوأهما وأيـسرهمـا السالح» مر
ـغامـرات ومـعـارك عـديـدة وقـد أسر فى فى حـيـاته 
دة تزيد أحدها على يـد جيش اجلزائر وظل حبيساً 
عن اخلــمس سـنـوات وخــرج بـعـد أن دفع أهــله فـديـة

هرجان شارك فى الوقت الضائع فكان درة ا

 طريقان
يؤديان
 إلى الثورة
واجملد
وأفضلهما

وأصعبهما اجملد
وأسوأهما
وأيسرهما
السالح

راغى جمال ا
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فن إهانة ألفريد فرج
سى على وتابعه قفة

محمد احللو وفايزة كمال ال يصلحان أبدًا
لهذا العرض

فـى حـــوار ســـريع جـــمــــعـــنى مـــنــــذ ســـنـــوات طـــويـــلـــة
ــنــاســبــة افــتــتــاح بــالــكــاتب الــكــبــيــر ألــفــريــد فــرج 
مــســرحــيــة "اتـــنــ فى قــفــة" لـــلــقــطــاع اخلــاص من
إخــراج مــراد مــنــيــر أكــد لى أنه يــريــد أن تــكـتــسب
مـسـرحـيـاتـه جـمـهـورًا مـخـتـلــفًـا وتـطـأ أرضًـا جـديـدة
ــــثــــقـف يــــعـــرف ولــــيـــسـت لــــهــــا. إذ إن اجلــــمــــهـــور ا
ــسـرحــيــة جــيـدًا وهــو لــيس فى حــاجــة إلى إعـادة ا
ـوضـوع مـرة أخـرى أفـكـارهـا ومن ثـم فـإن عـرض ا
بلهـجة عاميـة وبصورة دراميـة مخففـة سوف يحقق
ـؤلف مسـرحيته ـرجو وعـليه خلص ا لـها الـنجاح ا
من أهم مـا فيـها حيـث الفـصحى اخملـففـة البـديعة
والــــتـى كـــان قــــد اســــتــــقــــاهــــا مـن تــــوفــــيق احلــــكــــيم
والــــقــــضــــايــــا الــــصــــريــــحــــة الــــتى تــــخص الــــعــــدالــــة
ـشــردين االجــتــمــاعــيــة وحتـقــيـق أحالم الــغالبــة وا
وكـــنت يـــومــهـــا مــســـتــاء من هـــذه اخلــفـــة اجملــانـــيــة
فجـمهور القـطاع اخلاص فى أثـناء هذه الـفترة كان
يـعـرف مـبـتـغـاه جــيـدًا ويـعـرف الـنـجـوم الـذين سـوف
ـســرحـيـة ــسـرحــيـاتــهم ومن ثم لم حتــقق ا يـذهب 
ـرجـو وذهـبت خـطـة كل من الـنـجـاح اجلـمـاهـيـرى ا

ألفريد فرج ومن بعده مراد منير هباء.
أمـا الـيـوم فـاألمـر مخـتـلف تـمـامًـا فقـد أعـاد عـلـيـنا
ـسـرحــيـة مـرة أخـرى حتت اسم مـراد مـنــيـر نـفس ا
جـديـد (سى عــلى وتـابـعه قــفـة) مـخـلــصًـا إيـاهـا من
البـسـات الــتى اجـتـهـد ألــفـريـد فـرج فى األفــكـار وا
إعـادة تكـوينـها من جـديـد وألبـسهـا ثـوبًا فـضفـاضًا

لم يحقق لها أى جناح يذكر??
فــفـى الــعــرض اجلــديــد اعــتـــمــد اخملــرج عــلى بــطل
ـسـرحى الـذى ـرة لـلـعـرض ا وبـطـلـة ال يـصـلـحـان بـا
يــــخص "عــــلـى جــــنــــاح الــــتــــبـــريــــزى وتــــابــــعـه قــــفـــة".
ـســرحـيـة بــداهـة تـعـتــمـد عـلى فــتى مـغـوار وذكى فـا
ـــعـــرفــة ـــلـك من احلـــكـــمـــة وا وســـريع الـــبـــديـــهـــة 
واخلــيـــال مــا يـــؤهــله لـــلــهـــيــمـــنــة عـــلى كل الـــعــقــول
فــيـبـهــرهم بـأفــكـاره وتــصـرفـاته وخــفـة حــركـته. أمـا
بطـلنا  – محـمد احللو  – فـإنه يظـهر أمـامك على
ــرة بــالــدور الــذى ــســرح غــيــر مـــقــتــنع بــا خــشــبــة ا
يــؤديه فـــهــو نـــاسٍ تــمــامًـــا لــلــحـــوار مــعـــظم الــوقت
لقن كى يسعفه ودائمًا ما يتلفت حوله باحثًا عن ا
اذا قدم دورًا هو فى األمر الذى يدعونا للتساؤل 
األصـل غير مقـتنع به?! وأنا هـنا ال أبحث عن عدم
مــنـاســبــته لـدور الــفــتى الــذكى ســريع الـبــديــهـة وال
أســأل عن أفــكــارنــا األســـاســيــة عن طــبــيــعــة الــدور
وتـــكــويـــنه الــفـــلــســـفى وأفـــتــرض أنـــنــا ســـنــوافق مع
ــا أن ــثل فى أى دور طــا اخملــرج عــلى وجـــود أى 
الــتـدريـبـات والــبـروفـات ســوف تـعـيـد صــيـاغـته وفق
الـرؤيـة اجلـديدة ,ولـكن حـتى هـذه أطاح بـهـا محـمد
احلــلـو ومــراد مـنــيـر من قــبـله بــتـردده الــدائم وعـدم
الـتـصــديق الـذى تـلـمــحه دائـمـا فى تــعـبـيـراته وردود
فـــعـــله األمـــر الـــذى أصـــاب روح الــــعـــمل بـــالـــتـــرهل

وت?! وأصاب اإليقاع با
أمــا فــايــزة كــمــال فــبــرغم اجــتــهــادهــا ومــحــاوالتــهــا
ـتلقـى بأنهـا األميـرة صغـيرة السن الدائـمة إلقـناع ا
ـلك الـذى طـمـع فى الـقـافـلـة الـقـادمـة فـإنـهـا ابـنـة ا
ــرة لــلــدور احملــكــوم بــسـن مــعــيــنـة غــيــر مالئــمــة بــا
وطبيـعة تكوين مخـتلفة وبحـسبة بسيـطة ستجدها
شاهد بينـها وب خادمتهـا تبدو مستاءة فى أحـد ا
من الـوزيـر وتـصـرفــاته وال تـرضى به زوجًـا لـهـا بل
ـلك بــأنـهـا مـا زالت صــغـيـرة عـلى وتـريـد أن تــقـنع ا
الــزواج وتــبــدو أمــامه فـى صــورة الــفــتــاة الــصــغــيـرة
فيقتنع بأنه كان مخطئا ح فكر فى زواجها وهى
مازالت غرة ال حتتـمل مسئوليات الزواج إن حوارًا

بهذا الشكل يشرح لنا بطريقة بدائية.
ـــلـك ال بـــد وأن تــــكــــون فى سن أن األمــــيــــرة بـــنـت ا
ـتـلـقى يـرشح تـلـك الـتـصـرفـات واألفعـال وإال كـان ا
بـلـيـدًا ال يـعـرف وال يـهـتم وال يـفـسـر مـا يدور أمـامه

من تصرفات الشخصية الدرامية??!

ـا حتــمـله من ذهـب وفـضـة فـى الـقـافــلـة الــقـادمــة 
وأقـمـشـة وخالفه ولـعل الـشـخـصـيـة الـوحـيـدة الـتى
لم تـقع فى شراك األكـاذيب اخلالقـة كانت األمـيرة
الــتى بــهـرهــا ذلك الــفــتى بــســحـر شــخــصــيــته وقـوة
خـيــاله فـهى الـوحــيـدة الـتـى اكـتـشــفت أنه ال تـوجـد
قـــافــلـــة ولــكــنـــهــا ســـمــحـت لــعــلـى جــنـــاح الــتـــبــريــزى
وصــاحــبه بــأن يــكــمال عــمــلــهــمــا ألنــهــمــا بــبــســاطــة
يـحــقــقــان أحالم الـغـالبـة ولــيــست لـهــمــا مـصــلــحـة

لك. شخصية أو أطماع فى ا
وبـعــد اعـتـراف قـفـة لـلـمـلك بــكل تـفـاصـيل احلـكـايـة
ًا وحـصـوله عـلى ثالثـ فضـة يـكتـشف أنه كـان ظـا
رة فيحيك لصديقه الذى لم يأخذ لنفسه شيئًا با
مـــؤامــــرة جـــديـــدة كى يــــخـــلص صـــاحــــبه من هـــؤالء
ــنـتـقـمـ ويــخـلص ذاته من يــهـوذا الـذى تـكـون فى ا
داخـله فـيـهرب عـلى من جـديـد مع األمـيرة وتـنـتهى
األحــداث عــنــد ذلك احلــد وقـد صــنع مــراد مــنــيـر
ــشــهــد بـــطــريــقــة جـــيــدة أحلت عــلـى مــنــطق هـــذا ا
اخلــيـــال واتــخـــذته وســيـــلــة لـــكــشـف أبــعـــاد الــلـــعــبــة
ــتـلــقى فـقـد ــسـرحـيــة وإعـادة تــرتـيـبــهـا فى ذهن ا ا
يرسـو احلصـان الذى هرب عـليه عـلى واألميرة فى
بلـد آخـر ويحـققـان مع التـابع اجلمـيل قفـة أحالمًا

جديدة وينقذون معًا فقراء جددًا.
والــغـريب فـى الـتــنــاول الــذى قـدمه مــراد مــنــيـر أنه
ـــــوروثــــة يـــــحـــــاول طـــــول الـــــوقت ربـط احلـــــكـــــايـــــة ا
بـــاألحــداث اآلنــيـــة فى صــور ســـريــعـــة ال تــديــنه وال

ماذا عن نص ألفريد فرج
اعــتـمـدت مــسـرحـيـة (عــلى جـنــاح الـتـبـريــزى وتـابـعه

قفة) على ثالث حكايات من ألف ليلة وليلة هى:
ائدة الوهمية.  1 - حكاية ا

 2 - حكاية اجلراب.
 3 - معروف اإلسكافى.

وقــد اســتـلــهـم ألـفــريــد فــرج اســمــهــا من مــســرحــيـة
"الـسـيــد بـونـتــيال وتـابـعـه مـاتى" الـتى كــتـبـهــا بـرتـولـد
بـريــشت وبــالـرغـم من وجـود الــنــصـوص الــتى أخـذ
عـنهـا ألـفريـد فـرج فى أماكـن متـفـرقة من ألف لـيـلة
وليلة فإنه وجد فـيها أبعادًا ورؤى متقاربة إلى حد
كـبــيـر فــكل بـطل مـن أبـطـال تــلك احلــكـايـات مــبـنى
بـــطــريـــقـــة خــيـــالــيـــة خالبـــة تــمـــزج مـــا بــ اخلـــيــال
ـلـحــة فى إيـهـام اآلخــرين بـغـيـر اخلـصب والـرغــبـة ا
ـوجود فى الواقع الـفعلى ولـعل البذور األولى لكل ا
ــائــدة مـن الــتــبـــريــزى وقـــفــة وجـــدت فى حـــكــايـــة (ا
الــوهـمـيــة) حـيث يــوجـد شـقــالق أخـو مــزين بـغـداد
لـؤه الـفقـر واجلوع يـلتـقى بـالصـدفة بـأميـر يتـخذ
من الــسـخــريـة مـتــعـة له فــيـنــتـقالن مــعًـا لـبــلـد بــعـيـد
وظـروف اقتصادية مـختلفة وينـسجان معًا األكاذيب
ــنــظــومــة االجــتـــمــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة الــتـى حتــطم ا
ويـعـيـدان بـطريـقـة بـلـهـوانـيـة مـلـؤهـا اخلـيال اجلـامح
تــوزيـع الــثــروة فــيــحــدث رخــاء فى الــبــلــد وتــقــتــرب
ـسـافـة بـ الـفـقـراء واألغـنـيـاء بـعض الـشىء وفى ا
آلن الـتجار وأصحاب الـنفوذ باألمل نـفس الوقت 

جتـعل الـرقـابة تـعـتـرض على شىء فـهـو فـقط يقف
ـتـاح وال يـتـجـرأ عـلى مـا هـو ـمـكن وا عـنـد حـدود ا
أعـمق من ذلك فـاإليـفـيـهات والـتـعـلـيقـات الـسـاخرة
الــتـى  تــوزيــعــهــا بــشــكـل عــشــوائى ال تــخص هــذا
ـواطن إال فى القليل النادر وما البلد وال هؤالء ا
ـسرحى إال حـكايـة طريـفة أراد مـخرجـها العـرض ا
أن يــــســــلى مــــشــــاهـــديـه ويــــبث فــــيــــهم روح الــــرضـــا
واالطـمـئــنـان فـقـد هـرب الــبـطل الـذى حـقق أحالم
ــــلك الــــغالبــــة مـع األمـــيــــرة اجلــــمــــيـــلــــة مـن أيـــدى ا
وأعـــوانه ومع هـــروبه ذلك ارتـــاح اجلـــمــهـــور وهــدأ
بــاله وعـــاد مــرة أخــرى لــلـــنــوم الــطــويـل فى الــعــسل

ا كان?! فليس فى اإلمكان أبدع 
وزيـادة فى الـتـأكـيـد عـلى أهـمـية الـكـومـيـديـا اجملـانـية
خـرج علـينا اخملـرج بنـفسه فى أحـد مشاهـد العرض
ـلك ـاء لـلـسـيـد عـلى كى يـرمـيه عـلى رأس ا لـيـصب ا
والــوزيــر اخملـــتــبــئـــ خــلف الـــكــرسى وهى طـــريــقــة
يعـشقها مـراد منير فـكم من مرة خرج عـلى جمهوره
ـرة ـسـرحـيـة إلى صـوابــهـا ولـكن فى هـذه ا لـيـعـيــد ا
وحلـسن احلظ كـانت األمـور طـبيـعـيـة إلى حـد كـبـير
ـــــنــــهج ومن ثـم فــــإن خــــروجـه ذلك جــــاء لـــــتــــأكــــيــــد ا
الـبــريـخــتى الـذى عــفـا عــلـيه الــزمن والـذى لم يــعـدله
ـــا لــــيـــصــــيب اخملـــتــــصـــ بـــالــــدهـــشـــة وجـــود أو ر
فـالــتــصـرف الــغـريب يــوضح لــنـا وبــكل بــسـاطــة حـال
الـصــفـوة ومــخـرجــيـنــا وكـيف وصل بــهم األمــر لـهـذا
احلـد من الـالمـباالة والـرضـا عن الـنـفس فـإن كـانت
ـشـاكل السـياسـية واالجـتـماعـية قـد وصلت لـلذروة ا
فــإن حـــال مــســرحـــيــيـــنــا الـــكــبــار كـــمــا هـــو يــلـــعــبــون
بــاحلـكـايـات واألفــكـار الـتى ال تــمس الـواقع فى شىء
ــــكن لــــهم وبــــكل بـــســــاطـــة وراحــــة بـــال أن يــــذكـــر و
يـخــرجــوا عــلى جـمــهــورهم لــيـتــمــمـوا بــعض األلــعـاب
الـبليدة فالـغاية واألساس هو دغـدغة مشاعر هؤالء

شاهدين وكفاهم ما يشاهدونه فى دنياهم. ا
وفـى الــوقـت الـــذى تــهـــتـم فـــيه كل مـــســـارح الـــدنـــيــا
بإعادة إنـتاج أعمال كـبار كتابـها بطرق جـديدة تتيح
رؤى جـمالية مغايـرة فإننا يا سادة نـعيد إنتاج كبار
كــتـــابـــنــا بـــصـــورة تـــهــ أعـــمـــالــهـم وتــخـــلـــصـــهــا من
جـمـالـيـاتـهـا احلـقـيـقــيـة زاعـمـ بـذلك أنـنـا نـلـبـسـهـا

ثوبها العصرى?!
ويـبـدو لى أن سـيد حـجـاب مـؤلف األغـانى الـشـهـير
قد أراح بـاله تمامًا وذهب لـلمعـانى البسـيطة والتى
ـا تـخص إعـادة إنـتـاج ال تـخـص الـدرامـا كـثـيـرًا وإ
تـوارثة مع بعض الـتغيـير غير القـد من األغانى ا
ـسـرحـية ـؤثـر فـمـعظم مـا سـمـعـناه من أغـانٍ فى ا ا
كان مأخوذا من كلمـات أغانٍ تراثية وحداثية كثيرًا
من ســمـعــنــاهـا ولـم يـهــتم مــؤلف األغــانى الـشــهــيـر
عـنى الـعـام للـتـيمـة الـرئـيسـيـة ولم يعـطـيـها حـقـها بـا
فى الــوجـــود الــلـــهم إال فى الــبـــدايــات فـــقط حــيث
(يـــاه.. يـــاه.. لـــو كـــنت أمـــيـــر من أمـــراء احلـــواديت)
وأظن أنه اهـتم أكثـر بـاألغانى الـتى تـشبـه فقـاعات
ــجـرد انـتــهـائـهـا الــصـابـون والــتى تـفـقــد وجـودهـا 
فــأين ســيــد حــجــاب وأشــعــاره الـتـى مـازالـت تـشــكل

هتم بشعر العامية??! خيال ا
ويبدو لى أيضًـا أن مؤلف األغانى ومعه اخملرج قد
صـمـمـا طـبــيـعـة الـدرامـا بـحـيث تــقـسم الـتـركـة عـلى
األبــــطـــال فـــلــــكل بــــطل أغـــنــــيـــة بــــدايـــة تـــعــــبـــر عن
شــخــصــيــته وهى طــريــقــة مــضــمــونـة فـى الــعـروض
ـصـرية الـكـبيـرة (تأكـيـد التـأكـيد) ولـيس مـهمـا ما ا
ــكن أن تـــقــدمه األحـــداث من إعــادة إنـــتــاج نــفس

معانى كلمات األغنية فالتكرار بيعلم الشطار.
سـرحية والذى صممه حازم شبل أما عن ديكور ا
فـقـد اعـتـمـد عـلـى ركـيـزة أسـاسـيـة مـفـادهـا أن هـذا
الـــعـــالم مـــا هـــو إال أطـــر فـــارغـــة ومن ثم اهـــتم مع
ــســـئــول عـن الــنـــحت فى الـــعــرض مــحـــمــد ســـعـــد ا
ـملكة فـارغة من الداخل سـرحى بصنـاعة أطر ا ا

ـمـثل تـلك الـطـاقة الـقـادرة عـلى اسـتـيـعاب ـنح الـوعى الـدرامى الـنـفـسى ا  <
شـتبك وفـهم رسالـته والتـواصل معه مـستـعينـا بالـتغـذية الـعسـكية ـشاهـد ا ا
ـنـطقـى واإلقنـاع احلـوارى واسـتـيـعاب ـتـنـوعة قـادرًا عـلى الـتـحـاور ا ـعـارفـة ا

شاهد. شخصية ا
سرحي جريدة كل ا
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مسـرح كوتيـسلوى. وهـناك أيـضاً أنواع من
الــــعـــــروض اجملــــانــــيـــــة تــــقــــام فـى قــــاعــــات

سرح القومى. احلانات فى ا
ــسـرحــيـة الــكـبــيـرة األخـرى  أمــا الـفــرقـة ا
التى تتـلقى دعمـاً كبيـراً فى بريطـانيا فهى
لكية وتـقدم تلك الفرقة فـرقة شكسبيـر ا
مــســرحــيــاتــهــا فى الــبــاربــيــكــان ســنــتــر فى
لـنـدن كـمـا أنـهـا تــمـتـلك مـسـرحـ هـنـاك
أحـدهـمـا به مـقـاعـد تـسع  1150مـتـفـرجـاً
ــــــســــــرح واجلــــــزء اخلــــــلـــــــفى مـن قــــــاعــــــة ا
الــرئـيــســيــة بــهــا مـســرح األســتــوديــو الـذى
يسع مـائتى مـقعـد. لكن مـسرحـها الـشهـير
جـداً يوجـد فى ستـراتـفورد عـلى نهـر آفون
مسـقط رأس وليم شـكسـبيـر. يأتى اآلالف
ــتــفـــرجــ كل عـــام إلى هــذه الـــبــلــدة مـن ا
الــــصــــغـــيــــرة لــــيــــشـــاهــــدوا عــــروض فــــرقـــة
ـلـكـيـة وهـى تـقـدم مـسـرحـيـات شـكـســبـيـر ا
شــــكــــســــبــــيـــر.ورغـم أن الــــفــــرقــــة أنــــشـــأت
خـصـيــصـا لـتــقـد مـسـرحــيـات شـكــسـبـيـر
ـــســـرحـــيـــات فـــإنـــهـــا تـــقـــدم الـــكـــثـــيـــر من ا

احلديثة أيضا.
إن زيـارة لــبـلـدة سـتــراتـفـورد تـعــتـبـر جتـربـة
ـــبـــانى الـــتى ـــتـــعـــة جـــداً .فـــكـــثـــيـــر من ا
أنشـئت فى عـهـد تـيودور مـازالت شـامـخة
نـزل الذى ولد فـيه شكسـبير. ومن بينـها ا
ـــكـــنك أن ـــســـرح  وبــاإلضـــافـــة لـــزيـــارة ا
ـمـتـعـة أو ـة ا تـتــجـول فى الـشـوارع الـقــد
جتلس عـند الـنهـر وتراقب اإلوز وهـو يعوم
ـتـدلـيـة على بـجـانب أشـجـار الـصـفصـاف ا

النهر.
ــســرح بــجــانـب الــنــهــر وهــو مــبــنى أقــيم ا
يــبــدو قــبــيــحــاً إلى حــد مــا  وقــد بــنى فى
ـســرح الـذى احـتـرق عـام  1932بـدالً من ا
ولـكنه حتى وإن لم يـكن منظـره جذاباً مثل
ـة فى الــبـلـدة إال أنه ـبــانى الـقــد بـقـيــة ا
مــكـان جــديـر بــالـزيــارة. تـلــقى مـســرحـيـات
ــلـكــيـة شـكــسـبــيـر الــتى تــقـدمــهـا الــفــرقـة ا
إعجـاباً كبـيراً فكـثير من فـنانيـنا وفنـاناتنا
ـســرحـيـات ـثــلـون فى تــلك ا ـشـهــورين  ا
تـفرج وبعد الـعرض يـذهب الكثـير من ا
لــيــتــنــاولــوا شــرابــاً فى مــلــهى الــدرتى دك
ـؤدى لـلــمـسـرح الــذى يـقع عــلى الـطـريـق ا
ـتــفـرجــون أن يـروا بــعـضـاً وهـنــاك يـتــوقع ا
ــــســـــرحـــــيـــــة الـــــذين مـن فـــــريق تـــــمـــــثـــــيـل ا

ثلون. شاهدوهم  وهم 
  يــتـلــقى مــســرح الـرويــال كــورت فى لــنـدن
ايـضـاً دعـمــاً من احلـكـومـة ويـقـدم الـكـثـيـر
ـســرحـيــات الـتى يــكـتــبـهــا كـتــاب غـيـر من ا
معـروف فيـعطى الكـتاب الـناشئـ فرصة
لـيـعــرضـوا مـا يـكــتـبـونه . وهــنـاك عـدد من
ـــــســـــارح الــــصـــــغــــيـــــرة فى لـــــنــــدن تـــــقــــدم ا
ـسـرحـيـات الـتــجـريـبـيـة وغـالـبـاً مـا تـكـون ا
ـسـرحـيـات سـياسـيـة و أيـضـاً يـكتب تـلك ا

سرحيات كتاب ناشئون. تلك ا
 تـقدم بـريـطانـيـا مسـرحـاً طوال الـعـام لكل
األذواق ولــــــــكـن لــــــــســــــــوء احلـظ تــــــــكــــــــلف
ـسـرحـيات كـثـيـراً عنـدمـا تنـتج. قـد يـكون ا
ستقبل لكن سارح قليالً فى ا عدد تلك ا
بدون شك سـيظل مسـتواهـا مرتفـعاً. ففى
كل مـكـان فـى بـريـطـانيـا يـوجـد جتـديـد فى
ـــســـرح بــــدءاً من إنـــتـــاج جـــديـــد إلحـــدى ا
ـسـرحـيـات مـســرحـيـات شـكـســبـيـر حـتـى ا
سرح كـما كان دائماً الـتجريبيـة. وسيظل ا

فخر بريطانيا . 

 فرقة الفنان
تحدين أجرأ ا
فرق بريطانيا

 عبد السالم إبراهيم

هــرت وريــتــشــارد جــونــسـون وديــانــا ريج
ــمــثــلـ ومــاجى ســمــيث. تــخــتـلـف فـرقــة ا
ــتـحــدين نــوعـاً عن الــفـرق الـبــريــطـانــيـ ا
الــتى ســبق ذكــرهــا ألن أعــضــاءهــا جنـوم
وهم ال يــخـطــطـون ألن يــظــهـروا جــمـيــعـهم
ــســرحــيـة. إنــهــا شــركــة إنــتـاج فى نــفس ا
فــهم يــريــدون أن يـربــحــوا من األفالم كــمـا
ـســرحـيــات. فى عـام 1984 يـربــحـون مـن ا
كــانت بــاكــورة إنــتـاجــهم مــســرحــيــة تــسـمى
"اســتــجــواب بــيــكــو" قــام بــالــتــمــثــيـل فــيــهـا
ألــبــرت فــيــنى وريــتـشــارد جــونــســون كــمـا
قـامـوا بــإنـتــاج فـيــلم اسـمه "األبــطـال" قـام

ببطولته جون هرت.
ـسـرح  مـن الـضـرورة ألى شــخص يـهـتم بــا
ــسـرح الــقـومى فى الــبـريــطـانـى أن يـزور ا
بـريــطـانــيـا. إن فــكـرة إنــشـاء مـســرح قـومى
لـــبــــريـــطـــانــــيـــا ظـــهــــرت ألول مـــرة فى عـــام
1848لـكن بـالــرغم من وجـود فـرقـة مـسـرح
ــــســـرح ـــبــــنـى اخلـــاص بــــا قـــومـى إال أن ا
سرح الـقومى لم يـفتـتح حتى عام 1976 وا
القـومى الـذى يـقع عـلى الـشـاطئ اجلـنوبى
ــز يـتـكـون مـن ثالثـة مـسـارح من نــهـر الـتـا
ـسرح لـيـتلـتون فى مبـنى واحـد وتعـرف 
ومــسـرح أولــيــفــيــيه ومــسـرح كــوتــيــســلـوى.
مــســرح أولـــيــفــيـــيه به مــقـــاعــد تــسع 1160
مــتـــفـــرجــاً ومـــســرح لـــيـــتــلـــتـــون يــسع 890 
مــتــفــرجـاً أمــا مــســرح كــوتـيــســلــوى فــيـسع
سـارح الثالثة 400متـفرج. وبإنـشاء تـلك ا
ـســرح الــقـومى أن يــنــتج جــمـيع اســتــطــاع ا
ـسـرحــيـات بــدءاً من مـســرحـيـات أنــواع  ا
شـكـسـبـيـر الـضـخـمـة فى مـسـرح أولـيـفيـيه
ـسـرحـيات الـتـجـريـبـيـة الـصـغـيرة فى إلى ا

الــعــروض ويـــقــدمــون مــســـرحــيــة أو ثالث
مـسرحـيـات فى األسـبـوع. ورغم أن مـعـظم
ــمــثـلــ األســاســيـ تــركــوهـا اآلن إال أن ا

الفرقة مازالت تعمل.
أما أجرأ فرقـة ظهرت من هذا النوع فهى
ـتــحـدين. فـرقــة الـفــنــانـ الــبـريــطـانــيــ ا
ثلـ بريطـاني وهى تتكـون من خمسـة 
مـــؤســــســـ وهـم: الـــبــــرت فـــيــــنى وجـــون

يــســتــمــر عــرضــهــا لـــوقت كــاف كى تــغــطى
البس الخ وبـعد ذلك ـنـاظر وا تكـاليف ا
يأمل أن تـسـتمـر لكـى حتقق عـائـداً كبـيراً.
ــســرحـيــات فـى عــرضــهـا تــســتــمـر بــعـض ا
سـرحـيات لـسنـوات طـويـلة وتـعـرف هـذه ا
بــأنـهــا حــقــقت أعـلـى إيـرادات حــيث تــبـاع
كــثــيــر من الــتــذاكــر وحتــقق عــائــداً مــالــيـاً
وأطول مسرحية استمر عرضها فى غرب
لــــنـــــدن هى "مـــــصــــيـــــدة الــــفـــــئــــران " وهى
مسرحية مثيرة كتبتها أجاثا كريستى و

افــتـــتـــاحــهـــا عــام  1952ومــازالت تـــعــرض.
ـمثلـون الذيـن يعمـلون فى وبالـطبع يـتغـير ا

سرحيات باستمرار. مثل تلك ا
  وهــــنـــــاك طــــريـــــقــــة أخـــــرى لإلنـــــتــــاج فى
ــســـرح أصــبــحت شــائـــعــة فى الــســنــوات ا
األخـيـرة-وهـى الـفـرقــة الـتى تــعـمل بــنـظـام
ــشـتــرك. وهــنـاك كــثــيـر مـن تـلك اإلنــتــاج ا
الــفــرق تــقــدم مــســرحــيــات طــلـيــعــيــة ومن
ــشـتــرك" وفى أشــهــرهــا فــرقــة "اإلنــتــاج ا
مثلون وكل واحد تـحدة" يأخذ ا "الفرقة ا
فى الـفـرقـة قـرارات مـشـتـركـة عـن سـيـاسة

الفرقة.
مـثلـ أنهم  وعنـدما تـقرر مـجمـوعـة من ا
ــســرحــيـات يــريــدون ســيــطـرة أكــثــر عــلى ا
الـــتـى يـــظــــهـــرون فــــيـــهــــا . وال يـــريـــدون أن
يخضـعوا آلخرين فـإنهم ينشـئون كمـمثل
فرقة  يصـدرون من خاللها قرارات بشأن
ـسـرحــيـات ويـدعـون اخملـرجـ لـيـعـمـلـوا ا

معهم.
" الــتى ومن تــلك الــفــرق "فــرقــة الــفــنــانــ
أسـسـها  أيـان  مـاكـلـ وإدوارد بيـثـربـريدج
فـى عــام 1972وهم عــادة يـــطـــوفــون بـــتــلك

سـرحية أمواالً طـائلة بداية يـكلف إنتاج ا
ـــســـرح والـــتـــدفـــئــة من تـــكـــالـــيف إنـــشــاء ا
واإلضـاءة.. الخ . وهـناك تـكـاليف تـصـميم
ــنـاظـر البـس وتـكـالــيف إنـشـاء ا وعـمل ا
همات األثاث هـمات (وتضم ا وتكاليف ا
ــــســـرح وبـــاقـى األشــــيـــاء عــــلـى خـــشــــبــــة ا
ـمــثـلـون مـثل واألشـيـاء الــتى يـسـتــخـدمـهـا ا
ـــســدســـات) وأيــضـــاً تــكـــالــيف الـــشــنط وا
مـــؤثــــرات اإلضــــاءة ومــــؤثــــرات الــــصـــوت.
ادى الـذى  يجب أن يدفع قـابل ا وأيـضا ا
سرحـية إال إذا كان قد مات منذ لكاتب ا
أكـثـر من خـمـســ عـامـاً ثم أجـور الـعـمـال
سـرح وأخيـراً نفـقات الـذين يعـملـون فى ا

. مثل اخملرج وا
ن يــــــتم وهــــــنــــــاك مـــــجــــــمــــــوعـــــة أخــــــرى 
ـــديــر ــســـرح. فــا االســـتــعـــانــة بـــهم إلدارة ا
الـــعـــام  يـــقـــوم بـــاإلدارة وهــــنـــاك بـــالـــطـــبع
ــكــاتب وآخــرون أشـــخــاص يــعــمــلــون فى ا
يــقــومـون بــالـتــنـظــيف. وهــنـاك األشــخـاص
ـدير ـسـرح ويـشـمـلـون ا الـذين يـبـاشـرون ا
اإلدارى والــــذين يــــبــــيــــعـــون الــــتــــذاكــــر فى
شـــبـــاك بــــيع الــــتـــذاكـــر والــــذين يــــقـــومـــون
ــتـــفـــرجــ بـــالـــدعــايـــة والـــذين يـــقـــودون ا
ــــقـــاعــــدهـم ومن يــــبــــيـــعــــون اآليـس كـــر
والـشـيـكـوالتة وعـمـال الـبار الـذين يـبـيـعون
ـشــروبـات فى فـتــرة االسـتــراحـة وأولـئك ا
ـعاطف ويـفتـحون األبواب الـذين يعـتنـون با

 . تفرج ويوجهون ا
 بـــــعـــــد ذلـك هـــــنـــــاك الـــــذين يـــــقـــــفـــــون فى
الــكــوالــيس وهم يــشــمــلــون مــديــر خــشــبـة
ـــســـئـــول عن  كـــوالـــيـس خـــشـــبــة ـــســـرح ا ا
ـســرح وأولـئك الـذيـن يـصـمـمــون ويـبـنـون ا
ـنــاظـر والـذين يـقـومـون بــتـصـمـيم وعـمل ا
البس ــسـرح ومــصـمــمـو ا اإلضــاءة فى ا
ومـــهـــنــدســـو مـــؤثـــرات الـــصــوتـــيـــة وأمـــنــاء
ـــســرح اخملـــازن. يـــعـــمـل مـــديـــر خـــشـــبـــة ا
ـــصــمـــمــ عن كـــثب مع مـــخــرج وجــمـــيع ا
( ـمـثـل ـسـرحيـة (اخملـرج الـذى  يـدير ا ا
نـاظر حـتى تنـتـهى التـصـميـمـات وتوضـع ا
البس ويــــقــــوم فـى أمــــاكــــنــــهــــا وجتــــهــــز ا
ــــمــــثـــلــــون بــــعــــمل الــــبــــروفــــات وكل تــــلك ا
األعـمال تـنـجـز معـاً لـتـكون جـاهـزة قبل أن

سرحية.  شاهدة  ا تفرجون  يأتى ا
ـسـرحيـة تـختـلف تـمام  إن تـكالـيف إنـتاج ا
االخـــــتـالف مـن مـــــســـــرحـــــيــــــة إلى أخـــــرى
فـعـرض البـانـتـوما تـكـاليـفه عـاليـة دائـماً
ــمــثــلــ ألنه يــتــضــمن عـــدداً كــبــيــراً من ا
البس الـــغـــالـــيـــة ـــنـــاظــــر ا وكـــثـــيـــراً من ا
ــسـرحـيـة الــتى تـتـضـمن ـوسـيــقـيـ أمـا ا ا
ـمثـلـ وأدوات قلـيـلة اثنـ أو ثالثـة من ا
مـــثـل مـــنـــضــدة وكـــرســـيـــ وســـريـــر مـــثالً
ـــمــثـــلــون فـــيــهـــا مالبس يـــومــيــة ويـــرتــدى ا
عــــــــاديـــــــة فـــــــهـى ذات تـــــــكــــــــالـــــــيـف أقل. و
ـسـرحـيـات من هـذا الـنـوع يـتم اخـتـيـارهـا ا
لتـعـرض عـلى مـسـارح وقت الـغـداء ونوادى
ـسارح الـتجريـبية الـتى ليست سرح أو ا ا

لديها ميزانية كبيرة.
يــحــتــاج إنــتــاج مــســرحــيــة من مــســرحــيـات
شـكـســبـيــر إلى مـيــزانـيـة كــبـيــرة لـلـمــنـاظـر,
كن البس ولكـنها أيـضاً   وللـمهمـات وا
ـيزانيـة صغيـرة جداً باسـتخدام أن تنتج 
ـناظـر أو حـتى بـاالستـغـناء عن قلـيل من ا
ـــهــــمـــات ـــنــــاظـــر كــــلـــيــــة وبـــقــــلـــيـل من ا ا
البس بسـيـطة إذ يـعـتقـد الـكثـيرون أن و
كلمـات شكـسبيـر كافيـة  وال حتتاج إال إلى

رئية. ؤثرات ا قليل من ا
      إن  مــــســــارح غـــــرب لــــنــــدن والــــتى ال
تـتـلـقى دعـمـاً من احلـكـومـة حتـتـاج إليـجاد
مـسـرحـيـات نـاجـحـة جتـذب اجلـمـهور لـكى

سرحى فى بريطانيا  اإلنتاج ا
شترك  نظام اإلنتاج ا
طريقة جديدة
سرح لإلنتاج فى ا
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> إن اجلـمهور يسـتطيع أن يؤثـر وأن يُغير الـعرض بطريـقة بارعة وفى الوقت
ـمـثـلـ عن قـرب ويـسـألـون أنـفسـهم بـوعى - نـفـسه يـشـاهـد أفـراد اجلـمـهـور ا
ـمـثــلـون مـوهـوبــون? هل يـتـقــنـون أدوارهم? هل مـقــتـنـعـون أســئـلـة مــثل: هل ا

بأدوارهم? هل سيأتون بشىء مدهش?
سرحي جريدة كل ا
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> مركز اإلبداع باإلسكندرية يشهد إعادة تقد عرض مسرحية «رجل القلعة» خالل فبراير القادم.

عبد الغنى داود

شهد الرئيسي لقاعة احلكم ما هو إال تاج كبير فا
مــرصـع من اخلــارج بـــبــعـض األشــكـــال الــهـــنــدســـيــة
والورود ولكنه فارغ من الداخل ليس فيه إال ستائر
ــشـاهـد تــشـكل اإلطــار الـهــنـدسي كــمـا أنـه صـمم ا
لــكي تــبــدو فى الالزمــان والالمــكـان بــحــيث تــصـلح
لـلـتعـبـير عن كـل األزمنـة الـسابـقـة واحلالـيـة فقـاعة
احلــــــكم وكــــــرسي الــــــعـــــرش وخـالفه ال يــــــزاالن فى
ـشــاهـد بـنـفس الــتـكـوين الــزخـرفى فـقط مـخـيــلـة ا
ــلك والــذي نــقف مــعـه عــنــد ال مــعــقــولــيـــة ســريــر ا
ـشـهد صـمم عـلى ظـهـره بهـلـوانًا بـدون رأس وفى ا
ـلك فـوقه وقد وضع احملـدد يلف الـسريـر فـيظـهر ا
ــنـحــوت عـلـى ظـهــر الـســريـر وهـو رأسه لـلــبـهــلـوان ا
تـأكــيــد لــلـتــأكــيــد أو تـفــســيــر بـدائـي لـلــفــكــرة والـتي

لك البلياتشو?!. تطرحها األحداث عن ا
وجــاءت إضـــاءة شــريف الـــبــرعى جـــيــدة فى حــدود
ـتاح من إمـكانـيات وظـني أن اعتـماد اخملـرج على ا
مـجموعـة متخـصص  – شريف الـبرعي لإلضاءة
ا هو أمر  – د. سامية عبد العزيز للمالبس إ

ستـقبل القريب وهي بـديع سوف يؤتي ثـمارة فى ا
ــا بــدأت فى ــنــشــئــهــا مــراد مــنــيـر وإ طــريــقــة لم يُ
كن لـلمتابع أن صري منـذ فترة قريـبة و سـرح ا ا
البس يــلـــمح أســمـــاء مــثـل (نــعـــيــمـــة عــجـــمي في ا
إبـــــراهــــيم الـــــفــــرن فى اإلضـــــاءة) ولــــو أني أرى أن
واقف تـدخل الـنـجـوم قد يـفـسـد األمـر في بـعض ا
وأتـــســاءل هــنــا عن مالبـس (فــايــزة كــمــال) في أول
البس تــخص جنـمـات ــسـرح فـا دخـول لــهـا عـلى ا
ميـزة واللـون األسود لـلبـالطو هـوليـود بالـبرنـيطـة ا

فهل هذه إحدى أميرات الف ليلة وليلة?!
ـسرحي الـطويل نسـبيًا وبـعد مـشاهدتك لـلعرض ا
ســوف تـــنــسى كل مـــا فــيه الـــلــهم إال بـــعض مــواقف
ــلـك بــخـــفـــة ظــله لـــطـــفي لـــبــيـب الــذي قـــام بـــدور ا
ــعـهــودة وبــعض مــواقف وزيـره  –يــاســر صــادق – ا
الـذي اجـتـهــد كـثـيـرًا لـكي يــشـبع دوره بـدهـاء وخـفـة
ظل وبـــعض مـــواقـف مـــحـــمـــود اجلـــنـــدي بـــخـــبـــرته
ـعـهودة وأظـن أنه حتمل كـثـيرًا لـكي يـسيـطـر على ا
ردود فعـله فى ظل غياب حـقيقي لـشخصـية البطل
–  محمد احللو  – ففى احلاالت العادية يجتهد
ـكن ـشـاهـد بـأكـبـر قـدر  ـمـثل ويـحـاول تـطـعـيم ا ا
من األفـــــعــــال وردود األفـــــعــــال فـى ظل مـــــنــــافـــــســــة
حـقـيــقـيـة تـقـوم بـيـنه وبـ زمالئه أمـا لـو حـدث مـا
ـثـال بــقـدرة شــاهــدنــاه فى عــرض سي عــلـى فــإن 
محمود اجلنـدي سوف يقدم للمتلقى احلد األدنى
وأهـمـس فى أذن مـحـمـد احلـلو  –بـعـد تـاريـخه عن
تـلقى هل أنت راضٍ عن هذا األداء?! أظن أنه لم ا
يـقدم أي أغـنية بـجهـد يذكر فال تـمثـيل وال غناء??!
لـقـد كـان عـلى اخملـرج الـكـبـيـر مـراد مـنـيـر أن يـنـتـبه
ــمــثل لــهــذه الــتــفــصــيــلــة الــهـامــة ويــعــيــد صــيــاغــة ا
ـســرحـيـة بـالــطـريـقــة الـتي تــرضـيه حــتى ال تـفــقـد ا

أحد أهم مبررات وجودها.
وفـى الــــنــــهــــايــــة أقــــول لــــكـم إني فــــعالً فـــــشــــلت فى
الـــوصــــول ألهــــمـــيــــة إعــــادة عـــرض  –عــــلـى جــــنـــاح
الـتـبـريزي وتـابـعه قـفة  – فـفي مـسـارح الـدنيـا تـعاد
الــــعــــروض لــــوجــــود وجــــهــــات نــــظــــر جــــديـــدة ورؤى
حــداثـيـة أمـا فى حــالـة سى عـلى وتـابــعه قـفـة الـتي
كـــانـت اتـــنـــ فـى قـــفـــة مـــنــــذ ســـنـــوات فـــإن األمـــر
مـخـتلف والـسؤال هـنا مـوجه لـلقـائمـ على الـبيت
ــبــرر احلــقـيــقـي إلعـادة الــفــني لــلــمــســرح: مــا هــو ا
ــــعـــنـى آخـــر مــــا هى الــــعــــرض مـــرة أخــــرى??! أو 
الـدواعي الـفـنـيـة اجلـديـدة الـتـي قـدمـهـا مـراد مـنـير
إلعادة نـفس العـرض وال يقـول لي الدكـتور أشرف
زكى ومن بــعـده األســتـاذ هــشـام جـمــعه إنــهـا إحـدى

سرح. احملاوالت الستعادة جمهور ا
فـفي احلـقـيـقـة إننـي أعتـقـد أنـهـا تـرضيـة لـلـمـخرج

الكبير بعد فشل إنتاج مسرحية اللجنة.

نصورة خيال طالبى غنى مهرجان جامعة ا

الشباب قدموا عروضًا ال يقل مستواها
عن أعمال احملترف

كـمـا رشــحت الـلـجــنـة (قـائـمـة الــتـمـيـز) فى األداء
التمثيلي (رجال) لكل من:

) فـى عـــرض "حـــلم أحـــمـــد يــــوسف في دور (بـــو
لـيــلـة صـيف" مــحـمـود حــمـدي فى دور (مـعـروف)
فى عـرض "اإلسكافى مـلًكا" مـهاب عبد احلي فى
ــنـبـوذ" ومـجـدي الـسالب دور (فـرح) فى عـرض "ا
فـى دور (الـرجل) فى عـرض "الــغـربـاء ال يــشـربـون
الـقـهـوة" ومـحمـد الـسـعيـد فى دور (الـسـلـطان) فى
عـرض "الـسـلـطـان احلـائـر" ومـحـمـد أبو شـرب فى

هرج". هرج) فى عرض "ا دور (ا
كـمـا رشــحت الـلـجــنـة «قـائـمـة الــتـمـيـز» فى األداء

التمثيلي (نساء) لكل من:
أمانى عبد الفتاح فى دور (بك) فى عرض "حلم
لـيــلــة صــيف" وسـارة حــسن فى دور (رفــيف) في
عرض "اإلسـكـافى ملـكًـا" ونظـلة سـلـطان فى دور
(احلـــارســـة) فى عــــرض "هـــذا ركـــان الــــعـــجـــيب"
وأســـمــاء الـــســيــد فـى دور (الــعــجـــوز) فى عــرض
"لــــــــيـــــــلــــــــة اخلـالص" وإســـــــراء إيــــــــهــــــــاب فى دور

نبوذ". (الغجرية) فى عرض "ا
ـــهـــرجـــان ونـــشــــيـــر إلى أن أبــــرز ظـــواهـــر هــــذا ا
اإليـــــجــــابــــيـــــة أنه طـالبي خـــــالص مـن األلف إلى
الــــيـــاء والــــذين اســــتـــطــــاعـــوا أن يــــؤكــــدوا نـــضج
اخـتيـاراتـهم لـلـنصـوص وإجـادة تـنـاولهم لـهـا كـما
ـــهـــتـــمـــ نـالحظ أن جـــمـــيـع طالب اجلـــامـــعــــة ا
سرح  – حتى ولو لم تكن كـلياتهم تشارك فى با
ـــهـــرجــان  – يـــشـــاركــون زمـالءهم فى كل هـــذا ا
الـعـروض ويتـعـاونون مـعـا فى إخاء من أجل ر فع
مــســتــوى الــعــروض الــتي وفق الــكــثــيــر مـنــهــا إلى
تـمـيـز الذي ال يـقل جـودة عن عروض سـتـوى ا ا
ــكن تـخـيــلـهـا ومن احملــتـرفـ وبــأقل مـيــزانـيـة 
الـظـواهـر اإليـجـابـيـة أيضـا أن نالحـظ أن عرض
كـلـيـة الـهـنـدسة الـذي أعـده درامـيـا (مـحـمـد عـبد
احملـسن) فى سـبـع (70)  دقـيـقـة  – قـد القى
تلق من الطلبة استيعابا وفهمـا خلطابه لدى ا
واضـع اإلجادة وبدا ذلـك فى الـتـشجـيـع الواعـي 
وإبـراز اجلـمـالـيـات فى الـعـرض وهـو مـا يـختـلف
ــتــواصل دون ضــرورة عن الــتــصــفــيـق الــطالبي ا
لـطــلـبـة كل كــلـيـة  –انـحـيــازًا لـكــلـيــاتـهم وحتــمـسـا
لـزمالئهم وهى ظـاهـرة سلـبيـة جندهـا عادة فى
ـــراكــز وبــيــوت ـــواقع الــفــئـــويــة كــاجلـــامــعــات وا ا

الثقافة.
هـرجان الطالبي قد وأخـيرا نشيـر إلى أن هذا ا
وسيقي ومصممي كشف عن بعض الشعراء وا
ــوهـــوبـــ والــذين ســـانــدوا ـالبس ا الــديـــكــور وا
ـوهــوبـ فى ـمــثـلــ ا رفــاقـهم من اخملــرجــ وا

رفع مستوى عروضهم.

ـتـعـة لـيـقـدمـوا لـنـا فى الـنـهـايـة عـروضـا مـلـيـئـة بـا
ــعــرفـة قــادرة عــلـى أن جتـمـع مــتــفـرجــيــهــا من وا
جمـاهير الـطالب. بل وغيـر الطالب حـولها.. إذ
ـمـثـلـون أن يـقـدموا اسـتـطـاع هـؤالء اخملـرجـون وا
سرح الراقى والذي أعماالً مسرحـية تليق بفن ا
نـاخ اجلامعي يـشكو الـهبـوط والتدهـور وتليـق با
ـســتـوى الــرفـيع ي الــذي يـحــرص عـلـى ا األكـاد
ــا يـجــعـلــنـا ــسـرح فى أفــضل صـورة  –  لـفن ا
هرجان – نقرر  – من خالل مشاهـدة عروض ا
سرحيـة بخير مادام فـيها مثل هذه أن احلـركة ا
ـــوهــوبــة والــتـي ال حتــتــاج إال جملــرد الــعـــنــاصــر ا
الرعاية واالحتضان لتواصل مسيرتها فى مجال
ــسـرح  – فـال تـقف في مـســيـرتـهـم عـقـبـات فن ا
تــصــيــبـــهم بــالــيــأس واإلحـــبــاط وذلك من خالل
ـشـاكل اإلداريـة الــبـسـيـطـة تـذلـيـل الـصـعـوبــات وا
الـتي تــسـتــطـيع إدارة رعــايـة الــشـبــاب بـاجلــامـعـة
الـوصول إلى حـلول لـها بـسهـولة ويـسر من خالل
ــان ـــســئــولـــة عن الــنــشـــاط الــفـــني الــفــنـــانــة إ ا
مـجـاهـد ومن خـالل مديـرهـا الـعـام الـنـشط عـلى
ـستـقـبل زاهر اجلـمل.. إذ إنـنـا نسـتـبـشر خـيـرا 
نـصورة الذي هـو جزء من لـلمـسرح فى جـامعـة ا
ـــــــصـــــــرى اآلن  – احملـــــــاصـــــــر ـــــــســــــــرح ا واقـع ا
ــصـاب بـأمـراض الـركـود ـشـاكل وا ــعـوقـات وا بـا

وانصراف اجلمهور عنه.. 
ـكونة ـهرجان وا وقد انتـهت جلنة حتـكيم هذا ا
من اخملـــرج الــقــديــر ســـمــيــر الـــعــدل ود. أحــمــد
ـــــســــرح بـــــجــــامـــــعــــة حـــــســــ مـــــدرس اإلعالم وا
ـنصـورة وكاتب هذه الـسطـور وبعـد منـاقشات ا

مستفيضة انتهت إلى اآلتي:
حـصول عرضى "حلم لـيلة صيف" لـكلية اآلداب
سـتوى و "اإلسـكافى مـلكًـا" لـكلـية الـتـجارة عـلى ا
األول وحـصـول عـرض "الـسـلـطان احلـائـر" لـكـلـية
ـسـتوى ـنـبـوذ" لـكلـيـة الـعلـوم عـلى ا الـهـنـدسة و"ا
هـرج" لكـليـة الزراعة الـثانى وحـصول عـرضي "ا
و"الــغــربــاء ال يـشــربــون الــقــهـوة" لــكــلــيــة الـطب –

ستوى الثالث. على ا

أُقــــيـم فى الــــفــــتــــرة من  29 نــــوفــــمــــبــــر حــــتى 3
ـسـرحى الـطالبى ـهـرجـان ا ديـسـمـبر  – 2008 ا
ــنـصــورة حتت رعــايـة د. أحــمـد األول جلـامــعـة ا
بيـومى شهاب الـدين رئيس اجلـامعة ود. مـحمد
سـويـلم الـبـسـيـونى نــائب رئـيس اجلـامـعـة لـشـئـون

الطالب..
ـهـرجــان عـشـر كــلـيـات من بـ شـارك فـى هـذا ا
كــلــيـات اجلــامــعــة وهى: (الــتــربــيــة) الــتي قــدمت
مـسرحـية يـوجـ يونـسـكو "هـذا اجلـان العـجيب"
إخــراج الـــطــالب عــبــد احلــمـــيــد مــخــتــار وكــلــيــة
(الــتـــجــارة) الــتى قـــدمت مــســرحـــيــة "اإلســكــافى
مـلـكـا" لـيـسـري اجلـنـدي وإخـراج الطـالـب أحـمد
ـنـبوذ" عـبده و(الـعـلوم) الـتي قـدمت مسـرحـية "ا
عن "الغـجرى" لبـهيج إسـماعيل وإخـراج الطالب
فــريـد يـوسف و(اآلداب) الـتي قــدمت مـسـرحـيـة
شـكـسـبـيـر "حلم لـيـلـة صـيف" من إخـراج الـطالب
مــــعــــتــــز الــــشــــافـــــعى و(الــــزراعــــة) الـــــتي قــــدمت
ـهرج" رؤيـة وإخراج اغـوط "ا مسـرحيـة مـحمـد ا
ن شـهـاب و(الـهـنـدسـة) الـتي قـدمت الـطــالب أ
مـسرحـيـة توفـيق احلـكيم "الـسـلطـان احلـائر" من
إخـراج الـطـالب مـحمـد الـسـعـيـد و(كلـيـة الـتـربـية
الـنوعـيـة) الـتي قدمت مـسـرحـية "لـيـلة اخلالص"
تـألـيف وإخـراج الــطـالب أحـمـد مـحــمـود و(كـلـيـة
الــطب) الـــتي قــدمت مـــســرحـــيــة مــحـــمــود ديــاب
"الـغـربـاء ال يـشـربـون الـقـهـوة" من إخـراج الطـالب
هــيــثم الــصــديق و(كــلــيــة احلــقــوق) الــتي قــدمت
مـسـرحـيـة بـيـتــر شـيـفـر "رقـصـة الـدم" من إخـراج
الــطـالــبـ مــحـمــد عـزت وحــازم بـشــيـر و(كــلـيـة
التمريض) التي قدمت مـسرحية بهيج إسماعيل
"زنـقـة وهـتـعـدى" عـن "زنـقـة الـرجـالـة" من إخـراج

الطالب أحمد الدسوقى.
ـســرحــيـة ومـن هـنــا تــنـوعـت األشـكــال واأللــوان ا
ـهـرجان األول مـا بـ أعـمال الـتي قـدمهـا هـذا ا
ـيــة لـشــكــسـبــيـر ويــونــسـكــو وبـيــتـر مـســرحــيـة عــا
شـافر وأعمال مصـرية لتوفيق احلـكيم ومحمود
ديـاب وبهيج إسمـاعيل ويسري اجلـندي وأعمال
ــاغــوط وجتــربـــة مــبــتــدئــة فى عــربــيــة حملـــمــد ا
ــســرحــيــة لــطــالب من كــلــيــة الــتــربــيــة الــكــتــابــة ا
دى الـنـوعـيـة والـعـروض الـعـشـرة مـؤشر واضـح 
وعى اختـيـارات الطـالب للـنـصوص الـتي تـصدوا
هم إجـادتـهم تنـاول هذه إلخـراجهـا. إذ كـان من ا
ـسرح الـنـصـوص بـوعي ومـعـرفـة بـلـغـات خـشـبـة ا
فــقــدمــوا تــفــســيــراتـهـم ورؤاهم لــهــذه الــنــصـوص
والـــتي تــتـــعــانق مـع الــواقع الـــراهن وتــثـــيــر جــدال
ـهرجان عن مـخرج واعيـا معه  –فـقد كشف ا
مــــوهـــــوبــــ من ذوي اخلـــــيــــال الـــــغــــنى  –حــــــيث
اســــتــــطــــاع خــــيـــــالــــهم الـــــثــــري أن يــــعــــوض فــــقــــر
ــاديــة والــتــقــنـــيــة لــديــهم والــتي ال اإلمــكـــانــيــات ا
ئـات الـقلـيـلـة من اجلنـيـهات تـتـعدى مـيـزانيـاتـهـا ا

بل أقل من ذلك.

حلم ليلة صيف
واإلسكافى ملكًا
أفضل عرض

أحمد خميس

أنسلم :
(ببرود) حقير! (يسرع خارجاً). 

روساريو : 
) مـا هذا ? أمجـنون أنت ? لـقد قمت بـإهانـتك  فتهـرب . سيدى (مـذهوالً
إنك حقـاً سخيف (بـصوت أعلى) أيـها اجلـنرال   إنك جـبان ! (وحده) لم

أر مثيال له طيلة حياتى ذلك اجلنرال ! 
كتب فيجلس و يكتب اخلطاب التالى ) (يرتدى معطفه  يلمح ا

" سـيدتى  لـقد خـدعتـك لم ألتـزم بأى عـهد سـوى عـهد حـبك . أما أنت 
. لن أتـفوه بكلـمة فى حق اجلنـرال. ولكنه إما فإنك مـرتبطـة ارتباطاً بـشعاً
أن يــكـــون شــخــصــا أبـــله أو يــكــون مـــخــتالً عــقـــلــيــا فــقـــد رفض مــبــارزتى .
سأخلصك من هذا الرق. سـأذهب إلى روما  وأقابل البابا سأفعل كل ما

بوسعى كى أضمن لك حريتك. بعدها افعلى بى ما شئت .
زوجك أو عبدك" 

روساريو :
(مـنـاديا) مـازيـتـو (يـدخل مازيـتو ) فـلـتـحـمل هـذا إلـى الـكـونـتـيـسة (يـخرج
ـرأة مـازيـتو ) ســأنـعم بـتــلك احلـيـاة  و احلـيــاة األخـرى إذا قـبـلــتـنى هـذه ا
زوجـاً لــهــا . لك الــشــكـر أيــتــهــا الـســمــاء عـلـى هـذا الــشــبــاب الـذى دب فى
عـروقى أيــهــا اإلخالص  أيـهــا الــعـشق أشــعــر بـكــمــا تـبــعــثـان فى روحى و

تمآلن قلبى .
مازيتو :

(عـائدا) سـيـدى  لـقـد الـتـقـيت بـخـادمـة الـكـونـتـيـسـة الـتى حـمـلت لك هـذا
اخلطاب من سيدتها وقد أعطيتها بدورى خطابك.

روساريو : 
اذهب (يخرج مازيتو) (يقرأ)

"لـقــد خــدعــتك أيـهــا الــفــارس . فـقــد تــوفى زوجى الــكــونت . و أنــا حـرة و
لكنك لست حرا . لن أراك ثانية حتت أى ظروف . وداعاً "

يـا لـعـدالـة الـسـمـاء  إنـهـا حـرة  و حتـبـنى ! (تظـهـر الـكونـتـيـسة بـالـباب 
ـفتـوحة  يلـمحهـا روساريو ) يـا طـيفى احلـبيب ! حامـلة رسالـة روساريو ا

ما هذه الدموع ? دعينى أوقفها إلى األبد .
كوريساندا :

ال بل دعها تنهمر أيها الفارس ! إنها عذبة . تعال .
(يـجثـو الـفـارس حتت قدمـيـها ) ال يـا صـديـقى تـعـال بـجـانـبى  يـدك فى
ـــا إنــهــمــا تــروقــان لك  حـــدثــنى عن احلب يــا يــدى انــظـــر فى عــيــنى طــا

حبيبى .
روساريو : 

(مـحتـضـناًَ إيـاها) يا حـبـيـبـة قـلبى  سـتـحـبك أمى كـثـيـراَ ! ستـطـيـر فـرحاَ

) كـوريسانـدا  كوريـساندا  أعـرف أننى سـأفقـد وضعى لدى بـصوت عالٍ 
الــكــونـــتــيــســة إلى األبـــد و لــكن احلب لــيـس له مــنــطق . ( يــقف بـالــبـاب

وينادى ) كوريساندا أين أنت ? كوريساندا أأنت هنا? يا حبيبتى ! 
كوريساندا :

يا لك من أحمق وقح يا أنسلم  اذهب من هنا ! ماذا تريد ? 
أنسلم :

(بصوت عالٍ)  ال يا مالكى احلبيب.
كوريساندا : 

(بصوت خفيض ) ماذا تقول ? إنك تستحق اجللد أيها الوقح الصفيق.
أنسلم : 

(بأعلى صوته) ال يا بهجة احلياة  ال .
كوريساندا : 

(بـصـوت خـفـيض) سـأنـادى الــفـارس  و اتــرك له حـريــة الـتــصـرف مـعك
(مناديا) أيها الفارس تقدم  أرجوك .

أنسلم :
(بصوت خفيض) أيتها الكونتيسة  ستوقع نفسك فى حرج شديد .

(يدخل روساريو) 
كوريساندا : 

(بـصـوت عال) عــذراً يـا ســيـدى الـفــارس . لـقـد ذكــرنى اجلـنـرال بــارتـبـاط
هام. أرجو أن تعذرنى . (تخرج) 

روساريو : 
(يـضـرب عـلـى كـتف أنـسـلم) هل أخـبــرتــنى الــكـونــتــيـســة بــاحلـقــيــقـة أيــهـا

اجلنرال ?
أنسلم : 

أى حقيقة?
روساريو : 

حقيقة أن اجلميع اعتقدوا أنك مت . أتعتقد ذلك ?
أنسلم : 

ا . ر
روساريو :

يبدو أنك لم تبرأ بعد من هذا االعتقاد. 
أنسلم : 

أعتقد ذلك.
روساريو :

(يـخلع معطفه) فى هذه احلـالة  يجب أن نـدفنك عـلى سبيل االحـتياط
(يخرج سيفه). 

حـ تـعـرف أنــنى أخـيـراَ صـادفت احلب احلـقــيـقى . آه يـا عـزيـزتى  لـقـد
عشت حياة خاطئة . دعينى أعترف لك ..

كوريساندا : 
ـــاضى و شـــأنه  يــكـــفــيـــنــا ال  ال . لن جتـــدى هـــذه الــكـــلــمـــات  فــلـــتــدع ا

احلاضر.
روساريو : 

آه لكم أحبك أحبك حتى آخر العمر.
كوريساندا :

ــنـاســبــة أيــهــا الــفـارس . فــأنــا أيــضــاَ لـدى أم البـد مـن االحـتــفــال بــهــذه ا
ووجــودهــا اآلن أمــر ضــرورى . تــعــال  اجـلـس  اكــتب خــطــابـا ألمـك كــمـا

سأكتب أنا ألمى .
نضدة )  كتب  و جتلس كوريساندا على ا (يجلس روساريو على ا

روساريو : 
أنت بعيدة عنى .

كوريساندا : 
حسنا فلتسرع إذن فى الكتابة .

روساريو : 
(يكتب) : " أمى العزيزة " ..

 كوريساندا : 
(تكتب ) " ماما احلبيبة " ...

روساريو :
(جانـبا  يبدو منهمكا فى التفكير) نعم  نعم  أنا أحبـها بكل تأكيد فقد

حتدثت إليها بإحساس صادق .
كوريساندا :

(جانبا)  سنتزوج  لم يكن فارس مالطة  لقد أثارنى ذلك فعالَ .
روساريو : 

ؤكد أنها رائعة اجلمال  كما أنها ذكية أيضا . (ينظر إليها جانبا) من ا
كوريساندا : 

(تنظر إليه جانبا) رجل وسيم  قدماه كبيرتان  ولكنه وسيم جدا .
روساريو :

ـــزعـــوم بـــحق "أمى الـــعـــزيـــزة " ... (جــانــبــا ) من يــــكـــون هـــذا اجلـــنـــرال ا
مثالت. الشيطان ? إن ذراعها نحيل كذراع إحدى ا

كوريساندا :
" ماما احلبيبة " .. أنت ال تكتب أيها الفارس ?

روساريو : 
ـناسبـة التى تـعبـر عن مشـاعرى بكل اعذريـنى. فأنـا أبحث عن الـكلـمات ا
دقة  و هذا يحتاج إلى وقت. (جانبا) إن هذا الظل الذى يعلو شفتها قد

يظنه البعض شاربا  كما أن ذراعها نحيل فعال (يتظاهر بالكتابة) 
كوريساندا:

(جـانـبا) أشـعـر بـعـدم األمـان من نـاحـيـته  لـقـد كـانت لـه جتـارب عـديدة 
أحقاً أعرفه جيداً ? ( تتظاهر بالكتابة ) 

روساريو : 
لقد خبرت احلياة من قبل  تلك األرملة  فهى أرملة ...

كوريساندا : 
أيها الفارس  إنك ال تكتب ?

روساريو : 
يبدو أننا نلعب نفس اللعبة أيتها الكونتيسة  فورقتك بيضاء أيضا.

كوريساندا : 
كن تفسيره بشكل سيئ . أتعرف يا سيد روساريو  أن ترددك 

روساريو : 
وماذا عن ترددك يا مدام ?

كوريساندا :
(فجأة) أيها الفارس  إن قدمك كبيرة جداَ .

روساريو : 
(ينهض) إنه عار يا سيدتى ال يليق بذراعك النحيلة .

كوريساندا : 
إن قبعتك على األريكة يا سيدى .

روساريو : 
(مـنـحنـياَ) إذا لم يـرق لك احلـلم يـا سـيـدتى  فـلـتـعـذريـنى إذا اسـتـيـقـظت

وت  مازيتو . منه . مازيتو  الدم و ا
(مازيتو  محمر البشرة  يطل برأسه ) 

مازيتو : 
قدسات  عشر دقائق إضافية . سيدى  بحق السماء  بحق كل ا

روساريو : 
( يرتدى قبعته) أيها األحمق  ألن تأتى ?

مازيتو: 
(يدخل) آه  يا حلظى التعس  إنك أصلب من الصخر يا سيدى .

 روساريو : 
هاك قبعتك  سنرحل اآلن (يخرجان ) 

كوريساندا : 
بـتــيـنـا (تـتـطـلع (جتـلس فى بطء) بــتـيــنـا (تـدخل بـتـيـنـا) نــاولـيــنى روايـة 

لل !  رآة ) آه ... لكم أشعر با كوريساندا إلى نفسها فى ا
ستار

ية الفنون. سرح من أكاد ساعد بنوعية طنطا حصلت على الدكتوراة  فى ا درس ا > د. مايسة زيدان ا
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مثل عن اجلمهـور قد ازداد تعقيـدًا بسبب النمو > إن فـضل ا
ـسرحـية الـتى يـلـعب فيـهـا أناس عـاديون الـسـريع لألنـشطـة ا

أدوارًا ويرجتلون مشاهد درامية.

سرحي جريدة كل ا
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مثل وتغير شاهدين والطريـقة التى يستجيـبون بها للعرض تـتدفق إلى ا > حـضور ا
مــا يـفــعـله حــتى درجــة مـا وأحـيــانـا بــدرجـة مــدهـشــة جـدًا فى كل لــيـلــة عـرض. وفى
الـعروض االشتـباكيـة يصبح الـتغيـير ضروريـا; ألن االشتبـاك أبرز األهداف الـتى يسعى

االشتباكيون إلى حتقيقها.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا
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> اخملرج كمال عطية يستعد حالياً لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة قصر ثقافة اجليزة.
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األنثى مرآة اآلخر
فى فانتازيا اجلنون

 صورة أنثى مرتبكة ومضطربة جاءت على عدة
مستويات متنوعة

ـــرأة زمــنــيـــاً ومــحـــاولــة اســتـــنــبــاط قــراءة ا
الرؤى الـتى طرحـت األنثى من وجـهة نـظر
اجلانب العنصرى الذكورى وتشويهه لها .
 بـدخول رجل و امرأة عـلى هيئـة مهرج
من ( بـوابـة الزمن ) ـ بـوابـة دائريـة الـشكل
موجودة فى نـهايـة منتـصف القاعـة ـ يجدا
أنـفسـهمـا فى مقـر اجلنـرال اجملنـون ونبدأ
بــــاكـــتـــشـــاف أولـى الـــرؤى الـــتى الــــتـــصـــقت
بــاألنـــثى ـ الــتـى لــعـــبت ( جــيـــسى ) جـــمــيع
أداورهـا بــبـراعـة وتـنـقل بــ الـشـخـصـيـات
ــهـرج الـتى دخـلت ــتـنـوعـة ـ وهى صـورة ا ا
ـرأة السـاذجة بهـا  ليـصبغ عـلـيهـا صورة ا
والـسـطـحيـة  بـيـنـمـا جـاءت قـراءة غـريـزية
أخرى للمـرأة من جانب اجلنرال اجملنون/
ســـامـح بـــســــيـــونـى ( مـــشــــعل احلــــروب من
خـالل جـــلــــوسـه عـــلـى جـــهــــاز كــــمـــبــــويــــتـــر)
بـاعتـبارهـا جـسداً مـثيـراً و وعـاء بيـولوجـياً
ـــرأة لإلجنــــاب فــــحــــسب  ثـم جنــــد ذات ا
تـتلون فى هيئـة أخرى  بوصفـها الساحرة
اللعـوب متكئـاً على التـفسير األنـثربولوجى
واألسـطــورى  الـتى أثـرت عــلى أنـطــونـيـو(
زيــاد يـوسف ) وجــعـلـته يــحـارب بــلـده رومـا
رأة بـسـبب عشـقه لـها  وكـذلك وضـحت ا
ــــوحــــيـــة لــــلــــمــــشــــاعــــر والــــعــــواطف  فى ا
شـخـصيـة ثـريـا الـتى ألـهـمت عمـرو بن أبى
ــمــثل اجلـــمــيل ولــيــد ربــيــعـــة وأدى دوره (ا
ـشـاعر فـواز)  وكـأنـهـا مـجـرد تـمـثـال من ا

ثالية والعواطف اجملردة . ا
رأة جـاءت جمـيع الرؤى كـتـقويض لـكيـان ا
 حـــيـث نـــســـتـــشف مع مـــرور األحـــداث أن
ركـزيـة لألنثى  تـنـطوى عـلى وجهه هـذه ا
سـلــبـيــة  هـدفت فــحــسب إلظـهــار جـوانب
ــــــعــــــنـى آخـــــر ـــــرأة الــــــســــــطــــــحــــــيــــــة أو  ا
الــتــركــيــزعــلى كــشف كــافــة اجلــوانب الــتى
أدت لتهميشهـا  ولم يقدمها ذاتاً منفصلة
ــتــفـرده بــقـدر مــا جـاءت ــهـا ا تـمــتــلك عـوا
كائناً مهـمشاً  مجرد (مرآة) وسيط شارح
من خالل ارتبـاطهـا بالشـخصـيات األخرى
. وبحيـلة دراميـة يفاجئـنا بشـخص ما غير
ـحـاكـمــة تـاريـخـيـة مـبــرر حـضـوره  يـبــدأ 
ـــتــجـــســدة فى لـــهــذه الـــقــراءات والــرؤى ـ ا
األربع شـــخــصــيـــات ـ الــتى قـــوضت األنــثى
وعـامـلـتـهـا من وجـهـة نـظـر سـلـبـيـة  ويـقـوم
بنـفيهم خـارج نطـاق الزمن (بـوابة الزمن )

فى بؤرة النسيان . 
الــنص مع هـذا فــرض سـلـطــته عـلى قـراءة
ـــــقــــــابل خــــــضع الــــــعــــــرض ودالالته وفـى ا
الـــــعــــــرض له ولـم يـــــشــــــر إلى رؤيــــــة بـــــهـــــا
مــشــاركـة فــعــالــة بــقــدر مــا جـاءت قــراءته
ــا هــو مــتــعـــارف عــلــيه  حــتى أن مــوازيـــة 
ـعطـاة لم تـلتـصق معـاً وصارت ـفردات ا ا
ـسـتـقبـلـة مـتـطـايرة اإلشـارات والـعالمـات ا
ــشــاهـد فـى الـفــراغ ولم تــصب فى وعى ا
مـــا هـــو جـــديـــد بـل أكـــدت ورســـخت عـــلى
مـاهـو مـتــعـاهـد عـلـيه فـحـسب. بـهـذا كـانت
الـــــــوســــــيـــــــلــــــة الـــــــوحــــــيـــــــدة جلــــــمـع كــــــافــــــة
ـتطايـرة فى الفضاء وتـيفات ا العنـاصروا
هى إدخـــالــــهـــا ضـــمن إطـــارعـــالم اجلـــنـــون
واخلـيال وإن كل ما سـبق ليس سوى لـعبة
مـســرحـيـة قــدمـهـا مــجـمـوعــة من اجملـانـ
ــــنـــطــــقـــة وهى لـــيــــست بــــحـــيــــلـــة جــــديـــدة 
األحــداث اخلــرافــيـة إذ جــعــلـنــا نــســتـشف
ـسرح الـوثائـقى للـكاتب بـيتر فـايبس روح ا
الــذى قــدمه بــحــرفــيــة وتــكــنــيــنك عــالٍ فى

مسرحيته الشهيرة (مارا ـ صاد) . 

