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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

  االثن 29 من احملرم  1430هـ  26  يناير 2009

نص الـعرض ليس مـهمًا فى حـد ذاته.. نص دايس عليه
الـقـطر.. أحتـدث عن عـرض "بـانـوراما جنـيب مـحـفوظ"
ـعـهد الـذى قـدمـته مـجـمـوعـة من طالب سـنـة ثـالـثـة بـا
عهد ال أغلق الله سرحيـة على مسرح ا الـعالى للفنون ا
له بـابًا وال شباكًا وأبـعد عنه الفاشـل وأرباب السوابق!!
الـنص عـبــارة عن مـشـاهــد من أعـمـال جنــيب مـحـفـوظ
سرح يتم الـربط بينها ببعض الـتى قدمتها السيـنما وا
ــعــلــومــات عن هــذا األديب الـكــبــيــر.. لــو فـصــلت نص ا
الـعرض عن الغـرض الذى قُدم من أجـله ال بد ستـظلمه
كـثيـرًا وترفع قـضيـة على من أعـده.. أما لـو تفـهمت أنـنا
أمـام امـتـحــان فى الـتــمـثـيل لــهـؤالء الـطالب فــسـنـقـدم
الـشكـر للـمـعد الـذى أتاح لـزمالئه الـفرصـة الستـعراض
مـواهبـهم فى الـتـمـثيل.. شـكـرًا يـا معـد.. وعـفـوًا أننى ال

أعرف أسماء من شاركوا فى العرض.. 
ــشــرف هــو د. أحــمــد عــبــد الــهـادى ال أعـرف ســوى أن ا

فشكرًا له ولتالمذته.
أشـكـرهم ألنــنى اسـتــمـتـعت فــعالً بـأداء هــذه اجملـمـوعـة
عـهـد.. بسم الـله ما شـاء الله.. هل ـوهوبـة من طالب ا ا
هـناك مـواهب مـوازيـة فى قسم الـدرامـا والنـقـد? يا ريت
ألن الـنقـاد غـير مـتـوفرين بـاألسـواق حالـيًـا خاصـة بـعد

السابعة مساء!!
شـاهـد التى سـر االستـمـتاع أنـنـا جمـيعًـا نـكاد نـحـفظ ا
عد كـان ذكيًا بـالفعل فى اخـتيار هذه قـدمها الـطالب.. ا
ـمثل.. ـشاهـد حتـديـدًا.. مشـاهـد كـاشفـة إلمـكانـيـات ا ا
ثـلون كبار يكفى أن ـرات وقدمها  شـاهدناها عشرات ا
من بـينهم داهـية اسـمه صالح منصـور وفنـانة فى حجم
سـناء جميل أو شادية أو فـنان فى حجم عمر الشريف أو

شكرى سرحان أو كمال الشناوى أو غيرهم.
ــشـرف طــبــعًـا - كــانـوا الــطالب - وأكــيــد بـتــوجــيه من ا
عـنى الـفنى - فى مـعظم مـدرك لـذلك فانـحـرفوا - بـا
ـمـثـلون ـشـاهـد عن سـكك األداء الـتى تـبـنـاهـا هـؤالء ا ا

العظام.
خـذ عندك مثالً مـشهد صالح مـنصور وسـناء جميل فى
بـداية ونهاية بعـد أن خدعها وسلبـها أعز ما تملك.. عن
كنه نـفسى أكاد أتصور أنه ال أحد سـوى صالح منصور 
ـشــهـد لـطـشـنى ـشـهـد.. الــكـابـ الـذى أدى ا أداء هـذا ا
بـأدائه.. سـكــة مـخـتــلـفــة تـمـامًــا تـنم عن مــوهـبـة ووعى

أكدتهما مشاهد أخرى أداها نفس الطالب.
هـذا مـجـرد مثـال حـتى ال يـغـضب اآلخـرون.. اجملـمـوعة
كـلها تفرح مع اسـتثناءات بـسيطة.. هنـاك طالب يحتاج
إلى تـغيـير جـهـاز النـطق.. ال أعرف هل يـجدى الـتدريب
مـعه أم أن حالـته مسـتـعصـية.. ال بـأس إذا لم ينـفع معه

التدريب يشتغل مخرج.
أظـن أن هــذا الــعــرض كـــان ســيــخـس كــثــيـــرًا لــو قــدمه
ـعـهـد.. أرجـوكم ال الـطالب فى مـكـان آخـر غـيـر مـسـرح ا

عهد أمانة فى أعناقكم. عهد.. مسرح ا تنسوا مسرح ا
حـاولة اغـتيال أطـرف ما فى األمـر أن العرض يـنتـهى 
ـمثـلون: االعتـداء على جنيب جنـيب محفـوظ.. فيردد ا
مــحــفـوظ اعــتــداء عـلـى مـصــر.. اعــتـداء عــلى الــنـيل..
اعــتــداء عــلى األهــرامــات وهــكــذا.. أحــد الــطالب ســأل
بــبــراءة يـحــسـد عــلـيــهــا هـو فى حــد كــان اعـتــدى عـلى

الراجل? قلت: تبقى انت أكيد فى قسم دراما!!
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بالغــة التشكيـل

عهد شباك ا

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡ليلة عُرس» نص» 
مسرحى لـ سعيد حجاج
عن رواية يوسف أبورية

صبحى السيد

سرح العربى وتصريف الفعل الناقص ا

 عبدالعزيز مخيون:
سرح ينجح فى مصر ا

 ألن شعبنا «بتاع كالم»

صرى فاروق حسنى  اللوحة للفنان ا

ـعــرض الـتـشــكـيـلى لــلـفـنـان فــاروق حـسـنى هــذا الـعـام من ذلك يـأتى ا
اط االعتيادية للقراءة ًا سـحريًا يتجاوز به األ النوع الذى يصنع عا
التـشـكيـليـة كمـا يتـجـاوز احملاكـاة التـقلـيـدية فى وضع األشـكال داخل
وج رة  طّرد هذه ا شـحونة بالشجن العاطفى ا اللوحة فلوحاته ا
بــخـبـرة تـدفع بـاألفـكـار الـثـائـرة فى وجـه اجلـمـود الـنـمـطى لـيـصل إلى
وسيـقى باألذن فى طريقـها للـعقل كما غذاء الـوجدان مثـلما تفـعل ا
يـحــطم حــواجــز األفــكـار ويــخــرجــهـا من أســرهــا بــاسـتــخــدامه ألــوانـا
ناصـعة دافـعًا بهـا فى عمـليـة ذهنيـة وجدانـية فى محـاوالت مسـتمرة
ــشـحــونــة داخـله لـلــوصــول إلى جـوهــر الــتـأمـل واالنـطالق بــأدواته ا
ـزوجــة بـروح وحس ـاديــة عـلى ســطح الــلـوحــة  ومــصـاغــة بـأدواتـه ا
وثـقـافـة الـفـنـان الـذى يـتـجـاوز احملـاكـاة الـتـمـثـيـلـيـة والـواقـعـيـة إلى أفق
ـتـطيـا صـهوة أفـكاره أرحب وأوسع بـارتيـاد آفـاق التـجـريد الـرحـبة 
هادفًـا إلي مـوضوعه الـتشـكيـلى بـأقل العـناصـر التـشـكيـليـة فى بالغة
وعـمق كـبـيـرين يـفـتـحـان اجملـال للـمـتـلـقى بـأن يـنـطـلق بخـيـاله إلى أفق
غـيـر مـحـدود بــتـفـاصـيل تـقـريـريـة. إن هـذا الـنـوع من الـفـنـون الـراقـيـة
يحتاج إلى استعداد للتلقى فهو فن تفاعلى ينطلق من جُماع ثقافات
تـتضـمن األبعـاد االجـتمـاعيـة والثـقافـية والـفـنيـة فهـو فن يعـتمـد على
االخــتــزال والـــتــركــيــز لــذلك يـــتــطــلب مــســتــوى مـــعــيــنًــا من احلــضــور
سـاهمة واإليجابية واالسـتقراء التخيلى إلثـارته كثيرًا من األسئلة وا
والـدالالت والرموز فهو دائمًـا بحاجة إلى فك الشـفرات لكونه دافعًا
للـمجابـهة واحلوار كـما أن هذا الـفن يلغـى االفتراضـات األولية حول
ـرئــيـة ودالالتــهـا الـعالقــات الــديـنــامـيــة بـ عــنــاصـر الــشـكل الــفــنى ا
عـنويـة التـقلـيدية لـينـطلق بك إلى مـا وراءها لـتبلـغ أقصى مدى من ا
ــثــيـر لــلــفــكــر لــذلك ال تــقـرأ هــذه األعــمــال دون اســتــعـداد اخلــيــال ا
ـتـفـاعل مـعـهـا بـالـغـربـة وعدم لـلـتـفـاعل مـعـهـا فـهى قـد تـصـيب غـيـر ا

الفهم.
عرض للفنان فـاروق حسنى جتده يعتمد بشكل أساسى على فى هذا ا
عــــدد مـــحـــدود من األلـــوان تـــنـــحــــصـــر فى األزرق واألحـــمـــر واألصـــفـــر
ـثل اخـتزاالً يـتـطلب بـاإلضـافة إلى الـلـونـ األبيض واألسـود وهـو ما 
مــهـــارة الــســمـــو فى بــنـــاء الــعــمـل الــتــشـــكــيـــلى فى حــواراتـه ومــداخالته
ثلث بعد حتليلها ربع وا ساحة وا للعناصر الهندسية األولـية للخط وا
ـثـالى بـاحـًثـا عن انـسـجام ـنـطق ا وطـرحـهـا فى تـفـاعل مـثيـر لـلـنـقـاء وا
ـتـلـقى ويـتـحـقق ذلك وتـنـاغم يـشـمل فـراًغـا ال حـدود له إال فى خـيـال ا
وفق مردود هذه العالقات اإلنشائية فى خياله كمتلق لديه القدرة على
وضوعات ال رؤية هذا التـفاعل اللونـى الذى يستـحضر معانـى ورموزًا 
ا هى مـجـرد مـحركـات دافـعـة لقـوة األفـكار تـنـتمى لـلـواقع الـقـريب وإ
الـداخــلـيـة والـعــوالم الـروحـيـة الــكـامـنـة داخـل الـنـفس شـريــطـة أن يـكـون
ــركــزة ــعـــادالت ا هـــنــاك دافع لـالســتــثـــارة والــتـــفــاعـل من خالل تــلـك ا
كثفـة لتضـغط على محـركات بعـينها يـنطلق مـعها اخلـيال اخلصيب وا
ـتجـددة واخملـتلـفة بـاختالف احملـمل بتـوارد وتدافع األفـكـار اخلالقة وا
ـعادالته وكمـيائيـاته اخلاصـة والتى حتكم تـفاعله تذوق وفـًقا  تلـقى ا ا

مع مضمون اللوحة الال محدود.

عهد عهدشباك ا عهدشباك ا عهدشباك ا عهدشباك ا عهدشباك ا عهدشباك ا عهدشباك ا عهدشباك ا عهدشباك ا شباك ا

عرض اجلديد لفاروق حسنى فى ا

 ورش تمثيل وإخراج 
لشباب النوادى استعداداً 
وسم مسرحى ساخن

 ورش تمثيل وإخراج 
لشباب النوادى استعداداً 
وسم مسرحى ساخن

 ورش تمثيل وإخراج 
لشباب النوادى استعداداً 
وسم مسرحى ساخن

 ورش تمثيل وإخراج 
لشباب النوادى استعداداً 
وسم مسرحى ساخن

 ورش تمثيل وإخراج 
لشباب النوادى استعداداً 
وسم مسرحى ساخن

 ورش تمثيل وإخراج 
لشباب النوادى استعداداً 
وسم مسرحى ساخن

 عبدالعزيز مخيون:
سرح ينجح فى مصر ا

 ألن شعبنا «بتاع كالم»

 عبدالعزيز مخيون:
سرح ينجح فى مصر ا

 ألن شعبنا «بتاع كالم»

 عبدالعزيز مخيون:
سرح ينجح فى مصر ا

 ألن شعبنا «بتاع كالم»

 عبدالعزيز مخيون:
سرح ينجح فى مصر ا

 ألن شعبنا «بتاع كالم»

 عبدالعزيز مخيون:
سرح ينجح فى مصر ا

 ألن شعبنا «بتاع كالم»
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> لسـنوات طـويـلة مـنذ ديـسمـبر 1985 حتى ديـسمـبر 1991 وفى العـام الـسابق لـهذا الـتاريخ
ـسرح اإلجنليـزى يتغيـر بعنف; ألن الدنيـا كلها كـانت تتغيـر بنفس احلدة: كان األخير كان ا
هـنـاك عـالم قد يـنـهـار وآخـر يقـوم مـكـانه. كـانت تلك سـنـوات سـقـوط االحتاد الـسـوفـيتى

والكتلة الشرقية كلها.

سرح اإلجنلـيزى يتمـتع بحيويـة غريبة تـبدأ من إقدامه الدائم > ا
على إعادة النـظر فى الكالسيـكيات الشـكسبيـرية مثالً إلى تقد
ها وحديثها إلى تقد الكتّاب اجلدد ى قد سرح العا نصوص ا

الذين يواصلون الظهور موجة فى إثر موجة.
سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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فى أعدادنا القادمة 

مثل الشاب إسالم البشبيشى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «درب عسكر» تأليف د. محسن مصيلحى وإخراج عادل حسان لفرقة قصر الفيوم. > ا

غربى قراءات فى عروضه ونصوصه وأهم ناشطيه سرح ا  ا
اريونيت» بنادى مسرح قصر ثقافة اجليزة. > اخملرج الشاب منير يوسف يقوم حاليا باإلعداد لتقد مسرحية «ثورة ا

لوحات العددمختارات العدد 
 للفنان
صرى  ا

فاروق حسنى

 من كتاب أضواء اجلانب اآلخر
ظواهر نهاية القرن العشرين فى

الدراما اإلجنليزية تأليف: د.
محسن مصيلحى - الهيئة العامة

لقصور الثقافة 2004 

يوسف وهبى ابن الباشا الذى سرقه التمثيل

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

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم األخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

صـالح صـــــــــبـــــــــرى 
هــشــام عــبــدالــعــزيـز

اجلرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 البوفيه
راوحة وا

ب
التمثيل
اجليد
وضوع وا

يت صـ 10 ا

 سلطة
النص
وإمكانات
اللعب
بالصورة
فى «مقلوب
الهرم» صـ 9

 حتت
التهديد
دراما نفسية
تطرح
رؤيتها
 فى خضم
الصراعات

صـ 14

سك  ح 
اخملرج
طرقة
احلداثة

ليهوى بها على
عنق النص
الكالسيكى

صـ 12

 مسرحنا العربى
وتصريف الفعل
الناقص صـ 25-24

لوحة الغالف  شهادات مجموعة
سرحي من ا

صري حول ا
إعادة العروض
سرحية صـ 8 ا

 فوتوغرافيا العدد 
تصوير :

أحمد مصطفى

 عبدالعزيز مخيون :
سرح الذى نحلم ا
ستحيل  به هو ا

ذاته صـ6-5

 الوحش والقاهرة
اجلميلة.. تفكيك
شاهد أدى ا
 خللل فى البناء
الدرامى
صـ 13

 د. كمال الدين عيد:
بثقة

  ليس لدينا
دوريات محكمة

ياً  عا
صـ 26

اضى  افتتح الـفنان فاروق حسنى معرضه التشـكيلى اجلديد مساء األربعاء ا
ـعـرض 19 لـوحــة هى نـتــاج عـمل الــفـنـان بـقــاعـة «فن» بـالــزمـالك  .. ويــضم ا
خالل عام 2008 وفـيه يحـتفى  بالرمـز الذى يـتأكـد عبر الـلون لـيضـفى دفئاً
ــتـلـقـى ويـدفـعه إلى إعــمـال خــيـاله لـيــقـرأ الـلــوحـة من زوايـا وجـدانــيـاً عـلى ا

متعددة..
طالع األخيرة

 عشرات
األنواع

للسينوغرافيا
هل تعرفها?

صـ23

مالحظات على بعض قرارات جلان التحكيم
ـسـرح.. ألنه لـو كـتب أحـدكم نـصـاً وعـرف كم حـكــام ا
ـا هـان عـليـكم أن يـعـانى الـنـاس فى كـتـابـة الـنـصـوص 
تـصنـعوا مـا صنـعتم لـتـبديـد هذا اجلـهد دون أى جـهد
واحلـيـلولـة دون وصـول جـنيـهـات قـليـلـة بـذلتـهـا الـدولة
ألبــنـائـهــا كـتـاب أفــضل نـصــوص تـشـارك فى الــتـسـابق

. وليس أفضل نصوص فى العالم كما اعتقد
ونــود أن نـــحــيــطــكم عـــلــمــاً أيــهــا الـــقــضــاة الــعــدول أن
ـسـابـقـة حتـديـدا ال ـسـتـخـدمـة فى هـذه ا الـنـصـوص ا
يتـقاضى كـتابـها عن اسـتخـدامهـا أجراً ولـذلك فاألمل
الـوحـيـد فى احلـصـول عـلى أى عـائـد مـقابـل كـثيـر من
ـا ألنكم ستقومون اجلـهد هو ما تفضـلتم بحجبه.. ر
ــــســـتــــقـــبـل الـــقــــريب بـــكــــتــــابـــة تــــلك الـــنــــصـــوص فى ا
الـنـمــوذجـيــة الـتى سـيــتم عـلى أســاسـهــا تـقـديــر جـمـيع

الكتابات اإلبداعية فيما بعد.
ا ألن لى نصا يتنافس سيقول البعض إنـنى مستاء ر
عـلى هــذه اجلـوائـز احملـجـوبـة أقــول نـعم لـقـد شـاركت
ـسابـقات الـتى أحدث عـنهـا ولو بنـصوص فى جـميع ا
ــا تــمـتــعـت بـاحلــجب ــا تــابــعت الــنــتــائج و لم أشــارك 
ــا انـدفـعت لــلـكـتــابـة عـنه ألنه ال الـذى لــوال تـأثـرى به 
كـتابة بال دافع وقـد كنا نـكتب لـلمسـرح كما كـان يكتب
ــســرحـــيــ بــدافـع احلــصــول عـــلى اجلــوائــز قــدمـــاء ا

احملجوبة فلماذا نكتب بعد احلجب?!
محمود محمد كحيلة

«احلمـد لله الذى خلقنـى مسرحيا ولم يخـلقنى طبيباً
أو مـهندسـاً معـماريـاً» كان هـذا هو دعائـى الدائم قبل
أن يـتـشــكل عـنـدى يـقـ أنه أيــضـا «من الـفن مـا قـتل»
حدث هذا بعد مطالعتنا لقرارات جلنة التحكيم التى
ــســرح ــوت الــكــاتب فى ا اتــخــذت قــرارا مــصـــيــريــا 
ـصـرى عنـدمـا حـجـبت جـوائـز النص ولـم حتجب أى ا
جـــوائــــز أخـــرى وكـــأن كل هــــذه الـــعـــروض الــــنـــاجـــحـــة

خرجت نبتاً دراميا بال نصوص أو جذور.
احملــاكم أصــبــحت أرحم من جلــان الــتــحــكــيم الــفــنــيـة
ـلزمـة الـنهـائـية الـتى ال يـعـترضـها صاحـبـة القـرارات ا
نــقـــد أو اســـتـــئـــنـــاف فال حق لـــلـــفـــنـــانـــ واألدبــاء أن
يتظلموا مهما كان قدر الظلم الذى يشعرون بآنه وقع

عليهم وحتى لو كان حكم اللجان هو اإلعدام.
ـــســرحـــيــ االلـــتــزام بــقـــرارات هــذه الـــلــجــان وعــلى ا
وكــأنـهــا قـرارات مـلــزمـة نـازلــة من الـسـمــاء وكـأن هـذه

اللجنة جلنة إلهية.
ــســابــقـــة األخــيــرة لــتــألــيف الــنــصــوص أغــلب جــوائــز ا
سرح التابعة للهيئة سرحية التى كانت تقيمها إدارة ا ا
العامة لقصور الثـقافة حصدها السيد (حجبت) نفسه
سـرحـية ورغم ذلك سـابـقـات ا الـذى يفـوز فى جـمـيع ا
واقف التى حتتاج سكت اجلميع كمـا يسكتون فى كل ا

ا إلى ما هو أكثر من مجرد الكالم. ر
ـسرحى الـتى كان يـقـيمـها وألـغـيت مسـابقـة الـتألـيف ا
ســنــويــاً اجملــلس األعــلى لـــلــثــقــافــة كــمــا ألــغــيت أغــلب

احلـجب لــقـلـنـا خـيـراً وبـركــة لـكن احلـجب ال عـمل له
إال إحــبـــاط كل من شــارك بــنــصــوص فى إقــامــة هــذا
ــســرحـى الــنــاجـح الــذى تــابـــعت عــروضه ــهــرجـــان ا ا
ـراقبة بنـفسى وكـتبت عـنهـا يومـيا بجـريدة مـسرحـنا ا
هـرجان ورأينـا نصوصاً يـستحق كل واحد لفاعـليات ا
هرجـان مجتـمعة ولذلك ـادية جلوائـز ا منـها القـيمة ا
صـــــدمت عــــنـــــدمــــا رأيـت هــــذا احلـــــجب ورأيـت أنــــنى
سـأشــارك فى الــوزر إذا لم أصــرح بــهـذا الــقــول حـتى

وإن حجب عن النشر.
واقــعـة احلـجب األقـدم والـذى ال يــتم إال فى الـنـصـوص
ـسرحـيـة عـلى الـرغم من أن كـتـابـنا يـحـصـدون جـوائز ا
ى ولكن ـسرحى عـلى الصـعيـد العـربى والعـا التـأليف ا
«زمــار احلى ال يـــطــرب» هـى الــتى تـــمت فى مـــســابـــقــة
ـسـرحى لـلـشـبـاب الـتى كـان يـقـيـمـهـا اجملـلس الـتـألـيف ا
األعـلى لـلـثـقـافـة ثم حـجـبت أغـلب جـوائـزها فـى الدورة
سابـقة نفـسها. فهل أعـتبر حجب األخيرة ثم اخـتفت ا
سـرح إيذانا بـاختفـاء نشاط جـوائز النـصوص لنـوادى ا
ـصـرى أحـد ـسـرح ا الـنـوادى الـتى ال يـبـقى فى مـلـعب ا

إال النقاد الذين لن يجدوا ساعتها ما ينقدون.
إنـهـا خطـة لـتـجـفـيف روافـد الـفن ألن مـسـرح األشـبال
مارسات الفنية فيما بعد هذا هو الذى يرفد جميع ا
بالعناصر البـشرية الالزمة إلقامتها لذلك أرسل نداء
ـسرح األفاضل ونقـاده العظماء إلى األسـاتذة علماء ا
سـرح يا أن رفـقا بـاإلبداع.. رفـقـا بالـشبـاب.. رفـقا بـا

ــسـرحى فـى مـصــر كـالــتى كـان مــسـابــقـات الــتــألـيف ا
ــركــز الــقــومى لــلــمــســرح واجملــلس األعــلى يــقــيــمــهــا ا
للفـنون والـشباب والـرياضـة وغيـرها وغيـرها ويـظهر
أن الـسبب أن مصـر ستـكتفـى فنيـا بعـد أن شبعت من
ـسـرح وهـو يـغـرق لـيـجر الـريـادة بـدور التـابع ألحـوال ا

شتقات الدرامية. معه كل ا
ــا لم تــعـد بــحــاجـة إلـى كـتــاب لــلـمــســرح إذا لـســنـا طـا
بحـاجة إلى سـبب من أسبـاب التـقدم والـريادة يـكفـينا
ـيـزة امتـالك أكبـر عدد لك - نـتـمتع  فـخرا أنـنـا - 
ســكــان فى الـــعــالم الــعـــربى ومن الــظـــلم لــآلخــرين أن
نـطــالب بـأكـثـر مـن ذلك ونـسـعى إلى الــتـفـوق فى الـفن

واألدب يكفى هذا القدر من األدب.
إغـالقــا لــلـــثــقب الـــبــاقـى لــلــتـــنــافس فـى مــجــال األدب
ـهـرجـان سـرحى أعـلـنت جلـنـة حتـكـيم الدورة (18)  ا
ــــســــرح حــــجب جــــمــــيـع جــــوائــــز الــــنــــصـــوص نــــوادى ا
صـلحة من  هـذا احلجب هل سـرحيـة وال أدرى  ا
عـدودة الـتى تبـرعت بـهـا الدولـة تـشجـيـعا اجلنـيـهـات ا
لــلـــهــواة من أصــحـــاب األقالم الــشــابـــة ولــدعم حــركــة
سـرحيـة والتى بـالكاد تـكفى لـصنـاعة قـطعة الكـتابـة ا
ـسـرح ديـكــور صـغــيـرة فى عــرض من عـروض هــيـئــة ا
ـيزانـية العـامة حلـكومة دولـتنا هى الـتى كانت ترهق ا
وتـــنـــقــــذ اقـــتـــصـــاد الـــبالد الــــذى اتـــضح أن حـــكـــامـــنـــا
ـسـرحـيـ الـدولـيـ األفـاضل أصـبـحـوا أحن عـلـيـهـا ا
مـن نــفـســهــا ولــو أنــهـم ســيــسـتــفــيــدون حــقــا مـن هـذا

وداعًا بوش "اجلزمة" الوحيدة
احلادثـة الوحـيدة لـلضـرب باحلذاء
ـــســرح جـــاءت فى مــســـرحــيــة فى ا
ـهــنـدس "حـواء الــسـاعـة 12  فــؤاد ا
ـســرحـيـة كــلـهــا عـبـارة عن وكــانت ا
حــــــــــــلـم ومـع مــــــــــــجـىء روح دريـــــــــــة
ــتــوفــاة (شــويــكــار) زوجــتـه األولى ا
حــدثت بــعض األمـور اخملــيـفــة مـثل
اسـتطالة الـشمعة وحتـّرك الزهرية
ثـم األصـوات الــتى كـان يــظـنــهـا فى
الـبداية صـدى صوت ومنـها هوهوة
أمـأة التى قال عـنها "ده الـكالب وا
صـــــدى صــــوت ومـــــعـــــاه مــــعـــــزة" ثم
صـوت رهــيب لألشــبـاح الــتى قـذفــهـا

بحذائه األسود فعاد إليه بلون أبيض!
بالفردت

....................
يا "منتظر" من زمان.. كنت ف
أبلغ رسالة.. بعتتها ف كلمت

وآدى العراق.. يا "صاحب اإلجنازات"

من حبهم.. ضربوك بالفردت
وعجبى!

عندما يصبح اإلسقاط السياسى
هزالً!

فى مـسـرحـيـة "مـ مـا يـحـبش زوبـة"
ــــراحل إســــقـــــاط ســــيــــاسـى فج عـن ا
الــثالث من حــكم مــصــر بــعــد الــثـورة
وزوبــة (نــورا) فـيـه تـمــثل مــصــر الـتى
لـ األول عـزوز (سـيد تـتـزوج من رجـ
زيـان) كان عنيـفًا قاسيًـا والثانى كان
يـــــــخــــــــطـب ودهـــــــا أكــــــــثـــــــر مـن الالزم
"حـــسـن" (مـــظـــهـــر أبـــو الـــنـــجـــا) وظل
سرحية "أنا عبرت"! أما يردد طوال ا
الــثــالث (فــاروق فـلــوكس) فــهــو ذو شـخــصــيـة
بـاهتـة وضـعيـفـة ويعـمل طـيارًا! فـهل هـذا هو

سرح السياسى اللى بيقولوا عليه?! ا
د. ألفريد ألفى حبشى
شبرا  –القاهرة 

خيال غريب
تـعـالـوا نتـخـيل سـويًـا شخـصـيـة شـجرة الـدر هـابـطة
ـنـحـهـا الـفـرصـة أثـناء من الـتـاريخ فـوق رؤوسـنا و
هبوطـها أن ترى وتـختار مـوقع قدمهـا لتدوس فيه
عـلى من تدوس وتـسلـب كل ما يـسلب وتـفتـرى على
من يـعـارضـهـا وحتـقق أطـمـاعـهـا وتـعـوض مـركـبـات
الـنــقص الــتى تــكــمن فى كـل خــلـيــة من تــركــيــبــاتــهـا

عقدة.. ا
كن اختـيار موفق.. هـذا السيـرك.. أفضل مـكان 
أن تقـدم فيـه إمكـانيـاتهـا الرائـعة وقـدراتهـا الفـائقة
أمـام تــنـابـلــة الـسـلــطـان ومـهــرجى الـقــصـور وضـيف

. الشرف سلطان السالط
وال يـبـقى سـوى اخـتـيـار مـجـمـوعـة احلـيـوانـات الـتى
ســوف تـــســـاعــدهـــا.. طــوعًـــا.. أو كـــرهًــا.. فى أداء
ــهــارة وجــرأة لــتــحــقــيق اإلبــهــار الـكــافى فــقــرتــهـا 

جلعل سلطان السالط فى غيبوبة دائمة.
هــذا الـفــهـد األســود ويـعــاونه وحـيــد الـقـرن والــفـيل
وذلك الـثـعــلب وحتـيط بـهـم هـذه الـزرافـة ويــعـاونـهـا

األرنب والسلحفاة وذكر اإلوز.

وتــقف شــجــرة الــدر بــالــورقــة والــقــلم.. بــالــشــوكـة
والـكـربــاج وتـقــدم أمـام اجلـمــيع الـعــرض الـتى هى
مــؤلــفــته ومــخـرجــته وقــائــدة فــريـقـه وحتـصـل عـلى
ـــكــافـــآت.. والــتـــصـــفــيق جــمـــيع أنـــواع احلــوافـــز وا

واإلطراء.
وعالوة عـلى ذلك ترى نفـسها فى مرآة من صـنعها
ـزيـفـة الـتـى تـريـد أن تـراهـا حتـقق فــيـهـا الـصــورة ا
وتستمتع بها وال يـستطيع أى سلطان أن يوقفها أو
يحاسـبها إال إذا هـبط هو اآلخر سـهوًا دون علـمها
ـمتـدة فى جـميع وبعـيـدًا عن شبـكـتهـا العـنـبكـوتـية ا

. قصور السالط
ألـستم مـعـنا فى أن شـجرة الـدر شـخصـيـة تسـتحق
أن تــنــال حــسن الــتــفــكــيــر بــهــا ودراســة أســالــيــبــهـا
سيرة لنتـخذها مثـاالً نسير عـلى دربه الستكمـال ا

سرح?. كما تستحق أن نقيمها من جديد على ا
إيهاب احلكيم

يلـيق بأدواره كـفـتى سيـنمـائى وقـد كرم يـوسف وهبى
ـلوك اً عـظـيـمـا جـدًا فى حـيـاته من الـرؤسـاء وا تـكـر
ـلـك فـاروق عــلى الــعــرب واألجــانب فــقـد حــصل مـن ا
لـقب الباكوية بـعد أن شاهد له فيـلم غرام وانتقام مع
أسـمــهـان وحــصل عـلى جــائـزة الــدولـة الــتـقـديــريـة من
الـرئيس الراحل أنور الـسادات وحصل عـلى الدكتوراه

الفخرية وحصل على وسام الفنون.
ومن أعــمـاله الــشـهــيـرة فى الــسـيــنـمــا: غـرام وانــتـقـام

سفير جهنم إشاعة حب.
سرحـية والسيـنمائية ولقد قدم الـكثير من األعـمال ا
ومن األشـياء الـطـريفـة فى حـياة يـوسف وهـبى الـفنـية
أنه عنـدما دخل الـسيـنمـا قام بـأدوار كومـيديـة وبعض
سرحيات فى أواخـر أيامه فقد كان فعالً رائدًا من ا

سرح العربى بل هو رائده األول. أفضل رواد ا
محمد أحمد متولى
الشرقية

ـــســـرح الـــعــربى كـــان يـــوسف وهــبـى من أشـــهــر رواد ا
ـا كـان يتـمـيز به من صـرى فى عـصره وحـتى اآلن  وا
ــســـرحى كــاريـــزمـــا وحـــرفـــيــة عـــالـــيـــة فى الـــتـــمـــثــيـل ا
والــسـيــنــمــائى. ولــد يــوسف وهــبى فى  14يــولــيــو عـام
1896م وكان أبوه برتبة بـاشا ومفتشا للرى فى صعيد
مصر وكـانت عائلته كـبيرة وغـنية وعنـدما توفى والده
تـرك له ثـروة كــبـيـرة قـدرت بـ  12ألـفـا من اجلــنـيـهـات
الــذهـــبــيــة وهى ثــروة ضــخـــمــة جــدًا بــحــســابــات هــذه
األيـام ولــكن أنــفــقــهــا "يــوسف وهــبى" بــكــامــلــهـا عــلى
ــشـروعــات الــفــنــيــة بل إنه اســتــدان وأشـهــر إفالسه ا
الحـقًا بسبب دفاعه عن الـقضايا الـفنية فى اجملاالت

سرحية والسينمائية. ا
ويـــوسـف وهـــبى صـــاحـب تـــاريخ عـــظـــيـم وكـــبـــيـــر فى
ــصـرى فـقـد شــارك فى وقـام بـإخـراج 320 ـسـرح ا ا
مـــســـرحـــيـــة وهـــذا رقم ضــــخم جـــدًا إذا عـــرفـــنـــا أنه
باإلضـافة للـتمثـيل كان يقـوم بتألـيف الكثـير من هذه
ـــســــرحـــيـــات ويـــوسف وهــــبى له فـــضـل كـــبـــيـــر فى ا

ديـنة  6أكتـوبر ولـعـدم وجود من يـدعمه
فى مـــشــروعه هـــذا فــقـــد خــســـر أمــواله

وأشهر إفالسه.
يل والـطريف أن يـوسف وهبى كـان 
ــســـرحى فى تـــمــثـــيــلـه حــتى لـألداء ا
بــعـد أن دخل عــالم الــسـيــنـمــا وهـذه
ــسـرح الــذين ــثـلـى ا مــشــكــلــة كل 
يقفـون أمام الكاميرا إال أن ذلك ال
يـــــنــــقـص من دوره كـــــرائــــد من رواد
ـصـرى أعــطى لـلـفن ـســرح ا ا
قـيـمـة واحـتــرامـاً كـبـيـرين فـهـو
كـــأم كـــلــــثـــوم وعـــبـــد الـــوهـــاب
غـامرات وكـانت حيـاته مـليـئة بـا
ـتلك أنفًا والـطرائف فمنـها أنه كان 
كـبيـرًا وعـندمـا قـرر خوض جتـربـة التـمـثيل
أمـام الـكامـيـرا فى الـسـينـمـا ألول مـرة قام
بــعـمل عـمــلـيـة جتـمـيـل لـتـصـغــيـر أنـفه لـكى

ــيــة تــعــريـب مــســرحــيــات كــثــيــرة عــا
وحتــويـــلــهــا إلى مــســـرحــيــات يــقــبل
صـرى والعربى علـيها اجلـمهـور ا
ــــــــســـــــرح وهـــــــذا فـى وقـت كـــــــان ا
الــكـومــيـدى هــو الــسـائــد فى تـلك
الـفـترة فـقـد أنشـأ يـوسف وهبى
فـــرقـــة ســمـــاهـــا "رمــســـيس" وهى
تعـتـبـر من أشـهـر الـفرق فـى تاريخ
سـرح الـعربى (فى مصـر وتـاريخ ا

السينما).
ــا ال يــعــلــمه الــكــثــيـرون أن يــوسف و
وهــــبى أول من قــــام بــــإنــــشــــاء مــــديــــنـــة
إعالمــيــة ضــخــمــة تــضم اســتــوديــوهــات
ـدنـيـة ـتــقـدم وأضـاف لـهـذه ا لـلـتـصـويـر ا
مـديـنـة تـرفـيـهـيـة لـلـجـمـهـور وكـان دخـولـهـا
مـجانيا وكانت تـشبه إلى حد كبـير مدينة
اإلنــتـــاج الـــتى أنــشـــأتـــهــا الـــدولــة مـــؤخــرا

اجلوائز احملجوبة

جورج بوش
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ـسـرحـيـة ـثل تـيــاراً صـاخـبـاً ومـتـجـدداً والــبـيـئـة ا ــسـرح اجلـاد وحـده  > إن ا
اإلجنـليـزية ال تـتوقف حلـظة عن الـتفـاعل مع اجلديـد وتطـويعه أو االسـتفادة

منه قدر الطاقة.

سرحي جريدة كل ا
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سرح هذا العام ضمن مسابقة ساويرس السنوية لإلبداع. > جنيب ساويرس قرر تخصيص جائزة خاصة فى مجال ا
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سرحي جريدة كل ا

26 من يناير 2009 العدد81
سـرح اإلجنليـزى فى حقـبة كـاملـة فى كتاب ـا يحـدث فى ا ستـحيل اإلحـاطة  > مـن ا
واحـد ولـهـذا اخـترت رؤيـة بـانـوراميـة تـكـشف عن مـدى حـيويـته وعن قـدرة كـتـابه على

التعايش فى الفترة الالحقة لنفى األيديولوجية اليسارية الطابع.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحى أخبار عن ترشيح النجم عادل إمام للمخرج خالد جالل إلخراج مسرحية اجلديدة بعد انتهاء عرض «بودى جارد». > تتردد داخل كواليس الوسط ا

وسم ساخن  ورش تمثيل وإخراج لشباب النوادى استعداداً 

استعادة 
صالح عبد الصبور

ـثل الـشـاعر  الـكـبيـر عالمـة فـارقة فى
تاريخ األدب العربى كمـا يتميز مسرحه
(مــــأســـاة احلـالج - لـــيـــلـى واجملـــنـــون -
مـسـافر لـيل - األمـيرة تـنـتظـر - بـعد أن
ثل أفـقًا مـتجددًا ـلك) فى أنه  وت ا
قــابالً لــلــتــأويل حــيث قــدرة شــعــره فى
ـسرح وقـدرته كشـاعـر يعى بـعمق أدوار ا
شخوصه التى ال تأتى إال وحتمل ظالالً
قـابـلــة لـتـعـدد الـداللـة وانــفـتـاح أفـقـهـا
لـتـلـقـى بـنـا فى مـغـامــرة لـغـويـة وبـقـدر
الــوقـــوف عـــلى مـــغــامـــرتـــهـــا ال بــد من
قــراءتــهــا فى ضــوء ســيــاقــهــا الــثـقــافى
واجلــمـالى واالجـتـمـاعى وكـلـهـا لـيـست
ـعـزل عن نـصـوصه فـشـاعـرنـا الـكـبـير
سرحى وسوعية أمدت نصه ا وثقافته ا
بـأبـعـاد ومسـتـويـات متـعـددة وهى تـمثل
ـتلـقـى سـواء كـان قـارئًا اخـتـيـارًا لـوعـى ا

اعتياديًا أم ناقدا مدربًا.
إن عـــددًا من الـــدراســـات الــتـى تــنـــاولت
مــسـرح صالح عـبـد الـصـبـور قـد أضـاءت
بعض جوانبها لكنها ال تزال قادرة على
االحـتـفـاظ بـبـعض أسـرارهـا اجلـمـالـية
ن يــكــاشف جــمــالــيــاتـهــا من وحتــتــاج 
جـديــد ويـفـك شـفــراتـهـا عــبـر الــتـأويل
الـذى يـضعـنـا أمام نـصـوصه من جـديد
ــسـرحه خــطـوة فى وقــد كـانـت دراسـتى 
هذا السياق الذى يحتفى باجلمال من
هـنـا فـإنـنى أدعــو السـتـعـادة صالح عـبـد
الـصـبـور من جـديـد عـلـى مـسـارحـنا ألن
ــنـــحــنــا نـــصه ال يــزال قـــادرًا عــلى أن 
إشـــــارات دالـــــة ومـــــتـــــجـــــددة إضـــــافــــة
السـتعـادته بوصـفه نصًـا قادرًا عـلى فهم
الــعـالم بـوعى عـمـيـق فى عـالم يـحـتـفى
ـجـد االســتـهالكــيـة من بـالــسـذاجــة و
خالل نــصــوص سـطــحــيــة قـد تــتــصـدر
ــشــهــد دون وعى بــتــاريخ مــتــجــذر فى ا
سـرحى يقف صالح عبـد الصبور الفن ا
عــلى رأسه مــدافــعًــا عن اجلــمــال الــذى
ــتـلــقى بــشــكل يــدعــونـا يــحــتــرم وعى ا

الستعادته من جديد.
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ـوسم نـوادى 2009 بـاإلسـكــنـدريـة بـدأت اسـتــعـداداً 
ـسرحى «فجـأة حصلت مـفاجأة» بروفات الـعرض ا
تـألـيف مـحـمـد فـاروق إخـراج أحـمـد راسم بـطـولـة
أحـمـد عـلى مـحـمـد عــبـد الـرحـمن شـيـمـاء شـداد
شـيـماء عـادل إبـراهـيم حـسن أحمـد عـزت أحـمد
ـــان رمــــضـــان أحـــمـــد زالبـــيـــة ســــمـــيـــر مـــيـــدو إ
اســتــعــراضــات إبــراهــيـم حــسن أحلــان كــر عــبــد

العزيز.
تــدور األحــداث حــول انــفــجــار يــصــاب الــعــالم إثــره

بحالة من الهلع فى إطار كوميدى ساخر.
ـؤلف يــقــول راسم: الــعـمل هــو الــثـانـى بـيــنى وبــ ا
ــســرح والـتــشــكـيل والــنص خــلـيط بــ الــسـيــنــمـا وا
بـاإلضـاءة كـمـا يـعتـمـد عـلى الـتـمـثـيل بـشكـل أساسى
ـسرح الـدعم الـكـامل لـلمـمـثل كـما ألن دور نـوادى ا

يقول راسم.
وفى اإلطـار نـفـسـه بـدأت بـروفاتـهـا مـونـودرامـا «فى
انـتظـار توم هـانـكس» تألـيف مـحمـد مـنصـور إخراج
سـمــيـرة أحــمـد ســيــنـوغــرافـيــا ر ســعـيــد بـطــولـة
مـحمد منـصور.. بروفات «أوبرت الـدرافيل» تأليف
خـالد الصاوى إخراج رفـعت عبد العـليم موسيقى
مــحـمــود بـدر مــحـمــد زغـلــول مـخـرج مــنـفــذ زيـنب
حـسن بطـولة ياسـم أحـمد روزا الـسعـيد رفعت
عــبـد الــعــلــيم أحـمــد بــدرى أحـمــد ســمـيــر ســلـوى
مـحمود ومسرحـية «أحالم حقيقـية» تأليف وإخراج
مـحـمـد فـاروق مـوسـيـقى أحـمـد مـصـطـفى بـطـولـة
أحـمـد عــلى مـحـمـد عـامـر شــيـمـاء شـداد شـيـمـاء

عادل.
ومن األعـمـال الـتى بـدأت بـروفـات أيـضـا مـسـرحـيـة
ن فتـيحة «أطـفئـوا األنوار هـنا تل أبـيب» تألـيف أ
إخراج إبراهيم حسن سيـنوغرافيا إبراهيم الفرن
بـطولة أحـمد زالبـية خالـد محمـود شيـماء صالح

ماركو خليل حودة أباظة إبراهيم حسن.
ومـسرحـيـة «الـضلـمـة» تألـيف مـهـنـد مخـتـار إخراج
مـحــمــد زايــد مــوســيـقى أحــمــد مــصــطــفى إضـاءة
إبــراهــيم الــفــرن بــطــولـــة مــهــنــد مــخــتــار إبــراهــيم
غلقة» تأليف د. حسن وأيضا مسرحـية «األبواب ا
مـحمـد عنـانى إخـراج محـمد زغـلـول مخـرج منـفذ
مـحـمد عـامـر مـخرج مـسـاعد رنـا إبـراهيم بـطـولة
عــمــرو احملــمــدى شــيــمــاء ســالم مــحــمــد عــيــسى
ــنــافــســة مــســرحــيــة «بــاب الــفــرج» وانــضــمت إلى ا
تـــألـــيف مـــحـــمـــود نـــعـــمـــان إعـــداد وإخـــراج أحـــمـــد
بــســيــونى ســيــنــوغــرافــيــا إبــراهــيم الــفــرن بــطــولـة
إسالم عـــيـــسـى إسالم عـــوض مـــحـــمـــد عـــيـــسى..
ومــســرحــيــة «آخــر الــشــارع» تـــألــيف الــراحل مــؤمن
عـبـده إخـراج أحـمـد مـحـمـود سـيـنـوغـرافـيـا مـيدو
موسيقى أحمد عزت بطولة ميدو وأحمد عزت.
مــشــاريـع هــذا الــعـــام تــتـــضــمن ورشـــاً فى الــتـــمــثــيل
واإلخـراج يــقـوم بـاإلشــراف والـتـدريب فــيـهـا اخملـرج
جـمـال يـاقـوت والـدكـتـور أبو احلـسن سـالم واخملرج

أحمد فتحى.

أحمد راسم

أطفئوا األنوار..
 هنا تل أبيب

 فى الضلمة ونصوص
أخرى

≈Øæ^◊G óªëe

لذلك فقد جترأ وفعلها.
فى الـبــدايـة كــان يـحــصل عـلـى أدوار صـغــيـرة وبـدأت
ـســرح هـو بـيـته تـكـبــر مع الـوقت ويــعـتـبـر حــسـام أن ا
ـمـثـل الـذين يـعـمل مـعهـم هم إخوته احلـقيـقى وأن ا
الــكــبـــار الــذين يـــتــعــلـم مــنــهم ويـــعــيش مـــعــهم أدوارهم
ويــتـمــنى أن يــظل بــيــنـهـم لـيــشــجــعـوه عــلى االســتــمـرار

ويدعموه بالنصائح واخلبرات.
آخـــر الـــعـــروض الـــتـى شـــارك فـــيـــهـــا حـــســـام الـــعــرض

االستعراضى "الرجل الطائر".

صـرى طالب بـكلـية الـتجـارة جامـعة ع حسـام ا
شــــمـس شــــارك فـى عــــدد مـن الــــعـــــروض ضــــمن
ـــــســـــرح اجلــــــامـــــعى بـــــدأهـــــا بـــــعـــــرض نـــــشـــــاط ا
"مـــابــــنـــحـــلــــمش" فـى دور شـــاب رومـــانــــسى أحس
ــوهـبــته فى فن الــتـمــثـيـل فـكــان يـحــضـر مــبـكــرًا 
ـسـرح دون أن يـجـرؤ عـلى تـقـد نـفسه عـروض ا
إلـى مـخــرجى الــفـرق لــيــنــضم كـمــمــثل.. غــيـر أنه
فــعـلــهــا فى اجلـامــعــة حـســام يـعــرف أن الــتـمــثـيل
لـيس أمـرًا سهالً فـهـو يـخـشى مـواجهـة اجلـمـهور
نــظــرًا لــطــبــعه اخلــجــول لــذلك يــرى أن الــوقـوف
أمـام اجلـمهـور شىء مخـيف ومع ذلك فـهو جـميل

عبد احلليم الزريبيعى
ستة وثالثون عاماً
 على الطريق

محمد عبد الصبور.. مؤلف حتت التمرين
مـحمـد عبـد الصبـور شاعـر عامـية يكـتب قصـيدة الـنثر
ألنه ابـن األلـفــيـة الــثـالــثــة ويـدين بــالـفــضل حــسب قـوله
لــعـــدة أســمـــاء ال يــنـــكــرهـــا (مــجـــدى اجلــابـــرى يــســرى
حــــســـــان مــــســــعــــود شـــــومــــان) حــــيث عـــــرف من خالل
أشــعــارهم (درامــيــة قـصــيــدة الــنــثــر) وكــيف تــكــون لــغـة
ــارســة عــلى ــســرح الــذى يـــعــشــقه قـــراءة و لــكــتــابـــة ا
زيف اخلـشبة فقام بـتأليف (آخر خريف الـفيضان ا
الـعـمدة بـيت اجلـدة) شـارك فى هـذه الـعـروض بـنـفسه
تـمـثــيال وإخـراجًـا مع رائـد أبـو الـشـيخ نـاجى الـصـغـيـر
ـسرح بـإقـليم وسط عـمـاد عيـد فى مـهرجـانـات نوادى ا

وجنوب الصعيد.
كـمـا سـاعـد محـمـد عـبـد الصـبـور فى اإلخـراج لـعرضى
(هــرقل الــطــوق واألســورة) مع عــاصم جنــاتى أســامـة
ــســرح اجلـــامــعى عــام طـه ضــمن عــروض مـــهــرجـــان ا

2006.

ــقــدس الــرحــيل) مع اشــتــرك بــالــتــمــثــيـل فى عــرض (ا
الفرقـة القومية عام  .2007 يستعـد حاليًا لتقد عرض
(صور مـقلوبة) فى احـتفالـية خاصـة بالراحل د. صالح
ـيـنـا لـتـخـلـيـد ذكـرى سـعــد ضـمن نـشـاط قـصـر ثـقـافــة ا
ـيـرغـنى صـالح ـسـرح (طه عـبـد اجلــابـر بـهـاء ا رواد ا
سـعـد جـمـال اخلـطـيب) بــتـكـلـيف من مـديـر عـام الـفـرع
حـــســـ صـــبـــره الـــذى خـــصـص جـــائـــزة بـــاسم (الـــرواد
األوائـل) فى فـــــنــــون اإلخـــــراج الـــــتــــألـــــيف الـــــتـــــمــــثـــــيل

والديكور.
مـحـمــد يـشـارك بـرؤيــة درامـيـة فى عــرض (سـر الـولـد)
ــهــرجـان اخلــتـامى من إخــراج رائـد أبــو الـشــيخ خالل ا

سرح هذا العام. لنوادى ا

ـــثل ومـــخـــرج مـــســرحى عـــبــد احلـــلـــيم الـــزريـــبــيـــعى 
ـســرحى بــاجلـزائــر مــنـذ جــزائـرى يــعــمل فى اجملــال ا
ـســرحى مـنـذ سـتــة وثالثـ عـامــا حـيث بـدأ الــعـمل ا
ـــدرسى الــذى ـــســـرح ا كـــان فى الـــثــامـــنـــة من خالل ا
ـسـرحى اسـتـمـر فـيه حـتى الـتـقى فى  1982 بـالـفـنـان ا
دة عـام صـرى عادل عـزت وعمل مـعه  والـشاعـر ا
ـسرحى فى مـديـنـة الـبشـار وتـعـلم منـه أصول الـعـمل ا
ـسـرحـيـة وبـعـدهـا شـارك بـالــعـمل فى فـرقـة الـنـسـور ا
وهى فرقة حرة  تكوينها عام 1979 وقد بدأ بتجربة
اإلخراج من خالل الفرقة ولكنه لم يكن لديه اخلبرة
الـكـافـيــة حـتى اسـتــقل هـو وبـعض زمالئـه عن الـفـرقـة

لقى). فى عام  2003 ليكونوا فرقة حتت اسم (ا
قـام بـالـتـمـثـيل واإلخـراج فى أعـمـال مـسـرحـيـة عـديدة
ــوســيــقــار فى مــســرحــيـة مــنــهــا قــيــامه بــتــمــثــيل دور ا
"الــتــضـــحــيــة" مـن تــألــيف وإخـــراج عــادل عــزت ودور
الـفـران فـى مـسـرحـيـة "مــجـلس الـعـدل" تــألـيف تـوفـيق
ـهـزلـة احلــكـيم ودور مــحـمـد الــثـالث فى مــسـرحـيــة "ا
األرضيـة" تألـيف يـوسف إدريس وإخراج عـادل عزت

أيضًا.
قدم أولى جتاربـه اإلخراجيـة فى مسرحـية "السـلطان
احلـائر" تـأليف تـوفـيق احلكـيم وقام فـيـها بـتمـثيل دور
السـلطـان بعـدها قـام بإعـادة إخراج الـعروض الـثالثة
التى عمل فيها مـع اخملرج عادل عزت لفرقة النسور
ـعـهد الـعالى ـسـرحيـة.. ثم انتـقل بـعدهـا لـلدراسـة با ا
ـسـرحيـة بـدولـة سـوريـا وظل حـوالـى خـمـسة لـلـفـنـون ا
ــعــهـد شـهــور ولــكــنه لم يــســتــطع أن يــكــمل دراســته بــا
نـظرا لوفاة والـده فقرر العودة إلـى اجلزائر واستأنف
ــــســــرحى مـع الــــفــــرقــــة حـــيـث قــــام بــــإخـــراج عــــمــــله ا
مـسـرحـيـة "احلـصـار" من تـألـيف أسـتـاذه عـادل عـزت
وقـــام فــــيـــهـــا بـــدور فـــدائى.. بـــعـــدهــــا تـــوالت أعـــمـــاله
اإلخــراجــيــة مـن خالل فــرقــة الــنــســور فــقــام بــإخــراج
مسـرحـيـة "احملـاكـمة الـعـجـيـبـة" تألـيف طـاهـر مـحـمد
ومــســرحــيـــة "االنــتــظــار" تــألــيف أســـامــة عــفــيف وهى
مـســرحــيــة شـعــريــة و "مــأسـاة بــائع الــدبس الــفــقــيـر"
تـألـيف سـعد الـله ونـوس وقـام بـإخـراجـهـا وتـمـثيل دور
ــلك" ــلك هــو ا خــدور. ثم قــام بــإخــراج مــســـرحــيــة "ا
ـسرحى تألـيف سعـد الله ونـوس كـما أخـرج للـكاتب ا
ألــفـريــد فــرج مـســرحــيـتــ هــمـا "الــزيــر سـالـم وعـلى
جــنـاح الـتـبــريـزى وتـابــعه قـفـة" كــمـا قـام بـتــمـثـيل أدوار
عــديـدة مـنــهـا دور (هــام) فى مـسـرحــيـة "نــهـايـة لــعـبـة"
تـألـيف صـمـويل بـيـكـيت وإخـراج عـز الـدين عـبار ودور
اريفو وإخراج تـريفالن فى مسرحيـة "جزيرة العبـيد" 

جياللى بوجماع.
وقـام باإلخراج وبـدور البـطولـة فى مسـرحيـة "هاملت"
لـوليم شيكسـبير  واحلكواتى فى مـسرحية "احلكواتى
ـنجى األخـيـر" تألـيف عـبـد الـكـر بـرشـيـد وإخـراج ا
بن إبــــراهـــيـم ودور والـــد أبــــولـــيــــوس فى مــــســـرحــــيـــة
"أبــولـــيـــوس" تــألـــيف أحــمـــد حـــمــدى وإخـــراج شــوقى
ـسـرح الـوطنى بـوزيـد وقد  عـرضـهـا عـلى خـشـبـة ا
اجلـزائرى.. وقـدم أبـو حيـان الـتوحـيـدى فى مسـرحـية
ـــفـــقـــود" تــألـــيف ــوجـــود وا ــنـــشـــود بـــ ا "مـــدونـــات ا

وإخراج قاسم مطرود.
وآخـر أدواره التمـثيـلية هـو دور السجـان فى مسـرحية
"انـســوا هـيـروسـتـرات" من تـألــيف جـريـجـورى جـورين
وإخـراج حـيـدر بن حـسـ والـتى  عـرضـهـا خلـمـسـة

وثالث مرة باجلزائر واألردن ومصر.
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على سعيد.. يحلم
سرح الغنائى با

ـســرح الـثـقـافـة اجلـمــاهـيـريـة وجـامـعـات ـلـحن "عــلى سـعـيـد" قـدم  ا
سـرحيـة ومن أهم أعـماله "مـحاكـمة رجل مصـر عـشرات األحلـان ا
مـجهـول" لعـز الدين إسـماعـيل وإخراج طـلعت الـدمرداش و "جرى
إيـه" حلـمــدى عــبــد الـعــزيــز وإخــراج طـلــعت الــدمــرداش و "مـأذون
احملـروسـة" حملـمـد أبـو الـعال الـسـالمـونى وإخـراج كـمـال عـبـد الـله
و"اجلـــســر" نص مــتـــرجم وإخــراج رءوف األســيـــوطى و "احملــاكــمــة"
لـيــسـرى اجلــنـدى وإخــراج طــلـعت الــدمـرداش و "لــيـالى احلــصـاد"
حملــــمــــود ديــــاب ومــــســــرحــــيــــات "الـــــقــــدس فى عــــيــــون مــــصــــريــــة"
ـصـرية ـيـة والـعـربـيـة وا ـسـرحـيـات الـعـا و"الـطـاعـون" وغـيـرهـا من ا
ـتـد ألكـثـر من الـتى قـدم لـهــا األحلـان الـدرامـيـة عـبـر تـاريخ طـويل 
خمسة وعشرين عـامًا وحاز على العديد من اجلوائز فحصل على
ـركـز األول أحلـان عـلى مـسـتـوى اجلـمـهـوريـة عن مـسـرحـيـة "جرى ا
ــركــز األول عن مــســرحــيــات "الــقــدس فى عــيــون مــصــريـة" إيه" وا
و"مــحـاكــمــة رجل مــجـهــول" و"الــطــاعـون" إلى جــانب جــوائــز أخـرى
ــسـرح اليــزال يـؤمن عــديـدة وشــهـادات تــقـديــر لـعــاشق من عــشـاق ا
بـأهمـيته ورسـالته.. واليـزال عـلى سعـيد يـسكـن مديـنة شـب الـكوم
مـحبًـا وراضـيًا قـانـعًـا بعـيـدًا عن ضوء اإلعـالم وبريق الـقـاهرة رغم
تـــاريــخه الـــطــويـل ورغم أهــمـــيــة مــا
قـدمه عــبــر هــذه الــســنـوات إال أنه
لـم يــفــقــد جــنــون احلـــلم بــأن يــقــدم
ــــســــارح فــــنه ويــــعــــيــــد عــــلـى أحــــد ا
ــسـرح األوبـريـت الـغــنــائى ويــعـيــد ا
الــــغـــــنــــائـى مــــرة أخـــــرى.. إنه عـــــلى
ــلــحن الــكــبــيــر الــذى قــدم ســعـــيــد ا

الكثير واليزال يحلم..

ـية ـمـثل واخملـرج الشـاب طـارق عـزت خريج "نـظم ومـعـلـومات أكـاد ا
سـرح من خالل بعض أدوار صـغيـرة قدمـها الشـروق" بـدأت عالقته بـا
ــــدرسى وهـــو يـــذكـــر أول أدواره فى عـــرض ـــســـرح ا ضـــمن عـــروض ا
"وطــنى عـكـا" فـهـو الــذى جـعـله يـثـق فى مـوهـبـته ويــقـرر االسـتـمـرار فى
الــــتـــمـــثــــيل شـــارك طــــارق بـــعــــد ذلك فى عــــدد من عـــروض الــــشـــبـــاب
والــريـاضــة أبـرزهــا "لـيــلـة عــرس زهـران" إخــراج أحـمــد أبـو ســمـرة ثم
الــتـحق بــورشـة اخملــرج كـامل عــبـد الــعـزيــز وشـارك فى ثـالثـة عـروض
كـــانت نــــتـــاج هـــذه الــــورشـــة هى "مــــأســـاة احلالج وفــــاوست واألمـــيـــرة

الصلعاء ثم ثورة الزجن".
أهـلته أدواره العديدة وخبراته الـتى اكتسبها للعـمل مع الفرقة القومية
هـرج" تـأليف الـسويـسـية فـشـارك معـهـا فى عدد من الـعـروض منـهـا "ا
ـاغـوط وإخراج مـحمـد حـس "الـبُـرش بيـضحك لـيه" تـأليف مـحـمد ا
أحـمد أبـو سـمرة وإخـراج نـفس اخملـرج "حتت الرمـاد" تـأليف مـحـمد
تـمــسـاح وإخــراج مــحـمــود طـلــعت "الــوافـد" تــألـيف مــيــخـائــيل رومـان
وإخــراج عـبــد الــرحـمن جــابــر كـمــا شـارك فى عــرض "حــلـقــة نـار" من
ـلك تـألــيف أشـرف عــتـريس وإخـراج مــحـمــود طـلـعـت لـقـصــر ثـقــافـة ا
فـيـصل.  ومن آخـر الـعـروض الـتى شـارك فـيـهـا عـرض "أيـامـنـا احلـلوة"

من إخراج محمود طلعت أيضًا.
طـارق عـزب لم يكـتف بالـتـمثـيل فقط
ـــارســــة اإلخـــراج ومن فــــاجته إلـى 
الـعـروض التـى قام بـإخـراجـهـا "جراج
ـــنـــصــور" مـن تــألـــيف اجلـــد األكــبـــر ا
مـــــــحــــــمـــــــد الــــــراوى و "ثـــــــورة الــــــزجن"

ية الشروق. ألكاد
طــارق يــتــمــنـى االســتــمــرار فى عــمــله
ــثالً ومــخـرجًــا ويــحـلم بــأن يــحـقق

سرح جناحًا وشهرة فى مجال ا

وسم النوادى اإلسكندرية تستعد بـ 9 عروض 

مؤمن عبده

شادى سرور يزور
 أرض محمود دياب (ثالث مرة)

بدأ اخملرج شـادى سرور بروفات العرض
ـــســـرحـى "أرض ال تـــنـــبـت الـــزهـــور" عن ا
ــــقـــرر نص الــــكــــاتب مــــحــــمــــود ديــــاب وا
عـرضه خـالل أبـريل الــقـادم عــلى خـشــبـة
مـسـرح الـطلـيـعـة بـعـد إعـادة افـتـتـاحه فور

انتهاء أعمال جتديده وحتديثه.
شــادى سـبق وأن قــدم الـنص
ذاته مـــــــــرتــــــــ األولـى عــــــــام
1995 عـــلى خـــشـــبـــة مـــســرح
ـــــعــــهــــد الــــعــــالـى لــــلــــفــــنــــون ا
ــسـرحـيــة والـثــانـيــة لـفـريق ا
ـــســرح بــكــلــيــة حــقــوق عــ ا

شمس عام 1998.
شــــــــــــادى ســــــــــــرور قـــــــــــال إنـه
حتمس لـتـقد الـنص للـمرة
الـثـالـثة بـعـد تـكـلـيفه مـن قبل
الفـنان محـمد مـحمـود مدير
مــســـرح الـــطــلـــيـــعــة لـــتـــقــد

عرض مـسرحى جديـد للـفرقة بـعد جناح
جتــربـــته فى "إكــلــيل الـــغــار" الــتى قــدمــهــا
ـــســــرح الـــطــــلــــيـــعــــة قـــبـل عـــامــــ والـــتى
حـصـدت عــدة جـوائـز فى الـدورة الــثـانـيـة
ــصـرى لــلـمــهــرجــان الــقـومـى لـلــمــســرح ا
إضــافــة إلى حــصــول شــادى  ســرور عــلى
جـــائـــزة اإلخـــراج األولى فى هـــذه الـــدورة

أيضا.

ويــرى ســرور أن "أرض ال تــنــبت الــزهــور"
مـن نـصــوص مــحـمــود ديــاب الــتى تـتــمــيـز
ـهـا عـلى ـكـن تـقـد ــرونـة الـشـديـدة و بـا
ــسـرح فـى أى وقت عـلـى الـرغم خــشـبــة ا
من كــــونه نـــصًــــا تـــاريــــخـــيًـــا إضــــافـــة إلى
الــدالالت الــســيــاســـيــة والــتــاريــخــيــة الــتى

يطرحها النص.
ذكـر سـرور أنه يـسـعى لـتـقد
ـــا رؤيـــة مــــعــــاصــــرة لــــلـــنـص 
يــتـنــاسب واألحـداث اجلــاريـة
ويـتمـنى شادى سـرور أن تلقى
هـــذه الـــنــوعـــيـــة من الـــعــروض
ـــعــــامـــلــــة الـــتـى حتـــظـى بـــهـــا ا
عــروض مــثل "الــنــمــر" حملــمــد
جنم وفــيــفى عــبـده مـن حـيث
الـــدعـــايـــة وتــكـــالـــيف اإلنـــتــاج

الباهظة.
"أرض ال تــــــــنـــــــبـت الـــــــزهـــــــور"
بـطــولـة مـنــال سالمـة بـهــاء ثـروت يـاسـر
عـلى مــاهـر خــالــد الـنــجـدى مــنـال زكى
طارق شـرف مـصطـفى طـلبـة ومـجمـوعة

من الوجوه اجلديدة.
ـــوســــيـــقى لـــولــــيـــد الـــشــــهـــاوى وديـــكـــور ا

ومالبس محمد سعد.

شادى سرور

≈Ø£°üe ΩÉ°üY

اغوط  مهرج ا
ية أخبار اليوم فى أكاد
ــــهـــرج" لــــلـــشــــاعـــر اخملــــرج "هـــشــــام عــــطـــوة" اخــــتـــار نص "ا
ــاغــوط لــيـقــدمه مع ـســرحى الــســورى الــراحل مــحـمــد ا وا
سرحى.. وذلك من ب عدة ية أخبار اليوم" ا فريق "أكاد
نـصـوص تداولـهـا وأفـراد الـفـريق أثـنـاء الـورشـة الـتى أدارها

وشاركوا فيها.
عـطـوة قـال  إن اخـتـيار الـنص جـاء انـطالقًـا من الـرغـبة فى

تـــقـــد عــمـل يــنـــاقش الـــقـــضـــيــة
الـعربـيـة والفـلسـطـينـيـة ومواكـبة
لألحداث الساخنة التى تشهدها

الساحة الفلسطينية حاليًا.
د. عـــــبـــــد احلـى عـــــبـــــيـــــد رئـــــيس
ــيــة أخــبـار الــيــوم عــبـر عن أكـاد
ـــســـرح ولـــعــرض دعـــمه لـــفـــريق ا
ـيـة ــهـرج الـذى سـتــقـدم األكـاد ا
لـه كل الــــدعم لــــيــــخــــرج بــــصــــورة

تتناسب واسمها ومكانتها.
يـشارك بالـتمثـيل فى العرض من
ــيــة إجنى طـارق طــلـبــة األكــاد

سـارة بــكـر أحــمـد ســمـيــر أحـمـد عــاطف أحــمـد اجملـدى
حـسام ماهـر رامى عطـية رفعت مـحمـد عمرو مـصطفى
فـادى مـجـدى كـر طه كـر يـوسف لـؤى مـحـمـد أحـمـد
رامى محـمد خلـيل محـمد فـارس محـمد نـبيل مـصطفى
عـمـاد ميـنـا مجـدى مـنتـصـر عادل وائل الـشـرقاوى يـاسر

ربيع آالء مصطفى يوسف طارق.

 هشام عطوة

±Gƒ°üdG ΩRÉM

أم الدنيا على روابط
علـى مسـرح روابط عـرضت هـذا األسـبـوع مـسـرحـيـة "أم الـدنـيا"
لـلـمـخــرج نـدى ثـابت وتـمـثـيل أحـمـد حـسـ أكـرم عـبـد الـعـزيـز
مر عـلى مـر اخلـشت مـيـنـا رضا الـنـجـار مـوسـيـقى رمزى
لـيـز ديـكـور صـوفـيـا أحـمــد تـصـمـيم رقـصـات لـشـيـمـاء شـكـرى

ومالبس نرم سعيد.
ـســرحـيـة حـول خــمس شـخـصـيــات يـراودهـا حـلم تـدور أحـداث ا

الهجرة وترك الوطن.
≈°Tƒª©dG óªMCG

التشريفة فى ساقية الصاوى
ـسـرحى "التـشـريـفـة" على يـسـتـعـد اخملرج مـحـمـود عـطيـة لـتـقد الـعـرض ا
ــوافق 31 يـنــايــر احلــالى ــنــعم الــصــاوى الــســبت ا مــســرح ســاقــيــة عــبــد ا
ويشـترك بـالتمـثيل عـمرو على ومـحمـد مجدى مـحمـد صبرى هـبة حسن
ن الـسـعــودى ريـهـام حــسن مـحـمــد إسـمـاعـيـل حـسـ عـشــمـاوى عـلى أ
حس شـيمـاء حمدى إسالم سـمارة وأشـعار يـاسر اللـيثى وديـكور وسام
عـادل مـوسـيـقى حـازم الـكـفـراوى ومـخـرج مـنـفـذ وائل الـفـار والـعـرض من

تأليف أحمد عفيفى.
ÖjódG ±ô°TCG
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سرح احلديث يقوم حاليا بوضع خطة الفرقة للموسم الصيفى القادم. > هشام جمعة مدير ا

د. عمرو دواره

فرقة  «سليم النقاش»

 درويش
األسيوطى

ـوسـيـقار بـطـرس الـشـلـفون "سـليـم النـقـاش" إلى ا
مـهــمــة تـدريـب أعـضــاء الــفـرقــة عــلى كـيــفــيـة أداء

صرية. األنغام ا
ــغــفل" من وقــدمت أول عــروضـهــا "أبــو احلــسن ا
تــــألــــيـف مــــارون الــــنـــــقــــاش وذلك عـــــلى مــــســــرح
ـــوافق  23  من "زيـــزيـــنـــيـــا" مـــســـاء يـــوم الـــســـبت ا
ديـــســـمـــبـــر  1876   فى تـــمــــام الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة

والنصف. 
قدمت الـفرقة بـعد ذلك خالل األيـام التالـية عدة
مـسرحيات أخرى يـذكر منها: "الـسليط احلسود"
يــوم اخلـــمــيس  28 ديــســـمــبـــر "مى" يــوم الـــســبت
ـوافق  6يـنـايـر " 1977 الـكـذوب" يــوم اجلـمـعـة 19 ا

وافق  11فبراير.  يناير "الظلوم" يوم األحد ا
قـام بسليـم النقاش بـاإلسكندرية عندما اسـتقر ا
قــرر االســتــعــانــة بــخــبــرات صــديــقه األديب أديب
إســــحق والــــذى ســـــبق له تـــــرجــــمــــة مــــســــرحــــيــــة
"أنــــدرومــــاك" لــــراســــ فــــبـــــعث له يـــــســــتــــدعــــيه
لـــلـــحـــضـــور وبـــالـــفـــعل حـــضـــر"أديب إســـحق" إلى
األســكـنــدريــة وقـام بــتـنــقـيـح تـرجــمـته ألنــدرومـاك
وأضاف إلـيهـا أبيـاتا جـديدة من الـشعـر كمـا قام

ان". بترجمة مسرحية جديدة هى "شار
ـشاكل التى واجهـتها الـفرقة وعدم نظرا لـكثرة ا
ـنـشود اسـتـطاع "أديب حتـقـيـقهـا لـذلك الـنجـاح ا
إسـحـق" الـتــأثـيــر عـلى صــديـقـه "سـلــيم الـنــقـاش"
ـــيــول الـــســيـــاســيـــة واألدبــيـــة كــانت خـــاصــة وأن ا
تـطـغى على كـل منـهمـا فـقررا الـتـفرغ لـلـصحـافة
وقام "سـليم" بترك الفـرقة ومسئوليـتها كاملة إلى

زميله وصديقه بالفرقة " يوسف اخلياط".
ركـز "ســلـيم الــنـقــاش" مـواهــبه وجـهــوده بـعـد ذلك
فى مـجال الصـحافة فاشـترك مع "أديب إسحق"
فى إصـدار ثالثـة صـحف هـى: "مـصـر" عام 1877

"التجارة" عام " 1878 احملروسة" عام .1880
كــان لــهــذه الـــفــرقــة دور كــبــيـــر فى إثــراء مــســيــرة
ـسـرح الـعـربى ـصــرى بـصـفـة خـاصـة وا ـسـرح ا ا
بصفة عامة وذلك لـيس فقط لكونها النبتة التى
ـسـرحـيـة بـعـد تـفـرعت مـنـهــا الـعـديـد من الـفـرق ا
ها العـديد من النصوص ذلك ولـكن أيضا لتقـد
سـرحية والـتى ظـلت لفـترة طـويلة تـرجمـات ا وا
ـــهـــا من خـالل الـــعـــديـــد من الـــفـــرق يـــعـــاد تـــقـــد

سرحية األخرى. ا

ـسرحـية الـشامـية الـتى قدمت هى أولى الـفرق ا
إلى "مـصـر" وإلـيهـا يـرجع الـفـضل احلـقـيقى فى
ــصــر وغــرســهــا فى ــســرحــيـــة  نــشـــر الــفــنــون ا
الـتـربــة الـعـربـيــة حـيث كـانت مــحـاوالت "يـعـقـوب
ــــصــــر قــــد تـــوقــــفـت ولم يــــكــــتب لــــهـــا صـــنــــوع" 

االستمرارية.
مـؤسس الـفـرقـة هـو "سـلـيم خـلـيل الـنـقـاش" -1876
سرحى درسة الرائد ا 1877وهو التلميذ الثانى 

"مــارون الـنــقـاش" 1817 - 1855-حـيـث يــعـد عــمه "
نـقــوال الـنـقـاش"  1825  -1894  هـو الـتــلـمـيـذ األول.
وقـد حـاول "ســلـيم" مـواصــلـة اجلـهـود الــتى بـدأهـا
عمـاه "مارون" و"نقـوال" فى بيـروت فكـتب مقاالت
سرح ورسالته السامية وعن وبحوثا عن أهميـة ا
ــسـرح فى أوربـا وذلـك فى الـصـحـف الـبـيــروتـيـة ا
كـما قـام بـتـكـوين فـرقـة مسـرحـيـة ولـكن الـظروف
ــــاديـــــة الـــــصــــعـــــبــــة هـــــنــــاك حـــــالت بـــــيــــنـه وبــــ ا
االسـتــمـراريـة فـقـرر االنـتــقـال إلى "مـصـر" والـتى
كما وصفها - فـاقت سواها من األقطار الشرقية
فى الـتــهـذيب والــتـمـدن وجنـحـت جنـاحـا عــظـيـمـا

عارف والعلوم.  فى ا
قــام "ســلــيـم الــنــقــاش" بــتــشــكـــيل فــرقــته واجــراء
الـبـروفـات الالزمـة لـهـا فى "بـيـروت" قـبـل الـوفود
بـهـا إلى "مـصـر" وذلك نـظـرا لـلـحـر الـشـديد فى
"مــصــر" وبــعـد انــتــهــاء الــتـدريــبــات (الــبــروفـات)
وعــودة "سـلــيم الـنــقـاش" مـن اجلـبل اقــتـرح عــلـيه
األصـدقـاء تـقـد مسـرحـيـة أو مـسرحـيـتـ أمام
ـمـثـل اجلـمهـور بـبـيـروت ليـطـمـئن عـلى أحوال ا
ويــتــقن تــدريــبــهم فــوافق عــلـى اقــتـراحــهـم وقـدم
مسـرحية "مى" من تـرجمـته وإعداده ومسـرحية
"الـــبــــخــــيل" مـن تـــرجــــمــــة وإعــــداد عـــمـه "مـــارون

النقاش".
أعــد "ســلــيم" لــهــذه الـرحــلــة الــفــنــيــة عــدتـهــا من
ــســرحــيـات ــســرحــيـات وتــضــمــنت الــقــائــمــة ا ا
الــــثـالث لـــعــــمـه "مــــارون" وهى: "الــــبــــخــــيـل وأبـــو
ـغـفل (أو "هـارون الـرشيـد") والـسـليط احلسن ا
احلسود" كما قام "سـليم" بترجمة أوبرا "عايدة"
عن اإليطـالـية وذلك مع احملـافـظة عـلى طـابعـها
ــسـرحــيـات الـغــنـائـى كـمــا قـام بــتـرجــمــة بـعض ا
ـــســـرحــيـــات األخــرى وكــذلك اقـــتـــبــاس بـــعض ا
ومـــــــــنـــــــــهـــــــــا : "مـى" (أو "هـــــــــوراس") لـــــــــكـــــــــورنى
"فـيـدرا" لــراسـ و"حـفظ الـوداد" و"مـيـتــريـدات"
(أو الــــظــــلــــوم) "زنــــوبـــيــــا" ألوبــــيــــنــــاك و"غــــرائب

الـــصـــدف" والـــتى تـــقـع أحـــداثـــهـــا الـــدرامـــيـــة فى
الهند. 

فتر كان من ا
ض أن تـصل هـذه الـفـرقـة إلى الـقـاهـرة خالل شـهر
سـبــتـمـبـر 1875 إال أن ظـهـور مــرض الـكـولـيـرا ومـنع
سـافرين القـادم من "بـيروت" من دخـول "مصر" ا

قد أجل موعد وصولها.
تـكــونت الـفـرقــة من مـجـمــوعـة الـفــنـانـ من بالد
ثالت ثال وأربع  الشام وعددهم اثنا عشر 
وسـيقى والغناء ونـظرا ألهمية كل من عـنصرى ا
ـسـرحـيـة فى هـذه الـفـتـرة فـقـد عـهد بـالـعـروض ا

 أريد حال .. 
ال أنــوى بـالـقــطع أن أتـعـرض بـالــنـقـد لــلـفـيـلم الــشـهـيـر 
ــا الحــظـته يــحـدث ولــكــنـهــا صـرخــة أطــلـقــهـا مـن فـمى 
ـــســرح  ألصـــدقــاء أعـــزاء  فى أقـــالـــيم مــصـــر  أحـــبــوا ا
وأخـلصـوا له  وأمـضـوا عـمرهم كـله يـجـاهدون لـنـشـر هذا
الـفن اجلميل بـ ربوع مصـر  وعلى يدهم تـتلمـذ العديد
ـســرحــيـة والــعــديـد مـن األجـيــال الــتى تــثـرى الــســاحــة ا

بالكتابة والنقد واألداء . 
ال أريـد أن أذكـر أسمـاء فـهـذا ال يـجوز فى عـرفـنـا الـقروى 

لكن دعونا نتأمل األمر . 
فـاحملب لـلـمـســرح تـصـيـبه دون كل من حــوله لـوثـة فـنـيـة 
جتعله يضحى بكل شىء  اليهمه أن تتم ترقيته فى عمله
أم ال  ومـنهم من يـهـجر عـمـله متـفـرغا لـلـمسـرح  ومـنهم

هنة .  من يرقص على احلبال ب الهواية وا
ـسرح من االنـخراط فى لـقد تـمكن الـكـتاب من مـجانـ ا
نــقـابــة  احتـاد الــكـتــاب  فـتــوفـرت لــهم ولـو نــظـريــا بـعض
ـكن أن الـعـنـاية والـرعـايـة االجـتـمـاعـيـة  وتـوفـر لهـم ما 
عـاش الشهرى  صـحيح هو اآلن ال يغنى من يـطلق عليه ا
ـســتـقــبل كـافــيـا لــسـد جــوع  لـكــنـنــا نـأمـل أن يـكــون فى ا
حـــاجــات األعـــضـــاء . عـــلى األقل هـــنــاك نـــظـــام لـــلــعالج
ن تــدفــعه احلــاجـة إلى واإلعــانــات االجــتــمـاعــيــة تــقــدم 

محاولة االستفادة من النظام . 
سرح تـبقى من الشـريحة الـبائـسة فى قرانـا من مجانـ ا
ـمــثـلـون  وهـؤالء حـتـى اآلن ال تـعـتـرف بـهم اخملـرجـون وا
ــهن الـتــمـثــيـلــيـة وال تـعــامـلــهم كـفــنـانـ  بل ال نــقـابـة ا
ـمثل يـعتـمد فى دخـله على تـعامـلهم إطالقـا . فمـا يزال ا

شريحة سنوية توفر له بعض اجلنيهات القليلة 
ـعتـمـد يـعد كـمكـافـأة تـدريبـات ومـكـآفأة عـرض . واخملـرج ا
ـكن أن أحـسن حـاال هـو والـعـنـصـر الـنـسـائى   فـلـهم مـا 
ـئات فى يـسمى بـالـعقـود الـتى تدر عـشـرات اجلنـيـهات أو ا

العام . أما البقية الساحقة فال دخل لهم . 
وقـد يقول البعض إن معظمهم يعمل فى وظائف حكومية

 أقول لهم .. كان زمان .. 
ـــؤقـــته فى احلـــكـــومـــة ال تـــســد الـــرمق  اآلن األعـــمـــال ا
والـتـعـاقـد مع الـقـطــاع اخلـاص  عـمـلـيـة شـراء من جـانب
سرح أن يـختاروا صـاحب العمل لـلعامل  وعـلى مجانـ ا
بـ أن يـبـيـعـوا حـياتـهـم لصـاحـب عمـل ال يـقنـع  وب أن

يبقوا وأسرهم على حافة اجملاعة . وألنهم مجان 
سرح واجلوع .  فهم يختارون ا

وقـد رأيت بــعـيــنى كـيـف يـجــمع هـؤالء اجملــانـ قــروشـهم
ـســرح فـمـات دون أن لـيـدفــنـوا زمـيـال لـهم أدركـته حــرفـة ا

يترك لعياله مصاريف اجلنازة . 
ـأســاة ال حتــتــاج إلى تــدلــيل .. بل ال أريــد أن أطـيـل .. فــا
مـثلـ عند تـرشيحه حتـتاج إلى حل .. لقـد أعلن نـقيب ا
ـسـرح فى األقـالـيم .. وكـادت ـثـلى ا أنه سـيـحل مـشـكـلـة 
تـنـقضى الـدورة دون أن نـرى شـيـئـا يدل عـلى الـتـفـكـير فى

احلل .. 
إن شـرط عـدد الـتـصـاريح الـذى كـان مـعمـوال بـه وأظنـه ما

يزال ال يصلح .. أال يكفى أن 
مـثل أو اخملـرج عـام أو عامـ أو خـمسـة  لـيـحصل يـعمـل ا

على عضوية النقابة .. ? 
ــمـثل واخملــرج فى مـسـرح نـريــد حال يـاســادة .. نـرعى به ا

سرح. الثقافة اجلماهيرية حتى ال ينقض ا

 انتقل إلى مصر
لتميزها عن غيرها
من األقطار
 فى التهذيب
والتمدن

 تفرغ للصحافة
بعد طغيان

ميوله السياسية
واألدبية عليه سرحي أثناء الندوة أعضاء جمعية ا

✂✂

ـا كانـت هذه الـتجـربة احليـاتيـة سبـباً فـى مواصلـة ويسـكر لـلطـريق الذى > ر
اقتحمه جون أوزبورن بوضع شريحة من احلياة على مسرحه.
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4
هذيانات «مسرح االختالف» العراقية على ساقية الصاوى

بوابـة يدخل منـها الفـرد العـراقى إلى العالم
األرحب.

تـأسـست فـرقـة مـسـرح االخـتـالف الـعـراقـية
فى كـــانـــون األول عـــام  2006 فى الـــقـــاهـــرة
ــثال وفــنــيــا أغــلــبــهم من وتــضم نــحــو  20 
طـلبة وخريجى معـهد وكلية الفـنون اجلميلة

فى بغداد.
وقـال ســعـيـد إن الــفـرقـة تـســعى إلى "إثـبـات
ــســرحى ــشــهـــد ا حــضــورهـــا الــفــاعل فـى ا
ى وتــأمل فى عـقـد شـراكـات الــعـربى والـعـا
مسـرحـيـة مع جتارب مـتـمـيـزة من أجل خلق
رؤيـة مسرحـية جـديدة تـمثل جـيالً مسـرحياً

قادم".

فـرقــة «مـسـرح االخـتالف» الـعـراقـيـة قـدمت
أولى عـروضــهـا عـلى خـشـبــة مـسـرح سـاقـيـة
ـنـعم الــصـاوى فى الـقــاهـرة األسـبـوع عـبــد ا

اضى. ا
وقـال على محمد سـعيد مدير الـفرقة إنها
ــســـرحـــيــة أجنــزت الـــبـــروفــات الـــنـــهــائـــيـــة 
"هــذيــانـــات مــنــصـــور بن اجلــنـــة" الــتى قــام
بـتـألـيـفـهـا; ويـلـعب بـطـولـتـهـا بـكـر أبـو عـراق
مثـلة اإليطـالية مـاريان ماسه بـاإلضافة وا
ــــمـــــثــــلــــ عالء الــــفــــارس إلـى مــــشــــاركــــة ا
وإسالم نــســيم  وهى من إخـــراج بــكــر أبــو

عراق.
وقــال سـعـيــد الـفـكــرة الـرئــيـسـيــة الـتى كـانت

ــــوذج االخــــتـالف الــــعــــراقــــيــــة عــــلى طــــرح 
مــخـتــلف عـمــا يـشــاع عن اإلنــسـان الــعـراقى
ومحنـته عبـر صيغ جـماليـة وتعـبيريـة تعـتمد
ــســـرح احلــديث  وحــاولت عــلى تـــنــقــيــات ا
الـفــرقــة جــاهــدة أن تــطــرح نــفــســهــا عــربــيـا
ـيــا فى مـحـاولــة مـنـهــا لـتـغـيــيـر الـصـورة وعـا
الــــنــــمــــطـــــيــــة الــــســــائــــدة اآلن عن اإلنــــســــان

العراقى.
وشدد على مـحمـد سعيـد على أن مسـرحية
(هذيانات منصور بن اجلنة) رسالة رافضة
لـكل مـظـاهـر وسـلـوكـيـات قـتل اإلنـسـان التى
تتم عبر تبريـرات دينية وقومية كاذبة وهى
رسـالة لـنشـر قـيم التـسـامح واحملبـة وجـعلـها

حــاضــرة أمــامى حلــظــة الــشــروع فى كــتــابـة
العمل هى أن اإلنسان هو القيمة العليا وأن
ال مـقـدس فى هذه األرض أعـظم منه ومن
ـنـطـلق سعـت فرقـة مـسـرح االختالف هذا ا
الـعــراقـيـة لــعـرض مـســرحـيــتـهـا فى مــحـاولـة
لـتـعـمـيم ثـقـافـة عـراقـيـة جـديـدة تديـن القـتل
الـيــومى الـذى يـتـعـرض له االنـسـان الـعـراقى
بــــــأســـــالــــــيب وحــــــشـــــيــــــة زعـــــزعـت كل قــــــيم

اإلنسانية.
وأوضح ســـــعـــــيـــــد أن دوى الــــقـــــنـــــابـل وأزيــــز
الــــرصــــاص كــــان - مع األسـف - أعــــلى من
ـســرحــيــ الـعــراقــيـ فـى الـداخل صــوت ا
واخلــــارج ولــــذلك حــــرصـت فــــرقــــة مــــســـرح

صوت القنابل 
وأزيز الطائرات
أعلى من صوت
سرحي ا
العراقي

مسرحيو السعودية يؤكدون غياب البنية
سرح للطفل التحتية ..ويطالبون 

واليونسكو
تهدى «اإللياذة»
ألطفال غزة

ـنظـمة الـدوليـة للـتربـية والـتعـليم والـثقـافة ا
- الـــيـــونــســـكـــو - أعــلـــنت إهـــداء الـــعــروض
ــنــقــولــة عن مــلــحــمــة اإللــيـاذة ــســرحــيــة ا ا
والتـى تـقـدم حـاليـاً فـى أثـيـنا إلـى فـلـسـط

وغزة على وجه اخلصوص.
ودعت الـيونـيـسـكـو أطـفـاال يـونـانـيـ وعـربا
ــســرحــيــة كــمـا كــرمت ــتــابــعـة الــعــروض ا
أطفـاال فـلـسـطيـنـيـ مـقيـمـ فى أثـيـنا فى
إطــار مـنــاصــرتـهــا لـلــقــضـيــة الـفــلــسـطــيـنــيـة

. نظم العادلة حسب قول ا
وتـعـرض مــسـرحـيـة إلـيــاذة هـومـيـروس عـلى
أحـد مسـارح أثـيـنا بـعـد كتـابـة نـصهـا بـشكل
ـــعـــطـــيـــات احلـــالـــيـــة ولـــتـــكـــون يـــتالءم مـع ا
مـــــفــــهـــــومـــــة مـن األجـــــيــــال احلـــــالـــــيـــــة ومن

األطفال. 
وقـال يــانـيس مـارونـيــتـيس مـسـئــول مـنـظـمـة
ـسرحية اليـونيسـكو عن منطـقة أوروبا إن ا
تـــوجه رســالـــة إلى شـــعب غــزة مـــفــادهــا أن
احلق بجانبكم ولـهذا فأنتم منـتصرون كما
أن شـعوب العـالم تقف بـجانبـكم وهى تفعل

ما بوسعها لتقد العون لكم
سرحـية كانت مـهداة للسالم وأضاف  إن ا
عــامــة لــكن وقــوع األحــداث فى غــزة جــعل
الــقـائـمــ عـلــيـهـا يــخـصـصــونـهـا لــغـزة الـتى
تـتـعــرض ألهـوال رهـيـبــة مـضـيــفـة أن الـفن
يـــــجب أن يـــــواكب دائــــمـــــا حــــيـــــاة اإلنــــســــان

وهمومهم وتطلعاتهم.

ـقـر جـمـعـيـة الـثـقـافـة ـسـرحـيـ الـسـعـوديــ  عـقـدت جــمـعـيـة ا
والـفنون فى أبها نـدوة تعريفيـة باجلمعيـة حيث قدم أعضاؤها
راشـــد الــورثــان وســـامى اجلــمـــعــان وصــالـح بــو حــنـــيــة عــرضــا
تعـريـفـيا بالئـحـة اجلمـعـيـة التى تـأسـست قـبل قرابـة الـعام و
سـتـقـبـلـيـة بـعد خالله اسـتـعراض أهـداف اجلـمـعـيـة ورؤيـتـهـا ا
ــســرح بــجـمــعــيــة أبــهـا أحــمــد الــسـروى ذلك أدار رئـيـس جلـنــة ا
ـســرحــيـ احلـوار حــيث أكــد سـامـى جـمــعــان عـضــو جــمـعــيــة ا

ـا الـعمل السـعـودي أنه ال بـنـيـة حتتـيـة للـمـسرح الـسـعودى وإ
ــســرحـيــة كـمــا أشـار إلى أن مــسـرح اآلن مـحــكـوم بــالـطــاقـات ا
الـطـفل لم يـطرح حـتى اآلن عـلى مـائدة مـجـلس اجلـمعـيـة وفتح
سرحى يحيى العلكمى الذى داخلـة الكاتب ا داخالت  باب ا
سرح بدءا وجعل ذلك من أولويات اهتمام طالب بنشر ثـقافة ا

اجلمعية.
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 إلياذة  هوميروس

ية حول توثيق التراث  دراسة أكاد
سرحى القطرى ا

دراســـة هى األولـى من نـــوعـــهـــا
ـــاضى فى نــوقـــشت األســـبــوع ا
ـعــلـومـات قــسم اإلعالم وعــلم ا
بــكــلـيــة اآلداب - جــامـعــة قــطـر
ـسـرحى حـول «تـوثـيق الـتـراث ا

فى دولة قطر».
الـدراسة أعـدتها ثالث طـالبات
بـالـكـلـيـة اعـتـمـاداً علـى مـوضوع
ـــشــكالت مـــنــشـــور حــول تـــلك ا
وقـدمن حلـوالً لـها فى الـدراسة
الـتى شارك فى منـاقشتـها عبد
الله أحمد رئيس وحدة التوثيق
ـــــســـــرحى بـــــوزارة الــــثـــــقـــــافــــة ا

القطرية.
سرح القطرى  من عروض ا

إدارة جديدة
سرح احلر» لـ«ا
استعداداً

 لدورة القدس
ـــــــســــــرح احلــــــر جتــــــرى فـــــــرقــــــة ا
األردنية انتـخاباتهـا السبت القادم
انـتـخــابـات مـبــكـرة الخــتـيـار هــيـئـة
إداريــة جـديــدة تـتــولى الــتــحـضــيـر
ـــهــرجــان لــيــالى لـــلــدورة الــرابــعــة 
ـــســـرح احلــــر والـــتى تـــقـــام حتت ا
نتظر أن عنوان «دورة الـقدس» وا
تـشـارك فــيـهــا فـرق مـســرحـيـة من
ـــــغـــــرب ســـــوريـــــا وفـــــلـــــســـــطـــــ وا

واجلزائر وتونس.

سرح الكويت تؤجل مهرجان ا
اخلليجى والدوحة تتجه
لتأجيل مهرجانها السنوى

سـرح اخلليـجى الذى كان مـقرراً إقامته فى 24 ينـاير دولـة الكويت قـررت تأجيل مـهرجان ا
ــقـبل بـدالً من ـنـطـقــة مـؤخـراً لـيــقـام فى أبـريل ا احلـالى بـســبب األحـداث الـتى شــهـدتـهــا ا

سرحى الذى ينظمه اجمللس الوطنى للثقافة والفنون. مهرجان الكويت ا
وفى الـسـيــاق نـفـسـه تـتـجه الــنـيـة لــدى وزارة الـثـقــافـة والـفــنـون الـقــطـريـة لــتـأجـيـل مـهـرجـان
الــدوحــة الــثــقــافى إلى أبــريل أيــضــا والــذى خــصــصت دورته احلــالــيــة لالحــتــفــاء بــالــقـدس

ناسبة اختيارها عاصمة للثقافة العربية فى 2009.
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سـيظل الفـعل األهم واألعظم بل واألكثـر خلوداً فى
تاريـخ البـشـريـة هـو فـعل (الـكـتـابة) بـكـافـة أشـكـالـها
وأنــواعـهـا خـاصـة حــيـنـمـا تــأتـيـنـا هـذه الــكـتـابـة من
مبدع مجرب استـوعب كافة األشكال السابقة عليه
فــطــور مــنــهــا وقــدم شــكــلـه وطــعــمه اخلــاص به بل
واســـتــــوعب كـــذلك كــــافـــة األوضـــاع االجـــتــــمـــاعـــيـــة
والسياسية واالقتصادية التى يقوم عليها مجتمعه.
والـعمل الـذى بـ أيـدينـا هـو واحد مـن أمثـلـة (فعل
الكتابة) التى تعدت حدود زمنها ووطنها وهو نص
(أنــتــيــجــونى) لــلــعــظــيم ســوفــوكــلــيس الــذى لم يــكن
يــتــصـور أبــداً أن الــعــمل الــذى كــتــبه ســنـة 441 ق.م
ســتــظل األجـــيــال تــتــنــاولـه جــيال بــعــد جـــيل لــتــقــوم
بــتــرجــمــته وحتــلــيــله ســنـة 2006 أســتــاذ الــدراسـات
اليونـانية والالتـينـية بجـامعة الـقاهـرة دكتورة مـنيرة
كــروان ويــصــدره اجملــلس األعــلـى لــلــثــقــافــة ضــمن
ــشـروع الـقـومـى لـلـتـرجـمــة لـيـضم الــنص الـيـونـانى ا

مصحوبا بالترجمة العربية فى كتاب واحد.
وقـبل الــنـصـ الــعـربى والــيـونـانى وفى مــقـدمـة طــويـلـة
ـكــتـبــة بــالـعــديـد من ــتـرجــمـة - الــتى أثــرت ا تـتــحـدث ا
الترجمات والدراسـات اإلغريقية - عن الكاتب وسيرته
وعن أسـطــورة أوديب حـتـى أنـتــيـجــونى وكـذلك تــنـاولت
سـرحية وقامت بـتحليل شخـصياتها البناء الـفنى لهذه ا
مــعـتـمـدة عــلى الـعـديــد من الـدراسـات والـنــظـريـات الـتى
تــنـاولت هــذا الــعـمل وتــضع فى الــنـهــايـة مــجـمــوعـة من
الــهــوامش «احلـــواشى» الــتى تــفــســر فـــيــهــا الــعــديــد من
ـصـطـلـحـات اإلغــريـقـيـة داخل الـعـمل وأصـلـهـا وتـذكـر ا
ـــهــــمـــة لـــدراســـة األدب ـــصـــادر ا ـــراجـع وا عــــدًدا من ا

اإلغريقى كله.

ولـد سـوفـوكـلـيس حـوالى عام 495 ق.م لـعائـلـة ثـرية
تــقـطن مــنـطــقـة كــولـونــوس ومع أنه كــان من  أغـزر
ــــســـرحـــيـــات شـــعـــراء عـــصــــره فى مـــجــــال كـــتـــابـــة ا
الــتـراجـيـديـة فـقـد كـان نـشــيـطـاً فى احلـيـاة الـعـامـة
ــهـمـة فـقـد ـنـاصب ا األثــيـنـيـة وتــولى الـعـديــد من ا
تـــولى عـــام 443 ق.م وزارة اخلـــزانـــة كـــمــا انـــتـــخب
مــرتـــ قــائـــداً عـــامــاً بـــجــانـب نــشـــاطه فى مـــجــال
سـرحـية فى الـديانـات والـعـبادات. وقـد كـتب هـذه ا
الـعصـر الذى بـلـغت فيه مـديـنة أثـيـنا أوج ازدهـارها
ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا وثـــقــافــيــا وتــضــيف كــذلك
ترجمة أن تراجيـدياته كانت نتاجا لذلك التفاعل ا
ـــديـــنــة / الـــدولـــة فى عـــصـــرهــا اخلالق بـــ روح ا
الــذهــبى وروح الــعـــصــر الــبــطــولـى وقــد اســتــمــدت
مادتها منه فلم تـنفصل هذه التراجيديات عن واقع

مجتمعنا

أنـتيـجـونى هى الـفـتاة الـتى حتـمـلت بـشجـاعـة مـيراث
اخلـطـيـئـة ولـعـنـة اآللــهـة; فـهى ابـنـة أوديب الـذى قـتل
أبــاه اليــوس وتـزوج مـن أمه جــوكـاســتــا دون أن يـدرى
وأجنب مــنـهـا ولــدين هـمــا بـولـونــيـكـيـس وإيـتـيــوكـلـيس
وبـنت هما إسمـينى وأنتيجـونى وبعد اختفاء أوديب
وموت جوكاستا يتولى كريون شقيق جوكاستا احلكم
حــتى يــبــلغ ولـدا أوديـب سن الـرشــد وبــعـدهــا يــنـشب
الـنـزاع بـ الـولـدين على احلـكم حـتى يـتـفـقـا على أن
ــدة سـنـة واحــدة ثم يـتـولى يـتــولى كل مـنـهــمـا احلـكم 
اآلخـر احلـكم فى السـنـة التـالـية فـيـتولى إيـتـيوكـليس
األكبر سنًا احلكم أوًال ويـغادر الشقيق األصغر طيبة
إلى أرجوس حيث يتوج ابنه مـلكها; وبعد انتهاء العام
يـرفض األكبر الـتنـازل عن العرش فـيسـتع الـشقيق
األصــغـــر بــوالــد زوجــتـه; ويــذهب بــجـــيش الســتــعــادة
عرشه وينـتصـر جيش طـيبة ويـتنـازل الشقـيقـان معا
ويـقـتل كل مـنـهـمـا اآلخـر. وعنـد هـذه الـنـقـطـة اخـتار
ـترجمة إنها ـسرحية. تقول ا سـوفوكليس أن يبدأ ا
: األول سـرحية لـهدف أقدمت علـى ترجمـة هذه ا
هـــــو أن تــــنــــقل لــــلــــقـــــار الــــعــــربى أجــــواء الــــعــــرض
ـسـرحى كـمـا كـان يـشـعـر به جـمـهـور سـوفـوكـلـيس ا
ـعانى والـثـانى هو أن يـتـوقف الـقـار العـربى أمـام ا
ـتضـمنـة فى هذا الـنص والتى سـوف تضـرب على ا
عاصر وتر شديد احلساسـية لدى القار العربى ا

رأة. ا تتناوله من شئون احلكم واحلرية وا
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سـرح اجلاد > لـقـد كانت فـتـرة بدايـة الـسبـعـينـيات فـتـرة مراجـعـة للـنـفس ب كـتّـاب ا
وفترة للبحث عن أنسب الطرق للتفاعل مع اجملتمع الذى تغير.
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سرحي جريدة كل ا

سرحية «يا دنيا يا حرامى» للمخرج هشام عطوة بسبب مرضه. > الفنان فاروق فلوكس اعتذر عنه مواصلة العمل 
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أنتيجونى بالعربى
واليونانى

الكتاب: (أنتيجونى)
ؤلف: سوفوكليس ا
ترجمة: منيرة كروان

الناشر: : اجمللس األعلى للثقافة

مهدى محمد مهدى

تــــعــــددت اآلراء والـــنــــظــــريــــات الــــتى تــــنــــاولـت هـــذهسوفوكليس..  ب األدب والسياسة
ــسـرحــيـة بــالــدراسـة فــمـنــهم من يــرى أنـهــا كـانت ا
الـصـراع بـ الـقـانـون اإللــهى والـقـوانـ الـوضـعـيـة
بينـما يرى البـعض - اعتمـاداً على األدلة التـاريخية
الــتـى تــرجع إلى الـــقــرن اخلــامس ق.م والـــتى تــشى
بـاجتـاه الـشــعب األثـيـنـى إلى ابـتـكــار طـرائق جـديـدة
لـتنظيم الشـعائر األسرية -  إن الـصراع ب كريون
وأنتـيـجونى كـان صـراعًا بـ نوعـ من االجتـاهات
ـدنى فى مواجهـة العائـلى أو اجلديد فى الدينـية: ا
مـواجــهـة الـقـد وكـانت تــطـرح أسـئـلـة ذات عالقـة
ــقـــراطى وظــهــرت بــشــكل مــبـــاشــرة بــالــنــظــام الــد

متكرر فى أدب القرن اخلامس ق.م.
صـاغ سـوفـوكـلـيس كل هـذا فى لـغـة شـاعـريـة مـلـيـئة
بــاألمـــثـــلــة والـــتـــشــبـــيـــهــات احلـــكـــيــمـــة ذات الـــطــابع
الــفــلـــســفى الـــتى تــؤكـــد حــجم ثــقـــافــته ووعـــيه بــكل
شـخـصــيـة وتــركـيــبـتــهـا الــنـفــسـيــة كـذلك كــان شـكل
احلوار عـنـد كل صدام بـ أى شـخصـيـت (كـريون
ـــون) (كـــريـــون / / أنـــتـــيـــجـــونـى) (كـــريـــون / هـــا
تـيرسـياس) عـبـارة عن جمل قـصيـرة سـريعـة معـبرة
عن صـــدام بـــ نـــديـن كل مـــنـــهـــمـــا مـــدرك ومـــؤمن

بقضيته وثابت على موقفه.

