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مكتب التموين

منير مكرم: أنا زى الريحانى فى «تعاسته»

ـسارح ضرورة.. مهـمتها جـليلة كاتب الـفنية فى ا ا
لــو تـــعـــلـــمـــون.. تـــســـتــطـــيـع - إذا كــانـت صـــاحلــة
صرى من ـسرح ا لالستـعمال طـبعاً - أن تـنهض با
ـقتـرحات الـتى تـضعـها خالل األفـكار واخلـطط وا
ـنـاسـبــة لـلـمـسـرح ومن خالل اخــتـيـار الـنـصــوص ا
الذى تـتبـعه وكذلك اقتـراح فريق الـعمل وال مانع
ـنـاسب لتـقـد هذا الـعرض من اقـتـراح التـوقيت ا

أو ذاك.
ـسـرح إذن هل سيـكـتفى سـتـقول ومـا مـهمـة مـدير ا
بـــتــوقــيع األوراق واجلــلــوس فـى احلــديــقــة يــأخــذ
«حــمــام شـمـس»? وأقــول لك بــالـعــكس.. ال مــانع..
ـدير.. سـيكون عـوناً وحـماية كـتب الفـنى يرأسه ا ا
ـكتب الفـنى ويكـون صوته حتى ديـر يرأس ا له.. ا
.. النـتيجة مضمـونة بشرط واحد ووحيد: بصوت
ـشـهود لـهم بـالكـفاءة ـكتب من ا أن يـكـون أعضـاء ا
والـنــزاهـة.. أرجــوك ركـز فى الــنـزاهــة لـيس كل من
يــتـمـتـعـون بـاألولـى يـتـمـتـعـون بـالــثـانـيـة.. اخـتـيـار
ـــكــتـب الــفــنـى ال يــجب أن يـــخــضع ألى أعــضــاء ا
اعـتـبـارات سـوى هذين االعـتـبـارين.. إذا كـنـا جادين

فعالً فى هذا األمر.
كتب سارح تبعنا لديها ما يشبه ا أعرف أن بعض ا
الفنى.. لكنـها ال تفرق كثيـراً عن مكاتب التموين..
ـكتب بـل إنهـا أدنى بـكـثـيـر من مكـاتب الـتـمـوين.. ا
التموينى يوزع احلصص التموينية من شاى وزيت
وسـكـر ومـكـرونـة وأرز بــالـعـدل و"الـقـسـطـاط" عـلى
.. دعك من أنــهـا ســلع فــاسـدة أصال وال ـواطــنــ ا
تــصــلح لالســتــهـالك اآلدمى.. لــكن آدى الــله وآدى
سـارح - إن وجدت - ـكاتب الـفنـيـة فى ا حـكمـته.. ا
مجرد ديكور.. مكاتب من ورق لو شخط فيها مدير
ـكـاتب ـسـرح أو رئـيـسه لـطـارت فـى الـهواء.. هـذه ا ا
تبـصم بـالـعشـرة وأحـيانـا بـالـعشـرين - راحـة الـبنى
ـديـر أو آدم تـبــدأ من الــقـدمــ - عـلى مــا يـقــرره ا
سـرح  يـعنى - من حـصص على الـرئيس - رئـيس ا
.. أخشى أن مثلـ والفني ؤلف واخملـرج وا ا
ـسـارح ـتـد األمـر إلى اجلـمـهـور نـفـسه.. مـديـرو ا
ــســارح قــادر أيــضـاً قــادرون ويــعــمــلــوهـا.. ورئــيس ا

ويعملها.
ـسـارح.. وهـو فـنان جـمـيـل ومـحـترم أحـد مـديـرى ا
ـسـرحه.. حـدثـنى بـشــأن نـيـته إنـشـاء مــكـتب فـنى 
ــهم أن يـكــون اخــتــيـار قــلت له عــلى بــركــة الــله.. ا
األعضاء دقـيقاً وبـعيداً عن اجملـامالت وإال كأنك يا
أبـــو زيت مــاغــزيـت.. ســتــقــول إن "أبـــو زيت" خــطــأ
وصحتـها أبو زيد نـسبة إلى السيـد أبو زيد الهاللى
وغـزواته الـشـهـيـرة.. وأقـول لـسـعـادتك إن "أبـو زيت"
هـنــا أكـثــر مـنـاســبـة حــتى يــثـبت الــعـكس وتــصـبح
ـكاتب الـفـنـيـة فـنيـة فـعالً ولـيـست مـكـاتب تـموين ا
تــوزع الـسـلع الــفـاسـدة عــلى فـنــانـ وفـنــيـ أكـثـر
فساداً.. وربنا يستر.. خير إن شاء الله.. صحتنا لم

تعد حتتمل!!

أشرف الديب
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«سنة 1919»
 نص مسرحى مجهول
احتفاالً بذكرى  الثورة 

من أجل أطفال مومباى 
سرح تشرد .. من األوسكار إلى ا ليونير ا ا
كولسون: لن أترك أبنائى فى مهب الريح

ـرحــلـة األخـيــرة .. ويـفــصـله سـؤال يــصل إلى ا
واحـد عن اجلــائـزة الـكـبـرى والــتى قـيـمـتـهـا 20
مليـون روبية .. وعـندها تـثار الشـكوك .. حول
كــيـفـيـة وصــول هـذا الـصــغـيـر الـفــقـيـر إلى هـذا
ــكـــان وقــدرته عــلى اإلجــابــة عن كل األســئــلــة ا
ــوجــهـــة له ..وقــد أنـــهى كــولـــســون تــصـــريــحه ا

بقوله :
" لن أتـرك هــؤالء األطـفـال الــذين شـاركـونى فى
فيـلمى يـعانـون الـفقـر وال يشـاركونـنى جناحى ..

لن أتركهم فى مهب الريح "... 

 وإن لم يـذكــر مـتى وأين ســيـكـون هــذا الـعـرض
.. ولـــكــنـه أكـــد عــلـى أن مـــوعــده قـــريـب جــدا ..
ويـرجح أن يـقـام بـأحـد مـسـارح مـومـبـاى  مـكـان
قـــلب األحـــداث الـــتـى يـــدور حـــولـــهـــا الـــفـــيـــلم أو
الــعــرض الــذى ســيــأخــذ مــنه .. وأكــد أيــضــا أن
الـغـرض مـن هـذا الـعــرض هـو مــسـاعــدة أطـفـال

مومباى الفقراء الذين ظهروا فى الفيلم ...
ـنـتـظـر حـول تـدور أحـداث الـفـيـلم أو الـعـرض ا
مـن أحـد أفـقـر جـمـال مـالك ( 18سـنــة ) يـتـيم 
أحيـاء مـومـباى .. والـذى يـشـارك فى بـرنامج "
" الــــشــــهـــيــــر .. ويــــتـــســــلق ـاليـــ مـن ســـيــــربح ا
درجــات الــبـــرنــامج ســؤاال بـــعــد اآلخــر .. حــتى

مـنتج فـنى يبـحث باسـتمـرار عن الكـسب والثروة
.. بـــنـــجـــاح أعـــمـــاله اخملـــتـــلـــفـــة .. والـــلـــهث وراء
األفكـار اجلـديدة الـتى تـقـرب اجلمـهـور من هذه
ـكن األعـمــال وجتـعـلـهم يـلـهــثـون وراءهـا.. فـهل 

أن يتحول إلى فارس من عالم األحالم..?...
فى مفاجأة غيـر متوقعة .. ذكرت برودواى نيوز
ـــنــتج نـــقال عن وكـــالـــة هـــنــدوســـتـــان تــيـــمـــز أن ا
اإلجنـلـيـزى كـريـسـتـيـان كـولـسـون .. مـنـتج فـيـلم "
ـتـشـرد" الـذى أحـدث دويـا كـبـيـرا فى ـلـيـونـيـر ا ا
ــيـة ورشـح لـعــشــر جــوائـز ســمـاء الــســيــنــمـا الــعــا
أوســكــار ونــال ثـمــانـى مــنــهـا مــؤخــرا .. يــخــطط
لتـحـويل هذا الـفـيلـم إلى عرض مـسـرحى ضخم

مكتب التموينمكتب التموينمكتب التموينمكتب التموينمكتب التموينمكتب التموينمكتب التموينمكتب التموينمكتب التموينمكتب التموين

 عصام السيد يصطحب
ستانسالفسكى إلى
نصورة لتدريب الشباب ا

 مخرجو األقاليم يتهمون
سرح  بوضع إدارة ا
عسكرى على كل مخرج

سرح  محمد صبحى:ا
صرى مات وقدمت خطة ا
إلنقاذه رفضها أشرف زكى

ظالت" يـقـول مـنـيـر: ولدت فى أسـوان وتـربـيت فى مـنـزل جـدتى بـحى "شـبـرا ا
ومـنذ طـفـولتى أحـببت األراجـوز وتعـلقت بـه وفى مراحل الـتعـليم اخملـتلـفة.
ـدرسـة وتـعـرفـت عـلى مـصـطـفى عـبـد الـرحـمن مــارست الـتـمـثـيل فى ا
مـدرس الــلـغـة الـعــربـيـة وكـان مــخـرجـا هـاويــًا وفى اجلـامـعــة الـتـحـقت
بـفــريق الـتـمـثـيل فى كـلـيـة احلـقـوق جـامـعـة عـ شـمس سـنـة 1978
وتعرفت على سامى مغـاورى وتوفيق عبد احلميد فى السنة األولى
بالـكلـيـة ولكـنى تركت الـفريق لـلتـركـيز فى الـدراسة وبـعد الـليـسانس
قادتنى الـصدفة للـتمثيـل مرة أخرى حيث شـاهدت الفتة فى وسط
وسيقى العربية تجول" فى معهد ا سرح ا البلد مكتوبًا عليها "ا
وحبيت اعـرف م الـلى بيمـثل فيه ودخلت ألجـد أصدقائى
زين نـصـار وســامى عـبـد احلـلـيم الـلــذين قـدمـانى لـلـمـخـرج
عصام السيد الذى رشحنى بدوره للعمل كمساعد ومنفذ
إخـراج فى أول أعـمــاله "درب عـسـكـر" سـنـة  1981وكـان
ليجى وعادل يحيى وعدد صرى وفـوزى ا معى سامى ا
من الـطـلـبة والـوجـوه اجلديـدة مـثل عبـلـة كامل وأبـو بـكر
خـالـد وأشرف زكى الـذى عـمـلت معـه فى أول عمل من
إخـراجه وكان بـعـنوان "أرزة لـبـنان" كـمـخرج مـنـفذ وفى
أحـد األيـام عــرض عـلى أن أقـوم بـدور عــسـكـرى ألبـدأ
ـعهد ـسرحـية بـطولـة طلـبة ا مشـوارى كمـمثـل وكانت ا

وقتها طارق لطفى ونبيلة حسن وفراس إبراهيم.
ويـواصـل مـنــيــر رحـلــة الــتـذكــر قــائًال: جـاءت الــفــرصـة
احلـــقــيـــقــيــة لـى كــمـــمــثل مـع الــنــجـم نــور الـــشــريف فى
مــســرحـيــة "يــا مـســافــر وحـدك" ثم جــاء بــرنـامـج "إديـنى
عــقـــلك" الــذى جـــعــلــنـى مــشــهــوراً لـــدى كل مــصـــر والــعــالم

العربى.
ويــتـــذكــر مـــنــيـــر حــكــايـــة "اجلــزمـــة"مع الــفـــنــان الـــراحل فــؤاد
ــسـرحــيـة "روحــيـة اتـخــطـفت" ـهــنـدس: فى أول يــوم عـرض  ا
الحظ الفنان الكبير أنـنى أتمشى فى الكواليس كثيراً فسألنى
إنت رايح جـــاى كــده لـــيه? فـــأجــبـــته أصل أنـــا بــعـــرف اجلــزمــة

منير مكرم

 ست شخصيات تبحث 
عن مؤلف فى معهد الفنون

سرحية السورى ا

 مخرجو األقاليم يتهمون
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حكايات من دفتر الذاكرة
 محمود اجلندى:
 أنا مع الرقابة لكن
 عليها تطويرنفسها
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 محمود اجلندى:
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 عليها تطويرنفسها

«سنة 1919»
 نص مسرحى مجهول
احتفاالً بذكرى  الثورة 

«سنة 1919»
 نص مسرحى مجهول
احتفاالً بذكرى  الثورة 
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«سنة 1919»
 نص مسرحى مجهول
احتفاالً بذكرى  الثورة 

ـسـرح!! ومـن وقـتهـا أطـلـق عـلى اجملـنـون وتـنـهد قـلـيـًال وقـال كان احلـركـة عـلى ا
نــفـسى أشــوفه فى مــرضه وازوره وكـنت حــزيـنــًا عـلـى وفـاته. فــقـد تــعـلــمت مـنه

واعيد. االلتزام واحترام اجلمهور ودقة ا
سرح.. لـيقول: تعلمت وينـتقل إلى مرحلة أخـرى فى حياته على ا
الــكــثــيــر من الــفــنــان حــسـن حــســنى وهــو الــذى أخــذ بــيــدى إلى
مسرح الـقطاع اخلـاص ودعمنى فى مسـرحية "جـوز ولوز" كما
فعـل مع كثيـرين غيرى كـما عملـت مع الكومـيديان سعـيد صالح
وهـنــاك مــواقف كــثــيـرة أعــتــبــرهـا مــبــاريــات فى االرجتــال عـلى

سرح. ا
ويــتـذكـر مـنــيـر كالم الـفــنـان الـراحل أحــمـد زكى مـعه عــنـدمـا كـان
يـصور فـيـلم "البـطل" حـيث قـال له إنت مش كـوميـديـان بس لكن
إنت حتــمل مالمح مــصــريـة لــو مــثـلت تــراجــيـديــا تـبــقى جــامـد

جدا.
سـرح ليـقول: أتـذكر فى مـسرحـية "والد اللـذينه" ويعـود إلى ا
مع محمود اجلندى ومحمد متولى وإخراج محمد عمر كنت
اضــحك الــنــاس وابــكــيــهم وهــنــاك مــشــهـد ال أنــســاه فى
مـسـرحيـة "الـرقص مع الـزمن" حـيث كـنت أبـكى بـجد
فـى مــشـــهـــد وفــاة صـــديـــقى الـــذى كــان يـــجـــســده
مـحمود مسعود وكـنت أتذكر صديقـاً حقيقياً لى
رحل عـــنى وكــان من أعـــز أصــدقــائـى وأقــربــهم
إلى قلـبى. ومن أشهر األلـقاب الـتى علقـها على
زمـالئى فـى الـــــــوسـط بـــــــأنى شـــــــبـــــــيـه "جنـــــــيب
الــريــحــانى" مع الــفــارق طــبــعــا ولــكــنى مــثــله حــزين
وتــعـيس وفى نـفس الـوقت أضــحك الـنـاس وسـاخـر من
ليجى ألنى كل األحوال وأحيانًا أشعر أنى أقرب حملمود ا
أحب أدوار التراجـيديا جـدًا ولكن النـاس تريد مـشاهدتى

فى األدوار الكوميدية فقط.

تشرد ليونير ا لقطات من فيلم «ا
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✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـا هو مـفـهوم عن ـسـرح دون التـصـريح أوال  كـنـا احلـديث اليـوم عن ا > لم يـعـد 
ــعــنى الـذى ــعــنى آخــر دون وضع (تــقــريــر) تـعــريف مــحــدد عن ا هــذا الـفن أو 

صطلح. يتضمنه موضوعيا هذا ا
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فى أعدادنا القادمة 

> اخملرج حس عز الدين يجرى حاليا بروفات مسرحية ترنيمة الـ 7 سن للفرقة اإلقليمية ببورسعيد.

مختارات العدد 
 من كتاب الدراما والزمن تأليف

خوسيه لويس  جارثيا - ترجمة :
 د. طلعت شاه - مهرجان القاهرة
الدولى للمسرح التجريبى 2008

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

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

 ثورة
وتى ا
جتريب
لتكوين
شخصية
اخملرج
صـ13

 مونودراما
القصعة
تصنع
عرضا

ناجحاً عبر
بوابة

التمثيل صـ9

صياغة
سينوجرافية
جيدة

تنافس جمال
السيدة

 التى 
جاءت

 فى السادسة
صـ 10

 أداء
تمثيلى
يعتمد 
على سرعة
اإليقاع فى
«النفاريت»

صـ14

القرد كثيف الشعر
ملحمة بطولية

تناقش الصراع الطبقى
دون مواربة صـ 24

لوحة الغالف العربى 
سرح فى ا

 اإلسرائيلى يظهر
همجيا ًيقتل
األطفال صـ27

 د. كمال الدين عيد
يكتب عن الثقافة
الغثة وصناعة

الزيف صـ26

 ضوابط 
سرح إدارة ا

 فى مرآة مخرجى
األقاليم

صـ 8

 محمود اجلندى:
 اخملرج
كالطبيب
النفسى البد
أن يعرف أفضل

منى صـ7

 يوجـيـنو بـاربا اإليـطالى ..
ابن مـدينة برينديسى عام
  1936مـــــــــؤلـف مـــــــــبــــــــدع
ومــخــرج وخــبـيــر مــســرحى
بارز وصاحب جتربة فريدة
ـــســرح احلـــديث  نـــشــأ فى ا
فى أسـرة مـسـتـقرة   وكـانت
وفــــــــاة والــــــــده فـى احلـــــــرب
نقـطة حتـول كبـيرة .. فـقد
هـرب من اسـتـكـمال دراسـته
ــيــة الــعــســكــريـة بــاألكــاد
بـــــنـــــابـــــولـى .. ثم رحـل إلى
وارســو فى بـولــنـدا لــدراسـة
ـدرسة سـرحى  اإلخـراج ا
سرحية وذلك فى الـنبالء ا
عام  1961 ..  ولـكنه تـركها
بعـد عـام ليـرتـبط بالـقدوة
واألب الـــــــروحـى فـى عـــــــالم
الـــــــــتـــــــــجـــــــــريـب  اخملـــــــــرج
الــــــبـــــولــــــنـــــدى «جــــــيـــــرزى
سرح جـروتوفـسكى» رائـد ا

الفقير.
 اقرأ صـ24

 فاطمة رشدى
تتبرع لضحايا

االجتياح 
فى العراق

صـ29

هكذا تكلم سناء شافع

 مسرح القراءة 
ودحض اإليهام

صـ 23

31
π«°SGôe

> الـتـصـنيف الـعـمـلى الـذى يفـتـرضه أفالطـون فى كـتـابه الثـالث من «اجلـمـهـورية»
ـنـطوق) و(طـريـقة الـنـطق) وب الـسـرديات (392-394) يـعتـمـد عـلى التـفـريق ب (ا

واحملاكاة.
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> مسرحية "شالوم يا عرب" للكاتب ربيع زيتون تعرض حاليًا على مسرح عمون األردنى.

أين مسرح النقابات يا اخوانا!
والــــيــــأس والـــبــــعض اآلخــــر تــــذهب به
طــمـــوحـــاته نـــحـــو طـــرق غـــامــضـــة من
تــــمــــويل أجــــنـــبـى وخالفه فـى حـــ أن
نوط بـها مـساعـدتهم غـائبة اجلهـات ا

عن دورها!
مـسـرح الـنـقـابـات لـيس حـلـمـاً نـتـنـسـمه
أثـــنـــاء إغــفـــاءة مـــا بـــعــد الـــغـــداء لــكـــنه
ـــمـــكـن أن يـــتـــحـــول إلى مــــشـــروع من ا
حــقـيــقــة فــقط لــو اتــســعت الــرؤى ولـو
اقـــتـــنــعت الـــنـــقـــابــات أنـــهـــا تــؤدى دوراً

عظيماً للشباب وللمسرح أيضا.
محسن السوهاجى
روض الفرج - القاهرة

ـسـرح وبـينـهم عـدد كـبـير من نـحو ا
األطفال مكسباً مضافاً!

ولـقــد ســعــدت حـ عــلــمت أن شــبـاب
الــــعــــرض هـم من قــــامــــوا بــــأنــــفــــســــهم
بـالـدعـايــة له وهم من تـولـوا اســتـقـبـال
ـقـاعـد كـما احلـضـور وتـوزيـعـهم عـلي ا
أنـهم قـامـوا بـإنـتاج الـعـرض واسـتـعـانوا
ـــقــــاعــــد والـــتــــرابــــيـــزات من بــــبــــعض ا
الــنــقــابـــة وهــنــا الــطــاقــات كــان مــآلــهــا
التبدد والضـياع لو لم تستوعبها نقابة
الـصــحـفــيـ وهــنــاك بـالــطـبع طــاقـات
ـــــاثــــلـــــة لـــــدى ألــــوف مـن الــــشـــــبــــاب
ــصــري يــريــدون إخــراجــهــا فــتــتــعــثــر ا
مــسـالــكــهم الــبــعض يــأخــذه اإلحــبـاط

الــذى ظــهـــر فى خــمــســيـــنــيــات الــقــرن
اضى وبزغ من خـالله نعمان عاشور ا
وسعد أردش وسناء جميل... وغيرهم
مـن الـنـجـوم الـذين أصـبـحـوا بـعـد ذلك
دعــامــة مــســـرح الــســتــيــنـــيــات وحــمــلــة

لوائه!
لــــقــــد أتــــيـح لى فــــرصــــة مــــشــــاهــــدة
عــــرض "حتت الــــصــــفــــر" فى لــــيــــلــــة
افـــتــــتــــاحه بــــنــــقـــابــــة الــــصـــحــــفــــيـــ

وأذهـــلــنـي مــثـــلـــمــا أســـعـــدني أيـــضــاً
ــســرح عـن آخــرهــا امـــتالء صــالـــة ا
ـمــثــلـ واحــتــشـاد وفــرحــة أقــارب ا

وأصـدقـائــهم لـتــحـيــة أبـنـائــهم ولـكن
ألــيس مـجــرد جـذب كل هــذا الـعـدد

توسيع القاعـدة اجلماهيريـة للمسرح
وربـط الـــصـــغـــار بـــهــــذا الـــفن الـــراقى

الذى كاد أن يندثر.
إن مـصـر بـهـا الـعـشـرات من الـنـقـابـات
ــهــنــدسـ بــدءاً من نــقـابــة األطــبــاء وا
والــتـجــاريــ والــصــيـادلــة حــتي نــقــابـة
الـــعـــامــلـــ بـــالـــســكـك احلــديـــديـــة ولــو
أنــشـــأت كل نـــقــابـــة فــرقـــة مـــســرحـــيــة
لتقدم عـرضاً مسرحـياً واحداً كل عام
لــــكــــانـت هــــنــــاك عـــــشــــرات الــــعــــروض
ـسـرحـيـة الـتي تـفـتح الـبـاب لـعـشرات ا
الــــــفــــــرص فـى الــــــكــــــتــــــابــــــة واإلخــــــراج
والـديكور ومـئات الفـرص فى التـمثيل
وسـيــكــون بـديـالً قـويــاً لــلـمــســرح احلـر

الــــســــيـــــد األســــتــــاذ / رئـــــيس حتــــريــــر
جريدة مسرحنا
حتية طيبة وبعد

لـــقــــد أثـــلـــجـت نـــقـــابــــة الـــصـــحــــفـــيـــ
صـدورنا بـاسـتـضـافتـهـا لـعرض "حتت
الــــصـــفــــر" الــــذى تــــنـــتــــوى احــــتــــضـــان
صنـاعه ليكـونوا نواة لـفرقة مـسرحية
خــاصـة بــالـنــقـابــة وهى بــذلك تـتــقـدم
ـسـرحـيـة لـتـسـد فـراغـاً فى احلــركـة ا
وهو دور النـقابات فى إتـاحة الفرص
ــــمـــــارســــة ألعـــــضــــائـــــهـــــا وأبــــنـــــائــــهـم 
هــــوايـــاتــــهـم فى الــــتـــمــــثـــيـل واإلخـــراج
ـشاهدة والـكتابـة وتوسع من قـاعدة ا
ــــســــرحــــيــــة األمــــر الــــذى من شــــأنه ا

لوحات العدد
 للفنان
البريطانى

توماس غينسبورو
1727 - 1788

سرح! قال إيه بنحب ا
ـسرح ـا أرى وأقـرأ كـثيـرًا عن خـطط تـعد لـتـطويـر ا  أنـظـر حولى هـذه األيـام كـثيـرًا وأتـعجب 
وعن اعـتمـادات مـاليـة بـاهظـة تنـفق فى هـذا السـبـيل.. مديـر يـذهب وآخر يـأتى من أجل حتـقيق

راد هنا وهناك. ا
ــسـرح حـتـى فى مـســرح الـدولـة.. اذهب نــقـول ونـتــكـلم ونــعـلق ونــصـرح ونـؤكــد.. قـال إيه بــنـحب ا
سرح التـجارى نفسه فى عزه.. إيه ا اشتهـر به ا بنفسك وشـاهد ما هو أكـثر جتارية وابتـذاالً 

دنيا!
النجوم أصبحنا نعدهم على أصابع اليد الواحدة.

اذا العروض إما بـعيدة عن اهتمامـات الناس وإما تداعب جيـوبهم.. اجلمهور غائب انقـرضوا.. 
ـقاعـد خـاليـة. ميـزانيـة ضخـمة وال عـروض هادفـة وال جمـهور.. ـثلـون يعـرضون  ـسارح  عن ا
سرح ومن باب التداعى مـا يحدث بحالة نادى الزمالك.. ونصرح ونؤكد ونعلن قال إيه بـنحب ا

الكل يظهر على الفضائيات ويعلنون أنهم يحبون النادى واقترب النادى من االنقراض.. 
ـسرح فى ـصلـحـة.. والكـل يتـكـلم عن حبـه للـمـسرح ونـرى ا ونفـاجـأ جـميـعًـا أن الكل يـبـحث عن ا

النازل فال يوجد مسرح حقيقى.
سرح ونقول ونتكلم ونعلن ونصرح ونؤكد قال إيه بنحب ا

عبد احلكيم عيد محمد

سرح هل نقد ا
للمتخصص فقط

طــالــعت جــريــدة "مــســرحــنــا" مــنــذ الــعــدد الــثــالث
والـــســـبـــعــ وأســـعـــدنى أن يـــكـــون لــديـــنـــا جـــريــدة
ـسـرح لـكن مع صـدور كل عـدد مـتـخـصـصــة فى ا
كـنت أســأل نـفــسى هل ســتـســطـيع اجلــريـدة دفع
ــســرح الــتى أصــابــهــا الـشــلل الــدمــاء إلى حــركــة ا
وكـــــيف لـى أن أقــــدم حتــــلــــيـالً لــــبــــعـض الــــعــــروض
ــشــاهـــدتــهــا أم أن هــذا ــســـرحــيــة الــتـى أقــوم  ا

تخصص فقط. األمر مقصور على ا
هشام بهادر
كفر الزيات - محافظة الغربية
ـسرحى > نـشـكرك أوالً عـلى مـتابـعتـنا والـنـقد ا
ـهم هـو الـوعى ـتخـصـصـ ا لـيـس حـكرًا عـلـى ا
ـسـرحى ـســرح وكـيـفـيـة قــراءة الـعـرض ا بــلـغـة ا
قـراءة واعيـة بعـيدًا عن الـكلـيشـيهـات التى نـعانى
ن تـطـلـق علـيـهم مـنـهـا فى لـغـة بـعض الـنـقـاد 
ا ـتخصـص وعمومًـا دعنا نـرى محاوالتك ر ا
نــكــسب نـاقــدًا جــديـدًا فــمـا أحــوجــنـا إلى نــقـاد

جادين.

أنقذوا هذا األثر
نــــحـن أهــــالى حــــلــــوان نــــهـــيـب بــــجــــريـــدة
"مـــســــرحـــنــــا" الـــغـــراء أن تــــرفع صــــوتـــنـــا
لـلـمـسـئـولـ عن تـهـديـد واحـد من اآلثـار

التاريخية فى حلوان.
فلقد اتخـذ السيد مـحافظ حلوان قرارًا
بتحويل حديـقة النادى السياسى بحلوان
إلـى مــوقف لـــلــمــيـــكــروبـــاص فــضالً عن

شاهدة أعشق القراءة وال أستمتع با
سرح ال سـرح وخالفا للقاعـدة التي ترى أن ا هـتم با ا تـكون مشكلـتى مختلفـة عن مشاكل ا ر
ـسرحـية لـكنـنى أستـمتع شـاهدة الـعروض ا يـقرأ بل يـشاهـد فإنـنى أعانى من عـدم االستـمتـاع 
ـسـئـولـ عن جـريـدة مـسـرحــنـا لـنـشـرهـا مـجـمـوعـة من الـنـصـوص بـقـراءة الــنـصـوص وأود شـكـر ا

صرية واألجنبية لكن تظل مشكلتى قائمة هل أجد لديكم حتليالً حلالتى. العربية وا
حسن الشامى
شرب - الدقهلية
شاهدتك لبـعض العروض السيـئة وإن كنا نظن > نـتمنى أال تكون حـالتك نتيجـة 
أن عـشقك للقـراءة يتيح لك فـرصة أكبر لـلخيال وعمـوماً سنعـرض حالتك على د.

تخصص فى مثل هذه احلاالت. سرحى ا محمد زعيمه األخصائى ا

اإلهـــــمــــال الـــــذى يـــــتــــعـــــرض له الـــــنــــادى
السياسى نفسه ناهيك عن التفكير فى
ـــبـــنى الــــذى يـــحـــتـــوى عـــلى هـــدم هـــذا ا
مـســرح تـاريــخى هــام بـالــنـســبـة حلــلـوان
سرح الوحيد باحملافظة ا كان هو ا ور

الوليدة.
عنهم: يوسف حماد - حلوان

أحتاج ألخصائى مسرحى

مشهد من عرض يا دنيا يا حرامى
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ــــــســـــرحـى يـــــقــــــدم مـــــســــــرحـــــيـــــة " فــــــريق نــــــادى "ســـــمــــــوحـــــة" ا
مانشيتات..تـات..تات" تأليف محمـود الطوخى وإخراج أسامة
عــبــد الــوهــاب  ديــكــور أشــرف
غـراب إعـداد مـوسـيـقى جـمـال
مـصــطــفى وكــر عــبـدالــعــزيـز
تــــمـــــثــــيل : الــــســـــيــــدة الــــرمح –
أحـــــــمـــــــد جـــــــابــــــر  – بـــــــاســـــــنت
الــــشـــاذلى  – مـــحـــمـــد أكـــرم –
مـحـمـد بـريقع  –  مـحـمـد عـبد
الـعال  –  مـحـمـد عـبـد الـهـادى
 – مـــدحت الـــعــتــال  – زيــنــا –
مـــــصــــــطـــــفى الــــــفـــــقى – مـــــنـــــار

اجلمال  – مروة جابر .
وتــــدور فــــكــــرة الــــعــــرض حــــول
حـــريــــة الـــصــــحـــافــــة من خالل
الـــــــبــــــطـل الــــــصـــــــحــــــفـى الــــــذى

يحاول التوغل وسط عالم الكبار للكشف عن الفساد.

ـكن وصف الـنـظـرية األفالطـونـيـة فى اجملال الـشـفوى (logos/lexis) لـكـنـها  <
رغـم احملتوى الذى تعتمد عليه ال تزال تـواصل قدرتها على الفعل النظرى فى

عاصرة. الشعرية ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحى. اضى فعاليات مهرجان أوال ا سرح جلجامش البحرينى اختتمت األسبوع ا > مسرحية "عايشة" 
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سرحي جريدة كل ا

9 من مارس2009 العدد87
mimesis ؤسس واألساس فى الشـاعرية األرسطـوطاليسـية من معنى > يـنطلق الـنص ا
اخملـتلفة عن األفالطـونى. واألمر ال يتعلق بـ«طـريقة» القول وال حـتى بطريقة اإلبداع

بدأ األساسى باإلبداع الفنى نفسه. بل با

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

> مسرحية "ميادير" للكاتب اإلماراتى إسماعيل عبد الله واخملرج أحمد األنصارى عرضت مؤخرًا بالبحرين.

انطالق دورة «سعيد صالح»
سرحى  20 مارس هرجان الرواد ا  

تنوع ثقافى
تـعد منـطقـة حاليب - الشالتـ - أبو رماد
إحــدى الـــبـــقــاع الـــســحـــريــة فى اجلـــنــوب
ـصر وهى منـطقـة غنيـة بنـاسها الـشرقى 
حــيـث تـــشـــرق شــمـس قـــبـــائل الـــعـــبـــابــدة
والـبـشــاريـة من أهـل مـصـر لــتـقــدم إضـافـة
كـبـيـرة لـلـتـنـوع الـبـشـرى والـثـقـافى فـحـ
نــتــأمـل عــاداتــهم وتـــقــالــيــدهـم وغــنــاءهم
الـشـعبى ورقـصـاتـهم سـنجـد مـسـرحـاً يعج
بـاحليـاة حيث تـرسم الـقبائـل حيـاتهـا عبر
مـجمـوعة مـتسـقة من الـقيم واألفـكار التي
تـتـشـابك مـعلـنـة عن مـنـظـومة مـتـمـاسـكة
فـهــنـا سـنـسـتـمع إلى صـوت "الـبـاسـنـكـوب"
وهـــــــــو آلــــــــــة وتـــــــــريـــــــــة تـــــــــشـــــــــبـه آلـــــــــة
"الطنـبورة"وسنشـاهد رقصات الـسيوف عبر
تـنـويـعـات ثـريـة وحـركات تـلـخص عـدداً من

طرائقهم فى احلياة.
ــنـــطــقـــة الـــعــزيـــزة عــلي قـــلــوب إن هـــذه ا
ــــزيـــد من ـــصـــريــــ تـــدعـــونــــا كل يـــوم  ا
االهــتــمــام بــهـا عــبــر الــقــوافل الــثــقــافــيـة
والفـنيـة التي تـعـرض فنـونهـا متـجاورة مع
ـنــطـقــة وألن الـهــيـئــة تـمـد فــنـون قــبـائـل ا
خـدمـاتـهـا الـثـقـافـية إلـى كل أطـراف مـصر
فـإنـهـا قـد أسـست فـرقـة الـشالتـ لـلـفـنـون
ـنطقة الـتلقـائية واعـتمدت ناديـاً لألدب با
وأنـشــأت قـصــر ثـقــافـة عــلى مـســتـوى عـالٍ
واهب فى شتى الفنون  كما يضم ليجمع ا
مــكــتــبــة تــتــسـع آلالف الــكــتب فــضالً عن
مسرح صيـفى يعرض للفـنون اخملتلفة من
غـنــاء ومـسـرح ورقـصـات شـعـبـيـة وأمـسـيـات

شعرية.
إن هــــذا اجلــــزء الـــغــــالى من أرض مــــصـــر
ـنــحـنـا ثـراء وجـمـاالً وثـقـافـة تـؤكـد عـلى
ـصرية ووحدتها فهناك من تنوع الثقافة ا
ـشـتـركات مـا يـجـمع الـعـناصـر ويـصـهـرها ا
صـرية منذ آالف السن لذا فى البوتقة ا
ـسـتوى ـنـطـقة عـلى ا سنـواصل دعم هـذه ا
األدبى والــــفـــنـى والـــبـــحــــثى وســــنـــواصل
ــوهـوبـ فى مــخـتـلف اكـتــشـاف أبـنــائـنـا ا
ـوسـيــقـيـة الــفـنـون احلــركـيـة والــقـولـيــة وا
نـطـقة إلى مـسرح والـتشـكيـلـية لـتتـحـول ا
يعرض لنـبضات وفنون هـذا اجلزء الساحر
ــــصـــرى الــــذى ال يــــكف عن من الــــقــــلب ا

العطاء.

9 من مارس2009

سعيد صالح 

حــــــوالى 40 فــــــرقــــــة حــــــرة.. تـــــــمــــــثل
الــشـــركـــات والـــكـــنـــائـس واجلـــامـــعــات
ــهـرجـان تــشـارك فى الــدورة الـثـانــيـة 
ــسـرحى" والــتى حتــمل اسم "الــرواد ا
ــقـرر "دورة الـفــنــان ســعـيــد صــالح" وا
انـــطـالق فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا فى 20 مـــارس
احلالى وتسـتمر حتى 31 من الشـهر

نفسه.
ــهـرجـان سـيــكـرم الـفــنـانـ "زوسـر  ا
مـرزوق أحمـد راتب رشوان تـوفيق
مـحسـنـة توفـيق واخملـرج د. هـناء

عـبد الفـتاح د. هانى مـطاوع أحمد
عـــبــد احلـــلـــيـم" إضــافـــة إلـى أســـمــاء
الراحل سعد أردش ونبيل األلفى.
ـهـرجان عـلى مـسرح  تقـام فـعالـيات ا
"مــــجـــلـــة الـــرواد" بــــالـــقـــلــــلى ويـــرأسه
الـفنـان التـشكـيلى فـادى فوكيـه يديره
اخملـــرج مـــحـــمــود الـــكـــومى ويـــشــرف

عليه الناقد أم بكير.
هرجان من د.  وتتكون جلنة حتكيم ا
ن الشيوى د. عايدة عالم الناقد أ

. أحمد راتبعبد الرازق حس

äÉcôH âØY

äÉcôH âØY

سرح  بحر ال نهاية له معتز الشافعى ..  االبتعاد عن ا
احلظيـرة وأوبريت بجاد  2008من إخراج سمـير العدل
وأوبــريت اصــحـى يــا نــا ثم مـــســرحــيـــة يال نــشــخص
إخـراج مــحــمـد مــنـسى وأيــضـا أوبــريت الــشـحــاتـ من
إخـراج الـسـيـد احلـسـيـنى ومـسـرحـيـة عـودة الـغـائب من

إخراج أحمد العموشى .
وحــصـــلت عــلى مــركـــز أول جــامــعــة عـن عــرض الــبــيت
الـذى شــيـده سـويـفت  2006الـذى مـثل جـامـعـات مـصـر
ــغــرب وأيـضــا مــركـز ــسـرح الــوطــنى بـا فى مــهـرجــان ا
ــمـلــوك جـابـر ثــانى جـامــعـة عـن عـرض مـغــامـرة رأس ا

 2007ومركز أول جامعة عن عرض البطل فى
ـهـرجان طـنـطا احلظـيرة  2008ومركـز أول جـامعـات 

سرحى .2008 ا

ثال مـشهورا ومثـلى األعلى محمد وأتـمنى أن أصبح 
صـــبـــحى ولــكـن الــتـــألـــيف يـــســتـــهـــويــنـى وحــالـــيـــا أكــتب
مـسرحـيـة حتت عنـوان مـؤقت ( مولـد شـكسـبـير ) وفى
ـسرح تـخـيـلى أعتـقـد أنـهـا ستـكـون مـفاجـأة كـبـرى فى ا

بالدقهلية وال أجد نفسى فى اإلخراج .
ــسـرح أجـد نــفـسى أمـام فــكـلـمــا حـاولت االبــتـعـاد عن ا
بـحر كبـير ال نـهايـة له يجـذبنى إلى الداخـل كأنه عشق

أبدى ال ينتهى .
وبدايتى احلـقيـقية فى دور الـشاب من خالل مسـرحية
الـبـيت الـذى شـيده سـويـفت من إخـراج الـسعـيـد مـنسى
ومــســـرحــيـــة مــســافـــة فــاضـــيــة بـــ قــوســ مـع فــرقــة
ــســرحــيــة ثم شــارك فى مــسـرحــيــة مــغــامـرة اخلـروج ا
ـــمــلـــوك جــابــر فـى دور الــزوج من إخـــراج تــامــر رأس ا
محمود  مرورا بدور تنتالوس فى مسرحية البطل فى

الــبــدايــة صــدفــة عــنــدمــا كــنت أمــر فـى طــرقــات كــلــيـة
اآلداب وشــــاهـــدت احــــدى الــــبـــروفــــات فــــقـــررت شــــغل

فراغى وتعلم شىء جديد .
ــؤســســـ لــفــرقــة ويــقــول مـــعــتــز.. أنــا من األعـــضــاء ا
ـسـرحـيـة بـالـدقـهـلـية ـنـصـورة ا أصـدقـاء قـصـر ثـقـافـة ا
وتتلـمذت على يـد أستاذى السـعيد مـنسى الذى أعطى
لى فــرصــة الــعــمــر فى مــســرحــيــة الــبــيـت الــذى شــيـده
ســويـفـت فى دور الــشــاب الـذى تــرك عـالمـة بــارزة فى
ـنـصـورة جعـلـتـنـى فى فـتـرة وجـيزة ـسـرح اجلـامـعى بـا ا
ــسـرح عـلـى مـسـتـوى ـعـروفــة فى مـجـال ا من الـوجــوه ا
اجلــامــعـة  وأحـب الـعــروض لــقـلــبى عــرض الـبــطل فى
احلــظــيــرة ألنه وقــتــهــا شــعــرت أنــنى أضع قــدمى عــلى
ــعــهــد الــعــالى الــطــريق الــصــحــيـح وأنــوى االلــتــحــاق بــا
سرحية بعد االنتهاء من دراستى هذا العام . للفنون ا

اء والهواء : الفن كا أمل كر
هى الطـفلـة الشـقيـة فى فوازيـر جدو عـبده وعـمو فؤاد
هـندس وهى ـنعم مـدبولى وفـؤاد ا مع العـمالـقة عـبد ا
ـسـلسل أصـغـر بـنات الـفـنـان القـديـر حـمدى غـيث فى ا
األيـقـونـة "بـوابـة احلـلـوانى". هـذا إلى جـانب مـشـاركـتـها
فى الـعـديــد من مـسـلـسالت وبــرامج األطـفـال بـاإلذاعـة
والـتـلـيفـزيـون رشـحهـا اخملـرج أحـمد إسـمـاعـيل لتـنـفـيذ
أحـــد أدوار الــبـــطــولـــة فى مـــســرحـــيــة "األرض بـــتــتـــكــلم
عـربى" لـتـبـدأ مـرحلـة جـديـدة فى حـيـاه الـفنـانـة الـشـابة
ـسـرحـيـة الــتى من أهـمـهـا أمل كـر وتـتــوالى األدوار ا
دور فـتـاة االسـتــعـراض فى مـسـرحــيـة "فل الـفل" فـأمل
هى خــريـجــة مــدرسـة الــرقص احلــديث حتت إشـراف

الـفنان وليـد عونى وهى راقصة أولى فى فـرقة الفنان
مـحــمـد الـفـيـومى لــلـفـنـون الـشـعـبــيـة. وتـعـيش أمل كـر
اآلن حــالــة نــشــاط فــنى مــكــثف حــيث تــقــوم بــتــصــويـر
مسـلسل "عـصافيـر النـيل" للـمخرج مـجدى أحـمد على
وتـقف يـومـيًا عـلى خـشـبـة مسـرح الـهـناجـر بـدار األوبرا
ـصريـة مـشاركـة فى بـطولـة مـسرحـيـة "القـادم" إخراج ا
اء والهواء جـمال إبراهـيم.  ترى أمل كر أن الفن كـا
ـسـرح بـالــنـسـبـة لــهـا كـانت حـلـم الـطـفـولـة وأن خـشـبــة ا

ستقبل. ومشروع ا

إسالم عيسى يلعب بعيداً
عن «وجع الدماغ»

إحسـاسـهـا بـشـخـصـيـة "ياجـو" الـشـكـسـبـيـريـة وتعـلـقـهـا بـهـا جـعل كل من يـعـرفـها
يناديها بعاشقة "ياجو"..

ـسـرح تدرس وسـام أسـامـة طـالـبة دراسـات عـلـيـا بـجـامـعـة حـلـوان قـسم عـلـوم ا
بـالـتـحـديـد الــتـمـثـيل واإلخـراج اجتـهت أوال إلى الـديـكـور غـيـر أنـهـا سـرعـان مـا
غـادرته إلى التمـثيل.. شىء ما دفـعها الكـتشـاف ذلك العالم وتـلمّس جدرانه من
الـداخل.. وهـنـا حـدث الـتـحول إذ رحـب بهـا عـنـدمـا اكـتـشف مـيـولـهـا ومـواهـبـها
"أسـتاذهـا" فـريد الـنـقراشى الـذى اسـتطـاع أن يـخلـصهـا من الـكثـيـر من اخلجل
الذى يـعـتـريـها عـنـد مـواجهـة الـنـاس ومـا إن اكتـسـبت وسـام اجلـرأة حتى راحت
تـراقـب مـا حـولـهـا لـتـكـتـشـف الـشـخـصـيـات اخملـتـلـفــة وتـقـوم بـدراسـة إمـكـانـاتـهـا
اإلنــســانـيــة. وكــانت هــذه هى اخلـبــرة األولى الــتى تــبــعـتــهــا خـبــرات اســتــطـاعت
ـستـمـر.. الـتحـقت وسـام بـورشة اخملـرج سـمـير تـكويـنـهـا بحـرصـهـا على الـتـعـلم ا
الـــعــصـــفـــورى وشــاركـت فى بـــعض مـــشــاريع الـــورشـــة مـــثل "ســـبــوت اليـت" تــلك
الــتـجــربـة الـتـى أضـافت إلـيــهـا خــبـرات كــومـيـديــة إضـافــيـة هـذا عـالوة عـلى مـا

تعلمته بشكل مباشر من توجيهات العصفورى ورؤاه اإلخراجية.
شــــاركت وســــام خالل دراســــتــــهــــا اجلـــــامــــعــــيــــة فى عــــدد من الــــعــــروض مــــنــــهــــا
لك كوكو" إخراج ماهـر سليم "بجماليون" تـحذلقات" إخراج هشام عـطوة "ا "ا
ـة فى جـزيـرة ـنــعم عـيـسى "جــر إخـراج أحـمــد حالوة "أريـد أن أقـتل" لــعـبـد ا
ـاعـز" مع فـريـد الـنـقـراشى  –وكـان هـذا الـعـرض هـو مـشـروعـهـا لـلـتـخـرج وقـد ا
ـتخـصصـة. وسام تـميل إلى الـقيام أعـيد تـقد الـعرض فى مـهرجـان الكلـيات ا
ركبة متعددة األبعاد النفسية كما حتلم بتقد شخصية بجماليون باألدوار ا

ــــســــرح ــــســــرح مع ا بــــدأت رحــــلــــة إسـالم عــــيــــسى فـى عــــالم ا
ـــدرسى ,وعــلى يــد اخملــرج يــاســر يــاســ ومن خالل عــرض ا
"الــسـوس" فى الــبــدايــة أسـنــد اخملــرج له دورًا ثــانــويًـا رأى أنه
ا هذا هو ما استفز رحلة ر يتناسب مع إمكانـاته فى هذه ا
إسالم وجــعـله يـقـرر صـقـل مـوهـبـته وأن يـأخــذ نـفـسه بـالـشـدّة
حــتى يــحـصل عــلى أدوار أكــبـر وأن يــسـتــمـر.. الــتــحق بـالــفـعل
بـقصر ثقافـة األنفوشى وشارك فى عدة عروض مـنها "مدينة
ــدوح حـنــفى ثم شـارك األحالم بـنــحب احلـيــاة" مع اخملـرج 
ــوعــودة" مع يـــاســر يــاســ و "قــراقــوش فى "حــودة والــلـــيــلــة ا

واألراجوز" مع السيد الدمرداش.
كــــمـــا شــــارك فى "إيــــزيس" و "وجع الــــدمـــاغ" وأوبــــريت "يــــا مـــاريه

عشقك غيهّ" مع اخملرج أحمد جابر فى كلية احلقوق.
ــــثل عـن دوره فى عــــرض إسـالم حــــصل عـــــلى جــــائـــــزة أحــــسـن 
"الــبـئــر" مع اخملــرج أحـمــد جـابــر كــمـا حــصل عـلـى جـائــزة أفـضل
ــثل "ثــالث" عن عــرض "حــكــايــة شــعب كــويـس" ومــؤخــرًا شـارك
إسالم فى عـــرض "مـــولـــد ســيـــدى الـــطــلـــيـــانى" مع اخملـــرج إسالم
درس الشاعـر الذى كان يحتاج لطاقات فنية صالح وقام بدور ا
جــيـدة عـثـر عـلـيــهـا اخملـرج وقـدمـهـا مـن خالل إسالم. وهـو يـحـلم

فضالً عن "ياجو" عشقها األول!
هم جـدًا أن يكون للممثل ترى وسام أنه من ا
بـصمته الشـخصية ورؤيتـه للدور الذى يؤديه
وهـى تـضع أقــدامـهــا عـلى أولى درجــات سـلم
ـسـرحى حـيث أخـرجت مـسـرحـية اإلخراج ا
"صـــديــــقـى" عـــلـى مــــســـرح رابــــطــــة الــــقـــدس
شــاركـت كـمــخــرج مــنــفــذ فى عــرض "مــدد يـا

عالم"
دارس وتـفضـل وسـام "إخـراجيًـا" عـددًا مـن ا
عـلى رأســهـا مـدرســة "مـايــر هـولــد" ألنـهـا من
ـــدارس وأعــقــدهــا كــمـــا تــمــيل إلى أصــعب ا

ناهج التجريدية والرمزية. ا

بــأن تــســتـمــر مــســيــرته قــويـة فى
ـــــســـــرح لـــــيـــــحـــــقق مـــــا حـــــقـــــقه ا
"اخلالدان" (خـالد صالح وخالد

الصاوى).
مـــالــهـم خــالـــد زكى وخـــالـــد جــاد
الــله وخـــالــد عــيـــد وخــالــد بن أم

خالد?!
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وسام أسامة..
 عاشقة ياجو

 أحمد الدسوقى
اإلخراج ..حلم  قد

حتقق
من مــوالـيــد مــديــنــة الــســنــبالوين طــالب بــكــلــيـة اآلداب
بقـسم الـلغـة الـعربـيـة عاشق لـلمـسـرح منـذ صـغره بـداية
ـنـاهج (الـتـربـيـة والـتعـلـيم) مـرورا بـالـثـقـافة من مـسرح ا
ـسـرح حــاول أحـمـد اجلــمـاهــيـريـة واجلــامـعـة ونــوادى ا
ـسـرحـية عـهـد الـعـالـى لـلـفـنـون ا الـدسـوقـى االلـتـحـاق بـا
قـسـم الـتــمـثــيل واإلخـراج ولــكن الــشـروط الــتى وضـعــهـا
ــــاضى حــــالت دون دخــــوله غــــيـــر أن ــــعــــهـــد الــــعــــام ا ا
ة  كانوا هناك فعمل كمخرج اإلصرار والتحدى والعز
مـسـاعد وإدارة مـسـرحـية ومـخـرجاً مـنـفذاً وأخـرج أكـثر
من عـمـل مـســرحى مــنـهـم "لـيــلـة فــانــتـازيــا" و"غــرفـة بال
ــنـــصــورة ـــســرح بـــقــصـــر ثـــقــافـــة ا نـــوافــذ" فى نـــوادى ا
نصورة .. و"كالكـيت عاشر مرة" بكـلية اآلداب جامـعة ا
حصد الـعديد من شـهادات التقـدير إضافـة إلى العديد
من اجلـوائـز فى الـتـمـثـيل واإلخراج مـنـهـا جـائـزة أحسن
ـثل عن دور سعـد الضـايع فى عـرض (صور مـقلـوبة)
واشــتـــرك فى عــدد من الــعــروض الــتى حــصــدت بــعض
اجلـوائـز مــثل عـرض "الــبـيت الــذى شـيـده ســويـفت" من
ـركـز األول عـلى إخـراج الــسـعـيـد مـنـسى وحــصل عـلى ا
ـهرجـان القومى نصـورة وشارك فى ا مـستوى جـامعـة ا
غـربيـة. عمل مـلكـة ا لـلمـسـرح وقام بـتمـثيل مـصر فـى ا
الــــدســـوقى مــــخـــرجـــا مــــنـــفـــذا فـى عـــرض "الـــبــــطل فى
ركز احلظيـرة" الذى حصـد العديد من اجلـوائز منـها ا
ـــنـــصــورة وكـــذلك عـــلى مـــســـتــوى األول عـــلى جـــامـــعــة ا
ـثل جــامــعـات الــدلــتــا واإلســكـنــدريــة وجــائــزة أحـسـن 
ثلة وجائزة جلنة التحكيم اخلاصة عن وثانى أحسن 

األداء اجلماعى.
أحــمـد الــدســوقى حـائــر هــذه األيـام فــأمــامه أكــثـر من
ـــهــرجــان الــطالبى فــرصـــة إخــراج فى كــلــيــة اآلداب وا
يـة مصـر إضافـة إلى أنه يقـوم حاليـاً بالـتجـهيز وأكاد
لــعـــرض اســتــعــراضى حــركـى ســيــقــدم من خالل نــوادى

سرح. ا

تقام فعالياتها على مسرح مجلة الرواد

مانشيتات الطوخى..
فى سموحة

محمود الطوخى

سـرحـيـة يوم 14 > على خـشـبـة مسـرح الـسـاقيـة تـقـدم فرقـة "كـيـو" ا
ــسـرحـى "عـالم كــورة كــورة" تـألــيف جــمـال مــارس احلــالى الـعــرض ا
ــــقــــصــــود إخــــراج أحــــمـــد عــــبــــد ا

سيف.
ـسـرحــيـة بــطـولــة عـبـد الــرحـمن  ا
يـــد آدم عــــتـــمـــان مــــحـــمـــد الـــســــعـــ
يــلـيــا صالح مــحــمـود فــخـرى كــامــ
يــــد سالمــــة عــــمــــرو مــــحــــمـــــد ســــ
فــتـــحى يـــاســمـــ حــسـن مــحـــمــد
ناصـر مصـطفى نـبيل نـدى نبيل
يــقـى وأحلــان أحـــمـــد رســتم مـــوســـ
إضـــاءة أبــوبـــكــر الــشـــريف ديــكــور
مــــحــــمــــود فــــؤاد اســــتــــعــــراضـــات

محمد حفظى.
يـتـنـاول العـرض تـأثـيـر كـرة الـقدم
عــلى عـقـول اجلـمــاهـيـر والـهـوس

اجلماهيرى باللعبة الشعبية األولى
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هوس الكرة.. 
عـلـى السـاقـية

محمد حفظى

ــنيا شهــد» فــى نــوادى ا « ا
يــــقــــدم اخملــــرج رائــــد الــــشــــيخ مــــســــرحــــيــــة
سرح "مشهد" تـأليف مر عاطف لـنادى ا
ــســرحــيــة حــوار بــ ــنــيـــا هــذا الــعــام ا بــا
ــوت من خـالل حــوار بــ حــفــار احلــيــاة وا
قـبــور وصـانع لــلـفــخــار  لـلــوصـول إلى أصل
ــوت? فــاحلــفـار يــدفن الــوجــود احلــيــاة أم ا
وتى ويصبـحون ترابًا هذا التراب يأخذه ا
صـانع الـفـخـار لــيـشـكل مـنه أوانى ظـانـاً أنه
بذلك يعيد احلياة للتراب فى شكل آخر له
مـتـطــلـبــاته وحـيــاته اخلـاصــة ويـظل احلـوار
فـتوحـة التى ـسرحـيـة ا هكـذا حـتى نهـاية ا
تـترك احلل واإلجـابـة للـمـشاهـد. مـسرحـية
مشهد" تـمثيل رضـا طلبة  – لـيلى قطب –
هـادى هارون  – محـمـد عزمى  – مـحمود

مسعود.

دفتر أحوال.. ورشة
مسرحية فى فارسكور

د. عالء قوقة

سـرحية  حتت عـنون " دفـتر أحوال " بـدأت فرقـة فارسكـور ا
ــســـرحــيـــة حتت إشـــراف الــكـــاتب واخملــرج نـــاصــر ورشـــتــهـــا ا
الـعــزبى مـحـاولـة مـنه فـى إعـادة إحـيـاء الـفـرقـة وتــشـكـيـلـهـا من
جــديــد.  يــشــارك فى الــورشــة من أعــضــاء فــرقــة فــارســكـور:
طـاهـر أبـو حـطب الـســيـد فـاروق مـحـمـد الـشـيـطـورى طـارق
الــفـار أحـمــد يـونس مــوسـيــقى وأحلـان تــوفـيـق فـودة  إعـداد

مثل د. عالء قوقة.  وتدريب ا
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ــا يــضـــفى عــلى الــعــامـــيــة فى بـــعض األحــيـــان 
العمل نكهة متميزة حتافظ على روح شكسبير.
واعـتـبــر عـبـد الـله الـعـامــرى مـديـر إدارة الـثـقـافـة
والـفنون أن العـرض إضافة مـتميزة
ـا لـلـهـيـئـة ولـلــجـمـهـور اإلمـاراتـيـ 
يــتـمــتع به مـن حـبــكــة درامـيــة غــايـة
فـى الـــدقـــة بـــاإلضـــافـــة إلى طـــاقم
الـــعـــمل الــذى يـــضم عـــددًا من أهم
ــــــمـــــثـــــلـــــ فـى الـــــوطـن الـــــعـــــربى ا
وأضــاف الـعــامــرى: تــسـعـى الـهــيــئـة
لـــطـــرح اإلبـــداع واالبــتـــكـــار والــقـــيم
الــتـــعـــلــيـــمـــيــة ودعـــوة لـــلــحـــوار بــ
مـخــتـلـف الـثــقـافــات من خالل مـزج
ــوروث الــعــربى. مــســرح األوربى بــا
سليمان البسام تأسس فى الكويت
عــــام 2002 واســـــتــــطــــاع فـى فــــتــــرة
قـصــيــرة إثـبــات وجـوده كــأحـد أهم
ـــنـــطــقـــة مـــنـــهــا ـــســـرح الـــنـــوعى فى ا مـــنــتـــجى ا
ـقـايـضـة" عام  2003 و "ذوبـان اجلـلـيد" 2003 "ا
و"مــؤتــمــر هـامــلت" 2004 و "كــلــيــلــة ودمــنــة مــرآة
ــلــوك" 2006 وحــاز عــلى الــعـــديــد من اجلــوائــز ا

ية والعربية. العا
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سبق هو اإلعالء لـيس من شأن ما هو شفاهى أو أدبى > عـلينا أن ننـتبه إلى أن احلكم ا
ؤلف كن مقارنـتها  كـما فى ما هـو مكتوب ألنه فى الـسينمـا هناك توجـد شخصيـة 

العمل الدرامى إنه السيناريست.
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شاركتها فى تصوير عمل فنى خارج مصر. دة شهر  > الفنانة فلك نور انضمت لفريق عمل "يا دنيا يا حرامى" بدال من انتصار التى اعتذرت عن عدم العمل 

4

 أشرف الديب

«تيامو» جديد مخرجة «شوكوال»

 مثلت «غادة
الكاميليا»
خصيصاً

ألعضاء األسرة
الكة ا

ـصطـلـحات أخـرى اإلنتـاج واالستـهالك يكـونان مـكن طرح الـقضـية  > مـن ا
فـى الـتـمـثـيل - إضـافـة إلى أنـهـمـا مـتـزامـنـان - ال يـنـفـصالن. فـالـعـرض لـيس

ازج خالل عملية اإلخراج. استهالكاً فقط بل أيضا 

سرحي جريدة كل ا
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> اخملرج يس الضوى يجرى حاليا بروفات مسرحية "اللى بنى مصر" للكاتب الراحل د. محسن مصيلحى بفرقة الفيوم القومية.

محمد محمود عبد الرازق

فاطمة رشدى تتبرع لضحايا االجتياح فى العراق
 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير
نـكوبى فـيضـان دجلة. وال بإيـراد هذه احلـفلـة 
تـــسـل عـــمـــا اســــتـــقــــبـــلـت به هـــذه الــــلـــفــــتـــة من
اجلـــمـــهـــور ومن هـــيــئـــات الـــعـــراق الــرســـمـــيــة
وطبقاته الـشعبية. حتـى أنهم كانوا يدعون إلى
ست حـــفالت فى الـــيــوم الـــواحــد ومـن بــيـــنــهــا

حفلة أقامتها السفارة البريطانية ذاتها.
ـصـريـة هـذه احلـفالت واخـتـتـمـت الـقـنـصـلـيــة ا
بـإقـامـة حـفـلـة ردت فـيـهـا بـالـنـيـابـة عن الـفـرقـة

على جميع اجلهات التى كرمتهم.
وطــالت إقــامـتــهم نــحــو شـهــر زاروا فــيه مــعـالم
العراق الشهيرة كقصر زبيدة وجامع الكاظمية
"وغـادرنـاه بعـد أن اطـمأنت نـفـوسنـا إلى الـنبت
الــــــفـــــنـى الـــــذى غـــــرســــــنـــــاه فـى أرض الـــــعـــــراق

الشقيقة".
لكة  –قبل الرحيل  –ساعة من وأهدت إلـيها ا
ــلك فـأهــدى إلـيــهـا وإلى زمـالئـهـا ــاس أمـا ا ا

هدايا نفيسة.
ولم يــكن اســتــقــبــالـهـم فى دمــشق أقل حــمــاسـا
وتــرحــيــبــا مـن بــيــروت وبــغــداد. وعــرجــوا عــلى
ـــدن ـــســـجــــد األقـــصى وبــــعض ا فـــلــــســـطــــ ا

التاريخية: بيت حلم والناصرة وغيرها.
وسـم الرائع فى اخلامس والعشرين من وبدأ ا

نوفمبر 1929.
ورحلت الفرقـة فى الصيف إلى لـبنان. ومثلت:
"مصرع كـليوبـاترا" التى كـان يطلـبها الـلبنـانيون
كــــــثــــــيــــــرا. ثـم غــــــادرت لــــــبــــــنـــــــان إلى الــــــعــــــراق

بالسيارات.
ــــرة. وقــــبل وكــــانـت الــــرحــــلــــة مـــريــــحــــة هــــذه ا
الـوصـول إلى بـغداد بـنـحـو خمـسـة كـيلـومـترات
كـانت جـمـاهـير غـفـيـرة فى انـتظـارهم فـدخـلوا
ـدينة فى مـظاهرة شعـبية. وبـدأوا عملهم فى ا
مسرح سينـما رويال برواية: "مصرع كليوباترا"
الـتى لـقيت من االسـتـحسـان أضـعاف مـا لـقيت
ــهـا أسـبـوعـا كـامال. فى لـبـنــان واسـتـمـر تـقـد
ـرة الـسـابــقـة فى حـفالت الـتـكـر وغـرقـوا كـا

ا الـتى ال تـقـتـصـر عـلى الـطـعـام والـشـراب وإ
هى مهـرجانـات للشـعر واخلـطابة: "وال يـسعنى
سرحى إال االعتزاز بأنـنى كنت الرائدة لـلفن ا
بــالـــعـــراق والــداعـــيـــة إلــيـه وأن رحــلـــتى األولى
ـــســـرح الـــعــــراقى األول "حـــقى أثـــمــــرت رائـــد ا
الـــــســــبــــكـى" إذ جــــاء إلـى الــــقـــــاهــــرة والـــــتــــحق
بفـرقتى وتـدرب على يـد عزيـز عيـد ثم سافر
إلى أوربــــا فــــأكــــمل دراســــته وعــــاد إلى وطــــنه

سرح فيه". ليقيم دعائم ا
وبــعـــد بـــغــداد ســـافــرت الـــفـــرقــة إلـى الــبـــصــرة
بــقـــطــار أشـــبه بـــقــطـــار الـــدلــتـــا فى مـــصــر. ثم
تــركــوهــا إلى كــركــوك مــارين بــبــغــداد وأهــلــهـا
يـتــحــدثـون بــالـتــركــيـة وقــلــيل مـنــهم من يــعـرف
الــعـــربــيـــة. ثم رحــلـــوا بــالـــســيـــارات إلى حــمص
مارين بـدمشق. ومن حمص إلى الالذقية. وما
إن كــاد الـــســـتــار يـــســدل حـــتى قـــال اســـتــيـــفــان

روستى لعزيز عيد:
إن هـنا طائـفته من أهل الالذقـية يديـنون بدين
ـــرأة وأن أفـــرادا مـــنـــهم عـــجـــيب هـــو عـــبـــادة ا
مــبــثـوثــون فى الــصــالــة وقــد بـيــتــوا الــنــيــة عـلى

خطف فاطمة ليجروا عبادتها.
واتـفق استـيـفـان وعـزيز عـلى أن تـوضع فـاطـمة
فـى حـــقـــيــــبـــة كـــبــــيـــرة فـــكــــادت أن تـــمـــوت من
االخـــتـــنـــاق وأن تــــتـــهـــشم أضـــلــــعـــهـــا من كـــثـــرة

طبات. ا

افـتتـحت فرقـة فـاطمـة رشدى مـوسمـها الـثالث
فى الـرابـع من أكـتــوبـر  1928وبــحـلــول الــصـيف
رأت القـيام برحـلة فى األقـطار العـربية ومـنها
الـعـراق التى لـم تزرهـا فـرقة مـصـريـة من قبل
وتـكتمت اخلبـر حتى ال تسـبقها فـرقة رمسيس
التى كانت تتـتبع حتركاتها. ونشرت إعالنا فى
جـريـدة "األهـرام" يـوم  25أبـريل  1929عن هـذه
الــرحــلـة دون أن تــعــ بــلــداً بـذاتـه. وذكـرت أن
االفـتـتـاح يـوم األربـعـاء الـثـامن من مـايـو بـرواية:

"السلطان عبد احلميد".
واســـتــقـــبـــلــهـــا فى مـــيــنـــاء بـــيــروت الـــعـــديــد من
الـلـنـشـات مـطـلـقـة صـفـاراتـهـا. وعـلى الـشـاطىء
ــواطـنــ يـحـمــلـون بـاقــات الـزهـور ألـوف من ا
هـاتــفـ بـاسم فـاطـمـة رشــدى وفـرقـتـهـا والـفن

صرى. ا
وفى أثـنـاء إقـامـتـهم الـقـصـيـرة بـبـيروت غـرقت
الـفرقة فى سـيل من حفالت التـكر "وسمـعنا
فيها من خطب الـترحيب وقصائد التقدير ما
أعـجــز عن وصــفه" كـمــا تـقــول فــاطـمــة رشـدى

سرح والسينما". فى كتابها "كفاحى فى ا
ومـن بـــــيـــــروت اجتـــــهـــــوا إلـى الـــــعـــــراق. وكـــــانت
. ـسـافـة بـيـنــهـمـا فى يـومـ الـسـيـارات تـقـطـع ا
وبعد انقـضاء الليل أدركوا أنهم ضلوا الطريق
وظـــلــــوا بال مـــاء وال زاد نــــحـــو ثــــمـــانـى عـــشـــرة
ساعة. ووصلوا إلى بغداد فى الرابعة صباحا.
وبــعـــد بــضع ســاعـــات وكــانت فـــاطــمــة رشــدى
مــســتـغــرقــة فى الــنــوم اسـتــيــقــظت عــلى طـرق
مــتـكــرر وإذا بــخـادمــتــهـا تــقــول لـهــا إن قــنـصل
مــصـر جـاء لــيـخـبــرهـا أن جاللــة مـلـكــة الـعـراق
لكى بعد تدعوها إلى حـفلة شاى فى القصر ا

ساعات قليلة.
ـوعد احملـدد دخلت إلـى بهـو طوله يـزيد وفى ا
عـلى ثالثـ مـترا وقـد اصـطـفت عـلى جـانـبيه
ـفـوض عقـيالت الـوزراء والسـفـراء والوزراء ا
والـقـنـاصل وكرائم الـعـقـيالت حـتى انـتهت إلى
لـكـة فى صـدر الـبـهـو فـاسـتـقبـلـتـهـا بـابـتـسـامة ا
جـــمـــيــــلـــة. فـــتـــقــــدمت مـــنـــهــــا فـــاطـــمـــة رشـــدى
ـلكـة بـسالمة الـوصول وصافـحـتهـا. وهنـأتـها ا
وأعـربت عن سـرورهـا بـهـذا الـلـقـاء الذى كـانت
ـــلـــكــة فى تـــتـــوق إلــيـه من أمــد طـــويل "وزادت ا
لطـفـها فـاقتـرحت أن تـقيم ابـنتى فـى ضيـافتـها

ورعايتها طول مدة إقامتنا".
ــــلك فــــيـــصل األول وفى الـــيــــوم الـــتــــالى دعـــا ا
فـاطـمـة رشـدى وابـنـتـهـا وعـزيـز عـيـد إلى حـفل
شــاى. وفى مـســاء الــيـوم نــفـسه مــثــلت الـفــرقـة
عـلى مسرح أقـيم خصيصـا فى حديقـة القصر
روايـــة: "غــادة الـــكــامـــيــلـــيــا". ولم يـــشــهـــدهــا إال
ــالـــكــة والــوزراء والـــســفــراء. أعــضـــاء األســرة ا
ـلك ومـدعويه وبـعد انـتـهـاء الـتـمثـيل فـوجـئـوا بـا
ـسـرح ويـقـدمـون يـفــدون إلـيـهم فى غـرفـتــهم بـا

لهم التهنئة.
وعــنــدمــا بــدأوا أولى لــيــالــيــهم إذا بــاجلــمــهـور
ـــســرح يـــزحف عـــلـــيه زحـــفـــا مـــحـــطـــمـــا بـــاب ا
ومـدخـله. وبلغ إيـراد احلـفلـة مـبلـغـا لم يكن فى
احلـــســبـــان. وبــ فـــصـــول الــروايـــة  وكــانت  -
ـسـرح الـســلـطــان عـبــد احلـمــيـد  –صـعــد إلى ا
شـاعـر الـعراق جـمـيل صـدقى الـزهـاوى وألقى
قــصــيـدة حــيــا فــاطـمــة رشــدى بـهــا. وفى أثــنـاء
إنـــشـــاده قــال لـــهـــا عــزيـــز عـــيــد مـــتـــأثــرًا بـــهــذه

احلفاوة:
يجب أن تـقابـلى هذا االسـتقـبال العـظيم بـعمل

إنسانى.
كـان فــيـضـان دجــلـة قـد أهــلك الـبالد فــاقـتـرح
عـــلــــيـــهـــا أن تـــتــــبـــرع بـــإيـــراد الـــيــــوم لـــضـــحـــايـــا
الـــفــــيـــضــــان فـــمــــا أن انـــتـــهـى الـــزهــــاوى حـــتى
أسـرعت وقـبـلـته شـاكـرة. وأعلـنت تـبـرع الـفـرقة

البيت الفنى 
سرحية والتقاليد ا

عـقـد الدكـتـور أشرف زكى رئـيس الـبيـت الفـنى لـلمـسرح
ـاضى أعــلن فـيه عن مــؤتـمــرًا صـحــفـيًــا فى األسـبــوع ا
سرحى احلالى الذى بدأ خـطة مسرح الدولة للـموسم ا
تبع فى اضى حتى أكتوبر القادم كما هو ا مـن أكتوبر ا
ؤتـمـر تـأخر ـعـروفـة ورغم أن هـذا ا ـسـرحـية ا ـواسم ا ا
ـوسم ـفـتـرض أن يـكـون فى بـدايـة ا كـثـيـرًا عـن موعـده ا
ـسرحى إال أنه يـعتـبر بـادرة طيـبة الستـعادة الـتقـاليد ا
ـسـرحـيـة الـتى افـتـقـدنـاهـا لـفـتـرة طـويـلـة من الـزمان ا
خـصوصـا فيمـا يخص اخلطـط العشـوائية واالرجتـالية
الـتى عانينا منـها كثيرا. ولنتـذكر أن مسارح الدولة منذ
فـترة الستينيات قد اعتادت أن تعلن خطتها احملددة فى
بــدايـة كل مـوسم مـسـرحى وكـان كل مـسـرح من مـسـارح
الــدولــة يـفــتـخــر بـأنه يــقـدم مــوسـمــا مـســرحـيــا كـامال
عدل مسرحية سـرحية  ويـعرض عددا من النصوص ا
كـل شـهـر إلى جـانب أن اخلـطـة تـتـضـمن جـمـيع أجـيـال
ـسرح من أعمال جيل الرواد وجيـل الستينيات واجليل ا
اجلــديــد كـمــا أن كل مـســرح يـلــتــزم بـهــويـته وفــلـســفـة
ـسـرح الـقـومـى الـذى تـقدم نـصـوصـه فـقـد كـان هـناك ا
ـى الذى تـقدم سـرح الـعا عـلـيه عـروض كبـار الـكتـاب وا
ـئـة كرسى ـية ومـسـرح الطـلـيـعة وا عـلـيه الـعروض الـعـا
ـسـرح الـكـومـيـدى الـذى يـقـدم الـعـروض الـتـجـريـبـيـة وا
الـذى يقدم الكوميـديا النظيفـة ومسرح العرائس الذى
يـقدم عروضـه ألطفالنـا وتالميـذ مدارسنا وهـكذا كانت
واضــحــة من خالل األسـلــوب الــعـلــمى فى الــتـخــطـيط
واإلعــداد وهـذا مـا نـتــمـنى أن تـعـود إلــيه األمـور ولـقـد
ســــئـل الـــدكــــتــــور أشــــرف زكى ســــؤاال من جــــانـب أحـــد
ؤتـمر عـن معـيار العـروض التـى تقدم الـصحـفيـ فى ا
ـسـرح الـقـومى فـأجاب بـأنه الـعـمل اجلـيـد وهذه عـلى ا
إجــابــة دبـلــومــاسـيــة ولــكـنــهــا ال تـعــبــر عن احلــقـيــقـة
ــسـرح فــاإلجــابـة الــصــحـيــحــة هى إن مـعــيــار عـروض ا
الـقـومى هى الـعروض الـتى تقـدم نـصوص كـبـار الكـتاب
ى كـمـا هو ـستـوى الـعا ـستـوى احملـلى أو ا سـواء عـلى ا
ــسـارح الــقــومــيـة فى الــعــالم أجــمع أمـا مــعــروف فى ا
تــقـد نص لـكــاتب جـديـد أو مــبـتـد بــحـجـة أنه نص
جـيـد فـهـو أمـر له عـواقـبه الـسـلـبـيـة أوالً ألنه قـد يقـتل
طـــمــوح هــذا الــكــاتب اجلــديــد ألن يـــجــود فى كــتــابــته
الـقادمة بل يقتل طموحه فى الصعود ألنه ليس أمامه
ــسـرح الــقـومـى وثـانــيًـا قــد يـجــعـله مــا هــو أعـلى من ا
يــصـاب بــالـغـروب وهى حــالـة مـرضــيـة مـدمــرة وهـنـاك
أمـثـلـة لـعـدد من الـكـتـاب واخملـرجـ الـذين وصـلوا إلى
الـقـمة بـعمل واحـد وانـتهـوا بعـد ذلك إلى ال شىء ولذا
سـتوى األعلى ـسرح الـقومى هـو ا فـإنه يجب أن يـكون ا
ـثـابـة احملـطة األخـيـرة واجلـائـزة الـكـبرى الـذى يـكـون 
سرح واخملـرج أما القول بـأن هناك نصوصا لـكتاب ا
ضـعـيـفة لـبـعض الكـتـاب الـكبـار فـهو أمـر ال يـصح قوله
ألن الـكاتب الكـبير له قدرة ويـتحمل مـسئوليـة ما يكتب
واحلـكم فـى النـهـايـة لـلـحـركة الـنـقـديـة ورمـوزهـا وليس
ـسئولـ عن إدارة مسـرح الدولة ولـعلنـا نذكر ما آلراء ا
ى شـهد مـثل أنـطون تـشـيكـوف حـينـما حـدث لـكاتب عـا
أخــرج له سـتـانـسالفـسـكى وهـو مـخـرج كـبـيـر مـسـرحـيـة
"الــشـقـيـقـات الـثالث" وسـقـط الـعـرض سـقـوطـا مـدويـا
نع أن قدم نـفس النص فيمـا بعد برؤية ولـكن هذا لم 

أخرى وجنح جناحًا كبيرًا.

 استقبلت
بحفاوة كبيرة
فى دمشق
 وبيروت
وفلسط

فاطمة رشدى

تـبــدأ مـســاء الــيـوم االثــنـ عــروض مـســرحــيـة "تــيـامــو" لــلـمــخـرجــة رغـدة
سرحى اجلديد.  وسم ا شعرانى ضمن ا

وتــقـول رغـدة: فــكـرة الــعـرض مـأخــوذة عن مـسـرحــيـتــ لـشـكــسـبـيــر هـمـا
(هامـلت - وروميـو وجولـييت) والـنص احلالى من تـأليـفى وهو عـبارة عن
توليـفة جـديدة وعالقـات مركـبة بـشكل أحـدث حتكى هـذه العالقات عن
احلب والـقـدر بقـالـب كالسـيـكى وكومـيـدى وباألصل عـنـوان العـرض هو

ما يعنى (بحبك) باإليطالى. 
الـعــرض تــمـثــيل: لـورا أبــو أسـعــد - نــسـرين احلــكـيم  – عالء الــزعـبى -
جــابـر جــوخــدار - كــامل جنــمـة  – شــادى الــصــفـدى  – ولــيــد عــبـود –
ـعـهد شادى مـقرش  – الـفـرزدق ديوب . تـخـرجت رغـدة الشـعـرانى فى ا
ــسـرحـيــة  وقـد جـسـدت أدواراً تــلـفـزيــونـيـة ومــسـرحـيـة الــعـالى لـلــفـنـون ا
سرحية واجتهت ـعهد العالى للفـنون ا عديـدة  وقد عملت كمدرسة فى ا
ـسـرحـي  وقـد القى عـرضـهـا (شـوكوال) منـذ فـتـرة لـلـتألـيف واإلخـراج ا
ـتـبـايـنـة. كمـا حـصل إقـبـاالً جـمـاهـيـريـاً وأثـار مـجـمـوعـة كـبـيـرة من اآلراء ا
عــلى جــائــزة من مــهــرجــان الــقــاهــرة الـدولـى لــلـمــســرح الــتــجــريــبى الــعـام

اضى. ا
 رغدة  شعرانى

خارج التغطية ..رؤية عراقية حلرائق ماكس فريش 
ــســرحى كــاظم الــنــصــار يــســتــعــد لــعــرض اخملــرج ا
ـسـرحى اجلـديــد (خـارج الـتـغـطـيـة) بـعـد أن عـمـله ا
استـكمل تـدريبـاته النـهائـية عـليه لـيشـكل حلـقة من
ـهمـوم بـتـوثـيق احلـياة ـسـرحى ا حـلقـات مـشـروعه ا
بعد احلرب فى وطنه الـعراق   ويهدى كاظم عمله
اجلــــديـــد إلـى روح الـــفــــنـــان الــــراحل عــــبــــد اخلـــالق
اخملـتـار (الـذى عـلـمـنا الـصـبـر عـلى األلم) عـلـى حد

تعبيره.
يـة عن مـســرحـيـة (مـشـعـلـو الـعـمل مــعـاجلـة درامـ
ـاكس فـريش الـنـص لـكـر شـغـيـدل احلــرائق) 

ية للتمثـيل التابعة لدائرة وتقـدمه الفرقة القومـ
ــثل فـيــهــا مـازن مــحــمـد ـســرح و يــنــمــا وا الــسـ
مـصطفى وحسـ سلمان وإيـاد الطائى وصادق
عــبــاس وشــهـرزاد شــاكــر الـعــمل و يــقــدم كـاظم
من خـالله  رؤيــــة أو تـــــصــــورا بــــقـــــراءة جــــديــــدة
يــــاسى واألمــــنى فـى الـــعــــراق وكل لـــلــــواقـع الـــســــ
لــــــدان الـــــــتى تـــــــعــــــانـى من شـــــــبح الـــــــعــــــنف الـــــــبــــــ
ية تـمـثل مـسـرحـية عبـر فـرقـة مـسـرحـ واإلرهـاب
يع اسـتـكـمـال مـشــروعـهـا بـسـبب هـذه وال تـسـتـطــ

الوقائع.

غربى فى كوميديا دى الرتى مشوقة جحا ا

غربى  حجار ا

ـدينـة سال اجلديدة بقـاعة دار الثـقافة 
سـرح الـطفل قدمت فـرقـة مامـا سـعيـدة 
من تـطـوان عـرضـهـا اجلـديـد (جـحـا يـبـيع
ــســكـــيــنى الــصـــغــيــر" خــبــرته . تــألــيـف ا
يــكـــر".  ووصــفـــهــا وإخـــراج "مــحـــمــد شـــفـــ
الــنـقـاد بـأنـهـا فـرجـة شــيـقـة بـطـلـهـا جـحـا
وابـــــــــنـه جـــــــــحـــــــــجـــــــــوح وزوجـــــــــتـه زمــــــــردة
وفــضـولــيــات وقــاض و راو ـ كــركـوزة. فى
سـياق درامى كـوميـدى تصـاعدى مـعتـمدا
على ما يـطلق علـيه مسرحـيا (الكـوميديا

دى الرتى).
ــعـــيــفـى ســعـــيــد أمـــيــمــة "جــحـــا" بــطــولـــة ا
شـفـيكـر سـعيـدة الـهرشـال مـحمـد شـفيـكر

واحجيرة وآخرين.

سرحى « 12 لبنانياً غاضباً» سجناء رومية أبطاالً للعرض ا
حتــــول ســــجن رومــــيـــة الــــلــــبـــنــــاني إلـى دار لـــلــــعـــرض
ثلـ وقفوا سـرحي وغدا العـشرات من نـزالئه  ا
سـرح ألداء أدوار متـقنـة في مسـرحية عـلى خشـبة ا
درامية حتكي قـصتهم في  عرض بعنوان" 12 لبـنانيا

غاضبا". 
عــلـى مـــدى عـــام كــامـل حتـــول ســـجن رومـــيـــة -الــذي
يـقـطـنه  4000 سجـ إلى ورشـة عمـل فنـيـة وثقـافـية
وفـكــريـة تــوج بـأداء  45 سـجــيــنــا من لــبـنــان والــعـراق
سرحية كل ومصر وسوريا وبنجالديش تقدم هذه ا
سبت حتى نهاية مارس اجلارى في قاعة بالسجن.
ـسـرحيـة وأخـرجـتـهـا الفـنّـانـة الـلـبنـانـيّـة زيـنة أعـدت ا
دكّــــــاش عن نـص (اثـــــنــــــا عــــــشــــــر رجال غــــــاضــــــبـــــا-

لألميركي ريجينالد روز  .
ـدان ـكن أن يــكـون اجملــرم ا يـرصــد الـعــرض كـيـف 
ضــحـــيّــة في بــعض األحــيـــان مع احــتــمــال بــراءته أو
ة. كما أن اجملـتمع يتحمل ا أوصله للـجر شـفائه 
ـــته.  وتـــقـــول دكـــاش إن جـــزءا من مـــســـؤولــــيـــة جـــر
"الـهــدف هـو إصالح الــسـجــ وكـســر احلـاجـز بــيـنه
وبـــ اجملــتـــمع".  تــدور األحـــداث حــول اجـــتــمــاع 12
مــحـلـفـا هـم الـغـاضـبـون يــتـبـاحـثــون في احلـكم عـلى
فتى مـتهم بـقتل أبـيه بالـسكـ ولم يكن بـينـهم سوى

واحد يعتبر الفتى بريئا. 

تـتطـور الـنقـاشـات والصـراعـات وتتـراوح بـ احلوار
ـنـفـعل أكـثـر األحـيـان وبـ اجلـلـسة الـهـاد حـيـنـا وا
بـرئـون حتى ـتـهِـمون ويـتـزايـد ا واألخـرى يـتـساقط ا
تـتم تـبـرئــة الـفـتى بـاإلجـمـاع. وتـعـلق دكـاش عـلى ذلك
ا جنحوا في العرض بالقول "لو لم يشـعروا بالتوبة 

ونولوجات دون أن كما أنهم وضعوا األغاني وا
يجبرهم أحد على ذلك". 

سرحى مسابقة "بحرينية" فى التأليف ا
أطلـقت وزارة الثـقـافة واإلعالم بـالبـحرين
ـسـرحى. مـسـابــقـة جــديـدة فى الــتـألـيـف ا
ـنـظـمــة أن بـاب الـتـقـدم وأفـادت الـلـجــنـة ا
ــســرحــيــة ســيــظل مــفــتــوحـاً بــالــنــصــوص ا
ـــشــاركـــة حــتى  30 يـــونـــيــو لـــلــراغـــبـــ بــا

قبل.  ا
ويـحق لـكل مـشـتـرك الـتـقـدم بـأكثـر من نص
وال يــجـوز لــلــفــائــز بـاجلــائــزة األولى ســنــتـ
ـسـابـقـة إال بـعد متـتـالـيـتـ بـاالشتـراك فى ا

مرور سنت من تاريخ فوزه للمرة الثانية.

بصحبة مخرج كويتى..
 شكسبير فى زيارة خاصة لإلمارات

تـستضـيف هيئـة أبو ظبـى للثـقافة والـتراث ثالثة
ـسرحـيـة "ريتـشارد الـثـالث" فى مديـنتى عروض 
الـــعـــ فى أبـــو ظـــبـى فى بـــادرة تـــعـــد األولى من

نطقة. نوعها فى ا
تـقام العـروض فى مدينـة الع 20
مــارس احلــالى ومــديـــنــة أبــو ظــبى
يوم 29 و 30 من نفس الـشهر على

خشبة مسرح الظفرة.
ــسـرحــيـة جــاءت بــتـكــلـيف فــكـرة ا
ـــــلـــــكـــــيـــــة رســـــمـى من الـــــفـــــرقـــــة ا
الـشـكـسـبـيـريـة فى بـريـطـانـيـا و
ــهـا ضـمن مـهــرجـان أعـمـال تـقـد
شــكـــســبــيـــر الــكــامـــلــة فى مـــديــنــة
ســــــتـــــراتـــــفــــــورد "مـــــســـــقـط رأسه"
وانـطــلــقت بــعـد ذلـك لـلــعــديـد من
الـــدول مـــنــهـــا الـــيـــونـــان وفـــرنـــســا
والـصـ وهــولـنـدا ومـؤخـرًا عـلى

مركز كيندى الثقافى فى واشنطن.
ـــســرحـــيــة عـــبــارة عن إعـــادة صــيـــاغــة لـــلــنص وا
األصـلى مع ارجتـاالت حرة مـعـد ومخـرج الـعمل
سـليمان البـسام الذى قال: قـمت بتفكيك دالالت
الــعـمل األصــلى وإسـقــاطـهــا عـلـى الـواقع الــعـربى
ــعـاصــر فى قـالب لــغـوى ســلس بــالـفــصـحى مع ا

مهرجان وموقع إلكترونى خلريجى 
غرب  سرحى » با «الفن ا

جنوم الكويت.. يعيدون رسم التاريخ 
فى أوبريت من خمس لوحات 

قدمت وزارة اإلعالم الـكويتـية  بـالتعـاون مع شركة
"افونة" لإلنتاج الـفنى على مسرح الوزارة بحضور
ــســؤولــ واإلعالمــيــ الــوزيــر وعــدد كــبــيــر مـن ا
والـفـنـانـ الـبـارزين من أمـثـال عـبـد احلـسـ عـبـد
ـضف. أوبـريت "فـريج اخلـيـر" الذى الرضـا وبـدر ا
يــضم خــمس لــوحــات تــمــثــيــلــيــة غــنــائــيــة وصــفــهـا
ـراقـبــون بـالـتـكــامل والـتـنــاغم والـتـمـيــز من جـمـيع ا
الـنواحى تمثـيال وغناًء وأزياًء واداءً. عـبر اللوحات
اخلـمس الـتى صـاغـهـا نـًصـا الـشـاعـر الـكـبـيـر عـبد
الــلـطـيف الـبـنـاى وحلـنـهـا مــنـتج الـعـمل الـفـنـان أنـور
عــبـد الـله وأشـرف عـلــيـهـا إخـراًجـا مــسـرحـًيـا عـبـد
الــله عــبــد الــرســول قـدم "فــريج اخلــيــر" من خالل
تـــــســــلــــسـل زمــــنى مـــــدروس بــــتـــــاريخ الــــكـــــويت من
الـتـأسيـس إلى الـطفـرة والـعـمـران. ومـقـدمـا رسـالة
مــفــادهـا أن احلـب الـذى صــنع هــذا الــبــلــد هــو مـا

 سج روميه

ـغـرب ـسـرحـيـة بـا ـعــهـد الـعـالى لـلـفن ا بـرئـاسـة الـفـنـانـة لــطـيـفـة احـرار عـقـد ت جـمـعـيـة خـريـجى ا
اضـى  تقـرر خالله  فتح حـوار مع وزارة الـثقـافة بـهـدف دمج اخلريـج فى اجتـمـاعهـا األسبـوع ا
ؤسـسات الثـقافيـة التابـعة لهـا باإلضافة إلى أنـشطتـها  واالستـعانة بـكفاءتهم فـى مجال تنـشيط ا
فتح حوار مع مؤسسات أخرى تتقـاطع مع وزارة الثقافة فى حاجتها إلى هذه األطر كوزارة التربية
الـوطنـيـة بـاإلضـافة إلى فـتح آفـاق الـتـعامل مع مـؤسـسـات أخـرى حكـومـيـة وشبـه حكـومـيـة فى هذا

اجملال.
كـما تـقـرر خالل االجتـمـاع  إطالق  بوابـة إلـكتـرونيـة تـعرف بـاجلـمعـيـة واخلريـجـ وما قـدموه فى
اجملـاالت الفـنيـة التى يـعمـلون بـها لـتكـون هذه الـبوابـة همـزة وصل وجسـرا إلى مؤسـسات وشـركات
اإلنـتاج الـفنى.  وأخـيرا قـررت اجلمـعيـة إطالق مـهرجـان إبداعـات اخلريج لـيكـون  تظـاهرة ثـقافـية
ـسرح والسـينما سـرحى الثقـافى فى مجاالت ا عـهد العـالى للفن ا وفنـية تبرز إنـتاجات خـريجى ا
ـهــرجـانـات ـوســيـقى كــمـا تــسـلـط الـضــوء عـلى أقــوى اإلنـتــاجـات الــتى تـوجت فـى ا والــتـلــفـزيــون وا
لتقـيات الدولـية. مع تكـر مجموعـة من الشخـصيات من جـيل الرواد الذين سـاهموا من قريب وا

. أو بعيد فى تكوين هذا اجليل من الفنان

 سليمان البسام

ــر به من ظــروف ــواجــهــة مـــا  يــحــتــاجه حـــالــًيــا 
ومـصــاعـب. األداء الـتــمــثــيــلى كــان لــلــمــخــضــرمـ
إبـراهـيم الـصالل وجـاسم الـنـبـهـان ومـحـمـد حـسن
ــنـــيع ومـــجــمـــوعـــة األطــفـــال والــشـــبــان ومـــحــمـــد ا
ـشـاهـد الـتـمـثـيـلـيـة واحلـركـية الـتى ـشاركـ فى ا ا
تـخـلـلت لـوحـات األوبـريـت وأزيـاء مـتـمـيـزة ومـبـهـرة
ـان جنم لـلـفـتـيـات الـصـغار أبـدعـتـهـا اإلعالمـيـة إ
إضـافة إلى األداء الـغـنائى لـلـمطـربـ عبـد الـكر
عــبـــد الـــقـــادر وحـــســـ جـــاسم وطـــارق ســـلـــيـــمــان
وفطـومة وسـليـمان الـعمـارى والصـوت الشـاب زايد
الــزايـد. واخـتــتم األوبـريت لــوحـاته بــأغـنـيــة وطـنـيـة
حـمــلت اسم "ويـاهــا ويـاهـا" أداهـا جــمـيع الــفـنـانـ
ــشــاركــ فـى األوبــريت وبــحــضـــور كل اجملــامــيع ا

شاركة فى العمل. الشبابية والفنية ا

شادى أبو شادى

 على رزق
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محمد صبحى
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ــوت) فـإن الـكــتـابـة تــضع أعـمـالــهـا فى مـادة > لــتـجـاوز احلــيـاة (مـا 
جـامدة تـشكل أشـكالهـا فى مادة فـاقدة لـلحيـاة: تشـكل أشياء. واألداء
يـــحــمــلــهــا (تــعــيش وتــمــوت) فـى األشــخــاص الــذين يــنــتــجــونــهــا -

يستهلكونها. 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

سرحية. > اخملرج محمد لطفى يقوم حاليا باإلعداد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة قصر ثقافة الزقازيق ا

9 من مارس2009 العدد 87

✂✂

رفض ســرحــان بـــشــارة ســرحـــان مــا قــالـه الــزعــيم عـن فــرج الــله
احللـو فى ستيريو  "71كما كتب "يـسرى اجلندى" مـسرحية "ماذا

نتظر". سيح ا حدث لليهودى التائه مع ا
د. يــسـرى خــمــيس كــتب مــســرحــيــته "فــضـيــحــة أبــو غــريب" بــعـد
مــتـابـعــة مـخــلـصــة ألكـثـر مـن عـامـ ( (2006 : 2004لــبـاب (أزمـة
ـباشـرة على ـواجهـات ا الـسجـون العـراقية) عـلى موقع  B.B.Cوا
قــنــاة اجلـــزيــرة مع قــائـــد الــســجن اجلـــنــرال (كــاربــنـــســكى) وكــذا
ــعــتـــقــلــ ــواجــهـــة مع الــســـيــد عــبـــد اجلــبــار الـــعــزاوى أشــهـــر ا ا
الـــعــراقـــيـــ فى ســـجن أبـــو غـــريب والـــذى حتــولـت صــورتـه وهــو
ــســـيح لــتـــلــقى مــغـــطى الــرأس بـــكــيـس أســود فــاحتًـــا ذراعــيه كـــا
الـصدمـات الكـهربـائيـة إلى رمز لـلـفضـيحـة التـاريخـية  –أنقل من
ـقدمة  –وألنـها مـسـرحيـة تسـجـيلـيـة كان ال بـد أن تـعتـمد  –إلى ا
سـتمرة  –عـلى التقـرير الرسـمى للتـحقيق تابـعة احلـية ا جـانب ا
الذى قـام به مـاجور جـنـرال (أنـطونـيـو تاجـوبـا) لـتقـصى احلـقائق

فى أحداث سجن أبو غريب ببغداد .2004
تـوسط وعبر أحد النـص يقع فى حوالى  70صفحة من الـقطع ا
كلف عشـر مشهدًا تسجـيليًا لوقائـع قيام السيد تـاجوبا احملقق ا
بـــالـــتـــقـــصـى بـــاســـتـــجـــواب الـــعـــديـــد من قـــادة الـــســـجن "جـــانـــيس
كـــاربــنـــســكى" مـــديــرة الـــســجـن. ومــنـــدوب شــركــة  K.B.R لـــبــنــاء
السـجون "تومـاس رويج" رئيس القسم الـقانونى "مـايكل سميث"

مدرب الكالب واخملبرة الشهيرة "ليندى إجنالند".
ـعــتـقــلــ أهـمــهم: عــبـد اجلــبـار الــعـزاوى بــاإلضـافــة إلى بــعض ا
ترجم موفق عباس. ضياء الشويرى حيدر صابر عادل نخلة ا
كل هـذه االسـتــجـوابـات رصـدهـا د. يــسـرى خـمـيس مــسـتـنـدًا إلى
تـقرير (تـاجوبـا) ومعهـا ما جاء عـلى لسـان وزير الدفـاع األمريكى
وقـــتــهــا: "رامــســفـــيــلــد" ورئــيس الـ " "C.I.Aفى الــعـــراق كــولــونــيل
جـــوردون واجلــنــرال "ريــكـــاردو ســانــشــيـــز" من الــقــيـــادات الــعــلــيــا
ــا جـاء عـلى لــسـان جـورج دبــلـيـو بـاجلــيش األمـريـكـى. مـخـتــتـمًـا 

بوش: الرئيس األمريكى. 
سـرحيـة تتـضمن وجـهة نـظر مواطن يقـول د. حسن عـطيـة "... ا
عــربى مــتـوهـج الـعــقل والــوجـدان مــعًـا يــدرك أن تــوثـيق مــا حـدث
ليس غاية فى ذاته بقـدر ما هو فعل مؤثر فى الواقع يتوهج ح
يسـطر علـى ورق منشـور ب الـناس ويشـتغل حـينمـا تقـدمه فرقة
ـسـرح لـيس (حـالـة) تـخـديــر لـلـوعى ولـيس (تـسـلـيـة) واعـيــة بـأن ا
ـا هو قـوة جتتاح للـعقل اخلـامد ولـيس (جتريـبيـا) فى الشـكل وإ

نال". الواقع كى تثبت أن التغيير ليس بعيد ا
سـرحية تركـز بشكل رئيسى عـلى إبراز أخطر االنـتهكات التى وا
ارتــكــبــهــا اجلــيش األمـــريــكى فى الــعــراق ودافـع عــنــهــا قــادته فى
التقرير (تـاجوبا) والذى خلص إلى "أن احملـتجزين فى سجن أبو
ـــارســـات جـــنـــســـيــة غـــريب فى بـــغـــداد أُجـــبـــروا عـــلى ارتـــكـــاب 
وتعرضوا للتهـديد بالتعذيب ولالغتصـاب أو مهاجمتهم بالكالب
و إخـفـاؤهم عن الـزيارات الـتى يـقوم بـهـا الـصلـيب األحـمر فى

خرق للقانون الدولى".
وأخـيــرًا فـإن مـسـرحـيــة د. يـسـرى خـمـيس (فــضـيـحـة أبـو غـريب)
ـمــارسـات أمـريــكـيـة سـتــظل مـاثـلــة لـسـنـوات لـهى إدانـة مــتـجـددة 
طـويـلــة فى اخملـيـلــة الـعـربــيـة كـادت أن تـســتـأثـر بــهـا الـفــضـائـيـات
والصحـافة وحدها. لـكن هذا النص  –الدرامى الـتسجيلى  –نال
لـلـمـسـرح بـشـكل عـام والـتـوثـيـقى خـاصـة حـقـهـمـا فى الـتـفـاعل مع
واحـدة من أهم حـروب الــشـرق األوسط كــافـة من خالل الــتـوثـيق
سـرحى ألخـطـر جتـاوزاتـهـمـا اإلنـسانـيـة والـتى تـشـدقت أمـريـكا ا
طويالً بـالدفـاع عنـها حـتى فضـحهـما "سـجن أبو غـريب" يقول د.
عــطــيــة أخــيــرًا "إنـه نص.. يــســتــحق أن يــبــقى مــتــجــلــيًــا فى مــرآة

الوعى حتى ال نفقد عقولنا فى زمن البوار".

ـعـهـد الـعـالى ـقـدمـة ضـافـيـة كـتـبـهـا د. حـسن عـطـيـة  –عـمـيـد ا
ـسرحـية صـدرت مـسرحـيـة د. يسـرى خمـيس "فـضيـحة للـفنـون ا
أبو غريب" الطبعة األولى الصادرة عن سلسلة نصوص مسرحية
قدمة نوه الناقد إلى عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فى هذه ا
سرحية بحـسبانها دراما تسجيلية عرضت لوقائع فعلية أهمية ا
هى انـتهاكـات النـظام األمريـكى للعـراق خاصـة ما مثـله سجن أبو
ـقـدمة  –أوالً – غـريب من انـتـهـاكـات حلـقـوق اإلنـسـان وأهـمـيـة ا
يًا باإلضافة إلى سرح التسجيلى عا تنبع من رصدها لبدايـات ا
ـــؤلف فى هــذا الــســـيــاق واعــتــبــاره أهم رواده, رصــدهــا إلجنــاز ا
وثانـيًا ألنـها كـانت فرصـة قيـمة لـلدفـاع عن حقـبة الـستـينـيات فى
مصـر كمـا يراها د. حـسن عطـية. وهـو ما ليس مـحالً للـمنـاقشة

فى هذا العرض.
ـسـرح التـسجـيلـى فى مصـر فقـد أعاده د. ففـيمـا يتـعـلق بظـهور ا
حــسن عــطــيـة إلـى صـاحـب الـنص "د. يــســرى خــمـيـس" كـأول من
ـسرح التسجيـلى "بيتر فايس" عام عرض وترجم وناقش فارس ا
ى" "اضـطـهـاد ـسـرح الــعـا  1967حـ تــرجم له ضـمن سـلــسـلـة "ا
واغــتــيـــال جــان بــول مــارا" كـــمــا قــدمـــته فــرقــة تـــمــثــيـل مــصــحــة
ـعــروفـة اخــتـصـارًا شــارنـتــون حتت إشـراف "الــسـيـد دى صــاد" وا

"مارا/ صاد".
ثم قدم بعدها فى "اآلداب الـبيروتية" مسـرحيته األخرى "انشودة
ـعـروفــة "بـأنـشـوة أجنـوال" أو "الــغـول فـقط كـمـا غـول لـوزيـتــانـيـا" ا
ـسـرحى الـكبـيـر" أحـمد زكى" فى الـسـتـينـيـات من الـقرن قـدمـها ا
ـسـرحـيـ الـعرب ـاضى بـالـقـاهـرة. والـتى شـهـدت أيـضًـا تـأثـر ا ا
ــســـرح ومــحــاولـــة االســتـــفــادة من بــهـــذا االجتــاه الـــتــوثـــيــقى فـى ا
تـقنـيـاته. كمـا حـدث مع (الشـرقـاوى) فى مسـرحـيته "وطـنى عـكا"
الــدائـرة حــول الـقــضــيـة الــفــلـســطــيـنــيــة وكـذا "الــنــار والـزيــتـون" لـ
(ألـفــريـد فــرج) والـتى أحـدثـت جـدالً واسـعًــا حـيــنـهــا حـول عالقـة
) ثم كـتب الــلـبـنـانى ـسـرح بـقــضـايـا الـواقـع الـسـاخـنــة (فـلـسـطــ ا
ـاذا ـاثل "فــايس" مـسـرحـيـة " (عـصـام مـحـفـوظ) بــعـنـوان طـويل 

عطية معبد

إدانة متجددة النتهاكات أمريكا
وذجًا» «فضيحة أبو غريب 

مصر التى فى خاطره
د. عـبـد الـرحـمن عـبـد احلـمـيـد عـلى عـمـيـد كـلـية
الـلغـة الـعـربـيـة بالـزقـازيق. ال يـزال يـقـدم مـشروعه
ـــــوســــوعــــة الــــقـــــصــــصــــيــــة اإلبــــداعـى الــــضــــخم: ا
ـسرحيـة "مصـر" وقد أصـدر منهـا مؤخـًرا أربعة وا
مـجموعات جـديدة فى كتابـ يضم الكتاب األول
وسوعة "اجملموعة الثالثة والثمان والرابعة من ا
والـثمـانـون" بيـنـمـا يضـم الكـتـاب الثـانى "اجملـمـوعة
" ومن اخلــامـســة والـثـمــانـ والـســادسـة والـثــمـانـ
ـعـروف أن الـكـاتـب يـقـوم بـطـبــاعـة هـذه األعـمـال ا
عـــلى نـــفـــقــتـه اخلــاصـــة األمـــر الــذى يـــؤكـــد مــدى
حرصه عـلى إيصـال رسالـته الـتى يضـمنـها عـشقه
ــسـرحــيـات ـصــر" الـوطن الــذى تـدور حــوله كل ا "
ــؤلف اســمه عــنــواًنــا لـلــمــوســوعــة كــلــهـا. ويــطــلق ا
الــــــكـــــتــــــاب األول يــــــضم أربـع مــــــســـــرحــــــيــــــات هى
" "احلـب" ثم "مـــســـاكن الـــضـــبـــاط" "الـــشـــيـــاطـــ
"جـوارى الـسلـطـان". كـذلك يـحـتـوى الـكـتـاب الـثانى
عـــلى أربع مـــســـرحــــيـــات أخـــرى هى "الـــصـــيـــنـــيـــة
ــراقـبـة" مـغــامـرات عــجـوز الــقـصــر اجلـمــهـورى ا
سرحيـات فى أجواء متنـوعة وتتناول وتـدور هذه ا
موضـوعات مختلفـة منها ما هو مـؤلف تماًما يقوم
عـــلى اخلـــيــــال ومـــنـــهـــا مــــا يـــســـتـــمـــد مـن الـــتـــاريخ
وشخصياته وأحـداثه مادته مثل مسرحية "احلب"
ـؤلف مـوضوعه "احلب" من والـتى يـعالج خـاللهـا ا
خالل شــخــصــيــة "مـى زيــادة" ومــا أحــيــطت به من

الكتاب: موسوعة مصر
ؤلف: د. عبد الرحمن  ا

عبد احلميد على
نشر خاص

محمود احللوانى

مـشاعـر حب وإعجـاب وافتـتان الـعديـد من رجاالت
األدب والـــفن فــإلى جـــانب شــخـــصــيـــة "مى" تــوجــد
ــنـفـلـوطى طه حـسـ أيـًضـا شـخــصـيـات الـعـقـاد ا

إبـراهـيم نـاجى جـبــران شـكـيب أرسالن مـيـخـائـيل
نــعــيــمــة وغـــيــرهم من رجــاالت هــذا الــعــصــر.. وقــد
ــســرًحــا مــادته الــتــاريــخــيــة ــؤلف خــيــاله  أعــمل ا
ومـعيًدا إنتاج احلـكاية من خالل وجهـة نظر خاصة
وهــــو نـــفـــسـه مـــا قـــام بـه فى مـــســــرحـــيـــة "الــــقـــصـــر
اجلمهـورى" والتى يـستـمد مـادتهـا وشخـوصهـا أيًضا
ـــلك فــاروق من الـــتـــاريخ حـــيث قـــصــر عـــابـــدين وا
والـلورد كرومر ثم رجال الـثورة جمال عـبد الناصر
الــســادات وعـبــد احلــكــيم عــامــر وغــيـرهـم.. إن مـا
يــلــفت الــنــظــر إلى جتــربــة د. عــبــد الــرحــمن عــبــد
احلـمـيــد هـو دأبه الـشـديــد عـلى الـكـتــابـة وعـكـوفه
ــوســوعـــيــة والــتى بــلــغت حــتى اآلن عــلى جتــربــته ا
 117مــســرحـــيــة عالوة عــلـى "ألف وخــمـــســمــائــة"
قـــصـــة هــذا غـــيـــر أعـــمــالـه الــنـــقـــديـــة والــبـــحـــثـــيــة
األخرى.. األمر الذى يجعـلنا نطالب السادة النقاد
بـالنظر إلى ذلك الـكم الوافر من األعمـال وتقييمه
ــا يــلــيق بــجــهــد الــكــاتب ودأبه.. وهــو مــا نــقــديًــا 

يستحق التحية.

الكتاب: فضيحة أبو غريب
ؤلف: د. يسرى خميس ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة
سلسلة نصوص مسرحية 83

✂✂

> يـقـابل أورتـيـجـا اى جـاسـيت الـعـروض بـاألدب بالـلـجـوء إلى مـعـيـار عـبـقرى
شـاهدتـها وذلك سـرح والسـينـما ومـصارعـة الثـيران) يـجب الذهـاب  فـاألول (ا
بـاخلـروج إلى خـارج مـنازلـنـا أما األدب عـلى الـعـكس من ذلك يـحدث «داخل»

ذواتنا.
سرحي جريدة كل ا
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> اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تقوم حاليا باإلعداد إلقامة مهرجان لفرقة األقاليم خالل الصيف القادم.

سامح فتحى

صرى  مات.. وزكى رفض سرح ا محمد صبحى: ا
أن يعمل كبار النجوم مجاناً على مسرح الدولة

مــســرحــيــات الــفــصل الــواحــد من بــطــولــته هــو وعــدد من
ـا يـقدم الـنجـوم مـتـنـازلـ عن أجـورهم بهـدف االرتـقـاء 
صـرى لـكـنه لم يـتلق رداً من زكى ـسـرح ا عـلى خـشبـات ا

حسب تأكيده.
ــسـرح وطـالـب صـبــحى بـأن يــكـون "ســقف" ســعـر تــذكـرة ا
"مـــائــــة جـــنـــيه" عـــلـى أن يـــكـــون احلـــد األدنى لـــهـــا عـــشـــرة

سرح دوره التنويرى. جنيهات حتى ال يفقد ا

ــتــفــرج ثــمـن تــذكـرة ــســتــحــيل أن يــدفع ا حــيث بــات من ا
سـرح "خسارة سرح وكل هـذه األوضاع جـعلت صنـاعة ا ا
مؤكـدة". تابع: مـنذ سـنـوات قلـيلـة كانت هـناك  25 فـرقة
ـسـرحـيـة مــا بـ الـقـطـاعـ الـعـام تـعـمل عـلى الــسـاحـة ا
ـتـعـة ـنـافـســة بـيـنـهم تــخـلق حـالــة من ا واخلـاص وكـانـت ا
ـسرحـى بيـنـمـا أصـبـحـنا اآلن الفـنـيـة والـرواج الـثـقـافى وا
ـســرح عــلـيــهـا فى نــفـتــقــد حـالــة "االرتـيــاد" الـتـى يـعــتـمــد ا

األساس.
صـبــحى كـشف لـ"مــسـرحــنـا" عن تــقـدمه لــلـدكــتـور أشـرف
زكى رئيس البـيت الفنى لـلمسـرح بعرض لـتقد عدد من

ه أعـلن الــنــجم مــحـمــد صــبـحى عن إلــغــاء مـشــروع تــقـد
ـســرحى "خـيـبــتـنـا" عــلى مـســرح الـدولـة وأرجع لـلــعـرض ا
قراره هذا إلى ما وصفه بـ"حالة التردى" التى وصل إليها
ــصــرى حــالــيــاً والــتى بــاتت ال جتــدى مــعــهــا أى ــســرح ا ا

مسكنات على حد تعبيره.
ـصـرى مـات ولم يـعد ـسـرح ا صـبـحى قـال لـ"مسـرحـنـا": ا
ــؤتــمـــر الــصــحــفى هــنـــاك أمل فى إنــقــاذه. وأضـــاف فى ا
ـدينـة سـنبل لـلفـنون: هـناك اضى  الـذى عقـد األسبـوع ا
عـــوامـل عـــديــــدة أدت إلى هــــذا االنـــهــــيـــار الــــذى نـــعــــيـــشه
ـأزق ونــلــمـسه وجــاءت األزمــة االقــتـصــاديــة لـتــضــاعف ا

ستانسالفسكى فى شرق الدلتا
فى إطار مشروع تدريبى ضخم

فى إطــــار مــــشــــروعـــــهــــا الــــتــــدريــــبى
ــسـرحـيــ بـاألقـالــيم عـلى لـشــبـاب ا
ــســرحــيــة تــبــدأ مــهـــارات الــفــنــون ا
اإلدارة الـعامة للـمسرح بهـيئة قصور
الـثـقـافـة هـذا األسـبـوع تـنـفـيـذ ورشـة
خـــــاصــــــة لـــــلـــــتــــــدريب عــــــلى مــــــنـــــهج
سـتانـسالفسـكى بإقـليم شـرق الدلـتا
الـثــقــافى ويــشــرف عــلــيـهــا د. عالء
ن الــشــيـــوى وتــســتــمــر قـــوقــة ود. أ
فـعــالـيــاتـهــا حـتى األســبـوع األول من

شهر أبريل.
اخملــرج عـــصــام الـــســيــد مـــديــر عــام
ـــســـرح بـــالـــهـــيـــئـــة قــال إن بـــرنـــامج ا
ـــســرح الـــورش الــتـــدريـــبـــيــة لـــهـــواة ا
بـاألقــالـيم والــذى وافق عـلى تــنـفـيـذه
د. أحـــمــد مـــجـــاهــد رئـــيس الـــهــيـــئــة
يــــهــــدف إلى رفع مــــســــتـــوى وكــــفـــاءة
ـنتـشرة سـرح ا تـعـاملـ مع فـرق ا ا
ـــخــتــلـف قــصــور وبـــيــوت الــثـــقــافــة
ـــحــافــظـــات مــصـــر وبــعــد انـــتــهــاء
الـدورة الــتــدريـبــيــة الـتى  عــقــدهـا
مــؤخــراً بــالــقــاهــرة لــلــمـتــمــيــزين فى
ـــســــرح األخـــيـــر مـــهــــرجـــان نــــوادى ا
تـخصـص فى شـاركة عـدد من ا
اإلخــراج والـــتــمـــثــيل والـــنــقـــد تــقــرر
الـبدء فى تفعـيل تنفيـذ مجموعة من
الـورش باألقـاليم وفـى نفس تـوقيت ن اخلشاب  د. أ

 عصام السيد

ورشـــة إقــلـــيم شـــرق الـــدلــتـــا يــشـــهــد
إقلـيم وسط وجنـوب الصـعيـد ورشة
ن ـــاثــــلــــة يـــحــــاضــــر فــــيـــهــــا د. أ

اخلشاب والفنان أحمد سراج.
وفى الـســيـاق نــفـسه وافـق د. أحـمـد
ــــراكـــز مــــجـــاهــــد عـــلـى بـــدء عــــمل ا
ـتـخـصــصـة والـتى تــقـدم عـروضـهـا ا
طـــوال الــعـــام فـــفى بــورســـعــيـــد بــدأ
نـــشــــاط مـــركـــز الــــدرامـــا احلــــركـــيـــة
بــإشـــراف مــحـــمــد عــشـــرى ومــركــز
سـرحية التراثية فى بنى الظواهر ا
مـــــــزار بـــــــإشـــــــراف جالل عـــــــابـــــــدين
وحــمــدى طــلــبــة إضــافــة إلى مــركــز
ـتخصص فى تـقد مسرح الـفيوم ا
الــعــرائس لــلــكــبــار بــإشــراف الــفــنـان

ناصف عزمى.
وأكـد اخملـرج عـصام الـسـيـد أن هذه
راكـز تعـد بداية الكـتسـاب مهارات ا
وخـــبـــرات جـــديـــدة ألبـــنـــاء األقـــالـــيم
وسـوف تـقــدم أعـمــالـهـا طــوال الـعـام
بـدالً من نـظام الـشـريحـة الـتى كانت
تــــنـــــتج عـــــمالً واحـــــداً فـى الــــســـــنــــة
ـــراكــــز إلى تــــقـــد وتــــســــعى هــــذه ا
عـــــروض مــــــســـــرحـــــيــــــة عـــــلـى أسس

ومناهج علمية وفنية.

