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راغى جمال ا

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

 32  صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 86 -  السنة الثانية
من أجل عيون كاترين :

كفّروا عن سيئاتكم

أشرف عبد الغفور: نصيحة بكير ورؤية مطاوع فتحتا لى أبواب القومى

ـوقرة الـتى قررت رفع ال أعـرف من هم أعـضاء الـلجـنة ا
بـرنامج «كـنوز مسـرحية» من خـارطة التـليفـزيون.. أكيد
أنــهم مــحـتــرمـون وفــاهـمــون وواعـون وال يــصـدرون عن
الــهـوى.. بــدلـيل أنــهم اجـتــمـعـوا عــلى ضـرورة وأهــمـيـة
صرى وحـتميـة قطع العالقـات تمامـا ب التـليفـزيون ا
ــثــله هــذا الــبـرنــامج.. بال ــســرح اجلــاد الـذى  وبــ ا

مسرح بال كالم فارغ!!
الــتـلــيـفـزيــون مـســئـول - ولـيـس أحـداً غـيــره - عن فـهم
ـسـرحـيـات الــنـاس اخلـاطئ لـلـمـســرح.. ال يـذيع سـوى ا
الـكـومـيـديـة الـتى يـنـتـجـهـا الـقـطـاع اخلـاص.. رسخ فى
سرح ال يـعنى سوى الـضحك.. كل ما أذهـان النـاس أن ا
ال يُـــــضــــحـك ال يُــــعــــد مــــســـــرحــــاً فـى نــــظــــر األســــرة
الـتـليـفـزيونـيـة.. األسرة الـتـليـفـزيونـيـة ابنـة حظ وابـنة
نـكتـة.. تعـرف أن الهمـوم ثقـيلة والبـد من الفـرفشة.. ال
تـريد أن يأخـذ أحد فكرة سـيئة عنـها ويتـهمها بـالتجهم
وثـقل الدم.. مـرة واحدة فـعلـتهـا منـذ عام أو يـزيد وبثت
عــدة عــروض جـادة من إنــتـاج مــسـرح الــدولـة من خالل
رور الوقت الـقنـاة األولى.. استـبشـرنا خـيراً وقـلنا إنـه 
ـسرح ال يعـنى اإلفيهات واطـنون األبرياء أن ا سـيدرك ا
والـــقـــفـــشـــات واإليـــحـــاءات اجلـــنـــســـيــة والـــذى مـــنه..
ـسـرح لـم يـتـعـودوه من وســيـسـتــوعـبـون نـوعــاً آخـر من ا
قـبل.. لكن األسرة التلـيفزيونية أفـاقت سريعاً من حالة
الـطيش هذه وعادت سـيرتها األولى فـى تقد العروض
الـتى تفصح عن فهمها للـمسرح.. وكان «كنوز مسرحية»
هــو الــبــرنـامـج الـوحــيــد فى هــذا الـشــأن الــذى يــبـيض

وجهها وينفى عنها تهمة اخلفة والسطحية.
كـنـوز مـسرحـيـة كان بـرنـامجـا مـهـماً ونـاجـحا بـالـفعل..
ـى وأجــرى حــوارات ــصـــرى والــعــا ـــســرح ا قـــدم روائع ا
ومـنـاقـشـات رصـيـنـة مع الـفنـانـ والـنـقـاد من مـخـتلف
األجــيـال والـتــيـارات.. وكـان نــافـذة مـحــتـرمـة لــلـمـسـرح
.. صـــــحــــيح أنــــهـم - أقــــصــــد األســــرة ـــــســــرحــــيــــ وا
الـتليفزيـونية - كانوا يـتعمدون إذاعته قـرب الفجر على
سـرح «صيع» يـبدأون يـومهم بـعد ـهتـم بـا اعـتـبار أن ا
ا اعتـقاداً منـهم أن هذا الـبرنامج مـنتـصف الليـل أو ر
ها.. لكن البرنامج «بـلوى» يجب أن يستتروا عنـد تقد
رغـم ذلك صمـد واستـمر 12 عـامـاً وأصبح لـه جمـهوره
ومــريـدوه.. ثم فـجـأة وعـلى حـ غـرة من اجلـمـيع جـاء

قرار استبعاده.
مـعـلـوم أن هـنـاك مـنـافـسـة شـرسـة بـ الـقـنـوات وأن كل
ـنـافـسـة ويـقـدم مـا تــلـيـفـزيـون يـريـد أن يـربح فى هـذه ا
يـحقق جماهـيرية واسعة ونـسبة مشـاهدة عالية يـتبعها
بــالـطـبع تـدفق إعـالنى كـبـيـر.. ومـعــلـوم أيـضـا أن كـنـوز
كن أن تكـون جاذبة مـسرحـية ليس مـن النوعـية التـى 
لـإلعالن.. كل ذلك معلـوم لكن نـظرتـنا تكـون ضيـقة لو
ـنطق.. هـناك دور يجب أن تـعامـلنا مع الـبرنـامج بهذا ا
يـلـعـبه تـلـيفـزيـون الـدولـة فى نـشر الـوعى الـثـقـافى ب
اجلــمــاهــيــر.. نـشــر الــوعى الــثــقـافى جتــارة رائــجــة لـو
ـدى ومضـمـون النـجاح.. ال تـعـلمـون.. اسـتثـمار طـويل ا
أدعـو تـلـيـفـزيـون الـدولـة إلى االجتـار فى اخلـسـارة.. من
حـقه أن يكـسب أو على األقل يـغطى تـكالـيفه.. لكن من
ـارس دوراً تـنـويريـاً مـطـلوبـا مـنه وبـشدة فى واجـبه أن 
رتبـك وشديـد االلتـباس الذى هـذا الظـرف التـاريخـى ا

نحياه.
اتــركـوا الـبـرامج اجلـادة وشـأنـهـا .. اتـركـوهـا حـتى بـدون
تـطوير ألنـنا ال نعلم مـفهوم التـطوير لديـكم .. اتركوها
كــنـوع مـن الـتــكـفــيـر عن (نــايل كـومــيـدى) وأمــثـالــهـا ..
ـنــاسـبـة أال يــوجـد ثـقالء ظـل فى مـصـر غــيـر هـؤالء بــا
الذين تستعينون بهم فى القناة .. غيروهم .. اتخنقنا.

حكايات من دفتر الذكريات 

ـعـهــد وال يـصح أن نـعـمل خــريـجـو ا
«كومبارس».

ـــــوقف بـــــدأ مـــــطـــــاوع عـــــقب هــــــذا ا
الــتـحــضـيــر لـ«مــصـرع جــيـفــارا» عـام
68 وقـــتـــهــــا رشـــحـــنـى لـــدور قـــائـــد
الكورس ورفـضت لنفس السبب إال
أن أســتــاذنــا الــراحل الــكــبــيــر كــمــال
بكـير أقنـعنى بـقبـول الدور وقال لى
إنه ســـــيـــــكـــــون خـــــطــــوة مـــــهـــــمـــــة فى
مــشـــوارى الــفـــنى واحلـــقــيـــقـــة أنــنى
ســارعـت بــقــبــول نــصـــيــحــة أســتــاذى
ألنـى كـنت «بــتــلـكـك» من أجل الــعـمل

مع مطاوع.
فـاجـأة - يـقول عـبـد الـغـفور - إنه ا
مع الـــوقـت والـــبـــروفــــات تـــبـــلـــور دور
قــــائــــد الــــكـــورس وأصــــبح مــــحــــوريـــا
ومــــؤثـــــراً فـى األحـــــداث ومن خالل
هـــذا الــــدور اخـــتـــارنى كـــرم مـــطـــاوع
لـلـمـشـاركـة فى بـطـولـة «وطـنـى عـكا»
ـــســــرح الـــقـــومى. وفـــتح لـى أبـــواب ا

عـنه وقـتـهـا الـكـثــيـر وعـنـدمـا ذهـبـنـا
ــشــاركـة فى لــلــقــائه عـرض عــلــيــنـا ا
«فــرافــيــر» يــوسف إدريس الــتى كــان
يقـوم بالـتحـضيـر لهـا وعرض عـليـنا
أن نـــؤدى شــخـــصــيـــات «الــكــورس»..
لـــكــنـــنــا رفـــضــنـــا عـــلى اعــتـــبــار أنـــنــا

يــقـول عــبـد الــغـفــور: الـتــقـيــنـا لــلـمـرة
األولـى بـاخملـرج الـكـبــيـر كـرم مـطـاوع
عقب عودته من بـعثته الدراسية فى
إيـطــالـيـا وكـنـا وقــتـهـا شـبــابـا حـديـثى
ــلـــؤنــا احلـــمـــاس لــلـــعــمل الــتـــخـــرج 
خـصــوصـاً مع كـرم الــذى كـنــا نـسـمع

يـــحــــتــــفظ اخملـــضــــرم أشـــرف عــــبـــد
الـغـفــور فى دفـتـر ذكـريــاته بـعـشـرات
احلــكــايــات اجلــمــيــلــة.. عن الــعــصـر
ـــصـــرى وهى الـــذهــبـى لـــلـــمــســـرح ا
ـــســرح الـــفـــتــرة الـــتى ســـجل تـــاريخ ا
خاللـــهــا أســـمــاء عـــشــرات األعـــمــال
ـــهــمـــة فــنـــيــاً وفـــكــريـــاً كــمـــا عــرف ا
اجلــمــهــور خاللــهــا أســمــاء عــشـرات
ـــوهــوبـــ الــذين كـــانــوا اخملــرجـــ ا
عــائـدين من الـبـعــثـات الـدراسـيـة فى

عدد من الدول األوروبية.
عـــبـــد الــــغـــفــــور وقـــتــــهـــا كــــان ضـــمن
ــتـخــرجـ مــجـمــوعـة من الــشــبـاب ا
ـسرحـية حديـثا فى مـعـهد الـفنـون ا
تــمــلـــؤهم األحالم يــؤمـــنــون بــقـــيــمــة
ـــــســــــرح ودوره فى تــــــغــــــيـــــيــــــر واقع ا

الشعوب.
يـبـتـسم أشـرف عـبـد الـغـفـور وتـنـفرج
أســـاريـــره وهــــو يـــعـــود بــــذاكـــرته إلى
فــــتـــــرة الــــســـــتــــيـــــنــــيـــــات وهــــو يــــروى
لـ«مـــســـرحـــنـــا» حــــكـــايـــات من دفـــتـــر
ذاكرته عن األيـام الـذهـبـية لـلـمـسرح

صرى. ا

أشرف عبدالغفور

محمد احلنفى

نصان مسرحيان لألمريكى
غربية كول كامبيل وا
فاطمة الزهراءالصغير
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د. كمال الدين عيد يكتب :
كوميديا ..
 يا خرابى!!

 سمير غا ..
الكوميديا بطعم
الترالم لم 

جنون يونيسكو يفجر
طاقات التمثيل فى معهد

سرحية الفنون ا

 مخرجو النوادى
يعملون بال منهج ..
والرزق على الله

ــدويـة ـركــزيــة بـكــالــفـورنــيــا عن مــفـاجــأتــهـا الــكــبـيــرة وا ــســرح ا أعــلـنت مــجــمـوعــة ا
ــيـجــا ســتـار وأســطــورة هـولــيــود صـاحب الـ  92 عــامـاً كــيـرك جلــمــهـورهــا بــظـهــور ا
دوجالس على خشـبة مسـرحه الذى  افتـتاحه باسم مـسرح كيرك دوجالس "سى.
ـديـنـة لوس أجنـلـوس بـواليـة كالـيـفـورنـيا فى أكـتـوبـر عام  2004 لـتـقـد تى. جى" 
أكــثــر األعــمـال تــمــيــزا.. الــعــرض الـذى يــقــوم األســطــورة الــهــولـيــوديــة بــبــطــولـتـه هـو
مونودرامـا بعـنوان "قـبل أن أنسى" ويـخرجه جـيف كانـيو والـذى يدور حول جنم المع
اضية ليروى ألبنائه ما طاعن فى العمر.. يستغل الفتـرات التى يتذكر فيها حياته ا

ن أخطأ فى حقهم... مر به ويتذكره بوضوح ويطلب الصفح 
وبــعــد مــحــاوالت مــضــنــيـة مـن مــديــر مـســرح الـ "سـى. تى. جى" وبــعــد أن اســتــطـاع أن
ـسرح.. يـتحـالف مع مـايكـل وبيـتر ابـنى كـيرك من أجل إقـنـاعه بالـوقـوف على خـشـبة ا

وأخيرا وبعد التحالف مع زوجته آن.. وافق على الوقوف على خشبة مسرحه.

كيرك دوجالس على خشبة
مسرحه ..  قبل أن ينسى

صرى  "كنوز مسرحية" يودع مشاهدى التليفزيون ا
جلنة البرامج استبعدته ألن دمه تقيل

أنس الفقى

ـا ال يــعـرف اجلـمـهــور الـقـلـيـل الـذى تـابع حـلــقـة األسـبـوع ر
ـــاضى مـن بـــرنـــامج "كـــنـــوز مـــســــرحـــيـــة".. والـــتى عـــرضت ا
مـسرحـيـة "امرأة لـها مـاضى" تـأليف وإخـراج يـوسف وهبى
أن تلك احلـلقة هى األخيرة مـن البرنامج الذى يـعد الوحيد
الــبـــاقى عــلى قــيـــد احلــيــاة - أو كــان كــذلـك - من الــبــرامج
صري. سرح على شاشة التليفزيون ا تخصصة فى فن ا ا
جلــــنـــة الـــبـــرامـج قـــررت اســـتــــبـــعـــاد الــــبـــرنـــامـج من شـــاشـــة
الـتلـفيـزيـون رغم النـجاح الـذي حـققه عـلي مدي   12 عـاماً

. كامالً
مـني هالل مـقـدمـة الـبرنـامج رفـعت مـذكـرة إلي أنس الـفقي
وزير اإلعالم طلبت فيـها اإلبقاء علي البرنامج وإدراجه في

خطة التطوير أو نقله إلي قناة النيل للدراما.
ـطـعنى تـقـرر إلغـاؤه من بـداية البـرنـامج الذى يـعـده يـاسر ا
مارس اجلـارى مع مجموعـة من البرامج الثـقافية األخرى
لـتـحل مـحـلــهـا بـرامج أخـرى "خـفـيـفـة" ومــنـوعـة لـعـلـهـا تـكـون

"جذابة" وغير ثقيلة الظل مثل البرامج الثقافية.
ــصــرى إلــغــاء بــرامج "تــيــاتــرو" إعــداد ســبق لــلــتــلـــيــفــزيــون ا
وتـقد مـيـرفت سالمـة و "رفع السـتـار" الذى كـانت تـقدمه

نانو حمدى.

على رزق

كيرك دوجالس مع كاترين

كفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكم

عشرون  عرضا مسرحياً
شاركة تتنافس على ا
فى مهرجان اجلمعيات
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فى مهرجان اجلمعيات

عشرون  عرضا مسرحياً
شاركة تتنافس على ا
فى مهرجان اجلمعيات

جنون يونيسكو يفجر
طاقات التمثيل فى معهد

سرحية الفنون ا

جنون يونيسكو يفجر
طاقات التمثيل فى معهد

سرحية الفنون ا
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جنون يونيسكو يفجر
طاقات التمثيل فى معهد

سرحية الفنون ا

د. كمال الدين عيد يكتب :
كوميديا ..
 يا خرابى!!

د. كمال الدين عيد يكتب :
كوميديا ..
 يا خرابى!!

د. كمال الدين عيد يكتب :
كوميديا ..
 يا خرابى!!

د. كمال الدين عيد يكتب :
كوميديا ..
 يا خرابى!!

د. كمال الدين عيد يكتب :
كوميديا ..
 يا خرابى!!

 سمير غا ..
الكوميديا بطعم
الترالم لم 

 سمير غا ..
الكوميديا بطعم
الترالم لم 

 سمير غا ..
الكوميديا بطعم
الترالم لم 

 سمير غا ..
الكوميديا بطعم
الترالم لم 

 سمير غا ..
الكوميديا بطعم
الترالم لم 

 مخرجو النوادى
يعملون بال منهج ..
والرزق على الله

 مخرجو النوادى
يعملون بال منهج ..
والرزق على الله

 مخرجو النوادى
يعملون بال منهج ..
والرزق على الله

 مخرجو النوادى
يعملون بال منهج ..
والرزق على الله

 مخرجو النوادى
يعملون بال منهج ..
والرزق على الله

نصان مسرحيان لألمريكى
غربية كول كامبيل وا
فاطمة الزهراءالصغير
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فاطمة الزهراءالصغير
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سرحية  محمد تيمور بدأ الريادة ا
«بعصفور فى القفص»

ـصـطـلح مـسـرح الـشـارع مـسـرح «شـكـسـبـيـر» أو مـسـرح «أجـاثـا > نــحن ال نـعـنى ب 
كـريـسـتى» الــلـذين يـقـدمــان فى مـكـان عـرض مــزود بـوسـائل الـراحــة بل نـعـنى به
ـوسـيـقى والـرقص واأللـعـاب الـبـهـلـوانـيـة والـقـافـية ـلـيـئـة بـالـضـجيـج وا الـفـرجـة ا

سرح فى أوسع معانيها وتعريفاتها. عنى آخر: فرجة ا واإليقاع واأللوان فهو 
سرحي جريدة كل ا 2
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فى أعدادنا القادمة 

>على مسرح قصر ثقافة بهتيم بدأت بروفات مسرحية "العرائس والوحش وبلد الوهم" تأليف وإخراج جمال شاكر.

مختارات العدد 
 مسرح الشارع  تأليف : آلن ماكدونلد

وآخرين  ترجمة: عبدالغنى داود-
صرية أحمد عبدالفتاح - الهيئة ا

العامة للكتاب 1999

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دوالراً

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(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:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـالح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 ثالث
ساعات
بصحبة
سمير غا
مع طعم
الترلم لم

صـ10

 د. كمال الدين عيد
يكتب 
محلالً
عرض
 يا دينا
 يا حرامى

صـ13

 تنويعات
احلكاية
الشعبية
والصورة
الباهتة

للمرأة صـ11

 كوخ الطيب
عرض
لألطفال
يبحث عن
الوطن

سروق صـ9 ا

غربى سرح ا  ا
 بعيون ناقد
 مصرى

 صـ27-26

لوحة الغالف  تعددت الرؤى
وتنوعت
األساليب
 وتبقى عقدة
أوديب صـ12

 طارق الدويرى  يسألنا
ويسأل نفسه: هو فيه
مسرح بجد فى مصر

دلوقتى ? صـ25

 اإلخراج
سرحى ا

 وفن 
تعددة هارات ا ا

صـ24

 محمد الشريف
والنادى أم

مسرحيان من
أعمدة احلركة
سرحية فى ا

أقاليم مصر صـ7

جــ إيــر .. درامــا مــوســيــقــيـة
كــــتـــبــــهـــا جــــون كــــايـــرد ووضع
مــوســيــقــاهــا بــول جــودون عن
الــروايـة الـشـهــيـرة الـتى حتـمل
نــــــفـس االسـم لــــــلـــــــكــــــاتـــــــبــــــة
اإلجنـــــلـــــيـــــزيــــة الـــــعـــــمـالقــــة
تـشـارلـوت بـرونـتى  لـقد ظـلت
هذه الروايـة الرائعة حـبيسة 
ـسـرح ولم يـهـتم بــهـا مـنـتـجـو ا
والــســـيـــنـــمـــا أيـــضـــا  بـــيـــنـــمــا
تـنــاولـتـهـا  عــدة  أفالم صـامـتـة
خالل الـــــــفـــــــتـــــــرة من -1926 
 1914ثـم األفالم الــــنـــاطــــقـــة
خـالل الــــــفــــــتــــــرة من – 1934
 1913وغـابـت الـسـيـنـمـا عـنـهـا
بــــعــــد ذلـك وإن حل مــــحــــلــــهــــا
التـلـيـفـزيـون الـذى تـنـاول هذه
الـــدرة فى عــــدة سالسل خالل

الفترة من 1983.  1970
وأخــيـــرا خــرجت جـــ إيــر من
مـحـبــسـهـا عـام  1994 لـتـقـدم

على مسرح لندن .
 اقرأصـ23

 جنون يونيسكو
يفجر طاقات

التمثيل 
فى معهد
 الفنون

سرحية صـ14 ا

سرح فى مرآة مخرجى األقاليم ضوابط إدارة ا

 مخرجو نوادى
سرح ..  ا
فهوم نهج وا ا
 الغائب صـ8

31
π«°SGôeقد يـبدو وضع كتـاب كامل حـول مسرح الـشارع نوعـا من اإلسراف أال تـغطى كتب <

الـدرامـا األخـرى نفس األرضـيـة الـتى نسـيـر عـلـيهـا? واإلجـابـة البـسـيـطة هى «كال»
وضوع. فهى ال تغطى هذا ا

سرحي جريدة كل ا
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ا عـرفـنا الـكـثيـر عن جنـومهـا وعروضـهـا بكل عـصـره 
ـسـرح من تـألـيف إخـراج ديـكور مـا تـشـمـله مـعدات ا
ــا لم يـــكن حــيــنــهــا يــوجــد نــاقــد مالبس وإضــاءة ور

مسرحى آخر سوى محمد تيمور.
احملطة األخيرة:

سرحية باإلضافة برع محمد فى القصـة القصيرة وا
قـالـة والـتـعلـيق والـتـحـليل بـوصـفـها أدوات إلى كـتـابـة ا
تــثـــيــر الــدرب أمــام الــقــار وحتـــدث فــكــره ولــعــلــنــا ال
نـنـسى أنه كـان شـاعـرا من الـطـراز الـرفـيع فـقـد نظم

الشعر بطريقة وجدانية رقيقة وبسالسة جميلة.
شعر محمد بدنو أجله وهو فى ربيع العمر فقال:

ودعــونى أنــام حتت هـــيــئــوا لى بـــاطن األرض قــبــرا
التراب

ومن الــنـور شــقـوتى فـى ظالم الــقـبــور راحــة نــفـسى
وعذابى

ـنــيـة فى  24من شـبــاط عـام  1921عن عــمـر وافــته ا
يــنـاهــز الــتــاســعـة والــعــشــرين تــاركـا وراءه إرثــا فــكــريـا
ضـخما وإجنـاز أدبيا واسـعا بفـترة ال تـتخطى الـثمانى

سنوات من  1913وحتى 1921.
ـسـتوى فـكم خـسـر الـعـالم عـبـقـريـا فـذا وأديـبـا رفيـع ا

وهو بعد لم يكمل عقده الثالث.
ـاته فى ثالثة مجـلدات وميض نشرت مـؤلفـاته بعد 
الروح (ديـوان شعره وكـتاباته األدبـية وبـعض القصص
واخلـواطــر) حـيـاتـنــا الـتـمـثــيـلـيـة (تــاريخ الـتـمــثـيل نـقـد
صرى (عبـد الستار سـرح ا مثـل رواية الهـاوية) ا ا
أفـــنــدى الـــعــصـــفــور فى الـــقــفص وأوبـــريت "الـــعــشــرة
الـــطــيـــبــة" الـــتى حلــنـــهــا ســـيــد درويش) واألقـــاصــيص

صرية "ما تراه العيون (مجموعة قصصية)". ا
ـصـريــة وتـخـلـيــدا لـذكـراه أصـدرت كــرمـته احلـكــومـة ا

سرحى العربى. جائزة محمد تيمور لإلبداع ا
محمد جمال أم

من مــنــا لم يــســمع بــالــعـائــلــة الــتــيــمــوريـة! مـن قـال إن
هـنــاك شــكــســبــيــر فــقط فى الــغــرب ? فــلــدى الــشـرق
شكـسبيـر اسمه محمـد تيمور.. فـعائلـة تيمور الـعريقة
الـــتى عــزفت نـــشــيــدا طــال حلـــنه بــدايــة من الـــكــاتــبــة
عائشـة التـيموريـة ومرورا بـالكاتب أحـمد تـيمور نـهاية
بـولـديه أسـطــورتى األدب مـحـمـد ومـحــمـود تـيـمـور وال
ننسى هـنا حفيـدة محمـد رشيدة تيـمور التى أصدرت

ضيفة. روايتها األولى (ميفان) ا
ثل أما حـديثـنا فـسيـكـون عن أديب وشاعـر وناقـد و
ــسـرحــيــة واألدبـيــة بــرؤيـة مــســرحى ورائــد احلـداثــة ا
مـــعـــاصــــرة لألدب نـــظـــر إلى احلــــيـــاة نـــظـــرة كـــئـــيـــبـــة
وسـوداويـة تــخـفى وراءهـا أحـزانًــا ثـقـيـلــة عـلى الـعـكس
ــرح فـانــتــهى بــنـهــايـة ـفــعــمـة بــالــنـشــاط وا من روحه ا

تراجيدية وهو فى أوج عطائه.
أصل العائلة التيمورية:

عندما جاء محـمد الكاشف بن إسماعيل بن على إلى
مـصـر مع احلــمـلـة الــعـثـمـانــيـة فى عـام  – 1801الـذى
يـــنــحــدر مـن ساللــة كـــرديــة مـن شــمـــال الــعــراق  –فى
سبـيل التـحاقه بـجيش الـوالى محـمد عـلى باشـا الذى
ـنـورة عام عيـنه بـرتـبـة كـاشف ثم مـحـافـظـا للـمـديـنـة ا
 1837فــمــديـــرا لــلــشـــرقــيــة إلـى أن تــوفى عــام 1848
لــيـــتــولـى ابــنه إســـمــاعـــيل رشـــدى بــاشـــا مــنـــاصب فى
ديـريات ورئـيسـا لديوان الدولـة فكـان مديـرا لبـعض ا
اخلــــديــــوى. نــــبـغ أوالده فى مــــجـــــال األدب: عــــائــــشــــة
الـتيـموريـة وأحـمد تـيمـور ليـنطـلق بعـدهمـا ولدا أحـمد

أعمدة لألدب والقصة محمد ومحمود تيمور.
محمد تيمور النشأة وعالقته بأخيه محمود تيمور:
ولـد محمـد بن أحمـد تيمـور فى القـاهرة بأحـد أحياء
ــة يــدعى حى سـعــادة عـام  1892ونــشـأ مــصـر الــقـد
فى أسرة عريقة على خلفية أدبية واسعة وعلم وجاه
ويـقــال إن تــيــمـور بــاشــا أهــدى مــصـر أنــفس مــكــتــبـة
حـفظ محـمد معـلقـات امر الـقيس وأعـجب بقصص

احلديث وبرع أيضا فى مـجال القصة بوعى بناء فنى
ومــضـمــون فـكــرى وإرسـاء تــقـالــيـد الــقـصــة الـقــصـيـرة
بـاعـتـمـاده عـلى مـوهــبـته الـفـذة وحـسه الـفـنى وثـقـافـته
الــواســـعـــة والـــســـنـــ الـــتى أمـــضـــاهــا فـى ربـــوع أوربــا
ـصرى بـاإلضـافـة إلى التـحـامه مع قـضايـا مـجـتمـعه ا
ــاط األدب فــلم تـــكن إبــداعـــاته مــحـــاكــاة شــكـــلــيــة أل
الـغــربى بل كــانت وسـيــلـة لــتـوظــيـفــهـا بــتـجــسـيــد بـلـورة

ضام التى تهم أبناء شعبه.. ا
ـبكـر بتـقنـيات الـقصـة القـصيرة يبـرز وعى محـمد ا
فــوقـتـهـا لم يـكن لــفن الـقـصـة وحـتـى الـروايـة تـقـالـيـد
ـا مــواكـبـته إلجنـازات سـابـقـة فـى األدب الـعـربى ور
رواد القـصة كـإدجـار أالن بو وتـشيـخـوف ومعـاصرته
إلرنــست هـمـنـغـواى الـتـأثـيــر الـكـبـيـر لـوضع الـقـواعـد
األسـاسيـة للـقـصة كـما عـمل كـمتـرجم خاص حملـمد

على باشا.
سرح: ريادته فى ا

ـسـرحـيـة الـعـصـفور ـسـرح  بـدأت ريـادة مـحـمـد فى ا
فى الـقــفص عـام  1918حــتى مـسـرحـيــة الـهـاويـة عـام

صرى وبفن  1921بأسلوب حتديثى لألدب ا
سـرحية الـقوميـة األصيلـة فلم يكن يـلجأ لـالقتباس ا

أو الرجوع للتاريخ والتراث كما كان يفعل غيره.
ى فى فـــنــون الـــقــصــة جـــمع بــ قـــراءة الــتـــراث الــعـــا
عاصرة بكل قضاياها سرحية وب قـراءة احلياة ا وا
وصـراعاتهـا وتفاعـاالتها لـعل أهم قضـية أو القـضايا
الــتـى تــعــامـل مــعــهـــا فى مــســرحـــيــاته مـــفــهــوم األســرة
والعـالقات اجلنسية العـاطفية التى يجـب النظر إليها
فـى ضـــوء عـــلــــمى ومــــوضـــوعى وعــــاجلـــهـــا بــــأســـلـــوب
رومنـطيـقى عقالنى فـريـد حتى تـسيـر فى بحـر هاد
ال تـعكـره أمـواج االنـحـراف والـتشـتت شـغـلت الـطـبـقة
ـتــوسـطــة مـعـظـم أعـمـالـه بـوصـفــهـا الــعـمـود الــفـقـرى ا
للمجتمع وجسرا للتوصل ب الطبقة العليا والدنيا.
سرحية فى لـوال مقاالت محمـد النقدية عن احلـياة ا

ألف لــيــلــة ولــيــلــة ورحل مــحــمــد إلى بــرلــ لــدراســة
الــطـب لــكن حــبه وشــغــفـه بــاألدب جــعاله يــهــاجــر إلى
فـرنـسـا عام  1911ليـطـلع على األدب األوربـى عمـوما
واألدب الـفرنـسى خـصوصـا اللـذين تـركا األثـر الـكبـير
فى حـيـاته وقـصــصه وأعـمـاله لـيــعـود إلى مـصـر بـعـد
ثالث سنـوات عام  1914فـألف فرقـة تمـثيـليـة عائـلية

ووضع مسرحيات.
ـــصـــرى من خالل مـــقـــاالته ـــســـرح ا نـــهـض بــســـويـــة ا
الـنقـدية واقـتراحـاته التى اسـتخـدمهـا بالـتأثـير الـكبـير
لـلـمـسرح الـفـرنسـى عالقته الـقـويـة بأخـيه األصـغر –
ـصـريـة مـحـمـود تـيـمـور وأخذ الـكـاتب ورائـد الـقـصـة ا
ـذهب الــواقـعى فى األقــصـوصـة مـحــمـد يــلـقن أخــاه ا
الـغربية وأخذ مـحمود يقرأ فيـه وخاصة فى موباسان
القاص الـفرنسى الـواقعى الذى كـان يعجب بـه محمد
إعـجــابـا شـديــدا وتـأثـر بــأسـلـوبه فـى تـمـاسك الــقـصـة
تماسكا متينا وحبب أيضا محمد ألخيه قراءة حديث
عـيسى بن هـشام لـلـمويـلحى وزيـنب لـهيـكل كمـا انضم
مـحـمـد فى تـلـك الـفـتـرة جلـمـعـيـة هـواة الـتـمـثـيل وألف
مسـرحـيات وأقـاصيص بـالـلغـة العـامـية يـعتـبـر محـمد
ؤسس احلـقيـقى لفن األقـصوصـة فى األدب العربى ا
احلــديـث واســتـــلم مــحـــمــود الـــرايــة إبـــان رحــيـل أخــيه
ــذهب الـواقـعى وتـأثـر به فى كــتـابـاته بــاجتـاهه نـحـو ا
فـى الـكـتـابـة الـقـصـصـيـة وألف مـجـمـوعـته الـقـصـصـيـة
ى األولى عـــلى غـــراره ولــــكـــنه أكـــمل طـــريـق أخـــيه و

األسلوب ووسع النطاق..
محمد تيمور األسطورة:

ــســـرحـــيــة شـــكـــلت كـــتــابـــات مـــحـــمــد الـــقـــصــصـــيـــة وا
والـشـعـريـة والـفـكـريـة مـنـظـومـة إبـداعـيـة مـتـكـامـلـة فى
مــجـال حتـديث األدب والــفـكــر الـعـربى حــتى إن بـعض

ؤلف قسموا احلياة األدبية إلى عصرين. ا
هــمــا عــصـر مــا قــبل تــيــمـور وعــصــر مــا بـعــد تــيــمـور
فكـانت كتـاباته هى الـبدايـة احلقـيقـة لألدب العـصرى

نصورة. > اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة رشحت اخملرج عمرو قابيل لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة فالح ا

هذا ال يجوز يا إدارة منف
لــهـذا األمــر ونــحن نــثق أيــضًـا أن الــفــنـان
عـصـام الـسـيد يـبـغى تـنـظـيمًـا مـنـضـبـطًا ال
تـشـوبه الـظنـون واألقـاويل لـكـنـنـا ندرك أن
الـنص يجب أن يكـون عامًا ودقـيقًا وعادالً
وأن الضـوابط الفنـية يـجب أن يخـضع لها
اجلــمـــيع ســواء مـــوظف أم غــيـــر مــوظف
ذلـك وأنـا أعــلـم جـيــدًا وكــلــكم تــعــلــمـون أن
هـنــاك الـشـلل اإلبـداعـيـة الـتى تـخـطط كل
ـــســــرحى عـــام لـإلشـــتــــراك فى الــــعـــمـل ا
وتــــفـــرض وتــــرتب وتــــربط وهم مـن غـــيـــر
هم الـعامل فى الـهيئة لـكن هذا ال يهم ا
أن يـــــتـــــســـــاوى اجلـــــمــــيـع أمـــــام الـــــقـــــانــــون
والالئـــحــة بــصــرف الــنــظـــر عن مــواقــعــهم
الوظـيفـية ونـحن ندرك أن اخملـرج عصام
ـســرح وأن األسـتـاذ الـســيـد مـديــر إدارة ا
الــدكــتــور أحـــمــد مــجــاهــد رئـــيس الــهــيــئــة
الــعـامـة لـقـصـور الـثـقــافـة سـيـتـفـهـمـان هـذا
األمــر ومـازال أمــلــنـا فــيـهــمـا كــبــيـرًا لــفـتح
ــلــفــات الــتـى أشــرنــا إلــيـــهــا بــصــدر هــذا ا
ــلـفـات لـعـل الـطـيـور ـقـال وغــيـرهـا من ا ا
تـــغـــرد وتـــعـــود من أعـــشـــاشـــهـــا لـــعـل هــذا
الوطن يـستـعيـد أبنـاءه وشبـابه ومسـتقـبله
فال تــقــصــفـوا األقالم وال تــنــزعــوا الـريش
مـن األجــنــحــة ودعـــوا اجلــمــيـع يــحــلق فى
وقت اختـلـطت فيه كـل األوراق وانسـحقت
الــذات وأصــبــحــنــا نـــبــحث عن وطن بــديل

فى عقولنا وقلوبنا وأحالمنا.
صبرى عبد الرحمن
شب الكوم  

ــواطــنــ ألى ـــنع الــتــفــرقـــة بــ ا الــذى 
سبب من األسبـاب ولو كان هذا األمر 
ــســتــشـار عــرضه عــلـى الــســيــد األســتــاذ ا
القانونى للهـيئة أو أحيل لإلدارة القانونية
ـا ال يـجــوز بـعـيـدًا عن ـا يـجــوز و ألفـتــا 
ـاضيـة والـتخـوفات الهـواجس والـتجـارب ا
األمــــر األكــــثــــر إثــــارة أن الــــبــــنــــد "ثــــانــــيًـــا:
ادة (٤) ينص على "أى الضوابط الفـنية ا
سرحى عنصر فنى مـن عناصر العرض ا
دة يحـصل على تقـدير ضـعيف يـتم وقفه 
عـام وإذا تــكـرر هــذا الـتــقـديــر مـرة ثــانـيـة
ينظر فى وضعه" وهذا نص جميل وجامع
مانع يـجب مـا قبـله ويـلغى الـبـند رابـعًا وال
ا وضعت معايير قانونية يحتاج إليه فطا
عـامــة فـيــهـا اإلبــاحــة والـضــوابط ال تـأتى
ا يلـغيه ويوقف الـعمل بالنص بـعد ذلك 
ـعـايـيـر والـضـوابط تـطـبق عـلى اجلـمـيع فـا
ـــــبـــــدعــــــ بـــــصــــــرف الـــــنــــــظـــــر عن مـن ا
مراكزهم الوظيفـية أو القانونية خصوصًا
ــعــيب الــذى أشــرنــا إلــيه أن هــذا الــبــنــد ا
ــنع واإلبـاحــة أى بـ الــضـد يــجـمع بــ ا
ـبـدعـ من والـضــد فـكـيف تـمـنع هـؤالء ا
الـعــمل فى أقـالـيــمـهم الـثــقـافـيـة وفى ذات
الوقت جتهز لـهم العمل فى أقاليم أخرى
مــــا هــــذه اإلزدواجــــيــــة? ومــــا هــــذا اخلــــلل
الــنـــصى الـــواضح? فــهـل يــجـــازى اإلنــســان
ـبــدع عـلى عـلى أنـه مـبــدع? وهل يـجــازى ا

أن قدره ساقه للعمل موظفًا بالهيئة? 
نحن نـثق أن من اقـتـرح عـلى السـيـد مـدير
ـسـرح قــد خـانه الـتــوفـيق بـالــنـسـبـة إدارة ا

ـبـدعـ الـعامـلـ فى يـجـوز الـتـعـاقـد مع ا
نـــــفس اإلقـــــلــــيـم (مــــهـــــنــــدس الـــــديــــكــــور -
لـحن - مـساعدى اإلخراج) الـشعراء - ا
ويـجـوز االسـتــعـانـة بـهـم فى أقـالـيم أخـرى

نع يقول الشاعر:  وعلى ذكر هذا ا
حالل للطير من كل حدبٍ

                     حرام على بالبله الدوح
ــنع وغــايـة الــغــرابــة فى األمــر أنه صَــدَّر ا
" إذًا أنت يــا سـيـدى ـبــدعـ بــكـلـمــة "مع ا
قـد اعـترفت أنـهم مـبـدعـون! فلـمـاذا تـفرق
بـيـنـهم وبـ أقـرانـهم بـسـبب الـوظـيـفة? أال
تــــدرك أنك حــــ تــــفــــرق بــــ مــــواطــــنـــ
مـــصــريــ بـال ســنــد قـــانــونى وبـال مــبــرر
ــصـرى فـإنك تــخـالـف أحـكــام الـدســتـور ا

الــثــقــافــة اجلـــمــاهــيــريـــة وهــذا مــلف ثــانٍ
جديـر بالنـظر واتخـاذ القـرار وملف ثالث
نـــرى أنه مــهم بـــنــفس الــدرجـــة وهــو مــلف
ـسـرح والـتى ـقـنـنـة لـنوادى ا ـيـزانـيـات ا ا
بلغ ألف جنيه على ما أظن أنهـا حددت 
لــلــعــرض عــلى الــرغم أن هــؤالء الــشــبـاب
من الـهواه وهى كلـمة حق أريد بـها باطل
ـــصـــاريف فـــهـــؤالء الـــشـــبـــاب هـم األولى 
االنـــتـــقــال واألكـل والــشـــرب والـــلــبـس عــلى
اعـتـبـار أنـهـم بال مـصـدر دخل وهل يـعـقل
ــثــلــون ويــؤدون أن يـــظل هــؤالء الــشــبــاب 
ألكـثر من شـهرين إلخراج عـرض مسرحى
بــدون أجـر فـنــعـتــقـد أن هــذا األمـر يـجب
إعــادة الـــنــظـــر إلـــيه بــشـىء من الـــواقــعـــيــة
ـــلف بـــعـــيـــدًا عـن الـــشـــعـــارات اجلـــوفـــاء ا
الـرابع آلـيـة العـروض وتـوقـيتـهـا وتـسويـقـها
ـسـارح ـركـزيــة وخـلـو ا ـكـاتب الـفــنـيـة ا وا
مـن الـــعـــروض طـــوال الـــعـــام عـــدا عـــرض
الـشريـحـة واللـجـنة وقـد حتـدثنـا فى مـقال
ســـابق تـــفـــصــيـالً عن هـــذا األمــر ونـــعـــيــد
اإلشـارة إلـيه فـقط عـلى أنـنـا نـعـتـبـره مـلـفًا
بــالغ األهـمــيـة يــتــطـلب الــدراسـة والــقـرار
ــلـــفــات الـــهــامـــة هــنــاك إلى جـــانب هـــذه ا
األمور العديدة الـتى كنا ننتظر من اخملرج
بـدع التـوقف أمـامهـا بالـدراسـة ومازلـنا ا
لم نــفـقــد األمل بـعـد حــتى نـشــرت جـريـدة
"مــســـرحــنــا" مــا يـــســمى بــضـــوابط الــعــمل
ــســـرحى فى أقـــالــيـم مــصـــر احملــروســة ا
وانـظـروا إلى هـذا الـبــنـد الـعـجـيب رابـعًـا:
ضــــوابـط خــــاصــــة بــــاإلقــــالــــيم رقم (٥) ال

ــبــدع اســتــبــشـــرنــا خــيــرًا بــقــدوم اخملــرج ا
ـــســرح عــصـــام الـــســيـــد عــلى رأس إدارة ا
بــالــهــيــئـــة الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة; فــله
ـسـرحـيـة الـنـاجـحـة الـعـديـد مـن األعـمـال ا
سـرح الـدولة والـقطـاع اخلاص ـهمـة  وا
ـا تشـتـهى وقـلـنـا إن الـريـاح أحـيـانًا تـأتـى 
ـسكـوت عـنه هـو جاء الـسـفن فظـنـنـا أن ا
ـلــفـات ســتـفـتح أوان الـبــوح والـكالم وأن ا
ـمـثـلـ الـهواة تـبـاعًـا واعتـقـدنـا أن مـلف ا
ــســرح الــثـقــافــة اجلــمــاهـيــريــة ســيــشـغل
مـثلـ هؤالء حيـزا من تفـكيـر سـيادته فـا
ــــعــــنى ال هم مــــحــــتــــرفــــ وال هم هــــواة 
الـهـواية إلى جـانب وجـود مصـدر لـلدخل
وأغلبهم من احملبـ العاشق لهذا الفن
ومن الـــطالب والــشـــبــاب وكـــانــوا ومـــازلــوا
يـــحـــلـــمـــون بـــأن تـــتـــاح لـــهم الـــوســـائل لـــكى
ــهن يــعــتــرف بــهـم ويــنــضــمــوا إلى نــقــابــة ا
ـثله هـذا األمـر من أهمـية ـا  الـتمـثيـلـية 
ـــعـــنـــوى ــــادى وا ــــســـتـــوى ا بـــالــــغـــة عـــلى ا
ــــلف جـــديــــر بـــالـــدراســـة واألدبى وهـــذا ا
واتـــخــاذ الـــقــرار وظـــنــنـــا أن مــلف الئـــحــة
نف ـسـرح  األجـور الـتى وضعـتـها إدارة ا
مـلـف آخـر سـيــحـظى بــاهـتــمـام مــديـر عـام
ـــقــــنـــنـــة ـــســــرح فـــبــــنـــود األجــــور ا إدارة ا
ـبـدع ضـعـيـفـة وهـزيـلـة وغـيـر جـديـرة بـا
فى كــــافــــة اجملــــاالت نــــظــــرًا إلـى تــــفـــاوت
الـدخـول الرهـيب وغالء األسـعـار ويـكفى
أن تــقـول إن عــرضًـا مــســرحـيًــا واحـدًا من
الــقــطــاع اخلـاص تــكــفـى مــيـزانــيــتـه عــشـر
ـــســرحــيــة فى ســنـــوات إلنــتــاج الــعــروض ا

عصام السيد

لوحات العدد
 للفنان
ى بافل العا
فيدوتوف
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> ال يــجـدى اخلــروج بـأفـضـل نص فى الـعــالم إلى الـشــارع دون االلـتـزام خالل
سرح: إذ كيف ستجذب اجلمهور? أدائـه بقوان األداء التمثيلى خارج خشـبة ا
شـهد? ـكنـهم سـماعك ومـشاهـدتك? وهل سـيفـهمـون مـا يحـدث فى ا وكـيف 

تفرج فى وسط منطقة األداء? وماذا لو جتول بعض ا
سرحي جريدة كل ا
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3
 العدد86

صرى أيام 12  13  14 مارس اجلارى تعرض مسرحية "نحو حياة أفضل" للمخرج فيصل جورج. > على مسرح النيل التابع للمركز الكاثوليكى ا
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سرحي جريدة كل ا

2 من مارس2009 العدد86
> ألن مــســرح الـشــارع يـجب أن يــكـون شــكال بــسـيــطـا فـى مـضــمـونه لــكـنـه من أصـعب
ـكن الـسيـطرة عـلـيهـا والتـمـكن منـها.. فـإن فـصالً واحدا فى كـتاب عن األشـكـال التى 

رء إلى قوله. ا يحتاج ا الدراما عموما ال يستطيع أن يقترب من مجرد سطر 

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

صرية خالل مارس اجلارى. > اإلدارة العامة للمهرجانات بهيئة قصور الثقافة تقيم مجموعة من احلفالت الفنية بعدد من السجون ا

 63 متدرباً تقدموا ألول «ورشة تمثيل» لألطفال فى مكتبة األسكندرية

مسرح احلياة

ن يــغــلـقــون كـتــابـتــهم عـلى أعـجب 
أفـكــار خـارج احلـيـاة أعـنـى أنـهـا أفـكـار
مـــجــــردة ال تـــلـــقى بـــظل واحـــد عـــلى
ـــــوج ـــــعـــــيـش فـــــالـــــواقع  الـــــواقع ا
ــــشـــكالت بـــالــــقـــضــــايـــا واألفــــكـــار وا
والـــصــراعـــات الــتـى تــفـــجــر يـــنـــابــيع
الــكـتــابـة لــكـنــنـا نــرى غـيــابًـا لــهـا فى
ـسرحيـة حيث نرى ألـعابا النـصوص ا
لغوية وشخـصيات من صنع الذهن ال
ظل لها فى احلياة تتـحرك عبر اللغة
كأنها شفرة صنعـتها التراكيب اللغوية
دون رصـيـد من الـواقـع وعـلى الـعـكس
ـســرح الــذين قــد جنــد بـعـض كــتــاب ا
يــغـرقــون فى لـغــة احلـيــاة وتـراكــيـبــهـا
متـصـورين أن الـلـغـة وحـدها هـى التى
حتـقـق هـذا الــظل الــذى نــشــيــر إلـيه
ــوضـوع لـيس مــتـعـلــقًـا بـالــلـغـة لـكن ا
وحدها بل بالرؤى التى حتملها اللغة
عيش وهى تصـنع العالقة مع الـواقع ا

والنص.
ـسـرحى يـقـدم شهـادة عـلى إن الـنص ا
زمن كــــتـــابـــتـه بـــحـــيـث ال يـــغـــرق فى
اضـويـة وال يهـرب لـلهـيـاكل اللـغـوية ا
ــصــمــتـة هــو إذن يــحــفــر بــاحلـروف ا
ســجالً جــمــالـــيًــا رصــيــده فى الــواقع
ــــكـن أن يــــلــــمـس الــــقــــار إذا قــــرأ
مثل شاهد ح يذهب للمسرح وا وا

ح يجسد شخصياته.
ـسرحـيـة عالمة من هنـا فـالنـصـوص ا
عـلى زمن وشـهــادة عـلى واقع ال نـريـد
أن نـــراه كـــمــــا هـــو بل نــــريـــد أن نـــراه
مـجـسـدًا عـبـر الفـن وتشـكـالته لـندرك
بـوعى أعـمق كـيف نـتـعـامل مع واقـعـنا

سرح اجلمالية. من خالل حلول ا

2 من مارس2009

واألقـنعة والتـمثيل احلى عـلى خشبة
كـنه إبـراز مـهارات ـسـرح وكذلـك  ا
األطـــــــــفــــــــال األخـــــــــرى فـى الـــــــــرقص
والــعــزف والــغــنــاء والـتــشــكــيل.. الخ.
ويـقـتـرح ان يـكـون الـعـرض مـوسـيـقـيـا
ــرحـلــتـ األولى يـتـم إعـداده خالل ا
والثانية ويتم إنتاجه والتدريب عليه
رحلة الـثالثة ومن ثم تـكوين فرقة بـا
ـركــز الـفــنـون تـضم ــسـرح الـطــفل 

تميزة. إليها العناصر ا
ـشاركـ إلى ثالث وقـد  تـقـسـيم ا
فئات عمرية من  6 إلى 10 سنوات
ومـن 10 إلـى 15 ســــــــــنـــــــــة ومن 15

إلى 18 سنة.
وقد تقـدم لالستوديو حتى اآلن 63
مـــــتــــدربـــــاً ســـــيـــــتم عـــــمل مـــــقـــــابالت
شــــخــــصــــيــــة مـــعــــهـم لــــقــــيــــاس مـــدى
اسـتــعـدادهم لـتــدريـبـهـم فى مـجـاالت
مــســـرحـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة وهى الـــغـــنــاء
سرحى والتعبير باجلسد والرقص ا
والــلـعب بــاخلـامـات وتــشـكــيل الـفـراغ
ـول من مــركـز ـشــروع  ــسـرحـى ا ا
ـــكـــتـــبـــة ويـــشـــرف عـــلـــيه الـــفـــنـــون بـــا
د.مــحـمــود أبـو دومــة مــديـر الــبـرامج
ركـز الـفنـون وسـيـشارك بـالـتدريب
بـالورشـة الـفـنان مـحـمـد عبـد الـقادر

سرح. عيد بكلية اآلداب قسم ا ا

أحمد شوقى
باسم القناوى..

طاف  العاشق فى آخر ا
ــســرح وتــعــلق به بــاسم الــقــنــاوى من مــوالــيــد اإلســـكــنــدريــة أحب ا
ــدرسى فى اإلعـداديــة والـثــانـويـة وحــصل عـلى ـسـرح ا شـارك فـى ا
ــعــهـد عـدة جــوائــز عــلى مــسـتــوى مــدارس اإلســكـنــدريــة والــتـحـق بـا
ــســرحــيـــة قــسم «تــمـــثــيل وإخـــراج» وحــصل عــلى الــعــالـى لــلــفــنـــون ا
الـبكـالوريـوس عام 2004 ثم دبـلومـة الدراسـات الـعلـيا قـسم اإلخراج
عـهد بتـقديـر جيـد جداً عام 2007 كمـا شارك فى عدة دورات من ا

سرحى. تدريبية فى اإلخراج ا
شــارك بـاسـم بـالــتـمــثــيل فى عــروض كـثــيــرة مـنــهــا «ويـحــلى مــا بـيــنـا
الـســهـر» إخـراج أشــرف زكى «أهل الـكـهـف» إخـراج خـالــد حـسـونـة
ـركز الثـقافى الفـرنسى كذلك «أبو مـلكـة» إخراج عمـرو قابيل فى ا
ــســرح الـتــلــيــفــزيـون «ســامــر الـطــايــر» إخــراج مــحــمـد أبــو اخلــيــر 
» إخــــراج خــــالـــــد جالل عــــلـى مــــســـــرح الــــبــــالــــون و«شـــــبــــاب يــــجـــــ
و«الـطــوفـان» إخــراج عـبــد الـرحـمـن عـرنــوس عـلى مــسـرح الــشـبـاب
و«كـــالــيـــجـــوال» إخـــراج عــلـى الـــزيــدى عـــلى مـــســـرح مـــعــهـــد الـــفـــنــون
ـمـاليك» ـطاف» إخـراج حـمـدى عـبـاس «حـارة ا ـسـرحـيـة و«آخـر ا ا
إخــراج أحـــمــد طه و«الـــوردة والــتـــاج» إخــراج جـــهــاد أبـــو الــعـــيــنــ

و«هـاملت» إخـراج سامح بسـيونى و«األم شـجاعـة» لبـريخت إخراج
عـمـر قـابـيل عـلى مـسـرح الهـنـاجـر كـمـا شـارك فى «نـسـاء الـسـعادة»
إخـراج حـسن عـبـد الـسالم عـلى مـسـرح الـسالم و«الـشـفـرة» إخراج
كمال عطية على مسـرح فيصل ندا كما أخرج العديد من العروض
ـسـرحيـة مـنـها عـرض «الـظـلمـة» عـلى مـسرح الـسالم و«الـعـادلون» ا
ـعــهـد أللـبــيـر كــامى و«الـنـافــذة» عـلى مــسـرح اإلبـداع عـلى مــسـرح ا
ــقــصـــود فى نــادى وعــرض «الــرجـل الــذى أكل وزة» جلـــمــال عــبـــد ا
ـمر» لعـلى سالم عـلى مسـرحى اجلمـهورية الشمس و«أغـنيـة على ا
وســاقــيـة الــصــاوى و«احلــبل» لــيـوجــ أونــيل عــلى مــســرح الـسالم
سرح «عفاريت مـصر اجلديدة» لـعلى سالم على مـسرح الساقـية وا
الــقـومى يــدين بــاسم بـالــفـضل لــلـمــخــرج حـسن عــبـد الــسالم الـذى
أشـركه فى عرض «نسـاء السـعادة» ألنه تـعلم الكـثيـر من خبراته فى
ـــثالً ـــســــرحى وكـــان عـــبــــد الـــسالم يـــشـــجــــعه  مـــجـــال اإلخـــراج ا
ومخـرجـاً ويـرى أن له مـسـتقـبالً جـيـداً لـذا يـعتـز بـاسم بـالـعـمل معه
ويـعتـبر «نـساء الـسـعادة» من أهم الـتجـارب فى حيـاته الفـنيـة تمـثيالً
وكـمساعـد مخرج كـبير فى حـجم حسن عـبد السالم الـذى لم يبخل

عليه بالنصيحة واإلرشاد.
وحــصل الــقـنــاوى عــلى الــعــديــد من شــهــادات الـتــقــديــر من جــامــعـة
ية جـنوب الوادى فى مهـرجان ملتـقى اإلبداع سنة 2002 ومن أكاد
الفـنون سنة 2003 ومن نـقابة الصيـادلة عن عرض «فيتـنام تو» سنة
2004. كـما حـصل عـلى جائـزة أفـضل عرض «الـنـافذة» فـى مهـرجان

ــمــر» شــبــرا «إخــراج» 2006 وجــائــزة أفــضل عــرض «أغــنــيــة عــلى ا
مهرجان الساقية سنة 2006.

ـيـة الـفـنـون ـثل عن عـرض «كـالـيـجـوال» من أكـاد وجـائـزة أفـضل 
كــمــا كـــرمــته ســاقـــيــة الــصــاوى عـن مــجــمل أعـــمــاله الــتـى أخــرجــهــا

للساقية.
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محمد دياب.. مع الزعيم
رغم ميالده ونشأته باإلسـكندرية فإن «محمد دياب»
سرح اجلاد فقد يعتبر من أبنـاء مسرح الغد ذلك ا
ـــثال وشـــارك فى عـــدد من انــطـــلق عـــلـى خــشـــبـــته 
ـــتــمـــيــزة مــثـل «ســابع أرض» إخـــراج ســامح أعـــمــاله ا

مجاهد تأليف إبراهيم احلسينى و«كيد النسا».
شارك دياب أيضـا فى «زفة صعيدى» تأليف درويش
األسـيــوطى وإخـراج حـمــدى أبـو الـعـال والـتى عـاجلت
إشـــكـــالــيـــات الـــواقع الـــراهن من خالل اســـتـــلــهـــامـــهــا
لـلـحـدوتــة الـتـراثـيــة الـشـهـيـرة «أيــوب ونـاعـسـة» وتـألق
ــامـة بــيــضـا» مع ديــاب كـذلك فى الــعــمل الــغـنــائى «
ــطــربـة «أنــغــام» تــألــيف ــطــرب «عــلى احلــجــار» وا ا

الشاعر جمال بخيت وإخراج حسام الدين صالح.
وال يـزال محـمد ديـاب يلـعب دور «العـسكرى خـميس»
فى مــســرحـيــة «بــودى جـارد» مـع الـزعــيم عــادل إمـام

والتى ال تزال تعرض بنجاح متواصل.
ورغم هذا الـثراء الـتمـثـيلى فـإن حملمـد دياب مـشواراً
آخـر مـواز فى اإلخــراج ال يـقل أهـمـيــة أو جنـاحـاً فـله
ـسـرح الـثـقـافـة حـوالى 15 جتـربـة إخـراجـيـة قـدمــهـا 

أشرف عتريس

مجدى حمادة يجوب الصعيد
ـسـرحيـة مـنذ ـنـيا ا ـثل فى فـرقة ا مـجـدى حمـادة.. 
عــــــام 92 وقــــــد شــــــارك فـى عـــــروض «وحــــــوى عــــــلى
الــزيـبق حــلـقـة نــار قـدر الـلـه رحـلـة حــنـظـلــة الـطـوق
ــلـك جــلــجل» مـن إخــراج الــراحـــلــ بــهــاء واألســورة ا
ـيـرغـنـى طه عـبـد اجلــابـر جـمـال اخلــطـيب صـالح ا

سعد.
فى أبـو قـرقــاص قـدم مـسـرحــيـات «سى الـيــزل الـلـهم
اجـعــله خــيـر يــوم من هـذا الــزمــان اإلسـكــافى مـلــكـاً»
إخـــراج أســـامــة طـه رأفت مـــيــخـــائـــيل عـــبــد الـــعـــزيــز
مــحــمــود  وعــنــدمــا ســافـر إلـى الــقــاهـرة اشــتــرك فى
عـرض «احلالج» عـلى مــسـرح الـطــلـيـعــة إخـراج أحـمـد
عـبـد الـعـزيـز ثم شـارك فى عـرض «اصـحـوا يـا بـشـر»
إخـراج مـحــمـود أبـو جـلـيـلــة وعـرض «األمـيـرة والـنـونـو»

إخراج صالح سعد على خشبة الهوسابير.
اشـتـرك مع اخملرج عـصـام الفـولى فى عـروض «حقك
عـــلــــيـــنـــا أكـــتـــوبـــر 2000 جـــيــــران الـــهـــنـــا» من إنـــتـــاج
اجلـمــعـيــات األهـلــيـة الــتى أنــتـجت أفـالمـاً ســيـنــمـائــيـة

قــصــيـــرة «عــيـــنــيـك غــالــيـــة مــحـــطــات» إخـــراج لــويس
نياوى. ا

أمـا فى الـدراما الـتـليـفـزيونـيـة فقـد شارك فـى حلـقات
ـوال إحـنـا فـ احلل إيه جذور األرض» «الـسـيرة وا
إخــراج مــنى عـمــر وعــصـام الــفــولى من إنــتـاج الــقــنـاة

السابعة.
ـــســـرحى (مـــســـرح طــفل له جتـــربـــتــان فـى اإلخــراج ا
جتربـة نـوادى) عنـوانـهـما «اتـنـ فى احلالوة» «دقدق
وعـنبة» تأليف أم بـكير ضمن نشـاط بيت ثقافة أبو

قرقاص عام 2002.
يشارك حـالياً فى تـكوين فرقة خـاصة جتوب الـصعيد
فـى عــروض إقـــلـــيـــمـــيـــة تـــضم عـــنـــاصـــر شـــبــابـــيـــة فى
ـــوســـيـــقى وبـــعـض الـــعـــنـــاصــر الـــتـــألـــيف الـــديـــكـــور ا

النسائية من فرق الهواة بالقاهرة.

إسالم عوض يحلم بالوقوف على خشبة الهناجر
ـدرسـى كـانت بــدايــة إسالم عــوض عـلى ــســرح ا فى ا
يـد أستاذه اخملـرج «سيد الـدمرداش» الذى أشركه فى
ــيـة أبـو قـيـر ثم عـمل عـرض «شــمس ال تـغـيب» بـأكـاد
مــعه فـى عــدد من الــعــروض كــمــخــرج مــنــفــذ ومــخــرج

مساعد.
ـــســرح اجلـــامـــعـى وجــد إسـالم نـــفـــسه عـــنـــدمــا وفـى ا
شـارك فى عـروض «حب لـلــبـيع» لـلـمــخـرج مـحـمـد نـور
و«أوالد الــــغـــضب واحلـب» مع اخملــــرج أحـــمــــد جـــابـــر
و«كــلـــنــا عـــايــزيـن صــورة» لـــلـــمــخـــرج إسالم صالح ثم
مــســرحــيــة «الــشىء» لــلــمــخـرج مــحــمــد عــبــد الــهـادى
و«إيـزيس» و«جوازة ميـرى» و«البئـر» و«على كل لون»
و«حــكـــايــة شــعـب كــويس» لـــلــمــخـــرج أحــمــد جـــابــر ثم
äÉcôH âØYالـــتـــحق إسالم عـــوض بـــقــصـــر الـــتــذوق لـــيـــشــارك فى
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اجلماهـيرية وحـصد عنـها العديـد من اجلوائز األولى
مع فرق القومية للوادى اجلديد بلبيس منفلوط.

ــيــز «ديـــاب» عن أقــرانه مـن اخملــرجــ هــو أهـم مــا 
ـسـرحى ـانه بـالـتـخـصص فى كل عـنـاصـر الـعـمل ا إ
فهو ال يتدخل فى عمـل الشاعر أو مهندس الديكور
أو فـنى اإلضـاءة أو غــيـرهم إال فـيـمــا يـخـدم نـصه من

حيث الرؤية الكلية للعمل فكرياً وجمالياً.
سـرحى فالفن وهو من الذين يـؤمنون بـجدية الـفعل ا
عـنـده «رسـالة» تـنـاقش قـضيـة دون انـفـعال أو افـتـعال
بطولة مزيفـة وطرح شعارات جوفاء ال تؤثر ألبعد من

حنجرة قائلها.
وقــد بـرز هــذا واضــحــاً فى عـرضـه األخـيــر مع فــرقـة
ــســرحــيــة «الــلــيــلــة يــا عــمــدة» والــذى قـام إهــنــاســيــا ا
بـــإخـــراجه من تـــألــيـف مــجـــدى اجلالد وهـــو الـــعــرض

سرح. هتم با الذى نال استحسان النقاد وا

عــرض «رحـلـة الـسـيــد كـوكـو» لـلـمــخـرج جـمـال يـاقـوت
ويـشارك فى «أكمل مكـان النقط» للـمخرج رامى نادر

امات» إخراج عمر يونس. و«
قـــام إسـالم عـــوض بـــدور ســــمـــيــــر فى عــــرض «مـــولـــد
ـصرى الـذى يحلم بـفرصة سـيدى الطـليـانى» الشاب ا
لـلــسـفــر إلى إيـطــالـيـا لــلـبــحث عن عـمـل ويـؤكـد إسالم
ـــثل ســـعـــادتـه بــالـــدور ويـــرى أنه مـن أهم أدواره ألنه 
جـيالً بـأكـمـله من الـشـباب الـعـاطـلـ وألنه قـريب جداً
إلى قـلـوب النـاس ويـرى أن األجمل فى هـذا الـدور هو
تـنـاوله بـشـكل كـومـيـدى ويـحـلم إسالم عـوض أن يـقف

على خشبة مسرح الهناجر.

صرى سرح ا ثل سودانى يحلم  با إيهاب بالش.. 
ـــتــاهـــة» فى مـــهـــرجــان أيـــام اخلـــرطــوم ـــســـرحــيـــة «ا شـــارك 
ن عبـد الله وإخراج سـتيـفن أوفيرا ـسرحى الثـانى تألـيف أ ا
أوشـيال وقـدم بـهمـا مـجـموعـة أدوار وكـان جـوكر هـذا الـعرض
وقــــد حــــصل الــــعـــرض عــــلى جــــائــــزة أحـــسـن عـــرض ومــــخـــرج
ـثل فى بـلـده الـثـانـى مـصر ومـوسـيـقى. كـمـا يـتـمـنى بـشـدة أن 
ــسـرح أو الـتــلـيـفــزيـون أو الـســيـنـمـا سـواء كــانت الـتــجـربـة فى ا
فسـيكـون فى غايـة السـعادة حـيث يرى إيـهاب أن هـذه اخلطوة
تـعـتبـر بـداية الـطـريق له كمـمـثل يسـتـطيع أن يـسـتكـمل مـشواره

الفنى كما يتمنى.

إيـهاب بالش 28 سـنـة بـدأ رحـلـته الـفـنــيـة فى عـالم الـتـمـثـيل
ـسـرح بـقـصـر الـشـبـاب واألطـفـال بـأم درمـان درس الـدرامـا وا
ــرحـــلــة مــجـــمــوعــة من ـــســرحى وقــدم فـى هــذه ا واإلخــراج ا
العـروض مـنـها «إلـكـترا» إخـراج عـبد احلـفـيظ عـلى الله «نـبـتة
حـبــيـبـتى» تــألـيف هـاشـم صـديق ثم قـدم بــعـد ذلك مــسـرحـيـة
«احلــلـــة قــامت هـــســة» تــألــيـف حــسن مـــحــمــد عــبـــد الــله ومن
إخـراجه أيـضـا ثم مسـرحـية «الـعـنبـر األحـمر» تـألـيف وإخراج
مـجـدى الـنـور وعــمل كـمـسـاعـد لـإلخـراج فى هـذا الـعـرض ثم
ــهــرجـانــات احملــلــيـة من شــارك بــعـد ذلـك فى مــجـمــوعــة من ا
سرحى» وقدم كـممثل مجموعة أهمـها مهرجان «أيام الـبقعة ا
من األدوار فى عــدة مــسـرحــيــات شـاركت فـى عـدد من دورات
هـرجـان منـها مـسـرحيـة «حاجـة آمـنة» تـأليف سـيـد عبـد الله ا

وإخــراج قـسم اإللـه و«أريـد أن أقــتل» تــألـيـف تـوفــيق احلــكـيم
ـتـهـالـكـة» تـألـيف سـيـد وإخـراج مــجـدى عـبـد الـله و«األخـيـلـة ا
عـبـد الـله صـوصل وإخـراج ربـيع يـوسـف وحـاز عن دوره فـيـها
ثل كـما شـارك بهـا فى الدورة الـتاسـعة على جـائزة أحـسن 
عشـر من مهرجان القـاهرة الدولى للمسـرح التجريبى شارك
« نـزل مرت إيهاب أيـضا فى مـسرحـية «الـلصوص يـسرقـون ا
تــألـيف وإخــراج سـيــد عـبــد الـله صــوصل أيـضــا و«لـعـنــة جـبل
زوال» تــألــيف وإخـراج خــالــد فــرح و«نـدوة مــســرحـيــة» تــألـيف
وإخراج عوض الكر جعـفر «أغنية الدم» وهى تأليف ورشة
ستـمرة لتطوير فنون العرض بالسودان جماعية من الورش ا
وشـارك بـها فى مـهرجـان الـقاهـرة الـدولى للـمسـرح الـتجـريبى
سرح» بـاألردن كما  حازم الصوافعام 2006 ومهرجـان «طقـوس عشيـات ا

ـــكــــتـــبـــة ـــمــــثل  يــــنـــظـم أســـتـــوديــــو ا
األسكـندريـة مجـموعـة ورش لتدريب
األطـــفـــال عــلـى الــتـــمـــثــيـل بــدايـــة من

منتصف مارس القادم.
ـشروع الـفـنـان أحـمـد شـوقى مـديـر ا
قــــال إن هـــذا االجتـــاه لـــيس جـــديـــدا
عــلى مـسـتـوى الـعــالم ولـكـنه نـادر فى
مـصـر فـقـد ولــدت الـفـكـرة بـنـاء عـلى
ايـسترو شريـف محيى الدين رغـبة ا
ـــــكــــتــــبــــة مــــديـــــر مــــركــــز الـــــفــــنــــون 
األســــــكــــــنـــــدريــــــة فـى خـــــلـق نــــــشـــــاط
مـســرحى من خالل وحــدة ابـداعـات
كتبة األسكندرية النشء والطفل 
ـشروع ويـضـيف: من هـنا جـاء هـذا ا
ـــــقـــــسـم إلى ثـالث مـــــراحل: األولى ا
ســـــيـــــكـــــون فــــيـــــهـــــا مـــــدرب أســـــاسى
ومـسـاعـد حيث يـكـون الـتـركـيـز على
ــــمــــثل ــــهـــارات األســــاســــيــــة لــــفن ا ا
(الــــتــــخـــيل الـــذاكــــرة االنــــفــــعــــالــــيـــة
اإلحـساس مـهـارات األداء الـصوتى
مـهــارات األداء احلــركـى  االرجتـال
احلــــكى) مـن خالل مـــــنــــطق الـــــلــــعب
كـــــمــــفـــــتــــاح لـــــدخــــول عـــــالم الـــــطــــفل
واالســتـفـادة مـن خـيـاله لــلـدخـول إلى
ـســرح وســيـتـم تـدريب ســحــر عـالـم ا
اجملــــمــــوعــــات الــــثالثــــة خـالل فــــتـــرة
الـــــــتـــــــأســـــــيس عـــــــلـى ثـالث عــــــروض
مــســرحــيــة بــســيــطــة يــقــوم األطــفـال
ـهـا وذلك أنـفــسـهم بـتــألـيـفــهـا وتـقــد

ـــــثـــــال ـــــيــــــة عـــــلى ســـــبــــــيل ا والـــــعـــــا
(سـنــدريـلال  ,كــلــيــلـة ودمــنــة ســاحـر

الذهب ألف ليلة وليلة.... إلخ ) 
أيضا يتم اختيـار تيمة لكل مجموعة
تـــقـــوم مـن خاللـــهـــا بـــتـــكـــوين عـــرض
رحلة مسرحى يقدم فى نهاية ا

ـرحــلــة الـثــالــثـة وفى الــنـهــايــة تـاتـى ا
ـشـارك اخلاصـة بـانضـمـام جـميع ا
فى فــريق عـــمل واحــد وتــركـــز هــذه
ـــــرحـــــلـــــة عـــــلى تـــــدريـــــبـــــات فـــــنــــون ا
اســتـــخــدام الـــعــرائـس واألقــنـــعــة مع
حتـــويل الـــعـــنــــاصـــر الـــتـــدريـــبـــيـــة فى
ــــراحـل الــــســـــابــــقـــــة إلى عـــــنــــاصــــر ا
إبـــداعـــيــة وذلك مـن خالل الـــتــدريب
عــلى نص عــرض مـســرحى مــتــكـامل
لألطـــــفـــــال يـــــجـــــمـع بـــــ الـــــعـــــرائس

من خالل مـوضوعات مـعاصرة تـعبر
ــكن تـقــد هـذه عــنـهم مــبــاشـرة . 
الــعــروض فـى أى مــســاحــة بـــســيــطــة
وبـــــأقل إمـــــكـــــانـــــيــــات مـن عـــــنـــــاصــــر
ـــوســـيـــقى واإلضـــاءة واإلكـــســـســوار ا

ساعدة أولياء األمور. و
رحـلة الـثانيـة فيتم الـتعامل مع أما ا
ـــســـرح بـــشـــكل مـــخـــتـــلـف عــنـــاصـــر ا
مــوسع فــتــمــتــد الــتــدريـبــات لــتــشــمل
الــســيـنــوجــرافـيــا (الــلـعـب والـتــشــكـيل
ــــــوســـــيـــــقى واألداء بـــــاخلـــــامـــــات) وا
الغنائى والرقص واألداء احلركى مع
اسـتمـرار تدريـبات مـرحلـة التـأسيس
مثل. هارات األسـاسية لـفن ا عـلى ا
ـــشــاركـــ بــأهم كــمـــا يــتـم تــعـــريف ا
واشـهر أعمال مـسرح الطـفل احمللية

 د. محمود أبودومة
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حلوان تكرم شيخ
التربوي

فى ختام 
هرجان األول ا
ناهج  سرحة ا

ـحــافـظـة حــلـوان شـيخ تـكـرم مــديـريـة الــتـربـيــة والـتـعــلـيم 
الـتربـويـ الدكـتـور حـامد عـمـار غـداً الثالثـاء عـلى مـسرح
ــهــرجـان مــدارس أجــيــال بـالــقــاهــرة اجلــديـدة فى خــتــام ا
ــنـاهج واإللــقـاء. وقــال أشـرف أبـو جــلـيل ـســرحـة ا األول 
سـرح إن االحـتفـالـية سـتـتضـمن أيـضا تـكر مـوجه عـام ا
فـوزى إبــراهـيم رئــيس حتـريــر مـجــلـة الـكــواكب وعـدد من
ـهـرجــان الـذى بـدأت فـعــالـيـاته . وأضــاف أن ا اإلعالمـيـ
االثــنـ 22 فـــبـــرايـــر تـــعـــرض خاللـه عـــشـــر مـــســـرحـــيــات
ــسـتــقــبل والـقــاهـرة ــعـادى وحــلـوان وا مــنـهــجـيــة إلدارات ا
اجلــديـــدة وإلــقــاء 16 قــصــيــدة لــكـــبــار شــعــرائـــنــا تــنــاولت
يز القـضية الفلسطيـنية والقضايا العـربية وبها حضور 

للشـاعر الفلـسطينـى محمود درويش. هـذا وتمنح مدارس
ركز هرجـان درع التفوق لـلحاصلـ على ا أجيال راعـية ا
ناسبة العدد الثانى هرجان ويصدر فى هذه ا األول فى ا
من مجـلـة مـسـرح حلـوان ويـتـضمن 10 نـصوص مـسـرحـية
مـسـرحـة فى مـواد الـلغـة الـعـربـية ـنـاهج الـدراسـيـة ا من ا
والـــتــاريخ والـــعــلـــوم لــطالب الـــفــرق الـــدراســيـــة من الــرابع
ـهـرجان االبـتـدائى وحـتى الـثـالث اإلعـدادى يـشـرف عـلى ا
سـعـيـد مـحـمـد عـمـارة وكـيل الـوزارة مـديـر مـديـريـة حـلـوان

ديرية. وعادل حس وكيل ا

"عواطلية" مدحت يوسف.. حتت التشطيب

مدحت يوسف

جون سمير

سرحى "اختيار" يفتتح مهرجان الكرازة ا
بـحضور أكثر من ألفـى شخصية دينيـة افتتح مهرجان
ـقــر الـكـاتـدرائـيـة بـالـظـاهـر وقـد ـرقـسـيـة  الـكـرازة ا
عـــرضت فى االفـــتـــتـــاح مــســـرحـــيـــة "اخــتـــيـــار" تــألـــيف
وإخـراج جون سـمـير تـمثـيل مـيـنا مـنيـر سـارة سامى
مــاريـــان مــنـــيــر مـــاريــان يـــوسف مـــر مالك إيــرنى
حكيم جرجس فوزي مـايكل زاهر بوال ماهر مفيد
مـنــيـر مــيـنــا نـعــيم بـيــشـوى داود كــر عـدلـى مـيـرم
فهـمي بوسيـتا مـاضى مالبس واكسسـوارات نانسى
ســـمـــيـــر وفـــيـــفـــيـــان فـــاروق ديـــكـــور بـــخـــيت جـــرجس

كيريوجرافيا ضياء شفيق. 

ــســرح الــكــومــيـدى يــقــوم الــكــاتب مــدحت يــوسـف مــديــر ا
ـسـرحى اجلـديد حـاليـا بـوضع الـلـمسـات األخـيـرة لنـصه ا
ـســرح الـكــومـيـدى من ـقــرر إنـتــاجه بـفــرقـة ا الـعــواطـلــيـة ا

وسم الصيفى القادم. إخراج عصام السيد خالل ا
مــدحت يــوسف قــال إنه اتــفـق مع اخملــرج عــصــام الــســيـد
ــان الـبــحــر درويش عــلى تــقــد الــعــرض بــعــد تــرشـيـح إ
وهـالــة فـاخــر لــبـطــولـة الــعــمل وجـار حــالـيــا اخــتـيــار بـقــيـة
أبـطــال الـعـرض.. ذكــر يـوسف أن بـروفــات الـعـرض سـوف

تبدأ فور االنتهاء من كتابة النص بشكل كامل ونهائى.

مدرب إضاءة سويدى فى ورشة
«نادرة» باستديو عماد الدين
ـسـرحـيـة يدرب يـنـظم اسـتـوديـو عـمـاد الـدين ورشـة فى اإلضـاءة ا
فـيها «تشارلى استـروم» وهو مخرج ومصـمم إضاءة سويدى عمره
ـســرحـيـة الــفـنى 20 عـامــاً أخـرج خاللــهـا الــعـديــد من الـعــروض ا
وعــمـل مع اخملــرجـــة الــســويـــديــة إيــفــا بـــرمن وهــو مـــؤسس فــرقــة
ــعــبــد اســتــوديــو ســـكــورو وفى مــصـــر ســبق له الـــعــمل مع فــرقـــة ا

وشارك فى مهرجان البقية تأتى.
نـيــفــ اإلبـيــارى مــديـرة الــورش فى االســتــوديـو قــالت إن الــورشـة
ضمن سلسلة من الـورش تنظم حتت مظلة اإلعداد للدورة األولى

قرر أن يبدأ فى يناير العام القادم. فى مهرجان البقية تأتى وا
بـدأت الـورشـة فى 23 فـبـرايـر وتـنـتـهى فى 18 مـارس وقـد اخـتار
االســتــوديــو 20 مــشـــتــركــا لــديـــهم درايــة بــأسـس اإلضــاءة وخــبــرة
عملية بسيطة ومـهتم باإلضاءة كفن فى ذاته سيقابلون استروم
الخـتـيـار 14 مـشـتـركـا من بـينـهم لـبـدء الـورشـة الـتى سـتـنقـسم إلى
جـزأيـن اجلـزء الـنـظـرى ســيـكـون بـاســتـوديـو عـمـاد الــدين والـعـمـلى
ـــســـرح روابط من خالل تـــصــمـــيم اإلضـــاءة لــعـــرضــ ســيـــكــون 
ـعــبــد ومن إخـراج أحــمـد الــعــطـار هــمـا «عن مـســرحــيـ لــفـرقــة ا

أهمية أن تكون عربى» و«اللجنة».
اإلبــيـارى أشـارت إلـى أن الـورشـة من أهـم ورش االسـتـوديــو نـظـرا
لـفاعـليـتـها ألن مـنهـجيـتهـا تـقوم عـلى كيـفيـة الـتعـامل مع النص من
باد تصميم اإلضاءة وأساسيات التقنية خالل اإلضاءة مهتمة 
فى الـتصميم وتدريب الـفنان على اسـتخدام أجهزة اإلضاءة فى

جتربة حقيقية.
ـشـتـرك فى الـورشـة سـتتـاح لـهم الـفرصـة أيـضا إضـافة إلى أن ا
لـالشـــتـــراك فـى الـــدورة الــــقـــادمـــة فـى مـــهــــرجـــان الـــبــــقـــيــــة تـــأتى

كمصمم لإلضاءة.
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تـفـرج قـبل أن تـكسب ثـقـتهم > ال حتـاول أبـدا استـخـدام متـفـرج أو أعـضـاء من ا
وإال فـسوف يشـعرون بأنـهم معرضـون للتـهديد ويشـعرون باخلـوف وسوف تفـقد الناس

بسرعة إذا بدأت بالتحرك نحوهم مباشرة.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

2 من  مارس 2009 العدد 86

> "أهمية العمل التطوعى وشغل أوقات الفراغ" عنوان احملاضرة التى تلقيها الكاتبة سهام جبريل عضو مجلس الشورى بفرع ثقافة شمال سيناء 23 مارس اجلارى.
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شادى أبو شادى

«حلم اسمه ليلة حب».. شكسبير
بعد تخرجه فى ورشة أردنية

سرح الفلسطينى «بالك بتهون» ا
 فى مواجهة العنف

ـــرأة لــلــعـــمل االجــتـــمــاعى ضــمن نـــشــاطـــات احتــاد جلــان ا
"بـــرنــامج يــدا بـــيــد من أجل فـــلــســطـــ خــالــيــة مـن الــعــنف
األسـرى" انطـلقت فى قـرى محـافظـة رام الله هـذا األسبوع
عـروض مسرحية "بـالك بتهون" التى تتـناول موضوع العنف
األســـرى فى اجملـــتـــمـع الــفـــلـــســـطـــيـــنى وتـــبـــحث عـن حـــلــول
لـلـظـاهـرة من خالل مشـاركـة اجلـمـهور فى الـنـقـاشـات التى

سرحى. تدور بعد انتهاء العرض ا
ــسـرحــيـة الـتى ـمــثل حـسـ نــخـلــة الـذى شـارك فى ا ا
بدأت عروضها لـهذا العام فى مخيم االمعرى لالجئ

سـرحية يـشارك فيـها عدد فى مـنطـقة رام الله قـال "ا
لـ الـفـلـسـطيـنـيـ لـلـعـام الـثـانى عـلى الـتوالى ـمـثـ من ا
ـســرحـيــة كـمـا ونــأمل أن يـكــون اإلقـبــال عـلـى حـضــور ا
ـــــاضى ال شـك بــــأن لـــــيـه احلـــــال فى الـــــعـــــام ا كـــــان عــــ
احلـــضــور ومن خالل الـــتــجــربــة يـــزداد مع الــوقت وقــد

كــان اإلقـبــال خالل هــذه الــعـروض الــتى تــعــتــبـر األولى
لهـذا العـام جيدا وهـو ال شك سيـزداد خالل العروض

قبلة". ا
ــسـرحـيـة تــلـقى الـضـوء عــلى الـعـنف األســرى فى اجملـتـمع ا
من خـالل شخـصـيـة "أبـو الـعبـد" الـذى تـعـرض لـلـضرب فى
شــكل مــبـرح عــلى يـد جــيش االحــتالل اإلســرائـيــلى عـنــدمـا

حاول الدخول إلى القدس للبحث عن عمل.
ــثــلـ مــنــهـم بـيــنــهم ــســرحى ســتــة  يــشــارك فى الــعــمل ا
الــطــفل مــجــد دبـور  13 عــامــا الــذى يــشـارك فـى الــعـرض
مثل الذين يشاركون فى للعام الثانى إضـافة إلى بعض ا
الـعمل لـلـمرة األولى. وقـد عـرضت مـسرحـيـة "بالك بـتـهون"
لـكـاتبـهـا سلـيم دبور وهـى من إخراج مـنيـرة زريق فى مـخيم
صـباح وقـبيا إضـافة إلى عـرضها االمعـرى وقريـة خربثـا ا

فى قاعة النادى فى قرية بيتيللو.

هرجان أوال جدل العريفى يفتتح الدورة اخلامسة 

سرحى شاركة فى مهرجان أوال ا العروض ا

ــــســـرحـى الـــبــــحــــريــــنى دورته افـــتــــتـح مـــهــــرجــــان أوال ا
ـــاضى والـــتـى عـــرضت خاللـــهـــا اخلـــامـــســـة األســـبـــوع ا
مسـرحيـات من إنتـاج أربع مسـارح محـليـة وهى مطـعمة
ـــســارح خـــلــيـــجـــيــة وذلك حتـت رعــايـــة وزيــر بــعـــروض 
الـثـقـافـة واإلعالم مى بـنـت مـحـمـد آل خـلـيـفـة. اجلـديـر
ـثقف بالذكـر  أن مهرجان أوال يـستقـطب كثيراً من ا
هـرجان مـسرحـية ـسرح والـفنـان افـتـتح ا ـهتـمـ با وا
"جـدل" وأعـدهـا خـلـيـفـة العـريـفى عـن ثالث مـسـرحـيات
ـسـرحى الـسـورى عـبـد الـفـتـاح رواس قـصـيـرة لـلـكـاتب ا
قلعه جى كتبها فى الستينيات أو بداية السبعينيات من
ــاضى واعــتــبــرت وقــتــهــا نــوعـاً مـن الــتـجــريب الـقــرن ا
ـسرحيـة العربـية وأضاف إلـيها سـرحى فى الكـتابة ا ا
عـد مشاهد جديدة ومـجموعة الشبـاب لتكون الفكرة ا
مـعــبـرة عن وضـع الـشـارع هــذه األيـام. الــفـنــانـة ابــتـسـام
سرحية القاضى بطلة العـمل قالت عن مشاركتها فى ا
ـسرحى ـشاركـة الـثالـثة لى فى مـهـرجان أوال ا "هذه ا
حـيـث قـدمت أول عــمل بــعــنـوان "الــصــرخـة" مع اخملـرج
ــونـــودرامــا بـــعــنــوان طــاهــر مـــحــسـن والــعــمـل الــثـــانى ا
"الـهلـوسـة" مع اخملـرج خلـيـفة الـعـريـفى وتعـززت بـالـعمل

لهذا العام وهو عمل االفتتاح "جدل".

ذوو االحتياجات اخلاصة و«مسرحنا» 
فى افتتاح أيام مسرح الهواية

وقــــد افــــتـــــتــــحت الــــدورة بـــــعــــرض عن نص
لـ«يونيسكـو» من إخراج وليد العبيدى وإنتاج
جــمــعــيـــة «مــســرحــنــا» لـــذوى االحــتــيــاجــات
اخلاصـة. كمـا عـرضت مسـرحيـات «رحيل»
تـألــيف وإخـراج عـبــد الـفـتــاح الـكـامل «آخـر
فتوحة» كالم» لشكيب الرمـضانى «اللعبة ا
حلمـزة عاشـور «لـيس بعـد» تألـيف وإخراج
ـــنــــصــــورى «فـــضــــايل مــــحـــمــــد احلــــبـــيـب ا
ـنير الـعمارى «حـتى شى» ألحمد الـعشرة» 
الـكـشـبـاطى. كـذلك قـدمت ضـمن فـعـالـيـات
الـدورة مسـرحـيـة لـألطـفـال بـعـنـوان «حـكـاية

عبلة» إخراج يحيى الفايدى.

انتهت منـذ أيام فعاليات الدوة األولى لـ"أيام
مــســرح الــهـوايــة" بــتــونس الــعــاصــمــة ويــقـول
ـزى: "إذا كـان ـســرحى الـتـونـسى حـمـادى ا ا
ــســرح احملــتــرف صــنــعـــة ومــهــنــة وتــأهــيال ا
ــــســــرح الــــهــــاوى جتــــربـــة ــــيــــا فــــإن ا أكـــاد
إبــداعـيّــة ال يــســنــدهـا بــالــضــرورة تــكـوين أو
تأهيل وهى بالتالى جتربة تستنطق قدرات
ـــارســـيـــهـــا وتـــضـــعـــهم فى قـــلـب اخلـــطــاب
ـــســــرحى الـــتــــجـــريـــبـى الـــبـــاحـث دومـــا عن ا
ــانــا مــنــا مــســالك مــتـــمــردة مــضــيــفـــا: "وإ
بـتـفعـيل دور الـهوايـة فى صـنع مسـرح خاص
بـــــاحث ومـــــتــــمـــــرّد فــــتـــــحت دار ابـن رشــــيق

أبــوابـــهــا لـــهـــذه الــطـــاقــات الـــشـــابــة كـى تــقـــول مــا تـــشــاء
سئولية واإلمتاع". سينوغرافيا ومسرحيا فى كنف ا

وزى حمادة ا

جنون يونيسكو بـ«الليبى»
السلبى على اجملتمعات اإلنسانية . 
ـسرحـية قـال إنهـم يسـتعدون مـخرج ا
لـــلــمـــشــاركـــة  أيــضــا فـى مــهـــرجــانــات
مسرحية خارج  اجلماهيرية الليبية.

حلم اسمه ليلة حب

قتبـسة من "حلم ليـلة صيف لشـكسبير" عرضت مـسرحية "حـلم اسمه ليلـة حب" ا
ـــاضى  فـى عــرض جتـــريـــبى وهى فى مـــحــتـــرف رمـــال بـــعـــمــان مـــســـاء األربـــعــاء ا
تـنتـقـد السـلـطة الـسـياسـيـة فى العـالم الـثـالث وتنـحـاز للـبـشر وفق تـقـنيـة احلـكواتى

وروث الشعبى. واألراجوز واستثمار ا
ـركــز الـثــقـافى ــقـبل فـى ا مـدة الــعـرض 130دقـيــقـة وســتـعــرض مـنــتـصـف مـارس ا
ـسـرحـيـة ثـمـرة لـلـتـعـاون بـ الـهـيئـة الـعـربـيـة لـلـمـسـرح ومـركـزهـا اإلمارات لـكى. ا ا
ـتحدة ومـحترف رمـال للـفنون بـعمان ونـتاج ورشة عـمل "اجلسد وهـندسة العـربية ا
ـيزة ـسرحـية خـالد الـطـريفى إن الـعمل فـرصة  ـسـرحى". قال مـخرج ا الفـضاء ا
ـشـارك فى الـورشـة وهم يطـبـقون مـا تعـلـموه عـلى أيـدى نخـبة شـاهـدة الشـباب ا
وسـيـقى وتصـمـيم اإلضاءة والـرقـصات ـدربـ فى مجـاالت الـسيـنـوغرافـيـا وا من ا
الشـعبية وفنون الباليه والـنحت. فى ح ذكر النحات عبـد العزيز أبو غزالة مدير
ـيـزة وأن ورشـة ـسـرحـيـة سـتـكـون نـواة حلـركـة فـنـيـة جـادة و "مـحـتـرف رمــال" أن ا
ـاثـلـة تسـهم فى الـعمـل وما صـاحـبـهـا من تـدريـبـات تـدفع لـلـتـفكـيـر بـعـقـد ورشـات 

والدة جيل مسرحى.

للجمهور السعودى
مسرحية كويتية لـ«الكبار فقط» 

ـــــــركــــــــز خالل شــــــــهـــــــد ا
ـــــاضــــــيـــــ الــــــيـــــومــــــ ا
بــروفــات مــكـثــفــة لــفـريق

العمل.

فــهـد الــثـقـافى بــالـريـاض
وتـســتـمـر الــعـروض حـتى
ـــــقـــــبل وهى األربـــــعـــــاء ا

للكبار فقط. 

ضـــــمن بـــــرامـــــجـــــهـــــا فى
إجــازة مــنــتــصف الــســنــة
الــدراسـيــة قـدمت أمــانـة
مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة الـــــــريــــــاض
ـــســـرحـــيــــة الـــكـــويـــتـــيـــة ا
الــــــشــــــهــــــيــــــرة احلــــــاســــــة
الـــســـادســة  الـــتـى يــلـــعب
ــسـرح بـطــولــتـهــا جنـوم ا
والدراما الكويتية الفنان
عــــبــــدالـــــرحــــمن الـــــعــــقل
ـــســـلم وعـــبــــد الـــعـــزيـــز ا
وســــــــعـــــــود الــــــــشـــــــويــــــــعى
ومـشـعل الــشـايع وجـمـال
الـــشـــطى وأحـــمـــد إيــراج
ال وعــــــمـــــر وســــــعـــــيــــــد ا
الـيــعـقـوب وآخـرون ومن
إخـراج عـلى الـعلى وذلك
ـلك عـلى مـسـرح مـركـز ا

سلم عبدالعزيز ا

سرح التونسى يكرم درويش  ا
ويقدم «أحمر شفاه»

ــمــثل واخملــرج الــتــونــسى عالء الــدين يــعـــود ا
ـسـرح بـعـد غـيــاب سـنـوات لـيـقـدم أيـوب إلـى ا

من تأليفه وإخراجه «أحمر شفاه».
قــدم الـــعــمـل ثالث شــخـــصـــيــات هى الـــزوجــة
الـــغـــاضــبـــة الـــزوج الــغـــائب واالبـن الــضـــائع
والــــثالثــــة يــــعــــيــــشــــون حــــالـــة مـن الالتــــواصل

والهروب من مواجهة الذات واآلخر.
ــســرحــيــة الــشــاعــر الــراحل مــحــمــود تــكــرم ا
درويش من خـالل مـــقـــاطع شـــعــــريـــة بـــصـــوته

ضمن السياق الدرامى.  محمود درويش

الئم الئم. وهذا يعنى أوال كيفية تمييز النوع ا > تـعلم كيف تختار الشخص ا
عنى.. الشـخص الذى سيقدم ما يكـفى جلعل الدور ناجحا مـن األشخاص 

ولكن دون إزعاج.

سرحي جريدة كل ا
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ولد النبوى الشريف والبعثة. نوف حتتضن هذا األسبوع احتفالية اليوم الواحد بعنوان ا > قرية زاوية رازينه 

محمد محمود عبد الرازق

أبو نظارة.. موليير مصر
 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير
شـاهدين لـيعطـيهم ـمثـلون وخـاطب ا وحوله ا
ـــســـرحى وقـــدم لــهـم أفــراد فـــكـــرة عن الـــفن ا
الـــفــــرقـــة وطــــلب مـــنــــهم أن يـــتــــســـامــــحـــوا عن
الــهــفـوات بــاعــتــبـار أنــهــا الـتــجــربـة األولى ألول
فـرقة عربـية فى وادى الـنيل. وأعادت اخلـطبة
. وكـان سرور وحـماس ـمثـل الثـقة فى قـلوب ا
اجلـمـهـور فـى ذلك الـيـوم ال يـوصــفـان. وطـلـبـوا
إعـادة ثــلـثى مـنـاظـر الـفـودفــيل "وحـمـلـونى عـلى

األكتاف وبكيت ألول مرة من الفرح".
لـم يـــرض يـــعـــقـــوب أن تـــعـــتـــمـــد الـــفـــرقـــة عـــلى
تالميذه. وألف فرقـة ضمت العنصر النسائى.
فــقــد عـــثــر عــلى فــتــاتــ فــقـــيــرتــ تــمــكن من
تـعـلــيـمـهــمـا الـقـراءة فى شــهـر واحـد ومــرنـهـمـا
على الـتـمثـيل فأديـا أول األمـر أدواراً قصـيرة.
وســاعـدهـمـا عــلى الـنـجـاح شــبـاب نـضـر ووجه
جــمــيل وخــفــر نــادر. فــكــان لــظــهــورهــمــا عــلى
ـســرح أحـسن األثــر واسـتــقـبــلـهــمـا اجلــمـهـور ا

بالتشجيع والتأييد.
وكـــان إنــشــاء مـــســرح عــربـى مــجــازفـــة تــعــرض
ــتـزمــتـ ومـحــاربى الـبـدع. صــاحـبـهــا لـتـزمت ا
ومـــا أعــجــبـــهــا من بـــدعــة تــصـــرف الــنــاس عن
الــعـمـل الـصــالـح. ولـهــذا اعــتــبــر جنــاح يــعــقـوب
ة ألهل الرجعة. وقد ظل انتصارا لـلفن وهز
مــســرحه  –كـمــا يــقـول  –يـعــمل ســنـتــ عـرض
خاللـهـمـا اثـنـتـ وثالثـ تــمـثـيـلـيـة من تـألـيـفه
أساة ذات ـلهاة ذات الفـصل الواحد وا منها ا
الــــفـــصــــول اخلــــمــــســـة إلـى جـــانـب كــــثـــيــــر من

التمثيليات التى ترجمت عن الفرنسية.
وبعد مضى أربـعة أشهر عـلى تأسيس مسرحه
دعــاه اخلــديـــو لــيـــمــثل عـــلى مــســـرحه اخلــاص
بـالقـصر. فـمثل ثالث روايـات هى: "آنسـة على
ــــوضــــة" و "غـــــنــــدور مــــصـــــر" و"الــــضــــرتــــان". ا
وأعـجب اخلـديـو باألولى والـثـانـيـة. واسـتـدعاه

وقال له أمام وزرائه ورجال حاشيته
أنت مولييرنا وسيخلد اسمك.

ـلـهـاة الــثـالـثـة. وكـانت بـيـد أنه عـنـدمــا شـاهـد ا
عـن مـــــســـــاو تـــــعـــــدد الـــــزوجـــــات وأنـه ســـــبب
الــتـــصــدع األســرى بـل واجلــرائم الــتـى تــغــشى
األســـــرة حتــــول ســــرور اخلــــديــــو إلـى غــــضب

وأرسل يطلبه وقال له بلهجة تهكمية.
ســيــدى مــولــيــيـــر مــصــر. إذا كــانت كــلــيــتــاك ال
حتـــتــمـالن إرضــاء أكـــثــر مـن امــرأة فـال جتــعل

الغير يفعل مثلك.
ونــصــحه رجــال احلـــاشــيــة بــالــتـــخــلى عن هــذه
التـمثيلـية. فتـجنب أبو نظـارة غضبه وأسـقطها
من حــســابه. وكــانت لــفــتــات إســمـاعــيل عــامال
قــويـــا من عــوامـل جنــاح مــســرحـه. وكــان لــقب:
"مـولــيـيـر مــصـر" يـشــبه من قـريب  –كـمــا يـقـول
الـدكــتـور إبـراهـيم عـبـده فـى كـتـابـة: "الـصـحـفى

الثائر"  –براءة رتبة عالية.
ـسـرحـياتـه طلب وبـعـد أكـثـر من مـائـتى عـرض 
ــثل ثـالث قــطع فى حــفل مــنه إســمـــاعــيل أن 
ساهر بالقصر فنال إعجاب احلاضرين. غير
أن كـــبـــار رجـــال اجلـــالـــيـــة اإلجنـــلـــيـــزيـــة الـــذين
حـضـروا الـسـهـرة الحــظـوا الـسـخـريـة الالذعـة
الـتى أطـلـقـها عـلى جـون بـول فـأقنـعـوا اخلـديو
بــطــريق مــبــاشــر أو عن طــريق صــنـائــعــهم فى
الــقـــصـــر بــأن تـــمـــثــيـــلـــيــات يـــعـــقــوب تـــتـــضــمن
ـاءات خـفــيـة فــيـهـا خــطـر عـلى تـلــمـيـحــات وإ
نـــــظـــــام احلـــــكم. فـــــأمـــــر إســــمـــــاعـــــيل بـــــإغالق
مسرحه. وبدأ  –منذ ذلك العهد  –اضطهاده.

تــــوفى ألمه أربــــعــــة أطــــفــــال. فـــإذا مــــا دب فى
أحــشـــائــهـــا جــنــ نـــصــحـــتــهــا صـــديــقـــاتــهــا أن
تستجيـر بشيخ مسجد سيدى الشعرانى ففيه
من الـصفـات الـطـيـبة مـا يـقـربه إلى الـله. وكان
ائة عام فيه الشيخ رجال وقـورا شارف على ا

صالح وتقوى. قال لها:
إن ربـنــا سـيـبــارك ثـمــرة أحـشـائك وســتـرزقـ
بـولد.. وإن نـذرته للـدفاع عن اإلسالم فـلسوف

يعيش. 
ؤمن ليكون متواضعا. اكسيه من حسنات ا
وأقـــرهــا زوجـــهـــا عـــلى أن يـــهب ابـــنه لإلسالم
واعـــــتــــرض  –أول األمـــــر  –عـــــلى كـــــســـــائـه من
احلـسـنات واعـتـبر ذلك مـهـانة ال تـلـيق به وهو
الذى يـتمـتع باحلظـوة لدى الـبالط ويستـشيره

األمراء فى مسائلهم اخلاصة.
ويـذكر يعـقوب صـنوع فى مذكـراته أنه قد كتب
له أن يـعــيش لـيــؤدى رسـالــة مـقــدسـة أال وهى
ـســلـمـ مـكــافـحــة األبـاطــيل الـتى تــفـرق بــ ا
ــســيــحــيــ بــإظــهــار ســمــاحــة الــقــرآن الـذى وا
حـــفــــظه فى سـن مـــبـــكــــرة وحـــكـــمــــة اإلجنـــيل
. الءمـــة بــ قــلــوب الــفــريــقــ ولــيـــتــســنى له ا
وحــ بـــلغ الــثـــانــيــة عـــشــرة كــان يـــقــرأ الــتــوراة
بالعبرية واإلجنـيل باإلجنليزية ويفهمهما كما

يفهم القرآن تماما.
واكـتـشف والـده أنـه يـكتـب الـشـعر فـنـصـحه أن
يـــصـــوغ قـــصـــيـــدة فى مـــدح األمـــيـــر أحـــمـــد بن
مـحـمـد عـلى. ولـم يـصـدق األميـر أن صـبـيـا فى
الـثالثة عـشرة يسـتطيع أن يكـتب هذه األشعار
رغم أنـــهـــا  –كــــمـــا يـــقـــول يـــعـــقـــوب " –لـم تـــكن
جــــيـــدة". فــــطــــلب من والــــده أن يــــراه. وأرســـله
لتـلقى الـعلم فى أوربـا وعاد بـعد عـدة سنوات
إذ نــزل قـضـاء الـله عـلـى األمـيـر. وكـذلك تـوفى
والـــــــده وأصــــــبـح هـــــــو رب األســــــرة. اشـــــــتـــــــغل
بـــالـــتـــدريس فى مـــدرســـة حـــرة ثم ذاع صـــيـــته
فتنقل من قصـر إلى قصر لتعليم أبناء اخلديو
والـبـاشوات من صـبـيان وبـنـات اللـغـات والرسم
ــــوســــيــــقـى. ويــــذكــــر أنه أعـــــجب بــــاخلــــديــــو وا
إســمـــاعــيل قــبــيل تــولــيـه احلــكم فــقــد ظن أنه

دنية. سيكون علما على احلرية وا
وانـصــرف أبـو نــظـارة إلى تــألـيف الــتـمــثـيــلـيـات
بـــالـــلـــغـــة اإليــطـــالـــيـــة. فـــكــتـب ثالثـــا مـــنــهـــا عن
ــصــريــة لــقــيت جنــاحًــا كــبــيــرًا عــلى الــعــادات ا
سارح اإليطـالية فى الشـرق بل وفى إيطاليا ا
ـضى فيـما أهله له نفـسهـا. وحفـزه ذلك على ا
طــبـــعه. وعــقــد الــعــزم عــلـى أن يــقــيم مــســرحــا
مـصـريـا. وشـجـعه مـا يـبـديه اخلـديـو إسـماعـيل
ـسارح اإلفرجنية وفى مقدمتها من ترحيب با
األوبـرا اإليطـاليـة والـكومـيدى فـرانسـيز وهـما
مـــســـرحـــان بـــالـــقــاهـــرة. وفـى عــام  1869فـــكــر
. وكـان يــعـقــوب فى تـأســيس مـســرح لـلــوطـنــيـ
ذلك حـدثـا جديـدا. فـقـد ألّف فودفـيل قـصـيرة
تــتـخـلـهـا أشــعـار مـلـحــنـة تـلـحــيـنـا شـعــبـيـا. ومـثل
الـفــودفـيـل فى الـقــصـر أمــام بــاشـوات وبــكـوات
الــبالط اخلــديــو فـضــحــكـوا لــهــا من األعــمـاق
وشــــجــــعــــوه عــــلى أن يــــعــــرضــــهــــا فـى حــــديــــقـــة
سـرحها القائم فى األزبكية وكـانت مشهورة 

الهواء الطلق.
تـمكـن يعـقـوب من تـكـوين فـرقـة تـمـثـيـلـية خالل
أســبــوعــ مـن بــعض تالمــيــذه الــذين تــتــراوح
أعــمــارهم بـــ الــســادســة عــشــرة والــعــشــرين.
وتخصص واحد منهم فى تمثيل أدوار النساء.
وحـضـر احلـفــلـة األولى رجـال الـبالط والـوزارة
وأكثر من ثالثـة آالف مشاهـد ب أوربى مقيم
ــمـــثــلــ ووطــنـى أصــيل. ويـــذكــر يـــعــقـــوب أن ا
حـفظـوا أدوارهم لـكـنهم كـانـوا يـرتعـدون خـوفا
ـسـرح قــبل رفع الـســتـار. فـوقف عــلى خـشــبـة ا

سرح وعيد احلب ا

ـنـاسبـة عيـد احلب هذه األيـام قـرأت خبـرا طريـفا عن
ــسـرح فى كـوريـا اجلـنـوبـيـة ذا داللـة.. يـقـول اخلـبـر أن ا
الــدولـة وهـيــئـاتـهـا الــثـقـافـيــة واالجـتـمـاعــيـة فى كـوريـا
اجلــنـوبــيـة تــبـذل جـهــودا حـثــيـثـة الجــتـذاب اجلــمـهـور
ـسرحية بـعد العزوف الذى ـشاهدة ومتـابعة العروض ا
ا أشعـرها بـخطورة الحـظته الـدولة عـلى جماهـيرهـا 
هــذه الــظــاهـرة الــســلــبـيــة. الحــظـوا مــعى مــغــزى هـذا
اخلــبـر.. إن الـدولـة بـجاللــة قـدرهـا وبـجـمــيع هـيـئـاتـهـا
الـرسـمـيـة أدركت خـطـورة ظـاهـرة عـزوف اجلـمـاهيـر عن
ـسرح فـبدأت تـضع اخلطط والـبرامـج لتشـجيع ارتـياد ا
سـرح كمـا كانت هـذه اجلـماهـير وإعـادتهـا إلى حـظيـرة ا
وكـــان مـن ضــمـن مــا قـــررته الـــدولـــة لـــذلك أن تـــعـــقــد
مــهـرجـانــهـا لـلـمــسـرح حتت شـعــار احلب كـمـا قـررت أن
تـعرض األعـمال الـكالسيـكيـة والرومـانسـية الـتى حتقق
هـذا الهدف وهو هدف احلب فى مواجهة ظواهر العنف
واإلرهاب والتطرف واحلروب ولعلها بهذا الشعار تسهم
فـى حتــقـيـق الــتـفــاهـم والـتــســامح وتــأكــيــد قــيم احلق
واخلـيـر واجلـمـال إضـافـة إلى أن هـدفه األسـاسى لـيس
ــنـافـسـة بل أن يــكـون مـلـتـقى دولــيـا لـعـرض األعـمـال ا
ـسرحـية وتبـادل اخلبرات وتـدعيم الـعالقات اإلنسـانية ا
سرحية التى تعتبر أهم إجناز فنى مـن خالل الظاهرة ا
ابـتكره اجلنس البشرى منذ ظهوره على الكرة األرضية
هـرجان عـلى تعـمـيق التـبادل الـثقـافى ب كـمـا ساعـد ا
شـاركـة ويقـال إنه عـنـدما اسـتـضافت الـيـابان الـبـلـدان ا
ــهــرجــان عـام  1999ســاعــد عــلى انــتـعــاش صــنــاعـة ا

الثقافة على نحو كبير.
ا ـسرح  مـن هذا اخلبـر ندرك أهـمية أن تـهتم الـدولة با
ــنــا الـذى يــجــد فـيه وســيــلـة من لـه من أهـمــيــة فى عـا
وســائل حتــقـيـق الـتــقـدم والــرفـاهــيــة وحتـســ الـوضع
اإلنـسـانى وهو األمـر الذى نـحن فى أشـد احلاجـة إليه
ـســرح نـظـرة من ال ألنــنـا لألسف الــشـديـد نـنــظـر إلى ا
يـهـتم وال يدرك لـه قيـمة أو مـنـفعـة. إن دولـة مثل كـوريا
اجلـنـوبـيـة أدركت خـطـورة ظاهـرة عـزوف اجلـمـاهـير عن
ـسرح ورأت ضرورة أن تعيد اجلماهـير إليه بينما نحن ا
ــشـــكــلـــة وال نـــهــتم بـــدراســتـــهــا أو نـــعـــانى من نـــفس ا
معاجلتها وكل ما نفعله أن نسد اخلانة بإنتاج عدد من
ـسـرحـيـات ال يـراهـا اجلـمـهـور ذرا لـلـرمـاد فـى الـعـيون ا
مـثلون ـسرح بأن يـجمع ا سئـولون فى إدارة ا ويـكتـفى ا
طـلوب فـيـما بـيـنهم قـيمـة احلـد األدنى لعـدد التـذاكـر ا
الســتـمـرار الـعـرض بال جـمـهـور وحـتى يـنـتـهى أو يـدفن
ـسـرح أن جتذب الـعـرض كـمـا يقـال. أمـا إذا أرادت إدارة ا
بتذلة والساقطة سـرحيات ا اجلـماهير فهى تقدم لها ا
الـتى تدغدغ األحـاسيس الدنـيا للـجماهيـر بينـما كوريا
اجلـــنـــوبـــيـــة جتــذب اجلـــمـــاهـــيـــر بــتـــقـــد األعـــمــال

ية والرومانسية. الكالسيكية العا
يـا إدارة مسرح الدولة.. هـناك فن فى اإلدارة يسمى علم
الــتـسـويـق وهـذا هـو دوركم الــوحـيـد فــدعـوا مـكــاتـبـكم
ومــقـاعـدكم الــوثـيـرة واخـرجــوا لـتـســويق عـروضـكم فى
دارس الـنـقابـات والهـيئـات والتـجمـعات اجلـماهـيريـة وا
واجلـامعـات وقدموا لـهم األعمال احملـترمة الـتى حتترم

عقولهم حتى يحترموا عقولكم.

