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راغى جمال ا
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ناقشة انتهت! ا

فؤاد خليل: حبى للفن جعلنى أبقى فى «طب أسنان» 
9 سنوات.. و«زعقت» حملمود عبد العزيز «ورا الستارة»

الحظت أن الـصالـة "مـهويـة" رغم أن العـرض لنـجم كومـيدى
اذا ال تـخصص تذاكر مـخفضة لـلشباب كبـير.. قلت للـمنتج 
?.. قال فعـلت ذلك.. هناك تـذكرة مخـفضة فى البـلكون مـثالً

فعالً بخمس جنيها!!
ــنـاقــشــة انـتــهت.. كــنت أتــوقع أن تــكـون الــتــذكـرة اعــتـبــرت ا
اخملفـضة بـعشـرة جنـيهـات أو حتى بـعشريـن.. لكن اخلـمس
ـنـتج عـنـده حق فـقـد كـلف الـعـرض ـا يـكـون ا صـدمـتـنى.. ر
الــكـــثــيــر ومـن حــقه أن يـــكــسب.. لـــكــنه فـى الــوقت نـــفــسه
يـسـتطـيع تـخـصيـص هذه الـتـذكـرة اخملفـضـة فـئة الـعـشرة أو
ضـروبة.. لـكن هذه وجـهة العـشرين فـى بعض أيـام األسبـوع ا
نـظــره وهــو حــر.. هــو فى األول واآلخـر مــنــتج قــطــاع خـاص
وليس عـضوًا فى جمـعيـة الرفق بالـشبـاب.. كما أن اخلـمس

جنيها بالنسبة له مثل اجلنيهات اخلمسة بالنسبة لى!!
الذى يـجب أن يـفعل ذلك هـو مسـرح الـدولة.. لـيس بعـشرين
ـانع.. وال بـأس أن أو بـعـشـرة.. لـتـكن خـمـسـة جـنـيـهـات.. مـا ا
سـرح الدولة أن يجعل ضروبـة أيضًا.. كيف  تكـون فى األيام ا
ائـة جنـيه.. مبـلغ كبـير والله.. التـذكرة فى بـعض العـروض 
ــفــروض أن مــســـرح الــدولــة يـــقــدم عــروضًــا مـــحــتــرمــة ال ا
ـثـقـفون وهم كـمـا تـعلم مـن أصحـاب الـدخول يـشـاهـدها إال ا
احملدودة.. مـطلـوب طـبعًـا أن يجـتذب مـسـرح الدولـة جمـهورًا
ـثـقـفـ - لـكن كـيف والـتـذكـرة من خـارج هـذه الـفـئـة - فـئـة ا

ائة جنيه?
ــســرح لــيس فـى أحــسن أحــواله.. الــبــعض يــراه يــحــتــضــر ا
والـبــعض اآلخــر يـراه مــات وانـتــهى أمــره.. ال يـغــرنك عـرض
مسـرحى يقدمه مسرح الدولة وترتاده جماهير غفيرة.. فتش
عن الهـيافـة إذن واعذرنى لن أذكر لك أسـماء عـروض بعيـنها
فـقـد نـالت مـن الـنـقـد مـا نـالت حـتى ظن الـبـعض من صـنـاع
هـذه الــعــروض أن "مــسـرحــنًــا" صــدرت أصالً لــتـقف لـه عـلى
ـرة.. لم يحـصل كـتاب الواحـدة.. مع إن ذلك غـيـر صحـيح بـا
الحـقة هـذا اخملرج أو اجلـريـدة على مـنـحة تـفـرغ ليـتـفرغـوا 

ؤلف. ذاك ا
من حق مــسـرح الــدولـة أن يــكـسب أو حــتى يـغــطى جـزءًا من
تـكـالـيـفه.. لـكن من واجـبه أن يـعى أن هـنـاك دورًا يـجب عـليه
سرح.. دعك القـيام به.. أبسط شىء أن يعيـد اجلمهور إلى ا
مــرة أخــرى مـن الـعــروض الــلـى بـالـى بــالك.. جــمــهــور هـذه
الـعـروض جـمـهـور عابـر.. ال أدعـو طـبـعـا إلى تـطـفـيـشه لـكنى
أدعـو إلى تــرقـيـة وعـيه وال مـانع من أن يــتم ذلك بـالـتـصـويـر

البطىء.. أقصد بالتدريج يعنى..
ـائة أو لـو كـنت من أشـرف زكى أللـغـيت تـمـامًا الـتـذكـرة فـئـة ا
اخلـمـسـة وسبـعـ جنـيـها.. تـذكـرة مـسرح الـدولـة ال يجب أن
تزيـد على ثالث جنيها للمقـاعد األمامية وخمسة أو عشرة
لـلـخلـفـيـة.. ليس هـذا انـتـقـاصًا من قـيـمـة ما يـقـدمه مـسرح
الدولـة.. مسرح الدولـة ليس ابن اجلارية لـكنه ابن الدولة وال
ـفـكـرين اجلـدد إن الـدولـة لـيـست بـابـا ومـاما تـقل لى مـثل ا
وأنور وجـدى ال.. هى فيـما يـخص الثـقافـة حتديـدًا يجب أن
تـكــون كــذلك.. االســتـثــمــار الـثــقــافى هــو األهم اآلن.. بـدون
ثـقـافـة انس أى جهـد تـبـذله الدولـة فى الـتـنمـيـة.. لـو رصفت
الدولـة شارعًا فى مـدينة أو قريـة أهلهـا من معدومى الـثقافة
لـدمــروا الـشـارع فـى الـيــوم الـتـالـى لـرصــفه مـبــاشـرة.. األمـر
يـخـتـلف لو كـانـوا عـلى قدر مـن الثـقـافـة والوعى.. مـا تـنـفقه
الدولـة على الثقافة - وهـو من أموال دافعى الضرائب - يعود
علـيها بأكـبر النفع.. الـدولة ال يجب أن تـكون تاجرًا عـبيطًا..
علـيها أن تكون "تاجر شاطر" يعرف أن ما ينفقه على الثقافة
بالـيمـ سيـعود إلـيه وأكثـر بالـشمـال فى صورة مـواطن لديه
من الـــوعى واالســـتــنـــارة مــا يـــجــعـــله يـــؤدى عــمـــله بــتـــفــان
فـكرين.. لم وإخالص.. ال تـظنـنى - أرجوك - تـقمـصت دور ا
أصب بـعــد بـأى مـرض نـفـسى.. كـمــا أن طـفـولـتى عـدت عـلى
خـير واحلـمـد لله دون أى مـشـاكل من أى نـوع.. فقط أردت أن
ـكن ـسـرح لـلـجمـيع لـعل وعـسى..  انـبه إلى أهـمـيـة إتـاحـة ا

نعمل حاجة!! 
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بعد سقوطه بكواليس فلوريدا ..
روب ويليامز يستأنف نشاطه بعد "تغيير صمام"
ة ويعود بأسلحة الدفاع عن النفس .. وكالب قد

حكايات من دفتر الذاكرة

 عبد الرحمن بن زيدان
يكتب عن معنى الرؤية
سرح العربى فى ا

 تعميم جتربة
سرح نوادى ا

 على مراكز الشباب

وسم هدى وصفى تفتتح ا
ستقل الثانى للمسرح ا

وسم األول بنفس أخطاء ا
 فؤاد خليل

تبـدلت أحوال الـكومـيديـان الشـهيـر فؤاد خـليل إلى
رارة. تراجيديا بطعم ا

ــســـتـــشـــفى اجلالء "مـــســـرحـــنـــا" الـــتــقـت بـــخــلـــيـل 
العسكرى ليفتح لنا خزائن الذكريات.

يـقول فـؤاد خـلـيل بدأت حـكـايتى مـع التـمـثيل خالل
ـرحلـة الـثـانـوية "بـكـدبـة بسـيـطـة" وكـنت أعرف أن ا
والـدة الــفـنــانـة الــقـديــرة شـاديـة تــركـيــة األصل وأنـا
والدتى من أصول تركية ولهذا أطلقت إشاعة ب
ـدرسة أن هـناك صـلة قـرابة جتـمعـنا زمالئى فى ا
أنــا و"خـالـتى" شــاديـة جـعـلت الــشـائـعـة مــنى رئـيـسًَـا
ـرحــلـة الــثـانــويـة. وبــعـدهـا لــفـريق الــتـمــثـيل طــوال ا
سـرحـية عـهـد العـالى لـلفـنـون ا أردت أن ألـتـحق بـا
ولـكن والـدى رفض الـفـكرة واخـتـار لى "الـطب" ألن
إخـوتى أطــبـاء فـاخــتـرت أســهل كـلـيــات الـطب وهى
كـلـيـة طـب األسـنـان ولـكن حــبى لـلـفـن جـعل سـنـوات
الدراسـة طويـلة فـبقيـت بالـكليـة ٩ سنـوات بدالً من

خمس ويبتسم فؤاد قبل أن يتابع:
أتـذكر أن الـفـنـان الـكـبـيـر محـمـود عـبـد الـعـزيـز كان
فى فـريق الـتـمـثـيل بـاجلـامـعـة وكـنت رئـيـسًـا للـفـريق
وشــاهــدته قــبل أحــد الــعــروض يــقف وراء الــســتــار
بـاحثًا عن أحد أقاربه جـاء ليحضر الـعرض وقتها
ـسـرح وال عـنـفــته بـشــدة وقـلت له أال يــرفع سـتــار ا

يدع أى شىء يشغله عن دوره. 
ويـضـحك بـعـدها لـيـقـول: محـمـود من الـنـاس الذين
ـسـتشـفى وهـو زمـيل عزيـز ولـنا زارونى كـثيـرًا فى ا
ذكـريـات كـثـيـرة. خـصـوصًــا أثـنـاء فـيـلم "الـكـيف" مع
الفخرانى وإخراج عـلى عبد اخلالق وكنا نضحك
كـثــيـرًا عــلى إفــيــهـات الــفــيـلم والــتى اشــتــهـرت بــعـد
عرضه كأغـنية "الـقفا" التى أصـبحت مشـهورًا بها

يــعــود فــؤاد خــلــيل إلى دفــتــر ذكــريــاته لــيــســتــكــمل
احلكاية:

ـعــهــد الــعــالى لــلــفــنـون بــعــد اجلــامـعــة قــدمت فـى ا
ـسـرحــيـة واخــتـبـرنـى جالل الـشــرقـاوى وكـان رأيه ا
أنـنى ال أجيد التمـثيل لتمر الـسنوات وأصبح بطًال
ـسرحـية "قـشطـة وعسل" وكان لفرقـته وبالـتحـديد 
أحـمــد بــديـر بــطل الـفــرقـة اعــتــذر عن عـدم الــعـمل
الرتــبـاطه بـتــصـويــر أحـد األفالم فـأســنـد لى جالل
الـــشــرقــاوى دوره وعــرضت بــدًال من أحــمــد بــديــر.
ــســرح كــان ويــتــابـع: أعــتــبــر أن أجــمـل أدوارى فى ا
"راقـصـة قـطــاع عـام" مع يـحــيى الـفـخــرانى وسـمـاح
أنور ومحمد فريد والراحل محمد الشرقاوى الذى
كانت جتـمعنى مـعه صداقـة ومواقف فى الـكواليس
وأتذكر أنه كان دائمـا يداعبنى بحركة "رفع شعرى"
سـرح وكذلك الـفخرانى ويـفتح مـعى إفيـهات عـلى ا
كــنت أداعــبه ألنه مــثــلى كــان طــبـيــًبــا قــبل أن يــتـجه
لـلـتـمـثـيل. فـكـنت عـنـدمـا أراه أقـول له "تـعـرف تعـمل
دى" وأرفع شعـرى ويـضـحك كـثيـًرا قـبل أن يـضيف
ـواقف ـتـعـة ومـلـيـئـة بـا ــسـرحـيـة  كـانت كـوالـيس ا
ـواقف الــتى ال أنـسـاهـا. يـواصل فــؤاد خـلـيل: من ا
الـتـى ال أنـسـاهـا أنــني كـنت آخـذ ابــنى أحـمـد وهـو
صــغـيــر مـعى ألحــبـبه فـى الـفن واتــفـقت مع مــديـر
اخلشـبة أن أعـطيه جـنيـهًا كل يـوم ليـعطيـه ألحمد
حــتى يـشـعـر أنه يـعــمل مـعى وذات يـوم قـال لي إنه
لم يذهب للمسـرح وعندما سألته عن السبب قال
إنه لم يــحـصل عــلى أجــره فــقـلت لـه إن الـنــهـارده

أجازة ورد علىّ أنا لم أطلب إجازة اليوم.

 تــــــــــتـــــــــعــــــــــدد األســـــــــبـــــــــاب ..
والـــســقــوط واحــد .. قــيل إن
ـــــضــــــحـك قـــــد الـــــضــــــاحـك ا
سـقط نـتــيـجـة كـبـر سـنه رغم
أنـه لم يـــــكـــــمـل عـــــامه الـ 57
بعد .. وقـيل أيضا إنه سقط
نـــتـــيـــجــة احلـــالـــة الـــنـــفـــســـيــة
ـر بـها نـتـيـجة الـسـيئـة الـتي 
طـالقه مـن زوجــــــته مــــــارشــــــا
جـــرســـيـــز بـــعــد زواج دام 19
ــــاضي .. عــــامًــــا في مــــايــــو ا
ــــمـــثل وفي األخــــيـــر ســــقط ا
الـــكــومـــيــدي احملـــبــوب روبــ
ويـلـيامـز أثـناء إعـداده لـعرض
ـونـودرامـا الـذي كـان مـقررا ا
ـــســــرح فـــلــــوريـــدا ـه  تــــقـــد

خالل أيام ...
أعــــلـن مــــســـــتــــشــــفـى جــــنــــوب
فـلـوريـدا أن الـنـجم احملـبوب ـ
ـاليــــــــــ الـــــــــــذي أضــــــــــحـك ا
بعروضه واسكتشاته الغنائية
وأفالمـه والــذي حـــصل عـــلى
ـي ومـثــلــهـا أربع جــوائــز جـر
كـرة ذهـبـية وجـائـزة أوسـكار ـ
سـيجري عمـلية تغـيير صمام

فـي الـــــــــقــــــــــلـب بـــــــــعـــــــــد أن 

اكـتـشــاف هـذا اخلـلل الـقـلـبي
ـاضي .. وقـد في سـبـتـمـبـر ا
تدهـور حـال الصـمـام  وعلى
ـــعـــالج أثــــره قـــرر الـــطـــبـــيب ا

إجراء العملية فورا ...
ـــوقـع الـــرســـمي وقـــد أعــــلن ا
لويليامز أنه سيعاود مواصلة
نشاطه بـعد أسبوع واحد من
الـــــراحــــة والــــنــــقــــاهــــة .. وأن
ونودراما اخلاص به عرض ا
دة .. ولم  تأجيـله لنفس ا
يــــتم إلـــغـــاؤه كـــمـــا  تـــأجـــيل
جـولــته عـبــر واليـات اجلـنـوب
األمريـكي مع تأجيل عرض "
أسـلـحـة الـدفـاع عن الـنـفس "
ـــــــدة أيـــــــضـــــــا عن لـــــــنـــــــفـس ا
ــعـلـنـة .. وكـانت مــواعـيـدهـا ا
آخـر جـولــة قـام بـهـا ويــلـيـامـز
مع عـرض عــبـر عــدة واليـات
عـام  ..  2002 كـمـا يـشارك
ويــلـيــامــز الــنــجم الــهــولــيـودي
الــكـــبــيــر جــون تـــرافــولــتــا في
رائــعــة ديـــزني الــكـــومــيــديــة "
ـــــة " خـالل هــــذا كالب قـــــد

العام ...

 حصل على «األوسكار» مرة
ى» أربع مرات و«جر

أشرف الديب

لك لير أمام ا
أربعة آالف مشاهد
فى اإلسكندرية

سناء شافع:
 أنا أسطى
صرى سرح ا  ا

وسم هدى وصفى تفتتح ا
ستقل الثانى للمسرح ا

وسم األول بنفس أخطاء ا

وسم هدى وصفى تفتتح ا
ستقل الثانى للمسرح ا

وسم األول بنفس أخطاء ا

وسم هدى وصفى تفتتح ا
ستقل الثانى للمسرح ا

وسم األول بنفس أخطاء ا

وسم هدى وصفى تفتتح ا
ستقل الثانى للمسرح ا

وسم األول بنفس أخطاء ا

وسم هدى وصفى تفتتح ا
ستقل الثانى للمسرح ا

وسم األول بنفس أخطاء ا

لك لير أمام ا
أربعة آالف مشاهد
فى اإلسكندرية

لك لير أمام ا
أربعة آالف مشاهد
فى اإلسكندرية

لك لير أمام ا
أربعة آالف مشاهد
فى اإلسكندرية

لك لير أمام ا
أربعة آالف مشاهد
فى اإلسكندرية

لك لير أمام ا
أربعة آالف مشاهد
فى اإلسكندرية
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قـام األول بـفعل "الـتـمثـيل" - إنـتاجه ـسـرح فى ا ـكن تـعريف ا > بـاعتـبـاره فرجـة 
واستقباله يشكالن عمال فريدا بغض النظر عن الوضع الذى يُنتج فيه.
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فى أعدادنا القادمة 

> نادى التجاري يشهد حاليا تقد مسرحية "فول بالبيض" لفرقة ساعة لعقلك وتأليف عبد الفتاح البلتاجى وإخراج فتحى الكوفى.

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

 أخبار أهرام
جمهورية ..
عندما
تتحول
صفحات
اجلرائد 
ثل إلى 

على خشبة
سرح صـ13 ا

 صراع
العاطفة
والواجب 
من كرسى

االعتراف ..
فى عرض
مسرحى
صـ10

 حاول مرة
أخرى ..
تنويعة 
من سارتر
على مسرح
ركز ا
الفرنسى

صـ11

 مقلوب
الهرم 
وعدم
امتالك
فضيلة
التكثيف

صـ14

وت   عن قضية ا
فى مسرحية هاملت
وعالقتها بفكر عصر
النهضة .. اقرأ صـ 21

لوحة الغالف سناء شافع 
يتحدث عن مشو اره
سرحى وال يخجل ا

من ذكر األخطاء 
اقرأ صـ 7-6

عن ثالثة
ثل مهم  

 رحلوا مؤخراً ..
اقرأ صـ23

 تعميم جتربة نوادى
سرح بعد توقيع ا
بروتوكول تعاون ب

قومى الشباب وقصور
الثقافة .. تفاصيل
البروتوكول صـ5

 مسرحنا
سارح  تطوف 
اجلزائر

والشارقة وعمان
وسوريا وتونس
واألردن صـ 4

فى قــلب الــبــلــطــيق مــســرح
حــديث مــغــمــور.. ولــد عـام
ــــســـارح 2005 لــــيــــنـــافـس ا
الـعــريــقــة فى أوربــا ويــعــبـر
ــمـيــز لـلـثــقـافـة ـزيج ا عن ا
األســـتـــونـــيـــة ويـــســـتـــعـــ
ـــمــــيــــز من الــــنــــصـــوص بــــا
ــــيـــة.. إنه احملــــلـــيــــة والـــعـــا
مـسرح رقم (99) بـالعاصمة
» أو كـمـا األسـتــونـيـة «تــالـ

يطلق عليه مسرح «النار».
ــــســــرح حــــالــــيــــاً ويــــقــــدم ا
وبــــنــــجــــاح كــــبــــيــــر عــــرض
ــكـــســور» آلرثــر «الــزجـــاج ا
مـيــلــلــر وهــو من الــنــصـوص
احلـديــثـة نـسـبــيـاً والـتى لم

يتم تناولها كثيراً.
وفى هـــذا الــعـــرض إنــصــاف
لـ«مـيـلــلـر» من تـهم الــتـحـيـز
ـــــوضـــــوعــــيـــــة فى وعـــــدم ا
كـــتـــابـــاته حـــيث يـــنـــتـــصــر
ـبـاد الـعدل. ولـلـروح قـبل

اجلسد.
اقرأ ص 24

 جدل العالقة
ب التراث
سرح .. وا
 كيف تبدى
األمر? اقرأ

صـ25

أضخم ملف من نوعه عن «اخملرج» عدد ال يفوتك

 د. عبدالرحمن بن زيدان
غرب عن يكتب من ا
سرح معنى الرؤية فى ا

العربى صـ26 -27

31
π«°SGôe

ـؤلف واحـد كما : ١) ألن أعـمالـها تـنسب  ـعنـي > الـكتابـة فعـل فردى أو مـتفردة 
ـكن استـقبـالهـا بشكل كن إنـتاجـها بـشكل فردى ٢) وأيـضا ألنه  رأينـا وتنـتج أو 

مكن اختراقها. فردى وهكذا يصبح من غير ا
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> جمال حميد حصل على جائزة أفضل سينوغرافيا عن عرض "الفراشة النحاسية" من مهرجان بورسعيد األول للمونودراما.

سا اخلير يا بتوع استـك منه فيه
سـوق لـلـكـرة ولـلـسـيـارات حـتى ولـلـبهـائم
وال يــوجــد ســوق لــلـمــســرح وأعــتــقـد أن
بعض ضعاف الـنفوس وهم قلة واحلمد
لله قد ال يعـجبهم ذلك ألنهم سيشعرون
بـاخلـطـر وسيـخـشـون من إعـادة الـتـقـييم
الـــتى تــتــوفـــر تــلــقــائـــيًــا بــوجــود األســواق
ــا ســيــضــعف هــيــمــنــتــهم عــلى احلــرة 

سرحية). السبوبة (احلركة ا
والــــدلـــــيـل عــــلـى صـــــحــــة مـــــا أقـــــول هى
االهــــانــــة الــــتـى وجــــهـت لـ "مــــســــرحــــنــــا"
والــتـــصــريـح بــإلـــقــائـــهــا فـى الــزبـــالــة من
شـخص يــفـتـرض أنه فــنـان ألن الـسـؤال
بـبـساطـة هـو هى كانت عـمـلت فيه إيه?

دى لسه صغيرة.
مــتــزعـــلــيش يــا "مــســرحــنــا" يــا حــلــوة يــا
قـــمـــوره وامـــســـحـى دمـــوعك واضـــحـــكى
إحــنــا كــلــنــا مـعــاكـى صــحــيح إحــنــا بــتـوع
أستك منه فيـه ولسنا فى العير وال فى
الـــنــفــيـــر لــكن حـــلــوين مـن يــومــنـــا والــله

وقلوبنا كويسة.
مـــا تــــخــــفـــيـش مـــنــــهـــا.. افــــتــــحـــيــــهـــا دى

شكاليطه. 
فتحى عبد الغنى

التمام.
ــلك لـيـر" ـة مـثل "ا هـاتــوا نـصـوص قــد
هاتوا ورق سوليفان نص قد وحلو.
احلـقـيـقـة أنهـم جربـوا كل شيء لـيـعـيدوا
لـلمسـرح جمهـوره إال مؤلف األستك منه
فـيه مع إنه من اجلـائـز جـدًا يكـون عـنده

احلل.
ومـع ذلك يـــجب أال نـــنـــكـــر أو نـــســـتـــهــ
بـهذه احملـاوالت اجلادة واخمللـصة والتى

حتسب للدكتور أشرف زكى.
ــشـكــلـة قــائـمــة وهـذا مـا لـكـن مـا زالت ا
ــســرحــنــا وأتــمــنـى لــهـا جــعــلــنى أفــرح 
ــؤلف الــنــجــاح فى إعــادة الــتــوازن بــ ا
واخملــــرج والــــقــــيـــام بــــعــــمــــلــــيــــة الــــصــــلح

الضرورية.
ال أخــفى قـــلــقى وخـــوفى عــلى الـــعــزيــزة
"مـسرحنا" فمـجرد وجودها يعـتبر وثيقة
حـيــة تـعــيـد إلى الــذاكـرة مــا كـان يــسـمى
ـــســـرحى ـــؤلـف ا ـــســــرحى وا بــــالـــنص ا
ـــســرحى ـــســرحى والـــنــاقــد ا واخملــرج ا
ـــســــرحى واجلــــمــــهـــور والــــديــــكـــورسـت ا
ـسـرحى وخـلق سوق ـسـرحى والـعقل ا ا
ـشترى ومـا يلزم لذلك من فـيه البائع وا
تـــداول لـــلـــمــــعـــلـــومـــات واآلراء واالتـــفـــاق
ــعـــقـــول وجــود واالخـــتالف فــلـــيس مـن ا

أســــامــــة أنـــور عــــكــــاشــــة واهى جتــــربـــة
والــسـالم نــخـــزى بــهـــا عــ الـــشــيـــطــان
والـعمل? هى شـغالنه أألف أنا وظـهر ما
يسمى تـأليف وإخراج فالن (كثرت قوى
ـكن أصـبحت ظـاهرة) هذه علـى فكرة 
واحدة.. وأقلب الثـانية أقدر أصنع لكم
شــرائـح مــفــعــمــة بــاإلبــهــار وهى مــا كــان
يـطــلق عـلـيه زمـان االسـكـتـشـات وأسـمـوه
اسـتـعـراض مـاشى.. والـناس شـبـعت من
الــتــكـرار والــلـحـن الـذى ال يــتـغــيــر ثـالــثـا
هـاتـوا الـنـجـوم يـا سالم لـو فـيـفى عـبده
تـقبل وقـبـلت (مع احتـرامى الـشـديد لـها
ولــــلــــرقص الــــشـــــرقى) وهــــات يــــا رقص
ثـالث ســــاعـــــات والـــــنــــاس احلـــــمــــد لـــــله
سـرح فى العـتبة انبـسطت وطـلعت من ا
ـــســــمط فـى احلـــســــ وخـــرجت عـــلـى ا
تـتـجـشـأ وركـبت اخلنـزيـرة وال الـعـيون أو
ــرســيــدس اجلــديـدة) الــفــيـاجــرا (اسم ا
وروحـت آخــــر أالجه وهـم فى انــــتــــظــــار
فـيـفى عبـده أخـرى تظـهـر بعـد سـنة بـعد
عـــشـــرة أهم قــــاعـــدين وقت أن حتـــضـــر

سيحضرون.
هــاتـوا احلــجـار هــاتـوا احلــلـو فــيه نـاس
ـوهم مــازالت تـذكــر أيـام الــفن اجلـمــيل 
مـا تـسـبـهـمش والـنـاس اتـسـلـطـنـوا وتـمام

ـمـتــلئ حـتى حـافــة كـيـانه دقـائق نــصه ا
ــســرحى عــلى اخملـرج بــاجلــهل بــالــفن ا
أن يـقرأ ما كتـبه بعناية فـائقة وعليه أن
يــبــذل كل مــا فى وســعه لــتـجــســيــد رؤيـة
هـذا الـغشـيم الـنـكـرة ليـحـولـهـا من رؤية
هـائــمـة فى الـفــضـاء إلى حــقـيـقــة واقـعـة

على األرض.
هــــاتــــوا لى مــــخــــرج مــــصــــرى من نــــسل
ــكــنه أن يــتــواضع ويــضـغط الــفــراعــنـة 
عــلى نــفــسـه ويــعــصــر عــلــيـــهــا لــيــمــونه
ويــقــبل جتـــســيــد رؤيــة هـــذا الــســيــد بال
ــــلــــكـــة ويــــســــتــــمع ــــلك بـال  أمالك وا
ـاءاته الـغــامـضـة لــهـمـســاته اخلـافــته وإ

وخفقات قلبه الوجلة.
يـــــا أخــــوانــــنـــــا ارحــــمـــــوا من فى األرض
يــــرحـــمـــكم مـن فى الـــســـمــــاء أنـــا فـــنـــان
موهبتى شهد بها اجلميع منذ الطفولة
ـسرحـية ـعهـد الـعالى لـلـفنـون ا خـريج ا
درست وتـعبـت وذاكرت وتـفـوقت وعشت
فى الـــــكـــــوالــــيـس وعـــــفــــر وجـــــهـى تــــراب
ــسـارح. كـيف يــطـلب مـنى أن خــشـبـات ا
أعـــمل كـــخـــادم لـــنـص يـــأتى من شـــخص
مـــغـــمــور? يـــا أخـــونــا دا مـش قــيـــمـــتى يــا
شــكـســبـيــر يـا بالش يــا إبـسن وإال يــفـتح
ــــكن أقــــبل الــــله بــــاب عــــلى مــــضـض 

ــسـرحـنــا) مـثل لـيـس هـنـاك مـن فـرح (
فـرحـى بهـا فـأنـا واحـد من بـتـوع أسـتك
ـن ال يـــعـــرف فـــهم نـــوع من مـــنه فـــيه و
الــبـشـر فــيـهم كل صــفـات سـعــيـد صـالح
فـى مـســرحــيــة "هـالــو شــلــبى" يــأتـون ال
تـدرى من أين يــكـتـبــون ال تـعـرف كـيف
وعــلـيــهم مـفــاجـآت يــا حـفــيظ يــدخـلـون
عــلـيك فــتـصــرخ قـائال - كــفـريــد شـوقى
ـكن فـى الـدلوعـة - (مـ دول يـا بت) 
تـالقى فـيـهـم من لم يـدخل مــسـرحـا فى
حـــيــاته وال يــعــرف شـــيــئــا عن اإلخــراج
ـــكن ـــيـــزانـــســـيـه.. إلخ و واإلضـــاءة وا
جــــاء إلى الــــقــــاهــــرة مـــســــطح أى عــــلى
سـقف الـقـطـار أو مـاشى يـا عـيـنى مـثل
ـــوجى أو ـــرحــوم الـــعـــظـــيم مـــحـــمــد ا ا
شــايل مــرتـبــته وجــاى بـهــا من الــصـعــيـد
مــــثـل عـــــبــــد الـــــرحـــــمن األبـــــنـــــودى وكل
حيـثيـاته شويـة ورق شايـلهم فى إيده أل
واألغـــــرب أنـه صـــــاحب الـــــرؤيـــــة األولى
(أول قـطفـة) فى نصه وقـبل أن يتـحول
سرح رآهـا بداخله الـنص حلركة عـلى ا
رأى الـعـ وقـبل أن تـسـطع األسـبـوتات
ـسرح سـطعـت فى البالتـوه اإللهى فى ا
الـذي وضـعه الـله بـداخـله ويـا لـلـغـرابـة
شحون على اآلخر بكل هذا الشخص ا

لوحات العدد
 للفنانة
ية العا
فريدا كالوا

 أين حقى وحق فرقة «أطفال اإلسكندرية»
سرح األطفال منذ عام 2003

ـــصــر ــشـــروع نـــادر  !!!!!!!! وانـــا اقــول لـه فــعـال ا
ولـكـنى قـمـت بـتـنفـيـذه  فـى عام 2003 م  فى قـصر
ـدة ثالثـة اعـوام ثـقـافـة االنـفـوشى  بـاالسـكـنـدريـة و
ـالــيـة وهـو مـشــروع نـفـذته خـارج وحتـمـلـت اعـبـاءه ا
مـصـر لـسـنـوات طـويلـة سـابـقـة فى دولـة قـطر. ومن
ـــشــروع بــكــامــله هــذا يــتــضح جـــلــيــا انــة  نــسب ا
السـماء وأشـخاص مع احـتـرامى الكـامل لـهم لكـنهم
ليسوا اصحاب الـفكرة وعندما حتدثت مع الدكتور
مــحــمــود ابــو دومــة فى عــتــاب النه هــو من اطــلـعــته
ــشـروع ـقــال وبـا عــلى مــشـروعى انــكــر مـعــرفـتــة بــا
كتـبة !!!!!!!!!!! وانـا هنا ارد الـذى سيـتم تنفـيذة بـا
ــــنــــشــــور لــــكى يــــنــــسب احلق ــــقــــال ا فــــقط عــــلى ا
الصحابه وال يضـيع جهد سنوات طوال لى ولفريق
شروع ولى عتاب عـلى الهيئة االطـفال الذى نفـذ ا
ـشروع الـعـامة لـقصـور الـثقـافة الـتى لم تـعط هذا ا
حقة فى الدعـاية واالستمرار وعمل ورش وعروض
ـــســـرح............. وجــــعـــله مــــثل عـــروض نــــوادى ا
مـثاال يـتم تنـفيـذه فى كل قـصور الـثقـافة بـجمـهورية
مـصر الـعـربيـة وخاصـة انه ال يحـتاج تـكالـيف مالـية
كـبـيـرة ......... ويخـلق جـيال مـثـقـفـا واعـيـا بـآلـيات
سـرحيـة لدى الطـفل منذ ـسرح لـتوسيع اخلـبرة ا ا
الـصـغـر ..... وجــديـر بـالـذكـر ان جــريـدة مـسـرحـنـا
نـــوهت عن مـــشـــروعى فى الـــعــدد الـــعــاشـــرالـــيــومى
بـــــتــــاريخ 25 /11 / 2006 بــــعــــنــــوان عــــفـــــاريت الــــفن
البس احليوانات ,وايضا وصورة لفـريق االطفال 
فى العدد السادس االسبوعى 2007/8/20 م بعنوان
ـــــان عــــبـــــد الــــعــــزيـــــز. من مـــــا فــــيــــا من يــــحـــــمى ا

االنفوشى.
ان عبد العزيز  إ
سرح اخصائية تربية مسرحية . ومخرجة 
الطفل

هـالنى مـا قـرأت مـنشـورًا بـجـريدة "مـسـرحـنا" حتت
عــنــوان  63 مــتــدربــا تــقــدمــوا ألول (ورشـة تــمــثــيل)
لالطــفــال فى مــكــتــبــة االســكــنــدريـة ,فى الــعــدد 86
بــتـاريخ 2 /2009/3م ,وتـفـاصــيل مـشـروع ورش عـمل
ــمــثــلــ اطــفــال من سن  6 الى  15ســنــة الــطــفل 
واسـتـغربت جـدا من اغتـصـاب حقى وفـكرتى !!!!!!
ـشـروع بـدون حــتى ذكـر من هـو صــاحب الـفــكـرة وا
بأكمله وأدق تفـاصيله مشروع ورش تمثيل واخراج
وتـالـيف لالطفـال ومن االطـفال وكـنت قد عـرضته
مـنذ ثالث سـنـوات بتـفـاصيـله عـلى الـدكتـور الـزميل
مــحــمــود ابـــو دومــة والــدكــتــورة  الـــزمــيــلــة عــواطف
ابـراهـيم وقد القـى اعجـابـهـمـا وتـرحيـبـهـمـا به ونـية
جادة فـى البـدء بتـنفـيذه عـلى ان نتـقابل مـرة اخرى
لـــوضع خـــطـــة الـــعـــمل وكـــنت فـى ذلك احلـــ اقــوم
ـشـروع بــقـصـر ثـقــافـة االنـفـوشى بـالـفــعل بـتـنـفــيـذ ا
ـــشـــروع عن عــرض نـــاجح القى اعـــجــاب وأســـفــر ا
اجلـمــيع بــاالسـكــنــدريـة وهــو عـرض شــجــرة الـغــابـة
بــتـاريخ 5  /8 / 2006 م وبــعــد االنــتـهــاء من الــعـرض
ومــحـــاوالت عــديــدة مع مــوظــفـى الــثــقــافــة عــلى ان
ـــشـــروع دون جــدوى !!!!!!! تـــتـــبــنـى الــهـــيـــئـــة هــذا ا
ذهــبت الى مـــكــتــبــة االســكــنــدريـــة ومــعى مــســاعــدة
ــال احـمـد وبـطـلـة الـفـرقـة روديـنـا احـمـد اخملـرج ر
وحتـدثت مع د/ محـمود ابـو دومة ود/ عواطف فى
شروع وزودتهم بـ سى . التفاصيل الـدقيقة  لبدء ا
ـشروع الـدقـيـقـة لـورش الـعمل دى به كل تـفـاصـيل ا
والتى كان  يتدرب فيها االطفال والتى اسفرت عن
عـرض شــجـرة الـغـابـة وكـان االطـفـال هم من نـفـذوا
ديـــكــــور هــــذا الــــعـــرض مـع اولـــيــــاء االمــــور بـــبــــعض
الـتـوجـيــهـات مـنى وايـضــا كـيـفـيـة عــمل الـدعـايـة من
رســومــات االطـفــال وكــيــفــيــة عــمل االكــسـســوار من
سرح لـعب االطفـال واالستفـادة منـها علـى خشبـة ا
والــتــدريب عـلى االداء احلــركى والــتـدريـب عـلى فن
ــــســــرح والـــوان االلــــقـــاء والــــتــــدريب عــــلى اضــــاءة ا

بـه كل تفـاصـيل مـشروع ورشـة الـعمـل والفـكـرة التى
كـنـت انـا اول من نــفــذهـا بــاالسـكــنـدريــة بــفـريق من
ـقـال يقـول مـدير االطـفال ( 50 طـفالً وطفـلـة)فى ا
ـكـتـبة ـشـروع الفـنـان احـمـد شـوقى الـذى يعـمل بـا ا
شـروع ليس جديـدا على مسـتوى العـالم ولكنه ان ا
نـادر فى مــصـر !!!!!! وان الـفــكـرة ولـدت بــنـاء عـلى
ــايـسـتـرو شـريف مـحـيى الـدين مـديـر مـركـز رغـبـة ا
كـتبـة االسـكنـدرية ويـشـرف علـيه الدكـتور الـفنـون 
ــركــز الــفــنـون مــحـمــود ابــو دومــة مــديــر الـبــرامج 

وسـيقى وايـضا ـكيـاج وا االضاءة اخملـتلـفة وايـضا ا
الــــــتـــــدريـب عــــــلـى اداء الــــــبـــــا نــــــتــــــومــــــا  ومـالبس
الـــشـــخــصـــيـــة والـــعــرائـس واالقــنـــعـــة وايـــضــا بـــعض
ـواد الـدراسـيـة احملـاوالت فى الـتــألـيف ومـسـرحــة ا
ـــهـم وعــدنـى د/ مـــحـــمــود ود/ عـــواطـف بـــدراســة ا
ـــشــــروع وانـــتـــظــــرت طـــويال ولـم يـــتـــصـل بى احـــد ا
وعـــنـــدمـــا حـــاولت االتـــصـــال كـــانـــا يـــقـــوالن انـــهـــمـــا
مـــشـــغـــوالن وســـوف يـــتـــصـالن بى ال حـــقـــا ......ثم
نشور فى "مسرحنا" والذى فوجئت بهذا التـقرير ا
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سرح هـو عرض إذا حـددنا كـيف يكـون العرض > لـيس مهـما الـتأكـيد عـلى أن ا
ـيزه عـن األشكـال األخـرى من الـعروض (لـغـوية ـسرح ومـا  الـذى يـقـدم فى ا

أدبية سينمائية.. إلخ).

سرحي جريدة كل ا
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" للفرقة األقليمية ببورسعيد وإخراج حس عز الدين. مثلة حنان خضر تشارك حاليا فى بروفات مسرحية "ترنيمة الـ  7سن > ا
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سرحي جريدة كل ا

16 من مارس2009 العدد88
سـرحى ليس سوى عـمليـة عرض: شىء غائب (شـخصية) > االتـفاق ا
ـمـثل) أو شىء حـاضـر يـقدم تـعـلن حـضـورهـا فى شىء آخـر حـاضـر (ا

شيئا غائبا.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

> نادى مسرح التذوق باإلسكندرية يستعد حاليا لتقد مسرحية "فجأة حصلت مفاجأة" للمؤلف محمد فاروق وإخراج أحمد راسم.

لك لير" أمام  4 آالف متفرج فى اإلسكندرية.. "ا
هرجان األول للضحك قريبًا وا

عن بنى سويف
زيد من الوعى افتتاح قصـر للثقافة مـعناه ا
ـــزيـــد من فـــرص اكـــتـــشــاف واالســـتـــنـــارة وا
ــــواهـب اجلـــديــــدة الــــواعـــدة واحــــتــــضـــان ا
هم واحليـوى الذى تقوم به ومواصلـة الدور ا

هيئة قصور الثقافة فى أقاليم مصر كافة.
وإذا تـعــلق األمـر بــبـنى ســويف حتــديـداً فـإن
ـعــنى يـتــسع لـيــؤكـد حــرص وزارة الـثــقـافـة ا
ووزيرهـا الفنـان فاروق حـسنى على االهـتمام
بـهذا اجلـزء الـعزيـز من الـوطن وتوفـيـر بيـئة
ـارســون فـيـهــا أنـشــطـتـهم صــاحلـة لـنــاسه 
الــثـقـافــيـة والـفــنـيـة الــتى تـسـمــو بـأرواحـهم
وجتعـلـهم أكـثـر وعيـاً واسـتـنـارة وأكثـر مـحـبة

للحياة.
لــقـد حــرم مـواطــنــو بـنى ســويف عــلى مـدى
ثالث سـنـوات من ارتـيـاد قـصـر الـثـقـافـة بـعـد
احلــــادث الــــشـــهــــيــــر وإن لم يــــحـــرمــــوا من
األنشـطـة الـتى كـان الفـرع الـثـقافـى يقـيـمـها
فى مـواقع بـديلـة وكـان إصـرار الفـنـان فاروق
حـسـنى وزيـر الـثـقـافـة عـلى تـطـويـر وجتـديد
القصر وتزويده بـكل اإلمكانات التى تتيح له
أن يـلعـب دوره فى الـتنـمـيـة الـثـقـافـيـة بـشكل
جــاد وجــيـــد ومــحــتـــرم هــو مــا دفـــعــنــا إلى
مـواصـلـة الـعـمل لـيـل نـهـار حـتى نـنـتـهى من
شروع الـذى كان الوزير الفـنان حريصاً هذا ا
أيـضـا عـلى مـتابـعـة تـفاصـيـله ومـا  إجنازه

فيه حلظة بلحظة.
وقـريــبـاً جـداً ســوف نـحـتــفل بـافـتــتـاح قـصـر
ثــقــافــة بـنـى سـويـف و نـؤكــد أنــنــا ســنـواصل
الـعـمل لـيل نـهار لـتـقد اخلـدمـة الـثقـافـية
ـــدن والــقــرى ألبــنـــاء مــصــر جـــمــيـــعــاً فى ا
والــنــجـوع.. حــتى تــلك الــتى لـم حتظ بــعـد
بــقـصــر أو بـيت لــلـثــقـافــة.. فـلن يــكـون ذلك
حجة لـتركها بال خدمـة ثقافيـة.. فكما أقول
دائــمـــاً «حــاســبـــونــا عـــلى األنــشـــطــة ولــيس

واقع». ا
حتية لبـنى سويف وألرواح شهـدائنا.. شهداء
احلق واخلــيـر واجلــمـال.. تــلك األرواح الـتى
أتـصـورها سـوف حتـلق حـولنـا فى ذلك الـيوم
ا  إجنازه.. وسـعيدة بأننا نواصل سعيدة 

الرسالة.

16 من مارس2009

صرى يعيش أيامًا مزدهرة سرح ا رئيس البيت الفنى: ا

ـثل مـغـربى شـارك مـؤخرًا زهـيـر شـروف راقص و
فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى..

كــانت بـدايــته مع الــرقص الــتـعــبــيـرى مــسـتــفــيـدا من
غربى لأليروبكس.. نتخب ا كونه عضوًا با

ــسـرح مــنــذ سـنــوات طــفـولــته األولى عـشـق زهـيــر ا
وشــارك فى عــروضه ولم يــصل بــعـد عــامه الــعــاشـر
فـقـد شـارك فـى هـذه الـسـنـوات الـبـاكـرة فى عـروض
"مـديـنـة األحالم" ثم "سـنـاء والـدجـاجـة" وفى األخـير

شارك كممثل وراقص أيضًا.
أفـادته كــثـيـرًا جتـربـته الـتـمـثــيـلـيـة فى عـرض بـعـنـوان
"الــقـطـار جه" وهـو عـرض مـخـتـلف حـيث شـارك فى
بـطـولـته مـجمـوعـة من أفـراد "الـصم والبـكم" وأثـبـتوا
بـعـد أن بـذلـوا جـهـدًا كـبـيرًا –قـدراتـهم الـفـائقـة عـلى

التوصيل اجليد.. 
ومـنهم تـعـلم زهـيـر دروسًـا كـثيـرة مـنـهـا اسـتـخدام كل
ـكـنه التـعـبيـر والـتوصـيل فى اجلـسد اإلنـسانى. ما 

وبذل اجلهد والدأب.

واهب أحمد لبيب.. متعدد ا
أحـمــد لـبـيب  26 عـامــا خـريج كــلـيــة تـربــيـة
فـنـيـة ويـعـمل مدرسًـا فـيـهـا ومـنتـدبًـا كـمـعـيد

فى التربية النوعية.
ــســرح فى كــلــيـة اآلداب قــسم  كــذلك درس ا
ـــســـرح بــجـــامـــعــة حـــلـــوان كــمـــا أعــد عـــلــوم ا
ـــســـرح الـــذى دبــــلـــومـــة دراســـات عــــلـــيـــا فـى ا
ــسـرح هــو هــوايـته يــعـشــقه مــنـذ الــصــغـر فــا
األولى وقـد شـارك فى العـديـد من الـعروض
الـتـى اكـتــشف وقــدم خاللــهـا مــوهــبـته مــنــهـا:
ـطار" لعلى سالم و "كأسك "الكالب وصلت ا
ـــــاغـــــوط و "بـــــانـــــورامـــــا يـــــا وطـن" حملـــــمـــــد ا
الريـحانى" عـن قصـة حيـاة جنـيب الريـحانى

وهذه الـعروض قـدمهـا ضمـن مسـرح الهواة..
ومـنه انتقـل إلى التلـيفزيـون حيث شارك فى
عــدة مـــســلــسـالت مــنـــهــا "زيــزيـــنــيـــا" "عــصــر
األئــمـة" و "مـ فـيــهم الـفـهـلــوى" كـمـا شـارك
ــدنـدش" بـطــولـة تـوفــيق عـبـد فى "حـكــايـات ا
احلـميـد والـسـهـرة الـتـليـفـزيـونـيـة "جـواز على

ورق سوليفان".

زهير شروف .. محترف الرقص التعبيرى

عتز بالله.. الرجل ا
الذى يأكل الزجاج

أحـــــمــــــد شـــــارك أيـــــضًـــــا فـى عـــــدد من عـــــروض
األطـــفــــال وفـــجـــرّ خـاللـــهــــا عـــددًا من مــــواهـــبه
فـــفـــضالً عن مـــوهـــبـــة الــتـــمـــثـــيل شـــارك أحـــمــد
كـمــصـمـم ديـكــور وكـمــخــرج ومن هـذه الــعـروض
"سمـسـمة والـرحلـة العـجيـبـة" تألـيف حمـدى أبو
الــــعال وإخــــراجه "أمــــيــــرة احلــــواديـت" وشـــارك
ـــــثـالً ومــــخـــــرجًــــا أحــــمـــــد فى هـــــذا الـــــعــــرض 
ومـصـمـمًـا لـلديـكـور والـعـرض من تـألـيف فاروق

األتربى.
إلى جــانـب هــذا فــقــد شــارك أحــمــد فى فــيــلم
روائى قصـيـر من تألـيف وإخـراج الزمـخـشرى
ويـأمل أن يـشق طـريـقه بـشـكل جـيـد فى مـجال
سرح.. الـسينـما وأن ينـجح فيه كمـا جنح فى ا
ومـــا زال أحـــمـــد يـــواصل عــــمل "بـــورتـــريـــهـــات"
ــســلـــسالت مــســـتــغال مــوهـــبــته فى لـألفالم وا

الرسم.
عـتز بـاللـه محـمد طـالب بكـليـة اإلعالم جامـعة ا
ـــدرسى يــحـــلم بــأن ــســرح ا الــقـــاهــرة بــدأ مـن ا
يـــحــقق شـــهــرة عـــادل إمــام وتـــقــبل عـــلــيـه الــنــاس
ـشـاغـبــ ومـدرسـتــهم.. غـيـر أنه إقـبــالـهم عـلـى ا
ـسـرح الـذى سـرعـان مــا اكـتـشف احلــقـيـقــة أن ا
ــشـــاغـــبــ وال يُـــشـــارك فــيـه ال يــشـــبه مـــســـرح ا
يـشـاهـده الـنـاس وبـعـد أن أصـابه اإلحـبـاط فـترة
عـــاد لـــيــصـــمم من جـــديـــد عـــلى أن يــكـــون جنـــمًــا
كعادل إمام ويـرضى بأن يكون مثل أحمد زكى..
زى بـــعــــضه.. ولم ال وقــــد وهـــبه الــــله إمــــكـــانـــات
وقـــدرات خــــاصــــة لم يــــهــــبــــهــــا ألى من الــــنــــجـــوم
ــعــتــز بـالــله يــأكل الــزجــاج ويــجـر ــشــاهـيــر فــا ا
الــسـيــارات ويـبــتـلـع الـفــحم مـتــوهـجًــا كـمــا يـرفع
خـمــسـة أطــنــان بـحــالـهــا وبـســبب هـذه الــقـدرات
اخلاصـة تسلـطت أضواء الكـاميرا عـليه وشارك
فى الــعـديـد من الــبـرامج الـدرامــيـة الـرمــضـانـيـة
والـبـرامج اجلـمــاهـيـريـة غـيـر أن حـنـيـنه لـلـمـسـرح
ــســـرح الــعــمـــالى الــذى قــدم دفــعه لاللـــتــحــاق بـــا
الك خالله الــعـديــد من الـعــروض مــثل: "هـبط ا
فى بـابل" و"زيــارة الـسـيـدة الـعــجـوز" لـدوريـنـمـات
و"حــصـــاد الــشك" عـن مــهـــرج بــريـــســبـــان جلــورج
شحادة هـذه العـروض من إخراج عادل درويش
كــمــا شـارك مع اخملــرج كــرم أحــمـد فى الــشــبـاب
والـريــاضــة فى "عــلى الـزيــبق" لــيــسـرى اجلــنـدى
"رحـلـة احلب والسـالم" إلبراهـيم احلـسـيـنى كـما
عــــمـل أيــــضًــــا فى مــــســــرح الــــطـــــفل بــــالــــثــــقــــافــــة
اجلــمــاهــيــريــة فــشــارك فى عــرض "ســلــمى نت"

تأليف ناجى عبد الله وإخراج محمد شوقى.
وفى مـركـز عـرابى قـدم مـســرحـيـة "أوديب مـلـكًـا"
لــسـوفـوكــلـيس مـن إخـراج مـحــمـد جــمـال الـدين
ــعــتــز بــالــله إلى جــانب بــنــيــانـه الــقـوى ويــتــمــيــز ا
وقــدراته اخلــاصــة بــخـفــة ظل وتــلــقــائــيــة أقـنــعت

وهبته. اخملرج به و
ـعـتز مـارس اإلخـراج أيـضًـا وقـدم بعـض جتاربه ا
اإلخــراجـيــة فى مــسـرح الــتـربــيـة والــتـعــلـيم فــقـد
أخـرج "أرض احلب" لــفـتــحى اجلــنـدى "بــنـزهــيـر
ورســــالـــة من جـــزيــــرة الـــزهـــور" تـــألــــيف شـــيـــمـــاء
حمدى و "أنا أقرأ" للشاعر سمير عبد الباقى.
وقـد حصل عـلى جـوائز اإلخـراج األولى عن هذه
عتز بـالله أن يتـرك بصمة فى العـروض يتمـنى ا
كل عمل يقـدمه وهو ال يحب أن يضع نفسه فى
قالب واحد يحب الـتنوع فى األدوار ويـقبل عليه
ًـــا بــأن يــحـــقق شــهــرة واثــقًــا مـن إمــكــانـــاته وحــا
عــادل إمــام ويـــرضى بــشــهــرة أحــمــد زكى.. "زى

بعضه"
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ؤلف فى مسـرحيتى "النـشور" و "اللهب" نـفس اخملرج وا
فــحـــصــلت عـن دورهــا فـى األخــيـــرة عــلـى جــائـــزة أحــسن
ـهـرجـان الـدولى لـلـمـسـرح اجلـامـعى بـتـونس ثم ـثـلـة با
ـــســـرحـــيـــة اخلـــاصـــة شـــاركت بـــعـــد ذلك فـى الـــعـــروض ا
ـسـرح اجلـهـوى لــسـيـدى بـلـعـبـاس بـاجلـزائـر مع اخملـرج بـا
اجلـزائــرى عـز الــدين عـبــار فى مـسـرحــيـاته "عــلى خـطى
األجــداد" "فى انــتــظـار جــودو" "فــالــصـو" الــعــرض الـذى
شـارك ضمن فاعليات مـهرجان القاهـرة الدولى للمسرح
ـرحلة القادمة ومن صر وتـطمح دليلة فى ا الـتجريبى 
ـصــرى أن تـقـدم ـســرح ا خالل عــشـقــهـا وحــبـهــا لـلــفن وا
عـروضـا مسـرحـية مع فـنـان مـصـري حـيث تـرى دليـلة
أن هذه اخلطوة ستكون انطالقة قوية لها وبداية لطريق
الـنـجومـيـة الذى حتـلم به مـنذ الـصـغر وتـتمـنى أن حتـققه

فى يوم من األيام.

دلـيـلـة نـوار "مـهـنـدسـة دولـة" فى الـبـيـئـة وطـالـبـة بـالـفـرقـة
الـثـالـثـة فـنـون درامـيـة بـدولـة اجلزائـر الـعـربـيـة الـشـقـيـقة
ــديــنــة ســيــدى ــســرح اجلــمــهــورى  ــثــلــة مــحــتــرفــة بــا و
بـلعبـاس باجلـزائر عـرفت فن التـمثيـل من خالل الدراما
ـســرحـيـات الـشـهــيـرة لـكـبـار جنـوم ـصـريـة وا والـسـيـنـمــا ا
ـــســـرحـــيـــات فـــؤاد ـــصـــرى.. تـــأثـــرت كـــثـــيـــرًا  ـــســـرح ا ا
ـســرح عـادل إمـام ــهـنــدس وشـويـكــار واجنـذبت كـثــيـرًا  ا
والفنان محمد صبـحى وحينما بدأت تبحث عن ضالتها
ـــرحــــلـــة اإلعــــداديـــة ـــدرسـى فى ا ـــســــرح ا وجـــدتــــهـــا بــــا
ــسـرحــيــة ومــسـرح فـشــاركت فـى الـعــديــد من الــعــروض ا
الطفل وعـندما الـتحـقت باجلامـعة وكبـر معـها حلـمها فى
ـثـلة مـحـترفـة شـاركت مع بعـض الفـرق احلرة أن تـكون 
ــسـرحــيــة مـنــهـا بـاجلــزائــر فى مـجــمــوعـة مـن الـعــروض ا
"الـقـنــديل" "الـلــعـنـة" تــألـيف وإخــراج مـحـمــد جـهــيه وهـمـا
عــرضـان تــابــعــان لــفـرقــة عــبــد الــقـادر أبــو عــجــاج احلـرة
وحـصلت "دلـيلـة" عن هذين الـعرضـ على جـائزة أحسن
ـسـرح الـهـواة ثم شـاركت مع ـهـرجـان الـوطــنى  Gƒ°üdG ΩRÉM±ـثـلـة بـا

يـــر فـى الـــبـــرنـــامج الــــشـــهـــيـــر "ســـتـــار شـــارك زهـــ
ـــيى" وحـــصـل عـــلى مـــركـــز مـــتـــقـــدم. كـــمـــا أكـــاد
يـلم سـيـنـمـائى قـصـيـر والـكـثـيـر من شـارك فى فــ
يــة الــتـى يــعــشق الــعـــروض واألفالم االســتــعـــراضــ

العمل فيها.
ـتعـة لـلـتعـبـير يـرى أن الـرقص وسيـلـة مـباشـرة و
يــــة ولـه الــــقــــدرة عــــلى عن االنــــفـــــعــــاالت الــــدرامــــ
ـا بشكل يـفوق قدرة عـانى والدالالت ر تـوصيل ا
الــلـــغــة ذاتـــهــا. لـــهــذا فــهـــو يــتـــدرب بــشـــكل يــومى
يــــرة لــــيــــحــــافظ عـــــلى لــــيــــاقــــته والــــســــاعــــات كــــثــــ

ورشاقته..
شاركة فى زهير يتمـنى احلضور إلى مصر كثيرًا وا
مــهـرجــانـاتــهـا الـنــاجـحــة خـاصــة مـهــرجـان الــقـاهـرة

الدولى للمسرح التجريبى.
≈chódG ≈Ø£°üe

صرى سرح ا "دليلة نوار" جزائرية تعشق ا

لك لير  يحيى الفخرانى  وأشرف عبدالغفور فى ا
اإلعالن عـن أعــمــال الـبــيـت الــفـنـى لــلــمـســرح عــلى
ـــصـــريـــة الــقـــادمـــة إلى الـــقــاهـــرة من الـــطـــائــرات ا

مختلف دول العالم.
ومـن جـــانـب آخـــر أكــــد د. أشـــرف زكـى أنه يـــدرس
ـسـرحـيـة حــالـيـا إمـكـانــيـة إعـادة تـقـد الــعـروض ا
خـتلف محـافظات الـناجحـة بفرق مـسرح الدولـة 
مـصـر وخـاصـة بـعـد جنـاح جتـربـة تقـد "لـيـر" فى
ـنـيـا قـبـلـهـا ويـتم حـالـيا مـكـتـبـة اإلسـكنـدريـة وفى ا
ــؤسـســات الـعــامـة ـخــتــلف الـهــيـئــات وا االتـصــال 
بـاألقـالـيم إلعـداد خـطـة لـتـحـريك الـعـروض بـاجتاه

احملافظات.
وفى سـياق متـصل أعلن د. أشـرف زكى أنه بصدد
إقــامـة أول مــهــرجـان لــلــضـحـك يـهــدف إلى تــقـد
ولـييـر" ومـجمـوعة من عـروض مسـرحيـة قـصيـرة "
ـيـة فى بادرة هى أشـهر الـنصـوص الـكومـيـدية الـعا
األولى مـن نـــوعـــهــــا ويـــشــــارك فى هــــذه األعـــمـــال
مـثـل الـشـباب إضـافة مـجمـوعة مـن اخملرجـ وا

إلى كبار فنانى مسرح الدولة.
وقال د. زكى إن مـسـرح الدولـة مـسـتمـر فى تـقد
رســــالــــتـه وأكــــد أن إغالق مــــســــرحى الــــطــــلــــيــــعــــة
والــقــومى بـــســبب أعــمــال الــتــطـــويــر لم يــؤثــر عــلى
تنفيذ خطة عمل هـذه الفرق حيث يستعد الطليعة
لـتـقـد مـسـرحـيتى حـمـام رومـانى لـلـمـخـرج هـشام
جـــمــعــة والـــقــومى يــقـــوم بــاإلعــداد لـــتــقــد "ثــورة
الزجن" إخـراج عـصام الـسيـد ومـجمـوعـة أخرى من
ـسـرحى الـعــروض وقـال د. زكى إن دور الـعــرض ا
ــســرح الـــدولــة يــتم صـــيــانــتـــهــا وحتــديث الــتــابــعـــة 
تــقـنــيـاتــهــا بـشــكل دورى إضـافــة إلى الــسـعى نــحـو
تأجير مسارح جـديدة وإعادة افتتاح مسارح أخرى
كـانت مـغـلـقـة لـتنـظم إلى مـجـمـوعـة مـسـارح الـدولة

العاملة بالفعل.

الــصـحــفى الـذى عــقــد إلعالن خـطــة فـرق مــسـرح
الــدولــة. إضـافــة إلى مــســرحــيــة "حــضـرة صــاحب
الــبـطـاقــة" لـلـكــاتب مـحــمـد عـبــد احلـافظ نـاصف
وإخــراج د. ســـيـــد خــاطـــر وفى مـــســرح الـــشـــبــاب
سرح الـسالم افتتاح تـشهد قاعـة يوسف إدريس 
مـــســرحـــيــة "الـــلى نــزل الـــشــاعـــر" تــألـــيف وإخــراج
إسـالم إمـام نـهـايـة مــارس اجلـارى أيـضـا وعـروض

أخرى فى الطليعة والغد والطفل.
وأضــاف د. أشـرف زكـى أنه يــحــرص حــالـيــا عــلى
ـسـرحـيـة تـطـويـر أسـالـيب الـدعـايـة عن الـعـروض ا
التى ينـتجهـا البيت الفـنى للمـسرح وألول مرة يتم
عرض إعالنات العروض على الـفضائيات العربية
األكثر مشاهدة حالـيًا وهو ما يعد مكسبًا لعروض
مـسـرح الــدولـة بـجـانـب اسـتـحـداث وســائل دعـايـة
ـيـادين الشـهـيرة وفى الـسـياق جـديدة بـالـشوارع وا
نـفـسه  االتـفــاق مع شـركـة مـصـر لــلـطـيـران عـلى

ــســرحى أربــعــة آالف مــتــفــرج شــاهــدوا الــعــرض ا
ـلك لــيـر" لـلــنـجم يـحــيى الـفــخـرانى عـلـى خـشـبـة "ا
ـكتبة اإلسكـندرية يومى اخلميس ـسرح الكبير  ا

. اضي واجلمعة ا
سـرحـية عـرضت بـناء عـلى اتـفاق بـ د. أشرف ا
زكى رئـــيس الـــبـــيت الـــفــنـى لــلـــمـــســـرح ود. شــريف
ـــكــــتـــبـــة مــــحـــيـى الـــدين مــــديـــر مــــركـــز الــــفـــنــــون 
اإلسكندريـة وأشار زكى إلى أن هذا االتفاق يآتى
تــمـــهــيــدا لــتـــوقــيع بــرتـــوكــول تــعــاون مـــشــتــرك بــ
ـسـرحــيـة الـتى الــطـرفـ يــتـيح تــقـد الـعــروض ا
تــنـــتــجـــهــا فــرق مـــســرح الـــدولــة بـــقــاعــتـى الــعــرض
ـكـتب اإلسـكــنـدريـة وسـوف الــكـبـيـرة والــصـغـيــرة 
تــتـــنـــوع هــذه الـــعــروض مـــا بـــ عــروض مـــســرحى
الـعرائس واألطـفال إضـافة إلى الـعروض الـكبـيرة
لـفرق الـقـومى واحلديث والـطـليـعـة والشـبـاب وقال
د. أشــرف زكـى لـ "مــســـرحــنـــا" إن مـــســرح الـــدولــة
يـشهد حـالة نـشاط غـير معـتادة فـكل دور العرض
التـابعة للبيت الـفنى للمسرح تعـمل بكامل طاقاتها
ومــضـــاءة طــوال الــعـــام بــعـــد الــقـــضــاء عــلـى نــظــام
ــسـرحى وفى الــوقت الـذى كـانت تــشـهـد ـوسم ا ا
فــيـه هــذه الــفــتـــرة حــالــة كــســـاد مــســرحى وإغالق
سارح قبل ثالث سنوات مضت أو افتتاح عظم ا
ــدة ٣ أيـــام فى األســـبــوع فـــقط تـــعــمل الــعـــروض 
ـــســـارح اآلن بــشـــكل يـــومى وصـــوالً إلى افـــتـــتــاح ا
عروض جـديدة خالل أشـهر مـارس وإبريل ومـايو.
حــيـث يــشـهــد مــســرح مــيــامـى نــهــايــة هــذا الــشــهـر
افتـتـاح مـسرحـيـة السـلـطان احلـائـر لـلكـاتب تـوفيق
احلــكــيم وإخــراج عـاصـم جنـاتى وبــطــولـة مــحــمـد
ـــســرح ريــاض وحـــنـــان مـــطـــاوع وهى مـن إنـــتـــاج ا
احلــديث والــذى يــعـرض حــالــيـا مـن إنـتــاجه أيــضـا
مـســرحـيــته "سى عـلى" لــلـمــخـرج مــراد مـنـيــر عـلى
خشبة مسـرح السالم فضال عن استعداد الفرقة
لــبـــدء بــروفــات عــدد آخــر مـن الــعــروض اجلــديــدة
ــؤتــمــر الــتـى ســبق اإلعالن عــنــهـــا مــؤخــرا خالل ا

 د. أشرف زكى
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ــــاضى ورشـــة بـــاســــتـــديــــو عـــمــــاد الـــديـن بـــدأت األســــبـــوع ا
الـســيـنـوغــرافـيـا الــتى يـنــظـمـهــا االسـتـديــو ويـديـرهــا مـصـمم
الـديكـور اللـبنـانى حسـ بـيضـون والورشـة جزء من بـرنامج

درب. مكون من ثالث ورش فى نفس اجملال لنفس ا
تــقـول نـيـفـ اإلبــيـارى مـسـؤولـة الـورش بــاالسـتـديـو إن اثـنى
عــشــر مــشــتــركًــا بــالــورشــة  اخــتــيــارهم مـن بــ عــشـرات
ــتــقـدمــ تــوافـرت فــيــهم شـروط احلـس الـفــنى واخلــبـرة ا
الـبسـيـطة عـلى أن يتم تـصعـيـد أفضل الـعنـاصر السـتكـمال
ــشــاركــة فى دورة الــعــام الــقــادم من مــهــرجــان الــبــرنــامج وا

"البقية تأتي".
من جــانـبـه قـال بــيـضــون إن طـلــبـة الــورشــة سـيــتـعــرفـون فى
ــرحـلـة األولى عـلى أســاسـيـات الـسـيـنــوغـرافـيـا ويـدرسـون ا

الـفـراغ والـتـكـوين مـشـيـرًا إلى أن هـنـاك نـقـطـة ضعـف لدى
جـال الديـكور تـتمـثل فى صـياغـة األفكار معـظم الـعاملـ 

ونقلها إلى اخلشبة.
ـرحـلـة الـثـانـيــة من الـورشـة سـيـشـارك فـيـهـا الـفـنـان وتـابع: ا
تخصـص فى صياغة الـتكوين وحتـويله لرسوم نزار نصـار ا
عــلى الــورق بــاســتــخــدام الــكــومــبــيــوتــر كــمــا ســيــتم تــدريب

كان. شارك على قراءة النص من خالل ا ا
ـشـاركـون قـد اكـتـسـبـوا اخلـبرة ـرحـلـة الـثـالـثـة يكـون ا وفى ا
الالزمـة لالنتقـال إلى العـمل على نصـوص مهـرجان "البـقية

تأتى" والذى يقام فى ديسمبر القادم.