"مشعلو احلرائق" فى مهرجان
سرحيات الطويلة ا

تسـتعد كـلية الـتربية جـامعة حـلوان للـمشاركة
ــســرحــيــات الـطــويــلــة بــعـرض فى مــهــرجـان ا
"مــشـــعـــلـــو احلـــرائق" تـــألـــيف مـــاكس فـــريش
إخراج أحـمد جنـدى تمـثيل هالل مـصطفى
إسالم بــــــحـــــبح أســـــمــــــاء وحـــــيـــــد مـــــحـــــمـــــد
الـدسوقى عثمـان فلفل أحـمد فاروق وسام
صالح مــحــمــد نــبــيـل رويــدة نــبــيل مــحــمــد
مـنصـور مـحـمد جـمـال عـمرو حـسن عـمرو

نصر أحمد خالد.
يدور الـعرض حـول بـلدة تـشتـعل فـيهـا حرائق
مـجـهـولة الـسـبب ويـتـملـك الشك أهـلـهـا حول

مصدر هذه احلرائق ومن يقوم بإشعالها.

هداة"... للعام الثانى "الرحمة ا
 احتفالية مسرحية بـ"مولد النبى"

لـــلـــعـــام الـــثـــانى عـــلى الـــتـــوالـى تـــقــدم
احـتفـالـية مـسرحـيـة بعـنـوان "الرحـمة
ـهداة" الـيوم وتـسـتمـر حتى األربـعاء ا
ـــنـــاســــبـــة احـــتــــفـــال األمـــة الـــقــــادم 
ـولـد الـرسـول. يـشـتـرك اإلسالمـيـة 
فى العرض جمال إسماعيل وأشرف
عبـد الـغـفـور وطـارق دسـوقى وعـايدة
فــهـمى ونــاصـر سـيف ونــاهـد رشـدى
ويـــــاســــر صـــــادق وديــــنـــــار والــــغـــــنــــاء
لــلــمـــطــربــ عـــلى احلــجـــار وأســامــة
ــــغــــربى عــــبــــد الــــسالم الــــشــــريف وا
احلـسـيـنى. االحـتــفـالـيـة كـلـمـات وائل
هالل وعـــــبــــد الـــــســــتـــــار مــــحـــــمــــود
وفـاطــمـة احلـفـنى أحلـان أمـيـر عـبـد
 على احلجاراجملـيــد ديــكــور مـحــيى فــهــمى رؤيـة

أقنعة «مرسال» فى «مكياج»
عبد الكر

اخملــرج خــالــد عـــبــد الــكــر
بـــــدأ بـــــروفــــات مـــــســـــرحـــــيــــة
"مـكياج" لـلمؤلف كـرم النجار
وذلك اســتـعــدادًا لـلــمـشــاركـة
سرح. فى مهرجان نوادى ا
يــــشــــارك بــــالـــتــــمــــثــــيـل كـــر
مــــــغـــــاورى وأحــــــمـــــد زكــــــريـــــا
مـــــعـــــروف وســـــامـى بـــــســـــاط
ـنصورى ويـساعد ومـحمد ا
فى اإلخــراج فــاطــيــمــة عــبــد

احلميد ومحمد صالح.
وتـــــدور فــــكــــرة الـــــنص حــــول
لـعبة تـبديل األقنـعة فى حياة

بطل العرض "مرسال".

 محمد العشرى

20 عرضًا مسرحيًا فى خطة نوادى بورسعيد لـ 2009

حسن البالسى

حــيث يــقــدم بــيت ثــقـافــة اجلــرابــعــة ألول مـرة ثـالث جتـارب هى
(كش ملك ) تأليف سـمير اجلمل وإخراج سامى زاهر (الكالب
تنـبح القمر ) للمـؤلف عبد الغفار مـكاوى ومن إخراج عماد عبد
الــرحــمن (دقــيــقـــة  سالم ) تــألــيف ذكى فــواز إخــراج مــحــمــد

البسيونى. 
أما قصر الثقافة فسوف يقدم عرض األول ( دواير ) للمخرج
مـــحـــمـــد عـــشـــرى من تـــألـــيــفـه وإخـــراجه أمـــا الـــثــانـى ( احملـــطــة

األخيره) من تأليف وإخراج زكى فواز.
وفى االطار نفسه جترى حالـيا بروفات خمس مسرحيات لنادى
مسـرح الفرقه "االقـليمـية" هى (رحلـة حنظـلة ) تألـيف سعد الله
ونـوس إخـراج أحمـد الـسـمـان (هـو و هـو) تـألـيف مـحـمود سالم
إخــراج عـــمــرو شــلــبى ( حــلــقه نـــار ) لــلــمــؤلف أشــرف عــتــريس
ـن عـادل وإخــراج شــريف مــبــروك ( مــاتش اعــتــزال ) تــألــيف أ

إخراج عبدالله طيره 
وسم بـتقد سرحـية بالـفرع نتـاجها لـهذا ا كما تـقدم الورشـة ا

ثالثــة عــروض هى حــصـاد مــوسم مــسـرحى كــامل ( أنــتــيـكــانـو )
ن عـــادل تــمـــثـــيل مـــصـــطــفى تـــألــيـف مــحـــمـــد رؤوف وإخـــراج أ
الـــشـــمـــوتـى ســـامح فـــتـــحى ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا: إبـــراهـــيم فـــهـــمى
كـيـريوجـراف مـحـمـد عـشـرى إضـاءه: حـسن الـبالسى مـؤثرات :
مـحــمـد الــصـعــيـدى.والــعــرض الـثــانى ( عـدوده ) تــألــيف مـحــمـد
ن عـادل مـسـعـد رمـضان رؤوف إخـراج أمـيـره فـؤاد  بـطولـة أ
ـوجـود مـصــطـفى الـشــمـوتى حـسـام أمـيـره فــؤاد رحـاب عـبــد ا
ن  مـحمد الـصعـيدى سـينـوغرافـيا حـسن البالسـى - تعـبير أ
حـــركى مـــحــــمـــد عـــشـــرى أمـــا الـــعـــرض الــــثـــالث فـــهـــو ( الـــطـــوق
واإلسـورة) لـيـحـيى الـطـاهـر عــبـدالـله ومن إخـراج حـسـام سـامى
بــطـــولــة احــمـــد آدم  حــسن الـــبالسى  مــحـــمــد يــحـــيى أحــمــد
ــان الـسـعــيـد حـنــان خـضـر - إضـاءه الـبـيــطـار أحـمــد خـلـيل ا
إبــراهــيم فــهــمى يـــشــرف عــلى الــورشــة الــدكــتــور أحــمــد عــزت
الفـنان إبـراهـيم فهـمى والفـنـان سامح فـتحى  ومـديـر عام الـفرع

محمد خضير. 

محمد عبد اجلليل

خالد عبدالكر

عادل حسان

سها سامى

درامية وإخراج ياسر صادق الذى
قــــال إنه اعــــتــــمـــد عــــلى الــــســــيـــرة
الــــنـــبـــويــــة واألحـــاديث الــــشـــريـــفـــة
ووظفها بـشكل درامى فى تسلسل
ألحــــــداث الـــــــعـــــــرض حـــــــيـث بــــــدأ
ـولـد الـرسـول (ص) ثم بـالـبـشرى 
معـجزاته وحـياته وسـيرته الـعطرة
وأصــــــــحـــــــابـه. وأضــــــــاف يـــــــاســـــــر
ــــزج بـــ اســــتـــخــــدمت أســــلـــوب ا
ــســـرح والــتـــلــيـــفــزيـــون من خالل ا
شــاشـــة عـــرض كــبـــيـــرة وأضــفـــنــا
سرح بعض الـتقنـيات بـعيـدًا عن ا
الـتـقلـيـدى حـتى تتـنـاسب مع قـيـمة

احلدث.
أشرف الديب
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 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

ثل عن دوره فى مونودراما "مرة واحدة" من مهرجان بورسعيد األول للمونودراما. مثل الشاب أحمد طارق فاز بجائزة أحسن  > ا
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ستقلة يتهمون مخرجو الفرق ا
 «احملظورات األمنية» بحصار إبداعاتهم

سـرح واإلنسان > عن الـعالقة بـ ا
ــســرح اإلغــريــقى فى الــغــرب مــنــذ ا
والـــصـــيـــنى والـــيـــابـــانى فـى الـــشــرق
أصــــدر الـــدكـــتـــور مـــدحـت الـــكـــاشف
ــــســـرح كـــتــــابه اجلــــديــــد بــــعـــنــــوان "ا
واإلنــــــســـــان.. تــــــقـــــنـــــيــــــات الـــــعـــــرض
ــــــــعـــــــاصــــــــر" ضــــــــمن ـــــــســــــــرحـى ا ا
ـصـرية لـلـكـتاب" إصـدارات الـهـيئـة ا
وقدم له الراحـل سعد أردش واصفا
الـكـتـاب بـأنه نـتـاج مـرحـلـة مـهـمـة من
ى فـى أحـد مــراحل الــبــحث األكــاد
ــــــوضـــــــوعــــــات الـــــــتـى تــــــشـــــــغل أهـم ا

سرحي كما تشغل اجلمهور. ا
ـسرح السالم تـشهـد خالل األسبوع > قاعـة يوسف إدريس 
ـسـرحى "الــلى نـزل الـشــارع" تـألـيف الــقـادم افـتــتـاح الـعــرض ا

وإخــراج إسالم إمــام وإنـــتــاج فــرقــة
مـــســرح الـــشـــبــاب بـــإشـــراف اخملــرج
سـرحيـة بطـولة ر هـشام عـطـوة ا
حــجـاب أحــمـد عــبـد الــهـادى رامى
الــــطــــمــــبــــارى ولــــيــــد فــــواز أمــــجـــد
احلـجــار أحـمــد فـوزى ديــكـور وائل
عــبــد الـــله ومــوســيـــقى كــر عــرفه
وأشـعـار طـارق عـلى ويـتـنـاول الـعـمل
حياة رجل بسـيط وزوجته يتعرضان
ــواقف مــأســاويــة يــتم عــرضـهــا فى

قالب كوميدى ساخر.
> ضمن خطة اإلدارة الـعامة لثقافة
الــطـفل بــهــيـئــة قــصـور الــثـقــافــة يـتم

سـرحيـة لألطفـال بعدد من حالـيا تـقد عـدد من العـروض ا
قصور الثقافة باحملافظات.

فـاطمة فـرحات مديـر ثقافـة الطفل قـالت إن خطة هـذا العام
تـضـم مـســرحـيــة "شـنــكــلـون" لــلـمــؤلف عــاطف عــبـد الــرحـمن
إخـراج مــحـمــد الــدسـوقى عــلى مـســرح ثـقــافـة روض الــفـرج
و"الـعفـاريت" بـفرع ثـقافـة العـريش وهى تـأليف جـمال يـاقوت
وإخــراج هـشــام الــعــطــار. ومن تـألــيف عــبــده الــزراع وإخـراج
يـوسف أبـو زيـد يـقـدم قـصـر ثـقـافـة
6 أكـــتـــوبـــر مـــســـرحـــيـــة "إمـــبـــراطــور
الـبلى" وفى أسوان تـعرض مسـرحية
"إنسان غلـبان" تأليف صالح عطية
وإخـراج يسـرى الـسـيـد وفى الـفـيوم
تـــعــرض مـــســـرحــيـــة "الــفـــيل وعـــصــا
احلـــكـــمـــة" تـــألـــيف مـــنـــتــصـــر ثـــابت

وإخراج محمد زعيمة.
> حــــذر د. حـــسـن عـــطــــيــــة عـــمــــيـــد
ــســرحــيــة ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون ا ا
ــــعـــهــــد الـــذين شــــاركـــوا فى طالب ا
ــســرحــيــة الـتـى يـنــتــجــهـا الــعـروض ا
ـــعـــهـــد لـــطالبه فى مـــهـــرجـــان زكى ا
ها ى من إعـادة تقد ـسرح العا طليـمات للمـسرح العربى وا
مـرة أخرى بـأسـماء جـمـعيـات أو فرق حـرة فى أى مـهرجـانات

عهد. مسرحية يتم تنظيمها دون الرجوع إلدارة ا
قـال د. حــسن عــطـيــة أنه سـيــقـوم بــتـحــويل أى طـالب يــرتـكب
ـشـاركـة مرة هـذه اخملالـفـة إلى مـجـلس تأديـب وحرمـانه من ا

عهد. هرجانات التى ينظمها ا أخرى فى ا
ــســرح ـــمــثـل  > ورشـــة اســتـــديــو ا
الغد تستعد حاليا لتقد مسرحية
"مـاكــبث" لــيــونــيــســكـو خـالل مـارس
اجلــارى من إخــراج أحــمـد مــخــتـار

وبطولة أعضاء الورشة.
ـــنــعـم مـــديــر خملـــرج نـــاصـــر عـــبـــد ا
الـفـرقـة الـقـوميـة لـلـعـروض الـتـراثـية
ـــــشــــرف عــــلـى الــــورشــــة قــــال إن وا
الـورشة تـقدم لـلسـاحة الـفنـية عددًا
تـمـيـزة والـتى اجـتازت من الـوجـوه ا
عـدة اخـتبـارات وقام أحـمـد مخـتار
بـــإعــدادهم وتـــدريـــبــهم عـــلى فـــنــون

األداء التمثيلى.

SPOT

د. مدحت الكاشف

 هشام عطوة

نعم ناصر عبدا

 فاطمة فرحات

كانة اختفى حالـيا ولم يعـد له ا
ـة البـتـعـاده عن اجلـمـهور الـقـد
ـر بأزمة سـرح العام  وكذلك ا
شـــديــــدة وأشــــار إلى أن جــــمـــيع
ـسـارح فـى الـعـالم طـرأ عــلـيـهـا ا
التـغـييـر بـتغـير الـزمن فـيمـا عدا
ــــصـــــرى وســــبب مــــســـــرحــــنـــــا ا
األزمــــــة الـــــرئــــــيـــــسـى هـــــو عـــــدم
الــــتـــواصل ســـواء مـع اجلـــمـــهـــور
ــوضـــوعـــات الـــتى يـــتـــنـــاولـــهــا وا
ـــســـرح ــــســـرح وأطـــلق عــــلـــيه ا ا
اإليهـامى أو مسـرح النـيام بـينـما
يـــبــــحث اجلــــمـــهـــور عـن مـــســـرح
ـــســرح الـــســـيــاسى ـــشــاركـــة وا ا
الــذى يـتــنــاول حــيــاتــنــا يـخــاطب

احلاضرين بعقالنية.
ـنـعم بـيـنـمــا أشـارت رشـا عــبـد ا
ــيــز مــســرحــهــا إلى أن أهم مــا
فـى رأيــــــهـــــــا هــــــو قـــــــدرته عـــــــلى
خـــســـارة مـــايـــســـتـــحق اخلـــســارة
وأنـهـا اسـتــفـادت من مـشــاركـتـهـا
خملـــرجــــ مـــثـل مـــحــــمـــد عــــبـــد
اخلــــالق وعــــبـــــيــــر عــــلى وطــــارق
الـدويـرى حيث تـعـلمت من ورش
الــعـــمل الــتى ســـبــقت كل عــرض

قدمته معهم.

نـوعًا مـن الكـوميـديـا السـياسـية
ـصـري ومـعـاناته عن الـشعب ا
وأيـضــا الـعالقــات الـزائــفـة بـ
الـشـبــاب عـلى شـبــكـة اإلنـتـرنت
من خالل "الـشـات" واالختالف
مـا بــ الـعــصـور والــشـبـاب فى
ـاضى واحلــاضـر كل هـذا من ا
خالل تـفـاصـيل بـسـيـطـة عـبرت
من خاللـها واسـتغـلت انفـعاالت

مثل فى األداء. وطريقة ا
وفى حــ رأى اخملـــرج مــحــمــد
عــبـد اخلــالق أن كــتـاب وصــنـاع
ــســرح البـــد أن يــشــتــبــكــوا مع ا
احـتــيــاجــات الـبــســطــاء والـواقع
احملـيط بهم ال أن يـتعـالوا عـليه
ويعـزلـوا أنفـسهـم وعلى الـكاتب
ان يــــــــجــــــــد الــــــــوســــــــيـط الــــــــذى
يـستـطيع من خالله جتـسيـد ما
يــــراه من حـــوله وأحــــيـــانـــا هـــذا
الــواقـع يــخـــلـق صــيـــغًـــا غـــريـــبــة
مــكـانــهــا الــطــبـيــعى هــو خــشــبـة
ـسـرح وبـذلك يـكـسـر احلـاجـز ا
ــــنـــتــــهى لــــيـــصـل لـــلــــجــــمـــهــــور 
الــــســـهـــولـــة وهـــو مــــا جـــعل من
ـسـمى هـامـشـيـا وهو ـسـرح ا ا
ـــســــتــــقل مــــســــرحـــا ــــســــرح ا ا

جماهيريا.
وعلق اخملرج أحـمد زكى مشيرًا
إلى أن مــــســــرح الــــنــــجم نــــفــــسه

ــســتـقــلــة فى أعــمـالــهــا ويـرى ا
الـــــنـــــاقــــد أحـــــمـــــد خـــــمـــــيس أن
ــســرح عــبـارة عـن عالقــة بـ ا
ـتــلــقى وأشـار إلى أن ــمــثل وا ا
سـتقـلة اهـتمت أعمـال الفـرق ا
شاكل البسطاء وضرب مثاال
بــــعــــرض "حــــكــــاوى احلـــرمــــلك"
والــــذى قـــامت فـــيـه رشـــا عـــبـــد
ـــــنـــــعـم بـــــتـــــحـــــويـل الـــــقـــــصص ا
الـــبــســـيــطـــة الى مــســـرح مــرتب
األفـكـار ومـشــاهـد تـعــتـمـد عـلى
ـتـلـقى ـمـثل فى إقــنـاع ا قــدرة ا
وقـــــــــــــدمـت مــن خـاللـه درامـــــــــــــا
سرح مختلفة عن السائد فى ا
ــصــري تـعــتــمــد عـلـى احلـكى ا
وأشـــــار إلى أن كـــــتــــابـــــات رشــــا
ــســرحـيــة تــكــون نـتــاج لــورشـة ا
عـــــمل وبـــــنـــــاء عـــــلى جـــــلـــــســــات
مـــشـــتـــركـــة مع اعـــضـــاء الـــفـــرق
واخملـــــرجــــ وهـــــو مــــا يـــــعــــطى
ألعـــــمــــالـــــهــــا صـــــفــــة الـــــتــــجــــدد
بـــاســـتـــمـــرار وفى عـــرض "ولــد
وبــــنت وحـــاجـــات" اســــتـــطـــاعت
ـنعم تـفتـيت مشاكل رشـا عبد ا
الـولد والـبـنت من خالل مشـهد
واحد ال يـتعدى اخلـمس دقائق
حتــــاول فــــيـه الــــبـــــنت تــــقـــــســــيم
الـراتب الـشـهـرى الـبـسيـط على
احـتـيـاجـاتـهــا الـيـومـيـة وقـدمت

رفـــضت اخملـــرجـــة عـــبـــيـــر عـــلى
ـــــســـــحـــــراتى مـــــؤسس فــــــرقـــــة ا
إطالق مــــــــصـــــــطــــــــلـح "مـــــــســـــــرح
ـستقلة " على الفرق ا همشـ ا
مــعــتــبــرة أن مــا أســمــاه الــبــعض
ـــــهــــــمش" هــــــو اإلبـــــداع "الـــــفـن ا
األكـــثــر تـــأثــيـــرًا وحــضـــورًا كــونه
يــــــؤثـــــر عـــــلـى الـــــواقع ويــــــرتـــــبط
واطن العادى ولكنه باجملتـمع وا
ــــنـــوع من الـــتــــداول وصـــنـــاعه
ـــــنــــوعــــون فـى الــــوقت كـــــذلك 
الـــذى يــــقـــدمــــون فــــيه مــــشـــاريع
ومــــحــــاوالت مــــســــرحــــيــــة جــــادة
ـــســتـــوى غـــيــر ونـــاجــحـــة عـــلى ا
الـــرســـمى ولم يـــعـــانـــوا أبـــدا من
مـشـكـلـة غـيــاب اجلـمـهـور بـدلـيل
ـسـتـقـلـة فى أن عـروض الـفـرق ا
الـــهـــنــاجـــر كـــانت دائـــمــا كـــامـــلــة
ــســرح الــقــومى الــعــدد بــيــنـــمــا ا
خال  تمـاما وهو مـا أثار الفرق
الـــرســمـــيــة فى الـــقــومـى وغــيــره
لـــتــقـــد عــروض فـى الــهـــنــاجــر

حتى يتعرفوا على جمهوره.
غـاير ـقـاوم وا وأكـدت أن الفن ا
ــنـوع مـن الـتــداول وهـو دائــمـا 
ــســتــقــلـة مــاعـانـت مـنـه الـفــرق ا
دائمـا وأشارت إلى احملـظورات
األمــــنــــيـــة الــــتى تــــقــــيـــد مــــســـرح
الــــشـــارع وتـــمـــنـع وجـــود مـــســـرح
الـــقـــهـــوة أو مـــســـرح مـــتـــجــول أو
ـــــســـــرح الـــــعـــــربــــة مــــايـــــســـــمى 

الشعبية .
ـسرحى محمد وطالب اخملرج ا
عـــــبــــد اخلــــالـق مــــؤسـس فــــرقــــة
ــسـرح فـى الـنــدوة الـتى أتـيــلـيه ا
ـنـاقـشـة إبـداع الـهـامش أقـيــمت 
برفع يـد القانون عن الفن  ألن
أســاس الــفن هــو حــريــة اإلبـداع
ــــســـرح والـــتــــعـــبــــيــــر وذكـــر أن ا
ــصـــري أصـــيب بـــالــشـــلل بـــعــد ا
حـريق قـصـر ثـقـافـة بـنى سـويف
وحـــمــلــة األمـن الــصــنـــاعى الــتى
سارح بدال من تأمينها أغلقت ا
ــــســـرح لـــنـــشـــاطه حـــتى يـــعـــود ا
مــؤكــدا أن هــذه إحــدى الــنــقــاط
الــتى تـســتـغــلـهـا الــدولـة لــتـقــيـيـد
حــــريـــة اإلبـــداع وأشــــار إلى مـــا
ـــســتـــقـــلــة اســـتـــطــاعت الـــفـــرق ا
الـقــيــام به فى روابط الــذى كـان
ا خرابـة حتولت إلي مـسرح  ر
ـــعـــروف لـــكـــنه ـــعـــنـى ا لـــيس بـــا
ـتـلئ باجلـمـهور يـجـمع الفـرق و
بشـكل شبه يـومى رغم الظروف
الــســـيــئــة احملـــيــطـــة به ويــقــول:
روابــط "مـــــــــــــــــازال عــــــــــــــــــلــى كـف
ــكن ألمــ شــرطــة عــفــريت" و

أن يغلقه فى أقل من دقيقة.
وأرجــــــــعت بــــــــعض اآلراء ازمـــــــة
ــســرح وغــيــاب اجلــمــهــور إلى ا
ـــصــري ابــتـــعـــاده عن الـــشــارع ا
منى شديدعلى عكس مـا قدمته الـكيانات

نعم  مسرحية ولد وبنت وحاجات لرشا عبدا

 أساس الفن يكمن فى احلرية .. أرجوكم
اتركوا مساحة للهامش

> يــتـرك جـيــرار جـنـيت (1979) مــصـطــلح «األنـواع» لـلــتـاريـخــيـة فــقط ويـطـلق
ـلحـمى والدرامى ويـستـعيد مـصطـلح «أشكـال» على األسـاسى منـها - الغـنائى وا
مـصطلح «طرق األداء» التقلـيدية األفالطونية - األرسطـوطاليسية فى اجملاالت

اللغوية أو البرجماتية.
سرحي جريدة كل ا
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> شادى حامد حصل على جائزة أفضل موسيقى عن عرض "الدب الرمادى" من مهرجان بورسعيد للمونودراما.
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فضاءات حرة

تنويعات على نص مسرحى
حـيـنـمـا التـقط "مـتـولى حـامـد" مـوضوع إلـكـتـرا كـمادة
درامية صـيغت عبر الزمن فى الـعديد من النـصوص الدرامية
 وقام هو بإعـادة صياغتـها فى نصه (مرايـا ألكترا)  اعـتبرناه
نـصــا مــؤلـفــا بـحــكم ورود مــادته الـقــصـصــيــة فى األسـاطــيـر
ة  ومن حق كل كاتب  حتى ولو لم تكن هذه اليونـانية القد
األسطـورة مـؤسسـة فى موروث شـعبه  أن يـعيـد صيـاغتـها فى
بـنـاء درامى خـاص به  بـينـمـا التـقـاط مـوضوع خـاص بـكاتب
مـعـ  ابـتكـره صـاحـبه ابـتـكـارا كـامال ; مـادة وبـنـاء  فـإن أية
ـلـكـية ـسـاره  وعـدوان عـلى حـقـوق ا كـتابـة عـلـيه هى حتـويـر 
ـبـتكـره  وإسـاءة اسـتـغالل لنـص مات صـاحـبه مـنذ الـفـكريـة 
عـدة أشهر قـليـلة  وهو اإلجنـليـزى "هارولد بـنتـر"  وال يعرف
ورثته أن هناك من اعتدى بالتحوير على النص األصلى وقام

بتكييفه على مقاس أفكاره .
فى نص "بنتـر" األصلى يعـيش "ديلى" وزوجته "كـيت" غريب
عن العالم وعن بعـضهما  ال لشىء غير أنهـما ينتميان لعالم
الـــعــبث  الـــذى كـــان صــاحب نـــوبل من أكـــثــر مـن عــبـــر عــنه
ــنـظــوره اإلجنـلـيــزى  بـاعـتــبـاره تـعــبـيـرا عـن واقع اجملـتـمع
شاركة فى األوربى فيما بـعد احلرب الغربية الثـانية عامة  وا
الــعـــدوان الـــثالثـى عــلـى مـــصــر خـــاصـــة  وتـــخـــلـــخل بـــنــاء
ــة  وتـــفــتت الــعالقـــات الــعــائــلــيــة اإلمــبــراطـــوريــات الــقــد
ـلك الـزوجـان غـيـر الـصمـت  حتى واإلنـسـانـيـة هـناك  فال 
تـعود إلـيـهمـا بـعد عـشـرين عامـا من الـغـياب الـصـديقـة "أنا" 
لـتــجـلس بـيـنــهـمـا  فى غـرفــة اجلـلـوس  جتـتـر مع زمــيـلـتـهـا
ــة ذكــريــات الــزمن الــفــائت  ويــظل احلــدث الــدرامى الــقــد
ـتـفـجـر بـعـودتـهـا يــدور حـول هـذه الـتـقـاطـعـات بـ ذكـريـات ا
مـكتمـلة عـند واحدة ونـاقصـة أو مشوهـة عنـد األخرى  فضال
عن التقـاطعات ب مـا تستـدعيه الذاكـرة من (أيام زمان) وما
تـرسـمه اخمليـلـة لأليام الـقادمـة  لـينـتهى الـنص و"أنـا" قابـعة
على أريـكـتـها  مـسـتـسلـمـة لـلنـوم بـغـرفة الـزوجـ  فـقد حل
وت سـتقـبل با ـاضى وعلى احلـاضر أن يتـقبـله حتى يـأتى ا ا

نتظر لهذا القادم من جوف األيام اخلوالى. ا
حــمل "مــتــولـى حــامــد" هــذا الــنص الـــذى تــرجــمه بــجــدارة
يالد) بدال من "الشريف خاطر"  مانحا إياه اسم (ليلة عيد ا
ـوضـوعه (األيـام اخلوالى)  رغم ـرتـبط  اسـمه احلـقيـقى وا
ـا يـخلق ـيالد)   أن لـبـنتـر مـسرحـيـة أخـرى أسمـهـا (عـيد ا
صرية  كما راح سرحية ا التباسـا فى سجل توثيق العروض ا
يـنوع على حلـنه تنويـعات فنـية ال تخـرج عن جوهر مـا يقدمه
ن مصـطفى" هذه التنـويعات برؤية فكريا  وجـسد اخملرج "أ
تـكـرر أمـامــنـا حـضـور شـخـصـيــة "أنـا" مـرة كـذكـرى قـادمـة من
ـــاضى  وأخــــرى كـــوجـــود حـى يـــتـــشــــابك بـــاحلـــوار جــــوف ا
الالمـجـدى مع الـزوج وزوجـته  وثـالـثـة كروح هـائم فـى سد
مـسـتـقـبل ال يـنـبئ بـأى تـغيـيـر  وبـإيـقـاع مـنـضـبط  تـتـحرك
رئـيـة لـتـقـدم داخل حـجرة الـزوجـ الـتى صـمـمـها الـصـورة ا
ا تـوحـيه من تـآكل جـدرانـها "صـبـحى عـبـد اجلواد" كـاشـفـة 
عـن هـذا الــعــالم مــفــتت األوصــال  والــذى حــرص اخملـرج أن
يـعـمق هـذا الـشـعـور بـتـفـتـيت حـالـة احلـوار بـ شـخـصـيـاته 
ـعـنى بـسـبـب حترك بـفـواصل إظالم (بالكـات)  اخـتـل مـعهـا ا

مثل الواقعى خاللها  وأثر على إيقاع العمل بأكمله. ا
مـثـلون الـثالثـة : حـمدى هـيـكل (الزوج ديـلى) وسـلمى جنح ا
ان إمام (الـصديقة أنـا) فى التحاور غريب (الزوجـة كيت) وإ
الصوتى واحلركى فـيما بينـهم  فبدوا ككونـشرتو آلالت وترية
 تـتـباين األصـوات الـنـغمـيـة اخلارجـة من أعـمـاقهم  وتـتـعدد
مــســتـويــات الــعـلــو واالنــخـفــاض بــصـورة بــديــعـة عــنـد األول
والـثــانـيـة خــاصـة  بـيــنـمـا تــظل الـثــالـثـة  رغم جــودة أدائـهـا
اجلسدى والنـفسى  بحاجة لتـدريبات صوتيـة تساعدها على
اقـتـحـام دنـيـا األحــاسـيس  وبـيـنـهم وحـولـهم يـتـحـرك "أمـيـر
عصـام" صـامتـا  يـحرك الـكراسى لـهم  ويـضع علـى أكتـافهم
ـعـاطف  ويــغـلف الـعـمل بــصـوت أشـبه بـآلــة الـكـونـتـرابـاص ا

الشجى رغم عدم نعومته.
ـسـرح بـقـوة  وكـاتب مـخـرج واعـد قـدم أوراق اعـتــمـاده حملـراب ا
مازلـنـا نراهن عـلـيه كـمؤلف جـديـد نود أن نـكـسبه  فى زمن لم
ينبت لنا مـؤلفا بقامة من رحلوا عنا  واكـتفى الشباب بالكتابة
ـلك طــاقـات فــذة مـازالت ـثــلـون يــؤكـدون أنــنــا  الــعـابــرة  و
ـطـروحــةالـيـوم لألسـف الـشـديــد أكـبـر من إمــكـانـات الــكـتـابــة ا
العازفة عـلى أحلان مستوردة  ال حـاجة جملتمعـنا بها  فالواقع
ـفـتت  ـســرح عـلى احلـوار ا احلــالى لن يـحل مـعـضــلـته بـكـاء ا
سرح ـعنى  بل هو بحاجة  هـشمة  واللغة خاوية ا والعالقات ا
ــا هـو كـامـن بـأعـمــاقه  دافع له كى مــقـتـحـم حلـيـاتـه  كـاشف 

يدرك سر الدودة الكامنة فى أصل الشجرة.

سرح اإلسرائيلى صورة العربى فى ا
ــســرح ــكن دراســـة ا يــقـــول الــنــاقـــد أنــطــوان شـــلــحت إنـه ال 
ـشـروع ـســرح فى ا ــنـأى عن حتــلـيل دور هــذا ا اإلسـرائــيـلى 
الـصـهـيـونى واسـتـعـمـار فـلـسـطـ فـيـعـود شـلحـت بـالذاكـرة إلى
ــسـرح الــشـتــات الــيـهــودى الـذى قــام عـام تـأســيس مــا عـرف 
ــثــلــ روس من أصل يــهــودى حــيث قــامـوا  1917عــلى يــد 
بــتـــأســيس فــرقـــة مــســرحــيـــة عــبــريه بـــاسم (مــســرح هـــبــيــمــا)
وســـرعـــان مـــا انـــتـــقـــلت الـــفـــرقـــة إلى فـــلـــســـطـــ عــام 1928
واتـخـذت من تـل أبـيب مـقـرا لـهـا وال تـزال الـفـرقـة حتـمل هـذا
االسـم حـتى الـيـوم  وكـمـا اهـتم الـقـادة والـعـسـكـريـون بـتـجـنـيـد
الـفـنـانــ لـنـشـر رســالـة االنـبـعــاث الـقـومى الــيـهـودى فـإن قـادة
ــسـرح ــســتــوطــنــات الــصــهــيــونــيــة فـى فــلــســطــ قــد أولــوا ا ا
ـتـطـرفة اهتـمـامـا خـاصا واسـتـخـدمـوه كأداة لـنـشـر أفكـارهم ا
وذلك بهدف خلق قاعدة وجدانية وتثقيفية للمهاجرين اليهود
ـرشـحـ لالنـدمـاج فى بـوتـقـة اجملـتـمع الـقـومى الـيهـودى فى ا
ـبـالغ الـطـائـلـة فـلـسـطـ  وألن هــؤالء الـقـادة كـانـوا يـدفـعــون ا
ثـليهـا أن يتنـاولوا فى عروضهم لتـلك الفرق فـقد طلـبوا من 
ـسـرحـيـة كل األفـكـار الـتى تـدعـو إلى تـأكـيـد قـاعـدة اإلجـماع ا
الـقومى الصهيونى  ويـضيف شلحت أن تلك الـفرق مثلها فى
ـــدارس وحــــركــــات الــــتـــحــــرر الــــشـــبــــابــــيـــة ذلـك الـــوقـت مـــثـل ا
استـخـدمت إلنتـاج أساطـير الـقومـية لـدولة جـديدة حتـتاج إلى
ــراقب لـــلـــمــســـرح اإلســرائـــيــلى هــويـــة وإلى تـــعــريف ذاتـى  وا
يــســتــطـيع أن يــتــلــمس مـدى الــتــأكــيـد فـى أعـمــاله عــلى دونــيـة
الرجل العـربى وإلصـاق الصـفات الـسيئـة به كمـا يظـهر الرجل
اإلســرائــيــلى عـــلى الــنــقــيض مـن تــلك الــصــفــات إال أن هــنــاك
مسرحيـات قلة قد أنـصفت ولو بقـدر ضئيل شخـصية العربى
وازاة مـع مثـيلـتهـا اليـهوديـة فى تصـارع أيديـوجلى يعـكس ما
ــشـروع تــكـريس الـقــومـيـة ـنـاهض  ـكن أن يــسـمى بـالــفـكــر ا
الـعـربـيـة  مـهـمـا كـانت الـسـبـل ومن بـ الـكـتـاب اإلسـرائـيـلـي
ـــســـرح يــــلـــمع اسـم حـــانـــوخ لـــيـــفــــ الـــذى يـــعـــد ظــــاهـــرة فى ا
اإلسـرائــيـلى  فـفـى مـسـرحـيــاته (أنت وأنـا واحلــرب الـقـادمـة 
كتـشوب  ملكة احلمام ) يـبتكر حانوخ أداة فنـية جديدة للنقد
الـسـيـاسـى تـرتـكـز عـلى تــعـريـة الـذات اإلسـرائــيـلـيـة من الـزيف
واخلـداع الـلـذين عــلـقـا بـهـا لـفــتـرات طـويـلـة بــطـريـقـة سـاخـرة
واستـمـر ليـفـ فى تـوجيه سـهـام الـنقـد لـلمـجـتـمع الذى يـتـخذ
ـصـداقــيـة مع الـذات خـاصــة بـعـد حـرب قــرارات تـفـتـقــر إلى ا
ـقابـل تعـرض الـرجل حلـمالت نـقـد الذعة األيـام الـسـتـة وفى ا
تـشـارك فـيـهـا كل أجـهـزة الـدعـايـة اإلسـرائـيـلـيـة باإلضـافـة إلى
ـؤسسات الـشعـبية الـوزراء والصحف واألحـزاب وغيـرها من ا
ــســـرحى (مـــلــكــة والـــرســمـــيــة عـــلى الـــســواء وقـــد كــان نـــصه ا
احلـمـام) هـو أكـثـر الـنـصـوص ازعـاجـا لـلـمـؤسـسـة اإلسـرائـيـلـية
وبـعـد هجـوم عـنـيف علـيه اضـطـر مـسرح الـكـامـيرى أحـد أكـبر
مــسـارح تل أبــيب إلى إيــقـاف الــعـرض بــعـد  19 يـومــا فـقط 
ويــشــيــر حــانــوخ إلى أن الــلــواء مــوشــيه دايــان حــضــر ذات يـوم
ـــشــاهـــدة الــعـــرض وأدلى بــعـــدهــا بـــتــصـــريح إلذاعـــة اجلــيش
ـا ســيـحـدث لـو أخـذوا هـذه اإلسـرائـيـلى قــائال ( هل فـكـر 
ــصــريـ فى ـســرحــيــة كـمــا هى وعــرضــوهــا عـلـى اجلـنــود ا ا
صرى الـطرف اآلخر ? أى متعـة كبرى كانت ستـغمر اجليش ا
لــو أنـــهم أطــلـــعــوه كـــيف أن مــســـرح الــكـــامــيـــرى الــتــابـع لــدولــة
ـــسـك بـــالـــعـــضــو إســـرائـــيل يـــصـــور رئـــيس احلـــكـــومـــة وهـــو 
التـنـاسـلى لـوزيـر اخلـارجـيـة) ويسـتـعـرض لـيـفـ فى نـصوصه
لـلـحـرب عـامـة واحلـروب اإلسـرائـيـلـيـة خـاصـة من وجـهـة نـظـر
مــنــاهــضــة لــلــعــســكــرة مــوضــحــا أن احلــرب إلــغــاء  إلنــســانــيــة
اإلنـسـان وال حتمـل أى سمـة من سـمـات الـبـطـولـة وهـكـذا قدم
ـسـرح اإلســرائـيـلى وجـدت انــعـكـاسـا فى ـاطـا جــديـدة من ا أ
فتـرة الـسـبـعـينـيـات حـتى تـأثـر به كـتاب آخـرون أمـثـال عـاموس
كــيـــنـــان ويـــوسف مـــونـــدى  الـــلـــذين طـــرحـــا احلــرب مـن زاويــة
الالبطولة ولكنهمـا لم يصطدما مع اجملتمع مثلما فعل حانوخ
ـؤســســة الــعـســكــريـة خــطى لــيــفـ لــيـفــ ومــثــلـمــا أحــبـطـت ا
وكبلتها فعلت مع نـيسان نتيف الذى عرف بنبى الغضب الذى
ـسرحية ورغم ذلك اصطدم بـسخرية عـاتية تقـابل نصوصه ا
ـســرحى وهى أعـلى فـقــد حـصل عــلى جـائـزة تـل أبـيب لـلــفن ا
اجلوائز األدبية فى إسرائـيل وقد بررت اللجنة منحه اجلائزة
بـأنــهــا رأت فى نــتــيف مــدرسـة أخــرجت الــعــديــد من األجــيـال
سـرحـيات ـسـرحـية عـلى مـدى عـدة سنـوات ولـعل من أبـرز ا ا
مـثل ـسرح الـعبـرى  التى أثـارت جدال كبـيرا وقـدمت على ا
مـن الـفـلـسطـيـنـيـ واإلسـرائـيـلـيـ هى مـسـرحـيـة (الـعـودة إلى
حيفا) التى تكشف عن معاناة الشخصيات فى عقود عدة من
الــــــصـــــراع فى الــــــشـــــرق األوسط وذلـك من وجــــــهـــــة الـــــنـــــظـــــر
سرحـية التى أعدهـا اإلسرائيلى الفـلسطـينية واإلسـرائيليـة ا
بـوعاز جاؤون عن رواية الفلـسطينى غسـان كنفانى تدور حول
زوج فـلسـطيـنيـ يضـطران لـلتـهجـير من مـنزلـهمـا فيـتركان
طفلـهمـا الوحيـد وفى نفس الـوقت يحـضر زوجان اسـرائيـليان
فـقـدا ولدهـما  فى احملـرقة ويـعـثران عـلى الطـفل الـفلـسطـينى

ويقومـان بتربـيته كـابن لهمـا وبعد مـرور عشـرين عاما يـلتقى
اخلـمـسـة فيـروى كل مـنـهم قـصته لـيـبـقى فى الـنهـايـة الـطفل
هو الـرمز ويـبقى مـعه السـؤال إلى أى منـهم ينـتمى الـطفل ?
ــؤلف (آخــر شىء أريــده هـــو أن يــخــرج الــنــاس من ويــقـــول ا
ـــســـرح وأن يـــهـــرولـــوا إلى اجلـــبـــهـــة  لـــقـــد أردت أن أقـــدم ا

كن حدوثه). مدخال لشىء آخر 
ــســـرحــيــات الــتى تــنــاولـت الــشــخــصــيــة الــعــربــيــة وإذا كــانت ا
وضـوعيـة ال تعد عـلى أصابع اليـد الواحدة فـإن غيرهـا تعد
عـلى خـصالت الـشـعر تـنـاولت الـشـخـصـيـة العـربـيـة بـكـثـير من
الـتـطـرف لـدعـم فـكـرة الـبـقـاء وتـرسـيـخ مـبـاد نـظـرة الـيـهـودى
لـلـعـربى  ويـذكـر الـناقـد اإلسـرائـيـلى دان أوريـان أن شـخـصـية
سرح اإلسرائيلى فى أكثر من  60عمال كلها العربى تناولها ا
تـنــاولـتـهـا بــطـريـقــة دونـيـة فـهــو اخلـادم الـذى يـقــوم بـأعـمـال ال
يــرضى الـيــهـودى الــقــيـام بــهـا بــاإلضـافــة إلى وصــفه بـصــفـات
كــالـكــسل والـقــذارة ونــكـران اجلــمـيل واألنــانــيـة وغــيـرهــا فـفى
مسـرحـية (مـديـنة واحـدة) إليالن حـتـسور تـعـترف الـشـخصـية
الـعــربـيه بــقـولــهـا (أنــا عـربى ولى شــارب أرتـدى الــكـوفــيـة وأنـا
هـمـجى وجبـان ومـنافق ولـدى عـقلـية عـبـد  أبيع ذمـتى مـقابل
عـدة قـروش وحـلـمى الـكـبـيـر أن أشـرب دم كل الـيـهـود) وطوال
ـسـرحـيـة يـظل يـردد (كل الــيـهـود) عـنـدمـا يـأتى احلـديث عن ا
رغـبـته فى االنـتـقـام مـن أى يـهـودى  ومـسـرحـيـات أخـرى تـبرر
احــتالل فــلــســطــ فــفـى مــســرحــيــة (حــاكم أريــحــا) لــيــوسف
مــونــدى تــقــول إحــدى الـشــخــصــيــات (نــحن هــنــا  نـقــيم عــلى
ن يـصـلـحـهـا أرضـهم  ومـاذا فى ذلك ? فـاألرض جـرداء وهى 

ويزرعها ومن يستغل األرض هو صاحبها الشرعى) .
سـرحيات توجه رسـالة للـمجتمع ويرى أوريان أن مـثل تلك ا
اإلسرائيـلى مفـادها أنه يـنبـغى علـيكم أال تـخافـوا من العرب
ويـبــرر الــكـاتب بــوعــاز عـفــرون ذلك بــقــوله (لـيـس هـنــاك مـا
ــكن أن نــحـسـب لـهم حــســابـا فى يـدفــعـنــا لــلـخــوف مــنـهم و
ـســتــقــبل إذا دخــلـوا اجلــامــعــات وتـعــلــمــوا كـيـف يـبــرمــجـون ا
ـؤلفون الكـمبـيوتر ويـفكـرون بطـريقة مـنطـقية) وقـد عكف ا
ــســرح اإلســـرائــيـــلــيــون عـــلى أن تــكـــون مالمح الـــعــربى فـى ا
سوداء صـبغـتهـا الشـمس لـتقـابل ذلك األبيض الـذى جاء من
أوروبـــا لـــيـــدافع عن وطـــنـه بــصـــدق أكـــثـــر من الـــعـــربى وفى
مـســرحـيــة سـتــوى رؤبــ (سـيــصـلــون غـدا) يــتــنـاول  الــكـاتب
قـــضــيــة األســـرى الــعــرب وكـــيف  اســتـــخــدام اثــنـــ مــنــهم
كـكاشـفـ لأللـغـام ويـقـول جون اجلـنـدى الـيـهـودى فى حواره
وته) وبهذه اجلـملة يؤكد (لـو أن األول أزال اللغم الستمـتع 
ؤلف عـلى دونـية حـيـاة العـربى بـالنـسبـة لـلفـكـر اإلسرائـيلى ا
سـرحية يـتضح أن هناك لـغماً سـابعاً لم يـنفجر وفى نهـاية ا
بعد وهـو الرمز الواضح لـعالقة اليـهود بالعـرب حتى اليوم 
ـؤلـف عـلى وفى مــســرحــيــة (األسـيــر) ل س. يــزهــار يــبـقـى ا
الـعالقه ب األسير ومن أسروه غـامضة ليـوضح فى النهاية
أن األسيـر هو من قـام باألسـر وليس ذلك الـذى وقع فيه مع
التأكـيد عـلى أن حيـاة األسيـر العـربى ال تسـاوى شيـئا وليس
لهـا أى قـيمـة تـذكر وفى الـسـبعـينـيـات كتب يـهـوشوع سـوبول
مـسـرحـيـة (لـيـلـة الـعــشـرين) وإن كـانت ذات نـظـرة أعـمق إلى
قـضــيـة الــصـراع إال أنــهــا تـضــاهى نـفس الــفــكـر الــسـابق من
حــيث تـطـرف الـيـهــودى اخلـيـر فى مـواجـهــة الـعـربى الـشـريـر
الــقـبـيح  كـمـا كـتب يـتــسـحـاق الؤور مـسـرحـيـة (أفـرا يـعـود
ـسرح اإلسرائيلى سرحـية األكثر حدة فى ا لـلجيش) وهى ا
والـــتـى كــــانت الــــســــبب فى إلــــغــــاء الــــرقـــابــــة عــــلى الــــكــــتـــاب
سرحـي بـسبب الـقرار الـذى جاء ليـوقف عرضـها وفـيها وا
يــصـور الــفـلــسـطــيـنـى عـلى أنه أخــرس هـمــجى يــقـتل أطــفـال
اليهود ويسعى للقـضاء على دولة إسرائيل ليؤيد حتسور فى
الــنــهــايــة الــفــكـر الــقــائم عــلـى إقـصــاء الــعــربى وتــرحــيــله من
األرض وجاء ذلك تـوافقا مـع تيار شـارون الذى عـارض بقوة
ـؤيـد حلــقـوق الـشـعـب الـفـلـسـطــيـنى وتـمـر ــسـرحى ا الـتـيـار ا
سرح بـاق على حاله يدعم الثقافات التى يرسم السنوات وا
خــطـوطــهــا كـبــار الــسـاســة والــكل يـصـب فى مـصــلــحـة األمن
القـومى اإلسرائـيلـى فالـكل مجـند لـلحـفاظ علـى هذا الـكيان
حــــتى وإن كــــان عــــلـى حــــســــاب  فن ال يـــــزايــــد عــــلــــيه ســــوى
ـكن القـول إن أغلب األعـمال ـا سبق  مبـدعيه وكـتلـخيص 
الـتى أخـرجت لـلـمـسـرح الـعـبـرى  وتـمـحـورت حـول شـخـصـيـة
الــعــربى كــانت عـــروضــا هــامــشــيــة االنـــتــشــار رديــئــة الــطــرح
والـــرؤى  حـــتى وإن صـــادف ووجــــدت عـــروضـــاً قـــويـــة فـــقـــد
صبـغتـها الـسيـاسة وظـللـتهـا ألوان مالبس اجلـنود وأجـهضت

محاوالت اعتدالها أحذية العسكر.

 بعضها كان
عنصرياً
فصور
الفلسطيني
همجيا
 يقتل

األطفال!!
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دائــــــمًــــــا أبـــــــحث عـن الــــــعــــــمل اجلــــــاد
احلقـيـقى الذى يـقـدم قـضايـا وهـموم
الــنـاس واجتـهت لـلــمـسـرح الـعـام ألنه
ـــتــواجـــد حـــالــيًـــا والــذى أصــبـح هــو ا
يــــقــــدم أعــــمــــاال مــــحــــتــــرمــــة جتــــذب
الـــــفــــنـــــانــــ ولـــــيس بـه ســــعـى خــــلف
ـادى فقـط كـما يـحـدث فى ـكسـب ا ا

سرح اخلاص". ا
ذكـرت أن مسـرح الدولـة يقـدم أعماال

جادة ألم يفعل ذلك من قبل?
ــــاضـى كــــانـت األعـــــمــــال الـــــتى "فـى ا
يـقدمـهـا مسـرح الـدولة قـلـيلـة وجـافة
ال تـتـمـتع بـشعـبـيـة أو جـماهـيـريـة أما
مـــؤخــرًا فــبـــدأ يــقــدم عـــروضــا تالقى
الــــقـــــبــــول لــــدى اجلـــــمــــهـــــور الــــعــــادى
ـتخـصص باإلضـافـة لتـواجد كـبار وا
ا سـاعد عـلى اجنذاب النـجوم بـه 

الفنان إليه".

سرح اخلاص مؤخرًا? كيف ترى ا
"مـــــازال مـــــســـــتــــــمـــــرا فى الــــــتـــــقـــــلص
واالنـــــقـــــراض ولـــــيـس كـــــمـــــا كـــــان فى
ـاضـى فال تـضــاء مـنه اآلن إال قــلـة ا
ال تــزيــد عـلـى أصـابـع الـيــد الــواحـدة
ـراجعـة من الـقـائـم فـاألمـر يحـتـاج 
عـلـيه - وخــاصـة مـنـتــجـيه -  إلنـقـاذه
مـن اإلنــــــــدثـــــــار فـى ظـل الــــــــظـــــــروف
ــفـتـوحـة ــتـغـيـرة اآلن والــسـمـاوات ا ا
ــسـألـة لـيـست تـقـد جنـوم فـقط فـا
ـشـاهـد ولم يــعـد اسـتـخـدام الـعـرى وا
الفـاضحـة والكـلـمات الـبذيـئة صـاحلًا
ـسرح اخلاص وجاذبًـا للـجمـهور فى ا
ـاضى حــيث كـانت له كـمــا كـان فـى ا
مواسم مـعينـة يأتى إلـيه الناس فـيها
شاهدة عروضه وجنومه خصيصًا 
ــواسم تــقــلــصت أمــا اآلن فـنــجــد ا
وأصـــبح اجلــمــهــور يــجــد الــنــجــوم
الـذين يـحــبـهم فى مـسـرح الـدولـة

وبتذاكر رخيصة فلجأ إليه.
ـسرح االستـعراضى لم يـتطور "ا

وأصــبح مـــحــلك ســر
فــــهـــــو يـــــحـــــتــــاج
إلمــــــكــــــانــــــيـــــات
ضــخـــمــة جــدًا
ومــــيـــــزانــــيــــات
كـــبـــيـــرة حــتى
يــــتم تــــقـــد
أعـــــــــــــمـــــــــــــال
نـــــــاجــــــحــــــة
حتــــــــــــــــــــــــقــق
الـــــدهـــــشـــــة
واإلبــــــــــهـــــــــار
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى
اجلـــــمـــــهــــور
ولــــــــــــيـــــــــــــسـت
ــشـــكــلــة فى ا
الــــكـــتــــاب كـــمـــا
يـدعى الــبـعض
ــواهب فــلــديــنـا ا
احلقيقـية لكنها
ن فـى حــــــاجـــــــة 
يكتشفها وتهيئة

ـناسـب إلبراز ـنـاخ ا ا
إمـكـانـيـاتـهـا. وأعـتـقـد
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ـكنهـما معا أن لـحمة  > يـعتبـر جنيـت إمكانـية االندمـاج العكـسية: الـغنائـية وا
وضوعى» وهكـذا تظهر من جديد تـتناقضا مع الـدرامية «كشكل وحـيد للتعبـير ا

الطريقة التى يعتمد عليها الطرح الروائى/ الدرامى.
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الهيئة
العربية
للمسرح
 هى  التى

وحدت شمل
الفن العربى

العصفورى..
الشرقاوى..
مراد منير..
مخرجون
استفدت

منهم 
كثيرا

أحترم
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 إذا لم 
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منى ال أعمل
معه..

ــســرح له حــضـور الفـت.. ويـتــمــتع بـجــاذبــيـة عـلى ا
ــشــاهــدين.. عــشق الـفـن مـنــذ صــغـره كــبــيــرة لـدى ا
فــعــشـقــته جــمـاهــيـر الــفن.. إلى أن الــتــقـطه مــسـرح
الـطلـيعـة ليـبدأ عـلى خشـبته أول مـشوار االحـتراف.
ويـقدم أهم أعـماله "يـا عنـتـر شكـسبـير فى الـعتـبة
ضى به ـلك معروف". ثم ينطلق لـلمسرح اخلاص  ا

سـنـوات يقـدم خاللـها الـعـديـد من العـروض مع كـبار
الــنــجــوم "الــبــرنــســيــسه عــلــشــان خــاطـر عــيــونك
بـرهــومـة وكـاله الـبــرومـة.." قــبل أن يــعـود ألحــضـان
مـسـرح الـدولـة مـشــاركـا فى "يـا عـزيـز عـيـنى حالق
بـغداد والد اللذيـنة وأخيرا سى عـلى وتابعه قفه..

التى رأينا أن نبدأ منها احلديث..".
مـسرحـية "مـبروك" بـطولـة صفـاء أبو
الـسعود حـسن عابـدين زوزو حمدى
احلكيم وأحمـد بدير فى بداياته ثم
مـسرحـيـة "إنهـا حقًـا عـائلـة مـحتـرمة"
ــهـــنــدس شــويــكــار لــلـــعــمالق فــؤاد ا
ــســـرح الـــريـــحــانى "الـــبـــرنــســـيـــســـة" 
ــتــحــدين عــمــلت بــفـــرقــة الــفــنــانـــ ا
" ــشـــاغـــبــ مــســـرحـــيــات "مـــدرســـة ا
حـسيـث جـسـدت بهـا دور أحـمـد زكى

بعد اعتذاره.
ـاذا لم تقدم أى جتربة إخراجية فى

سرح? ا
"لـم تــأت الــفـــرصــة بــعـــد وأتــمــنى أن
أقــــــــوم بـــــــــاإلخــــــــراج ألنـه مـن ضـــــــــمن
هـــوايــــاتـى ومـــواهــــبـى وقـــد ســــبق أن
خضت التجربة بإخراجى العديد من
ـــســـرحـــيـــات أثـــنــــاء فـــتـــرة خـــدمـــتى ا
ــــدة ســــبع ســــنــــوات ومن بــــاجلــــيـش 
األعــمـال الــتى قـدمــتــهـا "أغــنـيــة عـلى
ـــمــــر" لـــعــــلى ســـالـم وشـــارك فــــيـــهـــا ا
اجلـنـود بـأسـلـحـتـهم احلـقـيـقـيـة وسط

الرمال واجلبال.

ما رأيـك فى إنـشاء الـهـيـئـة الـعـربـية
للمسرح?

"أعتقد أنها سـتحقق نهضة مسرحية
ــقـــبــلـــة بـــجــمـــيع الــدول فى الـــفــتـــرة ا
الـعـربـيـة وخـاصـة أنه سـيـكـون هـنـاك
إنــــشــــاء مـــــســــارح جــــديــــدة وتــــقــــد
عـروض قوية تـناقش قضـايا ومشاكل
األمـــة الـــعـــربـــيــــة والـــصـــراع الـــعـــربى
اإلســــرائـــيــــلى وســــتــــعـــطـى الـــفــــرصـــة
ــــســـرحـــيـــ لـــلــــتـــعـــاون بـــ جــــمـــيع ا
الــعــرب وســتــنــظم مــهــرجــانــات عــلى
ثابة مستوى عال والهـيئة أعتبرها 
ـسـتوى تـوحـيد لـلـشـمل العـربى عـلى ا

سرحى". الفنى وا
هل تــؤيــد أم تــرفض وجــود الــرقــابـة

على اإلبداع?
"أنا مع وجود الرقـابة لكى يكون هناك
نـظــام فـنــحن لـســنـا مــجـتــمـعــًا مـفــتـوحـًا
حــتـى الــيـــوم فال نــســـتـــطــيع أن نـــتــرك
الــبـــاب لــتــقــد أعــمـــال حتــمل أفــكــارا
ـباد وال بد تـضر باألخـالق والقيم وا
أن يــطـور الــعـامــلـون بــالـرقــابـة أنـفــسـهم
ــــتـــغـــيـــرات اجلـــديـــدة وأن لـــيـــواكـــبـــوا ا
ـوافــقـة عــلى األعـمـال يــحـرصـوا عــلى ا

التى حتترم عقول الناس.

ـاذا جلأت للـعمل النـقابى? وهل أثر
على عملك الفنى?

"الـعــمل الــنـقــابى خـدمــة وأنـا من
نـــــاس لـــــذلك مــــحـــــبـى خـــــدمــــة الـــــ
وجـــــدت عـــــضـــــويــــتـى فى مـــــجـــــلس
يــة فــرصــة لـــ يــ ثــ تــمـــ ـــهن الــ نـــقــابــة ا
تــــــاجـــــ ـــــســــــاعـــــدة زمـالئـى احملـــــ

وتـوفير متـطلباتـهم. وهذا ال يؤثر
على عملى الفنى".

مــا الــصــعــوبــات الــتى وجــدتــهــا فى
جتـسيـدك لـدور "قفـة" فى مـسرحـية

"سى على" إخراج مراد منير?
ـســرحـيـة وقـعت "فى بـدايـة الــعـمل بـا
ـا جــعـلـنى عـلى ذراعى فــانـكــسـرت 
أجـد صـعـوبـة كـبـيـرة فى أداء احلـركـة
ــطــلـوبــة بــشــكل جــيــد واحلــمـد لــله ا
استطعت جتاوز األزمة.. ودور (قفة)
لــــيس غـــريــــبـــا عــــلى الـــنــــاس ألنه من
صرى فالدور قام به سـرح ا تراث ا
ـنـعـم إبـراهـيم الــفـنـان الــراحل عـبــد ا
ه بشكل من قـبل واجلديـد هو تقـد
عـصرى وبـاللـغـة العـامـية الـتى كـتبـها
ألـفـريـد فـرج شـخـصـيًـا حـيث يـغـوص
داخـل الــتــراث الــشــعــبى لــيــخــرج مــنه
بـدروس وأفـكـار تـطـالب بـنـشـر الـعدل
وتـــــــوزيـع الـــــــثــــــروة عـــــــلـى الـــــــفـــــــقــــــراء

ساواة ب الناس.  واحملتاج وا
تعة فى الغناء والتمثيل فى أشعر با
مــســرحــيــة "سى عــلى" نــراك تـمــثل
ـواويـل وتـفـعل ذلك وتـغـنى وتــقـول ا
فى مـعظم مسرحيـاتك فما السبب?

وهل جتد صعوبة فى ذلك?
"ال أجــد صــعـوبــة إطالقًــا فى الــقــيـام
بـــــــكـل هــــــــذه األدوار فـــــــقــــــــد تــــــــدربت
وتـــعـــودت عــلـــيـــهــا كـــثـــيـــرًا فى مـــعــظم
األعـمال الـتى قدمـتهـا.. فهـناك حـالة
ـــتــعــة أشــعـــر بــهــا عــنـــدمــا أُمــثل من ا
واويل وتبرز مواهبى وأُغنى وأُنشـد ا
ـمثل الكـثيـرة فـكلـما كـثـرت مواهب ا
اسـتـطـاع الـقـيـام بـأكـثـر من مـهـمـة فى

العمل الذى يقدمه.
رات سـرحـيـة  هل تـعطـيل بـروفـات ا
عديـدة واستمرار ذلك لـفترة طويلة

أثر على العامل بها?
"الــتــأخــيــر والـــتــأجــيل نـــتــيــجــة وجــود
مـــهــــرجـــانــــ :ال جـــريــــبى والــــقـــومى
لـلـمـســرح وأعـقـبـهـمــا شـهـر رمـضـان.
وهــذا كــله أثــر ســلــبًــا عــلـى الــعــامــلـ
سـرحـية لـعـدم وجود نـظام واضح بـا
ــــســـرح الـــدولــــة.. وأتـــمـــنى لــــلـــعـــمل 

مراعاة ذلك مستقبالً".
بـــعض الـــنــــقـــاد كـــتـــبـــوا أن هـــنـــاك
سرحـية وكثرة اإلفيهات مبـالغات با

فما تعليقك?
ــســـرحــيـــة لــيـس بــهــا أى "بـــالــعـــكس ا
ـوجـودة تـخـدم مـبـالـغـات واإلفـيـهـات ا
ــغــزى الــدرامى له الــعــرض وتــؤكــد ا
وتقـال بـشكل عـصـرى لـتواكب الـفـترة

التى نعيشها ومتغيرات اجملتمع.

مـا رأيك فى االنتـقادات الـتى وجهت
لـلــفـنــان مــحـمــد احلـلــو بــاعـتــبـاره

ثال? مطربا أكثر منه 
"بـالـعكس أرى أن مـحـمد احلـلـو يؤدى
دوره بــشــكل جــيــد كــمــمــثل ومــطـرب
باإلضافة إلى امـتالكه لقبول ورصيد
مع الـناس ويـستـقبـله اجلمـهور بـشكل

جيد".
مـــســـرح الـــدولـــة أعـــمـــاله جـــادة مــا
ـسـرح الـسـبب فـى ازديـاد نـشــاطك 
ـــســرح الـــدولـــة مـــؤخــرًا أكـــثـــر من ا

اخلاص?
ــمــثل ــلـــكــة ا ــســـرح عــنــدى هــو  "ا

أن مـصـر لم تـفـلس فى إجنـاب كـتـاب
ــــســــرح فــــأطــــالب يــــقــــدمـــــون هــــذا ا
ــــســــرح بــــضــــرورة ــــســــئـــــولــــ عن ا ا
ــــــبـــــدعــــــ اجلــــــادين الــــــبــــــحث عـن ا
ـهم.. خلـدمــة احلـركـة الـفـنـيـة وتـقـد

سرحية". وا
تـعامـلت مع عـدد كـبيـر من مـخرجى
ــســرح الــعــام واخلــاص.. مـن الـذى ا

ك بشكل جيد? استطاع تقد
"كـل مـــخـــرج له طـــعم ولـــون مـــخـــتـــلف
ومتـمـيز عن اآلخـر واسـتـفدت كـثـيرًا
جـــدًا من ســمــيــر الــعــصــفــورى حــيث
ــســرحــيـة قــدمت مــعـه أول جتـاربـى ا
فـى مــــجــــال االحـــــتــــراف فــــهــــو بــــارع
ـوقف لـتـقـد بــالـغـوص فى أعـمــاق ا
أحـــلى مــــا فـــيه وتـــعـــامــــلت مع جالل
الـــشـــرقــــاوى فى عـــدة مــــســـرحـــيـــات:
"تتجوزينى يـا عسل بحبك يا مجرم
بـــرهــومه وكـاله الــبــارومـــة وغــيــرهــا"
ويـتميـز عن مخرجى الـقطاع اخلاص
ى ويـــفــهـم عــمـــله جـــيــدًا بـــأنه أكـــاد
وعـروضه بـهـا فكـر وهـدف وال يـقدم
جلــذب الـنـاس فـقط. ويــسـتـأثـر مـراد
ـســرح الـشـامل الـذى مـنــيـر بـتــقـد ا
يـــشــمـل الـــتــمـــثـــيل والـــرقص والـــغـــنــاء

وسيقى. وا
مـا هى صـفـات اخملــرج الـذى تـفـضل

العمل معه?
ــــثـــقف "أحـب الـــتــــعـــامل مـع اخملـــرج ا
ـــلم بـــكل شىء فـى عــمـــله الــواعـى ا
ــتــمــكن مـن أدواته جــيــدًا فــاخملــرج ا
مـــثل الـــطـــبـــيـب الـــنـــفـــسى إن لم يـــكن

يعرف أكثر منى فال أستطيـــع 
العـمل معـه ومعـظم اخملرجـ الذين

تعاملت معهم مبدعون ومتميزون".

مــــــــا أهم مــــــــراحـــــــلك
ــسـرحــيـة الـتى تــعـتـز ا

بها?
ــــســـرح "فــــتــــرة عـــمــــلى 
الــطــلــيــعــة عـام  1977هى
أهم الـفـتـرات الـتى أحـبـها
فــهى تــمــثل مــرحــلـة
الـهـوايــة احلـقـيـقـيـة
حــيث قـــمت فـــيــهــا
هام بالعـديد من ا
كـمـمـثل ومـسـاعـد
مـــــخـــــرج وكـــــاتب
لــألغــــــــــــــــــــــــــــــانــى

ومطرب". 
فى مـــســـرحـــيـــة
"يـا عـنتـر" التى
تــــمـــــثل بــــدايــــة
انـــــــــــــــــــطــالقـى
احلــــــقـــــيــــــقى
ــلك "مــولــد ا
مــــــــعـــــــروف"
"شــكـــســبـــيــر
فى الـعـتـبـة".
ثم مــــرحــــلــــة
ــــــــــــــســــــــــــــرح ا
اخلاص الذى
قــــــــــــــــدمــت بـه
أولـى جتــاربى

تقلص .. وانقراض

طرب احللو وتمثيله

أحببت العمل فى الطليعة!

ـسرحى. سـرح نـوع من تقـد الـفرجـة لـكن تـعبـيـرها لـيس كـالتـعـبيـر ا > الـسـيـنمـا كـا
(مـوضوعية بشـكل محدد جدا) تمـاما كما فى األدب الروائى فـإن «الصوت» يتداخل ب
» ع الكامـيرا ترى للمتفرج وتتوسل تخيل والقار فى السيـنما جند «الع الـعالم ا

تخيل. بينه وب ا
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الثقافة والفنون ب احلرب والسالم

األرصــاد اجلـــويــة  Meteorology عــنـــدمــا
تُــخـــبــر الــنـــاس بــجــو صـــافٍ وإذا بــالــبــرق
والــرعـــد (والـــزعـــابـــيب) تُـــداهـم الـــصـــفــاء

فتقلب احلال رأسًا على عقب.
إذن.. يــنــهج الــغث كــمــا تــمــجــيــد احلــروب
طُـرقـا مـلـتـويـة لـتحـقـيـق هدف كـاذب. لـكن
ــتــلـونــة تَــلــوَّن احلـربــاء ال تــعـيش أشــكـاله ا
طويال فى احلروب كمـا ال تؤثر كثيرا فى

الفنون. 
يقود عـلمـاء اجلمال وفـلسفـته الناس إلى
فَهْم طبـيعة الغث  –عسكـريا ومدنيًا  –هو
لـيس جـمـيال كـمـا قـد يـبـدو لـكنـه مُـتجـمّل
إن صح الــتــعــبــيــر. قــشــرة ذهــبــيــة مُــزيــفـة
يـصــنـعــهــا مـغــرورو الـعــسـكــر وكــتـبــةُ الـفن
وهـــؤالء وهــــؤالء قـــد فــــقـــدوا اإلنــــســـانــــيـــة
وجــوهــرهـا وقــيــمـهــا وأصــالــتـهــا. حــروبـهم
وكــلــمــاتــهم تُــطــرقع كــألــعــاب األطــفــال فى

األعياد سرعان ما تصير إلى رماد.
سوء احلظ البشرى

من ســـــوء احلظ الـــــبــــشـــــرى أو ســــوء حظ
نُـظرين والـكُتاب البـشرية أن وجـدت من ا
من يُمـجد احلروب أو يـهنـأ الشتعـالها بل
ويـعتـبرهـا قيمـة من قيـم العصـر احلديث.
ـؤتــمـر الــدولى لــعـلــوم اجلـمــال الـذى فى ا
ـــــقــــــد فـى أغـــــســــــطس 1968م فـى دورته عُ
اخلــامـــســة فى الــســويــد أعــلن األمــريــكى
روبــــرة جـــــنــــزبــــرج  Robert Ginsburg فى
ـحــاضـرته مـحــور "جــمـالــيـات الــتـدمــيــر" 
ــــعــــنــــونــــة "احلــــرب" عـن مــــصــــطــــلح "فن ا
احلــرب" الـــذى يـــســـتـــخـــلص مـن ضـــحـــايــا
التدمير سعـادة جمالية! (بحثتُ فى تسعة
مــجـــلــدات لــعــلـم اجلــمــال فــلـم أعــثــر عــلى
اســمـه وأُعــلق فــأقــول: لــقـــد كــان مــيــشــيل
 Michel Eyquem Deإيــكـــو دو مــونـــتــيه
 Montaigneعـلى حق حـ كـتب قـائال "ال
يُــمــكن اكـتــشـاف مــفــاجـآت اإلنــسـانــيـة"(3)
وهــو أقل مـا يـجـب أن يُـقـال عن مــصـطـلح
فن احلرب لألمريـكى جنزبرج!. بل وأزيد
ـــفـــاجـــآت ـــكـن اكـــتـــشــــاف ا فــــأقـــول: بل 
الـالإنــــســـــانــــيـــــة عــــنـــــد واحــــد مـن الــــقــــارة

األمريكية بل ومن عالم جمال!
ــانــيـــا آخــر هــو إدوارد ــوذجـــا أ ثـم أجــد 
هــــــــارتــــــــمـــــــان  Edward Hartmann وريـث
ـانى ـتـشـائـمــة عـنـد سـابـقه األ الـفـلـســفـة ا
 (1788 – 1860) Arthur آرثــر شــوبــنــهـاور
 Schopenhaurوأهم آثـاره الـفـكـريـة كـتـبـهـا
عـام  1819 بـعـنـوان "العـالـم كـإرادة وفـكرة"
 The World As Will And Ideaحـــــــــسب
تـــرجـــمــتـــهـــا إلى اإلجنـــلــيـــزيـــة أو بـــحــسب
Die (العالم إرادة وامـتثال) ـانى نـصها األ
Welt     Als Wille Und Vorstellung 
وفى فــلــســفــته يــرفض هــارتــمـان أن يــدين
الناس احلـروب من وجهـة النظـر الثقـافية
أو األخالقيـة!. أمـا أنا فـقد أوشك قـلمى
أن يـجفّ رافضـا االستـماع إلى هذه اآلراء
الــكـــبــيــرة حــتى ولــو صــدرت عن فالســفــة
تعلمنـا وال نزال من أفكارهم الكبيرة ولهم

منا جميعا كل التقدير واالحترام.
لــذلـك أجـــد مــعـــارضـــتى قـــائـــمـــة عـــلى كل
ــتـــشــدديـن أو الــداعـــ لــلـــحــروب. وفى ا
ظـــنى أنـه لـــو شـــاهـــد واحـــد مـــنـــهم حـــالـــة
ُــشــردين بـ ــعـاصــرين.. ا أطـفــال غــزة ا
األطالل لـتـغـيرت وجـهـة نـظـره الـفـلـسـفـية

واألخالقية أيضا.

ـــبــــدع أن يــــحـــرص بــــشـــدة عــــلى اإلبـــداع ا
ا يعرف الـفنى بعيـدا عن أشكال الغث طـا
جـيـدا الـفـروق بـ اجلـيـد والـغث واحلـسن
ــــلـــــهب والــــردىء كـــــمـــــا الــــفـــــرق بـــــ مـــــا يُ
ــــصـــيــــبــــهـــا أحــــاســـيـس اجلـــمــــاهــــيـــر ومــــا يُ
بـــالــغـــثــيـــان. وهــو نـــفس مـــا بــحـــثه عــلـــمــاء
اجلــمـال حــ كــتــبــوا حـلــوال لــلــحــيــطـة من
خـصــائص الـغث فى الـفـن بـرسم الـصـورة
ثـالية للعـمليات الفنـية بكل ما حتمله من ا

الصدق واجلمال وااللتزام.
أمـامى الـفـيلـسـوف اجملـرى جـيـرج لـوكاتش
 (1971 / 6 / 4 – 1885 / 4 / 13)أحــد أبــرز
علماء جمال الـقرن العشرين وعميد كُتاب
الـبـحـوث فى نـظـريـة الـغث. حـيث يـرى فى
حتــلــيــله الــنــظــرى أن األهــمـيــات فى الــغث
تــكـمن فى عـمــلـيـة الـغــثـيـان نـفــسـهـا والـتى
تــنــشـر أوهــامـا كــاذبـة وتــخــيالت مـريــضـة
وخـــيـــاالت زائــفـــة تُـــلـــوّنـــهــا بـــألـــوان بـــاهــرة
ــلـــفــقـــة. كــمـــا جتــعـل من صــور ســاخـــنـــة ومُ
الـــعـالقـــات االجــــتـــمــــاعــــيـــة زيــــفًـــا رافــــعـــة
األكـــاذيـب إلى أعـــلى عـــلـــيـــ وفـى صــورة
تُـــخــــالف الــــواقع وتــــتـــنــــاقض مــــعه (الحظ
احلـرب اإلعالمـيـة الضـاللـية فـى الـعدوان
عـــلى غــزة الـــعــربـــيــة). مـــثل هـــذه الــصــورة
الــشــوهــاء يــقــول عـنــهــا لــوكــاتـش بــاحلـرف

الواحد "صورة وسيلة شكلية بدائية".
وفى الـفن وفى الـثقـافة يـبـقى خطـر الغث
ومـستـتبـعاتـه قائـما فى كل عـصـر متـسلـحا
 – وكـذبا  – باحلق واحلـقـيقـة غيـر كاشف
عـما يحمله من مـضام خربة وتـخريبية.
ـــاذا? ألنه يـــعـــرض نــصـف احلـــقــيـــقـــة بل
ويُـــلـــقى بـــظالل ومـــتــاهـــات عـــلى نــصـــفـــهــا
اآلخر. وليس من هدف الـثقافة أو الفنون
إيـقـاع اجلــمـاهــيـر فى احلــيـرة والــتـذبـذب.
لـعــلى أشـبّـه هـذه الـصــورة الـزائــفـة بــنـشـرة

احلواس ومستقل عنها). وهو نفس العقل
الـذى يــكــشف ســخف احلــيـاة وبالهــتــهـا..
وحـروبــهـا. فـإذا مَــا مـكـنَنَّ اإلنــسـان عـقـله
عرفة على فكرة فإن كل فكر وسيطرت ا
ــــــــجـــــــرّد  Abstract وكـل شــــــــرود ذهن أو مُ

ذهول يسير إلى فناء.
الغثُّ فى الثقافة والفنون = تمجيد

احلروب
اذا تـؤثـر احلروب عـلى الـثـقافـة? بـالغث
وحـده فى إنـتاجـاتـهـا. يـذكر اإلمـام مـحـمد
بـن أبى بـــكــر بن عـــبـــد الــقـــادر الــرازى فى
مــــخـــتــــار الــــصـــحــــاح "الــــغث هــــو احلـــديث
الـردىء الـفـاسد" (2) ثم يـستـطـرد شـارحا
أنه "خُـبث الـنفـس". تنـبـثق الـلفـظـة مـؤخرا
ـانـيـة  Kitsch فى الــقـرن 19 فى الـلـغـة األ
Munchen ـــيالدى فـى مــديـــنــة مـــيـــونــيخ ا
مـتــداولــة حـتـى وصـلت إلـى عـالم الــتــجـارة
واألســــــــواق شــــــــامــــــــلــــــــة الــــــــذوق الـــــــردىء
للمـواطن والـلوحات الزيـتية الـهزيلة فى
الـفـنـون الـتـشــكـيـلـيـة. ثم تـتـوسع الـلـفـظـة –
وبــنـفس مــعـنــاهـا  – فى بـقــيـة فــروع الـفن
والــثـقــافـة. أمــام هـذا الــتـوسع يُــقـر عــلـمـاء
اجلـــمــال بــأن (الـــغث) هــو نــوع ســـلــبى فى
الـــفن يـــتـــضــمـن عــدة مـــجـــاالت مـــخــتـــلـــفــة
الـهـدف تخـلع عـلى أعـمـالـهـا أو نـشـاطـاتـها
(الــبُـعـد عـن الـصـدق الــفـنى). إال أن عـودة
علـمـاء اجلـمال بـعـد ذلك إلى مـا أسـموه بـ
(نـظـريـة الـغث) داخل تـصـنـيف مُـتـدرج قد
لفت الـنظر  –نظـريا على األقل  –لالنتـباه
ُـفــســد الـذى إلى هــذا الــقـادم الــفــاســد وا
يدُسُّ أنـفه فى عيـون فنـون األدب والفـنون

التعبيرية والتشكيلية واجلميلة.
ــكن طـــبــيــعـى أنه فى مــجـــال الــفـــنــون ال 
ـبــدع أن يـنــتـهج الــغث مــوضـوعــا إلبـداعه
ــكن لـــنــفس شـــكال أو مــضـــمــونـــا. لــكــنـه 

ــدرســة الــفــرانــكــفــورتــيــة رســالــة بــاحــثــو ا
ـواطنة وحق اإلنـسان. وقد شـجع التيار ا
ر ت. و. عـلى استـقرار رؤيته م. هـورخا
أدورنـو هـ. مركيـوز و. بنيـام إ. فُروم
ج. هـــــــــــابــــــــــرمـــــــــــاس ل. لـــــــــــويــــــــــنـــــــــــتــــــــــال.

M.Horkheimer,
Th.W.Adorno,H.Marcuse,

W.Benjamine,E.Fromm, J.Habermas,
L.Lowenthal.

ـدرسـة الـثـقـافـيـة وحدة لم تُـكـوَّن فـلسـفـة ا
 Unit لـتـكــشف حتـديــدا عن مـفــهـومــاتـهـا
لـــكــنــهـــا تــمــتــعـت بــعــدة أفـــكــار وطــروحــات
ـوضوعى. مُـميـزة وحازمـة كفـكرة الـنقد ا
ــمـارســة والـتــدريب والــتـطــبـيق فـرأت أن ا
 Practice يـــجـب أن يـــأخـــذ فـى االعـــتـــبـــار
"الطـبـيعـة + اجملـتـمع + اإلنسـان". فـإذا ما
قررات كان األمر يتعلق بالفاعل فإن كل ا
والـــقــرارات والـــتــقــديـــريــات يــجب  –إن لم
يتحتم عليها  –أن تصب فى إعداد إنسان
كـامل مـكـتـمل إلى أبـعـد احلـدود وأرقـاهـا.
صـحــيح أن اإلنـسـان يـنـتـمـى إلى الـطـبـيـعـة
الــــــــتى فـى حــــــــوزته وفـى عـالقـــــــة قَــــــــسْـــــــرٍ
إجـــبـــاريـــة وأن هـــذه احلـــالــــة تـــنـــتـــقل إلى
عالقـاته اإلنسانـية. وصحـيح أيضا أن من
ـة الــبـيـئـة أهـداف الـتــطـور اإلنـسـانـى هـز
الــطــبـيــعـيــة ومـجــاالتـهــا.. شىء فى مــقـابل
شـىء آخــــر ضــــغط من شـىء عــــلى شىء
ـــســــيـــطـــر الــــفـــكـــر الــــعـــقالنـى عـــلى حــــتى يُ
األحـاســيس الغـيـا كل الـرغـبـات وشـاطـبًـا
يول  .Inclinations وهنا على النزعات وا
يـتـحـرر اإلنـسـان من كـوامن الـطـبـيـعـة فيه
ـعـرفة سـائـرة متـجـهة فـتنـشط أحـاسيس ا
ذهب إلى الـتنـوير الـعقـلى (حيث نـظريـة ا
العقلى  Rationalism تقول بـأن العقل هو
فى ذاته مـــصــــدر لـــلـــمـــعـــرفــــة أســـمى من

ال تـزدهر الـثقـافـة أو تعـيش إال فى بسـتان
الـــــسـالم وأزاهـــــيــــــر وروده يـــــؤمـن الـــــسالم
بـالتـقـدم ومسـتـقبل احلـضـارة واستـكـمال
بـنـاء إنـسـان الـعـصـر. بـيـنمـا تـقـف احلروب
ستقبلية. ـنجزات ا على النقيض من كل ا
فمنـذ انتهـاء احلرب الكونـية الثـانية وحتى
يـومـنا هـذا فـجـرت اإلمبـريـاليـة الـعسـكـرية
أكــثــر من ثالثــ حــربـا إقــلــيـمــيــة صـرفت
NATO "فيها دول حـلف األطلنطى "الناتو
 1700 مـــــلـــــيـــــار دوالر عــــــلى االســـــتـــــعـــــداد

للحروب وتأمينها.
وبـيـنــمـا تــسـيل الــدمـاء فى كل حلــظـة عـلى
أراض وبـقـاع عـديــدة من عـالم الـيـوم فـإن
الــقـــيم الـــروحــيـــة والـــثــقـــافـــيــة تـــســـيــر إلى
ـــثــقــفــون االنــحـالل والــتــدمــيـــر ويــحــاول ا
ـكن إنـقـاذه من أجل والـفـنـانـون إنـقـاذ ما 
ـــطــحـــون وسط هــذه ـــعــاصــر ا اإلنـــســان ا
احلـقــبـة الـفـارغـة من الــعـدالـة أو الـقـوانـ
ـوسيـقى ـؤلف ا الدولـيـة.. لـكن بال أمـل (ا
ــــتـــــريـــــفــــتش ــــتـــــرى د الــــســـــوفــــيـــــيــــتـى د
سـوسـتاكـوفتش  D.D. Sosztakovics يُـعلن
غــضـــبه وحــنــقـه عــلى الـــفــاشــيـــة والــنــازيــة
ـانــيــا" بـتــألــيـفه ســيــمـفــونــيـة "إيــطـالــيــا + أ
"ليـننجراد"  Leningrad  واألسبـانى بابلو
بـيـكـاسو  P.Picasso يـرسم لـوحـته الـزيـتـية
ـــيــة. اجلـــورنـــيـــكــا  Gurnica مُــديـــنًــا الـــعـــا
احلرب والفاشـية ولوحات أخرى له تمثل
الــكـــراهـــيـــة لـــدمـــار الـــبـــشـــريـــة وإحـــســاس

خاطر احلروب وخرابها". الشعوب 
قــام الــعــالم الــســويــســرى جــان جــاك بــابل
 J.J.Babel بــعـمـل إحـصــائـيــة عن احلـروب
مستـعيـنا بـحاسـبة إلـكتـرونية "فـتوصل إلى
أن اإلنسـانية فى  5.500 سنـة قد تعرّضت
إلى  14.513حـربـا دمــرّت فـيـهـا  3.5مـلــيـار
من الـبشـر مـوتًا. وفى إحـصـائيـة أخرى أن
ـيـة األولى فى بـدايـات الـقـرن احلـرب الـعـا
الـــعـــشــريـن ومــا صُـــرف عـــلــيـــهـــا من عـــتــاد
حــربى وجتــهــيــزات عـــســكــريــة كــان يــكــفى
لــبــنـــاء مــســـكن راقٍ بــجـــانــبه قـــطــعــة أرض
لزراعتها لعدد  74مليون عسكرى بدال من
إرســـالـــهم إلـى ســـاحـــات الـــقـــتـــال. أمـــا مـــا
التـهمـته احلرب الـكـونيـة الثـانيـة من أموال
فـإنه كـان يـكـفى لـتـنشـئـة كل أطـفـال الـعالم
ـتوسطة اإلعـدادية وتأم رحلة ا حـتى ا
مــســكن لــكل عـائــلــة فى الــعـالم يــتــكـون من
خـمس حجـرات وتوابـعهـا وبنـاء مستـشفى
مـجــهــز جتـهــيـزا عــالـيــا لــكل خـمــسـة آالف

نسمة من تعداد العالم(1) .
فلسفة احلياة وفلسفة احلرب

فى الـــثـــقـــافـــة واحلـــيـــاة يـــنـــبـــثق مـــصـــطـــلح
"مدرسة فرانكـفورت الثقافية" عام 1923م
عــــنـــــد إنــــشـــــاء مــــعـــــهــــد بـــــحــــوث الـــــعــــلــــوم
ـانـيـا مع االجتـمـاعـيـة فى فـرانـكـفورت  –أ
أن أكـثـر بـاحـثـيه قـد انـتـقـلـوا بعـد ذلك إلى
جـنــيف بـسـويــسـرا ثم إلى بـاريس بــفـرنـسـا
هــربــا من ســلـطــات الــنــازيــة ثم اســتــقـروا
ــتــحــدة األمــريــكــيــة أخــيــرا فى الــواليــات ا
درسـة بـعد ذلك كمـهـاجرين. حتـوّل تـيـار ا
إلى الــيــســاريــة اجلــديــدة مُــهــاجــمًــا  –وفى
شـدة  –الـنـظم الـرأسـمـالـيـة ومـجـتـمـعـاتـهـا.
وفى هـذا الهجوم اختـلطت فلسـفات كثيرة
Hegel, لـهيجل مـاركس فرويد وهـايدجر
 .Marx, Freud, Heideg ger حتـــــــــــــــــــــــــدد
االخــتالط بــ نــظــرات هـؤالء الــفـالســفـة
وبـ تـوطُّـد الـثـقـافـة الـتـشـاؤمـيـة لـلـفـلـسـفة
انـيـة وتـمركـزهـا وعـاد نـقدهم ـثـالـيـة األ ا
إلى تــأثـيــر مــاركس. ومع ذلك فــقــد حـمل
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من نــدرة الــعـــنــصــر الــنــســائى لــذا نــضــطــر
ـــــمـــــثـالت مـن وجه بـــــحـــــرى الســــــتـــــقـــــدام ا
والـــقـــاهـــرة فــــإذا تـــوقف الـــعــــرض من قـــبل
ـغــتـربـة ـمـثــلـة ا الـلــجـنـة من ســيـدفع أجــر ا
وتـكاليف إقامـتها طوال فـترة البروفات إن
هـذا الـشرط مـقـبول فى الـنـوادى ألنهم من
أبـــنـــاء الـــبـــلـــد بـــيـــنـــمـــا األمـــر مـــخـــتـــلف فى

الشرائح.
اخملـــــــرج حــــــســــــ عــــــز الــــــديـن رغم عــــــدم
ـتابـعة فـأنه يتـخوف اعـتراضه عـلى جلان ا
من قـــدوم الـــلــجـــنـــة بـــشـــكل مـــفـــاجئ أثـــنــاء
إجازات الفرقة لظروف طارئة ألفرادها.
ويـتـسـاءل اخملــرج شـريف صالح الـدين عن
إحـــاطـــة الـــلـــجـــان بـــظــــروف كل مـــوقع وهل
ســتــضع تــلك الــظـروف فـى حـســابــهــا عــنـد
اتـخاذها لقـرارها بشـأن صرف الشيك من
عـــدمـه كـــمـــا يــــبـــدى تــــخـــوفه مـن تـــعـــارض
أســــلــــوب الــــعـــرض مـع اجتـــاهــــات أعــــضـــاء

اللجنة ومن ثم رفضه.
بـينـمـا يـسـتـنـكـر مـصـمم الـديـكـور مـصطـفى
ـوافـقة الـسـيـد أن يـتم إيـقـاف عـرض بـعـد ا

ه كمشروع. عليه عند تقد

اخملــــــرج رشــــــدى إبـــــــراهــــــيـم يــــــوافـق عــــــلى
اشــــتـــراط تــــقــــد الـــنـص كـــمــــا هــــو قـــائالً
كــمـــخـــرج الـــتـــزم بـــتـــقـــد الـــنص كـــمـــا هــو
ويـنـبــغى أن يـكــون عـمــلى عـلــيه بـاحلـذف ال

✂ ✂✂ ✂

> طـريـقـة الـسـيـنـمـا بـالتـالى هـى طريـقـة الـقـول الـروايـة وهـذا يـبرر
سرح. التأكيد الذى قاله بارت  أن السينما وليدة من الرواية وليس ا
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محمد عبد القادر 

عسكرى على كل مخرج.. امسك حرامى!
سرح  هكذا اعتبروا الضوابط التى وضعتها إدارة ا

بــاإلضـافــة فال يــعــقل أن أكـتـب عـلى كــتــابـة
مؤلف كـبيـر كأبـو العال الـسالمونى وإن لم
يـنــاسـبـنى الـنص من الـبـدايـة أتـركه وأبـحث

عن غيره.
بـينما يـرفض اخملرج سعـيد منسى  – هذا
الــشـرط ويــقـول مـاذا لــو أردت عـمل إعـداد
لـنص مـات كاتـبه مـثل الزيـر سـالم إن هذا
الــــــشـــــرط ســــــيـــــؤدى لــــــهـــــروب اخملــــــرجـــــ
ـترجـمـ لن يلـقوا يـة ألن ا لـلنـصوص الـعـا

ا سيحدث فى النص! باالً 
اخملرج محمود الـنجار يرفض هذا الشرط
ـه كـمـا هـو ــكن تـقـد ألنـه ال يـوجـد نص 
مشيرًا إلى أن اخملرج قد تعجبه فكرة نص
ـعـدين لـيـقوم مـا فـيـضطـر لـلـذهـاب ألحـد ا
ــقـــصــود من الـــشــرط بــإعـــداده وإن كـــان ا
"عــــدم الــــلـــعب" فـى جـــوهــــر الــــنص فــــنـــحن

ؤلف. كمخرج نحافظ على كيان ا
اخملـــــرج شــــــريف صـالح الـــــديـن يـــــقـــــول إن
ـنـصـوص عـلـيه فى الالئـحـة التى اإلعداد ا
لم تــــشـــــتــــرط أن يــــتـم عن طــــريـق الــــكــــاتب
األصــــلـى لــــلــــنص أو غــــيــــره ورأيى أن هــــذا

. الشرط من شأنه تقييد اخملرج

اخملــــــــــرج رشـــــــــدى إبــــــــــراهـــــــــيـم يــــــــــصف
اخملرجـ الـذين يـضـعون اسـتـعـراضات
أو أغانى فى العرض ال ترتبط عضويا
ـاذا " ويــتـســاءل  به هـم "غـيــر نـاضــجـ

يعطى هؤالء شريحة من البداية.
اخملرج يـسـرى الـسيـد طـالب بـأن يـكون
يًـــــا ال إداريًــــا بـــــاحلــــذف نــــ احلـــــســــاب فـــــ
والــتــدخل فى الــعــمل وقــال إن اخملــرج
تـعــراضــات أو أغــانى الــذى يـضــيـف اســ
يــمه يـــ يـــة يــحـــاسب مـن خالل تــقـــ مــجـــانــ
يــؤثـر عــلى اسـمه الــفـنى األمــر الــذى سـ
يـــة وتـــراجع لـــ بـــ تــــقـــ ـــســـ وفـــرص عـــمـــله ا

. ترتيبه ب اخملرج
نـــجــار يــرى أن هــذا اخملــرج مــحـــمــود الــ
اإلجـــراء ســـيــؤدى إلـى مـــشــاكـل إداريــة
من عـقد الـشاعر حيث سـيخـصم جزءاً 
تــعــراض رغم أن األمـر أو مــصــمم االســ

ليس بيده ولكن بيد اخملرج.
اخملــرج حــســ عــز الــديـن يــوافق عــلى
حـذف االستـعراضـات واألغانى التى ال
لــعــرض رغـم تــخــوفه من لــة لــ تــمت بــصـــ
االخــــــتالف حـــــول مــــــا يـــــرتــــــبط ومـــــا ال
يـرتـبط حـتـى داخل الـلـجـنـة نـفـسـها ألن
تــــلف بــــ ثالثـــة نـــظــــر تـــخــــ وجــــهـــات الــــ
نـ لـكـنه يرى مـحـكـمـ وأحـيانًـا بـ اثـ
تــطـــيع اخملــرج أن ً يــســـ نـــاك أمـــورا أن هــ

يدافع عنها.
تـــســاءل اخملــرج شـــريف صالح الـــدين يــ
بـــاط الـــعـــضـــوى من الــــذى يـــحـــدد االرتـــ
لألغـانى واالسـتـعـراضـات بالـعـرض من
عـدمه بصـورة حاسـمة?! حـقيـقة هـناك
يـــــاء ال عالقــــة لــــهــــا عـــــروض تــــضم أشــــ
وضوعها ولكن الـعملية الفنية ليست

١+١=٢ بل وجهات نظر.

ــســرح أثــارت دســتـــة الــضــوابط اجلـــديــدة 
ـسرح مـوجة األقـاليم الـتى وضـعتـها إدارة ا
من اجلــدل الـشـديـد حـيث وصـفـهـا الـبـعض
ـقـيـدة لـلـعـمـلـيـة اإلبـداعـيـة ورأى آخـرون بـا
أن بـعضـها قـد يدفع بـعمـلية اإلبـداع لألمام
فى ح أن بـعـضهـا اآلخـر سيـمثـل عقـبات
ــبــدعـ ومــا بــ هــذا وذاك كـانت أمــام ا
هـذه آراء وتــعـلـيـقـات مـخـرجى األقـالـيم فى

الضوابط اجلديدة.
اخملرج يـسـرى السـيد بـدأ حـديثه مـتـسائالً
هل الــقـــصــد مـن تــلك الـــضــوابـط تــقـــلــيص
ــســـرحــيـــة تـــمــهـــيــدًا إلغالق عــدد الـــفـــرق ا
مـســرح الـثـقــافـة اجلـمــاهـيــريـة? ويـســتـطـرد
مـــــجـــــيــــــبًـــــا هـــــذه الـــــضـــــوابـط تـــــنـــــظـــــر إلى
ـــســـرحـــيـــ بـــاعـــتـــبـــارهم لـــصـــوصـــاً ومن ا
خــــبـــراته فـى مـــجــــال الـــعــــمل اإلدارى فـــإن
أســـلــوب وضـع عـــســكـــرى عـــلى كل شـــخص
غــيـــر مــجــد وهــنـــاك كــثــيـــر من الــضــوابط
ــة كـــانت أكــثـــر مالءمــة مـــثل شــرط الـــقــد
ـسرحى عـلى عنـصرين والتى عدم تـعاقد ا
اسـتـبـدلت بـعـدم الـقـيـام بـأكـثـر من عـنـصـر
ذلـك أنه فى ضــــوء الـــشــــرط الـــســــابق كـــان
اخملـرج مثالً الذى يـقدم نصًـا من تأليفه أو
أشـعارًا أو تصميمًـا للديكور يـقوم بإهدائها
بـــيـــنــمـــا فى ظـل الــشـــرط اجلـــديـــد ســـنــرى
الـــبـــعـض يـــســـتـــعــــيـــر أســـمـــاء أخــــرى لـــتـــلك

العناصر ويتقاضى أجورًا عنها!
ـــســرح اخملـــرج ســـعــيـــد مـــنـــسى يـــقـــول إن ا
اجلـــــامــــعـى ال يــــعـــــانى مـن ضــــوابط بـــــهــــذه
ـيزة مثل القـسوة لذا أخـرج لنا عـروضًا 
"رومـــيــو وجـــولــيـــيت" و "الــواغـش".. بــيـــنــمــا
تـــشـــتـــرط الـــهـــيـــئـــة حتـــديـــد اإلنـــتـــاج وفـــقًــا
الحـــتـــيــاجـــات الـــعـــرض وإنــنـى أتــســـاءل من
الـذى يـحـدد احـتـيـاجـات الـعـرض اخملرج أم
ــــســـــرح? وكـــــيـف تـــــعـــــرف األخـــــيــــرة إدارة ا

احتياجات العرض الفعلية.

اخملــرج مـحـمـود الــنـجـار يــقـول إن اشـتـراط
ــوقع خلــمــســة مـخــرجــ تــخــتـار تــرشــيح ا
ــــــســــــرح أحــــــدهم يــــــؤدى لــــــتــــــجـــــاوز إدارة ا
مخـرج مـشهـود لهـم بالـكفـاءة بعـد تدخل
الــواســطــة واحملــســوبــيــة ولــيــتــهم الــتــزمــوا
ـــوقـع لـــقــد بـــاالخـــتـــيـــار من تـــرشـــيـــحـــات ا
ـسـرح تـرشــيـحـات مــوقـعـنـا جتــاوزت إدارة ا
ــكــتـب الــفــنى اســـتــشــارى بــحــجـــة أن رأى ا
وأرسلوا لنا مخـرجًا من موقع آخر متعلل

بأنه ال يجد فرصة للعمل هناك!
اخملــــرج شـــــريف صالح الـــــدين يـــــقــــول عن
الضـوابط اجلديدة إن بـعضـها سـيسهم فى
دفع عمـلـيـة اإلبداع لـكن الـبـعض اآلخـر قد
يـــتم الــتالعـب به مــنـــتــقــدًا شـــرط ارتــبــاط
ـوقـعه بــأنه يـلـغى الـطـبـيـعـة ـقـدم  الـعـمل ا
اإلنــسـانــيــة الـعــامـة لــلـعــروض ويــدخـلــنـا فى
جدل شديد فمـا هى خصوصية موقع مثل
ـنصـورة وهل ستـأتيـنا جلـان من القـاهرة ا

.!? وهى تتوقع أن ترى عروضًا للفالح
اخملرج حس عز الـدين ينتقد شرط عدم
لـحـن فى غـيـر إقلـيـمهم عـمل الشـعـراء وا
مــتـســائالً: ألـيـس من األفـضل أن نــعـمل مع
مـن نـــعــــرفــــهم جــــيـــدًا وخــــبــــرنـــا أســــلـــوبــــهم
ونـستـطـيع التـفـاهم معـهم بـسهـولـة بدالً من
الــدخــول فى جتــارب جــديـدة مـع آخـرين ال

نعرفهم?!
ويـشـاركه الـرأى مصـمم الـديـكـور مـصـطفى
الــســـيــد قـــائالً إن اشـــتــراط عـــدم عــمل أى

عـنصـر أكثـر من مرة سـنويًـا مقبـول لكن أن
تطـلب مـنى ترك إقـلـيمـى والعـمل فى إقـليم
آخــر وأحتـــمل نـــفــقـــات انــتـــقـــالى وإقـــامــتى
هــــنـــاك فـى ظل عــــدم تــــوفــــيــــر اإلقــــامـــة ال

أفهمه.

من الضوابط التى أثارت جدالً شديدًا ب
تـابعة اخملرجـ فى األقاليـم وجود جلنـة ا
الـــتى تــــتـــولـى تـــقـــريــــر صـــرف الـــشــــيك من
عــدمه وكـذا مـتـابـعـتـهـا لـلـعـمـلـيـة اإلنـتـاجـيـة

حتى العرض.
اخملــرج رشـــدى إبــراهـــيم يــرفـض أن تــكــون
الــلــجـنــة هى من حتــدد صــرف الـشــيك من
عــدمه ويـقــول ال أعـتــرف بـلــجـنــة الـتـحــكـيم
نفسـها ألن اخملرج أشـبه بالفـنان التـشكيلى
الــذى يـــرسـم لـــوحــة فـــيـــهـــا الـــرمـــز وفـــيـــهــا
اإلحالـة واإلسـقاط لـيـراها كـل متـلق بـشكل

مختلف.
اخملـــرج ســـعـــيــــد مـــنـــسى وافـق عـــلى جلـــان
مـتابـعـة العـمـليـة اإلنـتـاجيـة ويـرى أن عمـلـها
لــو  بـــنــزاهــة وحـــيــاديــة ســـيــســـاعــد عــلى

ظهور عروض جيدة.
بــيـنــمـا يــراهـا اخملــرج يـســرى الـســيـد عــبـئًـا
ـيـزانــيـة كـمــا أنـهـا ســتـفـرض جــديـدًا عــلى ا

. وصاية فنية على اخملرج
اخملــرج مــحــمــود الــنـجــار يــتــســاءل مــاذا لـو
قـررت الـلجـنـة عدم صـرف الـشيك ومن ثم
إيـقــاف الـعـرض ونــحن فى الـصـعــيـد نـعـانى

نسى يسرى اجلندى  شريف صالح الدين رشدى إبراهيم سعيد ا

يسرى اجلندى
يتخوف من أن
تكون الضوابط
مقدمة إللغاء
مسرح الثقافة
اجلماهيرية

محمود النجار:
سرح إدارة ا
جتاوزت

مخرج مشهود
لهم بالكفاءة 

 ترشيحات اإلدارة

تابعة جلان ا

عدم التعامل مع النص بغير كاتبه

رتبطة بالعرض حذف االستعراضات غير ا
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كن أن نعثر عليها ادة األدبية»  ـا أن نقطة االنطالق يجب أن تكون العرض فإن «ا  <
ـسيـرة النـصيـة: فهى األخـير الـذى يظـهر وذلك ألنـها تـكون فى فـى النـهايـة فقط من ا

األساس فى البداية.

سرحي جريدة كل ا

9 من   مارس2009 العدد 87

د. أبواحلسن
سالم

 الكمبوشة

عنكب يا عنكب وصبيان البحث
سرحى ا

لـــيس مــنّــا من لم يــلــعـب (عــنــكب يــا عــنــكب.. نط
واركب) صـغــيــرا وفـيــهـا تــتــوالى قـفــزات الــصـبــيـان
تخطيا من عـلى ظهر أحدهم الذى يـنحنى مختارا
ـسـت سـاق أحـدهم طـوال دورة تــقـافـز زمـالئه. فـإذا 
رأس الصبى الذى أسـلم ظهره لقـفزاتهم حل محل
ـنحـنى لـتعـاد دورة التـقـافز اجلـماعى من الصـبى ا

فوق ظهره وهكذا.
عــلى أن من حق الــصـبى الــذى يـســتـعــد لـلــقـفـز أن
يــطــلـب من الــصـــبى (مــطــيـــة الــلــعـــبــة): (طــاطى
ــا الـــبـــصــلـــة) إذا الحظ أن رأسه تـــرتـــفع ألعـــلى 
يــجب. ويـشــتـرط فى تــلك الـلـعــبـة الــصـبـيــانـيـة أن
يــتـصـايح الــطـرفـان (من قــفـز ومن وطىّ) فــيـصـيح
األول بدعـاء الركـوب (عـنكب يـا عنـكب) ليـسمع من
الــثــانـى دعــاء االســـتــجـــابــة (نط.. واركـب) وهــكــذا
يـتنـاوب الصـبـية حـركة الـتـقافـز وتكـرر فيـمـا بيـنهم
اللـعبـة (مرة تـعنـكب ومرة تـركب) وكثـيرا مـا يتـخلل
دعــاء الــطــلب ودعـاء االســتــجــابـة اعــتــراض زاجـر:
ـستـلم ظـهـره للـقـفزات "طـاطى الـبصـلـة" ليـنـكس ا
رأسه الـتى كـثيـرا مـا يتـعـمـد الصـبـية نـصـبهـا شـركا

لإليقاع بأحد القفزة.
لعـبنـا هذه اللـعبـة أطفـاال بروح رياضـية مـرحة. أما
أن نـلـعـبـها كـبـارا فـهـذا مـا لم يـخـطـر لى عـلى بال.
فإذا صـادفـنا من يـلعـبهـا فـتلك سـتكـون من غرائب
مــا نـلـقى مـن مـظـاهـر الــفـكـاهــة فى حـيـاتــنـا عـلى
أيـامنـا العـجـيبـة تلـك!! أما إذا عـلمـنـا أن بعـضا من
ـسـرح فى مـعـهـد أو فى جـامـعـة فى الـقـرن أسـاتـذة ا
ارسون لـعبة "عنكب يا عنكب" احلادى والعشرين 
دون روح ريـاضـيـة ودون مـرح وبـدون رغـبة اآلخـرين
فى االنــحـنـاء لـيــقـفـز هـؤالء فـوق ظــهـورهم عـنـوة
وبدون حـاجـة إلى دعاء (عـنكـب يا عـنكب) فال شك
ســتـكـون سـابـقـة تــسـتـحق الـتـســجـيل فى مـوسـوعـة

ية!!  جينيس العا
ـسـرحى اجلـامعى وهـكذا حتـتـفى سـاحة الـتـعـليم ا
بتراثـنا الفـولكلـورى كلمـا أعير عـضو هيـئة تدريس
إلى جـامــعـة أو مـعـهـد خـلـيــجى; فـيـمـارس زمـيل له
لعبـة عنكب يـا عنكب إذ يـتنازل لـزميل على شـاكلته
عـار بدعاء عن دعاء الركـوب الفـولكلـورى ليجـيبه ا
االستـجابـة (نط واركب) فـينط عـلى ظهـر زميـلهـما
شرف الرئيسى للـبحث ويسطو وهو فى تخصص ا
تـاريخ مسـرح - مـثال - على ثـمـرة جهـد األسـتاذ فى
رسالة تتـخصص فى اإلخراج أو التـمثيل. فإذا وقف
األستاذ معتـرضا على محاولة سـطو األستاذ عنكب
على جهـده العـلمى اإلشرافى الـذى مرت علـيه سنة
ونــصف الــســنــة شــهـر فـى وجـهـه سالح الــتـصــويت
الصورى فى اجملـلس حيث يـنشد غـالبيـة األعضاء
إن لم يكونوا جميعهم دعاء الركوب إنشادًا جماعيًا

من مقام (موافقون)!!
ـقــولـة الـســيـاسـيـة وهـكـذا تــعـيـد اجلــامـعـة إنــتـاج ا
الصهيونـية الشهيـرة التى كانت تعلـيقا على ابتالع
الصـهـيونـية لـفلـسطـ بـإجمـاع دولى: (لقـد أعطى

ن ال يستحق). لك  من ال 

راغى جمال ا

الصاروخ األمريكى «بندى» تنفى
الشائعة وتتجول مع احملامية الشقراء

 مشاركات متميزة فى عروض
 مسرحية كانت سبب شهرتها الطاغية

مـنذ أن الـتقطت عـدسات بـعض احملطات الـتلـيفزيـونيـة التلـميحـات التى تـؤكد وجود
خـالف بـ جنـمـة عرض " مـحـامـيـة شـقـراء " ومـخـرجه .. انـطـلـقـت شـائـعـة أن "لورا
بـيل بـندى" لن تـشارك فى أى لـيال أخـرى لهـذا الـعرض الـذى كان سـببـا فى جناحـها

وشهرتها الطاغية ...
بـدأت لورا بـيل بـنـدى رحـلتـهـا مع الـفن وهى فى عـمر  9 سـنـوات حـيث درست الرقص
فى مـدرسـة خاصـة بكـنتـاكى .. ثم بدأت الـعـمل فى برودواى بـعدهـا بعـام .. واستـمرت
رحلة فى عام  2002 وذلك فى راهـقة حتى انتقلت من هذه ا تؤدى أدوار الطفولة وا
ـتمـيزة عـرض " هيـرسـبرى " والـذى نالت عـنه جـائزة الـتونى .. واسـتـمرت مـشاركـتـها ا
وظهـورها فى برودواى وفى بعض األعـمال التلـيفزيونـية والسيـنمائية حـتى انطلقت مع
ـا عـرض " مـحـامـيـة شـقـراء " ولـقـبـهـا الـنـقـاد بـ " الـصـاروخ األمـريـكى اجلـديـد " نـظـرا 

تتمتع به من موهبة وأداء راق بجانب جمالها وفتنتها الشديدة ...
عرض " محامية شقراء " كتـبته الشابة هيثر هاش عن رواية أماندا براون التى حازت
عـنـهـا لـقب أفـضل كـاتـبـة أمـريـكـيـة  2001 الـعـام .. وفى نـهــايـته  حتـويل الـروايـة إلى
فـيـلم سـيــنـمـائى رائع لـلـنـجــمـة "ريـز ويـرزوسـبـون ".. كـمـا أنــتـجت مـسـرحـيـا عـدة مـرات
خالل الــفـتــرة من عـام  2005 إلى  2007 بــسـان فـرانـســيـسـكــو وبـرودواى .. والـعـرض
ـتـحـدة الـتى تـلـتـحق بـكـلـيـة احلـقوق حـتى يـدور حـول إيـلى وودز مـلـكـة جـمـال الـواليات ا

تكون بجوار حبيبها وخطيبها وتتوالى األحداث ...
وقد صرحت بندى أنهـا ستصحب العرض فى جولته عبر  22والية لعـدة ليالى تتراوح
ما ب  12 – 5ليـلة فى كل واليـة .. وأنه ال خالف بـينـها وبـ مخـرج العـرض صاحب

جوائز وترشيحات التونى " جيرى ميتشل " وعلقت :
" ابتعادى عن إيلى وودز .. شائعة مغرضة».