ـــرأة  بـــحـــيث فى ــقـــدم عن ا اخلـــطـــاب ا
الـنــهــايـة نــكــتـشـف أنـهــا مــركـز الــنــواة الـتى
تـــدور حـــوله اإللـــيـــكــــتـــرونـــيـــات الـــذكـــوريـــة
األخـرى  لكـن هـذه الـقراءة حـمّـلـت صورة
األنـثى أبـعــادأ مـرتـبــكـة ومـضــطـربـة جـاءت
عـلى عـدة مـسـتـويـات متـنـوعـة .إذ كـان ثـمة
رأة استدعاء واستـحضار تاريخى لوجوه ا
عـــلـى مـــر الـــزمـــان  بل هى أشـــبه بـــإعـــادة

إلى عناصر متطايرة غير منسجمة .
طــرح الـــعــرض قـــراءته لـــلــمـــرأة عـــلى عــدة
مــحـــاور مـــخــتـــلـــفــة  إذ قـــدمـــهــا ظـــاهـــريــاً
بـصورة مهمـشة وغيـر ذات أهمية  إال أنه
ربط عالقـــاتــهـــا بـــالــشـــخـــصــيـــات األخــرى
ــهـرج ـ اجلــنــرال ـ أنــطـونــيــو ـ عــمـرو بن (ا
أبى ربـــيـــعـــة ) لــيـــكـــونـــوا مــجـــرد الـــنــقـــيض
الـشارح للمـرأة  ومن خالله تتضح طـبيعة

لـيــشـيـر لــوقت خـارج نـطــاق الـزمن اآلنى 
ــكــان شــبه مــجــهــول بــالــنــســبــة لــنـا وكـذا ا
وغـيـر مـعـروف  حتى يـتـهـيـأ للـمـشـاهد أن
الـشخصيـات تهبط فجأة مـن السماء على
ــســرح بــدون لــوازم وضــروريــات خـــشــبــة ا
ـتــنــوعـة ـالبـســهــا ا فــنـيــة  مع احلــفـاظ  
ـــتــــنـــاســـقــــة حـــسب دور كل شــــخـــصـــيـــة وا
ـفردات وتـاريـخـهـا  وهـذا مـا أحـال تـلك ا

يـبدو أن ثمـة طاقـة تخـلق  كشـحنـة تندفع
ــــشـــاهــــدة عـــمل ــــتـــفــــرج اجلـــالس  لـــدى ا
مسرحى  تـلك الشحـنة تكتـسب فاعلـيتها
سـواء اإليـجـابـيـة أو الـسـلـبـيـة فى حلـظـتـهـا
/ ــــمـــثــــلـــ ـــشــــتـــركــــة مــــا بـــ ا اآلنـــيــــة ا
ـــســتـــقــبل  ــرســـلـــ وبــ اجلـــمــهـــور/ ا ا
طـاقـة تـظل فى سـبـيـلهـا لـلـذهـاب و الـعودة
ــــ يـــقـــوم حـــيـــنـــهـــا مــــا بـــ هـــذين الـــعـــا
اجلـمــهـور (األنـا ) بــحـرص عـلى اســتـقـبـال
ــــرســــلــــة  كـــــافــــة اإلشــــارات والـــــدالالت ا
وتــرجـــمـــتـــهـــا وفق مـــرجـــعـــيــاتـه وثـــقــافـــاته
ــكن اعــتــبــار هــذه اإلشــارة اخملــتــلــفــة  و
ــشــاهــد مــجــمــوعــة خـــيــوط  يــكــون دور ا
جتميعها معاً داخل سياق ونسق ما يسمح
ــعـــنى وقـــراءة جـــديـــدة  تــلك بـــإحـــالــتـــهـــا 
رتدة  كن تـوصيفها بالـتغذية ا الـعملية 
مع األخـذ فـى االعـتـبـار اخــتالف األنـسـاق
ــأخـوذ بـهـا  والـتـى تـؤدى بـالـضـرورة إلى ا

تعدد الرؤى والقراءات .
ــشـــاهــد الـــنــسق  أحـــيــانـــاً كــثـــيــرة يـــجـــد ا
مقدماً جـاهزاً له  ويصبح كل ما عليه أن
( يـتــفـرج ) غـيــر مـشـارك فى الــعـمل وفى
أحـوال أخـرى يـغـرق  اجلمـهـور فى كم من
اإلشـارات الـتى تــتـواجـد مـنــفـصـلـة عن أى
نسق يحـتويهـا  فتظـهر طائـرة منفردة فى
الفـراغ ; ويـعـجز عن إمـكـانـيـة ربط عالقة
ــتـواجــدة  وهـو مـا فـيـمــا بـ الــعالمـات ا
حـدث فى مـسـرحـيـة ( فـانـتـازيـا اجلـنـون )
الـتى قـدمهـا حـمـادة فتـوح من تـألـيف عـبد
الــفـتـاح رواس قـلـعــة جى فى قـاعـة يـوسف
إدريـس بـطــولــة ســامح بــســيــونى مــحــمـد
سالمـــة مــحـــمــد عـــبــد الـــوهــاب جـــيــسى
عـــادل حــمــدى عــبــاس ولــيــد فــواز زيــاد
يــوسف ديـكـور وائل عـبــد الـله أزيـاء هـبـة
طــنـــطــاوى أشـــعـــار ســامح الـــعـــلى أحلــان

كر عرفة غناء سامح عيسى.
حيث إن غياب الـنسق وتفكك العالقة ب

خـــيــــوط الــــدالالت وبــــعــــضــــهـــا الــــبــــعض 
ـعـنى الـكـلى  ويـظـهـرهـا خـالـية يـفـقـدهـا ا
ـــدلـــول  وهــذا فـى حــد ذاتـه يــجـــعل من ا
مـــــثل هــــذه اإلشـــــارات والــــعــــنــــاصــــر ذات
ـقدم سـلطـة تصـنع حـاجزاً عن اخلـطاب ا
. إن تـلـك الـرؤيـة الـذكــوريـة والـســلـطـويـة 
سـواء ظـهـرت فى الـنص أو الـعـرض  جاء
مــــردودهـــا عـــكـــســــيـــاً  حـــيـث غـــيـــبت روح

االتصال اجلوهرية فى العمل ككل .
 أداة االتصال  communication هنا
أداة سيـسـيولـوجـية هـامـة  حـيث هى تلك
ــتــداولــة بــ خــشـــبــة الــثــمــثــيل الــطـــاقــة ا
وصــالـة اجلـمــهـور وكل عــرض يـبـحث عن
نـاسـبـة إليـجـاد صـيـغـة الـتواصل وسـيـلتـه ا
ألن تشوش اإلرسال وتذبذب ب العا 
الـقراءة لـدى اجلمـهـور يعـنى أنه ليس ثـمة
 تـنــاسق وتـنــاغم  وإن كــان أحـيــانـاً يــكـون
ــنــســجم مــقـدمــأ عن هــذا الــنــشــاذ غـيــر ا
قــصـــد  ولــكن حـــتى فى حـــالــة مـــثل هــذه
الـتى تـشـيـر جلـوانب اخلـيـال والـفـانـتـازيا 
فإن لهـا ـ أيضاً ـ منطق  Logic يحـتويها
ــــنـــطـق يـــحــــيل الـــدالالت  وعــــدم وجـــود ا
واإلشـارات إلى معـانى طائـرة فى الفراغ 
ال تـتـضمن وعـاء مـنـاسـباً  كـمـا كـان اآلمر

فى فانتازيا اجلنون .
داخـل عــــالم مـن اخلــــيــــال  ال يــــحــــدد لك
الــزمن ويــنــفـــيه  ولــكن بــبــعض اإلشــارات
كـجهـاز الكـمبـيوتـر وبعض اإلكـسسوارات 
نـــفـــطن أنـــنـــا فـى وقت بـــعـــيـــد عن زمـــنـــنـــا
ــســرح ديـكــور يــوحى احلــالى إذ يــحــيط ا
لـك بــعــوالم فـــضــائــيـــة من خالل األعــمــدة
الـغـريـبــة الـتى تـضـاء بـدون مـبـرر أحـيـانـاً 

 مكان شبه
مجهول  

يصور 
شاهد

 أن الشخصيات
تهبط 
من السماء

أميرة الوكيل

بتينا :
(هامسة إلى كوريساندا) إن خادمه أحمق بحق .

روساريو : 
(جانباً) ترى من يكون هذا األخرق الصامت ? (بصوت عالٍ) 

سـيـدتى اسمـحى لى أن أقـدم نـفـسى أنا الـفـارس دى روسـاريو (بـإصرار)
فارس مالطة.

) من مالطة . مازيتو (منحنياً
كوريساندا : 

أيها الفارس  دعـنى أقدم لك اجلنرال كاستل فورت  زوجى  الذى عاد
لتوه من رحلته األخيرة فى بلغاريا .

أنسلم :
(منحنياً)  فى بلغاريا .

روساريو : 
(مـنـحـنـياً) سـيـدى اجلـنـرال (جـانـباً ) يـا له مـن حـمـار ! و لـكن مـا دامت
مــتـزوجـة  لـم يـكن هـنــاك داع " لـفـارس مــالـطـة " بل إن األمــر مـحـرج فى

حقيقة األمر .
كوريساندا : 

ـزيـد عن لـقـب فـارس مـالـطـة  أخــبـرنى أيـهــا الـفـارس  أريـد أن أعــرف ا
أعترف أننى جاهلة بهذا الشأن .

روساريو : 
سـيــدتى الــكـونــتـيــسـة  إنـه وسـام الــفـروســيـة  شــأنه فى ذلك شــأن بـقــيـة

األلقاب و األوسمة .
مازيتو : 

نع الزواج . ولكن سيدتى  يختلف هذا الوسام إذ إنه 
روساريو : 

(جانباً) ذلك األحمق ! ما الداعى فهى متزوجة فعالً .
كوريساندا :

ــا كـلــفت نـفــسى عبء حتــمل هـذا الــكـاتب ) لــو كـنـت أعـرف   آه (جـانـبـاً 
األحمق  و لكن فات األوان .

روساريو : 
ازيـتو) سـيدتـى  إن خادمـى هـو اآلخر يـحـمل  نـفس (يـتطـلع فى غـضب 

الوسام و هو بالتالى ملتزم بنفس العهد .
مازيتو : 

(يرمق بتينا بنظرة غرامية) نعم  بسبب آثامى .
بتينا : 

(جانباً) مع كل ذلك  هذا الشخص لطيف .
كوريساندا : 

هنة لنفسك أيها الفارس ?  هل اخترت هذه ا
روساريو :

حـقــيـقـة األمـر أنـنـى لم أخـتـرهـا يــا سـيـدتى  بل اخـتــارهـا لى والـدى مـنـذ
نعومة أظفارى  إذ إننى كنت أصغر أوالده .

مازيتو : 
هكذا هو احلال بالنسبة لى. 

روساريو : 
(بـصــوت خـفـيض  لـلــكـونـتـيـسـة ) عـذراً ســيـدتـى  أتـمــانـعــ فى إرسـال

خادمى للبقاء فى نزل اخلدم.
كوريساندا : 

بـتـيـنــا  فـلـتـصــحـبى هـذا الـشــاب  و أعـدى له طـعــام الـفـطـور إال إذا كـان
نعه من تناول الطعام. وسامه 

مازيتو : 
كال يا سيدتى.

(يخرجان ) 
روساريو :

شكراً جـزيالً سيدتى الـكونـتيسـة  فإن هذا اخلـادم يصـبح غير مـحتمل 
ح يـشـعر بـأنـنى أتعـرض خلـطر اإلغـواء . سـيدى الـكـونت  يبـدو عـليك

التعب  أرجوك  أنا ال أريد أن أعطلك ..
كوريساندا : 

عـاناة الـشديدة الـتى  القاها التمس الـعذر للـكونت  أيـها الفـارس  فإن ا
فى بلغاريا  قد جعلته قليل الكالم .

أنسلم : 
قليل الكالم إلى أقصى حد .

كوريساندا : 
ـنــاوشـات  واعــتــقـدت بل اعــتـقــدنـا لــقـد جــرح ووقع أسـيــراً فى إحــدى ا

جميعاً على مدار عام كامل أنه قد لقى مصرعه.
أنسلم : 

لقى مصرعه .
كوريساندا : 

هاجرين. لكن السماء كانت رحيمة  و أعادته إلى ذات مساء فى زى ا
أنسلم : 

هاجرين. زى ا
روساريو : 

(جـانباً)  إلهى العـظيم ! إنه صدى صوت فى مالبس رجل (بـصوت عالٍ)
شىء مـؤسف سـيـدى اجلـنـرال . اسـمـحى لى يـا سـيـدتى أن أعـبـر لك عن
عــظـيم إعــجــابى بــحـديــقـتـك. فـإنــهـا بــحق واحــدة من أروع احلــدائق الـتى
رأة اجلمـيلة  التى جتذب الـنظر إليهـا  و لكنها فى رأيتها . فـلها دالل ا
الــوقـت نــفــسه تـــتــخــفـى و تــراوغ . ســيــدتـى يــروق لى أن أســتـــكــشف هــذه

احلديقة.
كوريساندا: 

(مـبـتسـمة ) أخشى أن تـضل الـطـريق أيـهـا الـفارس  إال إذا أرشـدتك إلى
الطريق  و إذا فعلت ذلك  سأكسر عزلتى .

روساريو : 
الئـكــة الـفــردوس ? أشــعـر بــاألسى الـشــديــد لـتــوعـكك ســيـدى أو تـكــســر ا

الكونت.
كوريساندا :

(تـنهض) سـألبى طـلبك  أعـطنى ذراعك . عـزيزى الـكونت  هـذه اجلولة
ستصيبك باإلرهاق . (ينهض اجلميع) 

أنسلم : 
ولكن  حبيبتى .

كوريساندا : 
ثل هذا احلديث . سيعذرك الفارس . صمتا يا عزيزى . ليس هناك داع 

روساريو : 
بكل تأكيد سيدى اجلنرال.

كوريساندا : 
هيا بنا أيها الفارس .

(يخرجان . يبقى أنسلم  يروح جيئة و ذهاباً فى حنق شديد ) 
أنسلم:

(وحـده) إنــهم يــســتــهـزئــون بـى  هــذا واضح جــداً . البــد أن هـذا الــغــريب
ــصـطــنع يــرانى حــمــاراً  ولــكن أقــسم بــحق الــســمـاء  أنــنى لن بــحــديــثه ا
ـيـزة الــتى مـنـحـتـنى إيـاهـا  أدعـهـمـا يــغـيـبـان عن نـظـرى . ســأسـتـغل تـلك ا

أعرف أن هذا ليس لطيفا  و لكن فى احلب كل شىء مباح .
أين ذهبا بحق الشيطان ? ال يهم  سأتعقبهما .

(يتعقبهما  تدخل بتينا ومازيتو)
مازيتو : 

بتينا اجلميلة  لقد أعجبت بك منذ أن وقع بصرى عليك.
بتينا : 

كننى رد هذه اجملاملة. آسفة  ال 
مازيتو : 

ـثل القـائل اخلادمـة صورة من سـيدتـها . إال أن مـظهـرك يروق لى صدق ا
أكثر من مظهر سيدتك.

بتينا :
(مـبتـعدة عن ذراعه) واأسفـاه  إنك ال تـتمـتع بـنفس وسـامـة سيـدك . مال

ذراعك?
مازيتو : 

(يحاول أن يحضنها ) إنه عصبى .
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ـبـاشـرة بـطـريـقـة مـخـتـلـفـة فالـذين ـشـاركـة ا ـعـتـمـد عـلى ا ـسـرح ا > يـعـمل ا
عـتاد وال يـحاولـون اتبـاع نص مكـتوب لكن عـنى ا ـثلـ با يـشاركـون ليـسوا 

التركيز يكون على اجلانب التربوى أو التنمية الذاتية أو العالج.

سرحي جريدة كل ا
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بتينا : 
قدس . تقول إنك ملتزم بنفس العهد ا

مازيتو : 
آه  ولــكن الـعـهـد الـذى ألـتــزم به لـيس بـنـفس صــرامـة ذلك الـذى يـلـتـزم به

الفارس .
بتينا : 

واضح جداً 
سك بـها ويقبلها  جتـرى منه  يحاول اللحاق بـها  تدخل كوريساندا )

و روساريو)
روساريو : 

جنحنا فى الهروب منه أيتها الكونتيسة .
كوريساندا :

 آه  إن اجلنرال محنك فى التتبع .
روساريو : 

أتعرف يا سيدتى أن جمالك يصل  إلى درجة اجلنون ?
كوريساندا : 

أرجــوك أيـهـا الـفــارس  فـلـتـعــجب بـحـديــقـتى كـمـا شــئت  و لـكن دعك من
وجهى .

روساريو : 
ا يـسـتحق اإلعـجاب  سـواء كـان ذلك مبـاحاً إنـنـا فى هذا الـعالـم نعـجب 

أم ال .
كوريساندا : 

ؤكد إن ذلك ليس مباحاً لفارس مالطة ... ولكن من ا
روساريو : 

(مـتعجالً) أيتـهـا الكـونـتيـسـة اجلمـيـلـة ! أعتـقـد أنك تسـيـئ فـهم مـوضوع
العهد .

حض الصدفة  فتلمح وجه أنسلم) (تنظر إلى النافذة 
كوريساندا :

تطفل الوقح.  (جانباً) أنسلم ! ذلك ا
روساريو :

ح أنسلم) الكونت ! علـيه اللعنة ! حلسن احلظ أن زوجته (جـانباً بعد أن 
كتبة اآلن يا سيدتى. ) فلنذهب إلى ا لم تره ... (بصوت عالٍ

كوريساندا :
بكل سرور أيـها الفارس (تعـاود النظـر للنافـذة  فتجـد أن وجه أنسلم قد

اختفى) من هنا. (يخرجان ) 
(يدخل أنسلم ثائراً و منهكاً) 

 أنسلم : 
تـرى أين ذهـبـا ? إنـهــمـا ال يـشـعـران بـاخلـجل  إن الــغـيـرة تـقـتـلـنى (يـنادى 
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شاهدين مجرد تداخالت غير تناثرة من بعض ا شاركات البسيطة ا > تـظل ا
شاهد مـؤثرة.. جتعلنا جند صعوبة فى إطالق جـملة "مشاهد مشارك" على ا
تنازل دائمًا عن حقه في استكمال احلوار أو االعتراض على ـنفعل مؤقتًا ا ا

جملة ال تعجبه أو وجهة نظر ال تتوافق مع وجهة نظره.
سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3

13
29 من ديسمبر 2008 العدد 77

سرح العربى. > د. حسن عطية عاد مساء اخلميس من الشارقة بعد مشاركته فى ندوة عن ا

وماذا تقول عن بصماتك
ترى ة يا د  التى على أداة اجلر

عبد احلميد منصور

 اإلعداد .. الرؤية مصطلحان يعنيان
سرح أن النص األصل .. ناقص فى ا

 لم يكن التمثيل معداً له بل
ثل جاء من حصيلة كل 

 العالقات التى أقامها العرض
بال سبب درامى مقنع

ى «فــيــودور دوســتــويــفــسـكـى» ثم حتــتــهـا.. الــروسى الــعــا
تأليف مسرحى محمد زكى.

التأليف يختلف عن اإلعداد التأليف يحدث مرة واحدة
فقط مـثل االخـتراع أن تـوجد شـيـئاً لم يـكن مـوجوداً من
قـبل أما أن تـعـيد صـياغـة وتـشكـيل هـذا الشىء فـهو فى
حـالتنـا هذه إعـداد ليس أكـثر خـصوصـاً أن اسم الرواية
ــســرحــيـة قــد أعـيــد اســتــخــدامه لـيــكــون نــفس عــنـوان ا
والـــغـــريب داخـل الــبـــامـــفـــلـــيـت أن جتـــد اســـمـــا آخـــر قــام
بـاإلعــداد فـعالً مـحـمـد صالح وهــو نـفـسه مـحـمـد صالح
الــدين الــذى مـــثل كــارامــازوف أمــر مـــربك إعــداد عــلى
تـألـيف يـلــيه تـألـيف عـلـى إعـداد خـلط بال داع األفـضل
كــان الـــتــعــاون لــلــخــروج بـــعــمل مــتــنـــاسق واالجــتــهــاد فى
الـتـفــاصـيل خـصـوصــاً مع عـمل له من الــسـمـعـة والــقـيـمـة
وقـــد عــبـــرت به األجـــيـــال ووضـــعـــته  عـــلى قـــمـــة اإلبــداع
ـارسيل فـقود)  ى مع (البـحث عن الـزمن ا الـروائى العـا

بروست و(عوليس) جيمس جويس.
مالحـظـتى الـرئـيـسـية عـلى هـذا اإلعـداد تـتـركـز فى نـقـطة
واحــدة وهى تــمــثل خــطــأ تــاريـخــيــاً مــســتــمــراً فى مــسـرح
اجلـامــعـة ارتــكــبـنــاه ومـازال يــرتـكـب خـصــوصـًا فى حــالـة
إعداد فالن أو رؤيـة فالن والـعمل عـلى نص مـسرحى أو
روايــة مـعــروفـة وهــذه الـنــقـطــة هى اإلعـداد بــاإلضـافـة أو
الـرؤية باإلضـافة كـأن العمل الـذى تعـمل علـيه عمل ناقص
ـكــنه من الـوقــوف عـلى لــيس فــيه من مـقــومـات الــفن مــا 
ـة ــعـنى تــطـبــيـقى عـلـى الـنص: إذا كــانت اجلـر قــدمـيه 
تـرى فى الـرواية الـتى لم تـثبت ارتـكابه غـير ثـابتـة عـلى د
لـها واالتهـام يتراوح فـيما بـينه وبـ (سمرديـاكوف) الذى
اعــتــرف فــعـــلــيــا لـ(إيـــفــان) وأعــطــاه الـــدلــيل عــلـى ارتــكــابه
ـة قـبل أن يـنـتــحـر فى الـروايـة فى الـوقت الـذى ال اجلـر
ــعـــد لــيــجـــزم بــارتــكــاب يـــوجــد دلــيـل عــلــيه يـــديــنه يـــأتى ا
ـة الــقـتل حــاسـمــًا األمـور دون وجع دمـاغ ـتـرى) جلــر (د
ـاذا بـدلـيل لم يـخـطـر عـلى بـال «ديـسـتويـفـسـكى» نـفـسه و
ترى) والـذى ينفى عن تـهم (د وجند إيفـان يقـول ألخيه ا
ـة ومـاذا تـقـول عن بــصـمـاتك الـتى عـلى أداة نـفـسـه اجلـر
ـــتـــرى».. فى الـــوقت الـــذى لم يـــكن هــذا ـــة يــا «د اجلـــر
النظام فى األدلة اجلنائية معموًال به فى روسيا - أواسط
الـقرن التـاسع عشـر - يبدو حًال سـهًال وحديـثًا وطفـوليًا
ترى فالبد طبعًا ا أننا حكمـنا باإلدانة على د فى آن و
ــــنــــاسب ويــــعــــدم وهــــو مــــا  فى مـن أن يــــنــــال عــــقـــابـه ا
ـترى) ـسـرحـيـة عـكس الـروايـة الـتى حـكم فـيـهـا عـلى (د ا

بعشرين عاماً من األشغال الشاقة.
لم يـكن التـمثـيل بأفـضل من اإلعداد لم يـكن مبـدعاً بل
ا شاهدت الع ثل  جاء من احلصيلة الذاتية لكل 
وترسب فى الوعى وهكـذا نرى: محمد صالح الدين فى
(كــارامـازوف) سـكــيـر تــقـلـيــدى إسالم اجلـزار فى (األب
زوسـيـمـا) وقـد اعـتـمـد عـلى صـوته الـفـخم أكـثـر يـذكـرك
ـسلـسالت الديـنية بعبـد الغـفار عـودة وفؤاد أحـمد فى ا
خـالــد عــبــد الـكــر فى (ألــيــوشــا) مـتــأثــر فى انــفــعـاالته
دبلـجة باللغـة العربية سلسالت الـكرتون ا وتقطيـعاته 
ـــتــرى) أدى الـــشــخـــصـــيــة من طــاهـــر أبـــو الــعـــزم فى (د
ـــطـــريـــة ال من ـــتـــرى) مـن مـــصـــر ومن ا مـــنـــطـــلق أن (د
روســيـــا أحــمــد صالح الــدين فى دور (إيــفــان) انــدفــاعه
وهــتــافه فى األداء ال يــتــنــاسب مع شــخــصــيــته بــاعــتــبـاره
عقالنيـاً وطريـقة إنهـائه للـجمل غريـبة تـذكرك بهـتافات
طـابور الصـباح إسالم زكى فى (سمـردياكوف) لم يدرك
الــفـارق بـ جتــسـيـده لـشــخـصـيــة مـصـاب بــالـصـرع وبـ

شخصية األبله التقليدى حافى القدم متهدل الثياب.
ـتعة أجاد إن قـراءة رواية (األخوة كارامـازوف) جتربة 
(دوسـتويفـسكى) فـيهـا وصف انفـعاالت ودوافع تـصرفات
شـخـصـيـاته بدقـة ومـرارة وفن وحـيـاة مسـرحـيـة (األخوة
كـارامــازوف) جتــربــة مــخــتــلــفــة ســتـكــون لـك مالحــظـات
عـديــدة ولـكن مـكــسـبـهــا احلـقـيــقى هـو وجــود مـخـرج له
ــثــلــيه ـــســاته اجلــمــالـــيــة الــبــصــريـــة يــجــيــد حتــريـك 
تـلك حـاسة تـشـكيـليـة جـيدة لـكن اخـتيـار نص يـعتـمد و
ثلـ غيـر مدربـ بشكل جـيد عـناصر على الكـلمـة و
ـوهـبـة اجلـديـدة عــلى أن تـبـرز وتـتـفـتح لم تـسـاعــد هـذه ا
ــرجــو خــالــد عــبــد الــكــر كــمــخــرج إضــافــة بــالــشــكـل ا

جديدة للمواهب فى اجلامعة.

اضى قدم فى مسابقة مهـرجان التمثيل الذاتى العام ا
فــريق الـتـمــثـيل بـ (كـلــيـة الـتـربــيـة - جـامــعـة عـ شـمس)
ــة والـعــقــاب» إحـدى مــســرحـيــة مــعـدة عـن روايـة «اجلــر
روايـات األديب الـروسى «فـيـودور دوسـتـويـفـسكـى» فازت
ــركــز األول واسـتــمــراراً لـهــذا الــنـهج أى بـهــا الــكـلــيــة بـا
تـقـد عـمل مـسـرحى يـعـتـمد عـلى نص أدبـى كالسـيكى
قـدمت نــفس الـكـلــيـة فى مــسـابـقــة هـذا الــعـام مـســرحـيـة
«األخــوة كــارامــازوف» عن روايــة «دوســتــويــفــســكى» الــتى

حتمل نفس االسم.
تـصـدى إلخــراج هـذا الـعـمـل الـطـالب خـالــد عـبـد الـكـر
سـرحى أيضاً مؤدياً والـذى قام بالتمـثيل داخل العرض ا

شخصية «أليوشا» االبن األصغر لـ«كازامازوف» األب.
ــسـرح إلى مـسـتـويـ قــسم خـالـد عـبـد الــكـر خـشـبـة ا

أعــلى وأســـفل وفى اخلـــلــفــيـــة بــانــورامـــا ســوداء بــدوائــر
ـــــســــتــــوى األعــــلـى وضع (بُف) دوامــــيــــة حــــمـــــراء عــــلى ا
اسـتـخـدمه أكـثـر من اسـتـخـدام فـهـو فـراش (كـارامازوف)
ــتــرى» وهـو ثم يــتــحــول إلى الــقــفص الــذى ســجن بـه «د
ــســتـوى ـنــصــة الــتى أعــدم عـلــيــهــا فـيــمــا بــعـد ا أيــضــا ا
ــ ويــســار بـحــد غــيــر مــرئى عــلى األســفل قــسـم إلى 
ـــنـــارة أو كــهف اســـتـــغل كـــمــأوى ـــثل مـــدخالً  الـــيـــمــ 
«جلـريــجـورى» خــادم «كـارامــازوف» و«ســمـرديــاكـوف» ابن
ــلـتــقى «ســمـرديــاكـوف» مع االبن «كــارامــازوف»! ونـقــطـة 
ـلـحــد والـذى مأل رأس «ســمـرديـاكـوف» األكـبـر «إيــفـان» ا
ـقابلـة تمثل اجلـبهة الـدينية بأفـكاره اإلحلاديـة واجلهة ا
يــحــتــلــهـــا صــلــيب أرثــوذكـــسى كــبــيــر يــلـــتــقى فــيــهــا (األب
زوســيـمـا) و(ألــيـوشـا) يــتـنــاقـشـان فى أمــور الـدين ووجـود
سرح قابلـة أكثر ح يكون األربعة على ا الله وتتضح ا
وحـ يـتـداخل حوار (إيـفـان) و(سـمـر ديـاكـوف) مع حوار
(األب زوسـيمـا) و(ألـيوشـا) فـيتـكـلم (األب زوسيـمـا) ويرد

عليه (إيفان) والعكس.
) فى أتـاح هذا الديكور مـرونة كبيرة لـ(خالـد عبد الكر
ــواقف اخملـتـلـفـة وفـى أكـثـر من مـكـان فى االنـتـقـال بـ ا
حلـظـات قـلـيـلـة دون اسـتـهالك وقت كـبـيـر وإن شاب ذلك
بـعض السـيولـة فى االنـتقـال واالستـسهـال فـلم يتم بـشكل
درامى ذى تــأثـيـر فـخـطـوة لألعـلى أو لألسـفل ثم يـنـدفع
بالـغة وأهدر مثل فـى مونولـوج أعطى ذلك نوعـاً من ا ا
بـــعـــضـــاً من قـــيـــمـــة فـــكـــرة الـــديـــكـــور اجلـــيـــدة وأصـــابـــهــا
بالتسطيح غـلب على العرض اللون األسود فى اخللفية
ـمثـل وقد لـعب اخملرج عـلى فكرة وفى مالبس بعض ا
البس مع االسـتـعـانـة بـتـفصـيـلـة أو مـوتـيـفة توحـيـد لـون ا
لكل شـخصـية تـميـزها مثـل الروب األحـمر الذى يـرتديه
األب (كارامازوف) طـيلة الـعرض كرمز لـلشهـوانية حيث
ال يـكتفى هـذا األب بزوجاته - تـزوج ثالثاً فى العرض -

بل يأتيه القوادون بنساء أخريات يعربد معهن ويسكر.
ال يفيق األب (كارامازوف) طـيلة العرض من سكره (أدى
دوره الـطـالب مـحمـد صالح الـدين) أتـيـحت لى مـشـاهدة
ـتـخصـصـ فى جـامـعـة ع ـمثل فـى مهـرجـان ا نـفس ا

شــمس فى عــرض «عــلى جــنــاح الــتــبــريــزى وتــابــعه قــفـة)
ــشـاهــد يـسـقـط قـفـة وكـان يــؤدى دور (قـفــة) وفى أحـد ا
فى الــسـكــر لم أر فى ســكـر (كــارامـازوف) الــدائم شـيــئـاً
ؤقت الـنظرة الزائـغة اللسان مختلـفاً عن سكر (قـفة) ا
ـعـووج الـتـطـوح حـتى نـفس الـلـهجـة فى احلـديث وهى ا
لـهـجـة شـعــبـيـة مـصـريـة خـالــصـة تـذكـر بـسـكـارى األفالم
صرية كانت حتـتاج لبعض الضبط خصوصاً مع أدائه ا
لـشـخـصـيـة أجـنـبـيـة مـخـتـلـفـة الـثـقـافـة وتـعـبـر عن نـفـسـهـا

باللغة العربية الفصحى.
ــــســـرحـى عالقــــة بـــ (إيــــفـــان) اخــــتــــلق كــــذلك الــــنص ا
و(جــروشــنـكــا) بـال ســبب مــؤثــر فى درامــا الــعــرض كــمـا
ترى) إذ أثبت عالقة جسدية تامة ب (جروشنكا) و(د
قــال مـتـفـاخـراً عـلى أخـيه (إيـفــان) بـيـنـمـا هـو يـقـتـرب من
اإلعــــدام: لـــقـــد ضــــاجـــعــــتـــهـــا سـت مـــرات كـــمــــا ضـــاجع
.. فى (جــروشـــنــكــا) أيـــضــا األخ (ســمـــرديــاكـــوف) مــرتــ
ــــتــــرى) من خــــيــــاله!! فـى حــــ أن أقــــصى مــــا نــــالـه (د
(جـروشــنــكــا) قـبــلــة فــقط عــلى طــرف قـدمــهــا حــ كـان
االثنـان فى حفل صـاخب وتنـتابـهمـا حالـة سكـر شديدة!!
كـــــمــــا أن (ســـــمــــرديـــــاكـــــوف) لم يـــــلــــتـق طــــيـــــلــــة الـــــروايــــة

بـ(جروشنكا) وال فى موقف واحد.
ـسـرحى الـطـالب مـحـمـد زكى وكـنت أفـضل كـتب الـنص ا
أن أقــول (أعـــد الــروايــة لــلــمـــســرح) لــكــنــهـم كــتــبــوهــا فى
بـامــفـلــيت الــعـرض هــكـذا الــلـجــنـة الــفـنــيـة تــقـدم «األخـوة
كـــارامــازوف» عـن روايـــة «األخـــوة كــارامـــازوف» لـــلـــروائى

 أتاح
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مرونة
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هل هذه الكونتيسة شابة ? 
بتينا : 

إنها شابة كإحدى إلهات اجلمال  و لكن حسنها يضاهى ثالثتهم .
روساريو : 

خذى كيس النقود هذا جزاء لك على هذه األسطورة اجلميلة.
بتينا : أشكرك يا سيدى الكر .

مازيتو :
ـكنـنى الرؤيـة هنـا بوضـوح أكـثر  آه أيـتهـا السـماء  (مـقتربـا من بتـينا) 
صغيرتى  مـا هذا الذى أراه على وجنتيك ? (يقبلها فجأة) رفقا ً رفقاً 

لم يحدث شىء.
روساريو : 

مـازيتو  إن أخالقـك سيئـة و سلـوكك مخـز . و اآلن عزيزتـى هال أخبرتى
سيدتك بوصول الفارس دى روساريو ?

روساريو : 
أخبرنى يا مازيتو  أالحظ أنك ناجح فى عالقاتك مع النساء ...

مازيتو :
(ضاحكا) نعم نعم  إنها حقيقة .

روساريو : 
مع أن لك وجها أحمق .

مازيتو : 
كن إنكار ذلك . بالفعل  ال 

روساريو : 
ومع ذلك  ال تقاومك النساء  يعجبون بك  و حتظى بتقديرهن.

مازيتو : 
ـــكـــنـــنى أن أفـــعل أكـــثـــر يـــا ســـيـــدى . ـــزيـــد من الـــوقـت   إذا أحتـت لى ا
باألمس  حـ استدعيتنى  لـو كنت أمهلتنى عـشر دقائق لكانت سعادتى

حتققت.
روساريو : 

إنك دائـمًا تتـحدث عن العـشر الدقـائق اإلضافـية . لكن أخـبرنى كيف لك
بوجه كهذا أن حتظى بإعجاب أى سيدة  ال أستطيع أن أفهم?!

مازيتو : 
نـحـنى مـزايا إيـجـابـية . فـالـنـساء تـقـول : يـا له من أحمق إن هـذا الـوجه 

نحنى مزايا عظيمة . ازيتو  وهذا  مسك هذا ا
روساريو : 

ا . فلكل شىء وجه مشرق . ما عدا الزواج . ر
مازيتو : 

إن هذه الفكرة تؤرقك يا سيدى  لقد أصبحت تكررها كثيراً فى حديثك .
روساريو :

ـاذا يـتــصف الـنـســاء بـاحلـمق لــلـدرجـة الـتـى جتـعـلـهـم يـتـمـنــون أن يـدفـنـون
عــشــاقــهم فى زى الــزوج . كــالــعــالم الــكــريه الــذى يــقــطف وردة جــمــيــلـة و
يحرقـها فى ضوء الشـمس ليتـركها جتف وتـذوى داخل معمل جتاربه . إن

النساء تفكر بنفس الطريقة .
مازيتو : 

هم يا سيدى أنك لست متزوجاً . ا
روساريو :

ـكن أن ال  وح أدخـل فى عالقـة مع إحـدى اجلـمـيالت - وهـو أمر ال 
ــزعج حـ تــعـرف أنــنى من نـوع أجتـنــبه - ال أسـتــطـيع حتــمل رد فـعــلـهـا ا

الرجال الذين يرفضون فكرة الزواج .
مازيتو : 

حسناً  عليك إذن أن جتعلهن يظنون من البداية أنك رجل متزوج .
روساريو : 

كـننى متـزوج ? ال إن هذا يـعطى انـطبـاعا سـيئـاً و لكن هـناك شىء آخـر 
أن أفعـله . سأقـول إننى فارس مـالطة . فـاجلميع يـعرفون أن هـذا الوسام

نع الزواج  يا لها من فكرة رائعة.
مازيتو : 

وأنا سأعطى نفسى مثل هذا الوسام  عندئذ  سيكون كالنا فى مأمن.
روساريو : 

صمتا  إنها قادمة .
(تفتح بتينا الباب  و تدعو كوريساندا وأنسلم) 

بتينا : 
أيها السادة  ها هى سيدتى .

روساريو : 
(جـانبا) من هذا الـشخص الـذى يصـحبـها ? (بـصوت عالٍ) سيـدتى  لقد

وجدت نفسى هذا الصباح فى طريق قصرك مع خادمى ...
 كوريساندا : 

سيدى إنه من حسن حظك ...
روساريو : 

ضيفة فى مثل سحرك . (منحنيا) ألسعد 
كوريساندا : 

ـــزيــد مـن اجملــامالت  أؤكـــد لك أنــهـــا ســعـــادة مــتـــبـــادلــة  و لـــكن بــدون ا
أرجــوك أن جتـلس (جـانـبــاً إلى أنـسـلم) ال تــنس أن تــسـانــدنى فـى كل مـا

أقول .
( يجلس اجلميع ما عدا مازيتو و بتينا ) 

روساريو :
ـازيتـو  بـصوت خـفيض) ال تـنس أن تـؤكـد (جـانـبا) إنـها رائـعـة اجلـمال (

على كالمى .

وبـتـيـنـا) ســيـد أنــسـلم أنت اجلــنـرال كــاسـتـل فـورت زوجى الــذى وصـلت
أخبـار خاطئـة بشأن وفـاته فى بلغاريـا عندهـا لن يطلب مـنى هذا الشاب
الغريب ما أرفضه . ولكن تذكر يا أنسلم أنه عليك أن تتكلم كما أتكلم .

أنسلم : 
أمـرك يـا سـيـدتى . هل لى فى حـديـثى مـعك أن أنـاديـكى "يـا مالكـى" أمام

الشاب الغريب ? 
كوريساندا : 

ال . ارتد هذا السيف.
(تتجه نحو احلائط  حتضر سيفا و حزاما)

أنسلم : 
(جانبا) هل هذه مجرد حيلة تريد بـها أن تفهمنى أنها تعرف بحبى لها ?
ـاذا ال أكون زوجا لها ? أنا الـرجل الوحيد الذى يـرتدى مالبس أنيقة فى

نطقة . ا
كوريساندا : 

هيا ارتد قفازيك  وأعطنى يدك .
(تــقـبض عـلى يـده فـى تـبـاه  تـخــرج ضـاحـكـة  ويــتـبـعـهــا أنـسـلم حـامال

األوراق وبتينا ) 
( طـرق عـلى الـباب  تـدخل بـتـيـنا مـرة آخـرى و تـسـمح للـفـارس روسـاريو
وخـادمه مـازيـتـو بـالـدخـول . يـضـعـان قـبـعـتيـهـمـا فـوق األريـكـة . ويـدخل

اجلميع ) .
روساريو : 

ن هذا القصر يا فتاتى ? 
بتينا : 

إنه ملك الكونتيسة كوريساندا يا سيدى .
روساريو : 

ما هذه اجللبة يا بتينا ? قبيلة من الفرسان ?
بتينا :

ـتـطـيـان اجلـيـاد  يـرتـدى (تـهـرع إلى الـنـافذة) سـيـدتى  هـنـاك غـريـبـان 
أحدهما قبعة من الريش.

كوريساندا : 
أهو شاب  ذلك الذى يرتدى قبعة الريش ? 

(ينهض أنسلم)
بتينا : 

إنه شـاب  و جـميل الـطـلعـة ! و لـكن خادمه يـبـدو كمـا لـو كان أوزة تـرتدى
بزة اخلدم . إنهما يدخالن القصر .

كوريساندا : 
(الـتى اجتـهت نـحـو الـنـافـذة) إنه وســيم فــعال  يــا لــسـوء احلظ ســيــكـون
لــطــيــفـا أن أديــر رأسه  و لــكــنه حـيــنــئــذ سـيــطــلب مــنى الــزواج و لن أجـد
مبررا كى أرفض طلـبه  فأنا بالفـعل أرملة . سيـتهمنى بأنـنى امرأة عابثة

لل . . لن يفهم كم أشعر با
بتينا :

إنها أنسب ظروف للزواج .
كوريساندا : 

بـتـيـنـا  لن أسـتـطـيع الـرفض إذا طـلب مـنى الـزواج فـعال . (تـفـكر حلـظة)
نعم  وجدتها  سيد أنسلم  أنت زوجى ! 

أنسلم : 
(واثبا) آلهى العظيم ! ماذا يا سيدتى ! 

كوريساندا : 
دة ساعة أو ساعت ... طوال مدة بقاء هذا الغريب فى قصرى . نعم  
اسمع اآلن  وأنتى يا بتـينا أخبرى جميع اخلدم بذلك (تمشى مع أنسلم

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

شـاركة رائـعة لكن الـهدف هـنا هو وضع ـتنـوعة للـمسـرح القائـم على ا > إن اجملاالت ا
شـاهدة حيث ـشاركـة والدراما الـقائـمة عـلى ا خط فـاصل ب الدرامـا القـائمـة على ا

شاركة متجهًا إلى هدف تربوى وعالجى وتنموى اجتماعى. سرح فى دراما ا يكون ا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

29 من ديسمبر 2008 العدد 77

سارح الدولة. دنى  > البيت الفنى للمسرح استحدث إدارة جديدة لتولى مسئولية الدفاع ا

14

األجنحة مازالت قادرة على الطيران
بـورسـعـيـد حالة مسرحية 

ذلـك ما حاول أن يعـبر عنه اخملـرج محمد
الــعــشــرى بــاعــتــمـــاده عــلى مــجــمــوعــة من
وهوبـ ـ ب شباب وأطفال ـ حتت سن ا
الـــــعــــــشـــــريـن  ويـــــحــــــسب لـه جـــــمـع هـــــذه
سرح اجملموعـة التى جنح فى  زرع حب ا
داخلهم  وتمـكن من تدريبهم بشكل جيد
جنح الـعـشـرى وبــبـسـاطـة شـديـدة فى ملء
ــســرحى مـن خالل مــفــرداته ــ الــفــضـــاء ا
األجـــســـاد الــبـــشـــريـــة ـ األقـــمـــشــة ـ بـــعض
ــعــبـــرة ــ جنح فى تــوزيع اإلكــســســـوارات ا
سكات أفـراده  فمنه أربع فى اخلـلفيـة 
بـعــصى بـزيــهن األســود وكـأنـهـن سـاحـرات
شـريـرات تــقـلـ األجـواء الســتـمـرار الـشـر
واخلـصــام  وثـمــانـيــة من الــشـبــاب بـالـزى
ــــنـــجــــذب لـــســــحـــر ســــيـــدات األســـود ــ  ا
اخلــــــــلـــــــفــــــــيـــــــة ــ  الـــــــرافـض ألى حـــــــوار 
والــــــرافض ألى تــــــواصل  والــــــرافض ألى
فـعـل  والـرافض لــكل مـحــاوالت الـصـلح 
ومستخـدما ألطفال فى زيى أبيض ـ كناية
عـن كــونــهم مالئــكـــة أو حــمــائم ـ انــتــزعت
عـــنــهـم ـ بـــفــعـل الـــشــر ـ أجـــنـــحـــة احلـــريــة
والــتـحــلــيق  ولــتـتــبــقى واحــدة مـنــهم ـ هى
ـــمــثــلــة الــواعــدة " شــهـــد "ـ والــتى تــمــنت ا
حتـقـيق حــلـمـهـا حـتى بـعــد انـفـصـال جـنـاح
عنـهـا لتـظل تواصل الـتحـليق بـجنـاح واحد
لـتــقـوم بــدور "حـمــامـة الــسالم "  وحتـاول
فى ذات الـوقت إعادة اجلـناح الـثانى لـها ـ
فـهى تتـمـنى أن يكـون لـها ألف جـنـاح حتى
تتـمكن الـقيام بـدورها الـداعى للسالم من
أجـل حتـقـيق حـلـمـهـا الـطـفـولى ... ويـبـدو
أن احلــــلم كـــاد يـــتــــحـــقق بــــإعـــادة اجلـــنـــاح
الــثـانى لــتـواصـل دورهـا ـ بـشــكل طـبــيـعى ـ
ولـكن فى تلك اللـحظة يعـلو صوت " زمارة
الــغــارة " لــتـفــشل مــحــاولـتــهــا  وتـفــيق من
نـومهـا أو من حلـمهـا ليـعود بـنا اخملرج إلى

خندق الذعر ...
فــــــالــــــصــــــراع واضح  وأوفـق اخملــــــرج فى
اسـتـخـدامـاته لـلـونـ " األبـيـض واألسود "
ا بـينهـما من تـصارع أزلى  وما لـهما من
ــعــنى الـــذى يــهــدف إلــيه  دالالت تـــؤكــد ا
ــصـــنــوعــة من كـــذلك اســتـــغل األجــنـــحــة ا
ـكـسـوًّة بــالـلـون األبـيض  وكـذلك الــفـوم وا
أجساد األطفال بزيهما األبيض من خالل
ــــربــــوطـــة ــــدَّالة وا احلــــركــــة واخلــــيــــوط ا
ــســـرحى أل الـــفـــضـــاء ا بـــاألجــنـــحـــة أن 
ــسـتــويــ ـ األفـقى حــركــة وحـيــويـة عــلى ا
والـــرأسى ـ ويـــؤخـــذ عــــلى الـــعـــرض بـــعض
الحظات  أظنها جميعاً ترجع إلى عدم ا
دقــة الـتــنـفـيــذ  فـاإلضـاءة مــوظـفــة بـشـكل
عـام وإن عابهـا عدم دقة توقـيت نزولها أو
ــتـحـرك ســحـبــهـا  أيـضــاً الـبــروجـيـكــتـور ا
الــذى كـان مــسـلــطــاً عـلى الــبُــرقع األمـامى
لـلسـتار الـرئسى لـلمـسرح خـاصة وأن لونه
ـا قـد يـشـوب الـعـرض وال يـحـقق أحـمـر 

ا قصده اخملرج . التشتيت الذى ر
ـوسـيـقى مـعـبـرة عن احلـالـة كـذلك كـانت ا
شـاهد وساعدت فى الـنفسـية فى أغلب ا
زيــادة اإلحـــســاس بــوجـــود الــصــراع إال أن
الـتنفيذ أيـضاً قد عابهـا بعدم القدرة على
الــتـحـكم فى عــلـو أو خـفض صـوتــهـا فـيـمـا
ــــنــــاطق يــــتــــفـق مع احلــــالــــة لـــــدرجــــة أن ا

الهادئة منها جاءت صاخبة ..!
تــبـقـت اإلشـادة بـاألداء اجلــمـاعـى لـلــفـرقـة
ــا والــتى لـم تــعــبــر بــأجــســـادهــا فــقط وإ
ـشــاعــرهـا فــكـانت كــانت تــعـيـش احلـالــة 

تنعكس على مالمحها.

ــــعـــد واخملــــرج مــــحـــمــــد الـــعــــشــــرى تـــلك ا
الــــلـــــحــــظـــــة ــ حلــــظـــــة الــــغـــــارة مع صــــوت
 "صـــفـــارة اإلنـــذار" ــ لـــيـــفـــتـــتـح ـ وأيـــضــاً ـ
يـخـتــتم بـهـا عـرض "حـلـم األجـنـحـة" حـيث
شـهد الغـارة الذى رسمه بـبساطة يفـتتح 
شــديــدة داخل خــنــدق حتت األرض صـوره
ـــكــعـب ـ خــيـــمـــة ـ من الـــقـــمـــاش األســود
داخـــله كم هـــائل من الــهـــلع واخلــوف لــدى
أطـفـال احتـمـوا به  ومعـهم كـانت أم تربت
على طفلـتها من أجل أن تهد من روعها
ويبـدو أن الطفـلة قد نـامت لتنتـقل بنا إلى
حـلمـهـا البـديـهى  حلم كل األطـفـال  حلم
الــبـــحث عن األمـــان  حــلـــمــهم أن يـــهــنــأوا
بـطفـولتـهم ويـستـمتـعـوا بالـلعـب مع لعـبهم 

الـثـانيـة الـتى شـارك بـها (الـكـيـريـوجرافى)
هرجان محمد الـعشرى حيث شارك فى ا
ـــســـرحـــيـــة "مالمـــحـــنـــا" والـــتى الـــســـابق 
اعتمد فيها على التعبير احلركى أيضا..
وبـدايـة ; فـإن مـحـافـظـة بـورسـعـيـد واحـدة
من الــــبــــلـــدان الــــتى ذاقـت ويالت احلـــرب
ـصرى وعـانى أهـلـها عـلى مدار الـتـاريخ ا
نـطقة حيث تـداعيات احلروب األخـيرة با
كـانت فتـرة التـهـجيـر ثم الـعودة إلى بـلدهم
بـعد انـتصـار أكتـوبر اجملـيد وال تـزال تلك
الــفـتـرة عـالــقـة بـأذهـان مـن عـايـشـهـا  وال
يــــــزال دوىّ صـــــوت (صــــــفــــــارة الــــــغـــــارة) ـ
ـــنــذر بــقــدوم اخلــطــر ـ عــالــقــاً ــتــقــطع ا ا
بــذاكــرتــهم  .. لــذا فــجــمــيل أن يــســتــلــهم

مـهران  و " لـيلـة صاخـبة جـداً ـ بالـثامن "
ـــقـــصـــود واخملــرج ـن عـــبـــد ا لـــلـــمـــؤلف أ
أحــمــد عــزت و"زيــارة الــســيــدة الــعــجـوز ـ

الكى . بالثالث عشر" للمخرج محمد ا
ولــقـد سـجــلت جتـربــة الـنـوادى مــشـاركـات
ــيـــزة فى تــلك ــبـــدعــ لـــهم بـــصــمـــات 
التـجربة  مـنهم ; الفـنان عمـر احللوجى 
والــشـاعـر مـحــمـد عـبـد الــقـادر  والـكـاتب
وسيقى أحمد غا عبد الفتـاح البيه  وا

: ــمــثــلــ  واخملـــرج أحــمــد عــزت  ومـن ا
عــبـــيــر فـــاروق  غــريـب صــبـــحى  عــبـــيــر

منصور. 
سرحى "حلم األجنحة" والفضاء ا

مــسـرحــيـة "حــلم األجــنـحــة" هى الــتـجــربـة

ـسرح فى عـندمـا نشـرع فى احلديث عن ا
ـسـتـوى الـعام; تـسـتـوقـفـنا بـورسـعيـد عـلى ا
ـمـثل أسـمـاء كـثـيـرة لـفــنـانـ كـبـار مـنـهم ا
الـقـديـر مـحـمـود يـاسـ  واخملـرج الـكـبـيـر

سمير العصفورى  وغيرهما..
وعلى مستوى مـسرح الثقافة اجلماهيرية
فـهـنـاك ـ أيـضاً ـ أسـمـاء كـثـيـرة نـذكـر مـنـها
تـميزين "عباس أحمد رشدى اخملرج ا
إبــراهــيم  حـسـن الـوزيــر  ســمـيــر زاهـر 
أحـــمــد عــجـــيــبـــة  وغــيــرهـم.."  ومــعــهم ـ
أيـضـاً ـ نـذكر "الـكـاتب مـحـمـود عـبـد الله 
وعـبد الـفتـاح البيه  والـفنـان الشـامل عبد

القادر مرسى  وغيرهم.. "
سرحية .... ونـنتقل للـحديث عن احليـاة ا
ــومـة بــبــورسـعــيــد  تــلك الـتـى تـتــمــيـز بــد
احلــــركــــة والــــتــــواصـل والــــتــــرابط فى ذات
الــوقت  وهى مــنـتــشـرة لـتــغـطى كـل مـكـان
بـاحملـافــظـة  وعـلـى مـسـتـويــاتـهـا اخملــتـلـفـة
بــالـتـربـيـة والـتــعـلـيم  والـتــعـلـيم اجلـامـعى 
والــــــشـــــبـــــاب والــــــريـــــاضــــــة  والـــــثــــــقـــــافـــــة
اجلـــمــاهـــيــريـــة  فــالـــنــاس فـى بــورســـعــيــد
ــيـلـون لـلـفن عـامــة  ويـعـشـقـون احلـركـة
ـارسة سـرح ـ بصـفة خـاصة ـ  ويـحبـون ا
وتــلـقــيـاً  فـشــعب بـورســعـيـد شــعب فـنـان 
أذكــــــر ذلك مـن واقع مـالحـــــظــــــتى لــــــتـــــلك
احلـــركـــة عن قــــرب أثـــنـــاء فـــتـــرة دراســـتى
اجلامـعية والـتى قضيت مـنها عـام بتلك
ـــديــنـــة الــرائــعـــة ....  وقــد اســتـــضــافت ا
بـورســعـيـد مــهـرجـانــات مـخـتــلـفـة لــلـمـسـرح
ــسـرح فى دورته ومـنــهـا مــهـرجــان نـوادى ا
احلــاديـة عــشـرة  وتــشــهـد فــاعـلــيــات تـلك
ــهــرجــانــات واإلقــبــال اجلــمــاهــيـرى عــلى ا

تميز. ناخ الفنى ا هذا ا
ــســـرح من أهم الـــروافــد وتـــعــد نـــوادى ا
الــــــتى تـــــضـخ الـــــدمـــــاء اجلــــــديـــــدة داخل
ـســرحـيـة بـبــورسـعـيـد شـرايـ احلــركـة ا
ا يـجـعـلهـا دائـمة الـتـجدد بـاستـمـرار 
ودائــــمــــة الــــتــــواصل  مــــحــــافــــظــــة عــــلى
الــتـرابط بــ األجـيــال فى ذات الـوقت 
فــهى حــركـــة فــعــلــيــة  ولــيـــست شــكــلــيــة
ا واهـيـة  وهى ليـست اسـتهـالكيـة  وإ
حــركـة قـويـة مــثـمـرة تـمــارس دورهـا كـمـا

ينبغى أن يكون .   
وبــنــظــرة عــامـة عــلـى تـاريـخ تــلك احلــركـة
جنــــد أنـــهــــا قـــدمـت حـــوالى 100 جتــــربـــة
تـقريـباً منـذ بدايـتها الـرسمـية فى عام87
تميز فى معظم دورات شاركت بإنتاجـها ا
ـسـرح  بـاســتـثـنـاء ثالث مـهـرجــان نـوادى ا
دورات مــنــهـا هـى "الـرابــعــة  والـســادسـة 
ـــهـــرجـــان 26 والـــســـابـــعـــة " وقــــد ســـجل ا
مــــــشــــــاركــــــة فى  15 دورة  وبــــــهــــــا تــــــأتى
بـــــورســــعـــــيـــــد فـى تـــــرتــــيـب مـــــتـــــقـــــدم بــــ
ـــشـــاركــة مـــحـــافـــظـــات مـــصـــر من حـــيـث ا

الكمية والكيفية .
ـهـرجـان ـشـاركـات لــهـا كـانت فى ا وأولى ا
سرحيتى "طلقات حجارة األول بدمياط 
 وخــزعـبالت دونـكــشـوتـيــة "... ثم تـتـوالى
ـشـاركات تـباعـاً وشـاركت هذا الـعام فى ا
ـسرحـيتى ـهرجـان الثـامنـة عـشرة  دورة ا
" حــلم األجــنــحـة  الــبالطــوة" وخالل تــلك
ــشــاركـــات حــصــدت عــروض بـــورســعــيــد ا
حــوالى ثالثـ جــائــزة مـتــنــوعـة وشــهـادات

تقدير .
ومـن أهم تـــلك الـــعـــروض والـــتى حـــصــدت
مــعـظم اجلــوائـز نـذكــر " طـلـقــات حـجـارة ـ
ـهـرجـان األول  الـبـطـاحيـش ـ بـالثـانى  بـا
الغربال ـ بـاخلامس  إعدام فأر ـ بالعاشر
" وجـمــيــعـهــا لــلـفــنـان الــراحل عــبـد الــقـادر
لك النـار ـ بالثالث مـرسى  ونذكر " مـن 
" لـــلـــمـــؤلف رجـب ســـلـــيم واخملـــرج جـــمـــال

سرح   نوادى ا
من أهم الروافد
التى تضخ الدماء
اجلديدة
 فى شراي

سرحية احلركة ا

 «حلم  األجنحة»
عرض يجسد

ويالت 
احلروب ومعاناة
الشعوب

ناصر العزبى

> فى منـهـجـنا الـسـيـكودرامى االشـتـبـاكى نعـتـمـد علـى السـيـكـودراما الـتى تـتـعامل مع
ـشـاعـر والسـمـات واألفعـال وردود األفـعال الـنـفسـيـة عـبر عالقـة مـشاركـة مـتبـادلـة ب ا

. مثل شاهدين وا ا

نيل. سرح العائم با > د. أشرف زكى أصدر قراراً بتعي رزق إبراهيم مديراً لدار عرض ا

سرحي جريدة كل ا
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كـان : حجـرة جلـوس داخلـية واسـعة فـى قصـر الكـونتـيسـة كوريـساندا  ا
ـينـا و يسـارا . (نافـذة مفـتوحة  يـوجد أسـفلـها أريـكة كـبيرة ذات أبواب 
تزيـنها سـتائر . مكـتب صغير  مـنضدة على جـانب احلجرة مرآة مـعلقة

(.... على احلائط  سجاد  مقاعد 
يفـتح الستـار على الكـونتيسـة كوريسـاندا و هى جالـسة بينـما نرى بـتينا

مشغولة فى وضع اللمسات النهائية على شعر الكونتيسة .
كوريساندا :

لل ! ..... ماذا عـساى أن أقرأ  يـا بتيـنا ? حتى تـنته أوه  لـكم أشعر بـا
اركيز األحمق من تصفيف شعرى ? ناولـينى تلك األشعار التى كتبها لى ا
كـتب . تلقى كوريساندا نظرة ........... (حتـضر بتينا األوراق من فوق ا
نضدة و قد فرغ صبرها)  ال  خاطفة على األشعار  ثم تلقى بها فوق ا

اذهبى و استدعى الكاتب .
 (تـتجه بتينا نـحو الباب  و تسـتدعى أنسلم  يدخل أنـسلم  يقترب من
الـكونتيسة و ينحنى فى حتيتها) . طاب صباحك يا سيد أنسلم .... أوه

 اعذرنى لكن ماذا يعنى ذلك? ما لون شعرك ? 
أنسلم : 

أشقر غامق يا سيدتى .
كوريساندا : 

البد أنك تمزح  لقد كان أسود داكناً باألمس .
أنسلم :

(متحرجا) إنك مخطئة يا سيدتى الكونتيسة .
كوريساندا : 

أؤكــد لك  يـا ســيـدى الــكـاتـب  لـقــد كـان أســود كـلــون الـغــراب . مـا الـذى
يدفعنى إلى خداعك? هال فرغت يا بتينا ? 

بتينا : 
تقريبا يا سيدتى .

أنسلم :
أهناك شىء آخر تريدين محادثتى فيه سيدتى الكونتيسة ? 

كوريساندا : 
آه  معـذرة  أرجوك أن جتلس. (يجلس) . هاك هـذه الرزمة من األوراق
التى وصلت بـاألمس عن طريق البريد. (تـناوله أوراقا كانت قد التقطتها
ـرفـوعة عـلى . لـقد من فـوق منـضدتـها) إنـهـا بـشأن الـدعـوى القـضـائيـة ا
قـضيت أغلب ليـلتى أفحص هذه األوراق  أتعـرف ماذا وجدت ? إننى قد

خسرت  50ألف فرنك .
أنسلم : 

مــعــذرة يــا ســـيــدتى  الــعــكس هــو الــصــحــيح  فــقــد (الــذى فـتح األوراق) 
كسبتى .

كوريساندا : 
(مـنـفجـرة من الـضحك) آه  جـمـيل جـدا  ... هل كـان هـنـاك شىء آخر

أود إخبارك به ? ال يهم .
أنسلم : 

(جانبا) أتراها قد عرفت حقيقة مشاعرى نحوها ? 
كوريساندا : 

نعم . هناك أمر يجب أن أحدثك فيه .
أنسلم : 

مدام ? (جانبا) إنى أرجتف خوفا من أن يستثير حبى غضبها .
كوريساندا : 

لقد قررت أن أكتب وصيتى .
أنسلم : 

أحقا سيدتى ? 
كوريساندا : 

ـلل غـدا  أو بعـد غـد عـلى أقـصى تقـديـر . سـأموت سـيقـتـلـنى الـشعـور بـا
حتما بهذا الشعور .

أنسلم : 
ـلل والضجر فى هذا القصر الرائع  وأنت جميلة  سيدتى  أتشعرين با

ثرية وأرملة?!.
كوريساندا : 

لل . بتينا  اشرحى للسيد أنسلم أسباب شعورى با
بتينا : 

لل ألنـها جمـيلـة  ثريـة وأرملـة. إنهـا أسباب سيـدى  إن سيـدتى تشـعر بـا
لل ألنـها ال تـتمـنى أمـنيـة إال وحتقـقت  ما من كـافـية جـدا. فهى تـشعـر بـا
رغـبة و لدت داخلـها إال و تمكـنت بفضل ثروتـها الضخـمة من تلبـيتها  ما
مـن رجل إال وأسـره جـمــالـهــا  ومـا من حـبــيب تـمــنـته زوجــا إال و مـكـنــتـهـا

حريتها من حتقيق هذه األمنية .
كوريساندا : 

(متنهدة ) آه  إن كلماتها تقطر صدقا ! (يسمع ضجيج خيول باخلارج)

الفاكهة احملرمة
مسرحية من فصل واحد

جورج جاى سميث
ترجمة

الكونتيسة   كوريساندا      -     بتينا       الوصيفة      -  أنسلم    كاتب يعمل لدى الكونتيسة  -
    روساريو   غريب  - مازيتو     خادمة

الشخصيات 

ـسـرحيـات الـتى نشـرت فى كـتاب"20 مسـرحـية الـفـاكهـة احملـرمة لـلـكاتـب األمريـكى جـورج جاى سـمـيث هى واحدة من ا
سرحـية مستـوحاة من أحد األعمـال التى كتـبها الكـاتب الفرنسى مسرحيـة معاصـرة من مسرحيـات الفصل الواحـد". وا

أوكتاف فيليه.
ـسـرحيـات الـطويـلـة التى ـسـرحيـات الـتى تدور أحـداثـها فى فـصل واحـد عـلى عكس ا مسـرحـيات الـفـصل الـواحد هى ا
تمتـد أحداثها عبـر عدة فصول. وبـالتالى تتسم مـسرحيات الـفصل الواحد بأنـها أكثر بـساطة إذ تدور فى عدد أقل من

ثل واحد). سرحيات إلى  مثل (الذين يصل عددهم فى بعض ا شاهد وحتتاج عددا أقل من ا ا
سرح فـقط ولكن أيضا فى سرحيـات الطويلـة على خشـبة ا وال يظهـر االختالف ب مسـرحيات الفـصل الواحد وبـ ا
سرحـيات الطـويلة عـادة تنشـر كل منهـا فى كتاب مـستقل أمـا مسرحـيات الفـصل الواحد فـعادة ما تـنشر فى الـنشر. فـا

مجموعات.
تـفرعـة من مسـرحيات ويـذكر أنه فى الـسنـوات األخيرة قـد نشـأت مسـرحيـات العشـر دقائق كـأحد األجـناس األدبـية ا

سرحى. الفصل الواحد. ويظهر هذا بشكل كبير فى مسابقات التأليف ا
ـكن الـقـول إن نـشـأة مـسـرحـيـات الفـصل الـواحـد قـد ارتـبـطت بـنـشـأة الـدرامـا نـفـسـها.ولـعل ومن الـنـاحـية الـتـاريـخـيـة 
سـرحية الساخرة التى كتبها يوربيديس والتى حملت عنوان "العمالق"  CYCLOPS هى خير مثال على هذا الشكل ا

سرحى. ا

 تأليف 

 رحاب اخلياط 
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سرحية. صطلحات ا ليجى مقدمة البرامج بإذاعة الشباب والرياضة تقوم حاليا بتسجيل برنامج جديد حول ا > عزة ا
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فريد:
طرها بقبالته) حكمت. )

الزوجة:
فريد... إنك مجنون.

فريد:
احلب دائما مجنون.

الزوجة:
(تتملص من ذراعيه) ولكن.. ولكن زوجى.

فريد:
إنه فى أحضان امرأة أخرى.

الزوجة:
إنك نذل.

فريد:
ال حتـاولى إنــكـار آدمـيـتك... إن الـطــ الـذى خـلـقت مـنـه خـلـقت أنت مـنه

أيضا (يقبلها فى حرارة).
الزوجة:

(تتراخى ب ذراعيه) إنى أحب نذالتك... (تقبله) أحبك... أحبك...
نظر الرابع ا

دير يتحدث إلى شخصية كبيرة) دير مرة أخرى.. ا (مكتب ا
دير: ا

شروع كله متوقف على توقيعك. إن ا
الشخصية الكبيرة:

ولكنى ال أستطيع أن أوقع على سرقة.
دير: ا

هذه جتارة يا باشا.
الشخصية الكبيرة:

هذه أبواب غير مشروعة للتجارة.
دير: ا

أنسيت أننا قد دخلنا من هذه األبواب مراراً?!
الشخصية الكبيرة:

لقد تغيرت األوضاع اآلن.
دير: ا

تغيرت فى مصلحتنا.
الشخصية الكبيرة:

(يلوذ بالصمت)
دير: ا

إن كل حلـظة تـمر اآلن تـكـلف ألوف اجلـنيـهات (من طـرف عينه) وال أظن
أن هـــنــاك كــثـــيــرين فى هـــذه الــبــلـــد يــرفــضـــون هــذه األلــوف (بــنـبـرة ذات
مـعـنى)... وقـد يــكـون الــربح أكـثــر من مـجــرد ألـوف... أن هــذا الـتـردد لن

يفعل أكثر من أن يضيع علينا فرصتنا ويعطى خيرنا لغيرنا.
الشخصية الكبيرة:

حتتقرين كل هذا اجلمال?!
الزوجة:

أحتـقـر ضـعـفى الـذى بـاع اجلـمـال حلب كاذب... لـقـد تـزوجـته وهـو فـقـير
يـســتـجــدى ثـمن الــتـبغ الــذى يــدخـنه... تــزوجت الـرجـل الـذى تــخـيــلـته فى
كافح فـإذا بهذا الـرجل يتكـشف لى عن لص.. يتمـلقنى لـيسرقنى خلـقه ا
ويقـبـلنى لـيـختـلس حـافظـتى كـنشـالى الـشوارع... لـقـد بنـيت مـجده الـباذخ
طوال هذه السن اخلمس واقـتلع هو قلبى من اجلذور.. لقد كنت الباب
ـطـيـة الـتـى ركـبـهـا إلى غـرضه من أقـرب الـذى وصل مــنه إلى أغـراضه وا

طريق.
فريد:

لقد بدأت حياتك بتجربة قاسية.
الزوجة:

(فى مرارة) وتعلمت درسا كبيراً.
فريد:

أما زلت حتبينه.
الزوجة:

إنى أحتقره.
فريد:

إن احتقارى ينبع من النفور.
فريد:

(يقـترب منـها ويشـعل سيجـارتها فى رقة)... تـناسيه... إن الـنسيـان أكبر
لطمة لرجل... تـذوقى احلياة كما لو كنت وحدك (يـنظر إليها نظرة ذات

معنى).
الزوجة:

(تبتسم).. أتداوى اجلحيم بجحيم?
فريد:

ليس فى احلياة إال اجلحيم (يناديها بعينيه فى توسل).
الزوجة:

إنك أفعى.
فريد:

وسمى ترياق.
الزوجة:

(تبعده فى رفق) تذكر أنك تخاطب زوجة....
فريد:

أنى أخاطب امرأة (يحتضنها فى عنف).
الزوجة:

(صارخة فى خفوت) فريد.
«آراء ألندريه مورو

ـ ما النصيحة إال اعتراف
ـ االعتراف باخلجل هو بدء زواله

أندريه مورو»

حسناً سأفكر فى األمر.
دير: ا

فكر هنا (يقدم له الورق والقلم) فكر بيديك... إن الوقت يجرى.
الشخصية الكبيرة:

يتردد ثم يوقع.
دير: ا

. (يتنفس فى ارتياح) اآلن أصبحنا صديق
الشخصية الكبيرة:

?!.. إنى أشك فى هذا... يـخيل إلى أنك ال (يـنظر إلـيه مرتابا) صـديقـ
تتورع عن بيع هذه الصداقة إذا وجدت من يدفع الثمن.

دير: ا
إلى هذا احلد فقدت ثقتك بى يا باشا?!

الشخصية الكبيرة:
لــقــد بــعت أمــامى ماليــ الــنــاس فى ســبــيل بــضــعــة جــنــيــهـات فــأى شىء

ناسب. نعك من بيعى إذا وجدت الشارى ا
دير: ا

إن النـاس الذين تـتحدث عـنهم يـبيـعون أنفـسهم بـالقروش... الـفقـير الذى
يـنــوء ضــمـيــرك بـالــعــطف عـلــيه يــقــتل أخـاه بــفــأس فى سـبــيل قــيـراط من
األرض وحـزمة من الـبرسـيم... إن الرحـمة رذيـلـة ال معـنى لهـا ومحـاباة ال

تقرها طبيعة شرعتها القتل.
الشخصية الكبيرة:

محاباة... أال تظن أننا سنحتاج إلى هذه احملاباة يوما ما?.
دير: ا

سنحتاج إليها ولن جندها إال فى الكتب.
الشخصية الكبيرة:

(يصمت حلظة ثم يغمغم).. من يدرى فقد تكون على صواب.
نظر اخلامس ا

نظر هنـدس العاطل الـذى تقدم لـلشركـة فى ا (فى منـزل فريد حسـنى ا
األول)
فريد:

(ينادى على زوجته) إحسان... أعدى فنجانا من الشاى.
إحسان:

لقـد مر علـيك يومان ال تـأكل إال اخلبـز والشاى... أال تأكـل شيئـاً... شيئاً
يقيم أودك.

فريد:
وت جوعا.. إنك تعلم الكفاية. وطفلى... أتركه 

إحسان:
يا إلهى... أما لهذه احلال من آخر.. هل ذهبت إلى قاسم بك?.

فريد:
نـــعم وأعـــطـــانى وعـــدا كــكـل يــوم (يـصــر عــلى أســنــانه) يـــبـــدو أن الـــطــرق

ستقيمة ال تؤدى إلى شىء. ا
إحسان:

ال تفقد األمل.. فما زالت هناك حلول كثيرة.
فريد:

(فى تهكم)... حلول كثيرة.. حقا.
إحسان:

نعم ما زال هناك أم بك وعلى بك وفوزى بك.
فريد:

كل هؤالء رءوس واحدة وتفكير واحد.
إحسان:

ماذا تعنى?
فريد:

كل هؤالء رءوس األفعى.
إحسان:

أنت تهذى.
فريد:

ليتنى عرفت هذا الهذيان من زمن.
إحسان:

وماذا ستفعل اآلن?.
فريد:

سـأشـرب فــنـجـانـا من الـشـاى... (هـامـسـا إلى نـفسه) وأقــلم رأس األفـعى
(يصر على أسنانه).

نظر السادس ا
ديـر فى فراشه.. همـسات.. ليـست ب رجل وزوجته (منـتصف اللـيل... ا

نور أحمر خافت... زجاجات خمر على األرض..)
يــفـتـح الـبــاب فى حــذر.. ثم تــدوى عــدة طــلــقــات نـاريــة وتــســمع حــشــرجـة

وجسم ثقيل يرتطم األرض.. وصوت أجش يغمغم.
ـ لقد قتلته... لقد قلمت رأس األفعى...

 

> اخملرج خالد موسى يجرى حالياً بروفات مسرحية «طفل زائد عن احلاجة» للمؤلف العراقى على الزيدى لفرقة نادى مسرح شب الكوم.
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> ويـجمع بـ العـروض التى تـقدم عن نص يـتكـون من مشـاهد مـكتـوبة وب
شاهدون مشـاركون حقيقـيون فى هذه العروض ـساحات التمـثيلية احلـرة. وا ا

قراطية اختيار القضية التى يدور حولها العرض.  ارسة د نحهم متعة 

سرحي جريدة كل ا
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مسرحية من فصل واحد و 6 مناظر
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> د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قرارا بتجديد تكليف د. خالد سرور باإلشراف على مركز التصميم اجلرافيكى بالهيئة.
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ـشــاهـد الـعـالجـيـة > مـن خالل األسـالــيب الـعالجــيـة الــسـيــكـودرامــيـة أبـنـى ا
احلــيـاتـيـة الــواقـعـيـة مـن خالل دراسـتى لـلــتـاريخ الـتـطــورى ألعـضـاء األسـرة

نسوجة ب هؤالء األعضاء. وشبكة العالقات ا

سرحي جريدة كل ا

29 من   ديسمبر 2008 العدد 77
ـنـهج السـيكـودرامى االشـتبـاكى ال يـتعـامل مع فئـات تـعانى أمـراضًا نـفـسيـة تتـطلب > ا
ـتـعـة وجــود خـبـراء مـعـاجلـ لـكـنه يـسـتـنـد إلى عــرض مـسـرحى تـتـوافـر له عـنـاصـر ا

السمعية والبصرية وعناصر اإلبهار كافة.