º«MôdG óÑY ≈e نيف اإلبيارى

رحلة األولى من ورشة 12متدربا بدأوا ا

السينوغرافيا باستديو عماد الدين
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كـن بل سـرحى: التـظـاهر والـدخول فى الـلعـبـة غيـر  ـؤسس للـحـلم ا > الـغـموض ا
تـفرج الدافـع نحـو االستـمتاع إنـه خداع الـبصـر بقبـول اخلداع عـلى شرط أن بـفضـل ا

يكون ذلك اخلداع هو الضحية.
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شادى أبو شادى سليمان بن عيسى

عرفة فى مسرح التليفزيون اجلزائرى دينة وديوان ا باب ا
ــــوســـيـــقى مـــحـــمـــد ـــعـــرفـــة" وأحلـــان ا ا
بــولـيــفـة وتــغـنى أشــعـارهــا فـنــانـة الــنـوبـة
األنـدلــسـيـة بــهـجـة رحــال كـمـا أشـار إلى
إمـكــانـيــة اقـتــبـاسه لــنص لـكــاتب يـاسـ

ـقـبل. تـعـرض لـعــرضه فى أول نـوفـمـبـر ا
لـسـلـيـمـان بن عـيـسى حـالـيـا فى جـنـيف
مـــســـرحــيـــة "قـــصـــاصــات احلب" أشـــرف
عـلى كـتـابـة نصـهـا وأخـرجـها الـسـويـسرى
مـيجيل فيـردنداز وتتنـاول قضية الزواج

اخملتلط ب فلسطينى وفرنسية

انطالق بروفات مسرحية «جدر
سرح رأس اخليمة الوطنى مرق» 

العراقى «على محمد سعيد»
يفوز بجائزة 

الشارقة لإلبداع العربى
فـــاز األديب الــعــراقـى عــلى مــحـــمــد ســعــيـــد بــجــائــزة
الـشارقـة لـإلبـداع العـربـى لـعام 2009 عن مـسـرحـيـته

الطريق إلى بغداد.
ــسـرح الــعـراقى وقــال ســعـيــد: هـذا الــفـوز أثــبت أن ا
مــــــعــــــافـى وبــــــخــــــيــــــر
ويــــــزخــــــر بــــــاإلبـــــداع
اإلنــــــــســــــــانـى الــــــــذى
ـــســرح ـــا مـــنح ا طـــا
صفـة الـتمـيز وجـعله
يستـحوذ على مراكز
الــصـــدارة فى أغــلب
هرجانات العربية. ا
وكـــشف ســـعـــيـــد عن
ظـــهـــور جـــيل جـــديــد
مـن الـــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــاب
الــــــعـــــــراقـــــــيــــــ ذوى
حــسـاســيــة مـخــتـلــفـة
فـى الــــــتــــــألــــــيف مــــــا
ســــــاعـــــد عــــــلى بـــــدء
حـــــــراك مــــــــســـــــرحى

فاعل فى بغداد. 
وحـول مـوضـوع مـسـرحـيـته الـفـائـزة بـجـائـزة الـشـارقة
ـــســـرحــــيـــة الـــواقع لإلبـــداع قــــال ســـعـــيـــد: تـــنــــاقش ا

العراقى الشائك اليوم من خالل أخوين اثن .
ـــبــدع الــعــراقى كــان وأكــد عــلى مـــحــمــد ســعــيــد أن ا
حــــاضــــرا فى كل دورات جــــائــــزة الـــشــــارقــــة لإلبـــداع
العربى وهو ما يدل على أهمية الثقافة العراقية فى

شهد الثقافى العربى. ا
كــان مــحــمــد ســعـــيــد فــرقــة مــســرحـــيــة عــراقــيــة فى
الـقـاهـرة عام  2006 أطلـق علـيـهـا اسم فـرقـة مـسرح
االختالف وقد عرضت الفرقة أولى مسرحياتها فى

العام نفسه بعنوان «هذيانات منصور بن اجلنة».
وأوضح سـعيـد أن البـروفات عـلى مسـرحية «الـطريق
إلى بــغــداد» فى طــريــقــهـا لـالكـتــمــال وســوف تــعـرض
قـريـبـا عـلى قاعـة مـسـرح سـاقيـة الـصـاوى من إخراج
عالء الـــفــارس وبــطــولــة  راسـم مــنــصــور وطــارق أبــو

السعود.

ناصر كرمانى

13 عمال مسرحيا ... فى أيام عمان

 نادر عمران

ــسـرحــيـة تـنــطـلق يـوم  27 مـارس فــعـالــيــات أيـام عــمـان ا
) بــرعــايــة بـــدورتــهــا الـ 15 حتـت عــنــوان (دورة فــلــســـطــ
وزارة الــثـــقـــافـــة وأمـــانــة عـــمّـــان الـــكـــبــرى وفـــرقـــة مـــســرح

فوانيس.
الـفــعـالــيـات الــتى تــسـتــمـر  12 يــومـا تــتــضـمن  13 عـمال
مـسـرحـيــا من األردن وفـلـســطـ وسـوريـا ولــبـنـان والـعـراق
ومــصـر وتــونس واجلــزائـر وســويــسـرا وإيــطـالــيــا وبـولــنـدا
وأمسيـات موسيقـية أردنية وسـويسريـة ومصرية وتـونسية

وإيطالية باإلضافة لعروض سينمائية.
ــهـــرجـــان نــادر عـــمــران إن فـــرقــة فـــوانــيس وقـــال مــديـــر ا
سرحية  ستعـرض فيلما وثائقـيا من إنتاجها يحكى عن ا

سرح التونسية أنصار ا
.. حتتفل بـ«ستينيتها»
رور ٦٠ سرح"   حتتفى  جمعـية "أنصار ا
عـامـاَ عـلى تـأسـيـسـهـا حيـث تـأسسـت سـنة
ـــــســــرحـــــيــــ  1949 عـــــلـى يــــد ثـــــلــــة مـن ا
ــؤمــنــ ــهــووســـ بــالــفـن وا الـــتــونــســـيــ ا

سرح. برسالة ا
قـال رئــيس اجلـمــعــيّـة عــبـد الــرزاق بن جـاء
بـالله  هذه الـسنـة تبلغ اجلـمعـية ستـ سنة
ـــتــواصل فى دار الـــثــقــافــة ابن مـن الــعــمل ا
رشــيق بـــتــونس الـــعــاصــمـــة وســتــقـــدم بــهــذه
ـنــاســبــة مــعـرضــا وثــائــقــيـا يــروى مــســيـرة ا
اجلـــمـــعــــيـــة عـــبـــر ســــتـــ ســـنـــة مـن الـــعـــمل

تواصل". ا
مـضـيـفـا: "كـمـا فــكـرت اجلـمـعـيـة فى تـكـر
سرحى ومن ثـلة من الفاعـل فى القـطاع ا
ـسرح واإلعالم بـتـونس اعتـرافـا لهم رمـوز ا
بــــجـــلــــيل اخلــــدمـــات الــــتى قــــدمـــوهــــا لـــيس
لـلجمعيـة فحسب بل لقطـاع مسرح الهواية
فـى تــــونـس بــــشـــــكل عـــــام ويــــخـــــتــــتـم حــــفل
االفـتـتـاح بـتـقـد مـسـرحـيـة جـديـدة بـعـنـوان
ـرحــوم الـهـادى "الـلى يــعـمل بــيـدو" تـألــيف ا
القرجى الذى يعـتبر من مؤسسى اجلمعيّة
ــشـــاركـــة كـل من دلـــنـــدة عـــبـــدو وعـــزيــزة
بـولـبـيار وعـزوز الـشـنـاوى ومـحـمـد سـعـيد
وزهـرة الــشـتـيـوى ومـالك الـورتـانى وسـحـر
ثال بـولـبـيار وعـبـد الـرزاق بن جـاء بـاللـه 

ومخرجا". 
ــهـا ـزمع تــقـد ــسـرحــيّـة اجلــديــدة ا وعن ا
فى الـثــالث عـشــر من الـشـهــر اجلـارى قـال
محاورنـا: الفـكرة الـعامـة للمـسرحـية تـنطلق
من مــثل شـعـبى تـونـسى "الـلى يـعـمل بـيـدو..
ربـى يــزيـــدو" وهــو مـــثل يــطـــلق عـــلى كل من
يـــتــــفـــرد بـــالـــرأى وال يــــســـتـــمع إلـى نـــصـــائح
اآلخــريـن لــيـــجــد نـــفــسـه فى األخــر وحـــيــدا
وسـط اجملــمـــوعـــة غــريـــبـــا حــتـى عن أقــرب

الناس إليه.. لتتشابك األحداث.

الـقضـيـة الـفـلسـطـيـنـية قـبل الـنـكـبـة حتى أيـامـنـا احلـاضرة
ـنصـرمة كـتوبـة مضـيفـا أن السـنة ا صـورة وا بالـوثـيقـة ا
بدأت بنشاط جديـدين سيتكرران لنجاحهما هما (شعر
فى مــســرح) يـســتــضــيف مــجــمــوعــة من الــشــعــراء الــعـرب
والـثانى (عروض الـشوارع) التى سـتكون الـعام احلالى فى
ـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــيـــســـانى والـــوكـــاالت شـــارعـى الـــثـــقـــافـــة 

بالصويفية والساحة الهاشمية وسط عمّان. 
بدع هـرجانات تواصال وتفاعال ب ا وأضاف: تخلق ا
ــشــاهــدين أيــضــا "فــقــد أثــمـرت ــســرحــيــ أنــفــسـهـم وا ا
التـجـربـة جمـهـورا يـنتـظـر احلـدث ويتـفـاعل مـعه وعالقات

عنية باإلبداع الفنى".  ؤسسات ا جيدة مع ا

رجل القبو يحصد جوائز  «مهرجان الشبيبة» السورى
نـصير ور أبـو عاصى وخلـود عيسى
ـــركــز األول-شــبّــان رامــز وحــاز عــلى ا
بـشــيـر وتـقــاسم مـحـمــد إيـتـونى وطـارق
ـــركــز ـــركــز الـــثـــانى وذهـب ا إيـــتــونـى ا
الـثـالث لـغـيـاث قـداح وعـامـر احلمـصى
ومازن ديرانى أما جوائز الفئة الثانية
فـــقــــد مُـــنِــــحت جــــائـــزة أفــــضل عـــرض
ـسرحيـة "ألبوم" إخـراج حسام كيالنى
الـذى حصـل أيـضاً عـلـى جائـزة أفـضل
ثـلـو العـرض على إخـراج كمـا حـصل 
جائـزة التـمثـيل و منح رضـوان شبلى
جــــــــائــــــــزة أفـــــــضـل نـص شـــــــبــــــــابـى عن
مـسرحـية "فى بـيتـنا امـبراطـور" إخراج

غفران على وسمير الشماط . 

و"حريق الروح" تألـيف محمد اجلبورى
ــركـز الـثـانى إخـراج سـابــا وهـبـة عـلى ا
ــســرحــيـة ــركـز الــثــالث  بــيــنــمــا ذهب ا
"القيس فى بالد العجائب" تأليف عبد
الـكـر بـرشـيـد إخـراج غـزوان قـهـوجى
الـذى حـصل أيــضـاً عـلى جـائـزة أفـضل
إخـــــراج-مـــــنـــــاصـــــفــــة كـــــمـــــا حـــــصـــــلت
مـسرحيـة "مس جوليـا" تأليف أوجست
ســتــرانــدبـرج إخــراج فــداء داهــود عــلى
جــــائــــزة أفــــضـل ديــــكــــور ومالبس أمــــا
جـوائز الـتـمـثيل - فـتـيـات فقـد انـتزعت
ــــــركــــــز األول فــــــيـــــحــــــاء أبــــــو حــــــامـــــد ا
وتــقـاســمت رامــا اخلـيــمى وربى طـعــمـة
ركز الثالث لليزا ركز الثانى وذهب ا ا

سرحى "ظل رجل القبو" فاز العرض ا
بـجــائـزة أفـضل عــرض وأفـضل إضـاءة
ـــهـــرجـــان ومـــوســـيـــقـــا فى الـــدورة 22 
احتـاد الــشـبـيــبـة الـســورى الـذى انـتـهت
فــعـالــيـاتـه مـؤخــراً فى دمـشق الــعـرض
مــســـتــوحى من قــصــة "الــعــنــبــر رقم 6"
لـتـشيـخـوف ومـونـودراما "خـطـبـة الذعة
ضـد رجـل جـالس" الــتى أعـدهــا جـوان
ـاركـيـز بـنـفس الـعـنـوان جـان عن نص 
والـــعــرض من تـــولــيف وإخـــراج ســعــيــد
حـنـاوى الذى حـصل أيـضاً عـلى جـائزة
أفـــضل إخـــراج-مـــنـــاصــفـــة وحـــصـــلت
مسـرحيـتـا "الطـاهى" تـأليف عـلى عـبد
الــنــبى الــزيــدى إخــراج خــالــد أبــو بــكـر

بال عنوان ...مجد القصص تلقى 
حجرا فى بركة العرب الساكنة 

ــلـــكى فى ـــركـــز الــثـــقــافـى ا عـــرضت عـــلى خـــشــبـــة مـــســرح ا
العاصـمة األردنـية عـمان مسـرحيـة (بال عنـوان) تألـيف مفلح

الـعــدوان وإخـراج  مــجـد الــقــصص وذلك  ضـمن
نشاطات اللجنة الوطنية األردنية العليا للقدس. 

ا نصر. بطولة رامى شفيق ونادين شهوان ور
ــــســــرحــــيــــة  تــــسع لــــوحــــات كــــانت  وتــــضــــمــــنت ا
عـنـاويـنهـا: "االغـتـصـاب الـهـديـة عـرس الـكرسى
ـؤتــمـرات ـزيــفــة الـتــبـريــر الــبـشــارة ا الــنـبــوءة ا
كتوب واحملفوظ والبداية اجلديدة".  اخليبة ا
سرحية  صرخة وعن التجربة قـالت اخملرجة : ا
مـنى ومن فرقتى لنـؤكد أن القدس كـانت وستبقى
عربية مـهما مثل بـها الصهـاينة وحاولـوا تهويدها
وعــــنـــــدى ثــــقــــة كـــــبــــيــــرة بـــــاجلــــيـل الــــقــــادم  وقــــد
استـخدمت الـتجريـب أوال على النـص حيث قمت
بـتقـسيـم القـدس إلى سيـدتـ تتـبـادالن وجتمـعان

مــعــا أو كل مــنــهــمــا عــلى حــدة الــقــدس الــشــرقــيــة والــغــربــيــة
ـــســتـــقــبل ــاضى وا ــســـيــحــيـــ واحلــاضـــر وا ــســـلــمـــ وا وا
وتـرويان البن الـقـدس الشـاهـد والشـهـيد مـا جـرى من أحزان

 على محمد سعيد

ـــــســـــرحى يــــــعـــــكف الــــــكـــــاتب واخملــــــرج ا
اجلــزائـرى ســلـيــمـان بـن عـيــسى حـالــيـا
ــسـرح عــلى الـتــحــضـيــر لــبــعث مـشــروع ا
ـشـروع الـذى يــنـتـجه الـتـلــفـزيـونى وهــو ا
الـتـلـفــزيـون اجلـزائـرى وتـنــفـذه مـؤسـسـة

أطلس فيلم. 
سـلـيـمـان شـرع فى تـنـظـيم جـلـسـات عـمل
ـــــشـــــاركــــ فـى عــــرض ـــــمــــثـــــلــــ ا مـع ا
ـــســـرحـــيــات "مـــجــلـس الـــتــأديـب" أولى ا
الـثمانـى التى ينـتظـر إجنازهـا وبثـها على
شاشة الـتلـيفزيـون على مدار الـسنة فى
انـتـظـار مـبــاشـرة الـبـروفــات عـلى خـشـبـة

ــــقـــــبل من قــــاعــــة األطـــــلس  األســـــبــــوع ا
الــشــهــر اجلــارى حتــضـيــرا لــتــصــويــرهـا

تلفزيونيا.
ـسـرحـيات سـلـيـمـان بن عـيـسـى قـال إن ا
ســتــكــون من نـــصــوص وإخــراج عــدد من
اخملـــرجـــ والــــكـــتـــاب اجلــــزائـــريـــ مع
سـرحيات إمكانـية إعـادة تصويـر بعض ا
ها. وعن ''الناجحة ''التى سبق تقد
ــهـا ذكـر بن ــنـتـظــر تـقـد ـســرحـيـات ا ا
ــديــنــة" الــتى عــيــسى مــســرحــيــة "بــاب ا
ــتــحـــدث من نص الــتــونــسى اقــتــبــســهــا ا
وسيـقية "ديوان ـسرحيـة ا "الكـريطة" وا

ونـكبات والـتجـريب الثـانى فى دمج الفـلوكـلور واألوبرا ودمج
الـرقص الـفلـوكلـورى بـالرقص احلـديث أمـا التـمثـيل فـاعتـمد
عـــلـى الـــتــــمــــثــــيل احلــــركى وفى حــــالــــة احلـــوار
اعـتـمـدت عــلى الـتـغــريب واإلتـيـان بــالالمـألـوف
إلعـادة قراءة الـواقـع قـبوال ورفـضـا. وأضـافت:
ثـمــة كـومـيــديـا سـوداء اســتـخـدمــتـهــا فى الـعـمل
حيث إن فى كل مـؤتمر عربى وإسالمى ودولى
عـقد من أجل الـقـدس كانت تـسـقط قطـعة من
ــــؤتـــمــــرين الـــقــــدس لــــذلك عــــمــــلت مــــشــــهــــد ا

بالكاريكاتير الساخر حتى احرض اجلمهور.
ــســرح بـشــكل عــام غــيـر وتــابـعـت : أعـرف أن ا
قــادر عـلى الــقـيـام بــثـورة ولـكــنه يـحـرك ســاكـنـا
ستور وأنا كمن يرمى ويثير األسئلـة ويكشف ا
ـسـرح بـشـكل عـام حـجـرا فى بــركـة سـاكـنـة فـا
عـــنــصـــر مــســـاعـــد فى الــعـــمـــلــيـــة الــســـيــاســـيــة

واالجتماعية واالقتصادية. 

  مجد ا لقصص

 على رزق
> اخملرج وصال عبد العزيز يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية "ست شخصيات تبحث عن مؤلف" بقصر ثقافة سيدى جابر.
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ـفــهــوم "الـعــرض" والــشـكل ــكن وضــعه أخــيـرًا فـى عالقــة  ــسـرحى  > إن االتــفــاق ا
ـثــلــ يــقــدمـون األرســطى - تــقــد احملــاكــ كــمـؤديـن - يـتــحــول بــســهــولـة إلـى "

شخصيات".

سرحي جريدة كل ا
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د. عمرو  دوارة 

 مسيرتها
استمرت
12عاماً 

وقدمت خاللها
6 عروض

سرحية فرقة «مينوش» ا
نتج الـسينمائى تأسست عام  1988 وقـام بتأسيسـها ا

سرحى مدحت الشريف. وا
قدمت باكـورة أعمالـها حتت عنـوان: "الصعـايدة وصلوا"
من تــألـيف فـيـصـل نـدا وإخـراج الـســيـد راضى وأشـعـار
وأغـانـى كـمــال عــمــار وأحلــان مـنــيــر الــوســيـمـى وقـامت
بتصميم الديـكورات نهى برادة وشارك بالبطولة كل من
: أحمـد بديـر هالة صـدقى هـيا أحـمد فؤاد الفـنانـ
ســلــيم مــحـيى الــدين عــبــد احملـسن ومـع جنـاح الــعـرض
جمـاهيريا واستمـراره تغيرت مجمـوعة النجوم فشاركت
بـــالـــبـــطـــولـــة ســـوسن بـــدر (بـــدال من هـــالـــة صـــدقى) كم
شـاركت كل من عزيزة راشـد وميمى جمـال (على التوالى

.( بدال من هيا
قــدمت الـــفــرقــة خـالل اإلثــنى عــشـــر عــامــا والــتـى تــمــثل
مسـيرتـها الـفنـية (من  1988 إلى 2000) ستـة عروض
مـسـرحــيـة هى: الـصـعــايـدة وصـلـوا ( 1988) الـواد ويـكـا
بــــتـــاع أمــــريـــكـــا  (1998)ديــــســــكـــو... ديــــســــكـــو 1999
أزعـريــنـا 1999 الــواد دبش عــامل لــبش 1999 عـسل

البنات 2000.
ـسرح "ميـنوش اجلـزيرة" التى يحسب لـلفـرقة تأسـيسـها 
قدمت عليه عرضهـا األول وكذلك قيامها بإعادة إفتتاح
مـسـرح "الهـوسـابـيـر" بـعـد جتـديـده من آثـار احلـريق الذى
دمــره وقــدمت عــلــيه عــروض الــواد ويــكــا بــتــاع أمــريــكـا
ديــسـكـو... ديـســكـو أزعـريــنـا عـسل الـبــنـات أمـا عـرض
الـواد ضـبش عـامل لـبـش فقـد قـدمـته عـلى مـسـرح "جنم"

بكل من القاهرة واألسكندرية.
قـدمت الفرقة نصـوصا لعدد من مؤلـفى القطاع اخلاص
وفى مــقــدمــتــهم: فــيــصل نــدا يــســرى اإلبــيــارى مــجـدى
اإلبـيارى يـوسف معـاطى بسـيونى عـثمـان د.مدحت أبو
بـــكــر وســـاهم بــإخـــراجــهـــا نــخـــبــة مـن اخملــرجـــ الــذين
ـثــلــون مــخــتــلف األجــيــال وهم الــســيــد راضى مــحــمـد
الـنــجــار عــادل األعــصــر عــصــام الــســيــد شـريـف عــبـد
نـتج مدحت الـشريف بـإخراج عرض الـلطيـف كما قـام ا
"ديـسـكـو ديـسـكو". هـذا ويالحظ أن مـجـمـوعـة اخملـرج
الـسابـق ذكرهم تـضم إثـنـ من مـخـرجى الـسيـنـمـا وهـما

الفنانان محمد النجار وعادل األعصر.
شـارك بـبـطــولـة عـروض الـفــرقـة نـخـبـة من كــبـار الـنـجـوم
ومن بيـنهم الـفنـانـات: بوسى مـيمى جـمال سـوسن بدر
وفـــاء عـــامــــر هـــالـــة صـــدقـى شـــيـــرين هــــيـــا نـــشـــوى
مــصـطــفى ألــفت إمــام نـهــلــة سالمــة إنـتــصــار جـيــهـان
قـمــرى جـيــهـان سالمــة دالـيـا إبــراهـيم شــمس وكـذلك
ــدوح وافى مــحــمــود قــابـيل الـفــنــانــون: مــحـمــد جنم 

ـنـتـصــر بـالـله يـوسف داود أحـمـد بـديـر أحــمـد راتب ا
فـؤاد خـلـيـل عـمـاد رشـاد مـحـمـد مــحـمـود أحـمـد عـقل
يـرغنى مـحمد حـسن الديب فـاروق فلـوكس  ضيـائى ا
الـصـاوى نـاجى سـعـد سـيــد حـا مـنـيـر مـكـرم يـوسف

عيد. 
يالحظ أن الـفــرقـة لم يـكـن لـهـا تــكـوين فـنـى ثـابت ولـكن
مجـموعة الـفنانـ والفنيـ تتغـير من عرض آلخـر طبقا
ـتطـلبـات التـجاريـة. ويحسب لـلمـتطـلبـات الفـنية وأيـضا ا
لإلنـتــاج صـرفه بــسـخــاء عـلى مــخـتــلف مـفــردات الـعـرض
ــســرحى كـــذلك حــرصـه عــلى االســـتــفــادة من مـــوهــبــة ا
ـسـرحـيـة اخملـتـلـفـة ـفـردات ا وخـبـرات كـبـار الـفـنـانــ بـا
ومن بــيــنــهـم فى مــجــال الــديــكــور األســاتــذة: نــهى بــرادة
مــحــمــود حــجــاج حــســ الــعـــزبى والــذى قــام بــتــصــمــيم
الـسـيــنـوغـرافــيـا لـثالث مـســرحـيـات من عــروض الـفـرقـة
: ـوسيـقى والـتلـح  الـتـعاون مع الـفنـان وفى مـجال ا
مـنير الـوسيـمى حس اإلمـام رياض الـهمشـرى عصام
كـاريكـا كـذلك  الـتـعـاون مع نـخبـة من الـشـعـراء وكـتاب
األغــانى ومن بــيـنــهم: كـمــال عــمـار مــجـدى كــامل عـنــتـر
هالل الـذى قـام بـكتـابـة األغـانى لـثالثـة عـروض لـلـفـرقة
: أمـا فى مجـال االستـعراض فـقد شارك كـل من الفـنان
كمـال نعـيم عاطف عـوض عادل عبـده عالء عوض فى

إثراء عروض الفرقة.
اتــســمـت أغــلب عـــروض الــفـــرق بــالـــتــجــاريـــة وتــقـــد تــلك
التـوليفـة الفـنية الـتى تعتـمد على تـيمـة درامية بـسيطـة يغلب
عليها الطابع الكـوميدى ويتخللها الرقص والغناء من خالل

استعراضات تتضافر مع بعض األحداث الدرامية. 
هـا للـعرض هـذا ويجب الـتنـويه بأن الـفرقـة وبـرغم تقـد
األول عـام  1988 إال أن  مـعـظم إنـتـاج الـفـرقـة قـد قـدم
خالل سـنــوات نـهـايـة األلــفـيـة الـثــانـيـة وهى الــفـتـرة الـتى
شـهدت مـنافـسة شـديدة بـ عـدد كبـير من فـرق القـطاع
ــتـحــدين مــسـرح اخلـاص نــذكــر مـنــهــا فـرق: الــفــنـانــ ا
أحـمـد الـفن جنم أوسـكــار مـحـمــد فـوزى عـصــام إمـام

اإلبيارى استديو 2000.
وقـد تـوقـفت الـفـرقة عـن إنتـاج عـروض جـديـدة مع بـداية
األلـفـيـة اجلـديـدة وبــالـتـالى لم تـقـدم الـفـرقـة سـوى سـتـة
عـروض ولألسف لم يـصـور عـدد كـبـيـر مـنـهـا تـلـيـفـزيـونـيـا
ـــســرح مع وبــالـــتــالـى تــســـقط هــذه األعـــمــال مـن ذاكــرة ا

. توالى السن

 الصعايدة
وصلوا 
أول عمل
قدمته

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

كوكب ميكى
ـشـاهدة افـتتـاح عـرض مسـرحيـة "كوكب أسـعدنى احلظ 
ـنـعم مـيـكى" لـلـشـاعــر نـبـيل خـلف وإخـراج نــاصـر عـبـد ا
ـشـاهدة هـذا الـعـرض يرجع إلى واحلـقيـقـة أن مـا دفعـنى 
سـرحى "نـبيل خـلف ونـاصر أنـنى شاهـدت لـهذا الـثـنائـى ا
ـسـرحيـة الـتى ـنـعم" مـسـرحـيـة "آه يـا غـجر" وهـى ا عـبـد ا
ـوذجًـا مــحـتـرمًـا لـلـمــسـرح الـغـنـائى الـذى وجـدت فـيـهـا 
ـسرح نـفـتقـده هـذه األيـام والذى مـا زال مـسـرح الدولـة وا
االســتـعــراضى بــعـيــدين عن حتـقــيــقه مـثــلـمــا حتـقق فى
نعم قد حاول مـسرحية "آه يا غجر". ورغم أن نـاصر عبد ا
ـاثل فى فـيـمــا بـعـد تـقــد عـمل غـنــائى واسـتــعـراضى 
الـفرقـة االستـعراضـيـة الغـنائـية عـلى مـسرح الـبالـون فإنه
ـعــادلـة الـتى حتـقـقت فى فى احلـقـيـقــة لم حتـقق نـفس ا
ـا يرجـع ذلك فى اعتـقادى إلى مـسرحـيـة "آه يا غـجر" ور
ـعـادلــة الـنـاجـحـة تـعــود فى األسـاس إلى تـكـامل أن تـلك ا
اجلـهد الفـنى والفكـرى ب الـكاتب واخملرج وهـو ما حتقق

سرحية الغنائية التى شاهدتها "كوكب ميكى". فى هذه ا
ـسرحـيـة تدور فى إطـار الـشـخصـيـات الكـارتـونيـة لـعالم وا
"والت ديـزنـى" الـتى جتــذب أطــفـال الــعــالم بال اســتـثــنـاء
وتـلك هـى خـطـورة مــا فى األمـر.. وهــذه اخلـطــورة أدركـهـا
ـعانى سـرحـيـة الشـاعـر نبـيل خـلف حـ اكتـشف ا كـاتب ا
كن أن الـفلـسـفيـة الـتى تـمثـلـهـا هذه الـشـخـصيـات ومـا 
ـؤثــرات الـسـلــبـيـة عــلى األطـفـال خــصـوصـا تــمـثــله من ا
أطـفال الـعالم الـثالث ومن ثم مـستـقبل الـعالم اإلنـسانى
بـشـكل عـام فـمن خالل هـذه الــشـخـصـيـات تـتـأكـد مـعـانى
ة والكوكبة ونزعات العنف والبطش وسيادة الـهيمنة والعو
الــنـزعـة الـنــفـعـيـة والــبـراجـمـاتــيـة فى مـواجـهــة الـنـزعـات
اإلنـسانية واألخالقية وكأننا فى إطار الصراع الذى حدثنا
ـانى "نــيــتـشه" حــول أخالق الــسـادة عــنه الــفــيـلــســوف األ

وأخالق العبيد.
ـــســرحـــيــة غــنـــائــيــة ــســـرحــيـــة أيــضًــا ذكـــرتــنى  هــذه ا
واسـتـعـراضـيـة اسـتـمــرت مـا يـقـرب من عـشـر سـنـوات وهى
مـسرحيـة "القـطط" وهى عبارة عن قـصائـد كتبـها الـشاعر
ت. س. إلـيـوت إال أنـهـا تـنـطـوى علـى فـكـر فلـسـفى عـمـيق
ـكن التجـاوز عن تسـميتـها قصـائد لألطـفال واعتـبارها و
قصـائد لـلكـبار ولكـنهـا كتـبت بصيـغة أشـعار لألطـفال وهو
مــا يـذكـرنـا بــكـتـابـنــا الـعـربى "كــلـيـلـة ودمــنـة" الـذى أمـتع
أطـفـالنـا بـقـصـصه رغم مـا امـتالئه بـاحلـكـمـة الـتى تـمتع
الـكبار من كل األعمار. هكذا كـانت مسرحية "كوكب ميكى"
الـتى أمـتـعت الـكــبـار والـصـغـار فى آن واحـد وذلك بـفـضل
الـصياغـة الشـعرية الـتى كتـبت بهـا والتى حمـلت بداخـلها
ـمتنع األفكـار الفـلسفـية العـميقـة ولكن بـطريقـة السهل ا
خـصوصا وأن مخرجها قد حقـق من خاللها عرضا غنائيا
واسـتـعراضـيـا نـاجـحا إلى حـد كـبـيـر سـاعده فى ذلك أداء
ـمـتـازين وبـأحلـان فـائـقة وغـناء مـجـمـوعـة من الـفـنـان ا
وديـكـور مـتــمـيـز وأزيــاء مـدروسـة. حتـيــة إلى هـذا الـعـرض

شارك فيه. اجلميل ولكل ا

بـــدأ مــســـرح رأس اخلـــيـــمـــة الـــوطــنـى حتـــضــيـــراته
ــســرحى اجلــديــد الـذى ــكــثــفــة إلطالق عــرضه ا ا
ـتوقع أن يـشكل مـفاجأة يحـمل اسم "جدر مرق" وا

مزدوجة للجمهور والنقاد.
ــقــرر أن تــشــارك فى فــعــالــيــات أيــام ــســرحــيــة ا ا
ـسرحـية خالل الـفتـرة من السـابع عشر الـشارقة ا
إلى الثالثـ من الشـهر احلالى قـبل بدء عـروضها
ركز على خشـبة مسرح ا
الـــــــــــثــــــــــــقـــــــــــافـى فـى رأس
اخلــــيـــمـــة فـى وقت الحق
مـن تــــــــــألــــــــــيـف وإخـــــــــراج
الــكـويــتى نــاصــر كــرمـانى
بــــطــــولــــة ســــالم الــــعــــيــــان
وحـمـيـد سمـبـيـج ومـبارك
خـــمــــيس وجـــمــــعـــة ســـالم
وفـــــيــــــصل ثــــــانى ونــــــاجى

جمعة.
ــسـرحـيـة تـدور أحـداث ا
حـــول مـــديــــنـــة بـــســـيـــطـــة
يـقـرر أهلـهـا جذب انـتـباه
الـعالم ووسـائل اإلعالم إلى مـدينـتهم الـصغـيرة من
خالل تـنـظـيم حـدث إعـالمى وسـيـاحى كـبـيـر يـقـوم
عـلـى صـنع أكـبـر "جـدر مـرق" فى الـعـالم لـتـدخل به

مدينتهم موسوعة جينيس لألرقام القياسية.
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صرى فى السـتينيات مـرحلة طويـلة من البحث والتـدقيق واالستقراء ا
نـهج الـعلـمى الصـحيح ـضيـئـة وأنهـا اهتـدت إلى ا سـرح تلـك الفـترة ا
نشودة فى جمع مادتـها وفى استـقرائهـا وفى التوصل إلى األهـداف ا

من الدراسة.
سرح إبـحار ضد وقد أكـدت الكـاتبة د. مـنى صادق فى تمـهيدهـا "إن ا
ـسافة ـتكـاسل واستـحضـار للحـظة حـضاريـة حتطم ا سـتك ا الـتيـار ا
ـشاعـر ورأت أن مـسـرح السـتـيـنيـات كـان واعـيًا الوهـمـيـة ب الـعـقل وا
ـرحـلـة أنـطــلق إنـتـاجه مـرتـبـطًـا بــقـدرات الـرصـد والـتـحـلـيل بـشـروط ا
حـــيث الــواقع - آنــذاك - كـــان ال يــفــتــأ يــتـــشــرنق بــلــحـــظــات الــغــمــوض
واحلــيــرة وكــان ال بــد لــلـمــســرح من أن يــقف شــاهــدًا بــكل أدواته عــلى
ذلك وأن يـبـحث عن قـنوات جـديـدة يـصنع بـهـا امـتدادًا فـعـلـيًا وانـفـعاالً

حيويًا بقضايا مرحلة.
الـكــتـاب يـشـتـمل فـضالً عـن الـتـمـهـيـدات ثالثــة فـصـول هى: ثـورة يـولـيـو
ـصـرى وحتـته تـنـاقش سـرح ا  1952ومـفـهـوم التـحـول االجـتـمـاعى فـى ا

ـصـرى والـرصـد االجـتـمـاعى - ـسـرح ا الـكـاتـبـة عـدة مـوضـوعـات هى ا
ـتــرجم من مــصـر بــعـد  1952من االرجتـال إلى الــتـخــطـيط - ـســرح ا ا
ــبــعــوثــ ووحــدة الــتــوجه - الــعــائــدون ومالمـح تــيــار جــديـد - طالئع ا

سرح احلر. ا
سرح مارسات ا وحمل الـفصل الثانى عنوان: مـظاهر صياغة جـديدة 
ـسـرح ـصــرى فى الـســتـيــنـيـات وتــنـاول نــقـطــتـ أسـاســيـتــ هـمــا: "ا ا
لـمح الـتجـريبى ـصرى فى الـسـتيـنـيات من الـتخـديـر إلى التـفـسيـر - ا ا
ـصرى فـى السـتـيـنـيـات أمَّـا الـفـصل الـثـالث وعـنوانه: ـسـرح ا لـعـروض ا
ـصـرى.. تـوجـهـاتـهم ورؤاهـم.. فـقد ـسـرح ا "مـخـرجـو الـسـتـيـنـيـات فى ا
تنـاول ثالثـة اجتاهـات مسـرحـية أسـاسيـة ارتـادها مـخرجـو هـذه الفـترة
ـلـحـمى وقـد ـسـرح ا ـسـرح الـتـعـبـيـرى ا وهـى اجتـاه مـسـرح الـعـبث - ا
سجلت الكاتبة فى خاتمة الكتاب أن مسرح الستينيات استطاع - نصًا
سرحي من عناصر نقد وعرضًا - أن يسجل كل ما خطر للمثقف ا
حول األوضاع الراهنة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا بشكل
مـشــاعـرى أدى إلـى عـدم حــدوث تــنـاقض عــنــيف بـيــنــهم وبــ الـنــظـام.

ية الفنون فى ية" عنوان لسـلسلة قامت بإصدراهـا أكاد "دفتـر األكاد
ثقف د. مدكور ثابت وتوقفت - لألسف - عن الصدور عهد رئيسها ا
- كـمـا تـوقف مـشـروع النـشـر بـأكـمـله - مع خـروج د. مـدكـور ثـابت عـلى
عاش فخسرنا بذلك سـلسلة طموحة أثرت وكان من شأنها أن تثرى ا
ـية - مع غـيـرهـا من اإلصـدارات األخـرى الـتى كانـت تصـدرهـا األكـاد

حياتنا الثقافية..
وقـد كانت فـكرة د. مـدكور ثـابت أن يـحمل كل دفـتـر من الدفـاتر مـنحى
شـخـصــيًـا لــكـاتـبه ومــعـبــرًا عن رؤيـته اخلــاصـة األمـر الــذى أتـاح قـدرًا
كـبيـرًا من الـتمـيـز لهـذه الـسلـسـلة من الـدفـاتر ال يـتـقيـد كـاتبـوهـا بشىء
ســوى رؤاهـم احلــرة الــنــابــعــة من خــبــراتــهـم الــشــخــصــيــة فى الــثــقــافــة
واحلياة وهذه السلسلـة حوالى "عشرين" دفترًا يحمل كل منهم عنوانًا
داالً مـثل: "رؤيـتى" أو "نـظـريـتى" أؤ "فـلسـفـتى" ذلك الـتـوجه الـذى يؤدى
بالـضرورة لـلوعى بـاخلصـوصيـة ومن ثم االعتـزاز بهـا. والتـشجـيع على
ارسـتـهـا.. ومن ب الـكـتب التـى صدرت ضـمن هـذه السـلـسلـة كـتاب:
ـصـرى فى الـســتـيـنـيـات" تـألـيف د. ـسـرحى ا "أهم اجتـاهـات اإلخــراج ا
مــنى صــادق وقـد أوجــزت مــوضـوع رؤيــتــهـا الــتى تــضــمـنــهــا الـكــتـاب أو
سرح الـستـينـيات الـذى يشكل الدفـتر فى أوالً: الـتوثـيق العـلمى اجلـاد 
صرى وما يـتصل بذلك من طبـيعة ما سـرح ا مرحلـة بارزة فى تاريخ ا
كـان من مـسـرح مـا قــبل الـسـتـيـنـيـات ومــا تـرتب عـلى احلـركـة اجلـديـدة
للمخرج فى تلك الفتـرة من متغيرات تناغمت - بطبيعة احلال - مع

د القومى الذى أثمرته ثورة يوليو1952 . ا
رحـلة أو ما جرى العرف على خرجى هذه ا ثانـيًا: التعريف الشـامل 
ــخــرجى الــســتــيــنــيـات تــســمــيـتــهـم بـاجلــيل الــثــانى مـن اخملـرجــ أو 
واسـتنـباط الـتيـارات واألفكـار والتقـنيـات التى تـعتـبر فى الـنهـاية إحدى
أهم النتائج اإليجابية التى حـققوها من بعثاتهم التخصصية فى الغرب

والشرق.
سرحى الكبير خالل الستينيات سواء باإلضافة إلى عناصر التحـول ا
بـالـنـسـبة إلـى الـعالقـة ب الـعـرض واجلـمـهـور أو بـالـنـسـبـة إلى فـلـسـفة
سـرحى وبـاإلضـافة إلى تـصـدير د. مـدكـور ثابت ضم الـكـتاب الـفـراغ ا
مــقـدمــة أخـرى لـلــمـخــرج الـراحل ســعـد أردش اعــتـبـر فــيـهــا أن الـكــاتـبـة
ــسـرحى ـى ألهم مالمح اإلخــراج ا اجــتــازت بـتــنــاولــهـا الــعــلـمـى األكـاد

محمود احللوانى

تناقضات وتصادمات و"شعرية" مسرح الستينيات

صرى سرحى ا الكتاب: أهم اجتاهات اإلخراج ا
فى الستينيات

ؤلف: د. منى صادق ا
ية الفنون ضمن سلسلة دفاتر الناشر: أكاد

ية "مسرح" األكاد
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.. أم أتون حلظتنا احلاضرة جنة احلشاش

سرحية: جنّة احلشاش ا
الكاتب: إبراهيم احلسينى

الناشر: دار ميريت

لك واحلـسن بن الصباح - تلك العالقة التى نشأت بينهم عمر اخليام نظام ا
صادر التاريخـية) فى كتّاب الشيخ "موفق الـنيسابورى" فى بلدة (حسب بـعض ا

نيسابور حيث جمعتهم الدراسة معًا.
ـعـلـومـة - بعـد أن يـفـتـرض صحـتـهـا بالـطـبع - لـيـبنى يـستـدعى احلـسـيـنى هذه ا
عــلـيــهــا درامـا مــســرحـيــته مــحــاوالً اإلجــابـة عن عــدة أســئــلـة درامــيــة تـطــرحــهـا
سـرحية لعل أهـمها: ماذا يـحدث عندمـا تلتقى هـذه الشخصـيات الثالث بعد ا
ربع قـرن من افتـراق بـعضـها عـن بعض خـاصـة وقد تـشكـلت طـبائـع وطمـوحات
ـا يـجعـلـها تـتـنـاقض وتتـنـافر مع طـبـائع وطـموحـات الـشخـصـيات كـل شخـصـية 

األخرى.
فـقد أصـبح عمـر اخليـام رجل علم وشـعـر يبـحث فى الفـلك والريـاضة وذاعت
ـلك ـلك" الـرجل الــثـانى فى نـظــام حـكم ا شـهـرته كــشـاعـر. كـمــا أصـبح "نـظــام ا
"مـلك شاه" فى بالد فـارس ويتـمـيز بـشدة وبـأس احملاربـ إلى جـانب احلكـمة
واالسـتـنــارة الـتى ســبق بـهـمــا عـصــره. أمَّـا الـثــالث "احلـسن بـن الـصـبــاح" فـصـار
فارسًا متطلعًا له طـموحه غير احملدود ومشروعه السياسى الذى يسعى بكل
طـاقــته لـتـحـقــيـقه حـتى ولـو  ذلك عــلى أشالء الـبـشـر وأنــقـاض الـوطن. لـهـذا

" لالستيالء على احلكم. كوّن جماعة "احلشاش
ـسـرحى ـواقع اخملـتـلـفـة وعـلـيـهـا بـنى احلـسـيـنى سـرده ا من هـذه الـتـكـويـنـات وا
ـصـالح ب ـمـكنـة والـتى تـتـولـد عن تـصـادم األفـكـار وا راصـدًا كل الـصـراعـات ا
أصـدقـاء األمس فـرقـاء الـيـوم عـلى خـلـفـيـة اجتـمـاعـيـة مـواتـيـة وقـابـلـة لـتـفـجـيّر
الصراعات على األرض والتى يـغذيها - من اخلارج - أهداف تتربص وتشعل

احلرائق لتستفيد من االنقسامات والصراعات الداخلية.
نص إبراهيم احلسينى - فى صياغـتيه - الفصحى والعامية هو العمل احلادى
عـشـر الــذى يـصـدره الـكــاتب فـقـد أصــدر من قـبل مــسـرحـيـات: "الــغـوايـة وشم
العصـافير أيـام أخناتـون متحف األعـضاء البـشرية خـارج سرب اجلنـة أخبار

أهرام جمهورية حديقة الغرباء القوت والقرار.
ـســرح بـاجملــلس األعــلى لـلــثـقــافـة ــســرحـيــة عـلى جــائـزة جلــنــة ا وقـد حــصـلت ا

 2007وسيتم تنفيذها ضمن خطة البيت الفنى للمسرح للموسم الشتوى.

سـرحى والـنـاقد فى جتربـة نـشـر لـعلـهـا األولى - فـيـما أعـلم - أصـدر الـكاتـب ا
" فى صياغـت مختـلفت األولى إبراهـيم احلسينى مـسرحيـته "جنّة احلشـاش
بالفصـحى والثانـية بالـعاميـة يضمهـما كتـاب واحد صدر مـؤخرًا عن دار ميريت

للنشر..
وقـد ضم الكـتـاب إلى جانب الـنصـ أو الصـياغـت قـراءة للـناقـد د. مصـطفى

ا ب الصياغت من فوارق واختالفات تميز بينهما. الضبع عرض خاللها 
ــؤلف جنح فى جتــربــته الـفــنــيـة وفى إجــراء وتــشـكــيل طــرائـقــهـا كــمــا أشـار أن ا
ا التجريـبية الـتى من شأنهـا توسيع أفق الـتلقى بـاعتمـاد شكلـ لنص واحد 
ـنح نـصه مـسـاحـات من اإلجـادة الـتـى يـعـول عـلـيـهـا كـثـيـرًا فى تـلـقى الـنص فى
صيغـتيه. ولفت الـضبع إلى عدد من الـتقنـيات التى اسـتخدمـها الكـاتب إبراهيم
احلـــســيـــنى والــتـى كــان لـــهــا األثـــر الــكـــبــيـــر فى اإلحــســـاس بــاحلـــدّة من خالل
ـتلقـى ومنحه تعـاضدهـا واصطـناعـها ألفق داللى له الـقدرة عـلى التـجادل مع ا
ـعــانى ومن الــتــقـنــيـات الــتى أشــار إلـيــهــا "الـربط فـرصــة كـبــيــرة لـفك شــفــرات ا
بـوسـائـل شـكـلـيـة تـبــدو خـارج الـنص: وتـتـمــثل فى الـتـرقـيم الــهـجـائى الـرابط بـ

ـؤلف تقنـية السـرد القصصى - ـعنونـة وتقنـية القص: حـيث اعتمد ا الفصول ا
ـشـهـد ليـضم الـصـور واألصـوات والروائح : حـيث يـتسع ا صـيـاغـة الوجه الـقـد

مقدمًا صورة قادرة على رسم وضع شديد الواقعية ال يقدم بوصفه رتوشًا. 
ـسـرحـيـة - كـمـا يـقول ـسـرحـيـة فى الـقـرن اخلـامس الـهـجـرى وا تـدور أحـداث ا
مـؤلـفـهـا - لـيـست تــأريـخًـا بـقـدر مـا هى مـحـاولـة السـتـلـهـام روح فـتـرة مـهـمـة فى
الـتاريخ الـعربـى وهو مـا جنح فيه الـكاتب بـبراعـة حيث اسـتطـاع أن يحـيلـنا إلى

تفاعلة حتت األرض وفوقها. حاضرنا بخمائر صراعاته ا
والنص يـطرح فى قراءة الـضبع واحدة من أهم قـضايا حلـظتنـا الراهنـة قضية
ـثقف فى مـجتـمعه لـذلك فهـو يضـعنا الـقول الـتى تنـازع اجملتـمع سلـطته ودور ا
ــا لـنــجــد أنـفــسـنــا بــعـد قــلـيـل نـعــيش حلــظـتــنـا ــاضى ال لـنــنــغـمس فــيه وإ فى ا

احلاضرة بكل جوانبها.
جـنّــة احلــشــاشــ "مــســرحـيــة احلــســيــنى - فى صــيــاغــتـيــهــا - تــنــاقش قــضــيـة
شهورة تسربل بالدين من خالل استـدعائها" جماعة احلشاش "ا "اإلرهاب ا
فى التأريخ الـسيـاسى العربى والـتى كان يـتزعمـها "احلـسن بن الصبـاح" وهو ما
ــعـروف بــطـمـوحه الــسـيـاسـى الـكـبــيـر لالســتـيالء عـلى عـرف بـ "شــيخ اجلـبل" وا

احلكم.
ة بـ ثالث شخـصيات تاريـخية هى: يفـترض النص وجـود عالقة صـداقة قد

مثل/ اجلمهور عن > مـسرح "الساحة" والتى يبدو أنها تظهر طبيعة التقابل ا
ـــســافـــة الــتى تـــفــصــلـــهــمـــا ومع ذلك نـــتــفق مع طـــريق مـــحــو احلــدود أو ا
ـكنها ـناقضة لـلتأمل راديـكالية  مـيلتـشينجـر فى أن "وال حتى أكثـر الدراما ا

مثل وجمهوره. سافة التى انفتحت ب ا أن تقضى على تلك ا
سرحي جريدة كل ا
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> اخملرج خالد عبد الكر يجرى حاليا بروفات مسرحية "مكياج" للمؤلف كرم النجار لفرقة نادى مسرح اجليزة.

عمرو حسان

بروتوكول للتعاون الثقافى ب قومى الشباب وقصور الثقافة
د. خربوش ود. مجاهد قاما بتوقيعه

ـراكــز بـرافـد إضـافى من الــهـيـئـة من كــتب ودوريـات من شـأنــهـا إثـراء ا
ـؤتــمـرات ــهـرجــانـات الــفــنـيــة وا ـعــرفـة الــتــعـاون فى تــنـظــيم ا روافــد ا

الثقافية.
ــســرح ــســـرح فــقــد  االتـــفــاق عــلـى تــعــمـــيم فــكــرة نـــوادى ا أمـــا عن ا
واقع الـتابعة للمجلس القومى للشباب بالتعاون وجودة بالهيئة على ا ا
ـــوجـــودة بـــالـــهـــيـــئــة واشـــتـــراك مـــبـــدعى الـــشـــبـــاب فى مع اخلـــبـــرات ا
ــســرح الــتى تــقــيــمــهـا الــهــيــئــة كل عــام وتــبــادل الــعـروض مــســابـقــات ا
سرحـية ب الـهيـئة واجمللس الـقومى لـلشبـاب وإعداد جداول سـنوية ا
ـسـرحيـة ب كل لتـبـادل هذه الـعروض إقـامـة مهـرجان سـنـوى للـفرق ا
ـبـدعـة فى ـدربـة وا من الـطـرفـ تــوفـيـر الـعـنـاصـر الـبـشـريــة الـفـنـيـة ا
ـســرح بـاجملــلس الــقـومى لــلـشــبـاب ـســرح لــلـعــمل مع شــعـبــة ا مـجــال ا
تاحة لدى اجمللس الـقومى للشباب فى سـرح ا االستـفادة من قاعات ا

تقد عروض الهيئة عليها بناء على خطة مسبقة.
وفــيــمــا يــخص األقــالــيم واحملــافــظــات تــقــرر تــشــكــيل جلــنــة تــنــفــيــذيــة
بــاألقــالـيـم تـمــثل بــهــا الــفـروع الــثــقــافـيــة لــلــهـيــئــة ومــديـريــات الــشــبـاب
ــشـــتــركــة ويــوافق كل طــرف عــلى بــاحملـــافــظــات لــتــنــســيق األنــشــطــة ا
رافقه لـتقد األنشطـة الثقافيـة والفنية فى استخدام الـطرف اآلخر 
ــركــزيــة والــفـروع مــشــاركــة  اخلــبــرات الــفــنــيــة والـثــقــافــيــة بــاإلدارات ا
ــركــزيـــة والــفــروع الـــثــقــافـــيــة لــلـــهــيــئــة الــثـــقــافــيـــة لــلــهـــيــئــة بـــاإلدارات ا
راكز الـشباب وكذا باحملـافظات فى وضع الـبرامج الثـقافيـة والفنيـة 
سـابقـات السـنويـة الثـقافـية والـفنـية عـلى مسـتوى احملـافظات حتكـيم ا

بالتنسيق مع مديريات الشباب.

وقع د. أحــمـد مـجــاهـد رئـيس هـيــئـة قـصــور الـثـقـافــة ود. صـفى الـدين
خـربـوش رئـيس اجملـلس الـقـومى لـلـشـبـاب بـروتـوكـوالً لـلـتـعـاون الـثـقـافى
ـسـرح عـلـى مـراكز والـفـنـى ب الـهـيـئـة واجملـلـس تعـمـيـم جتـربـة نوادى ا
الــشــبــاب ومــهــرجـــان ســنــوى مــشــتــرك بــ الــطــرفــ وذلك فى إطــار
توجيهـات الرئيس حسـنى مبارك بضرورة الـتعاون ب الـهيئة واجمللس
فى تــأهـــيل وتــنـــمــيـــة قــدرات الـــشــبـــاب وتــعـــظــيم اســـتــفـــادة الــوطن من
طاقاتهم باعتبارهم يشكلون القطاع األكبر فى ثروة الوطن احلقيقية
ستقبل. ثلون القوة احملركة لالنطالق نحو ا وهى الثروة البشرية و
تـضمـن البـروتوكـول تـشكـيل جلـنة مـشـتركـة دائـمة من اجملـلس والـهيـئة
ـركزى على أن تتكون لـلتنسيق ووضع اخلـطط والبرامج ذات الطابع ا
من 8 أعـــضـــاء من اإلدارة الـــعـــلـــيـــا مـــنـــاصــفـــة بـــ الـــطـــرفـــ وتـــكــون

اجتماعاتها ربع سنوية.
حدد البروتوكول مهام هذه اللجنة فى عدة نقاط منها:

ابـتكـار وقـيـادة تـنفـيـذ احـتـفالـيـة فـنيـة سـنـويـة كبـرى حتت مـسـمى "عـيد
ــعــســكـرات الــشــبـاب الـشــبــاب" وضع بــرنــامج ثـقــافى وفــنى مــشــتـرك 
ـطبـوعـات والـنشـرات والـدوريـات التى الـصـيفـيـة الـتعـاون فى إصـدار ا
تـعـنى بـثــقـافـة وفـنــون الـشـبــاب وضع بـرنـامج ســنـوى يـنـظم اســتـضـافـة
مـراكز الشـباب الـرئيسـية للـفرق الـفنيـة للهـيئـة (موسيـقى عربيـة فنون
ـشـاركات شـعـبـية مـسـرح فـنـون تلـقـائـيـة فـنون طـفل.. إلخ) حتـديـد ا
نعـقدة فى مـصر أو تشارك عسـكرات الدولـية ا الفنـية والثـقافيـة فى ا
ـطـبــوعـات الـسـنـويـة الــتى يـشـتـرك بـهـا فـيـهـا مـصـر بــاخلـارج حتـديـد ا
اجمللس القـومى للشـباب فى مطبـوعات الهـيئة من السالسل واجملالت
د. خربوش ود. مجاهد أثناء توقيع البروتوكوللتوزيعـها على مكتـبات مراكز الـشباب دعم مراكز الـشباب بإصدارات

لين الرملى

 سميحة أيوب

يكرم سميحة أيوب ولين الرملى

تحدة" ينطلق األحد القادم  مهرجان "فرق الدراما ا
ـهـرجان تـبدأ األحـد الـقـادم فـعالـيـات الـدورة الـرابعـة 
ــتــحــدة" عــلى خــشــبــة مــســرح "قــاعـة "فـرق الــدرامــا ا

النيل" وتستمر حتى  27مارس احلالى.
تــــتـــنــــافس عـــلـى جـــوائـــز هــــذه الـــدورة عــــشـــرة عـــروض
مـسـرحيـة.. وتعـرض عـلى هامـشـها مـسرحـيـتان ويـكرم
هرجان الكاتب لين الرملى والنجمة سميحة أيوب. ا
ديـر الـفنى لـلمـهـرجان أن جلـنة يـقـول ميـشيـل ماهـر ا
ـهـرجـان هـذا الـعـام تـتـكـون من الـفـنـان فـادى حتـكـيم ا
مـبـادر اخملـرج أشـرف فـاروق الـكـاتب سـعـيـد حـجاج
د. ســيـد خــطـاب د. وفــاء كـمــالـو د. ســامـيـة حــبـيب

الناقدة ناهد عز العرب.
ـســابـقـة الـرسـمـيـة لـلـمـهـرجـان وأضـاف: تـشـارك فى ا
هذا العـام عروض الـغريب تألـيف ألفريـد فرج إخراج
مـيشيل ماهر لـفرقة اجنلـيس تيم وعرض "كاهن ضد
العـالم" تراث كـنسى إخـراج ميـنا مـكرم لـفريق "يـنبوع
" تأليف خالد الصاوى الرجاء وعرض حفلـة اجملان
ـــقــدســة" إخــراج عـــمــاد صــمـــوئــيل "فـــريق اخلــشـــبــة ا
وعرض شقلباظ تـأليف وإخراج مرقص صلعو لفريق

جـنـود الـكـلـمـة وعـرض "فـاهم حـاجـة" تـألـيف إبـراهـيم
الـبـرت إخـراج سـامح إسـكـنـدر لـفـريق هـمـسـة وعرض
نـقــطـة ومن أول الـســطـر تـألـيف رفــيق وجـيه وإخـراج
ألــــبـــــرت ألــــفـى لـــــفــــريـق ابــــنـــــة داوود وعــــرض "ســـــيال
احلـــزيـــنـــة" تـــألـــيف وإخــــراج أشـــرف عـــبـــده. لـــفـــريق
السالم وعـرض الوقت الـضائع تـأليف وإخـراج سامى

عادى. خير لفريق منتخب شباب ا
عـرض أوكازيـون تـألـيف ناجى عـبـد الـله وإخراج بـيـتر
ــســئـول مــفــرح فــريق الــنــور احلــقــيــقى وعــرض مــ ا

تأليف وإخراج شريف نبيل لفريق أفامينا.
ـــهـــرجــان مـــونـــودرامــا بـــيـــنــمـــا يـــعــرض عـــلى هـــامش ا
الصـفارة إخراج جـون ميالد وعـرض م يـقدر الذى

عادى. نتخب شباب ا ينتمى للمسرح األسود 
ـــهــرجــان األب بــطــرس دانـــيــال ويــعــمل وائل يــرأس ا
عـــطـــا مـــنـــســـقًـــا عـــامًــا لـه ومـــاريـــان وديع ســـكـــرتـــيــرًا

للمهرجان.
 محمد اخلولى

توظيف األموال 2009 
ليم بأربعة» فى شبر اخليمة «ا
فى قـصـر ثـقـافـة شـبـرا اخلـيـمــة بـدأ اخملـرج مـحـمـد اخلـولى بـروفـات مـسـرحـيـة

ــلـيم بــأربــعـة" تــألــيف أبـو الــعال الــسالمــونى أحلـان "ا
ولــيــد خـلـف ديـكــور ومالبس أبــو الــعال صـابــر أشــعـار
خالد سلـيمان بطـولة حمدى الـقليوبى وعـبد الناصر
ربيع ومحمد عبد الفتاح ووفاء عبد السميع ومحمد
عــيـد لـتــعـرض أول أبــريل الـقــادم. تـدور األحـداث فى
إطار استعراضى غنائى عن عمليات توظيف األموال
والــظـــروف الــتـى أدت إلى ظـــهــورهـــا ويــقـــول اخملــرج
مـــحــمـــد اخلــولـى: عــنـــدمــا ظـــهــرت قـــضـــيــة تـــوظــيف
ـــاضى كــان األمــوال فـى الــثـــمــانـــيــنـــيـــات من الــقـــرن ا
ودعـ الذين يريدون الـكسب السريع الـسبب طمع ا
بــشـكـل مـضــمـون وهــا نـحن اآلن فـى األلـفــيـة الــثـالــثـة
ورغم ذلك تعود الظاهرة إلى حياتنا دليالً على طمع

الــنــاس وغــبــائــهـم وأضــاف: بــســبب عــودة مــوضـــة تــوظــيف األمــوال هــذه األيــام
ه. اخترت هذا النص إلعادة تقد

« «إمبراطور الكداب
فى اجليزة

جتــرى حــالــيًـــا بــقــصــر ثـــقــافــة اجلــيــزة
بـروفات مـسرحـيـة األطفـال "إمبـراطور
" لـــفـــرقــــة أطـــفـــال الـــقـــصـــر الـــكـــدابـــ
سرحية تـأليف سليم كتشنر وإخراج ا
عالء نــــصــــر أشــــعــــار عــــطــــيــــة فـــزدق
ومــــوســــيـــــقى وأحلـــــان مــــاضى تـــــوفــــيق
الـــــــدقـن ديـــــــكــــــــور ومالبـس د. فـــــــوزى
السـعدنـى يشـارك فى الـتمـثيـل محـمد
إســـمـــاعــــيل ومــــحـــمــــد فـــاروق وعــــبـــيـــر
مـجـدى ومـجمـوعـة من أطـفـال الـفـرقة
يـــســاعـــد فى اإلخــراج فـــاطــيـــمــة عـــبــد
احلــمـــيــد ومــخـــرج مــنـــفــذ خــالـــد عــبــد

. الكر

"بروفة على الزيبق" رؤية بريختية لنص "يسرى اجلندى" فى جتارة القاهرة
3خطوط درامية متوازية فى كوميديا بسيطة

 يحيى محمود يسرى اجلندى

إسالم مـجــدى مـحــمـد الـرخ مــحـمـد
يـسـرى محـمـد سـميـر عـبـد الـرحمن
مــــحـــمــــد أحــــمــــد رجب مــــصــــطــــفى
مـنصور إسالم أسـامة أحمـد شاكر
هـــــــالـــــــة رأفت جنـالء فـــــــوزى زهــــــرة
رامى هـالة يعـقوب حسـام أبو العال
أحمـد محسن مـحمـود شلـبى نرم
صـبحى إسـراء عـبد الـفـتاح والـطفل

إياد.
موسيقى أحمد مليجى ديكور محمد
أبـــو احلــسن تــصــمــيم اســتــعــراضــات
مــــــحــــــمــــــد حــــــبــــــيـب غــــــنــــــاء شــــــريف
إســــمـــاعـــيل مــــحـــمـــد خـــلـف ســـلـــمى

صباحى إضاءة أحمد الدبيكى.

عـلى مـسـرح كــلـيـة الـتـجــارة بـجـامـعـة
الـقـاهـرة عــرضت الـثالثـاء واألربـعـاء
ــاضــيـــ مــســرحـــيــة "بـــروفــة عــلى ا
الـــزيــبق" لـــلــكـــاتب يــســـرى اجلــنــدى
إخـراج يـحـيى محـمـود خـريج الـكـلـية
الـــعـــرض نـــتـــاج لــــورشـــة مـــســـرحـــيـــة
تـقيـمهـا كلـية الـتـجارة سـنويًـا لتـأهيل
ــنــظــمــة حــديـثًــا لــفــريق الــعــنــاصــر ا
ــســرحى. مــخــرج الــعـرض الــكــلــيــة ا
قـــال إن نص عـــلى الـــزيـــبق لـــلــكـــاتب
ـه عــدة يـــســـرى اجلـــنــدى  تـــقـــد
ــرة عــلى مــرات لــكــنه يــراهن هــذه ا
نهج رؤية مسـرحيـة جديدة تـعتمـد ا
الـــــبـــــريـــــخــــــتى حـــــيـث نـــــرى فـــــرقـــــة
مــســرحــيــة تــســتــعــد لــتــقــد بــروفـة
ا ـسـرحيـة "عـلى الـزيـبق"  جنـرال 

يــــــــــتـــــــــيـح إضـــــــــافــــــــــة أحـــــــــداث أخـــــــــرى
وشـخصـيات جـديـدة قبل الـعودة لـلنص
األصـلى الذى كتـبه اجلندى بـاإلضافة
إلى خط درامـى ثـالث يـتــمـثل فى ثالث
شـــــخـــــصـــــيــــات جـــــديـــــدة هى أبـــــو زيــــد
الـهاللى وعـنـتـرة بن شـداد وسـيف بن
زى يـــــــزن ويــــــشـــــــيـــــــر يـــــــحـــــــيـى إلى أن
اخلــطــوط الــثالثــة الــتـى تــلــعب عــلــيــهــا
دراما العرض تسـير بشكل متواز يتسم

بالكوميديا البسيطة.
يـــشــارك فى بـــطــولـــة الــعـــرض مــحـــمــد
مـبـروك أحــمـد الـشـاذلى أحــمـد عـبـد
الــرضــا أحــمــد ســامى فــاروق قــاسم
يـاسر فيـصل كر عفيـفى على ربيع
مـحمـد أسامـة سـالم أحمـد مصـطفى
مجـدى أحـمد مـحـيى مـحمـود جـمال

مى عبد الرحيم

حازم الصواف

عصام مصطفى
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أنا الوحيد فى مصر الذى
يحمل شهادة تخصص
 فى الدراماتورج

هم إبراز االنـفتاح كن تـعريـفه على أنه "محـاكاة تـمثيـليـة" ومن ا ـسرحى  > االتـفاق ا
الـذى ال يـقـبل التـضـيـيق الـذى يفـرض عـلى الـعنـاصـر التـى تتـأثـر به نـحن نذهب إلى
ثـلون وما ـشاهدة مـا يتم عـرضه بل لرؤيـة التـمثيل أى رؤيـة من  ـسرح لـيس فقط  ا

يؤدونه.