األرملة فى ضيافة الثروة
احلياة ضغوط ومفاجآت

.. وحب وتضحيات 
اجــتــمـع الــنــقــيــضــان .. الــلــذان مــا اجــتــمــعــا فى مــكــان إال
واخــتــلــفــا .. وانــصــرف كل مــنــهــمــا إلى طــريق فــاخلالف
بـيـنـهـمـا فـكـرى وسـيـاسـى ال نـهـايـة له .. ولـكـنـهـمـا اجـتـمـعـا
عـلى حب األسرة ورعـايتـها وأن لهـا األولويـة عن السـياسة
وأى شىء آخــر فى احلــيــاة .. هـــكــذا اجــتــمع الــنــقــيــضــان
الكاتب "دايال لورانس" واخملـرج "ستيوارت هوارد" ليقدما
مـيـز " األرمـلـة مـسـز هـولـرويـد " على ـسرحـى ا الـعـرض ا

مسرح الثروة أو كما يطلق عليه "مينت" الشهير ...
و"األرمـلــة مــسـز هــولــرويـد" قــصـة رجـل وامـرأة يــحـاوالن
حمـاية بيتـهما وأوالدهمـا من اخملاطر الـتى تتهددهم من
األقـربـاء قـبل الـغـربـاء  بـجـانب مـشـاكـلـهم اخلـاصـة الـتى
يـحاولـون تـفاديـهـا باالهـتـمام بـأطـفالـهـما أكـثـر .. وكذلك
ضغـوط احليـاة اخملتـلفة الـتى تؤثـر فيـهمـا وفى أوالدهما
فاجـآت أهمـها الـتحول .. ويحـفل العـرض بالـعديـد من ا
الشديد الـذى يصيب شقيق الزوجة وخال األوالد احملب
الـعـطــوف .. ومـحـاولـته الـتـخـلص من زوج أخـته لـتـسـهـيل
ـبلغ مالى كـبير تـقريبـها من صـديقه الثـرى الذى وعده 
مـقابل ذلك .. ويـبـرز العـرض مـا يجب أن يـقـدمه طرفى

أى عالقة من تضحيات واجبة ...
ــثـــلى الــغــرب ـــيــزة من  ويــجــســـد الــعــرض مــجـــمــوعــة 
األمـريـكى مـتـعـددى اجلـنـسـيـات ومـنـهم إريك مـارتن وألـ
بـــراون وجــولـــيــا كـــوفى ونــيـل كــورديـــلــيـــون ورانــدى داســون
وغـيـرهم .. يــذكـر أن إريك مـارتن ضـحـى بـدور كـبـيـر كـان
سـيلعبه فى اجلزء اجلـديد من سلسلـة أفالم جيمس بوند

سرحية ... شاركة فى هذه ا من أجل ا

 قصة رجل وامرأة
يحاوالن حماية بيتهما

من اخملاطر
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النفاريت عرض يناقش عالم
اجلن فى صورة هزلية

أعلنها فى جامعة الزقازيق
وتى أم ثورة محمد لطفى! ثورة ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ10

سرح القومى. " للكاتب إبراهيم احلسينى أدرجت ضمن خطة ا > مسرحية "جنة احلشاش

ihóH øjódG õY

 التمثيل يصنع عرضا ناجحا
فى مونودراما القصعة

سـرح يجب قبـوله اآلن كما لـو كان بديـهية > الـطابع الـدرامى «بالضـرورة» كعنـصر من ا
سرح. ”axioma" وبالتالى ال نعتمد على التعريفات احملددة جدا للدراما وا
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سرحي جريدة كل ا
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نيا. > اخملرج أحمد عبد الوارث يجرى حاليا بروفات عرض مسرحى جديد لفرقة مغاغة با

24

يدور حول شخصيـة تسترجع تاريـخها ويركز على
فــتــرة احلــرب الــتى شــارك فــيــهــا وهى ثــيــمــة لــهــا
ـنـطـقـة الـتـى يـقـدم فـيـهـا الـعـرض تـراث فـى هـذه ا
تـعدد كـما أن هـذه الرؤيـة تؤكـد على االسـتخـدام ا
لكثير من اإلكـسسوارات التى تساعد على تصوير
وقف الـذى تتـحدث فـيه الشـخصـية الـفنـية عـبر ا
كن ـعانى  هـذا العنـصر وإن كـنت أظن أن هذه ا
التعبير عنـها عبر التمثيـل الذى يقوم على التخيل
ـسرح بديال لـوجودهـا بـشكل مـتعـ عـلى خشـبة ا
- خـــصــوصــا أن هــذا الــفـــهم هــو األقــرب لــعــرض

ونودراما. مسرحى ينتمى لنوع ا
أمـا شــريط; الــصـوت الــذى اسـتــخــدمه "الـســمـان"
لــلـتــعــبـيــر عن هــذه األفـكــار فــأظن أنه كــان عـامال
تـلقى عن الـعرض فال عالقة واضحـا النفـصال ا
ب الشـخصـية الـتى يدور حولـها احلـدث وب ما
يـبثه هـذا الـشـريط من غـنـاء يـخص عـوالم أخرى
فهل توجد عالقة ب هذه الشخصية وب أغانى

على احلجار فى مسلسل األيام?!
سرحى وحتية خاصة وأخيرًا حتية لهذا الفريق ا
لـلـفـنـان مـحـمـد الـشـريف صـاحب الـطـاقـة الـكـبـيرة

سرح. واحملب لفن ا

ـــونــودرامـــا الــتى قـــدمــتــهـــا فــرقــة الــقــصـــعــة هى ا
ــصــرى" بــورســعـــيــد اإلقــلــيــمــيــة تـــألــيف "أســامــة ا
ــمـثل صـاحب وإخــراج "أحـمـد الــسـمـان" وتــمـثـيل ا
الــتــجــربــة الــطــويــلــة "مــحــمــد الــشــريف" وذلك فى
ــــونـــــودرامــــا.. األول الـــــذى أســـــســــته مـــــهــــرجـــــان ا

محافظة بورسعيد.
مــنــذ الــبــدايــة نــحن مع عــرض مــونــودرامــا قــلــبــا
وقـالبـا على أكـثر من مـستـوى منـها عـنصر األداء
الـتمـثـيـلى فبـطل الـعـرض حـاز خبـرة عـريـضة فى
ـســارح وبـالـتـالى مــجـال الـوقـوف عـلـى خـشـبـات ا
فــالــرهــان األسـاسى لـه ولـلــرؤيــة اإلخـراجــيــة هـو
اسـتـعـراض إمـكـانـيـاته األدائـيـة الـتى حـازهـا عـبر
عــروض كــثـــيــرة شــارك فـــيــهــا صـــقــلت مـــوهــبــته
وجــعـــلــته يــعـــبــر بــأســلــوب تـــمــثــيــلى مـــحــدد يــهــتم
بـاألسـاس بـعـدة صـفــات أهـمـهـا أو أكـثـرهـا بـروزا
معايشة الدور بـشكل إيهامى محـاوالً التعبير عن
الـشخصـية الفـنية بـدرسهـا داخليـا فتنـعكس على
أدواته اخلـــارجــــيـــة كـــالــــوجه والـــصــــوت وجـــهـــازه
ـا يـشوب هـذا األداء اهتـمـام ببالغه احلركى ر
ـواقف. لـكن هـذا شـكـلـيــة أو مـبـالـغـة فى بــعض ا
األداء يـنــبىء عن فـهـم لـعـنــصـر األداء الــتـمــثـيـلى
يـــهــتـم بــاألســـاس بــالـــوضـــوح احلــركى والـــلـــفــظـى
والـــقـــدرة عـــلى االرجتـــال الـــفـــورى عـــلى خـــشـــبـــة

سرح واإليحاء بوجود شخصيات أخرى. ا

يـــعـــتــــمـــد عـــلـــيــــهـــا الـــعـــرض كـــمــــا هـــو احلـــال فى
ثال الكوميديا الـشعبية االرجتاليـة على سبيل ا
ـــســرحى لـــيس - فى وهـــو مـــا يــعـــنى أن الـــنص ا
ـســرحــيـة إذا هــذه الــتـجــربــة - أهم الــعـنــاصــر ا
ــثـــال وهــو أمــر قـــورن بــالــتـــمــثـــيل عــلـى ســبـــيل ا
مـقبـول وقـد يكـون فى صالح الـعـرض ككل فـنحن

بصدد احلديث عن مونودراما.
وتـشـكيـلـيـا حـاولت هـذه الـرؤية الـتـعـبـيـر عن أفـكار
الــنص عـــبــر ديـــكــور مـــســرحى يـــهــتـم بــاألســاس -
بـوجـود مـنـظــر مـسـرحى ثـابت يـهــتم بـالـتـفـصـيالت
بــأفق واقــعى لـدرجــة كــبـيــرة مـســتـخــدمـا خــامـات
ــا خـنــدقـاً فــاحلـدث "اخلـيـش" تـصــور كـوخــا أو ر

فـيـنـتج نـوعـا من احلـواريـة تـلك الـسـمـة األسـاسـيـة
ونودراما. لفن ا

درامــــــيــــــا وبــــــرغـم وجــــــود نـص مــــــســــــرحى إال أن
ـتـلـقى لـهـذه الـتـجـربـة سـوف يـشـعـر ـشـاهـد أو ا ا
ـــمـــثل الـــذى يــــعـــتـــلى خـــشـــبـــة طـــوال الـــوقـت أن ا
واقف قد يرجع ذلك - سرح يرجتل احلوار وا ا
فيـمـا أظن - ألسلـوب الـتمـثـيل الذى اهـتم بـشكل
ـيـم" وهو ـائى وتـقـنـيات "ا مـتـزايـد بـالـتـمـثيـل اإل
مـا يحـسب بـدون شك للـرؤية اإلخـراجـية ألحـمد
الـــســـمــــان فى هـــذه الـــتـــجـــربـــة الــــتى أظـــنـــهـــا من
الـتـجـارب األولى فى مـجـال اإلخـراج هـنـا يـتـحول
ــكــتــوب ســلـفــا وكــأنــنــا إزاء خــطــة عــامـة الــنص ا
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ووارســـو وجـــامـــعـــة مـــتـــشـــجن األمـــريـــكـــيـــة
وجـامعـة بايـسوت اإلجنـليـزية وحـصل على
الــــعــــديــــد مـن اجلــــوائــــز واألوســـــمــــة الــــتى
يـــســتــحـق أكــثـــر وأقــيم مـــنــهـــا .. ومن هــذه
ــاركـيـة ـيــة الـد اجلـوائــز  جـائـزة األكــاد
وجـائـزة بـرانـدلـو الـدولــيـة وجـائـزة جـمـعـيـة
ــيــة ـــكــســيـــكــيـــ وجــائــزة أكـــاد الـــنــقــاد ا
الـــفــنـــون بــهـــوجن كـــوجن وتــوجـــهــهـــا بــكـــبــرى
اجلـوائـز الـثـقـافــيـة فى الـعـالم وهى جـائـزة
سـونـيـنج الـتـى تـمـنـحـهـا جـامـعـة كـوبـنـهـاجن
اركية سنويا وذلك عام  2000 .. وهده الد
اجلـائـزة بـدأت جـامـعـة كــوبـنـهـاجن مـنـحـهـا
مــــنــــذ عــــام  1959 .. ونــــالـــهــــا الــــعــــديــــد من
األسماء التى ال يختلف عليها اثنان ومنهم
الــفـيــلـســوف " بــرتـرانــد راسل " عـام 1960 
ـــمــثل األســـطــورى " لــورانس أولـــيــفــيه " وا
ـــســـرحى " داريـــو فـــو " عــام عـــام   1966 وا
 1981  والــقـديـر" اجنــمـار بــيـرجــمـان " عـام

 1989ويـــطـــلـق عـــلى هـــذه اجلــــائـــزة " نـــوبل

الــصــغــيــرة " .. وقـــد حــصل عــلـــيــهــا بــاربــا
اركيا.. وأعلنت أنه واعتبرته اجلامـعة دا
اركيا بـعد العالم الـفذ بور الذى  ثـانى دا
يـحصل على هـذه اجلائزة .. وفى حـيثيات
اجلـائزة وجدت جامـعة كوبنـهاجن أن باربا
عـرفة كفـنان وبـاحث وكاتب أبـدع فى بث ا
ـــــــخــــــتــــــلـف أنــــــواعه ــــــســــــرح  من خـالل ا
وثــقـافـاته مـن اآلسـيـويــة إلى إنـشـاء روابط
فـنية قوية بـ أوروبا وأمريكـا الالتينية ..
وأنه عـــــالـم مـــــســـــرحى صـــــاحـب خـــــبــــرات
عظـيمة وسـاهم فى تدريب وتـنشئـة أجيال
نتشرين اآلن فى سرحي ا متعاقبة من ا
شتى أرجاء الكـرة األرضية والذين يتوقف
عـلــيـهم األمل فى إنـقـاذ الـفن من الـنـكـبـات
ـر بــهـا من حـ ومــرحـلـة االهــتـزاز الــتى 
آلخـــــر بـل وإنـــــقـــــاذ اجملــــــتـــــمـع من أزمــــــته
الـراهنة .. وأيضـا فقد وضع باربـا نظريته
وفــلــســفــته فـى خــدمـة الــشــبــاب واجملــتــمع
وعــددت اجلــامــعــة فى بــيــان االســتــحــقــاق
الــــــصـــــادر بــــــخـــــصـــــوص بــــــاربـــــا إجنــــــازاته
احملـــفــوظـــة فـى كــتـب ومـــوســوعـــات تـــاريخ
الــبـــشـــريــة  مـــثــله مـــثل فـــرويــد وســـقــراط
وغـيـرهم مـن الـفالسـفـة الـعـظـام وإن تـمـيز
عـنهم بـحـبه لغـيره وتـفـضيل الـبـشريـة على
نــفـــسه .. وهـــذا مــا أكـــده تــبـــرعه بـــقــيـــمــة
اجلائـزة النـقـدية لـعدة مـسـارح ومؤسـسات

اجتماعية .. 
وكان آخر تكر له منذ أشهر قليلة وذلك
بـــجـــائـــزة د.هـــونـــوريش كـــوســـا مـن مـــعـــهــد
الـفنـون الدوليـة ببـيونس ايـرس باألرجـنت
ــؤلــفــات الــهــامـة .. ولــبــاربــا الــعــديـد مـن ا
لــلـمــسـرح ولــعـلم االنــثـروبــولــوجى وعالقـته
بــالــفـن أهــمــهــا كـــتــاب " اإلنــقــاذ " و" أرض
ـاس " الــذى يـتــحـدث فــيه بـاربـا الــرمـاد وا
بــــــــصــــــــراحــــــــة وعـــــــفــــــــويــــــــة عـن أســــــــتـــــــاذه
جـروتوفـسـكى .. وفيه نـلـمس هذه الـعالقة
بـ باربا وأسـتاذه .. وكيف أثـر فيه وكيف
سرح البولندى بشكل عام .. وأراد تأثر با
ــراحـل بــزوغه من بــذرة أن يــحـــتــذى به و
إلـى نـبــتــة إلى شــجــيــرة إلى شــجــرة قــويـة
رغـم مــــــا واجـــــــهه مـن عــــــقـــــــبــــــات مــــــاديــــــة
وســــيــــاســــيـــــة كــــادت تــــعــــصـف به .. وكــــان
لـلتخـليق واإلبداع دورهمـا الفاعل فى ذلك
الــبــنــاء .. وأيــضــا هــنــاك كــتــاب " قــامــوس
ـسـرح احلـديث " وغـيـرهـا أنـثـروبـولـوجـيـا ا
من الــكـتب الــتى تــسـتــحق أن نـحــتـفظ بــهـا

فى مكتباتنا ونقرأها بتمعن ...

الواضحـة دون كذب أو زيف .. ولهذا فإن
باربـا الذى اهـتم باإلنـسان أيـا كان لونه أو
عـــرقه أو مـــا يـــنـــتــــمى إلـــيه .. وآثـــره عـــلى
نـفسه فى أوقات كثـيرة يستـحق أن نحترم
فــكــره ونــهـــتم به ونــحن فـى حــاجــة مــاســة

لهذا اآلن ...
ـدرســة الـذى وخالل ســنـوات عــمـر هــذه ا
اقتـرب من ثالث عـامًا والـتى بقـيت بروح
جـروتــوفـسـكى وفـلـسـفــته أخـرجت الـعـديـد
مـن رجــــــــال اجملــــــــتـــــــمـع األشــــــــداء الــــــــذين
ـــاهــيــة أصــبـــحــوا أكـــثــر نــضـــجــا ووعـــيــا 
وأنـه نـــشــأ الـــرســـالـــة احلـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــفن 
ألهداف سـامـيـة عـامـة ولـيس هدفـه فقط
األطــمــاع الــشـخــصــيــة ألفـراده .. وإال فال
جدوى منه .. وللـمدرسة الدولية عدد من
الـــبــرامج الـــهــادفــة والـــبــنـــاءة فى عــدد من
الدول  مـنهـا البـرتـغال وبـدأ البـرنامج بـها
ـــــانـــــيــــــا وبـــــدأ عـــــام 2000 عــــام  1998 .. وأ
وأســبــانــيــا عـام  2004 وبــولــنــدا عـام 2005 
وغــــيـــرهـــا  فـى مـــدن ودول مـــخــــتـــلـــفـــة ..
ــان بــأهــداف هـذه وانــتــشـار مــســتــمــر وإ
سرحيـة وليتنـا ننظر لـها نظرة ؤسسـة ا ا
اهــتـــمــام ونــقــدرهــا ونــعــطـــيــهــا بــعــضــا من
فــكــرنـــا.. وقــبـــلــهــا نـــحــاول أن نـــبــحث عن
مـحـبـة اآلخـرين داخـلـنـا .. وهـذا يـأتى من

حبنا ألنفسنا بشكل صحيح أوال ...
وضع بـــاربـــا قـــامـــوسًـــا خـــاصًـــا لـــلـــمـــســـرح
االنثروبولـوجى واضعا فيه أسس ومراحل
ـســرح وكـيـفـيــة حتـقـيــقه فى مـسـرح هـذا ا
داخل كـل مــــــنـــــــا ..ومن خـالل أفـــــــكــــــارنــــــا
اخلـاصــة ومـلـكــاتـنـا الــتى تـمـيــز كل إنـسـان
عن اآلخـر وتـمـيـزنـا نـحن الـبـشـر عن بـقـية

اخمللوقات ...
حــاز بـاربــا عــلى تــقــديـر خــاص مــؤخـرا ..
ؤسسات وكرمته العديـد من اجلامعات وا
فى أثــيــنــا وبــولــونـــيــا واشــبــيــلــيــة وهــافــانــا

عن بــــطل إغــــريــــقى حــــارب من أجل بــــعث
ـــثل واألخالق وحتـــريـــرهـــا من الـــبـــوتـــقــة ا
احملــبـوســة فـيــهـا لــنـشـرهــا لـكل الــنـاس فى

أرجاء األرض ...
وقـد خرجت األسـطورة إلى الـعالم وأصبح
لـــبـــاربـــا وعــــروضه مـــكـــان فـى كل مـــســـارح
أوروبا شـرقا وغـربا .. وخـاصة اجنـلترا ..
ــرحــلــة " ومن عــروضـه الــقــويــة فى هــذه ا
ــدن الـعــظـيــمـة حتت مــلح " عـام  2002 و" ا
الــقـــمــر " عــام  2003 و" أحالم أنــدرســون "
عــــام  2005 ثـم قـــــدم " أور  –هــــــامـــــلت " أو
هــامــلت الـــتى يــعــتــقـــد أن تــكــون الــنــســخــة
احلــقـــيــقـــيــة الــتـى أخــذ مـــنــهــا شـــكــســـبــيــر
مـــســـرحــــيـــته " هـــامــــلت " والـــتـى كـــتـــبـــهـــا "
توماس ناش " وقـد قدمها باربا عام 2006 
وقدم خالل نـفس العـام عرضًـا آخر جـيد
وهــو " دون جـيــوفــانى احلــقـيــقى " وكــأنــهـا
دعـوة بـاربـا لـلـبـحث عن أصـول اإلبـداعـات

وإعطائها حقها أو جزء منه ...
كـان لـبـاربــا نـشـاطـاته االجـتـمـاعـيـة الـتى ال
ــسـرحى .. تــنـفــصل عن نــشـاطه الــفـنى وا
يا .. ولالهتمام واهتم بهذا اجلانب أكاد
باألصول تاريخ طـويل عند باربا .. تتزامن
ــسـرح .. ولـهـذا بـدايــته مع بـدايــة عـمـله بـا
اهــــتم بــــعــــلم األنــــثــــروبـــولــــوجــــيـــا أو " عــــلم
اإلنسـان " وهـو ذلك الـعـلم الـذى يـهتـم بكل
مــا يـــتـــعــلـق بــنـــوعــيـــة الـــبــشـــر وفــصـــائـــلــهم
وأعــراقـهم .. وذلك الهــتـمـامـه بـالـثــقـافـات
ـيـز واحـدة عن األخـرى .. اخملـتـلـفـة ومـا 
وفى هـذا اجلـانب بــالـذات انـصب اهـتـمـام
بـــــــــــاربـــــــــــا وبــــــــــدأ يـــــــــــبـــــــــــحـث عـن ذلـك فـى
ــدرسـة مــســرحـيــاته.. واألكــثــر أنه أسس ا
سرح عام .. 1979 الـدولية ألنثـروبولوجيـا ا
واهتم كـثـيرا بـوضع أسس لـلمـسـرح تمـكنه
من خـلق أجـيـال واعــيـة ومـثـقـفـة .. وتـمـلك
حـكمة اإلنسانـية وحياة اإلنسـان احلقيقية

بـــخـــبـــرته الـــتـى اكـــتـــســـبـــهـــا إلى أن يـــكـــون
ـيزا ..  وذلك لـكونه غـريبًا عن مخـرجا 
الــنـــرويج خالل هــذه الــفــتـــرة .. ولــلــتــغــلب
عــــــلـى ذلك كــــــون مـع صــــــديــــــقه الــــــكــــــاتب
والـثـورى الــنـرويــجى " يـنس بــجـورنــيـبـوى "
مسرح أودين الـذى دخل اخلدمة منذ أول
أكتـوبر عام  1964 .. وانطـلق بـعدهـا ليـحتل
مــكــانــة بــارزة كــمــســرح ذى قــيــمــة ال غــنى
عـنـها .. وانـضم إلـيه الـعـديد من الـفـنـان
بــعـــد ذلك مـــنــهـم دونــالـــد كــيـت واحملــنـــكــة
جـــولـــيــا فـــارلى وغـــيـــرهم .. وكـــان أول مــا
ـــــســـــرح  لـــــبـــــجـــــورنـــــيـــــبـــــوى قـــــدم هـــــذا ا
ومــســـرحــيــته " أوريـــنــتــوفــيـــلــ " .. والــتى
قــدمت بــعـد ذلك بــعــدة مــسـارح بــالــنـرويج
ـارك .. وكـذلك بــالـسـويــد وفـنــلـنــدا والـد
ارك حكـاية أخرى مع بـاربا .. فقد ولـلد
 دعـوته من قبل مديـنة هولسـتبرو غرب
ـارك إلنـشـاء مــسـرح هـنـاك وبـالـفـعل الـد
ال لـبى باربا الـنداء وقام بـجمع قدر من ا
وأنـشأ مـسرحـا ومـعمال عـلى غرار مـسرح
أودين واألكــثـر أن هـولـسـتـبـرو بـات قـاعـدة

إمداد له ...
وخالل أكـثر من أربـعـ عـامـا أخـرج بـاربا
أكــثـر من  65 عــرضـا مــســرحـيــا .. وتـمــيـز
ــســرحــيــاته وفى بــعض بــاإلعـــداد اجلــيــد 
ا ثالثة.. األحـيان كان يسـتمر لعـام ور
ومن أفـضل هـذه الـعـروض " فـيـراى " عام
 .. 1969و" مـــنـــزل والـــدى " عـــام  1972 .. و"

رمـاد بــريــخـت " عـام  1980 .. و" تــااللـوت "
عـام  1988 .. و" اتـسى بـيـتسـى " عام 1991 
 ..و" كــــاوســـمــــوس " عـــام  1993 ..ثم كــــانت
ــرحـــلــة األخـــيـــرة والــتـى ال تــقـل تــوهـــجــا ا
والتى كان أهمهـا العرض التاريخى والذى
حـاز عــلى اهـتـمــام الـكـثــيـر من اجلــمـاهـيـر
فى أوروبـا وأمريـكا  واجـتـمع علـيه النـقاد
وهــو عـرض " مــيــثــوس " أو " األســطـورة "

قـــد نـــدين بـــالـــفـــضـل لـــبـــعض مـــنـــا .. ألنه
يــذكــرنـــا بــاســتــمــرار أن فـى داخل كل مــنــا
إنـسـان .. وعـلى كـل مـنـا أن يـبـحث عـنه ..
وأن اإلنــــــســــــان بـــــفــــــطــــــرة اخلــــــالق يــــــحب
اآلخرين أكثر من نـفسه .. ويهتم بهم قدر
اهـتمـامه بـنـفسه وأكـثـر .. أمـا الفـنـان فإن

رسالته حتمله أضعاف ذلك ...
حمل باربا على كتفيه رسالته ورسالة غيره
ـوذًجا لـلتـضحـية .. فخـلق جتربـته لتـكون 
بـاخلــاص من أجل الــعــام .. فــأخـذ يــتــحـرر
ـــــســـــرح الـــــثـــــرى إلى الـــــدنـــــيــــا مـن قــــيـــــود ا
الفسيحـة .. ذهب بفنه إلى القرى والنجوع
وشـتى األماكن الـريفيـة النـائيـة والفـقيرة ..
ليعايشهم ويتعاطى معهم ثقافيا فى معادلة
ذات اجتـــــاهــــــ .. وكــــــانت االحــــــتــــــفـــــاالت
الـشعـبـيـة وسـيـلـة سـحريـة لـلـتـبـادل الـثـقافى
ـعـرفى وإلرضـاء جـمـيع األطـراف فـكـريـا وا
ووجـدانيا .. فـمن باربا هـذا الذى جعل من
ـوذًجـا لــلـفـنــان ورسـالـته  لــيـنـهل جتـربــته 

منها اآلخرون? 
يــوجـــيـــنــو بـــاربــا اإليـــطــالـى .. ابن مــديـــنــة
بـريـنديـسى عام 1936مـؤلف مـبدع ومـخرج
وخـــبــيـــر مــســرحـى بــارز وصــاحـب جتــربــة
ــسـرح احلــديث واســتــخـدامه فــريــدة فى ا
لــلــفـنــون وســيــاســتـهــا من أجـل اجملـتــمع ..
نــــشـــأ فى أســــرة مـــســــتـــقـــرة اجــــتـــمــــاعـــيـــا
واقتصاديا .. اهـتزت بعد وفاة والده أثناء

ية الثانية ... احلرب العا
كـانت وفـاة والـده فى احلرب نـقـطـة حتول
كبـيرة .. فقـد هرب من اسـتكـمال دراسته
ية العـسكرية بنابولى وهاجر إلى باألكاد
الـنــرويج عـام  1954لــلــعــمل كــعـامـل مالحـة
أحـيانا وكعـامل حلام ميكانـيكى فى أحيان
أخــرى .. وخالل هــذه الــفــتـرة تــعــلـم قـدرا
من الــلـــغــة الــفــرنـــســيــة وســـاعــده ذلك فى
ـــؤلــفـــات الــفـــرنــســـيــة .. قـــراءة عــدد من ا
وبــطـــمــوح كــبــيــر الــتــحـق بــجــامــعــة أوســلــو
لـدراســة األدب الـنـرويــجى وتـاريخ األديـان
.. ثم رحل إلى وارسـو فى بـولنـدا لـدراسة
ــــدرســـــة الـــــنـــــبالء ـــــســـــرحـى  اإلخــــراج ا
ولــكــنه ــســـرحــيـــة وذلك فى عــام  1961 ..  ا
تــركـهــا بــعـد عــام لــيــرتـبط بــالــقـدوة واألب
الروحى فـى عالم الـتـجريب  وهـو اخملرج
البـولندى الـعمالق " جـيرزى جروتـوفسكى
سرح الـفقير .. والذى كان يرأس " رائد ا
ــديـنـة نــابـولى وظل مــسـرح  13 الـشــهـيـر 
دة ثالث سنـوات رسمت جزءًا مـعه باربـا 

كبيرًا من خطوات حياته بعد ذلك ...
ال نـدرى إن كـانت تـنقالت بـاربـا عن خـطة
مـــدروســـة أم أنــهـــا جـــاءت حـــسب ظـــروفه
ـؤقت .. ولكنه كـان موفقا وفـكره الوقتى ا
فى رحـلـة قـام بـهـا عـام  1963وسـافـر فـيـها
إلى الــهــنـد .. وكــانت بــدايــة تـعــارف بــاربـا
ـــــســــــرح " كـــــاثــــــاكـــــالـى " واحـــــد مـن أهم
مسـارح الدراما الـهنـدية وخـاصة الراقص
مـنها وذات طـابع خاص .. وقد كـتب باربا
بـــعض األبـــيـــات الــشـــعـــريـــة عن كـــاثــاكـــالى
وروعة مـا شـاهـد فـيه .. ورائـحـة األصـالة
الــــتى تــــفــــوح مـــنـه .. وقـــد جــــســــدت هـــذه
األبـيات فى عمل درامى بـإيطاليـا وفرنسا
ــارك والـنــرويج والــســويـد وأمــريـكــا والــد
وغــيـرهــا من الـدول .. ثـم كـتب أولى كــتـبه
سرح احلديث و عن جروتوفسكى فى ا
طـــبــــاعـــتـه ونـــشـــره بــــإيـــطــــالـــيـــا وأمــــريـــكـــا

ارك واجملر عام 1965... والد
عــاد بـــاربــا إلى أوســلــو بــنـــفس طــمــوحــاته
الـــكــبـــيـــرة .. ولـــكـــنه قـــوبل بـــفــتـــور ورفض
كـبيريـن .. برغم تمـيزه الـكبـير واسـتعداده
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> مسرحية "قدام باب السفارة الليل كان طويل" للمخرجة نضال األشقر عرضت مؤخرا فى افتتاح مهرجان ربيع الثقافة بالبحرين.
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> درامـيـة العـرض مـرتبـطة بـشـكل مبـاشر بـشـفافـيـة العـرض: وتكـون فى أعـلى درجاتـها
شهـد على اخلشـبة متجـها نحـو التخفـى فى حجمه الداللى وفى أدنى عـندما يـكون ا

درجاتها عندما يكون االهتمام بالتعبير السينوغرافى فى دائرة االهتمام.

سرحي جريدة كل ا

9 من   مارس 2009 العدد 87
ـكن أن يـفـهم ـسـرحى  > الـتـطـور الـداللى الـذى يـكـون فى الـعـرض ا
كــمــا لـو كــان إقـامــة أو إنـتــاج نص وحــيـد يــتـوافق مـع الـســابق الـنص

الدرامى والذى تكون فيه الدراما مكتوبة أو متضمنة.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

9 من   مارس 2009 العدد 87

" للمؤلف واخملرج حمة مليانى. سرح اجلهوى باجلزائر يعد حاليا لتقد مسرحية "حب العاشق > ا

10

محمد زهدى

كــنت أعــايش شــعـورا بــالــنــدم والـذنب إزاء
اخملــــــرجــــــة الــــــشـــــابــــــة ر حــــــجــــــاب ألنى
شــاهــدت لــهـا عــرضــا ال أذكــر اســمه اآلن
فى إحـدى جوالت جلـان مشـاهدة عروض
ـــــا كــــنـت قــــد مـــــهـــــرجـــــان "اخملــــرجـــــة".. و
أعـــجـــبــنـى الــعـــرض وحـــالت ظـــروف عــدم
اكتمـال عناصـره دون ترشيـحه للمـشاركة
ولـــــذا لم أســـــتــــطـع أن أكــــتـب عـــــنه.. وظل
شـعــور الـنـدم والــذنب يـعـايـشــنى يـعـاودنى
من حــ آلخــر كــلــمـا جــاء ذكــر أو مــحض
? حـــتـى جـــاءت فـــرصـــة طـــيف هــــذه الـــر
مــشــاهـدتى لــعـرضــهــا الـذى قــدمـته فــرقـة
ـهـرجـان الـتـجـريـبى ولم مـسـرح الـغـد فى ا
ه اآلن أره وقــــــتـــــــهــــــا ثـم أعــــــادت تــــــقـــــــد
والـــعـــرض عن قــــصـــة قـــصـــيـــرة جلـــابـــريل
جـــارســـيـــا مـــاركـــيـــز.. تـــقـــول فـــحـــواهـــا أن
عـاهــرة فى حلــظـة وعى جتــسـد لــهـا واقع
ـقرف فـتـقوم بـقـتل آخر زبـون لـها حـالهـا ا
فى الــســادســة من إحــدى األمــاسى ولــكى
تنـجو بـفعـلتـهـا تذهب إلى "مـشرب" شـعبى
يــحـــبــهــا الــنــادل اخلـــاص به أو الــبــارمــان
والذى يـقدم لـهـا يومـيا عـنـد حضـورها كل
ـشـوى مــسـاء فى الــسـادسـة طــبق الـلــحم ا
الـفــاخـر ويـقــدم لـهـا أحـلـى مـشـروب لـديه
بـال مـقــابل.. جملـرد الــرضى والـقــبـول ألنه
واقـع فى هــواهــا.. ولـــكــنه ال يــســـتــطــيع أو
ـبـادرة بالـبـوح أو طلب يجـرؤ عـلى مجـرد ا
ـبــادلـة لـيـقع فـعل الــغـرام!.. فـتـطـلب مـنه ا
أن يـعــلن لــلــبـولــيس أنــهـا جــاءت إلى احملل
فى اخلـــامـــســـة والــــنـــصف فـــتـــكـــون بـــهـــذه
الـشهـادة قـد جنت وتـعده بـأنـهـا ستـسـافر
بـعـيـدا إلـى مـكـان ال يـوجـد فــيه من يـطـلب
مثـلهـا?!.. هذه قـصـة ماركـيز فـماذا فـعلت
بها ر حـجاب?.. قـامت بتمـصير الـقصة
ـتــرجــمـة إلى بـتــحــويل لــغـتــهــا الـفــصــحى ا
عــامــيــة قــاهـريــة وأســمت الــنــادل "بــيــسـو"
وأضــافـت حــوارًا لــفــتـى وفــتــاة أســمـــتــهــمــا
ـــعــلـــقــة كـــمـــا أضــافـت فى مــ ــعـــلق وا ا

الــعـرض ثـالثـة راقــصـ "شــابـ وفــتـاه"..
ـسرحى تـقطـيعًـا على وقطـعت مشـهدهـا ا
طـريـقـة فن الـديـكـوبـاج الـذى يـعـتـمـد عـلـيه
فى كـتابة السـيناريـو: وكونت بذلك شريط
صـــورة وشـــريـط صـــوت وجـــعـــلت شـــريط
الــصـورة مــكـونـا من كــتـلـة ســاكـنـة جــمـاديـة
ــعــلق "ديــكـــور وأثــاث" وكــتـــلــة مــتـــحــركـــة "ا
ــعــلــقـة والــراقــصـون الــثالثــة" وصــنـعت وا
ـهارة فائقة تـزامنًا وتوازيًا وتـضفيرًا ب
ـكـون دقــائق شـريـطى الـصــورة والـصـوت ا
ـــــلــــقـى والــــغــــنــــاء من احلـــــوار الــــبــــشــــرى ا
باللـغات: الـعربـية "عـاميـة مصـرية وعـامية
لـبــنــانــيــة" واإلجنــلــيــزيــة واألســبــانـيــة الــتى
يـتحـدث بـها أهل أمـريـكا الالتـيـنيـة ولـغات
الـــغـــجـــر فـى شـــرق أوربـــا بــــاإلضـــافـــة إلى
ـوسـيـقى الـراقــصـة الـتـقـلـيـديـة كـالـتـاجنـو ا
والـرومبا والكالسيـكية السيـمفونية). هذا
الــتـــزامن والـــتــضـــافــر الـــبـــالغ الــدقـــة كــون
ســيــاقًــا وإيــقــاعًــا لــلــعــرض اجلــمــيل لــهــذه
الـكـاتبـة الـتى اشـتركـت فى "التـمـصـير" مع
مـحـمـد الـعـبد فـصـنـعت "مـ نص" يـقـتفى
ــؤلف األصــلى وال يـــخــونه بل يــعــمق أثــر ا
فـكــرته ولـهـذه الــسـيـنـوجــراف الـتى قـامت
ــنــاســبــة بــصــيــاغـــة غــايــة فى الــتــوفـــيق وا
لـــلـــحـــيـــز الـــفـــراغـى لـــقـــضـــاء الـــعـــرض مع
وهوبة هدى السجينى مصممة الديـكور ا
الـــتى أجــادت تــصــمــيم الــديــكــور واألزيــاء
ولـــهــذه الـــكــوريــوجـــراف الــتى مـألت حــيــز
الـتمثيل حيـوية وجماال ساهـما ببراعة فى
إيجاد إيقاع حى متدفق لهذا العرض أما
ــوهـــوبــة ر الـــبــراعـــة اخلــالـــصـــة لــهـــذه ا

ما أجمل السيدة التى جاءت فى السادسة!
فى ذلـك اجملـــــتـــــمع الـــــذى تـــــتـــــقـــــلص فـــــيه
الــعـــاطـــفـــة وتـــنـــكـــســر الـــروح وتـــغـــيب عـــنه
ـعــلـقـة" عـلى الـسـلم الـرحــمـة.. ثم تـمـثل "ا
األيــسـر مــشــهـد فــتـاة لــيل تــعـرض نــفـســهـا
وتــدور حلــظــة حــول جــديــة حب الــبــارمـان
لــلـــعــاهــرة الــتـى تــصــفه بـــأنه فــأر خــجــول
وأنـــهـــا ال تـــســـتـــطـــيع حتـــمل رائـــحـــته عـــلى
جلدها ولو مقـابل مليون جنيه.. ويعلن هو
أنه ال يـقبل أن تـعود إلـى بيـتهـا كل ليـلة مع
رجل غــريب?!.. أقـول بــيــنــمـا يــحــدث هـذا
ـعـلـقــان عـلى رقـصــة الـتـاجنـو من يـرقـص ا
تـأليف األرجنتـينى أستور بـيتزوال فى ح
تـواصـل الـعـاهــرة سـخــريـتــهـا من الــبـارمـان

حول إمكانية أن يقتل أيًا من زبائنها?!..
ـــعــلــقــان بــضــرب فى الـــوقت الــذى يــقــوم ا
سـتوى األعلى ثم بعـضهمـا البعض عـلى ا
تـطلب الـعاهـرة من البـارمان مـتسـائله: هل
يــدافع عــنـــهــا لــو قــتــلت هى آخــر زبــائــنــهــا
قــرفًــا مــنه وذلك أمـــام الــبــولــيس بــيــنــمــا
ـعلـقان بـتـمثـيل مشـهـد البـوليس من يـقوم ا

حركة وحتية عسكرية.. إلخ.
وتصـدح فى اخلـلفـيـة مـوسيـقى من تـأليف
شــــــارلى شــــــابــــــلن تــــــســــــخـــــر مـن احلــــــالـــــة
الــعــســكــريـــة ثم مــشــهــد مــحــاوالت الــقــتل
طـريـة اجملـرية حـركـيـا عـلى أنغـام أغـنـيـة ا
"الشـــا" وفى احلــوار تــســأل الــعــاهــرة بــعــد
ـكن اعـتـرافـهــا بـقـتل آخــر زبـائـنــهـا: أنت 
تـكـذب عـلـشـانى?!.. وبـيـنـمـا يـعـلن هـو أنـهـا
ليست فى حاجـة إلى هذا النوع من العمل
وعـــلــيـــهـــا أن تـــتـــركه تـــدور "حـــركـــيــا" عـــلى
مـسـتـوى الصـفـر حـفـلـة راقـصـة عـلى أنـغام
ــغـــنــيــة لــتــقــول: "كــلــنــا الــرومــبــا وتــصــدح ا
نـتصنع االبـتسام من أجل شىء آخـر.. كلنا
ـقـابل.. فـقـاقـيع هـواء.. يـبـيع ابـتـسـامـاته 

زبالة.. إلخ".
رجــاله عــايــزين واحــدة زيى"?!.. والــســؤال
هـــــنــــــا هل يــــــوجـــــد فـى األرض مـــــثـل هـــــذا
ـــكــــان?!.. ومــــاذا يــــعـــنـى هـــذا الــــرد? هل ا
ستذهب إلى عالم مـا ورائى? هل ستنتحر
لـتــتـطــهـر?.. الــرد غـامض ويــتـيح الــفـرصـة
إنـه عـرض بــسـيط عــمـيق لـتــعـدد الــتـأويال
ــعــرفــة الــفــريــدة ــدد هــائل من ا أمــدنـى 
ـتعـة الـبهـيـجة فـهـنـيئـا لـصنـاعه وخـاصة وا
جـوقـة الـرقص الرشـيـقـة: شـيـرين حـجازى
ــعـلق وعــزت إسـمــاعــيل ومـنــيــر ســعـيــد وا
الـــرشـــيق الـــبـــالـغ احلـــضـــور هـــانى حـــسن
عـلقـة خفـيفـة الروح والـظل ثقـيلـة الوزن وا
حـــ ســـيـــطـــرت بـــرشـــاقـــة األداء وبـــراعــة
ــسـتـوى الــعـلـوى وكـان اإللـقـاء عــلى حـيـز ا
أحــــمـــد عـــبــــد الـــهـــادى فـى دور الـــبـــارمـــان
رصــيــنـا مــتـمــكـنــا فى لــيـونــة ودقـة ,ولــعـبت
نـفرتارى دور "العـاهرة" السـيدة فى اقتدار
ـتـنـعـة حـيث جـلـست طـوال مدة وسـهـولـة 
العـرض التى قاربت الـساعـة على كرسـيها
أمـام "الــبـار" وكـانت حـاضـرة بـقـوة فـارضـة
ـــشــهـــد.. إنه ظـــلــهـــا األنـــيق عـــلى ســـمـــاء ا
ـتعـة الـروحيـة واالستـنارة عـرض قدم لى ا
الـذهـنـيــة وطـهـرنى من اإلحــسـاس بـالـذنب
خرجـة قادمـة بقـوة على طريق وبشـرنى 

الوجود والتحقق..
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فعال فـهو غيـر قابل لـلدحض بـالضرورة
ويــــــكــــــون هــــــو اإليــــــهــــــام الــــــذى تــــــبــــــدأ به
الــــشـــخـــصـــيــــة? ويـــظـــهـــر هــــذا أيـــضـــا فى
الــعالقـة بــ "روزيــر" و "رابــيـكــا" ويــأخـذ
ـتــوازيــة الـتى تــقــوم عـلى شــكل الــنـقــطــة ا
ــــاضى. فى اخــــتالف تــــطــــورات أفـــكــــار ا
مـــــســـــرحــــيـــــة "ســــيـــــدة مـن الــــبـــــحــــر" يـــــتم
اســتــحــضـار مــاض مــشــئــوم غــيــر ضـار –
ولـذلك يـفـقـد بـشـكل مـا قـيـمـته كـمـاض –
من خالل تــطــورات عــقــلــيــة داخل نــفـوس
أولـــئك الــذين يـــعــرفـــونه. وحتـــاول "هــيــدا
جـــابــلـــر" فـــعـال إصالح مـــاضـــيـــهــا لـــتـــدفع
"لـوفبـورج" أن يـعود إلى مـا تـعتـقد هى أنه
مــكــانه الــصـحــيح. وفـى مـســرحــيــة "ســيـد
ــا ال يـــدع مــجــاال " يــســتـــحــيل  الـــبــنــائـــ
لــــلـــــشك تــــرســــيـخ احلــــقــــائـق اجملــــردة فى
ـاضى بــ "سـولــيس و "هـيــلـدا" عالقــة ا
ومـثـلــمـا يـتــحـول الـتــأثـيـريــون عن احملـاكـاة
ـتعـارف عـليـهـا عنـد الـتعـامل مع الـفراغ ا
نـــــراهم يـــــســـــعـــــون فـــــضال عـن ذلك إلى
تـمــثـيل تــمـازج الـبــيـانـات والــعـمـلــيـات الـتى
نــســتــنـــتج مــنــهـــا فــكــرتــنـــا عن الــفــراغ فى
الواقـع ولذلك يـتـحـول "إبـسن" من تـمـثيل
(مــحــاكــاة) الــزمن إلى تــظــلـيـل الـعــمــلــيـات
الـعقلـية الـتى تقـوم عليـها فـكرة الزمن فى

داخلنا.
ولـعل أول اجنــازات "سـتـريـنـدبــرج" تـنـتـمى
إلى نزعة تأثيريـة مشابهة لنزعة "إبسن"
من خالل تـوضـيـحه لـنسـبـيـة فـكـرة الزمن
عن طـريق التـصـارع ب الـعوالم الـزمانـية
أو التاريـخيـة خملتلف شـخصيـات أعماله.

عـــلـى الـــرغم مـن الـــتــــمـــايــــز الــــواضح بـــ
"أوجــست سـتـريـنــدبـرج" و "هـنـريك إبـسن"
فـــــإن هـــــنـــــاك عالقـــــة قـــــويـــــة تـــــربـط بــــ
ــســرحــيــة. فــأصــداء الــنـبــيل أعــمــالـهــمــا ا
"جـــيــنت" الـــتى تــتـــردد فى "رحــلـــة بــوهــر"
والـــهــجـــوم عـــلى بـــيـت الــدمـــيـــة من جـــانب
"زوجة بـيـنت" ال يـحـتـاج إلى تـعـليق  –رغم
اخــتالف عــنــاوين األعــمــال فى الــتــرجــمـة
اإلجنلـيزية  –لدرجة أن هـناك عالقة ب
"سـونـاتـا الـشــبح" و "األشـبـاح" بـشـكل غـيـر
مـبــاشـر. فــفى كـلــتـا الــصـيــغـتــ الـواقــعـيـة
والوهـميـة جنـد أن محـاولة "سـتـرينـدبرج"
لــتـجـاوز "إبــسن" هى عـنــصـر ثــابت ومـقـوَّم
أصـيل فى فـنه الدرامى مع أنه يـربطه به

رغم محاوالت فصله وتمييزه عنه.
وهـــدفى هـــنـــا هـــو حتـــديــد هـــذه الـــعـالقــة
ركبة على مستوى التاريخ وعلى مستوى ا

الدراما كشكل أدبى.
وأريـد هنا أن أنـاقش التنـاظر ب "الزمن"
فى الـدراما و "الـفراغ" فى الـرسم. فيجب
ـــــــشـــــــهـــــــد الــــــــدرامى أن نـالحـظ أوال أن ا
ـعـنـى احملـدود الذى يـحـتـوى زمـنًـا بـنـفس ا
يــحـتــوى به الــرسم فــراغًـا. ذلـك أنه ال بـد
من مــــــقـــــدار مـــــعــــــ من الــــــزمن مـن أجل
الــعــرض ولــكن الــتــقـيــيــد الــشــكــلى احلـاد
لــلــمــشــهــد واحــتــواءه بــ بــدايــة ونــهــايــة
ـــفــــهـــومـــنــــا لـــلـــزمن يـــفــــشل فى أن يــــفى 
ـكن إيقـافه أو قطعه. باعـتباره تـدفقاً ال 
ـــســرحـــيـــة كــكل ـــشـــهــد الـــدرامى أو ا فــا
تـمتـلك سمة الـفتـرة الفـاصلـة وهو فاصل
مـــقـــطـــوع من الـــوجـــود ومـــكـــرس لـــتـــقــد
طـــقـس أو رؤيـــة أو إيـــضـــاح حـــقـــيـــقـــة يـــتم
إدراكــهـا بـاعــتـبــارهـا مــنـفـصــلـة عن الــعـالم

الذى نعيش فيه طوال حياتنا.
ولكن إذا كانت محـاكاة الواقع بأى تصور
ـفـهـوم مـسـتـهـدفـة بـذاتـها مـعـقـول لـهـذا ا
فـــإن ذلك يــســـتــتـــبع بــالـــضــرورة أن تـــخــلق
الـدراما إيهامًـا أو زمانا غيـر محدود قابل
لــلــمــقـارنــة بــإيـهــام "الــفـراغ" غــيــر احملـدود
الــذى يـخـلـقه الــرسـام عـلى ســطح الـلـوحـة
الـــثـــنـــائـــيـــة األبــــعـــاد. وهـــذا األمـــر يـــحـــقق
ـنــظـور الـزمـانى" بـالـضــرورة مـا نـســمـيه "ا
فـى الـــدرامـــا. فـــمــــثـــلـــمـــا يـــعــــطى الـــرســـام
انــطـبــاعًــا بـأســطح مــســتـويــة خــلف سـطح
ستوى  –باستـخدام خطوط من اللوحـة ا
ـفتـرض أنـهـا مـتوازيـة لـكـنه يـستـخـدمـها ا
لـتـغــطـيـة الـرسم  –فــإن الـكــاتب الـدرامى
من خـالل صــيـــاغــة حـــبــكـــة تــعـــتــمـــد عــلى
األحـداث فى ماض مـتخـيل وبعـيد نـسبـيا
يـعـطى انـطـبـاعًـا بـأسـطح زمـانـيـة مـسـتـوية
ــــا ــــشــــهــــد الــــدرامـى احلــــاضــــر  وراء ا
يــوحى بـاسـتــمـراريـة زمــانـيـة تـمــتـد إلى مـا
وراء حــــــــدود مـــــــــا يــــــــعـــــــــرض. وال شك أن
ـــنـــظــــور الـــزمـــانى" درجـــات اســـتـــخــــدام "ا
ـسـرحـيـة األوربـية ـدارس ا مـتـبـايـنـة فى ا
فبعض األعـراف التمـثيلـية الدرامـية تعمل
عـــــلـى نـــــحـــــو مـــــخـــــتـــــلـف. فـــــفى الـــــدرامـــــا
ـانـيـة يخـضع الـكالسـيـكـيـة الـفـرنـسـيـة واأل
اضـى بوضـوح إلى فـعل حـاضـر يـنـجذب ا
إليه انتباهنـا حتديدا. وينتج معنى الزمان

وقـــد طــبق "ســتــريـــنــدبــرج" هــذا األســلــوب
بشكل دائم فى مـسرحية "األب" بداية من
الــــشـــخـــصـــيــــات الـــرئـــيـــســــيـــة وصـــوالً إلى
الــشـخـصــيـات الــقـانــونـيــة وفى مـســرحـيـة
"مس جولـيا" يـتم تطـوير الـزمن إلى كوالج
ــاضى لــيس فــقـط بـ اخــتـالف أفـكــار ا
وبـ أنـواع اخلـبـرة الـزمـانـيـة اخملـتـلـفـة: فـ
"جـــــولــــيــــا" لـــــهــــا مــــاض ولـــــكن لــــيـس لــــهــــا
مسـتقبل و "جـان" له مسـتقـبل ولكن ليس
له مـــاض. وكـــذلك احلـــال فى مـــســـرحـــيــة
"الـــدائـــنــــون" وحتـــديـــدًا فى تــــشـــابه رؤيـــة
شخـصـيـتـ لـلـماضـى. إذ إن االختالف ال
ـاضى. فــفــكـرة يــحــقق الــشك فى وجــود ا
"أدولـف" عـن مـــــــــاضـــــــــيـــــــــة مـــــــــتـــــــــأثـــــــــرة بـ
"جـوسـتـاف"; وارتـبـاط مـاضى "جـوسـتـاف"
بـ "تــيــكال" هى فــكــرة يــقــويــهــا فى نــفــسه
ويـدفع "أدولف" إلى تأكـيدهـا. ولذلك فإن
مـــنـــطـــقـــة االتــفـــاق بـــ ذكـــريـــات "أدولف"
و"جوستاف" مشكوك فيها. وأعتقد أنه ال
بـد لــنـا أن نـعــمم هـذه الــنـقــطـة. ألنه حـ
ـنح االتـفـاق بـ األفـراد وبـ الـشـهـود
وضـوعيـة فإن الـعمـلية ـاضى نوعًـا من ا ا
الـديـلـكــتـيـكـيــة لـلـذاكـرة تـشــبه ذلك الـدلـيل
عـنـى أنـها يـجـب أن تـثيـر الـشك نـفـسـه 
ـاضى باعتـباره جـوهراً موضـوعياً ويظل ا
ــنـــال يـــبـــدو تـــأثـــيـــره وكــأنـه غـــيــر عـــزيـــز ا

موجود.
والـنـزعـة الـتـأثيـريـة هى تـنـاول طـبـيعى فى
مـسرح "سـتـرينـدبـرج" وصيـغـة لم يهـجـرها
نــهــائــيًـــا. فــبــعــد مـــســرحــيـــة "الــطــريق إلى
دمــشق" جنـده يــطـور األسـلــوب الـتــأثـيـرى
وت" بكـثافة أكـبر فى مسـرحية "رقـصة ا
ـاضى حـيث ال تــســتـدعى الــشـخــصـيــات ا
لــكى تــســتــفــسـر عــنـه بل تــسـتــدعــيه لــكى
جتــــلــــده بـــــعــــنف وكــــأنـه رايــــة تــــضــــربــــهــــا
ـواقف إنـســانـيـة الـعــواصف إنه مـوضــوع 

محددة وهو مصنوع لكى يتوظف فيها.
ـــصــطـــلـــحــات وال بـــد لـــنـــا أن نالحظ أن ا
ــسـتــعـارة هـنــا من فن الـرسم األسـلــوبـيـة ا
غــيــر قــابــلــة لـلــتــطــبــيق عــلى أى نــوع أدبى
ســـوى الـــدرامـــا. فــــالـــســـرد الــــشـــفـــاهى ال
ـا ــتــلك بــوجه خــاص أى مــلــمح مــقــارن 
يـــــســـــمـى" ســـــطح الـــــصـــــورة" وال يـــــؤسس
حـــاضــراً مــطــلــقــاً ولـــكن مــا يــؤسس هــذا
احلـــاضـــر هـــو "ســطح الـــصـــورة الـــزمــانى"
ــعــنى أن مــا يــحــدث ويــقــال فــعال عــلى )
ـسـرح هو الـذى يـؤسس احلـاضر خشـبـة ا
اآلتى) وأن مـا نتـحـدث عنه بـقولـنا وجـهة
الـنظر مـرورا بالتـأثيـرية والتـعبيـرية وحتى
الــــــتـــــكــــــعـــــيــــــبـــــيــــــة هـــــو أمــــــر داخل األدب
وخــصــوصــيــة لــلــدرامــا بــاعــتــبــارهــا نــوعــا

أدبيا.
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فى صياغة سينوجرافية جيدة لعرض فرقة الغد

حجـاب فلـيست فى تـصميـم اإلضاءة التى
تـفاوتـت كثـافـتـهـا وخـفتـهـا حـسب مـقـتضى
ــا أضـفى ـشــهــد الـبــصــرى  احلـال فـى ا
ا فى خلق ذلك نشود وإ عليه اجلمال ا
الـتـوازن واالنـسـجــام الـفـريـد بـ شـريـطى
الــــصـــــوت والـــــصــــورة عـــــبــــر انـــــتـــــخــــابـــــهــــا
ـقـطـوعـات مـوسـيـقـيـة وغـنـائـيـة وأحـسـنت
وضـعها فى م السـياق وقامت بتـوظيفها
تـوظـيـفا جـديـدا فـكانت مـبـتـكرة ومـدهـشة
بــعـد مـا  إزالـة غــشـاوة الـقــدم فـالـعـرض
بـدأ بتعبير حـركى على نغمات فـيولينا باخ
فى الـــكـــونــشـــيـــرتـــو اإليــطـــالى ثـم واصــلت
ـة ألم كلـثوم تـقول: أمـانًا أيـها بأغـنيـة قد
ـــطل.. فـــمـن جـــفـــنـــيك أســـيـــاخ. الـــقـــمـــر ا
تـسل.. يــزيـد جـمــال وجـهك كل يـوم.. ولى
جــــســـد يــــذوب ويــــضــــمــــحل.. وكــــانـت قـــد
فـــتـــحت مـــشـــهـــدهـــا الـــبـــصـــرى عـــلـى هــذا
التـكوين: يـدخل اجلمـهور فيـجلس فى ربع
سـاحــة الـقــاعـة عــلى الـيــمـ بــيـنـمــا كـانت
L الـثالثة أربـاع الـباقـيـة على شـكل حرف
ــشــرب" ونــوافـذه  ..فى الــيــســار حــائط "ا
الـــتى تـــطل عـــلى اخلـــارج وأمــامـه وضــعت
ــســتـــديــرة ذوات األربع أرجل الـــطــاوالت ا
الــــتى تــــســــتــــخــــدم فى اجلــــلــــوس حــــولــــهـــا
والــرقص عــلــيــهــا أحــيــانــا.. وفى الــنــصف
ـقـابل لـلـجـمـهـور أقـامت الـبـار عـلى شـكل ا
"كــابــوتــيــنــيه" وخــلــفه مــرآة بــعــرضـه وفـوق
ـــرأة مـــســـتـــوى عـــلــــوى يـــهـــبط مـــنه هـــذه ا
ساللـم عـــلى الــــيـــمـــ والـــيــــســـار ويـــظـــهـــر
ــعـــلـــقـــان فـــيه ويـــخـــتـــفـــان وراء الـــســـتــارة ا

اخلــلـــفــيـــة الــعــلـــويــة أو يـــهــبـــطــان الــدرج..
وجــعـــلت احلــوائط كـــلــهــا تــتـــشح بــالــســواد
بـيـنـمـا "الـبـار" بـالـلون الـبـنى الـداكن الالمع
وألــــبـــــسـت الـــــبــــارمـــــان األبـــــيـض واألســــود
والـعاهـرة األحمـر واألسـود بيـنمـا تراوحت
عـلقـ ب األسـود واألصفر ألوان أزيـاء ا
واألزرق والــســـمــاوى ومـالبس الــراقـــصــ
بــ األحـمــر الــفـاحت والــرمـادى واألخــضـر
ـشـوب بـالـرمـادى الـفـاحت لـتضـفى الـفـاحت ا
حـالـة من الـتـرمـيـز والـواقـعـيـة فى مـحـاولة
ــســتــويــيه ــشــهــد الـبــصــرى  أن يــتــوازى ا
وألـوانه مع واقعيـة ماركيز "الـسحرية" ولم
ــ الـبــار جـرامــافـون تـنس أن تــضع فى 
ــاضى يــنـــتــمى إلى عـــشــريــنــيـــات الــقــرن ا
وكـــــــذلـك عـــــــلـــــــقت عـــــــلـى احلـــــــائـط عــــــدة
اســطــوانـات مــخـتــلـفــة بــاإلضـافــة إلى دقـة
ــــتـــمـــثـل فى: دقــــة أشـــكـــال االكـــســــســـوار ا
ــوضــوعـة وأنــواع الــكــؤوس والــزجــاجــات ا
عــلى مـــنــصــة الـــبــار لــيـــحــيل الـــعــرض إلى
ـاضى الــذى يـلــقى بــثـقــله عـلى احلــاضـر ا
وهــــو مــــا جنـــحـت الــــســــيــــنـــوغــــرافــــيــــا فى
حتـقـيــقه ويـبـدأ الــعـرض بـحـديـث مـبـاشـر
ـــــعــــلـــــقــــ "الــــفـــــتى والــــفـــــتــــاه" حــــول من ا
اكــتـشـافـهــمـا لـ "تـســجـيل خـطـيــر" يـهـمـا أن
يــعـرضـاه عـلــيـنـا لـيــبـدأ تـتـابـع مـشـهـدى فى
سـياق مـتصـل متـحد حـتى الـنهـايـة.. فبـعد
تصوير حـالة استغراق كل امرىء فى ذاته
ـــبــادرة إلى الــعـــدوان أو إلى أقــصــاء بل وا
اآلخـــــر وذلك مـن خالل مـــــشـــــهــــد حـــــركى
وبعـد غنـاء أم كـلثـوم عن "طلـة الـقمـر التى

كـــأســيــاخ تــسل" يــدور احلــوار بــ الــنــادل
والـعــاهـرة ويـقـطع عـلى مـؤثـر صـوتى حـول
ـــزدحـم والـــضـــوضـــاء الـــبـــشـــعــة الـــشـــارع ا
والــتــلــوث الــسـمــعى اجلــاثـم ثم حــوار بـ
بـيـسـو والـعـاهـرة حول أنـهـا مـخـتـلـفـة الـيوم
وتـغـنى مــارلـ مـونـرو أغــنـيـة "دوالر فـضه
واحد" فى إشـارة إلى الـعالقة بـ احتـياج
ال وب طبيعة عملها الذى العاهرة إلى ا
هـــو بـــيـــعـــهـــا جلـــســـدهـــا فى الـــوقـت الــذى
تـــرفـض روحـــهـــا ذلك بـــشـــدة بل وتـــقـــرف
مـنه.. الحـظ أن مـاركـيــز ور حـجـاب قـد
أسمياها بـ "الـسيدة" وهو لقب يطلق على
بـنـات الـطــبـقـة الـراقـيـة أو عـلى صـاحـبـات
األلـقــاب الـديـنــيـة?! ويــصـرخ صــوت سـعـاد
ماسى يـغنى: "هـيا نـحيى قـصص الغرام..
كــفـــانـــا بــعـــدا وهــيـــام..إلخ". بـــيـــنــمـــا يــدور
مــشـهــد الـنــظــرات احلـركى ويــدور احلـوار
حول أنهـا لم تعلن أنـها تريـد الطعـام ألنها
"جـــائـــعـــة جـــوع الــــكالب"" وتـــصـــدح مـــؤثـــر
ـصـانع الـرأسـمـالـية مـاكـيـنـات الـعـمل فى ا
عــــلى خـــلــــفـــيـــة مـــوســـيــــقـــيـــة شـــعــــبـــيـــة من
الـفـولـكلـور الـغـجـرى الـهـنـجـارى والـرومانى
ويــلــعـب الــراقــصـــون مــشـــهــد اجلـــوع عــبــر
جتـسـيـد فـظاعـة الـتـهـام الطـعـام والـشراب
ـعلق من قبل الـعمـال اجلوعى ثم يـلعب "ا
ـســتـوى األعـلى فـقط" دور الــبـهـلــوان فى ا
"الــســحـرى" وتــغـنى مــارلــ مـونــرو أغـنــيـة
"كـل الـنــاس تــرى أنـنـى أحـبك وأنـت فـقط
ال تـــعـــلـم.." ثم يـــدور مـــشـــهـــد حـــركى عن
"الـصـفـعـات" فى إشـارة إلى سـيـادة الـعـنف
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 ب مسرح إبسن وستريندبرج?
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غـيـر احملـدود هـنـا من خالل الـتـنـاظـر ب
ـركز بـدقة والـتركـيز الذاتى فى انـتبـاهنا ا
ـتــحــقق فى الــدرامـا) ـتــخــيل (ا الــزمــان ا
ألن الــشـخـصـيــات اخلـيـالــيـة فى حلـظـات
األزمـة هى ظل خلـضوعـنا لـزمـان منـبعث
ـســرح. وفى الـتــقـالــيـد إلــيـنــا من خـشــبــة ا
ـنـظـور ـسـرحـيــة الـتى يـســتـخـدم فـيــهـا "ا ا
الـزمانى" فـإن له طرقـاً مخـتلـفة حـتى يتم
ة إجنـازه بـهـا ففـى دراما الـعـصـور الـقـد
يل إجـراء تـنـفـيـذ هذا وعـصـر الـنـهـضـة 
ـــــنـــــظــــور إلـى اجتـــــاه شــــكـــــلـى كــــمـــــا أنه ا
ــعــمــاريـة المـح ا هــنــدسى ويــتــطــابق مع ا
اخلــارجــيــة لــكى يــحــدد الــفـراغ فـى رسـوم
اضى مروى من خالل عـصر النـهضة. فـا
جــوقـة أو افـتـتــاحـيـة ويــتـكـشـف بـخـطـوات
مـحـسـوبـة كــمـا فى حـالـة "أوديب" عـنـدمـا

استجوب الشهود.
ولــكن خالل صـحـوة الـواقــعـيـة األدبـيـة فى
الـــقــرن الــتـــاسع عــشــر  –وخــصـــوصــا فى
الــــــروايـــــة كـــــنــــــوع أدبى حــــــيث نــــــفـــــهم أن
الـواقعـية تـعنى فـترات مـلموسـة فى الزمن
 –لـم يـكن الـتـركـيـز الـكالسـيـكى لـلـزمن أو
نظور الذى يتسم بظاهرية معيارية فى ا
ـة أو فى عـصر تـراجـيديـا الـعـصـور القـد
ـقبول. ولـذلك ظهر النـهضة هـو العرف ا
ــبــاشــر". إذ مــا يــســمى "الـــتــعــريف غــيــر ا
يـــســـيـــطــر عـــلى احلـــاضـــر مـــاض ضــبـــابى
يتـكشف تـدريجـيا فى حـوار وحدث واقعى
مــتــحــفــز. فــاالســتــخــدام الـبــارع ألســالــيب
احلـــوار وإظــهـــار الــعـــمق الــزمـــنى (الـــبــعــد
الزمـنى) مع التـأرجح اخلفى بـ التـلميح

والـــتـــصــريـح هـــو جــزء رئـــيـــسى فـى هــذا
اضى وهذا هو تميز (إبسن). ا

ولــكن الـفــتـرة الـتـى اتـسـمت فــيـهــا أعـمـال
ـــنــــظــــور الـــزمــــانى هى فــــتـــرة "إبــــسن" بــــا
انتقالية. ألن الدراما فى طبيعة احلال ال
تخص نـفسـها بـفتـرات زمنـية طـويلـة أكثر
اضى كـحضـور فورى من اخـتصـاصـها بـا
فى حـيـاتـنـا الفـكـريـة واالجـتـمـاعـيـة. ولعل
ـاضى" يــؤدى بـنـا إلى سـؤال "كــيف نـرى ا
مـــــعــــــادل درامى ذى نـــــزعــــــة تـــــأثـــــيـــــريـــــة.
والـــرســـامـــون الــتـــأثـــيـــريـــون ال يـــرفـــضــون
ـــنــظــور وال يــهـــمــلــون تــوضـــيح األشــيــاء ا
الـبعيـدة فى مدى أوسع من مـدى األشياء
الـقــريـبـة. ولــكـنــهم يـتــسـاءلــون مـا إذا كـان
مــفـهــومــنـا لــلــفـراغ هــو الــفـراغ الــهــنـدسى
ـوضـوعى كـمـا يـوحى فراغ الـرسم: وهل ا
نـــرى فــــعال اخلـــطــــوط واألســـطح أم هل
نـــرى الـــضــــوء (األلـــوان واألحـــجــــام عـــنـــد
ســيــزان) الــتـى نــســتــنــتج مـــنــهــا بــعــد ذلك
اخلـــطــــوط واألســـطـح?. إن "إبـــسـن" مـــثل
الـــتـــأثـــيــريـــ يـــســـتــفـــســـر دون أن يــهـــمل
حتـديــد تـاريخ مـاضـى حلـبـكــاته عـمـا إذا
ـــاضى فى كـــان هـــنــــاك شىء مـــثل ذلـك ا

حياتنا من عدمه.
ــــــــوذج ألــــــــيـس هـــــــــذا هــــــــو بــــــــاألحــــــــرى 
االهــتـــزازات الــفــكــريــة والــعــاطــفــيــة الــتى
تستنتج منهـا سببا موضوعيا? يظهر هذا
اإلحــســاس بـــالــزمن فى مــوضــوع اإليــهــام
ـر غـيــر الـقــابل لإلزاحــة بـالــنـســبـة لـ "هــا

إيكدال".
فــــإذا كـــان اإليــــهـــام غـــيــــر قـــابـل لإلزاحـــة
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> لــيس صـحــيـحــا تـمـامــا احلـديث عن الــتـمــاثل بـ الــدرامـا والـنـص فـنـتــاج الـدرامـا
«يـتطابق» مع نـتاج «النص» (عنـدما تشكل الـدراما جزءاً من النص) وبـالطريقـة نفسها

فإن التعبير يتطابق مع العملية اإلنتاجية تماما كما فى نتيجة التعبير.

سرحي جريدة كل ا
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سرحية بدمشق عهد العالى للفنون ا فى ا
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الــــواقــــعــــيــــة وهــــو األمـــــر الــــذى تــــمــــكّن
ـــشــرف فـــؤاد حــسن مـن الــتـــقــاطه من ا
الــنص ووضـعه فى الـعـرض فى الـبـوتـقـة

منه .
ــشـــرف عــلى الـــعــمل تـــنــاوله لم يــشـــأ ا
- كـما هـو أو بـتـعديـالت طفـيـفة –نـصـاً
ـــكن بل أخـــضــــعه خملــــتـــبـــر حــــقـــيـــقـى 
تلـمسّه من خالل مـحاولة الـتركـيز على
ـفـتـرَض من مـسـارَى الـعـمل الـواقـعى وا
خالل خــــطـــوتــــ أســـاســــيـــتــــ جـــرّدت
احلـدث من انـتمـائه اجلـغرافـى وجعـلته
قابالً ألن ينتمى إلى أية بقعة جغرافية
ــــــكــــــان الـــــذى تــــــقــــــدَّم فــــــيه ومـــــنــــــهــــــا ا
ـتعلق سـرحيـة أوالهما نـقل احلوار ا ا
ـسـرحـيــة من الـفـصـحى إلى بـالـفــرقـة ا
ـــشـــرف فى الــــعـــامـــيـــة وبــــذلك أمـــعـن ا
تــمــيــيــز هــذا احملــور عن احملــور اآلخــر

ـعــهـد الـعـالـى لـلـفـنـون جــرت الـعـادة فى ا
سـرحيـة بدمـشق أن يتم تـخريج طالب ا
الـــســــنـــة األخــــيـــرة مـن خالل مــــشـــروعَى
تــــخـــرّج يـــتـم تـــقـــد األول فـى الـــشـــهـــر
الــثـــانى من الـــعــام والــثـــانى فى الـــشــهــر
ـعـهـد هـذا الـعـام الــسـادس وقـد اخـتـار ا
ـعروف "ست ـسرحى ا أن يـقدم الـنص ا
شـخــصــيـات تــبـحـث عن مـؤلـف" لـلــكـاتب
اإليــطـالى لــويـجى بــيـرانـديــلـلـو كــمـشـروع
تـخـرج أول وأسـنـد مـهـمـة اإلشـراف عـلى
ـسـرحى فـؤاد حـسن ـشـروع لـلـمـخـرج ا ا

عهد . درس فى ا ا
ــــعــــروف أن اخملــــرج فــــؤاد حــــسن ومـن ا
يـــحــــاول فى كل عــــمل يــــخـــرجـه لـــطالب
عهد السـنة الرابـعة (سنـة التخـرج) فى ا
ـــســـرحـــيـــة أن يـــقــدم الـــعــالـى لـــلـــفــنـــون ا
اقــتــراحـــات فــكــريـــة وفــنــيـــة جــديــدة من
خالل تـــعـــامــلـه مع نـــصــوص مـــســـرحـــيــة
تـــمـــلك إمـــكـــانـــيـــات كـــبـــيـــرة ألن تـــخـــضع
خملــتــبــر تـعــلــيــمى وتــطـبــيــقى تــنــبـثـق مـنه
عـــروض تـــخــرج تـــســـتــدعـى الــكـــثـــيــر من
ــســرح الــعــربى الـــتــأمل واحلــوار فــمـن ا
(الــعـراقى) انـطـلق فـؤاد حـسن قـبل عـدة
ــفــتــاح" ســـنــوات من خالل مـــســرحــيـــة "ا
الـتى تعتمد عـلى حكاية شعـبية متداولة
ـســرح الـصــيـنى من خالل لـيــعـرج عــلى ا
" الـــتـى تـــتـــنـــاول مـــســــرحـــيـــة "أهـل بـــكـــ
اجملـــتــمـع الــصـــيـــنى فى أدق تـــفـــاصــيـــله
ـسـرح اإليــطـالى من لـيــحط رحـاله فـى ا
خـالل نص مـســرحـيــة "ست شـخــصـيـات
تـبـحث عن مـؤلف" لـلويـجى بـيـرانديـلـلو -
1867 - 1936احلــائــز عــلـى جــائــزة نــوبل
لآلداب فى العام  1934وصاحب العديد
سرحية الهامة التى كان من النصوص ا
هــــمه األول فــــيــــهـــا كــــشف الــــنـــقــــاب عن
أمـــــــــــراض اجملـــــــــــتـــــــــــمـع مـن خـالل وضـع
فــــرضـــيــــات الــــواقع والــــوهـم مـــعــــاً عــــلى
بـســاط الـبـحـث كـمـا هــو حـال مـســرحـيـة
"ست شــــخـــصــــيـــات تــــبـــحث عـن مـــؤلف"
والــتى يــعــتـبــرهــا بـعـض الـنــقــاد كـالــنــاقـد
ـسرح جـون لـينـتـسـروم سـببـاً فى تـطـور ا
األوربـى فى القـرن الـعـشـرين وقـد كانت
ــنــطــلَق الـذى مــســرحـيــات بــيــرانـديــلــلـو ا
سـرحيات ذات انـطلـقت منه فـيمـا بعـد ا
االجتـاه الــعـبــثى كـمــا كـان لــهـا تــأثـيــرهـا
عـلى كـبـار الـكـتّـاب فى أوربـا وخـارجـها..
ويـعــزو الـنـقـاد تــألق مـسـرحـه إلى تـنـاوله
لـلـعديـد من القـضـايا اإلنـسانـيـة وتركـيزه
عـليـهـا مـستـخـدمـاً العـديـد من األسـاليب
الــفـنـيــة وإن كـان ثـمــة شـبه إجــمـاع عـلى
أنه وبرغم اخـتالف أسالـيبه الـفنيـة فقد
كــان مــخــلـــصــاً لــرســالــته كــكــاتب مــلــتــزم
بـــالـــقــــضـــايــــا اإلنـــســـانــــيـــة وهــــذا يـــعـــود
بـالـدرجـة األولى إلـى بيـئـتـه حيـث تـرعرع
وشب وسط تــبـاين شــاسع بـ األغــنـيـاء
والـــفــــقــــراء لــــذلك كــــانت مــــســــرحـــيــــاته
–حـسب الفيـلسوف والسـياسى اإليطالى
غــرامـشـى- أشـبـه بـقــنــبــلــة تـثــيــر حــمــمـاً

شاهدين . بركانية تنفجر فى عقول ا
تـعتـبَر مـسرحيـة "ست شخـصيـات تبحث
عـن مؤلف" الـتى مـثـلَت لـلـمرة األولى فى

ـتعلق بالشـخصيات الهـاربة من كاتبها ا
والـتى حتدثت بـالـفصـحى التـزامـاً منـها
بـــكل مــا يـــتــعـــلق بـــتــكــويـــنــهـــا اإلبــداعى
واخلــطـــوة الــثـــانـــيــة واحلـــاســمـــة جتــلت
مثل الذى أدى شخصية اخملرج بدفع ا
ألن يــسـتــعــ بــنــمــوذج حى من أســاتـذة
ــســرحــيــة ال ــعــهــد الـــعــالى لــلــفـــنــون ا ا
كـتـقـلـيـد لـطــبـقـة صـوت مـثالً أو طـبـيـعـة
أداء وحـــــــسـب بل وكــــــــبت لــــــــلـــــــروح فى
الـشخـصيـة التى بـدت نقـطة ارتـكاز فى
ــا عـــمــلـت عــلى تـــكــريـــسه من الـــعــمـل 
طـــرافــة ابـــتـــعـــدت بـــاألداء عن الـــروتــ
والـتـقــلـيـديـة ولـكـن هـذا االسـتـخـدام له
مـــحــاذيــره إذ أن شـــرط جنــاح عــمـــلــيــة
الـتـقلـيد –إذا صـحّت التـسمـية- مـرتبط
د ــقــلـَّ ــشــاهِــد بــالــشــخـص ا ــعــرفــة ا
وبـــاعـــتـــبـــار أنـه لـــيس من الـــضـــرورة أن
يكـون كل مشـاهدى الـعمل من الـعارف
ـعـهد ـواد الـتـدريـسـيـة فى ا بـتـفـاصـيل ا
وأساليب إدارتها فإن هذا الرهان يبدو
خــارج حـسـابــات الـبـعض مـن مـشـاهِـدى
الـــعــــمل (وهــــذا شىء طـــبــــيـــعـى) الـــذين
ــزيــد من اجلــهــد تــوجّب عــلــيـــهم بــذل ا
ـــعــرفـــة الـــســـبب احلـــقــيـــقى الـــذى دفع
بــالــبــعض اآلخــر إلى الــتــفـاعـل مع هـذه
الشخصية بالشكل الذى كان عليه هذا
الـتـفــاعل ولـكن وجتـاوزاً لـهــذه الـنـقـطـة
الــهـامـة فــقـد تـمــكّن الـعـمـل من تـكـريس
ـــشـــاهِـــدين حـــالـــة تـــفـــاعل كـــبـــيـــرة مع ا
ـمــثـلـ الـذين اســتـمــتـعـوا بــجـودة أداء ا
مثلما استمتعوا باحلدث وسيرورته .
امـتـاز العـمل بـقـدرته عـلى الـتجـدد طـيـلة
فـــتــــرة الـــعــــرض عـــلى الــــرغم مـن ثـــبـــات
ـطروحـة وقد كـان من الواضح احلـالة ا
ــتـــلـــقى أن الـــعـــمل ركّـــز عـــلى أن يـــدفـع ا
لــــتــــرقّب مــــا ســـيــــؤول إلـــيـه الـــوضـع بـــ
قدمة سـرحية ومخرجـها فى ا الـفرقة ا
مـنـها من جـهة والـشخـصيـات الست من
ــا تـقــدمه جــهــة ثـانــيــة أكــثــر من تــرقّــبه 
الـــشــخــصــيــات مـن عالقــات وطــروحــات
ـرتـبـة الـثـانـية من اجـتـمـاعـيـة بقـيت فى ا
االهـتـمـام وهـذه نـقـطـة كـان من الـواجب
الــتـعـمق فى دراسـتــهـا وبـغض الـنـظـر إن
كــان هـــذا هــو الــهـــدف الــذى ســـعى إلــيه
الـــنـص أم ال فــــإن مـــوقـف الـــعــــرض كـــان
واضـحـاً تـمـامـاً من جـعل االهـتـمـام يتـجه
صــــوب تـــرقـب نــــهـــايــــة هــــذا االقــــتــــحـــام

فاجئ للشخصيات الست . ا
ـمــثـلـيه أعــطى الـعــمل فـرصـاً مــتـســاويـة 
ـــعــــهـــد ــــقـــدِمــــ عـــلـى الـــتــــخـــرج فـى ا ا
وقدمهم بصـورة الئقة ال بد وأن تدفعهم
إلى تطوير ما حققوه فى هذا العرض .

ست شخصيات تبحث  عن مؤلف

العام  1921واحدة من أشهـر مسرحياته
ـتـرجـمـة إلى الـعـربـيـة وهى واحـدة من ا
ثالث مـــســرحـــيــات كــتـــبــهــا بـــيــرانــديـــلــلــو
ـسرح داخل واعـتـمد فـيـهـا على تـقـنيـة "ا

سرح" . ا
فى "ست شـخـصـيـات تـبـحث عن مـؤلف"
يتحدث الكاتب عن فرقة مسرحية تقوم
بــإجــراء بــروفــات عــلى عــرض مــســرحى
ه لــــلــــجـــمــــهـــور فـى وقت الحق لــــتـــقــــد
فــــــتــــــقــــــتــــــحـم أجــــــواء الــــــبــــــروفــــــات ست
شـخـصـيـات تـدّعـى أن كـاتـبـاً قـد أبـدعـها
ـصـيـرهــا دون أن يـضع نـهـايـة ثم تـركـهــا 
ــأســاتــهــا وعـنــد هــذه الــنــقـطــة يــتــبــلـور
الـشـكل الفـنى الـذى بـرع فـيه بـيرانـديـلـلو
ــزج بـــ مـــا هـــو واقـــعى ومـــا هــو وهـــو ا
سـرحـية خـيـالى فـللـوهـلة األولى تـبـدو ا
وكـأنهـا تنحـو منـحى واقعيـاً محـضاً لكن

دخـــول هــذه الــشــخــصـــيــات عــلى اخلط
وقـــدرتـــهــا عـــلى إثـــبــات وجـــودهـــا بــرغم
ـسرحـية وبـشكل مـعارضـة شخـصيـات ا
سرحية خاص اخملرج أدى إلى حـرف ا
عـن اخلـط الـــــــذى ســــــــارت عـــــــلــــــــيـه فى
الــــبــــدايـــة وهــــو األمــــر الـــذى يــــنـــســــجم
انـــــســـــجـــــامـــــاً تـــــامـــــاً مع مـــــا عُـــــرِف عن
بيرانديللو فى عدد كبير من مسرحياته
من مـــزج بـــ الــبـــعـــد الـــتـــجــريـــبى عـــلى
صعيد الشـكل الفنى والبعد االجتماعى
بــواقـعـيــته الـتـى قـد تـبــدو فـجـة أحــيـانـاً
وهـــــذا مـــــا يـــــتـــــضح مـن خالل الـــــطـــــرح
أسـاوى للـشخصـيات التى االجتـماعى ا
ـســرحـيــة فـهى تــقـتــحم عـالـم الـفــرقـة ا
وعـلى الرغـم من ابتـعـادها –شـكالً- عن
أى بـــعـــد واقـــعى إال أن مـــا طـــرحـــته من
قـــضــــايــــا اجـــتــــمــــاعـــيــــة كــــان غـــايــــة فى

 اقتراحات فكرية وفنية جديدة
 تستدعى التأمل واحلوار

 قدرة العرض على التجدد - رغم ثبات
شاهد النتظار النهاية احلالة - دفع ا

ــنى. لـــو لم تـــكن أنت احلـــارس لــكــان إيــفـا: ال تــقل هـــذا.. إنك.. إنك تـــؤ
نعم. ا قمت به يا عبد ا سواك ولقام 

نعم: ليته كان سواى. عبد ا
إيـفا: ال.. ال.. بل من نـعم الـله أن اخـتـارك أنت لطـعـنى فـإن هـذا يـخفف

عنى كثيرا من األلم.
نعم: (بصوت مبحوح متأثر) ما هذا أواه. عبد ا

إيفا: ال تتأوه.. لقد قام كل بواجبه (تغلق مقلتيها وتسكن حركتها).
نعم: (يصرخ) إيفا?! عبد ا

ـاء.. طـالب الـطب: (يـدنــو ويـلـقى نـظـرة) إنــهــا لم تــمت بـعــد.. ايــتــونى 
حاال.

اء) (يجرى عزيز الستحضار ا
(وهنا يفتح الباب فى تؤدة..)

الرئيس: (صائحا ومشيرا إلى الباب) كوستانوف.
(وفـى حلـظـة يـحـمل األعـضـاء عـلى كـوســتـانـوف حـمـلـة عـنـيـفـة صـادقـة

فيطرحونه على األرض ويوثقون يديه خلف ظهره)
الـرئيس: (الثـن من األعـضاء) اذهـبـا به وفـتـشاه... (يـسيـران به واحد

ينه واآلخر عن يساره إلى حجرة أخرى). عن 
(ويعود اجلميع إلى إيفا..)

ــاء.. فــيــضع طـالـب الـطـب بـعــضه فــوق رأســهــا وعـلى (يــدخل عــزيـز بــا
اء من فمـها. فـتشرب جبهـتهـا.. وتتحـرك حركـة بسـيطة.. فـيدنى كـوب ا

( لكن عينيها تظالن ذابلت
طالب الطب: (ينهض) بعد قليل تتمالك رشدها.

(يدخل أحد العضوين اللذين قادا كوستانوف.. ملوحا بورقة فى يده)
العضو: (للرئيس) هذا ما عثرنا عليه.

نـصة وفى (على عـجل يتـصفح الـرئيـس األوراق فيـرمى ببـعضـها عـلى ا
عناية يضع ورقة جانبا)

الـرئـيس: ال بـأس بــهـا.. ورقـة هــامـة تــنـفــعـنـا (يـسـتـأنف االطالع.. وبـغـتـة
يـرتـفع رأسه ويــنـخـفض وتـبـدو مــنه تـصـرفـات شــاذة.. ويـصـيح جـزعـا..)

الزعيم.. زعيم األمة..
أصوات: ماله?!

الرئيس: فى خطر..
أصوات: كيف?! كيف?!

الرئـيس: (باضطراب وسـرعة وفى صوت غيـر مسموع أو جـلى يقرأ ما هو
مكـتوب بالـلغة األجـنبية) هذا مـحضر.. اجلـلسة األخـيرة مـذكور فيه أن
القرعة وقـعت على اثن من أعضـاء جمعيـتهم.. ومهمة االثـن قتل سعد

باشا زغلول..
أصوات: (عالية) قتل سعد باشا?

الـرئيس: نـعم... وذلك بـوضع قـنـبـلـة من الـقـنـابل الـتى تـنـفـجـر فى الـوقت
والدقيقة التى يعينها صاحبها.. أظنكم تعرفون هذا النوع من القنابل?

رفوع األحمر.. متعاليا خفاقا يتوسطه الهالل والنجوم.. (ويرى العـلم ا
مع الصليب!)

إيفا: (تنظر إلى الباب) راقبوا.. الحظوا انتبهوا.. الـ.. الباب..
? نعم: (وهو متأثر فى صوت متهدج) ماذا تعن عبد ا

إيــفـا: (تـشـيــر إلى جـهـة الـبـاب) الــرئــيس.. رئــيس اجلــمـعــيــة.. األجـنــبــيـة
(تضغط بأسنانها على شفتيها ويظهر عليها أنها تعانى أشد األوجاع)
(يتـربص عدد كبير من األعـضاء حول الباب وتـرى رؤوسهم وهى تتحرك

ذات اليم إلى الباب ثم إلى اليسار حيث ترقد الشهيدة)
ضى) سأستدعى طبيبا. نعم: ( عبد ا

إيفا: ال تخرج..
عزيز: إذن فأنا.

إيفا: (تقاطعه ال.. ال أحد.. بالله عليكم ال تتعبونى).
أحد األعضاء: (من خلف إيفا يهز رأسه) أرى أال داعى.

(األنظار كلها تتحول إليه)
نعم: (لهذا العضو) ما الذى تقصده? عبد ا

الـعضو: أنا طـالب طب.. وقد أبصـرت اجلرح.. واحلـالة بسـيطة.. (يعود
إلى هز رأسه هزات اليأس واألسف دون أن تلمحه إيفا).

إيـفـا: (تـنـظـر إلى أعـلى نـظـرات سـاهـمـة وتالحظ أن الـعـلم هـبط قـلـيال
فـتـسحـب احلبل ويـلـوح عـلـيهـا االنـحالل وال تـكـاد تقـوى عـلى الـتـحرك

نعم. فتعلق يدها باحلبل وحتاول أن تشده وهى خائرة) عبد ا
نعم: نعم. عبد ا

نعم.. لئال يهوى العلم!! إيفا: ساعد إيفا يا عبد ا
نـعم ويسحب احلبل فيرتـفع العلم إلى القمة.. (فى احلال يـتقدم عبد ا
ـنعم ويـطأطئ رأسه وتلف إيـفا احلـبل حول ذراعـها جـيدا فـيـتركه عـبد ا

ويحنى هامته ويعقد كفيه أمامه).
نعم: نعم. عبد ا

نعم.. لئال يهوى العلم!! إيفا: ساعد إيفا يا عبد ا
نـعم ويسحب احلبل فيرتـفع العلم إلى القمة.. (فى احلال يـتقدم عبد ا
نـعم ويطأطك رأسه وتلف إيـفا احلبل حـول ذراعها جـيدا فـيتركه عـبد ا

ويحنى هامته ويعقد كفيه أمامه)
نعم: ما زلت مذهوال.. مازلت! عبد ا

إيفا: (فى خفوت) ماذا?
نعم: لست أصدق ما أرى.. ليتنى ما حضرت.. ليتنى.. عبد ا

نعم بيدها). إيفا: (تفتح فمها كى تتكلم فال تقوى فتمسك رداء عبد ا
نعم: (على الفور ينحنى.. ويحوطها بساعده) أتصفح عنى? عبد ا

إيفا: (تبتسم ابتسامة خفيفة).
نعم: اصفحى.. اصفحى. عبد ا

إيفا: بل أنا أهنئك ألن طعنتك أثبتت لى براعتك.
نعم: أهذا رأيك فى أنا اجلانى?! عبد ا

أصوات: (فى عجلة) نعم.. نعم.. نعرفها.. ثم بعد ذلك?!
الـرئـيس: وأظـنــكم كــذلك تــعــرفــون أن زعــيم الــبالد ســوف يــلــقى خــطــبـة

قام... بالسرادق ا
أصوات: (تقاطعه) وهل هى موضوعة بالسرادق?

ا كان ظهر الـسرادق يشرف على فناء الـرئيس: (وهو ينظر إلى الورقة) 
نـبر الـذى سـيرتـقـيه سعـد ويـخطب ـا كـان كذلـك ا واسع مـهجـور خرب و
من فـوقـه قـريـبـا من مـؤخـرة هـذا الـسـرادق فـإنــهم سـيـضـعـون الـقـنـبـلـة فى
هذه اجلهة اخللفيـة من اخلارج دون أن يشعر بهم أحد.. على أن تنفجر
من تلقاء ذاتـها عند تمـام السادسة مسـاء... ومتى تناثرت شـظاياها فهى

عتلى للمنبر وقتذاك أال وهو سعد باشا العظيم. حتما تصيب ا
(ضوضاء شديدة)

.. الرئيس: واآلن.. فالباقى ساعة على السادسة وسنقترع الختيار اثن
إيفا: (تفتح عينيها)

نعم: إيفا.. إيفا.. أنت بخير أليس كذلك? عبد ا
الرئيس: (موجها خطابه إليفا) يالها من عظيمة.

نعم... تعال معى. إيفا: تعال يا عبد ا
نعم: إلى أين?! عبد ا

ـا هى فى شــبه حـلم جـمـيل) إلى حــيث نـســمع تـلك إيـفــا: (تـتـحـدث كـأ
وسيقى الـعذبة الساحرة.. أصغ.. (تتـهادى أناملها مع النغمة واإليقاع ا

سموع) أال تسمع شيئا? تعال?.. اسمع وتمتع.. تعال. غير ا
نعم: سوف تعودين أنت معى يا إيفا إلى البيت.. سوف نعود.. عبد ا

ـا هى قد استردت حدة ذهنها) إيفا: (تـتسع حدقتاها ويظـهر عليها كأ
نـعم? إنـها نـعـمة كـبـرى وهى أمنـيـة قد ال أنـعـود سويـا? أنـا وأنت يا عـبـد ا

ا أفترق عنك.. تتحقق.. واحسرتاه.. أرجوك.. حا
نعم: ال تقولى هذا.. عبد ا

إيـفا: ال تـنس أن تطـلب من والـدتك الـصفـح عنى والـغـفران.. لـقـد أسأت
أدبى مـعـها عـنـدما أردت اخلـروج.. وقـبلـهـا بالـنيـابـة عنى.. (تـذبل عيـناها

وجتز على شفتيها جزا).
طـالب الطب: (مـتأثرا) فى هذا االحـتضـار أشـد العـذاب.. ليـرحـمهـا الله

بالتعجيل فى نقلها..
نعم) ة.. (لـعبد ا إيـفا: (تفتح عينيها) يـخطئ الناس إذ يـحسبونـنى متأ
نـعم كم أحب لو تـطول حلظـات احتـضارى كيـما أتـمتع طويال آه يا عبـد ا
بـرؤيـاك.. اقــتـرب.. اقـتـرب.. إن قــربك يـزيل اآلالم.. انـزع هـذا.. (تـشـير

إلى القناع) أرنى وجهك.
نعم: (يـرفع القـناع فـيظهـر وجهه وقـد انطـبعت عـليه أعمق وأروع عبـد ا

أمارات التوجع والتفجع).
إيفا: ما هذا.. إنى ال أبصر جـيدا وجهك.. وجهك ال أميزه.. أين يدك..

يدك (فى ذعر) يدك?
د يده وقد بلغ به التأثر أقصاه) ها هى ذى. نعم: ( عبد ا

إيــفـا: (تـأخــذهـا فى راحــتـهـا.. وتــودعـهــا حتت رأسـهـا وهــنـا فــقط يـبـدو
االطـمــئـنـان الـتـام عــلى مـحـيـاهـا) دعـنـى أشـعــر بــوجـودك يــا حــبــيـبى...

(حلظة سكون طويلة) وعزيز أين هو?
عزيـز: (وهو واقف بـجوارهـا يزيح قـناعه وقـد أغرورقت بـالدمـوع عيـناه)

هأنذا.
إيفا: يدك..

عزيز: (يقدم يده مضطربا)
ـنــعم بــيـد عــزيـز) احملــبـــة.. االحتــاد.. الــوطن إيـفــا: (تـشــبك يــد عـبــد ا
(جتـاهـد لـتتـكـلم فال تـقـوى فتـرفع رأسـهـا ثم صـدرها لـتـحـاول الكالم..

لكنها تسقط ال حراك بها).
طـالب الـطب: (يـنـحنى عـلـيـهـا ثم يـسحب عـلـمـا من فـوق اإليوان.. وفى

بطء ورفق وأسى يغطى به اجلسد الساكن).
(فترة حزن عام.. تنقضى)

الرئيس: (فى لهجة أسيفة) ليس يفيد الوجوم والسكون..
لقـد بدأت الـفقـيدة أمـرا وضحت حيـاتهـا فى سبـيله فـليس يـرضى روحها
سـوى إتـمـامه... إنى أشـاركـكم فى شـعـوركم وحـزنكـم بل ومـا يخـتـلج فى
ا يـجـدر بنـا - مضـطرين صـدرى ليس يـقل عمـا يـجيش فى صـدوركم إ
- أن نـــؤجل الــتـــأبــ إذ لم يـــبق غــيـــر أربــعــ دقـــيــقــة عـــلى بــدء احلـــفــلــة
بالـسـرادق وفى التـأخـير تـعـريض حـياة الـكـثيـرين لـلخـطـر وفى مقـدمـتهم
فدى.. (يـنظر إلى ناحية إيفا) اعذرينـا فى عملنا هذا شخص الـزعيم ا
(إلى األعـضاء) واآلن.. فـلـنـحـكم الـقـرعة (يـفتـح أحد األدراج ويـشرع فى
الـتـقاط وريـقـات من داخله) والـلـذان تـقع عـلـيـهـمـا الـقـرعـة يـقـومـان توا..

فيتربصان خلف السرادق.. ويعمالن على..
نعم: (يتجه صوب الرئيس) سأذهب. عبد ا

الرئيس: متطوع?
نعم: (فى خفوت) نعم. عبد ا

عزيز: (يتقدم ويقف إلى جوار أخيه).
الرئيس: وأنت كذلك?

عزيز: (يومئ باإليجاب).
نعم وعزيز) أتعرفان موضع السرادق? الرئيس: (لعبد ا

عزيز: نعم.
الرئيس: استفهما منى عمـا عسى أن تكونا فى حاجة إليه (بعد قليل هل

عندكما ما تريدان أن تسأالنى عنه.
نعم: (يهز رأسه بالنفى) عبد ا

عزيز: (يصمت)
(يـخـلعـان رداءهـما اخلـارجى وقـبيل اخلـروج يـقفـان جتـاه إيفـا فى حزن
نـعم.. فيـزيح العـلم عن مـحيـا الشـهيدة وكـمد وخـشوع.. ويـقتـرب عبـد ا
ويـلـقى عـلــيـهـا نـظـرة الـوداع األخـيـرة.. ثـم يـنـدفع إلى اخلـارج وفى أثـره

عزيز.. مخلف بقية األعضاء مطأطئى الرؤوس..)
وفى هوادة.. يهبط الستار

يتبع
> اخملرج أحمد عوف يستعد حاليا لتقد مسرحية "بكره" للمؤلف محمود الطوخى لفرقة نادى مسرح اجليزة.
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ـكن > عــدم الـتـوافق بــ الـنص الـدرامى والـعــمل الـدرامى 
مـعـرفـته بـشـكل عـمـلى فى كـثيـر من الـنـشـرات بـ مـفصالت

مقاطع من العمل جرى االستغناء عنها خالل العرض.

سرحي جريدة كل ا

9 من مارس2009  العدد 87
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> الـعـمل الدرامى هـو فى النـهايـة هدف واقـعى (كل عمل من األعـمال
كن تـعريفه على أنه «درامى») وال يـحتاج بالتالى األدبـية معروف أو 
حتواه إلـى تعريف يشكله عند األداء الذى يتعلق به بشكل مناسب و

سرحى احملدد أو يحاول التحدد. ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

9 من   مارس2009 العدد 87

ولد النبوى الشريف. > إدارة ثقافة القرية بهيئة قصور الثقافة تنظم خالل مارس اجلارى عدداً من احملاضرات واألمسيات الدينية احتفاالً با
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حتت الصفر... فعالً
فى نقابة الصحفي

مــجـمـوعـة مــقـاعـد لــلـمـقـهـى من مـقـاعـد
الــنــقــابــة وعـدة الــقــهــوة شــيش وصــوانى
وسـماعـتى صـوت استـخدمـتا كـديكورات
للبرنامج التـليفزيونى ولعل فقر الديكور
مرجـعه لعدم تـمويل الـعرض من النـقابة
الــتـى اشـتــرطـت جنــاح الــعـرض لــتــمــويل
الـــفــرقـــة مــســتـــقــبالً ولـــكن مــا أثـــر عــلى
الــعـــرض اســتــخــدام الــشــبــاب لــدوالبــهم
البس العرض ولذلك اخلاص كمـصدر 
تركهم اخملرج يـرتدون ما يريدون فظهر
ـثــقف بـفــانـلـة مــخـطـطـه تـشـبه الــشـاب ا
ــذيع ثــيــاب عــصــابــة الــقـنــاع األســود وا
يــرتــدى ثــيــاب كـاجــوال كــمــا أن الــشـاب
الــذى يــتـــقــاضى مــصــروف 50 جـــنــيــهــا
يـومـيـاً لـم تـكن ثـيـابه مــتـنـاسـبـة مع ذلك
كـما أن أحـد الشـباب يـبدو أنـه استـشعر
أن مــواجــهـة اجلــمـهــور تــسـتــلـزم مــنــتـهى
األنــاقــة فـارتــدى قــمـيــصــاً وكـرافت رغم
أنه يـقـوم بـدور شـاب عـابث يـجلـس على
ــــثل ــــقـــاهـى لم يــــكن هــــنــــاك  أحــــد ا
تـتــنـاسب مالبـسـه مع الـشـخــصـيـة سـوى

قهى فقط. جرسون ا
ــمـثــلـ مــحـمــد مـجــدى ومـعه  إن أداء ا
مـجـمــوعـة الـفــتـيـات مـاجــدة ريـان وهـنـاء
عزت وغـادة سعـيد والمـيس عـصام جاء
أداؤهـن جـيــداً وإن شـابـه الـتــقــلـيــد وكـذا
ــــقــــهى جــــمــــال عـــبــــد الــــقـــادر شـــبــــاب ا
ومــحــمـــد تــاج الــدين وأحـــمــد طــنــطــاوى
الــذين كــانــوا بــحــاجــة إلى تــدريب أعــلى
لـلـسـيـطـرة عـلى حـركـاتـهم أو انـفـعاالتـهم
بـيـنـمـا تـمـيـز أداء مـحـمـد الـشـعـراوى فى
ـذيع بحضـوره وانضبـاطه وعموماً دور ا
البـد من تـشـجـيـع هـذه الـتـجـربـة الـولـيدة
جملموعة من الشباب فى بداية طريقهم

التمثيلى واإلخراجى.
والـعـرض فى مـجـمـله يحـتـاج إعـادة نـظر
من كـاتـبه ومخـرجه حـتى يـصـبح عـرضاً
مــفـارقــا لــلـســائــد وهــو مـا نــتــمـنــاه لــهـذه

اجملموعة اجملتهدة تمثيالً وإخراجاً.

ــكن اسـتــخــدام الـســتـار بــيــنـهــمـا وكــان 
ـــا يــكــون عــذر . ر ــســـتــويــ بـــدالً من ا
ـسـرح ضـيـقه فـقـد اخملـرج أن مـسـاحـة ا
صـــمم بــشــكـل دائــرى لــغــرض احـــتــفــالى
سـرح كان أمـامه منـذ ستة بحت ولـكن ا
أشـهـر وكـان حـرى به اخـتـيـار نص يالئم

خشبته.
اكـــتـــفى اخملــــرج من اإلضـــاءة بـــوظـــيـــفـــة
اإلنارة فقط حيث كانت إضاءة العرض
كـــلـــهـــا إضــــاءة عـــامـــة ال تـــقـــوم بـــأى دور
جــمــالى أو درامى أمــا الــديــكـور فــلــقــلـة
ــــاديـــــة اقــــتــــصـــــر عــــلى اإلمــــكــــانـــــيــــات ا

والــتـمـزق فى الــنص فـإذا به يــزيـد عـلـيه
تـقـسـيم العـرض إلى مـسـتـويـ أحـدهـما
سافـة الضيـقة ب أسفل اخلـشبة فـى ا
اخلــشــبــة ومــقــاعــد الــصــالــة وخــصــصه
لــلــمـقــهى فــضــاع عــلى مـعــظم اجلــمــهـور
مــتـابــعــة مــا يـحــدث خــصــوصــاً مع عـدم
ـيـكـروفـونـات وضـعف صوت اسـتـخـدام ا
ــسـتـوى اآلخـر عــلى خـشـبـة ــمـثـلـ وا ا
سرح وخصصه لـلبرنامج التليفزيونى ا
ولـم يـــــــكـن اخملـــــــرج مـــــــوفــــــــقـــــــا فـى ذلك
سـرح مقـسم إلى عمق التـقسـيم ثم إن ا
ومــقــدمــة بــيـنــهــمــا ســتــار أبـيـض يـفــصل

ـــــذيـــــعـــــ عـــــزب شـــــو عـن الـــــبـــــرامـج وا
الــتـلـيــفـزيـويـنــيـ أحـد االســكـتـشـات عن
مـعـلق ريـاضى شـهيـر وخـنـاقـة بـيـنه وب
أحــد رؤســـاء األنــديـــة الــســـابــقـــ حــيث
يـتـهمه األخـيـر بأنه حـرامى وكل ضـيوفه
وكل الـبـلـد حــرامـيـة واسـكـتش آخـر عن
بـرنامج سيـاسى يستضـيف أحد أعضاء
ـــعـــارضـــة احلـــزب الـــوطـــنـى وآخـــر من ا
ــتـــبـــادلــة بـــيـــنــهـــمـــا ســواء واالتــهـــامـــات ا
بـالعـمالـة أو االنفـراد بـالسـلطـة. كل هذا

بال أى رابط بينهم.
وكــأن اخملــرج لم يـكــفه كل هــذا الــتـنــاثـر

قـــدم عــلـى مــســـرح نــقـــابــة الـــصــحـــفــيــ
ـــســرحى «حتت الـــصــفــر» من الــعــرض ا
تــألــيف أحـــمــد خــلــيـــفــة وإخــراج شــريف
الـــشــــلــــقــــامى وبــــطـــولــــة عــــدد من أبــــنـــاء
الـصـحــفـيـ إضـافـة لــبـعض من أعـضـاء

ستقلة كتدعيم للفريق. الفرق ا
يـعـتـمــد الـنص الـذى كـتـبه أحــمـد خـلـيـفـة
ا استـخدمت من قبل فى عـلى فكرة طـا
أعــمـال مــسـرحــيـة وروائــيـة وهى جتــمـيع
عـدد من الــنـاس من اجتـاهــات مـخـتــلـفـة
فى مـــــــكــــــان واحـــــــد أتــــــوبـــــــيس (ســـــــكــــــة
الــسالمــة) أو فـنــدق (مـيــرامـار)... وكـان
ؤلف ليقدم مكن أن ينـطلق منهـا ا مـن ا
لنا عمالً جـيداً خصوصاً أنه اختار رواد
قـهى من الشبـاب فتيـانا وفتـيات ولكنه ا
بـدد كل ذلك بــطـريـقــة مـسـتــفـزة فـإذا به
ـــقـــهى يـــلــقى يـــبـــدأ عــرضه بـــجـــرســون ا
منـولوجا طـويالً من الصالـة ليخـبرنا أنه
حاصل على ليـسانس آداب بتقدير جيد
قهى ويضطر جداً ويعمل جـرسوناً فى ا
الحـتـرام زبـائنه ومـخـاطـبتـهم بـ(يـا بـاشا)
رغم شـــعـــوره بـــأنه أفــــضل من بـــعـــضـــهم
لـكــنه يـأمل فـى احلـصـول عــلى بـقــشـيش
50 قــــرشــــاً مــــنــــهم أال تــــرون - هــــكــــذا
يخـاطبنـا - أن الفـلوس تذل الـنفوس فى

بالدنا هذه!.
بـعـدهـا تـبـدأ مـجـمـوعـة من االسـكـتـشـات
واالرجتـــــــازات هى كـل أحــــــداث الـــــــنص
ـسـاطـيل فــهـذه مـجـمــوعـة من الـشـبــاب ا
يـــتـــحـــدثـــون عن مـــشـــكـــلـــتـــهم فـى الــزواج
ـــعـــاشـــرة اجلـــنـــســـيـــة يـــقـــول أحـــدهم: وا
نـفــسـنــا نـتــجـوز بــنـات مــزز وال مـانع من
ثقف ليلومهم على وجود أحد الشبـاب ا
كـالمـهم ويـعـلق عـلـيه بـاسـتـيـاء ثم يـصـرخ
فـى وجه أحـــدهم حـــ يـــعــلـم أنه يـــأخــذ
يــومــيـاً مـن والـده 50 جــنــيــهــا مــصــروف

جيب.
وإلى جـــوارهم مــجـــمــوعـــة من الــفـــتــيــات
(شــبه مـــنــحــرفـــات) يــتــحـــدثن بــطـــريــقــة
شــبــقــة ويــتــبـادلـن الــنــظــر مع مــجــمــوعـة

. الشباب واإلشارات أيضاً
وبـ احل واآلخـر يقـطع كالم الشـباب
أحــد الــبـرامـج الـتــلــيـفــزيــونــيـة من تــلــفـاز
ــقــهى حــيث يــظـهــر لــنــا عــلى اخلــشــبـة ا
اســكـتـشـات مــثل تـلك الـتى كــان يـقـدمـهـا

 يحتاج 
إلعادة

 نظر رغم تميز
بعض
مثل  ا

 اكتفى اخملرج
باإلنارة 

التى 
لم تقم بأى دور
جمالى

جليلة: هل جننت!
إيفا: اتركينى أرجوك.

كن. جليلة: ال 
إيفا: «تفكر برهة» هذا كله هو ما كنت أتوقعه وأخشاه..

جليلة: لست أفهم?!
إيـفا: إذن .. «تـطرق قـليالً» بـاختـصـار سأقـول لك مـا رتبـته.. إنى أعرف
نـعم وعزيـز وباقى دار اجلـمعـية الـسريـة جيـداً.. وفيـها اآلن يـجتـمع عبـدا

أفراد اجلمعية.. وعلى ذلك  سأمضى إليها مع هذا الرجل..
جليلة: «تنظر فى ارتياب وتود مقاطعتها».

إيـفـا: تــريـثى حــتى أ حــديـثى.. وقــبـلــمـا أصـل إلى دار اجلـمــعـيــة سـأريه
أياها من بـعيد ثم أتركه وأذهب إلـيها وهـاقد سمعت تـوسالته لئالً أخبر
ــوضـوع.. مــوضـوع الــيـانـصــيب الـذى اخــتـرعه ـنـعـم بـأى شىء عن ا عـبــدا
الــنــصــاب ورأيت كــيـف أنى وعــدته بــتــنــفــيــذ طـــلــبه كــذلك ســمــعــته وهــو
نعم أحد فتظاهرت يستعطفنى كيالً أنـاديه من اخلارج إذا كان مع عبدا

له بالرضا وظهرت أمامه فى صورة الساذجة الطيعة.
أرأيت.. إنه ال يرتاب فى قط.. وخالنى قد صدقت أكذوبته كلها..

جليلة: «فى استخفاف» اختصرى ... فهمنا.. ثم بعد ذلك?
إيفا: بعد ذلك أستدعيه.

جليلة: «ساخرة» تستدعينه?
إيـفـا: نـعـم .. فـســأتــفق مـعه وأفــهــمه أن يــأتى إلى إذا مـا رأى الــعــلم وهـو
يــصـــعــد ويــظـــهــر فــوق الــدار .. أعـــرفه أن ظــهــور الـــعــلم يــكـــون مــعــنــاه أن
ـفـرده.. وطـبـيعـى سـيجـرى إلـى الدار عـلى ـفـرده مـوجـود..  ـنـعم  عـبـدا
الـــفــور ظـــنــا مـــنه أنه لـن يــجـــد بــهــا األعـــضــاء فـــيــســـهل له الـــقــضـــاء عــلى

نعم واالستيالء على ما باجلمعية من مستندات وأسرار. عبدا
جلـيلـة: «تبتـسم مستـخفة» وهل تظـن أنه يـنتـظر إشارتـك.. إنه ال يكاد
يـرى الــدار حـتى يــخـتـفـى .. أنـا مـســتـغــربـة كــيف أنك ال تـعــرفـ ذلك من

تلقاء نفسك?
ـكـن .. فـهــو يـخــشى إن أنــا اســتـدعــيــته ولم يـأت أن أيـضــا: هـذا غــيــر 
ـنعم وعـنـدئذ يـفطن وضـوع فـأحكى الـقـصة لـعبـدا يسـاورنى الـشك فى ا
ننعم إلى أكذوبته وينقلها بدوره إلى بقية األعضاء فيحتاط اجلميع عبدا
وال يـــرجــعــون إلى دار جــمـــعــيــتــهـم هــذه مــرة أخــرى وهــكـــذا تــســد خــطــة
ـثل أى دور ـتــجـسس ويـبـوء بــالـفـشل كـذلـك ال يـعـود يـظـهــر أمـامـنـا أو  ا
آخـر معـنـا بعـد مـا نكـون قد عـرفـنا شـخصـيـته وحقـيـقة أمـره.. إذن فالبد

أن يدخل.. الشك فى ذلك.
جليلة: «بعد تريث» وهل حكمنا بجرأته حتى نحكم بدخوله?

ـعــروف عـنه أنه شــقى كـبــيـر فــلـيس يــفـتـقــر إلى اجلـرأة مــثل هـذا إيـفـا: ا
اجلـبـار.. عـلى أن الـدخـول إلى اجلـمــعـيـة عـلى اعـتـبـار أنـهـا خـالـيـة أمـر ال

يحتاج إلى جرأة.
ـكن أن يدخل.. بل أكـبـر الظن جـليلـة: «تهـدأ قليالً» أنـا متـصـورة أنه ال 

أنه يفر.
إيـفـا: هـذا تـصــورك أنت لـكـونك تــعـرفـ احلـكـايــة وألنك تـرين مـا اليـراه
ـسـألـة قـليـالً وفـكـرت حلـظـة ونـظـرت إلـيـهـا بـالـع هـو.. أمـا إذا درسـت ا

ستحيل أن يهرب.. وعالم يهرب?! التى ينظر بها الـرجل لوثقت أنه من ا
إنه بـديـهـى أال يـعـرف مـطــلـقـا أنى فــهـمت احلـقــيـقـة اخلـافــيـة عـلى أنه ال
يـكـون قـد غـنم أى شىء إلى حـ وصـوله إلى الـدار... فـلـمـاذا يحـجم عن
الــدخـول? «بـهـدوء واتـزان» خــبـريـنى أرجــوك .. أنـا عــنـدمـا أرفع لـه الـعـلم
يعرف من رؤيـته أن الدار خاوية.. مـا الذى يثـنيه وقتئـذ عن الدخول.. ما

نعه عن انتهاز هذه الفرصة النادرة نبئينى? الذى 
جليلة: «تصمت ويظهر عليها أنها بدأت تقتنع».

سـألـة بسـيـطة وجنـاحـها مـضـمون «تـتجه إلى إيـفا: أرأيت إذن كـيف أن ا
الباب».

جـلـيـلة: عــلى أنك تـقـولـ إن أشـارتـك الـتى سـتـتـفـقــ عـلـيـهـا مـعه.. هى
ارتفاع العلم.. ال شىء سواه!

إيفا: نعم.
جـلـيـلـة: لــكن .. مــا الــذى يـجــعــلك التــخــتـاريـن أيـة وســيــلــة سـهــلــة أخـرى

نديل من إحدى النوافذ. كالتلويح مثال باليد أو با
ا قد ال يـجعله يرانى جيداً .. إيفا: ألنه سـيكون فى انتظارى من بـعيد 
«عـلى عجل» كـذلك سـأعـرفه أن نـدائـى وإشارتـى  من الـشـبـاك قد تـلـفت
ـارة إلـيــنـا.. وطــبـيــعى سـيــوافـقـنـى هـو عـلـى ذلك فى احلـال ألنه أنـظــار ا
يـحب أن يــتم كل شىء فى سـكــون ودون أن تـبــدو إشـارات أو تـبــدر أشـيـاء

ا حتدو بعض الناس إلى أن ينتبه أو يراقب. ر
ــا أســألك عن ســبب جـلــيـلـة: أنــا ال أســألك عــمــا ســتــقــولــيــنه لــلــرجل إ
ــســألــة الــعــلم وحـــدهــا? غــيــرى هــذه الــوســيــلــة.. لم ال اســتــصــوابك أنـت 

تلوح له.. أو لم ال تخرج إليه?
إيفا: «تطرق صامتة».

? جليلة: مالك تصمت
إيفا: «تضطرب» ألنى .. «تسكت».

جليلة: ألنك ماذا?!
ا إيفا: ألنى من بـاب االحتياط فـرضت كل الفروض وقلت لـنفسى لر
ـشى أو التلويح أو الرجوع يحـدث أال يتيسر لى غـير الكالم والشرح أما ا

فقد ال يكون أمرها مستطاعاً.
جليلة: ال يكون أمرها مستطاعاً?!

إيفا: جائز.. جائز فقط.. هذا مجرد فرض.
جليلة: لكن . لم اخترت هذا الفرض?

وما هو الذى قد يعوقك?
ــنـعم هـو إيـفـا: «تـفـكـر وتـتـعـلـثم» ال شىء .. ال أحـد خــصـوصـا أن عــبـدا

احلارس لباب اجلمعية.
جليلة: إنى أراك تبطن شيئاً.. صارحينى بكل ما عندك.. أفهمينى.

ظهر من ضيق عليه اخلناق». إيفا: «تضطرب وتظهر 
جليلة: «يشكل عليها الفهم» ما هذا?

إيفا: إنى أعترف لك صراحة بعـدم قدرتى على تفسير بعض النقط.. ال
كننى مطلقا توضيح األمر كله لك «تهم باخلروج». كننى .. ال 

جـلـيـلـة: «تـعود إلـى الوقـوف جـيـدا أمـام الـبـاب قـبـالـتـها» وأنــا أصـرح لك

كـذلك بـأن اضــطـرابك هـذا ومــعـمـيـاتك هــذه  تـربـكـنـى وتـدهـشـنى «تـهـز
كتفها ورأسها متعجبة» لست أفهم شيئاً?!

تصرفاتك شاذة وكالمك غريب جداً?!
إيـفا: غداً تـفهـم كل مـا استـعصى عـليك فـهمه اآلن .. فـقط أرجوك أال

تؤخرينى .. أفسحى.
جلـيلة: «تـنتصب قـامتهـا وتلصق بـالباب ظـهرها» ثم بعـد ذلك كله تودين

اخلروج وتطلبينه منى? ها.. هاى..
إيفا: «تقترب من الباب أكثر وتمد يدها».

جـليلة: «يـظهر العزم واحلـزم على وجهها» وال أظن شخصـاً عاقالً يقول
عـنك سـوى أنك إمـا أن تـكـونى فى حـالـة عـصـبـيـة غـيـر عاديـة ..أو أنك ..

«تطرق».
إيفا: جاسوسة.

جليلة: «تصمت مفكرة».
إيـفا: إنى أقـدر ظـرفك وأعـذرك.. ولو كـنت أنـا مـكـانك لـقلـت قولك.. «ثم

تسحب ذراع جليلة».
جلـيـلـة: «تمـسك بـيـد إيفـا وتـصيح» ابـعدى «عنـدئـذ تـدفع إيفـا بـجلـيـلة
بعيـداً عن قسوة وشـدة فتـقع جليـلة ويصـيبهـا ما يشـبه الذهول وتـنظر
وجع.. أما إيـفا فتفتح إليفـا دهشة فاغرة فـاها وترفع يدها إلـى رأسها ا
البـاب وتتقـدم على الـتو إلى اخلـارج وقبـلما حتـتجب عن األنـظار تـنظر

جلليلة نظرة من يلقى السالم».
إيفا: من يعلم? قد ال تريننى بعد اليوم.

جليلة: «جتاهد كيما تقف فتتألم وال تقوى» ياخائنة.
إيفا: «تخرج مهرولة». 

«يهبط الستار»

نظر الثانى ا
ـصرية الـسرية.. «احلجرة الـكبـرى التى يجـتمع فيـها أعضـاء اجلمـعية ا
بـهـا مـنـضـدة خــشـبـيـة نـصف دائـريـة يـجـلس حـولـهـا أربـعـة عـشـر عـضـوا
يلبـسون لبـاسا يخـفى هيئاتـهم ووجوهم ويتـوسطهم رئـيس يختلف عن
األعضـاء فى الزى.. وإلى أقصى اليـم ترى غرفـة صغيرة مـظلم حالكة
الــظالم لـهــا بـابـان ال تــكـاد الــعـ تــراهـمــا أحـدهــمـا الـبــاب اخلـارجى
ذكـورة وإلى يسار الـقاعة  الـكبرى والثـانى يؤدى إلى القـاعة الرئـيسيـة ا
عمـود طويل يـرتفع من أرضـها ويـختـرق فجـوة مسـتديـرة تتسـوط سقف
الـقـاعـة ويـتـدلى من هـذا الـعـمـود حـبل مـرتخ من أسـفـله الـعـلم مـكـومـا

بحيث ال يرى منه سوى لونه األحمر».
الـرئيس: «مـاضـيا فى إلـقـاء كلـمة».. وفـضال عن ذلك فـقـد وصـلت إلـيـنـا
أخبـار مـلخـصهـا أن كـوستـانـوف رئيس اجلـمـعيـة األجنـبـية الـسـرية يـجوس
ــنـطــقـة فــلــيـأخــذ كل مــنـكم حــيــطـته ولــيــحـتــفظ كل بــأسـرار خالل هــذه ا
جمـعيتـنا وال يأتمن إال نـفسه.. وإياكم والثـقة بأى رجل مـهما كان مـخلصا
ـرأة وال داعى لسرد األمـثلـة على ما كـتوما فـاضال .. كذلك اهـربوا من ا
ـيـة! وأظـنـنـا جـمـيـعـا ـآسى الـتـاريـخـيـة الـكـثـيـرة الـعـا خـلـفـتـه خـيـانـتـهـا من ا
نـحيـط بطـرف من مكـائدهـا ونكـباتـهـا.. وأملى أن يـكون كل مـنكم قـد اتبع
الـتــعـلـيــمـات الــتى سـبق ذكــرهـا صــبـاح الـيــوم.. فـيــجب مـراقــبـة الــسـائـرين
وراءكم لــئال يـكـون هـنـاك من يـقـتـفى أثـر أحـدكم.. «يـقـلب فى بضع أوراق
رور الـسـرية الـيوم «يـتنـقل ببـصره سك بـواحدة» أمـا كلـمـة ا أمـامه ثم 

على صفحة الورقة» .
أحــد األعـضـاء: يــا حــضــرة الــرئــيس .. إلى مــتى تــعــطى لــنــا أمــثــال هــذه

الكلمة?
الرئيس: ماذا تقصد?!