> مسرحية «سابع أرض» للمخرج سامح مجاهد تشارك حاليا فى فعاليات مهرجان سوسة بتونس.
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دير: ا
نعم منصور باشا.

فريد:
(فى دهشة).. لقد أتيت من أجل وظيفة.

دير: ا
نعم.. نعم.. لقد أعددنا كل شىء وستتسلم عملك غداً.

فريد:
(يـنظـر حـوله فـى حـيرة ثـم يـقدم شـهـاداته) هــذه شـهــادة الـهـنــدسـة الـتى
حصلت عـليها فى عام  1940وهذه شهادة أخرى بـثالث سنوات قضيتها

ران فى اجليش اإلجنليزى. فى ا
دير: ا

ال داعى لــلــشـهــادات... إن شـهــادة الـبــاشــا عـنك فــيــهـا الــكـفــايـة... حلــظـة
واحدة (ينظر إلى االسم).

فريد:
فريد حسنى.

دير: ا
فريد حمدى.

فريد:
فريد حسنى... اسمى فريد حسنى.

دير: ا
مــعــذرة يــبـدو أن هــنــاك خــطـأ (يــظـهـر عـلـيه احلــرج ويـصـمت حلـظـة ثم
يبـسط الشـهادة أمـامه ويبـحث عن شىء يتـعلل به)... أنت أخـصائى فى
هنـدسة الكـهرباء... لـقد التـبس على األمر... إنـنا فى حاجـة إلى مهندس

ميكانيكى.
فريد:

ـيكـانـيـكا (يـشيـر إلى ورقة (مـبادرا) لـقـد حـصلـت على شـهـادة أخـرى فى ا
لف). أخرى فى ا

دير: ا
آه هـذا صـحـيح (يـفـكـر حلـظة)... ولـكـنــنـا فى حـاجـة إلـى خـبـرة... خـبـرة

خاصة..
فريد:

دير. لقد اشتغلت سنة فى مصنع نسيج.. وهذا تقرير ا
دير: ا

آه (يفكر)... ولكن ماكينات الصوف غير ماكينات احلرير (يسعل).
«ال قوة إال قوة الضمير

وال مجد إال مجد الذكاء»
فيكتور هوجو

فريد:
وقف) إنـى لم أجـد الـبـاشـا الـذى يــتـوسط لى ولـكـنى أظن أن (وقـد فـهم ا

هذه الشهادات...
دير: ا

ال.. ال يا ابنى أنا ال تهمنى الوساطات وال أقيم وزنا إال للكفاءة.
فريد:

أال تكفى كل هذه الشهادات لتدل على كفاءتى..
دير: ا

أنـا فـى الـواقـع.. إنى... مـرتــبط بــعــقــود مع مـهــنــدســ أجـانـب وهـذا كل
شىء.
فريد:

فـــهـــمت (فـى نــغــمــة ســاخــرة)... إنك مـــعـــذور (يــجــمع أوراقه ويــتــأهب
للخروج)

دير: ا
ولـكـنى سـأفـتح قـريــبـا أقـسـامـاً جـديـدة وأوظف بــهـا مـهـنـدسـ مـصـريـ

وحينئذ....
فريد:

متشكر (يخرج وهو ينحنى لالثن فى احتقار)
دير: ا

صـنع فى الواقع ال (يـبحث عن عذر يـبرر به تصـرفه أمام الزائر)... إن ا
يــســـتــطــيع أن يـــوظف كل الــكـــفــاءات وإذا فــتـــحت بــابى لـــكل طــارق فــإنى

سأفلس بعد أيام.
الزائر:

بالطبع.
دير: ا

(فى عـصـبـيـة)... وإنــصـاف أى إنــســان سـيــكــون عـلـى حـســاب ظــلم آخـر
وهكذا... ال مفر من الظلم.

الزائر:
هذا صحيح.

نظر الثانى ا
(بـار بـشارع عـمـاد الدين... فـريـد حمـدى وهـو شاب المع الـشـعر يـجلس

وائد وقد مال على أصدقائه وانهمك فى احلديث) على إحدى ا
فريد حمدى:

. ما رأيك فى هات العين
الصديق:

ماستان... لؤلؤتان... حمراوان.
فريد حمدى:

والصدر والساق واخلصر.
الصديق:

كهرمان ومرجان.
فريد حمدى:

ما رأيك فى ليلة من ليالى كليوباترة.
الصديق:

 أنــا أعـبــد تـلك الـلــيـلـة... (يـنـظـر إلـيه فى ريـبة) ولـكن من أيـن لك بـهـذه
الليلة وأنت مفلس.

فريد حمدى:
مفلس... من قال إننى مفلس!... (يريه احملفظة).

الصديق:
(جتحظ عيناه)... إيه ده ما هذا الثراء?!.

فريد حمدى:
رتب الذى سأقبضه غداً. أمال... ولسه ا

الصديق:
أى مرتب.

فريد حمدى:
مرتب مهندس فخرى عظيم بشركة كبيرة.

الصديق:
مـهـنـدس فـخــرى عـظـيم... كـده مـرة واحــدة... بال شـهـادات وال مـؤهالت

وال...
فريد حمدى:

اشـرب هـذه الـكـأس فى صـحـة مـنـصـور بـاشـا (وعـينـاه تـلتـمـعان) وزوجـة
منصور باشا.

الصديق:
إلهام.

فريد حمدى:
نعم يا أستاذ... تعلم كيف تدخل البيوت من أبوابها.

الصديق:
من أبوابها اخللفية.

فريد حمدى:
ــعــتــمـد عــلــيــهـا فى ـؤهالت ا مـن سـقــوفــهـا إذا دعــا األمــر... فــهـذه هـى ا

احلياة.
الصديق:

يا فريد زمانك.
فريد حمدى:

ـديـر الــهـمـام الـذى عــيـنـنى ســكـرتـيـره اخلـاص وكـأسـا أخـرى فـى صـحـة ا
ه. ووكيله وكا سره والكلب األم على حر

الصديق:
دير (يقرعان كأسيهما). وثالثة فى صحة مرات الباشا ا

فريد حمدى:
إن الذكاء يكلف صاحبه كثيرا.

الصديق:
ويكلف الغير أكثر.

فريد حمدى:
وهذه أيضا... دعنا نعيش ليلة أخرى.

رأة فى األصل كثيرة النسيان» «ا
ترونيه

نظر الثالث ا
ـدير فى روب حريرى (غرفـة االستقبـال فى بيت مدير الـشركة... زوجة ا

أزرق تدخن وفريد حمدى يرمقها فى افتتان)
الزوجة:

إن هـذه هى السـنـة اخلامـسة لـزواجنـا... السـنة اخلـامسـة للـجحـيم الذى
أعيش فيه... إنى أحتقر نفسى.

فريد:

الباب اخللفى
 نص مجهول للدكتور مصطفى محمود
مسرحية من فصل واحد و 6 مناظر

تقد 
شعبان يوسف

نظر األول ا
(غــرفــة مــكــتب أنــيــقــة... مــديــر الــشــركــة يـتــحــدث إلى زائــر مـن رجـال

األعمال... يدق جرس التليفون)
دير: ا

(يـرفع الـسـمـاعـة) آلو.. ســعـادة الـبــاشـا.. أهال وســهال... ال أعـرف كـيف
أعــبـر لك عن شــكـرى.. لـقـد  كـل شىء عـلى مـا يــرام بـفـضل مــعـونـتك..
ــاكــيـنــات وركــبت وجــربت واخلــيــوط اجلــديــدة فى طــريــقـهــا إلى وصــلت ا
ــصـانع... مـاذا? مـهـنـدس جـديـد... أن وظــائـفـنـا اخلـالـيـة حتت أمـرك يـا ا
بـاشا... ال تـهم الشـهـادات... أن وصيـة سعـادتك أكـبر شـهادة.. اخلـبرة...
ـران... ال ال .. لـيس هـنـاك مـانع اخلـبـرة يــسـتـطـيع أن يـكـسـبـهـا عــنـدنـا بـا
ـرة... إنى أرحب به كـثيـرا... ما اسـمه.. فـريد... فـريد حـمدى (يـكتب با
االسم أمـــامه)... أنـــا حتـت أمـــره فى أى حلــــظـــة... الـــعـــفــــو يـــا بـــاشـــا أى
خــدمــة... أوروفــوار (يـضع الــسـمــاعـة ثـم يـســتـأنف حــديـثه مـع الـزائـر)
وهــكـذا تــرى يـا عـزيــزى أن سـعــر الـقــمـاش قــد ارتـفع إلى الــضـعف.. وفى
فـلـسـطــ واألقـطـار الــشـقـيــقـة إلى الـثـالثـة أضـعــاف فال مـعـنى لـالنـتـظـار

كن أن تدخل إلى جيوبنا تنساب إلى جيوب الغير. وترك األلوف التى 
الزائر:

نوع كما تعلم. ولكن التصدير 
دير: ا

ـنوع إذا عـرفت طريـقك جيـدا... فهـنا أبـواب فى اخللف ال ليس هـناك 
يقف عـلـيهـا القـانـون... أبواب صـغيـرة فى اخلـلف تسـتطـيع أن تـصل منـها

إلى أغراضك كما تصل يدك هذه إلى فمك.
الزائر:

ماذا تعنى بالضبط?.
دير: ا

أعنى بالضبط أن عليك أن تستخرج إذن تصدير من السوق السوداء.
(يدخل أحد السعاة) ـ هناك شخص اسمه فريد أفندى يسأل عنك.

دير: ا
أدخله حاال.

(يخرج الساعى ثم يعود وأمامه شاب رث الثياب يحمل حزمة أوراق)
دير: ا

أهالً وسهالً.. تـفضل (يـقدم له كـرسيا)... لقـد كـلمـنى الـبـاشا عـنك مـنذ
دقائق.
فريد:

(فى استغراب)... الباشا!!

يـرقد اآلن الدكـتور مصـطفى محـمود طريح الـفراش بعـد رحلة مع الـثقافة واألدب والـفن والعلم
والدين طويـلة وهو اآلن ال يقابل أحداً ويرفض إجراء أى حوارات وهـناك مسافة ملحوظة من
الزمن اختفى فـيها الدكتـور مصطفى مـحمود وصمت عنه اإلعالم بـعد أن كان منتـشراَ بأشكال
ان) وأزعـم أن العـدد اخلاص الذى أصـدرته مـجلة متـعددة عـبر بـرنامـجه الشـهيـر (العـلم واإل
(الـشموع) الـتى يرأس حتـريرها الـشاعر أحـمد الشـهاوى قـد سلطت الـضوء مرة أخـرى على هذا
ـفـكـر الذى مـهـمـا اخـتـلـفت مع كـثـيـر من أفـكـاره إال أنـنـا ال نـفـكر أنـه علـى مدى ـبـدع وا الـفـنـان ا
ثيرة للجدل خمسة عـقود قد مأل الدنيا وشـغل الناس بقصصه وروايـاته ومسرحياته وكتـبه ا
بــدايــة من كـتــابه (الــله واإلنــسـان) الــذى صــدر فى عـام   1957حــتى كــتــبه األخــرى (حـوار مع
لـحد) (التـفسير الـعصرى لـلقرآن) وهذا األخـير قد أثـار زوابع من عدة تيـارات منها صـديقى ا

عتدل ولنا فى كل اجتاه دليل. العلمانى ومنها السلفى ومنها ا
ـتـنـوع كـوم آخـر فالـذى يـتـصـفح مـجالت وصـحف زمن ـتـعـدد وا كل هـذه الـكـتب كـوم وإبـداعه ا
اخلـمسـيـنيـات سـيجـد ـ بـالفـعل ـ أن مـصـطفى مـحـمود شـغل كـثـيراً من مـسـاحات هـذه الـصحف
ـكن أن يـتـحـمس لـهـذه وأزعم أن نـصف إنـتـاجه الــقـصـصى لم يـجـمع بـعـد وال أعــرف من الـذى 
القـصص التى تـعبـر تعـبيـراً دقيقـاً عن مـصطفـى محـمود الشـاب والذى انـقلب عـلى نـفسه فـيما
). خـاصـة كـتابـه (الله واإلنـسـان) الـذى صودر ـ بـعـد وكـتب كـتابه (رحـلـتى مع الـشك إلى الـيـق

آنذاك ـ  ولم ينشره مرة أخرى على اإلطالق.
ومصـطفى محمود من مواليـد شهر ديسمبر  1921وحصل عـلى بكالوريوس الطب وعمل طبيباً
بـالـفعل وقـد بـدأ نشـر إبـداعاته وكـتـاباتـه فى صحف الـيـسار واجملالت الـلـيبـرالـية أخص مـنـها
نـظمات الشـيوعيـة الكبرى ) وهى اجلـريدة النـاطقة بلـسان (حدتـو) إحدى ا الي جـريدة (ا
وقـد نـشــر قـصـصـاً ومـسـرحـيـات من فـصل واحـد فـى هـذه الـصـحف.. وقـد عـثـرنـا عـلى أحـد هـذه
ـرحلة وأيضاً تنم عن تفكير كوكبة من عبرة عن مصطفى محمود فى هذه ا النصوص الـدالة وا
الـنـجـوم الـصاعـدة فى تـلك الـفـترة مـثل يـوسف إدريس وصالح حـافظ ومـحـمد يـسـرى أحـمد

وغـيــرهم وكــلـهم مــتــخـرجــون فى كــلـيــة الـطب وهــذا الــنص الـذى بــ أيـديــنــا وهـو عــبـارة عن
مسرحيـة من (ستة منـاظر) حتت عنوان (الـباب اخللفى) مـنشورة فى دورية (قـصص للجميع)
سرحـية هو توجه واقعى إال أنـها تعبر العدد  11ـ أغسطس  1950ورغم أن التوجـه الفنى فى ا
سرحية سرحيـة التى ينطوى عليها هـذا الشاب ـ آنذاك ـ وكأن ا عن الروح الفنـية واحلكائية وا
ـسـرحيـة إدانـة حادة ـرء ويشـتـرى وتعـتـبر ا إدانـة صارخـة لـهذا الـزمن الـفـاجر الـذى يـباع فـيه ا
وشبه مباشـرة للفساد واخلراب اللذين كانـا يعمان ويغرقان البالد ونـلمح فى نهايتها الدعوة إلى
ـسلح واالغتيـال الفردى وهـذه دعوة كانت مـتأججة ومـطلوبـة ومنتشـرة والذى يقرأ الـكفاح ا
ـعـنى أشــهـر هـذه الـقـضـايـا اغـتـيـال (أمـ فى صـحف هـذه األيـام سـيـجـد قـضــايـا كـثـيـرة بـهـذا ا
سرحيـة توحى بأن مصطفى محمود تهمـ فيها وهذه ا عثمان) الـذى كان أنور السادات أحد ا
كان مـتأثـراً بهـذه التـوجهـات وإذا انتـفت الدالئل الـوثائـقيـة على أنه كـان ينـتمى ألى فـصيل من
الـفـصـائل اليـسـاريـة بشـكل تـنـظيـمى ولـكن هـذا الـنص ـ علـى وجه اخلصـوص ـ يـدل عـلى الروح
الثـورية والـوثابة الـتى كان يـتمـتع بهـا الشـاب مصـطفى محـمود والـذى كتب نـصوصـاً مسـرحية
هامـة فيـما بعـد أشهرهـا مسرحـية (الزلـزال) والتى كتب عـنها د. جـابر عصـفور دراسة طـويلة

وقام بعرضها وتمثيلها فنانون كبار..
سرحى النـادر وهذا النص يكتسب وفى عيد ميالده الـسابع والثمانـ نهدى القراء هـذا النص ا
أهـمــيـة ألن كـاتـبـه هـو الـدكـتــور مـصـطــفى مـحـمـود أوالً ثـم إن الـنص يـدل عــلى اجتـاه جـيل من
ـلكى بـالفن واألدب هـذا ثانـيا أما الشـباب أراد أن يـعبـر عن سخـطه وعنـفه فى مواجـهة العـهد ا
رحـلة البـعيدة غـائباً عن إدراك مـحبى وقراء مـصطفى ا يكـون هذا اجلانب فى تـلك ا ثـالثاً فـر

محمود.
نتمنى للدكتور مصطفى محمود الشفاء وطول العمر ونقول له: كل سنة وأنت طيب.
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> د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قرارا بتجديد تكليف د. خالد سرور باإلشراف على مركز التصميم اجلرافيكى بالهيئة.
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ـشــاهـد الـعـالجـيـة > مـن خالل األسـالــيب الـعالجــيـة الــسـيــكـودرامــيـة أبـنـى ا
احلــيـاتـيـة الــواقـعـيـة مـن خالل دراسـتى لـلــتـاريخ الـتـطــورى ألعـضـاء األسـرة

نسوجة ب هؤالء األعضاء. وشبكة العالقات ا

سرحي جريدة كل ا

29 من   ديسمبر 2008 العدد 77
ـنـهج السـيكـودرامى االشـتبـاكى ال يـتعـامل مع فئـات تـعانى أمـراضًا نـفـسيـة تتـطلب > ا
ـتـعـة وجــود خـبـراء مـعـاجلـ لـكـنه يـسـتـنـد إلى عــرض مـسـرحى تـتـوافـر له عـنـاصـر ا

السمعية والبصرية وعناصر اإلبهار كافة.

> مسرحية «سابع أرض» للمخرج سامح مجاهد تشارك حاليا فى فعاليات مهرجان سوسة بتونس.

سرحي جريدة كل ا

 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf
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29 من   ديسمبر 2008 العدد 77

دير: ا
نعم منصور باشا.

فريد:
(فى دهشة).. لقد أتيت من أجل وظيفة.

دير: ا
نعم.. نعم.. لقد أعددنا كل شىء وستتسلم عملك غداً.

فريد:
(يـنظـر حـوله فـى حـيرة ثـم يـقدم شـهـاداته) هــذه شـهــادة الـهـنــدسـة الـتى
حصلت عـليها فى عام  1940وهذه شهادة أخرى بـثالث سنوات قضيتها

ران فى اجليش اإلجنليزى. فى ا
دير: ا

ال داعى لــلــشـهــادات... إن شـهــادة الـبــاشــا عـنك فــيــهـا الــكـفــايـة... حلــظـة
واحدة (ينظر إلى االسم).

فريد:
فريد حسنى.

دير: ا
فريد حمدى.

فريد:
فريد حسنى... اسمى فريد حسنى.

دير: ا
مــعــذرة يــبـدو أن هــنــاك خــطـأ (يــظـهـر عـلـيه احلــرج ويـصـمت حلـظـة ثم
يبـسط الشـهادة أمـامه ويبـحث عن شىء يتـعلل به)... أنت أخـصائى فى
هنـدسة الكـهرباء... لـقد التـبس على األمر... إنـنا فى حاجـة إلى مهندس

ميكانيكى.
فريد:

ـيكـانـيـكا (يـشيـر إلى ورقة (مـبادرا) لـقـد حـصلـت على شـهـادة أخـرى فى ا
لف). أخرى فى ا

دير: ا
آه هـذا صـحـيح (يـفـكـر حلـظة)... ولـكـنــنـا فى حـاجـة إلـى خـبـرة... خـبـرة

خاصة..
فريد:

دير. لقد اشتغلت سنة فى مصنع نسيج.. وهذا تقرير ا
دير: ا

آه (يفكر)... ولكن ماكينات الصوف غير ماكينات احلرير (يسعل).
«ال قوة إال قوة الضمير

وال مجد إال مجد الذكاء»
فيكتور هوجو

فريد:
وقف) إنـى لم أجـد الـبـاشـا الـذى يــتـوسط لى ولـكـنى أظن أن (وقـد فـهم ا

هذه الشهادات...
دير: ا

ال.. ال يا ابنى أنا ال تهمنى الوساطات وال أقيم وزنا إال للكفاءة.
فريد:

أال تكفى كل هذه الشهادات لتدل على كفاءتى..
دير: ا

أنـا فـى الـواقـع.. إنى... مـرتــبط بــعــقــود مع مـهــنــدســ أجـانـب وهـذا كل
شىء.
فريد:

فـــهـــمت (فـى نــغــمــة ســاخــرة)... إنك مـــعـــذور (يــجــمع أوراقه ويــتــأهب
للخروج)

دير: ا
ولـكـنى سـأفـتح قـريــبـا أقـسـامـاً جـديـدة وأوظف بــهـا مـهـنـدسـ مـصـريـ

وحينئذ....
فريد:

متشكر (يخرج وهو ينحنى لالثن فى احتقار)
دير: ا

صـنع فى الواقع ال (يـبحث عن عذر يـبرر به تصـرفه أمام الزائر)... إن ا
يــســـتــطــيع أن يـــوظف كل الــكـــفــاءات وإذا فــتـــحت بــابى لـــكل طــارق فــإنى

سأفلس بعد أيام.
الزائر:

بالطبع.
دير: ا

(فى عـصـبـيـة)... وإنــصـاف أى إنــســان سـيــكــون عـلـى حـســاب ظــلم آخـر
وهكذا... ال مفر من الظلم.

الزائر:
هذا صحيح.

نظر الثانى ا
(بـار بـشارع عـمـاد الدين... فـريـد حمـدى وهـو شاب المع الـشـعر يـجلس

وائد وقد مال على أصدقائه وانهمك فى احلديث) على إحدى ا
فريد حمدى:

. ما رأيك فى هات العين
الصديق:

ماستان... لؤلؤتان... حمراوان.
فريد حمدى:

والصدر والساق واخلصر.
الصديق:

كهرمان ومرجان.
فريد حمدى:

ما رأيك فى ليلة من ليالى كليوباترة.
الصديق:

 أنــا أعـبــد تـلك الـلــيـلـة... (يـنـظـر إلـيه فى ريـبة) ولـكن من أيـن لك بـهـذه
الليلة وأنت مفلس.

فريد حمدى:
مفلس... من قال إننى مفلس!... (يريه احملفظة).

الصديق:
(جتحظ عيناه)... إيه ده ما هذا الثراء?!.

فريد حمدى:
رتب الذى سأقبضه غداً. أمال... ولسه ا

الصديق:
أى مرتب.

فريد حمدى:
مرتب مهندس فخرى عظيم بشركة كبيرة.

الصديق:
مـهـنـدس فـخــرى عـظـيم... كـده مـرة واحــدة... بال شـهـادات وال مـؤهالت

وال...
فريد حمدى:

اشـرب هـذه الـكـأس فى صـحـة مـنـصـور بـاشـا (وعـينـاه تـلتـمـعان) وزوجـة
منصور باشا.

الصديق:
إلهام.

فريد حمدى:
نعم يا أستاذ... تعلم كيف تدخل البيوت من أبوابها.

الصديق:
من أبوابها اخللفية.

فريد حمدى:
ــعــتــمـد عــلــيــهـا فى ـؤهالت ا مـن سـقــوفــهـا إذا دعــا األمــر... فــهـذه هـى ا

احلياة.
الصديق:

يا فريد زمانك.
فريد حمدى:

ـديـر الــهـمـام الـذى عــيـنـنى ســكـرتـيـره اخلـاص وكـأسـا أخـرى فـى صـحـة ا
ه. ووكيله وكا سره والكلب األم على حر

الصديق:
دير (يقرعان كأسيهما). وثالثة فى صحة مرات الباشا ا

فريد حمدى:
إن الذكاء يكلف صاحبه كثيرا.

الصديق:
ويكلف الغير أكثر.

فريد حمدى:
وهذه أيضا... دعنا نعيش ليلة أخرى.

رأة فى األصل كثيرة النسيان» «ا
ترونيه

نظر الثالث ا
ـدير فى روب حريرى (غرفـة االستقبـال فى بيت مدير الـشركة... زوجة ا

أزرق تدخن وفريد حمدى يرمقها فى افتتان)
الزوجة:

إن هـذه هى السـنـة اخلامـسة لـزواجنـا... السـنة اخلـامسـة للـجحـيم الذى
أعيش فيه... إنى أحتقر نفسى.

فريد:

الباب اخللفى
 نص مجهول للدكتور مصطفى محمود
مسرحية من فصل واحد و 6 مناظر

تقد 
شعبان يوسف

نظر األول ا
(غــرفــة مــكــتب أنــيــقــة... مــديــر الــشــركــة يـتــحــدث إلى زائــر مـن رجـال

األعمال... يدق جرس التليفون)
دير: ا

(يـرفع الـسـمـاعـة) آلو.. ســعـادة الـبــاشـا.. أهال وســهال... ال أعـرف كـيف
أعــبـر لك عن شــكـرى.. لـقـد  كـل شىء عـلى مـا يــرام بـفـضل مــعـونـتك..
ــاكــيـنــات وركــبت وجــربت واخلــيــوط اجلــديــدة فى طــريــقـهــا إلى وصــلت ا
ــصـانع... مـاذا? مـهـنـدس جـديـد... أن وظــائـفـنـا اخلـالـيـة حتت أمـرك يـا ا
بـاشا... ال تـهم الشـهـادات... أن وصيـة سعـادتك أكـبر شـهادة.. اخلـبرة...
ـران... ال ال .. لـيس هـنـاك مـانع اخلـبـرة يــسـتـطـيع أن يـكـسـبـهـا عــنـدنـا بـا
ـرة... إنى أرحب به كـثيـرا... ما اسـمه.. فـريد... فـريد حـمدى (يـكتب با
االسم أمـــامه)... أنـــا حتـت أمـــره فى أى حلــــظـــة... الـــعـــفــــو يـــا بـــاشـــا أى
خــدمــة... أوروفــوار (يـضع الــسـمــاعـة ثـم يـســتـأنف حــديـثه مـع الـزائـر)
وهــكـذا تــرى يـا عـزيــزى أن سـعــر الـقــمـاش قــد ارتـفع إلى الــضـعف.. وفى
فـلـسـطــ واألقـطـار الــشـقـيــقـة إلى الـثـالثـة أضـعــاف فال مـعـنى لـالنـتـظـار

كن أن تدخل إلى جيوبنا تنساب إلى جيوب الغير. وترك األلوف التى 
الزائر:

نوع كما تعلم. ولكن التصدير 
دير: ا

ـنوع إذا عـرفت طريـقك جيـدا... فهـنا أبـواب فى اخللف ال ليس هـناك 
يقف عـلـيهـا القـانـون... أبواب صـغيـرة فى اخلـلف تسـتطـيع أن تـصل منـها

إلى أغراضك كما تصل يدك هذه إلى فمك.
الزائر:

ماذا تعنى بالضبط?.
دير: ا

أعنى بالضبط أن عليك أن تستخرج إذن تصدير من السوق السوداء.
(يدخل أحد السعاة) ـ هناك شخص اسمه فريد أفندى يسأل عنك.

دير: ا
أدخله حاال.

(يخرج الساعى ثم يعود وأمامه شاب رث الثياب يحمل حزمة أوراق)
دير: ا

أهالً وسهالً.. تـفضل (يـقدم له كـرسيا)... لقـد كـلمـنى الـبـاشا عـنك مـنذ
دقائق.
فريد:

(فى استغراب)... الباشا!!

يـرقد اآلن الدكـتور مصـطفى محـمود طريح الـفراش بعـد رحلة مع الـثقافة واألدب والـفن والعلم
والدين طويـلة وهو اآلن ال يقابل أحداً ويرفض إجراء أى حوارات وهـناك مسافة ملحوظة من
الزمن اختفى فـيها الدكتـور مصطفى مـحمود وصمت عنه اإلعالم بـعد أن كان منتـشراَ بأشكال
ان) وأزعـم أن العـدد اخلاص الذى أصـدرته مـجلة متـعددة عـبر بـرنامـجه الشـهيـر (العـلم واإل
(الـشموع) الـتى يرأس حتـريرها الـشاعر أحـمد الشـهاوى قـد سلطت الـضوء مرة أخـرى على هذا
ـفـكـر الذى مـهـمـا اخـتـلـفت مع كـثـيـر من أفـكـاره إال أنـنـا ال نـفـكر أنـه علـى مدى ـبـدع وا الـفـنـان ا
ثيرة للجدل خمسة عـقود قد مأل الدنيا وشـغل الناس بقصصه وروايـاته ومسرحياته وكتـبه ا
بــدايــة من كـتــابه (الــله واإلنــسـان) الــذى صــدر فى عـام   1957حــتى كــتــبه األخــرى (حـوار مع
لـحد) (التـفسير الـعصرى لـلقرآن) وهذا األخـير قد أثـار زوابع من عدة تيـارات منها صـديقى ا

عتدل ولنا فى كل اجتاه دليل. العلمانى ومنها السلفى ومنها ا
ـتـنـوع كـوم آخـر فالـذى يـتـصـفح مـجالت وصـحف زمن ـتـعـدد وا كل هـذه الـكـتب كـوم وإبـداعه ا
اخلـمسـيـنيـات سـيجـد ـ بـالفـعل ـ أن مـصـطفى مـحـمود شـغل كـثـيراً من مـسـاحات هـذه الـصحف
ـكن أن يـتـحـمس لـهـذه وأزعم أن نـصف إنـتـاجه الــقـصـصى لم يـجـمع بـعـد وال أعــرف من الـذى 
القـصص التى تـعبـر تعـبيـراً دقيقـاً عن مـصطفـى محـمود الشـاب والذى انـقلب عـلى نـفسه فـيما
). خـاصـة كـتابـه (الله واإلنـسـان) الـذى صودر ـ بـعـد وكـتب كـتابه (رحـلـتى مع الـشك إلى الـيـق

آنذاك ـ  ولم ينشره مرة أخرى على اإلطالق.
ومصـطفى محمود من مواليـد شهر ديسمبر  1921وحصل عـلى بكالوريوس الطب وعمل طبيباً
بـالـفعل وقـد بـدأ نشـر إبـداعاته وكـتـاباتـه فى صحف الـيـسار واجملالت الـلـيبـرالـية أخص مـنـها
نـظمات الشـيوعيـة الكبرى ) وهى اجلـريدة النـاطقة بلـسان (حدتـو) إحدى ا الي جـريدة (ا
وقـد نـشــر قـصـصـاً ومـسـرحـيـات من فـصل واحـد فـى هـذه الـصـحف.. وقـد عـثـرنـا عـلى أحـد هـذه
ـرحلة وأيضاً تنم عن تفكير كوكبة من عبرة عن مصطفى محمود فى هذه ا النصوص الـدالة وا
الـنـجـوم الـصاعـدة فى تـلك الـفـترة مـثل يـوسف إدريس وصالح حـافظ ومـحـمد يـسـرى أحـمد

وغـيــرهم وكــلـهم مــتــخـرجــون فى كــلـيــة الـطب وهــذا الــنص الـذى بــ أيـديــنــا وهـو عــبـارة عن
مسرحيـة من (ستة منـاظر) حتت عنوان (الـباب اخللفى) مـنشورة فى دورية (قـصص للجميع)
سرحـية هو توجه واقعى إال أنـها تعبر العدد  11ـ أغسطس  1950ورغم أن التوجـه الفنى فى ا
سرحية سرحيـة التى ينطوى عليها هـذا الشاب ـ آنذاك ـ وكأن ا عن الروح الفنـية واحلكائية وا
ـسـرحيـة إدانـة حادة ـرء ويشـتـرى وتعـتـبر ا إدانـة صارخـة لـهذا الـزمن الـفـاجر الـذى يـباع فـيه ا
وشبه مباشـرة للفساد واخلراب اللذين كانـا يعمان ويغرقان البالد ونـلمح فى نهايتها الدعوة إلى
ـسلح واالغتيـال الفردى وهـذه دعوة كانت مـتأججة ومـطلوبـة ومنتشـرة والذى يقرأ الـكفاح ا
ـعـنى أشــهـر هـذه الـقـضـايـا اغـتـيـال (أمـ فى صـحف هـذه األيـام سـيـجـد قـضــايـا كـثـيـرة بـهـذا ا
سرحيـة توحى بأن مصطفى محمود تهمـ فيها وهذه ا عثمان) الـذى كان أنور السادات أحد ا
كان مـتأثـراً بهـذه التـوجهـات وإذا انتـفت الدالئل الـوثائـقيـة على أنه كـان ينـتمى ألى فـصيل من
الـفـصـائل اليـسـاريـة بشـكل تـنـظيـمى ولـكن هـذا الـنص ـ علـى وجه اخلصـوص ـ يـدل عـلى الروح
الثـورية والـوثابة الـتى كان يـتمـتع بهـا الشـاب مصـطفى محـمود والـذى كتب نـصوصـاً مسـرحية
هامـة فيـما بعـد أشهرهـا مسرحـية (الزلـزال) والتى كتب عـنها د. جـابر عصـفور دراسة طـويلة

وقام بعرضها وتمثيلها فنانون كبار..
سرحى النـادر وهذا النص يكتسب وفى عيد ميالده الـسابع والثمانـ نهدى القراء هـذا النص ا
أهـمــيـة ألن كـاتـبـه هـو الـدكـتــور مـصـطــفى مـحـمـود أوالً ثـم إن الـنص يـدل عــلى اجتـاه جـيل من
ـلكى بـالفن واألدب هـذا ثانـيا أما الشـباب أراد أن يـعبـر عن سخـطه وعنـفه فى مواجـهة العـهد ا
رحـلة البـعيدة غـائباً عن إدراك مـحبى وقراء مـصطفى ا يكـون هذا اجلانب فى تـلك ا ثـالثاً فـر

محمود.
نتمنى للدكتور مصطفى محمود الشفاء وطول العمر ونقول له: كل سنة وأنت طيب.
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فريد:
طرها بقبالته) حكمت. )

الزوجة:
فريد... إنك مجنون.

فريد:
احلب دائما مجنون.

الزوجة:
(تتملص من ذراعيه) ولكن.. ولكن زوجى.

فريد:
إنه فى أحضان امرأة أخرى.

الزوجة:
إنك نذل.

فريد:
ال حتـاولى إنــكـار آدمـيـتك... إن الـطــ الـذى خـلـقت مـنـه خـلـقت أنت مـنه

أيضا (يقبلها فى حرارة).
الزوجة:

(تتراخى ب ذراعيه) إنى أحب نذالتك... (تقبله) أحبك... أحبك...
نظر الرابع ا

دير يتحدث إلى شخصية كبيرة) دير مرة أخرى.. ا (مكتب ا
دير: ا

شروع كله متوقف على توقيعك. إن ا
الشخصية الكبيرة:

ولكنى ال أستطيع أن أوقع على سرقة.
دير: ا

هذه جتارة يا باشا.
الشخصية الكبيرة:

هذه أبواب غير مشروعة للتجارة.
دير: ا

أنسيت أننا قد دخلنا من هذه األبواب مراراً?!
الشخصية الكبيرة:

لقد تغيرت األوضاع اآلن.
دير: ا

تغيرت فى مصلحتنا.
الشخصية الكبيرة:

(يلوذ بالصمت)
دير: ا

إن كل حلـظة تـمر اآلن تـكـلف ألوف اجلـنيـهات (من طـرف عينه) وال أظن
أن هـــنــاك كــثـــيــرين فى هـــذه الــبــلـــد يــرفــضـــون هــذه األلــوف (بــنـبـرة ذات
مـعـنى)... وقـد يــكـون الــربح أكـثــر من مـجــرد ألـوف... أن هــذا الـتـردد لن

يفعل أكثر من أن يضيع علينا فرصتنا ويعطى خيرنا لغيرنا.
الشخصية الكبيرة:

حتتقرين كل هذا اجلمال?!
الزوجة:

أحتـقـر ضـعـفى الـذى بـاع اجلـمـال حلب كاذب... لـقـد تـزوجـته وهـو فـقـير
يـســتـجــدى ثـمن الــتـبغ الــذى يــدخـنه... تــزوجت الـرجـل الـذى تــخـيــلـته فى
كافح فـإذا بهذا الـرجل يتكـشف لى عن لص.. يتمـلقنى لـيسرقنى خلـقه ا
ويقـبـلنى لـيـختـلس حـافظـتى كـنشـالى الـشوارع... لـقـد بنـيت مـجده الـباذخ
طوال هذه السن اخلمس واقـتلع هو قلبى من اجلذور.. لقد كنت الباب
ـطـيـة الـتـى ركـبـهـا إلى غـرضه من أقـرب الـذى وصل مــنه إلى أغـراضه وا

طريق.
فريد:

لقد بدأت حياتك بتجربة قاسية.
الزوجة:

(فى مرارة) وتعلمت درسا كبيراً.
فريد:

أما زلت حتبينه.
الزوجة:

إنى أحتقره.
فريد:

إن احتقارى ينبع من النفور.
فريد:

(يقـترب منـها ويشـعل سيجـارتها فى رقة)... تـناسيه... إن الـنسيـان أكبر
لطمة لرجل... تـذوقى احلياة كما لو كنت وحدك (يـنظر إليها نظرة ذات

معنى).
الزوجة:

(تبتسم).. أتداوى اجلحيم بجحيم?
فريد:

ليس فى احلياة إال اجلحيم (يناديها بعينيه فى توسل).
الزوجة:

إنك أفعى.
فريد:

وسمى ترياق.
الزوجة:

(تبعده فى رفق) تذكر أنك تخاطب زوجة....
فريد:

أنى أخاطب امرأة (يحتضنها فى عنف).
الزوجة:

(صارخة فى خفوت) فريد.
«آراء ألندريه مورو

ـ ما النصيحة إال اعتراف
ـ االعتراف باخلجل هو بدء زواله

أندريه مورو»

حسناً سأفكر فى األمر.
دير: ا

فكر هنا (يقدم له الورق والقلم) فكر بيديك... إن الوقت يجرى.
الشخصية الكبيرة:

يتردد ثم يوقع.
دير: ا

. (يتنفس فى ارتياح) اآلن أصبحنا صديق
الشخصية الكبيرة:

?!.. إنى أشك فى هذا... يـخيل إلى أنك ال (يـنظر إلـيه مرتابا) صـديقـ
تتورع عن بيع هذه الصداقة إذا وجدت من يدفع الثمن.

دير: ا
إلى هذا احلد فقدت ثقتك بى يا باشا?!

الشخصية الكبيرة:
لــقــد بــعت أمــامى ماليــ الــنــاس فى ســبــيل بــضــعــة جــنــيــهـات فــأى شىء

ناسب. نعك من بيعى إذا وجدت الشارى ا
دير: ا

إن النـاس الذين تـتحدث عـنهم يـبيـعون أنفـسهم بـالقروش... الـفقـير الذى
يـنــوء ضــمـيــرك بـالــعــطف عـلــيه يــقــتل أخـاه بــفــأس فى سـبــيل قــيـراط من
األرض وحـزمة من الـبرسـيم... إن الرحـمة رذيـلـة ال معـنى لهـا ومحـاباة ال

تقرها طبيعة شرعتها القتل.
الشخصية الكبيرة:

محاباة... أال تظن أننا سنحتاج إلى هذه احملاباة يوما ما?.
دير: ا

سنحتاج إليها ولن جندها إال فى الكتب.
الشخصية الكبيرة:

(يصمت حلظة ثم يغمغم).. من يدرى فقد تكون على صواب.
نظر اخلامس ا

نظر هنـدس العاطل الـذى تقدم لـلشركـة فى ا (فى منـزل فريد حسـنى ا
األول)
فريد:

(ينادى على زوجته) إحسان... أعدى فنجانا من الشاى.
إحسان:

لقـد مر علـيك يومان ال تـأكل إال اخلبـز والشاى... أال تأكـل شيئـاً... شيئاً
يقيم أودك.

فريد:
وت جوعا.. إنك تعلم الكفاية. وطفلى... أتركه 

إحسان:
يا إلهى... أما لهذه احلال من آخر.. هل ذهبت إلى قاسم بك?.

فريد:
نـــعم وأعـــطـــانى وعـــدا كــكـل يــوم (يـصــر عــلى أســنــانه) يـــبـــدو أن الـــطــرق

ستقيمة ال تؤدى إلى شىء. ا
إحسان:

ال تفقد األمل.. فما زالت هناك حلول كثيرة.
فريد:

(فى تهكم)... حلول كثيرة.. حقا.
إحسان:

نعم ما زال هناك أم بك وعلى بك وفوزى بك.
فريد:

كل هؤالء رءوس واحدة وتفكير واحد.
إحسان:

ماذا تعنى?
فريد:

كل هؤالء رءوس األفعى.
إحسان:

أنت تهذى.
فريد:

ليتنى عرفت هذا الهذيان من زمن.
إحسان:

وماذا ستفعل اآلن?.
فريد:

سـأشـرب فــنـجـانـا من الـشـاى... (هـامـسـا إلى نـفسه) وأقــلم رأس األفـعى
(يصر على أسنانه).

نظر السادس ا
ديـر فى فراشه.. همـسات.. ليـست ب رجل وزوجته (منـتصف اللـيل... ا

نور أحمر خافت... زجاجات خمر على األرض..)
يــفـتـح الـبــاب فى حــذر.. ثم تــدوى عــدة طــلــقــات نـاريــة وتــســمع حــشــرجـة

وجسم ثقيل يرتطم األرض.. وصوت أجش يغمغم.
ـ لقد قتلته... لقد قلمت رأس األفعى...

 

> اخملرج خالد موسى يجرى حالياً بروفات مسرحية «طفل زائد عن احلاجة» للمؤلف العراقى على الزيدى لفرقة نادى مسرح شب الكوم.
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> ويـجمع بـ العـروض التى تـقدم عن نص يـتكـون من مشـاهد مـكتـوبة وب
شاهدون مشـاركون حقيقـيون فى هذه العروض ـساحات التمـثيلية احلـرة. وا ا

قراطية اختيار القضية التى يدور حولها العرض.  ارسة د نحهم متعة 

سرحي جريدة كل ا
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مسرحية من فصل واحد و 6 مناظر
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شـاركة رائـعة لكن الـهدف هـنا هو وضع ـتنـوعة للـمسـرح القائـم على ا > إن اجملاالت ا
شـاهدة حيث ـشاركـة والدراما الـقائـمة عـلى ا خط فـاصل ب الدرامـا القـائمـة على ا

شاركة متجهًا إلى هدف تربوى وعالجى وتنموى اجتماعى. سرح فى دراما ا يكون ا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا
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سارح الدولة. دنى  > البيت الفنى للمسرح استحدث إدارة جديدة لتولى مسئولية الدفاع ا

14

األجنحة مازالت قادرة على الطيران
بـورسـعـيـد حالة مسرحية 

ذلـك ما حاول أن يعـبر عنه اخملـرج محمد
الــعــشــرى بــاعــتــمـــاده عــلى مــجــمــوعــة من
وهوبـ ـ ب شباب وأطفال ـ حتت سن ا
الـــــعــــــشـــــريـن  ويـــــحــــــسب لـه جـــــمـع هـــــذه
سرح اجملموعـة التى جنح فى  زرع حب ا
داخلهم  وتمـكن من تدريبهم بشكل جيد
جنح الـعـشـرى وبــبـسـاطـة شـديـدة فى ملء
ــســرحى مـن خالل مــفــرداته ــ الــفــضـــاء ا
األجـــســـاد الــبـــشـــريـــة ـ األقـــمـــشــة ـ بـــعض
ــعــبـــرة ــ جنح فى تــوزيع اإلكــســســـوارات ا
سكات أفـراده  فمنه أربع فى اخلـلفيـة 
بـعــصى بـزيــهن األســود وكـأنـهـن سـاحـرات
شـريـرات تــقـلـ األجـواء الســتـمـرار الـشـر
واخلـصــام  وثـمــانـيــة من الــشـبــاب بـالـزى
ــــنـــجــــذب لـــســــحـــر ســــيـــدات األســـود ــ  ا
اخلــــــــلـــــــفــــــــيـــــــة ــ  الـــــــرافـض ألى حـــــــوار 
والــــــرافض ألى تــــــواصل  والــــــرافض ألى
فـعـل  والـرافض لــكل مـحــاوالت الـصـلح 
ومستخـدما ألطفال فى زيى أبيض ـ كناية
عـن كــونــهم مالئــكـــة أو حــمــائم ـ انــتــزعت
عـــنــهـم ـ بـــفــعـل الـــشــر ـ أجـــنـــحـــة احلـــريــة
والــتـحــلــيق  ولــتـتــبــقى واحــدة مـنــهم ـ هى
ـــمــثــلــة الــواعــدة " شــهـــد "ـ والــتى تــمــنت ا
حتـقـيق حــلـمـهـا حـتى بـعــد انـفـصـال جـنـاح
عنـهـا لتـظل تواصل الـتحـليق بـجنـاح واحد
لـتــقـوم بــدور "حـمــامـة الــسالم "  وحتـاول
فى ذات الـوقت إعادة اجلـناح الـثانى لـها ـ
فـهى تتـمـنى أن يكـون لـها ألف جـنـاح حتى
تتـمكن الـقيام بـدورها الـداعى للسالم من
أجـل حتـقـيق حـلـمـهـا الـطـفـولى ... ويـبـدو
أن احلــــلم كـــاد يـــتــــحـــقق بــــإعـــادة اجلـــنـــاح
الــثـانى لــتـواصـل دورهـا ـ بـشــكل طـبــيـعى ـ
ولـكن فى تلك اللـحظة يعـلو صوت " زمارة
الــغــارة " لــتـفــشل مــحــاولـتــهــا  وتـفــيق من
نـومهـا أو من حلـمهـا ليـعود بـنا اخملرج إلى

خندق الذعر ...
فــــــالــــــصــــــراع واضح  وأوفـق اخملــــــرج فى
اسـتـخـدامـاته لـلـونـ " األبـيـض واألسود "
ا بـينهـما من تـصارع أزلى  وما لـهما من
ــعــنى الـــذى يــهــدف إلــيه  دالالت تـــؤكــد ا
ــصـــنــوعــة من كـــذلك اســتـــغل األجــنـــحــة ا
ـكـسـوًّة بــالـلـون األبـيض  وكـذلك الــفـوم وا
أجساد األطفال بزيهما األبيض من خالل
ــــربــــوطـــة ــــدَّالة وا احلــــركــــة واخلــــيــــوط ا
ــســـرحى أل الـــفـــضـــاء ا بـــاألجــنـــحـــة أن 
ــسـتــويــ ـ األفـقى حــركــة وحـيــويـة عــلى ا
والـــرأسى ـ ويـــؤخـــذ عــــلى الـــعـــرض بـــعض
الحظات  أظنها جميعاً ترجع إلى عدم ا
دقــة الـتــنـفـيــذ  فـاإلضـاءة مــوظـفــة بـشـكل
عـام وإن عابهـا عدم دقة توقـيت نزولها أو
ــتـحـرك ســحـبــهـا  أيـضــاً الـبــروجـيـكــتـور ا
الــذى كـان مــسـلــطــاً عـلى الــبُــرقع األمـامى
لـلسـتار الـرئسى لـلمـسرح خـاصة وأن لونه
ـا قـد يـشـوب الـعـرض وال يـحـقق أحـمـر 

ا قصده اخملرج . التشتيت الذى ر
ـوسـيـقى مـعـبـرة عن احلـالـة كـذلك كـانت ا
شـاهد وساعدت فى الـنفسـية فى أغلب ا
زيــادة اإلحـــســاس بــوجـــود الــصــراع إال أن
الـتنفيذ أيـضاً قد عابهـا بعدم القدرة على
الــتـحـكم فى عــلـو أو خـفض صـوتــهـا فـيـمـا
ــــنــــاطق يــــتــــفـق مع احلــــالــــة لـــــدرجــــة أن ا

الهادئة منها جاءت صاخبة ..!
تــبـقـت اإلشـادة بـاألداء اجلــمـاعـى لـلــفـرقـة
ــا والــتى لـم تــعــبــر بــأجــســـادهــا فــقط وإ
ـشــاعــرهـا فــكـانت كــانت تــعـيـش احلـالــة 

تنعكس على مالمحها.

ــــعـــد واخملــــرج مــــحـــمــــد الـــعــــشــــرى تـــلك ا
الــــلـــــحــــظـــــة ــ حلــــظـــــة الــــغـــــارة مع صــــوت
 "صـــفـــارة اإلنـــذار" ــ لـــيـــفـــتـــتـح ـ وأيـــضــاً ـ
يـخـتــتم بـهـا عـرض "حـلـم األجـنـحـة" حـيث
شـهد الغـارة الذى رسمه بـبساطة يفـتتح 
شــديــدة داخل خــنــدق حتت األرض صـوره
ـــكــعـب ـ خــيـــمـــة ـ من الـــقـــمـــاش األســود
داخـــله كم هـــائل من الــهـــلع واخلــوف لــدى
أطـفـال احتـمـوا به  ومعـهم كـانت أم تربت
على طفلـتها من أجل أن تهد من روعها
ويبـدو أن الطفـلة قد نـامت لتنتـقل بنا إلى
حـلمـهـا البـديـهى  حلم كل األطـفـال  حلم
الــبـــحث عن األمـــان  حــلـــمــهم أن يـــهــنــأوا
بـطفـولتـهم ويـستـمتـعـوا بالـلعـب مع لعـبهم 

الـثـانيـة الـتى شـارك بـها (الـكـيـريـوجرافى)
هرجان محمد الـعشرى حيث شارك فى ا
ـــســـرحـــيـــة "مالمـــحـــنـــا" والـــتى الـــســـابق 
اعتمد فيها على التعبير احلركى أيضا..
وبـدايـة ; فـإن مـحـافـظـة بـورسـعـيـد واحـدة
من الــــبــــلـــدان الــــتى ذاقـت ويالت احلـــرب
ـصرى وعـانى أهـلـها عـلى مدار الـتـاريخ ا
نـطقة حيث تـداعيات احلروب األخـيرة با
كـانت فتـرة التـهـجيـر ثم الـعودة إلى بـلدهم
بـعد انـتصـار أكتـوبر اجملـيد وال تـزال تلك
الــفـتـرة عـالــقـة بـأذهـان مـن عـايـشـهـا  وال
يــــــزال دوىّ صـــــوت (صــــــفــــــارة الــــــغـــــارة) ـ
ـــنــذر بــقــدوم اخلــطــر ـ عــالــقــاً ــتــقــطع ا ا
بــذاكــرتــهم  .. لــذا فــجــمــيل أن يــســتــلــهم

مـهران  و " لـيلـة صاخـبة جـداً ـ بالـثامن "
ـــقـــصـــود واخملــرج ـن عـــبـــد ا لـــلـــمـــؤلف أ
أحــمــد عــزت و"زيــارة الــســيــدة الــعــجـوز ـ

الكى . بالثالث عشر" للمخرج محمد ا
ولــقـد سـجــلت جتـربــة الـنـوادى مــشـاركـات
ــيـــزة فى تــلك ــبـــدعــ لـــهم بـــصــمـــات 
التـجربة  مـنهم ; الفـنان عمـر احللوجى 
والــشـاعـر مـحــمـد عـبـد الــقـادر  والـكـاتب
وسيقى أحمد غا عبد الفتـاح البيه  وا

: ــمــثــلــ  واخملـــرج أحــمــد عــزت  ومـن ا
عــبـــيــر فـــاروق  غــريـب صــبـــحى  عــبـــيــر

منصور. 
سرحى "حلم األجنحة" والفضاء ا

مــسـرحــيـة "حــلم األجــنـحــة" هى الــتـجــربـة

ـسرح فى عـندمـا نشـرع فى احلديث عن ا
ـسـتـوى الـعام; تـسـتـوقـفـنا بـورسـعيـد عـلى ا
ـمـثل أسـمـاء كـثـيـرة لـفــنـانـ كـبـار مـنـهم ا
الـقـديـر مـحـمـود يـاسـ  واخملـرج الـكـبـيـر

سمير العصفورى  وغيرهما..
وعلى مستوى مـسرح الثقافة اجلماهيرية
فـهـنـاك ـ أيـضاً ـ أسـمـاء كـثـيـرة نـذكـر مـنـها
تـميزين "عباس أحمد رشدى اخملرج ا
إبــراهــيم  حـسـن الـوزيــر  ســمـيــر زاهـر 
أحـــمــد عــجـــيــبـــة  وغــيــرهـم.."  ومــعــهم ـ
أيـضـاً ـ نـذكر "الـكـاتب مـحـمـود عـبـد الله 
وعـبد الـفتـاح البيه  والـفنـان الشـامل عبد

القادر مرسى  وغيرهم.. "
سرحية .... ونـنتقل للـحديث عن احليـاة ا
ــومـة بــبــورسـعــيــد  تــلك الـتـى تـتــمــيـز بــد
احلــــركــــة والــــتــــواصـل والــــتــــرابط فى ذات
الــوقت  وهى مــنـتــشـرة لـتــغـطى كـل مـكـان
بـاحملـافــظـة  وعـلـى مـسـتـويــاتـهـا اخملــتـلـفـة
بــالـتـربـيـة والـتــعـلـيم  والـتــعـلـيم اجلـامـعى 
والــــــشـــــبـــــاب والــــــريـــــاضــــــة  والـــــثــــــقـــــافـــــة
اجلـــمــاهـــيــريـــة  فــالـــنــاس فـى بــورســـعــيــد
ــيـلـون لـلـفن عـامــة  ويـعـشـقـون احلـركـة
ـارسة سـرح ـ بصـفة خـاصة ـ  ويـحبـون ا
وتــلـقــيـاً  فـشــعب بـورســعـيـد شــعب فـنـان 
أذكــــــر ذلك مـن واقع مـالحـــــظــــــتى لــــــتـــــلك
احلـــركـــة عن قــــرب أثـــنـــاء فـــتـــرة دراســـتى
اجلامـعية والـتى قضيت مـنها عـام بتلك
ـــديــنـــة الــرائــعـــة ....  وقــد اســتـــضــافت ا
بـورســعـيـد مــهـرجـانــات مـخـتــلـفـة لــلـمـسـرح
ــسـرح فى دورته ومـنــهـا مــهـرجــان نـوادى ا
احلــاديـة عــشـرة  وتــشــهـد فــاعـلــيــات تـلك
ــهــرجــانــات واإلقــبــال اجلــمــاهــيـرى عــلى ا

تميز. ناخ الفنى ا هذا ا
ــســـرح من أهم الـــروافــد وتـــعــد نـــوادى ا
الــــــتى تـــــضـخ الـــــدمـــــاء اجلــــــديـــــدة داخل
ـســرحـيـة بـبــورسـعـيـد شـرايـ احلــركـة ا
ا يـجـعـلهـا دائـمة الـتـجدد بـاستـمـرار 
ودائــــمــــة الــــتــــواصل  مــــحــــافــــظــــة عــــلى
الــتـرابط بــ األجـيــال فى ذات الـوقت 
فــهى حــركـــة فــعــلــيــة  ولــيـــست شــكــلــيــة
ا واهـيـة  وهى ليـست اسـتهـالكيـة  وإ
حــركـة قـويـة مــثـمـرة تـمــارس دورهـا كـمـا

ينبغى أن يكون .   
وبــنــظــرة عــامـة عــلـى تـاريـخ تــلك احلــركـة
جنــــد أنـــهــــا قـــدمـت حـــوالى 100 جتــــربـــة
تـقريـباً منـذ بدايـتها الـرسمـية فى عام87
تميز فى معظم دورات شاركت بإنتاجـها ا
ـسـرح  بـاســتـثـنـاء ثالث مـهـرجــان نـوادى ا
دورات مــنــهـا هـى "الـرابــعــة  والـســادسـة 
ـــهـــرجـــان 26 والـــســـابـــعـــة " وقــــد ســـجل ا
مــــــشــــــاركــــــة فى  15 دورة  وبــــــهــــــا تــــــأتى
بـــــورســــعـــــيـــــد فـى تـــــرتــــيـب مـــــتـــــقـــــدم بــــ
ـــشـــاركــة مـــحـــافـــظـــات مـــصـــر من حـــيـث ا

الكمية والكيفية .
ـهـرجـان ـشـاركـات لــهـا كـانت فى ا وأولى ا
سرحيتى "طلقات حجارة األول بدمياط 
 وخــزعـبالت دونـكــشـوتـيــة "... ثم تـتـوالى
ـشـاركات تـباعـاً وشـاركت هذا الـعام فى ا
ـسرحـيتى ـهرجـان الثـامنـة عـشرة  دورة ا
" حــلم األجــنــحـة  الــبالطــوة" وخالل تــلك
ــشــاركـــات حــصــدت عــروض بـــورســعــيــد ا
حــوالى ثالثـ جــائــزة مـتــنــوعـة وشــهـادات

تقدير .
ومـن أهم تـــلك الـــعـــروض والـــتى حـــصــدت
مــعـظم اجلــوائـز نـذكــر " طـلـقــات حـجـارة ـ
ـهـرجـان األول  الـبـطـاحيـش ـ بـالثـانى  بـا
الغربال ـ بـاخلامس  إعدام فأر ـ بالعاشر
" وجـمــيــعـهــا لــلـفــنـان الــراحل عــبـد الــقـادر
لك النـار ـ بالثالث مـرسى  ونذكر " مـن 
" لـــلـــمـــؤلف رجـب ســـلـــيم واخملـــرج جـــمـــال

سرح   نوادى ا
من أهم الروافد
التى تضخ الدماء
اجلديدة
 فى شراي

سرحية احلركة ا

 «حلم  األجنحة»
عرض يجسد

ويالت 
احلروب ومعاناة
الشعوب

ناصر العزبى

> فى منـهـجـنا الـسـيـكودرامى االشـتـبـاكى نعـتـمـد علـى السـيـكـودراما الـتى تـتـعامل مع
ـشـاعـر والسـمـات واألفعـال وردود األفـعال الـنـفسـيـة عـبر عالقـة مـشاركـة مـتبـادلـة ب ا

. مثل شاهدين وا ا

نيل. سرح العائم با > د. أشرف زكى أصدر قراراً بتعي رزق إبراهيم مديراً لدار عرض ا

سرحي جريدة كل ا
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كـان : حجـرة جلـوس داخلـية واسـعة فـى قصـر الكـونتـيسـة كوريـساندا  ا
ـينـا و يسـارا . (نافـذة مفـتوحة  يـوجد أسـفلـها أريـكة كـبيرة ذات أبواب 
تزيـنها سـتائر . مكـتب صغير  مـنضدة على جـانب احلجرة مرآة مـعلقة

(.... على احلائط  سجاد  مقاعد 
يفـتح الستـار على الكـونتيسـة كوريسـاندا و هى جالـسة بينـما نرى بـتينا

مشغولة فى وضع اللمسات النهائية على شعر الكونتيسة .
كوريساندا :

لل ! ..... ماذا عـساى أن أقرأ  يـا بتيـنا ? حتى تـنته أوه  لـكم أشعر بـا
اركيز األحمق من تصفيف شعرى ? ناولـينى تلك األشعار التى كتبها لى ا
كـتب . تلقى كوريساندا نظرة ........... (حتـضر بتينا األوراق من فوق ا
نضدة و قد فرغ صبرها)  ال  خاطفة على األشعار  ثم تلقى بها فوق ا

اذهبى و استدعى الكاتب .
 (تـتجه بتينا نـحو الباب  و تسـتدعى أنسلم  يدخل أنـسلم  يقترب من
الـكونتيسة و ينحنى فى حتيتها) . طاب صباحك يا سيد أنسلم .... أوه

 اعذرنى لكن ماذا يعنى ذلك? ما لون شعرك ? 
أنسلم : 

أشقر غامق يا سيدتى .
كوريساندا : 

البد أنك تمزح  لقد كان أسود داكناً باألمس .
أنسلم :

(متحرجا) إنك مخطئة يا سيدتى الكونتيسة .
كوريساندا : 

أؤكــد لك  يـا ســيـدى الــكـاتـب  لـقــد كـان أســود كـلــون الـغــراب . مـا الـذى
يدفعنى إلى خداعك? هال فرغت يا بتينا ? 

بتينا : 
تقريبا يا سيدتى .

أنسلم :
أهناك شىء آخر تريدين محادثتى فيه سيدتى الكونتيسة ? 

كوريساندا : 
آه  معـذرة  أرجوك أن جتلس. (يجلس) . هاك هـذه الرزمة من األوراق
التى وصلت بـاألمس عن طريق البريد. (تـناوله أوراقا كانت قد التقطتها
ـرفـوعة عـلى . لـقد من فـوق منـضدتـها) إنـهـا بـشأن الـدعـوى القـضـائيـة ا
قـضيت أغلب ليـلتى أفحص هذه األوراق  أتعـرف ماذا وجدت ? إننى قد

خسرت  50ألف فرنك .
أنسلم : 

مــعــذرة يــا ســـيــدتى  الــعــكس هــو الــصــحــيح  فــقــد (الــذى فـتح األوراق) 
كسبتى .

كوريساندا : 
(مـنـفجـرة من الـضحك) آه  جـمـيل جـدا  ... هل كـان هـنـاك شىء آخر

أود إخبارك به ? ال يهم .
أنسلم : 

(جانبا) أتراها قد عرفت حقيقة مشاعرى نحوها ? 
كوريساندا : 

نعم . هناك أمر يجب أن أحدثك فيه .
أنسلم : 

مدام ? (جانبا) إنى أرجتف خوفا من أن يستثير حبى غضبها .
كوريساندا : 

لقد قررت أن أكتب وصيتى .
أنسلم : 

أحقا سيدتى ? 
كوريساندا : 

ـلل غـدا  أو بعـد غـد عـلى أقـصى تقـديـر . سـأموت سـيقـتـلـنى الـشعـور بـا
حتما بهذا الشعور .

أنسلم : 
ـلل والضجر فى هذا القصر الرائع  وأنت جميلة  سيدتى  أتشعرين با

ثرية وأرملة?!.
كوريساندا : 

لل . بتينا  اشرحى للسيد أنسلم أسباب شعورى با
بتينا : 

لل ألنـها جمـيلـة  ثريـة وأرملـة. إنهـا أسباب سيـدى  إن سيـدتى تشـعر بـا
لل ألنـها ال تـتمـنى أمـنيـة إال وحتقـقت  ما من كـافـية جـدا. فهى تـشعـر بـا
رغـبة و لدت داخلـها إال و تمكـنت بفضل ثروتـها الضخـمة من تلبـيتها  ما
مـن رجل إال وأسـره جـمــالـهــا  ومـا من حـبــيب تـمــنـته زوجــا إال و مـكـنــتـهـا

حريتها من حتقيق هذه األمنية .
كوريساندا : 

(متنهدة ) آه  إن كلماتها تقطر صدقا ! (يسمع ضجيج خيول باخلارج)

الفاكهة احملرمة
مسرحية من فصل واحد

جورج جاى سميث
ترجمة

الكونتيسة   كوريساندا      -     بتينا       الوصيفة      -  أنسلم    كاتب يعمل لدى الكونتيسة  -
    روساريو   غريب  - مازيتو     خادمة

الشخصيات 

ـسـرحيـات الـتى نشـرت فى كـتاب"20 مسـرحـية الـفـاكهـة احملـرمة لـلـكاتـب األمريـكى جـورج جاى سـمـيث هى واحدة من ا
سرحـية مستـوحاة من أحد األعمـال التى كتـبها الكـاتب الفرنسى مسرحيـة معاصـرة من مسرحيـات الفصل الواحـد". وا

أوكتاف فيليه.
ـسـرحيـات الـطويـلـة التى ـسـرحيـات الـتى تدور أحـداثـها فى فـصل واحـد عـلى عكس ا مسـرحـيات الـفـصل الـواحد هى ا
تمتـد أحداثها عبـر عدة فصول. وبـالتالى تتسم مـسرحيات الـفصل الواحد بأنـها أكثر بـساطة إذ تدور فى عدد أقل من

ثل واحد). سرحيات إلى  مثل (الذين يصل عددهم فى بعض ا شاهد وحتتاج عددا أقل من ا ا
سرح فـقط ولكن أيضا فى سرحيـات الطويلـة على خشـبة ا وال يظهـر االختالف ب مسـرحيات الفـصل الواحد وبـ ا
سرحـيات الطـويلة عـادة تنشـر كل منهـا فى كتاب مـستقل أمـا مسرحـيات الفـصل الواحد فـعادة ما تـنشر فى الـنشر. فـا

مجموعات.
تـفرعـة من مسـرحيات ويـذكر أنه فى الـسنـوات األخيرة قـد نشـأت مسـرحيـات العشـر دقائق كـأحد األجـناس األدبـية ا

سرحى. الفصل الواحد. ويظهر هذا بشكل كبير فى مسابقات التأليف ا
ـكن الـقـول إن نـشـأة مـسـرحـيـات الفـصل الـواحـد قـد ارتـبـطت بـنـشـأة الـدرامـا نـفـسـها.ولـعل ومن الـنـاحـية الـتـاريـخـيـة 
سـرحية الساخرة التى كتبها يوربيديس والتى حملت عنوان "العمالق"  CYCLOPS هى خير مثال على هذا الشكل ا

سرحى. ا

 تأليف 

 رحاب اخلياط 

cyan magenta yellow black File: 14-19�fl�˙��Æ˝�”�1
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شاهدين مجرد تداخالت غير تناثرة من بعض ا شاركات البسيطة ا > تـظل ا
شاهد مـؤثرة.. جتعلنا جند صعوبة فى إطالق جـملة "مشاهد مشارك" على ا
تنازل دائمًا عن حقه في استكمال احلوار أو االعتراض على ـنفعل مؤقتًا ا ا

جملة ال تعجبه أو وجهة نظر ال تتوافق مع وجهة نظره.
سرحي جريدة كل ا
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سرح العربى. > د. حسن عطية عاد مساء اخلميس من الشارقة بعد مشاركته فى ندوة عن ا

وماذا تقول عن بصماتك
ترى ة يا د  التى على أداة اجلر

عبد احلميد منصور

 اإلعداد .. الرؤية مصطلحان يعنيان
سرح أن النص األصل .. ناقص فى ا

 لم يكن التمثيل معداً له بل
ثل جاء من حصيلة كل 

 العالقات التى أقامها العرض
بال سبب درامى مقنع

ى «فــيــودور دوســتــويــفــسـكـى» ثم حتــتــهـا.. الــروسى الــعــا
تأليف مسرحى محمد زكى.

التأليف يختلف عن اإلعداد التأليف يحدث مرة واحدة
فقط مـثل االخـتراع أن تـوجد شـيـئاً لم يـكن مـوجوداً من
قـبل أما أن تـعـيد صـياغـة وتـشكـيل هـذا الشىء فـهو فى
حـالتنـا هذه إعـداد ليس أكـثر خـصوصـاً أن اسم الرواية
ــســرحــيـة قــد أعـيــد اســتــخــدامه لـيــكــون نــفس عــنـوان ا
والـــغـــريب داخـل الــبـــامـــفـــلـــيـت أن جتـــد اســـمـــا آخـــر قــام
بـاإلعــداد فـعالً مـحـمـد صالح وهــو نـفـسه مـحـمـد صالح
الــدين الــذى مـــثل كــارامــازوف أمــر مـــربك إعــداد عــلى
تـألـيف يـلــيه تـألـيف عـلـى إعـداد خـلط بال داع األفـضل
كــان الـــتــعــاون لــلــخــروج بـــعــمل مــتــنـــاسق واالجــتــهــاد فى
الـتـفــاصـيل خـصـوصــاً مع عـمل له من الــسـمـعـة والــقـيـمـة
وقـــد عــبـــرت به األجـــيـــال ووضـــعـــته  عـــلى قـــمـــة اإلبــداع
ـارسيل فـقود)  ى مع (البـحث عن الـزمن ا الـروائى العـا

بروست و(عوليس) جيمس جويس.
مالحـظـتى الـرئـيـسـية عـلى هـذا اإلعـداد تـتـركـز فى نـقـطة
واحــدة وهى تــمــثل خــطــأ تــاريـخــيــاً مــســتــمــراً فى مــسـرح
اجلـامــعـة ارتــكــبـنــاه ومـازال يــرتـكـب خـصــوصـًا فى حــالـة
إعداد فالن أو رؤيـة فالن والـعمل عـلى نص مـسرحى أو
روايــة مـعــروفـة وهــذه الـنــقـطــة هى اإلعـداد بــاإلضـافـة أو
الـرؤية باإلضـافة كـأن العمل الـذى تعـمل علـيه عمل ناقص
ـكــنه من الـوقــوف عـلى لــيس فــيه من مـقــومـات الــفن مــا 
ـة ــعـنى تــطـبــيـقى عـلـى الـنص: إذا كــانت اجلـر قــدمـيه 
تـرى فى الـرواية الـتى لم تـثبت ارتـكابه غـير ثـابتـة عـلى د
لـها واالتهـام يتراوح فـيما بـينه وبـ (سمرديـاكوف) الذى
اعــتــرف فــعـــلــيــا لـ(إيـــفــان) وأعــطــاه الـــدلــيل عــلـى ارتــكــابه
ـة قـبل أن يـنـتــحـر فى الـروايـة فى الـوقت الـذى ال اجلـر
ــعـــد لــيــجـــزم بــارتــكــاب يـــوجــد دلــيـل عــلــيه يـــديــنه يـــأتى ا
ـة الــقـتل حــاسـمــًا األمـور دون وجع دمـاغ ـتـرى) جلــر (د
ـاذا بـدلـيل لم يـخـطـر عـلى بـال «ديـسـتويـفـسـكى» نـفـسه و
ترى) والـذى ينفى عن تـهم (د وجند إيفـان يقـول ألخيه ا
ـة ومـاذا تـقـول عن بــصـمـاتك الـتى عـلى أداة نـفـسـه اجلـر
ـــتـــرى».. فى الـــوقت الـــذى لم يـــكن هــذا ـــة يــا «د اجلـــر
النظام فى األدلة اجلنائية معموًال به فى روسيا - أواسط
الـقرن التـاسع عشـر - يبدو حًال سـهًال وحديـثًا وطفـوليًا
ترى فالبد طبعًا ا أننا حكمـنا باإلدانة على د فى آن و
ــــنــــاسب ويــــعــــدم وهــــو مــــا  فى مـن أن يــــنــــال عــــقـــابـه ا
ـترى) ـسـرحـيـة عـكس الـروايـة الـتى حـكم فـيـهـا عـلى (د ا

بعشرين عاماً من األشغال الشاقة.
لم يـكن التـمثـيل بأفـضل من اإلعداد لم يـكن مبـدعاً بل
ا شاهدت الع ثل  جاء من احلصيلة الذاتية لكل 
وترسب فى الوعى وهكـذا نرى: محمد صالح الدين فى
(كــارامـازوف) سـكــيـر تــقـلـيــدى إسالم اجلـزار فى (األب
زوسـيـمـا) وقـد اعـتـمـد عـلى صـوته الـفـخم أكـثـر يـذكـرك
ـسلـسالت الديـنية بعبـد الغـفار عـودة وفؤاد أحـمد فى ا
خـالــد عــبــد الـكــر فى (ألــيــوشــا) مـتــأثــر فى انــفــعـاالته
دبلـجة باللغـة العربية سلسالت الـكرتون ا وتقطيـعاته 
ـــتــرى) أدى الـــشــخـــصـــيــة من طــاهـــر أبـــو الــعـــزم فى (د
ـــطـــريـــة ال من ـــتـــرى) مـن مـــصـــر ومن ا مـــنـــطـــلق أن (د
روســيـــا أحــمــد صالح الــدين فى دور (إيــفــان) انــدفــاعه
وهــتــافه فى األداء ال يــتــنــاسب مع شــخــصــيــته بــاعــتــبـاره
عقالنيـاً وطريـقة إنهـائه للـجمل غريـبة تـذكرك بهـتافات
طـابور الصـباح إسالم زكى فى (سمـردياكوف) لم يدرك
الــفـارق بـ جتــسـيـده لـشــخـصـيــة مـصـاب بــالـصـرع وبـ

شخصية األبله التقليدى حافى القدم متهدل الثياب.
ـتعة أجاد إن قـراءة رواية (األخوة كارامـازوف) جتربة 
(دوسـتويفـسكى) فـيهـا وصف انفـعاالت ودوافع تـصرفات
شـخـصـيـاته بدقـة ومـرارة وفن وحـيـاة مسـرحـيـة (األخوة
كـارامــازوف) جتــربــة مــخــتــلــفــة ســتـكــون لـك مالحــظـات
عـديــدة ولـكن مـكــسـبـهــا احلـقـيــقى هـو وجــود مـخـرج له
ــثــلــيه ـــســاته اجلــمــالـــيــة الــبــصــريـــة يــجــيــد حتــريـك 
تـلك حـاسة تـشـكيـليـة جـيدة لـكن اخـتيـار نص يـعتـمد و
ثلـ غيـر مدربـ بشكل جـيد عـناصر على الكـلمـة و
ـوهـبـة اجلـديـدة عــلى أن تـبـرز وتـتـفـتح لم تـسـاعــد هـذه ا
ــرجــو خــالــد عــبــد الــكــر كــمــخــرج إضــافــة بــالــشــكـل ا

جديدة للمواهب فى اجلامعة.