كافحة  عاش 
األباطيل التى

تفرق 
سلم ب ا
سيحي وا
وحاول
التأليف
ب  قلوبهم

 كتب ثالث
تمثيليات
مسرحية
باإليطالية
عن العادات
صرية ا

تــعــرض فــرقــة مــســرح الــفــكــر الــقــومى
اللـيبية مـسرحيـة "جنون مـؤقت" للكاتب

ى "يوج يونيسكو" قريبا .  العا
ـــســرحـــيــة وهـى من إخــراج تـــتــنـــاول ا

ــــغــــربـى" وتـــمــــثــــيل الــــفــــنــــان "ســــعـــد ا
الــفــنــانـ "مــيــلــود الـعــمــرونى" و"هــبـة
الــصـــويــعى" بــأســلــوب فـــكــاهى يــنــقــد
ظاهـرة التفـكك االجتـماعى وتأثـيرها
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ـمـثلـ مكـونـة من اآلالف من خالل حث لذلك ـكـنك ابتـكـار قائـمة من ا  <
تـفـرج من الـنوع لـذلك فإنه ـمثل الـذى يخـاطب ا ـفيـد لو كـان ا فـإنه من ا

تفرج من النوع الدافئ احلميم. مثل الذى يخاطب ا فيد لو كان ا من ا

سرحي جريدة كل ا
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اضى وفدًا من دولة منغوليا للتعرف على أنشطة القصة. > قصر ثقافة الشرفا للحرف البيئية استقبل األسبوع ا

أشرف الديب

شاركة فى مهرجان اجلمعيات الثقافية ا تتنافس على ا 20 عرضا مسرحيً

شاهدة أنهت أعمالها هذا األسبوع جلنة ا

"جمعـية أنصـار التمثـيل والسيـنما" عرض
"الــبـالغــة" تــألــيـف مــحــمــد ســـعــيــد رشــاد
إخــراج عـــمــرو حــسـن "جــمـــعــيــة الـــتــنـــمــيــة
بـاإلسمـاعـيـلـيـة". عـرض "العـمـا والـعـصـايا"
تــألــيـف رجب ســلــيم إخـــراج مــحــمــود أبــو
ـــيت غـــمــر" ـــواهب  الـــغــيـط "جـــمــعـــيـــة ا
عـرض "تــوتـة فى احلـدوته" تــألـيف حـسن
أبـــــــو الــــــعـال إخــــــراج صـــــــفــــــاء الــــــشـــــــريف
"اجلـمـعـيـة اخلـيــريـة بـبـنى سـويف" عـرض
"اجملـاذيب" تــألـيف مــحـمـد عــنـانى إخـراج
وجــدى مـــحــمــد كـــمــال "جــمـــعــيـــة مــوظــفى
ــــــاذا هـــــــذا" تــــــألـــــــيف الـــــــدولــــــة" عـــــــرض "
مــصـطــفى ســعــد إخـراج إبــراهــيم الــشـيخ
"جمعية أنـصار التمثيل" عرض "اتن فى
احلالوة" تـألـيف أم بـكـير إخـراج أحـمد
يـــوسف "جــمـــعــيـــة زوتس لـــلــفـــنــون" عــرض
"اطــبــخى يــا جــاريــة شــيــكــا بــيــكــا" إخـراج
يـاسر عـطـية "جـمعـيـة رواد ثقـافـة الفـيوم"
عـرض "ســلـطـنــة الـبـهــلـوان" إخـراج مــحـمـد
شــاكـــر "جــمــعــيــة قــصـــر ثــقــافــة الــفــيــوم"..
ـسـرح ــهـرجــان  وسـوف تــقـام فــعـالــيـات ا

اجمللس القومى للشباب والرياضة.
وسـوف تـقـام نـدوة بـعـد كل عـرض يـديـرها
مـؤمن خـلــيـفـة ويـشـارك فـيــهـا الـنـقـاد عـبـد
الـغـنى داود د. عـمـرو دوارة بـيـنـمـا تكـونت
ـــهـــرجـــان مـن د. مـــحـــمــد جلـــنـــة حتـــكـــيم ا
شـــــيــــــحــــــة.. د. عـــــايــــــدة عـالم ود. فـــــوزى
الـسعدنى وعبـد الرحمن الشـافعى والناقد

محمد الروبى.

بــدران إخـراج عـصــام رمـضــان "اجلـمــعـيـة
ـــســرح". وعـــرض "قــابل ـــصــريـــة لــهــواة ا ا
لـــلــــكـــســــر" تــــألـــيف أحــــمــــد نـــبــــيل إخـــراج
ـصريـة لهواة إسـماعيل الـسيـد "اجلمـعية ا
سـرح" وعـرض "حتسس حـذاءك" تـأليف ا
وإخـراج مـحــمـد جـبــر "جـمـعــيـة رع األدبـيـة

والفنية".
عــرض "أكـــتــوبــر" تــألــيف مــحــسن يــوسف
إخراج مـحمود حـس "جمـعيـة هواة الفن"
عـــرض "عـــالم كـــورة كــورة" تـــألـــيف جـــمــال
ــــقــــصـــود إخــــراج أحــــمـــد يــــوسف عــــبـــد ا
اجلـمل "جـمـعــيـة زوتس لـلـفـنــان اجلـمـيـلـة"
عــرض "اخلـروج عـن الـنص" تــألـيف خــالـد
حـــمـــدان إخــراج أحـــمـــد هـــانى "جـــمـــعـــيــة
شــئـــون الــبــيـــئــة" عــرض "تــيـــاتــرو صــاحب
الـــســعــادة" كــوالج إخــراج ســعــاد الــقــاضى

واهب". رعاية ا
ـلــكـة الــكـتع" بــطـولــة مـاهـر زكى عـرض "
وهــيـام مـحـمـود د. إكــرامى وزيـرى. تـألـيف
فـــتـــحـى اجلـــنـــدى إخـــراج مـــحـــمـــد يـــســرى

"اجلمعية العربية للفنون واإلعالم".
كـمـا تـابــعت الـلـجـنـة عـرض "مـطـعم الـقـردة
احلـيـة" جلـونـكـور ديـلـمـاك وإخـراج مـحـمـد
ــصـــريــة الحتــادات حــفـــظى "لــلـــجــمــعـــيــة ا

الطالب".
وعـــرض "أخــبـط دمــاغك فـى احلــيط" عن
هندس" تأليف على الحظ وا مسرحيـة "ا
ســالم إخـــراج إبـــراهــيـم جــمـــال "جـــمــعـــيــة
الــــثــــقــــافـــة اجلــــديــــدة" وعـــرض "أنـت حـــر"
تــألـــيـف لـــيـــنــ الـــرمـــلـى وإخـــراج أشــرف

حسن "جمعية ثقافة إطسا".
وعـــرض "بــاى بــاى يــا عــرب" تــألــيف نــبــيل

صــابــر ومى عــبــد الــرازق ومــحــمـد عــلى
وجـهاد ومـحمـد بـكر. تـأليف يـاسر عالم
وإخـــراج خـــالـــد الـــعـــيــــســـوى "اجلـــمـــعـــيـــة
ـــســــرح" عـــرض "فـــول ــــصـــريـــة لــــهـــواة ا ا
بـالـبـيض" بـطـولـة حـمـدى الـسـيـد ومـجدى
عبـد احلمـيـد أميـمة الـشـال ومحـمد آدم.
تــألــيف عــبـــد الــفــتــاح الــبـــلــتــاجى إخــراج
فــــتــــحى الــــكــــوفى. "جــــمــــعــــيــــة الــــثــــقــــافـــة

اجلديدة".
عـرض "أجـيــوس" بـطـولـة وســام الـبـاجـورى
وخــــالــــد يـــوسـف ونـــرمــــ طــــارق تـــألــــيف
أســـامـــة نــور الـــدين. إخـــراج نـــور عـــفــيـــفى
"جــمــعــيــة األدبـاء" "بــيت مـن حلم" بــطــولـة
ــنــصف وريــهــام ســامى آيــة رانــيــا عــبــد ا
خـــــمــــيـس إســــراء عـــــلى تـــــألــــيـف يــــوسف
إدريس إخراج يـسـرا الـشـرقاوى "جـمـعـية

ــــتــــقــــدمــــة جلــــنــــة مــــشــــاهــــدة الــــعــــروض ا
للمشاركة فى مهرجان اجلمعيات الثقافية
شـــاهـــدت ٢٠ عــرضًـــا وتـــعـــلن خـالل أيــام
أسـمـاء الـعـروض الــسـبـعـة الـتـى سـتـتـنـافس

هرجان. على جوائز ا
الـلجنة الـتى تكونت من النـقاد عبد الرازق
حــســـ أحـــمـــد عـــبـــد الـــرازق أبـــو الـــعال
مـــحــمـــد زهــدى شــاهـــدت الــعـــروض عــلى
ستوى مـسرح نقابـة التجاريـ وأشادت 

تقدمة للمهرجان. عدد من العروض ا
ـهـرجـان قـال لـ مـحـمـد كـشـيك أمـ عـام ا
ــــهــــرجــــان الــــذى تــــبـــدأ "مــــســــرحــــنــــا" إن ا
فــعــالــيـاته فـى ٢٠ مـارس الــقــادم وتـســتــمـر
حـــتى ٢٧ من الــشـــهــر نـــفــسه ســـيــكــرم فى
دورته هــــذا الـــعـــام الـــنـــجـــوم ســـوسن بـــدر

صالح عبد الله وإنعام محمد على.
ضــمن الـعــروض الـتـى تـقــدمت لـلــمـشــاركـة

هرجان..  فى ا
"أرض ال تـنبت الـزهـور" بطـولـة كرم أحـمد
ــان الــعـــوال ومــحــمــد ــيـــرى وإ ــدوح ا و

أم ومحمد مديح ورغدة السباعى.
تــــألـــــيف مـــــحــــمـــــود ديــــاب وإخـــــراج عــــادل
دوريش جلـمـعـية أبـنـاء الـدقـهـلـيـة بـاجلـيزة
"وجـهًا لـوجه" بطـولـة صفـاء يوسف وخـالد
أيـــوب ومـــنـــار مـــصـــطـــفـى وهـــانى الـــســـيـــد
تأليف سميـر سرحان إخراج خالد أيوب.
إنتـاج اجلمعـية بنـى سويف "فنـجان شاى"
ـون نصـحى بـطـولـة سـمـاح عـبـد الـعـال ور

ويسرا الشرقاوى. عن "سوء تفاهم".
تـــألـــيف ألـــبـــيـــر كـــامى إخـــراج مـــصـــطـــفى
ـواهـب بـشـبـرا" عرض يـحـيى. "جـمـعـيـة ا
ن "مـــاحــــدش فـــاهـم حـــاجــــة" بـــطــــولـــة أ

عبد الرحمن الشافعىد. عايدة عالم 

 «أخبط دماغك
فى احليط»
ضمن عروض
هرجان ا

دينة».. عرض للمرة الثالثة على مسرح كلية التجارة «حرية ا
لـلمـرة الثـالـثة فى الـعـام الدراسى نـفسه
ــديـنـة" عـلى تــعـرض مـسـرحــيـة "حـريـة ا
مـســرح كـلـيــة الـتــجـارة جـامــعـة الــقـاهـرة
ــــبـــــادرة من رعـــــايـــــة الــــشـــــبــــاب وذلـك 
بالـكـليـة تقـديرًا لـلمـجـهود الـكبـير الـلذى

شاركون بالعرض. بذله الطالب ا
ـسـرحيـة تـأليف بـراين فـرايل إخراج ا
الـطالب أحـمد سامى والـعرض حصل
ركز الـثانى فى مهرجـان جامعة عـلى ا
ـــســرحى لــعـــروض الــفــصل الـــقــاهــرة ا
الــــواحـــــد كــــمــــا حـــــصل بــــطـــــله أحــــمــــد
ثل أول الـشاذلى عـلى جائـزة أحسن 
ــســرحــيــة تــمـثــيل ــهــرجــان نـفــسه ا حازم الصوافبــا

ياسـر فيـصل أحمد عـبد الـرجا كر
عــفــيــفـى عــلى ربــيع مـــحــمــد أســامــة
جنـالء فــــــوزى والــــــتـى حــــــصــــــلـت عــــــلى
اجلــائـزة الـثــانـيــة فى الـتـمــثـيل فــتـيـات
ـــــســــئــــولــــون عـن نــــشــــاط وقــــد أبــــدى ا
د عرض ـسرح بـالكـليـة استـعدادهـم  ا

سرحية لليال أخرى. ا
ـسرح بكلـية التـجارة يقـوم حاليا فريق ا
بـــالــتـــحـــضـــيـــر لـــعـــمل مـــســـرحى جـــديــد
للـمشاركة فى فـعاليـات مهرجـان جامعة

سرحى السنوى. القاهرة ا

دينة مسرحية حرية ا

محسنة توفيق تعود للمسرح مع سيدة الفجر
بـعــد انـقــطـاع دام ٢٠ عـامــا تـعـود الــفـنــانـة مـحــسـنـة
تــوفـــيق لــلـــمــســرح بـــطــلـــة لــعــرض "ســـيــدة الـــفــجــر"
لــلـمــخـرج عـمــرو قـابــيل والـذى بــدأت بـروفــاته هـذا

األسبوع على مسرح السالم.
تـدور فـكــرة الـعــرض حـول قــصـة حب إنــسـانــيـة فى

إطار فلسفى.
"سـيـدة الـفـجر" بـطـولـة: أحـمد سالمـة أحـمـد فؤاد

ســلــيم عــايــدة فــهــمى ســلــوى مــحــمــد عـلـى دالــيـا
إبــراهـيم مــوسـيـقى.. بــاهـر احلـريــرى ديـكـور.. د.
مــــــحــــــمــــــود ســـــامـى إضــــــاءة.. شــــــريف الــــــبــــــرُعى
اســـتــــعـــراضــــات.. تـــامـــر فــــتـــحى تــــألـــيف الــــكـــاتب

األسبانى اليخاندرو كاسوال.

مرام حسن محسنة توفيق

يسرى اجلندى ودياب..
سرحى اجلديد جلامعة بنها وسم ا  فى ا
سرحى وسـمهـا ا بدأت كلـيات جـامعة بـنهـا االستـعداد 
اجلـــديـــد فــــفى كــــلـــيــــة اآلداب بـــدأت بــــروفـــات عـــرض
"احملـاكـمـة" تألـيف يـسـرى اجلنـدى إخـراج مـحمـد عـبد
ـــنـــعم والـــنص يـــتــنـــاول حـــادثــة دنـــشـــواى عــام ١٩٠٦ ا

وبـطـولة فـريق الـتـمـثيل بـكـلـية
آداب بنها.

وفى كــــلـــيــــة الـــتــــجـــارة يــــقـــدم
فــــــريـــــقــــــهـــــا "أرض ال تـــــنــــــبت
الـــزهـــور" لــــلـــكـــاتـب مـــحـــمـــود
ديــــــــاب إخـــــــــراج مــــــــحــــــــمــــــــد
بـــحــــيــــرى.. ويــــتــــنـــاول الــــنص
األرض الــتى تـروى بــالـدم وال
ــســرحــيـة تــنــبت الــزهـور.. وا
بطـولة محـمد حـلمى مـحمد
إبراهيم رضوى الدسوقى.
بــيــنــمــا تــقــدم كــلــيــة الــتــربــيـة

"عـلى الـزيــبق" تـألـيف يــسـرى اجلـنــدى وإخـراج أسـامـة
شفيق.

ـقاول" تألـيف د. عبد ا أما كلـية الطب.. فـتقدم نص "ا
لـعزيـز حمـودة إخراج مـحمـد بـحيـرى وموسـيقى خـالد
جــودة.. والـنص يـتـنـاول قــضـايـا الـفـســاد وتـشـارك كـلـيـة
" والـعــروض يـتم ـســرحـيــة "أوديب والـقــرابـ احلـقــوق 
ـهــا خالل الـنــصف األول من  أبــريل الـقــادم عـلى تـقــد
دينـة طوخ بـدالً من مسرح مـسرح الشـباب والـرياضـة 
قـــصـــر ثـــقــافـــة بـــنــهـــا الـــذى كــان يـــقـــام عــلـــيه الـــنـــشــاط

سرحى لفترة طويلة. ا

 خالد جودة

وحيد أم

> البــد أن يــكــون مـعك بــعض األصــدقــاء الـذين يــشــكـلــون «أســاسـا»
ـكان الذى تريدهم أن . ارسم خطا بالـطباشير فى ا تفـرج جـمهور ا
يجلسوا أو يقفوا فيه لكى يكون لديك صف أمامى مالصق للحدث. 28
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سرحي جريدة كل ا

ركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة. > قصر ثقافة الشرقية يشهد حاليا معرض اخلط العربى للفنان د. أحمد األبحر رئيس اإلدارة ا
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لهاة نـرى صراعا ب الـشخصيـات من اجلنس أو ب والذهنيـة. وفى ا
الفرد واجملتمع.

أما عن "الرأفـة والرعب" و"األفق واخلـوف" وهذه عبـارة أرسطو الـشهيرة
لهاة ضحكة فى ا ادة ا أساة عـن الصراع وجوهر ا فهما يصدران فى ا
ــاط الـصـراع ــصـدر نــفـسه. والــصـراع الــظـاهــرى هـو أول أ يــأتـيــنـا من ا
ـفـجع هـو ـة فـالــصـراع ا ـسـرحــيـات الـيـونـانــيـة الـقـد ويـظـهـر جــلـيـا فى ا
صــراع خـارجـى وهـو دومــا صـراع اإلنــسـان مـع الـقــوى اخلـارجــة كـمــا هـو
احلـال بـ أورست وربـات الـعـذاب أو بـ إنـسـان وإنـسـان كـمـا هـو احلـال
نون وكليمنسـترا. أما الصراع الداخلى وهو يـستحيل علينا أن ب أجـا
سرحية نتبينه فى أخلص صورة فالـعمق أو الداخلية هو من خصائص ا

ة. سرحية القد احلديثة بالقياس إلى ا
ـلــهـاة يــكـون أهم مــصـادر الــضـحك هــو هـذا الــتـعــارض بـ فـرد أو وفى ا
ـلهاة ال تعتمد دائـما على األمور الشاذة أو حرفـة وب اجملتمع على أن ا
غـيــر الــعــاديـة وبــاألحــرى فــهى الــصـراع بــ الــذكــر واألنـثـى أمـا فى رأى
ـلـهاة الـصـحـيـحة تـتـطـلب حـالـة معـيـنـة من أحـوال اجملـتمع "مـيـردث" فـإن ا
يتساوى فـيها الرجـال والنساء ومن ثم يـكون الضحك نـاشئا عن الصدام

ب أمزجة الذكور وأمزجة النساء.
أسـاة يتحـدث عن الرأفة والـرعب موضحًا وفى الفصل اخلـاص بروح ا
ـأسـاة هو إثـارة الرأفـة والرعب. ومـوضوع أن أرسطـو قد قـرر أن هدف ا
ـأســاة هـو دائــمـا الــشـقــاء الـذى يــعـرض لــلـتــعـاســة والـعــذاب اجلـســمـانى ا
ـة أيـضًـا إن ثـمـة دائـمـا شـيئـا عـبـوسـا وذا هـيـبـة يـغشى والـذهـنى ولـلـجر

أساة. أرفع آيات فن ا
أسـاة فيـقول أرسـطو "وإن أمـا عن نظـرية "الـتطـهيـر" التى تـهدف إلـيهـا ا
ـأســاة تـقـوم بــإثـارة مـشــاعـر الـرأفــة واخلـوف فـإنــهـا حتـدث فــيـنـا كـانت ا
الـتـطـهـير مـن هاتـ الـعـاطـفـتـ والـعـواطف الـشـبـيـهة. عـلى أنـه فى بـداية
عـصر الـنـهضـة ذهب "دوبرتـللى" إلى أن الـفـيلـسوف الـيونـانى أرسطـو كان
رعبة وهذا ما يساعدنا ـآسى نتعود على األمور ا شاهدة ا يقصد أننا 

لىء باألشواك. على السير فى طريق احلياة ا
ـــأســـاة" يــرى أرســـطـــو أن الـــبـــطل هـــو شـــخـص ال هــو وعن "الـــبـــطل فـى ا
بالـفاضل الفـضيلة كـلها وال بـالصادق الصـدق كله وليس بـاجملرم العريق
فى اإلجرام لـكنه يـسقط بـسبب الـضعف اإلنـسانى ومـعنى هـذا أن بطل
أساة يجب  –فى رأى أرسطو  –أن يـكون ذا سجايـا نبيلـة غير أن به ما ا

يجعله يخطئ إما بسبب جهله وإما بسبب األهواء اإلنسانية.
آسى فى أنـها الهى تـختـلف عن ا لـهاة يـذكر أن ا وفى البـاب اخلاص بـا
ــذهب الــواقــعى ال بــطل لـــهــا فى كــثــيـــر من األحــيــان وأنــهـــا تــنــتــمى إلـى ا
ويترتب على هذا أال تـكون شاعرية. ولم يكن ميسورا  –بسبب هذا  –أن
ــاط تــتــدخل الـــقــوى اخلــارقــة لــلــطــبــيــعـــة بــأى صــورة من صــورهــا فى أ
لـهـاة هى فى اجلـمـلـة هيـئـة مـغـالـية فى مـنـطـقـها أو الهى إذ إن هـيـئـة ا ا
مـغـزاهـا الـعـاطـفى إذ ال تـتـسع لـلـتـطـويـعـات الـربـانـيـة أو األهـواء الـروحـيـة
ــــرح يـــنـــشــــأ فـــيـــهــــا من الــــصالت الـــقــــائـــمـــة بــــ عـــدد من اجلـــلـــيــــلـــة وا
ــولـد الـشــخـصــيــات. والـنــقص الـذى جنــده فى الــسـجــايـا اخلــلــقـيــة هـو ا
ـوضــوعــات وأكــثــرهـا اخلـصـب لـلــضــحك فــالــنــقص الــعـقــلى هــو أيــســر ا
لهـاة وقد يـكون هذا الـنقص رذيلـة أو ال يكون إال أنه ال مالئـمة لكـاتب ا
بـد أن يكـون حـمـاقـة من احلـماقـات فـالـزهـو واخلـيالء لألحـمق هى مادة
ــلـهــاة كــمــا أن عــدم الــتــنــاسب الــذهـنـى يـعــد من أولـى لـلــمــلــهــاة ولــكــاتب ا
ــصـــادر ســواء كـــان فى عـــقل واحـــد (صــراع داخـــلى) أو بـــ شــخـــصــ ا
ـوقف هو األسـاس الـذى تـقوم (صـراع خارجـى). والضـحك الـنـاشئ عن ا
علـيه عقـدة أى ملهـاة. على أن الـشخـصية الـتى تعـتمد فى إضـحاكـنا على
الــشـكل اجلــسـمــانى أو الــنـقص الــذهـنى ال تــظـهــر مـنــفــردة بل فى مـوقف
لهاة والـضحك كذلك هـناك الضحك ا يولـد ا وسط أشخاص آخـرين 
ـاثلـة للـموقف. الـنـاشئ عن الكالم وهـو أحد أنـواع الـفكـاهة وله أهـميـة 
ـاط وهى ـؤلف أنـهـا خـمـسـة أ ـلـهـاة يـذكـر ا ــاط ا وعـنـد احلـديث عن أ
ـهـزلـة/ الـفارس  – مـلـهـاة الـفـكـاهة  – مـلـهـاة شـكـسـبيـر الـرومـانـسـية – "ا

ملهاة الدسيسة  – ملهاة السلوك).
فـجعة وهى تـلك الروايات ؤلـف للملـهاة ا والبـاب الرابع واألخيـر أفرده ا
ــضــحــكــة فـى األمـور ــؤلف عــنــصــرا مـن الــعـنــاصــر ا الــتى يــدخل فــيــهــا ا
ـفـجع ـفــجـعـة وهى إمـا تــسـتـخـدم بــوصـفـهـا عـنــصـرا مـبـايــنـا لـلـعـنــصـر ا ا
وحسب أو بـقصـد أن تثـير شـيئًـا من الضـحك أو أن مشـاهدهـا الضـاحكة
ــنــتــظم تــســيــر فى مــوازاة مع ــوضــوع ا والــتى يــربط بــيــنــهــا خــيــوط من ا

وضوع األصلى. ا

سرحية وعن اصـطالح "وحدة الطابع" يقول إنـها الوحدة اجلوهـرية فى ا
وضـوع إال أنـها تـهـتم اهـتمـاما  – أو فن الـدراما  – وهى تـرتبط بـوحـدة ا

خاصا باألثر الذى يتركه موضوع الرواية بأجمعه فى اجلمهور.
سـرحية" يـذكر بعض وفى الـفصل الرابع حتت عـنوان "كـيف نحكم عـلى ا
ــسـرحـيـة وفى مــقـدمـتـهــا أوال: قـلـة عـدد الـصــعـوبـات الـتى تــواجه نـاقـد ا
ـثـلـيه أو الـقـراء الـذين تـتـوافـر لـديـهم قـوة الـتـخـيل لـلـمـسـرح ومـنـاظـره و
الـذين مرنـوا أنـفسـهم عـلى اكتـساب تـلك الـقوة أمـا الـصعـوبة الـثـانيـة فهى
سرح كـان يتغيـر على الدوام فى شـكله وأجهزته وأن عـددا كبيرا من أن ا
ـثال بـعيـنه أو حتى فـرقة سـرحـي يـتوخـون فيـمـا يكـتبـون إما  الـكتـاب ا
ـسرح كـذلك فـهو  – مسـئول  – عن صـعوبـة كـبـيرة لهـا لـونهـا اخلـاص. وا
ــســرحــيـات أخــرى تــتـمــثل فـى عــدم وجـود اخلـط الـقــاطع الــفــاصل بــ ا
الــكالســـيــكــيــة والـــرومــانــســـيــة وعن األســلـــوب يــقــول "إنه الـــوســيط الــذى
وضـوع بأكـمـله والشـخصـيات يـستـخـدمه الكـاتب فى كتـابـة مسـرحيـته فـا
ــكن تـصــورهـا إال بــالـلــغـة وهى لــيـست لــغـة احلـيــاة الـواقــعـيـة جـمــيـعـا ال 
ـســرح الــتى اخــتــفت إذ اتــضح أنــهـا لــغــة مــتـكــلــفــة وعــلـيه ولــيــست لــغــة ا
ـــضــغــوط.. احلـــوار اخملــتــصــر ــســـرحى الــطـــيب هــو احلــوار ا فــاحلــوار ا
سرحى ليس لديه من الـوقت إال حلظات معدودة الـتجريدى إذ الكـاتب ا
ولهذا فواجبه أن يقتـصد فى استعمال الكالم وأال يسرف فى استخدامه
ـعنى أنه الـثـمرة هـارة الـفنـيـة  عـلى أن يـكون حـواره قـائمـا عـلى الـذوق وا
الــتى يــقـدمــهــا إلــيـنــا بــعــد طـول الــتــروى. وفى الــفـصل اخلــامس يــتــحـدث
ـلـهاة ـأسـاة وا سـرحـيـة فـيـقـول إنـهـا صـورتـان وهـمـا ا ـؤلف عـن صـور ا ا
وهمـا الـنوعـان الـرئيـسـيـان اللـذان تـنضـوى حتـتهـمـا أشكـال وصـور أخرى
ـهـزلـة ـأسـاة أمــا ا ـيـلــودرامـيـة هى مــسـرحـيـة شــعـبـيــة تـنـضــوى حتت ا فــا
ــكن  –كــمــا يــقـول  –أن نــصــنف صــور ــلــهــاة وهــكـذا  فــتــنــضــوى حتت ا
ـهزلة). ـلهاة وا ـيلـودرامية وا أساة وا سرحـية إلى أربعـة أشكـال هى (ا ا
ومـنـذ أقدم الـعـصـور يعـرف الـنـاس أن نقـطـتـ أساسـيـتـ تمـيـزان الـفرق
ــلــهــاة فــاألولى تــعــالج مــوضــوعــات اخلــصــومــة والــشــقــاء ــأســاة وا بــ ا
وتـســتــعـمل لــهــذا الـغــرض الــشـخــصـيــات الــعـظــيــمـة أمــا الــثـانــيـة فــتــعـالج
مــوضـــوعــات اجلــذل والــبــسط أو مــا يــطــلـق عــلــيه الــعــامــة (الــزقــطــطــة!)
وتسـتعمل فيها شخـصيات أكثر اتضاعا. أمـا عن الصراع فيقرر أنه النبع
ـأسـاة نـرى عـلى الـدوام صـراعـا بـ ـسـرحـيـة فـفى ا الـذى تـصـدر عـنه ا
ــاديـة ــاديــة بــعــضـهــا الــبــعض أو الــذهـنــيــة بــعــضـهــا الــبــعض أو ا الــقـوى ا

صالح عطية

ة سرحية من اليونان القد ا
حتى العصر احلديث

سرحية اسم الكتاب: علم ا
تأليف: أالرديس نيكول
ترجمة: درينى خشبة
الناشر: دار سعاد الصباح

يعد كتاب "نظريـة الدراما "الذى ترجمه درينى خشبة عن مؤلفه االرديس
ـسرحيـة فى معظم سـرحيـة" كتابـاً عمدة فى تـدريس مادة ا نيكـول "علم ا
سرحي أما مؤلفه فتولى راجع الهامـة للنقاد ا اجلامعات كما أنه من ا
ــســرحـيــة فى جــامـعــة يــيل لـفــتــرة طـويــلــة. والـكــتـاب 375 كــرسى أســتـاذ ا
ـتـوسط) يـحتـوى عـلى أربـعـة أبـواب رئـيسـيـة مـقـسـمة صـفـحـة من الـقـطع ا
ـسـرحــيـة" وفـصـوله إلى فــصـول وعـنــاوين فـرعـيـة. فــالـبـاب األول: "عــلم ا
سرحية  –كيف نحكم على ـسرحية  – التقاليـد واالصطالحات ا معنى ا
ـأساة" وفصـوله الروح أسـاة. أما الـباب الـثانى: "ا سـرحية  – صـورة ا ا
ــأســاة  – األســلــوب  –الــبــطل فى ــأســاة  – روح ا ى الــشــامل  فى ا الــعــا
ـلـهـاة". وفصـولـه الروح ـأسـاة. والـبـاب الـثـالث: "ا ـاط من ا ـأساة  – أ ا
ـلـهـاة. الـبـاب الـرابع ـاط ا ـلـهـاة  –أ ـلـهـاة  – روح ا ى الـشـامل فى ا الـعـا
ـفجـعة" فـيحـتـوى على عـناويـن منـها: نـظرات ـلهـاة ا ـعـنون بـ: "ا واألخـير ا
س حاجة لهاة العاطفـية. يقول درينى خشبة إنه  فجعة  –وا لهـاة ا فى ا
ـثــقف الـعـادى إلى كـتـاب يــتـحـدث فـيه أحـد ـمـثل والــنـاقـد واخملـرج بل وا ا
ـسـرحـيـة فـكـان هـذا الـكتـاب لـلـعـالمة أالرديـس نـيـكول أسـاطـ الـفـنـون ا

سرحية فى العالم فى العصر احلديث. أكبر مؤرخ لعلم ا
ـســرحـيــة شـغل ــؤلف إن عـلـم ا ــسـرحــيـة" يــقـول ا فى الــبـاب األول "عــلم ا
أذهــان الــكــثــيــرين من الــنــقــاد والــفالســفــة فى عــالـم األدب مــنــذ الــيــونـان
ــســرحـــيــة هى أعــذب طــرز ــة حـــتى الــعــصــر احلـــديث وذلك ألن ا الــقــد
اآلداب جمـيـعا وأعـصاهـا عـلى الفـهم فهى وثـيـقة الـصلـة بـكل ما فى دنـيا
ــا فــيه ــســرح من مــادة كــمــا تــعــتــمــد عــلى كل مــا يــشــمــله هــذا الــعــالم  ا
جمـاهـيـره فـبوسـعـهـا أن تتـوجه بـاخلـطـاب فى نطـاق شـاسع وبـصـور شتى
وإلى شـعـوب مــتـبــاعـدة فى الـتــاريخ كـمــا أن بـإمــكـانـهــا الـهـبــوط إلى أسـفل
أعـــمـــاق الـــتـــهـــريـج والـــشـــعـــوذة. ومع هـــذا فـــهـى تـــســـمـــو إلى ذرى اإللـــهـــام
الــشــاعـرى حــيث تــنــفــرد بــوصــفــهـا أمــتع الــثــمــرات الــتى أنــتــجــهـا الــذهن
ــورد األســـاسـى الـــذى تــســـتـــقى مـــنـه جـــمــيـع الـــدراســات الـــبـــشـــرى. أمـــا ا
سـرحيـة فهو كـتاب "الشـعر" ألرسطـو والذى مازالت عناصـرها للـصورة ا
األجــيـــال تــتـــداوله حــتـى اآلن. وعن إســخـــلــيـــوس يــقـــول إنه أرسى األسس
الرئـيسيـة للمـأساة قبل أرسطـو بحوالى قـرن ونصف وقدم حـوالى سبع
مـسـرحـيـة لم يـصلـنـا مـنـها إال سـبع. ثم يـتـبـعه سـوفـوكلـيس الـذى كـان أكـثر
نـضـجـا وجتانـسـا فـنيـا. ثم يـتـبـعهم يـوربـيـدس األكثـر إنـسـانيـة وأقل صـبـغة
ــأســاة مـن الــســمــاوات إلـى مــســتـــويــات احلــيــاة ديــنــيـــة وهــو الــذى أنـــزل ا

العادية.
ـرتبـة بالنـسبة ـأساة وكانت أدنى فى ا وا من ا لـهاة فكـانت أبطـأ  أما ا
ــلـهـاة إلى أقـسـام ثالثـة ـؤرخــون عـلى تـقـسـيم ا لــلـذهن األثـيـنى وإن درج ا
ـة كانـت تتـمـثل فى أرستـوفـانيس لـهـاة القـد قد ووسـيط وحـديث.. فـا
ـاط واحلــوادث غـيـر ـبــالـغـة الــسـيـاســيـة كــمـا تـهــتم بـاأل وكــانت تـتــسم بـا
لهاة االجتماعية مكان غالى فيها وفى الـعهد الوسيط حلت ا الواقعية وا
ـلهاة الـسلوكـية والتى اكـتسبت ة أما احلـديثة مـنهـا فكانت ا لـهاة القـد ا
ــلــهــاة مــزدهـرة حــتى أهم خــصــائــصــهــا عـلـى يــد "مـيــنــانــدر". وقــد ظــلت ا

أساة بعد ذلك. أواسط القرن الثالث ق.م ثم خبت كما تالشت ا
ــســرحــيـة" يــعــرف مــعــنى الــدرامـا الــتى هى وفى الــفــصل الـثــانى "مــعــنى ا
ــسـرحـيـة من خالل بـعض الــنـظـريـات الـتى حتـاول اإلمـسـاك جـوهـر فن ا
بهـذا الـفن مـنهـا "نـظريـة احملـاكـاة" أول النـظـريات وأكـثـرهـا شيـوعـا والتى
ـسـرحـيـة نـسـخـة من احلـيـاة مـرآة يُـعـبـر عـنـهـا "شـيـشـيـرون" بـقــوله إن : "ا
للـعادة صـورة منعـكسـة للـحقـيقـة "وهذا التـعريف اقـتبـسه كثـير من الـنقاد
فى عــصــر الــنـــهــضــة وفى األزمــنــة احلــديــثــة نـــســبــيــا حــيث وافق أهــداف
الواقعية الفنية فى القرن التاسع عشر. وأرسطو نفسه يقيم قضاياه كلها
بدأ األسـاسى لديه وهـو أن الفن بعـامة يـتألف من احملاكـاة ويقول عـلى ا

سرحية ليست نسخة من الطبيعة بل محاكاة لها". كوليريد إن "ا
ـؤلف إنـهـا تـكمـن فى الـتـساؤل: ـسـرح" يـقـول ا وعن مـشـكـلـة "اإليـهـام فى ا
ـسرح يخـدعنا ويجـعلنا عروض عـلينا فـوق خشبة ا سـرحى ا "هل األداء ا
ـا يعـتـقد ذلك نعـتـقـد أن ما نـراه هـو احليـاة? واإلجـابة هـى أن البـعض ر
ـثـال هـو تــلك الـسـيـدة الـتى حــذرت هـامـلت بـصـوت مــرتـفع من الـسـيف وا
ـسـمـوم. عــلى أنه فى الـعـمـوم ال يـوجــد فـرد واحـد من بـ اجلـمـهـور من ا
ـنـظر ـكن أن يـنـخدع حـقـيـقـة فـيعـتـقـد عن وعى أن ا الـنـوع العـادى الـذى 

سرح والشخصيات الكائنة فيه تمثل أحداثاً واقعية. القائم على ا
ـسـرحـيـة فن ـؤلف إن ا ـسـرحـيـة يـقـول ا وعـن الـتـقـالـيـد واالصـطالحـات ا
ولهذا يجب أن يكون لها تقـاليدها واصطالحاتها مثل سائر الفنون وأهم
ـــكـــان ووحــدة اصــطـالحـــات الــوحـــدات الـــثالث: وحـــدة الـــزمـــان ووحـــدة ا
وضوع ـوضوع وهى وحدات قـال بهـا أرسطو وفى الـتعلـيق على وحـدة ا ا
ـــوضـــوع األصـــلى أى ــــؤلف عـــلى ضـــرورة أال يــــكـــون إلى جـــانـب ا يـــركـــز ا
ــسـرحــيـة اجلـديــة كـمــا ال يـسـمح مـوضـوع ثــانـوى ذى أهــمـيـة خــاصـة فى ا

لهاة فى مسرحية واحدة. أساة وا زج ب ا با

 كيف نحكم عليها?
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ا تكـون هناك مواقف مـعينة سرحيـات إذ ر تفـرج فى ا > كـن حريصا عـند استخـدام ا
تفرج إذ يصبح مـكان االسترخاء هو أفضل مكان مثل نزهة ال تـناسب التعامل مع ا

. على شاطئ البحر أو مركز جتمع سائح
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سرح الوطنى فى العاصمة البريطانية "لندن" تقدم حاليا مسرحية أوليفر للفنان الكوميدى روان أتكنيسون. > على ا
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مرام سعيد

 محمد حفظى

ير.. رحلة لم تكتمل بطولة مارينا فالدى. وسكو شهد مؤخرا عرض مسرحية فال د > مسرح ماير هولد 
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ـسرح زاح مع شـخص ما عـلى خشـبة ا > تـأكـد أنك تعـرف أين تضع خـطا فـاصال بـ ا
ـة إن لم يـعـالج بـشكل ـكن أن يـكون جتـربـة مـؤ وبـ إهـانـته. إنه فـاصل مـتـقن ولـكن 

صحيح.

سرحي جريدة كل ا

2 من مارس2009  العدد 86

ÖdÉW ƒHCG áeÉ°SCG .O

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

بينتر .. واإلعداد
ـطل مـنـهـا طـرح الـصـديـق "يـسـرى حـسـان" فى زاويـته ا
ـسرحى  بـعد أن يـنهى تـرتيبـه األسبوعى على الـشارع ا
فتوح لـكل أطياف الفـكر  ولكل أعمـار الكتابة  لبـيته ا
غرب ستغرب الـناهل م بالد ا ا فيهـا ا ولكل الـرؤى 
ــتــبـــايــنــة عــلـى قــنــاعــاته  دون أن تــؤثــر هـــذه الــرؤى ا
الـشـخــصـيــة  أو يـصـادر هــو حـقــهـا فى أن تــتـحـاور مع
جمـهـورهـا  لـذا طرح فـى زوايته الالمـعـة هـذه األسـبوع
قـبل الـفـائت مـوضـوعـا على جـانب كـبـيـر من األهـمـية 
ـصـطـلـحـات  ـا أسـمـيـتـه مـرة هـنـا بـفـوضى ا يـتـعـلق 
خـاصــة فـيــمـا يـدور حــول عالقـة كــاتب مـســرحى بـنص
مسـرحى لثان يـقوم هـو بـ(تكيـيفه) أو بلـهجـتنا احملـلية
صرى فى زمن مع  يرى سرحى ا (تأييفه) للعرض ا
أنـه مالئم له  مـانـحـا إيـاه مـذاقـا مـصـريـا  أو عـلى أقل
تــقــديــر واضــعـا عــلـى جـســده رداء ً شــرعــيــا  ومــانــحـا
شـون مـثـلـنـا بـاألسواق  شـخـصـيـاته أسـمـاء مثـل من 

حتى ولو كانوا يتحدثون بلسان صينى ال يفهم.
ـا انـهـمـر عــلـيـنـا من مـصـطــلـحـات فى الـعـقـود ونـظـرا 
األخيـرة  وتربت عليـها أجيال زاغت أع الـبعض منها
ـعانها وقدرتها الفذة على منح القائل بها تميزا أمام 
ثــقـافـيـا عـلـى من ال يـعـرفـونـهــا أو يـعـرفـون حـقــيـقـتـهـا
ويـأبـون عـلى أنـفـسـهم الوقـوع فى هـوة الـتـزيـيف  سـيرا
فى ركـاب من يعـتـقـدون أن كل مـا يبـرق ذهـبـا  ومن ب
ـصطـلـحات الـتى الكـها الـنقـاد وسـقط فى فخـها هذه ا
عـنى أكثـر دقـة وجالء  أسقـطـوا أنفـسهم الكـتـاب  أو 
للـهروب من حقيقة أن ما يكتـبونه ليس نتاج قريحتهم
اخلاصـة  بل هـو إبـداع آلخر  كـتـبه فى زمان ومـجـتمع
محـددين  وجلمهور يعيش بينه ومعه ومفسرا لدالالت
ــرئــيـة وفـق مـتــغــيـرات مــجــتــمـعه عـمــله الــصــوتــيـة وا
اخلـاصـة وقــدرته عـلى الــبـقــاء والـتـأثــيـر فى مــجـتـمع
وزمـان آخــرين  يـنـبـعـان من داخـله هـو  وإذا مـا احـتـاج
إلعـادة كـتـابــته و"تـكـيـيــفه" جملـتـمع وزمــان مـخـالـفـ 
فـيــعـنى ذلك غــيـاب عــنـاصــر اخلـلــود فى هـذا الــعـمل 
فهـاملت شـكسبـير لـيس بحاجـة ألن يخـتفى خلف اسم
فضى للموت فى مدينة همـام ليناقش موضوع التردد ا
طنـطا  وال الـقائـد عطـيل بحـاجة لـعبـاءة الشيـخ عطا

الله لكى يقول ألهل دشنا إن الغيرة قاتلة.
وقد جـاء حـديث الـصـديق "يـسرى حـسـان" عن مـوضوع
التـكيـيف هذا عـقب مشـاهـدته لعـرض مسـرحيـة (ليـلة
صـرى "متولى ـسرحى ا يالد) التى قـام الكاتب ا عيـد ا
سرحى حامـد"  بحمل نص (األيـام اخلوالى) للـكاتب ا
اإلجنلـيزى احلـائز على جـائزة نـوبل لآلداب عام 2005
"هارولـد بينتر"  بعد منحه اسـما جديدا هو (ليلة عيد
ـيـالد)  واحـتــار الــصـديق أمــام مــصـطــلــحى (إعـداد) ا
ـمـصـر وكـتـيب عـرضه  ـصـاحـبـ لـلـنص ا و(تـألـيف) ا
ونــــحـــمــــد الــــله أن األمــــر تــــوقف مــــعـه عـــنــــد هــــذين
صرى الواعد  صـطلح اخملـادع  ونشكـر كاتبنـا ا ا
وأتـــمــنـى أال يــغـــضب من كـــلـــمــة (واعـــد) هـــذه  حــيث
ـبتدئ  وأراها يعـتبرها الـبعض صفة ال تـناسب غير ا
أنـا نـعـتـا لـكل الـسـائـرين عـلى الـدرب دون جتـاوز حدوده
الـفـاصـلـة والـواصـلـة بـالـسـائـر اجملـتـهـد حملطـة الـكـاتب
(الـكـاتب)  ولــيس الـكـاتب (الـواعـد)  وهـو مـا أتـمـنـاهـا
تـولى حامد  وأخشى ما أخشـاه القول بأنه كان واعدا
ـسماة تـهرئة ا سرحـيته الكـوميـدية ا بعـد أن فاجأنـا 
(يا دنـيا يـاحرامى)  وإن دافع عـنه محـبوه بـأنهـا ليست
نصه الـذى عرض  إال أن موافـقته على عرضـها يساوى
موافـقته على انـتسابهـا حاضرا وتـاريخا له  ورحم الله
ــقــعــده خــلف الــســتـار "يــوسف إدريس" الــذى جــلس 
مبـاشرة حتى ال يفتح عن مسرحية له غير فيها اخملرج

بضع كلمات !!.
ــيالد) ومـــوضــوع تــكـــيــيــفه أمـــا عــرض (لــيـــلــة عــيـــد ا

للمصري  فلنا لقاء العدد القادم بإذنه تعالى. 
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مع كرهه ألفـعالهم- وإدراجـهم فى مخطـطات قلـمه ومشروع
كـتــابـته كـاسـرا بــذلك تـقـالـيــد الـعـمل األدبى ومـحــطـمـا عـزلـة
ـثـقف وجـرى الـعـرف أن يـحـيـا داخل مـتـعـالـيـة فـرضت عـلى ا
حـصـارهــا. لـكن الــتـوحـيــدى الـذى حــطم تـلك الــعـزلـة نــظـريـا
دان وفـشل أن يكـون له قاعدة بـشريـة يدان أمـام قضـاته ا
أصال بـتـهمـة الـكتـابـة وإفـساد الـعـامة كى يـصـبح مـغتـربـا على
ـسـتــويـات فـتــكـتـمـل عـزلـته وانــعـزاله جـمــيـعـا ضــائـعـا جـمــيع ا

مضيعا ب من يدينونه ومن ال يفهمونه:

مـا الــعــبــرة األخالقــيـة إذا مـن قـصــة هــذا الــتـبــيــان يــا أبـا
حيان. إنك بهذا تقابل اخلاصة 

بـالـعـامـة فـتـخـلق مـشـاكل بـيـنـهم. أنت قـبل كل شىء كـاتب
اذا حشرت فى كتبك أحقر الناس

 وأضـعــفـهم فـإن اآلداب ال يـتـحـدث إال عن أشـراف الـقـوم
وكبارهم وأصحاب اجلاه والسلطة األقوياء..

 إنه فن جلل ال فن أوبـاش ومتـسول وسـارق ومـعوق
فهم من الشارع وإليه.. 

الـــكــــاتب احلــــقـــيــــقى لـــيـس بـــســــوقى وال بـــزقــــاقى.. أديب
الفالسفة فيلسوف األدباء.
أجبنى: متى تطيب الدنيا?.

هكذا فـسرت حـياة التـوحيـدى الغريـبة فى رسـالة يوجـهها
الــصـديـقى الــكـاتب لـعـصــره/ عـصـرنــا ومـثـقـفــيه ومـالـكى
أمـره ضـمـنهـا درامـا مـحاكـمـته ألبى حـيـان وحـكمـهـا عـليه
بـاغتراب أبدى.. أو بحـلول فى كل مثقف أو فـنان يتماهى
مـعه كـى تـطـارده الــلـعــنـة عـلـى اجـتـهــاده واخـتالفـه وتـفـوقه

وكل ما هو نتاج بصيرته العصرية

)- فـى بــلـــد من أغــرب ســـتــحـــيــا من جـــديــد بـــ (فــنـــانــ
البلدان أقـصى األرض. قرب فاس التى ما وراءها ناس..

غرب الغريب. ستحيا فى ا
ذلك هـو عــمل الـطـيب الـصــديـقى- مـبـتــعـدا قـدر اإلمـكـان
ــــكن أن نــــســــجل من ــــفــــســــد- فـــهـل  عن الــــتــــلــــخــــيص ا
اسـتـقرائه الـنـقدى مـظـاهر الـعالقـة ب الـنـظريـة واإلبداع
تـمــاشـيــا مع مـطــلب عـبــد الـكــر بـرشــيـد وشـرطـى عـبـد
الـرحــمن بـنـزيــدان لـتـكــون األصـالـة فـى الـتـجــريب وهـمـا:
ـسـرحى مع حـيـويـة "حـيـويـة وجــود الـدرامـا فى الـعـرض ا
ـبــدع والـنـاقــد لـلــعـرض بـاعــتـبـاره ــتـلــقى الـعــربى ا وجـود ا
مشاركا فى إبداع صـور وخطابات ومعانى النص فى هذه
الدرامـا فى صورتهـا التـجريـبية"(3). لـيس فقط من اجل
ـــبـــاد االحـــتـــفـــالـــيــة فـى اإلبــداع الـــكـــشف الـــعـــلـــمى عن ا
ـا بـحـثنـا عـنه منـذ الـبدء من ـا استـكـماال  االحتـفـالى وإ

مالمح للتجريب االحتفالى فى هذا النص?
كان حيث راجعة/ القياس سنعود إلى ا لكى تكتمل ا
جنــــــده ال يـــــبــــــحـث عن مــــــســــــرح وال عـن ديــــــكـــــور.. ألن
التـوحـيـدى- مـثـلهـا مـثل مـسـرحـيات الـصـديـقى- تـفـجر
احلـــدث واحلس والـــقـــضـــايـــا فـى الـــســـاحـــات الـــعـــامـــة
تـفـجـره حـيث  "يـكـون احلــدث ويـتـفـجــر احلس وتـتـولـد
القضايا"(4). وهى أيضا تركـز على الفعل احليوى أى
مثـل والشـخصيـة قبل صـب اهتـمامهـا على اإلنسـان وا
وجـودات » واضـعـا بـطـله/ إنـسانه احلـدث واألشـيـاء وا
ـنـحه فى مـوقف صـعب يـكـشف بـنــاءه الـذهـنى مـثـلـمـا 
اسـتـقالله لـكى يـحـيـا ويـعـبـر عن هـذه احليـاة من خالل

الناس واألشياء"(5).
لــكن تــســـاؤال يــفــرض نــفــسه أمــام قــيــاســات االحــتــفــالــيــة

نفسها وكما اعتمدناها من تنظير برشيد وهو:
هل الـتـوحــيـدى مـجـرد تـخـطـيط يــعـطى الـفـرصـة لالرحتـال
سرحى ب اجلمـهور والـتحـاور معهم حـتى يتـحقق لـلفـعل ا
آنـيــته وحــيــويــته وانــتــســابه إلى الــلــحــظـة وإلـى الـنــاس وإلى
قضـايـاهم احليـوية كـما أراد بـرشيـد لالحتـفالـيات عـامة أن

تكون?
ــطـلب واجلــواب هـو صــعب ! .. صــعب أن يــتـحــقق هــذا ا
لــنـص أو عــرض أبى حــيــان بـــالــذات ولــســبـب بــســيط هــو
صــعــوبــته عــلى الـــنــاس. فــقــد كــتب لــلــخــاصــة أو خلــاصــة
اخلـصـوص بلـغـته الـراقيـة الـعالـيـة التى حتـول دون حتـقيق
طلوب منهم تفـرج ا نشود مع ا حلـم التواصل الكبيـر ا
ـشـاركة! أن يـتـخطـوا حـدود الـفرجـة ويـنخـرطـوا فى فعل ا
مـثلـمـا يصـعب احـتواء أو إدراك هـذا الـفعل احلـيـوى الذى
ظل حتـى اللـحـظـة األخيـرة مـتـعالـيـا نـظرا لـطـبـيعـة الـطرح
فـى الــنص. كــمــا انه ونــظــرا إلخـالصه لــبــنــيــة احــتــفــالــيــة
ـعـتـمــدة عـلى احلـكـايـة وبـعـدهـا عن الــعـمـارة الـتـقـلــيـديـة ا
فسـيـظل هذا الـعمل مـتطـلـبا ومـطالـبا بـعـناصـر أكثـر قدرة
ـرر ــرتـدة كـى  عــلى اســتــفــزاز االســتــجــابـة الــعــكــســيــة ا
. ورغـم جنــاح ـــتـــفـــرجــ قـــضـــيـــته الـــصـــعـــبـــة لــبـــســـطـــاء ا
الـصديقى فى االهتـمام بروح الواقع فـسيظل هذا الواقع
ــا يــجــعــلــنــا نــخــشى عــلى بــعــيــدا عن جــمــهــوره الــعــادى 
ـا ـتــوقــعـة من الــعــرض  ــرجــوة أو ا ـشــاركــة الـفــاعــلـة ا ا
يـــنـــطـــوى عـــلــيـه من صـــعـــوبـــة نــخـــشـى أن تــصـــيـب صــفـــته
ـطـابــقـة مع الـواقع االحـتــفـالـيــة فى مـقـتل. فــرغم جـهــد ا
فسوف يظل البساط التـرفيهى أبو حيان التوحيدى بعيدا
ــشــاهـديـن مع ثــبـاته كــعــمل احــتــفـالى عن عــقــول عـامــة ا
بـــالـــطـــبع ولـــكن خلـــاصـــة اخلـــصـــوص داخل مـــخـــتـــبـــرهم
ـسرحى ولـيس فى فـضاء الـفرجـة الـشعـبـية الـتى سوف ا
شـاركة التى هى يحـكم عليـها  بانـقطاع الـتواصل وغيـبة ا

. حلم لالحتفالية واالحتفالي

الهوامش:
(*): أبـو حـيـان الـتـوحيـدى- بـسـاط تـرفـيـهى. الـبـوكـيلى

غرب 2002 للطباعة والنشر. القنيطرة/ ا
سرح مكن فى ا 1- عبـد الكر برشـيد حدود الكـائن وا
االحتفالى. دار الثقافة الدار البيضاء  .1984ص: 159

 2- البيان االحتفالى األول. فقرة .23
 (**) يصـر ريتشاردز فى مباد النقد األدبى على أن أى
وعـــد بــتـــعـــويض فى اجلـــنــة مـن شــأنـه أن يــدمـــر األثــر
الــتـراجــيــدى تـمــامـا. ويــرى كـارل يــاسـبــرل أن مـأســاويـة
ـنطـقـة احلـدودية مـا بـ الـفعل الـبـطل هى وقـفـته فى ا
والـكف.. مـا بــ الـتـمـرد واالمــتـثـال.. مـا بـ الــتـسـلـيم
ـعرفـة لإلله وسـحـبـهـا مـنه. حيث بـكـلـية الـقـدرة وتـمـام ا

عاناة. أساوى وتتسع وتعمق مساحة ا يصنع الشك ا
 3- عــبــد الــرحــمــان بــنــزيــدان الـتــجــريب فـى الــدرامـا

والنقد. ص: 20
رجع أعاله ص: 158  4- عبد الكر برشيد ا

 5- نفسه ص: 160

الرئيس إرادة الله

معتز صديق: استغنينا عن شرارة «احليزبونة الشريرة » حتى ال حتدث «كارثة»
 األميرة والتن ألنه يحب األطفال

ال تـــوجــــد خـــطـــورة فــــهـــو غـــيــــر مـــضـــر
بــــالــــصــــحــــة فــــأنــــا أعـــلـم جــــيــــدا مـــدى
حـسـاسـيـة األطـفـال جتـاه هـذه األشـيـاء
وأحـــرص عـــلى أن تــكـــون هــذه األدوات
غــيـر مــضــرة. وتــابع مــعـتــز: والــدى هـو
صـديق محـمود وعـمى دسوقى مـحمود
وهــــمـــا مـــشـــهـــوران فـى مـــجـــال اخلـــدع
الـسـيــنـمـائــيـة وكـنت دائــمـا وأنـا صــغـيـر
أذهب مــــــعـــــهـم وأراهم ومـن خاللــــــهـــــا
هـنة كثيرا وفضلتها على أحببت هذه ا
الهندسـة التى درستهـا فى جامعة ع

شمس.
سرحيات التى شارك فيها: وعن ا

شــــاركت فـى مـــســــرحـــيــــة الـــزعــــيم مع
الــنـــجم عــادل إمـــام وقــد قــمــنـــا بــعــمل
سرح من ـفرقـعات التـى تمت علـى ا ا
لغمة وقد دفع إلى الـسيارة ا دخول ا
ــــســـــرحــــيــــة 8 ســــنــــوات اســــتـــــمــــرت ا
مـتـواصــلـة من الـنــجـاح وكل يـوم يـزداد
جنـاح اخلـدع عن الــيـوم اآلخـر وأيـضـا
شــــاركــــنــــا فـى كــــده أوكــــيه مـع أحــــمـــد
الـسـقا ومع فـيـفى عبـده فى مـسرحـية

«حزمنى يا».

الـشـريــرة ولـكـنى ألــغـيـتـهـا فـى الـلـحـظـة
األخـيـرة وذلك ألن جـمــيع الـقـمـاش من
مكن أن تمسك الشرارة الستان فمن ا
فــيه لـــذلك كـــانت الـــشــرارة تـــخــرج من

الع فقط بعد أن  تأمينها جيدا.
عن خـــــطـــــورة الـــــدخــــان عـــــلـى صـــــحــــة

األطفال أضاف:

ـــــســـــرح أصــــعـب بـــــكــــثـــــيـــــر من شـــــغل ا
الــسـيـنــمـا ألنه مــبـاشـرة أمــام اجلـمـهـور
كن أن حتدث ولو لم تـراع كل حاجـة 
ـسرحى كـارثة وتـزداد صـعـوبـة الـعـمل ا
عــنـدمــا يـكــون مـوجـهــا لألطـفــال لـذلك
فـترض وجـود إفيـهات وخدع كـان من ا
أخــرى كــعــمل شــرارة حـول احلــيــزبــونـة

يزانية قال: وعن ا
كلـفـتـنى اخلدع مـا يـقرب من 6 اآلالف
جـنـيه وعـمـلت بال أجـر ألنـه أول تـعاون
لـى مع مــــســـرح الــــعـــرائـس وأتـــمــــنى أن
نـــتــعـــاون بـــعــد ذلك فـى أعــمـــال كــثـــيــرة

لألطفال.
ــسـرح قـال: شـغل وعن صــعـوبـة خـدع ا

كــشف «مـــعــتــز صـــديق» خــبـــيــر اخلــدع
الـسـيــنـمـائـيـة الــذى شـارك فى صـنـاعـة
ـــــســـــرحى «األمـــــيــــرة خـــــدع الــــعـــــرض ا
ه لهذا العمل دون ».. عن تقد والتنـ

أجر لـ«حبه الشديد لألطفال».
وعـن مالبـــــــســـــــات الـــــــتـــــــجـــــــربـــــــة قــــــال

لـ«مسرحنا»:
هـذه أول جتربـة أقدمـها لألطـفال وقد
أســــعــــدنى كـــــثــــيــــرا الــــعــــمـل لــــهم وألن
أصدقائى يـعرفون مدى حبى لألطفال
فــــــقـــــــد اتــــــصـل بـى أحــــــد األصـــــــدقــــــاء
وأخــبــرنى بــأن هـــنــاك عــرضــاً ســيــقــام
عـــلـى مـــســـرح الـــعـــرائـس وصـــنـــاعه فى
ــــســــاعــــدة فــــذهــــبت إلى حــــاجــــة إلـى ا
الــــدكـــتــــور أشــــرف زكى رئــــيس الــــبـــيت
الــفـنى وأخــبـرته بــأنى أريـد أن أشـارك
فى العرض وأود تـقد مساعدتى لهم
فــــرحـب بــــالــــفــــكــــرة كـــــثــــيــــرا وقــــدمــــنى
للدكتورة آيات خـليفة مصـممة الديكور
البس لـــلـــعـــرائـس واخملـــرج مـــحـــمــد وا
كشـك واتفقـنا على مـشاهدة الـبروفات
مــعــا أكــثــر من مــرة حـــتى أضع عــلــيــهــا
شــغـلـى وبـالــفــعل قـمـت بـوضع إفــيــهـات
على بعض عنـاصر  العمل كـاحليزبونة

والتن وملك الغابة.

مسرحية األميرة والتن

 عملت
بدون أجر
فى تعاونى
األول مع
العرائس

فى الذكرى الـ 85لرحيل فنان الشعب

نصورة أطلقت مهرجانها األول للموسيقى العربية  ا
اخـــتــــتـــمـت مـــؤخــــرًا فـــعــــالـــيــــات مـــهــــرجـــان
ـــنـــصـــورة األول لـــلـــمـــوســـيـــقى الـــعـــربـــيـــة ا
بـحـضـور ســمـيـر سالم مـحـافظ الـدقـهـلـيـة
ود. أحــمـد مــجـاهــد رئـيس الــهـيــئـة الــعـامـة
ـهـرجـان لـقـصـور الـثــقـافـة والـتى نــظـمت ا
فى ذكـرى مـرور ٨٥ عـامًا عـلى رحـيل فـنان
الـشــعب سـيـد دوريش.. وذلـك عـلى مـسـرح

نصورة. قصر ثقافة ا
ــوسـيــقــار مــحـمــد قــابـيل ــهـرجــان ا كــرم ا
ــايـــســتـــرو عــبـــد احلــمـــيــد عـــبــد الـــغــفــار ا
اخملــرج عــبـــد الــله ســـعــد وحــصل الـــفــنــان
مـحمد عواد على شـهادة تقديـر لتميزه فى

األداء الغنائى.
حـــصــلت فــرقـــة كــفــر الــشـــيخ لــلــمـــوســيــقى
ركز األول وتسلم أعضاؤها العربية عـلى ا
ـيــدالـيــات الـذهــبـيــة وشـهــادات الـتــقـديـر ا
بـيـنـمـا حـصـلت فـرقـة مـحـمـد عـبـد الـوهاب
ـيـدالـيـات الـفـضـيـة ـركــز الـثـانى وا عـلى ا
ـــيـــدالـــيـــات الـــبـــرونـــزيـــة لـــفـــرقـــة وذهـــبت ا
ــنــصـــورة. وتــوجت نـــيــرمــ مـــحــمــود من ا
ــركــز األول غــنـاء فــرقــة كــفــر الــشــيخ فى ا
فــردى وذهـبت اجلــائـزة الــثــانـيــة لـنــورهـان
ــنـصــورة وحـجـبت حـسن الــبـنـا مـن فـرقـة ا

اجلائزة الثالثة.
ومـن فـــرقــــة كـــفــــر الـــشــــيخ حــــصل أحــــمـــد
ــركــز األول غــنــاء فــردى إســـمــاعــيل عــلى ا
ـركــز الــثــانى وذهب وإيــهــاب شــكــر عـلـى ا
ــركــز الـثــالث ألبـو الــنـجــا نــبـيل من فــرقـة ا
دســـوق. وذهـــبـت جـــائـــزة الـــعـــزف الـــفـــردى
لـضـيـاء إبراهـيم صـقـر فى اإليـقـاع مـحسن
جــاويش وولـيـد فى الـقــانـون أحـمـد عـوض
وأحـــمــد حـــســـنى وعـــنـــتـــر الـــصـــعــيـــدى فى
الـكمان. وهانى مـيخائيل ومـحمود حجازى
وذهـــــبـت اجلـــــائـــــزة حلــــــا حـــــمـــــاد "نــــــاى"

تـوقف قـصـر ثـقافـة نـعـمـان عاشـور مـشـيرًا
إلى أن خطـة الـهيـئة تـتـضمن إحـيـاءه عقب
نصورة. انتهائها من افتتاح قصر ثقافة ا
ـؤتـمــر عـلى أن تــتـبـنى و االتـفــاق خالل ا
الهيئة ورشة عـمل إبداعية لعشرة من كبار
الـفنان التشـكيلي إلبـداع جدراية لقصر

نصورة. ثقافة ا
وقــد أوصـت جلــنـــة الــتـــحــكـــيم بـــاالهــتـــمــام
بـاألصـوات الـفـائـزة وبـتــصـعـيـد فـرقـة كـفـر

الشيخ للتصفيات النهائية.
ـــهـــرجـــان د. عـــبـــدالـــوهــاب أشــرف عـــلـى ا
ركزية للشئون عبداحملسن رئيس اإلدارة ا
الـفنية والشـاعر مصطـفى السعدنى رئيس
إقلـيم شرق الـدلتـا الـثقـافى والفـنان أحـمد
ـــــوســــيـــــقى ربـــــراهـــــيم مـــــديــــر عـــــام إدارة ا

والغناء.

وإسـالم الــســيـــد ومــحـــمــود الــفـــرمــاوى فى
الـعــود ولـوائل خــضــيـر وأســامـة حــنـ فى
الـطـبـلـة وحـصل عـلـيـهـا هـشـام مـالك عـبـد

عطى فى العزف على آلة األورج. ا
اجلائزة األولى فى الغـناء الثنائى "الدويتو"
ذهـبت لـصالح الــعـزازى وسـارة الـسـيـد من
فرقة محمـد عبد الوهاب وتقاسم أشرف
ســـراج وأمــيــرة عـــاطف من فـــرقــة بــلـــبــيس
ركز ركز الـثانى وذهـبت جائـزة ا جائـزة ا
الـثالث لـلسـيـد على ونـهى حافظ من فـرقة

دسوق.
ــــهـــرجــــان أقــــيـم مــــؤتــــمـــر وعــــلى هــــامـش ا
صــحـفى عـرض خـالله مـحـافـظ الـدقـهــلـيـة
إجنــازات احملـافــظــة فى مــجـاالت الــتــعــلـيم
والـــــــزراعــــــة والـــــــصــــــنـــــــاعــــــة واخلـــــــدمــــــات
االجــتــمـــاعــيـــة وأجــاب د. أحـــمــد مـــجــاهــد
ــــؤتـــمــــر عـن ســـؤال حــــول أســــبـــاب خالل ا

"لقد أوشك رصيدكم على".. ارجتاالت 
رأة وبينهما "مجتمع" عن الرجل وا

بــدأ اخملــرج مــحــمــد عــبــد اخلــالق عــلى مــســرح الــتــاون هــاوس بــروفــات الــعــرض
ـسرح تأليف سـرحى لقد أوشـك رصديكم عـلى.. باالشتـراك مع فرقة أتـيليه ا ا

نعم. جماعى للفرقة  دراماتورج  رشا عبد ا
يــشــارك فـى الــعـرض عــدد مـن أعــضــاء الــفــرقــة الــدائـمــ بــيــومـى فــؤاد وســعــيـد
ن . وسيد عبد اخلالق  وأحمد حسن وأ مصطفى ومحمد ند - أحـمد حس
صـبحـى ووفاء عـبد الـسـميع وأمـيـرة النـشـار وعبـد الرحـيم عالم وعـمـرو الشـيتى
ثـلة سورية ومحمود زكـريا وسلمى عبد الودود. وأسمـاء حمدى وهنادى مورلى 
رأة مـن الطفولة ونظرة اجملتـمع لكليهما رفق بدور الـعرض حول عالقة الرجل با

منوع. ونظريتهم لبعضهما البعض وتوجيهات األهل حول احملظور والعيب وا
رأة فى مصر بأنها عشوائية. عبد اخلالق وصف عالقة الرجل با

رة الوحيدة التى سرح ال تـعتمد على نصوص مكـتوبة وا وأضاف: فـرقة أتليهي ا
اعـتمـدت فـيهـا علـى نص مكـتـوب دمجـنا نـصـ لولـيم شـكسـبـير ونـيـكسـون وحمل
ـرة كانت أعـمالـنا اسم ريتـشـارد وريتـشارد ضـد بيـومى. وأضـاف: باسـتثـناء تـلك ا
ـــمــثــلـــون إلى الــشــارع عـــبــارة عن فــكـــرة ثم ورشــة ثـم نص مــكـــتــوب حــيـث يــنــزل ا
ـشـاهـد وقـبل أن تـعاد صـيـاغـتـها ـمـثلـون هم الـذين يـكـتـبون ا ويـرصـدون الـواقع ا

داخل إطار. العرض سيقدم على مسرح الهناجر يوم ١١ مارس اجلارى.

البروفات بدأت فى التاون هاوس

قردة "ديلمان" فى وسط البلد
عـلى مـسـرح روابـط بـوسط الـبـلـد عـرضت
مــســرحـيــة "مـطــعم الــقـردة احلــيـة" تــألـيف
الـكـاتـب الـتـركـى "جـونـكــور ديـلــمـان" إعـداد

وإخراج محمد حفظى.
تـدور األحداث حـول هيـمنـة الغـرب ثقـافيًا
ومـاديًـا ومـسـرحـيـة "مـطـعم الـقـردة احلـيـة"
بطولة مصطـفى نبيل نهال فهمى محمد
نـاصـر إبـراهيم عـبـد احلـمـيـد نـانا دهب
مــحـــمــد مــبـــروك. ديــكــور  مـــحــمــود فــؤاد

ن بيومى. تعبير حركى  أ

مرام حسن

أمانى السيد أحمد

الرئيس إرادة الله

 اللواء سالم ود. مجاهد والسعدنى يكرمون رتيبة احلفنى
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وجـمال عـبد الـناصـر واخملرجـ محـمد
سـالـم وعـبـد الــرحـمـن عـرنــوس وحـمـدى
الــوزيـر بـاعـتــبـارنـا من أبــنـاء احملـافـظـة..
وفى 2003 حـصـلت عـلى شـهـادة تـكر
مـكـتوب عـليـها.. لـلفـنـان محـمد الـشريف

الذى أعطى للمسرح بال مقابل.
ات أحب إلى قلبك? > أى التكر

- الـتــكـر احلــقـيــقى الــذى أنـتــظـره هـو
تصفيق اجلمهور بعد كل ليلة عرض.

> حـدثـنى عن آخـر أعـمـالك «الـبالطوة»
الـتى شاركت بـها فى الـدورة األخيرة من

سرح? مهرجان نوادى ا
- العرض تألـيف وإخراج أحمد السمان
أعـتـبــره أحـد أبـنـائى والـعــمل الـذى كـتـبه
يــروى تـــاريخ بـــورســعـــيــد ويـــتــوقف عـــنــد
احملـطات الـكبـرى فى هذا الـتاريخ 56

.73 67
> وكيف كان أسلوب التعامل بينكما?

ـثابـة ابن لـى لكـن فى الـعمل - أحـمـد 
ثل وقد طـلبت منه أن هـو مخرج وأنـا 
يـنـسى أنى «بــابـا» ويـتـعـامـل مـعى كـمـمـثل
فـقط وأنــا حـريـص عـلى تــنـفــيـذ طـلــبـاته

كمخرج.
> وكــــيف تــــرصـــد الـــفــــرق فى الــــعـــمل

سرحى ب أيام البدايات واآلن? ا
ـسرحى - بـالطـبع اختـلفت آلـية الـعمل ا
كـثـيرا.. اخـتـفى مـسـرح العـلـبـة واخـتفت
ـلـقن ودخـلت الـتـكنـولـوجـيا الـكـمـبـوشة وا

سرح. إلى ا

✂✂✂✂

كن استخدامه إال فى اجللوس فقط? وهل اجلسم ال يستطيع قعد ال  > هل ا
كن اسـتخـدامها إال فى ـثل إال شخـصيـة صاحـبه فقط? وهل أصـواتنـا ال  أن 

نطق جمل منطقية فقط?

سرحي جريدة كل ا
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قدسة. > مسرحية حفلة للمجان تأليف خالد الصاوى إخراج عماد صموئيل تعرضها حاليا فرقة اخلشبة ا

درسى سرح ا محمد الشريف: انطلقت من ا
وكرمتنى بورسعيد مع محمود ياس

فــوق الــعـــادة» ولــعــبت فـــيــهــا دور مــخــرج
ضــمن األحــداث أمــا مـســرحــيــة «رحــلـة
حــنـــظــلـــة» فـــشــاركت بـــهـــا فى مــهـــرجــان
اجلـــمــعــيــات الــثـــقــافــيــة وحـــصــلت عــلى

ثل. جائزة أفضل 
> خالل مــشـوارك تــلـقــيت الــكـثــيـر من

ات? التكر
- فى 2002 كــــــرمــــــتــــــنـى مــــــحــــــافــــــظـــــة
بــورســـعــيـــد مع الـــنــجـم مــحـــمــود يـــاســ

آمـــال زايـــد ســـنـــاء يـــونـس واخملـــرجــ
رشــدى إبــراهـيـم فـوزى شــنــودة سـعــيـد
حـامـد أحــمـد الـســمـان وطـبـعــا مـحـمـد

سالم ومحمود احلطاب.
> وكـيف تــرصـد مـشـوارك مع الــثـقـافـة

اجلماهيرية?
- لم أتــخـلف عــامـاً واحــداً عن الـثــقـافـة
اجلــمـاهـيـريـة وشـاركت فى «الـشـرائح»
ومـن خاللهـا قـدمت مسـرحـيات «عـشاق

نــــــــيـت وعـــــــــزفت عـــــــــلى عــــــــهـم غــــــــ ومــــــــ
السمسمية.

سرح? > وكيف عدت إلى ا
ــعـركـة تــكـونت فــرقـة مـســرحـيـة - بــعـد ا
فى نادى العمـال بإشراف النجم محمود
يـاسـ وعـبـاس أحـمـد ومـعـهـا ألول مرة
رأيـت اسمى على األفـيش مسبـوقاً بلقب

«النجم».
- بــــــعـــــدهــــــا شـــــاركـت فى مــــــســـــرحــــــيـــــة
«خـــمــاســيــة بـــورســعــيــد» إخـــراج مــحــمــد
ســـالم وكــنت وقـــتــهـــا أســافــر يـــومــيــا إلى
رأس الـــبـــر لـــلـــمـــشـــاركـــة فـى الـــبـــروفــات
وأعود إلى بـورسعيـد عنـد الفجـر ولكنه
كــان تــعـبــاً جـمــيالً واســتـمــر الــعـمل حتت

ظروف صعبة حتى نصر 73.
> ما الذى حدث وقتها?

- انــــضـــــمــــمت إلـى فــــرقــــة بـــــورســــعــــيــــد
اإلقليمية ومعها قدمت عشرات األدوار
والــــشــــخـــصــــيــــات وتــــمـــيــــزت فى األدوار

الكوميدية.
> مـن اخملـــرجـــون والـــفـــنـــانـــون الـــذين

عملت معهم وأثروا فيك?
- عــمـلت مـع فـرقـة الــريـحــانى وتـعــلـمت
مـن النـجمـات ميـمى شـكيب وزوزو نـبيل

أكـثــر من نــصف قــرن قـضــاهــا «مـحــمـد
الــشــريف» أو «بــابــا» كــمــا يــنــاديه فــنــانـو
ومــســـرحــيــو بـــورســعــيـــد.. عــلى خـــشــبــة

سرح. ثال وعاشقاً لفن ا سرح  ا
احلـــوار مع «الـــشـــريـف» يـــكـــشف مالمح
احلـــركــة الـــفــنـــيــة فى بـــورســعـــيــد طــوال
الـــســـنــوات الـــتى تـــغـــيـــرت فــيـــهـــا أحــوال

دينة من النقيض إلى النقيض. ا
عـن بـدايـاته يـقـول الـشـريف: ولـدت عـام
1941 وعــــرفـت طـــريــــقـى إلى خــــشــــبـــة
ــســـرح وأنــا فى الـــعــاشــرة مـن عــمــرى ا
ــدرسـى وقــتــهــا «مــفــرزة» ــســرح ا كــان ا
ميزة ولن حـقيقيـة للمواهب اجلـديدة ا
أنـــسى مـــا حــيـــيت دورى فى مـــســرحـــيــة
بـعــنـوان «مـنـاجـاة أم» الـتى شـاركت فـيـهـا
وأنــــا فـى الــــثــــانــــيــــة عــــشــــرة وفى أحــــد
مـــشــاهـــدهـــا كــنـت أقف أمـــام قــبـــر أمى
وأنــــــاجـــــيـــــهــــــا وألنى يــــــتـــــيـم األم فـــــعالً
انـــــدمـــــجت فـى احلــــوار وبـــــكـــــيت عـــــلى
ـــركــز ـــســـرح ألحـــصل عـــلـى ا خـــشـــبـــة ا
األول فى الـتــمـثـيل عــلى مـسـتـوى اإلدارة

التعليمية.
> وكـيف ساهـمت نشـأتك البـورسعـيدية

فى تكوينك كإنسان ورجل مسرح?
بـــــــــاب - لـــــــــسـت وحــــــــــدى بـل كـل شـــــــــ
ــا مـر ائـهــا تــأثـروا  نــ بـورســعــيـد وأبــ
ليـها من أحـداث وفى عام 1956 عـ
يـــــــ الـــــــذين شـــــــاركـت مع الـــــــفـــــــدائــــــ
واجـهـة الـعدوان وفى 67 تـطـوعـوا 
لــد رغم قــسـوة بــ رفــضت أن أتــرك الــ
ــــة وهـــجــــرة مــــعــــظـم األســـر هــــز الــــ
ـسرح تـهـا تـركت ا الـبـورسـعيـديـة وقـ
 É°ùM hôªY¿وانـضـمـمت لـفـرقـة «شـبـاب الـنـصر»

حكايات 50 سنة مسرح

رفضت 
أن أترك

بورسعيد 
فى 67 وغنيت
مع «شباب

النصر» للجيش

لـلمـسرح من قـريب أو من بعـيـد بصـلة بـاستـثنـاء بعض
األفراد اجلـيدين منـهم فهـناك بعض األفـراد اجليدين
وهنـاك بعض األفراد الـذين وضع أسمـائهم مـخرجون

للضغط لهم ليقوموا باإلخراج فى الفرقة.
> إذن مـا الــذى يـنــقص الـبــاقـ لــيـكــونـوا جــديـرين

للمقارنة بزمالئهم ? 
ــســـرح وهــو .. االلـــتــزام - يــنـــقــصـــهم أهم شـىء فى ا
يزين تقدم الباق الذين أراهم  والتواضع مثل ا
مــثـل أحــمـــد الــعـــمــوشـى  ومــحـــمــد حـــسن .. وبـــحــكم
خـبـرتى وعمـلى وقـتهـا مـخرجـا مـنفـذا لـلعـرض حاولت
إكـسـاب الـعديـد مـنـهم خبـرتى الـتى تـعـلمـتـهـا ولـكنى لم
لـتزم منهم هم أجـد أى استجابة منـهم وأعتقد أن ا
ــــكـــسـب احلـــقــــيـــقـى لـــلــــفـــرقــــة فـــأنــــا أرى أن أحـــمـــد ا
الـعموشى هـو بطل الـفرقـة القادم مع احـتيـاجه لبعض

التوجيه البسيط .
> وكيف نعيد اجلمهور للمسرح مرة أخرى ? 

- األمــر يــعــود بــالـضــرورة إلى اخــتــيــار اخملــرج لـلــنص
اجليد الـذى يقدم بـاإلضافة إلى جـودة عناصـر العمل
ـســرحى  وأعـتــقـد أن هـذا هــو األمـر الـذى ســيـعـيـد ا

سرح. اجلمهور إلى ا
> حلم ?

ـدرسى الذى تـربـيت فيـه وتعـلمت سـرح ا - أن يعـود ا
سرح من خالله ألننا نفتقده اآلن . فن ا

> شهادة على جيلك ?
نـصورة - جـيلـنا ذو بـصـمة واضـحـة فى تاريخ فـرقـة ا
ـسـرحـيـة فـأعـتقـد أنـنـا جتـاوزنـا كـمـا وكـيـفا الـقـومـيـة ا

األعمال التى قدمها مؤسسو الفرقة .
> فى الـــنـــهـــايــة مـــا الـــذى تــود أن تـــقـــوله من خالل
ـسـرحيـ من خـالل ما مـررت به مـسـرحـنـا لـشـبـاب ا

من جتارب وخبرات مسرحية ?
-األزمـة تـكـمن فى أن الـشـبـاب دومـا مـتـعـجل يـريـد أن

ثل ويخرج ويقوم بالتأليف فى آن واحد.

الــنـــادى أمـــ .. من مـــوالـــيـــد مـــحـــافــظـــة الـــدقـــهـــلـــيــة
ـنـصـورة .. وهـو أحد أعـضـاء فـرقة وحتـديـدا مـديـنة ا
ــنـــصــورة الـــقــومــيـــة الــبــارزيـن الــذين يـــحــمــلـــون عــلى ا
عـاتـقـهم تـربـيـة كـوادر مـسـرحـيـة جديـدة داخـل الـفـرقة
عن طريق نقل خـبراته التى تعـلمها واكـتسبهـا للشباب

نصورة .. دينة ا إلحداث طفرة فنية 
سرح ? > سألته متى كانت بدايتك فى ا

- البداية عام  1973وأطلق عليـنا وقتها جيل الوسط
ـسـرحـيـة الـتى شـاركت ــسـرح .. وأول األعـمـال ا فى ا
بها هى ( العريس مـستعجل ) من إخراج الراحل عبد
الـلـه عـبــد الــعــزيـز وعــقب هــذا الــعــمل أصــبـحـت بـطل
ـسـرحيـات مـنـها .. الـفـرقـة وشاركـت فى العـديـد من ا
ـــــلك  (مـــــأســــاة احلـالج  عـــــطــــفـــــة خـــــوخـــــة  ست ا
ـــصـــيــــدة  جـــحـــا والـــواد قــــلـــة  مـــنــــ أجـــيب نـــاس ا
ركز األول وحـصلت من خالل مسـرحية عطـيل على ا

فى التمثيل على مستوى اجلمهورية .
ـسـرحـيـ فى الـدقـهـلـيـة الـذين عـمـلت > ومن أبـرز ا

معهم ?
- الــفـــنــان أحــمــد الــعـــدل  عــبــد الــله عـــبــد الــعــزيــز 
وإبراهيم الـدسوقى  وعبـد النبى مـصطفـى ومحمود
حـافظ  وعـبـد الـله العـجـمى  وكـمـال البـابـلى  وعـبد
الــرحــمن صــبـح  ومــحــمــد نــاجـى  وســمــيــر الــعــدل 
مـجدى فكرى  أحمـد عبد اجلليل  مـحسن جنيدى 
الـسيـد الغـريب  عـلى عمـر  مـحمـد مـحمـود .. ألنهم
من أرســـوا قــواعــد الــفــرقــة مـن بــدايــتــهــا إلى اآلن وال
أستطيع أن أغفـل دور سرور نور مؤسس فرقة مسرح

. الفالح
ـسرح كيف > ومن خالل عـملك طوال  35 عـاماً فى ا

سرحى اآلن ? ترى احلال ا
ــصـرى أصــبح مــتـدنــيـا لــدرجـة ــسـرح ا - احلــال فى ا
ــســرح بــعــد ثــورة  1952 كـــان مــتــوهــجــا كـــبــيــرة .. فــا
ـسرحـية وفى وكانت هـناك طـفـرة فى األعمـال كافـة ا
ــســـرح الــيــوم فى ـــســرح لــكـن .. أين ا كـل مــا يــخص ا
مـصـر ? .. أصـبـح فى حـال يـرثى لــهـا ألن الـذى يـقـدم
اآلن ال يـــشـــبـع جـــوعــــنـــا الــــفـــنى وبــــالـــتــــالى لن يــــشـــبع

داخل العمل .
> وهل تـرى أن هنـاك اختالفـا جذريـا فى حال الـفرق

فى السابق عما هى عليه اآلن ?
- فى الـسـابـق كـنـا نـقـوم بـعـمل شــريـحـتـ فى الـفـرقـة
فـى الـــعـــام الـــواحـــد بـــاإلضـــافـــة إلـى عـــمـــلـــ تـــابـــعـــ
للمحافظة فكان لدينا حالة من اإلشباع الفنى للهواية
الـتى نقدمها والـتى البد أن تعود روحهـا داخل الثقافة
ـسرح من اجلمـاهـيـريـة لـلمـمـثـلـ واخملـرج لـنـنـقـذ ا

ركوده.
> وهل عاد قرار الهيكلة بجديد على الفرقة ?

- أعـتـقـد أن مـعـظـمـهــا مـجـامالت واخـتـيـارات ال تـمت

اجلمهور.
> إذن كيف ترى الثقافة اجلماهيرية من كل هذا ?

- احلـال داخل الـثـقافـة اجلـماهـيـرية ال يـخـتلف كـثـيرا
عن الباقى ..فما معنى أن تقوم بعمل مسرحى يتكلف
ـدة اآلالف مـن اجلـنــيــهـات ويــعــرض فى نــهـايــة األمــر 

أسبوع فقط .
واجهة مثل هذه الظاهرة ? > وما هو احلل الذى تراه 
ــشـــكــلــة الــكـــبــرى داخل مــســرح - بــدايــة أنــا أرى أن ا
الثقـافة اجلـماهـيرية تـكمن فى بـعض األمور مـنهـا قلة
سـرحيات الـتى تقدم وأصـبحت الفرق الدعايـة على ا
ـشارك سـرحيـة على الـفنـان ا تضع أمـر الدعايـة ا

نصورة : النادى أم ابن فرقة ا
سرح اآلن حالته صعبة ا
العمل بالنسبة

للمخرج 
حتول 
إلى سبوبة

وفرصة لالسترزاق
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> الـشىء الـرائع فى الدرامـا هو أنك تـستـطيع أن تـخلق أى شىء وأى
ـتـفـرجـ من فـوق خـشـبـة زمــان وأى مـكـان وأيـة مـشـاعـر فى خـيـال ا
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سرحي جريدة كل ا

> فريق النور احلقيقى يعرض حاليا مسرحية أوكازيون تأليف ناجى عبد الله وإخراج بيتر مفرح على مسرح قاعة النيل.
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غربى بعيون ناقد مصرى سرح ا ا

 مسرحيته
تمتلئ
بزخم

احتفالى
يعلى

 من قيمة
الفرجة

األغـنـيــة الـعـربــيـة الـتــقـلـيـديــة مـنـهــيـا به تـركــيـبـاتـه احملـكـمـة
(بــديال عن الــفــصــول الـتــقــلــيــديــة واألنـفــاس االحــتــفــالــيـة)
وبنفس الـكلمات تـهبط وكأنهـا الظل الرمادى الـقا الزيتى
ــنــذر اجملــنح يــصـدر الـثــقــيل أو الــصــوت الــنــاعب الــنــاعى ا
مــنــبــهـــا مــحــذرا بــأنــنـــا مــا زلــنــا فى أيـــام صــمــصــام الــدولــة
الــــبـــويــــهى تـــاركــــا كل مـــا تــــضـــمــــره الـــكــــلـــمـــات أو تــــوحى به
نـتهية مسلما إلى وتسـتدعيه وتبثه وتنشره يـغلق التركيبة ا
تركيبـة كابوسيـة أخرى تالية قـد تع مكـانها فى مجلس أو
سـيرك أو بـطـحـاء اجملاعـة أو مـسلـك فى اجلبـال أو مـاخور

أو شارع أو ربوة رمال أو محكمة أو دكان أو صحراء...
ورغم أن الـتـوحــيـدى أيـضـا لـيس شـخـصـا عـاديـا وال يـجب أن
يكـون بطال مثاليا بـتركه عيوبه أو هناته تـتعرى أمامنا. أليس
ــنــصب أو جــاه أو مــكــانـة بــشــرا هــو اآلخــر? (مــثــقف حــالم 
ومال وسـاع إليهم كمكافـأة على الوعى ومقابل لـلتميز وجهده
ـتــنـبى ويـجن بـهــا كـذلك ثم يـقع فى وعــنـائه !) ألم يـتــمـنـاهـا ا
مغـبـة مـا أوصـلته إلـيه غـوايـتـها واسـتـبـدادهـا بخـلـده حـتى ولو
وهبة والتميز فى ظنها أو ظنناها مـعه حقه الشرعى نظير ا

زمن يرتفع فيه الفسول ويعلون!..

إلى مـتى الكسـيرة اليـابسة والبـقيلـة الذاوية- إلى مـتى التآدم
باخلبز والزيتون? 

قــد والــله بح احلــلق. اجــبــرنى فـإنـى مـكــســور- اســقـنـى فـإنى
صـد- أغــثـنى فــإنى مـلــهـوف -  شـهــرنى فـإنـى غـفل- حــلـيـنى

فإنى عاطل!
  هـكـذا وصـل به األمـر وهـو الــعـالم إلى هــوان فى الـطـلب
ـثقـف العـصرى كل حلـظـة بغـواية مـطـالبه ونـهمه يـقـترفه ا
ـوصل خلـصــاء الـعـقل وحـبس اإلرادة- إلى حـد الـتــبـذل وا
ـعرفـة- بالـتدجـ واالستـئناس!!.. مـن هنـا يخرج قرين ا
الـطـيب الـصديـقى رجـله من عـباءة مـثـاليـته ويـنـزع عنه كل
مظنات التمسك بها. لقد سقط هو اآلخر وأخذ ليس من
زهــوه كــمــا أخــذ احلــسـ بـن مـنــصــور احلالج وســقط فى
ـارس ــتــصـوفــة واعــيــا بــســقـطــته الــنــســبــيــة تـلـك  أعــ ا
اخــتـيــارا إراديــا حـرا فـى االنـضــمــام لـلــمــقـهــورين والــدفـاع
ـوقف حرمـانا من االنـتماء عـنهم حـتى ولو كان ثـمن هذا ا
أو شـــلــحـــا من اجلـــمــاعـــة مــا دام مـــصــرا عـــلى اســتـــمــراره
مـندوبـا للـمعـانـاة. واثقـا من تعـويض آخـر أثمن فى اجلـنة.
وهـو نـفس الـتـمـاسك الـذى أصـر عـلـيه درامـيـو جـان دارك
وتـــومــــاس بـــكــــيت صــــانــــعـــ بــــذلك تــــراجـــيــــديـــا خــــاصـــة
ن لشـخصـياتـهم ذات القـداسة أو ذات الـتمـايز الـدينى 
أسـاوية التقليديـة التى اكتسبوها أسقـطت عنهم قوتهم ا
بـاعتـبارهـم خصـوما مالحـ لـلقـدر أو اجلـبر أو اآللـهة أو
ويـرا اليونـانية أمـثال أوديبـوس- سوفوكـليس وأنتـيجونا ا

ثم أجاكس بدرجات متفاوتة.(>>)

يــحــمـل الــبــســاط الــتــرفـــيــهى (أبــو حــيــان الــتـــوحــيــدى) لــلــطــيب
ـتـضـمن إحـالـة مـبـاشـرة إلى الـصـديـقى مـفـارقـته من الـعـنـوان ا
ــــهـــد بـــكــــونه إقـــبــــاالً عـــلى قـــراءة جـــنـــسـه الـــدرامى. مــــثـــلـــمـــا 
"كــومــيــديــا"من حـيـث الـنــوع; فــيــمــا هــو بـاألصح  – وكـمــا تـنص
االحـــتـــفـــالـــيــــة -إحـــاطـــة بـ " شـــخـــصـــيــــة" ذات مـــصـــيـــر وتـــوجه
ـصيـر. وعرضـها بـالتـركيز مأسـاوي مـن  حلظـة البدء وحـتى ا
عــلــيــهـا  – أكــثــر من احلــدث  – فى مــوقف صــعب أو مــواقف.
بـاعـتبـارها شـخـصيـة حـية مـتـوترة لـهـا ظاهـر وباطـن. محـاصرة
دومـا ب الـصـحـو والسـكـر. "موجـودة بـ الـيقـظـة واحلـلم ب

ـيالد (مع إحـاطتـها) ـوت وا احلـقيـقـة والوهم واجلـد والـلعب وا
باهـتمام كبير فى بنـائها النفسى والذهنى وإعـطائها استقاللها
الــذاتى لــكى حتــيــا وتــعـبــر عن هــذه احلــيــاة من خـالل الـعـالقـة

بالناس واألشياء"(1).
 وطبـيـعى أن تـظـفـر شخـصـيـة الـتـوحيـدى الـذى مـر عـلى رحـيله
ـسرحـية عام  410هـ  11قـرنا  – أو صدر احلـكم بنـفيه فى ا
ثل هذه احلـفاوة من كاتب احـتفالى هـو من منظـريها كذلك !
وأن يــتـطـابـق تـوصـيف الــشـخـصــيـة احملـوريــة مع مـا أوردنـاه من
اقتباس عن عبد الكـر برشيد فى بيانه الناطق باسم احلركة
 –وإن كـان الـتـوصـيف عـمـومـيـا بـانـطـبـاقه عـلى أى اخـتـيـار أليـة
شــخـــصـــيـــة مـــحــوريـــة فى أى عـــمل درامـى ولـــيس قـــصــرا عـــلى
الــشــخـصــيــة االحــتـفــالــيـة  . –أمــا عـن االهـتــمــام بــبــنــائــهـا قــبل
احلدث فقد حتقق بالـفعل ح يكشف العمل عن خلوه من ما
درج عـلــيه بـنـاء األحـداث فى الـدرامـا الـتـقـلـيـديـة بـصـفـة عـامـة.
ذلك لوضع التوحيـدى فى موقف/ مأزق ال يتحرك به وال ينمو
بـل يـــتم الـــغـــوص أو احلـــفـــر فـــيه بـــعـــمـق يـــكـــشف عن شـــخـــصه
وهــويــات من حــوله نـــاشــرا ضــوءه الــكــاشف عـــلى الــعــصــر من
ارس فعله خالل رجاله أو بطـانته وأشيـاعه ومحركيه مـثلمـا 
ــاثــلــة أحــرق فــيــهــا االســتــدعــائى لــعــصــور أخــرى ومــنــاخــات 
مـفكـرون عرب مـؤلـفاتـهم أو تـخلـصـوا منـها  –أمـثـال أبى عـمرو
بن الـعـالء وداود الطـائـى ويـوسف بن سـبـاط وسـلـيمـان الـدرانى
وسـفيـان الثـورى وأبى سـعيـد السـيرافى   –أو أجـانب سـبـقوهم
إلى نـفـس الـفــعـلــة وأشـهــرهم أنـبــادوكـلـس الـيــونـانى الــذى ألـقى
بـأوراقه إلى قـرار الـبـحـر السـحـيق !.. أال يـكـشف ذلك االنـتـقاء
للشـخصـية إذن عن مقـصدين عـمدي لـلكاتـب? : أولهمـا بنائى
يتـجلى فى تعـامله مع رسمـها مثـلما جتـسد الثـانى فى اعتماده
تراث أمـته العـربية مـنهـال نصت احلـركة علـى دعم سعـيها وراء
ـا الـبحث عن روحه وجـوهره أحداثه وقـشوره  –وحـدها  –وإ
ـفاتيح لصنـاعة تاريخ آخر مـغير بالرغم وفلسفـته التى تعطى ا

من أنه غير حقيقى(2). 
إن قـيـاســا آخـر أو مــحـاكـمــة مـخــتـلـفــة مع حـجــاج صالح عـبـد
الـصــبــور- الـتى كــانت قــبل الــتـوحــيــدى- تـكــشف بــوضـوح عن
النـهج الـتجـريـبى االحتـفـالى لعـمل الـطيـب الصـديقـى بالـتزام
األول بـنـهج تـقـلـيـدى فى رسم الـشـخـصـيـة احملـوريـة وإحاللـهـا
وه وحتـوالته. كـما فى بـنـيـة ذات اهتـمـام مـتكـافئ بـاحلـدث و
أنـها أكـثر تـعقـيدا أو تـراكبـا فى البـنيـة مثـلمـا هى أكثـر امتالء
ـوقـف الـواحـد بـزخم مــسـرحى لـه احـتـفــال بـالــفـرجــة عـوض ا
ـة قـتـل فى الـكـاتــدرائـيـة) الــثـابت فى مــسـرحـيــة إلـيـوت (جــر
ـوعـزين ثم ـتـمـحــورة حـول شـخـصـيـة قـديس مــحـاصـر من ا ا
مقضـيا عـليه مـنهم. فـيمـا أضمـر احلدث فى احلـوار واستكن
طلوب فى اجملادلة احملـتدمة ما بينهم يـذكيها تعليق التـأزم ا
اجلـوقة ويـفصح عـمـا يحـيط بـهم من عصـر وفـساد ومن تـوتر
حتت الـسـطح. كـمـا يـحـيل الـتـوحـيـدى مـرة ثـانـيـة إلى مـعـاجلـة
مـخالفة أخـرى هى تناول جان انـوى فى (القبرة- جان دارك)
التقليدية كذلك وما حولها من العصر وفساد الكهنوت. لكن
ذلك الـعــصـر الـذى رسـمه الــصـديـقى واسـتــحـضـره بـرجـاله ال
ـا يــكـسـر يــتـركه يــسـيــطـر فـيــسـحــبـنـا إلـى الـتـاريـخ تـمـامــا وإ
مـحاولـته الـراميـة الحـتوائـنـا وجذبـنـا إليه  –بـحـكايـة أو حدث
أو لـغــة- حـ يــقـذف إلى احلــوار بـكــلـمــة التـيــنـيــة أو أوروبـيـة
مثل: بارادوكس أو أبسورد أو كاريكاتير.. أو خالف ذلك مثل
دخــول الــوزيــر بـن ســعــدان مــحـــمــوال عــلى عـــربــة ذات عــجــلــة
واحـدة كـأنه مــجـرد ركـام- كى يــصـدم االسـتــرسـال واالنـدمـاج
الـنــاجت عـنه ويــقـاطــعـهــمـا مــعـتــرضـا مــسـارهــمـا مــرة بـالــكـلــمـة
ـفـارقـة الـغــربـيـة ومـرة ثــانـيـة بـالــتـأمل فى مـعــنـاهـا الـذى هــو ا
والـــعــــبـث مـــحــــيال إيــــاه عــــلى مــــعــــنى الــــعــــمل/ مــــعـــنـى وجـــود
الـتــوحــيــدى- أو بـاألحــرى ال مــعــنـاه وال مــعــقــولــيـتـه- فى هـذه
احملـاكــمـة الـهــازلـة أو الـتــرفـيــهـيـة بــكـآبـة: “من شـر الـبــلـيـة مـا
يـضـحك" كمـا أسـماهـا وأراد لـها واصـمـا إياهـا والـعصـر الذى
حـدثت فـيه وأنـاسه ومرة ثـالـثـة ح تـمـتـد اإلحالـة كى تـطال
ا ارسـة نفس الـتداعيـات والكـشف الهـاتك  عصـرنا وأهلـه 
نسـمـيه واقـعـنـا. ذلك الـذى ال نـسـتطـيع تـنـصال من مـشـاركـتـنا
فى فـعلـه أو نسج بـسـاطه الـتـرفـيهى الـهـازل بـوجع مـؤلم يـكرر
ــوســـيـــقى فى ــرجـع ا الــوخـــز به فـى الــتـــرديـــد الـــذى يـــشــبـه ا

ـعذبة لكنه عرفة ا لقد نعم تـوحيدى الصـديقى بالعلم وبـا
لم يــكـتـف بـهــا بل أراد أن يـضــيف إلــيـهــا ثـمــنـا أو مــقـابال
دنــيــويــا زائال فــكــان جــزاؤه مــا واجــهه به أبــو الــوفــاء من

ا هو عليه باطنا:   علمه 

وال فترة من حياتك قضيـتها متمسكا على أبواب الوزراء.
لوال رغـبـة خـامرتك فـى زج نفـسك فى أوسـاط اخلـاصة-
ثم لــوال نــزعــتك فى ثــلب الــنــاس والــتــعــقــيب لــهم- لــكــنت
رجال مــتـحــلــيــا بــأسـمى الــصــفــات- عــيـبـك واحـد: أنت ال

حتب احلب.
ـثابـة "كـعب أخـيل" أو الـشدخ هـذا الـضـعف الـدنيـوى هـو 
ـأساوى فى تـمـاسك شخص أبى حـيان  – مـقابل الـعيب ا
ـــقــاربــة الـــنــقــديــة الــتــقـــلــيــدى- لـــو أردنــا اســتـــمــرارا فى ا
الــتـقـلــيـديــة مـا بــ بـطل الــصـديــقى وأبـطــال سـابــقـيه من
تميزة أصحاب القداسة الدينية- وهوبـة ا الشخصيات ا
The Tragic والــذين قــدمـوا كــمـثــال عــلى الـتــراجـيــديـة

Tragedy. وليس التراجيديا
لـكن الصـديـقى أيـضا ال يـغـفل عن فـضائل ومـواهب بـطله
ـشــروع- كـمــا أسـلــفـنـا- ومـعــانـاته بــ ضـعــفه اإلنـســانى ا
بـتـمـكـنه فى عـمـلـيـة "تـعـصـيـره الـتـاريـخى" من عـرض أزمـة
الـتــوحـيـدى فى عــصـرنـا- عــلى بـســاط مـعـانــاته اإلنـسـانى
ـقـنع والـقـريب من وعى مـكـتـمل. ومـا يـضـنيه مـن تأرجح ا
صـلحـة كـشائـبة تـعـلقت بـوعيه وقف مـا بـ ا عـلى حـبل ا
ـا يـجـعل مـسـعـاه غـيـر خـالص أو وإرادته فى اإلصالح. و
مـنـزه مـثـلـمـا شـابـته مـرارة من الـبـشـر ونـقـائـصـهم فـجـعلـته
ناقـما عليهم منـقصة من محبته لهم ومـحبتهم له.. سالبة
مــنـه الــطــيــبــة وعــلــة الــتــســـامح الــلــتــ تــمــيــزان أصــحــاب

الرساالت.

أنت الـذى قــلت ال أرى أن أصــلب فى مـصــلـحــة األمـة بل
أحب أن تــصــلـب األمــة فى مــصــلــحــتـى تــوريــة قــصــد بــهــا
الــصــديـقـى جتـســيـد اخــتالف بــطــله عن احلالج وأمــثـاله
مــشـيـرا بـهـا إلى زهــو الـتـوحـيـدى واسـتــعالء عـازل مـتـمـكن
منه يـسلمه إلى اغـتراب طـبيـعى. أراده وسعى إليه أو وقع
ـــلـك الـــوعـى ثم حتــــتـــلـه وتـــســــكن فــــيه ـن  فـــيـه كــــجـــزاء 
ــتــنــاقــضـات فــتــشل إرادته الــفــاعــلــة ويــخــسـر األطــمــاع وا
قاعدته الـبشرية فـى مجملـها كذلك حـ ينفض عنه من
دافعون. يسقط التوحيدى إذن ريدون واألتباع وا حوله ا
بـعوث للمعرفة ألنه بسـط يده طالبا الثمن فـيما ال يليق 

والوعى اإلنسانى.
  وبالرغم من ذلك فـقد نقـموا علـيه إحساسـه بالناس  –

وذجاً  التجريب على قياسات احتفالية.. أبوحيان التوحيدى 

أبو حيان

الفقيه الفار

أبو الوفاء

 مشهد
من
سرح ا
غربى ا
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ـسـرح اجلـسـدى» ألن تـلك هى > نــسـتـخـدم مـصـطـلح «مـسـرح الـتـمـثـيل بـاجلـسـد» أو «ا
ـمثل منـدمج كليـة فى عملـية اخللق.. بـجسده حـقيقـته فال يوجـد شىء ثابت حوله ا

وصوته وخياله. 8
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سرحي جريدة كل ا

سرحية باإلسكندرية. سئول لفرقة أفامينا ا سرحى م ا > اخملرج شريف نبيل يستعد حاليا لتقد العرض ا
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وحلـهـا سـريـعًا وضـرورى أن يـكـون اخملرج
لــديه وجــهـة نــظــر خـاصــة وأن يــطـلـع عـلى
سرحـية والسينـمائية واألعمال الـتجارب ا
الـتشكيـلية وأن يـقرأ فى كل اجملاالت مثل
الـــســيـــاســـة األدب الـــدين عـــلم الـــنـــفس
ــســـرح والــفن. االجـــتــمــاع وبـــالــطـــبع فى ا
ويجب عـليه أن يـكـون مسـتقـبالً جـيدًا كـما
هـو مـصدر جـيـد لـعمـله وأفـكـاره. وتـضيف
أمــيــرة شــوقى: تــأثــرت كـــثــيــرًا بــكــتب مــثل
"أسـس اإلخـــــراج" لـــــســــــتـــــانـــــسـالفـــــســـــكى
"ســـيــــكـــولـــوجــــيـــة فن األداء" وكـــتـب بـــيـــتـــر
بــــروك حــــازم شـــــحــــاته د. أحـــــمــــد زكى.
وتــرى أن الـــبـــنــاء والـــهــدم والـــتـــفــكـــيك هــو
أســلــوبــهــا فى أعــمـالــهــا اإلخــراجــيـة حــيث

التنوع فى احلركة واألداء واإليقاع.
كـمــا هـو احلــال فى أعــمـالــهـا "اخلــادمـات"
جلـــان جــــيـــنــــيه "شـــاهــــد عـــيــــان" "أجـــمل

األعياد".
محمد لـطفى احلاصل على أحسن مخرج
سرح  2007 يقول: فى مهرجـان نوادى ا
ـــســرحـــيــة اخملـــرج هــو مـــنــظـم الــعـــمــلـــيــة ا
والـــفـــنــيـــة ودوره يـــنـــقـــسم لـــشـــقــ األول
ــديــر ألنه فـى الــنــهــايـة الــفــنــان والــثــانى ا

ـثـلـون ألول مرة خـصـوصًـا أن معـظـمـهم 
وال يوجـد مـنهج مـعـ يـتبـعه اخملـرج فكل
جتـربة مـسـرحـية تـطـرح شـكلـهـا ومـنهـجـها
اإلخــراجى. فـال أســتـــطــيع أن أقـــول إنــنى
مـخــرج واقـعى أو عـبـثى أو تـعـبـيـرى ولـكن
ــمـــكن أن جتـــتــمع فى ـــذاهب من ا هــذه ا
عــمـل واحــد أو بـــعــضـــهـــا. ويــكـــون اخملــرج
قــادرًا عــلـى تــوظــيـــفــهــا فـى عــمــلـه جــيــدًا
بـشـكل متـمـاسك. وهذا هـو إبـداع اخملرج.
وعـن أهم الـكـتب الـتى قــرأهـا يـقـول:كـتـاب
ـــــســـــرحـى" لـــــلـــــدكـــــتـــــور جالل "اإلخـــــراج ا
الــشــرقــاوى وآخــر بــنــفس االسم لــلــدكــتـور
ــــــمــــــثل" أحــــــمــــــد زكـى كــــــتــــــاب "إعـــــــداد ا
لــســـتــانــسالفـــســكى كـــتــاب "الــتــمـــثــيل من

خالل التدريب" جلروتوفسكى.
وتقـول اخملرجـة أميـرة شوقى: اخملـرج هو
مـثـلون ـسرحى وبـخـاصـة ا قـائد الـعـمل ا
سـواء من كانت له عالقـة ومعـرفة بهم من
قـبـل أم ال. وظـيـفـته حتـتم عـلـيه أن يـخـتـار
الئم لـلـمـمـثـلـ مـعه وإمـكـانـياتـهم الـنص ا
وخـــبـــراتـــهم حـــتـى يـــوصل رؤيـــته لـــلـــنـــاس
ولـيس فقط للجنـة التحكيم وأيـضًا تمتعه
بالقدرة على الـتصدى ألى مشاكل جتابهه

ـسرح) إضـافـة إلى اخلبـرات احلـياتـية (ا
لكى يوظفها فى عمله.

ـســرح حـمـاسى ويـضــيف: مـخـرج نــوادى ا
وال بــد له أن يــتــمـتـع بـاالبــتــكــار ومــتــجـدد
دائمًـا فى أفكـاره وأعمـاله ونشط اخلـيال
يـستـطـيع من خالل مـيزانـيـة قـليـلـة جدًا ال
تــزيــد عــلـى ألف جــنــيه أن يـــصــنع عــرضًــا
ـــيـــزانـــيـــة الـــبـــســـيـــطـــة مـــتـــكـــامالً وهـــذه ا
أعـتبـرهـا مـيزة ألنـهـا تدفـع اخملرج لـلـبحث

عن حلول جديدة ووسائل مبتكرة.
ويــــقــــول وائـل مــــصــــطــــفى كــــامل: مــــخــــرج
ــــنــــظم لــــلـــعــــرض بــــجـــمــــيع ــــســــرح هـــو ا ا
عناصره وهو الـذى يضع خطة للمدلوالت
ــشـاعــر واألفـكــار الـتى يــريـد تــوصـيــلـهـا وا

للناس محملة بوجهة نظره اخلاصة.
وال بـد لـلـمـخـرج أن يـتـمـتع بـثـقـافـة عـالـيـة
ويـسـتـطـيع أن يـتـعـامل مع مـخـتـلف األفـكار
سرحية واأليديولوجيات وكذالك تميزه ا

برؤية تشكيلية وأذن موسيقية.
ويــضـيـف: فى اعــتـقــادى ال تــوجـد مــوهــبـة
لإلخراج واخملرج اجلـيد هو فى األساس
ــــثل جـــــيــــد ومــــخــــرج الـــــنــــوادى يــــواجه
ثـليه صعـوبات كـثيـرة فى كـيفـية تـدريب 

فهوم الغائب نهج واألسلوب وا مخرجو النوادى ب ا
أغلبهم قال "ماليش منهج"

يقـود مـجمـوعـة من الـفنـانـ فال بد له أن
يــتــمـتـع بــالــروح الـقــيــاديــة ويــجب عــلــيه أن
يــــكـــون مــــلـــمًـــا بــــأدواته وعــــنـــاصـــر الــــعـــمل
ــــســــرحـى اخملــــتــــلــــفــــة وقــــادرًا عــــلى حل ا
شـاكل الـفنـيـة واإلداريـة وإيجـاد الـبدائل. ا
ويـضـيف: ال تــوجـد طـرق واضــحـة تـتــبـعـهـا
أثـنــاء عـمــلـيــة اإلخــراج خـاصــة فى نـوادى
ـسـرح التى تـعـتـبـر جتارب جـديـدة حتـتاج ا
لالبـتكـار والتـجريب فى جـميع عـناصـرها.
ومــخـــرج الــنـــوادى مــطـــالب بـــتــوظـــيف أقل
اإلمـكـانـيـات مـن أجل صـنع عـمل مـسـرحى
ـتـع خـاصــة وأنه يـعــمل بـدون مــتـكــامل و
مــيــزانــيــة تــقــريــبًــا وهــذا يــتــيح له ابــتــكــار
أشـــيــــاء جـــديـــدة كــــمـــا أن الـــنــــوادى تـــتـــيح
لـلـمـخـرج الـعـمل مع فـريق كـلـه من الـشـباب
فيعطى فرصة المتزاجهم مع رؤية اخملرج

وخاصة وأن أعمارهم متقاربة.
ويـقـول لــطـفى: أمـيل بــشـكل كـبـيــر لـلـمـنـهج
الـتجريبى فى أعـمالى سواء عـلى مستوى

احلركة أو األداء التمثيلى.
كــمـــا فى مـــســرحـــيــة "مـــلـــوك الــشـــر" الــتى
حـــصـــلت عـــلـى أفـــضل عـــمل جـــمـــاعى من

مهرجان النوادى  2007.
ويـواصل: اسـتـفـدت مـن كـتب كـثـيـرة مـنـهـا.
سـرحى" أللكـسندر دين "أسس اإلخـراج ا
سـرحية" لدرينى خشبة ذاهب ا "أشهر ا
"فن اإلخراج" لألستاذ جالل الشرقاوى.