ـا حتـتـويه من صراع ـسـرحيـة  لـقـد تـمكـنت هـذه ا
ترجمة أن تضرب على متعدد الزوايا كـما تقول ا
ـــشــاهـــدين فى كل الــوتـــر احلــســـاس فى نـــفــســـيــة ا
العـصـور وكافـة األقطـار ولـذلك جاءت فـى مقـدمة
ـســرحـيـات الـكالسـيـكــيـة الـتى ال تـدرس فـقط فى ا
األدب والــدرامــا بـل تــدرس أيــضــا فـى الــنــظــريــات
الــســيــاســـيــة والــفــلـــســفــة األخالقـــيــة ولــقــد وصف
ــسـرحـيــة بـأنــهـا من أعـظم الـفــيـلـســوف هـيج هـذه ا
ـاً وأبـدع األعـمـال الـتى عـرفـهـا الـعـالم حـديـثـا وقـد
ولذلك حـظت بكم غـير مسـبوق من اهـتمام دارسى
الـكالسـيـكـيـات بـشكـل خاص ودارسـى األدب بشـكل

عام.
إن عــظــمــة ســوفــوكـلــيـس مـكــنــته مـن خالل جــزئــيـة
بسـيطـة فى أسـطورة أوديب أن يـتنـاول الـتنـاغم ب
قـوى الـكون كـلـهـا وحـقـائق الـوجـود اإلنـسـانى بـشكل

وت. عام: احلياة واحلب والقدر وا

يونسكو.. من الزمن النسبى
للمسرح اإليحائى  

 الكتاب: األعمال الكاملة  ليونسكو 
ترجم: د. حمادة إبراهيم ا

الناشر: مكتبة األسرة

يــحـتــوى اجلــزء الـثــانى من األعــمــال الـكــامــلـة لــلــكـاتب
ــســرحى أوجــ يـونــســكــو الــتى تــرجـمــهــا د. حــمـادة ا
إبـراهيم وقدمتهـا مكتبـة األسرة فى جزءين من القطع
وت  –تخـريف ثنائى لك  سرحـيات (ا الـكبير عـلى ا
سلوقة  –لتحضير بيضة مسلوقة  –الثغرة  –البيضة ا
 –العطش واجلوع  –معرض السيارات  –فنون القتل
 –فتى للزواج  –ما كبث  –هذا احلان العجيب  –ذو

وتى) وهذا اجلزء يقع فى احلقائب  –الط  –زيارة ا
 470صفحة يحتوى على مسرحيات أقل شهرة لدى
الـقـار عن مـســرحـيـات اجلـزء األول (كـنــا قـد قـدمـنـا
ـــغـــنـــيــة مـــقـــاربـــة له فى عـــدد ســـابـق) فــمـــســـرحـــيـــة "ا
سـتـقبل فى الصـلعـاء" و "اخلـراتيت" و "الـكـراسى" و "ا
الــبــيض" هى مــســرحــيــات يــعــرفــهــا كل من ســمع اسم
يــونـســكــو أو عـرف شــيـئــا عن مــسـرح الــعـبث غــيـر أن
مـسرحيـات اجلزء الـثانى شـأنها شـأن كل مسـرحيات
يونسـكو تدور فى فـلك أفكاره الـعبثيـة وفى زمن نسبى
وفى عـالم ال يـفـتـرض فيه الـواقـعـيـة مطـلـقـا وفى هذا
ه اجلـزء نقدم مقـاربة لبعض أفكـاره عن مسرحه وعا
ـنـعم سـليم مسـتـعـيـنـ بـدراسـة جيـدة لألسـتـاذ عـبـد ا
وحــوارين لــعــبــدالــقــادر الـتــلــمــســانى ومى الــتــلــمـســانى

جلة القاهرة يونيو 1994.
صــرح يــونــســكــو فى حــوار مـعـه "إنى فــعال أشــعـر أن
احلــيــاة كـابــوس مــؤلم ال حتــتــمل انــظــر حـولـك تـرى
ـوت يـتربص ـآسى والـكراهـيـة والـظلم وا احلروب وا
بـنا فى كل جـانب.. إن هـذا فظـيع". وإعالن يـونسـكو
هذا يلخص  –فيـما يبدو  –مسرحه وفـهمه للمسرح
اذا تكـتب? مع كـونه ال يجـد أى معنى فـعنـدما سـئل: 
ألى شىء فى الـوجـود. أجـاب بأن كـتـابـته هى الشىء
الوحيد الذى يـحمل معنى ألنه من خاللها يحاول أن
يـفـهم (ال مـعـنى) الـوجــود. فـالـفن فى رأيه هـو الـعـمل

الوحيد الذى يجد فيه اإلنسان معنى.
ـسـرح الــواقـعى فـيـرى أن لـقـد ثــار يـونـسـكــو عـلى ا
سرح عمل سرح الواقعى يناقض نفسه فا تعبير ا
إيـــحـــائى فـــنـى والــواقـــعـــيـــة هى أن يـــوحى الـــكـــاتب
لـلـمـتـفـرج أن مـا يـراه أمامـه هـو واقع احلـيـاة ويـقرر
أن الـواقـعـيـة ال تــسـتـطـيع أن تـضم الـواقع كـله إنـهـا
تهـذب الواقع وتقـدمه فى صورة كـاذبة الواقـعية ال
تـدخل فـى اعـتـبـارهـا احلـقــائق األسـاسـيـة فى حـيـاة
اإلنــسـان فــاحلـقــيـقـة تــكـمن فـى أحالمـنــا وخـيــالـنـا
وهـذا يــعـنى أن احلـقـيـقـة األســاسـيـة هى أحـاسـيس
اإلنـسان الداخـليـة واقعه الـنفـسى وليس مـا يحيط
بـه من حــــيــــاة مــــاديــــة مــــلــــمــــوســــة. ويــــرى الــــنــــاقــــد
اإلجنــلـيــزى "ريـتـشــارد كـو" أن يـونــسـكـو يــشـتـرك مع
رواد الــفن احلــديث الــذين يــبـحــثــون عن احلــقــيــقـة

الـدفــيــنـة الــتى تــكــمن وراء احلـقــيــقـة الــظــاهـرة. إن
ـسـرح اجلــديـد يـحـاول – يـونـسـكــو فى بـحـثـه عن ا
ادية وأن يـعبر من خالله  –أن يتـخطى احلقـيقـة ا
عن احلــقـيــقـة الــكـبــرى حـقــيـقـة الــنـفـس الـبــشـريـة

حقيقة األحالم حيث ال منطق وال عقل.
يقـول يـونسـكو فى مـقالـة له بعـنوان "نـقطـة البـداية"
هـــــنــــــاك حـــــالــــــتـــــان مـن الـــــوعـى أبـــــنـى حـــــولــــــهـــــمـــــا
مـســرحـيــاتى.. إحـداهــمـا إحــسـاسى بــالـفــراغ الـتـام

واألخرى إحساسى بالوجود الزائد.
كـذلك يرى يونـسكـو أن الزمن مـسألة نـسبـية مثل كل
األشـيـاء الـتى تخـضع لـلـحكم الـنـسبـى يتـحـول الزمن
عـنـده إلى مـوضـوع فنى فى مـحـاولـة لـقهـره والـتـغلب
كن القياس عليه وأنه ليس هـناك زمن موضوعى 
ـــعــنى مـــا لــيس هـــنــاك إدراك مـــوضــوعى عـــلــيه أو 
لـلــزمن ويـســتـمــر يـونـســكـو قــائال: الـســاعـة الـزمــنـيـة
لـيــست هى نـفــسـهـا الــسـاعـة الــزمـنـيـة بــالـنـســبـة لـكل
ــكن أن تــكـون أحــيــانــا عــشـرين الــنــاس فـالــســاعــة 
كن أن تـكون أيضا أكـثر من ساعة دقـيقة أو أقل و
فلحظات االنتظـار القليلة هى زمن كبير فى ح أن
سـاعات طـويـلـة تـمـر سـريـعـة وال نـشـعـر بـهـا ويتـرتب
عــــلـى ذلك مـــــوقف الـــــكــــاتـب من الـــــزمن. إن عـــــجــــز
اإلنسان أمام الزمن ليس ثـابتا فإحدى الشخصيات
فى مـسرحيـة "القتـلة" تـقول: "قد أكـون بلغت الـست
أو الــثـانـيــة.. كـيف لى أن أعــرف.. إن الـزمن مــسـألـة
شـخـصـيـة بـحتـة". فـمـا دامت الـلـحـظـة هى كل شىء
لـيس لـهـا مـاض وال يـتـرتب علـيـهـا مـسـتـقـبل فـالزمن
أصبح ال وجـود له خـارج الشـخـصيـة. وفى مـسرحـية
ـغــنـيــة الـصــلـعــاء تـدق الــسـاعـة  29دقـة. فــمـا دامت ا
احلـقيـقة الـكبرى هـى اإلحساس الـشخـصى فى هذه
الـلحـظـة فـحـ أشـعر أنـنى مـلك أصـبح مـلـكـاً وح

أحس أننى متسول أصبح كذلك.
إن قـضـايا الـعـالم األكـثر تـعـقيـدا كـاحلرب الـدائـمة
والـتـنـازع والـقـتـال أزعـجت يـونـسـكـو وأرقـته وجـعلـته
يــســـجل فى كـــثــيــر من مـــســرحــيـــاته مــوقــفـه مــنــهــا
فــمـســرحـيــة تـخـريـف ثـنـائـى (ضـمن اجلــزء الـثـانى)
كـانـت صـرخــة عـلى الــتـبــلـد والــصــمت فى مـواجــهـة
عـالم القتل والصـراع الرهيب مديـنا اإلنسان الذى
يتجاهل تلك احلـقائق ليقف وينظر  – حتت قدميه

وت شكالت حياته التافهة. أما مشكلة ا – 
فـكــانت من أكـبـر احلــقـائق الـتى احــتـلت من أفـكـاره
ــوت مــنــاقــشــة ــلك  ومــســرحه فــفى مــســرحــيــة ا
لـلمـعضـلة الـكبـرى التـى تواجه اإلنـسان بـحق فمـنذ
وت هـو احلقيقة بكرة  –يونسكو  –كان ا طفولـته ا
الــتى ظـلت تــؤرقـة كـإنــسـان فـعــنـدمـا كــان طـفال مـا
يـزال فى اخلــامـســة من عــمـره إذ رأى جــنـازة تــمـر
ـطـاف لــكل إنـسـان ثم ــوت هـو نـهــايـة ا وعـرف أن ا
بـعد ذلـك أرقه ككـاتب حـتى أنه أفرد له عـمـل من

وت). لك  أعماله (فنون القتل  –ا
ـوت يـصف يـونـسـكـو مـراحل ـلك  فـفى مـســرحـيـة ا
ــــشـــاعـــر ــــوت فى دقـــة وتــــفـــصــــيل عـــارضــــا لـــكل ا ا
ـر بهـا إنسـان يحتـضر وفى ثـنايا واألحـاسيس التى 
ــوت وطـقــوسه ويـجـعــلـنـا ــسـرحـيــة يـصف شــعـائـر ا ا
نــعـيـشه مــعه حلـظـة بــلـحـظـة.أمــا مـسـرحــيـة تـخـريف
ثـنــائى فــهى مـســرحــيـة قــصـيــرة كـتــبــهـا يــونـســكـو فى
 1962 وهى جتربة فريدة فقد كتبها يونسكو مع

فــرنــســـوا بــيــلــلــتــو وجـــان فــوتــيه حــيـث قــام كل مــنــهم
بـإعداد فـصل واحد يـكون مـوضوعه عالقـة غرامـية
فــكـانت مــسـرحــيـة يــونـسـكــو بـعــنـوان تــخـريف ثــنـائى
فتتـجلى فيهـا فكرة األهوال الـتى يتعرض لـها العالم
فـإن خـراب الـعـالم وشـيك فـإنـه يـؤكد األخـطـار الـتى
ى فــبــالــرغم من األخــطــار الـتى تــهـدد الــسالم الــعــا
نا جند الزوج (ويا للعبث والال معقولية) تهدد عا
يـستـمران فـى شجـارهمـا الـثنـائى حـول موضـوع تافه
وهــو هـويـة الــسـلــحـفـاة والــقـوقـعــة وهل هـمــا حـيـوان

واحد أم اثنان مختلفان. 
ويـونـسـكـو الـذى رأى نسـبـيـة الـزمن يـعلـن فى أيامه
األخـيـرة أن أنـاسـاَ كـثـيـرين يـصـنـعـهم مـاضـيـهم أمـا
فـيما يـتعلق به شـخصـيا فإنه يـشعر أن مـاضيه قد

انفصل عنه تماما ولم يعد ينتسب له.

صالح عطية

أنتيجونى.. والقار العربى

صراع متعدد الزوايا

الوتر احلساس

تـقدم اللـجنـة الثقـافية
بــنــقـــابــة الــصــحــفــيــ
بـرئـاسـة الـزمـيل عالء
ثابت عـرضاً مسرحياً
بـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــوان «حتـت
الصـفر» تأليف أحمد
خـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة وإخــــــراج
شــــــريف شــــــلــــــقــــــامى
وإشـــراف عـــام هــــيـــثم

الهوارى.
ــــســــرحــــيــــة هى أول ا
عـرض لـفريق الـتمـثيل
فى نـقابـة الـصحـفـي
وتـــدور حـــول قـــضـــايـــا
ــة والـشــبـاب من الـعــو
خـالل مــــــــــــقـــــــــــهـى فـى
وسط الـــبــلـــد يـــنــاقش
رواده الـــــــــقـــــــــضـــــــــايــــــــا

اجملتمعية.
ويــــــــــــتـم عــــــــــــرضـه فـى
الـــــســــابــــعـــــة مــــســــاء 5
سرح فبـراير القادم 

. نقابة الصحفي

ـــعـــهــد > د. حـــسن عـــطــيـــة عـــمـــيــد ا
ـســرحـيــة يـديـر فى الــعـالى لــلـفـنــون ا
اخلــــامــــســـة مـن مــــســـاء الــــيــــوم نـــدوة
خـاصـة حــول مـشـوار الــفـنـان الـراحل
سـعد أردش ضـمن بـرنـامج الـندوات
ـــعــرض الـــقـــاهـــرة الــدولى الـــفـــنــيـــة 
لــلـكــتــاب يـشــارك فــيـهــا أحــمـد عــبـد
احلــــلـــيـم وخــــلـــيـل مـــرسـى ومـــحــــمـــود
احلـــديـــنى وســـمـــيـــحـــة أيـــوب الـــذين

يقدمون شهاداتهم اخلاصة عنه.
> تبدأ قريبـا بروفات مسرحية «ليلة
عـــــــــــــــــــــــــــــــرس»

أخـوذة عن رواية األديب الراحل ا
يوسف أبـو رية وذلك عـلى مسرح
الـهـنـاجــر إعـداد مـسـرحى سـعـيـد
حـــجــــاج وإخــــراج د. هـــنــــاء عــــبـــد
قرر عـرضها خالل الفتـاح ومن ا
الـشـهـر الـقـادم فى ذكـرى األربـع

لرحيل أبو رية.
د. هــــدى وصـــــفـى مــــديـــــر مـــــركــــز
الـــهــــنـــاجــــر لـــلــــفـــنــــون قـــالت إنــــهـــا
ــشـــروع د. هــنـــاء عــبــد حتـــمــسـت 
الــــفـــتـــاح بــــتـــحـــويـل روايـــة أبـــو ريـــة
لـعرض مسـرحى قبل رحـيله بـفترة

كبيرة وتتمنى تقد جتربة مسرحية متميزة.
ـــســرح بــكـــلــيــات جـــامــعــة > فــرقــة ا
نوفية تـستعد حاليـا للمشاركة فى ا
ـهرجـان السنـوى للـمسرح فعـاليات ا
اجلـــــامـــــعـى حـــــيـث جتـــــرى حــــــالـــــيـــــاً
بروفات مسرحيات «جسر» للمخرج
أحــمـد عــبـاس كــلــيـة اآلداب و«جــثـة
ــقـهى» إخــراج يــوسف الـنــقـيب فى ا
لـكلـية الـتجـارة و«البـؤساء» لـلمـخرج
مـــصـــطــفى مـــراد لـــكـــلــيـــة احلـــقــوق
و«أحـــدب نــوتـــردام» إخــراج مـــحــمــد
شــعــراوى لـــكــلــيــة ســـيــاحــة وفــنــادق
و«كـوالج شـكسـبـيـرى» إخراج مـحـمد

رفـعـت لــكــلــيـة الــعــلــوم إضــافــة إلى ثـالثــة عــروض أخـرى
تــقـــدمــهــا فـــرق كــلــيــات الـــهــنــدســة

والتربية وجتارة السادات.
> د. أشــــرف زكـى رئــــيس الــــبــــيت
الـــفـــنى لــلـــمـــســـرح قــرر اســـتـــمــرار
عــرض مــســرحــيــة «رجل الــقــلــعـة»
الــتـى تــقـــدم حـــالـــيـــا عـــلى مـــســرح
ـدة 15 مــركـز إبـداع اإلسـكــنـدريـة 

يوما أخرى.
«رجـل الــــقــــلـــــعــــة» تـــــقــــدم حـــــالــــيــــا
بـــاإلســــكــــنـــدريــــة مــــنـــذ 15 يــــومـــا
ـــســرحــيـــة بــطـــولــة تـــوفــيـق عــبــد ا
احلـــــمــــــيــــــد وتــــــألــــــيف أبــــــو الــــــعال
الـسالمــونى وإخــراج نــاصــر عــبـد
ـهـا بـعـدد من احملـافـظـات خالل ــقـرر تـقـد ـنـعم ومن ا ا

الفترة القادمة.
> على قـاعـة يـوسف إدريس التـابـعة
لــــفــــرقـــــة مــــســــرح الـــــشــــبــــاب بــــدأت
ــاضـى بــروفـــات الــعــرض األســـبــوع ا
ـــــســــرحى اجلـــــديــــد «نـــــظــــرة حب» ا
تـــألــــيف وإخـــراج مــــحـــمـــد إبــــراهـــيم
وتـمـثيل عـبـير مـكـاوى جيس نـاصر
شـــــاهـــــ شـــــادى ســــرور شـــــيـــــمــــاء
حـــسن الـــديـــكـــور لـــوائل عـــبــد الـــله
وأشــعـــار ســـامح الـــعــلى ومـــوســـيــقى
وأحلــــان ســــامح عــــيـــسـى وتـــعــــبــــيـــر

حركى ر حجاب.

ى - ـسـتويـ الـبـريـطـانى والـعـا > مـن الـصـعب تـقـيـيم مـكـانـة ويـسـكر عـلـى ا
. سرحية سريعاً ككاتب نصوص مسرحية فقط فقد اكتسب مكانته ا

سرحي جريدة كل ا
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ن مصطفى. يالد» لبنتر وإخراج أ > مسرح الشباب يرفع الستار نهاية األسبوع القادم عن مسرحية «حفل عيد ا

قبل تبدأ فعالياتها نصف فبراير ا

12 عرضاً تتنافس على جوائز الدورة األولى لـ«مونودراما» بورسعيد
SPOT

 سعد أردش

 يوسف أبورية

مصطفى مراد

 توفيق عبداحلميد

 عبير مكاوى

عـبد الـلـطيف إخـراج أحـمد
جمعة.

ومن تـــــألـــــيف عــــبـــــد الــــرازق
الـــربــــيـــعى وتـــمــــثـــيل أحـــمـــد
جمـعـة وإخـراج محـمـد عـبد
الــلــطــيـف «أمــراء اجلــحــيم»
بينـما يقدم شادى أحمد من
لـــبـــة تـــمــــثـــيـــلـه وإخـــراجه «حــــ
ن الدب الـرمادى» ويقدم أ
عــادل مـن إخــراجه وتـــمـــثــيل
مصطـفى الشمـوتى وتأليف
مــــــحـــــــمــــــد عـــــــبــــــد الــــــرءوف

«مذكرات مجنون».
ويـــقــدم اخملـــرج هــانـى نــصــر
مـن تـمـثــيل أحـمـد إســمـاعـيل
«طـبول الـفراشـة النـحاسـية»

تأليف أحمد عزت.
ـــهـــرجـــان وتـــخــــتـــتم لـــيــــالى ا
فـــرقـــة بـــورســـعـــيـــد لـــلـــدرامــا
احلــركـيـة بــعـرض من إخـراج
مــحـــمــد عـــشــرى قـــبل تــوزيع
اجلـوائـز الــتى تـعــلـنـهــا جلـنـة
كـونة من ـهرجـان ا حتـكيم ا
الــفـــنــان الــتـــشــكــيـــلى عــبــاس
الــطـــرابـــيـــلـى اخملـــرج طــارق
حــــــــسـن والــــــــكـــــــاتـب قــــــــاسم

مسعد عليوة.

اً بــــخالف اً مــــســــرحــــيــــ 12 عــــرضــــ
عـرض االفـتـتــاح تـقـرر مـشـاركـتـهـا
ــــــــهــــــــرجــــــــان فـى الــــــــدورة األولـى 
بورسعيـد للمونودراما والتى تبدأ
قـبل حتت رعاية فى 15 فبـراير ا
مـحافظ بـورسعـيد وبـالتـعاون مع

مكتبة مبارك العامة.
ـــــهـــــرجـــــان بـــــالـــــعـــــرض يـــــفـــــتـــــتح ا
سرحى «عرائس حالوة» تأليف ا
أحمد عـزت إخراج ميدو تمثيل

أحمد الشوربجى.
ـهـرجـان ـشــاركـة فى ا الـعـروض ا
هـى «فــــرحــــان اخلــــلــــيـل» تــــمــــثــــيل
يـــاســــر عـــطــــيـــة إخــــراج مـــحــــمـــد
مــخــتـار «الــقــرد» تـمــثــيل وإخـراج
حـسام أبـو السـعـود إعداد أحـمد
صالح حـــــــامـــــــد و«مـــــــرة واحـــــــد»
تـــألــيف خـــالــد الـــصـــاوى تــمـــثــيل
أحـمــد طـارق إخـراج رفـعت عـبـد
الــــعــــلــــيـم «ومــــاذا بــــعــــد» تــــألــــيف
وإخــــــراج عــــــمــــــرو عــــــجــــــمى أداء

تعبيرى سعاد مصطفى.
هرجان عروض كما تتسابق فى ا
«لألمـام قف» تـألـيف نـبـيل بـدران
تــــــمــــــثـــــيـل رانــــــا عـــــصــــــام إعـــــداد
وإخراج محـمد ياس «الـقسعة»
ــصـــرى تــمــثــيل تــألــيـف أســامــة ا
مــحــمــد الــشــريف إخــراج أحــمــد
الــســمـان «صــحى الــنــوم» تــمــثـيل
أحــمـــد الــســـمــان إخـــراج شــريف
مبـروك «حـكـايـة أراجـوز» تـأليف
إبــراهـــيم الــشــيـخ تــمــثــيـل مــحــمــد

 خالد الصاوى

 الطرابيلى 
وطارق وعليوة
 فى جلنة
التحكيم

 رفعت عبدالعليم

 فرقة بورسعيد
للدراما 

احلركية فى ختام
هرجان ا

 محمد عشرى

 عرائس حالوة
يفتتح عروض
هرجان ا

 شيماء حبشى

«حتت الصفر» أول عرض
مسرحى لنقابة الصحفي

شريف شلقامى

سرح».. اعتمدهم «أصدقاء ا
اإلقليم وترفضهم اإلدارة!

رفـــــضت إدارة فــــرق الـــــقــــصــــور بــــاإلدارة
العـامة للـمسرح فى هـيئة قـصور الثـقافة
اعـتمـاد فـرقة «أصـدقاء الـتـمثـيل» بقـصر
ـنـصـورة رغم حتــمس مـصـطـفى ثـقـافــة ا
الـــســـعـــدنى رئـــيـس إقــلـــيـم شـــرق الـــدلـــتــا
الــثــقــافى لــلــفــرقــة الـتـى كــونـهــا عــدد من
ـــنـــصـــورة ـــســـرح اجلـــامــــعى بـــا شـــبـــاب ا

واعتماده لها من قبل اإلقليم.
الـسـعــدنى قـال لـ«مــسـرحـنــا» إن حـمـاسه
ثابة جسر ينقل للفرقة يأتى من كونها 
مــواهب ودمــاء جــديــدة أثــبـتـت جــدارتــهـا
ـسرح اجلـامعى لـتنـضوى حتت لواء فى ا
هيئة قصور الثقافة وتعمل من خاللها.
فــيــمــا شــدد مــحـمــود حــامــد مــديــر فـرق
القصور بـاإلدارة العامة للمسرح على أن
إدارتـه لم تـبــلغ رسـمــيـاً بــأى شىء يـخص
هذه الـفرقـة وقال إنه العـتمـادها يـنبغى
يـ إلى اإلقليم إرسال جلنـة من األكاد
ـــنــاســـبــة وتـــكــوين الخـــتــيـــار الــعـــنـــاصــر ا
الـفرقـة بـها واعـتبـر أن اعـتمـاد السـعدنى

ثابة «اقتراح» غير رسمى. للفرقة 

 محمود حامد

مصطفى السعدنى

أحمد العموشى

 العرض
يناقش
قضايا
ة العو
والشباب
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سـرحـية مـيـاه بابـلـيون (1957) وعش > كـان جـون أردن قـد قدم بـعـضاً من أهم أعـمـاله ا
كـاخلـنـازيـر (1958) ورقـصـة الـعـريف مـوسـجـريف (1959) ووظـيـفـة احلـكـومـة الـرشـيـدة

(1960) وحمار السجن (1963) واليد احلديدية (1964).
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سرح» بالبرنامج الثقافى يتحدث خاللها عن مسرحية «سى على». سرحى أحمد خميس تذاع له هذا األسبوع حلقة من برنامج «دقات ا > الناقد ا

6

صرى  الشعب ا
بتاع كالم

فى مسرح فاقد للتقاليد  ومجتمع قلق يصبح
ستحيل ذاته سرح الذى نحلم به هو ا ا

عبد العزيز مخيون:
هــذه األمـاكن كــثــيـفــة الـســكـان الــنــاس لـديــهـا طــاقـات
كـن توظـيـفـهـا جيـداً ويـجب عـلـيـنا مـكـبـوتة ومـعـطـلـة 
ـسـرحـيـة كـرجـال مـسـرح أن نـقـوم بـتــبـسـيط الـعـمـلـيـة ا
ــثل نــفــسه وأن نــنــطـلق وتـشــجــيع اجلــمــهـور عــلى أن 
للهواء الطـلق فى الشوارع واحلدائق والشواطئ ونقدم
عـروضـا فـى هـذه األمـاكن ولـكن لـيس بـشـكل عـشـوائى
بل بـشكل منظم وتعـليمى وتثقـيفى وكل هذا ال يتوافر
ـقراطـيـة وال ينـمـو وينـتعش إال إال فى اجملـتمـعـات الد
ــسـرح ــكن أن يــكــون ا فى ظـل احلــريــة فــفى ظــلــهــا 
دينة والقرية وقد قمت بهذا اناً آخر فى احلى وا بر
الــدور ســابــقــا فى جتــربــة بــقــريــة «ذكى أفــنــدى» ســنـة
ـــة ثالث ســـنـــوات مـــتـــواصـــلـــة مـــارسـت فـــيـــهــا 1974 و
ـسرح مع الفالح بالـقرية وقد كانت هـذه التجربة ا
قــائــمــة عــلى مــســرحــيــة «الــصــفــقــة» لــتــوفــيق احلــكــيم
ــســرحــيــة قـــدمت أشــكــاالً مــســرحــيــة وبــجـــانب هــذه ا
ــسـرحى مــتـعــددة كـانـت إفـرازاً لــلـتــداخل بــ الـفــكـر ا
النظـرى والواقع احلى للـقرية وكانت مـرجتلة ومـبتكرة
مـنها مسرحيـة «االنتخابات» ومـسرحية «الدقيق» و
إجـهاض هـذه الـتـجـربـة بسـبب الـنـظـام الـسـاداتى الذى
ــثـــقف بــاجلــمـــاهــيــر عــلى كــان يــحــول دون احـــتــكــاك ا
ــثـقف شـيــوعى سـيـحـرك اجلــمـاهـيـر اعــتـبـار أن هـذا ا
ضد النـظام ووصلت بـالتجـربة إلى مهـرجان «نانسى»
ـهرجـان ليزور الـقرية ى بفـرنسـا ووصل مندوب ا الـعا
ويـشــاهـد الــعـرض ومــنـعه ســاعـتـهــا من الـوصــول وكـيل
وزارة اســـــمـه (أنـــــور نــــــافع) فــــــســـــافــــــرت وحـــــدى إلى
ــهـرجــان وأخــذت مـعى صــورا فـوتــوغــرافـيــة لـلــعـرض ا

ووضعتها على بانوراما وأقيمت ندوة حول العرض.
ـرة الـوحـيـدة الـتى تـسافـر فـيـهـا لـلـخارج > هـذه هى ا

كمخرج مسرحى?
 الفـقد سـافـرت مرة أخـرى إلى فـرنسـا لـلمـشـاركة فى
مهـرجان (نـانـسى) والدراسـة فى مدرسـة سـتراسـبورج
مع وجـودى بـجـامــعـة (سـانـسـيه) واطـلـعت عـلى مـعـظم
سـرح الـغربى ـسـرحيـة الـتى كانت تـمـثل ا اإلبـداعات ا
فى الـثمانينـيات وكذلك اطلعت عـلى ما كان يقدم فى
مهرجان اخلريف بباريس وشاهدت الفرق الزائرة من

آسيا وأمريكا الالتينية.
> مرحـلة الثمانينيـات هذه كانت بداية انطالق التيار
ـهـرجـان الـتـجـريـبى فـمـا هـو رأيك فى الـتـجـريـبى وا
هرجان سرحى وكـذلك رأيك فى ا مفـهوم التـجريب ا

سرحية فى مصر?! وما قدمه حتى اآلن للحركة ا
سرح فـيعنى أن فـهوم الـتجريب فـى ا - أوال بـالنسـبة 
ــســرحى بـالــتــفــكـيــر والــتــأمل والــسـعى يــقــوم الــفـنــان ا
لـتــطــبــيق هــذا الـفــكــر وحتــويــله إلى واقع عــمــلى وهـو
ة وابتكار بـهذا يسعى إلى التـمرد على األشكال الـقد
أشكـال جديـدة تـتضـمن عالقات ووسـائل اتـصال أكـثر
قــــربـــا من اجلـــمــــهـــور مع اســـتــــخـــدام أدوات ومـــواد لم
البس تـسـتـخـدم من قـبل فى اإلضـاءة أو الـديـكـور أو ا
وسيقى وكذلك على مستوى لغة احلوار وكل هذه أو ا
ـــــســـــرحى احملـــــاوالت تـــــدخـل فى بـــــاب الـــــتـــــجـــــريب ا
ـسـرح مـثل الـتـجـريب فى الـعـالم لـيس والـتـجـريب فى ا
ـارسـة الـتـجـريب من أجل له حـدود ولـكن أحــذر من 
ــوجــة ولــفت الــتـــجــريب وبال هــدف أو جملــرد ركــوب ا
األنـظــار يـجب أن يـكـون اجملـرب صـاحب مـنـهج ورؤيـة
وأن يــــخـــلـق عالقـــة مـع اجلـــمــــهـــور إن الــــتـــجــــريب فى
ــتــقــدمـــة يــخــتــلف عــنه فى اجملــتــمــعــات اجملــتــمــعــات ا
شـاكل وأعتـقد أن تـخـلفـة فنـحن لديـنا الـعديـد من ا ا
كـل عـــمـل مـــســــرحى جــــديــــد يـــجـب أن يــــقـــدم جتــــربـــة
ـوجة جـديدة وقـد انـزلـقت كـلمـة الـتـجريـب إليـنـا من ا
الـــتــجـــريــبـــيــة الـــتى انـــتــشـــرت فى الــغـــرب فى مـــرحــلــة
ـهـرجان الـتـجـريبى فى الـسـبعـيـنـيات وعـنـدمـا أنشـأوا ا
مــصـر خــلــعـوا عــلــيه هــذا االسم دون وعى وعــلم وكـان
ـــعـــاصـــر ـــســــرح ا ــــهـــرجـــان ا ــــفـــروض تـــســــمـــيـــته  ا
شـاكل أولـها اخـتـيار الـفرق ـهرجـان به الـعديـد من ا وا
هرجـان والذى يتم عن طريق ـشاركة فى ا ـسرحية ا ا
ـراكـز الـثــقـافـيـة وأى مـهـرجـان يـجب أن الـسـفـارات وا
يـكـون له مـفـهـومه اخلـاص وأن يكـون جملـمـوعـة الـعمل 

ـعـاصـرة والـثـقـافـة لـيـست لـلـشـخـصـيـات فى حـيــاتـنـا ا
عنصراً مكمالً لـلممثل بل هى عنصر أساسى فى بناء
مثل والتـعليم فقط يعطى مفاتيح الثقافة شخصية ا
كـذلك الثقـافة هى التى حتـدد للـممثل انـتماءه الـفكرى

والعقائدى.
ـعـلنـة علـى مسـيرتك > هل أثرت مـواقـفك الفـكـرية ا

الفنية.
س هـذا - بــالـتـأكـيــد كـان لـهــا أثـر واجلـمـهــور الـعـادى 
التأثير فى تناولى لـلشخصيات التى قمت بها وطريقة
ــثل دون انــتــمــاء ــكن أن يــكــون هــنــاك  أدائـى وال 
ثلها ثم االنتماء للوطن أوال االنتماء للجماهـير التى 
فالبـد للـفـنـان أن يتـبـنى قـضايـاه االجـتمـاعـيـة وأن يعى
الـصــراع الــذى يـخــوضه هــذا الــوطن ضـد أعــدائه فى
ـتـلك هـذا ـمـثـل  ـســتـقـبل وإذا لم يــكن ا احلـاضـر وا
الـــوعى ســـيــكـــون وجـــوده فى مـــجـــتـــمـــعه وجـــوداً ضــاراً

وأحياناً خطراً.
ـاذا تـوقف مــشـروعك اإلخــراجى وهـو أحـد أدوارك  <

كمثقف?
- عــمـلــيـة اإلخـراج هى عــمـلـيــة بـنـاء صــرح أو كـيـان أو
معمار وعلى اخملـرج أن يجمع كل عناصر هذا الصرح
ثل وديكور ومالبس وموسيقى فاخملرج من نص و
مــسـئــول عن كل هــذه الـعــنـاصــر وتــكـويــنـهــا داخل هـذا
عمار ولكنه فى مسرح فـاقد للتقاليد وتسيطر عليه ا
الـبــيــروقــراطــيــة احلــكــومــيــة ومــجــتــمع مــنــشـغـل وغــيـر
ـمـثـلـ ويـؤثـر عـلـيـهم وعـلى مـســتـقـر يـنـقل قـلـقه إلى ا

انضباطهم والتزامهم.
> نريـد أن نتعرف على منـهجك وطريقتك فى دراسة

الشخصية وأدائها?
نـهج فى دراسـة الشـخـصيـة هـو الذى يـحدد األداء - ا
ويــعــطـــيه طــعـــمه ولــونـه وجــودته وكل شـــخــصــيـــة لــهــا
مـجمـوعـة أبـعـاد بـدون ترتـيب هى: الـبـعـد االجـتـماعى
والــفــيـزيــقى أو الــبــنـاء اجلــســدى لـلــشــخـصــيــة والـبــعـد
الـثــقــافى والــنــفــسى وهــو الــذى يــأخــذ اهــتــمـام وتــأمل
ـمـثل نــضـرب مـثال بــشـخـصـيــة «هـامـلت» وبـحث مـن ا
حيـث البعـد النفـسى فيهـا مهم جداً وهـناك شخـصية
يكون البعد اجلسـمانى فيها ظاهر ومهم مثل «عطيل»
ـــمــثل ولـــذلك عــنـــدمـــا قــام بـــأداء هــذه الـــشــخـــصـــيــة ا
ـدة سـنـتـ الـبـريـطـانى الـكـبـيـر لـورانس أولـيـفـيـيه ظل 
ا يـتـناسب مع يـلـعب ريـاضة لـيـغيـر من شـكل جـسمـه 
الـشـخـصيـة وكل هـذه األبـعاد تـتـداخل فى الـشخـصـية
ـمــثل دراســة كل هــذه األبـعــاد وبــنـاءًا الــواحــدة وعــلى ا
ـعـطـيـات الـتى يـحـصل عـلـيـهـا من هـذه الـدراسة عـلى ا
ــكن أن تـســتـجــد أمـور جـوانب يـتـحــدد األداء كـذلك 

أخرى أثناء البروفات وحتى ليالى العرض األولى.
ثل? > إذن فأنت تؤكد أن الثقافة شىء مهم ألى 

- ســؤال غــريب وغــيــر مــنــطـــقى لــكــنه عــادى فى هــذا
ثل بـدون ثقـافة يـتحول إلى الـزمن لذلك سـأجيـبك 
أداة تـــضــغـط عــلـى الــزر فـــيـــبـــدأ فى تـــســمـــيع الـــكالم
وبدون ثقافة لن يستطيع دراسة أبعاد الشخصية التى
حتـدثـنـا عـنـهـا وبـدون ثــقـافـة ودراسـة عـلم نـفس كـيف
يـتــعـامل مع الــبــعـد الــنـفــسى لـشــخـصــيــة مـثل هــامـلت
وبــدون ثـقـافــة لن يـســتـطـيع الــتـعـامـل مع الـشـخــصـيـات
الــــتـــاريــــخــــيـــة ولـن يـــســــتــــطـــيـع الـــتــــعـــامـل مع األبــــعـــاد
االجـتـمـاعـيـة فى الـبـروفـات هـذا إلى جـانب أن مـسـرح
ــبـدأ أهل الــدولـة الــذى تـتــبـنــاه وزارة الـثـقــافـة يــعـمل 
ــا يــضع الـعــراقــيل أمـام الــثـقــة ولــيس أهل اخلــبـرة 
بـعض اخملــرجـ وأحـيـانـاً جتـد أن هـنـاك رفـضـاً غـيـر
ـا يــدخـلك فى مـعــلن عـلى اسـم مـخـرج بــعـيــنه وهـذا 
عــجـلـة الــتـسـويـف أو يـفـرض عــلـيك الــتـنـازل فــتـجـهض
الـتجـربـة لـذلك كانت جتـاربى فى اإلخـراج قـليـلـة وقد
أخـــرجت مـــســـرحــيـــات مـــثل «اجلـــنـــدرمــا» و«غـــدا فى
الــــصـــــيف الــــقـــــادم» بــــعــــد مـــــعــــانــــاة شــــديـــــدة كــــذلك
اصـطـدمت مع بـيـروقـراطـيـة الثـقـافـة اجلـمـاهـيـرية فى
ــــعــــوقــــات جتــــعل جتــــربــــة «ذكى أفــــنــــدى» وكل هــــذه ا
ـسـرحـيـة فـاقـدة ألهم عـنـصـر فـيـهـا أال وهو الـعـمـلـيـة ا
ـعـانـاة ومـخـاض عـسـيـر بـيـنـمـا ـتـعـة والـلـذة وحتـولـهـا  ا

لــكــنه طــلب مــنى اإلجــابـة عـن سـؤال: كــيف ســتــتــعـامل
ـسـرح فـى بـلـدكم? ولم أســتـطع احلـصـول مـعــنـا إدارة ا

على إجابة صريحة وواضحة على هذا السؤال!!
> ومـا رأيـك فـيـمـا يــقـوم به مـســرح الـدولـة من جـذب

اجلمهور عن طريق النجوم واألسماء الالمعة?
ـســرح ال يـنـتـعش بــالـنـجـوم ولــكـنه يـنـتــعش بـالـفـكـر - ا
سرحى ؤلف ا سرحـية اجليدة وا سرحى واإلدارة ا ا
ؤمـن ـنتـم لـلـمسـرح وا دربـ ا مـثلـ ا اجلـيـد وا

سرح. بالعمل اجلماعى الذى هو جوهر ا
كنه عمله الستعادة اجلمهور? > ما الذى 

ـكن أن يـنجح - إن مـصـر من أكـثـر بالد الـعـالم الـتى 
صـرى (بتاع كالم) سرح ويـنتعش ألن الـشعب ا فيهـا ا
ـسـرحى ب كن تـوظـيف هـذا الـكالم فى احلـوار ا و
اخلـشـبـة والـصــالـة أضف إلى هـذا وجـود الــتـجـمـعـات
الــسـكـانـيـة األمـر الـذى يـشـكل بـيـئـة صـاحلـة لـلـمـسـرح
ـــدن فــــإذا مـــا  تـــكـــويـن مـــســـارح فى األحــــيـــاء وفى ا
اإلقـليـميـة الكـبيـرة والـصغـيرة وداخل كل مـسرح يـكون
هـنــاك فــصل لــلـتــعــلــيم واإلبــداع تـكــون مــهــمـتـه تـدريب
ـؤلـفـ والفـنـيـ عنـد ذلك يـتـحول مـثـل وا وتـعـليـم ا
ـسـرح إلى مـدرسـة تـسـتــوعب الـطـاقـات الـعـاطـلـة فى ا

ـتعـة حتى عـمـليـة اخللق الـفـنى يجب أن يـتـوافر فـيهـا ا
تعـة إلى اجلمهور ومن يستـطيع الفـنان أن ينقل هـذه ا
ــســرح الــذى نـــأمل فــيه ونـــتــمــنــاه - فى هـــنــا يــصــبـح ا

ستحيل ذاته. عصرنا احلالى - هو ا
اذا لم تلجأ إلى القطاع اخلاص? > و

- ال توجد فرق قطاع خـاص مستعدة أن تتبنى مسرح
ـسـرح اجلـاد كل الـفـرق اخلـاصـة جتـاريـة األفـكـار أو ا
وعـينـها عـلى شـباك الـتـذاكر وتـرى أن الـفلـوس ال تأتى
إال عن طـريق نوع مـعـ من الكـومـيديـا وبـالتـالى فـهذا

الباب مغلق أمامنا وليس لنا إال مسرح الدولة.
ــاذا لم > وإذا لم يـــكن أمــامـك إال مــســـرح الــدولـــة.. 

حتاول مرة أخرى?
- لـدى مـشـروعات مـسـرحـيـة عـديـدة وهـنـاك مـشروع
مـــســــرحى حتت عــــنـــوان مـــؤقـت «صالح الـــديـن يـــفـــتح
الـــقـــدس» كـــلـــمـت فـــيه رئـــيس الـــبـــيـت الـــفـــنى الـــســـابق
واألسبق مـنه واحلـالى ولم أجـد أى استـجـابة حتـدثـنا
شـفــويـاً ولم تــكن اإلجـابــات مـبــشـرة وقــد اقـتـرحت أن
يـكتب هذا العمل األديب والـكاتب الفلسـطينى د. وليد
سيف الـذى قدم مجـموعـة من أروع األعمال الـدرامية
فى الـعـشـرين سـنـة األخـيـرة وحـدثـته بـالـفـعل فى ذلك

ـصـرى يــشـيــر إلى الـعــديـد من تـاريـخ الـتـمــثـيـل ا
األسمـاء قلـيل منـها فـقط من استـطاع أن يـوجد
لـــنـــفــسه مـــكـــانــاً ومـــكـــانــة مـــتـــمــيـــزة فى قـــلــوب
اجلــمـاهـيـر من هــؤالء «عـبـد الـعــزيـز مـخـيـون»

ذلك على الـرغم من قلـة أعمـاله مقـارنة بـغيره..
سـاحة ـعنـى والرسـالة ولـيس  فـهـو يهـتم أوالً با
ـتمـيـز الهـاد يـلـفت النـظـر  إلى ما الـدور أداؤه ا
يبـذله من جهد من أجل إيصال أبعـاد الشخصية

وجتسيدها..
مــواقــفـه الــفــكــريــة تــضــفـى عــلى أدائه مــســحــة
جـــديــة تالزمه فـال تــســـتــطــيـع إال أن حتــمل له
مــشــاعــر االحــتـرام والــتــقــديــر.. وهــو واحــد من
مــحــبى هــذا الـوطـن الـواقــفــ مــعه فى خــنـدق
واحــد ضـــد كل قـــبح ســـعــيـــاً إلرســاء قـــيم احلب

واخلير واجلمال..
ومن أجل هذا كله كان لنا معه هذا احلوار.

شارك فى العمل. > ر حجاب تشارك حاليا فى بروفات مسرحية «اللى نزل الشارع» للمخرج إسالم إمام بعد انضمامها لفريق التمثيل ا
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> لــقـد تـقـبل هـذا اجملـتـمع بـعض من تـمـردوا عــلـيه ولـكن الـكـتّـاب الـذين تـطـرفـوا فى
سرحية الكبرى ؤسسات ا تمردهم واجهوا مصيرا آخر: مصير إدوارد بوند الذى قاطع ا

بسبب التدخالت التى تقوم بها فى نصوصه.

سرحي جريدة كل ا
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فى بومبيى اإليطالية
لوحات عروض مسرح إيزيس

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

سرح اخلصبة ذاكرة ا
أرسل لى الــصـديق الــنـاقــد والــبـاحث "مــحـمــود قـاسم"
اضى طـبعة جديـدة منقـحة ومزيدة من األسبـوع قبل ا
رة موسـوعـته عن األفالم العـربـية  الـتى طبـعـها هـذه ا
ائة على نـفقـته اخلاصـة  لذا فـقد طـالبـنى حامـلهـا 
ـوسـوعة أو لـنـقل هـبة  أو قـيـمة جـنـية كـامـلـة مقـابل ا
الـشــحن  فـالــصـديق "مـحــمـود قــاسم" لـيس كــأسـاتـذة
اجلامـعة هـذه األيام الذين يـجبرون الـطالب على شراء
كـتـبـهـم وإال لن يـنـجـحـوا بل هـو بـاحث مـدقق  يـنـفق
علومات وتصنيـفها وترتيبها ثم إعادة أيامه فى جـمع ا
تصنـيفهـا وترتيبـها كلـما ظهر جـديد كان غـائبا عنه أو
مر عـام لم يكن قد أدرجه بعد فـى موسوعته وهى ميزة
يتحلى بها الباحث الواعى الذى يعرف أنه يخوض فى
ــهــمـل دون ســنــد من مــؤســســة أو بــحـــار من الــتــاريخ ا
جـمـاعة تـسـاعـده فى مهـمـته اجلـليـلـة التى سـرعـان ما
يــسـطـو عــلـيــهـا صـغــار الـصــحـفـيــ ومـعــدى الـبـرامج
ـعــلـومـات الـتى الــتـلـيـفــزيـونـيـة مــتـفـاخـرين بــحـجم ا

حصلوا عليها.
ــسـرح وذاكــرته اخلــصــبـة رغم أنــنــا عـرفــنــاه قـبل أمــا ا
الـســيـنـمـا إال أنه لم يـعــرف حـتى اآلن وجـود مـوسـوعـة
كامـلة عن األعمـال التى قدمت بفـضائه خالل أكثر من
قرن ونـصف القـرن من الزمـان لهذا فـقد سـعدت بـخبر
سـرحى د. عمـرو دوارة بإعداده إعداد الـناقـد والبـاحث ا
ـسـرح الـعربى) وإن مـوسـوعـة حتـمل عـنـوان (بانـورامـا ا
حــزنت فـى ذات الــوقت لــغــيــاب أيــة مــؤســســة أو هــيــئـة
ــوسـوعــة الــتى اســتـغــرقت من ثــقــافـيــة تــتـبــنى هــذه ا
ــا يــقــرب من عــشــرين عــامـا والــتى الـبــاحث الــدءوب 
تتـجلى بعض صـورها فى كتـاباته التـأريخيـة بالصحف
ـسرحـية رغـم أنه وكمـا عرفـت منه ال يـطلب واجملالت ا
مــقـابل جـمع مــادتـهـا وصـورهــا وتـصـنـيــفـهـا وكـتــابـتـهـا
ونشـرها أو لـنقل أيـضا هـبتـها حـتى ال يزايـد أحد على
مسـألة بـيع اجلهـد الـثقـافى رغم أن نظـامنـا السـياسي
واالقـتــصـادي الـيــوم يـتــبـنى بـيـع كل شىء مـادمــنـا قـد

فرض علينا منطق السوق وتسليع الثقافة ذاتها.
الـذاكـرة الـشخـصـيـة وحدهـا ال تـكفـى خاصـة مع تـقدم
سـرح فى وطننـا العربى الزمن والـغيـاب الدائم لرمـوز ا
ـذكرات الذاتية هـى محل تشكك فكل يومـا بعد يوم وا
فــنـان يــكــتب أو يـروى ســيــرته الـذاتــيـة مــلــونـة بــرؤيـته
اخلـاصـة لـلحـيـاة  ويبـرر لـنفـسه مـا ال يبـرره لـآلخرين
ـسـارح وكـتب ـنـشـورة بـاجملالت وكـتـيـبـات ا ـعـلـومـات ا وا
ـسـرح اخلاص وزارة الـثـقـافـة اإلحصـائـيـة مـتضـاربـة وا
ـسـتــقل وحـتى فــرق قـصـور وبــيـوت الـثــقـافـة ونـوادى وا
درسى غـيـر موثـقة سـرح اجلـامعى وأيـضـا ا الشـبـاب وا
ـسـرح بـالـصـورة الـتـى تـقـدم حـقـائق مـؤكـدة عن تـاريخ ا

صرى والعربى. ا
ـسـرح العـربى كـما يـقول ـنـتج النـهـائى لبـانـوراما ا إن ا
صـاحـبـها هـو تـوثـيق أربعـة آالف وثالثـمـائـة مسـرحـية
وكل مــسـرحـيــة يـتم تـوثــيـقـهــا بـجـمــيع بـيـانــتـهـا (اسم
سرح الذي ـنتجـة تاريخ العـرض ا سـرحية الـفرقة ا ا
ـها مع شـارك فى تـقد قدمت عـليه أسـمـاء جمـيع ا
مـثلـ أو العـامل بيـان دور كل منـهم سواء كـانوا من ا
وراء الـكـوالـيس) وذلك بـجـانب ثالثـة صـور لـكل عـرض
ه كما تعـطى صورة واضحة ـشارك فى تقـد توضح ا

للديكورات اخملتلفة.
ــوســوعـة وفــتح اجملـال فـهل من مــتــقـدم لــنـشــر هـذه ا
ـسـرح نـحن فى االنـتـظار وسـوعـات أخـرى فى حـقل ا
ـوسـوعـات فـكم نــحن بـأمس احلـاجــة لـهـذا الـنــوع من ا
الـذى يـتـيح أمــام الـبـاحـثـ فـرصــة الـدراسـة الـدقـيـقـة

سرح العربى والتعرف على ذاكرته اخلصبة. لتاريخ ا

اضية ألنها قوة البطش كما كـانت فى العصور ا
عندما أرادت أن تنتـقم من «أيو» بعد أن انتابتها
الـشـكـوك حـول عالقـة زيـوس بـهـا لم تـسـتـطع أن
حتـولــهـا إلى عــنـزة أو بــقـرة كـمــا كـانت تــفـعل فى
ــاذا? ألن إيـــو تــلــوذ بــإيــزيس وإيــزيس ــاضى.  ا
فى كل الـرسـوم اجلــداريـة فى شـتى أنـحـاء أوربـا
هى دفـة الــكـون ولـو قـمــنـا حـالـيـاً بــزيـارة مـتـحف
الــكـــرنـــافـــالـــيه بـــبـــاريس ســـنـــجــد شـــعـــا  الـــبـــحــر
الــفــرنــســـيــة حــتى حـــكم بــونــابـــارت هــو كــلــمــات
إيـزيس مـحـفـورة عـلى مـقـدمـة الـسـفـيـنـة ومـدونـة

باللغة الالتينية ونصها هو: 
«أنا أطفو لكننى ال أغرق»

بل إن إيـزيس قـد هــبـطت إلى الـشـارع الـرومـانى
ال فى بــومـبـيى فـحـسب بل فى كـانـبـوديل مـارسـو
(معسكر اإلله مـارس) بروما. وكذلك فى فيرونا
وفى الـــفــصل احلــادى عــشــر مـن كــتــاب الــشــاعــر
والــروائى: «أبـــولــيــوس» وعــنــوانه: «أطــوار حتــول
ــوكب الــشــعــبى اجلــحـش الــذهــبى» يــصف لــنـــا ا
ــــديـــنـــة الـــذى يــــقـــام فى أعــــيـــاد إيــــزيس وذلك 

«شنتريس».
ـسرح فى بـومبيى ـعبد - ا مرة أخـرى نعود إلى ا
اإليــطـالـيـة لــقـد كـشــفت عـمـلــيـات الـتـنــقـيب الـتى
ــــديـــنــــة إلـى الـــوجــــود عن أجــــريت عــــقب عــــودة ا
تـماثيل أغلبـها سليم لم يصب بـشىء مثل تمثال
إيزيس وقد نحت ثوبهـا فى هيئة شيفون شفاف
يـــبــرز جـــمـــال اجلـــســـد دون أدنى إثـــارة وحتـــمل
إيــــزيس فـى الـــيــــد الــــيــــمــــنى آلــــة الــــســــيــــســــتـــروم
قـدس فى معـبد دندرة ـوسيـقيـة وهى الرمـز ا ا
ألنــــهــــا مـــــكــــونــــة مـن ثالث حــــلـــــقــــات كل واحــــدة
تصطف فيها كرات مـعدنية صغيرة كالبلى الذى
ــكن تــشــبـيـه الـســيــســتـروم يـلــعب بـه األطـفــال و
بــالـــشــخــالـــيل أو «شــوخـــشــيــة» األطـــفــال ومــا أن
تـــمــــسك بــــهـــا راقــــصـــة حــــتى تـــتــــحـــرك الــــكـــرات
الــصـغــيــرة مع إيـقــاع اجلـســد لــتـضــاعف انـفــعـال
شاهد ولتخـلق أجواء صوتية تعطى اإلحساس ا

بأن ما نسمعه يجىء من أعلى من السماء.
احلـق أن الـسـيــسـتـروم تــلـخص مـفــهـوم الـفــراعـنـة
ـــعــادالت لـــلــكـــون فـــالـــفـــلــســـفـــة الـــفـــرعــونـــيـــة كـــا
الـريـاضـية خـاصـة اجلـبريـة أنـهـا تفـتـرض وحدة
مــتـكــامــلــة تـعــطــيــهـا رقم (1) وهى وحــدة لـديــهـا
القـدرة على انـقسـام طـاقتـها ثم حتـول اجلزئـيات
إلى جـسم مـادى إنـهـا وحدة خـالقـة هى «الـنور»
ـشـعة األولـى التى تـنـقسم إلى األصلى الـطـاقة ا
مـا ال نهاية كـاخلاليا فى اجلسم البـشرى ويطلق
عـــلـــيه «نـــيــر» أمـــا األصل فـــيــطـــلق عـــلـــيه «نــون»
واألشــكــال الــتى تــتــخــذهــا كل الــكــائــنــات تــســمى
«سـيـم» ولن نـدخل فى الـتـفـاصـيل كـثـيـرا ألن مـا
» فــهى تـلـخص يـهـمــنـا هـو مــفـهـوم: «الـســيـسـتـر
بـداية خلق الـعالم: صوت يجـىء من أعلى يعطى
األمـر بـأن تـتشـيـأ الـكـائـنـات: «كن فـيـكـون» ويرد
الـبـشـر بـتــرديـد الـصـوت اإللـهى بـالــهـيـروغـلـيـفـيـة
يــــــســــــمى «خــــــورى» ومــــــنه حــــــوروس أى جــــــوقـــــة
ـــنــشـــدين بـــاإلغــريـــقــيـــة وكــورال بـــالــفـــرنــســـيــة ا
ـمسك » (شـخلـيـله) تدفع اجلـسد ا «والسـيسـتر
بــهـا إلى أن يــردد بـجــسـده خــلق الــعـالم ويــحـكى
ـيم بالـنظـرة بـالدوران حـول نفـسه كمـا تدور با
الــنــجــوم لــتــســبّح اخلــالق وعــنــدمــا يــتــعــلـق األمـر
بـسـرد قــصـة مــا أسـطــورة مـا نـفـس األداء يـقـيم

شاهد. مثل وب ا جسر اتصال ب ا

أخــرى إغـريــقــيـة ورومــانـيــة كـمــعــبـد أغــسـطس
ومعبد جوسيز ومعبد أبوللون ونالحظ أنها فى
وقـع مـعبـد إيـزيس إذ يـحـتل األطـراف بـالـنـسـبـة 

بياد. سارح واألو مركزا يربطه بحى ا
ـــلــعب الــكـــبــيــر واأللـــومــبــيـــاد هى اجلــمــبـــازيــوم ا
ـسـرح فـمـثله ـتـعـدد األنـشـطـة الريـاضـيـة أمـا ا ا
ــــبــــيــــاد تـــقــــلــــيــــد راسخ فـى احلــــضـــارة مــــثل األو

اإلغريقية - الرومانية.
الـواقع أن مـا يـجـعل من مـعـبـد إيـزيس هـذا قـيـمة
تــاريــخـيــة نـادرة هــو بـقــاء الــرسـوم اجلــداريـة فى
ـا رسـمت بـاألمس وبـعـمـلـيـة حـالـتـهــا األولى كـأ
مونـتاج يـتبع اجتـاه نظـرة الشـخصـيات ثم تـرتيب
نشـدين على صف ووجود كاهن مرتل جوقة ا
كـننا أن  (Shnthese) إذا قـمنـا بعـملـية تـركيـبية
: األولى هى: نــســتــخــلـص مــكــونــات مــســرحـــيــتــ
«زواج فــيــنـــوس من مــارس» أمـــا الــثــانـــيــة فــهى:

«هروب ايو إلى قصر إيزيس».
ــكن مــقــارنــتــهــا بــزواج ــســرحــيــة األولى  بــنــيــة ا
صر حتحور من حور وذلـك فى أعياد النشوى 
سرحية الثانية فهى انعكاسات الفرعونية أما ا
ـــصــريـــة فى الـالتــيـــوم مـــهــد الـــدولــة الــثـــقـــافــة ا

الرومانية.
والــتــقــنــيــة هــنـا هـى نـفـس تـقــنــيــة جــهــاز الــعـرض
ـسـرحى بـاإلسـكـنـدريـة فى مـرحـلـة ازدهـاره من ا

330 ق.م إلى 630 ميالدية.
أول آلــيــات جـهــاز الــعــرض هــو مــا يــعـرف بــاسم:
ياه «السـيفـون» وهو عـبارة عن أنـابيب مـليـئة بـا
أســـفل ســـتـــراد (مـــصـــطــــبـــة) الـــعـــرض وتـــســـخن
األنـابيـب فيـصـعـد الـبـخار لـيـمأل ثـوب الـدمـية أو
مثـل فى حالـة التمـثيل احلى يـحرك إكـسسـوار ا
ـمـثل) قــطب مـغـنـاطـيس وحـول حــزام الـدمـيـة (ا
ـــقص الــذى ـــاثل اســـتـــخــدامـــنـــا لــلـــدبـــابـــيس وا
يلـتقـطهـا بدافـع اجلذب وبـالطـبع توجـد عوارض

سرح. تمثل الديكور وتخفى آليات ا
سرح ويـتطلع هنـا يقف اإلله مارس عـلى يسـار ا
حـوله بيـنـما الـكورال يـنـشد أغـنـية الـزفاف ومن
جـهة اليم تـتقدم فينـوس إلهة احلب واجلمال
غـناطيـسى يتحـرك مارس نحو وبآليـات اجلذب ا

فينوس.
لــنـــلـــحظ إذن نــقـــطـــة حتــول هـــامــة فـى مــفـــهــوم
ـسرحى فـبعد أن كـان طقوسـياً أصبح العرض ا
. اإللـهـة تـهـبط من الـسـمـاء لـتـمـارس عـلى دنـيـويـاً
ـــدنى وبـــ الـــعـــروض األرض مــــراسم الـــزواج ا
ـــشـــاهـــدين حتـــدث عـــمـــلـــيـــة تـــفـــريـغ الـــذاكــرة وا
عـتـقدات اجلـماعـيـة من األساطـيـر إنهـا حتـطم ا
ـتـوارثــة والـتى كــانت عـصب الــسـلـوك األخالقى ا
لـــلـــفـــرد فــــمن يـــعـــصـى زيـــوس رب األربـــاب فى
وت ومن يـتحدى عقيـدة تلك العـصور مصـيره ا
الــقـــدر يــلــقى عــذاب الـــســعــيــر ولــنـــذكــر مــحــنــة

أوديب.
وهــا هى هــيــرا زوجــة رب األربــاب لم تــعــد لــهـا

ــــيالد ثــــار بـــركــــان فــــيـــزوف فى عــــام 62 بــــعــــد ا
بــجــنــوب إيـــطــالــيــا احلــالــيــة ومـع ثــورته انــدلــعت
الــــنـــــيــــران فى كل اجتــــاه وتــــوالـت ســــلــــســــلــــة من
الـزالزل أدت إلى تدمـير أجـزاء كـبيـرة من مديـنة

بومبيى.
تكامل فى ـوذجاً للمجـتمع ا دينة  كـانت هذه ا
ســــاحـــتـــهـــا الـــعـــريـــضـــة يـــتـــحـــدث االقـــتـــصـــاديـــون
والسيـاسيون وكـذلك أصحاب العـقائد اخملـتلفة
وحتـــيــطـــهم مـــخـــتـــلف شـــرائح اجملـــتــمـع وأبــرزهم

شباب بومبى.
ــديــنــة تــتــمــتـع بــخــصــوبــة أرضــهــا فــهى وكــانـت ا
ـزارع شاسـعـة وخضـرتهـا ترسم قـوساً محـاطة 
ــديــنــة بــ الــعــمــائــر وبــ األفق وكــان مــعــمــار ا
فــريــدا من نــوعه: فى الــســاحــة مــنــطــقـة تــســمى
ـــــســــــارح أو هى الـــــعـــــروض الـــــدرامـــــيـــــة شـــــارع ا
ــســارح مــركـز والــطــقــوســيــة مــعــاً وإزاء مــجــمع ا
األلــــــعـــــــاب والـــــــتــــــدريـــــــبـــــــات الــــــريـــــــاضـــــــيــــــة أى:

«اجليمنازيوم».
ـسرح يوجـد «معبـد - مسرح» إيزيس وفى حى ا
وهـــو مــعـــبــد قـــد شــيـــد قــبـل الــرومـــان شــيــده
ن كـــانــوا يــهـــاجــرون إلى جــمــاعـــة من الــتـــجــار 
موانئ البـحر األبيض ومـيناء اإلسـكندريـة بصفة
ـة واإلسـكـنـدريـة أهم خـاصـة فـمـنـذ حـكم الــبـطـا
مراكز الـتجارة لكـنها أيـضاً أهم مراكز الـثقافة
فـــكــــان األثــــريــــاء من ذوى األصــــول اإلغــــريــــقــــيـــة
ـوزيـون» لـكى يـحـتـفـظوا يـرسـلـون أبـنـاءهم إلى «ا
بـأصــول الـلـغــة واألدب ثم الـتـخــصص فى إحـدى
فــروع الـــعــلــوم مـن ريــاضــيـــات وهــنــدســـة وعــلــوم
بصـرية وموسـيقى ويـعودون إلى مـسقط رأسهم
ــوزيــون إلى فــإذا بــهم يــنــقــلـــون مــا عــاشــوه فى ا
مـديـنتـهم الـصغـيـرة «بومـبـيى» وذلك ببـنـاء معـبد
صـغـير هـو صـورة من مـعـابـد أسالفـنـا الـفـراعـنة
وجتـمع الـدراســات اخملـتـلــفـة عـلى أن هــذا الـبـنـاء

يالد. ائة قبل ا شيد فى العام ا
ومـن هـــنــــا ســــرعــــة انـــتــــشــــار عـــبــــادة إيــــزيس فى
ـــا يـــدل عــلـى تــعـــلق أهل بـــومـــبــيى «بـــومـــبــيى» و
بــــالـــفـــكــــر الـــفــــرعـــونى الــــكـــامن وراء الــــطـــقـــوس
وحـماسـهم لـلـنفـاذ إلى أسـرار مـا حتتـويه الـرموز
ـــريـــديـن الـــذين كـــانـت لـــهم قـــاعـــة تـــزايــــد عـــدد ا
عبد يتعلمون فيها قوان الطبيعة رئيسية فى ا
وارتــبـــاطــهــا بـــحــركــة الـــكــواكب والـــنــجــوم ووضع
األرض عــبـــر الــفـــصــول إذ يـــشــكل كـل فــصل من
فـــصـــول الـــســـنـــة طـــبـــائع تـــخـــتـــلف عن الـــطـــبـــائع

السائدة فى الفصول السابقة.
وقد تصـيبنـا الدهشـة إذا عرفنـا من قراءة نقش
ـعــبــد بـعــد تـرمــيـمه بـالالتــيـنــيـة يــتــصـدر مــدخل ا
ــــيالد فــــالــــنـــقش عـــقـب دمــــار الــــعـــام 62 بــــعـــد ا

ترجمته من الالتينية كاآلتى:
ــــعـــبـــد عـــلـى نـــفـــقـــة «لــــقـــد أعـــيـــد تــــرمـــيم هـــذا ا

بوبيديوس كيلسينوس».
فمن هو ذلك الشخص?

هـو طــفل فى الـسـادسـة من عـمـره حـسب قـانـون
ـهن أصـبح عضـوا فى مـجلس تـوارث األلـقاب وا
النـبـالء وال شك أنه يـنـتمـى إلى أسـرة من الـثراء
ـعـبـد ـال الـوفــيـر الالزم إلعـادة ا بـحــيث أنـفـقت ا

. إلى وصفه القد
ـوقعها اجلغرافى قد تعرضت ويبدو أن بومبيى  
ـــاضـــيــة ألحـــداث دامـــيــة زالزل عــبـــر الـــقــرون ا
بـراكـ لـدرجة أنه جـاء يـوم ارتـفع فـيه مـنـسوب
ديـنة ولـم تعـد تظـهر إلى الـوجود يـاه فأغـرق ا ا
إال فى الــنـصف الــثـانى من الــقـرن الـثــامن عـشـر
عــلى الـــتـــحــديـــد عــام 1763 واســتـــمــرت أعـــمــال
الــتــنــقــيب حــتى عـام 1769 عــنــدمــا عــثــر األثـرى

كارل فيلييه على معبد إيزيس.
ـعبـد الوحـيد وحلـسن احلظ معـبد إيـزيس هو ا
ــعــابـد الـذى بــقى ســلــيــمــا صـحــيح أنـه مـحــاط 
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زكى طـلــيـمـات فـى األربـعـيـنــيـات كـانت قــد بـدأت تـؤتى
أكـلـهـا فى اخلـمـسـيـنـيـات والـسـتـيـنـيـات ثم كـان  هـناك
مـشروع قومى نهضـوى وكان اجملتمع والـدولة يواجهان
االسـتــعــمــار والـعــدو الــصــهــيـونـى وهـذا الــتــحــدى كـان
مثل ـؤلف وا لكـات اإلبداعية عند ا كفـيال بشحذ ا
سرح واخملرج وكانت الدولة تـعى أهمية الثقافة وا
كــأحـد روافــد الــثــقــافـة وأيــضــا كــان هــنــاك اجتـاه فى
الـدولة لتـقد الفـنون لـلشعب ومـن ضمن هذه الـفنون
ــعــاهـد ــســرح وامــتـد هــذا الــتــيــار إلى اجلـامــعــات وا ا
سـابقـات وهذا الـعلـيـا فتـشكـلت فيـها الـفـرق وأقيـمت ا
ـســرحى ــنــاخ ســاعــد عــلى إحــيــاء وتـنــشــيط الــفـن ا ا
شـروع القومى ولكن لألسف فى الـسبعـينيـات أحبط ا
بــواســطـة الــســادات ومــشــروعه الــذى كــان يــحـول دون

اجلمهور والفنان احلقيقى.
تـمـيز وحـضـوره الطـاغى الذى ال > كمـمـثل له أداؤه ا
ـاذا وكـيف يـصل بعض يـخـتـلف عـليه اثـنـان تـعـتقـد 

كانة? مثل القالئل إلى هذه ا ا
- أعــتـــقــد أن الــفــقــيــر إلى الــلـه أنــا ونــبــيل احلــلــفــاوى
ومـحمـد وفـيق وأحمـد خـليل وأسـمـاء أخرى كـثـيرة هى
ـسرح والـسينـما مثل امـتداد ألسمـاء كبيـرة فى تاريخ ا
زكى رسـتم وحــسـ ريـاض واسـتـيــفـان روسـتى وسـراج
مـنيـر وأحـمـد عالم ومحـمـد توفـيق لـكن فى عـصرهم
كــانت الــفــرص مــتــاحـة أكــثــر أمــا اآلن فــعــنــدنــا نــظـام
شـرس يـكـرس مـا يـسـمى بـالـنـجـومـية ويـخـضـع لـنزوات
وأهـواء من يـسـمـون بـالـنــجـوم ويـفـردون لـهم مـسـاحـات
كـبـيـرة فى األعـمـال وبـالـتـالى يـقـلص من حـجم وفـرص
إبـــداع هـــذه األســمـــاء بـــاإلضـــافــة إلـى أن اإلنــتـــاج فى
عـنى الكلمة ولـكن حاليا ال يوجد ـاضى كان إنتاجاً  ا
إنـتاج بل خدام إعالن ومعلـن أما عن أسبـاب التميز
فـــاألســمـــاء الـــتى ذكـــرتـــهــا لـك وغــيـــرهـــا تـــتــعـــاطى فن
ـصـداقـيـة وتتـفـانى فى ـوهـبـة والـدراسـة وا الـتمـثـيل بـا
الـذوبان واحلـلـول فى الـشخـصـيـة وهذا هـو جـوهر فن
الـتــمــثــيل كــذلك ال يــعــيـرون أى أمــور أخــرى االهــتــمـام
ـرتـفع ومـسـاحـة الدور الالزم مـثل الـنـجـومـيـة واألجـر ا
والـعالقـات الــعـامـة وهى أمـور شـكـلــيـة فـهـنـاك جـوهـر
وهنـاك مظـهر فـأصحـاب اجلوهر يـتركـون بصـمة فى
الوجـدان الـعـام ومع األسف أعـود وأكـرر أن فـرصـتهم
أصـبـحت قـلـيـلـة مع مـحـاوالت الـبـعض حتـويـلـهـم جملرد
ســنـيــدة لـلــنــجـوم وأنــا آسف ألنى أعــمل بــربع طــاقـتى
ـتاحة فى ظل هذا النظام ال تعطى ولكن اإلمكانيات ا

الفرصة كى تخرج طاقتك كلها.
ـا فـيه من مـواقف ـشـوار  > هل أنت نـادم عـلى هـذا ا
فكـرية وسيـاسيـة اتخـذتها فـكانت أحـد أسبـاب عملك

بربع طاقتك فقط?
ـا حـصـلت عـلى انتـشـار وفـلوس رة ر - غـيـر نـادم بـا
ولـكنه فى النـهايـة انتشـار عد الـقيمـة ولو جاءت لى
ـــســــيـــرة كـــمـــا كــــانت نـــعم الــــفـــرصـــة ســـأعــــيـــد هـــذه ا

سأصحح من بعض األخطاء لكن غير نادم.
> أحب دائـمـاً أن أنــهى احلـوار بـكـلـمـة أخـيـرة لـشـبـاب

? سرحي ا
- أقــول لــهم مـــا أقــوله فى مــحـــاضــراتى دائــمــا إن فن
الـــتــمـــثـــيل من الـــفـــنـــون احلــســـاســـة جـــدا ألنه مـــرتــبط
بـالـشـخـصـيـة الـقـومـيـة لـكل بـلـد فـمن الـصـعب أن يـأتى
ــثل إجنــلـيــزى لـيــمـثل فى مــصــر لـكن من الــسـهل أن
يـأتى رسام إجنليـزى ليرسم فى مـصر إنه فن مرتبط
ثل مراعاة بالشـخصية الـقومية لـهذا يجب عـلى كل 
هــذا األمـر وعــلـيه أن يــنـتــمى لـوطــنه وبـلــده وال يـجـعل
الــشــهــرة تــأحـذه إلـى الـغــرور واالنــعــزال واالبــتـعــاد عن
أبـناء وطنه كذلك أقـول لهم إنه ال تمثـيل بدون موهبة
حـقـيــقـيـة وال مــوهـبـة بــدون دراسـة وثـقـافــة ولـلـتــمـثـيل
سـحر فـلـيـكن هذا الـسـحـر هو سـحـر الـثقـافـة واإلبداع
والـتقـمص وحرارة االتصـال باجلـمهـور وال يكـون سحر
ـال ألنه سيـكـون فى النـهـاية مـجداً الـبريق والـشـهرة وا

زائفاً.

فهوم الذى القائمة عليه رؤية خاصة وبناء على هذا ا
ــهــرجــان يــتم حتــديـد يــتــغــيــر فى كل دورة من دورات ا
نــوعــيـــة الــعــروض الــتـى تــشــارك ويـــكــون لــلـــمــهــرجــان
كـشافون يقومون بـاالتصال بالفـرق فى الدول اخملتلفة
سرحى فى العالم ويكون لدى هؤالء خـريطة اإلبداع ا
ــهــرجـان ــفــهـوم ا ـنــاســبـة  كــله فـيــخــتـارون الــعــروض ا
ويــســـافـــر هـــؤالء الـــكـــشـــافـــون ألمـــاكن هـــذه الـــعــروض
لالطـالع عـلـيــهـا وتـرشــيـحـهــا إن كـانت تــصـلح وقـبــلـهـا
ــهــرجـان تــرسل كل فــرقــة مـســرحــيـة دوســيــهـا إلدارة ا
يــحـتـوى عــلى كل شىء عن الــعـرض وأن يـتــفق الـعـرض
ـهرجـان الذى يـتغـير كل عـام وهذا مع مفـهوم وشـعار ا
غـيـر مـوجـود فى مـهـرجـان الـقـاهـرة الـتـجـريـبى كـذلك
هـرجان لشىء مـهم وهدف رئيـسى وهو وجود يفتـقد ا
ـشـاركة تـفاعـل وتداخل ثـقـافى بـيـنـنا وبـ كل الـفـرق ا
بــحـيـث يـتـم تـغــذيــتــنــا ثــقـافــيــا ولــيس مــجــرد احلــضـور

السياحى.
> هل هناك جتريب  حقيقى حاليا فى مصر?

سرحية فى مصر. - لست متابعاً جيداً للحركة ا
اذا?  <

- أنـا لست ناقـداً أنا مبـدع أريد أن أبدع وأجرب وأن
تـتاح لى الـفـرصـة كى أفكـر وأبـدع ويـظهـر هـذا اإلبداع

للجمهور.
ـــمــثــلــ > كـــانت لك بــعـض الــتــجـــارب فى تــدريب ا
ـؤسـسة بـتـدئـ داخل ورش خـاصـة أو أمـاكن مـثل ا ا
الـعــربــيـة لـإلبـداع مــا رأيك فى هــذه الـظــاهــرة الـتى

انتشرت بشكل كبير مؤخراً?
- ال مـانع من انـتـشـار فـصـول الـتـعلـيم والـتـدريب ولـكن
عـــلى شـــرط أن يـــكــون هـــنـــاك عـــلم وأن يـــكـــون هـــنــاك
ـــمـــثل تـــدريـب قـــائم عـــلى مــــنـــهـــجـــيـــة ووعى بـــإعـــداد ا
وتـعـلـيمـه حـرفـية الـتـمـثـيل ولـكـنى أحـذر مـن مـحاوالت
الـتـكـسـب واسـتـغالل طــمـوحـات الـشــبـاب فى أوهـام أو
فى أعـمـال غـيـر نـاضـجة وغـيـر مـكـتـمـلـة وكـذلك أحذر
من بـعض الـدروس الـتى تـسـبب شـوشـرة وتـشـويش فى
كن فـيها وعى ومـعرفة الـشباب خـاصة وأن مـهنتـنا 

عالقـة به لقد رأيت لهم عـرض (فيتنـام تو) وأعجبنى
ولم أسـأل نفسى هل فـيه نساء أم ال وعنـدما عرضوا
عـلى مـسـرحيـة «الـشفـرة» وأعـجـبتـنى كـنص ولم الـتفت
هل فـــيه نــســـاء أم ال وهــنـــاك مـــســرحـــيــات فى األدب
ى لـيس بــهـا نـسـاء مـثـل مـسـرحـيـة «فى ـسـرحـى الـعـا ا
انـتظـار جـودو» لـبيـكـيت فـهل هـذه مـسرحـيـة إسالمـية

وأنا ال أنظر للمسرح من هذه الزاوية أبداً.
ـسرحى ـفـاهـيم هـذا والتـنـظـيـر لـلـواقع ا > حتـديـد ا
ــمـارسـات واحـد مـن أدوار الـنـقــد فـكـيـف تـرى شـكل ا

النقدية التى تتم اآلن فى مصر?
- عـبـارة عن آراء انــطـبـاعـيـة وأحـيـانـاً تـدخل فـيه أمـور
شـخصيـة نحن فى مـجتمع تـلعب فـيه الشخـصية دوراً
كـبـيـراً ومن الـصـعب أن يـتـجـرد الـنـاقـد من شـخـصيـته

ويكون له معايير علمية يصدر أحكامه بناء عليها.
هن التمثيلية اآلن? > ما تقييمك ألداء نقابة ا

ــهن الــتـمــثـيــلـيــة خــطت خـطــوات إلى األمـام - نـقــابـة ا
ـــطـــلــــوب مـــنــــهـــا أمـــور جــــوهـــريـــة أخــــرى مـــثل ولـــكـن ا
احلـصول للمـمثل على حق األداء العـلنى والتدخل فى
الـعـمــلـيـة اإلنـتـاجــيـة نـفـسـهــا بـحـيث تـتـمــكن من حـمـايـة
ـمـثل ـصـرى وفـرض قــواعـد عـادلـة حلـمــايـة ا ـمـثـل ا ا
مـن تـغــول اإلنــتـاج وهــذا دورهــا األســاسى ومـا نــنــشـده
مــنـــهــا وكـــذلك احلـــفـــاظ عــلى كـــرامـــة الــفـــنـــان وعــلى
األسـمـاء الــكـبـيــرة الـتى أصـبح لــهـا ارتـبـاط بــاجلـمـهـور
وأصـبـحت من الـرمـوز القـومـيـة فيـجب أن حتـمـيـها من
ـتــدنـيـة الـتى يـنـتـهــجـهـا الـسـمـاسـرة وخـدام األسـالـيب ا

ال. رأس ا
> كل ما فـات من حديثنا عن قـضايا متعـددة مرتبطة
ـسـرح يجـعـلنـا نـرثى حلاله وأنت كـواحـد من جيل با
صرى فى قمته ـسرح ا الوسط الـذى استلم الراية وا
ـنـحـنى ـاذا هـبط ا ـاذا كـانت أسـبـاب الـصـعـود و تـرى 

بهذا الشكل?!
ـــصــرى فى ــســـرح ا - بــالـــنـــســبـــة لـــصــعـــود وازدهـــار ا
اخلمـسينيات والسـتينيات فهنـاك عدة أسباب منها أن
ـسـرحيـة الـتى أسـسهـا وأنـشـأها ؤسـسـة الـتعـلـيـميـة ا ا

ألى أحد أن يـتكلم ويـعطى دروسـاً ويقـول إن هذا علم
وبـالنسـبة لـتجربـتى فأنـا أحاول أن أضع الـطالب الذى
يــتـدرب مـعى عــلى طـريق تــكـوين أســاس مـسـرحى راق
ــســرح وســـلــيم كــيـف يــقف ويــتـــحــرك عــلى خــشـــبــة ا
وكـيـف يـأخــذ جـســده الــتـشــكــيل الــصـحــيح واجلــمـالى
وكـيف يتعـلم الفـعل ورد الفـعل بجـسمه وكـيانه وصوته
كيف يلـقى ويتحـدث وكذلك كيف يـأخذ نفـساً ويوظفه
داخل أداء جـمـالى واألسـاس والـفـيـصل فى أى ورشـة
أو مـــركــــز تـــدريب هــــو تـــكــــوين هـــذا األســــاس الـــراقى

والسليم.
ـســرح أطــلق عـلــيه الــبـعض > حـدثــنـا عـن تـصــورك 
ــسـرح اإلسـالمى» وقـد كــانت لك جتـربــة مع إحـدى «ا

الفرق اخلاصة التى تقدم هذا النوع من العروض?
- أســهل األشــيـاء هــو إطالق األســمــاء عـلى األنــشــطـة
السـيـاسـية أو الـثـقافـيـة والـفنـيـة فعـنـدمـا نقـول مـسرح
إسالمى أو مــســرح مـســيــحى ســوف نـســأل هل هــنـاك
مسرح يهـودى وهل هناك مسرح بوذى إلى آخره ومن
ـمـكن أيـضـا أن نـتـمـادى فى هـذا األمـر وسـوف يـطلق ا
ـسرح الـرياضى سـرح الزراعى وا بعـضهم مـسمـيـات ا
مكن ومسرح الشباب وإلى آخـر هذه التسميات من ا
أن يكـون هناك مسرح يتـضمن قيماً إسالمـية ويتبناها
ويـدافـع عـنــهــا كــان هــنـاك فـى الـعــصــور الــوســطى مـا
ـسيحى ومـسرحيـات اآلالم ولكن هذا ـسرح ا عرف با
ـسرح اجلـيد أو ـكن أن يتـبنى ا انتـهى وكمـا أسلـفت 
ـلــتــزم قــضــايـا إسالمــيــة ولــيس هــنــاك مـانع ــســرح ا ا
ولـــكـن كــيـف ســـيــعـــالـج هــذه الـــقـــضـــايـــا وبـــأى أســـلــوب
ستوى مسرحى واألمـر يتوقف عـلى طريقـة التنـاول وا
الــفـــنى لـــلـــعـــمل لـــكن من الـــصـــعب أن نـــحــدد ونـــصف

سرح اإلسالمى. ونطلق تعبيراً محدداً كا
ـســرح اإلسالمى عــلى الـعــروض الـتى > إطالق اسم ا
تـتم دون مـشـاركـة نـسـائـيـة مـثل عـروض الـفـرقة الـتى

تعاملت معها?
- هـذا نـوع من األسـئـلـة ال أستـطـيع الـتـحـاور مـعه وهو
فهم ضـيق لألمور الفـريق الذى تـعامـلت معه ليس لى

هرجان  أعطوا ا
التجريبى هذا
االسم دون وعى
 أو علم

 العملية
سرحية فقدت  ا

أهم 
عنصر فيها
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> أعـد بـروك عام 1975 مـثالً عـرض مؤتـمـر الطـيور عن قـصـيدة فـارسيـة خـالدة تـعود
ـهـابـاراتـا فى إلـى الـقـرن الـثـانى عــشـر ثم واحـدة من أهم األسـاطــيـر الـهـنـديــة وهى ا

عرض يستغرق تسع ساعات كاملة. 26
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

سرح باألقاليم. سرحية التى ستنظمها لهواة ا > اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تعلن خالل فبراير القادم برنامج الورش ا

26 من يناير2009  العدد 81

البحوث العلمية فى الفنون
أمول) (الواقع وا

عدمها.
( وبـعـد صـالحـيـة أربـعــة مـنـاقــشـ (أولـيـ ورئــيـسـيـ
ـيـة الـعـلـوم بـالـرسـالـة إلى (5) خـمـسـة من تـرسل أكـاد
اخملتص األساتذة لـتصبح هيئة احملكم (7) سبعة
ـناقشة العلنية فى الصحف محلف ثم حتدد تاريخ ا
الــيـومـيـة جـمـيـعـهـا وكــذا اجملالت الـتـخـصـصـيـة وتـودع
الـرســالــة فى مــكــتــبـات اجلــامــعــات بــالـدولــة ومن حق
ـشـاهـد للـمـنـاقـشـة الـعـلـنـيـة السـؤال عن أى اجلـمـهـور ا
ـه سؤاله (كتـابة) قبل شىء فى الرسـالة بشـرط تقد

ناقشة بأسبوع على األقل. موعد ا
ـــيـــزان الـــصـــحـــيـح أن األســـتــاذ اجلـــمـــيل والـــعـــادل وا
ــنـاقــشـة لــكـنه ـشــرف لـيس لـه مـكــان عـلى مــنــصـة ا ا
يـأخذ مكـانه ب اجلمـاهيـر كواحد مـنها مـنعا لإلدالء

رشح للدرجة العلمية. بشىء لصالح ا
واألجـمل واألعـظم رقـيـا واحـتـراما لـلـبـحث الـعـلمى أن
ـنـاقـشـ مالحـظـات الـفـاحــصـ لـلـرسـالـة - خـاصـة ا
األســـاســـيــ - تـــكـــون (كـــتــابـــة) وتـــرسل مـــقــدمـــا إلى
الـباحث ليـرد عليـها (كـتابة) هى األخـرى وتكون كـتابة
ـناقش األساسـي ومالحظاتهـما وكذا رد الباحث ا
ــهم هـنـا هـو أال ـنـاقــشـة ولـبـهـا ا هــمـا مـسـار جـلــسـة ا
الحظـات الـعلـميـة أو ردود الـباحث عـليـها تـلقى هـذه ا
بـــشــكل ارجتـــالى عــلـى غــرار الــكـــومــيـــديــا دى الرتى -
كــومـــيــديــا الــفن اإليـــطــالــيــة - كــمـــا يــحــدث فى نــظــام
الــبــحــوث الــعــلــمــيــة ومــنـــاقــشــات الــرســائل فى الــوطن

العربى.
ثم يـحدث التـصويت سـريا بعـيدا عن اجلـماهيـر تقبل
الرسـالة باألصوات 7 موافقون أو 6 ضد 1 و 5 ضد
2 وال تقـبل الرسـالـة إذا ما نـقص احمللـفـون باإليـجاب
عن (5) خـمسـة أصـوات إيجـابـية لـصـالح الرسـالـة أنا
شخصيا جـاء قرار احمللف فيها 6 ضد واحد كذلك
رســالـــة زمــيــلى الــشــاعــر الـــدكــتــور عالء عــبــد الــهــادى

بنفس النسبة.
ثم تــرسل الــرســالــة بــعـــد ذلك إلى الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة
األولى (الــتــخـصص الــدقــيق الــتى حـددت مـن الـبــدايـة
( ـقــرر قـراءتــهـا االمـتــحـانــات الـتــخــصـصــيـة والــكـتـب ا
ــوافــقـــة فى غــالب األحــوال ــنــاقــشـــة وا لـــتــحــظى بـــا
بـــعــدهــا - مـــرة ثــانـــيــة - تـــســيـــر إلى الــلـــجــنـــة الــعـــلــيــا
ــــيـــة الـــعـــلـــوم والـــتـى تـــصـــدر شـــهـــادة دكـــتـــوراه ألكـــاد

الفلسفة فى التخصص للباحث.
رحلة شاقة لكنها تعلم (بحق وحقيق) أية رصانة فى
الـتعامل مـع البحث الـعلـمى + وأى ثراء يـجنـيه الباحث
ـتـخـصـصة لـعـامـ كـاملـ + وأيـة فـوائد فى الـقراءة ا
علمية جمّة تعـلق بالباحث طوال حياته العلمية أستاذاً
جـامـعـيـا وصاحب درجـة عـلـمـيـة يفـتـخـر بـهـا وال يدس
رسالته فى دوالب بعيداً عن األنظار بعد هذه الرحلة

الشاقة أقول:
ــاذا ال تــنــهج مــؤســســاتــنـا الــعــلــمــيــة هــذا الـطــريق  -1
الـــشــفــاف فى مـــســار الــبــحـث الــعــلــمـى وقــوانــ مــنح
الـدرجات العـلميـة? وهى تعـلم بالتـأكيد هـذه اخلطوات

من البداية إلى النهاية.
اذا ال ترقى الـدرجات العـلميـة عندنـا إلى مستوى  -2
الرصـانـة عـلمـا - وفـناً - وأسـلـوبا ولـغـة كـمثـيالتـها فى

اخلارج?
ــاذا الــتــهـاون مع أحــداث غــيــر عــلـمــيــة ومــؤســفـة  -3

كاالستالل من رساالت أو رسائل أخرى?
ـــاذا اجملـــامــــلـــة فى هــــذا الـــطــــريق الـــشــــاق حـــتى  -4
نــتــفــادى ضــعــفــاً ظــاهــراً وبــارزاً فى مــســارات الــبــحث

العلمى ونتائجه?
ـيــات الـفــنــيـة هم رسل إن عـلــمــاء اجلـامــعـات واألكــاد
احلضارة الطبيعية واإلنسانية وقد آن األوان لتحديد
القواعد ونقل التطور العلمى بنفس الرصانة هذا إذا
مـا أردنا بل ورغـبـنا حـقـا فى تقـد رسـائل عـلمـية أو
فــنــيــة حتــمـل نــتــائج جــديــدة تـــكــشف عن مــوضــوعــات
ابــتــكــاريــة لــصــالح هــذا الــوطن الــعــزيــز وابــتــعــاداً عن
قـاالت صحفـية وبـلجنـة ثالثية لـلمنـاقشة الترقـيات 

ناقشة واحلكم. واحلكم وباالرجتال فى جلسة ا

الواقع هـو احلقيـقة واألصل غـير الـزائف - والذى قد
يـتحـول بـفـعل أو حدث إلى حـقـيـقة زائـفـة. والواقع فى
الــفن واألدب هــو اإلخالص فــيــهــمــا ولــهــمــا وتــصــويـر
ــا هــو قــبــيح أو مــظــاهــرهــمــا بــدقــة من غــيــر إهــمــال 
نـتهى إلـيه.. محـطة الـوصول أمـول فهـو ا مؤلم. أمـا ا
الـنـاجـحـة مفـعـمـة بـاألمل فى جنـاح مسـتـقـبل مـلـحوظ.
وفى مـجال الـبـحـوث الـفنـيـة وهى عـلـميـة أيـضـاً وب
ـقـال بحث وجه ـأمـول يحـاول هـذا ا مـسـافة الـواقع وا

كل منهما فى صراحة العلم وتماميته.

فى مـسارات تطـور البحـوث - العلـمية والـفنيـة - فيما
بعد احلـداثة الـطبـيعيـة حتولت الـكلـيات إلى جـامعات
واألقـسام إلى كـلـيات عـلـميـة (جـامـعة الـهـندسـة بـاجملر
حـيـث أنـهــيت دراســتـى بـجــامــعــة الــفــنــون الـتـى حـمــلت
ـسـرحـية جـامـعـة الـهـنـدسة يـة الـفـنـون ا سـابـقـاً أكـاد
ــدنـــيـــة لــلـــهــنـــدســة حتـــولت إلى كـــلــيـــات لــلـــهـــنــدســـة ا
الكهربـائية للـهندسة اإللـكترونيـة... إلخ). وطبيعى أن
تتحول األقسام التابعة للكليات إلى تخصصات وفروع
عـلمـية مـعاصـرة وحيث تـنـفصل الـتخـصصـات وكذلك
واد إلى مواد جـديدة أتت بهـا نتائج البـحوث العـلمية ا
الطبـيعـية وما هـو تعـميق لـهذه البـحوث والـتى تكشف

جديداً فى كل عام إن لم يكن فى كل فصل دراسى.

دعـونى أطـلق الـكـلـمــة صـريـحـة وصـادقـة ونـاصـعـة ال
ـبـرمج بـعـيـداً عـمـا حتمـله تـقـبل الـتـأويل أو الـتـفـسـيـر ا
ـــديح وال احملـــاوالت الــــصـــادقـــة لــــلـــتـــرقى. ال أجــــيـــد ا
الـتــمـدح. نـعم لــيس عـنـدنــا مـجالت فــنـيـة أو دوريـات
ـــيـــا تـــفـــيـــد دراســـات وبـــحـــوث الـــعـــلــوم مـــحـــكـــمـــة عـــا
ــســـرحــيـــة وتــســلـط الــضــوء عـــلى تــطـــويــر الـــشــبــاب ا
سارح سـرحى الدارس والهـاوى واحملتـرف وشبـاب ا ا
احلـرة حـتى يـسـتــقـروا عـلى تـعـريـف واحـد بـفـهم دقـيق
ـسرح التـجريبى. وإذن سرح الـعصرى أو ا صطـلح ا
ـا ـســرحـيـة  فــغـيـاب الـبــحـوث الـفــنـيـة عن الــعـروض ا
تـصل إلــيه من نــتـائج ودراســات ومـقــارنـات وحتــلـيالت
يـعــطل الــتـطــبـيـق الـعــمـلـى والـتــجــريب كـمــا يُــخـفى فى
الـوقت نـفـسه خـصـائص الـفكـر وعـنـاصـر اإلبـداع وقيم
احلـــداثـــة فى الـــفـــنـــون ومـــا بـــعـــد احلـــداثـــة. هل نـــحن
ية للمسرح I.T.I التى مشتركون فى دورية الهـيئة العا
تصدر باللغت الـفرنسية واإلجنليزية - مُحكمة - من
باريس? وهل تصل إلينا who is who دورية وكتاباً من
لندن? ومـثيالتها فى بـريطانـيا بولنـدا اجملر روسيا?
وألــــيـس اجلــــهـل بــــهــــذه اإلصـــــدارات عــــقــــبـــــة فى وجه

سرحية?  صري فى الفنون ا الباحث ا

انـتـشار الـنـتائج الـعـلمـيـة للـرسـائل أمر جـديـر بالـرعـاية
واالهــتــمــام فـــالــنــتــائـج حتــمل اجلــديـــد والــتــوصــيــات
واالقتراحـات وكلـها تصب فى شـوارع التقـدم وميادين
الــــتــــطـــور صــــدرت رســــائـل عــــديـــدة حــــمــــلـت درجـــات
ــاجــسـتــيــر والــدكــتـوراة أين هـى من صــيـغــة الــكــتـاب ا
وشـكـلـه? أحـيـانـاً تـعــثـر عـلى رسـائـل اجـتـهـد بل وحـارب
ـا حتـمـله من منـار عـلـمى ورسائل أصـحابـهـا لطـبـعـها 
أخـرى يــخـفـيـهـا مـحـرروهـا عن حـكـايـة الـطـبع فـالـنـشـر
ـعنـى آخر ال يـجـرءون على هـذه استـحـيـاءً وحيـاءً أو 
نــــشــــرهـــــا بــــ الــــنــــاس هــــنـــــاك رســــائل مــــضـى عــــلى
مــنــاقــشــتـهــا الــعــلــنــيــة - سـواء هــنــا أو بــاخلــارج عــقـود
وعـــقــود ولـم تــخـــرج إلـى احلــيـــاة الـــعـــامـــة يــفـــيـــد بـــهــا
الــبــاحـثــون اجلــدد من الــشـبــاب مــا فـائــدتــهـا إذن!. ال
يـــــرتـــــكـن اخلـــــجـل من شـىء إال إذا كـــــان هـــــذا الـــــشىء

ضعيفاً أو رديئاً.
ومن ضمن نشر الرسائل وجـود نسخة منها فى مكتبة
ـيـة لــكن الـواقع يـؤكـد أنــهـا مـغـلق اجلـامـعــة أو األكـاد
ـــفــتـــاح!) ال يـــســمـح بــخـــروجـــهــا عـــلـــيـــهــا (بـــالـــضــبـــة وا
ـنـاقـشـة واحلـكم لـلـبــاحـثـ كـمـا أجـد قـرارات جلــان ا

مــا ســلــحــنى الــيــوم بــاجلـرأة فـى مــعـارفـى وتــخـصــصى
الـــدقــيـق) ال مــجـــال لـــلـــكـــذب فى مـــثل هـــذه الــوقـــائع
ـــشــرف يـــقــابل الـــبــاحـث مــرتـــ أســبـــوعــيـــا وبال أيــة ا
اعــتــذارات من أحــدهـمــا هــذه احلــصــيـلــة من الــزمن
واإلشراف ومـواد االختـبـار + اختـبار لـغـة الدولـة التى
يدرس بهـا الباحث.. كلـها تمـثل الطريق األمـثل للبحث
الـعـلـمـى وهى نـفـسـهـا سـنــد الـرسـالـة أو الـدرجـة الـتى
يـحـمـلـهــا الـبـاحث وهى االخـتـالف األول والـكـبـيـر بـ
الـعلم الرص وبـ التمثل بـالعلم والذى ال يوصل إال

غمغة فى العمل الضعيف الردىء. إلى ا

ـــقـــال لـــكن أين هـــو الـــعـــلم الـــرقـــيق أحس بـــجـــفـــاف ا
ـــفــيــد? وحـــيــنــمـــا ذكــر الــفـــيــلــســوف اخلــفــيـف وغــيــر ا
الفـرنسى فرانـسوا مـارى أروى فولـتير (1694 - 1778)
أن الـبـحث الـعـلـمى نـصف الـعـبـودية فـإنـنى أضـيف أن
النـصف اآلخـر من العـبـودية هـو فى إجـراءات جهـوزية
ـنــاقـشـة كــيف? وأرجـو أال يــعـجب الـرســالـة لــلـحــكم وا

القار لآلتى من الرصانة فى العلم.
بـعـد االنـتـهــاء من حتـريـر الـرسـالـة يــفـحـصـهـا بـاحـثـان
(مـنـاقـشـان أولـيـان) Initial opponent إذا وافـقـا عـلى
ــنـــاقـــشـــ الـــثـــانـــيــ الـــرســـالـــة مـــبـــدئـــيــا حتـــال إلـى ا
الـرئـيـسـي officialo وإذا لم يـجـمع االثــنـان األولـيـان
على إيـجاز الـرسالة حتـولت إلى ثـالث للـفصل بـينـهما
فإذا جـاءت نتـيجـة الفصـل باإليـجاب أحيـلت الـرسالة
ـنــاقــشــ األســاسـيــ فى - كــمــا سـبـق ذكـره - إلـى ا
زمن فحص الرسالة غيـر مسموح ألحد أو للجامعة أو
ــنح الـدرجـات الـعـلـمـيـة.. ـيـة الـعـلـوم اخملـتـصـة  أكــاد
غير مسموح باستعجال الفاحص للرسالة قبل أربعة
شــهــور بـــالــتــمـــام والــكــمـــال إحــقــاقـــاً لــلــثـــبت والــصــدق
ناقـش األساسـي تدور الدورة العلـمي فى حـالة ا
نــفـســهـا إذا لم يــتــفق االثـنــان عـلـى إيـجــابـيــة الـرســالـة
عـندئذ حتال إلى منـاقش ثالث ليحـكم بالصالحية من

ـيـة «بـطـبـاعـة الـرسـالـة عـلى نـفـقـة اجلـامـعـة أو األكـاد
وتـبـادلهـا بـ اجلامـعـات» ثم تخـتـفى التـوصـية ويـحال

القرار العلمى إلى النسيان.

طـالب الــــدراســــات الــــعــــلــــيــــا فى الـــــعــــالم بــــحــــكم مــــا
ســيـصــبـحــون مـســتــقـبالً أعــضـاءً فـى هـيــئـة الــتـدريس
مـطــالــبــون بــإجــادة لـغــتــ أجــنــبــيـتــ غــيــر الــلــغـة األم
لبالدهم كيف تـأمن عملـية البـحث فى فنـون تتطور -
سرح - موسـما بعد موسم? وكـيف ستتعرف كـما فى ا
ـسـرحيـة والـرسائل مـحـررة بلـغة عـلى نـتائج الـبـحوث ا
أجـنـبـية? ثم كـيف سـتـقرأ ثم تـسـتـوعب دراسة نـقـدية
فى جــريــدة أمــريــكــيــة أو فــرنــســيــة أو ربع فــصــلــيــة أو
مـحـكـمـة وأنت ال تعـرف إال لـغـة بالدك? حـينـمـا تـكون
سـجـ لغـتك فـلن تـسـتـطـيع الـنـظـر إال حتت قـدميك
وهذا قصير وغير مجد للباحث فى العلوم أو الفنون.
اإلشـراف على البحـوث هناك وهنـا يوضع الباحث فى
الــفن عــلى مــائــدة الــبــحث الــعــلــمى فى اخلــارج حــيث
اجلـد واالعـتـمـاد عـلى الـنـفس وانـعـدام عـادة الـتـلـقـ
الـــبـــبـــغـــاوى جتـــرى األمـــور عـــلـى الـــنـــحـــو اآلتى.. وفى

اختصار وتركيز منى.
ــــشـــرف (أ) حتــــديــــد مـــوضــــوع الــــبــــحث الــــفــــنى مـع ا

العلمى.
(ب) جلنة علمية من التخصص الدقيق للباحث (بحق
وحـقيق) + حاملون لـدرجة دكتوراه الـفلسفة فى األدب
ــوضــوع الــرســالــة الــدرامى حتــدد (4) مـــواد تــتــعــلق 
ـقـترحـة + سـنتـان لـقراءة كـتب حتـددها نـفس الـلجـنة ا
تـــصل إلـى مـــا بــ (50 ,100) كـــــتــــاب. إذا مــــا انـــــتــــهى
ــواد يـبـدأ الـبـاحـث من قـراءة الــكـتب وأدى امـتــحـان ا
فى حتــريــر الــرســالــة بــعــد أن يــكــون قــد تـســلـح طـوال
ــــوضــــوعـــــات الــــكــــتب وعــــرضــــاً ورأســــيــــاً وأفـــــقــــيــــا 
والـــدراســات واجملـــلــدات (أنــا شـــخــصـــيــا درست 107
سرح حياتى - وهو كتابا موثقـاً فى مؤلفى األخير - ا

شرف على الرسالة  اجلميل والعادل أن يكون ا
ناقشة العلمية ب اجلمهور ال على منصة ا

حتوّل الكليات إلى جامعات

دور اجملالت والدوريات الفنية

سرح نشر الرسائل العلمية فى ا

اللغات األجنبية

ناقشة جهوزية الرسالة للحكم وا
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ـسـرح اجلاد ـعـقـدة بـ رجل ا ـتـشـابـكة وا ـوذجـاً آخر لـلـعالقـة ا > مـثل بـيـتـر بـروك 
واخلالق وبيئته اإلجنليزية.
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8

QOÉ≤dG óÑY óªëe

مـسـرح الـدولــة فى سـعـيه نـحــو اجـتـذاب اجلـمـهــور قـام بـإعـادة بـعض
ـلك لير).. إال أنه فاجأنا لك) (ا لك هو ا عروضه الناجحـة مثل (ا
ـها فى مـسـرح القـطاع بإعـادة تـقد أحـد الـعروض الـتى سـبق تقـد
اخلـاص وهو عـرض "اتنـ فى قـفة" والـذى  تـغيـر اسمه إلى (سى
ا ألن االسم الـقد ال ينـاسب مسـرح الدولة – على وتابـعه قفـة) ر

حتى اآلن على األقل  –ويقدم حاليًا على مسرح السالم!
ــة أن يـــتم الـــســـؤال اآلن هل مـــعـــنى إعـــادة تـــقــد الـــعـــروض الـــقـــد
ـسرح اسـتـجالب كل عـرض قـدم سـابـقًـا حـتى لـو قـدم ضـمن إطـار ا
الـتـجـارى وهل سـنـفـاجـأ ذات يوم بـإعـادة تـقـد مـسـرحـيـة (مـدرسة

) أو (العيال كبرت) على مسرح الدولة?! شاغب ا
ا فـيـها د. هـنـاء عبـد الـفتـاح يـرى حـتمـيـة تقـد عـروض الـريبـرتـوار 
ـصرى ريثما يـستطيع اجليل اجلـديد التعرف سرحنا ا من تأصيـل 
عـلى بيـئته وأصـوله خـصوصـا أن هنـاك جهـال ب الـشبـاب بأعـمدته
الـرئـيـسـيــة فـهم ال يـعـرفـون مــحـمـود ديـاب ومـيــخـائـيل رومـان وسـعـد
وهـبــة وعـبـد الــرحـمن الـشـرقــاوى. إال أنه يـؤكـد ضــرورة الـفـصل بـ
مسـرح القـطاع اخلاص ومـسرح الدولـة حيث إن األول إذا أراد إعادة
تــقـــد عــروضه فـــســيـــضع فى اعــتـــبــاره جـــانب الــربـــحــيــة والـــنــزعــة
االســتــهالكــيــة بــيــنــمــا يــنــبــغـى أن يــحــكم مــســرح الــدولــة فى انــتــقــائه
ـها الـقيـمة وأن يـكون مـوضوعه إنـسانـيًا ال للـعروض الـتى يعـيد تـقد

ينتمى لزمن تأليفه فقط بل يكون خارجًا عن زمنه.
وعن إعـادة تـقـد عرض (اتـنـ فى قـفـة) يـقـول: مـراد مـنـيـر مـخرج
تلك أدواته ويـعى تمامًا مـا يفعل ولقد سـبق له تقد عرض كبـير 
سرح اخلاص ولألسف لم يصادف جناحًا إال أن (اتن فى قفة) با
ه ثـانـيـة خــصـوصًـا وأن مـؤلــفه ألـفـريـد ــنع من إعـادة تـقــد ذلك ال 
فرج وهو بنفسه من قام بـإعداد النص وإعادة كتابته بـاللغة العامية.
ـســرح الـذى يــعـاد تــقـد هــذا الـعـرض لــكن يـنــبـغى أن يــتم حتـديــد ا
عـــلــيـه هل يــصـــلح له مـــســرح الـــسالم أم كــان أجـــدى أن يــقـــدم عــلى
مـسرح يـتـنـاسب مع هـويـة الـعـرض ورأيى أن يـتم الـتـمـسك بـهـوية كل

مسرح ومن ثم يستطيع كل مسرح أن يقدم ريبرتواره اخلاص.
د. مـحـمـود أبـو دومــة يـرى أن إعـادة مـسـرح الـدولــة لـبـعض الـعـروض
ة ظـاهـرة إيـجابـيـة حيـث إن مسـارح الـعالـم حتيـا عـلى عروض الـقـد
ـها هـا فى إجنـلتـرا سبق تـقد الريـبرتـوار وهنـاك عـروض يعـاد تقـد
ـمثل آخرين ولكن ال بد من ها  منذ عشرات السنـ ويعاد تقد
ها فالبد توافر اآلليات الصحيـحة الختيار العروض الـتى يعاد تقد
أن تــتـمـيـز بــالـقـيــمـة الـفـنــيـة واإلقـبــال اجلـمـاهـيــرى مـؤكـدًا أن وجـود
ـسـارح يـوفـر جـودة االخــتـيـار ويـصـنع مـطـابـقـة فــنـيـة وجلـان قـراءة بــا
نوعًـا من الغـربلة لـلنـصوص والعـروض التى تـقدم أخذا فى االعـتبار

أن أحدًا ال يستطيع تقد عروض ترضى جميع الناس.
د. هـشــام الـسالمـونى يــرى فى تـقـد الـريــبـرتـوار فـائـدة لــلـمـبـدعـ

حتى ال نفاجأ بإعادة تقد 
) على مسرح الدولة! شاغب (مدرسة ا

هناء عبد الفتاح:
يجب أن
نفصل ب

مسرح القطاع
اخلاص
ومسرح
الدولة!