اضى قدم فى مسابقة مهـرجان التمثيل الذاتى العام ا
فــريق الـتـمــثـيل بـ (كـلــيـة الـتـربــيـة - جـامــعـة عـ شـمس)
ــة والـعــقــاب» إحـدى مــســرحـيــة مــعـدة عـن روايـة «اجلــر
روايـات األديب الـروسى «فـيـودور دوسـتـويـفـسكـى» فازت
ــركــز األول واسـتــمــراراً لـهــذا الــنـهج أى بـهــا الــكـلــيــة بـا
تـقـد عـمل مـسـرحى يـعـتـمد عـلى نص أدبـى كالسـيكى
قـدمت نــفس الـكـلــيـة فى مــسـابـقــة هـذا الــعـام مـســرحـيـة
«األخــوة كــارامــازوف» عن روايــة «دوســتــويــفــســكى» الــتى

حتمل نفس االسم.
تـصـدى إلخــراج هـذا الـعـمـل الـطـالب خـالــد عـبـد الـكـر
سـرحى أيضاً مؤدياً والـذى قام بالتمـثيل داخل العرض ا

شخصية «أليوشا» االبن األصغر لـ«كازامازوف» األب.
ــسـرح إلى مـسـتـويـ قــسم خـالـد عـبـد الــكـر خـشـبـة ا

أعــلى وأســـفل وفى اخلـــلــفــيـــة بــانــورامـــا ســوداء بــدوائــر
ـــــســــتــــوى األعــــلـى وضع (بُف) دوامــــيــــة حــــمـــــراء عــــلى ا
اسـتـخـدمه أكـثـر من اسـتـخـدام فـهـو فـراش (كـارامازوف)
ــتــرى» وهـو ثم يــتــحــول إلى الــقــفص الــذى ســجن بـه «د
ــســتـوى ـنــصــة الــتى أعــدم عـلــيــهــا فـيــمــا بــعـد ا أيــضــا ا
ــ ويــســار بـحــد غــيــر مــرئى عــلى األســفل قــسـم إلى 
ـــنـــارة أو كــهف اســـتـــغل كـــمــأوى ـــثل مـــدخالً  الـــيـــمــ 
«جلـريــجـورى» خــادم «كـارامــازوف» و«ســمـرديــاكـوف» ابن
ــلـتــقى «ســمـرديــاكـوف» مع االبن «كــارامــازوف»! ونـقــطـة 
ـلـحــد والـذى مأل رأس «ســمـرديـاكـوف» األكـبـر «إيــفـان» ا
ـقابلـة تمثل اجلـبهة الـدينية بأفـكاره اإلحلاديـة واجلهة ا
يــحــتــلــهـــا صــلــيب أرثــوذكـــسى كــبــيــر يــلـــتــقى فــيــهــا (األب
زوســيـمـا) و(ألــيـوشـا) يــتـنــاقـشـان فى أمــور الـدين ووجـود
سرح قابلـة أكثر ح يكون األربعة على ا الله وتتضح ا
وحـ يـتـداخل حوار (إيـفـان) و(سـمـر ديـاكـوف) مع حوار
(األب زوسـيمـا) و(ألـيوشـا) فـيتـكـلم (األب زوسيـمـا) ويرد

عليه (إيفان) والعكس.
) فى أتـاح هذا الديكور مـرونة كبيرة لـ(خالـد عبد الكر
ــواقف اخملـتـلـفـة وفـى أكـثـر من مـكـان فى االنـتـقـال بـ ا
حلـظـات قـلـيـلـة دون اسـتـهالك وقت كـبـيـر وإن شاب ذلك
بـعض السـيولـة فى االنـتقـال واالستـسهـال فـلم يتم بـشكل
درامى ذى تــأثـيـر فـخـطـوة لألعـلى أو لألسـفل ثم يـنـدفع
بالـغة وأهدر مثل فـى مونولـوج أعطى ذلك نوعـاً من ا ا
بـــعـــضـــاً من قـــيـــمـــة فـــكـــرة الـــديـــكـــور اجلـــيـــدة وأصـــابـــهــا
بالتسطيح غـلب على العرض اللون األسود فى اخللفية
ـمثـل وقد لـعب اخملرج عـلى فكرة وفى مالبس بعض ا
البس مع االسـتـعـانـة بـتـفصـيـلـة أو مـوتـيـفة توحـيـد لـون ا
لكل شـخصـية تـميـزها مثـل الروب األحـمر الذى يـرتديه
األب (كارامازوف) طـيلة الـعرض كرمز لـلشهـوانية حيث
ال يـكتفى هـذا األب بزوجاته - تـزوج ثالثاً فى العرض -

بل يأتيه القوادون بنساء أخريات يعربد معهن ويسكر.
ال يفيق األب (كارامازوف) طـيلة العرض من سكره (أدى
دوره الـطـالب مـحمـد صالح الـدين) أتـيـحت لى مـشـاهدة
ـتـخصـصـ فى جـامـعـة ع ـمثل فـى مهـرجـان ا نـفس ا

شــمس فى عــرض «عــلى جــنــاح الــتــبــريــزى وتــابــعه قــفـة)
ــشـاهــد يـسـقـط قـفـة وكـان يــؤدى دور (قـفــة) وفى أحـد ا
فى الــسـكــر لم أر فى ســكـر (كــارامـازوف) الــدائم شـيــئـاً
ؤقت الـنظرة الزائـغة اللسان مختلـفاً عن سكر (قـفة) ا
ـعـووج الـتـطـوح حـتى نـفس الـلـهجـة فى احلـديث وهى ا
لـهـجـة شـعــبـيـة مـصـريـة خـالــصـة تـذكـر بـسـكـارى األفالم
صرية كانت حتـتاج لبعض الضبط خصوصاً مع أدائه ا
لـشـخـصـيـة أجـنـبـيـة مـخـتـلـفـة الـثـقـافـة وتـعـبـر عن نـفـسـهـا

باللغة العربية الفصحى.
ــــســـرحـى عالقــــة بـــ (إيــــفـــان) اخــــتــــلق كــــذلك الــــنص ا
و(جــروشــنـكــا) بـال ســبب مــؤثــر فى درامــا الــعــرض كــمـا
ترى) إذ أثبت عالقة جسدية تامة ب (جروشنكا) و(د
قــال مـتـفـاخـراً عـلى أخـيه (إيـفــان) بـيـنـمـا هـو يـقـتـرب من
اإلعــــدام: لـــقـــد ضــــاجـــعــــتـــهـــا سـت مـــرات كـــمــــا ضـــاجع
.. فى (جــروشـــنــكــا) أيـــضــا األخ (ســمـــرديــاكـــوف) مــرتــ
ــــتــــرى) من خــــيــــاله!! فـى حــــ أن أقــــصى مــــا نــــالـه (د
(جـروشــنــكــا) قـبــلــة فــقط عــلى طــرف قـدمــهــا حــ كـان
االثنـان فى حفل صـاخب وتنـتابـهمـا حالـة سكـر شديدة!!
كـــــمــــا أن (ســـــمــــرديـــــاكـــــوف) لم يـــــلــــتـق طــــيـــــلــــة الـــــروايــــة

بـ(جروشنكا) وال فى موقف واحد.
ـسـرحى الـطـالب مـحـمـد زكى وكـنت أفـضل كـتب الـنص ا
أن أقــول (أعـــد الــروايــة لــلــمـــســرح) لــكــنــهـم كــتــبــوهــا فى
بـامــفـلــيت الــعـرض هــكـذا الــلـجــنـة الــفـنــيـة تــقـدم «األخـوة
كـــارامــازوف» عـن روايـــة «األخـــوة كــارامـــازوف» لـــلـــروائى
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شـاركـة - مـثل اآلباء > فـي الدرامـا االجـتـماعـيـة يكـتـشف أعـضـاء اجملمـوعـة ا
ـواطـنـ العـاديـ - االجتـاهات اخلـاصـة بـهم والتى ـدرب أو ا واألطـفـال وا

ناهج الناجحة وذلك من خالل عكس األدوار. جتعلهم متعصب ألحد ا

سرحي جريدة كل ا

29 من   ديسمبر 2008 العدد 77

هل هذه الكونتيسة شابة ? 
بتينا : 

إنها شابة كإحدى إلهات اجلمال  و لكن حسنها يضاهى ثالثتهم .
روساريو : 

خذى كيس النقود هذا جزاء لك على هذه األسطورة اجلميلة.
بتينا : أشكرك يا سيدى الكر .

مازيتو :
ـكنـنى الرؤيـة هنـا بوضـوح أكـثر  آه أيـتهـا السـماء  (مـقتربـا من بتـينا) 
صغيرتى  مـا هذا الذى أراه على وجنتيك ? (يقبلها فجأة) رفقا ً رفقاً 

لم يحدث شىء.
روساريو : 

مـازيتو  إن أخالقـك سيئـة و سلـوكك مخـز . و اآلن عزيزتـى هال أخبرتى
سيدتك بوصول الفارس دى روساريو ?

روساريو : 
أخبرنى يا مازيتو  أالحظ أنك ناجح فى عالقاتك مع النساء ...

مازيتو :
(ضاحكا) نعم نعم  إنها حقيقة .

روساريو : 
مع أن لك وجها أحمق .

مازيتو : 
كن إنكار ذلك . بالفعل  ال 

روساريو : 
ومع ذلك  ال تقاومك النساء  يعجبون بك  و حتظى بتقديرهن.

مازيتو : 
ـــكـــنـــنى أن أفـــعل أكـــثـــر يـــا ســـيـــدى . ـــزيـــد من الـــوقـت   إذا أحتـت لى ا
باألمس  حـ استدعيتنى  لـو كنت أمهلتنى عـشر دقائق لكانت سعادتى

حتققت.
روساريو : 

إنك دائـمًا تتـحدث عن العـشر الدقـائق اإلضافـية . لكن أخـبرنى كيف لك
بوجه كهذا أن حتظى بإعجاب أى سيدة  ال أستطيع أن أفهم?!

مازيتو : 
نـحـنى مـزايا إيـجـابـية . فـالـنـساء تـقـول : يـا له من أحمق إن هـذا الـوجه 

نحنى مزايا عظيمة . ازيتو  وهذا  مسك هذا ا
روساريو : 

ا . فلكل شىء وجه مشرق . ما عدا الزواج . ر
مازيتو : 

إن هذه الفكرة تؤرقك يا سيدى  لقد أصبحت تكررها كثيراً فى حديثك .
روساريو :

ـاذا يـتــصف الـنـســاء بـاحلـمق لــلـدرجـة الـتـى جتـعـلـهـم يـتـمـنــون أن يـدفـنـون
عــشــاقــهم فى زى الــزوج . كــالــعــالم الــكــريه الــذى يــقــطف وردة جــمــيــلـة و
يحرقـها فى ضوء الشـمس ليتـركها جتف وتـذوى داخل معمل جتاربه . إن

النساء تفكر بنفس الطريقة .
مازيتو : 

هم يا سيدى أنك لست متزوجاً . ا
روساريو :

ـكن أن ال  وح أدخـل فى عالقـة مع إحـدى اجلـمـيالت - وهـو أمر ال 
ــزعج حـ تــعـرف أنــنى من نـوع أجتـنــبه - ال أسـتــطـيع حتــمل رد فـعــلـهـا ا

الرجال الذين يرفضون فكرة الزواج .
مازيتو : 

حسناً  عليك إذن أن جتعلهن يظنون من البداية أنك رجل متزوج .
روساريو : 

كـننى متـزوج ? ال إن هذا يـعطى انـطبـاعا سـيئـاً و لكن هـناك شىء آخـر 
أن أفعـله . سأقـول إننى فارس مـالطة . فـاجلميع يـعرفون أن هـذا الوسام

نع الزواج  يا لها من فكرة رائعة.
مازيتو : 

وأنا سأعطى نفسى مثل هذا الوسام  عندئذ  سيكون كالنا فى مأمن.
روساريو : 

صمتا  إنها قادمة .
(تفتح بتينا الباب  و تدعو كوريساندا وأنسلم) 

بتينا : 
أيها السادة  ها هى سيدتى .

روساريو : 
(جـانبا) من هذا الـشخص الـذى يصـحبـها ? (بـصوت عالٍ) سيـدتى  لقد

وجدت نفسى هذا الصباح فى طريق قصرك مع خادمى ...
 كوريساندا : 

سيدى إنه من حسن حظك ...
روساريو : 

ضيفة فى مثل سحرك . (منحنيا) ألسعد 
كوريساندا : 

ـــزيــد مـن اجملــامالت  أؤكـــد لك أنــهـــا ســعـــادة مــتـــبـــادلــة  و لـــكن بــدون ا
أرجــوك أن جتـلس (جـانـبــاً إلى أنـسـلم) ال تــنس أن تــسـانــدنى فـى كل مـا

أقول .
( يجلس اجلميع ما عدا مازيتو و بتينا ) 

روساريو :
ـازيتـو  بـصوت خـفيض) ال تـنس أن تـؤكـد (جـانـبا) إنـها رائـعـة اجلـمال (

على كالمى .

وبـتـيـنـا) ســيـد أنــسـلم أنت اجلــنـرال كــاسـتـل فـورت زوجى الــذى وصـلت
أخبـار خاطئـة بشأن وفـاته فى بلغاريـا عندهـا لن يطلب مـنى هذا الشاب
الغريب ما أرفضه . ولكن تذكر يا أنسلم أنه عليك أن تتكلم كما أتكلم .

أنسلم : 
أمـرك يـا سـيـدتى . هل لى فى حـديـثى مـعك أن أنـاديـكى "يـا مالكـى" أمام

الشاب الغريب ? 
كوريساندا : 

ال . ارتد هذا السيف.
(تتجه نحو احلائط  حتضر سيفا و حزاما)

أنسلم : 
(جانبا) هل هذه مجرد حيلة تريد بـها أن تفهمنى أنها تعرف بحبى لها ?
ـاذا ال أكون زوجا لها ? أنا الـرجل الوحيد الذى يـرتدى مالبس أنيقة فى

نطقة . ا
كوريساندا : 

هيا ارتد قفازيك  وأعطنى يدك .
(تــقـبض عـلى يـده فـى تـبـاه  تـخــرج ضـاحـكـة  ويــتـبـعـهــا أنـسـلم حـامال

األوراق وبتينا ) 
( طـرق عـلى الـباب  تـدخل بـتـيـنا مـرة آخـرى و تـسـمح للـفـارس روسـاريو
وخـادمه مـازيـتـو بـالـدخـول . يـضـعـان قـبـعـتيـهـمـا فـوق األريـكـة . ويـدخل

اجلميع ) .
روساريو : 

ن هذا القصر يا فتاتى ? 
بتينا : 

إنه ملك الكونتيسة كوريساندا يا سيدى .
روساريو : 

ما هذه اجللبة يا بتينا ? قبيلة من الفرسان ?
بتينا :

ـتـطـيـان اجلـيـاد  يـرتـدى (تـهـرع إلى الـنـافذة) سـيـدتى  هـنـاك غـريـبـان 
أحدهما قبعة من الريش.

كوريساندا : 
أهو شاب  ذلك الذى يرتدى قبعة الريش ? 

(ينهض أنسلم)
بتينا : 

إنه شـاب  و جـميل الـطـلعـة ! و لـكن خادمه يـبـدو كمـا لـو كان أوزة تـرتدى
بزة اخلدم . إنهما يدخالن القصر .

كوريساندا : 
(الـتى اجتـهت نـحـو الـنـافـذة) إنه وســيم فــعال  يــا لــسـوء احلظ ســيــكـون
لــطــيــفـا أن أديــر رأسه  و لــكــنه حـيــنــئــذ سـيــطــلب مــنى الــزواج و لن أجـد
مبررا كى أرفض طلـبه  فأنا بالفـعل أرملة . سيـتهمنى بأنـنى امرأة عابثة

لل . . لن يفهم كم أشعر با
بتينا :

إنها أنسب ظروف للزواج .
كوريساندا : 

بـتـيـنـا  لن أسـتـطـيع الـرفض إذا طـلب مـنى الـزواج فـعال . (تـفـكر حلـظة)
نعم  وجدتها  سيد أنسلم  أنت زوجى ! 

أنسلم : 
(واثبا) آلهى العظيم ! ماذا يا سيدتى ! 

كوريساندا : 
دة ساعة أو ساعت ... طوال مدة بقاء هذا الغريب فى قصرى . نعم  
اسمع اآلن  وأنتى يا بتـينا أخبرى جميع اخلدم بذلك (تمشى مع أنسلم
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مثل وتغير شاهدين والطريـقة التى يستجيـبون بها للعرض تـتدفق إلى ا > حـضور ا
مــا يـفــعـله حــتى درجــة مـا وأحـيــانـا بــدرجـة مــدهـشــة جـدًا فى كل لــيـلــة عـرض. وفى
الـعروض االشتـباكيـة يصبح الـتغيـير ضروريـا; ألن االشتبـاك أبرز األهداف الـتى يسعى

االشتباكيون إلى حتقيقها.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا
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> اخملرج كمال عطية يستعد حالياً لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة قصر ثقافة اجليزة.
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األنثى مرآة اآلخر
فى فانتازيا اجلنون

 صورة أنثى مرتبكة ومضطربة جاءت على عدة
مستويات متنوعة

ـــرأة زمــنــيـــاً ومــحـــاولــة اســتـــنــبــاط قــراءة ا
الرؤى الـتى طرحـت األنثى من وجـهة نـظر
اجلانب العنصرى الذكورى وتشويهه لها .
 بـدخول رجل و امرأة عـلى هيئـة مهرج
من ( بـوابـة الزمن ) ـ بـوابـة دائريـة الـشكل
موجودة فى نـهايـة منتـصف القاعـة ـ يجدا
أنـفسـهمـا فى مقـر اجلنـرال اجملنـون ونبدأ
بــــاكـــتـــشـــاف أولـى الـــرؤى الـــتى الــــتـــصـــقت
بــاألنـــثى ـ الــتـى لــعـــبت ( جــيـــسى ) جـــمــيع
أداورهـا بــبـراعـة وتـنـقل بــ الـشـخـصـيـات
ــهـرج الـتى دخـلت ــتـنـوعـة ـ وهى صـورة ا ا
ـرأة السـاذجة بهـا  ليـصبغ عـلـيهـا صورة ا
والـسـطـحيـة  بـيـنـمـا جـاءت قـراءة غـريـزية
أخرى للمـرأة من جانب اجلنرال اجملنون/
ســـامـح بـــســــيـــونـى ( مـــشــــعل احلــــروب من
خـالل جـــلــــوسـه عـــلـى جـــهــــاز كــــمـــبــــويــــتـــر)
بـاعتـبارهـا جـسداً مـثيـراً و وعـاء بيـولوجـياً
ـــرأة لإلجنــــاب فــــحــــسب  ثـم جنــــد ذات ا
تـتلون فى هيئـة أخرى  بوصفـها الساحرة
اللعـوب متكئـاً على التـفسير األنـثربولوجى
واألسـطــورى  الـتى أثـرت عــلى أنـطــونـيـو(
زيــاد يـوسف ) وجــعـلـته يــحـارب بــلـده رومـا
رأة بـسـبب عشـقه لـها  وكـذلك وضـحت ا
ــــوحــــيـــة لــــلــــمــــشــــاعــــر والــــعــــواطف  فى ا
شـخـصيـة ثـريـا الـتى ألـهـمت عمـرو بن أبى
ــمــثل اجلـــمــيل ولــيــد ربــيــعـــة وأدى دوره (ا
ـشـاعر فـواز)  وكـأنـهـا مـجـرد تـمـثـال من ا

ثالية والعواطف اجملردة . ا
رأة جـاءت جمـيع الرؤى كـتـقويض لـكيـان ا
 حـــيـث نـــســـتـــشف مع مـــرور األحـــداث أن
ركـزيـة لألنثى  تـنـطوى عـلى وجهه هـذه ا
سـلــبـيــة  هـدفت فــحــسب إلظـهــار جـوانب
ــــــعــــــنـى آخـــــر ـــــرأة الــــــســــــطــــــحــــــيــــــة أو  ا
الــتــركــيــزعــلى كــشف كــافــة اجلــوانب الــتى
أدت لتهميشهـا  ولم يقدمها ذاتاً منفصلة
ــتــفـرده بــقـدر مــا جـاءت ــهـا ا تـمــتــلك عـوا
كائناً مهـمشاً  مجرد (مرآة) وسيط شارح
من خالل ارتبـاطهـا بالشـخصـيات األخرى
. وبحيـلة دراميـة يفاجئـنا بشـخص ما غير
ـحـاكـمــة تـاريـخـيـة مـبــرر حـضـوره  يـبــدأ 
ـــتــجـــســدة فى لـــهــذه الـــقــراءات والــرؤى ـ ا
األربع شـــخــصــيـــات ـ الــتى قـــوضت األنــثى
وعـامـلـتـهـا من وجـهـة نـظـر سـلـبـيـة  ويـقـوم
بنـفيهم خـارج نطـاق الزمن (بـوابة الزمن )

فى بؤرة النسيان . 
الــنص مع هـذا فــرض سـلـطــته عـلى قـراءة
ـــــقــــــابل خــــــضع الــــــعــــــرض ودالالته وفـى ا
الـــــعــــــرض له ولـم يـــــشــــــر إلى رؤيــــــة بـــــهـــــا
مــشــاركـة فــعــالــة بــقــدر مــا جـاءت قــراءته
ــا هــو مــتــعـــارف عــلــيه  حــتى أن مــوازيـــة 
ـعطـاة لم تـلتـصق معـاً وصارت ـفردات ا ا
ـسـتـقبـلـة مـتـطـايرة اإلشـارات والـعالمـات ا
ــشــاهـد فـى الـفــراغ ولم تــصب فى وعى ا
مـــا هـــو جـــديـــد بـل أكـــدت ورســـخت عـــلى
مـاهـو مـتــعـاهـد عـلـيه فـحـسب. بـهـذا كـانت
الـــــــوســــــيـــــــلــــــة الـــــــوحــــــيـــــــدة جلــــــمـع كــــــافــــــة
ـتطايـرة فى الفضاء وتـيفات ا العنـاصروا
هى إدخـــالــــهـــا ضـــمن إطـــارعـــالم اجلـــنـــون
واخلـيال وإن كل ما سـبق ليس سوى لـعبة
مـســرحـيـة قــدمـهـا مــجـمـوعــة من اجملـانـ
ــــنـــطــــقـــة وهى لـــيــــست بــــحـــيــــلـــة جــــديـــدة 
األحــداث اخلــرافــيـة إذ جــعــلـنــا نــســتـشف
ـسرح الـوثائـقى للـكاتب بـيتر فـايبس روح ا
الــذى قــدمه بــحــرفــيــة وتــكــنــيــنك عــالٍ فى

مسرحيته الشهيرة (مارا ـ صاد) . 

ـــرأة  بـــحـــيث فى ــقـــدم عن ا اخلـــطـــاب ا
الـنــهــايـة نــكــتـشـف أنـهــا مــركـز الــنــواة الـتى
تـــدور حـــوله اإللـــيـــكــــتـــرونـــيـــات الـــذكـــوريـــة
األخـرى  لكـن هـذه الـقراءة حـمّـلـت صورة
األنـثى أبـعــادأ مـرتـبــكـة ومـضــطـربـة جـاءت
عـلى عـدة مـسـتـويـات متـنـوعـة .إذ كـان ثـمة
رأة استدعاء واستـحضار تاريخى لوجوه ا
عـــلـى مـــر الـــزمـــان  بل هى أشـــبه بـــإعـــادة

إلى عناصر متطايرة غير منسجمة .
طــرح الـــعــرض قـــراءته لـــلــمـــرأة عـــلى عــدة
مــحـــاور مـــخــتـــلـــفــة  إذ قـــدمـــهــا ظـــاهـــريــاً
بـصورة مهمـشة وغيـر ذات أهمية  إال أنه
ربط عالقـــاتــهـــا بـــالــشـــخـــصــيـــات األخــرى
ــهـرج ـ اجلــنــرال ـ أنــطـونــيــو ـ عــمـرو بن (ا
أبى ربـــيـــعـــة ) لــيـــكـــونـــوا مــجـــرد الـــنــقـــيض
الـشارح للمـرأة  ومن خالله تتضح طـبيعة

لـيــشـيـر لــوقت خـارج نـطــاق الـزمن اآلنى 
ــكــان شــبه مــجــهــول بــالــنــســبــة لــنـا وكـذا ا
وغـيـر مـعـروف  حتى يـتـهـيـأ للـمـشـاهد أن
الـشخصيـات تهبط فجأة مـن السماء على
ــســرح بــدون لــوازم وضــروريــات خـــشــبــة ا
ـتــنــوعـة ـالبـســهــا ا فــنـيــة  مع احلــفـاظ  
ـــتــــنـــاســـقــــة حـــسب دور كل شــــخـــصـــيـــة وا
ـفردات وتـاريـخـهـا  وهـذا مـا أحـال تـلك ا

يـبدو أن ثمـة طاقـة تخـلق  كشـحنـة تندفع
ــــشـــاهــــدة عـــمل ــــتـــفــــرج اجلـــالس  لـــدى ا
مسرحى  تـلك الشحـنة تكتـسب فاعلـيتها
سـواء اإليـجـابـيـة أو الـسـلـبـيـة فى حلـظـتـهـا
/ ــــمـــثــــلـــ ـــشــــتـــركــــة مــــا بـــ ا اآلنـــيــــة ا
ـــســتـــقــبل  ــرســـلـــ وبــ اجلـــمــهـــور/ ا ا
طـاقـة تـظل فى سـبـيـلهـا لـلـذهـاب و الـعودة
ــــ يـــقـــوم حـــيـــنـــهـــا مــــا بـــ هـــذين الـــعـــا
اجلـمــهـور (األنـا ) بــحـرص عـلى اســتـقـبـال
ــــرســــلــــة  كـــــافــــة اإلشــــارات والـــــدالالت ا
وتــرجـــمـــتـــهـــا وفق مـــرجـــعـــيــاتـه وثـــقــافـــاته
ــكن اعــتــبــار هــذه اإلشــارة اخملــتــلــفــة  و
ــشــاهــد مــجــمــوعــة خـــيــوط  يــكــون دور ا
جتميعها معاً داخل سياق ونسق ما يسمح
ــعـــنى وقـــراءة جـــديـــدة  تــلك بـــإحـــالــتـــهـــا 
رتدة  كن تـوصيفها بالـتغذية ا الـعملية 
مع األخـذ فـى االعـتـبـار اخــتالف األنـسـاق
ــأخـوذ بـهـا  والـتـى تـؤدى بـالـضـرورة إلى ا

تعدد الرؤى والقراءات .
ــشـــاهــد الـــنــسق  أحـــيــانـــاً كــثـــيــرة يـــجـــد ا
مقدماً جـاهزاً له  ويصبح كل ما عليه أن
( يـتــفـرج ) غـيــر مـشـارك فى الــعـمل وفى
أحـوال أخـرى يـغـرق  اجلمـهـور فى كم من
اإلشـارات الـتى تــتـواجـد مـنــفـصـلـة عن أى
نسق يحـتويهـا  فتظـهر طائـرة منفردة فى
الفـراغ ; ويـعـجز عن إمـكـانـيـة ربط عالقة
ــتـواجــدة  وهـو مـا فـيـمــا بـ الــعالمـات ا
حـدث فى مـسـرحـيـة ( فـانـتـازيـا اجلـنـون )
الـتى قـدمهـا حـمـادة فتـوح من تـألـيف عـبد
الــفـتـاح رواس قـلـعــة جى فى قـاعـة يـوسف
إدريـس بـطــولــة ســامح بــســيــونى مــحــمـد
سالمـــة مــحـــمــد عـــبــد الـــوهــاب جـــيــسى
عـــادل حــمــدى عــبــاس ولــيــد فــواز زيــاد
يــوسف ديـكـور وائل عـبــد الـله أزيـاء هـبـة
طــنـــطــاوى أشـــعـــار ســامح الـــعـــلى أحلــان

كر عرفة غناء سامح عيسى.
حيث إن غياب الـنسق وتفكك العالقة ب

خـــيــــوط الــــدالالت وبــــعــــضــــهـــا الــــبــــعض 
ـعـنى الـكـلى  ويـظـهـرهـا خـالـية يـفـقـدهـا ا
ـــدلـــول  وهــذا فـى حــد ذاتـه يــجـــعل من ا
مـــــثل هــــذه اإلشـــــارات والــــعــــنــــاصــــر ذات
ـقدم سـلطـة تصـنع حـاجزاً عن اخلـطاب ا
. إن تـلـك الـرؤيـة الـذكــوريـة والـســلـطـويـة 
سـواء ظـهـرت فى الـنص أو الـعـرض  جاء
مــــردودهـــا عـــكـــســــيـــاً  حـــيـث غـــيـــبت روح

االتصال اجلوهرية فى العمل ككل .
 أداة االتصال  communication هنا
أداة سيـسـيولـوجـية هـامـة  حـيث هى تلك
ــتــداولــة بــ خــشـــبــة الــثــمــثــيل الــطـــاقــة ا
وصــالـة اجلـمــهـور وكل عــرض يـبـحث عن
نـاسـبـة إليـجـاد صـيـغـة الـتواصل وسـيـلتـه ا
ألن تشوش اإلرسال وتذبذب ب العا 
الـقراءة لـدى اجلمـهـور يعـنى أنه ليس ثـمة
 تـنــاسق وتـنــاغم  وإن كــان أحـيــانـاً يــكـون
ــنــســجم مــقـدمــأ عن هــذا الــنــشــاذ غـيــر ا
قــصـــد  ولــكن حـــتى فى حـــالــة مـــثل هــذه
الـتى تـشـيـر جلـوانب اخلـيـال والـفـانـتـازيا 
فإن لهـا ـ أيضاً ـ منطق  Logic يحـتويها
ــــنـــطـق يـــحــــيل الـــدالالت  وعــــدم وجـــود ا
واإلشـارات إلى معـانى طائـرة فى الفراغ 
ال تـتـضمن وعـاء مـنـاسـباً  كـمـا كـان اآلمر

فى فانتازيا اجلنون .
داخـل عــــالم مـن اخلــــيــــال  ال يــــحــــدد لك
الــزمن ويــنــفـــيه  ولــكن بــبــعض اإلشــارات
كـجهـاز الكـمبـيوتـر وبعض اإلكـسسوارات 
نـــفـــطن أنـــنـــا فـى وقت بـــعـــيـــد عن زمـــنـــنـــا
ــســرح ديـكــور يــوحى احلــالى إذ يــحــيط ا
لـك بــعــوالم فـــضــائــيـــة من خالل األعــمــدة
الـغـريـبــة الـتى تـضـاء بـدون مـبـرر أحـيـانـاً 

 مكان شبه
مجهول  

يصور 
شاهد
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تهبط 
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أميرة الوكيل

بتينا :
(هامسة إلى كوريساندا) إن خادمه أحمق بحق .

روساريو : 
(جانباً) ترى من يكون هذا األخرق الصامت ? (بصوت عالٍ) 

سـيـدتى اسمـحى لى أن أقـدم نـفـسى أنا الـفـارس دى روسـاريو (بـإصرار)
فارس مالطة.

) من مالطة . مازيتو (منحنياً
كوريساندا : 

أيها الفارس  دعـنى أقدم لك اجلنرال كاستل فورت  زوجى  الذى عاد
لتوه من رحلته األخيرة فى بلغاريا .

أنسلم :
(منحنياً)  فى بلغاريا .

روساريو : 
(مـنـحـنـياً) سـيـدى اجلـنـرال (جـانـباً ) يـا له مـن حـمـار ! و لـكن مـا دامت
مــتـزوجـة  لـم يـكن هـنــاك داع " لـفـارس مــالـطـة " بل إن األمــر مـحـرج فى

حقيقة األمر .
كوريساندا : 

ـزيـد عن لـقـب فـارس مـالـطـة  أخــبـرنى أيـهــا الـفـارس  أريـد أن أعــرف ا
أعترف أننى جاهلة بهذا الشأن .

روساريو : 
سـيــدتى الــكـونــتـيــسـة  إنـه وسـام الــفـروســيـة  شــأنه فى ذلك شــأن بـقــيـة

األلقاب و األوسمة .
مازيتو : 

نع الزواج . ولكن سيدتى  يختلف هذا الوسام إذ إنه 
روساريو : 

(جانباً) ذلك األحمق ! ما الداعى فهى متزوجة فعالً .
كوريساندا :

ــا كـلــفت نـفــسى عبء حتــمل هـذا الــكـاتب ) لــو كـنـت أعـرف   آه (جـانـبـاً 
األحمق  و لكن فات األوان .

روساريو : 
ازيـتو) سـيدتـى  إن خادمـى هـو اآلخر يـحـمل  نـفس (يـتطـلع فى غـضب 

الوسام و هو بالتالى ملتزم بنفس العهد .
مازيتو : 

(يرمق بتينا بنظرة غرامية) نعم  بسبب آثامى .
بتينا : 

(جانباً) مع كل ذلك  هذا الشخص لطيف .
كوريساندا : 

هنة لنفسك أيها الفارس ?  هل اخترت هذه ا
روساريو :

حـقــيـقـة األمـر أنـنـى لم أخـتـرهـا يــا سـيـدتى  بل اخـتــارهـا لى والـدى مـنـذ
نعومة أظفارى  إذ إننى كنت أصغر أوالده .

مازيتو : 
هكذا هو احلال بالنسبة لى. 

روساريو : 
(بـصــوت خـفـيض  لـلــكـونـتـيـسـة ) عـذراً ســيـدتـى  أتـمــانـعــ فى إرسـال

خادمى للبقاء فى نزل اخلدم.
كوريساندا : 

بـتـيـنــا  فـلـتـصــحـبى هـذا الـشــاب  و أعـدى له طـعــام الـفـطـور إال إذا كـان
نعه من تناول الطعام. وسامه 

مازيتو : 
كال يا سيدتى.

(يخرجان ) 
روساريو :

شكراً جـزيالً سيدتى الـكونـتيسـة  فإن هذا اخلـادم يصـبح غير مـحتمل 
ح يـشـعر بـأنـنى أتعـرض خلـطر اإلغـواء . سـيدى الـكـونت  يبـدو عـليك

التعب  أرجوك  أنا ال أريد أن أعطلك ..
كوريساندا : 

عـاناة الـشديدة الـتى  القاها التمس الـعذر للـكونت  أيـها الفـارس  فإن ا
فى بلغاريا  قد جعلته قليل الكالم .

أنسلم : 
قليل الكالم إلى أقصى حد .

كوريساندا : 
ـنــاوشـات  واعــتــقـدت بل اعــتـقــدنـا لــقـد جــرح ووقع أسـيــراً فى إحــدى ا

جميعاً على مدار عام كامل أنه قد لقى مصرعه.
أنسلم : 

لقى مصرعه .
كوريساندا : 

هاجرين. لكن السماء كانت رحيمة  و أعادته إلى ذات مساء فى زى ا
أنسلم : 

هاجرين. زى ا
روساريو : 

(جـانباً)  إلهى العـظيم ! إنه صدى صوت فى مالبس رجل (بـصوت عالٍ)
شىء مـؤسف سـيـدى اجلـنـرال . اسـمـحى لى يـا سـيـدتى أن أعـبـر لك عن
عــظـيم إعــجــابى بــحـديــقـتـك. فـإنــهـا بــحق واحــدة من أروع احلــدائق الـتى
رأة اجلمـيلة  التى جتذب الـنظر إليهـا  و لكنها فى رأيتها . فـلها دالل ا
الــوقـت نــفــسه تـــتــخــفـى و تــراوغ . ســيــدتـى يــروق لى أن أســتـــكــشف هــذه

احلديقة.
كوريساندا: 

(مـبـتسـمة ) أخشى أن تـضل الـطـريق أيـهـا الـفارس  إال إذا أرشـدتك إلى
الطريق  و إذا فعلت ذلك  سأكسر عزلتى .

روساريو : 
الئـكــة الـفــردوس ? أشــعـر بــاألسى الـشــديــد لـتــوعـكك ســيـدى أو تـكــســر ا

الكونت.
كوريساندا :

(تـنهض) سـألبى طـلبك  أعـطنى ذراعك . عـزيزى الـكونت  هـذه اجلولة
ستصيبك باإلرهاق . (ينهض اجلميع) 

أنسلم : 
ولكن  حبيبتى .

كوريساندا : 
ثل هذا احلديث . سيعذرك الفارس . صمتا يا عزيزى . ليس هناك داع 

روساريو : 
بكل تأكيد سيدى اجلنرال.

كوريساندا : 
هيا بنا أيها الفارس .

(يخرجان . يبقى أنسلم  يروح جيئة و ذهاباً فى حنق شديد ) 
أنسلم:

(وحـده) إنــهم يــســتــهـزئــون بـى  هــذا واضح جــداً . البــد أن هـذا الــغــريب
ــصـطــنع يــرانى حــمــاراً  ولــكن أقــسم بــحق الــســمـاء  أنــنى لن بــحــديــثه ا
ـيـزة الــتى مـنـحـتـنى إيـاهـا  أدعـهـمـا يــغـيـبـان عن نـظـرى . ســأسـتـغل تـلك ا

أعرف أن هذا ليس لطيفا  و لكن فى احلب كل شىء مباح .
أين ذهبا بحق الشيطان ? ال يهم  سأتعقبهما .

(يتعقبهما  تدخل بتينا ومازيتو)
مازيتو : 

بتينا اجلميلة  لقد أعجبت بك منذ أن وقع بصرى عليك.
بتينا : 

كننى رد هذه اجملاملة. آسفة  ال 
مازيتو : 

ـثل القـائل اخلادمـة صورة من سـيدتـها . إال أن مـظهـرك يروق لى صدق ا
أكثر من مظهر سيدتك.

بتينا :
(مـبتـعدة عن ذراعه) واأسفـاه  إنك ال تـتمـتع بـنفس وسـامـة سيـدك . مال

ذراعك?
مازيتو : 

(يحاول أن يحضنها ) إنه عصبى .
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بتينا : 
قدس . تقول إنك ملتزم بنفس العهد ا

مازيتو : 
آه  ولــكن الـعـهـد الـذى ألـتــزم به لـيس بـنـفس صــرامـة ذلك الـذى يـلـتـزم به

الفارس .
بتينا : 

واضح جداً 
سك بـها ويقبلها  جتـرى منه  يحاول اللحاق بـها  تدخل كوريساندا )

و روساريو)
روساريو : 

جنحنا فى الهروب منه أيتها الكونتيسة .
كوريساندا :

 آه  إن اجلنرال محنك فى التتبع .
روساريو : 

أتعرف يا سيدتى أن جمالك يصل  إلى درجة اجلنون ?
كوريساندا : 

أرجــوك أيـهـا الـفــارس  فـلـتـعــجب بـحـديــقـتى كـمـا شــئت  و لـكن دعك من
وجهى .

روساريو : 
ا يـسـتحق اإلعـجاب  سـواء كـان ذلك مبـاحاً إنـنـا فى هذا الـعالـم نعـجب 

أم ال .
كوريساندا : 

ؤكد إن ذلك ليس مباحاً لفارس مالطة ... ولكن من ا
روساريو : 

(مـتعجالً) أيتـهـا الكـونـتيـسـة اجلمـيـلـة ! أعتـقـد أنك تسـيـئ فـهم مـوضوع
العهد .

حض الصدفة  فتلمح وجه أنسلم) (تنظر إلى النافذة 
كوريساندا :

تطفل الوقح.  (جانباً) أنسلم ! ذلك ا
روساريو :

ح أنسلم) الكونت ! علـيه اللعنة ! حلسن احلظ أن زوجته (جـانباً بعد أن 
كتبة اآلن يا سيدتى. ) فلنذهب إلى ا لم تره ... (بصوت عالٍ

كوريساندا :
بكل سرور أيـها الفارس (تعـاود النظـر للنافـذة  فتجـد أن وجه أنسلم قد

اختفى) من هنا. (يخرجان ) 
(يدخل أنسلم ثائراً و منهكاً) 

 أنسلم : 
تـرى أين ذهـبـا ? إنـهــمـا ال يـشـعـران بـاخلـجل  إن الــغـيـرة تـقـتـلـنى (يـنادى 
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> إن اجلـمهور يسـتطيع أن يؤثـر وأن يُغير الـعرض بطريـقة بارعة وفى الوقت
ـمـثـلـ عن قـرب ويـسـألـون أنـفسـهم بـوعى - نـفـسه يـشـاهـد أفـراد اجلـمـهـور ا
ـمـثــلـون مـوهـوبــون? هل يـتـقــنـون أدوارهم? هل مـقــتـنـعـون أســئـلـة مــثل: هل ا

بأدوارهم? هل سيأتون بشىء مدهش?
سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3
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> مركز اإلبداع باإلسكندرية يشهد إعادة تقد عرض مسرحية «رجل القلعة» خالل فبراير القادم.

عبد الغنى داود

شهد الرئيسي لقاعة احلكم ما هو إال تاج كبير فا
مــرصـع من اخلــارج بـــبــعـض األشــكـــال الــهـــنــدســـيــة
والورود ولكنه فارغ من الداخل ليس فيه إال ستائر
ــشـاهـد تــشـكل اإلطــار الـهــنـدسي كــمـا أنـه صـمم ا
لــكي تــبــدو فى الالزمــان والالمــكـان بــحــيث تــصـلح
لـلـتعـبـير عن كـل األزمنـة الـسابـقـة واحلالـيـة فقـاعة
احلــــــكم وكــــــرسي الــــــعـــــرش وخـالفه ال يــــــزاالن فى
ـشــاهـد بـنـفس الــتـكـوين الــزخـرفى فـقط مـخـيــلـة ا
ــلك والــذي نــقف مــعـه عــنــد ال مــعــقــولــيـــة ســريــر ا
ـشـهد صـمم عـلى ظـهـره بهـلـوانًا بـدون رأس وفى ا
ـلك فـوقه وقد وضع احملـدد يلف الـسريـر فـيظـهر ا
ــنـحــوت عـلـى ظـهــر الـســريـر وهـو رأسه لـلــبـهــلـوان ا
تـأكــيــد لــلـتــأكــيــد أو تـفــســيــر بـدائـي لـلــفــكــرة والـتي

لك البلياتشو?!. تطرحها األحداث عن ا
وجــاءت إضـــاءة شــريف الـــبــرعى جـــيــدة فى حــدود
ـتاح من إمـكانـيات وظـني أن اعتـماد اخملـرج على ا
مـجموعـة متخـصص  – شريف الـبرعي لإلضاءة
ا هو أمر  – د. سامية عبد العزيز للمالبس إ

ستـقبل القريب وهي بـديع سوف يؤتي ثـمارة فى ا
ــا بــدأت فى ــنــشــئــهــا مــراد مــنــيـر وإ طــريــقــة لم يُ
كن لـلمتابع أن صري منـذ فترة قريـبة و سـرح ا ا
البس يــلـــمح أســمـــاء مــثـل (نــعـــيــمـــة عــجـــمي في ا
إبـــــراهــــيم الـــــفــــرن فى اإلضـــــاءة) ولــــو أني أرى أن
واقف تـدخل الـنـجـوم قد يـفـسـد األمـر في بـعض ا
وأتـــســاءل هــنــا عن مالبـس (فــايــزة كــمــال) في أول
البس تــخص جنـمـات ــسـرح فـا دخـول لــهـا عـلى ا
ميـزة واللـون األسود لـلبـالطو هـوليـود بالـبرنـيطـة ا

فهل هذه إحدى أميرات الف ليلة وليلة?!
ـسرحي الـطويل نسـبيًا وبـعد مـشاهدتك لـلعرض ا
ســوف تـــنــسى كل مـــا فــيه الـــلــهم إال بـــعض مــواقف
ــلـك بــخـــفـــة ظــله لـــطـــفي لـــبــيـب الــذي قـــام بـــدور ا
ــعـهــودة وبــعض مــواقف وزيـره  –يــاســر صــادق – ا
الـذي اجـتـهــد كـثـيـرًا لـكي يــشـبع دوره بـدهـاء وخـفـة
ظل وبـــعض مـــواقـف مـــحـــمـــود اجلـــنـــدي بـــخـــبـــرته
ـعـهودة وأظـن أنه حتمل كـثـيرًا لـكي يـسيـطـر على ا
ردود فعـله فى ظل غياب حـقيقي لـشخصـية البطل
–  محمد احللو  – ففى احلاالت العادية يجتهد
ـكن ـشـاهـد بـأكـبـر قـدر  ـمـثل ويـحـاول تـطـعـيم ا ا
من األفـــــعــــال وردود األفـــــعــــال فـى ظل مـــــنــــافـــــســــة
حـقـيــقـيـة تـقـوم بـيـنه وبـ زمالئه أمـا لـو حـدث مـا
ـثـال بــقـدرة شــاهــدنــاه فى عــرض سي عــلـى فــإن 
محمود اجلنـدي سوف يقدم للمتلقى احلد األدنى
وأهـمـس فى أذن مـحـمـد احلـلو  –بـعـد تـاريـخه عن
تـلقى هل أنت راضٍ عن هذا األداء?! أظن أنه لم ا
يـقدم أي أغـنية بـجهـد يذكر فال تـمثـيل وال غناء??!
لـقـد كـان عـلى اخملـرج الـكـبـيـر مـراد مـنـيـر أن يـنـتـبه
ــمــثل لــهــذه الــتــفــصــيــلــة الــهـامــة ويــعــيــد صــيــاغــة ا
ـســرحـيـة بـالــطـريـقــة الـتي تــرضـيه حــتى ال تـفــقـد ا

أحد أهم مبررات وجودها.
وفـى الــــنــــهــــايــــة أقــــول لــــكـم إني فــــعالً فـــــشــــلت فى
الـــوصــــول ألهــــمـــيــــة إعــــادة عـــرض  –عــــلـى جــــنـــاح
الـتـبـريزي وتـابـعه قـفة  – فـفي مـسـارح الـدنيـا تـعاد
الــــعــــروض لــــوجــــود وجــــهــــات نــــظــــر جــــديـــدة ورؤى
حــداثـيـة أمـا فى حــالـة سى عـلى وتـابــعه قـفـة الـتي
كـــانـت اتـــنـــ فـى قـــفـــة مـــنــــذ ســـنـــوات فـــإن األمـــر
مـخـتلف والـسؤال هـنا مـوجه لـلقـائمـ على الـبيت
ــبــرر احلــقـيــقـي إلعـادة الــفــني لــلــمــســرح: مــا هــو ا
ــــعـــنـى آخـــر مــــا هى الــــعــــرض مـــرة أخــــرى??! أو 
الـدواعي الـفـنـيـة اجلـديـدة الـتـي قـدمـهـا مـراد مـنـير
إلعادة نـفس العـرض وال يقـول لي الدكـتور أشرف
زكى ومن بــعـده األســتـاذ هــشـام جـمــعه إنــهـا إحـدى

سرح. احملاوالت الستعادة جمهور ا
فـفي احلـقـيـقـة إننـي أعتـقـد أنـهـا تـرضيـة لـلـمـخرج

الكبير بعد فشل إنتاج مسرحية اللجنة.

نصورة خيال طالبى غنى مهرجان جامعة ا

الشباب قدموا عروضًا ال يقل مستواها
عن أعمال احملترف

كـمـا رشــحت الـلـجــنـة (قـائـمـة الــتـمـيـز) فى األداء
التمثيلي (رجال) لكل من:

) فـى عـــرض "حـــلم أحـــمـــد يــــوسف في دور (بـــو
لـيــلـة صـيف" مــحـمـود حــمـدي فى دور (مـعـروف)
فى عـرض "اإلسكافى مـلًكا" مـهاب عبد احلي فى
ــنـبـوذ" ومـجـدي الـسالب دور (فـرح) فى عـرض "ا
فـى دور (الـرجل) فى عـرض "الــغـربـاء ال يــشـربـون
الـقـهـوة" ومـحمـد الـسـعيـد فى دور (الـسـلـطان) فى
عـرض "الـسـلـطـان احلـائـر" ومـحـمـد أبو شـرب فى

هرج". هرج) فى عرض "ا دور (ا
كـمـا رشــحت الـلـجــنـة «قـائـمـة الــتـمـيـز» فى األداء

التمثيلي (نساء) لكل من:
أمانى عبد الفتاح فى دور (بك) فى عرض "حلم
لـيــلــة صــيف" وسـارة حــسن فى دور (رفــيف) في
عرض "اإلسـكـافى ملـكًـا" ونظـلة سـلـطان فى دور
(احلـــارســـة) فى عــــرض "هـــذا ركـــان الــــعـــجـــيب"
وأســـمــاء الـــســيــد فـى دور (الــعــجـــوز) فى عــرض
"لــــــــيـــــــلــــــــة اخلـالص" وإســـــــراء إيــــــــهــــــــاب فى دور

نبوذ". (الغجرية) فى عرض "ا
ـــهـــرجـــان ونـــشــــيـــر إلى أن أبــــرز ظـــواهـــر هــــذا ا
اإليـــــجــــابــــيـــــة أنه طـالبي خـــــالص مـن األلف إلى
الــــيـــاء والــــذين اســــتـــطــــاعـــوا أن يــــؤكــــدوا نـــضج
اخـتيـاراتـهم لـلـنصـوص وإجـادة تـنـاولهم لـهـا كـما
ـــهـــتـــمـــ نـالحظ أن جـــمـــيـع طالب اجلـــامـــعــــة ا
سرح  – حتى ولو لم تكن كـلياتهم تشارك فى با
ـــهـــرجــان  – يـــشـــاركــون زمـالءهم فى كل هـــذا ا
الـعـروض ويتـعـاونون مـعـا فى إخاء من أجل ر فع
مــســتــوى الــعــروض الــتي وفق الــكــثــيــر مـنــهــا إلى
تـمـيـز الذي ال يـقل جـودة عن عروض سـتـوى ا ا
ــكن تـخـيــلـهـا ومن احملــتـرفـ وبــأقل مـيــزانـيـة 
الـظـواهـر اإليـجـابـيـة أيضـا أن نالحـظ أن عرض
كـلـيـة الـهـنـدسة الـذي أعـده درامـيـا (مـحـمـد عـبد
احملـسن) فى سـبـع (70)  دقـيـقـة  – قـد القى
تلق من الطلبة استيعابا وفهمـا خلطابه لدى ا
واضـع اإلجادة وبدا ذلـك فى الـتـشجـيـع الواعـي 
وإبـراز اجلـمـالـيـات فى الـعـرض وهـو مـا يـختـلف
ــتــواصل دون ضــرورة عن الــتــصــفــيـق الــطالبي ا
لـطــلـبـة كل كــلـيـة  –انـحـيــازًا لـكــلـيــاتـهم وحتــمـسـا
لـزمالئهم وهى ظـاهـرة سلـبيـة جندهـا عادة فى
ـــراكــز وبــيــوت ـــواقع الــفــئـــويــة كــاجلـــامــعــات وا ا

الثقافة.
هـرجان الطالبي قد وأخـيرا نشيـر إلى أن هذا ا
وسيقي ومصممي كشف عن بعض الشعراء وا
ــوهـــوبـــ والــذين ســـانــدوا ـالبس ا الــديـــكــور وا
ـوهــوبـ فى ـمــثـلــ ا رفــاقـهم من اخملــرجــ وا

رفع مستوى عروضهم.

ـتـعـة لـيـقـدمـوا لـنـا فى الـنـهـايـة عـروضـا مـلـيـئـة بـا
ــعــرفـة قــادرة عــلـى أن جتـمـع مــتــفـرجــيــهــا من وا
جمـاهير الـطالب. بل وغيـر الطالب حـولها.. إذ
ـمـثـلـون أن يـقـدموا اسـتـطـاع هـؤالء اخملـرجـون وا
سرح الراقى والذي أعماالً مسرحـية تليق بفن ا
نـاخ اجلامعي يـشكو الـهبـوط والتدهـور وتليـق با
ـســتـوى الــرفـيع ي الــذي يـحــرص عـلـى ا األكـاد
ــا يـجــعـلــنـا ــسـرح فى أفــضل صـورة  –  لـفن ا
هرجان – نقرر  – من خالل مشاهـدة عروض ا
سرحيـة بخير مادام فـيها مثل هذه أن احلـركة ا
ـــوهــوبــة والــتـي ال حتــتــاج إال جملــرد الــعـــنــاصــر ا
الرعاية واالحتضان لتواصل مسيرتها فى مجال
ــسـرح  – فـال تـقف في مـســيـرتـهـم عـقـبـات فن ا
تــصــيــبـــهم بــالــيــأس واإلحـــبــاط وذلك من خالل
ـشـاكل اإلداريـة الــبـسـيـطـة تـذلـيـل الـصـعـوبــات وا
الـتي تــسـتــطـيع إدارة رعــايـة الــشـبــاب بـاجلــامـعـة
الـوصول إلى حـلول لـها بـسهـولة ويـسر من خالل
ــان ـــســئــولـــة عن الــنــشـــاط الــفـــني الــفــنـــانــة إ ا
مـجـاهـد ومن خـالل مديـرهـا الـعـام الـنـشط عـلى
ـستـقـبل زاهر اجلـمل.. إذ إنـنـا نسـتـبـشر خـيـرا 
نـصورة الذي هـو جزء من لـلمـسرح فى جـامعـة ا
ـــــــصـــــــرى اآلن  – احملـــــــاصـــــــر ـــــــســــــــرح ا واقـع ا
ــصـاب بـأمـراض الـركـود ـشـاكل وا ــعـوقـات وا بـا

وانصراف اجلمهور عنه.. 
ـكونة ـهرجان وا وقد انتـهت جلنة حتـكيم هذا ا
من اخملـــرج الــقــديــر ســـمــيــر الـــعــدل ود. أحــمــد
ـــــســــرح بـــــجــــامـــــعــــة حـــــســــ مـــــدرس اإلعالم وا
ـنصـورة وكاتب هذه الـسطـور وبعـد منـاقشات ا

مستفيضة انتهت إلى اآلتي:
حـصول عرضى "حلم لـيلة صيف" لـكلية اآلداب
سـتوى و "اإلسـكافى مـلكًـا" لـكلـية الـتـجارة عـلى ا
األول وحـصـول عـرض "الـسـلـطان احلـائـر" لـكـلـية
ـسـتوى ـنـبـوذ" لـكلـيـة الـعلـوم عـلى ا الـهـنـدسة و"ا
هـرج" لكـليـة الزراعة الـثانى وحـصول عـرضي "ا
و"الــغــربــاء ال يـشــربــون الــقــهـوة" لــكــلــيــة الـطب –

ستوى الثالث. على ا

أُقــــيـم فى الــــفــــتــــرة من  29 نــــوفــــمــــبــــر حــــتى 3
ـسـرحى الـطالبى ـهـرجـان ا ديـسـمـبر  – 2008 ا
ــنـصــورة حتت رعــايـة د. أحــمـد األول جلـامــعـة ا
بيـومى شهاب الـدين رئيس اجلـامعة ود. مـحمد
سـويـلم الـبـسـيـونى نــائب رئـيس اجلـامـعـة لـشـئـون

الطالب..
ـهـرجــان عـشـر كــلـيـات من بـ شـارك فـى هـذا ا
كــلــيـات اجلــامــعــة وهى: (الــتــربــيــة) الــتي قــدمت
مـسرحـية يـوجـ يونـسـكو "هـذا اجلـان العـجيب"
إخــراج الـــطــالب عــبــد احلــمـــيــد مــخــتــار وكــلــيــة
(الــتـــجــارة) الــتى قـــدمت مــســرحـــيــة "اإلســكــافى
مـلـكـا" لـيـسـري اجلـنـدي وإخـراج الطـالـب أحـمد
ـنـبوذ" عـبده و(الـعـلوم) الـتي قـدمت مسـرحـية "ا
عن "الغـجرى" لبـهيج إسـماعيل وإخـراج الطالب
فــريـد يـوسف و(اآلداب) الـتي قــدمت مـسـرحـيـة
شـكـسـبـيـر "حلم لـيـلـة صـيف" من إخـراج الـطالب
مــــعــــتــــز الــــشــــافـــــعى و(الــــزراعــــة) الـــــتي قــــدمت
ـهرج" رؤيـة وإخراج اغـوط "ا مسـرحيـة مـحمـد ا
ن شـهـاب و(الـهـنـدسـة) الـتي قـدمت الـطــالب أ
مـسرحـيـة توفـيق احلـكيم "الـسـلطـان احلـائر" من
إخـراج الـطـالب مـحمـد الـسـعـيـد و(كلـيـة الـتـربـية
الـنوعـيـة) الـتي قدمت مـسـرحـية "لـيـلة اخلالص"
تـألـيف وإخـراج الــطـالب أحـمـد مـحــمـود و(كـلـيـة
الــطب) الـــتي قــدمت مـــســرحـــيــة مــحـــمــود ديــاب
"الـغـربـاء ال يـشـربـون الـقـهـوة" من إخـراج الطـالب
هــيــثم الــصــديق و(كــلــيــة احلــقــوق) الــتي قــدمت
مـسـرحـيـة بـيـتــر شـيـفـر "رقـصـة الـدم" من إخـراج
الــطـالــبـ مــحـمــد عـزت وحــازم بـشــيـر و(كــلـيـة
التمريض) التي قدمت مـسرحية بهيج إسماعيل
"زنـقـة وهـتـعـدى" عـن "زنـقـة الـرجـالـة" من إخـراج

الطالب أحمد الدسوقى.
ـســرحــيـة ومـن هـنــا تــنـوعـت األشـكــال واأللــوان ا
ـهـرجان األول مـا بـ أعـمال الـتي قـدمهـا هـذا ا
ـيــة لـشــكــسـبــيـر ويــونــسـكــو وبـيــتـر مـســرحــيـة عــا
شـافر وأعمال مصـرية لتوفيق احلـكيم ومحمود
ديـاب وبهيج إسمـاعيل ويسري اجلـندي وأعمال
ــاغــوط وجتــربـــة مــبــتــدئــة فى عــربــيــة حملـــمــد ا
ــســرحــيــة لــطــالب من كــلــيــة الــتــربــيــة الــكــتــابــة ا
دى الـنـوعـيـة والـعـروض الـعـشـرة مـؤشر واضـح 
وعى اختـيـارات الطـالب للـنـصوص الـتي تـصدوا
هم إجـادتـهم تنـاول هذه إلخـراجهـا. إذ كـان من ا
ـسرح الـنـصـوص بـوعي ومـعـرفـة بـلـغـات خـشـبـة ا
فــقــدمــوا تــفــســيــراتـهـم ورؤاهم لــهــذه الــنــصـوص
والـــتي تــتـــعــانق مـع الــواقع الـــراهن وتــثـــيــر جــدال
ـهرجان عن مـخرج واعيـا معه  –فـقد كشف ا
مــــوهـــــوبــــ من ذوي اخلـــــيــــال الـــــغــــنى  –حــــــيث
اســــتــــطــــاع خــــيـــــالــــهم الـــــثــــري أن يــــعــــوض فــــقــــر
ــاديــة والــتــقــنـــيــة لــديــهم والــتي ال اإلمــكـــانــيــات ا
ئـات الـقلـيـلـة من اجلنـيـهات تـتـعدى مـيـزانيـاتـهـا ا

بل أقل من ذلك.

حلم ليلة صيف
واإلسكافى ملكًا
أفضل عرض

أحمد خميس

أنسلم :
(ببرود) حقير! (يسرع خارجاً). 

روساريو : 
) مـا هذا ? أمجـنون أنت ? لـقد قمت بـإهانـتك  فتهـرب . سيدى (مـذهوالً
إنك حقـاً سخيف (بـصوت أعلى) أيـها اجلـنرال   إنك جـبان ! (وحده) لم

أر مثيال له طيلة حياتى ذلك اجلنرال ! 
كتب فيجلس و يكتب اخلطاب التالى ) (يرتدى معطفه  يلمح ا

" سـيدتى  لـقد خـدعتـك لم ألتـزم بأى عـهد سـوى عـهد حـبك . أما أنت 
. لن أتـفوه بكلـمة فى حق اجلنـرال. ولكنه إما فإنك مـرتبطـة ارتباطاً بـشعاً
أن يــكـــون شــخــصــا أبـــله أو يــكــون مـــخــتالً عــقـــلــيــا فــقـــد رفض مــبــارزتى .
سأخلصك من هذا الرق. سـأذهب إلى روما  وأقابل البابا سأفعل كل ما

بوسعى كى أضمن لك حريتك. بعدها افعلى بى ما شئت .
زوجك أو عبدك" 

روساريو :
(مـنـاديا) مـازيـتـو (يـدخل مازيـتو ) فـلـتـحـمل هـذا إلـى الـكـونـتـيـسة (يـخرج
ـرأة مـازيـتو ) ســأنـعم بـتــلك احلـيـاة  و احلـيــاة األخـرى إذا قـبـلــتـنى هـذه ا
زوجـاً لــهــا . لك الــشــكـر أيــتــهــا الـســمــاء عـلـى هـذا الــشــبــاب الـذى دب فى
عـروقى أيــهــا اإلخالص  أيـهــا الــعـشق أشــعــر بـكــمــا تـبــعــثـان فى روحى و

تمآلن قلبى .
مازيتو :

(عـائدا) سـيـدى  لـقـد الـتـقـيت بـخـادمـة الـكـونـتـيـسـة الـتى حـمـلت لك هـذا
اخلطاب من سيدتها وقد أعطيتها بدورى خطابك.

روساريو : 
اذهب (يخرج مازيتو) (يقرأ)

"لـقــد خــدعــتك أيـهــا الــفــارس . فـقــد تــوفى زوجى الــكــونت . و أنــا حـرة و
لكنك لست حرا . لن أراك ثانية حتت أى ظروف . وداعاً "

يـا لـعـدالـة الـسـمـاء  إنـهـا حـرة  و حتـبـنى ! (تظـهـر الـكونـتـيـسة بـالـباب 
ـفتـوحة  يلـمحهـا روساريو ) يـا طـيفى احلـبيب ! حامـلة رسالـة روساريو ا

ما هذه الدموع ? دعينى أوقفها إلى األبد .
كوريساندا :

ال بل دعها تنهمر أيها الفارس ! إنها عذبة . تعال .
(يـجثـو الـفـارس حتت قدمـيـها ) ال يـا صـديـقى تـعـال بـجـانـبى  يـدك فى
ـــا إنــهــمــا تــروقــان لك  حـــدثــنى عن احلب يــا يــدى انــظـــر فى عــيــنى طــا

حبيبى .
روساريو : 

(مـحتـضـناًَ إيـاها) يا حـبـيـبـة قـلبى  سـتـحـبك أمى كـثـيـراَ ! ستـطـيـر فـرحاَ

) كـوريسانـدا  كوريـساندا  أعـرف أننى سـأفقـد وضعى لدى بـصوت عالٍ 
الــكــونـــتــيــســة إلى األبـــد و لــكن احلب لــيـس له مــنــطق . ( يــقف بـالــبـاب

وينادى ) كوريساندا أين أنت ? كوريساندا أأنت هنا? يا حبيبتى ! 
كوريساندا :

يا لك من أحمق وقح يا أنسلم  اذهب من هنا ! ماذا تريد ? 
أنسلم :

(بصوت عالٍ)  ال يا مالكى احلبيب.
كوريساندا : 

(بصوت خفيض ) ماذا تقول ? إنك تستحق اجللد أيها الوقح الصفيق.
أنسلم : 

(بأعلى صوته) ال يا بهجة احلياة  ال .
كوريساندا : 

(بـصـوت خـفـيض) سـأنـادى الــفـارس  و اتــرك له حـريــة الـتــصـرف مـعك
(مناديا) أيها الفارس تقدم  أرجوك .

أنسلم :
(بصوت خفيض) أيتها الكونتيسة  ستوقع نفسك فى حرج شديد .

(يدخل روساريو) 
كوريساندا : 

(بـصـوت عال) عــذراً يـا ســيـدى الـفــارس . لـقـد ذكــرنى اجلـنـرال بــارتـبـاط
هام. أرجو أن تعذرنى . (تخرج) 

روساريو : 
(يـضـرب عـلـى كـتف أنـسـلم) هل أخـبــرتــنى الــكـونــتــيـســة بــاحلـقــيــقـة أيــهـا

اجلنرال ?
أنسلم : 

أى حقيقة?
روساريو : 

حقيقة أن اجلميع اعتقدوا أنك مت . أتعتقد ذلك ?
أنسلم : 

ا . ر
روساريو :

يبدو أنك لم تبرأ بعد من هذا االعتقاد. 
أنسلم : 

أعتقد ذلك.
روساريو :

(يـخلع معطفه) فى هذه احلـالة  يجب أن نـدفنك عـلى سبيل االحـتياط
(يخرج سيفه). 

حـ تـعـرف أنــنى أخـيـراَ صـادفت احلب احلـقــيـقى . آه يـا عـزيـزتى  لـقـد
عشت حياة خاطئة . دعينى أعترف لك ..

كوريساندا : 
ـــاضى و شـــأنه  يــكـــفــيـــنــا ال  ال . لن جتـــدى هـــذه الــكـــلــمـــات  فــلـــتــدع ا

احلاضر.
روساريو : 

آه لكم أحبك أحبك حتى آخر العمر.
كوريساندا :

ــنـاســبــة أيــهــا الــفـارس . فــأنــا أيــضــاَ لـدى أم البـد مـن االحـتــفــال بــهــذه ا
ووجــودهــا اآلن أمــر ضــرورى . تــعــال  اجـلـس  اكــتب خــطــابـا ألمـك كــمـا

سأكتب أنا ألمى .
نضدة )  كتب  و جتلس كوريساندا على ا (يجلس روساريو على ا

روساريو : 
أنت بعيدة عنى .

كوريساندا : 
حسنا فلتسرع إذن فى الكتابة .

روساريو : 
(يكتب) : " أمى العزيزة " ..

 كوريساندا : 
(تكتب ) " ماما احلبيبة " ...

روساريو :
(جانـبا  يبدو منهمكا فى التفكير) نعم  نعم  أنا أحبـها بكل تأكيد فقد

حتدثت إليها بإحساس صادق .
كوريساندا :

(جانبا)  سنتزوج  لم يكن فارس مالطة  لقد أثارنى ذلك فعالَ .
روساريو : 

ؤكد أنها رائعة اجلمال  كما أنها ذكية أيضا . (ينظر إليها جانبا) من ا
كوريساندا : 

(تنظر إليه جانبا) رجل وسيم  قدماه كبيرتان  ولكنه وسيم جدا .
روساريو :

ـــزعـــوم بـــحق "أمى الـــعـــزيـــزة " ... (جــانــبــا ) من يــــكـــون هـــذا اجلـــنـــرال ا
مثالت. الشيطان ? إن ذراعها نحيل كذراع إحدى ا

كوريساندا :
" ماما احلبيبة " .. أنت ال تكتب أيها الفارس ?

روساريو : 
ـناسبـة التى تـعبـر عن مشـاعرى بكل اعذريـنى. فأنـا أبحث عن الـكلـمات ا
دقة  و هذا يحتاج إلى وقت. (جانبا) إن هذا الظل الذى يعلو شفتها قد

يظنه البعض شاربا  كما أن ذراعها نحيل فعال (يتظاهر بالكتابة) 
كوريساندا:

(جـانـبا) أشـعـر بـعـدم األمـان من نـاحـيـته  لـقـد كـانت لـه جتـارب عـديدة 
أحقاً أعرفه جيداً ? ( تتظاهر بالكتابة ) 

روساريو : 
لقد خبرت احلياة من قبل  تلك األرملة  فهى أرملة ...

كوريساندا : 
أيها الفارس  إنك ال تكتب ?

روساريو : 
يبدو أننا نلعب نفس اللعبة أيتها الكونتيسة  فورقتك بيضاء أيضا.

كوريساندا : 
كن تفسيره بشكل سيئ . أتعرف يا سيد روساريو  أن ترددك 

روساريو : 
وماذا عن ترددك يا مدام ?

كوريساندا :
(فجأة) أيها الفارس  إن قدمك كبيرة جداَ .

روساريو : 
(ينهض) إنه عار يا سيدتى ال يليق بذراعك النحيلة .

كوريساندا : 
إن قبعتك على األريكة يا سيدى .

روساريو : 
(مـنـحنـياَ) إذا لم يـرق لك احلـلم يـا سـيـدتى  فـلـتـعـذريـنى إذا اسـتـيـقـظت

وت  مازيتو . منه . مازيتو  الدم و ا
(مازيتو  محمر البشرة  يطل برأسه ) 

مازيتو : 
قدسات  عشر دقائق إضافية . سيدى  بحق السماء  بحق كل ا

روساريو : 
( يرتدى قبعته) أيها األحمق  ألن تأتى ?

مازيتو: 
(يدخل) آه  يا حلظى التعس  إنك أصلب من الصخر يا سيدى .

 روساريو : 
هاك قبعتك  سنرحل اآلن (يخرجان ) 

كوريساندا : 
بـتــيـنـا (تـتـطـلع (جتـلس فى بطء) بــتـيــنـا (تـدخل بـتـيـنـا) نــاولـيــنى روايـة 

لل !  رآة ) آه ... لكم أشعر با كوريساندا إلى نفسها فى ا
ستار

ية الفنون. سرح من أكاد ساعد بنوعية طنطا حصلت على الدكتوراة  فى ا درس ا > د. مايسة زيدان ا
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مثل عن اجلمهـور قد ازداد تعقيـدًا بسبب النمو > إن فـضل ا
ـسرحـية الـتى يـلـعب فيـهـا أناس عـاديون الـسـريع لألنـشطـة ا

أدوارًا ويرجتلون مشاهد درامية.