أحـمد راسم مـخرج عرض "وداعًـا هاملت"
ـركـز الـثـالث فى مـهـرجـان احلـاصل عـلى ا
الـــنـــوادى األخـــيــر يـــقـــول: اخملـــرج هــو روح
ــسـرحى وشــخــصـيــته تـظــهـر فى الــعـمل ا
عـمــله ويـحـتـاج مـخـرج الـنـوادى إلى إجـادة
الــتــمــثــيل حــتى يــســتــطــيع تــوجــيه وإعــطـاء
األداء لـلـمـمـثــلـ وكـذلك أن يـكــون مـثـقـفًـا
ولــديه مــعــرفــة بــكـل شىء عن عــمــله حــتى
ثليه وأهم يعرف كيفية الرد على أسئلة 
الئم ألفـكـاره وظـائـفه هـو اخـتـيـار الـنص ا
وتــصــوراتـه وال بــد أن تــتــفـق وجــهــة نــظــر
ـؤلف مع رؤيتـه حتى يـظهـر الـعمل بـشكل ا
جيد وال بد أن يـكون صاحب خيال واسع
وجتـارب كــثــيــرة ومــلـمًــا بــتــقــنـيــات خــشــبـة

سرح. ا
ـــــــســــــرح ويــــــضـــــــيف راسـم: كـل مــــــدارس ا
اخملـتلفة تصل بـنا فى النهايـة لتقد رؤية
إخراجيـة بوجهـة نظر ثـابتة ومـنذ أن نشأ
ـسرح وحتى اليـوم ال توجد مدرسـة ثابتة ا
ذاهب والـتيارات اخملتلفة فى اإلخراج فا
يــنـتـقـى مـنـهــا اخملـرج مـا يــنـاسـبه ويــضـافـر
ـسرحـية. بـينـها حـسب فكـره وهدفه من ا
وعن قــــــراءاتـه يــــــقــــــول راسم: مـن أفــــــضل
الكتب التى استفدت منها ما كتبه األستاذ
ــسـرحى" ســعــد أردش فى "فن اإلخــراج ا
حـيث يـشــرح فـيـهـا بــشـكل عـمــلى أكـثـر من
ا يـجـعل اخملـرج يسـتـفـيد مـنـها الـنـظـرى 
ويــطـــبـــقـــهـــا بـــشــكـل جـــيــد عـــكـس الــكـــتب
واألخـرى التى تهـتم باجلانب الـنظرى على

حساب العملى.

شــــبـــاب  – بــــعــــضــــهـم دون الــــعــــشــــرين –
يـــقــدمـــون أنــفـــســهـم لــلـــدنــيـــا بـــاعــتـــبــارهم

سرح! " فى نوادى ا "مخرج
ـتـلك مــوهـبـة ورؤيـة وآخـرون ال بـعـضــهم 
يدركـون معنى الـلقب الـذى يحـمله أحدهم

"مخرج".
"مــســـرحـــنـــا" الـــتـــقت عـــددًا من مـــخـــرجى
ـــــرة عن الـــــنــــوادى.. لـم تــــســـــألــــهـم هــــذه ا
أعـمــالـهم أو مـشــاكـلـهم أو مــا يـرغـبـون فى
ه. فــــقـط ســــألــــنـــاهـم.. يــــعــــنى إيه تــــقــــد

"مخرج"?!
يـقـول عـمـرو مـحـمـد أبـو بـكـر نـادى مـسرح
سـئول عن الـفيـوم: اخملـرج هو الـشـخص ا
استحضار الـصورة لنص مسرحى مرتكزًا
عـــــلـى أدواته مـن أجل تـــــوصـــــيـل رســـــالـــــته
ـشـاعـر وعواطف لـلـجمـهـور دون الـتأثـر 
قـد تـقــلل مـنــهـا ويـتم هــذا من خالل بـحث
ـــنـــاسب ألداء اخملـــرج عـن فـــريق الـــعـــمل ا
الــشــخــصــيـــات ويــجب أن يــكــون ذلك فى
جو من احلب واأللـفـة والتـعاون من جـميع
ـســرحـيــة. وإذا حـدث عـداء ــشـاركـ بــا ا
ب صـناع الـعرض فـسيؤدى إلـى فتور فى
تـلـقى ويصـيبه ا يـنـعكس عـلى ا اإليقـاع 
لل.. فال تصل الـرسالة والـهدف بشكل بـا

واضح.
ويضيف: استـفدت كثيرًا من كتاب "أسس
سـرحـى" أللكـسـنـدر دين. حـيث اإلخـراج ا
يــصف ويــشــرح بــشــكـل تــفــصــيــلى مــنــاطق
ـــســـرح الـــقــــوة والـــضـــعـف عـــلى خـــشــــبـــة ا
ومـفهـوم اإلخراج وهو مـن أهم الكتب فى

هذا اجملال.
عاصر" سرح ا وأيضًا كتـاب "اخملرج فى ا
ـــمـــثل" لألســـتـــاذ ســـعـــد أردش و"إعــداد ا

لستانسالفسكى.
وحتـدث وفـيق مــحـمـود (الـزقـازيق) قـائالً:
ال بـــد أن يـــكــون اخملـــرج صـــاحب خـــبــرات
وجتـارب إنسـانية كـثيـرة ومتـعددة تـساعده
عـلى فـهم اآلخـر والـوصـول إليـه واخـتراق

أفكاره وأحاسيسه. 
كما أنه شـخص متعدد األدوار وقادر على
ـــثـــلـــ إخـــراج إبـــداعــــات اآلخـــرين من 

. ومصممى ديكور وإضاءة وفني
ويــــضـــــيف: اخملـــــرج شـــــخص حـــــالم عــــادة
تـشـغـله قـضـايـا عـديـدة فـيـحاول أن يـبـحث
عـن نص يـــعــــبـــر عــــنـــهـــا فــــيـــوصـــلــــهـــا إلى

.( مثل اجلمهور من خالل الوسيط (ا
كما أن له دوراً تنـموياً فاعالً فى اجملتمع
فـمن خالل رؤيته لـلواقع وما يـحدث حوله
يـستطيع أن يـعبر عنه فـنيًا وأن يبحث عن

شاكله. حلول 
ويــضــيف: اإلخـراج لــيس لـه مـنــهج مــجـرد
دارس تـنصهر ذاهب وا وثـابت فجمـيع ا
فى بوتقة اخملرج وأسلوبه ورؤيته والهدف
الــــذى يــــريــــد إيــــصــــالـه. فــــاإلبــــداع ســــابق
ـنهج واحد لـلنـظرية وشـخصـيًا ال أتـأثر 
فـقط عـنـد إخـراجى لـنص مـا وأحاول أن
يـــكــــون لى أســــلــــوبى اخلــــاص واخملـــتــــلف.
ــنــيــاوى احلــســيــنى عــبــد ويــقــول اخملــرج ا
الــعـــال: اخملــرج هـــو "حــامـل هم" وتــشـــغــله
أفــكـار مــعـيـنــة ولـديه مـســئـولـيــات عـديـدة
وعــــمــــلـه صــــعب جـــــدًا ودوره قــــيــــادى فى
األساس وبـالتـالى فـعلـيه أن يـسيـطـر على
مـجـموعـة الـعـامـلـ مـعه وعـلـيه أن يـتـمتع
بــثــقــافــة كــبــيــرة فى كل اجملــاالت وخــاصـة
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د. أبواحلسن
سالم

 الكمبوشة

الشخصية القناع واإلسقاط السياسى
فى مشهد الضرورة

ــسـرحى إلى الــتـقـنـع خـلف إحـدى كــثـيــرا مـا يـلــجـأ الــكـاتب ا
ـسـرحى ويـحـمـلـهـا بـرأيه فى أمـر من الـشـخـصـيـات فـى نـصه ا
وقف األمور الفـكرية وبخاصة السياسـية حيث يكون معارضا 
جـتمـعه أو بحـال من األحوال الـسيـاسية سـياسى مـا متـصل 
ـسـرحى وفى الــدولـيـة. واألمــر نـفـسه قــائم فى عـمل اخملــرج ا
ـمـثل حـالة خـروجه عن الـنص أو خـروجه عـلى النص. عـمل ا
على أن ذلك التـقنع غالبا ما يكـون مباشرا حيث عدم جتانس
ـوقف ـسـرحـيــة أو مع نـسـيج ا الـرأى مع ثـقــافـة الـشـخـصــيـة ا
ــسـرحى نــفـسه. عــلى أن بـراعــة الـكـاتب الــدرامى فى احلـدث ا
سـرحى فـيـما يـتـصل بذلك الـشـأن تـتبـدى فى مـهارة الـتـقنع ا
ـوقف الـدرامى وفى نـسـيج بـحـيث تـكـون اإلضـافـة مـن جـنس ا
ثـقـافـة الـشخـصـيـة القـنـاع الـتى اسـتتـر رأى الـكـاتب فى طـيات
حـوارهـا. واألمـثـلـة كـثـيــرة عـلى ذلك فى كـتـابـات كـبـار الـكـتـاب
ـثـال ال احلـصـر جند ـيـ فعـنـد شـكـسـبـير عـلى سـبـيل ا الـعـا
سرحية (مـاكبث) يتحدث عمن وصفه البواب فى مـونولوجه 
) فـإذا دقـقنـا فى مـدى تالحم هـذه العـبارة مع (بـذى الـلسـان
طوّل قبل أن يفتح ثقافـة البواب وجتانسها مع سيـاق حديثه ا
باب القلـعة للطـارق فى الصباح البـاكر من ليلة اغـتيال ماكبث
وزوجه للمـلك دنكن ضيـفهما سـوف جند العـبارة غير مـتسقة
مع ثقافـة بواب وغير متـسقة مع مشهـد الضرورة الذى صاغه
ة ـصداقـيـة الـزمـنـيـة الفـاصـلـة بـ جـر شـكـسبـيـر لـيـحـقق ا
لوثة بدماء القتيل البسهـما ا االغتيـال وتغيير ماكبث وزوجه 
سرحية غدور. عـلى أن الرجوع لتاريخ كتابة شكـسبير لتلك ا ا
يـكـشف عـن وجـود شـخـصـيــة تـاريـخـيـة لــقس حـوكم عـلى أيـام
ا شـكـسـبـير ودافع عن نـفـسه بـطالقـة لـسان يـحـسـد علـيـهـا 
" جعل اجملتـمع اإلليـزابيثى يـنعته بـسبب ذلك بـ "ذى اللـسان
فـكـأن شكـسـبـيـر قد أراد اإلشـارة إلى تـلك احلـادثـة بـوضع تلك
الــعــبــارة الــنــافــرة عن الـــســيــاق عــلى لــســان الــبــواب بــوصــفه
الشخـصية القـناع. وفى مـسرحنا يـتقنع عـدد من كتابـنا خلف
شـخصـية أو أكـثـر من شخـصـية عـلى نحـو مـا نرى فى "يـاس
وبهيـة" و "من أجيب نـاس" لنجـيب سرور أو "سليـمان احللبى
- جواز عـلى ورقة طالق - الزير سالم - أحلان على أوتار عربية
- الــنـار والــزيـتــون" أللـفــريـد فــرج أو "الـفــرافـيــر - جـمــهـوريـة
فرحـات" ليوسف إدريس أو "الـسلطـان احلائر - شمـس النهار -

لزوم ما ال يلزم - األيدى الناعمة" لتوفيق احلكيم.
ــسـرحـى جنـد بــعض اخملـرجــ الـذين أســسـوا وفى الــعـرض ا
تـصـوراتــهم اإلخـراجــيـة عـلى تــفـسـيــر الـنص أو عــلى تـأويـله
يــلـــجــأون إلى حــيل الـــتــقــنع عــنـــد إبــداء رأى هــنــا أو هــنــاك
بـالتـخفى وراء تـعبـير جـسدى أو تـوظيف سـينـوغرافى رمزى أو
إيحائى بـوساطة أسلوب الـتورية; بأن يـكون للتعـبير أو الصورة
داللـتان إحـداهمـا ظاهـرية واألخـرى بـاطنـية. فـإذا وقفـنا عـند
ـسرحى "مأساة احلالج" لـلشاعر صالح عـبد الصبور العرض ا
سنجـد اخملرج حـسن عبـد السالم قد غـير مـكان وضع الـشجرة
التى صلب عـليـها احلالج فى مـيدان الـكرخ ببـغداد فى الـعصر
سـرحى - وفق النص - إلى ـ الـفضـاء ا العـباسى من جـهة 
ـنـظر وهـو أمـر أكـثـر تـصـويـبـا لإليـحـاء بـنوع من جـهـة يـسـار ا
وقف الدولة ـعارض السيـاسى  التـطابق ب موقف "احلالج" ا
من قضيـة العدالة االجتـماعية قـياسا على مـا عرف من نسبة
عارض السياسي لنظام الدولة إلى تيار اليسار السياسى. ا
وفـى عـرض "الـقاتـل خـارج الـسـجن" حملـمـد سـلـمـاوى بـإخـراج سـعد
سرحى قبل دخول نظر ا أردش يترك اخملـرج الستار مفتوحا على ا
ـد عـددًا من تـمـاثـيل عـلى هـيـئـة بـشـرية عـلـى جانـبى اجلـمـهـور و
ــيـنــا ويـسـارا لإليــحـاء بــاتـصـال الــنـمـاذج ــنـصـة  درجـات فـتــحـة ا
الـصـنـمـيــة مع جـمـهـور الـصـالـة إسـقـاطــا لـفـكـرة تـنـاظـر اجلـمـهـور
(الشعب) فى صـمته على كل التجاوزات غير الـدستورية أو القانونية
عـارض لـسياسـاته هكذا الـتى يرتـكبهـا النظـام الشـمولى فى حق ا
تـتنوع أسـاليب اإلسـقاطات الـفكريـة والسـياسيـة ما ب فن الـتأليف
مثل عن طريق اخلروج سرحى عن طريق الشخصية القناع وفن ا ا
عن النص أو اخلروج عـليه وفن اخملرج بتوظيف الـلغة غير الكالمية
أو الـغـنـاء أو الـسـيـنـما أو خـيـال الـظل وفن األراجـوز وفـنـون الـكـرتون
ـا عن طـريق الـوسـائط والـعـرائس فــضال عن فـنـون الـســيـنـوجـرافـيـ

ناظر. التكنولوجية أو حيل تصميم ا

هو فيه مسرح بجد فى مصر دلوقتى?
اإلبـداع عـلـطـول ويوفـروا سـنـت ويـخـدوا الـكـرنيه.. أو

التصاريح..  
ـنـتـجـات وسلع والـذى مـنه من دور إعالمى وتـسـويـقى 

. صري صرى كله كله.  يعنى كل ا مركز اإلبداع ا
ومن هــنــا ألنه جــهـــة تــعــلــيــمــيــة فــنـــخــرجه من حــســبــة

اإلنتاج. 
ية..!?   فيصيح صديقى الفنان:  واألكاد

ــيـة الــفــنـون كــلــهـا أنــا عـارف طــبــعــاً إن ده يـحط أكــاد
ـتعـلمـ وكل الداالت بـأعوامـها األربـعة.. بـأساتـذتـها ا
ـوجــودة وحـتى طـالبـهــا  فى أسـئــلـة وتــسـاؤالت (د.) ا
وإشكـاليـات كثـيرة. مـساءالت كـبيـرة. خاصـة باجلدوى
وحــاجـــات كــتـــيـــر.  يــعـــنى مـــثالً إيه الـــلى بــيـــتـــقــدم فى
ــــعــــهـــــد? ولــــيه مش اإلبــــداع وم بـــــقــــاش مــــوجــــود فى ا
موجـود? الطـاقات الـلى بتـدرب شكـلهـا إيه يعـنى أنهى

أجدى بالظبط?
خالص.. خالص. (صديقى)

يبـقى: البـيت الفنى لـلمسـرح + مركز الـهناجـر + مركز
اإلبـداع / ال ال نشـيله يـبقى نـاقص  (-) ومعـايا هـناك

واحد مبقاش هنا?
ـعــادلـة!! (- ) وكــمـان الــهـنــاجــر خـرجــوه تـقــريــبـاً بــره ا
يبـقى نطرح واحـد من اتنـ وهما كـانوا تالتة بس ألن

قصور الثقافة موال..
 يـــبـــقى أ أأأأ  آه .. يـــتــــبـــقى واحـــد.. ال شــــريك لـــيه..

البيت الفنى للمسرح.   أقول معترضاً ال طبعاً..
ـسرحى  5- ظـهر جـديداً وحـصريـاً فى سوق اإلنـتاج ا
صـنـدوق الـتنـمـيـة الذى تـفـتـحت شـهيـته بـاجلـوائـز التى
ـهرجـان التـجريـبى األخيـر كونه حصـدها مـؤخراً فى ا
مــنــتـجــاً لــلــعــروض الـتـى فـازت بــهــا مــراكــز اإلبـداع فى
مــصــر كــلــهــا اإلســـكــنــدريــة والــقــاهـــرة كــمــان. عــظــيم.
وهاهى تشرع اآلن فى طرح مسابقة إلنتاج  6 عروض

على ما أذكر هذا العام. وفى انتظار اجلوائز.
ـــــهــــــرجـــــانـــــات ـــــقـــــابـل هـــــنــــــاك الـــــعـــــديــــــد من ا وفـى ا

سرحية فى مصر.. واالحتفاءات ا
ـــهــرجــان ـــصــرى.. وا ــهـــرجــان الــقـــومى لـــلــمـــســرح ا ا
هرجان العربى.. ديدة.. ومؤخراً ا التجريبى بقامته ا

مهرجانات يا أستاذ.   عظيم. 
ضــيـف عـــلى كـــده كل ســـنـــة وال اتـــنــ فـــيـه عــرض وال
اتـنـ بـيـسـافـروا بالد عــربـيـة وبالد سـاعـات الـفـرجنـة

وال حتى بالد افريقية
ونخش مهرجانات وغالباُ بتكون النتايج!!.. مش مهمة

ال.. مش مهمة قوى.. آه.
ـــصـــرى خــدنـــا فـــيه ــهـــرجـــان الـــتـــجـــريـــبى ا ده حـــتـى ا
ـصداقية جـوايز.. آه مرات معـدودة بس ده يدل على ا

والشفافية.. 
وآخرها طبعاً..  بص عـندنا مخرج مصرى خد جايزة
ــــهــــرجـــــان الــــتــــجــــريــــبى الـ  20 عــــلى كل دولـــــيــــة فى ا
مــخـرجــ دول الــعـالـم األول والـتــانى والــتـالـت والـرابع

وكل األرقام اللى كانت موجودة ساعتها.
سرح فى ضـيف على كده جريدة أسـبوعية بتـتكلم عن ا
مصر كلـها بها الـعديد من الصـفحات الكـثيرة واألخبار

العتيدة وكالم كتير وكبير.. كتير كتير قوى. 
ـة ـســرح الـقـد وفـيه كـالم الـيـومــ دول عـلى مـجــلـة ا
قـدم األثـر والــلى كـانـت زمـان وبـعــد كـده خــرجـوهـا من
ـكن ــعـادلــة مــعـرفـش لـغــايـة دلــوقت لــيه. بــيـقــولــوا  ا

ترجع. 
أهـو.. عــايـز إيه بــقى.. أديك بــتـقـول بــنـفــسك.. وبـتـرد

على نفسك برضه.
ـــســرح وهى هـــيــئـــة اســتـــشــاريــة ده غــيــر بـــقى جلـــنــة ا

وليست تنفيذية أبداً أبداً!
ـسـرح والـنــقـد وكـمـان فـيــهـا كل رؤوس الـفـن واألدب وا

ية وعلمية.. جهات أكاد
مـــنـــهـم بـــصـــفــــته الـــرســــمـــيـــة ومــــنـــهم مـن هـــو مـــوجـــود

بشخصه. 
ومازالت هيئة استشارية وليست تنفيذية طبعاً.!

صديقى يذوب فى الصمت ويختفى.
والسؤال ما زال يطرح نفسه.. يطاردنى. 

هو فيه مسرح بجد فى مصر دلوقتى?
إنت .. إنت إيه رأيك?

رأيى نكمل بعدين!

سؤال أصبح يشغل الكثيرين 
ا سـؤال شغل صديق مـسرحى لـيس مصـرياً ولكن (ر
ـتحـدثـة بلـغة الـضـاد.. متـابعـاً لـلتـطور أو نـطـقة ا من ا
صـر وأوطان الـتـدهور لـلحـاالت الفـنـية وغـير الـفـنيـة 

نطقة كلها على بعض فى بعض فوق بعض) ا
ولـكن تـأتى الــريـاح بـالــعـديـد من األصــوات من بـعـيـد..

هو ده سؤال أساساً يسأله?
ولـكن الـكـثـيـر هـنـا أيــضـاً....  أنه ال.. لم يـعـد بـالـفـعل
ـتـعـالـيـة تأتـى من كل جـهـة مـزمـجرة ولـكن األصـوات ا
إنـنـا فى الـعـصـر الــذهـبى وأنه قـد أصـبح هـنـاك رواج
شـــوف شــبـــاك تــذاكـــر الــعـــرض إيــاه والـــعــرض الـــتــانى

برضه إياه وكده.. عارف انت..
ـــتـــهم األزلى  ولـــوال ســـوء احلـظ والـــعـــ بس وذلـك ا

اس الكهربائى وخالفه.. القدر إياه أو ما يسمى با
لكنا اآلن.... لكنا كده.    ماشى..

لـكن الـسؤال بـجد تـعـال نسـأله لـنفـسنـا هـو فيه مـسرح
بجد فى مصر دلوقتى?

ــكن تـكـون ـؤشـرات والــنـتــايج الـلى  وإيه الــدالالت وا
خير دليل لينا على احلكم ده.

ـرتقب أسـاساً? ـسرح ا وده يـخلـينـا نـسأل إيه مـفهـوم ا
(واللى غالباً محدش القيله إجابة)

ـسـرح نـسـمع صـوت عـظـيم قـادم بـيـقـول بـعـنـفـوان إن ا
فى كل العالم اإلقبال عليه قل!

ــسـرح ومــبــقــاش عــايــزه خــالص وإن اجلــمــهــور زهــد ا
مالص..  قدام فنون الدش وأمثاله..

فهوم النجم وصوت تانى: الزم نحاول جنيبه ونغريه 
نُتج اللى هنـقدمه يكون رهيف الـذى ال يقهر وكمـان ا
ودمه خـــفـــيف عـــلـــشـــان يـــيــــجى .. مـــاتـــيـــجى.. وبالش

تعقيد.. 
زى الــسـيــمـا.. اتــعظ وشـوف واتــعـلم.. اجلــمـهــور عـايـز

كده..
> لــكن أى مــتــأمل فى حــال الــســيــنــمــا يــعــلم جــيـداً إن
ـقـدمـة وإن دى ــنـتـجـات ا اجلـمـهــور مـلـهـوش عالقـة بـا
ـنـتـجـ احملتـكـرين لـذوق اجلـمـهـور بـوصـاية خـيـارات ا
ـــا أنـــفـــســـهم حـــصــــريـــة جلـــمـــهـــور الـــبـــتــــرودوالر.. ور
القائـم أيـضاً على تـرويج األغنـية اخلفـيفـة الشبـابية
الـرهيفـة اللى مش نـضيفـة.. عكس الـسينـما اللى الزم

تكون نضيفة ومفيهاش اللى بالى بالك.. 
األغـنـيـة مش مـشـكـلة - الـلـى هتـخش كـل بـيت - يـكون

فيها إيحاء وآهات وحركات ومناظر.. آه .. 
ـنــوع الـلـمس.. نــخـلى الـلــمس دور جـمـهـور ـهم  بس ا

تلوعة وخالفه. تنوعة ا الدش بقنواته ا
ـكن الــسـيـنـمـا تـفـلت بــكـام فـيـلم فى الـعـام ألنه لـكن 
ـغـامرين عـلى اإلنـتـاج بيـحـاولوا يـظل فـيه الـعديـد من ا

يخشوا سوقه.. 
ومـخـرجـ يـراهـنـوا عـلـى ذوق اجلـمـهـور الـلى مـبـقـاش
عــبــيط وبـالــتـالـى يـغــيـروا اجتــاهه ويـلــووا دمـاغ رؤوس
األموال اللى فى النهـاية كل همهم إنهم برضه يراهنوا

على احلصان الكسبان. يعنى الربح واألرباح.
تمام.. تمام

ــــســــرح إيه ظــــروفه بــــقـى فى مــــصــــر...??? إيه لــــكـن ا
نتج هنا?  خيارات ا

وهل فيه احـتـكـار أو وصـاية عـلى الـذوق الـعام?  أو إيه
هى رؤاهم?

- نـحن فى مــصـر يـا صــديـقى الــفـنــان ..وحتت رعـايـة
وزارة الثقافة 

نتجة لـلمسرح بشكل رسمى على حد علمى اجلهات ا
هى:

ـتـلك نـصـيب األسد  1- الـبـيت الـفنـى للـمـسـرح وهـو 
ـتـبـقـيــة ومـا تـزال تـعـمل.. حتت ـســارح ا حـيث أغـلب ا
إدارتـهـا ورؤاها ومـيـزانـيـتهـا الـضـخـمة نـسـبـيـاً بالـنـسـبة

للجهات األخرى.
 2- وهــيـئـة قــصـور الــثـقـافــة وده مـوضــوع كـبـيــر يـطـول
شــرحـه يـعــنـى مــتــاهــة كــبــيـرة قــوى. لــو دخــلــنــاهــا مش

هنخرج.. هذا هم آخر..  
 3- وطـبــعـاً مــركــز الـهــنـاجــر لـلــفــنـون حتت احلــصـار..
أقـصــد كــان زمــان..اقــصــد عـامل زى غــزة.. بــكــتــيــبـته

األخيرة اللى "حتت التهديد" وكده يعنى..
4- وطــبـعـاً طــبـعــاً مـتـقــولـيش وال حــد يـفـكــر فى مـركـز
ــلك أحــد حـق االقــتــراب مــنه اإلبـــداع الــفــنى ألنـه ال 
فدى عامـلة زى احملـظورة ألنه لو مـؤاخذة يعـنى مجرد
يـة بالظبط ده حتى مـدرسة بتطلع أجـيال زى األكاد

عهد بيحلموا يخشوه..!  طلبة ا
ـيـة ونـصل إلى حـد إن فــيه أجـيـال قـررت تــخش أكـاد

 علينا أن
نسأل عن
سرح مفهوم ا
وياريت نالقى

إجابة!

 هل فيه
احتكار 
أو وصايه
على الذوق
العام

 فى مصر ?

أحمد راسم:
كل مدارس
سرح تؤدى ا
إلى اإلخراج

وائل مصطفى: ال يوجد منهج مع يتبعه اخملرج
بل تطرح كل جتربة منهجها

أميرة شوقى:
اخملرج الشاطر
هو من يتصدى
للمشكالت

ويصل حللها!
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سرحى لعام 2009 . شاركة فى جائزة الشارقة للتأليف ا > دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة تتلقى حاليا طلبات ا

¿Éeƒ°T Oƒ©°ùe

سروق .. عرض لألطفال  يبحث عن الوطن ا  كوخ الطيب
يـاريت يعـود وطـنى يا ريت) وعـلى عـكس ما يـثار
من مـأثـورات عن غبـاء احلـمـار فـإننـا نـراه يـأخذ
مــســلــكــا آخــر حــيث يــتــوجه جلــمــيع احلــيــوانـات
ــتـمـثل فى ـواجــهـة الـعـدو ا األلــيـفـة لـتــجـمـيــعـهم 
الثعالب مؤكدا أن االحتاد رغم الضعف البدنى
قـــوة  ومـــحـــرضـــا عـــلـى اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء فى
عركة وقد بـرع أحمد عبد الرحمن فى دوره  ا
وهـو مـا يـؤكـد وعـيه بـالـشخـصـيـة وحـركـتـهـا وقد
ثل الـبـهجـة بالـنـسبـة لألطـفال  وبـعد أن كـان 
جتـــمــعـت احلــيـــوانـــات األلـــيـــفــة نـــلـــمـــحـــهم عـــبــر
اســــتــــعـــراض وغــــنــــاء جــــمـــاعـى حـــمــــاسى أشــــبه
بـاألناشيد احلربـية يرددون "كلـنا إيد واحده وها
نحارب .. أبو نوفل الزم يـتربى .. إحنا ها نعمل
عـضـمه مـربى .. بـالـوحـده هـا نـبـقى أكـتـر قوه" 
ويتسع نص العرض لـيؤكد أن ما يؤخذ بالقوة ال
يسـترد إال بـالـقوة  وهى هـنـا تتـمـثل فى االحتاد
والـذكاء "ها ييـجى يوم وناخد .. حـقوقنا غصب
عــنـــكم .. وإذا كـــنـــتــو أقـــوى مــنـــا وأكـــبــر حـــيــوان
سانـدكم" وهى إشارة واضـحة ألمريـكا أكـبر قوة
فى الـعالم والداعمة لـربيبتهـا إسرائيل  وهو ما
اليـقــال صـراحـة  لـكـنه تـأكـيـد لـلـتـعـبـيـر الـكـنـائى
عــلى ألــســنــة احلــيـوانــات  إذن الــعــرض يــتـســلح
بالـرمز  حـامال األفـكار عـلى ألسـنـة احليـوانات
ومــســرح األحــداث يــتــمــثـل فى الــغــابــة  وتــكــمن
ــواجــهــة الــعـدو دعــوته فى لم الــشــمل واالحتــاد 
الـذى ال يـجب أن نــتـفـرق أمـامه  لــكن مـا يـعـيب
ــفــرط  وتــلــخــيــصــهـا أغــنـيــة الــنــهــايــة طــولــهــا ا
ــقــوالت الــعـــرض الــتى تــأكــدت خالل احلــورات
واألغـــانـى طـــوال الــــعـــرض  كــــذلك فــــإن نـــظـــرة
ــ ;عــالم الــثــعــالب واألرانـب  بــهـا الــنص لــلــعــا
قــدر من اإلطالقـيـة  بـحـيـث جتـعل من الـثـعـالب
شراً مطـلقـاً ومن األرانب نقاء وطـيبة مـفرطة 
ـستوى الـواقعى أو ما ال وهو مـا ال يتوفـر على ا
ــ يـحــكـمــهـمــا الـصـراع يـجب أن يــكـون بــ عـا
ــــــــا يـــــــبــــــــرر ذلك عـــــــلـى األرض / الــــــــوطن  ور
االسـتـكـانــة الـتى حتـيط بــعـالم األرانب الـذى هـو
ـــنــا الـــعـــربى  أخـــيـــرا حتـــيــة مـــحـــبـــة خملــرج عـــا
ومــؤلف الــعـــرض الــفــنــان زين نــصــار ولــلــمــخــرج
ـسـاعـدين: ـنـفـذ : أحـمــد شـحـاته وجملـمــوعـة ا ا
محـمد فؤاد  –عـادل عـبد الـنبى  –هـبـة السـقا
– ( مثـليه (أرنوبـة (ياسم  –رضـوى رشاد  و
الـــبــومـــة (شــهــيـــرة كــمــال)  –الــثـــعــلـب (صــفــوت
صــــبـــحى)- األســـد (حــــمـــادة عـــبــــد احلـــلـــيم) –
احلــمــار (أحــمــد عـبــد الــرحــمن)- الــقــرد (عــبـد
الــــنــــاصــــر ربــــيع)- اخلــــروف (جــــورج وصــــفى)-
ـن بـــــشــــــاى)- الـــــفــــــيل الــــــفـــــيـل الــــــصـــــغــــــيـــــر (أ
الكبير(طـارق كامل)-الغزالة (مر البحراوى)-
ـهـا (وفاء الـسـيـد) فقـد قـدموا جـمـيعـا عـرضا ا

صرى .  جميال يليق بالطفل ا

عـبـد الـلــطـيف والـثــعـلب (أبـو نــوفل) الـذى قـدمه
صـفـوت صـبـحى  وهـنـاك مواجـهـة بـ الـثـعالب
التى ترتدى زيا أحمر (الحظ داللة اللون) حيث
يـشـيـر إلى داللـة الـشـر والـدمـويـة  بـيـنـمـا تـتـشح
ـــثل عـــالم الـــنـــقــاء  األرانب بـــالـــبـــيــاض الـــذى 
) الــتى تـــعــاطف مع ومــثـــلــتــهم أرنـــوبــة (يــاســـمــ
أدائــهــا األطــفـــال بــشــكل كــبــيـــر وانــحــازوا لــعــالم
األرانـب من خاللـــهـــا  وفى هـــذه الـــعـــوالم تـــقف
الـبـومـة (أم اخلراب ) الـتى لـعـبت دورهـا شـهـيرة
كـمــال بـبـراعــة وخـفـة  حــيث مـثـلـت الـعـ (رمـز
ن سيـمنـحها الـعسس) التى تـنقل أسـرار الغـابة 
أى مـــكــــسب  ومن أغــــنـــيــــة ألخـــرى نــــرى خـــفـــة
واتـساق االستعـراضات التى قدمـها أشرف فؤاد
 هـكـذا نـرى الــعـرض وهـو يـنـمــو لـيـرى األطـفـال
الـصـراع مـجـسـدا فى الـغـابـة الـتى تـتـسـع لـتـخرج
من إطـارها الضيق لـتصبح غابـة تعكس الصراع
ب األفـكار والدول  ومن مـشهـد آلخر يـنجذب
األطــفــال ويــشــاركــون الــفــيل عــيــد مــيالده حــيث
يـحتـفل به كل حـيوان بـلغـته وطـريقـته وهـنا نـلمح
ـلـحن حـ يـغنى اخلـروف ـ جـسـده جورج ذكاء ا
وصــفى ـ فــيـقــوم بــتـقــطــيع كـلــمــة "مـألــوفــة" عـلى
لـسـانه لـيـنـطـقـهـا اخلـروف (مـأمـأمـألـوفـة)  كـما
ــســاعـدة الــبــومـة  يــسـتــعــرض رحــلـة الــثــعـالب 
وحــلـمــهم فى الـســطـو عــلى بــيت األرانب  حـيث
اخلــضــار والــهـدوء واجلــمــال  وهـنــا نــلــمح طـرد
األرانب من بـــيـــتــــهم بـــعـــد أن  الـــســـطـــو عـــلـــيه
لـــنـــســــتـــمع إلى أغــــنـــيـــة تـــوسع مـن وعى الـــطـــفل
بـــأهـــمـــيـــة الـــبـــيت / الـــوطـن (كـــان لى بـــيت فـــيه
اتولـدت واتـربـيت .. فى اللـيـله احلـزيـنه .. هجم
التـعلب عـلـينـا .. البـيت مـا كانش يـدوب سكن ..
دا كـــان وطـن .. يـــا ريت يـــعـــود بـــيـــتى يـــا ريت ..

الشاعر محـمد الصواف رغم إجادته لفهم النص
وجـه للطفل  جنده متأثرا ولغة النص الشعـرى ا
بـوالـد الـشـعــراء فـؤاد حـداد فى ديـوان الـرقـصـات

ح استعار طريقته فى البناء .
ــواقع غــنــاء وهم يــرتــدون ويــتــبــادل الــفـــريــقــان ا
األقـنـعـة الــدالـة عـلـيـهم  وقـد جـاءت مـوفـقـة من
الـــــفـــــنـــــان مـــــجـــــدى ونـس الـــــذى خـــــايل الـــــطـــــفل
ـزواجـة بـ الــبـشـرى والـقــنـاع  لـيـحــيـله عـلى بــا
ه اإلنـسانى مدركـا أنهـا لعبـة البد من الوعى عا
ا وراءها  وقد حـصل كل فريق على مساحته
ليعرض أفكـاره عبر مجموعة من األغانى كادت
حتــول الـــعــرض إلى أوبـــريت من خالل صـــيــاغــة
شـعريـة شديـدة الـتمـكن  فالـشـاعر يـختـزل رؤية
الــــعـــــرض عــــبــــر عــــدد من اجلــــمـل الــــتى تــــتــــسم
بــالـــبــســاطــة  حـــيث اخــتــارت مـن الــوزن أبــحــره
الـصافية  ومن التـراكيب اجلمالـية ما يتسق مع
اخلـيال الطفولى  فـالشاعر لم يـفرض طفولته
ـوتـيـفات لـكنـه استـطـاع عـبـر اسـتـلـهـامه لـبـعض ا
الــشـعــبـيــة أن يـحــقق الــتـواصل مع األطــفـال دون
تــــراكـــيب مـــعـــقـــدة أو قـــواف مــــلـــغـــزة  وتـــكـــتـــمل
ــنــظـومــة حــ جنــد مــوســيـقـى صالح الــكـردى ا
وهـى تــــنـــســــاب مع الــــكــــلــــمـــات دون حــــذلــــقـــة أو
افــتـــعـــال ســاعـــد فى إظـــهــار جـــمـــالــهـــا الـــتــوزيع
وسـيقى للـفنان صـالح مصطـفى  وقد صحب ا
ـوسيقى صـوت مدرب وواعى هو صـوت نسمة ا
ـــواقف الـــكــردى الـــتى نـــوعـت أداءاتــهـــا حـــسب ا
الدرامية فى الـعرض  وأحسب أن هذا الصوت

سيكون له مستقبل كبير .
إن العرض يـنبـنى على مجـموعة من الـصراعات
ـنــا الـواقـعـى  فـهـنـاك الـتى تــشـبه صــراعـات عـا
صراع ب األسد (ضـرغام) الذى جسده حمادة

ـاط ط من األ احلــكـايــة عـلـى لـســان احلـيــوان 
ـأثـور الــقـصــصـيـة ذائــعـة االنـتــشـار فى الـتــراث وا
ـى  فــــقـــد عــــرفــــتـــهــــا مــــعـــظـم الـــثــــقــــافـــات الــــعـــا
ــــراحل واحلــــضــــارات إرثــــا شــــرعــــيــــا مــــصــــدره ا
األســــطـــوريـــة األولى لــــلـــشـــعــــوب  وذلك بـــعـــد أن
سـقـطت وظـائـفـهـا الـثقـافـيـة والـديـنـيـة والـفـكـرية 
ا كـان احلـيوان مـعـلمـا لإلنـسان ومـعـبودا له وقـد
ـرحــلـة الـطــوطـمـيـة  من فى الـوقت نـفــسه إبـان ا
هنـا فقـد ولـدت احلكـاية عـلى لـسان احلـيوان من
رحـم األســـــطـــــورة  وهـى من أقـــــدم مــــــا عـــــرفـــــته
طــرائـق احلــكى الــشــعــبـى الــذى ال يــزال مــعــظــمه
نــابــضـا بــاحلـيــاة  وصـاحلــا إلثــارة الـدهــشـة  بل
قـــــادرا عــــلى أن يــــكــــون مــــركـــــبــــة لــــنــــقل األفــــكــــار
وتــمــريــرهــا دون اخلــوف من اخلــطــوط احلــمــراء
التى تضعها الرقابة السياسية أو السلطة الدينية
وهى قـادرة أيـضـا عـلى أو الـهـيـئــات االجـتـمـاعـيـة 
كــســر حـاجــز الـلــغـة  فــضال عن حــواجـز الــزمـان
ــــكــــان  وهى ضــــرب من الــــتـــمــــثــــيل الــــكـــنــــائى وا
  allegory أو التصوير الـرمزى  والعودة لتراثنا
ـاذج مـتـعـددة لعل ومـأثورنـا الـشـعـبى تـدلـنا عـلى 
أشـهـرها حـكـايات كـلـيلـة ودمنـة الـتى ذاعت كـتابـيا
ــقـفع عــنــدمـا ألول مــرة فى تــراثــنـا عــلى يــد ابن ا
ـسكـوت عنه (لالسـتزادة ـواجهـة ا دعت احلـاجة 
كـن مراجعة كتاب كـليلة ودمنة تـأليفا ال ترجمة

 للدكتور محمد رجب النجار)
" من إخراج وكتابة وقد قام عرض "كوخ الطيب
ـــســـرح الــــقـــومى ـــبــــدع زين نـــصــــار  وقـــدمـه ا ا
ـتــطـاول لــلـطــفل بــاالعـتــمـاد عــلى هــذا الـتــاريخ ا
لـتــراث احلـكى عــلى لــسـان احلــيـوان  والــعـرض
يبدأ باستعراض ترقص فيه احليوانات  لتنطق
األغــنـــيــة االفــتــتــاحــيــة عـن تــصــنــيف حلــيــوانــات
الــغــابــة  فــمن بـــيــنــهــا : األلــيــفــة  –الــشــريــفـة ـ
اخلفيفـة ـ اخلسيسـة ـ الفريسـة ـ الغبيـة ـ القوية
ـكـارة ـ الـغــدارة  وهى صـفـات تـلـقـيـنـا بـداهـة ـ ا
فى الـعـالم اإلنـســانى وصـفـات بـشـره  وتـتـسـاءل
ــشـــاهـــد ـ مــنـــحــازة ـ من األغــنـــيـــة  بل تــســـأل ا

الثعلب  ومن األرنب ? 
نـحن إذن أمام عـا هـمـا : عالم الـثعـالب ـ عالم
ـكـر  وآخـر األرانـب ; عـالم يـقـوم عـلـى الـدهـاء وا
يــــعــــيـش فى أمـــــان وسط اجلــــزيـــــرة اخلــــضــــراء 
والنص/العـرض يضع الـطفل أمام هـذه الثنـائية 
ولـكل طرف فيهـا أنصاره وأعداؤه فى سـياق لعبة
ـــصـــالـح الـــتى تــــدور فى الـــغـــابــــة  كـــمـــا يـــطـــرح ا
الــعـــرض فــكــرة أكــبـــر من عــالم احلـــيــوانــات الــتى
ـشـاهـد ـرح والــرقص والـغـنــاء  فـا تـتــبـادل عـبـر ا
ســيــرى مـــجــمـــوعــة األرانـب الــتى تـــتــمـــيــز بـــخــفــة
حــركـتـهــا حـ تــمـارس الـلــعب مـســتـدعـيــة الـلــعـبـة
الـشــعـبــيـة "الــقـطــة الـعــمـيــا" ومـعــهـا األغــنـيــة الـتى
عروفـة للطفل تستـلهم مطالع األغـانى الشعبـية ا
وهــو مــا حــقق لـــهــا تــواصال مع الـــصــالــة ومــنــهــا
:"طــلـــعت أدب.. نـــزلت أدب " كــذلـك أغــنـــيــة: "مــا
فـاتــشى عـلــيـكــو الـديب الــديب الـســحـراوى " لـكن

يتوسل بالرمز على ألسنة احليوانات 

 عرض
ينبنى 
على

مجموعة
من

الصراعات
التى تشبه
ما يحدث
نا فى عا
الواقعى

ـتفرج كـى يروا أشياء لـيست موجودة ـسرح اجلسـدى يترك احلريـة للمـمثل وا > ا
نـطق. ويؤدى األطفال - هذا ـكان والزمان وا بـالفعل أمامـهم. كأن تسافر عـبر حواجز ا
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إرضاء احلـن الـطبـيعى لـلحـركة الـتقـدمية
صـادفة الـتى تتـسم بالـنظـام ال الفـوضى وا
 وهــكـــذا جنـــد إيـــقـــاعـــاتـــنـــا نـــحن الـــبـــشــر
تتـمـشى مع إيـقـاعات الـعـرض اجلـارى على
سرح سواء فيما يتعلق بالشعور أو خشبة ا
بـــاحلــــركـــة اجلـــســـمـــانـــيــــة الـــعـــقـــلـــيـــة  وأن
اإلحـساس بـالدهـشة الـلذيذة الـتى نكـتشف
بـهـا هـذه احلـقيـقـة هـو إحدى مـتع الـتـجـربة
سرحية  اإليقاعية . ويتحدد اإليقاع فى ا
ــكـان إمــا عن طـريـق الـنص ذاتـه أو إيـقــاع ا
واجلــو  أو إيـقـاع الــشـخــصـيــات  واإليـقـاع
أســـاســًا هـــو الــعـــامل الــذى يـــعــطـى احلــيــاة
لـلـمــسـرحــيـة وهـو الــذى يـربــطـهـا بــبـعــضـهـا
الــبـعـض فى كٍل مــتــجــانس مــنــســقــًا لـلــفــعل
ولـلممثلـ واحلوار  خالقًا اإليـهام ومقتادًا
ـــســـرحـــيــة . اجلـــمـــهـــور عـــبـــر الـــفـــعل فـى ا
ويفضل اخملرج أن يدخل اإليقاع مسرحيته
ــمــثــلــيه من خالل االنــفــعــاالت الــتــلــقــائــيــة 
احلــسـاسـ جتــاه اجلـمل  ولــلـمــكـان الـذى
ــــســـرحــــيـــة  يــــوحى بـه الـــنـص  وحـــركــــة ا
والــشـخـصــيـات الــتى يـصـورونــهـا ومع ذلك
ـــســرحـــيـــة من فـــإذا لم يـــأت اإليـــقــاع إلـى ا
تــلـقــاء نــفــسه فــعــلى اخملــرج أن يــعـمـل عـلى
ــوســيـقى فــرض إرادته وذلك بــاســتـخــدام ا
صـاحبة أثـناء الـتدريـبات وهى واحدة من ا
الـسبل بالنـسبة لإليقـاع . ويجب أن حتتوى
ــسـرحـيــة عـلى كــثـيـر من الــتـنـويــعـات عـلى ا
الـنـمط اإليقـاعى األسـاسى  وعنـدمـا جند
ـسـرحى ال الـنــبـرة األسـاسـيـة فى الـعـرض ا
تـتغيـر وال تتنـوع باستـمرار تكـون نبرة رتـيبة
ـلــة وال تــثـيــر اهــتــمـامــًا ومع ذلك جتب و
مــراعـاة أال تــؤدى الــتــنـويــعــات إلى كــسـر أو

خرق النبرة األساسية لإليقاع .

صطلح التصوير ولكى نصل إلى فهم عـام 
الــدرامى الــبــانــتــومــيــمى يــحــسـن أن نــعـرف
كــلـمــة (بــانـتــومــيم) بـأنــهــا الـفــعل بال كالم 
ونـعـنـى بـالـفـعل تــتـابـعـًا من تــعـبـيـرات الـوجه
ـاءات وحركـة اليـدين وأوضاع اجلسم واإل
ـمـثل واخملـرج واحلــركـات الـتى يالحـظــهـا ا
فى احلياة ويستخدمـانها استخداما تخيليا
لقول شىء فـيما يتـعلق بعـناصر الشـخصية
عنى سـرحيـة .. و ـكان وجـو ا وقف وا وا
أكــثـر شــمــوالً يــقــصـد بــالــتــصــويــر الـدرامى
الـــبــــانـــتـــومـــيــــمى األداء الـــبـــصــــرى الـــكـــامل
ـسـرحـيات وعـلى هـذا فإنه سـرحـية من ا
يــــتـــضــــمن اســــتــــخـــدام عــــنــــصـــر الــــتـــكــــوين
والـتـصـويـر واحلــركـة واإليـقـاع والــبـانـتـومـيم
ـسرحـيـة دون استـخدام لنـقل كل عـناصـر ا
كالم . ويــــــســــــاهـم الـــــتــــــصــــــويــــــر الــــــدرامى
الـــبـــانـــتـــومـــيـــمى لـــلـــمـــســـرحـــيـــة فى إنـــشـــاء
هم أن الشـخصيـة على هـذا النـحو  ومن ا
نـقـول هـنا إن كـثـيـرًا من السـجـايـا الداخـلـية
لــلــشــخـــصــيــة تــتــضح وتــنـــكــشف من تــطــور
الـــقــصــة . كـــمــا يـــســاهـم كــذلك فـى إنــشــاء
ــكــان فــثــراء الــبــانــتــومــيم حــيــوى لإليــهــام ا
ـسـرحى فــهـو يـعــطى إقـنـاعــًا بـأن مـا يـراه ا
ـشـاهد واقـع . ويسـاهم فى إنـشـاء اجلو  ا
ـســرحـيـة إذا كـمـا يــسـاهم فـى إنـشـاء نــوع ا

كانت تراجيديا أم كوميديا .

إن الــبـــاعث وراء الــكــثــيــر من احلــركــة الــتى
ـســرحـيـة تـنـبض بـاحلـيـاة يـنـشـأ من جتـعل ا
مـعـنى كـلـمـات احلـوار أو مـزاجـهـا  بـل أكـثر
من هذا ينبغى أن تـرتبط كل حركة مباشرة
بـــالـــكــلـــمـــات  الــلـــهم إال فـى احلــاالت الـــتى

يكون للحركة قيمة خاصة تشير إليها . 
ويـــجب كــلـــمــا أمــكـن أن تــتم احلـــركــة عــلى
الـعبـارة  وكقـاعـدة عامـة ال توقف احلـركة
من أجـل الــــعـــــبـــــارة مـــــا لم تـــــكن الـــــوقـــــفــــة
تــسـتـخـدم بــطـبـيــعـة احلـال لــتـحـقـيـق تـأثـيـر
درامى مـحـدد  وتـتم احلـركـة قـبل الـعـبـارة
حــيــنــمــا تــصـبـح ضــروريــة جلــذب االنــتــبـاه
ــهم  وتــأكــيــد الــعـبــارة بــوصــفــهـا الــشىء ا
ولـــكن إذا كـــانت احلـــركـــة ذاتــهـــا هى الـــتى
سـتؤكد بدالً من الـعبارة  فيـنبغى فى هذه
احلــالــة أن تــكــون احلــركــة الــســابــقــة عــلى
ـثل فإن احلـركة بـعد العـبارة ضـعيـفـة  وبا
الـعـبـارة تـؤكـد احلـركـة  وإن إلـقـاء الـعـبـارة
سـيــلـفت االنـتــبـاه ويــعـطى تـأكــيـداً لـلــحـركـة

التالية مباشرة .
مثل مثـل  يـوضع ا وبـالنسـبة لـوضعيـة ا
ـنـطـقـة القـويـة بـأسفل ـتـحرك فى ا غـيـر ا
ـنصـة بعـيداً بـقدر اإلمـكان عن الـشخص ا
ــتـحــرك فـى مـنــاطق ــتــحــرك  ويــوضع ا ا
ــتــحـرك ــمــثل غــيــر ا ضــعــيــفــة  ويــنــطق ا
ـمثل عـباراته بـصـوت عال  ولـكى يـجلب ا
ـتـحـرك لـنـفـسه تـأكـيـداً كـافـياً يـجب غـيـر ا
عـلـيه أن يـؤدى حـركـة خـفـيـفـة قـبل أو بـعـد
عــــبــــاراته حــــسب مــــقـــتــــضى احلــــال  أمـــا
ـــتــحـــرك فــإنه يـــؤكــدهــا ـــمــثل ا عــبــارات ا
بـالـتوقف مـفـسـحاً اجملـال لـلـكالم ثم يـعاود
ســيــره عــلى نــحــو أســرع . وقــد تــســتــخــدم
ط الــشــخـصــيــة الـتى احلــركـة لــتــصـويــر 
نـعاجلـهـا  أو احلـالـة الذهـنـيـة لـلشـخـصـية
ـــزاجــيـــة لـــهـــا وذلك عـن طــريـق ســـرعــة وا
ــكن بــعـد ذلك أن احلـركــة أو بــطــئـهــا . و
تسـتخـدم احلركـة ألسبـاب تقـنيـة وجمـالية
تـتعـلق بحـسن التـكوين أو لـباعث الـضرورة
ــنــصــة وتــهــيـئــتــهــا لــعــمــلــيـات عــلى إخالء ا

الدخول واخلروج .

من احملتـمل أن يـكون الـسـر فى استـمـتاعـنا
اجلــمـالى بــالـتــجـربــة اإليـقــاعـيـة راجــعـًا إلى

ـبـتـد أن يـقـوم أنه مـن األفـضل لـلـمـخـرج ا
بـالـفــصل بـ مــخـتــلف اخلـطــوات ثم يـقـوم
بــكل خــطــوة بـدورهــا  وبــاكــتـســاب اخلــبـرة
والـــتــــجـــارب الـــعــــديـــدة تـــصــــبح اخلـــطـــوات
ـتـضـمـنــة فى الـعـمـلـيـة الــذهـنـيـة مـتـداخـلـة ا
حـتى يـفـكـر مـخـرج مـحنـك فى الـتـعـبيـر عن
ـوقف مـبـاشـرة عـلـى مـا يـتـضـمـنه من قـيم ا
مـزاجــيـة وتـكــنـيك  وسـتــبـدو كـمــا لـو كـانت

عملية خلق فنى واحدة فقط . 
وقــد حـــدد (دين) عــمــلــيــة اخلــلق الــفــنى فى
ــــشـــهـــد – ســـبـع خـــطــــوات وهى : حتـــلــــيل ا
ـــزاجــيـــة الـــكـــامــنـــة فى حتـــديـــد الــســـمـــات ا
ـزاج عـلى الـعــنـوان  –الـتـعــبـيــر عن طـبــيـعــة ا
زاجـية لـلـتكـوين مثل اخلط أساس الـقيـمـة ا
ـوقف والــكــتــلــة والـشــكل  –تــخـيـل خـلــفــيــة ا
ـنظر  –وضع الشـخصيات والـشخـصيات وا
ـــنــــصـــة – فـى األجـــزاء الــــصـــحــــيــــحـــة مـن ا
اسـتـخـدام عوامل الـتـكـوين الـتى سـوف تـؤكد
بــصـــفــة خــاصـــة الــشـــخــصــيـــات أو األشــيــاء
ـا سـوف ـمـثل الـفـرد  الـتــأكـيـديـة  –مـوقف ا

سرح .  تكون عليه الصورة على خشبة ا

ـــســــرح فى حـــالـــة واحلـــركـــة هـى صـــورة ا
الـــفــــعل وتــــشــــمل حلــــظــــات الــــتـــصــــور فى
مـظـاهـرهـا الـدائمـة الـتـغـيـر  وعلـى الرغم
من أن احلــركــة تــوجـد فـى تــلك الــفــقـرات
من صورة لصورة فإنـه ينبغى أن يكون لها
قــيــمــة تــصـوريــة مــحــددة  ومــثل الــتـكــوين
جنــد أن احلـركــة لــهـا قــيـمــة فــنـيــة وقـيــمـة
ـؤلف للحـركة الالزمة مزاجيـة  يقـدمها ا
فى ســيـر الــقــصــة  كـمــا يــقـدمــهــا اخملـرج
زاجى . ابتغاء التأكيد والتنويع والتعبير ا
ــكن تــقــيـيم جــمــيع احلــركـات عــلى أنــهـا و
قــويـة أو ضــعـيــفـة  ولــكن يـنــبـغى أن نــشـيـر
ــصـــطــلـــحــات ال مــرة أخـــرى إلى أن هـــذه ا
ــا هى مــجــرد تــعــنـى اجلــيــد والــردىء  وإ
تــــقــــيـــيـم لـــلــــحــــركـــة  فــــهــــنـــاك وقـت مالئم
السـتـخـدام حــركـة قـويـة وحـركــة ضـعـيـفـة .
واحلــركــة الـقــويــة من جــانب الـشــخص هى
اخلـطـوة إلى األمــام واالعـتـدال وإلـقـاء ثـقل
اجلـسم عـلى الــقـدم األمـامى  أمـا احلـركـة
الـضـعـيفـة فـهى اخلـطـو إلى الـوراء والـتدلى
وإلقـاء ثـقل اجلسـم على الـقـدم اخللـفـية ..

الــــطـــرق لـــلــــحـــصــــول عـــلى الــــتـــأكــــيـــد هـــو
اســتــخــدام األوضــاع اجلــســمــيــة الــقــويــة 
ــــســــطــــحــــات ــــنــــاطق) وا ــــســــاحــــات (ا وا
ـسـتـويـات  وكـلهـا تـعـتـبـر وسـائل اخملرج وا
لــتـأكــيـد الــتـكــوين عـلى اخلــشـبــة بـدرجـات
ـــكـــنـــنـــا مـــتـــفـــاوتـــة ومـــتـــنـــوعـــة  وكـــذلك 
قصود احلـصول على الـتأكيـد من خالل ا
من كل نــــوع من أنــــواعه ســـواء عـن طـــريق
ـمـثل عـلى اخلـشـبـة  أو عن وضع جـسم ا
نطقـة أو اجملال الذى يرتـكز نظر طـريق ا
ــمـثـل الـواقف اجلـمــهــور من خالله عــلى ا
نـطـقة األهم  ـنـتصف دائـمـاً وهى ا فى ا
مثل الذى وأخـيراً عن طريق الـتضاد  فـا
يـكـون فى وضع مــضـاد تـمـامـاً فى عالقـته
مـثل  يـتلقى تـأكيداً بأوضاع غـيره من ا
عـلـيه حـتى لـو اعـتـبر هـذا الـوضع ضـعـيـفاً
فى حد ذاته . وهناك أربـعة أنواع للتأكيد
أفـرد لـهـا (ألكـسـنـدر دين) مـتـجـاوزاً بذلك
اقـــتــصـــار الــتـــأكــيـــد عــلى شـــخص واحــد 
ـــبــاشــر) وهى عـــلى الـــتــوالى ( الـــتــأكـــيــد ا
ـــتـــنـــوع) ـــزدوج) (الـــتـــأكـــيـــد ا (الـــتـــأكـــيـــد ا
ـبـاشر مـنه عـبارة (الـتأكـيـد الثـانـوى )  فا
سرح عن تـرتيب األشخـاص على خشـبة ا
بـحـيث يـتـجه االهـتـمـام مـبـاشـرة وبـسـهـولـة
ـطـلــوب الـتــركـيـز وسـرعـة إلـى الـشـخـص ا
ـزدوج فهـو ترتـيب األشخاص علـيه  أما ا
بـــحـــيث يـــتـــجـه االهـــتـــمـــام إلى شـــخـــصـــ

متـساوي فى األهـميـة فى مشـهد واحد 
تعـدد األشكال) فهو ـتنوع (ا أمـا التأكيد ا
يــعـــد أصــعـب أشــكـــال الــتـــكـــوين لــكـــنه من
األشــكــال الـتى كــثــيــراً مـا يــلــجـأ إلــيــهـا فى

شاهد التى تضم مجموعات . ا

وهــو الــتــفــســـيــر الــبــصــرى لــكل حلــظــة من
ـــثل وضع ــســـرحـــيـــة  والــذى  حلـــظـــات ا
الــــشـــخــــصـــيــــة فى مــــواضع بــــحـــيـث تـــوحى
ـواقفها الذهنـية والوجدانيـة جتاه بعضها
الـبــعض األمـر الـذى يـؤدى إلى نـقل طـبـيـعـة
ــــــشـــــاهــــــدين دون ــــــوقف الــــــدرامـى إلى ا ا
اســتــخـدام احلــوار أو احلــركــة  والــعــمــلــيـة
الـــذهـــنــيـــة اخلـــاصـــة بـــربط فـــكـــرة اخملــرج
ختـلف االعتبـارات الفنيـة عملية تخيـلة  ا
تتفـاوت تفاوتـاً كبيراً وقـد تب من الـتجربة

ـكن أن نـســتـشف مـنه اإلخـراج عــلم وفن 
ـــبـــاد الــــتى تـــديـــر حـــركـــة فـــنـــون بـــعض ا
ـــتــعـــددة - فى ـــهـــارات ا ــســرح  –ذات ا ا
وحــــدة واحـــدة  وبــــالــــتــــالى فــــهــــو خــــاضع
ــهــارات االكـــتــســاب والـــتــعــلـم شــأنه شــأن
ســائــر الــفــنــون  وكــتــاب (ألــكــســنــدر دين)
الــــذى يــــقع فى أربــــعــــة عــــشــــر فــــصالً فى
خــمـســمــائـة صــفـحــة من الــقـطع الــكـبــيـر 
ـــثل قـــيـــمــة مـــرجـــعـــيـــة كــبـــيـــرة تـــتـــعــرض
بـــــالــــــتـــــحـــــلــــــيل والــــــدرس الـــــوافى لـألسس
ـــبــاد الـــتـى تــشـــكـل األســاس فـى بـــنــاء وا
وتقـو الرؤيـة اإلخراجـية  والـتى حددها
(ديـن) فى خـــمــــســـة عـــنـــاصــــر أســـاســـيـــة 
مـنـطــلـقــاً من وسـيــلـتـ مـن وسـائل اخملـرج
ـسـرحـيـة يـعـمل بـهـمــا لـلـتـعـبـيـر عن رؤيـته ا

سرح) .  مثل  وخشبة ا هما : (ا
ـســرح صـفـة الـتـنـاغم فــلـلـمـمـثل عــلى خـشـبـة ا
الـتى تـتــغـيـر فى أى مــكـان عـلى هــذه اخلـشـبـة
وفق تـغـيـر عالقة جـسـمه بالـنـسبـة لـلجـمـهور 
ويــعــنى (دين) بــالــعالقــة بــاجلــمــهــور األوضــاع
ـــمـــثل ابـــتــداء من الـــعـــديــدة الـــتى يـــتـــخــذهـــا ا
ـشـاهـدين مـبـاشـرة حـتى االسـتدارة مـواجـهـة ا
مثل ظـهره للـجمهور  الكامـلة إلى أن يصـبح ا
هــذا الـتــنــاغم الــذى أوضــحه (ديـن) بــدرجـات
مــتــفــاوتــة بـ الــقــوة والــضــعف  مــؤكـداً عــلى
دالالت عــديــدة فـــيــمــا يـــتــعــلق بـــوضع اجلــسم
بــالــنـســبــة لــلــجـمــهــور . والــســبب فى الــقـوة أو
الـضـعف الـنـسـبـيـ لـهـذه األوضـاع اجلـسـمـيـة
ـسـرح أن أعــظم صـلـة لـلــمـمـثل عــلى خـشـبــة ا
ـواجـهـة وجـدانـيـة بـاجلـمــهـور تـأتى من وضع ا
الـــكـــامـــلـــة لـــلـــجـــسم والـــوجـه  وهـــذه الـــصـــلــة
الـــوجـــدانـــيـــة تـــتالشـى عــنـــدمـــا يـــكـــســـر وضع
اجلسم تـدريجـيًا عالقـته الـوثيـقة بـاجلمـهور 
ـمـثل . أمـا من جـانب خـشـبة هذا من جـانب ا
سرح فـإنهـا تنقـسم إلى ثالثة أقسـام محددة ا
بواسطة خطـ وهمي ( ووسط ويسار
ـ ووسط ويـسـار فـيـقـصد )  وحـ نـقـول 
ـــ ويـــســـار ـــمـــثـل  ولـــيس  ـــ ويـــســـار ا
اجلمـهور أو اخملـرج .. وفـيمـا يتـعـلق بقـوة هذه
ــســرح جنـد أن األجـزاء الــثالثــة من خــشــبـة ا
الــوسـط هــو أقـــواهــا وأن الـــيــمـــ قــوى  وأن

اليسار أقرب إلى جانب الضعف .

ولــنــأت إلى الــعــنــصــر األول من الــعــنــاصـر
اخلـمسـة األسـاسـية الـتى أكـدهـا ألكـسـندر
ــــســـرحـى  وهـــو عــــنـــصـــر دين لـإلخـــراج ا
(الــتـكــوين) وهــو بــنـاء أو شــكل أو تــصــمـيم
ـــســرح  وهــو الـــتــرتــيب اجملــمــوعـــة عــلى ا
ـوجــودين فى مــجـمــوعـة ــعــقـول لــلـنــاس ا ا
ـســرح من خالل اسـتــخـدام عــلى خـشــبــة ا
(التـأكيد) و(الـثبات) و(الـتتـابع) و(التوازن)
لــتـــحــقــيق الــوضـــوح واجلــمــال الــذى يــروق
الـناس .. فـ(التـأكيد) هـو العامل األول فى
التـكـوين الذى سـيـلـتزم اخملـرج به  فـيجب
أن يــكـــون لـــكل مــجـــمــوعـــة عـــلى اخلــشـــبــة
ؤكدة التى يجب أن تستلفت شخصياتهـا ا
ـشــاهـديـن عـلى الــفـور  وهــذا أمـر نـظــر ا
حتـدده أهـمـيـة الـشـخــصـيـة الـتى سـيـؤديـهـا
مثل وأهمية وطول احلوار الذى سيقوله ا
 وبـــالـــتـــالى فـــإنـه يــنـــبـــغـى فى أى مـــشـــهــد
مـكـتـوب أن يـراه ويـسمـعه اجلـمـهـور بـيـسر
ويجب كذلك أن يؤكد عنصر التكوين على
هـــذه الـــشـــخـــصـــيــــة حـــتى يـــزداد الـــصـــوت
ــسـمــوع قــوة من خالل الــرؤيــة . وأبـسط ا

 أعظم صلة وجدانية باجلمهور 
واجهة الكاملة للجسم والوجه تأتى من وضع ا

أحمد سامى خاطر

التصور التخيلىالتكوين 

احلركة

اإليقاع

 دراما البانتوما

سرح فى حالة  احلركة هى صورة ا
الفعل وقيمتها التصورية محددة
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> تـخـيل سـيدة عـابـرة يـشدهـا فـجأة مـنـظـر رجلـ يـقـفان مـتـضادين
أحـدهـمـا عـكس اآلخـر وفى يـد كل مـنـهـمـا يـد مـكـنـسـة طـولـهـا أربـعة

أقدام مدهونة باللون األزرق الالمع. فماذا يفعل هذان الرجالن?

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

2 من   مارس2009 العدد 86

ى بعد انتقال فرقة الشباب إلى مسرح أوبرا ملك. سرح العا > د. أشرف زكى قرر تخصيص قاعة يوسف إدريس لفرقة ا
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الكوميديا بطعم الترالم لم
ـلم» يـحـدث أمــامـنـا.. بــيـنـمــا فى «تـرا
فــأنت فى قــلب احلــدث مـن الــلــحــظـة

األولى.
وبــجـــوار ســمـــيــر غـــا تــوجـــد نــخـــبــة
متـمـيـزة من الـفنـانـ حـيث جنـد ندى
بــســيـــونى بــنـــعــومــتـــهــا وقــدرتـــهــا عــلى
ــوقف الــكــومــيــدى االنــصــهــار داخـل ا
ومــجــاراته غـــســان مــطــر بــقــوة أدائه
وطــــريــــقــــته اخلــــاصــــة  فـى صــــنــــاعـــة
الـكــومـيـديـا أمـا مـحــمـد مـحـمـود فـهـو
من أهم جنوم الـعرض بـسالسة أدائه
وعذوبـته وحضـوره الكومـيدى الكـبير
هـــنــاك أيــضــا مــفـــاجــأة هــذا الــعــرض
ـــــلم» الـــــتى تـــــتــــمـــــثـل فى بـــــنـــــات «تــــرا
ى الـــثالث: هـــنــادى عـــبــد اخلـــالق إ
ســـمـــيــــر غـــا نــــور قـــدرى فــــالـــثالث
وبالرغم من خبرتـهن القليلة بالقياس
إلى جنــوم الــعــرض اآلخــرين إال أنــهن
تــمــيــزن بـــالــرشــاقــة احلــضــور خــفــة
الــظـل احلــركــة بــحـــريــة عــالـــيــة عــلى
ــســـرح هــذا بــاإلضــافــة إلى بــســمــة ا
مـــحـــيى الـــدين الـــتى قـــدمت مـــشـــهــداً

واحدا تميز بحضور كوميدى طيب.
وطــــوال الــــعــــرض ومـع اســــتــــمـــــتــــاعك
ـــتــدفـــقــة عـــبــر بـــحــالـــة الــكـــومــيـــديــا ا
.. شــــخــــصــــيـــاتـه مــــواقـــفـه كــــلـــمــــاته
ساعدت عـناصر أخرى عـلى احلفاظ
ــتــعــة مــنــهــا ديــكــور حـازم عــلـى هــذه ا
شـــبل رغم تـــقـــلـــيـــديـــتـه وقـــد أمـــتـــعـــنــا
بـألوانـه وتصـميـمـاته الـهادئـة وإضاءة
ســـمـــيـــر فــرج وأشـــعـــار إسالم خـــلـــيل

وأحلان حسن إش إش.
وألن العرض يدور حـول قناة فـضائية
كن من خاللها فهناك حـيلة درامية 
توظيف بعض االسـكتشات الكوميدية
كبرامج للـقناة وهو مـا  بالفعل فى
ــشــهـد الــوحــيـد لــلــفــنـانــة الــلــبـنــانــيـة ا
مــروى والـتـى ظـهــرت كــضــيــفـة داخل
ـنـوعـات بــالـقـنـاة لـتـؤدى أحـد بــرامج ا
رقـصـة وأغـنـيـة مع سـمـيـر غـا وقـد
وظف مخرج الـعرض د. هانى مطاوع
مــروى جـيــداً داخل نـطــاق هـذا الـدور

الصغير..
وفى الــنـهــايـة فــالــعـرض ال يــدعى أيـة
أفــكـار كـبــيـرة وال فـلــسـفـيــة هـو فـقط
يـــــقــــــدم إلــــــيك نــــــوعـــــاً مـن الـــــفــــــرجـــــة
الـــكــومــيـــديــة الـــبــســيـــطــة الـــتى حتــفل
بـاالسـتـعـراض والـغـنـاء لـتقـضـى سـهرة
لـطــيـفــة دون ابـتــذال كـمـعــظم عـروض
الــقــطـــاع اخلــاص الـــســيـــاحــيـــة والــتى
ظـهــرت بــكـثــافـة فى مــصــر فى نـهــايـة
الثـمـانـينـيـات وبـداية الـتـسـعيـنـيات من
ـــــاضى.. ويــــحــــاول مــــســــرح الــــقــــرن ا
الـــــدولــــة اآلن - لألسـف الــــشــــديــــد -
تقـلـيدهـا حتت زعم جـذب اجلمـهور..
عن أى جـــمــــهـــور يــــتـــحـــدثــــون وهم لم
ــتـلـكــوا حـتى قـدرة الــقـطـاع اخلـاص
عــلى تــقــد عــرض كــومــيـدى بــســيط
ومتماسك فى بـنائه وغير مـبتذل كما

فعل صناع عرض «ترالم لم».

حلظـة شـعـر صـناع الـعـرض أن عـلـيهم
إنـهـاءه فـتـحـول أحـد الـعـامـلـ بـالـقـناة
إلى ضـــابـط عـــرفـــنـــا أنـه  تـــوظـــيـــفه
طـوال الـوقـت لـلـمـراقــبـة واسـتــيـقـظت
«لــــيـــــالى» شــــريــــكــــة صـــــاحب الــــقــــنــــاة
ورئيسة مـجلس إدارتها من موتها بعد
أن خــنــقــهــا صـــاحب الــقــنـــاة لــتــكــشف
ـلم» مـديراً احلـقـيـقـة و تـعـيـ «تـرا
لـــلـــقـــنـــاة وإشـــراك بـــنـــاته الـــثالث فى

العمل معه داخل القناة.
تــبــدو الــنــهــايــة بــهـــذا الــشــكل وكــأنــهــا
أعـدت سـريـعـاً من أجل إنـهـاء الـعـرض
وكـــضــرورة لــصـــنــاعـــة نــهـــايــة ســـعــيــدة
تـــعــجب اجلــمـــهــور ولــكن بـــالــرغم من
ذلك يـــــــبــــــدو الــــــعـــــــمل طـــــــوال الــــــوقت
متـماسـكاً درامـياً إذا مـا قارناه بـبعض
األعــمـــال الــكــومــيـــديــة الــتى يـــنــتــجــهــا
ــســرح الــعـام فـى الـســنــوات األخــيـرة ا
كـ«روايح الــــــــنــــــــمــــــــر يــــــــا دنــــــــيــــــــا يـــــــا
... فــــفى الــــعــــرض األخــــيـــر حــــرامى»
مـثال ظلـلـنا مـا يزيـد عـلى السـاعة فى
الـــفــــصل األول ونـــحن ال نـــعـــرف مـــاذا

احلــيـاة أعــطت له كـل مـا أراد بــيـنــمـا
احلــقــيــقــة تــكــمن فـى أن هــنــاك لــعــبـة
يـقــوم بـهــا صـاحب الــفـضــائـيــة يـحـاول
من خـاللـــهــــا االســــتـــيـالء عـــلـى أمـــوال
ـسـاهمـ فـى إنـشاء رجـال األعـمـال ا
ـلم» الــقـنــاة وذلك بــعـد أن يــورط «تــرا
فى مـلكـيـة الـقـنـاة بعـقـود وهـمـيـة لكن
ـــلم» الـــنـــهــــايـــة تـــأتـى فى صـــالـح «تـــرا
ـوهـوب فـنـعـرف أن الـفـنـان الـبـسـيط ا
الــــشـــــرطــــة تـــــراقب صـــــاحب الـــــقــــنــــاة
وشـريكـته «لـيـالى» الـتى أخـذت الـقـناة
اسـمهـا عـنوانـاً لـها وقـامت بـزرع أحد
ـــؤامـــرة ضــــبـــاطــــهـــا لــــيـــكــــشف هــــذه ا
اجلـــديــدة وهـــو مــا يـــحــدث بـــالـــفــعل
ــــلم/ ســــمــــيـــر غــــا من ويـــخــــرج تــــرا
ــوضـوع تــمــامــاً كـمــا دخل إلــيه ومن ا
دون أن يـعلـم طـوال الوقـت بأنـه تورط
فى مــشــكـلــة إال مع حلــظـات الــنـهــايـة

النهاية السعيدة طبعاً..
ـوضوع يـتميـز بالـبسـاطة - كـما قـلنا ا
- اســـتــمـــرت هـــذه الــبـــســـاطــة تـــتــدرج
بـنــعـومــة طـوال الـعــرض إلى أن جـاءت

فـارس وبنـى خيـبان» أنـتـجهـا له مـطيع
زايد.

ومــســـرح لــيـــســيه احلـــريــة يـــعــتـــبــر من
ـــســـرح ـــهـــمـــة فى ســـيـــرة ا ـــســـارح ا ا
صـرى فـعـلى خـشبـته قـدمت الـعـديد ا
ــســرحــيـــة الــهــامــة من من الــعـــروض ا
ـــشـــاغـــبـــ الـــعـــيـــال مـــثل «مـــدرســـة ا
كــبـــرت شــاهــد مــاشــفش حــاجــة ريــا
وســـكـــيـــنـــة كـــعـــبـــلـــون لـــعـــبـــة اســـمـــهــا
لم» هو الفلوس..» ويـعتبر عرض «ترا
أول وقـوف لـسـمـيـر غـا عـلى خـشـبـة

سرح. هذا ا
واحلدوتـة التى يـقـدمهـا العـرض الذى
ـــؤلف أحــمـــد عــوض ال تــخــرج كـــتــبه ا
كـثـيـراً عن الـسـيـاق الـذى حتـدثـنـا عـنه
قـبالً فـسـميـر غـا يـجـسد شـخـصـية
فـنــان بـســيط ومـوهــوب لـكـنـه لم يـجـد
ـــنـــاســـبـــة له لـــكى يـــظـــهـــر الـــفـــرصـــة ا
قــدراته تــأتـيه هــذه الــفـرصــة عـنــدمـا
يــلـتــحق بـإحــدى الـقــنـوات الــفـضــائـيـة
قـنـاة لـيــالى لـيـقـدم بـهــا بـعض أغـانـيه
واســــتــــعــــراضــــاتـه وتــــصــــور بــــهـــذا أن

مــــــازال ســــــمــــــيــــــر غـــــا قــــــادراً عــــــلى
إدهـــــاشـــــنـــــا يـــــرتـــــبط جـــــزء مـن هــــذه
ـسـرحـيـة الـتى الـدهـشـة بـالـكــاريـزمـا ا
يــتــمـــتع بــهــا هــذا الــنـــجم الــكــومــيــدى
والــتى ال جتــدهــا كــثــيــراً عــنــدمــا تــراه
عـــلى شـــاشـــة الـــســـيـــنـــمـــا مـــجـــمـــوعــة
األفالم الـتى قـدمـهــا كـبـطل أو ضـمن
مجـموعـة أخـرى من األبطـال ال تتـمتع
بــهــذه الـكــاريــزمــا الــتى تــراه بــهـا عــلى
ـسـرح بـالـنـسـبـة له ـسـرح فـا خـشـبـة ا
هــــو مــــجـــــال الــــتــــحــــرك احلــــر واآلمن
واجلـميل هو مـجال الـعالقة الـوطيدة
ـــــتـــــفـــــرج فـــــالــــــرجل يـــــحـــــمـل كل مـع ا
ــــــســــــرحـى من مــــــقــــــومـــــــات الــــــنــــــجم ا
احلـــضــــور الـــقـــوى الـــذكــــاء الـــعالقـــة
ـا يـرجع .. ر ـدروسـة مع اجلـمــهـور ا
ــسـرحـيـة الــطـويـلـة ذلك إلـى خـبـرته ا
والـــتـى تـــدرب فــــيــــهـــا عــــلى مــــواجــــهـــة
جـمــاهـيــر مـتــنـوعـة مـن مـراحل زمــنـيـة
مختلفة وأيضا من طبقات اجتماعية

متغايرة..
ومسرح سمـير غا ارتبط دوماً بعدة
مــقــومــات أهــمــهــا اخــتــيــار الــنــصـوص
الـتى حتــتـوى عــلى حـدوتــة بـســيـطـة ال
ـــكن طـــرحــهـــا عــلى تــعـــقــيـــد فــيـــهــا و
اجلمـهـور بسـهولـة حـدوتة تـكـون فيـها
الـشـخـصيـة الـرئـيسـيـة إنـسـاناً بـسـيـطاً
مطـحونـاً لم يـجد فـرصته بـعد فى أى
كن شىء إنسـان من فرط سذاجته 
الـــلـــعب عــــلـــيه وتــــوريـــطه فـى مـــشـــاكل
كـثـيـرة تقـريـبـا هذه الـتـيـمـة الرئـيـسـية
جملــمـــوعــة مـــســرحــيـــات ســمـــيــر غــا
األخـــــــيـــــــرة بـــــــالـــــــطـــــــبـع مـع اخـــــــتالف
ــعـاجلــات وأيــضـا مع احلــفــاظ عـلى ا
النهاية السعيدة للمسرحية تلك التى

تفرج العادى. يل إليها ا
قـومـات أيضـا - شأنه فى ومن هـذه ا
ذلك شـأن مــعـظم الــنـجــوم - احلـفـاظ
على وجود تولـيفة مسرحية خاصة به
تعتمـد على وجود أغان واستعراضات
ــســـرحى بــاإلضــافــة داخـل الــعــرض ا
إلى وجـــــود راقـــــصــــة أو مـــــغـــــنـــــيــــة أو
... كــمــا تــوجــد ســمــة مــطــرب شــعــبى
سـرح سمير غا هى اللعب خاصة 
عــلى الــشـــخــصــيــات ذات الــتــركــيــبــات
اخلـاصـة كـتوظـيـفه لألقـزام مـثالً وهو
مـا حدث قـبالً فى عـروض سابـقة له
وفى هـــــذا الــــعــــرض أو اســـــتــــخــــدامه
لـ«نــورا» الــفـــتــاة الــكــبـــيــرة احلــجم فى
عــــــــــــــــرضـه الــــــــــــــــســــــــــــــــابــق «دو رى مـى
فاصوليـا» وهى سمة جـيدة ال تنقص
من قدر هؤالء بل تـقدمهم بشكل فنى

سرحية. داخل سياق أحداث ا
ــلم» يـــأتى كـــأول عــرض وعـــرض «تـــرا
مـــســرحى يــقــدم عــلـى مــســرح لــيــســيه
ـنتج الـسـينـمائى احلـرية بـعـد أن قام ا
والـتــلـيـفــزيـونى مـحــيى زايـد بـتــجـديـده
ـسرحـية مرة ه لـلحـياة ا وإعادة تـقد
أخــرى بــعـــد تــوقف دام ألكــثــر من ربع
قــرن وبـعــد هـذا الــتـعــاون بـ ســمـيـر
غا ومحـيى زايد هو األول بعد عدد
من الـــعـــروض األخـــرى «جـــحــا يـــحـــكم
ــــديـــنـــة أخـــويـــا هـــايص وأنـــا اليص ا

ثالث ساعات بصحبة سمير غا

سمير غا
اليزال
قادراً على
إدهاشنا
بذكائه
وحضوره
القوى

 حدوتة
بسيطة
جتسد
أحالم فنان
موهوب ال
يجد
فرصته
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> يـجب أن يتم استـخدام اجلسم بـطرق جديـدة للتـعبيـر عن األشياء أكـثر من التـعبير
عـن األشخـاص الـذين يـسـيرون حـولـنـا. تـذكر أن جـسـمك هـو أداة أو آلـة فـاستـخـدمـها

حتى أقصى إمكاناتها.

سرحي جريدة كل ا
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ج إير .. وصية احلب والعلم للبشرية

 نادت
 بحرية
 كل
 إمرأة
 فى العالم

ـــيـــة الـــفـــنــــيـــة هـــنـــاك وركـــزت فى األكـــاد
صـــنـــاعـــته عــــلى دور الـــعـــلـم فى حـــيـــاة كل

رأة ... إنسان وخاصة ا
ــسـتـمـرة ونـأتى لـعــروض مـسـارح نــيـويـورك ا
والـــــتى بــــــدأت مـــــنـــــذ عـــــام  2006 وعــــرض
اخملـرج ديـفـيد مـاكـالـوم والـذى أكـد فيـه على
ــرأة بـــحــبــهـــا وحــنـــانــهـــا وقــدرتــهـــا عــلى أن ا
ـســيـطـر فـى الـعالقـة الـعـطــاء هى الـطــرف ا
ـراة .. ثم آخـر هـذه الـعـروض بـ الـرجل وا
سرح شارع 45 والذى هو عرض برودواى 
يـعـتبـره الـبـعض ذروة هـذه العـروض وأكـثـرها
تــطـورا حــتى اآلن واســتـطــاعت مـعــدة الـنص
نــــانـــــسى مــــاكـالرين ومـــــخــــرجــــتـه أن تــــقــــدم
كـن أن ترمى إليه هذه الرواية خالصة ما 
اخلــالـــدة دون أن تــخـــشى من أن يــزيـــد ثــقل
ـقـبول لـلـمـتـفـرج هـذا الـعـرض عن احلـد ا
ـــــتــــفــــرج .. والــــذى .. وراهــــنت عـــــلى وعى ا
حــضـــر من أجل مــشــاهـــدة هــذه الــقــيــمــة ..
ـتــفــرجـون عــنــد حـسـن ظـنــهــا بـهم .. وكــان ا
فــاســتــقــبـــلــوا الــعــرض رغـم مــســحــة احلــزن
الــكــبــيـرة والــشــجن الـواضــحــة خالل مــعـظم
فـتراته .. وكـان عامال اإلثـارة واحلوار الرائع
هـمـا أهم عـوامـل الـنـجـاح ولـهـذا فـقـد قررت
إدارة مسرح شارع  45االستمرار فى عرض
جــ إيـر.. ولــتـكـن هـذه صــفـعــة عـلى وجه
من يـقدمـون الـفن الهـابط عـلى مقـربة من
ا يـتوارون خجال مـكان هذا الـعرض .. ر
إن كان ال يـزال لديـهم قـدر ولو ضـئيل من

اخلجل ...
تــعـــد جـــ إيــر رســـالــة هـــامـــة بــعـــثت بـــهــا
بـرونـتى لـلـبــشـريـة كـافـة ولـلـفـتـيـات خـاصـة
تــوصـيــهم بــالــعــلم الــنــافع الــذى يـعــظم من
قــيـــمــة احلب فى حــيــاتــهـن ويــحــثــهن عــلى
الــبــحث عـنـه بـكـل قـوة .. والــدفــاع عـنه ..
ـرأة للـرجل وتـوحـدها ـان بـأن حب ا واإل

معه هو أسمى ما فى احلياة لها وله ...
صادر: صادر:ا ا

www.theactingcompany.org  
www.utm.utoronto.ca www.j

الـروحى احلـب .. فـأبـوهـا رجل عـلم ودين
من أصــــول أيــــرلـــنــــديــــة .. وقــــد أرســــلــــهـــا
واثـنــتــ من أخــواتـهــا الــست إلى مــدرسـة
داخــلــيـــة فــقــيــرة وعـــانــ كــثــيـــرا فــيــهــا ..
ا جتد هذه وتـوفيت إحدى أخـتيهـا .. ور
الـواقــعـة بـشـكل مـخـتــلف فى روايـتـهـا جـ
إيــر .. فـمن يــقـرأ عن حـيــاة بـرونــتى يـجـد
تــشــابــهــا بــ تــشــارلــوت وجـ وأهـم هـذه
المـح إدراك مـــــــعــــــــنى احلــــــــيـــــــاة واحلب ا
احلـقيقي .. وثـمن التضحـية والتفانى ..
ووراء كل ذلك عـلـم وكـتـاب ال تـتــخـلى عـنه
تــشــارلــوت أو جـــ مــطــلــقـــا ولــتــشــارلــوت
أخـتـان روائـيـتـان مـعــروفـتـان ولـكـنـهـمـا أقل
شهرة .. وأيضا عـملت تشارلوت كمدرسة
ناصب احلـكومية التربوية ثم ارتقت فى ا
ـا أخرجت اخملـتلـفـة فى بروكـشـاير .. ور
جـ إير مـكنـونات تـشارلـوت فذهبـت بعد
جناح جـ إير تـقاوم وحـدتها وتـبحث عن
احلب وبــالــفـعل وجــدته ووجــدت حــبـيــبــهـا
الـــــذى كـــــان فـى انـــــتـــــظـــــارهـــــا وهـــــو أحـــــد
مــــســــاعـــدى والــــدهــــا والـــذى لـم تـــكـن قـــد
الــــــتــــــقت بـه مـن قــــــبل وتــــــزوجــــــتـه ونــــــالت
الــسـعــادة الـتى كــانت حتـلم بــهـا وحــقـقــتـهـا
عـــبــر جـــ إيــر .. وحــمـــلت فى مـــولــودهــا
األول الــذى لم يــر الــدنــيــا .. فـلـم يــحـتــمل
جـسدها الضـعيف حمـلها ورحلت وهى لم
تـــكـــمل عـــامـــهــا الـ  .. 38 وأيــا كـــان ســبب
الـــوفـــاة طــــبـــيــــا.. فـــإنــــهـــا نـــالـت جـــزءاً من
الـــســـعـــادة الـــتى كـــانـت تـــتـــمـــنـــاهـــا ومـــاتت
مـبـتـسـمـة وقـلـبـهـا مـلىء بـالـفرحـة ولم يـكن
احلـب سـبـبــا فى مــوتـهــا قط .. وهى الـتى
أوصـت به فـى روايــــتـــــهـــــا " جـــــ إيــــر " و"
شــــيــــرلـى " و" فــــيــــلــــتى " .. وغــــيــــرهــــا من
أعــــمــــالـــهــــا الــــقــــلـــيــــلــــة الـــتـى أثـــرت األدب
ى .. وألــــهـــمت اإلجنــــلـــيــــزى واألدب الـــعــــا
ــــســــرح ـــــبــــدعــــ وصـــــنــــاع ا الــــكــــتــــاب وا
والــسـيــنـمــا ... من الــعـروض الــهـامــة الـتى
حـــقـــقت قــــدراً من الـــنـــجــــاح مع جـــ إيـــر
عـرض مــسـرح تـورنــتـو عـام  2003 وكـانت
رة الـثانـية إليـر فى تورنـتو بـعد عام تـلك ا
 1925وهــو الــعــرض الــذى أشــرفت عــلــيه

والـــدهــا وهـى فى سن صـــغـــيــرة .. وتـــولى
رعـايتـها خـالهـا .. ونقلـها إلى مـنزله .. إال
أن زوجـة خـالـهـا تـعـامـلـهـا بـشـكل سيء ولم
يـكن أبـنـاء خـالهـا أكـثـر رحـمة مـنـهـا .. فلم
يـكـتـفـوا بــذلك .. بل اسـتـغـلــوا وفـاة خـالـهـا
دارس وحاميها .. وألقوا بها إلى إحدى ا
ـعــدمـة .. والــتى كـان يــرأسـهـا الـداخــلـيــة ا
رجـل غــلـــيظ الـــقــلـب وشــديـــد الــشـح عــلى
نــفـسـه وعـلـى غـيــره .. إال أن هــذه الـنــقــلـة
الـــقـــدريـــة كـــانـت األهم فى حـــيـــاة جـــ ..
ـــدرســـات فـــقـــد رعـــتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة من ا
الــعــطــوفــات أثـــرون فى بــقــيـــة حــيــاتــهــا ..
فعـرفت معـهن قيـمة العـلم واحلب والوعى
بــهــمــا .. وقــيـــمــتــهــمــا فى احلــيــاة وأصــبح
الـعلم والـكتـاب همـا مالذ ج فى حـياتـها
واستطاعت رغم الصعوبات التى واجهتها
أن تــنــهى دراســتــهــا .. وبــعــد إحلــاح مــنــهــا
لـــــلـــــخـــــروج والــــــعـــــمل فـى مـــــكـــــان آخـــــر ..
أرسـلــوهـا لــلـعــمل كـمــدرسـة لــفـتــاة مـتــبـنـاه
تــــدعـى أديل .. والــــتـى تــــبــــنــــاهــــا مــــســــتــــر
ريــتــشــارد .. وبـعــد شــد وجــذب .. وبـوعى
ــــعـــنى احلب ـــدركـــة  ــــتـــعـــلــــمـــة وا ـــرأة ا ا
احلـقـيـقى .. أحـبـت جـ مـسـتـر ريـتـشـارد
وبادلها احلب .. وتـظن أنها أخيرا وجدت
مـبـتــغـاهـا .. إال أنـهــا تـكـتــشف سـر عالقـة
مستر ريتـشارد بأديل .. فتغضب كثيرا ..
وتـهرب بعيـدا عنه تقديرا حلـبها له وحتى
ال تـــتـــحـــول الـــعـــاطـــفــــة لـــشىء آخـــر أكـــثـــر
خطـورة .. وبـعد أحـداث كـثيـرة تـمر بـج
.. واخـتـبــارات عـديـدة تـتـأكـد فـيـهـا وتـؤكـد
عـلى معانـى الوعى باحلـياة وحب اآلخرين
.. تـرث ثــروة هـائــلـة من عــمـهــا .. ولـكــنـهـا
تـــتـــنـــازل عــنـــهـــا ألبــنـــاء عـــمــومـــتـــهـــا الــذين
ســـاعــــدوهـــا دون أن تـــدرى خالل الـــفـــتـــرة
الــسـابــقـة بــإخالص شــديـد .. وبــعـد فــتـرة
يـأخـذهـا احلــنـ إلى حـبـيـبـهـا .. فـتـحـاول
أن تـــعـــرف ظــــروفه وأحـــوالـه .. فـــتـــصـــدم
عندما تكـتشف أنه قد مرض وفقد بصره
.. فـــتـــذهب إلـــيه .. تـــلــقى بـــنـــفــســـهـــا بــ
ذراعـيه وتـتزوجه حـبـا فيه وفى مـسـاعدته
.. ولـيس شـفـقـة عـلى حالـه .. وهى تدرك
أن على احملـب أن يحـمى حـبـيـبه ويـعـضده
وقت الشـدة وتنـجب جـ طفال جـميال ..
ليـكون هـذا الـطفل وشـوق مسـتـر ريتـشارد
لرؤيته سـببا فى أن تـستعـيد إحدى عـينيه
الــقـدرة عـلـى الـرؤيـة .. وتــكـون جــ عـيـنه
األخـرى وتــنـال جـ الــسـعـادة فى الــنـهـايـة
وهـــذا اإلدراك والــــوعى بــــأهـــمــــيـــة الــــعـــلم
ـرء لم يـأت لـتـشـارلوت واحلب فى حـيـاة ا
من فـــراغ .. فـــتـــشـــارلــوت بـــرونـــتى 1816
1855وهى الـروائـيـة اإلجنلـيـزيـة الـشـهـيرة
.. نشـأت فى أسرة تـقدر الـعلم وغـذاؤها

ـرأة ليـست فى ملـبسـها أو فى اقـتحـامها ا
جملـاالت صـعـبـة قد ال تـنـاسـبـها .. ولـكـنـها
ـسـتـمـر فى حتـرر عـقـلـهـا وذلك بـتـعـلـمـهـا ا
وزيـادة وعـيهـا وإدراكـهـا بالـشـكل الـصـحيح
.. وتقـبلهـا لنفـسها وإلمـكانيـاتها وقـدراتها
ـانها بـذاتهـا .. وبقـيمتـها وقـيمة احلب وإ

فى حياتها وحياة اآلخرين ...
ونـعـود إلى الـوعـى واحلب الـلـذين تـعـامـلت
معهـما تـشارلوت فى جـ إير تلك الـفتاة
الـتى تـعـتـبر الـنـمـوذج احلقـيـقى لـلـمرأة فى
أى عــصـر  فــجـ فــتــاة بـســيـطــة .. مـات

ـغـزى من احلـيـاة احلـقـيـقـية حـ أدركت ا
.. ومـا يسـتـحق أن يـضـحى بـه اإلنـسان ..
من أجل مــا هــو أهم وأســمى .. أال وهــمـا
احلب والـعـلم .. وأرادت من مـنطـلق حـبـها
لـــآلخــــرين وأحـــقـــيــــة أن يـــكـــتــــشـــفـــوا  مـــا
اكتشفته من أسرار احلياة .. فقدمت لهم
جتـــربـــة درامــيـــة حتـــمل كـل هــذا .. كـــانت

ج إير ...   
جـ إيـر .. درامـا مــوسـيـقـيـة كــتـبـهـا جـون
كـايـرد ووضع مـوسـيـقـاهـا بـول جـودون عن
الروايـة الـشـهـيـرة التـى حتمل نـفس االسم
لـلــكـاتـبــة اإلجنـلـيــزيـة الــعـمالقـة تــشـارلـوت
بـــرونـــتى .. ظــــلت هـــذه الـــروايـــة الـــرائـــعـــة
ـسـرح حــبـيـســة .. ولم يـهــتم بـهـا مــنـتـجــو ا
والـسيـنمـا أيـضا مـنذ اإلبـداعات األولى ..
وتـنـاولـتــهـا مـرات كـثـيـر وبـعـدة لـغـات وذلك
فى أفـالم صـــــامــــــتـــــة خـالل الـــــفـــــتــــــرة من
 1914-1926ثـم األفالم الــنـــاطـــقــة خالل
الــــــــفـــــــــتـــــــــرة من  1913 – 1934وغـــــــــابت
الـسـيـنـمـا عـنـهــا بـعـد ذلك وإن حل مـحـلـهـا
الــتــلــيــفــزيــون الــذى تــنــاول هــذه الــدرة فى
عـــــدة سـالسل خـالل الـــــفـــــتـــــرة من 1970

.1983
وأخيرا خرجت ج إير من محبسها عام
 1994عنـدما قـدمت على مـسرح لـندن ..
ــســرح ويـشــيــتـا ثـم كـان أقــوى عــروضـهــا 
كـانـسـاس وذلك عـام  1995ثم تـورنـتـو فى
نـفس العام .. وهـنا تـذكرتـها السـينـما مرة
أخــرى وذلك عــام  1996وكــانت انــطـالقـة
لـلنـجمة تـشارلـوت جيـنسـبورج ومن إخراج
ـــبــــدع "فـــرانـــكــــو  زفـــيـــرلـى" .. وبـــعـــدهـــا ا
استمر إنتاج ج إيـر مسرحيا وسينمائيا
وفى كل مـرة يـبـحث مـعـد النـص ومخـرجه
عن كل مـا هو جديـد فيهـا وال تخيب ج

إير أمله أبدا ...
ومن الـــعـــجـــائـب الـــتى ارتـــبـــطت بـــاإلنـــتـــاج
ـسـرحى لـعـام  1995وال تـنــسـاه الـذاكـرة ا
جـموعة كـبيرة أن اخملرج وقتـها استـعان 
دارس فـى عـدد من مـشـاهد من فـتـيـات ا
ـيـة بـوجــوه مـحـلـيـة .. الـعـرض وحـقق الــعـا
ـــغــمــورة إلى وانــتــقـــلت نــفس اجملـــمــوعــة ا
مـسارح برودواى الـتى فتحت لـهم ذراعيها
..وذلـك بــعــد فــتــرة عــرض طــويــلــة حتــدوا

فيها الصعاب ...
نـعـود لــروايـة جـ إيـر وهى روايــة شـهـيـرة
ـــا لم كـــتـــبــــتـــهـــا بـــرونـــتى عـــام  .. 1847ر
تـقــصـد تـشــارلـوت هـذا ولــكـنــهـا بـالــغـريـزة
ذهـبت إلى حـريـة اإلنـسـان ومـنـهـا حـريـتـهـا
كـامـرأة وحـريـة كل امـرأة أخـرى .. ولـكـنـها
أكدت من خالل روايتـها اخلالدة أن حرية

 اإلثارة أهم
عوامل

النجاح ألنها
راهنت على
تفرج وعى ا

عاشت من أجل احلب.. فرحلت سعيدة 
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> عـنـد العـمل فى الشـارع من اخلطـأ أن تبـدأ رواية قـصتك مـباشـرة فور بـداية الـعرض
الــذى تــقـدمه. إذ يــجب عــلـيـك أن تـتــيح الــوقت الالزم الـذى يــســمح لـلــمــتـفــرجـ أن
هـمـة واحليـوية من يـتـجمـعوا وإال سـوف يـفلت مـنهـم وتضـيع علـيـهم بعض األجـزاء ا

تفاصيل القصة التى تقدمها.
سرحي جريدة كل ا
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تنويعات على حكاية شعبية
بدع الذى أقيم هرجان السابع للشباب ا فى إطار ا
ــركــز الــفــرنــسى لــلــثــقــافــة والــتــعــاون عــلى مــســـرح ا
ــسـرحى ــسـرحــيــة الــعــرض ا قـدمـت فـرقــة مــصــر ا
(تــنــويــعــات عــلـى حــكــايــة شــعــبـــيــة) وهى مــســرحــيــة
مـستوحاة من رؤية شـعبية عن احلمـاة وليلة الزفاف
فى صـعـيـد مصـر  وقـبل أن يـبـدأ الـعـرض يـسـتـطيع
ــنى الـــنــفس بــأنـه أمــام عــرض يــطــرح ــتـــلــقى أن  ا
الطقس الـشعبى فى صـعيد مصـر بصورة مـسرحية
ـا تكون هى الـسبب األول فى حضـور العديد من ر
الــفـــرنـــســـيـــ لـــلـــعــرض الـــذيـن أرادوا من خالله أن
يـتلمسوا جـزءا من واقع احلياة البيـئية فى جزء هام
من أرض مـصــر وهـو الـصـعــيـد الـذى يـحـمـل الـكـثـيـر
من الــدالالت واإلشـــكــالــيـــات اخلــاصــة الـــتى تــغــازل
ـبــدعــ لــتــكـون قــضــايــاه مــحل جــدل قـائم عــقــول ا
ـسـرحـيـة ويـبـدأ الـعـرض وفى دائـمـا فى أعــمـالـهم ا
اخملــيــلــة االســتــنــبــاط الـــنــاجت عن قــراءة اسم الــنص
فـنحن أمام شق ومـرادف (التنويـعات) و(احلكاية
الشعبية) فاألولى تعـنى أننا أمام حدث متغير يتلون
بـلون الوقـائع متى كـانت ويتشـكل بأدوات فـنية أيـنما
ـغــايـر ولــديـنــا حـكــايـة شــعـبــيه والـتى وجــد الـفــكـر ا
سـناهـا فى الـقراءة اخملـتصـرة عن الـعرض من أنـنا
نواجه حـكـايـة العـالقه اجلدلـيـة بـ زوجة االبن وأم
الزوج أو (احلـماة) كـمـا تعـرف فى العـامـية الـدارجة
وبعـد نـهـايـة الـعرض يـتـبـ أنـنـا أمام حـكـايـة شـعـبيه
فـقط وأن كلمة التـنوع ألصقت جـزافا باسم العرض
ـسـمى ذا داللة ـا لـكـسر الـتـقـلـيد فى أن يـصـبح ا ر
اعــتــيــاديـة فــمــنــذ بـدايــة الــعــرض تــطـالــعك خــشــبـة
ـسـرح الـتى  صـورهـا مـصـمم الـديـكـور أحـمد عالء ا
ـسـتـويـات عـدة ترتـفع فى الـعـمق وتـقل عن الـيـم
وتيفـات التقليدية للبيت الصعيدى وأمامها ترتص ا
حــيث الــكـنــبــة والــطـبــلــيــة والـزيــر وبــالـطــبع لـم يـنس
ـسرح صـمم أن يـلقى بـبعـض القش عـلى أرضـية ا ا
كى تــزيــد الــرؤيــة وتــعــمـق مــصــداقــيــتــهــا ســعــيــاً إلى
ـســرح وضع عـنـكــبـوتـاً كــبـيـراً الـواقــعـيـة وفى أعــلى ا
ـســرح كـافـة لــيـكـون حتــتل خـيــوطه الـواهـيــة أرجـاء ا
بـــذلك مـــعـــادال لـــلـــشـك الـــذى تـــزرعه األم فى نـــفس
ولدها كى يـقتل زوجـته ويبدأ احلـدث الدرامى بلـيلة
الـدخلـة فى إحدى قـرى الصـعيـد حيث الـعروس إلى
ــســرح والــعــريس مع جــوار صــديـقــاتــهــا فى يــســار ا
ـارس ــسـرح وكـل من اجلـانــبــ  ــ ا رفــاقه فى 
ـشهـد الـتمـثـيلى طقـوسه بـفـتور شـديـد يطـغى عـلى ا
فـالـنـســاء يـجـتـهــدن بـصـعـوبـة بــالـغـة فى أن يـوجـدون
شاركة والـتفاعل مع جمهور الصالة عبر حالة من ا
أغـان يحفظها الـبعض عن ظهر قلـب وتظل الفتيات
تـكــرر أغــنــيـتــ فــقط طــوال تــلك االحــتـفــالــيــة عـلى
الــرغـم من أن الــتــراث الــصــعـــيــدى حــافل بــاألغــانى
ــتــنـوعــة والــعـريـس مع رفـاقـه فى صـورة ــتــعـددة وا ا
أقل اجـتهـادا يـغـلب عـليـهـا اإلعـيـاء فيـنـشـدون أغانى
الــفــرح ولــكـن بــطــريــقــة تــصــبـــغــهــا طــبــاع اخلــشــونــة
والـذكورية الصعـيدية ثم ينتـقل العريس إلى عروسة
ـضـيـان مـعـا إلى بيـت الزوج وهـنـا تـدخل الـعـرافة و
من صــالــة الــعـرض تــمــر بــ اجلــمـهــور تــلــقى بــعـدة
ا هـو آت من أحـداث وكأن أمـثلـة شـعـبيـة مـحـذرة 
ــسـرح بـعــد ذلك ال داللـة له وال مــا سـيـحــدث عـلى ا
ـكنه مغـزى وبالـتالى فـمن يسـتمع إلى تـلك األمثـلة 
أن يـــغــادر الـــقــاعــة دون اخلـــوف من أن يــفـــوت عــلى
سرح نـفسه رؤية األحداث   وتـصعد العـرافة إلى ا
ــسـرح ــوجــود فى عـمق ا ـســتـوى ا وتـســتــقـر أعــلى ا
وتـظل طوال الـعـرض معـلـقة عـلى احلـدث مخـتـصرة
إيـاه فى مـثل أو حكـمـة شـعـبيـة وتـمـضى األحداث أو
احلـدث الــوحــيـد إن شــئـنــا الـدقــة فــيـعــود الـزوج فى
أحـد األيــام فـيــروى عـلـى أمه وزوجـته كــيف أن أحـد
رجال القرية قد قتل زوجته ألنه اكتشف خيانتها له
مع رجل آخـر والــقــتـيــلـة هى أقــرب أصـدقــاء زوجـته
فتحاول األم أن تنسج خيوط الشك فى عقل ولدها
حـول زوجته فتصـور له قصص اخلائنـات حتى يجد
هــو ذرائع تــتـجــســد فى مـخــيــلـتـه عن خـيــانــة زوجـته

 تراكمات
مسرحية
أصابت
تفرج ا
لل با
والضيق
الشديد

صورة باهتة للنساء  تفتقر إلى التنوع 

فـيـتـذكـر أنه اسـتـيـقظ ذات يـوم من نـومه ولم يـجـدهـا
فـتـروى له األم قــصـة خـائـنـة كـانت تـتـرك زوجـهـا لـيال
وتـــضــاجع رجالً آخـــر هــذه احلـــالــة من الـــشك تــطــور
احلــدث الـــدرامى حـــيـث يــنـــقـــلب الـــزوج عـــلى زوجـــته
حـيــنــمــا يــتــذكــر أنــهــا تــأخـرت فـى الــسـوق فـى إحـدى
ـرات فــتـروى له األم قـصــة تـشـابه مــا يـحـدث وحـ ا
يــحـاول أن يـقــنـعـهــا بـأن زوجـتـه ال تـشـابه هــؤالء تـعـلل
هى مـواقفـهـا ورؤيـتهـا لألحـداث بـقولـهـا ( أنت عارف
هـمـا بيـسـموا األم حـمـاة ليه ? ألنـهـا بتـحمـى ابنـها من
ـــكن يـــحـــصـــله ) بــيـــنـــمـــا اخلط اآلخــر الـــشـــر الــلى 
عـلق والـضمـيـر الـعام حـيث إنـها لـلـعرافـة بـاعتـبـارهـا ا
ــســـرح فى إشــارة لإليــقــاظ تــدق بــعــصـــاهــا خــشــبــة ا
والـــتـــنـــبه وأن كـــانت مـــبـــالـــغـــة بـــعض الـــشـىء فـــتـــقــول
(انـسـجى خـيوطـك ياعـنـكـبـوته ومـ يـقـدر يـحوشك )
لـتبقى عـلى الرمـز قائـما مشـيرة إلى أن تـلك اخليوط
ــمــكن أن تــنــقــطع بــســهــولــة لـو أن الـواهــنــة كــان من ا
الـزوج أحكم زمـام العـقل فى تفـسيـر جزئـيات احلدث

ــوجه من قــبـل أمه  ويــنــتــهى الــزوج إلى قــتل زوجــته ا
وحــ يــعــلـن أمــام أمه أنه قــتـــلــهــا ألنــهــا خـــائــنه تــقــول
بـوداعــة الـذئــاب ( قــتـلــتـهــا لـيه دى حــتى مــرتك زيـنه )
لقاة فينفجر الزوج فى الـبكاء ناظرا إلى جثة زوجته ا
ــسـرح لــيـتــأكــد أن الـصــراع الـدرامى فى فـى مـقــدمـة ا
النص أصـبح صراعـاً نفـسـياً داخل نـفس الزوج نـتيـجة
لزرع أمه الـشك داخله وهـو ما يـقوده إلى فـعل القتل 
وهـــكـــذا يــــنـــتـــهى الـــعـــرض ويـــأتى الـــوقـت لـــلـــبـــحث فى
ـــســــرحـــيـــة أبــــجـــديـــات الــــفـــرجه عـــنــــاصـــر الـــصــــورة ا
ـطـروحه فتـجد الـلوحـة الـديكـورية قـائـمة عـلى حالـها ا
وال تـلـعب اإلضاءة دورا بـارزا فى إضـفـاء الـتغـيـيـر على
قـابل حتى حينما أصر اخملرج كان أو احلدث ا روح ا
ــتـخـيل فـى عـقل الـزوج عـلى أن يــكـون مـكــان احلـدث ا
ـكان وبـنفس آلـية من صـور خيـانات زوجـته فى نفس ا
الـــدخــول واخلــروج وقـــفت اإلضــاءة بـال دالالت لــونــيــة
تـغــايـر من الــشـكل وتــعـلن الــتـضــاد بـ احلـدث الــقـائم
ـتـخـيـل إال أن استـغـالل الـلـون األحـمر فـعال واحلـدث ا

فى بعض األحـيان كان مـوظفـا بشكل جـيد وكان من
ـــمـــكـن أن يـــســـتــــغل اخملــــرج الـــتـــنــــوع فى احلـــاالت ا
الـشعورية من حقـد وسلطة وتسـلط وسيطرة وبراءة
كـلـهـا تـنـدفع داخل لـوحـة واحـدة فـيـمـزج بـ األلوان
ضـام الـنفـسيه المح والـسمـات وتأكـيـد ا إلبراز ا
إال أن اخملـــرج اكــــتـــفى بــــأن تـــكــــون اإلنـــارة ولــــيـــست
اإلضـاءة هى الــعـنـصــر الـفــاعل فى سـيــاق الـعـرض 
وسيقى التى اخـتارها اخملرج بنـفسه فقد كان أمـا ا
ــمــكن االســتــغـنــاء عــنــهــا بــرمـتــهــا خــاصــة أنــنـا من ا
وجـدنا أنفسنا أمـام مصدرين للمـوسيقى اإليقاعات
ــثل هـذه الـنـوعـيـات والـغـنـاء احلى  _ وهـو األنـسب 
من الــصــور الـطــقــوســيـة  _ ومـوتــيــفــات مـوســيــقــيـة
مــأخــوذة عن أعــمــال مـعــروفــة بــعــيــنــهــا مـثـل فـيــلم (
الــهــروب ) وبــالــتـالـى تـنــتــقل احلــواس دون إرادة إلى
احلــدث الـــرئــيـــسى فى الـــفــيـــلم بـــدال من الــتـــجــاوب
واالتـــســـاق مع الــــعـــرض فـــقـــد كــــان من األفـــضل أن
يـعتمـد اخملرج عـلى اإليقـاعات والـغنـاء احلى خاصة
أن الـعــرض يـقـدم أحــد أصـحــاب األصـوات الــرائـعـة
الـذى مالبث أن خـرج للـمسرح لـيقـدم أغنيـة شارحة
حلــال الــزوج الــذى تــقـيــده الــشــكــوك حـتـى انـدفــعت
صاحبة له فـتكسر حـالة التناغم سجلـة ا وتيفـة ا ا
وتـفـقـدهـا الـتـواصل مع مـعـانـاة هـذا الـزوج اجملـسده
ــمـكن أن يــعـتــمـد فـى بـؤرة خــاصـة أيــضـا كــان من ا
اخملـرج على رقـصات شـعـبيـة متـنـوعة تـثرى الـصورة
ــا أنه يــتــصـدى لــعــمل تـراثى الـبــصـريــة وتــعـمــقــهـا 
تـعــتــمــد مــرادفـاتـه عـلـى ألـوان الــغــنــاء والــرقص ومـا
جللـسات الـسمـر من عادات وتـعودات إال أن اخملرج
أغـفل تـمـاما اسـتـخـدام الـعـنـصـر الـراقص حـتى جاء
مــشــهـد قــتل الــزوجــة فـقــدمه اخملــرج بـشــكل راقص
يـل للـتعـبـيريـة أكـثر مـنـها إلى الـرقص الـفـولكـلورى
حـتى وإن اعتـمد عـلى احلركـات الـتقـليـدية  لـلعـصاة
وهى األداة األبرز فى الـرقصـات الصعـيديـة إال أنها
كـذلـك اعــتــمـد جــاءت مــجـانــيـه وبال ضــرورة مــلــحــة
اخملـرج فى خطـوطه احلركـية عـلى ان تكـون بسـيطة
وغـيـر متـكلـفـة وأحيـانـا غيـر مبـررة بل وسـاكنـة فاألم
كـان  الـعرافـة جتلس فى تـدخل وتخـرج من نـفس ا
ـــكـــان ال تـــفـــارقـه  كـــذلك الـــزوجـــة جتـــســـد نـــفس ا
ــكــان ويـبــقـى الــرهـان خــيــاالت اخلـيــانــة فـى نـفـس ا
وسط كـل هذه الـعـناصـر عـلى عـنصـر الـتمـثـيل فـلعل
فيه يكون اخلالص من تلك التراكمات التى أصابت
ـلل والـضيق الـشـديد إال أنه جـاء مـشابـها ـتفـرج با ا
لباقى عـناصر الـعرض فالـبطل (أسامـه مجدى) هو
نـفـسه اخملـرج  الـذى انـشـغل بـآلـيـات تـنـفـيـذ الـعرض
وكـيـفــيه سـيــره فـفـقــد تـركــيـزه فى الـشــخـصــيـة الـتى
صداقيـة ولم يستطع التنقل يجـسدها ففقد مـعها ا
بـ حلظـات الشك والـغضب وبـ حلظـات الصـفاء
واحلب وحلـــقت بـه (ســمـــر عالم ) فى دور الـــزوجــة
التى جاء أداؤهـا ضعيـفا للـغاية فال أجـادت جتسيد
سـمـات الـزوجـة الـصــاحلـة وال اسـتـطـاعت أن تـرسم
بدقة مالمح الزوجة اخلائنة وتبقى ( داليا محمد )
فى دور األم الــــتـى جــــســـدتـه بــــبــــراعـــة فــــائــــقــــة هى
األفـضل طـوال الـعرض فـنـجـدهـا تـتـنـقل بـ احلـقد
والــكــره لـزوجــة ابــنــهــا واخلــوف عـلـى ولـدهــا من أن
تنـتزعه غـيرهـا وكذلـك ترسم بـبسـاطة مالمح الـشر
واخلـير فهى ال تسعى لـقتل الزوجة بـقدر ما تخشى
على ولدهـا تماما كـالدبة التى قـتلت صاحبـها خوفا
عـلـيـه وكـمـا قـتـلــته قـتل الـعــرض بطء اإليـقـاع وثـبـات
الـعـنـاصـر دون الـبـحث عن مـتـنـفس لـلـتـغـيـيـر ويـنتـهى
العـرض الذى لـم يتـجاوز الـنـصف ساعـه بشـعور من
ـــر عــلــيـه ثالث ســاعـــات فى انــتـــظــار شىء  مــا ال
يـأتى  وتـبـقى إشـادة أحـد احلـاضـرين فى أن حـسـنته
الــوحــيــدة من تــلك الــلــيــلــة تــكــمن فى الــكــرسـى الـذى
استلقى عليه طوال العرض فقد كان مريحا للغاية .
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ـكن اسـتخـدام اإليـقاع مع األجـسـام واألصوات خلـلق صـور مرئـية  <
ــكن أن يــكـون اإليــقــاع مـفــيــدا بـوجـه خـاص فى ذات تــأثــيــر قـوى و

«مسرح الشارع».
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 روح «تاكر» اإلفريقية 
تستقر على مسرح البيض

لإلشادة بنادين مـارشال فيشير إلى أن شخصية
االبـن وصــوتــهـــا طــغــيــا عـــلى الــعـــمل بــاعـــتــبــارهــا
الشخصـية األساسية التى قامت بها. ورغم ذلك
فــقــد جنـــحت فى الــتـــعــبــيـــر بــشــكل مـــنــاسب عن
الشـخـصيـات الـثالثة األخـرى وفى تـلويـن صوتـها
كـمـا يـنـبـغـى. كـمـا جنـحت فى الـتـعـبـيـر عـمـا يـدور
فى أعـماق تـلك الـشـخـصيـات من خالل الـضـربة
الــقـاســيــة الــتى تــعـرضـت لـهــا بــوفــاة االبن. وكـان
ــواقف هـو دخـول االبــنـة غـرفـة االبن أبـرز هـذه ا
الــقــتـــيل وشــعــورهــا فى الــبـــدايــة بــالــضــيق لــعــدم
ـا كـون اهـتـمـامه بـتــرتـيب حـاجـيـاته  وتــهـويـتـهـا 
رائـحة كـريهـة. ثم تصاب بـالصـدمة فـجاة عـندما
تـتـذكـر أن هذا الـشـقـيق الـذى كـانت فى طـريـقـها

لتوجيه اللوم إليه.. ذهب إلى حيث لن يعود.
وفى أكــثــر من مــوقف تــمــكــنت مــارشـال مـن نـقل
ـشـاهـدين مـن حالـة الـضـحك إلـى حـالـة احلزن ا

العميق.
آخذ ـمتاز فإن هـناك بعض ا ورغم هذا العمل ا
البـسيطـة مثل األسـراف فى االعتمـاد على لـكنة
الـكاريـبى والـتى ال يفـهـمهـا كـثيـرون فى بـريطـانـيا

أو يجدون صعوبة فى فهمها..
لـــكـن فى الـــنــــهـــايـــة تـــظـل مـــســـرحـــيــــة رائـــعـــة فى
ـشــاهـد بـالـكـامل خـمـسـ دقــيـقـة يـسـتــمـتع بـهـا ا
وتـشير إلى والدة جنـمة جديـدة فى عالم التـمثيل

سرحى. ا
فـــقط هـــنــاك نـــقـــطـــة تـــثـــيــر بـــعض اجلـــدل وهى
ـصـرع االبن كى يـتم عـلى أيـدى اخـتـيـار الـكـاتـبـة 
ـا كــان ذلك فى مـحـاولـة شـخص أســود مـثـله. ر
لـنفـى تهـمـة الـعـنـصـريـة عن بـريـطـانـيـا وإثـبات أن

لألمر أسباباً أخرى.