الكامن حيث إن ما يعرض أمامهم ال يشجعهم على كتابة جيدة وال
هم يتـعلمـون منه شيئًـا فكل ما يـقدم حالـيًا يعتـمد على مـونولوجست
ـثـلـوهـا ــة الـتى رحل  يـلــقى نـكـاتـا كـمـا أن تــقـد الـعـروض الـقـد
مفيد لـلمثلـ اجلدد حيث يضـطلعون بـأدوار ناجحة سـبق أن قدمها
عـــظــمــاء األمـــر الــذى يــشـــكل لــهم حـــافــزا لــبـــذل مــجــهـــود أكــبــر فى

تأديتها.
ويـشترط الـسالمونى فى الـعروض الـتى يتم إعادتـها صالحـيتـها لكل
ثل بعـرض (إنت اللى قتـلت الوحش) نص على زمان ومـكان ضاربًـا ا
ـرتبط بـأجـواء مـعيـنـة ال يـعرفـهـا اجليل احلـالى وبـالـتالى إذا سـالم ا
ه فلن يفهمه أحد ولـعل هذا أكبر محفز للكتاب لكى يكتبوا  تقد
نــصـوصًــا تـنــفـتح عــلى الـعــالم حـيث إن فــكـرة الــرمـز الــتى جلـأ إلــيـهـا
ــهم لــواقع مـوازٍ النــتـقــاده ال تــعـتــبــر فـنًــا ألنـهم بــعض الــكـتــاب وتــقـد
ـفروض أن يكتب الفن مـكتفيًا يقيـدون األجواء احمليطـة بأعمالهم وا
بذاته والسالمونى ال يجد فائدة من إعادة تقد مثل هذه األعمال.
ــة من د. مــنى صــفــوت تــتــحــدث عـن إعــادة تـقــد الــعــروض الــقــد
ة منظـور جمـاليات الـتلـقى فهى تتـساءل: هل لـو قدمـنا عروضـا قد
ـنـظـور الـقـد أم سـيـتم حتـويـر الدالالت فـهل سـتقـدمـهـا من خالل ا
ـة ـعـاصـر وهل ســنـقـدم الـعــروض الـقـد حـتى تـتــنـاسب مع الـواقـع ا
" الـقــد من تــمـثــيل وإيــقـاع أم ســيــتم تـطــويــرهـا وهل بـنــفس "الــر
سنـسـتطـيع أن نـضيف لـلـنص من تقـنـيات حـديثـة ومن وسـائل عرض
ًا فى ظل فقـر تكنولوجى! وهل وتكـنولوجيا أم تـقدم كما قـدمت قد
التنـاول نفسه سيكـون هو نفسه التـناول القد أم سيـختلف ليناسب
ـفاهيم الـعصـرية. بـاختـصار هل نـعيد تـقد الـقد كـفيـلم وثائقى ا
نـتــعــرف خالله عــلى الـتــاريخ مع احــتـرامــنـا لــلــفـتــرة الـتــاريــخـيــة الـتى
قدمـها أم نطـوره ليـناسب واقعـنا حالـيًا خصـوصًا وأن هنـاك عروضًا

ضيقة األطر وهذا ليس انتقاصًا من شأنها.
ـها إجـمـاع النـقاد وتشـترط مـنى صـورة فى العـروض الـتى يعـاد تـقد
على قيمـتها واستـحقاقـها إلعادة العـرض ولكن هذا ال يعـنى عندها
صالحـيتهـا للـتقـد حالـيًا كمـا قدمت فـاألمر يـتوقف عـلى جمـاليات
كل عصـر. وتقـتـرح أن تتم عـملـيـة تصـنيف لـلـعروض بـحيث حتـدد ما

هى هذه العروض ومتى تعاد.
وتــتـوجس مـنـى صـفـوت من تــسـرب عـروض مــسـرح الـقــطـاع اخلـاص
ـفترض فى العروض إلى مسـرح الدولة ألن عليـها حتفظـات كثيرة وا

ها هو قيمتها. عاد تقد ا

هشام السالمونى:
إعادة

العروض
ة القد
تقدم لنا

ثل كتابًا و
جدداً 

د.محمود أبو دومة:
على جلان
القراءة
كاتب وا
الفنية اختيار
ما يستحق
إعادة العرض!

منى صفوت:
تقد

الريبرتوار
متوقف 
على 
متطلبات
العصر

> اخملرج الكويتى عيسى دياب قدم مؤخراً أولى جتاربه اإلخراجية من خالل مسرحية «انسوا هاملت» تأليف جواد األسدى.
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ــعـاركه الـنـقـديـة ومــقـاالته الـتى يـخـتــلط فـيـهـا الـفن > إن ويــسـكـر اشـتـهـر 
بالسياسة لدرجة أثارت حنق الكثيرين ضده.
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د. أبواحلسن
سالم

 الكمبوشة

دربالة.. وداعا
مــاذا تــبــقى مـن دربــالــة?! ومــا الــذى يــتــبـــقى من اإلنــســان غــيــر
عـطائه?! ال شىء.. ال شىء!! عـاش دربالـة عاشـقا لـلمـسرح يـكتب
له ويـبدع نصـوصا جتـاوزت ثالث نصـا مسرحـياً شكـلت مشروعه
اإلبــداعى الـذى عــرض فـيـه وجـهــة نـظــره فى مـجــريـات حــيـاتــنـا
االجـتماعيـة مصريا وعـربيا. فى بـداية معرفـتى به كاتبا مـسرحيا
حــدث بـــيــنـــنــا صــدام فـى نــدوة عـــامــة بــقـــصــر ثـــقــافـــة احلــريــة
حيث أنابنى د. لطفى عبد الوهاب فى عام 1948 فى باإلسكندرية
الــقــيـــام بــديال عــنه فـى نــقــد نص مــســـرحــيــة دربــالــة (األجالف
شانق) مشـاركا للنـاقد جالل العشرى. اتـبعت فى خطة ينصبـون ا
نقدى لذلك الـنص منهجاً قـائما على حتلـيل (مادة النص وشكله
ثم تــعــبـيــره الــذى هــو مــنـاط تــأثــيــره الــدرامى واجلــمـالى) وألن
رحوم النـاقد جالل العشرى كان قد استـهل الندوة النقدية وقال ا
رأيه فى الـنص من مـدخل انـطـبـاعى وأبـدى تـعـاطـفـا أو مـجـامـلة
لـلـكـاتب. غــيـر أنه اضـطـر إلى طــلب الـكـلـمـة بــعـد أن انـتـهـيت من
نهج الذى رسمته لنفسى عرضى التحـليلى النقدى للنص وفق ا
فإذا بالعـشرى يقـلب ظهر اجملن للـنص ولعرضه االنـطباعى الذى
استهل به النـدوة مراجعا نفسه ٠ فيما يبدو - مراجعة موضوعية
ـسـرحـيـة ال تـبـتـغى سـوى وجه الـنــقـد حـرصـا عـلى فن الـكـتـابـة ا
وحرصا على جتـويد الكتابة نفسهـا. وهنا ثارت ثائرة األستاذ عبد
اللطيف دربـالة - رحمه الله - و(باظت الـليلة حيث ألـغى ترتيبات

االحتفاء بالناقد الكبير).
وأذكـر صـدامــاً آخـر حـدث بـيـنـنـا فى لـقـاء جــمـعـنـا بـقـصـر ثـقـافـة
التـذوق بالشـاطبى عام 1988 - وذلك خالل منـاقشة احتـجاجية
احـتداديـة أعـلن فـيهـا دربـالة سـخـطه عـلى ثورة يـولـيو وعـلى عـبد
دافع عن الـثـورة وعن زعيـمهـا. كـما أذكـر أننى النـاصر وكـنت أنـا ا
دعـيت إللـقـاء كـلـمـة عن دربـالــة فى احـتـفـال أقـيم له حتت رعـايـة
األستاذ الـدكتور سيد اخلـراشى رئيس مجلس إدارة قـطاع البترول
ناسـبة حصـول األستاذ باإلسـكندريـة بفنـدق رمادا بسـيدى بشـر 
عـبد الـلـطيـف دربالـة عـلى جائـزة الـدولـة التـشـجـيعـيـة عن إحدى
ـسـرحـيـ مـسـرحـيــاته وقـد حـضـر لـفـيف من أصــدقـائه وبـعض ا
الــسـكـنـدريــ فـضال عن حـضـور األســتـاذ الـدكـتـور عــبـد احلـمـيـد
إبـراهــيم رئـيس جـمـاعـة الـوســطـيـة وأسـتـاذ األدب الـعـربى - الـذى
حصلت ابنته على درجة الدكتوراة من إحدى اجلامعات األمريكية
فى مـسـرحى بـنـتـر ودربـالـة -. وأذكـر أيـضـا لـقـاء جـمـعـنـا والـفـنان
اخملــرج حـســ جـمــعـة والــفـنــان عـلى اجلــنـدى فى نــدوة أقـامــهـا
ـسرح فى اإلسـكنـدرية. وأذكر معـرض الكـتاب بـاإلسكـندريـة حول ا
لـقـائــ أخـيـرين  بـيــنـنـا أحــدهـمـا فى مـنــزله لـتـســجـيل لـقـاء
تـلــيـفـزيــونى لــبـرنـامـج (ذاكـرة الــوطن) بـالــقـنــاة اخلـامــسـة حـول
ـشاركـة د. سيـد اخلراشى د. سـعيـد الورقى أمـا اللـقاء مسـرحه 
ـكـتـبـة اإلسـكـنـدريـة حـيث أقـام احتـاد الـكـتـاب فرع الـثـانى فـكـان 
سرحيـ السكندري اإلسـكندرية عام 2008 ندوة تكـر لثالثة ا
ـسـرحى مهـدى بـنـدق - عبـد الـلـطيف (الـشاعـر الـنـاقد والـكـاتب ا

دربالة - أبو احلسن سالم).
شـاغـبـات دربـالة ـتـكـررة  ـا ال يـغـيب عن الـذاكرة هى الـصـورة ا و
وبـندق فـى كل لـقاء يـجـمـعـهـمـا وهـو أمـر اعـتـادت عـليـه األوساط
األدبـيــة بـاإلسـكــنـدريـة وقـد كــان ذلك - من وجـهــة نـظـرى - أمـرا
طـبيـعيـاً ذلك أن مـنابع كل مـنهـما الـفـكريـة متـعارضـة - أحدهـما
مـحـافظ واآلخـر حـداثى - فـضال عن اخـتالف مـشـروع كل مـنـهـما
سـرحى فـمـسـرح مـهـدى الـشـعرى حـداثى أو مـتـجـاوز لـلـحـداثة ا
أحياناً إلى سـاحة التفـكيك على درب التـنوير باسـتعادة بعض من
صرى الفرعونى أو العربى وإعمال آلة التفكيك إشراقات التـراث ا
أمـول. أما مسرح دربالـة فيرتكز ـستقبل ا فيها خدمـة للحاضر وا
ـعيش ونـقـده ارتـكازا عـلى طـرح عبـثـية عـلى الـواقع االجـتمـاعى ا
ذلك الـواقع من حـيث مـحـتـواه وصــوره فى لـغـة الـنـثـر الـفـصـيح.
ـا يـجـدر ذكـره فى شـأن لـغـة احلـوار فى مـسـرح دربـالـة أن حـوار و
الشخصيـات كان باللغة الـعربية الفصـحى دون استثناء أو تفريق
ب لغـة فالح أو عامل أو جندى أو أحد من عامة الشعب. وقد كان
سـرحيـ غير ذلك مثـار منـاقشـات عديدة بـينه وبـعض النـقاد وا
أن دربـالــة رحــمه الــله كــان يــدافع بــاســتــمــاتــة عن رأيه مــتــذرعـا
سـرحيـة ب بـطـريقـة احلكـيم فـيمـا زاوج به حوارات شـخصـيـاته ا
ـهجـنة بـالعـامـية إذ هى وسط بـينـهـما ارتـكازا عـلى ما الـفصـحى ا
أســمـاه (بــالـلــغــة الـثــالـثــة). وجــديـر بــالـذكــر أيــضـا أن نــصـوصه
ـسـرحيـة كـلـها - تـقـريبـا - قـد نـشرت كـمـا أنهـا مـثـلت بالـبـرنامج ا
اإلذاعى الـثانى (الـثقـافى) بـإخراج الـشريف خـاطر. ولم تـخرج له
سرحى سـرح سوى مسرحـية (فر وطار). رحم اللـه الكاتب ا على ا
ــسـرحـيـة عـبـد الــلـطـيف دربــالـة الـذى أثـرى مــكـتـبــة الـنـصـوص ا
ـنشـورة التى تـنتـظر من ـطبـوعة وا الـعربـية بـعشـرات النـصوص ا
يتعرض لهـا بالدراسة والـتحليل والنـقد للوفـاء بحق هذا الكاتب
سرح وقضى حياته يكتب له بوله احملب الذى عاش مـتبتال بحب ا

العاشق.

ــــســــرح كـــأوديـب وفـــاوسـت هـــامــــلت الــــبــــشـــريــــة فى ا
وأورست وغيرهم.

ـــســـيـح فـــلم تـــدع األله بل الـــنـــاســــوتـــيـــة عـــنـــدمــــا أتى ا
ـسـيح مـنـفــصل عن اإلنـســان بل تـصــورته فى إنـســان ا
عــلى يــد بــولس الــرسـول لــيــكـون اإلله اإلنــســان وأبـرز
مـثال عـلى قـيـام احلـضارة الـغـربـية عـلى إعالء الـقـيـمة
سة الالهوت اإلنسانـية هو تـدهورها عنـدما امتـدت 
بـــظالم مــا فـى الــعــصـــور الــوســـطى. ولم تـــتــحــقـق لــهــا
احلـضارة إال عند اإلغـريق حينمـا اتخذوا من اإلنسان
الــفـرد الـنـمــوذج الـذى يـحــيـطه الـبـرواز والــذى يـتـحـدى
اآللـهــة وأبـرز مـثــال (أوديب) كـنـمــوذج حـضـارى غـربى
ويتمثل فى إجابته على تساؤل الهولة (سفنكس) الذى
ــشى عــلى ثالث فى نــهــايـة حــيــاته بــعــدمــا سـار فى
. بــأنه الــصــبــاح عــلى أربع وفى الــظــهــيــرة عــلى أثــنــتـ

اإلنسان.
ــثـل لــهــذا الـــنــاســـوت الــذى حتــدى ـــثالً  كــان هــو  
الــهـولـة لـيــمـوت مـجــابـهـا نــبـوءة اآللـهـة والــقـدر وحـطم
الـقـوانـ الـطـبيـعـيـة بـالـتـزوج من أمه وقـتل أبـيه أيـضا
وذجًـا حـضاريًـا والذى كان الـنمـوذج فـاوست بوصـفه 
أراد أن يـتخـطى قـدرات اإلنسـان ويـخرج عـلى احلدود

ويتحدى اآلله.
تــلـك الــفــلــســفــة وضـــحت تــمــام الــوضـــوح فى فــلــســفــة
نـيــتـشـه فـلــســفـة الــقــوة وتـصــريــحه بـأن الــله قــد مـات
وأخـلى مـكـانه لـإلنـسـان الـسـوبـرمــان الـذى يـعـيش فـوق
الـــلـــهـب صـــاعـــدا إلى الـــقـــيـــمـــة بــــعـــيـــدا عن الـــضـــعف
ومـــحــطــمــا كل قـــيم الــعــطـف واإلحــســان لــيـــخــلق قــيم
القوة ولتسود قيم جديدة يشكلها هو ال تشكلها قوى

أخرى غيره.
ب  – الفردانية

تـتــمـثل لـدى الـفـلـســفـة الـغـربـيـة والــتى تـنـزع بـاإلنـسـان
الـفـرد إلـى تـدعـيم كـيــانه ولـهـذا كـانت الــفـردانـيـة تـشى
لـتنـشئ بطال تـراجيـديا وكـنـماذج فـردية كـما ذكـرنا من
قبل وتلك الـفردانـية تـصطدم بـالطـبيعـة وتدخل مـعها
فى نـزاع بل تصـطدم مـع القـدر وعالم اآللـهة لـتتم له
محـاولة السـيطرة عـليهـا وامتالك ناصـيتهـا ولذا كانت
فـاهيم الـتى تـشكل فـلسـفة الـغرب. الـفردانـية إحـدى ا
وهــذا الـفــرد هـو جــمــاع تـطــلـعــات اآلخـريـن لـلــمـغــامـرة

والتحدى.
ج  – الصراع

ثلة فى الصراع الناشئ عن إعالء القيمة اإلنسانية 
الــفـــرد وســـيـــطـــرته أو دخـــوله فى صـــراعـه مع الـــقــوى
أسـاة وهو تصـور مصيـر البطل ا أوجـد ا األخرى 
الـفـرد مع الـقـدر/ اآللــهـة/ الـطـبـيـعـة اجملـتـمع والـتـألـيه
ـا أدى كــمـثـال لـذاتـه وتـسـخــيـر كل الــقـوى األخــرى 
إلى اســتـنــزاف بـيــئــته الـطــبـيــعــيـة وصــوال إلى الـتــلـوث
ـنـظومـة وقـرب استـنـفاد الـبشـرى. وحـدوث خلل فى ا
مـقـدراتهـا بل حـد اإلفـنـاء ب أوقـات وأخـرى كـسيف
ا يحـفظه (اإلنسان الغربى) من رصيد نووى مسلط 
قــبل اآلخــر بــاخــتالف مــنــظــومــته األيــديــولــوجــيــة فى
النـهاية وليدة عقـلية صراعية تـسعى دوما للدخول فى

صراع دائم مع اآلخرين.
ادية د  – ا

اديـة متحقـقة لدى العـقل الغربى وفـلسفته هى تلك ا
عـنـصـر احلـيـاة اجلوهـرى ومـا دام يـقع حتت الـتالمس
احلــسـى لألشــيــاء أدى بـه هــذا وضع ديــكـــور كــامل له
مالمـسه ومالمـحه الـكـيانـيـة تـلك الـتجـريـبـية الـقـائـمة

نهجية العلمية فى التناول للحياة.  على ا
ـــطـــروحــة أمـــامه بــدءًا مـن حتـــلــيـل أرســطـــو لـــلـــمـــادة ا
ـنـهج الــعـلـمى مــرجـعـيـة والـتـفــتـيت اجلـزيــئى بـاتـخــاذ ا
وحـيـدة  وإنــكـار كـلــيـات غـيـر خــاضـعـة لــلـحـواس تـلك
ـاديـة الـتى تـسـود الـفهـم الغـربى. أثـرت بال الـفـلـسـفـة ا

سرح وكان فى جتلياته انعكاسا لها. شك على ا
انـتـهى اجلـزء األول ويـلـيه اجلـزء الـثـانى مـشـتـمال عـلى
مــحــاولــة تـــصــريف الــفــعل الـــنــاقص وإعــراب اجلــمــلــة
سرحية كمبـنى للمعلوم نعم هناك مسرح ناقص إذا ا
قترح على نحو جوهرى وليس مظهريًا عنى ا تسلح با
وإال وقع فى بــراثن الـتـظــاهـر كـمـا حــدث ويـحـدث ومـا
سرحية اضى واحلاضر إال اتخاذ الصيغ ا جتليات ا

كزهرة فى عروة اجلاكت.

ـقــعــد مـقــعــد تـلك أقــله تــرى كل أدوات الــتـوصــيل فــا
ـســرح الــشــرقى ألنه قــائم عــلى الـعــيــانــيــة تــتــنـافـى وا
ـشـاركـة إذن فـهـنـاك لـغـة الـدالالت التـى  الـتـعارف ا
سرح ـمثل وتـبدو واضحـة فى ا تـلقى وا عـليهـا لدى ا
الــصـيـنى وإن اخـتـلـفت فى الـهــنـدى نـسـبـيـا بـاسـتـخـدام
الـلـغة الـشعـريـة فى االنتـقـال زمانـيا ومـكـانيـا بديال عن
الـلغـة الـداللـيـة. وتـعد تـلك مـجـازا داللـيـا من نـوع آخر
ـا أنه جـماعـى يتـنـافى فى تـقـنـيته سـرح الـشـرقى  فـا

سرح الغربى. وا
وفى تــنـاولـنــا لـلـشــكل فـهــنـاك اخــتالفـات بال شك فى
ـسـرح الشـرقى لـكـننـا نـقـصد الـسـمـات الكـلـيـة ففى ا
سرح الـصيـنى لسـنا فى حـاجة إلى عـيانـية الـديكور ا
ــسـرح الـغـربى هــنـاك جـزئـيـات ضــئـيـلـة لـهـا كـمـا فى ا
داللـــتــهـــا الـــتى تـــعـــارف عـــلــيـــهـــا اجلـــمــهـــور وتـــلك هى
ـسـرح بــذوبـان مـا بـ ــشـاركـة كـســمـة أسـاســيـة فى ا ا
مـــكـــان الــعـــرض واجلـــمــهـــور أى امـــتالك ثالثـــة عـــيــون

وليست عينًا واحدة..
هــــذا الـــشـــكـل ســـواء لـــدى الــــغـــرب أو الــــشـــرق تـــبــــنـــته
ــقــارنـة فــلــسـفــات وقــيم خــاصــة بـكـل حـضــارة وتــلك ا
ــعـقــودة الــهــدف مـنــهــا الـوصــول إلى مــدى اقـتــرابــنـا ا
ــســرحــ وإلى أى مـــنــهم االنــتــمــاء? وتــبــاعــدنــا عـن ا
وسيتضح هذا الشكل فى تنـاولنا للمضمون فيما بعد
وسنـقتـصر فى الـتنـاول على الـغرب والـشرق ثم نـبحث
فى العربى شكال ومضمونا وصوال إلى أى منهم ندين
ا أنـنـا نتـعرف ا أنـهم أفـضل ولكـن  له بـالقـرابـة ال 
على وجهـتى نظر قـد يكون من تالحـقهمـا إنتاج شكلٍ

آخر يكون وليدنا الذى نطمح إليه.
ضمون/ التفسير) 4 – مبحث ثان (فى ا

ـــســـرح هـــدفًـــا فـى حـــد ذاته وإال انـــتـــفت عـــنه لـــيس ا
وظـيــفــته بل وســيــلـة نــتــيــجـة دفـع اجـتــمــاعى وحــاجـة
ــضـمــون عـبــر بـنـاء اجـتـمــاعـيــة بـالــضـرورة ويــتـشــكل ا
نـظـرى مـعـ نـتـيـجـة تـراكـمـات مـنـتـظـمـة أيـديـولـوجـيا
ومـــنــــاخ وســــيــــاق ثــــقـــافـى ســــائـــد فـى اجملــــتـــمـع (فـــورة
ـقـاربة الـستـيـنـيـات) ومن خالل عـدة مـرتكـزات تـكـون ا
ــضــمــون لـــدى الــغــرب والــشــرق كــمـــبــحث تــاريــخى وا
ا يسـتتبع اجلذور بحـثًا عن التأصيل كصـيغة جديدة 
أن الــفن تـراكــمى ولـيس يــنـفـى الحـقه ســابـقه كــمـا فى

النظريات العلمية.
نطلق األيديولوجى واالجتاه غربا : ا أوالً

تــخــتــلف أيــديــولــوجــيــة الــشــرق عن الــغــرب والــتـى لــهـا
ــسـرح كـمـضـمــون يـحـدد شـكـله وهـذه تــأثـيـرهـا عـلى ا
ـا أنـهـا مـجـمـوعـة تـصـورات. ومـوقف األيـديـولـوجـيـة 
فـــلــــســـفى يــــجـــيب عـن الـــتـــســــاؤل عن مـــاهــــيـــة الـــكـــون
واإلنــســان ورؤيــته من خالل عــدة قــطــاعــات يــوفــرهــا

العقل الباحث عن العالم احمليط.
أ  – الناسوتيه

ونـــعــــنى بـــهـــا أنـــســـنـــة الـــعـــالـم الـــنـــاس من مـــادة أنس
ــفــهـوم إلى الــغــرب فــالــفـلــســفــة الـتى ويــتـطــرق هــذا ا
ا عنى إعالء قيمة اإلنسان  حتكمه هى الناسوتيه 
هـــو إنـــســان بل وتـــصـــور عـــالم اآللـــهــة (اإلغـــريق) فى
شـكل بـشــرى واتـخـاذ الـشـكل الـبـشـرى والـرجل كـمـثل

أعلى لدى النحات اإلغريقى. 
بل وكــان اإلنـسـان هــو هـدف عـصــر الـنـهــضـة األوربـيـة
بعد الـسبات الطـويل واهتمـام باإلنسـان فى فرد ابنته
وتــســخــيــر كل الــطــاقـــات ألجــله من ثم خــلق الــنــمــاذج

 الفن تراكمى
وال ينفى

سابقة الحقة
كما فى
النظريات
العلمية

سرح ليس  ا
هدفا فى حد
ذاته واال
انتفت عنه
وظيفته
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التاريخ!

ــنـــحى تــاريــخـى  بــدايــة طــلب مــرت أمـــامــنــا 
مـنهما أن يحـصدا األرض قمحـاً و يبذال جهدا
فى العمل  ويظهرا هذا بحركات ما صامتة
لــلـجــهـد الــشـاق  كـإشــارة لـلــحـيــاة الـعــبـثــيـة فى
أســطــورة ســيــزيـف وعن الــعــمل الــذى ال طــائل
مـن ورائـه  ثم فــــــــــجـــــــــأة يـــــــــعـــــــــلـن عـن دخـــــــــول
الهكسوس ويدعـوهما الكاتب القار  للحرب ـ
/ أو كـمــا كــتب فى الــبــانــفــيـلــد الــكــاتب الــقـار
ــنـفــذ األعـمى ــقــلـد وا الـقــرد كــعالمـة أشــبه بـا
سـرحية لـلقوة الـعظمى الـتى تظـهر فى نهـاية ا
مـن خالل صــوت  playback لــســلــطــة عــلــيــا

تستغنى عن خدماته فيما بعد .
بل أصـبــحت هـذه اجلــمـلـة كــلـمـة ســر يـنـطــقـهـا
هذا القرد ما إن يـطلب القط والقطة الزواج 
ــانع مـتـخـذا ثم يـتــحـرك الـزمن ويـتــجـسـد لـنـا ا
هــــيــــئـــة ديــــنــــيـــة  مـع ظـــهــــور اإلسالم بــــحــــجـــة
التابوهات الديـنية واالجتاه لالعتكاف والتأمل
الـسـطــحى فى اإلله  هـذا اجلــانب الـديـنى مع
الـوقت يحـتوى عـلى بـدع وهمـية أقـرب حلاالت
ــوالـد الــدروشـة من خـالل رقـصــات الـتــنـورة وا
تـــأثــرا بـــاجلــانب الـــفــاطـــمى  ثم انـــشــغـــالــهـــمــا

باحلضارة وإعادة بناء الهرم .
وال أظن أن نــقــيــصــة الـــعــرض عــلى الــطــريــقــة
الــيــونــانــيــة اخــتـــزلت فى مــجــرد عــرض شــروح
تاريخية بقدر ما هى خطيئة التكرار والتطويل
 فـالــرسـالــة عن الـوهم والــتـغــيـيب عــبـر الـزمن
واألحــداث الــتــاريــخــيــة  وصــلت واضــحـة بــكل
ــكــنــنــا الــتــقــاطــهــا الــســبل الــتــاريــخــيــة  كــان 
بسـهولـة  مـنذ حلـظة احلـرب مع الـهكـسوس و
ــتــزايـد عـن الـزواج  وهــكــذا حـدثت سـؤالــهم ا
ـعروضة ودالالتها  مـغاالة فى تأكيـده للصور ا
ـكن تـكـثـيـفـهـا واخـتـزالـهـا . ال يـعـنى هـذا كـان 
بــالــضــرورة عــدم وجـــود رؤيــة و وعى إخــراجى
لـلـمـشـهـد  و كـذا ســرده وتـصـفـيـره فـنـيـاً داخل
إطــار هـــارمــونى مـــتــمــاسك مـــا بــ الــعـــنــاصــر
وبــعـضــهــا  لـكــنه عـلى الــعـكـس من ذلك يـشــيـر
إلى سلطـة النص وهيـمنة أفـكاره واستـحواذها
ـــتـــحـــركــة  إذ إن ــســـرحـــيـــة ا عـــلى الـــصـــورة ا
العـرض أعطى نبـضاً مـختلف األوتـار  محاوالً
فك طـالســــمـه اجلــــامـــــدة وأفــــكــــاره الـــــورقــــيــــة
ستوحاة تـصلبة  وهذه الفـحولة السلطـوية ا ا
فى الـنص وإن كان ظـهر تـأثـيرهـا الطـفيف فى
تفرج العرض  فجاء مـردودها أن جعلت من ا
 متـلقـياً سـلبـياً  فـهو بـالفـعل استـقبل الـرسالة
بــســـهــولــة  وإن جـــاء اســتــقـــبــاله أشـــبه بــتـــلــقى

لعقة .. علومات با ا

ر بالذهن الكثير من األفكار والقراءات التى
تكـون فى بدايتـها أقـرب حلاالت الفـوضى غير
ــنــظــمــة والـــعــقل اإلبــداعى بــطـــبــيــعــته أشــبه ا
ـغناطـيس  ينجـذب إليهـا ثم يبـدأ بالتـقاطها با
ويــنـحـو شــيـئــاً فـشـيــئـاً إلعـادة تــشـكـيـل وتـركـيب
الصـور وفق مـفـاهيـمه مع األخـذ فى االعـتـبار
أن يـنحو باجتاه الـتكثيف والتـركيز وخاصة إن
ـفاهـيم تـميل التـخاذ كانت مـثل هـذه الصـور وا
شكل تاريـخى  غالـباً ما يـصطدم الـتاريخ هذا
ـمــتـدة مع الــفن وطــبـيــعـته بـأبــوابه الــواسـعــة وا
عانى . وال يهمنى هنا سوى لتكثيف األفكار وا
أقصى حلظات التكـثيف وتضفير العا التى
تــصل الــذات اإلبــداعــيـــة فــيه لــفــكــرة واضــحــة
وظـاهــرة  بـهـا الــكـثـيــر من الـطــاقـات اخملـتــبـئـة
الــتى تــســـاعــد اخملــرج عــلى تــنــاولــهــا أكــثــر من
ـــتــنــاولــة وجه. إال أن أحـــيــانــاً تــصـــبح الــرؤيــة ا
كالنكتة  إذا ما تكـررت تفقد قيمتها الفكاهية
 لشـدة إبـهارهـا  فـيـتم طرح ذات الـرؤيـة على
أكثـر من وسيلـة  وتتـطاول دون مبـرر أو مغزى
مـعــ .   احلـقـيـقـة أنـنــا فى عـصـرنـا احلـالى 
نـعـيش فـتـرة هـوس بـإعادة رؤيـة الـتـاريخ بـعـيون
مــخــتــلـفــة  وإنــتـاجـه مـرة أخــرى حــسب الـذوق
والــوعى اجلـــمــالى والــثــقـــافى اجلــديــد  وهــذا
النـوع من الـقراءة يـشـير بـالضـرورة إلى احـتواء
الـــتــاريخ عـــلى جـــوانب ســيـــاســيـــة واقــتـــصــاديــة
واجـتـمـاعـيـة وفـنيـة كـذلـك وبـالـتالـى هـو يـشـير
إلى تـغـيـر اجلـمـهــور ونـوعـيـته واتـسـاعه  بل لم
ـنـطـلق يـعـد يـخـص جـمـهـوراً بـعـيـنه . من هـذا ا
سعت أغلب العقلـيات اإلبداعية الشبابية  فى
اجتــاه مــتـمــرد يـبــتـعــد بـكـل الـطــرق عن جـوانب
الـعـقل األيـديـولـوجـى الـعـمـيق  واجتـهت بـشـكل
أو بـآخـر لـلعـب بكـافـة مـفرداته فـى سبـيل مـنـها
اذج عنى أن  ـستمر الالنـهائى   لـلتجريب ا
وجـودة فى أعمـال اليـونان الفـحولـة العـظمـى ا
ــاً وغــيـــرهم من الـــعــظـــمــاء  لم تـــعــد هى قـــد
شـاغـلنـا اآلن بل نـحن بـصـدد قراءة تـنـاصـية أو

ساخرة منها بزاوية مختلفة .  ا
ولـهـذا فـإن الرؤى والـكـتـابـة الـتـاريـخـيـة فى حد
ـــكن اعـــتــبـــارهــا مـــشــاهـــدة لــلـــتــاريخ ذاتـــهــا  
ومـــراجـــعـــته عـــلـى مـــنـــحى مـــغـــايـــر داخل إطـــار
معـرفى وفكـرى جديـد كـما ذكـرنا سـابقـاً  كأن
ه ثمة كتابـة تاريخ جديد. هذا ما حرص تقد
عـــرض مـــقـــلـــوب الـــهـــرم خملــــرجه رفـــعت عـــبـــد
الـعليـم عارضًا لـصور الـتغـييب وفـقدان الوعى
وأســــبـــابــــهـــا . ثــــمـــة هــــاجس هــــمس إلى مــــنـــذ
ـسرحية مـشاهدتى الـدقائق األولى  أن هذه ا
ة  وجـوها فـرعونـية مـغلـفـة بروح يـونانـية قـد
يوازى اإلغـريق حـضـارة وفنـاً فى تـلك الـفـترة 
ـتـمـاسك مـتضـمن جـانـباً حـيث الـنص ووعاؤه ا
ـثل قـالـباً سـلـطـوياً  مـيـتـافيـزيـقـيـاً والذى هـو 
كما أن ظهور رمـز الهرم الفرعونى فى العرض

ـــتـــعـــارف عـــلـــيه عـن طـــبـــيـــعـــة الـــقـــطط فـــمـن ا
الـصـغيـرة  أنـهـا تظل مـغـلقـة الـع حلـ فـترة
مــعـيــنـة  بــاإلضـافــة إلى أنــهـا ال تــرى إال ثالثـة
ألــــوان األبـــيـض واألســـود واألحــــمـــر  وهــــو مـــا
اتــضح فى الــنـهــايـة عــنـدمــا خــلـعــا األقـنــعـة عن
عـينـيـهمـا لـيبـصـرا احلـقيـقـة واضحـة  ثم قـاما
بـالثـورة والـتـمـرد على هـذه الـسـلـطة  وكـأنـهـما
فى هـذه الـلــحـظـة يـنـظـران فــيـهـا لـلـون األحـمـر

الثورى . 
كـمــا أن اخـتـيــار الـقط كــحـيـوان جــاء مـتـنــاسـقـا
ـطـروحـة هـارمـونـيــاً مع الـطـبـيــعـة الـفـرعـونــيـة ا
ـعـروف ـ أيضـاً ـ أن لـلـقط طـابعـاً قـدسـياً من ا
فى الـبــيــئـة الــفـرعــونـيــة  شــكل طـقــسـاً وحــالـة
قدسـية فرعـونية هـامة  حـتى إن وقوف القط
سـرحية أمـام الهرم وطـرحهما والقطـة طوال ا
لـلـسـؤال الـقـدرى الـذى تـكـررعـدة مـرات ( أيـهـا
الـقار الـكـاتب نريـد أن أو مـتى نتـزوج ?ـ الذى
لـعـبه سـيـد خـمـيـس ) أشـبه بـانـتـظـار مـسـتـر ك
الـعبثى وحديـثه مع احلارس أمام بـاب احملكمة

فى رواية كافكا الشهيرة (احملاكمة ).   
إن الـــســلـــطـــة الـــعـــلـــيــا وتـــلك الـــقـــدرة اخلـــفـــيــة
ـتحـكـمـة  تغـرق الـذات اإلنـسانـيـة وتـشغـلـها  ا
ـــعـــنى آخـــر تـــلـــهـــيـــهـــا فى كـــثـــيـــر مـن األوهــام
واخلدع فى احلـياة  وتبـعدهـا عن سيـر احلياة
الطـبيعة . فالقـار الكاتب يجتهـد ليبعد القط
والـقــطـة عن فــكـرة الــزواج بـأكــثـر من وســيـلـة 

يـوازى قــدســيــة وصـورة الــدائــرة لــدى اإلغـريق
اً . قد

ـكـن اسـتــشـفــافه هـو ــلـمح اجلــوهـرى الــذى  ا
جـوهـر إنـسـانى بـاألسـاس  كـمـا حـرصت عـلـيه
ــاً ,وأشــارت إلــيه طــوال أعــمــال الــيـــونــان قــد
الــــوقـت  قــــدمه الــــعــــرض فـى إطــــار تــــاريــــخى
ألشــــكــــال الــــوهم واخلــــدعــــة الــــتـى يــــعــــيــــشــــهـــا
اإلنسان فالنـفس البشرية تسعى طوال الوقت
ـواصلة الـسيـر الطبـيعى فى احلـياة البـشرية 
بـشــكـل مـســتــقــر نــســبــيــاً إال أن ثــمــة مــفـردات
إلــهـيـة  لــهـا طـابـع سـلـطــوى ومـتـحــكم  يـحـرك
هــذه األهـواء الــبـشــريــة بـشــكل خـارج عن إرداة
عـنى القدرى  وكأنه اختبار اإلنسان ذاته أى ا
لــلــذات اإلنـــســانـــيــة  هـــذا االخــتــبـــار األوديــبى

الذى أغرق فيه شخصيته الشهيرة اوديب . 
ـتحكمة  تأتى من يتـافيزيقية ا تلـك السلطة ا
اخلــارج كـقــوة غــيـر مــرئـيــة مـتــمــثـلــة فى صـورة
اإللـه الــغــائب / اإلمـــبــراطــور لـــكن األطــروحــة
الـتى يقـدمهـا الـعرض  أن اإلنـسان لـيس سوى
كـائن مـغـيب عـن احلـقـيـقـة  ويـفـتـقـد لـلـبـصـيـرة
الـتى تؤهـله لذلك  فـهو كـائن مقـنع  الينـقصه
سـوى خلـع تلك الـعـمـامة عـن وجهه حـتى تـتـب
له احلـقيقة والـواقع  وكان ذكاء أن تـتمثل تلك
الــعــمـامــة من خـالل شـخــصــيــتــ  قط وقــطـة
(الــقط / رفــعـت عـبــد الــعــلــيم ـ الــقــطـة / روزا
الـســعـيــد ) يـرتــديـان قــنـاعـاً يــغـيـب بـصــرهـمـا 

مقلوب الهرم 
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 هيمنة أفكار
النص 

على الصورة
سرحية ا
احملركة

ـكـث طـويالً فى > ولــد أرنــولـد ويــسـكــر ألب روسى وأم مــجـريــة ولم 
الدراسة إذ تركها عام 1948 وبدأ يعمل فى حرف مختلفة.
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مسرحنا العربى وتصريف الفعل الناقص
بنى عنى وا  دراسة فى ا

اجلـمهـور ويـعد هـذا عـنصـرًا جـوهـريًا يـفـتقـده الـشكل
ؤدى. لذا تلقى وا الغربى بإقامته حلاجز وهمى ب ا
كــان الـــشــكـل األوربى بــعـــيــدا عـن الــواقع. وإن احـــتــوى

مضمونا عربى الطابع وهذا أدى بنا إلى:
(أ) تــبـــعـــيــة فى نـــقل الـــشــكـل الــغـــربى بـــغــيـــة الــتـــفــوق

وترجمته حرفيًا..
(ب) مـحـاولــة الـتالؤم مع الــواقع وهـذا خــلق تـنــاقـضًـا

ضمون. ب الشكل وا
ــنـهـج كـشــكل وأداة فى الـتــنــاول يـطــرحه مـضــمـونه فـا
وهـذا مــا تـنـافى تـواجـده ومـا زلــنـا نـقع فى أسـره حـتى
اآلن وال زلــنـا نــدور فى حــلــقه مـفــرغه مــا لم نــرصـد
ــاقـبـل مـســرحــيـة لــديــنـا. ومــا تــطـرحه من الــظـواهــر ا
شـكل ومـضـمـون لـيـكـون لـبـنه فى بـنـاء مـسـرح الـصـيـغـة

فترض تواجدها. ا
(ج) أولويات الـطرح ال تعـنى التأثـر بالغـرب أو الشرق
حـتجب عن الـعالم اخلارجى بل عـيوننـا عليه وليس 
وأال نـــقـع فى أســـر أال نــــرى أبـــعــــد من مـــوطـئ الـــقـــدم
ـعـاصـرة الـواعـيـة وأيـضا بـدعـوى األصـالة بل هـنـاك ا
التى ال تفـقدنا الرؤيـة وتشتت النـظر بعيـدا عن واقعنا

وصيغتنا.
ونـعنى كـذلك بـأولويـات الـطرح. أن هـنـاك قضـايـا لدى
ـــضـــمــون الـــذى يـــفــتـــرض شـــكــلـه فى الـــتــنـــاول لـــتــلك ا
ـثال الـوقوع فى القـضـايا الـلصـيقـة بنـا وعلى سـبيل ا
طـرح قضـية قـد تعـنى أفرادًا قالئل ويـعد هـذا نوع من
الــتــرف الــفـــكــرى بــعــيـــدا عن اجلــمــوع الــتـى تــعــبــر عن

قضاياها كأولويات فى الطرح.
وكــمن زرع نــبــتًـا فـى غـيــر أرضه وحــصــد مــحــصـول ال
يتـذوقه أهله تـعد تـلك األولويـات متـخلـفة عن تـطورنا
التاريـخى الذى نعـانيه وظروف ومواصـفات اجتـماعية

واقتصادية وثقافية مرحلية.
3 – مبحث أول (فى اإلدارة/ الشكل)

يــتـأثـر الــشـكل كــأداة لـتـوصـيـل مـضـمــون مـا فى عالقـة
عــضـــويــة مــتـــصــلــة غــيـــر مــنــفــصـــله تــبــعًـــا لــفــروق فى
اجملـتـمعـات البـشـرية الـتى حتـكمـها فـلـسفـات وظروف
ـعــطـيـات مـخــتـلــفـة من حــيث الـنــشـوء والـتــطـور وفــقـا 
كـثــيـرة كــالــضـرب تــاريـخــيـا فـى الـقــدم بـاإلضــافـة إلى
عرفى غـربًا إضافـة إلى التواكب احلداثة فى أفـقهـا ا
ــؤثـرات تـشـكـل صـيـغًــا حـضـاريـة احلـضــارى كل تـلك ا

سرح. لها فنونها وبالتالى فن ا
ـفـهوم من ـنبـثق عن ثـقافـة وأخـذ هذا ا هـذا الشـكل ا
الزراعة أى اخلـبرة نـوعا من االكتـساب بالـتفاعل مع
ــكـــان والــتـــواجـــد فى الـــزمــان لـــتــشـــكل أنـــســـاق قــيم ا
ـا وأضــيف إلى مـفـهـوم الـثـقـافـة يُــتـعـارف عـلـيـهـا قـد
ـجىء الـثـورة الصـنـاعـيـة فـأضيـفت الـتـقـنـية دنـيـة  ا

وأوجدت اجملتمع الصناعى بعد الزراعى.
ـــشــرق ـــســـرحـــيـــة لـــدى ا وكـــإطاللـــة عـــلـى األشـــكـــال ا
ـســرح الــشــرقى كـســمــات شـكــلــيـة ـغــرب جنــد أن ا وا
ـدى الــغــرب والـذى ــســرحى كــا افــتـقــد إلى الــقـوس ا
يــحـيط به جــمـهـوره من جــهـات ثالث ومن خالل هـذه
السـمـة نـفـتـقد احلـاجـز الـنـفـسى واجلمـالى فـيـنـكـسر
ا تلقى لـيحدث التـأثير والتـأثر كذلك  مـثل وا ب ا
أنه مـسـرح مـفـتـوح ال تـعلـوه مـنـصـة كـأداة لـلـتـمـثـيل كـما

سرح الغربى بل هى مصطبة.  فى ا
ـتفرج إلى حالة مسرحية بإعادة تلك األشياء تؤدى با
االنـتـبـاه لـلـمـشـاركــة وصـوال إلى تـسـام خالق فـهـو نـوع
ـســرح  الـغـربى فـى شـكـلـه يـصـنع ـعـايــشـة لــكن ا مـن ا
بـروازًا يحيط بـبطـله إلعالء القيـمة الـفردية وتـكثيف

األحداث فوق بقعة عالية من مستوى الصالة.
ــســرح كـكــيــان قـائـم بـذاته بل وإعــداد مـكــان خــاص بـا
ؤدى تلقى فى حـالة استـقبال وا محدد بـشكل يجـعل ا
ــسـرح فى حــالــة إرســال دون تــأثــيـر وتــأثــر كــمــا فى ا
الــشــرقى الــذى يــهـدف إلـى نـوع مـن الـتــســامى اخلالق

شاركة. عايشة وا عبر ا
ــســـرح الــغـــربى يــهـــدف فى الـــنــهــايـــة إلى إعــادة لـــكن ا
صــيـاغــة عالقـة الــذات بـاجملــتــمع وإعـادة الــفـرد داخل

منظومته.
ـعنى  ـسـرح الغـربى الـكـيانـيـة فى أدواته  يـسـتـخدم ا

1 – برولوج (تساؤالت)
ـاذا نـدرس مــسـرح الـغـرب يـطـرح تــسـاؤل فى الـبــدء. 
ــعــرفـــة الــكــمــيه? ونــادرًا مــســرح الــشـــرق? هل جملــرد ا
فـأولى بـنـا الـكـتب عـلى حـفظ هـذا أم شـيـئـا آخـر إذا

ما هو هذا الشىء?
ـسـرح من حـولـنـا ذلك الـشـىء هـو تـعـرف كـيـفى عــلى ا
ـدخـل تـاريــخى الـتــنـاول لــلــتـعــرف عـلى اجلــذور لـدى
الـشرق والـغـرب ثم التـساؤل أيـن نحن مـنهم? وإلى أى
انع من االستفادة من كل الصيغت نحن أقرب? وما ا
األشـكـال عــلى أال تـمــحى خـصــائـصى والــتى قـد تـؤدى

بى إلى التبعية والتميع.
وكـما قال غـاندى "فلـنفـتح النوافـذ لكل الـرياح على أال
تــقــتــلـعــنى من جــذورى" لــيــكـون تــعــامــلـنــا مع الــظــواهـر
سرحية سواء شـرقا أم غربا. والتعرف على جذورنا ا
وبالـتضافـر نضع لبـنه فى طرح صـيغة عـربية لـلمسرح

منا ولنا شكال ومضمونا.
سرحية إلى ويرجع فى رأينا تخبط الصـيغة العربية ا

األسباب اآلتية:
أوالً: االحتواء

ونعنى بـاالحتواء هو وقـوعنا لـدى أسر ثقافـات تختلف
عـنـا جـاءت من قبل الـتـقـهقـر احلـضـارى الذى عـشـناه
ـخــتـلف صـوره زمـنًــا طـويال حتـت وطـأة االسـتــعـمــار 
ـا بـاعـد بـ مــسـيـرتـنـا احلـضـاريــة الـسـلـيـمـة والـتى
ـــا كـــانت قـــد جنـــحت فـى طــرح لــوال تـــلك الـــعـــوائق ر

سرح العربى. صيغة ما لشكل ا
ثانيًا: االستهالك

فـــإذا كـــان االحــــتـــواء من قـــبـل االســـتـــعـــمــــار لـــنـــا فـــإن
االسـتـهالك من قـبـلـنـا جتـاه مـفـرداته الـثـقـافيـة فـنـحن
ــســرحـيــة كـأيــة سـلــعـة ـدارس الــفـنــيـة وا نـتــعـامل مـع ا
نـستـوردها مـن باب الـتمـذهب جملـرد التـمـذهب بعـيدا
عن واقـعنا فـإذا كانت احلـضارة الغـربيـة تطرح صـيغًا
فـنيـة ومسـرحيـة نتـيـجة طـرح اجتـماعى وظـروف مرت

بها فلسنا بالضرورة قد مررنا بتلك الظروف.
فالفن يـعبـر عن مجتـمعه وبـالتالى فـتعامـلنـا مع الصيغ
الــغــربــيـــة تــعــامل غــيـــر واع وزائف بــعــيــد عـن الــتــمــثل
والـهـضم والــتـوظـيف داخل أطـر هى بـالـضـرورة مـلـكـنـا
وتـعـبـر عن ظـروفــنـا احلـضـاريـة. الــتى هى فى مـرحـلـة
بــنـاء ال فى مـرحـلـة شـيـخـوخـة كــمـا يـعـبـر الـفن الـغـربى

ومسرحه.
الفن ال يسـتهـلك كالـساعـة بل هو تأثـير وتـأثر انـتقاء

وتمثل قبل كل شىء.
ثالثا: االرتباك

إذا افترضنا جدال أن هناك حوارًا حضاريا بيننا وب
الــــغـــرب فـــأول شــــروط هـــذا احلـــوار أن يــــكـــون هـــذا
احلـوار على مـسـتـوى متـواز ولـيس حـوارًا فوقـيًـا طرفه
الــعــذب وحتــتى لــلــشــرق وبــالــتــالى فــهــذا احلــوار كــان

مريضا يشوبه االرتباك.
فيه كـنـا نتـحدث من مـوقع الـضعـيف واآلخـر من موقع
الـقوى. بذا ظـل احلوار معـصوبـة إحدى عـينـيه ونعنى
بـــذلـك أن احلـــوار كــــان جتـــاه الــــغـــرب دومــــا ســـوى من
ــتـوسط أوربــا وأخـيـرا عــبـر األطــلـنـطى خالل حـوض ا

أمريكا.
رابعا: االحتذاء

ـــاضى مـــنــذ هــذا الـــتــوجـه لــلـــتــعـــرف احلـــضــارى فى ا
بــواكــيـر الــنــهــضــة والــوعى الــقــومى لم يــلــتــفت الــشـرق
األقــصى وذلـك نــاجت عن أنـــنــا فــتـــحــنــا أعـــيــنـــنــا عــلى
ملوكى آنذاك. مدافع نابليون كنا نواجهه بالسيف ا

غـلـوب دوما يـقـلد الـغالب" وكـما يـقول ابـن خلـدون إن ا
فنحن نقلد الغالب من موقع أحتكاكنا به "حذو الفعل
بــــالـــفــــعل" وال نــــعى مـــاذا نــــريــــد وإلى أى درب تـــســــيـــر
غايـر بالضرورة? خطانـا? هل هذا طريـقنا اخملتـلف وا
مــاذا نــريـد? ومــاذا نــبــقى? ومــا هــو عــادى مـتــروك هل
نــبــدأ بــالـتــوجه كــلــيـة نــحــو الــغـالب كــمــا يــطـالـب بـعض
مــثــقــفــيــنــا (الـعــرب) ولــنــدع أنــفــســنـا وفـى زعـمــهم أن
الـتـطـور احلـضـارى يـحـتم أنه ال صـيـغـة حـضـاريـة غـيـر
ــطــروحــة وبــالــتــالى عــلــيــنــا أن نــأخـذ بــهــا بــكل تــلك ا
عالتـها سـواء سـلـبـا أو إيجـابـا وال داعى لـلـتقـول بـأنـنا

ـيــة وفـيـزيـاء وطـبــيـعـة لـكن فــقـد تـوجـد ريـاضــيـات عـا
ـسرح ـسرح كـفن ذو خـصوصـية. هـنـاك ما يـسـمى با ا
ـسـرح الـعربـى (على وجه ـسرح الـغـربى وا الـشـرقى وا

التمنى) والذى نحن بسبيلنا للتعرف عليه.
الـفنون تـتناول سـلوك مجـتمع وخـصائصه. وبـالتالى ال
ـية. ولـو أطـلق هـذا الـلفظ نـطلق عـلى الـفـنـون أنهـا عـا
فهو يـجتاز اخلـاص اإلنسانى لـيعانق ذوات أخـرى عبر
ـــصــطــلح ـــيــة ذلك ا ثــقـــافــات أخــرى لـــيــوصف بـــالــعــا
ــبـــتــذل إعالمــيًــا. فـــلــيــست أوربــا فـى حــاجــة إلى من ا
يقـلدها. بل فى حـاجة إلى مـعرفة ذوات اآلخـرين عبر

فنونهم.
ارتداد:

سرح إذا نظرنا إلى احتكاكنـا منذ احلملة الفرنسية 
سـرح البـشرى. وكـانت لنـا فنون جنودهـا تعـرفًا عـلى ا
سـنـرصدهـا فـيـما بـعـد فـيمـا عُـرف بـالظـواهـر مـا قبل

سرحية. ا
تـلقى ذلك مـحاوالت الـنقـاش ثم القـبانى وصـنوع. لكن
هذه احملـاوالت كانت تغـريب يحـاول التـأقلم مع الواقع
ضمون داخل اإلطار الشكلى العربى آنذاك بتطعيم ا
الـفرجنى بالـتطـريب والغـناء الشـرقى لم يكن مـسرحًا

خالصًا لنا.
من أتى بـعدهم فـقد وقفـوا بعـد فهـمهم عـلى أن هناك
ــســرح أطـــرًا ثــقــافـــيــة واأليــديـــولــوجــيـــة الــتى حتـــكم ا
الغربى تفرض شكلـه ومضمونه تختلف عن أيدلوجية
الـعـرب وثقـافتـهم التـى لهـا شكـلهـا ومـضمـونهـا الذى ال
يــنــفـصل كــمــا حـاولــوا أن يــطـعــمــوا فى الـغــربى مالمح
ـوضـوعـات عـربـيـة بــإدخـال ذلك مـضــمـونـا من خـالل ا
الـعـربـية واسـتـلهـام اإلرث األدبى ألف لـيـلـة وليـلـة مثال
لــكـن ظل االنــفـــصــام قـــائــمـــا فــالـــشــكـل غــربى ال زال
ــمــثل عالقــة غــيـر ــتــلــقى وا والــعالقــة الــقــائـمــة بــ ا
مـتـوافـقــة مع اجلـمـهـور آنـذاك ولـعل أبـرز مـثـال لـذلك
هـــو إصــرار اجلـــمــهـــور فى أحــد عـــروض صــنـــوع عــلى
ــســرحــيــة وقــد أنــهــاهــا صــنــوع بــعــدم تــزويج بـــطــلــة ا
الــزواج ونـزوال عــلى رغــبــة اجلـمــهــور. قـام بــاإلضــافـة
ـسـرح راضـيـا عن وزوج بـطـلـته لــكى يـتـرك اجلـمـهــور ا

سرحية.. ا
ــشـاركــة لـدى ــســلك عــنـصــر ا حتــقق من خالل ذلك ا

لـنا سمـاتنا ولـكن نرى أنه لـيس بالـضرورة أن الصـيغة
احلـضــاريـة فى شـكــلـهـا الــغـربى ومـســرحه لـيـست هى

حتمية حضارية.
هــــنــــاك صــــيغ أخـــــرى وإن لم تــــوجــــد حتـت الــــشــــمس
(شمس وعينـا) لكن إذا أشرقت تلك الشمس فى واقع
ا امـتلـكنـا وعيـا مغـايرا يـدفع ذاتًا قادرة معـرفتـنا لـر
عـــلـى خـــلق مـــســـرح خـــاص بـــعـــيـــدا عـن الـــتـــبـــعـــيـــة فى

غلوب.  منظومة الغالب وا
رواغة خامسا: ا

ـصــطـلح بـوصـفـة أكــلـشـيـة جـاهـز تـلك الـتى تــرتـبط بـا
االسـتــخـدام فى وعـيـنـا بـرغـم ارحتـاله يـشـكل مـرواغـة
ــفــهـوم ــصــطــلح وا وعـدم ثــبــات. وعــدم تــرســيخ هـذا ا
فيـما يقابله لـدينا من مفاهيم واالتـفاق عليه حتى ولو
ـنـحه شـريـعة وجـوده يـتـكون كـان مغـلـوطـا أو مـرواغا 

أقرب إلى فهمنا.
ــصــطــلـح ولــيــد ظــروف حــضــاريـة عــلى وعى أن ذلك ا
خـاصة بـسـيـاق مغـايـر من ثم ال تتـوافق كـمـا هى وطابع
حـــضـــارى مـــغـــايـــر آخـــر له ســـمـــتـه اخلـــاص لـــذا كــان
ـصطلحات إعـجابا مسرفا اخلـطأ فى استخدام تلك ا

متشدقا ببريقه دون الفهم له وتوظيفه الصحيح.
سادسا: التعثر

ثابة طوق وأسورة بوصفه يعد الضابط الزمـانى لنا 
مـرحـلة زمـنـية مـتـعثـرة والـتى جتعـلـنا حـضـاريا بـعـيدين
عن احلـضـارات األخــرى جتـاور فـقط دون مــواكـبـتـهـا
بـقرن عـلى األقل هـذا األسر الـزمنـى حتـميـة تـفرضـها
ظـروف مــرحــلــيــة والــتى فى ســبــيــلــهــا إلى الــتـطــور فى
مـسـيــرة احلـضـارة أو االنـتـكــاس حـسـبـمـا تــكـون حـيـويـة
ــراحل مــســتـــبــعــدًا لــلــتــواكب شــعب لــذا يـــظل حــرق ا

ويظل النقل يكاد يكون حرفيا عن الغرب.
2 -منولوج (طرح اإلشكالية)

ــاذا لم نــطــرح صــيــغــة مـســرح عــربى حــتى اآلن? وهل
نــحن بــســـبــيل طـــرحــهـــا? هــنــاك مـــحــاوالت ومن خالل
ـســرحــيــة األخـرى لــدى شــعـوب احلــوار مع األشــكــال ا
الـشــرق والـغـرب هل يـوصـلـنــا ذلك احلـوار مع الـتـعـرف
على أصالتنا إلى هذه الصيغة التى تتعثر حتى اآلن?.
ـوضـوع ـيــة األداء وا فـإذا كــانت الـعــلـوم الــطـبــيـعــيـة عــا
سـرح تخـتلف. ـتنـاول فإن الـعلـوم اإلنسـانيـة وعلـوم ا ا

سرح  اذا لم نطرح صيغة   
عربى حتى  اآلن?
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ـيـة فى الـعـالم كـله وعـدد الـلـغات الـتى ـيـة وغـيـر أكـاد > إن مـا قـدم من دراسـات أكـاد
سرحيات تـرجمت إليهـا معظم مسـرحياته والبـلدان اخملتلـفة التى أنتـجت فيها هـذه ا
ى من سرحى العا ال تـدع مجاالً للشك فى أن بنتر هو ثانى اثنـ يحتالن قمة الهرم ا

الكتاب األحياء.
سرحي جريدة كل ا

26 من   يناير 2009 العدد 81
سرح سـرح التجارى مزدهرا فى لنـدن أو بالتحديد فى حى ا > عـلى صعيد آخر نرى ا
ــســارح الــتى تــعــرض جــمــيـع أنـواع ــســمـى «وست إنــد»: هــو حىّ حــافل بــا الــتــجــارى ا

سامرات. ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

26 من   يناير 2009 العدد 81

> الكاتب الصحفى والشاعر فتحى فرغلى صدر له مؤخراً ديوان «مشاهد» عن سلسلة أصوات أدبية.
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لـلجلوس على الـكرسى ولو مؤقتًـا لكي يستقى
ـديــر من نـفـس الـكــأس ولـكــنه ال يـصــر عـلى ا
كانه األول!. تكملة اللعبة فيعود مرة أخرى 
ـنوط به بل ـمارسـة دورة ا ويسـمح لـلمـديـر 
ـا ويــحــاول مــســاعــدته والــســمـاع آلرائـه إذ ر

ستقبل?! يتبدل احلال فى ا
لـتنتهى األحداث كـما بدأت بعد مـشهد ساخر
عن اســتــدعــاء كــبـــار كــتــاب الــدرامــا عــلى مــر
الـــعــصـــور لــكي يـــتم الــتـــحــقـــيق مـــعــهم بـــنــفس

الصورة الساخرة.
احلــدث هـنــا يــشــيــر لــفــتــرة تـاريــخــيــة مــعــيــنـة
عـاشتـهـا األوسـاط الـثـقـافـيـة إبـان الـسـتـيـنـيات
وعــلـيه فـهـو مـحـكـوم بـهـذه الـفـتـرة ومـعـطـيـاتـهـا
ومن ثـم فـــهــــو غــــريـب عـــلــــيــــنــــا ويــــبــــدو األمـــر
مـضحكًا فلم تـعد هناك هذه الـشخصيات وال
هــذه األفــكــار وأضــحت الــعالقــة بــ الــكــتـاب
السـلطة أكـثر تعـقيدًا وتـتخذ أسـاليب مخـتلفة
تمـامًا عنـدما شاهـدناه ومن ثم بـدت الدراما
غـريبـة إلى حـد كـبـيـر ولـوال اجتـهـاد مـجـمـوعة
ـمـثـل  – مـحـمـد أبو سـعـده فى دور مـدير ا
ــــــســـــرح وزكـى الــــــغـــــنــــــيـــــمـي في دور عــــــامل ا
الــبـــوفــيـه إيــهـــاب نــاصـــر فى دور الـــكــاتب –
ـسـرحى ألنه ـشـاهـدين مـن الـعـرض ا لــهـرب ا
ـــتــلــقى يــفـــتــقــد ألحـــد شــروط الــعـالقــة بــ ا
ـسـرحى ويـعـتـمـد إشـارات وقـضـايا والـعـرض ا
وطـريـقة تـعـامل انـتـهت تـمـامًـا أو أنـهـا اتـخذت
أســـالـــيب وطـــرقًــا مـــخـــتـــلــفـــة أمـــا عن تـــنــاول
ـان الـهـرمـيل لـلـنص فـهى تـمـتـلك اخملـرجـة إ
ـمـثل فـى الـفراغ أفـكـارًا جـيـدة تـخص حـركـة ا
كــمــا أنــهـا تــعــتــمــد بـداهــة عــلى تــطــويـر األداء
سرحى وإخضاعه للشد واجلذب لكى يبدو ا
ـنـطق اإليـقـاع مالئــمًـا والـشـخـصـيـات حتـيـا 
ســـتــانـــسالفـــســـكى الـــشـــهـــيـــر (مــاذا لـــو) وهى
طـريـقـة جـيـدة وكــانت مالئـمـة تـمـامًـا لـطـبـيـعـة
تــكـويـن احلـدث والــشــخـصــيــات وعـلـى جـانب
آخـــر حـــاولـت أن تـــدخل عـــلى احلـــدث بـــدايـــة
ــثـلــ يـبـدءون ونــهـايــة زخـرفــيه بـأن جــعـلت 
احلـــدث بـــعالقـــة بــســـيـــطــة مـن خالل شـــاشــة
اخلـيال (خيال الـظل) وتنتـهي األحداث بنفس
الـطريقة وأظن أن هـذه التفصـيلة خارجة عن
سـيـاق تـكـوين احلـدث الـدرامي أو اإلخـراجي
سرحى شهد ا ولو أنها اعتـمدت فقط على ا
وحــاالت الــشــد واجلــذب الــدرامي لــكــان ذلك

سرحى. أفضل للعرض ا
ـصـرى بـسـيطًـا ومـالئـمًا وجـاء ديـكـور أحـمـد ا
ـسرح روابط فـقط فى عمق كـان  لـطبـيعـة ا
ـشــهـد مـكـتب وكـرسى لــلـمـديـر وكـرسى آخـر ا
ــكـــان كــله مـــحــاط بــإطـــار عــام من لــلــزائـــر وا
اإلضـــاءة احملــــددة لـــطــــبـــيــــعـــة احلــــجـــرة ومن
الـسـقف تـطل عـلـيـنـا بـالـته مـلـيـئـة بـالـكـشـافات
ــغــلـــقــة والــتـي يــتم إنــزالـــهــا فــوق الـــصــغــيـــرة ا
ـــشـــاهـــد حـــتى تـــعـــطى ـــمـــثـــلـــ فى بـــعض ا ا
إحــســـاسًــا بـــالــتــحـــقــيق وهـى حــيــلـــة مــنـــاســبــة

لطبيعة احلدث الدرامى.
فــــقط نـــــطــــلب مـن اخملــــرجــــة أن تــــبـــــحث عن
نصـوص مالئمة لـطبـيعة الـعالقات واألحداث
ـيـزاتـها الـتي تـنـاسب الـعصـر حـتى ال تـفـقـد 
الـــتـى بــدت فـى الـــســـهـــولــة واإليـــقـــاع الـــســـريع

. والتدريب اجليد للممثل
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فى روابط 

ؤلف تـلـفظ بكـلـمة (يـا ابن الـكلب) فـإن هذه ا
ـديـر ويعـتبـرها خـارجة الـكلـمـة تثـير حـفيـظة ا
عن الـسـيـاق وال بـد من تـغـيـيـرها ومـع إصرار
الـــكـــاتب عـــلى عـــدم الــتـــغـــيـــيــر يـــتـــطـــور األمــر
الستدعاء عامل البوفيه (الشرطى أو الغفير)
لـكي يـعـطى لـلـكـاتب وجـبـة قـويـة مـن الـكـلـمات
ــديــر جتــعــلـه يــعــود إلى صــوابـه ونــعــرف أن ا
ــــلى عـــلــــيه ضـــمـن قـــانـــون يــــنـــفـــذ فــــقط مـــا 
احلــكـــايــة والــذي يــقــوى بـــأن من يــجــلس فــوق
ـــســـئـــول هـــو الـــوحـــيـــد الـــقـــادر عـــلى كـــرسي ا
إصـدار األوامـر أمـا اآلخــر فـإنه فـقط يـشـرب
ــديـر أي عــامل الــبـوفــيه فـإنه مــا يـخــتـاره له ا
وجود فوق ضمن العقد ينفذ فقط تعليمات ا
ـدير وال يـهمه من فـوق هذا الـكرسي كرسي ا
فهو آلة تنفـذ األوامر فقط بكل حرفية أما لو
حـدث تـبــادل لألدوار فـإن هـذا ال يـعــنى شـيـئـا
بـالنسـبة له األمـر الذي أتـاح للـكاتب الـتحايل

ــغــلق أمــامه غــيـــر مــوجــود أصال وأن الــبــاب ا
طيلة الوقت لم يـكن يحوى بداخله أى مسئول
بل هـى مــــجــــمــــوعـــة حــــوائـط صــــادمــــة فــــهـــو
مــضـحــوك عـلــيه مـنــذ الـبــدايـة ومــهـمل تــمـامًـا

حلد اإلهانة?!.
وينطوي نص (البـوفيه) على ثالث شخصيات
مـديــر مـســرح وكـاتب مــسـرحـى وعـامل بــوفـيه
ــديـر قـد وحـيــنـمــا تـبــدأ األحـداث نــعـرف أن ا
سـرح لـكى يـهـنـئه عـلى نصه اسـتـدعى كـاتب ا
تـمـيـز بل ويطـلب مـنه فـورًا حتـديد اجلـديـد ا
أحـد اخملـرجـ إلخـراج هذا الـنص ولـكن مع
ماطـلة والتسويف مـرور احلدث تبدأ عمـلية ا
بل الــتــشــويه شــيــئــا فـشــيــئــا إذ يــتــحــول مــديـر
ــــســــرح ألحــــد ضـــبــــاط اخملــــابــــرات والــــذين ا
يـتــمــيــزون بــدهــاء نـســبى وإصــرار كــبــيــر عـلى
تـــغـــيــــيـــر نص الــــكـــاتب بــــدفع أهم مــــيـــزة فـــيه
(الـصراحة) وحـيث  إن أحد شخـصيات نص

إن ظــاهـرة اكــتـشــاف بــعض اخملـرجــ اجلـدد
ها ة ومـحاولـة تقـد لنـصوص مـسرحـية قـد
مـرة أخــرى تـعـد ظــاهـرة جـيــدة فى حـد ذاتـهـا
شـريـطـة أن يـتوفـر فى هـذه الـنـصوص الـتـيـمة
التي تصلح للتقد اآلنى وإال فقدت التجربة
تلقـى إذ أنها فى هذه أهميـتها وهـرب منهـا ا
احلـالة سـتـكون غـيـر واعيـة وال مـدركة لـتـطور
أشـكـال الـقضـايـا وتـكوين عـنـاصـرها وسـيـكون
الـعرض بـاحـتـفاظه بـالـتكـوين الـدرامى الـقد

خارجًا عن الوعى وغير مالئم للجمهور اآلن.
ــسـرح ــا كــانت مــعــظم مــســرحـيــات كــتــاب ا و
ا يتبع ذلك صرى مرهونة بلـحظة كتابتها  ا
من ظـروف سـيـاسيـة واجـتـمـاعـيـة واقـتـصـادية
وأيـضًـا فـنـيـة فـبـالـتـبـعـيـة سـوف جتـد أن هـذه
ـسـرحيـات تـنـتهى بـانـتهـاء الـظرف الـتـاريخى ا
واالجـتــمــاعى.. إلخ ولن يــتـبــقى لــنــا فى هـذه
احلـالة إال مجموعـة نصوص قلـيلة قادرة على

عبور الزمن.
ـرهــونـة لـزمــانـهـا ـســرحـيـات الــكـثــيـرة ا ومن ا
قــدمت مــسـرحــيـة (الــبـوفــيه) ضــمن مـهــرجـان
الـــبــقـــيــة تــأتـى الــذي قــدم بـ "مـــســرح روابط"
وهـو مهـرجان حـديث العـهد وتـعد تـلك الدورة
ــثـابــة الــعـدد الــتـجــريـبـى مـنه وهــو مـهــرجـان
ـــشــرق يـــجــمع إنـــتـــاجــيًـــا وفــنـــيًـــا بــ شـــركــة ا
ــســـرحى ومـــؤســســة لـإلنــتــاج الـــســيـــنــمـــائي وا
ـسـرحـيـة من تـألـيف أسـتـوديـو عـمـاد الـدين وا
ــان الـــكــاتب الـــكــبـــيــر عـــلى ســالـم وإخــراج إ

الهرميل.
ـــرة األولى الــتـى أتــعــرف ولــلـــحق فــهـــذه هى ا
فـيـهـا عـلى هـذا الـنص وأظن أنه يـنـتـمى فـنـيا
لـنـفس مـجـمـوعـة الـنـصـوص الـتي وقـعت حتت
اسم الــكــاتب فى إجــازة والــتي يــنــاقش فــيــهـا
ـؤلف بـالـسـلـطـة الـتى الـكـاتب الـكـبـيـر عالقـة ا
تـــــراقـــــبـه بـــــكـل دقـــــة وتـــــهــــــمل إبـــــداعـه وآرائه
ومـقـتـرحاته بـشـكل مـهـ بل وحتـاول جـاهدة
حتـطـيم مـعـنـويـاته وتـشـكـيكه فـى قراراتـه ففى
ــــتـــفـــائـل) بـــنـــفس اجملــــمـــوعـــة يـــحـــاول نص (ا
ـسئـول بأيـة طريقـة ويتـحمل واطن مـقابـلة ا ا
في ســبــيل ذلك جتــاهالً مــتــعـمــدًا بل ومــهــنــيًـا
ولــــكـــــنه فى ســـــبــــيل أفـــــكــــاره وطــــمـــــوحه حلل
شاكل احمليطة بـاجملتمع يصر على االنتظار ا
الــطـــويل وفى الــنـــهــايــة وبــعـــد عــدة مــحــاوالت
ــسـئـول فــاشـلـة مـع الـسـكــرتـيـرة يــتـبـ له أن ا

البوفيه 
تمثيل جيد وموضوع ميت

 اخملرجة
تمتلك أفكاراً
جديدة
تخص

مثل حركة ا
فى الفراغ

صــعـبــة .. وتــتـسم الــصـورة فــيــهـا بــالـغــرابـة ..
وتـنـمـي روح اخلـرافـة .. وأغــلب شـخــصـيــاتـهـا
خارقة وضـد الطبـيعة .. وتظـهر هذه الـنوعية
ــــــســـــرح اإلغــــــريــــــقي . ومـن أهم بــــــقـــــوة فـي ا
العـروض والتي حتظى بـقدر كـبير من الـنجاح
حـالـيـا عـرض " روبن هـود " ألنـطـوني مـانـداي
ــــاكــــاي تـــــوتــــشـي .. وروبن هــــود و" ســــاجـــــا " 

وساجا شخصيت أسطوريت ...
وأيـضـا سـيـنـوغــرافـيـا الـتـراث .. وهي األسـهل
ــصـــمــمـــ .. فـــهي تــعـــتـــمــد في عــنـــد عــالـم ا
غــالـبــيــتـهــا عــلى احلـكـي والـســرد .. ويــعـد من
أهم أغراضـهـا تـوصيـل رسالـة أخالقـيـة ما ..
وتــهــدف هــذه الــســيــنـــوغــرافــيــا إلى بــعث روح
ـسرح ـ على خـشـبة ا كـان والزمـان الـقد ا

كان احلضارية. للتعبير عن هوية ا
وســيـنــوغـرافـيــا عـقـائــديـة .. وتـهــدف الـصـورة
ومـكونـاتـهـا هـنـا إلى الـتعـبـيـر عن رؤيـة وأفـكار
ـسـرح ديـنـيــة مـحـددة .. ومـكـونـات وعـنـاصـر ا
جـمــيــعــهــا تـشــيــر إلى ذلك .. وهي اخملــتــلــفــة 
تـترجم جتـارب وجدانيـة وروحانـية مـختـلفة ..
وتنتشر هـذه النوعية في الشرق وفي األماكن
ذات الــطــابع الــقــبــلي ويــتــجــلى ذلك بــقــوة في
مـــســـارح مـــثل الـــنـــو والـــكــــابـــوكي الـــيـــابـــاني ..
ومسارح الهيشو والبوتو اإلفريقية وغيرها .
وسـيـنـوغـرافـيـا جتـريـديـة .. وفـيـهـا تـتـحـول كل
ـاديـة ـسـرحـيـة ا عـنـاصـر ومـكـونـات الـصـورة ا
ــلـــمــوســة إلـى مــعـــان مــجـــردة تــعـــبــر عـــنــهــا وا
تشكيالت وتكـوينات من خطوط وألوان مرتبة
ومــنـمــقــة بـدقــة .. وهي أيــضــا من الـنــوعــيـات
ـنطق الـتي تهـدف إلى تـخطي حـدود الـعقل وا
.. وتــتـــسـم بـــقــدر دقـــيـق من الـــغـــمـــوض الــذي
يـحتاج إلى قدر من الـتفكيـر لفهمه وإدراكه ..
وهـنـاك مـسارح بـأكـمـلـهـا تـقـدم هـذه الـنوع من
الــســيـنــوغـرافــيـا دون غــيــره .. ومن عـروضــهـا
سـتعمـرة األخيرة" "تـاجر العـبيـد" لويلـدر ..و"ا

لبول جرين ... 
 ونـوعــيـة أخـرى وهي "سـيـنــوغـرافـيـا اجلـسـد"
وهي نوعيـة تعد مـكونات الـصورة فيـها البطل
ـــؤثــر .. حـــيث احلـــقـــيــقـي وصــاحـــبـــة الـــدور ا
يـتـخــلى صـنــاعه عن احلـوار .. ويــسـتــخـدمـون
لـــغــة اجلــســـد في وجــود أشـــيــاء أخــرى أو في
غيـر وجودهـا.. ويطـلق علـيهـا أيضا " الـتمـثيل
الــصــامـت".. +ومن األنــواع احلــديـــثــة نــســـبــيــا
سـينـوغرافـيـا هنـدسـية .. وهي لـصـورة دقيـقة
تـعـتـمـد عـلـى األشـكـال الـهـنـدسـيـة اخملـتـلـفـة ..
وتــعــتـمــد أيــضــا عــلى الــعـديــد من الــنــظــريـات
الـعلـمـيـة الـريـاضـيـة والهـنـدسـيـة مـثل نـظـريات
ــنـظــور الــثالثي والــنـســبــيـة ــرئي وا ــنــظـور ا ا
ـوطيقي لألشكال الـهندسية .. والـتحليل الد
ويــــطــــلق الــــبـــعـض عـــلـى هـــذه الــــنــــوعـــيــــة اسم

سينوغرافيا تكعيبية.
وأخيرا سينوغرافـيا ميكانيكية .. ومن اسمها
ـــكـــونــات فــالـــصـــورة تـــهـــدف إلى حتـــويـل كل ا
ا فيـها الشخصـيات البشرية إلى والـعناصر 
أجسام تتحرك حركـات ميكانيكية تشبه اآللة
.. وهـي حتــــــــــــتــــــــــــاج إلـى إعــــــــــــداد خـــــــــــاص ..
وإمــكـــانـــيــات خـــاصــة لـــدى كل عـــنــاصـــر هــذه
الـــعــروض .. وإلى تـــخــطــيط مـــحــكم .. وهــذه
الــــنــــوعـــــيــــة مــــتـــــعــــددة األغــــراض وأغـــــلب من
استخدمها أراد أن يعبر عن القيود التي تمنع
اإلنــــســـان عـن حـــريــــته .. وتــــســـتــــخــــدم بـــعض
ـوسيـقـيـة والرقـصـات الـتي تـكون اإليـقـاعـات ا
أكـثـر تـعـبـيرا مـن الكـالم عن آليـة ومـيـكـانـيـكـية

العرض .    

ـنطق .. وغيـر مقـبول أو مـعقول .. ولم ضد ا
تـفرج .. ويالحظ أن أغـلب النـصوص يألـفه ا
الـتي تـسـتـخـدم فـيـهـا هـذه الـنـوعـيـة حتـوي في
داخــلـهـا حـاالت مـأســاويـة حـادة .. وتـؤدي إلى
قــدر كـــبــيـــر من الـــقــلـق واخلــوف والـــفــزع دون
ســبب واضـح .. والــغــريب أن جــمــالــيــات هــذه
الـنوعـيـة تـفوق غـيـرها دائـمـا .. وتـعد من أهم
عـناصر هذه السـينوغرافـيا هي احلفاظ على
الوحـدة النـفسـية لـلعـرض .. دون تغـير وألكـبر
كنـة .. وهذا ما يزيد من صعوبة مثل فترة 
إضــافـــة إلى أنـــهـــا قــد تـــكــون تــلك الـــعـــروض 
مــنـفــرة لــلــجـمــاهــيـر ..ولــكن عــنـد جنــاحــهـا ..
جتـذب أكــبـر كم مــنــهم .. ومن الـعــروض الـتي
حـقـقت أكـبر جنـاح " ثالث سـيـدات طويالت "
الدوارد ألــبـي و" نــهـــايــة الـــلــعـــبـــة " لــصـــامــويل

بيكيت ...
ستمدة وهناك أيضا سينوغرافيا الفوضى وا
مـن نــوعــيـــة من األدب يــطـــلق عــلـــيــهــا " األدب
الـفانتازي " .. وهي مـحددة في تكويـناتها إلى
أبــــعــــد احلــــدود .. فــــدائــــمـــــا مــــا تــــبــــنى عــــلى
عالم لكائن حيواني شخصيات غيـر معروفة ا

غريب أو كائن فضائي .
وسـينوغـرافيـا رمزيـة .. وتهدف الـصورة فـيها
ـكــونــات والــعــنـاصــر الــبــصــريـة إلى تــرجــمــة ا
والـصـوتـيـة اخملـتـلـفـة لـتـوحي بـأشـيـاء مـخـالـفـة
حلقـيقتها .. وتبـتعد هذه السينـوغرافيا تماما
عـن الــــواقـع .. وتــــكـــــتــــفـي بــــبـــــعض اإلشــــارات
عـاني واألفـكار والـتلـمـيحـات الـتي تشـيـر إلى ا
قصودة  ,وعـند تركيـبها والتـفكير احلقيـقية ا
فــيـهـا كــجـسـد واحــد يـتــحـقق الـغــرض وتـتـضح

الصورة كاملة.
وهناك أيـضا الـسيـنوغـرافيـا السـريالـية والتي
اكـتـسـبت اسـمـهـا من الـفن الـسـريـالي وهـو فن
الــتـعــبــيـر احلــر أي أن تــغـيــر عــمـا فـي داخـلك

دون مراعاة أي حدود .
ونــــــــصل إلـى أكــــــــثـــــــر األنــــــــواع مــــــــتـــــــعــــــــة وهي
سـينـوغـرافـيا األسـطـورة .. وهي أيـضا نـوعـية

فـمعـظم الـتـكويـنـات هـنا مـرتـبـطة بـاألشـخاص
البس التي يرتـدونها وغيرها من أدوات من ا
لــــلــــوجه والــــرأس تــــبــــرز احلــــالـــة الــــنــــفــــســــيـــة
لـلـشـخـصـيـة .. ولهـذه الـسـيـنـوغـرافـيـا قدر من
ــســات اجلـــمــال .. وقــد يـــضع اخملــرج بـــعض 
تميزة في اخليال إن أمكن .. ومن الـعروض ا
هذه النوعية " روميو وجولييت " لشكسبير و"

لوليتا " لفالدمير نابوكوف ...
ونوع آخـر وهو سـينـوغرافـيا طـبيـعيـة .. والتي
حتـاكي الطـبيـعة األصـليـة لألشيـاء دون تدخل
بـشري .. كحديقـة مليئـة باألشجار والورود ..
ولــــيــــسـت األشــــيــــاء فـــــقط بل هـــــنــــاك أيــــضــــا
الـظـواهـر الـطـبيـعـيـة .. مـثل األمـطـار والزوابع
.. وغـــيـــر ذلك من احلـــاالت مـــثل االســتـــعـــانــة
ـسرح بـحـيـوانـات حقـيـقـيـة حـية عـلى خـشـبـة ا
كــــأســــد أو حــــصــــان أو كــــلب .. مــــثـل عـــرض"
ـتـخـصـصـ ـيل زوال وهــو أحـد ا الـنـبـاح " ال
في هذه النوعية وقد حرص كل من قدم هذه
الـرواية على نقل البـيئة الطبيـعية للكالب إلى

سرح ... خشبة ا
وســيـــنـــوغــرافـــيــا مـــلـــحــمـــيــة  واحـــدة من أهم
األنــواع الــتي إن  تــنـفــيــذهـا بــشــكل صــحـيح
فـإنـهـا حتـقق جنــاحـا كـبـيـرا لـلـعـرض .. لـكـنـهـا
أيضا من أصعـب األنواع وأهم أغراضها خلق
انــدمــاج وامــتــزاج قــدر اإلمــكــان بــ عــنــاصــر
ــتـــفــرج .. وتـــتــعــدد الـــعــرض وشـــخــصـــيــاتـه وا
تـكويـنـات هـذه السـيـنوغـرافـيـا وتتـشـعب بـشدة
وأغـلبها متـحرك يخلق مع حركـة الشخصيات
وسينوغـرافيا االرجتال .. وهي العروض التى
يـــكـــون الـــغـــرض مـــنـــهــــا في أغـــلب األحـــيـــان ,
الـــضــحك والـــســخــريـــة من اجملــتـــمع وتــوصف
ـا بــأنـهــا أســهل أنــواع الــســيـنــوغــرافــيــا .. ور
أقـدمـهـا .. ونـســتـخـدم فـيـهــا كل مـا هـو قـريب
ـتـعـارف عـلــيه .. وقـد نـلـجـأ ـتـفـرجــ وا من ا
إلى استـخدام بعـض األزياء في غيـر موضـعها
ومـن األنــواع الــشــهـــيــرة أيــضـــا ســيــنـــوغــرافــيــا
الـعـبث والـتي تـتـرجم فـيـهـا الـصـورة كل مـا هـو

سرح يـفوق احلديث عن  ال حـديث في دنيـا ا
الـسيـنوغـرافيـا ونشـأتـها وتـاريخـها .. وحتـديد
مــتـطــلـبــاتـهــا وكـيــفـيــة تـنــفـيــذهـا وتــقـيــيـمــهـا ..
واحلـــقـــيـــقـــة أن الـــكـــثـــيـــر مـن حـــامـــلي األقالم
يـكتـبـون عن الـسـينـوغـرافـيـا.. ولكن كـمـا يـقول
ــــؤرخ الـــفـــنـي اإلجنـــلـــيـــزي .. تـــومـــاس رايس ا
فـأغلب هذه األقالم تكـرر الكلمـات والعبارات
دون أن تــــــــضــــــــيـف اجلــــــــديــــــــد ..وأشـــــــــار إلى
ـقاالت الـسيـنـوغـرافـيا .. مـتـعـجبـا من مـئـات ا
الـتي كتبت ولم تتـحدث مطلـقا عن أنواعها ..
واحلـقــيـقـة أن حتـديـد هـذه األنـواع لـيس أمـرا
هـيــنــا .. فـســيـنــوغـرافــيـا كـل عـرض مــسـرحي
صـادر اخملتلفة ـيز ال تتكرر وبـالبحث في ا
وجـد من يضـع أنواع الـسـينـوغـرافـيا بـنـاء على
األصل األدبي ونـــوعـــيـــته وآخـــرون يـــقـــســـمــون
ــــســـرح مـن نـــاحــــيـــة الــــغـــرض طـــبــــقـــا لــــنـــوع ا
الــوظـــيــفي وغـــيــرهــا مـن الــتــقـــســيــمـــات ولــكن
ـالحــظــة الـــواضــحــة أن االخـــتالف بــ نــوع ا
وآخــر يــتــوقف عـلـى مـا تــتــأثـر به الــعــ وتـراه
ــنــطـلق  حتــديــد أنـواع مــخـتــلــفـا ومن هــذا ا
الــسـيـنـوغـرافـيــا الـتي اتـفق عـلــيـهـا أغـلب كـبـار
تزج ـا  تـخصصـ في هذا الـفن والتي ر ا
أكـثــر من نــوع مــنـهــا في عــرض واحــد.. وقـبل
احلــــديث عـن هـــذه األنــــواع وألن الـــبــــحث عن
مـصـادر مـفـيـدة عن الـسيـنـوغـرافـيـا وفي إطار
عـلـمـي صـحـيح شـيء مـضنٍ وصـعب فــسـأذكـر
ـتـخــصـصــة الـتي أرشــحـهـا عـدداً مـن الـكـتـب ا
لـك وهي "رســــــــالـــــــة الـــــــســـــــيــــــــنـــــــوغـــــــرافـــــــيـــــــا"
و"الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا فن ودراســـة" لـــلـــمـــصـــمم
الـفــرنـسي مـارســيل فـريــدفـون .. و "بـحث في
ـصـمم الـفـرنـسي الـسـيـنــوغـرافـيـا " لـلـكـاتـب وا
ــسـرحي " أيــضـا بــيــيـر ســونــريل .. و"الــبـنــاء ا
ـــعــــروف تـــشــــارلـــز لـــلــــمـــصــــمم اإلجنــــلـــيــــزي ا
نـيـكـوالس كـوشـ وأخـيـرا " فـنـون مـسـرحـية "
لـــلــمـــصـــمم الـــروسي " مـــيـــخـــائـــيل الريـــنــوف "
ـقـصودة في وجتدر اإلشـارة إلى أن الـصورة ا
ـسـرحي  .. ـنـظـر ا الـسـيـنـوغـرافـيـا هـنـا هي ا
وأنواع السينوغرافـيا والتي اتفقت عليها كافة

صادر هي :      ا
سـيـنـوغـرافــيـا تـقـلـيـديـة وهي الــتي تـعـبـر فـيـهـا
سرحي .. الصورة عن الواقع الـفعلي للنص ا
ـناظـر واضحـة تتـماشى بتـكويـنات وديـكورات 
ـنطـقـية ..والـتي يـعود مع الـقـوانـ العـقـليـة وا
الـفـضل فـيـهـا إلى أرسـطـو طـالـيس ثـاني أكـبـر
فالســــــفـــــة الـــــغـــــرب بـــــعـــــد أفالطـــــون.. أي أن
الحـــظـــات الـــســـيــــنـــوغـــرافـــيـــا هـــنـــا تـــتــــرجم ا
ـــؤلف واخملــرج .. الـــبــصـــريــة الـــتي وضــعـــهــا ا
ـــؤثــرات الــصـــوتــيــة والـــضــوئــيــة واســـتــخــدام ا
اخملـتلـفـة لهـذه الـترجـمـة وأمـثلـة هـذه النـوعـية
كـثـيـرة جدا نـذكـر أكـثر الـنـماذج مـثـالـية وهي "
أنـــــدورمــــاك " جلـــــان راســـــ و" روزمـــــونــــدا "

جلوزيف أديسون ...
وهـنـاك ســيـنـوغـرافــيـا الـواقع .. وهـي تـرجـمـة
لـواقع احلـياة والـصـورة الـبـصريـة هي مـحـاكاة
ـؤلف لألمـاكن الــطـبـيـعـيـة والـتي أشـار إلـيـهـا ا
فـي الـــــنـص .. وااللــــــتـــــزام بــــــنــــــقل واقـع هـــــذه
األمـاكن دون تغيـير أو جتميـل إلى حد ما مثل
نـــقل وصف حــظـــيــرة خـــيل بــكـل ســمـــاتــهــا أو
مـدخل فـنـدق وصـالــة االسـتـقـبـال اخلـاصـة به
ــــصــــاحب لـــــهــــذه األمــــاكن من وغــــيــــر ذلـك وا
ــكن أصــوات وأشــكــال ذات خــطــوط وألــوان 
أن نـزيد من زخرفتـها كي تكون أكـثر وضوحا
وذلك حـسب الـغــرض من الـعـرض .. ويـتـجـلى
في تلك النوعيـة عدد كبير من العروض نذكر
مـنه " بـيـجــمـالـيـون " لـبــرنـارد شـو" والـنـورس "

ألنطوان تشيكوف ...
وسـينوغـرافيا رومـانسـية سمـات الصورة فـيها
شاعر اإلنسانية ترتبط باحلالة الـوجدانية وا
اخلـــاصـــة بـــشـــخـــصــــيـــات الـــعـــرض .. ولـــذلك

بعضها
تقليدى يعبر

بالصورة 
عن الواقع
الفعلى للنص

حتدد هوية العروض.. وال تتكرر فى أى عرض
قاالت ولم يقتربوا من أنواعها كتبوا عنها مئات ا

 السينوغرافيا 
من تعدد األنواع .. إلى ميالد الفن واإلبداع 

 الطبيعية
حتاكى
الطبيعة
األصيلة
لألشياء دون
تدخل بشرى
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عرض الكتاب. سرح» عنوان الندوة التى تديرها د. نهاد صليحة 12 ظهر اليوم  > «تأثير مسرح هارولد بنتر على ا
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> مـسـرحـيـة «مـن الرمـاد إلـى الـرمـاد» (الـتى أخـرجـهـا بـنـتر بـنـفـسـه عام 1996) تـعـطى
فـرصة جـيدة إلظهـار مدلـول ومدى الغـموض الذى نـشيـر إليه باعـتبـاره سمة أسـاسية

ة واحلديثة. سرحية القد فى أعماله ا

سرحي جريدة كل ا

26 من   يناير 2009 العدد 81
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 طالب جتارة
ع شمس
يخرجون
ألوف عن ا
ويقدمون
عرضا
متميزاً

«قابل للكسر».. 
الهامش الذى تفوق على ا

ــسـرحى "قــابل لـلــكـسـر" لــفـريق الــتـمـثــيل بـكــلـيـة الـعـرض ا
ــهـــرجــان ـــركـــز األول  الــتـــجـــارة واحلــائـــز عـــلى جـــائــزة ا
االكتفـاء الذاتى بجـامعة عـ شمس والذى تـقرر من قبل
هـرجـان من تـألـيف الـشاب اسـتـضـافـته "ضـمن" عـروض ا

"أحمد نبيل" إخراج الطالب "إسماعيل السيد".
وإذا كــان من شـــاهــد عــرض "احلب فـــوق هــضــبـــة الــهــرم"
يـشـعر كـمن سـار فى الـصـحراء  – صـحـراء الـهرم مـثالً –
فى عـز الـنـهـار فـضل الـطــريق وهـاجـمـته عـواصف رمـلـيـة
فـغــبـرت مالبـسه وجــسـده وشـعـره وشــوشت رؤيـته ودخـلت
الـرمـال إلى حـلـقه فـجـأر بــالـصـراخ وصـار تـيـهه مـثل تـيه
"عنتـرة" فى صحـراء العرب فـإن من يشاهـد عرض "قابل
لــلـــكــســر" بـــعــد كل هـــذا يــبــدو كـــمن ارتــاح من كـل الــعــنــاء
والـــضالل الــلـــذين القــاهـــمــا وهـــدأ كل مــا حـــوله وقــادته
قـــدمـــاه نـــحـــو أرض آمـــنـــة تـــكـــســـوهـــا اخلـــضـــرة واألزهـــار
وتغـمـرهـا الـظالل يـتخـلـلـهـا نـسيم رطـيب عـلـيل وتـتـرقرق
فـيـهـا الـيـنـابـيع فـغـسل جـسـده وعـينـيـه واستـبـدل مالبـسه
وبلل ريقه واسـتراح جالـسًا يتـناول من أطايب مـا قدم إليه

من طعام.
عـهد الـعالى فى "احلب فوق هـضبـة الهـرم" عرض طـلبـة ا
ـــســرحـــيـــة حــيث اإلســـهـــاب واإلمالل والــنـــزعــة لـــلــفـــنــون ا
الــفـرديــة واإلســراف فى االســتــظـرف  –لـدى بــعــضــهم –
وحيث كل شىء عشوائى ويحتاج إلى إعادة فلترة وترشيح
وتـــهــــذيب وإعـــادة تـــفـــكـــيـــر وفـــهـم لـــدى اجلـــمـــيع بـــدءًا من

اخملرج.
جتـــد فى "قــــابل لـــلـــكــــســـر" عـــرض الـــهــــواة االنـــضـــبـــاط
واإلمتـاع واجلمـاعيـة فى األداء واجلهـد اجلاد فى صورة

فنية منظمة رتبتها ع واعية حساسة.
سـرح التجارى فى "احلب فوق هضـبة الهـرم" تشعـر بأن ا
ـوت وسـيــكـون بـخــيـر وفى الـقــريب الـعـاجل يـنــبض لن 
ـفقـودة بفـضل وفـرة القـراب الـبشـرية سـيسـتـرد عافـيته ا
ــــقـــدمـــة لـه من كـــومــــيـــديـــانــــات بـــارعـــ فـى اســـتـــجالب ا
الـضـحـكـات الـشائـعـة وتـسـفـيه كل مـوضـوع جـاد والـتـغـطـية
عـلى كل مـحـاولـة جـادة من زمـيل لالجـتـهـاد بـاإلضـافة إلى

لفوفات. تشكيلة رائعة من الفتيات اللينات الفاتنات ا
ـــســـرح بــــخـــيـــر وأن فى "قــــابل لـــلــــكـــســـر" تــــشـــعـــر أن فـن ا
كـنها أن تعالج أكثر كن أن تكـون منضبطة  الكـوميديا 

القضايا جدية وأن تنفذ إليك برقة وإنسانية.
ــعــهــد الـعــالى "أحـمــد نــبــيل" طــالب بــقــسم الــســيــنــاريــو بــا
للسـينمـا له مسرحـيتـان: "قابل للـكسر" و "حـلوة شمـسنا"
حتــمـل أفــكـــار مــســـرحـــيــتـه بــذور هـــمـــوم إنــســـانـــيــة عـــامــة
ومــجــتـمــعــيــة مــصــريــة لــغــته رقــيـقــة رشــيــقــة مــرحــة لــهـا
ـاحة تـتـقدم تـأمالتـها الـرومـانـتيـكـية يـصـنع مـواقف ذكيـة 

باحلدث وتضيف اجلديد.
يـــعـــالج فى "قـــابل لـــلــكـــســر" مـــجـــتــمـع الــســـيــرك عـالقــاته
ــة وقـــصــصـه اإلنــشـــائـــيـــة حـــيث احلب واحلـــقـــد واجلـــر
والــهـرب من شــروط اجملـتــمع ويــنـفــذ إلى داخل الـســيـرك
عـن طــريق "مــاهــر" الــذى يــســمـى نــفــسه "مــيــمــو" يــتــقــدم
سرحية والتى "مـاهر" لالختبار لاللتـحاق بإحدى الفـرق ا
يـبـحث مـخـرجــهـا عن قـصـة جـديـدة يـقــدمـهـا بـفـرقـته عـلى
ـعـمورة" بـكل ـسـرح فـيـروى لـهم "مـاهـر" قـصـة سـيـرك "ا ا
مــا فـيـه ومع تـطــور األحــداث يـنــكــشف زيف "مــاهـر" وأنه
لـــيس "مـــيـــمـــو" احلـــقـــيـــقى تـــكـــشف هـــذا "سِـــحْـــر" العـــبــة
الــســيـرك الــتـى سـقـط أمـامــهــا "مــيــمــو" احلــقـيــقى واســمه
"مــحـمــود" مـيـتًــا فى حــفل زفـافه عــلـيــهـا أثــنـاء رقــصـة بـ
زمالئه ومحـبـيه ولم يـعـرف إن كان مـوته قـضـاء وقدرًا أم
بـفـعل فـاعل يـعـثـر مـخـرج الـفـرقـة عـلى بـغـيـته فـيـقـدم لـنـا

عمورة" ـستوحاة من قصة سيرك "ا مسرحيته اجلديدة ا
ـوسـيقى فى فى مـسـرحيـة صـامتـة تـعـتمـد عـلى الرقص وا
لـوحـات مـتـتـالـية مـفـسـرًا األحـداث من جـديـد وكـاشـفًا عن

شخصية القاتل من وجهة نظره فى كونه "نور" الساحر.
"إسـمــاعـيل الــسـيــد" الـطـالـب بـكـلــيـة الــتـجـارة قــدم عـرضًـا
أنيـقًا سـمعـيًا وبـصريًـا اعتـمد بـاألساس عـلى فراغ خـشبة
رونة لتحريك عدد سرح إلتاحة مساحـات كافية تكفل ا ا
ثل  –واالنتقـال من حالة الفرقة ثـليه الضخم  32 –
سـرحيـة حلالـة السـيرك وإدخـال وإخراج قـطع الديـكور ا
ـمـثـلـون أنـفـســهم عـلى خـلـفـيـة من الـتى يـقـوم بـتـغـيــيـرهـا ا
ستارة بانورامية ثابتة يتغير لونها بتغير اإلضاءة الساقطة
قـدم أسـلوب ـشـهـد ا علـيـهـا وفقًـا لـطبـيـعـة مكـان وحـالة ا

زكى ومرن. 
اخـتار الطـالب "مصـطفى الـوحش" موسـيقى الـعرض وكان
مـوفـقًا فـيـهـا بـاالعتـمـاد عـلى مـوتيـفـات مـرحة تـعـتـمـد على

آالت النفخ والدرامز خاصة فى مشاهد السيرك.
إضـاءة "مـحـمــد جـبـر" فى عـرض مـسـابــقـة اجلـامـعـة كـانت
مـوفـقة أكـثـر فى عـرض هـامش مـهـرجـان "زكى طـلـيـمات"

تشعر بوجود عدد من مصادر اإلضاءة معطلة.
خـطوط الـدرامـا كـانت كـثـيـرة ومـتـشـعـبـة وإن كـانت تـتجـمع
فى كـتـلـتـ أسـاسـيتـ كـتـلـة مـجـتـمع الـسـيـرك بـقـصـصـها
ـتداخلة فـيما بـينها تـعددة بتـعدد شخـوصه والعالقات ا ا
ـسـرحيـة فى تـدريـبـاتـهـا وحالـة انـتـظـارها وكـتـلـة الفـرقـة ا
وهذا ما لـعب علـيه العرض ابـتداء وأدى فى الثـلث األخير
من العرض إلى حدوث شىء من االضطراب والهبوط فى
إيـقـاع الـعـمل (عـنـدمـا انـفـرد "مـحـمـود  –مـيـمـو احلـقـيـقى"
ـونـولـوج مشـهـدى يصـف فيه كـيف ارتـدى الـقنـاع فـولدت
شــــخـــصـــيــــة "مـــيـــمــــو" االفـــتـــراضــــيـــة/ احلـــلـم فى آن تاله
مونـولوج مـشـهدى آخـر لشـخـصيـة "نور  –الـسـاحر" يـشرح
فـــيه فـــكــرة الـــســـحـــر ولـــعــبـــة اإلخـــفـــاء ثم إعـــادة اإلظـــهــار
The لـلـحصـول عـلى تـصـفـيق اجلـمـهـور (أصـداء من فـيلم

prestige).
ــا النـفـراد هـاتــ الـشـخــصـيـتـ والـهـبــوط الـذى حـدث إ
ــســاحــة خـاصــة فـى مـرحــلــة مــتــأخــرة من الــعــرض بــعـد
كن أن التـركـيـز عـلى الكـتـلـتـ الكـبـيـرت وهـى منـطـقـة 
حتـذف بــسـهــولـهــا (رغم جـمــالـهــا فى حـد ذاتــهـا) لــضـمـان
تـدفق الـعــمل أو يـتم تـرحـيـلــهـا لـيـبـدأ لـهـا فـتــعـطى تـنـبـيـهًـا
وتـنـويـرًا عـلى هـاتـ الـشـخـصـيـتـ الـوازنـتـ لـلـعـمل (كـفة

النقاء وكفة الغموض).
ــمـثـلـ طــويـلـة تـمــيـز مـنـهــا "لـبـيب عـزت" فى دور قـائـمـة ا
"شابلن" ورفيقه فى العرض "كر سامى" فى دور "بهلول"
ـثل ذو و "مــحــمــد مـدكــور" فى دور "نــور الــسـاحــر" وهــو 
ــسـرح و شــخـصــيـتـه مـتــمـيــزة ذات حـضــور عــلى خـشــبـة ا
"سـلــوى عـاطف" فـى دور "حـبـيــبـة" إمــكـانــاتـهــا جـيـدة وإن
ــا لــطــبــيــعـة شــاب أداءهــا لــلــجــمل شىء من الــغــنــائــيـة ر
ــمــيــز حتــتــاج لـــشىء من اجلــهــد لــتــجــاوز هــذه صــوتــهــا ا

النقطة.
ه عرض "قابل ـسرح العـربى بعـدم تقـد خـسر مهـرجان ا
للـكـسـر" ضمن فـعـاليـاته قـبل حـفل اخلتـام خـسر بـإتـاحته
الفرصـة  وتسـليـطه الضـوء  على مـ يحـتاج إلى مـراجعة
وتنقـيح وأسقط فى الظـالم الهامش الـذى أعطانـا بهجة
بعـد حسـرة وشعـورًا باالطـمئـنان بـأن شمـعة األمل الزالت

ية. مشتعلة بعيدًا.. بعيدًا عن األكاد

 جماعية
فى  األداء
وانضباط

يؤكد 
أن الهواة
قادمون

 مجتمع
السيرك
يطرح
تفاصيله
وعالقاته
تشابكة ا

حـلـمـك اآلن فـمم أنت خــائف أمن عـســر هـذه الـلــيـلـة ومــايـشـاع عــنـهـا ? آه
ـا كـان األمـر أقل اضـطـرابـا . فـلتـكن لـوكـنت عـرفت عـروسك من قـبل لـر
من تـكـون .. ألــيـست امــرأة كـأى امـرأة لــهـا مــالـهن وعــلـيـهــا مـاعـلـى جـمـيع
النـساء .. يكـفى أنها سـوف تغنـيك عن تربص شهـوتك التى جتعـلك تطيح

بكل شىء أمامك .. حتى صحتك ?
عبده:

(يخلع من عليه الفوطة) نعيما ياسى حوده .. إيه ? روحت ف ?
إظـــــالم

اللوحة احلادية عشرة
نظر السابق .. ) ( نفس ا

ـ حــوده يـنـظف الـشـعـر مـن عـلى جـسـده . يـدخل حـجــرته لـيـحـضـر مالبس
داخلية جديدة وعلى كتفه فوطة . يدخل احلمام .

ـ  نسمع صوت غنائه متداخال مع صوت أغنية شعبية معبرة .
ـ تـطل فـكـيـهـة من حـجـرتـهـا متـطـلـعـة إلى اخلـارج ثم تـخـرج من حـجـرتـها .