ا يـنـسى الـداخل منـا هـذه الكـلـمة فـمـاذا يـعمل? طـبـيعى .. لن الـعضو: ر
يسعه احلضور فلماذا ال تغيرون هذا النظام?

الرئيس: حـفظ كلمة هامـة مثل هذه واجب مفـروض وهو أمر سهل عادى

شترك بينهما. اضى مؤتمراً لتوقيع بروتوكول التعاون ا > د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة ود. صفى الدين خربوش رئيس اجمللس القومى للشباب عقدا اخلميس ا
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ــسـرح كـعـرض (فـرجــة) نـحـتـاج إلى: 1) تــعـريف > لــتـعـريف ا
ـسرح كنوع اهـية العرض 2) تـوضيح حدود مـضمون ا قـاطع 

- نوع محدد مختلف عن أى نوع آخر - من العرض.
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يا حضرة.. الطلبة الصـغار ال يستصعب عليها حفظ عشرات األبيات من
الـشــعـر.. فــهل تــسـتــكـثــر عـلـى الـواحــد مـنــا حـفـظ كـلــمـة واحــدة? إن كـانت
ذاكـرتك ضـعـيـفـة فاكـتب الـكـلـمـة.. اكـتبـهـا يـا حـضـرة .. أمـا تغـيـيـر الـنـظام
الذى أقـرته غالـبيـة األعضـاء فهـذا مسـتحـيل.. ويكـفينـى أن أسألك سؤاال
ـتهـجم  عنـدما يـجازف بـالدخـول إليـنا أتـظنه ال يـكون واحـداً : الغـريب ا

محتاطاً مسلحاً? البد أن يكون معه سالح.. أليس كذلك?
العضو: «يومئ باإليجاب».

الـرئيس: فـإذا كـان كل شىء أمـامه واضـحـاً ظـاهـراً فى جالء.. فـمـا الذى
ــا يــقــتــله.. يــقـتل تــخــاله يــفــعل? بـديــهى  ســيــرى احلــارس فــيـقــاومه ور
رجـلـنـا.. هذا مـا سـيـقع حـتمـا فـيـما لـو أخـذنـا برأيك وبـدلـنـا خطـتـنـا.. أما
ـستـحيل أن يـتغلب اآلن فـإنه إن دخل كان كـمن يدخل فى مـصيدة .. من ا
عـلـيــنـا أو يــفـلت من حتت أيــديـنـا.. فــالـعــضـو احلـارس الــذى يـربض جـوار
ظلمـة « يشير إليها» ال يكاد يالحظ أن كلمة السر الباب داخل احلجرة ا

لم تذكر..
ظلـمة.. صـوت كمن يروم (حركـة غير عـادية صـادرة من ناحيـة احلجـرة ا
صاحـبه الكالم فال تسمع منه سوى حشـرجة تعقبهـا صرخة آلم مكتومة

مقبورة).
نعم.. الصوت: «يرتفع مناديا» عبدا
نعم: من ?? صوت إيفا ! إيفا! عبدا

( يـقف األعـضاء مـبـهوتـ مـصـوب أبـصـارهم صوب احلـجـرة الصـغـيرة
ظلمة وكأن على رؤوسهم الطير..). ا

نعم: ( فى لهفة وسرعة) هل أصابك مكروه? أين أنت? عبدا
نـعم وهو البس رداء األعضـاء بحـيث ال يرى جسـده أو وجهه وهو ( عبـدا
ـؤدى إلى قـاعــة االجـتـمـاع ــسك بـخـنـجــر يـقـطـر دمــا يـفـتح الــبـاب ا
ـظـلــمـة ويـرى فـيــنـبـعث الــضـوء من احلــجـرة الــكـبـيــرة إلى الـصــغـيــرة ا
نـعم وهـو يـنـظـر.. وفى هذه الـلـحـظـة تـظهـر إيـفـا خـارجـة من باب عـبـدا

احلجرة الصغيرة قابضة بيمناها على صدرها).
ـنعم: (بـقلق واضـطراب) مـا الـذى جاء بـك? ألم أقل لك إن الداخل عـبدا

يتعرض للخطر أواه!
(وبـبطء لـكن بقـوة وثـبات تـتقـدم إيـفا فى خـطـوات متـعـثرة حـتى تصل
إلى حيث الـعلم.. فتـمسك بـحبله وال تـكاد تسـحبه سـحبة ال تـذكر حتى

تسقط على األرض فى إعياء).
( ويـقـبل علـيهـا األعـضاء.. ويـنحـنى أحـدهم فيـلقى نـظـرة على اإلصـابة

الدامية).
مسك باخلنجر» ما هذا?? صعوق ا نعم ا الرئيس: «لعبد ا

نعم : «فى همس يتـمتم كالنائم احلالم» لم أسـمع منهـا كلمـة السر عبـدا
للمرور .. «ينظر إلى اخلنجر ثم يتركه يهوى».

ن يحوطونها» أرجوكم «بتوسل» ابتعدوا. إيفا: «
قتربون .. وتنظر إيفا إلى العلم فى لهفة وجزع وضعف ثم ال ( يبـتعد ا
ـتالشيـة الـباقـيـة وتتـقـلب وحول وسـطـها تـلـبث أن جتمع شـتـات قواهـا ا
احلبل.. تتـتقلب بـجهد جهـيد وخور شـديد فيرتـفع العلم بـالتالى رويداً

رويداً).
الرئيس: «يتقدم إليفا» لكن .. ما الذى تودين عمله?!

إيفا: دعنى.. أرجوك .. دعنى.
نعم: «يقف فى سبييل الرئيس» دعها. عبدا

نعم) كيف?! قد يكون فى.. الرئيس: (لعبد ا
ـنـعم: (يـقـاطـعه وقـد أضحى صـوته أجش) ال تـخش شـيــئـا.. إنـهـا عـبد ا
خــطـيــبـتى.. (إليـفـا فى تـأثـر بـالغ) مـا الــذى جــاء بك يـا إيــفـا?. مــا الـذى

تفعلينه?
(يقـترب أكثر من غيـره شخص مرتد أرديـة األعضاء احلاجـبة هو عزيز..
وتـنتـهى إيفـا من عمـلهـا.. فيـظهـر علـيهـا االنحالل وتـلهث لـكنـها تـنظر
إلى الــعـلـم وقـد ارتــفع نــظــرات مــلــؤهــا الـفــوز وتــبــسم بــســمـة الــرضى

والطمأنينة).
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واهب بقصر ثقافة الطفل ببنها تقدم حالياً مسرحية األطفال "أحالم حصان الشطرجن" فكرة وإخراج طارق صالح. > ورشة ا
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سـتويـات الفـضاء والـزمن كمـبدأين > اسـتـطاع كـوزان التـفوق عـلى اجلمـود التـقلـيـدى 
لـلـتـصـنـيف اجلـمـالـى بـإشارتـه إلى مـضـمـون «االتـصـال» وهـو مـا يـعـنى اعـتـبـار الـهدف

اجلمالى «فى حالته الوجودية ليس اإلبداع وال اإلدراك بل االتصال».
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أعلنها فى جامعة الزقازيق
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فـى األمــر الـــثــانـى فــطـــبـــيــعـى فى عــروض
لطفى أن جتده كما جاء فى بامفليت هذا
ـعــد!! ومـصـمم الــعـرض أنه هــو اخملـرج وا
وسـيـقى ; ولكن السـيـنوجـرافـيا  وواضـع ا
أن جتـد أيـضا أن هـنـاك مـصـممـا ومـنـفذا
لـــلــديـــكــور هـــو شــاكـــر إبــراهـــيم !! إذن مــا
الـذى صــنــعه لــطـفـى? هل اسـتــخــدام هـذه
ــصـــنــوعـــة من قـــبل مــهـــنــدس الــتـــوابـــيت ا
الـديـكـور وحتـريـكـهـا لـكى تـوحى بـأكـثر من
مـكـان وداللــة وأيـضـا ألكـثــر من اسـتـخـدام
هـو هـذه الـسـيـنـوجرافـيـا وتـصـمـيـمـهـا? ولو
كــــان األمــــر كـــــذلك أين اخملــــرج إذن? وإذا
كن كان هـذا التـحريك وبـعث أكبـر قدر 
مـن الــــصـــــور من خـالل وحــــدات قـــــلــــيـــــلــــة
مـتــعــددة األغـراض هى اإلخــراج بـاالتــفـاق
ـــــســــبـق مع مــــهـــــنــــدس الـــــديــــكـــــور فــــأين ا
الـسينوجرافـيا وتصميـمها? هل كانت هذه
الـسـيـنـوجـرافـيـا مـتـمـثـلـة فى هـذه اإلضـاءة
التى أوجـعت عيـوننـا بأحـيان كـثيـرة نتـيجة
سـلطة على اجلمهور بشكل لهذه األنوار ا
شـــــبه دائـم ولم يـــــقـــــبـل مـــــنـــــهـــــا أن تـــــقـــــوم
بـــوظـــيـــفـــتـــهـــا الـــداللـــيـــة  وكـــفى!? أم هـــذه
ا لـضعف اإلضاءة الـتى خرجت هـزيلـة ر

سرحى الشاب الذى  محمد لطـفى هذا ا
قــــدم نــــفـــــسه بــــشـــــكل جــــيـــــد خــــاصــــة فى
ـــنـــقـــضـــيـــ ــــســـرح ا مـــهـــرجـــانى نـــوادى ا
بــــعــــرضـــ جــــيــــدين هــــمــــا مـــلــــوك الــــشـــر
واحلـوائـط; أثـبت من خـالل هـذا الــتـقـد
أنـه فى اجملــــمـل صــــانع عــــرض مــــســــرحى
جــيــد  ومع أنــنــا كــنـا ومــازلــنــا نــنــادى بـأن
ـــســـرح هــو إبـــداع جـــمـــاعى فـى األســاس ا
ـــكن أن يـــكـــون هـــنـــاك من يـــقـــوم وأنـه ال 
ــــؤلف واخملــــرج والــــســـيــــنــــوجـــراف بــــدور ا
ـوسـيـقـى لـعـرض واحـد ; وصـانع وواضـع ا
وبـــــأنه مـن األجـــــدى واألفـــــضل أن يـــــكـــــون
هناك جماعـية فى العمل هذا بالطبع مع
ــــــســـــرح عـــــدم إغــــــفــــــال دور اخملـــــرج فـى ا
احلـــديـث? إال أنه لـــكل قـــاعـــدة شـــواذهـــا ;
واســـتــــحق مـــحــــمـــد لـــطـــفـى أن يـــكـــون هـــو
اسـتـثــنـاء هـذه الـقـاعـدة  فــهـو تـقـريـبـا كـان
يـــقـــوم بــكـل األعــمـــال اإلبـــداعــيـــة فى تـــلك
الــعـــروض; وفى فــعــالــيـــات أســبــوع شــبــاب
اجلــامــعـات األخــيـر والــذى عــقـد بــجـامــعـة
ـــنــــصـــورة كــــان هـــنــــاك عـــرض جلــــامـــعـــة ا
الــــزقـــازيـق من إخــــراج مــــحــــمـــد لــــطــــفى ;
ـرء فـقــررت مــشــاهـدته أمـال بـأن يــخــرج ا
بـعــرض جـيــد  ولـكن بــعـد انــتـهــاء الـعـرض
ــأمـول كــانت هــنـاك وخـروجـه عـلى غــيــر ا
تـــــســـــاؤالت كـــــثــــيـــــرة حـــــول مــــا  ; ولـــــكن
اإلجــــابــــات تــــأتـى ســــريــــعــــا ; وتــــعــــرف من
خاللــهــا أنـه يــجب عــلــيــنــا احملـافــظــة عــلى
مـحـمـد لــطـفى أوال من خالل تـأكــيـد ثـقـته
ــحــاولــة بــنــفــسه كـــصــانع عــرض وثــانـــيــا 
ـها من تـقـلـيم أظـافـر األنـا الـتى بـدأت مـعـا
خالل هـذا الـعـمل فـالـسـبب الـرئـيـسى فى
خروج الـعـرض عن دائرة اجلـودة يـعود فى
األســــاس إلى أن لــــطـــفى كــــانت لـه أفـــكـــار
وقـضــايـا آنـيــة تـنـصب عـلـى مـا يـحـدث فى
الـعالم الـعـربى والـعالم الـكـبـير من مـظـاهر
للظلم مـن خالل احلرب األخيرة على غزة
واحلـرب فى الـعـراق والـسـجـون; سـواء فى
أبى غـريب أو جـوانـتـانـامـو  وتـبـلـورت هذه
الـهـواجس واألفـكـار فى كـلـمـته الـتى كـتـبـهـا
على بـامفـلت العـرض " مابـ العالم األول
والــعـالم الــثـالـث إنـســان يـنــزف . ولـكن فى
الــنــهــايـة طــمــوح الـقــادة الــذى يــركض فـوق
جـثث الــتـابـعـ البـد وأن يـنــتـهى بـثـوراتـهم"
وعـندمـا تـعرف أن الـنص الـذى اختـاره هو
ـــوتـى»  ســـتـــعـــرف نص أرويـن شـــو «ثـــورة ا
عــلى الـــفــور أن الــعــالم الـــثــالث هــذا الــذى
أقـــحم لــيس لـه مــحل عـــنــد شــو وبـــالــتــالى
ا ال كانـت هنـاك إقـحـامـات  عـلى الـنص 
يـــــتــــــوافق مـع اخلط الــــــعـــــام أو اخلـــــطـــــاب
الــداللى له  وإن كــانت تــتــوافق مع مــا كـان
يـجول فى خـاطـر اخملرج  ; فـالـعرض يـبدأ
ـــســرح فى وقـــد وضع لـــطــفـى كل صـــالــة ا
حصـار من خالل هـذه الـكـشافـات األمـنـية
الـتى تــمـسـح صـالــة الـعــرض ; ثم تـكــتـشف
أنه قــد وضع جــدارا هـائال يــحــيــلك ألحـد
الـــســــجــــون الـــشــــهـــيــــرة ثم يــــبـــدأ الــــعـــرض

ــصـــادر اإلضـــائــيـــة فـــخــرج اإلمــكـــانـــات وا
الـعـرض فـى مـجـمــله مـعــتـمــدا عـلى اإلنـارة
فقط ? هـذا باإلضـافة إلى مـحاولـة لطفى
حتـريك هذه التوابـيت واستخدامـها بحيث
تـكــون الـلــبـنــة األولى احملـركــة لـلــعـرض هـو
فـى حــد ذاته اســتـــخــدام جــانـــبه الــصــواب
الـــداللـى فى أول األمـــر فـــالـــكل يـــقـــول إن
هـــؤالء الــنــاس األمــوات أو اجلـــثث تــرفض
أن تـدفن فـكـيـف تـدخل فى هـذه الـتـوابـيت
أسـاســا? حـتى لـو أدخـلت فـيه مـجـبـرة مـرة
ثم ثــارت ; كـيف تـرتـضى أن يـكـون مـكـانـهـا
أو عـــــنـــــوانــــــهـــــا داخل الـــــعـــــرض هـــــو هـــــذه
الــتـــوابـــيـت ? أم أنـــهــا  أى هـــذه الـــتـــوابـــيت
وبــحـكم طــريـقــة صـنــعـهــا كــانت فى  بـعض
األحـــيـــان تــــســـتــــعـــصى عــــلى االســــتـــخـــدام
ـــوت; والــذى ـــعـــارض لـــفـــكـــرة ا الـــداللى ا
كـــثـــيــرا مـــا حـــاول لـــطـــفى أن يـــصــنـــعه ألن
الـتـابـوت مـوجـود بـكل بـسـاطـة; نـعم لـطـفى
فى العرض السابق جنح فى استخدام
ــرة لم الــســتـــائــر واحلــوائط ولــكـــنه هــذه ا
ـاذا? ألن يــنـجح فـى اسـتــخـدام الــتـوابــيت; 
هـذه التوابـيت ببـساطـة تتـعارض تـماما مع
الــفــكــرة األولى لــلــعــرض ولــو كــانت هــنـاك
تــوابــيت النــتــهى األمــر ومــا كــتب شــو هـذا
ـــــــــا أيــــــــضـــــــــا ألنه الـــــــــنص أســـــــــاســــــــا ور
استـخـدمـها وهى شىء مـصـنع ولم يـتـعامل
مع ألـــواح خـــشــــبـــيـــة أو أشــــيـــاء أخـــرى من
ـمـكن أن تـؤدى أكــثـر من شـكل من خالل ا
عالقـة اجلــزء اآلخـر ; وهـذا كــان هـو نـهج

لطفى 
ولــكـنــنــا نـعــود فــنـقــول  إن من حق مــحــمـد
ـــر بـــهـــذه الـــتـــجـــارب لـــيـــكـــون لـــطـــفى أن 
ــســرحــيــة  الــتى نــلــمح فــيــهـا شـخــصــيــته ا
بـوادر اجلودة وإذا كـنا نـنتـظر مـنه النـجاح
واجلـــودة كـــمــا عـــودنــا ; فـــإن من حـــقه فى
بـــعض األعــمـــال أن يــجــرب حـــتى لــو خــرج
عـمـا نـتوقـعه لـيـقدم بـعـد هـذا أعمـاال أكـثر
جـــــــودة ; ألن عــــــدم الــــــنــــــجــــــاح فـى بــــــعض
األحـيــان هـو احملـرك أألول لــلـنــجـاح فــيـمـا
ــرجــعــيــة الـلــوامــة الــتى بــعــد وأيــضــا هــو ا
تـدفع دائما لتـجنب تكـرار هذا األمر وقبل
أن نـنهى احلديـث البد أن نوجه حتـية لكل
ــشــارك فى الــعـرض وإن فــريق الــتــمــثــيل ا
كــنـــا نــخص مــنــهم  مــحــمــد ثــروت فى دور
اجلـــنــــرال وجــــمــــال عــــبـــد الــــرازق فى دور
وبــســتــر ومــحــمـد مــحــمــد الــســيــد فى دور
ــنــسى ــان مـــحــمــد وهــالـــة ا الــكـــابــ  وإ
وعـتـاب مـحـمـود وبـسـمـة عـبـد الـهـادى  فى
ضـيئـة التى دور الـفتـيات وهم الـعالمـات ا
قــدمـــهـــا الــعـــرض بــاعـــتـــبــار أنـــهم طـــاقــات
ــسـرح إبـداعــيــة نــنــتــظــر مــنــهــا أن تــثــرى ا
اجلـامـعى ثم تـسـتـمـر فى مـسـرح الهـواة بل

وننتظر احتراف من يستطيع.

وتى ثورة ا
أم ثورة محمد لطفى!

حاولة دفن اجلثث التى تعفنت ; وتسأل
نــــــفـــــسـك هـــــنــــــا هــــــذه جـــــثـث من? هـل هم
مـــســـاجـــ وضــحـــايـــا احلــروب فـى الــدول
غـار عـليـها? أم مـقـاتلـون فى جـيش غازى ا
كـمــا صــور شــو وحـاول أن يــفــضح الــعـوالم
التى تـقبل أن تـبدأ بـاحلروب الـتى ال مبرر
لــهـا ســوى الـطــمع واســتـعــبـاد اآلخــر سـواء
على مستوى الـقادة أو الشعب نفسه الذى
قـبل هذا ,أيضـا يـبـ أن اجملـتـمـعـات التى
عـادة مـا تـلــجـأ لـهـذا األمـر هى فى األصل
مـجــتــمـعــات مــعـيــبــة اجـتــمــاعـيــا وأخالقــيـا
وحتـــاول مـن خالل هـــذه احلــــروب إخـــفـــاء
هـذه الـعـيوب أو جـمع الـشـعب عـلى قـضـية
تـشغله عن أسئـلة أخرى أكثـر أهمية? هذا
الــتــســاؤل كـان هــو احملــور فـى عــدم وجـود
رابط لــــلــــعــــرض فــــأنت فـى كل دقــــيــــقـــة ال
تــعـرف عن أيــهــمـا يــتــكــلم ; كـمــا أن هــنـاك
قـضايـا أخـرى كثـيـرة تدخل عـادة بدون أى
ســبب سـوى أن لــطـفى أراد لـهــا الـدخـول ;
كما أن هذه التداخالت والقضايا عوجلت
أكثـر من مرة وبـصورة مـتكـررة فى العرض
فـكل ما نـلمح بـادرة أمل فى نـهايـة للـعرض
جنــــد أن هــــنــــاك امــــتــــدادا غــــيــــر مــــبــــرر ;

ـــا يـــحـــمل صـــحـــيـح أن هـــذا االمـــتـــداد ر
شار قضيـة تعنـينا; خاصـة فى القضـايا ا
قـال  ولكـنها بـالضرورة ال إليـها فى أول ا
تـــعــنى هــذا الـــعــرض ; بل إنه عـــلى لــســان
أبــطــاله ومع أنه وضع اجلــمــهـور كــله كــمـا
كـان فإنه فى كل بـدا فى القـفص أو فى ا
مـرة مـا أهـان هذا  اجلـمـهـور!! وال أعرف
ـاذا ? فبالـطبع نـحن لسـنا من مـجتـمعات
نظمة على غيرها وأيضا تشن احلروب ا
ـغـار عـلــيـهم فـمـاذا كـنـا نـفـعل لـو كـنـا من ا
ـــا فـــعـــله هـــو بــــنـــا عـــلى خـــشـــبـــة أكــــثـــر 
ـــســـرح?!  وفـى رأيى أن لـــطـــفى لـــو كـــان ا
نـحـى شـو جــانــبـا وكــتب هــو نص الــعـرض
بــــنـــــاء عــــلـى مــــا يـــــدور فى خـــــلــــده خلــــرج
الــعــرض بـصــورة أفــضل ; عــلى األقل كــنـا
سـنلمح له اجتـاها عاما ولـيست اجتاهات
ا شتى مـتـضاربـة   وفى هذا اجلـانب ر
كـان القليل من الـثقة لدى لـطفى بأنه كان
ســيــنــجح فـى كــتــابــة مــا يــريــد أن يــصـدره
ـا مـاب لـلجـمـهـور فى الوقت الـقـصـير ر
عـــرض األمـــر عـــلــيـه ومـــوعـــد الـــعــرض أو
مــطـالــبـته بــأن يـبــحث عن نص يــتـواءم مع
أفــكـاره حــتـى ال يــحـدث هــذا اخلــلـل. أمـا

 هناك إقحامات على النص تفارق اخلط الداللى له

ر بتجارب مسرحية  من حق اخملرج أن 
متعددة ليكَّون شخصيته

الذى جعلك تخطئ وتتهميننى بهذه التهمة?!
ا أنا أتهـم نفسى.. ألم يكن وجـودى بينـكم سببا فى إيفا: لست أتهـمك إ

خلق النفور والشجار ب ولديك?
جـليلة: هذا النـفور اليد لك فيه ولم تـتعمـديه يا إيفا.. وحـبى لك هو كما
كان باألمس إن لم يك أقـوى.. إيفا.. إن فى جـلوسك معى تـرفيهـا وإيناسا
.. أو نـسـيـت من عـمـلـت عـلى االسـتــئـثـار بك? فــأنت تـعـرفــ أنى مـا كـدت
أسمع عند بدء الثورة أن مدرسـتك كغيرها تعطلت وأنك ستضطرين إلى
اإلقـامة فى الـقـاهـرة عنـد بـعض أقاربـك مؤقـتـا إلى أن تـهدأ احلـالـة حتى
بذلت جهد اسـتطاعتى كى أفـوز بك فأهنأ بقـربك يا حبيـبتى هل تخال
ـا يخبو هـكذا ويفـتر? لو كـان كذلك لكـنت أسهل لك أمر مثـل حبى هذا 
الذهـاب إلى بيت خـالك? إيفـا.. أال تشعـرين بعـطفى ومـيلى وحـبى? ألست

تالحظ انشراحى ح أراك?
إيفا: «مفكرة» كل هذا أراك تغمريـننى به على الدوام وليس يسعنى سوى
شــكــرك والـســرور لــوجـودى مــعك.. لــكن ذلك ال يــحــول دونى ودون احلـنق

على نفسى..
«يسمع طرق على الباب»

جليلة: من يكون الطارق?! سرور لن يعود اليوم.
إيفا: «وهى قائمة» أفتح من جهة الردهة?

جـليـلة: ال .. سـيـان .. من هـنا.. ( تـفتح الـباب.. ويـظـهر من خـلـفه بائع
ـســكـا بـيـسـراه عـصـا أوراق نـصـيب.. أجـنـبى بــدين اجلـثـة رث الـثـيـاب 

ناه داخل جيب ردائه). وبضع أوراق نصيب  واضعا 
ــنـعم أفــنـدى الـبـائع: «فى لــهـجـة سـريـعـة والــفـرح بـاد عـلى وجـهه» عــبـدا

موجود?
إيفا: ال.. فيم تريده?

البائع: «يرتفع صوته» ربح .. ربح مائتى جنيه.
إيفا: «دهشة فرحة» مائتى جنيه?!

جليلة: «تهرول إلى البائع» مائتى جنيه?!
البائع: نعم..نعم أين الورقة?

إيفا : معه إنا ال نعلم عنها شيئاً.
جـلـيـلة: هـذه أول مـرة أسـمع فـيـهـا أنه اشـتـرى ورقـة يـانـصـيب.. أواثق أنه

نعم ذاته الساكن هنا هو الرابح? عبدا
الـبائع: طـبـيـعى فـقـد كـان صـاعـداً بـاألمس ومـعه شـخص آخـر أصـغر مـنه
أظـنه أخـاه وأشـفق عـلى «الـبك» عــنـدمـا رآنى جـالـســا عـلى الـساللم وأنـا
حــزين أبـكـى ولم أك قـد بـعـت وال ورقـة فـاشــتـرى أوراقى كــلـهــا وأعـطـانى
ا أربح فى احلال تعال ثمنها عشرة قـروش كاملة وقال لى وهو يضحك : 
كسب.. ودخل ائة من ا نعم.. أنا متنازل عن عشرة فى ا اسأل عن عبدا

هذه الشقة.
جليلة : إنه هو .. هو ولدى بال شك.

إيفا: مائتى جنيه .. ياللحظ.
جليلة: لكن .. خبرنى .. كيف عرفت أن الرقم الرابح ب أوراقه?

الـبـائع: كل بــائع مـنـا يــعـرف الـنــمـر الـتى يــسـرح بـهــا بـسـهـولــة ولـيس هـذا
ا بـالـصـعب .. ألن أوراق الـواحـد مـنـا تـكـون فى الـعـادة قـلـيـلـة ومـسـلـسـلـة و

يأتينا الكشف نراجع النمر التى كانت معنا على النمر الرابحة.
ؤدى إلى الردهة». جليلة: انتظر .. «تمضى إلى ناحية الباب ا

إيفا: إلى أين?
ا يـكون قـد نسى الـورق فـيهـا عنـدما جـليـلة: سـأبحث فى مالبـسه .. فـر

استبدلها اليوم «تذهب جليلة للبحث».
تعود إيـفا بعد قليل ( وهنـا تسقط من بد البائع ورقتـا يانصيب  فيتقدم
ـنـاه من جـيـبه ويـنـحنـى ويـلتـقط لـداخل احلـجـرة وهـو يـعـرج ويـخـرج 

قطوعة اإلبهام). الورقت باليم ا
إيفا: األفضل أن أقودك إلى الدار التى هو فيها اآلن.

ـنـعم: «يـنـظـر فى سـاعـة يـده وهـو حـانق مـسـتـاء ثم يـخـرج دون أن عـبـدا
يصطحب أخاه».

كتب وهـو متوتر األعصاب.. عزيـز: «يقلب فى بضع أوراق متـناثرة على ا
ويأخذ فى جمعها وبعد حلظة.. يسير إلى داخل البيت فتزامله أمه».

نعم من النافذة» رعاك الله يا حبيبى. إيفا : «تطل على عبدا
(بعـد وقت غيـر طويل.. يـعود عزيـز وهو يـضع طربـوشة فوق رأسه ووراءه

جليلة).
جـلـيـلة: فـهـمت? كن حـلــيـمـا.. كن صـبـوراً .. ســامح? إنه أخـوك األكـبـر يـا

ولدى.. إياك يا عزيز أن حتتك به مرة أخرى «تربت على كتفه».
عزيز: «ألمه» سعيدة.

مدوة..» «ويخرج متجاهالً يد إيفا ا
(وال يكاد يـغلق خـلفه الـباب بـعنف حـتى تعتـمد جـليـلة عـلى ذراع إيفا..

وتتقدم االثنتان إلى األريكة الكبيرة فتجلسان عليها).
جـليـلة: إيـفا . أرجـو أن ال تـكـونى مـتأثـرة من فـعـال عـزيز.. إنى مـتـأسـفة

على ما قال.
ـنـعم إيـفـا: إنـه لم يـقل شـيـئــاً .. وفـضالً عن ذلك فـقــد كـان يـقـصــد عـبـدا

فقط.
ان» اللهم اجعلهما جليلة: «ترفع يديها إلى السماء مبتهلة فى حنان وإ
يـدا واحـدة وقــلـبـا عـامـراً واحـداً.. «تـطـرق متـأسـفـة حـزيـنة» إن أمـرهـمـا

سيئ.. سيئ جدا وعجب..
إيـفا: كل الـبـيـوت يـتشـاجـر اإلخـوة فـيـهـا دائمـا وسـرعـان مـا يـحل الـصـفاء

محل اجلفاء إن هذا اخلصام ليس بجديد أو غريب.
نـعم وعـزيز.. لـقد جـليـلة: بل هـو يـا حبـيبـتى غـريب جـداً بالـنسـبـة لعـبـدا
مـرت سـنون لم يـقع فـيـهـا بيـنـهـمـا أقل مكـدر.. «تـصـمت مـفكـرة.. ويـتـجلى

األسى على أسارير وجهها» لكن .. هى الغيرة.
إيفا: أى غيرة?!

جليلة: الغيرة عليك.
إيفا : أنا?

جليلة: نعم.. أولست تقرأين أشياء فى عينى عزيز?
إيفا: «تفغر فاها وتلبث ناظرة فى دهشة واستفسار».

جـلـيـلـة: أمــا أنـا فــقـد الحــظت عــلــيه اخـتالفــا كــبـيــراً وحــنـقــا عــلى أخـيه
عظـيمـا وذلك من يـوم أتيت أنت وحـدث أن سألـنى من مـدة عمـا إذا كان
ـسـلمـ بـاالقـبـاط يـصح? فـلـمـا عـرفـته أن ذلك يـثـيـر الـكـثيـر من اقـتـران ا
ـتاعب على الزوج لـعدم رضى األهل فى الغالب.. انـبرى عزيز يدافع ا
ـوضـوع به شـخـصـيـا.. وطـبيـعى ويـعـارض بـشـكل جـلـعـنى أثق من اتـصـال ا
عرفت من عـسـاهـا تـكون سـالـبـة لبه.. «تـضحك مـتبـسطـة وحتيط إيـفا
بـذراعـهـا.. وتـنـقـضى فـتـر قـصـيـرة فى سـكون» إن هـذه اجلـلـســة تـذكـرنى

بأمك يا إيفا.. أال خبرينى هل مازالت كما كانت نحيفة?
إيـفا: «يـظهـر عـلى محـياهـا أنـها تـفكـر فى مـوضوع آخـر تفـكـيراً عـميـقا»

نعم.
جـلــيـلـة: تــسع ســنــوات تــمــضى وال أرى فــيــهــا هـذه الــصــديــقــة اخملــلــصـة
ـاضى» لـقــد كـنت إذ ذاك احملـبــوبـة.. إنه عــمـر.. «تـنـظـر كمـن تـسـتعـيـد ا
ـنعم وعـزيـز فيـغـضبـان  عـلى أنه ما طفـلـة شقـيـة.. تمـزقـ دفاتـر عبـدا
كان أحـدهمـا ليـجسـر على اإلسـاءة إليك فـقد كـانا يـعرفـان ما سـينـالهـما
منى إن أهانا حبيبتى العزيزة الصغيرة إيفا اللطيفة وكان الناس يظنونك
ابنـتى لـكثـرة ظـهورك مـعى وكانـت الزيـارات تتـبـادل بكـثـرة بيـنى وب أمك
.. وكانت أحـب النـزهات إلـى وأجمـلهـا تـلك التـى تخـرج فى ذلك احلـ

فيها معى.
إيـفا: والـيوم أشـعـر أنى مازلـت شقـيـة أسىء إلى جنلـيك لـكن بـشكل أوقع

وأفظع.. ولهذا أخشى أن يكون عهد حبك لى كذلك قد انقضى.
جـليلة: «متأثرة جداًَ» أسـتغفر الله.. إنك بـهجة البـيت ونوره .. إيفا .. ما

البائع: حسن .. حسن جداً.. هيا.
جليلة: (تدخل جليلة) لم أجد أى شىء?

البائع: لكن لى رجاء?
إيفا : تكلم.

ا كـنـت أنـا الـسـبب فى هـذا الـربح وأحب أخـذ إكـرامـيـة الـبائع: «إليـفـا» 
عـادلة كبيرة فأرجـوك رجاء خاصاً أال تذكـرى موضوع الورق والربح حتى

أقابله أنا بنفسى.
إيفا : لك ما تريد.

جليلة: ولم كل هذا االهتمام?
الـبـائع: إنك يـا سـيــدتى ال تـعـرفــ بـؤس وشـقـاء أوالدى وبــنـاتى .. وهـذه
فـرصـة قـد تــدفع عـنـهم عـاديــة اجلـوع شـهـراً وأكـثـر بـل وقـد تـنـقـذهم من
ـوت ألنـنــا جـمـيــعـاً عــلى شـفــا الـهالك.. وأنـا يــا سـيــدتى إن قـابــلت عـبـد ا
ــنـعم أفــنـدى قــبـلــمـا يــعــرف أى شىء عن الـربـح فـفى هــذه احلـالــة فـقط ا
ـكن فيما لو كسب فكل كـننى أن آخذ منه وعداً بإعـطائى أكبر مبلغ 
رابح قــبل الــربح إذا وعــد بـــجــنــيــهــات كــثــيــرة إذ إن أمــله فى الــربح يــكــون
ضـعيـفـا.. أمـا بـعـد الربح فـالـقـرش يـعـز علـيه «مـسـتـعـطفـا إيـفـا» فـأرجوك
جزاك الـله خيراً أال تـخيبى رجـائى .. قد تكـون أنت قريـبته أو شقـيقته
لـكن أرجوك أال تـنـسى أيـضـا أننى مـحـتـاج تعـس مسـكـ وأنه هـو الرابح
ـبـلغ وأنـا إن أخذت فـلن آخـذ سـوى قدر بـسـيط جداً لـلشـطـر األكبـر من ا

بالنسبة له كإحسان.. إذن عدينى يا سيدتى أال تخيبى رجائى.
إيـفا: فـهمـت ما تـريـد .. أنـا لن أبدأ احلـديث فى هـذا الـشـأن.. بل أتركه

لك وحدك.
الـبائع: «إليـفا» وأرجـوك أيضـا أال يـكون مـعه أى شـخص آخر ألن الـناس
ــشـــتــرى ضــد مــنــفـــعــة الــبــائع ــوجــودين دائــمـــا يــؤثــرون فى صـــديــقــهم ا ا
الضعيف الذى الحول له وال نصـير.. كذلك فوجود الناس يجعلنى أرتبك
ضى فى كالمى واستدراجه كما أريد فهمت كنـنى من ا وأختصر وال 

يا سيدتى?
إيفا: «تبدو على شفتيها بسمة خفيفة وتومئ باإليجاب».

ـكان الـذى سـنذهب إلـيه .. وأرجو أال الـبائع: وعـليه.. فـسـأنتـظر خـارج ا
تستدعينى إال إذا كان منفرداً  «يتوسل» هذا رجائى يا سيدتى..

جليلة: ماذا تقول يارجل?
البائع: «ينظر جلليلة كمن ال يفم قصدها».

جليلة: متى ستذهب إليه? وأين هو?
البائع: سأذهب إليه «يتلعثم».

جليلة: «تقطب حاجبيها» كيف?!
الـبائع: سـيدتى.. إن عـدم وصول اخلـبـر إليه الـيوم.. يـترتـب علـيه تأخـير
ـبلغ عـدة أيام .. سـتـة أيام عـلى األقل.. فأنـتم تـعرفـون أن عطـلة تـسـلمه ا

قبلة. العيد ستكون فى األيام ا
جليلة: لكن أنت.. أتعرف مكانه?

البائع: «ينظر إليفا ويشير بيده اليمنى إليها» ستأخذنى حضرتها.
إيـفا: «تـبتـعـد بضع خـطوات بـحيث تـقف تقـريـبا خـلف جلـيلـة ثم تشـير
للبـائع اشارة خفيفة فيها تأنـيب ولوم كذلك تعبر له ببعض حركات عن
وجوب التزام الصمت.. كل ذلك تفعله دون أن تلحظ جليلة شيئا منه».
ـا بعـد الـعـيـد اليضـايـقـنا .. «بـغتـة تنـظر إلى جـليـلـة: «للـبائع» االنـتـظـار 
ـ الـبائع ويـظهـر االرتـياع الـشـديد عـلى محـيـاها .. وال يـنـتبه الـبائع
لـهـذا بل يـكـون مـتـفـرغـاً إليفـا وحـدهـا وهى مـن خـلف جـلـيـلـة تشـيـر له

بالنزول فيفهم من هذه اإلشارات أنها ستلحق به»..
البائع: «يقصد إلى الباب اخلارجى».

جليلة: «يزداد ارتياعها عندما تشاهد عرج البائع».
البائع: «يغلق خلفه الباب فى رفق وأناة».

جليلة: «تتحدث بصعوبة» أال تعرف من يكون?
» من ? إيفا: «بصوت هاد

جليلة: إنه رئيس اجلمعية األجنبية الرهيبة.
إيفا: وكيف عرفت?

جليلة: أصبعه وساقه الحظتهما.. ألم تلمحى..
إيفاك «تقاطعها» من قبلك حملت وفهمت.

جــلـيـلــة: «كـمن حتــدث نـفــسـهـا» يــالـلـه ..هـو بــعــيـنـه.. األعـرج.. الــســمـ
ـقطـوع اإلبـهام جـميع األوصـاف التى قـالـها ولـدى واضحـة فيه.. جـميـعاً ا

.. يالله.
إيفا: «تضع قبعتها على رأسها وتهيئ نفسها استعداداً للخروج».

جـليـلة: «وهى فى شـبه ذهول» لقـد اتـبعـنا عـ الـصواب فـلم نـصرخ.. إذا
ماذا كنا نكسب من ذلك ? ال شىء سوى الـتضييق على ولدى ومراقبتنا
ثم.. ما الذى كـان يتخذه رجـال األمن حيالـهما? ال شىء .. و«تشـاهد إيفا
وهى خارجـة.. إيفا.. «تـهرول جليـلة إلى الباب وتـغلقه ثم تـستند بـظهرها

إليه» إلى أين?
إيفا : ولم هذا السوال?

جليلة: الظاهر أنه صدق..
إيفا: من?

جليلة: الرجل.. لكن هذا غير معقول?
!? إيفا: عمن تتحدث

نعم وعزيز? جليلة: أحقا أنك ستذهب بالرجل إلى جمعية عبدا
!! إيفا: ماذا تقول

جليلة: إذن إلى أين أنت نازلة?
إيفا: عندى مسألة خاصة.

جـليلة: مـسألة خـاصة??! أتقـسمـ على أنك لن تخـرجى خصـيصا له??
ــكـن .. ال .. حــتى وإن أقــســمت فــلن لــكـن مــالى وهــذا الــقــسم.. ال .. ال
أصــدقك.. فى الــواقـع أنــا أحب أن أصــدقك وأمــيـل إلى تــكــذيب نــفــسى

ا كل شىء ... كل شىء ينطق بأنك نازلة.. إ
إيفا: «مقاطعة فى حدة» الواقع.. أنا نازلة للرئيس.. لهذا األجنبى.

جليلة: «مبهووتة» كالم يدهش.. يدهش جداً..!!
إيفا: وماذا فى كالمى?

جليلة: ماذا فيه?
سألة عادية!! إيفا: إن ا

سرح بهيئة قصور الثقافة أعلن عن بدء عمل جلان مشاهدة عروض النوادى لهذا العام نهاية مارس احلالى. > شاذلى فرح مدير نوادى ا
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> مـن الواضح أن كل مـؤلف عنـدمـا يكـتب للـمـسرح يـكون فى
ذهــنه إخــراج خــاص به ويــطـبــعه فى الــنص طــبــقـاً لــنــظـام

قناعات زمنه.

سرحي جريدة كل ا

9 من مارس2009  العدد 87
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سرح وفنون االستعراض ب «األلعاب» > يضع روجر كاليوس (1958) ا
ـكن مـعرفة ـفهـومهـا كنـشاط يـحمل احـتمـاالت كثـيرة «وهـو ما ال 
طـريقة تطورها وال التكـهن بنتائجها وتظل حتـت سيطرة االحتمالية

بادأة». بادأة وتمنحها هامشا واضحا وحتتاج إلى ا فى ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

9 من   مارس2009 العدد 87

سرح. ها ضمن خطة عروض نوادى ا اريونيت" للمؤلف حازم مصطفى لتقد > اخملرج منير يوسف يجرى حاليا بروفات مسرحية "ثورة ا
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النفاريت عرض يناقش عالم اجلن فى صورة هزلية
 أداء تمثيلى
يعتمد

 على اإليقاع
وحى السريع ا
ويبرز طاقات

مثل ا

فريق التمثيل بأكمله من موظفى شركة بترول!!

هــو األداء الـتــمــثـيــلى فــقــد أدى مـجــمــوعـة
ـمثل أدوارهم بـحب شديد وثقـة كاملة ا
ويــــبــــدو أنــــهم قــــد اجـــتــــهــــدوا تــــمـــامًــــا فى
الـبـروفـات األمـر الـذى انـعـكس بـاإليـجاب
ـسرحى لقد كان كل واحد على العرض ا
مـــنـــهم بـــطالً فى االهـــتــمـــام بـــالــتـــفـــاصــيل
الصغيرة واللعب بثقة وحب شديدين كما
ـــــســـــرحـى اخلالق بـــــدا حــــــبـــــهم لــــــلـــــعـب ا
ــشـــاهــد بـــإيــقــاع واالجــتــهـــاد فى تــقـــد ا
ـمـثـل سـريع ومـوح وبـرز مـن مـجـمـوعـة ا

كل مـن وائل فــــــرج ومـــــحـــــمـــــد زكـى ومـــــنى
حـــلـــمى ودالـــيــــا الـــعـــشـــرى وأشـــرف عـــبـــد
ـقــصـود ومـحـمـد مـصــطـفى وخـالـد فـؤاد ا
وصــــالح مــــحــــمـــود وعــــبــــد الــــله الــــوردانى
ومــحـــمـــد حــرب وأحـــمــد رفـــعت وحـــمــدى
عـباس ومنـيرة محـمد ومنى صالح ورشاد
الـقــبـارى وجنـوى حــمـدى ووائل مــصـطـفى
وحسـنى الـونش ومـحـمود عـايش ومـسـعود

. صديق والتوءم جمال والهامى حس
وبـعـد لـقــد قـلل اخملـرج كــثـيـرًا من تــفـعـيل
ــسـرحى دور الــتــكــنـولــوجــيـا فـى الـعــرض ا
قـدمة الـذى صنع بـشكل بديع برغم تـتر ا
وهى ميـزة لم يـحاول حـسـام الدين صالح
اسـتثمـارها فى العرض ولـكنه وقف فقط
عــنــد احلــلـــول شــبه الــتــقــلـــيــديــة كــمــا أنه
اعــتـــمــد كــثــيــرًا عــلـى أفــكــاره الــكــومــيــديــة
ـــســـرحى ولـم تـــتـــمـــاس ــــوازيـــة لـــلـــنـص ا ا
ــكــتـــوب إال فى بــعض أفــكـــاره مع الــنـص ا
ــشـــاهــد الـــقــلـــيــلـــة نــذكـــر مــنـــهــا مـــشــهــد ا
الساحـرة األسوانيـة التى انتـدبتهـا الزوجة
خـصيصًا لكى تـسيطر عـلى زوجها الشيخ
ــشــهــد أحـد أهم مــخـاوى لــقــد بــدا هـذا ا
ــسـرحى وأكــثـرهـا ــشـاهـد فـى الـعـرض ا ا

شاهدين! تأثيرًا على ا

أمــا حـســام الــديـن صالح مــخــرج الــعـرض
فــيــبــدو أنه قـد بــذل مــجــهـودا جــبــارًا لـكى
وضـوع فى صـورة الئقـة وال تـخرج يـقـدم ا
ـــعــــهـــودة فى إخــــضـــاع كل عن طــــريـــقـــتـه ا
نـطق الكوميديا ـسرحيات التى يـقدمها  ا
االستـعراضيـة كما أنـه قد درب مجـموعة
ـمـثـلـ بطـريـقـة جـيـدة جعـلـتـهم يـقـدمون ا
ــســـرحـــيــة دون أن تـــلــحـظ ولــو لـــلــحـــظــة ا
واحــــــدة أن أيـــــاً مـــــنــــــهم نــــــسى احلـــــوار أو
احلركـة أو األغنـية.. إلخ والالفت لـلنـظر
أن اخملـــــرج أهـــــمل إلـى حـــــد مـــــا احلـــــدث
الـــدرامى وفــعل مـن األحــداث الــهـــامــشــيــة
تعة لدى وذلك خلشيته من عدم حتقيق ا
ـســتـهـدف ـشــاهـد ا مـتــلـقـيه فــهـو يــعـرف ا
وراهن عــلـى تــقــد وجــبــة درامــيــة جتــمع
ب التيمـة واالستعراض والغناء وال مانع
ـوازية لـلحدث ـشاهد ا من تقـد بعض ا
والتى ال تمت للـحدث الرئيسى بأى صلة
ــــا هــــدفـــهــــا األســــاسى تــــقـــد بــــعض وإ
وجـهـات الـنـظر الـسـريـعة فـيـمـا يـحدث من
سرحى وضوع العرض ا قضايا معاصرة 
كأن يعـلق على اهـتمام الـناس الزائـد بكرة
الــقــدم أو يـقــدم وصــلــة درامــيــة لــدغــدغـة
ألهـــا مـــشـــاعـــر الـــنــــاس وال يـــنـــسى أن 

ببعض اللمحات السياسية الصارخة.
وكــذا كــان الــقــصــد األســاسى الــذى راهن
عــلــيه مــهـنــدس الــديـكــور مــحـمــد جــابـر ال
يخرج كثـيرًا عن موضوع عالم اجلن حيث
صــنع الـــبـــانــورامـــا اخلـــلــفـــيـــة عــلـى هــيـــئــة
جمجمة مضـيئة حتوطها بعض الشرائط
وعــــــلـى جـــــــانب آخـــــــر ركـــــــز عــــــلـى بـــــــعض
ـــــوحــــيــــة (عـــــربــــة الــــفــــول) ــــوتـــــيــــفــــات ا ا
ـمـثلـ تـاركًا ـسـتـويات اخملـتـلـفة لـوضع ا ا
كـثف للمـشاهد األهميـة األولى للتـواجد ا

االستعراضية والغناء.
ولم يـهــتم مـهــنـدس الـديــكـور كـثــيـرًا بـإبـراز
أهــمــيــة الــرسـوم والــكــفــوف الــتى وضــعــهـا
كـعـالمـات تـشــيـر لـلــحـدث والـشــخـصـيـات
دون أن يـــغــوص فـى أهــمـــيــتـــهــا بـــالــنـــســبــة
لـلمـتـعـاملـ مع هـذا العـالم اخملـيف ولـكنه
فـــــقط وقـف عـــــنـــــد حـــــدود وجـــــودهـــــا فى

سرحى العام?! شهد ا ا
ـسـرحى ـلـمح الـبـارز فى الـعـرض ا وكـان ا

ـشاهـدين حلد تـصديق ما الضـغط على ا
يـحدث أمـامـهم وتـعـطـيـهم الطـمـأنـيـنـة بأن
ما يحـدث أمامـهم ليس إال لعـبة مسـرحية
شـيقـة الـهـدف منـهـا تـثـقيـفى وتـعـلـيمى فى

ذات اللحظة.
حــتـى إن الــعــقــدة الــرئـــيــســيــة فى احلــدث
والـتى تخص غـلبـة العـلم أو غلـبة الـشعوذة
والـسحر  طـرحهـا بطـريقة سـهلـة فبدت
احلــــلـــول مـــرضـــيـــة لـــلـــمــــشـــاهـــدين فـــقـــد
انـــتـــصـــرت طـــريـــقـــة (حـــسـن) ابن الـــشـــيخ
مخاوى فى بث الطـمأنينة والهدوء وإعادة
األمـور إلى وضعـها الـطـبيـعى مع التـخلص
الــتــلــقـائى مـن الـفــســدة واجملـرمــ فــحـتى
ــوت كــان أبـــوه الــذى كـــان مــشــرفًـــا عــلـى ا
البــد وأن يـنــتــهى نــهـايــة وحــشـيــة ألنه آمن
بــطــرق الـســحــرة وعـمـل بـعــمــلـهم حــتى إنه
استخدم قسـماً (ناصور) وهو قسم يجلب
لــصــاحــبه الــوبــال حـــتى بــعــد حل الــعــقــدة

رجو حلها. ا

حلــــــد أكل حلــــــوم احلــــــمــــــيــــــر أو أكـل حلم
بــعــضـهم الــبــعض ونــعـرف فى الــوقت ذاته
أنه مـــتــزوج من (زوجـــة ع الــريــحـــة) والــتى
حتــاول قــدر اســتـطــاعــتــهــا الـهــيــمــنــة عـلى
زوجــهـــا ألنه يــطـــمع فى امـــرأة أخــرى أمــا
ابــنه (حـسـن) فـهــو رجل مـتــعـلم يــحـاول أن
يـنجـو بـنفـسه من هـذا العـالم الـفـاسد كـما
أنه يـحـاول أن يــسـاعـد أهل مـديــنـته بـقـدر
اإلمكـان على طريـقته الـتى تفـضل احللول

العلمية.
وينوع الكـاتب فى عرض طرق السحر ب
قـــراءة الـــفـــنــجـــان والـــلــعـب بــالـــكـــوتــشـــيـــنــة
ـغـنـاطــيـسى واسـتـخـدم الـسـحـر والـتـنـو ا
ــوضـوع تــشـويــقًـا األســود كـمــا أنه يـزيــد ا
بـــبـث بـــعض احلــــكـــايـــات والـــشــــخـــصـــيـــات
ــــشــــاهـــدين الــــطـــريــــفــــة الـــتى تــــروح عن ا
وتـعـطـيـهم الـفـرصـة بـعض الـوقت اللـتـقاط
األنــفــاس حــتى يــســتــقــبــلــوا دفــعــة جــديـدة
بـروح هادئة وهى طـريقة جـيدة ال حتاول

تعد ظاهرة إنـتاج بعض الشركات لعروض
مـسـرحـيـة لـلـتـرفـيه عن مـوظـفـيـهـا ورعـايـة
مواهبهم ظاهـرة صحية للغاية إذ إن تلك
سرحـية تلعب دورًا رئـيسيًا فى الـعروض ا
وظـفـ دائـما الـصـحـة الـنفـسـيـة وجتعـل ا
مـقبـل عـلى أعمـالهم وكـلهم جـد ونشاط
إلى جـانب أنهـا فى الوقت ذاته تـقرب ب
أفــكـارهم وشــخـصــيـاتــهم بــقـدر كــاف لـكى
يــتـــعــارفــوا أكــثــر وتــزيــد الـــثــقــة والــتــفــاهم

بينهم.
وكــانت إحــدى شــركــات الــبــتــرول  أنـتــجت
ؤلـفـها الـسيـد محـمد مـسرحـية الـنفـاريت 
عــــلـى ومن إخــــراج حـــــســــام الـــــدين صالح
وقــام بـــتــصــمـــيم الـــديــكــور مـــحــمـــد جــابــر
ــوسـيــقى ــنــعم وا البس حملــمــد عــبــد ا وا
ألمـــجــد مــاهــر أشــعــار وائل فــرج أحــمــد
شـــافــعى حــسن خــاطــر واالســتــعــراضــات
لـشـريف راضى واجلـدير بـالـذكـر أن فريق
الـعـمل بــأكـمـله من مـوظـفى الـشـركـة فـيـمـا

ؤلف واخملرج ومهندس الديكور. عدا ا
ـــــســـــرحــــــيـــــة ظــــــاهـــــرة اجلن وتــــــتـــــنــــــاول ا
والـعفـاريت بتـحلـيل عمـيق يغـوص فى قلب
ــوضــوع ويــســتــخــرج الــطــرق واألســالــيب ا
الـــتى يـــتـــبـــعـــهـــا بـــعض الـــشـــخـــصـــيـــات فى
ـــؤلف عالقـــتــــهم بــــعــــالم اجلن كــــمــــا أن ا
ـتـعـامـلـ وعـلى مـا يـبــدو قـد تـتـبع بـعـض ا
مع اجلن واســتـلــهم مـنــهم األسـمــاء وطـرق
الــتــحــضـيــر والــعالمــات الـبــارزة واألســمـاء
الـغـريبـة والتـأثـير والـهـيمـنة الـهالمـية كـما
أنه عـلـى جـانب آخـر كـان واعـيـا بـالـقـضـية
الـتى يـقـدمـهـا بـالـقـدر الـذى جـعـله يـضـعـها
فى إطـــارهــا الــصـــحــيـح فــقـــد تــوصل فى
نهاية احلدث الدرامى إلى أن هؤالء مهما
فـعــلـوا فـلن يــكـون لـهم أثـر حــقـيـقى إال فى
ــــتــــشـــبــــثــــ دائــــمًـــا نــــفــــوس الــــضـــعــــفــــاء ا
بـاخلرافـات وأثرهـا فى الـنفس اإلنـسانـية
تـمسك بالعقائد ومن ثم فإن الواع وا
الـسـمـاويـة سيـكـون لـهم الـغلـبـة عـلى هؤالء
الـسـحـرة والـكفـرة الـذين دائـمـا ما يـتـبـعون

طرقًا خبيثة ملؤها الشر والشعوذة.
مع بـــدايــة احلـــدث نــعـــرف أن أحــد أتـــبــاع
طـرق الـشـعوذة والـسـحـر (الـشـيخ مـخاوى)
يـــنــوى أن يـــجـــتــمـع بــأعـــوانه كـى يــبـث لــهم
طـريقته فى الهـيمنة عـلى أبناء عصره من
أبـناء الـوطن الذيـن أضنـاهم الفـقر والـعوز

إيـفـا: وعـلـيه فـأنــتم مـطـمــئـنـون تـمـامــا ولـسـتم تـخــشـون وصـول أحـد من
الغرباء إليكم.

نعم: أجل.. عـلى أن النشاط الهـائل الذى أبدته اجلمعـية األجنبية عـبد ا
جــعــلــنــا نــعــمــد إلى بــعض االحــتــيــاطــات.. فــأصــبــحــنــا نــخــتــار مــنــا عــنـد
اجـتـماعـنـا حارسـا إذا أبـصر أحـداً يـروم الدخـول إلى مـكانـنـا فإنه يـنـهال

عليه ضربا..
إيـفـا: (مقـاطـعة) وهل يـجـوز أن يـكـون الـشـخص بـريـئـا وعن سالمـة نـيـة

قصد مكانكم خطأ?
ــنـعم: لـقـد أعـددنـا عـدتـنـا لـكـل االحـتـمـاالت فـلـيس يـؤذى من يـقـرع عـبـد ا
عـلى الـبـاب اخلارجـى بل مثل هـذ يـتـرك حتـى تكل يـده عن الـطـرق.. أما
الـذى يفتح الباب ويـدخل فإن لم يكن من األعضـاء فهو ال شك جاسوس
وعـلــيه إذا لم يـقل كـلـمـة الــسـر الـتى يـعـرفـهـا جــيـدا جـمـيع األعـضـاء وجب

عقابه...
رور هذه? إيفا: (تقاطعه) أيتحتم على العضو أيضا ذكر كلمة ا

ــر عـلى أنــا األعـضــاء ويـجب أن ـنـعم: نــعم.. الـيــوم مـثال ســوف  عـبـد ا
رور السرية. أسمع منهم جميعا كلمة ا

إيفا: وهل أنت احلارس باستمرار?
ـــا عــلـى الـــيــوم فـــقـط أن أقــوم ـنــعم: ال.. لــيـس عـــلى الـــدوام.. إ عــبــد ا
رور ـثل كلـمة ا باحلـراسة.. وغـدا يتـسلـمها سـواى.. إذ لكل مـنا يـوم.. وبا

تختلف يوميا..
إيـفا: إنى أتـسـاءل عـمـا عـسـاه أن يـقع فـيـمـا لـو دخل عـضـو دون أن يـقـول

شيئاً?
نعم: تعرض حياته للخطر. عبد ا

إيفا: تعرض حياته للخطر?!
نعم: نعم.. عبد ا

إيفا: كيف? ولكنه عضو.. فكيف?
كان الذى.. نعم: (مقاطعا) ولو.. فا عبد ا

ــوقـد.. (تـنـظـر إلى جـلـيـلـة: (تـدخل وهى جتـفف يـدهـا) الــطـعــام عـلى ا
نعم? اللفافة التى كان قد دخل بها عزيز) أهى لفافتك يا عبد ا

نعم: (يلتفت إلى اللفافة ويلتقطها) كدت أنسى (يفتحها).. إنه عبد ا
عَلَمَنا لقد تمزق وأرجوك يا أمى أن تخيطيه.

جليلة: على عجل?
ـنعم: ال .. عـلى مـهل.. فـعـندنـا اثـنـان سـواه باجلـمـعـية.. ( يـنشر عـبدا
العلـم ويشير إلى مكان التـمزيق أما العلم فأحمـر اللون كبير احلجم..

كتب حائالً دون رؤيته بالتفصيل). ويقف ا
إيـفـا: الــعـلم شــكـلـه عـادى.. فــأكـثــر أعالم الـيــوم تـشــبـهـه.. لم لم تـتــخـذوا

ألنفسكم رمزا خاصاً?
ــنـعم: «يــبـتـسم» إن من يـــســمع حــديــثك يـــرتــاب فــيك.. إنــنــا يــا عـبــد ا
عزيـزتى قصدنـا أن يكون  عـاديا.. فعـابر السـبيل أو رجل الضـبط عندما
ر عـلى األعالم الكـثيرة يرى عـلمـنا العـادى هذا سـيمر عـليه حـتما كـما 
سواه مـر الكرام.. أمـا إن لفتت نـظره عالمـة غريبـة أو شعار غـير مألوف

فقد يكون هذا سببا للشك والتحرى.
قعد اجملاور). ( فى رفق تضع جليلة العلم فوق ا

ـنعم: أنـا الـذى مــزقـته .. فـقـد شـرعت أســحب احلـبل وأخـذ الـعـلم عـبـدا
ـــســمــار .. فـــلم أعــالج األمــر بــالـــتــالى يــرتـــفع.. إلى  أن اشــتـــبك طــرفه 
ـا ســحـبت احلــبل بـعــنف فــصـعـد الــعـلـم مـرة واحـدة بـالـرويــة والـتــؤدة.. إ

زقا.. وقد المنى الرئيس ألنى لم أستحضر السلم.
إيفا: السلم?? وهل يعلو العلم كثيرا?

نعم: نعم فللعلم عمـود طويل يخرج من فجوة تتوسط سقف حجرة عبدا
اجـتــمـاعــنــا.. فـإن أردنــا رفع الـعــلم ســحـبــنـا حــبل هــذا الـعــمـود الــطـويل..

وعندئذ يظهر العلم وسط الدار من اخلارج.
إيـفا: لـكن  عالم تـهـتمـون به إلـى هذا احلـد.. فـتـخـتـاروا عـمـوداً وما إلى

ذلك?
ـنعم: ألن له أهـيـمـة خـاصـة.. فـقـد نـتفـق فى بعـض األحيـان مع من عـبدا
هم بــاخلـارج مـنــا عـلـى أداء مـهــام يـكـون لــرؤيـة الــعـلـم فـيـهــا شـأن ومــعـنى
ـعتـاد أنـنـا عـنـدمـا نـعـقـد جـلـسـتـنـا نـنـزل العـلم حـسب االتـفـاق .. كـذلك فـا
ـتأخـر حـ يـرى من اخلـارج أن العـلم غـيـر مـوجود يـعـرف أنـنا فالـعـضـو ا

قد بدأنا اجللسة فيستصوب عدم الدخول فى هذه الساعة.
إيـفـا: إنــكم تــنــزلــون الــعــلم وقت الــعــمل .. وتــرفــعــونه عــنــدمــا ال تــكــونـون

? مجتمع
ـتبـع العـالم.. ـشـاهـد وهـو ا ـنعم: لـقد مـلـنـا إلى اخـتـيـار هـذا ألنه ا عـبدا
إلــيك مـصـالح احلــكـومـة فى أيـام الــعـمل .. إنك ال جتــدين عـلـيـهــا عـلـمـا 

لكنها فى العطلة واألعياد تخفق فوقها األعالم.
ـناسـبة ذكـر احلكـومـة .. فقـد .. فقـد ال أذهب إلى الـديوان ابـتداء من و

قبل. األسبوع .. ا
إيفا: «تعقد الدهشة لسانها».

اذا ?? جليلة: «جزعة» 
ـوظـفـون جـميـعـهم عـلى اإلضـراب إلى أن تـقف أعـمال ـنعم: اتـفق ا عـبدا

العسف وجتاب مطالب البالد.
جلـيلـة: «يزول جـزعهـا ويبـدو الرضى واالرتـياح عـلى محـياها» يـالكم من

رجال.
نعم: لكن.. عبدا

جليلة: ماذا?!
ال يا أمى.. ال .. ا نعم : ا عبدا

جليلة: ماذا تعنى ??!
ـنـعم: أنت تــعـرفــ .. لـيس لــنـا دخل ســوى هـذه الــعـشــرين جـنــيـهـا عـبـدا

الشهرية .. فماذا يكون مصيرنا عندما تنقطع عنا..?
ا سيـكون يا ولدى.. إن الغـد يدبر أمره الله .. جـليلة : ال تـشغل ذهنك 

والله ال يضيع أجر من أحسن عمالً.
نعم : «يطرق مفكراًَ». عبدا

ـنــعم .. يــا ولــدى احلـبــيب .. عــزيـز مــدرســته مـغــلــقـة فال جـلـيـلـة: عـبــدا
نـزل صاحبه وطنى  وبديهى أنه سوف يقدر حالتنا أقساط مطلوبة.. وا

البس فهى كماليات ال داعى لها. ولن يطالبنا باإليجار.. أما عن ا

نعم: واألكل. عبدا
جليلة: هـذا آخر شىء نفكر فيه  فـلم نعد نسمع بـعد أن عائلة ماتت من

اجلوع.. نقترض من الصحاب.
نعم: «يقاطعها فى حدة» نقترض?! عبدا

أكــثـر األصــدقــاء مــوظـفــون مــثـلـى وحـالــهم لن يــكــون بــأفـضل مـن حـالى..
كـذلك فأنت تـعـرفـ كم تشق عـلى االسـتـدانة فـرضـنـا جدالً أن تـسـاهلت
يومـا وطـلـبت شيـئـاً فـقد يـكـون هـناك مـعـنى ألن أقـترض عـلى أمل تـسـديد
ــرتب مــقــطــوع فــاالســتــدانــة ــرتـب..أمــا والــدخل مــعــدوم  وا ــبــلغ من ا ا
مـعــنـاهـا الـشــحـاذة.. الـشـحـاذة.. ال أكــثـر وال أقل.. يـسـتــحـيل عـلى أن أمـد

كن. يدى.. ال 
جـلـيـلـة: إذن بــوسـعــنـا االسـتــغـنــاء عن بـعض األثــاثـات الــتى نـحن فـى غـيـر

حاجة إليها.
نعم: نبيعها? عبدا

جـلـيـلـة: وهل يــعـيــبك أن تــتـصــرف فى أثـاثك لــتـحــيــا أنت يـا من ضــحـيت
بوظفيتك لتحيا مصر?

( تنقضى فترة سكون وتفكير)
نعم: لكنها متاعب.. إنها أشياء لم تتعوديها يا أماه. عبدا

جـلـيـلة: أجل يـا ولـدى .. إنى لم أتــعـود هـذا قط .. فـإنه لـكــثـيـر .. وكـثـيـر
جــداً.. إنه الــفـــخــار أعــظم الــفـــخــار والــشــرف كل الـــشــرف أن أصــبح أمــاً

جملاهد.
ـنعم: «يتـقـدم ليـحـوط أمه بذراعه ويالمـس بخـده خدهـا.. ويـلبث عـبـدا
حـيـنا مـتـأثرا مـنـتشـيـا ويتـهـدج صوته تـهـدجا» بل أنـا الـذى أفـخر بـك يا

أماه..
(يسمع صوت وقوع نحاس صادر من داخل البيت).

جـليـلة: إنه عـزيز .. «تـقوم  وتـأخـذ فى طى الـعلم» لـقـد تركـته وقـلت له
أول مـا يـســخن الــطـعـام نــادنى.. لــكن .. الـشــيـطــان ال يـسـتــدعـيــنى.. هـذه
عادته.. يـكسر األوانى و«يدلق» الطـعام .. «تسـير ومـعها الـعلم مـطويا ..

نعم .. قم لتأكل. ثم ال تلبث أن تقف عند باب احلجرة» وأنت يا عبدا
نعم: متأسف.. ليست لدى أية قابلية اآلن. عبدا

جـلـيـلـة: تــعـال .. تــعـال واجـلـس فـقط أمــام الـطـعــام وشـهــيـتك تــواتـيك فى
احلال..

ـنعم: «يـقاطـعها» أرجوك.. بـشـرفى لـيس لـدى أدنى ميل لـلـطـعام.. عـبدا
بعد قليل قد آتى.
جليلة: ( تخرج)

نعم: «ينظر مليا إليفا» وحضرتك أظنك مستريحة? عبدا
إيفا: ال .. أبداً.

نعم: «على الفور» كيف?! عبدا
ـنـزليـة فـإن الشـهر الـذى أمـضيـته هـنا شـعرت إيـفا: لست أعـنى الـراحة ا
فيه تمـاما كـأنى فى منـزلى بل إن عطف والـدتك جلـيلـة ها يـفوق عطف

أمى فقط ينقصنى شىء واحد هام جداً.
نعم: وما هو?! عبدا

إيفا : خروجى معكم.. ومشاركتكم فى فعالكم .
نعم: فى هذه األخطار?! عبدا

إيفا: نعم.
نعم: «يهز رأسه بالنفى مبتسما مستغربا». عبدا

إيفا: ماذا تقصد? إنى فى سن أخيك عزيز.. وعزيز وأمثاله..
نعم: «يـقاطعها» إنـهم رجال.. إن الرجـال وحدهم هم الـذين خبروا عـبدا
الـنـضـال والـصـعـاب وشـقـوا.. أما مـثـيالتـك من اجلـنس الـلـطيـف الـضعـيف

سرح احلديث. > اخملرج حسام عطا يقوم حالياً باإلعداد لبدء بروفات مسرحية باب التوفيق للكاتب محمد سلماوى وإنتاج ا
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مكن التفـرقة تقريبـا ب الفنـون اخلاصة (التشـكيلية) كـالعمارة التى > مـن ا
يــكـون االتــصـال فـى أعـمــالـهــا مـطـلــوبـا مـع فـضــاء كـاف والــفـنــون الـزمــنـيـة

وسيقى التى يكون االتصال فيها مطلوبا وكافيا فى الوقت ذاته. كا

سرحي جريدة كل ا
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فليس لهن أن يقاسمننا متاعبنا.
إيـفا: «حتـتد» الـوطن كـمـا أجنب الـبـنـ فـقـد أجنب الـبـنـات.. وعـلى كل
مـولــود أن يـســاهم فى الـذود عن حــيـاض أمه الــعـزيــزة مـصــر ولـيس هـذا
ـا هـو واجب وإنى ألشـعـر بـاخلـجل والـتـقـصـيـر كـلـمـا ألفـيت مـجـرد حق إ
.. من بــعـيــد.. من بـعــيـد جـداً «تــضـحك ــيـدان وأســمع األنـ نــفـسى أرى ا
ضحكة هازئة صـفراء» متفرجة.. متفرجة ليس إال «تضغط على شفتيها
بأسـنانها حتى لتكاد تدميهما» أليست لى يدان.. كما لك أليست لى روح
ـاذا أستـبعد ..  متـعطـشة .. كـروحك .. فماذا يـنقـصنى? ومـاذا يعيـبنى? و

اذا?
نعم: «فى صوت خفيض» ألنك فتاة. عبدا

إيفا: وما العيب فى ذلك?
نعم: ليس من عيب لكنها التقاليد. عبدا

زعومة التى خلقت هذه التقاليد البالية? إيفا: إنى أسألك عن األسباب ا
أقـنعـنى باحلـجـة والبـرهان.. وال تـقل هذا عـرف مـوروث .. فكم من أفـكار

ومباد جديدة حلت محل عادات سقيمة أضحت ال تتفق وروح العصر.
ن يعترفون بصواب رأيك. نعم: «يطرق هنيهة» إنى فى الواقع  عبدا

إيفا: احلمد الله.
ــنـعم: غــيــر أنى «يــخـفـت صـوته» ال أوافق الـــبــتــة عـــلى تــعـــريــضك عــبـدا

للخطر.
إيفا: أولست مثل بقية جنسى?

. نعم: «فى همس وتأثر» إيفا.. إيفا.. إنك ال تعرف عبدا
(يولى ظهـره لهـا ويتجـه إلى النافـذة حيث يـسبح مفـكراً مـهمومـاً كئـيباً
وتلـقى إيفا بـبصـرها عـليه وتـلبث هـكذا حـينا ثـم تمضى إلـيه فى هدوء

وتقف خلفه ساكنة).
نعم: هل أنت تبادليننى إحساسى يا إيفا? عبدا

( تـخـفض إيفـا بصـرها.. وتـترقـرق دمعـتان فى عـينـيهـا.. وتقـول فى تؤدة
ونبراتها متهدجة).

إيـفا: نعم .. لـكننـى كنت قـد عولت عـلى عدم التـصريح بـه لك مهـما كانت
الظروف.

سك بيدها» ولم يا إيفا? نعم: «يقترب منها و عبدا
إيفا: «بعد سكون قصير» ألن مثل هذه العالقة لن تكون لها نتيجة.

اذا? نعم :  عبدا
إيفا: «تهم باإلجابة غير أنها تصمت» .
نعم: «يصيح» أالختالف الدين? عبدا

إيفا: «تومئ باإليجاب».
سـلم فـى شىء .. وهـاهـما ـنعم: إن مـصـر لم تـفـرق بـ الـقبـطـى وا عـبدا
معـا جنبـا إلى جنب يتقـدمان ويرويان أرض الـوطن بدمائـهما.. أليـسا هما

جد متحدين يا إيفا?
ـاننـا  وفى العمل نعم: «صـائحا» فـهل تتحـد فى الثـورة نفـوسنا وإ عـبدا

ألسنتنا وأيادينا وال تتحد قلوبنا?
«ويـدنـو مـنـهـا أكـثـر.. ويـتـصــادف أن يـدخل فى هـذه الـلـحـظـة عـزيـز ومن
ـتنـاهى على وجـه عزيز ويـقطب خـلفـه جليـلة ويـظهـر الكـمد والـغيظ ا

جبينه وترجتف أطرافه.. ويقول».
.. واترك هذه األمور القذرة .. وهيا بنا.. عزيز: يا أخى كن رجالً

نعم: «ينتصب غاضبا ويتقدم صائحاً قليل األدب». عبدا
( ينـفعل عزيـز انفـعاالً شـديداً .. فتـقف األم بيـنه وب شـقيـقه... وتهد
من ثـائـرتهـمـا وهى واجـفة وبـعـد قـليل يـلـتـفت الصـغـيـر إلى األم الرؤوم

نعم فى رفق فينصاع..). ويطيع وتسحب إيفا ذراع عبدا
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الرجال: 
ــنــعم - الـنــجل األكــبـر لــلـســيـدة عــبـد ا

جليلة ها 
عزيز - النجل األصغر للسيدة جليلة
عادية  كوستانوف - رئيس اجلمعية األجنبية ا

 ماركو - أحد رجال األمن
 الــســيــر هــارت - ضــابـط كــبــيــر ورئــيس

اجمللس العسكرى 
أعـــضـــاء اجلـــمـــعـــيـــة الـــســـريـــة رئـــيس
ــرضــون   يــاور اجلــمــعـــيــة. طــبــيـب 

جندى
النساء : 

نعم وعزيز  جليلة - والدة عبد ا
إيفا - بنت صديقة جليلة

 أحمد بهاء شعبان
تقد

الشخصيات

عزيز: تعال يا سرور.. تعال هنا.
نعم: مستـحيل أن يعلق اسم طـالبنا بـذهنه حتى يأتى.. مـستحيل.. عـبد ا

وال مرة يذكر.. دائما ينساه..
تناهى) سيدى البك. سرور: (خادم يظهر عليه البله ا

عزيز: نعم.
نعم بك طالب سيدى عزيز بك. سرور: سيدى عبد ا

ــنـعم: (يـعــقـد ذراعـيه أمــام صـدره ويـنـظــر إليـفـا وأمه) أرأيــتــمــا?! عـبـد ا
(لـلخادم) سيدى أنـا طلب سيدى هذا (يـشير لعزيز) إذن من بالتـليفون.?

عفريت واحد من أسيادك..
سرور: (يـرتـبك ثم يقـول مـستـدركا كـمن الحظ أنه أخـطأ) مـتـأسف.. أنـا

متأسف.. نسيت وأخطأت..
ـنعم: احلـمـد لـله.. فـرجه قـريب.. ألول مـرة فتـحـهـا عـلـيك وعرفت عـبد ا

نفسك.
سرور: تذكرت..

نـعم بإذن الله دائما (يرنـو إليه ليعرف اسم الذى تكـلم بالتليفون) عبد ا
انطق.

نعم بك. سرور: سيدى عزيز بك طلب سيدى عبد ا
عقول.. (ويخرج ضاحكا هو وعزيز) نعم: هذا هو ا عبد ا

جـليـلة: (مـبـتسـمة) أنت ألـطف وأغـلى طـبـاخ تعـرف يـا سـرور.. لـو طـلبك
واحـد مــنـا وأعــطـانـا مــائـة جـنــيه يـســتـحـيـل نـفـرط فــيك أبـدا.. أنت ذكى..
ولــوال ذكــاؤك لـكــنت عــاديــا كــغــيــرك. قل لى يــا ســرور عـنــد من كــنت قــبل

اشتغالك هنا?!
سرور: عنـد الـبك صاحب الـشوارب الـكبـيرة الـساكن فى آخـر البـلد هـناك

رة عشرة. فى السراى 
ـا.. أخـبـرنـا.. إيـفا: عـنـوان مــضـبـوط كـامل.. حــتى رقم الـبـيت ذكــرته.. إ

اذا خرجت من السراى?
اخلـادم: (بـعـد تــفـكـيـر) الــديك مــرض وبــعــدين مــات وحــتــمــوا عــلى أكــله
ا فأكلـته.. واخلروف مرض وبعـدين مات وحتمـوا على أكله فأكـلته.. لكن 

الها الكبيرة العجوز مرضت فى احلال خرجت.
إيفا: خفت تموت?!

سرور: (يومئ برأسه كمن يقر كالمها)
نعم) (يدخل عبد ا

نعم: أراكم فى حالة غير عادية.. حالة حسنة محبوبة.. عبد ا
إيفا: (تشير إلى اخلادم) سرور.. سرور مدهش..

جليلة: (مبتسمة) يجزيك يا سرور.
سرور: سيدتى.

جليلة: نعم.
سرور: تسمح لى بكلمة?

جليلة: تكلم.
سرور: أتأذنون لى باخلروج?
جليلة: مبكر هكذا?! ولم?

سرور: قريب لى.. طبال.. توفى.
إيفا: ومن أسبوع توفى لك زمار.

ا يكون عند عزرائيل فرح. نعم: ر عبد ا
جليلة: (متبسطة لكن فى لهجة ال تخلو من الرزانة) بالتأكيد.. ضرورى

عزرائيل عنده فرح.. بالتأكيد.
إيفا: ومن يعلم? قد يحتاج لطباخ يا سرور.

اإلجرام.
جـليلة: (تهـز رأسهـا كمن تقـول فهـمت.. فهمت) لـقد أعـجب كيف يـسلك
سلك حـيالنا?! واآلن زالت دهـشتى فهؤالء األفراد.. األجـانب مثل هذا ا

قلة.. خارجة.. مكروهة.
عزيز: ومـكروهة من األجانب أنفسـهم الذين يترفعـون عن االنتساب لهذه

نكرة.. اجلمعية ويتبرأون من رجالها بل ويتأففون من فعالها ا
إيفا: وهل اتخذ احتياطاتكم?

ن?! عزيز: 
إيفا: من هذه اجلمعية.

.. لـكـننى عـزيز: (يحـدجهـا بنـظرة ثم يـسكـت برهة) ال داعى لـذكر مـا 
أحب أن أعرفك أن أهم احتياطات أشير علينا بها هى أن ندفن أسرارنا
فـى أعـمـاق قـلـوبـنـا فال نـتـفـوه بــتـاتـا بـأى لـفظ نـرى فى إذاعـته ضـررا.. ال
عـاديـة كثـروا كثـرة مـزعجـة جدا.. وهم سيـمـا وجواسـيس هذه اجلـمـعيـة ا

عرفة محل اجتماعنا.. فنرجوكم االنتباه.. يسعون سعيا حثيثا 
جليلة: ألى شىء?

عزيز: لئال تخطئوا وتنقلوا كلمة ما.
جليلة: كيف? أنا أمك.. وإيفا بنت أحب صديقاتى.. فما..

عـزيز: (مـقاطـعا) لـست أقـصد أنـكم قـد تـتـعمـدون قـول شىء. بـديهى أن
ــا أنـــا أحـــذركم من االتـــصـــال بـــأى شــخص أو هـــذا لم يـــخــطـــر بـــبــالـى إ

التحدث عن حسن نية.. ال سيما وأنتم تعرفون أين تقع جمعيتنا.
جـلـيـلة: جـمـعـيـتـكم?! اطـمـئن يــا بـنى فـنـحن ال نـعـرف هـيـئـتـهـا وال فى أيـة

ناحية تقع..
ا حـدث أن كـنا عـزيز: لـست أعنـيك يـا والـدتى فأنت جتـهـلـ مكـانـهـا. إ
ـنعم ومـعـنـا إيفـا سـائـرين للـريـاضـة.. ومررنـا عـلى الـدار التى أنا وعـبـد ا

جنتمع فيها.. فأشرنا إليفا عليها.
إيفا: وهل تشك فى يا عزيز?!

جليلة: ماذا تقول? انتبه لكالمك.
عـزيـز: أرى أنـكـم لم تـفـهـمــونى بـعـد.. إنى ال أتــهم.. ال.. وال أرتـاب لـكـنى

أحذر.. أحذر فقط.
إيفا: نحن مقدرون خطورة أسـراركم ومع ذلك فإننا واحلمد لله بعيدون
عن االتـصـال بـأى شـخص فـإن كـنـا مـعـرض ألن نـخـطـئ فالـوحـدة الـتى

نحن فيها تقينا من ذلك.
شط شعر رأسه) نعم وهو  (يدخل عبد ا

جـليـلة: (لـعزيز) كن مـرتاح الـبـال يا عـزيز. اطـمـئن يا بـنى كل االطـمئـنان
من هذه اجلهة.

نعم: هل من جديد? عبد ا
جـلــيـلـة: ال.. كل مــا فى األمــر أن عــزيــز نــبــهــنــا لـضــرورة االحــتــراس فى

الكالم.
نعم: أى كالم? عبد ا

عزيز: (بصوت أجش) الكالم عن أسرارنا.
جـلــيـلـة: عــلى األخص فـى هـذه اآلونــة بــعــد مــا انــبــثـت عــيــون اجلــمــعــيـة

األجنبية فى كل مكان.. ولقد أحسن صنعا بتنبيهنا.
ــنـعم: (يـقـبل والـدته عــلى جـبـيـنـهـا) أظــنك لـست فى حــاجـة إلى عـبـد ا

التنبيه يا أماه.
تكلم وتمر فترة غير سرة (التليفون) وصوتا يجيب على ا (يسمع رن ا

طويلة من الوقت)
الصوت: (ينادى) سيدى البك.

سرور: (يظهر على وجهه الهلع).
جليلة: اذهب.. لكن إياك أن تتأخر فى الصباح.
(يخرج سرور من الباب اخلارجى ويدخل عزيز)

نعم: انتهيت? عبد ا
عزيز: (يومئ باإليجاب)

جليلة: هل كانت احملادثة خاصة?
نعم: اجلمعية اتصلت بنا.. واستدعتنا.. عبد ا

عزيز: ثلث ساعة ثم نقوم.
جليلة: ومتى تعودون?

عزيز: بعد ثالث ساعات تقريبا.
ــثل هـذه الـسـرعــة! أيـكـون فى األمـر إيـفـا: مـن الـعـجب أن تـعــودوا إلـيـهـا 

خطورة?
ـا قــصـدوا ذلك لـكــيال يـطـلـبــونـا غـدا هـذا مـا ـنعم: ال.. أبـدا.. إ عـبـد ا

أظنه..
جليلة: وما الذى يجعلهم يستبعدون الغد ويقومون اليوم بأعماله?

اذا? نعم: أال تعرف  عبد ا
جليلة: ال.

نعم: (إليفا وعزيز) وأنتما أيضا? عبد ا
(إيفا وعزيز يصمتان)

ـقـبل? ـبـارك ا نـعم: (لـثالثـتهم) أحـقـا ال تـعـرفـون حـقـيـقـة الـيـوم ا عـبـد ا
غريبة!

عزيز: (يتمتم) أوه.. كدت أنسى.. غدا العيد.
إيفا: (للجميع) كل عام وأنتم بخير.

نعم: وأنت بألف صحة وألف ألف سالمة.. عبد ا
جـليلة: (إليفا) وأنت بخيـر يا حبيبتى (لعزيز).. عزيز.. ألم تـسمع تهنئة

إيفا?
عزيز: (إليفا فى شىء من الفتور) متشكرين.

ـنعم باشا (يـشير لشخصه) نعم: (ألمه) وفى فـجر الغـداة.. عبد ا عـبد ا
طرك بالهدايا والقبل (يخطر فى مشيته).

جليلة: (ترمق ولديها بنظرة ساهمة حزينة) أراكم قد نسيتم أهم شىء.
عزيز: ماذا نسينا?

. جليلة: جهادكم وحالكم.. فأقبلتم على العيد غير آبه
نعم: حاشا حاشا.. عبد ا

عنوية عزيز: (ألمه) إن حالـتنا لم تغرب عن ذهنـنا دقيقة واحدة وقـوتنا ا
ا هذا عيد.. مازالت كما هى إن لم تزد.. إ

جـليلة: عيد مع هـذا االستـعبـاد?!! إن عيـد األعياد هـو يوم نـستـمد اجملد
الذاهب.. يا لها من جملة ساحرة أن يقال: العيد عيد االستقالل.

كان سكون شامل) (يعم ا
نعم: (يقطب حاجبيه) أصبت... أصبت.. فليس يليق بنا أن نفرح عبد ا

رح وفى مصر نار وعداء وعلى الثرى أشالء الشهداء. فى العيد و
ـواطـنـ الـشـجـعان جـليـلـة: (فى لهـجـة أسيـفة) رحـمـة الـله عـلى أولـئك ا
نـعم وأنت يا اخلالـدين.. رحـمة الـله علـيهم.. (تـنظـر إلى جنلـيها) عـبـد ا
عــزيـــز أرجــوكــمــا أن حتــتــاطــا لــنــفــســيــكــمــا وعـــلى األخص من جــواســيس

اجلمعية األجنبية.. كونا على حذر وأنتما فى طريقكما إلى اجلمعية..
إيـفـا: سـيــرا من درب إلى درب ومن شــارع إلى شـارع بــقـصــد تـضــلـيل من

عساه يتبعكما..
ا كنت وسطـنا اليوم.. هـذا ما حدث بالفـعل وما أوصتنا نـعم: كأ عبد ا
به جمعيتنا السريـة.. كذلك أخبرونا بنوع خاص لكى نحترس من السفاح
ـنـاوئـة.. وأعــطـيت لـنــا أوصـافه: فـهـو كـوســتـانـوف رئـيس هــذه اجلـمـعـيــة ا
ن مـقـطوع.. ومـاذا أيـضا (يـفـكر بـرهة) إنه .. أعـرج.. وإبهـامه األ سمـ
ــاضـيـة فـهـو ــتـاز بـعـاهـات وتــشـوهـات أخـرى سـبــبـتـهـا مـعــاركه الـكـثـيـرة ا
مثال.. فيه أيضا.. (يعود إلى التفكير) على أى حال فليس يهمنى معرفة

ا أراه حتى أطبق عليه بقية األوصاف. الباقى إذ إنى لن أنتظر حا
اذا? إيفا: 

نعم: (مبتسما) ألنى إذ ذاك أكون مشغوال بسباق الريح. عبد ا
(وتضحك األم وإيفا أما عزيز فيبتسم ابتسامة فاترة)

عزيز: (ألمه) هل أكلتم?
جليلة: من مدة.. هل مكثتمـا لغاية هذه الساعة بال طعام? حاال.. (تقف

وتمضى) سأهيئ الطعام.
عزيز: أهو ساخن?
جليلة: ال.. بارد.

عزيز: (يتمتم برما)
جـلـيـلة: خـمس دقــائق فـقط ويــسـخن.. إن كـنت جــائـعـا فــتـعـال كـل مـؤقـتـا

قطعة ج (تخرج).
عزيز: (يتبعها إلى خارج احلجرة).

نعم) لكن.. قل لى كيف يختار الرئيس مشوها أعرج.. إيفا: (لعبد ا
نعم: أتقصدين رئيس اجلمعية األجنبية. عبد ا

إيفا: نعم..
نعم: ألنه بـرغم عيـوبه هذه قـوى شديـد البـطش جبـار وهو فطن.. عـبد ا
ولـو أن رئيـسـا سواه مـهمـا كـان سلـيم الـبنـية حـسن الـهيـئة كـامل الـفهم حل
مــحـلـه لـكــان من حــسن حــظــنــا.. وإنى ألصــارحك بــالـواقـع إن جـمــعــيــتــنـا
ــا كـان الــرجل من عـنــدمــا سـمــعت عن رئــاســته هــذه انـزعــجت قــلــيالً.. و
بتـكرين فى أسـاليب التـجسس وله أعـوان من نساء كـثيـرات متجـسسات ا

ماهرات فقد اتخذنا كل ما يلزم لدرء اخلطر عن دارنا..
إيفا: ولم ال تختارون مكان اجتماعكم قصيا?

نعم: وما عيب دارنا احلالية (يجلس) أظنك شاهدتها? عبد ا
ا يستركم. إيفا: نعم.. وأرى أن قربها من البيوت ليس 

ـنـازل الــتى حـولـهـا وتـقع وسط أرض فـضـاء ـنعم: إنـهـا تـبـعـد عن ا عـبـد ا
واسعة..

إيفا: إنى أعرف ذلك.. لكنها على أى حال تعتبر وسط العاصمة.
نعم: أو تظـن أنـه أأمن لنـا أن نخـتار مـحلـنا فى بـقعـة نائـية خارج عـبد ا
الـقـاهرة.. ال.. ال.. إن هـذا يـكون مـدعـاة لالفـتضـاح الـسريع.. ولـقـد سبق

قترح. أن درست اجلمعية نفس ا

> مسرحية "رحلة ورد" للمخرج ناصر عبد التواب وإنتاج قصر ثقافة العمال بشبرا اخليمة تشارك حالياً فى فعاليات مهرجان سينما األطفال.
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ـسرح وتعـريفه باحتـرام العقدة واحلل > اسـتبعـاد تدخل مباغـتات احلياة من ا
يـعنى هـذا فكـرة ليست مـحدودة فـقط (على النـسق األكثـر تقلـيديـة) بل أيضا

سرحى. اخلاطئة عن العرض ا

سرحي جريدة كل ا

9 من مارس2009  العدد 87
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شاركة السياسية للمرأة عنوان الندوة التى تعقد بقصر ثقافة بهتيم  12مارس اجلارى. > ا
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سـرح الـسـريع يـنـتج صـعوبـات خـاصـة لـلفـنـان خالل الـتـمـثـيل: وكل ما > فـن ا
يـستـطيع أن يفـعله هـو اإلعداد والتـكرار ولكـن ال عودة إلى اخللف (كم يـحسد

وسيقى قدرتهم على التصحيح). ؤلف ا الشاعر والرسام وا

سرحي جريدة كل ا

9 من مارس2009  العدد 87
كتوبة تتطلب وجـود مؤلف يحمل  حقوقها وفى الوقت وضوعية لألعمـال ا > الـصفة ا
ؤلف ال وجود له فى عملية التوصيل كشخص نـفسه يخرجها من عملية التوصـيل فا

كن التعبير عن نفسه. وفقط 

ركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة افتتح مؤخراً معرض الفنان محمود سرور بقصر ثقافة روض الفرج. > د. عبد الوهاب عبد احملسن رئيس اإلدارة ا

سرحي جريدة كل ا
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الفصل األول

نظر األول ا
(يرفع الـستار عن حجرة داخلها بضعـة مقاعد وأريكة ويتوسط احلجرة
مـكـتب.. وفى قـلق تطل من الـنـافذة «جـلـيلـة» سـيدة الـدار.. وإلى جـوارها
.. وتترك الـسيدة الـنافذة ـة أقرب صديـقات جلـيلة هـا تقف «إيـفا» كر

ثم تذرع الغرفة ذهابا وجيئة وأمارات االضطراب على محياها بادية».
إيفا: إنى ألعجب..!

ن? جليلة: (بتراخ) 
إيفا: منك يا سيدتى.

جليلة: (ترفع إليها بصرها) أنا?!
إيـفـا: نـعم.. فــإن من يـســمـعك تــقـدســ اجلـهــاد وتـشـجــعـ ولــديك عـلى
االلتحاق باجلمعية السرية لتعتريه الدهشة إذا ما رأى اضطرابك اآلن.
جـليلة: (جتلس) انـفعالى يـا حبـيبتى أمـر ال منـاص منه وهو ال يـتعارض
مع تــشـــجــيــعى ألبــنــائى عـــلى الــكــفــاح فى ســبـــيل الــوطن.. إيــفــا.. إذا أنت
اضـطررت خللع سـنك فهل ال تـشعرين بـاأللم? إن العلـم بفائـدة خلع السن
ــتــرتب عــلـيـه شىء آخــر وهـو ال يــعــنى أبــداً أنك نــادمـة بل شىء والــوجع ا

ة.. أليس كذلك? متأ
إيفا: نعم.

ـثل.. جتــديـنــنى وسـواى من األمــهـات نــدفع بـفــلـذات أكــبـادنـا جـلـيـلـة: وبــا
ــا لـــلــذود عن حــمى ديــارنـــا ونــرضى بــتــعـــريــضــهم لــلــهـالك بل ونــفــخــر 
ا قد نعنا من احلنو عليهم واجلزع  يصيبهم من مكاره على أن هـذا ال 

يصيبهم..
(تسـمع هتـافات غـير واضـحة وضـوضاء وانـفجـارات باخلـارج.. فتـهروالن

إلى النافذة. وتقل األصوات شيئاً فشيئاً إلى أن تتالشى تقريبا)
ألوفة أن يقع إيـفا: (تهز رأسها حسرة) إن هذا العام أصبح مـن مناظره ا
حتت حـــوافــر اخلـــيــول أبـــريـــاء صــغـــار وأن تــشـج هــراوات اجلـــنــد رؤوس

الثوار...
جـليـلة: وأن يـحـصد الـرصـاص أرواح األبطـال األطـهار.. (بـعد قـليل فى
سـتميت منا عقابا صـوت متأثر عميق) يعـيبون ثورتنا وينـزلون بالشجاع ا
اذا? ألن هـذا النبـيل األبى استبـيحت أراضـيه وانتهـكت حرياته صـارماً.. 
فلـمـا عـز عـليه احلـجـر والـذل ونـهض ثائـرا.. أمـسـكـوه واتهـمـوه وسـألوه..
رء لم.. لم ذاك الهـتاف وتـلك اليـقظـة?? مرحى.. مـرحى.. إنهم يـوثقـون ا
ـياه يـبـتل يتـذمرون ويقـذفـون به وسط اليم فـلـما يـحـاول حل القـيد أو بـا

ويصيحون: لم هذا العناد وذاك البلل?
إيفـا: (بعد فترة سكون وتفكير وأسف) جميع الكتـب التاريخية التى قرأت
فـيهـا جـانبـا عن اإلجنـليـز تـثبت أنـهم رجـال سيـاسـة ال رجال بـطش بـينـما

حوادثنا هذه تعطى الشخص فكرة مخالفة.
جـلـيـلة: إنـهم حـقــا سـيـاسـيـون مـعــتـدلـون.. لـكن مع الــدول احملـتـرمـة الـتى
تعرف كـيف جتل نفسـها وحتـافظ على كرامـتها وحـريتـها باذلـة فى سبيل
ذلك الـبذل السـخى.. لكن إذا تـلمسـوا هم أو سواهم من الـشعوب ضـعفاً

أو استسالما فى أمة ما فما أسرع احتقارهم لها واستعبادهم أهلها.
إيفا: وهل تقصدين مصر بعبارتك هذه?!

جليلة: ليس بالضبط.. فنحن شرفاء بـواسل بالنسبة ألنفسنا وللحقيقة
ـا بـريطـانـيا ال تـرانـا على هـذه الـصورة.. فـيـجب علـيـنا أن نـضـحى بكل إ
نفـيس وغـال وأن يفـدى مـصر الـشـهيـد تـلو الـشـهيـد سعـيـا وراء استـقاللـنا
نشود.. وعندئـذ فقط تظهر صورتنا أمام بصر احملتل ويفطن إلى التام ا
ـا نـحن قوم ال حـقـيـقـتـنا فـيـعـرف أنـنـا ال نسـتـكـ ولـسـنـا بأنـعـام تـسـاق إ

نصبر على الضيم وال نرضى بالهوان...
ـنــعم ويـزيــد عـلى (يـفــتح الــبـاب ويــدخل ولـدا الــسـيــدة.. األكـبــر عـبــد ا
الـثالثـ من الـعـمـر... ويـلـيه عـزيـز وفى يـده لـفـافـة وهـو االبن األصـغر

الذى ال يتعدى العشرين)
جليلة: (ترتمى عليهما) هاقد حضرتما.. ألستما بخير?

ـنـعم: حتـت.. قـرب الـبـاب اخلــارجى وأحلـحت عــلـيه أنـا وأخى كى عـبـد ا
قعد) وقد طلبك منا. يصعد معنا.. فاعتذر (يجلس متهالكا على ا

إيفا: (تـضطرب اضطرابا غـير ظاهر وتسأله وهى تلـتهم الكالم التهاما)
أو قد زالت األخطار وأصلح الطريق إلى أسيوط?!

وصلة إلى بـلدتكم فهى إلى اليوم نعم: أمـا من جهة السكة احلـديد ا عـبد ا
دة الباقية معه. مقطوعة.. لكن خالك يروم أخذك إلى بيته لقضاء ا

اذا أجبت يا ولدى? جليلة: (تقاطعه) و
نعم: (مبتسما) طبيعى.. أفهمـته أنك ال تقوين على التفريط فيها عبد ا

قط.. (يسأل إيفا) - هل عندك اعتراض يا آنستى?
إيفا: (تهز رأسها بالنفى).

ـنعـم: (يـخـرج إلى حـجـرة مـجاورة) ســأعـود حــاال.. بـعـد مــا أغـيـر عـبـد ا
تسخة حتى أظهر نظيفا وجيها (يبتسم إليفا). مالبسى ا

فتاح.. ويقطب كـتب.. ويفتح أحد األدراج  عزيـز: (يتقدم الهوينا إلى ا
حاجبيه ثم يصيح صاخبا) هل هناك من يعبث بأوراقى?!

جليلة: أبدا يا حبيبى.
عـزيز: (يستأنف البحث حانقا) عناوين األعضاء.. مطـلوب منى تسليمها

للرئيس اليوم أين هى?! أين?!
جليلة: ابحث جيدا يا ولدى.

سك بورقة كبيرة ويظهر ضى فى التفتيش منفعال.. وأخيرا  عزيـز: (
على أسارير وجهه االرتياح)

جليلة: وجدتها?
ـكـان.. هـنـاك يـد نـقـلـتـهـا.. عـزيز: لـكن أنـا واثق أنى لـم أضـعـهـا فى هـذا ا

البد.. أنا واثق.
جليلة: كفاك هذيانا.

عــزيـز: (يــنــظــر من طــرف خــفى إلى إيــفـا) لــست أهــذى (ألمه) وبــهــذه
ناسبـة أرجو منك أن تدققى كل الـتدقيق فى الصـفحات التى قد تـتبعثر ا

وتقع على األرض وكل قصاصة تخصنى احفظيها لى.
جليلة: (تبتسم) سمعا وطاعة.. (بعد قليل) أال قل لى: أين تأخرت أنت

نعم? وعبد ا
عزيز: (يكتب كتابا جلمعية)

جليلة: طيلة الوقت?
عزيز: (وهو ال يزال يكتب وينقل صورة من صفحة أمامه) نعم.

جليلة: من الصباح لغاية هذه الساعة?
عزيز: (وهو ماض فى النقل برما متأففا) نعم.. نعم.. نعم.

جليلة: يعنى وال دقيقت تسمح لنا بهما?
عزيز: (يتوقف عن التسطير) هه.. ما الذى تريدين?

جـليلة: لقـد اعتدتـما قضـاء حوالى السـاعة كل مسـاء فى اجلمـعية.. أما
يوم اجلمعة - كيومنا هذا - فدائما كنتم تمضونه كله وسطنا.

عـزيز: (يـقاطـعها) وما الـذى تقـصـدين? هل يـرضيك أن نـكـون مقـصرين
فنتأخر عنها.. وتتعطل بعض مصاحلها?

ـا لـو ـقــصـود?.. إ جـلـيـلة: حــلـمك.. حــلـمك يـا ولــدى.. لـيس هــذا هـو ا
وجد يا حبيبى أن تأخيركم ال يضر فاجعلونى أتمتع بكم.

عزيز: باكر وبعده ستتمـتع بوجودنا.. وال حتسبى أنا سندوم على ذلك
الـتـأخـيـر.. إن انـعـقــاد جـمـعـيـتـنـا هـذه األيـام كـان بــصـفـة اسـتـثـنـائـيـة فـفى

اليوم األخيرين جدت أمور (تتجلى عالئم التفكير على وجهه).
جليلة: خير يا ولدى?

عـزيـز: خــيـر.. (يـطـرق ويـنـظـر إلـى إيـفـا حلـظـة ثم يـرمى بـالـقـلم عـلى
ـعـادية نـشطت نـشـاطا جـعلـنا ـكتب ويقول ألمه) إن اجلـمـعيـة السـرية ا ا

نضاعف من يقظتنا.
جليلة: أية جمعية?!

عزيز: اجلمعية األجنبية.
جليلة: اإلجنليز?

عـزيز: هـذه اجلمـعيـة غير عـسكـرية وال صـفة لهـا رسمـية مـطلقـا لكـنها
أسـست على شـاكـلة جـمـعيـتـنا مـستـقـلة كـمـا نحن مـسـتقـلـون.. واإلجنلـيز

بعيدون عنها تماما..
جليلة: أال يعرفون عن خفاياها أى شىء?!

عــزيـز: أجل.. بــالــضــبط كـــمــا يــعــرف زعــمــاء مــصـــر شــيــئــاً من أســرارنــا
وخططنا.

إيفا: وهل سمعتم عن مبادئها?
عــزيـز: (يــنـظـر إلــيـهـا مــلـيـا ويــقـطب حــاجـبـيه) نــعم.. تــرامى إلــيــنـا أن
بـاركة.. صـريـة ا ـناوأة احلـركـة ا أعضـاءهـا أقامـوا جـمعـيـتهم خـصـيصـا 

والعمل ضدنا.
جليلة وإيفا: ضدكم?!!
عزيز: هذا ما قيل لنا.

ــتــلــكـات جـلــيـلـة: ولم? إن من مــبــاد جــمــعـيــتــكم الــعــمل عــلى سالمــة 
األجانب وأرواحهم.

عـزيز: وأين لـهم أن يـعـرفوا ذلك? (بـعد صمت) إنـهم يزعـمون أن الـشعب
.. هذا ظنـهم.. وهو ظن باطل ووهم قيـم ا ينـاو ويقاتل األجـانب ا إ
كــاذب.. والــذى تــتــمـلــكه فــكــرة مــثل هــذه عن مــصــر كــلـهــا من بــاب أولى

يلصق بنا نحن كثيراً من النقائص والتهم.
جليلة: اتهام عجيب.. فكرة عكسية!.

صـري عـزيز: إنى لدهش..! كـيف?! كـيف ال تعـرف هذه اجلـمـعيـة أن ا
شهـورة يعلـمون حق العلم أن عالوة على وداعـتهم الطـبيعيـة وشهامـتهم ا
اعـتداءهم عـلى األجـانب ال يـعود عـلـيـهم بالـربح بل بـاخلـسران والـسـقوط
(يـسـكت هـنـيـهة) لـكن مــا الـذى نـتــوقـعه من صــغـار الـنـفــوس? لـيس سـوى
الـبـهـتـان واللـؤم واخلـتل! وحـتى لـو عـرفـوا احلـقـيـقـة فـنـزعـتـهم اإلجـرامـية
صري على السواء ماداموا مجاهدين.. تدفع بهم إلى إحلاق الضرر با

جليلة: ماذا أسمع.. إنك تعيب فى الـ..
.. إنك تـظـنــيـنـهم عـزيـز: (يـقـاطـعـها) ال.. إنى أعـرف مـا الــذى سـتـقـولــ
.. ثم أنت تخال أنى أشتم األجانب بال محترم أو عـلى األقل عادي
اسـتــثـنـاء.. لـكن يــجب أن تـعـرفى أن ابــنك لم يـخـطـئ فى هـذا ولم يـعب..
ن سبق أن فأعـضـاء هذه اجلـمعـية كـلهم من حـثالـة األجانب وأغـلبـهم 
أبعدوا عن مصـر لسوء سلـوكهم وكثرة حوادثـهم ورئيسهم رئـيسهم نفسه
صـدرت ضــد مـنــذ سـنــوات عـدة أحـكــام ومـعــروف أنه من كــبـار مــعـتـادى 

فى مـثل هذا الشهر منـذ تسع عاماً كـانت مصر مسرحاً
لـثورة وطنية كبرى انطلقت شرارتها األولى يوم  9 مارس
سـنة1919 فى أعـقاب اعـتـقال احملـتل اإلجنلـيـزى لسـعد

زغلول وثالثة من رفاقه ونفيهم إلى مالطة.
وفى حلــــظـــــة فــــارقــــة مـن تــــاريخ مــــصـــــر حتــــولت هــــذه
الـشخصيات (العادية) التـى بدأت حركتها بالتوجه إلى
ـعتـمد الـبريـطانى" "الـسيـر ريجـينالـد وينـجيت" دار "ا
   "sir Reginald wingate”صـباح يوم  13نـوفمـبر عام
 1919 يـطـلبـون الـسـمـاح لـهم بالـسـفـر إلى أوروبـا لـعرض
قـضــيــة وطــنـهم احملــتل الــذى يــســعى لالســتـقـالل عـلى
مـؤتمـر الصـلح بقـيادة "سـعد بـاشا" الذى حتـول إلى رمز
وطـنى كــبـيـر كــان اعـتــقـاله ونــفـيه - مـع رفـاقه - ســبـبـاً
ـعـاصــرة والـتى أثـرت النـدالع أكـبــر الـثـورات الــوطـنـيــة ا
تـأثيـراً بـالغـاً عـلى مسـار الـبالد بأسـرهـا وتركت بـصـمتـها
الـواضحـة على مسـتقـبل مصـر وساعـدت فى إذكاء الروح
الــوطــنــيـة وفـى مـد الــوطن بــطــاقـات جــديــدة وخــلـقت
مـــنـــاخــاً مـــواتـــيـــاً تــربـى فى بـــيـــئــتـه اآلالف من الـــكــوادر
الـوطنـية التى نـهضت بـعبء التـأسيس الـوطنى فى شتى
اجملـــاالت: الــفن واألدب والــعـــلم واالقــتــصـــاد والــســيــاســة
واالجـتـمـاع والزالت هــذه اجملـاالت جـمـيـعـهـا حـتى اآلن
تـــدين لـــروح ثـــورة  1919 ومـــا أنـــتـــجـــته من تـــأثـــيـــرات

ا حققته. متتابعة بالكثير 
ـكن الـقـول إن أهم مـا فـى ثورة  1919 إنـهـا كـانت ثـورة و
شعـبية حـقيقيـة انصهرت فى أنـشطتـها جميع الـطبقات
ـصريـة الـوطـنيـة بـدءاً من الـطبـقـة الـوسطى وطـبـقة ا
الـعمـال والفالحـ والبـرجوازيـة الصـغيـرة وغيـرها من
طــبــقــات اجملــتــمع الــتى رأت فــيــهــا حتــقــيــقــاً جلــانب من
شروعة فى االستقالل واحلرية كما أنها كانت أحالمـها ا
ـنـاسبـة األهم الـتى أبـرزت مـعانى االحتـاد الـوطـنى ب ا
مـسـلـمى مـصـر ومـسـيـحـييـهـا فـى أنصـع جتـلـياتـهـا وأوثق
أشكالها والزالت حتى اآلن نبراساً لوحدة مكونات األمة
ـعارك الـكـبرى الـتى تذوب تـنـاقـضاتـهـا الـثانـويـة خالل ا

للتحرر والبناء.
نـاسبـة وعنـوانهـا "سنة ـسرحـية الـتى نقـدمهـا بهـذه ا وا
ـؤلفـها "فـيـلبس جـرجس" تـعكس الـروح الوثـابة  "1919 
لألمـــة الـــتى خــرجـت عن بــكـــرة أبـــيــهـــا تــتـــحـــدى بــطش

ستعمر وتضحى بالروح فى سبيل الوطن واستقالله. ا
ولـيس لدينـا معلومـات مؤكدة عن مـؤلفهـا وال تاريخ نشر
مـسرحـية (الـتى يرجح أنـها فى الـسنـوات األولى للـثورة)
كن ولم يذكر ما يب منه اسم دار النشر أو مكانها وال 
ــقـايـيس بــالـقـطع مــحـاكـمــتـهـا مـن الـنـاحــيـة الـفــنـيـة 
ــوضـوعــهــا بـســيــطـة ــقـاربــة  مــعــاصـرة فــهى مــبـاشــرة ا
ـــؤلف ـــقـــصـــد بل إن ا األحـــداث والـــعـــقـــدة واضـــحـــة ا
"فـيلـبس جـرجس" أغـنـانا حـتى عن بـذل اجلـهد لـلـولوج
ها أو محاولة تلـمس أهدافها فيشـرح لنا فكرتها: إلى عـا
الــتى تـســجل بــعض روائع ســنـة  1919.. وتــوضح أســبـاب
اشــتـداد الـثــورة وتـعـطــيـنـا فــكـرة صـحــيـحـة عـن وطـنـيـة
ـصـريات وحـوادث (الـروايـة) تـمـجد ـصـري وبـسـالـة ا ا

راتب! شهداء مصر وتعلو بالتضحية إلى أسمى ا
إن "الـفكرة الـرئيسـية للـرواية تـتلخص فى تـبيان عـظمة
تـضـحـيـة الـرجــال والـنـسـاء واإلشـادة بـجــمـال الـوطـنـيـة
قدسة ونفع االحتاد.. احتاد مسلمى مصر وأقباطها!". ا
سرحية فصالً من فصول الكفاح الوطنى وحتـكى وقائع ا
ـرحلـة حيث تـكاثـرت الفـرق الوطـنية ـشهـود فى تلك ا ا
واجلــمـــعــيــات الــســريـــة وتــبــارت فى "اقـــتــنــاص" جــنــود
ـا تـرتـكـبه القـوات اإلجنـلـيـزية من االحـتالل واالنـتقـام 
جرائم وتشرح لنا آليات عمل واحدة من تلك اجلمعيات
الــتـى جنـحـت بـتــضــحــيــة واحــد من أفــرادهــا فى افــتـداء
"زعــيم األمــة" الـــذى كــان يـــخــطب فى ســـرادق حــاشــد
أعـدت جمـعيـة أجنـبيـة معـادية أخـرى العـدة لتـفجـيره
ـســيـحـيـة الـديـانـة ن فـيه كـمـا تـعــكس فـداء الـفـتـاة ا
ـبـاد اجلمـعـية الـوطنـيـة وكيـف ضحت بـحـياتـها "إيـفا" 
نـاوئة من أجل الـقبض عـلى زعـيم العـصـابة األجـنبـيـة ا

وحماية بنى وطنها من االنتقام والتنكيل.
ــســرحــيــة ذروتــهــا فى مــحــاولــة أحــد رجــال األمن وتــبــلـغ ا
اإلجنـلـيز "مـاركـو" إغـواء "عـزيـز" الوطـنى الـشـاب عـضو
اجلـمــعـيــة الـســريـة الــذى أصـيـب فى مـواجــهـة مع مــدبـرى
شـار إليه لـكى يعـترف عـلى رفاقه حـتى ينـقذ الـتفـجيـر ا
ـوجب األحكام الـعرفية رقـبته من حكم مـؤكد باإلعدام 

التى كانت مفروضة بقوة االحتالل على البالد آنذاك.
وبـ الـرغــبـة فى احلـفــاظ عـلى احلـيــاة واخلـوف من تـرك
األم الـــوحــيـــدة مـــعـــرضــة لـــلـــهالك بال عـــائل أو حـــمـــايــة
والـشعـور بـالـذنب من نتـائج خـيـانة الـقـضيـة وتـسـليم زمالء
الـكـفـاح يـتـذبـذب "عـزيـز" ب مـوقـف الرفـض والـتسـلـيم
األقـرب إلى هـواه وتـفـكيـره.. لـكن األم الـبـسـيـطـة اجلـلـيـلة
"جـلـيــلـة" الــتى ال تـمــلك مـاالً أو وظــيـفــة حتـمـيــهـا من ذل
الـسـؤال تــرفض "خـيــانـة" ابــنـهـا وتــأبى عـلــيه طـعن زمالء
كن ألم أن تـقوم نـضاله فى الـظـهر وتـقـوم هى بأصـعب مـا 
ـطـهـر به: قـتل ابـنـهـا بـيـديـهــا عن طـريق تـقـد الـسـائل ا
الـسـام لـه بـدالً من الـدواء الــشـافى وحـتى ال يــضـعف أمـام
جالديه فـيـخـون وطـنه وقـضـيـته ولـكى تـفـقـده بـعـد شـهـر
نعم" الذى آثر أن واحـد من فقدانها ألخـيه األكبر "عبـد ا
ـتـفـجرات بـدالً مـن تـعريـض حـياة يـنـفـجـر فـيه صـنـدوق ا

"سعد باشا" وأبناء األمة للخطر!
ـــســـرحـــيــة وعـــلى الـــرغم من "ســـذاجـــة" تـــقـــنـــيـــة هـــذه ا
وتقريرية حواراتها وعدم منطقية بعض وقائعها (لنتذكر

نصرم حيث أنـها مكتوبة فى أوائل الـعقد الثانى من الـقرن ا
ــسـرحى فـى بـدايــاته األولـيــة!) فــإن قـراءتــهـا كـان الــفن ا
تـستدعى مـن مخزون الـذاكرة اجلـمعيـة حلظـة تألق وطنى
متـميزة حيث تعلو مقاييس الوطـنية والغيرية والتضحية
وروح االنـتماء على كل ما عداهـا من مقاييس وما أحرانا أن
نـستخلص منها مالمح هـذه الروح التى كانت وستظل دوماً
ركـيزة أى بناء وطنى ودعـامة أى انتصـار فى معارك حترير

ستقبل. اإلرادة والذود عن ا
وحـ تنزل الستار على هذه الصفحات التى عمرها تسعة
عـقـود كـامــلـة سـيـظل يــتـردد فى أسـمـاعــنـا صـدى الـصـوت
اجلـــهــورى الـــزعــيم لـ"زعـــيم األمــة" "ســـعــد زغـــلــول" وهــو

يجلجل:
"إن االحتـاد قـاعـدة أعــمـالـنـا واإلخالص أكــبـر قـواعـدنـا..
وعـلـينـا أن نـتـهـادى عـبـارات الـغبـطـة والـسـرور عـلى اجـتـماع
كـلـمـة األمـة والـتـفـافـهـا حـول مـبـدأ واحـد.. ثم الـنـضـال فى
بدأ.. أال وهو مبـدأ االستقالل التام".. سـبيل حتقيق هـذا ا
وهــديــر هـتــافــات مـظــاهــرات اجلـمــاهـيــر وهى تــرج األركـان

بصيحاتها:
"يحيا االستقالل التام...