سـرحـية الـعـديـدة التى حتـفل بـها بـ الـعـروض ا
ـــســـارح الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فى أى وقت مـن أوقــات ا
الــســنــة.. لـــفــتت األنــظـــار الــتــقــاء مـــجــمــوعــة من
تميزة والتى احتاجت التعليق عليها. العروض ا
ومن هــذه الـعـروض مــسـرحــيـة "الـعــشـوائى" وهى
ـلكى فى لـندن. سـرح ا مـسرحـيـة عرضت عـلى ا
ـسرحيـة القادمة من سرحـية كتبـتها الـكاتبة ا وا
ــتـجــنـسـة بــاجلـنــسـيـة الـكــاريـبى عــلى مـا يــبـدو وا

البريطانية ديباى تاكر.
ــســـرحى لـــصـــحــيـــفـــة الـــديــلى ويـــصف الـــنـــاقـــد ا
تـلـيـجراف الـبـريـطـانـيـة بـأنـهـا "مـسـرحـيـة قـصـيرة

وجناح كبير".
ويــبــدأ الـنــاقــد فى ذكـر حــيــثـيــات تــلك اإلشـادة..
فـــأول هــذه احلــيـــثــيـــات هى الــنـص الــذى كــتـــبــته
سرحـية "ديباى تاكر" وهى أديبة سوداء األديبة ا
مــتـجــنـســة بـاجلــنـســيـة الــبـريــطـانــيـة.. وتــعـنى فى
كــتــابـاتــهـا بــشــكل أسـاسـى بـاحلــديث عن مــشـاكل
الـــســود فى بـــريــطـــانــيـــا وخــارجـــهــا. وكـــانت آخــر
مــسـرحـيــة عـرضت لــهـا قـبـل ذلك هى مـســرحـيـة
األجـيـال والـتى تـتـنـاول انـتـشـار اإليـدز فى الـقـارة

السوداء.
". ورغم وهناك مـسرحية أخرى وهى "رجم مر
أن الـنص هــنــا حــكى جـيــد إال أن "تــاكـر" لـم تـكن
ســــعـــــيــــدة احلـظ.. فــــقـــــد تــــعـــــاقب عـــــلى إخــــراج
مسـرحياتـها مجمـوعة من اخملرجـ الذين يغيب
عـنــهـم فــهم الــروح األفــريــقــيــة. وأحــيــانــا مــا كـان
اخملـرج يــحـتــفظ فـقط بــاخلط األســاسى لـلــعـمل
سرحى ثم يعيد صياغة التفاصيل من جديد. ا
" قام اخملرج باستبدال ففى مسرحية "رجم مر
ـسرحيـة بشخـصيات الشخـصيـات السوداء فى ا
من الـبــيض وجـعل أحـداثـهـا تــدور فى بـريـطـانـيـا
ـمـثـلـ ـفــتـعل جـاء أداء ا وبـسـبـب هـذا الـتـلـفـيق ا

باهتا لعدم اقتناعهم بصياغة العمل.
وتـــــــكـــــــرر نـــــــفس اخلــــــــطـــــــأ فى حـق "واريـس" فى
مسـرحـيـة "األجـيـال". فـقـد كـان اإلخـراج ضـعـيـفًا

واعتمد اخملرج بالكامل تقريبا على فرقة غنائية
جــاء بــهــا مـن جــنــوب أفــريـــقــيــا كــانـت تــســتــخــدم
ـنتج فى كـوسـيـلـة لتـحـريك األحـداث الـتى فـشل ا
حتـريــكــهـا عــلى نــحــو مالئم بــاسـتــخـدام األدوات
ـــعــروفــة وجــاء وقت اإلنــصــاف وأن ــســرحــيــة ا ا

كانة التى تستحقها.  حتتل تاكر ا
ـسرح عـمل جمـاعى تـتكـامل فيه الـعنـاصر وألن ا
فإن هذا اإلنصاف كـان نتيجة عـمل مشترك ب
ثالثـة أطراف. األول تاكـر نفـسها. الـثانى اخملرج
"ســاشـا واريـس" والـثــالث بـطــلـة الــعـرض نــفـســهـا

وهى "نادين مارشال".
كــان االتــفــاق عــلى كــتـــابــة مــســرحــيــة مــخــتــصــرة
تـتحـاشى الـتـطـويل وتعـتـمـد على تـركـيـز األحداث
ـسـرحى الــذى اسـتـغـرق وبـالــفـعل أعـدت الــنص ا
خــمــســـ دقــيــقــة فـــقط. وحــســبــمـــا أشــار نــاقــد
الديلى تليجراف فقد استغلت تاكر هذه الدقائق
اخلمس أفـضل استغالل.. فلم تـمر دقيقة دون

أن تأتى باجلديد فى األحداث.
كما أنها لم تورد كلمة واحدة ليس لها مبرر على
لــســـان األبــطــال وجــاء دور اإلخــراج الــذى وجــد
ا وضوع ر نفسه أمام مـعضلة مهمة. وهى أن ا
يــكـون مــثــيــرا لــلــمــلل بــاعــتـبــار أن أعــمــاالً كــثــيـرة
سـرح أو السينمـا أو غيرهما عاجلته سواء فى ا

من الوسائل.
شاهد هنا كان ال بد مـن أسلوب جديد يـجذب ا
لــلــعـــرض فــتــفــتق ذهن اخملــرج عن أســلــوب غــيــر
تــقـلـيــدى. وكـان هــذا األسـلــوب عـبـارة عـن إسـنـاد

الشخـصيـات األربع الرئيـسيـة إلى البطـلة "نادين
مـــارشــال" والــشـــخــصـــيــات األربع هى األم واألب
ـــؤلــفــة إجــراء واألخت واألخ وطـــلب اخملــرج من ا
تـعـديالت فى الـنص تـسـهل عـلى مـارشـال الـقـيـام

بهذه الشخصيات األربع.
سـرحـية كـمـا ذكرنـا حـول عائـلـة بسـيـطة وتـدور ا
من الــســـود هــاجـــرت من بـــلــدهـــا من الــكـــاريــبى.
ــســرحــيــة فى يــوم عــادى يــكــون وتــبـــدأ أحــداث ا
األب فــيــهـــا نــائــمـــا بــعــد عـــودته من عـــمــله الــذى
يــقـــضى فـــيه الـــلــيل. وتـــكــون األم مـــشـــغــولـــة فــيه
بـالـطهى واالبـنة تـذهب إلى عـملـهـا واإلبن يذهب

إلى مدرسته.
وكـانت األسـرة تــعـشق احلــيـاة الـبـســيـطـة وتــعـتـنق
ــتـاعب حـتى ــرء أال يـثـيـر ا الـرأى الــقـائل «عـلى ا

تاعب بنفسها». تثيره ا
وفــجــأة تــنـــقــلب حـــيــاة األســرة رأسًــا عـــلى عــقب
تحدث األسرة عندما يدق جـرس الهاتف ليبلغ ا
ـصـرع االبن بـعــد أن طـعـنه صــبى "أسـود مـثـله"

بالسك فى الشارع.
ويـذهب األب واالبنـة إلى الـشـرطـة للـتـعـرف على
جثة االبن التى تـشوهت وضاعت مالمحها بفعل
الطـعنـات الوحـشيـة. ويذهب الـثالثة (األب واألم
واالبـنــة) إلى مــكـان مــصـرع االبن لــيـجــدوا كـمــيـة
كان كبـيرة من الزهـور والهـدايا موضـوعة عـلى ا
ن يـــتــعـــاطـــفـــون مع مـــأســاتـــهم لـــكن أحـــدا لم
ـعــلـومــة واحـدة تــسـاعـد فى يــتـقــدم لـيـدلـى ولـو 
الـــتـــوصـل إلى اجلـــنـــاة وهـــنـــا يـــتـــصـــدى الـــنـــاقــد

 «العشوائى» ينفى تهمة العنصرية 
عن بريطانيا

 :áªLôJ 

cyan magenta yellow black File: 11- 22�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـتـفرجـ نحـتـاج أن نتـشـبث به حتى ـجـرد أن نسـتـجمع انـتـباه ا  <
نـهـاية الـعـرض ولذلك فـالـشكل الـكـلى للـعـرض وكيف يـتم بـناؤه فى

إطار التوتر الدرامى هى أمور مهمة جدا.
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ركز الثقافى اجملرى فى ا

أسطورة أوديب مرة أخرى

عـــلـى الـــعــــرش يـــخــــبـــرنــــا تـــريــــســـيــــاس بـــأن
ديـنـة وأنه قادم ال الـطـاعون عـلى أشـراف ا

محالة .
العرض فى أحـداثه بسيـطة وال تعـقيد فـيها
 فـــالـــثــــقل الـــدرامـى هـــنـــا يــــقع عـــلـى عـــاتق
الــــشـــخــــصــــيـــة الــــرئــــيـــســــة بــــالـــعــــرض وهى
(الـسـفـيـنـكس) ألنـهــا لم تـعـد بـعـد الـهـولـة أو
ــــفـــــتــــرس فـــــقط  بـل اتــــخــــذت احلــــيـــــوان ا
ـلكة (الـسفيـنكس) هـنا الـبعـد األمومى من ا
جـوكاستـا والتى قـامت هى نفـسها بـتجـسيد
ـمثـلـة (شيـماء هذه الـهولـة . ومن ثم كـانت ا
عبـاس) والـتى جسـدت دور الـسـفيـنـكس قد
لكة شاعر االنسانية التى الزمت ا أبرزت ا
جوكـاستـا كـأم وكأنـثى أيضـا  فـنرى أنـفاس
ــتــقــطــعــة الــتى ال تــلــبث أن تــمـزج ـمــثــلــة ا ا
فقـودة أيضا فـقودة بأمـومتهـا ا إنسـانيتـها ا
ـرأة عــانت من فـقــدان لـذة الــغـريـزة فــهـذه ا
ـــدة ســتـــة عــشـــر عــامــا بـــســبب اجلــنـــســيــة 
ــلك اليـــوس والــتى الــنــبـــوءة الــتى عـــلــمــهـــا ا
بــسـبــبـهــا خـشى أن يــولـده ابن يــلـقى بــحـتـفه
عــــلى يـــــديه  وهــــو الـــــســــبب أيـــــضــــا فى أن
تـخـلص من ابـنه وهـو حـديث الـوالدة  ولكن
فزع الذى أفزع كل زائريها لم جزء الهولة ا
يـكن واضـحـا  فـجالل الـسـفـيـنـكس هـنـا قد
اختبـأ أكثر وراء الـقناع األنـثوى جلوكـاستا 
ـعــاصـرة لــلـنص ولــقــد جـعــلت تـلـك الـرؤيــة ا
ســبـبـا فى دخـول بـعـض االنـتـقـادات من قـبل
ـمثل (عـمرو احملـمدى) مـثلـ أنفـسهـم فا ا
والـذى قدم أوديب ينـتقد اخـتياره ألداء هذا
ــفــروض أن أوديب هــو فــتى الــدور  فــمن ا
يـبـلغ من الـعــمـر سـتـة عـشـر عـامـا  فـيـنـتـقـد
ـمثل على بـنيـته كإنـسان وبنـية هـذا البطل ا

التراجيدى القد .
وكـما قـدم الـعرض بـرؤيـة إخراجـيـة بسـيـطة
كــانت الــبــســاطــة أيـضــا هى ســمــة الــديــكـور
البـس أيـــضـــا  فــــانـــطـالقـــا من اعــــتـــبـــار وا
الـسـفـيـنـكس عـلـى أنـهـا الـعـنـكـبـوت اخلـرافى
الــذى يــقــتــنص ضــحــايــاه بــشــبــكــة قــضــايــاه
يتـافيزيقـية اعتبـر مصمم الديـكور (أحمد ا
مـحـمـود) أن الـعـرين أو الـكـهف الـذى تمـكث
فـيه السـفـيـنـكس كشـبـكـة الـعنـكـبـوت وضعت
ـــســــرح وكـــأنــــهـــا رمـــز ابــــتـــلع فـى خـــلـــفــــيـــة ا
واســتــحــوذ عــلى لب اخلــشــبـة كــلــهــا  ولــقـد
كانت إضـاءة العـرض التى صـممـها (أشرف
ـشـاهد مـسـاعـدة على فتـحى)   فى بـعض ا
ــــشــــهــــد نـــفــــسـه  فــــكــــنــــا نـــرى ابــــراز روح ا
اإلضــــاءة وكـــأنــــهـــا شـىء حى  تـــمــــد الـــروح
الـدرامية للمشـهد ببعد شـعورى فعلى سبيل
ثـال مشـهد اعـتراف جـوكاسـتا لـتريـسياس ا
ـشهد بأن ولدهـا مازال حـيا فنـجد إضاءة ا
ـتفرج بنـوع من اخلصوبة خـضراء أشعرت ا
األمــومـيــة الـتى تــفـيـض حـتى بــعـد افــتـراض

زيف . موت ابنها ا
ـالبس فــكــانـت كــلــهــا ســـوداء يــعــلــوهــا أمــا ا
بعض االكسسوارات البسيطة التى وضعتها
(ديـنـا سـلـيـمـان) والـتى سـاعـدت فـى حتـديد
ــثـال مـاهــيــة كل شـخــصـيــة  فـعــلى ســبـيل ا
جنــد (أوديـب) يــرتــدى تــاجــاً بـــســيــطــاً عــلى
رأسه وحــــزامـــــا حــــول وســــطـه فــــقط  أمــــا
ـلــكــة فـيــكـفى تــاجــهـا فى الــبـدايــة  وفـروة ا

األسد بعد ذلك للسفينكس .
وقــد كــان مــشــهــد الـنــهــايــة عــبــارة عـن رؤيـة
ـا سـيـحـدث بـعـد ذلك  فـهـا نـحن تـعـبـيـريـة 
نـرى القطط مرة أخـرى تتناهش بـعد تتويج
أوديب وأن حدث تتـويج (أوديب) على طيبة
ليس هو النهـاية لهذه األحداث  ولكن على
األقل هـــو نـــهــايـــة (الـــســـفـــيـــنـــكس) لـــهـــوبــاى
مـيـكــلـوش  فـهى داللــة تـصـور الــصـورة بـعـد

ذلك  فمازال (النهش) مستمراً .

وأم أوديب بشـخـصيـة (السـفـينـكس) فـكانت
(جـــوكــاســـتــا) بـــالــنص مـــلــكـــة صــبـــاحــا وفى
ـســاء تـذهب لــعـرين الــسـفــيـنــكس وتـرتـدى ا
مالبـسها الرثة حـتى جتتذب الغـرباء وتنتقم
من قاتل اليوس اجملـهول . ولقد قدم النص
اخملرج شـريف حمدى عـلى مسـرح الهـناجر
لـلفـنـون بـرؤيـة عـصـريـة بـسـيـطـة تـكـاد تـكون
غالفــاً لـلـنص أبـرز بــبـسـاطـتـه جـوهـر الـنص
اإلنـــــســــانـى فــــالـــــعــــرض يـــــبــــدأ ونـــــحن نــــرى
مـــجـــمـــوعـــة من الـــشـــبـــاب هـم أفـــراد فـــرقــة
مسـرحية  يـتذمرون ألنـهم بدأوا مـشهدا ال
ــــاهــــيــــته فــــهم يــــجــــســـدون قــــطط يـــدرون 
ـدير تـتـنابـش مع بـعضـهـا الـبـعض  فـيـعـلن ا
عن رغبـته فى تـمـثـيل قصـة (أوديب) فـيـبدأ
بــســرد هــذه الــقــصـــة كــتــمــهــيـــد لــلــمــشــاهــد
بـأحداث هـذه القـصة ومـا سيـحدث أمـامهم
سرح  ثم تبدأ أحداث النص على خشبـة ا
ــلـــكـــة جــوكـــاســتـــا لــرداء األصــلـى بــارتـــداء ا
السـفيـنكس حـتى تسـتقـطب غربـاء لالنتـقام
من مقـتل اليوس  ولـكن مزج (الـسفـينكس)
ـلـكـة زاد من اجلـانب اإلنـسانى بـشـخـصيـة ا
لـلسفيـنكس  فها نـحن نرى أن مشاعر األم
داخل رداء الـسـفيـنـكس تؤمن بـأن ولـدها لم
ـت بــعـــد وأنه الزال حـــيـــا يــرزق  فـــتـــكــون
ــــثــــابــــة الـــــدافع ألفــــعــــال ــــشــــاعـــــر  هــــذه ا
الــســفــيــنــكس الــتـى تــبــقى أوديب عــلى قــيــد
احلــيــاة وبـدال من أن تــقـتــله تــقـتل نــفـســهـا 
فــحــيـنــمـا يــصل أوديب تــثـيــر شـكــوكه- الـتى
يـثيـرها مـنذ أن وطـأت قدمـيه أرض طيـبة-
نــفس جــوكـاســتــا والـســفــيـنــكس ســويــا حـتى
تــــتــــأكــــد من بــــنــــوة أوديب وأنه هــــو الــــوريث
الـشـرعى لـلـعـرش  لـكن الـدوافـع اإلنـسـانـية
دائــــمـــا مــــا حتــــجـــبــــهـــا الــــعـــقــــبـــات فــــيـــرسل
تريـسياس أوديب الى الـينـبوع ديرس ويـخير
ــلـكــة بــ مـوت ابــنـهــا ومـوت الــســفـيــنـكس ا
فـتـختـار مـوت الـسـفـيـنـكس عـلى الـفـور حتى
ا بـحثت عنه وعاشت يـعيش أملهـا الذى طا
له  ولـكن خــطـيــئـة أوديـب هـنــا لم تـكــتـمل 
فـهو يحـقق نصف الـنبـوءة تقـريبـا فال يتزوج
األم  عــــــلى األقـل حــــــتى نــــــهــــــايــــــة احلـــــدث
ـنع وجــود بـعض ــسـرحى  لــكن هــذا لم  ا
الـتـلـمــيـحـات الـتى أبـداهـا أوديب جلـوكـاسـتـا
وجلـمــالـهـا األخـاذ وهـو كـخــيط يـسـتـكـمل به
ــتـــفـــرج بـــاقى األحـــداث ولـــكـن فى نـــهـــايــة ا
العـرض تـرفض جوكـاسـتـا بأن تـخـبر أوديب
بــحـقـيـقـتــهـا وتـفـضل الـكــتـمـان  كـمـا تـرفض
طــلب أوديب بــالـزواج مــنـهــا حـتى ال تــرتـكب
ـكـتـوبـة عـلى ـة أخـرى  ولــكن الـلـعـنـة ا جـر
طــيـبــة ال مــفـر مــنـهــا فـلــحـظــة تــتـويج أوديب

(أوديـب) أســـطـــورة تـــنــاولـــتـــهـــا الـــعـــديـــد من
ــــــعــــــاجلـــــــة مــــــا بــــــ الـــــــدرامــــــيــــــة الـــــــرؤى ا
واألسطـورية والـتحـليالت الـنفـسيـة حديـثا 
فمن مـنا لم يـسمع بـعد عن عـقدة (أوديب )
الــتى أفــصح عـنــهــا فـرويــد ضــمن حتــلـيالته
النـفسـيـة كتـحلـيل ذى أقـدام راسخـة  ولكن
ما هى قـصـة أوديب فى األسـاس كى تتـعدد
فـيهـا كل هـذه الـرؤى اخملتـلـفـة فيـمـا بـينـهـما
ـوضوع فى بعض فى الـطريقـة واألسلوب وا
ـة األحــيـان  فــاألسـطــورة الـيــونـانــيـة الــقـد
حتـدثـنـا عن مـلك يـدعى (اليوس) رزقـه الله
بـطـفـل عـلم من اآللـهــة أنه سـوف يــقـتـله فى
يــوم من األيــام وسـوف يــتــزوج األم  وخــوفـا
من حتـقيق هـذه الـنبـوءة يـرسله بـاخلدم إلى
الـــعـــراء حــــتى يـــلــــقى حـــتــــفه  ولـــكــــنه عـــلى
الـعـكس من ذلك يأخـذه أحـد اخلدم لـيـربيه
مـلك بالد أخــرى تـدعى كـورنــثه  مـلك قـدر
له أن يــكــون عـقــيــمـا  فــيــهـتـم بـهــذا الــطـفل
ة فيهرب من حتى يكبر ويعى النبوءة القد
أسـرته الـتـى قـدرت له الـنـبـوءة بـتـشـريـدها 
ولـــكــنـه ال يـــعــلـم أن هـــروبه هـــذا مـــا هــو إال
عودة لتحقـيق ما قدر له  فيهرب من بلدته
الـتى تـربى فـيـهـا الـى بـلـد أخـرى يـبـعـد فـيـها
عن أســرته حــتى ال تــتــحــقق الــنــبــوءة  وهـو
فى طـريــقه يــقـابل مــجـمــوعـة من احملــاربـ
فـيقـتلـهم هم وملـكهم  ولـكنه ال يـعلم أن من
قتله هو أبوه احلـقيقى  ويقابل الهولة التى
اشتهرت بقتلها ألى شخص تقابله بألغازها
الــتى عـــصت عـــلى اجلـــمــيع فـــيـــحل لــغـــزهــا
وتــمـوت الــهـولــة ويـدخل طــيـبــة حـتى يــصـيـر
ملـكاً ويـنجب مـنهـا أبنـاء حتى يـنتـشر مرض
الطـاعون فى الـبالد ويخـبـرهم كبـير الـكهـنة
(تـريسياس) بـأن سبب انتشـار الطاعون هو
لك اليـوس السابق مقيم فى هذه أن قاتل ا
الــبــلـدة لــذلك انــتــشــر الــطـاعــون كــلــعــنـة من
اآللــهـــة عــلى هــذه الــبـــلــدة الــتى حتــوى هــذا
الـــقــاتـل  ومن ثم تـــدور مـــســـرحــيـــة (أوديب
مـلكا) لـسوفـوكلـيس حول بدايـة انتـشار هذا
الـطـاعـون وبـدايـة عمـلـيـة الـبـحث حـول قاتل
ـلك اليـوس شـيـئـا فـشـيـئـا تـتـكـشف الـنـبوءة ا
ا تعود له ا هرب مـنها أوديب قـد الـتى طا
اآلن فــهــا هــو يــعــلم بــأن من قــتــلـه كــان ابــيـا
احلــــــــقـــــــــيــــــــقـى وأن امــــــــرأتـه اآلن هـى أمه 
فـاقـتص من نـفـسه وفـقـأ عـيـنـيه بـيـده ونـفى
دينة وقتلت أمه نفسها خنقا . نفسه من ا
هـذه الـرؤى التـى تنـاولت (أوديب) كـلـها رؤى
عـبرت عن فـترات مـا بأيـديولـوجيتـها  ومن
ضمون ثم فهى اختـلفت  فيـما بيـنهمـا فى ا
ــنــشــود . فــهــا نــحن بــصـدد وفـى اجلــوهـر ا
ـــأســـاوى  رؤيـــة جـــديــــدة لـــنـــفس احلـــدث ا
فـــــنص (ســـــفـــــيـــــنـــــكس) هـــــو رؤيـــــة جـــــديــــدة
ألســـــطــــورة أوديب  ومـن مــــتــــنــــاول جــــديــــد
أيضا فنص (سفـينكس) من تأليف هو باى
مــــيـــكــــلـــوش  1918وهــــو أحـــد أبــــرز كـــتـــاب
عـاصـرين فى جمـهوريـة هـنغـاريا . سـرح ا ا
وهـــو كـــاتب بـــرع فى كـــتــابـــة الـــتــراجـــيـــديــا .
سـرحيـة التى قـدمها عن فـكشـفت أعمـاله ا
ـــواضـــيع مـــســـعـى "مـــيـــكـــلــــوش" لـــتـــجـــديــــد ا
ــة كـمــا تــكـشـف نـزوعه الــتــراجـيــديــة الـقــد
لتغيير بنـية وشكل مسرحية الفصل الواحد
. فــأعـمــاله الـكالســيـكــيـة أعــاد فـيــهـا كــتـابـة
ـية  _وهـو مـا يـتضح ـسـرحـيـات الـعـا أبرز ا
لـنا هنـا فى نص (سفـينكس)  _ولكن بـرؤية
مـعـاصـرة جــديـدة صـور فـيـهـا الـكـاتب بـعـمق
مــعـانــاة اإلنـســان وصــراعـات اخلــيـر والــشـر
من منظار إنـسانى . وألن (السفينكس) هى
مــفـتــاح نص (مـيــكـلــوش) كـان لــوظـيــفـة هـذه
الهولـة السبـيل للـكاتب حتى يـنسج نصه فى
اطـار مـختـلف عن اإلطـار اإلغريـقى الـقد
فـنـحن نـعـلم أن الـسـفـيـنـكس كانـت تقـابل كل
ــثــابـة غــريب ودخــيـل عــلى طــيــبــة فــكـانـت 
جــهـاز هــام جــدا من أجــهــزة الـدولــة  نــوعـا
من الــرقــابــة الـــســلــطــويــة عــلـى كل الــغــربــاء

تخـضع كل من يبـلغ طيبـة لوابل من األسـئلة
ـــــعــــقـــــدة  فــــكـــــانت تـــــوقع بـــــكل الـــــغــــربــــاء ا
ــشــبــوهـ ســيــاســيــا بـغــيــة تــأمــ سالمـة ا
اجملـــــمــــوع ولـــــكـن إن كـــــانت هـــــذه وظـــــيـــــفــــة
ـاذا فـشــلت فى مـهــمـتـهـا الــسـفـيــنـكس تــرى 
عـــنـــد وصــــول أوديب . لـــقــــد كـــان هـــذا هـــو
مدخل الـكـاتب كى ينـسج مـشاعـر جـوكاسـتا
اإلنـــــســــان داخـل ضــــفـــــائــــر الـــــســـــفــــيـــــنــــكس
بـوحشيـتهـا وذكائهـا احلاد . فالـهولـة تسقط
بنفسها إلى الهاوية بعد لقائها بأوديب على
الرغم من الـشـكـوك الـتى أثيـرت حـوله مـنذ
أن وضع قــدمه الــعـرجــاء فى مــديــنـة طــيــبـة
لك ديـنة بعد اغتيال ا خصوصا أنه دخل ا
مــبـاشـرة ومـر عـلى نــفس طـريق دلـفى الـذى
ـــلك اليــــوس الـــســــابق قـــبـل فـــتـــرة اتـــخــــذه ا
وجـيزة ولقى حتـفه فيه عند مـفترق الطريق
عــلى يـد قــاتل مـجـهــول وأوديب شـاب أعـرج
الــقــدمـــ وبــنــفس عـــمــر الــوريـث الــشــرعى
للعرش الذى اخـتفى وثقب كعب قدميه بعد
فــــتــــرة يــــســــيــــرة من والدته . كــــمــــا كــــشــــفت
مناقشته مع الـسفينكس أنه هرب من نبوئه
أن يــــصـــــبح قـــــاتل والـــــده  وأنه يـــــهــــرب من
شــائــعــة تــقــول إن أبــاه هـو لــيـس األب الـذى
يــظــنـه . وكــانت هــذه الـــنــبــوءة مـــعــروفــة فى
ـــلك اليــوس طــيـــبـــة أيــضـــا حــيـــنــمـــا أرسل ا
ألبولو فينبءه األخير بأنه سيموت بيد ابنه
. كـــانت كل هــذه األســـبــاب الــســـابــقــة دالئل
قوية وكـافيـة لكى تقـتل السفـينكس أوديب 
ولــــكـن مــــا يــــحــــدث عــــكس ذلك  فــــتــــمــــوت
الـسـفـيـنـكس ويـتــوج هـذا الـغـريب مـلـكـا عـلى
ــــؤلف هـــنـــا فى مـــزج طـــيـــبـــة . فـــكـــان دور ا
ــلك اليـوس شــخـصــيـة (جــوكـاســتــا) زوجـة ا

 تعددت
الرؤى
وتنوعت
األساليب
وتبقى
«عقدة
أوديب»

تحركة الضخمة باستخدام كن أن تزيد من قيمة طراز الرسـوم ا > فـى مسرح الشارع 
بتـكر للمـؤثرات الصـوتية بحـيث نستـطيع أن نضـفى على العرض نـوع من التوظـيف ا
الـذى نقدمه نـوعا من سمـات التحريك فى الـبنيـة والتركيب كـبعد إضـافى يضيف قوة

إلى الصورة التى يخلقها.

سرح ألعضاء القصر. سرحى جمال ياقوت مدير قصر ثقافة التذوق باإلسكندرية انتهى من وضع برنامج للورش التدريبية فى ا > اخملرج ا

سرحي جريدة كل ا
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ع ة: هناك أسطورة بليغة من وراء تسميتها بأفروديت
ع: أحب سماعها

ع ة: كانت أفـروديت امـرأة فاتـنة ومـهووسـة بأن تـصعـد إلى السـماء
. فـشـاء الـقـدر أن يجـمـعـها لتـسـتـمـتع برؤيـة األرض من أعـلى عـلـي
الكـ نـزال إلى األرض لـوقت قـصيـر بـغـيـة اسـتكـشـاف جـمـالـها.
لــكن اآللــهــة فى األعـلـى لم تــسـمـح لـهــمــا بــذلك إال بـعــد أن الــتــزمـا
أمـامـهـا بـعـدم اقـتـراف اخلـطــايـا الـثالث: مـعـاشـرة الـنـسـاء مـعـاقـرة
ـسـالة اخلـمر وسـفك الـدمـاء. الـتـزمـا بـذلك وفى اعـتـقـادهـمـا أن ا
سـتـكـون فى غــايـة الـبـسـاطـة. وهـمـا يـتـحـدثـان مع أفـروديت أدركت
هـذه األخـيـرة بـأنـهـمـا سـبـيـلـهـا األمـثل لـتـحـويل حـلـمـهـا إلى حـقـيـقة.
فـقـررت أن تـفـعـل أى شىء نـظـيـر حـصـولـهـا عـلى الـتـعـويـذة الـسـريـة
ـة. وكـيف ألحد الـتى بـها سـتـعانق الـسـماء ثم تـعـود إلى األرض سا
أن يـقاوم إغـراء إلهة احلب مالكـا كان أم إنـسانـا?.. بعد قـضائـهما
لـلـيـلــة مـاجـنـة فـكـرا فى نــسـيـان مـا حـصل فـلـم يـجـدا غـيـر اخلـمـر
دواء. فـارتكـبا مـن حيث ال يـدريان خـطـيئـتهـمـا الثـانيـة. وبـينـما هـما
ــر بـالـقــرب مـنـهـمــا وخـشـيــة افـتـضـاح يـعـاقـران اخلــمـر إذا بـراع 
أمــرهـمــا قــررا قـتــله. فـوقــعــا فى اخلـطــيـئــة الــثـالــثـة ونــاال اجلـزاء

بالبقاء األبدى على األرض.
أمـا مــا كـان من أمــر أفـروديت وبــعـد صـعــودهـا إلى الــسـمــاء فـقـد
نــســيـت فى غــمـــرة انــتـــشــائــهـــا بــجـــمــال األرض من عل الـــتــركـــيــبــة
السحرية التى ستـعيدها مرة أخرى إلى العالم السفلى فانتهى بها
األمر مـحنطة ب الـنجوم. وتلك الـنجمة هنـاك ليست سوى امرأة

قادها حلمها إلى ما وراء احلدود.
ألم.. ألم .. ألم..
العادة الشهرية ألم
افتضاض البكارة ألم

والدة طفل ألم
سن اليأس ألم

ألم وألم
الشيخوخة ألم
وألم أكبر الندم

اللحد ألم
وت ألم ا

ألم.. ألم .. ألم..
ال جدوى من أى تأوه أو مطالبة

ال جدوى من الشكوى
ما من مجيب

رأة ا
ما أقسى أن نحاسب
على ما جبلنا عليه
على أن نكون نساء
امرأة.. امرأة.. امرأة
قدورها الرفض ليس 

احللم
.........
النهاية

مالحــظـة: -    يــنــبــغى تــســجـيل أحــداث الــشــريط األخــيــر خلـروج
دخل القـاعة والشـارع العمومى ؤدية من الـقاعة لـيلة العـرض  ا
الــذى تــقع فــيه حــتى يــتــمــاشى كل عــرض مع الــصــالــة الــتى يــقـدم

عليها.
ـنعـطف ينبـغى تصـويرها ؤدية إلى ا -   اللـقطة الـتى تصل فـيهـا ا
من أعـلى واعـتــمـادا عـلى الـزوم حـيـث نـراهـا تـنـعــطف ثم تـخـتـفى

بالتدريج إلى أن تغيب عن النظر.
   عنـد اليـم قـليال امـرأة وحيـدة بقـميص نـوم أبيض جتـلس عند
قـدمة وقد ضمت ركبـتيها عـند صدرها.. شعـرها مشعث وعلى ا
وجـهـها مـسـاحـيق فاقـعـة. بـبطء تتـأرجح بـظـهرهـا من اخلـلف نـحو

األمام فى إيقاع تصاعدى.
ـا يـسـتـعـمل لـالسـتـحـمـام- مـوضـوع  فى الـوسط بـانـيـو أبـيض  –
بــشـكل عــمـودى. وفى اخلـلــفـيـة شــاشـة بـيــضـاء تـعــكس صـورة هـذا
الــبـانـيـو وكـأنــهـا مـرآة. هـنـاك قــعـدة مـرحـاض (تـوالــيت) بـيـضـاء فى
الـيـسـار يـقـابـلـهـا حـوض أسـمـاك (أكـواريـوم) عـلى طـاولـة وبـداخـله

سمكة حية.
 أصوات خارجية مبـهمة تتصاعـد بعنف حتى تصم اآلذان.. تمزق

شهد بإطالقها لصرخة عنيفة.. يعقبها سكون شامل رأة ا ا
 صمت عميق
 موسيقى

بخـطى واسعة تتـجه صوب البانيـو وتفتح الصـنبور ثم جتلس على
التواليت وكأنها فى حالة تغوط.

ـاء منـهـمرا ونـلـمح فى الـشاشـة صورة يـتنـاهى إلى الـسمع صـوت ا

تلئ البانيو وهو 
سكون عميق
 تئن وتعتصر

بعد مجهود عنيف بذلته تتوقف
  تتحسس بيدها تـقاسيم وجهها قبل أن تمتد بعنف مفاجئ نحو
جيدها.. تنتزع الـقالدة من حول عنقها وبقوة تلقى  بحباتها على

األرض. سكون..
بـسـرعـة تـنــهض وتـرنـو نـحــو الـفـضـاء.. تــشـعـر بـاخـتــنـاق وبـخـطى
سـريعة تـتقـدم صوب األمام مـحدقـة النظـر فى اجلمـهور اجلالس

عبر زجاجة األكواريوم
 على الشاشة صورة البانيو وقد امتأل عن آخره..

تقفل الصنبور وتلج بداخله فينزلق جسدها ببطء..
تـتــحـول الــصـور إلى فــيـلم حتـريـك لـعـاشــقـ عــلى الـشــاطئ وهـمـا

يرنوان نحو النجوم ساعة الشفق..
Cinéma d'an- ـرسومة بطريقة سـينما التحريك تتجسد الصور ا

imation
ع: العاشق  
 ع ة: العاشقة

ـشــهـد الـواقــعى وكل األحـداث تــتـحـول إلى كل شىء سـاكن عــلى ا
الشاشة االفتراضية

تزاول زهراء واسمها الـكامل (فاطمة الزهراء الصغير) إلى جانب
الـتـمـثـيل مـهـنـة تـدريس الـلـغــة الـفـرنـسـيـة والـتـرجـمـة. نـشـرت لـهـا
ــعـهـد مـجـمــوعـة من الــقـصــائـد بـالــفـرنـســيـة كــمـا فـازت بــجـائـزة ا

الــفــرنـــسى ألحــسـن قــصــة قـــصــيــرة لـــســنــة 2000م.  تــرجـــمت إلى
ة (كـرسى هـزاز) لصـمـويل بكـيت وهـو آخر عـمل لـها الـعربـيـة در
ـالية ـسرح بالـعربـية والفـرنسـية. مـكلفـة باإلدارة ا تـشخـصه على ا
ـعـاصـرة بـتـطـوان كـمـا تـشرف خملـتـبـر البـو بـكـيت لـفـنـون الـعـرض ا
Shakespeare (شكـسـبيـر لـلصـغار) ونـولـوج على تـنـظيم مـسابـقـة ا

for Kids

ــــة (وقت مــــيت) الــــتى خــــصت بــــهـــا زهــــراء جــــريـــدة   تـــنــــدرج در
"مسـرحـنا" ضـمن األشـكـال اجلديـدة لـلكـتـابـة التى تـواكب أشـكال
ـية. وال سـرح الـتى بدأت تـسـتوطن قـاعـات العـرض الـعا مـا بعـد ا
لف اعـتـرافا يـفوتـنـا الـتذكـيـر بأنـنـا نـدرج هذا الـنص ضـمن هـذا ا
تـزايـدة فى تفـعيـل نهـضة مـسـرحيـة عربـية ـغـربيـة ا رأة ا بـجهـود ا

ية. تواكب التحوالت العا
 تـضــمــحل صــور الــتـحــريك عــلى الــشــاشـة لــتــعـود إلـى بـيــاضــهـا..
تـتـشـكل عـلى هـذا الـبـيـاض الـصـور الـواقـعـيـة لـلـمـرأة وهـى حتـتـضر

.. داخل البانيو.. تركز الكاميرا على عينيها اجلاحظت
رأة يأتى مسجال.. صوت ا
 تنهض من وسط البانيو

 تترك البانيو نـحو األكواريوم.. تلقى نظـرة على السمكة بداخله..
ثم تنزل عابرة صالة اجلمهور نحو اخلارج..

عـلى الــشـاشــة تـظــهـر صــورتـهــا وهى تـغــادر قـاعــة الـعــرض حـيث
نراها تمشى فى الشارع ب الناس..
تظل ماشية حتى تصل إلى منعطف..
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ية ألعاد ؤلف قراءة الكوميديات العا  لو أعاد ا
كتابة مسرحيته على األسس العلمية

سرح القومى لألطفال قرر استمرار تقد مسرحية كوخ الطيب على مسرح متروبول. > د. عاطف عوض مدير ا
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> مـن األهمـية أن نـتعـلم كيف نـستـخدم الـلحـظات حـتى  آخرهـا وال نتـعجـلهـا وسوف
ـكنك ـبتـكـرة ببـراعـة وكم الزمن الـذى  يـعـلمـك الوقت اكـتـساب الـثـقة فى الـلـحظـة ا

شاهدين. االحتفاظ خالله بانتباه ا

سرحي جريدة كل ا

2 من   مارس2009 العدد 86

ó«Y øjódG ∫Éªc.O

كوميديا.. "يا خرابى"!
ـسـرح الـكـومـيـدى وحـمـدا لـله لـكـن عـلى ا
تلق هذه اجلماهير  –ولو رويدا رويدا –
سرح وأثره فى التربية والتثقيف بفكرة ا

زاجاته.  تعديال 

ولـــــهــــــمـــــا فـــــضل كـــــبـــــيــــــر عـــــلى الـــــنـــــجـــــاح
اجلــمــاهــيـرى. األشــعــار جــمــيـلــة مــنــاســبـة
ــسـرحــيــة وإن لم تـكن درامــيـة لـلــمـواقف ا

ستوى الفنى.  على ا
وأحلان الـفـنان إش إش خـفـيفـة ومـقبـولة.
واشـــتــــركت األغـــانـى واألحلـــان فى إزاحـــة

الدراما إلى اخللفية.

تــصــمـيــمـا وتــنـفــيــذا أراه جـيــدا. سـواء فى
الــكـــورنــيش أو فى خــلــفـــيــة الــبــرج وحــتى
ــنــاظــر الــتــابــعــة. ووفــر اخملــرج إضـاءات ا
مـــخــتـــلـــفـــة لــلـــمـــشـــاهــد كـــانت عـــلى نـــفس

اإلجادة تصميما وتنفيذاً.

حــقــيـــقــة ال أعــرف أســـمــاءهم. وأســـتــعــ
ـقال األسـتاذ مـحـمد زهـدى فى التـعرف
عـلــيـهم فــقط. ســعـدت بــأن أشـاهــد زمـيل
السـتيـنيـات الـفنـان سعـيد طـرابيك ودوره
ــصـــلـــحـــة الــشـــخـــصـــيــة ـــتـــزن صــاحـب ا ا
ـة. فـنـان عـظـيم. ـسـتـمـيـتـة لـلـحـيـاة الـظـا ا
وتـعرفت  –ألول مـرة عـلى البـطل الدرامى
ـــصــرى  –مــســـرحــيـــا. تــقـــنى فى مـــاجـــد ا
تـطـلـبـات مـشـاهـده مُـتـنوع وفق انـضـبـاط 
ـسرح. مها تطـلبات قـامة على خـشبة ا ا
أحــمـــد قــابـــلــتُـــهــا بال حـــديث عـــلى ساللم
ــوذج ـــســرحــيـــة وهى  مــعــهـــد الــفـــنــون ا
كـوميـدى مُشع تُـطبق مـا تعـلمتـه من فنون
التـمثـيل. مرحـة وخفـيفـة احلركـة تفـهمتْ
مـــراحل تــــطـــورات دورهـــا. أمــــا الـــقـــديـــرة
انـتـصار فـأراهـا لـلمـرة األولى عـلى خـشـبة
ـسرح. امـتياز فى األداء + إحـساس طاغ ا
وتعـمق فى مـعانى احلـوار عـرفتـهـا سابـقا
ـسـرح تـقـدم من الـتــلـيـفـزيــون لـكـنـهـا فـى ا
ـــســرح بــاقـــة ورد من طـــاقــات مـــزهــرة وا
مــســتــقــبــلــهـــا األكــيــد. وأشــكــر زمالءهم –
حتى وإن لم أتـشرف بهم قبال  – الفنان
مـــــاهــــر عـــــصـــــام مـــــنــــيـــــر مـــــكـــــرم هــــدى
اإلدريسى إمـيل شـوقى مصـطفى بـكرى
ســــوسن طه خــــالــــد الــــســــعـــداوى. كــــلــــهم
حــاولـوا بــإخالص تـمــثـيـل مـا عُــهـد إلــيـهم
والـقـيـام بنـقل وجـهـة نـظـر اإلخـراج وأُقيمّ
حـواراتــهم مع اجلـمـاهـيـر ســاعـة الـتـمـثـيل

لقطة ذكية وطبيعية.
ـعرفـة هـذه إلى "البـرنامج" تـقودنى عـدم ا
الذى لم أحصل عليه لعدم وجوده. وكتبتُ
سابقا عن هذه القـضية الهامة للمُشاهد
لكن الـظاهر أن لـلمـسئولـ أذن واحدة
. عــــلــــهم من طــــ والــــثــــانــــيــــة من عــــجــــ
ـــرة لــصــالـح احلــركــة يــســمـــعــونـــنى هــذه ا
الــتــأريــخــيــة لــعــروض مــســرحــيــة تُــصــرف
اليــ وال يُــنـتــبه لــلـتــأريخ. وفى عــلــيـهــا ا
ــســـرحــيــة نــهــايـــة الــرأى أقـــول.. لــيـــست ا
ة ضد اإلنسـانية" فلست متفقا مع "جر

. هذا الرأى الكر

سرحي الباحث عن أمامنا وأمام كل ا
الـكــومــيــديــا الــفـرنــسى الــدرامى مــولــيــيـر
مــــزاج أســـتــــاذى الــــراحـل زكى طــــلــــيــــمـــات
ومُـقــررة عـلـيــنًـا جـمــيـعـا فـى مـادة الـتــمـثـيل
مـــــــــنــــــــذ عــــــــام .1945 أين الـــــــــفــــــــكـــــــــرة فى
مــســرحــيــاتـه? إنه تــذكــيــر بـــالــفــكــر ولــيس

درسًا والعياذ بالله.
درامــا طــرطـــوف: كــشف لــســيــادة اخلــداع
ُـــضـــلل. الـــشــخـــصـــيـــات تــتـــحـــرك بِــفـــعل ا
األحداث لغة شعريـة محترمة تعيش منذ

سرحية 1664م وحتى اليوم. كتابة ا
Le Mis- ــــيــــزانــــتـــروب كــــاره الــــبــــشـــر  –ا
: يـهاجـم فيـها ْ  anthrope كتـبـها فى سـنـت

 –وبالكوميديـا الراقية والنظيفة  –سقوط

ــلـكى. جنــحت رغم اجملــتــمع الـفــرنــسى وا
Elite (اإليـلـيت) كـراهــيـة األرسـتـقـراطـيـ

لألحداث ضدهم.
جورج دانـدين: كشف  –وبنفس الـكوميديا
الــــســــاخـــــرة فى حـــــيــــاء وتــــأدب  –ألعــــداء
الـتقدم االجـتماعى وغـبائهم ,مُوجـها نقده

رُ الشجاع إلى السادة الكبار. ا
الـبـخــيل: يُـصـدر مــولـيـيـر قـرار مــسـرحـيـته
فى مواجـهة األثـرياء الـبخالء فى مـواجهة
لـضـرب الال إنـسـانـيـة التى تـطـول الـطـبـقة
الـوسـطى (طـبـقـة الـبـرجـوازيـ الـصـغـار).
ويُـحـدد بـطـله أربـاجـون  Harpagonكـنـفـيـر
ـال بال إنــذار بـشع جملـتــمع مـهــتـز يـجــمع ا

مشاعر ضد اآلخرين الشرفاء.
ُـــثــــرى أو الـــعـــامـى الـــنـــبــــيل: يـــفــــضح فى ا
سخرية الذعة ولـيست نابية تؤذى مشاعر
ـــتـــفــرجـــ رجـــال الـــعـــامــة مـن الــشـــعب ا
الـطـامـح الـطـامـع إلى الـتـشـبه بطـبـقة
الـــســــادة واحلــــاكــــمـــ ومـع ذلك تُــــعـــرض
ــلـكى ـســرحـيــة عـام  1670فى الـقــصـر ا ا

XIV. عصر لويس الرابع عشر
ـتـحذلـقـات: ويـقصـد مـولـييـر بـها الـنسـاء ا
حـذلـقـة الــتـعـلق بـالـساللـم الـعـلـيـا فـاضـحًـا
عـبـر كومـيـديـا محـتـرمة مـواقف مـتنـاقـضة
مع الـعقل والطبيـعة تنوء بسـخرية باهظة.
لـم حتــتـــمـــلــهـــا نـــســـاء الــطـــبـــقــة الـــراقـــيــة.
ـــتــحــذلـــقــات ســلـــوكــا ولــغـــة وتــصــرفــات ا
سرحى فانـصرفن وسط تـمثـيل العـرض ا

سرح. إلى خارج ا
ــؤلف قـراءة مــثل هـذه ولـو أعــاد الـزمــيل ا
الكـوميـديات لـوقع بالـتأكـيد عـلى تصـميم
ــواقـف عــنــد مــولـــيــيــر بل وأعـــاد كــتــابــة ا
ـيـا مـســرحـيـته عــلى األسس الـعــلـمـيــة عـا
واهـتم بالـنص قبل االهـتمـام بنـبوءة تـمثيل
العرض خلمس سنوات  –كما قرأت ألحد

النقاد.

بـداية أقـول سـعدت بـامـتالء الصـالة رغم
ــــســـتــــوى الـــفـــكــــرى الـــبــــســـيط إقــــرارى بـــا
والتلقائى لهـذه اجلماهير. اجلماهير أتت

ـكشـوفة والـسوقـية اخلارجـة.. اجلنـسيـة ا
الـــرخــــيــــصـــة. لــــكن ذلـك ال يـــدل إال عــــلى
االنحدار األخالقى وعلى أنـاس يقهقهون
أمام ألفاظ احلشيش والباجنو هو عصر
ـــوبــــقـــات عـــلى ــــوبـــقـــات أو زمن نــــشـــر ا ا
ـسرح ـطلـوب من ا الشـبـاب والشـابـات.. ا
تــوجـيــهــهم إلى مــسـتــقــبل الـعــمل واحــتـرام

صر. اآلخرين.. احتراما 
طّ) والــتى عــرّفـهــا نـحــتًـا رابــعــا: لـفــظـة (ا
ــــســــرح الــــفــــرنــــسـى فى الــــكالســــيــــكــــيــــة ا
Longer, Lon- الفرنسية اجلديدة بلفظته
 .gitudeالــدرامــا تــعــنى إبــراز األشــيــاء من
ــــثــــلــــ واقـع احلــــدث وحــــده وبـــــحــــوار 
يتـضـمن منـولـوجـات وديالـوجـات وحوارات
مــســرحـيــة. وال حــيــاة لـلــدرامــا بـغــيــر هـذه
الـــوظـــيـــفـــة. وأتـــســــاءل وفى احـــتـــرام بـــالغ
لـــــلــــعــــامــــلــــ فـى الــــعــــرض.. هل إضــــافــــة
خــصــائص (الـتــخــنث) لــلـشــخــصـيــة يــبـعث
اذا تـنقلب شخصية رجل على االحترام?و
شـاب أجاد فى اجلـزء األول أداءً وتمـثيال
إلى شــخـصــيـة نــسـائــيــة مـســتـعــارة? ومـاذا
أفــاد الــنـص أو الــعــرض من هـــذا الــتــغــيــرّ
ـــفــاجئ. الـــقـــصــة الـــتى اســتـــنــد عـــلــيـــهــا ا
لـلتخفى غيـر مبررة وضعـيفة وخارجة عن

منطق العقل البشرى.
خـامـسـا: أسـفى عـلى ضـيـاع فـكـرة جـمـيـلة
ومــعـاصــرة حتـمل حـقًــا مـشـروعــا لـغـالــبـيـة
هى فقراء شعبنا. ضياع فى اجلزء األول
ومحـاولـة إنـقاذ جـاءت مـتـأخـرة فى اجلزء
الــــثــــانى ضــــاعت هـى األخــــرى أو كـــادت
ـط والــــتــــطـــــويل غـــــيــــر الــــدرامـى عــــلى بــــا

اإلطالق.

وحـتى إذا لم يـكن قـرار إزالـة اجلـزيـرة قد
سـرحية هى طرد صـدر بعد فإن عـقدة ا
ــشــكــلــة فى الــســكــان  –ولــو الحــقــا. إذن ا
مـضــمـونــهــا وقـيــمـتــهـا الــرائــعـة هى مــنـاط
ـــنـــوط بـــاخملــرج الـــقـــوْل وهى الـــرســـالــة ا

سرح. مثل نقلها عبر خشبة ا وا
ثـــانــــيـــا: جــــاءت غـــالــــبـــيـــة الــــشـــخــــصـــيـــات
ــعــنى ــطــيــة  ــســاعــدة شــخـــصــيــات  ا
تــركـيــز اإلخـراج عــلى اســتـدرار الــضـحك
حــتى ولـو كــان بــالـســخــريــة من شـخــصــيـة
ـا ال يـليق اجـتـمـاعـيا وإنـسـانـيا. (الـقـزم) 
ؤلف – وأسأل جـناحىْ العمل  –اخملرج وا
مـاذا لـو حـذفـا هـذه الـشـخـصـيـة وغـيـرها
كـــثـــيــرون من الـــعـــمل? لن يـــحـــدث خــلل أو
اذا? ألنها شـخصيات مُتخَّلفة اضطراب 
ومجلوبـة على الدراما وال تُسهم بأى دور

فى تطورها.
ـســرح عـمــيـد ثــالـثًــا: األلــفـاظ الــنـابــيــة وا
ـــكـــارم األخـالق كـــمـــا عـــرفـــنـــاه من قـــد
الــزمــان. وال أعــرف تـمــامــا إن كــان الـنص
قـد احتـوى هذه الـتعـبيـرات السيـئة أم هى
. مالحـــظــة تــمس اآلن ــمـــثــلــ مـن عــمل ا
رئـيس البيت الفنى لـلمسرح ليـضع الكلمة
احملــــتــــرمــــة داخـل مــــســــارحه وبــــخــــاصــــة
ـسـرح الـكـومـيـدى. لـيـست الـكـومـيـديا أن ا
سـرحية مـا نسمعه ننشـر ب اجلمـاهير ا
أسـفًا فـى الـشـوارع واألزقة. ولـيـس شـباك
التذاكر بآالف اجلـنيهات دليال على جناح
سرح. نحن فى مـسرح الدولة.. والدولة ا
حتــافظ عــلى الــقـــيم والــتــربــيــة احلــســنــة.
صحيح أن جماهـير العرض التى حضرتُه
بـــاألمس كـــانـت ســـعـــيـــدة حـــتى بـــالـــنـــكـــات

الــكــومــيـديــا هى الــدرامــا الـضــاحــكـة –
بـالـيـونــانـيـة والالتـيـنـيــة والـتى تـسـتـهـدف
بــــالــــضــــرورة فى أحــــداثـــهــــا اإلنــــســـان +
ـــــــيــــــــزاته عـالقـــــــاتـه + تـــــــصــــــــرفـــــــاتـه و
االجــتـمـاعــيـة والــتـاريــخـيـة. وهى  –عــبـر
هــذه اخلــصــائص ووحــدهـا  –تــقــود إلى
الـضحك وتُولّـد اإلضحاك. وحـتى زمننا
هـذا ورغم كـثـرة أبحـاث الـكـومـيـديـا فلم
يُــســـتــقــر بـــعــد عــلـى مــقــيـــاس مــحــدد أو
مـــــعـــــيــــــار ثـــــابت إليــــــجـــــابـــــيــــــة الـــــدرامـــــا
ـا الـكـومــيـديــة. حتـمل الــكـومــيـديـا  –طــا
أنـها أحد فـرعى الدراما عـند أرسطو –
عنـاصـر الـدراما لـكن فى اخـتالف كـبـير
عن التـراجيـديـا. فأحـداثهـا مـنتـزعة من
أحـداث أيام األسـبوع الـعاديـة ومُنـتشـلة
من تــــصـــرفــــات الـــنــــاس الـــعــــاديـــ ومن
مـشـكالتـهم احلـيـاتــيـة (كـمـشـكـلـة جـزيـرة
الـدهب) كـمــا أن لـغـتــهـا عـاديــة وقـريـبـة
إلى أحـاديث وحــوار الـشـخـصـيـات وهـو
احلوار الـذى أبرزه عـرض مسـرحيـة (يا
دنــيــا يــا حـرامى). فـى الـكــومــيـديــا يــنـبع
الـتـأثـيـر من الـضـحـك والـفـكـاهـة نـتـيـجـة
ــــــواقـف + الـــــســــــخــــــريــــــة من تــــــعـــــريــــــة ا
شــخـــصـــيــات تـــســتـــحق الـــســخـــريــة + أو
اإلفــــصـــــاح عـن شىء مـــــجـــــهـــــول وغـــــيــــر
مـعـروف أو مـعـروف لـلـجـمـهور فـى ح

تـبقى الشخصـية أمام اجلماهـير نفسها
ــة أو عـارفــة بـاألمـر نــفـسه. ثم غــيـر عـا
ــعـــرفــة أو الـــعــلـم بــالـــشىء أو حــتى إن ا
بــاحلـدس يـســاعـد عــلى الـبــنـاء الـدرامى
ــعــنـى أن الــعــنــاصــر أو لــلــكــومــيـــديــا.. 
عالقــات الـشـخـصـيـات جتىء بـإيـقـاعـات
ُشاهد تـقوده إلى الضحك مـعينة عـند ا
خالل مـا يـكتـشـفه بـنفـسه ووفق عـقـلـيته
نطق األحداث وتبعًا لتفكيره وقياسه 
وال مــــنــــطـــــقــــيــــتــــهـــــا أيــــضــــا. لــــكـن تــــظل
الـشــخـصـيــة الـكـومــيـديـة وسط الــتـكـوين
الـفنى  –دائمـا وأبدًا  –مـرتبـطة ارتـباطا
أعــمى ومـــطــلــقـــا بــظــروف ســـوء الــفــهم
عقول وتتابع األخطاء والـتمسك بغير ا
ثم الـــــوقـــــوع فـى احملـــــظـــــور وبـــــالـــــلـــــبس
والـضــبـابـيـة حلـظـة إثـر حلـظـة من أجل
ـشـاهـدين وربط أحـاسـيـسهم إضحـاك ا

سرحى الضاحك. بالعرض ا
واقف) دراما نـظيفة ثم هـناك (كوميـديا ا
الـصـنـعــة تـنـبع عن صـنـعــة درامـيـة مُـتـقـنـة
تــسـتــهــدف تــأثــيـرا فــنــيــا مُـقــنــعًــا فى غــيـر
تـــبــــســـيط أو انـــحــــدار بـــفن الـــكــــومـــيـــديـــا.
مـواقف دراميـة فى مـتنـاقضـات مقـصودة
ومـغــالـطــات طـريــفـة تــتـراكم فــوق بـعــضـهـا
ـــــصـــــاعب ـــــســـــبـــــبــــةًّ احلـــــرج وا بـــــعـــــضـــــا مُ
لــلـشـخـصــيـة الـكـومــيـديـة فال تــسـتـطـيع أن
جتــد لـهــا حالً أو خالصــا من الـتــحـلل من
ـــشــــكالت.. والــــنـــهــــايـــة أنــــنـــا مــــثل هــــذه ا
نــضــحك عـــلى مــواقــفـــهــا. تــقــوم بـــعــمــلــيــة
(اإلضـحـاك) شـخـصــيـات ال جتـد مـجـالـهـا
ـسـرحـيـات عـادة إال فـى فن الـكـومـيـديـا وا
الكوميديـة إذ تُبنى عناصر الضحك على
كـل مـــواقـــفـــهــــا عـــبـــر الــــشـــد واجلـــذب فى
ـوقف الـدرامى والـتـشدد فـيـمـا هـو غـير ا
مُـــجـــد أو الـــعـــكـس بـــالـــتـــســـيب فى األمـــور

اجلادة والهامة.
حــاول كـالــعـادة أن أُحـلل مــا بـ يـدىّ اآلن

فى مالحظات هامة.
أوال  – لم يـكن البـنـاء الـدرامى فى أحسن
أحـواله خـاصـة فى اجلـزء األول. لم أجد
الـفـكـرة فى الـفـصل. واسـتـبـدلـتْـهـا الـدراما
بــعــدد من األغــنــيــات ورقــصــات الــتــفــاؤل.

الفِكر مرة ثانية

ادى للعرض.. واجلماهير اإلطار ا

وسيقى األغانى وا

مثلون  ا

الديكور
زهراء فى كرسى هزاز 2007 –

زهراء فى أى حواء- 2003

رأة ا
كل إحساس طيب بالسكينة
كن إال أن يكون حلظيا ال 

رأة ا
األماكن كلها غدت بلون الثرثرات

بال بال بال        بال بال    
بال بال بال        بال بال 

قاهى واألسواق على أرصفة ا
كاتب فوق كراسى ا

غلقة داخل غرف االجتماعات ا
فى األعراس وحفالت الزواج

ا ملل ا كلل.. دو دو
Bla Bla     بال بال بال        بال بال
فى احلمامات.. صالونات األيروبيكس

أثناء مباريات كرة القدم
وماتشات التنس

ليس مهما أين.. ثرثرة
مسكوبة على األسطح أثناء نشر الغسيل

ثرثرة

آدب أثناء النزهات الشاردة صاعد وتزين ا تلون ا
بال بال بال        بال بال    
بال بال بال        بال بال  

إلفراغ الضغائن داخل صالونات التجميل
First class فى األعلى هناك داخل طائرة فرست كالس

فى عـرض احملـيـطـات.. كــلـمـات وكـلـمـات كـطـلــقـات الـكالشـيـنـكـوف
مقذوفة بال هوادة

لتأجيل أى إحساس بدوار البحر
فى القطارات.. على م السيارات وأثناء األسفار السرمدية

أثناء اخللوات
تعة والشبقية ألجل ا
ثرثرة.. ثرثرة.. ثرثرة

كل األفواه من عج الثرثرات..
رأة ا
تشرين

خانتنى شمس تشرين
فشرعت فى خلط الرمال باألسمنت

اجلو رائق
ورياح فجأة تهب
وأمطار تهطل

كل األشياء بداخلى تعطلت
كل األنفاس انحبست

ستقلة. قرر تمويلها للفرقة ا سرحية ا > صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. حس اجلندى يعلن خالل أيام أسماء العروض ا
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ــؤدين يـتـمـنــون اجـتـذاب اجلـمـاهــيـر فالبـد أن يـكـون > ألن ا
لـدينـا هدفان أسـاسيـان: أن نثيـر فضـول الناس وشـغفهم وأن

شاهدته. نحهم تأكيداً بأن ذلك شىء آمن حتى يتوقفوا 
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وال جدوى من أية إعادة
حينها أدركت

واجهات مضيعة للوقت بأن ا
عندما ينعلن اخلريف عنوانا لكل الفصول

رماد.. فى رماد
ال شىء أعمق من اجللد

رأة ا
متاهة.. متاهة.. متاهة

تاهة مهتديا إلى مخرجها الوحيد ثيديوس قهر جدران ا
بفضل معونة أريان 

أريان ابنة قاضى جهنم مينوس
مدت يد العون إلى ثيديوس

بعد أن تمكن من إرداء مينوتور صريعا
تبقى ثور سخ نصف إنسان ونصفه ا مينوتور ا

لقى مصرعه على يد ثيديوس
ثيديوس األسطورى مؤسس أثينا

الذى أردى مينوتور قتيال
لكى تصير بطال ال مناص لك من أن تردى غيرك صريعا

ليس مهما
 من
أين
متى
وكيف

أن تقتل هو األهم
أن تفتك بأناس عزل جملرد أنهم عزل وغير قادرين

على الدفاع عن كيانهم
عزل وال مناص من أن يكونوا عزال لنتمكن منهم بيسر وسهولة

ارسون احلب شون يقتاتون و عزال كانوا ينطقون 
من اجلائز أنهم كانوا يحلمون أيضا
تاهة سوى أن تقتل ال مخرج من ا

ليس مهما كيف ولكن القتل هو البوابة
هانة كم سيكون مدهشا لو دفعنا بهم إلى أقصى درجات ا

.. االنتحار.. العهر..
قد يركنون آنذاك للموت البطىء ولوحدهم 

.. سيان بطل ذاك الذى أردى غيره بال رحمة أو بال سبب
بطل مرادف قاتل
قاتل مرادف سفاك

لتسفك دم غيرك بسرعة ال مناص لك من الغدر
غدر مرادف دهاء
دهاء مرادف نفاق
نفاق مرادف ج

ج مرادف خيانة
خيانة مرادف انحطاط

بهتان.. دناءة.. بال ذرة إحساس بأية كرامة
أى: قسوة

اذا ال تشبع القسوة نهمها
إال من جثث العزل?

ألنهم عزل
ال مناص لك حتى تصير بطال من مجابهة بطش أبطال آخرين

أقل من بطولتك لكى تفوق القدر بطولة
عانا ع ة: انظر إلى تلك الثريا.. تلك األشد 

ع: جنمة الراعى
ع ة: النجمة التى أطلق عليها اإلغريق جنمة أفروديت

ع: تــلك الـتى تـنــذر الـرعـاة بــحـلـول اإلظالم حــتى يـســرعـوا بـإدخـال
قطعانهم إلى احلظائر خوفا عليها من ذئاب الليل

وقت ميت 
غرب» تأليف : فاطمة الزهراء الصغير «ا

cyan magenta yellow black File: 13-20�fl�˙��Æ˝�”�1
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 وعى اخملرجة ساهم فى اختيار
مثليها موفق 

اذا ـشـاهـدة شىء يـحدث فـى الهـواء الـطـلق? و ـاذا يـتـوقف الـناس   <
يـــتــوقــفــون ويــشــاهــدون مــثال فـــنــان الــرصــيف الــذى يــرسم صــورة
بـالطبـاشير فى حـ أنهم يبـتعدون عـمن يقوم بـالوعظ فى الشارع -

سواء أكان موضوع العظة دينيا أم سياسيا أم جتارياً.

 äÉbO 3
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نعم وإنتاج فرقة السامر. مثل أشرف شكرى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «الغرباء ال يشربون القهوة» إخراج ناصر عبد ا > ا
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سرحية فى معهد الفنون ا

جنون يونسكو يفجر
طاقات التمثيل

واألسـود وإن كـان األخيـر يـسيـطـر كثـيـرًا لتـأكـيد
حـالــة الــكـآبــة واخلــوف طـارحًــا مــا بـداخـل نـفس
ـذعــورة من الــقـادم من ـهــتــزة وا الــشــخـصــيــات ا
اخلــــارج الــــذى ســـيــــدمـــرهـم. كـــذلـك اســـتــــخـــدام
خــــامـــات احلـــوائط بــــشـــكل يـــوحـى بـــالـــهـــشـــاشـــة
نـزل الذى فـقد والـوهن والضـعف لتـأكيـد حالـة ا
ا مـيزته كـمـلـجأ وأصـبح وكـأنه فى مـهب الـريح 
يـعـد إرهــاصـة لـتـدمـيــره من قـبل احلـرب الـدائـرة
فى اخلـــارج. والـــتى ال دخل لـإلنـــســـان الــبـــســـيط

فيها. إنها تأتى لتدمر حياته وتعصف به.
وعلـى مستوى الـتمثـيل يأتى وعى اخملـرجة بداية
ـمـثـلـ ـمـثـلـيـهـا ثم وعى ا ـوفق  فى اخـتـيـارهـا ا
ــطـيــة أو غـيـر بــأسـلــوب أداء شـخــصـيـات تــبـدو 
ــعـالم بـل ومـتـنــاقـضــة خـاصــة تـنـاقض مــكـتــمـلـة ا
ـبرر أقوالـهـا مع أفـعالـهـا.. وكـذلك تقـلـبـها غـيـر ا
ــمــثـالن يــســرا كـرم ــنــطــقى فــقــد وعى ا وغــيــر ا
ومحـمد الصغـير بأن التنـاقض هو وسيلـة لتأكيد
الـشخـصـية عـند يـونـسكـو وتـأكيـد اخلـواء داخلـها
وعـــدم قــــدرتـــهـــا عـــلـى الـــفـــعـل وبـــالـــتـــالـى فـــإنـــهـــا
شــخــصـــيــات كــومــيــديـــة تــثــيــر الــضـــحك نــتــيــجــة
الـتـنـاقض فى كل شـخـصـيـة فـهى تـثـيـر الـتـعـاطف
وسـرعــان مـا تـثــيـر الــسـخــريـة. من هــنـا كـان أداء
يسرا والصغير معتمدًا على شكل األداء الساخر
الـــذى يــتــخـــذ من أســـلــوب اجلــروتـــسك وســـيــلــة.
ــبـالــغـة فى األداء وهــو مـا يـوحى وبـالـفــعل جنـد ا
بــجــنــونـــهــمــا رغم أنـــهــمــا لــيــســـا كــذلك بل إن مــا
وصال إلــيه هــو نــتـاج لــلــحـرب الــضــروس الـتى ال
مــعــنى لــهــا.. فــفــقــدانــهــمـا لـإلجــابـة عـن أســبـاب
احلــرب هــو الــذى يــجـــعل من جــنــونـــهــمــا جــنــونًــا
باراة مؤقتًا. وقد جنـح الصغير ويسرا فى هذه ا
الـــتــمـــثــيـــلــيـــة واســتـــطـــاعــا الـــتــنـــقل بــ حلـــظــات
التناقض حلظـات الهدوء والرومانـسية وحلظات
اخلـوف والـهـيـاج من احلـرب. لـقـد كـانت فـلـسـفـة
ـفـجـر لـطـاقـات الـتـمثـيل وتـقـنـيـات يـونـسـكـو هى ا
ـمثـلون واخملـرجة فـلسـفة يـونسـكو بعـد أن وعى ا
ـمـثـل حـتى كـذلك يـحـسب لـلـمـخـرجـة تـوظـيف ا
فى أســــلـــوب األداء الـــصــــامت لــــتـــامـــر الــــكـــاشف
ومـحــمــد حــكــيم فـى دورين لــشــبــحــ يــهــاجــمـان
ـنـزل ويخـرجـان من حـوائطه. إضـافـة إلى قدرة ا
اخملرجـة عـلى رسم احلـركـة لـلـشـخـصـيـات بـتـنوع
ا وتـناسب مع طـبيـعة تـناقـضات مـسرح الـعبث 

. جعل إيقاع العرض متدفقاً

جنون مؤقت الثن
ــسـرح ظــهـر بــعـد يـعــد مـســرح الـعــبث نــوعًـا من ا
ـيـة الـثـانـيـة الـتى رأى فـيـهـا اإلنـسان احلـرب الـعـا
خـــاصـــة فى أوربـــا ال مـــعـــنـى احلـــيـــاة; تـــلك الـــتى
تـــتـــحـــطم فى حلـــظـــة دون ســـبب واضـح فـــفـــقــد
اإلنــســان ثـقــته بــالـعــالم حــوله وثـقــته بــاآلخـر ولم
تـعـد هـنـاك مـقـدمـات تـؤدى إلى نـتـائج فـكل شىء
مـحتمل دون أن يـحكمه مـنطق. من هنـا كان هذا
ــســرحى الــذى ضــرب تــقــنــيــات الــدرامــا الــنــوع ا
ـنطق العقـلى وأصبحت التقـليديـة القائـمة على ا
الــشـــخـــصــيـــات فى مـــســرح الـــعـــبث شـــخــصـــيــات
ـهـا وعن مـتــنـاقـضــة ومـنـكــسـرة ومـغــتـربـة عن عــا
اآلخـر حـتى لـو كـان أقـرب األقـربـ األمـر الذى
جنـد بــســبــبه أن الــشــخــصـيــة لــديــهــا ضـمــور فى
الـذاكـرة. ودائـمًــا هى شـخـصـيــات ال تـتـواصل مع
اآلخـر والـعالم وهـى فى حالـة فـوض تـؤدى غـالـبًا

إلى العزلة.

ذلك مــا نـــراه تــقـــريــبًـــا فى عـــرض جــنـــون مــؤقت
ـسرح الثـنـ عن نص يـونـسـكـو الذى يـعـد رائـدًا 
الــعـــبث والــذى قــدم ضــمـن مــشــاريع الــدراســات
ـســرحــيـة من ـعــهــد الـعــالى لــلـفــنــون ا الــعــلـيــا بــا
إخراج وبطولة يـسرا كرم ومحمد الـصغير وتامر

الكاشف وسينوغرافيا محمد حليم.
والـنص يدور حـول زوج - وهى احلـالة األثـيرة
فى مسـرح العبث عـمومًا ومسـرح يونسكـو بصفة
ــثل خــاصــة - يــعـيــشــان داخل مــنــزلــهــمــا الـذى 
ـلـجـأ واألمـان لـكـنـهـمـا فى نـفس بـالـنـسـبـة لـهـمـا ا
الــوقت ال يــشــعــران بــذلك األمــان فــاخلــطــر فى
اخلــــارج إال أنه طــــوال األحــــداث يـــداهــــمــــهم فى
منزلهم بشكل يبدو غير منطقى وهو ما نراه من
حــديث الـــزوج الــذى يــنـــظــر من الـــنــافــذة لـــيــجــد
ــعــارك ضــاريــة ومــرة أخـرى اجلــيش يــحــارب وا
اجليش انتصـر وموسيقى واستـعراضات سرعان
نـزل مرة أخرى ففى ما تذهب لتـداهم احلرب ا
الــوقت الـــذى يــبــدو فـــيه الــسالم قـــائــمًــا تـــنــقــلب
ـكـان ـنــزل هى ا األوضـاع وتــصـبح الــنـافــذة فى ا
الـذى يـخــشى الـزوجــان مـنه ألنه الــذى سـيـدخل
إلـيـهم جحـيم احلـرب لـذلك يسـعـون إلى إعدامه
ـرتبـة والـسـريـر إال إن األمـر يـتـطور حـتى ولـو بـا
بـظــهــور شـخــصــيـات أشــبــاح من حـوائـط الـغــرفـة

التى تبدأ فى االنهيار.

والتـقطت اخملرجـة تلك األفكـار لتقدم رؤيـة تعبر
عن مشاعر اإلنـسان البـرىء الباحث عن السالم
واألمــان وسط عــالم خــارجى يــســعى إلـى دمـاره
بـحـيث ال يـعـلم اإلنـسـان من أين سـيـأتـيه اخلـطر
ولذلك كان االهتمـام بتحقيق ذلك عبر محورين
ــرئــيـة والــثــانى هــو تــكــنـيك األول هــو الـصــورة ا

سرحى. األداء ا

رئـيـة استـطاع فـعبـر احملـور األول وهو الـصـورة ا
ـعــيـد بـقـسم مـصـمم الــديـكـور حـمــدى عـطـيـة - ا
ـعمـهد- الـتعـبير عـن الرؤية وعن روح الـديكـور با

الــنص الــيـونــســكــوى حــيث اعــتــمــد عــلى طــبــيــعـة
حـوائط للـغـرفة تـعـتمـد عـلى أشكـال تـبدو وكـأنـها
ائـلة تنـتـمى إلى التـكعـيبـيـة من خالل اخلطـوط ا
ــتـقــاطـعـة الــتى تـتــشـكل مــنـهــا حـوائط الــغـرفـة وا
ــســـرح الــصــغـــيــر الــذى قـــدم عــلــيه داخل فــراغ ا

العرض وهو قاعة التدريبات.
وجـــديــر بـــالــذكـــر أن هــذا الـــديــكـــور يــؤكـــد قــدرة
ــصــمم عـــلى جتــاوز الــصــعــاب خــاصــة حــيــنــمــا ا

شرف وهو هنا. يساعده األستاذ الدكتور ا

ــرئى الـبـديع يــعـتـمـد ومن خالل هـذا الـتــشـكـيل ا
الـســيـنـوغــرافى عـلى اســتـخــدام الـلــونـ األبـيض

 شخصيات تعانى
من ضمور 
الذاكرة وال

تتواصل مع العالم

 صورة مرئية
متسقة مع عالم
يونيسكو وروح
نصوصه

 سمات يونيسكو

رئية  الصورة ا

 التشكيل البصرى

حــزيــنـة جــرت فــوق خــدهـا) نــعم الـــفــالس آه مـــا أســعـــد تــلك
ـوسـيـقى تـعيـد الـكـثيـر من الـذكـريات. هـؤالء الـشـباب إن ا األيام
يـشـعـرون بـالـسـعـادة آه مـنذ  42عـامـا كـان بـإمكـانى أن أرقص

وأضحك كما يفعلون ولكن....
هو: 

(يتحسس نظارته) أحقأ?
هى: 

كان منذ  42عاما. نعم فى نفس هذا ا
هو: 

ـــرأة الــــتى جتــــلس إلى (يـــحــــدق من وراء نـــظــــارته فـى وجه ا
أحقا منذ ذلك الزمن البعيد? جواره) 42 عاما

هى: 
هل هو بعيد جدا?

هو:
 42 عـاما 42 عـاما... (يهز رأسه فـجأة إلى اخللف) البـد أننا

عرفنا بعضنا البعض حينذاك.
هى: 

ا. ا....ر ر
هو: 

أتـعرفـ أعـتقـد أننى لم أعـرف اسمـك حتى اآلن يـاحلمـاقتى
يسعدنى....

هى: 
ا لم يعرف. ا عرف أحدنا اآلخر ور نعم ر

هو: 
? بالضبط هل تعيش فى إجنلترا منذ ذلك احل نعم

هى: 

ال بـــعـــد رحـــيــلك.... (تـســعل) أقـــصــد أنـــنى عـــشت بـــعـــيــدا عن
إجنلترا لفترة طويلة. فأنا أمتلك فيلال بالقرب من فلورنسا.

هو: 
حقا? مكان جميل فلورنسا.

هى: 
نعم وإن كان موحشا فى بعض األحيان.

هو: 
أحــقـا? كــنت أفـكـر فــيه دائـمــا عـلى أنـه مـلىء بـالــبـهــجـة ولــكـنـنى

أدركت اآلن أننى لم أكن محقا.
هى: 

(شاردة) نعم...نعم.
هو:

 ولكن أعتقد أن لديك أبناء.
هى: 

ال لم أتزوج قط.
هو: 

إن هذا أمر غريب أليس كذلك?
هى: 

(دون أن ترفع رأسها) أهو كذلك?
هو: 

(مـبـتـعــدا عـنـهـا إلى أقـصى األريـكـة) وأعــتـقــد أنك لن تــتـزوجى
أبدا?
هى: 
ال. ال
هو: 

(يـنـظـر فى عـيـنـيـهـا الـنـصف مـغـمـضـة) أتـعـرف (يـعـلـو صوت

سرح بكلية اآلداب باجلامعة. > جامعة الفيوم تدرس حاليا افتتاح قسم لدراسة علوم ا
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ــواقع الـرديـئـة هى األمـاكـن الـتى ال يـتـواجـد فـيــهـا الـنـاس لـفـتـرة > ا
طــويــلـة وهى تــشـمـل مـواقف الــسـيــارات ومــداخل احملـال والــشـوارع

العامة.

سرحي جريدة كل ا
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وسيقى السيئة تعود من جديد. وسيقى) ها هى ا ا
هى:

 نـعـم يـبــدو أنه من األفــضل أن نــنـضـم إلـيــهم أيــهــا الـكــولــونـيل
عفوا اجلنرال فارينجتون.

هو: 
(مرتبكا) اجلنرال ريتشارد فارينجتون.

هى: 
عذرا يا سيدى.

هو: 
عرفة مع من قضيت تلك الدقائق اللطيفة هل لى أن أتشرف 

عرفة مع من أحتدث? هل لى أن أتشرف 
هى: 

اذا? نعم.... أنا الليدى آن تريفرز. (بعد فترة من الصمت) 
هو: 

الــلــيـدى آن تــريــفــرز? (تـتعثـر قـدمـاه) لــست الــلــيـدى آن تــريــفـرز
من........

هى:
سير ريتشارد.  نعم

هو: 
فـلـتـحـفـظـنى الـسـمـاء آن تـريـفـرز! كـان يـجب أن أعـرفك مـنـذ أن
وقـــعت عـــيـــنــاى عـــلـــيك ولـــكـن عــلـى أن أعـــتــرف بـــأنـــنى لـم أعــد
أســتــطــيع الــرؤيــة كــمــا كــنت ســابــقــا آن تــريــفــرز! أبـعــد كـل هـذه

كان? السن هنا فى نفس ا
هى: 

نعم  ريتشارد
هو:

 (يرجتف من فرط اإلثارة) آن  تقول إنك لم تتزوجى قط?
هى: 

لم أتزوج مطلقاً.
هو: 

ولكننى اعتقدت........
هى: 

فقد كنت أحبك. لقد كنت مخطئا
هو:

سك يدهـا بشىء من االرتباك ولـكنه يقـبلها بـكل حماسة) ) 
وح قلت إننا يجب أن نفكر فى األمر مليا كنت تقصدين.....

هى: 
نعم كنت أقصد....

هو:
 هل أحـــــــلم? أم أنـــــــنـى أرى امــــــرأة حـــــــقــــــيـــــــقــــــيــــــة? (يــــعـــــود إلى

ويضرب رأسه فى شك) الوراء
هى: 
أحقا?

(يـسـمع صـوت مـوسـيـقى الـفـالس ويـسـطع بـدر مـشـرق جمـيل
يضىء خلف النافذة)

هو: 
ما أسعد تلك األيام. آه يا نفسى

هى: 
ما أسعدها.

هو: 
نعم... نعم (يرفع رأسه فجأة) أليست هذه موسيقى الفالس?

هى: 
نعم....موسيقى الفالس.

هو: 
آن  أتسمح لى بهذه الرقصة?

هى: 
نعم يا ريتشارد.

سكها ريتشارد ويضمها إليه) (تمد يدها 
(من األفضل أن نسدل الستار اآلن)

(ستار)
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سيدة تنتمى  إلى
الطبقة األرستقراطية
ضابط بريطانى  كان
ملحقا بالقوات
البريطانية بالهند

وقت ميتقصة األمس

فاطمة الزهراء
الصغير (زهراء)

تأليف

 رحاب اخلياط
ترجمة

الشخصيات

هو: 
عــلى االطالق لــقــد كــنـت فى ذلك احلــ كــكــلب مــفــتــرس مــثل
يبتسم) لقـد كنت مـزهوا أغـلب الشـباب فـقـد جرحت كـرامتى (
? لـقد تـوقعت أن تـرمى نفـسها بنـفسى كـأغلب الـشبـاب أتفهـم

? ب أحضانى ونعيش سويا فى سعادة أتفهم
هى: 

كزوجة لك أفهم.
هو: 

نعم نعم كزوجة لى.
هى: 

لقد كنت شابا رومانسيا.
هو: 

نـعم غـايـة فى الـرومـانـسـيـة أذكـر أنـنى كـنت أقـرأ روايـات كـثـيرة
فى ذلك الوقت. هراء.

هى: 
ولكنك قد فقدت كل أثر لتلك الفتاة?

هو: 
تـماما (يصمت حلظة) لـقد كنت مـخدوعـا كاحلمـار مثل أغلب
ز  أن الـشبـاب ولكن بـعـد عدة سـنوات قـرأت فى جريـدة التـا

"آن"....
هى: 

(تلتفت بسرعة) "آن"?
هو: 

"آن" "آن" يــاله من اسم جــمــيل ألــيس كــذلك? لــقــد ظــلـلت نــعم
مـغرما بهـذا االسم. كما قـلت بعد مرور عـدة سنوات قرأت فى
ـز أن "آن" قـد رحـلت مع والـدهـا إلى فـلـورنـسـا. ومنـذ ذلك الـتـا

لست عجوزا إذن نعم نعم (يضحك ضحكة خافتة) هو  كذلك
لــقـد حــقـقت لــهــذه الـدرجــة يـا ســيـدتى (يـتسـع صدره) بــالــطـبع
إجنـازا رائـعـا خالل الـفـترة الـقـصـيـرة الـتى قـضـيـتـهـا فى خـدمته
(يـسعل بـعـصـبـية) أقــصـد خـدمـة الـوطن.لــقـد مـضى عـلى ذلك

واحد وأربعون عاما.
هى: 

واحد وأربعون عاما?
هو: 

بــالـضــبط.وكـمــا قــلت من قــبل كـنـت آمل أن أجـد هــنـا نــعم نــعم
شيـئـا من شبـابى الـبائـد بـعضـا من األركـان واجلوانب والـوجوه.
(يـصـمت حلـظـة ويـحدق فـى السـقف) بــعـضـا من الــوجـوه الـتى

أو أحدها على وجه التحديد. ا ألفتها قد
هى: 

إنك........ (باسطة ذراعيها) إذن
هو: 

نـعم يـا عـزيزتى بـشـدة. أعـتقـد أن هـذا هـو حال كل الـشـباب...
غارقا إلى حـتى يدركوا. آه لـقد كنت غـارقا فى احلب حيـنذاك
أقــصى درجــة. لـم أكن أســتــطـــيع الــعـــيش بــدونـــهــا وبــدون هــذا
احلـب.كـــانت صـــغـــيـــرة مـــفـــعـــمـــة بـــاحلـــيــويـــة كـــمـــا كـــانـت ذكـــيــة
بل رائـعـة اجلــمـال أذكـر عـيـنـيـهــا الـزرقـاوين وشـعـرهـا وجــمـيـلـة

الذهبى........ تلك الفتاة.
هى: 

ـروحتـها بعـصبيـة شديدة) وأنت أنـسيـتهـا تمـاما ح (تعبث 
رحلت?

هو:
 (يرفع رأسه بـسرعة)نـعم نـعم نـسـيتـهـا تـمـاما. فـحـيـاة اخلـدمة
.بـاإلضـافـة إلى ذلك هـناك الـعـسـكريـة حـيـاة شـاقة كـمـا تـعـرف

رحالت الصيد ولعبة البولو....
هى:

 (هامسة) وتزوجت من امرأة أخرى?
هو: 

أرجـو أن تعذرينى (يسترخى من جديد) ال ال (منفجرا) أبدا
لم أتزوج أبدا فى حقيقة األمر لم يكن لدى وقت.

هى:
 و.... تلك الشابة?

هو:
ـكــنــنى أن أقــول إن لـديــهــا أسـرة  (يـهـز كـتــفـيه فى المـبـاالة) 
كـبـيـرة اآلن. آه يـا نـفـسى لـكم تـغـيـر الـزمن. كـمـا قـلت لك إنـنى
فى ذلك الــوقت ولـكن الـعــائـلـة عـائــلـتـهـا كــنت غـارقـا فى حــبـهـا
رفــضــتــنى لــذا فــقـد تــركت األمــر بــرمــته والــتــحــقت بــاخلــدمـة
ويـتنـفس نفـسا الـعسـكـرية فى الـهـند. (يسـند رأسه إلـى اخللف

عميقا) وشعرت بالرضا.
هى: 

نعم ولم حتاول أن ترى هذه الفتاة منذ أن عدت إلى إجنلترا?
هو: 

أراهـا? أراهــا? ال يـا عــزيـزتـى.إنه أمـر مــحــرج بـالــنـســبــة لـكــلـيــنـا
(يغمض عينيه) فقد كنا فى حكم اخملطوب حينئذ.

هى: 
وتركت........ (بسرعة) لكنك رحلت

هو: 
لقد طلبت منها الزواج. لم أتركها دعينى أتذكر

هى: 
وهل رفضت طلبك.?

هو: 
دعــيـنى أتــذكــر هل رفـضت? (يـضـرب عـلى رأسه) هل رفـضت?
لقـد قالت إنه يـجب علـينا أن نـفكـر ملـيا. نعم لـقد تذكـرت اآلن
لقد قالت "نفكر مليا" أتذكر كيف جعدت أنفها الصغير و....

هى: 
(تــلــقى بـرأســهــا إلى الـوراء وحتــمــلق بـبــرود فى الــرجل الـذى

يجلس إلى جوارها) سيدى........
هو: 

نـعم نعم بـأنفهـا الصـغير (يرفع رأسه فجأة) آه لكم كـان أنفها
صغيراً وجميالً.

هى: 
وهل فكرت فى األمر مليا?

لم أسمع عنها شيئا. احل
هى: 

وهكذا ضاعت رومانسيتك?
هو:

 لن تضيع أبدا.... نعم نعم لقد ضاعت إلى األبد.
هى: 

(بعد صمت طويل) لم تتزوج قط?
هو: 

كـنت أفـكــر فـيـهـا بـ ال لم يــكن لـدى وقت كـنت مــشـغـوال دائـمــا
احلــ واآلخــر لــيـس طــوال الــوقت ولـــكن بــ احلــ واآلخــر.
فــاحلـيـاة فـى اخلـدمـة تــصـيـبــنـا بــالـوحـدة أحــيـانـا وخــاصـة حـ

ينتهى موسم الصيد.
هى: 

آه.....
هو: 

أرى أن الـرجل يــجب أن يـتــزوج نـعم  بــالـتــأكـيـد ولـكـن مع ذلك
فأنا أحتاج شخصا يهتم بى شخصا........

هى: 
وهل تخلصت من تلك الرغبة?

هو: 
(ينظـر بتوجس) نـعم تـمامـا فأنـا رجل قوى (يقطع صـمتـهما
ضـحـكـات عالـيـة وصـخب شـديـد ومـوسـيقـى تصم اآلذان) لـقـد

وسيقى السيئة من جديد. عادت تلك ا
هى:

ــــــاذا?إنــــــهــــــا مــــــوســــــيــــــقـى الــــــفــــــالس (يـــــجــــلس كـالهــــمــــا فى  
و تـمـسح هى بــسـرعـة دمـعـة  ـوسـيــقى يـسـتـمــعـان إلى ا صــمت

ها بفرقة مسرح الشباب. قرر تقد > الشاعر سامح العلى انتهى من كتابة أغانى مسرحية نظرة حب تأليف وإخراج محمد إبراهيم وا

18
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ـؤدين فى (مسـرح الشـارع) يرتـكبـون خطـأ كبـيرا > كـثـير من ا
ح يندفعون مباشرة فى أداء عرضهم دون أية تمهيدات.

سرحي جريدة كل ا

2 من   مارس 2009 العدد 86
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> مسرح قصر ثقافة روض الفرج يشهد حاليا تقد مسرحية "شنكلون" للمخرج محمد الدسوقى وبطولة سماح السعيد.
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واقع هى األماكن ـكان اجليـد يساوى وزنه ذهبـا. وأفضل ا > ا
هرجانات واألسواق التى يأتى إليها الناس ليستمتعوا - فى ا

عارض احمللية واالستعراضات الريفية.. إلخ. وا

سرحي جريدة كل ا

2 من   مارس 2009 العدد 86
> يـستخـدم الناس مـسرح الشـارع أحيانـاً وهم يقدمـون األدب الدينى أو احملاورات  لك
هـم هو مـتى ـقـوم ا اخلـيـار إن كـنت تـريـد أن نـفـعل ذلك أو ال تـريـد ولـكن الـعـنـصـر أو ا

تفعل ذلك.

> فرقة بيت ثقافة طامية تستعد حاليا لتقد مسرحية "اتن فى قفة" أللفريد فرج وإخراج عزت زين خالل الشهر القادم.

سرحي جريدة كل ا

 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf
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أريـكة (ركن مـنعـزل فى إحـدى قاعـات الرقـص بلـندن.فـى الركن
ـلـونـة. تـتـردد الـسـيـدة الـتى جتـاوز مـريـحـة مـزيـنـة بـالـوسـائـد ا
ـكـان بـشـكل يــثـيـر الـدهـشـة عـمـرهـا الـسـتــ عـامـا عـلى هــذا ا
ــكـان إلى والــتــأمل .هل يــرجع الـســبب فى تــرددهــا عـلى هــذا ا
ــنـطق.فـكــمـا قـلـنـا إن إنه تـصـور مـنــاف لـلـعـقل وا كـيـوبـيــد? ال
الـسـيـدة جتـاوزت السـتـ من عـمـرهـا رغم أنـهـا ال تـبـدو كذلك
ـالكـة وهـو أمـر يجـعل االقـتراب كـمـا أنهـا تـنتـمى إلى الـعـائلـة ا

منها جد خطير.
يوجـد ضابط بريطانى كان ملحقا وباإلضافة إلى هذه السيدة

فيما قبل بالقوات البريطانية بالهند).
هى: 

وتـغمض عـينـيها) آه متـكأة عـلى الوسـائد (جتلس عـلى األريكـة
لـكم تبـدلت األمور (تفكـر فى الفتيـات الالتى يرقصن يـا نفـسى
ضحكة وسلوكياتهن وثيابهن ا أمامها بتسريحاتهن السخيـفة
الـشــائـنـة والـطـريـقـة الـغـريــبـة الـتى يـرقـصن بـهـا) لــكم تــبـدلت

كن. األمور.لم أكن أصدق يوما أن ذلك 
يـرتــدى زيـا رســمـيــا ويـبــدو فى كـامل (رجـل مـتــقـدم فى الــسن

تزل قدمه ناحية األريكة) أناقته
هو:

إلى أين يسـير العالم? (يلمح السيدة) بـلهاء منحرفون: حمقى 
كان. عذرا ياسيدتى عذرا كنت أظن أنى وحدى فى هذا ا

هى: 
أكنت تقصد الراقص بحديثك هذا?

هو: 
بالضبط يا سيدتى. فأنا أرى أنه شئ مناف للعقل. أليس تماما

كذلك?
هى:

شديد االبتذال?  (ترفع حاجبيها) تقصد أنه مبتذل 
هو: 

ـناسب.(يبـدأ فى البـحث بعـصبـية هـذا هـو الـوصف ا بالـضـبط
ناسب تماما. عن نظارته) الوصف ا

هى: 
هـذه احلـفالت تـختـلف تـمامـا عن حـفالت التـعـارف التى اعـتـدنا

أن نراها عند......
هو:

أرى أنهم لم يعودوا فى حاجة إليها اآلن. حفالت تعارف
هى: 

الفتيات تقصد الفتيات?
هو: 

جـموعة من االنـقبـاضات الـعضـلية (وقد عـثر عـلى نظـارته و
جنح أخـيرا فى تـثبـيتـها عـلى عيـنه اليـمنى) تـمـاما  ضـحكـة ا

تماما نعم الفتيات.
هى: 

سيدى الكولونيل. تفضل باجللوس
هو: 

جنرال. يا مدام (بوقاحة) جنرال
هى : 

سامـحـنى.آه كنـا نتـحدث عن (ترفع منـظارها) سيـدى اجلنـرال
وأنـا فـإن الــعـالم يـتــحـرك بـسـرعــة هـذه األيـام الـرقص.كـمــا تـرى

أعتقد أن الرقص يجب أن يساير هذه التغيرات.
هو: 

إن العالم يجرى.
هى: 

ـصـنـوعــة من الـريش يـســمع فى صـوتـهـا ـروحـتــهـا ا (تــعـبث 
رعشـة خـفيـفة) لـقـد كان األمـر مـخـتـلـفـا حـ كـنـا صـغارا.ولـكن
يـجب علينا أن نكـون أكثر تقبال لألمـور ونعترف بأنـنا قد كبرنا

فى السن.
هو: 

(وقـــد انـــزلــقـت الـــنـــظــارة مـن فـــوق عــيـــنـــيه) كــــبــــرنــــا? عــــذرا
ـا نعم األفـضل أن تقـولى إنـنـا فى مـنـتصف الـعـمـر ر سـيـدتى

ولكننا لسنا عجائز.
هى: 

فى مـنـتصف بـالضـبط (تنـظر بـطرف عـينـها نـظرة حـانية) نـعم
العمر.

هو:

وبـصعـوبة يـجلس عـلـيهـا يدلك ركـبته (يـتقـدم نحـو  األريكـة
ــوســيــقى اجلـاز) هـــا هـــو صــوت يــســمع صــوت ضــجـيج عــال 
إن صوتـها ذلك الصـخب اللـعـ ـوسيـقى الـسيـئة يـرتـفع ثانـيـة ا
يشـبه صـوت قـرع الـطبـول الـتى نـسمـعـهـا فى أفريـقـيـا بل أسوأ
مـحـقة أنت مـحقـة يصمت) نـعم فى حـقـيـقـة األمر شـىء بشع (
ولـكن يـبـدو أنه يـتـراجع إلى الـوراء إن الـزمن حـقـا يـتـغـيـر تـمـامـا
بـــدال من أن يـــتــقـــدم إلى األمـــام.ولــكـن عــلـــيــنـــا أن نــتـــقـــبل هــذه

احلقائق.
هى: 

(متنهدة) من سوء احلظ.
هو: 

ح وسيقى فجأة) كنت أتمنى  كنت أتمنى .... (يعلو صوت ا
شـيـئا أن أجـد شـيـئـا  قـبـلت الـدعوة حلـضـور هـذا احلـفل الـلـيـلة

يذكرنى ولو من بعيد بشبابى.
هى:

 (تـمـيل إلى األمـام) آه! هل جــئت إلـى هـنــا من قــبل?هل لى أن
أسأل.......

هو: 
لقد جئت من قبل. نعم نعم

هى:
أعـتـقد أنه لم يـتـغـيـر على ـكان جـيـدا  أتعـلم أنـنى أعـرف هـذا ا

اإلطالق.
هو: 

ا أكون تغير.ر نعم لقد تغيـر لم يتغير عـلى اإلطالق? أحقا? ال

أنا الشخص الـوحيد الذى لم يتغير أبدا (يبحث مرة أخرى عن
نظارته)

هى: 
أتـــعـــرف أن اإلنـــســـان حـــ يــكـــبـــر فى ـــا  (تــلـــتــفت فــجــأة) ر

السن....
هو: 

يكبر? (يلتفت هواآلخر فورا) يكبر يا مدام
هى: 

حـــ يـــصل كــــان يـــجب أن أقـــول يــــصل إلى مـــنــــتـــصف الـــعــــمـــر
اإلنسان.........

هو: 
اذا?إننى الزلت فى ربيع العمر...ربيع العمر.ال منتصف العـمر!
أشـعــر بـأنــنى قــد جتـاوزت الــعـشــرين من عــمـرى (يـضـرب عـلى
ثم يــنــدم أنه قــد فـعل ذلـك.وبـكـل ثـقــة يــقـول) إنــهم ال ركــبــته

حل عملى. يزالون ينادوننى "ريتشارد" 
هى: 

(هامسة) ريتشارد?
هو:

يـنــادونـنى"ديـك" ال يـفـعــلـون ذلك فى نــعم وفى الــهـنـد الــشـرقــيـة
حضورى.ولكنهم يسموننى"ديك".

هى: 
قـوات اخلدمـة العـسكـرية (التفتـت ونظرت فى وجهه) ريتـشارد

بالهند الشرقية?هل لى أن أسأل.......
هو: 

قصة األمس..
ـــســــرحــــيـــة فـى إطـــار كــــومــــيـــدى تــــدور أحــــداث هــــذه ا
من خالل شـخـصـيـتـيـهـا :"الـلـيـدى آن تـريـفـرز" رومــانـسى
و"اجلـنـرال ريـتـشـارد فـريـنـجـسـتـون" الـعـاشـقـ اللـذين
افـتـرقـا عن بـعضـهـمـا البـعض مـنـذ أكـثر من أربـعـ عـاما
ولـم يتزوج أى مـنهـما احـترامـا للـحب الذى جـمع قلـبيـهما

. رغم أنهما لم يلتقيا منذ ذلك احل
ويقـابل كل مـنهـما اآلخـر فى هذا وتـلـعب الصـدفة دورهـا
ـكـان الذى ـكـان (إحـدى قـاعـات الـرقص بـلـنـدن) ذلـك ا ا
والـذى دأبت الـلـيـدى آن على ـاضى شـهـد لـقـاءاتـهـمـا فى ا
الـتـردد علـيه بشـكل يثـير الـتسـاؤل والفـضول.ومن خالل
ا ال يزيد عـلى نصف الساعة (هى ـتد  حـوارهما الذى 
نـتـعـرف عـلى قـصـة حـبـهـما الـتى حـالت سـرحـيـة) زمـن ا
الـظروف دون تـتويـجهـا بالـزواج كمـا نتـعرف عـلى احلياة

التى قضاها كل منهما بعيدا عن اآلخر.
وهــكـذا يــتـطــرق احلـديث إلى أمــاكن أخـرى (مــسـتــعـمـرة
كمـا يـتـطـرق إلى أزمـنة فـلـورنـسـا.....)  الـهـنـد الـشـرقيـة
بــعــيــدة مــاضــيــة (األربــعــ عــامــا الـســابــقــة) فى جــمل
حـــواريــة مــكــثــفــة ولـــكــنــهــا مــعــبــرة بـــصــدق عن مــعــانى
الــنـوســتـاجلــيـا واحلـنــ ألوقـات مــضت ولـقــصـة حب لم
تـكـتـمـل. مـسرحـيـة قـصـة األمـس هى إحـدى مـسـرحـيات
الــكــاتب -اإلجنـلــيـزى األصـل األمـريــكى الـنــشـأة- كــولـ
ويبـدو فيـها تـأثره بـتلك الـفتـرة التى كـامـببل كـليـمنـتس
قــضـاهـا مـلـتـحـقــا بـالـقـوات الـعـسـكــريـة األمـريـكـيـة إبـان

ية األولى. احلرب العا

ترجمة: رحاب اخلياطتأليف: كول كامببل
وبـحـلـول عام  1945 كـان الـزوجـان قد قـدمـا معـا ثـمانى
ومـا يـزيد عـلى مـائة قـصـة قـصيـرة وثالثـة كتب روايـات
وأكـثـر من خـمـسـ مسـرحـيـة.ومن أشـهر لـلـمـونـولـوجات

أعمالهما:
جــون مـاد 1939 الــسـحـر األخـاذ  1941 هـاريت 1943

رجل سئ السمعة 1945 والرفاق الغرباء 1948.
كــان األطـفـال هم الـثــيـمـة األسـاسـيــة فى  مـعـظم أعـمـال
كـليـمنـتس وزوجته ريـرسون.وقـد استـمدا خـبراتـهما فى
هـذا الـشأن من "هـال" ابن ريرسـون وكذا األبـناء األربـعة

نزلهما. للبستانى الذى يعمل 
وقـد القت مسرحيات كليمنتس وريرسون شعبية واسعة
خـــاصـــة بـــ فــرق الـــهـــواة فى جـــمــيـع أنــحـــاء الـــواليــات

تحدة. ا
فـقد وفـى عام 1932 تـعـرض كـلـيـمـنـتس لـعـمـلـيـة سـطـو
إذ إنـه لم يــكــتف هـــجم عــلى مـــنــزله لص ذو ذوق خــاص
ـا امـتدت ـفـروشات الـثـمـينـة الـتى اسـتولى عـلـيـها وإ بـا
يــده أيـضـا إلى مــجـمـوعـة من الــكـتب الـتى ألـفــهـا الـكـاتب
ــسـرحى احلـاصل عـلى جـائـزة نـوبل فى اآلداب مـوريس ا
فــضـال عن ســتـــة عـــشــر مـــجــلـــدا لــلـــتــاريخ مـــاتـــرلــيـــنك
اإلغـــريـــقى وأربـــعـــة مـــجــلـــدات حتـــوى أعـــمـــال الــكـــاتب

اإليطالى جيوفنى بوكاتشيو.
وفـى التـاسع والعـشـرين من شهـر يـنايـر عام 1948 تـوفى
كــولـ كـامـبـبل كـلـيـمـنـتس بـعـد أن قـضى ثالثـة أسـابـيع
ـسـتـشـفى الـيــهـودى بـواليـة بـنـسـلــفـانـيـا إثـر إصـابـته بــا

بأزمة قلبية.