بينما يخرج يخرج حوده من احلمام . يتسمر أمامها .
فكيهة:
حوده .
حوده:

اذا لم تذهب معهم) (ينظر إليها متسائال 
فكيهة:

حوده (مترددة) أنا عاوزه أقولك على حاجه.
حوده:

(يشير لها متسائال عن زوجها)
فكيهة:

سى فكرى راح راخر مع الرجاله .. عشان يتفرج .
حوده:

اذا لم تذهب مع اجلميع " يشير لها 
فكيهة:

إسمع يابن الناس .. أنا عاوز اقولك على سر .
حوده:

(يشير لها فى بير)
فكيهة:

كن فكرى يطلقنى فيها .. وانت عارف انا السر ده لوطلع بره ياحوده 
ماليش حد فى البلـد دى .. يعنى زيك غريبه ومقطوعه من شجره وال
ورايـا والقدامى .. يعنى من اآلخـر هاتشرد فى الـشوارع .. وانت ماترضا

ليش البهدله.
حوده:

(متوجسا ال يفهم شيئا) 
فكيهة:

طب احلف .
حوده:

(يرفع يده ألعلى مشيرا لله)
(فكيـهة تسرح بـعض الوقت يلـمسها حـوده موجها وجـهها نحـوه فتمسك

يده)
حوده:

(يزداد توجسه ويطالبها بالكالم)
فكيهة:

علم عثمان هايعمل فيك مقلب يطلع من نافوخك . ا
حوده:

علم رجل جيد) (يشير لها أن ا
فكيهة:

ـعـلم راجل كــويس ? إنت غـلـبـان وعـلى نـيـاتك .. ورغم انك شـيـطـان لـكن ا
برضه غلبان ماتعرفش مال عيب ابن آدم .

أنا كنت موافق بس اخللق اللى بره لبشوا جسمى .
منعم:

سالمة جسمك .. إنساهم انت بس وركز فى الدور .
حمادة:

بس دول مـاعـندهـمش تـربـيه خـالص .. مش سـامع كالمـهم الـلى نازل زى
الدبش ?

منعم:
إنـسـاهم بـقى يـاحـمـاده واديـنى وشك .. هـارسـمك رسـمـه ماحـصـلـتش وال

ها حتصل .
حمادة: 

يوه مابالراحه على ياسمك ايه .. ماتتكاش قوى كده .
إظـــــالم 

اللوحة التاسعة
علم عثمان وزكى حتت بقعة ضوء ) (ا

علم: ا
زكى .. عاوزك تكون راجل .

زكى:
سرك فى بير يامعلم .

علم: ا
كن يصعب عليك كمان . أنا عارف انه أخوك ويعز عليك .. و

زكى:
إحنا رجالتك برضك يامعلم .

علم: ا
عاوز اديله درس يطلع من نافوخه 

زكى:
اللى تأمر بيه .. أنا خدامك .

علم : ا
إوعى تضعف وال حتن .. يبقى دبور وزن على خراب عشه .. فاهم?

زكى:
(فى انكسار واضح) اللى تأمر بيه يامعلم . 

علم ) (تخفت بقع الضوء ليبقى زكى وحيدا بينما يختفى ا
زكى:

(صوته الداخلى) أتمنى لو اختفيت .. لو انشقت األرض وبلعتنى .  
ـعـلم لم يـذكـر لى فـعـلـته وال ســبب غـضـبه عـلـيه .آه يـاأخى .. يـاابن أمى ا
وأبى .. أول مـرة أشـعر فـيـهـا أنك أخرس التـقـدر عـلى الـنطق .. لم أدرك
أبــدا أنك نــاقص هــكـذا .أول مــرة أشــعــر أنك أخــرس أبــكم وال تــسـمع ..
أعـيش معك كل هـذا العـمر وأتـعامل مـعك كفرد كـامل احلواس .. ذكى ..
ـلكون الـقدرة على الـسمع والكالم ـاحية من كـثيرين  اح بـل أكثر ذكاء و
.. البـلـد كله يـعلم شـيئـا أنت التعـلمه .. واجلـميع فـرح .. من أجل الفـرجة
ا ـا هنـاك ثأر بـيـنك وب اجلـميع .. هـل ألنك تعـرف أكثـر  فـقط . كأ

كان ينبغى يريدون جميعا االنتقام منك ???
إظـــــالم

اللوحة العاشرة
ـنـظـر األول .. حـوده مـســتـسـلم لـيـد عـبـده (فى سـاحـة الـبـيت .. نــفس ا

احلالق حتت بقعة ضوء)
حوده:

(صـوتـه الـداخـلى) مــاهـــذه الــرجــة الــتى جتـــتــاح بــدنك كــلـه ? هل بــســبب
توديعك للـمكان الذى عـشت فيه عمرك كـله مع أخ يحدنـو عليك ويرعاك
ـــا ألنك مــقــبل عـــلى دنــيــا غــامــضــة ــا .. ور بــعــد رحـــيل الــوالــدين ?  ر
ا أنت مقدم عليه ..  فلماذا تقلق ياولد السابقة لك معها وال خبرة لك 
من يــوم عـــشت عـــمــرك كــلـه تــســـعى إلــيـه وحتــلم به ? ألـم يــكن هـــذا حــلم
ـقـرفـة لـتـقـيم فى بـيت خـاص بك مع حـيـاتك أن تـخـرج من هـذه الــغـرفـة ا
زوجـة تـنـجب لك ذريـة تكـون سـنـدك وقـتـما يـغـدر بك الـزمن ? لـقـد حتقق

حوده:
(يعبر لها عن عدم فهمه ويحاول دخول احلجرة ال ستكمال مالبسه)

فكيهة:
ــكن يــعــمل خــيـر فى إنت رايـح فـ يــاهــبل ? إنت لــسه مــصــدق ان حـد 

الزمن ده من غير ماياخد تمنه ?
حوده:

(يشير لها أن تلخص) 
فكيهة:

عاوزنى يعنى اخلص فى الكالم واقولهالك خبط رزع كده ?
حوده:

(يهز رأسه باإليجاب)
فكيهة:

أنا هاقولك وأجرى على الله .
ينظر لها متضايقاً ومهددا بتركها "  حوده " :

فكيهة:
مستعجل قوى على قضاك ? إيه ماشوفتش حلمه فى عمرك .

حوده:
(صامتا فى غضب) 

فكيهة:
افـهم يـاحـوده انـهـم عـاوزين يـدخـلـوك عـلى حـمـاده ابن فـرحه .. مش عـلى

عروسه زى مانت فاهم .
حوده:

(ينظر لها غير مصدق) 
فكيهة:

طــبـعـا مش مــصـدق .. فـاكـران كل الــلى يـعـرفــوك يـقـدروا يــحـبـوك .. لـكن
مش فاهم ان الناس دى كلها ما يهمهاش شعور البنى آدم . 

حوده:
(فزعا يشير لها أن ال)

فكيهة:
صحف الشريف هو ده اللى عاوزين يعملوه فيك ..  طب وا

حوده:
(يشير لها هل اجلميع يعرف) 

فكيهة:
البلد كلها عارفه وملمومه هناك علشان تزفك وتضحك .

حوده:
(يشير لها على نفسه)

فكيهة:
أيوه .. إنت بس اللى ماتعرفش .

حوده:
(يشير لها وهل زكى يعلم)

فكيهة:
ــعــلم عـــثــمــان ده بــالــذات أول واحـــد يــعـــرف ومــوافق عــلـى كل حــاجـه .. ا

اشترى سكوته بشغله ولقمته .
حوده:

(يـذهل بـعض الوقت ثـم يصـرخ صـرخـة مـدوية) آه .. آه .ويـهـيج مـحـاوال
كسر كل مايقابله بينما فكيهة حتاول تهدئته.

فكيهة:
إهـدى يــاحــوده عــلــشــان خــاطــرى .. لـوحــد عــرف انى قــلـت لك مــاحـدش
هايـطـيـقـنى وال هـاقـدر اعـيش فى الـبلـد دى تـانى . هـايـكـون فـيهـا طالقى
يابـن النـاس وانت مـاتـرضـاش بـخـراب بـيتـى.. أنا مـالـيش حـد.. وسـاعـتـها
ماحـدش هـايرحـمنى عـلشـان خـرجت بره الـتمـثيـلـيه وما خـدتلـيش دور انا
راخره معـاهم والحتى فكـرى جوزى اللى واكـله معاه عيـش وملح وباخدمه
بـــعـــيـــنــــيـــا مش هـــايـــرحــــمـــنى . آه. مش انـــا بــــوظت عـــلـــيـــهـم فـــرحـــتـــهم ?.
وماخـليتهمش يتهنـوا بضحكهم عليك ? كـلهم عاوزين ياخدوا بتارهم منك
.. كـانوا فاكرين انك أقل مـنهم كلهم وانك انت الـناقص اللى فيهم .. بس
انت تـعرف كل حـاجه عنـهم وكاشف خـبايـاهم كلـهم .. كانـوا مسـتنـي لك
ـزعــوا بـيـهـا فى روحك وهم وقـعه عــلـشـان سـاعـتـهــا تـكـتـر سـكــاكـيـنـهم و 

فاكرين ان ليهم حق .
(تضم رأسه فى صدرها من شدة التعاطف)

حــوده .. إسـمـعـنى .. إنـت جـواك كـويس وكـلـك خـيـر وخـادم الـصــغـيـر قـبل
الكـبـيـر لـكن مـاحـدش بـيحـفظ اجلـمـيل .. أنـا عـارفـة انك عـمـرك ماأذيت
حد بخطرك .. لكن كلهم حرموك من حقك انك تبقى واحد زيهم ومنهم

. كل البلد فاكراك دابه خرسا .
حوده:

(يبكى) 
فكيهة:

ــكن دمــوعك تــنـزل عــيط يــاحــوده .. عـيـط وخـرج كـل الـهم الــلى جــواك 
ـكن دمـوعك تنـزل بـحر تـغـسـلك من همك ومـن كدب الـنـاس حوالـيك .. 
يـنـضف الــبـلـد بـالــلى فـيـهـا يـغــرقـهـا وربك قـادر يــخـلق نـاس تـانــيه نـضـيـفه
مـافيش فى قـلـوبهم غل .والحـقـد حلد .. حـتى لـوكان دابه خـرسـا.. عيط

ياحوده .. عيط . بس أمانه عليك ما تروح وتخليهم يضحكوا عليك.
(يخفت الضوء تدريجيا)

إظـــــالم 

عرض القاهرة الدولى للكتاب. > مسرحية «احلادثة» للكاتب أبو العال السالمونى يتم مناقشتها 11 صباح اليوم 
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> األحـداث عند بنتر ال تدور فى عالم مجرد أو خيالى أو حلمى وهى
ـات خـيـالــيـة قـد يـسـتـحـدثـهـا عـقل مـوتـور أو بــالـتـأكـيـد لـيـست تـهـو
عاش. كنة احلدوث فى الواقع اليومى ا مريض: أحداث بنتر دائما 

سرحي جريدة كل ا

26 من يناير2009  العدد 81
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ا > مـهارة ويـسكر فى اسـتخدام الـلهجـات احملليـة ال تعد عـنصراً شـكليـاً أو جمالـياً وإ
هـى عنصر ناجم عن اختيار سياسى يستهـدف جتاوز اإلحساس بالدونية عند الطبقات
الـتى تستخـدمها باعـتبارها لـغة قادرة على الـتعبيـر الدرامى شأنهـا فى ذلك شأن اللغة

الفصحى.

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

26 من   يناير 2009 العدد 81

> كر عبد العزيز يقوم حاليا بوضع موسيقى مسرحية «القرد كثيف الشعر» للمخرج جمال ياقوت وإنتاج فرقة قصر التذوق باإلسكندرية.
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روميو وجولييت
 على الطريقة النمساوية
طرقة احلداثة وهوى بها أمسك اخملرج 

على عنق النص الكالسيكى

ثـمـانــيـة أمـتـار تــقـريـبـا فــهى بـرجـ يـلـتــقـيـان من أعـلى
مـنـصـة من اخلــشب الـغـامق الـذى يـحـمل عـبق الـعـصـر
بـنى وهبط كثيرا وسط فراغ قاحل مقابل صعد هذا ا
أنــقـاض الــكـاتــدرائــيـة فى حــالـة تــنــافـر مــا بـ الــطـراز
ـــبـــنـى  أقـــيـــمـت احلـــفـــلـــة و ومــــحـــيـــطـه فـــفى هــــذا ا
الــتــعــارف فى مــنــاخ يــخــيم عــلــيه احلــذر لــنــشــوء احلب
ـــوت فى انـــتـــظـــاره فى الـــنـــهـــايــة اخلــالـــدالـــذى وجـــد ا
فـمـشهـد الـشرفـة الـشهـير نـفـذه اخملرج بـبـراعه فأوقف
ــبــنـى من بــطن جــولــيـــيت فى الـــشــرفــة أثـــنــاء صــعـــود ا
اخلشبـة وحاول روميـو اإلمساك بالـشرفة ولـكنه يفشل
ـبـنى لـيتم وكـان هـذا فى وجـود مالك التـاريخ ويـرتـفع ا
مشهد الـشرفة ومنـولوجه الشهيـر الشديد الـرومانسية
والـذى إخـتـفت فـيـة شخـصـيـة روح الـتـاريخ ويـتم الزواج
واكبة والتعاهد فى مشاهـد طقسية شديدة الداللة و
ــســاعـدة الــقس ودفـع احلـدث شــخــصـيــة روح الــتــاريخ 
ــا يـلى فــبـعـد الــنـفى وجتــرع جـولـيــيت تـركــيـبـة ومـنـذرة 
الــصـيـدلـى احـتـسى هــوأيـضـا  – الـقس - بـاقى الـكـأس
وكـأنه كــأس اخلــمـر فــهـو فى غــيـبــوبــة دائـمــا لـيــسـقط
ــا أضــاع فــرصــة إرســال الــرســول إلى فــاقــد الــوعى 
رومـيـو وهـنـا بـرع هـارتـمـان فى إخـراج مـشـهـد الـرجـوع
فى مـشاهـد جـسـدت الـقسـوة وكـانت صـادمـة للـمـتـلقى
مـوقـعـة فى حـيـرة الـتــفـسـيـر ومـراوغـة الـتـأويل فــبـرقت
السـماء ورعـدت وأمطـرت جثـثا مـتقـطعـة عاكـسة حـالة
وت األسود الذى أضافه صـاحبة مالك ا الطاعون و
ـنطـقـة من احلـدث. حول هـارتـمان هـارتمـان فى هـذه ا
ـسرح إلى صـحراء قـاحلة عبـره روميـو بصـعوبـة للكم ا
ـــتــنــاثــرة فــقــد كــانت الـــكــثــيف مـن الــقــطع الـــبــشــريــة ا
مــحـذرات قــدريــة لـتــكـمل األحــداث إلى الــنـهــايـة وهــنـا
يــضـيف هــارتــمـان مــشـهــدا بـعــد اكــتـشــاف رومـيــو مـوت
احلبـيـبة وقـتلـة نفـسه وقيـام جولـييت واكـتشـاف ما آلت
الك األسـود يصطحب روح إليه األحداث  جند فيه ا
الــتـاريخ ويــطـيــرا إلى أعـلـى صـاعــدين إلى الـســمـاء فى
إطار موسيقى شديد الـتعبيرية وأثناء ذلك يفيق القس
ــأســاة ويـدرك أنــة كـان الــسـبب أثــنـاء ذلك ويـكــتـشف ا
يـحـمل جـسـد جــولـيت فى مـشـهــد درامى عـنـيف وتـفـرد
مـالك الـتـاريخ ذراعـيـهــا بـتـقـيـة خـاصــة إضـافـيـة بـحـيث
إســتـطــالت مع ردائـهــا األبـيض لــتـصــنع مـســاحـة كــافـيـة
ـارة  يـسـيــرون فى مـديـنـة إلســقـاط سـيـنــمـائى لـبــعض ا
فـيـيـنـا فى عـصـرنا احلـديث فى حلـظـة تـعـلـو فـيـها ذروة
احلـــدث بـــشــكـل يــعـــطى االنـــطـــبــاع أن مـــاحـــدث ســوف
ـوت إلى أعلى ـالكان روح الـتاريخ وا يـتكـرر. ويصـعدا ا
مع أصوات هـستـيريـة .. فقـد أجنزا مـهمـتيـهما أوعلى
األصح  أجنـــزا رؤيــــة وتـــفـــســــيـــر اخملـــرج ســـبــــاســـتـــيـــان

هارتمان.

عــلـى مــســرح الــبــورج بــالــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فــيــيــنـا
عـرضت مسرحـية رومـيو وجولـييت لـلكاتب اإلجنـليزى
ـؤلف أحـداثـهـا ومـادتـهـا ولـيم شـكـسـبـيـر والـتى أخـذ ا
ـــة فى زمن األولــيـــة من الـــروايــات اإليـــطــالـــيــة الـــقــد
بـكر أيام انـتشار مرض الـطاعون الذى الرينـيسانس ا
اســـتـــشـــرى فى الـــبـالد فى ذلك الـــوقـت فـــشـــكل ولـــون
أحــداثــهــا بــوضــعــهــا زمــنــيــا فى أربــعــة أيــام كــان فــيــهـا
ــوت الــــتـــعــــارف الـــزواج الــصـــراع بـــ الــعـــائـــلــتـــ 
والـــتـــســــامح. وحـــتى الـــيـــوم تــــقـــدم رومـــيـــو وجـــولـــيـــيت
ــــوت بــــشــــكل قــــدرى. فــــفى كــــأســــطــــورة عن احلـب وا
تـنـاحـرت فيـرونـا تـأجـجت الكـراهـيـة بـ العـائـلـتـ ا
(كـابولـيت ومونـتـيجـيو ) هـذا الـعداء الـذى بدأ مـنذ أن
كـان رومـيو وجـولـييت طـفـل واسـتشـرى واسـتـمر إلى
أن الـتــقـيــا أثــنـاء حــفل وتـبــادال الــنـظــرات مـصــادفـةً و
بــنـــظــرة وحـــدت بـــ اإلثــنـــ فى آن واحـــد حلب كــان
بالـنسبـة لهم بـداية أقـدارهما وجـاءت قـوة السـماء بل
قدرهـا فـإحـتضـنت حـبهم ضـد كل قـوانـ عائـلـتيـهـما
ـتــنـاحـرتـ وبــعـد سـاعــات من عـقــد الـزواج أقــسـمـا ا
ـوت لــكن اخلالفـات احــتـدمت بـالــثـقـة والــوالء حـتى ا
حـاولة بـ منـاصرى الـعائـلتـ وانـدلع شجـار تطـور 
ــبــارزة والــتى انــتـهت رومــيــو تــهـدئــته ولــكــنه دفع ألى ا
ـيتاً فـضل ماركيـشيـو وكان اجلرح  بـطعن صديـقه ا
وإشتعل حـقد األحـزان وأججت الرغـبة فى الثـأرفقتل
ـوقف الـدرامى حيث أجـبر ابن عم جـولـيـيت لـيتـعـقـد ا
رومـيـو عـلى الـهروب إلى مـنـفـاه إلى أن قـرر كـابـولـيت
تـزويج ابنـتـة ألميـر القـريـة وبلغ احلـدث تـطور عـقدته
جوليـيت زوجة لرومـيو وكان على يـد صديقـهما القس
وقف بـتركيبة لـورانس والذى تفتق ذهنه إلنـقاذ هذا ا
عـقارا تتـجرعه جولـييت لـتغيب عـن الوعى وتفـيق بعد
ــوتــهــا  ,وتـــتم فــتــرة من األيـــام خالله يـــعــتــقــد األهـل 
مــــراسم الــــدفـن وأصــــبح عــــلـى األب لــــورانس أرســــال
ـــا دبــراه والـــذى الــذى عـــطــله رســـول يــخـــبــر رومـــيــو 
ـــا حــدث فــقــرر انـــتــشــار الـــطــاعــون وعــرف رومــيــو 
ـوتهـا ويـقتل نـفسه ـقـبرة لـيفـجع  الـسـفر ذاهـبا إلى ا
شـهد فهـما قد تـعاهدا وتفيق جـولييـت لتفـاجأ بهـذا ا
ـوت وتـطـعن نـفـسـهـا لـيـلـتـقى احلب عـلى احلب حــتى ا
ـــوت وعــلى رأسـى جــثــتـى الــعـــاشــقــ يـــتم الــتـــقــابل وا

والتصالح ونبذ اخلالفات.
ـسـرحـيـة إن هـارتـمــان سـبـاسـتـيـان  (1968) بـإخـراجـة 
أشـهـر عـاشـقـ فى الـدرامـا دخل بـهـا الـتـاريخ وفرض
ـــيــ إذ رفض نـــفــسه عـــلى خـــريــطـــة اخملــرجــ الـــعــا
فـأعمل مـبـدئـيــا االلـتـزام بـالـنص األصـلـى لـشـكـسـبـيـر ,
سـرحـيـة الـتى تـنـتـمى لـتـكـنيك فـيـهـا خـيـاله وتـقـنـيـاته ا
"أنـتـونــان أرتـو" (مـسـرح الـقـسـوه)  والــذى يـعـتـمـد عـلى
تـكـنيـك الصـدمـة والـتـخـلص من اإلحـسـاس الـفـطرى .
ـناظر( يورجن بيـكمان ) الذى أبدع وبـشراكة مصمم ا
فـيـرونـا األســطـوريـة عـلى خـشـبــة مـسـرح الـبـورج حـيث

بـكر ولكننى أصبت الثـالث عشر عصر الـرينيسانس ا
بالـدهشـة عنـدما فـتح الـستـار وأدركت أننى أمـام رؤية
مـعـاصـرة لـعـمل كالسـيـكى فـقـد كـانت اخلـشـبـة فـارغة
ــرتــفـعــة تــسـبح فى إال من أطالل كــاتـدرايــة لــيـسـت بـا
الـضباب ومجموعـة من األشجار على اليـم وخلفية
ــا زرقــاء فى لــيل مـــحــاق اليــظــهــرفـــيه ضــوء قــمــر وإ
تـضـيـئه على  – اسـتحـياء - جنـوم بـعيـدة وكأن مـصمم
ـنـاظـر البـارع " يـورج بـكـمـان " يـحـاكى إحـدى لـوحات ا
ـبـانى الـتـاريـخـيـة . جـويـا فى مـحـيـط يـكـاد يـخـلـو من ا
إمـتـدت اخلـشـبـة نـاحـيـة اجلـمـهـورفى مـقـاربـة مـنـهـا له
سرح الـبورج بعدا آخر. لـتضيف إلى العمق الـفراغى 
فـى هــذا الـــفـــراع انــطـــلـــقت صـــرخــات مـــدويـــة زلــزلت
بـتكرة فى الفراغ وكـأنهـا نذير شـؤم إنهـا الشـخصيـة ا
الــنص "روح الــتــاريخ" فــقــد قــامت من بــ كــومــة عـلى
ـسـرح وكــأنـهـا نـتــاج تـنـقــيب حـفـريه تــاريـخـيـة جــانب ا
ـسـرح  بـعض من أتـبـاع الـعـائـلـتـ يـلـتـفـون وفى عـمق ا
حــول راكـيـة نــار لـلـتـدفــئـة وفـجــأة إشـتـد الــنـقـاش وبـدأ
. الـــعـــرااك لــــيـــعـــكس حـــالـــة اخلـالف بـــ الـــعـــائـــلـــتـــ
ـتــنـاحــرين لـنــكـتـشف أن وتـســتـديــر اخلـشـبــة لـتــقـرب ا
البس حـافـظت عـلـيـهـا تـاريـخـيـا عـلى غـيـر مـصـمـمـة ا
ـشـاهــدون من احـتــمـالـيــة أن تـكـون عــصـريـة مـاتــوقع ا
الحـظـة  أنـهـا لـم حتـاكى الـطـراز حـرفــيـا بل تـظـهـر وا
وكـــأنـــهـــا مــســـتـــعــارة مـن اخملــازن اإليـــطـــالــيـــة إال أنـــهــا
ــســرحـة بــحــيث تـعــطى روح الــطــراز وتـســهل حــركـة
مثل  هـنا نعرف أن هارتـمان فى هذا العـمل يضعنا ا
فى" حــالــة تـوجـه تـســوده فــكــرة رئــيــســيــة فــحــواهـا أن
ـثـل عـمــلــيــة إســتــنـارة تــاريخ تــطــور الــفــكــراإلنـســانـى 
مـطردة تتـنامى وتـتجدد بـل تسعى قـدما نـحواالمتالك
ـتــجـدد (عــبـر الـتــفـســيـر وإعـادة الــتـفــسـيـر) الــكـامل وا
اضى وتفاسيره ألسس الفكر وقواعده  فـهو يتجاوز ا
ــعــاصـرة من نــاحـيــة تــفــكـيـك الـنص . لــيـقــدم رؤيــته ا
وإضـافـاتــة بـاسـتـخــدامه "الـتالعب الـســاحـر بـأسـالـيب
ـــعــمـــاريـــة واســتـــخــدامـــهـــا خلــلق ــاضـى وتــقـــالـــيــده ا ا
مـفارقات وتـوريات بـصرية " تـدعم عمـله ويظـهر هذا
جـلـيـا فى مـشهـد مـنـزل مـونـتـيجـيـو وكـابـولـيت فى كـتـلة
مــعـمـاريــة بـاروكـيـه تـصـعــد من بـطن اخلــشـبـة بــإرتـفـاع
ســبـعــة أمــتــار عــلى األقل وســمك ثالثــة أمــتــاروعـرض

ـنـتشـر آنذاك سـيـطرت عـلـيهـا  آثـار مرض الـطـاعون ا
بانى فى صورة أطالل الكنيسة. رض على ا فعكس ا
و ابـــتــــكــــر اخملــــرج شــــخــــصـــيــــة "روح الــــتــــاريخ والــــتى
جـســدتــهـا  ( مــاريـا ســادل ) اسـتــحــضـرهــا من أسـرار
بـكـر وغمـوض العـصور الـوسطى عـصر الـرينـيسـاس ا
راقبة سير فـظهرت وكأنها الـقادمة من بطن التـاريخ 
األحـداث ومـنفـذة لـلـنـهايـة الـقـدرية  ,فـهى ال تروى وال
ـاءتـهـا صـرخـاتـها تـنــطق كـلـمـة بل كـانت نـظـراتـهـا إ
البسـها احلامـلة الثار الـطاعون ثم بهيـئتهـا التشـكيلـة 
الــتــخــلى عــنــهــا فـى مــنــاطق من احلــدث لــتــفــسح دورا
نــافــذاً ومـواكــبــاً - فى احلــدث - تــرافــقه الــرحـلــة من
ــوت أيــضــا أضــاف الــغــمــوض قــدر احلب إلى فـــعل ا
عــلى شـخــصـيــة "األب لـورانـس" الـصــديق الـرومــانـسى
الــتــاريـخـى لـلــمــحــبـ فــأظــهــره هـارتــمــان كــشـخــصــيـة
البس " مـوريتس مـوللر" بوهيـميـة وألبـسته مـصمـمة ا
ـنتـشر رض ا ثـوبا ديـنـيا خـشنـا بنى الـلـون علـية آثـار ا
ـمارسة الشعائر الدينية اضى فهو لم  يقم  وأتربة ا
ـــبــنى الــوحـــيــد الــذى خـــاصــة أن كــاتـــدرائــيــتـــة كــانت ا
اسـتــمـر طـوال الــعـرض فى اخلـلــفـيـة فى هــيـئـة أطالل
مــبـــنى ديــنى  فــقـــد كـــان يــحـــمل صــنـــاديق عـــقــاقـــيــره
وزجـاجـات شـرابه الـذى أدمـنه مع شـكـواه الـدائمـة من
ــعــدة بــالـــرغم من أنــة فى ذلـك الــوقت مــتــوجــا أالم ا
"كـأمـيراً لـلـعقـاقـيـر" إال أنه لم يعـالج نـفسـة واإلضـافة
الك ذو األجـنحة السوداء الكبيرة األخرى شخصية ا
والـــذى جـــاء مـن بـــطن األرض أثـــنـــاء عـــودة رومـــيـــومن
وت  وظل مالزمـا لـلحـدث حتى ـنـفى وكأنـة مالك ا ا
البـــســـهـــا الـــلـــحـــظـــة األخـــيـــرة فـــأخـــذ روح الـــتـــاريخ 
الـبيـضـاء وصـعـد إلى الـسـماء وسط مـوسـيـقى سـريـعة
وشديدة الـتوتر . إن هـذا العمل فـجر جدال كـبيرا ب
جرد عرضه وخاصة أنه أثر على العديد من النقاد 
الـطابـع الشـكـسـبـيرى لـلـعـمل حـتى أن هـنـاك من قال "
ـسـرحـيـته ـا فـعل هـارتـمـان  لـوكــان شـكـسـبـيـر يـعـلم 
لـــذهب إلـى قـــسم الـــشـــرطـــة وطـــالب بـــإغالق مـــســـرح

البورج .
ـــــســـــرح وفى ذهـــــنـى أنـــــنى ســـــأشـــــاهـــــد ذهـــــبت إلـى ا
مـســرحـيــة " رومـيــو وجــولـيــيت " فى زمــنـهــا الـتــاريـخى
óÑY øªMôdG óÑY .O√الـــذى يـــؤرخ له شـــكــســـبـــيـــر فى أواخـــر الــقـــرن الـــقــرن

كن يعمل فى حاجه. نهار اسود .. بس ده شرس قوى ياعم سعدون .و
الشيخ :

كلنا هانكون حواليك . وكل حاجه معمول حسابها .
حمادة:

رأيك كده يعنى?
الشيخ:

حط فى بطنك بطيخه صيفى .
حمادة:

طيب اهو الواحد يجرب التمثيل .
الشيخ:

يعنى موافق .. على بركة الله .
حمادة:

هاتدفعو كام ?
الشيخ:

اللى تؤمر بيه ياقمر .
حمادة:

آخد ميت حتت احلساب .
الشيخ:
ماشى .
حمادة:

إيجار الفستان والكوافير والكالم ده ماليش دعوة بيه .
الشيخ:

اتفقنا .. الصبح تكون كل حاجه عندك .. سالمو عليكو .
فرحة:

(تتقدم منهما) مالسه بدرى .
الشيخ:

يادوب .. خدى يافرحه.
فرحة:

عيب ياموالنا حسابك وصل .
الشيخ:

كتر خيرك يام حماده.
حمادة:

حساب الشيخ عندى يامه .
فرحة:

إيه ? اتفق معاك على فرح سقع ?
حمادة:
يعنى .
فرحة:

تعيش ياحبيبى وتمال الدنيا أفراح .
إظــــالم 

مشاهد سينما 
7م محل الترزى ليل/ داخلى

حــوده وزكى عــنــد الــتــرزى يـقــوم بــقــيــاس اجلــلــبــاب يــبـتــهج الــصــبى يــلف
اجللباب فى ورقة
صوت أغنيه شعبية

يعطيها حلوده ويهنئه .
قطـــع

8م محل أحذية ليل داخلى
زكى يجلس على األرض ليـقيس احلذاء حلوده ويشير حلوده. هل احلذاء

جيد ? يبتسم ويرفع إصبعه.
ـعـلم قام بـالدفع ويـقوم ـ حـودة يـحاول دفع احلـساب لـلصـبى فـيفـهمه أن ا

بوضع احلذاء فى شنطة ومعه اجللباب .
ـ يشكره حوده ويأخذ األشياء

ويخرج مبتهجا مازال صوت األغنيه موجودا
قطــع

ليل داخلى 9م   حجرة جديدة
ــعـلـم حلـوده مــفــروشـة جــيـدا ـ زكى يـشــعل ضــوء احلـجــرة الــتى أهــداهـا ا

حوده يتطلع فى الغرفة مذهوال.
ـ الكاميرا على وجهه .

حودة:
(صوت داخلى)

أكــنت تـنــتـظــر أكـثــر من هــذا? احـمــد الـله أنك تــبـدأ من الشىء. لـم تـوفـر
علم لم يتأخر عنك بشىء فلتكن بداية مع عروسك فى حياتك وا مليم
اجلــديـدة وبـجـهــدك وعـرقك . ويـكـفى أنـك سـتـعـيش حــيـاتك اخلـاصـة مع

زوجة وتفارق أيامك القاحلة التيتمضى بال أنيس .
ـ الكاميرا على وجه زكى احلزين الذى ينظر ألخيه

قطــع
اللوحة الثامنة

مثالت رتبة والتـى يغطى حوائطها الـعديد من صور ا ( حجـرة حمادة ا
مثل القدامى احلانات فى أفالم الستينيات ) وا

ـلـقـاط ـرآة ويـزجج حـواجــبه بـا ـسـك بـا ـ حـمـادة حتت بــقـعـة ضـوء وهـو 
البس الداخلية اخلاصة به. كن أن يجهز عددا من ا وبعدها 

حمادة:
(صـوته الداخلى) هـاقد جاءت الـفرصة أخـيرا ألبرز مـواهبى التـمثيـلية..
ثل مـثل الـكبار قـاموا  ـانع كل ا لـكن فى دور امرأة .. هذا صـحيح ماا
هذه األدوار.. عـلى الـكـسار مـثال فـعـلهـا .. فـعـلهـا أيـضـا إسمـاعـيل يـاس
وجــمـيــعـهم لــيـسـوا فى جــمـالى وال حـالوتى .. أكـيـد ســوف أجنح فى هـذه
ـــا جنـــحت وجتـــرأت روحك عـــلى خــوض الـــتـــمــثـــيـــلــيـــة.. جـــرب حــظك ر

ـسـرح .. وفـتـحـوا لك الـتــجـربـة مـرة أخـرى لـكن فى الـسـيـنـمـا أو حـتى فى ا
الباب على مصراعيه أمام مواهبك التى لم تستغل بعد .

ا يجعل حمادة ينتفض ويخبىء مالبسه بسرعة ) (فجأة يطرق الباب 
حمادة:

أيوه .. أيوه .. يوه .
منعم:

يااخينا النهار خلص .. إصحى .
حمادة:
م ? 

ص منعم:
أنا منعم .

حمادة:
 إسم الله .. م منعم ده ?

ص منعم:
افتح وانا اقولك (يطرق ثانية)

حمادة:
ا تقول األول . مش هاافتح غير 

ص منعم:
أقولك وال تزعلش ?

حماده:
أل لو قلت هازعل . الله يطولك ياروح  (يفتح الباب)

منعم:
إيه مش عاوز تفتح ليه ? بتعمل إيه ?

حمادة:
نعم ? قلت لى م حضرتك .

منعم:
منعم .

حمادة:
أيوه منعم .. م يعنى منعم ده ?

منعم:
علم عثمان . (يغمز بعينه) منعم الكوافير من طرف ا

حمادة:
الله ماتتلم شويه وخليك بعيد .

منعم:
مش قوى كده .

حمادة:
وضوع دوغرى ياتورينى عرض كتافك  خش فى ا

منعم:
علم عثمان وجاى اشوف شغلى .. جاهزه ياأبله ? ماقلت لك تبع ا

حمادة:
قلت لك اتلم انا مش عاوز قله أدب .

منعم:
المؤاخذه ياأستاذ .

حمادة:
جاى بدرى ليه ? أنا ماحلقتش أعمل حاجه.

منعم:
أنا هاعملك كل حاجه . هه .. نعمل هنا والتيجى عندى أحسن?

حمادة:
عندك ف ياراجل ? 

منعم:

ستقلة تقوم حاليا باإلعداد لتقد مسرحية «احملكمة» عن مسرحية «بالعربى الفصيح» للمؤلف لين الرملى وإخراج إسماعيل جمال. > فرقة حلم ا
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> ولـد بنـتر فى أحـد األحيـاء الفـقيـرة فى شرقى لـندن وقـد عانى فى
ـا عـانـاه صـبـيـة األقـلـيـات الـعـرقـيـة الـوافـدة إلى إجنـلـتـرا مع صـبـاه 

ى. ية الثانية فى األفق العا جتمع سحب احلرب العا
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فى  الكوافير .
حمادة:

إنت إيه رأيك .?
منعم:

ــعـلـم قـال الــزفـة هــاتـطــلع من هــنـا .. وكــلـهم أنـا مــعـايــا عـدة شــغل هــنـا وا
زمانهم جاي .

حمادة:
ـعـلم يـيــجـوا فـ ? يــافـضـيــحـتى.. أل احـنــا مـااتـفــقـنــاش عـلى كـده .. هــو ا

بتاعك عاوز يفضحنى وال إيه .
منعم:

وانا إيش درانى ?
حمادة:

ا اشوف انا الشيخ سعدون هاتصرف معاه . طب 
منعم:

انا مش هااخلى حد يعرفك .. اطمن .
حمادة:

هنا .. هنا أمرنا لله .. نعمل هنا وخالص .
منعم:

طب مش تلبس األول ?
حمادة:

عن اإذنك ثـوانى .. مـنــعم . اوعى تـلـعب فى حــاجـة مش بـتـاعـتك .. أزعل
قوام ..

كياج  بـعد حلظة يخرج (يدخل حـجرة أخرى بينـما منعم يجـهز أدوات ا
حمادة مرتديا فستان الفرح)

منعم:
ياأرض اتهدى ماعليكى قدى .. إتمخطرى ياحلوه يازينه ..

حماده:
إيه ده ? إنت جاى تشتغل وال هانقضيه بصبصه ياجدع انت ?

منعم:
هانشتغل أحلى شغل بالصالة على النبى .. إتفصل ياقمر ..

حمادة:
نتصف) ها .. أنا قلت إيه ? (وهو يجلس على كر سى فى ا

( بعد حلظات نسمع ضوضاء باخلارج وهتافاً باسم حمادة )
حماده:

إيه ده ? يافضيحتى .
منعم:

أمال انت فاكر ايه ? البلد كلها جايه تبارك وتهنى .
حمادة:

وليه ده كله ?
منعم:

علم كده .. عاوزها ليله مفترجه. مزاج ا
حمادة:

أل أنا منسحب من اللعبه دى .
منعم:

عيب .. انت واخد عربون محبه.
حماده:

ه .. هو انا لىَّ غير سمعتى ? طظ على اجلزمه القد
منعم:

علم وزعل الشيخ ? طب وخاطر ا
حمادة:

cyan magenta yellow black File: 12 -21�fl�˙��Æ˝�”�1
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ثال ولم يهجر التمثيل طوال حياته بل بكـرة  سرحية ا > بـدأ بنتر حياته ا
ـسـرح أو ـثـلـى ا إنـه كـان يــشـارك بـالــتـمــثـيل فـى أعـمـالـه وأعـمـال غــيـره مـن 

التليفزيون من ح آلخر.
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سرح العائم استعدادا لعرضها خالل أبريل القادم إنتاج مسرح الشباب. سرحى سامح بسيونى يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «يوليوس قيصر» با > اخملرج ا

الوحش والقاهرة اجلميلة

د. محمد زعيمة

رؤية سياسية مبتورة. . تفتقر إلى اجلمال

االبتـهاالت الـتى اسـتخـدمـها الـعرض
وجـاءت من أفـضل حلـظـات الـعـرض

توفيقًا إخراجيًا.
كــــــــذلـك عـالء حــــــــسـن فـى دور االبن
ـــشـــوه وهـــو قــد جنـى من مـــشـــكـــلــة ا
الــــصــــوت واســـتــــطــــاع أن يــــعـــبــــر عن
ـا يـتعـدى كـونهـا مـجرد الـشخـصـية 
شـخص مـشـوه إلى شـخـصـيـة رمـزيـة
لـــــلــــــوحـش الـــــســــــاعـى إلى إخــــــضـــــاع
اجلـمــيـع لـســيــطــرته نــظــرًا المــتالكه
ـــال. فــاســـتــطـــاع أن يــحـــدد ويــؤكــد ا
على التفسير السياسى واالجتماعى
لــلــمـخــرج وهى الــنــقــطـة األســاســيـة
الـتى سعى إلـيـها اخملـرج فى الـعرض
وشـغــلت تـفــكـيـره وإن جــاءت الـرؤيـة

مبتورة تفتقر إلى اجلمال.

الستمرار اإلضاءة على اخلشبة.

أما عـنـاصر الـتـمثـيل فـهنـاك مـشكـلة
ــمـثــلـ يـؤدون حـقــيـقـيــة أن مـعــظم ا
بــطــريـقــة الــفــيـديــو. ولــيس بـطــريــقـة
سـرح األمـر الـذى جعل الـكـثـير من ا
الـكـلــمـات غـيـر واضح ومع ذلك بـرز
ـمــثــلــ بــالــقـدرة عــلى الــعـديــد مـن ا
األداء االنــــفــــعـــالـى بـــتــــمــــكن خــــاصـــة
مرفت مـكاوى الـتى أدت دور األرملة
واستـطاعت الـتعـبيـر عن أحاسـيسـها
والتـحكم فـى انفـعاالتهـا بل والـفكاك
من مـأزق الـصوت الـضعـيف.. كذلك
جاء أداء سمير عزمى  –طالب قسم
الـدراما  –مشـعًا بـالبـهجـة والتـلقـائية
والــبـــســاطــة والـــقــدرة عـــلى الــتـــلــوين
الــصــوتـى إضــافــة إلـى مــوهـــبــته فى

شكلة تكمن بد منهـا وأعتقد أن ا
ــصــمم فـى طــلــبــات اخملــرج لــكن ا
لم يــبـــحث فـــيــمـــا بـــعــد الـــطــلـــبــات
يــضــعـــهــا فى ســيــاقـــهــا اجلــمــالى لــ
ــكن جتــاوزهــا فــيــمــا وهـى أمــور 

بعد.
كـــــذلـك جـــــاء إصـــــرار اخملــــــرج عـــــلى
اسـتـخـراج كــامـيـرا فــيـديـو لـلــتـصـويـر
ـــبـــاشـــر لــــلـــحـــظـــات خـــاصـــة احلى ا
مــجـرد تــزيــد فــهــو يــســعى إلـى إبـراز
انـفـعـاالت الـشـخـصيـة لـيـمـزج مـا ب
ـســرح وأســلــوب الـســيــنــمـا أســلــوب ا
الــــتـى تــــســـــتــــطـــــيع الـــــتــــركـــــيــــز عـــــلى
االنـــفـــعـــاالت الـــدقـــيـــقـــة خـــاصـــة فى
مالمـح الــوجه وقـــد جنح اخملــرج فى
ذلك لـكـنـهـا لم تـضف كـثـيـرًا خـاصة
وأن الـــشــاشـــة الـــتى الـــتـــهـــمت وسط
ــســـرح لم تـــظـــهــر الـــصـــورة بـــشــكل ا
واضح فى كثيـر من اللحظـات نتيجة

الـــبـــلـــد.. وهـــو مـــوضـــوع جـــديــد ال
رتـــــبط بـــــنـــــفس الـــــســـــيــــاق األول يـــــ
والــــــواضـح أن الــــــســـــــبب هـــــــو ذلك
التفكيك وإعادة الترتيب التى قام
بــهـا اخملــرج ولـعل ديــكـور الــعـرض
الــذى صـمــمه مــعــتــز الــغـالـى يـأتى
ليكمل مـنظومة التفكك والتشتيت
فهـو من جـهة الـشـكل غيـر جـمالى
ـضمـون ال يـطرح أكـثر ومن جـهة ا
ـكـان الذى تـدور فـيه من حتـديـد ا
نـزل وبه البار األحداث.. فنـجد ا
فـى الــــــيــــــمــــــ وبـــــانــــــوه فـى عــــــمق
يــسـار وكــأنه مــشــربــيــة وكـراسى الــ
غـريـبـة كـل ذلك يـشـعـرنــا بـالـتـشـوه
يـب الـــتى تــــفـــتـــقـــر وتـــعــــدد األســـالـــ
لـلـوحدة والـتى تـؤدى إلى اجلـمال.
قــــد نـــــعـــــذر مـــــهــــنـــــدس الـــــديـــــكــــور
بـاعـتبـاره طـالـبًا مـازال فى مـرحـلة
جتارب وتـعـلم لـكنـهـا مالحـظات ال

ــعـــهــد ضــمن فـــعـــالــيـــات مــهـــرجـــان ا
ـسـرحــيـة لـلــمـسـرح الــعـالى لـلــفـنــون ا
الــــعــــربـى (زكى طـــــلــــيــــمـــــات) قــــدمت
مـــــســـــرحـــــيــــــة "الـــــوحش والـــــقـــــاهـــــرة
اجلـــمـــيـــلـــة" تـــألـــيـف عـــبـــد الـــلـــطـــيف
دربـالة وإخـراج محـمد عالم بـطولة
ميرفت مـكاوى سمير عزمى  عالء
حــسن مــصـطــفـى الـدوكـى إبـراهــيم
سـعيـد. سـينـوغـرافيـا مـعتـزل الـغالى
إضـــاءة أحـــمـــد الـــدبـــيـــكى رقـــصـــات

أحمد فؤاد.

والــعــرض يـــعــتــمــد عـــلى نص دربــالــة
الــذى قـام اخملــرج بــتــفــكــيــكـه وإعـادة
تــرتــيب بــعض مــشــاهــده األمــر الـذى
أدى إلى اإلخـالل بـــالـــبـــنـــاء الـــدرامى
فـجـاء بنـاء الـعـرض مفـكـكـا وأثر ذلك
على طبـيعة العرض وخاصة إيقاعه
ـشاهـد جعل حـيث إن إعادة تـرتيب ا
الـعــرض يـبـدو كـجـزأين اجلـزء األول
يــقـدم مــجـمــوعـة مــعـلــومـات وإيــقـاعًـا
ــلالً واجلــزء الــثــانى تــتــكـرر رتــيــبــاً 
ــعـلـومـات الـسـابـقـة فـيه الـعـديـد من ا
ـــلل بـــيــنـــمـــا غــاب ـــا يــؤكـــد عـــلى ا
عنصر الـتشويق نتيـجة لتقد بعض
ـــعــــلـــومــــات الـــتى كــــشـــفـت الـــلــــعـــبـــة ا

سرحية وكشفت األحداث. ا

أيــضًــا نــدرك مــنــذ الــبــدايــة ســذاجـة
ــوضـوع حـيث الـعالقـة الـغـريـبـة بـ ا
األرمــلــة وبــ احملــامى لــنــكـتــشف أن
األرملة خانت زوجها وحملت سفاحًا
وأن الزوج لم يكن ينجب فهو مصاب
بــالـعــقم وأنـه كـان يــدرك ذلك فــقـد
أوصـى بـــثـــروته الــــضـــخـــمـــة جلـــهـــات
خــيـريـة لــيـحــرم الـزوجـة اخلــائـنـة من
ـــيـــراث. وهـــنــا يـــكـــون دور احملـــامى ا
الـذى يــسـاوم الــزوجـة لــيـحــصل عـلى
نـــصـــيب مـن الـــثـــروة وتـــبـــدأ الـــلـــعـــبـــة

سرحية. ا
والــــغــــريب فى األمــــر أن يــــكــــون ذلك
مــحـــاولـــة إلبــراز صـــورة الــقـــاهــرة أو
صــــورة مــــصــــر عـــلـى أن مــــا يــــحـــدث
يـرتبـط ارتبـاطًا وثـيـقًا بـالـقاهـرة فأى
خط درامى يشـير إلى ذلك. الواضح
تـــفــكـــيك الــعـــرض وتـــداخل األمــكـــنــة
حـيث جنــد ذلك فى مـشـاهـد عـديـدة
مثـل مشـهـد الـرقص وكـأنه فى مـكان
ــــــــنـــــــزل الـــــــذى دارت آخــــــــر غـــــــيـــــــر ا

األحداث فيه.
وفى اجلزء الـثانى الذى يصل فيه
شوه أو ابن الوحش وهـو الطـفل ا
ـــتـــلك الـــســـفـــاح الـــذى عـــاد وهــو 
يــــســــيـــــطــــر عــــلى ــــال والــــثـــــروة لــــ ا

مثل  معظم ا
يؤدون أدوارهم
بطريقة

«الفيديو»

الديكور أكمل
منظومة التفكك
والتشتيت

شاهد  تفكيك ا
وإعادة ترتيبها أخل
بالبناء الدرامى

 تفكيك النص

 صورة القاهرة

 عناصر التمثيل

قال ايه بتلوث البيئه.
عبده:

الــراجل يــاولــداه عــقــله ضــرب .. قــعــد فى جــامع الــســوق مــاخــرجش مــنه
وساب دقنه تسرح زى ماهى عاوزة .. بعدها بشويه ايام ....

أبونعمة:
لـقـينـاه خـارج م اجلامع وعـلى الـفاخـوره طـوالى وهات يـاهـدد حلد مـاجاب
عــالــيــهــا واطــيــهــا والــبــضــاعه قــام فــيــهــا دش وتــكــســيــر .. الــقــلل واالزيــار

والطواجن 
فارس:

وراح تانى يوم بانى حواليها سور وقلبها زاوية يصلى فيها لوحده .
فاروق:

بعد يـوم تالته لقـيناه ال حطب الـبلد وقـام ناطط واقف وسطيه ودلق
حواليه لترين جاز .

عبده:
وهتـف بعلـو صوته : احلاضـر يعلم الـغايب .. إن نبى الـله كاكا لن تـمسسه
الــنـار بــســوء وخـرج عــلـبــة الـكــبـريـت وشط مـنــهـا عــود وقــام مـلــقـحه وسط
احلطب قـامت عينـيه سحت وقـعد يـترج ويـقول : يـانار كـونى بردا وسالما

على كاكا مسكت النار فى جالبيته والمؤاخذه لباسه راخر .
الشيخ:

ياساتر استر يارب .
فاروق:

شوفـنا كده هجمنا كلـنا إيد واحده وشلناه بالعـافيه قعد يفلفص ويتف فى
عجزه ياكفره ياوالد الكلب ? وشنا ويقول : حرمتونى ليه من ا

الشيخ:
الحول وال قوة إال بالله .

عبده:
الراجل الكافر فاكر نفسه سيدنا ابراهيم عليه السالم .

الشيخ:
ماتقلش على حد كافر ياسطى عبده .. ربك عالم بأسراره .

عبده:
الله .. هو مش سيدنا النبى آخر األنبيا .. والنسيت دى راخرة ?

الشيخ:
كن دى كرامه? الله . مش 

عبده:
ماحتـطش نـفـسك فـوق راسـنا وتـقـعـد تـفـتى فيـهـا هى نـاقـصـاك انت راخر
يـاشــيخ سـعــدون .. اإلفـتــا بـقت زيــطه والـواحــد مـابـقــاش عـارف راسه من

رجليه
فارس:

حالك من حالنا وال انت مش حـصرى وراحت عليك راخر .. إيه هاتسيب
شغلتك وتفتى ?

فاروق:
احلصير البلستيك قضى عليه وعقله شت زى كاكا .

فرحة:
تعالى هنا ياسعدون وسيبك من السكارى دول .

عبده:
وكيت ? إيه .. ماسمعتش عن ا

الشيخ:
ساجد مش هاتستغنى عن احلصر ياقلل . ربنا يعمر ا

( يـضحـكـون جمـيـعا بـينـمـا فرحـة تـقدم له مـشـروبا آخـر .. يـرتشـفه مرة

أول مرة تسأل عليه .
الشيخ:

عاوزه فى موضوع كده .
فرحة :

ناوى على اجلواز ?
الشيخ:

وكوم اللحم اللى ورايا ?
فرحة:

البركه فى عمهم .. هو انت ليك فيهم حاجه ?
الشيخ:

على رأيك .. عاوزه فى جوازة تانيه.
فرحة:

خير .. م ? 
الشيخ:

الواد حموده .
فرحة:

االخرس ? وانت داخلك إيه ?
الشيخ :

وضوع . علم عثمان كلفنى  ا
فرحة:

ره دى ? هم .. كنت ف ا شويه ويطب علينا .. ا
الشيخ:

بالد الله واسعه .
أبونعمة:

وحياة والدك انت وحشتنا .. تعال آنسنا شويه (يشده إليهم)
عبده:

نورتنا ?
الشيخ:

إزيك ياحالق الغبره ?
عبده:

يعنى ماسألتش عن اصحابنا الغايب .
الشيخ:

لسه عارف من فرحه .. البقيه فى حياتكم فى عز الدين .
عبده:

وماعرفتش اللى حصل لكاكا الفخرانى .?
الشيخ:

صحيح .. كنتم سته .. إيه اللى حصل لكاكا راخر ?
فارس:

ستشفى .. فيه روح وفينا روح . ربنا يلطف به . أهو فى ا
الشيخ:

ياراجل .. إشتغل تمرجى ?
فاروق:

عنده غرغرينا فى رجليه اجلوز .
الشيخ:

الحول وال قوة إال بالله .
عبده:

عـــنـــد يـــاســـيـــدى مـــاســـوقه وقـف والـــنـــاس اتـــلـــهت فى شـــغـل الـــبالســـتـــيك
والفاخوره ماعدش يبان لها نار جت احلكومة قفلتها .

فارس:

واحدة )
الشيخ:

حى .
فرحة:

زه. إجمد امال. رايح ف ? أقعد دوق ا
الشيخ:

عندى مشاوير كتير النهارده وخايف من ريحة البصل .
فرحة:

ره ياحلو . تبقى رايح 
الشيخ:

الواحد يادوب صالب طوله .
فرحة:

الدهن فى العتاقى .
الشيخ:

أهو كالم بنصبر بيه نفسنا .
فرحة:

(تسمع وقع أقدام) أقعد .. أهو الباشا وصل .
حمادة:

إزيك يامه ? مساء اخلير ياشيخ سعدون .
الشيخ:

مساء الورد ياورد .
(يحتضنه ويطبطب عليه)

الشيخ:
صالة النبى أحسن .. تعالى .. عاوزك فى كلمت .

حمادة:
خير .. عن إذنك يامه .

ناضد ويجلسان قبالة بعضهما البعض ) (الشيخ يأخذه نحو إحدى ا
الشيخ:

بص ياسيدى .. عاوزينك فى شغالنه كده ليلة اخلميس .
حماده:

يوه .. واشمعنى ليلة اخلميس .
الشيخ:

وفيها إيه يعنى ?
حمادة:

بس انا محجوز اخلميس .
الشيخ:

دفعوا لك ?
حمادة:

أخدت عربون .
الشيخ:

إرمى لهم العربون وهانديك بداله عشره.
حمادة:

إيه .. فرح ?
الشيخ:

بالعربى أل .
حمادة:

نـهـار اسـود يـفـتح الـلـه يـاشـيخ سـعـدون .. حـد قـال لك عـلى بـاعـمل حـاجه
غــيـر أفــراح .. آه . يـكــون فى عـلــمك انــا مـابــاعـمــلش حــاجه خـالص غــيـر

أفراح . آه .
الشيخ:

مانا عارف ياسيدى هو انا قلت لك حاجه غير كده ياحماده ?
حمادة:

باحسب .. يكون عقلك راح كده وال كده .. أمال عاوزنى فى إيه ?
الشيخ:

شوية تمثيل كده .
حمادة:

تمثيل ازاى يعنى .. هو انا عمرى مثلت ?
الشيخ:

ره دى بقى عاوزينك تمثل . ا
حمادة:

برضه مش  فاهم .
الشيخ:

أفهمك ياسيدى ... 
(تخفت اإلضـاءة علـيهمـا بيـنما يـتحـدثان بصـوت غير مـسمـوع  تسقط

اإلضاءة على الزبائن)
فاروق:

بيقولك واحد بلدياتنا قتل امه امبارح .
فارس:

إشمعنى ?
فاروق:

شافها بتخونه مع ابوه .
عبده:

بيقولك واحد زى حالتنا جه يقعد على قهوه ..
أبونعمة:

ه. قعد على شاى .. قد
عبده:

أل لقاها على ميه بارده.
(يضحكون جميعا بينما ينتقل الضوء على اآلخرين)

حمادة:

عرض القاهرة للكتاب. نعم تشارك اليوم فى ندوة اإلبداع وثقافة الهامش  سرحية رشا عبد ا > الكاتبة ا
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> إن بـــروك مـــا زال يــــجـــرب ويـــكـــتب ويـــخـــرج مع فـــرقـــته
ــتـعـددة األعـراق الــتى ال تـسـتــهـدف حتـقـيق أى ــسـرحـيـة ا ا

ربح.. هل كانت لندن قادرة على إعطائه ذلك?

سرحي جريدة كل ا

26 من يناير2009  العدد 81
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 إجادة اللغة الفصحى ساهم
 فى وصول الداللة للمتلقى

> يـقـول ويسـكر إنه نـشأ فى أسـرة نشـطة سـياسـياً فى احلى الـفقـير اإليـست إند ولـهذا
فـقـد انـضم مـبـكـراً لـعـصـبـة الـشـبـاب الـشـيـوعى لـفـتـرة قـصـيـرة ثم إلى حـركـة الـشـباب

الصهيونى.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

26 من   يناير 2009 العدد 81

عرض الكتاب وتديرها د. سامية حبيب. همشون فى مسرح سعيد حجاج» عنوان الندوة التى تعقد اليوم  > «ا
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عندمـا تكــون احلـياة
 حتت التهديد

عمـيق جـدًا خاصـة الثـالثة تـماثـيل الـتى تعـبر عن
حــالـة الــبــطل الــنــفــســيــة فـجــاءت الــتــمــاثــيل غــيـر
مـــكــتــمــلـــة وبــهــا جتــويـــفــات كــثــيـــرة . وهــو مــعــادل
لنفسية البـطل التى تمتلئ بالكثير من التجويفات
هى األخرى  كـما جـاء استـخدام الـلون الـبرونزى
ـكـمـلـة لـها لـلـتـمـاثـيل وأقـنـعة الـثالث شـخـصـيـات ا
كتـعـبـيـر عمـا يـدور داخل الـبـطل واعتـبـاره ضـحـية
ًـا كانت لـلـقـدر فـكمـا نـعـلم أن تـمـاثـيل اآللـهـة قـد
تطـلى بالـبرونـز إلعطـائهـا مظـهر الـقوة والـصالبة
سـرحـيـة التى يـعـتـبر وهـو ما يـتـمـاشى مع درامـا ا
بـطلـهـا واحداً من ضـحـايـا القـدر وُجـد داخل هذا

اجملتمع القاسى.
جــاءت اإلضــاءة مــتــمـــاشــيــة تــمــامًـــا مع مــضــمــون
ــقـدم وكـانـت األغـلـبــيـة هـنــا السـتـخـدام الـعـرض ا
مدلوالت الـلون األحـمر ليـضعنـا ب عدة مـشاعر
مخـتـلفـة مـا بـ االنتـقـام والتـوتـر والـقلق الـنـفسى

الذى يسود العرض.
وسـيقى كـانت قصيـرة ومؤثرة وعبـرت عن حالة ا
ــؤلـفـهـا االضـطــراب الـتى تــسـود الـعـمـل ويـحـسب 
(عـمـرو شاكـر) استـخـدم اآلالت التى تـتـماشى مع
اجلــو الـعــام لـلــعــرض حـيث اســتـخــدام الـوتــريـات

وآالت النفخ الغربية.
التمثيل:

يـحسب لـفنانى هـذا العـمل إجادتـهم للغـة العـربية
الفصحى بشـكل سهل وميسر بعيدًا عن احلذلقة

صطنع. والتأنق ا
كـانت مـفاجـأة الـعـرض الفـنـانـة الشـابـة "أمل عـبد
الــله" فـى دور الــزوجــة بــكل اضــطــرابــاته ونــقالته
شـاعر واألحاسيس الفـنية اجملـسدة للعـديد من ا
بشكل سهل يدل عـلى مدى موهبتهـا الكبيرة على
ستقبل ـسرح فى ا أنها ستكـون أحد اكتشافات ا

القريب.
الزوج قام بـدوره الفنـان (عالء قوقة) فى دور من
األدوار الـتى يبـحث عـنـهـا أى فنـان إلبـراز مـواهبه

تعددة وتمكنه الشديد من أدواته اخملتلفة. ا
أدى عالء الـــــدور بــــوعى وإن كـــــان يــــؤخــــذ عـــــلــــيه
ـنـاطـق من الـعـمل ـنــخـفض فى بــعض ا الـصــوت ا
دون داع كـمــا كـانت الــرتـابــة تـصــاحــبه فى بـعض
اجلـــمل كـــذلك كـــان يــجب عـــلـــيه أن يـــكــون أكـــثــر
انــطالقًــا فـــيــمــا قـــدم ألن الــدور يــحـــتــاج إلى قــوة

وطاقة شديدة لإلمساك بكل التفاصيل.
أمــا مــحــمـود عــبــدالــتــواب  وإبــراهــيم الــســمـان 
ومـــحـــمـــد عــبـــدالـــتـــواب  فــقـــد أدوا أدوار هـــيـــئــة

احملكمة فى حدود اإلمكانيات.

فى محـاولـة قاسـية لـلتـشـبث باحلـياة وعـائدًا من
وسط ركــــام الـــهــــرم واإلغالق قـــدم لــــنـــا مــــســـرح
سرحى "حتت التـهديد" تأليف الهناجر الـعرض ا
مــحــمــد أبـــو الــعال الــسالمـــونى وإخــراج مــحــمــد

متولى.
جـاء الــعـرض كــنـقـطــة مـضــيـئــة فى ظـلــمـات اجلـو
صرى هذه األيام فتقد عرض العام للمسرح ا
مـسـرحى يـعتـمـد عـلى اثـنـ من الـفنـانـ وبـالـلـغة
العربية الفـصحى ويقدم دراما نفسية صعبة عما
يـتعـرض له البـشر فى هـذا الزمـان بالـتأكـيد عمل
ال يــقــدر عــلـيـه إال مـســرح الــهــنـاجــر الــذى عــودنـا
دائــمًــا عــلى تــقــد اجلــديــد واخملــتــلف فى عــالم
ـســرح يـنــتـمـى عـرض "حتت الــتـهــديـد" لــنـوعــيـة ا
الـدرامـا الـنـفـسـيـة وهى من أصـعب أنـواع الـدرامـا
ـثـلـ علـى درجة كـبـيـرة من الوعى وحتـتاج إلى 
لـتـقد كـافـة الـصـراعات الـنـفـسـية الـتى تـمـر بـها
الــشـخــصـيــة وقـد بــرع أبـو الــعال الــسالمـونى فى
تـقـد هـذا الــنص الـذى قـدم رؤيــة خـاصـة حلـال
فـنـان هـذا الـزمـان والـذى دائـمًـا مـا يـعـاقب ويـنـبـذ
ألنه مـــــخــــتـــــلف عـن اآلخــــريـن داخل مـــــجــــتـــــمع ال

يعترف بفن وال فنان.
فـالـعـرض يبـدأ بـطقس غـريب هـو احـتفـال الـبطل
ـــــرور عـــــام كـــــامل عـــــلـى خــــروجـه من الـــــســـــجن
وتــنـفــيـذه لــعــقـوبــة عــشـر ســنـوات ســجــنـاً التــهـامه
ـــة قـــتـل لم يـــرتـــكـــبـــهــا فـــيـــزداد إحـــســـاسه بــجـــر
بـاالغـتــراب عن اجملـتــمع الـذى يــحـيــا فـيه والـذى
يـتـعـامل مـعه مـنـذ صـغـره بـشـكل قـاس جـدًا فـمـنذ
طـفـولـته وهـو يــعـامل عـلى أنه شــخـصى سـيئ ولم
يـفــهـمه غــيـر مــدرس الــرسم فـقط  –وهى إشـارة
ذكـيـة من الـسالمـونى عـلى كـون هذا الـبـطل فـنـانًا
منذ صغره  –فحتى أقـرب الناس إليه وهو والده
لم يــفــهــمه بل تــعـامـل مـعـه عـلى أنـه حـيــوان يــقـوم
بــضـربـه بـالــســيــاط أمـا زوجــة والــده فــقــد عـانى
ستـوى النفـسى وعندما منهـا كثيـرًا خاصة عـلى ا
ـا فـعـلـته مـعه لم أرادت أن تـقـوم بـعـملـيـة تـطـهـيـر 
جتد سـوى االنتحـار هربًـا من مالحقاته الـنفـسية

لها.
حـتى زوجته التى حتـبه فقد أصـبح يضعـها ضمن
من ظـلـمـوه رغم أنـهـا لم تــفـعل ذلك فـهى عـنـدمـا
وجـــدت اجلـــثـــة داخل مـــتـــحـف زوجـــهـــا الـــفـــاضى

اتـصلت بـالـشـرطة فـأتت الـشـرطـة فى نفس وقت
وجـود الزوج داخل متـحفه يتـفحص اجلثـة فألقت
الــقــبـض عــلــيه وألنـه فــنــان ذو حس مـــخــتــلف عن
اآلخـرين فـقـد آثـر الصـمت أثـنـاء احملاكـمـة فـحكم
عـلـيه بعـشـر سنـوات سـجنًـا وهـا هو بـعـد خروجه
بـــعــــام كـــامل يـــضـع ســـجـــنـه اخلـــاص به والـــذى ال
يـغـادره إال خلـسـة ليـتـلصص عـلى زوجـته اجلـميـلة
والــتى يــرفض أن يــقــيم مــعــهـا أى عـالقـة حــتى ال

ريض. يأتى بأبناء لهذا اجملتمع وهذا الزمن ا
ولــكى يـحــقق نــصـره الــشـخــصى فـقــد قـام بــصـنع
ثـالثـة تــمـاثــيل تــمـثل هــيــئـة احملــكـمــة الــتى قـضت
علـيه  وحيـنمـا أراد االنتـقام من اجملـتمع وكل من
ظلموه لم يجـد أمامه غير زوجته فـأسقط عليها
تراكمة فال جتد لها حالً كل إحباطاته النفسية ا

سوى االنتحار.
ــدد عــلى لــيـــنــتــهـى الــعــرض كــمـــا بــدأ والــبــطـل 
ه الــذى صـنــعـه بـنــفــسه فال الــشــيــزلــوجن بــ عــا
ـــســرح هـــو مــا نــدرى هل مـــا رأيـــنــاه حـــقًــا عـــلى ا
حدث فعالً فى الـواقع أو هو مـا يدور داخل عقل

ــتـازة ومــقـصـودة من الـبـطـل فـقط وهى حــيـلـة 
ـتلقى شـاهد أو ا مؤلف ومـخرج الـعرض لـوضع ا

فى حيرة شبيهة بحيرة األبطال داخل العرض.
ـسـرحـية جاء تـكـنـيك اإلخـراج مـتـماشـيًـا مع جـو ا
حــيث جــاءت احلـركــة ســريـعــة كــمـا لــو كــان األمـر
أشـبه بحلم يـدور داخل عقل البـطل كما اسـتخدم
اخملرج احلركة الـدائرية والقصيرة طوال العرض
فــلم تـلــتق الــشـخــصـيــات فى نـقــطـة واحــدة طـوال
الـعـرض إال عـنــد حـدوث صـراع واتـهـام فـقط أمـا
بـــاقى الـــعــرض فـــكـــان اجلــمـــيع كـــأنـــهم فى حـــالــة

واجهة فيما بينهم. هروب دائم من ا
كــمــا سـاعــد الــديـكــور عــلى إيـصــال رؤيــة اخملـرج
ـسـرحـيـة خـاصة فـقـد قـام اخملرج بـوضع ديـكـور ا
الـثالثـة تمـاثـيل والـسـتـائـر احملـيـطـة بـهـا عـلى أنـها
سـجن خـاص يـعـيش بـداخـله الـبـطل وال يـسـتـطـيع
الــفــرار مـــنه وهــو مـــا يــتــمـــاشى تــمـــامًــا مع درامــا
ريضة. العمل التى جعلت البطل سجينًا لنفسه ا
ـسرحيـة الديـكور الرائع ساعـد على إبراز حـالة ا
الـذى صــمـمه "مــحـمـد جــابـر" وهــو بـسـيـط ولـكـنه

 دراما نفسية تطرح رؤيتها
اخلاصة فى خضم الصراعات

العويل ده عاوزنى اتكلف فيه مليم احمر ? ده انا مشغله عندى صدقه. 
الشيخ:

إسـمع انت الكالم وسـيبـنى اتصرف (يـنادى علـيه ويشير له) حوده . إنت
ياوله  ? تعالى .

حوده:
(يقترب فى حذر مستفهما)

الشيخ:
تعالى حب على إيد معلمك .

حوده:
علم فيسحب يده) (يحاول تقبيل يد ا

علم: ا
إوعى جاك قرف يقرفك وانت برياله كده .

(الشيخ يسحب حوده بعيدا فى ركن ما)
الشيخ:

ـعلم فاحتنى فى مـوضوع جوازك.. عاوز يـجوزك عشان (وهـو يشير له) ا
تهدى وتلتفت لشغلك احسن من كده .

حوده:
علم وأنه غاضب منه وال يعرف السبب) (يشير نحو ا

الشيخ:
مالكش دعوه بيه .. ده قرفان شويه من موضوع بعيد عنك خالص .

حوده:
(يشير له متى) 

الشيخ:
اخلميس اجلاى على طول .

حوده:
(يشير له من تكون العروسه)

الشيخ:
عاملهالك مفاجأه .. إبسط ياعم ياك بس ماتكسفناش ليلة مانزفتك .

حوده:
(يشير له مستحلف ان يعرف العروسة)

الشيخ:
يـوووه .. يبقى مش مصـدق كالم معلمك وال عـاجبك ذوقه ..  شوف بقى

علم بنفسه ينقى لك عروستك تبقى حلوه ازاى ? إفهمها انت بقى  ا ا
حوده:

(يشير له على تكاليف العرس)
الشيخ:

ـعـلم هـايـدفع من جـيـبـه من جـنـيه أللف  .. بس انت بـطل األسـئـله وروح ا
شـوف شغلك .. الزم تثـبت له انك راجل بصحـيح احسن يرجع فى كالمه

وابقى قابلنى إذا حد بص فى خلقتك .
(الـشـيخ يـتـركه ذاهال ويـذهب لـلـمـعـلم بـعـد حلـظـة يـتـحـرك حـوده نـحو

احملل فى دهشة ووجوم)
علم: ا

كل ده بترغى معاه بتقوله إيه ?
الشيخ:

قلت له هاجنوزك .
علم: ا

إيه ده إيه ده ? بدل ماتبهدله تقوله هاجنوزك ?
الشيخ:

ـــوضـــوع ده .وانت بـس عـــلـــيك الـــدفع عـــشـــانـــا خـــاطـــرى ســـيـــبـى لى انـــا ا
والفرجة .

إظـــــالم 
مشاهد سينمائية

م5   شوارع البلدة ليل خارجى
حودة يسيرليال فى ابتهاج اجلمــيع
يسلم عليه ومنهم من يحتضنه وهـو
يشير للجميع شاكرا وعقبال أوالدكم
وما إلى ذلك من إشــارات الشكر

شهد تعبر عن فرحته بالزواج . أغنية شعبية تغلف ا
قطـــع

م6   داخل احلجرة ليل داخلى
ة نـاظرا للـمطـلق بيـنما ـدد على كـنبه قـد اإلضـاءة خافـتة بـينمـا حودة 
ـمـثــالت وصـورهن شـبه ذاكـرته تــسـتـعــرض الـعـديــد من لـقـطــات لـبــعض ا

العارية مازال صوت األغنية يتردد لكنه أكثر انخفاضا .
قطـــــع

اللوحة اخلامسة
ا أغنية أخـرى شعيبة شهـد ر (حوده وحـيدا حتت بقعة ضـوء .. تغلف ا

معبرة)
حوده:

(بصوته الداخلى)
مكتوب عليك ياحوده أن تعـمل الليل بطوله . تبدأ نهارك مع طلعة الفجر
ــغـرب. لــيس هــذا فـقط بـل مـطــلــوب مـنك أن تــشــطف بـدنك حــتى أذان ا
وتخرج بعربة الكـبدة لتبدأ السهر كد وجهد  ,الراحة لك وعمل متواصل

حتى تضمك ظلمة القبر.
ـا إذا تـزوجت انـفـصـلت عن أخـيك الـذى بـقى لـك من الـدنـيـا واكتـفـيت ر
بـعـمـلك فـى احملل لـتـجـد الـوقت الــكـافى مع زوجـتك تـداعــبـهـا وتالعـبـهـا 
تــخـطف الـقــبـلـة وتــضـمـهــا فى حـضن طــويل يـعـوضـك عن زمن احلـرمـان.
فـلتـأت هى وليـكن مايـكـون. ستـمنـحهـا أوقـاتا لـلمـتعـة لتـهـنأ بـها الـعمـر كله
فال تــبص ألحـد غــيـرك وامألعـيــنـيـهــا كـرجل فـحل لــيس كـمــثـله أحـد فال

يـنهـا وال عن شمـالهـا . وهل انـا سأتـركهـا لتـجد فـرصة لـهذا تلـتفت عـن 
األمر ??

إظـــــالم
اللوحة السادسة

(الشيخ سعدون وحيدا حتت بقعة ضوء )
الشيخ:

(بصوته الداخلى)
األوالد لـيــسـوا فى حـاجـة لــسـهـرتى وال لـوجــودى مـعـهم إنـهم يــلـتـفـون حـول
عـمـهم رضوان واكـتـفـوا به أبـا .. وأنت تـأخـذك الـبالد وتـرمـيك إلى مـوالد
األولياء.. يـوما تـعود وشهـرا تغـيب سابـحا فى ملـكوت الـله . ال أحد يرانى
ـــفــاجـىء عــلـــيــهم ثم حـــتى األوالد يــهـــلــلـــون لــبـــعض الــوقـت عــنـــد دخــولى ا
ــبــيت يــنــصــرفــون عــنى ويــتــلــهــون فى أى شـىء . واليــرضى واحــد مــنــهم ا
ـرون عـلى حـجرتى فيـحـضـنى . الـقـسم الذى يـقـيم فـيه الـعم هـو بيـتـهم و
كالغـرباء .. وزوجـتى ال تنـتظر مـنى الكـثيـر فال رجاء لى مـعها  ,تـعيش فى
الـبـيت لـيس حـبا فـيه وال تـعـلـقا بـشـخـصى لـتصـيـر ـ كـمـا تقـول ـ قـريـبة من

األوالد ثم إنها التملك مأوى بديال عنه .
همود ووخم عـاطفى ومـعاشرة تـعافـها النـفس وأيام تمـضى ال يعـلم بها إال

الله احلى القيوم الذى ال راد لقضائه.
إظالم

اللوحة السابعة
نـظر عبارة عن بار شعبى لتناول البوظة  مفروش باحلصير  فى أحد (ا
األركـان نـصبـة مـرتـفـعة تـقف فـيـهـا فـرحـة بجـانب حـوض لـغـسل مـعدات
العـمل . بينـما جمع من الـزبائن يـجلسـون على احلصـير أمامـهم قرعات
ـسـرح تـوجـد مـنـضـدتـان مـفـروشـتان ـزة بـيـنـمـا عـلـى طرفـى ا الـبـوظـة وا

بقماش فقير مرصوص حولها مقاعد )
بة صفراء من السقف تشع ضوءا شـحيحا . يشتد الضوء رويدا ـ تتـدلى 

رويدا ح يدخل الشيخ سعدون .
ـ فرحة منشغلة بغسل األدوات وتلمح الشيخ داخال .

فرحة:
م ? الشيخ سعدون ? خش دوغرى ياموالنا . إنت لسه بتحسس ?

الشيخ:
إزيك يافرحة ?

فرحة:
زى ماانت شايف .

الشيخ:
والله مانا شايف حاجه يافرحه.

فرحة:
تبقى سكرت من الريحه ياحلو .

عبده:
حسس ياموالنا مايهمكش .

( يضحـكون جمـيعا بـينمـا فرحة تـترك مابـيدها وحتـضن سعدون مـقبلة
إياه من خديه . يقفون جميعا )

الشيخ:
لسه حلوه يابت .

اضى عرضاً مسرحياً قصيراً بعنوان «عودة االبن الضال» تأليف أحمد الليثى وإخراج أحمد عبده. نصورة قدم األسبوع ا سرح بكلية جتارة ا > فريق ا
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فرحة:
وانت اللهم صلى ع النبى بعافيتك .

الشيخ:
كان زمان وجبر .

فاروق:
مانت بتبوس زى اجلن اهو .

فارس:
إشمعنى الشيخ ياست فرحه .. ماحنا قدامك كل يوم ومابنطولش الهوا .

فرحة:
أقعد يان منك له .. تعال ياسعدون .

(يجلسون جميعا فى وقت واحد لكن أبونعمة يتقدم نحو الشيخ )
ابو نعمة:

وحياة اللى زرته ياشيخ سعدون النت قاعد معانا .
فرحة:

سيبك منهم وتعالى جنبى هنا .. روح لصحابك يابو نعمه.
(تسحب مقعدا لتجلسه جوارها وتقدم له مشروبا )

فرحة:
رى . بالهنا والشفا .. مطرح مايسرى 

الشيخ:
ماتغيرش منهم وال واحد .

فرحة:
عدهم كده 

الشيخ:
. واحد .. اتن .. تالته.. اربعه .. باينهم ناقص

عبده :
الله يكرمك ياسعدون .. إحنا برضه ناقص .

الشيخ:
ناقص واحد .

فرحة:
تعيش انت .. إنت ماعرفتش ?

الشيخ:
عز الدين ?

فرحة:
أيوه .

الشيخ:
مات ?
فرحة:

طولة العمر ليك .
الشيخ:

إزاى ده حصل ? ال حول وال قوة إال بالله .
فاروق:

ماتيجى ياشيخ هنا واحنا نحكى لك من طقطق لسالمه عليكو.
الشيخ:

مش وقته يافاروق .. أمال حماده ابنك ف ?
فرحة:
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سعيد حجاج
كتابة مسرحية : 

اً قالـوا «اللى خلف مـا ماتش» وأظننـا جميـعاً نتفـق معهم فى هذا لـكنّا نـضيف أيضاً قـد
«الــلى أبـدع مــا مــاتش» وإن رحل بــجــســده عـنّــا.. ســنـعــتــبــرهـا مــغــامــرة أخـرى مـن ضـمن
مـغامـراته اإلبـداعـيـة فـكـيف يـرحل من ال تـزال أسـطـره تـسعـى بيـنـنـا حـيـة ومـشـاغـبة

ومحرضة على الفعل األجمل الفعل الذى يصنع احلياة ومازالت كلماته تلهمنا - أيضاً -
وت.. كتابات طازجة ال حتمل أبداً رائحة ا

فـهذه رواية «لـيلـة عرس» التى أبـدعهـا كاتبـنا الـراحل - بجسـده فقط - يـوسف أبو رية
ـوهــوب سـعــيــد حـجــاج فى قـالب ـســرحى ا والــصـادرة فى 2002 يـســتـلــهـمــهـا الــكـاتـب ا
مسـرحى استـطـاع بحـرفيـة شديـدة أن يـحافظ خالله عـلى الـطاقـة الفـنـية الـكامـنة فى
الرواية مع االحتفاظ لنفسه بتفجيرها عبر نسيج وتشكيل مسرحى رهيف قادر على
إيصـال شحـنة األلم الـتى حتـملهـا شخـوصه خالل عـرض يتـسم بقـدر كبـير من الـطرافة

وجعة.. والكوميديا ا
سرحية فإنها تـؤكد على أن «أن الناى يبقى بعد أن يفنى إن «مسرحنـا» إذ تنشر هذه ا
الــوجـود».. فــهــا هـو أنــ نــاى أبـو ريــة الـذى انــطــلق شــجـيــاً لـيــعــانق آالم وأحالم قــريـته

صرية يعيد ترجيعه من جديد سعيد حجاج.. ا

عن رواية يوسف أبو رية الشيخ:
(يدخل عليه فاحتا ذراعيه) الله .. الله .. حبيبى يارسول الله .

علم: ا
أقعد ياشيخ .. كرسى للشيخ ياحمار منك له .

علم يأخذ (جميع الـعمال يحمـلون كراسى عديدة ويقـدمونها للـشيخ . ا
قعد بينما ينظر شزرا حلودة ويتركه ناظرا فى بالهة) من زكى ا

الشيخ:
مالك ياعثمان ? شايل عبد القادر على كتافك ليه ?

علم: ا
قرفان حبت ياشيخ سعدون .. ومش طايق روحى . قل لى انت كنت 

ف الشهرين اللى فاتو دول ?
الشيخ:

بالد الله خلق الله ياعثمان .. سابح فى ملكوته .
علم: ا

شهرين ياراجل سايب بيتك وعيالك وحرمتك ?
الشيخ:

الـقـناوى بـعـيد والـرجل تـدب مطـرح ماحتـب .. وبعـدين الـعيـال وال احلرمه
هايـعمـلو بى إيه الـبركـة فى رضوان .. أخـويا .. مـاتخـدنيش فى دوكه وقل

لى .
علم: ا

أقول لك إيه ?
الشيخ:

إوعى ياعثمان تكون تعبان عشان حالك بقى نا .
علم : ا

فشر لسه بخيرى .. تف من بقك .. ماحتكمش على عبيدك يارب .
الشيخ:

ؤمـن يغفل قلبـى دليلـى. وجايب لك مـحبه فى رسـول الله . خـلطه تـخلى ا
عن صالته .

(يخرج من جلبابه ورقة سوليفان)
علم: ا

(مادا يده) إيه ده ياسعدون ?
الشيخ :

شم بالصالة على احلبيب وادعى لى .
علم: ا

ا إيه ده ? (يشم اخللطة) الله .. الله ياموالنا . إ
الشيخ:

ماتـخلينـاش نفسر بـقى قدام اخللق.. أمال بـيقولوا بـتفهمـها وهى طايره .
ده انت طلعت المؤاخذه.

علم: ا
ا تقولى إيه ده . والله مانا واخدها غير 

الشيخ:
غرب عدل. وتـخليهـا لغاية دى بالـصالة على الغـالى تصحنـها بعد صـالة ا
مــاتـنــوى.. قــبـلــهــا بـســاعــة بـالــظــبط.. مـاتــخــدهـاش عــلى جــوف فـاضى ..

واتوكل على الله.
علم: ا

جدوده .
شمس:

هدى نفـسك واطلع سريرك .. الـصباح ربـاح ويحلهـا احلالل . إنت تعبان
.

علم: ا
ماتقوليش تعبان طيب وتفورى الدم فى نافوخى . 

شمس:
تش ياسيد الناس . يعنى ما

علم: ا
آه باحـسب .. وبعـدين نوم إيه ده الـلى يعـتب عيـنى ياشـمس ? هو انـا كنت
دابه خــرسـا انـا راخــر ومـاعـنــديش حـســاسـيه ? الـكــلب الـلى يــدخل جـنـتى
يـقـطف عـنـقـودهـا وال يـعــمـلـيش حـسـابى يـبـقى انــكـتب عـلـيه الـشـقى طـول

عمره .. (صمت) إعملى لى كوباية قهوه بن تقيل ونامى انت .
شمس:

أمرك .. بس ومن نبى النبى تروق دمك .
(تخرج بينما هو حتت بقعة ضوء)

علم: ا
(صـوته الـداخلى) جــنـون .. أقـصى أنـواع اجلـنــون .. بل سـافل ال يـخـضع
لـنـعمـتى ..يعض الـيـد التى أنـقذتـه من اجلوع .. نـسى أنى ضمـمـته للـعمل
مع أخيـه وأنا غـير مـقـتنع به  ,مـاذا يـفعل أخـرس مـعنـا فى مـحل جزارة ?
ــائــة حــجــر فى هــو قــديــر فى رص اجلـــوزة الشك .. عــفــريت يــســقـــيك ا
دقـيـقـة . يـقـعى أمـامك كـجـرو هـزيل . ال يـكف عن االشـارة .. تـطـلب مـنى
أال أعــاقــبه ?حــتـى التــنــفــضح فــعــلــتـه ? كــيف وأنــا أدرى الــنــاس به ? وهل

قاهى ? سيكف عن حديث ا
أيـام كان يـرص لى احلـجـارة أعـطـيه اإلشـارة باحلـديث فـيـأتى عـلى سـيرة
فالن وعـملـة عالن.. أخـبـار البـلـد كلـهـا فى جـيبـه . إنه يدرى مـاذا يـحدث

وراء اجلدران .
يـدرك أسـرار الــفـراش وخــفـايــا الـقــلـوب .. هــنـا تــكـمن خــطـورته . يــحـكى
ـرتــشـ والـعالقــات احلـرام . يـعـرف ـزاج .. فـهــو يـعـرف اخلــبـاصـ وا
ـرأة الـتى تـتـكـحل الـرجـال الـدون الـذين ال يـخـافـون الـله ويـقـدر أن يـفـرز ا
ــرأة الـتى تـتـكــحل لـشـاب يـقــطع سـاعـات الـلــيل والـنـهـار فى لـزوجـهـا من ا
الــدوران حـول دارهــا .. هل سـيــجـعل مــنى واحــدا من هـؤالء? قــتـله حالل
صحـيح . اتق شر من أحـسنت الـيه .. لن تكـون زوجتى مـضغـة أهل البـلد

ياأخرس وسأربيك.
إظــالم

اللوحة الرابعة
(أمام محل اجلزارة .. فى الشارع العمومى )

علم عـثمان يـجلس مكـروبا أمام احملـل يدخن الشـيشة . بـينمـا العمال ا
ومنهم حوده وزكى يعمالن فى تعليق الذبائح وما إلى ذلك من أعمال .

ر الشيخ سعدون فى جلباب إلى حد ما يشبه جالبيب الدراويش 
الشيخ:

حى .. قيوم .. صاحب الفضل والسلطان .. ال يغفل والينام .
علم: ا

زاج غير رائق) ألف حمد لله على السالمه ياشيخ سعدون (

الله.. أهو انت خدتنى فى دوكه ونسيتنى اقولك تشرب ايه ?
الشيخ:

ظبوطه بالصالة على النبى . قهوتنا ا
علم: ا

(مناديا) اتن مظبوط يابجم منك له .
علم بغيظ) (يجرى إليه حوده فينظر له ا

علم: ا
عرفت روحك اهو. غور اطلب اتن مظبوط (ويشيرله بأصابعه)

حوده:
(يشير إلى عينيه) 

علم: ا
جاك قلع عينك.. روح يااهبل .

حوده:
(ينظر له بتوجس ويبتعد)

الشيخ:
أصلب طولك.. شايفك مش والبد .

علم: ا
حكايه كده شاغله بالى .

الشيخ:
كـله يـهـون بــأمـره .. والشىء يـعـصى عـلى الـلـى خـالـقك . يـقـول لـلـشىء كن

فيكون . 
علم: ا

مش عارف اعمل ايه . وال ابدأ من .
الشيخ:

أنكت صدرك يرتاح ويرتاح بالك معاه .
علم: ا

الواد االخرس .....
(حودة يعود بالقهوة ويعود لعمله)

الشيخ:
ماله ? ماله ?

علم: ا
هوه م اللى ماله ماله .

الشيخ:
أل انت مش معايا خالص .. بتقول الواد االخرس .

علم: ا
آه .. افتكرت .. احلوان بيتهجم على بيتى ياشيخ سعدون .

الشيخ:
ياساتر ياساتر .. اللهم احفظنا وأخرجنا منها سا .

علم: ا
والله ألقطع دابره من الدنيا .

الشيخ:
أعوذ بـالله (يـرقيه) الـلهم صل وسـلم وبارك عـلى سيـدنا مـحمـد وعلى آله

بقدر حبك فيه وبجاهه فرج عنه .
علم: ا

يعمل فى مراتى انا كده ?
الشيخ:

ـاء فى (مـستـمرا) يـامـفـرج .. فـرج عن كل مـهـمـوم ومـكـروب .. يـامجـرى ا
العيون .. سبحانك ياعلم لكل مكنون ويامخلص كل محزون .

علم: ا
اشرب قهوتك ياشيخ .

الشيخ:
فرج الله همك (صمت) سيب لى انا احلكايه دى .

علم: ا
هاتعمل ايه ?

الشيخ:
هو انت مش عاوزه يتربى ?

علم: ا
وهو اللى زى ده فيه حاجه تربيه ?

الشيخ:
ـاضى) تــار بـايت بــيـنى وبــيـنـه .. النـســيت وال خف وجـعى . (سـارحـا فى ا

وبقو تارين اهم .. تارى وتارك .
علم: ا

عملك ايه انت راخر اخرس الكلب ده ? إوعى يكون .. 
الشيخ:

ا زقـلنى بـاحلجـر فى .. لوال إخرس يـاعـثمـان بالش قلـة حيـا. مش فاكـر 
طوبة ابن الصرمة ده كنت كملت من العيال دسته ياعثمان .

علم: ا
(يـضحك) يـخـرب عـقـلك يـاسعـدون .. خـد خـلى لك انت اخلـلـطـة بقى ..

بس ماتخدهاش على جوف فاضى .
الشيخ:

ا تـشوف الـلى انا بـتضـحك طب اضحك يـااخويـا .. بس هـاتضـحك اكتـر 
هاعمله فيه .

علم: ا
طب مش تقولى ?

الشيخ:
ـغرز اللى هاعمله إنت تـكلف بس .. وبكلفتك تـتفرج . بس تطاوعنى فى ا
فـيه . وان مــاجـابـتش احلـكـايه دى داغه وربـته يــرجع لك الـلى دفـعـته عـلى

داير مليم  .
علم: ا

> فريق مسرح كنيسة األنبا أنطونيوس بشبرا قدم مؤخراً مسرحية «بلد بتاعة طوابير» تأليف جوزيف أم وإخراج بيتر مفرح.
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> لـقد تعود بـنتر طوال عمـره على إعالن عدم اهتمـامه باالنتماء
إلـى أى تـصـنـيف أيـديـولـوجى بل إنه أعـلن غـيـر مـرة أنه ال يـهـتم

شاهدة مسرحياته. تفرج  سألة ذهاب ا حتى 

سرحي جريدة كل ا
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مفتتح
(بقعة ضوء تسقط على حوده األخرس وهو جالس ب فراغ عميق )

حوده:
"صوت داخلى"

ا أنى أصبحت اآلن جاهزا لألعراس 
مثل  إوزة على طبق.
فلتبدأ احلفلة اآلن 

ليرقص القتلة واللوطيون 
لوك والقديس . مع ا

ولتبارك العاهرات هذا العرس
بدال من الكهنة 

ليكون لهذه الليلة نسل جميل 
لتبدأ احلفلة اآلن
فأنا جاهز تماما 

مثل إوزة على طبق 

إظــــــالم  
اللوحة األولى

ـنـظر عـلى سـاحـة بـيت شـعبى. الـبـيت مـكـون من ثالث حـجرات (يـفـتح ا
ـسرح وثالثـة على اليـسار بيـنما عـلى اليم .اثنتـان أبوابهـما فى صدر ا

يوجد حمام مشترك جلميع الغرف جواره تماما حوض لالغتسال)
ـشهـد بزغـاريد عـلى جمع من الـنسـاء والرجـال يغـنون جـميـعا ـ يـفتـتح ا
أغـنــيـة عـرس صــاخـبـة بــيـنـمــا فى الـوسط تـرقـص نـسـاء أربع بــفـسـاتـ
بيـضاء. فـكيـهة و شـمس ونـوال وعايـدة ونوال. بـعد حلـظات يـدخل حوده
األخـرس بـجلـبابه األبـيض مـصطـحبـا  شـقيـقه زكى وهو مـبـتهج يـندمج
فى الـرقص ب النسـاء األربع فى شبق واضح ويلـقى باإلشارات على من
حـوله من رجـال ونـسـاء . فى نـهـاية األغـنـيـة تـقـريـبـا يـصـطـحب الـنـساء
بـفـسـات زفـافـهن وسط صـخب اجلـمـيع الى أن يـدخل آخر امـرأة يـنـظر
للجـميع ويـخرج لهم لـسانه ثم يغـلق الباب فى وجـوههم لتـنطلق أغـنية

زفاف تظل إلى أن ينخفض الضوء تدريجيا  حتى
إظــــــــالم
اللوحة الثانية

ـنــظـر نـفـسه خـالـيـا من كل ضـوضـائه. اإلضـاءة (تـسـطع اإلضـاءة عـلى ا
توحى بدخول أول النهار)

ـ نسمع أصوات تواشيح الفجر وأصوات الديوك  وضوضاء أول الصباح .
ـ نرى زكى يـخرج فى صخب جـارا شقيقه األخـرس من ياقة جلـباب النوم

نتصف الى حوض االغتسال.  من غرفة ا
زكى:

إنـت إيه حـــكــايـــتـك يــاسـى حــوده ? هـــو انـــا كل يـــوم اصـــحـــيك بـــالـــضـــالــ
اجرجرك تغسل وشك غصب عنك زى الـعيال علشان نخرج نشوف رزقنا
أنـــا مــاورثــتـش من ابــوك وال امـك غــيــر هـــمك.. إتـــفــضل اتـــنــيل اتـــشــطف
ـاء بينمـا يعترض حـوده األخرس ويصرخ من (يدلى رأسه حتت صـنبور ا
جـفــاف أخــيه مـعه) إنت إيه مـــابــتـــبــطـــلش أحالم ? إنت غـــلــبـــتــنـى مــعــاك

(يجفف رأسه بجلبابه).
حوده:

(يفلفص معترضا ويكاد يعتدى على أخيه) آب .. آب .
فكيهه:

.. هو كل يوم كده (تخرج على أثر الصراخ) يافتاح يا عليم يا رزاق يا كر
غاغا ع الصبح?

حوده:
(يلتفت لها ثم يصطدم بها قاصدا)

فكيهه :
ما تفتح يا اعمى  انت كمان .

حوده:
(يشير لها آسفا)

زكى :
يـا نــهـارك الـلى مش فــايت ده . المـؤاخـذه يــاست فـكـيـهـه لـسه غـاسل وشه

ومش واخد باله .. ماتمشى يابنى آدم .. إنت لزقت فى األرض ?
صوت فكرى:

(من داخل احلمام) فكيهه.
فكيهه:

نعم يا خويا.
فكرى:

فيه حاجه ياوليه ?
فكيهه:

سالمتك يا خويا ما فيش حاجه.
فكرى:

أمال بتزعقى ليه عندك ?
فكيهه:

قلت لك مافيش حاجه اطمن يا خويا .
فكرى:

طب تعالى ادعكى لى ضهرى باحلجر وليفينى .
فكيهة:

يوعه بينما حوده يأكلها بعينيه). عينى ياسبعى (تقولها 
حوده:

(يضم أصابعه ويلقى لها بقبله)
فكيهه:

(تبصق عليه وتغلق الباب) جاك داهيه فى خلقتك .
زكى:

يــانـــهــارك أســود .. يــاواد انـت عــاوز جتــيب لـــنــا مــصــيـــبه ? يــابــنـى خــلــيــنــا
ملموم فى حالنا . امشى قدامى اجتر.

حوده:
(يشير له بأنه يريد دخول احلمام)

زكى:
عاوز تخش صحيح وال مستنى تشوفها تانى ?

حوده:

نوفية. > اخملرج أحمد عباس يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية «تاجر البندقية» بجامعة ا
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> يــرجع بـعض الـنـقـاد مـكـانـة ويــسـكـر إلى تـمـيـزه بـ كـتّـاب
ـعــاصـرين فى اسـتـخــدام الـلـهـجـات الــدرامـا الـبـريــطـانـيـ ا

احمللية بطريقة مقنعة خاصة فى مسرحياته األولى.

سرحي جريدة كل ا

26 من يناير2009  العدد 81
ـمتع ثـير وا > كـان بـروك - باخـتصـار - دائم الـبحث عن اجلـديـد وا
سـرح لـكن إجنلـتـرا على مـا يـبدو لم تـكن قـادرة على أن تـمـنحه فـى ا

هذا «الترف».

نسى. سرحية «مريانا» للمخرج السعيد ا سرح التى تنظمها وزارة التعليم العالى  > اجلامعة العمالية بطنطا تشارك هذا العام فى مسابقة ا

سرحي جريدة كل ا
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إعــمــلى لى لــقــمه يــافــكــيــهه والــنــبى خــلــيــنى اغــور اشــوف شـغــلى (يـدخل
حجرته)

فكيهه:
(تدخل خلفه) عينى ياسيد الرجاله .

عايده:
طب مش عاوزه حاجه ياست فكيهه من الترب . أنا ماشيه?

فكيهه:
سالمتك ياحبيبتى

نوال:
هو انتى الزم تقولى لها ترب ومش ترب ? يعنى هاتعوز واحد ميت?

عايده:
ماتبطلى طولة لسان يابت . بتستعرى من أكل عيشنا. قراية القرآن عيرة

يابت? 
نوال:

ال بستعر وال نيله.
عايده:

أهى طــولـة لــسـانـك دى مش هـاتــخـلى حــد يـعــبــرك ويـخش عــتـبــتك.. يـاال
اجنرى .

(تخرجان بينما  فكيهه تخرج خلف زوجها)
فكرى:

فـــكـــيـــهـه. إوعى يـــكـــون الـــواد بص لـك بـــصه كـــده والكـــده. أجـــيب خـــبـــرك
وارميكى للكالب . الواحده مالهاش غير سمعتها .

فكيهه:
ماتصطبح وتقول يـاصبح بقى وتشوف لكالمك البايخ ده خاتمه .. هو انا
عـلـشـان مـحـتـرمـاك قـدام الـبـنــات هـاتـسـوق فـيـهـا ? هـو مـ ده الـلى يـقـدر

يفتح عينيه فيا?
فكرى:

أنا باقول ال يكون داس لك على طرف وال حاجه.. أقرقشه بسنانى .
فكيهه:

ال يا خويا طمن قلبك.. إنت سايب فى البيت راجل .
فكرى:

راجل ? هو انا شاغل بالى غيـر انك أحلى مزة شافتها عيونى . ده انت??
أحلى مرة خلقها ربنا .

فكيهه:
(ضاحكة) تسلم ياعيونى  .

فكرى:
وده الـلى انـا خــايف مـنه .. بـقى يــاربى مـاكـنــتـتش رزقـتـنى بــواحـده عـفـشه

وريحت بالى.. ياال حظوظ .. أنا ماشى بقى مش عاوزه حاجه?
فكيهه:

عاوزه سالمتك ياسبعى .
فكرى:

انشالله تسلمى يالب... ياروحى 
(يخرج بينما هى حتت بقعة ضوء)

فكيهه:
(صـوت داخلى) ماذا يـريد مـنى هذا األبله ? إنـه ال يكف عن الـتحديق فى
سـائـر بـدنى . وحـ أكـون فى جـلـسـة بـ اجلـارات ال يـنـظـر لـغـيرى .. إن
لـعيـنيـه سكـاك تـمزع اجلـسد وتـهتك أسـراره . إننى ال أطـيق نظـراتهـما .

نظرات فاضحة الحياء فيها وال خشى .
إظــــــــالم 

ستحسن أن تكون باألبيض واألسود  مشاهد سينمائية من ا
م1  منظر للسوق ومحل جزارة نهار خارجى

حوده وزكى يحمالن الذبائح ويعلقانها 
فى احملل " جزارة الشرف واألمانة

شهد . طلب طوال ا صوت أغنية لعبد ا
علم عثمان يجلس على باب احملل ا

يدخن الشيشه ويتابع العمال .
قطــع

م2  منظر للشارع على عربة كبدة - ليل خارجى
حودة يقف على عربة كبدة هو
وشقيقه وحولهما يلتف الزبائن
يناوشونه وهو يشير لهما بيديه
فعول  مازالت األغنية سارية ا

قهى القريب تنتقل الكاميرا على ا
الصبى يخرج حامال كوب من 

نشغل بالزبائن الشاى يضعهما أمام حودة ا
                                         قطع

اللوحة الثالثة
ـرتـفع ذى النـامـوسيـة .واإلضاءة ـعـلم عثـمان ذات الـسـرير ا (غـرفـة نوم ا

التى تقترب من األحمر)
علم يقفز من على السرير غاضبا وتندفع زوجته شمس خلفه . ا

علم: ا
ليله سودا مالهاش آخر .. تلعبى بديلك ياشمس ?

شمس:
حــاشــا لــله يــامــعـلـم مـاتــقــولش كــده عــيب عــلــيك .. مش والد الــنــاس الـلى

يعملوا كده.

علم: ا
أمال إيد م اللى انطبعت على صدرك ياشمس ?

شمس:
دى خبطه يامعلم . " تبكى "

علم: ا
وم اللى خبطك امال ? الهوا ?

شمس :
(بعد تردد) أصل .. أصل .....

علم: ا
هاتقولى أصل وفصل .. أنا قصرت معاك ياشمس فى أيتها حاجه?

شمس:
يامعلم عيب الكالم ده.. أنا بنت اصول وانت عارف كده كويس .

علم: ا
ـصـيـبه ان انــا عـارف .. بس الزم بـرضك اعــرف مـ الـلى عـمل مـاهـى ا

العمله دى .
شمس:

الواد ... حوده .
علم: ا
 ? م

شمس:
حوده األخرس .

علم: ا
إبـن احلــرام .. دى آخـــر ربــايـــتى فـــيه ? ومع مـــ ?. مع حـــرمــة بـــيـــتى يــا
اخـرس الـكـلب ? ده انـا اشـرب من دمـه واليكـفـنـيش .. ده ربـاط جـزمه ..

ا يتجرأ ويعمل كده فى شمس . الهو وال أهله يكفينى دمه . 
شمس:

وضوع ده أكتر من حجمه . علشان خاطرى يامعلم .. ماتديش ا
علم: ا

إزاى ياشمس ? إزاى ?
شمس:

واد أهوج اعتبره بهيمه خرسا .
علم: ا

أل ده أكبر راس مفتحه فى البلد كلها .
شمس:

قلم على صدغه بينك وبينه وخالص .
علم: ا

أنــا عــارف هــا اتــصــرف مــعــاه ازاى ... هــا اعــلــقه عــلى بــاب الــدكــان وال
أوسخ دبيحه واللى ما يشترى يتفرج .

شمس:
وضوع ده مع حد .. بالش فضايح . أرجوك .. ماتتكلمش فى ا

علم: ا
فضايح ?

شمس:
كفايه كالم الناس عن جوازنا يامعلم .

علم: ا
شرعى وعلى سـنة الله ورسوله .. ومـاحدش يقـدر يهوب ناحـيتك بصنف

كلمه.. يقوم احلوان ده يخدش صدرك وصوابعه تعلم عليه كمان ?
شمس:

ماحدش هايرحم يامعلم .
علم: ا

اللى يستجرى يجرى إسـمك فى عقله تبقى نهايته قربت وحسه انقطع م
الدنيا خالص .

شمس:
يعنى هاتتصرف ازاى ? قولى .

علم: ا
أنـا بس هــاجــرسه .. هـاخــلــيه عـبــره لــلى مـاشــافش عــبـر .. هــاخــلـيه وال
ـد إيـده على ست  أوسخ دبـانه عـلى وش ميـت .. الكـلب الـلى اسـتجـرى 

(يؤكد لها أنه يريد بالفعل)
زكى:

علم يط عيشتنا ويقطع عيشنا بسببك . عطلنا بقى وخلى ا
حوده:

(يصر)
زكى:

آديـنـى واقف مـسـتـنى. مـا تـخـلص انت راخـر يـاعم فـكـرى الـواد هـايـعـمـلـهـا
على روحه  .

(تخرج الـشيـخة عـايدة الـكفـيفة وهى تـتعـلق بذراع نـوال يصـطدم  حوده
بنوال )

نوال:
ماحتاسب جاك ضربه فى قلبك .

عايده:
ع الصبح كده يانوال ?

نوال:
األخرس خبطنى .

عايده:
ا يخبطك . جاك خابط 

زكى:
مـتــأسـفـ يـاسـت عـايـده . لـسه صــاحى ومش واخـد بـاله . (جـانـبـا) طب

وحياة أمك ماانت داخل وابقى اعملها على روحك فى السوق .
تسخة ( يجره ويخرجان معا بينما تخرج فكيهة حتمل مالبس  زوجها ا

وجتفف شعره )
فكيهه:

اتنشف كويس ياغالى الحسن الدنيا برد. انا ماليش غيرك .
عايده:

صباح اخلير ياست فكيهه .
فكيهه:

صباحك فل ياست الشيخه .
فكرى:

إزيك يابت يانوال ?
نوال:

طب ماتقلش بت طيب.. الله .
عايده:

عيب يانوال .
نوال:

مش شايفة بيقولى يابت ازاى .
فكيهه:

طب وايه يعنى مش زى عمك ?
نوال:

وانا صغيره برضه ياخالتى فكيهه ?
فكرى:

(يطبطب عليها) طب والنبى ماتزعلى .
نوال:

طب شيل إيدك طيب . ماتخدناش فى دوكه وحتسس .
فكرى:

عملك إيه الواد الوسخ ده ?
نوال:

خبطنى وانا معديه .
فكرى:

خبطك ف يابت ?
فكيهه:

ا جتى له خـبـطه تخـبـطه فى قلـبه . الـواد ده مش هايـبـطل مسـخـره غيـر 
مصيبه.

فكرى:
إيه? عملك حاجه انت راخرة ?

فكيهه:
يستجرى ? ده انا كنت أكله بسنانى هو واللى يتشدد له .