سرحي جريدة كل ا
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مـارسـات السـلـوكيـة اآلنـية الـلـحظـيـة القـريـبة > عـنـدما يـدرك الـفنـان أن الـشعـور هـو ا
ـعيش احلالى.. يدرك أهـميته الوعى ـوجودة  في التاريخ اإلنـسانى القريب ا الـواعية ا

عيش. شكالت وقضايا احلاضر ا
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فن إهانة ألفريد فرج
سى على وتابعه قفة

محمد احللو وفايزة كمال ال يصلحان أبدًا
لهذا العرض

فـى حـــوار ســـريع جـــمــــعـــنى مـــنــــذ ســـنـــوات طـــويـــلـــة
ــنــاســبــة افــتــتــاح بــالــكــاتب الــكــبــيــر ألــفــريــد فــرج 
مــســرحــيــة "اتـــنــ فى قــفــة" لـــلــقــطــاع اخلــاص من
إخــراج مــراد مــنــيــر أكــد لى أنه يــريــد أن تــكـتــسب
مـسـرحـيـاتـه جـمـهـورًا مـخـتـلــفًـا وتـطـأ أرضًـا جـديـدة
ــــثــــقـف يــــعـــرف ولــــيـــسـت لــــهــــا. إذ إن اجلــــمــــهـــور ا
ــسـرحــيــة جــيـدًا وهــو لــيس فى حــاجــة إلى إعـادة ا
ـوضـوع مـرة أخـرى أفـكـارهـا ومن ثـم فـإن عـرض ا
بلهـجة عاميـة وبصورة دراميـة مخففـة سوف يحقق
ـؤلف مسـرحيته ـرجو وعـليه خلص ا لـها الـنجاح ا
من أهم مـا فيـها حيـث الفـصحى اخملـففـة البـديعة
والــــتـى كـــان قــــد اســــتــــقــــاهــــا مـن تــــوفــــيق احلــــكــــيم
والــــقــــضــــايــــا الــــصــــريــــحــــة الــــتى تــــخص الــــعــــدالــــة
ـشــردين االجــتــمــاعــيــة وحتـقــيـق أحالم الــغالبــة وا
وكـــنت يـــومــهـــا مــســـتــاء من هـــذه اخلــفـــة اجملــانـــيــة
فجـمهور القـطاع اخلاص فى أثـناء هذه الـفترة كان
يـعـرف مـبـتـغـاه جــيـدًا ويـعـرف الـنـجـوم الـذين سـوف
ـســرحـيـة ــسـرحــيـاتــهم ومن ثم لم حتــقق ا يـذهب 
ـرجـو وذهـبت خـطـة كل من الـنـجـاح اجلـمـاهـيـرى ا

ألفريد فرج ومن بعده مراد منير هباء.
أمـا الـيـوم فـاألمـر مخـتـلف تـمـامًـا فقـد أعـاد عـلـيـنا
ـسـرحــيـة مـرة أخـرى حتت اسم مـراد مـنــيـر نـفس ا
جـديـد (سى عــلى وتـابـعه قــفـة) مـخـلــصًـا إيـاهـا من
البـسـات الــتى اجـتـهـد ألــفـريـد فـرج فى األفــكـار وا
إعـادة تكـوينـها من جـديـد وألبـسهـا ثـوبًا فـضفـاضًا

لم يحقق لها أى جناح يذكر??
فــفـى الــعــرض اجلــديــد اعــتـــمــد اخملــرج عــلى بــطل
ـسـرحى الـذى ـرة لـلـعـرض ا وبـطـلـة ال يـصـلـحـان بـا
يــــخص "عــــلـى جــــنــــاح الــــتــــبـــريــــزى وتــــابــــعـه قــــفـــة".
ـســرحـيـة بــداهـة تـعـتــمـد عـلى فــتى مـغـوار وذكى فـا
ـــعـــرفــة ـــلـك من احلـــكـــمـــة وا وســـريع الـــبـــديـــهـــة 
واخلــيـــال مــا يـــؤهــله لـــلــهـــيــمـــنــة عـــلى كل الـــعــقــول
فــيـبـهــرهم بـأفــكـاره وتــصـرفـاته وخــفـة حــركـته. أمـا
بطـلنا  – محـمد احللو  – فـإنه يظـهر أمـامك على
ــرة بــالــدور الــذى ــســرح غــيــر مـــقــتــنع بــا خــشــبــة ا
يــؤديه فـــهــو نـــاسٍ تــمــامًـــا لــلــحـــوار مــعـــظم الــوقت
لقن كى يسعفه ودائمًا ما يتلفت حوله باحثًا عن ا
اذا قدم دورًا هو فى األمر الذى يدعونا للتساؤل 
األصـل غير مقـتنع به?! وأنا هـنا ال أبحث عن عدم
مــنـاســبــته لـدور الــفــتى الــذكى ســريع الـبــديــهـة وال
أســأل عن أفــكــارنــا األســـاســيــة عن طــبــيــعــة الــدور
وتـــكــويـــنه الــفـــلــســـفى وأفـــتــرض أنـــنــا ســـنــوافق مع
ــا أن ــثل فى أى دور طــا اخملــرج عــلى وجـــود أى 
الــتـدريـبـات والــبـروفـات ســوف تـعـيـد صــيـاغـته وفق
الـرؤيـة اجلـديدة ,ولـكن حـتى هـذه أطاح بـهـا محـمد
احلــلـو ومــراد مـنــيـر من قــبـله بــتـردده الــدائم وعـدم
الـتـصــديق الـذى تـلـمــحه دائـمـا فى تــعـبـيـراته وردود
فـــعـــله األمـــر الـــذى أصـــاب روح الــــعـــمل بـــالـــتـــرهل

وت?! وأصاب اإليقاع با
أمــا فــايــزة كــمــال فــبــرغم اجــتــهــادهــا ومــحــاوالتــهــا
ـتلقـى بأنهـا األميـرة صغـيرة السن الدائـمة إلقـناع ا
ـلك الـذى طـمـع فى الـقـافـلـة الـقـادمـة فـإنـهـا ابـنـة ا
ــرة لــلــدور احملــكــوم بــسـن مــعــيــنـة غــيــر مالئــمــة بــا
وطبيـعة تكوين مخـتلفة وبحـسبة بسيـطة ستجدها
شاهد بينـها وب خادمتهـا تبدو مستاءة فى أحـد ا
من الـوزيـر وتـصـرفــاته وال تـرضى به زوجًـا لـهـا بل
ـلك بــأنـهـا مـا زالت صــغـيـرة عـلى وتـريـد أن تــقـنع ا
الــزواج وتــبــدو أمــامه فـى صــورة الــفــتــاة الــصــغــيـرة
فيقتنع بأنه كان مخطئا ح فكر فى زواجها وهى
مازالت غرة ال حتتـمل مسئوليات الزواج إن حوارًا

بهذا الشكل يشرح لنا بطريقة بدائية.
ـــلـك ال بـــد وأن تــــكــــون فى سن أن األمــــيــــرة بـــنـت ا
ـتـلـقى يـرشح تـلـك الـتـصـرفـات واألفعـال وإال كـان ا
بـلـيـدًا ال يـعـرف وال يـهـتم وال يـفـسـر مـا يدور أمـامه

من تصرفات الشخصية الدرامية??!

ـا حتــمـله من ذهـب وفـضـة فـى الـقـافــلـة الــقـادمــة 
وأقـمـشـة وخالفه ولـعل الـشـخـصـيـة الـوحـيـدة الـتى
لم تـقع فى شراك األكـاذيب اخلالقـة كانت األمـيرة
الــتى بــهـرهــا ذلك الــفــتى بــســحـر شــخــصــيــته وقـوة
خـيــاله فـهى الـوحــيـدة الـتـى اكـتـشــفت أنه ال تـوجـد
قـــافــلـــة ولــكــنـــهــا ســـمــحـت لــعــلـى جــنـــاح الــتـــبــريــزى
وصــاحــبه بــأن يــكــمال عــمــلــهــمــا ألنــهــمــا بــبــســاطــة
يـحــقــقــان أحالم الـغـالبـة ولــيــست لـهــمــا مـصــلــحـة

لك. شخصية أو أطماع فى ا
وبـعــد اعـتـراف قـفـة لـلـمـلك بــكل تـفـاصـيل احلـكـايـة
ًا وحـصـوله عـلى ثالثـ فضـة يـكتـشف أنه كـان ظـا
رة فيحيك لصديقه الذى لم يأخذ لنفسه شيئًا با
مـــؤامــــرة جـــديـــدة كى يــــخـــلص صـــاحــــبه من هـــؤالء
ــنـتـقـمـ ويــخـلص ذاته من يــهـوذا الـذى تـكـون فى ا
داخـله فـيـهرب عـلى من جـديـد مع األمـيرة وتـنـتهى
األحــداث عــنــد ذلك احلــد وقـد صــنع مــراد مــنــيـر
ــشــهــد بـــطــريــقــة جـــيــدة أحلت عــلـى مــنــطق هـــذا ا
اخلــيـــال واتــخـــذته وســيـــلــة لـــكــشـف أبــعـــاد الــلـــعــبــة
ــتـلــقى فـقـد ــسـرحـيــة وإعـادة تــرتـيـبــهـا فى ذهن ا ا
يرسـو احلصـان الذى هرب عـليه عـلى واألميرة فى
بلـد آخـر ويحـققـان مع التـابع اجلمـيل قفـة أحالمًا

جديدة وينقذون معًا فقراء جددًا.
والــغـريب فـى الـتــنــاول الــذى قـدمه مــراد مــنــيـر أنه
ـــــوروثــــة يـــــحـــــاول طـــــول الـــــوقت ربـط احلـــــكـــــايـــــة ا
بـــاألحــداث اآلنــيـــة فى صــور ســـريــعـــة ال تــديــنه وال

ماذا عن نص ألفريد فرج
اعــتـمـدت مــسـرحـيـة (عــلى جـنــاح الـتـبـريــزى وتـابـعه

قفة) على ثالث حكايات من ألف ليلة وليلة هى:
ائدة الوهمية.  1 - حكاية ا

 2 - حكاية اجلراب.
 3 - معروف اإلسكافى.

وقــد اســتـلــهـم ألـفــريــد فــرج اســمــهــا من مــســرحــيـة
"الـسـيــد بـونـتــيال وتـابـعـه مـاتى" الـتى كــتـبـهــا بـرتـولـد
بـريــشت وبــالـرغـم من وجـود الــنــصـوص الــتى أخـذ
عـنهـا ألـفريـد فـرج فى أماكـن متـفـرقة من ألف لـيـلة
وليلة فإنه وجد فـيها أبعادًا ورؤى متقاربة إلى حد
كـبــيـر فــكل بـطل مـن أبـطـال تــلك احلــكـايـات مــبـنى
بـــطــريـــقـــة خــيـــالــيـــة خالبـــة تــمـــزج مـــا بــ اخلـــيــال
ـلـحــة فى إيـهـام اآلخــرين بـغـيـر اخلـصب والـرغــبـة ا
ـوجود فى الواقع الـفعلى ولـعل البذور األولى لكل ا
ــائــدة مـن الــتــبـــريــزى وقـــفــة وجـــدت فى حـــكــايـــة (ا
الــوهـمـيــة) حـيث يــوجـد شـقــالق أخـو مــزين بـغـداد
لـؤه الـفقـر واجلوع يـلتـقى بـالصـدفة بـأميـر يتـخذ
من الــسـخــريـة مـتــعـة له فــيـنــتـقالن مــعًـا لـبــلـد بــعـيـد
وظـروف اقتصادية مـختلفة وينـسجان معًا األكاذيب
ــنــظــومــة االجــتـــمــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة الــتـى حتــطم ا
ويـعـيـدان بـطريـقـة بـلـهـوانـيـة مـلـؤهـا اخلـيال اجلـامح
تــوزيـع الــثــروة فــيــحــدث رخــاء فى الــبــلــد وتــقــتــرب
ـسـافـة بـ الـفـقـراء واألغـنـيـاء بـعض الـشىء وفى ا
آلن الـتجار وأصحاب الـنفوذ باألمل نـفس الوقت 

جتـعل الـرقـابة تـعـتـرض على شىء فـهـو فـقط يقف
ـتـاح وال يـتـجـرأ عـلى مـا هـو ـمـكن وا عـنـد حـدود ا
أعـمق من ذلك فـاإليـفـيـهات والـتـعـلـيقـات الـسـاخرة
الــتـى  تــوزيــعــهــا بــشــكـل عــشــوائى ال تــخص هــذا
ـواطن إال فى القليل النادر وما البلد وال هؤالء ا
ـسرحى إال حـكايـة طريـفة أراد مـخرجـها العـرض ا
أن يــــســــلى مــــشــــاهـــديـه ويــــبث فــــيــــهم روح الــــرضـــا
واالطـمـئــنـان فـقـد هـرب الــبـطل الـذى حـقق أحالم
ــــلك الــــغالبــــة مـع األمـــيــــرة اجلــــمــــيـــلــــة مـن أيـــدى ا
وأعـــوانه ومع هـــروبه ذلك ارتـــاح اجلـــمــهـــور وهــدأ
بــاله وعـــاد مــرة أخــرى لــلـــنــوم الــطــويـل فى الــعــسل

ا كان?! فليس فى اإلمكان أبدع 
وزيـادة فى الـتـأكـيـد عـلى أهـمـية الـكـومـيـديـا اجملـانـية
خـرج علـينا اخملـرج بنـفسه فى أحـد مشاهـد العرض
ـلك ـاء لـلـسـيـد عـلى كى يـرمـيه عـلى رأس ا لـيـصب ا
والــوزيــر اخملـــتــبــئـــ خــلف الـــكــرسى وهى طـــريــقــة
يعـشقها مـراد منير فـكم من مرة خرج عـلى جمهوره
ـرة ـسـرحـيـة إلى صـوابــهـا ولـكن فى هـذه ا لـيـعـيــد ا
وحلـسن احلظ كـانت األمـور طـبيـعـيـة إلى حـد كـبـير
ـــــنــــهج ومن ثـم فــــإن خــــروجـه ذلك جــــاء لـــــتــــأكــــيــــد ا
الـبــريـخــتى الـذى عــفـا عــلـيه الــزمن والـذى لم يــعـدله
ـــا لــــيـــصــــيب اخملـــتــــصـــ بـــالــــدهـــشـــة وجـــود أو ر
فـالــتــصـرف الــغـريب يــوضح لــنـا وبــكل بــسـاطــة حـال
الـصــفـوة ومــخـرجــيـنــا وكـيف وصل بــهم األمــر لـهـذا
احلـد من الـالمـباالة والـرضـا عن الـنـفس فـإن كـانت
ـشـاكل السـياسـية واالجـتـماعـية قـد وصلت لـلذروة ا
فــإن حـــال مــســرحـــيــيـــنــا الـــكــبــار كـــمــا هـــو يــلـــعــبــون
بــاحلـكـايـات واألفــكـار الـتى ال تــمس الـواقع فى شىء
ــــكن لــــهم وبــــكل بـــســــاطـــة وراحــــة بـــال أن يــــذكـــر و
يـخــرجــوا عــلى جـمــهــورهم لــيـتــمــمـوا بــعض األلــعـاب
الـبليدة فالـغاية واألساس هو دغـدغة مشاعر هؤالء

شاهدين وكفاهم ما يشاهدونه فى دنياهم. ا
وفـى الــوقـت الـــذى تــهـــتـم فـــيه كل مـــســـارح الـــدنـــيــا
بإعادة إنـتاج أعمال كـبار كتابـها بطرق جـديدة تتيح
رؤى جـمالية مغايـرة فإننا يا سادة نـعيد إنتاج كبار
كــتـــابـــنــا بـــصـــورة تـــهــ أعـــمـــالــهـم وتــخـــلـــصـــهــا من
جـمـالـيـاتـهـا احلـقـيـقــيـة زاعـمـ بـذلك أنـنـا نـلـبـسـهـا

ثوبها العصرى?!
ويـبـدو لى أن سـيد حـجـاب مـؤلف األغـانى الـشـهـير
قد أراح بـاله تمامًا وذهب لـلمعـانى البسـيطة والتى
ـا تـخص إعـادة إنـتـاج ال تـخـص الـدرامـا كـثـيـرًا وإ
تـوارثة مع بعض الـتغيـير غير القـد من األغانى ا
ـسـرحـية ـؤثـر فـمـعظم مـا سـمـعـناه من أغـانٍ فى ا ا
كان مأخوذا من كلمـات أغانٍ تراثية وحداثية كثيرًا
من ســمـعــنــاهـا ولـم يـهــتم مــؤلف األغــانى الـشــهــيـر
عـنى الـعـام للـتـيمـة الـرئـيسـيـة ولم يعـطـيـها حـقـها بـا
فى الــوجـــود الــلـــهم إال فى الــبـــدايــات فـــقط حــيث
(يـــاه.. يـــاه.. لـــو كـــنت أمـــيـــر من أمـــراء احلـــواديت)
وأظن أنه اهـتم أكثـر بـاألغانى الـتى تـشبـه فقـاعات
ــجـرد انـتــهـائـهـا الــصـابـون والــتى تـفـقــد وجـودهـا 
فــأين ســيــد حــجــاب وأشــعــاره الـتـى مـازالـت تـشــكل

هتم بشعر العامية??! خيال ا
ويبدو لى أيضًـا أن مؤلف األغانى ومعه اخملرج قد
صـمـمـا طـبــيـعـة الـدرامـا بـحـيث تــقـسم الـتـركـة عـلى
األبــــطـــال فـــلــــكل بــــطل أغـــنــــيـــة بــــدايـــة تـــعــــبـــر عن
شــخــصــيــته وهى طــريــقــة مــضــمــونـة فـى الــعـروض
ـصـرية الـكـبيـرة (تأكـيـد التـأكـيد) ولـيس مـهمـا ما ا
ــكن أن تـــقــدمه األحـــداث من إعــادة إنـــتــاج نــفس

معانى كلمات األغنية فالتكرار بيعلم الشطار.
سـرحية والذى صممه حازم شبل أما عن ديكور ا
فـقـد اعـتـمـد عـلـى ركـيـزة أسـاسـيـة مـفـادهـا أن هـذا
الـــعـــالم مـــا هـــو إال أطـــر فـــارغـــة ومن ثم اهـــتم مع
ــســـئــول عـن الــنـــحت فى الـــعــرض مــحـــمــد ســـعـــد ا
ـملكة فـارغة من الداخل سـرحى بصنـاعة أطر ا ا

ـمـثل تـلك الـطـاقة الـقـادرة عـلى اسـتـيـعاب ـنح الـوعى الـدرامى الـنـفـسى ا  <
شـتبك وفـهم رسالـته والتـواصل معه مـستـعينـا بالـتغـذية الـعسـكية ـشاهـد ا ا
ـنـطقـى واإلقنـاع احلـوارى واسـتـيـعاب ـتـنـوعة قـادرًا عـلى الـتـحـاور ا ـعـارفـة ا

شاهد. شخصية ا
سرحي جريدة كل ا
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مسـرح كوتيـسلوى. وهـناك أيـضاً أنواع من
الــــعـــــروض اجملــــانــــيـــــة تــــقــــام فـى قــــاعــــات

سرح القومى. احلانات فى ا
ــسـرحــيـة الــكـبــيـرة األخـرى  أمــا الـفــرقـة ا
التى تتـلقى دعمـاً كبيـراً فى بريطـانيا فهى
لكية وتـقدم تلك الفرقة فـرقة شكسبيـر ا
مــســرحــيــاتــهــا فى الــبــاربــيــكــان ســنــتــر فى
لـنـدن كـمـا أنـهـا تــمـتـلك مـسـرحـ هـنـاك
أحـدهـمـا به مـقـاعـد تـسع  1150مـتـفـرجـاً
ــــــســــــرح واجلــــــزء اخلــــــلـــــــفى مـن قــــــاعــــــة ا
الــرئـيــســيــة بــهــا مـســرح األســتــوديــو الـذى
يسع مـائتى مـقعـد. لكن مـسرحـها الـشهـير
جـداً يوجـد فى ستـراتـفورد عـلى نهـر آفون
مسـقط رأس وليم شـكسـبيـر. يأتى اآلالف
ــتــفـــرجــ كل عـــام إلى هــذه الـــبــلــدة مـن ا
الــــصــــغـــيــــرة لــــيــــشـــاهــــدوا عــــروض فــــرقـــة
ـلـكـيـة وهـى تـقـدم مـسـرحـيـات شـكـســبـيـر ا
شــــكــــســــبــــيـــر.ورغـم أن الــــفــــرقــــة أنــــشـــأت
خـصـيــصـا لـتــقـد مـسـرحــيـات شـكــسـبـيـر
ـــســـرحـــيـــات فـــإنـــهـــا تـــقـــدم الـــكـــثـــيـــر من ا

احلديثة أيضا.
إن زيـارة لــبـلـدة سـتــراتـفـورد تـعــتـبـر جتـربـة
ـــبـــانى الـــتى ـــتـــعـــة جـــداً .فـــكـــثـــيـــر من ا
أنشـئت فى عـهـد تـيودور مـازالت شـامـخة
نـزل الذى ولد فـيه شكسـبير. ومن بينـها ا
ـــكـــنك أن ـــســـرح  وبــاإلضـــافـــة لـــزيـــارة ا
ـمـتـعـة أو ـة ا تـتــجـول فى الـشـوارع الـقــد
جتلس عـند الـنهـر وتراقب اإلوز وهـو يعوم
ـتـدلـيـة على بـجـانب أشـجـار الـصـفصـاف ا

النهر.
ــســرح بــجــانـب الــنــهــر وهــو مــبــنى أقــيم ا
يــبــدو قــبــيــحــاً إلى حــد مــا  وقــد بــنى فى
ـســرح الـذى احـتـرق عـام  1932بـدالً من ا
ولـكنه حتى وإن لم يـكن منظـره جذاباً مثل
ـة فى الــبـلـدة إال أنه ـبــانى الـقــد بـقـيــة ا
مــكـان جــديـر بــالـزيــارة. تـلــقى مـســرحـيـات
ــلـكــيـة شـكــسـبــيـر الــتى تــقـدمــهـا الــفــرقـة ا
إعجـاباً كبـيراً فكـثير من فـنانيـنا وفنـاناتنا
ـســرحـيـات ـثــلـون فى تــلك ا ـشـهــورين  ا
تـفرج وبعد الـعرض يـذهب الكثـير من ا
لــيــتــنــاولــوا شــرابــاً فى مــلــهى الــدرتى دك
ـؤدى لـلــمـسـرح الــذى يـقع عــلى الـطـريـق ا
ـتــفـرجــون أن يـروا بــعـضـاً وهـنــاك يـتــوقع ا
ــــســـــرحـــــيـــــة الـــــذين مـن فـــــريق تـــــمـــــثـــــيـل ا

ثلون. شاهدوهم  وهم 
  يــتـلــقى مــســرح الـرويــال كــورت فى لــنـدن
ايـضـاً دعـمــاً من احلـكـومـة ويـقـدم الـكـثـيـر
ـســرحـيــات الـتى يــكـتــبـهــا كـتــاب غـيـر من ا
معـروف فيـعطى الكـتاب الـناشئـ فرصة
لـيـعــرضـوا مـا يـكــتـبـونه . وهــنـاك عـدد من
ـــــســـــارح الــــصـــــغــــيـــــرة فى لـــــنــــدن تـــــقــــدم ا
ـسـرحـيـات الـتــجـريـبـيـة وغـالـبـاً مـا تـكـون ا
ـسـرحـيـات سـياسـيـة و أيـضـاً يـكتب تـلك ا

سرحيات كتاب ناشئون. تلك ا
 تـقدم بـريـطانـيـا مسـرحـاً طوال الـعـام لكل
األذواق ولــــــــكـن لــــــــســــــــوء احلـظ تــــــــكــــــــلف
ـسـرحـيات كـثـيـراً عنـدمـا تنـتج. قـد يـكون ا
ستقبل لكن سارح قليالً فى ا عدد تلك ا
بدون شك سـيظل مسـتواهـا مرتفـعاً. ففى
كل مـكـان فـى بـريـطـانيـا يـوجـد جتـديـد فى
ـــســـرح بــــدءاً من إنـــتـــاج جـــديـــد إلحـــدى ا
ـسـرحـيـات مـســرحـيـات شـكـســبـيـر حـتـى ا
سرح كـما كان دائماً الـتجريبيـة. وسيظل ا

فخر بريطانيا . 

 فرقة الفنان
تحدين أجرأ ا
فرق بريطانيا

 عبد السالم إبراهيم

هــرت وريــتــشــارد جــونــسـون وديــانــا ريج
ــمــثــلـ ومــاجى ســمــيث. تــخــتـلـف فـرقــة ا
ــتـحــدين نــوعـاً عن الــفـرق الـبــريــطـانــيـ ا
الــتى ســبق ذكــرهــا ألن أعــضــاءهــا جنـوم
وهم ال يــخـطــطـون ألن يــظــهـروا جــمـيــعـهم
ــســرحــيـة. إنــهــا شــركــة إنــتـاج فى نــفس ا
فــهم يــريــدون أن يـربــحــوا من األفالم كــمـا
ـســرحـيــات. فى عـام 1984 يـربــحـون مـن ا
كــانت بــاكــورة إنــتـاجــهم مــســرحــيــة تــسـمى
"اســتــجــواب بــيــكــو" قــام بــالــتــمــثــيـل فــيــهـا
ألــبــرت فــيــنى وريــتـشــارد جــونــســون كــمـا
قـامـوا بــإنـتــاج فـيــلم اسـمه "األبــطـال" قـام

ببطولته جون هرت.
ـسـرح  مـن الـضـرورة ألى شــخص يـهـتم بــا
ــسـرح الــقـومى فى الــبـريــطـانـى أن يـزور ا
بـريــطـانــيـا. إن فــكـرة إنــشـاء مـســرح قـومى
لـــبــــريـــطـــانــــيـــا ظـــهــــرت ألول مـــرة فى عـــام
1848لـكن بـالــرغم من وجـود فـرقـة مـسـرح
ــــســـرح ـــبــــنـى اخلـــاص بــــا قـــومـى إال أن ا
سرح الـقومى لم يـفتـتح حتى عام 1976 وا
القـومى الـذى يـقع عـلى الـشـاطئ اجلـنوبى
ــز يـتـكـون مـن ثالثـة مـسـارح من نــهـر الـتـا
ـسرح لـيـتلـتون فى مبـنى واحـد وتعـرف 
ومــسـرح أولــيــفــيــيه ومــسـرح كــوتــيــســلـوى.
مــســرح أولـــيــفــيـــيه به مــقـــاعــد تــسع 1160
مــتـــفـــرجــاً ومـــســرح لـــيـــتــلـــتـــون يــسع 890 
مــتــفــرجـاً أمــا مــســرح كــوتـيــســلــوى فــيـسع
سـارح الثالثة 400متـفرج. وبإنـشاء تـلك ا
ـســرح الــقـومى أن يــنــتج جــمـيع اســتــطــاع ا
ـسـرحــيـات بــدءاً من مـســرحـيـات أنــواع  ا
شـكـسـبـيـر الـضـخـمـة فى مـسـرح أولـيـفيـيه
ـسـرحـيات الـتـجـريـبـيـة الـصـغـيرة فى إلى ا

الــعــروض ويـــقــدمــون مــســـرحــيــة أو ثالث
مـسرحـيـات فى األسـبـوع. ورغم أن مـعـظم
ــمــثـلــ األســاســيـ تــركــوهـا اآلن إال أن ا

الفرقة مازالت تعمل.
أما أجرأ فرقـة ظهرت من هذا النوع فهى
ـتــحـدين. فـرقــة الـفــنــانـ الــبـريــطـانــيــ ا
ثلـ بريطـاني وهى تتكـون من خمسـة 
مـــؤســــســـ وهـم: الـــبــــرت فـــيــــنى وجـــون

يــســتــمــر عــرضــهــا لـــوقت كــاف كى تــغــطى
البس الخ وبـعد ذلك ـنـاظر وا تكـاليف ا
يأمل أن تـسـتمـر لكـى حتقق عـائـداً كبـيراً.
ــســرحـيــات فـى عــرضــهـا تــســتــمـر بــعـض ا
سـرحـيات لـسنـوات طـويـلة وتـعـرف هـذه ا
بــأنـهــا حــقــقت أعـلـى إيـرادات حــيث تــبـاع
كــثــيــر من الــتــذاكــر وحتــقق عــائــداً مــالــيـاً
وأطول مسرحية استمر عرضها فى غرب
لــــنـــــدن هى "مـــــصــــيـــــدة الــــفـــــئــــران " وهى
مسرحية مثيرة كتبتها أجاثا كريستى و

افــتـــتـــاحــهـــا عــام  1952ومــازالت تـــعــرض.
ـمثلـون الذيـن يعمـلون فى وبالـطبع يـتغـير ا

سرحيات باستمرار. مثل تلك ا
  وهــــنـــــاك طــــريـــــقــــة أخـــــرى لإلنـــــتــــاج فى
ــســـرح أصــبــحت شــائـــعــة فى الــســنــوات ا
األخـيـرة-وهـى الـفـرقــة الـتى تــعـمل بــنـظـام
ــشـتــرك. وهــنـاك كــثــيـر مـن تـلك اإلنــتــاج ا
الــفــرق تــقــدم مــســرحــيــات طــلـيــعــيــة ومن
ــشـتــرك" وفى أشــهــرهــا فــرقــة "اإلنــتــاج ا
مثلون وكل واحد تـحدة" يأخذ ا "الفرقة ا
فى الـفـرقـة قـرارات مـشـتـركـة عـن سـيـاسة

الفرقة.
مـثلـ أنهم  وعنـدما تـقرر مـجمـوعـة من ا
ــســرحــيـات يــريــدون ســيــطـرة أكــثــر عــلى ا
الـــتـى يـــظــــهـــرون فــــيـــهــــا . وال يـــريـــدون أن
يخضـعوا آلخرين فـإنهم ينشـئون كمـمثل
فرقة  يصـدرون من خاللها قرارات بشأن
ـسـرحــيـات ويـدعـون اخملـرجـ لـيـعـمـلـوا ا

معهم.
" الــتى ومن تــلك الــفــرق "فــرقــة الــفــنــانــ
أسـسـها  أيـان  مـاكـلـ وإدوارد بيـثـربـريدج
فـى عــام 1972وهم عــادة يـــطـــوفــون بـــتــلك

سـرحية أمواالً طـائلة بداية يـكلف إنتاج ا
ـــســـرح والـــتـــدفـــئــة من تـــكـــالـــيف إنـــشــاء ا
واإلضـاءة.. الخ . وهـناك تـكـاليف تـصـميم
ــنـاظـر البـس وتـكـالــيف إنـشـاء ا وعـمل ا
همات األثاث هـمات (وتضم ا وتكاليف ا
ــــســـرح وبـــاقـى األشــــيـــاء عــــلـى خـــشــــبــــة ا
ـمــثـلـون مـثل واألشـيـاء الــتى يـسـتــخـدمـهـا ا
ـــســدســـات) وأيــضـــاً تــكـــالــيف الـــشــنط وا
مـــؤثــــرات اإلضــــاءة ومــــؤثــــرات الــــصـــوت.
ادى الـذى  يجب أن يدفع قـابل ا وأيـضا ا
سرحـية إال إذا كان قد مات منذ لكاتب ا
أكـثـر من خـمـســ عـامـاً ثم أجـور الـعـمـال
سـرح وأخيـراً نفـقات الـذين يعـملـون فى ا

. مثل اخملرج وا
ن يــــــتم وهــــــنــــــاك مـــــجــــــمــــــوعـــــة أخــــــرى 
ـــديــر ــســـرح. فــا االســـتــعـــانــة بـــهم إلدارة ا
الـــعـــام  يـــقـــوم بـــاإلدارة وهــــنـــاك بـــالـــطـــبع
ــكــاتب وآخــرون أشـــخــاص يــعــمــلــون فى ا
يــقــومـون بــالـتــنـظــيف. وهــنـاك األشــخـاص
ـدير ـسـرح ويـشـمـلـون ا الـذين يـبـاشـرون ا
اإلدارى والــــذين يــــبــــيــــعـــون الــــتــــذاكــــر فى
شـــبـــاك بــــيع الــــتـــذاكـــر والــــذين يــــقـــومـــون
ــتـــفـــرجــ بـــالـــدعــايـــة والـــذين يـــقـــودون ا
ــــقـــاعــــدهـم ومن يــــبــــيـــعــــون اآليـس كـــر
والـشـيـكـوالتة وعـمـال الـبار الـذين يـبـيـعون
ـشــروبـات فى فـتــرة االسـتــراحـة وأولـئك ا
ـعاطف ويـفتـحون األبواب الـذين يعـتنـون با

 . تفرج ويوجهون ا
 بـــــعـــــد ذلـك هـــــنـــــاك الـــــذين يـــــقـــــفـــــون فى
الــكــوالــيس وهم يــشــمــلــون مــديــر خــشــبـة
ـــســـئـــول عن  كـــوالـــيـس خـــشـــبــة ـــســـرح ا ا
ـســرح وأولـئك الـذيـن يـصـمـمــون ويـبـنـون ا
ـنــاظـر والـذين يـقـومـون بــتـصـمـيم وعـمل ا
البس ــسـرح ومــصـمــمـو ا اإلضــاءة فى ا
ومـــهـــنــدســـو مـــؤثـــرات الـــصــوتـــيـــة وأمـــنــاء
ـــســرح اخملـــازن. يـــعـــمـل مـــديـــر خـــشـــبـــة ا
ـــصــمـــمــ عن كـــثب مع مـــخــرج وجــمـــيع ا
( ـمـثـل ـسـرحيـة (اخملـرج الـذى  يـدير ا ا
نـاظر حـتى تنـتـهى التـصـميـمـات وتوضـع ا
البس ويــــقــــوم فـى أمــــاكــــنــــهــــا وجتــــهــــز ا
ــــمــــثـــلــــون بــــعــــمل الــــبــــروفــــات وكل تــــلك ا
األعـمال تـنـجـز معـاً لـتـكون جـاهـزة قبل أن

سرحية.  شاهدة  ا تفرجون  يأتى ا
ـسـرحيـة تـختـلف تـمام  إن تـكالـيف إنـتاج ا
االخـــــتـالف مـن مـــــســـــرحـــــيــــــة إلى أخـــــرى
فـعـرض البـانـتـوما تـكـاليـفه عـاليـة دائـماً
ــمــثــلــ ألنه يــتــضــمن عـــدداً كــبــيــراً من ا
البس الـــغـــالـــيـــة ـــنـــاظــــر ا وكـــثـــيـــراً من ا
ــسـرحـيـة الــتى تـتـضـمن ـوسـيــقـيـ أمـا ا ا
ـمثـلـ وأدوات قلـيـلة اثنـ أو ثالثـة من ا
مـــثـل مـــنـــضــدة وكـــرســـيـــ وســـريـــر مـــثالً
ـــمــثـــلــون فـــيــهـــا مالبس يـــومــيــة ويـــرتــدى ا
عــــــــاديـــــــة فـــــــهـى ذات تـــــــكــــــــالـــــــيـف أقل. و
ـسـرحـيـات من هـذا الـنـوع يـتم اخـتـيـارهـا ا
لتـعـرض عـلى مـسـارح وقت الـغـداء ونوادى
ـسارح الـتجريـبية الـتى ليست سرح أو ا ا

لديها ميزانية كبيرة.
يــحــتــاج إنــتــاج مــســرحــيــة من مــســرحــيـات
شـكـســبـيــر إلى مـيــزانـيـة كــبـيــرة لـلـمــنـاظـر,
كن البس ولكـنها أيـضاً   وللـمهمـات وا
ـيزانيـة صغيـرة جداً باسـتخدام أن تنتج 
ـناظـر أو حـتى بـاالستـغـناء عن قلـيل من ا
ـــهــــمـــات ـــنــــاظـــر كــــلـــيــــة وبـــقــــلـــيـل من ا ا
البس بسـيـطة إذ يـعـتقـد الـكثـيرون أن و
كلمـات شكـسبيـر كافيـة  وال حتتاج إال إلى

رئية. ؤثرات ا قليل من ا
      إن  مــــســــارح غـــــرب لــــنــــدن والــــتى ال
تـتـلـقى دعـمـاً من احلـكـومـة حتـتـاج إليـجاد
مـسـرحـيـات نـاجـحـة جتـذب اجلـمـهور لـكى

سرحى فى بريطانيا  اإلنتاج ا
شترك  نظام اإلنتاج ا
طريقة جديدة
سرح لإلنتاج فى ا
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بـورسـعـيـد حالة مسرحية 
األجنحة مازالت قادرة على الطيران

سرحية بالقطاع حل إعادة افتتاح مسرح البالون. > خالد جالل رئيس قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية قرر جتميد جميع بروفات العروض ا

ركز الهناجر حدث 

محمد زهدى

عالم يقع «حتت التهديد» وال جناة وال خالص
 عرض

بسيط وأنيق
استطاع نقل
معنى النص

راقدًا عليـه وللتوازن وضع كـرسيا عاديا فى
الــيـمـ كــمـا وضع عــدة أرفف يـضع عــلـيـهـا
الـــرســام أدواته.. وقــد اســتــطــاع اخملــرج فى
ثليه وأن يرسم لـهما خطة براعة أن يقـود 
حركة مـناسبة ومؤدية إلى إحداث إيقاع حى
مـتــدفق لــعـمــله - وقـد ســاهم مــعه مـهــنـدس
اإلضــاءة وطـــاقم الـــتـــمـــثـــيل فى إتـــمـــام هــذا
ـــــــوفـق - وقــــــــد جنـح اخملـــــــرج الـــــــتــــــــزامـن ا
والـســيـنــوجـراف وفـريق اإلضــاءة بـالـهــنـاجـر:
عـبــده الـســيـد مــحــمـد أحــمـد أحــمـد عــبـد
ـــنــاســـبــة احملــسـن.. فى إســـقــاط اإلضـــاءة ا
شـهد البـصرى وكـذلك رسم مناطق إلنـارة ا
ـنــاسـبـة لــلـظل والــنـور أضــفت اجلـمــالـيــات ا
ــــشـــهـــد لـــتــــحـــقق مــــقـــاصـــد اخملـــرج عـــلى ا
والسـينوجـراف وقد كـانت التـنويعـات اللـونية
مـؤديـة ومـلـبـيـة ومــحـقـقه وسـاهـمت فى خـلق
الئم لــلــحــاالت الــشــعــوريــة احلــالــة واجلــو ا
ـتبـايـنة لـلـشـخصـيـت الـرئـيـسيـتـ وكذلك ا
وسيـقى التى ألفهـا عمرو شـاكر فقد كـانت ا
لـعـبت دورا هـامـا ورئـيـسـيـا فى إضـفـاء حـالـة
مـن الـشــجن - خـاصــة عـنــدمـا كـانـت يـصـرح
صـوت الـفـيـولـيــنـا - كـمـا صـاحـبت فى بـعض
فـاصل رئـيسـية فى نـاطق ونـبهت وقـدمت  ا
احلدث العام لتـبدو التفاصيل الهامة لتطوره
حــتى الـنــهـايــة.. وقـد كــانت مــبـاراة الــتـمــثـيل
الــســاخــنـة والــشــهــيــة درة الــعـرض الــثــمــيــنـة
والـبــهــيـة.. فــقـد اســتــطـاع د. عالء قــوقـة أن
تمكن فى أل حيز التـمثيل بأدائه البارع وا
ثـليـنا اقـتدار كالسـيـكى وأن يذكـرنا بـكبـار 
سارح.. الذين كانت أصـواتهم جتلجل على ا
شهد ويسيطـر حضورهم البهى على سماء ا
البصرى.. لـقد استطـاع عالء قوقة أن يبعث
من العدم - من عالم الوهم - إلى الوجود -
ــنــصـة - ذلك الــفــنـان عــالم الــتــحـقق عــلى ا
سلوب احلق فى احلياة فى غبون احلق.. ا ا
قـابلة مجـتمع قـاس ومضاد.. أمـا الفـارسة ا
الــتـى ظــلت تــســاجـــله فى بــراعــة مـــنــقــطــعــة
النـظيـر فهى أمل عـبد الـله التى كـانت تتـنقل
كــالــفــراشـة بــ حــقــول االنــفـعــاالت وتــطــيـر
عانى التى كالنحـلة ب مختلف أنواع زهور ا
ـمـيـز.. لـقـد اسـتـطاعت ـ ا يـحـمـلهـا هـذا ا
أمل عــبــد الـــله بــأدائــهـــا الــرشــيـق وقــدرتــهــا
ـمـيـزة عـلى اإلفـصـاح - أى نـطق الـفصـحى ا
بال أخــــــطـــــاء - أن جتــــــارى ذلك الــــــعـــــمالق
الـفــصـيـح عالء قـوقــة.. وال يـفــوتــنى الـتــنـويه
بـــــأداء الـــــثالثـى الـــــذى لـــــعب أدوار هـــــيـــــئـــــة
احملــكــمــة: مــحــمــود عــبــد الــتــواب إبــراهــيم
الـــســــمــــان مـــحــــمــــد عـــبــــد الــــتـــواب الــــذين
اســتـطــاعـوا أن يــجـســدوا أدوارهم فى تــمـيـز
واضح وبال أخطاء فى نطق الفصحى تذكر
لـقد كان عرض مـحمد متـولى بسيطًـا وأنيقًا
وجــمـــيالً وكــان نـــعم الـــوســيط حلـــمل ونــقل
مـغـزى هـذا الـنص الـثـرى لـكـاتب راسخ.. إنه
نـاضلة د. هدى وصفى عمل تستـحق عليه ا

كل إشادة وتقدير.

عرض مركز الـهناجر "حتت التهديد" تأليف
أبو العال الـسالمونى وإخراج محـمد متولى
وديـكــور ومالبس ونـحت حملـمــد جـابـر وألف
وسـيـقى عمـرو شـاكر.. والـنص ثـرى وكان ا
ــثل حـالــة جـذب مـغــنـاطـيــسـيـة ثـراؤه هـذا 
ــحــاولـة بــعــثه ــبــادرة  تــغــرى اخملــرجــ بــا
وإحـيـائـه من عـالم اخلــيـال إلى عــالم الـواقع

واحلقيقة..
ــا وقع حتـت الــتــهـــديــد ألنه فــهـــو يــقــدم عـــا
افـتــقـد الـعـدالــة وصـار الـلـجــوء إلى الـقـانـون
فـيـه مـحض هــراء.. وقــد تـنــوعت مــحـاوالت
اخملــرجـ إلحـيــاء وجتـسـيــد هـذا الـنص كل
بــتــفـــســيــر وقــراءة وأعــتــقــد أن هــذا الــنص
سـيظل جـاذبـا جلـهود تـخـلـيقه مـرات عـديدة
ـــا افـــتـــقـــد هـــذا الـــواقع إلى فى الـــواقع طـــا
الـــــعــــــدالـــــة وظـل فـــــيـه أنـــــاس حتــــــيـــــا حتت
الـتـهــديـد.. فـنـحن أمـام فـنـان وجـدت زوجـته
ــا كــان هــو غــائــبــا ومن جــثــة فى مــرســمه و
شــدة هـــلــعـــهــا بــادرت بـــإبالغ الــشـــرطــة عن
احلادث فى الـوقت الذى عاد فيه الزوج إلى
مـرسـمه وبـيـنـمـا هـو يـتـفـحص مـذهـوال تـلك
اجلــثـة الـغـريـبـة فى مـســرمه يـقـبل الـبـولـيس
ويجده على هـذه احلال فيقبض عليه ويقدم
للمحاكـمة التى تدينه وفقًا لظواهر األمور..
ويقـضى عـشـر سـنـوات فى السـجن بال ذنب
ـة لم تقـترفـها يـداه.. بدأ ارتكـبه وعلى جـر
الـكـاتب الـبارع مـحـمـد أبـو الـعال السـالمونى
حـدثه بـعــد عـام من اإلفـراج عن الــفـنـان فى
مـحـبـسه وبـعـد أن قـام بـنـحت ثالثـة تـمـاثـيل
"أصنام" تـمثل قضاته "جالديه" الذين أدانوه
بال جـريرة وفى حلـظة الشـروق ليـوم جديد
تدخل الـزوجة حـاملـة الفـطور لـزوجهـا الذى

ـا هـو فـيه الــتـخـلص من حـيـاتـهـا لـتـخـلـصه 
من أذى.. خـاصـة بـعـد أن أعــاد الـفـنـان بـعث
قـضـاته من عـالم اخلـيال إلـى عالم احلـقـيـقة
- بـــعـــد أن كـــان قـــد جـــمـــدهم طـــوال عـــشـــر
سـنـوات - لـيقـوم بـإعـادة مـسـرحه للـمـحـاكـمة
ــسـألـة مــرة أخـرى مــحـاوالً كــشف غــمـوض ا
أمام زوجـته وأمام نـفسه وفى الـنهـاية يـخسر
زوجته وكـذلك نـفسه ولـكن بـعـد أن يكـون قد
ًــا يـســحق الــبــراءة ويــدعى الــشـرف أدان عــا
ـوهــبـتـه.. عـالم بال ويـدين الــفــنـان ويــعـاقــبه 
قـانون إال قـانون الغـاب.. يدعـى العـدالة وهو
عــاجـــز عن حتـــقــيـــقــهـــا.. هـــذا هــو مـــلــخص
ــ الـنص فـمـاذا كـان مـبــتـسـر - بل مـخل - 

العرض?
اســتـــطــاع اخملـــرج ومــعـه الــســـيــنـــوجــراف أن
يقـدما صيـاغة مـناسبـة وموفـقة كـعالم النص
حيث أسـقط محـمد جـابر ستـائر من الـلون
ـائل للـبـيج" بحـيث أحاط األسـود واألبيض "ا
ـسرحى بـالكامل وفى أقـصى حيز بـالفراغ ا
الــتـمـثـيل وفـى الـقـلب وضع تـمــثـاالً لـلـقـاضى
ــيـــنه ويــســـاره الــتـــمــثــاالن الـــذى كــان عـــلى 
اآلخــــران لـــلــــمـــســـتــــشـــاريـن لـــيـــكــــون الـــرسم
األساسى لـلتكـوين الفنى لـلمشـهد قائـما على
الــتـمــاثـل "الــســيـمــيــتــريــة" وهــو يــنــاسب ذلك
الطـرح "اليقـينى" الذى يـعتمـد على الثـنائيات
طـلقـة: العـدالة والـظلم الـقانون والـفوضى ا
ـــرأة احلـق والـــبـــاطل "الـــهــــراء".. الـــرجل ا
الـفـرد واجملـتـمع.. فـقط يـبـرز الـفـنـان وحـيـدًا
فى بــيـداء هـذا الــعـالم الـقــاحل الـذى يـرفض

الفن والفنان من حيث هو ضرورة وجود..
وقـد وضـع الـسـيـنـوجـراف فـى األمـامـيـة عـلى
ـشـاهـد "شـيزلـوجن" حـيث كـان الـفـنان يسـار ا

يـصــحــو من غــفــوته لــيـســاجــلــهـا فـى تـراشق
حـوارى بـديع الـصـيــاغـة والـسـبك ويـسـتـخـدم
الكاتب أسلـوب "التوليد" اإلبـسنى لنعرف مع
تنـامى احلدث وتـطـوره كافـة التـفاصـيل التى
ـاضى قبل رفع السـتار عن هذا حدثت فى ا
الـعـالم حـيث نـعـرف أن الـزوج الـفـنـان دائـما
مـا كــان مـتـهـمًــا بال ذنب.. فـمـعـنـى الـطـفـولـة
ـهـا جنـده كـثـيـرًا مـا كـان الــتى اسـتـحـضـر عـا
مدرسـوه يعـاقبـونه ويـرفعـون فى وجهه دائـما
ــدرسـة ــا قـذف نــوافـذ ا أصـابع االتــهـام.. و
بـــاحلـــجـــارة فى حلـــظـــة غــــضب ورغـــبـــة فى
االنــتـــقـــام فـــحــطـم زجــاجـــهـــا حــضـــر نـــاظــر
ـدرسـة إلـى والـده شـاكـيًـا سـوء سـلـوكه فـمـا ا
كــان مـن والــده إال أن عـــاقــبه بـــاجلــلـــد عــلى
قــدمــيه الــقــريــة فـى حــضــور جــمع من أهل
الـــقــــريـــة وخــــاصـــة زوجـــة أبــــيه الـــتـى كـــانت
تضطهده ولـكنه كان يرعبهـا - خاصة بعدما
تقدم فى السن - ومـارس معها لعبة اإلشعار
بـالــذنب جتــاهه وظل يــضــغط عــلـيــهــا حـتى
أحرقت نفـسها.. ونكتشف أنه لم يكن هناك
من يــتــعــاطف مــعه إال مــدرس الــرسم.. وأنه
كـان مـعـاقـبـا من قـبل اجملـتمـع احمليـط جملرد
أنه فــنــان وأنه مــخــتــلف ونــرى أنه دائــمــا مـا
يـقارن بـ زوجة أبيه وزوجـته التى يـرى أنها
خـــانــتـه عــنـــدمـــا بــادر بـــإبالغ الـــشـــرطــة عن
احلــادث.. بــيــنـمــا الــزوجــة نــراهــا فى حــالـة
إحسـاس شـديـد بالـذنب وحتـاول أن تـخرجه
ـا هو فيه من مـشاعر مـختلـطة من اليأس
واإلحــبــاط والــشــعــور بــالــقــهــر واالضــطــهــاد
الناجت عن إحـساس عميق بالظلم والغ بال
جـريـرة أو ذنب.. فال جتـد الـزوجـة إزاء هذا
ـــوقف الـــعـــصـــيـب مـــفـــرًا من الـــلـــجـــوء إلى ا

 نص ثرى يغرى
اخملرج لبعثه
من عالم
اخليال لعالم
الواقع

> إن الدراسـات النفسية وربـطها باجلوانب الـدرامية أحد أبرز العـناصر التى تسهم فى
ـمثل سواء شخصيته احلياتيـة أو شخصيته الدرامية.. هذه الدراسات بناء شخصية ا

جتعله أكثر تفاعالً فى نقد ذاته.
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> فاطمة فرحات مدير عام ثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة تقوم حاليا بإعداد برنامج ورش تدريبية فى مجال مسرح الطفل.
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دون كيشوت بنكهة أفريقية

بـالـلـغـة الـفـرنـسـيـة كــمـا أجـاد اإلجنـلـيـزيـة واإليـطـالـيـة
بـجـانب اإلسـبـانـيـة بـالـطبـع.. وأهم مـا كـتب روايـة بـها
قـدر كـبـيـر من اخلـيال الـعـلـمى عن احلـيـاة فى الـبـرية
بعـنوان «الـرعاة» عام 1587 وبـعـد فتـرة وأثنـاء وجوده
ــرة جـديـدة وحتــديـداً عـام 1603 شـرع فى بــالـسـجن 
ـــا مــر به من كــتــابـــة روايــته دون كـــيــشــوت مـــتــأثــرا 
ظــروف لم يـعــد قـادرا عــلى مــواجـهــتـهــا نـشــرت عـام
1605 واستمر فى الـكتابة وظـلت أحواله وظروفه كما

هى ولم ينل الشـهرة ولم يذق طعم الـثراء مات نكرة
وفـقيـراً معـدما ولـكنه نـال الشـهرة الـواسعة بـعد ذلك
بـفـترة وكـرمـته بالده فوضـعت صـورته علـى قطـعة الـ

50 سنتا اجلديدة.

أمـــــا دون كـــــيــــشـــــوت فـــــهى عـن رجل بـــــرجـــــوازى فى
اخلمـس من عـمره يعـيش بإحـدى القـرى األسبـانية
الصغـيرة التـابعـة إلقليم المـانتشـا كان شديـد الهوس
ـة وأخالقـيـاتـهـا فـأراد أن يـجـوب بـالـفـروسـيــة الـقـد
األرض بـفرسه حـامال درعه ورمحه لـنشـر العـدل ب
النـاس ونصرة الـضعـفاء والدفـاع عنهم وعن الـيتامى
واألرامل والـفقـراء ولم تـمـنـعه نـحـافـة جـسـده وهزال
حــصـانـه األعـجـف ويــأخـذ عــلى عــاتــقه دفع الــظالم
بـعـيـدا وبـعث الـنـور بـدال مـنه من خالل إعـادة أصـول
وأخالق الـفرسان وكان طـبيعيـا أن تتوالد الـضحكات
ـــفـــارقـــات الـــكـــومـــيـــديـــة ويــزيـــد مـن حـــدة هــذه من ا
فـارقـات اخـتـيـاره ألحـد جـيـرانه كتـابع لـه هو وفالح ا
بـســيط ضــخم اجلــســد ولم يــأت ســيـرفــانــتس بــهـذا
ـثـل الروح الـثـنـائـى اعـتـبـاطا فـقـد كـان دون كـيـشـوت 

اإلنسانية ومثلها العليا.
ثال للجـسد الذى ال يفارق الروح بينما كـان البدين 
أبدا تميزت كـلمات دون كيشوت مع تـابعه باستخدام
ـعـانى عـبــارات ونـقـيـضــهـا لـيـؤكــد عـلى الـعـديــد من ا
كـالـعدل واحلـب وليـبـرز قـوتهـمـا وكـيف يدفـعه لـلـدفاع
عنهما ويـقاتل ما يواجهه حـتى طواح الهواء وكان
دون كـيشوت يـعشق الـقراءة وخاصـة كل ما له عالقة
بـالفـروسـية وكـان يـتمـنى أن يـكون لـديه أكـثر من روح
ليقرأ أكثـر ويشبع روحه ونفسه بـقراءات أخرى تغنيه
وتـؤثـر فـيه وأخـذ الـبــعض عـلى سـيـرفـانـتس أن آمـال
دون كـيشوت لم تتـحقق فى النهـاية ليدلل بـفشله على
ـكن اســتــعـادتــهـا ـة والــقـيـم ال  أن الــثـقــافـات الــقــد
ـعـاصـرة فـلـم يـعـد لـلـفـرس وتـطـبــيـقـهـا مع األجـيــال ا
والــدرع والــسـيـف والـرمح مــكــان ولــكن عـظــمــة وقـوة
هـذه الـروايـة والـتى جـعـلـهـا تـعيـش كـأسطـورة كـل هذه
السنوات وتخـلد صاحبها تـؤكد على أن هذا النقد لم

يكن فى محله.
وقد تميز الـعرض بقدراته على التعبير عن ما وضعه
سـيرفانـتس على لسـان دون كيشـوت وتابعه واآلخرين
ـاءات من أبــطـال الــعـرض من خـالل الـرقــصـات واإل
وتـعــبـيــرات الـوجـه وقـد قــدم هـذا الــعـرض مــصـمــمـا
ومــخـرجــا جـديــداً يـراهن عــلـيـه بـأنه ســيـكــون حـديث
الــعـــالم فى وقت قــريـب وهــو كــريــســتـــيــان تــاتــشــيف
ــمــيـزيـن أمــثـال إضــافــة إلى مــجــمــوعــة الــراقــصــ ا
مــانــويل نــورام ويـوالنــدا أوركــز وكــذلك أجنــيال مـاالن

وغيرهم.
وكان فى انتظار الـفرقة مفاجأة أخرى تعوضهم عما
عــانــوه وبـذلــوه من جــهــد خالل رحــلـة الــطــيـران وهى
تقـد عـرضـهم فى حـفل اخلـتـام مـنـفـردا بـعد إعالن
اجلــوائــز وبــنــاءً عــلى طــلـب اجلــمــاهــيــر وهــو أمــر لم
ـا يصبح هرجـان ومن يدرى ر يـحدث من قـبل فى ا

تقليدا بفضل فرقة باليه روسيا.

عندما نتـحدث عن مهرجان اكتسب الصفة الدولية..
عدة جيدا فالبد أن نذكر النظام والدقة واألجندة ا
وعـدم تــقـبل أيــة نـســبــة من اخلـطــأ ولـكن مــهـرجــانـا
كـبيـراً كـسر هـذه القـواعد وبـدال من انـتقـاده ترفع له
ـهـرجان الـوطـنى لـلـفـنون الـقـبعـة هـذا مـا حـدث مع ا

بجنوب أفريقيا وعرض «باليه دون كيشوت».
ــهـرجــان الـوطــنى لـلــفـنــون والـذى نــتـحــدث هـنــا عن ا
ــديـنـة ــهـرجـان جــراهـامــسـتــون نـســبـة إلى ا يــعـرف 
الــصـغـيـرة الـتى يــقـام فـيـهـا كل عــام ويـعـد ثـانى أكـبـر
ـــهـــرجــــانـــات فى الــــعـــالم بــــعـــد مـــهــــرجـــان أدنـــبـــرج ا
ـهـرجــان يـضم الــعـديـد من األنــشـطـة بـاسـكــتـلـنــدا. وا
رئية وسيقى والفنون ا كالدراما والـرقص واألوبرا وا
واحملــاضــرات والــنــدوات وفــنـون الــرحـالت.. وهــنـاك
عارض واألسـواق الفنـية والثـقافية السـوق الفنـية.. وا
اخملتلفة ويشـرف عليه جمعية الفنون الوطنية بجنوب
واهب من أفـريقيـا ويوجـد به ركن خاص الكتـشاف ا

هرجان فى كافة مجاالت الفنية. جماهير ورواد ا
الـواقعـة التى نـتحـدث عنـها تـخص فرقـة بالـيه روسيا
الــتى تـقـدمت لــلـمـشـاركــة بـبـالـيه «دون كــيـشـوت» قـبل
ـهـرجــان بـأسـبـوعـ فـقط.. وكـان بـديـهـيـا أن بـدايـة ا
ــهــرجـان ولــكن الــفــرقــة اســتـعــانت تـرفــضــهــا إدارة ا
وسيقـار مكسيم سـيبروف ليـجبر اإلدارة أن سبب بـا
الــتــأخــر فى الــتــقــدم يــعــود إلى خــطــأ إدارى مـرتــبط
ـهــرجـان من جـانب واالنـتـهـاء من الـتـجـهـيـز بـتـوقـيت ا
لـلــعــرض من جــانب آخــر. فـمــا كــان من اإلدارة وبــعـد
إحلـــــاح إال أن جلـــــأت إلـى حـل وسط وهـــــو حـــــضـــــور
الـفرقـة فى أقـرب وقت وقـبل بدايـة الـفـعالـيـات بوقت
كـــاف وتـــقـــد الـــعــرض فـى حـــضـــور جلـــنـــة خـــاصــة
ـشـاهـدتـه.. أو أن تـوافق عـلى دخــوله ضـمن عـروض
ــوعـد ــهــرجــان.. عـلـى أن يـتــحــمل أفــراد الــفــرقــة ا ا
تـوقع أن يقـدموا فـيه عرضـهم وإما أن يتم السـيىء ا
رفـض الـعــرض وتــعـود الــفــرقــة أدراجـهــا إلى روســيـا
وبــعــد أن شــاهـدت الــلــجــنــة الــعــرض ورغم الــتــسـرع
وإرهــاق الـــرحــلــة الــشـــديــد فــإن الـــعــرض كــان رفــيع
ـسـتـوى بـهـر أفـراد الـلــجـنـة الـذين تـوقـعـوا أن يـكـون ا
ــشــاركــة ــفــاجــأة  ــهــرجــان وكــانـت ا الــعــرض درة ا
عــرض «دون كــيــشــوت» جــنــبــا إلى جــنب مـع الــعـرض
اجلنوبى أفريقى الذى  التخطيط لعرضه فى حفل
االفــتــتــاح وبــنــاءً عـــلى ذلك  مــضــاعــفــة زمن حــفل
االفـتـتــاح الـذى اسـتـمـر إلى سـاعــة مـتـأخـرة من الـلـيل
عـلى غيـر العـادة وحضـره جمـهـور غفـير خـرج سعـيداً
به وطـالب الـكـثـيـرون من احلـضـور من خالل بـطـاقـة
االقتراحات إعادة تقد هذا العرض فى وقت آخر.
ودون كـيشـوت هى روايـة كتـبـها األسـبـانى سيـرفـانتس
عن «دون كـــيــشـــوت دى المــانـــشــا» والــتـى كــتــبـــهــا فى
مــجـلــدين مــؤرخ مـغــربى يــدعى عــيـدى ونــشــرا عـامى
1605 و1615 األول بـــعــنــوان «عــبـــقــريــة الـــنــبــيل دون
كــيــشــوت دى المـانــشــا» والــثــانى الــذى يــعــد من أروع
ى وعــنــوانه «دون كــيــشــوت» ولم روايــات األدب الــعــا
يكن سيرفـانتس قد اكتسب أى قـدر من الشهرة حتى
كـــــتب روايــــة دون كـــــيــــشـــــوت األولى عــــام 1605 وهى
الــــروايــــة األكـــثــــر تــــأثــــيــــرًا فى األدب اإلســــبــــانى فى
عــصــرهـا الــذهـبـى وتـعــد األكــثـر رواجــا وشـعــبــيـة فى
ــرتــبـــة األولى من بــ أفــضل مــائــة الــتــاريخ ونــالت ا

كتاب فى العالم.
والكـاتب هـو اإلسبـانى ميـجل دى سـيرفـانتس -1616)
(1517 ابن مـديـنـة قـرطـبـة ذات األصـول اإلسالمـية..
لــديه روح ســاخــرة غــيـر مــســبــوقــة ويــعــد من أشــهـر
الـشــخـصـيـات اإلســبـانـيـة فى الــعـالم ومـعه شــخـصـيـة
راويته دون كـيـشوت بـدأت مـلكـة الـكتـابـة تظـهـر لديه
ـقـال وكتب جـمـلة بـلـيغـة قال مـبكـراً فـكتب الـشـعر وا
فـيـهـا «طـريـقـان يـؤديـان إلى الـثـورة واجملـد أفـضـلـهـمـا

كـبـيـرة وترك اجلـيش السـتـكـمـال رحلـته فى الـكـتـابة
ولم يـنــجح فى الـبـدايـة واســتـدان ودخل الـسـجن عـدة
ــسـرحــيـات مــرات نــتـيــجـة لــذلك كــتب الــعـديــد من ا
والـدواوين الشعـرية خالل هذه الـفترة وأحب الـكتابة

وأصعـبهمـا العلم وأسـوأهما وأيـسرهمـا السالح» مر
ـغامـرات ومـعـارك عـديـدة وقـد أسر فى فى حـيـاته 
دة تزيد أحدها على يـد جيش اجلزائر وظل حبيساً 
عن اخلــمس سـنـوات وخــرج بـعـد أن دفع أهــله فـديـة

هرجان شارك فى الوقت الضائع فكان درة ا

 طريقان
يؤديان
 إلى الثورة
واجملد
وأفضلهما

وأصعبهما اجملد
وأسوأهما
وأيسرهما
السالح

راغى جمال ا
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> نـؤكد األهمـية الواضـحة للـدراسات النفـسية ذات األهـمية احلـياتية
الـعامة واألهمـية الدراميـة بصورة خاصـة حتى لو لم يحـصل الفنان
عـلى تـلك الـفـرصة الـتى تـمنـحه إمـكـانات الـوجـود فى قـاعات رسـمـية

لتلقى محاضرات الفهم النفسى. 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

29 من   ديسمبر 2008 العدد 77

ياء مختار تصدر خالل أيام عن دار اكتب للنشر. > مسرحية «ولكنه موتسارت» للكاتبة 

«النصف أجر» .. أزمة فى مسرح الدولة

ـمـثل فى عـرض سـيكـودرامى اشـتـبـاكى يجـيـد الـتـعامل مع > عـنـدمـا يـشارك ا
ـتعـددة التى تـتضـمنـها اسـتراتـيـجيـات العـملـية االشـتبـاكيـة ويجـيد ـراحل ا ا
ـادة التى الـتـعـامل مع الـنـاس فى اجملتـمع فى أثـنـاء مـرحـلة الـدراسـة وجـمع ا

سرحية. تتشكل منها موضوعات وقضايا العروض ا
سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG 
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نيا. سرح بكلية اآلداب جامعة ا > اخملرج عمرو سامى عبد النبى يستعد لتقد مسرحية جديدة لفريق ا

وت» سرحية الشعرية.. «وينتصر ا ا
سرح هو من ينتصر! .. عفوا فا

أحمد رشاد حسان 

ـــة من وجـــود مـــخـــطط لـــدفن كـل مـــا يــتـــصـل بــاجلـــر
أشــخــاص وأدوات (بـــعــد مــصـــرع مــســاعـــديه) يــحس
ا كان يتصور يقرر أن باقتراب اخلطر مـنه بأسرع 
يــكــون هـو األســرع فى تــوجـيـه ضـربــة وقــائـيــة يــتـصل
القـاضى فى سريـة تـامة من داخل مـكـتبه بـاحملكـمة -
ــتـهــمــ الـســابــقـ (نــور) مــهـنــدس الــصـوت بـأحــد ا
ـشــنـقـة فى إحـدى ويـذكـره بـأنـه أنـقـذه مـرة مـن حـبل ا
الـقـضـايـا ورضـيت الـسـلـطـة بـاحلـكم وسط مـجـمـوعـة
أخــــرى من األحــــكــــام اجلــــائــــرة لــــيــــبــــدو األمــــر عـــادالً
ومتوازنـاً - ويستـعجله فى رد ذلك اجلـميل - بالـتسلل
إلـى قـاعـة احملـكـمـة مــتـخـفـيـاً ونـقـل مـا يـدور فـيـهـا إلى
الـشارع واجلمـهور ووعـده بتـسهـيل مأمـوريته هو ومن

معه لدخول القاعة.
يــســرع نـور بــالـدخــول إلى الــقـاعــة فى زى أحـد عــمـال
احملـكـمـة يـبــادر بـعـمل تـوصـيـالت وتـركـيب أجـهـزة فى

فترة االستراحة.
يدخل القاضى القاعة ومعه مساعدان جديدان يعيد
ـــلـــفق يـــبـــدأ الــقـــاضى ـــثل االتـــهــام تـالوة الــقـــرار ا
ــثل بــالــدخــول فى حــوار وجــدال ســاخــر ومـريــر مع 

االتهام مطالباً إياه بصحوة ضمير.
ثل االتهام مع القاضى ويتحول إلى شاهد يتعاطف 
ـــــثل االتـــــهــــام فـى نــــفس الـــــوقت ضـــــد الــــســـــلــــطــــة و
الــغــاشــمــة يــصــدر الـقــاضـى حــكــمه بــإدانــة الــســلــطـة
ــثل ـــتــهــمـــ ويــبـــدأ أوال بــنــفـــسه و والــقــبـض عــلى ا
اإلدعــاء مع رفع جــثــة الــشـخـص األول وإخــراجـهــا من

القفص بأمر احملكمة.
يهرول نور وأشقاؤه وبـعض اتباعه يرفعون اجلثة بعد
لـفها فـى غطاء عـليه أعالم دول الـعالم يـندفع الـعامة
إلى الـقـاعـة التى تـشـيع فـيهـا الـفوضـى يدخل الـقـاعة
رجــال مـقـنـعـون يـلــبـسـون الـقـاضى وزمــيـله ومـسـاعـديه

تهم احلمراء. أردية ا
شهد: يخرج نور ومن معه.. يتصدر الراوى ا

اجملرم أكبر من أن يصدر حكما.
بالقبض عليه.. ليمثل..

تهم فى قفص ا
اجملرم أكبر من محكمة العدل..
وأقوى من شرطة هذا العالم

ال تنتظروا..
إسدال ستار
تد شهد  فا

ــســـرح ويـــســدل الـــســـتـــار مع صــوت تـــخـــفف أضـــواء ا
الكورال:

اجملرم مازال طليقاً
اجملرم مازال طليقاً.

ويـعــنــيــنـا فـى هـذه الــصــفــحـات أن نــقف عــلى عــنــصـر
«الـــصـــراع» الـــذى يـــتـــفـــاعل مــــنـــذ الـــلـــوحـــة األولى فى
سرحـية لتـبدأ بـداية مبـاشرة ساخـنة بـجدليـة اخلير ا
والشر العدل والظـلم ولكنها تطرح هذه اجلدلية أوالً
فى إطـارهـا الـشـامل الـعـام من خالل صـراع الـشـخص
الثانى مع األول ويؤكد هذا الطرح أن الشخص غير
ـوقـفه مــتـعـيـنــ وفى حـوارهـمــا يـتـمـسـك كل مـنـهــمـا 
ـفــجــر لـلــصــراع ولـكن مـعــبــرين بـذلـك عن الـتــنــاقض ا
قـواعد الدرامـا تفـرض نفسـها فال يـتبدى هـذا الطرح
ـا فى مـشـهـد الـعـام بـصـورة جتـريــديـة أو فـلـسـفـيـة وإ
ؤلف فى الـبـناء عـليه. يـكـاد يحـدث يومـيـاً يسـتثـمـره ا
والـنــسج مــنـه خـيــوطــا لألحــداث ومــنــطــلــقــات حلــركـة
الـشـخـصـيـات بـصـورة سـريـعـة اإليـقـاع عـالـيـة الـتـوتر -
بديـالوج تارة ومـنولوج تـارة أخرى مع حـضور «الراوى»
ـفـصلى كل ذلك بـتـفعـيالت شعـريـة قصـيرة مـتـتابـعة ا

وحية والرموز الدالة. مشحونة بالصور ا

نص حملمد سعد بيومى.. كيف سيكون على اخلشبة?

«سفير فوق العادة»
إنه أحـــد األوصــــاف الـــتى أطـــلــــقـــهـــا أحـــد شــــعـــرائـــنـــا
سرح الشعرى فهو يسمع ما سرحي الكبار على ا ا
يـــقــــول اآلخــــر الـــذى هــــو جـــوهــــر الـــتــــاريخ أو جــــوهـــر
عيش ثم يعود إلى قومه األسطورة أو جوهـر الواقع ا
مـتـرجـماً لـهم مـا سـمع ومـسـتـخدمـاً فى تـرجـمـته لـغته
لـيـست هى بـالـضـبط مـا سـمع ولـيـست هى بـالـضـبط
ا مـا يـقـول ذلك أن هـذه الـلـغـة الـشـعـريـة الـدرامـيـة إ
هى مــحض تــمــثـــيل لــلــجــوهــرى واحلــقـــيــقى فى عــالم
الـناس واألشياء ومن جـانب آخر هى تمثـيل للجوهرى

واحلقيقى فيما ينشره أو يحلم به البشر.
واحلـلم هنا هـو حلم الـعدالة ومـسرحـية «... وينـتصر
ـسرحى «محمد سعد بيومى» يرهف وت» للشاعر ا ا
مـؤلفـهـا الـسـمع لـنبـض واقعه الـذى يـعـيـشه سـواء على
مـســتـواه الـقــومى أو اإلنـسـانى وهــو يـتـرجم بــعـضـاً من
ــــارســــاً الــــرؤيــــة مــــحــــاوالً الــــفــــهم ثم هــــذا الــــنــــبض 
االستشراف معيداً صـياغة معطيات واقعه فى بوتقة
الـفن مــصـدراً إيـاهــا مـرة أخــرى إلى احلـيــاة «لـيـصب
فــيـــهــا ويــلـــتــحـم بــهـــا» عــلى حـــد تــعـــبــيـــره فى مــفـــتــتح
ـســرحـيـة فــهـو يـقــول: «أفـضل أن يـبــدأ مـسـرحى من ا

احلياة والواقع ليصب فيهما ويلتحم بهما».
ويــقـــوم الـــقـــالب الـــفـــنى لـــلـــعــرض عـــلى بـــنـــاء الـــلـــوحــة
ـسرحـيـة من خالل سـبع لوحـات مـتـتالـيـة يـلعب فـيـها ا
كـل من الـراوى وتـهــيـئـة جــو الـتـلــقى واإليـحـاء الــنـفـسى

للنص وللجمهور على السواء.
ــســرحـيــة عـلى الــصــراع بـ ثــنـائــيـات: وتــقـوم فــكـرة ا
الـــعــــدل/ الــــظـــلـم - احلق/ الــــبــــاطل ويــــلـــعـب أحـــداث
لـوحاتـها الـسبع إحـدى عشـرة شـخصـية أهـمهـا حسب

الظهور:
الشخص الثانى: رمز السلطة الباغية.

طالبة بالعدل. عارضة ا الشخص األول: رمز ا
ــثل االتـهــام - نـور: قــاضى احملـكــمـة ومــســاعـدوه - 
مـــهـــنــدس صـــوت - ضـــيـــاء شـــقــيـق نــور - أمـل ونــورا:

شقيقتا نور - شمس: زوجة الشخص األول.
وإذا كـــان الـــصـــراع اإلنـــســـانـى بـــ وجـــهـــتى نـــظـــر أو
فكرتـ أو قيمـت أو أسلـوب فى صيـاغة احلياة -
ـــــســــرحـى فــــإن الـــــصــــراع فى هـــــو جــــوهـــــر الــــعـــــمل ا
ــســرحــيـة الــتى بــ أيــديــنـا يــبــدو أكــثـر عــنــاصــرهـا ا
ـا يتسم به من زخم الفنـية حـضوراً وأوضحـها بروزاً 
وتـعــدد مـسـتــويـات وتـمــظـهـر فـى دواخل الـشـخــصـيـات
وخـــارجــهــا مـــا يــدفع لـــتــنــمـــيــة الــشـــخــوص واألحــداث

وتعديل رؤاها ومواقفها.
ولــعل شـغل قـاعــة احملـكـمـة ومــا يـدور فـيـهــا ومـا تـقـلب
عـلى مشهـدها من لوحـات بدءاً بـاللوحـة الثالـثة وحتى
الـســابـعـة يـعــكس قـوة اجلـانب الــدرامى والـصـراع فى

سرحية. ا
ففى قاعات احملاكم دائماً يوجد جوهر الدراما.