كول كامببل كليمنتس
ولـد فى اخلـامس والـعشـرين من شـهـر فبـرايـر عام 1894.
كـان أبـوه قد هـاجـر من إجنلـتـرا نحـو عام 1885 مـتـجـها
إلـى مـديـنـة أومـاهـا بـواليـة نـبـراسـكـا حـيث عـمل كـراعى

غنم.
فى عام 1917 حـصل على شهـادته فى اآلداب من جامعة
واشــنـطن. وفى الـعــام الـتـالى لــتـخـرجه دأب كـلــيـمـنـتس

عهد كارنيجى للتكنولوجيا. على حضور محاضرات 
عــمل كـلـيـمـنـتس كـمـمـثل ومـديـر خـشـبـة مـسـرح قـبل أن

يتطوع باجليش األمريكى عام 1918.
ــيـة األولى قــضى كـلــيـمــنـتس بــعـد انــقـضــاء احلـرب الــعـا
نطقة العسكرية البريطانية بتركيا. وما إن عاد عام با
درسة إلـى أمريكا حتى عمل كمدرس لـلغة اإلجنليزية 
انتظم لـورانس فيل بواليـة نيوجـيرسى.وفى تلك األثـناء
ـسـرحـية كـلـيـمـنـتـس فى حـضـور ورشـة أسـالـيب الـكـتـابـة ا

لألستاذ جورج بيرس بيكر بجامعة هارفارد.
وفى عام 1919 أصـدر كليمنتس كتابه األول الذى حمل
عـــنـــوان:"احملك ومـــســـرحـــيـــات أخــرى".وفـى عــام 1920
ة" ثم أصـدر كـتـابه"سـبع مـسـرحيـات من الـيـابـان الـقـد
تـــوالت كــتـــبه ومــنــهـــا:كــتــاب الـــصــلــوات لألوالد  1922

مسرحيات للوثني 1924 واحلطام فى نفس العام.
وفـى عام 1927 الـتـقى بـفـلـورنس ريـرسـون أثـنـاء قـيامه
ـسـارح الـصـغـيـرة بــإخـراج مـسـرحـيـة عـلى خـشــبـة أحـد ا
بــسـانــتـا بـاربــرا بـواليـة كــالـيــفـورنـيــا وتـزوج مـنــهـا وبـدأ

الزوجان يعمالن معا.   
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> مسرح قصر ثقافة روض الفرج يشهد حاليا تقد مسرحية "شنكلون" للمخرج محمد الدسوقى وبطولة سماح السعيد.
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واقع هى األماكن ـكان اجليـد يساوى وزنه ذهبـا. وأفضل ا > ا
هرجانات واألسواق التى يأتى إليها الناس ليستمتعوا - فى ا

عارض احمللية واالستعراضات الريفية.. إلخ. وا

سرحي جريدة كل ا

2 من   مارس 2009 العدد 86
> يـستخـدم الناس مـسرح الشـارع أحيانـاً وهم يقدمـون األدب الدينى أو احملاورات  لك
هـم هو مـتى ـقـوم ا اخلـيـار إن كـنت تـريـد أن نـفـعل ذلك أو ال تـريـد ولـكن الـعـنـصـر أو ا

تفعل ذلك.

> فرقة بيت ثقافة طامية تستعد حاليا لتقد مسرحية "اتن فى قفة" أللفريد فرج وإخراج عزت زين خالل الشهر القادم.

سرحي جريدة كل ا

 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf
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أريـكة (ركن مـنعـزل فى إحـدى قاعـات الرقـص بلـندن.فـى الركن
ـلـونـة. تـتـردد الـسـيـدة الـتى جتـاوز مـريـحـة مـزيـنـة بـالـوسـائـد ا
ـكـان بـشـكل يــثـيـر الـدهـشـة عـمـرهـا الـسـتــ عـامـا عـلى هــذا ا
ــكـان إلى والــتــأمل .هل يــرجع الـســبب فى تــرددهــا عـلى هــذا ا
ــنـطق.فـكــمـا قـلـنـا إن إنه تـصـور مـنــاف لـلـعـقل وا كـيـوبـيــد? ال
الـسـيـدة جتـاوزت السـتـ من عـمـرهـا رغم أنـهـا ال تـبـدو كذلك
ـالكـة وهـو أمـر يجـعل االقـتراب كـمـا أنهـا تـنتـمى إلى الـعـائلـة ا

منها جد خطير.
يوجـد ضابط بريطانى كان ملحقا وباإلضافة إلى هذه السيدة

فيما قبل بالقوات البريطانية بالهند).
هى: 

وتـغمض عـينـيها) آه متـكأة عـلى الوسـائد (جتلس عـلى األريكـة
لـكم تبـدلت األمور (تفكـر فى الفتيـات الالتى يرقصن يـا نفـسى
ضحكة وسلوكياتهن وثيابهن ا أمامها بتسريحاتهن السخيـفة
الـشــائـنـة والـطـريـقـة الـغـريــبـة الـتى يـرقـصن بـهـا) لــكم تــبـدلت

كن. األمور.لم أكن أصدق يوما أن ذلك 
يـرتــدى زيـا رســمـيــا ويـبــدو فى كـامل (رجـل مـتــقـدم فى الــسن

تزل قدمه ناحية األريكة) أناقته
هو:

إلى أين يسـير العالم? (يلمح السيدة) بـلهاء منحرفون: حمقى 
كان. عذرا ياسيدتى عذرا كنت أظن أنى وحدى فى هذا ا

هى: 
أكنت تقصد الراقص بحديثك هذا?

هو: 
بالضبط يا سيدتى. فأنا أرى أنه شئ مناف للعقل. أليس تماما

كذلك?
هى:

شديد االبتذال?  (ترفع حاجبيها) تقصد أنه مبتذل 
هو: 

ـناسب.(يبـدأ فى البـحث بعـصبـية هـذا هـو الـوصف ا بالـضـبط
ناسب تماما. عن نظارته) الوصف ا

هى: 
هـذه احلـفالت تـختـلف تـمامـا عن حـفالت التـعـارف التى اعـتـدنا

أن نراها عند......
هو:

أرى أنهم لم يعودوا فى حاجة إليها اآلن. حفالت تعارف
هى: 

الفتيات تقصد الفتيات?
هو: 

جـموعة من االنـقبـاضات الـعضـلية (وقد عـثر عـلى نظـارته و
جنح أخـيرا فى تـثبـيتـها عـلى عيـنه اليـمنى) تـمـاما  ضـحكـة ا

تماما نعم الفتيات.
هى: 

سيدى الكولونيل. تفضل باجللوس
هو: 

جنرال. يا مدام (بوقاحة) جنرال
هى : 

سامـحـنى.آه كنـا نتـحدث عن (ترفع منـظارها) سيـدى اجلنـرال
وأنـا فـإن الــعـالم يـتــحـرك بـسـرعــة هـذه األيـام الـرقص.كـمــا تـرى

أعتقد أن الرقص يجب أن يساير هذه التغيرات.
هو: 

إن العالم يجرى.
هى: 

ـصـنـوعــة من الـريش يـســمع فى صـوتـهـا ـروحـتــهـا ا (تــعـبث 
رعشـة خـفيـفة) لـقـد كان األمـر مـخـتـلـفـا حـ كـنـا صـغارا.ولـكن
يـجب علينا أن نكـون أكثر تقبال لألمـور ونعترف بأنـنا قد كبرنا

فى السن.
هو: 

(وقـــد انـــزلــقـت الـــنـــظــارة مـن فـــوق عــيـــنـــيه) كــــبــــرنــــا? عــــذرا
ـا نعم األفـضل أن تقـولى إنـنـا فى مـنـتصف الـعـمـر ر سـيـدتى

ولكننا لسنا عجائز.
هى: 

فى مـنـتصف بـالضـبط (تنـظر بـطرف عـينـها نـظرة حـانية) نـعم
العمر.

هو:

وبـصعـوبة يـجلس عـلـيهـا يدلك ركـبته (يـتقـدم نحـو  األريكـة
ــوســيــقى اجلـاز) هـــا هـــو صــوت يــســمع صــوت ضــجـيج عــال 
إن صوتـها ذلك الصـخب اللـعـ ـوسيـقى الـسيـئة يـرتـفع ثانـيـة ا
يشـبه صـوت قـرع الـطبـول الـتى نـسمـعـهـا فى أفريـقـيـا بل أسوأ
مـحـقة أنت مـحقـة يصمت) نـعم فى حـقـيـقـة األمر شـىء بشع (
ولـكن يـبـدو أنه يـتـراجع إلى الـوراء إن الـزمن حـقـا يـتـغـيـر تـمـامـا
بـــدال من أن يـــتــقـــدم إلى األمـــام.ولــكـن عــلـــيــنـــا أن نــتـــقـــبل هــذه

احلقائق.
هى: 

(متنهدة) من سوء احلظ.
هو: 

ح وسيقى فجأة) كنت أتمنى  كنت أتمنى .... (يعلو صوت ا
شـيـئا أن أجـد شـيـئـا  قـبـلت الـدعوة حلـضـور هـذا احلـفل الـلـيـلة

يذكرنى ولو من بعيد بشبابى.
هى:

 (تـمـيل إلى األمـام) آه! هل جــئت إلـى هـنــا من قــبل?هل لى أن
أسأل.......

هو: 
لقد جئت من قبل. نعم نعم

هى:
أعـتـقد أنه لم يـتـغـيـر على ـكان جـيـدا  أتعـلم أنـنى أعـرف هـذا ا

اإلطالق.
هو: 

ا أكون تغير.ر نعم لقد تغيـر لم يتغير عـلى اإلطالق? أحقا? ال

أنا الشخص الـوحيد الذى لم يتغير أبدا (يبحث مرة أخرى عن
نظارته)

هى: 
أتـــعـــرف أن اإلنـــســـان حـــ يــكـــبـــر فى ـــا  (تــلـــتــفت فــجــأة) ر

السن....
هو: 

يكبر? (يلتفت هواآلخر فورا) يكبر يا مدام
هى: 

حـــ يـــصل كــــان يـــجب أن أقـــول يــــصل إلى مـــنــــتـــصف الـــعــــمـــر
اإلنسان.........

هو: 
اذا?إننى الزلت فى ربيع العمر...ربيع العمر.ال منتصف العـمر!
أشـعــر بـأنــنى قــد جتـاوزت الــعـشــرين من عــمـرى (يـضـرب عـلى
ثم يــنــدم أنه قــد فـعل ذلـك.وبـكـل ثـقــة يــقـول) إنــهم ال ركــبــته

حل عملى. يزالون ينادوننى "ريتشارد" 
هى: 

(هامسة) ريتشارد?
هو:

يـنــادونـنى"ديـك" ال يـفـعــلـون ذلك فى نــعم وفى الــهـنـد الــشـرقــيـة
حضورى.ولكنهم يسموننى"ديك".

هى: 
قـوات اخلدمـة العـسكـرية (التفتـت ونظرت فى وجهه) ريتـشارد

بالهند الشرقية?هل لى أن أسأل.......
هو: 

قصة األمس..
ـــســــرحــــيـــة فـى إطـــار كــــومــــيـــدى تــــدور أحــــداث هــــذه ا
من خالل شـخـصـيـتـيـهـا :"الـلـيـدى آن تـريـفـرز" رومــانـسى
و"اجلـنـرال ريـتـشـارد فـريـنـجـسـتـون" الـعـاشـقـ اللـذين
افـتـرقـا عن بـعضـهـمـا البـعض مـنـذ أكـثر من أربـعـ عـاما
ولـم يتزوج أى مـنهـما احـترامـا للـحب الذى جـمع قلـبيـهما

. رغم أنهما لم يلتقيا منذ ذلك احل
ويقـابل كل مـنهـما اآلخـر فى هذا وتـلـعب الصـدفة دورهـا
ـكـان الذى ـكـان (إحـدى قـاعـات الـرقص بـلـنـدن) ذلـك ا ا
والـذى دأبت الـلـيـدى آن على ـاضى شـهـد لـقـاءاتـهـمـا فى ا
الـتـردد علـيه بشـكل يثـير الـتسـاؤل والفـضول.ومن خالل
ا ال يزيد عـلى نصف الساعة (هى ـتد  حـوارهما الذى 
نـتـعـرف عـلى قـصـة حـبـهـما الـتى حـالت سـرحـيـة) زمـن ا
الـظروف دون تـتويـجهـا بالـزواج كمـا نتـعرف عـلى احلياة

التى قضاها كل منهما بعيدا عن اآلخر.
وهــكـذا يــتـطــرق احلـديث إلى أمــاكن أخـرى (مــسـتــعـمـرة
كمـا يـتـطـرق إلى أزمـنة فـلـورنـسـا.....)  الـهـنـد الـشـرقيـة
بــعــيــدة مــاضــيــة (األربــعــ عــامــا الـســابــقــة) فى جــمل
حـــواريــة مــكــثــفــة ولـــكــنــهــا مــعــبــرة بـــصــدق عن مــعــانى
الــنـوســتـاجلــيـا واحلـنــ ألوقـات مــضت ولـقــصـة حب لم
تـكـتـمـل. مـسرحـيـة قـصـة األمـس هى إحـدى مـسـرحـيات
الــكــاتب -اإلجنـلــيـزى األصـل األمـريــكى الـنــشـأة- كــولـ
ويبـدو فيـها تـأثره بـتلك الـفتـرة التى كـامـببل كـليـمنـتس
قــضـاهـا مـلـتـحـقــا بـالـقـوات الـعـسـكــريـة األمـريـكـيـة إبـان

ية األولى. احلرب العا

ترجمة: رحاب اخلياطتأليف: كول كامببل
وبـحـلـول عام  1945 كـان الـزوجـان قد قـدمـا معـا ثـمانى
ومـا يـزيد عـلى مـائة قـصـة قـصيـرة وثالثـة كتب روايـات
وأكـثـر من خـمـسـ مسـرحـيـة.ومن أشـهر لـلـمـونـولـوجات

أعمالهما:
جــون مـاد 1939 الــسـحـر األخـاذ  1941 هـاريت 1943

رجل سئ السمعة 1945 والرفاق الغرباء 1948.
كــان األطـفـال هم الـثــيـمـة األسـاسـيــة فى  مـعـظم أعـمـال
كـليـمنـتس وزوجته ريـرسون.وقـد استـمدا خـبراتـهما فى
هـذا الـشأن من "هـال" ابن ريرسـون وكذا األبـناء األربـعة

نزلهما. للبستانى الذى يعمل 
وقـد القت مسرحيات كليمنتس وريرسون شعبية واسعة
خـــاصـــة بـــ فــرق الـــهـــواة فى جـــمــيـع أنــحـــاء الـــواليــات

تحدة. ا
فـقد وفـى عام 1932 تـعـرض كـلـيـمـنـتس لـعـمـلـيـة سـطـو
إذ إنـه لم يــكــتف هـــجم عــلى مـــنــزله لص ذو ذوق خــاص
ـا امـتدت ـفـروشات الـثـمـينـة الـتى اسـتولى عـلـيـها وإ بـا
يــده أيـضـا إلى مــجـمـوعـة من الــكـتب الـتى ألـفــهـا الـكـاتب
ــسـرحى احلـاصل عـلى جـائـزة نـوبل فى اآلداب مـوريس ا
فــضـال عن ســتـــة عـــشــر مـــجــلـــدا لــلـــتــاريخ مـــاتـــرلــيـــنك
اإلغـــريـــقى وأربـــعـــة مـــجــلـــدات حتـــوى أعـــمـــال الــكـــاتب

اإليطالى جيوفنى بوكاتشيو.
وفـى التـاسع والعـشـرين من شهـر يـنايـر عام 1948 تـوفى
كــولـ كـامـبـبل كـلـيـمـنـتس بـعـد أن قـضى ثالثـة أسـابـيع
ـسـتـشـفى الـيــهـودى بـواليـة بـنـسـلــفـانـيـا إثـر إصـابـته بــا

بأزمة قلبية.

كول كامببل كليمنتس
ولـد فى اخلـامس والـعشـرين من شـهـر فبـرايـر عام 1894.
كـان أبـوه قد هـاجـر من إجنلـتـرا نحـو عام 1885 مـتـجـها
إلـى مـديـنـة أومـاهـا بـواليـة نـبـراسـكـا حـيث عـمل كـراعى

غنم.
فى عام 1917 حـصل على شهـادته فى اآلداب من جامعة
واشــنـطن. وفى الـعــام الـتـالى لــتـخـرجه دأب كـلــيـمـنـتس

عهد كارنيجى للتكنولوجيا. على حضور محاضرات 
عــمل كـلـيـمـنـتس كـمـمـثل ومـديـر خـشـبـة مـسـرح قـبل أن

يتطوع باجليش األمريكى عام 1918.
ــيـة األولى قــضى كـلــيـمــنـتس بــعـد انــقـضــاء احلـرب الــعـا
نطقة العسكرية البريطانية بتركيا. وما إن عاد عام با
درسة إلـى أمريكا حتى عمل كمدرس لـلغة اإلجنليزية 
انتظم لـورانس فيل بواليـة نيوجـيرسى.وفى تلك األثـناء
ـسـرحـية كـلـيـمـنـتـس فى حـضـور ورشـة أسـالـيب الـكـتـابـة ا

لألستاذ جورج بيرس بيكر بجامعة هارفارد.
وفى عام 1919 أصـدر كليمنتس كتابه األول الذى حمل
عـــنـــوان:"احملك ومـــســـرحـــيـــات أخــرى".وفـى عــام 1920
ة" ثم أصـدر كـتـابه"سـبع مـسـرحيـات من الـيـابـان الـقـد
تـــوالت كــتـــبه ومــنــهـــا:كــتــاب الـــصــلــوات لألوالد  1922

مسرحيات للوثني 1924 واحلطام فى نفس العام.
وفـى عام 1927 الـتـقى بـفـلـورنس ريـرسـون أثـنـاء قـيامه
ـسـارح الـصـغـيـرة بــإخـراج مـسـرحـيـة عـلى خـشــبـة أحـد ا
بــسـانــتـا بـاربــرا بـواليـة كــالـيــفـورنـيــا وتـزوج مـنــهـا وبـدأ

الزوجان يعمالن معا.   
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كول كامببل
تأليف
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سيدة تنتمى  إلى
الطبقة األرستقراطية
ضابط بريطانى  كان
ملحقا بالقوات
البريطانية بالهند

وقت ميتقصة األمس

فاطمة الزهراء
الصغير (زهراء)

تأليف

 رحاب اخلياط
ترجمة

الشخصيات

هو: 
عــلى االطالق لــقــد كــنـت فى ذلك احلــ كــكــلب مــفــتــرس مــثل
يبتسم) لقـد كنت مـزهوا أغـلب الشـباب فـقـد جرحت كـرامتى (
? لـقد تـوقعت أن تـرمى نفـسها بنـفسى كـأغلب الـشبـاب أتفهـم

? ب أحضانى ونعيش سويا فى سعادة أتفهم
هى: 

كزوجة لك أفهم.
هو: 

نعم نعم كزوجة لى.
هى: 

لقد كنت شابا رومانسيا.
هو: 

نـعم غـايـة فى الـرومـانـسـيـة أذكـر أنـنى كـنت أقـرأ روايـات كـثـيرة
فى ذلك الوقت. هراء.

هى: 
ولكنك قد فقدت كل أثر لتلك الفتاة?

هو: 
تـماما (يصمت حلظة) لـقد كنت مـخدوعـا كاحلمـار مثل أغلب
ز  أن الـشبـاب ولكن بـعـد عدة سـنوات قـرأت فى جريـدة التـا

"آن"....
هى: 

(تلتفت بسرعة) "آن"?
هو: 

"آن" "آن" يــاله من اسم جــمــيل ألــيس كــذلك? لــقــد ظــلـلت نــعم
مـغرما بهـذا االسم. كما قـلت بعد مرور عـدة سنوات قرأت فى
ـز أن "آن" قـد رحـلت مع والـدهـا إلى فـلـورنـسـا. ومنـذ ذلك الـتـا

لست عجوزا إذن نعم نعم (يضحك ضحكة خافتة) هو  كذلك
لــقـد حــقـقت لــهــذه الـدرجــة يـا ســيـدتى (يـتسـع صدره) بــالــطـبع
إجنـازا رائـعـا خالل الـفـترة الـقـصـيـرة الـتى قـضـيـتـهـا فى خـدمته
(يـسعل بـعـصـبـية) أقــصـد خـدمـة الـوطن.لــقـد مـضى عـلى ذلك

واحد وأربعون عاما.
هى: 

واحد وأربعون عاما?
هو: 

بــالـضــبط.وكـمــا قــلت من قــبل كـنـت آمل أن أجـد هــنـا نــعم نــعم
شيـئـا من شبـابى الـبائـد بـعضـا من األركـان واجلوانب والـوجوه.
(يـصـمت حلـظـة ويـحدق فـى السـقف) بــعـضـا من الــوجـوه الـتى

أو أحدها على وجه التحديد. ا ألفتها قد
هى: 

إنك........ (باسطة ذراعيها) إذن
هو: 

نـعم يـا عـزيزتى بـشـدة. أعـتقـد أن هـذا هـو حال كل الـشـباب...
غارقا إلى حـتى يدركوا. آه لـقد كنت غـارقا فى احلب حيـنذاك
أقــصى درجــة. لـم أكن أســتــطـــيع الــعـــيش بــدونـــهــا وبــدون هــذا
احلـب.كـــانت صـــغـــيـــرة مـــفـــعـــمـــة بـــاحلـــيــويـــة كـــمـــا كـــانـت ذكـــيــة
بل رائـعـة اجلــمـال أذكـر عـيـنـيـهــا الـزرقـاوين وشـعـرهـا وجــمـيـلـة

الذهبى........ تلك الفتاة.
هى: 

ـروحتـها بعـصبيـة شديدة) وأنت أنـسيـتهـا تمـاما ح (تعبث 
رحلت?

هو:
 (يرفع رأسه بـسرعة)نـعم نـعم نـسـيتـهـا تـمـاما. فـحـيـاة اخلـدمة
.بـاإلضـافـة إلى ذلك هـناك الـعـسـكريـة حـيـاة شـاقة كـمـا تـعـرف

رحالت الصيد ولعبة البولو....
هى:

 (هامسة) وتزوجت من امرأة أخرى?
هو: 

أرجـو أن تعذرينى (يسترخى من جديد) ال ال (منفجرا) أبدا
لم أتزوج أبدا فى حقيقة األمر لم يكن لدى وقت.

هى:
 و.... تلك الشابة?

هو:
ـكــنــنى أن أقــول إن لـديــهــا أسـرة  (يـهـز كـتــفـيه فى المـبـاالة) 
كـبـيـرة اآلن. آه يـا نـفـسى لـكم تـغـيـر الـزمن. كـمـا قـلت لك إنـنى
فى ذلك الــوقت ولـكن الـعــائـلـة عـائــلـتـهـا كــنت غـارقـا فى حــبـهـا
رفــضــتــنى لــذا فــقـد تــركت األمــر بــرمــته والــتــحــقت بــاخلــدمـة
ويـتنـفس نفـسا الـعسـكـرية فى الـهـند. (يسـند رأسه إلـى اخللف

عميقا) وشعرت بالرضا.
هى: 

نعم ولم حتاول أن ترى هذه الفتاة منذ أن عدت إلى إجنلترا?
هو: 

أراهـا? أراهــا? ال يـا عــزيـزتـى.إنه أمـر مــحــرج بـالــنـســبــة لـكــلـيــنـا
(يغمض عينيه) فقد كنا فى حكم اخملطوب حينئذ.

هى: 
وتركت........ (بسرعة) لكنك رحلت

هو: 
لقد طلبت منها الزواج. لم أتركها دعينى أتذكر

هى: 
وهل رفضت طلبك.?

هو: 
دعــيـنى أتــذكــر هل رفـضت? (يـضـرب عـلى رأسه) هل رفـضت?
لقـد قالت إنه يـجب علـينا أن نـفكـر ملـيا. نعم لـقد تذكـرت اآلن
لقد قالت "نفكر مليا" أتذكر كيف جعدت أنفها الصغير و....

هى: 
(تــلــقى بـرأســهــا إلى الـوراء وحتــمــلق بـبــرود فى الــرجل الـذى

يجلس إلى جوارها) سيدى........
هو: 

نـعم نعم بـأنفهـا الصـغير (يرفع رأسه فجأة) آه لكم كـان أنفها
صغيراً وجميالً.

هى: 
وهل فكرت فى األمر مليا?

لم أسمع عنها شيئا. احل
هى: 

وهكذا ضاعت رومانسيتك?
هو:

 لن تضيع أبدا.... نعم نعم لقد ضاعت إلى األبد.
هى: 

(بعد صمت طويل) لم تتزوج قط?
هو: 

كـنت أفـكــر فـيـهـا بـ ال لم يــكن لـدى وقت كـنت مــشـغـوال دائـمــا
احلــ واآلخــر لــيـس طــوال الــوقت ولـــكن بــ احلــ واآلخــر.
فــاحلـيـاة فـى اخلـدمـة تــصـيـبــنـا بــالـوحـدة أحــيـانـا وخــاصـة حـ

ينتهى موسم الصيد.
هى: 

آه.....
هو: 

أرى أن الـرجل يــجب أن يـتــزوج نـعم  بــالـتــأكـيـد ولـكـن مع ذلك
فأنا أحتاج شخصا يهتم بى شخصا........

هى: 
وهل تخلصت من تلك الرغبة?

هو: 
(ينظـر بتوجس) نـعم تـمامـا فأنـا رجل قوى (يقطع صـمتـهما
ضـحـكـات عالـيـة وصـخب شـديـد ومـوسـيقـى تصم اآلذان) لـقـد

وسيقى السيئة من جديد. عادت تلك ا
هى:

ــــــاذا?إنــــــهــــــا مــــــوســــــيــــــقـى الــــــفــــــالس (يـــــجــــلس كـالهــــمــــا فى  
و تـمـسح هى بــسـرعـة دمـعـة  ـوسـيــقى يـسـتـمــعـان إلى ا صــمت

ها بفرقة مسرح الشباب. قرر تقد > الشاعر سامح العلى انتهى من كتابة أغانى مسرحية نظرة حب تأليف وإخراج محمد إبراهيم وا
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ـؤدين فى (مسـرح الشـارع) يرتـكبـون خطـأ كبـيرا > كـثـير من ا
ح يندفعون مباشرة فى أداء عرضهم دون أية تمهيدات.
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 وعى اخملرجة ساهم فى اختيار
مثليها موفق 

اذا ـشـاهـدة شىء يـحدث فـى الهـواء الـطـلق? و ـاذا يـتـوقف الـناس   <
يـــتــوقــفــون ويــشــاهــدون مــثال فـــنــان الــرصــيف الــذى يــرسم صــورة
بـالطبـاشير فى حـ أنهم يبـتعدون عـمن يقوم بـالوعظ فى الشارع -

سواء أكان موضوع العظة دينيا أم سياسيا أم جتارياً.

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا
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نعم وإنتاج فرقة السامر. مثل أشرف شكرى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «الغرباء ال يشربون القهوة» إخراج ناصر عبد ا > ا
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سرحية فى معهد الفنون ا

جنون يونسكو يفجر
طاقات التمثيل

واألسـود وإن كـان األخيـر يـسيـطـر كثـيـرًا لتـأكـيد
حـالــة الــكـآبــة واخلــوف طـارحًــا مــا بـداخـل نـفس
ـذعــورة من الــقـادم من ـهــتــزة وا الــشــخـصــيــات ا
اخلــــارج الــــذى ســـيــــدمـــرهـم. كـــذلـك اســـتــــخـــدام
خــــامـــات احلـــوائط بــــشـــكل يـــوحـى بـــالـــهـــشـــاشـــة
نـزل الذى فـقد والـوهن والضـعف لتـأكيـد حالـة ا
ا مـيزته كـمـلـجأ وأصـبح وكـأنه فى مـهب الـريح 
يـعـد إرهــاصـة لـتـدمـيــره من قـبل احلـرب الـدائـرة
فى اخلـــارج. والـــتى ال دخل لـإلنـــســـان الــبـــســـيط

فيها. إنها تأتى لتدمر حياته وتعصف به.
وعلـى مستوى الـتمثـيل يأتى وعى اخملـرجة بداية
ـمـثـلـ ـمـثـلـيـهـا ثم وعى ا ـوفق  فى اخـتـيـارهـا ا
ــطـيــة أو غـيـر بــأسـلــوب أداء شـخــصـيـات تــبـدو 
ــعـالم بـل ومـتـنــاقـضــة خـاصــة تـنـاقض مــكـتــمـلـة ا
ـبرر أقوالـهـا مع أفـعالـهـا.. وكـذلك تقـلـبـها غـيـر ا
ــمــثـالن يــســرا كـرم ــنــطــقى فــقــد وعى ا وغــيــر ا
ومحـمد الصغـير بأن التنـاقض هو وسيلـة لتأكيد
الـشخـصـية عـند يـونـسكـو وتـأكيـد اخلـواء داخلـها
وعـــدم قــــدرتـــهـــا عـــلـى الـــفـــعـل وبـــالـــتـــالـى فـــإنـــهـــا
شــخــصـــيــات كــومــيــديـــة تــثــيــر الــضـــحك نــتــيــجــة
الـتـنـاقض فى كل شـخـصـيـة فـهى تـثـيـر الـتـعـاطف
وسـرعــان مـا تـثــيـر الــسـخــريـة. من هــنـا كـان أداء
يسرا والصغير معتمدًا على شكل األداء الساخر
الـــذى يــتــخـــذ من أســـلــوب اجلــروتـــسك وســـيــلــة.
ــبـالــغـة فى األداء وهــو مـا يـوحى وبـالـفــعل جنـد ا
بــجــنــونـــهــمــا رغم أنـــهــمــا لــيــســـا كــذلك بل إن مــا
وصال إلــيه هــو نــتـاج لــلــحـرب الــضــروس الـتى ال
مــعــنى لــهــا.. فــفــقــدانــهــمـا لـإلجــابـة عـن أســبـاب
احلــرب هــو الــذى يــجـــعل من جــنــونـــهــمــا جــنــونًــا
باراة مؤقتًا. وقد جنـح الصغير ويسرا فى هذه ا
الـــتــمـــثــيـــلــيـــة واســتـــطـــاعــا الـــتــنـــقل بــ حلـــظــات
التناقض حلظـات الهدوء والرومانـسية وحلظات
اخلـوف والـهـيـاج من احلـرب. لـقـد كـانت فـلـسـفـة
ـفـجـر لـطـاقـات الـتـمثـيل وتـقـنـيـات يـونـسـكـو هى ا
ـمثـلون واخملـرجة فـلسـفة يـونسـكو بعـد أن وعى ا
ـمـثـل حـتى كـذلك يـحـسب لـلـمـخـرجـة تـوظـيف ا
فى أســــلـــوب األداء الـــصــــامت لــــتـــامـــر الــــكـــاشف
ومـحــمــد حــكــيم فـى دورين لــشــبــحــ يــهــاجــمـان
ـنـزل ويخـرجـان من حـوائطه. إضـافـة إلى قدرة ا
اخملرجـة عـلى رسم احلـركـة لـلـشـخـصـيـات بـتـنوع
ا وتـناسب مع طـبيـعة تـناقـضات مـسرح الـعبث 

. جعل إيقاع العرض متدفقاً

جنون مؤقت الثن
ــسـرح ظــهـر بــعـد يـعــد مـســرح الـعــبث نــوعًـا من ا
ـيـة الـثـانـيـة الـتى رأى فـيـهـا اإلنـسان احلـرب الـعـا
خـــاصـــة فى أوربـــا ال مـــعـــنـى احلـــيـــاة; تـــلك الـــتى
تـــتـــحـــطم فى حلـــظـــة دون ســـبب واضـح فـــفـــقــد
اإلنــســان ثـقــته بــالـعــالم حــوله وثـقــته بــاآلخـر ولم
تـعـد هـنـاك مـقـدمـات تـؤدى إلى نـتـائج فـكل شىء
مـحتمل دون أن يـحكمه مـنطق. من هنـا كان هذا
ــســرحى الــذى ضــرب تــقــنــيــات الــدرامــا الــنــوع ا
ـنطق العقـلى وأصبحت التقـليديـة القائـمة على ا
الــشـــخـــصــيـــات فى مـــســرح الـــعـــبث شـــخــصـــيــات
ـهـا وعن مـتــنـاقـضــة ومـنـكــسـرة ومـغــتـربـة عن عــا
اآلخـر حـتى لـو كـان أقـرب األقـربـ األمـر الذى
جنـد بــســبــبه أن الــشــخــصـيــة لــديــهــا ضـمــور فى
الـذاكـرة. ودائـمًــا هى شـخـصـيــات ال تـتـواصل مع
اآلخـر والـعالم وهـى فى حالـة فـوض تـؤدى غـالـبًا

إلى العزلة.

ذلك مــا نـــراه تــقـــريــبًـــا فى عـــرض جــنـــون مــؤقت
ـسرح الثـنـ عن نص يـونـسـكـو الذى يـعـد رائـدًا 
الــعـــبث والــذى قــدم ضــمـن مــشــاريع الــدراســات
ـســرحــيـة من ـعــهــد الـعــالى لــلـفــنــون ا الــعــلـيــا بــا
إخراج وبطولة يـسرا كرم ومحمد الـصغير وتامر

الكاشف وسينوغرافيا محمد حليم.
والـنص يدور حـول زوج - وهى احلـالة األثـيرة
فى مسـرح العبث عـمومًا ومسـرح يونسكـو بصفة
ــثل خــاصــة - يــعـيــشــان داخل مــنــزلــهــمــا الـذى 
ـلـجـأ واألمـان لـكـنـهـمـا فى نـفس بـالـنـسـبـة لـهـمـا ا
الــوقت ال يــشــعــران بــذلك األمــان فــاخلــطــر فى
اخلــــارج إال أنه طــــوال األحــــداث يـــداهــــمــــهم فى
منزلهم بشكل يبدو غير منطقى وهو ما نراه من
حــديث الـــزوج الــذى يــنـــظــر من الـــنــافــذة لـــيــجــد
ــعــارك ضــاريــة ومــرة أخـرى اجلــيش يــحــارب وا
اجليش انتصـر وموسيقى واستـعراضات سرعان
نـزل مرة أخرى ففى ما تذهب لتـداهم احلرب ا
الــوقت الـــذى يــبــدو فـــيه الــسالم قـــائــمًــا تـــنــقــلب
ـكـان ـنــزل هى ا األوضـاع وتــصـبح الــنـافــذة فى ا
الـذى يـخــشى الـزوجــان مـنه ألنه الــذى سـيـدخل
إلـيـهم جحـيم احلـرب لـذلك يسـعـون إلى إعدامه
ـرتبـة والـسـريـر إال إن األمـر يـتـطور حـتى ولـو بـا
بـظــهــور شـخــصــيـات أشــبــاح من حـوائـط الـغــرفـة

التى تبدأ فى االنهيار.

والتـقطت اخملرجـة تلك األفكـار لتقدم رؤيـة تعبر
عن مشاعر اإلنـسان البـرىء الباحث عن السالم
واألمــان وسط عــالم خــارجى يــســعى إلـى دمـاره
بـحـيث ال يـعـلم اإلنـسـان من أين سـيـأتـيه اخلـطر
ولذلك كان االهتمـام بتحقيق ذلك عبر محورين
ــرئــيـة والــثــانى هــو تــكــنـيك األول هــو الـصــورة ا

سرحى. األداء ا

رئـيـة استـطاع فـعبـر احملـور األول وهو الـصـورة ا
ـعــيـد بـقـسم مـصـمم الــديـكـور حـمــدى عـطـيـة - ا
ـعمـهد- الـتعـبير عـن الرؤية وعن روح الـديكـور با

الــنص الــيـونــســكــوى حــيث اعــتــمــد عــلى طــبــيــعـة
حـوائط للـغـرفة تـعـتمـد عـلى أشكـال تـبدو وكـأنـها
ائـلة تنـتـمى إلى التـكعـيبـيـة من خالل اخلطـوط ا
ــتـقــاطـعـة الــتى تـتــشـكل مــنـهــا حـوائط الــغـرفـة وا
ــســـرح الــصــغـــيــر الــذى قـــدم عــلــيه داخل فــراغ ا

العرض وهو قاعة التدريبات.
وجـــديــر بـــالــذكـــر أن هــذا الـــديــكـــور يــؤكـــد قــدرة
ــصــمم عـــلى جتــاوز الــصــعــاب خــاصــة حــيــنــمــا ا

شرف وهو هنا. يساعده األستاذ الدكتور ا

ــرئى الـبـديع يــعـتـمـد ومن خالل هـذا الـتــشـكـيل ا
الـســيـنـوغــرافى عـلى اســتـخــدام الـلــونـ األبـيض

 شخصيات تعانى
من ضمور 
الذاكرة وال

تتواصل مع العالم

 صورة مرئية
متسقة مع عالم
يونيسكو وروح
نصوصه

 سمات يونيسكو

رئية  الصورة ا

 التشكيل البصرى

حــزيــنـة جــرت فــوق خــدهـا) نــعم الـــفــالس آه مـــا أســعـــد تــلك
ـوسـيـقى تـعيـد الـكـثيـر من الـذكـريات. هـؤالء الـشـباب إن ا األيام
يـشـعـرون بـالـسـعـادة آه مـنذ  42عـامـا كـان بـإمكـانى أن أرقص

وأضحك كما يفعلون ولكن....
هو: 

(يتحسس نظارته) أحقأ?
هى: 

كان منذ  42عاما. نعم فى نفس هذا ا
هو: 

ـــرأة الــــتى جتــــلس إلى (يـــحــــدق من وراء نـــظــــارته فـى وجه ا
أحقا منذ ذلك الزمن البعيد? جواره) 42 عاما

هى: 
هل هو بعيد جدا?

هو:
 42 عـاما 42 عـاما... (يهز رأسه فـجأة إلى اخللف) البـد أننا

عرفنا بعضنا البعض حينذاك.
هى: 

ا. ا....ر ر
هو: 

أتـعرفـ أعـتقـد أننى لم أعـرف اسمـك حتى اآلن يـاحلمـاقتى
يسعدنى....

هى: 
ا لم يعرف. ا عرف أحدنا اآلخر ور نعم ر

هو: 
? بالضبط هل تعيش فى إجنلترا منذ ذلك احل نعم

هى: 

ال بـــعـــد رحـــيــلك.... (تـســعل) أقـــصــد أنـــنى عـــشت بـــعـــيــدا عن
إجنلترا لفترة طويلة. فأنا أمتلك فيلال بالقرب من فلورنسا.

هو: 
حقا? مكان جميل فلورنسا.

هى: 
نعم وإن كان موحشا فى بعض األحيان.

هو: 
أحــقـا? كــنت أفـكـر فــيه دائـمــا عـلى أنـه مـلىء بـالــبـهــجـة ولــكـنـنى

أدركت اآلن أننى لم أكن محقا.
هى: 

(شاردة) نعم...نعم.
هو:

 ولكن أعتقد أن لديك أبناء.
هى: 

ال لم أتزوج قط.
هو: 

إن هذا أمر غريب أليس كذلك?
هى: 

(دون أن ترفع رأسها) أهو كذلك?
هو: 

(مـبـتـعــدا عـنـهـا إلى أقـصى األريـكـة) وأعــتـقــد أنك لن تــتـزوجى
أبدا?
هى: 
ال. ال
هو: 

(يـنـظـر فى عـيـنـيـهـا الـنـصف مـغـمـضـة) أتـعـرف (يـعـلـو صوت
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ــواقع الـرديـئـة هى األمـاكـن الـتى ال يـتـواجـد فـيــهـا الـنـاس لـفـتـرة > ا
طــويــلـة وهى تــشـمـل مـواقف الــسـيــارات ومــداخل احملـال والــشـوارع

العامة.

سرحي جريدة كل ا

2 من   مارس 2009 العدد 86

وسيقى السيئة تعود من جديد. وسيقى) ها هى ا ا
هى:

 نـعـم يـبــدو أنه من األفــضل أن نــنـضـم إلـيــهم أيــهــا الـكــولــونـيل
عفوا اجلنرال فارينجتون.

هو: 
(مرتبكا) اجلنرال ريتشارد فارينجتون.

هى: 
عذرا يا سيدى.

هو: 
عرفة مع من قضيت تلك الدقائق اللطيفة هل لى أن أتشرف 

عرفة مع من أحتدث? هل لى أن أتشرف 
هى: 

اذا? نعم.... أنا الليدى آن تريفرز. (بعد فترة من الصمت) 
هو: 

الــلــيـدى آن تــريــفــرز? (تـتعثـر قـدمـاه) لــست الــلــيـدى آن تــريــفـرز
من........

هى:
سير ريتشارد.  نعم

هو: 
فـلـتـحـفـظـنى الـسـمـاء آن تـريـفـرز! كـان يـجب أن أعـرفك مـنـذ أن
وقـــعت عـــيـــنــاى عـــلـــيك ولـــكـن عــلـى أن أعـــتــرف بـــأنـــنى لـم أعــد
أســتــطــيع الــرؤيــة كــمــا كــنت ســابــقــا آن تــريــفــرز! أبـعــد كـل هـذه

كان? السن هنا فى نفس ا
هى: 

نعم  ريتشارد
هو:

 (يرجتف من فرط اإلثارة) آن  تقول إنك لم تتزوجى قط?
هى: 

لم أتزوج مطلقاً.
هو: 

ولكننى اعتقدت........
هى: 

فقد كنت أحبك. لقد كنت مخطئا
هو:

سك يدهـا بشىء من االرتباك ولـكنه يقـبلها بـكل حماسة) ) 
وح قلت إننا يجب أن نفكر فى األمر مليا كنت تقصدين.....

هى: 
نعم كنت أقصد....

هو:
 هل أحـــــــلم? أم أنـــــــنـى أرى امــــــرأة حـــــــقــــــيـــــــقــــــيــــــة? (يــــعـــــود إلى

ويضرب رأسه فى شك) الوراء
هى: 
أحقا?

(يـسـمع صـوت مـوسـيـقى الـفـالس ويـسـطع بـدر مـشـرق جمـيل
يضىء خلف النافذة)

هو: 
ما أسعد تلك األيام. آه يا نفسى

هى: 
ما أسعدها.

هو: 
نعم... نعم (يرفع رأسه فجأة) أليست هذه موسيقى الفالس?

هى: 
نعم....موسيقى الفالس.

هو: 
آن  أتسمح لى بهذه الرقصة?

هى: 
نعم يا ريتشارد.

سكها ريتشارد ويضمها إليه) (تمد يدها 
(من األفضل أن نسدل الستار اآلن)

(ستار)
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ية ألعاد ؤلف قراءة الكوميديات العا  لو أعاد ا
كتابة مسرحيته على األسس العلمية

سرح القومى لألطفال قرر استمرار تقد مسرحية كوخ الطيب على مسرح متروبول. > د. عاطف عوض مدير ا
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> مـن األهمـية أن نـتعـلم كيف نـستـخدم الـلحـظات حـتى  آخرهـا وال نتـعجـلهـا وسوف
ـكنك ـبتـكـرة ببـراعـة وكم الزمن الـذى  يـعـلمـك الوقت اكـتـساب الـثـقة فى الـلـحظـة ا

شاهدين. االحتفاظ خالله بانتباه ا

سرحي جريدة كل ا

2 من   مارس2009 العدد 86

ó«Y øjódG ∫Éªc.O

كوميديا.. "يا خرابى"!
ـسـرح الـكـومـيـدى وحـمـدا لـله لـكـن عـلى ا
تلق هذه اجلماهير  –ولو رويدا رويدا –
سرح وأثره فى التربية والتثقيف بفكرة ا

زاجاته.  تعديال 

ولـــــهــــــمـــــا فـــــضل كـــــبـــــيــــــر عـــــلى الـــــنـــــجـــــاح
اجلــمــاهــيـرى. األشــعــار جــمــيـلــة مــنــاســبـة
ــسـرحــيــة وإن لم تـكن درامــيـة لـلــمـواقف ا

ستوى الفنى.  على ا
وأحلان الـفـنان إش إش خـفـيفـة ومـقبـولة.
واشـــتــــركت األغـــانـى واألحلـــان فى إزاحـــة

الدراما إلى اخللفية.

تــصــمـيــمـا وتــنـفــيــذا أراه جـيــدا. سـواء فى
الــكـــورنــيش أو فى خــلــفـــيــة الــبــرج وحــتى
ــنــاظــر الــتــابــعــة. ووفــر اخملــرج إضـاءات ا
مـــخــتـــلـــفـــة لــلـــمـــشـــاهــد كـــانت عـــلى نـــفس

اإلجادة تصميما وتنفيذاً.

حــقــيـــقــة ال أعــرف أســـمــاءهم. وأســـتــعــ
ـقال األسـتاذ مـحـمد زهـدى فى التـعرف
عـلــيـهم فــقط. ســعـدت بــأن أشـاهــد زمـيل
السـتيـنيـات الـفنـان سعـيد طـرابيك ودوره
ــصـــلـــحـــة الــشـــخـــصـــيــة ـــتـــزن صــاحـب ا ا
ـة. فـنـان عـظـيم. ـسـتـمـيـتـة لـلـحـيـاة الـظـا ا
وتـعرفت  –ألول مـرة عـلى البـطل الدرامى
ـــصــرى  –مــســـرحــيـــا. تــقـــنى فى مـــاجـــد ا
تـطـلـبـات مـشـاهـده مُـتـنوع وفق انـضـبـاط 
ـسرح. مها تطـلبات قـامة على خـشبة ا ا
أحــمـــد قــابـــلــتُـــهــا بال حـــديث عـــلى ساللم
ــوذج ـــســرحــيـــة وهى  مــعــهـــد الــفـــنــون ا
كـوميـدى مُشع تُـطبق مـا تعـلمتـه من فنون
التـمثـيل. مرحـة وخفـيفـة احلركـة تفـهمتْ
مـــراحل تــــطـــورات دورهـــا. أمــــا الـــقـــديـــرة
انـتـصار فـأراهـا لـلمـرة األولى عـلى خـشـبة
ـسرح. امـتياز فى األداء + إحـساس طاغ ا
وتعـمق فى مـعانى احلـوار عـرفتـهـا سابـقا
ـسـرح تـقـدم من الـتــلـيـفـزيــون لـكـنـهـا فـى ا
ـــســرح بــاقـــة ورد من طـــاقــات مـــزهــرة وا
مــســتــقــبــلــهـــا األكــيــد. وأشــكــر زمالءهم –
حتى وإن لم أتـشرف بهم قبال  – الفنان
مـــــاهــــر عـــــصـــــام مـــــنــــيـــــر مـــــكـــــرم هــــدى
اإلدريسى إمـيل شـوقى مصـطفى بـكرى
ســــوسن طه خــــالــــد الــــســــعـــداوى. كــــلــــهم
حــاولـوا بــإخالص تـمــثـيـل مـا عُــهـد إلــيـهم
والـقـيـام بنـقل وجـهـة نـظـر اإلخـراج وأُقيمّ
حـواراتــهم مع اجلـمـاهـيـر ســاعـة الـتـمـثـيل

لقطة ذكية وطبيعية.
ـعرفـة هـذه إلى "البـرنامج" تـقودنى عـدم ا
الذى لم أحصل عليه لعدم وجوده. وكتبتُ
سابقا عن هذه القـضية الهامة للمُشاهد
لكن الـظاهر أن لـلمـسئولـ أذن واحدة
. عــــلــــهم من طــــ والــــثــــانــــيــــة من عــــجــــ
ـــرة لــصــالـح احلــركــة يــســمـــعــونـــنى هــذه ا
الــتــأريــخــيــة لــعــروض مــســرحــيــة تُــصــرف
اليــ وال يُــنـتــبه لــلـتــأريخ. وفى عــلــيـهــا ا
ــســـرحــيــة نــهــايـــة الــرأى أقـــول.. لــيـــست ا
ة ضد اإلنسـانية" فلست متفقا مع "جر

. هذا الرأى الكر

سرحي الباحث عن أمامنا وأمام كل ا
الـكــومــيــديــا الــفـرنــسى الــدرامى مــولــيــيـر
مــــزاج أســـتــــاذى الــــراحـل زكى طــــلــــيــــمـــات
ومُـقــررة عـلـيــنًـا جـمــيـعـا فـى مـادة الـتــمـثـيل
مـــــــــنــــــــذ عــــــــام .1945 أين الـــــــــفــــــــكـــــــــرة فى
مــســرحــيــاتـه? إنه تــذكــيــر بـــالــفــكــر ولــيس

درسًا والعياذ بالله.
درامــا طــرطـــوف: كــشف لــســيــادة اخلــداع
ُـــضـــلل. الـــشــخـــصـــيـــات تــتـــحـــرك بِــفـــعل ا
األحداث لغة شعريـة محترمة تعيش منذ

سرحية 1664م وحتى اليوم. كتابة ا
Le Mis- ــــيــــزانــــتـــروب كــــاره الــــبــــشـــر  –ا
: يـهاجـم فيـها ْ  anthrope كتـبـها فى سـنـت

 –وبالكوميديـا الراقية والنظيفة  –سقوط

ــلـكى. جنــحت رغم اجملــتــمع الـفــرنــسى وا
Elite (اإليـلـيت) كـراهــيـة األرسـتـقـراطـيـ

لألحداث ضدهم.
جورج دانـدين: كشف  –وبنفس الـكوميديا
الــــســــاخـــــرة فى حـــــيــــاء وتــــأدب  –ألعــــداء
الـتقدم االجـتماعى وغـبائهم ,مُوجـها نقده

رُ الشجاع إلى السادة الكبار. ا
الـبـخــيل: يُـصـدر مــولـيـيـر قـرار مــسـرحـيـته
فى مواجـهة األثـرياء الـبخالء فى مـواجهة
لـضـرب الال إنـسـانـيـة التى تـطـول الـطـبـقة
الـوسـطى (طـبـقـة الـبـرجـوازيـ الـصـغـار).
ويُـحـدد بـطـله أربـاجـون  Harpagonكـنـفـيـر
ـال بال إنــذار بـشع جملـتــمع مـهــتـز يـجــمع ا

مشاعر ضد اآلخرين الشرفاء.
ُـــثــــرى أو الـــعـــامـى الـــنـــبــــيل: يـــفــــضح فى ا
سخرية الذعة ولـيست نابية تؤذى مشاعر
ـــتـــفــرجـــ رجـــال الـــعـــامــة مـن الــشـــعب ا
الـطـامـح الـطـامـع إلى الـتـشـبه بطـبـقة
الـــســــادة واحلــــاكــــمـــ ومـع ذلك تُــــعـــرض
ــلـكى ـســرحـيــة عـام  1670فى الـقــصـر ا ا

XIV. عصر لويس الرابع عشر
ـتـحذلـقـات: ويـقصـد مـولـييـر بـها الـنسـاء ا
حـذلـقـة الــتـعـلق بـالـساللـم الـعـلـيـا فـاضـحًـا
عـبـر كومـيـديـا محـتـرمة مـواقف مـتنـاقـضة
مع الـعقل والطبيـعة تنوء بسـخرية باهظة.
لـم حتــتـــمـــلــهـــا نـــســـاء الــطـــبـــقــة الـــراقـــيــة.
ـــتــحــذلـــقــات ســلـــوكــا ولــغـــة وتــصــرفــات ا
سرحى فانـصرفن وسط تـمثـيل العـرض ا

سرح. إلى خارج ا
ــؤلف قـراءة مــثل هـذه ولـو أعــاد الـزمــيل ا
الكـوميـديات لـوقع بالـتأكـيد عـلى تصـميم
ــواقـف عــنــد مــولـــيــيــر بل وأعـــاد كــتــابــة ا
ـيـا مـســرحـيـته عــلى األسس الـعــلـمـيــة عـا
واهـتم بالـنص قبل االهـتمـام بنـبوءة تـمثيل
العرض خلمس سنوات  –كما قرأت ألحد

النقاد.

بـداية أقـول سـعدت بـامـتالء الصـالة رغم
ــــســـتــــوى الـــفـــكــــرى الـــبــــســـيط إقــــرارى بـــا
والتلقائى لهـذه اجلماهير. اجلماهير أتت

ـكشـوفة والـسوقـية اخلارجـة.. اجلنـسيـة ا
الـــرخــــيــــصـــة. لــــكن ذلـك ال يـــدل إال عــــلى
االنحدار األخالقى وعلى أنـاس يقهقهون
أمام ألفاظ احلشيش والباجنو هو عصر
ـــوبــــقـــات عـــلى ــــوبـــقـــات أو زمن نــــشـــر ا ا
ـسرح ـطلـوب من ا الشـبـاب والشـابـات.. ا
تــوجـيــهــهم إلى مــسـتــقــبل الـعــمل واحــتـرام

صر. اآلخرين.. احتراما 
طّ) والــتى عــرّفـهــا نـحــتًـا رابــعــا: لـفــظـة (ا
ــــســــرح الــــفــــرنــــسـى فى الــــكالســــيــــكــــيــــة ا
Longer, Lon- الفرنسية اجلديدة بلفظته
 .gitudeالــدرامــا تــعــنى إبــراز األشــيــاء من
ــــثــــلــــ واقـع احلــــدث وحــــده وبـــــحــــوار 
يتـضـمن منـولـوجـات وديالـوجـات وحوارات
مــســرحـيــة. وال حــيــاة لـلــدرامــا بـغــيــر هـذه
الـــوظـــيـــفـــة. وأتـــســــاءل وفى احـــتـــرام بـــالغ
لـــــلــــعــــامــــلــــ فـى الــــعــــرض.. هل إضــــافــــة
خــصــائص (الـتــخــنث) لــلـشــخــصـيــة يــبـعث
اذا تـنقلب شخصية رجل على االحترام?و
شـاب أجاد فى اجلـزء األول أداءً وتمـثيال
إلى شــخـصــيـة نــسـائــيــة مـســتـعــارة? ومـاذا
أفــاد الــنـص أو الــعــرض من هـــذا الــتــغــيــرّ
ـــفــاجئ. الـــقـــصــة الـــتى اســتـــنــد عـــلــيـــهــا ا
لـلتخفى غيـر مبررة وضعـيفة وخارجة عن

منطق العقل البشرى.
خـامـسـا: أسـفى عـلى ضـيـاع فـكـرة جـمـيـلة
ومــعـاصــرة حتـمل حـقًــا مـشـروعــا لـغـالــبـيـة
هى فقراء شعبنا. ضياع فى اجلزء األول
ومحـاولـة إنـقاذ جـاءت مـتـأخـرة فى اجلزء
الــــثــــانى ضــــاعت هـى األخــــرى أو كـــادت
ـط والــــتــــطـــــويل غـــــيــــر الــــدرامـى عــــلى بــــا

اإلطالق.

وحـتى إذا لم يـكن قـرار إزالـة اجلـزيـرة قد
سـرحية هى طرد صـدر بعد فإن عـقدة ا
ــشــكــلــة فى الــســكــان  –ولــو الحــقــا. إذن ا
مـضــمـونــهــا وقـيــمـتــهـا الــرائــعـة هى مــنـاط
ـــنـــوط بـــاخملــرج الـــقـــوْل وهى الـــرســـالــة ا

سرح. مثل نقلها عبر خشبة ا وا
ثـــانــــيـــا: جــــاءت غـــالــــبـــيـــة الــــشـــخــــصـــيـــات
ــعــنى ــطــيــة  ــســاعــدة شــخـــصــيــات  ا
تــركـيــز اإلخـراج عــلى اســتـدرار الــضـحك
حــتى ولـو كــان بــالـســخــريــة من شـخــصــيـة
ـا ال يـليق اجـتـمـاعـيا وإنـسـانـيا. (الـقـزم) 
ؤلف – وأسأل جـناحىْ العمل  –اخملرج وا
مـاذا لـو حـذفـا هـذه الـشـخـصـيـة وغـيـرها
كـــثـــيــرون من الـــعـــمل? لن يـــحـــدث خــلل أو
اذا? ألنها شـخصيات مُتخَّلفة اضطراب 
ومجلوبـة على الدراما وال تُسهم بأى دور

فى تطورها.
ـســرح عـمــيـد ثــالـثًــا: األلــفـاظ الــنـابــيــة وا
ـــكـــارم األخـالق كـــمـــا عـــرفـــنـــاه من قـــد
الــزمــان. وال أعــرف تـمــامــا إن كــان الـنص
قـد احتـوى هذه الـتعـبيـرات السيـئة أم هى
. مالحـــظــة تــمس اآلن ــمـــثــلــ مـن عــمل ا
رئـيس البيت الفنى لـلمسرح ليـضع الكلمة
احملــــتــــرمــــة داخـل مــــســــارحه وبــــخــــاصــــة
ـسـرح الـكـومـيـدى. لـيـست الـكـومـيـديا أن ا
سـرحية مـا نسمعه ننشـر ب اجلمـاهير ا
أسـفًا فـى الـشـوارع واألزقة. ولـيـس شـباك
التذاكر بآالف اجلـنيهات دليال على جناح
سرح. نحن فى مـسرح الدولة.. والدولة ا
حتــافظ عــلى الــقـــيم والــتــربــيــة احلــســنــة.
صحيح أن جماهـير العرض التى حضرتُه
بـــاألمس كـــانـت ســـعـــيـــدة حـــتى بـــالـــنـــكـــات

الــكــومــيـديــا هى الــدرامــا الـضــاحــكـة –
بـالـيـونــانـيـة والالتـيـنـيــة والـتى تـسـتـهـدف
بــــالــــضــــرورة فى أحــــداثـــهــــا اإلنــــســـان +
ـــــــيــــــــزاته عـالقـــــــاتـه + تـــــــصــــــــرفـــــــاتـه و
االجــتـمـاعــيـة والــتـاريــخـيـة. وهى  –عــبـر
هــذه اخلــصــائص ووحــدهـا  –تــقــود إلى
الـضحك وتُولّـد اإلضحاك. وحـتى زمننا
هـذا ورغم كـثـرة أبحـاث الـكـومـيـديـا فلم
يُــســـتــقــر بـــعــد عــلـى مــقــيـــاس مــحــدد أو
مـــــعـــــيــــــار ثـــــابت إليــــــجـــــابـــــيــــــة الـــــدرامـــــا
ـا الـكـومــيـديــة. حتـمل الــكـومــيـديـا  –طــا
أنـها أحد فـرعى الدراما عـند أرسطو –
عنـاصـر الـدراما لـكن فى اخـتالف كـبـير
عن التـراجيـديـا. فأحـداثهـا مـنتـزعة من
أحـداث أيام األسـبوع الـعاديـة ومُنـتشـلة
من تــــصـــرفــــات الـــنــــاس الـــعــــاديـــ ومن
مـشـكالتـهم احلـيـاتــيـة (كـمـشـكـلـة جـزيـرة
الـدهب) كـمــا أن لـغـتــهـا عـاديــة وقـريـبـة
إلى أحـاديث وحــوار الـشـخـصـيـات وهـو
احلوار الـذى أبرزه عـرض مسـرحيـة (يا
دنــيــا يــا حـرامى). فـى الـكــومــيـديــا يــنـبع
الـتـأثـيـر من الـضـحـك والـفـكـاهـة نـتـيـجـة
ــــــواقـف + الـــــســــــخــــــريــــــة من تــــــعـــــريــــــة ا
شــخـــصـــيــات تـــســتـــحق الـــســخـــريــة + أو
اإلفــــصـــــاح عـن شىء مـــــجـــــهـــــول وغـــــيــــر
مـعـروف أو مـعـروف لـلـجـمـهور فـى ح

تـبقى الشخصـية أمام اجلماهـير نفسها
ــة أو عـارفــة بـاألمـر نــفـسه. ثم غــيـر عـا
ــعـــرفــة أو الـــعــلـم بــالـــشىء أو حــتى إن ا
بــاحلـدس يـســاعـد عــلى الـبــنـاء الـدرامى
ــعــنـى أن الــعــنــاصــر أو لــلــكــومــيـــديــا.. 
عالقــات الـشـخـصـيـات جتىء بـإيـقـاعـات
ُشاهد تـقوده إلى الضحك مـعينة عـند ا
خالل مـا يـكتـشـفه بـنفـسه ووفق عـقـلـيته
نطق األحداث وتبعًا لتفكيره وقياسه 
وال مــــنــــطـــــقــــيــــتــــهـــــا أيــــضــــا. لــــكـن تــــظل
الـشــخـصـيــة الـكـومــيـديـة وسط الــتـكـوين
الـفنى  –دائمـا وأبدًا  –مـرتبـطة ارتـباطا
أعــمى ومـــطــلــقـــا بــظــروف ســـوء الــفــهم
عقول وتتابع األخطاء والـتمسك بغير ا
ثم الـــــوقـــــوع فـى احملـــــظـــــور وبـــــالـــــلـــــبس
والـضــبـابـيـة حلـظـة إثـر حلـظـة من أجل
ـشـاهـدين وربط أحـاسـيـسهم إضحـاك ا

سرحى الضاحك. بالعرض ا
واقف) دراما نـظيفة ثم هـناك (كوميـديا ا
الـصـنـعــة تـنـبع عن صـنـعــة درامـيـة مُـتـقـنـة
تــسـتــهــدف تــأثــيـرا فــنــيــا مُـقــنــعًــا فى غــيـر
تـــبــــســـيط أو انـــحــــدار بـــفن الـــكــــومـــيـــديـــا.
مـواقف دراميـة فى مـتنـاقضـات مقـصودة
ومـغــالـطــات طـريــفـة تــتـراكم فــوق بـعــضـهـا
ـــــصـــــاعب ـــــســـــبـــــبــــةًّ احلـــــرج وا بـــــعـــــضـــــا مُ
لــلـشـخـصــيـة الـكـومــيـديـة فال تــسـتـطـيع أن
جتــد لـهــا حالً أو خالصــا من الـتــحـلل من
ـــشــــكالت.. والــــنـــهــــايـــة أنــــنـــا مــــثل هــــذه ا
نــضــحك عـــلى مــواقــفـــهــا. تــقــوم بـــعــمــلــيــة
(اإلضـحـاك) شـخـصــيـات ال جتـد مـجـالـهـا
ـسـرحـيـات عـادة إال فـى فن الـكـومـيـديـا وا
الكوميديـة إذ تُبنى عناصر الضحك على
كـل مـــواقـــفـــهــــا عـــبـــر الــــشـــد واجلـــذب فى
ـوقف الـدرامى والـتـشدد فـيـمـا هـو غـير ا
مُـــجـــد أو الـــعـــكـس بـــالـــتـــســـيب فى األمـــور

اجلادة والهامة.
حــاول كـالــعـادة أن أُحـلل مــا بـ يـدىّ اآلن

فى مالحظات هامة.
أوال  – لم يـكن البـنـاء الـدرامى فى أحسن
أحـواله خـاصـة فى اجلـزء األول. لم أجد
الـفـكـرة فى الـفـصل. واسـتـبـدلـتْـهـا الـدراما
بــعــدد من األغــنــيــات ورقــصــات الــتــفــاؤل.

الفِكر مرة ثانية

ادى للعرض.. واجلماهير اإلطار ا

وسيقى األغانى وا

مثلون  ا

الديكور
زهراء فى كرسى هزاز 2007 –

زهراء فى أى حواء- 2003

رأة ا
كل إحساس طيب بالسكينة
كن إال أن يكون حلظيا ال 

رأة ا
األماكن كلها غدت بلون الثرثرات

بال بال بال        بال بال    
بال بال بال        بال بال 

قاهى واألسواق على أرصفة ا
كاتب فوق كراسى ا

غلقة داخل غرف االجتماعات ا
فى األعراس وحفالت الزواج

ا ملل ا كلل.. دو دو
Bla Bla     بال بال بال        بال بال
فى احلمامات.. صالونات األيروبيكس

أثناء مباريات كرة القدم
وماتشات التنس

ليس مهما أين.. ثرثرة
مسكوبة على األسطح أثناء نشر الغسيل

ثرثرة

آدب أثناء النزهات الشاردة صاعد وتزين ا تلون ا
بال بال بال        بال بال    
بال بال بال        بال بال  

إلفراغ الضغائن داخل صالونات التجميل
First class فى األعلى هناك داخل طائرة فرست كالس

فى عـرض احملـيـطـات.. كــلـمـات وكـلـمـات كـطـلــقـات الـكالشـيـنـكـوف
مقذوفة بال هوادة

لتأجيل أى إحساس بدوار البحر
فى القطارات.. على م السيارات وأثناء األسفار السرمدية

أثناء اخللوات
تعة والشبقية ألجل ا
ثرثرة.. ثرثرة.. ثرثرة

كل األفواه من عج الثرثرات..
رأة ا
تشرين

خانتنى شمس تشرين
فشرعت فى خلط الرمال باألسمنت

اجلو رائق
ورياح فجأة تهب
وأمطار تهطل

كل األشياء بداخلى تعطلت
كل األنفاس انحبست

ستقلة. قرر تمويلها للفرقة ا سرحية ا > صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. حس اجلندى يعلن خالل أيام أسماء العروض ا
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ــؤدين يـتـمـنــون اجـتـذاب اجلـمـاهــيـر فالبـد أن يـكـون > ألن ا
لـدينـا هدفان أسـاسيـان: أن نثيـر فضـول الناس وشـغفهم وأن

شاهدته. نحهم تأكيداً بأن ذلك شىء آمن حتى يتوقفوا 

سرحي جريدة كل ا
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وال جدوى من أية إعادة
حينها أدركت

واجهات مضيعة للوقت بأن ا
عندما ينعلن اخلريف عنوانا لكل الفصول

رماد.. فى رماد
ال شىء أعمق من اجللد

رأة ا
متاهة.. متاهة.. متاهة

تاهة مهتديا إلى مخرجها الوحيد ثيديوس قهر جدران ا
بفضل معونة أريان 

أريان ابنة قاضى جهنم مينوس
مدت يد العون إلى ثيديوس

بعد أن تمكن من إرداء مينوتور صريعا
تبقى ثور سخ نصف إنسان ونصفه ا مينوتور ا

لقى مصرعه على يد ثيديوس
ثيديوس األسطورى مؤسس أثينا

الذى أردى مينوتور قتيال
لكى تصير بطال ال مناص لك من أن تردى غيرك صريعا

ليس مهما
 من
أين
متى
وكيف

أن تقتل هو األهم
أن تفتك بأناس عزل جملرد أنهم عزل وغير قادرين

على الدفاع عن كيانهم
عزل وال مناص من أن يكونوا عزال لنتمكن منهم بيسر وسهولة

ارسون احلب شون يقتاتون و عزال كانوا ينطقون 
من اجلائز أنهم كانوا يحلمون أيضا
تاهة سوى أن تقتل ال مخرج من ا

ليس مهما كيف ولكن القتل هو البوابة
هانة كم سيكون مدهشا لو دفعنا بهم إلى أقصى درجات ا

.. االنتحار.. العهر..
قد يركنون آنذاك للموت البطىء ولوحدهم 

.. سيان بطل ذاك الذى أردى غيره بال رحمة أو بال سبب
بطل مرادف قاتل
قاتل مرادف سفاك

لتسفك دم غيرك بسرعة ال مناص لك من الغدر
غدر مرادف دهاء
دهاء مرادف نفاق
نفاق مرادف ج

ج مرادف خيانة
خيانة مرادف انحطاط

بهتان.. دناءة.. بال ذرة إحساس بأية كرامة
أى: قسوة

اذا ال تشبع القسوة نهمها
إال من جثث العزل?

ألنهم عزل
ال مناص لك حتى تصير بطال من مجابهة بطش أبطال آخرين

أقل من بطولتك لكى تفوق القدر بطولة
عانا ع ة: انظر إلى تلك الثريا.. تلك األشد 

ع: جنمة الراعى
ع ة: النجمة التى أطلق عليها اإلغريق جنمة أفروديت

ع: تــلك الـتى تـنــذر الـرعـاة بــحـلـول اإلظالم حــتى يـســرعـوا بـإدخـال
قطعانهم إلى احلظائر خوفا عليها من ذئاب الليل

وقت ميت 
غرب» تأليف : فاطمة الزهراء الصغير «ا
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ـتـفرجـ نحـتـاج أن نتـشـبث به حتى ـجـرد أن نسـتـجمع انـتـباه ا  <
نـهـاية الـعـرض ولذلك فـالـشكل الـكـلى للـعـرض وكيف يـتم بـناؤه فى

إطار التوتر الدرامى هى أمور مهمة جدا.
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ركز الثقافى اجملرى فى ا

أسطورة أوديب مرة أخرى

عـــلـى الـــعــــرش يـــخــــبـــرنــــا تـــريــــســـيــــاس بـــأن
ديـنـة وأنه قادم ال الـطـاعون عـلى أشـراف ا

محالة .
العرض فى أحـداثه بسيـطة وال تعـقيد فـيها
 فـــالـــثــــقل الـــدرامـى هـــنـــا يــــقع عـــلـى عـــاتق
الــــشـــخــــصــــيـــة الــــرئــــيـــســــة بــــالـــعــــرض وهى
(الـسـفـيـنـكس) ألنـهــا لم تـعـد بـعـد الـهـولـة أو
ــــفـــــتــــرس فـــــقط  بـل اتــــخــــذت احلــــيـــــوان ا
ـلكة (الـسفيـنكس) هـنا الـبعـد األمومى من ا
جـوكاستـا والتى قـامت هى نفـسها بـتجـسيد
ـمثـلـة (شيـماء هذه الـهولـة . ومن ثم كـانت ا
عبـاس) والـتى جسـدت دور الـسـفيـنـكس قد
لكة شاعر االنسانية التى الزمت ا أبرزت ا
جوكـاستـا كـأم وكأنـثى أيضـا  فـنرى أنـفاس
ــتــقــطــعــة الــتى ال تــلــبث أن تــمـزج ـمــثــلــة ا ا
فقـودة أيضا فـقودة بأمـومتهـا ا إنسـانيتـها ا
ـرأة عــانت من فـقــدان لـذة الــغـريـزة فــهـذه ا
ـــدة ســتـــة عــشـــر عــامــا بـــســبب اجلــنـــســيــة 
ــلك اليـــوس والــتى الــنــبـــوءة الــتى عـــلــمــهـــا ا
بــسـبــبـهــا خـشى أن يــولـده ابن يــلـقى بــحـتـفه
عــــلى يـــــديه  وهــــو الـــــســــبب أيـــــضــــا فى أن
تـخـلص من ابـنه وهـو حـديث الـوالدة  ولكن
فزع الذى أفزع كل زائريها لم جزء الهولة ا
يـكن واضـحـا  فـجالل الـسـفـيـنـكس هـنـا قد
اختبـأ أكثر وراء الـقناع األنـثوى جلوكـاستا 
ـعــاصـرة لــلـنص ولــقــد جـعــلت تـلـك الـرؤيــة ا
ســبـبـا فى دخـول بـعـض االنـتـقـادات من قـبل
ـمثل (عـمرو احملـمدى) مـثلـ أنفـسهـم فا ا
والـذى قدم أوديب ينـتقد اخـتياره ألداء هذا
ــفــروض أن أوديب هــو فــتى الــدور  فــمن ا
يـبـلغ من الـعــمـر سـتـة عـشـر عـامـا  فـيـنـتـقـد
ـمثل على بـنيـته كإنـسان وبنـية هـذا البطل ا

التراجيدى القد .
وكـما قـدم الـعرض بـرؤيـة إخراجـيـة بسـيـطة
كــانت الــبــســاطــة أيـضــا هى ســمــة الــديــكـور
البـس أيـــضـــا  فــــانـــطـالقـــا من اعــــتـــبـــار وا
الـسـفـيـنـكس عـلـى أنـهـا الـعـنـكـبـوت اخلـرافى
الــذى يــقــتــنص ضــحــايــاه بــشــبــكــة قــضــايــاه
يتـافيزيقـية اعتبـر مصمم الديـكور (أحمد ا
مـحـمـود) أن الـعـرين أو الـكـهف الـذى تمـكث
فـيه السـفـيـنـكس كشـبـكـة الـعنـكـبـوت وضعت
ـــســــرح وكـــأنــــهـــا رمـــز ابــــتـــلع فـى خـــلـــفــــيـــة ا
واســتــحــوذ عــلى لب اخلــشــبـة كــلــهــا  ولــقـد
كانت إضـاءة العـرض التى صـممـها (أشرف
ـشـاهد مـسـاعـدة على فتـحى)   فى بـعض ا
ــــشــــهــــد نـــفــــسـه  فــــكــــنــــا نـــرى ابــــراز روح ا
اإلضــــاءة وكـــأنــــهـــا شـىء حى  تـــمــــد الـــروح
الـدرامية للمشـهد ببعد شـعورى فعلى سبيل
ثـال مشـهد اعـتراف جـوكاسـتا لـتريـسياس ا
ـشهد بأن ولدهـا مازال حـيا فنـجد إضاءة ا
ـتفرج بنـوع من اخلصوبة خـضراء أشعرت ا
األمــومـيــة الـتى تــفـيـض حـتى بــعـد افــتـراض

زيف . موت ابنها ا
ـالبس فــكــانـت كــلــهــا ســـوداء يــعــلــوهــا أمــا ا
بعض االكسسوارات البسيطة التى وضعتها
(ديـنـا سـلـيـمـان) والـتى سـاعـدت فـى حتـديد
ــثـال مـاهــيــة كل شـخــصـيــة  فـعــلى ســبـيل ا
جنــد (أوديـب) يــرتــدى تــاجــاً بـــســيــطــاً عــلى
رأسه وحــــزامـــــا حــــول وســــطـه فــــقط  أمــــا
ـلــكــة فـيــكـفى تــاجــهـا فى الــبـدايــة  وفـروة ا

األسد بعد ذلك للسفينكس .
وقــد كــان مــشــهــد الـنــهــايــة عــبــارة عـن رؤيـة
ـا سـيـحـدث بـعـد ذلك  فـهـا نـحن تـعـبـيـريـة 
نـرى القطط مرة أخـرى تتناهش بـعد تتويج
أوديب وأن حدث تتـويج (أوديب) على طيبة
ليس هو النهـاية لهذه األحداث  ولكن على
األقل هـــو نـــهــايـــة (الـــســـفـــيـــنـــكس) لـــهـــوبــاى
مـيـكــلـوش  فـهى داللــة تـصـور الــصـورة بـعـد

ذلك  فمازال (النهش) مستمراً .

وأم أوديب بشـخـصيـة (السـفـينـكس) فـكانت
(جـــوكــاســـتــا) بـــالــنص مـــلــكـــة صــبـــاحــا وفى
ـســاء تـذهب لــعـرين الــسـفــيـنــكس وتـرتـدى ا
مالبـسها الرثة حـتى جتتذب الغـرباء وتنتقم
من قاتل اليوس اجملـهول . ولقد قدم النص
اخملرج شـريف حمدى عـلى مسـرح الهـناجر
لـلفـنـون بـرؤيـة عـصـريـة بـسـيـطـة تـكـاد تـكون
غالفــاً لـلـنص أبـرز بــبـسـاطـتـه جـوهـر الـنص
اإلنـــــســــانـى فــــالـــــعــــرض يـــــبــــدأ ونـــــحن نــــرى
مـــجـــمـــوعـــة من الـــشـــبـــاب هـم أفـــراد فـــرقــة
مسـرحية  يـتذمرون ألنـهم بدأوا مـشهدا ال
ــــاهــــيــــته فــــهم يــــجــــســـدون قــــطط يـــدرون 
ـدير تـتـنابـش مع بـعضـهـا الـبـعض  فـيـعـلن ا
عن رغبـته فى تـمـثـيل قصـة (أوديب) فـيـبدأ
بــســرد هــذه الــقــصـــة كــتــمــهــيـــد لــلــمــشــاهــد
بـأحداث هـذه القـصة ومـا سيـحدث أمـامهم
سرح  ثم تبدأ أحداث النص على خشبـة ا
ــلـــكـــة جــوكـــاســتـــا لــرداء األصــلـى بــارتـــداء ا
السـفيـنكس حـتى تسـتقـطب غربـاء لالنتـقام
من مقـتل اليوس  ولـكن مزج (الـسفـينكس)
ـلـكـة زاد من اجلـانب اإلنـسانى بـشـخـصيـة ا
لـلسفيـنكس  فها نـحن نرى أن مشاعر األم
داخل رداء الـسـفيـنـكس تؤمن بـأن ولـدها لم
ـت بــعـــد وأنه الزال حـــيـــا يــرزق  فـــتـــكــون
ــــثــــابــــة الـــــدافع ألفــــعــــال ــــشــــاعـــــر  هــــذه ا
الــســفــيــنــكس الــتـى تــبــقى أوديب عــلى قــيــد
احلــيــاة وبـدال من أن تــقـتــله تــقـتل نــفـســهـا 
فــحــيـنــمـا يــصل أوديب تــثـيــر شـكــوكه- الـتى
يـثيـرها مـنذ أن وطـأت قدمـيه أرض طيـبة-
نــفس جــوكـاســتــا والـســفــيـنــكس ســويــا حـتى
تــــتــــأكــــد من بــــنــــوة أوديب وأنه هــــو الــــوريث
الـشـرعى لـلـعـرش  لـكن الـدوافـع اإلنـسـانـية
دائــــمـــا مــــا حتــــجـــبــــهـــا الــــعـــقــــبـــات فــــيـــرسل
تريـسياس أوديب الى الـينـبوع ديرس ويـخير
ــلـكــة بــ مـوت ابــنـهــا ومـوت الــســفـيــنـكس ا
فـتـختـار مـوت الـسـفـيـنـكس عـلى الـفـور حتى
ا بـحثت عنه وعاشت يـعيش أملهـا الذى طا
له  ولـكن خــطـيــئـة أوديـب هـنــا لم تـكــتـمل 
فـهو يحـقق نصف الـنبـوءة تقـريبـا فال يتزوج
األم  عــــــلى األقـل حــــــتى نــــــهــــــايــــــة احلـــــدث
ـنع وجــود بـعض ــسـرحى  لــكن هــذا لم  ا
الـتـلـمــيـحـات الـتى أبـداهـا أوديب جلـوكـاسـتـا
وجلـمــالـهـا األخـاذ وهـو كـخــيط يـسـتـكـمل به
ــتـــفـــرج بـــاقى األحـــداث ولـــكـن فى نـــهـــايــة ا
العـرض تـرفض جوكـاسـتـا بأن تـخـبر أوديب
بــحـقـيـقـتــهـا وتـفـضل الـكــتـمـان  كـمـا تـرفض
طــلب أوديب بــالـزواج مــنـهــا حـتى ال تــرتـكب
ـكـتـوبـة عـلى ـة أخـرى  ولــكن الـلـعـنـة ا جـر
طــيـبــة ال مــفـر مــنـهــا فـلــحـظــة تــتـويج أوديب

(أوديـب) أســـطـــورة تـــنــاولـــتـــهـــا الـــعـــديـــد من
ــــــعــــــاجلـــــــة مــــــا بــــــ الـــــــدرامــــــيــــــة الـــــــرؤى ا
واألسطـورية والـتحـليالت الـنفـسيـة حديـثا 
فمن مـنا لم يـسمع بـعد عن عـقدة (أوديب )
الــتى أفــصح عـنــهــا فـرويــد ضــمن حتــلـيالته
النـفسـيـة كتـحلـيل ذى أقـدام راسخـة  ولكن
ما هى قـصـة أوديب فى األسـاس كى تتـعدد
فـيهـا كل هـذه الـرؤى اخملتـلـفـة فيـمـا بـينـهـما
ـوضوع فى بعض فى الـطريقـة واألسلوب وا
ـة األحــيـان  فــاألسـطــورة الـيــونـانــيـة الــقـد
حتـدثـنـا عن مـلك يـدعى (اليوس) رزقـه الله
بـطـفـل عـلم من اآللـهــة أنه سـوف يــقـتـله فى
يــوم من األيــام وسـوف يــتــزوج األم  وخــوفـا
من حتـقيق هـذه الـنبـوءة يـرسله بـاخلدم إلى
الـــعـــراء حــــتى يـــلــــقى حـــتــــفه  ولـــكــــنه عـــلى
الـعـكس من ذلك يأخـذه أحـد اخلدم لـيـربيه
مـلك بالد أخــرى تـدعى كـورنــثه  مـلك قـدر
له أن يــكــون عـقــيــمـا  فــيــهـتـم بـهــذا الــطـفل
ة فيهرب من حتى يكبر ويعى النبوءة القد
أسـرته الـتـى قـدرت له الـنـبـوءة بـتـشـريـدها 
ولـــكــنـه ال يـــعــلـم أن هـــروبه هـــذا مـــا هــو إال
عودة لتحقـيق ما قدر له  فيهرب من بلدته
الـتى تـربى فـيـهـا الـى بـلـد أخـرى يـبـعـد فـيـها
عن أســرته حــتى ال تــتــحــقق الــنــبــوءة  وهـو
فى طـريــقه يــقـابل مــجـمــوعـة من احملــاربـ
فـيقـتلـهم هم وملـكهم  ولـكنه ال يـعلم أن من
قتله هو أبوه احلـقيقى  ويقابل الهولة التى
اشتهرت بقتلها ألى شخص تقابله بألغازها
الــتى عـــصت عـــلى اجلـــمــيع فـــيـــحل لــغـــزهــا
وتــمـوت الــهـولــة ويـدخل طــيـبــة حـتى يــصـيـر
ملـكاً ويـنجب مـنهـا أبنـاء حتى يـنتـشر مرض
الطـاعون فى الـبالد ويخـبـرهم كبـير الـكهـنة
(تـريسياس) بـأن سبب انتشـار الطاعون هو
لك اليـوس السابق مقيم فى هذه أن قاتل ا
الــبــلـدة لــذلك انــتــشــر الــطـاعــون كــلــعــنـة من
اآللــهـــة عــلى هــذه الــبـــلــدة الــتى حتــوى هــذا
الـــقــاتـل  ومن ثم تـــدور مـــســـرحــيـــة (أوديب
مـلكا) لـسوفـوكلـيس حول بدايـة انتـشار هذا
الـطـاعـون وبـدايـة عمـلـيـة الـبـحث حـول قاتل
ـلك اليـوس شـيـئـا فـشـيـئـا تـتـكـشف الـنـبوءة ا
ا تعود له ا هرب مـنها أوديب قـد الـتى طا
اآلن فــهــا هــو يــعــلم بــأن من قــتــلـه كــان ابــيـا
احلــــــــقـــــــــيــــــــقـى وأن امــــــــرأتـه اآلن هـى أمه 
فـاقـتص من نـفـسه وفـقـأ عـيـنـيه بـيـده ونـفى
دينة وقتلت أمه نفسها خنقا . نفسه من ا
هـذه الـرؤى التـى تنـاولت (أوديب) كـلـها رؤى
عـبرت عن فـترات مـا بأيـديولـوجيتـها  ومن
ضمون ثم فهى اختـلفت  فيـما بيـنهمـا فى ا
ــنــشــود . فــهــا نــحن بــصـدد وفـى اجلــوهـر ا
ـــأســـاوى  رؤيـــة جـــديــــدة لـــنـــفس احلـــدث ا
فـــــنص (ســـــفـــــيـــــنـــــكس) هـــــو رؤيـــــة جـــــديــــدة
ألســـــطــــورة أوديب  ومـن مــــتــــنــــاول جــــديــــد
أيضا فنص (سفـينكس) من تأليف هو باى
مــــيـــكــــلـــوش  1918وهــــو أحـــد أبــــرز كـــتـــاب
عـاصـرين فى جمـهوريـة هـنغـاريا . سـرح ا ا
وهـــو كـــاتب بـــرع فى كـــتــابـــة الـــتــراجـــيـــديــا .
سـرحيـة التى قـدمها عن فـكشـفت أعمـاله ا
ـــواضـــيع مـــســـعـى "مـــيـــكـــلــــوش" لـــتـــجـــديــــد ا
ــة كـمــا تــكـشـف نـزوعه الــتــراجـيــديــة الـقــد
لتغيير بنـية وشكل مسرحية الفصل الواحد
. فــأعـمــاله الـكالســيـكــيـة أعــاد فـيــهـا كــتـابـة
ـية  _وهـو مـا يـتضح ـسـرحـيـات الـعـا أبرز ا
لـنا هنـا فى نص (سفـينكس)  _ولكن بـرؤية
مـعـاصـرة جــديـدة صـور فـيـهـا الـكـاتب بـعـمق
مــعـانــاة اإلنـســان وصــراعـات اخلــيـر والــشـر
من منظار إنـسانى . وألن (السفينكس) هى
مــفـتــاح نص (مـيــكـلــوش) كـان لــوظـيــفـة هـذه
الهولـة السبـيل للـكاتب حتى يـنسج نصه فى
اطـار مـختـلف عن اإلطـار اإلغريـقى الـقد
فـنـحن نـعـلم أن الـسـفـيـنـكس كانـت تقـابل كل
ــثــابـة غــريب ودخــيـل عــلى طــيــبــة فــكـانـت 
جــهـاز هــام جــدا من أجــهــزة الـدولــة  نــوعـا
من الــرقــابــة الـــســلــطــويــة عــلـى كل الــغــربــاء

تخـضع كل من يبـلغ طيبـة لوابل من األسـئلة
ـــــعــــقـــــدة  فــــكـــــانت تـــــوقع بـــــكل الـــــغــــربــــاء ا
ــشــبــوهـ ســيــاســيــا بـغــيــة تــأمــ سالمـة ا
اجملـــــمــــوع ولـــــكـن إن كـــــانت هـــــذه وظـــــيـــــفــــة
ـاذا فـشــلت فى مـهــمـتـهـا الــسـفـيــنـكس تــرى 
عـــنـــد وصــــول أوديب . لـــقــــد كـــان هـــذا هـــو
مدخل الـكـاتب كى ينـسج مـشاعـر جـوكاسـتا
اإلنـــــســــان داخـل ضــــفـــــائــــر الـــــســـــفــــيـــــنــــكس
بـوحشيـتهـا وذكائهـا احلاد . فالـهولـة تسقط
بنفسها إلى الهاوية بعد لقائها بأوديب على
الرغم من الـشـكـوك الـتى أثيـرت حـوله مـنذ
أن وضع قــدمه الــعـرجــاء فى مــديــنـة طــيــبـة
لك ديـنة بعد اغتيال ا خصوصا أنه دخل ا
مــبـاشـرة ومـر عـلى نــفس طـريق دلـفى الـذى
ـــلك اليــــوس الـــســــابق قـــبـل فـــتـــرة اتـــخــــذه ا
وجـيزة ولقى حتـفه فيه عند مـفترق الطريق
عــلى يـد قــاتل مـجـهــول وأوديب شـاب أعـرج
الــقــدمـــ وبــنــفس عـــمــر الــوريـث الــشــرعى
للعرش الذى اخـتفى وثقب كعب قدميه بعد
فــــتــــرة يــــســــيــــرة من والدته . كــــمــــا كــــشــــفت
مناقشته مع الـسفينكس أنه هرب من نبوئه
أن يــــصـــــبح قـــــاتل والـــــده  وأنه يـــــهــــرب من
شــائــعــة تــقــول إن أبــاه هـو لــيـس األب الـذى
يــظــنـه . وكــانت هــذه الـــنــبــوءة مـــعــروفــة فى
ـــلك اليــوس طــيـــبـــة أيــضـــا حــيـــنــمـــا أرسل ا
ألبولو فينبءه األخير بأنه سيموت بيد ابنه
. كـــانت كل هــذه األســـبــاب الــســـابــقــة دالئل
قوية وكـافيـة لكى تقـتل السفـينكس أوديب 
ولــــكـن مــــا يــــحــــدث عــــكس ذلك  فــــتــــمــــوت
الـسـفـيـنـكس ويـتــوج هـذا الـغـريب مـلـكـا عـلى
ــــؤلف هـــنـــا فى مـــزج طـــيـــبـــة . فـــكـــان دور ا
ــلك اليـوس شــخـصــيـة (جــوكـاســتــا) زوجـة ا

 تعددت
الرؤى
وتنوعت
األساليب
وتبقى
«عقدة
أوديب»

تحركة الضخمة باستخدام كن أن تزيد من قيمة طراز الرسـوم ا > فـى مسرح الشارع 
بتـكر للمـؤثرات الصـوتية بحـيث نستـطيع أن نضـفى على العرض نـوع من التوظـيف ا
الـذى نقدمه نـوعا من سمـات التحريك فى الـبنيـة والتركيب كـبعد إضـافى يضيف قوة

إلى الصورة التى يخلقها.

سرح ألعضاء القصر. سرحى جمال ياقوت مدير قصر ثقافة التذوق باإلسكندرية انتهى من وضع برنامج للورش التدريبية فى ا > اخملرج ا

سرحي جريدة كل ا
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ع ة: هناك أسطورة بليغة من وراء تسميتها بأفروديت
ع: أحب سماعها

ع ة: كانت أفـروديت امـرأة فاتـنة ومـهووسـة بأن تـصعـد إلى السـماء
. فـشـاء الـقـدر أن يجـمـعـها لتـسـتـمـتع برؤيـة األرض من أعـلى عـلـي
الكـ نـزال إلى األرض لـوقت قـصيـر بـغـيـة اسـتكـشـاف جـمـالـها.
لــكن اآللــهــة فى األعـلـى لم تــسـمـح لـهــمــا بــذلك إال بـعــد أن الــتــزمـا
أمـامـهـا بـعـدم اقـتـراف اخلـطــايـا الـثالث: مـعـاشـرة الـنـسـاء مـعـاقـرة
ـسـالة اخلـمر وسـفك الـدمـاء. الـتـزمـا بـذلك وفى اعـتـقـادهـمـا أن ا
سـتـكـون فى غــايـة الـبـسـاطـة. وهـمـا يـتـحـدثـان مع أفـروديت أدركت
هـذه األخـيـرة بـأنـهـمـا سـبـيـلـهـا األمـثل لـتـحـويل حـلـمـهـا إلى حـقـيـقة.
فـقـررت أن تـفـعـل أى شىء نـظـيـر حـصـولـهـا عـلى الـتـعـويـذة الـسـريـة
ـة. وكـيف ألحد الـتى بـها سـتـعانق الـسـماء ثم تـعـود إلى األرض سا
أن يـقاوم إغـراء إلهة احلب مالكـا كان أم إنـسانـا?.. بعد قـضائـهما
لـلـيـلــة مـاجـنـة فـكـرا فى نــسـيـان مـا حـصل فـلـم يـجـدا غـيـر اخلـمـر
دواء. فـارتكـبا مـن حيث ال يـدريان خـطـيئـتهـمـا الثـانيـة. وبـينـما هـما
ــر بـالـقــرب مـنـهـمــا وخـشـيــة افـتـضـاح يـعـاقـران اخلــمـر إذا بـراع 
أمــرهـمــا قــررا قـتــله. فـوقــعــا فى اخلـطــيـئــة الــثـالــثـة ونــاال اجلـزاء

بالبقاء األبدى على األرض.
أمـا مــا كـان من أمــر أفـروديت وبــعـد صـعــودهـا إلى الــسـمــاء فـقـد
نــســيـت فى غــمـــرة انــتـــشــائــهـــا بــجـــمــال األرض من عل الـــتــركـــيــبــة
السحرية التى ستـعيدها مرة أخرى إلى العالم السفلى فانتهى بها
األمر مـحنطة ب الـنجوم. وتلك الـنجمة هنـاك ليست سوى امرأة

قادها حلمها إلى ما وراء احلدود.
ألم.. ألم .. ألم..
العادة الشهرية ألم
افتضاض البكارة ألم

والدة طفل ألم
سن اليأس ألم

ألم وألم
الشيخوخة ألم
وألم أكبر الندم

اللحد ألم
وت ألم ا

ألم.. ألم .. ألم..
ال جدوى من أى تأوه أو مطالبة

ال جدوى من الشكوى
ما من مجيب

رأة ا
ما أقسى أن نحاسب
على ما جبلنا عليه
على أن نكون نساء
امرأة.. امرأة.. امرأة
قدورها الرفض ليس 

احللم
.........
النهاية

مالحــظـة: -    يــنــبــغى تــســجـيل أحــداث الــشــريط األخــيــر خلـروج
دخل القـاعة والشـارع العمومى ؤدية من الـقاعة لـيلة العـرض  ا
الــذى تــقع فــيه حــتى يــتــمــاشى كل عــرض مع الــصــالــة الــتى يــقـدم

عليها.
ـنعـطف ينبـغى تصـويرها ؤدية إلى ا -   اللـقطة الـتى تصل فـيهـا ا
من أعـلى واعـتــمـادا عـلى الـزوم حـيـث نـراهـا تـنـعــطف ثم تـخـتـفى

بالتدريج إلى أن تغيب عن النظر.
   عنـد اليـم قـليال امـرأة وحيـدة بقـميص نـوم أبيض جتـلس عند
قـدمة وقد ضمت ركبـتيها عـند صدرها.. شعـرها مشعث وعلى ا
وجـهـها مـسـاحـيق فاقـعـة. بـبطء تتـأرجح بـظـهرهـا من اخلـلف نـحو

األمام فى إيقاع تصاعدى.
ـا يـسـتـعـمل لـالسـتـحـمـام- مـوضـوع  فى الـوسط بـانـيـو أبـيض  –
بــشـكل عــمـودى. وفى اخلـلــفـيـة شــاشـة بـيــضـاء تـعــكس صـورة هـذا
الــبـانـيـو وكـأنــهـا مـرآة. هـنـاك قــعـدة مـرحـاض (تـوالــيت) بـيـضـاء فى
الـيـسـار يـقـابـلـهـا حـوض أسـمـاك (أكـواريـوم) عـلى طـاولـة وبـداخـله

سمكة حية.
 أصوات خارجية مبـهمة تتصاعـد بعنف حتى تصم اآلذان.. تمزق

شهد بإطالقها لصرخة عنيفة.. يعقبها سكون شامل رأة ا ا
 صمت عميق
 موسيقى

بخـطى واسعة تتـجه صوب البانيـو وتفتح الصـنبور ثم جتلس على
التواليت وكأنها فى حالة تغوط.

ـاء منـهـمرا ونـلـمح فى الـشاشـة صورة يـتنـاهى إلى الـسمع صـوت ا

تلئ البانيو وهو 
سكون عميق
 تئن وتعتصر

بعد مجهود عنيف بذلته تتوقف
  تتحسس بيدها تـقاسيم وجهها قبل أن تمتد بعنف مفاجئ نحو
جيدها.. تنتزع الـقالدة من حول عنقها وبقوة تلقى  بحباتها على

األرض. سكون..
بـسـرعـة تـنــهض وتـرنـو نـحــو الـفـضـاء.. تــشـعـر بـاخـتــنـاق وبـخـطى
سـريعة تـتقـدم صوب األمام مـحدقـة النظـر فى اجلمـهور اجلالس

عبر زجاجة األكواريوم
 على الشاشة صورة البانيو وقد امتأل عن آخره..

تقفل الصنبور وتلج بداخله فينزلق جسدها ببطء..
تـتــحـول الــصـور إلى فــيـلم حتـريـك لـعـاشــقـ عــلى الـشــاطئ وهـمـا

يرنوان نحو النجوم ساعة الشفق..
Cinéma d'an- ـرسومة بطريقة سـينما التحريك تتجسد الصور ا

imation
ع: العاشق  
 ع ة: العاشقة

ـشــهـد الـواقــعى وكل األحـداث تــتـحـول إلى كل شىء سـاكن عــلى ا
الشاشة االفتراضية

تزاول زهراء واسمها الـكامل (فاطمة الزهراء الصغير) إلى جانب
الـتـمـثـيل مـهـنـة تـدريس الـلـغــة الـفـرنـسـيـة والـتـرجـمـة. نـشـرت لـهـا
ــعـهـد مـجـمــوعـة من الــقـصــائـد بـالــفـرنـســيـة كــمـا فـازت بــجـائـزة ا

الــفــرنـــسى ألحــسـن قــصــة قـــصــيــرة لـــســنــة 2000م.  تــرجـــمت إلى
ة (كـرسى هـزاز) لصـمـويل بكـيت وهـو آخر عـمل لـها الـعربـيـة در
ـالية ـسرح بالـعربـية والفـرنسـية. مـكلفـة باإلدارة ا تـشخـصه على ا
ـعـاصـرة بـتـطـوان كـمـا تـشرف خملـتـبـر البـو بـكـيت لـفـنـون الـعـرض ا
Shakespeare (شكـسـبيـر لـلصـغار) ونـولـوج على تـنـظيم مـسابـقـة ا

for Kids

ــــة (وقت مــــيت) الــــتى خــــصت بــــهـــا زهــــراء جــــريـــدة   تـــنــــدرج در
"مسـرحـنا" ضـمن األشـكـال اجلديـدة لـلكـتـابـة التى تـواكب أشـكال
ـية. وال سـرح الـتى بدأت تـسـتوطن قـاعـات العـرض الـعا مـا بعـد ا
لف اعـتـرافا يـفوتـنـا الـتذكـيـر بأنـنـا نـدرج هذا الـنص ضـمن هـذا ا
تـزايـدة فى تفـعيـل نهـضة مـسـرحيـة عربـية ـغـربيـة ا رأة ا بـجهـود ا

ية. تواكب التحوالت العا
 تـضــمــحل صــور الــتـحــريك عــلى الــشــاشـة لــتــعـود إلـى بـيــاضــهـا..
تـتـشـكل عـلى هـذا الـبـيـاض الـصـور الـواقـعـيـة لـلـمـرأة وهـى حتـتـضر

.. داخل البانيو.. تركز الكاميرا على عينيها اجلاحظت
رأة يأتى مسجال.. صوت ا
 تنهض من وسط البانيو

 تترك البانيو نـحو األكواريوم.. تلقى نظـرة على السمكة بداخله..
ثم تنزل عابرة صالة اجلمهور نحو اخلارج..

عـلى الــشـاشــة تـظــهـر صــورتـهــا وهى تـغــادر قـاعــة الـعــرض حـيث
نراها تمشى فى الشارع ب الناس..
تظل ماشية حتى تصل إلى منعطف..
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سرحى محمد أم صدرت له مؤخرا مسرحية "سيف على وتر ربابة" ضمن مطبوعات هيئة الكتاب. > الكاتب ا
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> عـنـد العـمل فى الشـارع من اخلطـأ أن تبـدأ رواية قـصتك مـباشـرة فور بـداية الـعرض
الــذى تــقـدمه. إذ يــجب عــلـيـك أن تـتــيح الــوقت الالزم الـذى يــســمح لـلــمــتـفــرجـ أن
هـمـة واحليـوية من يـتـجمـعوا وإال سـوف يـفلت مـنهـم وتضـيع علـيـهم بعض األجـزاء ا

تفاصيل القصة التى تقدمها.
سرحي جريدة كل ا
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تنويعات على حكاية شعبية
بدع الذى أقيم هرجان السابع للشباب ا فى إطار ا
ــركــز الــفــرنــسى لــلــثــقــافــة والــتــعــاون عــلى مــســـرح ا
ــسـرحى ــسـرحــيــة الــعــرض ا قـدمـت فـرقــة مــصــر ا
(تــنــويــعــات عــلـى حــكــايــة شــعــبـــيــة) وهى مــســرحــيــة
مـستوحاة من رؤية شـعبية عن احلمـاة وليلة الزفاف
فى صـعـيـد مصـر  وقـبل أن يـبـدأ الـعـرض يـسـتـطيع
ــنى الـــنــفس بــأنـه أمــام عــرض يــطــرح ــتـــلــقى أن  ا
الطقس الـشعبى فى صـعيد مصـر بصورة مـسرحية
ـا تكون هى الـسبب األول فى حضـور العديد من ر
الــفـــرنـــســـيـــ لـــلـــعــرض الـــذيـن أرادوا من خالله أن
يـتلمسوا جـزءا من واقع احلياة البيـئية فى جزء هام
من أرض مـصــر وهـو الـصـعــيـد الـذى يـحـمـل الـكـثـيـر
من الــدالالت واإلشـــكــالــيـــات اخلــاصــة الـــتى تــغــازل
ـبــدعــ لــتــكـون قــضــايــاه مــحل جــدل قـائم عــقــول ا
ـسـرحـيـة ويـبـدأ الـعـرض وفى دائـمـا فى أعــمـالـهم ا
اخملــيــلــة االســتــنــبــاط الـــنــاجت عن قــراءة اسم الــنص
فـنحن أمام شق ومـرادف (التنويـعات) و(احلكاية
الشعبية) فاألولى تعـنى أننا أمام حدث متغير يتلون
بـلون الوقـائع متى كـانت ويتشـكل بأدوات فـنية أيـنما
ـغــايـر ولــديـنــا حـكــايـة شــعـبــيه والـتى وجــد الـفــكـر ا
سـناهـا فى الـقراءة اخملـتصـرة عن الـعرض من أنـنا
نواجه حـكـايـة العـالقه اجلدلـيـة بـ زوجة االبن وأم
الزوج أو (احلـماة) كـمـا تعـرف فى العـامـية الـدارجة
وبعـد نـهـايـة الـعرض يـتـبـ أنـنـا أمام حـكـايـة شـعـبيه
فـقط وأن كلمة التـنوع ألصقت جـزافا باسم العرض
ـسـمى ذا داللة ـا لـكـسر الـتـقـلـيد فى أن يـصـبح ا ر
اعــتــيــاديـة فــمــنــذ بـدايــة الــعــرض تــطـالــعك خــشــبـة
ـسـرح الـتى  صـورهـا مـصـمم الـديـكـور أحـمد عالء ا
ـسـتـويـات عـدة ترتـفع فى الـعـمق وتـقل عن الـيـم
وتيفـات التقليدية للبيت الصعيدى وأمامها ترتص ا
حــيث الــكـنــبــة والــطـبــلــيــة والـزيــر وبــالـطــبع لـم يـنس
ـسرح صـمم أن يـلقى بـبعـض القش عـلى أرضـية ا ا
كى تــزيــد الــرؤيــة وتــعــمـق مــصــداقــيــتــهــا ســعــيــاً إلى
ـســرح وضع عـنـكــبـوتـاً كــبـيـراً الـواقــعـيـة وفى أعــلى ا
ـســرح كـافـة لــيـكـون حتــتل خـيــوطه الـواهـيــة أرجـاء ا
بـــذلك مـــعـــادال لـــلـــشـك الـــذى تـــزرعه األم فى نـــفس
ولدها كى يـقتل زوجـته ويبدأ احلـدث الدرامى بلـيلة
الـدخلـة فى إحدى قـرى الصـعيـد حيث الـعروس إلى
ــســرح والــعــريس مع جــوار صــديـقــاتــهــا فى يــســار ا
ـارس ــسـرح وكـل من اجلـانــبــ  ــ ا رفــاقه فى 
ـشهـد الـتمـثـيلى طقـوسه بـفـتور شـديـد يطـغى عـلى ا
فـالـنـســاء يـجـتـهــدن بـصـعـوبـة بــالـغـة فى أن يـوجـدون
شاركة والـتفاعل مع جمهور الصالة عبر حالة من ا
أغـان يحفظها الـبعض عن ظهر قلـب وتظل الفتيات
تـكــرر أغــنــيـتــ فــقط طــوال تــلك االحــتـفــالــيــة عـلى
الــرغـم من أن الــتــراث الــصــعـــيــدى حــافل بــاألغــانى
ــتــنـوعــة والــعـريـس مع رفـاقـه فى صـورة ــتــعـددة وا ا
أقل اجـتهـادا يـغـلب عـليـهـا اإلعـيـاء فيـنـشـدون أغانى
الــفــرح ولــكـن بــطــريــقــة تــصــبـــغــهــا طــبــاع اخلــشــونــة
والـذكورية الصعـيدية ثم ينتـقل العريس إلى عروسة
ـضـيـان مـعـا إلى بيـت الزوج وهـنـا تـدخل الـعـرافة و
من صــالــة الــعـرض تــمــر بــ اجلــمـهــور تــلــقى بــعـدة
ا هـو آت من أحـداث وكأن أمـثلـة شـعـبيـة مـحـذرة 
ــسـرح بـعــد ذلك ال داللـة له وال مــا سـيـحــدث عـلى ا
ـكنه مغـزى وبالـتالى فـمن يسـتمع إلى تـلك األمثـلة 
أن يـــغــادر الـــقــاعــة دون اخلـــوف من أن يــفـــوت عــلى
سرح نـفسه رؤية األحداث   وتـصعد العـرافة إلى ا
ــسـرح ــوجــود فى عـمق ا ـســتـوى ا وتـســتــقـر أعــلى ا
وتـظل طوال الـعـرض معـلـقة عـلى احلـدث مخـتـصرة
إيـاه فى مـثل أو حكـمـة شـعـبيـة وتـمـضى األحداث أو
احلـدث الــوحــيـد إن شــئـنــا الـدقــة فــيـعــود الـزوج فى
أحـد األيــام فـيــروى عـلـى أمه وزوجـته كــيف أن أحـد
رجال القرية قد قتل زوجته ألنه اكتشف خيانتها له
مع رجل آخـر والــقــتـيــلـة هى أقــرب أصـدقــاء زوجـته
فتحاول األم أن تنسج خيوط الشك فى عقل ولدها
حـول زوجته فتصـور له قصص اخلائنـات حتى يجد
هــو ذرائع تــتـجــســد فى مـخــيــلـتـه عن خـيــانــة زوجـته

 تراكمات
مسرحية
أصابت
تفرج ا
لل با
والضيق
الشديد

صورة باهتة للنساء  تفتقر إلى التنوع 

فـيـتـذكـر أنه اسـتـيـقظ ذات يـوم من نـومه ولم يـجـدهـا
فـتـروى له األم قــصـة خـائـنـة كـانت تـتـرك زوجـهـا لـيال
وتـــضــاجع رجالً آخـــر هــذه احلـــالــة من الـــشك تــطــور
احلــدث الـــدرامى حـــيـث يــنـــقـــلب الـــزوج عـــلى زوجـــته
حـيــنــمــا يــتــذكــر أنــهــا تــأخـرت فـى الــسـوق فـى إحـدى
ـرات فــتـروى له األم قـصــة تـشـابه مــا يـحـدث وحـ ا
يــحـاول أن يـقــنـعـهــا بـأن زوجـتـه ال تـشـابه هــؤالء تـعـلل
هى مـواقفـهـا ورؤيـتهـا لألحـداث بـقولـهـا ( أنت عارف
هـمـا بيـسـموا األم حـمـاة ليه ? ألنـهـا بتـحمـى ابنـها من
ـــكن يـــحـــصـــله ) بــيـــنـــمـــا اخلط اآلخــر الـــشـــر الــلى 
عـلق والـضمـيـر الـعام حـيث إنـها لـلـعرافـة بـاعتـبـارهـا ا
ــســـرح فى إشــارة لإليــقــاظ تــدق بــعــصـــاهــا خــشــبــة ا
والـــتـــنـــبه وأن كـــانت مـــبـــالـــغـــة بـــعض الـــشـىء فـــتـــقــول
(انـسـجى خـيوطـك ياعـنـكـبـوته ومـ يـقـدر يـحوشك )
لـتبقى عـلى الرمـز قائـما مشـيرة إلى أن تـلك اخليوط
ــمــكن أن تــنــقــطع بــســهــولــة لـو أن الـواهــنــة كــان من ا
الـزوج أحكم زمـام العـقل فى تفـسيـر جزئـيات احلدث

ــوجه من قــبـل أمه  ويــنــتــهى الــزوج إلى قــتل زوجــته ا
وحــ يــعــلـن أمــام أمه أنه قــتـــلــهــا ألنــهــا خـــائــنه تــقــول
بـوداعــة الـذئــاب ( قــتـلــتـهــا لـيه دى حــتى مــرتك زيـنه )
لقاة فينفجر الزوج فى الـبكاء ناظرا إلى جثة زوجته ا
ــسـرح لــيـتــأكــد أن الـصــراع الـدرامى فى فـى مـقــدمـة ا
النص أصـبح صراعـاً نفـسـياً داخل نـفس الزوج نـتيـجة
لزرع أمه الـشك داخله وهـو ما يـقوده إلى فـعل القتل 
وهـــكـــذا يــــنـــتـــهى الـــعـــرض ويـــأتى الـــوقـت لـــلـــبـــحث فى
ـــســــرحـــيـــة أبــــجـــديـــات الــــفـــرجه عـــنــــاصـــر الـــصــــورة ا
ـطـروحه فتـجد الـلوحـة الـديكـورية قـائـمة عـلى حالـها ا
وال تـلـعب اإلضاءة دورا بـارزا فى إضـفـاء الـتغـيـيـر على
قـابل حتى حينما أصر اخملرج كان أو احلدث ا روح ا
ــتـخـيل فـى عـقل الـزوج عـلى أن يــكـون مـكــان احلـدث ا
ـكان وبـنفس آلـية من صـور خيـانات زوجـته فى نفس ا
الـــدخــول واخلــروج وقـــفت اإلضــاءة بـال دالالت لــونــيــة
تـغــايـر من الــشـكل وتــعـلن الــتـضــاد بـ احلـدث الــقـائم
ـتـخـيـل إال أن استـغـالل الـلـون األحـمر فـعال واحلـدث ا

فى بعض األحـيان كان مـوظفـا بشكل جـيد وكان من
ـــمـــكـن أن يـــســـتــــغل اخملــــرج الـــتـــنــــوع فى احلـــاالت ا
الـشعورية من حقـد وسلطة وتسـلط وسيطرة وبراءة
كـلـهـا تـنـدفع داخل لـوحـة واحـدة فـيـمـزج بـ األلوان
ضـام الـنفـسيه المح والـسمـات وتأكـيـد ا إلبراز ا
إال أن اخملـــرج اكــــتـــفى بــــأن تـــكــــون اإلنـــارة ولــــيـــست
اإلضـاءة هى الــعـنـصــر الـفــاعل فى سـيــاق الـعـرض 
وسيقى التى اخـتارها اخملرج بنـفسه فقد كان أمـا ا
ــمــكن االســتــغـنــاء عــنــهــا بــرمـتــهــا خــاصــة أنــنـا من ا
وجـدنا أنفسنا أمـام مصدرين للمـوسيقى اإليقاعات
ــثل هـذه الـنـوعـيـات والـغـنـاء احلى  _ وهـو األنـسب 
من الــصــور الـطــقــوســيـة  _ ومـوتــيــفــات مـوســيــقــيـة
مــأخــوذة عن أعــمــال مـعــروفــة بــعــيــنــهــا مـثـل فـيــلم (
الــهــروب ) وبــالــتـالـى تـنــتــقل احلــواس دون إرادة إلى
احلــدث الـــرئــيـــسى فى الـــفــيـــلم بـــدال من الــتـــجــاوب
واالتـــســـاق مع الــــعـــرض فـــقـــد كــــان من األفـــضل أن
يـعتمـد اخملرج عـلى اإليقـاعات والـغنـاء احلى خاصة
أن الـعــرض يـقـدم أحــد أصـحــاب األصـوات الــرائـعـة
الـذى مالبث أن خـرج للـمسرح لـيقـدم أغنيـة شارحة
حلــال الــزوج الــذى تــقـيــده الــشــكــوك حـتـى انـدفــعت
صاحبة له فـتكسر حـالة التناغم سجلـة ا وتيفـة ا ا
وتـفـقـدهـا الـتـواصل مع مـعـانـاة هـذا الـزوج اجملـسده
ــمـكن أن يــعـتــمـد فـى بـؤرة خــاصـة أيــضـا كــان من ا
اخملـرج على رقـصات شـعـبيـة متـنـوعة تـثرى الـصورة
ــا أنه يــتــصـدى لــعــمل تـراثى الـبــصـريــة وتــعـمــقــهـا 
تـعــتــمــد مــرادفـاتـه عـلـى ألـوان الــغــنــاء والــرقص ومـا
جللـسات الـسمـر من عادات وتـعودات إال أن اخملرج
أغـفل تـمـاما اسـتـخـدام الـعـنـصـر الـراقص حـتى جاء
مــشــهـد قــتل الــزوجــة فـقــدمه اخملــرج بـشــكل راقص
يـل للـتعـبـيريـة أكـثر مـنـها إلى الـرقص الـفـولكـلورى
حـتى وإن اعتـمد عـلى احلركـات الـتقـليـدية  لـلعـصاة
وهى األداة األبرز فى الـرقصـات الصعـيديـة إال أنها
كـذلـك اعــتــمـد جــاءت مــجـانــيـه وبال ضــرورة مــلــحــة
اخملـرج فى خطـوطه احلركـية عـلى ان تكـون بسـيطة
وغـيـر متـكلـفـة وأحيـانـا غيـر مبـررة بل وسـاكنـة فاألم
كـان  الـعرافـة جتلس فى تـدخل وتخـرج من نـفس ا
ـــكـــان ال تـــفـــارقـه  كـــذلك الـــزوجـــة جتـــســـد نـــفس ا
ــكــان ويـبــقـى الــرهـان خــيــاالت اخلـيــانــة فـى نـفـس ا
وسط كـل هذه الـعـناصـر عـلى عـنصـر الـتمـثـيل فـلعل
فيه يكون اخلالص من تلك التراكمات التى أصابت
ـلل والـضيق الـشـديد إال أنه جـاء مـشابـها ـتفـرج با ا
لباقى عـناصر الـعرض فالـبطل (أسامـه مجدى) هو
نـفـسه اخملـرج  الـذى انـشـغل بـآلـيـات تـنـفـيـذ الـعرض
وكـيـفــيه سـيــره فـفـقــد تـركــيـزه فى الـشــخـصــيـة الـتى
صداقيـة ولم يستطع التنقل يجـسدها ففقد مـعها ا
بـ حلظـات الشك والـغضب وبـ حلظـات الصـفاء
واحلب وحلـــقت بـه (ســمـــر عالم ) فى دور الـــزوجــة
التى جاء أداؤهـا ضعيـفا للـغاية فال أجـادت جتسيد
سـمـات الـزوجـة الـصــاحلـة وال اسـتـطـاعت أن تـرسم
بدقة مالمح الزوجة اخلائنة وتبقى ( داليا محمد )
فى دور األم الــــتـى جــــســـدتـه بــــبــــراعـــة فــــائــــقــــة هى
األفـضل طـوال الـعرض فـنـجـدهـا تـتـنـقل بـ احلـقد
والــكــره لـزوجــة ابــنــهــا واخلــوف عـلـى ولـدهــا من أن
تنـتزعه غـيرهـا وكذلـك ترسم بـبسـاطة مالمح الـشر
واخلـير فهى ال تسعى لـقتل الزوجة بـقدر ما تخشى
على ولدهـا تماما كـالدبة التى قـتلت صاحبـها خوفا
عـلـيـه وكـمـا قـتـلــته قـتل الـعــرض بطء اإليـقـاع وثـبـات
الـعـنـاصـر دون الـبـحث عن مـتـنـفس لـلـتـغـيـيـر ويـنتـهى
العـرض الذى لـم يتـجاوز الـنـصف ساعـه بشـعور من
ـــر عــلــيـه ثالث ســاعـــات فى انــتـــظــار شىء  مــا ال
يـأتى  وتـبـقى إشـادة أحـد احلـاضـرين فى أن حـسـنته
الــوحــيــدة من تــلك الــلــيــلــة تــكــمن فى الــكــرسـى الـذى
استلقى عليه طوال العرض فقد كان مريحا للغاية .