فكرى:
علم عثمان كنت واد جزمه ماحدش عارف يلمه . وحـياة ربنا لوال غالوة ا

قتلته . 
عايده:

سامح كر يا عم فكرى. ا
فكرى:

مـاهو الزم الواد ده حد يلـمه وال يطيح فى نسـوان احلته.. كل يوم والتانى
يـعــمــلـنــا جـرسه فى احلــتـة كــلــهـا . ده مــافـيش مــرة سـالــكه من خــبـطه فى

نطقه. ا
فكيهه:

(تنظر له شذرا)
فكرى:

غـير فـكـيهه مـراتى.. وربـنا ده لـو هـوب ناحـيـتهـا تـكون نـهايـته عـلى إيدى..
علم وال غيره . وساعتها ال هايهمنى ا

عايده:
روق نـفــسك يــاعم فــكـرى ع  الــصــبح ده انت قــاصـد رب كــر مــاتـغــيـرش

دمك .
فكرى:
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مفتتح
(بقعة ضوء تسقط على حوده األخرس وهو جالس ب فراغ عميق )

حوده:
"صوت داخلى"

ا أنى أصبحت اآلن جاهزا لألعراس 
مثل  إوزة على طبق.
فلتبدأ احلفلة اآلن 

ليرقص القتلة واللوطيون 
لوك والقديس . مع ا

ولتبارك العاهرات هذا العرس
بدال من الكهنة 

ليكون لهذه الليلة نسل جميل 
لتبدأ احلفلة اآلن
فأنا جاهز تماما 

مثل إوزة على طبق 

إظــــــالم  
اللوحة األولى

ـنـظر عـلى سـاحـة بـيت شـعبى. الـبـيت مـكـون من ثالث حـجرات (يـفـتح ا
ـسرح وثالثـة على اليـسار بيـنما عـلى اليم .اثنتـان أبوابهـما فى صدر ا

يوجد حمام مشترك جلميع الغرف جواره تماما حوض لالغتسال)
ـشهـد بزغـاريد عـلى جمع من الـنسـاء والرجـال يغـنون جـميـعا ـ يـفتـتح ا
أغـنــيـة عـرس صــاخـبـة بــيـنـمــا فى الـوسط تـرقـص نـسـاء أربع بــفـسـاتـ
بيـضاء. فـكيـهة و شـمس ونـوال وعايـدة ونوال. بـعد حلـظات يـدخل حوده
األخـرس بـجلـبابه األبـيض مـصطـحبـا  شـقيـقه زكى وهو مـبـتهج يـندمج
فى الـرقص ب النسـاء األربع فى شبق واضح ويلـقى باإلشارات على من
حـوله من رجـال ونـسـاء . فى نـهـاية األغـنـيـة تـقـريـبـا يـصـطـحب الـنـساء
بـفـسـات زفـافـهن وسط صـخب اجلـمـيع الى أن يـدخل آخر امـرأة يـنـظر
للجـميع ويـخرج لهم لـسانه ثم يغـلق الباب فى وجـوههم لتـنطلق أغـنية

زفاف تظل إلى أن ينخفض الضوء تدريجيا  حتى
إظــــــــالم
اللوحة الثانية

ـنــظـر نـفـسه خـالـيـا من كل ضـوضـائه. اإلضـاءة (تـسـطع اإلضـاءة عـلى ا
توحى بدخول أول النهار)

ـ نسمع أصوات تواشيح الفجر وأصوات الديوك  وضوضاء أول الصباح .
ـ نرى زكى يـخرج فى صخب جـارا شقيقه األخـرس من ياقة جلـباب النوم

نتصف الى حوض االغتسال.  من غرفة ا
زكى:

إنـت إيه حـــكــايـــتـك يــاسـى حــوده ? هـــو انـــا كل يـــوم اصـــحـــيك بـــالـــضـــالــ
اجرجرك تغسل وشك غصب عنك زى الـعيال علشان نخرج نشوف رزقنا
أنـــا مــاورثــتـش من ابــوك وال امـك غــيــر هـــمك.. إتـــفــضل اتـــنــيل اتـــشــطف
ـاء بينمـا يعترض حـوده األخرس ويصرخ من (يدلى رأسه حتت صـنبور ا
جـفــاف أخــيه مـعه) إنت إيه مـــابــتـــبــطـــلش أحالم ? إنت غـــلــبـــتــنـى مــعــاك

(يجفف رأسه بجلبابه).
حوده:

(يفلفص معترضا ويكاد يعتدى على أخيه) آب .. آب .
فكيهه:

.. هو كل يوم كده (تخرج على أثر الصراخ) يافتاح يا عليم يا رزاق يا كر
غاغا ع الصبح?

حوده:
(يلتفت لها ثم يصطدم بها قاصدا)

فكيهه :
ما تفتح يا اعمى  انت كمان .

حوده:
(يشير لها آسفا)

زكى :
يـا نــهـارك الـلى مش فــايت ده . المـؤاخـذه يــاست فـكـيـهـه لـسه غـاسل وشه

ومش واخد باله .. ماتمشى يابنى آدم .. إنت لزقت فى األرض ?
صوت فكرى:

(من داخل احلمام) فكيهه.
فكيهه:

نعم يا خويا.
فكرى:

فيه حاجه ياوليه ?
فكيهه:

سالمتك يا خويا ما فيش حاجه.
فكرى:

أمال بتزعقى ليه عندك ?
فكيهه:

قلت لك مافيش حاجه اطمن يا خويا .
فكرى:

طب تعالى ادعكى لى ضهرى باحلجر وليفينى .
فكيهة:

يوعه بينما حوده يأكلها بعينيه). عينى ياسبعى (تقولها 
حوده:

(يضم أصابعه ويلقى لها بقبله)
فكيهه:

(تبصق عليه وتغلق الباب) جاك داهيه فى خلقتك .
زكى:

يــانـــهــارك أســود .. يــاواد انـت عــاوز جتــيب لـــنــا مــصــيـــبه ? يــابــنـى خــلــيــنــا
ملموم فى حالنا . امشى قدامى اجتر.

حوده:
(يشير له بأنه يريد دخول احلمام)

زكى:
عاوز تخش صحيح وال مستنى تشوفها تانى ?

حوده:

نوفية. > اخملرج أحمد عباس يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية «تاجر البندقية» بجامعة ا
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> يــرجع بـعض الـنـقـاد مـكـانـة ويــسـكـر إلى تـمـيـزه بـ كـتّـاب
ـعــاصـرين فى اسـتـخــدام الـلـهـجـات الــدرامـا الـبـريــطـانـيـ ا

احمللية بطريقة مقنعة خاصة فى مسرحياته األولى.

سرحي جريدة كل ا

26 من يناير2009  العدد 81
ـمتع ثـير وا > كـان بـروك - باخـتصـار - دائم الـبحث عن اجلـديـد وا
سـرح لـكن إجنلـتـرا على مـا يـبدو لم تـكن قـادرة على أن تـمـنحه فـى ا

هذا «الترف».

نسى. سرحية «مريانا» للمخرج السعيد ا سرح التى تنظمها وزارة التعليم العالى  > اجلامعة العمالية بطنطا تشارك هذا العام فى مسابقة ا

سرحي جريدة كل ا
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إعــمــلى لى لــقــمه يــافــكــيــهه والــنــبى خــلــيــنى اغــور اشــوف شـغــلى (يـدخل
حجرته)

فكيهه:
(تدخل خلفه) عينى ياسيد الرجاله .

عايده:
طب مش عاوزه حاجه ياست فكيهه من الترب . أنا ماشيه?

فكيهه:
سالمتك ياحبيبتى

نوال:
هو انتى الزم تقولى لها ترب ومش ترب ? يعنى هاتعوز واحد ميت?

عايده:
ماتبطلى طولة لسان يابت . بتستعرى من أكل عيشنا. قراية القرآن عيرة

يابت? 
نوال:

ال بستعر وال نيله.
عايده:

أهى طــولـة لــسـانـك دى مش هـاتــخـلى حــد يـعــبــرك ويـخش عــتـبــتك.. يـاال
اجنرى .

(تخرجان بينما  فكيهه تخرج خلف زوجها)
فكرى:

فـــكـــيـــهـه. إوعى يـــكـــون الـــواد بص لـك بـــصه كـــده والكـــده. أجـــيب خـــبـــرك
وارميكى للكالب . الواحده مالهاش غير سمعتها .

فكيهه:
ماتصطبح وتقول يـاصبح بقى وتشوف لكالمك البايخ ده خاتمه .. هو انا
عـلـشـان مـحـتـرمـاك قـدام الـبـنــات هـاتـسـوق فـيـهـا ? هـو مـ ده الـلى يـقـدر

يفتح عينيه فيا?
فكرى:

أنا باقول ال يكون داس لك على طرف وال حاجه.. أقرقشه بسنانى .
فكيهه:

ال يا خويا طمن قلبك.. إنت سايب فى البيت راجل .
فكرى:

راجل ? هو انا شاغل بالى غيـر انك أحلى مزة شافتها عيونى . ده انت??
أحلى مرة خلقها ربنا .

فكيهه:
(ضاحكة) تسلم ياعيونى  .

فكرى:
وده الـلى انـا خــايف مـنه .. بـقى يــاربى مـاكـنــتـتش رزقـتـنى بــواحـده عـفـشه

وريحت بالى.. ياال حظوظ .. أنا ماشى بقى مش عاوزه حاجه?
فكيهه:

عاوزه سالمتك ياسبعى .
فكرى:

انشالله تسلمى يالب... ياروحى 
(يخرج بينما هى حتت بقعة ضوء)

فكيهه:
(صـوت داخلى) ماذا يـريد مـنى هذا األبله ? إنـه ال يكف عن الـتحديق فى
سـائـر بـدنى . وحـ أكـون فى جـلـسـة بـ اجلـارات ال يـنـظـر لـغـيرى .. إن
لـعيـنيـه سكـاك تـمزع اجلـسد وتـهتك أسـراره . إننى ال أطـيق نظـراتهـما .

نظرات فاضحة الحياء فيها وال خشى .
إظــــــــالم 

ستحسن أن تكون باألبيض واألسود  مشاهد سينمائية من ا
م1  منظر للسوق ومحل جزارة نهار خارجى

حوده وزكى يحمالن الذبائح ويعلقانها 
فى احملل " جزارة الشرف واألمانة

شهد . طلب طوال ا صوت أغنية لعبد ا
علم عثمان يجلس على باب احملل ا

يدخن الشيشه ويتابع العمال .
قطــع

م2  منظر للشارع على عربة كبدة - ليل خارجى
حودة يقف على عربة كبدة هو
وشقيقه وحولهما يلتف الزبائن
يناوشونه وهو يشير لهما بيديه
فعول  مازالت األغنية سارية ا

قهى القريب تنتقل الكاميرا على ا
الصبى يخرج حامال كوب من 

نشغل بالزبائن الشاى يضعهما أمام حودة ا
                                         قطع

اللوحة الثالثة
ـرتـفع ذى النـامـوسيـة .واإلضاءة ـعـلم عثـمان ذات الـسـرير ا (غـرفـة نوم ا

التى تقترب من األحمر)
علم يقفز من على السرير غاضبا وتندفع زوجته شمس خلفه . ا

علم: ا
ليله سودا مالهاش آخر .. تلعبى بديلك ياشمس ?

شمس:
حــاشــا لــله يــامــعـلـم مـاتــقــولش كــده عــيب عــلــيك .. مش والد الــنــاس الـلى

يعملوا كده.

علم: ا
أمال إيد م اللى انطبعت على صدرك ياشمس ?

شمس:
دى خبطه يامعلم . " تبكى "

علم: ا
وم اللى خبطك امال ? الهوا ?

شمس :
(بعد تردد) أصل .. أصل .....

علم: ا
هاتقولى أصل وفصل .. أنا قصرت معاك ياشمس فى أيتها حاجه?

شمس:
يامعلم عيب الكالم ده.. أنا بنت اصول وانت عارف كده كويس .

علم: ا
ـصـيـبه ان انــا عـارف .. بس الزم بـرضك اعــرف مـ الـلى عـمل مـاهـى ا

العمله دى .
شمس:

الواد ... حوده .
علم: ا
 ? م

شمس:
حوده األخرس .

علم: ا
إبـن احلــرام .. دى آخـــر ربــايـــتى فـــيه ? ومع مـــ ?. مع حـــرمــة بـــيـــتى يــا
اخـرس الـكـلب ? ده انـا اشـرب من دمـه واليكـفـنـيش .. ده ربـاط جـزمه ..

ا يتجرأ ويعمل كده فى شمس . الهو وال أهله يكفينى دمه . 
شمس:

وضوع ده أكتر من حجمه . علشان خاطرى يامعلم .. ماتديش ا
علم: ا

إزاى ياشمس ? إزاى ?
شمس:

واد أهوج اعتبره بهيمه خرسا .
علم: ا

أل ده أكبر راس مفتحه فى البلد كلها .
شمس:

قلم على صدغه بينك وبينه وخالص .
علم: ا

أنــا عــارف هــا اتــصــرف مــعــاه ازاى ... هــا اعــلــقه عــلى بــاب الــدكــان وال
أوسخ دبيحه واللى ما يشترى يتفرج .

شمس:
وضوع ده مع حد .. بالش فضايح . أرجوك .. ماتتكلمش فى ا

علم: ا
فضايح ?

شمس:
كفايه كالم الناس عن جوازنا يامعلم .

علم: ا
شرعى وعلى سـنة الله ورسوله .. ومـاحدش يقـدر يهوب ناحـيتك بصنف

كلمه.. يقوم احلوان ده يخدش صدرك وصوابعه تعلم عليه كمان ?
شمس:

ماحدش هايرحم يامعلم .
علم: ا

اللى يستجرى يجرى إسـمك فى عقله تبقى نهايته قربت وحسه انقطع م
الدنيا خالص .

شمس:
يعنى هاتتصرف ازاى ? قولى .

علم: ا
أنـا بس هــاجــرسه .. هـاخــلــيه عـبــره لــلى مـاشــافش عــبـر .. هــاخــلـيه وال
ـد إيـده على ست  أوسخ دبـانه عـلى وش ميـت .. الكـلب الـلى اسـتجـرى 

(يؤكد لها أنه يريد بالفعل)
زكى:

علم يط عيشتنا ويقطع عيشنا بسببك . عطلنا بقى وخلى ا
حوده:

(يصر)
زكى:

آديـنـى واقف مـسـتـنى. مـا تـخـلص انت راخـر يـاعم فـكـرى الـواد هـايـعـمـلـهـا
على روحه  .

(تخرج الـشيـخة عـايدة الـكفـيفة وهى تـتعـلق بذراع نـوال يصـطدم  حوده
بنوال )

نوال:
ماحتاسب جاك ضربه فى قلبك .

عايده:
ع الصبح كده يانوال ?

نوال:
األخرس خبطنى .

عايده:
ا يخبطك . جاك خابط 

زكى:
مـتــأسـفـ يـاسـت عـايـده . لـسه صــاحى ومش واخـد بـاله . (جـانـبـا) طب

وحياة أمك ماانت داخل وابقى اعملها على روحك فى السوق .
تسخة ( يجره ويخرجان معا بينما تخرج فكيهة حتمل مالبس  زوجها ا

وجتفف شعره )
فكيهه:

اتنشف كويس ياغالى الحسن الدنيا برد. انا ماليش غيرك .
عايده:

صباح اخلير ياست فكيهه .
فكيهه:

صباحك فل ياست الشيخه .
فكرى:

إزيك يابت يانوال ?
نوال:

طب ماتقلش بت طيب.. الله .
عايده:

عيب يانوال .
نوال:

مش شايفة بيقولى يابت ازاى .
فكيهه:

طب وايه يعنى مش زى عمك ?
نوال:

وانا صغيره برضه ياخالتى فكيهه ?
فكرى:

(يطبطب عليها) طب والنبى ماتزعلى .
نوال:

طب شيل إيدك طيب . ماتخدناش فى دوكه وحتسس .
فكرى:

عملك إيه الواد الوسخ ده ?
نوال:

خبطنى وانا معديه .
فكرى:

خبطك ف يابت ?
فكيهه:

ا جتى له خـبـطه تخـبـطه فى قلـبه . الـواد ده مش هايـبـطل مسـخـره غيـر 
مصيبه.

فكرى:
إيه? عملك حاجه انت راخرة ?

فكيهه:
يستجرى ? ده انا كنت أكله بسنانى هو واللى يتشدد له .

فكرى:
علم عثمان كنت واد جزمه ماحدش عارف يلمه . وحـياة ربنا لوال غالوة ا

قتلته . 
عايده:

سامح كر يا عم فكرى. ا
فكرى:

مـاهو الزم الواد ده حد يلـمه وال يطيح فى نسـوان احلته.. كل يوم والتانى
يـعــمــلـنــا جـرسه فى احلــتـة كــلــهـا . ده مــافـيش مــرة سـالــكه من خــبـطه فى

نطقه. ا
فكيهه:

(تنظر له شذرا)
فكرى:

غـير فـكـيهه مـراتى.. وربـنا ده لـو هـوب ناحـيـتهـا تـكون نـهايـته عـلى إيدى..
علم وال غيره . وساعتها ال هايهمنى ا

عايده:
روق نـفــسك يــاعم فــكـرى ع  الــصــبح ده انت قــاصـد رب كــر مــاتـغــيـرش

دمك .
فكرى:
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سعيد حجاج
كتابة مسرحية : 

اً قالـوا «اللى خلف مـا ماتش» وأظننـا جميـعاً نتفـق معهم فى هذا لـكنّا نـضيف أيضاً قـد
«الــلى أبـدع مــا مــاتش» وإن رحل بــجــســده عـنّــا.. ســنـعــتــبــرهـا مــغــامــرة أخـرى مـن ضـمن
مـغامـراته اإلبـداعـيـة فـكـيف يـرحل من ال تـزال أسـطـره تـسعـى بيـنـنـا حـيـة ومـشـاغـبة

ومحرضة على الفعل األجمل الفعل الذى يصنع احلياة ومازالت كلماته تلهمنا - أيضاً -
وت.. كتابات طازجة ال حتمل أبداً رائحة ا

فـهذه رواية «لـيلـة عرس» التى أبـدعهـا كاتبـنا الـراحل - بجسـده فقط - يـوسف أبو رية
ـوهــوب سـعــيــد حـجــاج فى قـالب ـســرحى ا والــصـادرة فى 2002 يـســتـلــهـمــهـا الــكـاتـب ا
مسـرحى استـطـاع بحـرفيـة شديـدة أن يـحافظ خالله عـلى الـطاقـة الفـنـية الـكامـنة فى
الرواية مع االحتفاظ لنفسه بتفجيرها عبر نسيج وتشكيل مسرحى رهيف قادر على
إيصـال شحـنة األلم الـتى حتـملهـا شخـوصه خالل عـرض يتـسم بقـدر كبـير من الـطرافة

وجعة.. والكوميديا ا
سرحية فإنها تـؤكد على أن «أن الناى يبقى بعد أن يفنى إن «مسرحنـا» إذ تنشر هذه ا
الــوجـود».. فــهــا هـو أنــ نــاى أبـو ريــة الـذى انــطــلق شــجـيــاً لـيــعــانق آالم وأحالم قــريـته

صرية يعيد ترجيعه من جديد سعيد حجاج.. ا

عن رواية يوسف أبو رية الشيخ:
(يدخل عليه فاحتا ذراعيه) الله .. الله .. حبيبى يارسول الله .

علم: ا
أقعد ياشيخ .. كرسى للشيخ ياحمار منك له .

علم يأخذ (جميع الـعمال يحمـلون كراسى عديدة ويقـدمونها للـشيخ . ا
قعد بينما ينظر شزرا حلودة ويتركه ناظرا فى بالهة) من زكى ا

الشيخ:
مالك ياعثمان ? شايل عبد القادر على كتافك ليه ?

علم: ا
قرفان حبت ياشيخ سعدون .. ومش طايق روحى . قل لى انت كنت 

ف الشهرين اللى فاتو دول ?
الشيخ:

بالد الله خلق الله ياعثمان .. سابح فى ملكوته .
علم: ا

شهرين ياراجل سايب بيتك وعيالك وحرمتك ?
الشيخ:

الـقـناوى بـعـيد والـرجل تـدب مطـرح ماحتـب .. وبعـدين الـعيـال وال احلرمه
هايـعمـلو بى إيه الـبركـة فى رضوان .. أخـويا .. مـاتخـدنيش فى دوكه وقل

لى .
علم: ا

أقول لك إيه ?
الشيخ:

إوعى ياعثمان تكون تعبان عشان حالك بقى نا .
علم : ا

فشر لسه بخيرى .. تف من بقك .. ماحتكمش على عبيدك يارب .
الشيخ:

ؤمـن يغفل قلبـى دليلـى. وجايب لك مـحبه فى رسـول الله . خـلطه تـخلى ا
عن صالته .

(يخرج من جلبابه ورقة سوليفان)
علم: ا

(مادا يده) إيه ده ياسعدون ?
الشيخ :

شم بالصالة على احلبيب وادعى لى .
علم: ا

ا إيه ده ? (يشم اخللطة) الله .. الله ياموالنا . إ
الشيخ:

ماتـخلينـاش نفسر بـقى قدام اخللق.. أمال بـيقولوا بـتفهمـها وهى طايره .
ده انت طلعت المؤاخذه.

علم: ا
ا تقولى إيه ده . والله مانا واخدها غير 

الشيخ:
غرب عدل. وتـخليهـا لغاية دى بالـصالة على الغـالى تصحنـها بعد صـالة ا
مــاتـنــوى.. قــبـلــهــا بـســاعــة بـالــظــبط.. مـاتــخــدهـاش عــلى جــوف فـاضى ..

واتوكل على الله.
علم: ا

جدوده .
شمس:

هدى نفـسك واطلع سريرك .. الـصباح ربـاح ويحلهـا احلالل . إنت تعبان
.

علم: ا
ماتقوليش تعبان طيب وتفورى الدم فى نافوخى . 

شمس:
تش ياسيد الناس . يعنى ما

علم: ا
آه باحـسب .. وبعـدين نوم إيه ده الـلى يعـتب عيـنى ياشـمس ? هو انـا كنت
دابه خــرسـا انـا راخــر ومـاعـنــديش حـســاسـيه ? الـكــلب الـلى يــدخل جـنـتى
يـقـطف عـنـقـودهـا وال يـعــمـلـيش حـسـابى يـبـقى انــكـتب عـلـيه الـشـقى طـول

عمره .. (صمت) إعملى لى كوباية قهوه بن تقيل ونامى انت .
شمس:

أمرك .. بس ومن نبى النبى تروق دمك .
(تخرج بينما هو حتت بقعة ضوء)

علم: ا
(صـوته الـداخلى) جــنـون .. أقـصى أنـواع اجلـنــون .. بل سـافل ال يـخـضع
لـنـعمـتى ..يعض الـيـد التى أنـقذتـه من اجلوع .. نـسى أنى ضمـمـته للـعمل
مع أخيـه وأنا غـير مـقـتنع به  ,مـاذا يـفعل أخـرس مـعنـا فى مـحل جزارة ?
ــائــة حــجــر فى هــو قــديــر فى رص اجلـــوزة الشك .. عــفــريت يــســقـــيك ا
دقـيـقـة . يـقـعى أمـامك كـجـرو هـزيل . ال يـكف عن االشـارة .. تـطـلب مـنى
أال أعــاقــبه ?حــتـى التــنــفــضح فــعــلــتـه ? كــيف وأنــا أدرى الــنــاس به ? وهل

قاهى ? سيكف عن حديث ا
أيـام كان يـرص لى احلـجـارة أعـطـيه اإلشـارة باحلـديث فـيـأتى عـلى سـيرة
فالن وعـملـة عالن.. أخـبـار البـلـد كلـهـا فى جـيبـه . إنه يدرى مـاذا يـحدث

وراء اجلدران .
يـدرك أسـرار الــفـراش وخــفـايــا الـقــلـوب .. هــنـا تــكـمن خــطـورته . يــحـكى
ـرتــشـ والـعالقــات احلـرام . يـعـرف ـزاج .. فـهــو يـعـرف اخلــبـاصـ وا
ـرأة الـتى تـتـكـحل الـرجـال الـدون الـذين ال يـخـافـون الـله ويـقـدر أن يـفـرز ا
ــرأة الـتى تـتـكــحل لـشـاب يـقــطع سـاعـات الـلــيل والـنـهـار فى لـزوجـهـا من ا
الــدوران حـول دارهــا .. هل سـيــجـعل مــنى واحــدا من هـؤالء? قــتـله حالل
صحـيح . اتق شر من أحـسنت الـيه .. لن تكـون زوجتى مـضغـة أهل البـلد

ياأخرس وسأربيك.
إظــالم

اللوحة الرابعة
(أمام محل اجلزارة .. فى الشارع العمومى )

علم عـثمان يـجلس مكـروبا أمام احملـل يدخن الشـيشة . بـينمـا العمال ا
ومنهم حوده وزكى يعمالن فى تعليق الذبائح وما إلى ذلك من أعمال .

ر الشيخ سعدون فى جلباب إلى حد ما يشبه جالبيب الدراويش 
الشيخ:

حى .. قيوم .. صاحب الفضل والسلطان .. ال يغفل والينام .
علم: ا

زاج غير رائق) ألف حمد لله على السالمه ياشيخ سعدون (

الله.. أهو انت خدتنى فى دوكه ونسيتنى اقولك تشرب ايه ?
الشيخ:

ظبوطه بالصالة على النبى . قهوتنا ا
علم: ا

(مناديا) اتن مظبوط يابجم منك له .
علم بغيظ) (يجرى إليه حوده فينظر له ا

علم: ا
عرفت روحك اهو. غور اطلب اتن مظبوط (ويشيرله بأصابعه)

حوده:
(يشير إلى عينيه) 

علم: ا
جاك قلع عينك.. روح يااهبل .

حوده:
(ينظر له بتوجس ويبتعد)

الشيخ:
أصلب طولك.. شايفك مش والبد .

علم: ا
حكايه كده شاغله بالى .

الشيخ:
كـله يـهـون بــأمـره .. والشىء يـعـصى عـلى الـلـى خـالـقك . يـقـول لـلـشىء كن

فيكون . 
علم: ا

مش عارف اعمل ايه . وال ابدأ من .
الشيخ:

أنكت صدرك يرتاح ويرتاح بالك معاه .
علم: ا

الواد االخرس .....
(حودة يعود بالقهوة ويعود لعمله)

الشيخ:
ماله ? ماله ?

علم: ا
هوه م اللى ماله ماله .

الشيخ:
أل انت مش معايا خالص .. بتقول الواد االخرس .

علم: ا
آه .. افتكرت .. احلوان بيتهجم على بيتى ياشيخ سعدون .

الشيخ:
ياساتر ياساتر .. اللهم احفظنا وأخرجنا منها سا .

علم: ا
والله ألقطع دابره من الدنيا .

الشيخ:
أعوذ بـالله (يـرقيه) الـلهم صل وسـلم وبارك عـلى سيـدنا مـحمـد وعلى آله

بقدر حبك فيه وبجاهه فرج عنه .
علم: ا

يعمل فى مراتى انا كده ?
الشيخ:

ـاء فى (مـستـمرا) يـامـفـرج .. فـرج عن كل مـهـمـوم ومـكـروب .. يـامجـرى ا
العيون .. سبحانك ياعلم لكل مكنون ويامخلص كل محزون .

علم: ا
اشرب قهوتك ياشيخ .

الشيخ:
فرج الله همك (صمت) سيب لى انا احلكايه دى .

علم: ا
هاتعمل ايه ?

الشيخ:
هو انت مش عاوزه يتربى ?

علم: ا
وهو اللى زى ده فيه حاجه تربيه ?

الشيخ:
ـاضى) تــار بـايت بــيـنى وبــيـنـه .. النـســيت وال خف وجـعى . (سـارحـا فى ا

وبقو تارين اهم .. تارى وتارك .
علم: ا

عملك ايه انت راخر اخرس الكلب ده ? إوعى يكون .. 
الشيخ:

ا زقـلنى بـاحلجـر فى .. لوال إخرس يـاعـثمـان بالش قلـة حيـا. مش فاكـر 
طوبة ابن الصرمة ده كنت كملت من العيال دسته ياعثمان .

علم: ا
(يـضحك) يـخـرب عـقـلك يـاسعـدون .. خـد خـلى لك انت اخلـلـطـة بقى ..

بس ماتخدهاش على جوف فاضى .
الشيخ:

ا تـشوف الـلى انا بـتضـحك طب اضحك يـااخويـا .. بس هـاتضـحك اكتـر 
هاعمله فيه .

علم: ا
طب مش تقولى ?

الشيخ:
ـغرز اللى هاعمله إنت تـكلف بس .. وبكلفتك تـتفرج . بس تطاوعنى فى ا
فـيه . وان مــاجـابـتش احلـكـايه دى داغه وربـته يــرجع لك الـلى دفـعـته عـلى

داير مليم  .
علم: ا

> فريق مسرح كنيسة األنبا أنطونيوس بشبرا قدم مؤخراً مسرحية «بلد بتاعة طوابير» تأليف جوزيف أم وإخراج بيتر مفرح.
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> لـقد تعود بـنتر طوال عمـره على إعالن عدم اهتمـامه باالنتماء
إلـى أى تـصـنـيف أيـديـولـوجى بل إنه أعـلن غـيـر مـرة أنه ال يـهـتم

شاهدة مسرحياته. تفرج  سألة ذهاب ا حتى 

سرحي جريدة كل ا
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 إجادة اللغة الفصحى ساهم
 فى وصول الداللة للمتلقى

> يـقـول ويسـكر إنه نـشأ فى أسـرة نشـطة سـياسـياً فى احلى الـفقـير اإليـست إند ولـهذا
فـقـد انـضم مـبـكـراً لـعـصـبـة الـشـبـاب الـشـيـوعى لـفـتـرة قـصـيـرة ثم إلى حـركـة الـشـباب

الصهيونى.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا
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عندمـا تكــون احلـياة
 حتت التهديد

عمـيق جـدًا خاصـة الثـالثة تـماثـيل الـتى تعـبر عن
حــالـة الــبــطل الــنــفــســيــة فـجــاءت الــتــمــاثــيل غــيـر
مـــكــتــمــلـــة وبــهــا جتــويـــفــات كــثــيـــرة . وهــو مــعــادل
لنفسية البـطل التى تمتلئ بالكثير من التجويفات
هى األخرى  كـما جـاء استـخدام الـلون الـبرونزى
ـكـمـلـة لـها لـلـتـمـاثـيل وأقـنـعة الـثالث شـخـصـيـات ا
كتـعـبـيـر عمـا يـدور داخل الـبـطل واعتـبـاره ضـحـية
ًـا كانت لـلـقـدر فـكمـا نـعـلم أن تـمـاثـيل اآللـهـة قـد
تطـلى بالـبرونـز إلعطـائهـا مظـهر الـقوة والـصالبة
سـرحـيـة التى يـعـتـبر وهـو ما يـتـمـاشى مع درامـا ا
بـطلـهـا واحداً من ضـحـايـا القـدر وُجـد داخل هذا

اجملتمع القاسى.
جــاءت اإلضــاءة مــتــمـــاشــيــة تــمــامًـــا مع مــضــمــون
ــقـدم وكـانـت األغـلـبــيـة هـنــا السـتـخـدام الـعـرض ا
مدلوالت الـلون األحـمر ليـضعنـا ب عدة مـشاعر
مخـتـلفـة مـا بـ االنتـقـام والتـوتـر والـقلق الـنـفسى

الذى يسود العرض.
وسـيقى كـانت قصيـرة ومؤثرة وعبـرت عن حالة ا
ــؤلـفـهـا االضـطــراب الـتى تــسـود الـعـمـل ويـحـسب 
(عـمـرو شاكـر) استـخـدم اآلالت التى تـتـماشى مع
اجلــو الـعــام لـلــعــرض حـيث اســتـخــدام الـوتــريـات

وآالت النفخ الغربية.
التمثيل:

يـحسب لـفنانى هـذا العـمل إجادتـهم للغـة العـربية
الفصحى بشـكل سهل وميسر بعيدًا عن احلذلقة

صطنع. والتأنق ا
كـانت مـفاجـأة الـعـرض الفـنـانـة الشـابـة "أمل عـبد
الــله" فـى دور الــزوجــة بــكل اضــطــرابــاته ونــقالته
شـاعر واألحاسيس الفـنية اجملـسدة للعـديد من ا
بشكل سهل يدل عـلى مدى موهبتهـا الكبيرة على
ستقبل ـسرح فى ا أنها ستكـون أحد اكتشافات ا

القريب.
الزوج قام بـدوره الفنـان (عالء قوقة) فى دور من
األدوار الـتى يبـحث عـنـهـا أى فنـان إلبـراز مـواهبه

تعددة وتمكنه الشديد من أدواته اخملتلفة. ا
أدى عالء الـــــدور بــــوعى وإن كـــــان يــــؤخــــذ عـــــلــــيه
ـنـاطـق من الـعـمل ـنــخـفض فى بــعض ا الـصــوت ا
دون داع كـمــا كـانت الــرتـابــة تـصــاحــبه فى بـعض
اجلـــمل كـــذلك كـــان يــجب عـــلـــيه أن يـــكــون أكـــثــر
انــطالقًــا فـــيــمــا قـــدم ألن الــدور يــحـــتــاج إلى قــوة

وطاقة شديدة لإلمساك بكل التفاصيل.
أمــا مــحــمـود عــبــدالــتــواب  وإبــراهــيم الــســمـان 
ومـــحـــمـــد عــبـــدالـــتـــواب  فــقـــد أدوا أدوار هـــيـــئــة

احملكمة فى حدود اإلمكانيات.

فى محـاولـة قاسـية لـلتـشـبث باحلـياة وعـائدًا من
وسط ركــــام الـــهــــرم واإلغالق قـــدم لــــنـــا مــــســـرح
سرحى "حتت التـهديد" تأليف الهناجر الـعرض ا
مــحــمــد أبـــو الــعال الــسالمـــونى وإخــراج مــحــمــد

متولى.
جـاء الــعـرض كــنـقـطــة مـضــيـئــة فى ظـلــمـات اجلـو
صرى هذه األيام فتقد عرض العام للمسرح ا
مـسـرحى يـعتـمـد عـلى اثـنـ من الـفنـانـ وبـالـلـغة
العربية الفـصحى ويقدم دراما نفسية صعبة عما
يـتعـرض له البـشر فى هـذا الزمـان بالـتأكـيد عمل
ال يــقــدر عــلـيـه إال مـســرح الــهــنـاجــر الــذى عــودنـا
دائــمًــا عــلى تــقــد اجلــديــد واخملــتــلف فى عــالم
ـســرح يـنــتـمـى عـرض "حتت الــتـهــديـد" لــنـوعــيـة ا
الـدرامـا الـنـفـسـيـة وهى من أصـعب أنـواع الـدرامـا
ـثـلـ علـى درجة كـبـيـرة من الوعى وحتـتاج إلى 
لـتـقد كـافـة الـصـراعات الـنـفـسـية الـتى تـمـر بـها
الــشـخــصـيــة وقـد بــرع أبـو الــعال الــسالمـونى فى
تـقـد هـذا الــنص الـذى قـدم رؤيــة خـاصـة حلـال
فـنـان هـذا الـزمـان والـذى دائـمًـا مـا يـعـاقب ويـنـبـذ
ألنه مـــــخــــتـــــلف عـن اآلخــــريـن داخل مـــــجــــتـــــمع ال

يعترف بفن وال فنان.
فـالـعـرض يبـدأ بـطقس غـريب هـو احـتفـال الـبطل
ـــــرور عـــــام كـــــامل عـــــلـى خــــروجـه من الـــــســـــجن
وتــنـفــيـذه لــعــقـوبــة عــشـر ســنـوات ســجــنـاً التــهـامه
ـــة قـــتـل لم يـــرتـــكـــبـــهــا فـــيـــزداد إحـــســـاسه بــجـــر
بـاالغـتــراب عن اجملـتــمع الـذى يــحـيــا فـيه والـذى
يـتـعـامل مـعه مـنـذ صـغـره بـشـكل قـاس جـدًا فـمـنذ
طـفـولـته وهـو يــعـامل عـلى أنه شــخـصى سـيئ ولم
يـفــهـمه غــيـر مــدرس الــرسم فـقط  –وهى إشـارة
ذكـيـة من الـسالمـونى عـلى كـون هذا الـبـطل فـنـانًا
منذ صغره  –فحتى أقـرب الناس إليه وهو والده
لم يــفــهــمه بل تــعـامـل مـعـه عـلى أنـه حـيــوان يــقـوم
بــضـربـه بـالــســيــاط أمـا زوجــة والــده فــقــد عـانى
ستـوى النفـسى وعندما منهـا كثيـرًا خاصة عـلى ا
ـا فـعـلـته مـعه لم أرادت أن تـقـوم بـعـملـيـة تـطـهـيـر 
جتد سـوى االنتحـار هربًـا من مالحقاته الـنفـسية

لها.
حـتى زوجته التى حتـبه فقد أصـبح يضعـها ضمن
من ظـلـمـوه رغم أنـهـا لم تــفـعل ذلك فـهى عـنـدمـا
وجـــدت اجلـــثـــة داخل مـــتـــحـف زوجـــهـــا الـــفـــاضى

اتـصلت بـالـشـرطة فـأتت الـشـرطـة فى نفس وقت
وجـود الزوج داخل متـحفه يتـفحص اجلثـة فألقت
الــقــبـض عــلــيه وألنـه فــنــان ذو حس مـــخــتــلف عن
اآلخـرين فـقـد آثـر الصـمت أثـنـاء احملاكـمـة فـحكم
عـلـيه بعـشـر سنـوات سـجنًـا وهـا هو بـعـد خروجه
بـــعــــام كـــامل يـــضـع ســـجـــنـه اخلـــاص به والـــذى ال
يـغـادره إال خلـسـة ليـتـلصص عـلى زوجـته اجلـميـلة
والــتى يــرفض أن يــقــيم مــعــهـا أى عـالقـة حــتى ال

ريض. يأتى بأبناء لهذا اجملتمع وهذا الزمن ا
ولــكى يـحــقق نــصـره الــشـخــصى فـقــد قـام بــصـنع
ثـالثـة تــمـاثــيل تــمـثل هــيــئـة احملــكـمــة الــتى قـضت
علـيه  وحيـنمـا أراد االنتـقام من اجملـتمع وكل من
ظلموه لم يجـد أمامه غير زوجته فـأسقط عليها
تراكمة فال جتد لها حالً كل إحباطاته النفسية ا

سوى االنتحار.
ــدد عــلى لــيـــنــتــهـى الــعــرض كــمـــا بــدأ والــبــطـل 
ه الــذى صـنــعـه بـنــفــسه فال الــشــيــزلــوجن بــ عــا
ـــســرح هـــو مــا نــدرى هل مـــا رأيـــنــاه حـــقًــا عـــلى ا
حدث فعالً فى الـواقع أو هو مـا يدور داخل عقل

ــتـازة ومــقـصـودة من الـبـطـل فـقط وهى حــيـلـة 
ـتلقى شـاهد أو ا مؤلف ومـخرج الـعرض لـوضع ا

فى حيرة شبيهة بحيرة األبطال داخل العرض.
ـسـرحـية جاء تـكـنـيك اإلخـراج مـتـماشـيًـا مع جـو ا
حــيث جــاءت احلـركــة ســريـعــة كــمـا لــو كــان األمـر
أشـبه بحلم يـدور داخل عقل البـطل كما اسـتخدم
اخملرج احلركة الـدائرية والقصيرة طوال العرض
فــلم تـلــتق الــشـخــصـيــات فى نـقــطـة واحــدة طـوال
الـعـرض إال عـنــد حـدوث صـراع واتـهـام فـقط أمـا
بـــاقى الـــعــرض فـــكـــان اجلــمـــيع كـــأنـــهم فى حـــالــة

واجهة فيما بينهم. هروب دائم من ا
كــمــا سـاعــد الــديـكــور عــلى إيـصــال رؤيــة اخملـرج
ـسـرحـيـة خـاصة فـقـد قـام اخملرج بـوضع ديـكـور ا
الـثالثـة تمـاثـيل والـسـتـائـر احملـيـطـة بـهـا عـلى أنـها
سـجن خـاص يـعـيش بـداخـله الـبـطل وال يـسـتـطـيع
الــفــرار مـــنه وهــو مـــا يــتــمـــاشى تــمـــامًــا مع درامــا
ريضة. العمل التى جعلت البطل سجينًا لنفسه ا
ـسرحيـة الديـكور الرائع ساعـد على إبراز حـالة ا
الـذى صــمـمه "مــحـمـد جــابـر" وهــو بـسـيـط ولـكـنه

 دراما نفسية تطرح رؤيتها
اخلاصة فى خضم الصراعات

العويل ده عاوزنى اتكلف فيه مليم احمر ? ده انا مشغله عندى صدقه. 
الشيخ:

إسـمع انت الكالم وسـيبـنى اتصرف (يـنادى علـيه ويشير له) حوده . إنت
ياوله  ? تعالى .

حوده:
(يقترب فى حذر مستفهما)

الشيخ:
تعالى حب على إيد معلمك .

حوده:
علم فيسحب يده) (يحاول تقبيل يد ا

علم: ا
إوعى جاك قرف يقرفك وانت برياله كده .

(الشيخ يسحب حوده بعيدا فى ركن ما)
الشيخ:

ـعلم فاحتنى فى مـوضوع جوازك.. عاوز يـجوزك عشان (وهـو يشير له) ا
تهدى وتلتفت لشغلك احسن من كده .

حوده:
علم وأنه غاضب منه وال يعرف السبب) (يشير نحو ا

الشيخ:
مالكش دعوه بيه .. ده قرفان شويه من موضوع بعيد عنك خالص .

حوده:
(يشير له متى) 

الشيخ:
اخلميس اجلاى على طول .

حوده:
(يشير له من تكون العروسه)

الشيخ:
عاملهالك مفاجأه .. إبسط ياعم ياك بس ماتكسفناش ليلة مانزفتك .

حوده:
(يشير له مستحلف ان يعرف العروسة)

الشيخ:
يـوووه .. يبقى مش مصـدق كالم معلمك وال عـاجبك ذوقه ..  شوف بقى

علم بنفسه ينقى لك عروستك تبقى حلوه ازاى ? إفهمها انت بقى  ا ا
حوده:

(يشير له على تكاليف العرس)
الشيخ:

ـعـلم هـايـدفع من جـيـبـه من جـنـيه أللف  .. بس انت بـطل األسـئـله وروح ا
شـوف شغلك .. الزم تثـبت له انك راجل بصحـيح احسن يرجع فى كالمه

وابقى قابلنى إذا حد بص فى خلقتك .
(الـشـيخ يـتـركه ذاهال ويـذهب لـلـمـعـلم بـعـد حلـظـة يـتـحـرك حـوده نـحو

احملل فى دهشة ووجوم)
علم: ا

كل ده بترغى معاه بتقوله إيه ?
الشيخ:

قلت له هاجنوزك .
علم: ا

إيه ده إيه ده ? بدل ماتبهدله تقوله هاجنوزك ?
الشيخ:

ـــوضـــوع ده .وانت بـس عـــلـــيك الـــدفع عـــشـــانـــا خـــاطـــرى ســـيـــبـى لى انـــا ا
والفرجة .

إظـــــالم 
مشاهد سينمائية

م5   شوارع البلدة ليل خارجى
حودة يسيرليال فى ابتهاج اجلمــيع
يسلم عليه ومنهم من يحتضنه وهـو
يشير للجميع شاكرا وعقبال أوالدكم
وما إلى ذلك من إشــارات الشكر

شهد تعبر عن فرحته بالزواج . أغنية شعبية تغلف ا
قطـــع

م6   داخل احلجرة ليل داخلى
ة نـاظرا للـمطـلق بيـنما ـدد على كـنبه قـد اإلضـاءة خافـتة بـينمـا حودة 
ـمـثــالت وصـورهن شـبه ذاكـرته تــسـتـعــرض الـعـديــد من لـقـطــات لـبــعض ا

العارية مازال صوت األغنية يتردد لكنه أكثر انخفاضا .
قطـــــع

اللوحة اخلامسة
ا أغنية أخـرى شعيبة شهـد ر (حوده وحـيدا حتت بقعة ضـوء .. تغلف ا

معبرة)
حوده:

(بصوته الداخلى)
مكتوب عليك ياحوده أن تعـمل الليل بطوله . تبدأ نهارك مع طلعة الفجر
ــغـرب. لــيس هــذا فـقط بـل مـطــلــوب مـنك أن تــشــطف بـدنك حــتى أذان ا
وتخرج بعربة الكـبدة لتبدأ السهر كد وجهد  ,الراحة لك وعمل متواصل

حتى تضمك ظلمة القبر.
ـا إذا تـزوجت انـفـصـلت عن أخـيك الـذى بـقى لـك من الـدنـيـا واكتـفـيت ر
بـعـمـلك فـى احملل لـتـجـد الـوقت الــكـافى مع زوجـتك تـداعــبـهـا وتالعـبـهـا 
تــخـطف الـقــبـلـة وتــضـمـهــا فى حـضن طــويل يـعـوضـك عن زمن احلـرمـان.
فـلتـأت هى وليـكن مايـكـون. ستـمنـحهـا أوقـاتا لـلمـتعـة لتـهـنأ بـها الـعمـر كله
فال تــبص ألحـد غــيـرك وامألعـيــنـيـهــا كـرجل فـحل لــيس كـمــثـله أحـد فال

يـنهـا وال عن شمـالهـا . وهل انـا سأتـركهـا لتـجد فـرصة لـهذا تلـتفت عـن 
األمر ??

إظـــــالم
اللوحة السادسة

(الشيخ سعدون وحيدا حتت بقعة ضوء )
الشيخ:

(بصوته الداخلى)
األوالد لـيــسـوا فى حـاجـة لــسـهـرتى وال لـوجــودى مـعـهم إنـهم يــلـتـفـون حـول
عـمـهم رضوان واكـتـفـوا به أبـا .. وأنت تـأخـذك الـبالد وتـرمـيك إلى مـوالد
األولياء.. يـوما تـعود وشهـرا تغـيب سابـحا فى ملـكوت الـله . ال أحد يرانى
ـــفــاجـىء عــلـــيــهم ثم حـــتى األوالد يــهـــلــلـــون لــبـــعض الــوقـت عــنـــد دخــولى ا
ــبــيت يــنــصــرفــون عــنى ويــتــلــهــون فى أى شـىء . واليــرضى واحــد مــنــهم ا
ـرون عـلى حـجرتى فيـحـضـنى . الـقـسم الذى يـقـيم فـيه الـعم هـو بيـتـهم و
كالغـرباء .. وزوجـتى ال تنـتظر مـنى الكـثيـر فال رجاء لى مـعها  ,تـعيش فى
الـبـيت لـيس حـبا فـيه وال تـعـلـقا بـشـخـصى لـتصـيـر ـ كـمـا تقـول ـ قـريـبة من

األوالد ثم إنها التملك مأوى بديال عنه .
همود ووخم عـاطفى ومـعاشرة تـعافـها النـفس وأيام تمـضى ال يعـلم بها إال

الله احلى القيوم الذى ال راد لقضائه.
إظالم

اللوحة السابعة
نـظر عبارة عن بار شعبى لتناول البوظة  مفروش باحلصير  فى أحد (ا
األركـان نـصبـة مـرتـفـعة تـقف فـيـهـا فـرحـة بجـانب حـوض لـغـسل مـعدات
العـمل . بينـما جمع من الـزبائن يـجلسـون على احلصـير أمامـهم قرعات
ـسـرح تـوجـد مـنـضـدتـان مـفـروشـتان ـزة بـيـنـمـا عـلـى طرفـى ا الـبـوظـة وا

بقماش فقير مرصوص حولها مقاعد )
بة صفراء من السقف تشع ضوءا شـحيحا . يشتد الضوء رويدا ـ تتـدلى 

رويدا ح يدخل الشيخ سعدون .
ـ فرحة منشغلة بغسل األدوات وتلمح الشيخ داخال .

فرحة:
م ? الشيخ سعدون ? خش دوغرى ياموالنا . إنت لسه بتحسس ?

الشيخ:
إزيك يافرحة ?

فرحة:
زى ماانت شايف .

الشيخ:
والله مانا شايف حاجه يافرحه.

فرحة:
تبقى سكرت من الريحه ياحلو .

عبده:
حسس ياموالنا مايهمكش .

( يضحـكون جمـيعا بـينمـا فرحة تـترك مابـيدها وحتـضن سعدون مـقبلة
إياه من خديه . يقفون جميعا )

الشيخ:
لسه حلوه يابت .

اضى عرضاً مسرحياً قصيراً بعنوان «عودة االبن الضال» تأليف أحمد الليثى وإخراج أحمد عبده. نصورة قدم األسبوع ا سرح بكلية جتارة ا > فريق ا
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الـفـرد واجملـتـمع أو الـكون فى مـسـرحـيـات بـنتـر لـكـنـها فى مـجـمـلـها
وت. يالد وا أسباب فلسفية تتعلق بالوجود واحلياة والعقائد وا

سرحي جريدة كل ا
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فرحة:
وانت اللهم صلى ع النبى بعافيتك .

الشيخ:
كان زمان وجبر .

فاروق:
مانت بتبوس زى اجلن اهو .

فارس:
إشمعنى الشيخ ياست فرحه .. ماحنا قدامك كل يوم ومابنطولش الهوا .

فرحة:
أقعد يان منك له .. تعال ياسعدون .

(يجلسون جميعا فى وقت واحد لكن أبونعمة يتقدم نحو الشيخ )
ابو نعمة:

وحياة اللى زرته ياشيخ سعدون النت قاعد معانا .
فرحة:

سيبك منهم وتعالى جنبى هنا .. روح لصحابك يابو نعمه.
(تسحب مقعدا لتجلسه جوارها وتقدم له مشروبا )

فرحة:
رى . بالهنا والشفا .. مطرح مايسرى 

الشيخ:
ماتغيرش منهم وال واحد .

فرحة:
عدهم كده 

الشيخ:
. واحد .. اتن .. تالته.. اربعه .. باينهم ناقص

عبده :
الله يكرمك ياسعدون .. إحنا برضه ناقص .

الشيخ:
ناقص واحد .

فرحة:
تعيش انت .. إنت ماعرفتش ?

الشيخ:
عز الدين ?

فرحة:
أيوه .

الشيخ:
مات ?
فرحة:

طولة العمر ليك .
الشيخ:

إزاى ده حصل ? ال حول وال قوة إال بالله .
فاروق:

ماتيجى ياشيخ هنا واحنا نحكى لك من طقطق لسالمه عليكو.
الشيخ:

مش وقته يافاروق .. أمال حماده ابنك ف ?
فرحة:
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سرح العائم استعدادا لعرضها خالل أبريل القادم إنتاج مسرح الشباب. سرحى سامح بسيونى يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «يوليوس قيصر» با > اخملرج ا

الوحش والقاهرة اجلميلة

د. محمد زعيمة

رؤية سياسية مبتورة. . تفتقر إلى اجلمال

االبتـهاالت الـتى اسـتخـدمـها الـعرض
وجـاءت من أفـضل حلـظـات الـعـرض

توفيقًا إخراجيًا.
كــــــــذلـك عـالء حــــــــسـن فـى دور االبن
ـــشـــوه وهـــو قــد جنـى من مـــشـــكـــلــة ا
الــــصــــوت واســـتــــطــــاع أن يــــعـــبــــر عن
ـا يـتعـدى كـونهـا مـجرد الـشخـصـية 
شـخص مـشـوه إلى شـخـصـيـة رمـزيـة
لـــــلــــــوحـش الـــــســــــاعـى إلى إخــــــضـــــاع
اجلـمــيـع لـســيــطــرته نــظــرًا المــتالكه
ـــال. فــاســـتــطـــاع أن يــحـــدد ويــؤكــد ا
على التفسير السياسى واالجتماعى
لــلــمـخــرج وهى الــنــقــطـة األســاســيـة
الـتى سعى إلـيـها اخملـرج فى الـعرض
وشـغــلت تـفــكـيـره وإن جــاءت الـرؤيـة

مبتورة تفتقر إلى اجلمال.

الستمرار اإلضاءة على اخلشبة.

أما عـنـاصر الـتـمثـيل فـهنـاك مـشكـلة
ــمـثــلـ يـؤدون حـقــيـقـيــة أن مـعــظم ا
بــطــريـقــة الــفــيـديــو. ولــيس بـطــريــقـة
سـرح األمـر الـذى جعل الـكـثـير من ا
الـكـلــمـات غـيـر واضح ومع ذلك بـرز
ـمــثــلــ بــالــقـدرة عــلى الــعـديــد مـن ا
األداء االنــــفــــعـــالـى بـــتــــمــــكن خــــاصـــة
مرفت مـكاوى الـتى أدت دور األرملة
واستـطاعت الـتعـبيـر عن أحاسـيسـها
والتـحكم فـى انفـعاالتهـا بل والـفكاك
من مـأزق الـصوت الـضعـيف.. كذلك
جاء أداء سمير عزمى  –طالب قسم
الـدراما  –مشـعًا بـالبـهجـة والتـلقـائية
والــبـــســاطــة والـــقــدرة عـــلى الــتـــلــوين
الــصــوتـى إضــافــة إلـى مــوهـــبــته فى

شكلة تكمن بد منهـا وأعتقد أن ا
ــصــمم فـى طــلــبــات اخملــرج لــكن ا
لم يــبـــحث فـــيــمـــا بـــعــد الـــطــلـــبــات
يــضــعـــهــا فى ســيــاقـــهــا اجلــمــالى لــ
ــكن جتــاوزهــا فــيــمــا وهـى أمــور 

بعد.
كـــــذلـك جـــــاء إصـــــرار اخملــــــرج عـــــلى
اسـتـخـراج كــامـيـرا فــيـديـو لـلــتـصـويـر
ـــبـــاشـــر لــــلـــحـــظـــات خـــاصـــة احلى ا
مــجـرد تــزيــد فــهــو يــســعى إلـى إبـراز
انـفـعـاالت الـشـخـصيـة لـيـمـزج مـا ب
ـســرح وأســلــوب الـســيــنــمـا أســلــوب ا
الــــتـى تــــســـــتــــطـــــيع الـــــتــــركـــــيــــز عـــــلى
االنـــفـــعـــاالت الـــدقـــيـــقـــة خـــاصـــة فى
مالمـح الــوجه وقـــد جنح اخملــرج فى
ذلك لـكـنـهـا لم تـضف كـثـيـرًا خـاصة
وأن الـــشــاشـــة الـــتى الـــتـــهـــمت وسط
ــســـرح لم تـــظـــهــر الـــصـــورة بـــشــكل ا
واضح فى كثيـر من اللحظـات نتيجة

الـــبـــلـــد.. وهـــو مـــوضـــوع جـــديــد ال
رتـــــبط بـــــنـــــفس الـــــســـــيــــاق األول يـــــ
والــــــواضـح أن الــــــســـــــبب هـــــــو ذلك
التفكيك وإعادة الترتيب التى قام
بــهـا اخملــرج ولـعل ديــكـور الــعـرض
الــذى صـمــمه مــعــتــز الــغـالـى يـأتى
ليكمل مـنظومة التفكك والتشتيت
فهـو من جـهة الـشـكل غيـر جـمالى
ـضمـون ال يـطرح أكـثر ومن جـهة ا
ـكـان الذى تـدور فـيه من حتـديـد ا
نـزل وبه البار األحداث.. فنـجد ا
فـى الــــــيــــــمــــــ وبـــــانــــــوه فـى عــــــمق
يــسـار وكــأنه مــشــربــيــة وكـراسى الــ
غـريـبـة كـل ذلك يـشـعـرنــا بـالـتـشـوه
يـب الـــتى تــــفـــتـــقـــر وتـــعــــدد األســـالـــ
لـلـوحدة والـتى تـؤدى إلى اجلـمال.
قــــد نـــــعـــــذر مـــــهــــنـــــدس الـــــديـــــكــــور
بـاعـتبـاره طـالـبًا مـازال فى مـرحـلة
جتارب وتـعـلم لـكنـهـا مالحـظات ال

ــعـــهــد ضــمن فـــعـــالــيـــات مــهـــرجـــان ا
ـسـرحــيـة لـلــمـسـرح الــعـالى لـلــفـنــون ا
الــــعــــربـى (زكى طـــــلــــيــــمـــــات) قــــدمت
مـــــســـــرحـــــيــــــة "الـــــوحش والـــــقـــــاهـــــرة
اجلـــمـــيـــلـــة" تـــألـــيـف عـــبـــد الـــلـــطـــيف
دربـالة وإخـراج محـمد عالم بـطولة
ميرفت مـكاوى سمير عزمى  عالء
حــسن مــصـطــفـى الـدوكـى إبـراهــيم
سـعيـد. سـينـوغـرافيـا مـعتـزل الـغالى
إضـــاءة أحـــمـــد الـــدبـــيـــكى رقـــصـــات

أحمد فؤاد.

والــعــرض يـــعــتــمــد عـــلى نص دربــالــة
الــذى قـام اخملــرج بــتــفــكــيــكـه وإعـادة
تــرتــيب بــعض مــشــاهــده األمــر الـذى
أدى إلى اإلخـالل بـــالـــبـــنـــاء الـــدرامى
فـجـاء بنـاء الـعـرض مفـكـكـا وأثر ذلك
على طبـيعة العرض وخاصة إيقاعه
ـشاهـد جعل حـيث إن إعادة تـرتيب ا
الـعــرض يـبـدو كـجـزأين اجلـزء األول
يــقـدم مــجـمــوعـة مــعـلــومـات وإيــقـاعًـا
ــلالً واجلــزء الــثــانى تــتــكـرر رتــيــبــاً 
ــعـلـومـات الـسـابـقـة فـيه الـعـديـد من ا
ـــلل بـــيــنـــمـــا غــاب ـــا يــؤكـــد عـــلى ا
عنصر الـتشويق نتيـجة لتقد بعض
ـــعــــلـــومــــات الـــتى كــــشـــفـت الـــلــــعـــبـــة ا

سرحية وكشفت األحداث. ا

أيــضًــا نــدرك مــنــذ الــبــدايــة ســذاجـة
ــوضـوع حـيث الـعالقـة الـغـريـبـة بـ ا
األرمــلــة وبــ احملــامى لــنــكـتــشف أن
األرملة خانت زوجها وحملت سفاحًا
وأن الزوج لم يكن ينجب فهو مصاب
بــالـعــقم وأنـه كـان يــدرك ذلك فــقـد
أوصـى بـــثـــروته الــــضـــخـــمـــة جلـــهـــات
خــيـريـة لــيـحــرم الـزوجـة اخلــائـنـة من
ـــيـــراث. وهـــنــا يـــكـــون دور احملـــامى ا
الـذى يــسـاوم الــزوجـة لــيـحــصل عـلى
نـــصـــيب مـن الـــثـــروة وتـــبـــدأ الـــلـــعـــبـــة

سرحية. ا
والــــغــــريب فى األمــــر أن يــــكــــون ذلك
مــحـــاولـــة إلبــراز صـــورة الــقـــاهــرة أو
صــــورة مــــصــــر عـــلـى أن مــــا يــــحـــدث
يـرتبـط ارتبـاطًا وثـيـقًا بـالـقاهـرة فأى
خط درامى يشـير إلى ذلك. الواضح
تـــفــكـــيك الــعـــرض وتـــداخل األمــكـــنــة
حـيث جنــد ذلك فى مـشـاهـد عـديـدة
مثـل مشـهـد الـرقص وكـأنه فى مـكان
ــــــــنـــــــزل الـــــــذى دارت آخــــــــر غـــــــيـــــــر ا

األحداث فيه.
وفى اجلزء الـثانى الذى يصل فيه
شوه أو ابن الوحش وهـو الطـفل ا
ـــتـــلك الـــســـفـــاح الـــذى عـــاد وهــو 
يــــســــيـــــطــــر عــــلى ــــال والــــثـــــروة لــــ ا

مثل  معظم ا
يؤدون أدوارهم
بطريقة

«الفيديو»

الديكور أكمل
منظومة التفكك
والتشتيت

شاهد  تفكيك ا
وإعادة ترتيبها أخل
بالبناء الدرامى

 تفكيك النص

 صورة القاهرة

 عناصر التمثيل

قال ايه بتلوث البيئه.
عبده:

الــراجل يــاولــداه عــقــله ضــرب .. قــعــد فى جــامع الــســوق مــاخــرجش مــنه
وساب دقنه تسرح زى ماهى عاوزة .. بعدها بشويه ايام ....

أبونعمة:
لـقـينـاه خـارج م اجلامع وعـلى الـفاخـوره طـوالى وهات يـاهـدد حلد مـاجاب
عــالــيــهــا واطــيــهــا والــبــضــاعه قــام فــيــهــا دش وتــكــســيــر .. الــقــلل واالزيــار

والطواجن 
فارس:

وراح تانى يوم بانى حواليها سور وقلبها زاوية يصلى فيها لوحده .
فاروق:

بعد يـوم تالته لقـيناه ال حطب الـبلد وقـام ناطط واقف وسطيه ودلق
حواليه لترين جاز .

عبده:
وهتـف بعلـو صوته : احلاضـر يعلم الـغايب .. إن نبى الـله كاكا لن تـمسسه
الــنـار بــســوء وخـرج عــلـبــة الـكــبـريـت وشط مـنــهـا عــود وقــام مـلــقـحه وسط
احلطب قـامت عينـيه سحت وقـعد يـترج ويـقول : يـانار كـونى بردا وسالما

على كاكا مسكت النار فى جالبيته والمؤاخذه لباسه راخر .
الشيخ:

ياساتر استر يارب .
فاروق:

شوفـنا كده هجمنا كلـنا إيد واحده وشلناه بالعـافيه قعد يفلفص ويتف فى
عجزه ياكفره ياوالد الكلب ? وشنا ويقول : حرمتونى ليه من ا

الشيخ:
الحول وال قوة إال بالله .

عبده:
الراجل الكافر فاكر نفسه سيدنا ابراهيم عليه السالم .

الشيخ:
ماتقلش على حد كافر ياسطى عبده .. ربك عالم بأسراره .

عبده:
الله .. هو مش سيدنا النبى آخر األنبيا .. والنسيت دى راخرة ?

الشيخ:
كن دى كرامه? الله . مش 

عبده:
ماحتـطش نـفـسك فـوق راسـنا وتـقـعـد تـفـتى فيـهـا هى نـاقـصـاك انت راخر
يـاشــيخ سـعــدون .. اإلفـتــا بـقت زيــطه والـواحــد مـابـقــاش عـارف راسه من

رجليه
فارس:

حالك من حالنا وال انت مش حـصرى وراحت عليك راخر .. إيه هاتسيب
شغلتك وتفتى ?

فاروق:
احلصير البلستيك قضى عليه وعقله شت زى كاكا .

فرحة:
تعالى هنا ياسعدون وسيبك من السكارى دول .

عبده:
وكيت ? إيه .. ماسمعتش عن ا

الشيخ:
ساجد مش هاتستغنى عن احلصر ياقلل . ربنا يعمر ا

( يـضحـكـون جمـيـعا بـينـمـا فرحـة تـقدم له مـشـروبا آخـر .. يـرتشـفه مرة

أول مرة تسأل عليه .
الشيخ:

عاوزه فى موضوع كده .
فرحة :

ناوى على اجلواز ?
الشيخ:

وكوم اللحم اللى ورايا ?
فرحة:

البركه فى عمهم .. هو انت ليك فيهم حاجه ?
الشيخ:

على رأيك .. عاوزه فى جوازة تانيه.
فرحة:

خير .. م ? 
الشيخ:

الواد حموده .
فرحة:

االخرس ? وانت داخلك إيه ?
الشيخ :

وضوع . علم عثمان كلفنى  ا
فرحة:

ره دى ? هم .. كنت ف ا شويه ويطب علينا .. ا
الشيخ:

بالد الله واسعه .
أبونعمة:

وحياة والدك انت وحشتنا .. تعال آنسنا شويه (يشده إليهم)
عبده:

نورتنا ?
الشيخ:

إزيك ياحالق الغبره ?
عبده:

يعنى ماسألتش عن اصحابنا الغايب .
الشيخ:

لسه عارف من فرحه .. البقيه فى حياتكم فى عز الدين .
عبده:

وماعرفتش اللى حصل لكاكا الفخرانى .?
الشيخ:

صحيح .. كنتم سته .. إيه اللى حصل لكاكا راخر ?
فارس:

ستشفى .. فيه روح وفينا روح . ربنا يلطف به . أهو فى ا
الشيخ:

ياراجل .. إشتغل تمرجى ?
فاروق:

عنده غرغرينا فى رجليه اجلوز .
الشيخ:

الحول وال قوة إال بالله .
عبده:

عـــنـــد يـــاســـيـــدى مـــاســـوقه وقـف والـــنـــاس اتـــلـــهت فى شـــغـل الـــبالســـتـــيك
والفاخوره ماعدش يبان لها نار جت احلكومة قفلتها .

فارس:

واحدة )
الشيخ:

حى .
فرحة:

زه. إجمد امال. رايح ف ? أقعد دوق ا
الشيخ:

عندى مشاوير كتير النهارده وخايف من ريحة البصل .
فرحة:

ره ياحلو . تبقى رايح 
الشيخ:

الواحد يادوب صالب طوله .
فرحة:

الدهن فى العتاقى .
الشيخ:

أهو كالم بنصبر بيه نفسنا .
فرحة:

(تسمع وقع أقدام) أقعد .. أهو الباشا وصل .
حمادة:

إزيك يامه ? مساء اخلير ياشيخ سعدون .
الشيخ:

مساء الورد ياورد .
(يحتضنه ويطبطب عليه)

الشيخ:
صالة النبى أحسن .. تعالى .. عاوزك فى كلمت .

حمادة:
خير .. عن إذنك يامه .

ناضد ويجلسان قبالة بعضهما البعض ) (الشيخ يأخذه نحو إحدى ا
الشيخ:

بص ياسيدى .. عاوزينك فى شغالنه كده ليلة اخلميس .
حماده:

يوه .. واشمعنى ليلة اخلميس .
الشيخ:

وفيها إيه يعنى ?
حمادة:

بس انا محجوز اخلميس .
الشيخ:

دفعوا لك ?
حمادة:

أخدت عربون .
الشيخ:

إرمى لهم العربون وهانديك بداله عشره.
حمادة:

إيه .. فرح ?
الشيخ:

بالعربى أل .
حمادة:

نـهـار اسـود يـفـتح الـلـه يـاشـيخ سـعـدون .. حـد قـال لك عـلى بـاعـمل حـاجه
غــيـر أفــراح .. آه . يـكــون فى عـلــمك انــا مـابــاعـمــلش حــاجه خـالص غــيـر

أفراح . آه .
الشيخ:

مانا عارف ياسيدى هو انا قلت لك حاجه غير كده ياحماده ?
حمادة:

باحسب .. يكون عقلك راح كده وال كده .. أمال عاوزنى فى إيه ?
الشيخ:

شوية تمثيل كده .
حمادة:

تمثيل ازاى يعنى .. هو انا عمرى مثلت ?
الشيخ:

ره دى بقى عاوزينك تمثل . ا
حمادة:

برضه مش  فاهم .
الشيخ:

أفهمك ياسيدى ... 
(تخفت اإلضـاءة علـيهمـا بيـنما يـتحـدثان بصـوت غير مـسمـوع  تسقط

اإلضاءة على الزبائن)
فاروق:

بيقولك واحد بلدياتنا قتل امه امبارح .
فارس:

إشمعنى ?
فاروق:

شافها بتخونه مع ابوه .
عبده:

بيقولك واحد زى حالتنا جه يقعد على قهوه ..
أبونعمة:

ه. قعد على شاى .. قد
عبده:

أل لقاها على ميه بارده.
(يضحكون جميعا بينما ينتقل الضوء على اآلخرين)

حمادة:

عرض القاهرة للكتاب. نعم تشارك اليوم فى ندوة اإلبداع وثقافة الهامش  سرحية رشا عبد ا > الكاتبة ا
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> إن بـــروك مـــا زال يــــجـــرب ويـــكـــتب ويـــخـــرج مع فـــرقـــته
ــتـعـددة األعـراق الــتى ال تـسـتــهـدف حتـقـيق أى ــسـرحـيـة ا ا

ربح.. هل كانت لندن قادرة على إعطائه ذلك?

سرحي جريدة كل ا

26 من يناير2009  العدد 81

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ا > مـهارة ويـسكر فى اسـتخدام الـلهجـات احملليـة ال تعد عـنصراً شـكليـاً أو جمالـياً وإ
هـى عنصر ناجم عن اختيار سياسى يستهـدف جتاوز اإلحساس بالدونية عند الطبقات
الـتى تستخـدمها باعـتبارها لـغة قادرة على الـتعبيـر الدرامى شأنهـا فى ذلك شأن اللغة

الفصحى.

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

26 من   يناير 2009 العدد 81

> كر عبد العزيز يقوم حاليا بوضع موسيقى مسرحية «القرد كثيف الشعر» للمخرج جمال ياقوت وإنتاج فرقة قصر التذوق باإلسكندرية.
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روميو وجولييت
 على الطريقة النمساوية
طرقة احلداثة وهوى بها أمسك اخملرج 

على عنق النص الكالسيكى

ثـمـانــيـة أمـتـار تــقـريـبـا فــهى بـرجـ يـلـتــقـيـان من أعـلى
مـنـصـة من اخلــشب الـغـامق الـذى يـحـمل عـبق الـعـصـر
بـنى وهبط كثيرا وسط فراغ قاحل مقابل صعد هذا ا
أنــقـاض الــكـاتــدرائــيـة فى حــالـة تــنــافـر مــا بـ الــطـراز
ـــبـــنـى  أقـــيـــمـت احلـــفـــلـــة و ومــــحـــيـــطـه فـــفى هــــذا ا
الــتــعــارف فى مــنــاخ يــخــيم عــلــيه احلــذر لــنــشــوء احلب
ـــوت فى انـــتـــظـــاره فى الـــنـــهـــايــة اخلــالـــدالـــذى وجـــد ا
فـمـشهـد الـشرفـة الـشهـير نـفـذه اخملرج بـبـراعه فأوقف
ــبــنـى من بــطن جــولــيـــيت فى الـــشــرفــة أثـــنــاء صــعـــود ا
اخلشبـة وحاول روميـو اإلمساك بالـشرفة ولـكنه يفشل
ـبـنى لـيتم وكـان هـذا فى وجـود مالك التـاريخ ويـرتـفع ا
مشهد الـشرفة ومنـولوجه الشهيـر الشديد الـرومانسية
والـذى إخـتـفت فـيـة شخـصـيـة روح الـتـاريخ ويـتم الزواج
واكبة والتعاهد فى مشاهـد طقسية شديدة الداللة و
ــســاعـدة الــقس ودفـع احلـدث شــخــصـيــة روح الــتــاريخ 
ــا يـلى فــبـعـد الــنـفى وجتــرع جـولـيــيت تـركــيـبـة ومـنـذرة 
الــصـيـدلـى احـتـسى هــوأيـضـا  – الـقس - بـاقى الـكـأس
وكـأنه كــأس اخلــمـر فــهـو فى غــيـبــوبــة دائـمــا لـيــسـقط
ــا أضــاع فــرصــة إرســال الــرســول إلى فــاقــد الــوعى 
رومـيـو وهـنـا بـرع هـارتـمـان فى إخـراج مـشـهـد الـرجـوع
فى مـشاهـد جـسـدت الـقسـوة وكـانت صـادمـة للـمـتـلقى
مـوقـعـة فى حـيـرة الـتــفـسـيـر ومـراوغـة الـتـأويل فــبـرقت
السـماء ورعـدت وأمطـرت جثـثا مـتقـطعـة عاكـسة حـالة
وت األسود الذى أضافه صـاحبة مالك ا الطاعون و
ـنطـقـة من احلـدث. حول هـارتـمان هـارتمـان فى هـذه ا
ـسرح إلى صـحراء قـاحلة عبـره روميـو بصـعوبـة للكم ا
ـــتــنــاثــرة فــقــد كــانت الـــكــثــيف مـن الــقــطع الـــبــشــريــة ا
مــحـذرات قــدريــة لـتــكـمل األحــداث إلى الــنـهــايـة وهــنـا
يــضـيف هــارتــمـان مــشـهــدا بـعــد اكــتـشــاف رومـيــو مـوت
احلبـيـبة وقـتلـة نفـسه وقيـام جولـييت واكـتشـاف ما آلت
الك األسـود يصطحب روح إليه األحداث  جند فيه ا
الــتـاريخ ويــطـيــرا إلى أعـلـى صـاعــدين إلى الـســمـاء فى
إطار موسيقى شديد الـتعبيرية وأثناء ذلك يفيق القس
ــأســاة ويـدرك أنــة كـان الــسـبب أثــنـاء ذلك ويـكــتـشف ا
يـحـمل جـسـد جــولـيت فى مـشـهــد درامى عـنـيف وتـفـرد
مـالك الـتـاريخ ذراعـيـهــا بـتـقـيـة خـاصــة إضـافـيـة بـحـيث
إســتـطــالت مع ردائـهــا األبـيض لــتـصــنع مـســاحـة كــافـيـة
ـارة  يـسـيــرون فى مـديـنـة إلســقـاط سـيـنــمـائى لـبــعض ا
فـيـيـنـا فى عـصـرنا احلـديث فى حلـظـة تـعـلـو فـيـها ذروة
احلـــدث بـــشــكـل يــعـــطى االنـــطـــبــاع أن مـــاحـــدث ســوف
ـوت إلى أعلى ـالكان روح الـتاريخ وا يـتكـرر. ويصـعدا ا
مع أصوات هـستـيريـة .. فقـد أجنزا مـهمـتيـهما أوعلى
األصح  أجنـــزا رؤيــــة وتـــفـــســــيـــر اخملـــرج ســـبــــاســـتـــيـــان

هارتمان.

عــلـى مــســرح الــبــورج بــالــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فــيــيــنـا
عـرضت مسرحـية رومـيو وجولـييت لـلكاتب اإلجنـليزى
ـؤلف أحـداثـهـا ومـادتـهـا ولـيم شـكـسـبـيـر والـتى أخـذ ا
ـــة فى زمن األولــيـــة من الـــروايــات اإليـــطــالـــيــة الـــقــد
بـكر أيام انـتشار مرض الـطاعون الذى الرينـيسانس ا
اســـتـــشـــرى فى الـــبـالد فى ذلك الـــوقـت فـــشـــكل ولـــون
أحــداثــهــا بــوضــعــهــا زمــنــيــا فى أربــعــة أيــام كــان فــيــهـا
ــوت الــــتـــعــــارف الـــزواج الــصـــراع بـــ الــعـــائـــلــتـــ 
والـــتـــســــامح. وحـــتى الـــيـــوم تــــقـــدم رومـــيـــو وجـــولـــيـــيت
ــــوت بــــشــــكل قــــدرى. فــــفى كــــأســــطــــورة عن احلـب وا
تـنـاحـرت فيـرونـا تـأجـجت الكـراهـيـة بـ العـائـلـتـ ا
(كـابولـيت ومونـتـيجـيو ) هـذا الـعداء الـذى بدأ مـنذ أن
كـان رومـيو وجـولـييت طـفـل واسـتشـرى واسـتـمر إلى
أن الـتــقـيــا أثــنـاء حــفل وتـبــادال الــنـظــرات مـصــادفـةً و
بــنـــظــرة وحـــدت بـــ اإلثــنـــ فى آن واحـــد حلب كــان
بالـنسبـة لهم بـداية أقـدارهما وجـاءت قـوة السـماء بل
قدرهـا فـإحـتضـنت حـبهم ضـد كل قـوانـ عائـلـتيـهـما
ـتــنـاحـرتـ وبــعـد سـاعــات من عـقــد الـزواج أقــسـمـا ا
ـوت لــكن اخلالفـات احــتـدمت بـالــثـقـة والــوالء حـتى ا
حـاولة بـ منـاصرى الـعائـلتـ وانـدلع شجـار تطـور 
ــبــارزة والــتى انــتـهت رومــيــو تــهـدئــته ولــكــنه دفع ألى ا
ـيتاً فـضل ماركيـشيـو وكان اجلرح  بـطعن صديـقه ا
وإشتعل حـقد األحـزان وأججت الرغـبة فى الثـأرفقتل
ـوقف الـدرامى حيث أجـبر ابن عم جـولـيـيت لـيتـعـقـد ا
رومـيـو عـلى الـهروب إلى مـنـفـاه إلى أن قـرر كـابـولـيت
تـزويج ابنـتـة ألميـر القـريـة وبلغ احلـدث تـطور عـقدته
جوليـيت زوجة لرومـيو وكان على يـد صديقـهما القس
وقف بـتركيبة لـورانس والذى تفتق ذهنه إلنـقاذ هذا ا
عـقارا تتـجرعه جولـييت لـتغيب عـن الوعى وتفـيق بعد
ــوتــهــا  ,وتـــتم فــتــرة من األيـــام خالله يـــعــتــقــد األهـل 
مــــراسم الــــدفـن وأصــــبح عــــلـى األب لــــورانس أرســــال
ـــا دبــراه والـــذى الــذى عـــطــله رســـول يــخـــبــر رومـــيــو 
ـــا حــدث فــقــرر انـــتــشــار الـــطــاعــون وعــرف رومــيــو 
ـوتهـا ويـقتل نـفسه ـقـبرة لـيفـجع  الـسـفر ذاهـبا إلى ا
شـهد فهـما قد تـعاهدا وتفيق جـولييـت لتفـاجأ بهـذا ا
ـوت وتـطـعن نـفـسـهـا لـيـلـتـقى احلب عـلى احلب حــتى ا
ـــوت وعــلى رأسـى جــثــتـى الــعـــاشــقــ يـــتم الــتـــقــابل وا

والتصالح ونبذ اخلالفات.
ـسـرحـيـة إن هـارتـمــان سـبـاسـتـيـان  (1968) بـإخـراجـة 
أشـهـر عـاشـقـ فى الـدرامـا دخل بـهـا الـتـاريخ وفرض
ـــيــ إذ رفض نـــفــسه عـــلى خـــريــطـــة اخملــرجــ الـــعــا
فـأعمل مـبـدئـيــا االلـتـزام بـالـنص األصـلـى لـشـكـسـبـيـر ,
سـرحـيـة الـتى تـنـتـمى لـتـكـنيك فـيـهـا خـيـاله وتـقـنـيـاته ا
"أنـتـونــان أرتـو" (مـسـرح الـقـسـوه)  والــذى يـعـتـمـد عـلى
تـكـنيـك الصـدمـة والـتـخـلص من اإلحـسـاس الـفـطرى .
ـناظر( يورجن بيـكمان ) الذى أبدع وبـشراكة مصمم ا
فـيـرونـا األســطـوريـة عـلى خـشـبــة مـسـرح الـبـورج حـيث

بـكر ولكننى أصبت الثـالث عشر عصر الـرينيسانس ا
بالـدهشـة عنـدما فـتح الـستـار وأدركت أننى أمـام رؤية
مـعـاصـرة لـعـمل كالسـيـكى فـقـد كـانت اخلـشـبـة فـارغة
ــرتــفـعــة تــسـبح فى إال من أطالل كــاتـدرايــة لــيـسـت بـا
الـضباب ومجموعـة من األشجار على اليـم وخلفية
ــا زرقــاء فى لــيل مـــحــاق اليــظــهــرفـــيه ضــوء قــمــر وإ
تـضـيـئه على  – اسـتحـياء - جنـوم بـعيـدة وكأن مـصمم
ـنـاظـر البـارع " يـورج بـكـمـان " يـحـاكى إحـدى لـوحات ا
ـبـانى الـتـاريـخـيـة . جـويـا فى مـحـيـط يـكـاد يـخـلـو من ا
إمـتـدت اخلـشـبـة نـاحـيـة اجلـمـهـورفى مـقـاربـة مـنـهـا له
سرح الـبورج بعدا آخر. لـتضيف إلى العمق الـفراغى 
فـى هــذا الـــفـــراع انــطـــلـــقت صـــرخــات مـــدويـــة زلــزلت
بـتكرة فى الفراغ وكـأنهـا نذير شـؤم إنهـا الشـخصيـة ا
الــنص "روح الــتــاريخ" فــقــد قــامت من بــ كــومــة عـلى
ـسـرح وكــأنـهـا نـتــاج تـنـقــيب حـفـريه تــاريـخـيـة جــانب ا
ـسـرح  بـعض من أتـبـاع الـعـائـلـتـ يـلـتـفـون وفى عـمق ا
حــول راكـيـة نــار لـلـتـدفــئـة وفـجــأة إشـتـد الــنـقـاش وبـدأ
. الـــعـــرااك لــــيـــعـــكس حـــالـــة اخلـالف بـــ الـــعـــائـــلـــتـــ
ـتــنـاحــرين لـنــكـتـشف أن وتـســتـديــر اخلـشـبــة لـتــقـرب ا
البس حـافـظت عـلـيـهـا تـاريـخـيـا عـلى غـيـر مـصـمـمـة ا
ـشـاهــدون من احـتــمـالـيــة أن تـكـون عــصـريـة مـاتــوقع ا
الحـظـة  أنـهـا لـم حتـاكى الـطـراز حـرفــيـا بل تـظـهـر وا
وكـــأنـــهـــا مــســـتـــعــارة مـن اخملــازن اإليـــطـــالــيـــة إال أنـــهــا
ــســرحـة بــحــيث تـعــطى روح الــطــراز وتـســهل حــركـة
مثل  هـنا نعرف أن هارتـمان فى هذا العـمل يضعنا ا
فى" حــالــة تـوجـه تـســوده فــكــرة رئــيــســيــة فــحــواهـا أن
ـثـل عـمــلــيــة إســتــنـارة تــاريخ تــطــور الــفــكــراإلنـســانـى 
مـطردة تتـنامى وتـتجدد بـل تسعى قـدما نـحواالمتالك
ـتــجـدد (عــبـر الـتــفـســيـر وإعـادة الــتـفــسـيـر) الــكـامل وا
اضى وتفاسيره ألسس الفكر وقواعده  فـهو يتجاوز ا
ــعــاصـرة من نــاحـيــة تــفــكـيـك الـنص . لــيـقــدم رؤيــته ا
وإضـافـاتــة بـاسـتـخــدامه "الـتالعب الـســاحـر بـأسـالـيب
ـــعــمـــاريـــة واســتـــخــدامـــهـــا خلــلق ــاضـى وتــقـــالـــيــده ا ا
مـفارقات وتـوريات بـصرية " تـدعم عمـله ويظـهر هذا
جـلـيـا فى مـشهـد مـنـزل مـونـتـيجـيـو وكـابـولـيت فى كـتـلة
مــعـمـاريــة بـاروكـيـه تـصـعــد من بـطن اخلــشـبـة بــإرتـفـاع
ســبـعــة أمــتــار عــلى األقل وســمك ثالثــة أمــتــاروعـرض

ـنـتشـر آنذاك سـيـطرت عـلـيهـا  آثـار مرض الـطـاعون ا
بانى فى صورة أطالل الكنيسة. رض على ا فعكس ا
و ابـــتــــكــــر اخملــــرج شــــخــــصـــيــــة "روح الــــتــــاريخ والــــتى
جـســدتــهـا  ( مــاريـا ســادل ) اسـتــحــضـرهــا من أسـرار
بـكـر وغمـوض العـصور الـوسطى عـصر الـرينـيسـاس ا
راقبة سير فـظهرت وكأنها الـقادمة من بطن التـاريخ 
األحـداث ومـنفـذة لـلـنـهايـة الـقـدرية  ,فـهى ال تروى وال
ـاءتـهـا صـرخـاتـها تـنــطق كـلـمـة بل كـانت نـظـراتـهـا إ
البسـها احلامـلة الثار الـطاعون ثم بهيـئتهـا التشـكيلـة 
الــتــخــلى عــنــهــا فـى مــنــاطق من احلــدث لــتــفــسح دورا
نــافــذاً ومـواكــبــاً - فى احلــدث - تــرافــقه الــرحـلــة من
ــوت أيــضــا أضــاف الــغــمــوض قــدر احلب إلى فـــعل ا
عــلى شـخــصـيــة "األب لـورانـس" الـصــديق الـرومــانـسى
الــتــاريـخـى لـلــمــحــبـ فــأظــهــره هـارتــمــان كــشـخــصــيـة
البس " مـوريتس مـوللر" بوهيـميـة وألبـسته مـصمـمة ا
ـنتـشر رض ا ثـوبا ديـنـيا خـشنـا بنى الـلـون علـية آثـار ا
ـمارسة الشعائر الدينية اضى فهو لم  يقم  وأتربة ا
ـــبــنى الــوحـــيــد الــذى خـــاصــة أن كــاتـــدرائــيــتـــة كــانت ا
اسـتــمـر طـوال الــعـرض فى اخلـلــفـيـة فى هــيـئـة أطالل
مــبـــنى ديــنى  فــقـــد كـــان يــحـــمل صــنـــاديق عـــقــاقـــيــره
وزجـاجـات شـرابه الـذى أدمـنه مع شـكـواه الـدائمـة من
ــعــدة بــالـــرغم من أنــة فى ذلـك الــوقت مــتــوجــا أالم ا
"كـأمـيراً لـلـعقـاقـيـر" إال أنه لم يعـالج نـفسـة واإلضـافة
الك ذو األجـنحة السوداء الكبيرة األخرى شخصية ا
والـــذى جـــاء مـن بـــطن األرض أثـــنـــاء عـــودة رومـــيـــومن
وت  وظل مالزمـا لـلحـدث حتى ـنـفى وكأنـة مالك ا ا
البـــســـهـــا الـــلـــحـــظـــة األخـــيـــرة فـــأخـــذ روح الـــتـــاريخ 
الـبيـضـاء وصـعـد إلى الـسـماء وسط مـوسـيـقى سـريـعة
وشديدة الـتوتر . إن هـذا العمل فـجر جدال كـبيرا ب
جرد عرضه وخاصة أنه أثر على العديد من النقاد 
الـطابـع الشـكـسـبـيرى لـلـعـمل حـتى أن هـنـاك من قال "
ـسـرحـيـته ـا فـعل هـارتـمـان  لـوكــان شـكـسـبـيـر يـعـلم 
لـــذهب إلـى قـــسم الـــشـــرطـــة وطـــالب بـــإغالق مـــســـرح

البورج .
ـــــســـــرح وفى ذهـــــنـى أنـــــنى ســـــأشـــــاهـــــد ذهـــــبت إلـى ا
مـســرحـيــة " رومـيــو وجــولـيــيت " فى زمــنـهــا الـتــاريـخى
óÑY øªMôdG óÑY .O√الـــذى يـــؤرخ له شـــكــســـبـــيـــر فى أواخـــر الــقـــرن الـــقــرن

كن يعمل فى حاجه. نهار اسود .. بس ده شرس قوى ياعم سعدون .و
الشيخ :

كلنا هانكون حواليك . وكل حاجه معمول حسابها .
حمادة:

رأيك كده يعنى?
الشيخ:

حط فى بطنك بطيخه صيفى .
حمادة:

طيب اهو الواحد يجرب التمثيل .
الشيخ:

يعنى موافق .. على بركة الله .
حمادة:

هاتدفعو كام ?
الشيخ:

اللى تؤمر بيه ياقمر .
حمادة:

آخد ميت حتت احلساب .
الشيخ:
ماشى .
حمادة:

إيجار الفستان والكوافير والكالم ده ماليش دعوة بيه .
الشيخ:

اتفقنا .. الصبح تكون كل حاجه عندك .. سالمو عليكو .
فرحة:

(تتقدم منهما) مالسه بدرى .
الشيخ:

يادوب .. خدى يافرحه.
فرحة:

عيب ياموالنا حسابك وصل .
الشيخ:

كتر خيرك يام حماده.
حمادة:

حساب الشيخ عندى يامه .
فرحة:

إيه ? اتفق معاك على فرح سقع ?
حمادة:
يعنى .
فرحة:

تعيش ياحبيبى وتمال الدنيا أفراح .
إظــــالم 

مشاهد سينما 
7م محل الترزى ليل/ داخلى

حــوده وزكى عــنــد الــتــرزى يـقــوم بــقــيــاس اجلــلــبــاب يــبـتــهج الــصــبى يــلف
اجللباب فى ورقة
صوت أغنيه شعبية

يعطيها حلوده ويهنئه .
قطـــع

8م محل أحذية ليل داخلى
زكى يجلس على األرض ليـقيس احلذاء حلوده ويشير حلوده. هل احلذاء

جيد ? يبتسم ويرفع إصبعه.
ـعـلم قام بـالدفع ويـقوم ـ حـودة يـحاول دفع احلـساب لـلصـبى فـيفـهمه أن ا

بوضع احلذاء فى شنطة ومعه اجللباب .
ـ يشكره حوده ويأخذ األشياء

ويخرج مبتهجا مازال صوت األغنيه موجودا
قطــع

ليل داخلى 9م   حجرة جديدة
ــعـلـم حلـوده مــفــروشـة جــيـدا ـ زكى يـشــعل ضــوء احلـجــرة الــتى أهــداهـا ا

حوده يتطلع فى الغرفة مذهوال.
ـ الكاميرا على وجهه .

حودة:
(صوت داخلى)

أكــنت تـنــتـظــر أكـثــر من هــذا? احـمــد الـله أنك تــبـدأ من الشىء. لـم تـوفـر
علم لم يتأخر عنك بشىء فلتكن بداية مع عروسك فى حياتك وا مليم
اجلــديـدة وبـجـهــدك وعـرقك . ويـكـفى أنـك سـتـعـيش حــيـاتك اخلـاصـة مع

زوجة وتفارق أيامك القاحلة التيتمضى بال أنيس .
ـ الكاميرا على وجه زكى احلزين الذى ينظر ألخيه

قطــع
اللوحة الثامنة

مثالت رتبة والتـى يغطى حوائطها الـعديد من صور ا ( حجـرة حمادة ا
مثل القدامى احلانات فى أفالم الستينيات ) وا

ـلـقـاط ـرآة ويـزجج حـواجــبه بـا ـسـك بـا ـ حـمـادة حتت بــقـعـة ضـوء وهـو 
البس الداخلية اخلاصة به. كن أن يجهز عددا من ا وبعدها 

حمادة:
(صـوته الداخلى) هـاقد جاءت الـفرصة أخـيرا ألبرز مـواهبى التـمثيـلية..
ثل مـثل الـكبار قـاموا  ـانع كل ا لـكن فى دور امرأة .. هذا صـحيح ماا
هذه األدوار.. عـلى الـكـسار مـثال فـعـلهـا .. فـعـلهـا أيـضـا إسمـاعـيل يـاس
وجــمـيــعـهم لــيـسـوا فى جــمـالى وال حـالوتى .. أكـيـد ســوف أجنح فى هـذه
ـــا جنـــحت وجتـــرأت روحك عـــلى خــوض الـــتـــمــثـــيـــلــيـــة.. جـــرب حــظك ر

ـسـرح .. وفـتـحـوا لك الـتــجـربـة مـرة أخـرى لـكن فى الـسـيـنـمـا أو حـتى فى ا
الباب على مصراعيه أمام مواهبك التى لم تستغل بعد .

ا يجعل حمادة ينتفض ويخبىء مالبسه بسرعة ) (فجأة يطرق الباب 
حمادة:

أيوه .. أيوه .. يوه .
منعم:

يااخينا النهار خلص .. إصحى .
حمادة:
م ? 

ص منعم:
أنا منعم .

حمادة:
 إسم الله .. م منعم ده ?

ص منعم:
افتح وانا اقولك (يطرق ثانية)

حمادة:
ا تقول األول . مش هاافتح غير 

ص منعم:
أقولك وال تزعلش ?

حماده:
أل لو قلت هازعل . الله يطولك ياروح  (يفتح الباب)

منعم:
إيه مش عاوز تفتح ليه ? بتعمل إيه ?

حمادة:
نعم ? قلت لى م حضرتك .

منعم:
منعم .

حمادة:
أيوه منعم .. م يعنى منعم ده ?

منعم:
علم عثمان . (يغمز بعينه) منعم الكوافير من طرف ا

حمادة:
الله ماتتلم شويه وخليك بعيد .

منعم:
مش قوى كده .

حمادة:
وضوع دوغرى ياتورينى عرض كتافك  خش فى ا

منعم:
علم عثمان وجاى اشوف شغلى .. جاهزه ياأبله ? ماقلت لك تبع ا

حمادة:
قلت لك اتلم انا مش عاوز قله أدب .

منعم:
المؤاخذه ياأستاذ .

حمادة:
جاى بدرى ليه ? أنا ماحلقتش أعمل حاجه.

منعم:
أنا هاعملك كل حاجه . هه .. نعمل هنا والتيجى عندى أحسن?

حمادة:
عندك ف ياراجل ? 

منعم:

ستقلة تقوم حاليا باإلعداد لتقد مسرحية «احملكمة» عن مسرحية «بالعربى الفصيح» للمؤلف لين الرملى وإخراج إسماعيل جمال. > فرقة حلم ا
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> ولـد بنـتر فى أحـد األحيـاء الفـقيـرة فى شرقى لـندن وقـد عانى فى
ـا عـانـاه صـبـيـة األقـلـيـات الـعـرقـيـة الـوافـدة إلى إجنـلـتـرا مع صـبـاه 

ى. ية الثانية فى األفق العا جتمع سحب احلرب العا

سرحي جريدة كل ا

26 من يناير2009  العدد 81

فى  الكوافير .
حمادة:

إنت إيه رأيك .?
منعم:

ــعـلـم قـال الــزفـة هــاتـطــلع من هــنـا .. وكــلـهم أنـا مــعـايــا عـدة شــغل هــنـا وا
زمانهم جاي .

حمادة:
ـعـلم يـيــجـوا فـ ? يــافـضـيــحـتى.. أل احـنــا مـااتـفــقـنــاش عـلى كـده .. هــو ا

بتاعك عاوز يفضحنى وال إيه .
منعم:

وانا إيش درانى ?
حمادة:

ا اشوف انا الشيخ سعدون هاتصرف معاه . طب 
منعم:

انا مش هااخلى حد يعرفك .. اطمن .
حمادة:

هنا .. هنا أمرنا لله .. نعمل هنا وخالص .
منعم:

طب مش تلبس األول ?
حمادة:

عن اإذنك ثـوانى .. مـنــعم . اوعى تـلـعب فى حــاجـة مش بـتـاعـتك .. أزعل
قوام ..

كياج  بـعد حلظة يخرج (يدخل حـجرة أخرى بينـما منعم يجـهز أدوات ا
حمادة مرتديا فستان الفرح)

منعم:
ياأرض اتهدى ماعليكى قدى .. إتمخطرى ياحلوه يازينه ..

حماده:
إيه ده ? إنت جاى تشتغل وال هانقضيه بصبصه ياجدع انت ?

منعم:
هانشتغل أحلى شغل بالصالة على النبى .. إتفصل ياقمر ..

حمادة:
نتصف) ها .. أنا قلت إيه ? (وهو يجلس على كر سى فى ا

( بعد حلظات نسمع ضوضاء باخلارج وهتافاً باسم حمادة )
حماده:

إيه ده ? يافضيحتى .
منعم:

أمال انت فاكر ايه ? البلد كلها جايه تبارك وتهنى .
حمادة:

وليه ده كله ?
منعم:

علم كده .. عاوزها ليله مفترجه. مزاج ا
حمادة:

أل أنا منسحب من اللعبه دى .
منعم:

عيب .. انت واخد عربون محبه.
حماده:

ه .. هو انا لىَّ غير سمعتى ? طظ على اجلزمه القد
منعم:

علم وزعل الشيخ ? طب وخاطر ا
حمادة:

cyan magenta yellow black File: 12 -21�fl�˙��Æ˝�”�1
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عرض الكتاب. سرح» عنوان الندوة التى تديرها د. نهاد صليحة 12 ظهر اليوم  > «تأثير مسرح هارولد بنتر على ا
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> مـسـرحـيـة «مـن الرمـاد إلـى الـرمـاد» (الـتى أخـرجـهـا بـنـتر بـنـفـسـه عام 1996) تـعـطى
فـرصة جـيدة إلظهـار مدلـول ومدى الغـموض الذى نـشيـر إليه باعـتبـاره سمة أسـاسية

ة واحلديثة. سرحية القد فى أعماله ا

سرحي جريدة كل ا

26 من   يناير 2009 العدد 81
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 طالب جتارة
ع شمس
يخرجون
ألوف عن ا
ويقدمون
عرضا
متميزاً

«قابل للكسر».. 
الهامش الذى تفوق على ا

ــسـرحى "قــابل لـلــكـسـر" لــفـريق الــتـمـثــيل بـكــلـيـة الـعـرض ا
ــهـــرجــان ـــركـــز األول  الــتـــجـــارة واحلــائـــز عـــلى جـــائــزة ا
االكتفـاء الذاتى بجـامعة عـ شمس والذى تـقرر من قبل
هـرجـان من تـألـيف الـشاب اسـتـضـافـته "ضـمن" عـروض ا

"أحمد نبيل" إخراج الطالب "إسماعيل السيد".
وإذا كــان من شـــاهــد عــرض "احلب فـــوق هــضــبـــة الــهــرم"
يـشـعر كـمن سـار فى الـصـحراء  – صـحـراء الـهرم مـثالً –
فى عـز الـنـهـار فـضل الـطــريق وهـاجـمـته عـواصف رمـلـيـة
فـغــبـرت مالبـسه وجــسـده وشـعـره وشــوشت رؤيـته ودخـلت
الـرمـال إلى حـلـقه فـجـأر بــالـصـراخ وصـار تـيـهه مـثل تـيه
"عنتـرة" فى صحـراء العرب فـإن من يشاهـد عرض "قابل
لــلـــكــســر" بـــعــد كل هـــذا يــبــدو كـــمن ارتــاح من كـل الــعــنــاء
والـــضالل الــلـــذين القــاهـــمــا وهـــدأ كل مــا حـــوله وقــادته
قـــدمـــاه نـــحـــو أرض آمـــنـــة تـــكـــســـوهـــا اخلـــضـــرة واألزهـــار
وتغـمـرهـا الـظالل يـتخـلـلـهـا نـسيم رطـيب عـلـيل وتـتـرقرق
فـيـهـا الـيـنـابـيع فـغـسل جـسـده وعـينـيـه واستـبـدل مالبـسه
وبلل ريقه واسـتراح جالـسًا يتـناول من أطايب مـا قدم إليه

من طعام.
عـهد الـعالى فى "احلب فوق هـضبـة الهـرم" عرض طـلبـة ا
ـــســرحـــيـــة حــيث اإلســـهـــاب واإلمالل والــنـــزعــة لـــلــفـــنــون ا
الــفـرديــة واإلســراف فى االســتــظـرف  –لـدى بــعــضــهم –
وحيث كل شىء عشوائى ويحتاج إلى إعادة فلترة وترشيح
وتـــهــــذيب وإعـــادة تـــفـــكـــيـــر وفـــهـم لـــدى اجلـــمـــيع بـــدءًا من

اخملرج.
جتـــد فى "قــــابل لـــلـــكــــســـر" عـــرض الـــهــــواة االنـــضـــبـــاط
واإلمتـاع واجلمـاعيـة فى األداء واجلهـد اجلاد فى صورة

فنية منظمة رتبتها ع واعية حساسة.
سـرح التجارى فى "احلب فوق هضـبة الهـرم" تشعـر بأن ا
ـوت وسـيــكـون بـخــيـر وفى الـقــريب الـعـاجل يـنــبض لن 
ـفقـودة بفـضل وفـرة القـراب الـبشـرية سـيسـتـرد عافـيته ا
ــــقـــدمـــة لـه من كـــومــــيـــديـــانــــات بـــارعـــ فـى اســـتـــجالب ا
الـضـحـكـات الـشائـعـة وتـسـفـيه كل مـوضـوع جـاد والـتـغـطـية
عـلى كل مـحـاولـة جـادة من زمـيل لالجـتـهـاد بـاإلضـافة إلى

لفوفات. تشكيلة رائعة من الفتيات اللينات الفاتنات ا
ـــســـرح بــــخـــيـــر وأن فى "قــــابل لـــلــــكـــســـر" تــــشـــعـــر أن فـن ا
كـنها أن تعالج أكثر كن أن تكـون منضبطة  الكـوميديا 

القضايا جدية وأن تنفذ إليك برقة وإنسانية.
ــعــهــد الـعــالى "أحـمــد نــبــيل" طــالب بــقــسم الــســيــنــاريــو بــا
للسـينمـا له مسرحـيتـان: "قابل للـكسر" و "حـلوة شمـسنا"
حتــمـل أفــكـــار مــســـرحـــيــتـه بــذور هـــمـــوم إنــســـانـــيــة عـــامــة
ومــجــتـمــعــيــة مــصــريــة لــغــته رقــيـقــة رشــيــقــة مــرحــة لــهـا
ـاحة تـتـقدم تـأمالتـها الـرومـانـتيـكـية يـصـنع مـواقف ذكيـة 

باحلدث وتضيف اجلديد.
يـــعـــالج فى "قـــابل لـــلــكـــســر" مـــجـــتــمـع الــســـيــرك عـالقــاته
ــة وقـــصــصـه اإلنــشـــائـــيـــة حـــيث احلب واحلـــقـــد واجلـــر
والــهـرب من شــروط اجملـتــمع ويــنـفــذ إلى داخل الـســيـرك
عـن طــريق "مــاهــر" الــذى يــســمـى نــفــسه "مــيــمــو" يــتــقــدم
سرحية والتى "مـاهر" لالختبار لاللتـحاق بإحدى الفـرق ا
يـبـحث مـخـرجــهـا عن قـصـة جـديـدة يـقــدمـهـا بـفـرقـته عـلى
ـعـمورة" بـكل ـسـرح فـيـروى لـهم "مـاهـر" قـصـة سـيـرك "ا ا
مــا فـيـه ومع تـطــور األحــداث يـنــكــشف زيف "مــاهـر" وأنه
لـــيس "مـــيـــمـــو" احلـــقـــيـــقى تـــكـــشف هـــذا "سِـــحْـــر" العـــبــة
الــســيـرك الــتـى سـقـط أمـامــهــا "مــيــمــو" احلــقـيــقى واســمه
"مــحـمــود" مـيـتًــا فى حــفل زفـافه عــلـيــهـا أثــنـاء رقــصـة بـ
زمالئه ومحـبـيه ولم يـعـرف إن كان مـوته قـضـاء وقدرًا أم
بـفـعل فـاعل يـعـثـر مـخـرج الـفـرقـة عـلى بـغـيـته فـيـقـدم لـنـا

عمورة" ـستوحاة من قصة سيرك "ا مسرحيته اجلديدة ا
ـوسـيقى فى فى مـسـرحيـة صـامتـة تـعـتمـد عـلى الرقص وا
لـوحـات مـتـتـالـية مـفـسـرًا األحـداث من جـديـد وكـاشـفًا عن

شخصية القاتل من وجهة نظره فى كونه "نور" الساحر.
"إسـمــاعـيل الــسـيــد" الـطـالـب بـكـلــيـة الــتـجـارة قــدم عـرضًـا
أنيـقًا سـمعـيًا وبـصريًـا اعتـمد بـاألساس عـلى فراغ خـشبة
رونة لتحريك عدد سرح إلتاحة مساحـات كافية تكفل ا ا
ثل  –واالنتقـال من حالة الفرقة ثـليه الضخم  32 –
سـرحيـة حلالـة السـيرك وإدخـال وإخراج قـطع الديـكور ا
ـمـثـلـون أنـفـســهم عـلى خـلـفـيـة من الـتى يـقـوم بـتـغـيــيـرهـا ا
ستارة بانورامية ثابتة يتغير لونها بتغير اإلضاءة الساقطة
قـدم أسـلوب ـشـهـد ا علـيـهـا وفقًـا لـطبـيـعـة مكـان وحـالة ا

زكى ومرن. 
اخـتار الطـالب "مصـطفى الـوحش" موسـيقى الـعرض وكان
مـوفـقًا فـيـهـا بـاالعتـمـاد عـلى مـوتيـفـات مـرحة تـعـتـمـد على

آالت النفخ والدرامز خاصة فى مشاهد السيرك.
إضـاءة "مـحـمــد جـبـر" فى عـرض مـسـابــقـة اجلـامـعـة كـانت
مـوفـقة أكـثـر فى عـرض هـامش مـهـرجـان "زكى طـلـيـمات"

تشعر بوجود عدد من مصادر اإلضاءة معطلة.
خـطوط الـدرامـا كـانت كـثـيـرة ومـتـشـعـبـة وإن كـانت تـتجـمع
فى كـتـلـتـ أسـاسـيتـ كـتـلـة مـجـتـمع الـسـيـرك بـقـصـصـها
ـتداخلة فـيما بـينها تـعددة بتـعدد شخـوصه والعالقات ا ا
ـسـرحيـة فى تـدريـبـاتـهـا وحالـة انـتـظـارها وكـتـلـة الفـرقـة ا
وهذا ما لـعب علـيه العرض ابـتداء وأدى فى الثـلث األخير
من العرض إلى حدوث شىء من االضطراب والهبوط فى
إيـقـاع الـعـمل (عـنـدمـا انـفـرد "مـحـمـود  –مـيـمـو احلـقـيـقى"
ـونـولـوج مشـهـدى يصـف فيه كـيف ارتـدى الـقنـاع فـولدت
شــــخـــصـــيــــة "مـــيـــمــــو" االفـــتـــراضــــيـــة/ احلـــلـم فى آن تاله
مونـولوج مـشـهدى آخـر لشـخـصيـة "نور  –الـسـاحر" يـشرح
فـــيه فـــكــرة الـــســـحـــر ولـــعــبـــة اإلخـــفـــاء ثم إعـــادة اإلظـــهــار
The لـلـحصـول عـلى تـصـفـيق اجلـمـهـور (أصـداء من فـيلم

prestige).
ــا النـفـراد هـاتــ الـشـخــصـيـتـ والـهـبــوط الـذى حـدث إ
ــســاحــة خـاصــة فـى مـرحــلــة مــتــأخــرة من الــعــرض بــعـد
كن أن التـركـيـز عـلى الكـتـلـتـ الكـبـيـرت وهـى منـطـقـة 
حتـذف بــسـهــولـهــا (رغم جـمــالـهــا فى حـد ذاتــهـا) لــضـمـان
تـدفق الـعــمل أو يـتم تـرحـيـلــهـا لـيـبـدأ لـهـا فـتــعـطى تـنـبـيـهًـا
وتـنـويـرًا عـلى هـاتـ الـشـخـصـيـتـ الـوازنـتـ لـلـعـمل (كـفة

النقاء وكفة الغموض).
ــمـثـلـ طــويـلـة تـمــيـز مـنـهــا "لـبـيب عـزت" فى دور قـائـمـة ا
"شابلن" ورفيقه فى العرض "كر سامى" فى دور "بهلول"
ـثل ذو و "مــحــمــد مـدكــور" فى دور "نــور الــسـاحــر" وهــو 
ــسـرح و شــخـصــيـتـه مـتــمـيــزة ذات حـضــور عــلى خـشــبـة ا
"سـلــوى عـاطف" فـى دور "حـبـيــبـة" إمــكـانــاتـهــا جـيـدة وإن
ــا لــطــبــيــعـة شــاب أداءهــا لــلــجــمل شىء من الــغــنــائــيـة ر
ــمــيــز حتــتــاج لـــشىء من اجلــهــد لــتــجــاوز هــذه صــوتــهــا ا

النقطة.
ه عرض "قابل ـسرح العـربى بعـدم تقـد خـسر مهـرجان ا
للـكـسـر" ضمن فـعـاليـاته قـبل حـفل اخلتـام خـسر بـإتـاحته
الفرصـة  وتسـليـطه الضـوء  على مـ يحـتاج إلى مـراجعة
وتنقـيح وأسقط فى الظـالم الهامش الـذى أعطانـا بهجة
بعـد حسـرة وشعـورًا باالطـمئـنان بـأن شمـعة األمل الزالت

ية. مشتعلة بعيدًا.. بعيدًا عن األكاد

 جماعية
فى  األداء
وانضباط

يؤكد 
أن الهواة
قادمون

 مجتمع
السيرك
يطرح
تفاصيله
وعالقاته
تشابكة ا

حـلـمـك اآلن فـمم أنت خــائف أمن عـســر هـذه الـلــيـلـة ومــايـشـاع عــنـهـا ? آه
ـا كـان األمـر أقل اضـطـرابـا . فـلتـكن لـوكـنت عـرفت عـروسك من قـبل لـر
من تـكـون .. ألــيـست امــرأة كـأى امـرأة لــهـا مــالـهن وعــلـيـهــا مـاعـلـى جـمـيع
النـساء .. يكـفى أنها سـوف تغنـيك عن تربص شهـوتك التى جتعـلك تطيح

بكل شىء أمامك .. حتى صحتك ?
عبده:

(يخلع من عليه الفوطة) نعيما ياسى حوده .. إيه ? روحت ف ?
إظـــــالم

اللوحة احلادية عشرة
نظر السابق .. ) ( نفس ا

ـ حــوده يـنـظف الـشـعـر مـن عـلى جـسـده . يـدخل حـجــرته لـيـحـضـر مالبس
داخلية جديدة وعلى كتفه فوطة . يدخل احلمام .