مصر للمصري أقباطاً ومسلم
حتيا مصر حرة

وت الزؤام". االستقالل التام... أو ا
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سـرح الـسـريع يـنـتج صـعوبـات خـاصـة لـلفـنـان خالل الـتـمـثـيل: وكل ما > فـن ا
يـستـطيع أن يفـعله هـو اإلعداد والتـكرار ولكـن ال عودة إلى اخللف (كم يـحسد

وسيقى قدرتهم على التصحيح). ؤلف ا الشاعر والرسام وا

سرحي جريدة كل ا

9 من مارس2009  العدد 87
كتوبة تتطلب وجـود مؤلف يحمل  حقوقها وفى الوقت وضوعية لألعمـال ا > الـصفة ا
ؤلف ال وجود له فى عملية التوصيل كشخص نـفسه يخرجها من عملية التوصـيل فا

كن التعبير عن نفسه. وفقط 

ركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة افتتح مؤخراً معرض الفنان محمود سرور بقصر ثقافة روض الفرج. > د. عبد الوهاب عبد احملسن رئيس اإلدارة ا

سرحي جريدة كل ا
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9 من مارس2009  العدد  87

الفصل األول

نظر األول ا
(يرفع الـستار عن حجرة داخلها بضعـة مقاعد وأريكة ويتوسط احلجرة
مـكـتب.. وفى قـلق تطل من الـنـافذة «جـلـيلـة» سـيدة الـدار.. وإلى جـوارها
.. وتترك الـسيدة الـنافذة ـة أقرب صديـقات جلـيلة هـا تقف «إيـفا» كر

ثم تذرع الغرفة ذهابا وجيئة وأمارات االضطراب على محياها بادية».
إيفا: إنى ألعجب..!

ن? جليلة: (بتراخ) 
إيفا: منك يا سيدتى.

جليلة: (ترفع إليها بصرها) أنا?!
إيـفـا: نـعم.. فــإن من يـســمـعك تــقـدســ اجلـهــاد وتـشـجــعـ ولــديك عـلى
االلتحاق باجلمعية السرية لتعتريه الدهشة إذا ما رأى اضطرابك اآلن.
جـليلة: (جتلس) انـفعالى يـا حبـيبتى أمـر ال منـاص منه وهو ال يـتعارض
مع تــشـــجــيــعى ألبــنــائى عـــلى الــكــفــاح فى ســبـــيل الــوطن.. إيــفــا.. إذا أنت
اضـطررت خللع سـنك فهل ال تـشعرين بـاأللم? إن العلـم بفائـدة خلع السن
ــتــرتب عــلـيـه شىء آخــر وهـو ال يــعــنى أبــداً أنك نــادمـة بل شىء والــوجع ا

ة.. أليس كذلك? متأ
إيفا: نعم.

ـثل.. جتــديـنــنى وسـواى من األمــهـات نــدفع بـفــلـذات أكــبـادنـا جـلـيـلـة: وبــا
ــا لـــلــذود عن حــمى ديــارنـــا ونــرضى بــتــعـــريــضــهم لــلــهـالك بل ونــفــخــر 
ا قد نعنا من احلنو عليهم واجلزع  يصيبهم من مكاره على أن هـذا ال 

يصيبهم..
(تسـمع هتـافات غـير واضـحة وضـوضاء وانـفجـارات باخلـارج.. فتـهروالن

إلى النافذة. وتقل األصوات شيئاً فشيئاً إلى أن تتالشى تقريبا)
ألوفة أن يقع إيـفا: (تهز رأسها حسرة) إن هذا العام أصبح مـن مناظره ا
حتت حـــوافــر اخلـــيــول أبـــريـــاء صــغـــار وأن تــشـج هــراوات اجلـــنــد رؤوس

الثوار...
جـليـلة: وأن يـحـصد الـرصـاص أرواح األبطـال األطـهار.. (بـعد قـليل فى
سـتميت منا عقابا صـوت متأثر عميق) يعـيبون ثورتنا وينـزلون بالشجاع ا
اذا? ألن هـذا النبـيل األبى استبـيحت أراضـيه وانتهـكت حرياته صـارماً.. 
فلـمـا عـز عـليه احلـجـر والـذل ونـهض ثائـرا.. أمـسـكـوه واتهـمـوه وسـألوه..
رء لم.. لم ذاك الهـتاف وتـلك اليـقظـة?? مرحى.. مـرحى.. إنهم يـوثقـون ا
ـياه يـبـتل يتـذمرون ويقـذفـون به وسط اليم فـلـما يـحـاول حل القـيد أو بـا

ويصيحون: لم هذا العناد وذاك البلل?
إيفـا: (بعد فترة سكون وتفكير وأسف) جميع الكتـب التاريخية التى قرأت
فـيهـا جـانبـا عن اإلجنـليـز تـثبت أنـهم رجـال سيـاسـة ال رجال بـطش بـينـما

حوادثنا هذه تعطى الشخص فكرة مخالفة.
جـلـيـلة: إنـهم حـقــا سـيـاسـيـون مـعــتـدلـون.. لـكن مع الــدول احملـتـرمـة الـتى
تعرف كـيف جتل نفسـها وحتـافظ على كرامـتها وحـريتـها باذلـة فى سبيل
ذلك الـبذل السـخى.. لكن إذا تـلمسـوا هم أو سواهم من الـشعوب ضـعفاً

أو استسالما فى أمة ما فما أسرع احتقارهم لها واستعبادهم أهلها.
إيفا: وهل تقصدين مصر بعبارتك هذه?!

جليلة: ليس بالضبط.. فنحن شرفاء بـواسل بالنسبة ألنفسنا وللحقيقة
ـا بـريطـانـيا ال تـرانـا على هـذه الـصورة.. فـيـجب علـيـنا أن نـضـحى بكل إ
نفـيس وغـال وأن يفـدى مـصر الـشـهيـد تـلو الـشـهيـد سعـيـا وراء استـقاللـنا
نشود.. وعندئـذ فقط تظهر صورتنا أمام بصر احملتل ويفطن إلى التام ا
ـا نـحن قوم ال حـقـيـقـتـنا فـيـعـرف أنـنـا ال نسـتـكـ ولـسـنـا بأنـعـام تـسـاق إ

نصبر على الضيم وال نرضى بالهوان...
ـنــعم ويـزيــد عـلى (يـفــتح الــبـاب ويــدخل ولـدا الــسـيــدة.. األكـبــر عـبــد ا
الـثالثـ من الـعـمـر... ويـلـيه عـزيـز وفى يـده لـفـافـة وهـو االبن األصـغر

الذى ال يتعدى العشرين)
جليلة: (ترتمى عليهما) هاقد حضرتما.. ألستما بخير?

ـنـعم: حتـت.. قـرب الـبـاب اخلــارجى وأحلـحت عــلـيه أنـا وأخى كى عـبـد ا
قعد) وقد طلبك منا. يصعد معنا.. فاعتذر (يجلس متهالكا على ا

إيفا: (تـضطرب اضطرابا غـير ظاهر وتسأله وهى تلـتهم الكالم التهاما)
أو قد زالت األخطار وأصلح الطريق إلى أسيوط?!

وصلة إلى بـلدتكم فهى إلى اليوم نعم: أمـا من جهة السكة احلـديد ا عـبد ا
دة الباقية معه. مقطوعة.. لكن خالك يروم أخذك إلى بيته لقضاء ا

اذا أجبت يا ولدى? جليلة: (تقاطعه) و
نعم: (مبتسما) طبيعى.. أفهمـته أنك ال تقوين على التفريط فيها عبد ا

قط.. (يسأل إيفا) - هل عندك اعتراض يا آنستى?
إيفا: (تهز رأسها بالنفى).

ـنعـم: (يـخـرج إلى حـجـرة مـجاورة) ســأعـود حــاال.. بـعـد مــا أغـيـر عـبـد ا
تسخة حتى أظهر نظيفا وجيها (يبتسم إليفا). مالبسى ا

فتاح.. ويقطب كـتب.. ويفتح أحد األدراج  عزيـز: (يتقدم الهوينا إلى ا
حاجبيه ثم يصيح صاخبا) هل هناك من يعبث بأوراقى?!

جليلة: أبدا يا حبيبى.
عـزيز: (يستأنف البحث حانقا) عناوين األعضاء.. مطـلوب منى تسليمها

للرئيس اليوم أين هى?! أين?!
جليلة: ابحث جيدا يا ولدى.

سك بورقة كبيرة ويظهر ضى فى التفتيش منفعال.. وأخيرا  عزيـز: (
على أسارير وجهه االرتياح)

جليلة: وجدتها?
ـكـان.. هـنـاك يـد نـقـلـتـهـا.. عـزيز: لـكن أنـا واثق أنى لـم أضـعـهـا فى هـذا ا

البد.. أنا واثق.
جليلة: كفاك هذيانا.

عــزيـز: (يــنــظــر من طــرف خــفى إلى إيــفـا) لــست أهــذى (ألمه) وبــهــذه
ناسبـة أرجو منك أن تدققى كل الـتدقيق فى الصـفحات التى قد تـتبعثر ا

وتقع على األرض وكل قصاصة تخصنى احفظيها لى.
جليلة: (تبتسم) سمعا وطاعة.. (بعد قليل) أال قل لى: أين تأخرت أنت

نعم? وعبد ا
عزيز: (يكتب كتابا جلمعية)

جليلة: طيلة الوقت?
عزيز: (وهو ال يزال يكتب وينقل صورة من صفحة أمامه) نعم.

جليلة: من الصباح لغاية هذه الساعة?
عزيز: (وهو ماض فى النقل برما متأففا) نعم.. نعم.. نعم.

جليلة: يعنى وال دقيقت تسمح لنا بهما?
عزيز: (يتوقف عن التسطير) هه.. ما الذى تريدين?

جـليلة: لقـد اعتدتـما قضـاء حوالى السـاعة كل مسـاء فى اجلمـعية.. أما
يوم اجلمعة - كيومنا هذا - فدائما كنتم تمضونه كله وسطنا.

عـزيز: (يـقاطـعها) وما الـذى تقـصـدين? هل يـرضيك أن نـكـون مقـصرين
فنتأخر عنها.. وتتعطل بعض مصاحلها?

ـا لـو ـقــصـود?.. إ جـلـيـلة: حــلـمك.. حــلـمك يـا ولــدى.. لـيس هــذا هـو ا
وجد يا حبيبى أن تأخيركم ال يضر فاجعلونى أتمتع بكم.

عزيز: باكر وبعده ستتمـتع بوجودنا.. وال حتسبى أنا سندوم على ذلك
الـتـأخـيـر.. إن انـعـقــاد جـمـعـيـتـنـا هـذه األيـام كـان بــصـفـة اسـتـثـنـائـيـة فـفى

اليوم األخيرين جدت أمور (تتجلى عالئم التفكير على وجهه).
جليلة: خير يا ولدى?

عـزيـز: خــيـر.. (يـطـرق ويـنـظـر إلـى إيـفـا حلـظـة ثم يـرمى بـالـقـلم عـلى
ـعـادية نـشطت نـشـاطا جـعلـنا ـكتب ويقول ألمه) إن اجلـمـعيـة السـرية ا ا

نضاعف من يقظتنا.
جليلة: أية جمعية?!

عزيز: اجلمعية األجنبية.
جليلة: اإلجنليز?

عـزيز: هـذه اجلمـعيـة غير عـسكـرية وال صـفة لهـا رسمـية مـطلقـا لكـنها
أسـست على شـاكـلة جـمـعيـتـنا مـستـقـلة كـمـا نحن مـسـتقـلـون.. واإلجنلـيز

بعيدون عنها تماما..
جليلة: أال يعرفون عن خفاياها أى شىء?!

عــزيـز: أجل.. بــالــضــبط كـــمــا يــعــرف زعــمــاء مــصـــر شــيــئــاً من أســرارنــا
وخططنا.

إيفا: وهل سمعتم عن مبادئها?
عــزيـز: (يــنـظـر إلــيـهـا مــلـيـا ويــقـطب حــاجـبـيه) نــعم.. تــرامى إلــيــنـا أن
بـاركة.. صـريـة ا ـناوأة احلـركـة ا أعضـاءهـا أقامـوا جـمعـيـتهم خـصـيصـا 

والعمل ضدنا.
جليلة وإيفا: ضدكم?!!
عزيز: هذا ما قيل لنا.

ــتــلــكـات جـلــيـلـة: ولم? إن من مــبــاد جــمــعـيــتــكم الــعــمل عــلى سالمــة 
األجانب وأرواحهم.

عـزيز: وأين لـهم أن يـعـرفوا ذلك? (بـعد صمت) إنـهم يزعـمون أن الـشعب
.. هذا ظنـهم.. وهو ظن باطل ووهم قيـم ا ينـاو ويقاتل األجـانب ا إ
كــاذب.. والــذى تــتــمـلــكه فــكــرة مــثل هــذه عن مــصــر كــلـهــا من بــاب أولى

يلصق بنا نحن كثيراً من النقائص والتهم.
جليلة: اتهام عجيب.. فكرة عكسية!.

صـري عـزيز: إنى لدهش..! كـيف?! كـيف ال تعـرف هذه اجلـمـعيـة أن ا
شهـورة يعلـمون حق العلم أن عالوة على وداعـتهم الطـبيعيـة وشهامـتهم ا
اعـتداءهم عـلى األجـانب ال يـعود عـلـيـهم بالـربح بل بـاخلـسران والـسـقوط
(يـسـكت هـنـيـهة) لـكن مــا الـذى نـتــوقـعه من صــغـار الـنـفــوس? لـيس سـوى
الـبـهـتـان واللـؤم واخلـتل! وحـتى لـو عـرفـوا احلـقـيـقـة فـنـزعـتـهم اإلجـرامـية
صري على السواء ماداموا مجاهدين.. تدفع بهم إلى إحلاق الضرر با

جليلة: ماذا أسمع.. إنك تعيب فى الـ..
.. إنك تـظـنــيـنـهم عـزيـز: (يـقـاطـعـها) ال.. إنى أعـرف مـا الــذى سـتـقـولــ
.. ثم أنت تخال أنى أشتم األجانب بال محترم أو عـلى األقل عادي
اسـتــثـنـاء.. لـكن يــجب أن تـعـرفى أن ابــنك لم يـخـطـئ فى هـذا ولم يـعب..
ن سبق أن فأعـضـاء هذه اجلـمعـية كـلهم من حـثالـة األجانب وأغـلبـهم 
أبعدوا عن مصـر لسوء سلـوكهم وكثرة حوادثـهم ورئيسهم رئـيسهم نفسه
صـدرت ضــد مـنــذ سـنــوات عـدة أحـكــام ومـعــروف أنه من كــبـار مــعـتـادى 

فى مـثل هذا الشهر منـذ تسع عاماً كـانت مصر مسرحاً
لـثورة وطنية كبرى انطلقت شرارتها األولى يوم  9 مارس
سـنة1919 فى أعـقاب اعـتـقال احملـتل اإلجنلـيـزى لسـعد

زغلول وثالثة من رفاقه ونفيهم إلى مالطة.
وفى حلــــظـــــة فــــارقــــة مـن تــــاريخ مــــصـــــر حتــــولت هــــذه
الـشخصيات (العادية) التـى بدأت حركتها بالتوجه إلى
ـعتـمد الـبريـطانى" "الـسيـر ريجـينالـد وينـجيت" دار "ا
   "sir Reginald wingate”صـباح يوم  13نـوفمـبر عام
 1919 يـطـلبـون الـسـمـاح لـهم بالـسـفـر إلى أوروبـا لـعرض
قـضــيــة وطــنـهم احملــتل الــذى يــســعى لالســتـقـالل عـلى
مـؤتمـر الصـلح بقـيادة "سـعد بـاشا" الذى حتـول إلى رمز
وطـنى كــبـيـر كــان اعـتــقـاله ونــفـيه - مـع رفـاقه - ســبـبـاً
ـعـاصــرة والـتى أثـرت النـدالع أكـبــر الـثـورات الــوطـنـيــة ا
تـأثيـراً بـالغـاً عـلى مسـار الـبالد بأسـرهـا وتركت بـصـمتـها
الـواضحـة على مسـتقـبل مصـر وساعـدت فى إذكاء الروح
الــوطــنــيـة وفـى مـد الــوطن بــطــاقـات جــديــدة وخــلـقت
مـــنـــاخــاً مـــواتـــيـــاً تــربـى فى بـــيـــئــتـه اآلالف من الـــكــوادر
الـوطنـية التى نـهضت بـعبء التـأسيس الـوطنى فى شتى
اجملـــاالت: الــفن واألدب والــعـــلم واالقــتــصـــاد والــســيــاســة
واالجـتـمـاع والزالت هــذه اجملـاالت جـمـيـعـهـا حـتى اآلن
تـــدين لـــروح ثـــورة  1919 ومـــا أنـــتـــجـــته من تـــأثـــيـــرات

ا حققته. متتابعة بالكثير 
ـكن الـقـول إن أهم مـا فـى ثورة  1919 إنـهـا كـانت ثـورة و
شعـبية حـقيقيـة انصهرت فى أنـشطتـها جميع الـطبقات
ـصريـة الـوطـنيـة بـدءاً من الـطبـقـة الـوسطى وطـبـقة ا
الـعمـال والفالحـ والبـرجوازيـة الصـغيـرة وغيـرها من
طــبــقــات اجملــتــمع الــتى رأت فــيــهــا حتــقــيــقــاً جلــانب من
شروعة فى االستقالل واحلرية كما أنها كانت أحالمـها ا
ـنـاسبـة األهم الـتى أبـرزت مـعانى االحتـاد الـوطـنى ب ا
مـسـلـمى مـصـر ومـسـيـحـييـهـا فـى أنصـع جتـلـياتـهـا وأوثق
أشكالها والزالت حتى اآلن نبراساً لوحدة مكونات األمة
ـعارك الـكـبرى الـتى تذوب تـنـاقـضاتـهـا الـثانـويـة خالل ا

للتحرر والبناء.
نـاسبـة وعنـوانهـا "سنة ـسرحـية الـتى نقـدمهـا بهـذه ا وا
ـؤلفـها "فـيـلبس جـرجس" تـعكس الـروح الوثـابة  "1919 
لألمـــة الـــتى خــرجـت عن بــكـــرة أبـــيــهـــا تــتـــحـــدى بــطش

ستعمر وتضحى بالروح فى سبيل الوطن واستقالله. ا
ولـيس لدينـا معلومـات مؤكدة عن مـؤلفهـا وال تاريخ نشر
مـسرحـية (الـتى يرجح أنـها فى الـسنـوات األولى للـثورة)
كن ولم يذكر ما يب منه اسم دار النشر أو مكانها وال 
ــقـايـيس بــالـقـطع مــحـاكـمــتـهـا مـن الـنـاحــيـة الـفــنـيـة 
ــوضـوعــهــا بـســيــطـة ــقـاربــة  مــعــاصـرة فــهى مــبـاشــرة ا
ـــؤلف ـــقـــصـــد بل إن ا األحـــداث والـــعـــقـــدة واضـــحـــة ا
"فـيلـبس جـرجس" أغـنـانا حـتى عن بـذل اجلـهد لـلـولوج
ها أو محاولة تلـمس أهدافها فيشـرح لنا فكرتها: إلى عـا
الــتى تـســجل بــعض روائع ســنـة  1919.. وتــوضح أســبـاب
اشــتـداد الـثــورة وتـعـطــيـنـا فــكـرة صـحــيـحـة عـن وطـنـيـة
ـصـريات وحـوادث (الـروايـة) تـمـجد ـصـري وبـسـالـة ا ا

راتب! شهداء مصر وتعلو بالتضحية إلى أسمى ا
إن "الـفكرة الـرئيسـية للـرواية تـتلخص فى تـبيان عـظمة
تـضـحـيـة الـرجــال والـنـسـاء واإلشـادة بـجــمـال الـوطـنـيـة
قدسة ونفع االحتاد.. احتاد مسلمى مصر وأقباطها!". ا
سرحية فصالً من فصول الكفاح الوطنى وحتـكى وقائع ا
ـرحلـة حيث تـكاثـرت الفـرق الوطـنية ـشهـود فى تلك ا ا
واجلــمـــعــيــات الــســريـــة وتــبــارت فى "اقـــتــنــاص" جــنــود
ـا تـرتـكـبه القـوات اإلجنـلـيـزية من االحـتالل واالنـتقـام 
جرائم وتشرح لنا آليات عمل واحدة من تلك اجلمعيات
الــتـى جنـحـت بـتــضــحــيــة واحــد من أفــرادهــا فى افــتـداء
"زعــيم األمــة" الـــذى كــان يـــخــطب فى ســـرادق حــاشــد
أعـدت جمـعيـة أجنـبيـة معـادية أخـرى العـدة لتـفجـيره
ـســيـحـيـة الـديـانـة ن فـيه كـمـا تـعــكس فـداء الـفـتـاة ا
ـبـاد اجلمـعـية الـوطنـيـة وكيـف ضحت بـحـياتـها "إيـفا" 
نـاوئة من أجل الـقبض عـلى زعـيم العـصـابة األجـنبـيـة ا

وحماية بنى وطنها من االنتقام والتنكيل.
ــســرحــيــة ذروتــهــا فى مــحــاولــة أحــد رجــال األمن وتــبــلـغ ا
اإلجنـلـيز "مـاركـو" إغـواء "عـزيـز" الوطـنى الـشـاب عـضو
اجلـمــعـيــة الـســريـة الــذى أصـيـب فى مـواجــهـة مع مــدبـرى
شـار إليه لـكى يعـترف عـلى رفاقه حـتى ينـقذ الـتفـجيـر ا
ـوجب األحكام الـعرفية رقـبته من حكم مـؤكد باإلعدام 

التى كانت مفروضة بقوة االحتالل على البالد آنذاك.
وبـ الـرغــبـة فى احلـفــاظ عـلى احلـيــاة واخلـوف من تـرك
األم الـــوحــيـــدة مـــعـــرضــة لـــلـــهالك بال عـــائل أو حـــمـــايــة
والـشعـور بـالـذنب من نتـائج خـيـانة الـقـضيـة وتـسـليم زمالء
الـكـفـاح يـتـذبـذب "عـزيـز" ب مـوقـف الرفـض والـتسـلـيم
األقـرب إلى هـواه وتـفـكيـره.. لـكن األم الـبـسـيـطـة اجلـلـيـلة
"جـلـيــلـة" الــتى ال تـمــلك مـاالً أو وظــيـفــة حتـمـيــهـا من ذل
الـسـؤال تــرفض "خـيــانـة" ابــنـهـا وتــأبى عـلــيه طـعن زمالء
كن ألم أن تـقوم نـضاله فى الـظـهر وتـقـوم هى بأصـعب مـا 
ـطـهـر به: قـتل ابـنـهـا بـيـديـهــا عن طـريق تـقـد الـسـائل ا
الـسـام لـه بـدالً من الـدواء الــشـافى وحـتى ال يــضـعف أمـام
جالديه فـيـخـون وطـنه وقـضـيـته ولـكى تـفـقـده بـعـد شـهـر
نعم" الذى آثر أن واحـد من فقدانها ألخـيه األكبر "عبـد ا
ـتـفـجرات بـدالً مـن تـعريـض حـياة يـنـفـجـر فـيه صـنـدوق ا

"سعد باشا" وأبناء األمة للخطر!
ـــســـرحـــيــة وعـــلى الـــرغم من "ســـذاجـــة" تـــقـــنـــيـــة هـــذه ا
وتقريرية حواراتها وعدم منطقية بعض وقائعها (لنتذكر

نصرم حيث أنـها مكتوبة فى أوائل الـعقد الثانى من الـقرن ا
ــسـرحى فـى بـدايــاته األولـيــة!) فــإن قـراءتــهـا كـان الــفن ا
تـستدعى مـن مخزون الـذاكرة اجلـمعيـة حلظـة تألق وطنى
متـميزة حيث تعلو مقاييس الوطـنية والغيرية والتضحية
وروح االنـتماء على كل ما عداهـا من مقاييس وما أحرانا أن
نـستخلص منها مالمح هـذه الروح التى كانت وستظل دوماً
ركـيزة أى بناء وطنى ودعـامة أى انتصـار فى معارك حترير

ستقبل. اإلرادة والذود عن ا
وحـ تنزل الستار على هذه الصفحات التى عمرها تسعة
عـقـود كـامــلـة سـيـظل يــتـردد فى أسـمـاعــنـا صـدى الـصـوت
اجلـــهــورى الـــزعــيم لـ"زعـــيم األمــة" "ســـعــد زغـــلــول" وهــو

يجلجل:
"إن االحتـاد قـاعـدة أعــمـالـنـا واإلخالص أكــبـر قـواعـدنـا..
وعـلـينـا أن نـتـهـادى عـبـارات الـغبـطـة والـسـرور عـلى اجـتـماع
كـلـمـة األمـة والـتـفـافـهـا حـول مـبـدأ واحـد.. ثم الـنـضـال فى
بدأ.. أال وهو مبـدأ االستقالل التام".. سـبيل حتقيق هـذا ا
وهــديــر هـتــافــات مـظــاهــرات اجلـمــاهـيــر وهى تــرج األركـان

بصيحاتها:
"يحيا االستقالل التام...

مصر للمصري أقباطاً ومسلم
حتيا مصر حرة

وت الزؤام". االستقالل التام... أو ا
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فيلبس جرجس
تأليف
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الرجال: 
ــنــعم - الـنــجل األكــبـر لــلـســيـدة عــبـد ا

جليلة ها 
عزيز - النجل األصغر للسيدة جليلة
عادية  كوستانوف - رئيس اجلمعية األجنبية ا

 ماركو - أحد رجال األمن
 الــســيــر هــارت - ضــابـط كــبــيــر ورئــيس

اجمللس العسكرى 
أعـــضـــاء اجلـــمـــعـــيـــة الـــســـريـــة رئـــيس
ــرضــون   يــاور اجلــمــعـــيــة. طــبــيـب 

جندى
النساء : 

نعم وعزيز  جليلة - والدة عبد ا
إيفا - بنت صديقة جليلة

 أحمد بهاء شعبان
تقد

الشخصيات

عزيز: تعال يا سرور.. تعال هنا.
نعم: مستـحيل أن يعلق اسم طـالبنا بـذهنه حتى يأتى.. مـستحيل.. عـبد ا

وال مرة يذكر.. دائما ينساه..
تناهى) سيدى البك. سرور: (خادم يظهر عليه البله ا

عزيز: نعم.
نعم بك طالب سيدى عزيز بك. سرور: سيدى عبد ا

ــنـعم: (يـعــقـد ذراعـيه أمــام صـدره ويـنـظــر إليـفـا وأمه) أرأيــتــمــا?! عـبـد ا
(لـلخادم) سيدى أنـا طلب سيدى هذا (يـشير لعزيز) إذن من بالتـليفون.?

عفريت واحد من أسيادك..
سرور: (يـرتـبك ثم يقـول مـستـدركا كـمن الحظ أنه أخـطأ) مـتـأسف.. أنـا

متأسف.. نسيت وأخطأت..
ـنعم: احلـمـد لـله.. فـرجه قـريب.. ألول مـرة فتـحـهـا عـلـيك وعرفت عـبد ا

نفسك.
سرور: تذكرت..

نـعم بإذن الله دائما (يرنـو إليه ليعرف اسم الذى تكـلم بالتليفون) عبد ا
انطق.

نعم بك. سرور: سيدى عزيز بك طلب سيدى عبد ا
عقول.. (ويخرج ضاحكا هو وعزيز) نعم: هذا هو ا عبد ا

جـليـلة: (مـبـتسـمة) أنت ألـطف وأغـلى طـبـاخ تعـرف يـا سـرور.. لـو طـلبك
واحـد مــنـا وأعــطـانـا مــائـة جـنــيه يـســتـحـيـل نـفـرط فــيك أبـدا.. أنت ذكى..
ولــوال ذكــاؤك لـكــنت عــاديــا كــغــيــرك. قل لى يــا ســرور عـنــد من كــنت قــبل

اشتغالك هنا?!
سرور: عنـد الـبك صاحب الـشوارب الـكبـيرة الـساكن فى آخـر البـلد هـناك

رة عشرة. فى السراى 
ـا.. أخـبـرنـا.. إيـفا: عـنـوان مــضـبـوط كـامل.. حــتى رقم الـبـيت ذكــرته.. إ

اذا خرجت من السراى?
اخلـادم: (بـعـد تــفـكـيـر) الــديك مــرض وبــعــدين مــات وحــتــمــوا عــلى أكــله
ا فأكلـته.. واخلروف مرض وبعـدين مات وحتمـوا على أكله فأكـلته.. لكن 

الها الكبيرة العجوز مرضت فى احلال خرجت.
إيفا: خفت تموت?!

سرور: (يومئ برأسه كمن يقر كالمها)
نعم) (يدخل عبد ا

نعم: أراكم فى حالة غير عادية.. حالة حسنة محبوبة.. عبد ا
إيفا: (تشير إلى اخلادم) سرور.. سرور مدهش..

جليلة: (مبتسمة) يجزيك يا سرور.
سرور: سيدتى.

جليلة: نعم.
سرور: تسمح لى بكلمة?

جليلة: تكلم.
سرور: أتأذنون لى باخلروج?
جليلة: مبكر هكذا?! ولم?

سرور: قريب لى.. طبال.. توفى.
إيفا: ومن أسبوع توفى لك زمار.

ا يكون عند عزرائيل فرح. نعم: ر عبد ا
جليلة: (متبسطة لكن فى لهجة ال تخلو من الرزانة) بالتأكيد.. ضرورى

عزرائيل عنده فرح.. بالتأكيد.
إيفا: ومن يعلم? قد يحتاج لطباخ يا سرور.

اإلجرام.
جـليلة: (تهـز رأسهـا كمن تقـول فهـمت.. فهمت) لـقد أعـجب كيف يـسلك
سلك حـيالنا?! واآلن زالت دهـشتى فهؤالء األفراد.. األجـانب مثل هذا ا

قلة.. خارجة.. مكروهة.
عزيز: ومـكروهة من األجانب أنفسـهم الذين يترفعـون عن االنتساب لهذه

نكرة.. اجلمعية ويتبرأون من رجالها بل ويتأففون من فعالها ا
إيفا: وهل اتخذ احتياطاتكم?

ن?! عزيز: 
إيفا: من هذه اجلمعية.

.. لـكـننى عـزيز: (يحـدجهـا بنـظرة ثم يـسكـت برهة) ال داعى لـذكر مـا 
أحب أن أعرفك أن أهم احتياطات أشير علينا بها هى أن ندفن أسرارنا
فـى أعـمـاق قـلـوبـنـا فال نـتـفـوه بــتـاتـا بـأى لـفظ نـرى فى إذاعـته ضـررا.. ال
عـاديـة كثـروا كثـرة مـزعجـة جدا.. وهم سيـمـا وجواسـيس هذه اجلـمـعيـة ا

عرفة محل اجتماعنا.. فنرجوكم االنتباه.. يسعون سعيا حثيثا 
جليلة: ألى شىء?

عزيز: لئال تخطئوا وتنقلوا كلمة ما.
جليلة: كيف? أنا أمك.. وإيفا بنت أحب صديقاتى.. فما..

عـزيز: (مـقاطـعا) لـست أقـصد أنـكم قـد تـتـعمـدون قـول شىء. بـديهى أن
ــا أنـــا أحـــذركم من االتـــصـــال بـــأى شــخص أو هـــذا لم يـــخــطـــر بـــبــالـى إ

التحدث عن حسن نية.. ال سيما وأنتم تعرفون أين تقع جمعيتنا.
جـلـيـلة: جـمـعـيـتـكم?! اطـمـئن يــا بـنى فـنـحن ال نـعـرف هـيـئـتـهـا وال فى أيـة

ناحية تقع..
ا حـدث أن كـنا عـزيز: لـست أعنـيك يـا والـدتى فأنت جتـهـلـ مكـانـهـا. إ
ـنعم ومـعـنـا إيفـا سـائـرين للـريـاضـة.. ومررنـا عـلى الـدار التى أنا وعـبـد ا

جنتمع فيها.. فأشرنا إليفا عليها.
إيفا: وهل تشك فى يا عزيز?!

جليلة: ماذا تقول? انتبه لكالمك.
عـزيـز: أرى أنـكـم لم تـفـهـمــونى بـعـد.. إنى ال أتــهم.. ال.. وال أرتـاب لـكـنى

أحذر.. أحذر فقط.
إيفا: نحن مقدرون خطورة أسـراركم ومع ذلك فإننا واحلمد لله بعيدون
عن االتـصـال بـأى شـخص فـإن كـنـا مـعـرض ألن نـخـطـئ فالـوحـدة الـتى

نحن فيها تقينا من ذلك.
شط شعر رأسه) نعم وهو  (يدخل عبد ا

جـليـلة: (لـعزيز) كن مـرتاح الـبـال يا عـزيز. اطـمـئن يا بـنى كل االطـمئـنان
من هذه اجلهة.

نعم: هل من جديد? عبد ا
جـلــيـلـة: ال.. كل مــا فى األمــر أن عــزيــز نــبــهــنــا لـضــرورة االحــتــراس فى

الكالم.
نعم: أى كالم? عبد ا

عزيز: (بصوت أجش) الكالم عن أسرارنا.
جـلــيـلـة: عــلى األخص فـى هـذه اآلونــة بــعــد مــا انــبــثـت عــيــون اجلــمــعــيـة

األجنبية فى كل مكان.. ولقد أحسن صنعا بتنبيهنا.
ــنـعم: (يـقـبل والـدته عــلى جـبـيـنـهـا) أظــنك لـست فى حــاجـة إلى عـبـد ا

التنبيه يا أماه.
تكلم وتمر فترة غير سرة (التليفون) وصوتا يجيب على ا (يسمع رن ا

طويلة من الوقت)
الصوت: (ينادى) سيدى البك.

سرور: (يظهر على وجهه الهلع).
جليلة: اذهب.. لكن إياك أن تتأخر فى الصباح.
(يخرج سرور من الباب اخلارجى ويدخل عزيز)

نعم: انتهيت? عبد ا
عزيز: (يومئ باإليجاب)

جليلة: هل كانت احملادثة خاصة?
نعم: اجلمعية اتصلت بنا.. واستدعتنا.. عبد ا

عزيز: ثلث ساعة ثم نقوم.
جليلة: ومتى تعودون?

عزيز: بعد ثالث ساعات تقريبا.
ــثل هـذه الـسـرعــة! أيـكـون فى األمـر إيـفـا: مـن الـعـجب أن تـعــودوا إلـيـهـا 

خطورة?
ـا قــصـدوا ذلك لـكــيال يـطـلـبــونـا غـدا هـذا مـا ـنعم: ال.. أبـدا.. إ عـبـد ا

أظنه..
جليلة: وما الذى يجعلهم يستبعدون الغد ويقومون اليوم بأعماله?

اذا? نعم: أال تعرف  عبد ا
جليلة: ال.

نعم: (إليفا وعزيز) وأنتما أيضا? عبد ا
(إيفا وعزيز يصمتان)

ـقـبل? ـبـارك ا نـعم: (لـثالثـتهم) أحـقـا ال تـعـرفـون حـقـيـقـة الـيـوم ا عـبـد ا
غريبة!

عزيز: (يتمتم) أوه.. كدت أنسى.. غدا العيد.
إيفا: (للجميع) كل عام وأنتم بخير.

نعم: وأنت بألف صحة وألف ألف سالمة.. عبد ا
جـليلة: (إليفا) وأنت بخيـر يا حبيبتى (لعزيز).. عزيز.. ألم تـسمع تهنئة

إيفا?
عزيز: (إليفا فى شىء من الفتور) متشكرين.

ـنعم باشا (يـشير لشخصه) نعم: (ألمه) وفى فـجر الغـداة.. عبد ا عـبد ا
طرك بالهدايا والقبل (يخطر فى مشيته).

جليلة: (ترمق ولديها بنظرة ساهمة حزينة) أراكم قد نسيتم أهم شىء.
عزيز: ماذا نسينا?

. جليلة: جهادكم وحالكم.. فأقبلتم على العيد غير آبه
نعم: حاشا حاشا.. عبد ا

عنوية عزيز: (ألمه) إن حالـتنا لم تغرب عن ذهنـنا دقيقة واحدة وقـوتنا ا
ا هذا عيد.. مازالت كما هى إن لم تزد.. إ

جـليلة: عيد مع هـذا االستـعبـاد?!! إن عيـد األعياد هـو يوم نـستـمد اجملد
الذاهب.. يا لها من جملة ساحرة أن يقال: العيد عيد االستقالل.

كان سكون شامل) (يعم ا
نعم: (يقطب حاجبيه) أصبت... أصبت.. فليس يليق بنا أن نفرح عبد ا

رح وفى مصر نار وعداء وعلى الثرى أشالء الشهداء. فى العيد و
ـواطـنـ الـشـجـعان جـليـلـة: (فى لهـجـة أسيـفة) رحـمـة الـله عـلى أولـئك ا
نـعم وأنت يا اخلالـدين.. رحـمة الـله علـيهم.. (تـنظـر إلى جنلـيها) عـبـد ا
عــزيـــز أرجــوكــمــا أن حتــتــاطــا لــنــفــســيــكــمــا وعـــلى األخص من جــواســيس

اجلمعية األجنبية.. كونا على حذر وأنتما فى طريقكما إلى اجلمعية..
إيـفـا: سـيــرا من درب إلى درب ومن شــارع إلى شـارع بــقـصــد تـضــلـيل من

عساه يتبعكما..
ا كنت وسطـنا اليوم.. هـذا ما حدث بالفـعل وما أوصتنا نـعم: كأ عبد ا
به جمعيتنا السريـة.. كذلك أخبرونا بنوع خاص لكى نحترس من السفاح
ـنـاوئـة.. وأعــطـيت لـنــا أوصـافه: فـهـو كـوســتـانـوف رئـيس هــذه اجلـمـعـيــة ا
ن مـقـطوع.. ومـاذا أيـضا (يـفـكر بـرهة) إنه .. أعـرج.. وإبهـامه األ سمـ
ــاضـيـة فـهـو ــتـاز بـعـاهـات وتــشـوهـات أخـرى سـبــبـتـهـا مـعــاركه الـكـثـيـرة ا
مثال.. فيه أيضا.. (يعود إلى التفكير) على أى حال فليس يهمنى معرفة

ا أراه حتى أطبق عليه بقية األوصاف. الباقى إذ إنى لن أنتظر حا
اذا? إيفا: 

نعم: (مبتسما) ألنى إذ ذاك أكون مشغوال بسباق الريح. عبد ا
(وتضحك األم وإيفا أما عزيز فيبتسم ابتسامة فاترة)

عزيز: (ألمه) هل أكلتم?
جليلة: من مدة.. هل مكثتمـا لغاية هذه الساعة بال طعام? حاال.. (تقف

وتمضى) سأهيئ الطعام.
عزيز: أهو ساخن?
جليلة: ال.. بارد.

عزيز: (يتمتم برما)
جـلـيـلة: خـمس دقــائق فـقط ويــسـخن.. إن كـنت جــائـعـا فــتـعـال كـل مـؤقـتـا

قطعة ج (تخرج).
عزيز: (يتبعها إلى خارج احلجرة).

نعم) لكن.. قل لى كيف يختار الرئيس مشوها أعرج.. إيفا: (لعبد ا
نعم: أتقصدين رئيس اجلمعية األجنبية. عبد ا

إيفا: نعم..
نعم: ألنه بـرغم عيـوبه هذه قـوى شديـد البـطش جبـار وهو فطن.. عـبد ا
ولـو أن رئيـسـا سواه مـهمـا كـان سلـيم الـبنـية حـسن الـهيـئة كـامل الـفهم حل
مــحـلـه لـكــان من حــسن حــظــنــا.. وإنى ألصــارحك بــالـواقـع إن جـمــعــيــتــنـا
ــا كـان الــرجل من عـنــدمــا سـمــعت عن رئــاســته هــذه انـزعــجت قــلــيالً.. و
بتـكرين فى أسـاليب التـجسس وله أعـوان من نساء كـثيـرات متجـسسات ا

ماهرات فقد اتخذنا كل ما يلزم لدرء اخلطر عن دارنا..
إيفا: ولم ال تختارون مكان اجتماعكم قصيا?

نعم: وما عيب دارنا احلالية (يجلس) أظنك شاهدتها? عبد ا
ا يستركم. إيفا: نعم.. وأرى أن قربها من البيوت ليس 

ـنـازل الــتى حـولـهـا وتـقع وسط أرض فـضـاء ـنعم: إنـهـا تـبـعـد عن ا عـبـد ا
واسعة..

إيفا: إنى أعرف ذلك.. لكنها على أى حال تعتبر وسط العاصمة.
نعم: أو تظـن أنـه أأمن لنـا أن نخـتار مـحلـنا فى بـقعـة نائـية خارج عـبد ا
الـقـاهرة.. ال.. ال.. إن هـذا يـكون مـدعـاة لالفـتضـاح الـسريع.. ولـقـد سبق

قترح. أن درست اجلمعية نفس ا

> مسرحية "رحلة ورد" للمخرج ناصر عبد التواب وإنتاج قصر ثقافة العمال بشبرا اخليمة تشارك حالياً فى فعاليات مهرجان سينما األطفال.
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ـسرح وتعـريفه باحتـرام العقدة واحلل > اسـتبعـاد تدخل مباغـتات احلياة من ا
يـعنى هـذا فكـرة ليست مـحدودة فـقط (على النـسق األكثـر تقلـيديـة) بل أيضا

سرحى. اخلاطئة عن العرض ا

سرحي جريدة كل ا

9 من مارس2009  العدد 87
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سرح وفنون االستعراض ب «األلعاب» > يضع روجر كاليوس (1958) ا
ـكن مـعرفة ـفهـومهـا كنـشاط يـحمل احـتمـاالت كثـيرة «وهـو ما ال 
طـريقة تطورها وال التكـهن بنتائجها وتظل حتـت سيطرة االحتمالية

بادأة». بادأة وتمنحها هامشا واضحا وحتتاج إلى ا فى ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

9 من   مارس2009 العدد 87

سرح. ها ضمن خطة عروض نوادى ا اريونيت" للمؤلف حازم مصطفى لتقد > اخملرج منير يوسف يجرى حاليا بروفات مسرحية "ثورة ا
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النفاريت عرض يناقش عالم اجلن فى صورة هزلية
 أداء تمثيلى
يعتمد

 على اإليقاع
وحى السريع ا
ويبرز طاقات

مثل ا

فريق التمثيل بأكمله من موظفى شركة بترول!!

هــو األداء الـتــمــثـيــلى فــقــد أدى مـجــمــوعـة
ـمثل أدوارهم بـحب شديد وثقـة كاملة ا
ويــــبــــدو أنــــهم قــــد اجـــتــــهــــدوا تــــمـــامًــــا فى
الـبـروفـات األمـر الـذى انـعـكس بـاإليـجاب
ـسرحى لقد كان كل واحد على العرض ا
مـــنـــهم بـــطالً فى االهـــتــمـــام بـــالــتـــفـــاصــيل
الصغيرة واللعب بثقة وحب شديدين كما
ـــــســـــرحـى اخلالق بـــــدا حــــــبـــــهم لــــــلـــــعـب ا
ــشـــاهــد بـــإيــقــاع واالجــتــهـــاد فى تــقـــد ا
ـمـثـل سـريع ومـوح وبـرز مـن مـجـمـوعـة ا

كل مـن وائل فــــــرج ومـــــحـــــمـــــد زكـى ومـــــنى
حـــلـــمى ودالـــيــــا الـــعـــشـــرى وأشـــرف عـــبـــد
ـقــصـود ومـحـمـد مـصــطـفى وخـالـد فـؤاد ا
وصــــالح مــــحــــمـــود وعــــبــــد الــــله الــــوردانى
ومــحـــمـــد حــرب وأحـــمــد رفـــعت وحـــمــدى
عـباس ومنـيرة محـمد ومنى صالح ورشاد
الـقــبـارى وجنـوى حــمـدى ووائل مــصـطـفى
وحسـنى الـونش ومـحـمود عـايش ومـسـعود

. صديق والتوءم جمال والهامى حس
وبـعـد لـقــد قـلل اخملـرج كــثـيـرًا من تــفـعـيل
ــسـرحى دور الــتــكــنـولــوجــيـا فـى الـعــرض ا
قـدمة الـذى صنع بـشكل بديع برغم تـتر ا
وهى ميـزة لم يـحاول حـسـام الدين صالح
اسـتثمـارها فى العرض ولـكنه وقف فقط
عــنــد احلــلـــول شــبه الــتــقــلـــيــديــة كــمــا أنه
اعــتـــمــد كــثــيــرًا عــلـى أفــكــاره الــكــومــيــديــة
ـــســـرحى ولـم تـــتـــمـــاس ــــوازيـــة لـــلـــنـص ا ا
ــكــتـــوب إال فى بــعض أفــكـــاره مع الــنـص ا
ــشـــاهــد الـــقــلـــيــلـــة نــذكـــر مــنـــهــا مـــشــهــد ا
الساحـرة األسوانيـة التى انتـدبتهـا الزوجة
خـصيصًا لكى تـسيطر عـلى زوجها الشيخ
ــشــهــد أحـد أهم مــخـاوى لــقــد بــدا هـذا ا
ــسـرحى وأكــثـرهـا ــشـاهـد فـى الـعـرض ا ا

شاهدين! تأثيرًا على ا

أمــا حـســام الــديـن صالح مــخــرج الــعـرض
فــيــبــدو أنه قـد بــذل مــجــهـودا جــبــارًا لـكى
وضـوع فى صـورة الئقـة وال تـخرج يـقـدم ا
ـــعــــهـــودة فى إخــــضـــاع كل عن طــــريـــقـــتـه ا
نـطق الكوميديا ـسرحيات التى يـقدمها  ا
االستـعراضيـة كما أنـه قد درب مجـموعة
ـمـثـلـ بطـريـقـة جـيـدة جعـلـتـهم يـقـدمون ا
ــســـرحـــيــة دون أن تـــلــحـظ ولــو لـــلــحـــظــة ا
واحــــــدة أن أيـــــاً مـــــنــــــهم نــــــسى احلـــــوار أو
احلركـة أو األغنـية.. إلخ والالفت لـلنـظر
أن اخملـــــرج أهـــــمل إلـى حـــــد مـــــا احلـــــدث
الـــدرامى وفــعل مـن األحــداث الــهـــامــشــيــة
تعة لدى وذلك خلشيته من عدم حتقيق ا
ـســتـهـدف ـشــاهـد ا مـتــلـقـيه فــهـو يــعـرف ا
وراهن عــلـى تــقــد وجــبــة درامــيــة جتــمع
ب التيمـة واالستعراض والغناء وال مانع
ـوازية لـلحدث ـشاهد ا من تقـد بعض ا
والتى ال تمت للـحدث الرئيسى بأى صلة
ــــا هــــدفـــهــــا األســــاسى تــــقـــد بــــعض وإ
وجـهـات الـنـظر الـسـريـعة فـيـمـا يـحدث من
سرحى وضوع العرض ا قضايا معاصرة 
كأن يعـلق على اهـتمام الـناس الزائـد بكرة
الــقــدم أو يـقــدم وصــلــة درامــيــة لــدغــدغـة
ألهـــا مـــشـــاعـــر الـــنــــاس وال يـــنـــسى أن 

ببعض اللمحات السياسية الصارخة.
وكــذا كــان الــقــصــد األســاسى الــذى راهن
عــلــيه مــهـنــدس الــديـكــور مــحـمــد جــابـر ال
يخرج كثـيرًا عن موضوع عالم اجلن حيث
صــنع الـــبـــانــورامـــا اخلـــلــفـــيـــة عــلـى هــيـــئــة
جمجمة مضـيئة حتوطها بعض الشرائط
وعــــــلـى جـــــــانب آخـــــــر ركـــــــز عــــــلـى بـــــــعض
ـــــوحــــيــــة (عـــــربــــة الــــفــــول) ــــوتـــــيــــفــــات ا ا
ـمـثلـ تـاركًا ـسـتـويات اخملـتـلـفة لـوضع ا ا
كـثف للمـشاهد األهميـة األولى للتـواجد ا

االستعراضية والغناء.
ولم يـهــتم مـهــنـدس الـديــكـور كـثــيـرًا بـإبـراز
أهــمــيــة الــرسـوم والــكــفــوف الــتى وضــعــهـا
كـعـالمـات تـشــيـر لـلــحـدث والـشــخـصـيـات
دون أن يـــغــوص فـى أهــمـــيــتـــهــا بـــالــنـــســبــة
لـلمـتـعـاملـ مع هـذا العـالم اخملـيف ولـكنه
فـــــقط وقـف عـــــنـــــد حـــــدود وجـــــودهـــــا فى

سرحى العام?! شهد ا ا
ـسـرحى ـلـمح الـبـارز فى الـعـرض ا وكـان ا

ـشاهـدين حلد تـصديق ما الضـغط على ا
يـحدث أمـامـهم وتـعـطـيـهم الطـمـأنـيـنـة بأن
ما يحـدث أمامـهم ليس إال لعـبة مسـرحية
شـيقـة الـهـدف منـهـا تـثـقيـفى وتـعـلـيمى فى

ذات اللحظة.
حــتـى إن الــعــقــدة الــرئـــيــســيــة فى احلــدث
والـتى تخص غـلبـة العـلم أو غلـبة الـشعوذة
والـسحر  طـرحهـا بطـريقة سـهلـة فبدت
احلــــلـــول مـــرضـــيـــة لـــلـــمــــشـــاهـــدين فـــقـــد
انـــتـــصـــرت طـــريـــقـــة (حـــسـن) ابن الـــشـــيخ
مخاوى فى بث الطـمأنينة والهدوء وإعادة
األمـور إلى وضعـها الـطـبيـعى مع التـخلص
الــتــلــقـائى مـن الـفــســدة واجملـرمــ فــحـتى
ــوت كــان أبـــوه الــذى كـــان مــشــرفًـــا عــلـى ا
البــد وأن يـنــتــهى نــهـايــة وحــشـيــة ألنه آمن
بــطــرق الـســحــرة وعـمـل بـعــمــلـهم حــتى إنه
استخدم قسـماً (ناصور) وهو قسم يجلب
لــصــاحــبه الــوبــال حـــتى بــعــد حل الــعــقــدة

رجو حلها. ا

حلــــــد أكل حلــــــوم احلــــــمــــــيــــــر أو أكـل حلم
بــعــضـهم الــبــعض ونــعـرف فى الــوقت ذاته
أنه مـــتــزوج من (زوجـــة ع الــريــحـــة) والــتى
حتــاول قــدر اســتـطــاعــتــهــا الـهــيــمــنــة عـلى
زوجــهـــا ألنه يــطـــمع فى امـــرأة أخــرى أمــا
ابــنه (حـسـن) فـهــو رجل مـتــعـلم يــحـاول أن
يـنجـو بـنفـسه من هـذا العـالم الـفـاسد كـما
أنه يـحـاول أن يــسـاعـد أهل مـديــنـته بـقـدر
اإلمكـان على طريـقته الـتى تفـضل احللول

العلمية.
وينوع الكـاتب فى عرض طرق السحر ب
قـــراءة الـــفـــنــجـــان والـــلــعـب بــالـــكـــوتــشـــيـــنــة
ـغـنـاطــيـسى واسـتـخـدم الـسـحـر والـتـنـو ا
ــوضـوع تــشـويــقًـا األســود كـمــا أنه يـزيــد ا
بـــبـث بـــعض احلــــكـــايـــات والـــشــــخـــصـــيـــات
ــــشــــاهـــدين الــــطـــريــــفــــة الـــتى تــــروح عن ا
وتـعـطـيـهم الـفـرصـة بـعض الـوقت اللـتـقاط
األنــفــاس حــتى يــســتــقــبــلــوا دفــعــة جــديـدة
بـروح هادئة وهى طـريقة جـيدة ال حتاول

تعد ظاهرة إنـتاج بعض الشركات لعروض
مـسـرحـيـة لـلـتـرفـيه عن مـوظـفـيـهـا ورعـايـة
مواهبهم ظاهـرة صحية للغاية إذ إن تلك
سرحـية تلعب دورًا رئـيسيًا فى الـعروض ا
وظـفـ دائـما الـصـحـة الـنفـسـيـة وجتعـل ا
مـقبـل عـلى أعمـالهم وكـلهم جـد ونشاط
إلى جـانب أنهـا فى الوقت ذاته تـقرب ب
أفــكـارهم وشــخـصــيـاتــهم بــقـدر كــاف لـكى
يــتـــعــارفــوا أكــثــر وتــزيــد الـــثــقــة والــتــفــاهم

بينهم.
وكــانت إحــدى شــركــات الــبــتــرول  أنـتــجت
ؤلـفـها الـسيـد محـمد مـسرحـية الـنفـاريت 
عــــلـى ومن إخــــراج حـــــســــام الـــــدين صالح
وقــام بـــتــصــمـــيم الـــديــكــور مـــحــمـــد جــابــر
ــوسـيــقى ــنــعم وا البس حملــمــد عــبــد ا وا
ألمـــجــد مــاهــر أشــعــار وائل فــرج أحــمــد
شـــافــعى حــسن خــاطــر واالســتــعــراضــات
لـشـريف راضى واجلـدير بـالـذكـر أن فريق
الـعـمل بــأكـمـله من مـوظـفى الـشـركـة فـيـمـا

ؤلف واخملرج ومهندس الديكور. عدا ا
ـــــســـــرحــــــيـــــة ظــــــاهـــــرة اجلن وتــــــتـــــنــــــاول ا
والـعفـاريت بتـحلـيل عمـيق يغـوص فى قلب
ــوضــوع ويــســتــخــرج الــطــرق واألســالــيب ا
الـــتى يـــتـــبـــعـــهـــا بـــعض الـــشـــخـــصـــيـــات فى
ـــؤلف عالقـــتــــهم بــــعــــالم اجلن كــــمــــا أن ا
ـتـعـامـلـ وعـلى مـا يـبــدو قـد تـتـبع بـعـض ا
مع اجلن واســتـلــهم مـنــهم األسـمــاء وطـرق
الــتــحــضـيــر والــعالمــات الـبــارزة واألســمـاء
الـغـريبـة والتـأثـير والـهـيمـنة الـهالمـية كـما
أنه عـلـى جـانب آخـر كـان واعـيـا بـالـقـضـية
الـتى يـقـدمـهـا بـالـقـدر الـذى جـعـله يـضـعـها
فى إطـــارهــا الــصـــحــيـح فــقـــد تــوصل فى
نهاية احلدث الدرامى إلى أن هؤالء مهما
فـعــلـوا فـلن يــكـون لـهم أثـر حــقـيـقى إال فى
ــــتــــشـــبــــثــــ دائــــمًـــا نــــفــــوس الــــضـــعــــفــــاء ا
بـاخلرافـات وأثرهـا فى الـنفس اإلنـسانـية
تـمسك بالعقائد ومن ثم فإن الواع وا
الـسـمـاويـة سيـكـون لـهم الـغلـبـة عـلى هؤالء
الـسـحـرة والـكفـرة الـذين دائـمـا ما يـتـبـعون

طرقًا خبيثة ملؤها الشر والشعوذة.
مع بـــدايــة احلـــدث نــعـــرف أن أحــد أتـــبــاع
طـرق الـشـعوذة والـسـحـر (الـشـيخ مـخاوى)
يـــنــوى أن يـــجـــتــمـع بــأعـــوانه كـى يــبـث لــهم
طـريقته فى الهـيمنة عـلى أبناء عصره من
أبـناء الـوطن الذيـن أضنـاهم الفـقر والـعوز

إيـفـا: وعـلـيه فـأنــتم مـطـمــئـنـون تـمـامــا ولـسـتم تـخــشـون وصـول أحـد من
الغرباء إليكم.

نعم: أجل.. عـلى أن النشاط الهـائل الذى أبدته اجلمعـية األجنبية عـبد ا
جــعــلــنــا نــعــمــد إلى بــعض االحــتــيــاطــات.. فــأصــبــحــنــا نــخــتــار مــنــا عــنـد
اجـتـماعـنـا حارسـا إذا أبـصر أحـداً يـروم الدخـول إلى مـكانـنـا فإنه يـنـهال

عليه ضربا..
إيـفـا: (مقـاطـعة) وهل يـجـوز أن يـكـون الـشـخص بـريـئـا وعن سالمـة نـيـة

قصد مكانكم خطأ?
ــنـعم: لـقـد أعـددنـا عـدتـنـا لـكـل االحـتـمـاالت فـلـيس يـؤذى من يـقـرع عـبـد ا
عـلى الـبـاب اخلارجـى بل مثل هـذ يـتـرك حتـى تكل يـده عن الـطـرق.. أما
الـذى يفتح الباب ويـدخل فإن لم يكن من األعضـاء فهو ال شك جاسوس
وعـلــيه إذا لم يـقل كـلـمـة الــسـر الـتى يـعـرفـهـا جــيـدا جـمـيع األعـضـاء وجب

عقابه...
رور هذه? إيفا: (تقاطعه) أيتحتم على العضو أيضا ذكر كلمة ا

ــر عـلى أنــا األعـضــاء ويـجب أن ـنـعم: نــعم.. الـيــوم مـثال ســوف  عـبـد ا
رور السرية. أسمع منهم جميعا كلمة ا

إيفا: وهل أنت احلارس باستمرار?
ـــا عــلـى الـــيــوم فـــقـط أن أقــوم ـنــعم: ال.. لــيـس عـــلى الـــدوام.. إ عــبــد ا
رور ـثل كلـمة ا باحلـراسة.. وغـدا يتـسلـمها سـواى.. إذ لكل مـنا يـوم.. وبا

تختلف يوميا..
إيـفا: إنى أتـسـاءل عـمـا عـسـاه أن يـقع فـيـمـا لـو دخل عـضـو دون أن يـقـول

شيئاً?
نعم: تعرض حياته للخطر. عبد ا

إيفا: تعرض حياته للخطر?!
نعم: نعم.. عبد ا

إيفا: كيف? ولكنه عضو.. فكيف?
كان الذى.. نعم: (مقاطعا) ولو.. فا عبد ا

ــوقـد.. (تـنـظـر إلى جـلـيـلـة: (تـدخل وهى جتـفف يـدهـا) الــطـعــام عـلى ا
نعم? اللفافة التى كان قد دخل بها عزيز) أهى لفافتك يا عبد ا

نعم: (يلتفت إلى اللفافة ويلتقطها) كدت أنسى (يفتحها).. إنه عبد ا
عَلَمَنا لقد تمزق وأرجوك يا أمى أن تخيطيه.

جليلة: على عجل?
ـنعم: ال .. عـلى مـهل.. فـعـندنـا اثـنـان سـواه باجلـمـعـية.. ( يـنشر عـبدا
العلـم ويشير إلى مكان التـمزيق أما العلم فأحمـر اللون كبير احلجم..

كتب حائالً دون رؤيته بالتفصيل). ويقف ا
إيـفـا: الــعـلم شــكـلـه عـادى.. فــأكـثــر أعالم الـيــوم تـشــبـهـه.. لم لم تـتــخـذوا

ألنفسكم رمزا خاصاً?
ــنـعم: «يــبـتـسم» إن من يـــســمع حــديــثك يـــرتــاب فــيك.. إنــنــا يــا عـبــد ا
عزيـزتى قصدنـا أن يكون  عـاديا.. فعـابر السـبيل أو رجل الضـبط عندما
ر عـلى األعالم الكـثيرة يرى عـلمـنا العـادى هذا سـيمر عـليه حـتما كـما 
سواه مـر الكرام.. أمـا إن لفتت نـظره عالمـة غريبـة أو شعار غـير مألوف

فقد يكون هذا سببا للشك والتحرى.
قعد اجملاور). ( فى رفق تضع جليلة العلم فوق ا

ـنعم: أنـا الـذى مــزقـته .. فـقـد شـرعت أســحب احلـبل وأخـذ الـعـلم عـبـدا
ـــســمــار .. فـــلم أعــالج األمــر بــالـــتــالى يــرتـــفع.. إلى  أن اشــتـــبك طــرفه 
ـا ســحـبت احلــبل بـعــنف فــصـعـد الــعـلـم مـرة واحـدة بـالـرويــة والـتــؤدة.. إ

زقا.. وقد المنى الرئيس ألنى لم أستحضر السلم.
إيفا: السلم?? وهل يعلو العلم كثيرا?

نعم: نعم فللعلم عمـود طويل يخرج من فجوة تتوسط سقف حجرة عبدا
اجـتــمـاعــنــا.. فـإن أردنــا رفع الـعــلم ســحـبــنـا حــبل هــذا الـعــمـود الــطـويل..

وعندئذ يظهر العلم وسط الدار من اخلارج.
إيـفا: لـكن  عالم تـهـتمـون به إلـى هذا احلـد.. فـتـخـتـاروا عـمـوداً وما إلى

ذلك?
ـنعم: ألن له أهـيـمـة خـاصـة.. فـقـد نـتفـق فى بعـض األحيـان مع من عـبدا
هم بــاخلـارج مـنــا عـلـى أداء مـهــام يـكـون لــرؤيـة الــعـلـم فـيـهــا شـأن ومــعـنى
ـعتـاد أنـنـا عـنـدمـا نـعـقـد جـلـسـتـنـا نـنـزل العـلم حـسب االتـفـاق .. كـذلك فـا
ـتأخـر حـ يـرى من اخلـارج أن العـلم غـيـر مـوجود يـعـرف أنـنا فالـعـضـو ا

قد بدأنا اجللسة فيستصوب عدم الدخول فى هذه الساعة.
إيـفـا: إنــكم تــنــزلــون الــعــلم وقت الــعــمل .. وتــرفــعــونه عــنــدمــا ال تــكــونـون

? مجتمع
ـتبـع العـالم.. ـشـاهـد وهـو ا ـنعم: لـقد مـلـنـا إلى اخـتـيـار هـذا ألنه ا عـبدا
إلــيك مـصـالح احلــكـومـة فى أيـام الــعـمل .. إنك ال جتــدين عـلـيـهــا عـلـمـا 

لكنها فى العطلة واألعياد تخفق فوقها األعالم.
ـناسـبة ذكـر احلكـومـة .. فقـد .. فقـد ال أذهب إلى الـديوان ابـتداء من و

قبل. األسبوع .. ا
إيفا: «تعقد الدهشة لسانها».

اذا ?? جليلة: «جزعة» 
ـوظـفـون جـميـعـهم عـلى اإلضـراب إلى أن تـقف أعـمال ـنعم: اتـفق ا عـبدا

العسف وجتاب مطالب البالد.
جلـيلـة: «يزول جـزعهـا ويبـدو الرضى واالرتـياح عـلى محـياها» يـالكم من

رجال.
نعم: لكن.. عبدا

جليلة: ماذا?!
ال يا أمى.. ال .. ا نعم : ا عبدا

جليلة: ماذا تعنى ??!
ـنـعم: أنت تــعـرفــ .. لـيس لــنـا دخل ســوى هـذه الــعـشــرين جـنــيـهـا عـبـدا

الشهرية .. فماذا يكون مصيرنا عندما تنقطع عنا..?
ا سيـكون يا ولدى.. إن الغـد يدبر أمره الله .. جـليلة : ال تـشغل ذهنك 

والله ال يضيع أجر من أحسن عمالً.
نعم : «يطرق مفكراًَ». عبدا

ـنــعم .. يــا ولــدى احلـبــيب .. عــزيـز مــدرســته مـغــلــقـة فال جـلـيـلـة: عـبــدا
نـزل صاحبه وطنى  وبديهى أنه سوف يقدر حالتنا أقساط مطلوبة.. وا

البس فهى كماليات ال داعى لها. ولن يطالبنا باإليجار.. أما عن ا

نعم: واألكل. عبدا
جليلة: هـذا آخر شىء نفكر فيه  فـلم نعد نسمع بـعد أن عائلة ماتت من

اجلوع.. نقترض من الصحاب.
نعم: «يقاطعها فى حدة» نقترض?! عبدا

أكــثـر األصــدقــاء مــوظـفــون مــثـلـى وحـالــهم لن يــكــون بــأفـضل مـن حـالى..
كـذلك فأنت تـعـرفـ كم تشق عـلى االسـتـدانة فـرضـنـا جدالً أن تـسـاهلت
يومـا وطـلـبت شيـئـاً فـقد يـكـون هـناك مـعـنى ألن أقـترض عـلى أمل تـسـديد
ــرتب مــقــطــوع فــاالســتــدانــة ــرتـب..أمــا والــدخل مــعــدوم  وا ــبــلغ من ا ا
مـعــنـاهـا الـشــحـاذة.. الـشـحـاذة.. ال أكــثـر وال أقل.. يـسـتــحـيل عـلى أن أمـد

كن. يدى.. ال 
جـلـيـلـة: إذن بــوسـعــنـا االسـتــغـنــاء عن بـعض األثــاثـات الــتى نـحن فـى غـيـر

حاجة إليها.
نعم: نبيعها? عبدا

جـلـيـلـة: وهل يــعـيــبك أن تــتـصــرف فى أثـاثك لــتـحــيــا أنت يـا من ضــحـيت
بوظفيتك لتحيا مصر?

( تنقضى فترة سكون وتفكير)
نعم: لكنها متاعب.. إنها أشياء لم تتعوديها يا أماه. عبدا

جـلـيـلة: أجل يـا ولـدى .. إنى لم أتــعـود هـذا قط .. فـإنه لـكــثـيـر .. وكـثـيـر
جــداً.. إنه الــفـــخــار أعــظم الــفـــخــار والــشــرف كل الـــشــرف أن أصــبح أمــاً

جملاهد.
ـنعم: «يتـقـدم ليـحـوط أمه بذراعه ويالمـس بخـده خدهـا.. ويـلبث عـبـدا
حـيـنا مـتـأثرا مـنـتشـيـا ويتـهـدج صوته تـهـدجا» بل أنـا الـذى أفـخر بـك يا

أماه..
(يسمع صوت وقوع نحاس صادر من داخل البيت).

جـليـلة: إنه عـزيز .. «تـقوم  وتـأخـذ فى طى الـعلم» لـقـد تركـته وقـلت له
أول مـا يـســخن الــطـعـام نــادنى.. لــكن .. الـشــيـطــان ال يـسـتــدعـيــنى.. هـذه
عادته.. يـكسر األوانى و«يدلق» الطـعام .. «تسـير ومـعها الـعلم مـطويا ..

نعم .. قم لتأكل. ثم ال تلبث أن تقف عند باب احلجرة» وأنت يا عبدا
نعم: متأسف.. ليست لدى أية قابلية اآلن. عبدا

جـلـيـلـة: تــعـال .. تــعـال واجـلـس فـقط أمــام الـطـعــام وشـهــيـتك تــواتـيك فى
احلال..

ـنعم: «يـقاطـعها» أرجوك.. بـشـرفى لـيس لـدى أدنى ميل لـلـطـعام.. عـبدا
بعد قليل قد آتى.
جليلة: ( تخرج)

نعم: «ينظر مليا إليفا» وحضرتك أظنك مستريحة? عبدا
إيفا: ال .. أبداً.

نعم: «على الفور» كيف?! عبدا
ـنـزليـة فـإن الشـهر الـذى أمـضيـته هـنا شـعرت إيـفا: لست أعـنى الـراحة ا
فيه تمـاما كـأنى فى منـزلى بل إن عطف والـدتك جلـيلـة ها يـفوق عطف

أمى فقط ينقصنى شىء واحد هام جداً.
نعم: وما هو?! عبدا

إيفا : خروجى معكم.. ومشاركتكم فى فعالكم .
نعم: فى هذه األخطار?! عبدا

إيفا: نعم.
نعم: «يهز رأسه بالنفى مبتسما مستغربا». عبدا

إيفا: ماذا تقصد? إنى فى سن أخيك عزيز.. وعزيز وأمثاله..
نعم: «يـقاطعها» إنـهم رجال.. إن الرجـال وحدهم هم الـذين خبروا عـبدا
الـنـضـال والـصـعـاب وشـقـوا.. أما مـثـيالتـك من اجلـنس الـلـطيـف الـضعـيف

سرح احلديث. > اخملرج حسام عطا يقوم حالياً باإلعداد لبدء بروفات مسرحية باب التوفيق للكاتب محمد سلماوى وإنتاج ا
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مكن التفـرقة تقريبـا ب الفنـون اخلاصة (التشـكيلية) كـالعمارة التى > مـن ا
يــكـون االتــصـال فـى أعـمــالـهــا مـطـلــوبـا مـع فـضــاء كـاف والــفـنــون الـزمــنـيـة

وسيقى التى يكون االتصال فيها مطلوبا وكافيا فى الوقت ذاته. كا

سرحي جريدة كل ا
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فليس لهن أن يقاسمننا متاعبنا.
إيـفا: «حتـتد» الـوطن كـمـا أجنب الـبـنـ فـقـد أجنب الـبـنـات.. وعـلى كل
مـولــود أن يـســاهم فى الـذود عن حــيـاض أمه الــعـزيــزة مـصــر ولـيس هـذا
ـا هـو واجب وإنى ألشـعـر بـاخلـجل والـتـقـصـيـر كـلـمـا ألفـيت مـجـرد حق إ
.. من بــعـيــد.. من بـعــيـد جـداً «تــضـحك ــيـدان وأســمع األنـ نــفـسى أرى ا
ضحكة هازئة صـفراء» متفرجة.. متفرجة ليس إال «تضغط على شفتيها
بأسـنانها حتى لتكاد تدميهما» أليست لى يدان.. كما لك أليست لى روح
ـاذا أستـبعد ..  متـعطـشة .. كـروحك .. فماذا يـنقـصنى? ومـاذا يعيـبنى? و

اذا?
نعم: «فى صوت خفيض» ألنك فتاة. عبدا

إيفا: وما العيب فى ذلك?
نعم: ليس من عيب لكنها التقاليد. عبدا

زعومة التى خلقت هذه التقاليد البالية? إيفا: إنى أسألك عن األسباب ا
أقـنعـنى باحلـجـة والبـرهان.. وال تـقل هذا عـرف مـوروث .. فكم من أفـكار

ومباد جديدة حلت محل عادات سقيمة أضحت ال تتفق وروح العصر.
ن يعترفون بصواب رأيك. نعم: «يطرق هنيهة» إنى فى الواقع  عبدا

إيفا: احلمد الله.
ــنـعم: غــيــر أنى «يــخـفـت صـوته» ال أوافق الـــبــتــة عـــلى تــعـــريــضك عــبـدا

للخطر.
إيفا: أولست مثل بقية جنسى?

. نعم: «فى همس وتأثر» إيفا.. إيفا.. إنك ال تعرف عبدا
(يولى ظهـره لهـا ويتجـه إلى النافـذة حيث يـسبح مفـكراً مـهمومـاً كئـيباً
وتلـقى إيفا بـبصـرها عـليه وتـلبث هـكذا حـينا ثـم تمضى إلـيه فى هدوء

وتقف خلفه ساكنة).
نعم: هل أنت تبادليننى إحساسى يا إيفا? عبدا

( تـخـفض إيفـا بصـرها.. وتـترقـرق دمعـتان فى عـينـيهـا.. وتقـول فى تؤدة
ونبراتها متهدجة).

إيـفا: نعم .. لـكننـى كنت قـد عولت عـلى عدم التـصريح بـه لك مهـما كانت
الظروف.

سك بيدها» ولم يا إيفا? نعم: «يقترب منها و عبدا
إيفا: «بعد سكون قصير» ألن مثل هذه العالقة لن تكون لها نتيجة.

اذا? نعم :  عبدا
إيفا: «تهم باإلجابة غير أنها تصمت» .
نعم: «يصيح» أالختالف الدين? عبدا

إيفا: «تومئ باإليجاب».
سـلم فـى شىء .. وهـاهـما ـنعم: إن مـصـر لم تـفـرق بـ الـقبـطـى وا عـبدا
معـا جنبـا إلى جنب يتقـدمان ويرويان أرض الـوطن بدمائـهما.. أليـسا هما

جد متحدين يا إيفا?
ـاننـا  وفى العمل نعم: «صـائحا» فـهل تتحـد فى الثـورة نفـوسنا وإ عـبدا

ألسنتنا وأيادينا وال تتحد قلوبنا?
«ويـدنـو مـنـهـا أكـثـر.. ويـتـصــادف أن يـدخل فى هـذه الـلـحـظـة عـزيـز ومن
ـتنـاهى على وجـه عزيز ويـقطب خـلفـه جليـلة ويـظهـر الكـمد والـغيظ ا

جبينه وترجتف أطرافه.. ويقول».
.. واترك هذه األمور القذرة .. وهيا بنا.. عزيز: يا أخى كن رجالً

نعم: «ينتصب غاضبا ويتقدم صائحاً قليل األدب». عبدا
( ينـفعل عزيـز انفـعاالً شـديداً .. فتـقف األم بيـنه وب شـقيـقه... وتهد
من ثـائـرتهـمـا وهى واجـفة وبـعـد قـليل يـلـتـفت الصـغـيـر إلى األم الرؤوم

نعم فى رفق فينصاع..). ويطيع وتسحب إيفا ذراع عبدا
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فـى األمــر الـــثــانـى فــطـــبـــيــعـى فى عــروض
لطفى أن جتده كما جاء فى بامفليت هذا
ـعــد!! ومـصـمم الــعـرض أنه هــو اخملـرج وا
وسـيـقى ; ولكن السـيـنوجـرافـيا  وواضـع ا
أن جتـد أيـضا أن هـنـاك مـصـممـا ومـنـفذا
لـــلــديـــكــور هـــو شــاكـــر إبــراهـــيم !! إذن مــا
الـذى صــنــعه لــطـفـى? هل اسـتــخــدام هـذه
ــصـــنــوعـــة من قـــبل مــهـــنــدس الــتـــوابـــيت ا
الـديـكـور وحتـريـكـهـا لـكى تـوحى بـأكـثر من
مـكـان وداللــة وأيـضـا ألكـثــر من اسـتـخـدام
هـو هـذه الـسـيـنـوجرافـيـا وتـصـمـيـمـهـا? ولو
كــــان األمــــر كـــــذلك أين اخملــــرج إذن? وإذا
كن كان هـذا التـحريك وبـعث أكبـر قدر 
مـن الــــصـــــور من خـالل وحــــدات قـــــلــــيـــــلــــة
مـتــعــددة األغـراض هى اإلخــراج بـاالتــفـاق
ـــــســــبـق مع مــــهـــــنــــدس الـــــديــــكـــــور فــــأين ا
الـسينوجرافـيا وتصميـمها? هل كانت هذه
الـسـيـنـوجـرافـيـا مـتـمـثـلـة فى هـذه اإلضـاءة
التى أوجـعت عيـوننـا بأحـيان كـثيـرة نتـيجة
سـلطة على اجلمهور بشكل لهذه األنوار ا
شـــــبه دائـم ولم يـــــقـــــبـل مـــــنـــــهـــــا أن تـــــقـــــوم
بـــوظـــيـــفـــتـــهـــا الـــداللـــيـــة  وكـــفى!? أم هـــذه
ا لـضعف اإلضاءة الـتى خرجت هـزيلـة ر

سرحى الشاب الذى  محمد لطـفى هذا ا
قــــدم نــــفـــــسه بــــشـــــكل جــــيـــــد خــــاصــــة فى
ـــنـــقـــضـــيـــ ــــســـرح ا مـــهـــرجـــانى نـــوادى ا
بــــعــــرضـــ جــــيــــدين هــــمــــا مـــلــــوك الــــشـــر
واحلـوائـط; أثـبت من خـالل هـذا الــتـقـد
أنـه فى اجملــــمـل صــــانع عــــرض مــــســــرحى
جــيــد  ومع أنــنــا كــنـا ومــازلــنــا نــنــادى بـأن
ـــســـرح هــو إبـــداع جـــمـــاعى فـى األســاس ا
ـــكن أن يـــكـــون هـــنـــاك من يـــقـــوم وأنـه ال 
ــــؤلف واخملــــرج والــــســـيــــنــــوجـــراف بــــدور ا
ـوسـيـقـى لـعـرض واحـد ; وصـانع وواضـع ا
وبـــــأنه مـن األجـــــدى واألفـــــضل أن يـــــكـــــون
هناك جماعـية فى العمل هذا بالطبع مع
ــــــســـــرح عـــــدم إغــــــفــــــال دور اخملـــــرج فـى ا
احلـــديـث? إال أنه لـــكل قـــاعـــدة شـــواذهـــا ;
واســـتــــحق مـــحــــمـــد لـــطـــفـى أن يـــكـــون هـــو
اسـتـثــنـاء هـذه الـقـاعـدة  فــهـو تـقـريـبـا كـان
يـــقـــوم بــكـل األعــمـــال اإلبـــداعــيـــة فى تـــلك
الــعـــروض; وفى فــعــالــيـــات أســبــوع شــبــاب
اجلــامــعـات األخــيـر والــذى عــقـد بــجـامــعـة
ـــنــــصـــورة كــــان هـــنــــاك عـــرض جلــــامـــعـــة ا
الــــزقـــازيـق من إخــــراج مــــحــــمـــد لــــطــــفى ;
ـرء فـقــررت مــشــاهـدته أمـال بـأن يــخــرج ا
بـعــرض جـيــد  ولـكن بــعـد انــتـهــاء الـعـرض
ــأمـول كــانت هــنـاك وخـروجـه عـلى غــيــر ا
تـــــســـــاؤالت كـــــثــــيـــــرة حـــــول مــــا  ; ولـــــكن
اإلجــــابــــات تــــأتـى ســــريــــعــــا ; وتــــعــــرف من
خاللــهــا أنـه يــجب عــلــيــنــا احملـافــظــة عــلى
مـحـمـد لــطـفى أوال من خالل تـأكــيـد ثـقـته
ــحــاولــة بــنــفــسه كـــصــانع عــرض وثــانـــيــا 
ـها من تـقـلـيم أظـافـر األنـا الـتى بـدأت مـعـا
خالل هـذا الـعـمل فـالـسـبب الـرئـيـسى فى
خروج الـعـرض عن دائرة اجلـودة يـعود فى
األســــاس إلى أن لــــطـــفى كــــانت لـه أفـــكـــار
وقـضــايـا آنـيــة تـنـصب عـلـى مـا يـحـدث فى
الـعالم الـعـربى والـعالم الـكـبـير من مـظـاهر
للظلم مـن خالل احلرب األخيرة على غزة
واحلـرب فى الـعـراق والـسـجـون; سـواء فى
أبى غـريب أو جـوانـتـانـامـو  وتـبـلـورت هذه
الـهـواجس واألفـكـار فى كـلـمـته الـتى كـتـبـهـا
على بـامفـلت العـرض " مابـ العالم األول
والــعـالم الــثـالـث إنـســان يـنــزف . ولـكن فى
الــنــهــايـة طــمــوح الـقــادة الــذى يــركض فـوق
جـثث الــتـابـعـ البـد وأن يـنــتـهى بـثـوراتـهم"
وعـندمـا تـعرف أن الـنص الـذى اختـاره هو
ـــوتـى»  ســـتـــعـــرف نص أرويـن شـــو «ثـــورة ا
عــلى الـــفــور أن الــعــالم الـــثــالث هــذا الــذى
أقـــحم لــيس لـه مــحل عـــنــد شــو وبـــالــتــالى
ا ال كانـت هنـاك إقـحـامـات  عـلى الـنص 
يـــــتــــــوافق مـع اخلط الــــــعـــــام أو اخلـــــطـــــاب
الــداللى له  وإن كــانت تــتــوافق مع مــا كـان
يـجول فى خـاطـر اخملرج  ; فـالـعرض يـبدأ
ـــســرح فى وقـــد وضع لـــطــفـى كل صـــالــة ا
حصـار من خالل هـذه الـكـشافـات األمـنـية
الـتى تــمـسـح صـالــة الـعــرض ; ثم تـكــتـشف
أنه قــد وضع جــدارا هـائال يــحــيــلك ألحـد
الـــســــجــــون الـــشــــهـــيــــرة ثم يــــبـــدأ الــــعـــرض

ــصـــادر اإلضـــائــيـــة فـــخــرج اإلمــكـــانـــات وا
الـعـرض فـى مـجـمــله مـعــتـمــدا عـلى اإلنـارة
فقط ? هـذا باإلضـافة إلى مـحاولـة لطفى
حتـريك هذه التوابـيت واستخدامـها بحيث
تـكــون الـلــبـنــة األولى احملـركــة لـلــعـرض هـو
فـى حــد ذاته اســتـــخــدام جــانـــبه الــصــواب
الـــداللـى فى أول األمـــر فـــالـــكل يـــقـــول إن
هـــؤالء الــنــاس األمــوات أو اجلـــثث تــرفض
أن تـدفن فـكـيـف تـدخل فى هـذه الـتـوابـيت
أسـاســا? حـتى لـو أدخـلت فـيه مـجـبـرة مـرة
ثم ثــارت ; كـيف تـرتـضى أن يـكـون مـكـانـهـا
أو عـــــنـــــوانــــــهـــــا داخل الـــــعـــــرض هـــــو هـــــذه
الــتـــوابـــيـت ? أم أنـــهــا  أى هـــذه الـــتـــوابـــيت
وبــحـكم طــريـقــة صـنــعـهــا كــانت فى  بـعض
األحـــيـــان تــــســـتــــعـــصى عــــلى االســــتـــخـــدام
ـــوت; والــذى ـــعـــارض لـــفـــكـــرة ا الـــداللى ا
كـــثـــيــرا مـــا حـــاول لـــطـــفى أن يـــصــنـــعه ألن
الـتـابـوت مـوجـود بـكل بـسـاطـة; نـعم لـطـفى
فى العرض السابق جنح فى استخدام
ــرة لم الــســتـــائــر واحلــوائط ولــكـــنه هــذه ا
ـاذا? ألن يــنـجح فـى اسـتــخـدام الــتـوابــيت; 
هـذه التوابـيت ببـساطـة تتـعارض تـماما مع
الــفــكــرة األولى لــلــعــرض ولــو كــانت هــنـاك
تــوابــيت النــتــهى األمــر ومــا كــتب شــو هـذا
ـــــــــا أيــــــــضـــــــــا ألنه الـــــــــنص أســـــــــاســــــــا ور
استـخـدمـها وهى شىء مـصـنع ولم يـتـعامل
مع ألـــواح خـــشــــبـــيـــة أو أشــــيـــاء أخـــرى من
ـمـكن أن تـؤدى أكــثـر من شـكل من خالل ا
عالقـة اجلــزء اآلخـر ; وهـذا كــان هـو نـهج

لطفى 
ولــكـنــنــا نـعــود فــنـقــول  إن من حق مــحــمـد
ـــر بـــهـــذه الـــتـــجـــارب لـــيـــكـــون لـــطـــفى أن 
ــســرحــيــة  الــتى نــلــمح فــيــهـا شـخــصــيــته ا
بـوادر اجلودة وإذا كـنا نـنتـظر مـنه النـجاح
واجلـــودة كـــمــا عـــودنــا ; فـــإن من حـــقه فى
بـــعض األعــمـــال أن يــجــرب حـــتى لــو خــرج
عـمـا نـتوقـعه لـيـقدم بـعـد هـذا أعمـاال أكـثر
جـــــــودة ; ألن عــــــدم الــــــنــــــجــــــاح فـى بــــــعض
األحـيــان هـو احملـرك أألول لــلـنــجـاح فــيـمـا
ــرجــعــيــة الـلــوامــة الــتى بــعــد وأيــضــا هــو ا
تـدفع دائما لتـجنب تكـرار هذا األمر وقبل
أن نـنهى احلديـث البد أن نوجه حتـية لكل
ــشــارك فى الــعـرض وإن فــريق الــتــمــثــيل ا
كــنـــا نــخص مــنــهم  مــحــمــد ثــروت فى دور
اجلـــنــــرال وجــــمــــال عــــبـــد الــــرازق فى دور
وبــســتــر ومــحــمـد مــحــمــد الــســيــد فى دور
ــنــسى ــان مـــحــمــد وهــالـــة ا الــكـــابــ  وإ
وعـتـاب مـحـمـود وبـسـمـة عـبـد الـهـادى  فى
ضـيئـة التى دور الـفتـيات وهم الـعالمـات ا
قــدمـــهـــا الــعـــرض بــاعـــتـــبــار أنـــهم طـــاقــات
ــسـرح إبـداعــيــة نــنــتــظــر مــنــهــا أن تــثــرى ا
اجلـامـعى ثم تـسـتـمـر فى مـسـرح الهـواة بل

وننتظر احتراف من يستطيع.

وتى ثورة ا
أم ثورة محمد لطفى!

حاولة دفن اجلثث التى تعفنت ; وتسأل
نــــــفـــــسـك هـــــنــــــا هــــــذه جـــــثـث من? هـل هم
مـــســـاجـــ وضــحـــايـــا احلــروب فـى الــدول
غـار عـليـها? أم مـقـاتلـون فى جـيش غازى ا
كـمــا صــور شــو وحـاول أن يــفــضح الــعـوالم
التى تـقبل أن تـبدأ بـاحلروب الـتى ال مبرر
لــهـا ســوى الـطــمع واســتـعــبـاد اآلخــر سـواء
على مستوى الـقادة أو الشعب نفسه الذى
قـبل هذا ,أيضـا يـبـ أن اجملـتـمـعـات التى
عـادة مـا تـلــجـأ لـهـذا األمـر هى فى األصل
مـجــتــمـعــات مــعـيــبــة اجـتــمــاعـيــا وأخالقــيـا
وحتـــاول مـن خالل هـــذه احلــــروب إخـــفـــاء
هـذه الـعـيوب أو جـمع الـشـعب عـلى قـضـية
تـشغله عن أسئـلة أخرى أكثـر أهمية? هذا
الــتــســاؤل كـان هــو احملــور فـى عــدم وجـود
رابط لــــلــــعــــرض فــــأنت فـى كل دقــــيــــقـــة ال
تــعـرف عن أيــهــمـا يــتــكــلم ; كـمــا أن هــنـاك
قـضايـا أخـرى كثـيـرة تدخل عـادة بدون أى
ســبب سـوى أن لــطـفى أراد لـهــا الـدخـول ;
كما أن هذه التداخالت والقضايا عوجلت
أكثـر من مرة وبـصورة مـتكـررة فى العرض
فـكل ما نـلمح بـادرة أمل فى نـهايـة للـعرض
جنــــد أن هــــنــــاك امــــتــــدادا غــــيــــر مــــبــــرر ;

ـــا يـــحـــمل صـــحـــيـح أن هـــذا االمـــتـــداد ر
شار قضيـة تعنـينا; خاصـة فى القضـايا ا
قـال  ولكـنها بـالضرورة ال إليـها فى أول ا
تـــعــنى هــذا الـــعــرض ; بل إنه عـــلى لــســان
أبــطــاله ومع أنه وضع اجلــمــهـور كــله كــمـا
كـان فإنه فى كل بـدا فى القـفص أو فى ا
مـرة مـا أهـان هذا  اجلـمـهـور!! وال أعرف
ـاذا ? فبالـطبع نـحن لسـنا من مـجتـمعات
نظمة على غيرها وأيضا تشن احلروب ا
ـغـار عـلــيـهم فـمـاذا كـنـا نـفـعل لـو كـنـا من ا
ـــا فـــعـــله هـــو بــــنـــا عـــلى خـــشـــبـــة أكــــثـــر 
ـــســـرح?!  وفـى رأيى أن لـــطـــفى لـــو كـــان ا
نـحـى شـو جــانــبـا وكــتب هــو نص الــعـرض
بــــنـــــاء عــــلـى مــــا يـــــدور فى خـــــلــــده خلــــرج
الــعــرض بـصــورة أفــضل ; عــلى األقل كــنـا
سـنلمح له اجتـاها عاما ولـيست اجتاهات
ا شتى مـتـضاربـة   وفى هذا اجلـانب ر
كـان القليل من الـثقة لدى لـطفى بأنه كان
ســيــنــجح فـى كــتــابــة مــا يــريــد أن يــصـدره
ـا مـاب لـلجـمـهـور فى الوقت الـقـصـير ر
عـــرض األمـــر عـــلــيـه ومـــوعـــد الـــعــرض أو
مــطـالــبـته بــأن يـبــحث عن نص يــتـواءم مع
أفــكـاره حــتـى ال يــحـدث هــذا اخلــلـل. أمـا

 هناك إقحامات على النص تفارق اخلط الداللى له

ر بتجارب مسرحية  من حق اخملرج أن 
متعددة ليكَّون شخصيته

الذى جعلك تخطئ وتتهميننى بهذه التهمة?!
ا أنا أتهـم نفسى.. ألم يكن وجـودى بينـكم سببا فى إيفا: لست أتهـمك إ

خلق النفور والشجار ب ولديك?
جـليلة: هذا النـفور اليد لك فيه ولم تـتعمـديه يا إيفا.. وحـبى لك هو كما
كان باألمس إن لم يك أقـوى.. إيفا.. إن فى جـلوسك معى تـرفيهـا وإيناسا
.. أو نـسـيـت من عـمـلـت عـلى االسـتــئـثـار بك? فــأنت تـعـرفــ أنى مـا كـدت
أسمع عند بدء الثورة أن مدرسـتك كغيرها تعطلت وأنك ستضطرين إلى
اإلقـامة فى الـقـاهـرة عنـد بـعض أقاربـك مؤقـتـا إلى أن تـهدأ احلـالـة حتى
بذلت جهد اسـتطاعتى كى أفـوز بك فأهنأ بقـربك يا حبيـبتى هل تخال
ـا يخبو هـكذا ويفـتر? لو كـان كذلك لكـنت أسهل لك أمر مثـل حبى هذا 
الذهـاب إلى بيت خـالك? إيفـا.. أال تشعـرين بعـطفى ومـيلى وحـبى? ألست

تالحظ انشراحى ح أراك?
إيفا: «مفكرة» كل هذا أراك تغمريـننى به على الدوام وليس يسعنى سوى
شــكــرك والـســرور لــوجـودى مــعك.. لــكن ذلك ال يــحــول دونى ودون احلـنق

على نفسى..
«يسمع طرق على الباب»

جليلة: من يكون الطارق?! سرور لن يعود اليوم.
إيفا: «وهى قائمة» أفتح من جهة الردهة?

جـليـلة: ال .. سـيـان .. من هـنا.. ( تـفتح الـباب.. ويـظـهر من خـلـفه بائع
ـســكـا بـيـسـراه عـصـا أوراق نـصـيب.. أجـنـبى بــدين اجلـثـة رث الـثـيـاب 

ناه داخل جيب ردائه). وبضع أوراق نصيب  واضعا 
ــنـعم أفــنـدى الـبـائع: «فى لــهـجـة سـريـعـة والــفـرح بـاد عـلى وجـهه» عــبـدا

موجود?
إيفا: ال.. فيم تريده?

البائع: «يرتفع صوته» ربح .. ربح مائتى جنيه.
إيفا: «دهشة فرحة» مائتى جنيه?!

جليلة: «تهرول إلى البائع» مائتى جنيه?!
البائع: نعم..نعم أين الورقة?

إيفا : معه إنا ال نعلم عنها شيئاً.
جـلـيـلة: هـذه أول مـرة أسـمع فـيـهـا أنه اشـتـرى ورقـة يـانـصـيب.. أواثق أنه

نعم ذاته الساكن هنا هو الرابح? عبدا
الـبائع: طـبـيـعى فـقـد كـان صـاعـداً بـاألمس ومـعه شـخص آخـر أصـغر مـنه
أظـنه أخـاه وأشـفق عـلى «الـبك» عــنـدمـا رآنى جـالـســا عـلى الـساللم وأنـا
حــزين أبـكـى ولم أك قـد بـعـت وال ورقـة فـاشــتـرى أوراقى كــلـهــا وأعـطـانى
ا أربح فى احلال تعال ثمنها عشرة قـروش كاملة وقال لى وهو يضحك : 
كسب.. ودخل ائة من ا نعم.. أنا متنازل عن عشرة فى ا اسأل عن عبدا

هذه الشقة.
جليلة : إنه هو .. هو ولدى بال شك.

إيفا: مائتى جنيه .. ياللحظ.
جليلة: لكن .. خبرنى .. كيف عرفت أن الرقم الرابح ب أوراقه?

الـبـائع: كل بــائع مـنـا يــعـرف الـنــمـر الـتى يــسـرح بـهــا بـسـهـولــة ولـيس هـذا
ا بـالـصـعب .. ألن أوراق الـواحـد مـنـا تـكـون فى الـعـادة قـلـيـلـة ومـسـلـسـلـة و

يأتينا الكشف نراجع النمر التى كانت معنا على النمر الرابحة.
ؤدى إلى الردهة». جليلة: انتظر .. «تمضى إلى ناحية الباب ا

إيفا: إلى أين?
ا يـكون قـد نسى الـورق فـيهـا عنـدما جـليـلة: سـأبحث فى مالبـسه .. فـر

استبدلها اليوم «تذهب جليلة للبحث».
تعود إيـفا بعد قليل ( وهنـا تسقط من بد البائع ورقتـا يانصيب  فيتقدم
ـنـاه من جـيـبه ويـنـحنـى ويـلتـقط لـداخل احلـجـرة وهـو يـعـرج ويـخـرج 

قطوعة اإلبهام). الورقت باليم ا
إيفا: األفضل أن أقودك إلى الدار التى هو فيها اآلن.

ـنـعم: «يـنـظـر فى سـاعـة يـده وهـو حـانق مـسـتـاء ثم يـخـرج دون أن عـبـدا
يصطحب أخاه».

كتب وهـو متوتر األعصاب.. عزيـز: «يقلب فى بضع أوراق متـناثرة على ا
ويأخذ فى جمعها وبعد حلظة.. يسير إلى داخل البيت فتزامله أمه».

نعم من النافذة» رعاك الله يا حبيبى. إيفا : «تطل على عبدا
(بعـد وقت غيـر طويل.. يـعود عزيـز وهو يـضع طربـوشة فوق رأسه ووراءه

جليلة).
جـلـيـلة: فـهـمت? كن حـلــيـمـا.. كن صـبـوراً .. ســامح? إنه أخـوك األكـبـر يـا

ولدى.. إياك يا عزيز أن حتتك به مرة أخرى «تربت على كتفه».
عزيز: «ألمه» سعيدة.

مدوة..» «ويخرج متجاهالً يد إيفا ا
(وال يكاد يـغلق خـلفه الـباب بـعنف حـتى تعتـمد جـليـلة عـلى ذراع إيفا..

وتتقدم االثنتان إلى األريكة الكبيرة فتجلسان عليها).
جـليـلة: إيـفا . أرجـو أن ال تـكـونى مـتأثـرة من فـعـال عـزيز.. إنى مـتـأسـفة

على ما قال.
ـنـعم إيـفـا: إنـه لم يـقل شـيـئــاً .. وفـضالً عن ذلك فـقــد كـان يـقـصــد عـبـدا

فقط.
ان» اللهم اجعلهما جليلة: «ترفع يديها إلى السماء مبتهلة فى حنان وإ
يـدا واحـدة وقــلـبـا عـامـراً واحـداً.. «تـطـرق متـأسـفـة حـزيـنة» إن أمـرهـمـا

سيئ.. سيئ جدا وعجب..
إيـفا: كل الـبـيـوت يـتشـاجـر اإلخـوة فـيـهـا دائمـا وسـرعـان مـا يـحل الـصـفاء

محل اجلفاء إن هذا اخلصام ليس بجديد أو غريب.
نـعم وعـزيز.. لـقد جـليـلة: بل هـو يـا حبـيبـتى غـريب جـداً بالـنسـبـة لعـبـدا
مـرت سـنون لم يـقع فـيـهـا بيـنـهـمـا أقل مكـدر.. «تـصـمت مـفكـرة.. ويـتـجلى

األسى على أسارير وجهها» لكن .. هى الغيرة.
إيفا: أى غيرة?!

جليلة: الغيرة عليك.
إيفا : أنا?

جليلة: نعم.. أولست تقرأين أشياء فى عينى عزيز?
إيفا: «تفغر فاها وتلبث ناظرة فى دهشة واستفسار».

جـلـيـلـة: أمــا أنـا فــقـد الحــظت عــلــيه اخـتالفــا كــبـيــراً وحــنـقــا عــلى أخـيه
عظـيمـا وذلك من يـوم أتيت أنت وحـدث أن سألـنى من مـدة عمـا إذا كان
ـسـلمـ بـاالقـبـاط يـصح? فـلـمـا عـرفـته أن ذلك يـثـيـر الـكـثيـر من اقـتـران ا
ـتاعب على الزوج لـعدم رضى األهل فى الغالب.. انـبرى عزيز يدافع ا
ـوضـوع به شـخـصـيـا.. وطـبيـعى ويـعـارض بـشـكل جـلـعـنى أثق من اتـصـال ا
عرفت من عـسـاهـا تـكون سـالـبـة لبه.. «تـضحك مـتبـسطـة وحتيط إيـفا
بـذراعـهـا.. وتـنـقـضى فـتـر قـصـيـرة فى سـكون» إن هـذه اجلـلـســة تـذكـرنى

بأمك يا إيفا.. أال خبرينى هل مازالت كما كانت نحيفة?
إيـفا: «يـظهـر عـلى محـياهـا أنـها تـفكـر فى مـوضوع آخـر تفـكـيراً عـميـقا»

نعم.
جـلــيـلـة: تــسع ســنــوات تــمــضى وال أرى فــيــهــا هـذه الــصــديــقــة اخملــلــصـة
ـاضى» لـقــد كـنت إذ ذاك احملـبــوبـة.. إنه عــمـر.. «تـنـظـر كمـن تـسـتعـيـد ا
ـنعم وعـزيـز فيـغـضبـان  عـلى أنه ما طفـلـة شقـيـة.. تمـزقـ دفاتـر عبـدا
كان أحـدهمـا ليـجسـر على اإلسـاءة إليك فـقد كـانا يـعرفـان ما سـينـالهـما
منى إن أهانا حبيبتى العزيزة الصغيرة إيفا اللطيفة وكان الناس يظنونك
ابنـتى لـكثـرة ظـهورك مـعى وكانـت الزيـارات تتـبـادل بكـثـرة بيـنى وب أمك
.. وكانت أحـب النـزهات إلـى وأجمـلهـا تـلك التـى تخـرج فى ذلك احلـ

فيها معى.
إيـفا: والـيوم أشـعـر أنى مازلـت شقـيـة أسىء إلى جنلـيك لـكن بـشكل أوقع

وأفظع.. ولهذا أخشى أن يكون عهد حبك لى كذلك قد انقضى.
جـليلة: «متأثرة جداًَ» أسـتغفر الله.. إنك بـهجة البـيت ونوره .. إيفا .. ما

البائع: حسن .. حسن جداً.. هيا.
جليلة: (تدخل جليلة) لم أجد أى شىء?

البائع: لكن لى رجاء?
إيفا : تكلم.

ا كـنـت أنـا الـسـبب فى هـذا الـربح وأحب أخـذ إكـرامـيـة الـبائع: «إليـفـا» 
عـادلة كبيرة فأرجـوك رجاء خاصاً أال تذكـرى موضوع الورق والربح حتى

أقابله أنا بنفسى.
إيفا : لك ما تريد.

جليلة: ولم كل هذا االهتمام?
الـبـائع: إنك يـا سـيــدتى ال تـعـرفــ بـؤس وشـقـاء أوالدى وبــنـاتى .. وهـذه
فـرصـة قـد تــدفع عـنـهم عـاديــة اجلـوع شـهـراً وأكـثـر بـل وقـد تـنـقـذهم من
ـوت ألنـنــا جـمـيــعـاً عــلى شـفــا الـهالك.. وأنـا يــا سـيــدتى إن قـابــلت عـبـد ا
ــنـعم أفــنـدى قــبـلــمـا يــعــرف أى شىء عن الـربـح فـفى هــذه احلـالــة فـقط ا
ـكن فيما لو كسب فكل كـننى أن آخذ منه وعداً بإعـطائى أكبر مبلغ 
رابح قــبل الــربح إذا وعــد بـــجــنــيــهــات كــثــيــرة إذ إن أمــله فى الــربح يــكــون
ضـعيـفـا.. أمـا بـعـد الربح فـالـقـرش يـعـز علـيه «مـسـتـعـطفـا إيـفـا» فـأرجوك
جزاك الـله خيراً أال تـخيبى رجـائى .. قد تكـون أنت قريـبته أو شقـيقته
لـكن أرجوك أال تـنـسى أيـضـا أننى مـحـتـاج تعـس مسـكـ وأنه هـو الرابح
ـبـلغ وأنـا إن أخذت فـلن آخـذ سـوى قدر بـسـيط جداً لـلشـطـر األكبـر من ا

بالنسبة له كإحسان.. إذن عدينى يا سيدتى أال تخيبى رجائى.
إيـفا: فـهمـت ما تـريـد .. أنـا لن أبدأ احلـديث فى هـذا الـشـأن.. بل أتركه

لك وحدك.
الـبائع: «إليـفا» وأرجـوك أيضـا أال يـكون مـعه أى شـخص آخر ألن الـناس
ــشـــتــرى ضــد مــنــفـــعــة الــبــائع ــوجــودين دائــمـــا يــؤثــرون فى صـــديــقــهم ا ا
الضعيف الذى الحول له وال نصـير.. كذلك فوجود الناس يجعلنى أرتبك
ضى فى كالمى واستدراجه كما أريد فهمت كنـنى من ا وأختصر وال 

يا سيدتى?
إيفا: «تبدو على شفتيها بسمة خفيفة وتومئ باإليجاب».

ـكان الـذى سـنذهب إلـيه .. وأرجو أال الـبائع: وعـليه.. فـسـأنتـظر خـارج ا
تستدعينى إال إذا كان منفرداً  «يتوسل» هذا رجائى يا سيدتى..

جليلة: ماذا تقول يارجل?
البائع: «ينظر جلليلة كمن ال يفم قصدها».

جليلة: متى ستذهب إليه? وأين هو?
البائع: سأذهب إليه «يتلعثم».

جليلة: «تقطب حاجبيها» كيف?!
الـبائع: سـيدتى.. إن عـدم وصول اخلـبـر إليه الـيوم.. يـترتـب علـيه تأخـير
ـبلغ عـدة أيام .. سـتـة أيام عـلى األقل.. فأنـتم تـعرفـون أن عطـلة تـسـلمه ا

قبلة. العيد ستكون فى األيام ا
جليلة: لكن أنت.. أتعرف مكانه?

البائع: «ينظر إليفا ويشير بيده اليمنى إليها» ستأخذنى حضرتها.
إيـفا: «تـبتـعـد بضع خـطوات بـحيث تـقف تقـريـبا خـلف جلـيلـة ثم تشـير
للبـائع اشارة خفيفة فيها تأنـيب ولوم كذلك تعبر له ببعض حركات عن
وجوب التزام الصمت.. كل ذلك تفعله دون أن تلحظ جليلة شيئا منه».
ـا بعـد الـعـيـد اليضـايـقـنا .. «بـغتـة تنـظر إلى جـليـلـة: «للـبائع» االنـتـظـار 
ـ الـبائع ويـظهـر االرتـياع الـشـديد عـلى محـيـاها .. وال يـنـتبه الـبائع
لـهـذا بل يـكـون مـتـفـرغـاً إليفـا وحـدهـا وهى مـن خـلف جـلـيـلـة تشـيـر له

بالنزول فيفهم من هذه اإلشارات أنها ستلحق به»..
البائع: «يقصد إلى الباب اخلارجى».

جليلة: «يزداد ارتياعها عندما تشاهد عرج البائع».
البائع: «يغلق خلفه الباب فى رفق وأناة».

جليلة: «تتحدث بصعوبة» أال تعرف من يكون?
» من ? إيفا: «بصوت هاد

جليلة: إنه رئيس اجلمعية األجنبية الرهيبة.
إيفا: وكيف عرفت?

جليلة: أصبعه وساقه الحظتهما.. ألم تلمحى..
إيفاك «تقاطعها» من قبلك حملت وفهمت.

جــلـيـلــة: «كـمن حتــدث نـفــسـهـا» يــالـلـه ..هـو بــعــيـنـه.. األعـرج.. الــســمـ
ـقطـوع اإلبـهام جـميع األوصـاف التى قـالـها ولـدى واضحـة فيه.. جـميـعاً ا

.. يالله.
إيفا: «تضع قبعتها على رأسها وتهيئ نفسها استعداداً للخروج».

جـليـلة: «وهى فى شـبه ذهول» لقـد اتـبعـنا عـ الـصواب فـلم نـصرخ.. إذا
ماذا كنا نكسب من ذلك ? ال شىء سوى الـتضييق على ولدى ومراقبتنا
ثم.. ما الذى كـان يتخذه رجـال األمن حيالـهما? ال شىء .. و«تشـاهد إيفا
وهى خارجـة.. إيفا.. «تـهرول جليـلة إلى الباب وتـغلقه ثم تـستند بـظهرها

إليه» إلى أين?
إيفا : ولم هذا السوال?

جليلة: الظاهر أنه صدق..
إيفا: من?

جليلة: الرجل.. لكن هذا غير معقول?
!? إيفا: عمن تتحدث

نعم وعزيز? جليلة: أحقا أنك ستذهب بالرجل إلى جمعية عبدا
!! إيفا: ماذا تقول

جليلة: إذن إلى أين أنت نازلة?
إيفا: عندى مسألة خاصة.

جـليلة: مـسألة خـاصة??! أتقـسمـ على أنك لن تخـرجى خصـيصا له??
ــكـن .. ال .. حــتى وإن أقــســمت فــلن لــكـن مــالى وهــذا الــقــسم.. ال .. ال
أصــدقك.. فى الــواقـع أنــا أحب أن أصــدقك وأمــيـل إلى تــكــذيب نــفــسى

ا كل شىء ... كل شىء ينطق بأنك نازلة.. إ
إيفا: «مقاطعة فى حدة» الواقع.. أنا نازلة للرئيس.. لهذا األجنبى.

جليلة: «مبهووتة» كالم يدهش.. يدهش جداً..!!
إيفا: وماذا فى كالمى?

جليلة: ماذا فيه?
سألة عادية!! إيفا: إن ا

سرح بهيئة قصور الثقافة أعلن عن بدء عمل جلان مشاهدة عروض النوادى لهذا العام نهاية مارس احلالى. > شاذلى فرح مدير نوادى ا
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> مـن الواضح أن كل مـؤلف عنـدمـا يكـتب للـمـسرح يـكون فى
ذهــنه إخــراج خــاص به ويــطـبــعه فى الــنص طــبــقـاً لــنــظـام

قناعات زمنه.

سرحي جريدة كل ا

9 من مارس2009  العدد 87
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> الـعـمل الدرامى هـو فى النـهايـة هدف واقـعى (كل عمل من األعـمال
كن تـعريفه على أنه «درامى») وال يـحتاج بالتالى األدبـية معروف أو 
حتواه إلـى تعريف يشكله عند األداء الذى يتعلق به بشكل مناسب و

سرحى احملدد أو يحاول التحدد. ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

9 من   مارس2009 العدد 87

ولد النبوى الشريف. > إدارة ثقافة القرية بهيئة قصور الثقافة تنظم خالل مارس اجلارى عدداً من احملاضرات واألمسيات الدينية احتفاالً با
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حتت الصفر... فعالً
فى نقابة الصحفي

مــجـمـوعـة مــقـاعـد لــلـمـقـهـى من مـقـاعـد
الــنــقــابــة وعـدة الــقــهــوة شــيش وصــوانى
وسـماعـتى صـوت استـخدمـتا كـديكورات
للبرنامج التـليفزيونى ولعل فقر الديكور
مرجـعه لعدم تـمويل الـعرض من النـقابة
الــتـى اشـتــرطـت جنــاح الــعـرض لــتــمــويل
الـــفــرقـــة مــســتـــقــبالً ولـــكن مــا أثـــر عــلى
الــعـــرض اســتــخــدام الــشــبــاب لــدوالبــهم
البس العرض ولذلك اخلاص كمـصدر 
تركهم اخملرج يـرتدون ما يريدون فظهر
ـثــقف بـفــانـلـة مــخـطـطـه تـشـبه الــشـاب ا
ــذيع ثــيــاب عــصــابــة الــقـنــاع األســود وا
يــرتــدى ثــيــاب كـاجــوال كــمــا أن الــشـاب
الــذى يــتـــقــاضى مــصــروف 50 جـــنــيــهــا
يـومـيـاً لـم تـكن ثـيـابه مــتـنـاسـبـة مع ذلك
كـما أن أحـد الشـباب يـبدو أنـه استـشعر
أن مــواجــهـة اجلــمـهــور تــسـتــلـزم مــنــتـهى
األنــاقــة فـارتــدى قــمـيــصــاً وكـرافت رغم
أنه يـقـوم بـدور شـاب عـابث يـجلـس على
ــــثل ــــقـــاهـى لم يــــكن هــــنــــاك  أحــــد ا
تـتــنـاسب مالبـسـه مع الـشـخــصـيـة سـوى

قهى فقط. جرسون ا
ــمـثــلـ مــحـمــد مـجــدى ومـعه  إن أداء ا
مـجـمــوعـة الـفــتـيـات مـاجــدة ريـان وهـنـاء
عزت وغـادة سعـيد والمـيس عـصام جاء
أداؤهـن جـيــداً وإن شـابـه الـتــقــلـيــد وكـذا
ــــقــــهى جــــمــــال عـــبــــد الــــقـــادر شـــبــــاب ا
ومــحــمـــد تــاج الــدين وأحـــمــد طــنــطــاوى
الــذين كــانــوا بــحــاجــة إلى تــدريب أعــلى
لـلـسـيـطـرة عـلى حـركـاتـهم أو انـفـعاالتـهم
بـيـنـمـا تـمـيـز أداء مـحـمـد الـشـعـراوى فى
ـذيع بحضـوره وانضبـاطه وعموماً دور ا
البـد من تـشـجـيـع هـذه الـتـجـربـة الـولـيدة
جملموعة من الشباب فى بداية طريقهم

التمثيلى واإلخراجى.
والـعـرض فى مـجـمـله يحـتـاج إعـادة نـظر
من كـاتـبه ومخـرجه حـتى يـصـبح عـرضاً
مــفـارقــا لــلـســائــد وهــو مـا نــتــمـنــاه لــهـذه

اجملموعة اجملتهدة تمثيالً وإخراجاً.

ــكن اسـتــخــدام الـســتـار بــيــنـهــمـا وكــان 
ـــا يــكــون عــذر . ر ــســـتــويــ بـــدالً من ا
ـسـرح ضـيـقه فـقـد اخملـرج أن مـسـاحـة ا
صـــمم بــشــكـل دائــرى لــغــرض احـــتــفــالى
سـرح كان أمـامه منـذ ستة بحت ولـكن ا
أشـهـر وكـان حـرى به اخـتـيـار نص يالئم

خشبته.
اكـــتـــفى اخملــــرج من اإلضـــاءة بـــوظـــيـــفـــة
اإلنارة فقط حيث كانت إضاءة العرض
كـــلـــهـــا إضــــاءة عـــامـــة ال تـــقـــوم بـــأى دور
جــمــالى أو درامى أمــا الــديــكـور فــلــقــلـة
ــــاديـــــة اقــــتــــصـــــر عــــلى اإلمــــكــــانـــــيــــات ا

والــتـمـزق فى الــنص فـإذا به يــزيـد عـلـيه
تـقـسـيم العـرض إلى مـسـتـويـ أحـدهـما
سافـة الضيـقة ب أسفل اخلـشبة فـى ا
اخلــشــبــة ومــقــاعــد الــصــالــة وخــصــصه
لــلــمـقــهى فــضــاع عــلى مـعــظم اجلــمــهـور
مــتـابــعــة مــا يـحــدث خــصــوصــاً مع عـدم
ـيـكـروفـونـات وضـعف صوت اسـتـخـدام ا
ــسـتـوى اآلخـر عــلى خـشـبـة ــمـثـلـ وا ا
سرح وخصصه لـلبرنامج التليفزيونى ا
ولـم يـــــــكـن اخملـــــــرج مـــــــوفــــــــقـــــــا فـى ذلك
سـرح مقـسم إلى عمق التـقسـيم ثم إن ا
ومــقــدمــة بــيـنــهــمــا ســتــار أبـيـض يـفــصل

ـــــذيـــــعـــــ عـــــزب شـــــو عـن الـــــبـــــرامـج وا
الــتـلـيــفـزيـويـنــيـ أحـد االســكـتـشـات عن
مـعـلق ريـاضى شـهيـر وخـنـاقـة بـيـنه وب
أحــد رؤســـاء األنــديـــة الــســـابــقـــ حــيث
يـتـهمه األخـيـر بأنه حـرامى وكل ضـيوفه
وكل الـبـلـد حــرامـيـة واسـكـتش آخـر عن
بـرنامج سيـاسى يستضـيف أحد أعضاء
ـــعـــارضـــة احلـــزب الـــوطـــنـى وآخـــر من ا
ــتـــبـــادلــة بـــيـــنــهـــمـــا ســواء واالتــهـــامـــات ا
بـالعـمالـة أو االنفـراد بـالسـلطـة. كل هذا

بال أى رابط بينهم.
وكــأن اخملــرج لم يـكــفه كل هــذا الــتـنــاثـر

قـــدم عــلـى مــســـرح نــقـــابــة الـــصــحـــفــيــ
ـــســرحى «حتت الـــصــفــر» من الــعــرض ا
تــألــيف أحـــمــد خــلــيـــفــة وإخــراج شــريف
الـــشــــلــــقــــامى وبــــطـــولــــة عــــدد من أبــــنـــاء
الـصـحــفـيـ إضـافـة لــبـعض من أعـضـاء

ستقلة كتدعيم للفريق. الفرق ا
يـعـتـمــد الـنص الـذى كـتـبه أحــمـد خـلـيـفـة
ا استـخدمت من قبل فى عـلى فكرة طـا
أعــمـال مــسـرحــيـة وروائــيـة وهى جتــمـيع
عـدد من الــنـاس من اجتـاهــات مـخـتــلـفـة
فى مـــــــكــــــان واحـــــــد أتــــــوبـــــــيس (ســـــــكــــــة
الــسالمــة) أو فـنــدق (مـيــرامـار)... وكـان
ؤلف ليقدم مكن أن ينـطلق منهـا ا مـن ا
لنا عمالً جـيداً خصوصاً أنه اختار رواد
قـهى من الشبـاب فتيـانا وفتـيات ولكنه ا
بـدد كل ذلك بــطـريـقــة مـسـتــفـزة فـإذا به
ـــقـــهى يـــلــقى يـــبـــدأ عــرضه بـــجـــرســون ا
منـولوجا طـويالً من الصالـة ليخـبرنا أنه
حاصل على ليـسانس آداب بتقدير جيد
قهى ويضطر جداً ويعمل جـرسوناً فى ا
الحـتـرام زبـائنه ومـخـاطـبتـهم بـ(يـا بـاشا)
رغم شـــعـــوره بـــأنه أفــــضل من بـــعـــضـــهم
لـكــنه يـأمل فـى احلـصـول عــلى بـقــشـيش
50 قــــرشــــاً مــــنــــهم أال تــــرون - هــــكــــذا
يخـاطبنـا - أن الفـلوس تذل الـنفوس فى

بالدنا هذه!.
بـعـدهـا تـبـدأ مـجـمـوعـة من االسـكـتـشـات
واالرجتـــــــازات هى كـل أحــــــداث الـــــــنص
ـسـاطـيل فــهـذه مـجـمــوعـة من الـشـبــاب ا
يـــتـــحـــدثـــون عن مـــشـــكـــلـــتـــهم فـى الــزواج
ـــعـــاشـــرة اجلـــنـــســـيـــة يـــقـــول أحـــدهم: وا
نـفــسـنــا نـتــجـوز بــنـات مــزز وال مـانع من
ثقف ليلومهم على وجود أحد الشبـاب ا
كـالمـهم ويـعـلق عـلـيه بـاسـتـيـاء ثم يـصـرخ
فـى وجه أحـــدهم حـــ يـــعــلـم أنه يـــأخــذ
يــومــيـاً مـن والـده 50 جــنــيــهــا مــصــروف

جيب.
وإلى جـــوارهم مــجـــمــوعـــة من الــفـــتــيــات
(شــبه مـــنــحــرفـــات) يــتــحـــدثن بــطـــريــقــة
شــبــقــة ويــتــبـادلـن الــنــظــر مع مــجــمــوعـة

. الشباب واإلشارات أيضاً
وبـ احل واآلخـر يقـطع كالم الشـباب
أحــد الــبـرامـج الـتــلــيـفــزيــونــيـة من تــلــفـاز
ــقــهى حــيث يــظـهــر لــنــا عــلى اخلــشــبـة ا
اســكـتـشـات مــثل تـلك الـتى كــان يـقـدمـهـا

 يحتاج 
إلعادة

 نظر رغم تميز
بعض
مثل  ا

 اكتفى اخملرج
باإلنارة 

التى 
لم تقم بأى دور
جمالى

جليلة: هل جننت!
إيفا: اتركينى أرجوك.