 É¡«a Éeh É«fódG 
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سرح  أنا أسطى ا
هكذا حتدث سناء شافع:

أعـود لـعــرض "رومـيـو وجــولـيــيت" ألقـول إنه جنح
ـقاييس فقد كتب عنه ستة وثمانون فنيًا وبكل ا
مقاالً نقديًا من مـختلف أجيال النقد ليس بينهم
مـــقـــال واحــد ســـلـــبى إضـــافــة لـــنـــدوة عــلـى أعــلى
مـســتـوى لم حتـدث مـنــذ الـسـبـعـيــنـيـات وكـان من
ـركـز القـومى لـلمـسـرح وليس الـبيت نـظـمهـا هو ا
الفـنى وضمت كـبار الـنقـاد من جمـيع االجتاهات

وجودة. ا
إذن كيف ينجح العرض فنيًا وينحسر عنه

اجلمهور?
أنــا أثق بـــاجلــمــهــور جــدًا لـــذا فــإن انــحــســاره ال
يـفــســر ســوى بــالـنــقص فـى الـتــخــطــيط لــلــعـرض
والدعـاية له. ويبـدو أنهم فـوجئوا بـنجـاح العرض
ـصـيـبـة أنـهم يـضـعـون فـنـيًـا فـتـكـفـلـوا بـعـرقـلـته.. ا
الــــعـــراقـــيل دون أن يــــدروا وهـــذه هى احملـــنـــة أال
يـتـنـبـهـوا إلـى أنـهم يـحـاربـون ضـد الـشىء اجلـيـد
سـرحية فى مـسرح صغـير مثل بـداية من وضع ا
ميـامى كخشـبة وإمكانـيات. وهم يعـلمون أن عدد
ــشــاركــ فـيـه ثـمــانــون فــردًا واخــتــيــار تـوقــيت ا
افـتتـاحه فى مـوسم امتـحـانات آخـر العـام. وجعل
الــدعــايــة مـــقــصــورة عــلى شــريــحــة الــتــلــيــفــزيــون
بــإعالن ال يــتــجــاوز زمــنه ثــمــانى ثــوان وشــريــحـة
ـسرح وثـالث اجلـرائـد وأفـيـشـان أحـدهـمـا علـى ا
صـغيـر عـند كـوبرى اجلـامـعة وسـمـعنـا مـطالـبات
ـا ـمــثـلـون بـالـدعـايــة لـلـعـرض أسـوة  بـأن يـقـوم ا
حـدث فى عرض "قـهـوة سادة" ودون الـدخول فى
احلديث عن عرض "قهوة سادة" ففى النهاية هو
عرض ال يقارن بـعرض "روميو وجولييت" كما أن

ظروفه مختلفة.
كـمــا أن كـثـرة الــتـوقـفــات كـانت عـامـالً آخـر لـقـد
اضطـررنا للتـوقف بعد خمـسة عشر يـومًا بسبب
هرجـان القومى وبح صـوتى فى إقناعهم دخول ا
ــا ـــهــرجـــان أســـوة  بـــاســـتــمـــراره عـــلى هـــامش ا
يـحــدث فى كل مـهـرجـانــات الـعـالم ولـو كــمـاتـيـنـيه
من الــســـاعــة الـــرابــعـــة لــلــســـاعــة الـــســادســة دون

جدوى.
ـــــســــارح كـى يــــتـــــمــــكن ـــــا أرادوا إخالء ا ر
ـشــاركـة من الـتــجـهـيـز مـخـرجــو الـعـروض ا

لعروضهم? 
هذا مـا قالوه بـالفعل: إن اخملـرج سيـحتاجون 

مــنــهــا إلخالئــهــا ألحــد الــنــجــوم "الــســوبــر ســتـار"
لــيــعــمل بـهــا إلى قــاعــة الــزرقـانى الــصــغــيـرة ثم
إخـراجنـا ثانـية بـسبب الـتعـاقد مع أحـد العروض
لــيـقـدم عــلـيـهــا إلى مـسـرح مــتـروبـول فـى ضـيـافـة
ابـــــنى عـــــاطف عـــــوض وأمـــــلــــهـم أن أوافق عـــــلى
ه هناك واالقتصار على ثالث ليلة عرض تقد
سرح األوبرا. حتى بعد أن بعد أن كنت أضـيق 
حددوا لـلعرض مـسرح مـيامى وتـأهبت لالفـتتاح
ــسـرح لــتـقـد تـقــدم يـحــيى الـفــخـرانى لــيـأخـذ ا
لك ليـر" عليـه وألنه عرض يدر عـليهم عـرض "ا
إيـــرادًا كــان عـــلى عـــرضـى أن يــتـــنـــحى ويـــنـــتـــظــر
لك شـهرين ونصف الـشهر حـتى ينتـهى عرض "ا

لير".
ــعــوقـات كــان رهــانــهم عــلـى نــفـاد وفى كـل هــذه ا
ـسـرح قـبـلـها صـبـرى وخـصـوصًـا وأنـا بـعـيـد عن ا
لـســتــة عـشــر عــامًـا بــســبب جتـربــة اإلدمــان الـتى
مــررت بــهـــا أقــولـــهــا دون حــرج فـــأنــا أعـــتــبــر أن
ـلـيون خـروجى منـهـا انـتـصار لى ألن واحـدًا فى ا

هو من يجتاز هذه التجربة ويخرج منها.

عوقات ضد سناء شافع? هل كانت هذه ا
لكـون آلية ـسرح ألنـهم ال  أبـدًا بل كانت ضد ا
لـلــعـمل تـشـجع عــلى تـقـد مـســرح جـاد. بـالـطـبع
سـيـنـكرون ذلك وهم أحـرار فـيمـا يـقـولونه لـكـنهم
ـطـبخ فى مـسرح الـدولة لـيـسوا لـلـنهـايـة وسعى ا
يــــدحض أفــــكـــارهـم. إذ لـــيـس مـــعــــنى أن نــــعـــطى
الــقـيــادة جلـيـل تـالٍ أن يــخـطــئـوا ونــتـركــهم بـوهم.
أنـهم يـجـربـون ال يـنـبـغـنى أن نـتـركـهم يـلـعبـون فى
بـنــيــان الـعــامــة وثـقــافــة األمــة بـيــنــمـا هم يــظــنـون

أنفسهم عباقرة وهم ليسوا كذلك.

ال يــخــجل ســنــاء شــافع اخملــرج الــكــبــيــر وأســتــاذ
ــعــهـــد الــعـــالى لــلـــفــنــون الــتـــمــثـــيل واإلخــراج بـــا
ــسـرحــيـة من االعــتـراف بــأخـطـائـه وهـذا شـأن ا
ــقــابل ال يــخــجل أيــضًـا من الــكــبــار دائـمًــا.. وفى ا
الــتــحـدث عن أســتــاذيـته وال يــخــشى من اتــهـامه

بالغة فى اإلشادة بالذات. بالغرور أو ا
سناء شـافع الذى حصل مـؤخرًا على جـائزة أفضل
مـخـرج عـام  2008عن عـرض "رومـيــو وجـولـيـيت"
فى اســتـفــتـاء "اجلــمـهــوريـة  –حـريــتى" حتـدث لـ
ـعـهـودة الـتى قـد تـغـضب "مـسـرحـنـا" بــصـراحـته ا
الكـثيرين لـكنـها فى الوقت نـفسه تـشخص أوجاع
صرى وتـتلـمس طرق اإلنـقاذ من األزمة.. سـرح ا ا

وإلى احلوار:

سرح   ا
صرى بدأ  ا
 بشكل عشوائى

جميع القائم على ورش التمثيل
مستواهم متواضع

ــصــرى ـــســرح ا تــرى مــا هى أســـبــاب أزمــة ا
حاليًا?

بـــدايـــة أحب أن أؤكـــد أن مــــصـــر ال تـــمـــوت أبـــدًا
بـجذورهـا الـتاريـخيـة وتـكويـنـها غـيـر العـادى وقوة
الـدفـع الـذاتى داخــلــهـا. قــد تــتـوعك لــكــنـهــا حـ
ــصــرى ــســرح ا تــشـــفى تــعــود كـــمــا كــانت. كـــذا ا
والـــذى هــــو اآلن مـــتـــوعـك أيـــضًـــا وحــــ يـــشـــفى
ـصـرى ـسـرح ا ـا كـان. وأزمـة ا سـيـعـود أفـضل 
ــيـة الــتى ضـربت حــالـيًــا مـثــلـهــا مـثـل األزمـة الــعـا
اقــــتــــصــــاد الــــعــــالم والــــتـى تــــعــــد تــــكــــرارًا ألزمـــة
ــاضى مـتــعـلـقــة بـتــغـيـر الـثـالثـيـنــيـات من الــقـرن ا
الـنظـام االقتـصادى والـسيـاسى واالجتـماعى لـنا.
فبعـد أن شهدت فتـرة الستـينيات تـألقًا مـسرحيًا
ما لبث أن انـحسـر منذ أواخـر السبـعينـيات حتى
الـــيـــوم نـــســـتـــطـــيع أن نـــرجـع ذلك لـــتـــحـــولـــنـــا من
اجملتمع االشتـراكى واقتصاد الـدولة إلى اجملتمع
الــرأســمــالـى واالنــفــتــاح االســتـــهالكى واســتــقــدام
ـؤسـسـات من أمـريــكـا لـتـطـبـيـقه فى دولـة نـظـام ا
زراعـــيـــة يـــبـــذر الــفـالح فـــيــهـــا الـــبـــذور ويـــنـــتـــظــر
احلـــصــاد لــيــعـــيــد الــكـــرة وعــنــده اســـتــقــرار وهى
ظـروف تـخــالف تـمـامًـا ظــروف أمـريـكـا. فـكـان ال
بد للمجـتمع أن يختل وأن تظهر شركات توظيف
األمـــوال وأن تــعـم الــرشـــوة والــتـــهـــريب والـــنــصب
الرسـمى وغيـر الرسـمى. فهل تـريد بـعد كل ذلك

سرح! أن يزدهر ا

إذن االنــفـتــاح االسـتــهالكى هــو ســبب أزمـة
سرح? ا

ـسـئولـ أصـبـحـوا مـقـتـنـعـ بـاالنـفـتاح نـعم ألن ا
وهذا ما حكم تعاملهم مع الفن وإذا ساد مفهوم
االســتــهالك فال تــنــتــظــر فــنًــا أو تــطــويــرًا ولــكن
اسـتـهالك اجملــتـمع ألسـاســيـاته ولـنــفـسه وهـو مـا
حدث مع الفن فصـرنا نسمع نـبرة ضرورة وجود
(سـوبر ستـار) فى العـرض وصار اجلمـهور يأتى
ــلك لــيــر". لــلــمــســـرح لــيــشــاهـــد الــفــخــرانـى ال "ا
ـمـثـل الـذى كـان يـتـقـاضـى مـنـذ خـمس سـنـوات وا
أجرًا ال يـزيـد عن عشـرة آالف جـنيه ارتـفع أجره

اآلن إلى عدة مالي بدعوى وجود إعالنات.

فـى وسط ذلـك ارتـــــفـــــعت أصـــــوات تـــــرجـع أزمــــة
سـرح للجـمهور وهذا غـير صحـيح العيب ليس ا
ــــا فــــيــــمن يــــتــــوهــــمــــون أنــــهم فى اجلــــمــــهــــور إ
يــخــطــطــون له. رغم أن اجلــمــهــور ال يــخــطط له
ـــادة لـــلـــتــــخـــطـــيط. هم ــــا هـــو من يـــعـــطــــيك ا إ
أســيــادنـــا نــحن الـــفــنــانــ ولـــكن مــاذا نـــفــعل مع
أصحاب الياقـات البيضاء الذين حذر منهم أحد
ـــتــلـــكــون نـــاصـــيــة الـــتــبـــريــر الــفالســـفـــة بــأنـــهم 
ن يــدفع لــهم ويــحــيــكــون نــعل احلــذاء بــكـل دقــة 
ـنـطق دائــمًـا فى الـتــعـامل مـعــهم هـو سـد أكـثــر وا
ـال حـتى ال يــذهـبـوا لـلـعـامـة ويـبـرروا أفـواهـهم بـا
لــهـم. أقــول ذلك وأنــا لألسـف مــحــســوب عــلــيــهم

رغم أنفى لكنى ال أبرر ألحد.
ظـروف إنــتــاج "رومــيــو وجـولــيــيت" حــيـرت

تابع فلماذا كان كل هذا التأخير? ا
لـقد اسـتمـرت بـروفات عـرض "رومـيو وجـولـييت"
ــــدة أحــــد عـــشــــر شـــهــــرًا حــــتى عــــد ذلك عـــددًا
ــصـرى. لــكـن هـذا ــســرح ا تــاريــخــيًــا فى تــاريخ ا
التأخير مـرجعه للبروفـات التى وضعوها أمامى
فــحــ بــدأت الـتــحــضــيــر لــلــعــرض ارتـأى رئــيس
ـا أن ـمــثــلــ مــبـتــدئــ طــا الـبــيت االســتــعــانــة 
الـتــعـاقــد مع احملــتـرفــ مــتـعــثـر. وتــشــبـثت بــهـذا
ثـلـى العـرض من االقـتـراح وبـنـاء عـلـيه اخـتـرت 
سرح عـهد ولهـذا السـبب دخل مسئـول ا طلبـة ا
الــــشك فى إمـــكــــانـــيـــة جنـــاح الــــعـــرض وحـــاولـــوا
تــــدارك األمـــر لــــكـن الـــعــــجــــلــــة كـــانـت قـــد دارت
فـتكـفـلوا بـوضع الـعراقـيل أمـام الـعرض. من ذلك
أن مــيـــزانـــيـــة الـــعــرض لـم تــعـــتـــمـــد طــيـــلـــة فـــتــرة
الـبـروفـات الـطـويـلـة ســوى قـبل االفـتـتـاح بـثـمـانـيـة
أسـابـيع وهـو الــوقت الـطـبـيـعى خلـروج أى عـرض
مــســرحى. كــمــا أن مـكــان الــبــروفــات لم يــســتــقـر
ـكتـبة ثم إخـراجنا طيـلة أشـهرهـا الطـويلـة فمن ا

استهالك اجملتمع

سرح ضد ا

سرحى والتى هى دائما ما تكون وفى > إن ازدواجية البعد التى تشكل العرض ا
الـوقت نفسه حـدث واقعى وحدث مـتخيل حضـور مادى وتمـثيل "حتول" وتأمل

وإعادة إرسال لتحوير مصطنع.

سرحي جريدة كل ا
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سرح بداية من  21مارس اجلارى بإشراف الصحفى هيثم الهوارى. > اللجنة الثقافية بنقابة الصحفي أعلنت عن بدء عقد ورشة فى فنون ا
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فضاءات حرة

البحث عن وثيقة
أن تـبــحث عن شىء مــا ضــائع  وسـيــلــة مـثــلى لــلـحــركـة
والسـعى لالكتشاف  وأن يكون الـهدف من هذا البحث هو
الـعثـور عـلى وثـيـقة مـفـقـودة ذات عالقـة باحلـاضـر  غـاية
ـتابـعـة الـبـاحـث عن تـستـحق احلـركـة  وتـدفع اجلـمـيع 
هذه الـوثـيـقـة  وأن تتـضـمن عـملـيـة الـبحث هـذه اقـتـحام
سحورة اجملهول  واسـتخدام اخليال للمـرور من الغابات ا
واجتـياز أشرار الـطريق والقـضاء عـليهم  هـو هدف آخر 
ـتــابع لـرحـلـة الــبـحث عـلى شـحـذ مــلـكـة خـيـاله  يـحث ا
وتـنـمـية مـهـاراته االجـتـماعـيـة والـنفـسـيـة  لـيكـون بـاحـثا
ــسـرح لـلـبــاحـثـ فى فــضـائه  وأن تـؤكــد مـسـيـرة خـارج ا
الـبحث إن حتـقـيق هدفـها تـتطـلب احلـركة اجلـماعـية من
ـتـابعـ لـهم  حـيث أن اجلهـد الـفردى  الـبـاحثـ ومن ا
مـهـما عـظـم  فـهو أقـل بـكـثيـر مـن اجلـهد اجلـمـعـى الذى
تــتـكــامل فــيه األفــعـال واألفــكــار داخـلـه من أجل حتــقـيق

نشود . هدفه ا
سرحى وأن يكـون كل هذا هو مجـمل ما يحققـه العرض ا
(شنـكلون) الـذى تقـدمه (فرقة مـسرح طـفل روض الفرج)
ألبـنـاء هـذا احلـى الـشـعـبى  الـذين هم فى أمس احلـاجـة
ـسرحـيـة اجلادة  والـذين ال يـربـطون ـشـاهدة الـعـروض ا
ـقـاهى ومـتـابـعـة بـرامج ومـسلـسالت أنـفـسـهم بـجـلـسـات ا
التـلـيـفـزيون  ويـظـلـون يـلـهون فى الـشـوارع حـتى يـأتـيهم
ـلـذات ويـعـيــدهم إلى بـيـوتـهـم دون مـكـسب جـنـوه  هــادم ا
سرح يلهون ويستـمتعون ويفكرون وينمون بينـما هم فى ا
ــا يـجـعل من مـهــاراتـهم ويـكــتـسـبـون مــعـارف جـديـدة  

تعة البصرية فقط. مسرح الطفل غايات متعددة غير ا
ـسـرحـى الـذى كـتـبه "عـاطـف عـبـد الـرحـمن"  والـعـرض ا
وأخـرجـه "مـحـمـد الـدسـوقى" وقـامت بــبـطـولـته الـنـجـمـة
الـصــاعـدة "ســمـاح الــسـعـيــد" مع "أســامـة مـحــسن" و"نـور
"  ومـجـموعـة األطـفـال األذكـياء  فـتـحى" و"مـحمـد أمـ
وصمم ديـكوره "عالء احللـوجى" واستعـراضاته "أشرف أبو
حالوة" وصــاغ مــوســيــقــاه وأحلــانه "أحــمــد رمــضــان"  ال
ـفــتـرضـة عن يـتــوقف هـذا الـعــرض عـنـد فــكـرة الـبــحث ا
وثـيـقـة حـقـوق الـطـفل الـدولـية  والـتى صـدرت عن األ

ــعــايــيـر ـتــحــدة عـام   1989 وحــددت مــجــمــوعـة من ا ا
ـنـاسـبـة ـعـامــلـة األطـفـال وتـهـيـئــة الـظـروف ا األسـاسـيـة 
لـنمـوهم فى بـيئـة صاحلـة  واضـعة أربـعة حـقـوق أساسـية
لـلـطـفل هى : حق الـبـقـاء  وحق الـنـمـو  وحق احلـمـاية 
ـشــاركــة  وهى حــقـوق تــؤكـد عــمــلـيــة الــبـحث عن وحق ا
عيش  لهذا ما إن تصل إليها وثيقـتها غيابها فى الواقع ا
ـتــواجـدين فى صـالــة الـعـرض حـتى تــعـلـنــهـا لألطــفـال ا
الـفقـيـرة فقـر حيـاة أبنـاء هـذا احلى  ورغم جهـد "محـمد
الـشــبـراوى" مــديـر قـصــر ثـقــافـة روض الــفـرج  فــإن فـقـر
ـتــوفـرة إلنــتـاج الــصـالــة وصـغــرهـا  وقــلــة اإلمـكــانـيــات ا
ــرئـيــة  ويـفــسـدن ــا يـؤثــرون عـلى صــورته ا الـعــرض  إ
شاركة باخليال فى عرض يستلزم ذلك  إليصال عملـية ا
أفكـاره  لهذا اعتمد الـعرض فى األساس على أداء "سماح
الـسـعيـد" احلـركى والـصوتى  وقـدرتـها عـلى االبـتـسام فى
ستمر جلذب أنظار ظل أجواء تنـفيذية صعبة  وسعيـها ا
وأسـمـاع أطفـال الصـالـة  والقـضاء عـلى جـلبـتهم فى ذات
الوقت  وذلك بـتحاورها الدائم معهم  والذى يثبت تكرار
ـبـاشرة  مـشـاهدتـهم لـذات الـعرض  وحـفـظـهم ألفكـاره ا
وهـو أحـد أبـرز مـظـاهـر جنـاح هـذا العـرض  أن يـأتى إلـيه
األطفـال طواعيـة وبصورة مـتكررة كل يـوم  وأن يعرفوا أن
لـهم حـقـوق الـبـقـاء واحلـمـاية فـى هـذا اجملـتمـع  وهـو ما
نـظور شبابًا سـتقبل ا يترسب بـأعماقهم  ويـجعلهم فى ا
يـبــحـثـون عن حــقـوقــهم كـمــواطـنـ فـى مـجـتــمع أصـبح

واطن ذاته فى أن يعيش بكرامة وكبرياء . مطاردًا حلق ا
ــتع  رغم أيــة هــنــات درامــيــة فــيه  هــو عــرض نــاجح و
ـســرح الـطـفـل مـازالت حــتى الـيـوم فـالـكــتـابــة الـدرامـيــة 
قاصرة  وتـشارك الكـتابات لـلكبـار ضعف الفهـم الصحيح
لفن الـدراما  غير أن ما يحـسب لهذه العرض هو جراءته
فى اقــتــحـام عــالم جــديــد غــيـر مــعــهـود فـى مـســرحــيـات
األطــفـال  الــتى يــظـنــهـا الــبـعـض أنـهــا مـجــرد حـكــايـات

عنى. خرافية  وجمل وعظية فارغة ا

 البد من تمك
كونة األطراف ا
للعملية

اإلبداعية من
التواصل
واالحتكاك

ـسايـرة حيـاتهـا وعمـقهـا وتطـورها ـسرحـية الـعربـية  ا
ـــعـــرفــة دالالت ووظـــائف ـــســرحـــيـــة  فى الـــظـــاهـــرة ا
ـتــخـيل وهــو يـكـتب ـســرحـيـة بــهـذا ا وأسـرار الــلـعـبــة ا
سـرحيـة العـربيـة  ويكتب دهشـته فى رؤية الـكتابـة  ا

تنظيره بحثا عن أصالته.
ــتــخـيـل واشـتــغــاالته وعــرفت لــقــد عــرفت بــدهــشــة ا
كـتـبت عن وجود بـرمـوزه  وكـتبت عن الـتـاريخ الـعـربى
ـــتــخــصـص الــذى يـــعــرف أســرار ــســـرحى ا الــنـــاقــد ا
ـسرحيـة  ويعرف خـلجـاتها ولـغاتهـا ورموزها اللعـبة ا
الـوازنـة للـتـاريخ العـربى فـيهـا بـكل انتـكاسـاته ومـآسيه
ــــواجــــهـــة كل وإصــــراره عــــلى الــــنـــهــــوض بـــالــــتــــحـــدى 
الـعــراقـيل الـتـى حتـول دون بـقــائه ودون سـعـادته ودون

تغييره للسير به نحو األحسن واألفضل واألرقى.
 فى هــذا الـكــتـاب أكــدت أن لــلـنــقـد دوره فى الــتـأثــيـر
ــوجـودة بـإبــداع نـقـدى عـلـى مـسـار الــقـراءة الـنــقـديـة ا
يعـتـبر إبـداعا إلبـداع سـابق يقـرأ فى تـأمل وفى تأويل
مــا قــاله الــركح بــلــغــته اخلــاصــة  ويــأتى هــذا الــنــقـد
ـوضوع لـيـقول قـوله بـلغـة النـقـد التى هى لـغة الـتـلقى 

هذا الركح.
لــقـد كــانت الــكـتــابـة الــنـقــديــة فى هـذا الــكـتــاب إعـادة
ــة  لــطــرح األســئــلــة اجلــديــدة حــول األجــوبــة الــقــد
وكـانت دعـوة إلـى تـبـنى  الـشــكل الـذى يـحــتـاج أشـكـاال
مـخـتـلـفـة تـعـبـر عن نـفـسـهـا فى كـتـابـة مـتـخـصـصـة فى
ـسرحـى تكـون سـمـتـهـا  احلـريـة فى احلـرية, الـشـأن ا
تخـيلـها أنهـا قادرة عـلى أن تشكل وتكون خـاصيـتهـا 
رحم التأمالت والتـأويالت واإلبداع الذى يعلى صوت
الـنقد وصـوت القراءة بـجهـر جهيـر أسسنـا به خارطة
ــســـرحى الــعـــربى لــتـــنــبـــنى عــلـــيه وبه صــورة الــنـــقــد ا
يا. سرح عربيا وعا وبالغة الصورة احلقيقية لهذا ا
ـتخصصة سرح العربى  ووجـود الكتابة ا إن وجـود ا
 فى قـضـايـاه  عالمـة وجـود حـقـيـقى عـلى أن الدرس
الـنــقـدى هــو نـتــيـجــة لـهــذا الـوجـود وأنـه نـتــيـجـة رواج
نهـجى الذى يـؤرخ بقراءته لـكيـفية للخـطاب الـنقـدى ا
اشتـغـال الواقع الـعربـى فى الركح وقـد حتـول متـخيال

سرحى. فى النص ا
كتوب سرحيـة العربية تتكلم فى النص ا عرفة ا إن ا
ــهــا  وتــنـتج خــطــابــاتــهـا وتــتـحــاور مع عــا ــتــخـيــلــهــا
سرحية قـبل برهانات الثقـافة ا لـلدخول إلى القرن ا
الـتى هى الوجه اآلخـر لـلحـداثـة العـربيـة احملـلوم بـها.
وتــكــون األسـئــلـة وفـى ذلك تـكــون األجــوبـة بــأســئـلــتــهـا
بـأجـوبـتـهـا أسـاس هـذه احلـداثـة الـتى حتـتـفل بـدهـشة

ثقف. سرح العربى ا تخيل فى ا ا

بـأن يـكـون عـلى درايـة وعـلم باجملـال الـذى يـشـتـغل فيه
لــيــســاعــد نـــفــسه عــلى اســتـــبــصــار أســرار اإلنــتــاجــيــة
ـسرحية الـعربيـة  ويسهل عمـلية فـتح مغالق الـكتابة ا
كونة لوحدتها فى البنية عرفة مستـوياتها ا الدرامية 
ــتـــعــددة الـــتى تـــنــتج رمـــوزهــا الـــواحــدة أو الـــبـــنــيـــات ا
وإشــاراتــهــا بــشــعـــريــة تــنــبض بــدالالت مــتــعــددة حتــيــا

وتعيش فى هذه اإلنتاجية.
ــــواضــــيـع اشــــتــــغــــلـت قــــراءتــــنــــا لـــــلــــمــــســــرح من هـــــذه ا
وهى سرح وجعلتنـا نحدد تيمـة هامة فى هذا ا الـعربى
تـخيل" وعالقـته بحوار الـثقـافات .وبعـد تفـكير تيمـة " ا
عـمـيق أعطـينـا عنـوانا لـهـذا الكـتاب اخـتصـرنا فـيه هذه
تخـيلة التيـمة ح صـغناه كـالتـالى: "احتفـال الدهشـة ا
وكـان أهم مـا قـدمـنـاه من قـضـايا  سـرح الـعـربى" فـى ا
ومسألة وسؤال الـنقد ـسرحى العربى مـسألة الترويج ا
وحــوار الـثـقـافـات ــسـرح الـعـربى ــتـخـيل فى ا اشـتـغـال ا
تخـيل فى الدراما الشعـرية عند صالح عبد واشـتغال ا
والـدراماتـورجـيا بـ إشـكالـيـة التـنـظيـر وقراءة الـصبـور

سرح. ا
ـسـرح وقـد خــلـصــنـا بــعـد مــقـاربــة كـثـيــر من قــضـايــا ا
ـــــســـــرح صـــــار مــــوجـــــودا فى الـــــعـــــربى إلـى أن هــــذا ا
ــتـخــيل الــدرامى وأن اخلــطـاب مـســارب الــواقع فى ا
ــحــتـويــاته ــســتــويــاته و ــسـرحـى حـاضــر  الــنــقــدى ا
ـنـفتـحـة عـلى إمـكـانـات الـتـغـيـيـر والـتـبدل ـنـغـلـقـة أو ا ا
وأن اكتمال تاريخه مشروط تخيل أثناء مقاربة هذا ا
وهى بوجوده فى األدبى والفنى والتاريخى واجلمالى 

قاربة التى مهدنا له بالسؤال التالى: ا
سرح العربى? اذا معنى الرؤية فى ا

ـباحث ـقـاربـات وا وبـعـد السـؤال قـسـمـنـا اإلجابـات وا
النقدية على الفصول التالية:

الـــفـــصل األول:مـــعــنـى الــنـــقـــد واشــتـــغـــال الـــدرامــا فى
سرح العربى. ا

ــســرحـى الــعــربى الـــفــصل الـــثــانى:مــعـــنى الــتـــنــظــيـــر ا
الطليعى فى زمن احلداثة.

الـــفـــصـل الـــثـــالث:مــــعـــنى الـــدرامـــا الـــعــــربـــيـــة فى زمن
فارقات. ا

الـــفـــصل الـــرابع:مـــعــنى الـــرمـــز والــتـــاريخ والـــنـــقــد فى
غربى. سرح ا ا

الـفـصل اخلــامس:مـعـنى اجلـنــون و احلـكى فى مـسـرح
عبد الكر برشيد.

الــــفـــصـل الـــســــادس:فى مـــعــــنى الــــتـــاريـخ واألســـطـــورة
غربى. سرح ا لحون والنقد فى ا وا

ومـا يؤكـد اكتـمـاله هو كـتابـة هـذا الكـتاب الـذى عايش
ـــــــســــــرح حـــــــرارة ودفء الـــــــركح وحـــــــضـــــــر جتــــــارب ا
وتـــابع انــبـــجــاس أنــفـــاسه بــشـــعــريــة الـــفــرجــة الـــعــربى
لـيـسـتـخرج الـقـوة الـتى يـغـوص بهـا فى أغـوار الـتـجـربة

 التيمات
اجلديدة هى
التى ستخرج
سرح العربى ا
من الدائرة
غلقة ا
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> هـنـاك بعض الـتـحديـد الـعاجل يـفـرض نفـسه وال يـجب أال ننـساه
قــبل كل شـىء إنه "لـو أخــذنـا كــعــذر مـتــقـدم مــحـاكـى/ ومـحــاكى فـإن

سرحى يغيب عنه أن اخلشبة تخلق ما ترغب فى إبداعه. البحث ا
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عروض . كتوب أو ا لقراءة بالغة النص الدرامى ا
و هـنـا تـشـارك إكـراهـات الـواقع فى تـشـكـيل إكـراهـات
أخــرى فى فــعل الــكــتــابــة تـتــمــثل فى مــســاهــمــتـهــا فى
تخيل تشكـيل الوعى التـاريخى بشـكل آخر هو شـكل ا
ــسـرحى الــعــربى كـمــا تــعـنى أن الــدرامى فى الــنص ا
ــســرح هـى إلــزامــات تــدعـوه إلــزامــات الــواقع لــرجل ا
لألخــذ بـنـاصـيــة الـوعى األدبى والــفـنى والـتــكـنـولـوجى
ـسرحية العـربية لديه مـتحكمة حتى تكون اإلنـتاجية ا
ـسرح بأدواته الـنابعة ـتخيل فى ا فى آليات اشـتغال ا
من خصوصياته احمللـية فى نسيجها العربى العام  و
ــتــخــيل إلـى عــالم احلــلم تــكــون وســـيــلــة ســفــر بـــهــذا ا
والـفانـتـازيـا واألسطـورة والـنـفس البـشـريـة والذهـنـيات
تخيلة تلقى العـربى بغرائبية األحداث ا حتى يصل  ا
إلى أقــصى درجــات احلــلم والــواقع  أثــنــاء تــلـقـى هـذا

تخيل. اإلبداع فى ا
ومن الـتوافق اجلـمـالى ب اشـتغـاالت هذه اإلكـراهات
وهـــذه اإللــزامـــات فى الــكــتـــابــة الــدرامـــيــة الــعـــربــيــة 
ـسـرحيـة الـعربـيـة معـروفة صـارت خـارطة اإلبـداعـية ا
ــــوقع الــــذى تــــتــــحــــصن فــــيه بـــخــــصــــوصــــيــــتــــهــــا فى ا
وتـتـمـوقع بـدرامـيـتـهـا فى رؤيـتـها لـالنـتمـاء إلى هـويـتـهـا

ـســرح وبـ الـتـجـريب فى االنـتـمـاء اجلــغـرافى لـهـذا ا
حــضـــوره الــعــربـى الــذى يــقــول قـــوله  ويــبــنـى شــكــله
ويقـدم أنفـاسه فى أنفـاس وفى حيـوية الـكتـابة كـشكل
مـن أشـكــال الـهــويـة الــعـربــيـة فـى شـكل خــطـابــهـا وفى
وفى شـكل الــعـقــلـيــة والـفــكـر الـذى شــكل جـغــرافـيــتـهــا

تتفاعل معه هذه احلداثة.
وحتـديد هـذه اخلـارطـة الكـتـابـية فـنـيـا وأدبيـا ودرامـيا
ـسرح الـعربى فى الـزمن الـعربى ال يـعنى إلـزام رجل ا
بإكراهات وإلزامات تصادر حريته فى القول فى فعل
الــتـجــريب بل يــعـنى الــتـحـديــد هـنــا تـمــكـ األطـراف
ـكـونـة لـلـعـمـلـيـة اإلبـداعـيـة من الـتـواصل واالحـتـكـاك ا
سـرح والـدراما من أجل والتـفـاعل فى خـصوصـيـات ا
تـوحيـد مجـاالت الـتعـبيـر وقنـواته فى بـنيـة واحدة هى
سرحى بسردياته وأحداثه وصراعاته شكل التعبيـر ا
الــتى تــغــيــر هــذه الــبــنــيــات فى هــذه الــبــنــيــة الــواحـدة
ــسـرحـى مـؤلــفـا كــان أو مـخــرجـا أو ــبـدع ا لـيــتــمـكن ا
ـــثال أو نـــاقـــدا من اإلفـــصــاح عـن هــذه اإلكـــراهــات
واإللـزامـات  فـيـصـوغ رؤيــته فى خـطـابه و يـعـبـر عن
تطـور بكل اخلـطابـات احملتـملـة التى تؤازر مجـتمعـه ا
ــهــامه اإلبــداعــيــة فــعل الــتــعــبــيــر الــدرامـى و يــقــوم 

سرح العربى بنفس األنفاس هل نعود للحـديث عن ا
وبــنـفس اإليــقـاعــات والـبــنـاءات الـتـى كـانت تــنـبـنـى بـهـا

اخلطابات النقدية فى كتاباتنا السابقة ?
ـكن لــهـذا  احلــديث أن يـحــضـر فى خــطـابه ثـم هل  
ـسـرح وتـيـمـاته وأشـكـال حتقـقه فى تـاريخ وفـعـالـيات ا
ـسـرح فى الـكـتـابـة لـيـكـون ذاكـرة وصـورة وداللـة هذا ا

سرحية العربية? اخلارطة الثقافية ا
ـــــمـــــكـن أن نـــــتـــــهــــــيب اجلـــــواب أو األجــــــوبـــــة عن مـن ا
ــســرح وإيــجــاد ــطـــروحــ  ألن وجــود ا الــســؤالــ ا
مكنة  كتابة لـذاكرته قد يجـعلنا ال نقـتنع باألجوبـة ا
ألن الـصــورة والــهـيــئــة والـكــيـنــونــة الـتـى يـوجــد عــلـيــهـا
سـرح العـربى تـستـدعى أكثـر من تـساؤل  وأكـثر من ا
قـاربات النقدية أسـئلة وتمعن وتـأمل فى بنياته وفى ا
الـتـى تـريـد أن تـفك لـغـز وجــوده الـسـلـيم أو تـبـحث عن

أسباب اخللل فيه.
كن أن تنـير لنا ظلـمة احليرة حول واإلضـاءات التى 
ونـحن نـسعى إلى تـقـد كتـاب آخر هذين الـسـؤال 
ـسـرح الـعـربى وقــراءة أخـرى الـتـوكـيـد عـلـى أن هـذا ا
فى أزمــنـــته اخملــتـــلــفـــة  وفى أوضــاعه االجـــتــمـــاعــيــة
ـارسـة جـديدة والـفـكـرية والـفـنـيـة والـرواجـيـة  يـعـد 
تتجـدد بدهشـة متخـيلـها فى أزمنـتها لـتوكيـد احلضور
الـثقـافى لـلمـسرح الـعـربى بتـاريخ له بـدايته ولـيست له
نـهـايـات  له مـعـنى احلـضـور فى الـبـحث عن إمـكـانات
ــسـرح فى الــتـنــاقـضــات الـتى تـأصــيل وحتـديـث هـذا ا
يعيـشها فى اسـتمرارية جتـاربه وجتريبـيته فى التاريخ

العربى..
إن أهــمـيـة خــطـابــات هـذا الــكـتـاب ال تــأتى من صـدى
ـســرح وال تـصـدر من احلـديث أو الــسـمـاع عـن هـذا ا
ع أو كتابة ال ترى حـقيقته وحقيقة واقعه وتاريخه
ـسـرح  و  إن أهـمــيـته تـأتـى من االقـتـراب من هــذا ا
تـتــولـد من نـقـل مـسـتــويـات الـتــفـاعل بـ مــكـونـاته إلى
خطاب الـنقد بـقراءات مشروطـة برهانـات الواقع كما

تخيل الدرامى فى الواقع اجلديد لإلبداع. قدمها ا
إن هـذه اخلطـابـات النـقـدية فى هـذا الـكتـاب تـنبع من
سـرحية الـعربيـة وليس من خـارجها داخل الـتجربـة ا
تـسـايـر حـركتـهـا  و تـصر عـلى حتـقـيق وجـودها  وهى
ــســرحــيـة تــتــابع حــقــيــقــته  وتــرصــد مــســار احلــيــاة ا
ـسرحى الـعربى فى العـربيـة وتقـرأ الوجـود الثـقافى ا
الـــســيــاســـة الــثـــقــافــيـــة الــعـــربــيـــة  وتــعــمـل عــلى وضع
خـياراتـهـا و وجـودها كـمـمـارسة فـنـية ونـقـديـة فى فعل
سـرحيـة لـدى الفـرق واخملـتبـرات والورش اإلنـتاجـيـة ا
سـرحيـة لتـكتب عـنهـا من خالل الكـشف عن شعـرية ا
ـسـرحـيـة الـعـربـيـة لدى ودرامـيـة وجتـريبـيـة الـعـروض ا
سرحى هذه الفرق وهنا تـكمن أهمية مقاربة النص ا
سرحى فى سرحيـة فى النسيج النقدى ا والعروض ا
خطاب هذا الكتاب وهى أهمية تتضح بها احلدود و
ـسـرحــيـة وهى اآلفـاق الــتى وصـلـت إلـيـهــا الـكــتـابــات ا
تـؤصل وجــودهـا,وتـرسخ كـيــنـونـتــهـا بـقــدرتـهـا اخلالقـة
عــلى رسـم مــســار جتــربـتــهــا وفـق اقــتــنــاعــهــا بــضـرورة
اخلــــروج مـن احملـــــدد  والــــدخـــــول إلـى فــــضـــــاء رحب
وفــســيح يــكــون عــلى درايــة بــكــيــفــيــة تــكــلـيـم اخلــطـاب
وتطعيمه بإمـكانات التلمـيح والتعبير األدبى والـدرامى
الـفـنى الـنابـع من القـدرة عـلى الـتـخـيـيل والـقـدرة على
ـسرحـى العـربى أمـداءه فى التـنوع إعطـاء اخلـطاب ا
ومـــنــــحه أبــــعـــاده ودالالتـه احلـــضــــاريـــة فـى مـــتــــخــــيـــله

الدرامى.
ـــغــلق  إن خـــطــابـــات هــذا الـــكـــتــاب تـــغــادر احملـــدد وا
و تشكف وتسير نحـو األفق العربى واإلنسانى الرحب
وتؤكد أنه عمل ال سرح العربى  عن أشكال اشتغـال ا
ــفــرغــة من ــواقف ا يــنــبــنى عـــلى الــصــدفــة أو عــلـى ا
مـــحــتـــواهــا الـــدرامى وأن وجــوده نـــاجت عن ضــرورات
وأن سرحى التكوين الدرامى فى بـناء متخيل النص ا
الــعالقــة بـ هــذا الـوجــود وهـذه األمــداء وهـذا األفق
ـسـرح  هى عالقــة حـتـمــيـة بـ ســيـاق اإلنـتـاج وهــذا ا
ــتـــخــيل الـــذى يــولــد ــســـرحى والــبـــنــاء الـــقــصـــدى وا ا
مـكنـة وهو  يـقتـرب من حداثـة اللـغة والـرؤية دالالته ا
ــتـحــقق بـ ــسـرح لـإلعالن عن الـتــقـاطع ا فى هـذا ا

سرح العربى ال ينبنى على الصدفة   ا
فرغة من محتواها الدرامى واقف ا أو ا

اآلتى ولــيس الــبـقــاء رهن الــذات فى مــغـلـق خـطــابـات
مـاضــويـة تـعــمل عـلى إزالــة هـذه اإلكـراهــات الـتى هى

دوما نسغ اإلبداع ومحركه.
وتـبـقى أهـميـة مـا ارتسم من إكـراهـات فنـيـة وجمـالـية
ـــســرح الـــعـــربى هى تـــلك وجتـــريــبـــيـــة فى مـــتـــخـــيل  ا
اإلكـراهـات الــتى شـكـلـنـا بـهــا أطـروحـات هـذا الـكـتـاب

اعتمادا على التيمات التالية:
ــســرحـيــة الــعــربــيـة بــهــذه اإلكــراهـات إن الــنـصــوص ا
تتكون من مرجعيـة لغوية واحدة هى اللغة التى تزخر
فى خـطـابـاتـهـا بـالـذاكـرة احلـيـة لـلـتراث الـعـربـى الذى
يـساعد على تـوليد معانى الـنص اجلديد فى حواراته

وأحداثه ومواقفه وفى متخيله.
ــعــنــاهـــا اجلــديــد الـــتــواصل مع هـــذه الــلــغـــة تــســهـل 
ــسـرحى له ــتـلـقى الــعـربى وتــيـســر إبالغ اخلـطـاب ا ا
عيقـات واحلواجز التى حتول بـتغريب يزعزع ثـوابت ا
دون حتـقــيق حــركـيــة حــقـيــقــيـة لــلــمـســرح الــعـربى فى

التواصل.
وإذا مـا وجدت اسـتثـناءات فى الـتعـامل مع هذه الـلغة
الـعـربـية بـالـلجـوء إلى الـلغـات احملـليـة من أجل حتـقيق
ـسـرح ـفــتـرضـ لـتــقـبل ا ـتــلـقـ ا تـواصل أكــبـر مع ا
تباينة فهذا ال يعمل ستوياتهم الثقافـية والنفسية ا

مكنة. سرح العربى بكل اللغات ا إال على تأصيل ا
غـــالــبــا مــا تــوضع هــذه الــلــغــة فى ســيــاقــات حــكــائــيــة
مـتـخـيلـة تـسـتمـد مـراجعـهـا من تـنوع الـتـراث اإلنـسانى
بــهــدف تــغــريب الــلــغــة واألحــداث والــشــخـصــيــات فى

سرح / الرواية. ا
هــذه الـقــضـايــا بـتــشـابــهـهــا أو تـنــافـرهــا  أو تـقـارب
ـؤلــفـ ـســرح الــعـربى كــانت تــدعــو ا وجــودهـا فـى ا

واخملـــرجـــ إلى االنــــفالت من ســـلــــطـــة الـــنـــمـــوذج 
وحتــــفــــزهم عـــــلى مــــعـــــاداة كل اتــــبــــاعـــــيــــة قــــاتــــلــــة 
ــطــيــة مـوجــودة فى وتــســاعــدهم عــلى تــفــكــيك كل 
الــبــنــيــة الــدرامــيــة وفـى بــنــيــة الــعــرض  ســواء عــلى
مــســـتــوى الـــتـــشــابـه فى اخلــطـــاب  أو الـــتــشـــابه فى
البنية الدالة  أو التماثل فى فعل احملاكاة للسابق 
إنـهـا الــدعـوة الـتـى تـلـغى كـل تـيـمــة وكل شـكل فى كل
كــتـابــة تــريـد أن حتــفــر الـفــوارق بــ أزمـنــة الــعـرض

ومكانه وأحداثه ومتخيالته وأشكال بنائه.
بـهــذه الـتـيـمــات نـكـون قــد المـسـنـا اإلطــار الـعـام الـذى
تــتـحــرك فــيه تـيــمــات هـذا الــكــتـاب وهــو يــراهن عـلى
غـايـر وعـلـى األجمـل والـدال. كـما أن اجلـديـد وعـلـى ا
ـسـرح الـعـربى من هـذه الـتـيـمــات هى الـتى سـتـخــرج ا
غـلقة لـتضـعه  فى مركز حـيوى جديـد يكون الـدوائر ا
ــنــطـلـق الـذى يــســاعـد هــذه اإلكــراهـات عــلى تــكـوين ا
ــســـرح الـــعـــربى الـــذى ســـيـــصـــيــر مـع هــذه مـــوضـــوع ا
ـــســـرحى الـــعـــربى  و ـــغـــايـــرة مـــوضـــوعـــا لـــلـــنـــقـــد ا ا
كن أن تروج اخلطاب موضوعا لسؤال الكتابة التى 

سرحى العربى فى الوطن العربى. النقدى ا
سـرحية الـعربية فى بـحثها عن فى سؤال اإلنتـاجية ا
هـــذه الــــكـــتــــابـــة  اعــــتـــمــــادا عـــلـى ســـؤال اإلبــــداعـــيـــة
ــســرحـــيــة الــعــربـــيــة وهى تــعـــيش مــخــاض الـــتــكــوين ا
سـرحية الـعربيـة  يكون النص الـفعلى لفـعل الكتـابة ا
ــســرحى فى مـســاره الـتــاريـخـى الـعــربى يـســيـر نــحـو ا
التحقق بـاختياراته اجلـمالية والفـنية فى بنيـة الكتابة
وفى بـنـيـة اإلبـداع احلضـارى فى هـذه اإلنـتـاجـية  أى
إن بـنـيـة الـكـتـابـة فى بـنـيـة اإلبـداع تـمثـل وحـدة لـواحد
ـسـرحى الـعـربى الـبـاحث دومـا عن لـغته هـو الـوجـود ا
نبثق من ـستوى احلضـارى ا وعن رؤيـته الدالة على ا
طـبـيـعة الـتـاريخ ومن طـبـيعـة الـثـقـافة والـتـراث الـعربى
فى احلــــوار الـــثـــقــــافى الـــعــــربى  و فى انــــفـــتـــاح هـــذا
احلـوار على مكتسـبات احلضارة اإلنسـانية والتجارب
نـاهج النـقـدية الـتى ينـقـلهـا النص ـسـرحيـة وقـراءة ا ا
ــسـرحى إلى ــسـرحـى والـنــقـد ا ــسـرحى والــعـرض ا ا
ـسـرحـيـة الـعـربـيـة التـى تـظل حـاجة فـضـاء الـتـجـربـة ا
ـسـرح عربـى مـنخـرط فى مـلـحـة إلى وجـود حـقـيـقى  

موضوع إكراهات الواقع فيه.
وهـذا أقـنـعـنـا بـأن خـطـابـنـا فى هـذا الـكـتـاب يـجب أن
ـعرفة أدوات اشتغاله  وملزما ـ أيضا ـ يكون ملزما 

ـســتــقـبــلـ > نــؤكــد عـلـى مـصــطـلـح "اجلـمــهـور" وُنــّعــرفه عــلى أنه "مـجــمــوع ا
الـضروري إلنتاج عمل استـعراضى أو  فنى". الكتابة واألداء يتـناقضان حلظتها

على أنهما عرض أو فن "بال جمهور" مع العرض أو الفن مع اجلمهور.

سرحي جريدة كل ا
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> اخملرج أشرف حسنى يقدم من تأليفه أيضا مسرحية "دنيا تياترو" لفرقة نادى مسرح الفيوم.

حوار:

 إبراهيم احلسينى
محمد عبدالقادر

لـلــمــسـرح قــبل الــعــرض لـضــبط اإلضــاءة حـاولت
إقـناعـهم بـأنى سـأضع خـطـة لإلضـاءة تـغطى كل
سرح ويستطيع كل مخرج سنتيمتر على خشبة ا
ـوجود فى غـرفة الـتحكم بـاستـخدام الكـمبـيوتر ا
أن يــــنــــتــــقـى اإلضــــاءة الــــتى تــــخــــدم عــــرضه دون
مـساس باخلـطة أو تعـديل فيهـا لكن دون جدوى
الــواجـب عــلــيــهم حــيث أقـــول لــهم إنــنى "أســطى"
مـــســـرح أن يـــصـــدقـــونى فـــقـــد بـــدأت الـــســـلم من
بدايته وعـملت كـمساعـد كهربـائى وميكـانيزم فى
فـــرقـــة يـــوسف وهـــبى وحـــ رقـــيـت عــام 1960
مـثل ليدخل فى أصـبحت "كودبـوى" أنادى عـلى ا
دوره. ومــــــســــــاعــــــد مــــــخــــــرج رابـع فى "األرمــــــلــــــة
ــسـرح الـطــروب" أى إنــنى أعــرف كـيـف يُـخــطط 
جيـد لـكـنـهم ال يـلـتـفـتـون إلى آرائـنـا حـتى إن أحد
قــــيـــادات مــــســــرح الـــدولــــة جتــــاســـر عــــلى قــــامـــة
مـســرحـيـة كــبـيــرة مـثل جالل الــشـرقــاوى واصـمًـا
ـــة" بــعــد جتــربـــته "تــاجــر ـــوضــة الــقــد إيــاه بـ "ا

البندقية".

سرحية فى رأيك مـا الذى ينقص القيادة ا
لدينا?

يـنقـصـهم الـتوجـيه والـتـواضع نـعم هم يتـهـمـوننى
بـعــدم الــتـواضع ولــكن هــذا حــقى فـبــعــد كل هـذا
التاريخ واليوم وقـد بلغت التاسعة والست إن لم
أقل نــــحـن ســــنــــاء شــــافع فــــمـــــتى? وإن كــــنت قــــد
أصبحت مـتواضـعًا حتى أعـلمهم الـتواضع بيـنما
هم قــــد أخـــذوا الـــفـن كـــوجــــاهـــة اجـــتــــمـــايـــة وال
سـرح حتى يـعود يعـرفـون كيف يـخطـطون لـهـذا ا
ا كان عليه حقيقة هناك بينهم من يعرف كيف
يعـيـد لـلمـسـرح عـافيـته لـكـنه ال يضع أفـكـاره قـيد
التـنـفـيـذ. بل إن هـنـاك قـيـادات عـلـيـا ال تفـهم فى
الثـقـافة وزرُعـوا بـها زرعًـا استـهالكـيًا لـضرورات

ناخ االستهالكى. ا
الــغــريب أن لــديــهـم مـبــرراتــهـم بــأرقــام اإليـرادات

وبفتحهم ألكثر من جهة على أنهم ناجحون!
هـنـاك من يهـاجم مـسـرح الـسـتيـنـيـات وهـناك من

يضفى عليه هالة التقديس فما رأيك?
مـسرح السـتيـنيات كـان مسرحًـا عظـيمًا ولـكنه لو
عـــاد اآلن فـــلـن يـــنــــجح. إذ يـــنــــبـــغى أن نــــضع فى
اعـتــبـارنـا تـغــيـر الـظــروف اجملـتـمـعــيـة والـتــقـنـيـات
ـــســرحـــيـــة. ألن مــســـرح الـــســتـــيـــنــيـــات مـــرتــبط ا
بالظرف التـاريخى الذى قدم فيه. ولكن ما نريد

ولكـنه ليس لـديه التـأهيل لـذلك أذكر أنـنى ح
ــرحــوم مــحــمـد جــئت من الــبــعــثــة مع صــديــقـى ا
ـســرح ومـديــرهـا وقــتـهـا صــديق وذهـبــنـا لــهـيــئـة ا
نـبــيل األلـفى طــالـبــ مــنه أن نـعــمل فى اإلخـراج
مـتـذرعـ بـشـهـادتـيـنـا األوربـيـتـ فـقـال لـنـا دعـا
الـــشـــهـــادة جــانـــبًـــا و ابـــحــثـــا عن مـــخـــرج يـــشــرف
عليكمـا وأشرف على اخملرج كـمال ياس وكتب
عــــنى تــــقـــريــــرًا بـــصالحــــيـــتـى كـــمــــخـــرج وقــــتـــهـــا
اسـتــطـعت أن أعــمل مــخـرجًــا لـكن الــيـوم هــنـاك
فــئـــات يــعــمــلــون فى اإلخــراج وحــ تــســأل كــيف
تـــمـــكـــنــوا مـن أن يــخـــرجـــوا رغم صـــعـــوبــة مـــهـــنــة
اإلخراج تكتـشف أن األمور تدار بشكل عشوائى
ا كل شىء فى الـثـقـافة يـدار بـشكل عـشـوائى ر
ـــيــة مـن ســنـــبـــدأ فى مـــحـــاولــة نــحـن فى األكـــاد

العمل بشكل غير عشوائى.
ًـا كــان كل شىء مـخـطـطًـا لـه حـتى إنـنـا كـنـا قـد
سرح نعرف بالعروض التى ستقدم على خشبة ا
العـام القـادم حقـيقـة قد يـختـلف موعـد االفتـتاح
عن احملدد باخلطة لـشهر أو شهرين لكننا لم نر
مــخـرجًــا يــعــمل عـشــرة أشــهــر حـتى يــتم اعــتــمـاد
ـيـزانـيـة فـإذا كـنت أنـا سـنـاء شـافع حـدث مـعى ا

ذلك فماذا يحدث مع اخملرج الصغار!
ـعـهد الـعـالى لـلـفـنون مـنـذ تولـيك عـمـادة ا
ـسـرحــيـة وحـتى اآلن جـرت مــيـاه كـثـيـرة ا

حتت اجلسور.. كيف ترى األمر?
ـسـرحـيـة شـأنه شـأن أى ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا ا
ـوجود اآلن مـؤسسـة مـوجودة أصـابهـا الـتراجع ا
وأذكر أنـنى ح التـحقت بهـيئة الـتدريس به عام
 72 كـنـا كــأسـاتـذة مـلـتــزمـ وكـذا كـان الـطالب
لكن ح دخل منـاخ االنفتاح االسـتهالكى سيطر
ـعـهد ثم عـلى كل شىء فصـار الـطالـب يلـتـحق با
بعـد عـدة أشهـر يـتجه لـلـعمل كـومـبارس ولألسف
ا فاآلباء هم من يـحرضون أبناءهم على ذلك ر
ـــمـــثـــلـــ يـــجـــدون فـــرصـــة أن يــــصـــبـــحـــوا مـــثـل ا
ـــعـــهــد ـــشـــهــوريـن لـــذا فــهـــنـــاك طالب تـــركـــوا ا ا
جرد حصولهم على الفرصة هم ال يعرفون أن
عـهد هو الـهرم الـرابع مهمـا أصابه من نـكسات ا

أن يــعـود هــو روح الــســتـيــنــيــات لـقــد كــان هــنـاك
تـوجه قومى وحركـة التأمـيمات وضـرب اإلقطاع
ــســـرح مـــوجــود فى كـل ذلك يـــخــاطب عـــقــول وا
الـــــنــــاس دون أن يـــــتـــــســـــيــــد عـــــلـــــيـــــهم بـل هم من
ــسـرح وصــنــاعه ســأقــول لـكم يــتـســيــدون عــلى ا
خبرًا أعلنه لـلمرة األولى وهو أننى أجـهز لعمل
مسرحي أولـهما هو إعادة "يوم القيامة" أخذت
من الـنص سـطــرين فـقط والــنص كـامالً ســيـقـوم
بكتـابته صديـقى العبـقرى محـفوظ عبـد الرحمن
كى أقـــدم "يــوم الــقــيـــامــة" مــنــاســـبًــا لــعــام 2009
وأرجو أن يـضع أشعـارها عـبد الـرحمن األبـنودى
ـــســرح االســـتـــعـــراضى. وأنــا ال وســـيــقـــدم عـــلى ا
أعـمل لــدى أحـد لــكـنــهم هم من يــتـولــون الـقــيـادة
ـا أن عــمـلى قـد لـيـعــمـلـوا عــنـدى وهـذا حــقى طـا

صرى. سرح ا ينعش ا
وماذا عن التجربة الثانية?

سـتـكـون تــقـد نص "مـســافـر لـيل" لــصالح عـبـد
الـصـبـور وسأقـدمـهـا عـلى مسـرح الـشـباب وذلك
ــــــســــــرح الــــــتـــــــجــــــريــــــبـى وســــــتــــــرون فى إطـــــــار ا
الـشخـصـيـات الثـالثة بـالـنص عـشرين شـخـصـية
ــهــرجـــان الــتـــجــريــبى ونــيـــتى أن أشــارك بـه فى ا
الــــقـــــادم حــــتـى أثــــبـت لــــهم أن الـــــشــــيـــــوخ هم من
يقـومـون بالـتجـريب وهذا مـا أعـلنـته منـذ الدورة
الـثانـية للـمهـرجان الـتجريـبى أن شيـوخ اخملرج
ــسـئـولــيـة الـتــجـريب بـيــنـمـا هـم من يـضـطــلـعـون 
ـسـرح الـشـبـاب الـصـغـار يـخـصص لـهم مـهـرجـان 
"يُــــجـــنّــــوا" فـــيـه كـــيــــفـــمــــا شـــاءوا ويــــقـــدمــــون فـــيه
شـطحـاتـهم وتعـبيـرهم احلـركى والصـوتى.. وهذا

هرجان أفينون مثالً! ما يحدث 

ـسـرح احلـالـيـة مـاذا يـفعل فى ظل ظـروف ا
سرحى الشاب? اخملرج ا

الـشـاب اآلن مـعذور فـهـو يـريـد أن يقـدم مـا يـثبت
به نـفسه ويحقق له الـوجاهة االجـتماعـية ويريد
أن ينـحت فى التمـثيل حـتى يفتح بـيتًـا وهذا حقه

سرحية هو الهرم الرابع معهد الفنون ا
رغم ما أصابه من انتكاسات

التوجيه والتواضع

الشباب معذور

ناهج حتديث ا

ـا كـان مـتــبـعًـا فى حـالــيـة إنـنـى أطـالب أن نـعــود 
فتـرة الـستـينـيات حـيث يـوقع الطـالب على الـتزام
بـــأنه لن يـــعـــمل فى الـــســـنــتـــ األولى والـــثـــانـــيــة
ــعـهــد فى الــسـنــتـ ويــحــصل عـلى تــصــريح من ا
الــثــالـــثــة والــرابــعــة. ســيــقــولــون إن هــنــاك نــســبــة
حــضـور ال بــد أن يـســتــوفـيــهــا الـطــالب فــإن كـان
األســتــاذ مــثـلـى ضــعـيــفًــا أمــام طالبـه ال تـطــاوعه
نفـسه على حـرمانهم من دخـول االمتحـان فلماذا
ال حتــمــيه من نــفــسـه بــقــانــون يــضــمن انــضــبــاط
فارقة أنـنى كثيرًا مـا أقابل بعضًا من الطالب. ا
اخلـريـجــ الـقـدامـى فـيـبــهـتـونى بــكـلـمــاتـهم الـتى
اعـتـبـروهـا مـثالً: نـحن آخـر األجـيـال احملـتـرمـ

أصـرخ فـيـهم أن من عـلـمـوهم قـد عـلـمـوا من جاء
ــنـاخ االســتــهالكى حــيث بــعــدهم. لــكـنــهــا ســمــة ا
يجـاهد اجلمـيع للوصول إلى مـركز سلـطة بشكل
أو بـآخر لـيـطل منـها عـلى زمالئه اجلـدد ليـصرخ

فيهم أنه هو من يفهم وهم ال يفهمون!

ورش الـتـمـثــيل الـتى انـتـشــرت حـالـيًـا كـيف
ترى أهميتها?

جــمــيـع الــقــائـــمــ عــلـى هــذه الــورش مـــســتــواهم
ـوضـوع هو الـعـمـلى متـواضع وبـغـيـتهم من هـذا ا
ـادى وقـد بح ـكـسب ا الـوجـاهــة االجـتـمـاعـيــة وا
صوتنا فى إقناعـهم بالعودة للمعهد الذى يصعب
وجـود مـثيل له فـى العـالم كـله وأن يشـاركـونا فى
عهد الذى بدأناه لكنهم مشروع حتديث منـاهج ا
ة ـوضـات قـد دائـمًـا مـا يـوهـمـونـنـا أننـا نـعـمـل 
ـوضـات احلديـثـة فلن رغم أنك لـو سـألتـهم عن ا

يعرفوا!
ناهج هل هناك وضوع حتديث ا بـالنسبة 

مقترحات بإضافة مواد جديدة?
ــيـة حتــدثت مع د. ســامح مــهــران رئــيس األكــاد
ـناهج قـسم النـقد حـول إضافـة مادة هـامـة جدًا 
ـعـهد وهى مـادة "الـدراماتـورج" والتى والـدرامـا با
أزعم أنـنى الوحيـد فى مصـر الذى يحـمل شهادة
فى هـذا الـتـخصـص بـعـد وفاة زمـيـلـى فى الـبـعـثة
مـــحــــمــــد صــــديق لــــقـــد كــــنـت أتـــمــــنى أن أعــــمل
دراماتورج لعـرض "روميو وجولييت" وكان رجائى
أن يـضــعــهــا لــلــعـرض األســتــاذ الــكــبــيـر د. حــسن

عطية وآخر العنقود د. سيد خطاب.
ـادة فى غـايـة األهـمـيـة وقـد احلـقـيـقـة أن هـذه ا
ـصـر ولـكم احلق تـأخـرنـا كـثـيــرًا فى تـدريـسـهـا 
ـاذا تـقـاعـست عن تـدريـسـهـا طـيـلـة أن تـسـألـونى 
أربـع عـامًـا من وقت عـودتى من الـبـعـثـة. وعمل
ــســرح نــفــسه ولــيس مع الــدرامــاتــورج يــبــدأ مع ا
ـفتـرض أن يكون الـعرض كـما يـتخـيل البـعض فا
ن يـوجه بـكل مـسـرح مـسـئـول درامــاتـورج يـبـحث 
ــســرح رسـالــته وهــذا يـعــتــمـد عــلى أخــذ عـيــنـة ا
ـسـرح وبـنـاء عـليه ـتـرددين عـلى ا عـشـوائـية من ا

يتم انتقاء العروض التى توجه لهم.
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> مسرحية "مدد يا عالم" للمؤلف د. محمد زعيمه جترى بروفاتها حاليا بنادى مسرح ع حلوان من إخراج إيهاب نعمان.
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> ما هو واقعى (اجلمهور) حول أو أمام ما هو متخيل (اخلشبة) لديه
دائما اإلمكانية ولو نظريا للدخول فيه باتصاله.