ـ  نسمع صوت غنائه متداخال مع صوت أغنية شعبية معبرة .
ـ تـطل فـكـيـهـة من حـجـرتـهـا متـطـلـعـة إلى اخلـارج ثم تـخـرج من حـجـرتـها .

بينما يخرج يخرج حوده من احلمام . يتسمر أمامها .
فكيهة:
حوده .
حوده:

اذا لم تذهب معهم) (ينظر إليها متسائال 
فكيهة:

حوده (مترددة) أنا عاوزه أقولك على حاجه.
حوده:

(يشير لها متسائال عن زوجها)
فكيهة:

سى فكرى راح راخر مع الرجاله .. عشان يتفرج .
حوده:

اذا لم تذهب مع اجلميع " يشير لها 
فكيهة:

إسمع يابن الناس .. أنا عاوز اقولك على سر .
حوده:

(يشير لها فى بير)
فكيهة:

كن فكرى يطلقنى فيها .. وانت عارف انا السر ده لوطلع بره ياحوده 
ماليش حد فى البلـد دى .. يعنى زيك غريبه ومقطوعه من شجره وال
ورايـا والقدامى .. يعنى من اآلخـر هاتشرد فى الـشوارع .. وانت ماترضا

ليش البهدله.
حوده:

(متوجسا ال يفهم شيئا) 
فكيهة:

طب احلف .
حوده:

(يرفع يده ألعلى مشيرا لله)
(فكيـهة تسرح بـعض الوقت يلـمسها حـوده موجها وجـهها نحـوه فتمسك

يده)
حوده:

(يزداد توجسه ويطالبها بالكالم)
فكيهة:

علم عثمان هايعمل فيك مقلب يطلع من نافوخك . ا
حوده:

علم رجل جيد) (يشير لها أن ا
فكيهة:

ـعـلم راجل كــويس ? إنت غـلـبـان وعـلى نـيـاتك .. ورغم انك شـيـطـان لـكن ا
برضه غلبان ماتعرفش مال عيب ابن آدم .

أنا كنت موافق بس اخللق اللى بره لبشوا جسمى .
منعم:

سالمة جسمك .. إنساهم انت بس وركز فى الدور .
حمادة:

بس دول مـاعـندهـمش تـربـيه خـالص .. مش سـامع كالمـهم الـلى نازل زى
الدبش ?

منعم:
إنـسـاهم بـقى يـاحـمـاده واديـنى وشك .. هـارسـمك رسـمـه ماحـصـلـتش وال

ها حتصل .
حمادة: 

يوه مابالراحه على ياسمك ايه .. ماتتكاش قوى كده .
إظـــــالم 

اللوحة التاسعة
علم عثمان وزكى حتت بقعة ضوء ) (ا

علم: ا
زكى .. عاوزك تكون راجل .

زكى:
سرك فى بير يامعلم .

علم: ا
كن يصعب عليك كمان . أنا عارف انه أخوك ويعز عليك .. و

زكى:
إحنا رجالتك برضك يامعلم .

علم: ا
عاوز اديله درس يطلع من نافوخه 

زكى:
اللى تأمر بيه .. أنا خدامك .

علم : ا
إوعى تضعف وال حتن .. يبقى دبور وزن على خراب عشه .. فاهم?

زكى:
(فى انكسار واضح) اللى تأمر بيه يامعلم . 

علم ) (تخفت بقع الضوء ليبقى زكى وحيدا بينما يختفى ا
زكى:

(صوته الداخلى) أتمنى لو اختفيت .. لو انشقت األرض وبلعتنى .  
ـعـلم لم يـذكـر لى فـعـلـته وال ســبب غـضـبه عـلـيه .آه يـاأخى .. يـاابن أمى ا
وأبى .. أول مـرة أشـعر فـيـهـا أنك أخرس التـقـدر عـلى الـنطق .. لم أدرك
أبــدا أنك نــاقص هــكـذا .أول مــرة أشــعــر أنك أخــرس أبــكم وال تــسـمع ..
أعـيش معك كل هـذا العـمر وأتـعامل مـعك كفرد كـامل احلواس .. ذكى ..
ـلكون الـقدرة على الـسمع والكالم ـاحية من كـثيرين  اح بـل أكثر ذكاء و
.. البـلـد كله يـعلم شـيئـا أنت التعـلمه .. واجلـميع فـرح .. من أجل الفـرجة
ا ـا هنـاك ثأر بـيـنك وب اجلـميع .. هـل ألنك تعـرف أكثـر  فـقط . كأ

كان ينبغى يريدون جميعا االنتقام منك ???
إظـــــالم

اللوحة العاشرة
ـنـظـر األول .. حـوده مـســتـسـلم لـيـد عـبـده (فى سـاحـة الـبـيت .. نــفس ا

احلالق حتت بقعة ضوء)
حوده:

(صـوتـه الـداخـلى) مــاهـــذه الــرجــة الــتى جتـــتــاح بــدنك كــلـه ? هل بــســبب
توديعك للـمكان الذى عـشت فيه عمرك كـله مع أخ يحدنـو عليك ويرعاك
ـــا ألنك مــقــبل عـــلى دنــيــا غــامــضــة ــا .. ور بــعــد رحـــيل الــوالــدين ?  ر
ا أنت مقدم عليه ..  فلماذا تقلق ياولد السابقة لك معها وال خبرة لك 
من يــوم عـــشت عـــمــرك كــلـه تــســـعى إلــيـه وحتــلم به ? ألـم يــكن هـــذا حــلم
ـقـرفـة لـتـقـيم فى بـيت خـاص بك مع حـيـاتك أن تـخـرج من هـذه الــغـرفـة ا
زوجـة تـنـجب لك ذريـة تكـون سـنـدك وقـتـما يـغـدر بك الـزمن ? لـقـد حتقق

حوده:
(يعبر لها عن عدم فهمه ويحاول دخول احلجرة ال ستكمال مالبسه)

فكيهة:
ــكن يــعــمل خــيـر فى إنت رايـح فـ يــاهــبل ? إنت لــسه مــصــدق ان حـد 

الزمن ده من غير ماياخد تمنه ?
حوده:

(يشير لها أن تلخص) 
فكيهة:

عاوزنى يعنى اخلص فى الكالم واقولهالك خبط رزع كده ?
حوده:

(يهز رأسه باإليجاب)
فكيهة:

أنا هاقولك وأجرى على الله .
ينظر لها متضايقاً ومهددا بتركها "  حوده " :

فكيهة:
مستعجل قوى على قضاك ? إيه ماشوفتش حلمه فى عمرك .

حوده:
(صامتا فى غضب) 

فكيهة:
افـهم يـاحـوده انـهـم عـاوزين يـدخـلـوك عـلى حـمـاده ابن فـرحه .. مش عـلى

عروسه زى مانت فاهم .
حوده:

(ينظر لها غير مصدق) 
فكيهة:

طــبـعـا مش مــصـدق .. فـاكـران كل الــلى يـعـرفــوك يـقـدروا يــحـبـوك .. لـكن
مش فاهم ان الناس دى كلها ما يهمهاش شعور البنى آدم . 

حوده:
(فزعا يشير لها أن ال)

فكيهة:
صحف الشريف هو ده اللى عاوزين يعملوه فيك ..  طب وا

حوده:
(يشير لها هل اجلميع يعرف) 

فكيهة:
البلد كلها عارفه وملمومه هناك علشان تزفك وتضحك .

حوده:
(يشير لها على نفسه)

فكيهة:
أيوه .. إنت بس اللى ماتعرفش .

حوده:
(يشير لها وهل زكى يعلم)

فكيهة:
ــعــلم عـــثــمــان ده بــالــذات أول واحـــد يــعـــرف ومــوافق عــلـى كل حــاجـه .. ا

اشترى سكوته بشغله ولقمته .
حوده:

(يـذهل بـعض الوقت ثـم يصـرخ صـرخـة مـدوية) آه .. آه .ويـهـيج مـحـاوال
كسر كل مايقابله بينما فكيهة حتاول تهدئته.

فكيهة:
إهـدى يــاحــوده عــلــشــان خــاطــرى .. لـوحــد عــرف انى قــلـت لك مــاحـدش
هايـطـيـقـنى وال هـاقـدر اعـيش فى الـبلـد دى تـانى . هـايـكـون فـيهـا طالقى
يابـن النـاس وانت مـاتـرضـاش بـخـراب بـيتـى.. أنا مـالـيش حـد.. وسـاعـتـها
ماحـدش هـايرحـمنى عـلشـان خـرجت بره الـتمـثيـلـيه وما خـدتلـيش دور انا
راخره معـاهم والحتى فكـرى جوزى اللى واكـله معاه عيـش وملح وباخدمه
بـــعـــيـــنــــيـــا مش هـــايـــرحــــمـــنى . آه. مش انـــا بــــوظت عـــلـــيـــهـم فـــرحـــتـــهم ?.
وماخـليتهمش يتهنـوا بضحكهم عليك ? كـلهم عاوزين ياخدوا بتارهم منك
.. كـانوا فاكرين انك أقل مـنهم كلهم وانك انت الـناقص اللى فيهم .. بس
انت تـعرف كل حـاجه عنـهم وكاشف خـبايـاهم كلـهم .. كانـوا مسـتنـي لك
ـزعــوا بـيـهـا فى روحك وهم وقـعه عــلـشـان سـاعـتـهــا تـكـتـر سـكــاكـيـنـهم و 

فاكرين ان ليهم حق .
(تضم رأسه فى صدرها من شدة التعاطف)

حــوده .. إسـمـعـنى .. إنـت جـواك كـويس وكـلـك خـيـر وخـادم الـصــغـيـر قـبل
الكـبـيـر لـكن مـاحـدش بـيحـفظ اجلـمـيل .. أنـا عـارفـة انك عـمـرك ماأذيت
حد بخطرك .. لكن كلهم حرموك من حقك انك تبقى واحد زيهم ومنهم

. كل البلد فاكراك دابه خرسا .
حوده:

(يبكى) 
فكيهة:

ــكن دمــوعك تــنـزل عــيط يــاحــوده .. عـيـط وخـرج كـل الـهم الــلى جــواك 
ـكن دمـوعك تنـزل بـحر تـغـسـلك من همك ومـن كدب الـنـاس حوالـيك .. 
يـنـضف الــبـلـد بـالــلى فـيـهـا يـغــرقـهـا وربك قـادر يــخـلق نـاس تـانــيه نـضـيـفه
مـافيش فى قـلـوبهم غل .والحـقـد حلد .. حـتى لـوكان دابه خـرسـا.. عيط

ياحوده .. عيط . بس أمانه عليك ما تروح وتخليهم يضحكوا عليك.
(يخفت الضوء تدريجيا)

إظـــــالم 

عرض القاهرة الدولى للكتاب. > مسرحية «احلادثة» للكاتب أبو العال السالمونى يتم مناقشتها 11 صباح اليوم 
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> األحـداث عند بنتر ال تدور فى عالم مجرد أو خيالى أو حلمى وهى
ـات خـيـالــيـة قـد يـسـتـحـدثـهـا عـقل مـوتـور أو بــالـتـأكـيـد لـيـست تـهـو
عاش. كنة احلدوث فى الواقع اليومى ا مريض: أحداث بنتر دائما 

سرحي جريدة كل ا

26 من يناير2009  العدد 81
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. أثورات الشعبية تواصل حاليا جمع قواعد البيانات اخلاصة باألولياء والقدسي > إدارة أطلس ا
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ـيـة فى الـعـالم كـله وعـدد الـلـغات الـتى ـيـة وغـيـر أكـاد > إن مـا قـدم من دراسـات أكـاد
سرحيات تـرجمت إليهـا معظم مسـرحياته والبـلدان اخملتلـفة التى أنتـجت فيها هـذه ا
ى من سرحى العا ال تـدع مجاالً للشك فى أن بنتر هو ثانى اثنـ يحتالن قمة الهرم ا

الكتاب األحياء.
سرحي جريدة كل ا

26 من   يناير 2009 العدد 81
سرح سـرح التجارى مزدهرا فى لنـدن أو بالتحديد فى حى ا > عـلى صعيد آخر نرى ا
ــســارح الــتى تــعــرض جــمــيـع أنـواع ــســمـى «وست إنــد»: هــو حىّ حــافل بــا الــتــجــارى ا

سامرات. ا
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سرحي جريدة كل ا

26 من   يناير 2009 العدد 81

> الكاتب الصحفى والشاعر فتحى فرغلى صدر له مؤخراً ديوان «مشاهد» عن سلسلة أصوات أدبية.
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لـلجلوس على الـكرسى ولو مؤقتًـا لكي يستقى
ـديــر من نـفـس الـكــأس ولـكــنه ال يـصــر عـلى ا
كانه األول!. تكملة اللعبة فيعود مرة أخرى 
ـنوط به بل ـمارسـة دورة ا ويسـمح لـلمـديـر 
ـا ويــحــاول مــســاعــدته والــســمـاع آلرائـه إذ ر

ستقبل?! يتبدل احلال فى ا
لـتنتهى األحداث كـما بدأت بعد مـشهد ساخر
عن اســتــدعــاء كــبـــار كــتــاب الــدرامــا عــلى مــر
الـــعــصـــور لــكي يـــتم الــتـــحــقـــيق مـــعــهم بـــنــفس

الصورة الساخرة.
احلــدث هـنــا يــشــيــر لــفــتــرة تـاريــخــيــة مــعــيــنـة
عـاشتـهـا األوسـاط الـثـقـافـيـة إبـان الـسـتـيـنـيات
وعــلـيه فـهـو مـحـكـوم بـهـذه الـفـتـرة ومـعـطـيـاتـهـا
ومن ثـم فـــهــــو غــــريـب عـــلــــيــــنــــا ويــــبــــدو األمـــر
مـضحكًا فلم تـعد هناك هذه الـشخصيات وال
هــذه األفــكــار وأضــحت الــعالقــة بــ الــكــتـاب
السـلطة أكـثر تعـقيدًا وتـتخذ أسـاليب مخـتلفة
تمـامًا عنـدما شاهـدناه ومن ثم بـدت الدراما
غـريبـة إلى حـد كـبـيـر ولـوال اجتـهـاد مـجـمـوعة
ـمـثـل  – مـحـمـد أبو سـعـده فى دور مـدير ا
ــــــســـــرح وزكـى الــــــغـــــنــــــيـــــمـي في دور عــــــامل ا
الــبـــوفــيـه إيــهـــاب نــاصـــر فى دور الـــكــاتب –
ـسـرحى ألنه ـشـاهـدين مـن الـعـرض ا لــهـرب ا
ـــتــلــقى يــفـــتــقــد ألحـــد شــروط الــعـالقــة بــ ا
ـسـرحى ويـعـتـمـد إشـارات وقـضـايا والـعـرض ا
وطـريـقة تـعـامل انـتـهت تـمـامًـا أو أنـهـا اتـخذت
أســـالـــيب وطـــرقًــا مـــخـــتـــلــفـــة أمـــا عن تـــنــاول
ـان الـهـرمـيل لـلـنص فـهى تـمـتـلك اخملـرجـة إ
ـمـثل فـى الـفراغ أفـكـارًا جـيـدة تـخص حـركـة ا
كــمــا أنــهـا تــعــتــمــد بـداهــة عــلى تــطــويـر األداء
سرحى وإخضاعه للشد واجلذب لكى يبدو ا
ـنـطق اإليـقـاع مالئــمًـا والـشـخـصـيـات حتـيـا 
ســـتــانـــسالفـــســـكى الـــشـــهـــيـــر (مــاذا لـــو) وهى
طـريـقـة جـيـدة وكــانت مالئـمـة تـمـامًـا لـطـبـيـعـة
تــكـويـن احلـدث والــشــخـصــيــات وعـلـى جـانب
آخـــر حـــاولـت أن تـــدخل عـــلى احلـــدث بـــدايـــة
ــثـلــ يـبـدءون ونــهـايــة زخـرفــيه بـأن جــعـلت 
احلـــدث بـــعالقـــة بــســـيـــطــة مـن خالل شـــاشــة
اخلـيال (خيال الـظل) وتنتـهي األحداث بنفس
الـطريقة وأظن أن هـذه التفصـيلة خارجة عن
سـيـاق تـكـوين احلـدث الـدرامي أو اإلخـراجي
سرحى شهد ا ولو أنها اعتـمدت فقط على ا
وحــاالت الــشــد واجلــذب الــدرامي لــكــان ذلك

سرحى. أفضل للعرض ا
ـصـرى بـسـيطًـا ومـالئـمًا وجـاء ديـكـور أحـمـد ا
ـسرح روابط فـقط فى عمق كـان  لـطبـيعـة ا
ـشــهـد مـكـتب وكـرسى لــلـمـديـر وكـرسى آخـر ا
ــكـــان كــله مـــحــاط بــإطـــار عــام من لــلــزائـــر وا
اإلضـــاءة احملــــددة لـــطــــبـــيــــعـــة احلــــجـــرة ومن
الـسـقف تـطل عـلـيـنـا بـالـته مـلـيـئـة بـالـكـشـافات
ــغــلـــقــة والــتـي يــتم إنــزالـــهــا فــوق الـــصــغــيـــرة ا
ـــشـــاهـــد حـــتى تـــعـــطى ـــمـــثـــلـــ فى بـــعض ا ا
إحــســـاسًــا بـــالــتــحـــقــيق وهـى حــيــلـــة مــنـــاســبــة

لطبيعة احلدث الدرامى.
فــــقط نـــــطــــلب مـن اخملــــرجــــة أن تــــبـــــحث عن
نصـوص مالئمة لـطبـيعة الـعالقات واألحداث
ـيـزاتـها الـتي تـنـاسب الـعصـر حـتى ال تـفـقـد 
الـــتـى بــدت فـى الـــســـهـــولــة واإليـــقـــاع الـــســـريع

. والتدريب اجليد للممثل
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فى روابط 

ؤلف تـلـفظ بكـلـمة (يـا ابن الـكلب) فـإن هذه ا
ـديـر ويعـتبـرها خـارجة الـكلـمـة تثـير حـفيـظة ا
عن الـسـيـاق وال بـد من تـغـيـيـرها ومـع إصرار
الـــكـــاتب عـــلى عـــدم الــتـــغـــيـــيــر يـــتـــطـــور األمــر
الستدعاء عامل البوفيه (الشرطى أو الغفير)
لـكي يـعـطى لـلـكـاتب وجـبـة قـويـة مـن الـكـلـمات
ــديــر جتــعــلـه يــعــود إلى صــوابـه ونــعــرف أن ا
ــــلى عـــلــــيه ضـــمـن قـــانـــون يــــنـــفـــذ فــــقط مـــا 
احلــكـــايــة والــذي يــقــوى بـــأن من يــجــلس فــوق
ـــســـئـــول هـــو الـــوحـــيـــد الـــقـــادر عـــلى كـــرسي ا
إصـدار األوامـر أمـا اآلخــر فـإنه فـقط يـشـرب
ــديـر أي عــامل الــبـوفــيه فـإنه مــا يـخــتـاره له ا
وجود فوق ضمن العقد ينفذ فقط تعليمات ا
ـدير وال يـهمه من فـوق هذا الـكرسي كرسي ا
فهو آلة تنفـذ األوامر فقط بكل حرفية أما لو
حـدث تـبــادل لألدوار فـإن هـذا ال يـعــنى شـيـئـا
بـالنسـبة له األمـر الذي أتـاح للـكاتب الـتحايل

ــغــلق أمــامه غــيـــر مــوجــود أصال وأن الــبــاب ا
طيلة الوقت لم يـكن يحوى بداخله أى مسئول
بل هـى مــــجــــمــــوعـــة حــــوائـط صــــادمــــة فــــهـــو
مــضـحــوك عـلــيه مـنــذ الـبــدايـة ومــهـمل تــمـامًـا

حلد اإلهانة?!.
وينطوي نص (البـوفيه) على ثالث شخصيات
مـديــر مـســرح وكـاتب مــسـرحـى وعـامل بــوفـيه
ــديـر قـد وحـيــنـمــا تـبــدأ األحـداث نــعـرف أن ا
سـرح لـكى يـهـنـئه عـلى نصه اسـتـدعى كـاتب ا
تـمـيـز بل ويطـلب مـنه فـورًا حتـديد اجلـديـد ا
أحـد اخملـرجـ إلخـراج هذا الـنص ولـكن مع
ماطـلة والتسويف مـرور احلدث تبدأ عمـلية ا
بل الــتــشــويه شــيــئــا فـشــيــئــا إذ يــتــحــول مــديـر
ــــســــرح ألحــــد ضـــبــــاط اخملــــابــــرات والــــذين ا
يـتــمــيــزون بــدهــاء نـســبى وإصــرار كــبــيــر عـلى
تـــغـــيــــيـــر نص الــــكـــاتب بــــدفع أهم مــــيـــزة فـــيه
(الـصراحة) وحـيث  إن أحد شخـصيات نص

إن ظــاهـرة اكــتـشــاف بــعض اخملـرجــ اجلـدد
ها ة ومـحاولـة تقـد لنـصوص مـسرحـية قـد
مـرة أخــرى تـعـد ظــاهـرة جـيــدة فى حـد ذاتـهـا
شـريـطـة أن يـتوفـر فى هـذه الـنـصوص الـتـيـمة
التي تصلح للتقد اآلنى وإال فقدت التجربة
تلقـى إذ أنها فى هذه أهميـتها وهـرب منهـا ا
احلـالة سـتـكون غـيـر واعيـة وال مـدركة لـتـطور
أشـكـال الـقضـايـا وتـكوين عـنـاصـرها وسـيـكون
الـعرض بـاحـتـفاظه بـالـتكـوين الـدرامى الـقد

خارجًا عن الوعى وغير مالئم للجمهور اآلن.
ــسـرح ــا كــانت مــعــظم مــســرحـيــات كــتــاب ا و
ا يتبع ذلك صرى مرهونة بلـحظة كتابتها  ا
من ظـروف سـيـاسيـة واجـتـمـاعـيـة واقـتـصـادية
وأيـضًـا فـنـيـة فـبـالـتـبـعـيـة سـوف جتـد أن هـذه
ـسـرحيـات تـنـتهى بـانـتهـاء الـظرف الـتـاريخى ا
واالجـتــمــاعى.. إلخ ولن يــتـبــقى لــنــا فى هـذه
احلـالة إال مجموعـة نصوص قلـيلة قادرة على

عبور الزمن.
ـرهــونـة لـزمــانـهـا ـســرحـيـات الــكـثــيـرة ا ومن ا
قــدمت مــسـرحــيـة (الــبـوفــيه) ضــمن مـهــرجـان
الـــبــقـــيــة تــأتـى الــذي قــدم بـ "مـــســرح روابط"
وهـو مهـرجان حـديث العـهد وتـعد تـلك الدورة
ــثـابــة الــعـدد الــتـجــريـبـى مـنه وهــو مـهــرجـان
ـــشــرق يـــجــمع إنـــتـــاجــيًـــا وفــنـــيًـــا بــ شـــركــة ا
ــســـرحى ومـــؤســســة لـإلنــتــاج الـــســيـــنــمـــائي وا
ـسـرحـيـة من تـألـيف أسـتـوديـو عـمـاد الـدين وا
ــان الـــكــاتب الـــكــبـــيــر عـــلى ســالـم وإخــراج إ

الهرميل.
ـــرة األولى الــتـى أتــعــرف ولــلـــحق فــهـــذه هى ا
فـيـهـا عـلى هـذا الـنص وأظن أنه يـنـتـمى فـنـيا
لـنـفس مـجـمـوعـة الـنـصـوص الـتي وقـعت حتت
اسم الــكــاتب فى إجــازة والــتي يــنــاقش فــيــهـا
ـؤلف بـالـسـلـطـة الـتى الـكـاتب الـكـبـيـر عالقـة ا
تـــــراقـــــبـه بـــــكـل دقـــــة وتـــــهــــــمل إبـــــداعـه وآرائه
ومـقـتـرحاته بـشـكل مـهـ بل وحتـاول جـاهدة
حتـطـيم مـعـنـويـاته وتـشـكـيكه فـى قراراتـه ففى
ــــتـــفـــائـل) بـــنـــفس اجملــــمـــوعـــة يـــحـــاول نص (ا
ـسئـول بأيـة طريقـة ويتـحمل واطن مـقابـلة ا ا
في ســبــيل ذلك جتــاهالً مــتــعـمــدًا بل ومــهــنــيًـا
ولــــكـــــنه فى ســـــبــــيل أفـــــكــــاره وطــــمـــــوحه حلل
شاكل احمليطة بـاجملتمع يصر على االنتظار ا
الــطـــويل وفى الــنـــهــايــة وبــعـــد عــدة مــحــاوالت
ــسـئـول فــاشـلـة مـع الـسـكــرتـيـرة يــتـبـ له أن ا

البوفيه 
تمثيل جيد وموضوع ميت

 اخملرجة
تمتلك أفكاراً
جديدة
تخص

مثل حركة ا
فى الفراغ

صــعـبــة .. وتــتـسم الــصـورة فــيــهـا بــالـغــرابـة ..
وتـنـمـي روح اخلـرافـة .. وأغــلب شـخــصـيــاتـهـا
خارقة وضـد الطبـيعة .. وتظـهر هذه الـنوعية
ــــــســـــرح اإلغــــــريــــــقي . ومـن أهم بــــــقـــــوة فـي ا
العـروض والتي حتظى بـقدر كـبير من الـنجاح
حـالـيـا عـرض " روبن هـود " ألنـطـوني مـانـداي
ــــاكــــاي تـــــوتــــشـي .. وروبن هــــود و" ســــاجـــــا " 

وساجا شخصيت أسطوريت ...
وأيـضـا سـيـنـوغــرافـيـا الـتـراث .. وهي األسـهل
ــصـــمــمـــ .. فـــهي تــعـــتـــمــد في عــنـــد عــالـم ا
غــالـبــيــتـهــا عــلى احلـكـي والـســرد .. ويــعـد من
أهم أغراضـهـا تـوصيـل رسالـة أخالقـيـة ما ..
وتــهــدف هــذه الــســيــنـــوغــرافــيــا إلى بــعث روح
ـسرح ـ على خـشـبة ا كـان والزمـان الـقد ا

كان احلضارية. للتعبير عن هوية ا
وســيـنــوغـرافـيــا عـقـائــديـة .. وتـهــدف الـصـورة
ومـكونـاتـهـا هـنـا إلى الـتعـبـيـر عن رؤيـة وأفـكار
ـسـرح ديـنـيــة مـحـددة .. ومـكـونـات وعـنـاصـر ا
جـمــيــعــهــا تـشــيــر إلى ذلك .. وهي اخملــتــلــفــة 
تـترجم جتـارب وجدانيـة وروحانـية مـختـلفة ..
وتنتشر هـذه النوعية في الشرق وفي األماكن
ذات الــطــابع الــقــبــلي ويــتــجــلى ذلك بــقــوة في
مـــســـارح مـــثل الـــنـــو والـــكــــابـــوكي الـــيـــابـــاني ..
ومسارح الهيشو والبوتو اإلفريقية وغيرها .
وسـيـنـوغـرافـيـا جتـريـديـة .. وفـيـهـا تـتـحـول كل
ـاديـة ـسـرحـيـة ا عـنـاصـر ومـكـونـات الـصـورة ا
ــلـــمــوســة إلـى مــعـــان مــجـــردة تــعـــبــر عـــنــهــا وا
تشكيالت وتكـوينات من خطوط وألوان مرتبة
ومــنـمــقــة بـدقــة .. وهي أيــضــا من الـنــوعــيـات
ـنطق الـتي تهـدف إلى تـخطي حـدود الـعقل وا
.. وتــتـــسـم بـــقــدر دقـــيـق من الـــغـــمـــوض الــذي
يـحتاج إلى قدر من الـتفكيـر لفهمه وإدراكه ..
وهـنـاك مـسارح بـأكـمـلـهـا تـقـدم هـذه الـنوع من
الــســيـنــوغـرافــيـا دون غــيــره .. ومن عـروضــهـا
سـتعمـرة األخيرة" "تـاجر العـبيـد" لويلـدر ..و"ا

لبول جرين ... 
 ونـوعــيـة أخـرى وهي "سـيـنــوغـرافـيـا اجلـسـد"
وهي نوعيـة تعد مـكونات الـصورة فيـها البطل
ـــؤثــر .. حـــيث احلـــقـــيــقـي وصــاحـــبـــة الـــدور ا
يـتـخــلى صـنــاعه عن احلـوار .. ويــسـتــخـدمـون
لـــغــة اجلــســـد في وجــود أشـــيــاء أخــرى أو في
غيـر وجودهـا.. ويطـلق علـيهـا أيضا " الـتمـثيل
الــصــامـت".. +ومن األنــواع احلــديـــثــة نــســـبــيــا
سـينـوغرافـيـا هنـدسـية .. وهي لـصـورة دقيـقة
تـعـتـمـد عـلـى األشـكـال الـهـنـدسـيـة اخملـتـلـفـة ..
وتــعــتـمــد أيــضــا عــلى الــعـديــد من الــنــظــريـات
الـعلـمـيـة الـريـاضـيـة والهـنـدسـيـة مـثل نـظـريات
ــنـظــور الــثالثي والــنـســبــيـة ــرئي وا ــنــظـور ا ا
ـوطيقي لألشكال الـهندسية .. والـتحليل الد
ويــــطــــلق الــــبـــعـض عـــلـى هـــذه الــــنــــوعـــيــــة اسم

سينوغرافيا تكعيبية.
وأخيرا سينوغرافـيا ميكانيكية .. ومن اسمها
ـــكـــونــات فــالـــصـــورة تـــهـــدف إلى حتـــويـل كل ا
ا فيـها الشخصـيات البشرية إلى والـعناصر 
أجسام تتحرك حركـات ميكانيكية تشبه اآللة
.. وهـي حتــــــــــــتــــــــــــاج إلـى إعــــــــــــداد خـــــــــــاص ..
وإمــكـــانـــيــات خـــاصــة لـــدى كل عـــنــاصـــر هــذه
الـــعــروض .. وإلى تـــخــطــيط مـــحــكم .. وهــذه
الــــنــــوعـــــيــــة مــــتـــــعــــددة األغــــراض وأغـــــلب من
استخدمها أراد أن يعبر عن القيود التي تمنع
اإلنــــســـان عـن حـــريــــته .. وتــــســـتــــخــــدم بـــعض
ـوسيـقـيـة والرقـصـات الـتي تـكون اإليـقـاعـات ا
أكـثـر تـعـبـيرا مـن الكـالم عن آليـة ومـيـكـانـيـكـية

العرض .    

ـنطق .. وغيـر مقـبول أو مـعقول .. ولم ضد ا
تـفرج .. ويالحظ أن أغـلب النـصوص يألـفه ا
الـتي تـسـتـخـدم فـيـهـا هـذه الـنـوعـيـة حتـوي في
داخــلـهـا حـاالت مـأســاويـة حـادة .. وتـؤدي إلى
قــدر كـــبــيـــر من الـــقــلـق واخلــوف والـــفــزع دون
ســبب واضـح .. والــغــريب أن جــمــالــيــات هــذه
الـنوعـيـة تـفوق غـيـرها دائـمـا .. وتـعد من أهم
عـناصر هذه السـينوغرافـيا هي احلفاظ على
الوحـدة النـفسـية لـلعـرض .. دون تغـير وألكـبر
كنـة .. وهذا ما يزيد من صعوبة مثل فترة 
إضــافـــة إلى أنـــهـــا قــد تـــكــون تــلك الـــعـــروض 
مــنـفــرة لــلــجـمــاهــيـر ..ولــكن عــنـد جنــاحــهـا ..
جتـذب أكــبـر كم مــنــهم .. ومن الـعــروض الـتي
حـقـقت أكـبر جنـاح " ثالث سـيـدات طويالت "
الدوارد ألــبـي و" نــهـــايــة الـــلــعـــبـــة " لــصـــامــويل

بيكيت ...
ستمدة وهناك أيضا سينوغرافيا الفوضى وا
مـن نــوعــيـــة من األدب يــطـــلق عــلـــيــهــا " األدب
الـفانتازي " .. وهي مـحددة في تكويـناتها إلى
أبــــعــــد احلــــدود .. فــــدائــــمـــــا مــــا تــــبــــنى عــــلى
عالم لكائن حيواني شخصيات غيـر معروفة ا

غريب أو كائن فضائي .
وسـينوغـرافيـا رمزيـة .. وتهدف الـصورة فـيها
ـكــونــات والــعــنـاصــر الــبــصــريـة إلى تــرجــمــة ا
والـصـوتـيـة اخملـتـلـفـة لـتـوحي بـأشـيـاء مـخـالـفـة
حلقـيقتها .. وتبـتعد هذه السينـوغرافيا تماما
عـن الــــواقـع .. وتــــكـــــتــــفـي بــــبـــــعض اإلشــــارات
عـاني واألفـكار والـتلـمـيحـات الـتي تشـيـر إلى ا
قصودة  ,وعـند تركيـبها والتـفكير احلقيـقية ا
فــيـهـا كــجـسـد واحــد يـتــحـقق الـغــرض وتـتـضح

الصورة كاملة.
وهناك أيـضا الـسيـنوغـرافيـا السـريالـية والتي
اكـتـسـبت اسـمـهـا من الـفن الـسـريـالي وهـو فن
الــتـعــبــيـر احلــر أي أن تــغـيــر عــمـا فـي داخـلك

دون مراعاة أي حدود .
ونــــــــصل إلـى أكــــــــثـــــــر األنــــــــواع مــــــــتـــــــعــــــــة وهي
سـينـوغـرافـيا األسـطـورة .. وهي أيـضا نـوعـية

فـمعـظم الـتـكويـنـات هـنا مـرتـبـطة بـاألشـخاص
البس التي يرتـدونها وغيرها من أدوات من ا
لــــلــــوجه والــــرأس تــــبــــرز احلــــالـــة الــــنــــفــــســــيـــة
لـلـشـخـصـيـة .. ولهـذه الـسـيـنـوغـرافـيـا قدر من
ــســات اجلـــمــال .. وقــد يـــضع اخملــرج بـــعض 
تميزة في اخليال إن أمكن .. ومن الـعروض ا
هذه النوعية " روميو وجولييت " لشكسبير و"

لوليتا " لفالدمير نابوكوف ...
ونوع آخـر وهو سـينـوغرافـيا طـبيـعيـة .. والتي
حتـاكي الطـبيـعة األصـليـة لألشيـاء دون تدخل
بـشري .. كحديقـة مليئـة باألشجار والورود ..
ولــــيــــسـت األشــــيــــاء فـــــقط بل هـــــنــــاك أيــــضــــا
الـظـواهـر الـطـبيـعـيـة .. مـثل األمـطـار والزوابع
.. وغـــيـــر ذلك من احلـــاالت مـــثل االســتـــعـــانــة
ـسرح بـحـيـوانـات حقـيـقـيـة حـية عـلى خـشـبـة ا
كــــأســــد أو حــــصــــان أو كــــلب .. مــــثـل عـــرض"
ـتـخـصـصـ ـيل زوال وهــو أحـد ا الـنـبـاح " ال
في هذه النوعية وقد حرص كل من قدم هذه
الـرواية على نقل البـيئة الطبيـعية للكالب إلى

سرح ... خشبة ا
وســيـــنـــوغــرافـــيــا مـــلـــحــمـــيــة  واحـــدة من أهم
األنــواع الــتي إن  تــنـفــيــذهـا بــشــكل صــحـيح
فـإنـهـا حتـقق جنــاحـا كـبـيـرا لـلـعـرض .. لـكـنـهـا
أيضا من أصعـب األنواع وأهم أغراضها خلق
انــدمــاج وامــتــزاج قــدر اإلمــكــان بــ عــنــاصــر
ــتـــفــرج .. وتـــتــعــدد الـــعــرض وشـــخــصـــيــاتـه وا
تـكويـنـات هـذه السـيـنوغـرافـيـا وتتـشـعب بـشدة
وأغـلبها متـحرك يخلق مع حركـة الشخصيات
وسينوغـرافيا االرجتال .. وهي العروض التى
يـــكـــون الـــغـــرض مـــنـــهــــا في أغـــلب األحـــيـــان ,
الـــضــحك والـــســخــريـــة من اجملــتـــمع وتــوصف
ـا بــأنـهــا أســهل أنــواع الــســيـنــوغــرافــيــا .. ور
أقـدمـهـا .. ونـســتـخـدم فـيـهــا كل مـا هـو قـريب
ـتـعـارف عـلــيه .. وقـد نـلـجـأ ـتـفـرجــ وا من ا
إلى استـخدام بعـض األزياء في غيـر موضـعها
ومـن األنــواع الــشــهـــيــرة أيــضـــا ســيــنـــوغــرافــيــا
الـعـبث والـتي تـتـرجم فـيـهـا الـصـورة كل مـا هـو

سرح يـفوق احلديث عن  ال حـديث في دنيـا ا
الـسيـنوغـرافيـا ونشـأتـها وتـاريخـها .. وحتـديد
مــتـطــلـبــاتـهــا وكـيــفـيــة تـنــفـيــذهـا وتــقـيــيـمــهـا ..
واحلـــقـــيـــقـــة أن الـــكـــثـــيـــر مـن حـــامـــلي األقالم
يـكتـبـون عن الـسـينـوغـرافـيـا.. ولكن كـمـا يـقول
ــــؤرخ الـــفـــنـي اإلجنـــلـــيـــزي .. تـــومـــاس رايس ا
فـأغلب هذه األقالم تكـرر الكلمـات والعبارات
دون أن تــــــــضــــــــيـف اجلــــــــديــــــــد ..وأشـــــــــار إلى
ـقاالت الـسيـنـوغـرافـيا .. مـتـعـجبـا من مـئـات ا
الـتي كتبت ولم تتـحدث مطلـقا عن أنواعها ..
واحلـقــيـقـة أن حتـديـد هـذه األنـواع لـيس أمـرا
هـيــنــا .. فـســيـنــوغـرافــيـا كـل عـرض مــسـرحي
صـادر اخملتلفة ـيز ال تتكرر وبـالبحث في ا
وجـد من يضـع أنواع الـسـينـوغـرافـيا بـنـاء على
األصل األدبي ونـــوعـــيـــته وآخـــرون يـــقـــســـمــون
ــــســـرح مـن نـــاحــــيـــة الــــغـــرض طـــبــــقـــا لــــنـــوع ا
الــوظـــيــفي وغـــيــرهــا مـن الــتــقـــســيــمـــات ولــكن
ـالحــظــة الـــواضــحــة أن االخـــتالف بــ نــوع ا
وآخــر يــتــوقف عـلـى مـا تــتــأثـر به الــعــ وتـراه
ــنــطـلق  حتــديــد أنـواع مــخـتــلــفـا ومن هــذا ا
الــسـيـنـوغـرافـيــا الـتي اتـفق عـلــيـهـا أغـلب كـبـار
تزج ـا  تـخصصـ في هذا الـفن والتي ر ا
أكـثــر من نــوع مــنـهــا في عــرض واحــد.. وقـبل
احلــــديث عـن هـــذه األنــــواع وألن الـــبــــحث عن
مـصـادر مـفـيـدة عن الـسيـنـوغـرافـيـا وفي إطار
عـلـمـي صـحـيح شـيء مـضنٍ وصـعب فــسـأذكـر
ـتـخــصـصــة الـتي أرشــحـهـا عـدداً مـن الـكـتـب ا
لـك وهي "رســــــــالـــــــة الـــــــســـــــيــــــــنـــــــوغـــــــرافـــــــيـــــــا"
و"الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا فن ودراســـة" لـــلـــمـــصـــمم
الـفــرنـسي مـارســيل فـريــدفـون .. و "بـحث في
ـصـمم الـفـرنـسي الـسـيـنــوغـرافـيـا " لـلـكـاتـب وا
ــسـرحي " أيــضـا بــيــيـر ســونــريل .. و"الــبـنــاء ا
ـــعــــروف تـــشــــارلـــز لـــلــــمـــصــــمم اإلجنــــلـــيــــزي ا
نـيـكـوالس كـوشـ وأخـيـرا " فـنـون مـسـرحـية "
لـــلــمـــصـــمم الـــروسي " مـــيـــخـــائـــيل الريـــنــوف "
ـقـصودة في وجتدر اإلشـارة إلى أن الـصورة ا
ـسـرحي  .. ـنـظـر ا الـسـيـنـوغـرافـيـا هـنـا هي ا
وأنواع السينوغرافـيا والتي اتفقت عليها كافة

صادر هي :      ا
سـيـنـوغـرافــيـا تـقـلـيـديـة وهي الــتي تـعـبـر فـيـهـا
سرحي .. الصورة عن الواقع الـفعلي للنص ا
ـناظـر واضحـة تتـماشى بتـكويـنات وديـكورات 
ـنطـقـية ..والـتي يـعود مع الـقـوانـ العـقـليـة وا
الـفـضل فـيـهـا إلى أرسـطـو طـالـيس ثـاني أكـبـر
فالســــــفـــــة الـــــغـــــرب بـــــعـــــد أفالطـــــون.. أي أن
الحـــظـــات الـــســـيــــنـــوغـــرافـــيـــا هـــنـــا تـــتــــرجم ا
ـــؤلف واخملــرج .. الـــبــصـــريــة الـــتي وضــعـــهــا ا
ـــؤثــرات الــصـــوتــيــة والـــضــوئــيــة واســـتــخــدام ا
اخملـتلـفـة لهـذه الـترجـمـة وأمـثلـة هـذه النـوعـية
كـثـيـرة جدا نـذكـر أكـثر الـنـماذج مـثـالـية وهي "
أنـــــدورمــــاك " جلـــــان راســـــ و" روزمـــــونــــدا "

جلوزيف أديسون ...
وهـنـاك ســيـنـوغـرافــيـا الـواقع .. وهـي تـرجـمـة
لـواقع احلـياة والـصـورة الـبـصريـة هي مـحـاكاة
ـؤلف لألمـاكن الــطـبـيـعـيـة والـتي أشـار إلـيـهـا ا
فـي الـــــنـص .. وااللــــــتـــــزام بــــــنــــــقل واقـع هـــــذه
األمـاكن دون تغيـير أو جتميـل إلى حد ما مثل
نـــقل وصف حــظـــيــرة خـــيل بــكـل ســمـــاتــهــا أو
مـدخل فـنـدق وصـالــة االسـتـقـبـال اخلـاصـة به
ــــصــــاحب لـــــهــــذه األمــــاكن من وغــــيــــر ذلـك وا
ــكن أصــوات وأشــكــال ذات خــطــوط وألــوان 
أن نـزيد من زخرفتـها كي تكون أكـثر وضوحا
وذلك حـسب الـغــرض من الـعـرض .. ويـتـجـلى
في تلك النوعيـة عدد كبير من العروض نذكر
مـنه " بـيـجــمـالـيـون " لـبــرنـارد شـو" والـنـورس "

ألنطوان تشيكوف ...
وسـينوغـرافيا رومـانسـية سمـات الصورة فـيها
شاعر اإلنسانية ترتبط باحلالة الـوجدانية وا
اخلـــاصـــة بـــشـــخـــصــــيـــات الـــعـــرض .. ولـــذلك

بعضها
تقليدى يعبر

بالصورة 
عن الواقع
الفعلى للنص

حتدد هوية العروض.. وال تتكرر فى أى عرض
قاالت ولم يقتربوا من أنواعها كتبوا عنها مئات ا

 السينوغرافيا 
من تعدد األنواع .. إلى ميالد الفن واإلبداع 

 الطبيعية
حتاكى
الطبيعة
األصيلة
لألشياء دون
تدخل بشرى
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عندمـا تكــون احلـياة
 حتت التهديد

 نعيش فترة
هوس بإعادة
رؤية

التاريخ!

ــنـــحى تــاريــخـى  بــدايــة طــلب مــرت أمـــامــنــا 
مـنهما أن يحـصدا األرض قمحـاً و يبذال جهدا
فى العمل  ويظهرا هذا بحركات ما صامتة
لــلـجــهـد الــشـاق  كـإشــارة لـلــحـيــاة الـعــبـثــيـة فى
أســطــورة ســيــزيـف وعن الــعــمل الــذى ال طــائل
مـن ورائـه  ثم فــــــــــجـــــــــأة يـــــــــعـــــــــلـن عـن دخـــــــــول
الهكسوس ويدعـوهما الكاتب القار  للحرب ـ
/ أو كـمــا كــتب فى الــبــانــفــيـلــد الــكــاتب الــقـار
ــنـفــذ األعـمى ــقــلـد وا الـقــرد كــعالمـة أشــبه بـا
سـرحية لـلقوة الـعظمى الـتى تظـهر فى نهـاية ا
مـن خالل صــوت  playback لــســلــطــة عــلــيــا

تستغنى عن خدماته فيما بعد .
بل أصـبــحت هـذه اجلــمـلـة كــلـمـة ســر يـنـطــقـهـا
هذا القرد ما إن يـطلب القط والقطة الزواج 
ــانع مـتـخـذا ثم يـتــحـرك الـزمن ويـتــجـسـد لـنـا ا
هــــيــــئـــة ديــــنــــيـــة  مـع ظـــهــــور اإلسالم بــــحــــجـــة
التابوهات الديـنية واالجتاه لالعتكاف والتأمل
الـسـطــحى فى اإلله  هـذا اجلــانب الـديـنى مع
الـوقت يحـتوى عـلى بـدع وهمـية أقـرب حلاالت
ــوالـد الــدروشـة من خـالل رقـصــات الـتــنـورة وا
تـــأثــرا بـــاجلــانب الـــفــاطـــمى  ثم انـــشــغـــالــهـــمــا

باحلضارة وإعادة بناء الهرم .
وال أظن أن نــقــيــصــة الـــعــرض عــلى الــطــريــقــة
الــيــونــانــيــة اخــتـــزلت فى مــجــرد عــرض شــروح
تاريخية بقدر ما هى خطيئة التكرار والتطويل
 فـالــرسـالــة عن الـوهم والــتـغــيـيب عــبـر الـزمن
واألحــداث الــتــاريــخــيــة  وصــلت واضــحـة بــكل
ــكــنــنــا الــتــقــاطــهــا الــســبل الــتــاريــخــيــة  كــان 
بسـهولـة  مـنذ حلـظة احلـرب مع الـهكـسوس و
ــتــزايـد عـن الـزواج  وهــكــذا حـدثت سـؤالــهم ا
ـعروضة ودالالتها  مـغاالة فى تأكيـده للصور ا
ـكن تـكـثـيـفـهـا واخـتـزالـهـا . ال يـعـنى هـذا كـان 
بــالــضــرورة عــدم وجـــود رؤيــة و وعى إخــراجى
لـلـمـشـهـد  و كـذا ســرده وتـصـفـيـره فـنـيـاً داخل
إطــار هـــارمــونى مـــتــمــاسك مـــا بــ الــعـــنــاصــر
وبــعـضــهــا  لـكــنه عـلى الــعـكـس من ذلك يـشــيـر
إلى سلطـة النص وهيـمنة أفـكاره واستـحواذها
ـــتـــحـــركــة  إذ إن ــســـرحـــيـــة ا عـــلى الـــصـــورة ا
العـرض أعطى نبـضاً مـختلف األوتـار  محاوالً
فك طـالســــمـه اجلــــامـــــدة وأفــــكــــاره الـــــورقــــيــــة
ستوحاة تـصلبة  وهذه الفـحولة السلطـوية ا ا
فى الـنص وإن كان ظـهر تـأثـيرهـا الطـفيف فى
تفرج العرض  فجاء مـردودها أن جعلت من ا
 متـلقـياً سـلبـياً  فـهو بـالفـعل استـقبل الـرسالة
بــســـهــولــة  وإن جـــاء اســتــقـــبــاله أشـــبه بــتـــلــقى

لعقة .. علومات با ا

ر بالذهن الكثير من األفكار والقراءات التى
تكـون فى بدايتـها أقـرب حلاالت الفـوضى غير
ــنــظــمــة والـــعــقل اإلبــداعى بــطـــبــيــعــته أشــبه ا
ـغناطـيس  ينجـذب إليهـا ثم يبـدأ بالتـقاطها با
ويــنـحـو شــيـئــاً فـشـيــئـاً إلعـادة تــشـكـيـل وتـركـيب
الصـور وفق مـفـاهيـمه مع األخـذ فى االعـتـبار
أن يـنحو باجتاه الـتكثيف والتـركيز وخاصة إن
ـفاهـيم تـميل التـخاذ كانت مـثل هـذه الصـور وا
شكل تاريـخى  غالـباً ما يـصطدم الـتاريخ هذا
ـمــتـدة مع الــفن وطــبـيــعـته بـأبــوابه الــواسـعــة وا
عانى . وال يهمنى هنا سوى لتكثيف األفكار وا
أقصى حلظات التكـثيف وتضفير العا التى
تــصل الــذات اإلبــداعــيـــة فــيه لــفــكــرة واضــحــة
وظـاهــرة  بـهـا الــكـثـيــر من الـطــاقـات اخملـتــبـئـة
الــتى تــســـاعــد اخملــرج عــلى تــنــاولــهــا أكــثــر من
ـــتــنــاولــة وجه. إال أن أحـــيــانــاً تــصـــبح الــرؤيــة ا
كالنكتة  إذا ما تكـررت تفقد قيمتها الفكاهية
 لشـدة إبـهارهـا  فـيـتم طرح ذات الـرؤيـة على
أكثـر من وسيلـة  وتتـطاول دون مبـرر أو مغزى
مـعــ .   احلـقـيـقـة أنـنــا فى عـصـرنـا احلـالى 
نـعـيش فـتـرة هـوس بـإعادة رؤيـة الـتـاريخ بـعـيون
مــخــتــلـفــة  وإنــتـاجـه مـرة أخــرى حــسب الـذوق
والــوعى اجلـــمــالى والــثــقـــافى اجلــديــد  وهــذا
النـوع من الـقراءة يـشـير بـالضـرورة إلى احـتواء
الـــتــاريخ عـــلى جـــوانب ســيـــاســيـــة واقــتـــصــاديــة
واجـتـمـاعـيـة وفـنيـة كـذلـك وبـالـتالـى هـو يـشـير
إلى تـغـيـر اجلـمـهــور ونـوعـيـته واتـسـاعه  بل لم
ـنـطـلق يـعـد يـخـص جـمـهـوراً بـعـيـنه . من هـذا ا
سعت أغلب العقلـيات اإلبداعية الشبابية  فى
اجتــاه مــتـمــرد يـبــتـعــد بـكـل الـطــرق عن جـوانب
الـعـقل األيـديـولـوجـى الـعـمـيق  واجتـهت بـشـكل
أو بـآخـر لـلعـب بكـافـة مـفرداته فـى سبـيل مـنـها
اذج عنى أن  ـستمر الالنـهائى   لـلتجريب ا
وجـودة فى أعمـال اليـونان الفـحولـة العـظمـى ا
ــاً وغــيـــرهم من الـــعــظـــمــاء  لم تـــعــد هى قـــد
شـاغـلنـا اآلن بل نـحن بـصـدد قراءة تـنـاصـية أو

ساخرة منها بزاوية مختلفة .  ا
ولـهـذا فـإن الرؤى والـكـتـابـة الـتـاريـخـيـة فى حد
ـــكن اعـــتــبـــارهــا مـــشــاهـــدة لــلـــتــاريخ ذاتـــهــا  
ومـــراجـــعـــته عـــلـى مـــنـــحى مـــغـــايـــر داخل إطـــار
معـرفى وفكـرى جديـد كـما ذكـرنا سـابقـاً  كأن
ه ثمة كتابـة تاريخ جديد. هذا ما حرص تقد
عـــرض مـــقـــلـــوب الـــهـــرم خملــــرجه رفـــعت عـــبـــد
الـعليـم عارضًا لـصور الـتغـييب وفـقدان الوعى
وأســــبـــابــــهـــا . ثــــمـــة هــــاجس هــــمس إلى مــــنـــذ
ـسرحية مـشاهدتى الـدقائق األولى  أن هذه ا
ة  وجـوها فـرعونـية مـغلـفـة بروح يـونانـية قـد
يوازى اإلغـريق حـضـارة وفنـاً فى تـلك الـفـترة 
ـتـمـاسك مـتضـمن جـانـباً حـيث الـنص ووعاؤه ا
ـثل قـالـباً سـلـطـوياً  مـيـتـافيـزيـقـيـاً والذى هـو 
كما أن ظهور رمـز الهرم الفرعونى فى العرض

ـــتـــعـــارف عـــلـــيه عـن طـــبـــيـــعـــة الـــقـــطط فـــمـن ا
الـصـغيـرة  أنـهـا تظل مـغـلقـة الـع حلـ فـترة
مــعـيــنـة  بــاإلضـافــة إلى أنــهـا ال تــرى إال ثالثـة
ألــــوان األبـــيـض واألســـود واألحــــمـــر  وهــــو مـــا
اتــضح فى الــنـهــايـة عــنـدمــا خــلـعــا األقـنــعـة عن
عـينـيـهمـا لـيبـصـرا احلـقيـقـة واضحـة  ثم قـاما
بـالثـورة والـتـمـرد على هـذه الـسـلـطة  وكـأنـهـما
فى هـذه الـلــحـظـة يـنـظـران فــيـهـا لـلـون األحـمـر

الثورى . 
كـمــا أن اخـتـيــار الـقط كــحـيـوان جــاء مـتـنــاسـقـا
ـطـروحـة هـارمـونـيــاً مع الـطـبـيــعـة الـفـرعـونــيـة ا
ـعـروف ـ أيضـاً ـ أن لـلـقط طـابعـاً قـدسـياً من ا
فى الـبــيــئـة الــفـرعــونـيــة  شــكل طـقــسـاً وحــالـة
قدسـية فرعـونية هـامة  حـتى إن وقوف القط
سـرحية أمـام الهرم وطـرحهما والقطـة طوال ا
لـلـسـؤال الـقـدرى الـذى تـكـررعـدة مـرات ( أيـهـا
الـقار الـكـاتب نريـد أن أو مـتى نتـزوج ?ـ الذى
لـعـبه سـيـد خـمـيـس ) أشـبه بـانـتـظـار مـسـتـر ك
الـعبثى وحديـثه مع احلارس أمام بـاب احملكمة

فى رواية كافكا الشهيرة (احملاكمة ).   
إن الـــســلـــطـــة الـــعـــلـــيــا وتـــلك الـــقـــدرة اخلـــفـــيــة
ـتحـكـمـة  تغـرق الـذات اإلنـسانـيـة وتـشغـلـها  ا
ـــعـــنى آخـــر تـــلـــهـــيـــهـــا فى كـــثـــيـــر مـن األوهــام
واخلدع فى احلـياة  وتبـعدهـا عن سيـر احلياة
الطـبيعة . فالقـار الكاتب يجتهـد ليبعد القط
والـقــطـة عن فــكـرة الــزواج بـأكــثـر من وســيـلـة 

يـوازى قــدســيــة وصـورة الــدائــرة لــدى اإلغـريق
اً . قد

ـكـن اسـتــشـفــافه هـو ــلـمح اجلــوهـرى الــذى  ا
جـوهـر إنـسـانى بـاألسـاس  كـمـا حـرصت عـلـيه
ــاً ,وأشــارت إلــيه طــوال أعــمــال الــيـــونــان قــد
الــــوقـت  قــــدمه الــــعــــرض فـى إطــــار تــــاريــــخى
ألشــــكــــال الــــوهم واخلــــدعــــة الــــتـى يــــعــــيــــشــــهـــا
اإلنسان فالنـفس البشرية تسعى طوال الوقت
ـواصلة الـسيـر الطبـيعى فى احلـياة البـشرية 
بـشــكـل مـســتــقــر نــســبــيــاً إال أن ثــمــة مــفـردات
إلــهـيـة  لــهـا طـابـع سـلـطــوى ومـتـحــكم  يـحـرك
هــذه األهـواء الــبـشــريــة بـشــكل خـارج عن إرداة
عـنى القدرى  وكأنه اختبار اإلنسان ذاته أى ا
لــلــذات اإلنـــســانـــيــة  هـــذا االخــتــبـــار األوديــبى

الذى أغرق فيه شخصيته الشهيرة اوديب . 
ـتحكمة  تأتى من يتـافيزيقية ا تلـك السلطة ا
اخلــارج كـقــوة غــيـر مــرئـيــة مـتــمــثـلــة فى صـورة
اإللـه الــغــائب / اإلمـــبــراطــور لـــكن األطــروحــة
الـتى يقـدمهـا الـعرض  أن اإلنـسان لـيس سوى
كـائن مـغـيب عـن احلـقـيـقـة  ويـفـتـقـد لـلـبـصـيـرة
الـتى تؤهـله لذلك  فـهو كـائن مقـنع  الينـقصه
سـوى خلـع تلك الـعـمـامة عـن وجهه حـتى تـتـب
له احلـقيقة والـواقع  وكان ذكاء أن تـتمثل تلك
الــعــمـامــة من خـالل شـخــصــيــتــ  قط وقــطـة
(الــقط / رفــعـت عـبــد الــعــلــيم ـ الــقــطـة / روزا
الـســعـيــد ) يـرتــديـان قــنـاعـاً يــغـيـب بـصــرهـمـا 

مقلوب الهرم 
سلطة النص وإمكانات لعب الصورة

 هيمنة أفكار
النص 

على الصورة
سرحية ا
احملركة

ـكـث طـويالً فى > ولــد أرنــولـد ويــسـكــر ألب روسى وأم مــجـريــة ولم 
الدراسة إذ تركها عام 1948 وبدأ يعمل فى حرف مختلفة.
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مسرحنا العربى وتصريف الفعل الناقص
بنى عنى وا  دراسة فى ا

اجلـمهـور ويـعد هـذا عـنصـرًا جـوهـريًا يـفـتقـده الـشكل
ؤدى. لذا تلقى وا الغربى بإقامته حلاجز وهمى ب ا
كــان الـــشــكـل األوربى بــعـــيــدا عـن الــواقع. وإن احـــتــوى

مضمونا عربى الطابع وهذا أدى بنا إلى:
(أ) تــبـــعـــيــة فى نـــقل الـــشــكـل الــغـــربى بـــغــيـــة الــتـــفــوق

وترجمته حرفيًا..
(ب) مـحـاولــة الـتالؤم مع الــواقع وهـذا خــلق تـنــاقـضًـا

ضمون. ب الشكل وا
ــنـهـج كـشــكل وأداة فى الـتــنــاول يـطــرحه مـضــمـونه فـا
وهـذا مــا تـنـافى تـواجـده ومـا زلــنـا نـقع فى أسـره حـتى
اآلن وال زلــنـا نــدور فى حــلــقه مـفــرغه مــا لم نــرصـد
ــاقـبـل مـســرحــيـة لــديــنـا. ومــا تــطـرحه من الــظـواهــر ا
شـكل ومـضـمـون لـيـكـون لـبـنه فى بـنـاء مـسـرح الـصـيـغـة

فترض تواجدها. ا
(ج) أولويات الـطرح ال تعـنى التأثـر بالغـرب أو الشرق
حـتجب عن الـعالم اخلارجى بل عـيوننـا عليه وليس 
وأال نـــقـع فى أســـر أال نــــرى أبـــعــــد من مـــوطـئ الـــقـــدم
ـعـاصـرة الـواعـيـة وأيـضا بـدعـوى األصـالة بل هـنـاك ا
التى ال تفـقدنا الرؤيـة وتشتت النـظر بعيـدا عن واقعنا

وصيغتنا.
ونـعنى كـذلك بـأولويـات الـطرح. أن هـنـاك قضـايـا لدى
ـــضـــمــون الـــذى يـــفــتـــرض شـــكــلـه فى الـــتــنـــاول لـــتــلك ا
ـثال الـوقوع فى القـضـايا الـلصـيقـة بنـا وعلى سـبيل ا
طـرح قضـية قـد تعـنى أفرادًا قالئل ويـعد هـذا نوع من
الــتــرف الــفـــكــرى بــعــيـــدا عن اجلــمــوع الــتـى تــعــبــر عن

قضاياها كأولويات فى الطرح.
وكــمن زرع نــبــتًـا فـى غـيــر أرضه وحــصــد مــحــصـول ال
يتـذوقه أهله تـعد تـلك األولويـات متـخلـفة عن تـطورنا
التاريـخى الذى نعـانيه وظروف ومواصـفات اجتـماعية

واقتصادية وثقافية مرحلية.
3 – مبحث أول (فى اإلدارة/ الشكل)

يــتـأثـر الــشـكل كــأداة لـتـوصـيـل مـضـمــون مـا فى عالقـة
عــضـــويــة مــتـــصــلــة غــيـــر مــنــفــصـــله تــبــعًـــا لــفــروق فى
اجملـتـمعـات البـشـرية الـتى حتـكمـها فـلـسفـات وظروف
ـعــطـيـات مـخــتـلــفـة من حــيث الـنــشـوء والـتــطـور وفــقـا 
كـثــيـرة كــالــضـرب تــاريـخــيـا فـى الـقــدم بـاإلضــافـة إلى
عرفى غـربًا إضافـة إلى التواكب احلداثة فى أفـقهـا ا
ــؤثـرات تـشـكـل صـيـغًــا حـضـاريـة احلـضــارى كل تـلك ا

سرح. لها فنونها وبالتالى فن ا
ـفـهوم من ـنبـثق عن ثـقافـة وأخـذ هذا ا هـذا الشـكل ا
الزراعة أى اخلـبرة نـوعا من االكتـساب بالـتفاعل مع
ــكـــان والــتـــواجـــد فى الـــزمــان لـــتــشـــكل أنـــســـاق قــيم ا
ـا وأضــيف إلى مـفـهـوم الـثـقـافـة يُــتـعـارف عـلـيـهـا قـد
ـجىء الـثـورة الصـنـاعـيـة فـأضيـفت الـتـقـنـية دنـيـة  ا

وأوجدت اجملتمع الصناعى بعد الزراعى.
ـــشــرق ـــســـرحـــيـــة لـــدى ا وكـــإطاللـــة عـــلـى األشـــكـــال ا
ـســرح الــشــرقى كـســمــات شـكــلــيـة ـغــرب جنــد أن ا وا
ـدى الــغــرب والـذى ــســرحى كــا افــتـقــد إلى الــقـوس ا
يــحـيط به جــمـهـوره من جــهـات ثالث ومن خالل هـذه
السـمـة نـفـتـقد احلـاجـز الـنـفـسى واجلمـالى فـيـنـكـسر
ا تلقى لـيحدث التـأثير والتـأثر كذلك  مـثل وا ب ا
أنه مـسـرح مـفـتـوح ال تـعلـوه مـنـصـة كـأداة لـلـتـمـثـيل كـما

سرح الغربى بل هى مصطبة.  فى ا
ـتفرج إلى حالة مسرحية بإعادة تلك األشياء تؤدى با
االنـتـبـاه لـلـمـشـاركــة وصـوال إلى تـسـام خالق فـهـو نـوع
ـســرح  الـغـربى فـى شـكـلـه يـصـنع ـعـايــشـة لــكن ا مـن ا
بـروازًا يحيط بـبطـله إلعالء القيـمة الـفردية وتـكثيف

األحداث فوق بقعة عالية من مستوى الصالة.
ــســرح كـكــيــان قـائـم بـذاته بل وإعــداد مـكــان خــاص بـا
ؤدى تلقى فى حـالة استـقبال وا محدد بـشكل يجـعل ا
ــسـرح فى حــالــة إرســال دون تــأثــيـر وتــأثــر كــمــا فى ا
الــشــرقى الــذى يــهـدف إلـى نـوع مـن الـتــســامى اخلالق

شاركة. عايشة وا عبر ا
ــســـرح الــغـــربى يــهـــدف فى الـــنــهــايـــة إلى إعــادة لـــكن ا
صــيـاغــة عالقـة الــذات بـاجملــتــمع وإعـادة الــفـرد داخل

منظومته.
ـعنى  ـسـرح الغـربى الـكـيانـيـة فى أدواته  يـسـتـخدم ا

1 – برولوج (تساؤالت)
ـاذا نـدرس مــسـرح الـغـرب يـطـرح تــسـاؤل فى الـبــدء. 
ــعــرفـــة الــكــمــيه? ونــادرًا مــســرح الــشـــرق? هل جملــرد ا
فـأولى بـنـا الـكـتب عـلى حـفظ هـذا أم شـيـئـا آخـر إذا

ما هو هذا الشىء?
ـسـرح من حـولـنـا ذلك الـشـىء هـو تـعـرف كـيـفى عــلى ا
ـدخـل تـاريــخى الـتــنـاول لــلــتـعــرف عـلى اجلــذور لـدى
الـشرق والـغـرب ثم التـساؤل أيـن نحن مـنهم? وإلى أى
انع من االستفادة من كل الصيغت نحن أقرب? وما ا
األشـكـال عــلى أال تـمــحى خـصــائـصى والــتى قـد تـؤدى

بى إلى التبعية والتميع.
وكـما قال غـاندى "فلـنفـتح النوافـذ لكل الـرياح على أال
تــقــتــلـعــنى من جــذورى" لــيــكـون تــعــامــلـنــا مع الــظــواهـر
سرحية سواء شـرقا أم غربا. والتعرف على جذورنا ا
وبالـتضافـر نضع لبـنه فى طرح صـيغة عـربية لـلمسرح

منا ولنا شكال ومضمونا.
سرحية إلى ويرجع فى رأينا تخبط الصـيغة العربية ا

األسباب اآلتية:
أوالً: االحتواء

ونعنى بـاالحتواء هو وقـوعنا لـدى أسر ثقافـات تختلف
عـنـا جـاءت من قبل الـتـقـهقـر احلـضـارى الذى عـشـناه
ـخــتـلف صـوره زمـنًــا طـويال حتـت وطـأة االسـتــعـمــار 
ـا بـاعـد بـ مــسـيـرتـنـا احلـضـاريــة الـسـلـيـمـة والـتى
ـــا كـــانت قـــد جنـــحت فـى طــرح لــوال تـــلك الـــعـــوائق ر

سرح العربى. صيغة ما لشكل ا
ثانيًا: االستهالك

فـــإذا كـــان االحــــتـــواء من قـــبـل االســـتـــعـــمــــار لـــنـــا فـــإن
االسـتـهالك من قـبـلـنـا جتـاه مـفـرداته الـثـقـافيـة فـنـحن
ــســرحـيــة كـأيــة سـلــعـة ـدارس الــفـنــيـة وا نـتــعـامل مـع ا
نـستـوردها مـن باب الـتمـذهب جملـرد التـمـذهب بعـيدا
عن واقـعنا فـإذا كانت احلـضارة الغـربيـة تطرح صـيغًا
فـنيـة ومسـرحيـة نتـيـجة طـرح اجتـماعى وظـروف مرت

بها فلسنا بالضرورة قد مررنا بتلك الظروف.
فالفن يـعبـر عن مجتـمعه وبـالتالى فـتعامـلنـا مع الصيغ
الــغــربــيـــة تــعــامل غــيـــر واع وزائف بــعــيــد عـن الــتــمــثل
والـهـضم والــتـوظـيف داخل أطـر هى بـالـضـرورة مـلـكـنـا
وتـعـبـر عن ظـروفــنـا احلـضـاريـة. الــتى هى فى مـرحـلـة
بــنـاء ال فى مـرحـلـة شـيـخـوخـة كــمـا يـعـبـر الـفن الـغـربى

ومسرحه.
الفن ال يسـتهـلك كالـساعـة بل هو تأثـير وتـأثر انـتقاء

وتمثل قبل كل شىء.
ثالثا: االرتباك

إذا افترضنا جدال أن هناك حوارًا حضاريا بيننا وب
الــــغـــرب فـــأول شــــروط هـــذا احلـــوار أن يــــكـــون هـــذا
احلـوار على مـسـتـوى متـواز ولـيس حـوارًا فوقـيًـا طرفه
الــعــذب وحتــتى لــلــشــرق وبــالــتــالى فــهــذا احلــوار كــان

مريضا يشوبه االرتباك.
فيه كـنـا نتـحدث من مـوقع الـضعـيف واآلخـر من موقع
الـقوى. بذا ظـل احلوار معـصوبـة إحدى عـينـيه ونعنى
بـــذلـك أن احلـــوار كــــان جتـــاه الــــغـــرب دومــــا ســـوى من
ــتـوسط أوربــا وأخـيـرا عــبـر األطــلـنـطى خالل حـوض ا

أمريكا.
رابعا: االحتذاء

ـــاضى مـــنــذ هــذا الـــتــوجـه لــلـــتــعـــرف احلـــضــارى فى ا
بــواكــيـر الــنــهــضــة والــوعى الــقــومى لم يــلــتــفت الــشـرق
األقــصى وذلـك نــاجت عن أنـــنــا فــتـــحــنــا أعـــيــنـــنــا عــلى
ملوكى آنذاك. مدافع نابليون كنا نواجهه بالسيف ا

غـلـوب دوما يـقـلد الـغالب" وكـما يـقول ابـن خلـدون إن ا
فنحن نقلد الغالب من موقع أحتكاكنا به "حذو الفعل
بــــالـــفــــعل" وال نــــعى مـــاذا نــــريــــد وإلى أى درب تـــســــيـــر
غايـر بالضرورة? خطانـا? هل هذا طريـقنا اخملتـلف وا
مــاذا نــريـد? ومــاذا نــبــقى? ومــا هــو عــادى مـتــروك هل
نــبــدأ بــالـتــوجه كــلــيـة نــحــو الــغـالب كــمــا يــطـالـب بـعض
مــثــقــفــيــنــا (الـعــرب) ولــنــدع أنــفــســنـا وفـى زعـمــهم أن
الـتـطـور احلـضـارى يـحـتم أنه ال صـيـغـة حـضـاريـة غـيـر
ــطــروحــة وبــالــتــالى عــلــيــنــا أن نــأخـذ بــهــا بــكل تــلك ا
عالتـها سـواء سـلـبـا أو إيجـابـا وال داعى لـلـتقـول بـأنـنا

ـيــة وفـيـزيـاء وطـبــيـعـة لـكن فــقـد تـوجـد ريـاضــيـات عـا
ـسرح ـسرح كـفن ذو خـصوصـية. هـنـاك ما يـسـمى با ا
ـسـرح الـعربـى (على وجه ـسرح الـغـربى وا الـشـرقى وا

التمنى) والذى نحن بسبيلنا للتعرف عليه.
الـفنون تـتناول سـلوك مجـتمع وخـصائصه. وبـالتالى ال
ـية. ولـو أطـلق هـذا الـلفظ نـطلق عـلى الـفـنـون أنهـا عـا
فهو يـجتاز اخلـاص اإلنسانى لـيعانق ذوات أخـرى عبر
ـــصــطــلح ـــيــة ذلك ا ثــقـــافــات أخــرى لـــيــوصف بـــالــعــا
ــبـــتــذل إعالمــيًــا. فـــلــيــست أوربــا فـى حــاجــة إلى من ا
يقـلدها. بل فى حـاجة إلى مـعرفة ذوات اآلخـرين عبر

فنونهم.
ارتداد:

سرح إذا نظرنا إلى احتكاكنـا منذ احلملة الفرنسية 
سـرح البـشرى. وكـانت لنـا فنون جنودهـا تعـرفًا عـلى ا
سـنـرصدهـا فـيـما بـعـد فـيمـا عُـرف بـالظـواهـر مـا قبل

سرحية. ا
تـلقى ذلك مـحاوالت الـنقـاش ثم القـبانى وصـنوع. لكن
هذه احملـاوالت كانت تغـريب يحـاول التـأقلم مع الواقع
ضمون داخل اإلطار الشكلى العربى آنذاك بتطعيم ا
الـفرجنى بالـتطـريب والغـناء الشـرقى لم يكن مـسرحًا

خالصًا لنا.
من أتى بـعدهم فـقد وقفـوا بعـد فهـمهم عـلى أن هناك
ــســرح أطـــرًا ثــقــافـــيــة واأليــديـــولــوجــيـــة الــتى حتـــكم ا
الغربى تفرض شكلـه ومضمونه تختلف عن أيدلوجية
الـعـرب وثقـافتـهم التـى لهـا شكـلهـا ومـضمـونهـا الذى ال
يــنــفـصل كــمــا حـاولــوا أن يــطـعــمــوا فى الـغــربى مالمح
ـوضـوعـات عـربـيـة بــإدخـال ذلك مـضــمـونـا من خـالل ا
الـعـربـية واسـتـلهـام اإلرث األدبى ألف لـيـلـة وليـلـة مثال
لــكـن ظل االنــفـــصــام قـــائــمـــا فــالـــشــكـل غــربى ال زال
ــمــثل عالقــة غــيـر ــتــلــقى وا والــعالقــة الــقــائـمــة بــ ا
مـتـوافـقــة مع اجلـمـهـور آنـذاك ولـعل أبـرز مـثـال لـذلك
هـــو إصــرار اجلـــمــهـــور فى أحــد عـــروض صــنـــوع عــلى
ــســرحــيــة وقــد أنــهــاهــا صــنــوع بــعــدم تــزويج بـــطــلــة ا
الــزواج ونـزوال عــلى رغــبــة اجلـمــهــور. قـام بــاإلضــافـة
ـسـرح راضـيـا عن وزوج بـطـلـته لــكى يـتـرك اجلـمـهــور ا

سرحية.. ا
ــشـاركــة لـدى ــســلك عــنـصــر ا حتــقق من خالل ذلك ا

لـنا سمـاتنا ولـكن نرى أنه لـيس بالـضرورة أن الصـيغة
احلـضــاريـة فى شـكــلـهـا الــغـربى ومـســرحه لـيـست هى

حتمية حضارية.
هــــنــــاك صــــيغ أخـــــرى وإن لم تــــوجــــد حتـت الــــشــــمس
(شمس وعينـا) لكن إذا أشرقت تلك الشمس فى واقع
ا امـتلـكنـا وعيـا مغـايرا يـدفع ذاتًا قادرة معـرفتـنا لـر
عـــلـى خـــلق مـــســـرح خـــاص بـــعـــيـــدا عـن الـــتـــبـــعـــيـــة فى

غلوب.  منظومة الغالب وا
رواغة خامسا: ا

ـصــطـلح بـوصـفـة أكــلـشـيـة جـاهـز تـلك الـتى تــرتـبط بـا
االسـتــخـدام فى وعـيـنـا بـرغـم ارحتـاله يـشـكل مـرواغـة
ــفــهـوم ــصــطــلح وا وعـدم ثــبــات. وعــدم تــرســيخ هـذا ا
فيـما يقابله لـدينا من مفاهيم واالتـفاق عليه حتى ولو
ـنـحه شـريـعة وجـوده يـتـكون كـان مغـلـوطـا أو مـرواغا 

أقرب إلى فهمنا.
ــصــطــلـح ولــيــد ظــروف حــضــاريـة عــلى وعى أن ذلك ا
خـاصة بـسـيـاق مغـايـر من ثم ال تتـوافق كـمـا هى وطابع
حـــضـــارى مـــغـــايـــر آخـــر له ســـمـــتـه اخلـــاص لـــذا كــان
ـصطلحات إعـجابا مسرفا اخلـطأ فى استخدام تلك ا

متشدقا ببريقه دون الفهم له وتوظيفه الصحيح.
سادسا: التعثر

ثابة طوق وأسورة بوصفه يعد الضابط الزمـانى لنا 
مـرحـلة زمـنـية مـتـعثـرة والـتى جتعـلـنا حـضـاريا بـعـيدين
عن احلـضـارات األخــرى جتـاور فـقط دون مــواكـبـتـهـا
بـقرن عـلى األقل هـذا األسر الـزمنـى حتـميـة تـفرضـها
ظـروف مــرحــلــيــة والــتى فى ســبــيــلــهــا إلى الــتـطــور فى
مـسـيــرة احلـضـارة أو االنـتـكــاس حـسـبـمـا تــكـون حـيـويـة
ــراحل مــســتـــبــعــدًا لــلــتــواكب شــعب لــذا يـــظل حــرق ا

ويظل النقل يكاد يكون حرفيا عن الغرب.
2 -منولوج (طرح اإلشكالية)

ــاذا لم نــطــرح صــيــغــة مـســرح عــربى حــتى اآلن? وهل
نــحن بــســـبــيل طـــرحــهـــا? هــنــاك مـــحــاوالت ومن خالل
ـســرحــيــة األخـرى لــدى شــعـوب احلــوار مع األشــكــال ا
الـشــرق والـغـرب هل يـوصـلـنــا ذلك احلـوار مع الـتـعـرف
على أصالتنا إلى هذه الصيغة التى تتعثر حتى اآلن?.
ـوضـوع ـيــة األداء وا فـإذا كــانت الـعــلـوم الــطـبــيـعــيـة عــا
سـرح تخـتلف. ـتنـاول فإن الـعلـوم اإلنسـانيـة وعلـوم ا ا

سرح  اذا لم نطرح صيغة   
عربى حتى  اآلن?
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ـسـرح اجلاد ـعـقـدة بـ رجل ا ـتـشـابـكة وا ـوذجـاً آخر لـلـعالقـة ا > مـثل بـيـتـر بـروك 
واخلالق وبيئته اإلجنليزية.
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مـسـرح الـدولــة فى سـعـيه نـحــو اجـتـذاب اجلـمـهــور قـام بـإعـادة بـعض
ـلك لير).. إال أنه فاجأنا لك) (ا لك هو ا عروضه الناجحـة مثل (ا
ـها فى مـسـرح القـطاع بإعـادة تـقد أحـد الـعروض الـتى سـبق تقـد
اخلـاص وهو عـرض "اتنـ فى قـفة" والـذى  تـغيـر اسمه إلى (سى
ا ألن االسم الـقد ال ينـاسب مسـرح الدولة – على وتابـعه قفـة) ر

حتى اآلن على األقل  –ويقدم حاليًا على مسرح السالم!
ــة أن يـــتم الـــســـؤال اآلن هل مـــعـــنى إعـــادة تـــقــد الـــعـــروض الـــقـــد
ـسرح اسـتـجالب كل عـرض قـدم سـابـقًـا حـتى لـو قـدم ضـمن إطـار ا
الـتـجـارى وهل سـنـفـاجـأ ذات يوم بـإعـادة تـقـد مـسـرحـيـة (مـدرسة

) أو (العيال كبرت) على مسرح الدولة?! شاغب ا
ا فـيـها د. هـنـاء عبـد الـفتـاح يـرى حـتمـيـة تقـد عـروض الـريبـرتـوار 
ـصرى ريثما يـستطيع اجليل اجلـديد التعرف سرحنا ا من تأصيـل 
عـلى بيـئته وأصـوله خـصوصـا أن هنـاك جهـال ب الـشبـاب بأعـمدته
الـرئـيـسـيــة فـهم ال يـعـرفـون مــحـمـود ديـاب ومـيــخـائـيل رومـان وسـعـد
وهـبــة وعـبـد الــرحـمن الـشـرقــاوى. إال أنه يـؤكـد ضــرورة الـفـصل بـ
مسـرح القـطاع اخلاص ومـسرح الدولـة حيث إن األول إذا أراد إعادة
تــقـــد عــروضه فـــســيـــضع فى اعــتـــبــاره جـــانب الــربـــحــيــة والـــنــزعــة
االســتــهالكــيــة بــيــنــمــا يــنــبــغـى أن يــحــكم مــســرح الــدولــة فى انــتــقــائه
ـها الـقيـمة وأن يـكون مـوضوعه إنـسانـيًا ال للـعروض الـتى يعـيد تـقد

ينتمى لزمن تأليفه فقط بل يكون خارجًا عن زمنه.
وعن إعـادة تـقـد عرض (اتـنـ فى قـفـة) يـقـول: مـراد مـنـيـر مـخرج
تلك أدواته ويـعى تمامًا مـا يفعل ولقد سـبق له تقد عرض كبـير 
سرح اخلاص ولألسف لم يصادف جناحًا إال أن (اتن فى قفة) با
ه ثـانـيـة خــصـوصًـا وأن مـؤلــفه ألـفـريـد ــنع من إعـادة تـقــد ذلك ال 
فرج وهو بنفسه من قام بـإعداد النص وإعادة كتابته بـاللغة العامية.
ـســرح الـذى يــعـاد تــقـد هــذا الـعـرض لــكن يـنــبـغى أن يــتم حتـديــد ا
عـــلــيـه هل يــصـــلح له مـــســرح الـــسالم أم كــان أجـــدى أن يــقـــدم عــلى
مـسرح يـتـنـاسب مع هـويـة الـعـرض ورأيى أن يـتم الـتـمـسك بـهـوية كل

مسرح ومن ثم يستطيع كل مسرح أن يقدم ريبرتواره اخلاص.
د. مـحـمـود أبـو دومــة يـرى أن إعـادة مـسـرح الـدولــة لـبـعض الـعـروض
ة ظـاهـرة إيـجابـيـة حيـث إن مسـارح الـعالـم حتيـا عـلى عروض الـقـد
ـها هـا فى إجنـلتـرا سبق تـقد الريـبرتـوار وهنـاك عـروض يعـاد تقـد
ـمثل آخرين ولكن ال بد من ها  منذ عشرات السنـ ويعاد تقد
ها فالبد توافر اآلليات الصحيـحة الختيار العروض الـتى يعاد تقد
أن تــتـمـيـز بــالـقـيــمـة الـفـنــيـة واإلقـبــال اجلـمـاهـيــرى مـؤكـدًا أن وجـود
ـسـارح يـوفـر جـودة االخــتـيـار ويـصـنع مـطـابـقـة فــنـيـة وجلـان قـراءة بــا
نوعًـا من الغـربلة لـلنـصوص والعـروض التى تـقدم أخذا فى االعـتبار

أن أحدًا ال يستطيع تقد عروض ترضى جميع الناس.
د. هـشــام الـسالمـونى يــرى فى تـقـد الـريــبـرتـوار فـائـدة لــلـمـبـدعـ

حتى ال نفاجأ بإعادة تقد 
) على مسرح الدولة! شاغب (مدرسة ا

هناء عبد الفتاح:
يجب أن
نفصل ب

مسرح القطاع
اخلاص
ومسرح
الدولة!

الكامن حيث إن ما يعرض أمامهم ال يشجعهم على كتابة جيدة وال
هم يتـعلمـون منه شيئًـا فكل ما يـقدم حالـيًا يعتـمد على مـونولوجست
ـثـلـوهـا ــة الـتى رحل  يـلــقى نـكـاتـا كـمـا أن تــقـد الـعـروض الـقـد
مفيد لـلمثلـ اجلدد حيث يضـطلعون بـأدوار ناجحة سـبق أن قدمها
عـــظــمــاء األمـــر الــذى يــشـــكل لــهم حـــافــزا لــبـــذل مــجــهـــود أكــبــر فى

تأديتها.
ويـشترط الـسالمونى فى الـعروض الـتى يتم إعادتـها صالحـيتـها لكل
ثل بعـرض (إنت اللى قتـلت الوحش) نص على زمان ومـكان ضاربًـا ا
ـرتبط بـأجـواء مـعيـنـة ال يـعرفـهـا اجليل احلـالى وبـالـتالى إذا سـالم ا
ه فلن يفهمه أحد ولـعل هذا أكبر محفز للكتاب لكى يكتبوا  تقد
نــصـوصًــا تـنــفـتح عــلى الـعــالم حـيث إن فــكـرة الــرمـز الــتى جلـأ إلــيـهـا
ــهم لــواقع مـوازٍ النــتـقــاده ال تــعـتــبــر فـنًــا ألنـهم بــعض الــكـتــاب وتــقـد
ـفروض أن يكتب الفن مـكتفيًا يقيـدون األجواء احمليطـة بأعمالهم وا
بذاته والسالمونى ال يجد فائدة من إعادة تقد مثل هذه األعمال.
ــة من د. مــنى صــفــوت تــتــحــدث عـن إعــادة تـقــد الــعــروض الــقــد
ة منظـور جمـاليات الـتلـقى فهى تتـساءل: هل لـو قدمـنا عروضـا قد
ـنـظـور الـقـد أم سـيـتم حتـويـر الدالالت فـهل سـتقـدمـهـا من خالل ا
ـة ـعـاصـر وهل ســنـقـدم الـعــروض الـقـد حـتى تـتــنـاسب مع الـواقـع ا
" الـقــد من تــمـثــيل وإيــقـاع أم ســيــتم تـطــويــرهـا وهل بـنــفس "الــر
سنـسـتطـيع أن نـضيف لـلـنص من تقـنـيات حـديثـة ومن وسـائل عرض
ًا فى ظل فقـر تكنولوجى! وهل وتكـنولوجيا أم تـقدم كما قـدمت قد
التنـاول نفسه سيكـون هو نفسه التـناول القد أم سيـختلف ليناسب
ـفاهيم الـعصـرية. بـاختـصار هل نـعيد تـقد الـقد كـفيـلم وثائقى ا
نـتــعــرف خالله عــلى الـتــاريخ مع احــتـرامــنـا لــلــفـتــرة الـتــاريــخـيــة الـتى
قدمـها أم نطـوره ليـناسب واقعـنا حالـيًا خصـوصًا وأن هنـاك عروضًا

ضيقة األطر وهذا ليس انتقاصًا من شأنها.
ـها إجـمـاع النـقاد وتشـترط مـنى صـورة فى العـروض الـتى يعـاد تـقد
على قيمـتها واستـحقاقـها إلعادة العـرض ولكن هذا ال يعـنى عندها
صالحـيتهـا للـتقـد حالـيًا كمـا قدمت فـاألمر يـتوقف عـلى جمـاليات
كل عصـر. وتقـتـرح أن تتم عـملـيـة تصـنيف لـلـعروض بـحيث حتـدد ما

هى هذه العروض ومتى تعاد.
وتــتـوجس مـنـى صـفـوت من تــسـرب عـروض مــسـرح الـقــطـاع اخلـاص
ـفترض فى العروض إلى مسـرح الدولة ألن عليـها حتفظـات كثيرة وا

ها هو قيمتها. عاد تقد ا

هشام السالمونى:
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د.محمود أبو دومة:
على جلان
القراءة
كاتب وا
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ما يستحق
إعادة العرض!

منى صفوت:
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> اخملرج الكويتى عيسى دياب قدم مؤخراً أولى جتاربه اإلخراجية من خالل مسرحية «انسوا هاملت» تأليف جواد األسدى.
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ــعـاركه الـنـقـديـة ومــقـاالته الـتى يـخـتــلط فـيـهـا الـفن > إن ويــسـكـر اشـتـهـر 
بالسياسة لدرجة أثارت حنق الكثيرين ضده.
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دربالة.. وداعا
مــاذا تــبــقى مـن دربــالــة?! ومــا الــذى يــتــبـــقى من اإلنــســان غــيــر
عـطائه?! ال شىء.. ال شىء!! عـاش دربالـة عاشـقا لـلمـسرح يـكتب
له ويـبدع نصـوصا جتـاوزت ثالث نصـا مسرحـياً شكـلت مشروعه
اإلبــداعى الـذى عــرض فـيـه وجـهــة نـظــره فى مـجــريـات حــيـاتــنـا
االجـتماعيـة مصريا وعـربيا. فى بـداية معرفـتى به كاتبا مـسرحيا
حــدث بـــيــنـــنــا صــدام فـى نــدوة عـــامــة بــقـــصــر ثـــقــافـــة احلــريــة
حيث أنابنى د. لطفى عبد الوهاب فى عام 1948 فى باإلسكندرية
الــقــيـــام بــديال عــنه فـى نــقــد نص مــســـرحــيــة دربــالــة (األجالف
شانق) مشـاركا للنـاقد جالل العشرى. اتـبعت فى خطة ينصبـون ا
نقدى لذلك الـنص منهجاً قـائما على حتلـيل (مادة النص وشكله
ثم تــعــبـيــره الــذى هــو مــنـاط تــأثــيــره الــدرامى واجلــمـالى) وألن
رحوم النـاقد جالل العشرى كان قد استـهل الندوة النقدية وقال ا
رأيه فى الـنص من مـدخل انـطـبـاعى وأبـدى تـعـاطـفـا أو مـجـامـلة
لـلـكـاتب. غــيـر أنه اضـطـر إلى طــلب الـكـلـمـة بــعـد أن انـتـهـيت من
نهج الذى رسمته لنفسى عرضى التحـليلى النقدى للنص وفق ا
فإذا بالعـشرى يقـلب ظهر اجملن للـنص ولعرضه االنـطباعى الذى
استهل به النـدوة مراجعا نفسه ٠ فيما يبدو - مراجعة موضوعية
ـسـرحـيـة ال تـبـتـغى سـوى وجه الـنــقـد حـرصـا عـلى فن الـكـتـابـة ا
وحرصا على جتـويد الكتابة نفسهـا. وهنا ثارت ثائرة األستاذ عبد
اللطيف دربـالة - رحمه الله - و(باظت الـليلة حيث ألـغى ترتيبات

االحتفاء بالناقد الكبير).
وأذكـر صـدامــاً آخـر حـدث بـيـنـنـا فى لـقـاء جــمـعـنـا بـقـصـر ثـقـافـة
التـذوق بالشـاطبى عام 1988 - وذلك خالل منـاقشة احتـجاجية
احـتداديـة أعـلن فـيهـا دربـالة سـخـطه عـلى ثورة يـولـيو وعـلى عـبد
دافع عن الـثـورة وعن زعيـمهـا. كـما أذكـر أننى النـاصر وكـنت أنـا ا
دعـيت إللـقـاء كـلـمـة عن دربـالــة فى احـتـفـال أقـيم له حتت رعـايـة
األستاذ الـدكتور سيد اخلـراشى رئيس مجلس إدارة قـطاع البترول
ناسـبة حصـول األستاذ باإلسـكندريـة بفنـدق رمادا بسـيدى بشـر 
عـبد الـلـطيـف دربالـة عـلى جائـزة الـدولـة التـشـجـيعـيـة عن إحدى
ـسـرحـيـ مـسـرحـيــاته وقـد حـضـر لـفـيف من أصــدقـائه وبـعض ا
الــسـكـنـدريــ فـضال عن حـضـور األســتـاذ الـدكـتـور عــبـد احلـمـيـد
إبـراهــيم رئـيس جـمـاعـة الـوســطـيـة وأسـتـاذ األدب الـعـربى - الـذى
حصلت ابنته على درجة الدكتوراة من إحدى اجلامعات األمريكية
فى مـسـرحى بـنـتـر ودربـالـة -. وأذكـر أيـضـا لـقـاء جـمـعـنـا والـفـنان
اخملــرج حـســ جـمــعـة والــفـنــان عـلى اجلــنـدى فى نــدوة أقـامــهـا
ـسرح فى اإلسـكنـدرية. وأذكر معـرض الكـتاب بـاإلسكـندريـة حول ا
لـقـائــ أخـيـرين  بـيــنـنـا أحــدهـمـا فى مـنــزله لـتـســجـيل لـقـاء
تـلــيـفـزيــونى لــبـرنـامـج (ذاكـرة الــوطن) بـالــقـنــاة اخلـامــسـة حـول
ـشاركـة د. سيـد اخلراشى د. سـعيـد الورقى أمـا اللـقاء مسـرحه 
ـكـتـبـة اإلسـكـنـدريـة حـيث أقـام احتـاد الـكـتـاب فرع الـثـانى فـكـان 
سرحيـ السكندري اإلسـكندرية عام 2008 ندوة تكـر لثالثة ا
ـسـرحى مهـدى بـنـدق - عبـد الـلـطيف (الـشاعـر الـنـاقد والـكـاتب ا

دربالة - أبو احلسن سالم).
شـاغـبـات دربـالة ـتـكـررة  ـا ال يـغـيب عن الـذاكرة هى الـصـورة ا و
وبـندق فـى كل لـقاء يـجـمـعـهـمـا وهـو أمـر اعـتـادت عـليـه األوساط
األدبـيــة بـاإلسـكــنـدريـة وقـد كــان ذلك - من وجـهــة نـظـرى - أمـرا
طـبيـعيـاً ذلك أن مـنابع كل مـنهـما الـفـكريـة متـعارضـة - أحدهـما
مـحـافظ واآلخـر حـداثى - فـضال عن اخـتالف مـشـروع كل مـنـهـما
سـرحى فـمـسـرح مـهـدى الـشـعرى حـداثى أو مـتـجـاوز لـلـحـداثة ا
أحياناً إلى سـاحة التفـكيك على درب التـنوير باسـتعادة بعض من
صرى الفرعونى أو العربى وإعمال آلة التفكيك إشراقات التـراث ا
أمـول. أما مسرح دربالـة فيرتكز ـستقبل ا فيها خدمـة للحاضر وا
ـعيش ونـقـده ارتـكازا عـلى طـرح عبـثـية عـلى الـواقع االجـتمـاعى ا
ذلك الـواقع من حـيث مـحـتـواه وصــوره فى لـغـة الـنـثـر الـفـصـيح.
ـا يـجـدر ذكـره فى شـأن لـغـة احلـوار فى مـسـرح دربـالـة أن حـوار و
الشخصيـات كان باللغة الـعربية الفصـحى دون استثناء أو تفريق
ب لغـة فالح أو عامل أو جندى أو أحد من عامة الشعب. وقد كان
سـرحيـ غير ذلك مثـار منـاقشـات عديدة بـينه وبـعض النـقاد وا
أن دربـالــة رحــمه الــله كــان يــدافع بــاســتــمــاتــة عن رأيه مــتــذرعـا
سـرحيـة ب بـطـريقـة احلكـيم فـيمـا زاوج به حوارات شـخصـيـاته ا
ـهجـنة بـالعـامـية إذ هى وسط بـينـهـما ارتـكازا عـلى ما الـفصـحى ا
أســمـاه (بــالـلــغــة الـثــالـثــة). وجــديـر بــالـذكــر أيــضـا أن نــصـوصه
ـسـرحيـة كـلـها - تـقـريبـا - قـد نـشرت كـمـا أنهـا مـثـلت بالـبـرنامج ا
اإلذاعى الـثانى (الـثقـافى) بـإخراج الـشريف خـاطر. ولم تـخرج له
سرحى سـرح سوى مسرحـية (فر وطار). رحم اللـه الكاتب ا على ا
ــسـرحـيـة عـبـد الــلـطـيف دربــالـة الـذى أثـرى مــكـتـبــة الـنـصـوص ا
ـنشـورة التى تـنتـظر من ـطبـوعة وا الـعربـية بـعشـرات النـصوص ا
يتعرض لهـا بالدراسة والـتحليل والنـقد للوفـاء بحق هذا الكاتب
سرح وقضى حياته يكتب له بوله احملب الذى عاش مـتبتال بحب ا

العاشق.

ــــســــرح كـــأوديـب وفـــاوسـت هـــامــــلت الــــبــــشـــريــــة فى ا
وأورست وغيرهم.

ـــســـيـح فـــلم تـــدع األله بل الـــنـــاســــوتـــيـــة عـــنـــدمــــا أتى ا
ـسـيح مـنـفــصل عن اإلنـســان بل تـصــورته فى إنـســان ا
عــلى يــد بــولس الــرسـول لــيــكـون اإلله اإلنــســان وأبـرز
مـثال عـلى قـيـام احلـضارة الـغـربـية عـلى إعالء الـقـيـمة
سة الالهوت اإلنسانـية هو تـدهورها عنـدما امتـدت 
بـــظالم مــا فـى الــعــصـــور الــوســـطى. ولم تـــتــحــقـق لــهــا
احلـضارة إال عند اإلغـريق حينمـا اتخذوا من اإلنسان
الــفـرد الـنـمــوذج الـذى يـحــيـطه الـبـرواز والــذى يـتـحـدى
اآللـهــة وأبـرز مـثــال (أوديب) كـنـمــوذج حـضـارى غـربى
ويتمثل فى إجابته على تساؤل الهولة (سفنكس) الذى
ــشى عــلى ثالث فى نــهــايـة حــيــاته بــعــدمــا سـار فى
. بــأنه الــصــبــاح عــلى أربع وفى الــظــهــيــرة عــلى أثــنــتـ

اإلنسان.
ــثـل لــهــذا الـــنــاســـوت الــذى حتــدى ـــثالً  كــان هــو  
الــهـولـة لـيــمـوت مـجــابـهـا نــبـوءة اآللـهـة والــقـدر وحـطم
الـقـوانـ الـطـبيـعـيـة بـالـتـزوج من أمه وقـتل أبـيه أيـضا
وذجًـا حـضاريًـا والذى كان الـنمـوذج فـاوست بوصـفه 
أراد أن يـتخـطى قـدرات اإلنسـان ويـخرج عـلى احلدود

ويتحدى اآلله.
تــلـك الــفــلــســفــة وضـــحت تــمــام الــوضـــوح فى فــلــســفــة
نـيــتـشـه فـلــســفـة الــقــوة وتـصــريــحه بـأن الــله قــد مـات
وأخـلى مـكـانه لـإلنـسـان الـسـوبـرمــان الـذى يـعـيش فـوق
الـــلـــهـب صـــاعـــدا إلى الـــقـــيـــمـــة بــــعـــيـــدا عن الـــضـــعف
ومـــحــطــمــا كل قـــيم الــعــطـف واإلحــســان لــيـــخــلق قــيم
القوة ولتسود قيم جديدة يشكلها هو ال تشكلها قوى

أخرى غيره.
ب  – الفردانية

تـتــمـثل لـدى الـفـلـســفـة الـغـربـيـة والــتى تـنـزع بـاإلنـسـان
الـفـرد إلـى تـدعـيم كـيــانه ولـهـذا كـانت الــفـردانـيـة تـشى
لـتنـشئ بطال تـراجيـديا وكـنـماذج فـردية كـما ذكـرنا من
قبل وتلك الـفردانـية تـصطدم بـالطـبيعـة وتدخل مـعها
فى نـزاع بل تصـطدم مـع القـدر وعالم اآللـهة لـتتم له
محـاولة السـيطرة عـليهـا وامتالك ناصـيتهـا ولذا كانت
فـاهيم الـتى تـشكل فـلسـفة الـغرب. الـفردانـية إحـدى ا
وهــذا الـفــرد هـو جــمــاع تـطــلـعــات اآلخـريـن لـلــمـغــامـرة

والتحدى.
ج  – الصراع

ثلة فى الصراع الناشئ عن إعالء القيمة اإلنسانية 
الــفـــرد وســـيـــطـــرته أو دخـــوله فى صـــراعـه مع الـــقــوى
أسـاة وهو تصـور مصيـر البطل ا أوجـد ا األخرى 
الـفـرد مع الـقـدر/ اآللــهـة/ الـطـبـيـعـة اجملـتـمع والـتـألـيه
ـا أدى كــمـثـال لـذاتـه وتـسـخــيـر كل الــقـوى األخــرى 
إلى اســتـنــزاف بـيــئــته الـطــبـيــعــيـة وصــوال إلى الـتــلـوث
ـنـظومـة وقـرب استـنـفاد الـبشـرى. وحـدوث خلل فى ا
مـقـدراتهـا بل حـد اإلفـنـاء ب أوقـات وأخـرى كـسيف
ا يحـفظه (اإلنسان الغربى) من رصيد نووى مسلط 
قــبل اآلخــر بــاخــتالف مــنــظــومــته األيــديــولــوجــيــة فى
النـهاية وليدة عقـلية صراعية تـسعى دوما للدخول فى

صراع دائم مع اآلخرين.
ادية د  – ا

اديـة متحقـقة لدى العـقل الغربى وفـلسفته هى تلك ا
عـنـصـر احلـيـاة اجلوهـرى ومـا دام يـقع حتت الـتالمس
احلــسـى لألشــيــاء أدى بـه هــذا وضع ديــكـــور كــامل له
مالمـسه ومالمـحه الـكـيانـيـة تـلك الـتجـريـبـية الـقـائـمة

نهجية العلمية فى التناول للحياة.  على ا
ـــطـــروحــة أمـــامه بــدءًا مـن حتـــلــيـل أرســطـــو لـــلـــمـــادة ا
ـنـهج الــعـلـمى مــرجـعـيـة والـتـفــتـيت اجلـزيــئى بـاتـخــاذ ا
وحـيـدة  وإنــكـار كـلــيـات غـيـر خــاضـعـة لــلـحـواس تـلك
ـاديـة الـتى تـسـود الـفهـم الغـربى. أثـرت بال الـفـلـسـفـة ا

سرح وكان فى جتلياته انعكاسا لها. شك على ا
انـتـهى اجلـزء األول ويـلـيه اجلـزء الـثـانى مـشـتـمال عـلى
مــحــاولــة تـــصــريف الــفــعل الـــنــاقص وإعــراب اجلــمــلــة
سرحية كمبـنى للمعلوم نعم هناك مسرح ناقص إذا ا
قترح على نحو جوهرى وليس مظهريًا عنى ا تسلح با
وإال وقع فى بــراثن الـتـظــاهـر كـمـا حــدث ويـحـدث ومـا
سرحية اضى واحلاضر إال اتخاذ الصيغ ا جتليات ا

كزهرة فى عروة اجلاكت.