سرحية: أحداث ا
ـسرحـية بدايـة ساخـنة ح تـبدأ اللـوحة األولى من ا
يـأمـر الــشـخص الـثـانى بـالــقـبض عـلى الـشـخص األول
واقـتـيـاده حتت حـراسـة مشـددة إلى قـصـره لـيـبـدأ معه
عــمــلــيــات الــتــخــويف واإلغــراء الــتــرهــيب والــتــرغــيب
ـارسـات ـسـتـمــرة فى فـضح  إلثـنــائه عن مـحـاوالتـه ا
السلطة الغـاشمة وكشف فسادها وإطالع الرأى العام
عـليـهـا عبـر ما يـكتـبه فى جـريدة تـتبـنى خطـاً معـارضاً

ومقاوماً.
ـغــريـات فى زحـزحــة الـشـخص ال يـفــلح الـتـهــديـد وال ا
األول عن فــــكـــره ومــــواقـــفـه فـــيــــتـــعــــرض لــــلـــتــــصـــفــــيـــة
ـة اجلـســديــة حتــاول الــســلــطــة إخــفــاء مــعـالـم اجلــر
بـوضع جــثـة الــقــتـيل خــلف زنــزانـة فى قــاعـة مــحـكــمـة
مـوالية لـها يقـوم رجالن بإسـناد اجلثـة أثناء احملـاكمة
وخلـفهـا أيضـا بضـعة رجـال يحـرك كل منـهم جزءاً من

حاكمة حقيقية. اجلثة عند لزوم األمر لإليهام 
فى قـاعة احملـكـمـة ينـشب صـراع بـ القـاضى وعـضو
الـيسار لـلمـنصـة الذى كـان متـردداً فى احلضور أصالً

ــتـــصــلــ عن تــســـرب أخــبــار مـن بــعض األشـــخــاص ا
بـــالـــســـلـــطـــة مــفـــادهـــا الـــتـــخـــلص مـن كل من لـه صـــلــة
ــــة فــــعـالً أو مــــشــــاهــــدة ونـــــسف كل األدوات بــــاجلــــر
ــســتــخــدمــة فــيــهـا وذلـك فــور االنــتـهــاء مـن إجـراءات ا
احملـكــمـة الـصــوريـة (وهـو اخلــبـر اخلـطــيـر الـذى وقف

عليها العضوان).
يـــحــاول الـــقــاضى كـــسب بــعـض الــوقت لـــيــتـــدبــر أمــره
فيـقرر تـأجيل اجلـلـسة لالسـتراحـة ثم العـودة إلصدار

احلكم.
سـاعدان الـهروب من قـاعة احملـكمـة فيـفاجآن يقـرر ا
ــنـــعــهـــمــا من بـــالــشـــخص الـــثــانى مـــتــرصـــداً لـــهــمـــا و
ـسـرح لـيـدخل فى نـوبة الـهـروب يـسـحب الـضـوء من ا
إظالم يـتبعـها صـرختان مـدويتان يـتأكـد القاضى من

ـرة بريئاً ـعرفته أنه سـيدين هذه ا خلطورة الـقضية و
مقـتوالً ووقوفه فـضالً عن ذلك على أمـر خطـير أسر
به لـزميـله عـضـو الـيـمـ يـحاول عـضـو الـيـسـار تـنـبيه
الـقـاضى إلى بـشــاعـة األمـر ويـؤكـد له أنــهم يـحـاكـمـون
جـثــة يـتـأكـد الـقـاضـى فـيـصـاب بـالـدهــشـة ويـسـتـشـعـر

فداحة اجلرم.
رسوم يصرح له عضو الـيسار بأنه سئم لعب الدور ا
ـتهمـ أكبر من أن لـقاة فى قفص ا وأن هذه اجلثـة ا
تــطـمس احلــقــيـقــة وتـضــيع مــعـهــا الـعــدالـة ويــقـرر أال

يصبح شريكا فى مثل هذا اجلرم البشع.
هزلة وإعادة يـحث عضو اليـم القاضى عـلى وقف ا

الهيبة للمحكمة.
يظل االثنان يجادالن الـقاضى حتى يقنعاه مؤكدين له

 سمع مرهف لنبض الواقع
 اإلنسانى والقومى

سارح رأوا أنها مناسبة جداً مديرو ا

فى حــ اعـتــبــره حــسـام حــمــدى عـضــو فــرقـة
الطليـعة أن جتارب القـاعات تستـلزم بطبـيعتها
ــيــزانـــيــة مــحـــدودة وبــالـــتــالى فــإن أن تــقـــدم 
الئــحـة الــنــصف أجــر تــبــدو مـنــاســبــة لـطــبــيــعـة
الـقاعـة وما يـقدم فـيهـا من عروض. من جـانبه
رأى مــحـمـد مــحـمـود مـديــر فـرقـة الـطــلـيـعـة أن
الالئحة ال تمـثل أزمة ألن القاعات تهدف فى
األســاس لـتــقــد عــروض ذات طــابع جتــريــبى
ونـودراما وال نطـالب أصحابـها بتـحقيق مثل ا
ـــيـــزانـــيــات إيـــرادات مـــعــيـــنـــة فى الـــشـــبــاك وا

احملدودة تتناسب وطبيعة عروض القاعة.
ــمـثـل الـذى يــحب وأضــاف مــحـمــد مــحــمــود: ا
ــســـرح يــعـــمل فى األســـاس إلشـــبــاع هـــوايــته ا
ويـعمل أحياناً مـجاناً إذا استلـزم األمر والقاعة
ـواهب اجلـديـدة وإذا ـثـابـة مـنـصـة إلطالق ا
ــمــثل نــفـــسه فى عــرض صــغــيــر يــجــد أثــبت ا
فـرصة فى العروض الـكبيـرة ثم البطوالت. من
جانـبه قال هـشام عـطـوة مديـر مسـرح الشـباب
إن فــرقــته تــنــتج أكــثــر من عــمل وصــلت الــعـام
ــيـزانـيــات مـتــوسـطـة ـاضى إلى 9 عـروض  ا
ــكن مـن الــشــبــاب فـرص لــتــتــيح ألكــبــر عــدد 
الــتــواجــد وتــقــد فــكــرهم وكــلــمــتـهـم وهــو مـا
يـجعل من الئـحة الـنـصف أجر عـامالً مسـاعداً
لـتقد أعـمال أكـثر ومـنح الفرصـة لعـدد أكبر
مـن الـشــبــاب وهى تــتـنــاسب وطــبـيــعــة عـروض
الـقاعـة والتى ال تـتجـاوز النـصف ساعـة وثالثة

أرباع الساعة.

عــبــر عــدد من شــبــاب الــفــنــانــ أعــضــاء فـرق
الـطــلــيـعــة والــشـبــاب والــغـد عـن اسـتــيــائـهم من
الالئـــحـــة الــتـى تــنـص عــلـى أن يــحـــصل عـــضــو
الــــفــــرقــــة عــــلـى نــــصف أجــــره فـــــقط فى حــــال
ـــشـــاركـــة فى عــــروض مـــســـرحـــيـــة تـــقـــدم فى ا
سارح الـدولة اخملـتلـفة.. وطـالبوا «الـقاعـات» 
بـإعادة الـنـظر فى هـذه الالئـحة الـتى ال تراعى
حـــــجـم اإلبـــــداع الـــــذى يـــــتــــطـــــلـــــبـه الـــــعـــــمل فى
الـقاعـات ويجـعل الـفنـانـ يهـربـون منـها. وائل
عـبـد الــله عـضـو فـرقـة مـســرح الـشـبـاب اعـتـبـر
هــذه الالئـحـة نـوعـاً من اخلــلل فى الـتـعـامل مع
ــعــيــنــ بــفــرق مــســرح الــدولــة ألن الــفــنــانــ ا
الـفــنـان ال يـقـدم فى الـقـاعـة نـصف عـرض وال
يعمل بنصف مجهود وحذر وائل من تأثير مثل
هــذا الــتـــعــامل عـــلى الــفـــنــانــ ألنـه قــد يــؤدى
لــهــروبـــهم من أعــمـــال الــقــاعـــات. ونــاشــد وائل
عــبـد الــله د. أشـرف زكـى رئـيس الــبـيت الــفـنى
: «حــافـظ عــلــيـــنــا ألنــنـــا نــحب لــلـــمــســرح قـــائالً

سرح وال نريد أن نتركه». ا
وطــالب مـحــمــد سالمــة عـضــو فــرقـة الــشــبـاب
ـــســـاواة بـــ عــــروض الـــقـــاعـــة والـــعـــروض بـــا
ـمـثل يـعـمل بـروفـات قـد تـسـتـمـر الـكـبـيـرة ألن ا
لثالثـة أشهـر أو أكثـر من أجل عرض «الـقاعة»
ولـيس مـنـطـقـيـا أن يـتـقـاضى عـنه نـصف األجر
الـذى يتقاضاه عـندما يقول جـملت فى عرض
كبـير. وأعـرب حسن نـوح عضـو فرقـة الطـليـعة
عن تفاؤله بقدرة د. أشرف زكى على حل هذه
ــثل أو األزمـــة وتـــســاءل: هـل هــنـــاك نــصـف 
نــصـف عــرض لــيــكـــون هــنــاك الئــحـــة الــنــصف

أجر.

 د. أشرف زكى

 وائل عبدالله

«حضرة صاحب البطاقة» لغة بسيطة وحوار متدفق
أدباء ومسرحيون ناقشوا النص فى احمللة

ضد طغيـان احلاكم بأمر الله الذى ادعى
اإللـوهيـة وجـار عـلى الـنـاس وكـان ذلك من
خالل البـطاقـات التى كـان يجـدها احلاكم
فى مــســجــده والــتى كــانـت تــنــتـقــده بــعــنف
وشــدة وتـؤكــد أنـهــا تــرفض الـظــلم واجلـور
ـسـرحـيـة وإدعـاء اإللــوهـيـة وأرى أن لـغـة ا
الـشـعـريـة الـبـسيـطـة الـعـمـيـقـة ذات اإليـقاع
الـــســـريع صـــارت من خــصـــائص وأســـلــوب
ـــمــــيـــزة له وأرى أن لـه احلق فى نـــاصـف ا
اســــتـــخـــدام مــــا يـــراه مـــنــــاســـبًـــا من أدوات
لــتــوصــيل مــا يــريـــد هــذه الــلــغــة هى الــتى
ــســـرح الــقــومى قـــدمت بــهـــا أعــمــالـه فى ا
ومـسـرح الــهـنـاجـر وقـومـيــة طـنـطـا وقـومـيـة
ســــوهــــاج وكـــان أول كــــاتب مـن الـــغــــربــــيـــة
ـسرح القومى قـدمت أعماله علـى خشبة ا
والــهــنــاجــر عـام 2005 وأكــد الــكــاتب عــبـد
اجلواد احلمزاوى أن نـاصف يختار أماكن
مهمة وثرية من الـتاريخ وقد اختار منطقة
احلـــاكم بـــأمـــر الــلـه اخلــلـــيـــفــة الـــفـــاطــمى
الــــثــــالث فى مــــصــــر والـــذى اتــــفق الــــنـــاس
واخـــتـــلـــفـــوا كـــثـــيــــرًا حـــوله وحـــول أســـبـــاب
ومـبررات أعـمـاله وقراراته الـغـريبـة وأشار
سـرحى سامى عـبد الـوهاب إلى الكـاتب ا
ـنــاطق مـثـيــرة ومـدهـشـة اقـتـنــاص نـاصف 
فى الـتـاريخ يـتـحـرك من خاللـهـا فى كـتـابة
ــســرحى كــمــا أكــد عــلى ظــاهــرى عــمــله ا
ـــســـرحى الـــطــويل ـــونـــولــوج ا اســتـــخــدام ا
ـــمــثـــلـــ والــذى ال والـــذى يـــرضى غـــرور ا

يحبذه ناصف فى مسرحياته.

ال أرى أن لإلهـداء والـتـقد دورًا فـى م
ـسـرحيـة تُقـرأ بـسهـولة ويـسر ـسرحـية وا ا
رغم لـغــتـهـا الــشـعـريــة وأحـيـانًــا جنـد بـعض
الـــبـــســــاطـــة الــــتى قـــد تــــهـــدىء من تــــنـــامى
الـــصــــراع الــــدرامى الــــذى يــــبـــلـغ ذروته فى
ـشــاهــد وقــد أقــام مــســرحـيــته عــدد مـن ا
عــلـى احلـــوار الــثـــنـــائى والـــثالثـي أكــثـــر من

ونولوج . ا
وأشــــــار الــــــكـــــــاتب إيـــــــهــــــاب الــــــوردانـى إلى
الــواقـعــيــة الـتــاريــخـيــة الــتى يـســتــمـد مــنــهـا
ــســـرحـى فى الـــبــدايـــة ثم نــاصـف عـــمــلـه ا
يــتــرك لـنــفـسه الــعـنــان بــعـد ذلك كى يــقـدم
رؤيـته اخلـاصـة ويـسـتـخـلص مـنـهـا مـا يـريد
أن يـقوله وأنه احملـرض على إثـارة الشعب

يــســتـطــيـع أن يــشـكـل مــســرحـيــة فـى غــايـة
شـاهـد القـصـيرة الـروعة ويـعـتمـد عـلى ا
الـتى تـشـبه الـسـينـاريـو وتـعـلـو اللـغـة أحـيـانًا
حـتى تـقـتـرب من لـغـة الـشـعـر وقـد اربـكـنى
كــثـرة الــشــخــصــيـات فـى الـبــدايــة ويــحــتـاج
الـعـمل لـقـراءة ثـانـيـة حـتى تـضع يـدك عـلى
أسـراره خـاصة الـتـفـاصيـل الدقـيـقـة وقد
أحبـبت مـسرحـيـة "وداعًا قـرطبـة" لـناصف
وأراهـا ال تـقل عن مـسرحـيـة احلـضرة وإن
كـانت تـزيد فى تـصـورى جمـاالً حـ رصد
ســــقــــوط األنــــدلس من خـالل شــــخــــصــــيـــة

ستنصر. "صبح" زوجة احلكم ا
وأشار الـنـاقـد سعـيـد عـبـد الرازق إلى دور
ناصف الثقافى فـى احمللة والغربية قائالً:

ـشـروع مـحـمـد ـسـرحــيـة تـعـد اسـتـكــمـاالً  ا
سرحى والذى بدأه عبد احلافظ ناصف ا
ــسـرحــيــة "اخملـنــثــون" ثم "الــنـهــر" وطــلـوع
الــنــهــار" و"أرض الـلـه" و "وداعًــا قــرطــبـة" و
"مــيــنــا.. أمــيــر احلــيــاة"  "حــضـرة صــاحب
الــبـــطــاقــة" وأرى أن كــلــمـــة الــســر فى هــذه
ــقـــاومــة" لــدى الــشــعب ــســـرحــيــة هي "ا ا
حــضــرة صــاحب الــبــطــاقــة الــذى يــقــصــده
الـــكـــاتـب مـــحـــمـــد عـــبـــد احلـــافظ وأرى أن
ـــــــســــــــرحـــــــيــــــــة هى أفـــــــضـل مـــــــشــــــــاهــــــــد ا
ـــشـــاهـــد قـــادرة أن 18,12,10,9 وهـــذه ا
ــفـــردهـــا لــو أراد لـــهــا تــكـــوّن مـــســرحـــيـــة 
ــشـــهــد الـــعــاشـــر الــذى ـــؤلف وخــاصـــة ا ا
شــهــد الــتــنــامى الــدرامى الــشــديــد والــذى

سرحى "حضرة صاحب الـبطاقة" النص ا
لـلكـاتب محـمـد عبـد احلافظ نـاصف كان
مـوضـوع الـنـدوة الـتى عـقدهـا قـصـر ثـقـافة
غــزل احملـلـة حـيث دارت مــنـاقـشـات جـادة
حـول هذا النص شـارك فيهـا األدباء فريد
ــرسى الـبــدوى وأحــمــد عـزت مــعــوض وا
سـلـيم وسـعـيـد عـبـد الـرازق وسـامـى عـبد
الـوهاب وعـبد اجلواد احلـمزاوى وأدارها

إيهاب الوردانى.
الـــكـــاتب فـــريــد مـــعـــوض بـــدأت مـــداخــلـــته
الـــنـــقــديـــة قـــائال: حـــ قـــرأت مــســـرحـــيــة
"حـــضـــرة صـــاحب الــــبـــطـــاقـــة" فى طـــبـــعـــة
ـــــة مـن إصـــــدارات جــــــمـــــاعـــــة "رؤى" قــــــد
ســعــدت جــدًا بــهــا فــالــكــاتب لم يــذكــر أن
شــخــصـيــتـه الــرئـيــســيــة هى احلــاكـم بــأمـر
الله وكـان يـسـمـيـها احلـاكم فـقط رغم أنه
احلــاكم بــأمـــر الــله وذلك التــســاع الــرؤيــة
ويـتــكـيء عـبــد احلــافظ فـى مـســرحه عــلى
الـشعـر والـقصـة القـصـيرة فـجـملـة احلوار
شاهد قصيرة وتختتم باإلظالم شعرية وا
الـذى يـسـاوى الـقـطع فى الـسـيـناريـو ورغم
رأة بـدا هـامشـيًـا إال أنه بدأ فى أن دور ا
اإلتسـاع والتصـاعد حـتى صار دور الـنساء
قـويًـا ومـثـيـرًا حـ حــلـقت الـنـسـاء شـعـرهـا
ـلك ألخـيــهـا احلـاكم بـأمـر وتــصـدت ست ا
الـله وتــآمــرت لــقـتــله بــعـد أن طــغى وادعى
اإللــــــوهــــــيـــــــة وقــــــد رصــــــد ذلك فـى شــــــكل
كــابـــوسى عـــلى يــد ابـن دواس ومــســـرحــيــة
"حــضــرة صـــاحب الــبــطـــاقــة" حتــقق قــدرًا
ــتـــعــة وكـــانت حتـــتــاج لـــبــعض كــبـــيـــرًا من ا
اللمسات البسيطة لتعميق فكرة البطاقة 
ـرسى الـبدوى سـرحى ا وحتـدث الـكاتـب ا
عن "حـضرة صاحب الـبطاقـة" قائالً: هذه

 جمل شعرية
ومشاهد 

قصيرة وختام
يشبه القطع
السينمائى
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ستقلة تمهيدا لتمويل عروضها اجلديدة. سرحية ا > صندوق التنمية الثقافية يستقبل حاليا مشاريع الفرق ا
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شـاهدين.. وهنـا يصبح > يـظل للـمسرح اإليـهامى طـاقته اجلاذبـة القـادرة على إمتـاع ا
شاهدين. استخدام الشكل التقليدى اإليهامى جاذبًا لفئة من ا

سرحي جريدة كل ا

29 من   ديسمبر 2008 العدد 77

صرى!! سرح ا مراد منير: أنا شاعر ا

:QGƒM
إبراهيم احلسينى

إجاباته جاهزة دائمًا وال يعترف بأى تقصير

بـدليل أن حـلـمه غيـر البـلـد لقـد أعـاد توزيع الـثروة ولم
يكن نصاًبا وإال لكـان أخذ األموال التى أعطاها للناس
فبنوا بها مصانع وهـذه األموال لم يطلبها لقد أعطاها
ـلك طـمــًعـا مـنـهم فـى الـقـافـلــة الـتى كـانـوا له الـتـجــار وا
يــظــنــون أنــهــا مــلــكه وفـى الــطــريق لــلــمــديــنــة. إن هــذه

سرحية تكشف ميول ألفريد فرج االشتراكية. ا
سرح? شعرنا بوجود زحمة على خشبة ا

ال مــطـــلـــقًــا.. الـــزحــمـــة ال تــوجـــد فى عــروضـى ألنــنى
ـــســــرح مـــعـى فى حــــالـــة شــــاعـــر دائــــمًــــا مـــا يــــكــــون ا
سرح القالئل حيث أجيد إيقاعية.. أنا أحـد شعراء ا

عمل التشكيل والتلوين واحلالة..
يل لتقد العرض فى شكل ساخر? اذا ا

اقرأ مقدمة ألفريد فرج للنص العامى لتعرف أنه هو
من قـام بـإعـادة كـتــابـة الـنص بـهــذا الـشـكل وقـد كـانت
هذه عبـقرية حتـسب أللفريـد الذى انطلـق من قناعته
بـأننـا كـمثـقـف أشـبه بـالوعـاظ ويـجب أن نذهب إلى
ـشبـوهة وهـذه الـنوعـية من النـاس حتى فى األمـاكن ا
ـصرى ـسـرح ا الـعروض فـى رأيى هى مـا حتل أزمـة ا
ها عمل فـكه وجميل يـحمل بداخـله مضام لتقـد

ولـــو عــــرض هـــذا الـــعـــرض كـــمـــا عــــرض بـــالـــطـــريـــقـــة
ا رآه 3 أشـخـاص. وكل غـايتى أن ـتجـهمـة عام 69  ا

أقدم مسرحًا يقتدى به.
ألى حد أرضى هذا العرض طموحك?

حــقـقت بــهـذا الــعـرض 70% من طــمـوحـى والـبــاقى ال
أســتـــطـــيع احلـــديث عـن أســبـــابـه ألنه لـــيس الئـــقًــا أن

يأوينى أحد فأخرج شاكيًا قلة اللحم على مائدته.
وهل انــسـحـاب الـفـيـشــاوى وراضى أثـر عـلى الـعـرض

سلبًا?
ــا لم يــكن لم يــؤثــر انــســحــابــهـــمــا عــلى اإلطالق وكــأ
ـثل شـديـد هـنـاك أحـد قـبـل احلـلـو ولـبـيب واألخــيـر 
االنضـباط ال يـزيد حـرفًا علـى دوره دون الرجوع إلى

ولو رفضته يصرف نظره عنه على الفور.

مراد مـنـيـر مخـرج صـاحب رصـيد جـيـد من األعـمال
ـلك) و (اتـن ـلك هـو ا سـرحـيـة مـثل (لـولى) و (ا ا

فى قفة).
ولكـنه منـذ سـنوات جلـأ إلعادة تـقد عـروضه ثانـية
ـلك) ثـم هـا هــو يــعـيــد تــقـد ــلك هــو ا فـبــدأ بـ (ا
ه قـبل ذلك (اثــنـ فى قــفه) والــذى سـبق له تــقــد
مــنـذ 17 عــامًـا فـى مـســرح الــقـطــاع اخلــاص ولـكن

باسم (سى على وتابعه قفة).
العـرض الـذى يـقدم حـالـيًـا على مـسـرح الـسالم أخذ
الحظات إلى الدرجة التى علـيه النقاد العديـد من ا
اعـتــبــروه فـيــهـا عــرضًـا ضــعـيــفًـا ومــهـلــهالً اسـتــعـان
ـمـثـلـ فـوق الــسن مـجـامـلـة لـهم وخـاصـة زوجـته

الفنانة فايزة كمال.
الغـريب أننا فى حوارنا مع مراد منير حاولنا مناقشته
الحظـات عـليه.. فى تفـاصـيل العـمل وأبـدينـا بـعض ا
لكـن كل سؤال كـانت لديه عـنه إجـابة جـاهزة تـنفى أى
اتهـام له بالتقصـير وكأن عمـله ال يأتيه الباطل من أى

مكان.. وإلى تفاصيل احلوار.
ه ـاذا إعـادة تـقــد هـذا الـعـرض ثـانــيـة بـعـد تـقـد

بالقطاع اخلاص?
ســبق لى تــقــد هـذا الــعــرض عـلى مــســرح الـفــنــانـ
ــتـحــدين وذلك عـام 91 وقــبل االفــتـتــاح بـثالثــة أيـام ا
طـلب مـنى الـفنـان عـادل إمـام الـتـأجـيل لـكـنى صـممت
وعد وهو ما حدث ولم أكن على افتتـاحه فى نفس ا
هندس أعلم أن عادل إمام أُجبـر على ترك مسرح ا
ـتحـدين ليـستـأنف علـيه تقد ـسرح ا وصار بحـاجة 
عـرضه لـذا فـقـد تـوقف الـعـرض بـعـد 26 لـيـلـة فـقط
ولم تـتح له الفـرصـة ليـشـاهده اجلـمهـور وال لـتصـويرة
تـلـيـفـزيـونـيًـا رغـم أن سـمـيـر خـفـاجـة كـان يـفـخـر دائـمًا
بــهــذا الـعــرض ويــعـده من أفــضل مــا أنــتـجه لــذا فــقـد
ه ثـانــيــة عـلى مــسـرح الــدولـة فـكــرت فى إعــادة تـقــد
واستقبلنى د. أشرف زكى بحفاوة واحتضن العرض.

ه كما قُدم منذ 17 عامًا? وهل أعدت تقد
كال بالطـبع لقـد أجريت عدة تـغييـرات فى اإلخراج لكى
ينـاسب الـلحـظة الراهـنة وكـل النـصوص الـتراثـية الـقوية
ــهـا فـى كل زمــان تــمــاًمــا كــأعــمـال تــصــلح دائــًمــا لــتــقــد
ــهـا بـعــدة طـرق. ولـكن ذلك ـكـن تـقـد شـكــسـبـيــر الـتى 
ـانع أن يقدم نفس . وما ا يـكون من خالل عدة مخـرج

النص بعدة طرق من خالل نفس اخملرج?
دائمًـا ما تقتحم زوجتك الفنانة فايزة كمال أعمالك

وكذا شقيقتك الفنانة ماجدة منير?
يجـيب (ضـاحـكـا): كـلمـة تـقـتـحم هـذه فـيهـا (مـبـالـغة)
ـثـلـة هـائـلـة وأنـا مـعـجب بـهـا وبـأدائـهـا وأرتـاح فـايـزة 
لـلـتـعامـل مـعهـا بـغـض النـظـر عن كـونـهـا زوجـتى ودلـنى
ثـلة فى الـوطن العربى تـصلح لدور أمـيرة مثل على 
يالد كما أننى نشـأ وا فـايزة التى هى كذلك بـحكم ا
مـثالت فكن يرهقننى فى التعامل سبق أن استعنت 
مـعهن وبعضهن يـسع لعـمل قصة حب معى فأرفض
فــيــفـســدن عـمــلى ولن أذكــر أسـمــاء لـكن هــذه جتـارب

حقيقية مررت بها!
لـكن العرض الـذى قدم لنـفس النص عام 1969 من
راحل السنـية لشـخصياته إخراج كـرم مطاوع كـانت ا

أصغر من شخصيات عرضك?
كـــان ألــــفــــريـــد فــــرج هــــو من حــــوله لــــذلك فى الــــنص
الــــعــــامـى. وأنــــا لم أضـف إلــــيه شــــيـــــئًــــا ســــوى رؤيــــتى
وفـرجـتى وارجتــالى مـثل تـنـكــر اجلـنـدى فى زى امـرأة
لــيــصــرف احلــارس عن (عــلى جــنـاح الــتــبــريــزى) وقـد
فــعــلـت ذلك حــتى أجـــعل عــرضى أقـــرب لــلــكـــومــيــديــا

الشعبية.
هـل انسـحـاب الـفيـشـاوى اضـطـرك لتـحـويل الـعرض

إلى استعراضى?
العرض كمـا هو منذ كـان الفيشـاوى معنا كـل ما تغير
ـطـرب أنـنـا اســتـبـدلـنـا صــوت مـحـمـد احلـلــو بـصـوت ا

الذى كان يقدم األغانى بدالً من صوت الفيشاوى.
هـنــاك انـتـقــادات مـوجــهـة لــلـعــرض تـشــيـر إلى مط

وتطويل به?
ــلـل ألــيس هـــنــاك أنــا أســـألك هل شـــعــرت كـــنــاقـــد 
درامـــا وحــــدوتـــة وصــــراع ولـــو بــــســـيـط هل ألن وزيـــر
الــثــقـافــة يـحب الــعـروض الــتى ال تــزيـد عن ســاعـة أن
أجلأ لـلـقص من نص ألـفريـد فـرج أنا ال أسـتـطيع أن

ــسـرح أخــون الــرجل بــعـد وفــاته وهــو أحــد أعــمــدة ا
العـربى بحـجة أن الـعرض طويل ثـم إن زمن العرض
ــلك) فـــلــمــاذا تـــصــمــتــون ــلـك هــو ا هــو نـــفس زمن (ا
هناك ووصفتوه بالعبقرى هل بسبب محمد منير?!
وأنا أسـألك أن تـدلـنى عـلى حلـظـة واحـدة حتذف من

العرض وسأقوم بحذفها فورًا.
ثبات العرض حلظة أغانى محمد احللو مثالً.

ألنــنى أقــوم بـتــغــيــيــر اإلضــاءة عـلــيه فــتــوحى بــتــغــيــيـر
كان. ا

لكن ذلك لم يحدث?
ــسـرح الـذى أعــمل عـلــيه والـذى ال ألن هـذه إمــكـانــيـات ا
يتيح لى سـوى استخدام 60%  من طاقته اإلنـارية بحجة
عـدم احــتـمـال شــبـكـته الــكـهـربــائـيـة وكل الــتـقـنــيـات الـتى
قـدمـتــهـا بـالـعــرض كـانت مـحـل اعـتـراض كـبــيـر وجـاءتـنى
ـرجـيـحـة ــهـنـدسـ حـذرتـنى مـن اسـتـخـدام ا جلـنـة من ا
والـســريــر الـذى يــرتــفع واحلــصـان الــطــائـر وقــالــوا هـذا
خظر ومرفوض وال تـظن نفسك فى "البرادواى". حقيقة
لقـد عانـيت بشـدة حـتى يخـرج هذا الـعرض ولـوال وقوف

د. أشرف زكى ما خرج العرض.

مثالت استعنت 
كثيرات وكل واحدة
منهن تريد أن تدخل

قصة حب معى!!

سرح الذى أعرض  ا
عليه اليتيح لى

سوى 60% من طاقته
اإلنارية

ثلة فى الوطن العربى تصلح لدور ال توجد 
أميرة مثل فايزة كمال!!

 حققت 70% من طموحى فى هذا العرض
والباقى ال أستطيع التحدث عن أسبابه

وماذا عن عرض اللجنة?
عـرض الــلــجــنــة  تــوقــيــفه ألنه خــطــر فــهــو يـنــاقش
ــنـطــقــة الــعــربــيـة بــشــكل مــبــاشــر كل مــا يــحــدث فى ا
ولــيس أحـد عــلى اســتــعـداد لــتــقـد ذلك لــذا أوقــفـوا
الــعــرض ولــيس صــحــيــحًـــا مــا يــشــاع عن أنى قــدمت
عـرض (سى على وتـابعه قـفة) كـنوع من الـترضـية عن

توقيف عرض (اللجنة) .
ثالً? رأينا (محمد احللو) مغنيًا ولم نره 

ــثالً وأنـا مـعـجب بــأدائه وحـقـيـقـة فـإن لـكـنى رأيـته 
عــــلى جــــنــــاح الــــتـــبــــريــــزى ال يـــزيــــد عن ذلـك وإال عـــد
مــفــتــعالً هــذه الـــشــخــصــيــة قــطـــعــة من الــســمــاء لــذا
تــعـــمــدت أن أضــعه دائــمًــا فـى أعــلى وهــذا هــو ســبب
ـــرجـــيـــحـــة فـــلم تـــكن تـــرفًـــا! وكـــانت إصـــرارى عـــلى ا
أغـــنـــيـــته تـــطـــرح مـن الـــبـــدايـــة ســـؤاالً مـــؤداه من هـــذا
الــرجل? فــهـو يــقــول فى األغــنـيــة "لــو كـنت أمــيــر كـنت

اديت كل فقير".
لكن العرض طرح فكرة اللص الشريف?

ال.. ولـو كـان هــذا مـا وصــلك من الـعــرض فـقــد فـشـلت
ًا فى طـرح فـكـرته لـقـد كـان "عـلى جـنـاح الـتـبـريـزى" حـا

 ما ينطبق على نظرة
اجملتمع إلى الفن
ينطبق أيضا على
سرح مشاكل ا
وقضاياه العريضة

> جـمـهـورنـا الـعـربى يحـمل ذلك الـتـراث احلـكـائى اإليـهـامى الـذي يسـتـخـدم تـفـاصيل
تلقى إلى مـنطقة اإليهـام.. ومسرحنا الـسرد للشـخوص واألحداث والعالقات لـسحب ا

شاهدين. العربى يستند إلي اإليهام أساسًا للحصول على إعجاب ا
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اللعب على أوتار مسرحية

 حينما نستوعب
أبعاد جتاربنا
ونتائجها فإن

مسرحنا يسير 
فى االجتاه الصحيح

بـدراسة أسـاليب تـسـجيل وصـيانـة وعرض
ـــســرح مـن وثــائـق وقــطع مـــا يـــنــتـــمى إلى ا
ــكن أن تـفـيـد فـنــيـة ذات قـيـمـة تــاريـخـيـة 
الــعــامــلــ فى مــجــال الــبــحث وفى مــجــال
اإلبــداع عـــلى الـــســواء وهــذه هـى اخلــطــوة
ــتـحف األولى عـلـى الـطــريق نــحــو إقـامــة ا
ـسـرح ــسـرحى الـعـربى. أمــا فى سـاحـة ا ا
ـــــصـــــرى فــــقـــــد كـــــانت ومـــــازالت هـــــنــــاك ا
مـحــاوالت إلقـامــة مـتــحف مــسـرحي داخل
وسـيـقى ـركـز الـقـومى لـلـمـسـرح وا مـبـنى ا
والـفـنـون الـشـعـبـيـة واألمل مـعـقود عـلى أن
ـــشــروع وجــوده يــحــقـق قــريــبـــا مــثل هــذا ا
ـتكامل عـلى أرض الواقع محـققًا أهدافه ا

عاصرة معًا!! التراثية وا
ـثـال كـذلك أن ثم نـحن نـرى عــلى سـبـيل ا
مـثـل ـسرح الـروسى قـد بـدأت  حركـة ا
من الــعـبــيــد ومـضـت تـنــمــو وتـتــطــور حـتى
ستوى الذي جند فيه الدولة وصلت إلى ا
تــكــرم "ســتــانــسالفــســـكى" فى ثالثــيــنــيــات
ًـا رسـمــيًـا فـتـمـنـحه الـقـرن الـعــشـرين تـكـر
ـدافع لتـحيتـه وتعلق وسـام ليـن وتـطلق ا
األعالم على أبـواب الكـرملـ احتـفاءً به..
فـــإذا أضــــفـــنــــا إلى ذلك بــــغـــيــــر حـــصـــر أو
ــا" أو ســيـرة ــمــثل "تــا تــرتــيب أن ســيــرة ا
مثلة "سارا بـرنار" قد أخذت مكانها ب ا
ســـــيــــر األبــــطــــال وأصــــحـــــاب الــــنــــبــــوغ فى
ـمـثل ـوسـوعـات الـتـاريـخـيـة وأن تـمثـال ا ا
"هـــنـــرى إرفـــنـج" قـــد ارتـــفع مـــنـــذ ســـنـــوات
عــــديـــــدة فى أحـــــد مـــــيــــاديـن الـــــعــــاصـــــمــــة
الـبـريـطـانـيـة وأن نـظـرة اجملـتمـع اإلنسـاني
ـمـثــلـ قـد تـغـيـرت بـصـفـة عـامـة فى إلى ا
سـائر البالد التي تـطور فيهـا الوعى الفني
وبـلغ مـرتــبـة عـالـيـة مـن الـنـضج.. أقـول إنه
ن إذا كـــــان هـــــذا كــــلـه قـــــد حتــــقـق فـــــإنه 
الـطبيعي إذن أن يـكون طريـقنا فى االجتاه
نـفـسه أقـصـر وأن تـكـون نــظـرة مـجـتـمـعـنـا
ـــمـــثل قـــد تـــغــيـــرت خـالل فــتـــرة أقل إلى ا
امـتدادًا.. بعد أن كان الـتمثيل عنـدنا مهنة
مـغــضـوبًـا عـلـيـهــا إلى حـد أن الـقـضـاة فى
احملـــــاكم كـــــانـــــوا يـــــرفــــضـــــون شـــــهـــــادة من

ارسها!!..
عـلى أنــنـا  – ونــحن مـازلــنـا بـصــدد تـقـد
أمــثـلــة لالســتـفــادة من ثــمــرة الـتــجــربـة فى
الــعـــالم اخلــارجى  – جنـــد أن مــا يــنــطــبق
ــــســــرحي وعــــلـى نــــظـــرة ـــتــــحـف ا عــــلـى ا
ـكن أن يـنـطبق اجملـتـمع إلى فن الـتـمـثـيل 
ـــســــرح وقـــضـــايـــاه أيـــضًــــا عـــلى مــــشـــاكل ا
وضـوعـيـة التي العـريـضـة وعلى األسـس ا
حتــكم الــعالقــة بــ الـفــنــون اخملــتــلـفــة فى
سرحى كتجربة جماعية. جتربة اخللق ا
وأخـــيــرًا أعــتـــقــد أن الـــطــريق إلى حتـــقــيق
ـؤلف اخلـالق فى إطــار مـســرحــنـا وجــود ا
الـــعـــربى يـــبـــدأ مـع تـــمــهـــيـــد اجملـــال أمـــامه
ـتـشـعـبة ـتـابـعـة ومـعـايشـة رحـلـة اإلخـراج ا
األبــــعــــاد من الــــنـص إلى الــــعــــرض.. حــــتى
ـكنه مـن خالل التـجربـة احلـية أن يـوطد
زيد من احلب والتآلف سرح و صلته با
ـــســرحـي يــصل إلـى مــســـتــوى مـع الــعـــمل ا
اإلحـــكـــام والـــقـــدرة اخلـالقـــة فى إنـــتـــاجه.
ؤلف فى واألمل معقود عـلى أن يستطيع ا
ـــشــــاركـــة ــــســــتـــقــــبل الــــقــــريب حتــــقـــيـق ا ا
ـالئــمــة ـــنــشـــودة فى ابــتـــكــار الـــصــيـــغــة ا ا

سرحنا العربى فى عالم الغد.

حـــضــارة تـــنــشـــأ أو تــنـــبــعث تـــســتـــطــيع أن
تـستـنـد فى قـيامـهـا وحتقـيق وجـودهـا على

حضارات أخرى تبلورت شخصيتها.
فـليـس هـناك خـطـأ إذن في أن نـأخـذ عن
غـيرنـا مـا يـقلل من شـأنـنـا وبالـتـالى ليس
هــنــاك مـــا يــبـــرر االســتـــجــابــة لـــردود فــعل
لـيــست فى صــاحلــنـا بــتــجـاوزهــا لــطـبــيــعـة
قـررة.  من واقع حـركـة الـتاريخ. األشـيـاء ا
ــــســــألـــة فـى نــــهـــايــــة األمــــر وبــــعـــد ثم إن ا
انــقــضــاء أكــثــر مـن مــائــة عــام عــلى بــدايــة
ــســرح الــعــربى لم تــعــد مــســألــة نــقل عن ا
اخلـارج بـغـيـر حسـاب أو تـقـليـد لـغـيـرنا فى
ـا هى فى جوهـرها استـجابة كل شىء وإ
لــــضــــرورة االســــتـــفــــادة من ثــــمــــرة جتـــارب
اآلخـرين لـيـتـسـنى لـنا  – فى إطـار مـرحـلة
ـر بـها  – أن نـتـجـنب خوض النـمـاء التي 
جتـارب غير مثـمرة ونسـلك أقرب السبل
كن حتقيق ونختصر الـطريق. لكن كيف 
ذلك بــحــيـث نــســتـــطــيع أن نــســـانــد اخلــلق
ـســرحى عـنــدنـا وجنــنــبه وعـورة الــطـريق ا
وامتـداده الـطويل? سـأحـاول إذن أن أسوق
بـــعض األمـــثـــلــــة بـــهـــدف إلـــقـــاء مـــزيـــد من
ــســألــة فــنــحن نــرى الــضــوء عــلى مــعــالـم ا
ـسـرح مـثـالً أن بـعض الــبالد الـتي وصـل ا
فــيـــهـــا إلى مـــســـتـــوى الـــنـــضج قـــد تـــنــبـــهت
ــــتـــــحف أخــــيـــــرًا إلى أهـــــمـــــيــــة إقـــــامـــــة "ا
ـسرحى قد سـرحى" فمتـحف موسـكو ا ا
ـاضـى بـعد أقـيم فـى عـشـريـنـيات الـقـرن ا
انقـضـاء ما يـقـرب من قـرن عـلى بـدايات
ــــــســـــرح ــــــتـــــحـف ا ــــــســــــرح الـــــروسـى وا ا
الـبريـطانى لـم يولـد إال منـذ بضع عـشرات
من الــســـنــ بــعـــد مــرور أكــثـــر من أربــعــة
ــسـرح اإلجنــلــيـزي.. قـرون عــلى بــدايــات ا
الحظة ولست أعـتقد  – فى ضوء هـذه ا
كــمـا يــجــرى فى الــعـالـم اخلـارجى  – أنــنـا
ـدة قرن أو سـنـكـون بحـاجـة إلى االنـتـظـار 
نــصف قــرن لـنــتــنـبه فـى نـهــايــة األمـر إلى
ـــســـرحــيـــة فى ـــتـــاحف ا أهـــمــيـــة إقـــامـــة ا
بالدنـا بل لـعل هـنـاك بـوادر تـشيـر إلى أن
بعض الـدول الـعربـيـة قـد بدأت تـهـتم فعالً

اإلبـــداع فـى مـــخـــتــــلف مــــجـــاالت الــــفـــنـــون
ـــســرحـــيــة. خــصـــوصًــا وأنه قـــد بــات من ا
ـنا الـثـالث أصبح يـتـطلع إلى اليـق أن عـا
مـزيــد من الــســيـر بــخــطـوات حــثــيـثــة نــحـو
ـضـاعـفـة وبـاخلـطط األخـذ بـالـتـركـيـبــيـة ا

الشاملة للتنمية.
أمــا األولــويــات ومـقــاديــر األعــداد الالزمـة
فى تـكـوين الــعـنـاصــر والـقـيـادات فــتـخـضع
فى الــــــواقع حلـــــجـم وأهـــــمـــــيـــــة كل فـن من
سـرحـية من حـيث حجم احلـاجة الـفنـون ا
إلـــيـه وفى إطـــار ربـط ســـيــــاســـة الـــتــــكـــوين

باحتياجات اجملتمع.
وفى مجمل الرأى الذي أستطيع أن أصبو
إلـــيه يـــتـــلـــخـص فى أن ســـيـــاســـة الـــفـــنـــون
ـــســــرحــــيــــة شــــأنــــهــــا شــــأن غـــيــــرهــــا من ا
ــقـام الــســيـاســات يــنـبــغى أن تــســتـنــد فى ا
األول عـــلى مـــرتـــكــزات ثـالثــة: اســـتـــكـــمــال
ــقـاديــر الـواجــبـة – الــنـقص  –االلــتـزام بــا

ستمر . العمل على حتقيق التوازن ا
إطار احلركة عندنا

ـسـرحى إنــنـا نـســتـطـيـع أن نـصف اخلـلـق ا
فـى بالدنـــــا الــــعـــــربـــــيـــــة بــــأنـه يـــــســــيـــــر فى
االجتـاهــات الـصــحــيـحــة كـلــمــا اسـتــطـعــنـا
ـــســـرحـــيــة االطـــمـــئـــنـــان إلـى أن احلـــركـــة ا

عندنا قادرة على حتقيق أمرين:
: اســتــيــعــاب أبـــعــاد ونــتــائج الــقــضــايــا أوالً
واالســــتــــفــــادة بــــثـــمــــرات الــــتــــجــــارب الــــتي
خـــاضـــتـــهـــا بالد يـــتـــمـــيـــز فـــيـــهـــا الـــنـــشــاط
ـــســرحـى بـــأنه عـــريض وعـــمــيـق اجلــذور ا

ى التأثير. وعا
ثـانـيًـا: االهتـمـام والـعنـايـة بالـتـراث الـقومى
ــوروث الـــشــعـــبي واتـــخــاذ هـــذا الـــعــالم وا
الـعريض مصدرًا لإللـهام ومجاالً لـلتفاعل
ـــســــرحى الـــذي يــــعـــكس ووعـــاءً لــــلـــخـــلـق ا

عاصرة للحياة ولألشياء. الرؤية ا
ــة بــحــضــارة لــقــد تــأثــرت الــيــونــان الــقــد
مــــصـــر الـــفـــرعـــونـــيــــة كـــمـــا تـــأثـــرت أوربـــا
باحلـضارة العـربيـة فى فتـرات ازدهارها..
وحــــركــــة الــــتــــاريـخ اإلنــــســــانـي عــــلى طــــول
امــتــدادهــا تــؤكـد لــنــا بــصــفــة عـامــة أن كل

يـكــون ذلك بـالـطــبع فى حـدود مـا تــتـطـلـبه
ــســرحـى وبــحــسب مــا مــفــردات اإلنـــتــاج ا
رحلـة واإلمكانيات تـمليه طبيـعة الواقع وا
ـتـاحـة كـمـا أعـتـقـد من نـاحـيـة أخـرى أن ا
األخذ بسياسة تركـيبية مضاعفة للمسرح
تـــعــتـــبــر كــذلـك أمــرًا ضــروريًـــا وبــاألخص
ـــدى الـــبــــعـــيـــد الـــذي قـــد تـــفـــرضه عـــلى ا
طـبــيـعـة األشــيـاء أو ضـحــالـة اإلمـكــانـيـات.
وذلك ال جملرد سالمة النظـرية التركيبية
ومـنطـقـيـتهـا واتـسـاع دائرة األخـذ بـها فى
الــعــصــر احلــديث ولــكن ألنه ال تــبــدو فى
ــكـن لــبـالدنــا أن األفق ســـيـــاســـة بــديـــلـــة 
تـنتـقل بـها انـتقـاالً صـحيـحًـا إلى الصـفوف
األمــامــيــة مع ركـب الــتــقــدم اإلنــســاني فى

سرح. مجال ا
ــسـرحـيـة فى بـلـد كـإجنـلـتـرا أو فـاحلـركـة ا
فـرنسـا لو جـاز أن يسـود فيـها الـيوم اجتاه
مـــســـرحـى جتـــريـــبـي يـــســـتــــغـــنى مــــثالً عن
الـــديـــكــــور نـــهــــائـــيًــــا أو يـــهــــمل اإلخـــراج أو
يسـقط وجـود الـنص األدبى من احلـساب
فال بــــأس عــــلــــيـــهــــا مـن هـــذا أو ذاك ألن
خـتلف هذه لـديهـا رصيد خـبرة عـريضًـا 
اجلـوانب فى تراثهـا احلضارى وريـبرتوار
ـــســـرحـــيـــة الــــراســـخـــة كـــفـــرقـــة فـــرقــــهـــا ا
"الـكــومــيـدى فــرانــســيـز" بــفــرنـســا وفــرقـة
"شـكـسـبـيـر كـامـبـنى" بـإجنـلـتـرا عـلى سـبـيل
ــثــال لـذلـك فــهى تــســتــطــيع أن تــســتــنـد ا
عـــلـــيه وتـــســتـــلـــهـــمه إذا مـــا تــغـــيـــر االجتــاه
الـسـائـد مـسـتـقبـالً من حـال إلى حـال. أما
ـــســرحـــيــة فى بـــلــد أفـــريــقي أو احلـــركــة ا
عــربى فــهى  – مع تــســلــيــمـــنــا بــإنــســانــيــة
سرحـية وانتـشارها مـنذ القدم الظاهـرة ا
 – قــــد تــــســـتــــطــــيع االنــــخـــراط فـي إطـــار
ســيــاســة مــسـرحــيــة بــالــغــة احملـدوديــة فى
تــركــيب عــنــاصــرهــا ومــقــومــاتــهــا كــاجتـاه
الـتـجـريب مـثالً أو سـيـادة نـوعـيـة مـتـفـردة
من الـعــروض ولـكـنــهـا بــاحلـســاب الـدقـيق
ـدى األبــعـد سـتـجـد أنه ـصـلـحـتــهـا عـلى ا
كــــان مـن األوفق لـــــهــــا األخـــــذ بــــســـــيــــاســــة
ــحــاولـة مــســرحــيــة عــامــة أكــثــر تــكـامـالً 

سرح فضًال عن كونه فًنا مؤلًفا من حيث ا
صياغـته الفنـية جنده كـذلك نشاًطـا مؤلًفا
من حـيث ارتـكازه فى الـتـقد عـلى حـضور
جــمـهــور مـتــنـوع من الــنـاس وبــالـتـالـى تـقـوم
ـسـرح وحــيـاة عـنـاصــره عـلى شـبـكـة حـيـاة ا
من الـعالقـات واالرتبـاطـات يـسـاند بـعـضـها
الـبـعض ويـؤثـر بــعـضـهـا فى الـبـعض اآلخـر.
وهو  – بحـكم طـبيـعـته هذه  –يـرتـكـز على
ـكن الـقـول فـلـسـفـة ومن ثم عــلى سـيـاسـة 
ـة قدم بـأنهـا ذات تـركيـبيـة مـضاعـفـة وقد
اجملـتـمـعـات اإلنسـانـيـة. فاإلنـسـان كي يـعـبر
عـن حـــــــاجــــــاتـه وأحالمـه وعـن إحــــــســـــــاسه
ـــــتـــــدفق بـــــاحلــــيـــــاة وعـن رؤيــــتـه لـــــلــــعـــــالم ا
ولألشياء.. كان قد جعل من نفسه راقصا
ومـوســيـقــًيـا وشــاعــًرا ورسـاًمــا.. ولـكن كل
فـن من هـذه الـفـنـون ال يــقـدم اخلـلق الـفـنى
إال من مـنظور واحـد من ميادين الـفنون ال
تـــتــــمـــثل فــــيه غـــيــــر زاويـــة من زوايــــا رؤيـــته
لـلموجود لـذلك كان هذا العـالم من الفنون
تـفـرقة غـيـر كـاف لإلنسـان ولـذلك جنده ا
 – فى مــحـاولــة كـبــيـرة جــمــاعـيــة شـاعــريـة
مــضـنــيـة  – يــتـخــطى الـتــعــبـيــر من مـنــظـور
واحـد ويجمـع ب وسائل الـتعـبيـر اخملتـلفة

سرح. فى فن كبير هو ا
ومـــا يـــعــــتـــبـــر جــــوهـــريًـــا ونــــرى الـــظـــاهـــرة
ـــســرحــيـــة مــتــمـــيــزة به فـى أي شــكل من ا
أشكالـها ليس مـجرد تضافـر الفنـون كلها
أو بـعـضـهـا فى ساحـتـهـا ولـكنه تـضـافـرها
من حـيـث نـراها تـخـلـق عمـالً فـنـيًا يـحـاكى
اخلــــلـــيــــقــــة ويـــشــــتــــمل عــــلى عــــنـــاصــــرهـــا
ـكـان  –الــزمـان  –احلــضـور اجلـوهــريـة: ا
باشـر للشخصيات. فالظاهرة احلقيقى ا
ـســرحي ــســرحــيــة من مــعــدن الــعــرض ا ا
يــــنــــبــــغـى أن تــــكــــون فى نــــطــــاق صــــيــــاغــــة
(فراغـية  –زمانـية) معـينـة مقرونـة بوجود
فــــعل درامى يـــنــــبـــعث مـــبــــاشـــرة من كـــيـــان
ــــمـــثل) لـــيــــســـتـــقـــبــــله اإلنـــســـان إنـــســـان (ا
ــشـاركــة اآلخـرين ــتـفــرج) وهـو يــحس  (ا
فى اســتــقـبــاله له. وهــذا هــو لـقــاء احلــيـاة

سرح بأدق معانيه وأبسطها.  فى ا
إنــنـي أتـــوقف هـــنــا قـــلـــيالً عـــنـــد فـــلـــســـفــة
سرح فى بساطتها األولى إذ كانت هذه ا
الـبــسـاطــة مـازالت إلـى عـهــد قـريب تــغـرى
بــربط هــذا الـفن بــجــوهــر ديـني اســتــنـادًا
إلى بعض مراحل نشأته فى بعض البالد
ثم اســـتـــنــــادًا إلى أن مـــا يـــجــــعل اإلنـــســـان
أسـمى اخملـلوقـات عـلى األرض يـتـمـثل فى
كـونـه صـاحب عـقـيـدة. ولـكن اتـسـاع نـطـاق
ـسـرحـية فـى إطار الـبـحث عن الـظـاهـرة ا
عـدد من الـعــلـوم اإلنـســانـيـة احلــديـثـة قـد
تــوصل إلى الــتـأكــد من انــتــشـار الــظــاهـرة
ًـا لــدى مــجــتــمـعــات كــثــيــرة فى بــقـاع قــد
مــــخــــتـــلــــفــــة من األرض كــــمـــا تــــوصل إلى
نـتـيـجـة واضـحة تـقـول: "قـيـام مـسـرح دينى
ـسرح لـيس دينـيًا فى كن ولـكن ا شىء 

جوهره "..
إنه باألحـرى نـوع من الـطـقوس اجلـمـاعـية
مـقـرون بـاحلـياة نـفـسـها بـكل مـا فـيـها من

إنسانية!!
أمــــا بــــخــــصــــوص الــــقــــضــــايــــا الــــعــــلــــمــــيــــة
ـنهـجـيـة فهى تـعـتـبر من والـتكـنـولوجـيـة وا
األمــور الــتى تــتــمــيـــز بــأنــهــا أكــثــر قــابــلــيــة
لـلـطـرح عـلى الـبـسـاط اإلنـسـاني الـعـام فى
كـثيـر من الـنـواحى.. فإنـني أحـبـذ التـركـيز
عـــلـــيـــهـــا فـــيـــمـــا يـــتـــصل أيـــضـــا بـــاإلســـهــام
ـسرحـى على أن اخلـارجى فى الـتـكـوين ا

 أحمد األلفى

شىء من الفلسفة
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ـرور عام على تأسيـسها تقدم احتفاالً 
ــــســـرحى ـــصــــطـــبـــة الــــعـــرض ا فـــرقــــة ا
"مــانـيــكــان" عـلى
خــشـــبـــة مـــســرح
سـاقـيـة الـصاوى
يــوم 5 فـــبـــرايـــر
ـقــبل والـعـرض ا
ديودرامـا تـأليف
يــــــاســــــر بـــــدوى
بــــطــــولــــة نــــهــــلـــة
إيـهـاب ومـحـمـد
حــافظ وديــكـور
جـــمـــال يـــوسف
إضـــــاءة أحـــــمـــــد
قــــاسـم إعــــداد مــــوســــيــــقـى مــــصــــطــــفى
حـــــمــــدى ومـــــخــــرج مـــــســــاعـــــد مــــجــــدى
البـحيـرى إخـراج أحمـد قـاسم ويتـناول
الـــعـــرض حــالـــة االخـــتالف فـى وجـــهــات

. النظر ب احملب
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كتـوبة فى النص ـمثل الشـخصـية منـدمجًا مع مالمـحهـا ا > يـقدم ا
ختلف عناصر ـستدعاة من اخملزن النفسى - الال شـعور - وواعيًا  وا
ـسرحى حـتى يحـتفـظ دائمًا بـالسـيطـرة على الـواقع وعلى الـعرض ا

الشخصية فى الوقت نفسه. 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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سرح العائم. سرح القومى لألطفال قرر تقد مسرحية على مبارك للمخرج محسن العزب فى حفالت صباحية با > ا
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سرحيـة اإليهاميـة التى يسعى صـانعوها > يـحدث هذا الـتفاعل فى األعمـال ا
ـشاهـدين منـطقـة اإليهـام منذ االسـتمـاع إلى الـدقة الثـالثـة التى إلـى إدخال ا

سرحى. تمنح الستار حق االنفراج وإظهار العالم ا

سرحي جريدة كل ا
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وجى هذا األسبوع. ها بنادى الشمس من إخراج أحمد ا > مسرحية «دستور يا أسيادنا» للمؤلف محمود الطوخى يتم تقد

سكون سرح ا ماذا يعنى ا

د. محمد زيدان

د. أبواحلسن
سالم

 الكمبوشة

ما أشبه اليوم بالبارحة
مــنــذ  412 عــامًــا مــضت  – تــقــريــبــا  – فـى واليـة
مـاساشـوستس بقـرية سالـم استشـرت فكرة الـسحر
واألرواح الــشــريــرة  ونــصــبت مــحــاكـم الـتــفــتــيش
حملـاكـمـة كـل من يـنـكـر األرواح الشـريـرة ودورهـا فى
ـــديـــنـــة مــــرض كل مـــريـض. وكـــان حـــاكم  تــــلك ا
األمـريـكـيـة هـو رجل الـدين الـقـس (باريـس) . تـبدأ
الــقـصــة عـنــدمـا يــفـاجــأ رجل الـدين بــابـنــة أخـته
(أبــيــجــال) وهى تـرقـص هى وبـعـض الـفــتــيـات فى
دينـة وهن عاريات . ولكى يتخلص الـغابة  خارج ا
مـن ذلك العـار الـذى حلق بـهن فى مـجتـمع شـديد
الــتـزمت من الـنـاحــيـة الـديـنـيـة تــسـارع ابـنـة أخـته
بـــادعــاء تـــســلط األرواح الـــشــريــرة عـــلــيـــهن الــتى
أرغـمتهن على الرقـص عاريات. ومع أن خالها رجل
الــديـن غــيــر مـصــدق لــتــلك األكــذوبــة إال أنـه كـان
حــريـصـاً عـلى عــدم اإلفـصـاح عـنـهــا  ويـحـذر ابـنـة
ا أخـته وصـديـقـتـها سـوزانـا بـأال تـبوح إحـداهـمـا 
جـرى فى الغـابة أو بـزعم وجود أرواح شـريرة  حتى
ال يـتـهمـهـا أحد بـالـكفـر خـاصة وأن ابـنـة أخته هى
مـن اختـرعت األكـذوبـة لذا يـحـاول احلـصول مـنـها
عـلى ما يـؤكد أو ينـفى اتصالـها باألرواح فى الـغابة
ويـلح على كـتمان مـا جرى خـوفاً من وصول نـبأ ما
حــدث إلى أعــدائه  فـيــكـون ذلك ســبـبــاً فى إحلـاق
ا طرد صـاحله وهيـبته بـ النـاس  ور اخلـراب 
مـن وظيفته. على أن ابنة أخته تعترف سراً له قبل
أن يــتــكــالب أعــداؤه عــلى األمــر ويــفــضـحــونه ألن
اجملـتمع فاشى لن يرضى أبـداً بغير اعـتراف الفتاة
بــاألرواح الــشـريــرة  ولن يــكـفــوا عــنـهــا أبــداً حـتى

ينتزعوا منها االعتراف صدقاً أو كذباً. 
هـكـذا األمر إذن فـكل ما يـخـشاه رجل الـدين هو أن
يـفـقـد وظـيـفـته وهـيبـته . وداللـة ذلك هى أن رجل
الـدين - أمـريـكـيـاً كان أم من جـنـسـيـة أخرى  – هـو
جــزء من مـجــتـمــعه وعـصــره  ال يـريــد أن يـصـدق
سوى ما انطبع فى ذهنه هو  ليس هذا فحسب بل
ا يصدقه هو  هـو يريد من اآلخرين أن يصـدقوا 
فـكل ما يخطر على ذهنه هو الصدق حتى وإن كان
ـالك مــتــوهـمــاً أو غـيــر حـقــيــقى. فـهــو يـظـن أنه ا
احلـقيقـى الوحيـد للحـقيقـة بينـما يكـون قد خطا
اخلــطـوات األولى عــلى طـريـق الـتـطــرف الـذى هـو

مفتاح اإلرهاب ومبتدؤه .
هـذه القصة احلقيقـية التى حدثت فى أمريكا عام
 1964فـى ظل محاكم التفتيش هى الـقصة نفسها
الـتـى بـنى عـلـيـهـا آرثـر مـيـلـلـر مسـرحـيـتـه الـرائـعة
الـبوتـقة بـعد أن قُـدّم ميـللر نـفسه لـلمـحاكـمة أمام
جلــنــة الـســيــنـاتــور مــكـارثى. وهــا نــحن أوالء نـرى
مـحاكم التفتـيش تعود بعد  412 سـنة إلى اجملتمع
األمــريــكى فى عـهــد بـوش . وأخــشى مـا أخــشـاه أن
تـمتد فى مجتمعاتنـا هذه الثقافة اخلرافية ونحن
نـرى مـظـاهـرهـا  أو تـتـحـكم فـى مـصائـرنـا فـتـكـبل
الـفـكـر والتـعـبـير. عـلى أن أبـرز مـا يلـفت الـنـظر أن
هـذه الـظاهـرة - الـتى فشت صـورهـا - لم جتد بـعد
ـسـرح من يـصـوغـهـا إبـداعـاً نـقـدياً مـن بـ كـتّـاب ا
يــسـتـلـهـم صـورهـا الـواقـعــيـة ويـسـبــكـهـا فى مـرجل
سـرحى لتـقف سداً مـنيـعاً فى اإليـهـام والتـخيـيل ا

وجه خرافات األلفية اجلديدة .

ـسـرحـيـة) فـهل من الـضـرورى أن تـكـون البس ا ا
عالم حتى يتم حتديد عملية االستـعادة واضحة ا
الشكل القد بـصورة أقرب إلى احلقيقة والتى
بـــدورهـــا تـــطــــمح إلى إعـــادة تــــشـــكـــيل الــــعـــقـــلـــيـــة

عاصرة. ا
ـسـرح إن مــجـمـوعـة االقــتـبـاســات الـتى يـقـدمــهـا ا
ـمـثل يـجب أن تـوضع حـتى عـلـى مسـتـوى جـسـد ا
فى االعتـبار فـتمـثيل دور الـطاغـية فى مـسرحـية
حـديـثـة ال بـد وأن تـعى مـجـمـوعـة من االخـتـيارات

التى تتمثل فى:
صورة واقعية لـطاغية هل تتشابه األفعال وردود
ارسه الـطاغـية فى ـظهـر الـذى  األفـعال وهل ا
ـــاثل فى نص الـــواقع له عـالقــة بـــدور طــاغـــيــة 
كن أن تـنـشأ مسـرحى سـابق وما الـعالقـة الـتى 

من إعادة تمثيل هذه الشخصية.
إن أى عــــرض مـــســــرحـى يــــنـــسـج لــــوحــــة وصـــوراً
شــبـحــيــة من أجل جــمـهــوره وهــو يـلــعب بــدرجـات
مختـلفة وفى تركـيبات مخـتلفة عـلى ذكريات هذا
اجلــــمـــهــــور اجلـــمــــاعـــيــــة والـــفــــرديـــة لــــتـــجــــاربـــهم
الـسـابـقـة). بـهـذه العـبـارة يـفـتـتح مـارفـن كـارلـسون
سـكون ترجمة سرح ا الـفصل األخير فى كتـابة ا
ـقــصـود وهــو الــكـتــاب الـوحــيـد د. جــمـال عــبــد ا
وضوع بـداية من النص الذى يعـالج باسـتفاضـة ا
مثل والـعرض ومكان الـعرض والرسوم ومـرورًا با
ــصـــاحــبــة لـــلــعــرض وهـــو يــعــكس بـــشــكل الفت ا
ـــعـــروضــة والـــتى ـــواد ا مـــوضـــوع إعــادة تـــدويـــر ا
تــسـهم فى صــيـاغـة الــثـقــافـة اإلنـســانـيـة ومــزجـهـا

. ببعضها من خالل رؤية الصورت
ثــقـــافـــة الــبـــاديـــة الــتى تـــظـــهــر  – عــلى ســـبــيل
الـتـمـثيل  –فى ديـكـور مـسرحـيـة مـجـنـون لـيلى
ـكـن أن يـخـلــفه الـتــصـور اجلــديـد إلعـادة ومـا 
ادية الـثقافـة الرومانـسية فـى مقابل الـثقافـة ا
كن  –أيـضا  –أن يـدرك بإعـادة تشـكيل ومـا 
ـفـهـوم مـختـلف عن بـيئـة صـحـراويـة مـعاصـرة 
البيئـة األولى. والدراما التى أوجدت رد الفعل
ـــتـــلـــقى ـــتـــلـــقى الـــفـــعـــلى لـــلـــمـــوضـــوع وا لـــدى ا
عـاصـر ومـا يجـره ذلك من تـصـورات جـديدة ا

لواقع جديد.

الـصـورة الـثـانـيـة الـتى تـسـكـنـهـا أشـبـاح الـصورة
األولى وتـــعــــطى مـــجــــمـــوعــــة من الـــشــــفـــيـــرات
ـــاديــة إلعـــادة الـــصــورة واإلنـــســـان الـــلــغـــويـــة وا
ـفـردات األولى. وهذا يـعنى بـشكل يـشـير إلى ا
أن حتـول النص إلى تشكـيل تمثيـلى يلزم إعادة

ؤسسة: سلوك جملموعة من العناصر ا
الصورة اللغوية.

ادية للعرض. الصورة ا
اللوحات والرسوم التطريزية .

وألن الــذاكـرة اجلـديــدة هى الـتى تــوفـر الــسـيـاق
ادية أوالً اضى من الناحية ا عاصر ألشبـاح ا ا
ومـن نـــاحـــيــــة الـــســــيـــاقـــات ثــــانـــيــــا ألن الـــرمـــوز
كن أن ـشـتركـة بـ الـصورة األولـى والثـانـيـة  ا
حتــدد اسـتــراتــيـجــيـات الــتـلــقى اجلــديـد بــحـسب
رؤيــة "يــاوس" فى نــظــريــة أفق الــتــوقــعــات فــإن
ـسرحى (كـعرض) أن يـجعل أمـول من النص ا ا
ـفــاهــيم أولــويــات الــوضع اجلــديــد مــحــكــومًــا بــا
كـان يبرز اجلديدة الـتى تتـحكم فى اجلمـهور. ا
ــسـرحى أو بــشـكـل الفت فى عــمــلـيــة الــتــنــاص ا
االســتــعــادة ويــجب أن يــرتــبط بــشــكل أو بــأخــر
ـــكــان احلــقـــيــقى. الــثـــانــيــة: : األولى: ا بــرؤيـــتــ

كان اجملازى. ا
يــتـمــثل هـذا الــتـشــكـيل فى مــجـمــوعـة الــتـصـورات
الــتى يـفـرضـهــا الـنص (الـديـكـورات  –اإلضـاءة –

ــســـرح إعــادة تـــشــكـــيل لـــواقع مـــحــتـــمل أوالً فى ا
ذاكـــرة صـــانع الــنـصّ هــذه الـــذاكـــرة الـــتى نـــحــيل
بــــدورهـــا إلـى أنـــســــاق اجـــتــــمـــاعــــيـــة وســــيـــاســــيـــة
وحـضـاريــة مـخـتــلـفـة قـد تــخـتـلـف فى تـكـويــنـاتـهـا
ونتائجـها وقد تتفق فـيما بيـنها لتعـطى مجموعة
سرح من األنسجامات الفنية التى تستحيل فى ا
ــكن أن تــســـتــقــيم مع الــواقع. إلى انـــســجــامــات 
ـقـام وبـالــرغم من هـذا الـتـشـكــيل الـذى يـعـد فى ا
األول إبداعًا غير مـسبوق فى بدايات تكون النوع
األدبى الوحيد الذى يعـرض عملية التشكيل أمام
مـتــلـقـ يـعـطـون فى الـوقت نـفـسه  –وقت إنــشـاء
الـــعـــرض  –رد فـــعل يـــتـــحـــول بـــدوره إلى أداة من
أدوات الـــتــحـــول فـى الــنـص وفى بـــقــيـــة عـــنـــاصــر
ــــســــرح مــــجـــــمــــوعــــة من ـــــا يــــجــــعـل ا ــــســــرح  ا
اخـــتـــراقــات زمـــنـــيـــة تــتـــفـــاعل بـــدورهــا مـع ذاكــرة
تلقى. حاضرة ومن ثم يعاد إنتاجها فى ذاكرة ا

سرح سلوك مستعاد ا
إن إعــادة الـــواقع بــصــورة تـــمــثــيـــلــيــة يـــعــنى فى
ـقام األول أننا بصـدد محاكاة ماديـة ومعنوية ا
جملمـوعة من األفـعال الـتى أصبـحت صورة من
ــاضى وضــرورة الــعــودة إلـيــهــا ضـرورة صـور ا
لــوضع األفــعـال اإلنــسـانــيــة أمـام مــرآة عـاكــسـة
هى الـصـورة الـتمـثـيـليـة الـتى تـخضع لـتـصورات
واضع الـفعل احملاكى وقـربة أو بعـده من الفعل
ــســرح يــعــيــد احملــاكـى وهــذا بــدوره يــعــنـى أن ا
ــتـلـقى تـشـكــيل واقع تـراثـى أو مـعـاصــر أمـام ا
قد ال يهدف من هذا التشكيل إال عملية إمتاع
ذاتـــيــة تـــتالقـى مع ذاكــرة تـــرغب فى الـــتـــبــاهى
بــهـــذا اإلمــتــاع وقـــد يــكــون الـــهــدف هــو إعــادة
تـقـو الـسـلـوك اإلنـسانـى (تـطهـيـر) الـفـعل عن
طــريق إعــادة رؤيـــته من جـــوانب مــخــتـــلــفــة قــد
تــكـــون غــائــبــة عن الــصــورة األولـى لــلــفــعل. من
ـنــطـلق ال يـوجــد فى الـذاكـرة اإلنــسـانـيـة هـذا ا
ســـلــــوك واحــــد لم يــــقع وإعــــادة تــــمــــثـــيـل هـــذا
الــــســــلـــوك هــــو اســـتــــعـــادة نــــوعـــيــــة تـــبــــدأ هـــذه
االســتـعــادة بـالــنص لـتــبـدأ نــظـريـة احملــاكـاة فى
ــكن إعــادة الــكالم مـرة ــا أنه ال  الــظــهـور و
ثــانــيــة بــالــضــبط كــمــا يــوجــد فى نــظــريــة فــعل
الكـالم بحـسب رأى دريـدا فـإن هـذه االسـتـعادة
أو "الـتــنـاص" تــداخل الــنـصــوص يـطــرح بـدوره
صــورة تـــمــثــيـــلــيــة مـــغــايــرة عـن الــصــور األولى

 أى عرض
مسرحى ينسج
لوحة وصوراً
شبحية من أجل
جمهوره

مهرجان زكى طليمات يختتم فعالياته على مسرح ميامى
حتت شعار «اجملد للرواد.. واحلاضر للشباب»

SPOT
> اإلدارة الــعــامـة لــلــمــســرح بــهــيــئـة
قــصــور الـثــقــافــة انــتـهـت من إعـداد
خــــــطــــــة فــــــرق مــــــســــــرح األقــــــالــــــيم
ـــســرحـــيــة بـــعــد تــوزيـع اخملــرجــ ا
عـــلى فـــرق الـــقـــومـــيـــات والـــقـــصـــور
ــخـــتــلف أقــالـــيم مــصــر والــبـــيــوت 
باستثناء إقليم شرق الدلتا الثقافى
الــذى لم يـــرسل رئــيــسـه مــصــطــفى
الــــســــعــــدنـى قــــائــــمــــة تــــرشــــيــــحـــات
اخملــرجـ لــلـفــرق الـتــابـعــة له حـتى

اآلن.
ـسـرح قال مـصـدر مـسـئـول بـإدارة ا

إنه تــأخــر إرســال تــرشــيــحــات إقــلــيم شــرق الــدلــتــا قـد
سـرحى وعدم يـتسـبب فى تعـطل تنـفيـذ خطـة اإلنتـاج ا
هـرجانات اإلقـليمـية لفـرق األقاليم الـتى تعد اللحـاق با

اإلدارة لعقدها فى بداية العام القادم.
> اخملـرج الـشــاب سـامح بـسـيـونى يـبـدأ قـريـبـا بـروفـات
مــســرحــيـة «يــولــيــوس قــيــصــر» لــولــيم شــكــســبــيــر الــتى
وسم ها خالل ا يـقدمها مسـرح الشباب تـمهيدا لتـقد
الـقـادم عـلى خـشـبة مـسـرح أوبـرا مـلك بـوسط الـقـاهرة
والــذى  تــأجـيــره مــؤخــراً لـتــقــد عـروض كــبــيـرة من

إنتاج فرقة مسرح الشباب.
ســامح بـــســيــونى قــدم مـن إخــراجه مــؤخـــرا مــســرحــيــة
«مـشعـلـو احلرائق» بـقـاعة يـوسف إدريس وإنـتاج مـسرح
الـشـبـاب وحـصل الـعـرض عـلى جـائـزة الـعمـل اجلمـاعى

هرجان القومى للمسرح فى دورته األخيرة. من ا
> عـن دار إيــــــــــــزيـس لـإلبـــــــــــداع
والـثقـافة صـدرت هذا األسـبوع
مــســرحــيــة «الــســفــيــرة عــزيـزة»
لـلكـاتب عـبد الـغـنى داود والتى
يتناول خاللـها القصة الـشعبية
الــشـــهــيــرة عــزيــزة ويــونس و
ـها من قـبل أكثـر من مرة تـقد
عـــلى خــشـــبـــات مــســـارح هــيـــئــة

قصور الثقافة قبل نشرها.
عــبــد الـــغــنى داود نــشــر من قــبل
عـــــدداً كـــــبــــيـــــراً مـن الــــنـــــصــــوص
ـسـرحــيـة والــدراسـات الـنــقـديـة ا

صرى. سرح ا الهامة فى ا
> د. أشـرف زكى رئيس الـبيت الفـنى للمـسرح قرر
» للـمؤلف تـأجيل افـتتـاح مسـرحيـة «األميـرة والتـن
تابـعة بروفات واخملـرج محمـد كشك ويقـوم زكى 
العرض بـشكل مـستمـر على خـشبة مـسرح الـقاهرة

للعرائس تمهيدا الفتتاحه خالل يناير القادم.
ـتخـصص د. أشـرف زكى قال إنه اتـفق مع عدد من ا
ـتـطـورة لــلـمـسـاهـمـة فى الـعـمل ـسـرحـيـة ا فى اخلـدع ا
ه بـالــشـكل الالئق مــؤكـدا مـراهــنـته عـلى وذلك لـتــقـد
هــذا الـــعــرض الـــذى يــعـــتـــبــره من أهـم عــروض مـــســرح

الـعـرائـس التـى يـتم إنـتـاجـهـا حـالـيا
لـــيـــكـــون مـــفـــاجـــأة عــام 2009 الــتى
يـــقــدمـــهــا الـــبــيت الـــفــنـى لــلـــمــســرح
كــبــاكــورة إنــتــاج مــجــمــوعــة عــروض
ــــســــرح الــــعـــــرائس خالل جـــــديــــدة 

الفترة القادمة.
> د. أحــمـد مـجـاهـد رئـيس الـهـيـئـة
العامة لقصور الثقافة أصدر قراراً
بــتـــجـــديـــد تـــكـــلـــيف اخملـــرج جـــمــال
قاسم للعـمل كمدير للـمسرح العائم

باجليزة.
جمـال قـاسم من مخـرجى الـسيـنـما
ـتــمــيـزين الــروائـيــة والــتـســجــيـلــيــة ا

وحــصل من قــبل عــلى عــدد من اجلــوائــز فى اإلخـراج
آخـــرهــا جـــائــزة خـــاصــة من مـــهــرجـــان اإلســمـــاعــيـــلــيــة

لألفالم التسجيلية والروائية القصيرة.