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس2009 العدد 88

د. أبواحلسن
سالم

 الكمبوشة

شاهدة والعشا الليلى جلان ا
صري ظـننت وبعض الظن إثم أن مـشهد مقـاومة ا
فـى قناة السويس لالحتالل البريطانى الذى صدّر به
اخملـرج (وليـد عونى) عـرضه السـينمـسرحى (الـفراشة
الـــعـــذراء) قـــد اســـتـــفـــز جلـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـم أحـــفــاد
االسـتعماري القدامى فاستبـقوا االستمتاع بتحفته
ـسرحـية بـاحلكم بـأن العـرض ليـس جتريبـيًا ولـكنى ا
شاهدة التى أصدرت صدمت عندما علمت بأن جلنة ا
احلـكم بإعدام وليد عـونى جتريبيا كـانت مصرية - أبا
عـن جـــد - غـــيـــر أنى اســـتـــدركـت من جـــديـــد وبـــعض
االســتــدراك إثم أن ولــيـد عــونى لــبــنـانـى / بـلــجــيـكى
ــســلح ضــد والـــعــرض يــتــعــرض لــقــضــيـــة الــكــفــاح ا
ـظاهـرة نسـائـية من االحـتالل الـبـريطـانى ويـتعـرض 
ساواة بالرجـل مواكبة لدعـوة قاسم أم وهدى أجـل ا
ـبـاشر ـسـرحى الـتـمـثـيـلى احلى ا شـعـراوى بـالـرقص ا
مـن وراء ستارة شفافـة تسقط علـيها من األمام إضاءة
خــافـتــة لـتــشـبه شــاشـة عــرض سـيـنــمـائى مـع طـنـ
مــسـجل آللـة عــرض إيـهـامـا لــلـجـمـهــور بـأن الـعـرض
لـفيـلم مصرى قـد أبيض وأسـود. بخاصـة وأن حركة
ــمـثـلـ بـطــيـئـة تـنـاظــر حـركـتـهم فى فــيـلم لـتـوجـو ا
هارة شـاهدة  مـزراحى. عجبت كـيف لم تفطن جلـنة ا
اخلــداع الــبـصــرى الــذى أتـقــنه اخملـرج الــفــنـان ولــيـد
عـونى?! غيـر أنى استدركت - وبـعض االستدراك إثم -
ـســلح بـالـغـنـاء والـرقص أو ــا ألنه خـلط الـكـفـاح ا ر
ـا خلبط قـصة شـفيـقة ومتـولى الفـولكـورية بـقصة ر
ـغنية اليهودية التونسية (حبيبة) التى عاصرت سيد ا
درويـش وغــنت مـن أحلــانه ومـــعه دويـــتــو (زورونى كل
ـشاهدة - وبـعض شكها ـا شكت جلنة ا سـنة مرة). ور
دعـو ولـيـد عونى يـدعـو لـلتـطـبيع يـقـ - أن اخملـرج ا
الـثـقـافى بـاقتـبـاسه خلـلـطة فـولـكـوريـة تشـبه (خـلـطة
فــوزيـة) فـقـالـوا (ابــعـد عن الـشـر وغـنــيـله) غـيـر أنـنى
اســتــدركت - وبــعـض االسـتــدراك إثـم - قـد يــكــون فى
عرى) الـلجـنة عـضو صمـيّم يحـفظ بيت شـعر قـاله (ا
مـن ألف عـام وأكــثـر: (الـظــلم من شــيّم الـنــفـوس فـلن
جتد نفسا بها لم تظلم) وسمّعه لبقية أعضاء اللجنة
فــقـالــوا - بـعــد احـتـســاء فـنــجـان قــهـوة - مـا دام ذلك

كذلك فليكن قرارنا استبعاد عونى وتثبيت آخر.
غـيـر أنى استـدركت.. قـد يكـون ظـنك فى غـير مـحلّه!!
ـعــرى. ألــيس من ــتــأثــر بــبـيـت ا ويــجــوز تــكــون أنت ا
اجلـائز أن تكـون اللجـنة يومـيها (جـالها) (عـشا ليلى)
فــلـو كـان ذلـك كـذلك تـبــقى الـلـجــنـة مـعــذورة ومـعـهـا
احلـق لـكــنى اســتـدركـت - وبـعــضه إثم - ألم يــكن من
األصـول احلـكـمـيـة أن تـعـلـل الـلـجـنـة رفـضـهـا لـدخول
(الـــفــراشـــة الــعـــذراء) بــاالشـــتــبـــاه فى نـــوايــا اخملــرج
الـتـطبـيعـية بـاتبـاعه (خـلطـة فوزيـة) فى مزج الـشامى
ــســرحــجى عـــلى الــســيــنــمــا ـــا حط ا ــغــربى  عـــلى ا
تـوجـرافى والـرقص عـلى الـتـمـثـيل وسـيد درويـش على
مـتـقال وأم كـلثـوم عـلى حبـيبـة التـونـسيـة. وأخيـرا عاد
إلـى ظـنى - وبـعض الــظن إثم - الـلـجــنـة يـجـوز أرادت
إلــبــاس قــرارهــا لــبــاس عــثــمــان. ومــا دام ذلك كــذلك
ــعـرى فــقـد والــظــلم حـاصل حــاصل بــنـاء عــلى ظن ا
اســـتــدركت - وبــعض االســتــدراك إثم - أن الــوقت قــد
ـزمــنـة بـعـد أن ـشــاهـدة ا حــان إلجـراء تـرمــيم جلـان ا

ضبطت  متلبسة بالعشا الليلى.  سامى عبد الوهاب بطة

سرح جدل العالقة ب التراث وا
 هل كان اللجوء
للمصادر التراثية

«رد فعلى»
ة وانكسار على الهز
شروعات األحالم وا

القومية

سـرح العربى بعد  1967 مرحـلة جديدة إذ بدأ ا
أخــذ يـشــارك فى حــوار األمـة كــلـهــا  ذلك احلـوار
الـذى وضح فى هــذا الــتـســاؤل الـكــبـيــر : من نـحن
ــــســـرح أداة ثــــوريـــة ..? إلـى أين ..? كــــيف..? ألن ا
ـة والـتـمـزق بـالـغـة األهـمــيـة من أجل جتـاوز الـهــز
والتـخـلف  ومن أجل لـقاء اإلنـسـان العـربى بـأخيه
ـكن أن يـتـجاوز ـسرح بـهـذا الـتالقى  الـعـربى  وا

صطنعة فى الوطن العربى.  احلدود ا
وتــمــثل هــذا االجتــاه اجلــديــد - الــذى نـشــأ وسط
عالمـات اسـتـفهـام كـبـيـرة تـطـالب اجلـمـيع بـالرد -
فى مــحـاولــة الـرد عــلى الــتـســاؤل األول " من نـحن
..? " عــبــر شـكل مــغـايــر من حــيث اخـتــيـار مــنـاهج
ـــبــــاعـــدة واإلغـــراب وكــــســـر احلـــائط الــــتـــداخل وا
ـــلــــحـــمى والـــتــــعـــلـــيـــمى ـــســـرح ا الـــرابع كـــمــــا فى ا

والتسجيلى بصيغه احلديثة .. 
 وكــان الـرد بــســيــطــاً وتـلــقــائــيـاً .. فــنــحن الــســامـر
واحملـبـظـاتـيـة واحلـلـقــة  نـحن خـيـال الـظل والـقـره
قـوز واخملـايــلـ  نـحن ألف لــيـلـة ولـيــلـة وحـكـايـات

السهارى  ونحن أيضاً التاريخ واحلضارة ..
كـانت هــذه هى الـبــدايـة فـقــدم سـعــد الـله ونـوس "
حفـلة سمر من أجل  5حـزيران " مـستخـدماً شكل
احللقة لطرح قضيته وتساؤالته على الناس داعياً

إياهم للمشاركة فى احلوار :
سؤولون .. ? م1:  هل حقاً نحن ا

م2: (يــنــتــفض فــجــأة وكــأنـه اتــخــذ قــراراً  حــركـة
ثل ما يقول ) مليئة باحليوية  

ــرآة أمـامـنـا ـرآة .. حـسـن  لـتـنـصب ا تـقــول هى ا
هـنـا (يـرسم مـستـطـيالً فى الـفـراغ ) سنـضـعـها فى
مواجـهتنا ..مرآة كـبيرة ترسم قاماتـنا مهما علت 
وسنـنظـر فى جوفـها جـيداً .. سنـنظـر (يلـتفت إلى
ـسؤولـيـة  أال ينـبغى أن ) لـكى نـتحـمل ا ـتفـرج ا

نكون موجودين ..?
ــســار ولإلجــابــة عن تــســاؤالت األمــة وفى نــفـس ا
ــســرحــيــة فـقــدم ألــفــريــد فـرج " تــوالت األعــمـال ا
الـنار والزيتـون " وعبد الرحمـن الشرقاوى " وطنى
عكـا " ومعـ بـسيـسو " ثـورة الـزجن " وسعـد الدين
ـــســامـــيــر " و " يـــا سالم ســـلم احلــيـــطــة وهــبـــة " ا
بـتتـكـلم " و " رأس العش" .. واتـخـذ الشـرقاوى من
شخصية احلسـ بطالً دراميا معبراً عن اللحظة
فــقــدم " احلــســ ثــائــراً " و "احلــســ شــهــيــداً ثم
قـدم ثالثية " النسـر األحمر " و" النـسر والغربان "
و "الـنــسـر وقـلب األســد " .. ويـعـرض مــحـمـد عـلى
اخلـفـاجى لـشـخـصـيــة احلـسـ أيـضـاً  فى  "ثـانـيـة
يــجىء احلــسـ " وكــذلك مــحــمــد الــعــفـيــفى فى "
هـكـذا تـكــلم احلـسـ " .. كـمـا قـدم مـحـمـود ديـاب
ـنـاقـشة مـسـرحـيـته " باب الـفـتـوح " وفـتح بـهـا بابـاً 
مـــفـــهـــوم الـــبـــطـــولـــة وعـــبـــر فـــيـــهـــا عن رأيه فى أن
الــبـطــولــة احلـقــيــقـيــة هى الــبـطــولــة اجلـمــاعــيـة ال
كـنـنا بـطولـة الـفرد .. وبـاإلضـافة إلى مـا سـبق  
أن نــحــدد بـعض الــنــقـاط الــتى تــعــتـبــر من أســبـاب
ـسـرحى إلـى الـتـراث عـامـة والـتراث ـبـدع ا جلـوء ا

الشعبى خاصة فيما يلى :
سـرح العربى مع التراث نتيجة أوالً : جاء تعامل ا
حلـمالت الـتشـكـيك الـتى انـصـبت عـليـه إلى جانب
الـتـهـمـيش والـغـربـة الـتى حلـقت بـالـصـيغ الـشـعـبـيـة
االحــتــفــالــيــة مـن لــدن الــفــكــر االســتــعــمــارى ألنــهـا
تعكس الذاكرة التراثيـة وتملك بعداً جمالياً شعبياً
خـاصاً على مـستـوى التواصل مع الـفئـات الشعـبية

العريضة ..
ثـانيـاً : يـعـتـبـر الـتـراث الـشـعـبى عـامالً رئـيـسيـاً فى
ا له من رصـيد فى نفس ـسرحى  جنـاح العرض ا
ـبدع ا يـحـقق الـتـواصل بـ ا ـشـاهـد  ومـخيـلـة ا
شاهد منذ تلقى  ويبدد الغربة ب العرض وا وا

اللحظة األولى ..
ثـالثـاً : التـراث يـوفر لـلكـاتب احلـمايـة والوقـاية من
سـطوة الـسـلـطـة حـيث يـجد فـيه الـرمـز الـذى يـعلق
عـلـيه قـضايـاه خـاصـة تـلك الـتى ال تـسـمح الـرقـابة

بطرحها ..
رابـعـاً : الــتـراث يـوفـر لـلـكـاتـب أيـضـاً بـعـداً وجـوديـاً
فـــهــو يــلــجـــأ إلــيه من أجـل حتــقــيق الــذات نـــتــيــجــة

اإلحساس بالدونية أمام اآلخر ..
ــســرحــيــة الــســيــاســيــة فى د. أحــمــد الــعــشــرى : ا
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ألف لـيلة ولـيلة  ومـسرحيـات " مهلـهل سيد ربـيعة
" و" عنتـرة العبـسى" من وحى السـير الشـعبية  و"
كــــســـرى أنــــو شـــروان" و "امـــرؤ الــــقـــيـس" من وحى
الــتـــاريخ وذلك فى الــفــتــرة من  1865إلى 1874
كـما قـدم إسـكـنـدر فرح مـسـرحـية " كـلـيـوبـاترا " ثم
قـدم أحـمـد شـوقى مـسرحـيـات " عـلى بك الـكـبـير"
و" مصرع كليوباترا " و" قمبيز" من وحى التاريخ 
كــمـا كــتب من وحى الــتــراث الـشــعــبى مــسـرحــيـات
"مـجـنـون لـيـلـى " و " عـنـتـرة " و" أمـيـرة األنـدلس" 
ثم قــدم فـرح أنـطـون مـسـرحـيـتـيه " صالح الـدين "

لكة أورشليم" سنة1914.  و" 
هم  –ولو عرضاً  –أن نتوقف قليالً أمامها ومن ا
ـبدع مع هذه العناصر التراثية لنرى كيف تعامل ا
والتـاريـخيـة  فمـن خالل القـراءة ومـشاهـدة إعادة
ـسرح لبـعض هذه الـعروض والـتى قـدمتـها فـرقة ا
صـرى فى فـترة ـتـجول كـعـملـيـة تأريخ لـلـمسـرح ا ا
الـثمـانيـنـيات بـإشراف اخملـرج الراحـل عبـد الغـفار
عــودة  ومن خالل الــنــدوات الــتى كــانت تــصــاحب
هـذه العـروض جند أنـها تـعاملـت مع التـراث كمادة
ــبــاشـرة تــاريـخــيــة جــامــدة اتــســمت مــعــاجلـتــهــا بــا
والـسـطحـيـة وبـدا الـتـاريخ والـتـراث عـنـدهم مـجرد
مـعارف ومـعـلـومـات يرددونـهـا بـأسلـوب يـغـلب عـليه
طــابع الــتــنـمــيق الــلــغــوى وإقـحــام اخلــطب الــرنــانـة
بـهدف الـتأثـيـر القـوى لـبث احلمـاسـة واحلمـية فى
الـقـلـوب والـصـدور وهـو عـلى أيـة حـال هـدف نـبـيل
ـعاجلة  لكـنه ال يغفر يغفر تـقعر اللـغة وسذاجة ا
ـبـاشـرة والــسـطـحـيـة - الـتى لم تـكن مـقـصـودة – ا
لـــكـــنـــهــا جـــاءت نـــتــيـــجـــة لــعـــدم وجـــود اخلـــبــرة فى
ا يـجـعـلهم الـتعـامل مع الـتـراث بـشكل ديـنـامـيكـى 

يحتوون التراث بدالً من أن يحتويهم .. 
من هنا نشأت الدعـوة إلى نقد العقل العربى عند
الـتعـامل مع الـتراث حـتى ال تـكون الـذات جزءاً من
هـذا الـتـراث  ألن فـصل الـذات عن الـتـراث كـفـيل
بـربط الــعالقــة بــيـنــهـمــا بــشـكل عــقالنى وبــالــتـالى
كـفــيل بـتــكـوين تــصـور مــوضـوعى عن هــذا الـتـراث

نفسه كما يقول محمد عابد اجلابرى ..
الحـــظـــة «اســــتـــعـــراض األحـــداث ونـــعــــنى بـــهــــذه ا
التاريخية كمـا وقعت بالفعل  وتناول الشخصيات
الـبـطـولـيــة فى سـيـاقـهــا الـزمـنى احملـدود واخلـاص
بـهــا » أنه لم يــكن هـنــاك حتــويـر لــلـحــدث لـيــصـبح
فـاعالً مع احلـاضر وهـو ما يـعـد الهـدف األساسى
لـــلــعـــودة إلى الـــتـــراث وخـــلق عالقـــة جـــدلـــيـــة بــ
ــاضى والــربـط بــيـنــهــمــا مـع احلــفـاظ احلــاضــر وا
ــــســـاحـــة الـــفـــارغــــة الـــتى حتـــقـق الـــتـــصـــور عـــلى ا

وضوعى للتراث .. ا
سرح العربى بعد نكسة 1967:   ا

االهـتمام بـالتـراث والتـفكـير فى الـعودة إليه  –كـما
يــؤكــد الــواقع والـكــثــيــر من الـبــاحــثـ  –له عالقـة
ــة  أو الـــشـــعـــور بــاالنـــحـــطــاط مـــبـــاشـــرة بــالـــهـــز
ة  األمر الذى احلضارى الذى يتـرتب على الهز
جنـد أثـره واضـحــاً فى الـواقع الــعـربى مـنــذ حـمـلـة
ـة نــابـولــيـون عــلى مــصـر ســنـة  1798وحـتى هــز
يـونــيـو  1967والــتى كــانت أعـنف صــدمـة تــعـرض
لهـا الكـيان الـعربى  خـاصة أنـها حدثـت بعـد فترة
قصـيرة من استـقالل البالد الـعربـية عن االحتالل
ــا فــيــهـــا اإلحــســاس بــالــعــزة الــوطــنــيــة األجــنــبى 
وظــهـور مــشــروع عـام لــلــمـواطن الــعــربى تــمـثل فى
فـكرة الـقومـيـة العـربيـة ومحـاوالت حتـقيق الـوحدة

العربية وفجأة حدثت الصدمة ..
ـة عــسـكــريـة فـقط ولم تــقـتـصــر آثـارهـا لم تـكن الــهـز
عــــلـى احــــتـالل جــــزء مـن أرض ثالث دول عـــــربــــيــــة –
ـة فـضًال عن كل أرض فـلـسـط  –لـكـنـهـا كـانت هـز
ــــة نـــــســـــفت كل ـــــقــــام األول  هـــــز حــــضـــــاريــــة فـى ا
واطن ـشروعات القوميـة والطموحات الـبعيدة لدى ا ا
الـعــربى وتـركـته فـى مـفـتـرق طــرق يـتـسـاءل : من أين ..
وكـــيف نـــبــدأ مـن جــديـــد ..? وهـــنـــا لم يـــجــد إال تـــراثه
الــعـريـق يـســتــنـد إلــيه ويــسـتــمــد مـنـه مـبــررات وجـوده 
ويبحث فى ثناياه عن كـيفية االنطالق من جديد.. لقد
تمـثلت مـظاهـر هذا االهـتـمام فى تـلك الدراسـات التى
ــفـكـرين أعـقــبت الـنــكـســة عـنـد كــثـيــر من الـبـاحــثـ وا
أمـثــال د. زكى جنـيب مــحـمـود و د. غــالى شـكـرى و د.
حــسن حــنــفى و د. مــحــمــد عــمـارة وأدونــيس ويــوسف
اخلــال و د. حـسـ مـروة ومــحـمـد عــابـد اجلـابـرى ...
وغيـرهم  وجـاءت هذه الـدراسـات بـعد حلـظـة غضب
ـا حـدث دفعـت البـعض إلى وصف احلـضـارة الـعـربـية

بأنها حضارة الغربان والرمال .. 
ــســرح وعالقــته بــالـتــراث هــو مــوضــوعــنـا  وألن ا
ــســرح كــعــنــصــر فــلــتــكن الــبــدايــة من بــدء دخــول ا
ثقـافى فاعل فى مـجمل الـثقـافة الـعربـية  أو مـنذ
ـسـرح كـفن يـلتـقى ـارسـة ا بـدأ الـرواد األول فى 
بـاجلـمــاهـيـر وتـلـتــقى به فى مـكـان مــحـدد يـتم فـيه

التفاعل ب الطرف ..
ـســرح األوائل إلى غـربــة الـشـكل لـقــد فـطن رواد ا
ــســرحى الــغــربـى  وإن كــانــوا مــدركــ لــقــوانــ ا
ـتعـددة كـخـيال ـوروثـة بـأشكـالـهـا ا فـنـون الـفرجـة ا
الـظل والـسـامر واحلـلـقـة  لـكن األمـر اخـتلف اآلن
فـمساحة االرجتـال قد تقلـصت  وحتددت طريقة
ــسـرح جـلــوس اجلــمـهــور وغـيــر ذلك من تــقـالــيـد ا
األوروبى .. هـذا من جـهـة الـشـكل اخلـارجى  أمـا
ــضـــمــون الــفــنى واألخـالقى فالبــد من مـن جــهــة ا
ــشـاهــد وثــقــافـته تــوجـيـه رسـالــة تــتــفق وتــقـالــيــد ا
فـــاضــطـــروا إلى الــتـــمــصـــيــر  وخـــاصــة الـــرائــدين
ــعـرفــتـهـمــا بـالــلـغـة مــارون نـقـاش ويــعـقــوب صـنـوع 
الـفـرنـسيـة أمـا أحـمـد أبـو خـلـيل الـقـبـانى فـلم يـكن
ـصـدر اآلخــر الـذى اغـتـرف يـجــيـدهـا فــلـجـأ إلـى ا
ـا يــحـتـويه من ـســرح الـعـربى وهــو الـتـراث  مـنه ا

حكايات وخاصة كتاب ألف ليلة وليلة ..
صادر التاريخية والشعبية ويعد هذا اللجوء إلى ا
من جـانب هؤالء الرواد نوعـاً من التحدى لـلمسرح
ـكن النظر إليه الـغربى بصيغـته األرسطية  بل و
ــواجـــهــة فـى إطــار الـــصــراع كــشـــكل من أشـــكـــال ا
الــثـقــافى احلــضــارى الــذى يــخــوضه اجملــتـمـع بـكل
ستـعمـر الذى يـأمل فى فرض ثـقافته فـئاته ضـد ا
ويحاول طمس الثقـافة الوطنية حتى تقل مقاومته
.. ويـــؤكـــد هـــذا االســـتـــنـــتـــاج أن الـــتـــوجه لـــلـــتـــراث
والتـاريخ الستـيحـاء بـطوالته وأمـجاده يـعكس نـوعاً
ـسرحى ـبـدع ا ـواجـهة الـضـمـنيـة  ذلك أن ا من ا
يــــلــــجــــأ إلى إحــــيــــاء هــــذه الــــبــــطــــوالت واألمــــجــــاد
الســــتـــــنــــهــــاض الـــــهــــمـم وبث احلــــمـــــاســــة كــــأدوات
لـلــمـقـاومـة خـاصـة فى ظـل رقـابـة مـشـددة من قـبل
ارستها لـلقمع إلى الهروب الـسلطة والتى يـؤدى 

واللجوء للتراث للتخفى وراءه ..
والـنـمـاذج الـتراثـيـة والـتـاريـخيـة الـتى جلـأ إلـيـها
هــؤالء الـــرواد تــدل عـــلى صـــحـــة الــفـــرض الـــقــائل
بـــوجـــود عالقـــة بــــ الـــتـــراث وحـــاالت االنـــكـــســـار
ة  فمنـذ نهايات القرن الـتاسع عشر جند والـهز
-  مــــثـالً ال حـــــصــــراً - مـــــارون الـــــنــــقـــــاش يـــــقــــدم
ــــغـــفـل" ســـنـــة 1848 مـــســـرحــــيـــة " أبــــو احلـــسن ا
وأحــمـــد أبــو خــلــيل الــقــبـــانى يــقــدم مــســرحــيــات "
هـارون الـرشـيـد مع غـا بن أيـوب وقـوت الـقـلوب"
و" هـــارون الـــرشـــيــــد مع أنس اجلـــلــــيس" من وحى

 محاولة إلحياء
البطولة واستنهاض
الهمم كوسيلة مقاومة
فى ظل رقابة السلطة

كن أن سابـقة الـرياضـية  > هـذا ال يحـدث فى كل أنواع الـعروض فـا
تُقام ويكون لها معنى بوجود اجلمهور أو عدم وجوده.

 É¡«a Éeh É«fódG 
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8
وسم الثانى» د. هدى وصفى تفتتح خالل أيام «ا
وسم األول» مستمرة ستقل وأخطاء «ا للمسرح ا

لك وال يحكم الهناجر 

ـؤكد أن ـسـتوى وا لـعـروض ضعـيـفة ا
د. هدى وصفى تعـتمد فى اختياراتها
لــــــلـــــعـــــروض هـــــنـــــا عــــــلى عـالقـــــاتـــــهـــــا
ـــخــرجــيــهـــا من جــانب الــشـــخــصــيــة 
وســيــطـرة مــؤســســة شــبــاب الــفــنــانـ
ـسـتـقلـ لـلـدعم والـتنـمـيـة عـلى هذه ا
الــفــعـالــيــات من جــانب آخـر وبــالــتـالى
فــرضـهــا لـعــروض مـؤسـســيـهــا إضـافـة
إلى عــدم إخــضـاع الــهــنـاجــر نــصـوص
الـعـروض إلى جلان قـراءة حتـدد مدى
صالحــيــتــهــا ومالءمــتــهــا لـلــعــرض من
عــدمه ودون أى مـتــابـعـة حــقـيــقـيـة من
قـــبل الـــهـــنـــاجـــر لـــلــوقـــوف عـــلـى مــدى
ـشـاركة جـديـة وكـيـفـيـة إنـفـاق الـفـرق ا
ـقدم من مـيـزانـية وزارة ـبـلغ الـدعم ا
الــثـقـافــة مـتــمـثــلـة فى مـركــز الـهــنـاجـر

ا يعد إهدارًا للمال العام. للفنون 
وثــمــة سـؤال مــلح هــنــا يــفــرض نــفـسه
حول سـبب عـدم قـيـام مـركـز الـهـنـاجر
بتـشكيل جلـنة تـقييم ومـشاهـدة تتولى
الئـمة من مسـؤليـة اختـيار الـعروض ا
ــسـتـقل بــهـدف تـرشـيح ـسـرح ا فـرق ا
عـروض مـتــمـاسـكـة ومـتـمـيـزة تـسـتـحق
ــســتــويـــ الــفــنى دعم الـــدولــة عــلـى ا
واإلنتاجى فـضال عن إتاحة الـفرصة
ـسـتـقل ـســرح ا لـعـدد أكـبــر من فـرق ا
لــلـمـشـاركــة فى هـذه الـفـعـالــيـة الـهـامـة
ـا يـكفل التى نـتـمـنى لـهـا االستـمـرار 
لــهــذه الـــفــرق تــقــد أعـــمــال تــضــيف
سرحى فى مـصر وخاصة للمشـهد ا
أن الــهــنــاجـر يــشــارك بــهــذه الــعـروض
سرح القومى فيما بعد فى مهرجان ا
والـتـجـريـبى بـاعـتـبـارهـا عـروضا تـمـثل
الــهــنـاجــر وخــاصــة فـى ظل مــطــالــبـة
ـيــزانـيــات الـتى الــبــعض بـتــخـصــيص ا
يـعتـمدهـا قـطاع اإلنـتاج الـثـقافى لـهذه
الفعالية سنويا إلنتاج عروض خاصة
ـــركـــز الـــهـــنــاجـــر لـــلـــفـــنــون بـــدال من
انـــفــــاقـــهــــا عــــلى أعــــمـــال بــــعــــيـــدة عن
ؤسـسة الثـقافيـة ومعظـمها سيـطرة ا

ستوى الفنى. ضعيف على ا
وزارة الــثــقــافــة مــتــمــثــلــة فى صــنــدوق
بـادرة من الفـنان الـتنـميـة الثـقـافيـة و
فــاروق حــســنى وزيــر الــثــقــافــة بــدأت
مـــؤخـــرًا فـى تـــلــقـى مـــشـــروعـــات فــرق
ستقل إلنـتاج خمسة سـرح ا الهواة وا
ــا أكـثـر أعــمـال مــسـرحــيـة سـنــويـا ور
ولـــــــــــــكــن مـن خــالل فـــــــــــــحــص هـــــــــــــذه
شروعات مـن قبل جلان متـخصصة ا
تـمـيز مـنهـا لـدعمه وإنـتاجه الخـتيـار ا
وتــــوفـــــيــــر أمــــاكـن لــــعــــرضـــــهــــا أســــوة
ــشــروعــات ــشـــروع تــمــويل الـــوزارة 

. إنتاجية ألفالم شباب السينمائي
فلـماذا ال يـتبع الـهنـاجر هـذا األسلوب
أم أن مـــــؤســـــســـــات وزارة الــــــثـــــقـــــافـــــة
أصــبـحت جــزراً مــنـعــزلــة واسـتــقل كل

ؤسسته. مسئول 

من هــــذه الـــفــــرق وال يــــعـــتــــبـــر دعــــمـــا
انتاجيـا وهو األمر الـذى يتناقض مع
احلـــقــيـــقـــة حـــيث أن هـــذه الـــعــروض
وسم تقدم ألول مرة خالل فعاليات ا
ـسـتــقل وتـعـتـمـد فى إنـتـاجـهـا بـشـكل ا
كـلى عـلى دعم الهـنـاجر دون اإلعالن
بـشـكل شـفـاف عن كـيـفـيـة إنـفـاق هـذا

بلغ!! ا
وفى مـحـاولـة لـتــخـفـيف حـدة الـهـجـوم
ـوسم األول اإلعالمى الـذى حــاصـر ا
2008 بـسبب اقـتـصـار عـروضه على7
أعــمـــال لــفــرق بــعـــيــنــهـــا تــمــثـل حــلــقــة
مـــتـــصــلـــة تـــعـــمـل فى إطـــار مـــشـــتــرك
ومـتــداخل وحتت مــسـمــيـات والفــتـات
مــخــتــلـــفــة لــنــفس األشــخــاص قــامت
ـــنـــظــــمـــة بــــالـــتــــعـــاون مع ــــؤســـســــة ا ا
الهـناجـر بإضـافة ثالثـة عروض لـفرق
جـديدة تقـدم عروضـها ضـمن برنامج
فــعـــالــيــات مــوسم 2009 دون اهـــتــمــام
إدارة الـــهــنــاجـــر ولــلـــعــام الــثـــانى عــلى
اضى التوالى بـتالفى أخطاء الـعام ا
ـــــــوسم األول وتـــــــضـــــــمــــــ عـــــــروض ا

الالفت هـــنــا أن حــصــول هــذه الــفــرق
الــتى تــفــخـر بــاســتــقاللــهــا عــلى دعم
مـــالى مـن إحـــدى مـــؤســـســـات الـــدولــة
يـنفـى أمر اسـتقاللـها ويـشيـر بعـضهم
إلى حــقـيــقـة تــمـتــعـهـم بـحــريـة اخــتـيـار
ــهــا وطـرح الــنــصـوص الــتى يــتم تــقـد
الـرؤى الـفــكـريـة الـتى تـتـبـنـاهـا فـرقـهم
ــــــا فى ذلـك الــــــقــــــيــــــود دون قــــــيـــــــود 
ـهن الـنـقــابـيــة الـتى تــفـرضـهــا نـقــابـة ا
ـشارك فى العروض التمثـيلية على ا
سرحية إضافة إلى إصرارهم على ا
تـأكـيد أنـهم فـرق محـتـرفة اخـتارت أن

تعمل بشكل مستقل.
ـــقـــابل يـــؤكـــد مـــســئـــولـــو مـــركــز وفى ا
ركـز يـقدم لـهذه الـهنـاجر لـلـفنـون أن ا
الـفـرق هذا الـعـام مـبلـغًـا يصل إلى 21
ألف جنيه لـلفرقة وبتخفيض  4 آالف
ــا يــعـود ــاضى ور جــنــيه عن الــعــام ا
الـــــــســـــــبب إلـى زيـــــــادة عــــــدد الـــــــفــــــرق
ــبــلغ - ــشــاركــة هــذا الــعــام وهــذا ا ا
وحـــــــسب تـــــــصـــــــريـح مـــــــصـــــــادر داخل
الـهـناجـر - مـقـابل شراء لـيـالى عرض

وفـى مـــقــــدمــــة الــــكــــتــــاب الـــذى تــــمت
وسم طبـاعتـه على هـامش فعـاليـات ا
ــــســــتــــقل األول لــــيــــضم الــــنــــصـــوص ا
ـؤســسـون ــسـرحــيـة الــسـبــعـة ذكــر ا ا
"ســيــد فــؤاد عــزة احلـــســيــنى خــالــد
صالح" باسم مؤسـسة شباب الفنان
سـتـقلـ "أن مـركز الـهـناجـر لـلفـنون ا
أخذ عـلى عـاتقه مـنذ تـأسيـسه ولآلن
دورًا مـنـفــردًا فى مـسـانـدة ودعم هـذا
الـتــيــار فـنــيًـا وتــدريــبـيًــا لــلـدرجــة الـتى
أصــبــحت جتــربـة مــركــز الـهــنــاجـر مع
ــثــابــة اإلطــار الــوحــيــد هــذا الــتــيــار 
ـكن أن نـصـفه باإليـجـابـية فى الـذى 
ـؤسـسـة الـرسـميـة فـى مـصر عالقـة ا

ستقل" سرح ا بفرق ا
ولـم تـــــــــتـم اإلشــــــــارة هـــــــــنـــــــــا إلـى دعم
الـهـنـاجـر وهى مــؤسـسـة تـابـعـة لـوزارة
سـتـقـلة الـثقـافـة مـالـيا لـهـذه الـفـرق ا
ــســـتــقل ــســـرح ا واكــتـــفى مـــؤســســـو ا
بـاإلشـارة إلى دعم الـهنـاجـر لـهم فـنـيًا
وتدريبـيًا فقط مع جتـاهل ذكر الدعم

الى. ا

للعام الـثانى على التوالى يـتبنى مركز
ـسرح الـهـناجـر للـفـنون عـروض فرق ا
ستـقل حيث تفتتح د. هدى وصفى ا
ـــركـــز خـالل أيـــام فـــعـــالـــيــات مـــديــر ا
ـستـقل الـثـانى والتـى تسـتـمر ـوسم ا ا
شاركة 10 حتى بداية يـوليو القـادم 
عــروض بــعـضــهــا لم يــنـتـج حـتى اآلن
سـتوى الـعـام للـعروض ورغم ضـعف ا
ستقل وسم ا شاركة فى فـعاليات ا ا
األول بـــاســــتــــثــــنـــاء عــــرض أو اثــــنـــ
حسب آراء معظم النقاد الذين تابعوه
ــــــهــــــتـــــمــــــ بــــــاحلــــــركـــــة وعـــــدد مـن ا
ـسـرحـيـة لـعـدة أسـبـاب أهـمـهـا عـدم ا
حتـديــد أو إعالن إدارة الــهـنــاجـر ألى
مــعــايــيــر يـــتم عــلى أســاســـهــا اخــتــيــار
ـــنــحـــهــا ـــشــاركـــة والــتى  الـــعــروض ا
الـهـناجـر مـيـزانيـة إنـتـاج تصل إلى 25
ألف جــنــيه لــلــعــرض الــواحــد إضــافــة
إلى مــبـالغ مــالـيـة أخــرى يـتم صــرفـهـا
ـطـبـوعـات عـلى الـدعـايــة واإلعالن وا
بــجـانـب تـكــالـيف إيــجـار قــاعـة روابط
ــــوسم والــــتـى شــــهـــــدت فــــعـــــالــــيـــــات ا
ــاضـى نــظــرا ــســتـــقل األول الـــعــام ا ا
لظـروف إغالق مـسرح الـهنـاجر الـعام
ـــاضـى وهــــو مـــا يــــتم جتــــاوزه هـــذا ا
الــــعـــام بــــعـــد إعـــادة تــــشـــغـــيـل مـــســـرح
ـبادرة من الـهـناجـر مـنذ عـدة شـهور 
د. هـــدى وصـــفى وعـــلى مــســـؤلـــيــتـــهــا
الشـخـصـيـة وقـبل االنـتـهـاء من أعـمال

إعـادة تـطـويـر وبـنـاء الـهـنـاجـر الـتى 
جتميدها.

ــــؤكـــــد هــــنــــا أن مـــــؤســــســـــة شــــبــــاب ا
ـســتـقــلـ هى الـتـى تـتـولى الــفـنــانـ ا
ـسـرح اإلعـداد لـكل تـفـاصـيل مـوسم ا
ــسـتـقـل بـدايـة مـن اخـتـيــار الـعـروض ا
ــشـاركــة وإخـطــار الـهـنــاجـر بــأسـمـاء ا
ــشــاركــة فى هــذه األعـــمــال بــجــانـب ا
حتـديــد أسـلـوب دعم الــعـروض مــالـيًـا
ــــيــــزانـــيــــة الــــتى يــــســــتـــطــــيع حــــسب ا
الــهــنـاجــر تــوفــيــرهــا من خـالل قــطـاع
اإلنـتـاج الثـقـافى الـذى تـرأسه فـاطـمة
ـعدول والـذى يـتـبعه مـركـز الهـنـاجر ا

للفنون.
ــاضى وبـالــتــحــديـد خالل فى الــعــام ا
الفترة من  18فبـراير وحتى  13أبريل
ــــــوسـم األول الــــــذى  2008انــــــطــــــلـق ا
ـــــدة تـــــصل إلى  50لـــــيـــــلــــة اســـــتـــــمــــر 
ـشـاركـة سـبعـة عـروض هى أوسـكار
والسيدة الوردية إعداد وإخراج هانى
ـــيــاه" لــلـــمــخــرجــة ــتـــنــاوى "ذاكــرة ا ا
عــــفت يــــحــــيـى "فى حــــد دايس عــــلى
قــــلــــبى" إخــــراج عــــبــــيــــر عــــلى "طــــعم
الـصـبـار" إخراج عـزة احلـسيـنى "هـنا
الــســعــادة" إخـراج نــورا أمــ إضــافـة
إلى "ريــتـشـارد  x ريـتـشــارد" لـلـمـخـرج
محـمـد عـبـد اخلـالق وفى "بـيـتـنـا فأر"
لـلـمــخـرج سـيـد فــؤاد وهـذه الـعـروض
تـمـثل فـرقة جـمـعـيـة دراسـات وتدريب
ــسـحـراتى الــفـرق احلــرة الـقـافــلـة ا
ــسـرح الــفــجــر ال مــوزيــكــا أتــيــلـيـه ا

احلركة.

عدولد. هدى وصفى فاطمة ا

ستقل (فى بيتنا فأر) سرح ا من عروض ا

العروض لم تمر
 على جلان قراءة

وتقييم من أى نوع..
وسم األول حفل وا
بالعروض الضعيفة

عادل حسان
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سرحي جريدة كل ا

صـ12 صـ11

" للمؤلف محمد الشربينى وإخراج أحمد حسن بدوى. > نادى مسرح أسوان يشهد حاليا إجراء بروفات مسرحية "اجملان

أحمد خميس

ألــوه أيــوه 
مثلة الكتابة اجملانية تبديد لطاقة ا

قدم العرض ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد األول للمونودراما 

ـســرح مع كل أنـواع األداء > ضــرورة وجـود اجلــمـهــور يـشـتــرك فـيــهـا ا
مثل (األداء احلاضر) وتـصل إلى حد التماثل مع احلاجة إلى وجود ا

ؤلف. واستحالة وجود ا

ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا
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قامة البهلوانية" للمؤلف عبد الكر برشيد لنادى مسرح األقصر. > اخملرج كر الشارونى يجرى حاليا بروفات مسرحية "ا
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يـستجيب بسـهولة ألفكار الـفتاة التى بدت
وكــأنــهـــا وقــعت فى حـــيص بــيص ولـــكــنــهــا
حـسب طــرحـهــا حـاولـت تـنــويع احلـكــايـات
ــرتــبــطــة بــاحلــدث حــتى تــبــدو كــمــمــثــلــة ا
ــــوضـــوع مــــجـــتــــهــــدة حتـــاول أن تــــكــــسب ا
ـرجوة وحـتى اإلضاءة الـتى تعد أهمـيته ا
ــوسـيـقى أحـد الــعـنـاصــر الـهـامــة بـجـانب ا
ـالبس واأللـوان والــبـانــورامـا ــؤثـرات وا وا
لم يــكن لــهــا وجــود حــقــيـقـى إال فى الــنـذر
الــقــلــيل فــلـم يــكن فــقــر اإلنــتــاج وحــده هـو
ا ـرئى وإ ـشـهـد ا ـهـيـمن عـلى طـبـيعـة ا ا
فـــقــر الـــتــنـــاول واحلـــركــة وكـــذا االهــتـــمــام
بـطـبـيـعـة األداء فـلم نـشـعـر كـمشـاهـدين أن
الـدور أخذ حقه فى الـبروفات الـتى تسبق
الـــعـــرض الـــعـــام عــــلى اجلـــمـــهـــور رغم أن
الــبـطــلـة حــاولت وحتــمل طـاقــات وقـدرات
تـمثيلية مـيسرة لكنـها فى حاجة إلى مزيد
من الـتدريبـات. إضافة إلى نص مـتماسك
ـــــمــــثــــلـــــة ويــــقــــدم يــــخـــــفف األعـــــبــــاء عن ا
شـــخــصـــيـــة لـــهــا مـالمح. حـــتى تـــســـتــطـــيع
الـبطلة التـفرغ لتقد الشـخصية بدالً من
تـبديد الطـاقة فى نص قليل الـقيمة األمر
ــــبـــرر الــــذى جــــعــــلــــنى أتــــســــاءل مــــا هــــو ا
احلــــقـــــيــــقى الــــذى قــــدمـت بــــســــبــــبه هــــذه
ـــســـرحــيـــة وحـــقــيـــقـــة لم أجـــد مـــبــررًا له ا
وجــاهـــته وهــو األمــر الــذى جـــعــلــنى مــنــذ

البداية أحتدث عن الكتابة.
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كسور زجاج ميللر ا
ذهـنى ولـيس عــضـويـاً أو فــسـيـولــوجـيـاً قـد يتجه إلى أستونيا

ســبب لــهـــا الــشــلـل .. ولــكــنه لـــيس مــرضــا
عقـليـا .. ووضع خـطته وبـدأ يعـاجلـها بـناء
عـلى هـذا الـتـشـخـيص .. وخالل األحـداث
.. وأثـناء عالج د.هيمـان لسيلـفيا .. عرف
الـكــثـيــر عن مــشـاكل ســيـلــفــيـا فى حــيـاتــهـا
الـشــخـصـيـة وخـاصـة الــزوجـيـة .. وتـتـوالى
األحـداث إلى أن يـحـدث خالف كـبـيـر بـ
فـيــلـيب ومـديـره فى عـمــله ويـصـاب بـعـدهـا
بجلطة دماغية .. وفى مشهد رائع وطويل
يــتـصــارح الــزوجـان ويــعــبـر كـل مـنــهــمـا عن
مـشـاعـره .. ويـفـارق فيـلـيب بـعـدهـا احلـياة
وكـانت آخـر كـلمـاته الـتى وجـهـهـا لـزوجته "
سـيلفيا .. سـامحينى " بعـد وفاته بفترة ..
تـتــعــافى سـيــلـفــيـا مـن الـشــلل ويـا روعــة مـا
يـنـسـجه مـيـلـر .. فـاإلنـسـان روح وجـسـد ..
ومـثـلــمـا يـحـتـاج جـســده لـرعـايـة وعـنـايـة ..
حتتاج نفسه وروحه لـعناية ورعاية أكثر ..
ويعـد هذا هـو اجلانب األسـمى الذى يـهتم
ــســرحــيــة .. به جــمــيع من تــنــاولــوا هــذه ا
ـــــرض وفى كـل مـــــرة تـــــخـــــتـــــلف األزمـــــة وا
ــســبب لــلـشــلل ولــكن فى الــنــفــسـجــســمى ا
ـعـد لــلـنص الـنــهـايــة تـعــتل الـنــفس ويـبــدع ا
اجلـــديـــد ســـواء كــان اخملـــرج أو غـــيـــره فى
رض الزوجة ـرتبطة  صياغة األحداث ا
ـبــاشـر الــذى سـبق ـا يــكـون الــسـبـب ا فــر
الـــشــــلل مـــبـــاشـــرة مـــخـــتـــلــــفـــاً عن الـــســـبب
ـا بـعض مـشـاهـد الـقـتلى احلـقـيـقى .. فـر
ـــــصــــابـــــ والــــتى تـــــنــــقـــــلــــهـــــا شــــاشــــات وا
الـــتـــلــيـــفـــزيـــون لــبـــعض األمـــاكن اخملـــتـــلـــفــة
ـــلـــتــــهـــبــــة فى أفـــريــــقـــيــــا ووسط أوروبـــا وا
وفـلـسـطـ والـعـراق وغـيـرهـا تـضـغط عـلى
حــالـة نــفــســيــة مــحــطــمـة مــســبــقــا فــتــكـون
القشة التى قصـمت ظهر البعير .. وكأنها
كـانت تـتـلـهف لـهــذه الـفـرصـة لـتـكـون ردتـهـا
قـويـة ومـرعـبـة تـصل حلـد الـشـلل الـنـصفى
والـكـلى احـتـجـاجـا عـلى عـدم مـراعـاتـهـا ..
هكذا تكون النفس البشرية والروح عندما
تـعـاقب نـفـسـها واجلـسـد الـذى تـنـتمـى إليه
وغــيـــره مـن الـــبــشـــر والـــذيـن لم يـــراعـــوهــا

ويقدروها ...
ـســرحــيـة بــحــفـاوة كــبــيـرة فى اسـتــقــبـلـت ا
إجنـــلـــتـــرا وحـــصـــلـت عـــلى جـــائـــزة لـــورنس
أولــيـــفــيـه كــأفـــضل مـــســـرحــيـــة عــام 1995
وكـــانت قـــد رشـــحت جلـــائــزة الـــتـــونى عــام

...1994 
صادر: ا

www.officiallondontheatre.co.uk 
www.yorktheatreroyal.co.          

www.no99.ee

" ويــلــيم بــولـكــون " والــذى مــزج فــيــهــا بـ
اجلاز األمريكى والصول األوروبى .. وفى
أغـسطـس من نـفس الـعـام  عـرضهـا فى
ـلـكـى الـوطـنى ـســرح ا بـريــطـانــيـا وذلك بــا

...
ويـدور العـرض حـول الزوجـ األمـريكـي
فيـليب وسـيلفـيا جيـلبورج والـلذين يعـيشان
فى نيـويـورك فى نـهايـة عام  1938 ..حيث
يــعـمـل فـيــلـيب بــبـنـك وولـســتـريت الــشـهــيـر
ـراهــنـات .. حــيث كـان يــعــمل فى مـجــال ا
وقـد فوجئ بإصابة سيـلفيا بشـلل لنصفها
الـسـفـلى بـعـد قـراءتهـا ألنـبـاء " لـيل الـبور "
فـى الـصــحف .. اســتــعـان فــيــلـيب بــدكــتـور
ـساعدة متـخصص وهو " هـارى هيـمان " 
زوجـته سـيـلـفـيـا فى الـشـفـاء .. وبـعـد فـترة
ـتــابـعــة والـفــحص شــخص د.هـيــمـان من ا
مــرض ســـيــلــفـــيــا بــأنـه ســيــكـــوســومــاتى أو
مــرض نـفــسـجــسـمى وأســبــابه تـعــود خلـلل

وقــعت هــذه األحـداث فـى لـيــلــة أو لـيــلــتـ
عــلى األكــثـر ولــذلك فــيـطــلق الــبــعض عـلى
كسور " .. سرحيـة " ليلة الـزجاج ا هـذه ا
ـسرح " سـرحـية ألول مـرة  قـدمت هـذه ا
ــديـــنــة نـــيــوهـــافــ بـــواليــة لـــوجن وارف " 
كـونيكـتكيت األمـريكـية .. وبعـدها  نقـلها
إلى مـسـرح " بـوث " أحـد مـسـارح برودواى
وذلك فى أبـريل عام  1994وبـعـد مـقـاطـعـة
ـواقف كـبــيــرة بــ بـرودواى ومــيــلـر وذلـك 
ـــعـــاديـــة لـــلـــحـــكـــومـــة األمـــريـــكـــيـــة مــــيـــلـــر ا
ومــواقــفــهــا اخملــتـــلــفــة .. وقــد دامت فــتــرة
االنـقطـاع ما يـزيد عن  14سنـة .. وقدمت
خاللــــهـــا  73لــــيــــلـــــة عــــرض وحــــازت عــــلى
إعـجــاب اجلـمــيع وحــقـقت جنــاحـاًَ وشــهـرة
كـبيرين فـى نيويـورك وترجمت إلى  12لغة
مــخــتــلــفــة وقــدمـت فى الــكــثــيــر من الــدول
خـارج أوروبــا وأمـريـكـا .. وأخـرج الـنـسـخـة
وسيقى األولى " جـون تيليـنجبـر " ووضع ا

يــنـــال عـــدداً من اجلــوائـــز .. فــقـــد شــارك
سرح بـعروضه فى مـهرجانـات بأستـونيا ا
وفــنــلـــنــدا وبــولــنـــدا وســويــســرا وأســـبــانــيــا

وغيرها ...
ـــكــــســـور" كـــتـــبـــهـــا مـــســــرحـــيـــة "الـــزجـــاج ا
ـســرحى ـ عــدو أمــريـكــاـ األمــريــكى آرثـر ا
ميلر عام  1994 .. وتتمـحور أحداثها حول
زوجـــ يـــعـــيـــشـــان فى مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك
وأيـضـا حــول عـمـلـيــات " لـيل الـبـور " وهى
تـلك العمليـات التى كان يقوم بـها النازيون
ــعــادين لــهم وذلك ضــد مـصــالح وبــيــوت ا

فى نهـاية عام 1938وخالل هذه الـفترة 
تـاجر وحتطم تـدمير عـدد من احملالت وا
الــكــثــيـر من الــزجــاج واسـتــوحى مــيــلـر من
ـــكــســور .. هــذه األحـــداث اسم الـــزجــاج ا
ـــــا كــــان أكـــــثــــر مـن تــــعـــــرضــــوا لـــــهــــذه ور
الــعــمـلــيــات من الـيــهــود بـحــكم أنــهم كــانـوا
األكـــثـــر ثـــراء خـالل تـــلك الــــفـــتـــرة .. وقـــد

ــسـرح لم يــعــد غــريــبــا أن تـأخــذنــا دنــيــا ا
ومـبـدعـيـهـا إلى مـنـاطق ومـنـافـذ قـد تـكون
جـديـدة عـلـيـنا .. وال يـتـخـيل الـكـثـيرون أن
بــهــا فــنــونـــاً تــســتــحق االحـــتــرام والــتــوقف
عــنـدهــا قــلــيال .. فى دولــة ولـدت حــديــثـا
نـســبــيـا وبــعـد فــتـرة مــخــاض كـبــيـرة وذلك
عـام  1990 .. إحدى جـمـهـوريـات الـبـلـطيق
والــتى كــانت قــبـل هــذا الــتــاريخ جــزءا من
االحتــاد الــســوفــيــيــتـى الــســابق إنــهــا دولــة
قلب البـلطيق أو اسـتونيـا والتى استـلهمت
ثـــقـــافــتـــهـــا من الـــشـــمـــال األوروبى األكـــثــر
عراقـة .. كـالدول اإلسـكـندنـافـية وخـاصة

الثقافة الفنلندية ...
فى قلب البلطـيق مسرح حديث مغمور ..
ـــــســــارح ولـــــد عــــام  2005 .. لـــــيـــــنـــــافـس ا
ـــزيج الـــعـــريـــقـــة فـى أوروبـــا ويـــعـــبـــر عن ا
ميز مـيز للثقافـة األستونية ويسـتع با ا
ـية إنه مسرح من الـنصوص احمللـية والعا
" رقم  " 99بالـعاصمـة األستـونيـة تال أو
كــمــا يـطــلق عـلــيه مــسـرح " الــنـار " ويــقـدم
ــسـرح حــالــيــا وبـنــجــاح مـســتــمـر ولــفــتـرة ا
ــكـســور " آلرثـر كـبــيـرة عــرض " الــزجـاج ا
مـيـلـر وهو من الـنـصـوص احلـديـثـة نـسـبـيا
والـتى لم يـتم تـنـاولـهـا كـثـيـرا .. وتـعـد هذه
ـرة الــثــانـيــة الــتى يــقـدم فــيــهـا بــإســقـاط ا
اجلـــانـب الـــســـيــــاسى الــــذى أبـــرزه مــــيـــلـــر
واسـتــبـداله بــجــانب سـيــاسى آخـر .. وفى
يلر من تهم التحيز هذا العرض إنصـاف 
ـــوضــــوعــــيـــة فى كــــتــــابـــاتـه حـــيث وعــــدم ا
ـبـاد العـدل ويـنتـصـر للـروح قبل يـنتـصر 

اجلسد ...
واعتـمد مسرح  99 فى بدايـته على إعادة
الــعــروض الــســابق عــرضــهــا " ريــبــرتـوار "
قـبل أن يتمـكن فى العام الـتالى من تقد
ــديـر الـفـنى أعـمـال جــديـدة حتت قـيـادة ا
ــســرح " تــيت أجــاســو " وفــرقـة ومــخــرج ا
ـسرح األساسيـة تتكـون من عشرة أفراد ا
ـثـلـتـان .. وقـد سمى ـثلـ و  ثـمـانـيـة 
ـسـرح بــاسـمه هـذا كـفــكـرة جـديـدة وهى ا
تـــرقــيم الــعــرض األول بــرقم  99 ثم الـذى
يــــلـــيه تـــنـــازلـــيـــا  98 وهـــكـــذا وال مـــانع من
إضــــافـــة عـالمــــة عــــشــــريـــة 90.5 إذا كـــان
الـعــرضـان فى نـفـس الـشـهــر وهـكـذا وهى
فكـرة شـكلـيـة ال غرض مـنـها سـوى اإلثارة
والــتـشـويـق .. عـلى اعـتــبـار أن األرقـام من
ـتــفـرجـ وهــذا حـسب أكـثـر مــا يـجــذب ا

دراسة فرنسية حديثة ...
ــــســـــرح " رقم " 99 كــــان الـــــعـــــرض األول 
وهــو عــرض " أبــو مــلــكــا " أللــفــريــد جـرى
وكـان تـيت يـهـوى دائـمـا اخـتـيـار الـنـصوص
ــبـدعـ األكــثـر جــدال .. وقـد اســتـطـاع وا
ـسـرح خـالل هـذه الـســنـوات الــقـلــيـلـة أن ا

الدور الذى تلعبه.
ــســـرح ســـوى مــجـــمـــوعــة ال يــوجـــد عـــلى ا
مثلة بعثرة الـتى استخدمتها ا الكراسى ا
بــــأكـــــثــــر من طـــــريــــقــــة مـــــا بــــ اجملــــداف
والــعـوائـق وعـمق الــبــحــر وشـاطىء الــنــهـر
ـــيــاه ـــقـــدم عن ا ــوضـــوع ا حـــسب تـــنـــوع ا
والــــتـى تــــقــــول بــــأنـه مــــوضـــــوع مــــعــــقــــد ال

ــهــانـة إال أن يــبــد عــلــيــهــا أى إحــســاس بــا
الشعور الذى تمـلكنا كمشاهدين لم يخرج

عن تلك التفصيلة.
ورغم الـفــقـر الـفــنى والـدرامــا الـتـلــغـرافـيـة
ــمــثــلــة إســـراء فــراج حــاولت كــثــيــرًا فــإن ا
جموعـة ال بأس بها من سرحيـة  نـسج ا
ــنـاســبــة لــطـبــيــعـة ــاءات ا احلــركـات واإل

االمـــتـــحـــان الـــذى خـــاضـــتـه فى الـــتـــمـــثـــيل
ــســئــول عن والــذى تــعــرضت فــيه لــقــهــر ا
االمـــتـــحـــان إذ طــلـب مــنـــهـــا أن تــؤدى دورًا
مــعــقـــدًا ال قــبل لــهــا بـه وبــدا األمــر وكــأنه
يحـقق رغبة فى ذاتـه وال تعنـيه تلك الـفتاة
فى شىء اللهم إال الشق اخلاص بإذاللها
وإهـانتها حلـد التنكيل وبـرغم أن الفتاة لم

فـارق كـبـيــر بـ أن تـكـتب وأنت حتـمل فى
صـدرك همًا حقيـقيًا بالقضـية التى تكتب
عـنــهـا مــاضـيــهــا وحـاضــرهـا ومــســتـقــبـلــهـا
وتــعــرف تــمـامًــا الــنـصــوص الــتى تــعـرضت
لـنفس القـضيـة وأساليـبهـا اخملتلـفة وطرق
الــتـــنــاول والــعــجــز احلـــقــيــقى أو اجلــوانب
سكـوت عنـها وحيـنها سـتكون ـنسيـة أو ا ا
داخلـتك أهمـيتـها اجلـماليـة أو الفـلسـفية
أو االجـتــمــاعـيــة وحــيـنــهــا فـقـط سـيــلــتـفت
إلــيك الــنــاس ويــحــتـرمــون تــنــاولك ألنه ذو
وضـوع ويعـطـيه األهمـية صـلة حـقيـقـية بـا
الــكـافــيـة أقــول أن ثـمــة فـارقــاً كـبــيـراً بـ
ذلك وبــ أن تـكــتب لــتـلــبى رغـبــة داخـلــيـة
فى الكـتـابة شـبه اجملـانيـة أو الواهـنـة على
حــد دقـيـق فـفى هــذه احلــالــة سـيــكــتـشف
شاهـدون بسـرعة فائـقة أن تنـاولك غير ا
ذى أهـــمــيـــة وســيـــنــصـــرفــون عـــنه أو عــلى
أقصى تقدير سيجـاملونك بابتسامة بلهاء

ال معنى لها.
ـاضى أقـول ذلك ألنـنى قـابـلت فى الـعـام ا
وبــدايـــات هـــذا الــعـــام كــثـــيـــرًا من عــروض
الــــهـــواة واحملــــتــــرفـــ لــــيــــست ذات صــــلـــة
ـوضــوعـهــا الـذى تـقــدمه وكـان حــقـيــقـيــة 
آخـر تـلك الــعـروض مـسـرحــيـة (ألـوه أيـوه)
الــتى قـــدمت ضـــمن فـــعــالـــيـــات مــهـــرجــان
ـــونـــودرامـــا األول بـــبــــورســـعـــيـــد وهى من ا
تألـيف مجـدى مرعى وتـمثـيل إسراء فراج

وإخراج أسامة محمد.
ـسـرحـيـة تـتــنـاول بـبـسـاطـة حـكـايـة فـتـاة وا
تـنـتــظـر بـجــانب الـتـلــيـفـون لــتـعـرف نــتـيـجـة

 حتى االضاءة
التى تعد أحد
همة العناصر ا
لم يكن لها
وجود حقيقى

برر  ما هو ا
لتقد نص
قليل القيمة
يدمر طاقة

مثلة?! ا

سرحية  ا
حققتت جناحاً
كبيراً فى معظم
دول العالم

روح ميلر ..
تسكن جسد

أستونيا 
فى النار
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سرحية تستعد لتقد مسرحية "احملاكمة" ليسرى اجلندى وإخراج عمرو حسن. طرية ا > فرقة ا
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سرحية سرح أن يشكل مجموع جمهوره وحدة واحدة تقوم على القناعة ا > يـتطلب ا
ـشـاهـديـن كـمـجـمـوع عن الـعـمـلـيـة الـتى يـتم ـشـاهـدين أو األفـضل من ا ورضــاء كل ا

ها على اخلشبة. تقد

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88
> الــسـيـنـمـا والـكـتـابــة تـفـتـقـد إلى اجلـمــهـور ويـوجـد لـهـا مـؤلف فى
الـسـيـنمـا (...) لـيـست هنـاك ضـرورة لـوجود اجلـمـهـور (...) ألنه ليس
مثل ألنه ال يوجد هـناك نظام إلمكانية تبـادل األدوار ب اجلمهور وا

ثلون يجسدون األداء.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88

ن موافى يجرى حاليا بروفات مسرحية "كيلو حكاوى مشكل" تأليف على أبو اجملد لنادى مسرح الزقازيق. > اخملرج أ
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االعـــتــــراف يــــنــــقى الــــفــــرد من اخلــــطــــايـــا
ويـجعـله مـتـطـهـرا إذا سـبقـته الـتـوبـة. بـهذه
ـقـولـة يـبـدأ الـقـسـيس فى تـلـقى اعـتـراف ا
ـعـترف اخملطئ داخل الـكـنـيـسة .. ولـكن ا
يتمتع بخاصية احلماية حول اعترافه فال
ــــا يــــعــــتــــرف به ــــكـن أن يــــبــــوح الــــقس 
اخملـطئ مهمـا كانت الظـروف  فاالعتراف
قدسة ال يطلع عليه اال سر من األسرار ا
ـقولـة التى الـقسـيس والـرب فقط  هـذه ا
قـدمـهـا الـكـاتب الـفــرنـسى بـيـركـر وقـدمـهـا
مـتـرجـمـة الـفـنـان يـوسف وهـبى فـى الـقرن

اضى بعنوان كرسى االعتراف.  ا
أمـا فـريق مـار مـرقس لـلـدرامـا فـقـدم هذه
ـسـرحـيــة بـعـد عـمل اإلعـداد والـتـمـصـيـر ا
والــتـــعــصـــيـــر الالزم لـــتــتـــحـــول إلى عــرض

مسرحى بعنوان الرحاية.
وقــد اخــتـاروا اسـم الـرحــايــة كــتــعــبـيــر عن
احلـــالـــة الـــتى يــــتـــعـــرض لـــهـــا الـــقـــمص أو
الــــقـــســــيس من الــــصــــراع بـــ الــــعـــاطــــفـــة
ــثالن حـجــرى الـرحــايـة والــواجب وهـمــا 
الــــتى تـــطـــحـن احلـــبـــوب. واحلــــبـــوب هـــنـــا
ثلها قلب الـقسيس الذى يتمزق ويطحن
ـــقـــدس جتـــاه رجل اعـــتـــرف بـــ واجـــبـه ا
بــســره وقــتل رجالً آخـــر وبــ حــبه ألخــيه
ـتــهم بـالـقـتل وهـو يــعـرف تـمـامـا أنه بـر ا

ألنه الوحيد الذى يعرف القاتل ..
ـسـرحـية بـعـد مـقـتل اخلـواجـة وليم تـبـدأ ا
احــد أعـيــان الـبــلـد واتــهــام عـاطف شــقـيق
الـقـمص مــقـار بـالـقـتـل وذلك لـتـواجـده فى
ـســتـعـمل ـة وبــيـده الــسالح ا مـكـان اجلــر
فى الـــــقــــتـل (الــــشـــــرشــــارة) وهـــــو يــــصــــرخ
أمــسـكـوا الــقـاتل .. عـلـى الـرغم من وجـود
عالقــــة احلب الـــتـى تـــربـــطـه بـــابـــنــــة ولـــيم

الفتاة جناة.
شـكلـة تعـقيدا وجـود شاهـد عيان ويـزيد ا
عـــلى وجــود عــاطف بــجــوار اجلــثــة وبــيــده
الـسالح وهـذا الـشـاهـد هـو حـنـا أفـندى ..
ــــا رآه.. والــــذى يـــــشــــهـــــد أمــــام احملـــــقق 
وبـالـتـالى يـنــتـظـر عـاطف احلـكم بـاإلعـدام
وهــو يــقـسم بــبــراءته ألخــيه الـقــمص وأمه

وأنه كان يحب جناة أباها فلم يقتله ..
قـهى فى تـبادل ويبـدأ أهـالى البـلـد عـلى ا
اإلشاعات وكـيف أن عاطف قتل اخلواجة
ولـيم طـمــعـا فى أمـواله الـتـى سـوف تـرثـهـا
ابـنته جنـاة من نـاحيـة  ومن نـاحيـة أخرى
لــلــتــخــلص مـن اخلــواجـة عــنــدمــا اكــتــشف
عـالقــة آثـــمـــة بــ عـــاطف وابـــنـــته جنــاة 
هذه الشائعات يـغذيها ويعمل على نشرها
شـخص آخر هـو جنيب ابن العـمدة والذى
يـطـمع فى الــزواج من جنـاة ويـعـرف أنه ال
ســبـيل له لــلــوصـول لــلـفــتـاة إال إذا تــخـلص
من عـــاطف ولـــذا يـــعـــمل عـــلى اســـتـــقـــبــال
اخلواجـة مـرقس شـقـيق الـقـتيل ولـيم وعم
الفـتاة العـروس جناة وينـفث سمـوم احلقد
والـثأر بـداخـله لـيجـعل قـلـبه مشـتـعال جتاه
عــائــلـة الــقــمص مــقــار الـتـى يـنــتــمى الــيــهـا
عاطف الـقاتل ..لـيتـوعد اخلـواجة مرقس
بــالـــثــأر ألخـــيه قـــائال : رجل مـن عــيـــلــتـــنــا

قدامه عشرة من القمامصة ..
وتــعــيش الــقــريــة فى ظل الــشــائــعـات الــتى
تـتـردد حـول عالقـة شـقـيق الـقـمـص بـنـجاة
ابنـة القـتيل وكـيف يقـسو عم الـفتـاة علـيها
ويـــــضــــربـــــهـــــا  ويـــــنـــــصـــــرف األهـــــالى عن
الـذهــاب لـلــكـنــيـســة وذلك ألنــهم يـرون فى
الـقــسـيس رجالً يـتــسـتـر عـلـى أفـعـال أخـيه

الفاسق ..
ـــــفـــــاجــــأة ويـــــذهـب جنـــــيب ابن وحتـــــدث ا
الـعـمـدة لـلكـنـيـسة لـالعتـراف أمـام الـكاهن
بـعـد أن يـأخـذ مـنه الـعـهـد بـأن يـحفـظ سر

الرحاية وقدسية االعتراف

ومــيــنـــا رؤوف ومــيــنــا جـــرجس رغم صــغــر
مـساحـات الـتـمـثـيل أمـا العـنـصـر الـنـسائى
فـكــان حـضـوره ضـعـيـفــا وغـيـر مـؤثـر وذلك

يرجع لبهتان أدوار الفتيات. 
أم القمص مهـا رضا  وكذلك جناة نرم
لـــــطــــــيـف وقــــــد اجــــــتـــــهــــــدتــــــا فـى تــــــقـــــد
شــخــصـــيــاتـــهــمـــا بــقــدر اإلمـــكــان ورغم ان
الدرامـا كانت حتـتاج الى وجـودهمـا بشكل
أكـثــر إيــجـابــيـة فال يــعــقل أن تـكــون الـفــتـاة
جنــــاة الــــســـبـب الـــرئــــيــــسى لــــلـــقــــتل والــــتى
يـتــصــارع عــلــيــهــا الــشــبــاب بــهـذا الــضــعف
الــــدرامى وتــــخــــتــــفى فـى اجلـــزء الــــثــــانى 
ــتــهم بــالـقــتل فــإن مـشــاعــرهـا وكــذلك أم ا
كـأم حتــاول إنـقــاذ ابـنــهــا كـانت حتــتـاج إلى
زيادة حجم دورها وتـأثير إيجابى أكثر فى

الضغط على القمص .. 
أمــــا حلـــظــــات الـــكــــومــــيـــديــــا فى الــــعـــرض
ـســرحى الـقــا فــقـد جــاءت عـلى لــسـان ا
بــعض الــشــخـصــيــات كـالــشــاويش فــهـيم او
بــيــشــوى حــلــمى والــعــمــدة أو جــورج فــوزى
وهـــمــا يـــتــمـــتــعـــان بــخـــفــة ظل وقـــدرة عــلى
ـــا قـــدم نـــوعـــاً من الـــتـــرويح اإلضـــحــاك 

لهوى داخل األحداث. ا
وتأتى مـفـاجاة الـعـرض بغـنـاء الراوى أمـير
غــبـريـال الـذى يـتــمـتع بـصـوت خالب وأداء
جـــيــد ألشـــعـــار أحـــمـــد فـــؤاد جنم وجنـــيب
ســرور وعــمــرو فــؤاد وبــأحلــان من الــفــنـان