ـقــعــد مـقــعــد تـلك أقــله تــرى كل أدوات الــتـوصــيل فــا
ـســرح الــشــرقى ألنه قــائم عــلى الـعــيــانــيــة تــتــنـافـى وا
ـشـاركـة إذن فـهـنـاك لـغـة الـدالالت التـى  الـتـعارف ا
سرح ـمثل وتـبدو واضحـة فى ا تـلقى وا عـليهـا لدى ا
الــصـيـنى وإن اخـتـلـفت فى الـهــنـدى نـسـبـيـا بـاسـتـخـدام
الـلـغة الـشعـريـة فى االنتـقـال زمانـيا ومـكـانيـا بديال عن
الـلغـة الـداللـيـة. وتـعد تـلك مـجـازا داللـيـا من نـوع آخر
ـا أنه جـماعـى يتـنـافى فى تـقـنـيته سـرح الـشـرقى  فـا

سرح الغربى. وا
وفى تــنـاولـنــا لـلـشــكل فـهــنـاك اخــتالفـات بال شك فى
ـسـرح الشـرقى لـكـننـا نـقـصد الـسـمـات الكـلـيـة ففى ا
سرح الـصيـنى لسـنا فى حـاجة إلى عـيانـية الـديكور ا
ــسـرح الـغـربى هــنـاك جـزئـيـات ضــئـيـلـة لـهـا كـمـا فى ا
داللـــتــهـــا الـــتى تـــعـــارف عـــلــيـــهـــا اجلـــمــهـــور وتـــلك هى
ـسـرح بــذوبـان مـا بـ ــشـاركـة كـســمـة أسـاســيـة فى ا ا
مـــكـــان الــعـــرض واجلـــمــهـــور أى امـــتالك ثالثـــة عـــيــون

وليست عينًا واحدة..
هــــذا الـــشـــكـل ســـواء لـــدى الــــغـــرب أو الــــشـــرق تـــبــــنـــته
ــقــارنـة فــلــسـفــات وقــيم خــاصــة بـكـل حـضــارة وتــلك ا
ــعـقــودة الــهــدف مـنــهــا الـوصــول إلى مــدى اقـتــرابــنـا ا
ــســرحــ وإلى أى مـــنــهم االنــتــمــاء? وتــبــاعــدنــا عـن ا
وسيتضح هذا الشكل فى تنـاولنا للمضمون فيما بعد
وسنـقتـصر فى الـتنـاول على الـغرب والـشرق ثم نـبحث
فى العربى شكال ومضمونا وصوال إلى أى منهم ندين
ا أنـنـا نتـعرف ا أنـهم أفـضل ولكـن  له بـالقـرابـة ال 
على وجهـتى نظر قـد يكون من تالحـقهمـا إنتاج شكلٍ

آخر يكون وليدنا الذى نطمح إليه.
ضمون/ التفسير) 4 – مبحث ثان (فى ا

ـــســـرح هـــدفًـــا فـى حـــد ذاته وإال انـــتـــفت عـــنه لـــيس ا
وظـيــفــته بل وســيــلـة نــتــيــجـة دفـع اجـتــمــاعى وحــاجـة
ــضـمــون عـبــر بـنـاء اجـتـمــاعـيــة بـالــضـرورة ويــتـشــكل ا
نـظـرى مـعـ نـتـيـجـة تـراكـمـات مـنـتـظـمـة أيـديـولـوجـيا
ومـــنــــاخ وســــيــــاق ثــــقـــافـى ســــائـــد فـى اجملــــتـــمـع (فـــورة
ـقـاربة الـستـيـنـيـات) ومن خالل عـدة مـرتكـزات تـكـون ا
ــضــمــون لـــدى الــغــرب والــشــرق كــمـــبــحث تــاريــخى وا
ا يسـتتبع اجلذور بحـثًا عن التأصيل كصـيغة جديدة 
أن الــفن تـراكــمى ولـيس يــنـفـى الحـقه ســابـقه كــمـا فى

النظريات العلمية.
نطلق األيديولوجى واالجتاه غربا : ا أوالً

تــخــتــلف أيــديــولــوجــيــة الــشــرق عن الــغــرب والــتـى لــهـا
ــسـرح كـمـضـمــون يـحـدد شـكـله وهـذه تــأثـيـرهـا عـلى ا
ـا أنـهـا مـجـمـوعـة تـصـورات. ومـوقف األيـديـولـوجـيـة 
فـــلــــســـفى يــــجـــيب عـن الـــتـــســــاؤل عن مـــاهــــيـــة الـــكـــون
واإلنــســان ورؤيــته من خالل عــدة قــطــاعــات يــوفــرهــا

العقل الباحث عن العالم احمليط.
أ  – الناسوتيه

ونـــعــــنى بـــهـــا أنـــســـنـــة الـــعـــالـم الـــنـــاس من مـــادة أنس
ــفــهـوم إلى الــغــرب فــالــفـلــســفــة الـتى ويــتـطــرق هــذا ا
ا عنى إعالء قيمة اإلنسان  حتكمه هى الناسوتيه 
هـــو إنـــســان بل وتـــصـــور عـــالم اآللـــهــة (اإلغـــريق) فى
شـكل بـشــرى واتـخـاذ الـشـكل الـبـشـرى والـرجل كـمـثل

أعلى لدى النحات اإلغريقى. 
بل وكــان اإلنـسـان هــو هـدف عـصــر الـنـهــضـة األوربـيـة
بعد الـسبات الطـويل واهتمـام باإلنسـان فى فرد ابنته
وتــســخــيــر كل الــطــاقـــات ألجــله من ثم خــلق الــنــمــاذج

 الفن تراكمى
وال ينفى

سابقة الحقة
كما فى
النظريات
العلمية

سرح ليس  ا
هدفا فى حد
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وظيفته
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زكى طـلــيـمـات فـى األربـعـيـنــيـات كـانت قــد بـدأت تـؤتى
أكـلـهـا فى اخلـمـسـيـنـيـات والـسـتـيـنـيـات ثم كـان  هـناك
مـشروع قومى نهضـوى وكان اجملتمع والـدولة يواجهان
االسـتــعــمــار والـعــدو الــصــهــيـونـى وهـذا الــتــحــدى كـان
مثل ـؤلف وا لكـات اإلبداعية عند ا كفـيال بشحذ ا
سرح واخملرج وكانت الدولة تـعى أهمية الثقافة وا
كــأحـد روافــد الــثــقــافـة وأيــضــا كــان هــنــاك اجتـاه فى
الـدولة لتـقد الفـنون لـلشعب ومـن ضمن هذه الـفنون
ــعــاهـد ــســرح وامــتـد هــذا الــتــيــار إلى اجلـامــعــات وا ا
سـابقـات وهذا الـعلـيـا فتـشكـلت فيـها الـفـرق وأقيـمت ا
ـســرحى ــنــاخ ســاعــد عــلى إحــيــاء وتـنــشــيط الــفـن ا ا
شـروع القومى ولكن لألسف فى الـسبعـينيـات أحبط ا
بــواســطـة الــســادات ومــشــروعه الــذى كــان يــحـول دون

اجلمهور والفنان احلقيقى.
تـمـيز وحـضـوره الطـاغى الذى ال > كمـمـثل له أداؤه ا
ـاذا وكـيف يـصل بعض يـخـتـلف عـليه اثـنـان تـعـتقـد 

كانة? مثل القالئل إلى هذه ا ا
- أعــتـــقــد أن الــفــقــيــر إلى الــلـه أنــا ونــبــيل احلــلــفــاوى
ومـحمـد وفـيق وأحمـد خـليل وأسـمـاء أخرى كـثـيرة هى
ـسرح والـسينـما مثل امـتداد ألسمـاء كبيـرة فى تاريخ ا
زكى رسـتم وحــسـ ريـاض واسـتـيــفـان روسـتى وسـراج
مـنيـر وأحـمـد عالم ومحـمـد توفـيق لـكن فى عـصرهم
كــانت الــفــرص مــتــاحـة أكــثــر أمــا اآلن فــعــنــدنــا نــظـام
شـرس يـكـرس مـا يـسـمى بـالـنـجـومـية ويـخـضـع لـنزوات
وأهـواء من يـسـمـون بـالـنــجـوم ويـفـردون لـهم مـسـاحـات
كـبـيـرة فى األعـمـال وبـالـتـالى يـقـلص من حـجم وفـرص
إبـــداع هـــذه األســمـــاء بـــاإلضـــافــة إلـى أن اإلنــتـــاج فى
عـنى الكلمة ولـكن حاليا ال يوجد ـاضى كان إنتاجاً  ا
إنـتاج بل خدام إعالن ومعلـن أما عن أسبـاب التميز
فـــاألســمـــاء الـــتى ذكـــرتـــهــا لـك وغــيـــرهـــا تـــتــعـــاطى فن
ـصـداقـيـة وتتـفـانى فى ـوهـبـة والـدراسـة وا الـتمـثـيل بـا
الـذوبان واحلـلـول فى الـشخـصـيـة وهذا هـو جـوهر فن
الـتــمــثــيل كــذلك ال يــعــيـرون أى أمــور أخــرى االهــتــمـام
ـرتـفع ومـسـاحـة الدور الالزم مـثل الـنـجـومـيـة واألجـر ا
والـعالقـات الــعـامـة وهى أمـور شـكـلــيـة فـهـنـاك جـوهـر
وهنـاك مظـهر فـأصحـاب اجلوهر يـتركـون بصـمة فى
الوجـدان الـعـام ومع األسف أعـود وأكـرر أن فـرصـتهم
أصـبـحت قـلـيـلـة مع مـحـاوالت الـبـعض حتـويـلـهـم جملرد
ســنـيــدة لـلــنــجـوم وأنــا آسف ألنى أعــمل بــربع طــاقـتى
ـتاحة فى ظل هذا النظام ال تعطى ولكن اإلمكانيات ا

الفرصة كى تخرج طاقتك كلها.
ـا فـيه من مـواقف ـشـوار  > هل أنت نـادم عـلى هـذا ا
فكـرية وسيـاسيـة اتخـذتها فـكانت أحـد أسبـاب عملك

بربع طاقتك فقط?
ـا حـصـلت عـلى انتـشـار وفـلوس رة ر - غـيـر نـادم بـا
ولـكنه فى النـهايـة انتشـار عد الـقيمـة ولو جاءت لى
ـــســــيـــرة كـــمـــا كــــانت نـــعم الــــفـــرصـــة ســـأعــــيـــد هـــذه ا

سأصحح من بعض األخطاء لكن غير نادم.
> أحب دائـمـاً أن أنــهى احلـوار بـكـلـمـة أخـيـرة لـشـبـاب

? سرحي ا
- أقــول لــهم مـــا أقــوله فى مــحـــاضــراتى دائــمــا إن فن
الـــتــمـــثـــيل من الـــفـــنـــون احلــســـاســـة جـــدا ألنه مـــرتــبط
بـالـشـخـصـيـة الـقـومـيـة لـكل بـلـد فـمن الـصـعب أن يـأتى
ــثل إجنــلـيــزى لـيــمـثل فى مــصــر لـكن من الــسـهل أن
يـأتى رسام إجنليـزى ليرسم فى مـصر إنه فن مرتبط
ثل مراعاة بالشـخصية الـقومية لـهذا يجب عـلى كل 
هــذا األمـر وعــلـيه أن يــنـتــمى لـوطــنه وبـلــده وال يـجـعل
الــشــهــرة تــأحـذه إلـى الـغــرور واالنــعــزال واالبــتـعــاد عن
أبـناء وطنه كذلك أقـول لهم إنه ال تمثـيل بدون موهبة
حـقـيــقـيـة وال مــوهـبـة بــدون دراسـة وثـقـافــة ولـلـتــمـثـيل
سـحر فـلـيـكن هذا الـسـحـر هو سـحـر الـثقـافـة واإلبداع
والـتقـمص وحرارة االتصـال باجلـمهـور وال يكـون سحر
ـال ألنه سيـكـون فى النـهـاية مـجداً الـبريق والـشـهرة وا

زائفاً.

فهوم الذى القائمة عليه رؤية خاصة وبناء على هذا ا
ــهــرجــان يــتم حتــديـد يــتــغــيــر فى كل دورة من دورات ا
نــوعــيـــة الــعــروض الــتـى تــشــارك ويـــكــون لــلـــمــهــرجــان
كـشافون يقومون بـاالتصال بالفـرق فى الدول اخملتلفة
سرحى فى العالم ويكون لدى هؤالء خـريطة اإلبداع ا
ــهــرجـان ــفــهـوم ا ـنــاســبـة  كــله فـيــخــتـارون الــعــروض ا
ويــســـافـــر هـــؤالء الـــكـــشـــافـــون ألمـــاكن هـــذه الـــعــروض
لالطـالع عـلـيــهـا وتـرشــيـحـهــا إن كـانت تــصـلح وقـبــلـهـا
ــهــرجـان تــرسل كل فــرقــة مـســرحــيـة دوســيــهـا إلدارة ا
يــحـتـوى عــلى كل شىء عن الــعـرض وأن يـتــفق الـعـرض
ـهرجـان الذى يـتغـير كل عـام وهذا مع مفـهوم وشـعار ا
غـيـر مـوجـود فى مـهـرجـان الـقـاهـرة الـتـجـريـبى كـذلك
هـرجان لشىء مـهم وهدف رئيـسى وهو وجود يفتـقد ا
ـشـاركة تـفاعـل وتداخل ثـقـافى بـيـنـنا وبـ كل الـفـرق ا
بــحـيـث يـتـم تـغــذيــتــنــا ثــقـافــيــا ولــيس مــجــرد احلــضـور

السياحى.
> هل هناك جتريب  حقيقى حاليا فى مصر?

سرحية فى مصر. - لست متابعاً جيداً للحركة ا
اذا?  <

- أنـا لست ناقـداً أنا مبـدع أريد أن أبدع وأجرب وأن
تـتاح لى الـفـرصـة كى أفكـر وأبـدع ويـظهـر هـذا اإلبداع

للجمهور.
ـــمــثــلــ > كـــانت لك بــعـض الــتــجـــارب فى تــدريب ا
ـؤسـسة بـتـدئـ داخل ورش خـاصـة أو أمـاكن مـثل ا ا
الـعــربــيـة لـإلبـداع مــا رأيك فى هــذه الـظــاهــرة الـتى

انتشرت بشكل كبير مؤخراً?
- ال مـانع من انـتـشـار فـصـول الـتـعلـيم والـتـدريب ولـكن
عـــلى شـــرط أن يـــكــون هـــنـــاك عـــلم وأن يـــكـــون هـــنــاك
ـــمـــثل تـــدريـب قـــائم عـــلى مــــنـــهـــجـــيـــة ووعى بـــإعـــداد ا
وتـعـلـيمـه حـرفـية الـتـمـثـيل ولـكـنى أحـذر مـن مـحاوالت
الـتـكـسـب واسـتـغالل طــمـوحـات الـشــبـاب فى أوهـام أو
فى أعـمـال غـيـر نـاضـجة وغـيـر مـكـتـمـلـة وكـذلك أحذر
من بـعض الـدروس الـتى تـسـبب شـوشـرة وتـشـويش فى
كن فـيها وعى ومـعرفة الـشباب خـاصة وأن مـهنتـنا 

عالقـة به لقد رأيت لهم عـرض (فيتنـام تو) وأعجبنى
ولم أسـأل نفسى هل فـيه نساء أم ال وعنـدما عرضوا
عـلى مـسـرحيـة «الـشفـرة» وأعـجـبتـنى كـنص ولم الـتفت
هل فـــيه نــســـاء أم ال وهــنـــاك مـــســرحـــيــات فى األدب
ى لـيس بــهـا نـسـاء مـثـل مـسـرحـيـة «فى ـسـرحـى الـعـا ا
انـتظـار جـودو» لـبيـكـيت فـهل هـذه مـسرحـيـة إسالمـية

وأنا ال أنظر للمسرح من هذه الزاوية أبداً.
ـسرحى ـفـاهـيم هـذا والتـنـظـيـر لـلـواقع ا > حتـديـد ا
ــمـارسـات واحـد مـن أدوار الـنـقــد فـكـيـف تـرى شـكل ا

النقدية التى تتم اآلن فى مصر?
- عـبـارة عن آراء انــطـبـاعـيـة وأحـيـانـاً تـدخل فـيه أمـور
شـخصيـة نحن فى مـجتمع تـلعب فـيه الشخـصية دوراً
كـبـيـراً ومن الـصـعب أن يـتـجـرد الـنـاقـد من شـخـصيـته

ويكون له معايير علمية يصدر أحكامه بناء عليها.
هن التمثيلية اآلن? > ما تقييمك ألداء نقابة ا

ــهن الــتـمــثـيــلـيــة خــطت خـطــوات إلى األمـام - نـقــابـة ا
ـــطـــلــــوب مـــنــــهـــا أمـــور جــــوهـــريـــة أخــــرى مـــثل ولـــكـن ا
احلـصول للمـمثل على حق األداء العـلنى والتدخل فى
الـعـمــلـيـة اإلنـتـاجــيـة نـفـسـهــا بـحـيث تـتـمــكن من حـمـايـة
ـمـثل ـصـرى وفـرض قــواعـد عـادلـة حلـمــايـة ا ـمـثـل ا ا
مـن تـغــول اإلنــتـاج وهــذا دورهــا األســاسى ومـا نــنــشـده
مــنـــهــا وكـــذلك احلـــفـــاظ عــلى كـــرامـــة الــفـــنـــان وعــلى
األسـمـاء الــكـبـيــرة الـتى أصـبح لــهـا ارتـبـاط بــاجلـمـهـور
وأصـبـحت من الـرمـوز القـومـيـة فيـجب أن حتـمـيـها من
ـتــدنـيـة الـتى يـنـتـهــجـهـا الـسـمـاسـرة وخـدام األسـالـيب ا

ال. رأس ا
> كل ما فـات من حديثنا عن قـضايا متعـددة مرتبطة
ـسـرح يجـعـلنـا نـرثى حلاله وأنت كـواحـد من جيل با
صرى فى قمته ـسرح ا الوسط الـذى استلم الراية وا
ـنـحـنى ـاذا هـبط ا ـاذا كـانت أسـبـاب الـصـعـود و تـرى 

بهذا الشكل?!
ـــصــرى فى ــســـرح ا - بــالـــنـــســبـــة لـــصــعـــود وازدهـــار ا
اخلمـسينيات والسـتينيات فهنـاك عدة أسباب منها أن
ـسـرحيـة الـتى أسـسهـا وأنـشـأها ؤسـسـة الـتعـلـيـميـة ا ا

ألى أحد أن يـتكلم ويـعطى دروسـاً ويقـول إن هذا علم
وبـالنسـبة لـتجربـتى فأنـا أحاول أن أضع الـطالب الذى
يــتـدرب مـعى عــلى طـريق تــكـوين أســاس مـسـرحى راق
ــســرح وســـلــيم كــيـف يــقف ويــتـــحــرك عــلى خــشـــبــة ا
وكـيـف يـأخــذ جـســده الــتـشــكــيل الــصـحــيح واجلــمـالى
وكـيف يتعـلم الفـعل ورد الفـعل بجـسمه وكـيانه وصوته
كيف يلـقى ويتحـدث وكذلك كيف يـأخذ نفـساً ويوظفه
داخل أداء جـمـالى واألسـاس والـفـيـصل فى أى ورشـة
أو مـــركــــز تـــدريب هــــو تـــكــــوين هـــذا األســــاس الـــراقى

والسليم.
ـســرح أطــلق عـلــيه الــبـعض > حـدثــنـا عـن تـصــورك 
ــسـرح اإلسـالمى» وقـد كــانت لك جتـربــة مع إحـدى «ا

الفرق اخلاصة التى تقدم هذا النوع من العروض?
- أســهل األشــيـاء هــو إطالق األســمــاء عـلى األنــشــطـة
السـيـاسـية أو الـثـقافـيـة والـفنـيـة فعـنـدمـا نقـول مـسرح
إسالمى أو مــســرح مـســيــحى ســوف نـســأل هل هــنـاك
مسرح يهـودى وهل هناك مسرح بوذى إلى آخره ومن
ـمـكن أيـضـا أن نـتـمـادى فى هـذا األمـر وسـوف يـطلق ا
ـسرح الـرياضى سـرح الزراعى وا بعـضهم مـسمـيـات ا
مكن ومسرح الشباب وإلى آخـر هذه التسميات من ا
أن يكـون هناك مسرح يتـضمن قيماً إسالمـية ويتبناها
ويـدافـع عـنــهــا كــان هــنـاك فـى الـعــصــور الــوســطى مـا
ـسيحى ومـسرحيـات اآلالم ولكن هذا ـسرح ا عرف با
ـسرح اجلـيد أو ـكن أن يتـبنى ا انتـهى وكمـا أسلـفت 
ـلــتــزم قــضــايـا إسالمــيــة ولــيس هــنــاك مـانع ــســرح ا ا
ولـــكـن كــيـف ســـيــعـــالـج هــذه الـــقـــضـــايـــا وبـــأى أســـلــوب
ستوى مسرحى واألمـر يتوقف عـلى طريقـة التنـاول وا
الــفـــنى لـــلـــعـــمل لـــكن من الـــصـــعب أن نـــحــدد ونـــصف

سرح اإلسالمى. ونطلق تعبيراً محدداً كا
ـســرح اإلسالمى عــلى الـعــروض الـتى > إطالق اسم ا
تـتم دون مـشـاركـة نـسـائـيـة مـثل عـروض الـفـرقة الـتى

تعاملت معها?
- هـذا نـوع من األسـئـلـة ال أستـطـيع الـتـحـاور مـعه وهو
فهم ضـيق لألمور الفـريق الذى تـعامـلت معه ليس لى

هرجان  أعطوا ا
التجريبى هذا
االسم دون وعى
 أو علم

 العملية
سرحية فقدت  ا

أهم 
عنصر فيها

ó«Y øjódG ∫Éªc .O

✂✂

> أعـد بـروك عام 1975 مـثالً عـرض مؤتـمـر الطـيور عن قـصـيدة فـارسيـة خـالدة تـعود
ـهـابـاراتـا فى إلـى الـقـرن الـثـانى عــشـر ثم واحـدة من أهم األسـاطــيـر الـهـنـديــة وهى ا
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البحوث العلمية فى الفنون
أمول) (الواقع وا

عدمها.
( وبـعـد صـالحـيـة أربـعــة مـنـاقــشـ (أولـيـ ورئــيـسـيـ
ـيـة الـعـلـوم بـالـرسـالـة إلى (5) خـمـسـة من تـرسل أكـاد
اخملتص األساتذة لـتصبح هيئة احملكم (7) سبعة
ـناقشة العلنية فى الصحف محلف ثم حتدد تاريخ ا
الــيـومـيـة جـمـيـعـهـا وكــذا اجملالت الـتـخـصـصـيـة وتـودع
الـرســالــة فى مــكــتــبـات اجلــامــعــات بــالـدولــة ومن حق
ـشـاهـد للـمـنـاقـشـة الـعـلـنـيـة السـؤال عن أى اجلـمـهـور ا
ـه سؤاله (كتـابة) قبل شىء فى الرسـالة بشـرط تقد

ناقشة بأسبوع على األقل. موعد ا
ـــيـــزان الـــصـــحـــيـح أن األســـتــاذ اجلـــمـــيل والـــعـــادل وا
ــنـاقــشـة لــكـنه ـشــرف لـيس لـه مـكــان عـلى مــنــصـة ا ا
يـأخذ مكـانه ب اجلمـاهيـر كواحد مـنها مـنعا لإلدالء

رشح للدرجة العلمية. بشىء لصالح ا
واألجـمل واألعـظم رقـيـا واحـتـراما لـلـبـحث الـعـلمى أن
ـنـاقـشـ مالحـظـات الـفـاحــصـ لـلـرسـالـة - خـاصـة ا
األســـاســـيــ - تـــكـــون (كـــتــابـــة) وتـــرسل مـــقــدمـــا إلى
الـباحث ليـرد عليـها (كـتابة) هى األخـرى وتكون كـتابة
ـناقش األساسـي ومالحظاتهـما وكذا رد الباحث ا
ــهم هـنـا هـو أال ـنـاقــشـة ولـبـهـا ا هــمـا مـسـار جـلــسـة ا
الحظـات الـعلـميـة أو ردود الـباحث عـليـها تـلقى هـذه ا
بـــشــكل ارجتـــالى عــلـى غــرار الــكـــومــيـــديــا دى الرتى -
كــومـــيــديــا الــفن اإليـــطــالــيــة - كــمـــا يــحــدث فى نــظــام
الــبــحــوث الــعــلــمــيــة ومــنـــاقــشــات الــرســائل فى الــوطن

العربى.
ثم يـحدث التـصويت سـريا بعـيدا عن اجلـماهيـر تقبل
الرسـالة باألصوات 7 موافقون أو 6 ضد 1 و 5 ضد
2 وال تقـبل الرسـالـة إذا ما نـقص احمللـفـون باإليـجاب
عن (5) خـمسـة أصـوات إيجـابـية لـصـالح الرسـالـة أنا
شخصيا جـاء قرار احمللف فيها 6 ضد واحد كذلك
رســالـــة زمــيــلى الــشــاعــر الـــدكــتــور عالء عــبــد الــهــادى

بنفس النسبة.
ثم تــرسل الــرســالــة بــعـــد ذلك إلى الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة
األولى (الــتــخـصص الــدقــيق الــتى حـددت مـن الـبــدايـة
( ـقــرر قـراءتــهـا االمـتــحـانــات الـتــخــصـصــيـة والــكـتـب ا
ــوافــقـــة فى غــالب األحــوال ــنــاقــشـــة وا لـــتــحــظى بـــا
بـــعــدهــا - مـــرة ثــانـــيــة - تـــســيـــر إلى الــلـــجــنـــة الــعـــلــيــا
ــــيـــة الـــعـــلـــوم والـــتـى تـــصـــدر شـــهـــادة دكـــتـــوراه ألكـــاد

الفلسفة فى التخصص للباحث.
رحلة شاقة لكنها تعلم (بحق وحقيق) أية رصانة فى
الـتعامل مـع البحث الـعلـمى + وأى ثراء يـجنـيه الباحث
ـتـخـصـصة لـعـامـ كـاملـ + وأيـة فـوائد فى الـقراءة ا
علمية جمّة تعـلق بالباحث طوال حياته العلمية أستاذاً
جـامـعـيـا وصاحب درجـة عـلـمـيـة يفـتـخـر بـهـا وال يدس
رسالته فى دوالب بعيداً عن األنظار بعد هذه الرحلة

الشاقة أقول:
ــاذا ال تــنــهج مــؤســســاتــنـا الــعــلــمــيــة هــذا الـطــريق  -1
الـــشــفــاف فى مـــســار الــبــحـث الــعــلــمـى وقــوانــ مــنح
الـدرجات العـلميـة? وهى تعـلم بالتـأكيد هـذه اخلطوات

من البداية إلى النهاية.
اذا ال ترقى الـدرجات العـلميـة عندنـا إلى مستوى  -2
الرصـانـة عـلمـا - وفـناً - وأسـلـوبا ولـغـة كـمثـيالتـها فى

اخلارج?
ــاذا الــتــهـاون مع أحــداث غــيــر عــلـمــيــة ومــؤســفـة  -3

كاالستالل من رساالت أو رسائل أخرى?
ـــاذا اجملـــامــــلـــة فى هــــذا الـــطــــريق الـــشــــاق حـــتى  -4
نــتــفــادى ضــعــفــاً ظــاهــراً وبــارزاً فى مــســارات الــبــحث

العلمى ونتائجه?
ـيــات الـفــنــيـة هم رسل إن عـلــمــاء اجلـامــعـات واألكــاد
احلضارة الطبيعية واإلنسانية وقد آن األوان لتحديد
القواعد ونقل التطور العلمى بنفس الرصانة هذا إذا
مـا أردنا بل ورغـبـنا حـقـا فى تقـد رسـائل عـلمـية أو
فــنــيــة حتــمـل نــتــائج جــديــدة تـــكــشف عن مــوضــوعــات
ابــتــكــاريــة لــصــالح هــذا الــوطن الــعــزيــز وابــتــعــاداً عن
قـاالت صحفـية وبـلجنـة ثالثية لـلمنـاقشة الترقـيات 

ناقشة واحلكم. واحلكم وباالرجتال فى جلسة ا

الواقع هـو احلقيـقة واألصل غـير الـزائف - والذى قد
يـتحـول بـفـعل أو حدث إلى حـقـيـقة زائـفـة. والواقع فى
الــفن واألدب هــو اإلخالص فــيــهــمــا ولــهــمــا وتــصــويـر
ــا هــو قــبــيح أو مــظــاهــرهــمــا بــدقــة من غــيــر إهــمــال 
نـتهى إلـيه.. محـطة الـوصول أمـول فهـو ا مؤلم. أمـا ا
الـنـاجـحـة مفـعـمـة بـاألمل فى جنـاح مسـتـقـبل مـلـحوظ.
وفى مـجال الـبـحـوث الـفنـيـة وهى عـلـميـة أيـضـاً وب
ـقـال بحث وجه ـأمـول يحـاول هـذا ا مـسـافة الـواقع وا

كل منهما فى صراحة العلم وتماميته.

فى مـسارات تطـور البحـوث - العلـمية والـفنيـة - فيما
بعد احلـداثة الـطبـيعيـة حتولت الـكلـيات إلى جـامعات
واألقـسام إلى كـلـيات عـلـميـة (جـامـعة الـهـندسـة بـاجملر
حـيـث أنـهــيت دراســتـى بـجــامــعــة الــفــنــون الـتـى حـمــلت
ـسـرحـية جـامـعـة الـهـنـدسة يـة الـفـنـون ا سـابـقـاً أكـاد
ــدنـــيـــة لــلـــهــنـــدســة حتـــولت إلى كـــلــيـــات لــلـــهـــنــدســـة ا
الكهربـائية للـهندسة اإللـكترونيـة... إلخ). وطبيعى أن
تتحول األقسام التابعة للكليات إلى تخصصات وفروع
عـلمـية مـعاصـرة وحيث تـنـفصل الـتخـصصـات وكذلك
واد إلى مواد جـديدة أتت بهـا نتائج البـحوث العـلمية ا
الطبـيعـية وما هـو تعـميق لـهذه البـحوث والـتى تكشف

جديداً فى كل عام إن لم يكن فى كل فصل دراسى.

دعـونى أطـلق الـكـلـمــة صـريـحـة وصـادقـة ونـاصـعـة ال
ـبـرمج بـعـيـداً عـمـا حتمـله تـقـبل الـتـأويل أو الـتـفـسـيـر ا
ـــديح وال احملـــاوالت الــــصـــادقـــة لــــلـــتـــرقى. ال أجــــيـــد ا
الـتــمـدح. نـعم لــيس عـنـدنــا مـجالت فــنـيـة أو دوريـات
ـــيـــا تـــفـــيـــد دراســـات وبـــحـــوث الـــعـــلــوم مـــحـــكـــمـــة عـــا
ــســـرحــيـــة وتــســلـط الــضــوء عـــلى تــطـــويــر الـــشــبــاب ا
سارح سـرحى الدارس والهـاوى واحملتـرف وشبـاب ا ا
احلـرة حـتى يـسـتــقـروا عـلى تـعـريـف واحـد بـفـهم دقـيق
ـسرح التـجريبى. وإذن سرح الـعصرى أو ا صطـلح ا
ـا ـســرحـيـة  فــغـيـاب الـبــحـوث الـفــنـيـة عن الــعـروض ا
تـصل إلــيه من نــتـائج ودراســات ومـقــارنـات وحتــلـيالت
يـعــطل الــتـطــبـيـق الـعــمـلـى والـتــجــريب كـمــا يُــخـفى فى
الـوقت نـفـسه خـصـائص الـفكـر وعـنـاصـر اإلبـداع وقيم
احلـــداثـــة فى الـــفـــنـــون ومـــا بـــعـــد احلـــداثـــة. هل نـــحن
ية للمسرح I.T.I التى مشتركون فى دورية الهـيئة العا
تصدر باللغت الـفرنسية واإلجنليزية - مُحكمة - من
باريس? وهل تصل إلينا who is who دورية وكتاباً من
لندن? ومـثيالتها فى بـريطانـيا بولنـدا اجملر روسيا?
وألــــيـس اجلــــهـل بــــهــــذه اإلصـــــدارات عــــقــــبـــــة فى وجه

سرحية?  صري فى الفنون ا الباحث ا

انـتـشار الـنـتائج الـعـلمـيـة للـرسـائل أمر جـديـر بالـرعـاية
واالهــتــمــام فـــالــنــتــائـج حتــمل اجلــديـــد والــتــوصــيــات
واالقتراحـات وكلـها تصب فى شـوارع التقـدم وميادين
الــــتــــطـــور صــــدرت رســــائـل عــــديـــدة حــــمــــلـت درجـــات
ــاجــسـتــيــر والــدكــتـوراة أين هـى من صــيـغــة الــكــتـاب ا
وشـكـلـه? أحـيـانـاً تـعــثـر عـلى رسـائـل اجـتـهـد بل وحـارب
ـا حتـمـله من منـار عـلـمى ورسائل أصـحابـهـا لطـبـعـها 
أخـرى يــخـفـيـهـا مـحـرروهـا عن حـكـايـة الـطـبع فـالـنـشـر
ـعنـى آخر ال يـجـرءون على هـذه استـحـيـاءً وحيـاءً أو 
نــــشــــرهـــــا بــــ الــــنــــاس هــــنـــــاك رســــائل مــــضـى عــــلى
مــنــاقــشــتـهــا الــعــلــنــيــة - سـواء هــنــا أو بــاخلــارج عــقـود
وعـــقــود ولـم تــخـــرج إلـى احلــيـــاة الـــعـــامـــة يــفـــيـــد بـــهــا
الــبــاحـثــون اجلــدد من الــشـبــاب مــا فـائــدتــهـا إذن!. ال
يـــــرتـــــكـن اخلـــــجـل من شـىء إال إذا كـــــان هـــــذا الـــــشىء

ضعيفاً أو رديئاً.
ومن ضمن نشر الرسائل وجـود نسخة منها فى مكتبة
ـيـة لــكن الـواقع يـؤكـد أنــهـا مـغـلق اجلـامـعــة أو األكـاد
ـــفــتـــاح!) ال يـــســمـح بــخـــروجـــهــا عـــلـــيـــهــا (بـــالـــضــبـــة وا
ـنـاقـشـة واحلـكم لـلـبــاحـثـ كـمـا أجـد قـرارات جلــان ا

مــا ســلــحــنى الــيــوم بــاجلـرأة فـى مــعـارفـى وتــخـصــصى
الـــدقــيـق) ال مــجـــال لـــلـــكـــذب فى مـــثل هـــذه الــوقـــائع
ـــشــرف يـــقــابل الـــبــاحـث مــرتـــ أســبـــوعــيـــا وبال أيــة ا
اعــتــذارات من أحــدهـمــا هــذه احلــصــيـلــة من الــزمن
واإلشراف ومـواد االختـبـار + اختـبار لـغـة الدولـة التى
يدرس بهـا الباحث.. كلـها تمـثل الطريق األمـثل للبحث
الـعـلـمـى وهى نـفـسـهـا سـنــد الـرسـالـة أو الـدرجـة الـتى
يـحـمـلـهــا الـبـاحث وهى االخـتـالف األول والـكـبـيـر بـ
الـعلم الرص وبـ التمثل بـالعلم والذى ال يوصل إال

غمغة فى العمل الضعيف الردىء. إلى ا

ـــقـــال لـــكن أين هـــو الـــعـــلم الـــرقـــيق أحس بـــجـــفـــاف ا
ـــفــيــد? وحـــيــنــمـــا ذكــر الــفـــيــلــســوف اخلــفــيـف وغــيــر ا
الفـرنسى فرانـسوا مـارى أروى فولـتير (1694 - 1778)
أن الـبـحث الـعـلـمى نـصف الـعـبـودية فـإنـنى أضـيف أن
النـصف اآلخـر من العـبـودية هـو فى إجـراءات جهـوزية
ـنــاقـشـة كــيف? وأرجـو أال يــعـجب الـرســالـة لــلـحــكم وا

القار لآلتى من الرصانة فى العلم.
بـعـد االنـتـهــاء من حتـريـر الـرسـالـة يــفـحـصـهـا بـاحـثـان
(مـنـاقـشـان أولـيـان) Initial opponent إذا وافـقـا عـلى
ــنـــاقـــشـــ الـــثـــانـــيــ الـــرســـالـــة مـــبـــدئـــيــا حتـــال إلـى ا
الـرئـيـسـي officialo وإذا لم يـجـمع االثــنـان األولـيـان
على إيـجاز الـرسالة حتـولت إلى ثـالث للـفصل بـينـهما
فإذا جـاءت نتـيجـة الفصـل باإليـجاب أحيـلت الـرسالة
ـنــاقــشــ األســاسـيــ فى - كــمــا سـبـق ذكـره - إلـى ا
زمن فحص الرسالة غيـر مسموح ألحد أو للجامعة أو
ــنح الـدرجـات الـعـلـمـيـة.. ـيـة الـعـلـوم اخملـتـصـة  أكــاد
غير مسموح باستعجال الفاحص للرسالة قبل أربعة
شــهــور بـــالــتــمـــام والــكــمـــال إحــقــاقـــاً لــلــثـــبت والــصــدق
ناقـش األساسـي تدور الدورة العلـمي فى حـالة ا
نــفـســهـا إذا لم يــتــفق االثـنــان عـلـى إيـجــابـيــة الـرســالـة
عـندئذ حتال إلى منـاقش ثالث ليحـكم بالصالحية من

ـيـة «بـطـبـاعـة الـرسـالـة عـلى نـفـقـة اجلـامـعـة أو األكـاد
وتـبـادلهـا بـ اجلامـعـات» ثم تخـتـفى التـوصـية ويـحال

القرار العلمى إلى النسيان.

طـالب الــــدراســــات الــــعــــلــــيــــا فى الـــــعــــالم بــــحــــكم مــــا
ســيـصــبـحــون مـســتــقـبالً أعــضـاءً فـى هـيــئـة الــتـدريس
مـطــالــبــون بــإجــادة لـغــتــ أجــنــبــيـتــ غــيــر الــلــغـة األم
لبالدهم كيف تـأمن عملـية البـحث فى فنـون تتطور -
سرح - موسـما بعد موسم? وكـيف ستتعرف كـما فى ا
ـسـرحيـة والـرسائل مـحـررة بلـغة عـلى نـتائج الـبـحوث ا
أجـنـبـية? ثم كـيف سـتـقرأ ثم تـسـتـوعب دراسة نـقـدية
فى جــريــدة أمــريــكــيــة أو فــرنــســيــة أو ربع فــصــلــيــة أو
مـحـكـمـة وأنت ال تعـرف إال لـغـة بالدك? حـينـمـا تـكون
سـجـ لغـتك فـلن تـسـتـطـيع الـنـظـر إال حتت قـدميك
وهذا قصير وغير مجد للباحث فى العلوم أو الفنون.
اإلشـراف على البحـوث هناك وهنـا يوضع الباحث فى
الــفن عــلى مــائــدة الــبــحث الــعــلــمى فى اخلــارج حــيث
اجلـد واالعـتـمـاد عـلى الـنـفس وانـعـدام عـادة الـتـلـقـ
الـــبـــبـــغـــاوى جتـــرى األمـــور عـــلـى الـــنـــحـــو اآلتى.. وفى

اختصار وتركيز منى.
ــــشـــرف (أ) حتــــديــــد مـــوضــــوع الــــبــــحث الــــفــــنى مـع ا

العلمى.
(ب) جلنة علمية من التخصص الدقيق للباحث (بحق
وحـقيق) + حاملون لـدرجة دكتوراه الـفلسفة فى األدب
ــوضــوع الــرســالــة الــدرامى حتــدد (4) مـــواد تــتــعــلق 
ـقـترحـة + سـنتـان لـقراءة كـتب حتـددها نـفس الـلجـنة ا
تـــصل إلـى مـــا بــ (50 ,100) كـــــتــــاب. إذا مــــا انـــــتــــهى
ــواد يـبـدأ الـبـاحـث من قـراءة الــكـتب وأدى امـتــحـان ا
فى حتــريــر الــرســالــة بــعــد أن يــكــون قــد تـســلـح طـوال
ــــوضــــوعـــــات الــــكــــتب وعــــرضــــاً ورأســــيــــاً وأفـــــقــــيــــا 
والـــدراســات واجملـــلــدات (أنــا شـــخــصـــيــا درست 107
سرح حياتى - وهو كتابا موثقـاً فى مؤلفى األخير - ا

شرف على الرسالة  اجلميل والعادل أن يكون ا
ناقشة العلمية ب اجلمهور ال على منصة ا

حتوّل الكليات إلى جامعات

دور اجملالت والدوريات الفنية

سرح نشر الرسائل العلمية فى ا

اللغات األجنبية

ناقشة جهوزية الرسالة للحكم وا
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سـرحـية مـيـاه بابـلـيون (1957) وعش > كـان جـون أردن قـد قدم بـعـضاً من أهم أعـمـاله ا
كـاخلـنـازيـر (1958) ورقـصـة الـعـريف مـوسـجـريف (1959) ووظـيـفـة احلـكـومـة الـرشـيـدة

(1960) وحمار السجن (1963) واليد احلديدية (1964).
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سرح» بالبرنامج الثقافى يتحدث خاللها عن مسرحية «سى على». سرحى أحمد خميس تذاع له هذا األسبوع حلقة من برنامج «دقات ا > الناقد ا
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صرى  الشعب ا
بتاع كالم

فى مسرح فاقد للتقاليد  ومجتمع قلق يصبح
ستحيل ذاته سرح الذى نحلم به هو ا ا

عبد العزيز مخيون:
هــذه األمـاكن كــثــيـفــة الـســكـان الــنــاس لـديــهـا طــاقـات
كـن توظـيـفـهـا جيـداً ويـجب عـلـيـنا مـكـبـوتة ومـعـطـلـة 
ـسـرحـيـة كـرجـال مـسـرح أن نـقـوم بـتــبـسـيط الـعـمـلـيـة ا
ــثل نــفــسه وأن نــنــطـلق وتـشــجــيع اجلــمــهـور عــلى أن 
للهواء الطـلق فى الشوارع واحلدائق والشواطئ ونقدم
عـروضـا فـى هـذه األمـاكن ولـكن لـيس بـشـكل عـشـوائى
بل بـشكل منظم وتعـليمى وتثقـيفى وكل هذا ال يتوافر
ـقراطـيـة وال ينـمـو وينـتعش إال إال فى اجملـتمـعـات الد
ــسـرح ــكن أن يــكــون ا فى ظـل احلــريــة فــفى ظــلــهــا 
دينة والقرية وقد قمت بهذا اناً آخر فى احلى وا بر
الــدور ســابــقــا فى جتــربــة بــقــريــة «ذكى أفــنــدى» ســنـة
ـــة ثالث ســـنـــوات مـــتـــواصـــلـــة مـــارسـت فـــيـــهــا 1974 و
ـسرح مع الفالح بالـقرية وقد كانت هـذه التجربة ا
قــائــمــة عــلى مــســرحــيــة «الــصــفــقــة» لــتــوفــيق احلــكــيم
ــســرحــيــة قـــدمت أشــكــاالً مــســرحــيــة وبــجـــانب هــذه ا
ــسـرحى مــتـعــددة كـانـت إفـرازاً لــلـتــداخل بــ الـفــكـر ا
النظـرى والواقع احلى للـقرية وكانت مـرجتلة ومـبتكرة
مـنها مسرحيـة «االنتخابات» ومـسرحية «الدقيق» و
إجـهاض هـذه الـتـجـربـة بسـبب الـنـظـام الـسـاداتى الذى
ــثـــقف بــاجلــمـــاهــيــر عــلى كــان يــحــول دون احـــتــكــاك ا
ــثـقف شـيــوعى سـيـحـرك اجلــمـاهـيـر اعــتـبـار أن هـذا ا
ضد النـظام ووصلت بـالتجـربة إلى مهـرجان «نانسى»
ـهرجـان ليزور الـقرية ى بفـرنسـا ووصل مندوب ا الـعا
ويـشــاهـد الــعـرض ومــنـعه ســاعـتـهــا من الـوصــول وكـيل
وزارة اســـــمـه (أنـــــور نــــــافع) فــــــســـــافــــــرت وحـــــدى إلى
ــهـرجــان وأخــذت مـعى صــورا فـوتــوغــرافـيــة لـلــعـرض ا

ووضعتها على بانوراما وأقيمت ندوة حول العرض.
ـرة الـوحـيـدة الـتى تـسافـر فـيـهـا لـلـخارج > هـذه هى ا

كمخرج مسرحى?
 الفـقد سـافـرت مرة أخـرى إلى فـرنسـا لـلمـشـاركة فى
مهـرجان (نـانـسى) والدراسـة فى مدرسـة سـتراسـبورج
مع وجـودى بـجـامــعـة (سـانـسـيه) واطـلـعت عـلى مـعـظم
سـرح الـغربى ـسـرحيـة الـتى كانت تـمـثل ا اإلبـداعات ا
فى الـثمانينـيات وكذلك اطلعت عـلى ما كان يقدم فى
مهرجان اخلريف بباريس وشاهدت الفرق الزائرة من

آسيا وأمريكا الالتينية.
> مرحـلة الثمانينيـات هذه كانت بداية انطالق التيار
ـهـرجـان الـتـجـريـبى فـمـا هـو رأيك فى الـتـجـريـبى وا
هرجان سرحى وكـذلك رأيك فى ا مفـهوم التـجريب ا

سرحية فى مصر?! وما قدمه حتى اآلن للحركة ا
سرح فـيعنى أن فـهوم الـتجريب فـى ا - أوال بـالنسـبة 
ــســرحى بـالــتــفــكـيــر والــتــأمل والــسـعى يــقــوم الــفـنــان ا
لـتــطــبــيق هــذا الـفــكــر وحتــويــله إلى واقع عــمــلى وهـو
ة وابتكار بـهذا يسعى إلى التـمرد على األشكال الـقد
أشكـال جديـدة تـتضـمن عالقات ووسـائل اتـصال أكـثر
قــــربـــا من اجلـــمــــهـــور مع اســـتــــخـــدام أدوات ومـــواد لم
البس تـسـتـخـدم من قـبل فى اإلضـاءة أو الـديـكـور أو ا
وسيقى وكذلك على مستوى لغة احلوار وكل هذه أو ا
ـــــســـــرحى احملـــــاوالت تـــــدخـل فى بـــــاب الـــــتـــــجـــــريب ا
ـسـرح مـثل الـتـجـريب فى الـعـالم لـيس والـتـجـريب فى ا
ـارسـة الـتـجـريب من أجل له حـدود ولـكن أحــذر من 
ــوجــة ولــفت الــتـــجــريب وبال هــدف أو جملــرد ركــوب ا
األنـظــار يـجب أن يـكـون اجملـرب صـاحب مـنـهج ورؤيـة
وأن يــــخـــلـق عالقـــة مـع اجلـــمــــهـــور إن الــــتـــجــــريب فى
ــتــقــدمـــة يــخــتــلف عــنه فى اجملــتــمــعــات اجملــتــمــعــات ا
شـاكل وأعتـقد أن تـخـلفـة فنـحن لديـنا الـعديـد من ا ا
كـل عـــمـل مـــســــرحى جــــديــــد يـــجـب أن يــــقـــدم جتــــربـــة
ـوجة جـديدة وقـد انـزلـقت كـلمـة الـتـجريـب إليـنـا من ا
الـــتــجـــريــبـــيــة الـــتى انـــتــشـــرت فى الــغـــرب فى مـــرحــلــة
ـهـرجان الـتـجـريبى فى الـسـبعـيـنـيات وعـنـدمـا أنشـأوا ا
مــصـر خــلــعـوا عــلــيه هــذا االسم دون وعى وعــلم وكـان
ـــعـــاصـــر ـــســــرح ا ــــهـــرجـــان ا ــــفـــروض تـــســــمـــيـــته  ا
شـاكل أولـها اخـتـيار الـفرق ـهرجـان به الـعديـد من ا وا
هرجـان والذى يتم عن طريق ـشاركة فى ا ـسرحية ا ا
ـراكـز الـثــقـافـيـة وأى مـهـرجـان يـجب أن الـسـفـارات وا
يـكـون له مـفـهـومه اخلـاص وأن يكـون جملـمـوعـة الـعمل 

ـعـاصـرة والـثـقـافـة لـيـست لـلـشـخـصـيـات فى حـيــاتـنـا ا
عنصراً مكمالً لـلممثل بل هى عنصر أساسى فى بناء
مثل والتـعليم فقط يعطى مفاتيح الثقافة شخصية ا
كـذلك الثقـافة هى التى حتـدد للـممثل انـتماءه الـفكرى

والعقائدى.
ـعـلنـة علـى مسـيرتك > هل أثرت مـواقـفك الفـكـرية ا

الفنية.
س هـذا - بــالـتـأكـيــد كـان لـهــا أثـر واجلـمـهــور الـعـادى 
التأثير فى تناولى لـلشخصيات التى قمت بها وطريقة
ــثل دون انــتــمــاء ــكن أن يــكــون هــنــاك  أدائـى وال 
ثلها ثم االنتماء للوطن أوال االنتماء للجماهـير التى 
فالبـد للـفـنـان أن يتـبـنى قـضايـاه االجـتمـاعـيـة وأن يعى
الـصــراع الــذى يـخــوضه هــذا الــوطن ضـد أعــدائه فى
ـتـلك هـذا ـمـثـل  ـســتـقـبل وإذا لم يــكن ا احلـاضـر وا
الـــوعى ســـيــكـــون وجـــوده فى مـــجـــتـــمـــعه وجـــوداً ضــاراً

وأحياناً خطراً.
ـاذا تـوقف مــشـروعك اإلخــراجى وهـو أحـد أدوارك  <

كمثقف?
- عــمـلــيـة اإلخـراج هى عــمـلـيــة بـنـاء صــرح أو كـيـان أو
معمار وعلى اخملـرج أن يجمع كل عناصر هذا الصرح
ثل وديكور ومالبس وموسيقى فاخملرج من نص و
مــسـئــول عن كل هــذه الـعــنـاصــر وتــكـويــنـهــا داخل هـذا
عمار ولكنه فى مسرح فـاقد للتقاليد وتسيطر عليه ا
الـبــيــروقــراطــيــة احلــكــومــيــة ومــجــتــمع مــنــشـغـل وغــيـر
ـمـثـلـ ويـؤثـر عـلـيـهم وعـلى مـســتـقـر يـنـقل قـلـقه إلى ا

انضباطهم والتزامهم.
> نريـد أن نتعرف على منـهجك وطريقتك فى دراسة

الشخصية وأدائها?
نـهج فى دراسـة الشـخـصيـة هـو الذى يـحدد األداء - ا
ويــعــطـــيه طــعـــمه ولــونـه وجــودته وكل شـــخــصــيـــة لــهــا
مـجمـوعـة أبـعـاد بـدون ترتـيب هى: الـبـعـد االجـتـماعى
والــفــيـزيــقى أو الــبــنـاء اجلــســدى لـلــشــخـصــيــة والـبــعـد
الـثــقــافى والــنــفــسى وهــو الــذى يــأخــذ اهــتــمـام وتــأمل
ـمـثل نــضـرب مـثال بــشـخـصـيــة «هـامـلت» وبـحث مـن ا
حيـث البعـد النفـسى فيهـا مهم جداً وهـناك شخـصية
يكون البعد اجلسـمانى فيها ظاهر ومهم مثل «عطيل»
ـــمــثل ولـــذلك عــنـــدمـــا قــام بـــأداء هــذه الـــشــخـــصـــيــة ا
ـدة سـنـتـ الـبـريـطـانى الـكـبـيـر لـورانس أولـيـفـيـيه ظل 
ا يـتـناسب مع يـلـعب ريـاضة لـيـغيـر من شـكل جـسمـه 
الـشـخـصيـة وكل هـذه األبـعاد تـتـداخل فى الـشخـصـية
ـمــثل دراســة كل هــذه األبـعــاد وبــنـاءًا الــواحــدة وعــلى ا
ـعـطـيـات الـتى يـحـصل عـلـيـهـا من هـذه الـدراسة عـلى ا
ــكن أن تـســتـجــد أمـور جـوانب يـتـحــدد األداء كـذلك 

أخرى أثناء البروفات وحتى ليالى العرض األولى.
ثل? > إذن فأنت تؤكد أن الثقافة شىء مهم ألى 

- ســؤال غــريب وغــيــر مــنــطـــقى لــكــنه عــادى فى هــذا
ثل بـدون ثقـافة يـتحول إلى الـزمن لذلك سـأجيـبك 
أداة تـــضــغـط عــلـى الــزر فـــيـــبـــدأ فى تـــســمـــيع الـــكالم
وبدون ثقافة لن يستطيع دراسة أبعاد الشخصية التى
حتـدثـنـا عـنـهـا وبـدون ثــقـافـة ودراسـة عـلم نـفس كـيف
يـتــعـامل مع الــبــعـد الــنـفــسى لـشــخـصــيــة مـثل هــامـلت
وبــدون ثـقـافــة لن يـســتـطـيع الــتـعـامـل مع الـشـخــصـيـات
الــــتـــاريــــخــــيـــة ولـن يـــســــتــــطـــيـع الـــتــــعـــامـل مع األبــــعـــاد
االجـتـمـاعـيـة فى الـبـروفـات هـذا إلى جـانب أن مـسـرح
ــبـدأ أهل الــدولـة الــذى تـتــبـنــاه وزارة الـثـقــافـة يــعـمل 
ــا يــضع الـعــراقــيل أمـام الــثـقــة ولــيس أهل اخلــبـرة 
بـعض اخملــرجـ وأحـيـانـاً جتـد أن هـنـاك رفـضـاً غـيـر
ـا يــدخـلك فى مـعــلن عـلى اسـم مـخـرج بــعـيــنه وهـذا 
عــجـلـة الــتـسـويـف أو يـفـرض عــلـيك الــتـنـازل فــتـجـهض
الـتجـربـة لـذلك كانت جتـاربى فى اإلخـراج قـليـلـة وقد
أخـــرجت مـــســـرحــيـــات مـــثل «اجلـــنـــدرمــا» و«غـــدا فى
الــــصـــــيف الــــقـــــادم» بــــعــــد مـــــعــــانــــاة شــــديـــــدة كــــذلك
اصـطـدمت مع بـيـروقـراطـيـة الثـقـافـة اجلـمـاهـيـرية فى
ــــعــــوقــــات جتــــعل جتــــربــــة «ذكى أفــــنــــدى» وكل هــــذه ا
ـسـرحـيـة فـاقـدة ألهم عـنـصـر فـيـهـا أال وهو الـعـمـلـيـة ا
ـعـانـاة ومـخـاض عـسـيـر بـيـنـمـا ـتـعـة والـلـذة وحتـولـهـا  ا

لــكــنه طــلب مــنى اإلجــابـة عـن سـؤال: كــيف ســتــتــعـامل
ـسـرح فـى بـلـدكم? ولم أســتـطع احلـصـول مـعــنـا إدارة ا

على إجابة صريحة وواضحة على هذا السؤال!!
> ومـا رأيـك فـيـمـا يــقـوم به مـســرح الـدولـة من جـذب

اجلمهور عن طريق النجوم واألسماء الالمعة?
ـســرح ال يـنـتـعش بــالـنـجـوم ولــكـنه يـنـتــعش بـالـفـكـر - ا
سرحى ؤلف ا سرحـية اجليدة وا سرحى واإلدارة ا ا
ؤمـن ـنتـم لـلـمسـرح وا دربـ ا مـثلـ ا اجلـيـد وا

سرح. بالعمل اجلماعى الذى هو جوهر ا
كنه عمله الستعادة اجلمهور? > ما الذى 

ـكن أن يـنجح - إن مـصـر من أكـثـر بالد الـعـالم الـتى 
صـرى (بتاع كالم) سرح ويـنتعش ألن الـشعب ا فيهـا ا
ـسـرحى ب كن تـوظـيف هـذا الـكالم فى احلـوار ا و
اخلـشـبـة والـصــالـة أضف إلى هـذا وجـود الــتـجـمـعـات
الــسـكـانـيـة األمـر الـذى يـشـكل بـيـئـة صـاحلـة لـلـمـسـرح
ـــدن فــــإذا مـــا  تـــكـــويـن مـــســـارح فى األحــــيـــاء وفى ا
اإلقـليـميـة الكـبيـرة والـصغـيرة وداخل كل مـسرح يـكون
هـنــاك فــصل لــلـتــعــلــيم واإلبــداع تـكــون مــهــمـتـه تـدريب
ـؤلـفـ والفـنـيـ عنـد ذلك يـتـحول مـثـل وا وتـعـليـم ا
ـسـرح إلى مـدرسـة تـسـتــوعب الـطـاقـات الـعـاطـلـة فى ا

ـتعـة حتى عـمـليـة اخللق الـفـنى يجب أن يـتـوافر فـيهـا ا
تعـة إلى اجلمهور ومن يستـطيع الفـنان أن ينقل هـذه ا
ــســرح الــذى نـــأمل فــيه ونـــتــمــنــاه - فى هـــنــا يــصــبـح ا

ستحيل ذاته. عصرنا احلالى - هو ا
اذا لم تلجأ إلى القطاع اخلاص? > و

- ال توجد فرق قطاع خـاص مستعدة أن تتبنى مسرح
ـسـرح اجلـاد كل الـفـرق اخلـاصـة جتـاريـة األفـكـار أو ا
وعـينـها عـلى شـباك الـتـذاكر وتـرى أن الـفلـوس ال تأتى
إال عن طـريق نوع مـعـ من الكـومـيديـا وبـالتـالى فـهذا

الباب مغلق أمامنا وليس لنا إال مسرح الدولة.
ــاذا لم > وإذا لم يـــكن أمــامـك إال مــســـرح الــدولـــة.. 

حتاول مرة أخرى?
- لـدى مـشـروعات مـسـرحـيـة عـديـدة وهـنـاك مـشروع
مـــســــرحى حتت عــــنـــوان مـــؤقـت «صالح الـــديـن يـــفـــتح
الـــقـــدس» كـــلـــمـت فـــيه رئـــيس الـــبـــيـت الـــفـــنى الـــســـابق
واألسبق مـنه واحلـالى ولم أجـد أى استـجـابة حتـدثـنا
شـفــويـاً ولم تــكن اإلجـابــات مـبــشـرة وقــد اقـتـرحت أن
يـكتب هذا العمل األديب والـكاتب الفلسـطينى د. وليد
سيف الـذى قدم مجـموعـة من أروع األعمال الـدرامية
فى الـعـشـرين سـنـة األخـيـرة وحـدثـته بـالـفـعل فى ذلك

ـصـرى يــشـيــر إلى الـعــديـد من تـاريـخ الـتـمــثـيـل ا
األسمـاء قلـيل منـها فـقط من استـطاع أن يـوجد
لـــنـــفــسه مـــكـــانــاً ومـــكـــانــة مـــتـــمــيـــزة فى قـــلــوب
اجلــمـاهـيـر من هــؤالء «عـبـد الـعــزيـز مـخـيـون»

ذلك على الـرغم من قلـة أعمـاله مقـارنة بـغيره..
سـاحة ـعنـى والرسـالة ولـيس  فـهـو يهـتم أوالً با
ـتمـيـز الهـاد يـلـفت النـظـر  إلى ما الـدور أداؤه ا
يبـذله من جهد من أجل إيصال أبعـاد الشخصية

وجتسيدها..
مــواقــفـه الــفــكــريــة تــضــفـى عــلى أدائه مــســحــة
جـــديــة تالزمه فـال تــســـتــطــيـع إال أن حتــمل له
مــشــاعــر االحــتـرام والــتــقــديــر.. وهــو واحــد من
مــحــبى هــذا الـوطـن الـواقــفــ مــعه فى خــنـدق
واحــد ضـــد كل قـــبح ســـعــيـــاً إلرســاء قـــيم احلب

واخلير واجلمال..
ومن أجل هذا كله كان لنا معه هذا احلوار.

شارك فى العمل. > ر حجاب تشارك حاليا فى بروفات مسرحية «اللى نزل الشارع» للمخرج إسالم إمام بعد انضمامها لفريق التمثيل ا
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> لــقـد تـقـبل هـذا اجملـتـمع بـعض من تـمـردوا عــلـيه ولـكن الـكـتّـاب الـذين تـطـرفـوا فى
سرحية الكبرى ؤسسات ا تمردهم واجهوا مصيرا آخر: مصير إدوارد بوند الذى قاطع ا

بسبب التدخالت التى تقوم بها فى نصوصه.

سرحي جريدة كل ا
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فى بومبيى اإليطالية
لوحات عروض مسرح إيزيس

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

سرح اخلصبة ذاكرة ا
أرسل لى الــصـديق الــنـاقــد والــبـاحث "مــحـمــود قـاسم"
اضى طـبعة جديـدة منقـحة ومزيدة من األسبـوع قبل ا
رة موسـوعـته عن األفالم العـربـية  الـتى طبـعـها هـذه ا
ائة على نـفقـته اخلاصـة  لذا فـقد طـالبـنى حامـلهـا 
ـوسـوعة أو لـنـقل هـبة  أو قـيـمة جـنـية كـامـلـة مقـابل ا
الـشــحن  فـالــصـديق "مـحــمـود قــاسم" لـيس كــأسـاتـذة
اجلامـعة هـذه األيام الذين يـجبرون الـطالب على شراء
كـتـبـهـم وإال لن يـنـجـحـوا بل هـو بـاحث مـدقق  يـنـفق
علومات وتصنيـفها وترتيبها ثم إعادة أيامه فى جـمع ا
تصنـيفهـا وترتيبـها كلـما ظهر جـديد كان غـائبا عنه أو
مر عـام لم يكن قد أدرجه بعد فـى موسوعته وهى ميزة
يتحلى بها الباحث الواعى الذى يعرف أنه يخوض فى
ــهــمـل دون ســنــد من مــؤســســة أو بــحـــار من الــتــاريخ ا
جـمـاعة تـسـاعـده فى مهـمـته اجلـليـلـة التى سـرعـان ما
يــسـطـو عــلـيــهـا صـغــار الـصــحـفـيــ ومـعــدى الـبـرامج
ـعــلـومـات الـتى الــتـلـيـفــزيـونـيـة مــتـفـاخـرين بــحـجم ا

حصلوا عليها.
ــسـرح وذاكــرته اخلــصــبـة رغم أنــنــا عـرفــنــاه قـبل أمــا ا
الـســيـنـمـا إال أنه لم يـعــرف حـتى اآلن وجـود مـوسـوعـة
كامـلة عن األعمـال التى قدمت بفـضائه خالل أكثر من
قرن ونـصف القـرن من الزمـان لهذا فـقد سـعدت بـخبر
سـرحى د. عمـرو دوارة بإعداده إعداد الـناقـد والبـاحث ا
ـسـرح الـعربى) وإن مـوسـوعـة حتـمل عـنـوان (بانـورامـا ا
حــزنت فـى ذات الــوقت لــغــيــاب أيــة مــؤســســة أو هــيــئـة
ــوسـوعــة الــتى اســتـغــرقت من ثــقــافـيــة تــتـبــنى هــذه ا
ــا يــقــرب من عــشــرين عــامـا والــتى الـبــاحث الــدءوب 
تتـجلى بعض صـورها فى كتـاباته التـأريخيـة بالصحف
ـسرحـية رغـم أنه وكمـا عرفـت منه ال يـطلب واجملالت ا
مــقـابل جـمع مــادتـهـا وصـورهــا وتـصـنـيــفـهـا وكـتــابـتـهـا
ونشـرها أو لـنقل أيـضا هـبتـها حـتى ال يزايـد أحد على
مسـألة بـيع اجلهـد الـثقـافى رغم أن نظـامنـا السـياسي
واالقـتــصـادي الـيــوم يـتــبـنى بـيـع كل شىء مـادمــنـا قـد

فرض علينا منطق السوق وتسليع الثقافة ذاتها.
الـذاكـرة الـشخـصـيـة وحدهـا ال تـكفـى خاصـة مع تـقدم
سـرح فى وطننـا العربى الزمن والـغيـاب الدائم لرمـوز ا
ـذكرات الذاتية هـى محل تشكك فكل يومـا بعد يوم وا
فــنـان يــكــتب أو يـروى ســيــرته الـذاتــيـة مــلــونـة بــرؤيـته
اخلـاصـة لـلحـيـاة  ويبـرر لـنفـسه مـا ال يبـرره لـآلخرين
ـسـارح وكـتب ـنـشـورة بـاجملالت وكـتـيـبـات ا ـعـلـومـات ا وا
ـسـرح اخلاص وزارة الـثـقـافـة اإلحصـائـيـة مـتضـاربـة وا
ـسـتــقل وحـتى فــرق قـصـور وبــيـوت الـثــقـافـة ونـوادى وا
درسى غـيـر موثـقة سـرح اجلـامعى وأيـضـا ا الشـبـاب وا
ـسـرح بـالـصـورة الـتـى تـقـدم حـقـائق مـؤكـدة عن تـاريخ ا

صرى والعربى. ا
ـسـرح العـربى كـما يـقول ـنـتج النـهـائى لبـانـوراما ا إن ا
صـاحـبـها هـو تـوثـيق أربعـة آالف وثالثـمـائـة مسـرحـية
وكل مــسـرحـيــة يـتم تـوثــيـقـهــا بـجـمــيع بـيـانــتـهـا (اسم
سرح الذي ـنتجـة تاريخ العـرض ا سـرحية الـفرقة ا ا
ـها مع شـارك فى تـقد قدمت عـليه أسـمـاء جمـيع ا
مـثلـ أو العـامل بيـان دور كل منـهم سواء كـانوا من ا
وراء الـكـوالـيس) وذلك بـجـانب ثالثـة صـور لـكل عـرض
ه كما تعـطى صورة واضحة ـشارك فى تقـد توضح ا

للديكورات اخملتلفة.
ــوســوعـة وفــتح اجملـال فـهل من مــتــقـدم لــنـشــر هـذه ا
ـسـرح نـحن فى االنـتـظار وسـوعـات أخـرى فى حـقل ا
ـوسـوعـات فـكم نــحن بـأمس احلـاجــة لـهـذا الـنــوع من ا
الـذى يـتـيح أمــام الـبـاحـثـ فـرصــة الـدراسـة الـدقـيـقـة

سرح العربى والتعرف على ذاكرته اخلصبة. لتاريخ ا

اضية ألنها قوة البطش كما كـانت فى العصور ا
عندما أرادت أن تنتـقم من «أيو» بعد أن انتابتها
الـشـكـوك حـول عالقـة زيـوس بـهـا لم تـسـتـطع أن
حتـولــهـا إلى عــنـزة أو بــقـرة كـمــا كـانت تــفـعل فى
ــاذا? ألن إيـــو تــلــوذ بــإيــزيس وإيــزيس ــاضى.  ا
فى كل الـرسـوم اجلــداريـة فى شـتى أنـحـاء أوربـا
هى دفـة الــكـون ولـو قـمــنـا حـالـيـاً بــزيـارة مـتـحف
الــكـــرنـــافـــالـــيه بـــبـــاريس ســـنـــجــد شـــعـــا  الـــبـــحــر
الــفــرنــســـيــة حــتى حـــكم بــونــابـــارت هــو كــلــمــات
إيـزيس مـحـفـورة عـلى مـقـدمـة الـسـفـيـنـة ومـدونـة

باللغة الالتينية ونصها هو: 
«أنا أطفو لكننى ال أغرق»

بل إن إيـزيس قـد هــبـطت إلى الـشـارع الـرومـانى
ال فى بــومـبـيى فـحـسب بل فى كـانـبـوديل مـارسـو
(معسكر اإلله مـارس) بروما. وكذلك فى فيرونا
وفى الـــفــصل احلــادى عــشــر مـن كــتــاب الــشــاعــر
والــروائى: «أبـــولــيــوس» وعــنــوانه: «أطــوار حتــول
ــوكب الــشــعــبى اجلــحـش الــذهــبى» يــصف لــنـــا ا
ــــديـــنـــة الـــذى يــــقـــام فى أعــــيـــاد إيــــزيس وذلك 

«شنتريس».
ـسرح فى بـومبيى ـعبد - ا مرة أخـرى نعود إلى ا
اإليــطـالـيـة لــقـد كـشــفت عـمـلــيـات الـتـنــقـيب الـتى
ــــديـــنــــة إلـى الـــوجــــود عن أجــــريت عــــقب عــــودة ا
تـماثيل أغلبـها سليم لم يصب بـشىء مثل تمثال
إيزيس وقد نحت ثوبهـا فى هيئة شيفون شفاف
يـــبــرز جـــمـــال اجلـــســـد دون أدنى إثـــارة وحتـــمل
إيــــزيس فـى الـــيــــد الــــيــــمــــنى آلــــة الــــســــيــــســــتـــروم
قـدس فى معـبد دندرة ـوسيـقيـة وهى الرمـز ا ا
ألنــــهــــا مـــــكــــونــــة مـن ثالث حــــلـــــقــــات كل واحــــدة
تصطف فيها كرات مـعدنية صغيرة كالبلى الذى
ــكن تــشــبـيـه الـســيــســتـروم يـلــعب بـه األطـفــال و
بــالـــشــخــالـــيل أو «شــوخـــشــيــة» األطـــفــال ومــا أن
تـــمــــسك بــــهـــا راقــــصـــة حــــتى تـــتــــحـــرك الــــكـــرات
الــصـغــيــرة مع إيـقــاع اجلـســد لــتـضــاعف انـفــعـال
شاهد ولتخـلق أجواء صوتية تعطى اإلحساس ا

بأن ما نسمعه يجىء من أعلى من السماء.
احلـق أن الـسـيــسـتـروم تــلـخص مـفــهـوم الـفــراعـنـة
ـــعــادالت لـــلــكـــون فـــالـــفـــلــســـفـــة الـــفـــرعــونـــيـــة كـــا
الـريـاضـية خـاصـة اجلـبريـة أنـهـا تفـتـرض وحدة
مــتـكــامــلــة تـعــطــيــهـا رقم (1) وهى وحــدة لـديــهـا
القـدرة على انـقسـام طـاقتـها ثم حتـول اجلزئـيات
إلى جـسم مـادى إنـهـا وحدة خـالقـة هى «الـنور»
ـشـعة األولـى التى تـنـقسم إلى األصلى الـطـاقة ا
مـا ال نهاية كـاخلاليا فى اجلسم البـشرى ويطلق
عـــلـــيه «نـــيــر» أمـــا األصل فـــيــطـــلق عـــلـــيه «نــون»
واألشــكــال الــتى تــتــخــذهــا كل الــكــائــنــات تــســمى
«سـيـم» ولن نـدخل فى الـتـفـاصـيل كـثـيـرا ألن مـا
» فــهى تـلـخص يـهـمــنـا هـو مــفـهـوم: «الـســيـسـتـر
بـداية خلق الـعالم: صوت يجـىء من أعلى يعطى
األمـر بـأن تـتشـيـأ الـكـائـنـات: «كن فـيـكـون» ويرد
الـبـشـر بـتــرديـد الـصـوت اإللـهى بـالــهـيـروغـلـيـفـيـة
يــــــســــــمى «خــــــورى» ومــــــنه حــــــوروس أى جــــــوقـــــة
ـــنــشـــدين بـــاإلغــريـــقــيـــة وكــورال بـــالــفـــرنــســـيــة ا
ـمسك » (شـخلـيـله) تدفع اجلـسد ا «والسـيسـتر
بــهـا إلى أن يــردد بـجــسـده خــلق الــعـالم ويــحـكى
ـيم بالـنظـرة بـالدوران حـول نفـسه كمـا تدور با
الــنــجــوم لــتــســبّح اخلــالق وعــنــدمــا يــتــعــلـق األمـر
بـسـرد قــصـة مــا أسـطــورة مـا نـفـس األداء يـقـيم

شاهد. مثل وب ا جسر اتصال ب ا

أخــرى إغـريــقــيـة ورومــانـيــة كـمــعــبـد أغــسـطس
ومعبد جوسيز ومعبد أبوللون ونالحظ أنها فى
وقـع مـعبـد إيـزيس إذ يـحـتل األطـراف بـالـنـسـبـة 

بياد. سارح واألو مركزا يربطه بحى ا
ـــلــعب الــكـــبــيــر واأللـــومــبــيـــاد هى اجلــمــبـــازيــوم ا
ـسـرح فـمـثله ـتـعـدد األنـشـطـة الريـاضـيـة أمـا ا ا
ــــبــــيــــاد تـــقــــلــــيــــد راسخ فـى احلــــضـــارة مــــثل األو

اإلغريقية - الرومانية.
الـواقع أن مـا يـجـعل من مـعـبـد إيـزيس هـذا قـيـمة
تــاريــخـيــة نـادرة هــو بـقــاء الــرسـوم اجلــداريـة فى
ـا رسـمت بـاألمس وبـعـمـلـيـة حـالـتـهــا األولى كـأ
مونـتاج يـتبع اجتـاه نظـرة الشـخصـيات ثم تـرتيب
نشـدين على صف ووجود كاهن مرتل جوقة ا
كـننا أن  (Shnthese) إذا قـمنـا بعـملـية تـركيـبية
: األولى هى: نــســتــخــلـص مــكــونــات مــســرحـــيــتــ
«زواج فــيــنـــوس من مــارس» أمـــا الــثــانـــيــة فــهى:

«هروب ايو إلى قصر إيزيس».
ــكن مــقــارنــتــهــا بــزواج ــســرحــيــة األولى  بــنــيــة ا
صر حتحور من حور وذلـك فى أعياد النشوى 
سرحية الثانية فهى انعكاسات الفرعونية أما ا
ـــصــريـــة فى الـالتــيـــوم مـــهــد الـــدولــة الــثـــقـــافــة ا

الرومانية.
والــتــقــنــيــة هــنـا هـى نـفـس تـقــنــيــة جــهــاز الــعـرض
ـسـرحى بـاإلسـكـنـدريـة فى مـرحـلـة ازدهـاره من ا

330 ق.م إلى 630 ميالدية.
أول آلــيــات جـهــاز الــعــرض هــو مــا يــعـرف بــاسم:
ياه «السـيفـون» وهو عـبارة عن أنـابيب مـليـئة بـا
أســـفل ســـتـــراد (مـــصـــطــــبـــة) الـــعـــرض وتـــســـخن
األنـابيـب فيـصـعـد الـبـخار لـيـمأل ثـوب الـدمـية أو
مثـل فى حالـة التمـثيل احلى يـحرك إكـسسـوار ا
ـمـثل) قــطب مـغـنـاطـيس وحـول حــزام الـدمـيـة (ا
ـــقص الــذى ـــاثل اســـتـــخــدامـــنـــا لــلـــدبـــابـــيس وا
يلـتقـطهـا بدافـع اجلذب وبـالطـبع توجـد عوارض

سرح. تمثل الديكور وتخفى آليات ا
سرح ويـتطلع هنـا يقف اإلله مارس عـلى يسـار ا
حـوله بيـنـما الـكورال يـنـشد أغـنـية الـزفاف ومن
جـهة اليم تـتقدم فينـوس إلهة احلب واجلمال
غـناطيـسى يتحـرك مارس نحو وبآليـات اجلذب ا

فينوس.
لــنـــلـــحظ إذن نــقـــطـــة حتــول هـــامــة فـى مــفـــهــوم
ـسرحى فـبعد أن كـان طقوسـياً أصبح العرض ا
. اإللـهـة تـهـبط من الـسـمـاء لـتـمـارس عـلى دنـيـويـاً
ـــدنى وبـــ الـــعـــروض األرض مــــراسم الـــزواج ا
ـــشـــاهـــدين حتـــدث عـــمـــلـــيـــة تـــفـــريـغ الـــذاكــرة وا
عـتـقدات اجلـماعـيـة من األساطـيـر إنهـا حتـطم ا
ـتـوارثــة والـتى كــانت عـصب الــسـلـوك األخالقى ا
لـــلـــفـــرد فــــمن يـــعـــصـى زيـــوس رب األربـــاب فى
وت ومن يـتحدى عقيـدة تلك العـصور مصـيره ا
الــقـــدر يــلــقى عــذاب الـــســعــيــر ولــنـــذكــر مــحــنــة

أوديب.
وهــا هى هــيــرا زوجــة رب األربــاب لم تــعــد لــهـا

ــــيالد ثــــار بـــركــــان فــــيـــزوف فى عــــام 62 بــــعــــد ا
بــجــنــوب إيـــطــالــيــا احلــالــيــة ومـع ثــورته انــدلــعت
الــــنـــــيــــران فى كل اجتــــاه وتــــوالـت ســــلــــســــلــــة من
الـزالزل أدت إلى تدمـير أجـزاء كـبيـرة من مديـنة

بومبيى.
تكامل فى ـوذجاً للمجـتمع ا دينة  كـانت هذه ا
ســــاحـــتـــهـــا الـــعـــريـــضـــة يـــتـــحـــدث االقـــتـــصـــاديـــون
والسيـاسيون وكـذلك أصحاب العـقائد اخملـتلفة
وحتـــيــطـــهم مـــخـــتـــلف شـــرائح اجملـــتــمـع وأبــرزهم

شباب بومبى.
ــديــنــة تــتــمــتـع بــخــصــوبــة أرضــهــا فــهى وكــانـت ا
ـزارع شاسـعـة وخضـرتهـا ترسم قـوساً محـاطة 
ــديــنــة بــ الــعــمــائــر وبــ األفق وكــان مــعــمــار ا
فــريــدا من نــوعه: فى الــســاحــة مــنــطــقـة تــســمى
ـــــســــــارح أو هى الـــــعـــــروض الـــــدرامـــــيـــــة شـــــارع ا
ــســارح مــركـز والــطــقــوســيــة مــعــاً وإزاء مــجــمع ا
األلــــــعـــــــاب والـــــــتــــــدريـــــــبـــــــات الــــــريـــــــاضـــــــيــــــة أى:

«اجليمنازيوم».
ـسرح يوجـد «معبـد - مسرح» إيزيس وفى حى ا
وهـــو مــعـــبــد قـــد شــيـــد قــبـل الــرومـــان شــيــده
ن كـــانــوا يــهـــاجــرون إلى جــمــاعـــة من الــتـــجــار 
موانئ البـحر األبيض ومـيناء اإلسـكندريـة بصفة
ـة واإلسـكـنـدريـة أهم خـاصـة فـمـنـذ حـكم الــبـطـا
مراكز الـتجارة لكـنها أيـضاً أهم مراكز الـثقافة
فـــكــــان األثــــريــــاء من ذوى األصــــول اإلغــــريــــقــــيـــة
ـوزيـون» لـكى يـحـتـفـظوا يـرسـلـون أبـنـاءهم إلى «ا
بـأصــول الـلـغــة واألدب ثم الـتـخــصص فى إحـدى
فــروع الـــعــلــوم مـن ريــاضــيـــات وهــنــدســـة وعــلــوم
بصـرية وموسـيقى ويـعودون إلى مـسقط رأسهم
ــوزيــون إلى فــإذا بــهم يــنــقــلـــون مــا عــاشــوه فى ا
مـديـنتـهم الـصغـيـرة «بومـبـيى» وذلك ببـنـاء معـبد
صـغـير هـو صـورة من مـعـابـد أسالفـنـا الـفـراعـنة
وجتـمع الـدراســات اخملـتـلــفـة عـلى أن هــذا الـبـنـاء

يالد. ائة قبل ا شيد فى العام ا
ومـن هـــنــــا ســــرعــــة انـــتــــشــــار عـــبــــادة إيــــزيس فى
ـــا يـــدل عــلـى تــعـــلق أهل بـــومـــبــيى «بـــومـــبــيى» و
بــــالـــفـــكــــر الـــفــــرعـــونى الــــكـــامن وراء الــــطـــقـــوس
وحـماسـهم لـلـنفـاذ إلى أسـرار مـا حتتـويه الـرموز
ـــريـــديـن الـــذين كـــانـت لـــهم قـــاعـــة تـــزايــــد عـــدد ا
عبد يتعلمون فيها قوان الطبيعة رئيسية فى ا
وارتــبـــاطــهــا بـــحــركــة الـــكــواكب والـــنــجــوم ووضع
األرض عــبـــر الــفـــصــول إذ يـــشــكل كـل فــصل من
فـــصـــول الـــســـنـــة طـــبـــائع تـــخـــتـــلف عن الـــطـــبـــائع

السائدة فى الفصول السابقة.
وقد تصـيبنـا الدهشـة إذا عرفنـا من قراءة نقش
ـعــبــد بـعــد تـرمــيـمه بـالالتــيـنــيـة يــتــصـدر مــدخل ا
ــــيالد فــــالــــنـــقش عـــقـب دمــــار الــــعـــام 62 بــــعـــد ا

ترجمته من الالتينية كاآلتى:
ــــعـــبـــد عـــلـى نـــفـــقـــة «لــــقـــد أعـــيـــد تــــرمـــيم هـــذا ا

بوبيديوس كيلسينوس».
فمن هو ذلك الشخص?

هـو طــفل فى الـسـادسـة من عـمـره حـسب قـانـون
ـهن أصـبح عضـوا فى مـجلس تـوارث األلـقاب وا
النـبـالء وال شك أنه يـنـتمـى إلى أسـرة من الـثراء
ـعـبـد ـال الـوفــيـر الالزم إلعـادة ا بـحــيث أنـفـقت ا

. إلى وصفه القد
ـوقعها اجلغرافى قد تعرضت ويبدو أن بومبيى  
ـــاضـــيــة ألحـــداث دامـــيــة زالزل عــبـــر الـــقــرون ا
بـراكـ لـدرجة أنه جـاء يـوم ارتـفع فـيه مـنـسوب
ديـنة ولـم تعـد تظـهر إلى الـوجود يـاه فأغـرق ا ا
إال فى الــنـصف الــثـانى من الــقـرن الـثــامن عـشـر
عــلى الـــتـــحــديـــد عــام 1763 واســتـــمــرت أعـــمــال
الــتــنــقــيب حــتى عـام 1769 عــنــدمــا عــثــر األثـرى

كارل فيلييه على معبد إيزيس.
ـعبـد الوحـيد وحلـسن احلظ معـبد إيـزيس هو ا
ــعــابـد الـذى بــقى ســلــيــمــا صـحــيح أنـه مـحــاط 
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 مفهوم العرض
سرحى أصبح ا

دنيوياً بعد 
أن كان طقسياً
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سـيظل الفـعل األهم واألعظم بل واألكثـر خلوداً فى
تاريـخ البـشـريـة هـو فـعل (الـكـتـابة) بـكـافـة أشـكـالـها
وأنــواعـهـا خـاصـة حــيـنـمـا تــأتـيـنـا هـذه الــكـتـابـة من
مبدع مجرب استـوعب كافة األشكال السابقة عليه
فــطــور مــنــهــا وقــدم شــكــلـه وطــعــمه اخلــاص به بل
واســـتــــوعب كـــذلك كــــافـــة األوضـــاع االجـــتــــمـــاعـــيـــة
والسياسية واالقتصادية التى يقوم عليها مجتمعه.
والـعمل الـذى بـ أيـدينـا هـو واحد مـن أمثـلـة (فعل
الكتابة) التى تعدت حدود زمنها ووطنها وهو نص
(أنــتــيــجــونى) لــلــعــظــيم ســوفــوكــلــيس الــذى لم يــكن
يــتــصـور أبــداً أن الــعــمل الــذى كــتــبه ســنـة 441 ق.م
ســتــظل األجـــيــال تــتــنــاولـه جــيال بــعــد جـــيل لــتــقــوم
بــتــرجــمــته وحتــلــيــله ســنـة 2006 أســتــاذ الــدراسـات
اليونـانية والالتـينـية بجـامعة الـقاهـرة دكتورة مـنيرة
كــروان ويــصــدره اجملــلس األعــلـى لــلــثــقــافــة ضــمن
ــشـروع الـقـومـى لـلـتـرجـمــة لـيـضم الــنص الـيـونـانى ا

مصحوبا بالترجمة العربية فى كتاب واحد.
وقـبل الــنـصـ الــعـربى والــيـونـانى وفى مــقـدمـة طــويـلـة
ـكــتـبــة بــالـعــديـد من ــتـرجــمـة - الــتى أثــرت ا تـتــحـدث ا
الترجمات والدراسـات اإلغريقية - عن الكاتب وسيرته
وعن أسـطــورة أوديب حـتـى أنـتــيـجــونى وكـذلك تــنـاولت
سـرحية وقامت بـتحليل شخـصياتها البناء الـفنى لهذه ا
مــعـتـمـدة عــلى الـعـديــد من الـدراسـات والـنــظـريـات الـتى
تــنـاولت هــذا الــعـمل وتــضع فى الــنـهــايـة مــجـمــوعـة من
الــهــوامش «احلـــواشى» الــتى تــفــســر فـــيــهــا الــعــديــد من
ـصـطـلـحـات اإلغــريـقـيـة داخل الـعـمل وأصـلـهـا وتـذكـر ا
ـــهــــمـــة لـــدراســـة األدب ـــصـــادر ا ـــراجـع وا عــــدًدا من ا

اإلغريقى كله.

ولـد سـوفـوكـلـيس حـوالى عام 495 ق.م لـعائـلـة ثـرية
تــقـطن مــنـطــقـة كــولـونــوس ومع أنه كــان من  أغـزر
ــــســـرحـــيـــات شـــعـــراء عـــصــــره فى مـــجــــال كـــتـــابـــة ا
الــتـراجـيـديـة فـقـد كـان نـشــيـطـاً فى احلـيـاة الـعـامـة
ــهـمـة فـقـد ـنـاصب ا األثــيـنـيـة وتــولى الـعـديــد من ا
تـــولى عـــام 443 ق.م وزارة اخلـــزانـــة كـــمــا انـــتـــخب
مــرتـــ قــائـــداً عـــامــاً بـــجــانـب نــشـــاطه فى مـــجــال
سـرحـية فى الـديانـات والـعـبادات. وقـد كـتب هـذه ا
الـعصـر الذى بـلـغت فيه مـديـنة أثـيـنا أوج ازدهـارها
ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا وثـــقــافــيــا وتــضــيف كــذلك
ترجمة أن تراجيـدياته كانت نتاجا لذلك التفاعل ا
ـــديـــنــة / الـــدولـــة فى عـــصـــرهــا اخلالق بـــ روح ا
الــذهــبى وروح الــعـــصــر الــبــطــولـى وقــد اســتــمــدت
مادتها منه فلم تـنفصل هذه التراجيديات عن واقع

مجتمعنا

أنـتيـجـونى هى الـفـتاة الـتى حتـمـلت بـشجـاعـة مـيراث
اخلـطـيـئـة ولـعـنـة اآللــهـة; فـهى ابـنـة أوديب الـذى قـتل
أبــاه اليــوس وتـزوج مـن أمه جــوكـاســتــا دون أن يـدرى
وأجنب مــنـهـا ولــدين هـمــا بـولـونــيـكـيـس وإيـتـيــوكـلـيس
وبـنت هما إسمـينى وأنتيجـونى وبعد اختفاء أوديب
وموت جوكاستا يتولى كريون شقيق جوكاستا احلكم
حــتى يــبــلغ ولـدا أوديـب سن الـرشــد وبــعـدهــا يــنـشب
الـنـزاع بـ الـولـدين على احلـكم حـتى يـتـفـقـا على أن
ــدة سـنـة واحــدة ثم يـتـولى يـتــولى كل مـنـهــمـا احلـكم 
اآلخـر احلـكم فى السـنـة التـالـية فـيـتولى إيـتـيوكـليس
األكبر سنًا احلكم أوًال ويـغادر الشقيق األصغر طيبة
إلى أرجوس حيث يتوج ابنه مـلكها; وبعد انتهاء العام
يـرفض األكبر الـتنـازل عن العرش فـيسـتع الـشقيق
األصــغـــر بــوالــد زوجــتـه; ويــذهب بــجـــيش الســتــعــادة
عرشه وينـتصـر جيش طـيبة ويـتنـازل الشقـيقـان معا
ويـقـتل كل مـنـهـمـا اآلخـر. وعنـد هـذه الـنـقـطـة اخـتار
ـترجمة إنها ـسرحية. تقول ا سـوفوكليس أن يبدأ ا
: األول سـرحية لـهدف أقدمت علـى ترجمـة هذه ا
هـــــو أن تــــنــــقل لــــلــــقـــــار الــــعــــربى أجــــواء الــــعــــرض
ـسـرحى كـمـا كـان يـشـعـر به جـمـهـور سـوفـوكـلـيس ا
ـعانى والـثـانى هو أن يـتـوقف الـقـار العـربى أمـام ا
ـتضـمنـة فى هذا الـنص والتى سـوف تضـرب على ا
عاصر وتر شديد احلساسـية لدى القار العربى ا

رأة. ا تتناوله من شئون احلكم واحلرية وا

✂ ✂✂ ✂

سـرح اجلاد > لـقـد كانت فـتـرة بدايـة الـسبـعـينـيات فـتـرة مراجـعـة للـنـفس ب كـتّـاب ا
وفترة للبحث عن أنسب الطرق للتفاعل مع اجملتمع الذى تغير.
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سرحي جريدة كل ا

سرحية «يا دنيا يا حرامى» للمخرج هشام عطوة بسبب مرضه. > الفنان فاروق فلوكس اعتذر عنه مواصلة العمل 
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أنتيجونى بالعربى
واليونانى

الكتاب: (أنتيجونى)
ؤلف: سوفوكليس ا
ترجمة: منيرة كروان

الناشر: : اجمللس األعلى للثقافة

مهدى محمد مهدى

تــــعــــددت اآلراء والـــنــــظــــريــــات الــــتى تــــنــــاولـت هـــذهسوفوكليس..  ب األدب والسياسة
ــسـرحــيـة بــالــدراسـة فــمـنــهم من يــرى أنـهــا كـانت ا
الـصـراع بـ الـقـانـون اإللــهى والـقـوانـ الـوضـعـيـة
بينـما يرى البـعض - اعتمـاداً على األدلة التـاريخية
الــتـى تــرجع إلى الـــقــرن اخلــامس ق.م والـــتى تــشى
بـاجتـاه الـشــعب األثـيـنـى إلى ابـتـكــار طـرائق جـديـدة
لـتنظيم الشـعائر األسرية -  إن الـصراع ب كريون
وأنتـيـجونى كـان صـراعًا بـ نوعـ من االجتـاهات
ـدنى فى مواجهـة العائـلى أو اجلديد فى الدينـية: ا
مـواجــهـة الـقـد وكـانت تــطـرح أسـئـلـة ذات عالقـة
ــقـــراطى وظــهــرت بــشــكل مــبـــاشــرة بــالــنــظــام الــد

متكرر فى أدب القرن اخلامس ق.م.
صـاغ سـوفـوكـلـيس كل هـذا فى لـغـة شـاعـريـة مـلـيـئة
بــاألمـــثـــلــة والـــتـــشــبـــيـــهــات احلـــكـــيــمـــة ذات الـــطــابع
الــفــلـــســفى الـــتى تــؤكـــد حــجم ثــقـــافــته ووعـــيه بــكل
شـخـصــيـة وتــركـيــبـتــهـا الــنـفــسـيــة كـذلك كــان شـكل
احلوار عـنـد كل صدام بـ أى شـخصـيـت (كـريون
ـــون) (كـــريـــون / / أنـــتـــيـــجـــونـى) (كـــريـــون / هـــا
تـيرسـياس) عـبـارة عن جمل قـصيـرة سـريعـة معـبرة
عن صـــدام بـــ نـــديـن كل مـــنـــهـــمـــا مـــدرك ومـــؤمن

بقضيته وثابت على موقفه.

ـا حتـتـويه من صراع ـسـرحيـة  لـقـد تـمكـنت هـذه ا
ترجمة أن تضرب على متعدد الزوايا كـما تقول ا
ـــشــاهـــدين فى كل الــوتـــر احلــســـاس فى نـــفــســـيــة ا
العـصـور وكافـة األقطـار ولـذلك جاءت فـى مقـدمة
ـســرحـيـات الـكالسـيـكــيـة الـتى ال تـدرس فـقط فى ا
األدب والــدرامــا بـل تــدرس أيــضــا فـى الــنــظــريــات
الــســيــاســـيــة والــفــلـــســفــة األخالقـــيــة ولــقــد وصف
ــسـرحـيــة بـأنــهـا من أعـظم الـفــيـلـســوف هـيج هـذه ا
ـاً وأبـدع األعـمـال الـتى عـرفـهـا الـعـالم حـديـثـا وقـد
ولذلك حـظت بكم غـير مسـبوق من اهـتمام دارسى
الـكالسـيـكـيـات بـشكـل خاص ودارسـى األدب بشـكل

عام.
إن عــظــمــة ســوفــوكـلــيـس مـكــنــته مـن خالل جــزئــيـة
بسـيطـة فى أسـطورة أوديب أن يـتنـاول الـتنـاغم ب
قـوى الـكون كـلـهـا وحـقـائق الـوجـود اإلنـسـانى بـشكل

وت. عام: احلياة واحلب والقدر وا

يونسكو.. من الزمن النسبى
للمسرح اإليحائى  

 الكتاب: األعمال الكاملة  ليونسكو 
ترجم: د. حمادة إبراهيم ا

الناشر: مكتبة األسرة

يــحـتــوى اجلــزء الـثــانى من األعــمــال الـكــامــلـة لــلــكـاتب
ــســرحى أوجــ يـونــســكــو الــتى تــرجـمــهــا د. حــمـادة ا
إبـراهيم وقدمتهـا مكتبـة األسرة فى جزءين من القطع
وت  –تخـريف ثنائى لك  سرحـيات (ا الـكبير عـلى ا
سلوقة  –لتحضير بيضة مسلوقة  –الثغرة  –البيضة ا
 –العطش واجلوع  –معرض السيارات  –فنون القتل
 –فتى للزواج  –ما كبث  –هذا احلان العجيب  –ذو

وتى) وهذا اجلزء يقع فى احلقائب  –الط  –زيارة ا
 470صفحة يحتوى على مسرحيات أقل شهرة لدى
الـقـار عن مـســرحـيـات اجلـزء األول (كـنــا قـد قـدمـنـا
ـــغـــنـــيــة مـــقـــاربـــة له فى عـــدد ســـابـق) فــمـــســـرحـــيـــة "ا
سـتـقبل فى الصـلعـاء" و "اخلـراتيت" و "الـكـراسى" و "ا
الــبــيض" هى مــســرحــيــات يــعــرفــهــا كل من ســمع اسم
يــونـســكــو أو عـرف شــيـئــا عن مــسـرح الــعـبث غــيـر أن
مـسرحيـات اجلزء الـثانى شـأنها شـأن كل مسـرحيات
يونسـكو تدور فى فـلك أفكاره الـعبثيـة وفى زمن نسبى
وفى عـالم ال يـفـتـرض فيه الـواقـعـيـة مطـلـقـا وفى هذا
ه اجلـزء نقدم مقـاربة لبعض أفكـاره عن مسرحه وعا
ـنـعم سـليم مسـتـعـيـنـ بـدراسـة جيـدة لألسـتـاذ عـبـد ا
وحــوارين لــعــبــدالــقــادر الـتــلــمــســانى ومى الــتــلــمـســانى

جلة القاهرة يونيو 1994.
صــرح يــونــســكــو فى حــوار مـعـه "إنى فــعال أشــعـر أن
احلــيــاة كـابــوس مــؤلم ال حتــتــمل انــظــر حـولـك تـرى
ـوت يـتربص ـآسى والـكراهـيـة والـظلم وا احلروب وا
بـنا فى كل جـانب.. إن هـذا فظـيع". وإعالن يـونسـكو
هذا يلخص  –فيـما يبدو  –مسرحه وفـهمه للمسرح
اذا تكـتب? مع كـونه ال يجـد أى معنى فـعنـدما سـئل: 
ألى شىء فى الـوجـود. أجـاب بأن كـتـابـته هى الشىء
الوحيد الذى يـحمل معنى ألنه من خاللها يحاول أن
يـفـهم (ال مـعـنى) الـوجــود. فـالـفن فى رأيه هـو الـعـمل

الوحيد الذى يجد فيه اإلنسان معنى.
ـسـرح الــواقـعى فـيـرى أن لـقـد ثــار يـونـسـكــو عـلى ا
سرح عمل سرح الواقعى يناقض نفسه فا تعبير ا
إيـــحـــائى فـــنـى والــواقـــعـــيـــة هى أن يـــوحى الـــكـــاتب
لـلـمـتـفـرج أن مـا يـراه أمامـه هـو واقع احلـيـاة ويـقرر
أن الـواقـعـيـة ال تــسـتـطـيع أن تـضم الـواقع كـله إنـهـا
تهـذب الواقع وتقـدمه فى صورة كـاذبة الواقـعية ال
تـدخل فـى اعـتـبـارهـا احلـقــائق األسـاسـيـة فى حـيـاة
اإلنــسـان فــاحلـقــيـقـة تــكـمن فـى أحالمـنــا وخـيــالـنـا
وهـذا يــعـنى أن احلـقـيـقـة األســاسـيـة هى أحـاسـيس
اإلنـسان الداخـليـة واقعه الـنفـسى وليس مـا يحيط
بـه من حــــيــــاة مــــاديــــة مــــلــــمــــوســــة. ويــــرى الــــنــــاقــــد
اإلجنــلـيــزى "ريـتـشــارد كـو" أن يـونــسـكـو يــشـتـرك مع
رواد الــفن احلــديث الــذين يــبـحــثــون عن احلــقــيــقـة

الـدفــيــنـة الــتى تــكــمن وراء احلـقــيــقـة الــظــاهـرة. إن
ـسـرح اجلــديـد يـحـاول – يـونـسـكــو فى بـحـثـه عن ا
ادية وأن يـعبر من خالله  –أن يتـخطى احلقـيقـة ا
عن احلــقـيــقـة الــكـبــرى حـقــيـقـة الــنـفـس الـبــشـريـة

حقيقة األحالم حيث ال منطق وال عقل.
يقـول يـونسـكو فى مـقالـة له بعـنوان "نـقطـة البـداية"
هـــــنــــــاك حـــــالــــــتـــــان مـن الـــــوعـى أبـــــنـى حـــــولــــــهـــــمـــــا
مـســرحـيــاتى.. إحـداهــمـا إحــسـاسى بــالـفــراغ الـتـام

واألخرى إحساسى بالوجود الزائد.
كـذلك يرى يونـسكـو أن الزمن مـسألة نـسبـية مثل كل
األشـيـاء الـتى تخـضع لـلـحكم الـنـسبـى يتـحـول الزمن
عـنـده إلى مـوضـوع فنى فى مـحـاولـة لـقهـره والـتـغلب
كن القياس عليه وأنه ليس هـناك زمن موضوعى 
ـــعــنى مـــا لــيس هـــنــاك إدراك مـــوضــوعى عـــلــيه أو 
لـلــزمن ويـســتـمــر يـونـســكـو قــائال: الـســاعـة الـزمــنـيـة
لـيــست هى نـفــسـهـا الــسـاعـة الــزمـنـيـة بــالـنـســبـة لـكل
ــكن أن تــكـون أحــيــانــا عــشـرين الــنــاس فـالــســاعــة 
كن أن تـكون أيضا أكـثر من ساعة دقـيقة أو أقل و
فلحظات االنتظـار القليلة هى زمن كبير فى ح أن
سـاعات طـويـلـة تـمـر سـريـعـة وال نـشـعـر بـهـا ويتـرتب
عــــلـى ذلك مـــــوقف الـــــكــــاتـب من الـــــزمن. إن عـــــجــــز
اإلنسان أمام الزمن ليس ثـابتا فإحدى الشخصيات
فى مـسرحيـة "القتـلة" تـقول: "قد أكـون بلغت الـست
أو الــثـانـيــة.. كـيف لى أن أعــرف.. إن الـزمن مــسـألـة
شـخـصـيـة بـحتـة". فـمـا دامت الـلـحـظـة هى كل شىء
لـيس لـهـا مـاض وال يـتـرتب علـيـهـا مـسـتـقـبل فـالزمن
أصبح ال وجـود له خـارج الشـخـصيـة. وفى مـسرحـية
ـغــنـيــة الـصــلـعــاء تـدق الــسـاعـة  29دقـة. فــمـا دامت ا
احلـقيـقة الـكبرى هـى اإلحساس الـشخـصى فى هذه
الـلحـظـة فـحـ أشـعر أنـنى مـلك أصـبح مـلـكـاً وح

أحس أننى متسول أصبح كذلك.
إن قـضـايا الـعـالم األكـثر تـعـقيـدا كـاحلرب الـدائـمة
والـتـنـازع والـقـتـال أزعـجت يـونـسـكـو وأرقـته وجـعلـته
يــســـجل فى كـــثــيــر من مـــســرحــيـــاته مــوقــفـه مــنــهــا
فــمـســرحـيــة تـخـريـف ثـنـائـى (ضـمن اجلــزء الـثـانى)
كـانـت صـرخــة عـلى الــتـبــلـد والــصــمت فى مـواجــهـة
عـالم القتل والصـراع الرهيب مديـنا اإلنسان الذى
يتجاهل تلك احلـقائق ليقف وينظر  – حتت قدميه

وت شكالت حياته التافهة. أما مشكلة ا – 
فـكــانت من أكـبـر احلــقـائق الـتى احــتـلت من أفـكـاره
ــوت مــنــاقــشــة ــلك  ومــســرحه فــفى مــســرحــيــة ا
لـلمـعضـلة الـكبـرى التـى تواجه اإلنـسان بـحق فمـنذ
وت هـو احلقيقة بكرة  –يونسكو  –كان ا طفولـته ا
الــتى ظـلت تــؤرقـة كـإنــسـان فـعــنـدمـا كــان طـفال مـا
يـزال فى اخلــامـســة من عــمـره إذ رأى جــنـازة تــمـر
ـطـاف لــكل إنـسـان ثم ــوت هـو نـهــايـة ا وعـرف أن ا
بـعد ذلـك أرقه ككـاتب حـتى أنه أفرد له عـمـل من

وت). لك  أعماله (فنون القتل  –ا
ـوت يـصف يـونـسـكـو مـراحل ـلك  فـفى مـســرحـيـة ا
ــــشـــاعـــر ــــوت فى دقـــة وتــــفـــصــــيل عـــارضــــا لـــكل ا ا
ـر بهـا إنسـان يحتـضر وفى ثـنايا واألحـاسيس التى 
ــوت وطـقــوسه ويـجـعــلـنـا ــسـرحـيــة يـصف شــعـائـر ا ا
نــعـيـشه مــعه حلـظـة بــلـحـظـة.أمــا مـسـرحــيـة تـخـريف
ثـنــائى فــهى مـســرحــيـة قــصـيــرة كـتــبــهـا يــونـســكـو فى
 1962 وهى جتربة فريدة فقد كتبها يونسكو مع

فــرنــســـوا بــيــلــلــتــو وجـــان فــوتــيه حــيـث قــام كل مــنــهم
بـإعداد فـصل واحد يـكون مـوضوعه عالقـة غرامـية
فــكـانت مــسـرحــيـة يــونـسـكــو بـعــنـوان تــخـريف ثــنـائى
فتتـجلى فيهـا فكرة األهوال الـتى يتعرض لـها العالم
فـإن خـراب الـعـالم وشـيك فـإنـه يـؤكد األخـطـار الـتى
ى فــبــالــرغم من األخــطــار الـتى تــهـدد الــسالم الــعــا
نا جند الزوج (ويا للعبث والال معقولية) تهدد عا
يـستـمران فـى شجـارهمـا الـثنـائى حـول موضـوع تافه
وهــو هـويـة الــسـلــحـفـاة والــقـوقـعــة وهل هـمــا حـيـوان

واحد أم اثنان مختلفان. 
ويـونـسـكـو الـذى رأى نسـبـيـة الـزمن يـعلـن فى أيامه
األخـيـرة أن أنـاسـاَ كـثـيـرين يـصـنـعـهم مـاضـيـهم أمـا
فـيما يـتعلق به شـخصـيا فإنه يـشعر أن مـاضيه قد

انفصل عنه تماما ولم يعد ينتسب له.