 حركة
بسيطة
دون تكلف
أحياناً

وغير مبررة
أحياناً
أخرى

ـكن اسـتخـدام اإليـقاع مع األجـسـام واألصوات خلـلق صـور مرئـية  <
ــكن أن يــكـون اإليــقــاع مـفــيــدا بـوجـه خـاص فى ذات تــأثــيــر قـوى و

«مسرح الشارع».
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 روح «تاكر» اإلفريقية 
تستقر على مسرح البيض

لإلشادة بنادين مـارشال فيشير إلى أن شخصية
االبـن وصــوتــهـــا طــغــيــا عـــلى الــعـــمل بــاعـــتــبــارهــا
الشخصـية األساسية التى قامت بها. ورغم ذلك
فــقــد جنـــحت فى الــتـــعــبــيـــر بــشــكل مـــنــاسب عن
الشـخـصيـات الـثالثة األخـرى وفى تـلويـن صوتـها
كـمـا يـنـبـغـى. كـمـا جنـحت فى الـتـعـبـيـر عـمـا يـدور
فى أعـماق تـلك الـشـخـصيـات من خالل الـضـربة
الــقـاســيــة الــتى تــعـرضـت لـهــا بــوفــاة االبن. وكـان
ــواقف هـو دخـول االبــنـة غـرفـة االبن أبـرز هـذه ا
الــقــتـــيل وشــعــورهــا فى الــبـــدايــة بــالــضــيق لــعــدم
ـا كـون اهـتـمـامه بـتــرتـيب حـاجـيـاته  وتــهـويـتـهـا 
رائـحة كـريهـة. ثم تصاب بـالصـدمة فـجاة عـندما
تـتـذكـر أن هذا الـشـقـيق الـذى كـانت فى طـريـقـها

لتوجيه اللوم إليه.. ذهب إلى حيث لن يعود.
وفى أكــثــر من مــوقف تــمــكــنت مــارشـال مـن نـقل
ـشـاهـدين مـن حالـة الـضـحك إلـى حـالـة احلزن ا

العميق.
آخذ ـمتاز فإن هـناك بعض ا ورغم هذا العمل ا
البـسيطـة مثل األسـراف فى االعتمـاد على لـكنة
الـكاريـبى والـتى ال يفـهـمهـا كـثيـرون فى بـريطـانـيا

أو يجدون صعوبة فى فهمها..
لـــكـن فى الـــنــــهـــايـــة تـــظـل مـــســـرحـــيــــة رائـــعـــة فى
ـشــاهـد بـالـكـامل خـمـسـ دقــيـقـة يـسـتــمـتع بـهـا ا
وتـشير إلى والدة جنـمة جديـدة فى عالم التـمثيل

سرحى. ا
فـــقط هـــنــاك نـــقـــطـــة تـــثـــيــر بـــعض اجلـــدل وهى
ـصـرع االبن كى يـتم عـلى أيـدى اخـتـيـار الـكـاتـبـة 
ـا كــان ذلك فى مـحـاولـة شـخص أســود مـثـله. ر
لـنفـى تهـمـة الـعـنـصـريـة عن بـريـطـانـيـا وإثـبات أن

لألمر أسباباً أخرى.

سـرحـية الـعـديـدة التى حتـفل بـها بـ الـعـروض ا
ـــســـارح الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فى أى وقت مـن أوقــات ا
الــســنــة.. لـــفــتت األنــظـــار الــتــقــاء مـــجــمــوعــة من
تميزة والتى احتاجت التعليق عليها. العروض ا
ومن هــذه الـعـروض مــسـرحــيـة "الـعــشـوائى" وهى
ـلكى فى لـندن. سـرح ا مـسرحـيـة عرضت عـلى ا
ـسرحيـة القادمة من سرحـية كتبـتها الـكاتبة ا وا
ــتـجــنـسـة بــاجلـنــسـيـة الـكــاريـبى عــلى مـا يــبـدو وا

البريطانية ديباى تاكر.
ــســـرحى لـــصـــحــيـــفـــة الـــديــلى ويـــصف الـــنـــاقـــد ا
تـلـيـجراف الـبـريـطـانـيـة بـأنـهـا "مـسـرحـيـة قـصـيرة

وجناح كبير".
ويــبــدأ الـنــاقــد فى ذكـر حــيــثـيــات تــلك اإلشـادة..
فـــأول هــذه احلــيـــثــيـــات هى الــنـص الــذى كــتـــبــته
سرحـية "ديباى تاكر" وهى أديبة سوداء األديبة ا
مــتـجــنـســة بـاجلــنـســيـة الــبـريــطـانــيـة.. وتــعـنى فى
كــتــابـاتــهـا بــشــكل أسـاسـى بـاحلــديث عن مــشـاكل
الـــســود فى بـــريــطـــانــيـــا وخــارجـــهــا. وكـــانت آخــر
مــسـرحـيــة عـرضت لــهـا قـبـل ذلك هى مـســرحـيـة
األجـيـال والـتى تـتـنـاول انـتـشـار اإليـدز فى الـقـارة

السوداء.
". ورغم وهناك مـسرحية أخرى وهى "رجم مر
أن الـنص هــنــا حــكى جـيــد إال أن "تــاكـر" لـم تـكن
ســــعـــــيــــدة احلـظ.. فــــقـــــد تــــعـــــاقب عـــــلى إخــــراج
مسـرحياتـها مجمـوعة من اخملرجـ الذين يغيب
عـنــهـم فــهم الــروح األفــريــقــيــة. وأحــيــانــا مــا كـان
اخملـرج يــحـتــفظ فـقط بــاخلط األســاسى لـلــعـمل
سرحى ثم يعيد صياغة التفاصيل من جديد. ا
" قام اخملرج باستبدال ففى مسرحية "رجم مر
ـسرحيـة بشخـصيات الشخـصيـات السوداء فى ا
من الـبــيض وجـعل أحـداثـهـا تــدور فى بـريـطـانـيـا
ـمـثـلـ ـفــتـعل جـاء أداء ا وبـسـبـب هـذا الـتـلـفـيق ا

باهتا لعدم اقتناعهم بصياغة العمل.
وتـــــــكـــــــرر نـــــــفس اخلــــــــطـــــــأ فى حـق "واريـس" فى
مسـرحـيـة "األجـيـال". فـقـد كـان اإلخـراج ضـعـيـفًا

واعتمد اخملرج بالكامل تقريبا على فرقة غنائية
جــاء بــهــا مـن جــنــوب أفــريـــقــيــا كــانـت تــســتــخــدم
ـنتج فى كـوسـيـلـة لتـحـريك األحـداث الـتى فـشل ا
حتـريــكــهـا عــلى نــحــو مالئم بــاسـتــخـدام األدوات
ـــعــروفــة وجــاء وقت اإلنــصــاف وأن ــســرحــيــة ا ا

كانة التى تستحقها.  حتتل تاكر ا
ـسرح عـمل جمـاعى تـتكـامل فيه الـعنـاصر وألن ا
فإن هذا اإلنصاف كـان نتيجة عـمل مشترك ب
ثالثـة أطراف. األول تاكـر نفـسها. الـثانى اخملرج
"ســاشـا واريـس" والـثــالث بـطــلـة الــعـرض نــفـســهـا

وهى "نادين مارشال".
كــان االتــفــاق عــلى كــتـــابــة مــســرحــيــة مــخــتــصــرة
تـتحـاشى الـتـطـويل وتعـتـمـد على تـركـيـز األحداث
ـسـرحى الــذى اسـتـغـرق وبـالــفـعل أعـدت الــنص ا
خــمــســـ دقــيــقــة فـــقط. وحــســبــمـــا أشــار نــاقــد
الديلى تليجراف فقد استغلت تاكر هذه الدقائق
اخلمس أفـضل استغالل.. فلم تـمر دقيقة دون

أن تأتى باجلديد فى األحداث.
كما أنها لم تورد كلمة واحدة ليس لها مبرر على
لــســـان األبــطــال وجــاء دور اإلخــراج الــذى وجــد
ا وضوع ر نفسه أمام مـعضلة مهمة. وهى أن ا
يــكـون مــثــيــرا لــلــمــلل بــاعــتـبــار أن أعــمــاالً كــثــيـرة
سـرح أو السينمـا أو غيرهما عاجلته سواء فى ا

من الوسائل.
شاهد هنا كان ال بد مـن أسلوب جديد يـجذب ا
لــلــعـــرض فــتــفــتق ذهن اخملــرج عن أســلــوب غــيــر
تــقـلـيــدى. وكـان هــذا األسـلــوب عـبـارة عـن إسـنـاد

الشخـصيـات األربع الرئيـسيـة إلى البطـلة "نادين
مـــارشــال" والــشـــخــصـــيــات األربع هى األم واألب
ـــؤلــفــة إجــراء واألخت واألخ وطـــلب اخملــرج من ا
تـعـديالت فى الـنص تـسـهل عـلى مـارشـال الـقـيـام

بهذه الشخصيات األربع.
سـرحـية كـمـا ذكرنـا حـول عائـلـة بسـيـطة وتـدور ا
من الــســـود هــاجـــرت من بـــلــدهـــا من الــكـــاريــبى.
ــســرحــيــة فى يــوم عــادى يــكــون وتــبـــدأ أحــداث ا
األب فــيــهـــا نــائــمـــا بــعــد عـــودته من عـــمــله الــذى
يــقـــضى فـــيه الـــلــيل. وتـــكــون األم مـــشـــغــولـــة فــيه
بـالـطهى واالبـنة تـذهب إلى عـملـهـا واإلبن يذهب

إلى مدرسته.
وكـانت األسـرة تــعـشق احلــيـاة الـبـســيـطـة وتــعـتـنق
ــتـاعب حـتى ــرء أال يـثـيـر ا الـرأى الــقـائل «عـلى ا

تاعب بنفسها». تثيره ا
وفــجــأة تــنـــقــلب حـــيــاة األســرة رأسًــا عـــلى عــقب
تحدث األسرة عندما يدق جـرس الهاتف ليبلغ ا
ـصـرع االبن بـعــد أن طـعـنه صــبى "أسـود مـثـله"

بالسك فى الشارع.
ويـذهب األب واالبنـة إلى الـشـرطـة للـتـعـرف على
جثة االبن التى تـشوهت وضاعت مالمحها بفعل
الطـعنـات الوحـشيـة. ويذهب الـثالثة (األب واألم
واالبـنــة) إلى مــكـان مــصـرع االبن لــيـجــدوا كـمــيـة
كان كبـيرة من الزهـور والهـدايا موضـوعة عـلى ا
ن يـــتــعـــاطـــفـــون مع مـــأســاتـــهم لـــكن أحـــدا لم
ـعــلـومــة واحـدة تــسـاعـد فى يــتـقــدم لـيـدلـى ولـو 
الـــتـــوصـل إلى اجلـــنـــاة وهـــنـــا يـــتـــصـــدى الـــنـــاقــد

 «العشوائى» ينفى تهمة العنصرية 
عن بريطانيا

 :áªLôJ 
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> تـخـيل سـيدة عـابـرة يـشدهـا فـجأة مـنـظـر رجلـ يـقـفان مـتـضادين
أحـدهـمـا عـكس اآلخـر وفى يـد كل مـنـهـمـا يـد مـكـنـسـة طـولـهـا أربـعة

أقدام مدهونة باللون األزرق الالمع. فماذا يفعل هذان الرجالن?

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

2 من   مارس2009 العدد 86

ى بعد انتقال فرقة الشباب إلى مسرح أوبرا ملك. سرح العا > د. أشرف زكى قرر تخصيص قاعة يوسف إدريس لفرقة ا
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الكوميديا بطعم الترالم لم
ـلم» يـحـدث أمــامـنـا.. بــيـنـمــا فى «تـرا
فــأنت فى قــلب احلــدث مـن الــلــحــظـة

األولى.
وبــجـــوار ســمـــيــر غـــا تــوجـــد نــخـــبــة
متـمـيـزة من الـفنـانـ حـيث جنـد ندى
بــســيـــونى بــنـــعــومــتـــهــا وقــدرتـــهــا عــلى
ــوقف الــكــومــيــدى االنــصــهــار داخـل ا
ومــجــاراته غـــســان مــطــر بــقــوة أدائه
وطــــريــــقــــته اخلــــاصــــة  فـى صــــنــــاعـــة
الـكــومـيـديـا أمـا مـحــمـد مـحـمـود فـهـو
من أهم جنوم الـعرض بـسالسة أدائه
وعذوبـته وحضـوره الكومـيدى الكـبير
هـــنــاك أيــضــا مــفـــاجــأة هــذا الــعــرض
ـــــلم» الـــــتى تـــــتــــمـــــثـل فى بـــــنـــــات «تــــرا
ى الـــثالث: هـــنــادى عـــبــد اخلـــالق إ
ســـمـــيــــر غـــا نــــور قـــدرى فــــالـــثالث
وبالرغم من خبرتـهن القليلة بالقياس
إلى جنــوم الــعــرض اآلخــرين إال أنــهن
تــمــيــزن بـــالــرشــاقــة احلــضــور خــفــة
الــظـل احلــركــة بــحـــريــة عــالـــيــة عــلى
ــســـرح هــذا بــاإلضــافــة إلى بــســمــة ا
مـــحـــيى الـــدين الـــتى قـــدمت مـــشـــهــداً

واحدا تميز بحضور كوميدى طيب.
وطــــوال الــــعــــرض ومـع اســــتــــمـــــتــــاعك
ـــتــدفـــقــة عـــبــر بـــحــالـــة الــكـــومــيـــديــا ا
.. شــــخــــصــــيـــاتـه مــــواقـــفـه كــــلـــمــــاته
ساعدت عـناصر أخرى عـلى احلفاظ
ــتــعــة مــنــهــا ديــكــور حـازم عــلـى هــذه ا
شـــبل رغم تـــقـــلـــيـــديـــتـه وقـــد أمـــتـــعـــنــا
بـألوانـه وتصـميـمـاته الـهادئـة وإضاءة
ســـمـــيـــر فــرج وأشـــعـــار إسالم خـــلـــيل

وأحلان حسن إش إش.
وألن العرض يدور حـول قناة فـضائية
كن من خاللها فهناك حـيلة درامية 
توظيف بعض االسـكتشات الكوميدية
كبرامج للـقناة وهو مـا  بالفعل فى
ــشــهـد الــوحــيـد لــلــفــنـانــة الــلــبـنــانــيـة ا
مــروى والـتـى ظـهــرت كــضــيــفـة داخل
ـنـوعـات بــالـقـنـاة لـتـؤدى أحـد بــرامج ا
رقـصـة وأغـنـيـة مع سـمـيـر غـا وقـد
وظف مخرج الـعرض د. هانى مطاوع
مــروى جـيــداً داخل نـطــاق هـذا الـدور

الصغير..
وفى الــنـهــايـة فــالــعـرض ال يــدعى أيـة
أفــكـار كـبــيـرة وال فـلــسـفـيــة هـو فـقط
يـــــقــــــدم إلــــــيك نــــــوعـــــاً مـن الـــــفــــــرجـــــة
الـــكــومــيـــديــة الـــبــســيـــطــة الـــتى حتــفل
بـاالسـتـعـراض والـغـنـاء لـتقـضـى سـهرة
لـطــيـفــة دون ابـتــذال كـمـعــظم عـروض
الــقــطـــاع اخلــاص الـــســيـــاحــيـــة والــتى
ظـهــرت بــكـثــافـة فى مــصــر فى نـهــايـة
الثـمـانـينـيـات وبـداية الـتـسـعيـنـيات من
ـــــاضى.. ويــــحــــاول مــــســــرح الــــقــــرن ا
الـــــدولــــة اآلن - لألسـف الــــشــــديــــد -
تقـلـيدهـا حتت زعم جـذب اجلمـهور..
عن أى جـــمــــهـــور يــــتـــحـــدثــــون وهم لم
ــتـلـكــوا حـتى قـدرة الــقـطـاع اخلـاص
عــلى تــقــد عــرض كــومــيـدى بــســيط
ومتماسك فى بـنائه وغير مـبتذل كما

فعل صناع عرض «ترالم لم».

حلظـة شـعـر صـناع الـعـرض أن عـلـيهم
إنـهـاءه فـتـحـول أحـد الـعـامـلـ بـالـقـناة
إلى ضـــابـط عـــرفـــنـــا أنـه  تـــوظـــيـــفه
طـوال الـوقـت لـلـمـراقــبـة واسـتــيـقـظت
«لــــيـــــالى» شــــريــــكــــة صـــــاحب الــــقــــنــــاة
ورئيسة مـجلس إدارتها من موتها بعد
أن خــنــقــهــا صـــاحب الــقــنـــاة لــتــكــشف
ـلم» مـديراً احلـقـيـقـة و تـعـيـ «تـرا
لـــلـــقـــنـــاة وإشـــراك بـــنـــاته الـــثالث فى

العمل معه داخل القناة.
تــبــدو الــنــهــايــة بــهـــذا الــشــكل وكــأنــهــا
أعـدت سـريـعـاً من أجل إنـهـاء الـعـرض
وكـــضــرورة لــصـــنــاعـــة نــهـــايــة ســـعــيــدة
تـــعــجب اجلــمـــهــور ولــكن بـــالــرغم من
ذلك يـــــــبــــــدو الــــــعـــــــمل طـــــــوال الــــــوقت
متـماسـكاً درامـياً إذا مـا قارناه بـبعض
األعــمـــال الــكــومــيـــديــة الــتى يـــنــتــجــهــا
ــســرح الــعـام فـى الـســنــوات األخــيـرة ا
كـ«روايح الــــــــنــــــــمــــــــر يــــــــا دنــــــــيــــــــا يـــــــا
... فــــفى الــــعــــرض األخــــيـــر حــــرامى»
مـثال ظلـلـنا مـا يزيـد عـلى السـاعة فى
الـــفــــصل األول ونـــحن ال نـــعـــرف مـــاذا

احلــيـاة أعــطت له كـل مـا أراد بــيـنــمـا
احلــقــيــقــة تــكــمن فـى أن هــنــاك لــعــبـة
يـقــوم بـهــا صـاحب الــفـضــائـيــة يـحـاول
من خـاللـــهــــا االســــتـــيـالء عـــلـى أمـــوال
ـسـاهمـ فـى إنـشاء رجـال األعـمـال ا
ـلم» الــقـنــاة وذلك بــعـد أن يــورط «تــرا
فى مـلكـيـة الـقـنـاة بعـقـود وهـمـيـة لكن
ـــلم» الـــنـــهــــايـــة تـــأتـى فى صـــالـح «تـــرا
ـوهـوب فـنـعـرف أن الـفـنـان الـبـسـيط ا
الــــشـــــرطــــة تـــــراقب صـــــاحب الـــــقــــنــــاة
وشـريكـته «لـيـالى» الـتى أخـذت الـقـناة
اسـمهـا عـنوانـاً لـها وقـامت بـزرع أحد
ـــؤامـــرة ضــــبـــاطــــهـــا لــــيـــكــــشف هــــذه ا
اجلـــديــدة وهـــو مــا يـــحــدث بـــالـــفــعل
ــــلم/ ســــمــــيـــر غــــا من ويـــخــــرج تــــرا
ــوضـوع تــمــامــاً كـمــا دخل إلــيه ومن ا
دون أن يـعلـم طـوال الوقـت بأنـه تورط
فى مــشــكـلــة إال مع حلــظـات الــنـهــايـة

النهاية السعيدة طبعاً..
ـوضوع يـتميـز بالـبسـاطة - كـما قـلنا ا
- اســـتــمـــرت هـــذه الــبـــســـاطــة تـــتــدرج
بـنــعـومــة طـوال الـعــرض إلى أن جـاءت

فـارس وبنـى خيـبان» أنـتـجهـا له مـطيع
زايد.

ومــســـرح لــيـــســيه احلـــريــة يـــعــتـــبــر من
ـــســـرح ـــهـــمـــة فى ســـيـــرة ا ـــســـارح ا ا
صـرى فـعـلى خـشبـته قـدمت الـعـديد ا
ــســرحــيـــة الــهــامــة من من الــعـــروض ا
ـــشـــاغـــبـــ الـــعـــيـــال مـــثل «مـــدرســـة ا
كــبـــرت شــاهــد مــاشــفش حــاجــة ريــا
وســـكـــيـــنـــة كـــعـــبـــلـــون لـــعـــبـــة اســـمـــهــا
لم» هو الفلوس..» ويـعتبر عرض «ترا
أول وقـوف لـسـمـيـر غـا عـلى خـشـبـة

سرح. هذا ا
واحلدوتـة التى يـقـدمهـا العـرض الذى
ـــؤلف أحــمـــد عــوض ال تــخــرج كـــتــبه ا
كـثـيـراً عن الـسـيـاق الـذى حتـدثـنـا عـنه
قـبالً فـسـميـر غـا يـجـسد شـخـصـية
فـنــان بـســيط ومـوهــوب لـكـنـه لم يـجـد
ـــنـــاســـبـــة له لـــكى يـــظـــهـــر الـــفـــرصـــة ا
قــدراته تــأتـيه هــذه الــفـرصــة عـنــدمـا
يــلـتــحق بـإحــدى الـقــنـوات الــفـضــائـيـة
قـنـاة لـيــالى لـيـقـدم بـهــا بـعض أغـانـيه
واســــتــــعــــراضــــاتـه وتــــصــــور بــــهـــذا أن

مــــــازال ســــــمــــــيــــــر غـــــا قــــــادراً عــــــلى
إدهـــــاشـــــنـــــا يـــــرتـــــبط جـــــزء مـن هــــذه
ـسـرحـيـة الـتى الـدهـشـة بـالـكــاريـزمـا ا
يــتــمـــتع بــهــا هــذا الــنـــجم الــكــومــيــدى
والــتى ال جتــدهــا كــثــيــراً عــنــدمــا تــراه
عـــلى شـــاشـــة الـــســـيـــنـــمـــا مـــجـــمـــوعــة
األفالم الـتى قـدمـهــا كـبـطل أو ضـمن
مجـموعـة أخـرى من األبطـال ال تتـمتع
بــهــذه الـكــاريــزمــا الــتى تــراه بــهـا عــلى
ـسـرح بـالـنـسـبـة له ـسـرح فـا خـشـبـة ا
هــــو مــــجـــــال الــــتــــحــــرك احلــــر واآلمن
واجلـميل هو مـجال الـعالقة الـوطيدة
ـــــتـــــفـــــرج فـــــالــــــرجل يـــــحـــــمـل كل مـع ا
ــــــســــــرحـى من مــــــقــــــومـــــــات الــــــنــــــجم ا
احلـــضــــور الـــقـــوى الـــذكــــاء الـــعالقـــة
ـا يـرجع .. ر ـدروسـة مع اجلـمــهـور ا
ــسـرحـيـة الــطـويـلـة ذلك إلـى خـبـرته ا
والـــتـى تـــدرب فــــيــــهـــا عــــلى مــــواجــــهـــة
جـمــاهـيــر مـتــنـوعـة مـن مـراحل زمــنـيـة
مختلفة وأيضا من طبقات اجتماعية

متغايرة..
ومسرح سمـير غا ارتبط دوماً بعدة
مــقــومــات أهــمــهــا اخــتــيــار الــنــصـوص
الـتى حتــتـوى عــلى حـدوتــة بـســيـطـة ال
ـــكن طـــرحــهـــا عــلى تــعـــقــيـــد فــيـــهــا و
اجلمـهـور بسـهولـة حـدوتة تـكـون فيـها
الـشـخـصيـة الـرئـيسـيـة إنـسـاناً بـسـيـطاً
مطـحونـاً لم يـجد فـرصته بـعد فى أى
كن شىء إنسـان من فرط سذاجته 
الـــلـــعب عــــلـــيه وتــــوريـــطه فـى مـــشـــاكل
كـثـيـرة تقـريـبـا هذه الـتـيـمـة الرئـيـسـية
جملــمـــوعــة مـــســرحــيـــات ســمـــيــر غــا
األخـــــــيـــــــرة بـــــــالـــــــطـــــــبـع مـع اخـــــــتالف
ــعـاجلــات وأيــضـا مع احلــفــاظ عـلى ا
النهاية السعيدة للمسرحية تلك التى

تفرج العادى. يل إليها ا
قـومـات أيضـا - شأنه فى ومن هـذه ا
ذلك شـأن مــعـظم الــنـجــوم - احلـفـاظ
على وجود تولـيفة مسرحية خاصة به
تعتمـد على وجود أغان واستعراضات
ــســـرحى بــاإلضــافــة داخـل الــعــرض ا
إلى وجـــــود راقـــــصــــة أو مـــــغـــــنـــــيــــة أو
... كــمــا تــوجــد ســمــة مــطــرب شــعــبى
سـرح سمير غا هى اللعب خاصة 
عــلى الــشـــخــصــيــات ذات الــتــركــيــبــات
اخلـاصـة كـتوظـيـفه لألقـزام مـثالً وهو
مـا حدث قـبالً فى عـروض سابـقة له
وفى هـــــذا الــــعــــرض أو اســـــتــــخــــدامه
لـ«نــورا» الــفـــتــاة الــكــبـــيــرة احلــجم فى
عــــــــــــــــرضـه الــــــــــــــــســــــــــــــــابــق «دو رى مـى
فاصوليـا» وهى سمة جـيدة ال تنقص
من قدر هؤالء بل تـقدمهم بشكل فنى

سرحية. داخل سياق أحداث ا
ــلم» يـــأتى كـــأول عــرض وعـــرض «تـــرا
مـــســرحى يــقــدم عــلـى مــســرح لــيــســيه
ـنتج الـسـينـمائى احلـرية بـعـد أن قام ا
والـتــلـيـفــزيـونى مـحــيى زايـد بـتــجـديـده
ـسرحـية مرة ه لـلحـياة ا وإعادة تـقد
أخــرى بــعـــد تــوقف دام ألكــثــر من ربع
قــرن وبـعــد هـذا الــتـعــاون بـ ســمـيـر
غا ومحـيى زايد هو األول بعد عدد
من الـــعـــروض األخـــرى «جـــحــا يـــحـــكم
ــــديـــنـــة أخـــويـــا هـــايص وأنـــا اليص ا

ثالث ساعات بصحبة سمير غا

سمير غا
اليزال
قادراً على
إدهاشنا
بذكائه
وحضوره
القوى

 حدوتة
بسيطة
جتسد
أحالم فنان
موهوب ال
يجد
فرصته
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> يـجب أن يتم استـخدام اجلسم بـطرق جديـدة للتـعبيـر عن األشياء أكـثر من التـعبير
عـن األشخـاص الـذين يـسـيرون حـولـنـا. تـذكر أن جـسـمك هـو أداة أو آلـة فـاستـخـدمـها

حتى أقصى إمكاناتها.

سرحي جريدة كل ا
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ج إير .. وصية احلب والعلم للبشرية

 نادت
 بحرية
 كل
 إمرأة
 فى العالم

ـــيـــة الـــفـــنــــيـــة هـــنـــاك وركـــزت فى األكـــاد
صـــنـــاعـــته عــــلى دور الـــعـــلـم فى حـــيـــاة كل

رأة ... إنسان وخاصة ا
ــسـتـمـرة ونـأتى لـعــروض مـسـارح نــيـويـورك ا
والـــــتى بــــــدأت مـــــنـــــذ عـــــام  2006 وعــــرض
اخملـرج ديـفـيد مـاكـالـوم والـذى أكـد فيـه على
ــرأة بـــحــبــهـــا وحــنـــانــهـــا وقــدرتــهـــا عــلى أن ا
ـســيـطـر فـى الـعالقـة الـعـطــاء هى الـطــرف ا
ـراة .. ثم آخـر هـذه الـعـروض بـ الـرجل وا
سرح شارع 45 والذى هو عرض برودواى 
يـعـتبـره الـبـعض ذروة هـذه العـروض وأكـثـرها
تــطـورا حــتى اآلن واســتـطــاعت مـعــدة الـنص
نــــانـــــسى مــــاكـالرين ومـــــخــــرجــــتـه أن تــــقــــدم
كـن أن ترمى إليه هذه الرواية خالصة ما 
اخلــالـــدة دون أن تــخـــشى من أن يــزيـــد ثــقل
ـقـبول لـلـمـتـفـرج هـذا الـعـرض عن احلـد ا
ـــــتــــفــــرج .. والــــذى .. وراهــــنت عـــــلى وعى ا
حــضـــر من أجل مــشــاهـــدة هــذه الــقــيــمــة ..
ـتــفــرجـون عــنــد حـسـن ظـنــهــا بـهم .. وكــان ا
فــاســتــقــبـــلــوا الــعــرض رغـم مــســحــة احلــزن
الــكــبــيـرة والــشــجن الـواضــحــة خالل مــعـظم
فـتراته .. وكـان عامال اإلثـارة واحلوار الرائع
هـمـا أهم عـوامـل الـنـجـاح ولـهـذا فـقـد قررت
إدارة مسرح شارع  45االستمرار فى عرض
جــ إيـر.. ولــتـكـن هـذه صــفـعــة عـلى وجه
من يـقدمـون الـفن الهـابط عـلى مقـربة من
ا يـتوارون خجال مـكان هذا الـعرض .. ر
إن كان ال يـزال لديـهم قـدر ولو ضـئيل من

اخلجل ...
تــعـــد جـــ إيــر رســـالــة هـــامـــة بــعـــثت بـــهــا
بـرونـتى لـلـبــشـريـة كـافـة ولـلـفـتـيـات خـاصـة
تــوصـيــهم بــالــعــلم الــنــافع الــذى يـعــظم من
قــيـــمــة احلب فى حــيــاتــهـن ويــحــثــهن عــلى
الــبــحث عـنـه بـكـل قـوة .. والــدفــاع عـنه ..
ـرأة للـرجل وتـوحـدها ـان بـأن حب ا واإل

معه هو أسمى ما فى احلياة لها وله ...
صادر: صادر:ا ا

www.theactingcompany.org  
www.utm.utoronto.ca www.j

الـروحى احلـب .. فـأبـوهـا رجل عـلم ودين
من أصــــول أيــــرلـــنــــديــــة .. وقــــد أرســــلــــهـــا
واثـنــتــ من أخــواتـهــا الــست إلى مــدرسـة
داخــلــيـــة فــقــيــرة وعـــانــ كــثــيـــرا فــيــهــا ..
ا جتد هذه وتـوفيت إحدى أخـتيهـا .. ور
الـواقــعـة بـشـكل مـخـتــلف فى روايـتـهـا جـ
إيــر .. فـمن يــقـرأ عن حـيــاة بـرونــتى يـجـد
تــشــابــهــا بــ تــشــارلــوت وجـ وأهـم هـذه
المـح إدراك مـــــــعــــــــنى احلــــــــيـــــــاة واحلب ا
احلـقيقي .. وثـمن التضحـية والتفانى ..
ووراء كل ذلك عـلـم وكـتـاب ال تـتــخـلى عـنه
تــشــارلــوت أو جـــ مــطــلــقـــا ولــتــشــارلــوت
أخـتـان روائـيـتـان مـعــروفـتـان ولـكـنـهـمـا أقل
شهرة .. وأيضا عـملت تشارلوت كمدرسة
ناصب احلـكومية التربوية ثم ارتقت فى ا
ـا أخرجت اخملـتلـفـة فى بروكـشـاير .. ور
جـ إير مـكنـونات تـشارلـوت فذهبـت بعد
جناح جـ إير تـقاوم وحـدتها وتـبحث عن
احلب وبــالــفـعل وجــدته ووجــدت حــبـيــبــهـا
الـــــذى كـــــان فـى انـــــتـــــظـــــارهـــــا وهـــــو أحـــــد
مــــســــاعـــدى والــــدهــــا والـــذى لـم تـــكـن قـــد
الــــــتــــــقت بـه مـن قــــــبل وتــــــزوجــــــتـه ونــــــالت
الــسـعــادة الـتى كــانت حتـلم بــهـا وحــقـقــتـهـا
عـــبــر جـــ إيــر .. وحــمـــلت فى مـــولــودهــا
األول الــذى لم يــر الــدنــيــا .. فـلـم يــحـتــمل
جـسدها الضـعيف حمـلها ورحلت وهى لم
تـــكـــمل عـــامـــهــا الـ  .. 38 وأيــا كـــان ســبب
الـــوفـــاة طــــبـــيــــا.. فـــإنــــهـــا نـــالـت جـــزءاً من
الـــســـعـــادة الـــتى كـــانـت تـــتـــمـــنـــاهـــا ومـــاتت
مـبـتـسـمـة وقـلـبـهـا مـلىء بـالـفرحـة ولم يـكن
احلـب سـبـبــا فى مــوتـهــا قط .. وهى الـتى
أوصـت به فـى روايــــتـــــهـــــا " جـــــ إيــــر " و"
شــــيــــرلـى " و" فــــيــــلــــتى " .. وغــــيــــرهــــا من
أعــــمــــالـــهــــا الــــقــــلـــيــــلــــة الـــتـى أثـــرت األدب
ى .. وألــــهـــمت اإلجنــــلـــيــــزى واألدب الـــعــــا
ــــســــرح ـــــبــــدعــــ وصـــــنــــاع ا الــــكــــتــــاب وا
والــسـيــنـمــا ... من الــعـروض الــهـامــة الـتى
حـــقـــقت قــــدراً من الـــنـــجــــاح مع جـــ إيـــر
عـرض مــسـرح تـورنــتـو عـام  2003 وكـانت
رة الـثانـية إليـر فى تورنـتو بـعد عام تـلك ا
 1925وهــو الــعــرض الــذى أشــرفت عــلــيه

والـــدهــا وهـى فى سن صـــغـــيــرة .. وتـــولى
رعـايتـها خـالهـا .. ونقلـها إلى مـنزله .. إال
أن زوجـة خـالـهـا تـعـامـلـهـا بـشـكل سيء ولم
يـكن أبـنـاء خـالهـا أكـثـر رحـمة مـنـهـا .. فلم
يـكـتـفـوا بــذلك .. بل اسـتـغـلــوا وفـاة خـالـهـا
دارس وحاميها .. وألقوا بها إلى إحدى ا
ـعــدمـة .. والــتى كـان يــرأسـهـا الـداخــلـيــة ا
رجـل غــلـــيظ الـــقــلـب وشــديـــد الــشـح عــلى
نــفـسـه وعـلـى غـيــره .. إال أن هــذه الـنــقــلـة
الـــقـــدريـــة كـــانـت األهم فى حـــيـــاة جـــ ..
ـــدرســـات فـــقـــد رعـــتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة من ا
الــعــطــوفــات أثـــرون فى بــقــيـــة حــيــاتــهــا ..
فعـرفت معـهن قيـمة العـلم واحلب والوعى
بــهــمــا .. وقــيـــمــتــهــمــا فى احلــيــاة وأصــبح
الـعلم والـكتـاب همـا مالذ ج فى حـياتـها
واستطاعت رغم الصعوبات التى واجهتها
أن تــنــهى دراســتــهــا .. وبــعــد إحلــاح مــنــهــا
لـــــلـــــخـــــروج والــــــعـــــمل فـى مـــــكـــــان آخـــــر ..
أرسـلــوهـا لــلـعــمل كـمــدرسـة لــفـتــاة مـتــبـنـاه
تــــدعـى أديل .. والــــتـى تــــبــــنــــاهــــا مــــســــتــــر
ريــتــشــارد .. وبـعــد شــد وجــذب .. وبـوعى
ــــعـــنى احلب ـــدركـــة  ــــتـــعـــلــــمـــة وا ـــرأة ا ا
احلـقـيـقى .. أحـبـت جـ مـسـتـر ريـتـشـارد
وبادلها احلب .. وتـظن أنها أخيرا وجدت
مـبـتــغـاهـا .. إال أنـهــا تـكـتــشف سـر عالقـة
مستر ريتـشارد بأديل .. فتغضب كثيرا ..
وتـهرب بعيـدا عنه تقديرا حلـبها له وحتى
ال تـــتـــحـــول الـــعـــاطـــفــــة لـــشىء آخـــر أكـــثـــر
خطـورة .. وبـعد أحـداث كـثيـرة تـمر بـج
.. واخـتـبــارات عـديـدة تـتـأكـد فـيـهـا وتـؤكـد
عـلى معانـى الوعى باحلـياة وحب اآلخرين
.. تـرث ثــروة هـائــلـة من عــمـهــا .. ولـكــنـهـا
تـــتـــنـــازل عــنـــهـــا ألبــنـــاء عـــمــومـــتـــهـــا الــذين
ســـاعــــدوهـــا دون أن تـــدرى خالل الـــفـــتـــرة
الــسـابــقـة بــإخالص شــديـد .. وبــعـد فــتـرة
يـأخـذهـا احلــنـ إلى حـبـيـبـهـا .. فـتـحـاول
أن تـــعـــرف ظــــروفه وأحـــوالـه .. فـــتـــصـــدم
عندما تكـتشف أنه قد مرض وفقد بصره
.. فـــتـــذهب إلـــيه .. تـــلــقى بـــنـــفــســـهـــا بــ
ذراعـيه وتـتزوجه حـبـا فيه وفى مـسـاعدته
.. ولـيس شـفـقـة عـلى حالـه .. وهى تدرك
أن على احملـب أن يحـمى حـبـيـبه ويـعـضده
وقت الشـدة وتنـجب جـ طفال جـميال ..
ليـكون هـذا الـطفل وشـوق مسـتـر ريتـشارد
لرؤيته سـببا فى أن تـستعـيد إحدى عـينيه
الــقـدرة عـلـى الـرؤيـة .. وتــكـون جــ عـيـنه
األخـرى وتــنـال جـ الــسـعـادة فى الــنـهـايـة
وهـــذا اإلدراك والــــوعى بــــأهـــمــــيـــة الــــعـــلم
ـرء لم يـأت لـتـشـارلوت واحلب فى حـيـاة ا
من فـــراغ .. فـــتـــشـــارلــوت بـــرونـــتى 1816
1855وهى الـروائـيـة اإلجنلـيـزيـة الـشـهـيرة
.. نشـأت فى أسرة تـقدر الـعلم وغـذاؤها

ـرأة ليـست فى ملـبسـها أو فى اقـتحـامها ا
جملـاالت صـعـبـة قد ال تـنـاسـبـها .. ولـكـنـها
ـسـتـمـر فى حتـرر عـقـلـهـا وذلك بـتـعـلـمـهـا ا
وزيـادة وعـيهـا وإدراكـهـا بالـشـكل الـصـحيح
.. وتقـبلهـا لنفـسها وإلمـكانيـاتها وقـدراتها
ـانها بـذاتهـا .. وبقـيمتـها وقـيمة احلب وإ

فى حياتها وحياة اآلخرين ...
ونـعـود إلى الـوعـى واحلب الـلـذين تـعـامـلت
معهـما تـشارلوت فى جـ إير تلك الـفتاة
الـتى تـعـتـبر الـنـمـوذج احلقـيـقى لـلـمرأة فى
أى عــصـر  فــجـ فــتــاة بـســيـطــة .. مـات

ـغـزى من احلـيـاة احلـقـيـقـية حـ أدركت ا
.. ومـا يسـتـحق أن يـضـحى بـه اإلنـسان ..
من أجل مــا هــو أهم وأســمى .. أال وهــمـا
احلب والـعـلم .. وأرادت من مـنطـلق حـبـها
لـــآلخــــرين وأحـــقـــيــــة أن يـــكـــتــــشـــفـــوا  مـــا
اكتشفته من أسرار احلياة .. فقدمت لهم
جتـــربـــة درامــيـــة حتـــمل كـل هــذا .. كـــانت

ج إير ...   
جـ إيـر .. درامـا مــوسـيـقـيـة كــتـبـهـا جـون
كـايـرد ووضع مـوسـيـقـاهـا بـول جـودون عن
الروايـة الـشـهـيـرة التـى حتمل نـفس االسم
لـلــكـاتـبــة اإلجنـلـيــزيـة الــعـمالقـة تــشـارلـوت
بـــرونـــتى .. ظــــلت هـــذه الـــروايـــة الـــرائـــعـــة
ـسـرح حــبـيـســة .. ولم يـهــتم بـهـا مــنـتـجــو ا
والـسيـنمـا أيـضا مـنذ اإلبـداعات األولى ..
وتـنـاولـتــهـا مـرات كـثـيـر وبـعـدة لـغـات وذلك
فى أفـالم صـــــامــــــتـــــة خـالل الـــــفـــــتــــــرة من
 1914-1926ثـم األفالم الــنـــاطـــقــة خالل
الــــــــفـــــــــتـــــــــرة من  1913 – 1934وغـــــــــابت
الـسـيـنـمـا عـنـهــا بـعـد ذلك وإن حل مـحـلـهـا
الــتــلــيــفــزيــون الــذى تــنــاول هــذه الــدرة فى
عـــــدة سـالسل خـالل الـــــفـــــتـــــرة من 1970

.1983
وأخيرا خرجت ج إير من محبسها عام
 1994عنـدما قـدمت على مـسرح لـندن ..
ــســرح ويـشــيــتـا ثـم كـان أقــوى عــروضـهــا 
كـانـسـاس وذلك عـام  1995ثم تـورنـتـو فى
نـفس العام .. وهـنا تـذكرتـها السـينـما مرة
أخــرى وذلك عــام  1996وكــانت انــطـالقـة
لـلنـجمة تـشارلـوت جيـنسـبورج ومن إخراج
ـــبــــدع "فـــرانـــكــــو  زفـــيـــرلـى" .. وبـــعـــدهـــا ا
استمر إنتاج ج إيـر مسرحيا وسينمائيا
وفى كل مـرة يـبـحث مـعـد النـص ومخـرجه
عن كل مـا هو جديـد فيهـا وال تخيب ج

إير أمله أبدا ...
ومن الـــعـــجـــائـب الـــتى ارتـــبـــطت بـــاإلنـــتـــاج
ـسـرحى لـعـام  1995وال تـنــسـاه الـذاكـرة ا
جـموعة كـبيرة أن اخملرج وقتـها استـعان 
دارس فـى عـدد من مـشـاهد من فـتـيـات ا
ـيـة بـوجــوه مـحـلـيـة .. الـعـرض وحـقق الــعـا
ـــغــمــورة إلى وانــتــقـــلت نــفس اجملـــمــوعــة ا
مـسارح برودواى الـتى فتحت لـهم ذراعيها
..وذلـك بــعــد فــتــرة عــرض طــويــلــة حتــدوا

فيها الصعاب ...
نـعـود لــروايـة جـ إيـر وهى روايــة شـهـيـرة
ـــا لم كـــتـــبــــتـــهـــا بـــرونـــتى عـــام  .. 1847ر
تـقــصـد تـشــارلـوت هـذا ولــكـنــهـا بـالــغـريـزة
ذهـبت إلى حـريـة اإلنـسـان ومـنـهـا حـريـتـهـا
كـامـرأة وحـريـة كل امـرأة أخـرى .. ولـكـنـها
أكدت من خالل روايتـها اخلالدة أن حرية

 اإلثارة أهم
عوامل

النجاح ألنها
راهنت على
تفرج وعى ا

عاشت من أجل احلب.. فرحلت سعيدة 
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سرحي جريدة كل ا
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سرحى لعام 2009 . شاركة فى جائزة الشارقة للتأليف ا > دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة تتلقى حاليا طلبات ا

¿Éeƒ°T Oƒ©°ùe

سروق .. عرض لألطفال  يبحث عن الوطن ا  كوخ الطيب
يـاريت يعـود وطـنى يا ريت) وعـلى عـكس ما يـثار
من مـأثـورات عن غبـاء احلـمـار فـإننـا نـراه يـأخذ
مــســلــكــا آخــر حــيث يــتــوجه جلــمــيع احلــيــوانـات
ــتـمـثل فى ـواجــهـة الـعـدو ا األلــيـفـة لـتــجـمـيــعـهم 
الثعالب مؤكدا أن االحتاد رغم الضعف البدنى
قـــوة  ومـــحـــرضـــا عـــلـى اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء فى
عركة وقد بـرع أحمد عبد الرحمن فى دوره  ا
وهـو مـا يـؤكـد وعـيه بـالـشخـصـيـة وحـركـتـهـا وقد
ثل الـبـهجـة بالـنـسبـة لألطـفال  وبـعد أن كـان 
جتـــمــعـت احلــيـــوانـــات األلـــيـــفــة نـــلـــمـــحـــهم عـــبــر
اســــتــــعـــراض وغــــنــــاء جــــمـــاعـى حـــمــــاسى أشــــبه
بـاألناشيد احلربـية يرددون "كلـنا إيد واحده وها
نحارب .. أبو نوفل الزم يـتربى .. إحنا ها نعمل
عـضـمه مـربى .. بـالـوحـده هـا نـبـقى أكـتـر قوه" 
ويتسع نص العرض لـيؤكد أن ما يؤخذ بالقوة ال
يسـترد إال بـالـقوة  وهى هـنـا تتـمـثل فى االحتاد
والـذكاء "ها ييـجى يوم وناخد .. حـقوقنا غصب
عــنـــكم .. وإذا كـــنـــتــو أقـــوى مــنـــا وأكـــبــر حـــيــوان
سانـدكم" وهى إشارة واضـحة ألمريـكا أكـبر قوة
فى الـعالم والداعمة لـربيبتهـا إسرائيل  وهو ما
اليـقــال صـراحـة  لـكـنه تـأكـيـد لـلـتـعـبـيـر الـكـنـائى
عــلى ألــســنــة احلــيـوانــات  إذن الــعــرض يــتـســلح
بالـرمز  حـامال األفـكار عـلى ألسـنـة احليـوانات
ومــســرح األحــداث يــتــمــثـل فى الــغــابــة  وتــكــمن
ــواجــهــة الــعـدو دعــوته فى لم الــشــمل واالحتــاد 
الـذى ال يـجب أن نــتـفـرق أمـامه  لــكن مـا يـعـيب
ــفــرط  وتــلــخــيــصــهـا أغــنـيــة الــنــهــايــة طــولــهــا ا
ــقــوالت الــعـــرض الــتى تــأكــدت خالل احلــورات
واألغـــانـى طـــوال الــــعـــرض  كــــذلك فــــإن نـــظـــرة
ــ ;عــالم الــثــعــالب واألرانـب  بــهـا الــنص لــلــعــا
قــدر من اإلطالقـيـة  بـحـيـث جتـعل من الـثـعـالب
شراً مطـلقـاً ومن األرانب نقاء وطـيبة مـفرطة 
ـستوى الـواقعى أو ما ال وهو مـا ال يتوفـر على ا
ــ يـحــكـمــهـمــا الـصـراع يـجب أن يــكـون بــ عـا
ــــــــا يـــــــبــــــــرر ذلك عـــــــلـى األرض / الــــــــوطن  ور
االسـتـكـانــة الـتى حتـيط بــعـالم األرانب الـذى هـو
ـــنــا الـــعـــربى  أخـــيـــرا حتـــيــة مـــحـــبـــة خملــرج عـــا
ومــؤلف الــعـــرض الــفــنــان زين نــصــار ولــلــمــخــرج
ـسـاعـدين: ـنـفـذ : أحـمــد شـحـاته وجملـمــوعـة ا ا
محـمد فؤاد  –عـادل عـبد الـنبى  –هـبـة السـقا
– ( مثـليه (أرنوبـة (ياسم  –رضـوى رشاد  و
الـــبــومـــة (شــهــيـــرة كــمــال)  –الــثـــعــلـب (صــفــوت
صــــبـــحى)- األســـد (حــــمـــادة عـــبــــد احلـــلـــيم) –
احلــمــار (أحــمــد عـبــد الــرحــمن)- الــقــرد (عــبـد
الــــنــــاصــــر ربــــيع)- اخلــــروف (جــــورج وصــــفى)-
ـن بـــــشــــــاى)- الـــــفــــــيل الــــــفـــــيـل الــــــصـــــغــــــيـــــر (أ
الكبير(طـارق كامل)-الغزالة (مر البحراوى)-
ـهـا (وفاء الـسـيـد) فقـد قـدموا جـمـيعـا عـرضا ا

صرى .  جميال يليق بالطفل ا

عـبـد الـلــطـيف والـثــعـلب (أبـو نــوفل) الـذى قـدمه
صـفـوت صـبـحى  وهـنـاك مواجـهـة بـ الـثـعالب
التى ترتدى زيا أحمر (الحظ داللة اللون) حيث
يـشـيـر إلى داللـة الـشـر والـدمـويـة  بـيـنـمـا تـتـشح
ـــثل عـــالم الـــنـــقــاء  األرانب بـــالـــبـــيــاض الـــذى 
) الــتى تـــعــاطف مع ومــثـــلــتــهم أرنـــوبــة (يــاســـمــ
أدائــهــا األطــفـــال بــشــكل كــبــيـــر وانــحــازوا لــعــالم
األرانـب من خاللـــهـــا  وفى هـــذه الـــعـــوالم تـــقف
الـبـومـة (أم اخلراب ) الـتى لـعـبت دورهـا شـهـيرة
كـمــال بـبـراعــة وخـفـة  حــيث مـثـلـت الـعـ (رمـز
ن سيـمنـحها الـعسس) التى تـنقل أسـرار الغـابة 
أى مـــكــــسب  ومن أغــــنـــيــــة ألخـــرى نــــرى خـــفـــة
واتـساق االستعـراضات التى قدمـها أشرف فؤاد
 هـكـذا نـرى الــعـرض وهـو يـنـمــو لـيـرى األطـفـال
الـصـراع مـجـسـدا فى الـغـابـة الـتى تـتـسـع لـتـخرج
من إطـارها الضيق لـتصبح غابـة تعكس الصراع
ب األفـكار والدول  ومن مـشهـد آلخر يـنجذب
األطــفــال ويــشــاركــون الــفــيل عــيــد مــيالده حــيث
يـحتـفل به كل حـيوان بـلغـته وطـريقـته وهـنا نـلمح
ـلـحن حـ يـغنى اخلـروف ـ جـسـده جورج ذكاء ا
وصــفى ـ فــيـقــوم بــتـقــطــيع كـلــمــة "مـألــوفــة" عـلى
لـسـانه لـيـنـطـقـهـا اخلـروف (مـأمـأمـألـوفـة)  كـما
ــســاعـدة الــبــومـة  يــسـتــعــرض رحــلـة الــثــعـالب 
وحــلـمــهم فى الـســطـو عــلى بــيت األرانب  حـيث
اخلــضــار والــهـدوء واجلــمــال  وهـنــا نــلــمح طـرد
األرانب من بـــيـــتــــهم بـــعـــد أن  الـــســـطـــو عـــلـــيه
لـــنـــســــتـــمع إلى أغــــنـــيـــة تـــوسع مـن وعى الـــطـــفل
بـــأهـــمـــيـــة الـــبـــيت / الـــوطـن (كـــان لى بـــيت فـــيه
اتولـدت واتـربـيت .. فى اللـيـله احلـزيـنه .. هجم
التـعلب عـلـينـا .. البـيت مـا كانش يـدوب سكن ..
دا كـــان وطـن .. يـــا ريت يـــعـــود بـــيـــتى يـــا ريت ..

الشاعر محـمد الصواف رغم إجادته لفهم النص
وجـه للطفل  جنده متأثرا ولغة النص الشعـرى ا
بـوالـد الـشـعــراء فـؤاد حـداد فى ديـوان الـرقـصـات

ح استعار طريقته فى البناء .
ــواقع غــنــاء وهم يــرتــدون ويــتــبــادل الــفـــريــقــان ا
األقـنـعـة الــدالـة عـلـيـهم  وقـد جـاءت مـوفـقـة من
الـــــفـــــنـــــان مـــــجـــــدى ونـس الـــــذى خـــــايل الـــــطـــــفل
ـزواجـة بـ الــبـشـرى والـقــنـاع  لـيـحــيـله عـلى بــا
ه اإلنـسانى مدركـا أنهـا لعبـة البد من الوعى عا
ا وراءها  وقد حـصل كل فريق على مساحته
ليعرض أفكـاره عبر مجموعة من األغانى كادت
حتــول الـــعــرض إلى أوبـــريت من خالل صـــيــاغــة
شـعريـة شديـدة الـتمـكن  فالـشـاعر يـختـزل رؤية
الــــعـــــرض عــــبــــر عــــدد من اجلــــمـل الــــتى تــــتــــسم
بــالـــبــســاطــة  حـــيث اخــتــارت مـن الــوزن أبــحــره
الـصافية  ومن التـراكيب اجلمالـية ما يتسق مع
اخلـيال الطفولى  فـالشاعر لم يـفرض طفولته
ـوتـيـفات لـكنـه استـطـاع عـبـر اسـتـلـهـامه لـبـعض ا
الــشـعــبـيــة أن يـحــقق الــتـواصل مع األطــفـال دون
تــــراكـــيب مـــعـــقـــدة أو قـــواف مــــلـــغـــزة  وتـــكـــتـــمل
ــنــظـومــة حــ جنــد مــوســيـقـى صالح الــكـردى ا
وهـى تــــنـــســــاب مع الــــكــــلــــمـــات دون حــــذلــــقـــة أو
افــتـــعـــال ســاعـــد فى إظـــهــار جـــمـــالــهـــا الـــتــوزيع
وسـيقى للـفنان صـالح مصطـفى  وقد صحب ا
ـوسيقى صـوت مدرب وواعى هو صـوت نسمة ا
ـــواقف الـــكــردى الـــتى نـــوعـت أداءاتــهـــا حـــسب ا
الدرامية فى الـعرض  وأحسب أن هذا الصوت

سيكون له مستقبل كبير .
إن العرض يـنبـنى على مجـموعة من الـصراعات
ـنــا الـواقـعـى  فـهـنـاك الـتى تــشـبه صــراعـات عـا
صراع ب األسد (ضـرغام) الذى جسده حمادة

ـاط ط من األ احلــكـايــة عـلـى لـســان احلـيــوان 
ـأثـور الــقـصــصـيـة ذائــعـة االنـتــشـار فى الـتــراث وا
ـى  فــــقـــد عــــرفــــتـــهــــا مــــعـــظـم الـــثــــقــــافـــات الــــعـــا
ــــراحل واحلــــضــــارات إرثــــا شــــرعــــيــــا مــــصــــدره ا
األســــطـــوريـــة األولى لــــلـــشـــعــــوب  وذلك بـــعـــد أن
سـقـطت وظـائـفـهـا الـثقـافـيـة والـديـنـيـة والـفـكـرية 
ا كـان احلـيوان مـعـلمـا لإلنـسان ومـعـبودا له وقـد
ـرحــلـة الـطــوطـمـيـة  من فى الـوقت نـفــسه إبـان ا
هنـا فقـد ولـدت احلكـاية عـلى لـسان احلـيوان من
رحـم األســـــطـــــورة  وهـى من أقـــــدم مــــــا عـــــرفـــــته
طــرائـق احلــكى الــشــعــبـى الــذى ال يــزال مــعــظــمه
نــابــضـا بــاحلـيــاة  وصـاحلــا إلثــارة الـدهــشـة  بل
قـــــادرا عــــلى أن يــــكــــون مــــركـــــبــــة لــــنــــقل األفــــكــــار
وتــمــريــرهــا دون اخلــوف من اخلــطــوط احلــمــراء
التى تضعها الرقابة السياسية أو السلطة الدينية
وهى قـادرة أيـضـا عـلى أو الـهـيـئــات االجـتـمـاعـيـة 
كــســر حـاجــز الـلــغـة  فــضال عن حــواجـز الــزمـان
ــــكــــان  وهى ضــــرب من الــــتـــمــــثــــيل الــــكـــنــــائى وا
  allegory أو التصوير الـرمزى  والعودة لتراثنا
ـاذج مـتـعـددة لعل ومـأثورنـا الـشـعـبى تـدلـنا عـلى 
أشـهـرها حـكـايات كـلـيلـة ودمنـة الـتى ذاعت كـتابـيا
ــقـفع عــنــدمـا ألول مــرة فى تــراثــنـا عــلى يــد ابن ا
ـسكـوت عنه (لالسـتزادة ـواجهـة ا دعت احلـاجة 
كـن مراجعة كتاب كـليلة ودمنة تـأليفا ال ترجمة

 للدكتور محمد رجب النجار)
" من إخراج وكتابة وقد قام عرض "كوخ الطيب
ـــســـرح الــــقـــومى ـــبــــدع زين نـــصــــار  وقـــدمـه ا ا
ـتــطـاول لــلـطــفل بــاالعـتــمـاد عــلى هــذا الـتــاريخ ا
لـتــراث احلـكى عــلى لــسـان احلــيـوان  والــعـرض
يبدأ باستعراض ترقص فيه احليوانات  لتنطق
األغــنـــيــة االفــتــتــاحــيــة عـن تــصــنــيف حلــيــوانــات
الــغــابــة  فــمن بـــيــنــهــا : األلــيــفــة  –الــشــريــفـة ـ
اخلفيفـة ـ اخلسيسـة ـ الفريسـة ـ الغبيـة ـ القوية
ـكـارة ـ الـغــدارة  وهى صـفـات تـلـقـيـنـا بـداهـة ـ ا
فى الـعـالم اإلنـســانى وصـفـات بـشـره  وتـتـسـاءل
ــشـــاهـــد ـ مــنـــحــازة ـ من األغــنـــيـــة  بل تــســـأل ا

الثعلب  ومن األرنب ? 
نـحن إذن أمام عـا هـمـا : عالم الـثعـالب ـ عالم
ـكـر  وآخـر األرانـب ; عـالم يـقـوم عـلـى الـدهـاء وا
يــــعــــيـش فى أمـــــان وسط اجلــــزيـــــرة اخلــــضــــراء 
والنص/العـرض يضع الـطفل أمام هـذه الثنـائية 
ولـكل طرف فيهـا أنصاره وأعداؤه فى سـياق لعبة
ـــصـــالـح الـــتى تــــدور فى الـــغـــابــــة  كـــمـــا يـــطـــرح ا
الــعـــرض فــكــرة أكــبـــر من عــالم احلـــيــوانــات الــتى
ـشـاهـد ـرح والــرقص والـغـنــاء  فـا تـتــبـادل عـبـر ا
ســيــرى مـــجــمـــوعــة األرانـب الــتى تـــتــمـــيــز بـــخــفــة
حــركـتـهــا حـ تــمـارس الـلــعب مـســتـدعـيــة الـلــعـبـة
الـشــعـبــيـة "الــقـطــة الـعــمـيــا" ومـعــهـا األغــنـيــة الـتى
عروفـة للطفل تستـلهم مطالع األغـانى الشعبـية ا
وهــو مــا حــقق لـــهــا تــواصال مع الـــصــالــة ومــنــهــا
:"طــلـــعت أدب.. نـــزلت أدب " كــذلـك أغــنـــيــة: "مــا
فـاتــشى عـلــيـكــو الـديب الــديب الـســحـراوى " لـكن

يتوسل بالرمز على ألسنة احليوانات 

 عرض
ينبنى 
على

مجموعة
من

الصراعات
التى تشبه
ما يحدث
نا فى عا
الواقعى

ـتفرج كـى يروا أشياء لـيست موجودة ـسرح اجلسـدى يترك احلريـة للمـمثل وا > ا
نـطق. ويؤدى األطفال - هذا ـكان والزمان وا بـالفعل أمامـهم. كأن تسافر عـبر حواجز ا

الشكل - تلقائيا أثناء اللعب.
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تعددة هارات ا سرحى .. فن ا اإلخراج ا

إرضاء احلـن الـطبـيعى لـلحـركة الـتقـدمية
صـادفة الـتى تتـسم بالـنظـام ال الفـوضى وا
 وهــكـــذا جنـــد إيـــقـــاعـــاتـــنـــا نـــحن الـــبـــشــر
تتـمـشى مع إيـقـاعات الـعـرض اجلـارى على
سرح سواء فيما يتعلق بالشعور أو خشبة ا
بـــاحلــــركـــة اجلـــســـمـــانـــيــــة الـــعـــقـــلـــيـــة  وأن
اإلحـساس بـالدهـشة الـلذيذة الـتى نكـتشف
بـهـا هـذه احلـقيـقـة هـو إحدى مـتع الـتـجـربة
سرحية  اإليقاعية . ويتحدد اإليقاع فى ا
ــكـان إمــا عن طـريـق الـنص ذاتـه أو إيـقــاع ا
واجلــو  أو إيـقـاع الــشـخــصـيــات  واإليـقـاع
أســـاســًا هـــو الــعـــامل الــذى يـــعــطـى احلــيــاة
لـلـمــسـرحــيـة وهـو الــذى يـربــطـهـا بــبـعــضـهـا
الــبـعـض فى كٍل مــتــجــانس مــنــســقــًا لـلــفــعل
ولـلممثلـ واحلوار  خالقًا اإليـهام ومقتادًا
ـــســـرحـــيــة . اجلـــمـــهـــور عـــبـــر الـــفـــعل فـى ا
ويفضل اخملرج أن يدخل اإليقاع مسرحيته
ــمــثــلــيه من خالل االنــفــعــاالت الــتــلــقــائــيــة 
احلــسـاسـ جتــاه اجلـمل  ولــلـمــكـان الـذى
ــــســـرحــــيـــة  يــــوحى بـه الـــنـص  وحـــركــــة ا
والــشـخـصــيـات الــتى يـصـورونــهـا ومع ذلك
ـــســرحـــيـــة من فـــإذا لم يـــأت اإليـــقــاع إلـى ا
تــلـقــاء نــفــسه فــعــلى اخملــرج أن يــعـمـل عـلى
ــوســيـقى فــرض إرادته وذلك بــاســتـخــدام ا
صـاحبة أثـناء الـتدريـبات وهى واحدة من ا
الـسبل بالنـسبة لإليقـاع . ويجب أن حتتوى
ــسـرحـيــة عـلى كــثـيـر من الــتـنـويــعـات عـلى ا
الـنـمط اإليقـاعى األسـاسى  وعنـدمـا جند
ـسـرحى ال الـنــبـرة األسـاسـيـة فى الـعـرض ا
تـتغيـر وال تتنـوع باستـمرار تكـون نبرة رتـيبة
ـلــة وال تــثـيــر اهــتــمـامــًا ومع ذلك جتب و
مــراعـاة أال تــؤدى الــتــنـويــعــات إلى كــسـر أو

خرق النبرة األساسية لإليقاع .

صطلح التصوير ولكى نصل إلى فهم عـام 
الــدرامى الــبــانــتــومــيــمى يــحــسـن أن نــعـرف
كــلـمــة (بــانـتــومــيم) بـأنــهــا الـفــعل بال كالم 
ونـعـنـى بـالـفـعل تــتـابـعـًا من تــعـبـيـرات الـوجه
ـاءات وحركـة اليـدين وأوضاع اجلسم واإل
ـمـثل واخملـرج واحلــركـات الـتى يالحـظــهـا ا
فى احلياة ويستخدمـانها استخداما تخيليا
لقول شىء فـيما يتـعلق بعـناصر الشـخصية
عنى سـرحيـة .. و ـكان وجـو ا وقف وا وا
أكــثـر شــمــوالً يــقــصـد بــالــتــصــويــر الـدرامى
الـــبــــانـــتـــومـــيــــمى األداء الـــبـــصــــرى الـــكـــامل
ـسـرحـيات وعـلى هـذا فإنه سـرحـية من ا
يــــتـــضــــمن اســــتــــخـــدام عــــنــــصـــر الــــتـــكــــوين
والـتـصـويـر واحلــركـة واإليـقـاع والــبـانـتـومـيم
ـسرحـيـة دون استـخدام لنـقل كل عـناصـر ا
كالم . ويــــــســــــاهـم الـــــتــــــصــــــويــــــر الــــــدرامى
الـــبـــانـــتـــومـــيـــمى لـــلـــمـــســـرحـــيـــة فى إنـــشـــاء
هم أن الشـخصيـة على هـذا النـحو  ومن ا
نـقـول هـنا إن كـثـيـرًا من السـجـايـا الداخـلـية
لــلــشــخـــصــيــة تــتــضح وتــنـــكــشف من تــطــور
الـــقــصــة . كـــمــا يـــســاهـم كــذلك فـى إنــشــاء
ــكــان فــثــراء الــبــانــتــومــيم حــيــوى لإليــهــام ا
ـسـرحى فــهـو يـعــطى إقـنـاعــًا بـأن مـا يـراه ا
ـشـاهد واقـع . ويسـاهم فى إنـشـاء اجلو  ا
ـســرحـيـة إذا كـمـا يــسـاهم فـى إنـشـاء نــوع ا

كانت تراجيديا أم كوميديا .

إن الــبـــاعث وراء الــكــثــيــر من احلــركــة الــتى
ـســرحـيـة تـنـبض بـاحلـيـاة يـنـشـأ من جتـعل ا
مـعـنى كـلـمـات احلـوار أو مـزاجـهـا  بـل أكـثر
من هذا ينبغى أن تـرتبط كل حركة مباشرة
بـــالـــكــلـــمـــات  الــلـــهم إال فـى احلــاالت الـــتى

يكون للحركة قيمة خاصة تشير إليها . 
ويـــجب كــلـــمــا أمــكـن أن تــتم احلـــركــة عــلى
الـعبـارة  وكقـاعـدة عامـة ال توقف احلـركة
من أجـل الــــعـــــبـــــارة مـــــا لم تـــــكن الـــــوقـــــفــــة
تــسـتـخـدم بــطـبـيــعـة احلـال لــتـحـقـيـق تـأثـيـر
درامى مـحـدد  وتـتم احلـركـة قـبل الـعـبـارة
حــيــنــمــا تــصـبـح ضــروريــة جلــذب االنــتــبـاه
ــهم  وتــأكــيــد الــعـبــارة بــوصــفــهـا الــشىء ا
ولـــكن إذا كـــانت احلـــركـــة ذاتــهـــا هى الـــتى
سـتؤكد بدالً من الـعبارة  فيـنبغى فى هذه
احلــالــة أن تــكــون احلــركــة الــســابــقــة عــلى
ـثل فإن احلـركة بـعد العـبارة ضـعيـفـة  وبا
الـعـبـارة تـؤكـد احلـركـة  وإن إلـقـاء الـعـبـارة
سـيــلـفت االنـتــبـاه ويــعـطى تـأكــيـداً لـلــحـركـة

التالية مباشرة .
مثل مثـل  يـوضع ا وبـالنسـبة لـوضعيـة ا
ـنـطـقـة القـويـة بـأسفل ـتـحرك فى ا غـيـر ا
ـنصـة بعـيداً بـقدر اإلمـكان عن الـشخص ا
ــتـحــرك فـى مـنــاطق ــتــحــرك  ويــوضع ا ا
ــتــحـرك ــمــثل غــيــر ا ضــعــيــفــة  ويــنــطق ا
ـمثل عـباراته بـصـوت عال  ولـكى يـجلب ا
ـتـحـرك لـنـفـسه تـأكـيـداً كـافـياً يـجب غـيـر ا
عـلـيه أن يـؤدى حـركـة خـفـيـفـة قـبل أو بـعـد
عــــبــــاراته حــــسب مــــقـــتــــضى احلــــال  أمـــا
ـــتــحـــرك فــإنه يـــؤكــدهــا ـــمــثل ا عــبــارات ا
بـالـتوقف مـفـسـحاً اجملـال لـلـكالم ثم يـعاود
ســيــره عــلى نــحــو أســرع . وقــد تــســتــخــدم
ط الــشــخـصــيــة الـتى احلــركـة لــتــصـويــر 
نـعاجلـهـا  أو احلـالـة الذهـنـيـة لـلشـخـصـية
ـــزاجــيـــة لـــهـــا وذلك عـن طــريـق ســـرعــة وا
ــكن بــعـد ذلك أن احلـركــة أو بــطــئـهــا . و
تسـتخـدم احلركـة ألسبـاب تقـنيـة وجمـالية
تـتعـلق بحـسن التـكوين أو لـباعث الـضرورة
ــنــصــة وتــهــيـئــتــهــا لــعــمــلــيـات عــلى إخالء ا

الدخول واخلروج .

من احملتـمل أن يـكون الـسـر فى استـمـتاعـنا
اجلــمـالى بــالـتــجـربــة اإليـقــاعـيـة راجــعـًا إلى

ـبـتـد أن يـقـوم أنه مـن األفـضل لـلـمـخـرج ا
بـالـفــصل بـ مــخـتــلف اخلـطــوات ثم يـقـوم
بــكل خــطــوة بـدورهــا  وبــاكــتـســاب اخلــبـرة
والـــتــــجـــارب الـــعــــديـــدة تـــصــــبح اخلـــطـــوات
ـتـضـمـنــة فى الـعـمـلـيـة الــذهـنـيـة مـتـداخـلـة ا
حـتى يـفـكـر مـخـرج مـحنـك فى الـتـعـبيـر عن
ـوقف مـبـاشـرة عـلـى مـا يـتـضـمـنه من قـيم ا
مـزاجــيـة وتـكــنـيك  وسـتــبـدو كـمــا لـو كـانت

عملية خلق فنى واحدة فقط . 
وقــد حـــدد (دين) عــمــلــيــة اخلــلق الــفــنى فى
ــــشـــهـــد – ســـبـع خـــطــــوات وهى : حتـــلــــيل ا
ـــزاجــيـــة الـــكـــامــنـــة فى حتـــديـــد الــســـمـــات ا
ـزاج عـلى الـعــنـوان  –الـتـعــبـيــر عن طـبــيـعــة ا
زاجـية لـلـتكـوين مثل اخلط أساس الـقيـمـة ا
ـوقف والــكــتــلــة والـشــكل  –تــخـيـل خـلــفــيــة ا
ـنظر  –وضع الشـخصيات والـشخـصيات وا
ـــنــــصـــة – فـى األجـــزاء الــــصـــحــــيــــحـــة مـن ا
اسـتـخـدام عوامل الـتـكـوين الـتى سـوف تـؤكد
بــصـــفــة خــاصـــة الــشـــخــصــيـــات أو األشــيــاء
ـا سـوف ـمـثل الـفـرد  الـتــأكـيـديـة  –مـوقف ا

سرح .  تكون عليه الصورة على خشبة ا

ـــســــرح فى حـــالـــة واحلـــركـــة هـى صـــورة ا
الـــفــــعل وتــــشــــمل حلــــظــــات الــــتـــصــــور فى
مـظـاهـرهـا الـدائمـة الـتـغـيـر  وعلـى الرغم
من أن احلــركــة تــوجـد فـى تــلك الــفــقـرات
من صورة لصورة فإنـه ينبغى أن يكون لها
قــيــمــة تــصـوريــة مــحــددة  ومــثل الــتـكــوين
جنــد أن احلـركــة لــهـا قــيـمــة فــنـيــة وقـيــمـة
ـؤلف للحـركة الالزمة مزاجيـة  يقـدمها ا
فى ســيـر الــقــصــة  كـمــا يــقـدمــهــا اخملـرج
زاجى . ابتغاء التأكيد والتنويع والتعبير ا
ــكن تــقــيـيم جــمــيع احلــركـات عــلى أنــهـا و
قــويـة أو ضــعـيــفـة  ولــكن يـنــبـغى أن نــشـيـر
ــصـــطــلـــحــات ال مــرة أخـــرى إلى أن هـــذه ا
ــا هى مــجــرد تــعــنـى اجلــيــد والــردىء  وإ
تــــقــــيـــيـم لـــلــــحــــركـــة  فــــهــــنـــاك وقـت مالئم
السـتـخـدام حــركـة قـويـة وحـركــة ضـعـيـفـة .
واحلــركــة الـقــويــة من جــانب الـشــخص هى
اخلـطـوة إلى األمــام واالعـتـدال وإلـقـاء ثـقل
اجلـسم عـلى الــقـدم األمـامى  أمـا احلـركـة
الـضـعـيفـة فـهى اخلـطـو إلى الـوراء والـتدلى
وإلقـاء ثـقل اجلسـم على الـقـدم اخللـفـية ..

الــــطـــرق لـــلــــحـــصــــول عـــلى الــــتـــأكــــيـــد هـــو
اســتــخــدام األوضــاع اجلــســمــيــة الــقــويــة 
ــــســــطــــحــــات ــــنــــاطق) وا ــــســــاحــــات (ا وا
ـسـتـويـات  وكـلهـا تـعـتـبـر وسـائل اخملرج وا
لــتـأكــيـد الــتـكــوين عـلى اخلــشـبــة بـدرجـات
ـــكـــنـــنـــا مـــتـــفـــاوتـــة ومـــتـــنـــوعـــة  وكـــذلك 
قصود احلـصول على الـتأكيـد من خالل ا
من كل نــــوع من أنــــواعه ســـواء عـن طـــريق
ـمـثل عـلى اخلـشـبـة  أو عن وضع جـسم ا
نطقـة أو اجملال الذى يرتـكز نظر طـريق ا
ــمـثـل الـواقف اجلـمــهــور من خالله عــلى ا
نـطـقة األهم  ـنـتصف دائـمـاً وهى ا فى ا
مثل الذى وأخـيراً عن طريق الـتضاد  فـا
يـكـون فى وضع مــضـاد تـمـامـاً فى عالقـته
مـثل  يـتلقى تـأكيداً بأوضاع غـيره من ا
عـلـيه حـتى لـو اعـتـبر هـذا الـوضع ضـعـيـفاً
فى حد ذاته . وهناك أربـعة أنواع للتأكيد
أفـرد لـهـا (ألكـسـنـدر دين) مـتـجـاوزاً بذلك
اقـــتــصـــار الــتـــأكــيـــد عــلى شـــخص واحــد 
ـــبــاشــر) وهى عـــلى الـــتــوالى ( الـــتــأكـــيــد ا
ـــتـــنـــوع) ـــزدوج) (الـــتـــأكـــيـــد ا (الـــتـــأكـــيـــد ا
ـبـاشر مـنه عـبارة (الـتأكـيـد الثـانـوى )  فا
سرح عن تـرتيب األشخـاص على خشـبة ا
بـحـيث يـتـجه االهـتـمـام مـبـاشـرة وبـسـهـولـة
ـطـلــوب الـتــركـيـز وسـرعـة إلـى الـشـخـص ا
ـزدوج فهـو ترتـيب األشخاص علـيه  أما ا
بـــحـــيث يـــتـــجـه االهـــتـــمـــام إلى شـــخـــصـــ

متـساوي فى األهـميـة فى مشـهد واحد 
تعـدد األشكال) فهو ـتنوع (ا أمـا التأكيد ا
يــعـــد أصــعـب أشــكـــال الــتـــكـــوين لــكـــنه من
األشــكــال الـتى كــثــيــراً مـا يــلــجـأ إلــيــهـا فى

شاهد التى تضم مجموعات . ا

وهــو الــتــفــســـيــر الــبــصــرى لــكل حلــظــة من
ـــثل وضع ــســـرحـــيـــة  والــذى  حلـــظـــات ا
الــــشـــخــــصـــيــــة فى مــــواضع بــــحـــيـث تـــوحى
ـواقفها الذهنـية والوجدانيـة جتاه بعضها
الـبــعض األمـر الـذى يـؤدى إلى نـقل طـبـيـعـة
ــــــشـــــاهــــــدين دون ــــــوقف الــــــدرامـى إلى ا ا
اســتــخـدام احلــوار أو احلــركــة  والــعــمــلــيـة
الـــذهـــنــيـــة اخلـــاصـــة بـــربط فـــكـــرة اخملــرج
ختـلف االعتبـارات الفنيـة عملية تخيـلة  ا
تتفـاوت تفاوتـاً كبيراً وقـد تب من الـتجربة

ـكن أن نـســتـشف مـنه اإلخـراج عــلم وفن 
ـــبـــاد الــــتى تـــديـــر حـــركـــة فـــنـــون بـــعض ا
ـــتــعـــددة - فى ـــهـــارات ا ــســرح  –ذات ا ا
وحــــدة واحـــدة  وبــــالــــتــــالى فــــهــــو خــــاضع
ــهــارات االكـــتــســاب والـــتــعــلـم شــأنه شــأن
ســائــر الــفــنــون  وكــتــاب (ألــكــســنــدر دين)
الــــذى يــــقع فى أربــــعــــة عــــشــــر فــــصالً فى
خــمـســمــائـة صــفـحــة من الــقـطع الــكـبــيـر 
ـــثل قـــيـــمــة مـــرجـــعـــيـــة كــبـــيـــرة تـــتـــعــرض
بـــــالــــــتـــــحـــــلــــــيل والــــــدرس الـــــوافى لـألسس
ـــبــاد الـــتـى تــشـــكـل األســاس فـى بـــنــاء وا
وتقـو الرؤيـة اإلخراجـية  والـتى حددها
(ديـن) فى خـــمــــســـة عـــنـــاصــــر أســـاســـيـــة 
مـنـطــلـقــاً من وسـيــلـتـ مـن وسـائل اخملـرج
ـسـرحـيـة يـعـمل بـهـمــا لـلـتـعـبـيـر عن رؤيـته ا

سرح) .  مثل  وخشبة ا هما : (ا
ـســرح صـفـة الـتـنـاغم فــلـلـمـمـثل عــلى خـشـبـة ا
الـتى تـتــغـيـر فى أى مــكـان عـلى هــذه اخلـشـبـة
وفق تـغـيـر عالقة جـسـمه بالـنـسبـة لـلجـمـهور 
ويــعــنى (دين) بــالــعالقــة بــاجلــمــهــور األوضــاع
ـــمـــثل ابـــتــداء من الـــعـــديــدة الـــتى يـــتـــخــذهـــا ا
ـشـاهـدين مـبـاشـرة حـتى االسـتدارة مـواجـهـة ا
مثل ظـهره للـجمهور  الكامـلة إلى أن يصـبح ا
هــذا الـتــنــاغم الــذى أوضــحه (ديـن) بــدرجـات
مــتــفــاوتــة بـ الــقــوة والــضــعف  مــؤكـداً عــلى
دالالت عــديــدة فـــيــمــا يـــتــعــلق بـــوضع اجلــسم
بــالــنـســبــة لــلــجـمــهــور . والــســبب فى الــقـوة أو
الـضـعف الـنـسـبـيـ لـهـذه األوضـاع اجلـسـمـيـة
ـسـرح أن أعــظم صـلـة لـلــمـمـثل عــلى خـشـبــة ا
ـواجـهـة وجـدانـيـة بـاجلـمــهـور تـأتى من وضع ا
الـــكـــامـــلـــة لـــلـــجـــسم والـــوجـه  وهـــذه الـــصـــلــة
الـــوجـــدانـــيـــة تـــتالشـى عــنـــدمـــا يـــكـــســـر وضع
اجلسم تـدريجـيًا عالقـته الـوثيـقة بـاجلمـهور 
ـمـثل . أمـا من جـانب خـشـبة هذا من جـانب ا
سرح فـإنهـا تنقـسم إلى ثالثة أقسـام محددة ا
بواسطة خطـ وهمي ( ووسط ويسار
ـ ووسط ويـسـار فـيـقـصد )  وحـ نـقـول 
ـــ ويـــســـار ـــمـــثـل  ولـــيس  ـــ ويـــســـار ا
اجلمـهور أو اخملـرج .. وفـيمـا يتـعـلق بقـوة هذه
ــســرح جنـد أن األجـزاء الــثالثــة من خــشــبـة ا
الــوسـط هــو أقـــواهــا وأن الـــيــمـــ قــوى  وأن

اليسار أقرب إلى جانب الضعف .

ولــنــأت إلى الــعــنــصــر األول من الــعــنــاصـر
اخلـمسـة األسـاسـية الـتى أكـدهـا ألكـسـندر
ــــســـرحـى  وهـــو عــــنـــصـــر دين لـإلخـــراج ا
(الــتـكــوين) وهــو بــنـاء أو شــكل أو تــصــمـيم
ـــســرح  وهــو الـــتــرتــيب اجملــمــوعـــة عــلى ا
ـوجــودين فى مــجـمــوعـة ــعــقـول لــلـنــاس ا ا
ـســرح من خالل اسـتــخـدام عــلى خـشــبــة ا
(التـأكيد) و(الـثبات) و(الـتتـابع) و(التوازن)
لــتـــحــقــيق الــوضـــوح واجلــمــال الــذى يــروق
الـناس .. فـ(التـأكيد) هـو العامل األول فى
التـكـوين الذى سـيـلـتزم اخملـرج به  فـيجب
أن يــكـــون لـــكل مــجـــمــوعـــة عـــلى اخلــشـــبــة
ؤكدة التى يجب أن تستلفت شخصياتهـا ا
ـشــاهـديـن عـلى الــفـور  وهــذا أمـر نـظــر ا
حتـدده أهـمـيـة الـشـخــصـيـة الـتى سـيـؤديـهـا
مثل وأهمية وطول احلوار الذى سيقوله ا
 وبـــالـــتـــالى فـــإنـه يــنـــبـــغـى فى أى مـــشـــهــد
مـكـتـوب أن يـراه ويـسمـعه اجلـمـهـور بـيـسر
ويجب كذلك أن يؤكد عنصر التكوين على
هـــذه الـــشـــخـــصـــيــــة حـــتى يـــزداد الـــصـــوت
ــسـمــوع قــوة من خالل الــرؤيــة . وأبـسط ا

 أعظم صلة وجدانية باجلمهور 
واجهة الكاملة للجسم والوجه تأتى من وضع ا

أحمد سامى خاطر

التصور التخيلىالتكوين 

احلركة

اإليقاع

 دراما البانتوما

سرح فى حالة  احلركة هى صورة ا
الفعل وقيمتها التصورية محددة
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وحلـهـا سـريـعًا وضـرورى أن يـكـون اخملرج
لــديه وجــهـة نــظــر خـاصــة وأن يــطـلـع عـلى
سرحـية والسينـمائية واألعمال الـتجارب ا
الـتشكيـلية وأن يـقرأ فى كل اجملاالت مثل
الـــســيـــاســـة األدب الـــدين عـــلم الـــنـــفس
ــســـرح والــفن. االجـــتــمــاع وبـــالــطـــبع فى ا
ويجب عـليه أن يـكـون مسـتقـبالً جـيدًا كـما
هـو مـصدر جـيـد لـعمـله وأفـكـاره. وتـضيف
أمــيــرة شــوقى: تــأثــرت كـــثــيــرًا بــكــتب مــثل
"أسـس اإلخـــــراج" لـــــســــــتـــــانـــــسـالفـــــســـــكى
"ســـيــــكـــولـــوجــــيـــة فن األداء" وكـــتـب بـــيـــتـــر
بــــروك حــــازم شـــــحــــاته د. أحـــــمــــد زكى.
وتــرى أن الـــبـــنــاء والـــهــدم والـــتـــفــكـــيك هــو
أســلــوبــهــا فى أعــمـالــهــا اإلخــراجــيـة حــيث

التنوع فى احلركة واألداء واإليقاع.
كـمــا هـو احلــال فى أعــمـالــهـا "اخلــادمـات"
جلـــان جــــيـــنــــيه "شـــاهــــد عـــيــــان" "أجـــمل

األعياد".
محمد لـطفى احلاصل على أحسن مخرج
سرح  2007 يقول: فى مهرجـان نوادى ا
ـــســرحـــيــة اخملـــرج هــو مـــنــظـم الــعـــمــلـــيــة ا
والـــفـــنــيـــة ودوره يـــنـــقـــسم لـــشـــقــ األول
ــديــر ألنه فـى الــنــهــايـة الــفــنــان والــثــانى ا

ـثـلـون ألول مرة خـصـوصًـا أن معـظـمـهم 
وال يوجـد مـنهج مـعـ يـتبـعه اخملـرج فكل
جتـربة مـسـرحـية تـطـرح شـكلـهـا ومـنهـجـها
اإلخــراجى. فـال أســتـــطــيع أن أقـــول إنــنى
مـخــرج واقـعى أو عـبـثى أو تـعـبـيـرى ولـكن
ــمـــكن أن جتـــتــمع فى ـــذاهب من ا هــذه ا
عــمـل واحــد أو بـــعــضـــهـــا. ويــكـــون اخملــرج
قــادرًا عــلـى تــوظــيـــفــهــا فـى عــمــلـه جــيــدًا
بـشـكل متـمـاسك. وهذا هـو إبـداع اخملرج.
وعـن أهم الـكـتب الـتى قــرأهـا يـقـول:كـتـاب
ـــــســـــرحـى" لـــــلـــــدكـــــتـــــور جالل "اإلخـــــراج ا
الــشــرقــاوى وآخــر بــنــفس االسم لــلــدكــتـور
ــــــمــــــثل" أحــــــمــــــد زكـى كــــــتــــــاب "إعـــــــداد ا
لــســـتــانــسالفـــســكى كـــتــاب "الــتــمـــثــيل من

خالل التدريب" جلروتوفسكى.
وتقـول اخملرجـة أميـرة شوقى: اخملـرج هو
مـثـلون ـسرحى وبـخـاصـة ا قـائد الـعـمل ا
سـواء من كانت له عالقـة ومعـرفة بهم من
قـبـل أم ال. وظـيـفـته حتـتم عـلـيه أن يـخـتـار
الئم لـلـمـمـثـلـ مـعه وإمـكـانـياتـهم الـنص ا
وخـــبـــراتـــهم حـــتـى يـــوصل رؤيـــته لـــلـــنـــاس
ولـيس فقط للجنـة التحكيم وأيـضًا تمتعه
بالقدرة على الـتصدى ألى مشاكل جتابهه

ـسرح) إضـافـة إلى اخلبـرات احلـياتـية (ا
لكى يوظفها فى عمله.

ـســرح حـمـاسى ويـضــيف: مـخـرج نــوادى ا
وال بــد له أن يــتــمـتـع بـاالبــتــكــار ومــتــجـدد
دائمًـا فى أفكـاره وأعمـاله ونشط اخلـيال
يـستـطـيع من خالل مـيزانـيـة قـليـلـة جدًا ال
تــزيــد عــلـى ألف جــنــيه أن يـــصــنع عــرضًــا
ـــيـــزانـــيـــة الـــبـــســـيـــطـــة مـــتـــكـــامالً وهـــذه ا
أعـتبـرهـا مـيزة ألنـهـا تدفـع اخملرج لـلـبحث

عن حلول جديدة ووسائل مبتكرة.
ويــــقــــول وائـل مــــصــــطــــفى كــــامل: مــــخــــرج
ــــنــــظم لــــلـــعــــرض بــــجـــمــــيع ــــســــرح هـــو ا ا
عناصره وهو الـذى يضع خطة للمدلوالت
ــشـاعــر واألفـكــار الـتى يــريـد تــوصـيــلـهـا وا

للناس محملة بوجهة نظره اخلاصة.
وال بـد لـلـمـخـرج أن يـتـمـتع بـثـقـافـة عـالـيـة
ويـسـتـطـيع أن يـتـعـامل مع مـخـتـلف األفـكار
سرحية واأليديولوجيات وكذالك تميزه ا

برؤية تشكيلية وأذن موسيقية.
ويــضـيـف: فى اعــتـقــادى ال تــوجـد مــوهــبـة
لإلخراج واخملرج اجلـيد هو فى األساس
ــــثل جـــــيــــد ومــــخــــرج الـــــنــــوادى يــــواجه
ثـليه صعـوبات كـثيـرة فى كـيفـية تـدريب 

فهوم الغائب نهج واألسلوب وا مخرجو النوادى ب ا
أغلبهم قال "ماليش منهج"

يقـود مـجمـوعـة من الـفنـانـ فال بد له أن
يــتــمـتـع بــالــروح الـقــيــاديــة ويــجب عــلــيه أن
يــــكـــون مــــلـــمًـــا بــــأدواته وعــــنـــاصـــر الــــعـــمل
ــــســــرحـى اخملــــتــــلــــفــــة وقــــادرًا عــــلى حل ا
شـاكل الـفنـيـة واإلداريـة وإيجـاد الـبدائل. ا
ويـضـيف: ال تــوجـد طـرق واضــحـة تـتــبـعـهـا
أثـنــاء عـمــلـيــة اإلخــراج خـاصــة فى نـوادى
ـسـرح التى تـعـتـبـر جتارب جـديـدة حتـتاج ا
لالبـتكـار والتـجريب فى جـميع عـناصـرها.
ومــخـــرج الــنـــوادى مــطـــالب بـــتــوظـــيف أقل
اإلمـكـانـيـات مـن أجل صـنع عـمل مـسـرحى
ـتـع خـاصــة وأنه يـعــمل بـدون مــتـكــامل و
مــيــزانــيــة تــقــريــبًــا وهــذا يــتــيح له ابــتــكــار
أشـــيــــاء جـــديـــدة كــــمـــا أن الـــنــــوادى تـــتـــيح
لـلـمـخـرج الـعـمل مع فـريق كـلـه من الـشـباب
فيعطى فرصة المتزاجهم مع رؤية اخملرج

وخاصة وأن أعمارهم متقاربة.
ويـقـول لــطـفى: أمـيل بــشـكل كـبـيــر لـلـمـنـهج
الـتجريبى فى أعـمالى سواء عـلى مستوى

احلركة أو األداء التمثيلى.
كــمـــا فى مـــســرحـــيــة "مـــلـــوك الــشـــر" الــتى
حـــصـــلت عـــلـى أفـــضل عـــمل جـــمـــاعى من

مهرجان النوادى  2007.
ويـواصل: اسـتـفـدت مـن كـتب كـثـيـرة مـنـهـا.
سـرحى" أللكـسندر دين "أسس اإلخـراج ا
سـرحية" لدرينى خشبة ذاهب ا "أشهر ا
"فن اإلخراج" لألستاذ جالل الشرقاوى.

أحـمد راسم مـخرج عرض "وداعًـا هاملت"
ـركـز الـثـالث فى مـهـرجـان احلـاصل عـلى ا
الـــنـــوادى األخـــيــر يـــقـــول: اخملـــرج هــو روح
ــسـرحى وشــخــصـيــته تـظــهـر فى الــعـمل ا
عـمــله ويـحـتـاج مـخـرج الـنـوادى إلى إجـادة
الــتــمــثــيل حــتى يــســتــطــيع تــوجــيه وإعــطـاء
األداء لـلـمـمـثــلـ وكـذلك أن يـكــون مـثـقـفًـا
ولــديه مــعــرفــة بــكـل شىء عن عــمــله حــتى
ثليه وأهم يعرف كيفية الرد على أسئلة 
الئم ألفـكـاره وظـائـفه هـو اخـتـيـار الـنص ا
وتــصــوراتـه وال بــد أن تــتــفـق وجــهــة نــظــر
ـؤلف مع رؤيتـه حتى يـظهـر الـعمل بـشكل ا
جيد وال بد أن يـكون صاحب خيال واسع
وجتـارب كــثــيــرة ومــلـمًــا بــتــقــنـيــات خــشــبـة

سرح. ا
ـــــــســــــرح ويــــــضـــــــيف راسـم: كـل مــــــدارس ا
اخملـتلفة تصل بـنا فى النهايـة لتقد رؤية
إخراجيـة بوجهـة نظر ثـابتة ومـنذ أن نشأ
ـسرح وحتى اليـوم ال توجد مدرسـة ثابتة ا
ذاهب والـتيارات اخملتلفة فى اإلخراج فا
يــنـتـقـى مـنـهــا اخملـرج مـا يــنـاسـبه ويــضـافـر
ـسرحـية. بـينـها حـسب فكـره وهدفه من ا
وعن قــــــراءاتـه يــــــقــــــول راسم: مـن أفــــــضل
الكتب التى استفدت منها ما كتبه األستاذ
ــسـرحى" ســعــد أردش فى "فن اإلخــراج ا
حـيث يـشــرح فـيـهـا بــشـكل عـمــلى أكـثـر من
ا يـجـعل اخملـرج يسـتـفـيد مـنـها الـنـظـرى 
ويــطـــبـــقـــهـــا بـــشــكـل جـــيــد عـــكـس الــكـــتب
واألخـرى التى تهـتم باجلانب الـنظرى على

حساب العملى.

شــــبـــاب  – بــــعــــضــــهـم دون الــــعــــشــــرين –
يـــقــدمـــون أنــفـــســهـم لــلـــدنــيـــا بـــاعــتـــبــارهم

سرح! " فى نوادى ا "مخرج
ـتـلك مــوهـبـة ورؤيـة وآخـرون ال بـعـضــهم 
يدركـون معنى الـلقب الـذى يحـمله أحدهم

"مخرج".
"مــســـرحـــنـــا" الـــتـــقت عـــددًا من مـــخـــرجى
ـــــرة عن الـــــنــــوادى.. لـم تــــســـــألــــهـم هــــذه ا
أعـمــالـهم أو مـشــاكـلـهم أو مــا يـرغـبـون فى
ه. فــــقـط ســــألــــنـــاهـم.. يــــعــــنى إيه تــــقــــد

"مخرج"?!
يـقـول عـمـرو مـحـمـد أبـو بـكـر نـادى مـسرح
سـئول عن الـفيـوم: اخملـرج هو الـشـخص ا
استحضار الـصورة لنص مسرحى مرتكزًا
عـــــلـى أدواته مـن أجل تـــــوصـــــيـل رســـــالـــــته
ـشـاعـر وعواطف لـلـجمـهـور دون الـتأثـر 
قـد تـقــلل مـنــهـا ويـتم هــذا من خالل بـحث
ـــنـــاسب ألداء اخملـــرج عـن فـــريق الـــعـــمل ا
الــشــخــصــيـــات ويــجب أن يــكــون ذلك فى
جو من احلب واأللـفـة والتـعاون من جـميع
ـســرحـيــة. وإذا حـدث عـداء ــشـاركـ بــا ا
ب صـناع الـعرض فـسيؤدى إلـى فتور فى
تـلـقى ويصـيبه ا يـنـعكس عـلى ا اإليقـاع 
لل.. فال تصل الـرسالة والـهدف بشكل بـا

واضح.
ويضيف: استـفدت كثيرًا من كتاب "أسس
سـرحـى" أللكـسـنـدر دين. حـيث اإلخـراج ا
يــصف ويــشــرح بــشــكـل تــفــصــيــلى مــنــاطق
ـــســـرح الـــقــــوة والـــضـــعـف عـــلى خـــشــــبـــة ا
ومـفهـوم اإلخراج وهو مـن أهم الكتب فى

هذا اجملال.
عاصر" سرح ا وأيضًا كتـاب "اخملرج فى ا
ـــمـــثل" لألســـتـــاذ ســـعـــد أردش و"إعــداد ا

لستانسالفسكى.
وحتـدث وفـيق مــحـمـود (الـزقـازيق) قـائالً:
ال بـــد أن يـــكــون اخملـــرج صـــاحب خـــبــرات
وجتـارب إنسـانية كـثيـرة ومتـعددة تـساعده
عـلى فـهم اآلخـر والـوصـول إليـه واخـتراق

أفكاره وأحاسيسه. 
كما أنه شـخص متعدد األدوار وقادر على
ـــثـــلـــ إخـــراج إبـــداعــــات اآلخـــرين من 

. ومصممى ديكور وإضاءة وفني
ويــــضـــــيف: اخملـــــرج شـــــخص حـــــالم عــــادة
تـشـغـله قـضـايـا عـديـدة فـيـحاول أن يـبـحث
عـن نص يـــعــــبـــر عــــنـــهـــا فــــيـــوصـــلــــهـــا إلى

.( مثل اجلمهور من خالل الوسيط (ا
كما أن له دوراً تنـموياً فاعالً فى اجملتمع
فـمن خالل رؤيته لـلواقع وما يـحدث حوله
يـستطيع أن يـعبر عنه فـنيًا وأن يبحث عن

شاكله. حلول 
ويــضــيف: اإلخـراج لــيس لـه مـنــهج مــجـرد
دارس تـنصهر ذاهب وا وثـابت فجمـيع ا
فى بوتقة اخملرج وأسلوبه ورؤيته والهدف
الــــذى يــــريــــد إيــــصــــالـه. فــــاإلبــــداع ســــابق
ـنهج واحد لـلنـظرية وشـخصـيًا ال أتـأثر 
فـقط عـنـد إخـراجى لـنص مـا وأحاول أن
يـــكــــون لى أســــلــــوبى اخلــــاص واخملـــتــــلف.
ــنــيــاوى احلــســيــنى عــبــد ويــقــول اخملــرج ا
الــعـــال: اخملــرج هـــو "حــامـل هم" وتــشـــغــله
أفــكـار مــعـيـنــة ولـديه مـســئـولـيــات عـديـدة
وعــــمــــلـه صــــعب جـــــدًا ودوره قــــيــــادى فى
األساس وبـالتـالى فـعلـيه أن يـسيـطـر على
مـجـموعـة الـعـامـلـ مـعه وعـلـيه أن يـتـمتع
بــثــقــافــة كــبــيــرة فى كل اجملــاالت وخــاصـة
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الشخصية القناع واإلسقاط السياسى
فى مشهد الضرورة

ــسـرحى إلى الــتـقـنـع خـلف إحـدى كــثـيــرا مـا يـلــجـأ الــكـاتب ا
ـسـرحى ويـحـمـلـهـا بـرأيه فى أمـر من الـشـخـصـيـات فـى نـصه ا
وقف األمور الفـكرية وبخاصة السياسـية حيث يكون معارضا 
جـتمـعه أو بحـال من األحوال الـسيـاسية سـياسى مـا متـصل 
ـسـرحى وفى الــدولـيـة. واألمــر نـفـسه قــائم فى عـمل اخملــرج ا
ـمـثل حـالة خـروجه عن الـنص أو خـروجه عـلى النص. عـمل ا
على أن ذلك التـقنع غالبا ما يكـون مباشرا حيث عدم جتانس
ـوقف ـسـرحـيــة أو مع نـسـيج ا الـرأى مع ثـقــافـة الـشـخـصــيـة ا
ــسـرحى نــفـسه. عــلى أن بـراعــة الـكـاتب الــدرامى فى احلـدث ا
سـرحى فـيـما يـتـصل بذلك الـشـأن تـتبـدى فى مـهارة الـتـقنع ا
ـوقف الـدرامى وفى نـسـيج بـحـيث تـكـون اإلضـافـة مـن جـنس ا
ثـقـافـة الـشخـصـيـة القـنـاع الـتى اسـتتـر رأى الـكـاتب فى طـيات
حـوارهـا. واألمـثـلـة كـثـيــرة عـلى ذلك فى كـتـابـات كـبـار الـكـتـاب
ـثـال ال احلـصـر جند ـيـ فعـنـد شـكـسـبـير عـلى سـبـيل ا الـعـا
سرحية (مـاكبث) يتحدث عمن وصفه البواب فى مـونولوجه 
) فـإذا دقـقنـا فى مـدى تالحم هـذه العـبارة مع (بـذى الـلسـان
طوّل قبل أن يفتح ثقافـة البواب وجتانسها مع سيـاق حديثه ا
باب القلـعة للطـارق فى الصباح البـاكر من ليلة اغـتيال ماكبث
وزوجه للمـلك دنكن ضيـفهما سـوف جند العـبارة غير مـتسقة
مع ثقافـة بواب وغير متـسقة مع مشهـد الضرورة الذى صاغه
ة ـصداقـيـة الـزمـنـيـة الفـاصـلـة بـ جـر شـكـسبـيـر لـيـحـقق ا
لوثة بدماء القتيل البسهـما ا االغتيـال وتغيير ماكبث وزوجه 
سرحية غدور. عـلى أن الرجوع لتاريخ كتابة شكـسبير لتلك ا ا
يـكـشف عـن وجـود شـخـصـيــة تـاريـخـيـة لــقس حـوكم عـلى أيـام
ا شـكـسـبـير ودافع عن نـفـسه بـطالقـة لـسان يـحـسـد علـيـهـا 
" جعل اجملتـمع اإلليـزابيثى يـنعته بـسبب ذلك بـ "ذى اللـسان
فـكـأن شكـسـبـيـر قد أراد اإلشـارة إلى تـلك احلـادثـة بـوضع تلك
الــعــبــارة الــنــافــرة عن الـــســيــاق عــلى لــســان الــبــواب بــوصــفه
الشخـصية القـناع. وفى مـسرحنا يـتقنع عـدد من كتابـنا خلف
شـخصـية أو أكـثـر من شخـصـية عـلى نحـو مـا نرى فى "يـاس
وبهيـة" و "من أجيب نـاس" لنجـيب سرور أو "سليـمان احللبى
- جواز عـلى ورقة طالق - الزير سالم - أحلان على أوتار عربية
- الــنـار والــزيـتــون" أللـفــريـد فــرج أو "الـفــرافـيــر - جـمــهـوريـة
فرحـات" ليوسف إدريس أو "الـسلطـان احلائر - شمـس النهار -

لزوم ما ال يلزم - األيدى الناعمة" لتوفيق احلكيم.
ــسـرحـى جنـد بــعض اخملـرجــ الـذين أســسـوا وفى الــعـرض ا
تـصـوراتــهم اإلخـراجــيـة عـلى تــفـسـيــر الـنص أو عــلى تـأويـله
يــلـــجــأون إلى حــيل الـــتــقــنع عــنـــد إبــداء رأى هــنــا أو هــنــاك
بـالتـخفى وراء تـعبـير جـسدى أو تـوظيف سـينـوغرافى رمزى أو
إيحائى بـوساطة أسلوب الـتورية; بأن يـكون للتعـبير أو الصورة
داللـتان إحـداهمـا ظاهـرية واألخـرى بـاطنـية. فـإذا وقفـنا عـند
ـسرحى "مأساة احلالج" لـلشاعر صالح عـبد الصبور العرض ا
سنجـد اخملرج حـسن عبـد السالم قد غـير مـكان وضع الـشجرة
التى صلب عـليـها احلالج فى مـيدان الـكرخ ببـغداد فى الـعصر
سـرحى - وفق النص - إلى ـ الـفضـاء ا العـباسى من جـهة 
ـنـظر وهـو أمـر أكـثـر تـصـويـبـا لإليـحـاء بـنوع من جـهـة يـسـار ا
وقف الدولة ـعارض السيـاسى  التـطابق ب موقف "احلالج" ا
من قضيـة العدالة االجتـماعية قـياسا على مـا عرف من نسبة
عارض السياسي لنظام الدولة إلى تيار اليسار السياسى. ا
وفـى عـرض "الـقاتـل خـارج الـسـجن" حملـمـد سـلـمـاوى بـإخـراج سـعد
سرحى قبل دخول نظر ا أردش يترك اخملـرج الستار مفتوحا على ا
ـد عـددًا من تـمـاثـيل عـلى هـيـئـة بـشـرية عـلـى جانـبى اجلـمـهـور و
ــيـنــا ويـسـارا لإليــحـاء بــاتـصـال الــنـمـاذج ــنـصـة  درجـات فـتــحـة ا
الـصـنـمـيــة مع جـمـهـور الـصـالـة إسـقـاطــا لـفـكـرة تـنـاظـر اجلـمـهـور
(الشعب) فى صـمته على كل التجاوزات غير الـدستورية أو القانونية
عـارض لـسياسـاته هكذا الـتى يرتـكبهـا النظـام الشـمولى فى حق ا
تـتنوع أسـاليب اإلسـقاطات الـفكريـة والسـياسيـة ما ب فن الـتأليف
مثل عن طريق اخلروج سرحى عن طريق الشخصية القناع وفن ا ا
عن النص أو اخلروج عـليه وفن اخملرج بتوظيف الـلغة غير الكالمية
أو الـغـنـاء أو الـسـيـنـما أو خـيـال الـظل وفن األراجـوز وفـنـون الـكـرتون
ـا عن طـريق الـوسـائط والـعـرائس فــضال عن فـنـون الـســيـنـوجـرافـيـ

ناظر. التكنولوجية أو حيل تصميم ا

هو فيه مسرح بجد فى مصر دلوقتى?
اإلبـداع عـلـطـول ويوفـروا سـنـت ويـخـدوا الـكـرنيه.. أو

التصاريح..  
ـنـتـجـات وسلع والـذى مـنه من دور إعالمى وتـسـويـقى 

. صري صرى كله كله.  يعنى كل ا مركز اإلبداع ا
ومن هــنــا ألنه جــهـــة تــعــلــيــمــيــة فــنـــخــرجه من حــســبــة

اإلنتاج. 
ية..!?   فيصيح صديقى الفنان:  واألكاد

ــيـة الــفــنـون كــلــهـا أنــا عـارف طــبــعــاً إن ده يـحط أكــاد
ـتعـلمـ وكل الداالت بـأعوامـها األربـعة.. بـأساتـذتـها ا
ـوجــودة وحـتى طـالبـهــا  فى أسـئــلـة وتــسـاؤالت (د.) ا
وإشكـاليـات كثـيرة. مـساءالت كـبيـرة. خاصـة باجلدوى
وحــاجـــات كــتـــيـــر.  يــعـــنى مـــثالً إيه الـــلى بــيـــتـــقــدم فى
ــــعــــهـــــد? ولــــيه مش اإلبــــداع وم بـــــقــــاش مــــوجــــود فى ا
موجـود? الطـاقات الـلى بتـدرب شكـلهـا إيه يعـنى أنهى

أجدى بالظبط?
خالص.. خالص. (صديقى)

يبـقى: البـيت الفنى لـلمسـرح + مركز الـهناجـر + مركز
اإلبـداع / ال ال نشـيله يـبقى نـاقص  (-) ومعـايا هـناك

واحد مبقاش هنا?
ـعــادلـة!! (- ) وكــمـان الــهـنــاجــر خـرجــوه تـقــريــبـاً بــره ا
يبـقى نطرح واحـد من اتنـ وهما كـانوا تالتة بس ألن

قصور الثقافة موال..
 يـــبـــقى أ أأأأ  آه .. يـــتــــبـــقى واحـــد.. ال شــــريك لـــيه..