كن. جليلة: ال 
إيفا: «تفكر برهة» هذا كله هو ما كنت أتوقعه وأخشاه..

جليلة: لست أفهم?!
إيـفا: إذن .. «تـطرق قـليالً» بـاختـصـار سأقـول لك مـا رتبـته.. إنى أعرف
نـعم وعزيـز وباقى دار اجلـمعـية الـسريـة جيـداً.. وفيـها اآلن يـجتـمع عبـدا

أفراد اجلمعية.. وعلى ذلك  سأمضى إليها مع هذا الرجل..
جليلة: «تنظر فى ارتياب وتود مقاطعتها».

إيـفـا: تــريـثى حــتى أ حــديـثى.. وقــبـلــمـا أصـل إلى دار اجلـمــعـيــة سـأريه
أياها من بـعيد ثم أتركه وأذهب إلـيها وهـاقد سمعت تـوسالته لئالً أخبر
ــوضـوع.. مــوضـوع الــيـانـصــيب الـذى اخــتـرعه ـنـعـم بـأى شىء عن ا عـبــدا
الــنــصــاب ورأيت كــيـف أنى وعــدته بــتــنــفــيــذ طـــلــبه كــذلك ســمــعــته وهــو
نعم أحد فتظاهرت يستعطفنى كيالً أنـاديه من اخلارج إذا كان مع عبدا

له بالرضا وظهرت أمامه فى صورة الساذجة الطيعة.
أرأيت.. إنه ال يرتاب فى قط.. وخالنى قد صدقت أكذوبته كلها..

جليلة: «فى استخفاف» اختصرى ... فهمنا.. ثم بعد ذلك?
إيفا: بعد ذلك أستدعيه.

جليلة: «ساخرة» تستدعينه?
إيـفـا: نـعـم .. فـســأتــفق مـعه وأفــهــمه أن يــأتى إلى إذا مـا رأى الــعــلم وهـو
يــصـــعــد ويــظـــهــر فــوق الــدار .. أعـــرفه أن ظــهــور الـــعــلم يــكـــون مــعــنــاه أن
ـفـرده.. وطـبـيعـى سـيجـرى إلـى الدار عـلى ـفـرده مـوجـود..  ـنـعم  عـبـدا
الـــفــور ظـــنــا مـــنه أنه لـن يــجـــد بــهــا األعـــضــاء فـــيــســـهل له الـــقــضـــاء عــلى

نعم واالستيالء على ما باجلمعية من مستندات وأسرار. عبدا
جلـيلـة: «تبتـسم مستـخفة» وهل تظـن أنه يـنتـظر إشارتـك.. إنه ال يكاد
يـرى الــدار حـتى يــخـتـفـى .. أنـا مـســتـغــربـة كــيف أنك ال تـعــرفـ ذلك من

تلقاء نفسك?
ـكـن .. فـهــو يـخــشى إن أنــا اســتـدعــيــته ولم يـأت أن أيـضــا: هـذا غــيــر 
ـنعم وعـنـدئذ يـفطن وضـوع فـأحكى الـقـصة لـعبـدا يسـاورنى الـشك فى ا
ننعم إلى أكذوبته وينقلها بدوره إلى بقية األعضاء فيحتاط اجلميع عبدا
وال يـــرجــعــون إلى دار جــمـــعــيــتــهـم هــذه مــرة أخــرى وهــكـــذا تــســد خــطــة
ـثل أى دور ـتــجـسس ويـبـوء بــالـفـشل كـذلـك ال يـعـود يـظـهــر أمـامـنـا أو  ا
آخـر معـنـا بعـد مـا نكـون قد عـرفـنا شـخصـيـته وحقـيـقة أمـره.. إذن فالبد

أن يدخل.. الشك فى ذلك.
جليلة: «بعد تريث» وهل حكمنا بجرأته حتى نحكم بدخوله?

ـعــروف عـنه أنه شــقى كـبــيـر فــلـيس يــفـتـقــر إلى اجلـرأة مــثل هـذا إيـفـا: ا
اجلـبـار.. عـلى أن الـدخـول إلى اجلـمــعـيـة عـلى اعـتـبـار أنـهـا خـالـيـة أمـر ال

يحتاج إلى جرأة.
ـكن أن يدخل.. بل أكـبـر الظن جـليلـة: «تهـدأ قليالً» أنـا متـصـورة أنه ال 

أنه يفر.
إيـفـا: هـذا تـصــورك أنت لـكـونك تــعـرفـ احلـكـايــة وألنك تـرين مـا اليـراه
ـسـألـة قـليـالً وفـكـرت حلـظـة ونـظـرت إلـيـهـا بـالـع هـو.. أمـا إذا درسـت ا

ستحيل أن يهرب.. وعالم يهرب?! التى ينظر بها الـرجل لوثقت أنه من ا
إنه بـديـهـى أال يـعـرف مـطــلـقـا أنى فــهـمت احلـقــيـقـة اخلـافــيـة عـلى أنه ال
يـكـون قـد غـنم أى شىء إلى حـ وصـوله إلى الـدار... فـلـمـاذا يحـجم عن
الــدخـول? «بـهـدوء واتـزان» خــبـريـنى أرجــوك .. أنـا عــنـدمـا أرفع لـه الـعـلم
يعرف من رؤيـته أن الدار خاوية.. مـا الذى يثـنيه وقتئـذ عن الدخول.. ما

نعه عن انتهاز هذه الفرصة النادرة نبئينى? الذى 
جليلة: «تصمت ويظهر عليها أنها بدأت تقتنع».

سـألـة بسـيـطة وجنـاحـها مـضـمون «تـتجه إلى إيـفا: أرأيت إذن كـيف أن ا
الباب».

جـلـيـلة: عــلى أنك تـقـولـ إن أشـارتـك الـتى سـتـتـفـقــ عـلـيـهـا مـعه.. هى
ارتفاع العلم.. ال شىء سواه!

إيفا: نعم.
جـلـيـلـة: لــكن .. مــا الــذى يـجــعــلك التــخــتـاريـن أيـة وســيــلــة سـهــلــة أخـرى

نديل من إحدى النوافذ. كالتلويح مثال باليد أو با
ا قد ال يـجعله يرانى جيداً .. إيفا: ألنه سـيكون فى انتظارى من بـعيد 
«عـلى عجل» كـذلك سـأعـرفه أن نـدائـى وإشارتـى  من الـشـبـاك قد تـلـفت
ـارة إلـيــنـا.. وطــبـيــعى سـيــوافـقـنـى هـو عـلـى ذلك فى احلـال ألنه أنـظــار ا
يـحب أن يــتم كل شىء فى سـكــون ودون أن تـبــدو إشـارات أو تـبــدر أشـيـاء

ا حتدو بعض الناس إلى أن ينتبه أو يراقب. ر
ــا أســألك عن ســبب جـلــيـلـة: أنــا ال أســألك عــمــا ســتــقــولــيــنه لــلــرجل إ
ــســألــة الــعــلم وحـــدهــا? غــيــرى هــذه الــوســيــلــة.. لم ال اســتــصــوابك أنـت 

تلوح له.. أو لم ال تخرج إليه?
إيفا: «تطرق صامتة».

? جليلة: مالك تصمت
إيفا: «تضطرب» ألنى .. «تسكت».

جليلة: ألنك ماذا?!
ا إيفا: ألنى من بـاب االحتياط فـرضت كل الفروض وقلت لـنفسى لر
ـشى أو التلويح أو الرجوع يحـدث أال يتيسر لى غـير الكالم والشرح أما ا

فقد ال يكون أمرها مستطاعاً.
جليلة: ال يكون أمرها مستطاعاً?!

إيفا: جائز.. جائز فقط.. هذا مجرد فرض.
جليلة: لكن . لم اخترت هذا الفرض?

وما هو الذى قد يعوقك?
ــنـعم هـو إيـفـا: «تـفـكـر وتـتـعـلـثم» ال شىء .. ال أحـد خــصـوصـا أن عــبـدا

احلارس لباب اجلمعية.
جليلة: إنى أراك تبطن شيئاً.. صارحينى بكل ما عندك.. أفهمينى.

ظهر من ضيق عليه اخلناق». إيفا: «تضطرب وتظهر 
جليلة: «يشكل عليها الفهم» ما هذا?

إيفا: إنى أعترف لك صراحة بعـدم قدرتى على تفسير بعض النقط.. ال
كننى مطلقا توضيح األمر كله لك «تهم باخلروج». كننى .. ال 

جـلـيـلـة: «تـعود إلـى الوقـوف جـيـدا أمـام الـبـاب قـبـالـتـها» وأنــا أصـرح لك

كـذلك بـأن اضــطـرابك هـذا ومــعـمـيـاتك هــذه  تـربـكـنـى وتـدهـشـنى «تـهـز
كتفها ورأسها متعجبة» لست أفهم شيئاً?!

تصرفاتك شاذة وكالمك غريب جداً?!
إيـفا: غداً تـفهـم كل مـا استـعصى عـليك فـهمه اآلن .. فـقط أرجوك أال

تؤخرينى .. أفسحى.
جلـيلة: «تـنتصب قـامتهـا وتلصق بـالباب ظـهرها» ثم بعـد ذلك كله تودين

اخلروج وتطلبينه منى? ها.. هاى..
إيفا: «تقترب من الباب أكثر وتمد يدها».

جـليلة: «يـظهر العزم واحلـزم على وجهها» وال أظن شخصـاً عاقالً يقول
عـنك سـوى أنك إمـا أن تـكـونى فى حـالـة عـصـبـيـة غـيـر عاديـة ..أو أنك ..

«تطرق».
إيفا: جاسوسة.

جليلة: «تصمت مفكرة».
إيـفا: إنى أقـدر ظـرفك وأعـذرك.. ولو كـنت أنـا مـكـانك لـقلـت قولك.. «ثم

تسحب ذراع جليلة».
جلـيـلـة: «تمـسك بـيـد إيفـا وتـصيح» ابـعدى «عنـدئـذ تـدفع إيفـا بـجلـيـلة
بعيـداً عن قسوة وشـدة فتـقع جليـلة ويصـيبهـا ما يشـبه الذهول وتـنظر
وجع.. أما إيـفا فتفتح إليفـا دهشة فاغرة فـاها وترفع يدها إلـى رأسها ا
البـاب وتتقـدم على الـتو إلى اخلـارج وقبـلما حتـتجب عن األنـظار تـنظر

جلليلة نظرة من يلقى السالم».
إيفا: من يعلم? قد ال تريننى بعد اليوم.

جليلة: «جتاهد كيما تقف فتتألم وال تقوى» ياخائنة.
إيفا: «تخرج مهرولة». 

«يهبط الستار»

نظر الثانى ا
ـصرية الـسرية.. «احلجرة الـكبـرى التى يجـتمع فيـها أعضـاء اجلمـعية ا
بـهـا مـنـضـدة خــشـبـيـة نـصف دائـريـة يـجـلس حـولـهـا أربـعـة عـشـر عـضـوا
يلبـسون لبـاسا يخـفى هيئاتـهم ووجوهم ويتـوسطهم رئـيس يختلف عن
األعضـاء فى الزى.. وإلى أقصى اليـم ترى غرفـة صغيرة مـظلم حالكة
الــظالم لـهــا بـابـان ال تــكـاد الــعـ تــراهـمــا أحـدهــمـا الـبــاب اخلـارجى
ذكـورة وإلى يسار الـقاعة  الـكبرى والثـانى يؤدى إلى القـاعة الرئـيسيـة ا
عمـود طويل يـرتفع من أرضـها ويـختـرق فجـوة مسـتديـرة تتسـوط سقف
الـقـاعـة ويـتـدلى من هـذا الـعـمـود حـبل مـرتخ من أسـفـله الـعـلم مـكـومـا

بحيث ال يرى منه سوى لونه األحمر».
الـرئيس: «مـاضـيا فى إلـقـاء كلـمة».. وفـضال عن ذلك فـقـد وصـلت إلـيـنـا
أخبـار مـلخـصهـا أن كـوستـانـوف رئيس اجلـمـعيـة األجنـبـية الـسـرية يـجوس
ــنـطــقـة فــلــيـأخــذ كل مــنـكم حــيــطـته ولــيــحـتــفظ كل بــأسـرار خالل هــذه ا
جمـعيتـنا وال يأتمن إال نـفسه.. وإياكم والثـقة بأى رجل مـهما كان مـخلصا
ـرأة وال داعى لسرد األمـثلـة على ما كـتوما فـاضال .. كذلك اهـربوا من ا
ـيـة! وأظـنـنـا جـمـيـعـا ـآسى الـتـاريـخـيـة الـكـثـيـرة الـعـا خـلـفـتـه خـيـانـتـهـا من ا
نـحيـط بطـرف من مكـائدهـا ونكـباتـهـا.. وأملى أن يـكون كل مـنكم قـد اتبع
الـتــعـلـيــمـات الــتى سـبق ذكــرهـا صــبـاح الـيــوم.. فـيــجب مـراقــبـة الــسـائـرين
وراءكم لــئال يـكـون هـنـاك من يـقـتـفى أثـر أحـدكم.. «يـقـلب فى بضع أوراق
رور الـسـرية الـيوم «يـتنـقل ببـصره سك بـواحدة» أمـا كلـمـة ا أمـامه ثم 

على صفحة الورقة» .
أحــد األعـضـاء: يــا حــضــرة الــرئــيس .. إلى مــتى تــعــطى لــنــا أمــثــال هــذه

الكلمة?
الرئيس: ماذا تقصد?!

ا يـنـسى الـداخل منـا هـذه الكـلـمة فـمـاذا يـعمل? طـبـيعى .. لن الـعضو: ر
يسعه احلضور فلماذا ال تغيرون هذا النظام?

الرئيس: حـفظ كلمة هامـة مثل هذه واجب مفـروض وهو أمر سهل عادى

شترك بينهما. اضى مؤتمراً لتوقيع بروتوكول التعاون ا > د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة ود. صفى الدين خربوش رئيس اجمللس القومى للشباب عقدا اخلميس ا
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ــسـرح كـعـرض (فـرجــة) نـحـتـاج إلى: 1) تــعـريف > لــتـعـريف ا
ـسرح كنوع اهـية العرض 2) تـوضيح حدود مـضمون ا قـاطع 

- نوع محدد مختلف عن أى نوع آخر - من العرض.
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يا حضرة.. الطلبة الصـغار ال يستصعب عليها حفظ عشرات األبيات من
الـشــعـر.. فــهل تــسـتــكـثــر عـلـى الـواحــد مـنــا حـفـظ كـلــمـة واحــدة? إن كـانت
ذاكـرتك ضـعـيـفـة فاكـتب الـكـلـمـة.. اكـتبـهـا يـا حـضـرة .. أمـا تغـيـيـر الـنـظام
الذى أقـرته غالـبيـة األعضـاء فهـذا مسـتحـيل.. ويكـفينـى أن أسألك سؤاال
ـتهـجم  عنـدما يـجازف بـالدخـول إليـنا أتـظنه ال يـكون واحـداً : الغـريب ا

محتاطاً مسلحاً? البد أن يكون معه سالح.. أليس كذلك?
العضو: «يومئ باإليجاب».

الـرئيس: فـإذا كـان كل شىء أمـامه واضـحـاً ظـاهـراً فى جالء.. فـمـا الذى
ــا يــقــتــله.. يــقـتل تــخــاله يــفــعل? بـديــهى  ســيــرى احلــارس فــيـقــاومه ور
رجـلـنـا.. هذا مـا سـيـقع حـتمـا فـيـما لـو أخـذنـا برأيك وبـدلـنـا خطـتـنـا.. أما
ـستـحيل أن يـتغلب اآلن فـإنه إن دخل كان كـمن يدخل فى مـصيدة .. من ا
عـلـيــنـا أو يــفـلت من حتت أيــديـنـا.. فــالـعــضـو احلـارس الــذى يـربض جـوار
ظلمـة « يشير إليها» ال يكاد يالحظ أن كلمة السر الباب داخل احلجرة ا

لم تذكر..
ظلـمة.. صـوت كمن يروم (حركـة غير عـادية صـادرة من ناحيـة احلجـرة ا
صاحـبه الكالم فال تسمع منه سوى حشـرجة تعقبهـا صرخة آلم مكتومة

مقبورة).
نعم.. الصوت: «يرتفع مناديا» عبدا
نعم: من ?? صوت إيفا ! إيفا! عبدا

( يـقف األعـضاء مـبـهوتـ مـصـوب أبـصـارهم صوب احلـجـرة الصـغـيرة
ظلمة وكأن على رؤوسهم الطير..). ا

نعم: ( فى لهفة وسرعة) هل أصابك مكروه? أين أنت? عبدا
نـعم وهو البس رداء األعضـاء بحـيث ال يرى جسـده أو وجهه وهو ( عبـدا
ـؤدى إلى قـاعــة االجـتـمـاع ــسك بـخـنـجــر يـقـطـر دمــا يـفـتح الــبـاب ا
ـظـلــمـة ويـرى فـيــنـبـعث الــضـوء من احلــجـرة الــكـبـيــرة إلى الـصــغـيــرة ا
نـعم وهـو يـنـظـر.. وفى هذه الـلـحـظـة تـظهـر إيـفـا خـارجـة من باب عـبـدا

احلجرة الصغيرة قابضة بيمناها على صدرها).
ـنعم: (بـقلق واضـطراب) مـا الـذى جاء بـك? ألم أقل لك إن الداخل عـبدا

يتعرض للخطر أواه!
(وبـبطء لـكن بقـوة وثـبات تـتقـدم إيـفا فى خـطـوات متـعـثرة حـتى تصل
إلى حيث الـعلم.. فتـمسك بـحبله وال تـكاد تسـحبه سـحبة ال تـذكر حتى

تسقط على األرض فى إعياء).
( ويـقـبل علـيهـا األعـضاء.. ويـنحـنى أحـدهم فيـلقى نـظـرة على اإلصـابة

الدامية).
مسك باخلنجر» ما هذا?? صعوق ا نعم ا الرئيس: «لعبد ا

نعم : «فى همس يتـمتم كالنائم احلالم» لم أسـمع منهـا كلمـة السر عبـدا
للمرور .. «ينظر إلى اخلنجر ثم يتركه يهوى».

ن يحوطونها» أرجوكم «بتوسل» ابتعدوا. إيفا: «
قتربون .. وتنظر إيفا إلى العلم فى لهفة وجزع وضعف ثم ال ( يبـتعد ا
ـتالشيـة الـباقـيـة وتتـقـلب وحول وسـطـها تـلـبث أن جتمع شـتـات قواهـا ا
احلبل.. تتـتقلب بـجهد جهـيد وخور شـديد فيرتـفع العلم بـالتالى رويداً

رويداً).
الرئيس: «يتقدم إليفا» لكن .. ما الذى تودين عمله?!

إيفا: دعنى.. أرجوك .. دعنى.
نعم: «يقف فى سبييل الرئيس» دعها. عبدا

نعم) كيف?! قد يكون فى.. الرئيس: (لعبد ا
ـنـعم: (يـقـاطـعه وقـد أضحى صـوته أجش) ال تـخش شـيــئـا.. إنـهـا عـبد ا
خــطـيــبـتى.. (إليـفـا فى تـأثـر بـالغ) مـا الــذى جــاء بك يـا إيــفـا?. مــا الـذى

تفعلينه?
(يقـترب أكثر من غيـره شخص مرتد أرديـة األعضاء احلاجـبة هو عزيز..
وتـنتـهى إيفـا من عمـلهـا.. فيـظهـر علـيهـا االنحالل وتـلهث لـكنـها تـنظر
إلى الــعـلـم وقـد ارتــفع نــظــرات مــلــؤهــا الـفــوز وتــبــسم بــســمـة الــرضى

والطمأنينة).
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مثلة الشابة مر يحيى تشارك فى بروفات مسرحية "ميزان بال كفة" تأليف وإخراج إيهاب احلكيم. > ا

11
äÉbO 3

> لــيس صـحــيـحــا تـمـامــا احلـديث عن الــتـمــاثل بـ الــدرامـا والـنـص فـنـتــاج الـدرامـا
«يـتطابق» مع نـتاج «النص» (عنـدما تشكل الـدراما جزءاً من النص) وبـالطريقـة نفسها

فإن التعبير يتطابق مع العملية اإلنتاجية تماما كما فى نتيجة التعبير.
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سرحية بدمشق عهد العالى للفنون ا فى ا
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الــــواقــــعــــيــــة وهــــو األمـــــر الــــذى تــــمــــكّن
ـــشــرف فـــؤاد حــسن مـن الــتـــقــاطه من ا
الــنص ووضـعه فى الـعـرض فى الـبـوتـقـة

منه .
ــشـــرف عــلى الـــعــمل تـــنــاوله لم يــشـــأ ا
- كـما هـو أو بـتـعديـالت طفـيـفة –نـصـاً
ـــكن بل أخـــضــــعه خملــــتـــبـــر حــــقـــيـــقـى 
تلـمسّه من خالل مـحاولة الـتركـيز على
ـفـتـرَض من مـسـارَى الـعـمل الـواقـعى وا
خالل خــــطـــوتــــ أســـاســــيـــتــــ جـــرّدت
احلـدث من انـتمـائه اجلـغرافـى وجعـلته
قابالً ألن ينتمى إلى أية بقعة جغرافية
ــــــكــــــان الـــــذى تــــــقــــــدَّم فــــــيه ومـــــنــــــهــــــا ا
ـتعلق سـرحيـة أوالهما نـقل احلوار ا ا
ـسـرحـيــة من الـفـصـحى إلى بـالـفــرقـة ا
ـــشـــرف فى الــــعـــامـــيـــة وبــــذلك أمـــعـن ا
تــمــيــيــز هــذا احملــور عن احملــور اآلخــر

ـعــهـد الـعـالـى لـلـفـنـون جــرت الـعـادة فى ا
سـرحيـة بدمـشق أن يتم تـخريج طالب ا
الـــســــنـــة األخــــيـــرة مـن خالل مــــشـــروعَى
تــــخـــرّج يـــتـم تـــقـــد األول فـى الـــشـــهـــر
الــثـــانى من الـــعــام والــثـــانى فى الـــشــهــر
ـعـهـد هـذا الـعـام الــسـادس وقـد اخـتـار ا
ـعروف "ست ـسرحى ا أن يـقدم الـنص ا
شـخــصــيـات تــبـحـث عن مـؤلـف" لـلــكـاتب
اإليــطـالى لــويـجى بــيـرانـديــلـلـو كــمـشـروع
تـخـرج أول وأسـنـد مـهـمـة اإلشـراف عـلى
ـسـرحى فـؤاد حـسن ـشـروع لـلـمـخـرج ا ا

عهد . درس فى ا ا
ــــعــــروف أن اخملــــرج فــــؤاد حــــسن ومـن ا
يـــحــــاول فى كل عــــمل يــــخـــرجـه لـــطالب
عهد السـنة الرابـعة (سنـة التخـرج) فى ا
ـــســـرحـــيـــة أن يـــقــدم الـــعــالـى لـــلـــفــنـــون ا
اقــتــراحـــات فــكــريـــة وفــنــيـــة جــديــدة من
خالل تـــعـــامــلـه مع نـــصــوص مـــســـرحـــيــة
تـــمـــلك إمـــكـــانـــيـــات كـــبـــيـــرة ألن تـــخـــضع
خملــتــبــر تـعــلــيــمى وتــطـبــيــقى تــنــبـثـق مـنه
عـــروض تـــخــرج تـــســـتــدعـى الــكـــثـــيــر من
ــســرح الــعــربى الـــتــأمل واحلــوار فــمـن ا
(الــعـراقى) انـطـلق فـؤاد حـسن قـبل عـدة
ــفــتــاح" ســـنــوات من خالل مـــســرحــيـــة "ا
الـتى تعتمد عـلى حكاية شعـبية متداولة
ـســرح الـصــيـنى من خالل لـيــعـرج عــلى ا
" الـــتـى تـــتـــنـــاول مـــســــرحـــيـــة "أهـل بـــكـــ
اجملـــتــمـع الــصـــيـــنى فى أدق تـــفـــاصــيـــله
ـسـرح اإليــطـالى من لـيــحط رحـاله فـى ا
خـالل نص مـســرحـيــة "ست شـخــصـيـات
تـبـحث عن مـؤلف" لـلويـجى بـيـرانديـلـلو -
1867 - 1936احلــائــز عــلـى جــائــزة نــوبل
لآلداب فى العام  1934وصاحب العديد
سرحية الهامة التى كان من النصوص ا
هــــمه األول فــــيــــهـــا كــــشف الــــنـــقــــاب عن
أمـــــــــــراض اجملـــــــــــتـــــــــــمـع مـن خـالل وضـع
فــــرضـــيــــات الــــواقع والــــوهـم مـــعــــاً عــــلى
بـســاط الـبـحـث كـمـا هــو حـال مـســرحـيـة
"ست شــــخـــصــــيـــات تــــبـــحث عـن مـــؤلف"
والــتى يــعــتـبــرهــا بـعـض الـنــقــاد كـالــنــاقـد
ـسرح جـون لـينـتـسـروم سـببـاً فى تـطـور ا
األوربـى فى القـرن الـعـشـرين وقـد كانت
ــنــطــلَق الـذى مــســرحـيــات بــيــرانـديــلــلـو ا
سـرحيات ذات انـطلـقت منه فـيمـا بعـد ا
االجتـاه الــعـبــثى كـمــا كـان لــهـا تــأثـيــرهـا
عـلى كـبـار الـكـتّـاب فى أوربـا وخـارجـها..
ويـعــزو الـنـقـاد تــألق مـسـرحـه إلى تـنـاوله
لـلـعديـد من القـضـايا اإلنـسانـيـة وتركـيزه
عـليـهـا مـستـخـدمـاً العـديـد من األسـاليب
الــفـنـيــة وإن كـان ثـمــة شـبه إجــمـاع عـلى
أنه وبرغم اخـتالف أسالـيبه الـفنيـة فقد
كــان مــخــلـــصــاً لــرســالــته كــكــاتب مــلــتــزم
بـــالـــقــــضـــايــــا اإلنـــســـانــــيـــة وهــــذا يـــعـــود
بـالـدرجـة األولى إلـى بيـئـتـه حيـث تـرعرع
وشب وسط تــبـاين شــاسع بـ األغــنـيـاء
والـــفــــقــــراء لــــذلك كــــانت مــــســــرحـــيــــاته
–حـسب الفيـلسوف والسـياسى اإليطالى
غــرامـشـى- أشـبـه بـقــنــبــلــة تـثــيــر حــمــمـاً

شاهدين . بركانية تنفجر فى عقول ا
تـعتـبَر مـسرحيـة "ست شخـصيـات تبحث
عـن مؤلف" الـتى مـثـلَت لـلـمرة األولى فى

ـتعلق بالشـخصيات الهـاربة من كاتبها ا
والـتى حتدثت بـالـفصـحى التـزامـاً منـها
بـــكل مــا يـــتــعـــلق بـــتــكــويـــنــهـــا اإلبــداعى
واخلــطـــوة الــثـــانـــيــة واحلـــاســمـــة جتــلت
مثل الذى أدى شخصية اخملرج بدفع ا
ألن يــسـتــعــ بــنــمــوذج حى من أســاتـذة
ــســرحــيــة ال ــعــهــد الـــعــالى لــلــفـــنــون ا ا
كـتـقـلـيـد لـطــبـقـة صـوت مـثالً أو طـبـيـعـة
أداء وحـــــــسـب بل وكــــــــبت لــــــــلـــــــروح فى
الـشخـصيـة التى بـدت نقـطة ارتـكاز فى
ــا عـــمــلـت عــلى تـــكــريـــسه من الـــعــمـل 
طـــرافــة ابـــتـــعـــدت بـــاألداء عن الـــروتــ
والـتـقــلـيـديـة ولـكـن هـذا االسـتـخـدام له
مـــحــاذيــره إذ أن شـــرط جنــاح عــمـــلــيــة
الـتـقلـيد –إذا صـحّت التـسمـية- مـرتبط
د ــقــلـَّ ــشــاهِــد بــالــشــخـص ا ــعــرفــة ا
وبـــاعـــتـــبـــار أنـه لـــيس من الـــضـــرورة أن
يكـون كل مشـاهدى الـعمل من الـعارف
ـعـهد ـواد الـتـدريـسـيـة فى ا بـتـفـاصـيل ا
وأساليب إدارتها فإن هذا الرهان يبدو
خــارج حـسـابــات الـبـعض مـن مـشـاهِـدى
الـــعــــمل (وهــــذا شىء طـــبــــيـــعـى) الـــذين
ــزيــد من اجلــهــد تــوجّب عــلــيـــهم بــذل ا
ـــعــرفـــة الـــســـبب احلـــقــيـــقى الـــذى دفع
بــالــبــعض اآلخــر إلى الــتــفـاعـل مع هـذه
الشخصية بالشكل الذى كان عليه هذا
الـتـفــاعل ولـكن وجتـاوزاً لـهــذه الـنـقـطـة
الــهـامـة فــقـد تـمــكّن الـعـمـل من تـكـريس
ـــشـــاهِـــدين حـــالـــة تـــفـــاعل كـــبـــيـــرة مع ا
ـمــثـلـ الـذين اســتـمــتـعـوا بــجـودة أداء ا
مثلما استمتعوا باحلدث وسيرورته .
امـتـاز العـمل بـقـدرته عـلى الـتجـدد طـيـلة
فـــتــــرة الـــعــــرض عـــلى الــــرغم مـن ثـــبـــات
ـطروحـة وقد كـان من الواضح احلـالة ا
ــتـــلـــقى أن الـــعـــمل ركّـــز عـــلى أن يـــدفـع ا
لــــتــــرقّب مــــا ســـيــــؤول إلـــيـه الـــوضـع بـــ
قدمة سـرحية ومخرجـها فى ا الـفرقة ا
مـنـها من جـهة والـشخـصيـات الست من
ــا تـقــدمه جــهــة ثـانــيــة أكــثــر من تــرقّــبه 
الـــشــخــصــيــات مـن عالقــات وطــروحــات
ـرتـبـة الـثـانـية من اجـتـمـاعـيـة بقـيت فى ا
االهـتـمـام وهـذه نـقـطـة كـان من الـواجب
الــتـعـمق فى دراسـتــهـا وبـغض الـنـظـر إن
كــان هـــذا هــو الــهـــدف الــذى ســـعى إلــيه
الـــنـص أم ال فــــإن مـــوقـف الـــعــــرض كـــان
واضـحـاً تـمـامـاً من جـعل االهـتـمـام يتـجه
صــــوب تـــرقـب نــــهـــايــــة هــــذا االقــــتــــحـــام

فاجئ للشخصيات الست . ا
ـمــثـلـيه أعــطى الـعــمل فـرصـاً مــتـســاويـة 
ـــعــــهـــد ــــقـــدِمــــ عـــلـى الـــتــــخـــرج فـى ا ا
وقدمهم بصـورة الئقة ال بد وأن تدفعهم
إلى تطوير ما حققوه فى هذا العرض .

ست شخصيات تبحث  عن مؤلف

العام  1921واحدة من أشهـر مسرحياته
ـتـرجـمـة إلى الـعـربـيـة وهى واحـدة من ا
ثالث مـــســرحـــيــات كــتـــبــهــا بـــيــرانــديـــلــلــو
ـسرح داخل واعـتـمد فـيـهـا على تـقـنيـة "ا

سرح" . ا
فى "ست شـخـصـيـات تـبـحث عن مـؤلف"
يتحدث الكاتب عن فرقة مسرحية تقوم
بــإجــراء بــروفــات عــلى عــرض مــســرحى
ه لــــلــــجـــمــــهـــور فـى وقت الحق لــــتـــقــــد
فــــــتــــــقــــــتــــــحـم أجــــــواء الــــــبــــــروفــــــات ست
شـخـصـيـات تـدّعـى أن كـاتـبـاً قـد أبـدعـها
ـصـيـرهــا دون أن يـضع نـهـايـة ثم تـركـهــا 
ــأســاتــهــا وعـنــد هــذه الــنــقـطــة يــتــبــلـور
الـشـكل الفـنى الـذى بـرع فـيه بـيرانـديـلـلو
ــزج بـــ مـــا هـــو واقـــعى ومـــا هــو وهـــو ا
سـرحـية خـيـالى فـللـوهـلة األولى تـبـدو ا
وكـأنهـا تنحـو منـحى واقعيـاً محـضاً لكن

دخـــول هــذه الــشــخــصـــيــات عــلى اخلط
وقـــدرتـــهــا عـــلى إثـــبــات وجـــودهـــا بــرغم
ـسرحـية وبـشكل مـعارضـة شخـصيـات ا
سرحية خاص اخملرج أدى إلى حـرف ا
عـن اخلـط الـــــــذى ســــــــارت عـــــــلــــــــيـه فى
الــــبــــدايـــة وهــــو األمــــر الـــذى يــــنـــســــجم
انـــــســـــجـــــامـــــاً تـــــامـــــاً مع مـــــا عُـــــرِف عن
بيرانديللو فى عدد كبير من مسرحياته
من مـــزج بـــ الــبـــعـــد الـــتـــجــريـــبى عـــلى
صعيد الشـكل الفنى والبعد االجتماعى
بــواقـعـيــته الـتـى قـد تـبــدو فـجـة أحــيـانـاً
وهـــــذا مـــــا يـــــتـــــضح مـن خالل الـــــطـــــرح
أسـاوى للـشخصـيات التى االجتـماعى ا
ـســرحـيــة فـهى تــقـتــحم عـالـم الـفــرقـة ا
وعـلى الرغـم من ابتـعـادها –شـكالً- عن
أى بـــعـــد واقـــعى إال أن مـــا طـــرحـــته من
قـــضــــايــــا اجـــتــــمــــاعـــيــــة كــــان غـــايــــة فى

 اقتراحات فكرية وفنية جديدة
 تستدعى التأمل واحلوار

 قدرة العرض على التجدد - رغم ثبات
شاهد النتظار النهاية احلالة - دفع ا

ــنى. لـــو لم تـــكن أنت احلـــارس لــكــان إيــفـا: ال تــقل هـــذا.. إنك.. إنك تـــؤ
نعم. ا قمت به يا عبد ا سواك ولقام 

نعم: ليته كان سواى. عبد ا
إيـفا: ال.. ال.. بل من نـعم الـله أن اخـتـارك أنت لطـعـنى فـإن هـذا يـخفف

عنى كثيرا من األلم.
نعم: (بصوت مبحوح متأثر) ما هذا أواه. عبد ا

إيفا: ال تتأوه.. لقد قام كل بواجبه (تغلق مقلتيها وتسكن حركتها).
نعم: (يصرخ) إيفا?! عبد ا

ـاء.. طـالب الـطب: (يـدنــو ويـلـقى نـظـرة) إنــهــا لم تــمت بـعــد.. ايــتــونى 
حاال.

اء) (يجرى عزيز الستحضار ا
(وهنا يفتح الباب فى تؤدة..)

الرئيس: (صائحا ومشيرا إلى الباب) كوستانوف.
(وفـى حلـظـة يـحـمل األعـضـاء عـلى كـوســتـانـوف حـمـلـة عـنـيـفـة صـادقـة

فيطرحونه على األرض ويوثقون يديه خلف ظهره)
الـرئيس: (الثـن من األعـضاء) اذهـبـا به وفـتـشاه... (يـسيـران به واحد

ينه واآلخر عن يساره إلى حجرة أخرى). عن 
(ويعود اجلميع إلى إيفا..)

ــاء.. فــيــضع طـالـب الـطـب بـعــضه فــوق رأســهــا وعـلى (يــدخل عــزيـز بــا
اء من فمـها. فـتشرب جبهـتهـا.. وتتحـرك حركـة بسـيطة.. فـيدنى كـوب ا

( لكن عينيها تظالن ذابلت
طالب الطب: (ينهض) بعد قليل تتمالك رشدها.

(يدخل أحد العضوين اللذين قادا كوستانوف.. ملوحا بورقة فى يده)
العضو: (للرئيس) هذا ما عثرنا عليه.

نـصة وفى (على عـجل يتـصفح الـرئيـس األوراق فيـرمى ببـعضـها عـلى ا
عناية يضع ورقة جانبا)

الـرئـيس: ال بـأس بــهـا.. ورقـة هــامـة تــنـفــعـنـا (يـسـتـأنف االطالع.. وبـغـتـة
يـرتـفع رأسه ويــنـخـفض وتـبـدو مــنه تـصـرفـات شــاذة.. ويـصـيح جـزعـا..)

الزعيم.. زعيم األمة..
أصوات: ماله?!

الرئيس: فى خطر..
أصوات: كيف?! كيف?!

الرئـيس: (باضطراب وسـرعة وفى صوت غيـر مسموع أو جـلى يقرأ ما هو
مكـتوب بالـلغة األجـنبية) هذا مـحضر.. اجلـلسة األخـيرة مـذكور فيه أن
القرعة وقـعت على اثن من أعضـاء جمعيـتهم.. ومهمة االثـن قتل سعد

باشا زغلول..
أصوات: (عالية) قتل سعد باشا?

الـرئيس: نـعم... وذلك بـوضع قـنـبـلـة من الـقـنـابل الـتى تـنـفـجـر فى الـوقت
والدقيقة التى يعينها صاحبها.. أظنكم تعرفون هذا النوع من القنابل?

رفوع األحمر.. متعاليا خفاقا يتوسطه الهالل والنجوم.. (ويرى العـلم ا
مع الصليب!)

إيفا: (تنظر إلى الباب) راقبوا.. الحظوا انتبهوا.. الـ.. الباب..
? نعم: (وهو متأثر فى صوت متهدج) ماذا تعن عبد ا

إيــفـا: (تـشـيــر إلى جـهـة الـبـاب) الــرئــيس.. رئــيس اجلــمـعــيــة.. األجـنــبــيـة
(تضغط بأسنانها على شفتيها ويظهر عليها أنها تعانى أشد األوجاع)
(يتـربص عدد كبير من األعـضاء حول الباب وتـرى رؤوسهم وهى تتحرك

ذات اليم إلى الباب ثم إلى اليسار حيث ترقد الشهيدة)
ضى) سأستدعى طبيبا. نعم: ( عبد ا

إيفا: ال تخرج..
عزيز: إذن فأنا.

إيفا: (تقاطعه ال.. ال أحد.. بالله عليكم ال تتعبونى).
أحد األعضاء: (من خلف إيفا يهز رأسه) أرى أال داعى.

(األنظار كلها تتحول إليه)
نعم: (لهذا العضو) ما الذى تقصده? عبد ا

الـعضو: أنا طـالب طب.. وقد أبصـرت اجلرح.. واحلـالة بسـيطة.. (يعود
إلى هز رأسه هزات اليأس واألسف دون أن تلمحه إيفا).

إيـفـا: (تـنـظـر إلى أعـلى نـظـرات سـاهـمـة وتالحظ أن الـعـلم هـبط قـلـيال
فـتـسحـب احلبل ويـلـوح عـلـيهـا االنـحالل وال تـكـاد تقـوى عـلى الـتـحرك

نعم. فتعلق يدها باحلبل وحتاول أن تشده وهى خائرة) عبد ا
نعم: نعم. عبد ا

نعم.. لئال يهوى العلم!! إيفا: ساعد إيفا يا عبد ا
نـعم ويسحب احلبل فيرتـفع العلم إلى القمة.. (فى احلال يـتقدم عبد ا
ـنعم ويـطأطئ رأسه وتلف إيـفا احلـبل حول ذراعـها جـيدا فـيـتركه عـبد ا

ويحنى هامته ويعقد كفيه أمامه).
نعم: نعم. عبد ا

نعم.. لئال يهوى العلم!! إيفا: ساعد إيفا يا عبد ا
نـعم ويسحب احلبل فيرتـفع العلم إلى القمة.. (فى احلال يـتقدم عبد ا
نـعم ويطأطك رأسه وتلف إيـفا احلبل حـول ذراعها جـيدا فـيتركه عـبد ا

ويحنى هامته ويعقد كفيه أمامه)
نعم: ما زلت مذهوال.. مازلت! عبد ا

إيفا: (فى خفوت) ماذا?
نعم: لست أصدق ما أرى.. ليتنى ما حضرت.. ليتنى.. عبد ا

نعم بيدها). إيفا: (تفتح فمها كى تتكلم فال تقوى فتمسك رداء عبد ا
نعم: (على الفور ينحنى.. ويحوطها بساعده) أتصفح عنى? عبد ا

إيفا: (تبتسم ابتسامة خفيفة).
نعم: اصفحى.. اصفحى. عبد ا

إيفا: بل أنا أهنئك ألن طعنتك أثبتت لى براعتك.
نعم: أهذا رأيك فى أنا اجلانى?! عبد ا

أصوات: (فى عجلة) نعم.. نعم.. نعرفها.. ثم بعد ذلك?!
الـرئـيس: وأظـنــكم كــذلك تــعــرفــون أن زعــيم الــبالد ســوف يــلــقى خــطــبـة

قام... بالسرادق ا
أصوات: (تقاطعه) وهل هى موضوعة بالسرادق?

ا كان ظهر الـسرادق يشرف على فناء الـرئيس: (وهو ينظر إلى الورقة) 
نـبر الـذى سـيرتـقـيه سعـد ويـخطب ـا كـان كذلـك ا واسع مـهجـور خرب و
من فـوقـه قـريـبـا من مـؤخـرة هـذا الـسـرادق فـإنــهم سـيـضـعـون الـقـنـبـلـة فى
هذه اجلهة اخللفيـة من اخلارج دون أن يشعر بهم أحد.. على أن تنفجر
من تلقاء ذاتـها عند تمـام السادسة مسـاء... ومتى تناثرت شـظاياها فهى

عتلى للمنبر وقتذاك أال وهو سعد باشا العظيم. حتما تصيب ا
(ضوضاء شديدة)

.. الرئيس: واآلن.. فالباقى ساعة على السادسة وسنقترع الختيار اثن
إيفا: (تفتح عينيها)

نعم: إيفا.. إيفا.. أنت بخير أليس كذلك? عبد ا
الرئيس: (موجها خطابه إليفا) يالها من عظيمة.

نعم... تعال معى. إيفا: تعال يا عبد ا
نعم: إلى أين?! عبد ا

ـا هى فى شــبه حـلم جـمـيل) إلى حــيث نـســمع تـلك إيـفــا: (تـتـحـدث كـأ
وسيقى الـعذبة الساحرة.. أصغ.. (تتـهادى أناملها مع النغمة واإليقاع ا

سموع) أال تسمع شيئا? تعال?.. اسمع وتمتع.. تعال. غير ا
نعم: سوف تعودين أنت معى يا إيفا إلى البيت.. سوف نعود.. عبد ا

ـا هى قد استردت حدة ذهنها) إيفا: (تـتسع حدقتاها ويظـهر عليها كأ
نـعم? إنـها نـعـمة كـبـرى وهى أمنـيـة قد ال أنـعـود سويـا? أنـا وأنت يا عـبـد ا

ا أفترق عنك.. تتحقق.. واحسرتاه.. أرجوك.. حا
نعم: ال تقولى هذا.. عبد ا

إيـفا: ال تـنس أن تطـلب من والـدتك الـصفـح عنى والـغـفران.. لـقـد أسأت
أدبى مـعـها عـنـدما أردت اخلـروج.. وقـبلـهـا بالـنيـابـة عنى.. (تـذبل عيـناها

وجتز على شفتيها جزا).
طـالب الطب: (مـتأثرا) فى هذا االحـتضـار أشـد العـذاب.. ليـرحـمهـا الله

بالتعجيل فى نقلها..
نعم) ة.. (لـعبد ا إيـفا: (تفتح عينيها) يـخطئ الناس إذ يـحسبونـنى متأ
نـعم كم أحب لو تـطول حلظـات احتـضارى كيـما أتـمتع طويال آه يا عبـد ا
بـرؤيـاك.. اقــتـرب.. اقـتـرب.. إن قــربك يـزيل اآلالم.. انـزع هـذا.. (تـشـير

إلى القناع) أرنى وجهك.
نعم: (يـرفع القـناع فـيظهـر وجهه وقـد انطـبعت عـليه أعمق وأروع عبـد ا

أمارات التوجع والتفجع).
إيفا: ما هذا.. إنى ال أبصر جـيدا وجهك.. وجهك ال أميزه.. أين يدك..

يدك (فى ذعر) يدك?
د يده وقد بلغ به التأثر أقصاه) ها هى ذى. نعم: ( عبد ا

إيــفـا: (تـأخــذهـا فى راحــتـهـا.. وتــودعـهــا حتت رأسـهـا وهــنـا فــقط يـبـدو
االطـمــئـنـان الـتـام عــلى مـحـيـاهـا) دعـنـى أشـعــر بــوجـودك يــا حــبــيـبى...

(حلظة سكون طويلة) وعزيز أين هو?
عزيـز: (وهو واقف بـجوارهـا يزيح قـناعه وقـد أغرورقت بـالدمـوع عيـناه)

هأنذا.
إيفا: يدك..

عزيز: (يقدم يده مضطربا)
ـنــعم بــيـد عــزيـز) احملــبـــة.. االحتــاد.. الــوطن إيـفــا: (تـشــبك يــد عـبــد ا
(جتـاهـد لـتتـكـلم فال تـقـوى فتـرفع رأسـهـا ثم صـدرها لـتـحـاول الكالم..

لكنها تسقط ال حراك بها).
طـالب الـطب: (يـنـحنى عـلـيـهـا ثم يـسحب عـلـمـا من فـوق اإليوان.. وفى

بطء ورفق وأسى يغطى به اجلسد الساكن).
(فترة حزن عام.. تنقضى)

الرئيس: (فى لهجة أسيفة) ليس يفيد الوجوم والسكون..
لقـد بدأت الـفقـيدة أمـرا وضحت حيـاتهـا فى سبـيله فـليس يـرضى روحها
سـوى إتـمـامه... إنى أشـاركـكم فى شـعـوركم وحـزنكـم بل ومـا يخـتـلج فى
ا يـجـدر بنـا - مضـطرين صـدرى ليس يـقل عمـا يـجيش فى صـدوركم إ
- أن نـــؤجل الــتـــأبــ إذ لم يـــبق غــيـــر أربــعــ دقـــيــقــة عـــلى بــدء احلـــفــلــة
بالـسـرادق وفى التـأخـير تـعـريض حـياة الـكـثيـرين لـلخـطـر وفى مقـدمـتهم
فدى.. (يـنظر إلى ناحية إيفا) اعذرينـا فى عملنا هذا شخص الـزعيم ا
(إلى األعـضاء) واآلن.. فـلـنـحـكم الـقـرعة (يـفتـح أحد األدراج ويـشرع فى
الـتـقاط وريـقـات من داخله) والـلـذان تـقع عـلـيـهـمـا الـقـرعـة يـقـومـان توا..

فيتربصان خلف السرادق.. ويعمالن على..
نعم: (يتجه صوب الرئيس) سأذهب. عبد ا

الرئيس: متطوع?
نعم: (فى خفوت) نعم. عبد ا

عزيز: (يتقدم ويقف إلى جوار أخيه).
الرئيس: وأنت كذلك?

عزيز: (يومئ باإليجاب).
نعم وعزيز) أتعرفان موضع السرادق? الرئيس: (لعبد ا

عزيز: نعم.
الرئيس: استفهما منى عمـا عسى أن تكونا فى حاجة إليه (بعد قليل هل

عندكما ما تريدان أن تسأالنى عنه.
نعم: (يهز رأسه بالنفى) عبد ا

عزيز: (يصمت)
(يـخـلعـان رداءهـما اخلـارجى وقـبيل اخلـروج يـقفـان جتـاه إيفـا فى حزن
نـعم.. فيـزيح العـلم عن مـحيـا الشـهيدة وكـمد وخـشوع.. ويـقتـرب عبـد ا
ويـلـقى عـلــيـهـا نـظـرة الـوداع األخـيـرة.. ثـم يـنـدفع إلى اخلـارج وفى أثـره

عزيز.. مخلف بقية األعضاء مطأطئى الرؤوس..)
وفى هوادة.. يهبط الستار

يتبع
> اخملرج أحمد عوف يستعد حاليا لتقد مسرحية "بكره" للمؤلف محمود الطوخى لفرقة نادى مسرح اجليزة.
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ـكن > عــدم الـتـوافق بــ الـنص الـدرامى والـعــمل الـدرامى 
مـعـرفـته بـشـكل عـمـلى فى كـثيـر من الـنـشـرات بـ مـفصالت

مقاطع من العمل جرى االستغناء عنها خالل العرض.

سرحي جريدة كل ا

9 من مارس2009  العدد 87
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> مسرحية "قدام باب السفارة الليل كان طويل" للمخرجة نضال األشقر عرضت مؤخرا فى افتتاح مهرجان ربيع الثقافة بالبحرين.
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> درامـيـة العـرض مـرتبـطة بـشـكل مبـاشر بـشـفافـيـة العـرض: وتكـون فى أعـلى درجاتـها
شهـد على اخلشـبة متجـها نحـو التخفـى فى حجمه الداللى وفى أدنى عـندما يـكون ا

درجاتها عندما يكون االهتمام بالتعبير السينوغرافى فى دائرة االهتمام.

سرحي جريدة كل ا

9 من   مارس 2009 العدد 87
ـكن أن يـفـهم ـسـرحى  > الـتـطـور الـداللى الـذى يـكـون فى الـعـرض ا
كــمــا لـو كــان إقـامــة أو إنـتــاج نص وحــيـد يــتـوافق مـع الـســابق الـنص

الدرامى والذى تكون فيه الدراما مكتوبة أو متضمنة.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

9 من   مارس 2009 العدد 87

" للمؤلف واخملرج حمة مليانى. سرح اجلهوى باجلزائر يعد حاليا لتقد مسرحية "حب العاشق > ا
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محمد زهدى

كــنت أعــايش شــعـورا بــالــنــدم والـذنب إزاء
اخملــــــرجــــــة الــــــشـــــابــــــة ر حــــــجــــــاب ألنى
شــاهــدت لــهـا عــرضــا ال أذكــر اســمه اآلن
فى إحـدى جوالت جلـان مشـاهدة عروض
ـــــا كــــنـت قــــد مـــــهـــــرجـــــان "اخملــــرجـــــة".. و
أعـــجـــبــنـى الــعـــرض وحـــالت ظـــروف عــدم
اكتمـال عناصـره دون ترشيـحه للمـشاركة
ولـــــذا لم أســـــتــــطـع أن أكــــتـب عـــــنه.. وظل
شـعــور الـنـدم والــذنب يـعـايـشــنى يـعـاودنى
من حــ آلخــر كــلــمـا جــاء ذكــر أو مــحض
? حـــتـى جـــاءت فـــرصـــة طـــيف هــــذه الـــر
مــشــاهـدتى لــعـرضــهــا الـذى قــدمـته فــرقـة
ـهـرجـان الـتـجـريـبى ولم مـسـرح الـغـد فى ا
ه اآلن أره وقــــــتـــــــهــــــا ثـم أعــــــادت تــــــقـــــــد
والـــعـــرض عن قــــصـــة قـــصـــيـــرة جلـــابـــريل
جـــارســـيـــا مـــاركـــيـــز.. تـــقـــول فـــحـــواهـــا أن
عـاهــرة فى حلــظـة وعى جتــسـد لــهـا واقع
ـقرف فـتـقوم بـقـتل آخر زبـون لـها حـالهـا ا
فى الــســادســة من إحــدى األمــاسى ولــكى
تنـجو بـفعـلتـهـا تذهب إلى "مـشرب" شـعبى
يــحـــبــهــا الــنــادل اخلـــاص به أو الــبــارمــان
والذى يـقدم لـهـا يومـيا عـنـد حضـورها كل
ـشـوى مــسـاء فى الــسـادسـة طــبق الـلــحم ا
الـفــاخـر ويـقــدم لـهـا أحـلـى مـشـروب لـديه
بـال مـقــابل.. جملـرد الــرضى والـقــبـول ألنه
واقـع فى هــواهــا.. ولـــكــنه ال يــســـتــطــيع أو
ـبـادرة بالـبـوح أو طلب يجـرؤ عـلى مجـرد ا
ـبــادلـة لـيـقع فـعل الــغـرام!.. فـتـطـلب مـنه ا
أن يـعــلن لــلــبـولــيس أنــهـا جــاءت إلى احملل
فى اخلـــامـــســـة والــــنـــصف فـــتـــكـــون بـــهـــذه
الـشهـادة قـد جنت وتـعده بـأنـهـا ستـسـافر
بـعـيـدا إلـى مـكـان ال يـوجـد فــيه من يـطـلب
مثـلهـا?!.. هذه قـصـة ماركـيز فـماذا فـعلت
بها ر حـجاب?.. قـامت بتمـصير الـقصة
ـتــرجــمـة إلى بـتــحــويل لــغـتــهــا الـفــصــحى ا
عــامــيــة قــاهـريــة وأســمت الــنــادل "بــيــسـو"
وأضــافـت حــوارًا لــفــتـى وفــتــاة أســمـــتــهــمــا
ـــعــلـــقــة كـــمـــا أضــافـت فى مــ ــعـــلق وا ا

الــعـرض ثـالثـة راقــصـ "شــابـ وفــتـاه"..
ـسرحى تـقطـيعًـا على وقطـعت مشـهدهـا ا
طـريـقـة فن الـديـكـوبـاج الـذى يـعـتـمـد عـلـيه
فى كـتابة السـيناريـو: وكونت بذلك شريط
صـــورة وشـــريـط صـــوت وجـــعـــلت شـــريط
الــصـورة مــكـونـا من كــتـلـة ســاكـنـة جــمـاديـة
ــعــلق "ديــكـــور وأثــاث" وكــتـــلــة مــتـــحــركـــة "ا
ــعــلــقـة والــراقــصـون الــثالثــة" وصــنـعت وا
ـهارة فائقة تـزامنًا وتوازيًا وتـضفيرًا ب
ـكـون دقــائق شـريـطى الـصــورة والـصـوت ا
ـــــلــــقـى والــــغــــنــــاء من احلـــــوار الــــبــــشــــرى ا
باللـغات: الـعربـية "عـاميـة مصـرية وعـامية
لـبــنــانــيــة" واإلجنــلــيــزيــة واألســبــانـيــة الــتى
يـتحـدث بـها أهل أمـريـكا الالتـيـنيـة ولـغات
الـــغـــجـــر فـى شـــرق أوربـــا بــــاإلضـــافـــة إلى
ـوسـيـقى الـراقــصـة الـتـقـلـيـديـة كـالـتـاجنـو ا
والـرومبا والكالسيـكية السيـمفونية). هذا
الــتـــزامن والـــتــضـــافــر الـــبـــالغ الــدقـــة كــون
ســيــاقًــا وإيــقــاعًــا لــلــعــرض اجلــمــيل لــهــذه
الـكـاتبـة الـتى اشـتركـت فى "التـمـصـير" مع
مـحـمـد الـعـبد فـصـنـعت "مـ نص" يـقـتفى
ــؤلف األصــلى وال يـــخــونه بل يــعــمق أثــر ا
فـكــرته ولـهـذه الــسـيـنـوجــراف الـتى قـامت
ــنــاســبــة بــصــيــاغـــة غــايــة فى الــتــوفـــيق وا
لـــلـــحـــيـــز الـــفـــراغـى لـــقـــضـــاء الـــعـــرض مع
وهوبة هدى السجينى مصممة الديـكور ا
الـــتى أجــادت تــصــمــيم الــديــكــور واألزيــاء
ولـــهــذه الـــكــوريــوجـــراف الــتى مـألت حــيــز
الـتمثيل حيـوية وجماال ساهـما ببراعة فى
إيجاد إيقاع حى متدفق لهذا العرض أما
ــوهـــوبــة ر الـــبــراعـــة اخلــالـــصـــة لــهـــذه ا

ما أجمل السيدة التى جاءت فى السادسة!
فى ذلـك اجملـــــتـــــمع الـــــذى تـــــتـــــقـــــلص فـــــيه
الــعـــاطـــفـــة وتـــنـــكـــســر الـــروح وتـــغـــيب عـــنه
ـعــلـقـة" عـلى الـسـلم الـرحــمـة.. ثم تـمـثل "ا
األيــسـر مــشــهـد فــتـاة لــيل تــعـرض نــفـســهـا
وتــدور حلــظــة حــول جــديــة حب الــبــارمـان
لــلـــعــاهــرة الــتـى تــصــفه بـــأنه فــأر خــجــول
وأنـــهـــا ال تـــســـتـــطـــيع حتـــمل رائـــحـــته عـــلى
جلدها ولو مقـابل مليون جنيه.. ويعلن هو
أنه ال يـقبل أن تـعود إلـى بيـتهـا كل ليـلة مع
رجل غــريب?!.. أقـول بــيــنــمـا يــحــدث هـذا
ـعـلـقــان عـلى رقـصــة الـتـاجنـو من يـرقـص ا
تـأليف األرجنتـينى أستور بـيتزوال فى ح
تـواصـل الـعـاهــرة سـخــريـتــهـا من الــبـارمـان

حول إمكانية أن يقتل أيًا من زبائنها?!..
ـــعــلــقــان بــضــرب فى الـــوقت الــذى يــقــوم ا
سـتوى األعلى ثم بعـضهمـا البعض عـلى ا
تـطلب الـعاهـرة من البـارمان مـتسـائله: هل
يــدافع عــنـــهــا لــو قــتــلت هى آخــر زبــائــنــهــا
قــرفًــا مــنه وذلك أمـــام الــبــولــيس بــيــنــمــا
ـعلـقان بـتـمثـيل مشـهـد البـوليس من يـقوم ا

حركة وحتية عسكرية.. إلخ.
وتصـدح فى اخلـلفـيـة مـوسيـقى من تـأليف
شــــــارلى شــــــابــــــلن تــــــســــــخـــــر مـن احلــــــالـــــة
الــعــســكــريـــة ثم مــشــهــد مــحــاوالت الــقــتل
طـريـة اجملـرية حـركـيـا عـلى أنغـام أغـنـيـة ا
"الشـــا" وفى احلــوار تــســأل الــعــاهــرة بــعــد
ـكن اعـتـرافـهــا بـقـتل آخــر زبـائـنــهـا: أنت 
تـكـذب عـلـشـانى?!.. وبـيـنـمـا يـعـلن هـو أنـهـا
ليست فى حاجـة إلى هذا النوع من العمل
وعـــلــيـــهـــا أن تـــتـــركه تـــدور "حـــركـــيــا" عـــلى
مـسـتـوى الصـفـر حـفـلـة راقـصـة عـلى أنـغام
ــغـــنــيــة لــتــقــول: "كــلــنــا الــرومــبــا وتــصــدح ا
نـتصنع االبـتسام من أجل شىء آخـر.. كلنا
ـقـابل.. فـقـاقـيع هـواء.. يـبـيع ابـتـسـامـاته 

زبالة.. إلخ".
رجــاله عــايــزين واحــدة زيى"?!.. والــســؤال
هـــــنــــــا هل يــــــوجـــــد فـى األرض مـــــثـل هـــــذا
ـــكــــان?!.. ومــــاذا يــــعـــنـى هـــذا الــــرد? هل ا
ستذهب إلى عالم مـا ورائى? هل ستنتحر
لـتــتـطــهـر?.. الــرد غـامض ويــتـيح الــفـرصـة
إنـه عـرض بــسـيط عــمـيق لـتــعـدد الــتـأويال
ــعــرفــة الــفــريــدة ــدد هــائل من ا أمــدنـى 
ـتعـة الـبهـيـجة فـهـنـيئـا لـصنـاعه وخـاصة وا
جـوقـة الـرقص الرشـيـقـة: شـيـرين حـجازى
ــعـلق وعــزت إسـمــاعــيل ومـنــيــر ســعـيــد وا
الـــرشـــيق الـــبـــالـغ احلـــضـــور هـــانى حـــسن
عـلقـة خفـيفـة الروح والـظل ثقـيلـة الوزن وا
حـــ ســـيـــطـــرت بـــرشـــاقـــة األداء وبـــراعــة
ــسـتـوى الــعـلـوى وكـان اإللـقـاء عــلى حـيـز ا
أحــــمـــد عـــبــــد الـــهـــادى فـى دور الـــبـــارمـــان
رصــيــنـا مــتـمــكـنــا فى لــيـونــة ودقـة ,ولــعـبت
نـفرتارى دور "العـاهرة" السـيدة فى اقتدار
ـتـنـعـة حـيث جـلـست طـوال مدة وسـهـولـة 
العـرض التى قاربت الـساعـة على كرسـيها
أمـام "الــبـار" وكـانت حـاضـرة بـقـوة فـارضـة
ـــشــهـــد.. إنه ظـــلــهـــا األنـــيق عـــلى ســـمـــاء ا
ـتعـة الـروحيـة واالستـنارة عـرض قدم لى ا
الـذهـنـيــة وطـهـرنى من اإلحــسـاس بـالـذنب
خرجـة قادمـة بقـوة على طريق وبشـرنى 

الوجود والتحقق..
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فعال فـهو غيـر قابل لـلدحض بـالضرورة
ويــــــكــــــون هــــــو اإليــــــهــــــام الــــــذى تــــــبــــــدأ به
الــــشـــخـــصـــيــــة? ويـــظـــهـــر هــــذا أيـــضـــا فى
الــعالقـة بــ "روزيــر" و "رابــيـكــا" ويــأخـذ
ـتــوازيــة الـتى تــقــوم عـلى شــكل الــنـقــطــة ا
ــــاضى. فى اخــــتالف تــــطــــورات أفـــكــــار ا
مـــــســـــرحــــيـــــة "ســــيـــــدة مـن الــــبـــــحــــر" يـــــتم
اســتــحــضـار مــاض مــشــئــوم غــيــر ضـار –
ولـذلك يـفـقـد بـشـكل مـا قـيـمـته كـمـاض –
من خالل تــطــورات عــقــلــيــة داخل نــفـوس
أولـــئك الــذين يـــعــرفـــونه. وحتـــاول "هــيــدا
جـــابــلـــر" فـــعـال إصالح مـــاضـــيـــهــا لـــتـــدفع
"لـوفبـورج" أن يـعود إلى مـا تـعتـقد هى أنه
مــكــانه الــصـحــيح. وفـى مـســرحــيــة "ســيـد
ــا ال يـــدع مــجــاال " يــســتـــحــيل  الـــبــنــائـــ
لــــلـــــشك تــــرســــيـخ احلــــقــــائـق اجملــــردة فى
ـاضى بــ "سـولــيس و "هـيــلـدا" عالقــة ا
ومـثـلــمـا يـتــحـول الـتــأثـيـريــون عن احملـاكـاة
ـتعـارف عـليـهـا عنـد الـتعـامل مع الـفراغ ا
نـــــراهم يـــــســـــعـــــون فـــــضال عـن ذلك إلى
تـمــثـيل تــمـازج الـبــيـانـات والــعـمـلــيـات الـتى
نــســتــنـــتج مــنــهـــا فــكــرتــنـــا عن الــفــراغ فى
الواقـع ولذلك يـتـحـول "إبـسن" من تـمـثيل
(مــحــاكــاة) الــزمن إلى تــظــلـيـل الـعــمــلــيـات
الـعقلـية الـتى تقـوم عليـها فـكرة الزمن فى

داخلنا.
ولـعل أول اجنــازات "سـتـريـنـدبــرج" تـنـتـمى
إلى نزعة تأثيريـة مشابهة لنزعة "إبسن"
من خالل تـوضـيـحه لـنسـبـيـة فـكـرة الزمن
عن طـريق التـصـارع ب الـعوالم الـزمانـية
أو التاريـخيـة خملتلف شـخصيـات أعماله.

عـــلـى الـــرغم مـن الـــتــــمـــايــــز الــــواضح بـــ
"أوجــست سـتـريـنــدبـرج" و "هـنـريك إبـسن"
فـــــإن هـــــنـــــاك عالقـــــة قـــــويـــــة تـــــربـط بــــ
ــســرحــيــة. فــأصــداء الــنـبــيل أعــمــالـهــمــا ا
"جـــيــنت" الـــتى تــتـــردد فى "رحــلـــة بــوهــر"
والـــهــجـــوم عـــلى بـــيـت الــدمـــيـــة من جـــانب
"زوجة بـيـنت" ال يـحـتـاج إلى تـعـليق  –رغم
اخــتالف عــنــاوين األعــمــال فى الــتــرجــمـة
اإلجنلـيزية  –لدرجة أن هـناك عالقة ب
"سـونـاتـا الـشــبح" و "األشـبـاح" بـشـكل غـيـر
مـبــاشـر. فــفى كـلــتـا الــصـيــغـتــ الـواقــعـيـة
والوهـميـة جنـد أن محـاولة "سـتـرينـدبرج"
لــتـجـاوز "إبــسن" هى عـنــصـر ثــابت ومـقـوَّم
أصـيل فى فـنه الدرامى مع أنه يـربطه به

رغم محاوالت فصله وتمييزه عنه.
وهـــدفى هـــنـــا هـــو حتـــديــد هـــذه الـــعـالقــة
ركبة على مستوى التاريخ وعلى مستوى ا

الدراما كشكل أدبى.
وأريـد هنا أن أنـاقش التنـاظر ب "الزمن"
فى الـدراما و "الـفراغ" فى الـرسم. فيجب
ـــــــشـــــــهـــــــد الــــــــدرامى أن نـالحـظ أوال أن ا
ـعـنـى احملـدود الذى يـحـتـوى زمـنًـا بـنـفس ا
يــحـتــوى به الــرسم فــراغًـا. ذلـك أنه ال بـد
من مــــــقـــــدار مـــــعــــــ من الــــــزمن مـن أجل
الــعــرض ولــكن الــتــقـيــيــد الــشــكــلى احلـاد
لــلــمــشــهــد واحــتــواءه بــ بــدايــة ونــهــايــة
ـــفــــهـــومـــنــــا لـــلـــزمن يـــفــــشل فى أن يــــفى 
ـكن إيقـافه أو قطعه. باعـتباره تـدفقاً ال 
ـــســرحـــيـــة كــكل ـــشـــهــد الـــدرامى أو ا فــا
تـمتـلك سمة الـفتـرة الفـاصلـة وهو فاصل
مـــقـــطـــوع من الـــوجـــود ومـــكـــرس لـــتـــقــد
طـــقـس أو رؤيـــة أو إيـــضـــاح حـــقـــيـــقـــة يـــتم
إدراكــهـا بـاعــتـبــارهـا مــنـفـصــلـة عن الــعـالم

الذى نعيش فيه طوال حياتنا.
ولكن إذا كانت محـاكاة الواقع بأى تصور
ـفـهـوم مـسـتـهـدفـة بـذاتـها مـعـقـول لـهـذا ا
فـــإن ذلك يــســـتــتـــبع بــالـــضــرورة أن تـــخــلق
الـدراما إيهامًـا أو زمانا غيـر محدود قابل
لــلــمــقـارنــة بــإيـهــام "الــفـراغ" غــيــر احملـدود
الــذى يـخـلـقه الــرسـام عـلى ســطح الـلـوحـة
الـــثـــنـــائـــيـــة األبــــعـــاد. وهـــذا األمـــر يـــحـــقق
ـنــظـور الـزمـانى" بـالـضــرورة مـا نـســمـيه "ا
فـى الـــدرامـــا. فـــمــــثـــلـــمـــا يـــعــــطى الـــرســـام
انــطـبــاعًــا بـأســطح مــســتـويــة خــلف سـطح
ستوى  –باستـخدام خطوط من اللوحـة ا
ـفتـرض أنـهـا مـتوازيـة لـكـنه يـستـخـدمـها ا
لـتـغــطـيـة الـرسم  –فــإن الـكــاتب الـدرامى
من خـالل صــيـــاغــة حـــبــكـــة تــعـــتــمـــد عــلى
األحـداث فى ماض مـتخـيل وبعـيد نـسبـيا
يـعـطى انـطـبـاعًـا بـأسـطح زمـانـيـة مـسـتـوية
ــــا ــــشــــهــــد الــــدرامـى احلــــاضــــر  وراء ا
يــوحى بـاسـتــمـراريـة زمــانـيـة تـمــتـد إلى مـا
وراء حــــــــدود مـــــــــا يــــــــعـــــــــرض. وال شك أن
ـــنـــظــــور الـــزمـــانى" درجـــات اســـتـــخــــدام "ا
ـسـرحـيـة األوربـية ـدارس ا مـتـبـايـنـة فى ا
فبعض األعـراف التمـثيلـية الدرامـية تعمل
عـــــلـى نـــــحـــــو مـــــخـــــتـــــلـف. فـــــفى الـــــدرامـــــا
ـانـيـة يخـضع الـكالسـيـكـيـة الـفـرنـسـيـة واأل
اضـى بوضـوح إلى فـعل حـاضـر يـنـجذب ا
إليه انتباهنـا حتديدا. وينتج معنى الزمان

وقـــد طــبق "ســتــريـــنــدبــرج" هــذا األســلــوب
بشكل دائم فى مـسرحية "األب" بداية من
الــــشـــخـــصـــيــــات الـــرئـــيـــســــيـــة وصـــوالً إلى
الــشـخـصــيـات الــقـانــونـيــة وفى مـســرحـيـة
"مس جولـيا" يـتم تطـوير الـزمن إلى كوالج
ــاضى لــيس فــقـط بـ اخــتـالف أفـكــار ا
وبـ أنـواع اخلـبـرة الـزمـانـيـة اخملـتـلـفـة: فـ
"جـــــولــــيــــا" لـــــهــــا مــــاض ولـــــكن لــــيـس لــــهــــا
مسـتقبل و "جـان" له مسـتقـبل ولكن ليس
له مـــاض. وكـــذلك احلـــال فى مـــســـرحـــيــة
"الـــدائـــنــــون" وحتـــديـــدًا فى تــــشـــابه رؤيـــة
شخـصـيـتـ لـلـماضـى. إذ إن االختالف ال
ـاضى. فــفــكـرة يــحــقق الــشك فى وجــود ا
"أدولـف" عـن مـــــــــاضـــــــــيـــــــــة مـــــــــتـــــــــأثـــــــــرة بـ
"جـوسـتـاف"; وارتـبـاط مـاضى "جـوسـتـاف"
بـ "تــيــكال" هى فــكــرة يــقــويــهــا فى نــفــسه
ويـدفع "أدولف" إلى تأكـيدهـا. ولذلك فإن
مـــنـــطـــقـــة االتــفـــاق بـــ ذكـــريـــات "أدولف"
و"جوستاف" مشكوك فيها. وأعتقد أنه ال
بـد لــنـا أن نـعــمم هـذه الــنـقــطـة. ألنه حـ
ـنح االتـفـاق بـ األفـراد وبـ الـشـهـود
وضـوعيـة فإن الـعمـلية ـاضى نوعًـا من ا ا
الـديـلـكــتـيـكـيــة لـلـذاكـرة تـشــبه ذلك الـدلـيل
عـنـى أنـها يـجـب أن تـثيـر الـشك نـفـسـه 
ـاضى باعتـباره جـوهراً موضـوعياً ويظل ا
ــنـــال يـــبـــدو تـــأثـــيـــره وكــأنـه غـــيــر عـــزيـــز ا

موجود.
والـنـزعـة الـتـأثيـريـة هى تـنـاول طـبـيعى فى
مـسرح "سـتـرينـدبـرج" وصيـغـة لم يهـجـرها
نــهــائــيًـــا. فــبــعــد مـــســرحــيـــة "الــطــريق إلى
دمــشق" جنـده يــطـور األسـلــوب الـتــأثـيـرى
وت" بكـثافة أكـبر فى مسـرحية "رقـصة ا
ـاضى حـيث ال تــســتـدعى الــشـخــصـيــات ا
لــكى تــســتــفــسـر عــنـه بل تــسـتــدعــيه لــكى
جتــــلــــده بـــــعــــنف وكــــأنـه رايــــة تــــضــــربــــهــــا
ـواقف إنـســانـيـة الـعــواصف إنه مـوضــوع 

محددة وهو مصنوع لكى يتوظف فيها.
ـــصــطـــلـــحــات وال بـــد لـــنـــا أن نالحظ أن ا
ــسـتــعـارة هـنــا من فن الـرسم األسـلــوبـيـة ا
غــيــر قــابــلــة لـلــتــطــبــيق عــلى أى نــوع أدبى
ســـوى الـــدرامـــا. فــــالـــســـرد الــــشـــفـــاهى ال
ـا ــتــلك بــوجه خــاص أى مــلــمح مــقــارن 
يـــــســـــمـى" ســـــطح الـــــصـــــورة" وال يـــــؤسس
حـــاضــراً مــطــلــقــاً ولـــكن مــا يــؤسس هــذا
احلـــاضـــر هـــو "ســطح الـــصـــورة الـــزمــانى"
ــعــنى أن مــا يــحــدث ويــقــال فــعال عــلى )
ـسـرح هو الـذى يـؤسس احلـاضر خشـبـة ا
اآلتى) وأن مـا نتـحـدث عنه بـقولـنا وجـهة
الـنظر مـرورا بالتـأثيـرية والتـعبيـرية وحتى
الــــــتـــــكــــــعـــــيــــــبـــــيــــــة هـــــو أمــــــر داخل األدب
وخــصــوصــيــة لــلــدرامــا بــاعــتــبــارهــا نــوعــا

أدبيا.

 اإليهام 
غير 
قابل 
لإلزاحة
لكنه قابل
للدحض
بالضرورة

فى صياغة سينوجرافية جيدة لعرض فرقة الغد

حجـاب فلـيست فى تـصميـم اإلضاءة التى
تـفاوتـت كثـافـتـهـا وخـفتـهـا حـسب مـقـتضى
ــا أضـفى ـشــهــد الـبــصــرى  احلـال فـى ا
ا فى خلق ذلك نشود وإ عليه اجلمال ا
الـتـوازن واالنـسـجــام الـفـريـد بـ شـريـطى
الــــصـــــوت والـــــصــــورة عـــــبــــر انـــــتـــــخــــابـــــهــــا
ـقـطـوعـات مـوسـيـقـيـة وغـنـائـيـة وأحـسـنت
وضـعها فى م السـياق وقامت بتـوظيفها
تـوظـيـفا جـديـدا فـكانت مـبـتـكرة ومـدهـشة
بــعـد مـا  إزالـة غــشـاوة الـقــدم فـالـعـرض
بـدأ بتعبير حـركى على نغمات فـيولينا باخ
فى الـــكـــونــشـــيـــرتـــو اإليــطـــالى ثـم واصــلت
ـة ألم كلـثوم تـقول: أمـانًا أيـها بأغـنيـة قد
ـــطل.. فـــمـن جـــفـــنـــيك أســـيـــاخ. الـــقـــمـــر ا
تـسل.. يــزيـد جـمــال وجـهك كل يـوم.. ولى
جــــســـد يــــذوب ويــــضــــمــــحل.. وكــــانـت قـــد
فـــتـــحت مـــشـــهـــدهـــا الـــبـــصـــرى عـــلـى هــذا
التـكوين: يـدخل اجلمـهور فيـجلس فى ربع
سـاحــة الـقــاعـة عــلى الـيــمـ بــيـنـمــا كـانت
L الـثالثة أربـاع الـباقـيـة على شـكل حرف
ــشــرب" ونــوافـذه  ..فى الــيــســار حــائط "ا
الـــتى تـــطل عـــلى اخلـــارج وأمــامـه وضــعت
ــســتـــديــرة ذوات األربع أرجل الـــطــاوالت ا
الــــتى تــــســــتــــخــــدم فى اجلــــلــــوس حــــولــــهـــا
والــرقص عــلــيــهــا أحــيــانــا.. وفى الــنــصف
ـقـابل لـلـجـمـهـور أقـامت الـبـار عـلى شـكل ا
"كــابــوتــيــنــيه" وخــلــفه مــرآة بــعــرضـه وفـوق
ـــرأة مـــســـتـــوى عـــلــــوى يـــهـــبط مـــنه هـــذه ا
ساللـم عـــلى الــــيـــمـــ والـــيــــســـار ويـــظـــهـــر
ــعـــلـــقـــان فـــيه ويـــخـــتـــفـــان وراء الـــســـتــارة ا

اخلــلـــفــيـــة الــعــلـــويــة أو يـــهــبـــطــان الــدرج..
وجــعـــلت احلــوائط كـــلــهــا تــتـــشح بــالــســواد
بـيـنـمـا "الـبـار" بـالـلون الـبـنى الـداكن الالمع
وألــــبـــــسـت الـــــبــــارمـــــان األبـــــيـض واألســــود
والـعاهـرة األحمـر واألسـود بيـنمـا تراوحت
عـلقـ ب األسـود واألصفر ألوان أزيـاء ا
واألزرق والــســـمــاوى ومـالبس الــراقـــصــ
بــ األحـمــر الــفـاحت والــرمـادى واألخــضـر
ـشـوب بـالـرمـادى الـفـاحت لـتضـفى الـفـاحت ا
حـالـة من الـتـرمـيـز والـواقـعـيـة فى مـحـاولة
ــســتــويــيه ــشــهــد الـبــصــرى  أن يــتــوازى ا
وألـوانه مع واقعيـة ماركيز "الـسحرية" ولم
ــ الـبــار جـرامــافـون تـنس أن تــضع فى 
ــاضى يــنـــتــمى إلى عـــشــريــنــيـــات الــقــرن ا
وكـــــــذلـك عـــــــلـــــــقت عـــــــلـى احلـــــــائـط عــــــدة
اســطــوانـات مــخـتــلـفــة بــاإلضـافــة إلى دقـة
ــــتـــمـــثـل فى: دقــــة أشـــكـــال االكـــســــســـوار ا
ــوضــوعـة وأنــواع الــكــؤوس والــزجــاجــات ا
عــلى مـــنــصــة الـــبــار لــيـــحــيل الـــعــرض إلى
ـاضى الــذى يـلــقى بــثـقــله عـلى احلــاضـر ا
وهــــو مــــا جنـــحـت الــــســــيــــنـــوغــــرافــــيــــا فى
حتـقـيــقه ويـبـدأ الــعـرض بـحـديـث مـبـاشـر
ـــــعــــلـــــقــــ "الــــفـــــتى والــــفـــــتــــاه" حــــول من ا
اكــتـشـافـهــمـا لـ "تـســجـيل خـطـيــر" يـهـمـا أن
يــعـرضـاه عـلــيـنـا لـيــبـدأ تـتـابـع مـشـهـدى فى
سـياق مـتصـل متـحد حـتى الـنهـايـة.. فبـعد
تصوير حـالة استغراق كل امرىء فى ذاته
ـــبــادرة إلى الــعـــدوان أو إلى أقــصــاء بل وا
اآلخـــــر وذلك مـن خالل مـــــشـــــهــــد حـــــركى
وبعـد غنـاء أم كـلثـوم عن "طلـة الـقمـر التى

كـــأســيــاخ تــسل" يــدور احلــوار بــ الــنــادل
والـعــاهـرة ويـقـطع عـلى مـؤثـر صـوتى حـول
ـــزدحـم والـــضـــوضـــاء الـــبـــشـــعــة الـــشـــارع ا
والــتــلــوث الــسـمــعى اجلــاثـم ثم حــوار بـ
بـيـسـو والـعـاهـرة حول أنـهـا مـخـتـلـفـة الـيوم
وتـغـنى مــارلـ مـونـرو أغــنـيـة "دوالر فـضه
واحد" فى إشـارة إلى الـعالقة بـ احتـياج
ال وب طبيعة عملها الذى العاهرة إلى ا
هـــو بـــيـــعـــهـــا جلـــســـدهـــا فى الـــوقـت الــذى
تـــرفـض روحـــهـــا ذلك بـــشـــدة بل وتـــقـــرف
مـنه.. الحـظ أن مـاركـيــز ور حـجـاب قـد
أسمياها بـ "الـسيدة" وهو لقب يطلق على
بـنـات الـطــبـقـة الـراقـيـة أو عـلى صـاحـبـات
األلـقــاب الـديـنــيـة?! ويــصـرخ صــوت سـعـاد
ماسى يـغنى: "هـيا نـحيى قـصص الغرام..
كــفـــانـــا بــعـــدا وهــيـــام..إلخ". بـــيـــنــمـــا يــدور
مــشـهــد الـنــظــرات احلـركى ويــدور احلـوار
حول أنهـا لم تعلن أنـها تريـد الطعـام ألنها
"جـــائـــعـــة جـــوع الــــكالب"" وتـــصـــدح مـــؤثـــر
ـصـانع الـرأسـمـالـية مـاكـيـنـات الـعـمل فى ا
عــــلى خـــلــــفـــيـــة مـــوســـيــــقـــيـــة شـــعــــبـــيـــة من
الـفـولـكلـور الـغـجـرى الـهـنـجـارى والـرومانى
ويــلــعـب الــراقــصـــون مــشـــهــد اجلـــوع عــبــر
جتـسـيـد فـظاعـة الـتـهـام الطـعـام والـشراب
ـعلق من قبل الـعمـال اجلوعى ثم يـلعب "ا
ـســتـوى األعـلى فـقط" دور الــبـهـلــوان فى ا
"الــســحـرى" وتــغـنى مــارلــ مـونــرو أغـنــيـة
"كـل الـنــاس تــرى أنـنـى أحـبك وأنـت فـقط
ال تـــعـــلـم.." ثم يـــدور مـــشـــهـــد حـــركى عن
"الـصـفـعـات" فى إشـارة إلى سـيـادة الـعـنف
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شاهد ب ا
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 هل هناك عالقة
 ب مسرح إبسن وستريندبرج?

 مسرح القراءة

غـيـر احملـدود هـنـا من خالل الـتـنـاظـر ب
ـركز بـدقة والـتركـيز الذاتى فى انـتبـاهنا ا
ـتــحــقق فى الــدرامـا) ـتــخــيل (ا الــزمــان ا
ألن الــشـخـصـيــات اخلـيـالــيـة فى حلـظـات
األزمـة هى ظل خلـضوعـنا لـزمـان منـبعث
ـســرح. وفى الـتــقـالــيـد إلــيـنــا من خـشــبــة ا
ـنـظـور ـسـرحـيــة الـتى يـســتـخـدم فـيــهـا "ا ا
الـزمانى" فـإن له طرقـاً مخـتلـفة حـتى يتم
ة إجنـازه بـهـا ففـى دراما الـعـصـور الـقـد
يل إجـراء تـنـفـيـذ هذا وعـصـر الـنـهـضـة 
ـــــنـــــظــــور إلـى اجتـــــاه شــــكـــــلـى كــــمـــــا أنه ا
ــعــمــاريـة المـح ا هــنــدسى ويــتــطــابق مع ا
اخلــارجــيــة لــكى يــحــدد الــفـراغ فـى رسـوم
اضى مروى من خالل عـصر النـهضة. فـا
جــوقـة أو افـتـتــاحـيـة ويــتـكـشـف بـخـطـوات
مـحـسـوبـة كــمـا فى حـالـة "أوديب" عـنـدمـا

استجوب الشهود.
ولــكن خالل صـحـوة الـواقــعـيـة األدبـيـة فى
الـــقــرن الــتـــاسع عــشــر  –وخــصـــوصــا فى
الــــــروايـــــة كـــــنــــــوع أدبى حــــــيث نــــــفـــــهم أن
الـواقعـية تـعنى فـترات مـلموسـة فى الزمن
 –لـم يـكن الـتـركـيـز الـكالسـيـكى لـلـزمن أو
نظور الذى يتسم بظاهرية معيارية فى ا
ـة أو فى عـصر تـراجـيديـا الـعـصـور القـد
ـقبول. ولـذلك ظهر النـهضة هـو العرف ا
ــبــاشــر". إذ مــا يــســمى "الـــتــعــريف غــيــر ا
يـــســـيـــطــر عـــلى احلـــاضـــر مـــاض ضــبـــابى
يتـكشف تـدريجـيا فى حـوار وحدث واقعى
مــتــحــفــز. فــاالســتــخــدام الـبــارع ألســالــيب
احلـــوار وإظــهـــار الــعـــمق الــزمـــنى (الـــبــعــد
الزمـنى) مع التـأرجح اخلفى بـ التـلميح

والـــتـــصــريـح هـــو جــزء رئـــيـــسى فـى هــذا
اضى وهذا هو تميز (إبسن). ا

ولــكن الـفــتـرة الـتـى اتـسـمت فــيـهــا أعـمـال
ـــنــــظــــور الـــزمــــانى هى فــــتـــرة "إبــــسن" بــــا
انتقالية. ألن الدراما فى طبيعة احلال ال
تخص نـفسـها بـفتـرات زمنـية طـويلـة أكثر
اضى كـحضـور فورى من اخـتصـاصـها بـا
فى حـيـاتـنـا الفـكـريـة واالجـتـمـاعـيـة. ولعل
ـاضى" يــؤدى بـنـا إلى سـؤال "كــيف نـرى ا
مـــــعــــــادل درامى ذى نـــــزعــــــة تـــــأثـــــيـــــريـــــة.
والـــرســـامـــون الــتـــأثـــيـــريـــون ال يـــرفـــضــون
ـــنــظــور وال يــهـــمــلــون تــوضـــيح األشــيــاء ا
الـبعيـدة فى مدى أوسع من مـدى األشياء
الـقــريـبـة. ولــكـنــهم يـتــسـاءلــون مـا إذا كـان
مــفـهــومــنـا لــلــفـراغ هــو الــفـراغ الــهــنـدسى
ـوضـوعى كـمـا يـوحى فراغ الـرسم: وهل ا
نـــرى فــــعال اخلـــطــــوط واألســـطح أم هل
نـــرى الـــضــــوء (األلـــوان واألحـــجــــام عـــنـــد
ســيــزان) الــتـى نــســتــنــتج مـــنــهــا بــعــد ذلك
اخلـــطــــوط واألســـطـح?. إن "إبـــسـن" مـــثل
الـــتـــأثـــيــريـــ يـــســـتــفـــســـر دون أن يــهـــمل
حتـديــد تـاريخ مـاضـى حلـبـكــاته عـمـا إذا
ـــاضى فى كـــان هـــنــــاك شىء مـــثل ذلـك ا

حياتنا من عدمه.
ــــــــوذج ألــــــــيـس هـــــــــذا هــــــــو بــــــــاألحــــــــرى 
االهــتـــزازات الــفــكــريــة والــعــاطــفــيــة الــتى
تستنتج منهـا سببا موضوعيا? يظهر هذا
اإلحــســاس بـــالــزمن فى مــوضــوع اإليــهــام
ـر غـيــر الـقــابل لإلزاحــة بـالــنـســبـة لـ "هــا

إيكدال".
فــــإذا كـــان اإليــــهـــام غـــيــــر قـــابـل لإلزاحـــة
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سرحي جريدة كل ا
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سرح القومى. " للكاتب إبراهيم احلسينى أدرجت ضمن خطة ا > مسرحية "جنة احلشاش
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 التمثيل يصنع عرضا ناجحا
فى مونودراما القصعة

سـرح يجب قبـوله اآلن كما لـو كان بديـهية > الـطابع الـدرامى «بالضـرورة» كعنـصر من ا
سرح. ”axioma" وبالتالى ال نعتمد على التعريفات احملددة جدا للدراما وا
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نيا. > اخملرج أحمد عبد الوارث يجرى حاليا بروفات عرض مسرحى جديد لفرقة مغاغة با
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يدور حول شخصيـة تسترجع تاريـخها ويركز على
فــتــرة احلــرب الــتى شــارك فــيــهــا وهى ثــيــمــة لــهــا
ـنـطـقـة الـتـى يـقـدم فـيـهـا الـعـرض تـراث فـى هـذه ا
تـعدد كـما أن هـذه الرؤيـة تؤكـد على االسـتخـدام ا
لكثير من اإلكـسسوارات التى تساعد على تصوير
وقف الـذى تتـحدث فـيه الشـخصـية الـفنـية عـبر ا
كن ـعانى  هـذا العنـصر وإن كـنت أظن أن هذه ا
التعبير عنـها عبر التمثيـل الذى يقوم على التخيل
ـسرح بديال لـوجودهـا بـشكل مـتعـ عـلى خشـبة ا
- خـــصــوصــا أن هــذا الــفـــهم هــو األقــرب لــعــرض

ونودراما. مسرحى ينتمى لنوع ا
أمـا شــريط; الــصـوت الــذى اسـتــخــدمه "الـســمـان"
لــلـتــعــبـيــر عن هــذه األفـكــار فــأظن أنه كــان عـامال
تـلقى عن الـعرض فال عالقة واضحـا النفـصال ا
ب الشـخصـية الـتى يدور حولـها احلـدث وب ما
يـبثه هـذا الـشـريط من غـنـاء يـخص عـوالم أخرى
فهل توجد عالقة ب هذه الشخصية وب أغانى

على احلجار فى مسلسل األيام?!
سرحى وحتية خاصة وأخيرًا حتية لهذا الفريق ا
لـلـفـنـان مـحـمـد الـشـريف صـاحب الـطـاقـة الـكـبـيرة

سرح. واحملب لفن ا

ـــونــودرامـــا الــتى قـــدمــتــهـــا فــرقــة الــقــصـــعــة هى ا
ــصــرى" بــورســعـــيــد اإلقــلــيــمــيــة تـــألــيف "أســامــة ا
ــمـثل صـاحب وإخــراج "أحـمـد الــسـمـان" وتــمـثـيل ا
الــتــجــربــة الــطــويــلــة "مــحــمــد الــشــريف" وذلك فى
ــــونـــــودرامــــا.. األول الـــــذى أســـــســــته مـــــهــــرجـــــان ا

محافظة بورسعيد.
مــنــذ الــبــدايــة نــحن مع عــرض مــونــودرامــا قــلــبــا
وقـالبـا على أكـثر من مـستـوى منـها عـنصر األداء
الـتمـثـيـلى فبـطل الـعـرض حـاز خبـرة عـريـضة فى
ـســارح وبـالـتـالى مــجـال الـوقـوف عـلـى خـشـبـات ا
فــالــرهــان األسـاسى لـه ولـلــرؤيــة اإلخـراجــيــة هـو
اسـتـعـراض إمـكـانـيـاته األدائـيـة الـتى حـازهـا عـبر
عــروض كــثـــيــرة شــارك فـــيــهــا صـــقــلت مـــوهــبــته
وجــعـــلــته يــعـــبــر بــأســلــوب تـــمــثــيــلى مـــحــدد يــهــتم
بـاألسـاس بـعـدة صـفــات أهـمـهـا أو أكـثـرهـا بـروزا
معايشة الدور بـشكل إيهامى محـاوالً التعبير عن
الـشخصـية الفـنية بـدرسهـا داخليـا فتنـعكس على
أدواته اخلـــارجــــيـــة كـــالــــوجه والـــصــــوت وجـــهـــازه
ـا يـشوب هـذا األداء اهتـمـام ببالغه احلركى ر
ـواقف. لـكن هـذا شـكـلـيــة أو مـبـالـغـة فى بــعض ا
األداء يـنــبىء عن فـهـم لـعـنــصـر األداء الــتـمــثـيـلى
يـــهــتـم بــاألســـاس بــالـــوضـــوح احلــركى والـــلـــفــظـى
والـــقـــدرة عـــلى االرجتـــال الـــفـــورى عـــلى خـــشـــبـــة

سرح واإليحاء بوجود شخصيات أخرى. ا

يـــعـــتــــمـــد عـــلـــيــــهـــا الـــعـــرض كـــمــــا هـــو احلـــال فى
ثال الكوميديا الـشعبية االرجتاليـة على سبيل ا
ـــســرحى لـــيس - فى وهـــو مـــا يــعـــنى أن الـــنص ا
ـســرحــيـة إذا هــذه الــتـجــربــة - أهم الــعـنــاصــر ا
ــثـــال وهــو أمــر قـــورن بــالــتـــمــثـــيل عــلـى ســبـــيل ا
مـقبـول وقـد يكـون فى صالح الـعـرض ككل فـنحن

بصدد احلديث عن مونودراما.
وتـشـكيـلـيـا حـاولت هـذه الـرؤية الـتـعـبـيـر عن أفـكار
الــنص عـــبــر ديـــكــور مـــســرحى يـــهــتـم بــاألســاس -
بـوجـود مـنـظــر مـسـرحى ثـابت يـهــتم بـالـتـفـصـيالت
بــأفق واقــعى لـدرجــة كــبـيــرة مـســتـخــدمـا خــامـات
ــا خـنــدقـاً فــاحلـدث "اخلـيـش" تـصــور كـوخــا أو ر

فـيـنـتج نـوعـا من احلـواريـة تـلك الـسـمـة األسـاسـيـة
ونودراما. لفن ا

درامــــــيــــــا وبــــــرغـم وجــــــود نـص مــــــســــــرحى إال أن
ـتـلـقى لـهـذه الـتـجـربـة سـوف يـشـعـر ـشـاهـد أو ا ا
ـــمـــثل الـــذى يــــعـــتـــلى خـــشـــبـــة طـــوال الـــوقـت أن ا
واقف قد يرجع ذلك - سرح يرجتل احلوار وا ا
فيـمـا أظن - ألسلـوب الـتمـثـيل الذى اهـتم بـشكل
ـيـم" وهو ـائى وتـقـنـيات "ا مـتـزايـد بـالـتـمـثيـل اإل
مـا يحـسب بـدون شك للـرؤية اإلخـراجـية ألحـمد
الـــســـمــــان فى هـــذه الـــتـــجـــربـــة الــــتى أظـــنـــهـــا من
الـتـجـارب األولى فى مـجـال اإلخـراج هـنـا يـتـحول
ــكــتــوب ســلـفــا وكــأنــنــا إزاء خــطــة عــامـة الــنص ا
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جسد رسالة الفنان احلقيقية .. وأحرج البشرية 
يوجينو باربا .. حدوتة إنسانية إيطالية

ووارســـو وجـــامـــعـــة مـــتـــشـــجن األمـــريـــكـــيـــة
وجـامعـة بايـسوت اإلجنـليـزية وحـصل على
الــــعــــديــــد مـن اجلــــوائــــز واألوســـــمــــة الــــتى
يـــســتــحـق أكــثـــر وأقــيم مـــنــهـــا .. ومن هــذه
ــاركـيـة ـيــة الـد اجلـوائــز  جـائـزة األكــاد
وجـائـزة بـرانـدلـو الـدولــيـة وجـائـزة جـمـعـيـة
ــيــة ـــكــســيـــكــيـــ وجــائــزة أكـــاد الـــنــقــاد ا
الـــفــنـــون بــهـــوجن كـــوجن وتــوجـــهــهـــا بــكـــبــرى
اجلـوائـز الـثـقـافــيـة فى الـعـالم وهى جـائـزة
سـونـيـنج الـتـى تـمـنـحـهـا جـامـعـة كـوبـنـهـاجن
اركية سنويا وذلك عام  2000 .. وهده الد
اجلـائـزة بـدأت جـامـعـة كــوبـنـهـاجن مـنـحـهـا
مــــنــــذ عــــام  1959 .. ونــــالـــهــــا الــــعــــديــــد من
األسماء التى ال يختلف عليها اثنان ومنهم
الــفـيــلـســوف " بــرتـرانــد راسل " عـام 1960 
ـــمــثل األســـطــورى " لــورانس أولـــيــفــيه " وا
ـــســـرحى " داريـــو فـــو " عــام عـــام   1966 وا
 1981  والــقـديـر" اجنــمـار بــيـرجــمـان " عـام

 1989ويـــطـــلـق عـــلى هـــذه اجلــــائـــزة " نـــوبل

الــصــغــيــرة " .. وقـــد حــصل عــلـــيــهــا بــاربــا
اركيا.. وأعلنت أنه واعتبرته اجلامـعة دا
اركيا بـعد العالم الـفذ بور الذى  ثـانى دا
يـحصل على هـذه اجلائزة .. وفى حـيثيات
اجلـائزة وجدت جامـعة كوبنـهاجن أن باربا
عـرفة كفـنان وبـاحث وكاتب أبـدع فى بث ا
ـــــــخــــــتــــــلـف أنــــــواعه ــــــســــــرح  من خـالل ا
وثــقـافـاته مـن اآلسـيـويــة إلى إنـشـاء روابط
فـنية قوية بـ أوروبا وأمريكـا الالتينية ..
وأنه عـــــالـم مـــــســـــرحى صـــــاحـب خـــــبــــرات
عظـيمة وسـاهم فى تدريب وتـنشئـة أجيال
نتشرين اآلن فى سرحي ا متعاقبة من ا
شتى أرجاء الكـرة األرضية والذين يتوقف
عـلــيـهم األمل فى إنـقـاذ الـفن من الـنـكـبـات
ـر بــهـا من حـ ومــرحـلـة االهــتـزاز الــتى 
آلخـــــر بـل وإنـــــقـــــاذ اجملــــــتـــــمـع من أزمــــــته
الـراهنة .. وأيضـا فقد وضع باربـا نظريته
وفــلــســفــته فـى خــدمـة الــشــبــاب واجملــتــمع
وعــددت اجلــامــعــة فى بــيــان االســتــحــقــاق
الــــــصـــــادر بــــــخـــــصـــــوص بــــــاربـــــا إجنــــــازاته
احملـــفــوظـــة فـى كــتـب ومـــوســوعـــات تـــاريخ
الــبـــشـــريــة  مـــثــله مـــثل فـــرويــد وســـقــراط
وغـيـرهم مـن الـفالسـفـة الـعـظـام وإن تـمـيز
عـنهم بـحـبه لغـيره وتـفـضيل الـبـشريـة على
نــفـــسه .. وهـــذا مــا أكـــده تــبـــرعه بـــقــيـــمــة
اجلائـزة النـقـدية لـعدة مـسـارح ومؤسـسات

اجتماعية .. 
وكان آخر تكر له منذ أشهر قليلة وذلك
بـــجـــائـــزة د.هـــونـــوريش كـــوســـا مـن مـــعـــهــد
الـفنـون الدوليـة ببـيونس ايـرس باألرجـنت
ــؤلــفــات الــهــامـة .. ولــبــاربــا الــعــديـد مـن ا
لــلـمــسـرح ولــعـلم االنــثـروبــولــوجى وعالقـته
بــالــفـن أهــمــهــا كـــتــاب " اإلنــقــاذ " و" أرض
ـاس " الــذى يـتــحـدث فــيه بـاربـا الــرمـاد وا
بــــــــصــــــــراحــــــــة وعـــــــفــــــــويــــــــة عـن أســــــــتـــــــاذه
جـروتوفـسـكى .. وفيه نـلـمس هذه الـعالقة
بـ باربا وأسـتاذه .. وكيف أثـر فيه وكيف
سرح البولندى بشكل عام .. وأراد تأثر با
ــراحـل بــزوغه من بــذرة أن يــحـــتــذى به و
إلـى نـبــتــة إلى شــجــيــرة إلى شــجــرة قــويـة
رغـم مــــــا واجـــــــهه مـن عــــــقـــــــبــــــات مــــــاديــــــة
وســــيــــاســــيـــــة كــــادت تــــعــــصـف به .. وكــــان
لـلتخـليق واإلبداع دورهمـا الفاعل فى ذلك
الــبــنــاء .. وأيــضــا هــنــاك كــتــاب " قــامــوس
ـسـرح احلـديث " وغـيـرهـا أنـثـروبـولـوجـيـا ا
من الــكـتب الــتى تــسـتــحق أن نـحــتـفظ بــهـا

فى مكتباتنا ونقرأها بتمعن ...

الواضحـة دون كذب أو زيف .. ولهذا فإن
باربـا الذى اهـتم باإلنـسان أيـا كان لونه أو
عـــرقه أو مـــا يـــنـــتــــمى إلـــيه .. وآثـــره عـــلى
نـفسه فى أوقات كثـيرة يستـحق أن نحترم
فــكــره ونــهـــتم به ونــحن فـى حــاجــة مــاســة

لهذا اآلن ...
ـدرســة الـذى وخالل ســنـوات عــمـر هــذه ا
اقتـرب من ثالث عـامًا والـتى بقـيت بروح
جـروتــوفـسـكى وفـلـسـفــته أخـرجت الـعـديـد
مـن رجــــــــال اجملــــــــتـــــــمـع األشــــــــداء الــــــــذين
ـــاهــيــة أصــبـــحــوا أكـــثــر نــضـــجــا ووعـــيــا 
وأنـه نـــشــأ الـــرســـالـــة احلـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــفن 
ألهداف سـامـيـة عـامـة ولـيس هدفـه فقط
األطــمــاع الــشـخــصــيــة ألفـراده .. وإال فال
جدوى منه .. وللـمدرسة الدولية عدد من
الـــبــرامج الـــهــادفــة والـــبــنـــاءة فى عــدد من
الدول  مـنهـا البـرتـغال وبـدأ البـرنامج بـها
ـــــانـــــيــــــا وبـــــدأ عـــــام 2000 عــــام  1998 .. وأ
وأســبــانــيــا عـام  2004 وبــولــنــدا عـام 2005 
وغــــيـــرهـــا  فـى مـــدن ودول مـــخــــتـــلـــفـــة ..
ــان بــأهــداف هـذه وانــتــشـار مــســتــمــر وإ
سرحيـة وليتنـا ننظر لـها نظرة ؤسسـة ا ا
اهــتـــمــام ونــقــدرهــا ونــعــطـــيــهــا بــعــضــا من
فــكــرنـــا.. وقــبـــلــهــا نـــحــاول أن نـــبــحث عن
مـحـبـة اآلخـرين داخـلـنـا .. وهـذا يـأتى من

حبنا ألنفسنا بشكل صحيح أوال ...
وضع بـــاربـــا قـــامـــوسًـــا خـــاصًـــا لـــلـــمـــســـرح
االنثروبولـوجى واضعا فيه أسس ومراحل
ـســرح وكـيـفـيــة حتـقـيــقه فى مـسـرح هـذا ا
داخل كـل مــــــنـــــــا ..ومن خـالل أفـــــــكــــــارنــــــا
اخلـاصــة ومـلـكــاتـنـا الــتى تـمـيــز كل إنـسـان
عن اآلخـر وتـمـيـزنـا نـحن الـبـشـر عن بـقـية

اخمللوقات ...
حــاز بـاربــا عــلى تــقــديـر خــاص مــؤخـرا ..
ؤسسات وكرمته العديـد من اجلامعات وا
فى أثــيــنــا وبــولــونـــيــا واشــبــيــلــيــة وهــافــانــا

عن بــــطل إغــــريــــقى حــــارب من أجل بــــعث
ـــثل واألخالق وحتـــريـــرهـــا من الـــبـــوتـــقــة ا
احملــبـوســة فـيــهـا لــنـشـرهــا لـكل الــنـاس فى

أرجاء األرض ...
وقـد خرجت األسـطورة إلى الـعالم وأصبح
لـــبـــاربـــا وعــــروضه مـــكـــان فـى كل مـــســـارح
أوروبا شـرقا وغـربا .. وخـاصة اجنـلترا ..
ــرحــلــة " ومن عــروضـه الــقــويــة فى هــذه ا
ــدن الـعــظـيــمـة حتت مــلح " عـام  2002 و" ا
الــقـــمــر " عــام  2003 و" أحالم أنــدرســون "
عــــام  2005 ثـم قـــــدم " أور  –هــــــامـــــلت " أو
هــامــلت الـــتى يــعــتــقـــد أن تــكــون الــنــســخــة
احلــقـــيــقـــيــة الــتـى أخــذ مـــنــهــا شـــكــســـبــيــر
مـــســـرحــــيـــته " هـــامــــلت " والـــتـى كـــتـــبـــهـــا "
توماس ناش " وقـد قدمها باربا عام 2006 
وقدم خالل نـفس العـام عرضًـا آخر جـيد
وهــو " دون جـيــوفــانى احلــقـيــقى " وكــأنــهـا
دعـوة بـاربـا لـلـبـحث عن أصـول اإلبـداعـات

وإعطائها حقها أو جزء منه ...
كـان لـبـاربــا نـشـاطـاته االجـتـمـاعـيـة الـتى ال
ــسـرحى .. تــنـفــصل عن نــشـاطه الــفـنى وا
يا .. ولالهتمام واهتم بهذا اجلانب أكاد
باألصول تاريخ طـويل عند باربا .. تتزامن
ــسـرح .. ولـهـذا بـدايــته مع بـدايــة عـمـله بـا
اهــــتم بــــعــــلم األنــــثــــروبـــولــــوجــــيـــا أو " عــــلم
اإلنسـان " وهـو ذلك الـعـلم الـذى يـهتـم بكل
مــا يـــتـــعــلـق بــنـــوعــيـــة الـــبــشـــر وفــصـــائـــلــهم
وأعــراقـهم .. وذلك الهــتـمـامـه بـالـثــقـافـات
ـيـز واحـدة عن األخـرى .. اخملـتـلـفـة ومـا 
وفى هـذا اجلـانب بــالـذات انـصب اهـتـمـام
بـــــــــــاربـــــــــــا وبــــــــــدأ يـــــــــــبـــــــــــحـث عـن ذلـك فـى
ــدرسـة مــســرحـيــاته.. واألكــثــر أنه أسس ا
سرح عام .. 1979 الـدولية ألنثـروبولوجيـا ا
واهتم كـثـيرا بـوضع أسس لـلمـسـرح تمـكنه
من خـلق أجـيـال واعــيـة ومـثـقـفـة .. وتـمـلك
حـكمة اإلنسانـية وحياة اإلنسـان احلقيقية

بـــخـــبـــرته الـــتـى اكـــتـــســـبـــهـــا إلى أن يـــكـــون
ـيزا ..  وذلك لـكونه غـريبًا عن مخـرجا 
الــنـــرويج خالل هــذه الــفــتـــرة .. ولــلــتــغــلب
عــــــلـى ذلك كــــــون مـع صــــــديــــــقه الــــــكــــــاتب
والـثـورى الــنـرويــجى " يـنس بــجـورنــيـبـوى "
مسرح أودين الـذى دخل اخلدمة منذ أول
أكتـوبر عام  1964 .. وانطـلق بـعدهـا ليـحتل
مــكــانــة بــارزة كــمــســرح ذى قــيــمــة ال غــنى
عـنـها .. وانـضم إلـيه الـعـديد من الـفـنـان
بــعـــد ذلك مـــنــهـم دونــالـــد كــيـت واحملــنـــكــة
جـــولـــيــا فـــارلى وغـــيـــرهم .. وكـــان أول مــا
ـــــســـــرح  لـــــبـــــجـــــورنـــــيـــــبـــــوى قـــــدم هـــــذا ا
ومــســـرحــيــته " أوريـــنــتــوفــيـــلــ " .. والــتى
قــدمت بــعـد ذلك بــعــدة مــسـارح بــالــنـرويج
ـارك .. وكـذلك بــالـسـويــد وفـنــلـنــدا والـد
ارك حكـاية أخرى مع بـاربا .. فقد ولـلد
 دعـوته من قبل مديـنة هولسـتبرو غرب
ـارك إلنـشـاء مــسـرح هـنـاك وبـالـفـعل الـد
ال لـبى باربا الـنداء وقام بـجمع قدر من ا
وأنـشأ مـسرحـا ومـعمال عـلى غرار مـسرح
أودين واألكــثـر أن هـولـسـتـبـرو بـات قـاعـدة

إمداد له ...
وخالل أكـثر من أربـعـ عـامـا أخـرج بـاربا
أكــثـر من  65 عــرضـا مــســرحـيــا .. وتـمــيـز
ــســرحــيــاته وفى بــعض بــاإلعـــداد اجلــيــد 
ا ثالثة.. األحـيان كان يسـتمر لعـام ور
ومن أفـضل هـذه الـعـروض " فـيـراى " عام
 .. 1969و" مـــنـــزل والـــدى " عـــام  1972 .. و"

رمـاد بــريــخـت " عـام  1980 .. و" تــااللـوت "
عـام  1988 .. و" اتـسى بـيـتسـى " عام 1991 
 ..و" كــــاوســـمــــوس " عـــام  1993 ..ثم كــــانت
ــرحـــلــة األخـــيـــرة والــتـى ال تــقـل تــوهـــجــا ا
والتى كان أهمهـا العرض التاريخى والذى
حـاز عــلى اهـتـمــام الـكـثــيـر من اجلــمـاهـيـر
فى أوروبـا وأمريـكا  واجـتـمع علـيه النـقاد
وهــو عـرض " مــيــثــوس " أو " األســطـورة "

قـــد نـــدين بـــالـــفـــضـل لـــبـــعض مـــنـــا .. ألنه
يــذكــرنـــا بــاســتــمــرار أن فـى داخل كل مــنــا
إنـسـان .. وعـلى كـل مـنـا أن يـبـحث عـنه ..
وأن اإلنــــــســــــان بـــــفــــــطــــــرة اخلــــــالق يــــــحب
اآلخرين أكثر من نـفسه .. ويهتم بهم قدر
اهـتمـامه بـنـفسه وأكـثـر .. أمـا الفـنـان فإن

رسالته حتمله أضعاف ذلك ...
حمل باربا على كتفيه رسالته ورسالة غيره
ـوذًجا لـلتـضحـية .. فخـلق جتربـته لتـكون 
بـاخلــاص من أجل الــعــام .. فــأخـذ يــتــحـرر
ـــــســـــرح الـــــثـــــرى إلى الـــــدنـــــيــــا مـن قــــيـــــود ا
الفسيحـة .. ذهب بفنه إلى القرى والنجوع
وشـتى األماكن الـريفيـة النـائيـة والفـقيرة ..
ليعايشهم ويتعاطى معهم ثقافيا فى معادلة
ذات اجتـــــاهــــــ .. وكــــــانت االحــــــتــــــفـــــاالت
الـشعـبـيـة وسـيـلـة سـحريـة لـلـتـبـادل الـثـقافى
ـعـرفى وإلرضـاء جـمـيع األطـراف فـكـريـا وا
ووجـدانيا .. فـمن باربا هـذا الذى جعل من
ـوذًجـا لــلـفـنــان ورسـالـته  لــيـنـهل جتـربــته 

منها اآلخرون? 
يــوجـــيـــنــو بـــاربــا اإليـــطــالـى .. ابن مــديـــنــة
بـريـنديـسى عام 1936مـؤلف مـبدع ومـخرج
وخـــبــيـــر مــســرحـى بــارز وصــاحـب جتــربــة
ــسـرح احلــديث واســتــخـدامه فــريــدة فى ا
لــلــفـنــون وســيــاســتـهــا من أجـل اجملـتــمع ..
نــــشـــأ فى أســــرة مـــســــتـــقـــرة اجــــتـــمــــاعـــيـــا
واقتصاديا .. اهـتزت بعد وفاة والده أثناء

ية الثانية ... احلرب العا
كـانت وفـاة والـده فى احلرب نـقـطـة حتول
كبـيرة .. فقـد هرب من اسـتكـمال دراسته
ية العـسكرية بنابولى وهاجر إلى باألكاد
الـنــرويج عـام  1954لــلــعــمل كــعـامـل مالحـة
أحـيانا وكعـامل حلام ميكانـيكى فى أحيان
أخــرى .. وخالل هــذه الــفــتـرة تــعــلـم قـدرا
من الــلـــغــة الــفــرنـــســيــة وســـاعــده ذلك فى
ـــؤلــفـــات الــفـــرنــســـيــة .. قـــراءة عــدد من ا
وبــطـــمــوح كــبــيــر الــتــحـق بــجــامــعــة أوســلــو
لـدراســة األدب الـنـرويــجى وتـاريخ األديـان
.. ثم رحل إلى وارسـو فى بـولنـدا لـدراسة
ــــدرســـــة الـــــنـــــبالء ـــــســـــرحـى  اإلخــــراج ا
ولــكــنه ــســـرحــيـــة وذلك فى عــام  1961 ..  ا
تــركـهــا بــعـد عــام لــيــرتـبط بــالــقـدوة واألب
الروحى فـى عالم الـتـجريب  وهـو اخملرج
البـولندى الـعمالق " جـيرزى جروتـوفسكى
سرح الـفقير .. والذى كان يرأس " رائد ا
ــديـنـة نــابـولى وظل مــسـرح  13 الـشــهـيـر 
دة ثالث سنـوات رسمت جزءًا مـعه باربـا 

كبيرًا من خطوات حياته بعد ذلك ...
ال نـدرى إن كـانت تـنقالت بـاربـا عن خـطة
مـــدروســـة أم أنــهـــا جـــاءت حـــسب ظـــروفه
ـؤقت .. ولكنه كـان موفقا وفـكره الوقتى ا
فى رحـلـة قـام بـهـا عـام  1963وسـافـر فـيـها
إلى الــهــنـد .. وكــانت بــدايــة تـعــارف بــاربـا
ـــــســــــرح " كـــــاثــــــاكـــــالـى " واحـــــد مـن أهم
مسـارح الدراما الـهنـدية وخـاصة الراقص
مـنها وذات طـابع خاص .. وقد كـتب باربا
بـــعض األبـــيـــات الــشـــعـــريـــة عن كـــاثــاكـــالى
وروعة مـا شـاهـد فـيه .. ورائـحـة األصـالة
الــــتى تــــفــــوح مـــنـه .. وقـــد جــــســــدت هـــذه
األبـيات فى عمل درامى بـإيطاليـا وفرنسا
ــارك والـنــرويج والــســويـد وأمــريـكــا والــد
وغــيـرهــا من الـدول .. ثـم كـتب أولى كــتـبه
سرح احلديث و عن جروتوفسكى فى ا
طـــبــــاعـــتـه ونـــشـــره بــــإيـــطــــالـــيـــا وأمــــريـــكـــا

ارك واجملر عام 1965... والد
عــاد بـــاربــا إلى أوســلــو بــنـــفس طــمــوحــاته
الـــكــبـــيـــرة .. ولـــكـــنه قـــوبل بـــفــتـــور ورفض
كـبيريـن .. برغم تمـيزه الـكبـير واسـتعداده
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من نــدرة الــعـــنــصــر الــنــســائى لــذا نــضــطــر
ـــــمـــــثـالت مـن وجه بـــــحـــــرى الســــــتـــــقـــــدام ا
والـــقـــاهـــرة فــــإذا تـــوقف الـــعــــرض من قـــبل
ـغــتـربـة ـمـثــلـة ا الـلــجـنـة من ســيـدفع أجــر ا
وتـكاليف إقامـتها طوال فـترة البروفات إن
هـذا الـشرط مـقـبول فى الـنـوادى ألنهم من
أبـــنـــاء الـــبـــلـــد بـــيـــنـــمـــا األمـــر مـــخـــتـــلف فى

الشرائح.
اخملـــــــرج حــــــســــــ عــــــز الــــــديـن رغم عــــــدم
ـتابـعة فـأنه يتـخوف اعـتراضه عـلى جلان ا
من قـــدوم الـــلــجـــنـــة بـــشـــكل مـــفـــاجئ أثـــنــاء
إجازات الفرقة لظروف طارئة ألفرادها.
ويـتـسـاءل اخملــرج شـريف صالح الـدين عن
إحـــاطـــة الـــلـــجـــان بـــظــــروف كل مـــوقع وهل
ســتــضع تــلك الــظـروف فـى حـســابــهــا عــنـد
اتـخاذها لقـرارها بشـأن صرف الشيك من
عـــدمـه كـــمـــا يــــبـــدى تــــخـــوفه مـن تـــعـــارض
أســــلــــوب الــــعـــرض مـع اجتـــاهــــات أعــــضـــاء

اللجنة ومن ثم رفضه.
بـينـمـا يـسـتـنـكـر مـصـمم الـديـكـور مـصطـفى
ـوافـقة الـسـيـد أن يـتم إيـقـاف عـرض بـعـد ا

ه كمشروع. عليه عند تقد

اخملــــــرج رشــــــدى إبـــــــراهــــــيـم يــــــوافـق عــــــلى
اشــــتـــراط تــــقــــد الـــنـص كـــمــــا هــــو قـــائالً
كــمـــخـــرج الـــتـــزم بـــتـــقـــد الـــنص كـــمـــا هــو
ويـنـبــغى أن يـكــون عـمــلى عـلــيه بـاحلـذف ال
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> طـريـقـة الـسـيـنـمـا بـالتـالى هـى طريـقـة الـقـول الـروايـة وهـذا يـبرر
سرح. التأكيد الذى قاله بارت  أن السينما وليدة من الرواية وليس ا
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محمد عبد القادر 

عسكرى على كل مخرج.. امسك حرامى!
سرح  هكذا اعتبروا الضوابط التى وضعتها إدارة ا

بــاإلضـافــة فال يــعــقل أن أكـتـب عـلى كــتــابـة
مؤلف كـبيـر كأبـو العال الـسالمونى وإن لم
يـنــاسـبـنى الـنص من الـبـدايـة أتـركه وأبـحث

عن غيره.
بـينما يـرفض اخملرج سعـيد منسى  – هذا
الــشـرط ويــقـول مـاذا لــو أردت عـمل إعـداد
لـنص مـات كاتـبه مـثل الزيـر سـالم إن هذا
الــــــشـــــرط ســــــيـــــؤدى لــــــهـــــروب اخملــــــرجـــــ
ـترجـمـ لن يلـقوا يـة ألن ا لـلنـصوص الـعـا

ا سيحدث فى النص! باالً 
اخملرج محمود الـنجار يرفض هذا الشرط
ـه كـمـا هـو ــكن تـقـد ألنـه ال يـوجـد نص 
مشيرًا إلى أن اخملرج قد تعجبه فكرة نص
ـعـدين لـيـقوم مـا فـيـضطـر لـلـذهـاب ألحـد ا
ــقـــصــود من الـــشــرط بــإعـــداده وإن كـــان ا
"عــــدم الــــلـــعب" فـى جـــوهــــر الــــنص فــــنـــحن

ؤلف. كمخرج نحافظ على كيان ا
اخملـــــرج شــــــريف صـالح الـــــديـن يـــــقـــــول إن
ـنـصـوص عـلـيه فى الالئـحـة التى اإلعداد ا
لم تــــشـــــتــــرط أن يــــتـم عن طــــريـق الــــكــــاتب
األصــــلـى لــــلــــنص أو غــــيــــره ورأيى أن هــــذا

. الشرط من شأنه تقييد اخملرج

اخملــــــــــرج رشـــــــــدى إبــــــــــراهـــــــــيـم يــــــــــصف
اخملرجـ الـذين يـضـعون اسـتـعـراضات
أو أغانى فى العرض ال ترتبط عضويا
ـاذا " ويــتـســاءل  به هـم "غـيــر نـاضــجـ

يعطى هؤالء شريحة من البداية.
اخملرج يـسـرى الـسيـد طـالب بـأن يـكون
يًـــــا ال إداريًــــا بـــــاحلــــذف نــــ احلـــــســــاب فـــــ
والــتــدخل فى الــعــمل وقــال إن اخملــرج
تـعــراضــات أو أغــانى الــذى يـضــيـف اســ
يــمه يـــ يـــة يــحـــاسب مـن خالل تــقـــ مــجـــانــ
يــؤثـر عــلى اسـمه الــفـنى األمــر الــذى سـ
يـــة وتـــراجع لـــ بـــ تــــقـــ ـــســـ وفـــرص عـــمـــله ا

. ترتيبه ب اخملرج
نـــجــار يــرى أن هــذا اخملــرج مــحـــمــود الــ
اإلجـــراء ســـيــؤدى إلـى مـــشــاكـل إداريــة
من عـقد الـشاعر حيث سـيخـصم جزءاً 
تــعــراض رغم أن األمـر أو مــصــمم االســ

ليس بيده ولكن بيد اخملرج.
اخملــرج حــســ عــز الــديـن يــوافق عــلى
حـذف االستـعراضـات واألغانى التى ال
لــعــرض رغـم تــخــوفه من لــة لــ تــمت بــصـــ
االخــــــتالف حـــــول مــــــا يـــــرتــــــبط ومـــــا ال
يـرتـبط حـتـى داخل الـلـجـنـة نـفـسـها ألن
تــــلف بــــ ثالثـــة نـــظــــر تـــخــــ وجــــهـــات الــــ
نـ لـكـنه يرى مـحـكـمـ وأحـيانًـا بـ اثـ
تــطـــيع اخملــرج أن ً يــســـ نـــاك أمـــورا أن هــ

يدافع عنها.
تـــســاءل اخملــرج شـــريف صالح الـــدين يــ
بـــاط الـــعـــضـــوى من الــــذى يـــحـــدد االرتـــ
لألغـانى واالسـتـعـراضـات بالـعـرض من
عـدمه بصـورة حاسـمة?! حـقيـقة هـناك
يـــــاء ال عالقــــة لــــهــــا عـــــروض تــــضم أشــــ
وضوعها ولكن الـعملية الفنية ليست

١+١=٢ بل وجهات نظر.