ماجد جرجس. 
أمـــا عـن عـــنــــاصـــر الــــعـــرض األخــــرى فـــلم
يــتــواجـــد الــديــكـــور بــشــكل واضـح واكــتــفى
ـــقـــاعــد أو هـــيـــكل اخملـــرج بــوضـع بـــعض ا
الـنـصبـة اخلـاصـة بالـقـهـوة أو دكـة فى بيت
العـمدة وكرسـي فـوتيه فى بـيت اخلواجة
ولــيـم الــثـــرى وهى اشـــارات غــيـــر مــوحـــيــة
وأفـــــقـــــدت الـــــكــــــثـــــيـــــر مـن رونق الـــــعـــــرض
سـرحى ولقد حـاول اخملرج صـنع تولـيفة ا
فـنــيـة جــيـدة فــقـدم عـرضــا جـيــدا به شـكل
حـركى مقبـول جمالـيا و فـنيا ولـكنه يفـتقد
فـى كـــــثــــــيــــــر مـن األحـــــيــــــان إلـى الـــــدالالت
ــســرحــيـة احلــركــيــة واعــتـمــد فى مــعــظم ا
ـثلث عـلى أشـكال هـنـدسـيـة  كالـدائـرة أو ا
ويـؤخذ عـلـيه تـكـرار حـركـات بعـيـنـهـا ولـكنه
جنح فى خلق إيـقاع فـنى جيـد ومتـوازن ما
عــدا حلـظــات تــغـيــيــر الــديـكــورات الــنـادرة
مثـل وقد التـواجد كمـا جنح فى توجـيه ا
وفق فى اخـــتــيــار بــعض عـــنــاصــر الــعــرض
ـــــــســـــــرحى  ولـــــــكـــــــنـه اخـــــــفق فـى بـــــــعض ا
الـــلــحـــظــات الـــتى ســيـــطــر االنـــفــعـــال عــلى
ا ـمثل وقد أضـاف موسيقـات عالية  ا
ـتـلقى. ورغم أضـاع تـأثيـر الـكـلمـات عـلى ا
ــســرحى الحــظــات عـلـى الــعـرض ا هــذه ا
فــإنـه يــعــد إرهــاصــة جـــيــدة خملــرج جــديــد

تلك بعض األدوات الفنية الراقية
وفى الــــنــــهــــايــــة عــــرض الــــرحــــايــــة عــــرض
مـسـرحـى جـيـد فى مــجـمــله ولـكن تــنـقـصه
اخلـبرة وسوف يـتحسن إذا اسـتمر عرضه

فترات أكثر.  
مع مـالحـظـة أنـنـا يـجب أال نـقـدم مـسـرحـاً
قــبــطـــيــاً ومـــســرحــاً إسـالمــيــاً وكـل مــســرح
يـصــبح له جــمــهــوره اخلـاص فــذلك يــغـذى
سرح الفتنة ويـؤذى اجملتمع اشد األذى فا
مـرآة لــلـمــجـتــمع كـكل ولــيس مـرآة لــفـئـة أو
سارح الـعامة فـلقد ا يقـدم فى ا ديانة طـا
قــدم الـعـرض عــلى مـســرح الـهــنـاجـر داخل

صرية . دار األوبرا ا
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ـة القتل التى اعـترافه له ..ويعتـرف بجر
نـــفـــذهــا ضـــد اخلـــواجـــة ولـــيم والـــد جنــاة
والــذى كـــان يــنـــوى تـــزويــجـــهــا مـن عــاطف
فـــيــقــتــلـه فى الــوقت الـــذى يــذهب عــاطف
الــيه حـتى يـصـبح عــاطف فى نـظـر الـنـاس
هــو الــقـاتل ويــشــيع فى الــنــاس ان عـاطف
قــتل اخلـواجــة وذلك ألن اخلـواجــة ضـرب
ابـنـته وعـنـفـهـا الكـتشـافـه انهـا عـلى عـالقة
غـير شـريفـة بعـاطف ..وينـهار الـقس ويقع
فى احليـرة ماذا يـفعل ? وكـيف ينـقذ أخاه

وت وهو اآلن يعرف القاتل ?  من ا
بـينـمـا تعـمل أم الـقمص عـلى تـهريـب ابنـها
عــــاطف والــــذى يـــتــــولى شــــئـــون الــــعـــائــــلـــة
واالنـفاق عـليـها بـعد حتـول مـقار لـلكـنيـسة
ــانه ويــرفض الـــقــمـص مــحـــاوالت األم إل
بأن الله سيتدخل وينقذ عاطف وفى ثورة
من الــــيــــأس يــــتــــوجه الــــقــــمص الـى الـــرب

ليشكو اليه ويتجرأ على القول :
إمـا أن تـفـعل شـيـئـا او ال تــنـظـر الـيـنـا بـعـد

اآلن  
ويـبدأ انتقـام اخلواجة مرقس لـشرف ابنة
أخيه ولـقـتل أخيه فـيـطلق األعـيـرة النـارية
عـــــلى الـــــقــــمـص وأمه وتـــــطــــيش األعـــــيــــرة
الـــنــــاريــــة  ولــــكن أصــــبح هــــنــــاك شــــاهـــد
للـواقعة وهـو الشاويـش فهيم الـذى يصرح
ـا رآه وأن جنــيب ابن الــعــمـدة لــلــضـابـط 
وراء حتـريـض اخلـواجــة مـرقس عــلى قـتل
الـــقــمص ويــشـك الــضــابط فـى تــصــرفــات
جنــيب لــيــبــدأ بــالـتــحــقــيق مــعـه  ويــحـاول
الـعـمـدة أن يـعـرف مـاذا فـعل ابـنه لـيـعـترف
جنـــــــيـب ألبـــــــيـه بــــــــأنه الــــــــقـــــــاتـل  مـــــــروره

زعجة . بالكوابيس واألحالم ا

ويـــــطـــــلق اخلـــــواجــــة مـــــرقس الـــــنــــار عـــــلى
الــقـمص وأمـه وتـطــيش األعـيــرة الـنــاريـة 
ليـأتى الضـابط لـلتـحقـيق لـيبـدأ فى كشف
ــؤامــرة الــتى قــام بــهــا جنـيـب لـقــتل ولــيم ا
والـصـاق الـتــهـمـة بــعـاطف شـقــيق الـقـمص
ويــتـأكــد من ذلك حـيــنــمـا يــسـتــمع حلـديث
الـعـمــدة مع الـقــمص لـتـهــريب عـاطف ألنه

بـرىء وهــو أى الـعـمـدة يـعـرف الـقـاتل وهـو
ابـنه جنيب  لـتنـتهى أزمـة القـمص ويتـحرر
من سـر االعتراف الـذى أثقل علـيه وجعله

طوال الوقت ب شقى الرحى .
ولــقـد ســردت هـذه الــقـصــة الــتى قـام بــهـا
اإلعداد ألن ذلك يعد تمـصيرا للمسرحية
وإعـادة كـتـابــة لـلـمـسـرحـيـة األصـلـيـة وذلك
خلــلـق أحــداث جــديـــدة وأمــاكن لإلحــداث
جـديـدة وذلك يـعـد تــألـيـفـا وال يـقـتـرب من
الــــنـص األصــــلى إال فـى فــــكــــرة قـــــدســــيــــة
االعــتـراف .. ذلـك الـتــمــصــيـر اتــخــذ عـدة
أفــعـال حتــدث فى صـعــيــد مـصــر مـتــنـاوال
إحدى اعقد القـضايا وهى قضية الثأر ..
والـصــراع عـلى الـســلـطـة أو الــعـمـوديـة وإن
يــؤخـذ عــلى الــنص أن جــمــيع شـخــصــيـات
ــعــد وضع األحـــداث من األقــبــاط إال أن ا
سـلم صالح هو الذى شـخصية الـضابط ا
ـثل السـلطة يـكشف احلـقيـقة وهـو الذى 
والــقـــوة داخل الــبــنــيـــة الــدرامــيــة وإن كــان
ذلك ال يعـد تواجداً لـلمجـتمع الـذى يعيش

سلمون واألقباط معا .  فيه ا
ولـقـد اسـتـطـاع يـوسف وهـبى حـيـنـمـا قـدم
مــسـرحـيـته كـرسـى االعـتـراف الـهـروب من
ــأزق بـأن قـدم تـرجـمـة فـقط لـلـنص هـذا ا

وقدمه بشخصياته األجنبية كما هى ..
ـسـرحى الـرحـايـة عدد ولـقـد قـدم العـمل ا
ـمثلـ أبنـاء الكـنيسـة .. وهم جمـيعا من ا
ــســرحى وإن كــان يــتــمــتــعــون بـــاحلــضــور ا
يـعـيـبـهم سـرعـة اإللـقـاء وذلك فـى مـحـاولة
ــــســــرحى مــــنــــهم لـــــشــــد ايــــقــــاع الــــعــــمـل ا
فـأصابوا العرض بـهنة عمـيقة وهى ضياع
ــؤثـرة وتــأثــيــرهــا فى مــعــظم الــلــحــظــات ا
اجلـمـهــور وذلك لـعــدم سـمــاع جـمل كــثـيـرة

بوضوح 
ولقد ظـهر بوضـوح األداء اجليد لـلممـثل
أمــــثــــال بـــــيــــتــــر جـــــرجس فـى دور عــــاطف
والــقــمـص الــبــيـــر وجــدى والــعـــمــدة جــورج
فــوزى واخلـواجــة مــرقـص بـطــرس حــلــمى
والضابط صـالح أو مجيب وجدى وجنيب
أو مـــيـــنـــا عـــزت  فـــهـم أفـــضل الـــعـــنـــاصـــر
الــتـمـثـيــلـيـة فى الــعـرض وإن كـانـوا جــمـيـعـا
يــحـــتــاجــون إلى مـــزيــد من الــتـــركــيــز عــلى
ضــــبـط مــــخــــارج احلــــروف  عــــلى عــــكس
أصــحـــاب الـــشـــخـــصـــيـــات الـــثـــانــويـــة فـــهم
ـثـلـون جـيـدون كـالـقـهـوجى ايـهـاب رمـزى
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                              مسرحي

 صراع العاطفة
والواجب من كرسى
االعتراف إلى الرحاية

سرحى نا الكاتب ا فى نيويورك رحل عن عا
األمـريـكى الــشـهـيـر "روبــرت أنـدرسـون "الـشـاى
ويــــنـــــاهــــز 91 عــــامـــــا بـــــعـــــد صــــراع مـع مــــرض
ر لعدة سنوات وبعد معاناة قصيرة مع الزها
االلـــــــــــتــــــــــهـــــــــــاب الــــــــــرئـــــــــــوى بــــــــــســـــــــــبـب ســــــــــنـه
ـتقـدمة.وانـدرسـون هو صـاحب مـجمـوعة من ا
ـسرح األمـريكى سـرحيـات فى تاريخ ا أشـهـر ا
مـــثل " الـــشــاى و الـــتـــعــاطف " و "ال أســـتـــطــيع
ـــاء يــــجـــرى".  والـــغــــريب هـــنـــا أن ســــمـــاعك وا
انــدرســـون كـــان كــاتب ســـيـــنــاريـــو مــتـــمـــيــزا فى
الـسـينـمـا والـتـلـفزيـون وحـقـقت أعـمـاله جنـاحا
كـــبــيـــرا لـــكـــنـــهــا لـم جتـــلب له الـــشـــهـــرة بــشـــكل
شـــــخــــــصى بـل جـــــاءته الــــــشـــــهـــــرة عـن طـــــريق
ــــســــرح. وكــــانـت بـــدايــــة شــــهــــرتـه عن طــــريق ا
سرح من خالل مسرحية" الشاى والتعاطف" ا
الــتـى عـرضـت عـام  1953بــطــولــة" ديــبــورا كــيـر
ــســرحــيــة حــول زوجــة "و"جــون كـــيــر". وتــدور ا
ناظـر مدرسـة إعداديـة فى منـطقـة نيـو اجنلـند
تقـوم عالقة ود وتعـاطف بينـها وب تـلميذ فى
مدرسة زوجها يشتبه فى شذوذه. وقد حتولت
سـرحية بـعد ثالثة أعـوام إلى فيلم سـنيمائى ا
قــام بـــبــطــولــته نـــفس الــنــجــمـــ وكــتب هــو له

السيناريو أيضا. 
ومن مـسـرحــيـاته الـشــهـيـرة أيـضــا "ال أسـتـطـيع
ــــاء يـــــجــــرى".وهـى مــــســـــرحــــيــــة ســــمـــــاعك و ا
كـــومـــيـــديـــة تـــدور حـــول مـــشـــاكـل الـــزواج. وقــد
ــدة   700 لــيــلــةعــرض وشــارك فــيــهـا عــرضت 
عــدد من أقـــطــاب الــتـــمــثــيـل الــكــومـــيــدى مــثل"

مليندا ديلون" و "جورج جريزارد". 
و كانت له مسرحيـات أخرى شهيرة مثال "ليلة
صـامــتـة...لـيـلـة مـقـدســة "بـطـولـة هـنـرى فـونـدا
و"لم اغـن أبـــدا ألبى " وهـى مـــســــرحـــيــــة تـــدور
حـول ابن على عالقة سـيئة بـوالده. واندرسون
مـن مــــوالــــيــــد نــــيــــوى 1950م  1917وتـــــخــــرج فى
جـامـعـة هـارفــارد وخـدم فى اجلـيش االمـريـكى
ـية الثـانية.وبـعد احلرب درس فى احلرب الـعا
الـدراما.وكـتب أول مسرحـية له عام  1950لكنه
طـــلب عــدم احـــتــســـابــهـــا ضــمن إنـــتــاجـه لــعــدم
اقــتــنــاعه بــهـا.وبــعــد وفــاة زوجـتـه األولى تـزوج
الـنــجـمـة الــشـهـيــرة تـريـزا رايت  .1959واسـتــمـر
الـزواج 19ســنـة حـتى  الـطالق عـام  1978ومع
ذلك ظــلت الـعالقـة وديـة بـيـنــهـمـا حـتى سـبـقـته
تـــريــــزا إلـى الـــعــــالم اآلخــــر عـــام  2005 ورعــــته
ــوت حـــيث إنه لم يــنــجب ابــنــتــهــا فى مــرض ا

وليس لديه من يرعاه. 
ـــنـــا وفى فـــيـــيـــنـــا..وفـى هـــدوء رحـــلت عن عـــا
أشــهــر مــغــنــيــة مــســرحــيـة أوبــرالــيــة فى تــاريخ
ـانيـا وهى" كريـسـتل جولـتـز" التى تـوفيت عن أ
 96عامـا. وقد اشـتهـرت جولـتز بـصوتـها الـقوى

عـبـر الذى أهـلهـا للـمشـاركة فى أكـثر من 120 ا
عــمال مــسـرحــيــا أوبـرالــيـا. لــكن كــان أشـهــرهـا
عــلى اإلطالق شــخــصــيـة ســالــومى الــتى أدتــهـا
فـى أوبـــرا حتــــمل نــــفس االسم لــــلـــمــــوســـيــــقـــار
ـــعـــروف ريـــتـــشـــارد شـــتـــراوس. وقــد ـــانـى ا اال
ـسرحـية ألول مـرة عام 1905أى عـرضت هذه ا
قــبل أن تــولـد جــولــتــز بـســبع ســنــوات.  وبـدأت

جــولــتــز تـؤدى هــذه الــشــخـصــيــة ألول مــرة عـام
.1944وهنا  بدأ جمهور األوبرا فى جميع أنحاء

ـــســرحــيـــة  حــيث الــعـــالم  يــطـــالــبــون بـــعــرض ا
عــرضت فى عــدد كـبـيــر من الـدول  .  وبــسـبب
اإلقــبــال ظــلـت جــولــتــز تــعــرضـــهــا عــلى فــتــرات
مــتـــقــطــعـــة عــلى مــدى  25عـــامــا حــتـى اعــتــزلت
الـــعــمـل الــغـــنـــائى عــام  1970وهـى فى الـــثـــامـــنــة
واخلمـس من عـمرها. وكـانت قد وقـعت عقد
احــتــكـار مـع أوبـرا فــيــيـنــا عـام  1950واسـتــمـرت
تــعـمل فـيـهــا دون سـواهـا حـتـى االعـتـزال. وبـعـد
ـــانـــيــا إال فى اعـــتـــزالــهـــا رفــضـت الــعـــودة إلى أ
زيـارات وأقامت فـى بيـتهـا الفـاخر ذى احلـديقة
الــواســـعــة اجلـــمـــيــلـــة الــتـى كــانت تـــشـــرف عــلى
تـنظيـمها بـنفسـها.وكانت تـمارس هوايـاتها وهى
االسـتـمـاع إلى أغــنـيـاتـهـا ومــشـاهـدة تـسـجـيالت
سرحياتهـا. وكانت أغرب هواياتها هى قيامها
بـــــرسـم صـــــور لـــــلـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الـــــتى قـــــامت
بــتـمـثـيـلـهــا.وظـلت تـعـيش فى هــذا الـقـصـر حـتى
وفاتها. ويذكـر أنها تزوجت من "تيودور شينك"
أحـــد من أشــــرفـــوا عــــلى تـــدريــــبـــهـــا فـى بـــدايـــة
حيـاتهـا العـملـية. وأثـمر هـذا الزواج االبن " ثـيو
ــانى مــعـروف. والــطـريف ــثل ا شــيــنك" وهـو 
هنـا أنهـا فى بداية حـياتـها اعـترض علـيهـا نقاد
كـثيرون باعتـبار أن صوتها ضـعيف وال تستطيع
غـنـاء أكثـر من ثـالثة مـقـاطع.وظل صـوتـهـا قـويا

وصافيا ومعبرا حتى اعتزالها.
ــتـحـدة مــرة أخـرى حـيث ونـعــود إلى الـواليـات ا
ـسرح تـوفى الـرجل الـذى كـان يخـتـار جلـمهـور ا
األمــــريـــــكى مــــا يـــــشــــاهــــدونه. هـــــكــــذا حتــــدثت
الــــــــصـــــــحـف األمـــــــريــــــــكــــــــيـــــــة عـن "جـــــــيــــــــرالـــــــد
شويـنفيـلد"رئيس مـجلس إدارة شركـة "شوبيرت
أورجــانــيـــزيــشن "الــتـى تــمــتــلـك عــدداً من أكــبــر
ـــنــا ـــســـارح األمـــريـــكـــيـــة والـــذى رحل عـن عـــا ا

مؤخرا عن عمر يناهز  84عاما.
وتــمــتــلك هـذه الــشــركـة _الــتى كـان شــويــنـفــيــلـد
ـســاهـمـ فـيـهـا  17مـســرحـا واحــدا من اكـبـر ا
فى حى بــرودواى الــذى تــقع به مــعــظم مــسـارح
نـيــويـورك. كــمـا تــمـلك الــشـركــة عـددا أكــبـر من

سارح فى واليات أمريكية أخرى.  ا
وكان شـوينفـيلـد يصر عـلى أن يكون له رأى فى
ـــســارح الــتى تـــمــلــكــهــا أى عـــرض يــقــدم عــلى ا
سرحيات الـشركة. وكان يـفضل بشكل خـاص ا
الـبـريـطـانـيـة الــتى عـرض بـعـضـهـا فى نـيـويـورك
عـــــلى مــــســـــارح الــــشـــــركــــة قــــبـل عــــرضـــــهــــا فى
بريطانيا.  وقد انـفرد شوينفيلد بإدارة الشركة

خالل السنوات الـ 12األخيرة. 
وشـويـنـفـيلـد أصال مـحـام وكـان يعـمل بـالـشـركة
وتـركها للـعمل فى نيويورك. وهـناك تعرف على
ـكـتب. أســرة شـوبـيـرت الــتى كـانت من عــمالء ا
وانتـقل بعـد ذلك إلى العـمل فى الشـركة وترقى
فــيـــهــا حــتـى وصل إلى مــنـــصب رئــيـس مــجــلس

إدارة الشركة ومالكا جلزء من أسهمها.   

 شوينفيلد:
كان 
يختار
جلمهور
سرح ا
األمريكى
 ما يشاهدونه

 أندرسون:
حقق الشهرة
سرح من خالل ا
رغم أعماله
الناجحة
 فى السينما
والتليفزيون
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قصود غنيم يجرى حاليا بروفات مسرحية "البيانوال" حملمود دياب بفرقة البحيرة القومية. > اخملرج عبد ا
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شار > مـن الواضح أن "األنا" ال تضيف إلى اجلمهور شيئا فإذا كانت "أنت" هى "الفرد ا
ـرحـلـة الـراهـنـة من اخلـطـاب الـذى يـتـضـمن األصل الـلـغـوى "أنت" لن يـكـون إلـيـه فى ا

صعبا التعرف على جمهور احلضور.

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88
سرح نفسه ألنه لم لو يكن اجلمهور > هـناك مطلب يكمن فى أصل ا
مـثل إذا أردنا سـرح تفـقـد وجودهـا وحتـوالت ا مـوجـودا فإن مالمـح ا
أن نـقولـه على هـذا النحـو تصـبح فى فراغ: ألنـه لن يكـون لوجوده أى

معنى.

ájó©ŸG 

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88

ها خالل أبريل القادم بقصر ثقافة السالم من إخراج عباس أحمد. > مسرحية "العربة" لسليم كتشنر يتم تقد
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العزلة مفجرة اإللهام
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ه (حــــاول مـــرة أخـــرى)  عـــرض  تـــقـــد
ـهـرجان الـسابع لـلشـباب ضمن فـعالـيات ا
ـــركـــز الـــفـــرنـــسى ـــبـــدع والـــذى نـــظـــمه ا ا
لــلــثــقــافــة والــتــعــاون وهــو عــرض لــقــصــر
ثـقـافـة الـعـمـال بـشـبـرا اخلـيـمـة من تـألـيف
صــالح كـرامـة وإخـراج خــلـيل تـمـام وتـدور
أحداث الـعـرض حـول زوجـة قـتـلت زوجـها
ألنها رأته فى فراشها مع صديقتها وترك
صــديـقــتــهـا تــلـوذ بــالــفـرار فــتـبــدأ أحـداث
الـــعــــرض ونــــحن نــــرى الــــســــجــــيـــنــــة داخل
الــســجـن وحــيــدة ويـــبــدأ احلــدث عـــنــدمــا
يـزورها احملـامى هذا احملـامى الذى جتد
له وجــــهــــا مــــعــــنـــويًــــا يــــشــــبه وجـه زوجــــهـــا
اخلــائـن فــمن خـالل صــدام االثــنـــ مــعًــا
يـنكشف ما يـكمن بهمـا فهذا احملامى هو
فـرد تخـونه الكـلمـات فيـصدق ما يـقال له
خـــاصــــة الــــقـــول الــــذى يـــشــــعـــره بــــنــــفـــسه
وبــرجـــولــتـه فــيـــصــدق حـــديث بـــائـــعــة عن
إعـــجــابــهـــا به وعن رجـــولــته الـــفــجـــة الــتى
تــــفــــوح مـن مــــجــــرد الـــــنــــظــــر إلــــيـه فــــقط
فـــتــســـتــدركه حـــتى تـــثــيــره وتـــتــركـه فــجــأة
وكـذلـك فـعــلت الـســجـيــنـة نــفس مــا فـعــلـته
الـبائعة لتـثبت لنفسـها أن الرجال كلهم ال
يـخـتلـفـون فى شىء ثم تـزورهـا صديـقـتـها
بــعـــد ذلك لــيــكــشف حـــوارهــمــا ســويًــا عن
ملمح الشر احلـقيقى لدى كل منهما فكل
فـرد مـنـهـمـا حتـتـوى نـفـسه عـلى شـر ولـكن
بــطـريــقــة مـخــتــلـفــة عن اآلخــر فــفى هـذا
احلــــوار يـــــنـــــكــــشـف هــــذا الـــــشـــــر بــــشـــــكل
أخالقى حـــيـث نـــرى الـــســـجــــيـــنـــة والـــتى
قـدمتها (وفـاء عبد السمـيع) زوجة مألتها
اخلـيــانــة بـالــقــسـوة فــاســتـبــاحت لــنـفــســهـا
عـنـوى لـصـديـقـتـها الـقـتل الـفـعـلى لـلـزوج وا
حتى حتصل عـلى اخلالص النفسى ذلك
اخلالص الـــذى يــــبـــحث عـــنـه كل إنـــســـان
ـثــابـة راحـة نــفـسـيـة وهـو خـالص يـعـتــبـر 
تــــــخـــــــتــــــلـف مـن شــــــخـص آلخــــــر فـــــــلــــــدى
الـسـجـيـنـة اخلالص هـو االنـتـقـام فـقتـلت
زوجـهـا وتـركت صـديـقـتـهـا حتـيـا دون قـتل
ولكنها أخذت تقتـلها بكلماتها وعتابها بل
جــــعـــلت من وجــــودهـــا عـــلـى قـــيـــد احلـــيـــاة
مـجرد قيـد لهـذه الصـديقة أمـا الصـديقة
نـــفـــســـهـــا فـــنـــجـــد خالصـــهـــا مـــتـــمـــثالً فى
شعورها بنفسها كأنثى فهى امرأة جميلة
استطاعت أن جتـذب زوج صديقة عمرها
إلــيـهــا فــعــبـرت عـن وجـودهــا األنــثـوى دون
الــــنـــظــــر إلـى أخالقــــيــــات الـــصــــداقــــة بل
وحــيــنـــمــا كــشـــفت الــســـجــيــنـــة حــقــيـــقــتــهــا
وطـبيعـتهـا اخليانـية رفضـت هذه احلقـيقة
مـحــاولـة إقــنـاع نــفـســهـا واآلخـريـن بـأن مـا
فـعـلـتـه هـو حق لـهـا حق أتــاحـته الـظـروف
فال يــــجــــوز الــــتــــغــــاضى عــــنه والخــــتالف
الـسجـيـنـة عن الصـديـقـة جند أنـهـا حتاول
ــا فــعـــلــته الــصــديـــقــة ألنــهــا الــســخـــريــة 
ـا فــعـلت ومن ثم يــحـدث هـذا تــسـتـهــ 
الـتــضـارب الـفــكـرى بـ كل من الــصـديـقـة
والـــســــجـــيـــنـــة حــــتى يـــنـــتــــهى هـــذا احلـــوار
بـإصابـة الـصـديقـة بـحالـة هـسـتيـريـة فـتهم
ـعنـوية بـاخلـروج أما الـسـجيـنـة فحـالـتهـا ا
ـــــوت رغم أنـــــهــــا تــــرتـــــفع حـــــتـى تــــرفـض ا
سـجـيـنـة أى إن مصـيـرهـا لـلمـوت مـحـتوم
لـــكــــنـــهــــا تـــرفــــضه رغـــمًــــا عن ذلك إال أن
الــقــدر أقــوى مـــنــهــا فــتــســقـط مــيــتــة عــلى

الـســجــيــنــة رغم خــيــانــتــهــا لــيس لــزوجــهـا
فقط بل ولـصداقـتهـما فى األسـاس ولكن
ـكـاشـفـة مـخـتـلـفـة بـعض الـشىء عن هـذه ا
ـواجــهـة هــنـا أصـعـب درامـيًـا الــسـابــقـة فــا
ــمـثــلـة وأكــثــر تـطــورًا من نـاحــيــة األداء فـا
الـتى قـدمت الـسـجيـنـة هـنـا عـمدت إلى أن
تــكـــون أكـــثــر حـــدة ألن سالحـــهــا هـــنـــا هــو
الــكالم ولــيـس الــقــتـل كــمــا قــتـــلت زوجــهــا
ولــكن سالح الــصـديــقــة هـنــا هــو أنـوثــتــهـا
لــذلـك جتــد حــتى مالبس الــصــديــقــة هــنــا
جتـمع الـلــونـ األحـمـر واألسـود فـدالالت
األســــود مــــعــــروفــــة ومــــكــــشــــوفــــة فى فــــعل
اخلـيـانـة لـهـذه الـصـديـقـة أمـا األحـمـر فـهـو
ـرأة أقـرب إلى الـغــريـزة الـتى حتـكم هـذه ا
والــتى جتــعـلــهــا ال تـنــظــر إلى األخالقــيـات
فـتـجـنى رغـبـات األنـا وطـمس األنـا الـعـلـيا.
لكن مالبس السجيـنة نفسها لم تكن بتلك
الـفـجـاجة الـتى كـانت عـلـيـها الـصـديـقة بل
كــــانت تــــرتــــدى بــــدلــــة حــــمــــراء هـى بــــدلـــة
اإلعدام ولكن حاول مصـمم السينوغرافيا
(مـجـدى ونس) أن يـخـفض قـليـال من حدة
الــلــون األحـمــر اخلــاص بــبـدلــة الــسـجــيــنـة

. رأت حتى يتضح الفارق ب ا
وألن النفس البشـرية هنا فى هذا العرض
مع اخـتالف جسد هـذه النفس تـسير وفق
سرحى نظر ا رغبات صاحبها جند أن ا
ــعـــقـــودة عــلى كــله ال يـــخـــلــو مـن احلــبـــال ا
نـظر كله عبـارة عن سرير على األشـياء فا
ــســرح مــحــاط كــله بــاحلــبــال وبـاب ــ ا
ـسـرح وهـو الـشـفاف الـسـجن عـلـى يـسـار ا
يــعـكس عــبـر اإلضـاءة بــابًـا حـديــديًـا مـلــيـئًـا
بـالعـقـد واحلـبال والـتى تـمـثل حديـد الـباب
ـسـرح صـورة أعـلى الـزنـزانة وفى خـلـفـية ا
ـعـقــودة بل حـتـى الـبـوف يـعــلـوهــا احلـبــال ا
ــــوجــــود بــــالـــزنــــزانــــة جلــــلـــوس الــــوحــــيـــد ا

الزائرين معقود أيضًا.
ولـكن لم يكـن هنـاك لإلضاءة الـتى صـممـها
(أحــمـــد شــحـــاته) دور بـــارز فى الــتـــحــوالت
الــدرامـــيــة بل عـــلى الــعــكـس من ذلك جنــد
حتـوالت فجائـية لإلضـاءة دون مبرر درامى
واضح لــــهــــذا الــــتــــغــــيــــر فــــاإلضــــاءة طــــوال
ــسـرحى يــسـودهــا الـلــون األحـمـر الـعـرض ا
والـذى يـختـلف فى بـعض األحـيـان إلى إنارة
طـبــيـعــيـة وذلـك دون سـبب درامى واضح أو
ـمــثـلـ من حــالـة ألخـرى دون حتــول أداء ا
ثال حـينما تـكتشف السـجينة فعلى سـبيل ا
خـيـانة صـديـقـتهـا تـقول لـهـا "أنت مسـسـتنى
ولم أقـــتــلك" حــيــنــئـــذ تــتــحــول اإلضــاءة من
الـلـون األحـمـر إلى اإلنـارة الـطـبـيـعـيـة ولـيس
العكس على الرغم من كـشف السجينة هنا
حلـقيقـة كانت تـكتـمها بـداخلـها ومن ثم كان
لإلضـاءة أن تؤكـد على هذا االنـكشاف ألنه
انـكـشـاف نـفـسى يـكـشف لـلـمـشـاهـد طـبـيـعة
رأت وهو نوع من اإلضاءة تفكير هـات ا
يـعـرف بـاسم اإلضـاءة الـتـوكـيـديـة فـالـعرض
فى الـنـهـايـة مـا هـو إال مـنـظـومـة فـنـيـة تـعـبر
عــنـاصـرهـا الــفـنـيـة عـن مـكـنـونــهـا اإلنـسـانى
والـذى ال يخـتـلف عن واقع وال يبـتـعد أيـًضا
عن صـــورتـــهـــا الـــفـــنـــيــــة الـــتى تـــعـــكس هـــذا

كنون. ا

األرض تنفيذًا لقضاء العدالة.
ــــســـرحى الــــبـــســـيط أمـــام هـــذا احلـــدث ا
نـالحـظ أن احملـــــــــــــرك األســـــــــــــاســى هــــــــــــو
الــرغــبــات وهى رغــبــات ال يــســتــهــان بــهــا
ألنـــهــا هـى مـــحــركـــة الـــفـــعل فـى األســاس
فـنـحن بـصدد قـضـية اجـتـماعـيـة إنسـانـية
عالقة خـيـانـة زوج المرأتـه مع صديـقـتـها
مــــــثــــــلـث مــــــتــــــشــــــابـك األضالع يــــــذكــــــرنــــــا
Triangle ـثــلث الـدرامى ــسـرحــيــات ا
 Play والـتى حتمل مثـلثًا يـحمل الزوج
والـعـشـيق أو الـعــشـيـقـة أى رجـلـ وامـرأة
أو امـرأتـ ورجالً وهم بـالـفـعل أشـخاص
العـرض بـاستـثـنـاء الزوج الـذى جنـد بديالً

له فى العرض وهو (احملامى).

سرحى إن الـبنـية الدرامـية هـنا لـلعـرض ا
بـنيـة بـسيـطـة فى ظاهـرهـا بـالغـة الـتعـقـيد
فى جــوهــرهــا فــهــا نــحن عــنــدمــا تــنــفـرج
الـســتـار بــصــدد سـيــدة مـســجــونـة تــعـذبــهـا
كلمات العشق الـتى نسمعها والتى يرددها
زوجهـا فال تغـيب عن آذانهـا وهى كلـمات
قـالـهـا لــصـديـقـتـهـا ولم يــقـلـهـا لـهـا هى ثم
يــأتى احملـامى الـذى قـدمـه (عـبـد الـنـاصـر
ربــيع) فــيــبــدأ الــتــعــاون واالحــتــكــاك الــذى
يولـد صورة دراميـة ال تخـرج عمـا تخاجله
نـــفـس كل من الـــســـجـــيـــنـــة واحملـــامى وهى
ـسـرحى (ال مـفر) صورة تـذكـرنـا بالـنص ا
لـلـكـاتب الـفــرنـسى جـان بـول سـارتـر فـفى
هذا الـنص جنـد صـورة اكـتـشـاف مـا يدور

بــنــفس فــرد عن طــريق اآلخــر ذلك اآلخـر
ــكن أن نـنــكـرهـا ـثـل حـقـيــقـة ال  الـذى 
ونــحن هـنــا لــسـنــا بــصـدد مــا يــتـرتـب عـلى
وجـــود هـــذا اآلخــر ســـوى كـــشف مـــا يــدور

بأنفسنا عبر هذا اآلخر.
وبـالـنـسـبـة لـلـمـحـامى جتـد اخلـوف خـاصة
بــعــد مــحــاولــة الــســجــيــنــة إلثــارة الــغــريــزة
اجلــنـســيـة لــديه  وحـيــنـمــا يـســتـجـيـب لـهـا
تـــثــــبت لــــنـــفــــســـهــــا أن الـــرجــــال أجـــمــــعـــ
ــرأة لــهم حــتى وإن يــصــدقــون مــا تـقــوله ا

كان لغرض ما بنفسها.
ـــثــــلث أمـــا عـن الـــطــــرف الــــثــــالث لــــهــــذا ا
الـغـرامى فـنـجـد الـصـديـقـة والـتى قـدمـتـهـا
ــــيـــاء الــــعــــبـــد) حتــــاول بــــعـــد ذلـك زيـــارة )

حاول مرة أخرى
                                                      تنويعه من سارتر

نظر  ا
سرحى ا
عموماً عكس
طبيعة

الصراع داخل
العرض

ركز الفرنسى  فى ا

 بنية العرض
الدرامية
بسيطة 
فى ظاهرها
بالغة التعقيد
فى جوهرها

 اإلضاءة لم
تلعب دورها
 فى إبراز
التحوالت
الدرامية

كــــاتــــبــــة وروائــــيــــة أمــــريــــكــــيــــة.ولــــدت فى احلــــادى
والـعـشـرين مـن شـهـر سـبـتـمـبـر عام  . 1947حـصلت
عــلى جــائــزة بــلــيــتــزر عـام 1983كــمــا حـصــلت عــلى

جائزة تونى.
ــديـنـة لـويس فـيل بـواليـة كـنـتـاكى ولـدت "مـارشـا" 
.ابـتـعدت مـارشـا فى طـفولـتـها عن ألبـوين صارمـ
كـــمــا ابـــتــعـــدت عن مــشـــاهــدة الـــلــعب مـع أقــرانـــهــا
الـتـلـيـفـزيـون وأفالم الـسـيـنـمـا.وقـد هـيـأت لـهـا تـلك
ـناسب لإللهام وكان لـها أكبر األثر ناخ ا الـعزلة ا
فى تكويـنهـا ككاتـبة.أمـا عن هواياتـها واهـتمامـاتها
والعزف فـقد كانت تهـوى القراءة  رحلة فى تـلك ا
ـسـرحــيـات. بـرعت عــلى الـبــيـانـو وكــذا مـشـاهــدة ا
ـدرسيـة حتى أنـها حـصلت مارشـا فى الصـحافـة ا
على اجلائزة األولى فى إحدى مسابقات الكتابة.
حــصــلت "مـارشــا"  عـلى شــهــادة فى الـفــلـســفـة من

"أجنس سكوت كوليدج" عام  1969
ـاجـيـسـتـيـر فى وبـعـد عـامـ حـصـلت عـلى درجـة ا
"طــــــرق الــــــتـــــــدريس" مـن جـــــــامــــــعــــــة لـــــــويس فـــــــيل
اجتـهـت "مـارشــا"  لــلـعــمل كــصـحــفــيـة فى .بـعــدهــا
ز"ومحررة فى قـناة كنتاكى جـريدة "لويس فيل تـا
الـتـعلـيـميـة.كـمـا عمـلت كـمدرسـة لـغـة إجنلـيـزية فى

دينتها لويس فيل. مدرسة "جراهام براون "
فـكـانت مـسـرحـية ـسـرحـية أمـا عن أول أعـمالـهـا ا
ـمثلـ بلويس "اخلروج" الـتى قدمت على مـسرح ا
ـسـرحـيـة قـصـة فـتـاة شـابـة خـرجت فـيل. وتـعـالج ا
لـتــوهـا من الــسـجن بــعـد أن قــضت ثـمــانى سـنـوات
بـتـهـمـة الـسـرقـة واخلـطف والـقـتل اخلـطـأ.وتـعـكس
سـرحـيـة اخلـبرة الـتى اكـتـسـبتـهـا مـارشا من تـلك ا
ــراهـقــ اجلـانــحـ تـعــامـلــهــا مع مـجــمـوعــة من ا

ركزى. ستشفى كنتاكى ا خالل فترة عملها 
ـا ـســرحـيـة جنــاحـا سـاحــقـا  وقــد حـقـقـت تـلك ا
شـجع مــارشـا عـلـى االنـتـقـال إلـى مـديـنــة نـيـويـورك
حــــيـث واصــــلت رحــــلــــتــــهــــا مـع الــــكــــتــــابــــة وقــــدمت
مـسـرحـيـتـهـا الـثـانـيـة والـتى حـمـلت عـنـوان "سـيـرك

" عام .1979 فالنت
بــعـدهــا قـدمت مــارشـا مــسـرحــيـة "الــلـيـلــة يـا أمى"
والــتى حـــقـــقت جنــاحـــا مـــدويــا حـــ قــدمـت عــلى
كن القول وأيضا على شـاشات السنـما.و ـسرح ا
ـسـرحــيـة الـتـى اشـتـهـرت ــسـرحـيــة هى ا إن هـذه ا
ـــســرحـــيــة فـــكــرة بـــهــا مـــارشـــا نــورمـــان.وتــتـــنــاول ا

االنتحار وتعاجلها بكل جرأة وصراحة.
وتـدور حـول شـخصـيـة "جـيـسى كيـتس" الـتى تـخـبر

وتعـزى ذلك إلى عدة أمهـا بعـزمـها عـلى االنتـحـار 
وخجـولة تخشى أسباب أهـمها : أنهـا سيدة بـدينة
نزل بعد تقـضى معظم وقتها با مواجهة اآلخرين 
ال يــشـغــلـهــا سـوى جــلـسـات أن فــصـلت من عــمـلــهـا
وتـنـاول الـوجــبـات الـسـريـعـة الــنـمـيـمـة مع اجلــيـران
اجلــــاهـــزة.تــــشــــعـــر بــــالــــوحـــدة بــــعــــد أن هـــجــــرهـــا

ارسة اجلرائم . واجنرف ابنها فى  زوجها
سـرحيـة مجـموعة وقـد حصدت مـارشا عن تـلك ا
منهـا جائـزة بليـتزر عام  1983 وجائزة من اجلوائـز
ســـــــوزان ســــــــمـــــــيـث بالك بــــــــورن وجـــــــائـــــــزة هـــــــول

وجائزة شعبة الدراما. وارينر
فــقــد أمــا فـى مــســرحـــيــتـــهــا "احلـــديــقــة الـــســريـــة"
وحـولـتـهـا عـاجلت مـارشـا روايـة فـرانـسـيس بـرونت
كـتــبت أشــعـارهــا بـنــفـســهـا إلى مــسـرحــيـة غــنــائـيــة
ونـالت عنـها جائـزة تونى عام .1991وتـدور أحداث
ـسـرحـيـة حـول قـصـة الـفـتـاة مـارى لـيـنـوكس الـتى ا
ــرض الــكــولــيـرا تــوفـى أبــواهــا بــعــد إصــابــتــهــمــا 
تـتعرف نـزل عمـها و فتضـطر لـلعـيش مع عمـها 
على ابنه كما تتـعرف على مجموعة من األصدقاء
يـكـتـشـفـون حـديـقـة سـريـة الــصـغـار. وأثـنـاء لـعـبـهم
يــكــبــرون ويـــصــبــحــون فى وحــ يــدخـــلــون إلــيــهـــا 

مرحلة الشباب.
سـرح الغـنائى وقد واصـلت مارشـا مسـيـرتهـا فى ا
كما كتبت حـيث قدمت مسرحـية "احلذاء األحمـر"
ـســرحـيــة "الــلـون الــقـرمــزى" الـتى الــنص الــغـنــائى 

سرح عام .2005 قدمت على ا
وتــــقـــوم "مــــارشـــا" حـــالــــيـــا بــــالـــتـــدريـس فى إحـــدى
وتـشــغل مـنــصب نــائب رئـيس الــكـلــيـات بــنــيـويــورك

. نقابة كتاب الدراما األمريكي
قائمة بأهم أعمال مارشا نورمان"

اخلروج1977
سيرك فالنت 1979

الليلة يا أمى 1983
مسافر فى الظالم 1984

العرافة 1987
الغسالة الكهربائية

الهجوم
سارة وابراهام

احلديقة السرية 1991
احلذاء األحمر 1993
اللون القرمزى 2005

 حصلت على جائزة تونى
 عن مسرحيتها احلديقة السرية

سام شبرد.. البارون الوسيم ادعى أنه مدمن
تجولة سرحية ا وانضم إلحدى الفرق ا

 ترك دراسته اجلامعية وتهرب
شاركة فى حرب فيتنام  من ا

أثـر تـأثـيـرا كـبـيـرا فى ـثـل ومـخـرج أمـريـكى كـاتب و
ــعـــاصــر.ولــد فـى اخلــامس من ـــســرح األمــريـــكى ا ا
نـــوفــمــبــر عــام  1943وكــتب الــعــديـــد من اجملــمــوعــات
ـسـرحــيـات.قــبل أن يـتم الــثالثـ من الــقـصــصـيــة وا
قــدم شـبــرد مــا يـزيــد عــلى ثالثــ مـســرحــيـة عـمــره
كما عرضت عرضت جمـيعهـا على مسـارح نيويـورك
فــرنـسـا عـلى مــسـارح أوروبــا وخـاصــة فى بـريــطـانــيـا

انيا.  وأ
راهقة عمل ولد شبرد بوالية إلـينوى.وفى مرحلة ا
زرعة كبيرة لتربية اخليول.كان والده معلما شبرد 
ومـزارعـا كـما خـدم فى الـقـوات اجلـويـة إبـان احلرب
ـيـة الـثـانـية. أمـا أمه "جـ شـوك" فـكـانت تـعمل الـعـا
التحق مـدرسة. بعـد أن أنهى شبـرد دراسته الـثانويـة
إذ إنه انـقطع بـاجلامـعة ولـكـنه لم يسـتـمر بـها طـويال
ــسـرحــيـة وانـضـم إلى إحـدى الــفـرق ا عن الـدراســة 
تجولة. وحـتى يتمكن من الهروب من أداء اخلدمة ا
العسكرية أثناء حرب فيتنام ادعى شبرد أنه مدمن
هـيــروين.وقـد عـمـل شـبـرد بـعــدة وظـائف مــنـهـا نـادل

وعازف درامز بإحدى فرق الروك. طاعم بأحد ا
بــــدأت عالقــــة شــــبـــرد وفـى سن الــــتــــاســـعــــة عــــشـــرة
وإن ـثل فى بعض األحيان سرح.فعـمل ككاتب و بـا
كـان اهـتمـامه منـصـبا عـلى الـكتـابة بـشـكل أكبـر حتى
فـقد نهـايـة الـسبـعـيـنيـات.وكـمـا قدم أعـمـاال لـلمـسـرح
كـتب بـعـض الـسـيــنـاريــوهـات لـلــتـلــيـفـزيــون ومـنــهـا أنـا
وأخـى  1968.قـــــــــضـى شـــــــــبــــــــرد ثـالثـــــــــة أعـــــــــوام  فى
ــتــحــدة حــيث عـــاد بــعــدهــا إلى الــواليـــات ا اجنــلــتــرا
اسـتقـر بواليـة سـان فرانـسـيسـكو وانـضم إلى مـسرح
ــــــــاجـــــــيـك الـــــــذى شـــــــهـــــــد مـــــــولـــــــد الـــــــعــــــــديـــــــد من ا
لـعنة ـدفون مـسرحيـاته.ومن أشهـر أعمـاله: الطفل ا
ـطـحـونـة  (1978) الـغــرب احلـقـيـقى (1980) الـطـبــقـة ا

كذبة العقل (1985).
قدم شبـرد العديـد من األدوار الهامـة بدأها كممـثل
بـدور البارون الوسـيم فى رائعة "تيـرنس ماليك" أيام
فى اجلــنـــة عــام  1978أمـــام ريـــتـــشــارد جـــيـــر وبــروك
أدامـز ثم توالت أدواره عـلى شاشـة السـينـما وخـشبة
ـسـرحـيـات الـتى فـشــارك فى بـطـولـة بـعض ا ـسـرح ا

كتبها ومنها كذبة العقل.
قـــام شـــبـــرد بــتـــدريس الـــكـــتـــابــة وعـــلى مـــدار عـــمــره
ــواد األخـرى كــمــا قــام بــتــدريس بــعـض ا ــســرحــيـة ا
ــســرح فى عــدد من اجلــامــعـات ـتــعــلــقـة بــفــنــيـات ا ا

سرحية. هرجانات والورش ا وا
ية األمريكية فى عام  1986انتخب شبرد فى األكاد
لــآلداب والـكــتـابــة.وفى عـام 2000قــرر شـبــرد أن يـرد
فـقـدم ـاجـيك الـذى شـهـد بـدايـاته  ــسـرح ا اجلـمـيل 

عـلى خــشـبـته مــسـرحــيـة "مـســتـنـقع هــنـرى الـراحل"
ـسـرحـية الـتـى اسـتـمـر عـرضـها وقـد نـفـدت تـذاكـر ا

ثالثة أشهر.
ومن أشـهـر الـفـنـان الـذين أثـروا فى مـسـيـرة شـبرد
" ــمـثل اخملــرج "جـوزيف شــايـكـ الــفـنــيـة صــديـقه ا
ـفتوح.فـقد عمل االثـنان معا سرح ا مؤسس فرقـة ا

شروعات الفنية. فى العديد من ا
اإلخراج:

ابـتـعــد شـبـرد عن فى بـدايــة عـمـله كــكـاتب مـســرحى
إخراج مسرحيات وعهد بها إلى عدد من اخملرج
كـــــــــان أبـــــــــرزهم "رالـف كـــــــــوك" مـــــــــؤسـس مـــــــــســــــــرح
تـعـاون جــنـسـيس.وحـ اسـتـقـر بـســان فـرانـسـيـسـكـو
شبرد مع اخملرج "روبرت وودرف" وشـكال معا ثنائيا
ـدفون" وعـددا من فـقـدمـا مـسـرحـيـة "الـطفـل ا فـنـيـا

سرحيات األخرى. ا
فـقـد قــرر شـبـرد أن ولــكن األمـر اخــتـلف فـيــمـا بـعــد
بــدأ يــخــرج مــســرحــيــاته بــنــفــسه.ومــنــذ ذلك احلــ
فــيـمــا عــدا بـعض شــبـرد يــخــرج مـعــظم مــســرحـيــاته
االستثناءات القلـيلة.ولكنه أبدا لم يخرج مسرحيات

لكتاب آخرين.
فــقــد قـدم لــلــســيــنــمـا وكــمــا أخــرج شــبـرد لــلــمــســرح
فـيـلـمــ من إخـراجه .وإن كـان الـواضح أن اإلخـراج

السينمائى لم يستهويه.
احلياة الشخصية:

ــــمـــثـــلــــة أوالن جـــونـــز عـــام 1969 تـــزوج شــــبـــرد من ا
.واستمرت هـذه الزيجة حتى عام  1984وأثمرت ابنا

واحدا هو "جيس موجو" الذى ولد عام .1970
ــمــثــلــة الــتــقى شـــبــرد بــا بــعــد انـــفــصــاله عن زوجـــته
احلاصلة على جائـزة األوسكار "جيسيكا الجن" أثناء
تـصـويرهـمـا ألحد األفـالم.وانتـقل لـلعـيش مـعهـا مـنذ
" و "ووكر صمويل". عام 1983وأجنب منها "حنا ج

التكر واجلوائز:
حصـل على جـائـزة بـلـيـتـزر عام  1979عن مـسـرحـيته

دفون". "الطفل ا
ية يداليـة الذهبية للدراما من األكاد حصل على ا
األمريكية لآلداب والكتابة                 عام .1992
وهما رشحت اثنان من مسرحـياته لنيل جائزة تونى

"الغرب احلقيقى". دفون"  "الطفل ا
حـصدت إحدى عشـرة منها قدم شبرد  45مـسرحية

جوائز أوبى.
حــصل عــلى جــائـزة شــعــبـة الــدرامــا عن مـســرحــيـته

"كذبة العقل".
:áªLôJ
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> اخملرج أحمد عبد اجلليل مشغول حاليا باإلعداد لتقد "أوبريت شهرزاد" لعزيز عيد بفرقة الشرقية القومية.
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> تـعريف طبيعة ونوعية التوجه أو احلـوار هو قبل كل شىء تعريف للعالقة التى تصدر
ُـتـحـدث إلـيه (تـمـامـا كـمـا فى احلـيـاة) والـتـأثـيـر عـلى ذلك : تـأثـيـر عـلى ا عـن الـفـعـل

عنى الواسع للمصطلح) الذى هو اجلمهور. القاضى (فى ا

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88
ـسـرحى ال يـصـبح مـجـرد حـوار بـ مـتـحـاورين بل > الــنـسق االتـصـالى ا
تحاوران أن هـناك من يسمـعهما شـىء من ذلك القبيل الـذى يعرف فيـه ا

ُتوجه إليه احلقيقى فى احلوار. وذلك اآلخر يتحول إلى األخير وا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88

> مسرحية "أنت حر" للكاتب لين الرملى تعرض قريبا بقصر ثقافة القبارى من إخراج محمد الزينى.
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د. محمد زعيمه

ـــنــتج ـــســرح هـــو الــذى دفع ا لــعـل عــشق ا
مـــــحـــــيى زايـــــد إلـى اإلقـــــدام عـــــلى إعـــــادة
سرح لـيسيه احلـرية الذى لم يكن احلـياة 
أكثـر من خرابة فـأعاد إلـيه رونقه لـيصبح
رئـــة مــــســـرحـــيــــة. جـــازف زايـــد بــــاإلنـــتـــاج
ـــســـرحـى عـــلـــيه واجملـــازفـــة تـــأتى من أن ا
ــكــسب غـــيــر مــضــمــون بــاعــتــبــار تــراجع ا
سـرح اخلاص الـتى استـمرت من سطـوة ا
الـسـبعـيـنـيات وحـتى الـتـسـعيـنـيـات معـتـمدة
عـلى الـسـيــاحـة الـعـربـيـة لــكن مـحـيى زايـد
استطاع بخبرته وخبرة الفنان اخملتارين
لـلـعـرض أن يـقـدم عـرضًـا يـحـتـرم جـمـهوره
يـــحــــتــــرم األســــرة دون إســــفــــاف مــــقــــدمًـــا
الـكـومـيـديـا الـتى يــحـتـاجـهـا اجلـمـهـور دون
االنــزالق إلى هــوة اإلسـفــاف أو اسـتــجـداء
الـــــضـــــحـك. وذلك فـى عـــــرض "تـــــرالم لم"
الـذى أخرجه دكـتور هانى مـطاوع صاحب
ـــســرح اخلــاص ـــســرحــيـــة فى ا اخلـــبــرة ا
ـســرح الــعـام وهــو واحـد من اخملــرجـ وا
القـادرين عـلى صنـاعـة الضـحك وتـفجـيره
ة مثل ذلك ما رأيناه منه فى عروض قد
"جـوز ولــوز" و "الـلى اخـتــشـوا" وفى "تـرالم
ــسـرح لم" يــعـتــمــد عـلى تــطــويـر تــولــيـفــة ا
اخلـــــاص الــــــتى تــــــقـــــوم عــــــلى وجــــــود جنم
كومـيديا ومـجمـوعة من الـصف الثانى من
الـنـجـوم خـفـيـفى الـظل إضـافـة إلى الـغـنـاء
واالســـــتــــعــــراض وكــــان من قـــــبل تــــعــــتــــمــــد

التوليفة على وجود مطرب وراقصة.
إال أن هــذا الــعـــرض اعــتــمــد عـــلى الــنــجم
ا له من حـضور الـكومـيدى سـمـير غـا 
كـومـيــدى ووعى بـالــشـخــصـيــة إضـافـة إلى
محمد محمود أحد جنوم الكوميديا الذى
لم يـحصل عـلى حقه إلصراره عـلى العمل
ـسـرحى بشـكل أسـاسى دون الـلـجوء إلى ا
الـسـيـنـمـا والـتلـيـفـزيـون لـيـسـتـجدى أدوارًا.
ومـعــهـمــا غـســان مـطــر ونـدى بـســيـونى –
والـعديـد من الوجـوه الـشابـة اجلديـدة مثل
هــــنــــادى عــــبـــد اخلــــالق  – ونــــور قـــدرى
ى ســمـيــر غــا وبـســمه مـحــيى زايـد. وإ
وإن اســتـعــان بــالــراقـصــة مــروى لـكـن تـلك
االسـتـعـانـة تـأتى بـشـكل مـحـدد فى مـشـهد
داخل ســيــاق الــعــرض حـيـث تــؤدى رقــصـة

داخل برنامج تليفزيونى.
والـعـرض الـذى كـتـبه أحـمـد عـوض يـعـتـمد
عـــلى مــوضـــوع تــقـــلــيـــدى بــســـيط وإن كــان
مـــوضـــوعًــــا يـــواكب مــــا يـــحـــدث اآلن وهـــو
ن يـدعــون االسـتــثـمـار خـداع الـبــسـطــاء 
لــيـــســتــولــوا عــلى أمـــوالــهم أو حــتى أمــوال
الدولة إنـها عمـليات الـنصب اليـومية التى
نــسـمع عـنــهـا ولـذلك فـاحلــبـكـة الـرئــيـسـيـة
لـلـعــرض تـعـتـمــد عـلى خـداع صــاحب قـنـاة
شـاركة تـليـفزيـونـية جـديدة غـسـان مطـر 
ابــنــة أخـيـه نــدى بـســيــونـى لـلــجــمــيع حــيث
يـستـغالن رغـبـة الـبسـطـاء لـلـعمل لـيـوقـعان
كن أن بـهم ليـصـبحـوا هم اجلـناة الـذين 
يــقـدمــوا لــلــعــدالــة. فــمن خالل إعالن عن
واهب التى فـتح القناة أبـوابها الكتـشاف ا
ــكن أن تــعــمل بــهــا يــتـقــدم ســمــيــر غـا
ـوهوب الـبسيط لـلمـسابقـة وتبنى الـفنان ا
فـارقة التى تـؤدى بدورها األحـداث على ا

ترالم لم 
الكوميديا للكوميديا

مثلون فهم واعتبارها شخصـية فيها أما ا
بــهــجــة الـــعــرض - ســمــيــر غــا اســتــطــاع
تـقد شـخـصـية الـفـنـان البـسـيط اخملدوع
طــيب الـقــلب وعــبــر عن نـقــاء الــشـخــصــيـة
ـتــفـرج وسـذاجــتــهـا فــاسـتــطـاع أن يــجــعل ا
يـتـعــاطف مـعه مـضــيـفًـا قـدرته الــكـومـيـديـة
مـن خالل االرجتــال احملــســوب واحلــضــور
والـبــسـاطــة فى األداء دون تــكـلف والــقـدرة
عــلى اخـــتـــيــار "اإلفـــيه" وطـــريــقـــة الـــنــطق.
كذلك جـاء أداء محمـد محمـود مستـخدمًا
طــبــيـعــة تـكــويـنـه اجلـســدى ونـبــرات صـوته
بالغة فى األداء أحيانًا لتفجير كوميديا وا
تـــرتــبـط بــشـــخـــصـــيــتـه الــتـى نــكـــتـــشف فى
الــنــهــايــة أنه الــضــابط الــذى زرع لــيـكــشف
احلقـائق ويقـبض على صـاحب القـناة وهو
الدور الذى أداه غـسان مطر دون اإلنزالق
إلى الـــرغـــبـــة فى إثـــارة الــكـــومـــيـــديـــا فـــهــو
الشخـصية الـتى عبر عـنها بـصوته الرخيم
ــــتالئم مـع شـــخـــصـــيـــة ـــعـــبـــر ا وجـــســــده ا
ـســتــثـمــر الـنــصـاب كــذلك نــدى بـســيـونى ا
التى انـدمـجت فى شخـصـية مـديـرة القـناة
وابـنـة شــقـيق صــاحب الـقــنـاة واســتـطـاعت
ــركــبـــة فــهى إبــراز جــوانـب الــشــخـــصــيـــة ا
ـال واشتـركت شـديدة سـعت إلـى حتـقيـق ا
مع عــمــهـا فـى اإليـقــاع بــالــبــســطــاء لــكــنــهـا
خـيرة أيـضا أحـبت الـبطل الـبسـيط وسعت
إلى انــقـــاذه فى الــنـــهــايــة عـــنــدمــا أخـــبــرته
بــحــقــيـقــة خــالـهــا كــذلك جـاء أداء الــثالثى
ى ســمــيــر غــا هـــنــادى عــبــد اخلــالق وإ
ونور قدرى متناغـمًا ولكل  منهن شخصية
لــهـا مالمـحــهـا فـنـجــد هـنـادى تـعــتـمـد عـلى
رشـاقــتــهــا رغم ضــخـامــة جــســمــهـا لــكــنــهـا
اســتــطــاعت تـوظــيــفه إضــافـة إلى قــدرتــهـا
الـتــمـثـيــلـيـة وخــلق األداء الـكـومــيـدى كـذلك
ـى فى شــــكل مــــخــــالـف الخــــتــــهــــا ولــــهـــا إ
حضور مسرحى وقدرة على تكوين مالمح
خـارجــيـة لـلــشـخـصــيـة وتـنــويع األداء أيـضًـا
نــــور قــــدرى الـــتـى اســـتــــطــــاعت أن تــــوجـــد
شـخــصــيـة رقــيــقـة تــتــنـاسب مـع طـبــيــعـتــهـا
اجلـــســديــة ومالمـــحــهــا الـــبــريــئــة لـــتــصــبح
الـشـخـصـيـة الرومـانـسـيـة األمـر الـذى جعل
من الثالثى شـخصيـات متنـاقضة وبـالتالى
فـجـرت الكـومـيـديا خـاصـة فى مـشـاهدهن

نفردة. ا
لـقـد اسـتـطاع هـانى مـطـاوع تـقد تـولـيـفة
ـثـلــيه مـرورًا كـومــيـديــة بـدءًا من اخــتـيــار 
بــاحلـــفـــاظ عـــلـى إيـــقـــاع الـــعـــرض وإدخــال
الـــرقــصــات واألغـــانى الــتـى كــتــبـــهــا إسالم
خــلــيل وحلــنــهـــا حــسن إش إش وكــانت من
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إلى تـفـجـيـر الـضـحك نـتـيـجـة لـسـوء الـفـهم
حـيث اجلمهور يعـلم احلقيقة الـتى يجهلها
الـبطل ذلك ألن البـطل يقع ضحـية خدعة
فــصـاحـب الـقــنــاة يـبــحث عــمن يــوقع عـلى
أوراق مـســئـولـيـته عن الـقــنـاة لـيـكـون كـبش
فداء عـنـد اللـزوم وبـالفـعل يـقع الـبطل فى
ــأزق لــتــتــوالى األحــداث حــتى نــصل إلى ا
حلـظــة الـتـكـشـف وهى تـلك الـلــحـظـة الـتى
يـسعى  عـندهـا صـاحب القـناة إلى الـهرب
بــاألمــوال لـكـن تـأتـى ذروة احلـدث عــنــدمـا
يختلف مع ابنة أخيه ليخنقها ويرحل لكن
الــقـــدر يــجــعـل الــفــتـــاة ال تــمــوت لـــتــكــشف
احلـــــقــــائـق كــــامــــلـــــة. وبــــالـــــطــــبـع فى هــــذه
ـمـثل الـبـسـيط ـطـرب وا األحـداث يــكـون ا
فى الـــعــرض والـــذى يــقـــوم بـــدوره ســمـــيــر
غـا هــو مــحــور األحـداث وتــلك احلــبــكـة
ــتــعــددة تــتــيح ــفــارقــات ا الــقــائــمــة عــلى ا
وجــود مـشــاهــد عـديــدة كـومــيــديـة تــعـتــمـد
عــلى سـوء الــفــهم كــمـا تــعــتـمــد عــلى قـدرة
ــمــثل عــلى االرجتــال لـتــفــجـيــر الــضـحك ا
وهـنـا يـجـب اإلشـادة بـقـدرات األبـطـال فى
ــرتــبط الــعـرض فـى االلــتــزام بـاالرجتــال ا
بـالـشــخـصـيـات األمــر الـذى جـعل من هـذا
االرجتـــال كــومـــيـــديـــا الـــشـــخـــصــيـــة والـــتى
ـــوقف لــتـــقــدم تــضـــافـــرت مع كــومـــيــديـــا ا

مـــواقف كـــومـــيــديـــا لـــلـــشــخـــصـــيــات تـــثـــيــر
الــــضـــــحـك دون عـــــنـــــاء ودون اســـــتـــــجــــداء
لــــــلـــــضـــــحـك ودون الـــــبـــــحـث عن فـــــقـــــرات
إضـافـية تـسـتـدر ضحـك اجلمـهـور وتـخرج
ــــيــــز به عـن ســــيــــاق احلـــــدث فــــاهم مـــــا 
عــرض تــرالم لم هــو أن الــضــحك يــرتــبط
ـفارقة وقـف القائـم على ا بـالشـخصـية وا
ومن ثم فـإن اجلمهور يـظل متابعًـا للحدث
دون تـــــشــــويش ودون أن يـــــتــــوقف احلــــدث
الــدرامـى من أجل فـــقـــرة كـــومـــيـــديـــة كـــمــا
يــحــدث فى عــروض كـــثــيــرة تــعـــتــقــد أنــهــا
كـومـيـدية وهـى ال تنـتـمى لـهـذا الفن لـكـنـها
مـسمـيات فى أذهـان صانـعيـها وأعـتقد أن
اجملــــهـــود احلــــقــــيـــقـى الـــذى بــــذله صــــنـــاع
العرض هو ضبط الـعرض أثناء البروفات
لـــــيـــــصل إلـى هـــــذه الـــــدرجـــــة من اجلـــــودة
واالتـقـان سـعـيًا لـتـحـقيـق الهـدف فـالـعرض
ال يسـعى إلى فلـسـفة وفـكر عـمـيق فسـعيه
األسـاسى هو الترفـيه والترويح الـكوميدى
وجنح فى حتــــقـــيق ذلك رغـم أنه يـــعـــتـــمـــد
عـلى نــفس الـتـقـنــيـات الـتى تــعـتـمـد عــلـيـهـا
الــعـروض األخــرى مـثـل تـقــنـيــات األراجـوز
ســلــيط الـــلــســان والـــكــومــيـــديــا الــشـــعــبــيــة
تعـددة إال أن ترابط كل رجتـلة والـنمـر ا ا
هذ العناصـر خاصة النمر فى سياق خط

درامـى أســـاسـى هـــو الــــذى مـــنح الــــعـــرض
جماله ولعل اإلنـتاج لم يبخل على العرض
تـعة حـيث جند ديـكور حـازم شـبل يحـقق ا
الـــبـــصــــريـــة من خـالل تـــصــــمـــيم مــــنـــاظـــر
مـــتــــعـــددة ســـواء لـــلــــقـــنـــاة فـى الـــبـــدايـــة أو
ـمـثل الـفـقـيـر ديـكـورات الـبـرامج أو شـقـة ا
ـصمم رغم واقـعـية الـديـكور إال أن قـدرة ا
عـــلى الـــلـــعـب بـــاأللـــوان أعــطـت لـــلـــمـــنـــظــر
ـسـرحى جـمـاالً بـصـريًـا سـاعـده فى ذلك ا
ـــــتـــــنــــوعـــــة خــــاصـــــة فـى مالبس ـالبس ا ا
ـــتــنـــوعـــة الــتى الــراقـــصـــ الــبـــســـيــطـــة وا
تتناسب مع تعدد االستعراضات سواء فى
الــــبــــرامـج الــــتــــلــــيــــفــــزيــــونــــيــــة لــــلــــقــــنــــاة أو
اسـتــعـراضــات مـصــاحــبـة لألحــداث حـيث
ـبـهـرة البس وتــعـدد ألـوانـهـا ا يـبـدو ثـراء ا
ـتــنـاغـمــة مع الـلــحـظـات ــمـتـعــة لـلــعـ وا ا
الــــدرامـــيـــة كــــذلك جـــاءت اســــتـــعـــراضـــات
أحــمـــد يـــونس بــشـــكل مـــتــنـــوع بــعـــيــدًا عن
تــقـلــيــديـة وتــكــرار الــرقـصــات األمــر الـذى
جـعـل االسـتــعــراض إضـافــة --مــرتــبـة فى