 مصطفى السعدنى

سامح بسيونى

 جمال قاسم

كرم دفعت و 5 رواد

مـــســـرحــيـــة "رقـــصـــة اخلالص" تـــألــيـف وإخــراج
ســحـر الــدجنــاوى تـمــثــيل مــحـمــد عالم هــايـدى
عــــبــــد اخلــــالـق نــــهى أحــــمــــد روز ســــيــــد عالء
حــســ ديــكــور نـهــال مــحــمــد ووالء إســمـاعــيل
تــألـيف مــوسـيــقى إسالم عــبـد الاله ســاعـد فى
اإلخـراج فـاطـمـة صالح وجـدان ومـخـرج مـنـفذ

سامح الهادى.
مسـرحـية "كل أمـام اآلخـر" تألـيف دكـتور عـصام
عـبـد العـزيـز إخـراج محـمـد عبـد الـقادر تـمـثيل
مـحـمـود أباظـة وأحـمـد الشـوربـجى مـحمـد عـبد
الـقــادر ســيــنـوغــرافــيــا مـحــمــود خــلــيل حــنـكش
تــألـيف مــوسـيـقى مــحـمـود مــحـمـد حــسن دعـايـة

وإعالن نوبى مخرج منفذ ريهام نور الدين.
مـسرحـيـة "الـوحش والـقـاهـرة اجلمـيـلـة" لـلـمؤلف
عبد اللطيف دربـالة إخراج محمد عالم تمثيل
ســــمـــيــــر عـــزمى ومــــيـــرفت مــــكـــاوى مـــصــــطـــفى
الـدوكـى إسالم عـبـد الـشــفـيع إبـراهــيم سـعـيـد
إبـراهـيم سعـيـد وأحـمـر الرافـعى أحـمـد طارق
ســاعــد فى اإلخــراج هــبـــة الــله شــعــبــان مــخــرج
مـنـفـذ أحــمـد الـدبـيـكى تـألــيف مـوسـيـقى أحـمـد

هزاع وديكور ميزو.
وأخـــيــرًا احلـب "فـــوق هــضـــبـــة الـــهـــرم" لـــنــجـــيب
ـيـرغـنـى إخراج مـحـفـوظ درامـا تـورج مـحـسن ا
مـــحــمــود إمـــام تــمــثـــيل مــحـــمــد مــهـــران ريــهــام
ســـامـى مـــحـــمـــد عــــادل مـــحـــمــــود إمـــام تـــامـــر
الـكـاشف وأحـمـد خــالـد ريـهـام دسـوقى سـحـر
إبــــراهــــيـم إيــــهــــاب بــــعـــــرور مى حــــمــــدى روان
مـحـمـد هانـى على سـمـسم مـايـا ماهـر نـيـف
ســــراج تـــقـى عــــبـــد الــــرحــــيم روز ســــاعــــد فى
ـنصورى وشـادى عبد الـعزيز اإلخراج محـمد ا
ــيــرغــنى ديــكــور رامى مــخــرج مــنــفــذ مــحـــسن ا
عـــزب إعــداد مـــوســـيـــقى إسـالم عــبـــد الـــسالم

واستعراضات برديس. الــبـــســـتــاوى ســـاعـــد فى اإلخــراج كـــر الـــوزيــر
ومـحمـد أبـو الـنـصـر مـخرج مـنـفـذ ريـهـام سامى
وديــكــور مــحــمــد جــمــعــة أزيــاء هــبــة طــنــطــاوى

وإعداد موسيقى مازن الغرباوى.

ــاضى عــلى مــســرح اخــتــتــمـت مــســاء اجلــمــعــة ا
ـسـرح الـعـربى الذى مـيـامى فـعالـيـات مـهـرجـان ا
ـســرحــيـة حتت ـعــهــد الـعــالى لــلـفــنــون ا نــظـمـه ا

شعار.. اجملد للرواد واحلاضر بيد الشباب".
عــرضت فى بـدايــة احلـفل مـســرحـيــة "سـعـد فى
قــلـــوبـــنــا" تـــكــر السـم الــراحـل الــكـــبـــيــر "ســـعــد
أردش" وهـى تـــــألـــــيـف د. مـــــصـــــطـــــفـى ســـــلـــــيم
سـيــنـوغـرافــيـا د. مـحــمـود سـامـى إضـاءة هـشـام
جـــمـــعـــة أحلـــان هـــشــــام طه اســـتـــعـــراضـــات د.

عاطف عوض واإلخراج لعاصم جناتى.
شارك فى بطـولة العـمل النجـمان سمـيحة أيوب
ـعـهـد رامـز أمـيـر ومـحـمـود يــاسـ مع شـبـاب ا

غرام رباب طارق مازن الغرباوى.
عــقب الـــعــرض  تــكــر خـــمــســة مـن خــريــجى
ـــعــهــد الـــذين تـــألــقـــوا فى ســاحـــة اإلبــداع وهم ا
عــزت الـــعاليـــلى مـــحــمـــد صــبـــحى د. ســمـــيــرة
مــحــسن والــنــاقــد ســمــيــر فــريــد واسـم اخملـرج
الــــراحل كــــمــــال يــــاســــ وتــــبع ذلـك االحــــتــــفـــاء
بـخــريـجى دفــعـتى 1990 و 1991  وهــو الـتــقـلــيـد
ـكرمـ من الـسـنـوى لـلـمـعـهـد وسـيـكـون ضمـن ا
أبـنـاء الـدفـعـتـ يــاسـر جالل سـلـيـمـان عـيـد د.
ن الـشيوى هانـى رمزى عمرو عـبد اجلليل أ
شريف صـبحى عـزة بـهاء هـالة الـنـجار نـشوى
مـصــطـفى ومن قـسم الـنـقــد د. مـحـمـد زعـيـمه
أحــمــد خــمــيس عــز بـدوى غــادة اجلــمــبالطى
هــشـــام إبـــراهـــيم ســـامح صـــعـــيـــدى ومن قـــسم
الــديــكـــور شــيـــرين أمــ أمـــ مــرعى مـــحــمــد

خبازة.
د. مـدحت الـكــاشف رائـد الـلـجـنـة الـفـنـيـة قـال لـ
ـهــرجـان الـذى يــحـمل اسم زكى "مــسـرحـنــا" إن ا
طــلــيــمـات شــهــد عــرض خــمس مــســرحــيــات من
ـــــعـــــهــــــد هى عـــــلـى الـــــتـــــوالى: إخـــــراج شـــــبـــــاب ا
آتـة" حملـمـود جـمـال وإخراج "مـسـرحـيـة خـيـال ا
مـازن الغرباوى وتمـثيل منة بدر تـيسير وهشام
عــادل ومــحــمــد عــادل ومــحــمــد رمــضــان وإجنى

سعد أردش

 سميحة أيوب 

"مانيكان"  على مسرح
ساقية الصاوى

 نهلة إيهاب

صراوية! 3 مشاريع على أجندة ا
األعيان والواد غراب واجلالد

خــــالـــد الــــعــــيـــســــوى مــــؤسس ومــــديـــر فــــرقـــة
ــصــراويــة ومــخــرج كل عــروضــهــا قــال أن ا
الـفـرقـة تـقـدمت لـصـنـدوق الـتـنـمـيـة الـثـقـافـية
ـشـروع لدعم إنـتـاج عـرض مسـرحى جـديد
لـلـفرقـة باسـم اجلالد للـمؤلـف مجـدى سالم
وفـى انـتــظــار مــوافــقــة الــصــنــدوق لــلـبــدء فى

اإلنتاج.

ـســرحـيـة تــسـتــعـد حــالـيـا ــصـروايــة ا فــرقـة ا
ــسـرح لـلــمــشــاركــة فى فــعــالـيــات مــهــرجــان ا
صرية العربى الذى تنـظمه سنويا اجلمعية ا

قبل. سرح خالل شهر مارس ا لهواة ا
الفـرقة بـدأت بروفـات مسـرحيـة الواد غراب
والقـمر لـلكـاتب أشرف الـعزب وإخـراج خالد

العيسوى.
سـرحية تـمثـيل مى عبـد الرازق وعـلى عبد ا
الـرحــمن وأحـمـد عــلى ومـحـمــد عـلى جـهـاد
مـحـمـد علـى عبـد الـغـنى مصـطـفى حـس
ســـيــــد جـــابـــر مــــوســـيــــقى لـــيــــونـــاردو عـــادل

الديكور حملمد جابر.
ومن جــانب آخـر تـسـتــعـد الـفـرقـة لــلـمـشـاركـة
فى مهـرجان فرقـة اجلمعيـات الثقـافية الذى
تنـظمه سـنويـا هيـئة قـصور الـثقـافة بـالعرض
ـــســرحـى "األعــيـــان" لـــلــكـــاتب شـــوقى عـــبــد ا
احلـكـيم واإلخـراج خلـالـد الـعـيـسـوى وتـمثـيل
ن صــابــر مى عــبــد الــرازق نــبــيل جالل أ
هــــيــــثم حــــسن ســــعــــد الــــســــقــــا عـــلـى عــــبـــد
الــرحــمـن أحــمــد عــلى مــحــمــد عــلى ســيــد

جابر.

 خالد العيسوى
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ـوسـمـيـة الــتى يـتـسـبب فـيـهـا «مـقـام حـول األزمـة ا
أبـو حصيرة» اليـهودى فى محافظـة البحيرة تدور
ــســرحى «مـدد يــا عــالم» الـذى أحــداث الــعـرض ا
جتـــرى بــروفـــاته حـــالــيـــاً بــاســـتــديـــو عــمـــاد الــدين
ـسرح الـعربى استـعداداً لـلمـشاركـة فى مهـرجان ا

قبل. الذى يقام فى مارس ا
سرحية تألـيف د. محمد زعيمة إخراج وبطولة ا
أحـمـد جـمـال تـمـثـيل: عـمـرو نـوار وسـام أسـامة
ان فـتحى إبراهـيم البيه أحـمد هانى مـحمد إ
عـبد الـشـافى أحمـد عـبـد اجمليـد أحـمد سـمـير
ديـكـور مـهـا إسـمـاعـيل إضـاءة أحـمـد عـبـد الـعال

موسيقى فادى أسامة.

✂✂

> لــعـبــة الـتــمـثــيل تـســتـنــد إلى مـجــمـوعـة مــركـبــة من الـعــنـاصــر الـشــعـوريـة
مـثل على مستوى الشـعور سلوكيات يـعيها تمامًا ارس ا والـالشعورية حيث 
ـسـرحـى وشـعـوره بــإيـقـاع الــعـنـاصـر تــتـعـلـق بـحـركــته عـلى مـســاحـة الـلــعب ا

سرحية األخرى. ا
سرحي جريدة كل ا
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«أبو حصيرة» فى مهرجان
سرح العربى ا

كتب نصاً «احتياطيا» فى حال عدم وجود نص مناسب

مدحت يوسف: برامج التوك شو قضت على «الكباريه
سرح عاجز عن إغراء «أنصاف النجوم» السياسى».. وا
ـا كان يتمـنى لكنه حتمس له تـشجيعاً
خملـرج شـاب مـوهـوب هـو هـشـام عـطـوة
ــؤلف مــتــولى حــامـد الــذى يــحـاول أن وا

يقدم طابعاً خاصاً فى أعماله.
وقـال مدحت إنه يحـاول مساعـدة هشام
ومـــتـــولى لـــيـــظـــهـــر الـــعـــمل فـى الـــنـــهـــايــة
بـــالــشــكـل الالئق وهـــو مــا يــعـــتــبــره دوراً
وواجـبــاً عـلـيه بـاعــتـبـاره مـديــراً لـلـمـسـرح

ومسئوال عن األعمال التى تخرج منه.
واعـــــتــــــرف مـــــدحـت يــــــوسف أن مــــــديـــــر
ـــــســــــرح فى مــــــصـــــر يــــــجب أن يــــــكـــــون ا
ــطــلــوبـة «ســاحــراً» لــيــقــوم بــكل األدوار ا
منه وأهـمـهـا «تـرضيـة» جـمـيع األطراف
حـتى يـخـرج العـمل لـلـنـور مـشـيراً إلى أن
«مـسرح الفن» والـقدير جالل الـشرقاوى
ـثـالى «إداريـاً» فى مـجال همـا الـنـموذج ا

سرح. ا
وشدد يـوسف عـلى أن النـص الذى كـتبه
بـعـنوان «إيه الـلـمـة دى» مـازال احتـيـاطـيا
وسـينفـذه فى حال يأسه من الـعثور على
نص مـناسب لـكاتب آخر مـشيراً إلى أنه
ــؤلف الــشــاب فـى انــتــظــار نص يــكــتــبه ا
نـهــاد كــمـال وفـى حـال خــروجه بــالــشـكل

الذى يتمناه سينتجه على الفور.

قـبل حـوالى الـعام تـولى الـكـاتب «مدحت
ــســرح الــكــومــيـدى يــوسف» مــســئــولــيــة ا
ووقـــتــهــا أعــلن أن لــديه طــمــوحــاً إلعــادة
«الــكـــومــيـــدى» إلى اجتـــاهه الــصـــحــيح..
ومـنـذ تـلك الـلـحـظـة وحتـى اآلن لم يـقدم
يوسف وال الـكومـيدى شـيئـاً األمر الذى
أرجــعه مــدحت يــوسف إلـى عــدم عــثـوره
عـلى نص مـنـاسب واصفـاً كل الـنـصوص
الـتى قـدمت إليه حـتى اآلن بـأنهـا تـصلح

سارح أخرى كالغد أو القومى.
وكــــحـل أخــــيــــر قــــرر مــــدحت يــــوسف أن
يــقـدم عــمالً من تــألـيــفه لـيــتـجــاوز مـأزق

عدم وجود نصوص مناسبة!
ـنـاسب لـلـتـقد عن مـواصـفـات الـنص ا
عــلى خــشــبــة الــكــومــيــدى يــقــول مــدحت
ـــســـرح الـــكـــومـــيـــدى يـــجب أن يـــوسـف: ا
تعة والبهجة يقدم أعماالً حتتـوى على ا
بعيداً عن التـغريب والسياسة خصوصاً
بعد تضاؤل تأثير النصوص ذات الطابع
الـــســــيـــاسـى فى ظل انــــتـــشــــار اجلـــرائـــد

عارضة وبرامج التو شو. ا
مـدحت يوسف شـدد على أن باب مـكتبه
مـــازال مــــفـــتـــوحــــاً أمـــام الـــكــــتّـــاب هـــواة
ومــحـتـرفــ وأى قـادر عــلى تـقـد نص

طلوبة. واصفات ا با
ــــســـرح الـــكـــومـــيـــدى - وأضـــاف: أزمـــة ا

ـكافـآت وحذر مدحت يـخص األجور وا
سرح فى تفريخ يوسف من تراجع دور ا
مـــــواهب جــــديــــدة لـــــلــــوســــائط األخــــرى
وكــمــدرســة خــرجـت أســمــاء لــهـــا ثــقــلــهــا

واحترامها.
وانــتـــقل مــدحت يـــوسف إلى أول عــرض
من إنـتــاج فـرقــته حتت رئــاسـته وهــو «يـا
دنـيا يـا حـرامى» والـذى يـصـفه بـأنه أقل

ـصـرى عمـومـاً - لـيـست أزمة سـرح ا وا
نـــصــــوص فـــقـط فـــهــــنـــاك أيــــضـــاً أزمـــة
ـسـرح ـمـثـلــ الـتى تـتــجـلى فى عــجـز ا ا
حتى عن إغـراء أنصـاف النـجوم بـسبب
األجــور الـتى بــاتت أقل كــثــيــراً من أجـور
الفـيـديـو واحلل من وجـهـة نـظـر مدحت
يوسف هو إعادة الـنظر فى اللوائح التى
حتــكم مــســرح الـدولــة خــصــوصـاً فــيــمـا

 مدحت يوسف

سرح أزمة ا
صرى  ا
ليست

 أزمة نصوص

ـمثل يوازن ب اجلانب الشعورى الواعى على مستوى الواقع احلالى ووجوده فوق > ا
ـكتـوبة فى ـزج ب مالمح الـشـخصـية ا ـسرح والال شـعورى الـال واعى حيث  خـشـبة ا

ناسبة التى تطفو على سطح اهتمامه. المح ا النص ويبحث عن ا 28
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سرحي جريدة كل ا

> اخملرج جمال إبراهيم يجرى حاليا بروفات مسرحية «األقوى» تمهيدا لعرضها على خشبة مسرح مركز الهناجر.
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التراجيديا ..
وت واحلياة   ب ا

فهوم التراجيدى والدراما احلديثة الكتاب: ا
ؤلف: د. فوزى فهمى ا

صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة ا

واخملــطـئــة الـتى تــضـعــهــا فى إطـار اخلــرافـات وحــسب  بل هى الــتـمــكـ
ى .. ألعمدة ثابتة قامت عليها أركان األدب العا

إن تبرير وجود األسطورة فى التراجـيديا الكالسيكية كما فى التراجيديا
الـيــونـانــيـة  يــعــد من نـافــلـة الــقــول  فـهــنـاك اخــتالفــات عـقــائـديــة حتـكم
شـاهد اختلـفت باختالف مفهـوم العصر  إن أهم مـا تعبر عنه الكاتب وا
األسـطورة هو مـوقف اإلنسـان جتاه القـوى األكبـر منه  وهو األمـر شديد
االخـتالف بـ اإلنـسـان الـيـونانى الـقـد  واإلنـسـان فى ظل الـتـراجـيـديا
الــكالسـيــكـيــة فى الـقـرن الــسـابع عــشـر  فــاعـتـقــاد الـيــونـانى جتــاه اآللـهـة

والقوى اجلبرية بأنها تمثل شعوره بوجود قوى خارج ذاته تصارعه .
ة أما فى الـتراجيديا الكالسيكـية فإنها فقدت تلك الـداللة الدينية القد
 وأصــبــحت شـــكال وقــالــبــاً ال أكــثــر  فــاقــداً لــدالالته اجلــوهــريــة  فــقــد
اســـتــبـــدلت األســـطــورة بـــوقــائع الـــتـــاريخ فى الـــكالســيـــكــيـــة الــفـــرنــســـيــة 
قـصود مـنهـا سوى فـاألسطـورة إذن فى الـتراجـيديـا الكالسـيكـية لم يـكن ا
شــكـلـهــا الـتـاريــخى من حـيث أنــهـا حتـكى قــصـة لـشــخص يـدعى أوديب أو
بـرومـيـثـيـوس  وهـو ألن الـتـراجـيـديـا الـكالسـيـكـيـة كـانت تـرى تـأثـيـراً أكـبـر
ــركـبــة قـد حــدثت حـقــيـقـةً  ولــيـست من وأوقع وأبــلغ إذا كـانـت األفـعـال ا
طابقـة  ومن هنا فإن نسج خـيال الكـاتب  ليتحـقق مفهـوم مبدئهم فـى ا
الـنظـرة الـكالسـيـكيـة لـلـتـراجيـديـا قـد بنـيت عـلى الـنـظرة لـلـتـاريخ ووقـائعه
أكثر من ارتباطهم باألسـطورة  على الرغم من استخدام الثانية فى عدد

طابقة . من الدرامات الكالسيكية وفق مفهوم الوقائع ومبدأ ا

أما التغـير اجلذرى الذى حـدث فى اجلوهر األساسى لـلتراجيـديا  فلقد
حتـول الصراع  من الصراع اخلارجى بـ اإلنسان وقوى الطـبيعة واآللهة
 إلى الصراع الداخـلى ب العقل والـعاطفة  أو ب عـاطفت إنـسانيت

 األمـر الـذى كـان له بــالغ األثـر عـلى وضع الـبـطل الـتـراجـيـدى  ويـرى د.
فـوزى فهـمى أن الـسبب الـذى دعـا إلى االنتـقـال بالـصـراع من اخلارج إلى
ــفـــهــوم الــديـــنى  ثم عالقـــة اإلنــســان فـى الــعــصــر الـــداخل  هــو تـــغــيــر ا
الـكالسـيــكى بـالـقــوى اخلـارجـيــة  وتـصـوره لــهـا  ومـدى تــفـسـيــره إيـاهـا 
ـسيحيـة كان لها تـأثير كبـير على تغـير موطن الصراع عـنى أن الديانة ا
ـقـبـول أن يـقـبل كـتـاب فـرنـسـا بـعـد فى الـتـراجـيـديـا  فـقـد كـان من غــيـر ا
انـهم بأن الـكارثة حتل سـيحيـة تصـوير الوثـنية اإلغـريقـية  أو إ ظهـور ا
بــالــبـطـل نـتــيــجـة تــدبــيـر قــوة خــارجـيــة عــنه تــتـحــكم فــيه وتــطـحــنه  وهى
سـيحـية يـعـنى قوة الـرب  وليس من الـقـضاء والـقدر  وهـو فى الديـانـة ا

قبول أن يصيب الرب البطل بالكارثة .  ا
والــبـطل الـكالســيـكى قـد ظـهــر  وهـو يـعـيش حتـت األضـواء  يـعـرف حـدود
ـسئـول عما جـنته ـه  ويعرف حـدود عالقـته بالـعالم الـذى حوله  فـهو ا عا
يداه .. أما الشق الـتطبيـقى الذى ساقه البـاحث فى ميدان الكالسـيكية هو
ـقـارنـة بــ مـعـاجلـة أســطـورة (هـيــبـولـيت) بـ يــوريـبـديس الــذى اعـتـبـروه ا
ــقـارنـة فـى مـيـدان )  وقــامت ا األسـتــاذ األول لـلــكالسـيــكـيــ وبـ (راسـ
الــصـراع  فــهــو صـراع خــارجى بــ اآللـهــة وهــيـبــولــيت .. أمــا راسـ عــنـد
ــعــاجلـة مــعــاجلــته لــهــذه األســطــورة فــإنــهــا اخــتــلـفـت اخــتالفــًا كــبــيــرًا عن ا
اليـوربـيـديـسيـة  فـلـقد أدخل شـخـصـيـات جديـدة فى دائـرة الـصـراع لم تكن
ــفــهــوم الــتــراجــيـدى مــوجــودة من قــبل  بــحــيـث أن هـذه الــتــغــيــرات ألــغـت ا

فهوم الكالسيكى للتراجيديا .  اليونانى  وأصبحت تعبيراً صريحًا عن ا

ميدان الدراما حتى ظهور عصر النهضة  فكان كل تطور جديد فى هذا
ـفهـوم الـتراجـيدى يـدان ال يـكاد يـبـدأ إال بالـهـجوم عـلى ركنٍ من أركـان ا ا

كما هو فى نظرية أرسطو .  
ـغـلق فى ـفـهـوم الـيـونـانى احملـدد وا وتـعـريـجـاً عـلى تـعـريف الـتـراجـيـديـا بـا
الـنـظــريـة األرسـطــيـة  فـإن د. فــوزى يـؤكـد إغـفــال أرسـطـو ألهـم عـنـاصـر
التـراجـيديـا فى سيـاق التـعـريف اليـونانى لـهـا  وهو عـنصـر الصـراع الذى
ـتعارضة واإلرادات اخملـتلفة لم يرد ذكره  ونـعنى به الصراع بـ القوى ا
 التى تـظهـر فيـها عن طـريق التـشاحن ب شـخصـياتـها وهـذه القوى أى
الـقـضــاء والـقــدر الـذى يـتــولى حتـديــد مـصـيــر الـشــخـصـيــات الـتـراجــيـديـة
واإلنـسـان بـعــامـة فى اجملـتـمع الــيـونـانى تـبـعــاً لـلـعـقـيـدة الــسـائـدة والـشـعـور
ـصـيـر مقـدر دون أن يـكون لـلـشخـصـية دخل كـبـير فى الديـنى حـينـئـذ  فا
فجـيعته  وهذه الفاجعة الـتى ينتهى إليها البـطل التراجيدى اليونانى هى
ــشــاهــدين انــفــعــاالت الـشــفــقــة واخلــوف  ومن ثم مــا يــثــيــر فى نــفــوس ا
ـأساوى (الـهامـارتـيا) أو الـسقـطة الـعـظمى وفق الـنظـرية يحـدث اخلـطأ ا
ـبررات درامية مـقبولة هو األرسطية  هـذا اخلطأ الذى يـرتكبه البطل 
ــقـــدر  كــالــعـــنــاد فى شــخـــصــيــة ــصــيـــر ا أســاس انــســـحــاقه فى دوامـــة ا
ـزاج (أنـتــيـجـونى)  والـغـرور وخـيـانـة األمـانـة فى (بـرومـيـثـيـوس)  وحـدَّة ا
ـتـعــاقـبـة. والـغــضب فى (أوديب) االجـتــمـاعـيــة واأليـديـولــوجـيـة لــلـعـصــور ا
ــوت  فــتــحـدى ــا يــقــتــله وذلك ألنـه يــعـلـم أنه  فــاإلنــســان أعــظم نــبالً 
بـروميـثـيوس لـزيوس كـبـير اآللـهة  وسـرقـة النـار وإهدائـها لـلـبشـر نوع من
الـبـطولـة  ألنه يـعـلم قوة اإلله وقـدرته ويـتـحمـل بالغ الـتـعذيـب  بل ويتـنـبأ

كذلك بزوال طغيانه وجبروته .

لقـد حـدد أرسـطو فى كـتـابه (فن الشـعـر) نـوع البـطل الـتراجـيـدى على أن
يكـون من النبالء أو األمراء وأنصـاف اآللهة  واختياره الـبطل التراجيدى
عـلى هذا الـنـحـو  بنـاء عـلى احلـتمـيـة الفـنـيـة التى تـتـطـلبـهـا الـتراجـيـديا 
وهـى اســتــمـــرار الــصــراع الـــذى ســوف يــحـــقق بــآثـــاره اخلــوف والــشـــفــقــة
كتطهيـر إنسانى للمـشاهدين  واخلطأ فى اخـتيار شخصـية البطل يعطل
اذج لـلبطل التراجيـدى على هذا النحو هذه اإلثـارة  وقد عدَّد الباحث 
 فـ(أوديب) الـذى أراد أن ينفذ وحى اآللـهة بالبحث عـن القاتل كى ينجى
ـديـنـة من الـوبـاء  إذا به يـكـتـشف الـنـهـايـة أنه هـو نفـسـه القـاتل  وقـاتل ا
ـصيـر وهو لم يـخطئ من ? قاتل أبـيه  وهو ال يـدرى لم حـتَّم علـيه ذلك ا
 بل أراد أن يـنـفـذ وحى اآللـهـة  و(هـيـبـولـيت) ذلك الـتقـى الذى رفض أن
وت يـدنس فراش أبيه ح تراوده عن نـفسه زوجة أبيه  يكـون مصيره ا
ـنــون) الـعـائـد بـأبـشع الــطـرق إذ تـتـبــعـثـر أشالؤه فى كـل جـانب .. و(أجـا
منـتصـراً لبالده فى حـربه ضـد أعدائه وتـضحـيته بـابنـته إيفـجيـنيـا قربـاناً
للـنـصر  نـراه يـقتل بـيـد زوجته وعـشـيقـهـا إيجـيـسوس فى الـيـوم والسـاعة
الـتى يـعـود فـيـهـا .. و(برومـيـثـيـوس) الـذى حـطم أنـانـيـة زيـوس وصلـفه فى
اســتــعــمــال الــنــار لــآللــهــة فــحــمل الــنــار وأهــداهــا لإلنــســان كى يــحــقق له
ـا يـؤكـد أن الـقدر السـعـادة  نـراه يـعـذب ويـعـانى جـزاء إنسـانـيـته  ذلك 
أقـوى أو الـقوى اخلـارجـة على نـطـاق اآللهـة والـبشـر ال تعـرف احلـقائق أو
األخالقيـات  بل إن لها مـنطقـها اخلاص الـذى ال يفهم كـنهه البـشر كسرٍّ

غامض ال تعرف أغواره .
وقد حـدد أرسطـو أيضـاً جوهر الـتراجـيديـا بقوة تـأثيـرها فى الـناس "بأن
احلـوادث األليـمة الـتى جترى بـ األحباب  كـأن يقـتل األخ أخاه أو االبن
أبــاه  أو األم ابـنــهـا  أو يـهـم بـذلك أو يــفـعل آخــر مـثـلـه هى مـا يــنـبـغى أن
يــطــلــبه (الــشــاعــر) أو الــكــاتب الــدرامى  وكــمــا لــو كــان أرســطــو قـد أراد
ــفــهـــوم الــتــراجــيــدى  كــضــمــان صــراحــة تـــأكــيــد الــطــابع اإلنـــســانى فى ا
ـشـاهدين وإحـسـاسهم بـاحلـلول فى الـشـخصـيـة التى لـتـحريك انـفـعاالت ا
ـسرح  وهـو نفـسه السـبب الذى جـعل مسـرحيات تتـناوبـها األقـدار على ا
سوفـوكلـيس يقـبل علـيهـا اجلمـهور الـيونـانى إقبـاالً اعتـبره "بـرتون راسـكو"
فى مؤلفه (عـمالقـة األدب) غراما وسـراً من أسرار الغـيب  إنه االقتراب
ا يعمق األثر التراجيدى  .. ويعنى باشر من ذلك الطابع اإلنسـانى   ا
ذلك أن الـتراجيديـا وإن كانت تعالج مـشكالت أفراد من نوع خاص إال أن
االنفعـاالت التى تـثيرهـا فى النـفس هى انفـعاالت عامـة وخاصـة باجلنس

البشرى كله منذ سوفوكليس وحتى اليوم وبعد اليوم .
ـــفـــهـــوم الــكـالســيـــكى ـــة  بــدأ ا ومع بـــدء خـــســوف الـــتـــراجـــيــديـــا الـــقـــد
لـــلــتــراجــيــديــا فى الــقــرن الــســابع عــشـــر  فــالــكالســيــكــيــة قــد اســتــعــانت
ة  أو بشكل عـام فإنها استـوحت الالتينيات باألساطيـر اإلغريقية الـقد
والـيـونـانيـات  وصـاغـتهـا تـراجـيـديات  وأكـد د. فـوزى فى مـدخل الـفصل
األول من الـبـاب الـثانى عـلى أهـمـية األسـطـورة  وما سـاهـمت به فى بـناء
فــكــر إنـــســانى نــاهض  مـــرتــفــعــاً بــهـــا بــعــيــداً عن الـــتــصــورات الــقــاصــرة

ـبحث األول فى أصـول التـراجـيديـا هو هم أرسـطو األول فى كـتابه  كان ا
ركز األعلى فى نشأة التراجيديا  (فن الشعر)  حيث احتل هومـيروس ا
ـا أيــضـاً ال بــسـبب أســلــوبه اجلـاد وتــفــرده بـالــتــمـيــز األدبى فــحـسـب  وإ
بـــســـبب الـــطـــابـع الـــدرامى فى مـــحـــاكـــاتـه  أمـــا الـــبـــحث فـــيـــمـــا إذا كـــانت
التراجيديـا قد اكتملت اآلن أم لم تـكتمل كل عناصـر هيئتهـا الصحيحة 
قـتضـيات الـتغـير الـزمنى  فهـذا أمر  –من وجهـة نظرى  –يظل مـتروكـاً 
تـعاقـبة  وسـؤال التـراجيـديا ذاتـها عن والتـحوالت االجـتمـاعيـة للـعصـور ا
مـدى استـجـابـتـهـا وقدرتـهـا عـلى تـطـويع فكـرة الـتـطـور  بـالقـيـاس لـقـوان
ــــكن حتــــديــــد اخــــتـالف كل عــــصــــر عـن ســــابــــقــــيـه من الــــعــــصــــور  بـل و
الـتـراجـيـديـا وفق درجـة مـرونتـهـا واسـتـيـعابـهـا لـروح كل عـصـر وخـصـائصه
وسماته الـدرامية .. إذن بقى الـسؤال فى التراجـيديا شاهـداً على تعريف
ـساحـة التى لم يتـركهـا أرسطو جامع غيـر مانع عـلى مر الـعصور  وهى ا
ـا حــدده من تـعـريف جـامع مـانع بـل ومـكـتـمل من وجـهـة نـظـره  نـفـسه  
ونـظر من جاء من بعـده مقدساً لكـل ما أرخه صاحب كتاب »فن الشعر«
من خالل طرحه مفـهومـاً للتـراجيـديا اإلغريـقيـة  وهو نفس الـطرح الذى
صـار ال يـتــفق مع الـدرامــات احلـديــثـة  فـبــات األمـر يـحــتـاج إلى مــفـاهـيم
أخـرى لـفكـرة الـتـراجيـديـا غـير تـلك الـتى حـددها أرسـطـو بـأنهـا : مـحـاكاة
تعة مـشفوعة بألوان لفـعل جاد  تام فى ذاته  له طول معـ  فى لغة 
الـتـزيـ الـفـنى (لـغـة شـعـرية)  وتـتم هـذه احملـاكـاة فى شـكل درامى ال فى
شكل سـردى  وبأحـداث تثـير الـشفـقة واخلـوف  وبذلك يـحدث الـتطـهير

من هذين االنفعال . 

من هنا كـان البحث الـدائم حول كيـفية تـطوير مـفهوم الـتراجيـديا  فخرج
ــفـهـوم الـتــراجـيـدى األرسـطـى  خـروجـاً اعـتــبـره الـبـعض الـكــثـيـرون عـلى ا
خرقاً لـناموس مـقدسٍ ال يجب جتـاوزه  ومن ثم  كانت القـرون التى تلت
ـسـرحى تـتــحـسس فى خـطــوات بـطـيـئـة ـسـرح والــنـقـد اإلغـريــقى ا بـروز ا
ــا غـــيــر آمــنـــة الــعــواقب  طـــرق احلــفــاظ عـــلى أعــمــدة ومــحــســـوبــة  ور
التـراجـيديـا اإلغريـقيـة  وفى الـوقت نفـسه محـاولـة استـلهـام هذه الـدراما

لروح العصر ومقتضياته .
ــفـهـوم وفى بــحث د. فـوزى فــهـمى تـأكــيـداً عـلـى االخـتالف والـتــبـاين بـ ا
الـــتــراجــيـــدى اإلغــريـــقى  وبــ الـــتــراجـــيــديـــا احلــديـــثــة  هـــذه الــدراســة
ـشـفـوعــة بـاجلـانب الـتــطـبـيــقى عـلى الـنــصـوص الـقـد مــنـهـا واحلـديث ا
سـرحى فى مجال تقصى ومالحظة يضـعنا أمام طفرة نـوعية فى النقد ا
ـفهـوم الـتراجـيـدى عبـر انـتقـاالت زمـنيـة وعـصور مـخـتلـفـة  وترجع تـغيـر ا
ـفهوم الـتراجيدى والـدراما احلديـثة ) وكمـا يؤكد صاحب أهمـية بحث ( ا
مقـدمـة هذا الـكتـاب األسـتاذ عـثمـان نـويه بأن أحـداً فى العـربـية لم يـكتب
فــيه قـــبل هــذا الـــبــحـث  إال أن الــكــتـب األجــنـــبــيــة الـــتى تـــنــاولت مـــفــهــوم
الــتـراجــيــديــا لم تــتـجــاوز كــتـابــ أحــدهــمـا (مــوت الــتــراجـيــديــا .. جلـورج
شـتـاينـر) واآلخـر هو ( الـكـوميـديـا القـاتـمة .. لـلـناقـد ( ج . ل . سـتاين ) 
وعــلى الــرغم من أن الـكــتـابــ عــلى الـتــوالى يـغــطــيـان مــسـاحــة كـبــيـرة فى
دراســـة الـــتــراجـــيـــديـــا  إال أن بــحـث د. فــوزى فـى هــذا اجملـــال قـــد جــاوز
ــســاحــة الــطــولـيــة والــزمــنــيــة الـتـى غـطــاهــا الــكــتــابـان األجــنــبــيــان مــعـاً  ا
ـوضوع جـاد لم يقف بـالباحـث عند اقـتفـاء عمر الـتراجـيديـا  بل تعداه فا
ــوت . فــالـتــراجــيــديـا لــدراسـة جــذور الــنــشـأة وبــواعث احلــيــاة وأسـبــاب ا
ا كانت حياة اإلغريـقية لم تكن نصوصـا تكتب وال كانت قواعد تـتبع  وإ
تــمــارس وواقــعــاً يـعــاش  والــذى يــعــنـيــنــا من هــذا كــله هــو إثــبـات فــعــالــيـة
ـفـهـوم الـتــراجـيـدى  ثم أهـمــيـتـهـا بـالــنـسـبـة لـذلك األسـطـورة فى تـكـويـن ا
التـصـور الديـنى الذى كـان يعـتـقد فـيه مشـاهد الـتـراجيـديا أيـام اإلغريق 
فمـن خالل هذا الـتصـور جاء الـشعـراء اإلغريق لـيصـوغوا هـذه األساطـير
ـسـرحى  فـكـانت روائع فـنـيــة  ولـيـضـعـوا الـلــبـنـات األولى لـصــرح األدب ا
ـسـرحيـون األوائل أسـخـيـلـيوس ـثـابـة اخلـامـة التى لـعب بـهـا ا األسـاطـير 
ـسـرحـيـة الـتى كـانت الـتـعـبـيـر عن روح وسـوفـوكـلـيس ويـوريـبـديس الـلـعـبــة ا
واقف الشـعب اليونـانى الثائر فى وجه البـطولة والـكفاح  وفيـها تسـجيل 

الطبيعة واآللهة .
ـعتـقد وبالـنـظر إلى هـذه الفـكـرة التى شـكـلت القـوام الـتراجـيدى لـلـفكـر وا
الـيـونانى فـإنـنـا جند انـعـكـاس الصـورة فـيـما عـرضه أرسـطـو عرضـاً أمـيـناً
للـمشـهد الـيونـانى والـتجـربة اإلغـريقـية  حـيث وجد أمـامه هذه الـعنـاصر
الـتراجـيـديـة عـلى نـحـو مـبـهم مـبـعـثر فـقـام بـجـمـعـهـا وألف بـيـنـهـا  وصنف
ـصـطـلــحـات وصـاغ لـهـا الــقـوانـ  وأخـيـراً خـرج أقـسـامـهـا  ووضـع لـهـا ا
بـنـظـريــته فى (الـكـاثــرسـيـز) أو الـتــطـهـيـر  وأودعــهـا كـتـابـه (فن الـشـعـر) 
وسيطرت عـلى كل التفكـير التراجيـدى لعدة قرون .  من هـنا فإن أرسطو
ظل حـجـر عـثرة  –كـمـا أسـلـفـنـا  –فى سـبـيل كل رغـبـة حتـاول الـتقـدم فى

أحمد سامى خاطر

 التراجيديا عبر انتقاالت زمنية
 جوهور التراجيديا

 مفهوم الصراع 

نورهان عبد الله حازم الصواف

 أحمد جمال
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تسعى إدارة مـهرجان الـدوحة الثقـافى لضمـان مشاركة
هـرجان التى الفـنانـة اللـبنـانيـة الكـبيـرة فيـروز فى دورة ا
قـبل. وقالت مصادر ستنطـلق فعاليـاتها أواخر فـبراير ا
نـظـمـة للـمـهرجـان إن الـلجـنـة جترى من داخل الـلجـنـة ا
منذ فـترة مـفاوضات مع الـفنـانة الكـبيرة لـلحـصول على
مـــوافـــقـــتـــهـــا لـــعـــرض مــســـرحـــيـــة "صح الـــنـــوم"  ولـــكن
ــفـــاوضــات لم تـــنــته ا
الـى اتـــــفـــــاق نــــــهـــــائى

حتى اآلن.
ـــــصــــادر وأشـــــارت ا
الـى أن الـــــــلـــــــجـــــــنــــــة
ـنـظـمـة لـلـمـهـرجـان ا
تـــلـــقـى بـــكل ثـــقـــلـــهـــا
لـــــــضـــــــمـــــــان وجـــــــود
مـــســــرحـــيــــة فـــيـــروز
ضـــــمـن فـــــعـــــالـــــيــــات
الــــــدورة اجلــــــديـــــدة
ـــهـــرجـــان الـــدوحــة
الــــثــــقـــافـى. وتـــلــــقى
مـــــســـــرحـــــيـــــة "صح
الــنــوم" إقـبــاال جــمـاهــيــريـا مــنــقـطـع الـنــظــيـر  نــظـرا
للمـكانـة الكبـيرة التـى حتظى بهـا الفـنانة فـيروز لدى
اجلـمـاهيـر العـربـية  وبـسبـب تاريـخهـا الـفنى الـعريق
الـذى يـتـضمـن الكـثـيـر من أعـمـالـهـا الفـنـيـة وأغـانـيـها
اخلــالـدة. ويــحـتــفى مـهــرجـان الـدوحــة الـثــقـافى فى
دورته اجلـديـدة بـالــفن الـلـبـنـانى  حـيث يـسـتـضـيف
ــشـاركــة نـخــبـة من لــبـنــان فى "الـلــيـلــة الـكــبـيـرة"  

. جنوم الطرب اللبناني
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> هـل يتسنى لنا أن نقول إنه لن يكون هناك مسرح إذا لم يكن هناك
مـتـفرج". فـاإلجابـة واقع وحقـيقـة واحد أبـرز الثـوابت: ال مسـرح بدون
ـتـفرج مـتـفـرج وال مسـرح نـاجح بدون مـتـفرج فـاهم وعـندمـا يـغيب ا

هجورة. سارح ا سرح يسكن اجلليد ا عن ا 4
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ستقلة السنوى خالل فبراير القادم بإشراف د. محمود أبو دومة. > مكتبة اإلسكندرية تستضيف فعاليات ملتقى الفرق ا

> لـيس بـاستـطاعـة أحد أن يـقول لك كـيف تمـثل.. إن مشـاعرى ومالحـظاتى اخلـاصة
تـقـول لى إن األمـر يتـطـلب التـزامًـا شـخصـيًـا لكي يُـسـمح ألي فـرد أن ينـتـقل من تلك
ـمثل فيـها إحسـاسًا مبـهما لك ا " إلى نقـطة  ثالً احلـالة الـغامضـة لـ "أنا سأصـبح 

معينًا بأن كل دور يُسند إليه ال يكون نتيجة ضربة حظ رائعة.
سرحي جريدة كل ا
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29
29 من ديسمبر 2008 العدد 77

وسيقى العربية باحملافظات. وسيقى بهيئة قصور الثقافة انتهى من وضع خطة لتطوير فرق ا > الفنان أحمد إبراهيم مدير إدارة ا

محمد جمال الدين

فاطمة رشدى
! سارة برنار الشرق وصديقة الطلبة.. فنانة من عمر 9 سن

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

«حتت سمـاء مصر» «حتـت ضوء الشـمس» لكـنها
أحرقته ألنه كان أقل مستوى من الفيلم السابق.
ــســرح لــعـــدة مــواسم ثم انــصــرفت بـــعــدهــا إلـى ا
زاوجت بـيـنه وبــ الـسـيــنـمـا وكـانـت عـودتـهـا إلى
الــشـاشــة بـفــيــلم «الـزواج» والــذى عـرض (1933)
ــثــلــة ومــثل أمــامــهــا فــيه كــمــؤلــفــة ومــخــرجــة و
ـلـيجـى - فى أول أدواره السـيـنـمـائـية - مـحـمـود ا
ــغـلـوب عـلى أمـرهـا ويـروى الـفـيــلم قـصـة الـفـتـاة ا
والــتى زوجـهــا أبـوهــا عـلى غــيـر مــا تـهـوى فــكـانت

وت. نهايتها ا
ثم فيـلم «الهـارب» مع بدر المـا و«ثمن الـسعادة»
ثم فـيــلـمـهـا الــهـام مع كـمــال سـلـيم رائـد الــواقـعـيـة
ـة» حاز الـفـيلم عـلى جنـاح كبـير ـصريـة «العـز ا
فيـمـا فشل فـيـلمـه «إلى األبد». بـعـد ذلك شاركت
ـــســـتــقـــيم» (مع فى فـــيـــلم «الـــعــامـل» و«الــطـــريق ا
يــوسف وهــبى) وتــتـالت أفـالمـهــا بــعـد ذلك وهى:
«بـنات الـريف» «مديـنة الـغجـر» «غرام الـشيوخ»
«الـــــريف احلـــــزين» «عـــــواصف» «الـــــطــــائـــــشــــة»

«دعونى أعيش» «اجلسد».
ـسرح العـسكرى ثم انضـمت فاطمـة رشدى إلى ا
وعــــلـى خــــشــــبــــته أدت الــــعــــديــــد من الــــبــــطــــوالت
ـسرحيـة وأخرجت مـسرحيـة «غادة الـكاميـليا» ا
ثم انــضــمت لــلــمـســرح احلــر عـام 1960 وقـدمت
مـسرحـيـات الـكـاتب الـكـبيـر جنـيب مـحـفـوظ «ب
الـــقـــصــريـن» ثم «مـــيــرامـــار» عــام 1969 و«زقـــاق

دق» و«ب القصرين». ا
ومن أفالمـها: «فـاجعة فـوق الهرم» (1928) «حتت
ســـــمــــاء مـــــصـــــر حتـت ضــــوء الـــــشـــــمـس الــــزواج»
ــــة» (1933) «الــــهـــــارب ثــــمن الـــــســــعــــادة الـــــعــــز
ــســتـقــيم» (1939) «إلى األبــد الــعــامل الــطــريق ا
(1944) تمـثيل يـوسف وهبى أمـينـة رزق فردوس
مـحمد فـاطمـة رشدى وفـيه تلـعب فاطـمة رشدى
دور امرأة لعـوب توقع الـرجال األثريـاء فى حبائـلها
وتــــنــــجـح فى إغــــواء يــــوسف وهــــبـى عن «الــــطــــريق
ـســتـقــيم» وحتـوله مـن إنـســان شـريف إلى مــجـرم ا

إلى أن يلقى مصرعه فى النهاية.
«بــنــات الــريـف مــديــنــة الــغـــجــر غــرام الــشــيــوخ
الـــريف احلـــزيـن عـــواصف الـــطـــائـــشـــة دعـــونى
أعـيش» (1955). وقــد صــدرت مـذكــرات فـاطــمـة
رشدى فى 128 صفـحة من تـأليف مـحمـد رفعت

فى جزء واحد الناشر: مؤسسة عز الدين.

وأطلق اسـمهـا عـلى أحد شـوارع القـاهـرة الكـبرى
ـنطـقـة الـهرم (شـارع فـاطـمة رشـدى) - اجلـيزة

وإحياء لذكراها واعترافاً بفضلها.

اعـتزلت الـفن فى أواخـر الـستـيـنـيات وانـحـسرت
األضـــواء عـــنـــهـــا مع الـــتــــقـــدم فى الـــسن وضـــيـــاع
ـال وكــانت تـعــيش فى أواخـر أيــامـهـا الـصـحــة وا
فى حـجـرة بأحـد الـفـنـادق الـشعـبـيـة فى الـقـاهرة
ـعـارضـة ـصـريـة ا إلى أن كـشـفت جـريـدة الـوفـد ا
عن حــيــاتــهــا الـبــائــســة الــتى تــعــيــشـهــا ثم تــدخل
سئولـ لعالجها على الـفنان فريد شـوقى لدى ا
الئم لـها و ذلك سـكن ا نفـقة الـدولـة وتوفـيـر ا
بـالفـعل فقـد حصـلت على شـقة إال أن الـقدر لم
ــا قـدمــته لـهــا الـدولـة لــتـمـوت ـهــلـهــا لـتـتــمـتع 
وحـيدة تاركة وراءها ثـروة فنية ضـخمة وتوفيت

فى 23 يناير 1996 عن عمر يناهز 84 عاماً.

ولــــدت فـــــاطـــــمــــة رشـــــدى فى 3 فـــــبـــــرايــــر 1908
باإلسـكنـدرية وأخـواتهـا فنانـات أيضـا وهن رتـيبة
وإنـصــاف رشـدى بـدأت فـاطـمــة رشـدى حـيـاتـهـا
الـفنـية مـبـكراً جـداً عنـدما كـانت فى الـتاسـعة أو
الــعـاشــرة من عــمــرهـا عــنــدمـا زارت فــرقــة أمـ
عـطـاالـله حـيث كـانت تـغـنى أخـتـهـا وأسـنـد إلـيـهـا
أمـ عـطـا الله دوراً فـى إحدى مـسـرحـيـاته كـما
كــانت تــؤدى أدواراً غـنــائــيــة ثـانــويــة فى بـدايــتــهـا
ــســرح مـع فــرقــة عــبــد الــرحــمن وظــهــرت عــلى ا
رشـــــــدى ثم انـــــــضــــــمت بـــــــعــــــد ذلك إلـى فــــــرقــــــة
اجلـزايرلى. ثم تعرفت بعـزيز عيد فلـقنها دروساً
فى القراءة والكتابة وأصول التمثيل وانتقلت ب
مــسـارح روض الــفــرج - حــيث كـانـت تـشــهــد تـلك
ـنطـقـة الـشـعـبـيـة نهـضـة فـنـيـة واسـعـة وأخرجت ا
الــكـــثــيـــر من رواد الـــفن الـــتــمـــثــيـــلى فى مـــصــر -
فـــعــمــلـت فى مــســرح روز الـــيــوسف ثـم فى فــرقــة

رمسيس وصارت بطلة للفرقة.

ــطــرب ســـيــد درويش عــام وعــنـــدمــا شــاهـــدهــا ا
1921 دعاها للعمل بـفرقته التى كونها بالقاهرة.
فـــبـــدأت حـــيــــاتـــهـــا الـــفــــنـــيـــة فى فــــريق الـــكـــورس

واإلنشاد مع سيد درويش وجنيب الريحانى.
سـرح عزيز وفى عام 1923 الـتقى بهـا رائد فن ا
ـوهـبة والـقـدرات الفـنـية عـيـد الذى تـوسم فـيـها ا
سرح الكامنة فضـمها إلى فرقة يوسف وهبى 
ــران والــتـدريب وعــلـمــهـا رمــسـيـس وتـعــهـدهــا بـا
الـتـمـثـيل كـمـا أوكل مـهـمـة تـلـقـيـنـهـا قـواعـد الـلـغـة
الـعربـية إلـى مدرس لـغة عـربـية. ثم تـزوجـها بـعد

سرحية. ذلك لتصبح جنمة فرقة رمسيس ا
وفى عام 1924 أتـيح لفـاطمة رشـدى بفضل ذلك
الـدعم الــكـبــيـر الــقـيــام بـأدوار الــبـطـولــة فى عـدة
مسرحيات من بيـنها: «الذئاب الصحراء القناع
األزرق الشـرف ليلـة الدخـلة احلريـة النزوات
ـؤلـفـهـا أدمـون روسـتـان وقام والـنـسـر الـصـغـيـر» 
بــتـــعــريــبــهــا كل مـن عــزيــز عــيــد والــســيــد قــدرى
سـرحية وقـامت ببطـولتـها مع عـزيز عيـد وهى ا
ـيــة سـارة بـرنـار ألول الـتى قــدمـتـهـا الــفـنـانــة الـعـا
مـرة ومن هنا حصلت فـاطمة رشدى عـلى لقبها

«سارة برنار الشرق».

زارت فـرقــة فـاطـمـة رشـدى وعــزيـز عـيـد الـعـراق
عـروفة شـأنهـا فى ذلك شأن الـعديـد من الفـرق ا
فى هــذا الـوقت ومـنـهـا: فـرقـة جـورج أبـيض الـتى
زارت بـــغـــداد عـــام 1926 وكــــذلك فـــرقــــة يـــوسف
وهــبى وفـرقــة فــاطــمـة رشــدى وعــزيـز عــيــد عـام
1929 وقـــد أعــد لــهم مــســرح لــهــذا الــغــرض فى

البصرة فى شارع أبو األسود الدؤلى.
سرح العراقى وقد كان لتلك الزيارات أثر على ا
ـسرح فى تـلك الـفـتـرة ومن ذلك الـتـحـاق عـمـيـد ا
الــعــراقى حــقى الــشــبــلى بــفــرقــة فــاطــمــة رشـدى
وســافـر مـعـهـا إلى مـصـر لـيــسـتـفـيـد من الـتـجـربـة

صرية فى ذلك الوقت. ا
مـثـلـ عراقـيـ وقد فـقد كـانت الـفـرقة بـحـاجـة 
ـوهبته اقـتنع كل من عـزيز عـيد وفـاطمـة رشدى 
الــفــنــيـة فــاتــفــقــا عــلى انــضـمــام الــشــبــلى رســمــيـا
لــلـفــرقـة بــعـد أن ســعت فـاطــمـة رشـدى وتــوسـطت
وافـقة للـسفر لك فـيصل األول شخـصيـا با عـند ا
مـعـهـا إلى الـقـاهـرة لـزيـادة خـبـرته وصـقل مـوهـبـته
وعـلـى حـســابـهــا اخلـاص وبــالـفــعل غــادر الـشــبـلى
بغداد إلى الـقاهرة حـيث ظل فيهـا سنة كـاملة كان
خاللــهــا مــحط اهــتــمــام ورعـايــة الــفــنــانــة فــاطــمـة

رشدى.
ـسـرحـيـات وقـد قـدمت فى الـعــراق الـعـديـد من ا
عــلى رأسـهــا «مـصــرع كـلــيـوبــاتـرة» ألحـمــد شـوقى

وأسرت قلوب الناس فى هذا الدور.

وبــعــد ذلك ذهــبت فــاطـمــة رشــدى إلى بــيــروت ســنـة
1929 ولـقيت إقبـاالً كبـيراً من جـانب محبـيهـا ولقبت
بـ«صـديـقـة الطـلـبـة» وأقـام لهـا الـطـلبـة فى أيـار حـفـلة
ـية فى فنـدق رويال حتدث فيـها كنـعان خطيب تكر
وأحمد دمشقـية وتقى الدين الصلح وإبراهيم رشدى

وإبراهيم طوقان وخليل تقى الدين.
قـدمت فــرقـة فـاطـمـة رشــدى عـلى مـسـرح صـالـة
األمـبيـر عدة مـسرحـيات مـنهـا: «النـسر الـصغـير
غــادة الــكـــامــيــلــيـــا جــان دارك الــســلـــطــان عــبــد
احلــمــيـد يــولـيــوس قـيــصــر». وقـدمت فى الــهـواء
ـسرحية الـشهيرة الطلق عـلى سطح الباريـزيانا ا
«مصرع كـليوبـاترة» ألميـر الشعـراء أحمد شوقى
كــمــا قــدمت مــســرحــيــة «الــعــواصف» من تــألــيف
ـــســـرحـــيـــة عـــبـــارة عن أنـــطـــوان يـــزبك وكـــانـت ا
عـــــرض لـــــبـــــعض األخـالق والــــعـــــادات بـــــالـــــنـــــقــــد
والـتـحـليل وتـدور حـول نـزاع يـثـور فى قـلب امرأة
بـ رجــلـ أو عــاطــفـتــ تـنــتـقــد خاللــهـا فــكـرة

الشخص الثالث (احمللل).

ثم انفصلت فاطـمة رشدى عن عزيز عيد بسبب
غـيـرته الـشـديـدة وبـانـفـصـالـهـا عنـه انفـصـلت عن
سرحية مسرح رمسيس وكونت بـعدها فرقتها ا
اخلاصة الشهـيرة التى حملت اسمها وقدمت 15
مسرحية فى سـبعة أشهر والتى أخرجت جنوماً
ــلـيــجى ومـحــمـد فــوزى الـذى كـان مــثل مـحــمـود ا
ـــونـــولـــوجـــات الــــتى تـــقـــدم بـــ فـــصـــول يــــلـــحن ا

سرحيات. ا

أخـفقت فـاطـمة رشـدى فى أول جتـربة سـيـنمـائـية
لــهــا مع بــدر المــا فى فــيــلم «فــاجــعــة فــوق الــهـرم»
(1928) الــذى قـوبل بــهــجـوم كــبــيــر من الـصــحــافـة
لـضــعف مـسـتـواه من وجـهــة نـظـر الـنـقـاد فى ذلك
ــنى الـفــيـلم بــخـســارة فـادحـة ثم الـوقـت ولـوالهـا 
أقـنــعــهـا اخملــرج وداد عـرفى بــأن يــخـرج لــهـا فــيـلم

نحو مشروع قومى للمسرح (5) 
فى تـصريح مهم للـفنان فاروق حـسنى وزير الثـقافة أعلنه
ـسـرح فى مـؤتـمــر صـحــفى مـنــذ أيـام أكـد فــيه أن مـبــنى ا
الـقومى سيعاد ترمـيمه ليعود إلى الصـورة التى كان عليها
ح أنشئ عام 1920 بـاسم مسرح األزبكية وأضاف الوزير
أن الـدراسات قـد كشفت عـن أن عملـيات الـترمـيم السـابقة
عمارى الذى قـد أضافت إليه عناصر ال صلة لها بالشكل ا
ـرحلـة األولى مـن تـرميـمه كـان عـلـيه عـنـد تـأسـيسـه وأن ا
سـوف تسـتغـرق أحد عـشر شـهرا وتـنتـهى فى خريف الـعام
الـقادم وستعمل على االحتفـاظ للمبنى بطابعه األصلى
ـرحلـة الـثـانـية سـوف تـشـمل إعـادة صيـاغـة مـسرحى وأن ا
ـسـرح الـطـلـيـعـة والـعـرائس الـلـذيـن يـقـعـان خـلف مـبـنى ا
نطقة باعتبارها منطقة مسارح القومى على نحو يليق با
ا يحيط بهـا بالتعاون مع مـتكاملة فى إطـار رؤية شاملـة 

وزارة اإلسكان ومحافظة القاهرة.
ُفى احلـقيقة أن هذا التصريح أثـلج صدورنا وأسعد قلوبنا
ــسـارح ــرعب الحــتـراق ا ـســلـسل ا وأزال الـهم عــنـا بــعــد ا
وإغالقـها إلى أجل غـيـر مسـمى واخـتفـائهـا عـلى نحـو أثار
صـرى الذى أصـبح على ـسـرح ا مـخاوفـنا عـلى مـستـقبل ا
كف عـفريت. إال أن هـناك أمـرًا ال بد من اإلشـارة إليه وهو
ا ال أن عـمليات اإلصالح والترميم تسير ببطء شديد ور
ـا  فى حــريق مـبـنى مـجـلس ـقـارنـة  تـكـاد تـتـحـرك بــا
الـشورى الذى لم يستغرق إصالحه وترميمه بضعة شهور
وال أريــد أن أعـود إلـى مــا سـبـق أن ذكــرته ســابــقـا فـى هـذه
ـــســـرح لــيـس أقل أهـــمـــيــة مـن مــجـــلس الـــزاويـــة من أن ا
ــقـراطـيـة واحلـيـاة الـشـورى فـكالهــمـا رمـز من رمـوز الـد
ـسرح هـو الرحم الـذي تكـونت فيه نـطفة الـنيـابية بل إن ا
ـبـاشرة الـتى نـشأت فى بالد اإلغـريق كـما قـراطـية ا الـد
ـتـحـضر هـو مـعـروف ومـنـهـا انـطلـقـت إلى سـائـر الـعـالم ا
تـحضر. ولـذلك فإنه مادمـنا فى إطار الـدعوة نحو وغـير ا
ــصـرى فــإنه من الــضـروري أن مـشــروع قـومـى لـلــمـســرح ا
سرحى ـعمار ا تـتولى وزارة الثقافـة إنشاء هيـئة لألبنية وا
ـسارح وحتديد علـى غرار هيـئة األبنـية التـعليـمية لـبناء ا
تعارف عمارية والفنية وعلى األصول ا سرح ا مواصفات ا
يـا وتعـميـمهـا فى أنحـاء اجلمـهوريـة وليس فى عـليـها عـا
دى تتناسب وعدد الـقاهرة فحسب وطبقًا خلطة طويلة ا
السـكان وأن تتولى مسئـولية حماية هذه األبـنية وتأمينها
ضـد األخطار وتوفير وسائل األمان والتأم ضد احلرائق
سارح أو ـنع مسلسل حرائق ا والـتخريب واإلهمال حتى 
إغالقـهـا بحـجـة التـرمـيم واإلصالح إلى أجل غيـر مـسمى
مثل ما هو حادث اآلن فى مسرح الهناجر والسامر وقاعة
ـسـرحـية ـعـهـد الـعـالي لـلـفـنـون ا سـيـد درويش ومـسـرح ا
ومــســرح الــبــالــون فــضال عـن مـســارح األقــالــيـم ومــسـارح

. دارس التي أصبحت أثرا من بعد ع ا

 فاطمة رشدى خريجة
مسارح روض الفرج

 أيام كان فى روض الفرج
مسارح

فاطمة رشدى

البدايات

سيد درويش وعزيز عيد

زيارتها للعراق وبيروت

صديقة الطلبة

تكوين فرقة فاطمة رشدى

بداية األعمال السينمائية

التكر

النهاية

سرح العربى شمشون اجلبار فى مهرجان ا
قبل. كانون الثانى ا

من جــهــته حتـــدث مــخــرج الــعــمل د. أحــمــد
عــبـداحلـلـيم عن سـروره إلســنـاد الـعـمل إلـيه
والذى اعتبـره شهادة على جناحه فى إخراج
مـســرحــيـة "اإلســكـنــدر" لــلـدكــتــور الـقــاسـمى
وأشــاد بـشــخـصــيـة ودعم وتــشـجــيع وحتــفـيـز
سـمـوه لـلـمـسـرح ولـلـمـسـرحـيـ فى اإلمـارات
والــوطن الـــعــربـى مــوضــحـــاً أنه كــمـــخــرج له
سـرح يرى أن مـسرح جتـربـته الطـويلـة فى ا
القاسمى يحمـل هموم األمة العربية ويتبنى
الـتاريخ ويسـقطه على الواقع واحلـاضر كما
أشــــاد من خالل الـــبــــروفـــات بـــفـــريـق الـــعـــمل
والـروحيـة والوئام الـذى يسـود بينـهم جمـيعاً
خــــصـــــوصــــاً بــــالــــنــــســـــبــــة لــــرؤيــــتـه وحــــلــــوله
شاهدتها بعد اإلخراجية فقد فضل تركها 

العرض.

عــقــدت الــهـيــئــة الــعـربــيــة لــلــمـســرح مــؤتــمـراً
اضى فى مـعهد الـشارقة صحـفياً األسـبوع ا
ــــســـرحـــيــــة لإلعالن عـن بـــاكـــورة لـــلـــفــــنـــون ا
ـسرحى الـعـربى "شمـشون اجلـبار" إنـتاجـها ا
تـأليف الدكتـور سلطان بن محـمد القاسمى

وإخراج د. أحمد عبداحلليم.
اســـتــهل إســـمــاعـــيل عــبـــد الــله األمـــ الــعــام
ـؤتـمـر بـالـقـول "إن اسـتـلهـام الـتـاريخ لـلـهـيـئـة ا
صـنـاعـة مـسـرحـيـة مـعـروفـة مـنـذ الـقدم وإن
ـــســــرح نـــهل من الــــتـــاريخ مـــثـــلــــمـــا نـــهل من ا
األسـطــورة بل والـتــراث اجلـمــعى كــمـا أقـام
ـســرح تــنـاصــاً مع الــتـاريخ إال أن تــكــريـسه ا
بـهالـة مـقـدسة أو تـعـظـيمه هـو أمـر غـير ذى
جدوى لـذا أصبح من نـافلـة القـول أن يؤخذ
التاريخ بشـكل نقدى يسهم فى إصالح حال

ستقبل. احلاضر والتمكن من ا
وأوضـح إســمـــاعـــيـل عـــبـــدالــلـه أن الـــهـــيـــئــة
ارتـأت إنـتـاج مـســرحـيـة "شـمـشـون اجلـبـار"
ناسبة اختيار القدس عاصمة ها  وتقد

ـقـبل لـلـثــقـافـة الــعـربـيـة مـع بـدايـة الـعــام ا
وأن الـهـيـئة حتـتـضن هـذا الـتـوجه لـلـتـعـبـير
عن تـــمـــســكـــنــا بـــالــقـــدس عــاصـــمــة دائـــمــة
لفلسط وهـو ما تطلب اختيار نخبة من
سـرحي الـعرب لـلمـشاركة فى ـبدعـ ا ا
ـعـرض وفى مـقـدمـتـهـم اخملـرج د. أحـمد ا
عـبداحلليم (مـصر) ومخرج مـساعد يحيى
احلـــــــــــــاج (الـــــــــــــســــــــــــــودان) وحـــــــــــــسـن رجـب
(اإلمــــارات) إلـى جـــانـب فــــتـــحـى الــــهـــداوى
(تـــونس) زهــيــر الـــنــوبــانـى (األردن) عــبــيــر
صـــبــــرى (مــــصــــر) مـــحــــمــــود أبـــوالــــعــــبـــاس
(الــــعــــراق) حــــمــــيــــد ســــمــــبــــيـج (اإلمـــارات)
ومـــــصــــــمم األزيـــــاء عــــــبـــــدالـــــكـــــر عـــــوض
والــرقـصـات عـاطـف عـوض وأشـعـار صالح
ــوســـيـــقـــا عـــادل حــقـى واخملــرج الـــراوى وا
الــســيـــنــمـــائى د. عــادل يــحـــيى ســيـــســافــر
فــريق الــعــمل إلى الــقــاهـرة لــعــرض الــعـمل
ـسـرح الـعربى األول فـى افتـتـاح مـهـرجـان ا
الـذى سـيـقام فى الـعـاشـر من شـهر يـنـاير/

 أحمد عبداحلليم 

9 نصوص من مسرح التعازى العراقى فى كتاب جديد
بـعـمـرهـا الـذى يـتـجـاوز الـسـتـة عـشـر عـامـا . ومـسـرح
الـتـعــزيـة هـو مـســرح يـعـتـمــد فى بـنـائه احلــكـائى عـلى
ـوروث الشعبى  والطـقوس الدينـية التى تمارس فى ا
ا حتمل الـعراق والتى شكلت ظـاهرة ملفتة لـالنتباه 
ـمارسات األدبيـة والفنية ب تفاصـيلها الـكثير من ا
ـشـاهـد الـتـمـثـيـلــيـة (الـتـشـابـيه) والـطـقـوس فـالزالت ا
الشعـبية و(الـهوسات) وهى رقـصة احلرب كـما يطلق
عـلـيـهـا الـغـربـيــون والـتـعـازى الـنـسـائـيـة  وغـيـرهـا من
ـمــارســات الـتـى الزالت تـشــكل أنــشــطـة اجــتــمـاعــيـة ا
مـوروثة يـتبـناهـا الـكثـير من الـنـاس فى العـراق والتى
ال يـخــتــلف مــطـلــقــا عــلى أنــهـا حتــمل بــعض مــظــاهـر
النشاط الفـنى واألدبى . اجملموعة محاولة فى وضع
ـسرحى الـتعزوى مـفاهـيم واضحـة فى إنتـاج النص ا
والـذى يــشـارك جــنـبــا إلى جـنب مــحـاوالت اجلــمـاعـة
بـريـادة الــنـاقـد يـاسـر الـبـراك فـى الـعـروض الـتـعـزويـة
الـــتى قـــدمـت والـــتى هى فـى طـــور اإلعـــداد فـــكـــانت
النـصوص الشـعبيـة والتى تلـونت ب اللـغة الشـعبية 

واللغة العربية الفصحى .

ـسرحى فى مـديـنـة النـاصـرية بـالـعراق صـدرت لـلكـاتب ا
عـمـار نـعـمــة جـابـر مـجـمـوعـة حتــتـوى تـسـعـة نـصـوص فى
 180 صــفــحــة بــدعـم من مــؤســســة هــمـم لــبــنــاء اجملــتــمع
ــــدنـى.  ضــــمـت اجملـــــمــــوعـــــة نـــــصـــــوصــــًا تـــــنـــــتـــــمى فى ا
مــوضـــوعــاتـــهــا إلـى اجتــاه مـــســرحى جـــديــد  أســـست له
جمـاعة الناصرية لـلتمثيل فى جنـوب العراق منذ سنوات
عـنـدما قـدمت عـرضـها األول (لـيـلة جـرح األمـير) لـلـكاتب
نـفـسه ومن إخــراج يـاسـر الـبــراك والـتى قـدمت فى أحـد

ـة فى مـديـنـة الـنـاصـريـة  فى جتـربـة  ـسـاجـد الـقـد ا
سـجد لـتشكـيل فضاء فيهـا توظـيف البنـاء العمـرانى فى ا

سرحى . ال يخلو من التجريب ا
ـسـرحى اجلـديـد ذكـر عـلى غالف اجملـمـوعة االجتـاه ا
ــسـرح ــســرحــيــة من خالل عــنــوان ثـانــوى (نــصــوص  ا
الــتــعــزيــة) ومــســـرح الــتــعــزيــة هــو نــوع مــســرحى تــبــنت
ـه جـمـاعـة الــنـاصـريـة لــلـتـمـثــيل إلى جـانب أنـواع تـقـد
ـــســـرح الـــتــــجـــريـــبى أخـــرى مـــثـل مـــســـرح الـــدمـى  وا
تميز سرح الشعبى وهى الـتى شكلت ذلك التنوع ا وا
الـذى صـار صـفـة غـالـبـة جلــمـاعـة الـنـاصـريـة لـلـتـمـثـيل

6 أسابيع مسرح فى دبى.. األسبوع القادم
وأوضح د. عــبــد الــله الــغــيث أن الــدورة ســتــنــطــلق
ـقبل لـتـستـمر فـعـاليـاتهـا يـوم اخلامس من الـشـهر ا
ـــشـــاركــــة نـــخـــبـــة من األســـاتـــذة لـــســـتــــة أســـابـــيع 
عهد ـسرحى على مستوى ا عروف فى احلقل ا ا
واخلـلـيج والـعـالم الــعـربى وأضـاف: "سـيـتم تـأهـيل
ـتـقـدم فى الكـوادر الـفـنـيـة عبـرهـا لـلـمـبتـدئـ وا
ـــســرحى واإللـــقــاء مــجـــاالت الـــتــمـــثــيل واإلخـــراج ا
ــــســـــرحى ـــــســـــرحى والـــــنـــــقــــد وفـن الـــــتــــألـــــيـف ا ا
ـــســرحــيــة والــســيـــنــوغــرافـــيــا والــديـــكــور واألزيــاء ا
ـــســـرحى وقـــراءة وحتــلـــيل الـــنـــصــوص ـــاكـــيــاج ا وا

وسيقى". والتعبير احلركى والتذوق ا
وفى هــذا الـــســيــاق أضــاف الـــغــيث: ســوف يــدرس
ــــســــتــــويــــ الــــنــــظـــرى والــــعــــمــــلى الــــطالب عــــلى ا
وبـأسـالـيب حـديــثـة بـحـيث يـتــمـكن الـطـالب من أن
يـــعــمل وحـــده بــحـــيث يــطـــلع عـــلى مــجـــمل الـــفــنــون
سرحية مع التركيز على حقل اختصاصه بعينه. ا

أعــلـــنت وزارة الــثـــقــافــة والـــشــبــاب اإلمـــاراتــيــة عن
سرح التى سرحية الثـانية لفنـون وعلوم ا الـدورة ا
تقيمها الوزارة فى اخلامس من يناير  بالتعاون مع

سرحية فى دولة الكويت. عهد العالى للفنون ا ا
ـنـظـمة وقـال ولـيـد الزعـابى رئـيس الـلـجنـة الـعـلـيا ا
لـلــدورة فى مـؤتـمـر صـحـفـى عـقـد فى مـقـر الـوزارة
ـشــاركــة د. عـبــدالـله الــغـيث فى دبى مــنـذ أيــام و
ــســرح فى ــعــهـــد الــعــالـى ورئــيس قــسـم ا عــمـــيــد ا
ـــشـــرف الــعـــام عـــلى الــدورة الـــوزارة حـــسن رجب ا
ـــركــز الـــثــقـــافى فى رأس اخلـــيــمـــة مــوزة ومــديـــر ا
ـسافـرى عضـو الـلجـنة الـعلـيـا.. قال الـزعابى: إن ا
الـدورة تــهـدف إلى نــشـر الــوعى الـثــقـافى والــتـقـنى
من خالل تـدريـب كـوادر مــحـلــيـة تــشـتــغل فى حـقل
ـسـرح بـحـيث تـرفـد الـسـاحة الـفـنـيـة الـتى تـعـانى ا
ـؤهـل نقـصـا حادّا فى هـذه اجملـاالت بـعدد من ا
يـا موضـحا أنـها تـقام لـلمـرة األولى بالـتعاون أكاد

سرحية فى الكويت. عهد العالى للفنون ا مع ا

 فيروز

«الدوحة الثقافى»
يغازل فيروز

اخــــــتـــــــتم صـــــــنــــــدوق الــــــتــــــراث
والـتـنـميـة الـثـقـافـيـة فى الـيـمن
أنـشطـته الثـقافـية لـلعام 2008م
بـــعــرض مـــســرحـــيــة "أوكـــســتــر
سرحية تايتنك" لفرقة قطر ا
والــــتـى عــــرضت فـى صــــنــــعــــاء

وعدن. 
ـــســـرحـــيـــة تـــتـــنـــاول مـــوضـــوع ا
احلـــــــلم عـــــــنـــــــد اإلنـــــــســـــــان فى
الــهـــجــرة والــســـفــر واالغــتــراب
تــدعـــو إلى عــدم تــصــديق هــذا
احلــلـم الـــذى دائــمـــا مـــا يـــكــون

أوهامًا زائفة . 
مـــســرحـــيــة "أوكـــســتـــر تــايـــتــنك"
تــألـيف الــبـلــغـارى يــوبـيــتـشــيـوف
وإخراج التركى محمد نور الله
ويـشارك فـيـهـا فنـانـون من عدد
من الـدول الـعـربـيـة واإلسالمـيـة
مــنـــهــا الـــيــمن وســـتــقـــدم بــثالث
لـغـات هـى الـعـربــيـة والــبـوســنـيـة

قدونية. وا

ــســرحــيـة عــربى لــلــبـحــوث والــدراســات ا
والذى سيكون مقره دمشق. 