ــســرح أثــارت دســتـــة الــضــوابط اجلـــديــدة 
ـسرح مـوجة األقـاليم الـتى وضـعتـها إدارة ا
من اجلــدل الـشـديـد حـيث وصـفـهـا الـبـعض
ـقـيـدة لـلـعـمـلـيـة اإلبـداعـيـة ورأى آخـرون بـا
أن بـعضـها قـد يدفع بـعمـلية اإلبـداع لألمام
فى ح أن بـعـضهـا اآلخـر سيـمثـل عقـبات
ــبــدعـ ومــا بــ هــذا وذاك كـانت أمــام ا
هـذه آراء وتــعـلـيـقـات مـخـرجى األقـالـيم فى

الضوابط اجلديدة.
اخملرج يـسـرى السـيد بـدأ حـديثه مـتـسائالً
هل الــقـــصــد مـن تــلك الـــضــوابـط تــقـــلــيص
ــســـرحــيـــة تـــمــهـــيــدًا إلغالق عــدد الـــفـــرق ا
مـســرح الـثـقــافـة اجلـمــاهـيــريـة? ويـســتـطـرد
مـــــجـــــيــــــبًـــــا هـــــذه الـــــضـــــوابـط تـــــنـــــظـــــر إلى
ـــســـرحـــيـــ بـــاعـــتـــبـــارهم لـــصـــوصـــاً ومن ا
خــــبـــراته فـى مـــجــــال الـــعــــمل اإلدارى فـــإن
أســـلــوب وضـع عـــســكـــرى عـــلى كل شـــخص
غــيـــر مــجــد وهــنـــاك كــثــيـــر من الــضــوابط
ــة كـــانت أكــثـــر مالءمــة مـــثل شــرط الـــقــد
ـسرحى عـلى عنـصرين والتى عدم تـعاقد ا
اسـتـبـدلت بـعـدم الـقـيـام بـأكـثـر من عـنـصـر
ذلـك أنه فى ضــــوء الـــشــــرط الـــســــابق كـــان
اخملـرج مثالً الذى يـقدم نصًـا من تأليفه أو
أشـعارًا أو تصميمًـا للديكور يـقوم بإهدائها
بـــيـــنــمـــا فى ظـل الــشـــرط اجلـــديـــد ســـنــرى
الـــبـــعـض يـــســـتـــعــــيـــر أســـمـــاء أخــــرى لـــتـــلك

العناصر ويتقاضى أجورًا عنها!
ـــســرح اخملـــرج ســـعــيـــد مـــنـــسى يـــقـــول إن ا
اجلـــــامــــعـى ال يــــعـــــانى مـن ضــــوابط بـــــهــــذه
ـيزة مثل القـسوة لذا أخـرج لنا عـروضًا 
"رومـــيــو وجـــولــيـــيت" و "الــواغـش".. بــيـــنــمــا
تـــشـــتـــرط الـــهـــيـــئـــة حتـــديـــد اإلنـــتـــاج وفـــقًــا
الحـــتـــيــاجـــات الـــعـــرض وإنــنـى أتــســـاءل من
الـذى يـحـدد احـتـيـاجـات الـعـرض اخملرج أم
ــــســـــرح? وكـــــيـف تـــــعـــــرف األخـــــيــــرة إدارة ا

احتياجات العرض الفعلية.

اخملــرج مـحـمـود الــنـجـار يــقـول إن اشـتـراط
ــوقع خلــمــســة مـخــرجــ تــخــتـار تــرشــيح ا
ــــــســــــرح أحــــــدهم يــــــؤدى لــــــتــــــجـــــاوز إدارة ا
مخـرج مـشهـود لهـم بالـكفـاءة بعـد تدخل
الــواســطــة واحملــســوبــيــة ولــيــتــهم الــتــزمــوا
ـــوقـع لـــقــد بـــاالخـــتـــيـــار من تـــرشـــيـــحـــات ا
ـسـرح تـرشــيـحـات مــوقـعـنـا جتــاوزت إدارة ا
ــكــتـب الــفــنى اســـتــشــارى بــحــجـــة أن رأى ا
وأرسلوا لنا مخـرجًا من موقع آخر متعلل

بأنه ال يجد فرصة للعمل هناك!
اخملــــرج شـــــريف صالح الـــــدين يـــــقــــول عن
الضـوابط اجلديدة إن بـعضـها سـيسهم فى
دفع عمـلـيـة اإلبداع لـكن الـبـعض اآلخـر قد
يـــتم الــتالعـب به مــنـــتــقــدًا شـــرط ارتــبــاط
ـوقـعه بــأنه يـلـغى الـطـبـيـعـة ـقـدم  الـعـمل ا
اإلنــسـانــيــة الـعــامـة لــلـعــروض ويــدخـلــنـا فى
جدل شديد فمـا هى خصوصية موقع مثل
ـنصـورة وهل ستـأتيـنا جلـان من القـاهرة ا

.!? وهى تتوقع أن ترى عروضًا للفالح
اخملرج حس عز الـدين ينتقد شرط عدم
لـحـن فى غـيـر إقلـيـمهم عـمل الشـعـراء وا
مــتـســائالً: ألـيـس من األفـضل أن نــعـمل مع
مـن نـــعــــرفــــهم جــــيـــدًا وخــــبــــرنـــا أســــلـــوبــــهم
ونـستـطـيع التـفـاهم معـهم بـسهـولـة بدالً من
الــدخــول فى جتــارب جــديـدة مـع آخـرين ال

نعرفهم?!
ويـشـاركه الـرأى مصـمم الـديـكـور مـصـطفى
الــســـيــد قـــائالً إن اشـــتــراط عـــدم عــمل أى

عـنصـر أكثـر من مرة سـنويًـا مقبـول لكن أن
تطـلب مـنى ترك إقـلـيمـى والعـمل فى إقـليم
آخــر وأحتـــمل نـــفــقـــات انــتـــقـــالى وإقـــامــتى
هــــنـــاك فـى ظل عــــدم تــــوفــــيــــر اإلقــــامـــة ال

أفهمه.

من الضوابط التى أثارت جدالً شديدًا ب
تـابعة اخملرجـ فى األقاليـم وجود جلنـة ا
الـــتى تــــتـــولـى تـــقـــريــــر صـــرف الـــشــــيك من
عــدمه وكـذا مـتـابـعـتـهـا لـلـعـمـلـيـة اإلنـتـاجـيـة

حتى العرض.
اخملــرج رشـــدى إبــراهـــيم يــرفـض أن تــكــون
الــلــجـنــة هى من حتــدد صــرف الـشــيك من
عــدمه ويـقــول ال أعـتــرف بـلــجـنــة الـتـحــكـيم
نفسـها ألن اخملرج أشـبه بالفـنان التـشكيلى
الــذى يـــرسـم لـــوحــة فـــيـــهـــا الـــرمـــز وفـــيـــهــا
اإلحالـة واإلسـقاط لـيـراها كـل متـلق بـشكل

مختلف.
اخملـــرج ســـعـــيــــد مـــنـــسى وافـق عـــلى جلـــان
مـتابـعـة العـمـليـة اإلنـتـاجيـة ويـرى أن عمـلـها
لــو  بـــنــزاهــة وحـــيــاديــة ســـيــســـاعــد عــلى

ظهور عروض جيدة.
بــيـنــمـا يــراهـا اخملــرج يـســرى الـســيـد عــبـئًـا
ـيـزانــيـة كـمــا أنـهـا ســتـفـرض جــديـدًا عــلى ا

. وصاية فنية على اخملرج
اخملــرج مــحــمــود الــنـجــار يــتــســاءل مــاذا لـو
قـررت الـلجـنـة عدم صـرف الـشيك ومن ثم
إيـقــاف الـعـرض ونــحن فى الـصـعــيـد نـعـانى

نسى يسرى اجلندى  شريف صالح الدين رشدى إبراهيم سعيد ا

يسرى اجلندى
يتخوف من أن
تكون الضوابط
مقدمة إللغاء
مسرح الثقافة
اجلماهيرية

محمود النجار:
سرح إدارة ا
جتاوزت

مخرج مشهود
لهم بالكفاءة 

 ترشيحات اإلدارة

تابعة جلان ا

عدم التعامل مع النص بغير كاتبه

رتبطة بالعرض حذف االستعراضات غير ا

✂✂
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كن أن نعثر عليها ادة األدبية»  ـا أن نقطة االنطالق يجب أن تكون العرض فإن «ا  <
ـسيـرة النـصيـة: فهى األخـير الـذى يظـهر وذلك ألنـها تـكون فى فـى النـهايـة فقط من ا

األساس فى البداية.

سرحي جريدة كل ا

9 من   مارس2009 العدد 87

د. أبواحلسن
سالم

 الكمبوشة

عنكب يا عنكب وصبيان البحث
سرحى ا

لـــيس مــنّــا من لم يــلــعـب (عــنــكب يــا عــنــكب.. نط
واركب) صـغــيــرا وفـيــهـا تــتــوالى قـفــزات الــصـبــيـان
تخطيا من عـلى ظهر أحدهم الذى يـنحنى مختارا
ـسـت سـاق أحـدهم طـوال دورة تــقـافـز زمـالئه. فـإذا 
رأس الصبى الذى أسـلم ظهره لقـفزاتهم حل محل
ـنحـنى لـتعـاد دورة التـقـافز اجلـماعى من الصـبى ا

فوق ظهره وهكذا.
عــلى أن من حق الــصـبى الــذى يـســتـعــد لـلــقـفـز أن
يــطــلـب من الــصـــبى (مــطــيـــة الــلــعـــبــة): (طــاطى
ــا الـــبـــصــلـــة) إذا الحظ أن رأسه تـــرتـــفع ألعـــلى 
يــجب. ويـشــتـرط فى تــلك الـلـعــبـة الــصـبـيــانـيـة أن
يــتـصـايح الــطـرفـان (من قــفـز ومن وطىّ) فــيـصـيح
األول بدعـاء الركـوب (عـنكب يـا عنـكب) ليـسمع من
الــثــانـى دعــاء االســـتــجـــابــة (نط.. واركـب) وهــكــذا
يـتنـاوب الصـبـية حـركة الـتـقافـز وتكـرر فيـمـا بيـنهم
اللـعبـة (مرة تـعنـكب ومرة تـركب) وكثـيرا مـا يتـخلل
دعــاء الــطــلب ودعـاء االســتــجــابـة اعــتــراض زاجـر:
ـستـلم ظـهـره للـقـفزات "طـاطى الـبصـلـة" ليـنـكس ا
رأسه الـتى كـثيـرا مـا يتـعـمـد الصـبـية نـصـبهـا شـركا

لإليقاع بأحد القفزة.
لعـبنـا هذه اللـعبـة أطفـاال بروح رياضـية مـرحة. أما
أن نـلـعـبـها كـبـارا فـهـذا مـا لم يـخـطـر لى عـلى بال.
فإذا صـادفـنا من يـلعـبهـا فـتلك سـتكـون من غرائب
مــا نـلـقى مـن مـظـاهـر الــفـكـاهــة فى حـيـاتــنـا عـلى
أيـامنـا العـجـيبـة تلـك!! أما إذا عـلمـنـا أن بعـضا من
ـسـرح فى مـعـهـد أو فى جـامـعـة فى الـقـرن أسـاتـذة ا
ارسون لـعبة "عنكب يا عنكب" احلادى والعشرين 
دون روح ريـاضـيـة ودون مـرح وبـدون رغـبة اآلخـرين
فى االنــحـنـاء لـيــقـفـز هـؤالء فـوق ظــهـورهم عـنـوة
وبدون حـاجـة إلى دعاء (عـنكـب يا عـنكب) فال شك
ســتـكـون سـابـقـة تــسـتـحق الـتـســجـيل فى مـوسـوعـة

ية!!  جينيس العا
ـسـرحى اجلـامعى وهـكذا حتـتـفى سـاحة الـتـعـليم ا
بتراثـنا الفـولكلـورى كلمـا أعير عـضو هيـئة تدريس
إلى جـامــعـة أو مـعـهـد خـلـيــجى; فـيـمـارس زمـيل له
لعبـة عنكب يـا عنكب إذ يـتنازل لـزميل على شـاكلته
عـار بدعاء عن دعاء الركـوب الفـولكلـورى ليجـيبه ا
االستـجابـة (نط واركب) فـينط عـلى ظهـر زميـلهـما
شرف الرئيسى للـبحث ويسطو وهو فى تخصص ا
تـاريخ مسـرح - مـثال - على ثـمـرة جهـد األسـتاذ فى
رسالة تتـخصص فى اإلخراج أو التـمثيل. فإذا وقف
األستاذ معتـرضا على محاولة سـطو األستاذ عنكب
على جهـده العـلمى اإلشرافى الـذى مرت علـيه سنة
ونــصف الــســنــة شــهـر فـى وجـهـه سالح الــتـصــويت
الصورى فى اجملـلس حيث يـنشد غـالبيـة األعضاء
إن لم يكونوا جميعهم دعاء الركوب إنشادًا جماعيًا

من مقام (موافقون)!!
ـقــولـة الـســيـاسـيـة وهـكـذا تــعـيـد اجلــامـعـة إنــتـاج ا
الصهيونـية الشهيـرة التى كانت تعلـيقا على ابتالع
الصـهـيونـية لـفلـسطـ بـإجمـاع دولى: (لقـد أعطى

ن ال يستحق). لك  من ال 

راغى جمال ا

الصاروخ األمريكى «بندى» تنفى
الشائعة وتتجول مع احملامية الشقراء

 مشاركات متميزة فى عروض
 مسرحية كانت سبب شهرتها الطاغية

مـنذ أن الـتقطت عـدسات بـعض احملطات الـتلـيفزيـونيـة التلـميحـات التى تـؤكد وجود
خـالف بـ جنـمـة عرض " مـحـامـيـة شـقـراء " ومـخـرجه .. انـطـلـقـت شـائـعـة أن "لورا
بـيل بـندى" لن تـشارك فى أى لـيال أخـرى لهـذا الـعرض الـذى كان سـببـا فى جناحـها

وشهرتها الطاغية ...
بـدأت لورا بـيل بـنـدى رحـلتـهـا مع الـفن وهى فى عـمر  9 سـنـوات حـيث درست الرقص
فى مـدرسـة خاصـة بكـنتـاكى .. ثم بدأت الـعـمل فى برودواى بـعدهـا بعـام .. واستـمرت
رحلة فى عام  2002 وذلك فى راهـقة حتى انتقلت من هذه ا تؤدى أدوار الطفولة وا
ـتمـيزة عـرض " هيـرسـبرى " والـذى نالت عـنه جـائزة الـتونى .. واسـتـمرت مـشاركـتـها ا
وظهـورها فى برودواى وفى بعض األعـمال التلـيفزيونـية والسيـنمائية حـتى انطلقت مع
ـا عـرض " مـحـامـيـة شـقـراء " ولـقـبـهـا الـنـقـاد بـ " الـصـاروخ األمـريـكى اجلـديـد " نـظـرا 

تتمتع به من موهبة وأداء راق بجانب جمالها وفتنتها الشديدة ...
عرض " محامية شقراء " كتـبته الشابة هيثر هاش عن رواية أماندا براون التى حازت
عـنـهـا لـقب أفـضل كـاتـبـة أمـريـكـيـة  2001 الـعـام .. وفى نـهــايـته  حتـويل الـروايـة إلى
فـيـلم سـيــنـمـائى رائع لـلـنـجــمـة "ريـز ويـرزوسـبـون ".. كـمـا أنــتـجت مـسـرحـيـا عـدة مـرات
خالل الــفـتــرة من عـام  2005 إلى  2007 بــسـان فـرانـســيـسـكــو وبـرودواى .. والـعـرض
ـتـحـدة الـتى تـلـتـحق بـكـلـيـة احلـقوق حـتى يـدور حـول إيـلى وودز مـلـكـة جـمـال الـواليات ا

تكون بجوار حبيبها وخطيبها وتتوالى األحداث ...
وقد صرحت بندى أنهـا ستصحب العرض فى جولته عبر  22والية لعـدة ليالى تتراوح
ما ب  12 – 5ليـلة فى كل واليـة .. وأنه ال خالف بـينـها وبـ مخـرج العـرض صاحب

جوائز وترشيحات التونى " جيرى ميتشل " وعلقت :
" ابتعادى عن إيلى وودز .. شائعة مغرضة».

األرملة فى ضيافة الثروة
احلياة ضغوط ومفاجآت

.. وحب وتضحيات 
اجــتــمـع الــنــقــيــضــان .. الــلــذان مــا اجــتــمــعــا فى مــكــان إال
واخــتــلــفــا .. وانــصــرف كل مــنــهــمــا إلى طــريق فــاخلالف
بـيـنـهـمـا فـكـرى وسـيـاسـى ال نـهـايـة له .. ولـكـنـهـمـا اجـتـمـعـا
عـلى حب األسرة ورعـايتـها وأن لهـا األولويـة عن السـياسة
وأى شىء آخــر فى احلــيــاة .. هـــكــذا اجــتــمع الــنــقــيــضــان
الكاتب "دايال لورانس" واخملـرج "ستيوارت هوارد" ليقدما
مـيـز " األرمـلـة مـسـز هـولـرويـد " على ـسرحـى ا الـعـرض ا

مسرح الثروة أو كما يطلق عليه "مينت" الشهير ...
و"األرمـلــة مــسـز هــولــرويـد" قــصـة رجـل وامـرأة يــحـاوالن
حمـاية بيتـهما وأوالدهمـا من اخملاطر الـتى تتهددهم من
األقـربـاء قـبل الـغـربـاء  بـجـانب مـشـاكـلـهم اخلـاصـة الـتى
يـحاولـون تـفاديـهـا باالهـتـمام بـأطـفالـهـما أكـثـر .. وكذلك
ضغـوط احليـاة اخملتـلفة الـتى تؤثـر فيـهمـا وفى أوالدهما
فاجـآت أهمـها الـتحول .. ويحـفل العـرض بالـعديـد من ا
الشديد الـذى يصيب شقيق الزوجة وخال األوالد احملب
الـعـطــوف .. ومـحـاولـته الـتـخـلص من زوج أخـته لـتـسـهـيل
ـبلغ مالى كـبير تـقريبـها من صـديقه الثـرى الذى وعده 
مـقابل ذلك .. ويـبـرز العـرض مـا يجب أن يـقـدمه طرفى

أى عالقة من تضحيات واجبة ...
ــثـــلى الــغــرب ـــيــزة من  ويــجــســـد الــعــرض مــجـــمــوعــة 
األمـريـكى مـتـعـددى اجلـنـسـيـات ومـنـهم إريك مـارتن وألـ
بـــراون وجــولـــيــا كـــوفى ونــيـل كــورديـــلــيـــون ورانــدى داســون
وغـيـرهم .. يــذكـر أن إريك مـارتن ضـحـى بـدور كـبـيـر كـان
سـيلعبه فى اجلزء اجلـديد من سلسلـة أفالم جيمس بوند

سرحية ... شاركة فى هذه ا من أجل ا

 قصة رجل وامرأة
يحاوالن حماية بيتهما

من اخملاطر
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دائــــــمًــــــا أبـــــــحث عـن الــــــعــــــمل اجلــــــاد
احلقـيـقى الذى يـقـدم قـضايـا وهـموم
الــنـاس واجتـهت لـلــمـسـرح الـعـام ألنه
ـــتــواجـــد حـــالــيًـــا والــذى أصــبـح هــو ا
يــــقــــدم أعــــمــــاال مــــحــــتــــرمــــة جتــــذب
الـــــفــــنـــــانــــ ولـــــيس بـه ســــعـى خــــلف
ـادى فقـط كـما يـحـدث فى ـكسـب ا ا

سرح اخلاص". ا
ذكـرت أن مسـرح الدولـة يقـدم أعماال

جادة ألم يفعل ذلك من قبل?
ــــاضـى كــــانـت األعـــــمــــال الـــــتى "فـى ا
يـقدمـهـا مسـرح الـدولة قـلـيلـة وجـافة
ال تـتـمـتع بـشعـبـيـة أو جـماهـيـريـة أما
مـــؤخــرًا فــبـــدأ يــقــدم عـــروضــا تالقى
الــــقـــــبــــول لــــدى اجلـــــمــــهـــــور الــــعــــادى
ـتخـصص باإلضـافـة لتـواجد كـبار وا
ا سـاعد عـلى اجنذاب النـجوم بـه 

الفنان إليه".

سرح اخلاص مؤخرًا? كيف ترى ا
"مـــــازال مـــــســـــتــــــمـــــرا فى الــــــتـــــقـــــلص
واالنـــــقـــــراض ولـــــيـس كـــــمـــــا كـــــان فى
ـاضـى فال تـضــاء مـنه اآلن إال قــلـة ا
ال تــزيــد عـلـى أصـابـع الـيــد الــواحـدة
ـراجعـة من الـقـائـم فـاألمـر يحـتـاج 
عـلـيه - وخــاصـة مـنـتــجـيه -  إلنـقـاذه
مـن اإلنــــــــدثـــــــار فـى ظـل الــــــــظـــــــروف
ــفـتـوحـة ــتـغـيـرة اآلن والــسـمـاوات ا ا
ــسـألـة لـيـست تـقـد جنـوم فـقط فـا
ـشـاهـد ولم يــعـد اسـتـخـدام الـعـرى وا
الفـاضحـة والكـلـمات الـبذيـئة صـاحلًا
ـسرح اخلاص وجاذبًـا للـجمـهور فى ا
ـاضى حــيث كـانت له كـمــا كـان فـى ا
مواسم مـعينـة يأتى إلـيه الناس فـيها
شاهدة عروضه وجنومه خصيصًا 
ــواسم تــقــلــصت أمــا اآلن فـنــجــد ا
وأصـــبح اجلــمــهــور يــجــد الــنــجــوم
الـذين يـحــبـهم فى مـسـرح الـدولـة

وبتذاكر رخيصة فلجأ إليه.
ـسرح االستـعراضى لم يـتطور "ا

وأصــبح مـــحــلك ســر
فــــهـــــو يـــــحـــــتــــاج
إلمــــــكــــــانــــــيـــــات
ضــخـــمــة جــدًا
ومــــيـــــزانــــيــــات
كـــبـــيـــرة حــتى
يــــتم تــــقـــد
أعـــــــــــــمـــــــــــــال
نـــــــاجــــــحــــــة
حتــــــــــــــــــــــــقــق
الـــــدهـــــشـــــة
واإلبــــــــــهـــــــــار
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى
اجلـــــمـــــهــــور
ولــــــــــــيـــــــــــــسـت
ــشـــكــلــة فى ا
الــــكـــتــــاب كـــمـــا
يـدعى الــبـعض
ــواهب فــلــديــنـا ا
احلقيقـية لكنها
ن فـى حــــــاجـــــــة 
يكتشفها وتهيئة

ـناسـب إلبراز ـنـاخ ا ا
إمـكـانـيـاتـهـا. وأعـتـقـد
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ـكنهـما معا أن لـحمة  > يـعتبـر جنيـت إمكانـية االندمـاج العكـسية: الـغنائـية وا
وضوعى» وهكـذا تظهر من جديد تـتناقضا مع الـدرامية «كشكل وحـيد للتعبـير ا

الطريقة التى يعتمد عليها الطرح الروائى/ الدرامى.

سرحي جريدة كل ا
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اضى عرض مسرحية أبيض وأسود لفرقة نادى أصدقاء البيئة. > مسرح دار األسد للثقافة بالالذقية شهد األسبوع ا

محمود اجلندى: أنا مع الرقابة لكن عليها تطوير نفسها

محمد جمال كساب
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الهيئة
العربية
للمسرح
 هى  التى

وحدت شمل
الفن العربى

العصفورى..
الشرقاوى..
مراد منير..
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استفدت
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ــســرح له حــضـور الفـت.. ويـتــمــتع بـجــاذبــيـة عـلى ا
ــشــاهــدين.. عــشق الـفـن مـنــذ صــغـره كــبــيــرة لـدى ا
فــعــشـقــته جــمـاهــيـر الــفن.. إلى أن الــتــقـطه مــسـرح
الـطلـيعـة ليـبدأ عـلى خشـبته أول مـشوار االحـتراف.
ويـقدم أهم أعـماله "يـا عنـتـر شكـسبـير فى الـعتـبة
ضى به ـلك معروف". ثم ينطلق لـلمسرح اخلاص  ا

سـنـوات يقـدم خاللـها الـعـديـد من العـروض مع كـبار
الــنــجــوم "الــبــرنــســيــسه عــلــشــان خــاطـر عــيــونك
بـرهــومـة وكـاله الـبــرومـة.." قــبل أن يــعـود ألحــضـان
مـسـرح الـدولـة مـشــاركـا فى "يـا عـزيـز عـيـنى حالق
بـغداد والد اللذيـنة وأخيرا سى عـلى وتابعه قفه..

التى رأينا أن نبدأ منها احلديث..".
مـسرحـية "مـبروك" بـطولـة صفـاء أبو
الـسعود حـسن عابـدين زوزو حمدى
احلكيم وأحمـد بدير فى بداياته ثم
مـسرحـيـة "إنهـا حقًـا عـائلـة مـحتـرمة"
ــهـــنــدس شــويــكــار لــلـــعــمالق فــؤاد ا
ــســـرح الـــريـــحــانى "الـــبـــرنــســـيـــســـة" 
ــتــحــدين عــمــلت بــفـــرقــة الــفــنــانـــ ا
" ــشـــاغـــبــ مــســـرحـــيــات "مـــدرســـة ا
حـسيـث جـسـدت بهـا دور أحـمـد زكى

بعد اعتذاره.
ـاذا لم تقدم أى جتربة إخراجية فى

سرح? ا
"لـم تــأت الــفـــرصــة بــعـــد وأتــمــنى أن
أقــــــــوم بـــــــــاإلخــــــــراج ألنـه مـن ضـــــــــمن
هـــوايــــاتـى ومـــواهــــبـى وقـــد ســــبق أن
خضت التجربة بإخراجى العديد من
ـــســـرحـــيـــات أثـــنــــاء فـــتـــرة خـــدمـــتى ا
ــــدة ســــبع ســــنــــوات ومن بــــاجلــــيـش 
األعــمـال الــتى قـدمــتــهـا "أغــنـيــة عـلى
ـــمــــر" لـــعــــلى ســـالـم وشـــارك فــــيـــهـــا ا
اجلـنـود بـأسـلـحـتـهم احلـقـيـقـيـة وسط

الرمال واجلبال.

ما رأيـك فى إنـشاء الـهـيـئـة الـعـربـية
للمسرح?

"أعتقد أنها سـتحقق نهضة مسرحية
ــقـــبــلـــة بـــجــمـــيع الــدول فى الـــفــتـــرة ا
الـعـربـيـة وخـاصـة أنه سـيـكـون هـنـاك
إنــــشــــاء مـــــســــارح جــــديــــدة وتــــقــــد
عـروض قوية تـناقش قضـايا ومشاكل
األمـــة الـــعـــربـــيــــة والـــصـــراع الـــعـــربى
اإلســــرائـــيــــلى وســــتــــعـــطـى الـــفــــرصـــة
ــــســـرحـــيـــ لـــلــــتـــعـــاون بـــ جــــمـــيع ا
الــعــرب وســتــنــظم مــهــرجــانــات عــلى
ثابة مستوى عال والهـيئة أعتبرها 
ـسـتوى تـوحـيد لـلـشـمل العـربى عـلى ا

سرحى". الفنى وا
هل تــؤيــد أم تــرفض وجــود الــرقــابـة

على اإلبداع?
"أنا مع وجود الرقـابة لكى يكون هناك
نـظــام فـنــحن لـســنـا مــجـتــمـعــًا مـفــتـوحـًا
حــتـى الــيـــوم فال نــســـتـــطــيع أن نـــتــرك
الــبـــاب لــتــقــد أعــمـــال حتــمل أفــكــارا
ـباد وال بد تـضر باألخـالق والقيم وا
أن يــطـور الــعـامــلـون بــالـرقــابـة أنـفــسـهم
ــــتـــغـــيـــرات اجلـــديـــدة وأن لـــيـــواكـــبـــوا ا
ـوافــقـة عــلى األعـمـال يــحـرصـوا عــلى ا

التى حتترم عقول الناس.

ـاذا جلأت للـعمل النـقابى? وهل أثر
على عملك الفنى?

"الـعــمل الــنـقــابى خـدمــة وأنـا من
نـــــاس لـــــذلك مــــحـــــبـى خـــــدمــــة الـــــ
وجـــــدت عـــــضـــــويــــتـى فى مـــــجـــــلس
يــة فــرصــة لـــ يــ ثــ تــمـــ ـــهن الــ نـــقــابــة ا
تــــــاجـــــ ـــــســــــاعـــــدة زمـالئـى احملـــــ

وتـوفير متـطلباتـهم. وهذا ال يؤثر
على عملى الفنى".

مــا الــصــعــوبــات الــتى وجــدتــهــا فى
جتـسيـدك لـدور "قفـة" فى مـسرحـية

"سى على" إخراج مراد منير?
ـســرحـيـة وقـعت "فى بـدايـة الــعـمل بـا
ـا جــعـلـنى عـلى ذراعى فــانـكــسـرت 
أجـد صـعـوبـة كـبـيـرة فى أداء احلـركـة
ــطــلـوبــة بــشــكل جــيــد واحلــمـد لــله ا
استطعت جتاوز األزمة.. ودور (قفة)
لــــيس غـــريــــبـــا عــــلى الـــنــــاس ألنه من
صرى فالدور قام به سـرح ا تراث ا
ـنـعـم إبـراهـيم الــفـنـان الــراحل عـبــد ا
ه بشكل من قـبل واجلديـد هو تقـد
عـصرى وبـاللـغـة العـامـية الـتى كـتبـها
ألـفـريـد فـرج شـخـصـيًـا حـيث يـغـوص
داخـل الــتــراث الــشــعــبى لــيــخــرج مــنه
بـدروس وأفـكـار تـطـالب بـنـشـر الـعدل
وتـــــــوزيـع الـــــــثــــــروة عـــــــلـى الـــــــفـــــــقــــــراء

ساواة ب الناس.  واحملتاج وا
تعة فى الغناء والتمثيل فى أشعر با
مــســرحــيــة "سى عــلى" نــراك تـمــثل
ـواويـل وتـفـعل ذلك وتـغـنى وتــقـول ا
فى مـعظم مسرحيـاتك فما السبب?

وهل جتد صعوبة فى ذلك?
"ال أجــد صــعـوبــة إطالقًــا فى الــقــيـام
بـــــــكـل هــــــــذه األدوار فـــــــقــــــــد تــــــــدربت
وتـــعـــودت عــلـــيـــهــا كـــثـــيـــرًا فى مـــعــظم
األعـمال الـتى قدمـتهـا.. فهـناك حـالة
ـــتــعــة أشــعـــر بــهــا عــنـــدمــا أُمــثل من ا
واويل وتبرز مواهبى وأُغنى وأُنشـد ا
ـمثل الكـثيـرة فـكلـما كـثـرت مواهب ا
اسـتـطـاع الـقـيـام بـأكـثـر من مـهـمـة فى

العمل الذى يقدمه.
رات سـرحـيـة  هل تـعطـيل بـروفـات ا
عديـدة واستمرار ذلك لـفترة طويلة

أثر على العامل بها?
"الــتــأخــيــر والـــتــأجــيل نـــتــيــجــة وجــود
مـــهــــرجـــانــــ :ال جـــريــــبى والــــقـــومى
لـلـمـســرح وأعـقـبـهـمــا شـهـر رمـضـان.
وهــذا كــله أثــر ســلــبًــا عــلـى الــعــامــلـ
سـرحـية لـعـدم وجود نـظام واضح بـا
ــــســـرح الـــدولــــة.. وأتـــمـــنى لــــلـــعـــمل 

مراعاة ذلك مستقبالً".
بـــعض الـــنــــقـــاد كـــتـــبـــوا أن هـــنـــاك
سرحـية وكثرة اإلفيهات مبـالغات با

فما تعليقك?
ــســـرحــيـــة لــيـس بــهــا أى "بـــالــعـــكس ا
ـوجـودة تـخـدم مـبـالـغـات واإلفـيـهـات ا
ــغــزى الــدرامى له الــعــرض وتــؤكــد ا
وتقـال بـشكل عـصـرى لـتواكب الـفـترة

التى نعيشها ومتغيرات اجملتمع.

مـا رأيك فى االنتـقادات الـتى وجهت
لـلــفـنــان مــحـمــد احلـلــو بــاعـتــبـاره

ثال? مطربا أكثر منه 
"بـالـعكس أرى أن مـحـمد احلـلـو يؤدى
دوره بــشــكل جــيــد كــمــمــثل ومــطـرب
باإلضافة إلى امـتالكه لقبول ورصيد
مع الـناس ويـستـقبـله اجلمـهور بـشكل

جيد".
مـــســـرح الـــدولـــة أعـــمـــاله جـــادة مــا
ـسـرح الـسـبب فـى ازديـاد نـشــاطك 
ـــســرح الـــدولـــة مـــؤخــرًا أكـــثـــر من ا

اخلاص?
ــمــثل ــلـــكــة ا ــســـرح عــنــدى هــو  "ا

أن مـصـر لم تـفـلس فى إجنـاب كـتـاب
ــــســــرح فــــأطــــالب يــــقــــدمـــــون هــــذا ا
ــــســــرح بــــضــــرورة ــــســــئـــــولــــ عن ا ا
ــــــبـــــدعــــــ اجلــــــادين الــــــبــــــحث عـن ا
ـهم.. خلـدمــة احلـركـة الـفـنـيـة وتـقـد

سرحية". وا
تـعامـلت مع عـدد كـبيـر من مـخرجى
ــســرح الــعــام واخلــاص.. مـن الـذى ا

ك بشكل جيد? استطاع تقد
"كـل مـــخـــرج له طـــعم ولـــون مـــخـــتـــلف
ومتـمـيز عن اآلخـر واسـتـفدت كـثـيرًا
جـــدًا من ســمــيــر الــعــصــفــورى حــيث
ــســرحــيـة قــدمت مــعـه أول جتـاربـى ا
فـى مــــجــــال االحـــــتــــراف فــــهــــو بــــارع
ـوقف لـتـقـد بــالـغـوص فى أعـمــاق ا
أحـــلى مــــا فـــيه وتـــعـــامــــلت مع جالل
الـــشـــرقــــاوى فى عـــدة مــــســـرحـــيـــات:
"تتجوزينى يـا عسل بحبك يا مجرم
بـــرهــومه وكـاله الــبــارومـــة وغــيــرهــا"
ويـتميـز عن مخرجى الـقطاع اخلاص
ى ويـــفــهـم عــمـــله جـــيــدًا بـــأنه أكـــاد
وعـروضه بـهـا فكـر وهـدف وال يـقدم
جلــذب الـنـاس فـقط. ويــسـتـأثـر مـراد
ـســرح الـشـامل الـذى مـنــيـر بـتــقـد ا
يـــشــمـل الـــتــمـــثـــيل والـــرقص والـــغـــنــاء

وسيقى. وا
مـا هى صـفـات اخملــرج الـذى تـفـضل

العمل معه?
ــــثـــقف "أحـب الـــتــــعـــامل مـع اخملـــرج ا
ـــلم بـــكل شىء فـى عــمـــله الــواعـى ا
ــتــمــكن مـن أدواته جــيــدًا فــاخملــرج ا
مـــثل الـــطـــبـــيـب الـــنـــفـــسى إن لم يـــكن

يعرف أكثر منى فال أستطيـــع 
العـمل معـه ومعـظم اخملرجـ الذين

تعاملت معهم مبدعون ومتميزون".

مــــــــا أهم مــــــــراحـــــــلك
ــسـرحــيـة الـتى تــعـتـز ا

بها?
ــــســـرح "فــــتــــرة عـــمــــلى 
الــطــلــيــعــة عـام  1977هى
أهم الـفـتـرات الـتى أحـبـها
فــهى تــمــثل مــرحــلـة
الـهـوايــة احلـقـيـقـيـة
حــيث قـــمت فـــيــهــا
هام بالعـديد من ا
كـمـمـثل ومـسـاعـد
مـــــخـــــرج وكـــــاتب
لــألغــــــــــــــــــــــــــــــانــى

ومطرب". 
فى مـــســـرحـــيـــة
"يـا عـنتـر" التى
تــــمـــــثل بــــدايــــة
انـــــــــــــــــــطــالقـى
احلــــــقـــــيــــــقى
ــلك "مــولــد ا
مــــــــعـــــــروف"
"شــكـــســبـــيــر
فى الـعـتـبـة".
ثم مــــرحــــلــــة
ــــــــــــــســــــــــــــرح ا
اخلاص الذى
قــــــــــــــــدمــت بـه
أولـى جتــاربى

تقلص .. وانقراض

طرب احللو وتمثيله

أحببت العمل فى الطليعة!

ـسرحى. سـرح نـوع من تقـد الـفرجـة لـكن تـعبـيـرها لـيس كـالتـعـبيـر ا > الـسـيـنمـا كـا
(مـوضوعية بشـكل محدد جدا) تمـاما كما فى األدب الروائى فـإن «الصوت» يتداخل ب
» ع الكامـيرا ترى للمتفرج وتتوسل تخيل والقار فى السيـنما جند «الع الـعالم ا

تخيل. بينه وب ا

áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

9 من   مارس2009 العدد 87

سرح العربى اجلديد. فيد فى ا اضى مشروع اخملتصر ا > د. سلطان القاسمى حاكم الشارقة أطلق األسبوع ا

26
الثقافة والفنون ب احلرب والسالم

األرصــاد اجلـــويــة  Meteorology عــنـــدمــا
تُــخـــبــر الــنـــاس بــجــو صـــافٍ وإذا بــالــبــرق
والــرعـــد (والـــزعـــابـــيب) تُـــداهـم الـــصـــفــاء

فتقلب احلال رأسًا على عقب.
إذن.. يــنــهج الــغث كــمــا تــمــجــيــد احلــروب
طُـرقـا مـلـتـويـة لـتحـقـيـق هدف كـاذب. لـكن
ــتــلـونــة تَــلــوَّن احلـربــاء ال تــعـيش أشــكـاله ا
طويال فى احلروب كمـا ال تؤثر كثيرا فى

الفنون. 
يقود عـلمـاء اجلمال وفـلسفـته الناس إلى
فَهْم طبـيعة الغث  –عسكـريا ومدنيًا  –هو
لـيس جـمـيال كـمـا قـد يـبـدو لـكنـه مُـتجـمّل
إن صح الــتــعــبــيــر. قــشــرة ذهــبــيــة مُــزيــفـة
يـصــنـعــهــا مـغــرورو الـعــسـكــر وكــتـبــةُ الـفن
وهـــؤالء وهــــؤالء قـــد فــــقـــدوا اإلنــــســـانــــيـــة
وجــوهــرهـا وقــيــمـهــا وأصــالــتـهــا. حــروبـهم
وكــلــمــاتــهم تُــطــرقع كــألــعــاب األطــفــال فى

األعياد سرعان ما تصير إلى رماد.
سوء احلظ البشرى

من ســـــوء احلظ الـــــبــــشـــــرى أو ســــوء حظ
نُـظرين والـكُتاب البـشرية أن وجـدت من ا
من يُمـجد احلروب أو يـهنـأ الشتعـالها بل
ويـعتـبرهـا قيمـة من قيـم العصـر احلديث.
ـؤتــمـر الــدولى لــعـلــوم اجلـمــال الـذى فى ا
ـــــقــــــد فـى أغـــــســــــطس 1968م فـى دورته عُ
اخلــامـــســة فى الــســويــد أعــلن األمــريــكى
روبــــرة جـــــنــــزبــــرج  Robert Ginsburg فى
ـحــاضـرته مـحــور "جــمـالــيـات الــتـدمــيــر" 
ــــعــــنــــونــــة "احلــــرب" عـن مــــصــــطــــلح "فن ا
احلــرب" الـــذى يـــســـتـــخـــلص مـن ضـــحـــايــا
التدمير سعـادة جمالية! (بحثتُ فى تسعة
مــجـــلــدات لــعــلـم اجلــمــال فــلـم أعــثــر عــلى
اســمـه وأُعــلق فــأقــول: لــقـــد كــان مــيــشــيل
 Michel Eyquem Deإيــكـــو دو مــونـــتــيه
 Montaigneعـلى حق حـ كـتب قـائال "ال
يُــمــكن اكـتــشـاف مــفــاجـآت اإلنــسـانــيـة"(3)
وهــو أقل مـا يـجـب أن يُـقـال عن مــصـطـلح
فن احلرب لألمريـكى جنزبرج!. بل وأزيد
ـــفـــاجـــآت ـــكـن اكـــتـــشــــاف ا فــــأقـــول: بل 
الـالإنــــســـــانــــيـــــة عــــنـــــد واحــــد مـن الــــقــــارة

األمريكية بل ومن عالم جمال!
ــانــيـــا آخــر هــو إدوارد ــوذجـــا أ ثـم أجــد 
هــــــــارتــــــــمـــــــان  Edward Hartmann وريـث
ـانى ـتـشـائـمــة عـنـد سـابـقه األ الـفـلـســفـة ا
 (1788 – 1860) Arthur آرثــر شــوبــنــهـاور
 Schopenhaurوأهم آثـاره الـفـكـريـة كـتـبـهـا
عـام  1819 بـعـنـوان "العـالـم كـإرادة وفـكرة"
 The World As Will And Ideaحـــــــــسب
تـــرجـــمــتـــهـــا إلى اإلجنـــلــيـــزيـــة أو بـــحــسب
Die (العالم إرادة وامـتثال) ـانى نـصها األ
Welt     Als Wille Und Vorstellung 
وفى فــلــســفــته يــرفض هــارتــمـان أن يــدين
الناس احلـروب من وجهـة النظـر الثقـافية
أو األخالقيـة!. أمـا أنا فـقد أوشك قـلمى
أن يـجفّ رافضـا االستـماع إلى هذه اآلراء
الــكـــبــيــرة حــتى ولــو صــدرت عن فالســفــة
تعلمنـا وال نزال من أفكارهم الكبيرة ولهم

منا جميعا كل التقدير واالحترام.
لــذلـك أجـــد مــعـــارضـــتى قـــائـــمـــة عـــلى كل
ــتـــشــدديـن أو الــداعـــ لــلـــحــروب. وفى ا
ظـــنى أنـه لـــو شـــاهـــد واحـــد مـــنـــهم حـــالـــة
ُــشــردين بـ ــعـاصــرين.. ا أطـفــال غــزة ا
األطالل لـتـغـيرت وجـهـة نـظـره الـفـلـسـفـية

واألخالقية أيضا.

ـــبــــدع أن يــــحـــرص بــــشـــدة عــــلى اإلبـــداع ا
ا يعرف الـفنى بعيـدا عن أشكال الغث طـا
جـيـدا الـفـروق بـ اجلـيـد والـغث واحلـسن
ــــلـــــهب والــــردىء كـــــمـــــا الــــفـــــرق بـــــ مـــــا يُ
ــــصـــيــــبــــهـــا أحــــاســـيـس اجلـــمــــاهــــيـــر ومــــا يُ
بـــالــغـــثــيـــان. وهــو نـــفس مـــا بــحـــثه عــلـــمــاء
اجلــمـال حــ كــتــبــوا حـلــوال لــلــحــيــطـة من
خـصــائص الـغث فى الـفـن بـرسم الـصـورة
ثـالية للعـمليات الفنـية بكل ما حتمله من ا

الصدق واجلمال وااللتزام.
أمـامى الـفـيلـسـوف اجملـرى جـيـرج لـوكاتش
 (1971 / 6 / 4 – 1885 / 4 / 13)أحــد أبــرز
علماء جمال الـقرن العشرين وعميد كُتاب
الـبـحـوث فى نـظـريـة الـغث. حـيث يـرى فى
حتــلــيــله الــنــظــرى أن األهــمـيــات فى الــغث
تــكـمن فى عـمــلـيـة الـغــثـيـان نـفــسـهـا والـتى
تــنــشـر أوهــامـا كــاذبـة وتــخــيالت مـريــضـة
وخـــيـــاالت زائــفـــة تُـــلـــوّنـــهــا بـــألـــوان بـــاهــرة
ــلـــفــقـــة. كــمـــا جتــعـل من صــور ســاخـــنـــة ومُ
الـــعـالقـــات االجــــتـــمــــاعــــيـــة زيــــفًـــا رافــــعـــة
األكـــاذيـب إلى أعـــلى عـــلـــيـــ وفـى صــورة
تُـــخــــالف الــــواقع وتــــتـــنــــاقض مــــعه (الحظ
احلـرب اإلعالمـيـة الضـاللـية فـى الـعدوان
عـــلى غــزة الـــعــربـــيــة). مـــثل هـــذه الــصــورة
الــشــوهــاء يــقــول عـنــهــا لــوكــاتـش بــاحلـرف

الواحد "صورة وسيلة شكلية بدائية".
وفى الـفن وفى الـثقـافة يـبـقى خطـر الغث
ومـستـتبـعاتـه قائـما فى كل عـصـر متـسلـحا
 – وكـذبا  – باحلق واحلـقـيقـة غيـر كاشف
عـما يحمله من مـضام خربة وتـخريبية.
ـــاذا? ألنه يـــعـــرض نــصـف احلـــقــيـــقـــة بل
ويُـــلـــقى بـــظالل ومـــتــاهـــات عـــلى نــصـــفـــهــا
اآلخر. وليس من هدف الـثقافة أو الفنون
إيـقـاع اجلــمـاهــيـر فى احلــيـرة والــتـذبـذب.
لـعــلى أشـبّـه هـذه الـصــورة الـزائــفـة بــنـشـرة

احلواس ومستقل عنها). وهو نفس العقل
الـذى يــكــشف ســخف احلــيـاة وبالهــتــهـا..
وحـروبــهـا. فـإذا مَــا مـكـنَنَّ اإلنــسـان عـقـله
عرفة على فكرة فإن كل فكر وسيطرت ا
ــــــــجـــــــرّد  Abstract وكـل شــــــــرود ذهن أو مُ

ذهول يسير إلى فناء.
الغثُّ فى الثقافة والفنون = تمجيد

احلروب
اذا تـؤثـر احلروب عـلى الـثـقافـة? بـالغث
وحـده فى إنـتاجـاتـهـا. يـذكر اإلمـام مـحـمد
بـن أبى بـــكــر بن عـــبـــد الــقـــادر الــرازى فى
مــــخـــتــــار الــــصـــحــــاح "الــــغث هــــو احلـــديث
الـردىء الـفـاسد" (2) ثم يـستـطـرد شـارحا
أنه "خُـبث الـنفـس". تنـبـثق الـلفـظـة مـؤخرا
ـانـيـة  Kitsch فى الــقـرن 19 فى الـلـغـة األ
Munchen ـــيالدى فـى مــديـــنــة مـــيـــونــيخ ا
مـتــداولــة حـتـى وصـلت إلـى عـالم الــتــجـارة
واألســــــــواق شــــــــامــــــــلــــــــة الــــــــذوق الـــــــردىء
للمـواطن والـلوحات الزيـتية الـهزيلة فى
الـفـنـون الـتـشــكـيـلـيـة. ثم تـتـوسع الـلـفـظـة –
وبــنـفس مــعـنــاهـا  – فى بـقــيـة فــروع الـفن
والــثـقــافـة. أمــام هـذا الــتـوسع يُــقـر عــلـمـاء
اجلـــمــال بــأن (الـــغث) هــو نــوع ســـلــبى فى
الـــفن يـــتـــضــمـن عــدة مـــجـــاالت مـــخــتـــلـــفــة
الـهـدف تخـلع عـلى أعـمـالـهـا أو نـشـاطـاتـها
(الــبُـعـد عـن الـصـدق الــفـنى). إال أن عـودة
علـمـاء اجلـمال بـعـد ذلك إلى مـا أسـموه بـ
(نـظـريـة الـغث) داخل تـصـنـيف مُـتـدرج قد
لفت الـنظر  –نظـريا على األقل  –لالنتـباه
ُـفــســد الـذى إلى هــذا الــقـادم الــفــاســد وا
يدُسُّ أنـفه فى عيـون فنـون األدب والفـنون

التعبيرية والتشكيلية واجلميلة.
ــكن طـــبــيــعـى أنه فى مــجـــال الــفـــنــون ال 
ـبــدع أن يـنــتـهج الــغث مــوضـوعــا إلبـداعه
ــكن لـــنــفس شـــكال أو مــضـــمــونـــا. لــكــنـه 

ــدرســة الــفــرانــكــفــورتــيــة رســالــة بــاحــثــو ا
ـواطنة وحق اإلنـسان. وقد شـجع التيار ا
ر ت. و. عـلى استـقرار رؤيته م. هـورخا
أدورنـو هـ. مركيـوز و. بنيـام إ. فُروم
ج. هـــــــــــابــــــــــرمـــــــــــاس ل. لـــــــــــويــــــــــنـــــــــــتــــــــــال.

M.Horkheimer,
Th.W.Adorno,H.Marcuse,

W.Benjamine,E.Fromm, J.Habermas,
L.Lowenthal.

ـدرسـة الـثـقـافـيـة وحدة لم تُـكـوَّن فـلسـفـة ا
 Unit لـتـكــشف حتـديــدا عن مـفــهـومــاتـهـا
لـــكــنــهـــا تــمــتــعـت بــعــدة أفـــكــار وطــروحــات
ـوضوعى. مُـميـزة وحازمـة كفـكرة الـنقد ا
ــمـارســة والـتــدريب والــتـطــبـيق فـرأت أن ا
 Practice يـــجـب أن يـــأخـــذ فـى االعـــتـــبـــار
"الطـبـيعـة + اجملـتـمع + اإلنسـان". فـإذا ما
قررات كان األمر يتعلق بالفاعل فإن كل ا
والـــقــرارات والـــتــقــديـــريــات يــجب  –إن لم
يتحتم عليها  –أن تصب فى إعداد إنسان
كـامل مـكـتـمل إلى أبـعـد احلـدود وأرقـاهـا.
صـحــيح أن اإلنـسـان يـنـتـمـى إلى الـطـبـيـعـة
الــــــــتى فـى حــــــــوزته وفـى عـالقـــــــة قَــــــــسْـــــــرٍ
إجـــبـــاريـــة وأن هـــذه احلـــالــــة تـــنـــتـــقل إلى
عالقـاته اإلنسانـية. وصحـيح أيضا أن من
ـة الــبـيـئـة أهـداف الـتــطـور اإلنـسـانـى هـز
الــطــبـيــعـيــة ومـجــاالتـهــا.. شىء فى مــقـابل
شـىء آخــــر ضــــغط من شـىء عــــلى شىء
ـــســــيـــطـــر الــــفـــكـــر الــــعـــقالنـى عـــلى حــــتى يُ
األحـاســيس الغـيـا كل الـرغـبـات وشـاطـبًـا
يول  .Inclinations وهنا على النزعات وا
يـتـحـرر اإلنـسـان من كـوامن الـطـبـيـعـة فيه
ـعـرفة سـائـرة متـجـهة فـتنـشط أحـاسيس ا
ذهب إلى الـتنـوير الـعقـلى (حيث نـظريـة ا
العقلى  Rationalism تقول بـأن العقل هو
فى ذاته مـــصــــدر لـــلـــمـــعـــرفــــة أســـمى من

ال تـزدهر الـثقـافـة أو تعـيش إال فى بسـتان
الـــــسـالم وأزاهـــــيــــــر وروده يـــــؤمـن الـــــسالم
بـالتـقـدم ومسـتـقبل احلـضـارة واستـكـمال
بـنـاء إنـسـان الـعـصـر. بـيـنمـا تـقـف احلروب
ستقبلية. ـنجزات ا على النقيض من كل ا
فمنـذ انتهـاء احلرب الكونـية الثـانية وحتى
يـومـنا هـذا فـجـرت اإلمبـريـاليـة الـعسـكـرية
أكــثــر من ثالثــ حــربـا إقــلــيـمــيــة صـرفت
NATO "فيها دول حـلف األطلنطى "الناتو
 1700 مـــــلـــــيـــــار دوالر عــــــلى االســـــتـــــعـــــداد

للحروب وتأمينها.
وبـيـنــمـا تــسـيل الــدمـاء فى كل حلــظـة عـلى
أراض وبـقـاع عـديــدة من عـالم الـيـوم فـإن
الــقـــيم الـــروحــيـــة والـــثــقـــافـــيــة تـــســـيــر إلى
ـــثــقــفــون االنــحـالل والــتــدمــيـــر ويــحــاول ا
ـكن إنـقـاذه من أجل والـفـنـانـون إنـقـاذ ما 
ـــطــحـــون وسط هــذه ـــعــاصــر ا اإلنـــســان ا
احلـقــبـة الـفـارغـة من الــعـدالـة أو الـقـوانـ
ـوسيـقى ـؤلف ا الدولـيـة.. لـكن بال أمـل (ا
ــــتـــــريـــــفــــتش ــــتـــــرى د الــــســـــوفــــيـــــيــــتـى د
سـوسـتاكـوفتش  D.D. Sosztakovics يُـعلن
غــضـــبه وحــنــقـه عــلى الـــفــاشــيـــة والــنــازيــة
ـانــيــا" بـتــألــيـفه ســيــمـفــونــيـة "إيــطـالــيــا + أ
"ليـننجراد"  Leningrad  واألسبـانى بابلو
بـيـكـاسو  P.Picasso يـرسم لـوحـته الـزيـتـية
ـــيــة. اجلـــورنـــيـــكــا  Gurnica مُــديـــنًــا الـــعـــا
احلرب والفاشـية ولوحات أخرى له تمثل
الــكـــراهـــيـــة لـــدمـــار الـــبـــشـــريـــة وإحـــســاس

خاطر احلروب وخرابها". الشعوب 
قــام الــعــالم الــســويــســرى جــان جــاك بــابل
 J.J.Babel بــعـمـل إحـصــائـيــة عن احلـروب
مستـعيـنا بـحاسـبة إلـكتـرونية "فـتوصل إلى
أن اإلنسـانية فى  5.500 سنـة قد تعرّضت
إلى  14.513حـربـا دمــرّت فـيـهـا  3.5مـلــيـار
من الـبشـر مـوتًا. وفى إحـصـائيـة أخرى أن
ـيـة األولى فى بـدايـات الـقـرن احلـرب الـعـا
الـــعـــشــريـن ومــا صُـــرف عـــلــيـــهـــا من عـــتــاد
حــربى وجتــهــيــزات عـــســكــريــة كــان يــكــفى
لــبــنـــاء مــســـكن راقٍ بــجـــانــبه قـــطــعــة أرض
لزراعتها لعدد  74مليون عسكرى بدال من
إرســـالـــهم إلـى ســـاحـــات الـــقـــتـــال. أمـــا مـــا
التـهمـته احلرب الـكـونيـة الثـانيـة من أموال
فـإنه كـان يـكـفى لـتـنشـئـة كل أطـفـال الـعالم
ـتوسطة اإلعـدادية وتأم رحلة ا حـتى ا
مــســكن لــكل عـائــلــة فى الــعـالم يــتــكـون من
خـمس حجـرات وتوابـعهـا وبنـاء مستـشفى
مـجــهــز جتـهــيـزا عــالـيــا لــكل خـمــسـة آالف

نسمة من تعداد العالم(1) .
فلسفة احلياة وفلسفة احلرب

فى الـــثـــقـــافـــة واحلـــيـــاة يـــنـــبـــثق مـــصـــطـــلح
"مدرسة فرانكـفورت الثقافية" عام 1923م
عــــنـــــد إنــــشـــــاء مــــعـــــهــــد بـــــحــــوث الـــــعــــلــــوم
ـانـيـا مع االجتـمـاعـيـة فى فـرانـكـفورت  –أ
أن أكـثـر بـاحـثـيه قـد انـتـقـلـوا بعـد ذلك إلى
جـنــيف بـسـويــسـرا ثم إلى بـاريس بــفـرنـسـا
هــربــا من ســلـطــات الــنــازيــة ثم اســتــقـروا
ــتــحــدة األمــريــكــيــة أخــيــرا فى الــواليــات ا
درسـة بـعد ذلك كمـهـاجرين. حتـوّل تـيـار ا
إلى الــيــســاريــة اجلــديــدة مُــهــاجــمًــا  –وفى
شـدة  –الـنـظم الـرأسـمـالـيـة ومـجـتـمـعـاتـهـا.
وفى هـذا الهجوم اختـلطت فلسـفات كثيرة
Hegel, لـهيجل مـاركس فرويد وهـايدجر
 .Marx, Freud, Heideg ger حتـــــــــــــــــــــــــدد
االخــتالط بــ نــظــرات هـؤالء الــفـالســفـة
وبـ تـوطُّـد الـثـقـافـة الـتـشـاؤمـيـة لـلـفـلـسـفة
انـيـة وتـمركـزهـا وعـاد نـقدهم ـثـالـيـة األ ا
إلى تــأثـيــر مــاركس. ومع ذلك فــقــد حـمل
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ـكـنة يـبرزهـا أرسـطوطـاليس فى احملـاكاة: > هـنـاك ثالثة اخـتالفات 
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سرحي جريدة كل ا

ثل عن دوره فى مونودراما "مرة واحدة" من مهرجان بورسعيد األول للمونودراما. مثل الشاب أحمد طارق فاز بجائزة أحسن  > ا
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ستقلة يتهمون مخرجو الفرق ا
 «احملظورات األمنية» بحصار إبداعاتهم

سـرح واإلنسان > عن الـعالقة بـ ا
ــســرح اإلغــريــقى فى الــغــرب مــنــذ ا
والـــصـــيـــنى والـــيـــابـــانى فـى الـــشــرق
أصــــدر الـــدكـــتـــور مـــدحـت الـــكـــاشف
ــــســـرح كـــتــــابه اجلــــديــــد بــــعـــنــــوان "ا
واإلنــــــســـــان.. تــــــقـــــنـــــيــــــات الـــــعـــــرض
ــــــــعـــــــاصــــــــر" ضــــــــمن ـــــــســــــــرحـى ا ا
ـصـرية لـلـكـتاب" إصـدارات الـهـيئـة ا
وقدم له الراحـل سعد أردش واصفا
الـكـتـاب بـأنه نـتـاج مـرحـلـة مـهـمـة من
ى فـى أحـد مــراحل الــبــحث األكــاد
ــــــوضـــــــوعــــــات الـــــــتـى تــــــشـــــــغل أهـم ا

سرحي كما تشغل اجلمهور. ا
ـسرح السالم تـشهـد خالل األسبوع > قاعـة يوسف إدريس 
ـسـرحى "الــلى نـزل الـشــارع" تـألـيف الــقـادم افـتــتـاح الـعــرض ا

وإخــراج إسالم إمــام وإنـــتــاج فــرقــة
مـــســرح الـــشـــبــاب بـــإشـــراف اخملــرج
سـرحيـة بطـولة ر هـشام عـطـوة ا
حــجـاب أحــمـد عــبـد الــهـادى رامى
الــــطــــمــــبــــارى ولــــيــــد فــــواز أمــــجـــد
احلـجــار أحـمــد فـوزى ديــكـور وائل
عــبــد الـــله ومــوســيـــقى كــر عــرفه
وأشـعـار طـارق عـلى ويـتـنـاول الـعـمل
حياة رجل بسـيط وزوجته يتعرضان
ــواقف مــأســاويــة يــتم عــرضـهــا فى

قالب كوميدى ساخر.
> ضمن خطة اإلدارة الـعامة لثقافة
الــطـفل بــهــيـئــة قــصـور الــثـقــافــة يـتم

سـرحيـة لألطفـال بعدد من حالـيا تـقد عـدد من العـروض ا
قصور الثقافة باحملافظات.

فـاطمة فـرحات مديـر ثقافـة الطفل قـالت إن خطة هـذا العام
تـضـم مـســرحـيــة "شـنــكــلـون" لــلـمــؤلف عــاطف عــبـد الــرحـمن
إخـراج مــحـمــد الــدسـوقى عــلى مـســرح ثـقــافـة روض الــفـرج
و"الـعفـاريت" بـفرع ثـقافـة العـريش وهى تـأليف جـمال يـاقوت
وإخــراج هـشــام الــعــطــار. ومن تـألــيف عــبــده الــزراع وإخـراج
يـوسف أبـو زيـد يـقـدم قـصـر ثـقـافـة
6 أكـــتـــوبـــر مـــســـرحـــيـــة "إمـــبـــراطــور
الـبلى" وفى أسوان تـعرض مسـرحية
"إنسان غلـبان" تأليف صالح عطية
وإخـراج يسـرى الـسـيـد وفى الـفـيوم
تـــعــرض مـــســـرحــيـــة "الــفـــيل وعـــصــا
احلـــكـــمـــة" تـــألـــيف مـــنـــتــصـــر ثـــابت

وإخراج محمد زعيمة.
> حــــذر د. حـــسـن عـــطــــيــــة عـــمــــيـــد
ــســرحــيــة ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون ا ا
ــــعـــهــــد الـــذين شــــاركـــوا فى طالب ا
ــســرحــيــة الـتـى يـنــتــجــهـا الــعـروض ا
ـــعـــهـــد لـــطالبه فى مـــهـــرجـــان زكى ا
ها ى من إعـادة تقد ـسرح العا طليـمات للمـسرح العربى وا
مـرة أخرى بـأسـماء جـمـعيـات أو فرق حـرة فى أى مـهرجـانات

عهد. مسرحية يتم تنظيمها دون الرجوع إلدارة ا
قـال د. حــسن عــطـيــة أنه سـيــقـوم بــتـحــويل أى طـالب يــرتـكب
ـشـاركـة مرة هـذه اخملالـفـة إلى مـجـلس تأديـب وحرمـانه من ا

عهد. هرجانات التى ينظمها ا أخرى فى ا
ــســرح ـــمــثـل  > ورشـــة اســتـــديــو ا
الغد تستعد حاليا لتقد مسرحية
"مـاكــبث" لــيــونــيــســكـو خـالل مـارس
اجلــارى من إخــراج أحــمـد مــخــتـار

وبطولة أعضاء الورشة.
ـــنــعـم مـــديــر خملـــرج نـــاصـــر عـــبـــد ا
الـفـرقـة الـقـوميـة لـلـعـروض الـتـراثـية
ـــــشــــرف عــــلـى الــــورشــــة قــــال إن وا
الـورشة تـقدم لـلسـاحة الـفنـية عددًا
تـمـيـزة والـتى اجـتازت من الـوجـوه ا
عـدة اخـتبـارات وقام أحـمـد مخـتار
بـــإعــدادهم وتـــدريـــبــهم عـــلى فـــنــون

األداء التمثيلى.
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كانة اختفى حالـيا ولم يعـد له ا
ـة البـتـعـاده عن اجلـمـهور الـقـد
ـر بأزمة سـرح العام  وكذلك ا
شـــديــــدة وأشــــار إلى أن جــــمـــيع
ـسـارح فـى الـعـالم طـرأ عــلـيـهـا ا
التـغـييـر بـتغـير الـزمن فـيمـا عدا
ــــصـــــرى وســــبب مــــســـــرحــــنـــــا ا
األزمــــــة الـــــرئــــــيـــــسـى هـــــو عـــــدم
الــــتـــواصل ســـواء مـع اجلـــمـــهـــور
ــوضـــوعـــات الـــتى يـــتـــنـــاولـــهــا وا
ـــســـرح ــــســـرح وأطـــلق عــــلـــيه ا ا
اإليهـامى أو مسـرح النـيام بـينـما
يـــبــــحث اجلــــمـــهـــور عـن مـــســـرح
ـــســرح الـــســـيــاسى ـــشــاركـــة وا ا
الــذى يـتــنــاول حــيــاتــنــا يـخــاطب

احلاضرين بعقالنية.
ـنـعم بـيـنـمــا أشـارت رشـا عــبـد ا
ــيــز مــســرحــهــا إلى أن أهم مــا
فـى رأيــــــهـــــــا هــــــو قـــــــدرته عـــــــلى
خـــســـارة مـــايـــســـتـــحق اخلـــســارة
وأنـهـا اسـتــفـادت من مـشــاركـتـهـا
خملـــرجــــ مـــثـل مـــحــــمـــد عــــبـــد
اخلــــالق وعــــبـــــيــــر عــــلى وطــــارق
الـدويـرى حيث تـعـلمت من ورش
الــعـــمل الــتى ســـبــقت كل عــرض

قدمته معهم.

نـوعًا مـن الكـوميـديـا السـياسـية
ـصـري ومـعـاناته عن الـشعب ا
وأيـضــا الـعالقــات الـزائــفـة بـ
الـشـبــاب عـلى شـبــكـة اإلنـتـرنت
من خالل "الـشـات" واالختالف
مـا بــ الـعــصـور والــشـبـاب فى
ـاضى واحلــاضـر كل هـذا من ا
خالل تـفـاصـيل بـسـيـطـة عـبرت
من خاللـها واسـتغـلت انفـعاالت

مثل فى األداء. وطريقة ا
وفى حــ رأى اخملـــرج مــحــمــد
عــبـد اخلــالق أن كــتـاب وصــنـاع
ــســرح البـــد أن يــشــتــبــكــوا مع ا
احـتــيــاجــات الـبــســطــاء والـواقع
احملـيط بهم ال أن يـتعـالوا عـليه
ويعـزلـوا أنفـسهـم وعلى الـكاتب
ان يــــــــجــــــــد الــــــــوســــــــيـط الــــــــذى
يـستـطيع من خالله جتـسيـد ما
يــــراه من حـــوله وأحــــيـــانـــا هـــذا
الــواقـع يــخـــلـق صــيـــغًـــا غـــريـــبــة
مــكـانــهــا الــطــبـيــعى هــو خــشــبـة
ـسـرح وبـذلك يـكـسـر احلـاجـز ا
ــــنـــتــــهى لــــيـــصـل لـــلــــجــــمـــهــــور 
الــــســـهـــولـــة وهـــو مــــا جـــعل من
ـسـمى هـامـشـيـا وهو ـسـرح ا ا
ـــســــتــــقل مــــســــرحـــا ــــســــرح ا ا

جماهيريا.
وعلق اخملرج أحـمد زكى مشيرًا
إلى أن مــــســــرح الــــنــــجم نــــفــــسه

ــســتـقــلــة فى أعــمـالــهــا ويـرى ا
الـــــنـــــاقــــد أحـــــمـــــد خـــــمـــــيس أن
ــســرح عــبـارة عـن عالقــة بـ ا
ـتــلــقى وأشـار إلى أن ــمــثل وا ا
سـتقـلة اهـتمت أعمـال الفـرق ا
شاكل البسطاء وضرب مثاال
بــــعــــرض "حــــكــــاوى احلـــرمــــلك"
والــــذى قـــامت فـــيـه رشـــا عـــبـــد
ـــــنـــــعـم بـــــتـــــحـــــويـل الـــــقـــــصص ا
الـــبــســـيــطـــة الى مــســـرح مــرتب
األفـكـار ومـشــاهـد تـعــتـمـد عـلى
ـتـلـقى ـمـثل فى إقــنـاع ا قــدرة ا
وقـــــــــــــدمـت مــن خـاللـه درامـــــــــــــا
سرح مختلفة عن السائد فى ا
ــصــري تـعــتــمــد عـلـى احلـكى ا
وأشـــــار إلى أن كـــــتــــابـــــات رشــــا
ــســرحـيــة تــكــون نـتــاج لــورشـة ا
عـــــمل وبـــــنـــــاء عـــــلى جـــــلـــــســــات
مـــشـــتـــركـــة مع اعـــضـــاء الـــفـــرق
واخملـــــرجــــ وهـــــو مــــا يـــــعــــطى
ألعـــــمــــالـــــهــــا صـــــفــــة الـــــتــــجــــدد
بـــاســـتـــمـــرار وفى عـــرض "ولــد
وبــــنت وحـــاجـــات" اســــتـــطـــاعت
ـنعم تـفتـيت مشاكل رشـا عبد ا
الـولد والـبـنت من خالل مشـهد
واحد ال يـتعدى اخلـمس دقائق
حتــــاول فــــيـه الــــبـــــنت تــــقـــــســــيم
الـراتب الـشـهـرى الـبـسيـط على
احـتـيـاجـاتـهــا الـيـومـيـة وقـدمت

رفـــضت اخملـــرجـــة عـــبـــيـــر عـــلى
ـــــســـــحـــــراتى مـــــؤسس فــــــرقـــــة ا
إطالق مــــــــصـــــــطــــــــلـح "مـــــــســـــــرح
ـستقلة " على الفرق ا همشـ ا
مــعــتــبــرة أن مــا أســمــاه الــبــعض
ـــــهــــــمش" هــــــو اإلبـــــداع "الـــــفـن ا
األكـــثــر تـــأثــيـــرًا وحــضـــورًا كــونه
يــــــؤثـــــر عـــــلـى الـــــواقع ويــــــرتـــــبط
واطن العادى ولكنه باجملتـمع وا
ــــنـــوع من الـــتــــداول وصـــنـــاعه
ـــــنــــوعــــون فـى الــــوقت كـــــذلك 
الـــذى يــــقـــدمــــون فــــيه مــــشـــاريع
ومــــحــــاوالت مــــســــرحــــيــــة جــــادة
ـــســتـــوى غـــيــر ونـــاجــحـــة عـــلى ا
الـــرســـمى ولم يـــعـــانـــوا أبـــدا من
مـشـكـلـة غـيــاب اجلـمـهـور بـدلـيل
ـسـتـقـلـة فى أن عـروض الـفـرق ا
الـــهـــنــاجـــر كـــانت دائـــمــا كـــامـــلــة
ــســرح الــقــومى الــعــدد بــيــنـــمــا ا
خال  تمـاما وهو مـا أثار الفرق
الـــرســمـــيــة فى الـــقــومـى وغــيــره
لـــتــقـــد عــروض فـى الــهـــنــاجــر

حتى يتعرفوا على جمهوره.
غـاير ـقـاوم وا وأكـدت أن الفن ا
ــنـوع مـن الـتــداول وهـو دائــمـا 
ــســتــقــلـة مــاعـانـت مـنـه الـفــرق ا
دائمـا وأشارت إلى احملـظورات
األمــــنــــيـــة الــــتى تــــقــــيـــد مــــســـرح
الــــشـــارع وتـــمـــنـع وجـــود مـــســـرح
الـــقـــهـــوة أو مـــســـرح مـــتـــجــول أو
ـــــســـــرح الـــــعـــــربــــة مــــايـــــســـــمى 

الشعبية .
ـسرحى محمد وطالب اخملرج ا
عـــــبــــد اخلــــالـق مــــؤسـس فــــرقــــة
ــسـرح فـى الـنــدوة الـتى أتـيــلـيه ا
ـنـاقـشـة إبـداع الـهـامش أقـيــمت 
برفع يـد القانون عن الفن  ألن
أســاس الــفن هــو حــريــة اإلبـداع
ــــســـرح والـــتــــعـــبــــيــــر وذكـــر أن ا
ــصـــري أصـــيب بـــالــشـــلل بـــعــد ا
حـريق قـصـر ثـقـافـة بـنى سـويف
وحـــمــلــة األمـن الــصــنـــاعى الــتى
سارح بدال من تأمينها أغلقت ا
ــــســـرح لـــنـــشـــاطه حـــتى يـــعـــود ا
مــؤكــدا أن هــذه إحــدى الــنــقــاط
الــتى تـســتـغــلـهـا الــدولـة لــتـقــيـيـد
حــــريـــة اإلبـــداع وأشــــار إلى مـــا
ـــســتـــقـــلــة اســـتـــطــاعت الـــفـــرق ا
الـقــيــام به فى روابط الــذى كـان
ا خرابـة حتولت إلي مـسرح  ر
ـــعـــروف لـــكـــنه ـــعـــنـى ا لـــيس بـــا
ـتـلئ باجلـمـهور يـجـمع الفـرق و
بشـكل شبه يـومى رغم الظروف
الــســـيــئــة احملـــيــطـــة به ويــقــول:
روابــط "مـــــــــــــــــازال عــــــــــــــــــلــى كـف
ــكن ألمــ شــرطــة عــفــريت" و

أن يغلقه فى أقل من دقيقة.
وأرجــــــــعت بــــــــعض اآلراء ازمـــــــة
ــســرح وغــيــاب اجلــمــهــور إلى ا
ـــصــري ابــتـــعـــاده عن الـــشــارع ا
منى شديدعلى عكس مـا قدمته الـكيانات

نعم  مسرحية ولد وبنت وحاجات لرشا عبدا

 أساس الفن يكمن فى احلرية .. أرجوكم
اتركوا مساحة للهامش

> يــتـرك جـيــرار جـنـيت (1979) مــصـطــلح «األنـواع» لـلــتـاريـخــيـة فــقط ويـطـلق
ـلحـمى والدرامى ويـستـعيد مـصطـلح «أشكـال» على األسـاسى منـها - الغـنائى وا
مـصطلح «طرق األداء» التقلـيدية األفالطونية - األرسطـوطاليسية فى اجملاالت

اللغوية أو البرجماتية.
سرحي جريدة كل ا
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> شادى حامد حصل على جائزة أفضل موسيقى عن عرض "الدب الرمادى" من مهرجان بورسعيد للمونودراما.
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فضاءات حرة

تنويعات على نص مسرحى
حـيـنـمـا التـقط "مـتـولى حـامـد" مـوضوع إلـكـتـرا كـمادة
درامية صـيغت عبر الزمن فى الـعديد من النـصوص الدرامية
 وقام هو بإعـادة صياغتـها فى نصه (مرايـا ألكترا)  اعـتبرناه
نـصــا مــؤلـفــا بـحــكم ورود مــادته الـقــصـصــيــة فى األسـاطــيـر
ة  ومن حق كل كاتب  حتى ولو لم تكن هذه اليونـانية القد
األسطـورة مـؤسسـة فى موروث شـعبه  أن يـعيـد صيـاغتـها فى
بـنـاء درامى خـاص به  بـينـمـا التـقـاط مـوضوع خـاص بـكاتب
مـعـ  ابـتكـره صـاحـبه ابـتـكـارا كـامال ; مـادة وبـنـاء  فـإن أية
ـلـكـية ـسـاره  وعـدوان عـلى حـقـوق ا كـتابـة عـلـيه هى حتـويـر 
ـبـتكـره  وإسـاءة اسـتـغالل لنـص مات صـاحـبه مـنذ الـفـكريـة 
عـدة أشهر قـليـلة  وهو اإلجنـليـزى "هارولد بـنتـر"  وال يعرف
ورثته أن هناك من اعتدى بالتحوير على النص األصلى وقام

بتكييفه على مقاس أفكاره .
فى نص "بنتـر" األصلى يعـيش "ديلى" وزوجته "كـيت" غريب
عن العالم وعن بعـضهما  ال لشىء غير أنهـما ينتميان لعالم
الـــعــبث  الـــذى كـــان صــاحب نـــوبل من أكـــثــر مـن عــبـــر عــنه
ــنـظــوره اإلجنـلـيــزى  بـاعـتــبـاره تـعــبـيـرا عـن واقع اجملـتـمع
شاركة فى األوربى فيما بـعد احلرب الغربية الثـانية عامة  وا
الــعـــدوان الـــثالثـى عــلـى مـــصــر خـــاصـــة  وتـــخـــلـــخل بـــنــاء
ــة  وتـــفــتت الــعالقـــات الــعــائــلــيــة اإلمــبــراطـــوريــات الــقــد
ـلك الـزوجـان غـيـر الـصمـت  حتى واإلنـسـانـيـة هـناك  فال 
تـعود إلـيـهمـا بـعد عـشـرين عامـا من الـغـياب الـصـديقـة "أنا" 
لـتــجـلس بـيـنــهـمـا  فى غـرفــة اجلـلـوس  جتـتـر مع زمــيـلـتـهـا
ــة ذكــريــات الــزمن الــفــائت  ويــظل احلــدث الــدرامى الــقــد
ـتـفـجـر بـعـودتـهـا يــدور حـول هـذه الـتـقـاطـعـات بـ ذكـريـات ا
مـكتمـلة عـند واحدة ونـاقصـة أو مشوهـة عنـد األخرى  فضال
عن التقـاطعات ب مـا تستـدعيه الذاكـرة من (أيام زمان) وما
تـرسـمه اخمليـلـة لأليام الـقادمـة  لـينـتهى الـنص و"أنـا" قابـعة
على أريـكـتـها  مـسـتـسلـمـة لـلنـوم بـغـرفة الـزوجـ  فـقد حل
وت سـتقـبل با ـاضى وعلى احلـاضر أن يتـقبـله حتى يـأتى ا ا

نتظر لهذا القادم من جوف األيام اخلوالى. ا
حــمل "مــتــولـى حــامــد" هــذا الــنص الـــذى تــرجــمه بــجــدارة
يالد) بدال من "الشريف خاطر"  مانحا إياه اسم (ليلة عيد ا
ـوضـوعه (األيـام اخلوالى)  رغم ـرتـبط  اسـمه احلـقيـقى وا
ـا يـخلق ـيالد)   أن لـبـنتـر مـسرحـيـة أخـرى أسمـهـا (عـيد ا
صرية  كما راح سرحية ا التباسـا فى سجل توثيق العروض ا
يـنوع على حلـنه تنويـعات فنـية ال تخـرج عن جوهر مـا يقدمه
ن مصـطفى" هذه التنـويعات برؤية فكريا  وجـسد اخملرج "أ
تـكـرر أمـامــنـا حـضـور شـخـصـيــة "أنـا" مـرة كـذكـرى قـادمـة من
ـــاضى  وأخــــرى كـــوجـــود حـى يـــتـــشــــابك بـــاحلـــوار جــــوف ا
الالمـجـدى مع الـزوج وزوجـته  وثـالـثـة كروح هـائم فـى سد
مـسـتـقـبل ال يـنـبئ بـأى تـغيـيـر  وبـإيـقـاع مـنـضـبط  تـتـحرك
رئـيـة لـتـقـدم داخل حـجرة الـزوجـ الـتى صـمـمـها الـصـورة ا
ا تـوحـيه من تـآكل جـدرانـها "صـبـحى عـبـد اجلواد" كـاشـفـة 
عـن هـذا الــعــالم مــفــتت األوصــال  والــذى حــرص اخملـرج أن
يـعـمق هـذا الـشـعـور بـتـفـتـيت حـالـة احلـوار بـ شـخـصـيـاته 
ـعـنى بـسـبـب حترك بـفـواصل إظالم (بالكـات)  اخـتـل مـعهـا ا

مثل الواقعى خاللها  وأثر على إيقاع العمل بأكمله. ا
مـثـلون الـثالثـة : حـمدى هـيـكل (الزوج ديـلى) وسـلمى جنح ا
ان إمام (الـصديقة أنـا) فى التحاور غريب (الزوجـة كيت) وإ
الصوتى واحلركى فـيما بينـهم  فبدوا ككونـشرتو آلالت وترية
 تـتـباين األصـوات الـنـغمـيـة اخلارجـة من أعـمـاقهم  وتـتـعدد
مــســتـويــات الــعـلــو واالنــخـفــاض بــصـورة بــديــعـة عــنـد األول
والـثــانـيـة خــاصـة  بـيــنـمـا تــظل الـثــالـثـة  رغم جــودة أدائـهـا
اجلسدى والنـفسى  بحاجة لتـدريبات صوتيـة تساعدها على
اقـتـحـام دنـيـا األحــاسـيس  وبـيـنـهم وحـولـهم يـتـحـرك "أمـيـر
عصـام" صـامتـا  يـحرك الـكراسى لـهم  ويـضع علـى أكتـافهم
ـعـاطف  ويــغـلف الـعـمل بــصـوت أشـبه بـآلــة الـكـونـتـرابـاص ا

الشجى رغم عدم نعومته.
ـسـرح بـقـوة  وكـاتب مـخـرج واعـد قـدم أوراق اعـتــمـاده حملـراب ا
مازلـنـا نراهن عـلـيه كـمؤلف جـديـد نود أن نـكـسبه  فى زمن لم
ينبت لنا مـؤلفا بقامة من رحلوا عنا  واكـتفى الشباب بالكتابة
ـلك طــاقـات فــذة مـازالت ـثــلـون يــؤكـدون أنــنــا  الــعـابــرة  و
ـطـروحــةالـيـوم لألسـف الـشـديــد أكـبـر من إمــكـانـات الــكـتـابــة ا
العازفة عـلى أحلان مستوردة  ال حـاجة جملتمعـنا بها  فالواقع
ـفـتت  ـســرح عـلى احلـوار ا احلــالى لن يـحل مـعـضــلـته بـكـاء ا
سرح ـعنى  بل هو بحاجة  هـشمة  واللغة خاوية ا والعالقات ا
ــا هـو كـامـن بـأعـمــاقه  دافع له كى مــقـتـحـم حلـيـاتـه  كـاشف 

يدرك سر الدودة الكامنة فى أصل الشجرة.

سرح اإلسرائيلى صورة العربى فى ا
ــســرح ــكن دراســـة ا يــقـــول الــنــاقـــد أنــطــوان شـــلــحت إنـه ال 
ـشـروع ـســرح فى ا ــنـأى عن حتــلـيل دور هــذا ا اإلسـرائــيـلى 
الـصـهـيـونى واسـتـعـمـار فـلـسـطـ فـيـعـود شـلحـت بـالذاكـرة إلى
ــسـرح الــشـتــات الــيـهــودى الـذى قــام عـام تـأســيس مــا عـرف 
ــثــلــ روس من أصل يــهــودى حــيث قــامـوا  1917عــلى يــد 
بــتـــأســيس فــرقـــة مــســرحــيـــة عــبــريه بـــاسم (مــســرح هـــبــيــمــا)
وســـرعـــان مـــا انـــتـــقـــلت الـــفـــرقـــة إلى فـــلـــســـطـــ عــام 1928
واتـخـذت من تـل أبـيب مـقـرا لـهـا وال تـزال الـفـرقـة حتـمل هـذا
االسـم حـتى الـيـوم  وكـمـا اهـتم الـقـادة والـعـسـكـريـون بـتـجـنـيـد
الـفـنـانــ لـنـشـر رســالـة االنـبـعــاث الـقـومى الــيـهـودى فـإن قـادة
ــسـرح ــســتــوطــنــات الــصــهــيــونــيــة فـى فــلــســطــ قــد أولــوا ا ا
ـتـطـرفة اهتـمـامـا خـاصا واسـتـخـدمـوه كأداة لـنـشـر أفكـارهم ا
وذلك بهدف خلق قاعدة وجدانية وتثقيفية للمهاجرين اليهود
ـرشـحـ لالنـدمـاج فى بـوتـقـة اجملـتـمع الـقـومى الـيهـودى فى ا
ـبـالغ الـطـائـلـة فـلـسـطـ  وألن هــؤالء الـقـادة كـانـوا يـدفـعــون ا
ثـليهـا أن يتنـاولوا فى عروضهم لتـلك الفرق فـقد طلـبوا من 
ـسـرحـيـة كل األفـكـار الـتى تـدعـو إلى تـأكـيـد قـاعـدة اإلجـماع ا
الـقومى الصهيونى  ويـضيف شلحت أن تلك الـفرق مثلها فى
ـــدارس وحــــركــــات الــــتـــحــــرر الــــشـــبــــابــــيـــة ذلـك الـــوقـت مـــثـل ا
استـخـدمت إلنتـاج أساطـير الـقومـية لـدولة جـديدة حتـتاج إلى
ــراقب لـــلـــمــســـرح اإلســرائـــيــلى هــويـــة وإلى تـــعــريف ذاتـى  وا
يــســتــطـيع أن يــتــلــمس مـدى الــتــأكــيـد فـى أعـمــاله عــلى دونــيـة
الرجل العـربى وإلصـاق الصـفات الـسيئـة به كمـا يظـهر الرجل
اإلســرائــيــلى عـــلى الــنــقــيض مـن تــلك الــصــفــات إال أن هــنــاك
مسرحيـات قلة قد أنـصفت ولو بقـدر ضئيل شخـصية العربى
وازاة مـع مثـيلـتهـا اليـهوديـة فى تصـارع أيديـوجلى يعـكس ما
ــشـروع تــكـريس الـقــومـيـة ـنـاهض  ـكن أن يــسـمى بـالــفـكــر ا
الـعـربـيـة  مـهـمـا كـانت الـسـبـل ومن بـ الـكـتـاب اإلسـرائـيـلـي
ـــســـرح يــــلـــمع اسـم حـــانـــوخ لـــيـــفــــ الـــذى يـــعـــد ظــــاهـــرة فى ا
اإلسـرائــيـلى  فـفـى مـسـرحـيــاته (أنت وأنـا واحلــرب الـقـادمـة 
كتـشوب  ملكة احلمام ) يـبتكر حانوخ أداة فنـية جديدة للنقد
الـسـيـاسـى تـرتـكـز عـلى تــعـريـة الـذات اإلسـرائــيـلـيـة من الـزيف
واخلـداع الـلـذين عــلـقـا بـهـا لـفــتـرات طـويـلـة بــطـريـقـة سـاخـرة
واستـمـر ليـفـ فى تـوجيه سـهـام الـنقـد لـلمـجـتـمع الذى يـتـخذ
ـصـداقــيـة مع الـذات خـاصــة بـعـد حـرب قــرارات تـفـتـقــر إلى ا
ـقابـل تعـرض الـرجل حلـمالت نـقـد الذعة األيـام الـسـتـة وفى ا
تـشـارك فـيـهـا كل أجـهـزة الـدعـايـة اإلسـرائـيـلـيـة باإلضـافـة إلى
ـؤسسات الـشعـبية الـوزراء والصحف واألحـزاب وغيـرها من ا
ــســـرحى (مـــلــكــة والـــرســمـــيــة عـــلى الـــســواء وقـــد كــان نـــصه ا
احلـمـام) هـو أكـثـر الـنـصـوص ازعـاجـا لـلـمـؤسـسـة اإلسـرائـيـلـية
وبـعـد هجـوم عـنـيف علـيه اضـطـر مـسرح الـكـامـيرى أحـد أكـبر
مــسـارح تل أبــيب إلى إيــقـاف الــعـرض بــعـد  19 يـومــا فـقط 
ويــشــيــر حــانــوخ إلى أن الــلــواء مــوشــيه دايــان حــضــر ذات يـوم
ـــشــاهـــدة الــعـــرض وأدلى بــعـــدهــا بـــتــصـــريح إلذاعـــة اجلــيش
ـا ســيـحـدث لـو أخـذوا هـذه اإلسـرائـيـلى قــائال ( هل فـكـر 
ــصــريـ فى ـســرحــيــة كـمــا هى وعــرضــوهــا عـلـى اجلـنــود ا ا
صرى الـطرف اآلخر ? أى متعـة كبرى كانت ستـغمر اجليش ا
لــو أنـــهم أطــلـــعــوه كـــيف أن مــســـرح الــكـــامــيـــرى الــتــابـع لــدولــة
ـــسـك بـــالـــعـــضــو إســـرائـــيل يـــصـــور رئـــيس احلـــكـــومـــة وهـــو 
التـنـاسـلى لـوزيـر اخلـارجـيـة) ويسـتـعـرض لـيـفـ فى نـصوصه
لـلـحـرب عـامـة واحلـروب اإلسـرائـيـلـيـة خـاصـة من وجـهـة نـظـر
مــنــاهــضــة لــلــعــســكــرة مــوضــحــا أن احلــرب إلــغــاء  إلنــســانــيــة
اإلنـسـان وال حتمـل أى سمـة من سـمـات الـبـطـولـة وهـكـذا قدم
ـسـرح اإلســرائـيـلى وجـدت انــعـكـاسـا فى ـاطـا جــديـدة من ا أ
فتـرة الـسـبـعـينـيـات حـتى تـأثـر به كـتاب آخـرون أمـثـال عـاموس
كــيـــنـــان ويـــوسف مـــونـــدى  الـــلـــذين طـــرحـــا احلــرب مـن زاويــة
الالبطولة ولكنهمـا لم يصطدما مع اجملتمع مثلما فعل حانوخ
ـؤســســة الــعـســكــريـة خــطى لــيــفـ لــيـفــ ومــثــلـمــا أحــبـطـت ا
وكبلتها فعلت مع نـيسان نتيف الذى عرف بنبى الغضب الذى
ـسرحية ورغم ذلك اصطدم بـسخرية عـاتية تقـابل نصوصه ا
ـســرحى وهى أعـلى فـقــد حـصل عــلى جـائـزة تـل أبـيب لـلــفن ا
اجلوائز األدبية فى إسرائـيل وقد بررت اللجنة منحه اجلائزة
بـأنــهــا رأت فى نــتــيف مــدرسـة أخــرجت الــعــديــد من األجــيـال
سـرحـيات ـسـرحـية عـلى مـدى عـدة سنـوات ولـعل من أبـرز ا ا
مـثل ـسرح الـعبـرى  التى أثـارت جدال كبـيرا وقـدمت على ا
مـن الـفـلـسطـيـنـيـ واإلسـرائـيـلـيـ هى مـسـرحـيـة (الـعـودة إلى
حيفا) التى تكشف عن معاناة الشخصيات فى عقود عدة من
الــــــصـــــراع فى الــــــشـــــرق األوسط وذلـك من وجــــــهـــــة الـــــنـــــظـــــر
سرحـية التى أعدهـا اإلسرائيلى الفـلسطـينية واإلسـرائيليـة ا
بـوعاز جاؤون عن رواية الفلـسطينى غسـان كنفانى تدور حول
زوج فـلسـطيـنيـ يضـطران لـلتـهجـير من مـنزلـهمـا فيـتركان
طفلـهمـا الوحيـد وفى نفس الـوقت يحـضر زوجان اسـرائيـليان
فـقـدا ولدهـما  فى احملـرقة ويـعـثران عـلى الطـفل الـفلـسطـينى

ويقومـان بتربـيته كـابن لهمـا وبعد مـرور عشـرين عاما يـلتقى
اخلـمـسـة فيـروى كل مـنـهم قـصته لـيـبـقى فى الـنهـايـة الـطفل
هو الـرمز ويـبقى مـعه السـؤال إلى أى منـهم ينـتمى الـطفل ?
ــؤلف (آخــر شىء أريــده هـــو أن يــخــرج الــنــاس من ويــقـــول ا
ـــســـرح وأن يـــهـــرولـــوا إلى اجلـــبـــهـــة  لـــقـــد أردت أن أقـــدم ا

كن حدوثه). مدخال لشىء آخر 
ــســـرحــيــات الــتى تــنــاولـت الــشــخــصــيــة الــعــربــيــة وإذا كــانت ا
وضـوعيـة ال تعد عـلى أصابع اليـد الواحدة فـإن غيرهـا تعد
عـلى خـصالت الـشـعر تـنـاولت الـشـخـصـيـة العـربـيـة بـكـثـير من
الـتـطـرف لـدعـم فـكـرة الـبـقـاء وتـرسـيـخ مـبـاد نـظـرة الـيـهـودى
لـلـعـربى  ويـذكـر الـناقـد اإلسـرائـيـلى دان أوريـان أن شـخـصـية
سرح اإلسرائيلى فى أكثر من  60عمال كلها العربى تناولها ا
تـنــاولـتـهـا بــطـريـقــة دونـيـة فـهــو اخلـادم الـذى يـقــوم بـأعـمـال ال
يــرضى الـيــهـودى الــقــيـام بــهـا بــاإلضـافــة إلى وصــفه بـصــفـات
كــالـكــسل والـقــذارة ونــكـران اجلــمـيل واألنــانــيـة وغــيـرهــا فـفى
مسـرحـية (مـديـنة واحـدة) إليالن حـتـسور تـعـترف الـشـخصـية
الـعــربـيه بــقـولــهـا (أنــا عـربى ولى شــارب أرتـدى الــكـوفــيـة وأنـا
هـمـجى وجبـان ومـنافق ولـدى عـقلـية عـبـد  أبيع ذمـتى مـقابل
عـدة قـروش وحـلـمى الـكـبـيـر أن أشـرب دم كل الـيـهـود) وطوال
ـسـرحـيـة يـظل يـردد (كل الــيـهـود) عـنـدمـا يـأتى احلـديث عن ا
رغـبـته فى االنـتـقـام مـن أى يـهـودى  ومـسـرحـيـات أخـرى تـبرر
احــتالل فــلــســطــ فــفـى مــســرحــيــة (حــاكم أريــحــا) لــيــوسف
مــونــدى تــقــول إحــدى الـشــخــصــيــات (نــحن هــنــا  نـقــيم عــلى
ن يـصـلـحـهـا أرضـهم  ومـاذا فى ذلك ? فـاألرض جـرداء وهى 

ويزرعها ومن يستغل األرض هو صاحبها الشرعى) .
سـرحيات توجه رسـالة للـمجتمع ويرى أوريان أن مـثل تلك ا
اإلسرائيـلى مفـادها أنه يـنبـغى علـيكم أال تـخافـوا من العرب
ويـبــرر الــكـاتب بــوعــاز عـفــرون ذلك بــقــوله (لـيـس هـنــاك مـا
ــكن أن نــحـسـب لـهم حــســابـا فى يـدفــعـنــا لــلـخــوف مــنـهم و
ـســتــقــبل إذا دخــلـوا اجلــامــعــات وتـعــلــمــوا كـيـف يـبــرمــجـون ا
ـؤلفون الكـمبـيوتر ويـفكـرون بطـريقة مـنطـقية) وقـد عكف ا
ــســرح اإلســـرائــيـــلــيــون عـــلى أن تــكـــون مالمح الـــعــربى فـى ا
سوداء صـبغـتهـا الشـمس لـتقـابل ذلك األبيض الـذى جاء من
أوروبـــا لـــيـــدافع عن وطـــنـه بــصـــدق أكـــثـــر من الـــعـــربى وفى
مـســرحـيــة سـتــوى رؤبــ (سـيــصـلــون غـدا) يــتــنـاول  الــكـاتب
قـــضــيــة األســـرى الــعــرب وكـــيف  اســتـــخــدام اثــنـــ مــنــهم
كـكاشـفـ لأللـغـام ويـقـول جون اجلـنـدى الـيـهـودى فى حواره
وته) وبهذه اجلـملة يؤكد (لـو أن األول أزال اللغم الستمـتع 
ؤلف عـلى دونـية حـيـاة العـربى بـالنـسبـة لـلفـكـر اإلسرائـيلى ا
سـرحية يـتضح أن هناك لـغماً سـابعاً لم يـنفجر وفى نهـاية ا
بعد وهـو الرمز الواضح لـعالقة اليـهود بالعـرب حتى اليوم 
ـؤلـف عـلى وفى مــســرحــيــة (األسـيــر) ل س. يــزهــار يــبـقـى ا
الـعالقه ب األسير ومن أسروه غـامضة ليـوضح فى النهاية
أن األسيـر هو من قـام باألسـر وليس ذلك الـذى وقع فيه مع
التأكـيد عـلى أن حيـاة األسيـر العـربى ال تسـاوى شيـئا وليس
لهـا أى قـيمـة تـذكر وفى الـسـبعـينـيـات كتب يـهـوشوع سـوبول
مـسـرحـيـة (لـيـلـة الـعــشـرين) وإن كـانت ذات نـظـرة أعـمق إلى
قـضــيـة الــصـراع إال أنــهــا تـضــاهى نـفس الــفــكـر الــسـابق من
حــيث تـطـرف الـيـهــودى اخلـيـر فى مـواجـهــة الـعـربى الـشـريـر
الــقـبـيح  كـمـا كـتب يـتــسـحـاق الؤور مـسـرحـيـة (أفـرا يـعـود
ـسرح اإلسرائيلى سرحـية األكثر حدة فى ا لـلجيش) وهى ا
والـــتـى كــــانت الــــســــبب فى إلــــغــــاء الــــرقـــابــــة عــــلى الــــكــــتـــاب
سرحـي بـسبب الـقرار الـذى جاء ليـوقف عرضـها وفـيها وا
يــصـور الــفـلــسـطــيـنـى عـلى أنه أخــرس هـمــجى يــقـتل أطــفـال
اليهود ويسعى للقـضاء على دولة إسرائيل ليؤيد حتسور فى
الــنــهــايــة الــفــكـر الــقــائم عــلـى إقـصــاء الــعــربى وتــرحــيــله من
األرض وجاء ذلك تـوافقا مـع تيار شـارون الذى عـارض بقوة
ـؤيـد حلــقـوق الـشـعـب الـفـلـسـطــيـنى وتـمـر ــسـرحى ا الـتـيـار ا
سرح بـاق على حاله يدعم الثقافات التى يرسم السنوات وا
خــطـوطــهــا كـبــار الــسـاســة والــكل يـصـب فى مـصــلــحـة األمن
القـومى اإلسرائـيلـى فالـكل مجـند لـلحـفاظ علـى هذا الـكيان
حــــتى وإن كــــان عــــلـى حــــســــاب  فن ال يـــــزايــــد عــــلــــيه ســــوى
ـكن القـول إن أغلب األعـمال ـا سبق  مبـدعيه وكـتلـخيص 
الـتى أخـرجت لـلـمـسـرح الـعـبـرى  وتـمـحـورت حـول شـخـصـيـة
الــعــربى كــانت عـــروضــا هــامــشــيــة االنـــتــشــار رديــئــة الــطــرح
والـــرؤى  حـــتى وإن صـــادف ووجــــدت عـــروضـــاً قـــويـــة فـــقـــد
صبـغتـها الـسيـاسة وظـللـتهـا ألوان مالبس اجلـنود وأجـهضت

محاوالت اعتدالها أحذية العسكر.

 بعضها كان
عنصرياً
فصور
الفلسطيني
همجيا
 يقتل

األطفال!!
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محمد صبحى
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ــوت) فـإن الـكــتـابـة تــضع أعـمـالــهـا فى مـادة > لــتـجـاوز احلــيـاة (مـا 
جـامدة تـشكل أشـكالهـا فى مادة فـاقدة لـلحيـاة: تشـكل أشياء. واألداء
يـــحــمــلــهــا (تــعــيش وتــمــوت) فـى األشــخــاص الــذين يــنــتــجــونــهــا -

يستهلكونها. 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

سرحية. > اخملرج محمد لطفى يقوم حاليا باإلعداد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة قصر ثقافة الزقازيق ا
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رفض ســرحــان بـــشــارة ســرحـــان مــا قــالـه الــزعــيم عـن فــرج الــله
احللـو فى ستيريو  "71كما كتب "يـسرى اجلندى" مـسرحية "ماذا

نتظر". سيح ا حدث لليهودى التائه مع ا
د. يــسـرى خــمــيس كــتب مــســرحــيــته "فــضـيــحــة أبــو غــريب" بــعـد
مــتـابـعــة مـخــلـصــة ألكـثـر مـن عـامـ ( (2006 : 2004لــبـاب (أزمـة
ـباشـرة على ـواجهـات ا الـسجـون العـراقية) عـلى موقع  B.B.Cوا
قــنــاة اجلـــزيــرة مع قــائـــد الــســجن اجلـــنــرال (كــاربــنـــســكى) وكــذا
ــعــتـــقــلــ ــواجــهـــة مع الــســـيــد عــبـــد اجلــبــار الـــعــزاوى أشــهـــر ا ا
الـــعــراقـــيـــ فى ســـجن أبـــو غـــريب والـــذى حتــولـت صــورتـه وهــو
ــســـيح لــتـــلــقى مــغـــطى الــرأس بـــكــيـس أســود فــاحتًـــا ذراعــيه كـــا
الـصدمـات الكـهربـائيـة إلى رمز لـلـفضـيحـة التـاريخـية  –أنقل من
ـقدمة  –وألنـها مـسـرحيـة تسـجـيلـيـة كان ال بـد أن تـعتـمد  –إلى ا
سـتمرة  –عـلى التقـرير الرسـمى للتـحقيق تابـعة احلـية ا جـانب ا
الذى قـام به مـاجور جـنـرال (أنـطونـيـو تاجـوبـا) لـتقـصى احلـقائق

فى أحداث سجن أبو غريب ببغداد .2004
تـوسط وعبر أحد النـص يقع فى حوالى  70صفحة من الـقطع ا
كلف عشـر مشهدًا تسجـيليًا لوقائـع قيام السيد تـاجوبا احملقق ا
بـــالـــتـــقـــصـى بـــاســـتـــجـــواب الـــعـــديـــد من قـــادة الـــســـجن "جـــانـــيس
كـــاربــنـــســكى" مـــديــرة الـــســجـن. ومــنـــدوب شــركــة  K.B.R لـــبــنــاء
السـجون "تومـاس رويج" رئيس القسم الـقانونى "مـايكل سميث"

مدرب الكالب واخملبرة الشهيرة "ليندى إجنالند".
ـعــتـقــلــ أهـمــهم: عــبـد اجلــبـار الــعـزاوى بــاإلضـافــة إلى بــعض ا
ترجم موفق عباس. ضياء الشويرى حيدر صابر عادل نخلة ا
كل هـذه االسـتــجـوابـات رصـدهـا د. يــسـرى خـمـيس مــسـتـنـدًا إلى
تـقرير (تـاجوبـا) ومعهـا ما جاء عـلى لسـان وزير الدفـاع األمريكى
وقـــتــهــا: "رامــســفـــيــلــد" ورئــيس الـ " "C.I.Aفى الــعـــراق كــولــونــيل
جـــوردون واجلــنــرال "ريــكـــاردو ســانــشــيـــز" من الــقــيـــادات الــعــلــيــا
ــا جـاء عـلى لــسـان جـورج دبــلـيـو بـاجلــيش األمـريـكـى. مـخـتــتـمًـا 

بوش: الرئيس األمريكى. 
سـرحيـة تتـضمن وجـهة نـظر مواطن يقـول د. حسن عـطيـة "... ا
عــربى مــتـوهـج الـعــقل والــوجـدان مــعًـا يــدرك أن تــوثـيق مــا حـدث
ليس غاية فى ذاته بقـدر ما هو فعل مؤثر فى الواقع يتوهج ح
يسـطر علـى ورق منشـور ب الـناس ويشـتغل حـينمـا تقـدمه فرقة
ـسـرح لـيس (حـالـة) تـخـديــر لـلـوعى ولـيس (تـسـلـيـة) واعـيــة بـأن ا
ـا هو قـوة جتتاح للـعقل اخلـامد ولـيس (جتريـبيـا) فى الشـكل وإ

نال". الواقع كى تثبت أن التغيير ليس بعيد ا
سـرحية تركـز بشكل رئيسى عـلى إبراز أخطر االنـتهكات التى وا
ارتــكــبــهــا اجلــيش األمـــريــكى فى الــعــراق ودافـع عــنــهــا قــادته فى
التقرير (تـاجوبا) والذى خلص إلى "أن احملـتجزين فى سجن أبو
ـــارســـات جـــنـــســـيــة غـــريب فى بـــغـــداد أُجـــبـــروا عـــلى ارتـــكـــاب 
وتعرضوا للتهـديد بالتعذيب ولالغتصـاب أو مهاجمتهم بالكالب
و إخـفـاؤهم عن الـزيارات الـتى يـقوم بـهـا الـصلـيب األحـمر فى

خرق للقانون الدولى".
وأخـيــرًا فـإن مـسـرحـيــة د. يـسـرى خـمـيس (فــضـيـحـة أبـو غـريب)
ـمــارسـات أمـريــكـيـة سـتــظل مـاثـلــة لـسـنـوات لـهى إدانـة مــتـجـددة 
طـويـلــة فى اخملـيـلــة الـعـربــيـة كـادت أن تـســتـأثـر بــهـا الـفــضـائـيـات
والصحـافة وحدها. لـكن هذا النص  –الدرامى الـتسجيلى  –نال
لـلـمـسـرح بـشـكل عـام والـتـوثـيـقى خـاصـة حـقـهـمـا فى الـتـفـاعل مع
واحـدة من أهم حـروب الــشـرق األوسط كــافـة من خالل الــتـوثـيق
سـرحى ألخـطـر جتـاوزاتـهـمـا اإلنـسانـيـة والـتى تـشـدقت أمـريـكا ا
طويالً بـالدفـاع عنـها حـتى فضـحهـما "سـجن أبو غـريب" يقول د.
عــطــيــة أخــيــرًا "إنـه نص.. يــســتــحق أن يــبــقى مــتــجــلــيًــا فى مــرآة

الوعى حتى ال نفقد عقولنا فى زمن البوار".