العرض.
وحــــــــتى رقــــــــصــــــــة مــــــــروى الــــــــتـى هـى من
ـة فقد كـانت سريعة دون األسـاليب القد
تعة دون اإلخالل باحلدث لتـصبح حملة 
إدخـال الـراقـصـة فى سـيـاق الـدرامـا الـعام

العرض
يعتمد 

على موضوع
تقليدى
بسيط
 لكنه 

يواكب 
ما يحدث
األن

ثلون تفوقوا على أنفسهم تع و استعراضات جديدة وديكور 

(1) "موت هاملت فى مقابل موت
اآلخرين"

ــوت عــلى نــحــو مــتالزم ارتــبــطت قــضــيــة ا
بــالـفـكــرة الـتــقـلـيــديـة لـلــدرامـا. حــيث تـنـاول
كـتـاب الــدرامـا الــقـدامى أمــثـال يــوربـيـدس
إيــسـخــيـلــوس سـيــنـكــا وسـوفـوكــلـيـس فـكـرة
ــوت فى أعـــمــالـــهم الــدرامــيـــة لــيــعـــكــســوا ا
ــوت. جــوهـــر عـــصـــرهـم ومــوقـــفـه حـــيـــال ا
ـوت من خالل وقـدمت مـعـاجلـتـهم لـفـكـرة ا
عــنــاصــر تــراجــيـديــة جــادة كــثــفـت بــدورهـا
تـصويـر أحداث وشـخصـيات بـعيـنها إال أن
وت كان مرتـبطًا بالـعقائد الـدينية مفهـوم ا
ــة عـلـى وجه اخلـصــوص. لـقــد مـنح الــقـد
عــــصـــر الــــنـــهــــضــــة مـــيـالدًا لـــرؤى جــــديـــدة
وتــفــســيــرات لـــقــضــايــا مــخــتــلــفــة لــلــوجــود
ـوت. ووفـقًا خـاصة فـيـما يـتـعلق بـاحلـياة وا
William Engel ــا يــقـولـه ولـيــام إجنل
بــــالـــــرغم من أن انـــــحــــطــــاط واضــــمــــحالل
األفراد موضوع قد فـقد  التعبير عنه
بـطـرق شـتى خـالل عـصـر الـنـهـضـة. وولـيام
شــــكـــســــبــــيــــر-أحـــد أشــــهــــر كـــتــــاب عــــصـــر
الـنهضة- قـدم فى أعماله التـراجيدية على
نحو مـستمـرجوانب متـنوعة لـلموت إال أنه
جتــاوز مــفـهــوم الـقــدمـاء بـل ومـفــهـوم كــتـاب
الـــدرامـــا فـى عـــصــر الـــنـــهـــضـــة أيـــضـــًا عن
ــوت من ــوت. فــســر شــكـســبــيــر قــضــيـة ا ا
خالل الـــكـــومـــيــديـــا وكـــذلك الـــتـــراجـــيـــديــا
مـحـاوالً أن يــحل واحـدة من أكـثــر الـقـضـايـا
احلـاسـمـة فى تـلك احلـقـبـة. قـام شـكـسـبـير
بــإحــيــاء بــعض أعــراف الــعــصــور الــوســطى
ـوت ثم فسرهـا من خالل رؤية رتـبطـة با ا
وت عـصـر الـنهـضـة. ارتـبـطت فـكرتـه عن ا
بــكل من الــعــقــائـد الــديــنــيـة وقــيم الــوثــنــيـة
ـــوت بــالــنــســبــة لـه يــجــســد كل شىء وال فــا

شىء فى آن واحد. 
كــان يـــنـــظــر لـــلـــمــوت فـى عــصـــر الـــنــهـــضــة
بـإجنــلـتـرا عــلى أنه ظـاهـرة غــامـضـة أثـارت
مناقـشات ب الـفالسفة والـكهنـة والكتاب.
لـقد أدى اجلهل بطـبيعـة وأسباب األمراض
اخملـتـلـفـة إلى زيــادة مـتـواصـلـة فى مـعـدالت
ـوت وسـيـلة لـتـحـقيق الـوفـاة لـذلك اعـتبـر ا
ــســاواة االجـتــمــاعــيــة وذلك ألن الــفــقــيـر ا
ـوتـا إثـر ـكن أن  والـغـنى عـلى حـد سـواء 
مـــرض عـــضـــال. وكــان اإلعـــدام والـــتــشـــويه
عــادة يــقـــتــصــران عــلى الـــعــامــة بــاســـتــثــنــاء
مـجموعـة معيـنة من سـكان بريـطانيـا. وكما
Michael Neill يـــــشـــــيـــــر مـــــايـــــكل نـــــيل
ــوت والـقـضـايــا اجلـنـائـزيـة  (1997)" إن ا
األخــرى يـــشـــكــلـــون جــزءًا أســـاســـيــًا من أى
ـوت درامـا إلـيـزابـيـثــيـة تـهـدف إلى حتـويل ا
الفردى إلى ذكرى جمـاعية." ففى بريطانيا
وأثـناء احلـكم اإلليـزابيـثى  ابتـكار الـعديد
بـان جنـائزيـة كى يظل الـناس ـناظـر  من ا
وت جزءًا يفكرون فى فنائهم. لقد أصبح ا
ال يتجـزأ من الوجـود البريـطانى كمـا يقول
Nigel Liewellyn نــــايــــجـل لــــيــــويــــلــــ
ـنــاظـر الــتى تـذكـر  (1991)فـقــد وجـدت ا
ــواقف ــوتـــهم فى جـــمــيع أنـــواع ا الــنـــاس 
الــعــامــة واخلــاصــة فى إجنــلــتــرا احلــديــثــة
ـوت دائـمـاً بـاألفـراد فى الـشـوارع فـاقــتـرن ا

والــتـراب أرض...". لــقــد  إظــهــار صـورة
ــســرحــيــة الــقــبـــر فى أوقــات عــدة خـالل ا
ـوت. لـتــكـشف مـوقف الـشـخــصـيـة حـيـال ا
وجنـد أن جــمـيـع الـشـخــصـيــات فـيــمـا عـدا
هامـلت يظـهـرون خوفـاً وشفـقـة من مشـهد
وت. وألن هـاملت الـقبـر الذى يـربـطونه بـا
ـوت فــهـو ال يــجـد يــفــكـر بــاسـتــمـرار فـى ا
قيـمة حلـياته فـضالً عن حيـوات اآلخرين.
ونــتــيـجــة لـذلك يــبــدو أن هـامــلت مـســئـول
أيــــضــــاً عن مــــوت أوفــــيــــلـــيــــا كــــلــــوديـــوس

بولونيوس جيلدنستيرن وروزنكرانتس.
وهـكــذا حـوله هـاجـسـه من شـاب بـائس إلى
قــــــاتـل قــــــاس. ولــــــكن عــــــلـى عــــــكـس مـــــوت
الشـخصـيات األخـرى والتى صـورت بدرجة
مـعينه من التـهكم جند أن مـوت هاملت قد
صـور عـلى نـحـو أكثـر جـديـة. فـمنـذ الـبـداية
نــــرى أن كل مـــــوت يــــبــــدو ســـــوداويــــاً إال أنه
سـرعان مـا يتم نـسيـانه من قبل شـخصـيات
ثال يظـهر هاملت أن أخـرى. فعلى سبـيل ا
النـاس قد نـسوا بالـفعل مـوت أبيه رغم أنه
ض على وفاته سـوى شهرين. وعندما لم 
قـال له هــوراشـيـو: "جــئت ألشـهــد يـا مـوالى
مـــأ والـــدك الــــراحل". أجـــابه هـــامـــلت "ال
تـــســــخـــر مــــنى أظـن أنك انــــتـــويـت أن تـــرى
زفـــاف أمى." تـــكـــشـف لـــنـــا وجـــهـــة الـــنـــظـــر
الـسـاخرة تـلك أن الـنـاس يـنسـون حـتى أكـثر
الـنــاس نــبالً. و جتــاهل مــوت بـولــونــيـوس
أيـضًا حيث انشـغل كل من ليرتس وأوفـيليا
ــشــاعـــرهم وأحــاســيــسـه عن تــذكــر مــوت
أبـيـه وهـامـلت أيــضـا الـذى قـتل بــولـونـيـوس
دون قـــصــد عــبـــر عن ذلك بـــبــعض كـــلــمــات
الشفقة فقط. أما موت أوفيليا فقد وصف
فـى أكـــثــــر من تــــصــــويـــر ســــاخــــر حـــيث إن
الكاتب افترض مسبقًا أن موتها جاء نتيجة
انتـحارها ويـتسـاءل: "هل يحق لـها أن تدفن
ـسـيـحـية? وهـى التى وفـقـاً لـشـعـائر الـدفن ا
سعت خلالصهـا بيدها." وجاء موت كل من
جــــروتــــرد كــــلــــوديــــوس جــــيــــلــــدنــــســــتــــيـــرن
ــوت أوفــيــلــيــا; فــلم ــاثالً  وروزنــكــرانــتس 
يكن قادراً إال أن يثـير تعاطف القراء فقط.
وفـى هــــذا الــــصــــدد يــــبــــرز مــــوت هــــامــــلت
ـــقــابـــلـــة مع مـــوت اآلخـــرين فـــهــو يـــثـــيــر بـــا
احـــــتـــــرامـــــا وعـــــواطف مـــــتـــــأجـــــجـــــة نـــــحـــــو
الشخـصيـة. ورغم أن هاملت عـبر بسـخرية
ـسـرحــيـة فـإن مـوته كـان ـوت طـوال ا عـن ا
ن يـعرفـون. وكـما مـوتـًا تراجـيـديـا بالـنـسبـة 
يـقـول هوراشـيـو مـودعًا هـامـلت: "قـلب نـبيل
قـد حتــطم  عم مـســاءً يـا أمـيــرى احلـبـيب
الئكـة ... بـالتـرانيم اجلـميـلة ولتـصاحـبك ا
... لـــلــــنـــعــــيم األبـــدى." كــــان مـــوت هــــامـــلت
مأساة للـمملكـة بأسرها ألنـها فقدت مـلكها
الـنــبـيل ومـن الـصــعـوبــة وجـود شــخص آخـر
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وفى مــنــازلــهم بــ أفــراد أسـرهـم. وهــكـذا
وت. عكس أدب عصر النـهضة جماليات ا
ــــكـــنـــنــــا الـــقـــول بـــأن وفى هــــذا الـــصـــدد 
مــســرحــيــة هــامــلـت لــولــيــام شــكــســبــيــر قـد
غــمـــرت هى األخــرى بــشــخـــصــيــات تــمــوت

عادة نتيجة النتقام أو خداع.
هـذا هـو احلــال مع غـالـبــيـة الـشــخـصـيـات
ثال الرئيـسيـة للـمسـرحيـة. فعـلى سبـيل ا
يـتم خـداع لـيـرتـس أخى أوفـيـلـيـا بـبـراعـة
ـلك" فـيـمـوت. حـيث من قـبل كالديـوس "ا
قـام كالديوس بـتـحريض لـيـرتس ليـثأر من
هـــــامـــــلت الـــــذى قـــــتل أبـــــاه. كـــــمـــــا يـــــقــــول
كالديـوس: "لـيـرتس ألم يـكن أبـوك عـزيزاً
لـديك? أم أنك مــثل لـوحــة حـزن وجه بال
قلب?" ورغم محـاولة هاملت االعتذار عن
مـوت بــولـونـيــوس إال أن لـيـرتس رفض أن
يـسامـحه وذلك لشـعوره بـالغـضب الشـديد
ـــوت أخــتـه أوفـــيــلـــيـــا وأبـــيه بـــولـــونـــيــوس.
ويـعـمـد لـيـرتس السـتـخـدام سـيف مـسـمـوم
أثــنـــاء مــبـــارزة بـــيــنه وبـــ هـــامــلت إال أن
هـاملت قـد أبدل الـسيـوف مصـادفة فـقتل
لــيـرتـس. وعـلى اجلــانب اآلخـر لم يــنـدرج
مـــــوت أوفــــيـــــلـــــيــــا حتـت فـــــئــــة االنـــــتـــــقــــام
فانتـحارها ارتبط ارتـباطا وثـيقا برغـباتها
اجلـنـسـيـة جتـاه هـامـلت. و يـقـول جـونـاثـان
Jonathan Dollimore دولــيـــمــور إلى
وت الذى  (1998)فى هذا الـصدد: إن ا
يـــكـــتـــنـــفه رغـــبـــات جـــنـــســـيـــة مـــوت أحـــمق
ومـشوة. وألن أوفـيـليـا قـد انتـابـتهـا رغـبات
قـويـة جتــاه هـامـلت فــإنـهـا تـمـنـت ضـمـنـيـاً
ــوت. ويــشـيــر دولــيــمــور أن هــنــاك صــلـة ا
ـوت; وثــيــقــة بــ الــرغــبــات اجلــنــســيــة وا
فـأفـكـارعـصـر الــنـهـضـة عن احلب تـكـشف
أن احلب ظـاهـرة مـتـغـيـرة وإذا كـان األمر
كـذلك فـإن الــرغـبـات اجلــنـسـيــة مـعـرضـة
هى األخـرى للتـغيرات. فـمع فقدان احلب
والـرغبـة يـبدأ الـفـرد الشـعـور بالـرغـبة فى
ــــــوت. ويــــــضــــــيـف دولــــــيــــــمـــــور (1998) ا
بـــالــنـــســـبــة لـــلــيـــعــقـــوبــ كـــمــا هـــو احلــال
ـوت بـالـرغـبة بـالـنـسبـة لـنـا إن مـا يـربط ا
ـــعـــنى; أن كل مـــخـــلــوق هـــو الـــتــحـــولـــيــة 
مــحــكــوم بــعــمــلــيــة مــتــواصــلــة مـن تــغــيـر ال

ينفصل عن إحساس بالفقد العزاء له.
يـتـفق مـثل هـذا الـفـكـر مع إحـدى الـعـقـائـد
ـسـيـحـيـة الـتى تــقـول بـأن رغـبـات الـبـشـر ا
ـوت كـمــا هـو احلـال مع جتــلب الـدمــار وا
رغـبـة حــواء فى الـتـفـاحــة. وقـد جـاء مـوت
ـــبــاد كالديـــوس أيـــضـــاً مــتـــمـــاشـــيـــاً مع ا
ــســيـحــيـة; فــقـد عــوقب بـقــتل هــامـلت له ا
ألفـــعــاله الــقـــاســيــة. وجنم عـن رغــبــته فى
شاكل وتى وا الثروة والسـلطة عدد من ا
لذلك أظهر شكسبير استحقاقه للموت.
ـــــوتى جنـــــد أن ورغم هـــــذا الـــــعـــــدد مـن ا

ــوت كـانت مـعــاجلــة شـكــســبــيـر لــقــضـيــة ا
واضــحـة بــشــكل جــلى مـن خالل تــصــويـره
لــهــامـــلت الــذى قــدمـه كــشــخـص مــشــغــول
ـــلك. كــشف ـــوت وبــشــبـح أبــيه ا بـــفــكــرة ا
شكـسبيـر من خالل تلك الـشخـصيات عن
تــصــويــره الــغـــامض لــلــمــوضــوع الــرئــيــسى

للمسرحية. 
فـنـجـد هامـلت مـنـذ البـدايـة يـبدى إعـجـاباً
ـوت يـحـيــا احلـيـاة كـمــا لـو كـانت رحـلـة بـا
ــــوت; ورغـم خـــــوفه مـن الــــشـــــبح نـــــحـــــو ا
يـــحـــاول الـــلـــقـــاء به فـــهـــو بـــدايـــة شـــغـــوف
ــوت ألنـه ال يــعــرف مـــا يــنـــتــظـــره بــعــد بــا
ـوت وقد عكست مـناجاته الشـهيرة قلقه ا
هـــــــــذا: "أكــــــــــون أو ال أكـــــــــون هــــــــــذا هـــــــــو
الــسـؤال!" حــيث أظـهــرت جــدلـيــة قـضــيـة
ـوت. كـمـا يـقـول: "ولـكــنـهـا رهـبـة مـا بـعـد ا
ـوت فى مـجــاهل الـقـطـر الـذى ال يـرجع ا
ــسـافــرون من تــخـومه إنه خــوف مـحــيـر ا
يـجـمد اإلرادة  فـنـؤثـر احتـمـال شـر نـألفه

على الفرار للذى ال نعرفه!".
ومع ذلك عـندمـا اصـطدم هـامـلت بالـقتل
ـوت. ـوت بــدا يـظـهــر ال مـبــاالة جتـاه ا وا
وفى ســعــيـه لــلــثـــأر ألبــيه فـــكــر كـــثــيــراً فى
ـــوت واآلخـــرة. إال أن مــــحـــاوالته لــــلـــثـــأر ا
ألبـيه كـانت مقـتـرنـة بـأفكـاره عن االنـتـحار
وقــد دفــعه هــذا الـهــاجس تــدريــجــيــاً نــحـو
اجلـنون; ويـظـهر شـكسـبـير هـذا بـاستـهزاء
ـثـال عــنـدمـا قـتل ضـمـنى. فــعـلى سـبــيل ا
هــامـلت بــولـونــيـوس لـم يـســتـطع تــذكـر أين
وارى جـــثـــته; وبـــدأ يــتـــحـــدث بـــجــنـــون عن
الــديــدان الـتى تــأكل جــســد مـيـت بـدالً من
كان اجلثة. أشار شكسبير إلى أن تذكره 
وت; مـظهـر هامـلت كان يـبدى هـاجسه بـا
فـهو يـرتدى مالبس سـوداء ويبـدو مكـتئـباً.
قبـرة كثف شكسبير انشغال وفى مشهد ا
وت كاشفاً أفكاره الكئيبة. كما هاملت با
يتـضح من حواره مع هـوراشيـو عمـا انتهى
إلـيه أثــر تـراب اإلسـكــنـدر األكــبـر فــيـقـول
"كال عــلى اإلطـالق بل إنــنى سـرت وراءه
عـلى نــحـو مـنــطـقى حـتى وصــلت إلى تـلك
الــنـتــيـجــة وهى األرجح; مــات األسـكــنـدر
دفن األســـكـــنـــدر عـــاد اإلســكـــنـــدر تـــرابــاً

وت قضية ا
 فى مسرحية هاملت لشكسبير
وعالقتها بفكر عصر النهضة

 منذ البداية
جند هاملت
يبدى إعجاباً
وت با

صورة  القبر
ظهرت كثيراً
لتكشف موقف
الشخصية حيال

وت ا

هانى مطاوع صاحب خبرات خاصة فى تفجير الضحك
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كن اعتبـارها اتصاال (استعراضيـا) يقوم بشكل شبه دائم من خالل تمثل ـسرحية  > ا
ثل - : خارجى أو أولى ( اتـصال آخر (درامى) والـذى يجب فيه الـتفرقة بـ مستـوي

ثل أو شخصية - شخصية). ثل -  جمهور) وآخر داخلى أو ثانوى (

سرحي جريدة كل ا
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ـــســابـــقــة الــفـــنــيــة لالحتـــاد الــعــام ضــمن ا
ــدن; قـــدم مــركــز شــبــاب ــراكـــز شــبــاب ا
ــنـــشــيــة اجلـــديــدة وعــلى مـــســرح قــصــر ا
ثـقــافــة الــعــمــال بــشــبــرا اخلــيــمــة الــعـرض
سـرحى (أخبار  –أهرام  –جمـهورية ) ا
مـن تـألـيف: إبــراهـيم احلـســيـنى وإخـراج:
محـمـد ربـيع هـذا العـرض الـذى قـدم فيه
ــتــدنى احلــســيــنى رؤيــة مــغــايــرة لــلــوضع ا
الـذى آل إليه مـجتـمـعنـا محـاكـيا ً الـطبـقة
الـــوســـطى الـــتـى اســـتـــطـــاعت فى أحـــايـــ
كـــثــيـــرة تــغـــيــيـــر أوضــاع كـــان البــد لـــهــا أن
ــوقف إذا تـــتــغــيــر مــحــذرا ً من خــطــورة ا
ـؤلف هذه تـهاوت هـذه الطـبقـة قدم لـنا ا
الطبقة أو قـرأها لنا من عناوين الصحف
الــيــومــيــة ومن هــنــا جــاء االسم (أخــبـار –
أهـــرام  –جـــمـــهــوريـــة) فـــجـــاء تـــشــخـــيص
ـــرض الــــذى تـــفـــشـى داخل مـــجـــتــــمـــعـــنـــا ا
بــصـورة كــبــيــرة غــايــة فى اإليـالم و صـور
ــتــقــبل لـــهــذه األمــراض و كــأنه اجملــتــمـع ا
ـنـاعة هـكذا كـانت رؤية مـصاب بـضعف ا
ــؤلف من خالل مــنــظــور فــلــسـفـى ورؤيـة ا
غـيـر تـقـلـيـديـة  حـيث رأى هـذه الـطـبـقة و
كــأنـهـا مــجـمـوعــة أمـوات لم يـُــنـشـر نــعـيـهم
بـعــد ومن هــنــا جـاءت فــكــرة الــنص الـذى
تفاعل معه كثـير من اخملرج  ألنه كثيرا
ــــتـــوغل داخل ً مـــا يـُـــخـــرج هــــذا الـــكـــبت ا
الـنـفـوس نـاهـيك عـن التـكـثـيـف الـذى جلأ
ـــــشـــــاكل إلـــــيـه مـــــؤلف الــــــنص فـى طـــــرح ا
ــتـلــقى يــسـتــقـبل كل ــا جـعل ا اخملـتــلـفــة 
ــــــلـل  بل هــــــذا الـــــكـم دون الــــــشــــــعــــــور بـــــا
ــزج مــا بــ والــتــفــكــيــر أيــضــا ً فى هــذا ا
ــتـــلـــقى حـــيث جـــعل (الـــكل فى ــمـــثـل و ا ا

واحد).
كـانت الـبـدايـة لـطـفل ٍ وطـفـلـة ٍ فى مـرحـلة
الـــتــعـــلــيم األولى ونـــظــرة هـــؤالء األطــفــال
لـلغـد اآلتـى من جـذور احلـاضـر فـإذا كان
احلـاضـر هـكذا فـالـقـادم أسـوأ ال مـحـالة
وهـو ما يـوحى بـالتـشـاؤم من احليـاة وعدم

الرغبة فيها. 
قـدمة بهـذه الداللة الـواضحة وتعد تـلك ا
مقـدمة للـحيـاة من خالل هؤالء الـتالميذ
إلى أن تخـرج عـليـنـا بـائعـة اجلـرائد وسط
مـثـل وقـد ارتـدوا جمـيـعا مـجمـوعـة من ا
الــلــون األبـيـض داللـة عــلى (الــكــفن) و قـد
ــســرحى "احلــيـاة  –الـقــبـر" مــلئ الــفـراغ ا
بكـثيـر من اجلرائـد و اجملالت اخملتـلفة و
ـــــؤلـف ومـــــصـــــمم هـــــنـــــا تـــــوحـــــدت رؤيـــــة ا
(الـــســـيــنـــوغـــرافـــيــا) و هـــو نـــفـــسه مـــخــرج

العرض.
ومـن خالل بــائــعـــة اجلــرائــد آيـــة إبــراهــيم
الـتى تـنـادى" اقـرا صـفـحـة الـوفـيـات" وهـنا
مـثـلون إلى صورة مـبـاشرة حـيث يـتحـول ا
أمــوات كـل  حــسب دوره فى حـــوار مـُــعــبــر
ألقـصـى درجـات الــتـعــبـيــر "تــفـتــكـر لــيه مـا
نـــشـــروش الــنـــعى بـــتـــاعــنـــا حلـــد دلـــوقــتى"
فـيـجـيـبه "يـكـونـوش مـأجـلـ الـنعـى بـتـاعـنا
قولة للعيد القـومى للموتى" لم تكن هذه ا
ـثــابـة الــصـدمـة ـبـاشــر  أو هـذا احلــوار ا
لــلـــمــتــلـــقى قــدر مـــا كــانت بـــدايــة لــلـــبــحث
ــعـانــاة الـتى واالسـتــعـداد خلــوض رحـلــة ا
تشـكلت منـها مالمح هـذه الطبـقة و هؤالء
األشــخــاص  بـدا جــلــيــا ً هـذا األمــر عــنـد
داعبة عروسته انشغال أحد الـشخوص 
ـصنوعة من الـقماش (اتكـلمى بقه...أنا ا
مـش قـــــــادر أالقــــــــيـــــــلـك أى عــــــــذر) داللـــــــة
الــعـروســة هـنــا تــؤكـد مــدى ارتـبــاط هـؤالء
األشــخــاص بــهــذا الـــوطن ولــكن وضــعــهم

ـصير تأكيد آخر من أودت بها إلى هذا ا
ــــــؤلف داخـل قــــــبــــــر احلـــــيــــــاة مـن خالل ا
الــشــاب الــبــائس الــذى قــرر االنــتـحــار ألنه

الذ الوحيد. ا
اجـتهد اخملرج مـحمد ربـيع فى تقد هذا
ــسـرح الـعــرض مع مـجــمـوعــة من مــحـبى ا
ــسـرح ألول مــنـهم مـن يـقف عــلى خـشــبـة ا
ـجــهـوده فى تـقـد مـرة فـلم يــكـتف ربـيع 
سابقة قدر ما اجتهد عرض جيد ضمن ا
فى تقد هذه اجملمـوعة الشابة التى برز
مـنـهـا أكـثـر من مـوهـبـة تـسـتحـق اإلشادة و
نــخص مـنـهم "آيـة إبــراهـيم" فى دور بـائـعـة
اجلــــرائــــد و "هـــانـى ســـعــــيــــد" الـــذى أثــــبت
مـــوهـــبـــته فـى لـــعب أكـــثـــر من شـــخـــصـــيـــة
واألطـــفــال "روديـــنـــا مـــصـــطـــفى" و "حـــسن
جــابـر" و كــذلك "مــاريـنــا سـعــيـد" و "صالح
ســـعـــيـــد" و " مـــحـــمـــد أشـــرف" و "شـــيـــمـــاء
جـابـر" و "مـحـمـد مـصـطـفى" و " عـطـا الـله
مــــــحــــــمـــــــود" و "نــــــاديــــــة ربــــــيع" و "هــــــديــــــر
مــصـــطـــفـى" و من خـــلف الـــســـتـــار "أحـــمــد

جابر".
ـنـهـج اإلخـراجى الـذى اعــتـمــد عـلـيه لــعل ا
محـمـد ربـيع فى إخـراج هذا الـعـمل هـو ما
ـــتـــلـــقى يــــشـــعـــر بـــبـــعض الـــفـــتـــور  جـــعـل ا
ـمثـلـ فـقط فى إيـصال فـاالعـتمـاد عـلى ا
احلـــــدث و كـــــذلك رسم الـــــرؤيـــــة ثم تـــــلك
الــتــشــكـيالت الــرمــزيـة إلـى حـد بــعــيـد مع
نص يـحـمل رؤيــة مـبـاشـرة فى الـطـرح دون
اللـجوء إلى (مـوتيـفات) أخـرى أو استغالل
ــوجـودة عــلى اخلـشــبـة أو قـطع الــقـمــاش ا
ـــســـرح ـــوجـــود فـى عـــمق ا حـــتى الـــســـلـم ا
ــا كــان الـــذى أخــذ الــشـــكل الــهـــرمى و ر
ـكـان من ـقـصـود بـه فـقط خـصـوصــيـة ا ا
هـنـا جاء االتـصـال الذهـنى و احلـدث لدى
ـــتــلـــقى مـــبــتـــســرا أمـــا (ســـيــنـــوغــرافـــيــا) ا
العـرض و التى نفـذها اخملـرج محـمد ربيع
جــاءت عــلـى نــفس الــصــورة الـــتى رســمــهــا
ـــســرحـى مــلىء مـــؤلف الـــنص فـــالــفـــراغ ا
ـلــصــقـة بــصـفــحــات اجلــرائـد و اجملـالت ا
عـــلى جــدرانه مـع تــواجــد قــطـع الــقــمــاش
الــشـفـاف وإن اجـتـهــد ربـيع فى وضع أكـثـر
ـسرح ـتـدة من عمق ا من قـطعـة قـماش 
و حـــتى آخـــر قـــاعــة الـــعـــرض; حــتـى يــضع
ـتلقـى داخل احلدث كمـا جاءت اإلضاءة ا
غـير مـوفقـة إلى حد بـعيـد فرغم اسـتغالل
ــســرح كــانت ــســاحــة الـــكــلــيــة خلــشـــبــة ا ا
هـنـاك مـنـاطق مـظـلـمـة تـمـامـا ً و هـذا أثر
ـناطق بـالسـلب عـلى الـتواصل فى بـعض ا
البس جـــاءت مــعـــبــرة عـن حــالــة بـــيــنــمـــا ا
وحد الدال على العرض فالزى األبيض ا
ــوت (الـــكـــفن) جـــاء مـــتـــوافــقـــا مع حـــالـــة ا
الــطــرح الـدرامـى فى حــ تـمــيــز اإلعـداد
ـوسيـقى لولـيد شـحاته فـاالعتـماد طوال ا
العـرض على (تـيمـة) واحـدة منـتقـاة معـبرة
عن حـــالــة الـــتــيـه و الــتـــغــريب لـــلــشـــخــوص
ــشـــاهــد داخل الـــعــرض و تـــكــرارهـــا مع ا
خــــلـــــقت تـــــلك احلـــــالـــــة من الـــــتـــــواصل مع

تلقى. ا
ــشـــاهــدين مع فـى الــنــهـــايــة كــان جتـــاوب ا
الـعـرض من أهم الــنـقـاط الـتى تـُـحـسب له

ملثون اخملرج. ولعناصره النص  ا

ـــألـــوف  فـــكـــان هـــذا احلـــوار خـــرج عـن ا
الــذى يــحـمـل رمـزيــة كــبــيــرة وهــنـا تــدخل
بائـعة اجلرائـد لتؤكـد أن عروسـته هذه ما
هى إال (مـانـشـيتـات) جـرائـد كـبـيـرة حتمل
ــــانـــشــــيـــتـــات الــــلـــون األحــــمـــر أى إنــــهـــا (ا
ـواضـيع الـرئــيـسـيــة) الـتى حتـمـل رؤوس ا
ــؤلف ويــؤكــدهــا رمــزيــة أخــرى يــضــعـــهــا ا
اخملـــــرج أن هــــنـــــاك دائــــمـــــا ً أشــــخـــــاصــــاً
ــواضـيع و يـعــول عـلـيـهم يـحــمـلـون رؤوس ا
تـغـييـر دفـة كـثيـر من األمـور وهنـا يـفاجـئـنا
اخملــرج بــتــشــكــيل حــركى مــوضــحــا ً مــدى
ــعــانــاة و جتــســيــد شــواهــد الــقــبــور وإن ا
ــطـلــوب. مع انــتــهـاء كـانـت احملـاكــاة أدت ا
هـذا الــتــشـكــيل تــبــدأ الـلــوحــة الـثــانــيـة من
ـانــشـيـتـات) حــيث انـتـهـت األولى  وهى (ا
وهـــذا االســـتــهـالل الــذى أتـى عـــلى لـــســان
"رومــيــو" أحــد شـــخــصــيــات " شـــكــســبــيــر"
ـوت عذاب بال الشـهـيـرة (النـفى يـسـاوى ا
رحــمـة فــاجلـنــة فى عــيـنــيك..... وعـيــنـاك
مدينـتنا يـا جولييت) هـناك العـروسة وهنا
جـــــولــــيـــــيـت نــــفـس الـــــرؤيــــة وإن اخـــــتـــــلف
ـضــمـون فــيـجــعـلــنـا احلـســيـنـى أمـام هـذا ا
راد الـطرح لـنتـعايش مع تـسلـسل الفـكرة ا
ـــقـــصـــود عن طــرحـــهـــا  وهـــذا الـــفـــصل ا
كان) الواقع أو ما نسـميه (النفى داخل ا
أو طمس الـفكـر لعـدم التـواصل مع الواقع

ـسمى حتت تأثـير هـذا الوحش الـضارى ا
(احلـالــة االقـتـصــاديـة) وهــذا احلـوار بـ
الـشاب والفتـاة طبيـعة احلال احلب الذى
ـــوت بـــســــبب تـــلـك احلـــالـــة كـُـــتب عــــلـــيـه ا
ــتـرديــة والــتى عــبـر عــنــهـا االقــتــصـاديــة ا
ــؤلـف عـــلى لـــســـان الـــشـــاب "أنــا نـــفـــسى ا
راهن نفسى علشان أعيش لغاية بكره" ثم
ظـهـور هـذا اجلـاويش الــمـُـغـيب تـمامـاً عن
ـا يـجب أن نـكون الـواقع وكـأنه مـثـال حى 
عــلــيه من وجــهـة نــظــر اآلخــر واآلخـر من
وجـهة نظـر احلسيـنى له أوجه عدة و هذا
مـا يـعنـيه و يـطـرحه الـعرض و يـتـركـنا كى
نــضع أيــديـنــا عــلى بــيت الــقــصــيــد و لـعل
كــلــمــات هــذا اجلــاويـش تــوضح قــلــيالً من
الــرؤى (الــله.. الــوطن.. بــاألمــر) ويــنــقــلــنـا
ـعــابـد األثـريـة لـنـكـمل الـعـرض إلى أحـد ا
مع الشاب و الفتاة تـطور احلياة بهما بعد
ـــهـــاتــرات احلـــيـــاتـــيــة لـــنـــجـــد هــذا تـــلك ا
ـطـحـون بــ شـقى الـرحى وهـو الــشـاب ا
يبـيع إحـدى القـطع األثـريـة كنـايـة عن بيع
نـفـسه قـبـلـهـا وفـتاتـه الـتى حتـولت غـانـية
ـتــعــة احلـرام و تــبــيع جــسـدهــا لــراغــبى ا
ــرمـــوقــ هــاهـــو أحـــد رجــال األعـــمـــال ا

ارس معها الرذيلة فى الذى يأبى إال أن 
ــعـــبــد األثــرى"خـــلف أحــد ــكـــان "ا نـــفس ا
جـــدرانه وعـــنــــد اكـــتـــشــــاف األمـــر يـــدعى

ــــوقف ـــر  ا الـــشــــاب أنه زوجــــهــــا حـــتـى 
بـسالم لـيـفـاجـأ بـعدهـا أن هـذه الـفـتـاة ما
شـهد يـحمل ب هى إال محـبوبتـه هذا ا
طــيــاتـه الــكــثــيــر والــكـــثــيــر إال أن طــريــقــة
األداء لم تـكن عـلى مـسـتـوى الـطرح حـيث
ــشـهـد كـأنه مـشــهـد هـزلى مع األخـذ  ا
شـهـد الـذى تـلـتـقى فـيه فى االعـتـبـار أنـه ا
الـطــبــقـتــان تـعــامل مــبـاشــر; لـيــوضح مـدى
ـأساة و كيفـية الرؤى والـتعامل مع هؤالء ا
الـــقــوم (فـــئــة رجـــال األعـــمــال) والـــطــبـــقــة
األدنـى (عـامــة الــشــعب) ولم يــأت اخملـرج
بــــــجــــــديــــــد إال مـن خـالل الــــــتــــــشــــــكــــــيالت
احلركية هذه الـتشكيالت لم تؤت ثمارها
ـشهـد الذى إال فى مشـهد اإلعـدام هذا ا
جاء بعـد ظهور الـشحاذة الـتى تمثل مـافيا
اجلــــنس واخملـــدرات الـــنــــتـــاج الـــطــــبـــيـــعى
واإلفـراز غير الصـحى للحالـة االقتصادية
ـتـرديـة فيـفـاجـئنـا صـوت بـائعـة اجلـرائد ا
(وقـــد طـــالــبـت الــنـــيـــابـــة بــتـــوقـــيع عـــقـــوبــة
ـمثـلون تـهـمة) وهـنا بـرع ا اإلعدام عـلى ا
ـشــهـد عـنــدمـا اسـتــخـدمـهم فى جتـســيـد ا
"ربـيع" (كـمـوتـيـفـات) فى أكـثـر مـن جتـسـيد
تهمة- لتؤكد وتخرج علينا تـلك الفتاة  -ا
لنا أنـها لم تـكن على هذه الـصورة السـيئة
التى ظهرت عليـها وأنها ضحية للظروف
رأة التى وكـانت البد وأن تنـتقم من تـلك ا

أخبار
أهرام
جمهورية

ثل صفحات اجلرائد تتحول إلى 
سرح ثالت على خشبة ا و

اخملرج قدم تشكيالت رمزية 
لنص يحمل رؤية مباشرة

عزيـز أنك كـنت إلى مـا قـبل تـلك الـلحـظـة الـتى سـمـعت فيـهـا مـا سـمعت..
. مقداما نبيال. فإذا بك اآلن تخور وجت

ــا اجلـ يـا أمــاه فى أن أهـجــر من هى وحـيــدة مـعـوزة ضــعـيـفـة عـزيـز: إ
ــعــقـــول.. الــواجب األعــظم ـــزعــوم ومــا الــواجـب ا كــيــمــا أقـــوم بــواجــبى ا
ــفـروض إال الـتــضـحـيــة بـكل شىء فى ســبـيل راحـة مــثل تـلك األم الـرؤوم ا

التى ال عائل لها غيرى وال نصير.
جـلـيـلـة: (فى هـدوء) وهـل تـغــاضــيت عن عــائالت بــقــيــة األعــضــاء الـذين
ســوف يــلــقى الــقــبض عــلـيــهم ثـم يـعــدمــون مــخــلــفـ وراءهـم بـدال من األم

أمهات?
عزيز: قـد يكونون أغنيـاء أو يكون لهم على األقل أخـوة وأقارب يحافظون

على أمهاتهم من بعدهم.
جـليـلة: ومن أدراك بـحـالـتـهم? لـكن لـنـغض الـطـرف عن هـذا.. وقل لـى يا
عزيـز.. أيـرضـيـنا أن تـخـون جـمعـيـتك الـتى اسـتأمـنـتك عـلى أسـرارها? إال
تؤثـر فـيـنـا صورة أولـئك األعـضـاء األبـرياء وقـد أسـقـطهـم الرصـاص جـثـثا
هــامــدة? «تــطـــرق» مــا الــذى تـــود اقــتــرافه? إنـى ألجــزم بــأن حــالـــتك غــيــر
طـبــيـعـيـة.. ورجــائى أن تـؤجل الـكـالم مع رئـيس اجملـلس إلـى بـاكـر مـثال إذ
إنـى واثـقـة من أنك سـوف تـنـدم غـدا وتـســتـرد صـوابك.. (تـتـحـدث بـلـهـجـة
الـواثق وتأكد.. تأكد يـا عزيز وأنا أمك التى تـعرفك أن عذاب ضميرك

قد ال يجعلك تعيش يوما فيما لو خنت زمالءك اليوم.
ـقبـلـة يا أمى.. أو عـزيز: عـذاب ضـمـيرى هـو ثـمن انتـشـالك من وهـدتك ا
كـنت تــظـنـيــنـنى أريـحـك دون تـضـحـيــة.. ال.. ال. إذ ال مـفـر مـن دفع الـثـمن
وهو ثـمن بـاهظ مـخيف فـأنـا وأن كنـت مطـمـئنـاً إلى خـطتى مـرتـاحاً ألن
ا كانت مقبلة سأوفر أسباب السعادة لوالدتى مسرورا ألنى سأنقذها 
عــلـيه.. إال أنـى فى الـواقـع..أتـعــذب.. أتــعـذب (يـخـتـنق صــوته وتـتـقـلص

عضالته) أتعذب كثيرا.. كثيرا جداً..
ـا جـلــيـلـة: (فى صــوت خـافت) يــكــفــيك هــذا الــعـذاب دلــيال عــلى أنـك إ
أسأت االختـيار.. نـفسك تـخدعك وتـغالـطك.. يا ولـدى أن من يقـوم بعمل
ـا يــشـعـر بـالـسالم يـرتــاح إلـيه ويـعـتــقـد - عن حق - بـوجـاهــته وعـدالـته إ

واالطمئنان والسمو.
مرض وهو يدفع أمامه مائدة) (يدخل ا

ـائـدة قـرب عـزيز.. ويـقـدم له كـأسـا صـغـيـرة فـارغة) ال ـمـرض: (يـهـيئ ا ا
تـنس الدواة (يلـمس بأصابـعه الزجاجة الـكبيرة) مـلعـقة عـلى نصف كوب

ماء بعد كل وجبة.
ـمـرض ويـأكل عــزيـز فى تـؤدة صـامــتـا ويـظـهـر عــلـيه انـقـبـاض (يــخـرج ا
وانـزعـاج.. كـذلك يـتـجـلى فى وضـوح يعى حـركـات الـوالـدة وجـوم وحـيرة

وتفكير).
(ينـتهى عزيـز سريعـا من ازدراد جزء بسيـط من الطعام.. ثـم يجفف يده

ا عساه أن يكون قد علق بها)
عــزيـز: (يـقـدم الــكـوب ألمه وهــو كـالـذاهل) أرجــوك.. صــبى مــلــعــقــر من
وضـوعة الـزجـاجـة الكـبـيـرة هذه (فى هدوء يـشـير إلى الـقارورة الـكـبيـرة ا

تر). نضدة التى تبتعد عن السرير نحو ا على ا
جــلـيــلـة: (تــمـد يــدهــا لـتــأخـذ الــكـوب) عــزيــز (فى خــفـوت) فــكــرت فى

وضوع? ا
عـزيز: (بقـوة يشير بـيده فى غيظ وضـجر ثم يشـيح بوجهه إلى الـناحية
ـقـابـلة األخـرى ويـدفه وجـهـه ب يـديه) أنت ســتـخــبـلــيـنــنى.. أرجـوك.. ا
أرجـوك.. (يـشيـر لـهـا كـمن يـصـدها) أنى ال أريـد أن أســمع شـيـئـا.. بل ال
أريــد أن أسـمع من نـفـسى أنـا أى شىء.. لـقــد صـبـرتـنى مـرتـبـكـا.. قـلـقـا..

ك شخصياً.. عزيز: لكن معرفتك هذه قد تؤ
جليلة: قله.. قله.. ما هو?

ن?! ن كنت تظنيننى أتركك..  عزيز: أنه أنت.. أنت يا أمى.. 
جليلة: (تتأثر ويسرح بصرها وتقول فى همس) لله.

عزيز: كنت بعد ح تمدين يدك وتقول لله.. حسنة لله?
جليلة: (تقوى نبرات صوتها) عزيز?

عزيز: أليس هذا هو احلق?
جليلة: (تهز رأسها حسرة وأسفا) ال إله إال الله.

عزيز: أترين فى كالمى غرابة?
جليلة: ليس هذا بغريب.. فمن ينسى وطنه ينسى ربه.

عزيز: أفـهمينى يا أمـاه.. أنا لست أنساه عـز وجل.. إنام اخلالق لن يقدم
ـال بال كـد أو عــمل.. وإذن فـأى عـمل يـنـاسب سـنك? وأين لك الـطـعـام وا
ــعــارف الــتى حــصــلت عــلــيــهــا? بل عــرفــيـنـى أيـة هى شــهــادات الـفــنــون وا
مـدارس دخـلت? إذن فـلـيس أمـامك سـوى اخلدمـة.. أو الـشـحـاذة اخلـدمة

والشحاذة ال غير.. فهل أنا جاهل منحط حتى أسكت وأحجم?
جليلة: أهذا دفاعك? مرحى.. مرحى.

عزيز: وهل هذا مدى حبك لنجلك??
جليلة: كيف??!

وت دفعا.! عزيز: ال أعرف كيف.. فقط أم تدفع بوحيدها إلى ا
جـليلة: (جتز عـلى شفتهـا حتى لتـكاد تدميـها وتهمس) كل كـلمـة أقولـها
يا عـزيز هى سهم. (تـصمت لتتمـالك نفسها) عزيز (فى خفوت) أنك ال

كن أن تفهم (يختلج صوتها وتصعد العبرات إلى مقلتيها)
? عزيز: أماه.. أنك تبك

جـليلة: (تـقطب جبـينـها إلى حد) وتتـحكم فى عـواطـفهـا وتتـعـمد سـتر
ضعفـها وطـبيعـتها ال لـست أبكى.. وعالم أبكى? (تـضحك ضحـكة فاترة

عصبية)
عالج على رض يحمل وعاء أبيضا ويكشف ا يدخل طـبيب من خلفه 
جـرح عـزيز ثـم يحـدق فى قـنـيـنـة صـغـيرة فـارغـة مـوجـودة عـلى مـنـضدة

قريبة...
الــطــبـيب: (لــلـمــمـرض) لــتـــنــظــيـف اجلــرح زجــاجـــة ســلــيـــمــانى.. أجــر..

بسرعة..
ــمـرض مـهـروالً ويـقـدم الـزجــاجـة لـلـطـبـيب فى أدب (بــعـد قـلـيل يـعـود ا

واحترام ويقول:
- السليمانى يا أفندم..)

الـطبيب: (ال يكـاد ينتـهى من التـغييـر على اإلصـابة حتـى يقول لـعزيز)
اجلــرح نــظــيف وقــد الــتــأم مــنـه جــزء كــبــيـر (يــضع زجـاجــة الـسـلــيـمـانى
ـسك بـزجـاجـة كـبـيـرة أخـرى ويـقـول لـعـزيـز) خـذ مــعـلـقــة كـبــيـرة عـلى و
ـقوى فـهو يـفـيدك.. افـعل ذلك ثالث مرات كل نصف كـوب ماء من هـذا ا

يوم.. ابدأ من اآلن بعد األكل مباشرة..
عزيز: أماه أريد أن أعترف بـأنى فى الواقع أقدر كل ما يجيش بصدرك
بـاد ذاتها التى أدين كذلك أعرف مـبلغ وطنيـتك وسامى مبـادئك تلك ا
بهـا وأعرفـها بالـضبط وأجـلهـا. لكنـنى يا أمـاه ما كدت أسـمع جريـحا جاء
اليوم (تتغير هيئته) ما كدت أسمعه وهو يصيح ويصرخ ويندب والدته..
ثـم مـا كـدت أسـمع أنه تـرك أمه وأنه ذهـب ولن يـعـود.. أقـول إنى مـاكـدت

أسمع ذلك حتى أخذت أتيقظ..
جـلـيـلة: (فى صـوت ضـعيف) بل حـتى أخـذت تـضـعف وتـنـهـار.. (تـنـقطع
عن الكالم حلـظات ثم تـستأنـفه لكن فى لهـجة غيـر قوية) احلق يقـال يا

حـيـران مــضـطـربـا.. مــجـنـونــا.. أى والـله مـجــنـون.. لن أسـمع كـالمـا لـقـد
فـكرت من قـبل وقـررت.. وعلـيه فانـتظـرى.. بعـد االعتـراف وبعـد التـنفـيذ
يجـوز أن أفكـر من جديد وأسـمع منك كـل حديث.. لكن ال.. (يصيح) وال
بـعـد االعـتراف.. ألنـى لن أقوى فـى هذا الـوقت عـلى الـتـفـكيـر.. مـطـلـقا..
(يـحادث نـفسه) لكن لم? ألـست مـعذورا.. ألـست راضـيا بـفعـلـتى.. ألست
مــنــصــفـا?! (يـرتـفـع صـوته نـوعـا) لــكن ال.. أنــا فــاهم كل هــذا.. وال أريـد
سماع أى كـلمـة.. أنى مقـتنع مـسرور.. كفـانى هذا.. فـعالم الكالم ثـانية..
وضـوع ال أحب أن أسمع فـيه كلـمة بـتاتا (بـصوت كل شىء انـتهى.. هـذا ا
مبحوح) بتاتـا ال منك وال من نفسى.. (يـصيح بصوت عال).. ال منك وال

من نفسى.
جليلة: (تدير ظهرها لتمأل الكأس)

عزيز: (تخف حدته شيئا ما ويخاطب نفسه) يا رب أرحم.
جـليـلة: (تـقدم الـكأس لـنجـلها) اشـرب الـدواء يا حـبـيبى.. اشـرب عـساه

ك.. (تدنى الكأس من شفتى وحيدها) يخفف أ
عزيز: (يستعد ويفتح فمه)

جـليـلة: جـرعـة واحـدة.. دفـعـة واحـدة.. (بـسرعـة تـسكب الـسـائل كله فى
فمه)

ـائدة فى اضطراب واضح بـقصد أبعـادها عن الفراش ثم جـليلة: (جتر ا
تــعـرج عــلى األغــطــيـة تــصــلح من شــأنــهـا وتــرتب أشــيــاء ال حتــتـاج إلى

الترتيب كل ذلك تأتيه فى حركات عصبية)
عزيز: (يـضع يده على بطنه) ما هذا?? (يـلبث فترة ثم تـلوح على وجهه

عالئم األلم) جوفى.. بطنى..
جليلة: (تمضى فى الترتيب دون أن تبدى أية دهشة أو لهفة)

عزيز: (صائحا) الغوث يا أماه.
جليلة: (جتلس وتطرق ساكنة)

لوء بينما نضدة فيلقى الزجاج الكبيرة مغلقة و عزيز: (يلتـفت إلى ا
قنيـنة السليمـانى السام قد انتقـلت وقربت كما يلمح سـدادتها بجوارها)

أمى أنت.. أنت ..
ا هى جـليـلة: (جتـز عـلى شفـتـيهـا ويـختـلج صـوتهـا ويظـهـر علـيـها كـأ

تقاوم البكاء)
عزيز: (يصرخ) الـسم يقطع أمـعائى.. السـليـمانى.. آه.. السـليمـانى يكوى

أحشائى.. بطنى.. بطنى يحترق. النار آه نار.
(يتلوى من شدة األلم)

جليلة: (تنفجر انفجارا.. وجتهش بالبكاء اجهاشا.. وتتعلق بعزيز)
عزيز: (يتقلب بشكل يفتت األكباد فيبتعد عن أمه)

جـليـلة: (تـضغط عـلى منـديلـها بـأسنـانهـا وتشده فـى لوعة.. ثـم تعود به
إلى شـفتـيـها لـتـضغط عـليه بـأسـنانـهـا وتشـده مرة أخـرى وهـكذا حـتعى

نديل) يتمزق ا
عــزيــز: (بــعـد هــنــيـهــة يــهـدأ قــلــيال مــحـاوال ضــبط نــفــسه ويـنــجح فى
محـاولته.. وينـظر إلى والـدته نظـرات لها مـغزى.. ثم يـبتسم لـها بـسمة
ـجـدا ويـهـزها ـسك بـيـدهـا شـاكـر ويـشـد عـلـيـهـا  ذات مـعـنى وأخـيـرا 
مـغتـبـطـا.. دون أن ينـبس بـبنـت شفـة.. ويـشيـر لـها بـضـعف وإعـياء كـيـما
تـقــتــرب.. ويــجـهــد جــهـيــد يــرفع صــدره ورأسه حــتى تـدنــو شــفــتـاه من
ـفجـوعة فـيقبـلهـا قبـلة عـذبة عـظيـمة يودعـها كل احلب وكل جـبيـنأمه ا

االمتنان.. ثم يسلم الروح ويسقط..)
جـلـيـلـة: (تـصــيـبـهـا نـوبـة شــديـدة من احلـزن الـبـالغ) ولــدى.. حـبــيـبى..

سامحنى.
(يــدخل مــاركـو خــلف ضـابـط عـظــيم ذى مـركــز رفــيع هـو الــسـيــر هـارت
الــبـريـطـانى الـذى يـقـف يـاوزه إلى جـواره فى شىء من اإلجالل.. ويـؤدى

اجلندى التحية العسكرية ويقف بالداخل)
( جـليلة: (تمـضى فى مخاطبـة اجلثة ويتـهدج صوتهـا من البكاء واألن

سامحنى يا ولدى
.. سـامح أمك يا حبيبى.. أمك الـتى قدمت لك السم يا عزيـز.. سامحها

يا حبيبى.. سامحها.
نضـدة وفى قلق يقـبض على قـنينـة السلـيمانى ومن مـاركو: (يدنـو من ا
ثم يـهـرول على الـفـور إلى ناحـيـة السـيـر هات وهـو حـانق يحـدج جـليـلة
ـصـاب عزيـز مـات مسـمـوما بـيـدها.. بـيد بـنظـرات ثائرة) سـيـر هارت.. ا
أمه.. فــقــدنـا مــفــتــاح الــســر يــا ســيــدى الــســيـر.. (جلـلــيـلـة) أنت? قــتــلــته

بالسليمانى?!
جليلة: (ال جتيب بل تستمر فى نحيب مختنق مكتوم)

عزيز: 
جليلة: 

ماركو: ولم?! (صائحا) له?!
بلل بالدموع.. وتلبث صامتة) جليلة: (جتز بأسنانها على منديلها ا

مـاركو: ( يـغـضب غضـبـة مضـريـة.. ويهـز جـسمه كـمـدا.. ويتـقـدم نحـوها
. وهو يزمجر) أنت تستحق

( وهـنـا يـنـتـهـره الـسـيـر هـارت ويــقـبض عـلى سـاعـده ويـحـدق فى وجـهه
ويـرمـيه بنـظـرة ناريـة فـيـرتدع مـاركـو ويـلزم حـده ويـقف فى مـكانه ثـابـتاً
ويخـطو هذا الضابط الـكبير إلى األمـام بضع خطوات ويـخلع قبعته ثم
.. يطـرق بـينـما ـنكـوبـة نظـرات عـطف وتقـديـر.. وأخيـراً يـنـظر إلى األم ا
كـان وحشة يقف خـلفه اليـارو واجلندى وقـفه عسـكرية كـاملة.. ويـسود ا
عـمـيـقـة وسكـون رهـيب فالتـسـمع أقل هـمـسـة وال تـبـدو أيـة حـركـة سوى
ـهـلـهل الـذى تـمزقـه أسنـان الـوالـدة الـثـكلى فى ـنديل األبـيض ا حـركـة ا

أسى وإضطراب).
السيـر هارت: ( يهز رأسه هزاً خفـيفا.. ويفتح فمه ليـتكلم فيخرج صوته
بـيطئـا متـهدجـا نافذاً) مـستـحـيل.. مـستـحـيل أن تـستـعـمر أمـه فيـهـا مثل

هذه األم!

( يهبط الستار)
> مسرحية "أيوب" لفاروق خورشيد جترى بروفاتها حاليا بقصر ثقافة أبو كبير من إخراج وفيق محمود.
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ـشـهـدى يـخـلق حتت ظـرف إمـكـانـيـة حـدوث هـذا اخلـطـر والـذى يـتـجـسد > الـتـخـيل ا
بـشكل تـقلـيدى فى عمـليـة التـصفيق أو الـصفـير أو أى ضوضـاء أخرى" واجلـمهور إذن

سرحى. يعتبر العبا حقيقيا فى "احلوار" ا

سرحي جريدة كل ا

16 من مارس2009  العدد 88
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مثل واجلمهور > يـجب التأكيد على التكامل والتـبادل والتحول ب ا
فـهـمـا أيضـا فـاعالن متـقـابالن ومتـعـارضان. وهـنـاك أشكـال مـنفـتـحة
بــشـكل خـاص عــلى تـعـاون اجلـمــهـور أو الـشـكـل الـبـعـيــد عن الـتـخـيل

والتأمل البريختى.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88

لك" لسعد الله ونوس واخملرج السيد احلسينى تعرض الشهر القادم بقصر ثقافة العريش. لك هو ا > مسرحية "ا
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ناصر العزبي

« مقلوب الهرم» 
وعدم امتالك فضيلة التكثيف

 لم يكن هناك مبرر لتغيير
العنوان األصلى للنص

 السينوغرافيا بكل مفرداتها
أجنح عناصر هذا العرض

تلقائياً  البد وأن نعود بالذاكرة إلى جتربة " حكمة القرود "
لـلمـبـدع الرائـع " محـمـد الـسيـد " الـتي شـارك بهـا مـنذ 12
ــــــــســــــــرح ــــــــهــــــــرجــــــــان الــــــــســــــــادس لــــــــنــــــــوادي ا عــــــــامــــــــاً بــــــــا
 حـيث إن اإلسـكنـدريـة في هذا الـعـام كررت بـاإلسـماعـيـلـية 
ـخـرج مـوهـوب ـسـرح  نـفس الـتـجـربـة ضـمـن فـرق نـوادي ا
أيـضاً "رفعت عبد الـعليم" و يقوم بنـفس الدور ـ القط ـ أيضاً
ـمـثـلـة "روزا" الـتي ال تـقل مـثـلـمـا فـعـل الـسـابق  ويـسـتـعـ بــا
مقـدرة عن نـظـيـرتـها الـسـابـقـة "مـشيـئـة ريـاض" أيـضـاًً  فهي
عـلى درجـة عالـيـة من اإلجادة في األداء  مع اخـتالف مـكان
ــهـرجــانــ حــيث اخــتــار األول ـ وقـتــهــا ـ قــاعـة الــعــرض في ا
مــغـلـقــة مـحـدودة بــقـصــر ثـقـافــة اإلسـمــاعـيـلــيـة لــيـقـدم فــيـهـا
ــرة الـــتي قـــدم فـــيــهـــا اخملــرج  اخـــتالفـــاً مع هـــذه ا عـــرضه 
ـســرح الـكـبــيـر لــقـصـر ثــقـافــة الـزقــازيق  وحـصـد عـرضـة بــا
األول وقـــتــهــا جــوائـــز أحــسن عـــرض وإخــراج وتــمــثـــيل نــســاء
وأيـضـاً تـمـثـيـل رجـال ثـالث ومـوسـيــقى ثـالث .. ولـكن ; كـيف

رة .. ?   كان العرض هذه ا

 "قـطة وقط" يـريدان الـزواج  ولكن "الـقرد" دائـماً ال يـبارك
إتــــمــــام ذلك الــــزواج  أمــــا الــــدالالت ; فـ "الــــقــــرد" الــــقــــار
ـنوط بتنفيذ أوامرها ومتابعة كل احلكيم هو ذراع السلطة ا
ـــواطن ـــثـالن الـــشـــعب ـ أو ا األمـــور  و "الـــقط والـــقـــطـــة" 
ـصـري ـ  أمـا الزواج فـهـو داللـة عن الـتمـتع بـالـعـيش أو هو ا
احلــيـــاة  أو هــو احلـــلم اإلنـــســاني ـ الـــبــســـيط ـ الـــبــاحث عن

 فالشعب يريد أن يحيا ولكن .. ! اآلمان 
والــعــرض يـــطــرح الــعالقـــة بــيــنــهـــمــا مــنـــذ الــقــدم وحــتى اآلن
مـوضـحـاً أنه عـلـى مـدار الـتـاريخ فـإن عـلـى الـشـعب أن يـنـسى
نـفـسه وأن عـلـيه واجـبات أزلـيـة مـتـمـثـلة في الـطـاعـة الـعـمـياء
لـلـحاكم والـتـضحـيـة بالـنـفس من أجل احلـلم الكـبـير من أجل
بـناء احلضارة  فالكـل عليه أال يعكـر صفو احلاكم وأن يقدم
فـروض الــسـمـع والـطــاعـة  والــوالء لـلــحـاكـم  والـتــعـبــيـر عن
االنــتـمــاء لــلـوطـن  ولـكن الــواجب من الــطــرف اآلخـر ....?!!
فـاجأة لـ "ذراع السلطـة" من االستغناء عنه ويـنتهي العرض 
ه كل فـروض الــوالء لـهـا  وبـقـدوم حـاكم جـديـد  رغم تـقـد

واستمرار العالقة األزلية ...

قدم اخملرج تلك الفكرة البسيطة من خالل الدراما احلركية
ـعبرة مع قليل من اجلـمل احلوارية احملوريـة  فقدم عرضاً ا
الحـظـات جـيـداً بـشـكل إجـمـالي  ولـكـن نـسـجل هـنـا بـعض ا

والتي جنملها في :
أن اخملــرج اخـــتـــار اسم "مــقـــلـــوب الــهـــرم" بــدالً عـن "حــكـــمــة
 ولم يـكن هـناك سـبب لذلك الـقرود" االسم األصـلي لـلنص 
حـــيث لـم يــحـــمـل هـــذا الـــعـــنــوان رؤيـــة جـــديـــدة لـــلـــنص  وأن

الــــعـــرض ـ أيـــضـــاً ـ لـم يـــحـــمل مـــعــــنى إضـــافـــيــــاً ـ يـــســـتـــدعي
ـا يــعــنـيه الــنص . وأيــضـاً ـثل إضــافــة  تــدخــله في الــنص ـ 
تـــدخــله بـــإضــافـــته جلـــمل حــواريـــة كــان لـــهــا أثـــر ســلـــبي عل
ــا كــان تــمــاسك الــعــرض األمــر الــذي عــمــلت عــلى تــرهــله 
يــسـتــدعي تـكــثـيف الــعـرض أو اخــتـصـار مــاال يـقل عـن عـشـر

دقائق ...

وباسـتثنـاء ذلك التـدخل ; يحـسب للـمخـرج انسـجامه مع كل
من الــديــكـــورست " إبــراهـــيم الــفـــرن " ومع الــكـــيــروجــرافي "
مـــحــمــد عـــبــد الـــصــبــور"  ذلـك االنــســجـــام الــذي أثــمـــر لــنــا
سـيـنــوغـرفـيـا الــعـرض  وهي غـالــبـاً مـا تـكــون ـ في مـثل تـلك
الــعــروض ـ مـــهــمـــة فــرد واحـــد " اخملــرج " إال أنــهـــا في هــذا
الـعـرض كـانت مـوزعـة في تـنـاغم بـ الـثالثـة لـدرجـة يـصـعب
الـفــصل بــيـنــهم  مع الــتـأكــيـد عــلى أن الــسـيــنـوجــرافـيــا بـكل
 حـــيث كــان مـــفـــرداتــهـــا هي أجنـح عــنـــاصـــر هــذا الـــعـــرض 
فردات الديكور التي كانت االستغالل اجليد لإلكسـسوار  و
لــهـا اســتــخـدامــات عــديـدة  فــالــهـرم نــفــذ بـشــكل جــيـد  و
عربـة حـربيـة  مـتراس اسـتـخدامـه كـ " هرم  مـكـان للـحـاكم 
 قــفص  .. " وكــانـت جــمــيــعــهـا  صــنــدوق  مــركب لــلــعــبــور
ـرونـة اسـتـخـدامــات سـلـسـة تــعـامل مـعـهــا "مـحـمـد خــمـيس" 
ودون ارتـــبـــاك  أيـــضـــاً اســـتـــغالل األجـــســـاد الـــبـــشـــريـــة ـ مع
ـفـردات الـسـابـقـة ـ ساعـد عـلى بـلـوغ الـسـيـنـوجـرافـيـا درجة ا
عـــالــــيــــة من اإلجــــادة ـ وإن لم تــــكـن مـــبــــهــــرة ـ خــــاصـــة تــــلك
الـتي تـمــثـلت بـجــسـد "الـقط والـقــطـة" عـلى شــكل تـبـة ضـرب
 وعــربـــة حــربـــيــة مـــرة  وأمـــا عــلى الـــنــار أو الـــســاتـــر مـــرة 
مـستوى اإلضاءة فقد وفق أيـضاً في توظيفه لـها بشكل جيد
وسـيقي لـ " وصـال عبـد العـزيز " فـقد كانت . أمـا اإلعداد ا
موفقـة فيما كـانت مصاحـبة له في األداء احلركي  بـينما لم

تك معبرة عن االنتقاالت والفترات الزمنية .

وتـبقى اإلشـادة بـ "محـمد خـميس" عن دوره "الـقرد" حـيث كان
تـرمومـتـر إيـقـاع العـرض الـذي حـافظ عـليه قـدر اإلمـكـان  أما
اإلشــادة الـثـانـيـة فــهي لـ "روزا الـسـعـيـد ـ الــقـطـة  رفـعت عـبـد
ـا تـمـتـعـا به من تـوافق عـضـلي في األداء الـعـلـيم ـ الـقط" مـعـا 
احلركي وروعـة في األداء التـعبـيري  خاصـة "روزا" التي أظن
أن طـبـيـعـة الـدور لم تعـطـهـا الـفـرصة إلبـراز قـدرتـهـا الـتمـثـيـلـية
بهرة . وأخيرًا حتية واجبة جملموعة عمل " مقلوب الهرم ". ا

 استدعاء من الذاكرة

 ملخص النص

 كيف تعامل اخملرج ?

 السينوجرافيا أفضل العناصر

 التمثيل

عزيز: (مضطربا) وهل تشك فى?
جـلـيلـة: (يـعود إلـيهـا جـأشهـا وتتـنـفس الصـعداء) ال.. ال سـمح الـلـه.. أنا
مؤمنـة بأنك لن تـقول حـرفا.. لكـننى كـنت أسألك بـقصـد حتذيرك.. ألنى
أخـشى أن يؤثـروا فـيك بـالـوعد أو بـالـوعـيد وخـصـوصـا أن رئـيس اجمللس

العسكرى سيقابلك فيما يقال:
عزيز: (يتضجر ويتلعثم) قلت لك دعينا منه.. دعينا.

جـليلة: (تستغرب) لم تـتذمر وتستـاء كلما ذكرت طرفـا من موضوع يتصل
برئيس اجمللس أو بإفشاء السر?!

عـزيز: (يـصيح) كـفى.. أرجـوك ال تـسـألـيـنى? كـفـاك اسـتـفـهـاما (مـنـفعال)
كفى..