ـــهـــرجـــان فى حـــفـل اخلـــتـــام كـــتـــابــا كـــرم ا
ــثـلــ أعــطـوا مــسـرحــيــ ومـخــرجــ و
ـفـكـر الـكــثـيـر لــلـمـســرح هم.. من سـوريــا ا
والباحث عادل قره شـولى الفنان محمود
ـــمــــثل مـــروان فــــنـــرى جــــركس اخملــــرج وا
ــسـرحـى واخملــرج ولـيــد فــاضل الــكـاتـب ا
الـــفــــنـــان الــــراحل مـــحــــمـــود جــــبـــر .. ومن
سـرحى خوسيه فـونليون إسبانـيا النـاقد ا
ـــــــمــــــثـل واخملــــــرج غــــــا .. ومن قـــــــطــــــر ا
ــمــثل أنــطــون الــســلــيــطى .. ومـن لــبــنــان ا

كرباج. 
ــهــرجـان كــمــا عــرضت ضــمـن فــعــالــيــات ا
مـسـرحــيـة "وجـوه الـسـاحـر" لـفـرقـة مـسـرح
الـغـد من مصـر وهى إخـراج عمـرو قـابيل
عن مــجـمــوعــة أعــمـال د. يــوسف إدريس
ـسـرحـية قـبـوالً جـمـاهـيـريـا كـبـيرا والقت ا

بعد عرضها هناك.

ـــاضى فــــعـــالـــيـــات اخـــتــــتـــمت األســــبـــوع ا
ـســرحى الـرابع عــشـر مــهـرجــان دمـشـق ا
بــعـــد تــســعـــة أيــام تــابـع خاللــهــا جـــمــهــور
ـــــســـــرح فى ســـــوريـــــة أربـــــعـــــ عـــــرضــــا ا
مــــســـــرحــــيــــا مـن ســــوريــــة ودول عـــــربــــيــــة
ـــثـــلـــ وأجـــنـــبـــيـــة وحتـــاور مـع كـــتـــاب و
ومخرج ضيـوف فى ندوات تخصصية
ــهـرجـان. عـقــدت بـالـتــوازى مع عـروض ا
وبــدأ حـفل اخلــتـام الـذى أقــيم فى صـالـة
األوبــرا بــدار األســـد لــلـــثــقـــافــة والـــفــنــون
بــفـــيـــلم وثـــائـــقى قـــصـــيـــر رصـــد بـــإيـــجــاز
ـــهـــرجـــان الـــعــــروض الـــتى احـــتــــضـــنـــهــــا ا
والـفـعـالـيـات الـتى رافـقت هـذه الـعروض.
وألـقـى وزيـر الـثــقـافـة كــلـمـة حتــدث فـيـهـا
سـرح فى سوريا ونوه عن أهـمية ظـهور ا
بـالـعـروض الــسـوريـة الـتى وصـلت إلى21
ـــهــــرجـــان الفـــتــــا من جـــهـــة عــــرضـــا فى ا
أخــــرى إلـى أنه يــــجـب أن يــــكــــون لــــديــــنــــا
طـمـوح مـسـتـمـر نــحـو مـسـرح مـتـألق أكـثـر

وأكــثـــر. ونــوه وزيــر الــثـــقــافــة بــاحلــوارات
والــــنــــقــــاشــــات الــــتى دارت فـى الــــنـــدوات
ـهـرجـان وقال إن ـرافـقـة فى ا الـفـكـرية ا
احلـراك الـثــقـافى بــ الـعــرب يـؤكــد أنـنـا
أمة واحدة وختـم بالقول إن الفن الراقى
ال يـــنــــسى ويــــبـــقـى طـــويـال فى الــــذاكـــرة.
هـرجـان أن عـدد الذين وذكـرت مـصـادر ا
ـــهــرجــان مـن ضــيــوف الـــعــالم حـــضــروا ا
الــعــربـى بــلغ مـــا يــزيــد عـــلى األربــعـــمــائــة
ـــشـــاركـــة مـــشــــارك ووصل عـــدد الـــدول ا
إلـى 21 دولـــــــــة. وفـى كـــــــــلـــــــــمـــــــــة بــــــــــاسم
ـــــســـــرحى ـــــســـــرحـــــيـــــ الــــعـــــرب نـــــوه ا ا
الــــــســـــــودانـى عــــــثــــــمـــــــان جــــــمــــــال الـــــــدين
بـاالستـقبـال الـكر والـطيب الـذى حظى
هـرجان فى دمـشق وبتـنظيم به ضيـوف ا
ـهــرجـان ومــســتـوى الــعـروض والــنـدوات ا
ـــســـتـــوى الـــعـــروض. الـــتى كــــانت بـــرأيه 
وقـال جـمال الـدين إن أهم مـا خـرجـنا به
ـهـرجـان هـو قرار إنـشـاء مـركز فى هذا ا

 مسرحية وجوه الساحر

400 مشارك
 من 21 دولة
 فى ختام مهرجان
سرحى دمشق ا

 الـ 14

مخرج تركى
 ومؤلف بلغارى 
فى مسرحية قطرية
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رة الثـانية على هذا عـرضه على مسرح العـرايس وكانت ا
ــوتى" مـن إخـراج ـســرح وقــدم فـى عـام " 2006    ثــورة ا ا
نعمان جمعة ثم "العكس هو الصحيح"  2006 على مسرح
زفـتـى من إخـراج مــصـطــفى عــز وقـدم بــعـد ذلك "شــفـيــقـة
ــــســـرح مـن إخـــراج فــــريـــد ومــــتـــولـى" عـــلـى مـــســــرح قــــسم ا
ـــهـــرجـــون" إخــــراج مـــاهـــر ســـلــــيم "رومـــيـــو الـــنـــقـــراشـى و"ا
وجــولــيــيت" وحــالــيــا يــقــوم مــحــمــد مــجــدى بــعــمل بــروفــات
ــســرحـى "حتت الــصـــفــر" عــلـى مــســرح الـــنــقــابــة الــعـــرض ا
إخـراج شــريف سـمـيــر و"مـسـافــر لـيل" خلـلــيل مـرسى عـلى
ـــســرح قــدم مــحــمــد مـــجــدى بــعض األفالم مــســرح قــسم ا
الـديـجـيـتــال مـنـهـا "الـسـاعـة  "12إخـراج أحـمـد الـطـمـبـولى
تاهة" إخراج ندا إبراهيم "ساعة إال ربع" نداء إبراهيم. "ا
وحـــــصل مـــــجـــــدى عـــــلى بـــــعـض اجلـــــوائـــــز مــــنـــــهـــــا أحـــــسن
سـينـوغـرافـيـا فى مـهـرجـان الـسـاقـيـة عن عـرض مـونـودراما
ثل عن مسرحية "مجان ثل وجائزة أحـسن  وأحسن 
مع مرتبة الشرف" ويتـمنى محمد مجدى العمل مع الفنان
مـحـمـد صـبـحى ويـحـيى الـفــخـرانى ولـيس لـديه مـثل أعـلى

فى التمثيل فهو يريد أن يكون نفسه.

ستقبل سترخى ا تلقى السلـبى ا سرحية بتـحويل ا > تـأتى أهمية مطالبـة العروض ا
ـتلقى اإليجـابى الفعال ـا يشاهـد كنوع من الفـرجة الترفـيهية ويـنتهى كل شىء إلى ا
تلقى لالشتباك ـسرحية تشجـيع ا ـعترض بل على العروض ا فكر احمللل ا ـتأمل ا ا

وضوعات التى تعرضها والقضايا التى تناقشها. مع ا
سرحي جريدة كل ا
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نيا. ه بفرقة أطفال قصر ثقافة ا سرحى محمد حسن يبحث عن نص مسرحى لألطفال لتقد > اخملرج ا
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سرحي جريدة كل ا
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ـسـرح فـعالقـتهم ـا يُـقدم عـلى ا > عـنـدمـا تـسـتجـيب مـجـمـوعة مـن األفراد فى تـوحـد 
بـعضـهم مع بعـض تتأكـد إذا كان هـناك عـرض للـعنف الـذى يجـعلـنا نـرتعد أو األسف
بالغ فيه الذى نضحك منه فيعزز من استجاباتنا الـذى يحرك مشاعرنا أو التباهى ا

أن نكون فى مجموعة تستجيب للشىء نفسه.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

ن مصطفى خالل يناير القادم. يالد للمخرج أ > هشام عطوة مدير مسرح الشباب قرر بدء تقد مسرحية حفل عيد ا

±Gƒ°üdG ΩRÉM

ثل  «البدروم» أفضل عرض وأحسن مخرج ومؤلف و
فى مهرجان «العروض القصيرة» بجامعة القاهرة

سرح   دروس ا
فى ظـاهرة تـكـاد تـنـفرد بـهـا مـصر
بـ دول الـعـالـم يـجـتـمع كل عـام
مـــا يـــزيـــد عن ثـالثـــمـــائـــة كـــاتب
وإعالمى ومـثقف يـأتون من أرجاء
الـبالد كافـة  يـتوافـدون إلى مـكان

مـــعــلــوم ويــنــاقـــشــون قــضــيــة 
اإلعداد لـها سـلفـاً يدلى كل مـنهم
بدلوه ويطرح رؤيته ووجهة نظره
وهـو ما يـعـمق رؤانا جـمـيعـاً أفراداً
ومـؤسـسـات حـول الـعمـل الـثقـافى
ان ثقافى فى مصـر وكأننا فى بـر
ـقــراطـيــة فى أعـمق ــارس الــد
صـورهـا وأبــهى جتـلـيـاتـهـا واألهم
ـؤتـمـر فى نـظـرى لـيس جـلـسـات ا
ونـدواتـه وهى جـديـرة بــاالهـتـمـام
حـــقــــا لــــكن لــــقـــاءات الــــكــــتـــاب
ــرتــبــة وخــلف ــثــقــفــ غــيــر ا وا
ــنـــصــة وهــو مــا يـــقــرب صــفــوة ا
ــصــرى ونـــخــبــته مـــجــتــمــعـــنــا ا
ويـجـعل األخـذ والـعـطـاء اجلـادين
ـكن أن والـهــادئــ هـمــا أقل مــا 
جتنـيه احلـيـاة الـثقـافـيـة من مثل
ـؤتـمــرات الـتى جتـمع أدبـاء هـذه ا
مـصـر وكـتـابـهـا من مـثل مـا حـدث
مـؤخـراً فى مـحـافـظـة مـطروح فى
مؤتـمر أدبـاء مصـر الذى يـؤكد كل
عـام أن أدبـاء مـصـر إذا مـا حتـلـقوا
حـول مـشـروع أو فـكـرة فـالـنـتـيـجـة
بال شك أفـكـار أعـمق ورؤيـة أوضح
ومـشـاركة جـادة.. وهـو مـا يجب أن
نرسخه فى عملنا الثقافى عامة..
كن ـنـاسبـة أول وأهم مـا  وهـو با

سرح. أن نتعلمه من فن ا

29 من ديسمبر 2008

رئيس جلنة التحكيم يوصى باالبتعاد عن العنف

ـسـرح شــعـبـة تــمـثـيل مـحــمـد مـجــدى مـحـمــد طـالب عـلــوم ا
وهـبـة والـدراسة مـسـاحـة يـستـطـيع بـها وإخـراج لديه مـن ا
احلـكم على األعمال التى يـختارها حـصل على العديد من
اجلــوائـــز بــعـــد مـــشــاركـــته فى الـــعـــديــد من الـــعـــروض عــلى
ــدرسى فى ــســرح ا مــســارح الــدولــة فــبــدأت أعــمــالـه من ا
الثـانـويـة الـعـامة حـيث قـام بـتـمـثيل بـعض االسـكـتـشـات التى
ـمثـل وفى اجلـامـعة من خالل قـسم الـتمـثيل يـقـلد فـيهـا ا
واإلخـــــــراج شــــــارك فـى "الـــــــواد غــــــراب والـــــــقـــــــمــــــر" 2005
"ومــــازالـت حتـــــلم بـــــاحلب" " 2005مــــجــــانـــــ مع مــــرتــــبــــة
الــشـرف"  2006 من إخـراج إبــراهــيم الـشــيخ و عـرضــهـا
ـــنـــعم الـــصـــاوى وشـــارك أيـــضـــا فى عـــلى ســـاقـــيـــة عـــبـــد ا
مـونودراما "حـلم الدنيـا اجلديد" " 2006 سـيمـفونـية احلب
ـوت" 2006 لــلــمـــخــرج إبــراهــيـم الــشــيخ وعـــرضت عــلى وا
مـسرح اجلـمهـوريـة ثم شارك مع اخملـرج أشرف فـؤاد على
ــســرحى "الــسـجــ والــســجـان" ــســرح الـقــومى الــعــرض ا ا
سـرحيـة فقـام بعرض "اجلالدان"   2007وبدأت األعـمال ا
ــمـثل واخملـرج  2007تــألـيف فــرنـانـدو أرابــال ومن إخـراج ا
ــســرح األســبــانى و فــريــد الــنـــقــراشى ضــمن مــهـــرجــان ا

سرح اجلهوى باجلزائر عبد الله جالب ابن ا
ـمـثل رحــلـة فـنـيـة كـبــيـرة ومـشـوار مـسـرحـى طـويل قـدمه ا
اجلـزائــرى اخملـضــرم عـبــد الـلـه جالب من مـوالــيـد 1967
ـسرحـية كانت بوالية سـيدى بـلعبـاس باجلـزائر. الـبداية ا
مع احلركة اجلمهورية عام 1948 حيث قدم مجموعة من
ـســرحــيـة الــهــامـة فـى تـلك الــفــتـرة مـن أهـمــهـا األعـمــال ا
" و "الـوعـدة" "الـصـرخـة" من تـألـيف "مـكـسـور اجلــنـاحـ
ـسـرح مـحـمـد شواف وفـى عام 1996 انـتـقل لـلـعـمل فى ا
ـسرح مـسرحـية اجلـهوى وكـان أول أعمـاله التـابعـة لـهذا ا
"الكورال" من تأليف محمد دنان وإخراج عز الدين عباز
ثم مــســـرحــيـــة "عــلـى خــطى األجـــداد" من تـــألــيف إدريس
قـرقوة وإخراج عز الـدين عباز يليه عـمل آخر من تأليف
"يـوسف ميلة" بعـنوان "رآه يخرف" وإخـراج قادرى محمد
كما كان شرف له - على حد قوله - أن يشارك فى عمل
" حـيث شـارك فى مـسـرحـية لـلـفـنـان الكـبـيـر "كـاتب يـاس
من تـأليـفه بـعنـوان "غـبرة الـفـهامـة" اقتـبـاس يوسـف ميـلة
وإخـراج أحـسن عـسـوس ثم شـارك فى بـطـولـة مـسـرحـيـة
"فى انــتـظــار جــودو" وهــو نص لــلـكــاتب صــمــويل بــيــكـيت
وتــرجــمـــة بــول شـــاؤول وإخــراج عـــز الــدين عـــبــار وآخــر

محمد مجدى موهبة أصقلتها الدراسة

ثل احلسينى عبد العال.. 
ومخرج ومهندس ديكور

 عماد الدين قريب الله
.. طبعًا من قدّه

ـســرحــيـة الــتى شـارك فــيــهـا مــؤخـرًا مــسـرحــيـة أعـمــاله ا
"فـالصـو" لنـفس اخملرج إعـداد محـمد حـمداوى عن نص
لــــلــــكـــاتـب الــــروسى نــــيــــكــــوالى أردمـــان وقــــد شــــارك فى
ـهرجـان الدولى لـلـمسـرح التـجريـبى بـالقـاهرة فى دورته ا
الـعــشـريـن حـصــد عـبــد الـله جـالب الـعــديـد من اجلــوائـز
سـرحيـة التى وشهـادات التـميـز عبر الـعديـد من األدوار ا
سـرح بـاجلزائـر لكـنه يـخص بالـذكر قـدمـها عـلى خشـبـة ا
أهـم جـــوائــــزه عــــلـى اإلطالق حــــيث حــــصل عــــلـى جــــائـــزة
سرح الوطنى باجلزائر أحسن أداء رجالى فى مهرجـان ا
عن دوره فى مــســرحــيــة "فى انــتــظــار جـودو" وشــارك فى
أكـثـر من مـهـرجـان وكـرم من أكـثـر من جـهـة بـاجلزائـر عن
دوره فى هـذا الـعـرض ويتـمـنى عـبـد الـله جالب أن يـقدم
ـسـرحــيـة الـهــامـة وأن يـنــهى مـشـواره ـزيــد من األدوار ا ا
الفنى بـأداء دور كبيـر فى عمل مسـرحى قوى يضـم نخبة

مثل العرب من كافة الدول العربية. كبيرة من ا

ـوهبـته فى فن الـديكور كـانت دراسته فـى كلـية التـربيـة الفـنيـة تأكـيداً 
الك فى بــابـل قــلب الــكــون حــكــايــة فــصــمم ونــفـــذ عــروض "هــبط ا
دعـبل حــلـقـة نــار أوفـيـد" من إخــراج أسـامـة طه الــذى عـمل مـعه فى
نيا كمهـندس ديكور أيضا فى عروض بـرنامجه "نساء لوركا جامـعة ا
ـلك دم الــطـوق واإلسـورة" وقــام بـالـتــمـثـيـل فى عـروض "بـلــغـنى أيــهـا ا

احلمام العصاية واخللخال اسطبل عنتر".
سرح بقـصر ثقافـة أبو قرقاص كـانت تصميم أما جتاربه فى نـوادى ا
سينوغـرافيا عروض "كرنـفال احلالة جـيم البقية فى حـياتهم عهدة
حــكــومــيــة" ثم نــال جــائــزة (ثــانى ديــكــور) فى مــهــرجــان الــزقــازيق عن

عرض "بارانويا" إخراج محمد حسن عام .2004
تـعاون مـع اخملرج خـالـد أبـو بـكـر فى عـرض "جـنـاح الـتـبـريـزى" "الـزير
سـالم" وله جتربـة رائعـة مع الراحل طه عـبد اجلـابر فى عـرض "بيت

ـــســـرح الــطـــفـل عــام الـــعـــرايس" 
ـــركـــز  2004وقـــد حـــصل عـــلى ا

الـثانى (سيـنوغرافـيا) من عرض
"الـــعـــصـــايــة واخلـــلـــخـــال" إخــراج
مـحمـد عـبـد السالم  2007 بـعد
هـــذه الــتـــجــارب الـــنــاجـــحــة قــرر
اإلخــــــــراج فى عــــــــرض "عـــــــهـــــــدة
حـــــكــــــومـــــيــــــة" ويــــــشـــــارك بـه فى
عــروض خــتــام مـــهــرجــان نــوادى
ــــســــرح هـــذا الــــعـــام ويــــأمل أن ا
يـحـقق جنـاحاً بـاهـراً بـعـد تـزكـية

جلنة التحكيم له.

مــــشــــروع) وعـن أهم الــــعــــروض الــــتى
شـعـر بـأنه حــقق خاللـهـا نـفـسه وقـدم
رؤيـــــــتـه قـــــــال أنه عـــــــرض "بـــــــريـق فى
الظـلمـة" تألـيف أمل السـابعى.. الذى
يــدور حــول سـيــطــرة مـلـك اجلن عـلى
اإلنس خاصة األمـيرة اجلميلة.. وهو
ـوروث الـعـمانـى ويحـمل مـأخـوذ عن ا
الــعـــديــد من الـــرمــوز الـــتى تــعـــبــر عن
هــذا الـشـعب فى واقــعه احلـالى كـمـا

تعبر عن الشعب العربى عامة.

ـوسـيقى تـخرج عـمـاد الـدين قريب الـله.. فى كـلـية ا
والــدرامـا 2002 فـع فى 2004 بــالــفــرقـة الــقــومــيـة

للتمثيل..
ـسـئـول عن دخـول الـصـدفـة وحـدهـا الــفـاعل األول ا
الــكــثــيــر من الــبــشــر الــعــاديــ إلى اجملــال الــفــنى -
ـارسة سامـحـها الـله - هى الـتى زجت بـعمـاد إلى 
ارسون الـتمثـيل قرروا أن يشـكلوا الفن.. أصدقـاء 
فـريـقًـا ويقـدمـوا عـرضًا مـسـرحيًـا فـوجـدوا أنه لكى
ثل آخر فلم يجدوا يقدموا العرض فال بد له من 
أمـامـهم وقـتـهـا غـيـر "قــريب الـله".. فـضـمـوه إلـيـهم..
ــســألــة دخــلت فى اجلــد فــقــد قــرر صــاحــبــنـا ــا ا و
عمـاد أن يتـعلم حرفـية التـمثيل لـكى يسد.. وبـالفعل
شــارك فـى عــرض "األســـد واجلــوهــرة" تـــألــيف وول
ســونــيـــكــا.. وإخــراج دفـع الــله حــامـــد.. وقــد شــارك
الــعـرض فى مــهـرجـان "اخلــرطـوم عـاصــمـة الـثــقـافـة
ـا مشيت معـاه وربنا سـهلها ألنه العـربية 2005".. و
طـبــعًــا "قـريب الــله" وعـمــاد الــدين أيـضًــا فـقــد قـرر
االستمرار فى التمثـيل متسلحًا بنجاحه فى العرض
األول وحـرفـيـته الـتى اسـتـطـاع أن يـحـصـلهـا مـع قدر
ــــوهـــبــــة بـــالــــطـــبـع.. وشـــارك فـى الـــعــــديـــد من من ا
الــعــروض مــنــهــا "انــتــصــار األبــيض" تــألــيف مــحــمــد
شـــريف عــلـى وإخــراج الــريَّـح عــبــد الـــقــادر و "ســر
القمر" تأليف غـنام غنام وإخراج حا محمد على
سـرحية وشـارك العرض فى مـهرجـان أيام الـبقعـة ا
2006. كما شارك فـى "ما وماء" تأليف وإخراج دفع
الـله حـامــد وقـد شـارك الـعــرض فى دورة مـهـرجـان
الــــقـــاهـــرة الـــدولى لـــلـــمــــســـرح الـــتـــجـــريـــبى 2006. و
"مـــهـــرجـــان األحالم" تـــألـــيف عـــثـــمـــان عـــلـى الـــفـــكــر
وإخـراج عبـد احلكـيم عامـر "تعظـيم سالم لـلخُدّام"
تأليف النعـمان حسن وإخراج أميرة أحمد درويش
وأخـــيــــرًا شــــارك قــــريب الــــله فى عــــرض "أجــــنــــحـــة
الــضـــفــادع" تـــألـــيف وإخــراج دفـع الــلـه حــامـــد وقــد
ــسـرح الــتـجــريـبى شـارك الــعـرض فى آخــر دورات ا

.2008
شــارك قــريب الـــله كــمـــســاعــد مــخـــرج فى عــدد من
الـعروض منهـا: "اخلال" تأليف وإخـراج عبد احلكيم
عامـر وشـارك العـرض فى مـهـرجان أيـام اخلـرطوم
ـسـرحـيـة 2006. "حــكـومـة فـى مـزاد " تـألــيف عـبـد ا
الـلطـيف الـرشـيـد وإخراج أبـوبـكـر الـشيخ "مـحـاكـمة
مصطـفى سعيد" تـأليف وإخراج حـسبو محـمد عبد
ــهـرجــان الـتــجـريـبى الـلـه وقـد شـارك الــعـرض فى ا

.2007
ا لـفت أنـظار عـمـاد اتسـعت مـوهـبته بـشـكل كبـيـر 
الــدرامــا الــتــلــيــفــزيــونــيــة إلــيه فــالــتــقــطــتـه لــيــشـارك
بـالــتـمـثــيل فى األعــمـال (الــسالسل) الـتــلـيــفـزيــونـيـة:
"مونولوجات غنائية" تأليف وإخراج أبو بكر الشيخ.
ـمــثل الــســودانى مــوسى األمــيـر تــأثــر قــريب الــله بــا
ـــمــثل الــراحل واخملــرج أبـــوبــكــر الــشــيـخ وكــذلك بــا
ـثالً ومـخـرجًـا "أحـمـد زكى" وهـو يـتـمـنى أن يـكـون 

يًا أيضًا.. محترفًا.. وعا
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يوسف البلوشى.. 
وهبة حتتضن العلم  ا

ـهرجانات وحصد يـوسف البلوشى فرج عـمانى شارك فى العديد من ا
الــكـثـيـر من اجلـوائـز. ولــد فى عـمـان وتـخـرج فـى إعالم الـقـاهـرة.. الـتى

نهجية. استهوته فجاءها طالبًا راغبًا فى صقل موهبته بالدراسة ا
ـثابـة األبـناء له الـعديـد من الـعـروض القـريـبـة من قلـبه والـتى يـعـتبـرهـا 
فــلـــذات األكـــبـــاد مـــنــهـــا "رثـــاء الـــفــجـــر" و "عـــنـــدمـــا تــصـــحـــو الـــذئــاب" و

"احلقيقة".
شـارك الــبــلـوشـى - كـمــا ذكـرنــا - فى مــهــرجـانــات عــدة مـنــهــا مـهــرجـان
ـــدة ثالث دورات وهـى:  مــهـــرجـــان الـــدوحــة الـــدولى ـــســرح الـــعـــربى  ا

صاحلة مهرجان اخلليج عمان. سرح بالعراق من أجل ا مهرجان ا
يـــوسف يـــحــــلم كـــثـــيـــرًا وال يــــكف عن احلـــلـم.. ومن أحالمـه أن يـــنـــتـــقل
ية "مش قلت لك بيـحلم" وأيضًا "أن يقدم فى سرح العمانى إلى الـعا بـا
كل نـص رؤية خاصـة ال تتـشابه مع أيـة رؤى أخرى قـدمهـا من قبل (هذا
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 د. محمود سامى

ـركــز الـثـانى كـمـا ــديـنـة» لـكـلــيـة الـتـجـارة ا ا
ــركــز الـثــالث مــارتــ عـادل عن تــقـاســمت ا
عـرض «البدروم» وسـمر إبـراهيم عن عرض

«دماء على ستار الكعبة».
ومــنــحت جلــنــة الــتــحــكــيم شــهــادات تــقــديــر
لـ«مـــعــــتـــصم شــــعـــبـــان» عن عــــرض «عـــلـــمـــاء
الــطـــبــيــعــة» لــكــلـــيــة الــصــيــدلــة كــر رؤوف
وإسالم الـــقـــاضى عن عـــرض «لـــوحـــة زيت»
لــكــلــيــة اإلعالم ســمــر صــبــرى نــور الــهــدى
مـحــمـد عن عـرض «أحــدب نـوتـردام» لــكـلـيـة
احلــقـوق وديــنــا عـاطـف عن عــرض «شـمس
الـنــهـار» لـكــلـيـة الــهـنــدسـة وفـادى مــنـيـر عن
عـرض «غــرفـة بال نـوافـذ» لـكــلـيـة االقـتـصـاد
والـــعــلـــوم ســحــر عـــبــد احلـــافظ عن عــرض
«الـقــاهـرة لـيل» لــكـلـيــة طب األسـنــان وبـيـتـر
جـمــال الـدين عـن عـرض «الـصــفـقــة» لـكــلـيـة
الـتخـطيـط العـمرانى وشـيـماء عـبـد النـاصر

عن عرض «البدروم» كلية اآلداب.
ـن الـشـيـوى رئــيس جلـنـة الــتـحـكـيم حتـدث أ
ـهــرجــان مــوجــهــًا الـشــكــر إلدارة اجلــامــعـة بــا
ـهـرجان ـشـاركـ فـى ا والـكـلـيـات والـطالب ا
للجـهد الكـبير الـذى بذله اجلمـيع حتى يخرج
ـــهـــرجـــان بـــالـــشـــكل الـالئق بـــاسم وســـمـــعـــة ا
سـرحى بـجامـعـة القـاهـرة موصـيًا الـنشـاط ا
بــأال يـتــحـكـم فـرد واحــد فى أدوات وعـنــاصـر
سـرحى من تأليف وتمثيل وإخراج العرض ا
ـشاركـ عـلى اجلمـاعـية فى وحث الـطالب ا
ــــشـــــاركــــة إنـــــتــــاج الـــــعــــروض كـــــمــــا أوصـى 
مـثل فى ورش تدريب وخاصة اخملرج وا
فى مـجال األداء الـتـمثـيـلى وكيـفـية أن يـسـتغل

مثل أدواته التمثيلية بالشكل الالئق . ا

ـــســـرحى «الـــبـــدروم» لـــفـــريق كـــلـــيــة الـــعــرض ا
اآلداب بـجـامـعـة الـقـاهـرة حـصل عـلـى اجلـائزة
األولـى فى مــــهـــــرجــــان اجلــــامــــعــــة لــــلــــعــــروض
الـــقــصـــيـــرة والـــذى انـــتــهـت فـــعــالـــيـــاته فى 18
ركز الثانى تقاسمها ديسمبر اجلارى. جائزة ا
عـــرضـــا «أحـــدب نـــوتـــردام» لــــكـــلـــيـــة احلـــقـــوق
ديـنة» لـكلـية التـجارة وذهـبت جائزة و«حـرية ا
ركـز الثالث إلى مـسرحـيتى «دماء عـلى ستار ا
وتى» الـكـعبـة» لـكـلـيـة الـطب الـبـشـرى و«ثـورة ا

لكلية الطب البيطرى.
ن ـكونـة من د. أ ومـنـحت جلـنة الـتـحـكـيم ا
الــشــيــوى د. عــصــام أبــو الــعال د. مــحــمـود
سامى شهادة تقديـر خاصة للطالب محمود
جمـال مؤلـف نص «البـدروم» وحصل مـخرج
العـرض نـفسه مـحـمد احملـمدى عـلى جـائزة

هرجان. أحسن مخرج فى ا
مــحـــمــد خـــالـــد حــصل عـــلى جـــائـــزة أفــضل
ـدينة» إعداد مـوسيـقى عن عرض «حـرية ا
وحصل أحـمـد الـدبيـجى عـلى جـائـزة أحسن
إضـــاءة عن عـــرض «الـــبــدروم» كـــمـــا حــصل
عـلى جائـزة أحـسن سيـنـوغرافـيـا محـمـد أبو

احلسن عن نفس العرض لكلية اآلداب.
بالنسبة جلوائـز التمثيل فقد حصل الطالب
ــثل أحــمـــد الــشــاذلى عــلى جــائــزة أفــضل 
ــــديـــنــــة» لــــكـــلــــيـــة أول عن عــــرض «حــــريـــة ا
ـركـز الـثانى كل من الـتجـارة بـيـنمـا تـقاسم ا
مـحـمـد فـتـحى عن عـرض «الـبـدروم» أحـمد
مـحيى عن عرض «دمـاء على ستار الـكعبة»
ـــركـــز الـــثـــالـث أحـــمـــد عـــبــد كـــمـــا تـــقـــاسم ا
الـصـمـد عن «اآللـهــة غـضـبى» وعـمـر يـسـرى
ــــوتـى» وقـــد حــــصــــلـت إيــــنـــاس عن «ثــــورة ا
صــبــرى عن «الـــبــدروم» عــلى جــائــزة أفــضل
هـرجـان بـيـنـما تـقـاسـمت يـاسـم ـثـلـة بـا
سـمـيــر عن عـرض «الــشـاطئ اآلخــر» لـكــلـيـة
اآلثــــــار جنـالء فــــــوزى عن عــــــرض «حــــــريـــــة

ن الشيوى  د. عصام أبوالعال د. أ

ن الشيوى  أ
يشكر إدارة
اجلامعة
والطالب
شارك ا

 على جهدهم

عروض التينية وورش حول اجلسد واالرجتال
بـ«جيزويت القاهرة»

ويـؤكدحـمدى أن الـهـدف من هذه الـورشة هـو خلق
كـيان مسـرحى مسـتقل يـجيد هـذا النـوع من العمل
اسكات وكيفية التعامل وطريقة العمل من خالل ا
دة  6 شهـور ويكون معـها. وتسـتـمر هـذه الورشـة  
نـتـاجـهـا مـجـمـوعـة من الـعـروض االرجتـالـيـة احلـيـة
ـشـتـركـ من 15: 20 ـتـوقع أن يـكـون عــدد ا ومـن ا

ثالً.

ـرأة. وفى الـورشـة يـتم الـتـدريب عـلى5 وحتـديـدا ا
مــراحـل تــبــدأ بــاكــتــشــاف طـــاقــة اجلــســد وتــنــتــهى

راحل التى  بعرض مسرحى تـطبيقى على كل ا
ثل الـعمل عليـها ويشـارك فى هذه الورشة  10

معظهم من الفتيات .
وأخـــيــــراً يــــنـــظم اخملــــرج مــــحـــمــــد حـــمــــدى ورشـــة
مسرحـية حتت عـنوان (كـوميـديا ارجتـاليـة) يعـتمد
فـــيـــهــــا عـــلى مـــنـــهج ديالرت  – ســـتـــانـــسالفـــســـكى

ـركـز الـثـقـافـى  جـزويت الـقـاهـرة بـرنـامـجه يـنـظم ا
الثقافى السادس بعنوان (ألوان التينية) فى الفترة
من 5 فـــبـــرايـــر وحــتى 30 أبــريل الــقــادمــ ويــقــدم
البـرنامـج مجـموعة مـن األنشـطة الـفنـية والـثقـافية
اخملـتـلـفـة حــول أمـريـكـا الالتـيـنــيـة كـمـا يـقـوم أيـضـا
بـخـطـوة جـديـدة لـتطـويـر الـبـرنـامج بـإنـتـاج عدد من
ـــســرحـــيـــة إلتــاحـــة الــفـــرصـــة لــشـــبــاب الـــعــروض ا
سرحي لتقد أعمال حتمل السمات بدع ا ا
ـسرح أمـريكـا الالتيـنيـة وتنـتمى لـلمـسرح اخلاصـة 

الفقير. 
كــمــا تــقــوم اجلــمــعـيــة أيــضــا بــتــنــظـيـم ورشـة (يــلال
...ارجتـال) عــلى هــامش الــبـرنــامج ويــتم الــتـدريب
ـــســـرح فـــيـــهـــا عـــلى مـــســـرح الـــشـــارع وحتـــديـــدا (ا
درب ياسر دة  3 أسابـيع مع ا ـتخـفى) وتستـمر  ا
شاريع التنـموية والثقافية بجاليرى جراب  مدير ا
الــــتــــاون هـــاوس وســــيــــكــــون نـــتــــاج هــــذه الــــعـــروض
مــجــمـوعــة من الــعــروض الــتى ســوف تــعـرض عــلى

مقاهى حى الفجالة .
بـيـنـمـا تـنـظم اخملـرجة الـلـبـنـانـيـة زيـنـة كـيـوان ورشة
(my body ,,,on دة   5 أسـابـيع بعـنوان مـسـرحيـة 
ــمــثـل كــعــنــصـر ( stage وتــســتــخــدم فــيــهــا جــســد ا
ـــســــرحى وجـــاء رئـــيـــسـى من عـــنــــاصـــر الــــعـــرض ا
اخــتـيـارهـا لــهـذه الـورشــة عـلى حـد تــعـبـيــرهـا ألنـهـا
ـمـثل فى الـوطن الـعربى حتـديـدا يـجد وجدت أن ا
مشكـلة فى التـعامل مع كل تفـاصيل جسـده فهناك
الــبــعض الـــذى يــتـــعــامل مع جـــســده وكـــأنه جــزيــرة
مـنـعــزلـة عـنه والــبـعض يـتـعــامل مـعه بـحــيـاء شـديـد

قهى  مسرحية أخر الشارع من عروض مسرح ا
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ـمـثـل من وجـهـة نـظـر آن أوبـرسـفـيـلـد كـائن بـشـرى يـتـلـخص دوره داخل عـمـله فى صـنع > ا
ـكـنه أن يـكون حتـويالً تـامًا الـعالمـات وحتويل ذاته إلى عـالمات إال أن هـذا الـتحـويل ال 
ـسرحـية عمـلية عـنى ومن هنـا تصبح الـعمـلية ا ألن هنـاك دومًا جـزءًا يظل غيـر مكـتسب 

حتويل الكائن البشرى إلى نسق سينمائى.

ـسرحى مـؤكدة - > تـرى أوبرسـفـيلـد صعـوبـة فى عزل الـرمـز فى العـرض ا
ونـؤكـد مـعـهـا - أن أى عـنـصـر فى الـعـرض - ولـو كـان ضئـيـالً - هو جـزء فى
مجموعة يسـتخدم قنوات مختـلفة (بصرية وسمـعية) ويصدر عن مصادر

.( وسيقي مثل ا مختلفة (الضوء الفضاء الديكور ا
سرحي جريدة كل ا
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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

ركز القومى للمسرح حل تعي رئيس جديد للمركز. > تقرر جتميد أنشطة ا

السينوغرافيا فى ملف خاص

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

> اخملرج ماهر عبد اجمليد يستعد لتقد مسرحية «عفريت لكل مواطن» للكاتب لين الرملى خالل فبراير القادم.

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

لوحات العددمختارات العدد 
ى للفنان العا
سير لورانس
ا تيدا أ

األجنحة
مازالت
قادرة 
على
الطيران
 فى

بورسعيد 
صـ 14

 عن 
صورة
رأة  ا
وعالقتها
باآلخر

اقرأ 
صـ 12

 اقرأ
إجابات
مراد منير
اجلاهزة
التى ال تقر
بأى تقصير

صـ7

يحدث 
فى مسرح
الهناجر بعث
جديد لنص
من عالم
اخليال

 لعالم الواقع
صـ9

سكون ونسيج سرح ا  ا
الصور الشبحية نحو
مصطلح يحاول د. محمد
زيدان أن يستجليه صـ27

لوحة الغالف  ماذا حدث
لدوستويفسكى حينما
وقف هو واإلخوة

كارامازوف على خشبة
مسرح جامعة ع
شمس..صـ13

 من كتاب «فن االشتباك
مثل السيكودرامى ب ا

شاهدين» تأليف د. مدحت وا
ية الفنون 2005 أبوبكر - أكاد

شكالت مسرح قصور الثقافة مناقشة هادئة 
ــــؤلـــفـــ لــــضـــمــــان قـــاعــــدة كـــبـــيــــرة من ا
ــســـرحـــيــ وبـــالــتـــالى نـــصـــوص كــثـــيــرة ا

جيدة.
 يـتـم تـشـكـيل جلــنـة لـلـقــراءة بـكل فـرع من
الـفــروع الـثــقـافــيـة الــتـابــعـة لــلـهــيـئــة تـكـون

مهمتها:
ـــســـرحــيـــة من 1-  جتـــمـــيع الـــنــصـــوص ا

مؤلفى الفرع.
2 - قراءة هذه النـصوص واختيار اجليد

منها.
3 - رفع الـــنــصـــوص اخملــتــارة إلـى جلــنــة
ــســرح بــالــهــيــئــة وبــذلك الــقــراءة بــإدارة ا
تـخضع النصـوص ألكثر من جلنـة للقراءة

قبل إجازتها لإلنتاج.
ــــســــرحــــيـــة وكـــذلـك حتــــول الـــنــــصــــوص ا
الفائـزة فى مسابـقات الثـقافة الـعامة إلى

سرح. جلنة القراءة بإدارة ا
أرى أن هــــذا اإلجـــــراء يــــتـــــيح الـــــفــــرصــــة
لــــلــــحـــصــــول عــــلى عــــدد غــــيـــر قــــلــــيل من
الــنـصـوص اجلــادة واجلـيــدة تـكــون ركـيـزة

إلنتاج أعمال ذات خطاب درامى جاد.
إنـشـاء شـعب لـلـتـجـارب بـكل فـرع تـشـترك
فــــيــــهــــا وتـــتــــكــــامل كـل الـــشــــعـب الـــفــــنــــيـــة
والــثــقـافــيــة بــالـفــرع (نــادى األدب - نـادى
ــــوســـيــــقـى - الـــفــــنـــون ــــســـرح - فــــرق ا ا

الشعبية - الفنون التشكيلية.... إلخ).
إلنـــــتـــــاج جتـــــارب مــــســـــرحـــــيــــة مـن إبــــداع
الــرواد... وتـكـون مـن مـهـام هــذه الـشــعـبـة
اإلعداد لالحـتفـاالت اخلاصـة باحملـافظة

التى يتبع لها الفرع.
أن يرتـكز إنـتـاج هذه الـشعـبـة على رصـيد
ــوجـودة البس ا ــنــاظـر وا الـديــكـورات وا
ــادى من ــخــازن الــفــرع وعــلـى الــدعم ا

احملافظة إن وجد.
كل هـذه األفـكـار أتـصـور أنـهـا قـد تسـاهم
وارد سـرح بالهـيئة فى ظل ا فى تـطوير ا
ــتــاحــة دون احلــاجــة إلى واإلمـــكــانــيــات ا

تقليص عدد الشرائح.
وفق... والله ا

محمد بحيرى
مخرج مسرحى

أخـــصـــائى مـــســـرح بـــثـــقـــافــة
القليوبية

ــسـرحـى بـالــهــيــئـة تـمــر عــمــلـيــة اإلنــتــاج ا
: رحلت العامة لقصور الثقافة 

1 - مرحلة حتضيرية فنية وإدارية.
 2- مرحلة تنفيذية فنية وإدارية.

رحلة األولى: ا
وتشـمل اخـتيـار اخملـرج لـلـفرق وتـقد
ـقـايـسـات.... ويـطـلب ـشـاريع الـفـنـيـة وا ا
ــرحـــلــة من اخملـــرجــ تــقــد فـى هــذه ا
مـــشــــروع مـــحــــدد فـــيه الــــنص والــــتـــصـــور
الــكـامل إلخـراجه مـوضــحـاً فـيه اخلـطـاب
الـــــدرامى أمـــــاكـن احلـــــذف أو اإلضـــــافـــــة
وأماكن األغانى واالسـتعراضات وأسلوب
اإلخــــــــــــــراج... إلـخ ويــــــــــــــقــــــــــــــدم إلـى إدارة
سرح... ورغم منطـقية ومشروعية هذا ا

إال أن له سلبيات كثيرة منها:
 -1إنـهــا تـعـطى الـفـرصــة حملـتـرفى كـتـابـة
ـــشـــاريع عـــلى الــورق رغـم فــقـــدان عــدد ا
غـــيــر قـــلــيل مـــنــهم لـــلــقـــدرة عــلى حتـــقــيق
أحالمه وتـصوراته عـلى أرض الواقـع فهو
ــلك الــتـــكــنــيك وال اخلــبــرة الــعــمــلــيــة ال 
لك والعكس أيضا صحيح هناك من ال 
قـدرة على صـياغـة أحالمه نظـريا رغم ا
امـــتـالكه الــــقــــدرة واخلـــبــــرة والــــتــــكـــنــــيك

الالزم لتحقيق أحالمه.
 -2قــــد تـــغـــيــــر أرض الـــواقع والــــتـــجـــربـــة
الـعـمـلـيـة خـطـة اإلخـراج وأسـلـوب الـتـناول
كــلــيــة كـل مــا كــتــبه اخملـــرج فى مــشــروعه
ـشـروع إلى مـجـرد جـواز وبـذلك يـتـحـول ا
ــر به اخملــرج إلخــراج الــشــريــحـة مــرور 
ـشـروع عـلى اسم لــذا يـجب أن يـقـتـصــر ا
الـــنص واخلـــطــــاب الـــذى ســـيـــركـــز عـــلـــيه

اخملرج.
رحلة الثانية: مرحلة التنفيذ ا

الــهـيـئـة مـلــيـئـة بـالـكــوادر الـفـنـيـة واإلداريـة
وعــلى مـــســتــوى عــال من الـــكــفــاءة. ولــكن
يــبـقى أن يــتــفـهـم اجلـمــيع مــاهـيــة اإلنــتـاج

الفنى وطبيعته.
وأن تـوضع ضـوابط لـضمـان الـتـزامن ب

اآلليات الفنية واآلليات اإلدارية لإلنتاج.
لـذا يـجب إعداد الـقـائـم بـالـعـمل الـفنى
عن طــــريق إقــــامـــة دورات تــــدريـــبــــيـــة فى
آلــيـــات اإلنــتـــاج الــفـــنى حـــتى نــضـــمن فى
الـنــهـايـة خــبـرات مـتــخـصـصــة فى اإلنـتـاج
بـكل فـرع من فـروع الـثقـافـة عـلى مـسـتوى

اجلمهورية.

 2-المــركــزيـــة الــعــروض واتـــســاع نــطــاق
اخلــــــــدمـــــــة لــــــــيـــــــشــــــــمـل كـل مـــــــكــــــــان فى
اجلمهورية... بـينما عروض البيت الفنى
لــلـمــسـرح تــتـمــركـز فى الــعـاصـمــة وبـعض

الشواطئ.
وللحفاظ على هذه السمات:

ــيـ أوالً: يـجـب أن يـقــتـصــر دور األكـاد
فى مسرح الـهيئـة العامة لـقصور الـثقافة

على:
(الـــتـــخــطـــيط - الـــتـــدريب - اإلشــراف -

تابعة) ا
وتـتـرك كل عـنـاصــر الـعـمـلـيـة الـفـنـيـة بـيـد
الهواة (إخراج - تمثيل - ديكور ومالبس

- تأليف - موسيقى وأحلان.... إلخ).
ثانياً: احلفـاظ على اتساع نطاق اخلدمة
الـــتى يــقـــدمـــهــا مـــســرح الـــهـــيــئـــة الــعـــامــة

لقصور الثقافة.
ـؤكد أما قـضـيـة الكم والـكـيف فـإنه من ا
ـــنــــتـج وتــــنـــوعـه ســــوف يــــفـــرز أن زيــــادة ا
بــالـتــأكـيــد عــدداً ال بـأس به من األعــمـال
ــكن أن يـــلــقى عـــلــيــهــا ــتـــمــيــزة والـــتى  ا
الــضـــوء بــعـــد ذلك وتـــأكــيـــدهــا من خالل
هـرجانات وتـنظـيم برنامج إشراكـها فى ا
ـواقع الثقـافية لتنـقل هذه الـعروض ب ا

فى أنحاء اجلمهورية.

بـــامـــفــــلت الــــدعـــوة اخلــــاص بـــعــــروضـــهـــا
لــلـمـحـال الـتــجـاريـة الـكـبـرى نــظـيـر مـقـابل
ـــفـــتـــوح لـــهـــا مـــادى يـــورد فـى احلـــســـاب ا

والسابق ذكره.
3 - يـسمح بأسـلوب الـراعى الرسمى فى
اإلنـــتـــاج لــبـــعض الـــفـــرق طـــبــعـــاً بـــشــروط
حتددهـا الهـيـئة ويـتحـمل الـراعى تكـاليف

اإلنتاج.
4 - إقـامــة الـعـروض بــرسم دخـول رمـزى

فتوح للفرقة. حصيلته احلساب ا
ــســارح فى فــتــرات تـوقف  5 - تــأجــيـر ا
اإلنتاج (العروض) لـلقطاع العام واخلاص
برسم حتدده الهيـئة وفق طبيعة كل موقع
ـفــتـوح وتـدخل احلــصـيــلــة فى احلـســاب ا

سرح. للفرقة التابع لها ا
6 - عـمل بـروتـوكـوالت تعـاون فـى اإلنـتاج
ب الهـيئة والـشباب والـرياضة واجلـامعة

والتربية والتعليم.
 7- اســتــخـدام أســلــوب الــتــلــيــفـزيــون فى
تـــخــفـــيض نــفـــقــات اإلنـــتــاج وذلـك بــإلــزام
ـواقع بـتـصـنــيع بـانـوهـات ذات مـقـاسـات ا
(ستندر) تسمح بإعـادة تكوينها وتشكيلها
ـا وفق مــتــطــلــبــات الـعــروض اخملــتــلــفــة 
يـــــوفــــر مـــــســــتـــــقــــبـال فى شـــــراء خــــامــــات
جديدة... على أن يقوم بوضع مواصفات
هذه البانوهات والـتى تعتبر بنية أساسية
مـــجـــمــوعـــة مـــتـــخــصـــصـــة من مـــهــنـــدسى

الديكور.
8 - إقـــــامــــــة دورات تـــــدريــــــبــــــيـــــة فـى كل
ـقابل رمزى سرحـية  عـناصر الـعمـليـة ا

يدخل للحساب اخلاص للفرق.
 9 - الـسـمـاح بـقـبـول التـبـرعـات والـهـبات
من الــهــيــئــات اخملــتــلــفــة ورجــال األعــمــال
ودخـــول هــذه احلـــصــيــلـــة عــلـى احلــســاب

الفرعى واخلاص بالفرق.
قترحات كفيلة بتخفيض أعباء كل هذه ا
اإلنــتـــاج دون الــلـــجـــوء إلى تــقـــلـــيص عــدد
ــــمــــكـن أيــــضـــا أن الــــشــــرائح... بـل ومن ا
تـســاهم فى حل مـشــكـلـة الـتــجـهـيـزات فى

واقع. ا
ـيز مـسرح الـهيـئة الـعامـة لقـصور إن ما 
الثقافة عن البيت الفنى للمسرح أمران:
1 - مـسرح الهيئـة العامة لقـصور الثقافة

ملعب خالص للهواة.

ـسـرح هـو الـواجـهـة ـا ال شك فـيـه أن ا
احلـضـاريـة لـألمـة فـالـفـنـون بـصـفـة عـامـة
ـــــــرآة الـــــــتـى تـــــــعـــــــكس حـــــــضـــــــارات هـى ا

الشعوب.
ــســـرح فـى الـــهــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــقـــصــور وا
الثقافة يـلعب دوراً هاماً وخطيراً... ليس
ـتـنـفس الوحـيـد للـهـواة والذى فقط ألنه ا
ــارسـة يــعــطــيـهـم حـقــهم الــطــبــيــعى فى 

الهواية.
ولــكن لــكــونه يــغـــطى مــســاحــة كــبــيــرة من
ــــا له من تــــأثــــيــــر خــــريــــطــــة الــــوطـن... و
مباشر وقـوى فى صياغة الوعى اجلمعى
من خالل إعـادة صـيــاغـة الـواقع فى أطـر
أيـــديــولـــوجــيـــة وفــكـــريــة.... وهـــنــا تـــكــمن
ــــســــرح كـــوســــيــــلـــة مـن وســـائل خــــطـــورة ا

ؤثر. التعبير الفنى ا
وتـتــجــلى أهــمــيــته وأهــمــيــة الــتــفــكـيــر فى
تـطـويـره واالهـتـمـام به وبـدوره الـفعـال فى

اجملتمعات.
وللتـفكير فى تـطوير مسـرح الهيئـة العامة
لـقصـور الـثـقـافـة عـليـنـا أن نـنـاقش بـهدوء

سرح فى الهيئة. مشاكل ا
ـــــســــرح فـى عــــدة وتـــــتـــــلــــخـص مــــشـــــاكل ا

متقابالت نلخصها فى اآلتى:
شرائح كـثيرة - مـيزانـيات / مواقع كـثيرة
- أمـاكن مخصصة قـليلة وغـير مجهزة /
ــيـــون - هــواة / الـــكم - الـــكـــيف / أكـــاد
آلــــــيـــــات إنــــــتـــــاج فـــــنـى - آلــــــيـــــات إداريـــــة
(عــراقــيل) / خــطـاب مــرجــو - اخلــطـاب
الفـعلى/ مـنتج فـنى مرجـو - واقع اإلنتاج

الفنى.
ـــتــقـــابالت الـــســابق ذكـــرهــا وبــتـــأمل كل ا
ـــشــاكـل تــكـــمن فى نـــخــلـص إلى أن أهم ا

يزانيات). ادى (ا التدبير ا
وحــلــهــا ال يـأتى بــتــقـلــيص عــدد الــشـرائح
ـسـرحيـة فـهذا احلل يـتـعارض أصال مع ا
الـرسـالـة األسـاسـيـة لــلـمـسـرح فى الـهـيـئـة

العامة لقصور الثقافة ويقلص دوره.
ـشــكـلـة ولــكن هـنــاك حـلـول كــثـيـرة لــهـذه ا
تتوافق مع اإلبقاء على عدد الشرائح كما

هى نطرح منها:
 1- فـــــتح حـــــســـــاب خـــــاص (فـــــرعـى من
حـسـاب الـهـيـئــة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة)

باسم الفرقة األم فى كل محافظة.
2 - يـــــســــــمح لــــــلـــــفــــــرق بـــــاإلعـالن داخل

محمد بحيرى

سرح   تابع شباب ا
وهم يطالبون د. أشرف
زكى بالتدخل حلل أزمة

النصف أجر.. صـ8

 هل يستطيع نظام اإلنتاج
سرح شترك حل أزمة ا ا
العربى.. عبدالسالم إبراهيم

يعرض لتجربة بريطانية صـ23

 مراد منير :
سرح الذى  ا
أعرض عليه ال

يتيح لى سوى %60
من طاقته اإلنارية

صـ7

يا من حتبون الهواة وتقدرون جتاربهم..

مسرحيات
 لم يصبها الدور!

السادة القائمون على جريدة «مسرحنا»
حتية طيبة وبعد

نيا شاعر عامية ومؤلف مسرحى وأود أن أسألكم عن إمكانية أنا اسمى محمد عبد الصبور من ا
ـسرحيـة التى سبق عـرضها فى قـصور الثـقافة والتى مشـاركتى فى جريـدتكم األسبـوعية بـأعمالى ا
عنى ـقاالت أخرى أكتبها. وا لم يسـبق لها العرض كما أسأل عن إمكـانية مشاركتى فى جريدتكم 
ـشـاركـة من خالل إرسـال هــذه األعـمـال بـواسـطـة ـشــاركـة هـو إمـكـانـيــة ا فى الـسـؤال عن إمــكـانـيـة ا

وقرة. البريد اإللكترونى لتنشر فى صفحات جريدتكم ا
كن. أرجو إفادتى فى ذلك بأسرع وقت 

نيا محمد عبد الصبور - ا
يل «مسـرحنا» ونحن مكن إرسال مـساهمـاتك على إ > الشاعـر محمد عـبد الصبـور بالطـبع من ا
ـسرح وتـولى عنـاية خـاصة بـالكـتاب الذين نـرحب بهـا فـ «مسـرحنـا» تفتـح صفحـاتهـا لكل عـشاق ا

ينتمون ألقاليم مصر.. مرحبا بك شاعراً وكاتباً للمسرح.

موقعكم.. هو الواقع
«فى األرض»!

السادة القائمون على جريدة «مسرحنا»
حتية طيبة وبعد

لـفت نـظـرى الـعـنـوان الـرئـيـسـى الـذى وضـعـته اجلـريـدة فى الـصـفـحـة األولى من الـعـدد 76
ـمـثلـون فـوق الـسن» واحلق أنه عـنوان نص العـنـوان هـو: «قـفة مـراد مـنـير.. اإليـقـاع واقع وا
دال ولكننى كنت أتمنى أن تلتفتوا إلى أن آخر «واقع» يخص «مسرحنا» هو موقع اجلريدة
عــلى اإلنـتــرنت.. هــذا فى احلق هــو «الــواقع» قـبـل أى شىء آخـر إنـه مـوقع وهــمى يــعـرف
وقع الواقع.. تـصميمه سيئ.. ومعلوماته غير كافية وأما ذلك كل من يحاول الدخول إلى ا
عن الـبـطء الـذى يـتــسم به فـحــدث وال حـرج.. هل جتــرءون اآلن عـلى كـتــابـة عــنـوان - عـلى

وقع واقع?! ط عنوانكم األول - تعترفون فيه بأن ا
أسامة عادل  - اجليزة

 فاطمة رشدى
خريجة مسارح
روض الفرج حينما
كان فى روض

الفرج مسارح صـ29

سرح هل أصبح ا
صرى عاجزاً حتى ا
عن إغراء أنصاف

اجلمهور..
 تابع إجابة

 مدحت يوسف صـ5

مــشـــاهــد تـــبــدو
فــى الـالزمــــــــــــــان
والـالمــــــــــــكــــــــــــان
بـــحـــيـث تـــصـــلح
لـلتـعبـير عن كل
األزمـــــــــــــــــنــــــــــــــــة
الـــــــســــــــابـــــــقـــــــة
واحلـــــــــالــــــــيــــــــة
فـــقــاعـــة احلــكم
وكــرسى الــعـرش
وخـــــــــــالفــــــــــه ال
يـــــــــــــــــــــزاالن فــى
ـشاهد مـخيـلة ا
بـنفس الـتـكوين
الـزخرفى فقط
نـقف مــعه عـنـد
ال مــــعـــقــــولــــيـــة
ـــــــلك ســــــريـــــــر ا
والــــــــذى صــــــــمم
عـــــــلى ظـــــــهـــــــره
بــهـــلـــوانًـــا بــدون

رأس.
فوتوغرافيا حازم شبلاقرأ صـ11-10
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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

  االثن 1 ذو  القعدة  1429هـ  29  ديسمبر  2008

«رجل القـلعة».. هل تـذكر هذا الـعرض? أكيـد تذكره
حـتى لـو كـنت مـثـلى طـريح الـفـراش وحـرارتك فوق
األربــعــ ومن شـدتــهــا دخــلت فى دور «خــطــرفـة»..

تماماً مثل بطل هذا العرض فى أيامه األخيرة.
رجل القـلـعـة من الـعـروض احملـترمـة نـصـاً وتـمـثيالً
.. هذا العرض من إنتاج 1998 لكنه مازال وإخراجاً
مــسـتــمـراً حـتـى الـيـوم.. يــغـيب كــام شـهــر ثم فـجـأة
يطـلق تـوفـيق عبـد احلـمـيد حلـيـته ويـتم استـئـناف
العرض.. مرة فـى القاهرة وأخرى فـى األسكندرية..
ـكـن تـعـتــبـر دوالـيك «مــرة بـعـد وهـكــذا دوالـيك.. 
ـكن تـعـتـبـرهـا مـرة» كـمـا ورد فى مـعـاجم الـلـغـة و
ـكن تـعـتـبـرهـا «الـدوالى» الـتى تـظـهـر «دواء لك» و
فى الــســـيــقــان من كـــثــرة الــوقـــوف.. حــرارتى فــوق

ريض حرج. األربع وليس على ا
لـــسـت ضـــد اســـتـــمـــرار عـــرض مــــســـرحى كل هـــذه
السنـوات.. هناك عروض تـقدم فى إجنلتـرا وأمريكا
منـذ أكثر من 40 عامـاً.. عشـر سنـوات ليـست كـثيرة
عـــلى عــــرض كـــتب نـــصـه أبـــو الـــعال الــــسالمـــونى
ـنعم وقـام ببـطولـته فنان فى وأخـرجه ناصر عـبد ا
ـاذا اإلصرار على حجم تـوفيق عبـد احلمـيد.. لكن 
الـقــاهـرة واألســكـنــدريـة فــقط.. عـرض نــاجح مـثل
نيا اذا ال يشـاهده أهالى سوهاج أو ا «رجل القلعة» 
أو قــنــا.. هــنــاك مــســارح جــيــدة فى هــذه األقــالــيم
وهـنـاك جـمـهـور مـتــعـطش لألعـمـال الـتى من هـذه
ـهم أن يطـلـعوا الـنـوعـية.. وهـنـاك مـسرحـيـون من ا
عـلى هـذه الـتـجـارب حيـث إن الـفـرصة ال تـتـاح لـهم

جميعاً للحضور إلى القاهرة وارتياد مسارحها.
الـبـعض يـقـول إن تـوفـيق عـبـد احلـمـيـد صـار جنـماً
اآلن ومـن الــصــعـب أن يــقــضى 15 أو 20 يـــومــاً فى
الـصـعيـد نـظراً الرتـباطه بـالـتصـويـر فى مسـلسالت
تــلـيــفـزيــونـيــة وغــيـرهــا.. طـبــعـاً أنــا أبــصم لـفــكـرة
جنـــومــيــة تــوفــيق عــبــد احلـــمــيــد بــالــعــشــرة وهــو
يـــســتــحـــقــهــا مـن زمــان وال أســتـــطــيع أن أطـــالــبه
سلسل فى مـقابل عرض مسرحى فى بالتضـحية 
األقــالـيم هــذا كالم فـارغ وال يـصح أن يــقـوله عـاقل
.. لـكن أكــيـد حــتى لـو كــانت حــرارته فـوق األربــعــ
تـوفـيق عـبد احلـمـيد لـيس مـحـجوزاً 365 يـوماً فى
الـعـام.. أكــيـد هــنـاك فـتــرات يـكــون فـيـهــا مـتــفـرغـاً
ـكن خـاللهـا الـقـيـام بـجـولـة فى صـعـيد لـلـمـسرح 
مصر.. الـلهم إال إذا كان هـواء األسكندريـة موصوفاً
ـاذا ال لــلــعــرض فى حـالــة انــتــقـاله مـن الـقــاهــرة 
ـفروض أن تـتـحـرك هـذه الـعـروض إلى األقـالـيم.. ا
هـنــاك بـروتـوكـوالً بـ هــيـئـة قـصـور الــثـقـافـة وبـ
الــبـيت الـفــنى لـلـمــسـرح يـقــضى بـتــبـادل الـعـروض
بينهما.. أرجو أن تكون صالحيته مازالت مستمرة..
وأرجو أن يتم تـنفيـذه فى أقرب فرصـة ويا ريت نبدأ
بـ«رجل القـلعة» الـذى سيذهب إلى األسـكندريـة بعد
أيام فى عز الثلج.. الصـعيد أرحم وأكثر دفئاً.. وفيه

أيضاً ما حتبون!!
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رايا تصور جمالى جديد.. حمام سباحة  محاط با

سرح العائم على خشبة ا

مصمم الديكور هرب من كآبة الرمادى إلى مرح األحمر

ـــا - ســـيـــرى جـــمـــهــور لـــلـــمـــرة األولى - ر
ـــســـرحى «يـــا دنـــيـــا يــا حـــرامى» الـــعـــرض ا
ـسـرح الـعـائم حـمـام سـبـاحـة عـلى خـشـبـة ا
«فـاطـمـة رشـدى» فى مـشـهـد تـدور أحـداثه
فى إحدى القرى السياحية الفاخرة جداً.
ــغــامــرة.. حتــدث مــصــمم ــشـــهــد / ا عن ا
الــديــكـور د. مــحــمــود ســامى لـ«مــســرحــنـا»
ـسرح قائالً: قـمنـا بـ«مد» مـساحـة خشـبة ا
ـــشــــهـــد ووضـــعـــنـــا حـــمـــام من أجل هـــذا ا
الـسبـاحـة عـلى اخلـشبـة بـحـثـاً عن «صورة»

ا تكون غير مسبوقة. يزة ر
وأضــاف: من أجـل رؤيــة اخلــشـــبــة وحــمــام
الـسبـاحة بـشكل واضح حـتى فى الصـفوف
األخـــــيــــرة وضـــــعــــنــــا مـــــرايــــا عــــلـى جــــوانب
اخلـشبة بـزوايا معيـنة تسـاعد على وضوح

الصورة.
حمام السباحة ليس هو اإلضافة البصرية
الوحيـدة فى العرض الذى رفع الستار عنه
هـذا األسبوع فـهناك أيضـاً تغيـير جوهرى
سرح الـذى حتول لونه من احتاج حـائط ا
الـرمـادى إلى األحــمـر وهـو الـتــغـيـيـر الـذى
يــفـسـره د. مـحـمـود سـامى بـأنه كـان يـرغب
ـكان فى إضـافة «دفء» و«حـميـمـية» إلى ا
مــــــشــــــيــــــراً إلى أن مــــــســــــارح أوربــــــا حتـــــول

معظمها إلى اللون األحمر.
وقــال سـامـى إنه وجــد فى الــلــون الــرمـادى
كآبة ال تتناسب وأجواء العمل الذى يفيض
مرحاً وكومـيدياً. البحث عن أفـكار بصرية
مبـتكرة واالسـتقرار عـليهـا بعد الـتشاور مع
اخملرج لـم يسـتغـرق - باعـتراف د. مـحمود
ســامـى - وقــتـاً طــويـالً ولــكن الــتــنــفــيــذ هـو

فى اللون الرمادى كآبة ال تتناسب و أجواء
العمل الذى يفيض مرحاً وكوميديا

ΩÉeEG áª°ùf

 «الباب اخللفى »
 و« الفاكهة احملرمة»
نصان داخل العدد

سرح  عمال الديكور أثناء تنفيذ حمام السباحة على خشبة ا

ـــتـــبـــادل فى الـــتـــعـــامل بـــ فـــريق الـــعـــمل ا
. جنوماً وفنان وفني

الـذى اسـتـغـرق وقـتـاً ومـجـهـوداً مـرعـباً عـلى
حــــد تــــعـــــبــــيــــره وإن خــــفـف من عبء هــــذا
اجملهود - كـما يقول سـامى - أجواء العمل
الـــتـى ســـادهـــا الـــود وروح األســـرة والـــرقى

الية لعام 2008 نح ا الصندوق العربى  يعلن أسماء الفائزين با

 «سى على وتابعه قفة» .. فن إهانة ألفريد فرج

رجل القلعة

عـماد الـدين مـحرز - مـصـر جبـير
ــــــلــــــيــــــحـــــان - مــــــفــــــضى حــــــمــــــود ا
ـنـح فى مـجـال الـســعـوديـة. وفــاز بـا
ــــوســـيــــقى كـل من: ســـالـم جـــريس ا
الـــــنــــحــــاس-األردن عـــــمــــرو صالح
عــبـد الـعــزيـز بــيـومى- مــصـر عـلى

عبدالله فجر- العراق.
أمــــا مـــنح الــــصـــنــــدوق الـــعــــربى فى
مـجال اإلنـتاج الـسيـنمـائى فقـد فاز
بــهــا: عـلــيــاء أرصــغــلى- فــلــســطـ

مــاهــر أبــو ســمــرا- لــبــنــان هــالــة 
لـطفى- مـصر  لـيـانة عـبد الـرحيم
بـدر- فــلـسـطــ سـمـيــر عـبـدالـله-
مـصــر عالء حــلــيـحـل- فـلــســطـ

ســيـــنـــمــا وذاكـــرة -اجلـــزائــر مـــيــار
الـرومى- سـوريــا مـنـظـمــة الـتـجـمع
ـقـراطـيـة – الـثـقـافـى من أجل الـد
ــلــكــيــة كــربالء- الــعــراق الــهـــيــئــة ا
لألفالم- األردن  مـسـرح احلـرية-
فــــلــــســـطــــ حــــيـــدر خــــلــــو بـــارح -

ر-السودان.  العراق صالح ا
وأعـــلـــنت إدارة الـــصــنـــدوق الـــعــربى
ؤتـمر عن لـلثـقافـة والـفنـون خالل ا
البدء فى اإلعالن عن تـلقى طلبات
ــنح لــعــام 2009 بــدايــة من مــارس ا

القادم.

عـــقــــدت إدارة الـــصـــنـــدوق الـــعـــربى
لـلـثـقـافـة والـفـنـون مـؤتـمـرا صـحـفـياً
ــــــــاضـى لـإلعـالن عن األســـــــبــــــــوع ا
ـــالـــيـــة ـــنح ا أســـمـــاء الـــفـــائـــزيـن بـــا
اخملـصـصــة لـلــفـنــانـ والـكــتـاب فى
دورة هذا العام 2008 وهى السنة

الثانية من عمل الصندوق.
ـــــنح جـــــاءت أســــمـــــاء الـــــفــــائـــــزين 
الــــصـــــنـــــدوق فى مــــجـــــال الــــفـــــنــــون
األدائـيـة كالـتـالى أميـر نـزار زعبى-
فــلــســطـ لــيــلى حــسن سـلــيــمـان-
مـصــر مــســرح الـنــزهــة احلــكـواتى
ـــــــســــــرح الـــــــوطـــــــنى ـــــــعــــــروف بـــــــا ا
الــفـــلـــســطـــيــنـى-فــلـــســـطــ مـــاريّــا
كـــريـــســتـى- لــبـــنـــان أدهم مـــحـــمــد
مـــحــــمــــد حـــافظ - مــــصـــر خــــلـــود
نـاصر- لـبـنان نـعـمة نـعـمة- لـبـنان

. فرنسوا أبوسالم – فلسط
وفى مـجال نـشـاط الـتـعـاون الـعربى
فــــازت بـــروآكــــشن فــــيـــلم - شــــركـــة
عــروة الـنـيــربـيــة وشـركــاه - سـوريـا
بــســام الــبــارونى- مــصــر تــعــاونــيــة
عــــــــمـــــــان لألفـالم- األردن الـــــــيـــــــد
الـــــعــــلـــــيــــا- الـــــســــودان شـــــاشــــات-
فــلـــســطـــ اجلــمـــعــيـــة الــلـــبــنـــانــيــة
ـسـتـقـلـة  –مـتـروبـولـيس لـلـسـيـنـمـا ا
ســيـــنـــمــا- لـــبـــنــان الرا اخلـــالــدى 
وشـهيـرة عيـسى- مـصر/فـلسـط
شركة إيـقاع األردن للفنون-األردن
إســــمــــاعـــــيل مــــحـــــمــــد إســــمـــــاعــــيل

الـنــاظـر- مــصـر جتــمع الــبـاحــثـات
الــــلـــــبـــــنـــــانــــيـــــات- لـــــبـــــنــــان  رواق-
.   أمـا أســمـاء الــفـائـزين فــلـسـطــ
ــنح الــصــنـدوق الــعــربى لــلــثــقــافـة
والفنون فى مجـال الفنون البصرية
فـــهـم: هـــدى أبـــو فـــارس - لـــبـــنـــان
اجلـــمـــعـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيــنـــيـــة لـــلـــفن
ـــيـــة الــــدولـــيـــة ــــعـــاصـــر/ األكــــاد ا
لـلـفـنـون- فـلـسـطـ ر القـاضى-
الــــــعـــــــراق يــــــزن مــــــحـــــــمــــــد غــــــازى
اخلـــلـــيـــلى- األردن االحتـــاد الـــعــام
- لـلفـنانـ الـتشـكيـلـي الـسودانـي
الــســودان جـمــعــيــة إبــداع لــتــطــويـر

ــــرئى بـــالــــوسط الــــعـــربى - الــــفن ا
رابـطة الفـنانـ التـشكيـليـ العرب
-فـلـسـطـ مـنـيـرة الـصـلح- لـبـنان
رولى حــلــمـى حــلــوانى- فــلــســطــ

/ - فـــــلـــــســـــطــــ طـــــارق الـــــغـــــصـــــ
الـكـويت. وفى مـجـال األدب فاز كل
مـن: فــــــــــــــيـــــــــــــصــل حـــــــــــــسـن دراج -
فــلــســطـ هــيــثم مــحـمــد إبــراهـيم
ســــرحــــان - األردن عــــمــــاد الــــدين
مـوسى –أبابـيل - سـوريا مـؤسـسة
غــسـان كــنـفــانى الــثـقــافـيــة- روضـة
تأهـيل األطفال - لـبنـان/فلـسط

ـــغـــرب ســـامـــيـــة ســـنـــاء شــــدّال - ا

¿É°ùM ∫OÉY نح  مسئولو الصندوق العربى أثناء إعالن أسماء  الفائزين با
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 «سى على وتابعه قفة» .. فن إهانة ألفريد فرج «سى على وتابعه قفة» .. فن إهانة ألفريد فرج «سى على وتابعه قفة» .. فن إهانة ألفريد فرج «سى على وتابعه قفة» .. فن إهانة ألفريد فرج «سى على وتابعه قفة» .. فن إهانة ألفريد فرج

 النصف أجر ..
أزمة تهدد
مسرح الدولة

 النصف أجر ..
أزمة تهدد
مسرح الدولة

 النصف أجر ..
أزمة تهدد
مسرح الدولة

 النصف أجر ..
أزمة تهدد
مسرح الدولة

 النصف أجر ..
أزمة تهدد
مسرح الدولة

 النصف أجر ..
أزمة تهدد
مسرح الدولة

 مراد منير: 
فايزة كمال.. 

الوحيدة التى 
تصلح لدور أميرة
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