البيت الفنى للمسرح.   أقول معترضاً ال طبعاً..
ـسرحى  5- ظـهر جـديداً وحـصريـاً فى سوق اإلنـتاج ا
صـنـدوق الـتنـمـيـة الذى تـفـتـحت شـهيـته بـاجلـوائـز التى
ـهرجـان التـجريـبى األخيـر كونه حصـدها مـؤخراً فى ا
مــنــتـجــاً لــلــعــروض الـتـى فـازت بــهــا مــراكــز اإلبـداع فى
مــصــر كــلــهــا اإلســـكــنــدريــة والــقــاهـــرة كــمــان. عــظــيم.
وهاهى تشرع اآلن فى طرح مسابقة إلنتاج  6 عروض

على ما أذكر هذا العام. وفى انتظار اجلوائز.
ـــــهــــــرجـــــانـــــات ـــــقـــــابـل هـــــنــــــاك الـــــعـــــديــــــد من ا وفـى ا

سرحية فى مصر.. واالحتفاءات ا
ـــهــرجــان ـــصــرى.. وا ــهـــرجــان الــقـــومى لـــلــمـــســرح ا ا
هرجان العربى.. ديدة.. ومؤخراً ا التجريبى بقامته ا

مهرجانات يا أستاذ.   عظيم. 
ضــيـف عـــلى كـــده كل ســـنـــة وال اتـــنــ فـــيـه عــرض وال
اتـنـ بـيـسـافـروا بالد عــربـيـة وبالد سـاعـات الـفـرجنـة

وال حتى بالد افريقية
ونخش مهرجانات وغالباُ بتكون النتايج!!.. مش مهمة

ال.. مش مهمة قوى.. آه.
ـــصـــرى خــدنـــا فـــيه ــهـــرجـــان الـــتـــجـــريـــبى ا ده حـــتـى ا
ـصداقية جـوايز.. آه مرات معـدودة بس ده يدل على ا

والشفافية.. 
وآخرها طبعاً..  بص عـندنا مخرج مصرى خد جايزة
ــــهــــرجـــــان الــــتــــجــــريــــبى الـ  20 عــــلى كل دولـــــيــــة فى ا
مــخـرجــ دول الــعـالـم األول والـتــانى والــتـالـت والـرابع

وكل األرقام اللى كانت موجودة ساعتها.
سرح فى ضـيف على كده جريدة أسـبوعية بتـتكلم عن ا
مصر كلـها بها الـعديد من الصـفحات الكـثيرة واألخبار

العتيدة وكالم كتير وكبير.. كتير كتير قوى. 
ـة ـســرح الـقـد وفـيه كـالم الـيـومــ دول عـلى مـجــلـة ا
قـدم األثـر والــلى كـانـت زمـان وبـعــد كـده خــرجـوهـا من
ـكن ــعـادلــة مــعـرفـش لـغــايـة دلــوقت لــيه. بــيـقــولــوا  ا

ترجع. 
أهـو.. عــايـز إيه بــقى.. أديك بــتـقـول بــنـفــسك.. وبـتـرد

على نفسك برضه.
ـــســرح وهى هـــيــئـــة اســتـــشــاريــة ده غــيــر بـــقى جلـــنــة ا

وليست تنفيذية أبداً أبداً!
ـسـرح والـنــقـد وكـمـان فـيــهـا كل رؤوس الـفـن واألدب وا

ية وعلمية.. جهات أكاد
مـــنـــهـم بـــصـــفــــته الـــرســــمـــيـــة ومــــنـــهم مـن هـــو مـــوجـــود

بشخصه. 
ومازالت هيئة استشارية وليست تنفيذية طبعاً.!

صديقى يذوب فى الصمت ويختفى.
والسؤال ما زال يطرح نفسه.. يطاردنى. 

هو فيه مسرح بجد فى مصر دلوقتى?
إنت .. إنت إيه رأيك?

رأيى نكمل بعدين!

سؤال أصبح يشغل الكثيرين 
ا سـؤال شغل صديق مـسرحى لـيس مصـرياً ولكن (ر
ـتحـدثـة بلـغة الـضـاد.. متـابعـاً لـلتـطور أو نـطـقة ا من ا
صـر وأوطان الـتـدهور لـلحـاالت الفـنـية وغـير الـفـنيـة 

نطقة كلها على بعض فى بعض فوق بعض) ا
ولـكن تـأتى الــريـاح بـالــعـديـد من األصــوات من بـعـيـد..

هو ده سؤال أساساً يسأله?
ولـكن الـكـثـيـر هـنـا أيــضـاً....  أنه ال.. لم يـعـد بـالـفـعل
ـتـعـالـيـة تأتـى من كل جـهـة مـزمـجرة ولـكن األصـوات ا
إنـنـا فى الـعـصـر الــذهـبى وأنه قـد أصـبح هـنـاك رواج
شـــوف شــبـــاك تــذاكـــر الــعـــرض إيــاه والـــعــرض الـــتــانى

برضه إياه وكده.. عارف انت..
ـــتـــهم األزلى  ولـــوال ســـوء احلـظ والـــعـــ بس وذلـك ا

اس الكهربائى وخالفه.. القدر إياه أو ما يسمى با
لكنا اآلن.... لكنا كده.    ماشى..

لـكن الـسؤال بـجد تـعـال نسـأله لـنفـسنـا هـو فيه مـسرح
بجد فى مصر دلوقتى?

ــكن تـكـون ـؤشـرات والــنـتــايج الـلى  وإيه الــدالالت وا
خير دليل لينا على احلكم ده.

ـرتقب أسـاساً? ـسرح ا وده يـخلـينـا نـسأل إيه مـفهـوم ا
(واللى غالباً محدش القيله إجابة)

ـسـرح نـسـمع صـوت عـظـيم قـادم بـيـقـول بـعـنـفـوان إن ا
فى كل العالم اإلقبال عليه قل!

ــسـرح ومــبــقــاش عــايــزه خــالص وإن اجلــمــهــور زهــد ا
مالص..  قدام فنون الدش وأمثاله..

فهوم النجم وصوت تانى: الزم نحاول جنيبه ونغريه 
نُتج اللى هنـقدمه يكون رهيف الـذى ال يقهر وكمـان ا
ودمه خـــفـــيف عـــلـــشـــان يـــيــــجى .. مـــاتـــيـــجى.. وبالش

تعقيد.. 
زى الــسـيــمـا.. اتــعظ وشـوف واتــعـلم.. اجلــمـهــور عـايـز

كده..
> لــكن أى مــتــأمل فى حــال الــســيــنــمــا يــعــلم جــيـداً إن
ـقـدمـة وإن دى ــنـتـجـات ا اجلـمـهــور مـلـهـوش عالقـة بـا
ـنـتـجـ احملتـكـرين لـذوق اجلـمـهـور بـوصـاية خـيـارات ا
ـــا أنـــفـــســـهم حـــصــــريـــة جلـــمـــهـــور الـــبـــتــــرودوالر.. ور
القائـم أيـضاً على تـرويج األغنـية اخلفـيفـة الشبـابية
الـرهيفـة اللى مش نـضيفـة.. عكس الـسينـما اللى الزم

تكون نضيفة ومفيهاش اللى بالى بالك.. 
األغـنـيـة مش مـشـكـلة - الـلـى هتـخش كـل بـيت - يـكون

فيها إيحاء وآهات وحركات ومناظر.. آه .. 
ـنــوع الـلـمس.. نــخـلى الـلــمس دور جـمـهـور ـهم  بس ا

تلوعة وخالفه. تنوعة ا الدش بقنواته ا
ـكن الــسـيـنـمـا تـفـلت بــكـام فـيـلم فى الـعـام ألنه لـكن 
ـغـامرين عـلى اإلنـتـاج بيـحـاولوا يـظل فـيه الـعديـد من ا

يخشوا سوقه.. 
ومـخـرجـ يـراهـنـوا عـلـى ذوق اجلـمـهـور الـلى مـبـقـاش
عــبــيط وبـالــتـالـى يـغــيـروا اجتــاهه ويـلــووا دمـاغ رؤوس
األموال اللى فى النهـاية كل همهم إنهم برضه يراهنوا

على احلصان الكسبان. يعنى الربح واألرباح.
تمام.. تمام

ــــســــرح إيه ظــــروفه بــــقـى فى مــــصــــر...??? إيه لــــكـن ا
نتج هنا?  خيارات ا

وهل فيه احـتـكـار أو وصـاية عـلى الـذوق الـعام?  أو إيه
هى رؤاهم?

- نـحن فى مــصـر يـا صــديـقى الــفـنــان ..وحتت رعـايـة
وزارة الثقافة 

نتجة لـلمسرح بشكل رسمى على حد علمى اجلهات ا
هى:

ـتـلك نـصـيب األسد  1- الـبـيت الـفنـى للـمـسـرح وهـو 
ـتـبـقـيــة ومـا تـزال تـعـمل.. حتت ـســارح ا حـيث أغـلب ا
إدارتـهـا ورؤاها ومـيـزانـيـتهـا الـضـخـمة نـسـبـيـاً بالـنـسـبة

للجهات األخرى.
 2- وهــيـئـة قــصـور الــثـقـافــة وده مـوضــوع كـبـيــر يـطـول
شــرحـه يـعــنـى مــتــاهــة كــبــيـرة قــوى. لــو دخــلــنــاهــا مش

هنخرج.. هذا هم آخر..  
 3- وطـبــعـاً مــركــز الـهــنـاجــر لـلــفــنـون حتت احلــصـار..
أقـصــد كــان زمــان..اقــصــد عـامل زى غــزة.. بــكــتــيــبـته

األخيرة اللى "حتت التهديد" وكده يعنى..
4- وطــبـعـاً طــبـعــاً مـتـقــولـيش وال حــد يـفـكــر فى مـركـز
ــلك أحــد حـق االقــتــراب مــنه اإلبـــداع الــفــنى ألنـه ال 
فدى عامـلة زى احملـظورة ألنه لو مـؤاخذة يعـنى مجرد
يـة بالظبط ده حتى مـدرسة بتطلع أجـيال زى األكاد

عهد بيحلموا يخشوه..!  طلبة ا
ـيـة ونـصل إلى حـد إن فــيه أجـيـال قـررت تــخش أكـاد

 علينا أن
نسأل عن
سرح مفهوم ا
وياريت نالقى

إجابة!

 هل فيه
احتكار 
أو وصايه
على الذوق
العام

 فى مصر ?

أحمد راسم:
كل مدارس
سرح تؤدى ا
إلى اإلخراج

وائل مصطفى: ال يوجد منهج مع يتبعه اخملرج
بل تطرح كل جتربة منهجها

أميرة شوقى:
اخملرج الشاطر
هو من يتصدى
للمشكالت

ويصل حللها!
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وجـمال عـبد الـناصـر واخملرجـ محـمد
سـالـم وعـبـد الــرحـمـن عـرنــوس وحـمـدى
الــوزيـر بـاعـتــبـارنـا من أبــنـاء احملـافـظـة..
وفى 2003 حـصـلت عـلى شـهـادة تـكر
مـكـتوب عـليـها.. لـلفـنـان محـمد الـشريف

الذى أعطى للمسرح بال مقابل.
ات أحب إلى قلبك? > أى التكر

- الـتــكـر احلــقـيــقى الــذى أنـتــظـره هـو
تصفيق اجلمهور بعد كل ليلة عرض.

> حـدثـنى عن آخـر أعـمـالك «الـبالطوة»
الـتى شاركت بـها فى الـدورة األخيرة من

سرح? مهرجان نوادى ا
- العرض تألـيف وإخراج أحمد السمان
أعـتـبــره أحـد أبـنـائى والـعــمل الـذى كـتـبه
يــروى تـــاريخ بـــورســعـــيــد ويـــتــوقف عـــنــد
احملـطات الـكبـرى فى هذا الـتاريخ 56

.73 67
> وكيف كان أسلوب التعامل بينكما?

ـثابـة ابن لـى لكـن فى الـعمل - أحـمـد 
ثل وقد طـلبت منه أن هـو مخرج وأنـا 
يـنـسى أنى «بــابـا» ويـتـعـامـل مـعى كـمـمـثل
فـقط وأنــا حـريـص عـلى تــنـفــيـذ طـلــبـاته

كمخرج.
> وكــــيف تــــرصـــد الـــفــــرق فى الــــعـــمل

سرحى ب أيام البدايات واآلن? ا
ـسرحى - بـالطـبع اختـلفت آلـية الـعمل ا
كـثـيرا.. اخـتـفى مـسـرح العـلـبـة واخـتفت
ـلـقن ودخـلت الـتـكنـولـوجـيا الـكـمـبـوشة وا

سرح. إلى ا

✂✂✂✂

كن استخدامه إال فى اجللوس فقط? وهل اجلسم ال يستطيع قعد ال  > هل ا
كن اسـتخـدامها إال فى ـثل إال شخـصيـة صاحـبه فقط? وهل أصـواتنـا ال  أن 

نطق جمل منطقية فقط?

سرحي جريدة كل ا
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قدسة. > مسرحية حفلة للمجان تأليف خالد الصاوى إخراج عماد صموئيل تعرضها حاليا فرقة اخلشبة ا

درسى سرح ا محمد الشريف: انطلقت من ا
وكرمتنى بورسعيد مع محمود ياس

فــوق الــعـــادة» ولــعــبت فـــيــهــا دور مــخــرج
ضــمن األحــداث أمــا مـســرحــيــة «رحــلـة
حــنـــظــلـــة» فـــشــاركت بـــهـــا فى مــهـــرجــان
اجلـــمــعــيــات الــثـــقــافــيــة وحـــصــلت عــلى

ثل. جائزة أفضل 
> خالل مــشـوارك تــلـقــيت الــكـثــيـر من

ات? التكر
- فى 2002 كــــــرمــــــتــــــنـى مــــــحــــــافــــــظـــــة
بــورســـعــيـــد مع الـــنــجـم مــحـــمــود يـــاســ

آمـــال زايـــد ســـنـــاء يـــونـس واخملـــرجــ
رشــدى إبــراهـيـم فـوزى شــنــودة سـعــيـد
حـامـد أحــمـد الـســمـان وطـبـعــا مـحـمـد

سالم ومحمود احلطاب.
> وكـيف تــرصـد مـشـوارك مع الــثـقـافـة

اجلماهيرية?
- لم أتــخـلف عــامـاً واحــداً عن الـثــقـافـة
اجلــمـاهـيـريـة وشـاركت فى «الـشـرائح»
ومـن خاللهـا قـدمت مسـرحـيات «عـشاق

نــــــــيـت وعـــــــــزفت عـــــــــلى عــــــــهـم غــــــــ ومــــــــ
السمسمية.

سرح? > وكيف عدت إلى ا
ــعـركـة تــكـونت فــرقـة مـســرحـيـة - بــعـد ا
فى نادى العمـال بإشراف النجم محمود
يـاسـ وعـبـاس أحـمـد ومـعـهـا ألول مرة
رأيـت اسمى على األفـيش مسبـوقاً بلقب

«النجم».
- بــــــعـــــدهــــــا شـــــاركـت فى مــــــســـــرحــــــيـــــة
«خـــمــاســيــة بـــورســعــيــد» إخـــراج مــحــمــد
ســـالم وكــنت وقـــتــهـــا أســافــر يـــومــيــا إلى
رأس الـــبـــر لـــلـــمـــشـــاركـــة فـى الـــبـــروفــات
وأعود إلى بـورسعيـد عنـد الفجـر ولكنه
كــان تــعـبــاً جـمــيالً واســتـمــر الــعـمل حتت

ظروف صعبة حتى نصر 73.
> ما الذى حدث وقتها?

- انــــضـــــمــــمت إلـى فــــرقــــة بـــــورســــعــــيــــد
اإلقليمية ومعها قدمت عشرات األدوار
والــــشــــخـــصــــيــــات وتــــمـــيــــزت فى األدوار

الكوميدية.
> مـن اخملـــرجـــون والـــفـــنـــانـــون الـــذين

عملت معهم وأثروا فيك?
- عــمـلت مـع فـرقـة الــريـحــانى وتـعــلـمت
مـن النـجمـات ميـمى شـكيب وزوزو نـبيل

أكـثــر من نــصف قــرن قـضــاهــا «مـحــمـد
الــشــريف» أو «بــابــا» كــمــا يــنــاديه فــنــانـو
ومــســـرحــيــو بـــورســعــيـــد.. عــلى خـــشــبــة

سرح. ثال وعاشقاً لفن ا سرح  ا
احلـــوار مع «الـــشـــريـف» يـــكـــشف مالمح
احلـــركــة الـــفــنـــيــة فى بـــورســعـــيــد طــوال
الـــســـنــوات الـــتى تـــغـــيـــرت فــيـــهـــا أحــوال

دينة من النقيض إلى النقيض. ا
عـن بـدايـاته يـقـول الـشـريف: ولـدت عـام
1941 وعــــرفـت طـــريــــقـى إلى خــــشــــبـــة
ــســـرح وأنــا فى الـــعــاشــرة مـن عــمــرى ا
ــدرسـى وقــتــهــا «مــفــرزة» ــســرح ا كــان ا
ميزة ولن حـقيقيـة للمواهب اجلـديدة ا
أنـــسى مـــا حــيـــيت دورى فى مـــســرحـــيــة
بـعــنـوان «مـنـاجـاة أم» الـتى شـاركت فـيـهـا
وأنــــا فـى الــــثــــانــــيــــة عــــشــــرة وفى أحــــد
مـــشــاهـــدهـــا كــنـت أقف أمـــام قــبـــر أمى
وأنــــــاجـــــيـــــهــــــا وألنى يــــــتـــــيـم األم فـــــعالً
انـــــدمـــــجت فـى احلــــوار وبـــــكـــــيت عـــــلى
ـــركــز ـــســـرح ألحـــصل عـــلـى ا خـــشـــبـــة ا
األول فى الـتــمـثـيل عــلى مـسـتـوى اإلدارة

التعليمية.
> وكـيف ساهـمت نشـأتك البـورسعـيدية

فى تكوينك كإنسان ورجل مسرح?
بـــــــــاب - لـــــــــسـت وحــــــــــدى بـل كـل شـــــــــ
ــا مـر ائـهــا تــأثـروا  نــ بـورســعــيـد وأبــ
ليـها من أحـداث وفى عام 1956 عـ
يـــــــ الـــــــذين شـــــــاركـت مع الـــــــفـــــــدائــــــ
واجـهـة الـعدوان وفى 67 تـطـوعـوا 
لــد رغم قــسـوة بــ رفــضت أن أتــرك الــ
ــــة وهـــجــــرة مــــعــــظـم األســـر هــــز الــــ
ـسرح تـهـا تـركت ا الـبـورسـعيـديـة وقـ
 É°ùM hôªY¿وانـضـمـمت لـفـرقـة «شـبـاب الـنـصر»

حكايات 50 سنة مسرح

رفضت 
أن أترك

بورسعيد 
فى 67 وغنيت
مع «شباب

النصر» للجيش

لـلمـسرح من قـريب أو من بعـيـد بصـلة بـاستـثنـاء بعض
األفراد اجلـيدين منـهم فهـناك بعض األفـراد اجليدين
وهنـاك بعض األفراد الـذين وضع أسمـائهم مـخرجون

للضغط لهم ليقوموا باإلخراج فى الفرقة.
> إذن مـا الــذى يـنــقص الـبــاقـ لــيـكــونـوا جــديـرين

للمقارنة بزمالئهم ? 
ــســـرح وهــو .. االلـــتــزام - يــنـــقــصـــهم أهم شـىء فى ا
يزين تقدم الباق الذين أراهم  والتواضع مثل ا
مــثـل أحــمـــد الــعـــمــوشـى  ومــحـــمــد حـــسن .. وبـــحــكم
خـبـرتى وعمـلى وقـتهـا مـخرجـا مـنفـذا لـلعـرض حاولت
إكـسـاب الـعديـد مـنـهم خبـرتى الـتى تـعـلمـتـهـا ولـكنى لم
لـتزم منهم هم أجـد أى استجابة منـهم وأعتقد أن ا
ــــكـــسـب احلـــقــــيـــقـى لـــلــــفـــرقــــة فـــأنــــا أرى أن أحـــمـــد ا
الـعموشى هـو بطل الـفرقـة القادم مع احـتيـاجه لبعض

التوجيه البسيط .
> وكيف نعيد اجلمهور للمسرح مرة أخرى ? 

- األمــر يــعــود بــالـضــرورة إلى اخــتــيــار اخملــرج لـلــنص
اجليد الـذى يقدم بـاإلضافة إلى جـودة عناصـر العمل
ـســرحى  وأعـتــقـد أن هـذا هــو األمـر الـذى ســيـعـيـد ا

سرح. اجلمهور إلى ا
> حلم ?

ـدرسى الذى تـربـيت فيـه وتعـلمت سـرح ا - أن يعـود ا
سرح من خالله ألننا نفتقده اآلن . فن ا

> شهادة على جيلك ?
نـصورة - جـيلـنا ذو بـصـمة واضـحـة فى تاريخ فـرقـة ا
ـسـرحـيـة فـأعـتقـد أنـنـا جتـاوزنـا كـمـا وكـيـفا الـقـومـيـة ا

األعمال التى قدمها مؤسسو الفرقة .
> فى الـــنـــهـــايــة مـــا الـــذى تــود أن تـــقـــوله من خالل
ـسـرحيـ من خـالل ما مـررت به مـسـرحـنـا لـشـبـاب ا

من جتارب وخبرات مسرحية ?
-األزمـة تـكـمن فى أن الـشـبـاب دومـا مـتـعـجل يـريـد أن

ثل ويخرج ويقوم بالتأليف فى آن واحد.

الــنـــادى أمـــ .. من مـــوالـــيـــد مـــحـــافــظـــة الـــدقـــهـــلـــيــة
ـنـصـورة .. وهـو أحد أعـضـاء فـرقة وحتـديـدا مـديـنة ا
ــنـــصــورة الـــقــومــيـــة الــبــارزيـن الــذين يـــحــمــلـــون عــلى ا
عـاتـقـهم تـربـيـة كـوادر مـسـرحـيـة جديـدة داخـل الـفـرقة
عن طريق نقل خـبراته التى تعـلمها واكـتسبهـا للشباب

نصورة .. دينة ا إلحداث طفرة فنية 
سرح ? > سألته متى كانت بدايتك فى ا

- البداية عام  1973وأطلق عليـنا وقتها جيل الوسط
ـسـرحـيـة الـتى شـاركت ــسـرح .. وأول األعـمـال ا فى ا
بها هى ( العريس مـستعجل ) من إخراج الراحل عبد
الـلـه عـبــد الــعــزيـز وعــقب هــذا الــعــمل أصــبـحـت بـطل
ـسـرحيـات مـنـها .. الـفـرقـة وشاركـت فى العـديـد من ا
ـــــلك  (مـــــأســــاة احلـالج  عـــــطــــفـــــة خـــــوخـــــة  ست ا
ـــصـــيــــدة  جـــحـــا والـــواد قــــلـــة  مـــنــــ أجـــيب نـــاس ا
ركز األول وحـصلت من خالل مسـرحية عطـيل على ا

فى التمثيل على مستوى اجلمهورية .
ـسـرحـيـ فى الـدقـهـلـيـة الـذين عـمـلت > ومن أبـرز ا

معهم ?
- الــفـــنــان أحــمــد الــعـــدل  عــبــد الــله عـــبــد الــعــزيــز 
وإبراهيم الـدسوقى  وعبـد النبى مـصطفـى ومحمود
حـافظ  وعـبـد الـله العـجـمى  وكـمـال البـابـلى  وعـبد
الــرحــمن صــبـح  ومــحــمــد نــاجـى  وســمــيــر الــعــدل 
مـجدى فكرى  أحمـد عبد اجلليل  مـحسن جنيدى 
الـسيـد الغـريب  عـلى عمـر  مـحمـد مـحمـود .. ألنهم
من أرســـوا قــواعــد الــفــرقــة مـن بــدايــتــهــا إلى اآلن وال
أستطيع أن أغفـل دور سرور نور مؤسس فرقة مسرح

. الفالح
ـسرح كيف > ومن خالل عـملك طوال  35 عـاماً فى ا

سرحى اآلن ? ترى احلال ا
ــصـرى أصــبح مــتـدنــيـا لــدرجـة ــسـرح ا - احلــال فى ا
ــســرح بــعــد ثــورة  1952 كـــان مــتــوهــجــا كـــبــيــرة .. فــا
ـسرحـية وفى وكانت هـناك طـفـرة فى األعمـال كافـة ا
ــســـرح الــيــوم فى ـــســرح لــكـن .. أين ا كـل مــا يــخص ا
مـصـر ? .. أصـبـح فى حـال يـرثى لــهـا ألن الـذى يـقـدم
اآلن ال يـــشـــبـع جـــوعــــنـــا الــــفـــنى وبــــالـــتــــالى لن يــــشـــبع

داخل العمل .
> وهل تـرى أن هنـاك اختالفـا جذريـا فى حال الـفرق

فى السابق عما هى عليه اآلن ?
- فى الـسـابـق كـنـا نـقـوم بـعـمل شــريـحـتـ فى الـفـرقـة
فـى الـــعـــام الـــواحـــد بـــاإلضـــافـــة إلـى عـــمـــلـــ تـــابـــعـــ
للمحافظة فكان لدينا حالة من اإلشباع الفنى للهواية
الـتى نقدمها والـتى البد أن تعود روحهـا داخل الثقافة
ـسرح من اجلمـاهـيـريـة لـلمـمـثـلـ واخملـرج لـنـنـقـذ ا

ركوده.
> وهل عاد قرار الهيكلة بجديد على الفرقة ?

- أعـتـقـد أن مـعـظـمـهــا مـجـامالت واخـتـيـارات ال تـمت

اجلمهور.
> إذن كيف ترى الثقافة اجلماهيرية من كل هذا ?

- احلـال داخل الـثـقافـة اجلـماهـيـرية ال يـخـتلف كـثـيرا
عن الباقى ..فما معنى أن تقوم بعمل مسرحى يتكلف
ـدة اآلالف مـن اجلـنــيــهـات ويــعــرض فى نــهـايــة األمــر 

أسبوع فقط .
واجهة مثل هذه الظاهرة ? > وما هو احلل الذى تراه 
ــشـــكــلــة الــكـــبــرى داخل مــســرح - بــدايــة أنــا أرى أن ا
الثقـافة اجلـماهـيرية تـكمن فى بـعض األمور مـنهـا قلة
سـرحيات الـتى تقدم وأصـبحت الفرق الدعايـة على ا
ـشارك سـرحيـة على الـفنـان ا تضع أمـر الدعايـة ا

نصورة : النادى أم ابن فرقة ا
سرح اآلن حالته صعبة ا
العمل بالنسبة

للمخرج 
حتول 
إلى سبوبة

وفرصة لالسترزاق
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> الـشىء الـرائع فى الدرامـا هو أنك تـستـطيع أن تـخلق أى شىء وأى
ـتـفـرجـ من فـوق خـشـبـة زمــان وأى مـكـان وأيـة مـشـاعـر فى خـيـال ا
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سرحي جريدة كل ا

> فريق النور احلقيقى يعرض حاليا مسرحية أوكازيون تأليف ناجى عبد الله وإخراج بيتر مفرح على مسرح قاعة النيل.
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غربى بعيون ناقد مصرى سرح ا ا
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تمتلئ
بزخم

احتفالى
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 من قيمة
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األغـنـيــة الـعـربــيـة الـتــقـلـيـديــة مـنـهــيـا به تـركــيـبـاتـه احملـكـمـة
(بــديال عن الــفــصــول الـتــقــلــيــديــة واألنـفــاس االحــتــفــالــيـة)
وبنفس الـكلمات تـهبط وكأنهـا الظل الرمادى الـقا الزيتى
ــنــذر اجملــنح يــصـدر الـثــقــيل أو الــصــوت الــنــاعب الــنــاعى ا
مــنــبــهـــا مــحــذرا بــأنــنـــا مــا زلــنــا فى أيـــام صــمــصــام الــدولــة
الــــبـــويــــهى تـــاركــــا كل مـــا تــــضـــمــــره الـــكــــلـــمـــات أو تــــوحى به
نـتهية مسلما إلى وتسـتدعيه وتبثه وتنشره يـغلق التركيبة ا
تركيبـة كابوسيـة أخرى تالية قـد تع مكـانها فى مجلس أو
سـيرك أو بـطـحـاء اجملاعـة أو مـسلـك فى اجلبـال أو مـاخور

أو شارع أو ربوة رمال أو محكمة أو دكان أو صحراء...
ورغم أن الـتـوحــيـدى أيـضـا لـيس شـخـصـا عـاديـا وال يـجب أن
يكـون بطال مثاليا بـتركه عيوبه أو هناته تـتعرى أمامنا. أليس
ــنــصب أو جــاه أو مــكــانـة بــشــرا هــو اآلخــر? (مــثــقف حــالم 
ومال وسـاع إليهم كمكافـأة على الوعى ومقابل لـلتميز وجهده
ـتــنـبى ويـجن بـهــا كـذلك ثم يـقع فى وعــنـائه !) ألم يـتــمـنـاهـا ا
مغـبـة مـا أوصـلته إلـيه غـوايـتـها واسـتـبـدادهـا بخـلـده حـتى ولو
وهبة والتميز فى ظنها أو ظنناها مـعه حقه الشرعى نظير ا

زمن يرتفع فيه الفسول ويعلون!..

إلى مـتى الكسـيرة اليـابسة والبـقيلـة الذاوية- إلى مـتى التآدم
باخلبز والزيتون? 

قــد والــله بح احلــلق. اجــبــرنى فـإنـى مـكــســور- اســقـنـى فـإنى
صـد- أغــثـنى فــإنى مـلــهـوف -  شـهــرنى فـإنـى غـفل- حــلـيـنى

فإنى عاطل!
  هـكـذا وصـل به األمـر وهـو الــعـالم إلى هــوان فى الـطـلب
ـثقـف العـصرى كل حلـظـة بغـواية مـطـالبه ونـهمه يـقـترفه ا
ـوصل خلـصــاء الـعـقل وحـبس اإلرادة- إلى حـد الـتــبـذل وا
ـعرفـة- بالـتدجـ واالستـئناس!!.. مـن هنـا يخرج قرين ا
الـطـيب الـصديـقى رجـله من عـباءة مـثـاليـته ويـنـزع عنه كل
مظنات التمسك بها. لقد سقط هو اآلخر وأخذ ليس من
زهــوه كــمــا أخــذ احلــسـ بـن مـنــصــور احلالج وســقط فى
ـارس ــتــصـوفــة واعــيــا بــســقـطــته الــنــســبــيــة تـلـك  أعــ ا
اخــتـيــارا إراديــا حـرا فـى االنـضــمــام لـلــمــقـهــورين والــدفـاع
ـوقف حرمـانا من االنـتماء عـنهم حـتى ولو كان ثـمن هذا ا
أو شـــلــحـــا من اجلـــمــاعـــة مــا دام مـــصــرا عـــلى اســتـــمــراره
مـندوبـا للـمعـانـاة. واثقـا من تعـويض آخـر أثمن فى اجلـنة.
وهـو نـفس الـتـمـاسك الـذى أصـر عـلـيه درامـيـو جـان دارك
وتـــومــــاس بـــكــــيت صــــانــــعـــ بــــذلك تــــراجـــيــــديـــا خــــاصـــة
ن لشـخصـياتـهم ذات القـداسة أو ذات الـتمـايز الـدينى 
أسـاوية التقليديـة التى اكتسبوها أسقـطت عنهم قوتهم ا
بـاعتـبارهـم خصـوما مالحـ لـلقـدر أو اجلـبر أو اآللـهة أو
ويـرا اليونـانية أمـثال أوديبـوس- سوفوكـليس وأنتـيجونا ا

ثم أجاكس بدرجات متفاوتة.(>>)

يــحــمـل الــبــســاط الــتــرفـــيــهى (أبــو حــيــان الــتـــوحــيــدى) لــلــطــيب
ـتـضـمن إحـالـة مـبـاشـرة إلى الـصـديـقى مـفـارقـته من الـعـنـوان ا
ــــهـــد بـــكــــونه إقـــبــــاالً عـــلى قـــراءة جـــنـــسـه الـــدرامى. مــــثـــلـــمـــا 
"كــومــيــديــا"من حـيـث الـنــوع; فــيــمــا هــو بـاألصح  – وكـمــا تـنص
االحـــتـــفـــالـــيــــة -إحـــاطـــة بـ " شـــخـــصـــيــــة" ذات مـــصـــيـــر وتـــوجه
ـصيـر. وعرضـها بـالتـركيز مأسـاوي مـن  حلظـة البدء وحـتى ا
عــلــيــهـا  – أكــثــر من احلــدث  – فى مــوقف صــعب أو مــواقف.
بـاعـتبـارها شـخـصيـة حـية مـتـوترة لـهـا ظاهـر وباطـن. محـاصرة
دومـا ب الـصـحـو والسـكـر. "موجـودة بـ الـيقـظـة واحلـلم ب

ـيالد (مع إحـاطتـها) ـوت وا احلـقيـقـة والوهم واجلـد والـلعب وا
باهـتمام كبير فى بنـائها النفسى والذهنى وإعـطائها استقاللها
الــذاتى لــكى حتــيــا وتــعـبــر عن هــذه احلــيــاة من خـالل الـعـالقـة

بالناس واألشياء"(1).
 وطبـيـعى أن تـظـفـر شخـصـيـة الـتـوحيـدى الـذى مـر عـلى رحـيله
ـسرحـية عام  410هـ  11قـرنا  – أو صدر احلـكم بنـفيه فى ا
ثل هذه احلـفاوة من كاتب احـتفالى هـو من منظـريها كذلك !
وأن يــتـطـابـق تـوصـيف الــشـخـصــيـة احملـوريــة مع مـا أوردنـاه من
اقتباس عن عبد الكـر برشيد فى بيانه الناطق باسم احلركة
 –وإن كـان الـتـوصـيف عـمـومـيـا بـانـطـبـاقه عـلى أى اخـتـيـار أليـة
شــخـــصـــيـــة مـــحــوريـــة فى أى عـــمل درامـى ولـــيس قـــصــرا عـــلى
الــشــخـصــيــة االحــتـفــالــيـة  . –أمــا عـن االهـتــمــام بــبــنــائــهـا قــبل
احلدث فقد حتقق بالـفعل ح يكشف العمل عن خلوه من ما
درج عـلــيه بـنـاء األحـداث فى الـدرامـا الـتـقـلـيـديـة بـصـفـة عـامـة.
ذلك لوضع التوحيـدى فى موقف/ مأزق ال يتحرك به وال ينمو
بـل يـــتم الـــغـــوص أو احلـــفـــر فـــيه بـــعـــمـق يـــكـــشف عن شـــخـــصه
وهــويــات من حــوله نـــاشــرا ضــوءه الــكــاشف عـــلى الــعــصــر من
ارس فعله خالل رجاله أو بطـانته وأشيـاعه ومحركيه مـثلمـا 
ــاثــلــة أحــرق فــيــهــا االســتــدعــائى لــعــصــور أخــرى ومــنــاخــات 
مـفكـرون عرب مـؤلـفاتـهم أو تـخلـصـوا منـها  –أمـثـال أبى عـمرو
بن الـعـالء وداود الطـائـى ويـوسف بن سـبـاط وسـلـيمـان الـدرانى
وسـفيـان الثـورى وأبى سـعيـد السـيرافى   –أو أجـانب سـبـقوهم
إلى نـفـس الـفــعـلــة وأشـهــرهم أنـبــادوكـلـس الـيــونـانى الــذى ألـقى
بـأوراقه إلى قـرار الـبـحـر السـحـيق !.. أال يـكـشف ذلك االنـتـقاء
للشـخصـية إذن عن مقـصدين عـمدي لـلكاتـب? : أولهمـا بنائى
يتـجلى فى تعـامله مع رسمـها مثـلما جتـسد الثـانى فى اعتماده
تراث أمـته العـربية مـنهـال نصت احلـركة علـى دعم سعـيها وراء
ـا الـبحث عن روحه وجـوهره أحداثه وقـشوره  –وحـدها  –وإ
ـفاتيح لصنـاعة تاريخ آخر مـغير بالرغم وفلسفـته التى تعطى ا

من أنه غير حقيقى(2). 
إن قـيـاســا آخـر أو مــحـاكـمــة مـخــتـلـفــة مع حـجــاج صالح عـبـد
الـصــبــور- الـتى كــانت قــبل الــتـوحــيــدى- تـكــشف بــوضـوح عن
النـهج الـتجـريـبى االحتـفـالى لعـمل الـطيـب الصـديقـى بالـتزام
األول بـنـهج تـقـلـيـدى فى رسم الـشـخـصـيـة احملـوريـة وإحاللـهـا
وه وحتـوالته. كـما فى بـنـيـة ذات اهتـمـام مـتكـافئ بـاحلـدث و
أنـها أكـثر تـعقـيدا أو تـراكبـا فى البـنيـة مثـلمـا هى أكثـر امتالء
ـوقـف الـواحـد بـزخم مــسـرحى لـه احـتـفــال بـالــفـرجــة عـوض ا
ـة قـتـل فى الـكـاتــدرائـيـة) الــثـابت فى مــسـرحـيــة إلـيـوت (جــر
ـوعـزين ثم ـتـمـحــورة حـول شـخـصـيـة قـديس مــحـاصـر من ا ا
مقضـيا عـليه مـنهم. فـيمـا أضمـر احلدث فى احلـوار واستكن
طلوب فى اجملادلة احملـتدمة ما بينهم يـذكيها تعليق التـأزم ا
اجلـوقة ويـفصح عـمـا يحـيط بـهم من عصـر وفـساد ومن تـوتر
حتت الـسـطح. كـمـا يـحـيل الـتـوحـيـدى مـرة ثـانـيـة إلى مـعـاجلـة
مـخالفة أخـرى هى تناول جان انـوى فى (القبرة- جان دارك)
التقليدية كذلك وما حولها من العصر وفساد الكهنوت. لكن
ذلك الـعــصـر الـذى رسـمه الــصـديـقى واسـتــحـضـره بـرجـاله ال
ـا يــكـسـر يــتـركه يــسـيــطـر فـيــسـحــبـنـا إلـى الـتـاريـخ تـمـامــا وإ
مـحاولـته الـراميـة الحـتوائـنـا وجذبـنـا إليه  –بـحـكايـة أو حدث
أو لـغــة- حـ يــقـذف إلى احلــوار بـكــلـمــة التـيــنـيــة أو أوروبـيـة
مثل: بارادوكس أو أبسورد أو كاريكاتير.. أو خالف ذلك مثل
دخــول الــوزيــر بـن ســعــدان مــحـــمــوال عــلى عـــربــة ذات عــجــلــة
واحـدة كـأنه مــجـرد ركـام- كى يــصـدم االسـتــرسـال واالنـدمـاج
الـنــاجت عـنه ويــقـاطــعـهــمـا مــعـتــرضـا مــسـارهــمـا مــرة بـالــكـلــمـة
ـفـارقـة الـغــربـيـة ومـرة ثــانـيـة بـالــتـأمل فى مـعــنـاهـا الـذى هــو ا
والـــعــــبـث مـــحــــيال إيــــاه عــــلى مــــعــــنى الــــعــــمل/ مــــعـــنـى وجـــود
الـتــوحــيــدى- أو بـاألحــرى ال مــعــنـاه وال مــعــقــولــيـتـه- فى هـذه
احملـاكــمـة الـهــازلـة أو الـتــرفـيــهـيـة بــكـآبـة: “من شـر الـبــلـيـة مـا
يـضـحك" كمـا أسـماهـا وأراد لـها واصـمـا إياهـا والـعصـر الذى
حـدثت فـيه وأنـاسه ومرة ثـالـثـة ح تـمـتـد اإلحالـة كى تـطال
ا ارسـة نفس الـتداعيـات والكـشف الهـاتك  عصـرنا وأهلـه 
نسـمـيه واقـعـنـا. ذلك الـذى ال نـسـتطـيع تـنـصال من مـشـاركـتـنا
فى فـعلـه أو نسج بـسـاطه الـتـرفـيهى الـهـازل بـوجع مـؤلم يـكرر
ــوســـيـــقى فى ــرجـع ا الــوخـــز به فـى الــتـــرديـــد الـــذى يـــشــبـه ا

ـعذبة لكنه عرفة ا لقد نعم تـوحيدى الصـديقى بالعلم وبـا
لم يــكـتـف بـهــا بل أراد أن يـضــيف إلــيـهــا ثـمــنـا أو مــقـابال
دنــيــويــا زائال فــكــان جــزاؤه مــا واجــهه به أبــو الــوفــاء من

ا هو عليه باطنا:   علمه 

وال فترة من حياتك قضيـتها متمسكا على أبواب الوزراء.
لوال رغـبـة خـامرتك فـى زج نفـسك فى أوسـاط اخلـاصة-
ثم لــوال نــزعــتك فى ثــلب الــنــاس والــتــعــقــيب لــهم- لــكــنت
رجال مــتـحــلــيــا بــأسـمى الــصــفــات- عــيـبـك واحـد: أنت ال

حتب احلب.
ـثابـة "كـعب أخـيل" أو الـشدخ هـذا الـضـعف الـدنيـوى هـو 
ـأساوى فى تـمـاسك شخص أبى حـيان  – مـقابل الـعيب ا
ـــقــاربــة الـــنــقــديــة الــتــقـــلــيــدى- لـــو أردنــا اســتـــمــرارا فى ا
الــتـقـلــيـديــة مـا بــ بـطل الــصـديــقى وأبـطــال سـابــقـيه من
تميزة أصحاب القداسة الدينية- وهوبـة ا الشخصيات ا
The Tragic والــذين قــدمـوا كــمـثــال عــلى الـتــراجـيــديـة

Tragedy. وليس التراجيديا
لـكن الصـديـقى أيـضا ال يـغـفل عن فـضائل ومـواهب بـطله
ـشــروع- كـمــا أسـلــفـنـا- ومـعــانـاته بــ ضـعــفه اإلنـســانى ا
بـتـمـكـنه فى عـمـلـيـة "تـعـصـيـره الـتـاريـخى" من عـرض أزمـة
الـتــوحـيـدى فى عــصـرنـا- عــلى بـســاط مـعـانــاته اإلنـسـانى
ـقـنع والـقـريب من وعى مـكـتـمل. ومـا يـضـنيه مـن تأرجح ا
صـلحـة كـشائـبة تـعـلقت بـوعيه وقف مـا بـ ا عـلى حـبل ا
ـا يـجـعل مـسـعـاه غـيـر خـالص أو وإرادته فى اإلصالح. و
مـنـزه مـثـلـمـا شـابـته مـرارة من الـبـشـر ونـقـائـصـهم فـجـعلـته
ناقـما عليهم منـقصة من محبته لهم ومـحبتهم له.. سالبة
مــنـه الــطــيــبــة وعــلــة الــتــســـامح الــلــتــ تــمــيــزان أصــحــاب

الرساالت.

أنت الـذى قــلت ال أرى أن أصــلب فى مـصــلـحــة األمـة بل
أحب أن تــصــلـب األمــة فى مــصــلــحــتـى تــوريــة قــصــد بــهــا
الــصــديـقـى جتـســيـد اخــتالف بــطــله عن احلالج وأمــثـاله
مــشـيـرا بـهـا إلى زهــو الـتـوحـيـدى واسـتــعالء عـازل مـتـمـكن
منه يـسلمه إلى اغـتراب طـبيـعى. أراده وسعى إليه أو وقع
ـــلـك الـــوعـى ثم حتــــتـــلـه وتـــســــكن فــــيه ـن  فـــيـه كــــجـــزاء 
ــتــنــاقــضـات فــتــشل إرادته الــفــاعــلــة ويــخــسـر األطــمــاع وا
قاعدته الـبشرية فـى مجملـها كذلك حـ ينفض عنه من
دافعون. يسقط التوحيدى إذن ريدون واألتباع وا حوله ا
بـعوث للمعرفة ألنه بسـط يده طالبا الثمن فـيما ال يليق 

والوعى اإلنسانى.
  وبالرغم من ذلك فـقد نقـموا علـيه إحساسـه بالناس  –

وذجاً  التجريب على قياسات احتفالية.. أبوحيان التوحيدى 

أبو حيان

الفقيه الفار

أبو الوفاء

 مشهد
من
سرح ا
غربى ا
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ا تكـون هناك مواقف مـعينة سرحيـات إذ ر تفـرج فى ا > كـن حريصا عـند استخـدام ا
تفرج إذ يصبح مـكان االسترخاء هو أفضل مكان مثل نزهة ال تـناسب التعامل مع ا

. على شاطئ البحر أو مركز جتمع سائح
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سرحي جريدة كل ا

2 من  مارس 2009 العدد 86

سرح الوطنى فى العاصمة البريطانية "لندن" تقدم حاليا مسرحية أوليفر للفنان الكوميدى روان أتكنيسون. > على ا

6

مرام سعيد

 محمد حفظى

ير.. رحلة لم تكتمل بطولة مارينا فالدى. وسكو شهد مؤخرا عرض مسرحية فال د > مسرح ماير هولد 

27
áÑ£°üŸG 

ـسرح زاح مع شـخص ما عـلى خشـبة ا > تـأكـد أنك تعـرف أين تضع خـطا فـاصال بـ ا
ـة إن لم يـعـالج بـشكل ـكن أن يـكون جتـربـة مـؤ وبـ إهـانـته. إنه فـاصل مـتـقن ولـكن 

صحيح.
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بينتر .. واإلعداد
ـطل مـنـهـا طـرح الـصـديـق "يـسـرى حـسـان" فى زاويـته ا
ـسرحى  بـعد أن يـنهى تـرتيبـه األسبوعى على الـشارع ا
فتوح لـكل أطياف الفـكر  ولكل أعمـار الكتابة  لبـيته ا
غرب ستغرب الـناهل م بالد ا ا فيهـا ا ولكل الـرؤى 
ــتــبـــايــنــة عــلـى قــنــاعــاته  دون أن تــؤثــر هـــذه الــرؤى ا
الـشـخــصـيــة  أو يـصـادر هــو حـقــهـا فى أن تــتـحـاور مع
جمـهـورهـا  لـذا طرح فـى زوايته الالمـعـة هـذه األسـبوع
قـبل الـفـائت مـوضـوعـا على جـانب كـبـيـر من األهـمـية 
ـصـطـلـحـات  ـا أسـمـيـتـه مـرة هـنـا بـفـوضى ا يـتـعـلق 
خـاصــة فـيــمـا يـدور حــول عالقـة كــاتب مـســرحى بـنص
مسـرحى لثان يـقوم هـو بـ(تكيـيفه) أو بلـهجـتنا احملـلية
صرى فى زمن مع  يرى سرحى ا (تأييفه) للعرض ا
أنـه مالئم له  مـانـحـا إيـاه مـذاقـا مـصـريـا  أو عـلى أقل
تــقــديــر واضــعـا عــلـى جـســده رداء ً شــرعــيــا  ومــانــحـا
شـون مـثـلـنـا بـاألسواق  شـخـصـيـاته أسـمـاء مثـل من 

حتى ولو كانوا يتحدثون بلسان صينى ال يفهم.
ـا انـهـمـر عــلـيـنـا من مـصـطــلـحـات فى الـعـقـود ونـظـرا 
األخيـرة  وتربت عليـها أجيال زاغت أع الـبعض منها
ـعانها وقدرتها الفذة على منح القائل بها تميزا أمام 
ثــقـافـيـا عـلـى من ال يـعـرفـونـهــا أو يـعـرفـون حـقــيـقـتـهـا
ويـأبـون عـلى أنـفـسـهم الوقـوع فى هـوة الـتـزيـيف  سـيرا
فى ركـاب من يعـتـقـدون أن كل مـا يبـرق ذهـبـا  ومن ب
ـصطـلـحات الـتى الكـها الـنقـاد وسـقط فى فخـها هذه ا
عـنى أكثـر دقـة وجالء  أسقـطـوا أنفـسهم الكـتـاب  أو 
للـهروب من حقيقة أن ما يكتـبونه ليس نتاج قريحتهم
اخلاصـة  بل هـو إبـداع آلخر  كـتـبه فى زمان ومـجـتمع
محـددين  وجلمهور يعيش بينه ومعه ومفسرا لدالالت
ــرئــيـة وفـق مـتــغــيـرات مــجــتــمـعه عـمــله الــصــوتــيـة وا
اخلـاصـة وقــدرته عـلى الــبـقــاء والـتـأثــيـر فى مــجـتـمع
وزمـان آخــرين  يـنـبـعـان من داخـله هـو  وإذا مـا احـتـاج
إلعـادة كـتـابــته و"تـكـيـيــفه" جملـتـمع وزمــان مـخـالـفـ 
فـيــعـنى ذلك غــيـاب عــنـاصــر اخلـلــود فى هـذا الــعـمل 
فهـاملت شـكسبـير لـيس بحاجـة ألن يخـتفى خلف اسم
فضى للموت فى مدينة همـام ليناقش موضوع التردد ا
طنـطا  وال الـقائـد عطـيل بحـاجة لـعبـاءة الشيـخ عطا

الله لكى يقول ألهل دشنا إن الغيرة قاتلة.
وقد جـاء حـديث الـصـديق "يـسرى حـسـان" عن مـوضوع
التـكيـيف هذا عـقب مشـاهـدته لعـرض مسـرحيـة (ليـلة
صـرى "متولى ـسرحى ا يالد) التى قـام الكاتب ا عيـد ا
سرحى حامـد"  بحمل نص (األيـام اخلوالى) للـكاتب ا
اإلجنلـيزى احلـائز على جـائزة نـوبل لآلداب عام 2005
"هارولـد بينتر"  بعد منحه اسـما جديدا هو (ليلة عيد
ـيـالد)  واحـتــار الــصـديق أمــام مــصـطــلــحى (إعـداد) ا
ـمـصـر وكـتـيب عـرضه  ـصـاحـبـ لـلـنص ا و(تـألـيف) ا
ونــــحـــمــــد الــــله أن األمــــر تــــوقف مــــعـه عـــنــــد هــــذين
صرى الواعد  صـطلح اخملـادع  ونشكـر كاتبنـا ا ا
وأتـــمــنـى أال يــغـــضب من كـــلـــمــة (واعـــد) هـــذه  حــيث
ـبتدئ  وأراها يعـتبرها الـبعض صفة ال تـناسب غير ا
أنـا نـعـتـا لـكل الـسـائـرين عـلى الـدرب دون جتـاوز حدوده
الـفـاصـلـة والـواصـلـة بـالـسـائـر اجملـتـهـد حملطـة الـكـاتب
(الـكـاتب)  ولــيس الـكـاتب (الـواعـد)  وهـو مـا أتـمـنـاهـا
تـولى حامد  وأخشى ما أخشـاه القول بأنه كان واعدا
ـسماة تـهرئة ا سرحـيته الكـوميـدية ا بعـد أن فاجأنـا 
(يا دنـيا يـاحرامى)  وإن دافع عـنه محـبوه بـأنهـا ليست
نصه الـذى عرض  إال أن موافـقته على عرضـها يساوى
موافـقته على انـتسابهـا حاضرا وتـاريخا له  ورحم الله
ــقــعــده خــلف الــســتـار "يــوسف إدريس" الــذى جــلس 
مبـاشرة حتى ال يفتح عن مسرحية له غير فيها اخملرج

بضع كلمات !!.
ــيالد) ومـــوضــوع تــكـــيــيــفه أمـــا عــرض (لــيـــلــة عــيـــد ا

للمصري  فلنا لقاء العدد القادم بإذنه تعالى. 
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مع كرهه ألفـعالهم- وإدراجـهم فى مخطـطات قلـمه ومشروع
كـتــابـته كـاسـرا بــذلك تـقـالـيــد الـعـمل األدبى ومـحــطـمـا عـزلـة
ـثـقف وجـرى الـعـرف أن يـحـيـا داخل مـتـعـالـيـة فـرضت عـلى ا
حـصـارهــا. لـكن الــتـوحـيــدى الـذى حــطم تـلك الــعـزلـة نــظـريـا
دان وفـشل أن يكـون له قاعدة بـشريـة يدان أمـام قضـاته ا
أصال بـتـهمـة الـكتـابـة وإفـساد الـعـامة كى يـصـبح مـغتـربـا على
ـسـتــويـات فـتــكـتـمـل عـزلـته وانــعـزاله جـمــيـعـا ضــائـعـا جـمــيع ا

مضيعا ب من يدينونه ومن ال يفهمونه:

مـا الــعــبــرة األخالقــيـة إذا مـن قـصــة هــذا الــتـبــيــان يــا أبـا
حيان. إنك بهذا تقابل اخلاصة 

بـالـعـامـة فـتـخـلق مـشـاكل بـيـنـهم. أنت قـبل كل شىء كـاتب
اذا حشرت فى كتبك أحقر الناس

 وأضـعــفـهم فـإن اآلداب ال يـتـحـدث إال عن أشـراف الـقـوم
وكبارهم وأصحاب اجلاه والسلطة األقوياء..

 إنه فن جلل ال فن أوبـاش ومتـسول وسـارق ومـعوق
فهم من الشارع وإليه.. 

الـــكــــاتب احلــــقـــيــــقى لـــيـس بـــســــوقى وال بـــزقــــاقى.. أديب
الفالسفة فيلسوف األدباء.
أجبنى: متى تطيب الدنيا?.

هكذا فـسرت حـياة التـوحيـدى الغريـبة فى رسـالة يوجـهها
الــصـديـقى الــكـاتب لـعـصــره/ عـصـرنــا ومـثـقـفــيه ومـالـكى
أمـره ضـمـنهـا درامـا مـحاكـمـته ألبى حـيـان وحـكمـهـا عـليه
بـاغتراب أبدى.. أو بحـلول فى كل مثقف أو فـنان يتماهى
مـعه كـى تـطـارده الــلـعــنـة عـلـى اجـتـهــاده واخـتالفـه وتـفـوقه

وكل ما هو نتاج بصيرته العصرية

)- فـى بــلـــد من أغــرب ســـتــحـــيــا من جـــديــد بـــ (فــنـــانــ
البلدان أقـصى األرض. قرب فاس التى ما وراءها ناس..

غرب الغريب. ستحيا فى ا
ذلك هـو عــمل الـطـيب الـصــديـقى- مـبـتــعـدا قـدر اإلمـكـان
ــــكن أن نــــســــجل من ــــفــــســــد- فـــهـل  عن الــــتــــلــــخــــيص ا
اسـتـقرائه الـنـقدى مـظـاهر الـعالقـة ب الـنـظريـة واإلبداع
تـمــاشـيــا مع مـطــلب عـبــد الـكــر بـرشــيـد وشـرطـى عـبـد
الـرحــمن بـنـزيــدان لـتـكــون األصـالـة فـى الـتـجــريب وهـمـا:
ـسـرحى مع حـيـويـة "حـيـويـة وجــود الـدرامـا فى الـعـرض ا
ـبــدع والـنـاقــد لـلــعـرض بـاعــتـبـاره ــتـلــقى الـعــربى ا وجـود ا
مشاركا فى إبداع صـور وخطابات ومعانى النص فى هذه
الدرامـا فى صورتهـا التـجريـبية"(3). لـيس فقط من اجل
ـــبـــاد االحـــتـــفـــالـــيــة فـى اإلبــداع الـــكـــشف الـــعـــلـــمى عن ا
ـا بـحـثنـا عـنه منـذ الـبدء من ـا استـكـماال  االحتـفـالى وإ

مالمح للتجريب االحتفالى فى هذا النص?
كان حيث راجعة/ القياس سنعود إلى ا لكى تكتمل ا
جنــــــده ال يـــــبــــــحـث عن مــــــســــــرح وال عـن ديــــــكـــــور.. ألن
التـوحـيـدى- مـثـلهـا مـثل مـسـرحـيات الـصـديـقى- تـفـجر
احلـــدث واحلس والـــقـــضـــايـــا فـى الـــســـاحـــات الـــعـــامـــة
تـفـجـره حـيث  "يـكـون احلــدث ويـتـفـجــر احلس وتـتـولـد
القضايا"(4). وهى أيضا تركـز على الفعل احليوى أى
مثـل والشـخصيـة قبل صـب اهتـمامهـا على اإلنسـان وا
وجـودات » واضـعـا بـطـله/ إنـسانه احلـدث واألشـيـاء وا
ـنـحه فى مـوقف صـعب يـكـشف بـنــاءه الـذهـنى مـثـلـمـا 
اسـتـقالله لـكى يـحـيـا ويـعـبـر عن هـذه احليـاة من خالل

الناس واألشياء"(5).
لــكن تــســـاؤال يــفــرض نــفــسه أمــام قــيــاســات االحــتــفــالــيــة

نفسها وكما اعتمدناها من تنظير برشيد وهو:
هل الـتـوحــيـدى مـجـرد تـخـطـيط يــعـطى الـفـرصـة لالرحتـال
سرحى ب اجلمـهور والـتحـاور معهم حـتى يتـحقق لـلفـعل ا
آنـيــته وحــيــويــته وانــتــســابه إلى الــلــحــظـة وإلـى الـنــاس وإلى
قضـايـاهم احليـوية كـما أراد بـرشيـد لالحتـفالـيات عـامة أن

تكون?
ــطـلب واجلــواب هـو صــعب ! .. صــعب أن يــتـحــقق هــذا ا
لــنـص أو عــرض أبى حــيــان بـــالــذات ولــســبـب بــســيط هــو
صــعــوبــته عــلى الـــنــاس. فــقــد كــتب لــلــخــاصــة أو خلــاصــة
اخلـصـوص بلـغـته الـراقيـة الـعالـيـة التى حتـول دون حتـقيق
طلوب منهم تفـرج ا نشود مع ا حلـم التواصل الكبيـر ا
ـشـاركة! أن يـتـخطـوا حـدود الـفرجـة ويـنخـرطـوا فى فعل ا
مـثلـمـا يصـعب احـتواء أو إدراك هـذا الـفعل احلـيـوى الذى
ظل حتـى اللـحـظـة األخيـرة مـتـعالـيـا نـظرا لـطـبـيعـة الـطرح
فـى الــنص. كــمــا انه ونــظــرا إلخـالصه لــبــنــيــة احــتــفــالــيــة
ـعـتـمــدة عـلى احلـكـايـة وبـعـدهـا عن الــعـمـارة الـتـقـلــيـديـة ا
فسـيـظل هذا الـعمل مـتطـلـبا ومـطالـبا بـعـناصـر أكثـر قدرة
ـرر ــرتـدة كـى  عــلى اســتــفــزاز االســتــجــابـة الــعــكــســيــة ا
. ورغـم جنــاح ـــتـــفـــرجــ قـــضـــيـــته الـــصـــعـــبـــة لــبـــســـطـــاء ا
الـصديقى فى االهتـمام بروح الواقع فـسيظل هذا الواقع
ــا يــجــعــلــنــا نــخــشى عــلى بــعــيــدا عن جــمــهــوره الــعــادى 
ـا ـتــوقــعـة من الــعــرض  ــرجــوة أو ا ـشــاركــة الـفــاعــلـة ا ا
يـــنـــطـــوى عـــلــيـه من صـــعـــوبـــة نــخـــشـى أن تــصـــيـب صــفـــته
ـطـابــقـة مع الـواقع االحـتــفـالـيــة فى مـقـتل. فــرغم جـهــد ا
فسوف يظل البساط التـرفيهى أبو حيان التوحيدى بعيدا
ــشــاهـديـن مع ثــبـاته كــعــمل احــتــفـالى عن عــقــول عـامــة ا
بـــالـــطـــبع ولـــكن خلـــاصـــة اخلـــصـــوص داخل مـــخـــتـــبـــرهم
ـسرحى ولـيس فى فـضاء الـفرجـة الـشعـبـية الـتى سوف ا
شـاركة التى هى يحـكم عليـها  بانـقطاع الـتواصل وغيـبة ا

. حلم لالحتفالية واالحتفالي

الهوامش:
(*): أبـو حـيـان الـتـوحيـدى- بـسـاط تـرفـيـهى. الـبـوكـيلى
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الرئيس إرادة الله

معتز صديق: استغنينا عن شرارة «احليزبونة الشريرة » حتى ال حتدث «كارثة»
 األميرة والتن ألنه يحب األطفال

ال تـــوجــــد خـــطـــورة فــــهـــو غـــيــــر مـــضـــر
بــــالــــصــــحــــة فــــأنــــا أعـــلـم جــــيــــدا مـــدى
حـسـاسـيـة األطـفـال جتـاه هـذه األشـيـاء
وأحـــرص عـــلى أن تــكـــون هــذه األدوات
غــيـر مــضــرة. وتــابع مــعـتــز: والــدى هـو
صـديق محـمود وعـمى دسوقى مـحمود
وهــــمـــا مـــشـــهـــوران فـى مـــجـــال اخلـــدع
الـسـيــنـمـائــيـة وكـنت دائــمـا وأنـا صــغـيـر
أذهب مــــــعـــــهـم وأراهم ومـن خاللــــــهـــــا
هـنة كثيرا وفضلتها على أحببت هذه ا
الهندسـة التى درستهـا فى جامعة ع

شمس.
سرحيات التى شارك فيها: وعن ا

شــــاركت فـى مـــســــرحـــيــــة الـــزعــــيم مع
الــنـــجم عــادل إمـــام وقــد قــمــنـــا بــعــمل
سرح من ـفرقـعات التـى تمت علـى ا ا
لغمة وقد دفع إلى الـسيارة ا دخول ا
ــــســـــرحــــيــــة 8 ســــنــــوات اســــتـــــمــــرت ا
مـتـواصــلـة من الـنــجـاح وكل يـوم يـزداد
جنـاح اخلـدع عن الــيـوم اآلخـر وأيـضـا
شــــاركــــنــــا فـى كــــده أوكــــيه مـع أحــــمـــد
الـسـقا ومع فـيـفى عبـده فى مـسرحـية

«حزمنى يا».

الـشـريــرة ولـكـنى ألــغـيـتـهـا فـى الـلـحـظـة
األخـيـرة وذلك ألن جـمــيع الـقـمـاش من
مكن أن تمسك الشرارة الستان فمن ا
فــيه لـــذلك كـــانت الـــشــرارة تـــخــرج من

الع فقط بعد أن  تأمينها جيدا.
عن خـــــطـــــورة الـــــدخــــان عـــــلـى صـــــحــــة

األطفال أضاف:

ـــــســـــرح أصــــعـب بـــــكــــثـــــيـــــر من شـــــغل ا
الــسـيـنــمـا ألنه مــبـاشـرة أمــام اجلـمـهـور
كن أن حتدث ولو لم تـراع كل حاجـة 
ـسرحى كـارثة وتـزداد صـعـوبـة الـعـمل ا
عــنـدمــا يـكــون مـوجـهــا لألطـفــال لـذلك
فـترض وجـود إفيـهات وخدع كـان من ا
أخــرى كــعــمل شــرارة حـول احلــيــزبــونـة

يزانية قال: وعن ا
كلـفـتـنى اخلدع مـا يـقرب من 6 اآلالف
جـنـيه وعـمـلت بال أجـر ألنـه أول تـعاون
لـى مع مــــســـرح الــــعـــرائـس وأتـــمــــنى أن
نـــتــعـــاون بـــعــد ذلك فـى أعــمـــال كــثـــيــرة

لألطفال.
ــسـرح قـال: شـغل وعن صــعـوبـة خـدع ا

كــشف «مـــعــتــز صـــديق» خــبـــيــر اخلــدع
الـسـيــنـمـائـيـة الــذى شـارك فى صـنـاعـة
ـــــســـــرحى «األمـــــيــــرة خـــــدع الــــعـــــرض ا
ه لهذا العمل دون ».. عن تقد والتنـ

أجر لـ«حبه الشديد لألطفال».
وعـن مالبـــــــســـــــات الـــــــتـــــــجـــــــربـــــــة قــــــال

لـ«مسرحنا»:
هـذه أول جتربـة أقدمـها لألطـفال وقد
أســــعــــدنى كـــــثــــيــــرا الــــعــــمـل لــــهم وألن
أصدقائى يـعرفون مدى حبى لألطفال
فــــــقـــــــد اتــــــصـل بـى أحــــــد األصـــــــدقــــــاء
وأخــبــرنى بــأن هـــنــاك عــرضــاً ســيــقــام
عـــلـى مـــســـرح الـــعـــرائـس وصـــنـــاعه فى
ــــســــاعــــدة فــــذهــــبت إلى حــــاجــــة إلـى ا
الــــدكـــتــــور أشــــرف زكى رئــــيس الــــبـــيت
الــفـنى وأخــبـرته بــأنى أريـد أن أشـارك
فى العرض وأود تـقد مساعدتى لهم
فــــرحـب بــــالــــفــــكــــرة كـــــثــــيــــرا وقــــدمــــنى
للدكتورة آيات خـليفة مصـممة الديكور
البس لـــلـــعـــرائـس واخملـــرج مـــحـــمــد وا
كشـك واتفقـنا على مـشاهدة الـبروفات
مــعــا أكــثــر من مــرة حـــتى أضع عــلــيــهــا
شــغـلـى وبـالــفــعل قـمـت بـوضع إفــيــهـات
على بعض عنـاصر  العمل كـاحليزبونة

والتن وملك الغابة.

مسرحية األميرة والتن

 عملت
بدون أجر
فى تعاونى
األول مع
العرائس

فى الذكرى الـ 85لرحيل فنان الشعب

نصورة أطلقت مهرجانها األول للموسيقى العربية  ا
اخـــتــــتـــمـت مـــؤخــــرًا فـــعــــالـــيــــات مـــهــــرجـــان
ـــنـــصـــورة األول لـــلـــمـــوســـيـــقى الـــعـــربـــيـــة ا
بـحـضـور ســمـيـر سالم مـحـافظ الـدقـهـلـيـة
ود. أحــمـد مــجـاهــد رئـيس الــهـيــئـة الــعـامـة
ـهـرجـان لـقـصـور الـثــقـافـة والـتى نــظـمت ا
فى ذكـرى مـرور ٨٥ عـامًا عـلى رحـيل فـنان
الـشــعب سـيـد دوريش.. وذلـك عـلى مـسـرح

نصورة. قصر ثقافة ا
ــوسـيــقــار مــحـمــد قــابـيل ــهـرجــان ا كــرم ا
ــايـــســتـــرو عــبـــد احلــمـــيــد عـــبــد الـــغــفــار ا
اخملــرج عــبـــد الــله ســـعــد وحــصل الـــفــنــان
مـحمد عواد على شـهادة تقديـر لتميزه فى

األداء الغنائى.
حـــصــلت فــرقـــة كــفــر الــشـــيخ لــلــمـــوســيــقى
ركز األول وتسلم أعضاؤها العربية عـلى ا
ـيــدالـيــات الـذهــبـيــة وشـهــادات الـتــقـديـر ا
بـيـنـمـا حـصـلت فـرقـة مـحـمـد عـبـد الـوهاب
ـيـدالـيـات الـفـضـيـة ـركــز الـثـانى وا عـلى ا
ـــيـــدالـــيـــات الـــبـــرونـــزيـــة لـــفـــرقـــة وذهـــبت ا
ــنــصـــورة. وتــوجت نـــيــرمــ مـــحــمــود من ا
ــركــز األول غــنـاء فــرقــة كــفــر الــشــيخ فى ا
فــردى وذهـبت اجلــائـزة الــثــانـيــة لـنــورهـان
ــنـصــورة وحـجـبت حـسن الــبـنـا مـن فـرقـة ا

اجلائزة الثالثة.
ومـن فـــرقــــة كـــفــــر الـــشــــيخ حــــصل أحــــمـــد
ــركــز األول غــنــاء فــردى إســـمــاعــيل عــلى ا
ـركــز الــثــانى وذهب وإيــهــاب شــكــر عـلـى ا
ــركــز الـثــالث ألبـو الــنـجــا نــبـيل من فــرقـة ا
دســـوق. وذهـــبـت جـــائـــزة الـــعـــزف الـــفـــردى
لـضـيـاء إبراهـيم صـقـر فى اإليـقـاع مـحسن
جــاويش وولـيـد فى الـقــانـون أحـمـد عـوض
وأحـــمــد حـــســـنى وعـــنـــتـــر الـــصـــعــيـــدى فى
الـكمان. وهانى مـيخائيل ومـحمود حجازى
وذهـــــبـت اجلـــــائـــــزة حلــــــا حـــــمـــــاد "نــــــاى"

تـوقف قـصـر ثـقافـة نـعـمـان عاشـور مـشـيرًا
إلى أن خطـة الـهيـئة تـتـضمن إحـيـاءه عقب
نصورة. انتهائها من افتتاح قصر ثقافة ا
ـؤتـمــر عـلى أن تــتـبـنى و االتـفــاق خالل ا
الهيئة ورشة عـمل إبداعية لعشرة من كبار
الـفنان التشـكيلي إلبـداع جدراية لقصر

نصورة. ثقافة ا
وقــد أوصـت جلــنـــة الــتـــحــكـــيم بـــاالهــتـــمــام
بـاألصـوات الـفـائـزة وبـتــصـعـيـد فـرقـة كـفـر

الشيخ للتصفيات النهائية.
ـــهـــرجـــان د. عـــبـــدالـــوهــاب أشــرف عـــلـى ا
ركزية للشئون عبداحملسن رئيس اإلدارة ا
الـفنية والشـاعر مصطـفى السعدنى رئيس
إقلـيم شرق الـدلتـا الـثقـافى والفـنان أحـمد
ـــــوســــيـــــقى ربـــــراهـــــيم مـــــديــــر عـــــام إدارة ا

والغناء.

وإسـالم الــســيـــد ومــحـــمــود الــفـــرمــاوى فى
الـعــود ولـوائل خــضــيـر وأســامـة حــنـ فى
الـطـبـلـة وحـصل عـلـيـهـا هـشـام مـالك عـبـد

عطى فى العزف على آلة األورج. ا
اجلائزة األولى فى الغـناء الثنائى "الدويتو"
ذهـبت لـصالح الــعـزازى وسـارة الـسـيـد من
فرقة محمـد عبد الوهاب وتقاسم أشرف
ســـراج وأمــيــرة عـــاطف من فـــرقــة بــلـــبــيس
ركز ركز الـثانى وذهـبت جائـزة ا جائـزة ا
الـثالث لـلسـيـد على ونـهى حافظ من فـرقة

دسوق.
ــــهـــرجــــان أقــــيـم مــــؤتــــمـــر وعــــلى هــــامـش ا
صــحـفى عـرض خـالله مـحـافـظ الـدقـهــلـيـة
إجنــازات احملـافــظــة فى مــجـاالت الــتــعــلـيم
والـــــــزراعــــــة والـــــــصــــــنـــــــاعــــــة واخلـــــــدمــــــات
االجــتــمـــاعــيـــة وأجــاب د. أحـــمــد مـــجــاهــد
ــــؤتـــمــــر عـن ســـؤال حــــول أســــبـــاب خالل ا

"لقد أوشك رصيدكم على".. ارجتاالت 
رأة وبينهما "مجتمع" عن الرجل وا

بــدأ اخملــرج مــحــمــد عــبــد اخلــالق عــلى مــســرح الــتــاون هــاوس بــروفــات الــعــرض
ـسرح تأليف سـرحى لقد أوشـك رصديكم عـلى.. باالشتـراك مع فرقة أتـيليه ا ا

نعم. جماعى للفرقة  دراماتورج  رشا عبد ا
يــشــارك فـى الــعـرض عــدد مـن أعــضــاء الــفــرقــة الــدائـمــ بــيــومـى فــؤاد وســعــيـد
ن . وسيد عبد اخلالق  وأحمد حسن وأ مصطفى ومحمد ند - أحـمد حس
صـبحـى ووفاء عـبد الـسـميع وأمـيـرة النـشـار وعبـد الرحـيم عالم وعـمـرو الشـيتى
ثـلة سورية ومحمود زكـريا وسلمى عبد الودود. وأسمـاء حمدى وهنادى مورلى 
رأة مـن الطفولة ونظرة اجملتـمع لكليهما رفق بدور الـعرض حول عالقة الرجل با

منوع. ونظريتهم لبعضهما البعض وتوجيهات األهل حول احملظور والعيب وا
رأة فى مصر بأنها عشوائية. عبد اخلالق وصف عالقة الرجل با

رة الوحيدة التى سرح ال تـعتمد على نصوص مكـتوبة وا وأضاف: فـرقة أتليهي ا
اعـتمـدت فـيهـا علـى نص مكـتـوب دمجـنا نـصـ لولـيم شـكسـبـير ونـيـكسـون وحمل
ـرة كانت أعـمالـنا اسم ريتـشـارد وريتـشارد ضـد بيـومى. وأضـاف: باسـتثـناء تـلك ا
ـــمــثــلـــون إلى الــشــارع عـــبــارة عن فــكـــرة ثم ورشــة ثـم نص مــكـــتــوب حــيـث يــنــزل ا
ـشـاهـد وقـبل أن تـعاد صـيـاغـتـها ـمـثلـون هم الـذين يـكـتـبون ا ويـرصـدون الـواقع ا

داخل إطار. العرض سيقدم على مسرح الهناجر يوم ١١ مارس اجلارى.

البروفات بدأت فى التاون هاوس

قردة "ديلمان" فى وسط البلد
عـلى مـسـرح روابـط بـوسط الـبـلـد عـرضت
مــســرحـيــة "مـطــعم الــقـردة احلــيـة" تــألـيف
الـكـاتـب الـتـركـى "جـونـكــور ديـلــمـان" إعـداد

وإخراج محمد حفظى.
تـدور األحداث حـول هيـمنـة الغـرب ثقـافيًا
ومـاديًـا ومـسـرحـيـة "مـطـعم الـقـردة احلـيـة"
بطولة مصطـفى نبيل نهال فهمى محمد
نـاصـر إبـراهيم عـبـد احلـمـيـد نـانا دهب
مــحـــمــد مــبـــروك. ديــكــور  مـــحــمــود فــؤاد

ن بيومى. تعبير حركى  أ

مرام حسن

أمانى السيد أحمد

الرئيس إرادة الله

 اللواء سالم ود. مجاهد والسعدنى يكرمون رتيبة احلفنى
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ـمـثلـ مكـونـة من اآلالف من خالل حث لذلك ـكـنك ابتـكـار قائـمة من ا  <
تـفـرج من الـنوع لـذلك فإنه ـمثل الـذى يخـاطب ا ـفيـد لو كـان ا فـإنه من ا

تفرج من النوع الدافئ احلميم. مثل الذى يخاطب ا فيد لو كان ا من ا
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اضى وفدًا من دولة منغوليا للتعرف على أنشطة القصة. > قصر ثقافة الشرفا للحرف البيئية استقبل األسبوع ا

أشرف الديب

شاركة فى مهرجان اجلمعيات الثقافية ا تتنافس على ا 20 عرضا مسرحيً

شاهدة أنهت أعمالها هذا األسبوع جلنة ا

"جمعـية أنصـار التمثـيل والسيـنما" عرض
"الــبـالغــة" تــألــيـف مــحــمــد ســـعــيــد رشــاد
إخــراج عـــمــرو حــسـن "جــمـــعــيــة الـــتــنـــمــيــة
بـاإلسمـاعـيـلـيـة". عـرض "العـمـا والـعـصـايا"
تــألــيـف رجب ســلــيم إخـــراج مــحــمــود أبــو
ـــيت غـــمــر" ـــواهب  الـــغــيـط "جـــمــعـــيـــة ا
عـرض "تــوتـة فى احلـدوته" تــألـيف حـسن
أبـــــــو الــــــعـال إخــــــراج صـــــــفــــــاء الــــــشـــــــريف
"اجلـمـعـيـة اخلـيــريـة بـبـنى سـويف" عـرض
"اجملـاذيب" تــألـيف مــحـمـد عــنـانى إخـراج
وجــدى مـــحــمــد كـــمــال "جــمـــعــيـــة مــوظــفى
ــــــاذا هـــــــذا" تــــــألـــــــيف الـــــــدولــــــة" عـــــــرض "
مــصـطــفى ســعــد إخـراج إبــراهــيم الــشـيخ
"جمعية أنـصار التمثيل" عرض "اتن فى
احلالوة" تـألـيف أم بـكـير إخـراج أحـمد
يـــوسف "جــمـــعــيـــة زوتس لـــلــفـــنــون" عــرض
"اطــبــخى يــا جــاريــة شــيــكــا بــيــكــا" إخـراج
يـاسر عـطـية "جـمعـيـة رواد ثقـافـة الفـيوم"
عـرض "ســلـطـنــة الـبـهــلـوان" إخـراج مــحـمـد
شــاكـــر "جــمــعــيــة قــصـــر ثــقــافــة الــفــيــوم"..
ـسـرح ــهـرجــان  وسـوف تــقـام فــعـالــيـات ا

اجمللس القومى للشباب والرياضة.
وسـوف تـقـام نـدوة بـعـد كل عـرض يـديـرها
مـؤمن خـلــيـفـة ويـشـارك فـيــهـا الـنـقـاد عـبـد
الـغـنى داود د. عـمـرو دوارة بـيـنـمـا تكـونت
ـــهـــرجـــان مـن د. مـــحـــمــد جلـــنـــة حتـــكـــيم ا
شـــــيــــــحــــــة.. د. عـــــايــــــدة عـالم ود. فـــــوزى
الـسعدنى وعبـد الرحمن الشـافعى والناقد

محمد الروبى.

بــدران إخـراج عـصــام رمـضــان "اجلـمــعـيـة
ـــســرح". وعـــرض "قــابل ـــصــريـــة لــهــواة ا ا
لـــلــــكـــســــر" تــــألـــيف أحــــمــــد نـــبــــيل إخـــراج
ـصريـة لهواة إسـماعيل الـسيـد "اجلمـعية ا
سـرح" وعـرض "حتسس حـذاءك" تـأليف ا
وإخـراج مـحــمـد جـبــر "جـمـعــيـة رع األدبـيـة

والفنية".
عــرض "أكـــتــوبــر" تــألــيف مــحــسن يــوسف
إخراج مـحمود حـس "جمـعيـة هواة الفن"
عـــرض "عـــالم كـــورة كــورة" تـــألـــيف جـــمــال
ــــقــــصـــود إخــــراج أحــــمـــد يــــوسف عــــبـــد ا
اجلـمل "جـمـعــيـة زوتس لـلـفـنــان اجلـمـيـلـة"
عــرض "اخلـروج عـن الـنص" تــألـيف خــالـد
حـــمـــدان إخــراج أحـــمـــد هـــانى "جـــمـــعـــيــة
شــئـــون الــبــيـــئــة" عــرض "تــيـــاتــرو صــاحب
الـــســعــادة" كــوالج إخــراج ســعــاد الــقــاضى

واهب". رعاية ا
ـلــكـة الــكـتع" بــطـولــة مـاهـر زكى عـرض "
وهــيـام مـحـمـود د. إكــرامى وزيـرى. تـألـيف
فـــتـــحـى اجلـــنـــدى إخـــراج مـــحـــمـــد يـــســرى

"اجلمعية العربية للفنون واإلعالم".
كـمـا تـابــعت الـلـجـنـة عـرض "مـطـعم الـقـردة
احلـيـة" جلـونـكـور ديـلـمـاك وإخـراج مـحـمـد
ــصـــريــة الحتــادات حــفـــظى "لــلـــجــمــعـــيــة ا

الطالب".
وعـــرض "أخــبـط دمــاغك فـى احلــيط" عن
هندس" تأليف على الحظ وا مسرحيـة "ا
ســالم إخـــراج إبـــراهــيـم جــمـــال "جـــمــعـــيــة
الــــثــــقــــافـــة اجلــــديــــدة" وعـــرض "أنـت حـــر"
تــألـــيـف لـــيـــنــ الـــرمـــلـى وإخـــراج أشــرف

حسن "جمعية ثقافة إطسا".
وعـــرض "بــاى بــاى يــا عــرب" تــألــيف نــبــيل

صــابــر ومى عــبــد الــرازق ومــحــمـد عــلى
وجـهاد ومـحمـد بـكر. تـأليف يـاسر عالم
وإخـــراج خـــالـــد الـــعـــيــــســـوى "اجلـــمـــعـــيـــة
ـــســــرح" عـــرض "فـــول ــــصـــريـــة لــــهـــواة ا ا
بـالـبـيض" بـطـولـة حـمـدى الـسـيـد ومـجدى
عبـد احلمـيـد أميـمة الـشـال ومحـمد آدم.
تــألــيف عــبـــد الــفــتــاح الــبـــلــتــاجى إخــراج
فــــتــــحى الــــكــــوفى. "جــــمــــعــــيــــة الــــثــــقــــافـــة

اجلديدة".
عـرض "أجـيــوس" بـطـولـة وســام الـبـاجـورى
وخــــالــــد يـــوسـف ونـــرمــــ طــــارق تـــألــــيف
أســـامـــة نــور الـــدين. إخـــراج نـــور عـــفــيـــفى
"جــمــعــيــة األدبـاء" "بــيت مـن حلم" بــطــولـة
ــنــصف وريــهــام ســامى آيــة رانــيــا عــبــد ا
خـــــمــــيـس إســــراء عـــــلى تـــــألــــيـف يــــوسف
إدريس إخراج يـسـرا الـشـرقاوى "جـمـعـية

ــــتــــقــــدمــــة جلــــنــــة مــــشــــاهــــدة الــــعــــروض ا
للمشاركة فى مهرجان اجلمعيات الثقافية
شـــاهـــدت ٢٠ عــرضًـــا وتـــعـــلن خـالل أيــام
أسـمـاء الـعـروض الــسـبـعـة الـتـى سـتـتـنـافس

هرجان. على جوائز ا
الـلجنة الـتى تكونت من النـقاد عبد الرازق
حــســـ أحـــمـــد عـــبـــد الـــرازق أبـــو الـــعال
مـــحــمـــد زهــدى شــاهـــدت الــعـــروض عــلى
ستوى مـسرح نقابـة التجاريـ وأشادت 

تقدمة للمهرجان. عدد من العروض ا
ـهـرجـان قـال لـ مـحـمـد كـشـيك أمـ عـام ا
ــــهــــرجــــان الــــذى تــــبـــدأ "مــــســــرحــــنــــا" إن ا
فــعــالــيـاته فـى ٢٠ مـارس الــقــادم وتـســتــمـر
حـــتى ٢٧ من الــشـــهــر نـــفــسه ســـيــكــرم فى
دورته هــــذا الـــعـــام الـــنـــجـــوم ســـوسن بـــدر

صالح عبد الله وإنعام محمد على.
ضــمن الـعــروض الـتـى تـقــدمت لـلــمـشــاركـة

هرجان..  فى ا
"أرض ال تـنبت الـزهـور" بطـولـة كرم أحـمد
ــان الــعـــوال ومــحــمــد ــيـــرى وإ ــدوح ا و

أم ومحمد مديح ورغدة السباعى.
تــــألـــــيف مـــــحــــمـــــود ديــــاب وإخـــــراج عــــادل
دوريش جلـمـعـية أبـنـاء الـدقـهـلـيـة بـاجلـيزة
"وجـهًا لـوجه" بطـولـة صفـاء يوسف وخـالد
أيـــوب ومـــنـــار مـــصـــطـــفـى وهـــانى الـــســـيـــد
تأليف سميـر سرحان إخراج خالد أيوب.
إنتـاج اجلمعـية بنـى سويف "فنـجان شاى"
ـون نصـحى بـطـولـة سـمـاح عـبـد الـعـال ور

ويسرا الشرقاوى. عن "سوء تفاهم".
تـــألـــيف ألـــبـــيـــر كـــامى إخـــراج مـــصـــطـــفى
ـواهـب بـشـبـرا" عرض يـحـيى. "جـمـعـيـة ا
ن "مـــاحــــدش فـــاهـم حـــاجــــة" بـــطــــولـــة أ

عبد الرحمن الشافعىد. عايدة عالم 

 «أخبط دماغك
فى احليط»
ضمن عروض
هرجان ا

دينة».. عرض للمرة الثالثة على مسرح كلية التجارة «حرية ا
لـلمـرة الثـالـثة فى الـعـام الدراسى نـفسه
ــديـنـة" عـلى تــعـرض مـسـرحــيـة "حـريـة ا
مـســرح كـلـيــة الـتــجـارة جـامــعـة الــقـاهـرة
ــــبـــــادرة من رعـــــايـــــة الــــشـــــبــــاب وذلـك 
بالـكـليـة تقـديرًا لـلمـجـهود الـكبـير الـلذى

شاركون بالعرض. بذله الطالب ا
ـسـرحيـة تـأليف بـراين فـرايل إخراج ا
الـطالب أحـمد سامى والـعرض حصل
ركز الـثانى فى مهرجـان جامعة عـلى ا
ـــســرحى لــعـــروض الــفــصل الـــقــاهــرة ا
الــــواحـــــد كــــمــــا حـــــصل بــــطـــــله أحــــمــــد
ثل أول الـشاذلى عـلى جائـزة أحسن 
ــســرحــيــة تــمـثــيل ــهــرجــان نـفــسه ا حازم الصوافبــا

ياسـر فيـصل أحمد عـبد الـرجا كر
عــفــيــفـى عــلى ربــيع مـــحــمــد أســامــة
جنـالء فــــــوزى والــــــتـى حــــــصــــــلـت عــــــلى
اجلــائـزة الـثــانـيــة فى الـتـمــثـيل فــتـيـات
ـــــســــئــــولــــون عـن نــــشــــاط وقــــد أبــــدى ا
د عرض ـسرح بـالكـليـة استـعدادهـم  ا

سرحية لليال أخرى. ا
ـسرح بكلـية التـجارة يقـوم حاليا فريق ا
بـــالــتـــحـــضـــيـــر لـــعـــمل مـــســـرحى جـــديــد
للـمشاركة فى فـعاليـات مهرجـان جامعة

سرحى السنوى. القاهرة ا

دينة مسرحية حرية ا

محسنة توفيق تعود للمسرح مع سيدة الفجر
بـعــد انـقــطـاع دام ٢٠ عـامــا تـعـود الــفـنــانـة مـحــسـنـة
تــوفـــيق لــلـــمــســرح بـــطــلـــة لــعــرض "ســـيــدة الـــفــجــر"
لــلـمــخـرج عـمــرو قـابــيل والـذى بــدأت بـروفــاته هـذا

األسبوع على مسرح السالم.
تـدور فـكــرة الـعــرض حـول قــصـة حب إنــسـانــيـة فى

إطار فلسفى.
"سـيـدة الـفـجر" بـطـولـة: أحـمد سالمـة أحـمـد فؤاد

ســلــيم عــايــدة فــهــمى ســلــوى مــحــمــد عـلـى دالــيـا
إبــراهـيم مــوسـيـقى.. بــاهـر احلـريــرى ديـكـور.. د.
مــــــحــــــمــــــود ســـــامـى إضــــــاءة.. شــــــريف الــــــبــــــرُعى
اســـتــــعـــراضــــات.. تـــامـــر فــــتـــحى تــــألـــيف الــــكـــاتب

األسبانى اليخاندرو كاسوال.

مرام حسن محسنة توفيق

يسرى اجلندى ودياب..
سرحى اجلديد جلامعة بنها وسم ا  فى ا
سرحى وسـمهـا ا بدأت كلـيات جـامعة بـنهـا االستـعداد 
اجلـــديـــد فــــفى كــــلـــيــــة اآلداب بـــدأت بــــروفـــات عـــرض
"احملـاكـمـة" تألـيف يـسـرى اجلنـدى إخـراج مـحمـد عـبد
ـــنـــعم والـــنص يـــتــنـــاول حـــادثــة دنـــشـــواى عــام ١٩٠٦ ا

وبـطـولة فـريق الـتـمـثيل بـكـلـية
آداب بنها.

وفى كــــلـــيــــة الـــتــــجـــارة يــــقـــدم
فــــــريـــــقــــــهـــــا "أرض ال تـــــنــــــبت
الـــزهـــور" لــــلـــكـــاتـب مـــحـــمـــود
ديــــــــاب إخـــــــــراج مــــــــحــــــــمــــــــد
بـــحــــيــــرى.. ويــــتــــنـــاول الــــنص
األرض الــتى تـروى بــالـدم وال
ــســرحــيـة تــنــبت الــزهـور.. وا
بطـولة محـمد حـلمى مـحمد
إبراهيم رضوى الدسوقى.
بــيــنــمــا تــقــدم كــلــيــة الــتــربــيـة

"عـلى الـزيــبق" تـألـيف يــسـرى اجلـنــدى وإخـراج أسـامـة
شفيق.

ـقاول" تألـيف د. عبد ا أما كلـية الطب.. فـتقدم نص "ا
لـعزيـز حمـودة إخراج مـحمـد بـحيـرى وموسـيقى خـالد
جــودة.. والـنص يـتـنـاول قــضـايـا الـفـســاد وتـشـارك كـلـيـة
" والـعــروض يـتم ـســرحـيــة "أوديب والـقــرابـ احلـقــوق 
ـهــا خالل الـنــصف األول من  أبــريل الـقــادم عـلى تـقــد
دينـة طوخ بـدالً من مسرح مـسرح الشـباب والـرياضـة 
قـــصـــر ثـــقــافـــة بـــنــهـــا الـــذى كــان يـــقـــام عــلـــيه الـــنـــشــاط

سرحى لفترة طويلة. ا

 خالد جودة

وحيد أم

> البــد أن يــكــون مـعك بــعض األصــدقــاء الـذين يــشــكـلــون «أســاسـا»
ـكان الذى تريدهم أن . ارسم خطا بالـطباشير فى ا تفـرج جـمهور ا
يجلسوا أو يقفوا فيه لكى يكون لديك صف أمامى مالصق للحدث. 28
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لهاة نـرى صراعا ب الـشخصيـات من اجلنس أو ب والذهنيـة. وفى ا
الفرد واجملتمع.

أما عن "الرأفـة والرعب" و"األفق واخلـوف" وهذه عبـارة أرسطو الـشهيرة
لهاة ضحكة فى ا ادة ا أساة عـن الصراع وجوهر ا فهما يصدران فى ا
ــاط الـصـراع ــصـدر نــفـسه. والــصـراع الــظـاهــرى هـو أول أ يــأتـيــنـا من ا
ـفـجع هـو ـة فـالــصـراع ا ـسـرحــيـات الـيـونـانــيـة الـقـد ويـظـهـر جــلـيـا فى ا
صــراع خـارجـى وهـو دومــا صـراع اإلنــسـان مـع الـقــوى اخلـارجــة كـمــا هـو
احلـال بـ أورست وربـات الـعـذاب أو بـ إنـسـان وإنـسـان كـمـا هـو احلـال
نون وكليمنسـترا. أما الصراع الداخلى وهو يـستحيل علينا أن ب أجـا
سرحية نتبينه فى أخلص صورة فالـعمق أو الداخلية هو من خصائص ا

ة. سرحية القد احلديثة بالقياس إلى ا
ـلــهـاة يــكـون أهم مــصـادر الــضـحك هــو هـذا الــتـعــارض بـ فـرد أو وفى ا
ـلهاة ال تعتمد دائـما على األمور الشاذة أو حرفـة وب اجملتمع على أن ا
غـيــر الــعــاديـة وبــاألحــرى فــهى الــصـراع بــ الــذكــر واألنـثـى أمـا فى رأى
ـلـهاة الـصـحـيـحة تـتـطـلب حـالـة معـيـنـة من أحـوال اجملـتمع "مـيـردث" فـإن ا
يتساوى فـيها الرجـال والنساء ومن ثم يـكون الضحك نـاشئا عن الصدام

ب أمزجة الذكور وأمزجة النساء.
أسـاة يتحـدث عن الرأفة والـرعب موضحًا وفى الفصل اخلـاص بروح ا
ـأسـاة هو إثـارة الرأفـة والرعب. ومـوضوع أن أرسطـو قد قـرر أن هدف ا
ـأســاة هـو دائــمـا الــشـقــاء الـذى يــعـرض لــلـتــعـاســة والـعــذاب اجلـســمـانى ا
ـة أيـضًـا إن ثـمـة دائـمـا شـيئـا عـبـوسـا وذا هـيـبـة يـغشى والـذهـنى ولـلـجر

أساة. أرفع آيات فن ا
أسـاة فيـقول أرسـطو "وإن أمـا عن نظـرية "الـتطـهيـر" التى تـهدف إلـيهـا ا
ـأســاة تـقـوم بــإثـارة مـشــاعـر الـرأفــة واخلـوف فـإنــهـا حتـدث فــيـنـا كـانت ا
الـتـطـهـير مـن هاتـ الـعـاطـفـتـ والـعـواطف الـشـبـيـهة. عـلى أنـه فى بـداية
عـصر الـنـهضـة ذهب "دوبرتـللى" إلى أن الـفـيلـسوف الـيونـانى أرسطـو كان
رعبة وهذا ما يساعدنا ـآسى نتعود على األمور ا شاهدة ا يقصد أننا 

لىء باألشواك. على السير فى طريق احلياة ا
ـــأســـاة" يــرى أرســـطـــو أن الـــبـــطل هـــو شـــخـص ال هــو وعن "الـــبـــطل فـى ا
بالـفاضل الفـضيلة كـلها وال بـالصادق الصـدق كله وليس بـاجملرم العريق
فى اإلجرام لـكنه يـسقط بـسبب الـضعف اإلنـسانى ومـعنى هـذا أن بطل
أساة يجب  –فى رأى أرسطو  –أن يـكون ذا سجايـا نبيلـة غير أن به ما ا

يجعله يخطئ إما بسبب جهله وإما بسبب األهواء اإلنسانية.
آسى فى أنـها الهى تـختـلف عن ا لـهاة يـذكر أن ا وفى البـاب اخلاص بـا
ــذهب الــواقــعى ال بــطل لـــهــا فى كــثــيـــر من األحــيــان وأنــهـــا تــنــتــمى إلـى ا
ويترتب على هذا أال تـكون شاعرية. ولم يكن ميسورا  –بسبب هذا  –أن
ــاط تــتــدخل الـــقــوى اخلــارقــة لــلــطــبــيــعـــة بــأى صــورة من صــورهــا فى أ
لـهـاة هى فى اجلـمـلـة هيـئـة مـغـالـية فى مـنـطـقـها أو الهى إذ إن هـيـئـة ا ا
مـغـزاهـا الـعـاطـفى إذ ال تـتـسع لـلـتـطـويـعـات الـربـانـيـة أو األهـواء الـروحـيـة
ــــرح يـــنـــشــــأ فـــيـــهــــا من الــــصالت الـــقــــائـــمـــة بــــ عـــدد من اجلـــلـــيــــلـــة وا
ــولـد الـشــخـصــيــات. والـنــقص الـذى جنــده فى الــسـجــايـا اخلــلــقـيــة هـو ا
ـوضــوعــات وأكــثــرهـا اخلـصـب لـلــضــحك فــالــنــقص الــعـقــلى هــو أيــســر ا
لهـاة وقد يـكون هذا الـنقص رذيلـة أو ال يكون إال أنه ال مالئـمة لكـاتب ا
بـد أن يكـون حـمـاقـة من احلـماقـات فـالـزهـو واخلـيالء لألحـمق هى مادة
ــلـهــاة كــمــا أن عــدم الــتــنــاسب الــذهـنـى يـعــد من أولـى لـلــمــلــهــاة ولــكــاتب ا
ــصـــادر ســواء كـــان فى عـــقل واحـــد (صــراع داخـــلى) أو بـــ شــخـــصــ ا
ـوقف هو األسـاس الـذى تـقوم (صـراع خارجـى). والضـحك الـنـاشئ عن ا
علـيه عقـدة أى ملهـاة. على أن الـشخـصية الـتى تعـتمد فى إضـحاكـنا على
الــشـكل اجلــسـمــانى أو الــنـقص الــذهـنى ال تــظـهــر مـنــفــردة بل فى مـوقف
لهاة والـضحك كذلك هـناك الضحك ا يولـد ا وسط أشخاص آخـرين 
ـاثلـة للـموقف. الـنـاشئ عن الكالم وهـو أحد أنـواع الـفكـاهة وله أهـميـة 
ـاط وهى ـؤلف أنـهـا خـمـسـة أ ـلـهـاة يـذكـر ا ــاط ا وعـنـد احلـديث عن أ
ـهـزلـة/ الـفارس  – مـلـهـاة الـفـكـاهة  – مـلـهـاة شـكـسـبيـر الـرومـانـسـية – "ا

ملهاة الدسيسة  – ملهاة السلوك).
فـجعة وهى تـلك الروايات ؤلـف للملـهاة ا والبـاب الرابع واألخيـر أفرده ا
ــضــحــكــة فـى األمـور ــؤلف عــنــصــرا مـن الــعـنــاصــر ا الــتى يــدخل فــيــهــا ا
ـفـجع ـفــجـعـة وهى إمـا تــسـتـخـدم بــوصـفـهـا عـنــصـرا مـبـايــنـا لـلـعـنــصـر ا ا
وحسب أو بـقصـد أن تثـير شـيئًـا من الضـحك أو أن مشـاهدهـا الضـاحكة
ــنــتــظم تــســيــر فى مــوازاة مع ــوضــوع ا والــتى يــربط بــيــنــهــا خــيــوط من ا

وضوع األصلى. ا

سرحية وعن اصـطالح "وحدة الطابع" يقول إنـها الوحدة اجلوهـرية فى ا
وضـوع إال أنـها تـهـتم اهـتمـاما  – أو فن الـدراما  – وهى تـرتبط بـوحـدة ا

خاصا باألثر الذى يتركه موضوع الرواية بأجمعه فى اجلمهور.
سـرحية" يـذكر بعض وفى الـفصل الرابع حتت عـنوان "كـيف نحكم عـلى ا
ــسـرحـيـة وفى مــقـدمـتـهــا أوال: قـلـة عـدد الـصــعـوبـات الـتى تــواجه نـاقـد ا
ـثـلـيه أو الـقـراء الـذين تـتـوافـر لـديـهم قـوة الـتـخـيل لـلـمـسـرح ومـنـاظـره و
الـذين مرنـوا أنـفسـهم عـلى اكتـساب تـلك الـقوة أمـا الـصعـوبة الـثـانيـة فهى
سرح كـان يتغيـر على الدوام فى شـكله وأجهزته وأن عـددا كبيرا من أن ا
ـثال بـعيـنه أو حتى فـرقة سـرحـي يـتوخـون فيـمـا يكـتبـون إما  الـكتـاب ا
ـسرح كـذلك فـهو  – مسـئول  – عن صـعوبـة كـبـيرة لهـا لـونهـا اخلـاص. وا
ــســرحــيـات أخــرى تــتـمــثل فـى عــدم وجـود اخلـط الـقــاطع الــفــاصل بــ ا
الــكالســـيــكــيــة والـــرومــانــســـيــة وعن األســلـــوب يــقــول "إنه الـــوســيط الــذى
وضـوع بأكـمـله والشـخصـيات يـستـخـدمه الكـاتب فى كتـابـة مسـرحيـته فـا
ــكن تـصــورهـا إال بــالـلــغـة وهى لــيـست لــغـة احلـيــاة الـواقــعـيـة جـمــيـعـا ال 
ـســرح الــتى اخــتــفت إذ اتــضح أنــهـا لــغــة مــتـكــلــفــة وعــلـيه ولــيــست لــغــة ا
ـــضــغــوط.. احلـــوار اخملــتــصــر ــســـرحى الــطـــيب هــو احلــوار ا فــاحلــوار ا
سرحى ليس لديه من الـوقت إال حلظات معدودة الـتجريدى إذ الكـاتب ا
ولهذا فواجبه أن يقتـصد فى استعمال الكالم وأال يسرف فى استخدامه
ـعنى أنه الـثـمرة هـارة الـفنـيـة  عـلى أن يـكون حـواره قـائمـا عـلى الـذوق وا
الــتى يــقـدمــهــا إلــيـنــا بــعــد طـول الــتــروى. وفى الــفـصل اخلــامس يــتــحـدث
ـلـهاة ـأسـاة وا سـرحـيـة فـيـقـول إنـهـا صـورتـان وهـمـا ا ـؤلف عـن صـور ا ا
وهمـا الـنوعـان الـرئيـسـيـان اللـذان تـنضـوى حتـتهـمـا أشكـال وصـور أخرى
ـهـزلـة ـأسـاة أمــا ا ـيـلــودرامـيـة هى مــسـرحـيـة شــعـبـيــة تـنـضــوى حتت ا فــا
ــكن  –كــمــا يــقـول  –أن نــصــنف صــور ــلــهــاة وهــكـذا  فــتــنــضــوى حتت ا
ـهزلة). ـلهاة وا ـيلـودرامية وا أساة وا سرحـية إلى أربعـة أشكـال هى (ا ا
ومـنـذ أقدم الـعـصـور يعـرف الـنـاس أن نقـطـتـ أساسـيـتـ تمـيـزان الـفرق
ــلــهــاة فــاألولى تــعــالج مــوضــوعــات اخلــصــومــة والــشــقــاء ــأســاة وا بــ ا
وتـســتــعـمل لــهــذا الـغــرض الــشـخــصـيــات الــعـظــيــمـة أمــا الــثـانــيـة فــتــعـالج
مــوضـــوعــات اجلــذل والــبــسط أو مــا يــطــلـق عــلــيه الــعــامــة (الــزقــطــطــة!)
وتسـتعمل فيها شخـصيات أكثر اتضاعا. أمـا عن الصراع فيقرر أنه النبع
ـأسـاة نـرى عـلى الـدوام صـراعـا بـ ـسـرحـيـة فـفى ا الـذى تـصـدر عـنه ا
ــاديـة ــاديــة بــعــضـهــا الــبــعض أو الــذهـنــيــة بــعــضـهــا الــبــعض أو ا الــقـوى ا

صالح عطية

ة سرحية من اليونان القد ا
حتى العصر احلديث

سرحية اسم الكتاب: علم ا
تأليف: أالرديس نيكول
ترجمة: درينى خشبة
الناشر: دار سعاد الصباح

يعد كتاب "نظريـة الدراما "الذى ترجمه درينى خشبة عن مؤلفه االرديس
ـسرحيـة فى معظم سـرحيـة" كتابـاً عمدة فى تـدريس مادة ا نيكـول "علم ا
سرحي أما مؤلفه فتولى راجع الهامـة للنقاد ا اجلامعات كما أنه من ا
ــســرحـيــة فى جــامـعــة يــيل لـفــتــرة طـويــلــة. والـكــتـاب 375 كــرسى أســتـاذ ا
ـتـوسط) يـحتـوى عـلى أربـعـة أبـواب رئـيسـيـة مـقـسـمة صـفـحـة من الـقـطع ا
ـسـرحــيـة" وفـصـوله إلى فــصـول وعـنــاوين فـرعـيـة. فــالـبـاب األول: "عــلم ا
سرحية  –كيف نحكم على ـسرحية  – التقاليـد واالصطالحات ا معنى ا
ـأساة" وفصـوله الروح أسـاة. أما الـباب الـثانى: "ا سـرحية  – صـورة ا ا
ــأســاة  – األســلــوب  –الــبــطل فى ــأســاة  – روح ا ى الــشــامل  فى ا الــعــا
ـلـهـاة". وفصـولـه الروح ـأسـاة. والـبـاب الـثـالث: "ا ـاط من ا ـأساة  – أ ا
ـلـهـاة. الـبـاب الـرابع ـاط ا ـلـهـاة  –أ ـلـهـاة  – روح ا ى الـشـامل فى ا الـعـا
ـفجـعة" فـيحـتـوى على عـناويـن منـها: نـظرات ـلهـاة ا ـعـنون بـ: "ا واألخـير ا
س حاجة لهاة العاطفـية. يقول درينى خشبة إنه  فجعة  –وا لهـاة ا فى ا
ـثــقف الـعـادى إلى كـتـاب يــتـحـدث فـيه أحـد ـمـثل والــنـاقـد واخملـرج بل وا ا
ـسـرحـيـة فـكـان هـذا الـكتـاب لـلـعـالمة أالرديـس نـيـكول أسـاطـ الـفـنـون ا

سرحية فى العالم فى العصر احلديث. أكبر مؤرخ لعلم ا
ـســرحـيــة شـغل ــؤلف إن عـلـم ا ــسـرحــيـة" يــقـول ا فى الــبـاب األول "عــلم ا
أذهــان الــكــثــيــرين من الــنــقــاد والــفالســفــة فى عــالـم األدب مــنــذ الــيــونـان
ــســرحـــيــة هى أعــذب طــرز ــة حـــتى الــعــصــر احلـــديث وذلك ألن ا الــقــد
اآلداب جمـيـعا وأعـصاهـا عـلى الفـهم فهى وثـيـقة الـصلـة بـكل ما فى دنـيا
ــا فــيه ــســرح من مــادة كــمــا تــعــتــمــد عــلى كل مــا يــشــمــله هــذا الــعــالم  ا
جمـاهـيـره فـبوسـعـهـا أن تتـوجه بـاخلـطـاب فى نطـاق شـاسع وبـصـور شتى
وإلى شـعـوب مــتـبــاعـدة فى الـتــاريخ كـمــا أن بـإمــكـانـهــا الـهـبــوط إلى أسـفل
أعـــمـــاق الـــتـــهـــريـج والـــشـــعـــوذة. ومع هـــذا فـــهـى تـــســـمـــو إلى ذرى اإللـــهـــام
الــشــاعـرى حــيث تــنــفــرد بــوصــفــهـا أمــتع الــثــمــرات الــتى أنــتــجــهـا الــذهن
ــورد األســـاسـى الـــذى تــســـتـــقى مـــنـه جـــمــيـع الـــدراســات الـــبـــشـــرى. أمـــا ا
سـرحيـة فهو كـتاب "الشـعر" ألرسطـو والذى مازالت عناصـرها للـصورة ا
األجــيـــال تــتـــداوله حــتـى اآلن. وعن إســخـــلــيـــوس يــقـــول إنه أرسى األسس
الرئـيسيـة للمـأساة قبل أرسطـو بحوالى قـرن ونصف وقدم حـوالى سبع
مـسـرحـيـة لم يـصلـنـا مـنـها إال سـبع. ثم يـتـبـعه سـوفـوكلـيس الـذى كـان أكـثر
نـضـجـا وجتانـسـا فـنيـا. ثم يـتـبـعهم يـوربـيـدس األكثـر إنـسـانيـة وأقل صـبـغة
ــأســاة مـن الــســمــاوات إلـى مــســتـــويــات احلــيــاة ديــنــيـــة وهــو الــذى أنـــزل ا

العادية.
ـرتبـة بالنـسبة ـأساة وكانت أدنى فى ا وا من ا لـهاة فكـانت أبطـأ  أما ا
ــلـهـاة إلى أقـسـام ثالثـة ـؤرخــون عـلى تـقـسـيم ا لــلـذهن األثـيـنى وإن درج ا
ـة كانـت تتـمـثل فى أرستـوفـانيس لـهـاة القـد قد ووسـيط وحـديث.. فـا
ـاط واحلــوادث غـيـر ـبــالـغـة الــسـيـاســيـة كــمـا تـهــتم بـاأل وكــانت تـتــسم بـا
لهاة االجتماعية مكان غالى فيها وفى الـعهد الوسيط حلت ا الواقعية وا
ـلهاة الـسلوكـية والتى اكـتسبت ة أما احلـديثة مـنهـا فكانت ا لـهاة القـد ا
ــلــهــاة مــزدهـرة حــتى أهم خــصــائــصــهــا عـلـى يــد "مـيــنــانــدر". وقــد ظــلت ا

أساة بعد ذلك. أواسط القرن الثالث ق.م ثم خبت كما تالشت ا
ــســرحــيـة" يــعــرف مــعــنى الــدرامـا الــتى هى وفى الــفــصل الـثــانى "مــعــنى ا
ــسـرحـيـة من خالل بـعض الــنـظـريـات الـتى حتـاول اإلمـسـاك جـوهـر فن ا
بهـذا الـفن مـنهـا "نـظريـة احملـاكـاة" أول النـظـريات وأكـثـرهـا شيـوعـا والتى
ـسـرحـيـة نـسـخـة من احلـيـاة مـرآة يُـعـبـر عـنـهـا "شـيـشـيـرون" بـقــوله إن : "ا
للـعادة صـورة منعـكسـة للـحقـيقـة "وهذا التـعريف اقـتبـسه كثـير من الـنقاد
فى عــصــر الــنـــهــضــة وفى األزمــنــة احلــديــثــة نـــســبــيــا حــيث وافق أهــداف
الواقعية الفنية فى القرن التاسع عشر. وأرسطو نفسه يقيم قضاياه كلها
بدأ األسـاسى لديه وهـو أن الفن بعـامة يـتألف من احملاكـاة ويقول عـلى ا

سرحية ليست نسخة من الطبيعة بل محاكاة لها". كوليريد إن "ا
ـؤلف إنـهـا تـكمـن فى الـتـساؤل: ـسـرح" يـقـول ا وعن مـشـكـلـة "اإليـهـام فى ا
ـسرح يخـدعنا ويجـعلنا عروض عـلينا فـوق خشبة ا سـرحى ا "هل األداء ا
ـا يعـتـقد ذلك نعـتـقـد أن ما نـراه هـو احليـاة? واإلجـابة هـى أن البـعض ر
ـثـال هـو تــلك الـسـيـدة الـتى حــذرت هـامـلت بـصـوت مــرتـفع من الـسـيف وا
ـسـمـوم. عــلى أنه فى الـعـمـوم ال يـوجــد فـرد واحـد من بـ اجلـمـهـور من ا
ـنـظر ـكن أن يـنـخدع حـقـيـقـة فـيعـتـقـد عن وعى أن ا الـنـوع العـادى الـذى 

سرح والشخصيات الكائنة فيه تمثل أحداثاً واقعية. القائم على ا
ـسـرحـيـة فن ـؤلف إن ا ـسـرحـيـة يـقـول ا وعـن الـتـقـالـيـد واالصـطالحـات ا
ولهذا يجب أن يكون لها تقـاليدها واصطالحاتها مثل سائر الفنون وأهم
ـــكـــان ووحــدة اصــطـالحـــات الــوحـــدات الـــثالث: وحـــدة الـــزمـــان ووحـــدة ا
وضوع ـوضوع وهى وحدات قـال بهـا أرسطو وفى الـتعلـيق على وحـدة ا ا
ـــوضـــوع األصـــلى أى ــــؤلف عـــلى ضـــرورة أال يــــكـــون إلى جـــانـب ا يـــركـــز ا
ــسـرحــيـة اجلـديــة كـمــا ال يـسـمح مـوضـوع ثــانـوى ذى أهــمـيـة خــاصـة فى ا

لهاة فى مسرحية واحدة. أساة وا زج ب ا با

 كيف نحكم عليها?
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تـفـرج قـبل أن تـكسب ثـقـتهم > ال حتـاول أبـدا استـخـدام متـفـرج أو أعـضـاء من ا
وإال فـسوف يشـعرون بأنـهم معرضـون للتـهديد ويشـعرون باخلـوف وسوف تفـقد الناس

بسرعة إذا بدأت بالتحرك نحوهم مباشرة.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

2 من  مارس 2009 العدد 86

> "أهمية العمل التطوعى وشغل أوقات الفراغ" عنوان احملاضرة التى تلقيها الكاتبة سهام جبريل عضو مجلس الشورى بفرع ثقافة شمال سيناء 23 مارس اجلارى.
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شادى أبو شادى

«حلم اسمه ليلة حب».. شكسبير
بعد تخرجه فى ورشة أردنية

سرح الفلسطينى «بالك بتهون» ا
 فى مواجهة العنف

ـــرأة لــلــعـــمل االجــتـــمــاعى ضــمن نـــشــاطـــات احتــاد جلــان ا
"بـــرنــامج يــدا بـــيــد من أجل فـــلــســطـــ خــالــيــة مـن الــعــنف
األسـرى" انطـلقت فى قـرى محـافظـة رام الله هـذا األسبوع
عـروض مسرحية "بـالك بتهون" التى تتـناول موضوع العنف
األســـرى فى اجملـــتـــمـع الــفـــلـــســـطـــيـــنى وتـــبـــحث عـن حـــلــول
لـلـظـاهـرة من خالل مشـاركـة اجلـمـهور فى الـنـقـاشـات التى

سرحى. تدور بعد انتهاء العرض ا
ــسـرحــيـة الـتى ـمــثل حـسـ نــخـلــة الـذى شـارك فى ا ا
بدأت عروضها لـهذا العام فى مخيم االمعرى لالجئ

سـرحية يـشارك فيـها عدد فى مـنطـقة رام الله قـال "ا
لـ الـفـلـسـطيـنـيـ لـلـعـام الـثـانى عـلى الـتوالى ـمـثـ من ا
ـســرحـيــة كـمـا ونــأمل أن يـكــون اإلقـبــال عـلـى حـضــور ا
ـــــاضى ال شـك بــــأن لـــــيـه احلـــــال فى الـــــعـــــام ا كـــــان عــــ
احلـــضــور ومن خالل الـــتــجــربــة يـــزداد مع الــوقت وقــد

كــان اإلقـبــال خالل هــذه الــعـروض الــتى تــعــتــبـر األولى
لهـذا العـام جيدا وهـو ال شك سيـزداد خالل العروض

قبلة". ا
ــسـرحـيـة تــلـقى الـضـوء عــلى الـعـنف األســرى فى اجملـتـمع ا
من خـالل شخـصـيـة "أبـو الـعبـد" الـذى تـعـرض لـلـضرب فى
شــكل مــبـرح عــلى يـد جــيش االحــتالل اإلســرائـيــلى عـنــدمـا

حاول الدخول إلى القدس للبحث عن عمل.
ــثــلـ مــنــهـم بـيــنــهم ــســرحى ســتــة  يــشــارك فى الــعــمل ا
الــطــفل مــجــد دبـور  13 عــامــا الــذى يــشـارك فـى الــعـرض
مثل الذين يشاركون فى للعام الثانى إضـافة إلى بعض ا
الـعمل لـلـمرة األولى. وقـد عـرضت مـسرحـيـة "بالك بـتـهون"
لـكـاتبـهـا سلـيم دبور وهـى من إخراج مـنيـرة زريق فى مـخيم
صـباح وقـبيا إضـافة إلى عـرضها االمعـرى وقريـة خربثـا ا

فى قاعة النادى فى قرية بيتيللو.