جليلة: (تسكت مشدوهة).
عزيز: (فـى حركات عـصبيـة يشـد فتحـة جلـبابه من حول عـنقه مـرجتفا
ا هو سيختنق ثم يزفر ومع أنهـا رحبة عادية إال أنه كان يشدها بقـوة كإ

زفرات متقطعة قوية ويعبث بأطراف مالءته).
جليلة: ماذا بك?

عزيز: ال شىء.. ال شىء.
جليلة: (تنظر إليه برهة)

عزيز: (ينفجر) أمى.
جليلة: نعم.

عزيز: أحتبيننى?
جليلة: بال شك.

عزيز: وإذن فحياتى تسعدك?
جليلة: (تومئ باإليجاب).

عزيز: كذلك موتى يزعجك وقد يقتلك.
جليلة: طبيعى يا حبيبى.. حفظك الله يا ولدى ولم هذا السؤال?

عـزيـز: (يعـود إلى مـا هـو أسوأ مـن احلالـة الـعصـبـيـة السـابـقة) ألم أطـلب
مـنك أال تـسـألـيـنى? يـا إلهى (يـنظـر إلى أعلى الـسقف ثم حـواليه وأخـيرا
إلى أصـابعه ويتـكلم كمن يـخاطب نفسه) وهل سـأقضى احلـياة كـلها فى
مـثل هــذا اجلـحــيم.. ضـمــيـرى.. جــسـمى.. شــعـورى.. فـكــرى.. أواه مـا كل

هذا?! (يشيح بوجهه ويدفنه ب كفيه).
جـلـيـلة: (فى هـوادة تـرفع كـفه عن وجهه) عـزيـز.. كـلمـنى (بـحـنـان ودعة)
مــالك يـا حـبـيــبى? أنـا أمك.. لم يــسـبق يـا عـزيــز أك أفـخـيت عــنى شـيـئـاً..

ماذا بك?
عزيز: (يثور) عنوانات األعضـاء.. األسرار كلها.. كل شىء سأعترف به..

كل شىء.
جليلة: (يتجلى االستنكار واالستغراب على مالمح وجهها)??!

عزيز: وإال حوكمت.
جليلة: أنت? ابنى عزيز يخون رفاقه?! يخون مبدأه?! يخون وطنه?

عـزيز: لـكنـنى أريد أن أحـيا..  أنـا شاب لم أتـمـتع باحلـياة ولم أسـعد بـعد
بــاخلـــطـــوات احلـــلـــوة األولى.. أيـــرضــيـك يــا أمـى أال أقـــطع هـــذا الــطـــريق

الطويل اجلميل.. طريق احلياة?
جليلة: (تنظر إليه فى دهشة ثم تطرق)

عزيز: (بعد برهة) أماه.. ليس هذا فى الـواقع السبب.. من يعلم يا أماه..
لـيس هــذا فى الــواقع الـســبب.. من يــعـلم يــا أمـاه? قــد يـكــون هـنــاك سـبب

أقوى وهو تقريبا السبب الوحيد لكننى استحسنت عدم التصريح به.
جليلة: ما هو? بربك صارحنى?

عزيز: (ينعقد لسانه ويختلط عليه األمر).
مـاركو: وعـندمـا تـرجع إلى الـبيت فـسـتـعنى بك هى وتـرعـاك كـما تـرعـاها

ة. أنت أيضا وتفرح أشد الفرح بالعودة السا
ة?! عزيز: (يردد العبارة متمتما فى تؤدة) تفرح بالعودة السا

ماركو: (يتجه إلى التليفون) 6232.
عزيز: ال.. ال.. ال تتكلم.

علقـة فيعلم عالمة × ـرض مصرى ويقتـرب من لوحة فهـمى ا (يدخل 
على الصفحة كلها.. ثم ينتزع هذه الصفحة فى رفق وهدوء وأسى)

ماركو: (للممرض) ماذا? أهو لن يرجع?
مرض: (يهز رأسه) ال.. لقد ذهب ولن يعود (يخرج مطاطى الرأس). ا
ـصـعوق وتـرجتف شفـتـاه أما مـقلـتاه عـزيز: (يـتـملـكه الذعـر ويـجمـد كا
فتـجحـظان حـتى لتـكادان تـخرجـان من محـاجرهـما) ذهب.. ذهب ولن

يعود? ذهب ولن يعود??!
ماركو: (يتحدث بالتليفون) من? من أنت?

عزيز: (وهو شارد اللب) ادع الضابط ادعه.
ماركـو: (يسمع عـبارة عـزيز فـينظـر إليه فى حـبور ويـستـأنف حديثه مع

من يكلمه بالتليفون) اسمع. حول اخلط إلى السير هارت..
.... -

ماركو: باخلارج?
.... -

عاون. ماركو: إذن.. اعطنى ا
(بعد فترة قصيرة)
ماركو: أنا ماركو.

.... -
مـاركو: الـسـير هـارت يـعرفـنى فـقط أفهـمـوه عنـدمـا يحـضـر أننى تـكـلمت
ـسـتـشـفى وأنـنى أرغب فى مـجـيـئـه بـسرعـة إلـى غـرفـة عـزيـز أفـندى من ا

صاحب حادث سردق سعد باشا..
.... -

مــاركـو: نــعم. نــعـم.. احلــادث الــذى وقـع من شــهـــر أفــهــمـــوه حــضــرته أن
ــســألــة عــلى جــانـب كـبــيــر مـن األهــمــيـة.. (بــصـوت خـافت) وأن أسـرارا ا

خطيرة تنتظره.. لكن.. أين هو  السير هارت.
.... -

ماركو: أنا عارف أنه باخلارج.
.... -

ا فى أى جهة? أهو بعيد? ماركو: إ
.... -

ماركو: لست تعرف? وهال تعرف متى يصل عندكم?
.... -

مـاركو: (يفـعل كمن يـحـاول سمـاع حديث اسـتـعصى عـليه سـماعه) نـعم?
كالم حضرتك غير واضح ارفع صوتك أرجوك.

.... -
ماركو: فى خالل نصف ساعة?

.... -
وضوع فى اللحظة التى يحضر فيها. ماركو: إذن أرجو إبالغ جنابه با

(يدخل اجلندى)
اجلندى: بالباب..

ماركـو: (لـلـمـعـاون بالـتـلـيـفون) شــكـراً (يعـيـد الـسـمـاعـة إلى مـكـانـها ثم
يلتفت إلى اجلندى) ماذا تقول?

اجلندى: سيدة تدعى جليلة..
عزيز: (يقاطعه) أمى??!

مـاركو: (كاخملـاطب نفسه) حـضـرت سريـعا (يـفكر) ال بأس.. (لـلجندى)
دعه تدخل.

(تـدخل جـلـيـلـة وقـد لـبـست الــسـواد وتـرتـمى عـلى وحـيـدهـا عـزيـز الـذى
ـكـ فى يــحـتـضـنـهــا فى شـغف ال مـزيـد عــلـيه ويـتـجـلـى احلب الـنـادر ا

حركاتهما وعناقهما احلار الطاهر)
عزيز: كيف حالك يا أماه?

جليلة: كيف حالك أنت يا ولدى?
عزيز: بخير.

اذا تشعر اآلن? جليلة: (فى حنان) و
عزيز: لقد استعدت صحتى.. وأشعر بقواى كاملة..

جليلة: لكن.. ما الذى جاء بك ههنا?
عزيز: ألم تسمعى أى شىء?

جـليلة: سمـعت كل كبـيرة وصغـيرة.. لكـننا لم نـعرف فى أى مكـان تكون..
فـقد انـقـطعت أخـبـارك عنـا طـيلـة هـذا الشـهـر.. وبحـثنـا عـنك طويال دون

جدوى.
كانى احلالى? عزيز: وكيف أحطت علما 

جليلة: شخص أتانى بسيارة..
مـاركو: (يـقاطـعهـما) لقـد أرسـلت إليـهـا رسوال (لـعزيز) بـعد مـا عـرفـتنى

برغبتك فى مجيئها وأعطيتنى عنوانها..
عـزيز: (ألمه) وكـيف أمضـيت هذا الـشهـر يا أمـاه.. أأنت سمـعت عنى كل

صغيرة وكبيرة? آخالك كنت قلقة?
جليلة: أجل.. أجل يا ولدى العزيز.

ا أفهمينى.. من أين جاءتك أخبارى هذه? عزيز: إ
جليلة: من.. (تقف عن الكالم وتنظر إلى ماركو)

ماركو: سأترككما منفردين حينا.. (لألم) وأن كنت تريدين ولدك فعرفيه
الــواجب وأال يــكـون صــلــبـا مــعـنــا.. عــلى أى حــال.. هـذه أمــور يــسـعك من
تلـقاء نفسك تقديرها وفـهمها والعمل من أجلـها.. بعد قليل.. يأتى رئيس
اجملــلس الـعــســكـرى الــســيـر هــارت.. فــأرجـو مــنك أن تــفـهــمى جنــلك بـأن
يعترف ال باحلقيقة وحدها بل بكل ما يهمنا معرفته من األمور التى ققد
وضـوعه. أنه لن يخـسر شيـئاً.. أنك أمه.. وأنت أعلم ال يكون لـها دخل 

ا ينبغى.. اسمحى لى (يخرج). منى ومنه 

عزيز: خبرينى اآلن.. من أين عرفت أنى...
جـليلة: (تقـاطعه بسرعة) قصـدنى بعض أعضـاء اجلمـعية وعـرفونى بكل
شىء.. لـكن.. (تالحظ أن عـزيـز يـبـدى إلـقـاء سـؤال) أســمع.. انـتــظـر قل

لى...
عزيز: (يقاطعها) وهل حدثوك عن أخى?

جليـلة: (تسرى رعـدة خفيـفة فى أنحاء جـسدها وتظـلل محياهـا سحابة
حزن) الله يرحمه

عزيز: (يربت على ظهر كفها) ال حتزنى يا أماه.. ألم يبق لك عزيز?
جليلة: (تشد على يده وتنظر إليه نظرة تقدير وحنان) أجل (تطرق).

عزيز: واآلن فامضى فى حديثك.. ما الذى كنت ترغب فى قوله?
جـلـيـلـة: (تـنـقـشع عـنـهـا سـحـابـة الـكـآبـة شـيـئـا وتـعـمل عـلى أن تـعـود إلى
طـبيعـتها) نعم.. كـان هنـاك سؤال مـهم جداً أبـغى طرحه.. (تـفكر) نعم..
ـدعو تذكـرت.. أال نـبـئنى يـا ولـدى احلبـيب.. مـا الـذى سوف تـقـوله لهـذا ا

سير هارت عندما يأتى?
عـزيز: (يـصمت) أوه.. دعـيـنـا من هـذا كـنت أظـنك سـتـسـألـ عن صـحتى

مثال?
ا.. جليلة: (فى لهفة) إ

عـزيـز: (يـقـاطـعـهـا) وأحب أن أطــمـئــنك فـأعــرفك أن جــرحى تـقــريـبــا قـد
التأم..

جـليـلة: صـحـتك جـيـدة.. هـذا مـا أعـرفه وقـد قـلت لى ذلك.. وهـو ظـاهـر
سألة. ا ا عليك.. إ

عـزيز: (يـتعمـد مقـاطعـتها) ولم يبق لى سـوى مـدة قصـيـرة يقـومـون فيـها
بالتـغييـر على جـرحى.. التغـييـر فقط .. وهو شىء غـير مـؤلم. وأشعر أنى

قربت من الشفاء التام..
جليلة: نشكر الله.. ومتى تترك الفراش?

ستشفى بعد أربعة أيام على األكثر. عزيز: سأخرج من ا
جليلة: إلى أين?

عزيز: إلى البيت.. إليك.
جليلة: تتكلم جادا?!!

عزيز: نعم.
جـلـيـلـة: (تـضـمه بـفـرح وشـوق ال مـزيـد عـلـيـهـما) بـشــرى أعـظم بـشـرى..
أعـظم بــشـرى يــا ولـدى.. يـا حــبـيــبى.. حـبــيـبى.. حــبـيــبى. ال سـجن وال أى
شىء? (مــغــتــبــطــة طــروبــا) أنى ال أصـــدق.. أى ربح.. وأيـه نــعـــمـــة.. أنى
سـعـيـدة.. سـعـيـدة جدا (تـقـبله) يـالـلهـنـاءة يـا ولدى احلـبـيب.. بـدأت أشـعر
بطـعم احلـيـاة.. النـور.. الـنور فى قـلـبى وفى كل مـكان.. حـبـيبى يـا عـزيز..
(تــمـضى فـتـرة طـويـلـة تـالمس فـيـهـا خـد ولـدهـا بــخـدهـا وهى مـغـمـضـة
ـلؤهـما وإذن الـعيـن مـنـتشـية.. وبـعد ألى تـفتح عـيـنيـها ودمع الـفرح 

فأنت لم تتهم)?
عزيز: (يصمت).

جليلة: هل اتهموك بشىء?!
عزيز: اتهمت.. غير أنهم سيطلقون سراحى..

جليـلة: (تعود عالئم الطـمأنينة إلى محـياها. وفجأة تعـتدل قليال ويبدو
ا ذكرت شيئا ذا بال كان عن ذهنها غائبا) لكنك لن عليها االهتمام.. وكأ

تبوح بأسرارك طبعا? أو..
عزيز: (يقاطعها) دعينا من ذلك.

جليلة: لم (تقبض على يده متسائلة جزعة) أريد أن أطمئن?

> اخملرج فوزى فوزى يقدم مسرحية "آلو يا مصر" لنجيب سرور الشهر القادم لفرقة أسوان القومية
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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

مـاركو: (يـصـمت هنـيـهة) ألم تـقل لى جـنـابك إن الـتـحـدث مـسـمـوح به وال
يترتب عليه ضرر?

الـطـبـيب: نــعم. لــكن كــان الـواجـب عـلــيك أن تــلــحظ أن الــيــوم يـومه األول
الذى أفـاق فيه من احلـمى والغـيبـوبة. فمـا كان لك أن تـزج به فى مـجادلة
عـنيـفـة مـثال أو تـسبب له هـيـاجـاً نـفسـانـيـا حادا (يـستـمع إلى دقات قـلبه

بينما األنبوبة ال تزال حيث كانت) ثم هو فى أشد احلاجة للنوم.
ماركو: وهل عاد اخلطر?

عزيز: (يتململ ويتحرك دون أن يفتح عينيه)
ــا يـســتــحـسن أال تــتـكــلم مــعه فى مـوضــوعـات الـطـبـيب: لــيس تـمــامـا.. إ

تسبب له االنفعال.
(ينقلب عزيز أن يتيقظ)

عـزيز: (يـتـمتم) أمـاه.. أمـاه.. أمـاه.. (بعـد هنـيـهة يـفتح مـقـلتـيه وينـظر
حواليه فى ضعف) ما الذى حدث?

الطبيب: ال شىء.. كنت فقط تنادى والدتك.
ة) وأين هى? عزيز: والدتى.. (يشرد ذهنه وينظر نظرات حا

الطبيب: والدتك?
عزيز: نعـم. كم أنا مشتاق إليـها وكم أود االطمئنان عـليها.. إنى أريدها..

أريد رؤيتها.
الطبيب: حتت األمر.. فقط.. أعطنا عنوانها.

نام) الزهاوين. عزيز: (وهو ب اليقظة وا
رة 7. شارع الزهاوين 

ماركو: (يكتب) واسم السيدة.
عزيز: (فى خـفوت وقد أخذته سـنة من النوم) جـليـلة.. جلـيلة.. (يـستغرق

فى نومته).
ماركـو: (يـلـقى نظـرة عـلى عزيـز الـنائم) سـأسـتـدعيـهـا يـا دكـتـور.. صـحته

طبعا تتقدم عندما يراها..
الطبيب: طبعا.

(يخرج الطبيب واجلندى)
ـضـى مـاركــو إلى بـاب مــؤد إلى حــجـرة جــانـبــيــة ضـيــقـة بــهـا مــسـرة (و
(تـليـفـون) ويـترك الـبـاب مـفـتوحـا ويـديـر ماركـو يـد الـتلـيـفـون ثم يـثبت

السماعة على أذنه) أعطنى 49177.
.... -

ماركو: (بعد حلظات) من?
.... -

كتب السرى. ماركو: أرجوك حول الطريق إلى ا
(بعد هنيهة)..

ماركو: أنا ماركو.
.... -

ماركو: احلمد لله.. وأنت?
.... -

ماركو: اسمع يا عزيزى?
.... -

ماركو: أتعرف شارع الزهاوين?
.... -

ـدعوة مـاركو: فى نـفس مـنـطـقتـكم? حـسن.. إذن فـقم إلـيه فوراً وأحـضـر ا

عزيز: نعم.
ماركو: أغبى أنت أم متغاب?!

اذا?! عزيز: 
ماركو: ألم تقل لى إنك ال تعرف أى شىء?

عزيز: هذا ما حصل.
ماركو: أال يعد هذا إقراراً منك باإلنكار?

عزيز: (يومئ برأسه إيجاباً).
تك الواضحـة وضوح الشمس (يـعلو ماركو: ثم أال تـعلم أن إنكارك جلـر

صوته) كفيل بأن يجعل اجمللس يصدر حكمه عليك?!
عزيز: (يعبث بخيوط غطائه)

مـاركـو: وأخـشى أن تــكـون فـعالً غــبـيــاً فـأحب أن أعـرفـك أن حـكم اإلدانـة
ــكـن بـأى حــال مـن األحـوال أن الــذى يــصـدر مـن اجملــلس الــعــســكـرى ال 
يـــكــون له خالف مـــنــطــوق واحــد (يــرتـفـع صـوته) أال وهــو اإلعـــدام رمــيــا
بــالــرصــاص. فــهــمـت? فــهــمت يـــا حــضــرة الــفــاضل.. (يــعـود إلى احلــالـة
) فـــإن أنت لم تـــعـــتــرف من اآلن الـطــبـيــعـيــة ويـتــحـدث فى كــيـاســة ولـ
بـالـتـفـصـيالت الـصحـيـحـة فـاعـلم أن وجـودك قـد انـتهى (يـنظـر إلى عـزيز
ويطـوى الورقة ثم يـودعها جـيبه هى والقلم) أما إن أنت اسـتصوبت ذكر
احلــقـيــقـة - وأنــا أظـنك لـن تـفــعل غـيــر ذلك - فــفى احلـال أســتـدعى لك
الضابط رئـيس اجمللس العـسكرى لـيسـمعك هو بـأذنيه وبالـتالى لتـطمئن
أنت إلـــيه. ومـــتـى ســردت قـــصـــتك فـــفـى الــلـــحـــظـــة ذاتـــهـــا يـــأمــر بـــإطالق
صـــراحك.. وأنت بـــديـــهى لـن تـــرتــاب فـى كـــلـــمـــة الـــشــرف والـــعـــهـــد الـــتى
سيـعطيها لك هذا الضـابط احملترم الكبير? بل أخـالك تقدر تماما صدق
عمـول بها تـعتبـر شهادتك كلمـته هذه وأظنك كـذلك تعـرف أن القوانـ ا
سـبـبا لـلـعـفـو عـنك ال جتيـز مـحـاكـمـتك أبدا.. ومـالى أذهب بـعـيـدا وهـناك
حوادث كثـيرة حدثت فى احلـرب األخيرة.. فى احلرب الـعظمى.. شـبيهة
ــوقع اجلـنــود إخـوانــهم حـتى بـهــذه.. فال يـكــاد بـعض األســرى يـعــتـرفـون 
يــطـلق عــلى الــفـور ســراحــهم. أخـالـك سـمــعت عــنـهم.. وأظــنك تــعـرف كل

ذلك.
ـقتع لونه) وأعرف أكـثر أنـهم أسفل من الـسفـلة (يـرتفع عـزيز: نعم.. (
صــوته بــحـيث يــدوى دويـا مــروعـا) وأعــرف أنــهم أحــيـــاء كــان من اخلــيــر
لـبالدهم ولألخالق الـفـاضـلة بل ولإلنـسـانـية جـمـعاء أال يـولـدوا.. وأعرف
ـلطـخة لـوثت ووصمت األوطـان البـريئـة التى أيضـا أن أسـماءهم الـقذرة ا
ينـتمون إلـيها كمـا ألبسوا أسـرهم وأهلهم لـباس الذل والعـار ولهذا فإنى
ألعـرف تـمــامـا أن شـر الـنــاس وأخـسـهم خلـيـر ألـف ألف مـرة مـنى إذا أنـا

بحت بكلمة (يسقط على الفراش دون أن يبدى حراكا).
مـاركـو: (يـنـظـر إلـيه مـرتـاعـا.. ويـهـرول إلى الـبـاب حـيث يـفـتـحه ويـقـول
ــمــرض.. ـعـ حلــراسـة الـغـرفـة) أســرع.. نــاد الــطــبــيب أو ا لـلــجـنـدى ا

أسرع.
(وال تكـاد تمر عدة ثوان حـتى يعود اجلنـدى بالطبـيب الذى يكشف على

عزيز ثم يقول وهو  يدنى من أنفه أنبوبة صغيرة).
جهود? الطبيب: هل قام 

ا كان فقط يتكلم.. وثار على ح بغتة.. ماركو: ال... إ
الطبيب: منك?

ماركو: منى?!
الطبيب: طبيعى.. بسببك.. ومن كالم قلته أنت?

جليلة.
ـنـزل رقم 7 (بـسـرعة) أنـهـا والـدة مـاركو: (بـتـأن وتـوضيح) جـلـيـلـة.. من ا

اجلريح..
.... -

ماركو: نعم.. الذى ترددت عليه حوالى الشهر.
.... -

ماركو: نعم.. أفاق اليوم.
.... -

مــاركـو: ال.. ال.. لم يــعــتــرف بــشىء. أنـه عــنــيــد.. لــكن مــتى حــضــرت أمه
فأظنها ستوصيه وتؤثر فيه كى يفشى السر.. ال شك فى ذلك.

.... -
ماركو: أجل.. وهـو سهمى األخيـر وال أظنه يخـيب.. أرجوك أن جتىء بها

على عجل.
.... -

ماركو: على ذلك قد ال تمر 15 دقيقة حتى تصل.
ماركو: أشكرك.

ضى إلى (ويعـيد مـاركو السـماعـة إلى مكـانهـا.. ويغـلق البـاب خلـفه.. و
كرسيه وقد ارتسمت على شفتيه بسمة النصر واالرتياح)

(ضجيج مـن بعيد.. يـزداد وضوحاً.. أنـها مظاهـرة تدل هتـافاتها الـعالية
وضـجـتــهـا الـهـائـلــة عـلى ضـخـامـتــهـا.. صـوت تـكـســيـر زجـاج.. صـيـحـات

ات.. هتافات صاخبة) مؤ
عزيز: (يصحو مذعورا) ما هذا?!

مـاركو: (وهو يطل من النافذة هادئا) مظاهرة.. منذ أسـبوع والثورة تتخد
شـكال جــديــا خـطــيـرا.. إن احلــالـة تــزداد سـوئــا وحتــرجـا من يــوم أن نـفى

سعد زغلول وصحبه.
عزيز: نفى?! أنى لم أسمع عن ذلك?! متى وقع.. متى?

ماركو: يوم 8 مارس..
وجع األليم يقطع حبل حديثهما). أصوات: (صراخها ا

عزيز: يا لله.
( (بعد قليل ينقطع الرصاص تقريبا وأن لم ينقطع صياح الصائح

ستـشفى.. ووقع أقـدام كثيـرة تغدو وتروح (حركـة غير عـادية تسـرى فى ا
فى الطرقات وأمام الغرفة)

ـرضـان يـحمالن جـريـحـا صغـيـر السن (بـعـد ألى يفـتح الـبـاب ويدخل 
صاب من شدة األلم) تنقلة.. ويتأوه ا فوق سرير من األسرة ا

ستشفى ضاقت باجلرحى.. مرض األول: أكثر غرف ا ا
مرض الثانى: (للمصاب) اسمك? ا

صاب: فهـ... فهمى ا
مـرض الـثانى: (يـكتب االسم فـى أعلى ورقـة من أوراق لوحـة مـعدنـية.. ا
ويـعـلق الـلـوحــة بـاحلـائط فـوق ســريـر اجلـريح من اجلـهــة الـقـديـبـة من

الباب)
مرضان وفى خـروجهما كـما فى دخولهـما يالحظ أن اجلندى (يخـرج ا

الذى وكلت إليه احلراسة فى مكانه قرب الباب)
صـاب فهـمى: (يصـيح من اآلالم.. ويطـفق يحـرك رأسه من اليـم إلى ا
الـــيـــســـار بـــشـــكل مـــســـتـــمــر) يــــارب.. يــــارب.. يــــارب.. (يـــصــرخ) أواه..
اذا لم تقض على? آواه.. الـرصاصة.. الرصاصة. لـيتها أصابت الـقلب.. 
مــاذا فـعــلت? مـاذا جــنـيت? (تـدمع عـيـنـاه) ومـاذا جــنت أمى الـتى ســتـجن
وتـمـوت حــتـمـا عـنــدمـا تـسـمع.. آه (يـصـرخ) أمى.. (يـصـرخ بـصـوت أعلى)

أمى.
عزيز: (يقبض على شعر رأسه ويشده ثائراً ويتحرك حركات متناقضة)

فـهمى: آه.. جــنـبى يـارب.. أال تـسـمــعـنى اسـمـعـنى يــارب.. اسـتـغـفـر الـله..
ــوتى قـبـلـمـا أخــطىء.. عـجل.. عـجل عـجل.. (يـقوم سـوف أكـفـر. عـجل 
نـصـف قـومــة ويـضـع يـده عــلى جــنـبه ويــصــرخ صـرخــة مـوجــعــة عـالــيـة
وتـتـحـجــر عـيـنـاه) مــا هــذا? مــا هــذا الــعــذاب? أيـرضــيك عــذابى يــا أمى

(يتهدج صوته بالبكاء).
عــزيــز: (يـثــبت كــفه أمــام عــيـنــيه يــتـجــلى عــلى أســاريـر وجــهه مــنــتـهى

االنزعاج)
فـهمى: (ينظر إلـى عزيز ثم إلى ماركو) أرجوك (فى اسـتعطاف) أعـطنى
.. أعطـنى أى شىء أريح به نفـسى.. أليست فى مـسدسا.. أعـطنى سـكينـاً
قـلـوبـكم ذرة من الـرحمـة يـا بـنى آدم? أطـلب الـرحـمة.. الـرحـمـة.. الـراحة.
والـسكون.. من يـسمع ندائى.. من يـحقق طلبى??! من? أواه.. من (يتمتم

ببضع كلمات غير مفهومة).
ريض إلى اخلارج) رضان ثم يحمالن ا (يدخل 

عزيـز: (ببطء وحـذر شديـدين يبـعد يـده عن عـينـيه ثم يلـقى نظـرة على
ـصـاب) شىء يــسـبب اجلــنـون.. (بـاضـطـراب) الـنــاحـيـة الـتى كـان فـيـهـا ا
.. لــكـنــنى أنــا أيـضــا مــسـكــ ومــسـكــيــنـة هى أمى.. أال مــسـكــ مــسـكــ

خبرنى.. هل الضابط موجود?
ماركو: أى ضابط? أتعنى رئيس اجمللس العسكرى?!

عزيز: نعم.. إذ يجب أال أموت.. أريد أن أعيش.
ماركو: (يتجه فرحا جهة التليفون)

ا هو عـزيز: (يفكر) لكن.. انـتظر (يغـرق فى ذهول عميق ويبـدو عليه كأ
تناقضة) تعال. يتخبط فى بحر من األفكار ا

ماركو: (يدنو منه)
سك بكف ماركو ويرفعها إلى جبينه) أظنه ساخن ملتهب? عزيز: (

ماركو: أبدا.
عزيز: (يسأل نفسه) وهل أنا فى حالة عادية?!

ماركو: جدا.. وبعد ساعات تكون فى بيتك حيث يغيب كل ضعف.
عـزيز: لكـننى سـأدفع أغـلى ثمن.. ال.. ال أنى ال أبـغى الـتصـريح.. أتظـننى

خائنا جبانا.
مـاركـو: أبـدا.. فــأنـا ال أظــنك جــبـانــا تـرضى بــتــرك أمك.. أمك احملـبــوبـة

تموت هكذا.. ال.. أنا ال أظنك جبانا إلى هذا احلد.

" تأليف أحمد أبو خنيجر وإخراج أحمد عبد الوارث. سرحية تستعد حاليا لتقد مسرحية "ياس > فرقة مغاغة ا
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> وهـنـاك شـكل آخـر من االنـفـتـاح الـذى يـحـمل رمـوز اإلقـناع
ـســرح فى عالقـته مع ــسـرحى يــأتى من مـحــاولـة تـعــريف ا ا

اليومى من خالل معناه كممارسة اجتماعية "مستمرة".

سرحي جريدة كل ا

16 من مارس2009  العدد 88
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> بيت ثقافة الغنا بأسيوط يشهد حاليا إجراء بروفات مسرحية "باى باى يا عرب" تأليف نبيل بدران وإخراج عصام رمضان.
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سـرح ال يـتقـدم فى خط مـستـقـيم بل بـشكل مـتـعرج أو > إن مـفـهـوم ا
عـلـى هيـئـة حـلـقـات أو يـركـز عـلى فـكـرة واحـدة فـقط مـتـخـذا أشـكاال

مختلفة فى التعبير أو التركيز على عملية معينة.

سرحي جريدة كل ا

16 من مارس2009  العدد 88
ـا يكون أكـثر من وهم فـهو تركـيز للـتخـيل "والذى يجب فـيه "أن يكون ـسرح (..) ر > "ا
تـخيل" سـواء هذا أو ذلك فـكل منـهمـا يحل محل الـتخـيل حقـيقـة توضع فى مـكانـها ا

اآلخر وفى النهاية يجب ضمهما" على خشبة األحالم.

اكس فريش وإنتاج فرقة قصر ثقافة مصطفى كامل. > اخملرج محمد مرسى يجرى حاليا بروفات مسرحية "مشعلو احلرائق" 

سرحي جريدة كل ا
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ماركو: ولم يكن األمل فى شفائه عظيما.
الطبيب: ألن دمه كان قد نزف منه قدر كبير.. كبير جداً.

ماركو: لقد كان سابحاً فى بركة من دمائه عندما وجده رجالنا.
ا كانـت النجاة مـستطـاعة.. لقـد أتيتم به الـطبيب: ولو تـأخر دقائق أخـر 
ـسـتشـفى وهو فى الـرمق األخيـر.. وكان مـحـتاجـاً إلى كمـية عـظيـمة إلى ا

من الدم ليعوض بعض ما فقده.
مـاركو: شكـراً لك عـلى جـهـودك .. فقـد قـال كل من رآه إذ ذاك إن شـفاءه

مستحيل.
الـطبيب: «مـقاطعا» لم يـصل األمر إلى هـذه الدرجة.. إذ لم تـكن إصابته
لتقـطع الرجـاء أو مستـعصـية الـعالج وإن كانت خطـرة نوعـا ما.. وما ذلك
ــا اسـتـدعـى عالجه غـيـر بــضـعـة ــضى مـدة طـويــلـة عـلــيه ولـوال ذلك  إال 

أيام.. لكن التأخير.. التأخير وحده.
ماركو: فعالً وصلنا به إليكم متأخـرين ومع هذا فنحن نعتبر أننا قد أتينا

به مبكرين.
الطبيب: مبكرين!

ماركو: بالنسبة لنا على األقل .. فقد نقلناه حلظة وجدناه.
الطبيب: وهل كان بعيداً?

ا احلادث سـافة هى التى أخـرت وصوله .. إ ماركو: «يقاطعه» لـيست ا
ا وقع  حتى  وفقنا إليه أخيراً كله وقع ثم مرت فترة لم يدر فيـها أحد 
عن غير قـصد وكـان العـثور عـليه مصـادفة .. مـحض مصـادفة إذ حدث
كان الذى كان فيه «يـشير لعزيز» وقتـئذ على بعد مائـتى متر تقريبـا من ا

حدث أن انفجرت قنبلة لوالها..
الطبيب: «يقاطعه» القنبلة التى مزقت حاملها?

مـاركو: نعم.. هى.. فـقد جـاء البـعض جلـمع أشالء القـتيل اجملـهول وبـعد
ـعـايـنة ـنـطقـة تـوطـئـة  االنـتهـاء من مـهـمـتـهم عـيـنـوا جنـديـا حلـراسـة هـذه ا
احلادث وبـعـد قـلـيل حـدث أن رام اجلـنـدى سـماع خـطـبـة سـعـد بـاشـا التى
كان يـلقيها فى ذلك الـوقت فرأى أن يقترب نوعـا خلف السرادق وهناك
ـــر اجلـــنــدى ـــوضع خـــربــا مـــنـــعـــزالً فـــلـــو لم  ـــصـــاب.. وكـــان ا شـــاهـــد ا

مصادفة..
وجودين بالسرادق ألم يسمعوا طلق الرصاصة?! الطبيب: لكن الناس ا

ماركو: طبيعى سمعوا..
الطبيب: إذن ما الذى جعلهم ال يتحركون وال يستفهمون?!

مـاركو: ألن من احملـال عـلى أحـدهم أن يـتـرك مـقعـده خـشـيـة أن يـحل فيه
شخص آخر.

الطبيب: غريبة!
مـاركـو: أتـرى األمـر غــريـبــا? هـيـه.. إنى أراه بـالــنـســبـة لــلـمــصـريــ عـاديـاً
قـعده ولو كن أن يضـحى  .. إن واحدا من اجلالـس يـا سيـدى ال  جـداً

قيل له إن نبيا باخلارج..
الطبيب: ولم?

مـاركو: لـئال تـضـيع عــلـيه فـرصـة سـمـاع خـطـبـة سـعـد زغـلـول (فى خـفوت
وتـفـكـيـر) الــرجل الـذى ســلب الـعــقـول (بـعـد قـلـيل) وفـضالً عن ذلك فال
ـدوية تنس أن الـنـاس بدأت تـعتـاد سـماع الـطلـقـات النـارية واالنـفـجارات ا
فلم تعـد تهـتم كثيـرا بهـا كذلك فاألفـراد القالئل الـذين كانـوا سائرين فى
سبيلهم وسـمعوا الفرقـعة قصدوا إلى مكان انـفجار القنـبلة القريب وحده
صادفـات النادرة ن ا ولم يـدر بخلـدهم أن حادثا ثـانيا وقـع.. وعليه فـإنه 

وحسن احلظ أن يقصد اجلندى..
الطبيب: (يقاطعه) حقا (ينظر لعزيز) إنه حلسن احلظ.

ماركو: بل حظنا نحن هو احلسن (يلـتفت إلى عزيز الذى يتحرك ويفتح
عينيه) إنه يتيقظ.

اء) لوءا با مرض وهو يحمل الوعاء  (يدخل ا
ــمـرض: ال تــؤاخــذنى ســـيــدى الــطــبــيب.. لــقــد كــانت غــالــبــيــة زجــاجــات ا
نـضدة التى الـسلـيمـانى مـستـعـملـة فـقصـدت اخملزن (يـضع الوعاء عـلى ا
تبتـعد بأكـثر من مـتر عن السـرير كذلك يـضع علـيها قـنينـة السلـيمانى

الصغيرة).
عزيز: (للممرض فى صوت خافت) ماء.

مرض: (يقدم له كوبا ويساعده على الشرب) ا
الـطــبـيب: (يـسـكب قـدرا من الــسـلـيـمـانى فى الـوعــاء ثم يـقـوم بـعـمـلـيـة
الـتـغـيـير جلـرح عـزيـز الـذى يـبـدى خالل ذلك شـيـئـا من الـتألـم ويدخل
الـطـبيب فى فم عـزيـز مقـيـاس احلرارة وبـعـد قلـيل يـرفعه قـبـالته ويـلوح

على وجهه االرتياح) بديع جدا.
ـسك بـلـوحـة مـعـدنـيـة مـعـلـقة بـاحلـائـط فـوق رأس السـريـر ويـكـتب (و
بــعض مالحـظـاتـه عـلى ورقـة من أوراق هــذه الـلـوحـة) وابـتــداء مـن الــيـوم
تـتـنــاول مـلـعــقـة دواء بـعـد األكل مــبـاشـرة.. من هــذه الـزجـاجـة (يـشـيـر إلى

الزجاجة الكبيرة) (للممرض) افتحها له.
مرض: (يعمل على فتح سدادة الزجاجة) ا

الطبيب: (يخرج)
نضدة) مرض: (ينتهى من مهمته) ها هى (يضع الزجاجة فوق ا ا

مرض فيبقى داخل الغرفة ماركو وعزيز فحسب) (يخرج ا
ماركو: (يقترب بكرسيه من الفراش) أظنك تشعر بتحسن عظيم.

عزيز: احلمد لله.
ماركو: الطبيب سمح لك بالكالم..

) هـــيه.. إنى أمــقـــته.. لــشـــد مــا أحب الـــســكــون عــزيـز: الـــكالم? (ســاخـراً
والــوحـدة. (يـطـبق شـفــتـيه واجـمـا سـاهــمـا حـزيـنــا ثم يـزفـر زفـرة حـارة)

رحمهما الله.
ماركو: من تقصد?!

عزيـز: (يعود إلى الكآبة والصمت ويعتـدل فوق سريره فيمد له ماركو يد
ساعدة ويضع خلف ظهره وسادة ليستند إليها). ا

ماركو: لم يبق لك سوى ثالثة أو أربعة أيام ثم تخرج.
عزيز: (تتسع حدقتاه) إلى أين?

ماركو: طبيعى إلى بيتك.

عزيز: إلى بيتى?!
ماركو: وهل فى هذا غرابة?!

عزيز: (يتلعثم) ال.. ال.
ماركو: بديهى. فأنت ذاهب إلى بيتك ال شك فى ذلك.. ألن شيئاً واحدا
ــا كــان هــذا الــشىء بــعــيـد هــو مــا يــجــعــلك ال تــرى الــبــيت مــرة أخــرى و
ـرة فلـهـذا جتدنى واثـقا مـن ذهابك إلى مـنزلك الـوقـوع وغيـر محـتـمل با

كل الوثوق.
نعنى عن الذهاب إلى البيت? عزيز: لكن ما هو الشىء الذى قد 

ماركو: وعالم نذكره.. ال داعى.
عزيز: بالله عليك قله.

ـعـقـول أن مـاركو: يـا عـزيـزى ال فـائـدة قط من ذكـره.. إنه أمـر من غـيـر ا
يخطر ببال إنسان... فعالم..

قصود.. أنت ال تريد أن تقول. عزيز: (يقاطعه متضجرا) ا
ماركـو: (يتنحنح ويـعتدل فى جلسته) مادمت مصمـما على معرفته إذن
فأعـلم أننا نبغى معرفـة سبب وسر وجودك فى البقعـة التى عثرنا عليك
فــيـــهــا وإذا فـــرض أنك رفـــضت ذكــر دقـــائق حـــادثك وأســـمــاء شـــركــائك

ومحرضيك فلن ترى بعد اليوم بيتك.
عزيز: (يبتسم فى استخفاف)

ا تعرف عن ذلك. ماركو: عزيز أفندى.. إنك حتما ستختار اإلدالء 
عزيز: عن أى شىء?

ماركو: (بسخرية) عن ال شىء.
عـزيـز: أنك تـرتــاب فى كالمى مـع أنى فى الـواقـع ال أعـرف عن أى شىء
تـتحدث حـضرتك?! بل ولـست أفهم مـعنى ألن تـزعم أن شركـاء شاركونى

ومحرض حرضونى بينما أنا لم أفعل شيئاً.
مــاركـو: (يــضـحـك ضـحــكـة صــفـراء) مـســكـ (بــاسـتــهـزاء) مــظـــلــوم يــا

حبيبى.. والله مظلوم.
عزيز: أنا عرفتك احلقيقة ولك...

رافعة حارة واألكذوبة كبيرة. ماركو: (يقاطعه) ا
عزيز: لك أن تعتقد ما شئت.

ماركـو: (يقطب جبينه ويربـد وجهه وتتجلى الصـرامة والعبوس بأجلى
مـعـانيـهـما عـلـيه ويـهب واقفـا ويـتقـدم واضـعا يـديه فى جـيـبى سرواله
ويـقف عـلـى كـثب من عـزيـز ثم يـحـدجه بـنـظـرة حتـد نـافـذة) حــضـرتك

كذاب.
ا يروم الكالم). عزيز: (يبدو عليه كأ

ماركـو: (يرفع يـده أمام وجه عـزيز مقـاطعـا ويسـتأنف حـديثه صـائحا)
والقتيل واجلريح اللذان كانا بجوارك?

.( عزيز: (يصمت مفكراً
ماركو: (يجهر صوته) تكلم.. تكلم يا قاتل.

(يسود السكون حينا)
مـاركو: (بـصـوت جهـير) تـكـلم.. تـكلم.. (يـذرع احلجـرة ذهـاباً وإيـابا وهـو
مـطـرق) الــذنب ذنـبى ألــيس كــذلك? كـان األجــدر بى أال أتـدخل.. فــكـنت
تقف حـضرتك أمام اجملـلس العـسكـرى بعـد أيام وال تـكاد تـقول أن ليس
لـك زمالء وإنك ال تــعـــرف شــيــئـــا حــتى يـــحــكم عـــلــيك فـى احلــال احلــكم
فهوم الـذى تعرفه. إنـنى أفتح عينـيك وأنير طريـقك.. إننى أنبهك إلى ا
اخلـطـر احملـدق بك.. إنـنى أعـرفك بدقـائق مـا سـيق كى تـكـون عـلى حذر
واســتــعـــداد.. إن االعــتــراف يــا عـــزيــزى دون ســواه هــو الـــذى يــنــجــيك..
ة واضحة ال يعـوزها الدليل.. لقد اعترف لنا اجلريح األفرجنى فاجلر
فـقال إنك الـقاتل فـأى إثـبات جـديد نـود? إنك لن تـعرف مـا سوف تـقول
ومـــا الـــذى يــســـعك قـــوله مــهـــمـــا عــارضـت وأنــكـــرت? ال شىء.. بل ثق أن
اجملـلس فـى مـثل حـالـتك يـفــهم تـمـامـا أن الـدفـاع خـداع.. (يـصـمت بضع
ثـوان) قـد يــجــتـمع اجملــلس بــعــد ثالثـة أو أربــعــة أيـام وأظــنك تــعـرف أن
األحكـام عرفيـة فمتى قـرأ اجمللس العـسكرى أقـوالك فإنه يصـدر حكمه
عـلى الـتو وفى نـفس الـدقيـقة يـنـفذه بال اسـتئـنـاف وال نقض وال تـأجيل
بل وقـد ال يــسـمـحــون لك بـالــكالم فال تــكـاد تـدلـى بـأقـوالـك حـتى تــتـلـقى

احلكم العادل والتنفيذ العاجل.
عزيز: وأين هى أقوالى.

مـاركو: لم تـدون بعـد ألن الـشهـر الـذى قضـيـته ههـنـا كـنت فيه غـائـباً عن
ا أنك اآلن الوعى تقريبا فلـم يتسن لنا أن نعرف منك سوى اسمك.. و
قــد تــمــالــكت رشــدك وقــوتك فــقــد تــؤخــذ أقــوالك الــيــوم وقــد أكــون أنـا

همة. نوط به هذه ا الشخص ا
عزيز: أنت!

مـاركو: نـعم. وعـليـك أن تشـكـرنى لـتـسـاهـلى مـعك وإرشـادك إلى الـطريق
السـوى ألنى إن كنـت سجـلت كالمك ولم أتـعب نفـسى فى إفـهامك لـكان
مــصــيـرك ال يــســتـحب.. هــاقــد تـريــثت يــا عـزيــز أفــنـدى بــرغم أن عــمـلى
بــصــفــتى أحــد رجــال األمن يــحــتم عــلى إثــبــات كل شـىء أوال بـأول.. أى
إثـبـات نكـرانك.. حـقـا تريـثت وتـغـاضيت لـكن لـكل شىء نـهـاية وتـسـاهلى
هـذا قـد يقف عـند حـد مـحدود يـعقـبه الـندم. عـلى أن ذلك فى احلـقيـقة
عرفة ففى ما أستبعده فأنت شاب مثـقف أظنه لن يهيئ لنا غير سبيل ا

ذلك اخلير للعدالة بل واخلير لك أنت. واآلن.. أرجوك أن تعترف.
ط شـفيه كـمدا ثم يـصيح) ماركـو: (يضـرب األرض بقـدمه متـذمراً أو 
سك بقلم ويتجه إلى مقعده). إنك أحمق عنيد.. ليكن (يخرج ورقة و

عزيز: ماذا تكتب?
ماركو: أكتب ما يدفع بك إلى اجلحيم.

عزيز: إنى لم أقل شيئا يستحق العقاب.
ماركو: أما أنـا فلن أسطر إال كالمك (بـاستخفاف) كالم سعـادتك فقط

الذى ال يستحق العقاب (ينظر إليه طويال) أال خبرنى.?!

الفصل الثانى
نظر األول ا

(يرفع الـستـار عن فضـاء يقع وراء سرادق كـبيـر والسـرادق ال يرى منه
سـوى جـزئه اخلـلـفى األخــيـر وبـاألرض الـفـضـاء تـوجــد بـقـايـا أبـنـيـة

متهدمة مترامية...)
قبل يصدر من ناحية السرادق احملجوب داخله) (لغط اجلالس وا
نـعم وعـزيـز يخـرجـان من وراء أطالل مـهجـورة ويـتلـفـتان ذات (عـبـد ا
ـران عـلى امـتـداد ظـهـر الـسـرادق.. وبـعـد الـيـمـ وذات الـيـسـار.. ثم 

ا خرجا من أجله) ا قد انتهيا  قليل يلوح عليهما كأ
عزيز: لو أنهم حضروا.. لكنا أبصرناهم..

ـنعم: ال بـأس من الـتفـتـيش على سـبـيل االحتـيـاط.. لقـد قـضيـنا عـبد ا
نصف ساعة فى مخبئنا.

(ينظر إلى ساعة يده ويقطب حاجبيه)
عزيز: كم الساعة?

نعم: ستة إال ست دقائق. عبد ا
عزيز: لقد تأخروا.. تأخروا جداً.

نعم: (يـعقـد يديه خـلف ظهره فـى حركة عـصبـية. ثم يروح فى عبـد ا
ذهول عميق).

عزيز: يحسن بنا أن نتوارى..
نعم: (وهو مطرق جامد فى مكانه) ماتت?! عبد ا

ـنعم فـيجـفل األخيـر كمن عـزيـز: (يعـود ليـمسك بـذراع شقـيقه عـبد ا
صحا من عيبوبة.. ويتبع عزيزا)

( وال يـكــاد الـشــقـيــقــان يـقــتـربــان من مــخـبــئـهــمـا حــتى يالحــظـا أن
أفرجني ينظران إليهما شزرا  ويحمل أحدهما صندوقا ب يديه).

عزيز: هاقد حضرا.
( نعم وعزيز إلى هذين الغريب (يتجه عبد ا

نعم: ما شأنكما? وما الذى معكما? عبد ا
د يده) (يشير إلى الصندوق.. و

( حامل الصندوق: (يتراجع خطوت
نعم) الفتى الثانى: (يقبض على يد عبد ا

عزيز: (يدفع بهذا الفتى بعيدا)
(عنـدئذ يضع حامل الـصندوق صندوقه عـلى األرض بعناية.. ومن ثم
يندفع إلـى عزيز فيـلطمه لـطمة قويـة بقبضـة يده فيـترنح عزيز.. وإذ
ـنـعم بـسرعـة ويـشـتبك مع هـذا الـضـارب فى عراك ذاك يـنـدفع عـبد ا
ويـنتـهز الـفتى الـثانـى فرصـة خور عزيـز فيـنهـال على أم رأسـه بقـبضة
ـعـتدى بـذراعـيه ويـلبث يـده فى قـسوة وبـجـهـد جهـيـد يـحيـط عزيـز ا
ح البصر يضرب هكـذا حلظات يتمكن بعدها الفتى من اإلفالت وفى 
عــزيــزا بــقـدمـه ضــربـة شــديــدة تــدفــعه إلـى اخلـلـف حــيث يــصــطـدم
بــالـصــنــدوق فـيــقع عــلى األرض ويــنـحــنى الــضــارب عـلى الــصــنـدوق
ضى بها إلى اليسار حيث السرادق). فيستخرج القنبلة الضخمة و
ه نعـم فيلتـقط الصنـدوق الفارغ ويـهوى به على رأس غر (أما عـبد ا
ـضـروب عـلى الـثـرى جـثة بـكل قـواه فـتـتـنـاثـر قـطع الـصـنـدوق ويـقع ا
ـنـعم حامل الـقـنـبـلة يـودعـهـا فـوق األرض خلف هـامـدة ويلـمح عـبـد ا
الـســرداق فـيـهــرول إلـيه حـيث يــلـكـمه لــكـمـة صــائـبـة قـويــة تـقـذف به

بعيداً).
نـعم: (ينظـر إلى ساعة يـده على عـجل ويصيح) الـبـاقى دقيـقة عبـد ا

ثم تنفجر.. دقيقة واحدة (يأخذ القنبلة على عجل ب يديه)
عزيز: (يجاهد ليقف)

نـعم: (يجـرى بالـقنـبلة إلـى اليـم بعـيدا عـن السرادق) أمى.. عبـد ا
أمى يا عزيز أرجو أن ترعاها (يبتعد).

ضروب مـن جيبـه اخللـفى مسـدسا فيـجمع (حيـنئـذ.. يخرج الـفتـى ا
سـدس لـيـحـول بيـنه وبـ عـبد عـزيـز شـتات قـواه ويـقف أمـام حـامل ا
ــيل اآلخــر مــسـدسه إلـى أقـصى ــسـدس.. و ــصـوب نــحــوه ا ــنــعم ا ا
نعم ويتمكن من اليـم ويرتمى بجسمـه إلى هذه اجلهة ليرى عبـد ا
ـكـنـه عـزيـز من ذلك إذ يـنـتـقل إلى الـيـمـ ويـقف فى إصـابـته.. وال 
مـواجـهته تـمامـا ويسـحب الـفتى الـزناد فـتنـطـلق الرصـاصة ويـصيب
ـعـتـدى دون أن يـبـدى حـركـة أو يـفوه عـزيـزا فى بـطـنه فـيـسـقط فـوق ا

بكلمة)
(وترتفع ضجة شديدة من داخل السرادق)
صوت: الصمت.. مكنوا الرئيس من الكالم.

(تستمر الضجة..)
(وفى هـذه الـلحـظة تـنـفجـر القـنبـلـة ويدوى صـوتهـا فى الـفضـاء دوياً

شديدا هائالً)
(بـيـنـمـا جتـوب األجـواء هـتـافـات مـتـبـايـنـة: يـحـيـا سـعـد بـاشـا يـعـيش
وت ويحـيا سـعد وتسـتمر تـلك الهـتافات احلـامية الزعيم الـعظـيم 

مدة وتكاد أصداؤها تبلغ عنان السماء).
صوت: السكون.. السكون.. الرئيس يتكلم...

(فتخـفت الضوضاء قلـيالً وتتناقص أصوات الـصائح شيـئاً فشيئاً
إلى أن تتالشى تماما)

(وهنـا يسـمع صوت جـهـورى أخاذ.. صـوت رنان عـجيب قـوى ينـفذ إلى
أعـمق أعـمـاق الـقلـوب واألسـمـاع هـو صوت رافـع لواء الـوطـنـيـة وباعث

صرية سعد باشا زغلول) النهضة ا
سيداتى.. سادتى

إن االحتـاد قـاعـدة أعـمالـنـا واإلخالص أكـبـر قـواعدنـا.. إذن فـعـلـيـنا أن
نـتـهـادى عـبـارات الـغـبـطـة والسـرور عـلى اجـتـمـاع كـلـمـة األمـة والـتـفـافـها
ـبـدأ.. أال وهو حـول مـبـدأ واحد.. ثم الـنـضـال فى سبـيل حتـقـيق هذا ا
مـــبـــدأ االســـتــقـالل الـــتــام (هــتــاف. يــحــيــا االســتــقـالل الــتــام.. مــصـر

.( للمصري أقباطا ومسلم

ـاكـرين وأخـرست ألـسـنة إن هـذه الـيـقـظـة أثلـجت قـلـوب احملـبـ وكـبـتت ا
احلاسدين وأظـهرت لـلنـاس جمـيعاً أن األمـة متى صـحت إرادتهـا واتقدت
اضى تـركه مـثـقـلة بـالـديون ـتهـا أبـطلـت كل تدبـيـر.. لـقد خـلف لـنـا ا عـز
وأمر تـصفيـتها من أصـعب األمور لكن الـله القديـر جعل لكل عـسر يسرا
ـصـاعب وهـو بـتـوفـيـقه اآلة ولـكل صـعب ســهال وخـلق الـعـزائم عـلى قــدر ا
إلى االحتــاد وبــاذكــائه روح الــتــضــحــيـــة فى الــنــفــوس دلــنــا عــلى أنه قــدر
ساعى اخمللص (تصفيق وهتاف. صاعب وقـدر النجاح  التذليل لهذه ا

حتيا مصرحرة.. ليحى اخمللصون) 
ـعـونـة الـله وتـأيـيـد األمــة أن حتـقق جـمـيع أمـانـيـنـا تـلك األمـانى ونـرجـو 
التى وقف الـبعض بـينـنا وبيـنهـا فلم نـتردد فى نزالـهم بل أقدمـنا والـيق
أل قلوبنـا واإلخالص للوطن العزيـز يقودنا واالعـتماد على الله بالنصـر 
يسندنا.. وعلينا أن نتوجه إلى الله بقلوب خاشعة متضرع ثم نستغفره
لـنـا ولـلـذين انـحـرفـوا بـجـهـالـة عن قـصـدنـا واتـبـعـوا غـيـر سبـيـل اخملـلـص
ونـــرحب بـــعـــدولــــهم عـــنه إلـى الـــصـــراط الـــقـــو صــــراط الـــذين اهـــتـــدوا

وأخصلوا لله وللوطن الكر (تصفيق).
وبعد فـإنا نتقـدم بأخلص عـبارات التـهانى إلى أمتـنا احملبـوبة وكلـنا يجدد
الـعـهـد الـوثـيق لـهـا بـأن نـحـيـا خلدمـتـهـا ونـفـنى فـى رغـبـتهـا وأال نـتـخـذ من
دونـها ولـيـا وال جنعل لـغـير كـلـمـتهـا فـينـا عـلوا ( تـصفـيق حاد. يـحيـا سعد

باشا يعيش الزعيم اخمللص العظيم).
ا إنى الشعـر فى نفسى بـخجل كبـير عنـد سماعى هـتافاتـكم وامتداحى 
أرى نفـسى غيـر جديـر به وفى احلق أنى لم أعـمل شيـئا يـستـحق كل هذا
الـثنـاء ومـا أنـا إال خـادم وكل اسـتـحـقـاقه أنه أمـ قـطع عـلى نـفـسه عـهداً
بـاألمـانـة فـلم يـخـلف عــهـده ولـيس فى نـيـته أن يـخـونه وهـذا أقل مـا يـجب

.( تواضع األم على كل خادم أن يتصف به (يعيش الزعيم ا
صريون أيها ا

ــجـرد أن يــقــول قـائـل إنى أريـد أن إن حــقــوق األ ال تـضــيع وال تــتـأثــر 
أتــمـتع بـهـا دون أصــحـابـهــا كال..لـيـست هــذه طـبـيـعــة الـوجـود  بل كل حق
ـوت مـادام وراءه مـطـالب.. ونـحن مـادمنـا مـطـالـبـ بـهذا يبـقى حـيـا وال 
احلق ومــا دمـنــا نــوصى أبــنــاءنــا بـالــتــمــسك به ومــادام أبــنـاؤنــا يــقــتــفـون
خــطـــواتـــنـــا فالبـــد أن نــتـــمـــتع به يـــومـــا نــحـن أو هم إن شـــاء الــلـه تــعـــالى

(تصفيق حاد).
نـعم إننا ضعفاء وال جتـريدة عندنا وال أسـطول لنا.. أقول هذا ألنه حق

وألنه غـير خـاف.. نـعم إننـا ضعـاف ولكـنـنا أقـوياء بـضعـفـنا أقـويا بـحقـنا..
إن الــضــعف سالح قــوى إذا كـان مــعه احلق فــنـحـن وإن كـنــا ضــعـافــا فـإن
مـعـنا احلق واحلـق تخـضع له كـل قوة مـهـمـا كـانت جـبـارة قـاهرة (تـصـفيق

وت الزؤام). وت لتحيا مصر االستقالل التام أو ا وهتاف.. 
ـــوت الـــزؤام.. وكـم من بـــواسل مـــجـــاهـــدين أجل.. االســـتـــقالل الـــتـــام أو ا
تقدموا مخلف وراءهم صـغاراً محتاج وأمهات داميات القلب دامعات
ـا افـتـدوا مـصـر بـأغلى الـع فـمـا الـتـفت أولـئك األبـطـال إلى اخلـلف إ
ذبح الـذى تخضـبت أحجاره غاليـة فبذلـوها عـلى مذبح التـضحيـة ذاك ا
بـدمـائهم الـطـاهرة الـزكـية (هتـافـات : حتيـا ذكرى الـشهـداء حتيـا دماؤهم
ـسـفـوكـة لـهى مــداد تـكـتب به يـومـا الـزكـيـة) أال فاعــلـمـوا أن تـلك الـدمــاء ا

وثيقة استقاللكم.
«يهبط الستار»
نظر الثانى ا

«غرفـة فى مستـشفى بريـطانى .. بهـا دوالب ومقعـدان وسرير وعـلى بعد
متر أو أكـثر من السـرير توجـد منضـدة صغيـرة ترى فوقـها زجاجـة كبيرة
لـون سائـلهـا مائـى وبجـوارها قـنيـنة لـونهـا مقـارب للـون األول.. والفراش
واألثاثـات إلى اليم وهى بـيضاء اللـواء نظيفة كـذلك أغطية ومالءات
الـسـريـر بيـاضـهـا ناصع.. ويـتـوسـد الـفراش عـزيـز الـذى يغـط فى نومه..
وعـلى مـقـعد مـجـاور يـجـلس ماركـو مـقـطب اجلـب وهـو يـطـالع جـريدة

أفرجنية.
ـرض ويـرفع الـطـبـيب ـعـالج األجـنـبى ومن خـلـفه   ويـدخل الـطـبـيب ا
صاب لـيلقى نظرة سـطحية على بـطنه حيث اإلصابة جانبـا من غطاء ا
ومن ثم يـــكـــشف عــلـى الــقـــلب بـــســمـــاعـــته فــتـــبـــدو عــلى وجـــهه دالئل

االطمئنان».
الطبيب: حالته اليوم حسنة .. حسنة جداً

ماركو: أظن أن الكالم ال يؤثر فى صحته اآلن.
الطبيب: الضـرر من ذلك فاخلطر قـد زال تماما وأصـبحت قواه عادية..

عادية تقريباً.
ماركو: ألهذا احلد?!

الطبيب: نعم .. ولم يبق أمامه غير أيام حتى يلتئم جرحه.
الطبيب  : «ينظر لعزيز وهو نائم» مسك حتمل كثيراً.
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سـرح ال يـتقـدم فى خط مـستـقـيم بل بـشكل مـتـعرج أو > إن مـفـهـوم ا
عـلـى هيـئـة حـلـقـات أو يـركـز عـلى فـكـرة واحـدة فـقط مـتـخـذا أشـكاال

مختلفة فى التعبير أو التركيز على عملية معينة.

سرحي جريدة كل ا

16 من مارس2009  العدد 88
ـا يكون أكـثر من وهم فـهو تركـيز للـتخـيل "والذى يجب فـيه "أن يكون ـسرح (..) ر > "ا
تـخيل" سـواء هذا أو ذلك فـكل منـهمـا يحل محل الـتخـيل حقـيقـة توضع فى مـكانـها ا

اآلخر وفى النهاية يجب ضمهما" على خشبة األحالم.

اكس فريش وإنتاج فرقة قصر ثقافة مصطفى كامل. > اخملرج محمد مرسى يجرى حاليا بروفات مسرحية "مشعلو احلرائق" 

سرحي جريدة كل ا
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ماركو: ولم يكن األمل فى شفائه عظيما.
الطبيب: ألن دمه كان قد نزف منه قدر كبير.. كبير جداً.

ماركو: لقد كان سابحاً فى بركة من دمائه عندما وجده رجالنا.
ا كانـت النجاة مـستطـاعة.. لقـد أتيتم به الـطبيب: ولو تـأخر دقائق أخـر 
ـسـتشـفى وهو فى الـرمق األخيـر.. وكان مـحـتاجـاً إلى كمـية عـظيـمة إلى ا

من الدم ليعوض بعض ما فقده.
مـاركو: شكـراً لك عـلى جـهـودك .. فقـد قـال كل من رآه إذ ذاك إن شـفاءه

مستحيل.
الـطبيب: «مـقاطعا» لم يـصل األمر إلى هـذه الدرجة.. إذ لم تـكن إصابته
لتقـطع الرجـاء أو مستـعصـية الـعالج وإن كانت خطـرة نوعـا ما.. وما ذلك
ــا اسـتـدعـى عالجه غـيـر بــضـعـة ــضى مـدة طـويــلـة عـلــيه ولـوال ذلك  إال 

أيام.. لكن التأخير.. التأخير وحده.
ماركو: فعالً وصلنا به إليكم متأخـرين ومع هذا فنحن نعتبر أننا قد أتينا

به مبكرين.
الطبيب: مبكرين!

ماركو: بالنسبة لنا على األقل .. فقد نقلناه حلظة وجدناه.
الطبيب: وهل كان بعيداً?

ا احلادث سـافة هى التى أخـرت وصوله .. إ ماركو: «يقاطعه» لـيست ا
ا وقع  حتى  وفقنا إليه أخيراً كله وقع ثم مرت فترة لم يدر فيـها أحد 
عن غير قـصد وكـان العـثور عـليه مصـادفة .. مـحض مصـادفة إذ حدث
كان الذى كان فيه «يـشير لعزيز» وقتـئذ على بعد مائـتى متر تقريبـا من ا

حدث أن انفجرت قنبلة لوالها..
الطبيب: «يقاطعه» القنبلة التى مزقت حاملها?

مـاركو: نعم.. هى.. فـقد جـاء البـعض جلـمع أشالء القـتيل اجملـهول وبـعد
ـعـايـنة ـنـطقـة تـوطـئـة  االنـتهـاء من مـهـمـتـهم عـيـنـوا جنـديـا حلـراسـة هـذه ا
احلادث وبـعـد قـلـيل حـدث أن رام اجلـنـدى سـماع خـطـبـة سـعـد بـاشـا التى
كان يـلقيها فى ذلك الـوقت فرأى أن يقترب نوعـا خلف السرادق وهناك
ـــر اجلـــنــدى ـــوضع خـــربــا مـــنـــعـــزالً فـــلـــو لم  ـــصـــاب.. وكـــان ا شـــاهـــد ا

مصادفة..
وجودين بالسرادق ألم يسمعوا طلق الرصاصة?! الطبيب: لكن الناس ا

ماركو: طبيعى سمعوا..
الطبيب: إذن ما الذى جعلهم ال يتحركون وال يستفهمون?!

مـاركو: ألن من احملـال عـلى أحـدهم أن يـتـرك مـقعـده خـشـيـة أن يـحل فيه
شخص آخر.

الطبيب: غريبة!
مـاركـو: أتـرى األمـر غــريـبــا? هـيـه.. إنى أراه بـالــنـســبـة لــلـمــصـريــ عـاديـاً
قـعده ولو كن أن يضـحى  .. إن واحدا من اجلالـس يـا سيـدى ال  جـداً

قيل له إن نبيا باخلارج..
الطبيب: ولم?

مـاركو: لـئال تـضـيع عــلـيه فـرصـة سـمـاع خـطـبـة سـعـد زغـلـول (فى خـفوت
وتـفـكـيـر) الــرجل الـذى ســلب الـعــقـول (بـعـد قـلـيل) وفـضالً عن ذلك فال
ـدوية تنس أن الـنـاس بدأت تـعتـاد سـماع الـطلـقـات النـارية واالنـفـجارات ا
فلم تعـد تهـتم كثيـرا بهـا كذلك فاألفـراد القالئل الـذين كانـوا سائرين فى
سبيلهم وسـمعوا الفرقـعة قصدوا إلى مكان انـفجار القنـبلة القريب وحده
صادفـات النادرة ن ا ولم يـدر بخلـدهم أن حادثا ثـانيا وقـع.. وعليه فـإنه 

وحسن احلظ أن يقصد اجلندى..
الطبيب: (يقاطعه) حقا (ينظر لعزيز) إنه حلسن احلظ.

ماركو: بل حظنا نحن هو احلسن (يلـتفت إلى عزيز الذى يتحرك ويفتح
عينيه) إنه يتيقظ.

اء) لوءا با مرض وهو يحمل الوعاء  (يدخل ا
ــمـرض: ال تــؤاخــذنى ســـيــدى الــطــبــيب.. لــقــد كــانت غــالــبــيــة زجــاجــات ا
نـضدة التى الـسلـيمـانى مـستـعـملـة فـقصـدت اخملزن (يـضع الوعاء عـلى ا
تبتـعد بأكـثر من مـتر عن السـرير كذلك يـضع علـيها قـنينـة السلـيمانى

الصغيرة).
عزيز: (للممرض فى صوت خافت) ماء.