ـعـهـد الـعـالى ـقـدمـة ضـافـيـة كـتـبـهـا د. حـسن عـطـيـة  –عـمـيـد ا
ـسرحـية صـدرت مـسرحـيـة د. يسـرى خمـيس "فـضيـحة للـفنـون ا
أبو غريب" الطبعة األولى الصادرة عن سلسلة نصوص مسرحية
قدمة نوه الناقد إلى عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فى هذه ا
سرحية بحـسبانها دراما تسجيلية عرضت لوقائع فعلية أهمية ا
هى انـتهاكـات النـظام األمريـكى للعـراق خاصـة ما مثـله سجن أبو
ـقـدمة  –أوالً – غـريب من انـتـهـاكـات حلـقـوق اإلنـسـان وأهـمـيـة ا
يًا باإلضافة إلى سرح التسجيلى عا تنبع من رصدها لبدايـات ا
ـــؤلف فى هــذا الــســـيــاق واعــتــبــاره أهم رواده, رصــدهــا إلجنــاز ا
وثانـيًا ألنـها كـانت فرصـة قيـمة لـلدفـاع عن حقـبة الـستـينـيات فى
مصـر كمـا يراها د. حـسن عطـية. وهـو ما ليس مـحالً للـمنـاقشة

فى هذا العرض.
ـسـرح التـسجـيلـى فى مصـر فقـد أعاده د. ففـيمـا يتـعـلق بظـهور ا
حــسن عــطــيـة إلـى صـاحـب الـنص "د. يــســرى خــمـيـس" كـأول من
ـسرح التسجيـلى "بيتر فايس" عام عرض وترجم وناقش فارس ا
ى" "اضـطـهـاد ـسـرح الــعـا  1967حـ تــرجم له ضـمن سـلــسـلـة "ا
واغــتــيـــال جــان بــول مــارا" كـــمــا قــدمـــته فــرقــة تـــمــثــيـل مــصــحــة
ـعــروفـة اخــتـصـارًا شــارنـتــون حتت إشـراف "الــسـيـد دى صــاد" وا

"مارا/ صاد".
ثم قدم بعدها فى "اآلداب الـبيروتية" مسـرحيته األخرى "انشودة
ـعـروفــة "بـأنـشـوة أجنـوال" أو "الــغـول فـقط كـمـا غـول لـوزيـتــانـيـا" ا
ـسـرحى الـكبـيـر" أحـمد زكى" فى الـسـتـينـيـات من الـقرن قـدمـها ا
ـسـرحـيـ الـعرب ـاضى بـالـقـاهـرة. والـتى شـهـدت أيـضًـا تـأثـر ا ا
ــســـرح ومــحــاولـــة االســتـــفــادة من بــهـــذا االجتــاه الـــتــوثـــيــقى فـى ا
تـقنـيـاته. كمـا حـدث مع (الشـرقـاوى) فى مسـرحـيته "وطـنى عـكا"
الــدائـرة حــول الـقــضــيـة الــفــلـســطــيـنــيــة وكـذا "الــنــار والـزيــتـون" لـ
(ألـفــريـد فــرج) والـتى أحـدثـت جـدالً واسـعًــا حـيــنـهــا حـول عالقـة
) ثم كـتب الــلـبـنـانى ـسـرح بـقــضـايـا الـواقـع الـسـاخـنــة (فـلـسـطــ ا
ـاذا ـاثل "فــايس" مـسـرحـيـة " (عـصـام مـحـفـوظ) بــعـنـوان طـويل 

عطية معبد

إدانة متجددة النتهاكات أمريكا
وذجًا» «فضيحة أبو غريب 

مصر التى فى خاطره
د. عـبـد الـرحـمن عـبـد احلـمـيـد عـلى عـمـيـد كـلـية
الـلغـة الـعـربـيـة بالـزقـازيق. ال يـزال يـقـدم مـشروعه
ـــــوســــوعــــة الــــقـــــصــــصــــيــــة اإلبــــداعـى الــــضــــخم: ا
ـسرحيـة "مصـر" وقد أصـدر منهـا مؤخـًرا أربعة وا
مـجموعات جـديدة فى كتابـ يضم الكتاب األول
وسوعة "اجملموعة الثالثة والثمان والرابعة من ا
والـثمـانـون" بيـنـمـا يضـم الكـتـاب الثـانى "اجملـمـوعة
" ومن اخلــامـســة والـثـمــانـ والـســادسـة والـثــمـانـ
ـعـروف أن الـكـاتـب يـقـوم بـطـبــاعـة هـذه األعـمـال ا
عـــلى نـــفـــقــتـه اخلــاصـــة األمـــر الــذى يـــؤكـــد مــدى
حرصه عـلى إيصـال رسالـته الـتى يضـمنـها عـشقه
ــسـرحــيـات ـصــر" الـوطن الــذى تـدور حــوله كل ا "
ــؤلف اســمه عــنــواًنــا لـلــمــوســوعــة كــلــهـا. ويــطــلق ا
الــــــكـــــتــــــاب األول يــــــضم أربـع مــــــســـــرحــــــيــــــات هى
" "احلـب" ثم "مـــســـاكن الـــضـــبـــاط" "الـــشـــيـــاطـــ
"جـوارى الـسلـطـان". كـذلك يـحـتـوى الـكـتـاب الـثانى
عـــلى أربع مـــســـرحــــيـــات أخـــرى هى "الـــصـــيـــنـــيـــة
ــراقـبـة" مـغــامـرات عــجـوز الــقـصــر اجلـمــهـورى ا
سرحيـات فى أجواء متنـوعة وتتناول وتـدور هذه ا
موضـوعات مختلفـة منها ما هو مـؤلف تماًما يقوم
عـــلى اخلـــيــــال ومـــنـــهـــا مــــا يـــســـتـــمـــد مـن الـــتـــاريخ
وشخصياته وأحـداثه مادته مثل مسرحية "احلب"
ـؤلف مـوضوعه "احلب" من والـتى يـعالج خـاللهـا ا
خالل شــخــصــيــة "مـى زيــادة" ومــا أحــيــطت به من

الكتاب: موسوعة مصر
ؤلف: د. عبد الرحمن  ا

عبد احلميد على
نشر خاص

محمود احللوانى

مـشاعـر حب وإعجـاب وافتـتان الـعديـد من رجاالت
األدب والـــفن فــإلى جـــانب شــخـــصــيـــة "مى" تــوجــد
ــنـفـلـوطى طه حـسـ أيـًضـا شـخــصـيـات الـعـقـاد ا

إبـراهـيم نـاجى جـبــران شـكـيب أرسالن مـيـخـائـيل
نــعــيــمــة وغـــيــرهم من رجــاالت هــذا الــعــصــر.. وقــد
ــســرًحــا مــادته الــتــاريــخــيــة ــؤلف خــيــاله  أعــمل ا
ومـعيًدا إنتاج احلـكاية من خالل وجهـة نظر خاصة
وهــــو نـــفـــسـه مـــا قـــام بـه فى مـــســــرحـــيـــة "الــــقـــصـــر
اجلمهـورى" والتى يـستـمد مـادتهـا وشخـوصهـا أيًضا
ـــلك فــاروق من الـــتـــاريخ حـــيث قـــصــر عـــابـــدين وا
والـلورد كرومر ثم رجال الـثورة جمال عـبد الناصر
الــســادات وعـبــد احلــكــيم عــامــر وغــيـرهـم.. إن مـا
يــلــفت الــنــظــر إلى جتــربــة د. عــبــد الــرحــمن عــبــد
احلـمـيــد هـو دأبه الـشـديــد عـلى الـكـتــابـة وعـكـوفه
ــوســوعـــيــة والــتى بــلــغت حــتى اآلن عــلى جتــربــته ا
 117مــســرحـــيــة عالوة عــلـى "ألف وخــمـــســمــائــة"
قـــصـــة هــذا غـــيـــر أعـــمــالـه الــنـــقـــديـــة والــبـــحـــثـــيــة
األخرى.. األمر الذى يجعـلنا نطالب السادة النقاد
بـالنظر إلى ذلك الـكم الوافر من األعمـال وتقييمه
ــا يــلــيق بــجــهــد الــكــاتب ودأبه.. وهــو مــا نــقــديًــا 

يستحق التحية.

الكتاب: فضيحة أبو غريب
ؤلف: د. يسرى خميس ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة
سلسلة نصوص مسرحية 83

✂✂

> يـقـابل أورتـيـجـا اى جـاسـيت الـعـروض بـاألدب بالـلـجـوء إلى مـعـيـار عـبـقرى
شـاهدتـها وذلك سـرح والسـينـما ومـصارعـة الثـيران) يـجب الذهـاب  فـاألول (ا
بـاخلـروج إلى خـارج مـنازلـنـا أما األدب عـلى الـعـكس من ذلك يـحدث «داخل»

ذواتنا.
سرحي جريدة كل ا
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> اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تقوم حاليا باإلعداد إلقامة مهرجان لفرقة األقاليم خالل الصيف القادم.

سامح فتحى

صرى  مات.. وزكى رفض سرح ا محمد صبحى: ا
أن يعمل كبار النجوم مجاناً على مسرح الدولة

مــســرحــيــات الــفــصل الــواحــد من بــطــولــته هــو وعــدد من
ـا يـقدم الـنجـوم مـتـنـازلـ عن أجـورهم بهـدف االرتـقـاء 
صـرى لـكـنه لم يـتلق رداً من زكى ـسـرح ا عـلى خـشبـات ا

حسب تأكيده.
ــسـرح وطـالـب صـبــحى بـأن يــكـون "ســقف" ســعـر تــذكـرة ا
"مـــائــــة جـــنـــيه" عـــلـى أن يـــكـــون احلـــد األدنى لـــهـــا عـــشـــرة

سرح دوره التنويرى. جنيهات حتى ال يفقد ا

ــتــفــرج ثــمـن تــذكـرة ــســتــحــيل أن يــدفع ا حــيث بــات من ا
سـرح "خسارة سرح وكل هـذه األوضاع جـعلت صنـاعة ا ا
مؤكـدة". تابع: مـنذ سـنـوات قلـيلـة كانت هـناك  25 فـرقة
ـسـرحـيـة مــا بـ الـقـطـاعـ الـعـام تـعـمل عـلى الــسـاحـة ا
ـتـعـة ـنـافـســة بـيـنـهم تــخـلق حـالــة من ا واخلـاص وكـانـت ا
ـسرحـى بيـنـمـا أصـبـحـنا اآلن الفـنـيـة والـرواج الـثـقـافى وا
ـســرح عــلـيــهـا فى نــفـتــقــد حـالــة "االرتـيــاد" الـتـى يـعــتـمــد ا

األساس.
صـبــحى كـشف لـ"مــسـرحــنـا" عن تــقـدمه لــلـدكــتـور أشـرف
زكى رئيس البـيت الفنى لـلمسـرح بعرض لـتقد عدد من

ه أعـلن الــنــجم مــحـمــد صــبـحى عن إلــغــاء مـشــروع تــقـد
ـســرحى "خـيـبــتـنـا" عــلى مـســرح الـدولـة وأرجع لـلــعـرض ا
قراره هذا إلى ما وصفه بـ"حالة التردى" التى وصل إليها
ــصــرى حــالــيــاً والــتى بــاتت ال جتــدى مــعــهــا أى ــســرح ا ا

مسكنات على حد تعبيره.
ـصـرى مـات ولم يـعد ـسـرح ا صـبـحى قـال لـ"مسـرحـنـا": ا
ــؤتــمـــر الــصــحــفى هــنـــاك أمل فى إنــقــاذه. وأضـــاف فى ا
ـدينـة سـنبل لـلفـنون: هـناك اضى  الـذى عقـد األسبـوع ا
عـــوامـل عـــديــــدة أدت إلى هــــذا االنـــهــــيـــار الــــذى نـــعــــيـــشه
ـأزق ونــلــمـسه وجــاءت األزمــة االقــتـصــاديــة لـتــضــاعف ا

ستانسالفسكى فى شرق الدلتا
فى إطار مشروع تدريبى ضخم

فى إطــــار مــــشــــروعـــــهــــا الــــتــــدريــــبى
ــسـرحـيــ بـاألقـالــيم عـلى لـشــبـاب ا
ــســرحــيــة تــبــدأ مــهـــارات الــفــنــون ا
اإلدارة الـعامة للـمسرح بهـيئة قصور
الـثـقـافـة هـذا األسـبـوع تـنـفـيـذ ورشـة
خـــــاصــــــة لـــــلـــــتــــــدريب عــــــلى مــــــنـــــهج
سـتانـسالفسـكى بإقـليم شـرق الدلـتا
الـثــقــافى ويــشــرف عــلــيـهــا د. عالء
ن الــشــيـــوى وتــســتــمــر قـــوقــة ود. أ
فـعــالـيــاتـهــا حـتى األســبـوع األول من

شهر أبريل.
اخملــرج عـــصــام الـــســيــد مـــديــر عــام
ـــســـرح بـــالـــهـــيـــئـــة قــال إن بـــرنـــامج ا
ـــســرح الـــورش الــتـــدريـــبـــيــة لـــهـــواة ا
بـاألقــالـيم والــذى وافق عـلى تــنـفـيـذه
د. أحـــمــد مـــجـــاهــد رئـــيس الـــهــيـــئــة
يــــهــــدف إلى رفع مــــســــتـــوى وكــــفـــاءة
ـنتـشرة سـرح ا تـعـاملـ مع فـرق ا ا
ـــخــتــلـف قــصــور وبـــيــوت الــثـــقــافــة
ـــحــافــظـــات مــصـــر وبــعــد انـــتــهــاء
الـدورة الــتــدريـبــيــة الـتى  عــقــدهـا
مــؤخــراً بــالــقــاهــرة لــلــمـتــمــيــزين فى
ـــســــرح األخـــيـــر مـــهــــرجـــان نــــوادى ا
تـخصـص فى شـاركة عـدد من ا
اإلخــراج والـــتــمـــثــيل والـــنــقـــد تــقــرر
الـبدء فى تفعـيل تنفيـذ مجموعة من
الـورش باألقـاليم وفـى نفس تـوقيت ن اخلشاب  د. أ

 عصام السيد

ورشـــة إقــلـــيم شـــرق الـــدلــتـــا يــشـــهــد
إقلـيم وسط وجنـوب الصـعيـد ورشة
ن ـــاثــــلــــة يـــحــــاضــــر فــــيـــهــــا د. أ

اخلشاب والفنان أحمد سراج.
وفى الـســيـاق نــفـسه وافـق د. أحـمـد
ــــراكـــز مــــجـــاهــــد عـــلـى بـــدء عــــمل ا
ـتـخـصــصـة والـتى تــقـدم عـروضـهـا ا
طـــوال الــعـــام فـــفى بــورســـعــيـــد بــدأ
نـــشــــاط مـــركـــز الــــدرامـــا احلــــركـــيـــة
بــإشـــراف مــحـــمــد عــشـــرى ومــركــز
سـرحية التراثية فى بنى الظواهر ا
مـــــــزار بـــــــإشـــــــراف جالل عـــــــابـــــــدين
وحــمــدى طــلــبــة إضــافــة إلى مــركــز
ـتخصص فى تـقد مسرح الـفيوم ا
الــعــرائس لــلــكــبــار بــإشــراف الــفــنـان

ناصف عزمى.
وأكـد اخملـرج عـصام الـسـيـد أن هذه
راكـز تعـد بداية الكـتسـاب مهارات ا
وخـــبـــرات جـــديـــدة ألبـــنـــاء األقـــالـــيم
وسـوف تـقــدم أعـمــالـهـا طــوال الـعـام
بـدالً من نـظام الـشـريحـة الـتى كانت
تــــنـــــتج عـــــمالً واحـــــداً فـى الــــســـــنــــة
ـــراكــــز إلى تــــقـــد وتــــســــعى هــــذه ا
عـــــروض مــــــســـــرحـــــيــــــة عـــــلـى أسس

ومناهج علمية وفنية.

"مشعلو احلرائق" فى مهرجان
سرحيات الطويلة ا

تسـتعد كـلية الـتربية جـامعة حـلوان للـمشاركة
ــســرحــيــات الـطــويــلــة بــعـرض فى مــهــرجـان ا
"مــشـــعـــلـــو احلـــرائق" تـــألـــيف مـــاكس فـــريش
إخراج أحـمد جنـدى تمـثيل هالل مـصطفى
إسالم بــــــحـــــبح أســـــمــــــاء وحـــــيـــــد مـــــحـــــمـــــد
الـدسوقى عثمـان فلفل أحـمد فاروق وسام
صالح مــحــمــد نــبــيـل رويــدة نــبــيل مــحــمــد
مـنصـور مـحـمد جـمـال عـمرو حـسن عـمرو

نصر أحمد خالد.
يدور الـعرض حـول بـلدة تـشتـعل فـيهـا حرائق
مـجـهـولة الـسـبب ويـتـملـك الشك أهـلـهـا حول

مصدر هذه احلرائق ومن يقوم بإشعالها.

هداة"... للعام الثانى "الرحمة ا
 احتفالية مسرحية بـ"مولد النبى"

لـــلـــعـــام الـــثـــانى عـــلى الـــتـــوالـى تـــقــدم
احـتفـالـية مـسرحـيـة بعـنـوان "الرحـمة
ـهداة" الـيوم وتـسـتمـر حتى األربـعاء ا
ـــنـــاســــبـــة احـــتــــفـــال األمـــة الـــقــــادم 
ـولـد الـرسـول. يـشـتـرك اإلسالمـيـة 
فى العرض جمال إسماعيل وأشرف
عبـد الـغـفـور وطـارق دسـوقى وعـايدة
فــهـمى ونــاصـر سـيف ونــاهـد رشـدى
ويـــــاســــر صـــــادق وديــــنـــــار والــــغـــــنــــاء
لــلــمـــطــربــ عـــلى احلــجـــار وأســامــة
ــــغــــربى عــــبــــد الــــسالم الــــشــــريف وا
احلـسـيـنى. االحـتــفـالـيـة كـلـمـات وائل
هالل وعـــــبــــد الـــــســــتـــــار مــــحـــــمــــود
وفـاطــمـة احلـفـنى أحلـان أمـيـر عـبـد
 على احلجاراجملـيــد ديــكــور مـحــيى فــهــمى رؤيـة

أقنعة «مرسال» فى «مكياج»
عبد الكر

اخملــرج خــالــد عـــبــد الــكــر
بـــــدأ بـــــروفــــات مـــــســـــرحـــــيــــة
"مـكياج" لـلمؤلف كـرم النجار
وذلك اســتـعــدادًا لـلــمـشــاركـة
سرح. فى مهرجان نوادى ا
يــــشــــارك بــــالـــتــــمــــثــــيـل كـــر
مــــــغـــــاورى وأحــــــمـــــد زكــــــريـــــا
مـــــعـــــروف وســـــامـى بـــــســـــاط
ـنصورى ويـساعد ومـحمد ا
فى اإلخــراج فــاطــيــمــة عــبــد

احلميد ومحمد صالح.
وتـــــدور فــــكــــرة الـــــنص حــــول
لـعبة تـبديل األقنـعة فى حياة

بطل العرض "مرسال".

 محمد العشرى

20 عرضًا مسرحيًا فى خطة نوادى بورسعيد لـ 2009

حسن البالسى

حــيث يــقــدم بــيت ثــقـافــة اجلــرابــعــة ألول مـرة ثـالث جتـارب هى
(كش ملك ) تأليف سـمير اجلمل وإخراج سامى زاهر (الكالب
تنـبح القمر ) للمـؤلف عبد الغفار مـكاوى ومن إخراج عماد عبد
الــرحــمن (دقــيــقـــة  سالم ) تــألــيف ذكى فــواز إخــراج مــحــمــد

البسيونى. 
أما قصر الثقافة فسوف يقدم عرض األول ( دواير ) للمخرج
مـــحـــمـــد عـــشـــرى من تـــألـــيــفـه وإخـــراجه أمـــا الـــثــانـى ( احملـــطــة

األخيره) من تأليف وإخراج زكى فواز.
وفى االطار نفسه جترى حالـيا بروفات خمس مسرحيات لنادى
مسـرح الفرقه "االقـليمـية" هى (رحلـة حنظـلة ) تألـيف سعد الله
ونـوس إخـراج أحمـد الـسـمـان (هـو و هـو) تـألـيف مـحـمود سالم
إخــراج عـــمــرو شــلــبى ( حــلــقه نـــار ) لــلــمــؤلف أشــرف عــتــريس
ـن عـادل وإخــراج شــريف مــبــروك ( مــاتش اعــتــزال ) تــألــيف أ

إخراج عبدالله طيره 
وسم بـتقد سرحـية بالـفرع نتـاجها لـهذا ا كما تـقدم الورشـة ا

ثالثــة عــروض هى حــصـاد مــوسم مــسـرحى كــامل ( أنــتــيـكــانـو )
ن عـــادل تــمـــثـــيل مـــصـــطــفى تـــألــيـف مــحـــمـــد رؤوف وإخـــراج أ
الـــشـــمـــوتـى ســـامح فـــتـــحى ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا: إبـــراهـــيم فـــهـــمى
كـيـريوجـراف مـحـمـد عـشـرى إضـاءه: حـسن الـبالسى مـؤثرات :
مـحــمـد الــصـعــيـدى.والــعــرض الـثــانى ( عـدوده ) تــألــيف مـحــمـد
ن عـادل مـسـعـد رمـضان رؤوف إخـراج أمـيـره فـؤاد  بـطولـة أ
ـوجـود مـصــطـفى الـشــمـوتى حـسـام أمـيـره فــؤاد رحـاب عـبــد ا
ن  مـحمد الـصعـيدى سـينـوغرافـيا حـسن البالسـى - تعـبير أ
حـــركى مـــحــــمـــد عـــشـــرى أمـــا الـــعـــرض الــــثـــالث فـــهـــو ( الـــطـــوق
واإلسـورة) لـيـحـيى الـطـاهـر عــبـدالـله ومن إخـراج حـسـام سـامى
بــطـــولــة احــمـــد آدم  حــسن الـــبالسى  مــحـــمــد يــحـــيى أحــمــد
ــان الـسـعــيـد حـنــان خـضـر - إضـاءه الـبـيــطـار أحـمــد خـلـيل ا
إبــراهــيم فــهــمى يـــشــرف عــلى الــورشــة الــدكــتــور أحــمــد عــزت
الفـنان إبـراهـيم فهـمى والفـنـان سامح فـتحى  ومـديـر عام الـفرع

محمد خضير. 

محمد عبد اجلليل

خالد عبدالكر

عادل حسان

سها سامى

درامية وإخراج ياسر صادق الذى
قــــال إنه اعــــتــــمـــد عــــلى الــــســــيـــرة
الــــنـــبـــويــــة واألحـــاديث الــــشـــريـــفـــة
ووظفها بـشكل درامى فى تسلسل
ألحــــــداث الـــــــعـــــــرض حـــــــيـث بــــــدأ
ـولـد الـرسـول (ص) ثم بـالـبـشرى 
معـجزاته وحـياته وسـيرته الـعطرة
وأصــــــــحـــــــابـه. وأضــــــــاف يـــــــاســـــــر
ــــزج بـــ اســــتـــخــــدمت أســــلـــوب ا
ــســـرح والــتـــلــيـــفــزيـــون من خالل ا
شــاشـــة عـــرض كــبـــيـــرة وأضــفـــنــا
سرح بعض الـتقنـيات بـعيـدًا عن ا
الـتـقلـيـدى حـتى تتـنـاسب مع قـيـمة

احلدث.
أشرف الديب
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ــا يــضـــفى عــلى الــعــامـــيــة فى بـــعض األحــيـــان 
العمل نكهة متميزة حتافظ على روح شكسبير.
واعـتـبــر عـبـد الـله الـعـامــرى مـديـر إدارة الـثـقـافـة
والـفنون أن العـرض إضافة مـتميزة
ـا لـلـهـيـئـة ولـلــجـمـهـور اإلمـاراتـيـ 
يــتـمــتع به مـن حـبــكــة درامـيــة غــايـة
فـى الـــدقـــة بـــاإلضـــافـــة إلى طـــاقم
الـــعـــمل الــذى يـــضم عـــددًا من أهم
ــــــمـــــثـــــلـــــ فـى الـــــوطـن الـــــعـــــربى ا
وأضــاف الـعــامــرى: تــسـعـى الـهــيــئـة
لـــطـــرح اإلبـــداع واالبــتـــكـــار والــقـــيم
الــتـــعـــلــيـــمـــيــة ودعـــوة لـــلــحـــوار بــ
مـخــتـلـف الـثــقـافــات من خالل مـزج
ــوروث الــعــربى. مــســرح األوربى بــا
سليمان البسام تأسس فى الكويت
عــــام 2002 واســـــتــــطــــاع فـى فــــتــــرة
قـصــيــرة إثـبــات وجـوده كــأحـد أهم
ـــنـــطــقـــة مـــنـــهــا ـــســـرح الـــنـــوعى فى ا مـــنــتـــجى ا
ـقـايـضـة" عام  2003 و "ذوبـان اجلـلـيد" 2003 "ا
و"مــؤتــمــر هـامــلت" 2004 و "كــلــيــلــة ودمــنــة مــرآة
ــلــوك" 2006 وحــاز عــلى الــعـــديــد من اجلــوائــز ا

ية والعربية. العا
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سبق هو اإلعالء لـيس من شأن ما هو شفاهى أو أدبى > عـلينا أن ننـتبه إلى أن احلكم ا
ؤلف كن مقارنـتها  كـما فى ما هـو مكتوب ألنه فى الـسينمـا هناك توجـد شخصيـة 

العمل الدرامى إنه السيناريست.

 É¡«a Éeh É«fódG 
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شاركتها فى تصوير عمل فنى خارج مصر. دة شهر  > الفنانة فلك نور انضمت لفريق عمل "يا دنيا يا حرامى" بدال من انتصار التى اعتذرت عن عدم العمل 
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 أشرف الديب

«تيامو» جديد مخرجة «شوكوال»

 مثلت «غادة
الكاميليا»
خصيصاً

ألعضاء األسرة
الكة ا

ـصطـلـحات أخـرى اإلنتـاج واالستـهالك يكـونان مـكن طرح الـقضـية  > مـن ا
فـى الـتـمـثـيل - إضـافـة إلى أنـهـمـا مـتـزامـنـان - ال يـنـفـصالن. فـالـعـرض لـيس

ازج خالل عملية اإلخراج. استهالكاً فقط بل أيضا 

سرحي جريدة كل ا

 ¿Éc Ée Éj ¿Éc 
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> اخملرج يس الضوى يجرى حاليا بروفات مسرحية "اللى بنى مصر" للكاتب الراحل د. محسن مصيلحى بفرقة الفيوم القومية.

محمد محمود عبد الرازق

فاطمة رشدى تتبرع لضحايا االجتياح فى العراق
 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير
نـكوبى فـيضـان دجلة. وال بإيـراد هذه احلـفلـة 
تـــسـل عـــمـــا اســــتـــقــــبـــلـت به هـــذه الــــلـــفــــتـــة من
اجلـــمـــهـــور ومن هـــيــئـــات الـــعـــراق الــرســـمـــيــة
وطبقاته الـشعبية. حتـى أنهم كانوا يدعون إلى
ست حـــفالت فى الـــيــوم الـــواحــد ومـن بــيـــنــهــا

حفلة أقامتها السفارة البريطانية ذاتها.
ـصـريـة هـذه احلـفالت واخـتـتـمـت الـقـنـصـلـيــة ا
بـإقـامـة حـفـلـة ردت فـيـهـا بـالـنـيـابـة عن الـفـرقـة

على جميع اجلهات التى كرمتهم.
وطــالت إقــامـتــهم نــحــو شـهــر زاروا فــيه مــعـالم
العراق الشهيرة كقصر زبيدة وجامع الكاظمية
"وغـادرنـاه بعـد أن اطـمأنت نـفـوسنـا إلى الـنبت
الــــــفـــــنـى الـــــذى غـــــرســــــنـــــاه فـى أرض الـــــعـــــراق

الشقيقة".
لكة  –قبل الرحيل  –ساعة من وأهدت إلـيها ا
ــلك فـأهــدى إلـيــهـا وإلى زمـالئـهـا ــاس أمـا ا ا

هدايا نفيسة.
ولم يــكن اســتــقــبــالـهـم فى دمــشق أقل حــمــاسـا
وتــرحــيــبــا مـن بــيــروت وبــغــداد. وعــرجــوا عــلى
ـــدن ـــســـجــــد األقـــصى وبــــعض ا فـــلــــســـطــــ ا

التاريخية: بيت حلم والناصرة وغيرها.
وسـم الرائع فى اخلامس والعشرين من وبدأ ا

نوفمبر 1929.
ورحلت الفرقـة فى الصيف إلى لـبنان. ومثلت:
"مصرع كـليوبـاترا" التى كـان يطلـبها الـلبنـانيون
كــــــثــــــيــــــرا. ثـم غــــــادرت لــــــبــــــنـــــــان إلى الــــــعــــــراق

بالسيارات.
ــــرة. وقــــبل وكــــانـت الــــرحــــلــــة مـــريــــحــــة هــــذه ا
الـوصـول إلى بـغداد بـنـحـو خمـسـة كـيلـومـترات
كـانت جـمـاهـير غـفـيـرة فى انـتظـارهم فـدخـلوا
ـدينة فى مـظاهرة شعـبية. وبـدأوا عملهم فى ا
مسرح سينـما رويال برواية: "مصرع كليوباترا"
الـتى لـقيت من االسـتـحسـان أضـعاف مـا لـقيت
ــهـا أسـبـوعـا كـامال. فى لـبـنــان واسـتـمـر تـقـد
ـرة الـسـابــقـة فى حـفالت الـتـكـر وغـرقـوا كـا

ا الـتى ال تـقـتـصـر عـلى الـطـعـام والـشـراب وإ
هى مهـرجانـات للشـعر واخلـطابة: "وال يـسعنى
سرحى إال االعتزاز بأنـنى كنت الرائدة لـلفن ا
بــالـــعـــراق والــداعـــيـــة إلــيـه وأن رحــلـــتى األولى
ـــســـرح الـــعــــراقى األول "حـــقى أثـــمــــرت رائـــد ا
الـــــســــبــــكـى" إذ جــــاء إلـى الــــقـــــاهــــرة والـــــتــــحق
بفـرقتى وتـدرب على يـد عزيـز عيـد ثم سافر
إلى أوربــــا فــــأكــــمل دراســــته وعــــاد إلى وطــــنه

سرح فيه". ليقيم دعائم ا
وبــعـــد بـــغــداد ســـافــرت الـــفـــرقــة إلـى الــبـــصــرة
بــقـــطــار أشـــبه بـــقــطـــار الـــدلــتـــا فى مـــصــر. ثم
تــركــوهــا إلى كــركــوك مــارين بــبــغــداد وأهــلــهـا
يـتــحــدثـون بــالـتــركــيـة وقــلــيل مـنــهم من يــعـرف
الــعـــربــيـــة. ثم رحــلـــوا بــالـــســيـــارات إلى حــمص
مارين بـدمشق. ومن حمص إلى الالذقية. وما
إن كــاد الـــســـتــار يـــســدل حـــتى قـــال اســـتــيـــفــان

روستى لعزيز عيد:
إن هـنا طائـفته من أهل الالذقـية يديـنون بدين
ـــرأة وأن أفـــرادا مـــنـــهم عـــجـــيب هـــو عـــبـــادة ا
مــبــثـوثــون فى الــصــالــة وقــد بـيــتــوا الــنــيــة عـلى

خطف فاطمة ليجروا عبادتها.
واتـفق استـيـفـان وعـزيز عـلى أن تـوضع فـاطـمة
فـى حـــقـــيــــبـــة كـــبــــيـــرة فـــكــــادت أن تـــمـــوت من
االخـــتـــنـــاق وأن تــــتـــهـــشم أضـــلــــعـــهـــا من كـــثـــرة

طبات. ا

افـتتـحت فرقـة فـاطمـة رشدى مـوسمـها الـثالث
فى الـرابـع من أكـتــوبـر  1928وبــحـلــول الــصـيف
رأت القـيام برحـلة فى األقـطار العـربية ومـنها
الـعـراق التى لـم تزرهـا فـرقة مـصـريـة من قبل
وتـكتمت اخلبـر حتى ال تسـبقها فـرقة رمسيس
التى كانت تتـتبع حتركاتها. ونشرت إعالنا فى
جـريـدة "األهـرام" يـوم  25أبـريل  1929عن هـذه
الــرحــلـة دون أن تــعــ بــلــداً بـذاتـه. وذكـرت أن
االفـتـتـاح يـوم األربـعـاء الـثـامن من مـايـو بـرواية:

"السلطان عبد احلميد".
واســـتــقـــبـــلــهـــا فى مـــيــنـــاء بـــيــروت الـــعـــديــد من
الـلـنـشـات مـطـلـقـة صـفـاراتـهـا. وعـلى الـشـاطىء
ــواطـنــ يـحـمــلـون بـاقــات الـزهـور ألـوف من ا
هـاتــفـ بـاسم فـاطـمـة رشــدى وفـرقـتـهـا والـفن

صرى. ا
وفى أثـنـاء إقـامـتـهم الـقـصـيـرة بـبـيروت غـرقت
الـفرقة فى سـيل من حفالت التـكر "وسمـعنا
فيها من خطب الـترحيب وقصائد التقدير ما
أعـجــز عن وصــفه" كـمــا تـقــول فــاطـمــة رشـدى

سرح والسينما". فى كتابها "كفاحى فى ا
ومـن بـــــيـــــروت اجتـــــهـــــوا إلـى الـــــعـــــراق. وكـــــانت
. ـسـافـة بـيـنــهـمـا فى يـومـ الـسـيـارات تـقـطـع ا
وبعد انقـضاء الليل أدركوا أنهم ضلوا الطريق
وظـــلــــوا بال مـــاء وال زاد نــــحـــو ثــــمـــانـى عـــشـــرة
ساعة. ووصلوا إلى بغداد فى الرابعة صباحا.
وبــعـــد بــضع ســاعـــات وكــانت فـــاطــمــة رشــدى
مــســتـغــرقــة فى الــنــوم اسـتــيــقــظت عــلى طـرق
مــتـكــرر وإذا بــخـادمــتــهـا تــقــول لـهــا إن قــنـصل
مــصـر جـاء لــيـخـبــرهـا أن جاللــة مـلـكــة الـعـراق
لكى بعد تدعوها إلى حـفلة شاى فى القصر ا

ساعات قليلة.
ـوعد احملـدد دخلت إلـى بهـو طوله يـزيد وفى ا
عـلى ثالثـ مـترا وقـد اصـطـفت عـلى جـانـبيه
ـفـوض عقـيالت الـوزراء والسـفـراء والوزراء ا
والـقـنـاصل وكرائم الـعـقـيالت حـتى انـتهت إلى
لـكـة فى صـدر الـبـهـو فـاسـتـقبـلـتـهـا بـابـتـسـامة ا
جـــمـــيــــلـــة. فـــتـــقــــدمت مـــنـــهــــا فـــاطـــمـــة رشـــدى
ـلكـة بـسالمة الـوصول وصافـحـتهـا. وهنـأتـها ا
وأعـربت عن سـرورهـا بـهـذا الـلـقـاء الذى كـانت
ـــلـــكــة فى تـــتـــوق إلــيـه من أمــد طـــويل "وزادت ا
لطـفـها فـاقتـرحت أن تـقيم ابـنتى فـى ضيـافتـها

ورعايتها طول مدة إقامتنا".
ــــلك فــــيـــصل األول وفى الـــيــــوم الـــتــــالى دعـــا ا
فـاطـمـة رشـدى وابـنـتـهـا وعـزيـز عـيـد إلى حـفل
شــاى. وفى مـســاء الــيـوم نــفـسه مــثــلت الـفــرقـة
عـلى مسرح أقـيم خصيصـا فى حديقـة القصر
روايـــة: "غــادة الـــكــامـــيــلـــيــا". ولم يـــشــهـــدهــا إال
ــالـــكــة والــوزراء والـــســفــراء. أعــضـــاء األســرة ا
ـلك ومـدعويه وبـعد انـتـهـاء الـتـمثـيل فـوجـئـوا بـا
ـسـرح ويـقـدمـون يـفــدون إلـيـهم فى غـرفـتــهم بـا

لهم التهنئة.
وعــنــدمــا بــدأوا أولى لــيــالــيــهم إذا بــاجلــمــهـور
ـــســرح يـــزحف عـــلـــيه زحـــفـــا مـــحـــطـــمـــا بـــاب ا
ومـدخـله. وبلغ إيـراد احلـفلـة مـبلـغـا لم يكن فى
احلـــســبـــان. وبــ فـــصـــول الــروايـــة  وكــانت  -
ـسـرح الـســلـطــان عـبــد احلـمــيـد  –صـعــد إلى ا
شـاعـر الـعراق جـمـيل صـدقى الـزهـاوى وألقى
قــصــيـدة حــيــا فــاطـمــة رشــدى بـهــا. وفى أثــنـاء
إنـــشـــاده قــال لـــهـــا عــزيـــز عـــيــد مـــتـــأثــرًا بـــهــذه

احلفاوة:
يجب أن تـقابـلى هذا االسـتقـبال العـظيم بـعمل

إنسانى.
كـان فــيـضـان دجــلـة قـد أهــلك الـبالد فــاقـتـرح
عـــلــــيـــهـــا أن تـــتــــبـــرع بـــإيـــراد الـــيــــوم لـــضـــحـــايـــا
الـــفــــيـــضــــان فـــمــــا أن انـــتـــهـى الـــزهــــاوى حـــتى
أسـرعت وقـبـلـته شـاكـرة. وأعلـنت تـبـرع الـفـرقة

البيت الفنى 
سرحية والتقاليد ا

عـقـد الدكـتـور أشرف زكى رئـيس الـبيـت الفـنى لـلمـسرح
ـاضى أعــلن فـيه عن مــؤتـمــرًا صـحــفـيًــا فى األسـبــوع ا
سرحى احلالى الذى بدأ خـطة مسرح الدولة للـموسم ا
تبع فى اضى حتى أكتوبر القادم كما هو ا مـن أكتوبر ا
ؤتـمـر تـأخر ـعـروفـة ورغم أن هـذا ا ـسـرحـية ا ـواسم ا ا
ـوسم ـفـتـرض أن يـكـون فى بـدايـة ا كـثـيـرًا عـن موعـده ا
ـسرحى إال أنه يـعتـبر بـادرة طيـبة الستـعادة الـتقـاليد ا
ـسـرحـيـة الـتى افـتـقـدنـاهـا لـفـتـرة طـويـلـة من الـزمان ا
خـصوصـا فيمـا يخص اخلطـط العشـوائية واالرجتـالية
الـتى عانينا منـها كثيرا. ولنتـذكر أن مسارح الدولة منذ
فـترة الستينيات قد اعتادت أن تعلن خطتها احملددة فى
بــدايـة كل مـوسم مـسـرحى وكـان كل مـسـرح من مـسـارح
الــدولــة يـفــتـخــر بـأنه يــقـدم مــوسـمــا مـســرحـيــا كـامال
عدل مسرحية سـرحية  ويـعرض عددا من النصوص ا
كـل شـهـر إلى جـانب أن اخلـطـة تـتـضـمن جـمـيع أجـيـال
ـسرح من أعمال جيل الرواد وجيـل الستينيات واجليل ا
اجلــديــد كـمــا أن كل مـســرح يـلــتــزم بـهــويـته وفــلـســفـة
ـسـرح الـقـومـى الـذى تـقدم نـصـوصـه فـقـد كـان هـناك ا
ـى الذى تـقدم سـرح الـعا عـلـيه عـروض كبـار الـكتـاب وا
ـئـة كرسى ـية ومـسـرح الطـلـيـعة وا عـلـيه الـعروض الـعـا
ـسـرح الـكـومـيـدى الـذى يـقـدم الـعـروض الـتـجـريـبـيـة وا
الـذى يقدم الكوميـديا النظيفـة ومسرح العرائس الذى
يـقدم عروضـه ألطفالنـا وتالميـذ مدارسنا وهـكذا كانت
واضــحــة من خالل األسـلــوب الــعـلــمى فى الــتـخــطـيط
واإلعــداد وهـذا مـا نـتــمـنى أن تـعـود إلــيه األمـور ولـقـد
ســــئـل الـــدكــــتــــور أشــــرف زكى ســــؤاال من جــــانـب أحـــد
ؤتـمر عـن معـيار العـروض التـى تقدم الـصحـفيـ فى ا
ـسـرح الـقـومى فـأجاب بـأنه الـعـمل اجلـيـد وهذه عـلى ا
إجــابــة دبـلــومــاسـيــة ولــكـنــهــا ال تـعــبــر عن احلــقـيــقـة
ــسـرح فــاإلجــابـة الــصــحـيــحــة هى إن مـعــيــار عـروض ا
الـقـومى هى الـعروض الـتى تقـدم نـصوص كـبـار الكـتاب
ى كـمـا هو ـستـوى الـعا ـستـوى احملـلى أو ا سـواء عـلى ا
ــسـارح الــقــومــيـة فى الــعــالم أجــمع أمـا مــعــروف فى ا
تــقـد نص لـكــاتب جـديـد أو مــبـتـد بــحـجـة أنه نص
جـيـد فـهـو أمـر له عـواقـبه الـسـلـبـيـة أوالً ألنه قـد يقـتل
طـــمــوح هــذا الــكــاتب اجلــديــد ألن يـــجــود فى كــتــابــته
الـقادمة بل يقتل طموحه فى الصعود ألنه ليس أمامه
ــسـرح الــقـومـى وثـانــيًـا قــد يـجــعـله مــا هــو أعـلى من ا
يــصـاب بــالـغـروب وهى حــالـة مـرضــيـة مـدمــرة وهـنـاك
أمـثـلـة لـعـدد من الـكـتـاب واخملـرجـ الـذين وصـلوا إلى
الـقـمة بـعمل واحـد وانـتهـوا بعـد ذلك إلى ال شىء ولذا
سـتوى األعلى ـسرح الـقومى هـو ا فـإنه يجب أن يـكون ا
ـثـابـة احملـطة األخـيـرة واجلـائـزة الـكـبرى الـذى يـكـون 
سرح واخملـرج أما القول بـأن هناك نصوصا لـكتاب ا
ضـعـيـفة لـبـعض الكـتـاب الـكبـار فـهو أمـر ال يـصح قوله
ألن الـكاتب الكـبير له قدرة ويـتحمل مـسئوليـة ما يكتب
واحلـكم فـى النـهـايـة لـلـحـركة الـنـقـديـة ورمـوزهـا وليس
ـسئولـ عن إدارة مسـرح الدولة ولـعلنـا نذكر ما آلراء ا
ى شـهد مـثل أنـطون تـشـيكـوف حـينـما حـدث لـكاتب عـا
أخــرج له سـتـانـسالفـسـكى وهـو مـخـرج كـبـيـر مـسـرحـيـة
"الــشـقـيـقـات الـثالث" وسـقـط الـعـرض سـقـوطـا مـدويـا
نع أن قدم نـفس النص فيمـا بعد برؤية ولـكن هذا لم 

أخرى وجنح جناحًا كبيرًا.

 استقبلت
بحفاوة كبيرة
فى دمشق
 وبيروت
وفلسط

فاطمة رشدى

تـبــدأ مـســاء الــيـوم االثــنـ عــروض مـســرحــيـة "تــيـامــو" لــلـمــخـرجــة رغـدة
سرحى اجلديد.  وسم ا شعرانى ضمن ا

وتــقـول رغـدة: فــكـرة الــعـرض مـأخــوذة عن مـسـرحــيـتــ لـشـكــسـبـيــر هـمـا
(هامـلت - وروميـو وجولـييت) والـنص احلالى من تـأليـفى وهو عـبارة عن
توليـفة جـديدة وعالقـات مركـبة بـشكل أحـدث حتكى هـذه العالقات عن
احلب والـقـدر بقـالـب كالسـيـكى وكومـيـدى وباألصل عـنـوان العـرض هو

ما يعنى (بحبك) باإليطالى. 
الـعــرض تــمـثــيل: لـورا أبــو أسـعــد - نــسـرين احلــكـيم  – عالء الــزعـبى -
جــابـر جــوخــدار - كــامل جنــمـة  – شــادى الــصــفـدى  – ولــيــد عــبـود –
ـعـهد شادى مـقرش  – الـفـرزدق ديوب . تـخـرجت رغـدة الشـعـرانى فى ا
ــسـرحـيــة  وقـد جـسـدت أدواراً تــلـفـزيــونـيـة ومــسـرحـيـة الــعـالى لـلــفـنـون ا
سرحية واجتهت ـعهد العالى للفـنون ا عديـدة  وقد عملت كمدرسة فى ا
ـسـرحـي  وقـد القى عـرضـهـا (شـوكوال) منـذ فـتـرة لـلـتألـيف واإلخـراج ا
ـتـبـايـنـة. كمـا حـصل إقـبـاالً جـمـاهـيـريـاً وأثـار مـجـمـوعـة كـبـيـرة من اآلراء ا
عــلى جــائــزة من مــهــرجــان الــقــاهــرة الـدولـى لــلـمــســرح الــتــجــريــبى الــعـام

اضى. ا
 رغدة  شعرانى

خارج التغطية ..رؤية عراقية حلرائق ماكس فريش 
ــســرحى كــاظم الــنــصــار يــســتــعــد لــعــرض اخملــرج ا
ـسـرحى اجلـديــد (خـارج الـتـغـطـيـة) بـعـد أن عـمـله ا
استـكمل تـدريبـاته النـهائـية عـليه لـيشـكل حلـقة من
ـهمـوم بـتـوثـيق احلـياة ـسـرحى ا حـلقـات مـشـروعه ا
بعد احلرب فى وطنه الـعراق   ويهدى كاظم عمله
اجلــــديـــد إلـى روح الـــفــــنـــان الــــراحل عــــبــــد اخلـــالق
اخملـتـار (الـذى عـلـمـنا الـصـبـر عـلى األلم) عـلـى حد

تعبيره.
يـة عن مـســرحـيـة (مـشـعـلـو الـعـمل مــعـاجلـة درامـ
ـاكس فـريش الـنـص لـكـر شـغـيـدل احلــرائق) 

ية للتمثـيل التابعة لدائرة وتقـدمه الفرقة القومـ
ــثل فـيــهــا مـازن مــحــمـد ـســرح و يــنــمــا وا الــسـ
مـصطفى وحسـ سلمان وإيـاد الطائى وصادق
عــبــاس وشــهـرزاد شــاكــر الـعــمل و يــقــدم كـاظم
من خـالله  رؤيــــة أو تـــــصــــورا بــــقـــــراءة جــــديــــدة
يــــاسى واألمــــنى فـى الـــعــــراق وكل لـــلــــواقـع الـــســــ
لــــــدان الـــــــتى تـــــــعــــــانـى من شـــــــبح الـــــــعــــــنف الـــــــبــــــ
ية تـمـثل مـسـرحـية عبـر فـرقـة مـسـرحـ واإلرهـاب
يع اسـتـكـمـال مـشــروعـهـا بـسـبب هـذه وال تـسـتـطــ

الوقائع.

غربى فى كوميديا دى الرتى مشوقة جحا ا

غربى  حجار ا

ـدينـة سال اجلديدة بقـاعة دار الثـقافة 
سـرح الـطفل قدمت فـرقـة مامـا سـعيـدة 
من تـطـوان عـرضـهـا اجلـديـد (جـحـا يـبـيع
ــســكـــيــنى الــصـــغــيــر" خــبــرته . تــألــيـف ا
يــكـــر".  ووصــفـــهــا وإخـــراج "مــحـــمــد شـــفـــ
الــنـقـاد بـأنـهـا فـرجـة شــيـقـة بـطـلـهـا جـحـا
وابـــــــــنـه جـــــــــحـــــــــجـــــــــوح وزوجـــــــــتـه زمــــــــردة
وفــضـولــيــات وقــاض و راو ـ كــركـوزة. فى
سـياق درامى كـوميـدى تصـاعدى مـعتـمدا
على ما يـطلق علـيه مسرحـيا (الكـوميديا

دى الرتى).
ــعـــيــفـى ســعـــيــد أمـــيــمــة "جــحـــا" بــطــولـــة ا
شـفـيكـر سـعيـدة الـهرشـال مـحمـد شـفيـكر

واحجيرة وآخرين.

سرحى « 12 لبنانياً غاضباً» سجناء رومية أبطاالً للعرض ا
حتــــول ســــجن رومــــيـــة الــــلــــبـــنــــاني إلـى دار لـــلــــعـــرض
ثلـ وقفوا سـرحي وغدا العـشرات من نـزالئه  ا
سـرح ألداء أدوار متـقنـة في مسـرحية عـلى خشـبة ا
درامية حتكي قـصتهم في  عرض بعنوان" 12 لبـنانيا

غاضبا". 
عــلـى مـــدى عـــام كــامـل حتـــول ســـجن رومـــيـــة -الــذي
يـقـطـنه  4000 سجـ إلى ورشـة عمـل فنـيـة وثقـافـية
وفـكــريـة تــوج بـأداء  45 سـجــيــنــا من لــبـنــان والــعـراق
سرحية كل ومصر وسوريا وبنجالديش تقدم هذه ا
سبت حتى نهاية مارس اجلارى في قاعة بالسجن.
ـسـرحيـة وأخـرجـتـهـا الفـنّـانـة الـلـبنـانـيّـة زيـنة أعـدت ا
دكّــــــاش عن نـص (اثـــــنــــــا عــــــشــــــر رجال غــــــاضــــــبـــــا-

لألميركي ريجينالد روز  .
ـدان ـكن أن يــكـون اجملــرم ا يـرصــد الـعــرض كـيـف 
ضــحـــيّــة في بــعض األحــيـــان مع احــتــمــال بــراءته أو
ة. كما أن اجملـتمع يتحمل ا أوصله للـجر شـفائه 
ـــته.  وتـــقـــول دكـــاش إن جـــزءا من مـــســـؤولــــيـــة جـــر
"الـهــدف هـو إصالح الــسـجــ وكـســر احلـاجـز بــيـنه
وبـــ اجملــتـــمع".  تــدور األحـــداث حــول اجـــتــمــاع 12
مــحـلـفـا هـم الـغـاضـبـون يــتـبـاحـثــون في احلـكم عـلى
فتى مـتهم بـقتل أبـيه بالـسكـ ولم يكن بـينـهم سوى

واحد يعتبر الفتى بريئا. 

تـتطـور الـنقـاشـات والصـراعـات وتتـراوح بـ احلوار
ـنـفـعل أكـثـر األحـيـان وبـ اجلـلـسة الـهـاد حـيـنـا وا
بـرئـون حتى ـتـهِـمون ويـتـزايـد ا واألخـرى يـتـساقط ا
تـتم تـبـرئــة الـفـتى بـاإلجـمـاع. وتـعـلق دكـاش عـلى ذلك
ا جنحوا في العرض بالقول "لو لم يشـعروا بالتوبة 

ونولوجات دون أن كما أنهم وضعوا األغاني وا
يجبرهم أحد على ذلك". 

سرحى مسابقة "بحرينية" فى التأليف ا
أطلـقت وزارة الثـقـافة واإلعالم بـالبـحرين
ـسـرحى. مـسـابــقـة جــديـدة فى الــتـألـيـف ا
ـنـظـمــة أن بـاب الـتـقـدم وأفـادت الـلـجــنـة ا
ــســرحــيــة ســيــظل مــفــتــوحـاً بــالــنــصــوص ا
ـــشــاركـــة حــتى  30 يـــونـــيــو لـــلــراغـــبـــ بــا

قبل.  ا
ويـحق لـكل مـشـتـرك الـتـقـدم بـأكثـر من نص
وال يــجـوز لــلــفــائــز بـاجلــائــزة األولى ســنــتـ
ـسـابـقـة إال بـعد متـتـالـيـتـ بـاالشتـراك فى ا

مرور سنت من تاريخ فوزه للمرة الثانية.

بصحبة مخرج كويتى..
 شكسبير فى زيارة خاصة لإلمارات

تـستضـيف هيئـة أبو ظبـى للثـقافة والـتراث ثالثة
ـسرحـيـة "ريتـشارد الـثـالث" فى مديـنتى عروض 
الـــعـــ فى أبـــو ظـــبـى فى بـــادرة تـــعـــد األولى من

نطقة. نوعها فى ا
تـقام العـروض فى مدينـة الع 20
مــارس احلــالى ومــديـــنــة أبــو ظــبى
يوم 29 و 30 من نفس الـشهر على

خشبة مسرح الظفرة.
ــسـرحــيـة جــاءت بــتـكــلـيف فــكـرة ا
ـــــلـــــكـــــيـــــة رســـــمـى من الـــــفـــــرقـــــة ا
الـشـكـسـبـيـريـة فى بـريـطـانـيـا و
ــهـا ضـمن مـهــرجـان أعـمـال تـقـد
شــكـــســبــيـــر الــكــامـــلــة فى مـــديــنــة
ســــــتـــــراتـــــفــــــورد "مـــــســـــقـط رأسه"
وانـطــلــقت بــعـد ذلـك لـلــعــديـد من
الـــدول مـــنــهـــا الـــيـــونـــان وفـــرنـــســا
والـصـ وهــولـنـدا ومـؤخـرًا عـلى

مركز كيندى الثقافى فى واشنطن.
ـــســرحـــيــة عـــبــارة عن إعـــادة صــيـــاغــة لـــلــنص وا
األصـلى مع ارجتـاالت حرة مـعـد ومخـرج الـعمل
سـليمان البـسام الذى قال: قـمت بتفكيك دالالت
الــعـمل األصــلى وإسـقــاطـهــا عـلـى الـواقع الــعـربى
ــعـاصــر فى قـالب لــغـوى ســلس بــالـفــصـحى مع ا

مهرجان وموقع إلكترونى خلريجى 
غرب  سرحى » با «الفن ا

جنوم الكويت.. يعيدون رسم التاريخ 
فى أوبريت من خمس لوحات 

قدمت وزارة اإلعالم الـكويتـية  بـالتعـاون مع شركة
"افونة" لإلنتاج الـفنى على مسرح الوزارة بحضور
ــســؤولــ واإلعالمــيــ الــوزيــر وعــدد كــبــيــر مـن ا
والـفـنـانـ الـبـارزين من أمـثـال عـبـد احلـسـ عـبـد
ـضف. أوبـريت "فـريج اخلـيـر" الذى الرضـا وبـدر ا
يــضم خــمس لــوحــات تــمــثــيــلــيــة غــنــائــيــة وصــفــهـا
ـراقـبــون بـالـتـكــامل والـتـنــاغم والـتـمـيــز من جـمـيع ا
الـنواحى تمثـيال وغناًء وأزياًء واداءً. عـبر اللوحات
اخلـمس الـتى صـاغـهـا نـًصـا الـشـاعـر الـكـبـيـر عـبد
الــلـطـيف الـبـنـاى وحلـنـهـا مــنـتج الـعـمل الـفـنـان أنـور
عــبـد الـله وأشـرف عـلــيـهـا إخـراًجـا مــسـرحـًيـا عـبـد
الــله عــبــد الــرســول قـدم "فــريج اخلــيــر" من خالل
تـــــســــلــــسـل زمــــنى مـــــدروس بــــتـــــاريخ الــــكـــــويت من
الـتـأسيـس إلى الـطفـرة والـعـمـران. ومـقـدمـا رسـالة
مــفــادهـا أن احلـب الـذى صــنع هــذا الــبــلــد هــو مـا

 سج روميه

ـغـرب ـسـرحـيـة بـا ـعــهـد الـعـالى لـلـفن ا بـرئـاسـة الـفـنـانـة لــطـيـفـة احـرار عـقـد ت جـمـعـيـة خـريـجى ا
اضـى  تقـرر خالله  فتح حـوار مع وزارة الـثقـافة بـهـدف دمج اخلريـج فى اجتـمـاعهـا األسبـوع ا
ؤسـسات الثـقافيـة التابـعة لهـا باإلضافة إلى أنـشطتـها  واالستـعانة بـكفاءتهم فـى مجال تنـشيط ا
فتح حوار مع مؤسسات أخرى تتقـاطع مع وزارة الثقافة فى حاجتها إلى هذه األطر كوزارة التربية
الـوطنـيـة بـاإلضـافة إلى فـتح آفـاق الـتـعامل مع مـؤسـسـات أخـرى حكـومـيـة وشبـه حكـومـيـة فى هذا

اجملال.
كـما تـقـرر خالل االجتـمـاع  إطالق  بوابـة إلـكتـرونيـة تـعرف بـاجلـمعـيـة واخلريـجـ وما قـدموه فى
اجملـاالت الفـنيـة التى يـعمـلون بـها لـتكـون هذه الـبوابـة همـزة وصل وجسـرا إلى مؤسـسات وشـركات
اإلنـتاج الـفنى.  وأخـيرا قـررت اجلمـعيـة إطالق مـهرجـان إبداعـات اخلريج لـيكـون  تظـاهرة ثـقافـية
ـسرح والسـينما سـرحى الثقـافى فى مجاالت ا عـهد العـالى للفن ا وفنـية تبرز إنـتاجات خـريجى ا
ـهــرجـانـات ـوســيـقى كــمـا تــسـلـط الـضــوء عـلى أقــوى اإلنـتــاجـات الــتى تـوجت فـى ا والــتـلــفـزيــون وا
لتقـيات الدولـية. مع تكـر مجموعـة من الشخـصيات من جـيل الرواد الذين سـاهموا من قريب وا

. أو بعيد فى تكوين هذا اجليل من الفنان

 سليمان البسام

ــر به من ظــروف ــواجــهــة مـــا  يــحــتــاجه حـــالــًيــا 
ومـصــاعـب. األداء الـتــمــثــيــلى كــان لــلــمــخــضــرمـ
إبـراهـيم الـصالل وجـاسم الـنـبـهـان ومـحـمـد حـسن
ــنـــيع ومـــجــمـــوعـــة األطــفـــال والــشـــبــان ومـــحــمـــد ا
ـشـاهـد الـتـمـثـيـلـيـة واحلـركـية الـتى ـشاركـ فى ا ا
تـخـلـلت لـوحـات األوبـريـت وأزيـاء مـتـمـيـزة ومـبـهـرة
ـان جنم لـلـفـتـيـات الـصـغار أبـدعـتـهـا اإلعالمـيـة إ
إضـافة إلى األداء الـغـنائى لـلـمطـربـ عبـد الـكر
عــبـــد الـــقـــادر وحـــســـ جـــاسم وطـــارق ســـلـــيـــمــان
وفطـومة وسـليـمان الـعمـارى والصـوت الشـاب زايد
الــزايـد. واخـتــتم األوبـريت لــوحـاته بــأغـنـيــة وطـنـيـة
حـمــلت اسم "ويـاهــا ويـاهـا" أداهـا جــمـيع الــفـنـانـ
ــشــاركــ فـى األوبــريت وبــحــضـــور كل اجملــامــيع ا

شاركة فى العمل. الشبابية والفنية ا

شادى أبو شادى

 على رزق
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ــــــســـــرحـى يـــــقــــــدم مـــــســــــرحـــــيـــــة " فــــــريق نــــــادى "ســـــمــــــوحـــــة" ا
مانشيتات..تـات..تات" تأليف محمـود الطوخى وإخراج أسامة
عــبــد الــوهــاب  ديــكــور أشــرف
غـراب إعـداد مـوسـيـقى جـمـال
مـصــطــفى وكــر عــبـدالــعــزيـز
تــــمـــــثــــيل : الــــســـــيــــدة الــــرمح –
أحـــــــمـــــــد جـــــــابــــــر  – بـــــــاســـــــنت
الــــشـــاذلى  – مـــحـــمـــد أكـــرم –
مـحـمـد بـريقع  –  مـحـمـد عـبد
الـعال  –  مـحـمـد عـبـد الـهـادى
 – مـــدحت الـــعــتــال  – زيــنــا –
مـــــصــــــطـــــفى الــــــفـــــقى – مـــــنـــــار

اجلمال  – مروة جابر .
وتــــدور فــــكــــرة الــــعــــرض حــــول
حـــريــــة الـــصــــحـــافــــة من خالل
الـــــــبــــــطـل الــــــصـــــــحــــــفـى الــــــذى

يحاول التوغل وسط عالم الكبار للكشف عن الفساد.

ـكن وصف الـنـظـرية األفالطـونـيـة فى اجملال الـشـفوى (logos/lexis) لـكـنـها  <
رغـم احملتوى الذى تعتمد عليه ال تزال تـواصل قدرتها على الفعل النظرى فى

عاصرة. الشعرية ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحى. اضى فعاليات مهرجان أوال ا سرح جلجامش البحرينى اختتمت األسبوع ا > مسرحية "عايشة" 
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سرحي جريدة كل ا

9 من مارس2009 العدد87
mimesis ؤسس واألساس فى الشـاعرية األرسطـوطاليسـية من معنى > يـنطلق الـنص ا
اخملـتلفة عن األفالطـونى. واألمر ال يتعلق بـ«طـريقة» القول وال حـتى بطريقة اإلبداع

بدأ األساسى باإلبداع الفنى نفسه. بل با

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

> مسرحية "ميادير" للكاتب اإلماراتى إسماعيل عبد الله واخملرج أحمد األنصارى عرضت مؤخرًا بالبحرين.

انطالق دورة «سعيد صالح»
سرحى  20 مارس هرجان الرواد ا  

تنوع ثقافى
تـعد منـطقـة حاليب - الشالتـ - أبو رماد
إحــدى الـــبـــقــاع الـــســحـــريــة فى اجلـــنــوب
ـصر وهى منـطقـة غنيـة بنـاسها الـشرقى 
حــيـث تـــشـــرق شــمـس قـــبـــائل الـــعـــبـــابــدة
والـبـشــاريـة من أهـل مـصـر لــتـقــدم إضـافـة
كـبـيـرة لـلـتـنـوع الـبـشـرى والـثـقـافى فـحـ
نــتــأمـل عــاداتــهم وتـــقــالــيــدهـم وغــنــاءهم
الـشـعبى ورقـصـاتـهم سـنجـد مـسـرحـاً يعج
بـاحليـاة حيث تـرسم الـقبائـل حيـاتهـا عبر
مـجمـوعة مـتسـقة من الـقيم واألفـكار التي
تـتـشـابك مـعلـنـة عن مـنـظـومة مـتـمـاسـكة
فـهــنـا سـنـسـتـمع إلى صـوت "الـبـاسـنـكـوب"
وهـــــــــو آلــــــــــة وتـــــــــريـــــــــة تـــــــــشـــــــــبـه آلـــــــــة
"الطنـبورة"وسنشـاهد رقصات الـسيوف عبر
تـنـويـعـات ثـريـة وحـركات تـلـخص عـدداً من

طرائقهم فى احلياة.
ــنـــطــقـــة الـــعــزيـــزة عــلي قـــلــوب إن هـــذه ا
ــــزيـــد من ـــصـــريــــ تـــدعـــونــــا كل يـــوم  ا
االهــتــمــام بــهـا عــبــر الــقــوافل الــثــقــافــيـة
والفـنيـة التي تـعـرض فنـونهـا متـجاورة مع
ـنــطـقــة وألن الـهــيـئــة تـمـد فــنـون قــبـائـل ا
خـدمـاتـهـا الـثـقـافـية إلـى كل أطـراف مـصر
فـإنـهـا قـد أسـست فـرقـة الـشالتـ لـلـفـنـون
ـنطقة الـتلقـائية واعـتمدت ناديـاً لألدب با
وأنـشــأت قـصــر ثـقــافـة عــلى مـســتـوى عـالٍ
واهب فى شتى الفنون  كما يضم ليجمع ا
مــكــتــبــة تــتــسـع آلالف الــكــتب فــضالً عن
مسرح صيـفى يعرض للفـنون اخملتلفة من
غـنــاء ومـسـرح ورقـصـات شـعـبـيـة وأمـسـيـات

شعرية.
إن هــــذا اجلــــزء الـــغــــالى من أرض مــــصـــر
ـنــحـنـا ثـراء وجـمـاالً وثـقـافـة تـؤكـد عـلى
ـصرية ووحدتها فهناك من تنوع الثقافة ا
ـشـتـركات مـا يـجـمع الـعـناصـر ويـصـهـرها ا
صـرية منذ آالف السن لذا فى البوتقة ا
ـسـتوى ـنـطـقة عـلى ا سنـواصل دعم هـذه ا
األدبى والــــفـــنـى والـــبـــحــــثى وســــنـــواصل
ــوهـوبـ فى مــخـتـلف اكـتــشـاف أبـنــائـنـا ا
ـوسـيــقـيـة الــفـنـون احلــركـيـة والــقـولـيــة وا
نـطـقة إلى مـسرح والـتشـكيـلـية لـتتـحـول ا
يعرض لنـبضات وفنون هـذا اجلزء الساحر
ــــصـــرى الــــذى ال يــــكف عن من الــــقــــلب ا

العطاء.

9 من مارس2009

سعيد صالح 

حــــــوالى 40 فــــــرقــــــة حــــــرة.. تـــــــمــــــثل
الــشـــركـــات والـــكـــنـــائـس واجلـــامـــعــات
ــهـرجـان تــشـارك فى الــدورة الـثـانــيـة 
ــسـرحى" والــتى حتــمل اسم "الــرواد ا
ــقـرر "دورة الـفــنــان ســعـيــد صــالح" وا
انـــطـالق فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا فى 20 مـــارس
احلالى وتسـتمر حتى 31 من الشـهر

نفسه.
ــهـرجـان سـيــكـرم الـفــنـانـ "زوسـر  ا
مـرزوق أحمـد راتب رشوان تـوفيق
مـحسـنـة توفـيق واخملـرج د. هـناء

عـبد الفـتاح د. هانى مـطاوع أحمد
عـــبــد احلـــلـــيـم" إضــافـــة إلـى أســـمــاء
الراحل سعد أردش ونبيل األلفى.
ـهـرجان عـلى مـسرح  تقـام فـعالـيات ا
"مــــجـــلـــة الـــرواد" بــــالـــقـــلــــلى ويـــرأسه
الـفنـان التـشكـيلى فـادى فوكيـه يديره
اخملـــرج مـــحـــمــود الـــكـــومى ويـــشــرف

عليه الناقد أم بكير.
هرجان من د.  وتتكون جلنة حتكيم ا
ن الشيوى د. عايدة عالم الناقد أ

. أحمد راتبعبد الرازق حس
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سرح  بحر ال نهاية له معتز الشافعى ..  االبتعاد عن ا
احلظيـرة وأوبريت بجاد  2008من إخراج سمـير العدل
وأوبــريت اصــحـى يــا نــا ثم مـــســرحــيـــة يال نــشــخص
إخـراج مــحــمـد مــنـسى وأيــضـا أوبــريت الــشـحــاتـ من
إخـراج الـسـيـد احلـسـيـنى ومـسـرحـيـة عـودة الـغـائب من

إخراج أحمد العموشى .
وحــصـــلت عــلى مــركـــز أول جــامــعــة عـن عــرض الــبــيت
الـذى شــيـده سـويـفت  2006الـذى مـثل جـامـعـات مـصـر
ــغــرب وأيـضــا مــركـز ــسـرح الــوطــنى بـا فى مــهـرجــان ا
ــمـلــوك جـابـر ثــانى جـامــعـة عـن عـرض مـغــامـرة رأس ا

 2007ومركز أول جامعة عن عرض البطل فى
ـهـرجان طـنـطا احلظـيرة  2008ومركـز أول جـامعـات 

سرحى .2008 ا

ثال مـشهورا ومثـلى األعلى محمد وأتـمنى أن أصبح 
صـــبـــحى ولــكـن الــتـــألـــيف يـــســتـــهـــويــنـى وحــالـــيـــا أكــتب
مـسرحـيـة حتت عنـوان مـؤقت ( مولـد شـكسـبـير ) وفى
ـسرح تـخـيـلى أعتـقـد أنـهـا ستـكـون مـفاجـأة كـبـرى فى ا

بالدقهلية وال أجد نفسى فى اإلخراج .
ــسـرح أجـد نــفـسى أمـام فــكـلـمــا حـاولت االبــتـعـاد عن ا
بـحر كبـير ال نـهايـة له يجـذبنى إلى الداخـل كأنه عشق

أبدى ال ينتهى .
وبدايتى احلـقيـقية فى دور الـشاب من خالل مسـرحية
الـبـيت الـذى شـيده سـويـفت من إخـراج الـسعـيـد مـنسى
ومــســـرحــيـــة مــســافـــة فــاضـــيــة بـــ قــوســ مـع فــرقــة
ــســرحــيــة ثم شــارك فى مــسـرحــيــة مــغــامـرة اخلـروج ا
ـــمــلـــوك جــابــر فـى دور الــزوج من إخـــراج تــامــر رأس ا
محمود  مرورا بدور تنتالوس فى مسرحية البطل فى

الــبــدايــة صــدفــة عــنــدمــا كــنت أمــر فـى طــرقــات كــلــيـة
اآلداب وشــــاهـــدت احــــدى الــــبـــروفــــات فــــقـــررت شــــغل

فراغى وتعلم شىء جديد .
ــؤســســـ لــفــرقــة ويــقــول مـــعــتــز.. أنــا من األعـــضــاء ا
ـسـرحـيـة بـالـدقـهـلـية ـنـصـورة ا أصـدقـاء قـصـر ثـقـافـة ا
وتتلـمذت على يـد أستاذى السـعيد مـنسى الذى أعطى
لى فــرصــة الــعــمــر فى مــســرحــيــة الــبــيـت الــذى شــيـده
ســويـفـت فى دور الــشــاب الـذى تــرك عـالمـة بــارزة فى
ـنـصـورة جعـلـتـنـى فى فـتـرة وجـيزة ـسـرح اجلـامـعى بـا ا
ــسـرح عـلـى مـسـتـوى ـعـروفــة فى مـجـال ا من الـوجــوه ا
اجلــامــعـة  وأحـب الـعــروض لــقـلــبى عــرض الـبــطل فى
احلــظــيــرة ألنه وقــتــهــا شــعــرت أنــنى أضع قــدمى عــلى
ــعــهــد الــعــالى الــطــريق الــصــحــيـح وأنــوى االلــتــحــاق بــا
سرحية بعد االنتهاء من دراستى هذا العام . للفنون ا

اء والهواء : الفن كا أمل كر
هى الطـفلـة الشـقيـة فى فوازيـر جدو عـبده وعـمو فؤاد
هـندس وهى ـنعم مـدبولى وفـؤاد ا مع العـمالـقة عـبد ا
ـسـلسل أصـغـر بـنات الـفـنـان القـديـر حـمدى غـيث فى ا
األيـقـونـة "بـوابـة احلـلـوانى". هـذا إلى جـانب مـشـاركـتـها
فى الـعـديــد من مـسـلـسالت وبــرامج األطـفـال بـاإلذاعـة
والـتـلـيفـزيـون رشـحهـا اخملـرج أحـمد إسـمـاعـيل لتـنـفـيذ
أحـــد أدوار الــبـــطــولـــة فى مـــســرحـــيــة "األرض بـــتــتـــكــلم
عـربى" لـتـبـدأ مـرحلـة جـديـدة فى حـيـاه الـفنـانـة الـشـابة
ـسـرحـيـة الــتى من أهـمـهـا أمل كـر وتـتــوالى األدوار ا
دور فـتـاة االسـتــعـراض فى مـسـرحــيـة "فل الـفل" فـأمل
هى خــريـجــة مــدرسـة الــرقص احلــديث حتت إشـراف

الـفنان وليـد عونى وهى راقصة أولى فى فـرقة الفنان
مـحــمـد الـفـيـومى لــلـفـنـون الـشـعـبــيـة. وتـعـيش أمل كـر
اآلن حــالــة نــشــاط فــنى مــكــثف حــيث تــقــوم بــتــصــويـر
مسـلسل "عـصافيـر النـيل" للـمخرج مـجدى أحـمد على
وتـقف يـومـيًا عـلى خـشـبـة مسـرح الـهـناجـر بـدار األوبرا
ـصريـة مـشاركـة فى بـطولـة مـسرحـيـة "القـادم" إخراج ا
اء والهواء جـمال إبراهـيم.  ترى أمل كر أن الفن كـا
ـسـرح بـالــنـسـبـة لــهـا كـانت حـلـم الـطـفـولـة وأن خـشـبــة ا

ستقبل. ومشروع ا

إسالم عيسى يلعب بعيداً
عن «وجع الدماغ»

إحسـاسـهـا بـشـخـصـيـة "ياجـو" الـشـكـسـبـيـريـة وتعـلـقـهـا بـهـا جـعل كل من يـعـرفـها
يناديها بعاشقة "ياجو"..

ـسـرح تدرس وسـام أسـامـة طـالـبة دراسـات عـلـيـا بـجـامـعـة حـلـوان قـسم عـلـوم ا
بـالـتـحـديـد الــتـمـثـيل واإلخـراج اجتـهت أوال إلى الـديـكـور غـيـر أنـهـا سـرعـان مـا
غـادرته إلى التمـثيل.. شىء ما دفـعها الكـتشـاف ذلك العالم وتـلمّس جدرانه من
الـداخل.. وهـنـا حـدث الـتـحول إذ رحـب بهـا عـنـدمـا اكـتـشف مـيـولـهـا ومـواهـبـها
"أسـتاذهـا" فـريد الـنـقراشى الـذى اسـتطـاع أن يـخلـصهـا من الـكثـيـر من اخلجل
الذى يـعـتـريـها عـنـد مـواجهـة الـنـاس ومـا إن اكتـسـبت وسـام اجلـرأة حتى راحت
تـراقـب مـا حـولـهـا لـتـكـتـشـف الـشـخـصـيـات اخملـتـلـفــة وتـقـوم بـدراسـة إمـكـانـاتـهـا
اإلنــســانـيــة. وكــانت هــذه هى اخلـبــرة األولى الــتى تــبــعـتــهــا خـبــرات اســتــطـاعت
ـستـمـر.. الـتحـقت وسـام بـورشة اخملـرج سـمـير تـكويـنـهـا بحـرصـهـا على الـتـعـلم ا
الـــعــصـــفـــورى وشــاركـت فى بـــعض مـــشــاريع الـــورشـــة مـــثل "ســـبــوت اليـت" تــلك
الــتـجــربـة الـتـى أضـافت إلـيــهـا خــبـرات كــومـيـديــة إضـافــيـة هـذا عـالوة عـلى مـا

تعلمته بشكل مباشر من توجيهات العصفورى ورؤاه اإلخراجية.
شــــاركت وســــام خالل دراســــتــــهــــا اجلـــــامــــعــــيــــة فى عــــدد من الــــعــــروض مــــنــــهــــا
لك كوكو" إخراج ماهـر سليم "بجماليون" تـحذلقات" إخراج هشام عـطوة "ا "ا
ـة فى جـزيـرة ـنــعم عـيـسى "جــر إخـراج أحـمــد حالوة "أريـد أن أقـتل" لــعـبـد ا
ـاعـز" مع فـريـد الـنـقـراشى  –وكـان هـذا الـعـرض هـو مـشـروعـهـا لـلـتـخـرج وقـد ا
ـتخـصصـة. وسام تـميل إلى الـقيام أعـيد تـقد الـعرض فى مـهرجـان الكلـيات ا
ركبة متعددة األبعاد النفسية كما حتلم بتقد شخصية بجماليون باألدوار ا

ــــســــرح ــــســــرح مع ا بــــدأت رحــــلــــة إسـالم عــــيــــسى فـى عــــالم ا
ـــدرسى ,وعــلى يــد اخملــرج يــاســر يــاســ ومن خالل عــرض ا
"الــسـوس" فى الــبــدايــة أسـنــد اخملــرج له دورًا ثــانــويًـا رأى أنه
ا هذا هو ما استفز رحلة ر يتناسب مع إمكانـاته فى هذه ا
إسالم وجــعـله يـقـرر صـقـل مـوهـبـته وأن يـأخــذ نـفـسه بـالـشـدّة
حــتى يــحـصل عــلى أدوار أكــبـر وأن يــسـتــمـر.. الــتــحق بـالــفـعل
بـقصر ثقافـة األنفوشى وشارك فى عدة عروض مـنها "مدينة
ــدوح حـنــفى ثم شـارك األحالم بـنــحب احلـيــاة" مع اخملـرج 
ــوعــودة" مع يـــاســر يــاســ و "قــراقــوش فى "حــودة والــلـــيــلــة ا

واألراجوز" مع السيد الدمرداش.
كــــمـــا شــــارك فى "إيــــزيس" و "وجع الــــدمـــاغ" وأوبــــريت "يــــا مـــاريه

عشقك غيهّ" مع اخملرج أحمد جابر فى كلية احلقوق.
ــــثل عـن دوره فى عــــرض إسـالم حــــصل عـــــلى جــــائـــــزة أحــــسـن 
"الــبـئــر" مع اخملــرج أحـمــد جـابــر كــمـا حــصل عـلـى جـائــزة أفـضل
ــثل "ثــالث" عن عــرض "حــكــايــة شــعب كــويـس" ومــؤخــرًا شـارك
إسالم فى عـــرض "مـــولـــد ســيـــدى الـــطــلـــيـــانى" مع اخملـــرج إسالم
درس الشاعـر الذى كان يحتاج لطاقات فنية صالح وقام بدور ا
جــيـدة عـثـر عـلـيــهـا اخملـرج وقـدمـهـا مـن خالل إسالم. وهـو يـحـلم

فضالً عن "ياجو" عشقها األول!
هم جـدًا أن يكون للممثل ترى وسام أنه من ا
بـصمته الشـخصية ورؤيتـه للدور الذى يؤديه
وهـى تـضع أقــدامـهــا عـلى أولى درجــات سـلم
ـسـرحى حـيث أخـرجت مـسـرحـية اإلخراج ا
"صـــديــــقـى" عـــلـى مــــســـرح رابــــطــــة الــــقـــدس
شــاركـت كـمــخــرج مــنــفــذ فى عــرض "مــدد يـا

عالم"
دارس وتـفضـل وسـام "إخـراجيًـا" عـددًا مـن ا
عـلى رأســهـا مـدرســة "مـايــر هـولــد" ألنـهـا من
ـــدارس وأعــقــدهــا كــمـــا تــمــيل إلى أصــعب ا

ناهج التجريدية والرمزية. ا

بــأن تــســتـمــر مــســيــرته قــويـة فى
ـــــســـــرح لـــــيـــــحـــــقق مـــــا حـــــقـــــقه ا
"اخلالدان" (خـالد صالح وخالد

الصاوى).
مـــالــهـم خــالـــد زكى وخـــالـــد جــاد
الــله وخـــالــد عــيـــد وخــالــد بن أم

خالد?!
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وسام أسامة..
 عاشقة ياجو

 أحمد الدسوقى
اإلخراج ..حلم  قد

حتقق
من مــوالـيــد مــديــنــة الــســنــبالوين طــالب بــكــلــيـة اآلداب
بقـسم الـلغـة الـعربـيـة عاشق لـلمـسـرح منـذ صـغره بـداية
ـنـاهج (الـتـربـيـة والـتعـلـيم) مـرورا بـالـثـقـافة من مـسرح ا
ـسـرح حــاول أحـمـد اجلــمـاهــيـريـة واجلــامـعـة ونــوادى ا
ـسـرحـية عـهـد الـعـالـى لـلـفـنـون ا الـدسـوقـى االلـتـحـاق بـا
قـسـم الـتــمـثــيل واإلخـراج ولــكن الــشـروط الــتى وضـعــهـا
ــــاضى حــــالت دون دخــــوله غــــيـــر أن ــــعــــهـــد الــــعــــام ا ا
ة  كانوا هناك فعمل كمخرج اإلصرار والتحدى والعز
مـسـاعد وإدارة مـسـرحـية ومـخـرجاً مـنـفذاً وأخـرج أكـثر
من عـمـل مـســرحى مــنـهـم "لـيــلـة فــانــتـازيــا" و"غــرفـة بال
ــنـــصــورة ـــســرح بـــقــصـــر ثـــقــافـــة ا نـــوافــذ" فى نـــوادى ا
نصورة .. و"كالكـيت عاشر مرة" بكـلية اآلداب جامـعة ا
حصد الـعديد من شـهادات التقـدير إضافـة إلى العديد
من اجلـوائـز فى الـتـمـثـيل واإلخراج مـنـهـا جـائـزة أحسن
ـثل عن دور سعـد الضـايع فى عـرض (صور مـقلـوبة)
واشــتـــرك فى عــدد من الــعــروض الــتى حــصــدت بــعض
اجلـوائـز مــثل عـرض "الــبـيت الــذى شـيـده ســويـفت" من
ـركـز األول عـلى إخـراج الــسـعـيـد مـنـسى وحــصل عـلى ا
ـهرجـان القومى نصـورة وشارك فى ا مـستوى جـامعـة ا
غـربيـة. عمل مـلكـة ا لـلمـسـرح وقام بـتمـثيل مـصر فـى ا
الــــدســـوقى مــــخـــرجـــا مــــنـــفـــذا فـى عـــرض "الـــبــــطل فى
ركز احلظيـرة" الذى حصـد العديد من اجلـوائز منـها ا
ـــنـــصــورة وكـــذلك عـــلى مـــســـتــوى األول عـــلى جـــامـــعــة ا
ـثل جــامــعـات الــدلــتــا واإلســكـنــدريــة وجــائــزة أحـسـن 
ثلة وجائزة جلنة التحكيم اخلاصة عن وثانى أحسن 

األداء اجلماعى.
أحــمـد الــدســوقى حـائــر هــذه األيـام فــأمــامه أكــثـر من
ـــهــرجــان الــطالبى فــرصـــة إخــراج فى كــلــيــة اآلداب وا
يـة مصـر إضافـة إلى أنه يقـوم حاليـاً بالـتجـهيز وأكاد
لــعـــرض اســتــعــراضى حــركـى ســيــقــدم من خالل نــوادى

سرح. ا

تقام فعالياتها على مسرح مجلة الرواد

مانشيتات الطوخى..
فى سموحة

محمود الطوخى

سـرحـيـة يوم 14 > على خـشـبـة مسـرح الـسـاقيـة تـقـدم فرقـة "كـيـو" ا
ــسـرحـى "عـالم كــورة كــورة" تـألــيف جــمـال مــارس احلــالى الـعــرض ا
ــــقــــصــــود إخــــراج أحــــمـــد عــــبــــد ا

سيف.
ـسـرحــيـة بــطـولــة عـبـد الــرحـمن  ا
يـــد آدم عــــتـــمـــان مــــحـــمـــد الـــســــعـــ
يــلـيــا صالح مــحــمـود فــخـرى كــامــ
يــــد سالمــــة عــــمــــرو مــــحــــمـــــد ســــ
فــتـــحى يـــاســمـــ حــسـن مــحـــمــد
ناصـر مصـطفى نـبيل نـدى نبيل
يــقـى وأحلــان أحـــمـــد رســتم مـــوســـ
إضـــاءة أبــوبـــكــر الــشـــريف ديــكــور
مــــحــــمــــود فــــؤاد اســــتــــعــــراضـــات

محمد حفظى.
يـتـنـاول العـرض تـأثـيـر كـرة الـقدم
عــلى عـقـول اجلـمــاهـيـر والـهـوس

اجلماهيرى باللعبة الشعبية األولى
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هوس الكرة.. 
عـلـى السـاقـية

محمد حفظى

ــنيا شهــد» فــى نــوادى ا « ا
يــــقــــدم اخملــــرج رائــــد الــــشــــيخ مــــســــرحــــيــــة
سرح "مشهد" تـأليف مر عاطف لـنادى ا
ــســرحــيــة حــوار بــ ــنــيـــا هــذا الــعــام ا بــا
ــوت من خـالل حــوار بــ حــفــار احلــيــاة وا
قـبــور وصـانع لــلـفــخــار  لـلــوصـول إلى أصل
ــوت? فــاحلــفـار يــدفن الــوجــود احلــيــاة أم ا
وتى ويصبـحون ترابًا هذا التراب يأخذه ا
صـانع الـفـخـار لــيـشـكل مـنه أوانى ظـانـاً أنه
بذلك يعيد احلياة للتراب فى شكل آخر له
مـتـطــلـبــاته وحـيــاته اخلـاصــة ويـظل احلـوار
فـتوحـة التى ـسرحـيـة ا هكـذا حـتى نهـاية ا
تـترك احلل واإلجـابـة للـمـشاهـد. مـسرحـية
مشهد" تـمثيل رضـا طلبة  – لـيلى قطب –
هـادى هارون  – محـمـد عزمى  – مـحمود

مسعود.

دفتر أحوال.. ورشة
مسرحية فى فارسكور

د. عالء قوقة

سـرحية  حتت عـنون " دفـتر أحوال " بـدأت فرقـة فارسكـور ا
ــســـرحــيـــة حتت إشـــراف الــكـــاتب واخملــرج نـــاصــر ورشـــتــهـــا ا
الـعــزبى مـحـاولـة مـنه فـى إعـادة إحـيـاء الـفـرقـة وتــشـكـيـلـهـا من
جــديــد.  يــشــارك فى الــورشــة من أعــضــاء فــرقــة فــارســكـور:
طـاهـر أبـو حـطب الـســيـد فـاروق مـحـمـد الـشـيـطـورى طـارق
الــفـار أحـمــد يـونس مــوسـيــقى وأحلـان تــوفـيـق فـودة  إعـداد

مثل د. عالء قوقة.  وتدريب ا
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ـا هو مـفـهوم عن ـسـرح دون التـصـريح أوال  كـنـا احلـديث اليـوم عن ا > لم يـعـد 
ــعــنى الـذى ــعــنى آخــر دون وضع (تــقــريــر) تـعــريف مــحــدد عن ا هــذا الـفن أو 

صطلح. يتضمنه موضوعيا هذا ا

سرحي جريدة كل ا 2
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فى أعدادنا القادمة 

> اخملرج حس عز الدين يجرى حاليا بروفات مسرحية ترنيمة الـ 7 سن للفرقة اإلقليمية ببورسعيد.

مختارات العدد 
 من كتاب الدراما والزمن تأليف

خوسيه لويس  جارثيا - ترجمة :
 د. طلعت شاه - مهرجان القاهرة
الدولى للمسرح التجريبى 2008

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

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

 ثورة
وتى ا
جتريب
لتكوين
شخصية
اخملرج
صـ13

 مونودراما
القصعة
تصنع
عرضا

ناجحاً عبر
بوابة

التمثيل صـ9

صياغة
سينوجرافية
جيدة

تنافس جمال
السيدة

 التى 
جاءت

 فى السادسة
صـ 10

 أداء
تمثيلى
يعتمد 
على سرعة
اإليقاع فى
«النفاريت»

صـ14

القرد كثيف الشعر
ملحمة بطولية

تناقش الصراع الطبقى
دون مواربة صـ 24

لوحة الغالف العربى 
سرح فى ا

 اإلسرائيلى يظهر
همجيا ًيقتل
األطفال صـ27

 د. كمال الدين عيد
يكتب عن الثقافة
الغثة وصناعة

الزيف صـ26

 ضوابط 
سرح إدارة ا

 فى مرآة مخرجى
األقاليم

صـ 8

 محمود اجلندى:
 اخملرج
كالطبيب
النفسى البد
أن يعرف أفضل

منى صـ7

 يوجـيـنو بـاربا اإليـطالى ..
ابن مـدينة برينديسى عام
  1936مـــــــــؤلـف مـــــــــبــــــــدع
ومــخــرج وخــبـيــر مــســرحى
بارز وصاحب جتربة فريدة
ـــســرح احلـــديث  نـــشــأ فى ا
فى أسـرة مـسـتـقرة   وكـانت
وفــــــــاة والــــــــده فـى احلـــــــرب
نقـطة حتـول كبـيرة .. فـقد
هـرب من اسـتـكـمال دراسـته
ــيــة الــعــســكــريـة بــاألكــاد
بـــــنـــــابـــــولـى .. ثم رحـل إلى
وارســو فى بـولــنـدا لــدراسـة
ـدرسة سـرحى  اإلخـراج ا
سرحية وذلك فى الـنبالء ا
عام  1961 ..  ولـكنه تـركها
بعـد عـام ليـرتـبط بالـقدوة
واألب الـــــــروحـى فـى عـــــــالم
الـــــــــتـــــــــجـــــــــريـب  اخملـــــــــرج
الــــــبـــــولــــــنـــــدى «جــــــيـــــرزى
سرح جـروتوفـسكى» رائـد ا

الفقير.
 اقرأ صـ24

 فاطمة رشدى
تتبرع لضحايا

االجتياح 
فى العراق

صـ29

هكذا تكلم سناء شافع

 مسرح القراءة 
ودحض اإليهام

صـ 23

31
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> الـتـصـنيف الـعـمـلى الـذى يفـتـرضه أفالطـون فى كـتـابه الثـالث من «اجلـمـهـورية»
ـنـطوق) و(طـريـقة الـنـطق) وب الـسـرديات (392-394) يـعتـمـد عـلى التـفـريق ب (ا

واحملاكاة.
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> مسرحية "شالوم يا عرب" للكاتب ربيع زيتون تعرض حاليًا على مسرح عمون األردنى.

أين مسرح النقابات يا اخوانا!
والــــيــــأس والـــبــــعض اآلخــــر تــــذهب به
طــمـــوحـــاته نـــحـــو طـــرق غـــامــضـــة من
تــــمــــويل أجــــنـــبـى وخالفه فـى حـــ أن
نوط بـها مـساعـدتهم غـائبة اجلهـات ا

عن دورها!
مـسـرح الـنـقـابـات لـيس حـلـمـاً نـتـنـسـمه
أثـــنـــاء إغــفـــاءة مـــا بـــعــد الـــغـــداء لــكـــنه
ـــمـــكـن أن يـــتـــحـــول إلى مــــشـــروع من ا
حــقـيــقــة فــقط لــو اتــســعت الــرؤى ولـو
اقـــتـــنــعت الـــنـــقـــابــات أنـــهـــا تــؤدى دوراً

عظيماً للشباب وللمسرح أيضا.
محسن السوهاجى
روض الفرج - القاهرة

ـسـرح وبـينـهم عـدد كـبـير من نـحو ا
األطفال مكسباً مضافاً!

ولـقــد ســعــدت حـ عــلــمت أن شــبـاب
الــــعــــرض هـم من قــــامــــوا بــــأنــــفــــســــهم
بـالـدعـايــة له وهم من تـولـوا اســتـقـبـال
ـقـاعـد كـما احلـضـور وتـوزيـعـهم عـلي ا
أنـهم قـامـوا بـإنـتاج الـعـرض واسـتـعـانوا
ـــقــــاعــــد والـــتــــرابــــيـــزات من بــــبــــعض ا
الــنــقــابـــة وهــنــا الــطــاقــات كــان مــآلــهــا
التبدد والضـياع لو لم تستوعبها نقابة
الـصــحـفــيـ وهــنــاك بـالــطـبع طــاقـات
ـــــاثــــلـــــة لـــــدى ألــــوف مـن الــــشـــــبــــاب
ــصــري يــريــدون إخــراجــهــا فــتــتــعــثــر ا
مــسـالــكــهم الــبــعض يــأخــذه اإلحــبـاط

الــذى ظــهـــر فى خــمــســيـــنــيــات الــقــرن
اضى وبزغ من خـالله نعمان عاشور ا
وسعد أردش وسناء جميل... وغيرهم
مـن الـنـجـوم الـذين أصـبـحـوا بـعـد ذلك
دعــامــة مــســـرح الــســتــيــنـــيــات وحــمــلــة

لوائه!
لــــقــــد أتــــيـح لى فــــرصــــة مــــشــــاهــــدة
عــــرض "حتت الــــصــــفــــر" فى لــــيــــلــــة
افـــتــــتــــاحه بــــنــــقـــابــــة الــــصـــحــــفــــيـــ

وأذهـــلــنـي مــثـــلـــمــا أســـعـــدني أيـــضــاً
ــســرح عـن آخــرهــا امـــتالء صــالـــة ا
ـمــثــلـ واحــتــشـاد وفــرحــة أقــارب ا

وأصـدقـائــهم لـتــحـيــة أبـنـائــهم ولـكن
ألــيس مـجــرد جـذب كل هــذا الـعـدد

توسيع القاعـدة اجلماهيريـة للمسرح
وربـط الـــصـــغـــار بـــهــــذا الـــفن الـــراقى

الذى كاد أن يندثر.
إن مـصـر بـهـا الـعـشـرات من الـنـقـابـات
ــهــنــدسـ بــدءاً من نــقـابــة األطــبــاء وا
والــتـجــاريــ والــصــيـادلــة حــتي نــقــابـة
الـــعـــامــلـــ بـــالـــســكـك احلــديـــديـــة ولــو
أنــشـــأت كل نـــقــابـــة فــرقـــة مـــســرحـــيــة
لتقدم عـرضاً مسرحـياً واحداً كل عام
لــــكــــانـت هــــنــــاك عـــــشــــرات الــــعــــروض
ـسـرحـيـة الـتي تـفـتح الـبـاب لـعـشرات ا
الــــــفــــــرص فـى الــــــكــــــتــــــابــــــة واإلخــــــراج
والـديكور ومـئات الفـرص فى التـمثيل
وسـيــكــون بـديـالً قـويــاً لــلـمــســرح احلـر

الــــســــيـــــد األســــتــــاذ / رئـــــيس حتــــريــــر
جريدة مسرحنا
حتية طيبة وبعد

لـــقــــد أثـــلـــجـت نـــقـــابــــة الـــصـــحــــفـــيـــ
صـدورنا بـاسـتـضـافتـهـا لـعرض "حتت
الــــصـــفــــر" الــــذى تــــنـــتــــوى احــــتــــضـــان
صنـاعه ليكـونوا نواة لـفرقة مـسرحية
خــاصـة بــالـنــقـابــة وهى بــذلك تـتــقـدم
ـسـرحـيـة لـتـسـد فـراغـاً فى احلــركـة ا
وهو دور النـقابات فى إتـاحة الفرص
ــــمـــــارســــة ألعـــــضــــائـــــهـــــا وأبــــنـــــائــــهـم 
هــــوايـــاتــــهـم فى الــــتـــمــــثـــيـل واإلخـــراج
ـشاهدة والـكتابـة وتوسع من قـاعدة ا
ــــســــرحــــيــــة األمــــر الــــذى من شــــأنه ا

لوحات العدد
 للفنان
البريطانى

توماس غينسبورو
1727 - 1788

سرح! قال إيه بنحب ا
ـسرح ـا أرى وأقـرأ كـثيـرًا عن خـطط تـعد لـتـطويـر ا  أنـظـر حولى هـذه األيـام كـثيـرًا وأتـعجب 
وعن اعـتمـادات مـاليـة بـاهظـة تنـفق فى هـذا السـبـيل.. مديـر يـذهب وآخر يـأتى من أجل حتـقيق

راد هنا وهناك. ا
ــسـرح حـتـى فى مـســرح الـدولـة.. اذهب نــقـول ونـتــكـلم ونــعـلق ونــصـرح ونـؤكــد.. قـال إيه بــنـحب ا
سرح التـجارى نفسه فى عزه.. إيه ا اشتهـر به ا بنفسك وشـاهد ما هو أكـثر جتارية وابتـذاالً 

دنيا!
النجوم أصبحنا نعدهم على أصابع اليد الواحدة.

اذا العروض إما بـعيدة عن اهتمامـات الناس وإما تداعب جيـوبهم.. اجلمهور غائب انقـرضوا.. 
ـقاعـد خـاليـة. ميـزانيـة ضخـمة وال عـروض هادفـة وال جمـهور.. ـثلـون يعـرضون  ـسارح  عن ا
سرح ومن باب التداعى مـا يحدث بحالة نادى الزمالك.. ونصرح ونؤكد ونعلن قال إيه بـنحب ا

الكل يظهر على الفضائيات ويعلنون أنهم يحبون النادى واقترب النادى من االنقراض.. 
ـسرح فى ـصلـحـة.. والكـل يتـكـلم عن حبـه للـمـسرح ونـرى ا ونفـاجـأ جـميـعًـا أن الكل يـبـحث عن ا

النازل فال يوجد مسرح حقيقى.
سرح ونقول ونتكلم ونعلن ونصرح ونؤكد قال إيه بنحب ا

عبد احلكيم عيد محمد

سرح هل نقد ا
للمتخصص فقط

طــالــعت جــريــدة "مــســرحــنــا" مــنــذ الــعــدد الــثــالث
والـــســـبـــعــ وأســـعـــدنى أن يـــكـــون لــديـــنـــا جـــريــدة
ـسـرح لـكن مع صـدور كل عـدد مـتـخـصـصــة فى ا
كـنت أســأل نـفــسى هل ســتـســطـيع اجلــريـدة دفع
ــســرح الــتى أصــابــهــا الـشــلل الــدمــاء إلى حــركــة ا
وكـــــيف لـى أن أقــــدم حتــــلــــيـالً لــــبــــعـض الــــعــــروض
ــشــاهـــدتــهــا أم أن هــذا ــســـرحــيــة الــتـى أقــوم  ا

تخصص فقط. األمر مقصور على ا
هشام بهادر
كفر الزيات - محافظة الغربية
ـسرحى > نـشـكرك أوالً عـلى مـتابـعتـنا والـنـقد ا
ـهم هـو الـوعى ـتخـصـصـ ا لـيـس حـكرًا عـلـى ا
ـسـرحى ـســرح وكـيـفـيـة قــراءة الـعـرض ا بــلـغـة ا
قـراءة واعيـة بعـيدًا عن الـكلـيشـيهـات التى نـعانى
ن تـطـلـق علـيـهم مـنـهـا فى لـغـة بـعض الـنـقـاد 
ا ـتخصـص وعمومًـا دعنا نـرى محاوالتك ر ا
نــكــسب نـاقــدًا جــديـدًا فــمـا أحــوجــنـا إلى نــقـاد

جادين.

أنقذوا هذا األثر
نــــحـن أهــــالى حــــلــــوان نــــهـــيـب بــــجــــريـــدة
"مـــســــرحـــنــــا" الـــغـــراء أن تــــرفع صــــوتـــنـــا
لـلـمـسـئـولـ عن تـهـديـد واحـد من اآلثـار

التاريخية فى حلوان.
فلقد اتخـذ السيد مـحافظ حلوان قرارًا
بتحويل حديـقة النادى السياسى بحلوان
إلـى مــوقف لـــلــمــيـــكــروبـــاص فــضالً عن

شاهدة أعشق القراءة وال أستمتع با
سرح ال سـرح وخالفا للقاعـدة التي ترى أن ا هـتم با ا تـكون مشكلـتى مختلفـة عن مشاكل ا ر
ـسرحـية لـكنـنى أستـمتع شـاهدة الـعروض ا يـقرأ بل يـشاهـد فإنـنى أعانى من عـدم االستـمتـاع 
ـسـئـولـ عن جـريـدة مـسـرحــنـا لـنـشـرهـا مـجـمـوعـة من الـنـصـوص بـقـراءة الــنـصـوص وأود شـكـر ا

صرية واألجنبية لكن تظل مشكلتى قائمة هل أجد لديكم حتليالً حلالتى. العربية وا
حسن الشامى
شرب - الدقهلية
شاهدتك لبـعض العروض السيـئة وإن كنا نظن > نـتمنى أال تكون حـالتك نتيجـة 
أن عـشقك للقـراءة يتيح لك فـرصة أكبر لـلخيال وعمـوماً سنعـرض حالتك على د.

تخصص فى مثل هذه احلاالت. سرحى ا محمد زعيمه األخصائى ا

اإلهـــــمــــال الـــــذى يـــــتــــعـــــرض له الـــــنــــادى
السياسى نفسه ناهيك عن التفكير فى
ـــبـــنى الــــذى يـــحـــتـــوى عـــلى هـــدم هـــذا ا
مـســرح تـاريــخى هــام بـالــنـســبـة حلــلـوان
سرح الوحيد باحملافظة ا كان هو ا ور

الوليدة.
عنهم: يوسف حماد - حلوان

أحتاج ألخصائى مسرحى

مشهد من عرض يا دنيا يا حرامى
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راغى جمال ا

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 
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مكتب التموين

منير مكرم: أنا زى الريحانى فى «تعاسته»

ـسارح ضرورة.. مهـمتها جـليلة كاتب الـفنية فى ا ا
لــو تـــعـــلـــمـــون.. تـــســـتــطـــيـع - إذا كــانـت صـــاحلــة
صرى من ـسرح ا لالستـعمال طـبعاً - أن تـنهض با
ـقتـرحات الـتى تـضعـها خالل األفـكار واخلـطط وا
ـنـاسـبــة لـلـمـسـرح ومن خالل اخــتـيـار الـنـصــوص ا
الذى تـتبـعه وكذلك اقتـراح فريق الـعمل وال مانع
ـنـاسب لتـقـد هذا الـعرض من اقـتـراح التـوقيت ا

أو ذاك.
ـسـرح إذن هل سيـكـتفى سـتـقول ومـا مـهمـة مـدير ا
بـــتــوقــيع األوراق واجلــلــوس فـى احلــديــقــة يــأخــذ
«حــمــام شـمـس»? وأقــول لك بــالـعــكس.. ال مــانع..
ـدير.. سـيكون عـوناً وحـماية كـتب الفـنى يرأسه ا ا
ـكتب الفـنى ويكـون صوته حتى ديـر يرأس ا له.. ا
.. النـتيجة مضمـونة بشرط واحد ووحيد: بصوت
ـشـهود لـهم بـالكـفاءة ـكتب من ا أن يـكـون أعضـاء ا
والـنــزاهـة.. أرجــوك ركـز فى الــنـزاهــة لـيس كل من
يــتـمـتـعـون بـاألولـى يـتـمـتـعـون بـالــثـانـيـة.. اخـتـيـار
ـــكــتـب الــفــنـى ال يــجب أن يـــخــضع ألى أعــضــاء ا
اعـتـبـارات سـوى هذين االعـتـبـارين.. إذا كـنـا جادين

فعالً فى هذا األمر.
كتب سارح تبعنا لديها ما يشبه ا أعرف أن بعض ا
الفنى.. لكنـها ال تفرق كثيـراً عن مكاتب التموين..
ـكتب بـل إنهـا أدنى بـكـثـيـر من مكـاتب الـتـمـوين.. ا
التموينى يوزع احلصص التموينية من شاى وزيت
وسـكـر ومـكـرونـة وأرز بــالـعـدل و"الـقـسـطـاط" عـلى
.. دعك من أنــهـا ســلع فــاسـدة أصال وال ـواطــنــ ا
تــصــلح لالســتــهـالك اآلدمى.. لــكن آدى الــله وآدى
سـارح - إن وجدت - ـكاتب الـفنـيـة فى ا حـكمـته.. ا
مجرد ديكور.. مكاتب من ورق لو شخط فيها مدير
ـكـاتب ـسـرح أو رئـيـسه لـطـارت فـى الـهواء.. هـذه ا ا
تبـصم بـالـعشـرة وأحـيانـا بـالـعشـرين - راحـة الـبنى
ـديـر أو آدم تـبــدأ من الــقـدمــ - عـلى مــا يـقــرره ا
سـرح  يـعنى - من حـصص على الـرئيس - رئـيس ا
.. أخشى أن مثلـ والفني ؤلف واخملـرج وا ا
ـسـارح ـتـد األمـر إلى اجلـمـهـور نـفـسه.. مـديـرو ا
ــســارح قــادر أيــضـاً قــادرون ويــعــمــلــوهـا.. ورئــيس ا

ويعملها.
ـسـارح.. وهـو فـنان جـمـيـل ومـحـترم أحـد مـديـرى ا
ـسـرحه.. حـدثـنى بـشــأن نـيـته إنـشـاء مــكـتب فـنى 
ــهم أن يـكــون اخــتــيـار قــلت له عــلى بــركــة الــله.. ا
األعضاء دقـيقاً وبـعيداً عن اجملـامالت وإال كأنك يا
أبـــو زيت مــاغــزيـت.. ســتــقــول إن "أبـــو زيت" خــطــأ
وصحتـها أبو زيد نـسبة إلى السيـد أبو زيد الهاللى
وغـزواته الـشـهـيـرة.. وأقـول لـسـعـادتك إن "أبـو زيت"
هـنــا أكـثــر مـنـاســبـة حــتى يــثـبت الــعـكس وتــصـبح
ـكاتب الـفـنـيـة فـنيـة فـعالً ولـيـست مـكـاتب تـموين ا
تــوزع الـسـلع الــفـاسـدة عــلى فـنــانـ وفـنــيـ أكـثـر
فساداً.. وربنا يستر.. خير إن شاء الله.. صحتنا لم

تعد حتتمل!!

أشرف الديب

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
  االثن 12 من   ربيع األول  1430هـ  9  مارس 2009

«سنة 1919»
 نص مسرحى مجهول
احتفاالً بذكرى  الثورة 

من أجل أطفال مومباى 
سرح تشرد .. من األوسكار إلى ا ليونير ا ا
كولسون: لن أترك أبنائى فى مهب الريح

ـرحــلـة األخـيــرة .. ويـفــصـله سـؤال يــصل إلى ا
واحـد عن اجلــائـزة الـكـبـرى والــتى قـيـمـتـهـا 20
مليـون روبية .. وعـندها تـثار الشـكوك .. حول
كــيـفـيـة وصــول هـذا الـصــغـيـر الـفــقـيـر إلى هـذا
ــكـــان وقــدرته عــلى اإلجــابــة عن كل األســئــلــة ا
ــوجــهـــة له ..وقــد أنـــهى كــولـــســون تــصـــريــحه ا

بقوله :
" لن أتـرك هــؤالء األطـفـال الــذين شـاركـونى فى
فيـلمى يـعانـون الـفقـر وال يشـاركونـنى جناحى ..

لن أتركهم فى مهب الريح "... 

 وإن لم يـذكــر مـتى وأين ســيـكـون هــذا الـعـرض
.. ولـــكــنـه أكـــد عــلـى أن مـــوعــده قـــريـب جــدا ..
ويـرجح أن يـقـام بـأحـد مـسـارح مـومـبـاى  مـكـان
قـــلب األحـــداث الـــتـى يـــدور حـــولـــهـــا الـــفـــيـــلم أو
الــعــرض الــذى ســيــأخــذ مــنه .. وأكــد أيــضــا أن
الـغـرض مـن هـذا الـعــرض هـو مــسـاعــدة أطـفـال

مومباى الفقراء الذين ظهروا فى الفيلم ...
ـنـتـظـر حـول تـدور أحـداث الـفـيـلم أو الـعـرض ا
مـن أحـد أفـقـر جـمـال مـالك ( 18سـنــة ) يـتـيم 
أحيـاء مـومـباى .. والـذى يـشـارك فى بـرنامج "
" الــــشــــهـــيــــر .. ويــــتـــســــلق ـاليـــ مـن ســـيــــربح ا
درجــات الــبـــرنــامج ســؤاال بـــعــد اآلخــر .. حــتى

مـنتج فـنى يبـحث باسـتمـرار عن الكـسب والثروة
.. بـــنـــجـــاح أعـــمـــاله اخملـــتـــلـــفـــة .. والـــلـــهث وراء
األفكـار اجلـديدة الـتى تـقـرب اجلمـهـور من هذه
ـكن األعـمــال وجتـعـلـهم يـلـهــثـون وراءهـا.. فـهل 

أن يتحول إلى فارس من عالم األحالم..?...
فى مفاجأة غيـر متوقعة .. ذكرت برودواى نيوز
ـــنــتج نـــقال عن وكـــالـــة هـــنــدوســـتـــان تــيـــمـــز أن ا
اإلجنـلـيـزى كـريـسـتـيـان كـولـسـون .. مـنـتج فـيـلم "
ـتـشـرد" الـذى أحـدث دويـا كـبـيـرا فى ـلـيـونـيـر ا ا
ــيـة ورشـح لـعــشــر جــوائـز ســمـاء الــســيــنــمـا الــعــا
أوســكــار ونــال ثـمــانـى مــنــهـا مــؤخــرا .. يــخــطط
لتـحـويل هذا الـفـيلـم إلى عرض مـسـرحى ضخم

مكتب التموينمكتب التموينمكتب التموينمكتب التموينمكتب التموينمكتب التموينمكتب التموينمكتب التموينمكتب التموينمكتب التموين

 عصام السيد يصطحب
ستانسالفسكى إلى
نصورة لتدريب الشباب ا

 مخرجو األقاليم يتهمون
سرح  بوضع إدارة ا
عسكرى على كل مخرج

سرح  محمد صبحى:ا
صرى مات وقدمت خطة ا
إلنقاذه رفضها أشرف زكى

ظالت" يـقـول مـنـيـر: ولدت فى أسـوان وتـربـيت فى مـنـزل جـدتى بـحى "شـبـرا ا
ومـنذ طـفـولتى أحـببت األراجـوز وتعـلقت بـه وفى مراحل الـتعـليم اخملـتلـفة.
ـدرسـة وتـعـرفـت عـلى مـصـطـفى عـبـد الـرحـمن مــارست الـتـمـثـيل فى ا
مـدرس الــلـغـة الـعــربـيـة وكـان مــخـرجـا هـاويــًا وفى اجلـامـعــة الـتـحـقت
بـفــريق الـتـمـثـيل فى كـلـيـة احلـقـوق جـامـعـة عـ شـمس سـنـة 1978
وتعرفت على سامى مغـاورى وتوفيق عبد احلميد فى السنة األولى
بالـكلـيـة ولكـنى تركت الـفريق لـلتـركـيز فى الـدراسة وبـعد الـليـسانس
قادتنى الـصدفة للـتمثيـل مرة أخرى حيث شـاهدت الفتة فى وسط
وسيقى العربية تجول" فى معهد ا سرح ا البلد مكتوبًا عليها "ا
وحبيت اعـرف م الـلى بيمـثل فيه ودخلت ألجـد أصدقائى
زين نـصـار وســامى عـبـد احلـلـيم الـلــذين قـدمـانى لـلـمـخـرج
عصام السيد الذى رشحنى بدوره للعمل كمساعد ومنفذ
إخـراج فى أول أعـمــاله "درب عـسـكـر" سـنـة  1981وكـان
ليجى وعادل يحيى وعدد صرى وفـوزى ا معى سامى ا
من الـطـلـبة والـوجـوه اجلديـدة مـثل عبـلـة كامل وأبـو بـكر
خـالـد وأشرف زكى الـذى عـمـلت معـه فى أول عمل من
إخـراجه وكان بـعـنوان "أرزة لـبـنان" كـمـخرج مـنـفذ وفى
أحـد األيـام عــرض عـلى أن أقـوم بـدور عــسـكـرى ألبـدأ
ـعهد ـسرحـية بـطولـة طلـبة ا مشـوارى كمـمثـل وكانت ا

وقتها طارق لطفى ونبيلة حسن وفراس إبراهيم.
ويـواصـل مـنــيــر رحـلــة الــتـذكــر قــائًال: جـاءت الــفــرصـة
احلـــقــيـــقــيــة لـى كــمـــمــثل مـع الــنــجـم نــور الـــشــريف فى
مــســرحـيــة "يــا مـســافــر وحـدك" ثم جــاء بــرنـامـج "إديـنى
عــقـــلك" الــذى جـــعــلــنـى مــشــهــوراً لـــدى كل مــصـــر والــعــالم

العربى.
ويــتـــذكــر مـــنــيـــر حــكــايـــة "اجلــزمـــة"مع الــفـــنــان الـــراحل فــؤاد
ــسـرحــيـة "روحــيـة اتـخــطـفت" ـهــنـدس: فى أول يــوم عـرض  ا
الحظ الفنان الكبير أنـنى أتمشى فى الكواليس كثيراً فسألنى
إنت رايح جـــاى كــده لـــيه? فـــأجــبـــته أصل أنـــا بــعـــرف اجلــزمــة

منير مكرم

 ست شخصيات تبحث 
عن مؤلف فى معهد الفنون

سرحية السورى ا

 مخرجو األقاليم يتهمون
سرح  بوضع إدارة ا
عسكرى على كل مخرج
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سرح  بوضع إدارة ا
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 مخرجو األقاليم يتهمون
سرح  بوضع إدارة ا
عسكرى على كل مخرج

 ست شخصيات تبحث 
عن مؤلف فى معهد الفنون

سرحية السورى ا

 ست شخصيات تبحث 
عن مؤلف فى معهد الفنون

سرحية السورى ا

 ست شخصيات تبحث 
عن مؤلف فى معهد الفنون

سرحية السورى ا

 ست شخصيات تبحث 
عن مؤلف فى معهد الفنون

سرحية السورى ا

 ست شخصيات تبحث 
عن مؤلف فى معهد الفنون

سرحية السورى ا

حكايات من دفتر الذاكرة
 محمود اجلندى:
 أنا مع الرقابة لكن
 عليها تطويرنفسها

يوجينوباربا جسد
رسالة الفنان احلقيقية
وأحرج البشرية

يوجينوباربا جسد
رسالة الفنان احلقيقية
وأحرج البشرية

يوجينوباربا جسد
رسالة الفنان احلقيقية
وأحرج البشرية

يوجينوباربا جسد
رسالة الفنان احلقيقية
وأحرج البشرية

يوجينوباربا جسد
رسالة الفنان احلقيقية
وأحرج البشرية

يوجينوباربا جسد
رسالة الفنان احلقيقية
وأحرج البشرية

 عصام السيد يصطحب
ستانسالفسكى إلى
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 عصام السيد يصطحب
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 عصام السيد يصطحب
ستانسالفسكى إلى
نصورة لتدريب الشباب ا

 عصام السيد يصطحب
ستانسالفسكى إلى
نصورة لتدريب الشباب ا

 محمود اجلندى:
 أنا مع الرقابة لكن
 عليها تطويرنفسها
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 عليها تطويرنفسها
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ـسـرح!! ومـن وقـتهـا أطـلـق عـلى اجملـنـون وتـنـهد قـلـيـًال وقـال كان احلـركـة عـلى ا
نــفـسى أشــوفه فى مــرضه وازوره وكـنت حــزيـنــًا عـلـى وفـاته. فــقـد تــعـلــمت مـنه

واعيد. االلتزام واحترام اجلمهور ودقة ا
سرح.. لـيقول: تعلمت وينـتقل إلى مرحلة أخـرى فى حياته على ا
الــكــثــيــر من الــفــنــان حــسـن حــســنى وهــو الــذى أخــذ بــيــدى إلى
مسرح الـقطاع اخلـاص ودعمنى فى مسـرحية "جـوز ولوز" كما
فعـل مع كثيـرين غيرى كـما عملـت مع الكومـيديان سعـيد صالح
وهـنــاك مــواقف كــثــيـرة أعــتــبــرهـا مــبــاريــات فى االرجتــال عـلى

سرح. ا
ويــتـذكـر مـنــيـر كالم الـفــنـان الـراحل أحــمـد زكى مـعه عــنـدمـا كـان
يـصور فـيـلم "البـطل" حـيث قـال له إنت مش كـوميـديـان بس لكن
إنت حتــمل مالمح مــصــريـة لــو مــثـلت تــراجــيـديــا تـبــقى جــامـد

جدا.
سـرح ليـقول: أتـذكر فى مـسرحـية "والد اللـذينه" ويعـود إلى ا
مع محمود اجلندى ومحمد متولى وإخراج محمد عمر كنت
اضــحك الــنــاس وابــكــيــهم وهــنــاك مــشــهـد ال أنــســاه فى
مـسـرحيـة "الـرقص مع الـزمن" حـيث كـنت أبـكى بـجد
فـى مــشـــهـــد وفــاة صـــديـــقى الـــذى كــان يـــجـــســده
مـحمود مسعود وكـنت أتذكر صديقـاً حقيقياً لى
رحل عـــنى وكــان من أعـــز أصــدقــائـى وأقــربــهم
إلى قلـبى. ومن أشهر األلـقاب الـتى علقـها على
زمـالئى فـى الـــــــوسـط بـــــــأنى شـــــــبـــــــيـه "جنـــــــيب
الــريــحــانى" مع الــفــارق طــبــعــا ولــكــنى مــثــله حــزين
وتــعـيس وفى نـفس الـوقت أضــحك الـنـاس وسـاخـر من
ليجى ألنى كل األحوال وأحيانًا أشعر أنى أقرب حملمود ا
أحب أدوار التراجـيديا جـدًا ولكن النـاس تريد مـشاهدتى

فى األدوار الكوميدية فقط.

تشرد ليونير ا لقطات من فيلم «ا
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