هرجان أوال جدل العريفى يفتتح الدورة اخلامسة 

سرحى شاركة فى مهرجان أوال ا العروض ا

ــــســـرحـى الـــبــــحــــريــــنى دورته افـــتــــتـح مـــهــــرجــــان أوال ا
ـــاضى والـــتـى عـــرضت خاللـــهـــا اخلـــامـــســـة األســـبـــوع ا
مسـرحيـات من إنتـاج أربع مسـارح محـليـة وهى مطـعمة
ـــســارح خـــلــيـــجـــيــة وذلك حتـت رعــايـــة وزيــر بــعـــروض 
الـثـقـافـة واإلعالم مى بـنـت مـحـمـد آل خـلـيـفـة. اجلـديـر
ـثقف بالذكـر  أن مهرجان أوال يـستقـطب كثيراً من ا
هـرجان مـسرحـية ـسرح والـفنـان افـتـتح ا ـهتـمـ با وا
"جـدل" وأعـدهـا خـلـيـفـة العـريـفى عـن ثالث مـسـرحـيات
ـسـرحى الـسـورى عـبـد الـفـتـاح رواس قـصـيـرة لـلـكـاتب ا
قلعه جى كتبها فى الستينيات أو بداية السبعينيات من
ــاضى واعــتــبــرت وقــتــهــا نــوعـاً مـن الــتـجــريب الـقــرن ا
ـسرحيـة العربـية وأضاف إلـيها سـرحى فى الكـتابة ا ا
عـد مشاهد جديدة ومـجموعة الشبـاب لتكون الفكرة ا
مـعــبـرة عن وضـع الـشـارع هــذه األيـام. الــفـنــانـة ابــتـسـام
سرحية القاضى بطلة العـمل قالت عن مشاركتها فى ا
ـسرحى ـشاركـة الـثالـثة لى فى مـهـرجان أوال ا "هذه ا
حـيـث قـدمت أول عــمل بــعــنـوان "الــصــرخـة" مع اخملـرج
ــونـــودرامــا بـــعــنــوان طــاهــر مـــحــسـن والــعــمـل الــثـــانى ا
"الـهلـوسـة" مع اخملـرج خلـيـفة الـعـريـفى وتعـززت بـالـعمل

لهذا العام وهو عمل االفتتاح "جدل".

ذوو االحتياجات اخلاصة و«مسرحنا» 
فى افتتاح أيام مسرح الهواية

وقــــد افــــتـــــتــــحت الــــدورة بـــــعــــرض عن نص
لـ«يونيسكـو» من إخراج وليد العبيدى وإنتاج
جــمــعــيـــة «مــســرحــنــا» لـــذوى االحــتــيــاجــات
اخلاصـة. كمـا عـرضت مسـرحيـات «رحيل»
تـألــيف وإخـراج عـبــد الـفـتــاح الـكـامل «آخـر
فتوحة» كالم» لشكيب الرمـضانى «اللعبة ا
حلمـزة عاشـور «لـيس بعـد» تألـيف وإخراج
ـــنــــصــــورى «فـــضــــايل مــــحـــمــــد احلــــبـــيـب ا
ـنير الـعمارى «حـتى شى» ألحمد الـعشرة» 
الـكـشـبـاطى. كـذلك قـدمت ضـمن فـعـالـيـات
الـدورة مسـرحـيـة لـألطـفـال بـعـنـوان «حـكـاية

عبلة» إخراج يحيى الفايدى.

انتهت منـذ أيام فعاليات الدوة األولى لـ"أيام
مــســرح الــهـوايــة" بــتــونس الــعــاصــمــة ويــقـول
ـزى: "إذا كـان ـســرحى الـتـونـسى حـمـادى ا ا
ــســرح احملــتــرف صــنــعـــة ومــهــنــة وتــأهــيال ا
ــــســــرح الــــهــــاوى جتــــربـــة ــــيــــا فــــإن ا أكـــاد
إبــداعـيّــة ال يــســنــدهـا بــالــضــرورة تــكـوين أو
تأهيل وهى بالتالى جتربة تستنطق قدرات
ـــارســـيـــهـــا وتـــضـــعـــهم فى قـــلـب اخلـــطــاب
ـــســــرحى الـــتــــجـــريـــبـى الـــبـــاحـث دومـــا عن ا
ــانــا مــنــا مــســالك مــتـــمــردة مــضــيــفـــا: "وإ
بـتـفعـيل دور الـهوايـة فى صـنع مسـرح خاص
بـــــاحث ومـــــتــــمـــــرّد فــــتـــــحت دار ابـن رشــــيق

أبــوابـــهــا لـــهـــذه الــطـــاقــات الـــشـــابــة كـى تــقـــول مــا تـــشــاء
سئولية واإلمتاع". سينوغرافيا ومسرحيا فى كنف ا

وزى حمادة ا

جنون يونيسكو بـ«الليبى»
السلبى على اجملتمعات اإلنسانية . 
ـسرحـية قـال إنهـم يسـتعدون مـخرج ا
لـــلــمـــشــاركـــة  أيــضــا فـى مــهـــرجــانــات
مسرحية خارج  اجلماهيرية الليبية.

حلم اسمه ليلة حب

قتبـسة من "حلم ليـلة صيف لشـكسبير" عرضت مـسرحية "حـلم اسمه ليلـة حب" ا
ـــاضى  فـى عــرض جتـــريـــبى وهى فى مـــحــتـــرف رمـــال بـــعـــمــان مـــســـاء األربـــعــاء ا
تـنتـقـد السـلـطة الـسـياسـيـة فى العـالم الـثـالث وتنـحـاز للـبـشر وفق تـقـنيـة احلـكواتى

وروث الشعبى. واألراجوز واستثمار ا
ـركــز الـثــقـافى ــقـبل فـى ا مـدة الــعـرض 130دقـيــقـة وســتـعــرض مـنــتـصـف مـارس ا
ـسـرحـيـة ثـمـرة لـلـتـعـاون بـ الـهـيئـة الـعـربـيـة لـلـمـسـرح ومـركـزهـا اإلمارات لـكى. ا ا
ـتحدة ومـحترف رمـال للـفنون بـعمان ونـتاج ورشة عـمل "اجلسد وهـندسة العـربية ا
ـيزة ـسرحـية خـالد الـطـريفى إن الـعمل فـرصة  ـسـرحى". قال مـخرج ا الفـضاء ا
ـشـارك فى الـورشـة وهم يطـبـقون مـا تعـلـموه عـلى أيـدى نخـبة شـاهـدة الشـباب ا
وسـيـقى وتصـمـيم اإلضاءة والـرقـصات ـدربـ فى مجـاالت الـسيـنـوغرافـيـا وا من ا
الشـعبية وفنون الباليه والـنحت. فى ح ذكر النحات عبـد العزيز أبو غزالة مدير
ـيـزة وأن ورشـة ـسـرحـيـة سـتـكـون نـواة حلـركـة فـنـيـة جـادة و "مـحـتـرف رمــال" أن ا
ـاثـلـة تسـهم فى الـعمـل وما صـاحـبـهـا من تـدريـبـات تـدفع لـلـتـفكـيـر بـعـقـد ورشـات 

والدة جيل مسرحى.

للجمهور السعودى
مسرحية كويتية لـ«الكبار فقط» 

ـــــــركــــــــز خالل شــــــــهـــــــد ا
ـــــاضــــــيـــــ الــــــيـــــومــــــ ا
بــروفــات مــكـثــفــة لــفـريق

العمل.

فــهـد الــثـقـافى بــالـريـاض
وتـســتـمـر الــعـروض حـتى
ـــــقـــــبل وهى األربـــــعـــــاء ا

للكبار فقط. 

ضـــــمن بـــــرامـــــجـــــهـــــا فى
إجــازة مــنــتــصف الــســنــة
الــدراسـيــة قـدمت أمــانـة
مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة الـــــــريــــــاض
ـــســـرحـــيــــة الـــكـــويـــتـــيـــة ا
الــــــشــــــهــــــيــــــرة احلــــــاســــــة
الـــســـادســة  الـــتـى يــلـــعب
ــسـرح بـطــولــتـهــا جنـوم ا
والدراما الكويتية الفنان
عــــبــــدالـــــرحــــمن الـــــعــــقل
ـــســـلم وعـــبــــد الـــعـــزيـــز ا
وســــــــعـــــــود الــــــــشـــــــويــــــــعى
ومـشـعل الــشـايع وجـمـال
الـــشـــطى وأحـــمـــد إيــراج
ال وعــــــمـــــر وســــــعـــــيــــــد ا
الـيــعـقـوب وآخـرون ومن
إخـراج عـلى الـعلى وذلك
ـلك عـلى مـسـرح مـركـز ا

سلم عبدالعزيز ا

سرح التونسى يكرم درويش  ا
ويقدم «أحمر شفاه»

ــمــثل واخملــرج الــتــونــسى عالء الــدين يــعـــود ا
ـسـرح بـعـد غـيــاب سـنـوات لـيـقـدم أيـوب إلـى ا

من تأليفه وإخراجه «أحمر شفاه».
قــدم الـــعــمـل ثالث شــخـــصـــيــات هى الـــزوجــة
الـــغـــاضــبـــة الـــزوج الــغـــائب واالبـن الــضـــائع
والــــثالثــــة يــــعــــيــــشــــون حــــالـــة مـن الالتــــواصل

والهروب من مواجهة الذات واآلخر.
ــســرحــيــة الــشــاعــر الــراحل مــحــمــود تــكــرم ا
درويش من خـالل مـــقـــاطع شـــعــــريـــة بـــصـــوته

ضمن السياق الدرامى.  محمود درويش

الئم الئم. وهذا يعنى أوال كيفية تمييز النوع ا > تـعلم كيف تختار الشخص ا
عنى.. الشـخص الذى سيقدم ما يكـفى جلعل الدور ناجحا مـن األشخاص 

ولكن دون إزعاج.

سرحي جريدة كل ا
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ولد النبوى الشريف والبعثة. نوف حتتضن هذا األسبوع احتفالية اليوم الواحد بعنوان ا > قرية زاوية رازينه 

محمد محمود عبد الرازق

أبو نظارة.. موليير مصر
 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير
شـاهدين لـيعطـيهم ـمثـلون وخـاطب ا وحوله ا
ـــســـرحى وقـــدم لــهـم أفــراد فـــكـــرة عن الـــفن ا
الـــفــــرقـــة وطــــلب مـــنــــهم أن يـــتــــســـامــــحـــوا عن
الــهــفـوات بــاعــتــبـار أنــهــا الـتــجــربـة األولى ألول
فـرقة عربـية فى وادى الـنيل. وأعادت اخلـطبة
. وكـان سرور وحـماس ـمثـل الثـقة فى قـلوب ا
اجلـمـهـور فـى ذلك الـيـوم ال يـوصــفـان. وطـلـبـوا
إعـادة ثــلـثى مـنـاظـر الـفـودفــيل "وحـمـلـونى عـلى

األكتاف وبكيت ألول مرة من الفرح".
لـم يـــرض يـــعـــقـــوب أن تـــعـــتـــمـــد الـــفـــرقـــة عـــلى
تالميذه. وألف فرقـة ضمت العنصر النسائى.
فــقــد عـــثــر عــلى فــتــاتــ فــقـــيــرتــ تــمــكن من
تـعـلــيـمـهــمـا الـقـراءة فى شــهـر واحـد ومــرنـهـمـا
على الـتـمثـيل فأديـا أول األمـر أدواراً قصـيرة.
وســاعـدهـمـا عــلى الـنـجـاح شــبـاب نـضـر ووجه
جــمــيل وخــفــر نــادر. فــكــان لــظــهــورهــمــا عــلى
ـســرح أحـسن األثــر واسـتــقـبــلـهــمـا اجلــمـهـور ا

بالتشجيع والتأييد.
وكـــان إنــشــاء مـــســرح عــربـى مــجــازفـــة تــعــرض
ــتـزمــتـ ومـحــاربى الـبـدع. صــاحـبـهــا لـتـزمت ا
ومـــا أعــجــبـــهــا من بـــدعــة تــصـــرف الــنــاس عن
الــعـمـل الـصــالـح. ولـهــذا اعــتــبــر جنــاح يــعــقـوب
ة ألهل الرجعة. وقد ظل انتصارا لـلفن وهز
مــســرحه  –كـمــا يــقـول  –يـعــمل ســنـتــ عـرض
خاللـهـمـا اثـنـتـ وثالثـ تــمـثـيـلـيـة من تـألـيـفه
أساة ذات ـلهاة ذات الفـصل الواحد وا منها ا
الــــفـــصــــول اخلــــمــــســـة إلـى جـــانـب كــــثـــيــــر من

التمثيليات التى ترجمت عن الفرنسية.
وبعد مضى أربـعة أشهر عـلى تأسيس مسرحه
دعــاه اخلــديـــو لــيـــمــثل عـــلى مــســـرحه اخلــاص
بـالقـصر. فـمثل ثالث روايـات هى: "آنسـة على
ــــوضــــة" و "غـــــنــــدور مــــصـــــر" و"الــــضــــرتــــان". ا
وأعـجب اخلـديـو باألولى والـثـانـيـة. واسـتـدعاه

وقال له أمام وزرائه ورجال حاشيته
أنت مولييرنا وسيخلد اسمك.

ـلـهـاة الــثـالـثـة. وكـانت بـيـد أنه عـنـدمــا شـاهـد ا
عـن مـــــســـــاو تـــــعـــــدد الـــــزوجـــــات وأنـه ســـــبب
الــتـــصــدع األســرى بـل واجلــرائم الــتـى تــغــشى
األســـــرة حتــــول ســــرور اخلــــديــــو إلـى غــــضب

وأرسل يطلبه وقال له بلهجة تهكمية.
ســيــدى مــولــيــيـــر مــصــر. إذا كــانت كــلــيــتــاك ال
حتـــتــمـالن إرضــاء أكـــثــر مـن امــرأة فـال جتــعل

الغير يفعل مثلك.
ونــصــحه رجــال احلـــاشــيــة بــالــتـــخــلى عن هــذه
التـمثيلـية. فتـجنب أبو نظـارة غضبه وأسـقطها
من حــســابه. وكــانت لــفــتــات إســمـاعــيل عــامال
قــويـــا من عــوامـل جنــاح مــســرحـه. وكــان لــقب:
"مـولــيـيـر مــصـر" يـشــبه من قـريب  –كـمــا يـقـول
الـدكــتـور إبـراهـيم عـبـده فـى كـتـابـة: "الـصـحـفى

الثائر"  –براءة رتبة عالية.
ـسـرحـياتـه طلب وبـعـد أكـثـر من مـائـتى عـرض 
ــثل ثـالث قــطع فى حــفل مــنه إســمـــاعــيل أن 
ساهر بالقصر فنال إعجاب احلاضرين. غير
أن كـــبـــار رجـــال اجلـــالـــيـــة اإلجنـــلـــيـــزيـــة الـــذين
حـضـروا الـسـهـرة الحــظـوا الـسـخـريـة الالذعـة
الـتى أطـلـقـها عـلى جـون بـول فـأقنـعـوا اخلـديو
بــطــريق مــبــاشــر أو عن طــريق صــنـائــعــهم فى
الــقـــصـــر بــأن تـــمـــثــيـــلـــيــات يـــعـــقــوب تـــتـــضــمن
ـاءات خـفــيـة فــيـهـا خــطـر عـلى تـلــمـيـحــات وإ
نـــــظـــــام احلـــــكم. فـــــأمـــــر إســــمـــــاعـــــيل بـــــإغالق
مسرحه. وبدأ  –منذ ذلك العهد  –اضطهاده.

تــــوفى ألمه أربــــعــــة أطــــفــــال. فـــإذا مــــا دب فى
أحــشـــائــهـــا جــنــ نـــصــحـــتــهــا صـــديــقـــاتــهــا أن
تستجيـر بشيخ مسجد سيدى الشعرانى ففيه
من الـصفـات الـطـيـبة مـا يـقـربه إلى الـله. وكان
ائة عام فيه الشيخ رجال وقـورا شارف على ا

صالح وتقوى. قال لها:
إن ربـنــا سـيـبــارك ثـمــرة أحـشـائك وســتـرزقـ
بـولد.. وإن نـذرته للـدفاع عن اإلسالم فـلسوف

يعيش. 
ؤمن ليكون متواضعا. اكسيه من حسنات ا
وأقـــرهــا زوجـــهـــا عـــلى أن يـــهب ابـــنه لإلسالم
واعـــــتــــرض  –أول األمـــــر  –عـــــلى كـــــســـــائـه من
احلـسـنات واعـتـبر ذلك مـهـانة ال تـلـيق به وهو
الذى يـتمـتع باحلظـوة لدى الـبالط ويستـشيره

األمراء فى مسائلهم اخلاصة.
ويـذكر يعـقوب صـنوع فى مذكـراته أنه قد كتب
له أن يـعــيش لـيــؤدى رسـالــة مـقــدسـة أال وهى
ـســلـمـ مـكــافـحــة األبـاطــيل الـتى تــفـرق بــ ا
ــســيــحــيــ بــإظــهــار ســمــاحــة الــقــرآن الـذى وا
حـــفــــظه فى سـن مـــبـــكــــرة وحـــكـــمــــة اإلجنـــيل
. الءمـــة بــ قــلــوب الــفــريــقــ ولــيـــتــســنى له ا
وحــ بـــلغ الــثـــانــيــة عـــشــرة كــان يـــقــرأ الــتــوراة
بالعبرية واإلجنـيل باإلجنليزية ويفهمهما كما

يفهم القرآن تماما.
واكـتـشف والـده أنـه يـكتـب الـشـعر فـنـصـحه أن
يـــصـــوغ قـــصـــيـــدة فى مـــدح األمـــيـــر أحـــمـــد بن
مـحـمـد عـلى. ولـم يـصـدق األميـر أن صـبـيـا فى
الـثالثة عـشرة يسـتطيع أن يكـتب هذه األشعار
رغم أنـــهـــا  –كــــمـــا يـــقـــول يـــعـــقـــوب " –لـم تـــكن
جــــيـــدة". فــــطــــلب من والــــده أن يــــراه. وأرســـله
لتـلقى الـعلم فى أوربـا وعاد بـعد عـدة سنوات
إذ نــزل قـضـاء الـله عـلـى األمـيـر. وكـذلك تـوفى
والـــــــده وأصــــــبـح هـــــــو رب األســــــرة. اشـــــــتـــــــغل
بـــالـــتـــدريس فى مـــدرســـة حـــرة ثم ذاع صـــيـــته
فتنقل من قصـر إلى قصر لتعليم أبناء اخلديو
والـبـاشوات من صـبـيان وبـنـات اللـغـات والرسم
ــــوســــيــــقـى. ويــــذكــــر أنه أعـــــجب بــــاخلــــديــــو وا
إســمـــاعــيل قــبــيل تــولــيـه احلــكم فــقــد ظن أنه

دنية. سيكون علما على احلرية وا
وانـصــرف أبـو نــظـارة إلى تــألـيف الــتـمــثـيــلـيـات
بـــالـــلـــغـــة اإليــطـــالـــيـــة. فـــكــتـب ثالثـــا مـــنــهـــا عن
ــصــريــة لــقــيت جنــاحًــا كــبــيــرًا عــلى الــعــادات ا
سارح اإليطـالية فى الشـرق بل وفى إيطاليا ا
ـضى فيـما أهله له نفـسهـا. وحفـزه ذلك على ا
طــبـــعه. وعــقــد الــعــزم عــلـى أن يــقــيم مــســرحــا
مـصـريـا. وشـجـعه مـا يـبـديه اخلـديـو إسـماعـيل
ـسارح اإلفرجنية وفى مقدمتها من ترحيب با
األوبـرا اإليطـاليـة والـكومـيدى فـرانسـيز وهـما
مـــســـرحـــان بـــالـــقــاهـــرة. وفـى عــام  1869فـــكــر
. وكـان يــعـقــوب فى تـأســيس مـســرح لـلــوطـنــيـ
ذلك حـدثـا جديـدا. فـقـد ألّف فودفـيل قـصـيرة
تــتـخـلـهـا أشــعـار مـلـحــنـة تـلـحــيـنـا شـعــبـيـا. ومـثل
الـفــودفـيـل فى الـقــصـر أمــام بــاشـوات وبــكـوات
الــبالط اخلــديــو فـضــحــكـوا لــهــا من األعــمـاق
وشــــجــــعــــوه عــــلى أن يــــعــــرضــــهــــا فـى حــــديــــقـــة
سـرحها القائم فى األزبكية وكـانت مشهورة 

الهواء الطلق.
تـمكـن يعـقـوب من تـكـوين فـرقـة تـمـثـيـلـية خالل
أســبــوعــ مـن بــعض تالمــيــذه الــذين تــتــراوح
أعــمــارهم بـــ الــســادســة عــشــرة والــعــشــرين.
وتخصص واحد منهم فى تمثيل أدوار النساء.
وحـضـر احلـفــلـة األولى رجـال الـبالط والـوزارة
وأكثر من ثالثـة آالف مشاهـد ب أوربى مقيم
ــمـــثــلــ ووطــنـى أصــيل. ويـــذكــر يـــعــقـــوب أن ا
حـفظـوا أدوارهم لـكـنهم كـانـوا يـرتعـدون خـوفا
ـسـرح قــبل رفع الـســتـار. فـوقف عــلى خـشــبـة ا

سرح وعيد احلب ا

ـنـاسبـة عيـد احلب هذه األيـام قـرأت خبـرا طريـفا عن
ــسـرح فى كـوريـا اجلـنـوبـيـة ذا داللـة.. يـقـول اخلـبـر أن ا
الــدولـة وهـيــئـاتـهـا الــثـقـافـيــة واالجـتـمـاعــيـة فى كـوريـا
اجلــنـوبــيـة تــبـذل جـهــودا حـثــيـثـة الجــتـذاب اجلــمـهـور
ـسرحية بـعد العزوف الذى ـشاهدة ومتـابعة العروض ا
ا أشعـرها بـخطورة الحـظته الـدولة عـلى جماهـيرهـا 
هــذه الــظــاهـرة الــســلــبـيــة. الحــظـوا مــعى مــغــزى هـذا
اخلــبـر.. إن الـدولـة بـجاللــة قـدرهـا وبـجـمــيع هـيـئـاتـهـا
الـرسـمـيـة أدركت خـطـورة ظـاهـرة عـزوف اجلـمـاهيـر عن
ـسرح فـبدأت تـضع اخلطط والـبرامـج لتشـجيع ارتـياد ا
سـرح كمـا كانت هـذه اجلـماهـير وإعـادتهـا إلى حـظيـرة ا
وكـــان مـن ضــمـن مــا قـــررته الـــدولـــة لـــذلك أن تـــعـــقــد
مــهـرجـانــهـا لـلـمــسـرح حتت شـعــار احلب كـمـا قـررت أن
تـعرض األعـمال الـكالسيـكيـة والرومـانسـية الـتى حتقق
هـذا الهدف وهو هدف احلب فى مواجهة ظواهر العنف
واإلرهاب والتطرف واحلروب ولعلها بهذا الشعار تسهم
فـى حتــقـيـق الــتـفــاهـم والـتــســامح وتــأكــيــد قــيم احلق
واخلـيـر واجلـمـال إضـافـة إلى أن هـدفه األسـاسى لـيس
ــنـافـسـة بل أن يــكـون مـلـتـقى دولــيـا لـعـرض األعـمـال ا
ـسرحـية وتبـادل اخلبرات وتـدعيم الـعالقات اإلنسـانية ا
سرحية التى تعتبر أهم إجناز فنى مـن خالل الظاهرة ا
ابـتكره اجلنس البشرى منذ ظهوره على الكرة األرضية
هـرجان عـلى تعـمـيق التـبادل الـثقـافى ب كـمـا ساعـد ا
شـاركـة ويقـال إنه عـنـدما اسـتـضافت الـيـابان الـبـلـدان ا
ــهــرجــان عـام  1999ســاعــد عــلى انــتـعــاش صــنــاعـة ا

الثقافة على نحو كبير.
ا ـسرح  مـن هذا اخلبـر ندرك أهـمية أن تـهتم الـدولة با
ــنــا الـذى يــجــد فـيه وســيــلـة من لـه من أهـمــيــة فى عـا
وســائل حتــقـيـق الـتــقـدم والــرفـاهــيــة وحتـســ الـوضع
اإلنـسـانى وهو األمـر الذى نـحن فى أشـد احلاجـة إليه
ـســرح نـظـرة من ال ألنــنـا لألسف الــشـديـد نـنــظـر إلى ا
يـهـتم وال يدرك لـه قيـمة أو مـنـفعـة. إن دولـة مثل كـوريا
اجلـنـوبـيـة أدركت خـطـورة ظاهـرة عـزوف اجلـمـاهـير عن
ـسرح ورأت ضرورة أن تعيد اجلماهـير إليه بينما نحن ا
ــشـــكــلـــة وال نـــهــتم بـــدراســتـــهــا أو نـــعـــانى من نـــفس ا
معاجلتها وكل ما نفعله أن نسد اخلانة بإنتاج عدد من
ـسـرحـيـات ال يـراهـا اجلـمـهـور ذرا لـلـرمـاد فـى الـعـيون ا
مـثلون ـسرح بأن يـجمع ا سئـولون فى إدارة ا ويـكتـفى ا
طـلوب فـيـما بـيـنهم قـيمـة احلـد األدنى لعـدد التـذاكـر ا
الســتـمـرار الـعـرض بال جـمـهـور وحـتى يـنـتـهى أو يـدفن
ـسـرح أن جتذب الـعـرض كـمـا يقـال. أمـا إذا أرادت إدارة ا
بتذلة والساقطة سـرحيات ا اجلـماهير فهى تقدم لها ا
الـتى تدغدغ األحـاسيس الدنـيا للـجماهيـر بينـما كوريا
اجلـــنـــوبـــيـــة جتــذب اجلـــمـــاهـــيـــر بــتـــقـــد األعـــمــال

ية والرومانسية. الكالسيكية العا
يـا إدارة مسرح الدولة.. هـناك فن فى اإلدارة يسمى علم
الــتـسـويـق وهـذا هـو دوركم الــوحـيـد فــدعـوا مـكــاتـبـكم
ومــقـاعـدكم الــوثـيـرة واخـرجــوا لـتـســويق عـروضـكم فى
دارس الـنـقابـات والهـيئـات والتـجمـعات اجلـماهـيريـة وا
واجلـامعـات وقدموا لـهم األعمال احملـترمة الـتى حتترم

عقولهم حتى يحترموا عقولكم.

كافحة  عاش 
األباطيل التى

تفرق 
سلم ب ا
سيحي وا
وحاول
التأليف
ب  قلوبهم

 كتب ثالث
تمثيليات
مسرحية
باإليطالية
عن العادات
صرية ا

تــعــرض فــرقــة مــســرح الــفــكــر الــقــومى
اللـيبية مـسرحيـة "جنون مـؤقت" للكاتب

ى "يوج يونيسكو" قريبا .  العا
ـــســرحـــيــة وهـى من إخــراج تـــتــنـــاول ا

ــــغــــربـى" وتـــمــــثــــيل الــــفــــنــــان "ســــعـــد ا
الــفــنــانـ "مــيــلــود الـعــمــرونى" و"هــبـة
الــصـــويــعى" بــأســلــوب فـــكــاهى يــنــقــد
ظاهـرة التفـكك االجتـماعى وتأثـيرها
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> ال يــجـدى اخلــروج بـأفـضـل نص فى الـعــالم إلى الـشــارع دون االلـتـزام خالل
سرح: إذ كيف ستجذب اجلمهور? أدائـه بقوان األداء التمثيلى خارج خشـبة ا
شـهد? ـكنـهم سـماعك ومـشاهـدتك? وهل سـيفـهمـون مـا يحـدث فى ا وكـيف 

تفرج فى وسط منطقة األداء? وماذا لو جتول بعض ا
سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
 العدد86

صرى أيام 12  13  14 مارس اجلارى تعرض مسرحية "نحو حياة أفضل" للمخرج فيصل جورج. > على مسرح النيل التابع للمركز الكاثوليكى ا
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سرحي جريدة كل ا

2 من مارس2009 العدد86
> ألن مــســرح الـشــارع يـجب أن يــكـون شــكال بــسـيــطـا فـى مـضــمـونه لــكـنـه من أصـعب
ـكن الـسيـطرة عـلـيهـا والتـمـكن منـها.. فـإن فـصالً واحدا فى كـتاب عن األشـكـال التى 

رء إلى قوله. ا يحتاج ا الدراما عموما ال يستطيع أن يقترب من مجرد سطر 

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

صرية خالل مارس اجلارى. > اإلدارة العامة للمهرجانات بهيئة قصور الثقافة تقيم مجموعة من احلفالت الفنية بعدد من السجون ا

 63 متدرباً تقدموا ألول «ورشة تمثيل» لألطفال فى مكتبة األسكندرية

مسرح احلياة

ن يــغــلـقــون كـتــابـتــهم عـلى أعـجب 
أفـكــار خـارج احلـيـاة أعـنـى أنـهـا أفـكـار
مـــجــــردة ال تـــلـــقى بـــظل واحـــد عـــلى
ـــــوج ـــــعـــــيـش فـــــالـــــواقع  الـــــواقع ا
ــــشـــكالت بـــالــــقـــضــــايـــا واألفــــكـــار وا
والـــصــراعـــات الــتـى تــفـــجــر يـــنـــابــيع
الــكـتــابـة لــكـنــنـا نــرى غـيــابًـا لــهـا فى
ـسرحيـة حيث نرى ألـعابا النـصوص ا
لغوية وشخـصيات من صنع الذهن ال
ظل لها فى احلياة تتـحرك عبر اللغة
كأنها شفرة صنعـتها التراكيب اللغوية
دون رصـيـد من الـواقـع وعـلى الـعـكس
ـســرح الــذين قــد جنــد بـعـض كــتــاب ا
يــغـرقــون فى لـغــة احلـيــاة وتـراكــيـبــهـا
متـصـورين أن الـلـغـة وحـدها هـى التى
حتـقـق هـذا الــظل الــذى نــشــيــر إلـيه
ــوضـوع لـيس مــتـعـلــقًـا بـالــلـغـة لـكن ا
وحدها بل بالرؤى التى حتملها اللغة
عيش وهى تصـنع العالقة مع الـواقع ا

والنص.
ـسـرحى يـقـدم شهـادة عـلى إن الـنص ا
زمن كــــتـــابـــتـه بـــحـــيـث ال يـــغـــرق فى
اضـويـة وال يهـرب لـلهـيـاكل اللـغـوية ا
ــصــمــتـة هــو إذن يــحــفــر بــاحلـروف ا
ســجالً جــمــالـــيًــا رصــيــده فى الــواقع
ــــكـن أن يــــلــــمـس الــــقــــار إذا قــــرأ
مثل شاهد ح يذهب للمسرح وا وا

ح يجسد شخصياته.
ـسرحـيـة عالمة من هنـا فـالنـصـوص ا
عـلى زمن وشـهــادة عـلى واقع ال نـريـد
أن نـــراه كـــمــــا هـــو بل نــــريـــد أن نـــراه
مـجـسـدًا عـبـر الفـن وتشـكـالته لـندرك
بـوعى أعـمق كـيف نـتـعـامل مع واقـعـنا

سرح اجلمالية. من خالل حلول ا
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واألقـنعة والتـمثيل احلى عـلى خشبة
كـنه إبـراز مـهارات ـسـرح وكذلـك  ا
األطـــــــــفــــــــال األخـــــــــرى فـى الـــــــــرقص
والــعــزف والــغــنــاء والـتــشــكــيل.. الخ.
ويـقـتـرح ان يـكـون الـعـرض مـوسـيـقـيـا
ــرحـلــتـ األولى يـتـم إعـداده خالل ا
والثانية ويتم إنتاجه والتدريب عليه
رحلة الـثالثة ومن ثم تـكوين فرقة بـا
ـركــز الـفــنـون تـضم ــسـرح الـطــفل 

تميزة. إليها العناصر ا
ـشاركـ إلى ثالث وقـد  تـقـسـيم ا
فئات عمرية من  6 إلى 10 سنوات
ومـن 10 إلـى 15 ســــــــــنـــــــــة ومن 15

إلى 18 سنة.
وقد تقـدم لالستوديو حتى اآلن 63
مـــــتــــدربـــــاً ســـــيـــــتم عـــــمل مـــــقـــــابالت
شــــخــــصــــيــــة مـــعــــهـم لــــقــــيــــاس مـــدى
اسـتــعـدادهم لـتــدريـبـهـم فى مـجـاالت
مــســـرحـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة وهى الـــغـــنــاء
سرحى والتعبير باجلسد والرقص ا
والــلـعب بــاخلـامـات وتــشـكــيل الـفـراغ
ـول من مــركـز ـشــروع  ــسـرحـى ا ا
ـــكـــتـــبـــة ويـــشـــرف عـــلـــيه الـــفـــنـــون بـــا
د.مــحـمــود أبـو دومــة مــديـر الــبـرامج
ركـز الـفنـون وسـيـشارك بـالـتدريب
بـالورشـة الـفـنان مـحـمـد عبـد الـقادر

سرح. عيد بكلية اآلداب قسم ا ا

أحمد شوقى
باسم القناوى..

طاف  العاشق فى آخر ا
ــســرح وتــعــلق به بــاسم الــقــنــاوى من مــوالــيــد اإلســـكــنــدريــة أحب ا
ــدرسى فى اإلعـداديــة والـثــانـويـة وحــصل عـلى ـسـرح ا شـارك فـى ا
ــعــهـد عـدة جــوائــز عــلى مــسـتــوى مــدارس اإلســكـنــدريــة والــتـحـق بـا
ــســرحــيـــة قــسم «تــمـــثــيل وإخـــراج» وحــصل عــلى الــعــالـى لــلــفــنـــون ا
الـبكـالوريـوس عام 2004 ثم دبـلومـة الدراسـات الـعلـيا قـسم اإلخراج
عـهد بتـقديـر جيـد جداً عام 2007 كمـا شارك فى عدة دورات من ا

سرحى. تدريبية فى اإلخراج ا
شــارك بـاسـم بـالــتـمــثــيل فى عــروض كـثــيــرة مـنــهــا «ويـحــلى مــا بـيــنـا
الـســهـر» إخـراج أشــرف زكى «أهل الـكـهـف» إخـراج خـالــد حـسـونـة
ـركز الثـقافى الفـرنسى كذلك «أبو مـلكـة» إخراج عمـرو قابيل فى ا
ــســرح الـتــلــيــفــزيـون «ســامــر الـطــايــر» إخــراج مــحــمـد أبــو اخلــيــر 
» إخــــراج خــــالـــــد جالل عــــلـى مــــســـــرح الــــبــــالــــون و«شـــــبــــاب يــــجـــــ
و«الـطــوفـان» إخــراج عـبــد الـرحـمـن عـرنــوس عـلى مــسـرح الــشـبـاب
و«كـــالــيـــجـــوال» إخـــراج عــلـى الـــزيــدى عـــلى مـــســـرح مـــعــهـــد الـــفـــنــون
ـمـاليك» ـطاف» إخـراج حـمـدى عـبـاس «حـارة ا ـسـرحـيـة و«آخـر ا ا
إخــراج أحـــمــد طه و«الـــوردة والــتـــاج» إخــراج جـــهــاد أبـــو الــعـــيــنــ

و«هـاملت» إخـراج سامح بسـيونى و«األم شـجاعـة» لبـريخت إخراج
عـمـر قـابـيل عـلى مـسـرح الهـنـاجـر كـمـا شـارك فى «نـسـاء الـسـعادة»
إخـراج حـسن عـبـد الـسالم عـلى مـسـرح الـسالم و«الـشـفـرة» إخراج
كمال عطية على مسـرح فيصل ندا كما أخرج العديد من العروض
ـسـرحيـة مـنـها عـرض «الـظـلمـة» عـلى مـسرح الـسالم و«الـعـادلون» ا
ـعــهـد أللـبــيـر كــامى و«الـنـافــذة» عـلى مــسـرح اإلبـداع عـلى مــسـرح ا
ــقــصـــود فى نــادى وعــرض «الــرجـل الــذى أكل وزة» جلـــمــال عــبـــد ا
ـمر» لعـلى سالم عـلى مسـرحى اجلمـهورية الشمس و«أغـنيـة على ا
وســاقــيـة الــصــاوى و«احلــبل» لــيـوجــ أونــيل عــلى مــســرح الـسالم
سرح «عفاريت مـصر اجلديدة» لـعلى سالم على مـسرح الساقـية وا
الــقـومى يــدين بــاسم بـالــفـضل لــلـمــخــرج حـسن عــبـد الــسالم الـذى
أشـركه فى عرض «نسـاء السـعادة» ألنه تـعلم الكـثيـر من خبراته فى
ـــثالً ـــســــرحى وكـــان عـــبــــد الـــسالم يـــشـــجــــعه  مـــجـــال اإلخـــراج ا
ومخـرجـاً ويـرى أن له مـسـتقـبالً جـيـداً لـذا يـعتـز بـاسم بـالـعـمل معه
ويـعتـبر «نـساء الـسـعادة» من أهم الـتجـارب فى حيـاته الفـنيـة تمـثيالً
وكـمساعـد مخرج كـبير فى حـجم حسن عـبد السالم الـذى لم يبخل

عليه بالنصيحة واإلرشاد.
وحــصل الــقـنــاوى عــلى الــعــديــد من شــهــادات الـتــقــديــر من جــامــعـة
ية جـنوب الوادى فى مهـرجان ملتـقى اإلبداع سنة 2002 ومن أكاد
الفـنون سنة 2003 ومن نـقابة الصيـادلة عن عرض «فيتـنام تو» سنة
2004. كـما حـصل عـلى جائـزة أفـضل عرض «الـنـافذة» فـى مهـرجان

ــمــر» شــبــرا «إخــراج» 2006 وجــائــزة أفــضل عــرض «أغــنــيــة عــلى ا
مهرجان الساقية سنة 2006.

ـيـة الـفـنـون ـثل عن عـرض «كـالـيـجـوال» من أكـاد وجـائـزة أفـضل 
كــمــا كـــرمــته ســاقـــيــة الــصــاوى عـن مــجــمل أعـــمــاله الــتـى أخــرجــهــا

للساقية.
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محمد دياب.. مع الزعيم
رغم ميالده ونشأته باإلسـكندرية فإن «محمد دياب»
سرح اجلاد فقد يعتبر من أبنـاء مسرح الغد ذلك ا
ـــثال وشـــارك فى عـــدد من انــطـــلق عـــلـى خــشـــبـــته 
ـــتــمـــيــزة مــثـل «ســابع أرض» إخـــراج ســامح أعـــمــاله ا

مجاهد تأليف إبراهيم احلسينى و«كيد النسا».
شارك دياب أيضـا فى «زفة صعيدى» تأليف درويش
األسـيــوطى وإخـراج حـمــدى أبـو الـعـال والـتى عـاجلت
إشـــكـــالــيـــات الـــواقع الـــراهن من خالل اســـتـــلــهـــامـــهــا
لـلـحـدوتــة الـتـراثـيــة الـشـهـيـرة «أيــوب ونـاعـسـة» وتـألق
ــامـة بــيــضـا» مع ديــاب كـذلك فى الــعــمل الــغـنــائى «
ــطــربـة «أنــغــام» تــألــيف ــطــرب «عــلى احلــجــار» وا ا

الشاعر جمال بخيت وإخراج حسام الدين صالح.
وال يـزال محـمد ديـاب يلـعب دور «العـسكرى خـميس»
فى مــســرحـيــة «بــودى جـارد» مـع الـزعــيم عــادل إمـام

والتى ال تزال تعرض بنجاح متواصل.
ورغم هذا الـثراء الـتمـثـيلى فـإن حملمـد دياب مـشواراً
آخـر مـواز فى اإلخــراج ال يـقل أهـمـيــة أو جنـاحـاً فـله
ـسـرح الـثـقـافـة حـوالى 15 جتـربـة إخـراجـيـة قـدمــهـا 

أشرف عتريس

مجدى حمادة يجوب الصعيد
ـسـرحيـة مـنذ ـنـيا ا ـثل فى فـرقة ا مـجـدى حمـادة.. 
عــــــام 92 وقــــــد شــــــارك فـى عـــــروض «وحــــــوى عــــــلى
الــزيـبق حــلـقـة نــار قـدر الـلـه رحـلـة حــنـظـلــة الـطـوق
ــلـك جــلــجل» مـن إخــراج الــراحـــلــ بــهــاء واألســورة ا
ـيـرغـنـى طه عـبـد اجلــابـر جـمـال اخلــطـيب صـالح ا

سعد.
فى أبـو قـرقــاص قـدم مـسـرحــيـات «سى الـيــزل الـلـهم
اجـعــله خــيـر يــوم من هـذا الــزمــان اإلسـكــافى مـلــكـاً»
إخـــراج أســـامــة طـه رأفت مـــيــخـــائـــيل عـــبــد الـــعـــزيــز
مــحــمــود  وعــنــدمــا ســافـر إلـى الــقــاهـرة اشــتــرك فى
عـرض «احلالج» عـلى مــسـرح الـطــلـيـعــة إخـراج أحـمـد
عـبـد الـعـزيـز ثم شـارك فى عـرض «اصـحـوا يـا بـشـر»
إخـراج مـحــمـود أبـو جـلـيـلــة وعـرض «األمـيـرة والـنـونـو»

إخراج صالح سعد على خشبة الهوسابير.
اشـتـرك مع اخملرج عـصـام الفـولى فى عـروض «حقك
عـــلــــيـــنـــا أكـــتـــوبـــر 2000 جـــيــــران الـــهـــنـــا» من إنـــتـــاج
اجلـمــعـيــات األهـلــيـة الــتى أنــتـجت أفـالمـاً ســيـنــمـائــيـة

قــصــيـــرة «عــيـــنــيـك غــالــيـــة مــحـــطــات» إخـــراج لــويس
نياوى. ا

أمـا فى الـدراما الـتـليـفـزيونـيـة فقـد شارك فـى حلـقات
ـوال إحـنـا فـ احلل إيه جذور األرض» «الـسـيرة وا
إخــراج مــنى عـمــر وعــصـام الــفــولى من إنــتـاج الــقــنـاة

السابعة.
ـــســـرحى (مـــســـرح طــفل له جتـــربـــتــان فـى اإلخــراج ا
جتربـة نـوادى) عنـوانـهـما «اتـنـ فى احلالوة» «دقدق
وعـنبة» تأليف أم بـكير ضمن نشـاط بيت ثقافة أبو

قرقاص عام 2002.
يشارك حـالياً فى تـكوين فرقة خـاصة جتوب الـصعيد
فـى عــروض إقـــلـــيـــمـــيـــة تـــضم عـــنـــاصـــر شـــبــابـــيـــة فى
ـــوســـيـــقى وبـــعـض الـــعـــنـــاصــر الـــتـــألـــيف الـــديـــكـــور ا

النسائية من فرق الهواة بالقاهرة.

إسالم عوض يحلم بالوقوف على خشبة الهناجر
ـدرسـى كـانت بــدايــة إسالم عــوض عـلى ــســرح ا فى ا
يـد أستاذه اخملـرج «سيد الـدمرداش» الذى أشركه فى
ــيـة أبـو قـيـر ثم عـمل عـرض «شــمس ال تـغـيب» بـأكـاد
مــعه فـى عــدد من الــعــروض كــمــخــرج مــنــفــذ ومــخــرج

مساعد.
ـــســرح اجلـــامـــعـى وجــد إسـالم نـــفـــسه عـــنـــدمــا وفـى ا
شـارك فى عـروض «حب لـلــبـيع» لـلـمــخـرج مـحـمـد نـور
و«أوالد الــــغـــضب واحلـب» مع اخملــــرج أحـــمــــد جـــابـــر
و«كــلـــنــا عـــايــزيـن صــورة» لـــلـــمــخـــرج إسالم صالح ثم
مــســرحــيــة «الــشىء» لــلــمــخـرج مــحــمــد عــبــد الــهـادى
و«إيـزيس» و«جوازة ميـرى» و«البئـر» و«على كل لون»
و«حــكـــايــة شــعـب كــويس» لـــلــمــخـــرج أحــمــد جـــابــر ثم
äÉcôH âØYالـــتـــحق إسالم عـــوض بـــقــصـــر الـــتــذوق لـــيـــشــارك فى
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اجلماهـيرية وحـصد عنـها العديـد من اجلوائز األولى
مع فرق القومية للوادى اجلديد بلبيس منفلوط.

ــيــز «ديـــاب» عن أقــرانه مـن اخملــرجــ هــو أهـم مــا 
ـسـرحى ـانه بـالـتـخـصص فى كل عـنـاصـر الـعـمل ا إ
فهو ال يتدخل فى عمـل الشاعر أو مهندس الديكور
أو فـنى اإلضـاءة أو غــيـرهم إال فـيـمــا يـخـدم نـصه من

حيث الرؤية الكلية للعمل فكرياً وجمالياً.
سـرحى فالفن وهو من الذين يـؤمنون بـجدية الـفعل ا
عـنـده «رسـالة» تـنـاقش قـضيـة دون انـفـعال أو افـتـعال
بطولة مزيفـة وطرح شعارات جوفاء ال تؤثر ألبعد من

حنجرة قائلها.
وقــد بـرز هــذا واضــحــاً فى عـرضـه األخـيــر مع فــرقـة
ــســرحــيــة «الــلــيــلــة يــا عــمــدة» والــذى قـام إهــنــاســيــا ا
بـــإخـــراجه من تـــألــيـف مــجـــدى اجلالد وهـــو الـــعــرض

سرح. هتم با الذى نال استحسان النقاد وا

عــرض «رحـلـة الـسـيــد كـوكـو» لـلـمــخـرج جـمـال يـاقـوت
ويـشارك فى «أكمل مكـان النقط» للـمخرج رامى نادر

امات» إخراج عمر يونس. و«
قـــام إسـالم عـــوض بـــدور ســــمـــيــــر فى عــــرض «مـــولـــد
ـصرى الـذى يحلم بـفرصة سـيدى الطـليـانى» الشاب ا
لـلــسـفــر إلى إيـطــالـيـا لــلـبــحث عن عـمـل ويـؤكـد إسالم
ـــثل ســـعـــادتـه بــالـــدور ويـــرى أنه مـن أهم أدواره ألنه 
جـيالً بـأكـمـله من الـشـباب الـعـاطـلـ وألنه قـريب جداً
إلى قـلـوب النـاس ويـرى أن األجمل فى هـذا الـدور هو
تـنـاوله بـشـكل كـومـيـدى ويـحـلم إسالم عـوض أن يـقف

على خشبة مسرح الهناجر.

صرى سرح ا ثل سودانى يحلم  با إيهاب بالش.. 
ـــتــاهـــة» فى مـــهـــرجــان أيـــام اخلـــرطــوم ـــســـرحــيـــة «ا شـــارك 
ن عبـد الله وإخراج سـتيـفن أوفيرا ـسرحى الثـانى تألـيف أ ا
أوشـيال وقـدم بـهمـا مـجـموعـة أدوار وكـان جـوكر هـذا الـعرض
وقــــد حــــصل الــــعـــرض عــــلى جــــائــــزة أحـــسـن عـــرض ومــــخـــرج
ـثل فى بـلـده الـثـانـى مـصر ومـوسـيـقى. كـمـا يـتـمـنى بـشـدة أن 
ــسـرح أو الـتــلـيـفــزيـون أو الـســيـنـمـا سـواء كــانت الـتــجـربـة فى ا
فسـيكـون فى غايـة السـعادة حـيث يرى إيـهاب أن هـذه اخلطوة
تـعـتبـر بـداية الـطـريق له كمـمـثل يسـتـطيع أن يـسـتكـمل مـشواره

الفنى كما يتمنى.

إيـهاب بالش 28 سـنـة بـدأ رحـلـته الـفـنــيـة فى عـالم الـتـمـثـيل
ـسـرح بـقـصـر الـشـبـاب واألطـفـال بـأم درمـان درس الـدرامـا وا
ــرحـــلــة مــجـــمــوعــة من ـــســرحى وقــدم فـى هــذه ا واإلخــراج ا
العـروض مـنـها «إلـكـترا» إخـراج عـبد احلـفـيظ عـلى الله «نـبـتة
حـبــيـبـتى» تــألـيف هـاشـم صـديق ثم قـدم بــعـد ذلك مــسـرحـيـة
«احلــلـــة قــامت هـــســة» تــألــيـف حــسن مـــحــمــد عــبـــد الــله ومن
إخـراجه أيـضـا ثم مسـرحـية «الـعـنبـر األحـمر» تـألـيف وإخراج
مـجـدى الـنـور وعــمل كـمـسـاعـد لـإلخـراج فى هـذا الـعـرض ثم
ــهــرجـانــات احملــلــيـة من شــارك بــعـد ذلـك فى مــجـمــوعــة من ا
سرحى» وقدم كـممثل مجموعة أهمـها مهرجان «أيام الـبقعة ا
من األدوار فى عــدة مــسـرحــيــات شـاركت فـى عـدد من دورات
هـرجـان منـها مـسـرحيـة «حاجـة آمـنة» تـأليف سـيـد عبـد الله ا

وإخــراج قـسم اإللـه و«أريـد أن أقــتل» تــألـيـف تـوفــيق احلــكـيم
ـتـهـالـكـة» تـألـيف سـيـد وإخـراج مــجـدى عـبـد الـله و«األخـيـلـة ا
عـبـد الـله صـوصل وإخـراج ربـيع يـوسـف وحـاز عن دوره فـيـها
ثل كـما شـارك بهـا فى الدورة الـتاسـعة على جـائزة أحـسن 
عشـر من مهرجان القـاهرة الدولى للمسـرح التجريبى شارك
« نـزل مرت إيهاب أيـضا فى مـسرحـية «الـلصوص يـسرقـون ا
تــألـيف وإخــراج سـيــد عـبــد الـله صــوصل أيـضــا و«لـعـنــة جـبل
زوال» تــألــيف وإخـراج خــالــد فــرح و«نـدوة مــســرحـيــة» تــألـيف
وإخراج عوض الكر جعـفر «أغنية الدم» وهى تأليف ورشة
ستـمرة لتطوير فنون العرض بالسودان جماعية من الورش ا
وشـارك بـها فى مـهرجـان الـقاهـرة الـدولى للـمسـرح الـتجـريبى
سرح» بـاألردن كما  حازم الصوافعام 2006 ومهرجـان «طقـوس عشيـات ا

ـــكــــتـــبـــة ـــمــــثل  يــــنـــظـم أســـتـــوديــــو ا
األسكـندريـة مجـموعـة ورش لتدريب
األطـــفـــال عــلـى الــتـــمـــثــيـل بــدايـــة من

منتصف مارس القادم.
ـشروع الـفـنـان أحـمـد شـوقى مـديـر ا
قــــال إن هـــذا االجتـــاه لـــيس جـــديـــدا
عــلى مـسـتـوى الـعــالم ولـكـنه نـادر فى
مـصـر فـقـد ولــدت الـفـكـرة بـنـاء عـلى
ايـسترو شريـف محيى الدين رغـبة ا
ـــــكــــتــــبــــة مــــديـــــر مــــركــــز الـــــفــــنــــون 
األســــــكــــــنـــــدريــــــة فـى خـــــلـق نــــــشـــــاط
مـســرحى من خالل وحــدة ابـداعـات
كتبة األسكندرية النشء والطفل 
ـشروع ويـضـيف: من هـنا جـاء هـذا ا
ـــــقـــــسـم إلى ثـالث مـــــراحل: األولى ا
ســـــيـــــكـــــون فــــيـــــهـــــا مـــــدرب أســـــاسى
ومـسـاعـد حيث يـكـون الـتـركـيـز على
ــــمــــثل ــــهـــارات األســــاســــيــــة لــــفن ا ا
(الــــتــــخـــيل الـــذاكــــرة االنــــفــــعــــالــــيـــة
اإلحـساس مـهـارات األداء الـصوتى
مـهــارات األداء احلــركـى  االرجتـال
احلــــكى) مـن خالل مـــــنــــطق الـــــلــــعب
كـــــمــــفـــــتــــاح لـــــدخــــول عـــــالم الـــــطــــفل
واالســتـفـادة مـن خـيـاله لــلـدخـول إلى
ـســرح وســيـتـم تـدريب ســحــر عـالـم ا
اجملــــمــــوعــــات الــــثالثــــة خـالل فــــتـــرة
الـــــــتـــــــأســـــــيس عـــــــلـى ثـالث عــــــروض
مــســرحــيــة بــســيــطــة يــقــوم األطــفـال
ـهـا وذلك أنـفــسـهم بـتــألـيـفــهـا وتـقــد

ـــــثـــــال ـــــيــــــة عـــــلى ســـــبــــــيل ا والـــــعـــــا
(سـنــدريـلال  ,كــلــيــلـة ودمــنــة ســاحـر

الذهب ألف ليلة وليلة.... إلخ ) 
أيضا يتم اختيـار تيمة لكل مجموعة
تـــقـــوم مـن خاللـــهـــا بـــتـــكـــوين عـــرض
رحلة مسرحى يقدم فى نهاية ا

ـرحــلــة الـثــالــثـة وفى الــنـهــايــة تـاتـى ا
ـشـارك اخلاصـة بـانضـمـام جـميع ا
فى فــريق عـــمل واحــد وتــركـــز هــذه
ـــــرحـــــلـــــة عـــــلى تـــــدريـــــبـــــات فـــــنــــون ا
اســتـــخــدام الـــعــرائـس واألقــنـــعــة مع
حتـــويل الـــعـــنــــاصـــر الـــتـــدريـــبـــيـــة فى
ــــراحـل الــــســـــابــــقـــــة إلى عـــــنــــاصــــر ا
إبـــداعـــيــة وذلك مـن خالل الـــتــدريب
عــلى نص عــرض مـســرحى مــتــكـامل
لألطـــــفـــــال يـــــجـــــمـع بـــــ الـــــعـــــرائس

من خالل مـوضوعات مـعاصرة تـعبر
ــكن تـقــد هـذه عــنـهم مــبــاشـرة . 
الــعــروض فـى أى مــســاحــة بـــســيــطــة
وبـــــأقل إمـــــكـــــانـــــيــــات مـن عـــــنـــــاصــــر
ـــوســـيـــقى واإلضـــاءة واإلكـــســـســوار ا

ساعدة أولياء األمور. و
رحـلة الـثانيـة فيتم الـتعامل مع أما ا
ـــســـرح بـــشـــكل مـــخـــتـــلـف عــنـــاصـــر ا
مــوسع فــتــمــتــد الــتــدريـبــات لــتــشــمل
الــســيـنــوجــرافـيــا (الــلـعـب والـتــشــكـيل
ــــــوســـــيـــــقى واألداء بـــــاخلـــــامـــــات) وا
الغنائى والرقص واألداء احلركى مع
اسـتمـرار تدريـبات مـرحلـة التـأسيس
مثل. هارات األسـاسية لـفن ا عـلى ا
ـــشــاركـــ بــأهم كــمـــا يــتـم تــعـــريف ا
واشـهر أعمال مـسرح الطـفل احمللية

 د. محمود أبودومة
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حلوان تكرم شيخ
التربوي

فى ختام 
هرجان األول ا
ناهج  سرحة ا

ـحــافـظـة حــلـوان شـيخ تـكـرم مــديـريـة الــتـربـيــة والـتـعــلـيم 
الـتربـويـ الدكـتـور حـامد عـمـار غـداً الثالثـاء عـلى مـسرح
ــهــرجـان مــدارس أجــيــال بـالــقــاهــرة اجلــديـدة فى خــتــام ا
ــنـاهج واإللــقـاء. وقــال أشـرف أبـو جــلـيل ـســرحـة ا األول 
سـرح إن االحـتفـالـية سـتـتضـمن أيـضا تـكر مـوجه عـام ا
فـوزى إبــراهـيم رئــيس حتـريــر مـجــلـة الـكــواكب وعـدد من
ـهـرجــان الـذى بـدأت فـعــالـيـاته . وأضــاف أن ا اإلعالمـيـ
االثــنـ 22 فـــبـــرايـــر تـــعـــرض خاللـه عـــشـــر مـــســـرحـــيــات
ــسـتــقــبل والـقــاهـرة ــعـادى وحــلـوان وا مــنـهــجـيــة إلدارات ا
اجلــديـــدة وإلــقــاء 16 قــصــيــدة لــكـــبــار شــعــرائـــنــا تــنــاولت
يز القـضية الفلسطيـنية والقضايا العـربية وبها حضور 

للشـاعر الفلـسطينـى محمود درويش. هـذا وتمنح مدارس
ركز هرجـان درع التفوق لـلحاصلـ على ا أجيال راعـية ا
ناسبة العدد الثانى هرجان ويصدر فى هذه ا األول فى ا
من مجـلـة مـسـرح حلـوان ويـتـضمن 10 نـصوص مـسـرحـية
مـسـرحـة فى مـواد الـلغـة الـعـربـية ـنـاهج الـدراسـيـة ا من ا
والـــتــاريخ والـــعــلـــوم لــطالب الـــفــرق الـــدراســيـــة من الــرابع
ـهـرجان االبـتـدائى وحـتى الـثـالث اإلعـدادى يـشـرف عـلى ا
سـعـيـد مـحـمـد عـمـارة وكـيل الـوزارة مـديـر مـديـريـة حـلـوان

ديرية. وعادل حس وكيل ا

"عواطلية" مدحت يوسف.. حتت التشطيب

مدحت يوسف

جون سمير

سرحى "اختيار" يفتتح مهرجان الكرازة ا
بـحضور أكثر من ألفـى شخصية دينيـة افتتح مهرجان
ـقــر الـكـاتـدرائـيـة بـالـظـاهـر وقـد ـرقـسـيـة  الـكـرازة ا
عـــرضت فى االفـــتـــتـــاح مــســـرحـــيـــة "اخــتـــيـــار" تــألـــيف
وإخـراج جون سـمـير تـمثـيل مـيـنا مـنيـر سـارة سامى
مــاريـــان مــنـــيــر مـــاريــان يـــوسف مـــر مالك إيــرنى
حكيم جرجس فوزي مـايكل زاهر بوال ماهر مفيد
مـنــيـر مــيـنــا نـعــيم بـيــشـوى داود كــر عـدلـى مـيـرم
فهـمي بوسيـتا مـاضى مالبس واكسسـوارات نانسى
ســـمـــيـــر وفـــيـــفـــيـــان فـــاروق ديـــكـــور بـــخـــيت جـــرجس

كيريوجرافيا ضياء شفيق. 

ــســرح الــكــومــيـدى يــقــوم الــكــاتب مــدحت يــوسـف مــديــر ا
ـسـرحى اجلـديد حـاليـا بـوضع الـلـمسـات األخـيـرة لنـصه ا
ـســرح الـكــومـيـدى من ـقــرر إنـتــاجه بـفــرقـة ا الـعــواطـلــيـة ا

وسم الصيفى القادم. إخراج عصام السيد خالل ا
مــدحت يــوسف قــال إنه اتــفـق مع اخملــرج عــصــام الــســيـد
ــان الـبــحــر درويش عــلى تــقــد الــعــرض بــعــد تــرشـيـح إ
وهـالــة فـاخــر لــبـطــولـة الــعــمل وجـار حــالـيــا اخــتـيــار بـقــيـة
أبـطــال الـعـرض.. ذكــر يـوسف أن بـروفــات الـعـرض سـوف

تبدأ فور االنتهاء من كتابة النص بشكل كامل ونهائى.

مدرب إضاءة سويدى فى ورشة
«نادرة» باستديو عماد الدين
ـسـرحـيـة يدرب يـنـظم اسـتـوديـو عـمـاد الـدين ورشـة فى اإلضـاءة ا
فـيها «تشارلى استـروم» وهو مخرج ومصـمم إضاءة سويدى عمره
ـســرحـيـة الــفـنى 20 عـامــاً أخـرج خاللــهـا الــعـديــد من الـعــروض ا
وعــمـل مع اخملــرجـــة الــســويـــديــة إيــفــا بـــرمن وهــو مـــؤسس فــرقــة
ــعــبــد اســتــوديــو ســـكــورو وفى مــصـــر ســبق له الـــعــمل مع فــرقـــة ا

وشارك فى مهرجان البقية تأتى.
نـيــفــ اإلبـيــارى مــديـرة الــورش فى االســتــوديـو قــالت إن الــورشـة
ضمن سلسلة من الـورش تنظم حتت مظلة اإلعداد للدورة األولى

قرر أن يبدأ فى يناير العام القادم. فى مهرجان البقية تأتى وا
بـدأت الـورشـة فى 23 فـبـرايـر وتـنـتـهى فى 18 مـارس وقـد اخـتار
االســتــوديــو 20 مــشـــتــركــا لــديـــهم درايــة بــأسـس اإلضــاءة وخــبــرة
عملية بسيطة ومـهتم باإلضاءة كفن فى ذاته سيقابلون استروم
الخـتـيـار 14 مـشـتـركـا من بـينـهم لـبـدء الـورشـة الـتى سـتـنقـسم إلى
جـزأيـن اجلـزء الـنـظـرى ســيـكـون بـاســتـوديـو عـمـاد الــدين والـعـمـلى
ـــســـرح روابط من خالل تـــصــمـــيم اإلضـــاءة لــعـــرضــ ســيـــكــون 
ـعــبــد ومن إخـراج أحــمـد الــعــطـار هــمـا «عن مـســرحــيـ لــفـرقــة ا

أهمية أن تكون عربى» و«اللجنة».
اإلبــيـارى أشـارت إلـى أن الـورشـة من أهـم ورش االسـتـوديــو نـظـرا
لـفاعـليـتـها ألن مـنهـجيـتهـا تـقوم عـلى كيـفيـة الـتعـامل مع النص من
باد تصميم اإلضاءة وأساسيات التقنية خالل اإلضاءة مهتمة 
فى الـتصميم وتدريب الـفنان على اسـتخدام أجهزة اإلضاءة فى

جتربة حقيقية.
ـشـتـرك فى الـورشـة سـتتـاح لـهم الـفرصـة أيـضا إضـافة إلى أن ا
لـالشـــتـــراك فـى الـــدورة الــــقـــادمـــة فـى مـــهــــرجـــان الـــبــــقـــيــــة تـــأتى

كمصمم لإلضاءة.
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سرحية  محمد تيمور بدأ الريادة ا
«بعصفور فى القفص»

ـصـطـلح مـسـرح الـشـارع مـسـرح «شـكـسـبـيـر» أو مـسـرح «أجـاثـا > نــحن ال نـعـنى ب 
كـريـسـتى» الــلـذين يـقـدمــان فى مـكـان عـرض مــزود بـوسـائل الـراحــة بل نـعـنى به
ـوسـيـقى والـرقص واأللـعـاب الـبـهـلـوانـيـة والـقـافـية ـلـيـئـة بـالـضـجيـج وا الـفـرجـة ا

سرح فى أوسع معانيها وتعريفاتها. عنى آخر: فرجة ا واإليقاع واأللوان فهو 
سرحي جريدة كل ا 2
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سرحي جريدة كل ا

2 من   مارس 2009 العدد 86

فى أعدادنا القادمة 

>على مسرح قصر ثقافة بهتيم بدأت بروفات مسرحية "العرائس والوحش وبلد الوهم" تأليف وإخراج جمال شاكر.

مختارات العدد 
 مسرح الشارع  تأليف : آلن ماكدونلد

وآخرين  ترجمة: عبدالغنى داود-
صرية أحمد عبدالفتاح - الهيئة ا

العامة للكتاب 1999

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دوالراً

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(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:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـالح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 ثالث
ساعات
بصحبة
سمير غا
مع طعم
الترلم لم

صـ10

 د. كمال الدين عيد
يكتب 
محلالً
عرض
 يا دينا
 يا حرامى

صـ13

 تنويعات
احلكاية
الشعبية
والصورة
الباهتة

للمرأة صـ11

 كوخ الطيب
عرض
لألطفال
يبحث عن
الوطن

سروق صـ9 ا

غربى سرح ا  ا
 بعيون ناقد
 مصرى

 صـ27-26

لوحة الغالف  تعددت الرؤى
وتنوعت
األساليب
 وتبقى عقدة
أوديب صـ12

 طارق الدويرى  يسألنا
ويسأل نفسه: هو فيه
مسرح بجد فى مصر

دلوقتى ? صـ25

 اإلخراج
سرحى ا

 وفن 
تعددة هارات ا ا

صـ24

 محمد الشريف
والنادى أم

مسرحيان من
أعمدة احلركة
سرحية فى ا

أقاليم مصر صـ7

جــ إيــر .. درامــا مــوســيــقــيـة
كــــتـــبــــهـــا جــــون كــــايـــرد ووضع
مــوســيــقــاهــا بــول جــودون عن
الــروايـة الـشـهــيـرة الـتى حتـمل
نــــــفـس االسـم لــــــلـــــــكــــــاتـــــــبــــــة
اإلجنـــــلـــــيـــــزيــــة الـــــعـــــمـالقــــة
تـشـارلـوت بـرونـتى  لـقد ظـلت
هذه الروايـة الرائعة حـبيسة 
ـسـرح ولم يـهـتم بــهـا مـنـتـجـو ا
والــســـيـــنـــمـــا أيـــضـــا  بـــيـــنـــمــا
تـنــاولـتـهـا  عــدة  أفالم صـامـتـة
خالل الـــــــفـــــــتـــــــرة من -1926 
 1914ثـم األفالم الــــنـــاطــــقـــة
خـالل الــــــفــــــتــــــرة من – 1934
 1913وغـابـت الـسـيـنـمـا عـنـهـا
بــــعــــد ذلـك وإن حل مــــحــــلــــهــــا
التـلـيـفـزيـون الـذى تـنـاول هذه
الـــدرة فى عــــدة سالسل خالل

الفترة من 1983.  1970
وأخــيـــرا خــرجت جـــ إيــر من
مـحـبــسـهـا عـام  1994 لـتـقـدم

على مسرح لندن .
 اقرأصـ23

 جنون يونيسكو
يفجر طاقات

التمثيل 
فى معهد
 الفنون

سرحية صـ14 ا

سرح فى مرآة مخرجى األقاليم ضوابط إدارة ا

 مخرجو نوادى
سرح ..  ا
فهوم نهج وا ا
 الغائب صـ8
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ا عـرفـنا الـكـثيـر عن جنـومهـا وعروضـهـا بكل عـصـره 
ـسـرح من تـألـيف إخـراج ديـكور مـا تـشـمـله مـعدات ا
ــا لم يـــكن حــيــنــهــا يــوجــد نــاقــد مالبس وإضــاءة ور

مسرحى آخر سوى محمد تيمور.
احملطة األخيرة:

سرحية باإلضافة برع محمد فى القصـة القصيرة وا
قـالـة والـتـعلـيق والـتـحـليل بـوصـفـها أدوات إلى كـتـابـة ا
تــثـــيــر الــدرب أمــام الــقــار وحتـــدث فــكــره ولــعــلــنــا ال
نـنـسى أنه كـان شـاعـرا من الـطـراز الـرفـيع فـقـد نظم

الشعر بطريقة وجدانية رقيقة وبسالسة جميلة.
شعر محمد بدنو أجله وهو فى ربيع العمر فقال:

ودعــونى أنــام حتت هـــيــئــوا لى بـــاطن األرض قــبــرا
التراب

ومن الــنـور شــقـوتى فـى ظالم الــقـبــور راحــة نــفـسى
وعذابى

ـنــيـة فى  24من شـبــاط عـام  1921عن عــمـر وافــته ا
يــنـاهــز الــتــاســعـة والــعــشــرين تــاركـا وراءه إرثــا فــكــريـا
ضـخما وإجنـاز أدبيا واسـعا بفـترة ال تـتخطى الـثمانى

سنوات من  1913وحتى 1921.
ـسـتوى فـكم خـسـر الـعـالم عـبـقـريـا فـذا وأديـبـا رفيـع ا

وهو بعد لم يكمل عقده الثالث.
ـاته فى ثالثة مجـلدات وميض نشرت مـؤلفـاته بعد 
الروح (ديـوان شعره وكـتاباته األدبـية وبـعض القصص
واخلـواطــر) حـيـاتـنــا الـتـمـثــيـلـيـة (تــاريخ الـتـمــثـيل نـقـد
صرى (عبـد الستار سـرح ا مثـل رواية الهـاوية) ا ا
أفـــنــدى الـــعــصـــفــور فى الـــقــفص وأوبـــريت "الـــعــشــرة
الـــطــيـــبــة" الـــتى حلــنـــهــا ســـيــد درويش) واألقـــاصــيص

صرية "ما تراه العيون (مجموعة قصصية)". ا
ـصـريــة وتـخـلـيــدا لـذكـراه أصـدرت كــرمـته احلـكــومـة ا

سرحى العربى. جائزة محمد تيمور لإلبداع ا
محمد جمال أم

من مــنــا لم يــســمع بــالــعـائــلــة الــتــيــمــوريـة! مـن قـال إن
هـنــاك شــكــســبــيــر فــقط فى الــغــرب ? فــلــدى الــشـرق
شكـسبيـر اسمه محمـد تيمور.. فـعائلـة تيمور الـعريقة
الـــتى عــزفت نـــشــيــدا طــال حلـــنه بــدايــة من الـــكــاتــبــة
عائشـة التـيموريـة ومرورا بـالكاتب أحـمد تـيمور نـهاية
بـولـديه أسـطــورتى األدب مـحـمـد ومـحــمـود تـيـمـور وال
ننسى هـنا حفيـدة محمـد رشيدة تيـمور التى أصدرت

ضيفة. روايتها األولى (ميفان) ا
ثل أما حـديثـنا فـسيـكـون عن أديب وشاعـر وناقـد و
ــسـرحــيــة واألدبـيــة بــرؤيـة مــســرحى ورائــد احلـداثــة ا
مـــعـــاصــــرة لألدب نـــظـــر إلى احلــــيـــاة نـــظـــرة كـــئـــيـــبـــة
وسـوداويـة تــخـفى وراءهـا أحـزانًــا ثـقـيـلــة عـلى الـعـكس
ــرح فـانــتــهى بــنـهــايـة ـفــعــمـة بــالــنـشــاط وا من روحه ا

تراجيدية وهو فى أوج عطائه.
أصل العائلة التيمورية:

عندما جاء محـمد الكاشف بن إسماعيل بن على إلى
مـصـر مع احلــمـلـة الــعـثـمـانــيـة فى عـام  – 1801الـذى
يـــنــحــدر مـن ساللــة كـــرديــة مـن شــمـــال الــعــراق  –فى
سبـيل التـحاقه بـجيش الـوالى محـمد عـلى باشـا الذى
ـنـورة عام عيـنه بـرتـبـة كـاشف ثم مـحـافـظـا للـمـديـنـة ا
 1837فــمــديـــرا لــلــشـــرقــيــة إلـى أن تــوفى عــام 1848
لــيـــتــولـى ابــنه إســـمــاعـــيل رشـــدى بــاشـــا مــنـــاصب فى
ديـريات ورئـيسـا لديوان الدولـة فكـان مديـرا لبـعض ا
اخلــــديــــوى. نــــبـغ أوالده فى مــــجـــــال األدب: عــــائــــشــــة
الـتيـموريـة وأحـمد تـيمـور ليـنطـلق بعـدهمـا ولدا أحـمد

أعمدة لألدب والقصة محمد ومحمود تيمور.
محمد تيمور النشأة وعالقته بأخيه محمود تيمور:
ولـد محمـد بن أحمـد تيمـور فى القـاهرة بأحـد أحياء
ــة يــدعى حى سـعــادة عـام  1892ونــشـأ مــصـر الــقـد
فى أسرة عريقة على خلفية أدبية واسعة وعلم وجاه
ويـقــال إن تــيــمـور بــاشــا أهــدى مــصـر أنــفس مــكــتــبـة
حـفظ محـمد معـلقـات امر الـقيس وأعـجب بقصص

احلديث وبرع أيضا فى مـجال القصة بوعى بناء فنى
ومــضـمــون فـكــرى وإرسـاء تــقـالــيـد الــقـصــة الـقــصـيـرة
بـاعـتـمـاده عـلى مـوهــبـته الـفـذة وحـسه الـفـنى وثـقـافـته
الــواســـعـــة والـــســـنـــ الـــتى أمـــضـــاهــا فـى ربـــوع أوربــا
ـصرى بـاإلضـافـة إلى التـحـامه مع قـضايـا مـجـتمـعه ا
ــاط األدب فــلم تـــكن إبــداعـــاته مــحـــاكــاة شــكـــلــيــة أل
الـغــربى بل كــانت وسـيــلـة لــتـوظــيـفــهـا بــتـجــسـيــد بـلـورة

ضام التى تهم أبناء شعبه.. ا
ـبكـر بتـقنـيات الـقصـة القـصيرة يبـرز وعى محـمد ا
فــوقـتـهـا لم يـكن لــفن الـقـصـة وحـتـى الـروايـة تـقـالـيـد
ـا مــواكـبـته إلجنـازات سـابـقـة فـى األدب الـعـربى ور
رواد القـصة كـإدجـار أالن بو وتـشيـخـوف ومعـاصرته
إلرنــست هـمـنـغـواى الـتـأثـيــر الـكـبـيـر لـوضع الـقـواعـد
األسـاسيـة للـقـصة كـما عـمل كـمتـرجم خاص حملـمد

على باشا.
سرح: ريادته فى ا

ـسـرحـيـة الـعـصـفور ـسـرح  بـدأت ريـادة مـحـمـد فى ا
فى الـقــفص عـام  1918حــتى مـسـرحـيــة الـهـاويـة عـام

صرى وبفن  1921بأسلوب حتديثى لألدب ا
سـرحية الـقوميـة األصيلـة فلم يكن يـلجأ لـالقتباس ا

أو الرجوع للتاريخ والتراث كما كان يفعل غيره.
ى فى فـــنــون الـــقــصــة جـــمع بــ قـــراءة الــتـــراث الــعـــا
عاصرة بكل قضاياها سرحية وب قـراءة احلياة ا وا
وصـراعاتهـا وتفاعـاالتها لـعل أهم قضـية أو القـضايا
الــتـى تــعــامـل مــعــهـــا فى مــســرحـــيــاته مـــفــهــوم األســرة
والعـالقات اجلنسية العـاطفية التى يجـب النظر إليها
فـى ضـــوء عـــلــــمى ومــــوضـــوعى وعــــاجلـــهـــا بــــأســـلـــوب
رومنـطيـقى عقالنى فـريـد حتى تـسيـر فى بحـر هاد
ال تـعكـره أمـواج االنـحـراف والـتشـتت شـغـلت الـطـبـقة
ـتــوسـطــة مـعـظـم أعـمـالـه بـوصـفــهـا الــعـمـود الــفـقـرى ا
للمجتمع وجسرا للتوصل ب الطبقة العليا والدنيا.
سرحية فى لـوال مقاالت محمـد النقدية عن احلـياة ا

ألف لــيــلــة ولــيــلــة ورحل مــحــمــد إلى بــرلــ لــدراســة
الــطـب لــكن حــبه وشــغــفـه بــاألدب جــعاله يــهــاجــر إلى
فـرنـسـا عام  1911ليـطـلع على األدب األوربـى عمـوما
واألدب الـفرنـسى خـصوصـا اللـذين تـركا األثـر الـكبـير
فى حـيـاته وقـصــصه وأعـمـاله لـيــعـود إلى مـصـر بـعـد
ثالث سنـوات عام  1914فـألف فرقـة تمـثيـليـة عائـلية

ووضع مسرحيات.
ـــصـــرى من خالل مـــقـــاالته ـــســـرح ا نـــهـض بــســـويـــة ا
الـنقـدية واقـتراحـاته التى اسـتخـدمهـا بالـتأثـير الـكبـير
لـلـمـسرح الـفـرنسـى عالقته الـقـويـة بأخـيه األصـغر –
ـصـريـة مـحـمـود تـيـمـور وأخذ الـكـاتب ورائـد الـقـصـة ا
ـذهب الــواقـعى فى األقــصـوصـة مـحــمـد يــلـقن أخــاه ا
الـغربية وأخذ مـحمود يقرأ فيـه وخاصة فى موباسان
القاص الـفرنسى الـواقعى الذى كـان يعجب بـه محمد
إعـجــابـا شـديــدا وتـأثـر بــأسـلـوبه فـى تـمـاسك الــقـصـة
تماسكا متينا وحبب أيضا محمد ألخيه قراءة حديث
عـيسى بن هـشام لـلـمويـلحى وزيـنب لـهيـكل كمـا انضم
مـحـمـد فى تـلـك الـفـتـرة جلـمـعـيـة هـواة الـتـمـثـيل وألف
مسـرحـيات وأقـاصيص بـالـلغـة العـامـية يـعتـبـر محـمد
ؤسس احلـقيـقى لفن األقـصوصـة فى األدب العربى ا
احلــديـث واســتـــلم مــحـــمــود الـــرايــة إبـــان رحــيـل أخــيه
ــذهب الـواقـعى وتـأثـر به فى كــتـابـاته بــاجتـاهه نـحـو ا
فـى الـكـتـابـة الـقـصـصـيـة وألف مـجـمـوعـته الـقـصـصـيـة
ى األولى عـــلى غـــراره ولــــكـــنه أكـــمل طـــريـق أخـــيه و

األسلوب ووسع النطاق..
محمد تيمور األسطورة:

ــســـرحـــيــة شـــكـــلت كـــتــابـــات مـــحـــمــد الـــقـــصــصـــيـــة وا
والـشـعـريـة والـفـكـريـة مـنـظـومـة إبـداعـيـة مـتـكـامـلـة فى
مــجـال حتـديث األدب والــفـكــر الـعـربى حــتى إن بـعض

ؤلف قسموا احلياة األدبية إلى عصرين. ا
هــمــا عــصـر مــا قــبل تــيــمـور وعــصــر مــا بـعــد تــيــمـور
فكـانت كتـاباته هى الـبدايـة احلقـيقـة لألدب العـصرى

نصورة. > اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة رشحت اخملرج عمرو قابيل لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة فالح ا

هذا ال يجوز يا إدارة منف
لــهـذا األمــر ونــحن نــثق أيــضًـا أن الــفــنـان
عـصـام الـسـيد يـبـغى تـنـظـيمًـا مـنـضـبـطًا ال
تـشـوبه الـظنـون واألقـاويل لـكـنـنـا ندرك أن
الـنص يجب أن يكـون عامًا ودقـيقًا وعادالً
وأن الضـوابط الفنـية يـجب أن يخـضع لها
اجلــمـــيع ســواء مـــوظف أم غــيـــر مــوظف
ذلـك وأنـا أعــلـم جـيــدًا وكــلــكم تــعــلــمـون أن
هـنــاك الـشـلل اإلبـداعـيـة الـتى تـخـطط كل
ـــســــرحى عـــام لـإلشـــتــــراك فى الــــعـــمـل ا
وتــــفـــرض وتــــرتب وتــــربط وهم مـن غـــيـــر
هم الـعامل فى الـهيئة لـكن هذا ال يهم ا
أن يـــــتـــــســـــاوى اجلـــــمــــيـع أمـــــام الـــــقـــــانــــون
والالئـــحــة بــصــرف الــنــظـــر عن مــواقــعــهم
الوظـيفـية ونـحن ندرك أن اخملـرج عصام
ـســرح وأن األسـتـاذ الـســيـد مـديــر إدارة ا
الــدكــتــور أحـــمــد مــجــاهــد رئـــيس الــهــيــئــة
الــعـامـة لـقـصـور الـثـقــافـة سـيـتـفـهـمـان هـذا
األمــر ومـازال أمــلــنـا فــيـهــمـا كــبــيـرًا لــفـتح
ــلــفــات الــتـى أشــرنــا إلــيـــهــا بــصــدر هــذا ا
ــلـفـات لـعـل الـطـيـور ـقـال وغــيـرهـا من ا ا
تـــغـــرد وتـــعـــود من أعـــشـــاشـــهـــا لـــعـل هــذا
الوطن يـستـعيـد أبنـاءه وشبـابه ومسـتقـبله
فال تــقــصــفـوا األقالم وال تــنــزعــوا الـريش
مـن األجــنــحــة ودعـــوا اجلــمــيـع يــحــلق فى
وقت اختـلـطت فيه كـل األوراق وانسـحقت
الــذات وأصــبــحــنــا نـــبــحث عن وطن بــديل

فى عقولنا وقلوبنا وأحالمنا.
صبرى عبد الرحمن
شب الكوم  

ــواطــنــ ألى ـــنع الــتــفــرقـــة بــ ا الــذى 
سبب من األسبـاب ولو كان هذا األمر 
ــســتــشـار عــرضه عــلـى الــســيــد األســتــاذ ا
القانونى للهـيئة أو أحيل لإلدارة القانونية
ـا ال يـجــوز بـعـيـدًا عن ـا يـجــوز و ألفـتــا 
ـاضيـة والـتخـوفات الهـواجس والـتجـارب ا
األمــــر األكــــثــــر إثــــارة أن الــــبــــنــــد "ثــــانــــيًـــا:
ادة (٤) ينص على "أى الضوابط الفـنية ا
سرحى عنصر فنى مـن عناصر العرض ا
دة يحـصل على تقـدير ضـعيف يـتم وقفه 
عـام وإذا تــكـرر هــذا الـتــقـديــر مـرة ثــانـيـة
ينظر فى وضعه" وهذا نص جميل وجامع
مانع يـجب مـا قبـله ويـلغى الـبـند رابـعًا وال
ا وضعت معايير قانونية يحتاج إليه فطا
عـامــة فـيــهـا اإلبــاحــة والـضــوابط ال تـأتى
ا يلـغيه ويوقف الـعمل بالنص بـعد ذلك 
ـعـايـيـر والـضـوابط تـطـبق عـلى اجلـمـيع فـا
ـــــبـــــدعــــــ بـــــصــــــرف الـــــنــــــظـــــر عن مـن ا
مراكزهم الوظيفـية أو القانونية خصوصًا
ــعــيب الــذى أشــرنــا إلــيه أن هــذا الــبــنــد ا
ــنع واإلبـاحــة أى بـ الــضـد يــجـمع بــ ا
ـبـدعـ من والـضــد فـكـيف تـمـنع هـؤالء ا
الـعــمل فى أقـالـيــمـهم الـثــقـافـيـة وفى ذات
الوقت جتهز لـهم العمل فى أقاليم أخرى
مــــا هــــذه اإلزدواجــــيــــة? ومــــا هــــذا اخلــــلل
الــنـــصى الـــواضح? فــهـل يــجـــازى اإلنــســان
ـبــدع عـلى عـلى أنـه مـبــدع? وهل يـجــازى ا

أن قدره ساقه للعمل موظفًا بالهيئة? 
نحن نـثق أن من اقـتـرح عـلى السـيـد مـدير
ـسـرح قــد خـانه الـتــوفـيق بـالــنـسـبـة إدارة ا

ـبـدعـ الـعامـلـ فى يـجـوز الـتـعـاقـد مع ا
نـــــفس اإلقـــــلــــيـم (مــــهـــــنــــدس الـــــديــــكــــور -
لـحن - مـساعدى اإلخراج) الـشعراء - ا
ويـجـوز االسـتــعـانـة بـهـم فى أقـالـيم أخـرى

نع يقول الشاعر:  وعلى ذكر هذا ا
حالل للطير من كل حدبٍ

                     حرام على بالبله الدوح
ــنع وغــايـة الــغــرابــة فى األمــر أنه صَــدَّر ا
" إذًا أنت يــا سـيـدى ـبــدعـ بــكـلـمــة "مع ا
قـد اعـترفت أنـهم مـبـدعـون! فلـمـاذا تـفرق
بـيـنـهم وبـ أقـرانـهم بـسـبب الـوظـيـفة? أال
تــــدرك أنك حــــ تــــفــــرق بــــ مــــواطــــنـــ
مـــصــريــ بـال ســنــد قـــانــونى وبـال مــبــرر
ــصـرى فـإنك تــخـالـف أحـكــام الـدســتـور ا

الــثــقــافــة اجلـــمــاهــيــريـــة وهــذا مــلف ثــانٍ
جديـر بالنـظر واتخـاذ القـرار وملف ثالث
نـــرى أنه مــهم بـــنــفس الــدرجـــة وهــو مــلف
ـسـرح والـتى ـقـنـنـة لـنوادى ا ـيـزانـيـات ا ا
بلغ ألف جنيه على ما أظن أنهـا حددت 
لــلــعــرض عــلى الــرغم أن هــؤالء الــشــبـاب
من الـهواه وهى كلـمة حق أريد بـها باطل
ـــصـــاريف فـــهـــؤالء الـــشـــبـــاب هـم األولى 
االنـــتـــقــال واألكـل والــشـــرب والـــلــبـس عــلى
اعـتـبـار أنـهـم بال مـصـدر دخل وهل يـعـقل
ــثــلــون ويــؤدون أن يـــظل هــؤالء الــشــبــاب 
ألكـثر من شـهرين إلخراج عـرض مسرحى
بــدون أجـر فـنــعـتــقـد أن هــذا األمـر يـجب
إعــادة الـــنــظـــر إلـــيه بــشـىء من الـــواقــعـــيــة
ـــلف بـــعـــيـــدًا عـن الـــشـــعـــارات اجلـــوفـــاء ا
الـرابع آلـيـة العـروض وتـوقـيتـهـا وتـسويـقـها
ـسـارح ـركـزيــة وخـلـو ا ـكـاتب الـفــنـيـة ا وا
مـن الـــعـــروض طـــوال الـــعـــام عـــدا عـــرض
الـشريـحـة واللـجـنة وقـد حتـدثنـا فى مـقال
ســـابق تـــفـــصــيـالً عن هـــذا األمــر ونـــعـــيــد
اإلشـارة إلـيه فـقط عـلى أنـنـا نـعـتـبـره مـلـفًا
بــالغ األهـمــيـة يــتــطـلب الــدراسـة والــقـرار
ــلـــفــات الـــهــامـــة هــنــاك إلى جـــانب هـــذه ا
األمور العديدة الـتى كنا ننتظر من اخملرج
بـدع التـوقف أمـامهـا بالـدراسـة ومازلـنا ا
لم نــفـقــد األمل بـعـد حــتى نـشــرت جـريـدة
"مــســـرحــنــا" مــا يـــســمى بــضـــوابط الــعــمل
ــســـرحى فى أقـــالــيـم مــصـــر احملــروســة ا
وانـظـروا إلى هـذا الـبــنـد الـعـجـيب رابـعًـا:
ضــــوابـط خــــاصــــة بــــاإلقــــالــــيم رقم (٥) ال

ــبــدع اســتــبــشـــرنــا خــيــرًا بــقــدوم اخملــرج ا
ـــســرح عــصـــام الـــســيـــد عــلى رأس إدارة ا
بــالــهــيــئـــة الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة; فــله
ـسـرحـيـة الـنـاجـحـة الـعـديـد مـن األعـمـال ا
سـرح الـدولة والـقطـاع اخلاص ـهمـة  وا
ـا تشـتـهى وقـلـنـا إن الـريـاح أحـيـانًا تـأتـى 
ـسكـوت عـنه هـو جاء الـسـفن فظـنـنـا أن ا
ـلــفـات ســتـفـتح أوان الـبــوح والـكالم وأن ا
ـمـثـلـ الـهواة تـبـاعًـا واعتـقـدنـا أن مـلف ا
ــســرح الــثـقــافــة اجلــمــاهـيــريــة ســيــشـغل
مـثلـ هؤالء حيـزا من تفـكيـر سـيادته فـا
ــــعــــنى ال هم مــــحــــتــــرفــــ وال هم هــــواة 
الـهـواية إلى جـانب وجـود مصـدر لـلدخل
وأغلبهم من احملبـ العاشق لهذا الفن
ومن الـــطالب والــشـــبــاب وكـــانــوا ومـــازلــوا
يـــحـــلـــمـــون بـــأن تـــتـــاح لـــهم الـــوســـائل لـــكى
ــهن يــعــتــرف بــهـم ويــنــضــمــوا إلى نــقــابــة ا
ـثله هـذا األمـر من أهمـية ـا  الـتمـثيـلـية 
ـــعـــنـــوى ــــادى وا ــــســـتـــوى ا بـــالــــغـــة عـــلى ا
ــــلف جـــديــــر بـــالـــدراســـة واألدبى وهـــذا ا
واتـــخــاذ الـــقــرار وظـــنــنـــا أن مــلف الئـــحــة
نف ـسـرح  األجـور الـتى وضعـتـها إدارة ا
مـلـف آخـر سـيــحـظى بــاهـتــمـام مــديـر عـام
ـــقــــنـــنـــة ـــســــرح فـــبــــنـــود األجــــور ا إدارة ا
ـبـدع ضـعـيـفـة وهـزيـلـة وغـيـر جـديـرة بـا
فى كــــافــــة اجملــــاالت نــــظــــرًا إلـى تــــفـــاوت
الـدخـول الرهـيب وغالء األسـعـار ويـكفى
أن تــقـول إن عــرضًـا مــســرحـيًــا واحـدًا من
الــقــطــاع اخلـاص تــكــفـى مــيـزانــيــتـه عــشـر
ـــســرحــيــة فى ســنـــوات إلنــتــاج الــعــروض ا
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راغى جمال ا

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

 32  صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 86 -  السنة الثانية
من أجل عيون كاترين :

كفّروا عن سيئاتكم

أشرف عبد الغفور: نصيحة بكير ورؤية مطاوع فتحتا لى أبواب القومى

ـوقرة الـتى قررت رفع ال أعـرف من هم أعـضاء الـلجـنة ا
بـرنامج «كـنوز مسـرحية» من خـارطة التـليفـزيون.. أكيد
أنــهم مــحـتــرمـون وفــاهـمــون وواعـون وال يــصـدرون عن
الــهـوى.. بــدلـيل أنــهم اجـتــمـعـوا عــلى ضـرورة وأهــمـيـة
صرى وحـتميـة قطع العالقـات تمامـا ب التـليفـزيون ا
ــثــله هــذا الــبـرنــامج.. بال ــســرح اجلــاد الـذى  وبــ ا

مسرح بال كالم فارغ!!
الــتـلــيـفـزيــون مـســئـول - ولـيـس أحـداً غـيــره - عن فـهم
ـسـرحـيـات الــنـاس اخلـاطئ لـلـمـســرح.. ال يـذيع سـوى ا
الـكـومـيـديـة الـتى يـنـتـجـهـا الـقـطـاع اخلـاص.. رسخ فى
سرح ال يـعنى سوى الـضحك.. كل ما أذهـان النـاس أن ا
ال يُـــــضــــحـك ال يُــــعــــد مــــســـــرحــــاً فـى نــــظــــر األســــرة
الـتـليـفـزيونـيـة.. األسرة الـتـليـفـزيونـيـة ابنـة حظ وابـنة
نـكتـة.. تعـرف أن الهمـوم ثقـيلة والبـد من الفـرفشة.. ال
تـريد أن يأخـذ أحد فكرة سـيئة عنـها ويتـهمها بـالتجهم
وثـقل الدم.. مـرة واحدة فـعلـتهـا منـذ عام أو يـزيد وبثت
عــدة عــروض جـادة من إنــتـاج مــسـرح الــدولـة من خالل
رور الوقت الـقنـاة األولى.. استـبشـرنا خـيراً وقـلنا إنـه 
ـسرح ال يعـنى اإلفيهات واطـنون األبرياء أن ا سـيدرك ا
والـــقـــفـــشـــات واإليـــحـــاءات اجلـــنـــســـيــة والـــذى مـــنه..
ـسـرح لـم يـتـعـودوه من وســيـسـتــوعـبـون نـوعــاً آخـر من ا
قـبل.. لكن األسرة التلـيفزيونية أفـاقت سريعاً من حالة
الـطيش هذه وعادت سـيرتها األولى فـى تقد العروض
الـتى تفصح عن فهمها للـمسرح.. وكان «كنوز مسرحية»
هــو الــبــرنـامـج الـوحــيــد فى هــذا الـشــأن الــذى يــبـيض

وجهها وينفى عنها تهمة اخلفة والسطحية.
كـنـوز مـسرحـيـة كان بـرنـامجـا مـهـماً ونـاجـحا بـالـفعل..
ـى وأجــرى حــوارات ــصـــرى والــعــا ـــســرح ا قـــدم روائع ا
ومـنـاقـشـات رصـيـنـة مع الـفنـانـ والـنـقـاد من مـخـتلف
األجــيـال والـتــيـارات.. وكـان نــافـذة مـحــتـرمـة لــلـمـسـرح
.. صـــــحــــيح أنــــهـم - أقــــصــــد األســــرة ـــــســــرحــــيــــ وا
الـتليفزيـونية - كانوا يـتعمدون إذاعته قـرب الفجر على
سـرح «صيع» يـبدأون يـومهم بـعد ـهتـم بـا اعـتـبار أن ا
ا اعتـقاداً منـهم أن هذا الـبرنامج مـنتـصف الليـل أو ر
ها.. لكن البرنامج «بـلوى» يجب أن يستتروا عنـد تقد
رغـم ذلك صمـد واستـمر 12 عـامـاً وأصبح لـه جمـهوره
ومــريـدوه.. ثم فـجـأة وعـلى حـ غـرة من اجلـمـيع جـاء

قرار استبعاده.
مـعـلـوم أن هـنـاك مـنـافـسـة شـرسـة بـ الـقـنـوات وأن كل
ـنـافـسـة ويـقـدم مـا تــلـيـفـزيـون يـريـد أن يـربح فى هـذه ا
يـحقق جماهـيرية واسعة ونـسبة مشـاهدة عالية يـتبعها
بــالـطـبع تـدفق إعـالنى كـبـيـر.. ومـعــلـوم أيـضـا أن كـنـوز
كن أن تكـون جاذبة مـسرحـية ليس مـن النوعـية التـى 
لـإلعالن.. كل ذلك معلـوم لكن نـظرتـنا تكـون ضيـقة لو
ـنطق.. هـناك دور يجب أن تـعامـلنا مع الـبرنـامج بهذا ا
يـلـعـبه تـلـيفـزيـون الـدولـة فى نـشر الـوعى الـثـقـافى ب
اجلــمــاهــيــر.. نـشــر الــوعى الــثــقـافى جتــارة رائــجــة لـو
ـدى ومضـمـون النـجاح.. ال تـعـلمـون.. اسـتثـمار طـويل ا
أدعـو تـلـيـفـزيـون الـدولـة إلى االجتـار فى اخلـسـارة.. من
حـقه أن يكـسب أو على األقل يـغطى تـكالـيفه.. لكن من
ـارس دوراً تـنـويريـاً مـطـلوبـا مـنه وبـشدة فى واجـبه أن 
رتبـك وشديـد االلتـباس الذى هـذا الظـرف التـاريخـى ا

نحياه.
اتــركـوا الـبـرامج اجلـادة وشـأنـهـا .. اتـركـوهـا حـتى بـدون
تـطوير ألنـنا ال نعلم مـفهوم التـطوير لديـكم .. اتركوها
كــنـوع مـن الـتــكـفــيـر عن (نــايل كـومــيـدى) وأمــثـالــهـا ..
ـنــاسـبـة أال يــوجـد ثـقالء ظـل فى مـصـر غــيـر هـؤالء بــا
الذين تستعينون بهم فى القناة .. غيروهم .. اتخنقنا.

حكايات من دفتر الذكريات 

ـعـهــد وال يـصح أن نـعـمل خــريـجـو ا
«كومبارس».

ـــــوقف بـــــدأ مـــــطـــــاوع عـــــقب هــــــذا ا
الــتـحــضـيــر لـ«مــصـرع جــيـفــارا» عـام
68 وقـــتـــهــــا رشـــحـــنـى لـــدور قـــائـــد
الكورس ورفـضت لنفس السبب إال
أن أســتــاذنــا الــراحل الــكــبــيــر كــمــال
بكـير أقنـعنى بـقبـول الدور وقال لى
إنه ســـــيـــــكـــــون خـــــطــــوة مـــــهـــــمـــــة فى
مــشـــوارى الــفـــنى واحلـــقــيـــقـــة أنــنى
ســارعـت بــقــبــول نــصـــيــحــة أســتــاذى
ألنـى كـنت «بــتــلـكـك» من أجل الــعـمل

مع مطاوع.
فـاجـأة - يـقول عـبـد الـغـفور - إنه ا
مع الـــوقـت والـــبـــروفــــات تـــبـــلـــور دور
قــــائــــد الــــكـــورس وأصــــبح مــــحــــوريـــا
ومــــؤثـــــراً فـى األحـــــداث ومن خالل
هـــذا الــــدور اخـــتـــارنى كـــرم مـــطـــاوع
لـلـمـشـاركـة فى بـطـولـة «وطـنـى عـكا»
ـــســــرح الـــقـــومى. وفـــتح لـى أبـــواب ا

عـنه وقـتـهـا الـكـثــيـر وعـنـدمـا ذهـبـنـا
ــشــاركـة فى لــلــقــائه عـرض عــلــيــنـا ا
«فــرافــيــر» يــوسف إدريس الــتى كــان
يقـوم بالـتحـضيـر لهـا وعرض عـليـنا
أن نـــؤدى شــخـــصــيـــات «الــكــورس»..
لـــكــنـــنــا رفـــضــنـــا عـــلى اعــتـــبــار أنـــنــا

يــقـول عــبـد الــغـفــور: الـتــقـيــنـا لــلـمـرة
األولـى بـاخملـرج الـكـبــيـر كـرم مـطـاوع
عقب عودته من بـعثته الدراسية فى
إيـطــالـيـا وكـنـا وقــتـهـا شـبــابـا حـديـثى
ــلـــؤنــا احلـــمـــاس لــلـــعــمل الــتـــخـــرج 
خـصــوصـاً مع كـرم الــذى كـنــا نـسـمع

يـــحــــتــــفظ اخملـــضــــرم أشـــرف عــــبـــد
الـغـفــور فى دفـتـر ذكـريــاته بـعـشـرات
احلــكــايــات اجلــمــيــلــة.. عن الــعــصـر
ـــصـــرى وهى الـــذهــبـى لـــلـــمــســـرح ا
ـــســرح الـــفـــتــرة الـــتى ســـجل تـــاريخ ا
خاللـــهــا أســـمــاء عـــشــرات األعـــمــال
ـــهــمـــة فــنـــيــاً وفـــكــريـــاً كــمـــا عــرف ا
اجلــمــهــور خاللــهــا أســمــاء عــشـرات
ـــوهــوبـــ الــذين كـــانــوا اخملــرجـــ ا
عــائـدين من الـبـعــثـات الـدراسـيـة فى

عدد من الدول األوروبية.
عـــبـــد الــــغـــفــــور وقـــتــــهـــا كــــان ضـــمن
ــتـخــرجـ مــجـمــوعـة من الــشــبـاب ا
ـسرحـية حديـثا فى مـعـهد الـفنـون ا
تــمــلـــؤهم األحالم يــؤمـــنــون بــقـــيــمــة
ـــــســــــرح ودوره فى تــــــغــــــيـــــيــــــر واقع ا

الشعوب.
يـبـتـسم أشـرف عـبـد الـغـفـور وتـنـفرج
أســـاريـــره وهــــو يـــعـــود بــــذاكـــرته إلى
فــــتـــــرة الــــســـــتــــيـــــنــــيـــــات وهــــو يــــروى
لـ«مـــســـرحـــنـــا» حــــكـــايـــات من دفـــتـــر
ذاكرته عن األيـام الـذهـبـية لـلـمـسرح

صرى. ا

أشرف عبدالغفور

محمد احلنفى

نصان مسرحيان لألمريكى
غربية كول كامبيل وا
فاطمة الزهراءالصغير
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د. كمال الدين عيد يكتب :
كوميديا ..
 يا خرابى!!

 سمير غا ..
الكوميديا بطعم
الترالم لم 

جنون يونيسكو يفجر
طاقات التمثيل فى معهد

سرحية الفنون ا

 مخرجو النوادى
يعملون بال منهج ..
والرزق على الله

ــدويـة ـركــزيــة بـكــالــفـورنــيــا عن مــفـاجــأتــهـا الــكــبـيــرة وا ــســرح ا أعــلـنت مــجــمـوعــة ا
ــيـجــا ســتـار وأســطــورة هـولــيــود صـاحب الـ  92 عــامـاً كــيـرك جلــمــهـورهــا بــظـهــور ا
دوجالس على خشـبة مسـرحه الذى  افتـتاحه باسم مـسرح كيرك دوجالس "سى.
ـديـنـة لوس أجنـلـوس بـواليـة كالـيـفـورنـيا فى أكـتـوبـر عام  2004 لـتـقـد تى. جى" 
أكــثــر األعــمـال تــمــيــزا.. الــعــرض الـذى يــقــوم األســطــورة الــهــولـيــوديــة بــبــطــولـتـه هـو
مونودرامـا بعـنوان "قـبل أن أنسى" ويـخرجه جـيف كانـيو والـذى يدور حول جنم المع
اضية ليروى ألبنائه ما طاعن فى العمر.. يستغل الفتـرات التى يتذكر فيها حياته ا

ن أخطأ فى حقهم... مر به ويتذكره بوضوح ويطلب الصفح 
وبــعــد مــحــاوالت مــضــنــيـة مـن مــديــر مـســرح الـ "سـى. تى. جى" وبــعــد أن اســتــطـاع أن
ـسرح.. يـتحـالف مع مـايكـل وبيـتر ابـنى كـيرك من أجل إقـنـاعه بالـوقـوف على خـشـبة ا

وأخيرا وبعد التحالف مع زوجته آن.. وافق على الوقوف على خشبة مسرحه.

كيرك دوجالس على خشبة
مسرحه ..  قبل أن ينسى

صرى  "كنوز مسرحية" يودع مشاهدى التليفزيون ا
جلنة البرامج استبعدته ألن دمه تقيل

أنس الفقى

ـا ال يــعـرف اجلـمـهــور الـقـلـيـل الـذى تـابع حـلــقـة األسـبـوع ر
ـــاضى مـن بـــرنـــامج "كـــنـــوز مـــســــرحـــيـــة".. والـــتى عـــرضت ا
مـسرحـيـة "امرأة لـها مـاضى" تـأليف وإخـراج يـوسف وهبى
أن تلك احلـلقة هى األخيرة مـن البرنامج الذى يـعد الوحيد
الــبـــاقى عــلى قــيـــد احلــيــاة - أو كــان كــذلـك - من الــبــرامج
صري. سرح على شاشة التليفزيون ا تخصصة فى فن ا ا
جلــــنـــة الـــبـــرامـج قـــررت اســـتــــبـــعـــاد الــــبـــرنـــامـج من شـــاشـــة
الـتلـفيـزيـون رغم النـجاح الـذي حـققه عـلي مدي   12 عـاماً

. كامالً
مـني هالل مـقـدمـة الـبرنـامج رفـعت مـذكـرة إلي أنس الـفقي
وزير اإلعالم طلبت فيـها اإلبقاء علي البرنامج وإدراجه في

خطة التطوير أو نقله إلي قناة النيل للدراما.
ـطـعنى تـقـرر إلغـاؤه من بـداية البـرنـامج الذى يـعـده يـاسر ا
مارس اجلـارى مع مجموعـة من البرامج الثـقافية األخرى
لـتـحل مـحـلــهـا بـرامج أخـرى "خـفـيـفـة" ومــنـوعـة لـعـلـهـا تـكـون

"جذابة" وغير ثقيلة الظل مثل البرامج الثقافية.
ــصــرى إلــغــاء بــرامج "تــيــاتــرو" إعــداد ســبق لــلــتــلـــيــفــزيــون ا
وتـقد مـيـرفت سالمـة و "رفع السـتـار" الذى كـانت تـقدمه

نانو حمدى.

على رزق

كيرك دوجالس مع كاترين

كفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكمكفّروا عن سيئاتكم

عشرون  عرضا مسرحياً
شاركة تتنافس على ا
فى مهرجان اجلمعيات

عشرون  عرضا مسرحياً
شاركة تتنافس على ا
فى مهرجان اجلمعيات

عشرون  عرضا مسرحياً
شاركة تتنافس على ا
فى مهرجان اجلمعيات
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شاركة تتنافس على ا
فى مهرجان اجلمعيات

عشرون  عرضا مسرحياً
شاركة تتنافس على ا
فى مهرجان اجلمعيات

عشرون  عرضا مسرحياً
شاركة تتنافس على ا
فى مهرجان اجلمعيات

جنون يونيسكو يفجر
طاقات التمثيل فى معهد

سرحية الفنون ا

جنون يونيسكو يفجر
طاقات التمثيل فى معهد

سرحية الفنون ا

جنون يونيسكو يفجر
طاقات التمثيل فى معهد
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طاقات التمثيل فى معهد
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جنون يونيسكو يفجر
طاقات التمثيل فى معهد

سرحية الفنون ا

د. كمال الدين عيد يكتب :
كوميديا ..
 يا خرابى!!

د. كمال الدين عيد يكتب :
كوميديا ..
 يا خرابى!!

د. كمال الدين عيد يكتب :
كوميديا ..
 يا خرابى!!

د. كمال الدين عيد يكتب :
كوميديا ..
 يا خرابى!!

د. كمال الدين عيد يكتب :
كوميديا ..
 يا خرابى!!

 سمير غا ..
الكوميديا بطعم
الترالم لم 

 سمير غا ..
الكوميديا بطعم
الترالم لم 

 سمير غا ..
الكوميديا بطعم
الترالم لم 

 سمير غا ..
الكوميديا بطعم
الترالم لم 

 سمير غا ..
الكوميديا بطعم
الترالم لم 

 مخرجو النوادى
يعملون بال منهج ..
والرزق على الله

 مخرجو النوادى
يعملون بال منهج ..
والرزق على الله

 مخرجو النوادى
يعملون بال منهج ..
والرزق على الله

 مخرجو النوادى
يعملون بال منهج ..
والرزق على الله

 مخرجو النوادى
يعملون بال منهج ..
والرزق على الله

نصان مسرحيان لألمريكى
غربية كول كامبيل وا
فاطمة الزهراءالصغير
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نصان مسرحيان لألمريكى
غربية كول كامبيل وا
فاطمة الزهراءالصغير
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