صالح عطية

أنتيجونى.. والقار العربى

صراع متعدد الزوايا

الوتر احلساس

تـقدم اللـجنـة الثقـافية
بــنــقـــابــة الــصــحــفــيــ
بـرئـاسـة الـزمـيل عالء
ثابت عـرضاً مسرحياً
بـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــوان «حتـت
الصـفر» تأليف أحمد
خـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة وإخــــــراج
شــــــريف شــــــلــــــقــــــامى
وإشـــراف عـــام هــــيـــثم

الهوارى.
ــــســــرحــــيــــة هى أول ا
عـرض لـفريق الـتمـثيل
فى نـقابـة الـصحـفـي
وتـــدور حـــول قـــضـــايـــا
ــة والـشــبـاب من الـعــو
خـالل مــــــــــــقـــــــــــهـى فـى
وسط الـــبــلـــد يـــنــاقش
رواده الـــــــــقـــــــــضـــــــــايــــــــا

اجملتمعية.
ويــــــــــــتـم عــــــــــــرضـه فـى
الـــــســــابــــعـــــة مــــســــاء 5
سرح فبـراير القادم 

. نقابة الصحفي

ـــعـــهــد > د. حـــسن عـــطــيـــة عـــمـــيــد ا
ـســرحـيــة يـديـر فى الــعـالى لــلـفـنــون ا
اخلــــامــــســـة مـن مــــســـاء الــــيــــوم نـــدوة
خـاصـة حــول مـشـوار الــفـنـان الـراحل
سـعد أردش ضـمن بـرنـامج الـندوات
ـــعــرض الـــقـــاهـــرة الــدولى الـــفـــنــيـــة 
لــلـكــتــاب يـشــارك فــيـهــا أحــمـد عــبـد
احلــــلـــيـم وخــــلـــيـل مـــرسـى ومـــحــــمـــود
احلـــديـــنى وســـمـــيـــحـــة أيـــوب الـــذين

يقدمون شهاداتهم اخلاصة عنه.
> تبدأ قريبـا بروفات مسرحية «ليلة
عـــــــــــــــــــــــــــــــرس»

أخـوذة عن رواية األديب الراحل ا
يوسف أبـو رية وذلك عـلى مسرح
الـهـنـاجــر إعـداد مـسـرحى سـعـيـد
حـــجــــاج وإخــــراج د. هـــنــــاء عــــبـــد
قرر عـرضها خالل الفتـاح ومن ا
الـشـهـر الـقـادم فى ذكـرى األربـع

لرحيل أبو رية.
د. هــــدى وصـــــفـى مــــديـــــر مـــــركــــز
الـــهــــنـــاجــــر لـــلــــفـــنــــون قـــالت إنــــهـــا
ــشـــروع د. هــنـــاء عــبــد حتـــمــسـت 
الــــفـــتـــاح بــــتـــحـــويـل روايـــة أبـــو ريـــة
لـعرض مسـرحى قبل رحـيله بـفترة

كبيرة وتتمنى تقد جتربة مسرحية متميزة.
ـــســرح بــكـــلــيــات جـــامــعــة > فــرقــة ا
نوفية تـستعد حاليـا للمشاركة فى ا
ـهرجـان السنـوى للـمسرح فعـاليات ا
اجلـــــامـــــعـى حـــــيـث جتـــــرى حــــــالـــــيـــــاً
بروفات مسرحيات «جسر» للمخرج
أحــمـد عــبـاس كــلــيـة اآلداب و«جــثـة
ــقـهى» إخــراج يــوسف الـنــقـيب فى ا
لـكلـية الـتجـارة و«البـؤساء» لـلمـخرج
مـــصـــطــفى مـــراد لـــكـــلــيـــة احلـــقــوق
و«أحـــدب نــوتـــردام» إخــراج مـــحــمــد
شــعــراوى لـــكــلــيــة ســـيــاحــة وفــنــادق
و«كـوالج شـكسـبـيـرى» إخراج مـحـمد

رفـعـت لــكــلــيـة الــعــلــوم إضــافــة إلى ثـالثــة عــروض أخـرى
تــقـــدمــهــا فـــرق كــلــيــات الـــهــنــدســة

والتربية وجتارة السادات.
> د. أشــــرف زكـى رئــــيس الــــبــــيت
الـــفـــنى لــلـــمـــســـرح قــرر اســـتـــمــرار
عــرض مــســرحــيــة «رجل الــقــلــعـة»
الــتـى تــقـــدم حـــالـــيـــا عـــلى مـــســرح
ـدة 15 مــركـز إبـداع اإلسـكــنـدريـة 

يوما أخرى.
«رجـل الــــقــــلـــــعــــة» تـــــقــــدم حـــــالــــيــــا
بـــاإلســــكــــنـــدريــــة مــــنـــذ 15 يــــومـــا
ـــســرحــيـــة بــطـــولــة تـــوفــيـق عــبــد ا
احلـــــمــــــيــــــد وتــــــألــــــيف أبــــــو الــــــعال
الـسالمــونى وإخــراج نــاصــر عــبـد
ـهـا بـعـدد من احملـافـظـات خالل ــقـرر تـقـد ـنـعم ومن ا ا

الفترة القادمة.
> على قـاعـة يـوسف إدريس التـابـعة
لــــفــــرقـــــة مــــســــرح الـــــشــــبــــاب بــــدأت
ــاضـى بــروفـــات الــعــرض األســـبــوع ا
ـــــســــرحى اجلـــــديــــد «نـــــظــــرة حب» ا
تـــألــــيف وإخـــراج مــــحـــمـــد إبــــراهـــيم
وتـمـثيل عـبـير مـكـاوى جيس نـاصر
شـــــاهـــــ شـــــادى ســــرور شـــــيـــــمــــاء
حـــسن الـــديـــكـــور لـــوائل عـــبــد الـــله
وأشــعـــار ســـامح الـــعــلى ومـــوســـيــقى
وأحلــــان ســــامح عــــيـــسـى وتـــعــــبــــيـــر

حركى ر حجاب.

ى - ـسـتويـ الـبـريـطـانى والـعـا > مـن الـصـعب تـقـيـيم مـكـانـة ويـسـكر عـلـى ا
. سرحية سريعاً ككاتب نصوص مسرحية فقط فقد اكتسب مكانته ا

سرحي جريدة كل ا
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ن مصطفى. يالد» لبنتر وإخراج أ > مسرح الشباب يرفع الستار نهاية األسبوع القادم عن مسرحية «حفل عيد ا

قبل تبدأ فعالياتها نصف فبراير ا

12 عرضاً تتنافس على جوائز الدورة األولى لـ«مونودراما» بورسعيد
SPOT

 سعد أردش

 يوسف أبورية

مصطفى مراد

 توفيق عبداحلميد

 عبير مكاوى

عـبد الـلـطيف إخـراج أحـمد
جمعة.

ومن تـــــألـــــيف عــــبـــــد الــــرازق
الـــربــــيـــعى وتـــمــــثـــيل أحـــمـــد
جمـعـة وإخـراج محـمـد عـبد
الــلــطــيـف «أمــراء اجلــحــيم»
بينـما يقدم شادى أحمد من
لـــبـــة تـــمــــثـــيـــلـه وإخـــراجه «حــــ
ن الدب الـرمادى» ويقدم أ
عــادل مـن إخــراجه وتـــمـــثــيل
مصطـفى الشمـوتى وتأليف
مــــــحـــــــمــــــد عـــــــبــــــد الــــــرءوف

«مذكرات مجنون».
ويـــقــدم اخملـــرج هــانـى نــصــر
مـن تـمـثــيل أحـمـد إســمـاعـيل
«طـبول الـفراشـة النـحاسـية»

تأليف أحمد عزت.
ـــهـــرجـــان وتـــخــــتـــتم لـــيــــالى ا
فـــرقـــة بـــورســـعـــيـــد لـــلـــدرامــا
احلــركـيـة بــعـرض من إخـراج
مــحـــمــد عـــشــرى قـــبل تــوزيع
اجلـوائـز الــتى تـعــلـنـهــا جلـنـة
كـونة من ـهرجـان ا حتـكيم ا
الــفـــنــان الــتـــشــكــيـــلى عــبــاس
الــطـــرابـــيـــلـى اخملـــرج طــارق
حــــــــسـن والــــــــكـــــــاتـب قــــــــاسم

مسعد عليوة.

اً بــــخالف اً مــــســــرحــــيــــ 12 عــــرضــــ
عـرض االفـتـتــاح تـقـرر مـشـاركـتـهـا
ــــــــهــــــــرجــــــــان فـى الــــــــدورة األولـى 
بورسعيـد للمونودراما والتى تبدأ
قـبل حتت رعاية فى 15 فبـراير ا
مـحافظ بـورسعـيد وبـالتـعاون مع

مكتبة مبارك العامة.
ـــــهـــــرجـــــان بـــــالـــــعـــــرض يـــــفـــــتـــــتح ا
سرحى «عرائس حالوة» تأليف ا
أحمد عـزت إخراج ميدو تمثيل

أحمد الشوربجى.
ـهـرجـان ـشــاركـة فى ا الـعـروض ا
هـى «فــــرحــــان اخلــــلــــيـل» تــــمــــثــــيل
يـــاســــر عـــطــــيـــة إخــــراج مـــحــــمـــد
مــخــتـار «الــقــرد» تـمــثــيل وإخـراج
حـسام أبـو السـعـود إعداد أحـمد
صالح حـــــــامـــــــد و«مـــــــرة واحـــــــد»
تـــألــيف خـــالــد الـــصـــاوى تــمـــثــيل
أحـمــد طـارق إخـراج رفـعت عـبـد
الــــعــــلــــيـم «ومــــاذا بــــعــــد» تــــألــــيف
وإخــــــراج عــــــمــــــرو عــــــجــــــمى أداء

تعبيرى سعاد مصطفى.
هرجان عروض كما تتسابق فى ا
«لألمـام قف» تـألـيف نـبـيل بـدران
تــــــمــــــثـــــيـل رانــــــا عـــــصــــــام إعـــــداد
وإخراج محـمد ياس «الـقسعة»
ــصـــرى تــمــثــيل تــألــيـف أســامــة ا
مــحــمــد الــشــريف إخــراج أحــمــد
الــســمـان «صــحى الــنــوم» تــمــثـيل
أحــمـــد الــســـمــان إخـــراج شــريف
مبـروك «حـكـايـة أراجـوز» تـأليف
إبــراهـــيم الــشــيـخ تــمــثــيـل مــحــمــد

 خالد الصاوى

 الطرابيلى 
وطارق وعليوة
 فى جلنة
التحكيم

 رفعت عبدالعليم

 فرقة بورسعيد
للدراما 

احلركية فى ختام
هرجان ا

 محمد عشرى

 عرائس حالوة
يفتتح عروض
هرجان ا

 شيماء حبشى

«حتت الصفر» أول عرض
مسرحى لنقابة الصحفي

شريف شلقامى

سرح».. اعتمدهم «أصدقاء ا
اإلقليم وترفضهم اإلدارة!

رفـــــضت إدارة فــــرق الـــــقــــصــــور بــــاإلدارة
العـامة للـمسرح فى هـيئة قـصور الثـقافة
اعـتمـاد فـرقة «أصـدقاء الـتـمثـيل» بقـصر
ـنـصـورة رغم حتــمس مـصـطـفى ثـقـافــة ا
الـــســـعـــدنى رئـــيـس إقــلـــيـم شـــرق الـــدلـــتــا
الــثــقــافى لــلــفــرقــة الـتـى كــونـهــا عــدد من
ـــنـــصـــورة ـــســـرح اجلـــامــــعى بـــا شـــبـــاب ا

واعتماده لها من قبل اإلقليم.
الـسـعــدنى قـال لـ«مــسـرحـنــا» إن حـمـاسه
ثابة جسر ينقل للفرقة يأتى من كونها 
مــواهب ودمــاء جــديــدة أثــبـتـت جــدارتــهـا
ـسرح اجلـامعى لـتنـضوى حتت لواء فى ا
هيئة قصور الثقافة وتعمل من خاللها.
فــيــمــا شــدد مــحـمــود حــامــد مــديــر فـرق
القصور بـاإلدارة العامة للمسرح على أن
إدارتـه لم تـبــلغ رسـمــيـاً بــأى شىء يـخص
هذه الـفرقـة وقال إنه العـتمـادها يـنبغى
يـ إلى اإلقليم إرسال جلنـة من األكاد
ـــنــاســـبــة وتـــكــوين الخـــتــيـــار الــعـــنـــاصــر ا
الـفرقـة بـها واعـتبـر أن اعـتمـاد السـعدنى

ثابة «اقتراح» غير رسمى. للفرقة 

 محمود حامد

مصطفى السعدنى

أحمد العموشى

 العرض
يناقش
قضايا
ة العو
والشباب

cyan magenta yellow black File: 5-28�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـتـناقـضـات ومن هذه ـسرحـى اإلجنلـيـزى با > هـكـذا يـحفل الـوسط ا
ولود عام 1939). تناقضات يظهر اسم آالن إيكبورن (ا ا
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سرح احلديث يقوم حاليا بوضع خطة الفرقة للموسم الصيفى القادم. > هشام جمعة مدير ا

د. عمرو دواره

فرقة  «سليم النقاش»

 درويش
األسيوطى

ـوسـيـقار بـطـرس الـشـلـفون "سـليـم النـقـاش" إلى ا
مـهــمــة تـدريـب أعـضــاء الــفـرقــة عــلى كـيــفــيـة أداء

صرية. األنغام ا
ــغــفل" من وقــدمت أول عــروضـهــا "أبــو احلــسن ا
تــــألــــيـف مــــارون الــــنـــــقــــاش وذلك عـــــلى مــــســــرح
ـــوافق  23  من "زيـــزيـــنـــيـــا" مـــســـاء يـــوم الـــســـبت ا
ديـــســـمـــبـــر  1876   فى تـــمــــام الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة

والنصف. 
قدمت الـفرقة بـعد ذلك خالل األيـام التالـية عدة
مـسرحيات أخرى يـذكر منها: "الـسليط احلسود"
يــوم اخلـــمــيس  28 ديــســـمــبـــر "مى" يــوم الـــســبت
ـوافق  6يـنـايـر " 1977 الـكـذوب" يــوم اجلـمـعـة 19 ا

وافق  11فبراير.  يناير "الظلوم" يوم األحد ا
قـام بسليـم النقاش بـاإلسكندرية عندما اسـتقر ا
قــرر االســتــعــانــة بــخــبــرات صــديــقه األديب أديب
إســــحق والــــذى ســـــبق له تـــــرجــــمــــة مــــســــرحــــيــــة
"أنــــدرومــــاك" لــــراســــ فــــبـــــعث له يـــــســــتــــدعــــيه
لـــلـــحـــضـــور وبـــالـــفـــعل حـــضـــر"أديب إســـحق" إلى
األســكـنــدريــة وقـام بــتـنــقـيـح تـرجــمـته ألنــدرومـاك
وأضاف إلـيهـا أبيـاتا جـديدة من الـشعـر كمـا قام

ان". بترجمة مسرحية جديدة هى "شار
ـشاكل التى واجهـتها الـفرقة وعدم نظرا لـكثرة ا
ـنـشود اسـتـطاع "أديب حتـقـيـقهـا لـذلك الـنجـاح ا
إسـحـق" الـتــأثـيــر عـلى صــديـقـه "سـلــيم الـنــقـاش"
ـــيــول الـــســيـــاســيـــة واألدبــيـــة كــانت خـــاصــة وأن ا
تـطـغى على كـل منـهمـا فـقررا الـتـفرغ لـلـصحـافة
وقام "سـليم" بترك الفـرقة ومسئوليـتها كاملة إلى

زميله وصديقه بالفرقة " يوسف اخلياط".
ركـز "ســلـيم الــنـقــاش" مـواهــبه وجـهــوده بـعـد ذلك
فى مـجال الصـحافة فاشـترك مع "أديب إسحق"
فى إصـدار ثالثـة صـحف هـى: "مـصـر" عام 1877

"التجارة" عام " 1878 احملروسة" عام .1880
كــان لــهــذه الـــفــرقــة دور كــبــيـــر فى إثــراء مــســيــرة
ـسـرح الـعـربى ـصــرى بـصـفـة خـاصـة وا ـسـرح ا ا
بصفة عامة وذلك لـيس فقط لكونها النبتة التى
ـسـرحـيـة بـعـد تـفـرعت مـنـهــا الـعـديـد من الـفـرق ا
ها العـديد من النصوص ذلك ولـكن أيضا لتقـد
سـرحية والـتى ظـلت لفـترة طـويلة تـرجمـات ا وا
ـــهـــا من خـالل الـــعـــديـــد من الـــفـــرق يـــعـــاد تـــقـــد

سرحية األخرى. ا

ـسرحـية الـشامـية الـتى قدمت هى أولى الـفرق ا
إلى "مـصـر" وإلـيهـا يـرجع الـفـضل احلـقـيقى فى
ــصــر وغــرســهــا فى ــســرحــيـــة  نــشـــر الــفــنــون ا
الـتـربــة الـعـربـيــة حـيث كـانت مــحـاوالت "يـعـقـوب
ــــصــــر قــــد تـــوقــــفـت ولم يــــكــــتب لــــهـــا صـــنــــوع" 

االستمرارية.
مـؤسس الـفـرقـة هـو "سـلـيم خـلـيل الـنـقـاش" -1876
سرحى درسة الرائد ا 1877وهو التلميذ الثانى 

"مــارون الـنــقـاش" 1817 - 1855-حـيـث يــعـد عــمه "
نـقــوال الـنـقـاش"  1825  -1894  هـو الـتــلـمـيـذ األول.
وقـد حـاول "ســلـيم" مـواصــلـة اجلـهـود الــتى بـدأهـا
عمـاه "مارون" و"نقـوال" فى بيـروت فكـتب مقاالت
سرح ورسالته السامية وعن وبحوثا عن أهميـة ا
ــسـرح فى أوربـا وذلـك فى الـصـحـف الـبـيــروتـيـة ا
كـما قـام بـتـكـوين فـرقـة مسـرحـيـة ولـكن الـظروف
ــــاديـــــة الـــــصــــعـــــبــــة هـــــنــــاك حـــــالت بـــــيــــنـه وبــــ ا
االسـتــمـراريـة فـقـرر االنـتــقـال إلى "مـصـر" والـتى
كما وصفها - فـاقت سواها من األقطار الشرقية
فى الـتــهـذيب والــتـمـدن وجنـحـت جنـاحـا عــظـيـمـا

عارف والعلوم.  فى ا
قــام "ســلــيـم الــنــقــاش" بــتــشــكـــيل فــرقــته واجــراء
الـبـروفـات الالزمـة لـهـا فى "بـيـروت" قـبـل الـوفود
بـهـا إلى "مـصـر" وذلك نـظـرا لـلـحـر الـشـديد فى
"مــصــر" وبــعـد انــتــهــاء الــتـدريــبــات (الــبــروفـات)
وعــودة "سـلــيم الـنــقـاش" مـن اجلـبل اقــتـرح عــلـيه
األصـدقـاء تـقـد مسـرحـيـة أو مـسرحـيـتـ أمام
ـمـثـل اجلـمهـور بـبـيـروت ليـطـمـئن عـلى أحوال ا
ويــتــقن تــدريــبــهم فــوافق عــلـى اقــتـراحــهـم وقـدم
مسـرحية "مى" من تـرجمـته وإعداده ومسـرحية
"الـــبــــخــــيل" مـن تـــرجــــمــــة وإعــــداد عـــمـه "مـــارون

النقاش".
أعــد "ســلــيم" لــهــذه الـرحــلــة الــفــنــيــة عــدتـهــا من
ــســرحــيـات ــســرحــيـات وتــضــمــنت الــقــائــمــة ا ا
الــــثـالث لـــعــــمـه "مــــارون" وهى: "الــــبــــخــــيـل وأبـــو
ـغـفل (أو "هـارون الـرشيـد") والـسـليط احلسن ا
احلسود" كما قام "سـليم" بترجمة أوبرا "عايدة"
عن اإليطـالـية وذلك مع احملـافـظة عـلى طـابعـها
ــسـرحــيـات الـغــنـائـى كـمــا قـام بــتـرجــمــة بـعض ا
ـــســـرحــيـــات األخــرى وكــذلك اقـــتـــبــاس بـــعض ا
ومـــــــــنـــــــــهـــــــــا : "مـى" (أو "هـــــــــوراس") لـــــــــكـــــــــورنى
"فـيـدرا" لــراسـ و"حـفظ الـوداد" و"مـيـتــريـدات"
(أو الــــظــــلــــوم) "زنــــوبـــيــــا" ألوبــــيــــنــــاك و"غــــرائب

الـــصـــدف" والـــتى تـــقـع أحـــداثـــهـــا الـــدرامـــيـــة فى
الهند. 

فتر كان من ا
ض أن تـصل هـذه الـفـرقـة إلى الـقـاهـرة خالل شـهر
سـبــتـمـبـر 1875 إال أن ظـهـور مــرض الـكـولـيـرا ومـنع
سـافرين القـادم من "بـيروت" من دخـول "مصر" ا

قد أجل موعد وصولها.
تـكــونت الـفـرقــة من مـجـمــوعـة الـفــنـانـ من بالد
ثالت ثال وأربع  الشام وعددهم اثنا عشر 
وسـيقى والغناء ونـظرا ألهمية كل من عـنصرى ا
ـسـرحـيـة فى هـذه الـفـتـرة فـقـد عـهد بـالـعـروض ا

 أريد حال .. 
ال أنــوى بـالـقــطع أن أتـعـرض بـالــنـقـد لــلـفـيـلم الــشـهـيـر 
ــا الحــظـته يــحـدث ولــكــنـهــا صـرخــة أطــلـقــهـا مـن فـمى 
ـــســرح  ألصـــدقــاء أعـــزاء  فى أقـــالـــيم مــصـــر  أحـــبــوا ا
وأخـلصـوا له  وأمـضـوا عـمرهم كـله يـجـاهدون لـنـشـر هذا
الـفن اجلميل بـ ربوع مصـر  وعلى يدهم تـتلمـذ العديد
ـســرحــيـة والــعــديـد مـن األجـيــال الــتى تــثـرى الــســاحــة ا

بالكتابة والنقد واألداء . 
ال أريـد أن أذكـر أسمـاء فـهـذا ال يـجوز فى عـرفـنـا الـقروى 

لكن دعونا نتأمل األمر . 
فـاحملب لـلـمـســرح تـصـيـبه دون كل من حــوله لـوثـة فـنـيـة 
جتعله يضحى بكل شىء  اليهمه أن تتم ترقيته فى عمله
أم ال  ومـنهم من يـهـجر عـمـله متـفـرغا لـلـمسـرح  ومـنهم

هنة .  من يرقص على احلبال ب الهواية وا
ـسرح من االنـخراط فى لـقد تـمكن الـكـتاب من مـجانـ ا
نــقـابــة  احتـاد الــكـتــاب  فـتــوفـرت لــهم ولـو نــظـريــا بـعض
ـكن أن الـعـنـاية والـرعـايـة االجـتـمـاعـيـة  وتـوفـر لهـم ما 
عـاش الشهرى  صـحيح هو اآلن ال يغنى من يـطلق عليه ا
ـســتـقــبل كـافــيـا لــسـد جــوع  لـكــنـنــا نـأمـل أن يـكــون فى ا
حـــاجــات األعـــضـــاء . عـــلى األقل هـــنــاك نـــظـــام لـــلــعالج
ن تــدفــعه احلــاجـة إلى واإلعــانــات االجــتــمـاعــيــة تــقــدم 

محاولة االستفادة من النظام . 
سرح تـبقى من الشـريحة الـبائـسة فى قرانـا من مجانـ ا
ـمــثـلـون  وهـؤالء حـتـى اآلن ال تـعـتـرف بـهم اخملـرجـون وا
ــهن الـتــمـثــيـلــيـة وال تـعــامـلــهم كـفــنـانـ  بل ال نــقـابـة ا
ـمثل يـعتـمد فى دخـله على تـعامـلهم إطالقـا . فمـا يزال ا

شريحة سنوية توفر له بعض اجلنيهات القليلة 
ـعتـمـد يـعد كـمكـافـأة تـدريبـات ومـكـآفأة عـرض . واخملـرج ا
ـكن أن أحـسن حـاال هـو والـعـنـصـر الـنـسـائى   فـلـهم مـا 
ـئات فى يـسمى بـالـعقـود الـتى تدر عـشـرات اجلنـيـهات أو ا

العام . أما البقية الساحقة فال دخل لهم . 
وقـد يقول البعض إن معظمهم يعمل فى وظائف حكومية

 أقول لهم .. كان زمان .. 
ـــؤقـــته فى احلـــكـــومـــة ال تـــســد الـــرمق  اآلن األعـــمـــال ا
والـتـعـاقـد مع الـقـطــاع اخلـاص  عـمـلـيـة شـراء من جـانب
سرح أن يـختاروا صـاحب العمل لـلعامل  وعـلى مجانـ ا
بـ أن يـبـيـعـوا حـياتـهـم لصـاحـب عمـل ال يـقنـع  وب أن

يبقوا وأسرهم على حافة اجملاعة . وألنهم مجان 
سرح واجلوع .  فهم يختارون ا

وقـد رأيت بــعـيــنى كـيـف يـجــمع هـؤالء اجملــانـ قــروشـهم
ـســرح فـمـات دون أن لـيـدفــنـوا زمـيـال لـهم أدركـته حــرفـة ا

يترك لعياله مصاريف اجلنازة . 
ـأســاة ال حتــتــاج إلى تــدلــيل .. بل ال أريــد أن أطـيـل .. فــا
مـثلـ عند تـرشيحه حتـتاج إلى حل .. لقـد أعلن نـقيب ا
ـسـرح فى األقـالـيم .. وكـادت ـثـلى ا أنه سـيـحل مـشـكـلـة 
تـنـقضى الـدورة دون أن نـرى شـيـئـا يدل عـلى الـتـفـكـير فى

احلل .. 
إن شـرط عـدد الـتـصـاريح الـذى كـان مـعمـوال بـه وأظنـه ما

يزال ال يصلح .. أال يكفى أن 
مـثل أو اخملـرج عـام أو عامـ أو خـمسـة  لـيـحصل يـعمـل ا

على عضوية النقابة .. ? 
ــمـثل واخملــرج فى مـسـرح نـريــد حال يـاســادة .. نـرعى به ا

سرح. الثقافة اجلماهيرية حتى ال ينقض ا

 انتقل إلى مصر
لتميزها عن غيرها
من األقطار
 فى التهذيب
والتمدن

 تفرغ للصحافة
بعد طغيان

ميوله السياسية
واألدبية عليه سرحي أثناء الندوة أعضاء جمعية ا

✂✂

ـا كانـت هذه الـتجـربة احليـاتيـة سبـباً فـى مواصلـة ويسـكر لـلطـريق الذى > ر
اقتحمه جون أوزبورن بوضع شريحة من احلياة على مسرحه.
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سرحي جريدة كل ا
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4
هذيانات «مسرح االختالف» العراقية على ساقية الصاوى

بوابـة يدخل منـها الفـرد العـراقى إلى العالم
األرحب.

تـأسـست فـرقـة مـسـرح االخـتـالف الـعـراقـية
فى كـــانـــون األول عـــام  2006 فى الـــقـــاهـــرة
ــثال وفــنــيــا أغــلــبــهم من وتــضم نــحــو  20 
طـلبة وخريجى معـهد وكلية الفـنون اجلميلة

فى بغداد.
وقـال ســعـيـد إن الــفـرقـة تـســعى إلى "إثـبـات
ــســرحى ــشــهـــد ا حــضــورهـــا الــفــاعل فـى ا
ى وتــأمل فى عـقـد شـراكـات الــعـربى والـعـا
مسـرحـيـة مع جتارب مـتـمـيـزة من أجل خلق
رؤيـة مسرحـية جـديدة تـمثل جـيالً مسـرحياً

قادم".

فـرقــة «مـسـرح االخـتالف» الـعـراقـيـة قـدمت
أولى عـروضــهـا عـلى خـشـبــة مـسـرح سـاقـيـة
ـنـعم الــصـاوى فى الـقــاهـرة األسـبـوع عـبــد ا

اضى. ا
وقـال على محمد سـعيد مدير الـفرقة إنها
ــســـرحـــيــة أجنــزت الـــبـــروفــات الـــنـــهــائـــيـــة 
"هــذيــانـــات مــنــصـــور بن اجلــنـــة" الــتى قــام
بـتـألـيـفـهـا; ويـلـعب بـطـولـتـهـا بـكـر أبـو عـراق
مثـلة اإليطـالية مـاريان ماسه بـاإلضافة وا
ــــمـــــثــــلــــ عالء الــــفــــارس إلـى مــــشــــاركــــة ا
وإسالم نــســيم  وهى من إخـــراج بــكــر أبــو

عراق.
وقــال سـعـيــد الـفـكــرة الـرئــيـسـيــة الـتى كـانت

ــــوذج االخــــتـالف الــــعــــراقــــيــــة عــــلى طــــرح 
مــخـتــلف عـمــا يـشــاع عن اإلنــسـان الــعـراقى
ومحنـته عبـر صيغ جـماليـة وتعـبيريـة تعـتمد
ــســـرح احلــديث  وحــاولت عــلى تـــنــقــيــات ا
الـفــرقــة جــاهــدة أن تــطــرح نــفــســهــا عــربــيـا
ـيــا فى مـحـاولــة مـنـهــا لـتـغـيــيـر الـصـورة وعـا
الــــنــــمــــطـــــيــــة الــــســــائــــدة اآلن عن اإلنــــســــان

العراقى.
وشدد على مـحمـد سعيـد على أن مسـرحية
(هذيانات منصور بن اجلنة) رسالة رافضة
لـكل مـظـاهـر وسـلـوكـيـات قـتل اإلنـسـان التى
تتم عبر تبريـرات دينية وقومية كاذبة وهى
رسـالة لـنشـر قـيم التـسـامح واحملبـة وجـعلـها

حــاضــرة أمــامى حلــظــة الــشــروع فى كــتــابـة
العمل هى أن اإلنسان هو القيمة العليا وأن
ال مـقـدس فى هذه األرض أعـظم منه ومن
ـنـطـلق سعـت فرقـة مـسـرح االختالف هذا ا
الـعــراقـيـة لــعـرض مـســرحـيــتـهـا فى مــحـاولـة
لـتـعـمـيم ثـقـافـة عـراقـيـة جـديـدة تديـن القـتل
الـيــومى الـذى يـتـعـرض له االنـسـان الـعـراقى
بــــــأســـــالــــــيب وحــــــشـــــيــــــة زعـــــزعـت كل قــــــيم

اإلنسانية.
وأوضح ســـــعـــــيـــــد أن دوى الــــقـــــنـــــابـل وأزيــــز
الــــرصــــاص كــــان - مع األسـف - أعــــلى من
ـســرحــيــ الـعــراقــيـ فـى الـداخل صــوت ا
واخلــــارج ولــــذلك حــــرصـت فــــرقــــة مــــســـرح

صوت القنابل 
وأزيز الطائرات
أعلى من صوت
سرحي ا
العراقي

مسرحيو السعودية يؤكدون غياب البنية
سرح للطفل التحتية ..ويطالبون 

واليونسكو
تهدى «اإللياذة»
ألطفال غزة

ـنظـمة الـدوليـة للـتربـية والـتعـليم والـثقـافة ا
- الـــيـــونــســـكـــو - أعــلـــنت إهـــداء الـــعــروض
ــنــقــولــة عن مــلــحــمــة اإللــيـاذة ــســرحــيــة ا ا
والتـى تـقـدم حـاليـاً فـى أثـيـنا إلـى فـلـسـط

وغزة على وجه اخلصوص.
ودعت الـيونـيـسـكـو أطـفـاال يـونـانـيـ وعـربا
ــســرحــيــة كــمـا كــرمت ــتــابــعـة الــعــروض ا
أطفـاال فـلـسـطيـنـيـ مـقيـمـ فى أثـيـنا فى
إطــار مـنــاصــرتـهــا لـلــقــضـيــة الـفــلــسـطــيـنــيـة

. نظم العادلة حسب قول ا
وتـعـرض مــسـرحـيـة إلـيــاذة هـومـيـروس عـلى
أحـد مسـارح أثـيـنا بـعـد كتـابـة نـصهـا بـشكل
ـــعـــطـــيـــات احلـــالـــيـــة ولـــتـــكـــون يـــتالءم مـع ا
مـــــفــــهـــــومـــــة مـن األجـــــيــــال احلـــــالـــــيـــــة ومن

األطفال. 
وقـال يــانـيس مـارونـيــتـيس مـسـئــول مـنـظـمـة
ـسرحية اليـونيسـكو عن منطـقة أوروبا إن ا
تـــوجه رســالـــة إلى شـــعب غــزة مـــفــادهــا أن
احلق بجانبكم ولـهذا فأنتم منـتصرون كما
أن شـعوب العـالم تقف بـجانبـكم وهى تفعل

ما بوسعها لتقد العون لكم
سرحـية كانت مـهداة للسالم وأضاف  إن ا
عــامــة لــكن وقــوع األحــداث فى غــزة جــعل
الــقـائـمــ عـلــيـهـا يــخـصـصــونـهـا لــغـزة الـتى
تـتـعــرض ألهـوال رهـيـبــة مـضـيــفـة أن الـفن
يـــــجب أن يـــــواكب دائــــمـــــا حــــيـــــاة اإلنــــســــان

وهمومهم وتطلعاتهم.

ـقـر جـمـعـيـة الـثـقـافـة ـسـرحـيـ الـسـعـوديــ  عـقـدت جــمـعـيـة ا
والـفنون فى أبها نـدوة تعريفيـة باجلمعيـة حيث قدم أعضاؤها
راشـــد الــورثــان وســـامى اجلــمـــعــان وصــالـح بــو حــنـــيــة عــرضــا
تعـريـفـيا بالئـحـة اجلمـعـيـة التى تـأسـست قـبل قرابـة الـعام و
سـتـقـبـلـيـة بـعد خالله اسـتـعراض أهـداف اجلـمـعـيـة ورؤيـتـهـا ا
ــســرح بــجـمــعــيــة أبــهـا أحــمــد الــسـروى ذلك أدار رئـيـس جلـنــة ا
ـســرحــيـ احلـوار حــيث أكــد سـامـى جـمــعــان عـضــو جــمـعــيــة ا

ـا الـعمل السـعـودي أنه ال بـنـيـة حتتـيـة للـمـسرح الـسـعودى وإ
ــســرحـيــة كـمــا أشـار إلى أن مــسـرح اآلن مـحــكـوم بــالـطــاقـات ا
الـطـفل لم يـطرح حـتى اآلن عـلى مـائدة مـجـلس اجلـمعـيـة وفتح
سرحى يحيى العلكمى الذى داخلـة الكاتب ا داخالت  باب ا
سرح بدءا وجعل ذلك من أولويات اهتمام طالب بنشر ثـقافة ا

اجلمعية.

iOÉ°T ƒHCG iOÉ°T

 إلياذة  هوميروس

ية حول توثيق التراث  دراسة أكاد
سرحى القطرى ا

دراســـة هى األولـى من نـــوعـــهـــا
ـــاضى فى نــوقـــشت األســـبــوع ا
ـعــلـومـات قــسم اإلعالم وعــلم ا
بــكــلـيــة اآلداب - جــامـعــة قــطـر
ـسـرحى حـول «تـوثـيق الـتـراث ا

فى دولة قطر».
الـدراسة أعـدتها ثالث طـالبات
بـالـكـلـيـة اعـتـمـاداً علـى مـوضوع
ـــشــكالت مـــنــشـــور حــول تـــلك ا
وقـدمن حلـوالً لـها فى الـدراسة
الـتى شارك فى منـاقشتـها عبد
الله أحمد رئيس وحدة التوثيق
ـــــســـــرحى بـــــوزارة الــــثـــــقـــــافــــة ا

القطرية.
سرح القطرى  من عروض ا

إدارة جديدة
سرح احلر» لـ«ا
استعداداً

 لدورة القدس
ـــــــســــــرح احلــــــر جتــــــرى فـــــــرقــــــة ا
األردنية انتـخاباتهـا السبت القادم
انـتـخــابـات مـبــكـرة الخــتـيـار هــيـئـة
إداريــة جـديــدة تـتــولى الــتــحـضــيـر
ـــهــرجــان لــيــالى لـــلــدورة الــرابــعــة 
ـــســـرح احلــــر والـــتى تـــقـــام حتت ا
نتظر أن عنوان «دورة الـقدس» وا
تـشـارك فــيـهــا فـرق مـســرحـيـة من
ـــــغـــــرب ســـــوريـــــا وفـــــلـــــســـــطـــــ وا

واجلزائر وتونس.

سرح الكويت تؤجل مهرجان ا
اخلليجى والدوحة تتجه
لتأجيل مهرجانها السنوى

سـرح اخلليـجى الذى كان مـقرراً إقامته فى 24 ينـاير دولـة الكويت قـررت تأجيل مـهرجان ا
ــقـبل بـدالً من ـنـطـقــة مـؤخـراً لـيــقـام فى أبـريل ا احلـالى بـســبب األحـداث الـتى شــهـدتـهــا ا

سرحى الذى ينظمه اجمللس الوطنى للثقافة والفنون. مهرجان الكويت ا
وفى الـسـيــاق نـفـسـه تـتـجه الــنـيـة لــدى وزارة الـثـقــافـة والـفــنـون الـقــطـريـة لــتـأجـيـل مـهـرجـان
الــدوحــة الــثــقــافى إلى أبــريل أيــضــا والــذى خــصــصت دورته احلــالــيــة لالحــتــفــاء بــالــقـدس

ناسبة اختيارها عاصمة للثقافة العربية فى 2009.
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ـسـرحـيـة ـثل تـيــاراً صـاخـبـاً ومـتـجـدداً والــبـيـئـة ا ــسـرح اجلـاد وحـده  > إن ا
اإلجنـليـزية ال تـتوقف حلـظة عن الـتفـاعل مع اجلديـد وتطـويعه أو االسـتفادة

منه قدر الطاقة.

سرحي جريدة كل ا
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سرح هذا العام ضمن مسابقة ساويرس السنوية لإلبداع. > جنيب ساويرس قرر تخصيص جائزة خاصة فى مجال ا
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سـرح اإلجنليـزى فى حقـبة كـاملـة فى كتاب ـا يحـدث فى ا ستـحيل اإلحـاطة  > مـن ا
واحـد ولـهـذا اخـترت رؤيـة بـانـوراميـة تـكـشف عن مـدى حـيويـته وعن قـدرة كـتـابه على

التعايش فى الفترة الالحقة لنفى األيديولوجية اليسارية الطابع.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحى أخبار عن ترشيح النجم عادل إمام للمخرج خالد جالل إلخراج مسرحية اجلديدة بعد انتهاء عرض «بودى جارد». > تتردد داخل كواليس الوسط ا

وسم ساخن  ورش تمثيل وإخراج لشباب النوادى استعداداً 

استعادة 
صالح عبد الصبور

ـثل الـشـاعر  الـكـبيـر عالمـة فـارقة فى
تاريخ األدب العربى كمـا يتميز مسرحه
(مــــأســـاة احلـالج - لـــيـــلـى واجملـــنـــون -
مـسـافر لـيل - األمـيرة تـنـتظـر - بـعد أن
ثل أفـقًا مـتجددًا ـلك) فى أنه  وت ا
قــابالً لــلــتــأويل حــيث قــدرة شــعــره فى
ـسرح وقـدرته كشـاعـر يعى بـعمق أدوار ا
شخوصه التى ال تأتى إال وحتمل ظالالً
قـابـلــة لـتـعـدد الـداللـة وانــفـتـاح أفـقـهـا
لـتـلـقـى بـنـا فى مـغـامــرة لـغـويـة وبـقـدر
الــوقـــوف عـــلى مـــغــامـــرتـــهـــا ال بــد من
قــراءتــهــا فى ضــوء ســيــاقــهــا الــثـقــافى
واجلــمـالى واالجـتـمـاعى وكـلـهـا لـيـست
ـعـزل عن نـصـوصه فـشـاعـرنـا الـكـبـير
سرحى وسوعية أمدت نصه ا وثقافته ا
بـأبـعـاد ومسـتـويـات متـعـددة وهى تـمثل
ـتلـقـى سـواء كـان قـارئًا اخـتـيـارًا لـوعـى ا

اعتياديًا أم ناقدا مدربًا.
إن عـــددًا من الـــدراســـات الــتـى تــنـــاولت
مــسـرح صالح عـبـد الـصـبـور قـد أضـاءت
بعض جوانبها لكنها ال تزال قادرة على
االحـتـفـاظ بـبـعض أسـرارهـا اجلـمـالـية
ن يــكــاشف جــمــالــيــاتـهــا من وحتــتــاج 
جـديــد ويـفـك شـفــراتـهـا عــبـر الــتـأويل
الـذى يـضعـنـا أمام نـصـوصه من جـديد
ــسـرحه خــطـوة فى وقــد كـانـت دراسـتى 
هذا السياق الذى يحتفى باجلمال من
هـنـا فـإنـنى أدعــو السـتـعـادة صالح عـبـد
الـصـبـور من جـديـد عـلـى مـسـارحـنا ألن
ــنـــحــنــا نـــصه ال يــزال قـــادرًا عــلى أن 
إشـــــارات دالـــــة ومـــــتـــــجـــــددة إضـــــافــــة
السـتعـادته بوصـفه نصًـا قادرًا عـلى فهم
الــعـالم بـوعى عـمـيـق فى عـالم يـحـتـفى
ـجـد االســتـهالكــيـة من بـالــسـذاجــة و
خالل نــصــوص سـطــحــيــة قـد تــتــصـدر
ــشــهــد دون وعى بــتــاريخ مــتــجــذر فى ا
سـرحى يقف صالح عبـد الصبور الفن ا
عــلى رأسه مــدافــعًــا عن اجلــمــال الــذى
ــتـلــقى بــشــكل يــدعــونـا يــحــتــرم وعى ا

الستعادته من جديد.

19 من يناير 2009

ـوسم نـوادى 2009 بـاإلسـكــنـدريـة بـدأت اسـتــعـداداً 
ـسرحى «فجـأة حصلت مـفاجأة» بروفات الـعرض ا
تـألـيف مـحـمـد فـاروق إخـراج أحـمـد راسم بـطـولـة
أحـمـد عـلى مـحـمـد عــبـد الـرحـمن شـيـمـاء شـداد
شـيـماء عـادل إبـراهـيم حـسن أحمـد عـزت أحـمد
ـــان رمــــضـــان أحـــمـــد زالبـــيـــة ســــمـــيـــر مـــيـــدو إ
اســتــعــراضــات إبــراهــيـم حــسن أحلــان كــر عــبــد

العزيز.
تــدور األحــداث حــول انــفــجــار يــصــاب الــعــالم إثــره

بحالة من الهلع فى إطار كوميدى ساخر.
ـؤلف يــقــول راسم: الــعـمل هــو الــثـانـى بـيــنى وبــ ا
ــســرح والـتــشــكـيل والــنص خــلـيط بــ الــسـيــنــمـا وا
بـاإلضـاءة كـمـا يـعتـمـد عـلى الـتـمـثـيل بـشكـل أساسى
ـسرح الـدعم الـكـامل لـلمـمـثل كـما ألن دور نـوادى ا

يقول راسم.
وفى اإلطـار نـفـسـه بـدأت بـروفاتـهـا مـونـودرامـا «فى
انـتظـار توم هـانـكس» تألـيف مـحمـد مـنصـور إخراج
سـمــيـرة أحــمـد ســيــنـوغــرافـيــا ر ســعـيــد بـطــولـة
مـحمد منـصور.. بروفات «أوبرت الـدرافيل» تأليف
خـالد الصاوى إخراج رفـعت عبد العـليم موسيقى
مــحـمــود بـدر مــحـمــد زغـلــول مـخـرج مــنـفــذ زيـنب
حـسن بطـولة ياسـم أحـمد روزا الـسعـيد رفعت
عــبـد الــعــلــيم أحـمــد بــدرى أحـمــد ســمـيــر ســلـوى
مـحمود ومسرحـية «أحالم حقيقـية» تأليف وإخراج
مـحـمـد فـاروق مـوسـيـقى أحـمـد مـصـطـفى بـطـولـة
أحـمـد عــلى مـحـمـد عـامـر شــيـمـاء شـداد شـيـمـاء

عادل.
ومن األعـمـال الـتى بـدأت بـروفـات أيـضـا مـسـرحـيـة
ن فتـيحة «أطـفئـوا األنوار هـنا تل أبـيب» تألـيف أ
إخراج إبراهيم حسن سيـنوغرافيا إبراهيم الفرن
بـطولة أحـمد زالبـية خالـد محمـود شيـماء صالح

ماركو خليل حودة أباظة إبراهيم حسن.
ومـسرحـيـة «الـضلـمـة» تألـيف مـهـنـد مخـتـار إخراج
مـحــمــد زايــد مــوســيـقى أحــمــد مــصــطــفى إضـاءة
إبــراهــيم الــفــرن بــطــولـــة مــهــنــد مــخــتــار إبــراهــيم
غلقة» تأليف د. حسن وأيضا مسرحـية «األبواب ا
مـحمـد عنـانى إخـراج محـمد زغـلـول مخـرج منـفذ
مـحـمد عـامـر مـخرج مـسـاعد رنـا إبـراهيم بـطـولة
عــمــرو احملــمــدى شــيــمــاء ســالم مــحــمــد عــيــسى
ــنــافــســة مــســرحــيــة «بــاب الــفــرج» وانــضــمت إلى ا
تـــألـــيف مـــحـــمـــود نـــعـــمـــان إعـــداد وإخـــراج أحـــمـــد
بــســيــونى ســيــنــوغــرافــيــا إبــراهــيم الــفــرن بــطــولـة
إسالم عـــيـــسـى إسالم عـــوض مـــحـــمـــد عـــيـــسى..
ومــســرحــيــة «آخــر الــشــارع» تـــألــيف الــراحل مــؤمن
عـبـده إخـراج أحـمـد مـحـمـود سـيـنـوغـرافـيـا مـيدو
موسيقى أحمد عزت بطولة ميدو وأحمد عزت.
مــشــاريـع هــذا الــعـــام تــتـــضــمن ورشـــاً فى الــتـــمــثــيل
واإلخـراج يــقـوم بـاإلشــراف والـتـدريب فــيـهـا اخملـرج
جـمـال يـاقـوت والـدكـتـور أبو احلـسن سـالم واخملرج

أحمد فتحى.

أحمد راسم

أطفئوا األنوار..
 هنا تل أبيب

 فى الضلمة ونصوص
أخرى

≈Øæ^◊G óªëe

لذلك فقد جترأ وفعلها.
فى الـبــدايـة كــان يـحــصل عـلـى أدوار صـغــيـرة وبـدأت
ـســرح هـو بـيـته تـكـبــر مع الـوقت ويــعـتـبـر حــسـام أن ا
ـمـثـل الـذين يـعـمل مـعهـم هم إخوته احلـقيـقى وأن ا
الــكــبـــار الــذين يـــتــعــلـم مــنــهم ويـــعــيش مـــعــهم أدوارهم
ويــتـمــنى أن يــظل بــيــنـهـم لـيــشــجــعـوه عــلى االســتــمـرار

ويدعموه بالنصائح واخلبرات.
آخـــر الـــعـــروض الـــتـى شـــارك فـــيـــهـــا حـــســـام الـــعــرض

االستعراضى "الرجل الطائر".

صـرى طالب بـكلـية الـتجـارة جامـعة ع حسـام ا
شــــمـس شــــارك فـى عــــدد مـن الــــعـــــروض ضــــمن
ـــــســـــرح اجلــــــامـــــعى بـــــدأهـــــا بـــــعـــــرض نـــــشـــــاط ا
"مـــابــــنـــحـــلــــمش" فـى دور شـــاب رومـــانــــسى أحس
ــوهـبــته فى فن الــتـمــثـيـل فـكــان يـحــضـر مــبـكــرًا 
ـسـرح دون أن يـجـرؤ عـلى تـقـد نـفسه عـروض ا
إلـى مـخــرجى الــفـرق لــيــنــضم كـمــمــثل.. غــيـر أنه
فــعـلــهــا فى اجلـامــعــة حـســام يـعــرف أن الــتـمــثـيل
لـيس أمـرًا سهالً فـهـو يـخـشى مـواجهـة اجلـمـهور
نــظــرًا لــطــبــعه اخلــجــول لــذلك يــرى أن الــوقـوف
أمـام اجلـمهـور شىء مخـيف ومع ذلك فـهو جـميل

عبد احلليم الزريبيعى
ستة وثالثون عاماً
 على الطريق

محمد عبد الصبور.. مؤلف حتت التمرين
مـحمـد عبـد الصبـور شاعـر عامـية يكـتب قصـيدة الـنثر
ألنه ابـن األلـفــيـة الــثـالــثــة ويـدين بــالـفــضل حــسب قـوله
لــعـــدة أســمـــاء ال يــنـــكــرهـــا (مــجـــدى اجلــابـــرى يــســرى
حــــســـــان مــــســــعــــود شـــــومــــان) حــــيث عـــــرف من خالل
أشــعــارهم (درامــيــة قـصــيــدة الــنــثــر) وكــيف تــكــون لــغـة
ــارســة عــلى ــســرح الــذى يـــعــشــقه قـــراءة و لــكــتــابـــة ا
زيف اخلـشبة فقام بـتأليف (آخر خريف الـفيضان ا
الـعـمدة بـيت اجلـدة) شـارك فى هـذه الـعـروض بـنـفسه
تـمـثــيال وإخـراجًـا مع رائـد أبـو الـشـيخ نـاجى الـصـغـيـر
ـسرح بـإقـليم وسط عـمـاد عيـد فى مـهرجـانـات نوادى ا

وجنوب الصعيد.
كـمـا سـاعـد محـمـد عـبـد الصـبـور فى اإلخـراج لـعرضى
(هــرقل الــطــوق واألســورة) مع عــاصم جنــاتى أســامـة
ــســرح اجلـــامــعى عــام طـه ضــمن عــروض مـــهــرجـــان ا

2006.

ــقــدس الــرحــيل) مع اشــتــرك بــالــتــمــثــيـل فى عــرض (ا
الفرقـة القومية عام  .2007 يستعـد حاليًا لتقد عرض
(صور مـقلوبة) فى احـتفالـية خاصـة بالراحل د. صالح
ـيـنـا لـتـخـلـيـد ذكـرى سـعــد ضـمن نـشـاط قـصـر ثـقـافــة ا
ـيـرغـنى صـالح ـسـرح (طه عـبـد اجلــابـر بـهـاء ا رواد ا
سـعـد جـمـال اخلـطـيب) بــتـكـلـيف من مـديـر عـام الـفـرع
حـــســـ صـــبـــره الـــذى خـــصـص جـــائـــزة بـــاسم (الـــرواد
األوائـل) فى فـــــنــــون اإلخـــــراج الـــــتــــألـــــيف الـــــتـــــمــــثـــــيل

والديكور.
مـحـمــد يـشـارك بـرؤيــة درامـيـة فى عــرض (سـر الـولـد)
ــهــرجـان اخلــتـامى من إخــراج رائـد أبــو الـشــيخ خالل ا

سرح هذا العام. لنوادى ا

ـــثل ومـــخـــرج مـــســرحى عـــبــد احلـــلـــيم الـــزريـــبــيـــعى 
ـســرحى بــاجلـزائــر مــنـذ جــزائـرى يــعــمل فى اجملــال ا
ـســرحى مـنـذ سـتــة وثالثـ عـامــا حـيث بـدأ الــعـمل ا
ـــدرسى الــذى ـــســـرح ا كـــان فى الـــثــامـــنـــة من خالل ا
ـسـرحى اسـتـمـر فـيه حـتى الـتـقى فى  1982 بـالـفـنـان ا
دة عـام صـرى عادل عـزت وعمل مـعه  والـشاعـر ا
ـسرحى فى مـديـنـة الـبشـار وتـعـلم منـه أصول الـعـمل ا
ـسـرحـيـة وبـعـدهـا شـارك بـالــعـمل فى فـرقـة الـنـسـور ا
وهى فرقة حرة  تكوينها عام 1979 وقد بدأ بتجربة
اإلخراج من خالل الفرقة ولكنه لم يكن لديه اخلبرة
الـكـافـيــة حـتى اسـتــقل هـو وبـعض زمالئـه عن الـفـرقـة

لقى). فى عام  2003 ليكونوا فرقة حتت اسم (ا
قـام بـالـتـمـثـيل واإلخـراج فى أعـمـال مـسـرحـيـة عـديدة
ــوســيــقــار فى مــســرحــيـة مــنــهــا قــيــامه بــتــمــثــيل دور ا
"الــتــضـــحــيــة" مـن تــألــيف وإخـــراج عــادل عــزت ودور
الـفـران فـى مـسـرحـيـة "مــجـلس الـعـدل" تــألـيف تـوفـيق
ـهـزلـة احلــكـيم ودور مــحـمـد الــثـالث فى مــسـرحـيــة "ا
األرضيـة" تألـيف يـوسف إدريس وإخراج عـادل عزت

أيضًا.
قدم أولى جتاربـه اإلخراجيـة فى مسرحـية "السـلطان
احلـائر" تـأليف تـوفـيق احلكـيم وقام فـيـها بـتمـثيل دور
السـلطـان بعـدها قـام بإعـادة إخراج الـعروض الـثالثة
التى عمل فيها مـع اخملرج عادل عزت لفرقة النسور
ـعـهد الـعالى ـسـرحيـة.. ثم انتـقل بـعدهـا لـلدراسـة با ا
ـسـرحيـة بـدولـة سـوريـا وظل حـوالـى خـمـسة لـلـفـنـون ا
ــعــهـد شـهــور ولــكــنه لم يــســتــطع أن يــكــمل دراســته بــا
نـظرا لوفاة والـده فقرر العودة إلـى اجلزائر واستأنف
ــــســــرحى مـع الــــفــــرقــــة حـــيـث قــــام بــــإخـــراج عــــمــــله ا
مـسـرحـيـة "احلـصـار" من تـألـيف أسـتـاذه عـادل عـزت
وقـــام فــــيـــهـــا بـــدور فـــدائى.. بـــعـــدهــــا تـــوالت أعـــمـــاله
اإلخــراجــيــة مـن خالل فــرقــة الــنــســور فــقــام بــإخــراج
مسـرحـيـة "احملـاكـمة الـعـجـيـبـة" تألـيف طـاهـر مـحـمد
ومــســرحــيـــة "االنــتــظــار" تــألــيف أســـامــة عــفــيف وهى
مـســرحــيــة شـعــريــة و "مــأسـاة بــائع الــدبس الــفــقــيـر"
تـألـيف سـعد الـله ونـوس وقـام بـإخـراجـهـا وتـمـثيل دور
ــلك" ــلك هــو ا خــدور. ثم قــام بــإخــراج مــســـرحــيــة "ا
ـسرحى تألـيف سعـد الله ونـوس كـما أخـرج للـكاتب ا
ألــفـريــد فــرج مـســرحــيـتــ هــمـا "الــزيــر سـالـم وعـلى
جــنـاح الـتـبــريـزى وتـابــعه قـفـة" كــمـا قـام بـتــمـثـيل أدوار
عــديـدة مـنــهـا دور (هــام) فى مـسـرحــيـة "نــهـايـة لــعـبـة"
تـألـيف صـمـويل بـيـكـيت وإخـراج عـز الـدين عـبار ودور
اريفو وإخراج تـريفالن فى مسرحيـة "جزيرة العبـيد" 

جياللى بوجماع.
وقـام باإلخراج وبـدور البـطولـة فى مسـرحيـة "هاملت"
لـوليم شيكسـبير  واحلكواتى فى مـسرحية "احلكواتى
ـنجى األخـيـر" تألـيف عـبـد الـكـر بـرشـيـد وإخـراج ا
بن إبــــراهـــيـم ودور والـــد أبــــولـــيــــوس فى مــــســـرحــــيـــة
"أبــولـــيـــوس" تــألـــيف أحــمـــد حـــمــدى وإخـــراج شــوقى
ـسـرح الـوطنى بـوزيـد وقد  عـرضـهـا عـلى خـشـبـة ا
اجلـزائرى.. وقـدم أبـو حيـان الـتوحـيـدى فى مسـرحـية
ـــفـــقـــود" تــألـــيف ــوجـــود وا ــنـــشـــود بـــ ا "مـــدونـــات ا

وإخراج قاسم مطرود.
وآخـر أدواره التمـثيـلية هـو دور السجـان فى مسـرحية
"انـســوا هـيـروسـتـرات" من تـألــيف جـريـجـورى جـورين
وإخـراج حـيـدر بن حـسـ والـتى  عـرضـهـا خلـمـسـة

وثالث مرة باجلزائر واألردن ومصر.
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على سعيد.. يحلم
سرح الغنائى با

ـســرح الـثـقـافـة اجلـمــاهـيـريـة وجـامـعـات ـلـحن "عــلى سـعـيـد" قـدم  ا
سـرحيـة ومن أهم أعـماله "مـحاكـمة رجل مصـر عـشرات األحلـان ا
مـجهـول" لعـز الدين إسـماعـيل وإخراج طـلعت الـدمرداش و "جرى
إيـه" حلـمــدى عــبــد الـعــزيــز وإخــراج طـلــعت الــدمــرداش و "مـأذون
احملـروسـة" حملـمـد أبـو الـعال الـسـالمـونى وإخـراج كـمـال عـبـد الـله
و"اجلـــســر" نص مــتـــرجم وإخــراج رءوف األســيـــوطى و "احملــاكــمــة"
لـيــسـرى اجلــنـدى وإخــراج طــلـعت الــدمـرداش و "لــيـالى احلــصـاد"
حملــــمــــود ديــــاب ومــــســــرحــــيــــات "الـــــقــــدس فى عــــيــــون مــــصــــريــــة"
ـصـرية ـيـة والـعـربـيـة وا ـسـرحـيـات الـعـا و"الـطـاعـون" وغـيـرهـا من ا
ـتـد ألكـثـر من الـتى قـدم لـهــا األحلـان الـدرامـيـة عـبـر تـاريخ طـويل 
خمسة وعشرين عـامًا وحاز على العديد من اجلوائز فحصل على
ـركـز األول أحلـان عـلى مـسـتـوى اجلـمـهـوريـة عن مـسـرحـيـة "جرى ا
ــركــز األول عن مــســرحــيــات "الــقــدس فى عــيــون مــصــريـة" إيه" وا
و"مــحـاكــمــة رجل مــجـهــول" و"الــطــاعـون" إلى جــانب جــوائــز أخـرى
ــسـرح اليــزال يـؤمن عــديـدة وشــهـادات تــقـديــر لـعــاشق من عــشـاق ا
بـأهمـيته ورسـالته.. واليـزال عـلى سعـيد يـسكـن مديـنة شـب الـكوم
مـحبًـا وراضـيًا قـانـعًـا بعـيـدًا عن ضوء اإلعـالم وبريق الـقـاهرة رغم
تـــاريــخه الـــطــويـل ورغم أهــمـــيــة مــا
قـدمه عــبــر هــذه الــســنـوات إال أنه
لـم يــفــقــد جــنــون احلـــلم بــأن يــقــدم
ــــســــارح فــــنه ويــــعــــيــــد عــــلـى أحــــد ا
ــسـرح األوبـريـت الـغــنــائى ويــعـيــد ا
الــــغـــــنــــائـى مــــرة أخـــــرى.. إنه عـــــلى
ــلــحن الــكــبــيــر الــذى قــدم ســعـــيــد ا

الكثير واليزال يحلم..

ـية ـمـثل واخملـرج الشـاب طـارق عـزت خريج "نـظم ومـعـلـومات أكـاد ا
سـرح من خالل بعض أدوار صـغيـرة قدمـها الشـروق" بـدأت عالقته بـا
ــــدرسى وهـــو يـــذكـــر أول أدواره فى عـــرض ـــســـرح ا ضـــمن عـــروض ا
"وطــنى عـكـا" فـهـو الــذى جـعـله يـثـق فى مـوهـبـته ويــقـرر االسـتـمـرار فى
الــــتـــمـــثــــيل شـــارك طــــارق بـــعــــد ذلك فى عــــدد من عـــروض الــــشـــبـــاب
والــريـاضــة أبـرزهــا "لـيــلـة عــرس زهـران" إخــراج أحـمــد أبـو ســمـرة ثم
الــتـحق بــورشـة اخملــرج كـامل عــبـد الــعـزيــز وشـارك فى ثـالثـة عـروض
كـــانت نــــتـــاج هـــذه الــــورشـــة هى "مــــأســـاة احلالج وفــــاوست واألمـــيـــرة

الصلعاء ثم ثورة الزجن".
أهـلته أدواره العديدة وخبراته الـتى اكتسبها للعـمل مع الفرقة القومية
هـرج" تـأليف الـسويـسـية فـشـارك معـهـا فى عدد من الـعـروض منـهـا "ا
ـاغـوط وإخراج مـحمـد حـس "الـبُـرش بيـضحك لـيه" تـأليف مـحـمد ا
أحـمد أبـو سـمرة وإخـراج نـفس اخملـرج "حتت الرمـاد" تـأليف مـحـمد
تـمــسـاح وإخــراج مــحـمــود طـلــعت "الــوافـد" تــألـيف مــيــخـائــيل رومـان
وإخــراج عـبــد الــرحـمن جــابــر كـمــا شـارك فى عــرض "حــلـقــة نـار" من
ـلك تـألــيف أشـرف عــتـريس وإخـراج مــحـمــود طـلـعـت لـقـصــر ثـقــافـة ا
فـيـصل.  ومن آخـر الـعـروض الـتى شـارك فـيـهـا عـرض "أيـامـنـا احلـلوة"

من إخراج محمود طلعت أيضًا.
طـارق عـزب لم يكـتف بالـتـمثـيل فقط
ـــارســــة اإلخـــراج ومن فــــاجته إلـى 
الـعـروض التـى قام بـإخـراجـهـا "جراج
ـــنـــصــور" مـن تــألـــيف اجلـــد األكــبـــر ا
مـــــــحــــــمـــــــد الــــــراوى و "ثـــــــورة الــــــزجن"

ية الشروق. ألكاد
طــارق يــتــمــنـى االســتــمــرار فى عــمــله
ــثالً ومــخـرجًــا ويــحـلم بــأن يــحـقق

سرح جناحًا وشهرة فى مجال ا

وسم النوادى اإلسكندرية تستعد بـ 9 عروض 

مؤمن عبده

شادى سرور يزور
 أرض محمود دياب (ثالث مرة)

بدأ اخملرج شـادى سرور بروفات العرض
ـــســـرحـى "أرض ال تـــنـــبـت الـــزهـــور" عن ا
ــــقـــرر نص الــــكــــاتب مــــحــــمــــود ديــــاب وا
عـرضه خـالل أبـريل الــقـادم عــلى خـشــبـة
مـسـرح الـطلـيـعـة بـعـد إعـادة افـتـتـاحه فور

انتهاء أعمال جتديده وحتديثه.
شــادى سـبق وأن قــدم الـنص
ذاته مـــــــــرتــــــــ األولـى عــــــــام
1995 عـــلى خـــشـــبـــة مـــســرح
ـــــعــــهــــد الــــعــــالـى لــــلــــفــــنــــون ا
ــسـرحـيــة والـثــانـيــة لـفـريق ا
ـــســرح بــكــلــيــة حــقــوق عــ ا

شمس عام 1998.
شــــــــــــادى ســــــــــــرور قـــــــــــال إنـه
حتمس لـتـقد الـنص للـمرة
الـثـالـثة بـعـد تـكـلـيفه مـن قبل
الفـنان محـمد مـحمـود مدير
مــســـرح الـــطــلـــيـــعــة لـــتـــقــد

عرض مـسرحى جديـد للـفرقة بـعد جناح
جتــربـــته فى "إكــلــيل الـــغــار" الــتى قــدمــهــا
ـــســــرح الـــطــــلــــيـــعــــة قـــبـل عـــامــــ والـــتى
حـصـدت عــدة جـوائـز فى الـدورة الــثـانـيـة
ــصـرى لــلـمــهــرجــان الــقـومـى لـلــمــســرح ا
إضــافــة إلى حــصــول شــادى  ســرور عــلى
جـــائـــزة اإلخـــراج األولى فى هـــذه الـــدورة

أيضا.

ويــرى ســرور أن "أرض ال تــنــبت الــزهــور"
مـن نـصــوص مــحـمــود ديــاب الــتى تـتــمــيـز
ـهـا عـلى ـكـن تـقـد ــرونـة الـشـديـدة و بـا
ــسـرح فـى أى وقت عـلـى الـرغم خــشـبــة ا
من كــــونه نـــصًــــا تـــاريــــخـــيًـــا إضــــافـــة إلى
الــدالالت الــســيــاســـيــة والــتــاريــخــيــة الــتى

يطرحها النص.
ذكـر سـرور أنه يـسـعى لـتـقد
ـــا رؤيـــة مــــعــــاصــــرة لــــلـــنـص 
يــتـنــاسب واألحـداث اجلــاريـة
ويـتمـنى شادى سـرور أن تلقى
هـــذه الـــنــوعـــيـــة من الـــعــروض
ـــعــــامـــلــــة الـــتـى حتـــظـى بـــهـــا ا
عــروض مــثل "الــنــمــر" حملــمــد
جنم وفــيــفى عــبـده مـن حـيث
الـــدعـــايـــة وتــكـــالـــيف اإلنـــتــاج

الباهظة.
"أرض ال تــــــــنـــــــبـت الـــــــزهـــــــور"
بـطــولـة مـنــال سالمـة بـهــاء ثـروت يـاسـر
عـلى مــاهـر خــالــد الـنــجـدى مــنـال زكى
طارق شـرف مـصطـفى طـلبـة ومـجمـوعة

من الوجوه اجلديدة.
ـــوســــيـــقى لـــولــــيـــد الـــشــــهـــاوى وديـــكـــور ا

ومالبس محمد سعد.

شادى سرور

≈Ø£°üe ΩÉ°üY

اغوط  مهرج ا
ية أخبار اليوم فى أكاد
ــــهـــرج" لــــلـــشــــاعـــر اخملــــرج "هـــشــــام عــــطـــوة" اخــــتـــار نص "ا
ــاغــوط لــيـقــدمه مع ـســرحى الــســورى الــراحل مــحـمــد ا وا
سرحى.. وذلك من ب عدة ية أخبار اليوم" ا فريق "أكاد
نـصـوص تداولـهـا وأفـراد الـفـريق أثـنـاء الـورشـة الـتى أدارها

وشاركوا فيها.
عـطـوة قـال  إن اخـتـيار الـنص جـاء انـطالقًـا من الـرغـبة فى

تـــقـــد عــمـل يــنـــاقش الـــقـــضـــيــة
الـعربـيـة والفـلسـطـينـيـة ومواكـبة
لألحداث الساخنة التى تشهدها

الساحة الفلسطينية حاليًا.
د. عـــــبـــــد احلـى عـــــبـــــيـــــد رئـــــيس
ــيــة أخــبـار الــيــوم عــبـر عن أكـاد
ـــســـرح ولـــعــرض دعـــمه لـــفـــريق ا
ـيـة ــهـرج الـذى سـتــقـدم األكـاد ا
لـه كل الــــدعم لــــيــــخــــرج بــــصــــورة

تتناسب واسمها ومكانتها.
يـشارك بالـتمثـيل فى العرض من
ــيــة إجنى طـارق طــلـبــة األكــاد

سـارة بــكـر أحــمـد ســمـيــر أحـمـد عــاطف أحــمـد اجملـدى
حـسام ماهـر رامى عطـية رفعت مـحمـد عمرو مـصطفى
فـادى مـجـدى كـر طه كـر يـوسف لـؤى مـحـمـد أحـمـد
رامى محـمد خلـيل محـمد فـارس محـمد نـبيل مـصطفى
عـمـاد ميـنـا مجـدى مـنتـصـر عادل وائل الـشـرقاوى يـاسر

ربيع آالء مصطفى يوسف طارق.

 هشام عطوة
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أم الدنيا على روابط
علـى مسـرح روابط عـرضت هـذا األسـبـوع مـسـرحـيـة "أم الـدنـيا"
لـلـمـخــرج نـدى ثـابت وتـمـثـيل أحـمـد حـسـ أكـرم عـبـد الـعـزيـز
مر عـلى مـر اخلـشت مـيـنـا رضا الـنـجـار مـوسـيـقى رمزى
لـيـز ديـكـور صـوفـيـا أحـمــد تـصـمـيم رقـصـات لـشـيـمـاء شـكـرى

ومالبس نرم سعيد.
ـســرحـيـة حـول خــمس شـخـصـيــات يـراودهـا حـلم تـدور أحـداث ا

الهجرة وترك الوطن.
≈°Tƒª©dG óªMCG

التشريفة فى ساقية الصاوى
ـسـرحى "التـشـريـفـة" على يـسـتـعـد اخملرج مـحـمـود عـطيـة لـتـقد الـعـرض ا
ــوافق 31 يـنــايــر احلــالى ــنــعم الــصــاوى الــســبت ا مــســرح ســاقــيــة عــبــد ا
ويشـترك بـالتمـثيل عـمرو على ومـحمـد مجدى مـحمـد صبرى هـبة حسن
ن الـسـعــودى ريـهـام حــسن مـحـمــد إسـمـاعـيـل حـسـ عـشــمـاوى عـلى أ
حس شـيمـاء حمدى إسالم سـمارة وأشـعار يـاسر اللـيثى وديـكور وسام
عـادل مـوسـيـقى حـازم الـكـفـراوى ومـخـرج مـنـفـذ وائل الـفـار والـعـرض من

تأليف أحمد عفيفى.
ÖjódG ±ô°TCG
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> لسـنوات طـويـلة مـنذ ديـسمـبر 1985 حتى ديـسمـبر 1991 وفى العـام الـسابق لـهذا الـتاريخ
ـسرح اإلجنليـزى يتغيـر بعنف; ألن الدنيـا كلها كـانت تتغيـر بنفس احلدة: كان األخير كان ا
هـنـاك عـالم قد يـنـهـار وآخـر يقـوم مـكـانه. كـانت تلك سـنـوات سـقـوط االحتاد الـسـوفـيتى

والكتلة الشرقية كلها.

سرح اإلجنلـيزى يتمـتع بحيويـة غريبة تـبدأ من إقدامه الدائم > ا
على إعادة النـظر فى الكالسيـكيات الشـكسبيـرية مثالً إلى تقد
ها وحديثها إلى تقد الكتّاب اجلدد ى قد سرح العا نصوص ا

الذين يواصلون الظهور موجة فى إثر موجة.
سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

26  من  يناير 2009  العدد2681  من  يناير 2009  العدد 81

فى أعدادنا القادمة 

مثل الشاب إسالم البشبيشى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «درب عسكر» تأليف د. محسن مصيلحى وإخراج عادل حسان لفرقة قصر الفيوم. > ا

غربى قراءات فى عروضه ونصوصه وأهم ناشطيه سرح ا  ا
اريونيت» بنادى مسرح قصر ثقافة اجليزة. > اخملرج الشاب منير يوسف يقوم حاليا باإلعداد لتقد مسرحية «ثورة ا

لوحات العددمختارات العدد 
 للفنان
صرى  ا

فاروق حسنى

 من كتاب أضواء اجلانب اآلخر
ظواهر نهاية القرن العشرين فى

الدراما اإلجنليزية تأليف: د.
محسن مصيلحى - الهيئة العامة

لقصور الثقافة 2004 

يوسف وهبى ابن الباشا الذى سرقه التمثيل

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

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم األخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

صـالح صـــــــــبـــــــــرى 
هــشــام عــبــدالــعــزيـز

اجلرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 البوفيه
راوحة وا

ب
التمثيل
اجليد
وضوع وا

يت صـ 10 ا

 سلطة
النص
وإمكانات
اللعب
بالصورة
فى «مقلوب
الهرم» صـ 9

 حتت
التهديد
دراما نفسية
تطرح
رؤيتها
 فى خضم
الصراعات

صـ 14

سك  ح 
اخملرج
طرقة
احلداثة

ليهوى بها على
عنق النص
الكالسيكى

صـ 12

 مسرحنا العربى
وتصريف الفعل
الناقص صـ 25-24

لوحة الغالف  شهادات مجموعة
سرحي من ا

صري حول ا
إعادة العروض
سرحية صـ 8 ا

 فوتوغرافيا العدد 
تصوير :

أحمد مصطفى

 عبدالعزيز مخيون :
سرح الذى نحلم ا
ستحيل  به هو ا

ذاته صـ6-5

 الوحش والقاهرة
اجلميلة.. تفكيك
شاهد أدى ا
 خللل فى البناء
الدرامى
صـ 13

 د. كمال الدين عيد:
بثقة

  ليس لدينا
دوريات محكمة

ياً  عا
صـ 26

اضى  افتتح الـفنان فاروق حسنى معرضه التشـكيلى اجلديد مساء األربعاء ا
ـعـرض 19 لـوحــة هى نـتــاج عـمل الــفـنـان بـقــاعـة «فن» بـالــزمـالك  .. ويــضم ا
خالل عام 2008 وفـيه يحـتفى  بالرمـز الذى يـتأكـد عبر الـلون لـيضـفى دفئاً
ــتـلـقـى ويـدفـعه إلى إعــمـال خــيـاله لـيــقـرأ الـلــوحـة من زوايـا وجـدانــيـاً عـلى ا

متعددة..
طالع األخيرة

 عشرات
األنواع

للسينوغرافيا
هل تعرفها?

صـ23

مالحظات على بعض قرارات جلان التحكيم
ـسـرح.. ألنه لـو كـتب أحـدكم نـصـاً وعـرف كم حـكــام ا
ـا هـان عـليـكم أن يـعـانى الـنـاس فى كـتـابـة الـنـصـوص 
تـصنـعوا مـا صنـعتم لـتـبديـد هذا اجلـهد دون أى جـهد
واحلـيـلولـة دون وصـول جـنيـهـات قـليـلـة بـذلتـهـا الـدولة
ألبــنـائـهــا كـتـاب أفــضل نـصــوص تـشـارك فى الــتـسـابق

. وليس أفضل نصوص فى العالم كما اعتقد
ونــود أن نـــحــيــطــكم عـــلــمــاً أيــهــا الـــقــضــاة الــعــدول أن
ـسـابـقـة حتـديـدا ال ـسـتـخـدمـة فى هـذه ا الـنـصـوص ا
يتـقاضى كـتابـها عن اسـتخـدامهـا أجراً ولـذلك فاألمل
الـوحـيـد فى احلـصـول عـلى أى عـائـد مـقابـل كـثيـر من
ـا ألنكم ستقومون اجلـهد هو ما تفضـلتم بحجبه.. ر
ــــســـتــــقـــبـل الـــقــــريب بـــكــــتــــابـــة تــــلك الـــنــــصـــوص فى ا
الـنـمــوذجـيــة الـتى سـيــتم عـلى أســاسـهــا تـقـديــر جـمـيع

الكتابات اإلبداعية فيما بعد.
ا ألن لى نصا يتنافس سيقول البعض إنـنى مستاء ر
عـلى هــذه اجلـوائـز احملـجـوبـة أقــول نـعم لـقـد شـاركت
ـسابـقات الـتى أحدث عـنهـا ولو بنـصوص فى جـميع ا
ــا تــمـتــعـت بـاحلــجب ــا تــابــعت الــنــتــائج و لم أشــارك 
ــا انـدفـعت لــلـكـتــابـة عـنه ألنه ال الـذى لــوال تـأثـرى به 
كـتابة بال دافع وقـد كنا نـكتب لـلمسـرح كما كـان يكتب
ــســرحـــيــ بــدافـع احلــصــول عـــلى اجلــوائــز قــدمـــاء ا

احملجوبة فلماذا نكتب بعد احلجب?!
محمود محمد كحيلة

«احلمـد لله الذى خلقنـى مسرحيا ولم يخـلقنى طبيباً
أو مـهندسـاً معـماريـاً» كان هـذا هو دعائـى الدائم قبل
أن يـتـشــكل عـنـدى يـقـ أنه أيــضـا «من الـفن مـا قـتل»
حدث هذا بعد مطالعتنا لقرارات جلنة التحكيم التى
ــســرح ــوت الــكــاتب فى ا اتــخــذت قــرارا مــصـــيــريــا 
ـصـرى عنـدمـا حـجـبت جـوائـز النص ولـم حتجب أى ا
جـــوائــــز أخـــرى وكـــأن كل هــــذه الـــعـــروض الــــنـــاجـــحـــة

خرجت نبتاً دراميا بال نصوص أو جذور.
احملــاكم أصــبــحت أرحم من جلــان الــتــحــكــيم الــفــنــيـة
ـلزمـة الـنهـائـية الـتى ال يـعـترضـها صاحـبـة القـرارات ا
نــقـــد أو اســـتـــئـــنـــاف فال حق لـــلـــفـــنـــانـــ واألدبــاء أن
يتظلموا مهما كان قدر الظلم الذى يشعرون بآنه وقع

عليهم وحتى لو كان حكم اللجان هو اإلعدام.
ـــســرحـــيــ االلـــتــزام بــقـــرارات هــذه الـــلــجــان وعــلى ا
وكــأنـهــا قـرارات مـلــزمـة نـازلــة من الـسـمــاء وكـأن هـذه

اللجنة جلنة إلهية.
ــســابــقـــة األخــيــرة لــتــألــيف الــنــصــوص أغــلب جــوائــز ا
سرح التابعة للهيئة سرحية التى كانت تقيمها إدارة ا ا
العامة لقصور الثـقافة حصدها السيد (حجبت) نفسه
سـرحـية ورغم ذلك سـابـقـات ا الـذى يفـوز فى جـمـيع ا
واقف التى حتتاج سكت اجلميع كمـا يسكتون فى كل ا

ا إلى ما هو أكثر من مجرد الكالم. ر
ـسرحى الـتى كان يـقـيمـها وألـغـيت مسـابقـة الـتألـيف ا
ســنــويــاً اجملــلس األعــلى لـــلــثــقــافــة كــمــا ألــغــيت أغــلب

احلـجب لــقـلـنـا خـيـراً وبـركــة لـكن احلـجب ال عـمل له
إال إحــبـــاط كل من شــارك بــنــصــوص فى إقــامــة هــذا
ــســرحـى الــنــاجـح الــذى تــابـــعت عــروضه ــهــرجـــان ا ا
ـراقبة بنـفسى وكـتبت عـنهـا يومـيا بجـريدة مـسرحـنا ا
هـرجان ورأينـا نصوصاً يـستحق كل واحد لفاعـليات ا
هرجـان مجتـمعة ولذلك ـادية جلوائـز ا منـها القـيمة ا
صـــــدمت عــــنـــــدمــــا رأيـت هــــذا احلـــــجب ورأيـت أنــــنى
سـأشــارك فى الــوزر إذا لم أصــرح بــهـذا الــقــول حـتى

وإن حجب عن النشر.
واقــعـة احلـجب األقـدم والـذى ال يــتم إال فى الـنـصـوص
ـسرحـيـة عـلى الـرغم من أن كـتـابـنا يـحـصـدون جـوائز ا
ى ولكن ـسرحى عـلى الصـعيـد العـربى والعـا التـأليف ا
«زمــار احلى ال يـــطــرب» هـى الــتى تـــمت فى مـــســابـــقــة
ـسـرحى لـلـشـبـاب الـتى كـان يـقـيـمـهـا اجملـلس الـتـألـيف ا
األعـلى لـلـثـقـافـة ثم حـجـبت أغـلب جـوائـزها فـى الدورة
سابـقة نفـسها. فهل أعـتبر حجب األخيرة ثم اخـتفت ا
سـرح إيذانا بـاختفـاء نشاط جـوائز النـصوص لنـوادى ا
ـصـرى أحـد ـسـرح ا الـنـوادى الـتى ال يـبـقى فى مـلـعب ا

إال النقاد الذين لن يجدوا ساعتها ما ينقدون.
إنـهـا خطـة لـتـجـفـيف روافـد الـفن ألن مـسـرح األشـبال
مارسات الفنية فيما بعد هذا هو الذى يرفد جميع ا
بالعناصر البـشرية الالزمة إلقامتها لذلك أرسل نداء
ـسرح األفاضل ونقـاده العظماء إلى األسـاتذة علماء ا
سـرح يا أن رفـقا بـاإلبداع.. رفـقـا بالـشبـاب.. رفـقا بـا

ــسـرحى فـى مـصــر كـالــتى كـان مــسـابــقـات الــتــألـيف ا
ــركــز الــقــومى لــلــمــســرح واجملــلس األعــلى يــقــيــمــهــا ا
للفـنون والـشباب والـرياضـة وغيـرها وغيـرها ويـظهر
أن الـسبب أن مصـر ستـكتفـى فنيـا بعـد أن شبعت من
ـسـرح وهـو يـغـرق لـيـجر الـريـادة بـدور التـابع ألحـوال ا

شتقات الدرامية. معه كل ا
ــا لم تــعـد بــحــاجـة إلـى كـتــاب لــلـمــســرح إذا لـســنـا طـا
بحـاجة إلى سـبب من أسبـاب التـقدم والـريادة يـكفـينا
ـيـزة امتـالك أكبـر عدد لك - نـتـمتع  فـخرا أنـنـا - 
ســكــان فى الـــعــالم الــعـــربى ومن الــظـــلم لــآلخــرين أن
نـطــالب بـأكـثـر مـن ذلك ونـسـعى إلى الــتـفـوق فى الـفن

واألدب يكفى هذا القدر من األدب.
إغـالقــا لــلـــثــقب الـــبــاقـى لــلــتـــنــافس فـى مــجــال األدب
ـهـرجـان سـرحى أعـلـنت جلـنـة حتـكـيم الدورة (18)  ا
ــــســــرح حــــجب جــــمــــيـع جــــوائــــز الــــنــــصـــوص نــــوادى ا
صـلحة من  هـذا احلجب هل سـرحيـة وال أدرى  ا
عـدودة الـتى تبـرعت بـهـا الدولـة تـشجـيـعا اجلنـيـهـات ا
لــلـــهــواة من أصــحـــاب األقالم الــشــابـــة ولــدعم حــركــة
سـرحيـة والتى بـالكاد تـكفى لـصنـاعة قـطعة الكـتابـة ا
ـسـرح ديـكــور صـغــيـرة فى عــرض من عـروض هــيـئــة ا
ـيزانـية العـامة حلـكومة دولـتنا هى الـتى كانت ترهق ا
وتـــنـــقــــذ اقـــتـــصـــاد الـــبالد الــــذى اتـــضح أن حـــكـــامـــنـــا
ـسـرحـيـ الـدولـيـ األفـاضل أصـبـحـوا أحن عـلـيـهـا ا
مـن نــفـســهــا ولــو أنــهـم ســيــسـتــفــيــدون حــقــا مـن هـذا

وداعًا بوش "اجلزمة" الوحيدة
احلادثـة الوحـيدة لـلضـرب باحلذاء
ـــســرح جـــاءت فى مــســـرحــيــة فى ا
ـهــنـدس "حـواء الــسـاعـة 12  فــؤاد ا
ـســرحـيـة كــلـهــا عـبـارة عن وكــانت ا
حــــــــــــلـم ومـع مــــــــــــجـىء روح دريـــــــــــة
ــتــوفــاة (شــويــكــار) زوجــتـه األولى ا
حــدثت بــعض األمـور اخملــيـفــة مـثل
اسـتطالة الـشمعة وحتـّرك الزهرية
ثـم األصـوات الــتى كـان يــظـنــهـا فى
الـبداية صـدى صوت ومنـها هوهوة
أمـأة التى قال عـنها "ده الـكالب وا
صـــــدى صــــوت ومـــــعـــــاه مــــعـــــزة" ثم
صـوت رهــيب لألشــبـاح الــتى قـذفــهـا

بحذائه األسود فعاد إليه بلون أبيض!
بالفردت

....................
يا "منتظر" من زمان.. كنت ف
أبلغ رسالة.. بعتتها ف كلمت

وآدى العراق.. يا "صاحب اإلجنازات"

من حبهم.. ضربوك بالفردت
وعجبى!

عندما يصبح اإلسقاط السياسى
هزالً!

فى مـسـرحـيـة "مـ مـا يـحـبش زوبـة"
ــــراحل إســــقـــــاط ســــيــــاسـى فج عـن ا
الــثالث من حــكم مــصــر بــعــد الــثـورة
وزوبــة (نــورا) فـيـه تـمــثل مــصــر الـتى
لـ األول عـزوز (سـيد تـتـزوج من رجـ
زيـان) كان عنيـفًا قاسيًـا والثانى كان
يـــــــخــــــــطـب ودهـــــــا أكــــــــثـــــــر مـن الالزم
"حـــسـن" (مـــظـــهـــر أبـــو الـــنـــجـــا) وظل
سرحية "أنا عبرت"! أما يردد طوال ا
الــثــالث (فــاروق فـلــوكس) فــهــو ذو شـخــصــيـة
بـاهتـة وضـعيـفـة ويعـمل طـيارًا! فـهل هـذا هو

سرح السياسى اللى بيقولوا عليه?! ا
د. ألفريد ألفى حبشى
شبرا  –القاهرة 

خيال غريب
تـعـالـوا نتـخـيل سـويًـا شخـصـيـة شـجرة الـدر هـابـطة
ـنـحـهـا الـفـرصـة أثـناء من الـتـاريخ فـوق رؤوسـنا و
هبوطـها أن ترى وتـختار مـوقع قدمهـا لتدوس فيه
عـلى من تدوس وتـسلـب كل ما يـسلب وتـفتـرى على
من يـعـارضـهـا وحتـقق أطـمـاعـهـا وتـعـوض مـركـبـات
الـنــقص الــتى تــكــمن فى كـل خــلـيــة من تــركــيــبــاتــهـا

عقدة.. ا
كن اختـيار موفق.. هـذا السيـرك.. أفضل مـكان 
أن تقـدم فيـه إمكـانيـاتهـا الرائـعة وقـدراتهـا الفـائقة
أمـام تــنـابـلــة الـسـلــطـان ومـهــرجى الـقــصـور وضـيف

. الشرف سلطان السالط
وال يـبـقى سـوى اخـتـيـار مـجـمـوعـة احلـيـوانـات الـتى
ســوف تـــســـاعــدهـــا.. طــوعًـــا.. أو كـــرهًــا.. فى أداء
ــهــارة وجــرأة لــتــحــقــيق اإلبــهــار الـكــافى فــقــرتــهـا 

جلعل سلطان السالط فى غيبوبة دائمة.
هــذا الـفــهـد األســود ويـعــاونه وحـيــد الـقـرن والــفـيل
وذلك الـثـعــلب وحتـيط بـهـم هـذه الـزرافـة ويــعـاونـهـا

األرنب والسلحفاة وذكر اإلوز.

وتــقف شــجــرة الــدر بــالــورقــة والــقــلم.. بــالــشــوكـة
والـكـربــاج وتـقــدم أمـام اجلـمــيع الـعــرض الـتى هى
مــؤلــفــته ومــخـرجــته وقــائــدة فــريـقـه وحتـصـل عـلى
ـــكــافـــآت.. والــتـــصـــفــيق جــمـــيع أنـــواع احلــوافـــز وا

واإلطراء.
وعالوة عـلى ذلك ترى نفـسها فى مرآة من صـنعها
ـزيـفـة الـتـى تـريـد أن تـراهـا حتـقق فــيـهـا الـصــورة ا
وتستمتع بها وال يـستطيع أى سلطان أن يوقفها أو
يحاسـبها إال إذا هـبط هو اآلخر سـهوًا دون علـمها
ـمتـدة فى جـميع وبعـيـدًا عن شبـكـتهـا العـنـبكـوتـية ا

. قصور السالط
ألـستم مـعـنا فى أن شـجرة الـدر شـخصـيـة تسـتحق
أن تــنــال حــسن الــتــفــكــيــر بــهــا ودراســة أســالــيــبــهـا
سيرة لنتـخذها مثـاالً نسير عـلى دربه الستكمـال ا

سرح?. كما تستحق أن نقيمها من جديد على ا
إيهاب احلكيم

يلـيق بأدواره كـفـتى سيـنمـائى وقـد كرم يـوسف وهبى
ـلوك اً عـظـيـمـا جـدًا فى حـيـاته من الـرؤسـاء وا تـكـر
ـلـك فـاروق عــلى الــعــرب واألجــانب فــقـد حــصل مـن ا
لـقب الباكوية بـعد أن شاهد له فيـلم غرام وانتقام مع
أسـمــهـان وحــصل عـلى جــائـزة الــدولـة الــتـقـديــريـة من
الـرئيس الراحل أنور الـسادات وحصل عـلى الدكتوراه

الفخرية وحصل على وسام الفنون.
ومن أعــمـاله الــشـهــيـرة فى الــسـيــنـمــا: غـرام وانــتـقـام

سفير جهنم إشاعة حب.
سرحـية والسيـنمائية ولقد قدم الـكثير من األعـمال ا
ومن األشـياء الـطـريفـة فى حـياة يـوسف وهـبى الـفنـية
أنه عنـدما دخل الـسيـنمـا قام بـأدوار كومـيديـة وبعض
سرحيات فى أواخـر أيامه فقد كان فعالً رائدًا من ا

سرح العربى بل هو رائده األول. أفضل رواد ا
محمد أحمد متولى
الشرقية

ـــســـرح الـــعــربى كـــان يـــوسف وهــبـى من أشـــهــر رواد ا
ـا كـان يتـمـيز به من صـرى فى عـصره وحـتى اآلن  وا
ــســـرحى كــاريـــزمـــا وحـــرفـــيــة عـــالـــيـــة فى الـــتـــمـــثــيـل ا
والــسـيــنــمــائى. ولــد يــوسف وهــبى فى  14يــولــيــو عـام
1896م وكان أبوه برتبة بـاشا ومفتشا للرى فى صعيد
مصر وكـانت عائلته كـبيرة وغـنية وعنـدما توفى والده
تـرك له ثـروة كــبـيـرة قـدرت بـ  12ألـفـا من اجلــنـيـهـات
الــذهـــبــيــة وهى ثــروة ضــخـــمــة جــدًا بــحــســابــات هــذه
األيـام ولــكن أنــفــقــهــا "يــوسف وهــبى" بــكــامــلــهـا عــلى
ــشـروعــات الــفــنــيــة بل إنه اســتــدان وأشـهــر إفالسه ا
الحـقًا بسبب دفاعه عن الـقضايا الـفنية فى اجملاالت

سرحية والسينمائية. ا
ويـــوسـف وهـــبى صـــاحـب تـــاريخ عـــظـــيـم وكـــبـــيـــر فى
ــصـرى فـقـد شــارك فى وقـام بـإخـراج 320 ـسـرح ا ا
مـــســـرحـــيـــة وهـــذا رقم ضــــخم جـــدًا إذا عـــرفـــنـــا أنه
باإلضـافة للـتمثـيل كان يقـوم بتألـيف الكثـير من هذه
ـــســــرحـــيـــات ويـــوسف وهــــبى له فـــضـل كـــبـــيـــر فى ا

ديـنة  6أكتـوبر ولـعـدم وجود من يـدعمه
فى مـــشــروعه هـــذا فــقـــد خــســـر أمــواله

وأشهر إفالسه.
يل والـطريف أن يـوسف وهبى كـان 
ــســـرحى فى تـــمــثـــيــلـه حــتى لـألداء ا
بــعـد أن دخل عــالم الــسـيــنـمــا وهـذه
ــسـرح الــذين ــثـلـى ا مــشــكــلــة كل 
يقفـون أمام الكاميرا إال أن ذلك ال
يـــــنــــقـص من دوره كـــــرائــــد من رواد
ـصـرى أعــطى لـلـفن ـســرح ا ا
قـيـمـة واحـتــرامـاً كـبـيـرين فـهـو
كـــأم كـــلــــثـــوم وعـــبـــد الـــوهـــاب
غـامرات وكـانت حيـاته مـليـئة بـا
ـتلك أنفًا والـطرائف فمنـها أنه كان 
كـبيـرًا وعـندمـا قـرر خوض جتـربـة التـمـثيل
أمـام الـكامـيـرا فى الـسـينـمـا ألول مـرة قام
بــعـمل عـمــلـيـة جتـمـيـل لـتـصـغــيـر أنـفه لـكى

ــيــة تــعــريـب مــســرحــيــات كــثــيــرة عــا
وحتــويـــلــهــا إلى مــســـرحــيــات يــقــبل
صـرى والعربى علـيها اجلـمهـور ا
ــــــــســـــــرح وهـــــــذا فـى وقـت كـــــــان ا
الــكـومــيـدى هــو الــسـائــد فى تـلك
الـفـترة فـقـد أنشـأ يـوسف وهبى
فـــرقـــة ســمـــاهـــا "رمــســـيس" وهى
تعـتـبـر من أشـهـر الـفرق فـى تاريخ
سـرح الـعربى (فى مصـر وتـاريخ ا

السينما).
ــا ال يــعــلــمه الــكــثــيـرون أن يــوسف و
وهــــبى أول من قــــام بــــإنــــشــــاء مــــديــــنـــة
إعالمــيــة ضــخــمــة تــضم اســتــوديــوهــات
ـدنـيـة ـتــقـدم وأضـاف لـهـذه ا لـلـتـصـويـر ا
مـديـنـة تـرفـيـهـيـة لـلـجـمـهـور وكـان دخـولـهـا
مـجانيا وكانت تـشبه إلى حد كبـير مدينة
اإلنــتـــاج الـــتى أنــشـــأتـــهــا الـــدولــة مـــؤخــرا

اجلوائز احملجوبة

جورج بوش
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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

  االثن 29 من احملرم  1430هـ  26  يناير 2009

نص الـعرض ليس مـهمًا فى حـد ذاته.. نص دايس عليه
الـقـطر.. أحتـدث عن عـرض "بـانـوراما جنـيب مـحـفوظ"
ـعـهد الـذى قـدمـته مـجـمـوعـة من طالب سـنـة ثـالـثـة بـا
عهد ال أغلق الله سرحيـة على مسرح ا الـعالى للفنون ا
له بـابًا وال شباكًا وأبـعد عنه الفاشـل وأرباب السوابق!!
الـنص عـبــارة عن مـشـاهــد من أعـمـال جنــيب مـحـفـوظ
سرح يتم الـربط بينها ببعض الـتى قدمتها السيـنما وا
ــعــلــومــات عن هــذا األديب الـكــبــيــر.. لــو فـصــلت نص ا
الـعرض عن الغـرض الذى قُدم من أجـله ال بد ستـظلمه
كـثيـرًا وترفع قـضيـة على من أعـده.. أما لـو تفـهمت أنـنا
أمـام امـتـحــان فى الـتــمـثـيل لــهـؤالء الـطالب فــسـنـقـدم
الـشكـر للـمـعد الـذى أتاح لـزمالئه الـفرصـة الستـعراض
مـواهبـهم فى الـتـمـثيل.. شـكـرًا يـا معـد.. وعـفـوًا أننى ال

أعرف أسماء من شاركوا فى العرض.. 
ــشــرف هــو د. أحــمــد عــبــد الــهـادى ال أعـرف ســوى أن ا

فشكرًا له ولتالمذته.
أشـكـرهم ألنــنى اسـتــمـتـعت فــعالً بـأداء هــذه اجملـمـوعـة
عـهـد.. بسم الـله ما شـاء الله.. هل ـوهوبـة من طالب ا ا
هـناك مـواهب مـوازيـة فى قسم الـدرامـا والنـقـد? يا ريت
ألن الـنقـاد غـير مـتـوفرين بـاألسـواق حالـيًـا خاصـة بـعد

السابعة مساء!!
شـاهـد التى سـر االستـمـتاع أنـنـا جمـيعًـا نـكاد نـحـفظ ا
عد كـان ذكيًا بـالفعل فى اخـتيار هذه قـدمها الـطالب.. ا
ـمثل.. ـشاهـد حتـديـدًا.. مشـاهـد كـاشفـة إلمـكانـيـات ا ا
ثـلون كبار يكفى أن ـرات وقدمها  شـاهدناها عشرات ا
من بـينهم داهـية اسـمه صالح منصـور وفنـانة فى حجم
سـناء جميل أو شادية أو فـنان فى حجم عمر الشريف أو

شكرى سرحان أو كمال الشناوى أو غيرهم.
ــشـرف طــبــعًـا - كــانـوا الــطالب - وأكــيــد بـتــوجــيه من ا
عـنى الـفنى - فى مـعظم مـدرك لـذلك فانـحـرفوا - بـا
ـمـثـلون ـشـاهـد عن سـكك األداء الـتى تـبـنـاهـا هـؤالء ا ا

العظام.
خـذ عندك مثالً مـشهد صالح مـنصور وسـناء جميل فى
بـداية ونهاية بعـد أن خدعها وسلبـها أعز ما تملك.. عن
كنه نـفسى أكاد أتصور أنه ال أحد سـوى صالح منصور 
ـشــهـد لـطـشـنى ـشـهـد.. الــكـابـ الـذى أدى ا أداء هـذا ا
بـأدائه.. سـكــة مـخـتــلـفــة تـمـامًــا تـنم عن مــوهـبـة ووعى

أكدتهما مشاهد أخرى أداها نفس الطالب.
هـذا مـجـرد مثـال حـتى ال يـغـضب اآلخـرون.. اجملـمـوعة
كـلها تفرح مع اسـتثناءات بـسيطة.. هنـاك طالب يحتاج
إلى تـغيـير جـهـاز النـطق.. ال أعرف هل يـجدى الـتدريب
مـعه أم أن حالـته مسـتـعصـية.. ال بـأس إذا لم ينـفع معه

التدريب يشتغل مخرج.
أظـن أن هــذا الــعــرض كـــان ســيــخـس كــثــيـــرًا لــو قــدمه
ـعـهـد.. أرجـوكم ال الـطالب فى مـكـان آخـر غـيـر مـسـرح ا

عهد أمانة فى أعناقكم. عهد.. مسرح ا تنسوا مسرح ا
حـاولة اغـتيال أطـرف ما فى األمـر أن العرض يـنتـهى 
ـمثـلون: االعتـداء على جنيب جنـيب محفـوظ.. فيردد ا
مــحــفـوظ اعــتــداء عـلـى مـصــر.. اعــتـداء عــلى الــنـيل..
اعــتــداء عــلى األهــرامــات وهــكــذا.. أحــد الــطالب ســأل
بــبــراءة يـحــسـد عــلـيــهــا هـو فى حــد كــان اعـتــدى عـلى

الراجل? قلت: تبقى انت أكيد فى قسم دراما!!
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بالغــة التشكيـل

عهد شباك ا

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡ليلة عُرس» نص» 
مسرحى لـ سعيد حجاج
عن رواية يوسف أبورية

صبحى السيد

سرح العربى وتصريف الفعل الناقص ا

 عبدالعزيز مخيون:
سرح ينجح فى مصر ا

 ألن شعبنا «بتاع كالم»

صرى فاروق حسنى  اللوحة للفنان ا

ـعــرض الـتـشــكـيـلى لــلـفـنـان فــاروق حـسـنى هــذا الـعـام من ذلك يـأتى ا
اط االعتيادية للقراءة ًا سـحريًا يتجاوز به األ النوع الذى يصنع عا
التـشـكيـليـة كمـا يتـجـاوز احملاكـاة التـقلـيـدية فى وضع األشـكال داخل
وج رة  طّرد هذه ا شـحونة بالشجن العاطفى ا اللوحة فلوحاته ا
بــخـبـرة تـدفع بـاألفـكـار الـثـائـرة فى وجـه اجلـمـود الـنـمـطى لـيـصل إلى
وسيـقى باألذن فى طريقـها للـعقل كما غذاء الـوجدان مثـلما تفـعل ا
يـحــطم حــواجــز األفــكـار ويــخــرجــهـا من أســرهــا بــاسـتــخــدامه ألــوانـا
ناصـعة دافـعًا بهـا فى عمـليـة ذهنيـة وجدانـية فى محـاوالت مسـتمرة
ــشـحــونــة داخـله لـلــوصــول إلى جـوهــر الــتـأمـل واالنـطالق بــأدواته ا
ـزوجــة بـروح وحس ـاديــة عـلى ســطح الــلـوحــة  ومــصـاغــة بـأدواتـه ا
وثـقـافـة الـفـنـان الـذى يـتـجـاوز احملـاكـاة الـتـمـثـيـلـيـة والـواقـعـيـة إلى أفق
ـتـطيـا صـهوة أفـكاره أرحب وأوسع بـارتيـاد آفـاق التـجـريد الـرحـبة 
هادفًـا إلي مـوضوعه الـتشـكيـلى بـأقل العـناصـر التـشـكيـليـة فى بالغة
وعـمق كـبـيـرين يـفـتـحـان اجملـال للـمـتـلـقى بـأن يـنـطـلق بخـيـاله إلى أفق
غـيـر مـحـدود بــتـفـاصـيل تـقـريـريـة. إن هـذا الـنـوع من الـفـنـون الـراقـيـة
يحتاج إلى استعداد للتلقى فهو فن تفاعلى ينطلق من جُماع ثقافات
تـتضـمن األبعـاد االجـتمـاعيـة والثـقافـية والـفـنيـة فهـو فن يعـتمـد على
االخــتــزال والـــتــركــيــز لــذلك يـــتــطــلب مــســتــوى مـــعــيــنًــا من احلــضــور
سـاهمة واإليجابية واالسـتقراء التخيلى إلثـارته كثيرًا من األسئلة وا
والـدالالت والرموز فهو دائمًـا بحاجة إلى فك الشـفرات لكونه دافعًا
للـمجابـهة واحلوار كـما أن هذا الـفن يلغـى االفتراضـات األولية حول
ـرئــيـة ودالالتــهـا الـعالقــات الــديـنــامـيــة بـ عــنــاصـر الــشـكل الــفــنى ا
عـنويـة التـقلـيدية لـينـطلق بك إلى مـا وراءها لـتبلـغ أقصى مدى من ا
ــثــيـر لــلــفــكــر لــذلك ال تــقـرأ هــذه األعــمــال دون اســتــعـداد اخلــيــال ا
ـتـفـاعل مـعـهـا بـالـغـربـة وعدم لـلـتـفـاعل مـعـهـا فـهى قـد تـصـيب غـيـر ا

الفهم.
عرض للفنان فـاروق حسنى جتده يعتمد بشكل أساسى على فى هذا ا
عــــدد مـــحـــدود من األلـــوان تـــنـــحــــصـــر فى األزرق واألحـــمـــر واألصـــفـــر
ـثل اخـتزاالً يـتـطلب بـاإلضـافة إلى الـلـونـ األبيض واألسـود وهـو ما 
مــهـــارة الــســمـــو فى بــنـــاء الــعــمـل الــتــشـــكــيـــلى فى حــواراتـه ومــداخالته
ثلث بعد حتليلها ربع وا ساحة وا للعناصر الهندسية األولـية للخط وا
ـثـالى بـاحـًثـا عن انـسـجام ـنـطق ا وطـرحـهـا فى تـفـاعل مـثيـر لـلـنـقـاء وا
ـتـلـقى ويـتـحـقق ذلك وتـنـاغم يـشـمل فـراًغـا ال حـدود له إال فى خـيـال ا
وفق مردود هذه العالقات اإلنشائية فى خياله كمتلق لديه القدرة على
وضوعات ال رؤية هذا التـفاعل اللونـى الذى يستـحضر معانـى ورموزًا 
ا هى مـجـرد مـحركـات دافـعـة لقـوة األفـكار تـنـتمى لـلـواقع الـقـريب وإ
الـداخــلـيـة والـعــوالم الـروحـيـة الــكـامـنـة داخـل الـنـفس شـريــطـة أن يـكـون
ــركــزة ــعـــادالت ا هـــنــاك دافع لـالســتــثـــارة والــتـــفــاعـل من خالل تــلـك ا
كثفـة لتضـغط على محـركات بعـينها يـنطلق مـعها اخلـيال اخلصيب وا
ـتجـددة واخملـتلـفة بـاختالف احملـمل بتـوارد وتدافع األفـكـار اخلالقة وا
ـعادالته وكمـيائيـاته اخلاصـة والتى حتكم تـفاعله تذوق وفـًقا  تلـقى ا ا

مع مضمون اللوحة الال محدود.

عهد عهدشباك ا عهدشباك ا عهدشباك ا عهدشباك ا عهدشباك ا عهدشباك ا عهدشباك ا عهدشباك ا عهدشباك ا شباك ا
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