مرض: (يقدم له كوبا ويساعده على الشرب) ا
الـطــبـيب: (يـسـكب قـدرا من الــسـلـيـمـانى فى الـوعــاء ثم يـقـوم بـعـمـلـيـة
الـتـغـيـير جلـرح عـزيـز الـذى يـبـدى خالل ذلك شـيـئـا من الـتألـم ويدخل
الـطـبيب فى فم عـزيـز مقـيـاس احلرارة وبـعـد قلـيل يـرفعه قـبـالته ويـلوح

على وجهه االرتياح) بديع جدا.
ـسك بـلـوحـة مـعـدنـيـة مـعـلـقة بـاحلـائـط فـوق رأس السـريـر ويـكـتب (و
بــعض مالحـظـاتـه عـلى ورقـة من أوراق هــذه الـلـوحـة) وابـتــداء مـن الــيـوم
تـتـنــاول مـلـعــقـة دواء بـعـد األكل مــبـاشـرة.. من هــذه الـزجـاجـة (يـشـيـر إلى

الزجاجة الكبيرة) (للممرض) افتحها له.
مرض: (يعمل على فتح سدادة الزجاجة) ا

الطبيب: (يخرج)
نضدة) مرض: (ينتهى من مهمته) ها هى (يضع الزجاجة فوق ا ا

مرض فيبقى داخل الغرفة ماركو وعزيز فحسب) (يخرج ا
ماركو: (يقترب بكرسيه من الفراش) أظنك تشعر بتحسن عظيم.

عزيز: احلمد لله.
ماركو: الطبيب سمح لك بالكالم..

) هـــيه.. إنى أمــقـــته.. لــشـــد مــا أحب الـــســكــون عــزيـز: الـــكالم? (ســاخـراً
والــوحـدة. (يـطـبق شـفــتـيه واجـمـا سـاهــمـا حـزيـنــا ثم يـزفـر زفـرة حـارة)

رحمهما الله.
ماركو: من تقصد?!

عزيـز: (يعود إلى الكآبة والصمت ويعتـدل فوق سريره فيمد له ماركو يد
ساعدة ويضع خلف ظهره وسادة ليستند إليها). ا

ماركو: لم يبق لك سوى ثالثة أو أربعة أيام ثم تخرج.
عزيز: (تتسع حدقتاه) إلى أين?

ماركو: طبيعى إلى بيتك.

عزيز: إلى بيتى?!
ماركو: وهل فى هذا غرابة?!

عزيز: (يتلعثم) ال.. ال.
ماركو: بديهى. فأنت ذاهب إلى بيتك ال شك فى ذلك.. ألن شيئاً واحدا
ــا كــان هــذا الــشىء بــعــيـد هــو مــا يــجــعــلك ال تــرى الــبــيت مــرة أخــرى و
ـرة فلـهـذا جتدنى واثـقا مـن ذهابك إلى مـنزلك الـوقـوع وغيـر محـتـمل با

كل الوثوق.
نعنى عن الذهاب إلى البيت? عزيز: لكن ما هو الشىء الذى قد 

ماركو: وعالم نذكره.. ال داعى.
عزيز: بالله عليك قله.

ـعـقـول أن مـاركو: يـا عـزيـزى ال فـائـدة قط من ذكـره.. إنه أمـر من غـيـر ا
يخطر ببال إنسان... فعالم..

قصود.. أنت ال تريد أن تقول. عزيز: (يقاطعه متضجرا) ا
ماركـو: (يتنحنح ويـعتدل فى جلسته) مادمت مصمـما على معرفته إذن
فأعـلم أننا نبغى معرفـة سبب وسر وجودك فى البقعـة التى عثرنا عليك
فــيـــهــا وإذا فـــرض أنك رفـــضت ذكــر دقـــائق حـــادثك وأســـمــاء شـــركــائك

ومحرضيك فلن ترى بعد اليوم بيتك.
عزيز: (يبتسم فى استخفاف)

ا تعرف عن ذلك. ماركو: عزيز أفندى.. إنك حتما ستختار اإلدالء 
عزيز: عن أى شىء?

ماركو: (بسخرية) عن ال شىء.
عـزيـز: أنك تـرتــاب فى كالمى مـع أنى فى الـواقـع ال أعـرف عن أى شىء
تـتحدث حـضرتك?! بل ولـست أفهم مـعنى ألن تـزعم أن شركـاء شاركونى

ومحرض حرضونى بينما أنا لم أفعل شيئاً.
مــاركـو: (يــضـحـك ضـحــكـة صــفـراء) مـســكـ (بــاسـتــهـزاء) مــظـــلــوم يــا

حبيبى.. والله مظلوم.
عزيز: أنا عرفتك احلقيقة ولك...

رافعة حارة واألكذوبة كبيرة. ماركو: (يقاطعه) ا
عزيز: لك أن تعتقد ما شئت.

ماركـو: (يقطب جبينه ويربـد وجهه وتتجلى الصـرامة والعبوس بأجلى
مـعـانيـهـما عـلـيه ويـهب واقفـا ويـتقـدم واضـعا يـديه فى جـيـبى سرواله
ويـقف عـلـى كـثب من عـزيـز ثم يـحـدجه بـنـظـرة حتـد نـافـذة) حــضـرتك

كذاب.
ا يروم الكالم). عزيز: (يبدو عليه كأ

ماركـو: (يرفع يـده أمام وجه عـزيز مقـاطعـا ويسـتأنف حـديثه صـائحا)
والقتيل واجلريح اللذان كانا بجوارك?

.( عزيز: (يصمت مفكراً
ماركو: (يجهر صوته) تكلم.. تكلم يا قاتل.

(يسود السكون حينا)
مـاركو: (بـصـوت جهـير) تـكـلم.. تـكلم.. (يـذرع احلجـرة ذهـاباً وإيـابا وهـو
مـطـرق) الــذنب ذنـبى ألــيس كــذلك? كـان األجــدر بى أال أتـدخل.. فــكـنت
تقف حـضرتك أمام اجملـلس العـسكـرى بعـد أيام وال تـكاد تـقول أن ليس
لـك زمالء وإنك ال تــعـــرف شــيــئـــا حــتى يـــحــكم عـــلــيك فـى احلــال احلــكم
فهوم الـذى تعرفه. إنـنى أفتح عينـيك وأنير طريـقك.. إننى أنبهك إلى ا
اخلـطـر احملـدق بك.. إنـنى أعـرفك بدقـائق مـا سـيق كى تـكـون عـلى حذر
واســتــعـــداد.. إن االعــتــراف يــا عـــزيــزى دون ســواه هــو الـــذى يــنــجــيك..
ة واضحة ال يعـوزها الدليل.. لقد اعترف لنا اجلريح األفرجنى فاجلر
فـقال إنك الـقاتل فـأى إثـبات جـديد نـود? إنك لن تـعرف مـا سوف تـقول
ومـــا الـــذى يــســـعك قـــوله مــهـــمـــا عــارضـت وأنــكـــرت? ال شىء.. بل ثق أن
اجملـلس فـى مـثل حـالـتك يـفــهم تـمـامـا أن الـدفـاع خـداع.. (يـصـمت بضع
ثـوان) قـد يــجــتـمع اجملــلس بــعــد ثالثـة أو أربــعــة أيـام وأظــنك تــعـرف أن
األحكـام عرفيـة فمتى قـرأ اجمللس العـسكرى أقـوالك فإنه يصـدر حكمه
عـلى الـتو وفى نـفس الـدقيـقة يـنـفذه بال اسـتئـنـاف وال نقض وال تـأجيل
بل وقـد ال يــسـمـحــون لك بـالــكالم فال تــكـاد تـدلـى بـأقـوالـك حـتى تــتـلـقى

احلكم العادل والتنفيذ العاجل.
عزيز: وأين هى أقوالى.

مـاركو: لم تـدون بعـد ألن الـشهـر الـذى قضـيـته ههـنـا كـنت فيه غـائـباً عن
ا أنك اآلن الوعى تقريبا فلـم يتسن لنا أن نعرف منك سوى اسمك.. و
قــد تــمــالــكت رشــدك وقــوتك فــقــد تــؤخــذ أقــوالك الــيــوم وقــد أكــون أنـا

همة. نوط به هذه ا الشخص ا
عزيز: أنت!

مـاركو: نـعم. وعـليـك أن تشـكـرنى لـتـسـاهـلى مـعك وإرشـادك إلى الـطريق
السـوى ألنى إن كنـت سجـلت كالمك ولم أتـعب نفـسى فى إفـهامك لـكان
مــصــيـرك ال يــســتـحب.. هــاقــد تـريــثت يــا عـزيــز أفــنـدى بــرغم أن عــمـلى
بــصــفــتى أحــد رجــال األمن يــحــتم عــلى إثــبــات كل شـىء أوال بـأول.. أى
إثـبـات نكـرانك.. حـقـا تريـثت وتـغـاضيت لـكن لـكل شىء نـهـاية وتـسـاهلى
هـذا قـد يقف عـند حـد مـحدود يـعقـبه الـندم. عـلى أن ذلك فى احلـقيـقة
عرفة ففى ما أستبعده فأنت شاب مثـقف أظنه لن يهيئ لنا غير سبيل ا

ذلك اخلير للعدالة بل واخلير لك أنت. واآلن.. أرجوك أن تعترف.
ط شـفيه كـمدا ثم يـصيح) ماركـو: (يضـرب األرض بقـدمه متـذمراً أو 
سك بقلم ويتجه إلى مقعده). إنك أحمق عنيد.. ليكن (يخرج ورقة و

عزيز: ماذا تكتب?
ماركو: أكتب ما يدفع بك إلى اجلحيم.

عزيز: إنى لم أقل شيئا يستحق العقاب.
ماركو: أما أنـا فلن أسطر إال كالمك (بـاستخفاف) كالم سعـادتك فقط

الذى ال يستحق العقاب (ينظر إليه طويال) أال خبرنى.?!

الفصل الثانى
نظر األول ا

(يرفع الـستـار عن فضـاء يقع وراء سرادق كـبيـر والسـرادق ال يرى منه
سـوى جـزئه اخلـلـفى األخــيـر وبـاألرض الـفـضـاء تـوجــد بـقـايـا أبـنـيـة

متهدمة مترامية...)
قبل يصدر من ناحية السرادق احملجوب داخله) (لغط اجلالس وا
نـعم وعـزيـز يخـرجـان من وراء أطالل مـهجـورة ويـتلـفـتان ذات (عـبـد ا
ـران عـلى امـتـداد ظـهـر الـسـرادق.. وبـعـد الـيـمـ وذات الـيـسـار.. ثم 

ا خرجا من أجله) ا قد انتهيا  قليل يلوح عليهما كأ
عزيز: لو أنهم حضروا.. لكنا أبصرناهم..

ـنعم: ال بـأس من الـتفـتـيش على سـبـيل االحتـيـاط.. لقـد قـضيـنا عـبد ا
نصف ساعة فى مخبئنا.

(ينظر إلى ساعة يده ويقطب حاجبيه)
عزيز: كم الساعة?

نعم: ستة إال ست دقائق. عبد ا
عزيز: لقد تأخروا.. تأخروا جداً.

نعم: (يـعقـد يديه خـلف ظهره فـى حركة عـصبـية. ثم يروح فى عبـد ا
ذهول عميق).

عزيز: يحسن بنا أن نتوارى..
نعم: (وهو مطرق جامد فى مكانه) ماتت?! عبد ا

ـنعم فـيجـفل األخيـر كمن عـزيـز: (يعـود ليـمسك بـذراع شقـيقه عـبد ا
صحا من عيبوبة.. ويتبع عزيزا)

( وال يـكــاد الـشــقـيــقــان يـقــتـربــان من مــخـبــئـهــمـا حــتى يالحــظـا أن
أفرجني ينظران إليهما شزرا  ويحمل أحدهما صندوقا ب يديه).

عزيز: هاقد حضرا.
( نعم وعزيز إلى هذين الغريب (يتجه عبد ا

نعم: ما شأنكما? وما الذى معكما? عبد ا
د يده) (يشير إلى الصندوق.. و

( حامل الصندوق: (يتراجع خطوت
نعم) الفتى الثانى: (يقبض على يد عبد ا

عزيز: (يدفع بهذا الفتى بعيدا)
(عنـدئذ يضع حامل الـصندوق صندوقه عـلى األرض بعناية.. ومن ثم
يندفع إلـى عزيز فيـلطمه لـطمة قويـة بقبضـة يده فيـترنح عزيز.. وإذ
ـنـعم بـسرعـة ويـشـتبك مع هـذا الـضـارب فى عراك ذاك يـنـدفع عـبد ا
ويـنتـهز الـفتى الـثانـى فرصـة خور عزيـز فيـنهـال على أم رأسـه بقـبضة
ـعـتدى بـذراعـيه ويـلبث يـده فى قـسوة وبـجـهـد جهـيـد يـحيـط عزيـز ا
ح البصر يضرب هكـذا حلظات يتمكن بعدها الفتى من اإلفالت وفى 
عــزيــزا بــقـدمـه ضــربـة شــديــدة تــدفــعه إلـى اخلـلـف حــيث يــصــطـدم
بــالـصــنــدوق فـيــقع عــلى األرض ويــنـحــنى الــضــارب عـلى الــصــنـدوق
ضى بها إلى اليسار حيث السرادق). فيستخرج القنبلة الضخمة و
ه نعـم فيلتـقط الصنـدوق الفارغ ويـهوى به على رأس غر (أما عـبد ا
ـضـروب عـلى الـثـرى جـثة بـكل قـواه فـتـتـنـاثـر قـطع الـصـنـدوق ويـقع ا
ـنـعم حامل الـقـنـبـلة يـودعـهـا فـوق األرض خلف هـامـدة ويلـمح عـبـد ا
الـســرداق فـيـهــرول إلـيه حـيث يــلـكـمه لــكـمـة صــائـبـة قـويــة تـقـذف به

بعيداً).
نـعم: (ينظـر إلى ساعة يـده على عـجل ويصيح) الـبـاقى دقيـقة عبـد ا

ثم تنفجر.. دقيقة واحدة (يأخذ القنبلة على عجل ب يديه)
عزيز: (يجاهد ليقف)

نـعم: (يجـرى بالـقنـبلة إلـى اليـم بعـيدا عـن السرادق) أمى.. عبـد ا
أمى يا عزيز أرجو أن ترعاها (يبتعد).

ضروب مـن جيبـه اخللـفى مسـدسا فيـجمع (حيـنئـذ.. يخرج الـفتـى ا
سـدس لـيـحـول بيـنه وبـ عـبد عـزيـز شـتات قـواه ويـقف أمـام حـامل ا
ــيل اآلخــر مــسـدسه إلـى أقـصى ــسـدس.. و ــصـوب نــحــوه ا ــنــعم ا ا
نعم ويتمكن من اليـم ويرتمى بجسمـه إلى هذه اجلهة ليرى عبـد ا
ـكـنـه عـزيـز من ذلك إذ يـنـتـقل إلى الـيـمـ ويـقف فى إصـابـته.. وال 
مـواجـهته تـمامـا ويسـحب الـفتى الـزناد فـتنـطـلق الرصـاصة ويـصيب
ـعـتـدى دون أن يـبـدى حـركـة أو يـفوه عـزيـزا فى بـطـنه فـيـسـقط فـوق ا

بكلمة)
(وترتفع ضجة شديدة من داخل السرادق)
صوت: الصمت.. مكنوا الرئيس من الكالم.

(تستمر الضجة..)
(وفى هـذه الـلحـظة تـنـفجـر القـنبـلـة ويدوى صـوتهـا فى الـفضـاء دوياً

شديدا هائالً)
(بـيـنـمـا جتـوب األجـواء هـتـافـات مـتـبـايـنـة: يـحـيـا سـعـد بـاشـا يـعـيش
وت ويحـيا سـعد وتسـتمر تـلك الهـتافات احلـامية الزعيم الـعظـيم 

مدة وتكاد أصداؤها تبلغ عنان السماء).
صوت: السكون.. السكون.. الرئيس يتكلم...

(فتخـفت الضوضاء قلـيالً وتتناقص أصوات الـصائح شيـئاً فشيئاً
إلى أن تتالشى تماما)

(وهنـا يسـمع صوت جـهـورى أخاذ.. صـوت رنان عـجيب قـوى ينـفذ إلى
أعـمق أعـمـاق الـقلـوب واألسـمـاع هـو صوت رافـع لواء الـوطـنـيـة وباعث

صرية سعد باشا زغلول) النهضة ا
سيداتى.. سادتى

إن االحتـاد قـاعـدة أعـمالـنـا واإلخالص أكـبـر قـواعدنـا.. إذن فـعـلـيـنا أن
نـتـهـادى عـبـارات الـغـبـطـة والسـرور عـلى اجـتـمـاع كـلـمـة األمـة والـتـفـافـها
ـبـدأ.. أال وهو حـول مـبـدأ واحد.. ثم الـنـضـال فى سبـيل حتـقـيق هذا ا
مـــبـــدأ االســـتــقـالل الـــتــام (هــتــاف. يــحــيــا االســتــقـالل الــتــام.. مــصـر

.( للمصري أقباطا ومسلم

ـاكـرين وأخـرست ألـسـنة إن هـذه الـيـقـظـة أثلـجت قـلـوب احملـبـ وكـبـتت ا
احلاسدين وأظـهرت لـلنـاس جمـيعاً أن األمـة متى صـحت إرادتهـا واتقدت
اضى تـركه مـثـقـلة بـالـديون ـتهـا أبـطلـت كل تدبـيـر.. لـقد خـلف لـنـا ا عـز
وأمر تـصفيـتها من أصـعب األمور لكن الـله القديـر جعل لكل عـسر يسرا
ـصـاعب وهـو بـتـوفـيـقه اآلة ولـكل صـعب ســهال وخـلق الـعـزائم عـلى قــدر ا
إلى االحتــاد وبــاذكــائه روح الــتــضــحــيـــة فى الــنــفــوس دلــنــا عــلى أنه قــدر
ساعى اخمللص (تصفيق وهتاف. صاعب وقـدر النجاح  التذليل لهذه ا

حتيا مصرحرة.. ليحى اخمللصون) 
ـعـونـة الـله وتـأيـيـد األمــة أن حتـقق جـمـيع أمـانـيـنـا تـلك األمـانى ونـرجـو 
التى وقف الـبعض بـينـنا وبيـنهـا فلم نـتردد فى نزالـهم بل أقدمـنا والـيق
أل قلوبنـا واإلخالص للوطن العزيـز يقودنا واالعـتماد على الله بالنصـر 
يسندنا.. وعلينا أن نتوجه إلى الله بقلوب خاشعة متضرع ثم نستغفره
لـنـا ولـلـذين انـحـرفـوا بـجـهـالـة عن قـصـدنـا واتـبـعـوا غـيـر سبـيـل اخملـلـص
ونـــرحب بـــعـــدولــــهم عـــنه إلـى الـــصـــراط الـــقـــو صــــراط الـــذين اهـــتـــدوا

وأخصلوا لله وللوطن الكر (تصفيق).
وبعد فـإنا نتقـدم بأخلص عـبارات التـهانى إلى أمتـنا احملبـوبة وكلـنا يجدد
الـعـهـد الـوثـيق لـهـا بـأن نـحـيـا خلدمـتـهـا ونـفـنى فـى رغـبـتهـا وأال نـتـخـذ من
دونـها ولـيـا وال جنعل لـغـير كـلـمـتهـا فـينـا عـلوا ( تـصفـيق حاد. يـحيـا سعد

باشا يعيش الزعيم اخمللص العظيم).
ا إنى الشعـر فى نفسى بـخجل كبـير عنـد سماعى هـتافاتـكم وامتداحى 
أرى نفـسى غيـر جديـر به وفى احلق أنى لم أعـمل شيـئا يـستـحق كل هذا
الـثنـاء ومـا أنـا إال خـادم وكل اسـتـحـقـاقه أنه أمـ قـطع عـلى نـفـسه عـهداً
بـاألمـانـة فـلم يـخـلف عــهـده ولـيس فى نـيـته أن يـخـونه وهـذا أقل مـا يـجب

.( تواضع األم على كل خادم أن يتصف به (يعيش الزعيم ا
صريون أيها ا

ــجـرد أن يــقــول قـائـل إنى أريـد أن إن حــقــوق األ ال تـضــيع وال تــتـأثــر 
أتــمـتع بـهـا دون أصــحـابـهــا كال..لـيـست هــذه طـبـيـعــة الـوجـود  بل كل حق
ـوت مـادام وراءه مـطـالب.. ونـحن مـادمنـا مـطـالـبـ بـهذا يبـقى حـيـا وال 
احلق ومــا دمـنــا نــوصى أبــنــاءنــا بـالــتــمــسك به ومــادام أبــنـاؤنــا يــقــتــفـون
خــطـــواتـــنـــا فالبـــد أن نــتـــمـــتع به يـــومـــا نــحـن أو هم إن شـــاء الــلـه تــعـــالى

(تصفيق حاد).
نـعم إننا ضعفاء وال جتـريدة عندنا وال أسـطول لنا.. أقول هذا ألنه حق

وألنه غـير خـاف.. نـعم إننـا ضعـاف ولكـنـنا أقـوياء بـضعـفـنا أقـويا بـحقـنا..
إن الــضــعف سالح قــوى إذا كـان مــعه احلق فــنـحـن وإن كـنــا ضــعـافــا فـإن
مـعـنا احلق واحلـق تخـضع له كـل قوة مـهـمـا كـانت جـبـارة قـاهرة (تـصـفيق

وت الزؤام). وت لتحيا مصر االستقالل التام أو ا وهتاف.. 
ـــوت الـــزؤام.. وكـم من بـــواسل مـــجـــاهـــدين أجل.. االســـتـــقالل الـــتـــام أو ا
تقدموا مخلف وراءهم صـغاراً محتاج وأمهات داميات القلب دامعات
ـا افـتـدوا مـصـر بـأغلى الـع فـمـا الـتـفت أولـئك األبـطـال إلى اخلـلف إ
ذبح الـذى تخضـبت أحجاره غاليـة فبذلـوها عـلى مذبح التـضحيـة ذاك ا
بـدمـائهم الـطـاهرة الـزكـية (هتـافـات : حتيـا ذكرى الـشهـداء حتيـا دماؤهم
ـسـفـوكـة لـهى مــداد تـكـتب به يـومـا الـزكـيـة) أال فاعــلـمـوا أن تـلك الـدمــاء ا

وثيقة استقاللكم.
«يهبط الستار»
نظر الثانى ا

«غرفـة فى مستـشفى بريـطانى .. بهـا دوالب ومقعـدان وسرير وعـلى بعد
متر أو أكـثر من السـرير توجـد منضـدة صغيـرة ترى فوقـها زجاجـة كبيرة
لـون سائـلهـا مائـى وبجـوارها قـنيـنة لـونهـا مقـارب للـون األول.. والفراش
واألثاثـات إلى اليم وهى بـيضاء اللـواء نظيفة كـذلك أغطية ومالءات
الـسـريـر بيـاضـهـا ناصع.. ويـتـوسـد الـفراش عـزيـز الـذى يغـط فى نومه..
وعـلى مـقـعد مـجـاور يـجـلس ماركـو مـقـطب اجلـب وهـو يـطـالع جـريدة

أفرجنية.
ـرض ويـرفع الـطـبـيب ـعـالج األجـنـبى ومن خـلـفه   ويـدخل الـطـبـيب ا
صاب لـيلقى نظرة سـطحية على بـطنه حيث اإلصابة جانبـا من غطاء ا
ومن ثم يـــكـــشف عــلـى الــقـــلب بـــســمـــاعـــته فــتـــبـــدو عــلى وجـــهه دالئل

االطمئنان».
الطبيب: حالته اليوم حسنة .. حسنة جداً

ماركو: أظن أن الكالم ال يؤثر فى صحته اآلن.
الطبيب: الضـرر من ذلك فاخلطر قـد زال تماما وأصـبحت قواه عادية..

عادية تقريباً.
ماركو: ألهذا احلد?!

الطبيب: نعم .. ولم يبق أمامه غير أيام حتى يلتئم جرحه.
الطبيب  : «ينظر لعزيز وهو نائم» مسك حتمل كثيراً.
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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

مـاركو: (يـصـمت هنـيـهة) ألم تـقل لى جـنـابك إن الـتـحـدث مـسـمـوح به وال
يترتب عليه ضرر?

الـطـبـيب: نــعم. لــكن كــان الـواجـب عـلــيك أن تــلــحظ أن الــيــوم يـومه األول
الذى أفـاق فيه من احلـمى والغـيبـوبة. فمـا كان لك أن تـزج به فى مـجادلة
عـنيـفـة مـثال أو تـسبب له هـيـاجـاً نـفسـانـيـا حادا (يـستـمع إلى دقات قـلبه

بينما األنبوبة ال تزال حيث كانت) ثم هو فى أشد احلاجة للنوم.
ماركو: وهل عاد اخلطر?

عزيز: (يتململ ويتحرك دون أن يفتح عينيه)
ــا يـســتــحـسن أال تــتـكــلم مــعه فى مـوضــوعـات الـطـبـيب: لــيس تـمــامـا.. إ

تسبب له االنفعال.
(ينقلب عزيز أن يتيقظ)

عـزيز: (يـتـمتم) أمـاه.. أمـاه.. أمـاه.. (بعـد هنـيـهة يـفتح مـقـلتـيه وينـظر
حواليه فى ضعف) ما الذى حدث?

الطبيب: ال شىء.. كنت فقط تنادى والدتك.
ة) وأين هى? عزيز: والدتى.. (يشرد ذهنه وينظر نظرات حا

الطبيب: والدتك?
عزيز: نعـم. كم أنا مشتاق إليـها وكم أود االطمئنان عـليها.. إنى أريدها..

أريد رؤيتها.
الطبيب: حتت األمر.. فقط.. أعطنا عنوانها.

نام) الزهاوين. عزيز: (وهو ب اليقظة وا
رة 7. شارع الزهاوين 

ماركو: (يكتب) واسم السيدة.
عزيز: (فى خـفوت وقد أخذته سـنة من النوم) جـليـلة.. جلـيلة.. (يـستغرق

فى نومته).
ماركـو: (يـلـقى نظـرة عـلى عزيـز الـنائم) سـأسـتـدعيـهـا يـا دكـتـور.. صـحته

طبعا تتقدم عندما يراها..
الطبيب: طبعا.

(يخرج الطبيب واجلندى)
ـضـى مـاركــو إلى بـاب مــؤد إلى حــجـرة جــانـبــيــة ضـيــقـة بــهـا مــسـرة (و
(تـليـفـون) ويـترك الـبـاب مـفـتوحـا ويـديـر ماركـو يـد الـتلـيـفـون ثم يـثبت

السماعة على أذنه) أعطنى 49177.
.... -

ماركو: (بعد حلظات) من?
.... -

كتب السرى. ماركو: أرجوك حول الطريق إلى ا
(بعد هنيهة)..

ماركو: أنا ماركو.
.... -

ماركو: احلمد لله.. وأنت?
.... -

ماركو: اسمع يا عزيزى?
.... -

ماركو: أتعرف شارع الزهاوين?
.... -

ـدعوة مـاركو: فى نـفس مـنـطـقتـكم? حـسن.. إذن فـقم إلـيه فوراً وأحـضـر ا

عزيز: نعم.
ماركو: أغبى أنت أم متغاب?!

اذا?! عزيز: 
ماركو: ألم تقل لى إنك ال تعرف أى شىء?

عزيز: هذا ما حصل.
ماركو: أال يعد هذا إقراراً منك باإلنكار?

عزيز: (يومئ برأسه إيجاباً).
تك الواضحـة وضوح الشمس (يـعلو ماركو: ثم أال تـعلم أن إنكارك جلـر

صوته) كفيل بأن يجعل اجمللس يصدر حكمه عليك?!
عزيز: (يعبث بخيوط غطائه)

مـاركـو: وأخـشى أن تــكـون فـعالً غــبـيــاً فـأحب أن أعـرفـك أن حـكم اإلدانـة
ــكـن بـأى حــال مـن األحـوال أن الــذى يــصـدر مـن اجملــلس الــعــســكـرى ال 
يـــكــون له خالف مـــنــطــوق واحــد (يــرتـفـع صـوته) أال وهــو اإلعـــدام رمــيــا
بــالــرصــاص. فــهــمـت? فــهــمت يـــا حــضــرة الــفــاضل.. (يــعـود إلى احلــالـة
) فـــإن أنت لم تـــعـــتــرف من اآلن الـطــبـيــعـيــة ويـتــحـدث فى كــيـاســة ولـ
بـالـتـفـصـيالت الـصحـيـحـة فـاعـلم أن وجـودك قـد انـتهى (يـنظـر إلى عـزيز
ويطـوى الورقة ثم يـودعها جـيبه هى والقلم) أما إن أنت اسـتصوبت ذكر
احلــقـيــقـة - وأنــا أظـنك لـن تـفــعل غـيــر ذلك - فــفى احلـال أســتـدعى لك
الضابط رئـيس اجمللس العـسكرى لـيسـمعك هو بـأذنيه وبالـتالى لتـطمئن
أنت إلـــيه. ومـــتـى ســردت قـــصـــتك فـــفـى الــلـــحـــظـــة ذاتـــهـــا يـــأمــر بـــإطالق
صـــراحك.. وأنت بـــديـــهى لـن تـــرتــاب فـى كـــلـــمـــة الـــشــرف والـــعـــهـــد الـــتى
سيـعطيها لك هذا الضـابط احملترم الكبير? بل أخـالك تقدر تماما صدق
عمـول بها تـعتبـر شهادتك كلمـته هذه وأظنك كـذلك تعـرف أن القوانـ ا
سـبـبا لـلـعـفـو عـنك ال جتيـز مـحـاكـمـتك أبدا.. ومـالى أذهب بـعـيـدا وهـناك
حوادث كثـيرة حدثت فى احلـرب األخيرة.. فى احلرب الـعظمى.. شـبيهة
ــوقع اجلـنــود إخـوانــهم حـتى بـهــذه.. فال يـكــاد بـعض األســرى يـعــتـرفـون 
يــطـلق عــلى الــفـور ســراحــهم. أخـالـك سـمــعت عــنـهم.. وأظــنك تــعـرف كل

ذلك.
ـقتع لونه) وأعرف أكـثر أنـهم أسفل من الـسفـلة (يـرتفع عـزيز: نعم.. (
صــوته بــحـيث يــدوى دويـا مــروعـا) وأعــرف أنــهم أحــيـــاء كــان من اخلــيــر
لـبالدهم ولألخالق الـفـاضـلة بل ولإلنـسـانـية جـمـعاء أال يـولـدوا.. وأعرف
ـلطـخة لـوثت ووصمت األوطـان البـريئـة التى أيضـا أن أسـماءهم الـقذرة ا
ينـتمون إلـيها كمـا ألبسوا أسـرهم وأهلهم لـباس الذل والعـار ولهذا فإنى
ألعـرف تـمــامـا أن شـر الـنــاس وأخـسـهم خلـيـر ألـف ألف مـرة مـنى إذا أنـا

بحت بكلمة (يسقط على الفراش دون أن يبدى حراكا).
مـاركـو: (يـنـظـر إلـيه مـرتـاعـا.. ويـهـرول إلى الـبـاب حـيث يـفـتـحه ويـقـول
ــمــرض.. ـعـ حلــراسـة الـغـرفـة) أســرع.. نــاد الــطــبــيب أو ا لـلــجـنـدى ا

أسرع.
(وال تكـاد تمر عدة ثوان حـتى يعود اجلنـدى بالطبـيب الذى يكشف على

عزيز ثم يقول وهو  يدنى من أنفه أنبوبة صغيرة).
جهود? الطبيب: هل قام 

ا كان فقط يتكلم.. وثار على ح بغتة.. ماركو: ال... إ
الطبيب: منك?

ماركو: منى?!
الطبيب: طبيعى.. بسببك.. ومن كالم قلته أنت?

جليلة.
ـنـزل رقم 7 (بـسـرعة) أنـهـا والـدة مـاركو: (بـتـأن وتـوضيح) جـلـيـلـة.. من ا

اجلريح..
.... -

ماركو: نعم.. الذى ترددت عليه حوالى الشهر.
.... -

ماركو: نعم.. أفاق اليوم.
.... -

مــاركـو: ال.. ال.. لم يــعــتــرف بــشىء. أنـه عــنــيــد.. لــكن مــتى حــضــرت أمه
فأظنها ستوصيه وتؤثر فيه كى يفشى السر.. ال شك فى ذلك.

.... -
ماركو: أجل.. وهـو سهمى األخيـر وال أظنه يخـيب.. أرجوك أن جتىء بها

على عجل.
.... -

ماركو: على ذلك قد ال تمر 15 دقيقة حتى تصل.
ماركو: أشكرك.

ضى إلى (ويعـيد مـاركو السـماعـة إلى مكـانهـا.. ويغـلق البـاب خلـفه.. و
كرسيه وقد ارتسمت على شفتيه بسمة النصر واالرتياح)

(ضجيج مـن بعيد.. يـزداد وضوحاً.. أنـها مظاهـرة تدل هتـافاتها الـعالية
وضـجـتــهـا الـهـائـلــة عـلى ضـخـامـتــهـا.. صـوت تـكـســيـر زجـاج.. صـيـحـات

ات.. هتافات صاخبة) مؤ
عزيز: (يصحو مذعورا) ما هذا?!

مـاركو: (وهو يطل من النافذة هادئا) مظاهرة.. منذ أسـبوع والثورة تتخد
شـكال جــديــا خـطــيـرا.. إن احلــالـة تــزداد سـوئــا وحتــرجـا من يــوم أن نـفى

سعد زغلول وصحبه.
عزيز: نفى?! أنى لم أسمع عن ذلك?! متى وقع.. متى?

ماركو: يوم 8 مارس..
وجع األليم يقطع حبل حديثهما). أصوات: (صراخها ا

عزيز: يا لله.
( (بعد قليل ينقطع الرصاص تقريبا وأن لم ينقطع صياح الصائح

ستـشفى.. ووقع أقـدام كثيـرة تغدو وتروح (حركـة غير عـادية تسـرى فى ا
فى الطرقات وأمام الغرفة)

ـرضـان يـحمالن جـريـحـا صغـيـر السن (بـعـد ألى يفـتح الـبـاب ويدخل 
صاب من شدة األلم) تنقلة.. ويتأوه ا فوق سرير من األسرة ا

ستشفى ضاقت باجلرحى.. مرض األول: أكثر غرف ا ا
مرض الثانى: (للمصاب) اسمك? ا

صاب: فهـ... فهمى ا
مـرض الـثانى: (يـكتب االسم فـى أعلى ورقـة من أوراق لوحـة مـعدنـية.. ا
ويـعـلق الـلـوحــة بـاحلـائط فـوق ســريـر اجلـريح من اجلـهــة الـقـديـبـة من

الباب)
مرضان وفى خـروجهما كـما فى دخولهـما يالحظ أن اجلندى (يخـرج ا

الذى وكلت إليه احلراسة فى مكانه قرب الباب)
صـاب فهـمى: (يصـيح من اآلالم.. ويطـفق يحـرك رأسه من اليـم إلى ا
الـــيـــســـار بـــشـــكل مـــســـتـــمــر) يــــارب.. يــــارب.. يــــارب.. (يـــصــرخ) أواه..
اذا لم تقض على? آواه.. الـرصاصة.. الرصاصة. لـيتها أصابت الـقلب.. 
مــاذا فـعــلت? مـاذا جــنـيت? (تـدمع عـيـنـاه) ومـاذا جــنت أمى الـتى ســتـجن
وتـمـوت حــتـمـا عـنــدمـا تـسـمع.. آه (يـصـرخ) أمى.. (يـصـرخ بـصـوت أعلى)

أمى.
عزيز: (يقبض على شعر رأسه ويشده ثائراً ويتحرك حركات متناقضة)

فـهمى: آه.. جــنـبى يـارب.. أال تـسـمــعـنى اسـمـعـنى يــارب.. اسـتـغـفـر الـله..
ــوتى قـبـلـمـا أخــطىء.. عـجل.. عـجل عـجل.. (يـقوم سـوف أكـفـر. عـجل 
نـصـف قـومــة ويـضـع يـده عــلى جــنـبه ويــصــرخ صـرخــة مـوجــعــة عـالــيـة
وتـتـحـجــر عـيـنـاه) مــا هــذا? مــا هــذا الــعــذاب? أيـرضــيك عــذابى يــا أمى

(يتهدج صوته بالبكاء).
عــزيــز: (يـثــبت كــفه أمــام عــيـنــيه يــتـجــلى عــلى أســاريـر وجــهه مــنــتـهى

االنزعاج)
فـهمى: (ينظر إلـى عزيز ثم إلى ماركو) أرجوك (فى اسـتعطاف) أعـطنى
.. أعطـنى أى شىء أريح به نفـسى.. أليست فى مـسدسا.. أعـطنى سـكينـاً
قـلـوبـكم ذرة من الـرحمـة يـا بـنى آدم? أطـلب الـرحـمة.. الـرحـمـة.. الـراحة.
والـسكون.. من يـسمع ندائى.. من يـحقق طلبى??! من? أواه.. من (يتمتم

ببضع كلمات غير مفهومة).
ريض إلى اخلارج) رضان ثم يحمالن ا (يدخل 

عزيـز: (ببطء وحـذر شديـدين يبـعد يـده عن عـينـيه ثم يلـقى نظـرة على
ـصـاب) شىء يــسـبب اجلــنـون.. (بـاضـطـراب) الـنــاحـيـة الـتى كـان فـيـهـا ا
.. لــكـنــنى أنــا أيـضــا مــسـكــ ومــسـكــيــنـة هى أمى.. أال مــسـكــ مــسـكــ

خبرنى.. هل الضابط موجود?
ماركو: أى ضابط? أتعنى رئيس اجمللس العسكرى?!

عزيز: نعم.. إذ يجب أال أموت.. أريد أن أعيش.
ماركو: (يتجه فرحا جهة التليفون)

ا هو عـزيز: (يفكر) لكن.. انـتظر (يغـرق فى ذهول عميق ويبـدو عليه كأ
تناقضة) تعال. يتخبط فى بحر من األفكار ا

ماركو: (يدنو منه)
سك بكف ماركو ويرفعها إلى جبينه) أظنه ساخن ملتهب? عزيز: (

ماركو: أبدا.
عزيز: (يسأل نفسه) وهل أنا فى حالة عادية?!

ماركو: جدا.. وبعد ساعات تكون فى بيتك حيث يغيب كل ضعف.
عـزيز: لكـننى سـأدفع أغـلى ثمن.. ال.. ال أنى ال أبـغى الـتصـريح.. أتظـننى

خائنا جبانا.
مـاركـو: أبـدا.. فــأنـا ال أظــنك جــبـانــا تـرضى بــتــرك أمك.. أمك احملـبــوبـة

تموت هكذا.. ال.. أنا ال أظنك جبانا إلى هذا احلد.

" تأليف أحمد أبو خنيجر وإخراج أحمد عبد الوارث. سرحية تستعد حاليا لتقد مسرحية "ياس > فرقة مغاغة ا
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> وهـنـاك شـكل آخـر من االنـفـتـاح الـذى يـحـمل رمـوز اإلقـناع
ـســرح فى عالقـته مع ــسـرحى يــأتى من مـحــاولـة تـعــريف ا ا

اليومى من خالل معناه كممارسة اجتماعية "مستمرة".

سرحي جريدة كل ا

16 من مارس2009  العدد 88
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مثل واجلمهور > يـجب التأكيد على التكامل والتـبادل والتحول ب ا
فـهـمـا أيضـا فـاعالن متـقـابالن ومتـعـارضان. وهـنـاك أشكـال مـنفـتـحة
بــشـكل خـاص عــلى تـعـاون اجلـمــهـور أو الـشـكـل الـبـعـيــد عن الـتـخـيل

والتأمل البريختى.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88

لك" لسعد الله ونوس واخملرج السيد احلسينى تعرض الشهر القادم بقصر ثقافة العريش. لك هو ا > مسرحية "ا
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ناصر العزبي

« مقلوب الهرم» 
وعدم امتالك فضيلة التكثيف

 لم يكن هناك مبرر لتغيير
العنوان األصلى للنص

 السينوغرافيا بكل مفرداتها
أجنح عناصر هذا العرض

تلقائياً  البد وأن نعود بالذاكرة إلى جتربة " حكمة القرود "
لـلمـبـدع الرائـع " محـمـد الـسيـد " الـتي شـارك بهـا مـنذ 12
ــــــــســــــــرح ــــــــهــــــــرجــــــــان الــــــــســــــــادس لــــــــنــــــــوادي ا عــــــــامــــــــاً بــــــــا
 حـيث إن اإلسـكنـدريـة في هذا الـعـام كررت بـاإلسـماعـيـلـية 
ـخـرج مـوهـوب ـسـرح  نـفس الـتـجـربـة ضـمـن فـرق نـوادي ا
أيـضاً "رفعت عبد الـعليم" و يقوم بنـفس الدور ـ القط ـ أيضاً
ـمـثـلـة "روزا" الـتي ال تـقل مـثـلـمـا فـعـل الـسـابق  ويـسـتـعـ بــا
مقـدرة عن نـظـيـرتـها الـسـابـقـة "مـشيـئـة ريـاض" أيـضـاًً  فهي
عـلى درجـة عالـيـة من اإلجادة في األداء  مع اخـتالف مـكان
ــهـرجــانــ حــيث اخــتــار األول ـ وقـتــهــا ـ قــاعـة الــعــرض في ا
مــغـلـقــة مـحـدودة بــقـصــر ثـقـافــة اإلسـمــاعـيـلــيـة لــيـقـدم فــيـهـا
ــرة الـــتي قـــدم فـــيــهـــا اخملــرج  اخـــتالفـــاً مع هـــذه ا عـــرضه 
ـســرح الـكـبــيـر لــقـصـر ثــقـافــة الـزقــازيق  وحـصـد عـرضـة بــا
األول وقـــتــهــا جــوائـــز أحــسن عـــرض وإخــراج وتــمــثـــيل نــســاء
وأيـضـاً تـمـثـيـل رجـال ثـالث ومـوسـيــقى ثـالث .. ولـكن ; كـيف

رة .. ?   كان العرض هذه ا

 "قـطة وقط" يـريدان الـزواج  ولكن "الـقرد" دائـماً ال يـبارك
إتــــمــــام ذلك الــــزواج  أمــــا الــــدالالت ; فـ "الــــقــــرد" الــــقــــار
ـنوط بتنفيذ أوامرها ومتابعة كل احلكيم هو ذراع السلطة ا
ـــواطن ـــثـالن الـــشـــعب ـ أو ا األمـــور  و "الـــقط والـــقـــطـــة" 
ـصـري ـ  أمـا الزواج فـهـو داللـة عن الـتمـتع بـالـعـيش أو هو ا
احلــيـــاة  أو هــو احلـــلم اإلنـــســاني ـ الـــبــســـيط ـ الـــبــاحث عن

 فالشعب يريد أن يحيا ولكن .. ! اآلمان 
والــعــرض يـــطــرح الــعالقـــة بــيــنــهـــمــا مــنـــذ الــقــدم وحــتى اآلن
مـوضـحـاً أنه عـلـى مـدار الـتـاريخ فـإن عـلـى الـشـعب أن يـنـسى
نـفـسه وأن عـلـيه واجـبات أزلـيـة مـتـمـثـلة في الـطـاعـة الـعـمـياء
لـلـحاكم والـتـضحـيـة بالـنـفس من أجل احلـلم الكـبـير من أجل
بـناء احلضارة  فالكـل عليه أال يعكـر صفو احلاكم وأن يقدم
فـروض الــسـمـع والـطــاعـة  والــوالء لـلــحـاكـم  والـتــعـبــيـر عن
االنــتـمــاء لــلـوطـن  ولـكن الــواجب من الــطــرف اآلخـر ....?!!
فـاجأة لـ "ذراع السلطـة" من االستغناء عنه ويـنتهي العرض 
ه كل فـروض الــوالء لـهـا  وبـقـدوم حـاكم جـديـد  رغم تـقـد

واستمرار العالقة األزلية ...

قدم اخملرج تلك الفكرة البسيطة من خالل الدراما احلركية
ـعبرة مع قليل من اجلـمل احلوارية احملوريـة  فقدم عرضاً ا
الحـظـات جـيـداً بـشـكل إجـمـالي  ولـكـن نـسـجل هـنـا بـعض ا

والتي جنملها في :
أن اخملــرج اخـــتـــار اسم "مــقـــلـــوب الــهـــرم" بــدالً عـن "حــكـــمــة
 ولم يـكن هـناك سـبب لذلك الـقرود" االسم األصـلي لـلنص 
حـــيث لـم يــحـــمـل هـــذا الـــعـــنــوان رؤيـــة جـــديـــدة لـــلـــنص  وأن

الــــعـــرض ـ أيـــضـــاً ـ لـم يـــحـــمل مـــعــــنى إضـــافـــيــــاً ـ يـــســـتـــدعي
ـا يــعــنـيه الــنص . وأيــضـاً ـثل إضــافــة  تــدخــله في الــنص ـ 
تـــدخــله بـــإضــافـــته جلـــمل حــواريـــة كــان لـــهــا أثـــر ســلـــبي عل
ــا كــان تــمــاسك الــعــرض األمــر الــذي عــمــلت عــلى تــرهــله 
يــسـتــدعي تـكــثـيف الــعـرض أو اخــتـصـار مــاال يـقل عـن عـشـر

دقائق ...

وباسـتثنـاء ذلك التـدخل ; يحـسب للـمخـرج انسـجامه مع كل
من الــديــكـــورست " إبــراهـــيم الــفـــرن " ومع الــكـــيــروجــرافي "
مـــحــمــد عـــبــد الـــصــبــور"  ذلـك االنــســجـــام الــذي أثــمـــر لــنــا
سـيـنــوغـرفـيـا الــعـرض  وهي غـالــبـاً مـا تـكــون ـ في مـثل تـلك
الــعــروض ـ مـــهــمـــة فــرد واحـــد " اخملــرج " إال أنــهـــا في هــذا
الـعـرض كـانت مـوزعـة في تـنـاغم بـ الـثالثـة لـدرجـة يـصـعب
الـفــصل بــيـنــهم  مع الــتـأكــيـد عــلى أن الــسـيــنـوجــرافـيــا بـكل
 حـــيث كــان مـــفـــرداتــهـــا هي أجنـح عــنـــاصـــر هــذا الـــعـــرض 
فردات الديكور التي كانت االستغالل اجليد لإلكسـسوار  و
لــهـا اســتــخـدامــات عــديـدة  فــالــهـرم نــفــذ بـشــكل جــيـد  و
عربـة حـربيـة  مـتراس اسـتـخدامـه كـ " هرم  مـكـان للـحـاكم 
 قــفص  .. " وكــانـت جــمــيــعــهـا  صــنــدوق  مــركب لــلــعــبــور
ـرونـة اسـتـخـدامــات سـلـسـة تــعـامل مـعـهــا "مـحـمـد خــمـيس" 
ودون ارتـــبـــاك  أيـــضـــاً اســـتـــغالل األجـــســـاد الـــبـــشـــريـــة ـ مع
ـفـردات الـسـابـقـة ـ ساعـد عـلى بـلـوغ الـسـيـنـوجـرافـيـا درجة ا
عـــالــــيــــة من اإلجــــادة ـ وإن لم تــــكـن مـــبــــهــــرة ـ خــــاصـــة تــــلك
الـتي تـمــثـلت بـجــسـد "الـقط والـقــطـة" عـلى شــكل تـبـة ضـرب
 وعــربـــة حــربـــيــة مـــرة  وأمـــا عــلى الـــنــار أو الـــســاتـــر مـــرة 
مـستوى اإلضاءة فقد وفق أيـضاً في توظيفه لـها بشكل جيد
وسـيقي لـ " وصـال عبـد العـزيز " فـقد كانت . أمـا اإلعداد ا
موفقـة فيما كـانت مصاحـبة له في األداء احلركي  بـينما لم

تك معبرة عن االنتقاالت والفترات الزمنية .

وتـبقى اإلشـادة بـ "محـمد خـميس" عن دوره "الـقرد" حـيث كان
تـرمومـتـر إيـقـاع العـرض الـذي حـافظ عـليه قـدر اإلمـكـان  أما
اإلشــادة الـثـانـيـة فــهي لـ "روزا الـسـعـيـد ـ الــقـطـة  رفـعت عـبـد
ـا تـمـتـعـا به من تـوافق عـضـلي في األداء الـعـلـيم ـ الـقط" مـعـا 
احلركي وروعـة في األداء التـعبـيري  خاصـة "روزا" التي أظن
أن طـبـيـعـة الـدور لم تعـطـهـا الـفـرصة إلبـراز قـدرتـهـا الـتمـثـيـلـية
بهرة . وأخيرًا حتية واجبة جملموعة عمل " مقلوب الهرم ". ا

 استدعاء من الذاكرة

 ملخص النص

 كيف تعامل اخملرج ?

 السينوجرافيا أفضل العناصر

 التمثيل

عزيز: (مضطربا) وهل تشك فى?
جـلـيلـة: (يـعود إلـيهـا جـأشهـا وتتـنـفس الصـعداء) ال.. ال سـمح الـلـه.. أنا
مؤمنـة بأنك لن تـقول حـرفا.. لكـننى كـنت أسألك بـقصـد حتذيرك.. ألنى
أخـشى أن يؤثـروا فـيك بـالـوعد أو بـالـوعـيد وخـصـوصـا أن رئـيس اجمللس

العسكرى سيقابلك فيما يقال:
عزيز: (يتضجر ويتلعثم) قلت لك دعينا منه.. دعينا.

جـليلة: (تستغرب) لم تـتذمر وتستـاء كلما ذكرت طرفـا من موضوع يتصل
برئيس اجمللس أو بإفشاء السر?!

عـزيز: (يـصيح) كـفى.. أرجـوك ال تـسـألـيـنى? كـفـاك اسـتـفـهـاما (مـنـفعال)
كفى..

جليلة: (تسكت مشدوهة).
عزيز: (فـى حركات عـصبيـة يشـد فتحـة جلـبابه من حول عـنقه مـرجتفا
ا هو سيختنق ثم يزفر ومع أنهـا رحبة عادية إال أنه كان يشدها بقـوة كإ

زفرات متقطعة قوية ويعبث بأطراف مالءته).
جليلة: ماذا بك?

عزيز: ال شىء.. ال شىء.
جليلة: (تنظر إليه برهة)

عزيز: (ينفجر) أمى.
جليلة: نعم.

عزيز: أحتبيننى?
جليلة: بال شك.

عزيز: وإذن فحياتى تسعدك?
جليلة: (تومئ باإليجاب).

عزيز: كذلك موتى يزعجك وقد يقتلك.
جليلة: طبيعى يا حبيبى.. حفظك الله يا ولدى ولم هذا السؤال?

عـزيـز: (يعـود إلى مـا هـو أسوأ مـن احلالـة الـعصـبـيـة السـابـقة) ألم أطـلب
مـنك أال تـسـألـيـنى? يـا إلهى (يـنظـر إلى أعلى الـسقف ثم حـواليه وأخـيرا
إلى أصـابعه ويتـكلم كمن يـخاطب نفسه) وهل سـأقضى احلـياة كـلها فى
مـثل هــذا اجلـحــيم.. ضـمــيـرى.. جــسـمى.. شــعـورى.. فـكــرى.. أواه مـا كل

هذا?! (يشيح بوجهه ويدفنه ب كفيه).
جـلـيـلة: (فى هـوادة تـرفع كـفه عن وجهه) عـزيـز.. كـلمـنى (بـحـنـان ودعة)
مــالك يـا حـبـيــبى? أنـا أمك.. لم يــسـبق يـا عـزيــز أك أفـخـيت عــنى شـيـئـاً..

ماذا بك?
عزيز: (يثور) عنوانات األعضـاء.. األسرار كلها.. كل شىء سأعترف به..

كل شىء.
جليلة: (يتجلى االستنكار واالستغراب على مالمح وجهها)??!

عزيز: وإال حوكمت.
جليلة: أنت? ابنى عزيز يخون رفاقه?! يخون مبدأه?! يخون وطنه?

عـزيز: لـكنـنى أريد أن أحـيا..  أنـا شاب لم أتـمـتع باحلـياة ولم أسـعد بـعد
بــاخلـــطـــوات احلـــلـــوة األولى.. أيـــرضــيـك يــا أمـى أال أقـــطع هـــذا الــطـــريق

الطويل اجلميل.. طريق احلياة?
جليلة: (تنظر إليه فى دهشة ثم تطرق)

عزيز: (بعد برهة) أماه.. ليس هذا فى الـواقع السبب.. من يعلم يا أماه..
لـيس هــذا فى الــواقع الـســبب.. من يــعـلم يــا أمـاه? قــد يـكــون هـنــاك سـبب

أقوى وهو تقريبا السبب الوحيد لكننى استحسنت عدم التصريح به.
جليلة: ما هو? بربك صارحنى?

عزيز: (ينعقد لسانه ويختلط عليه األمر).
مـاركو: وعـندمـا تـرجع إلى الـبيت فـسـتـعنى بك هى وتـرعـاك كـما تـرعـاها

ة. أنت أيضا وتفرح أشد الفرح بالعودة السا
ة?! عزيز: (يردد العبارة متمتما فى تؤدة) تفرح بالعودة السا

ماركو: (يتجه إلى التليفون) 6232.
عزيز: ال.. ال.. ال تتكلم.

علقـة فيعلم عالمة × ـرض مصرى ويقتـرب من لوحة فهـمى ا (يدخل 
على الصفحة كلها.. ثم ينتزع هذه الصفحة فى رفق وهدوء وأسى)

ماركو: (للممرض) ماذا? أهو لن يرجع?
مرض: (يهز رأسه) ال.. لقد ذهب ولن يعود (يخرج مطاطى الرأس). ا
ـصـعوق وتـرجتف شفـتـاه أما مـقلـتاه عـزيز: (يـتـملـكه الذعـر ويـجمـد كا
فتـجحـظان حـتى لتـكادان تـخرجـان من محـاجرهـما) ذهب.. ذهب ولن

يعود? ذهب ولن يعود??!
ماركو: (يتحدث بالتليفون) من? من أنت?

عزيز: (وهو شارد اللب) ادع الضابط ادعه.
ماركـو: (يسمع عـبارة عـزيز فـينظـر إليه فى حـبور ويـستـأنف حديثه مع

من يكلمه بالتليفون) اسمع. حول اخلط إلى السير هارت..
.... -

ماركو: باخلارج?
.... -

عاون. ماركو: إذن.. اعطنى ا
(بعد فترة قصيرة)
ماركو: أنا ماركو.

.... -
مـاركو: الـسـير هـارت يـعرفـنى فـقط أفهـمـوه عنـدمـا يحـضـر أننى تـكـلمت
ـسـتـشـفى وأنـنى أرغب فى مـجـيـئـه بـسرعـة إلـى غـرفـة عـزيـز أفـندى من ا

صاحب حادث سردق سعد باشا..
.... -

مــاركـو: نــعم. نــعـم.. احلــادث الــذى وقـع من شــهـــر أفــهــمـــوه حــضــرته أن
ــســألــة عــلى جــانـب كـبــيــر مـن األهــمــيـة.. (بــصـوت خـافت) وأن أسـرارا ا

خطيرة تنتظره.. لكن.. أين هو  السير هارت.
.... -

ماركو: أنا عارف أنه باخلارج.
.... -

ا فى أى جهة? أهو بعيد? ماركو: إ
.... -

ماركو: لست تعرف? وهال تعرف متى يصل عندكم?
.... -

مـاركو: (يفـعل كمن يـحـاول سمـاع حديث اسـتـعصى عـليه سـماعه) نـعم?
كالم حضرتك غير واضح ارفع صوتك أرجوك.

.... -
ماركو: فى خالل نصف ساعة?

.... -
وضوع فى اللحظة التى يحضر فيها. ماركو: إذن أرجو إبالغ جنابه با

(يدخل اجلندى)
اجلندى: بالباب..

ماركـو: (لـلـمـعـاون بالـتـلـيـفون) شــكـراً (يعـيـد الـسـمـاعـة إلى مـكـانـها ثم
يلتفت إلى اجلندى) ماذا تقول?

اجلندى: سيدة تدعى جليلة..
عزيز: (يقاطعه) أمى??!

مـاركو: (كاخملـاطب نفسه) حـضـرت سريـعا (يـفكر) ال بأس.. (لـلجندى)
دعه تدخل.

(تـدخل جـلـيـلـة وقـد لـبـست الــسـواد وتـرتـمى عـلى وحـيـدهـا عـزيـز الـذى
ـكـ فى يــحـتـضـنـهــا فى شـغف ال مـزيـد عــلـيه ويـتـجـلـى احلب الـنـادر ا

حركاتهما وعناقهما احلار الطاهر)
عزيز: كيف حالك يا أماه?

جليلة: كيف حالك أنت يا ولدى?
عزيز: بخير.

اذا تشعر اآلن? جليلة: (فى حنان) و
عزيز: لقد استعدت صحتى.. وأشعر بقواى كاملة..

جليلة: لكن.. ما الذى جاء بك ههنا?
عزيز: ألم تسمعى أى شىء?

جـليلة: سمـعت كل كبـيرة وصغـيرة.. لكـننا لم نـعرف فى أى مكـان تكون..
فـقد انـقـطعت أخـبـارك عنـا طـيلـة هـذا الشـهـر.. وبحـثنـا عـنك طويال دون

جدوى.
كانى احلالى? عزيز: وكيف أحطت علما 

جليلة: شخص أتانى بسيارة..
مـاركو: (يـقاطـعهـما) لقـد أرسـلت إليـهـا رسوال (لـعزيز) بـعد مـا عـرفـتنى

برغبتك فى مجيئها وأعطيتنى عنوانها..
عـزيز: (ألمه) وكـيف أمضـيت هذا الـشهـر يا أمـاه.. أأنت سمـعت عنى كل

صغيرة وكبيرة? آخالك كنت قلقة?
جليلة: أجل.. أجل يا ولدى العزيز.

ا أفهمينى.. من أين جاءتك أخبارى هذه? عزيز: إ
جليلة: من.. (تقف عن الكالم وتنظر إلى ماركو)

ماركو: سأترككما منفردين حينا.. (لألم) وأن كنت تريدين ولدك فعرفيه
الــواجب وأال يــكـون صــلــبـا مــعـنــا.. عــلى أى حــال.. هـذه أمــور يــسـعك من
تلـقاء نفسك تقديرها وفـهمها والعمل من أجلـها.. بعد قليل.. يأتى رئيس
اجملــلس الـعــســكـرى الــســيـر هــارت.. فــأرجـو مــنك أن تــفـهــمى جنــلك بـأن
يعترف ال باحلقيقة وحدها بل بكل ما يهمنا معرفته من األمور التى ققد
وضـوعه. أنه لن يخـسر شيـئاً.. أنك أمه.. وأنت أعلم ال يكون لـها دخل 

ا ينبغى.. اسمحى لى (يخرج). منى ومنه 

عزيز: خبرينى اآلن.. من أين عرفت أنى...
جـليلة: (تقـاطعه بسرعة) قصـدنى بعض أعضـاء اجلمـعية وعـرفونى بكل
شىء.. لـكن.. (تالحظ أن عـزيـز يـبـدى إلـقـاء سـؤال) أســمع.. انـتــظـر قل

لى...
عزيز: (يقاطعها) وهل حدثوك عن أخى?

جليـلة: (تسرى رعـدة خفيـفة فى أنحاء جـسدها وتظـلل محياهـا سحابة
حزن) الله يرحمه

عزيز: (يربت على ظهر كفها) ال حتزنى يا أماه.. ألم يبق لك عزيز?
جليلة: (تشد على يده وتنظر إليه نظرة تقدير وحنان) أجل (تطرق).

عزيز: واآلن فامضى فى حديثك.. ما الذى كنت ترغب فى قوله?
جـلـيـلـة: (تـنـقـشع عـنـهـا سـحـابـة الـكـآبـة شـيـئـا وتـعـمل عـلى أن تـعـود إلى
طـبيعـتها) نعم.. كـان هنـاك سؤال مـهم جداً أبـغى طرحه.. (تـفكر) نعم..
ـدعو تذكـرت.. أال نـبـئنى يـا ولـدى احلبـيب.. مـا الـذى سوف تـقـوله لهـذا ا

سير هارت عندما يأتى?
عـزيز: (يـصمت) أوه.. دعـيـنـا من هـذا كـنت أظـنك سـتـسـألـ عن صـحتى

مثال?
ا.. جليلة: (فى لهفة) إ

عـزيـز: (يـقـاطـعـهـا) وأحب أن أطــمـئــنك فـأعــرفك أن جــرحى تـقــريـبــا قـد
التأم..

جـليـلة: صـحـتك جـيـدة.. هـذا مـا أعـرفه وقـد قـلت لى ذلك.. وهـو ظـاهـر
سألة. ا ا عليك.. إ

عـزيز: (يـتعمـد مقـاطعـتها) ولم يبق لى سـوى مـدة قصـيـرة يقـومـون فيـها
بالتـغييـر على جـرحى.. التغـييـر فقط .. وهو شىء غـير مـؤلم. وأشعر أنى

قربت من الشفاء التام..
جليلة: نشكر الله.. ومتى تترك الفراش?

ستشفى بعد أربعة أيام على األكثر. عزيز: سأخرج من ا
جليلة: إلى أين?

عزيز: إلى البيت.. إليك.
جليلة: تتكلم جادا?!!

عزيز: نعم.
جـلـيـلـة: (تـضـمه بـفـرح وشـوق ال مـزيـد عـلـيـهـما) بـشــرى أعـظم بـشـرى..
أعـظم بــشـرى يــا ولـدى.. يـا حــبـيــبى.. حـبــيـبى.. حــبـيــبى. ال سـجن وال أى
شىء? (مــغــتــبــطــة طــروبــا) أنى ال أصـــدق.. أى ربح.. وأيـه نــعـــمـــة.. أنى
سـعـيـدة.. سـعـيـدة جدا (تـقـبله) يـالـلهـنـاءة يـا ولدى احلـبـيب.. بـدأت أشـعر
بطـعم احلـيـاة.. النـور.. الـنور فى قـلـبى وفى كل مـكان.. حـبـيبى يـا عـزيز..
(تــمـضى فـتـرة طـويـلـة تـالمس فـيـهـا خـد ولـدهـا بــخـدهـا وهى مـغـمـضـة
ـلؤهـما وإذن الـعيـن مـنـتشـية.. وبـعد ألى تـفتح عـيـنيـها ودمع الـفرح 

فأنت لم تتهم)?
عزيز: (يصمت).

جليلة: هل اتهموك بشىء?!
عزيز: اتهمت.. غير أنهم سيطلقون سراحى..

جليـلة: (تعود عالئم الطـمأنينة إلى محـياها. وفجأة تعـتدل قليال ويبدو
ا ذكرت شيئا ذا بال كان عن ذهنها غائبا) لكنك لن عليها االهتمام.. وكأ

تبوح بأسرارك طبعا? أو..
عزيز: (يقاطعها) دعينا من ذلك.

جليلة: لم (تقبض على يده متسائلة جزعة) أريد أن أطمئن?

> اخملرج فوزى فوزى يقدم مسرحية "آلو يا مصر" لنجيب سرور الشهر القادم لفرقة أسوان القومية
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ـمــثل واجلــمـهــور الـذى يــعـنى > هــذا الــتـظــاهـر من جــانب ا
ـفهوم االنـفتـاح من كل منـهمـا على اآلخـر يعتـبر الـشرط أو ا

سرحى. األساسى للنشاط ا

سرحي جريدة كل ا

16 من مارس2009  العدد 88
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" للمؤلف أحمد هاشم وإخراج همام تمام. سرحية بأسيوط تستعد لتقد مسرحية "العمدة ها > فرقة أبو تيج ا
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كن اعتبـارها اتصاال (استعراضيـا) يقوم بشكل شبه دائم من خالل تمثل ـسرحية  > ا
ثل - : خارجى أو أولى ( اتـصال آخر (درامى) والـذى يجب فيه الـتفرقة بـ مستـوي

ثل أو شخصية - شخصية). ثل -  جمهور) وآخر داخلى أو ثانوى (

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88
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ـــســابـــقــة الــفـــنــيــة لالحتـــاد الــعــام ضــمن ا
ــدن; قـــدم مــركــز شــبــاب ــراكـــز شــبــاب ا
ــنـــشــيــة اجلـــديــدة وعــلى مـــســرح قــصــر ا
ثـقــافــة الــعــمــال بــشــبــرا اخلــيــمــة الــعـرض
سـرحى (أخبار  –أهرام  –جمـهورية ) ا
مـن تـألـيف: إبــراهـيم احلـســيـنى وإخـراج:
محـمـد ربـيع هـذا العـرض الـذى قـدم فيه
ــتــدنى احلــســيــنى رؤيــة مــغــايــرة لــلــوضع ا
الـذى آل إليه مـجتـمـعنـا محـاكـيا ً الـطبـقة
الـــوســـطى الـــتـى اســـتـــطـــاعت فى أحـــايـــ
كـــثــيـــرة تــغـــيــيـــر أوضــاع كـــان البــد لـــهــا أن
ــوقف إذا تـــتــغــيــر مــحــذرا ً من خــطــورة ا
ـؤلف هذه تـهاوت هـذه الطـبقـة قدم لـنا ا
الطبقة أو قـرأها لنا من عناوين الصحف
الــيــومــيــة ومن هــنــا جــاء االسم (أخــبـار –
أهـــرام  –جـــمـــهــوريـــة) فـــجـــاء تـــشــخـــيص
ـــرض الــــذى تـــفـــشـى داخل مـــجـــتــــمـــعـــنـــا ا
بــصـورة كــبــيــرة غــايــة فى اإليـالم و صـور
ــتــقــبل لـــهــذه األمــراض و كــأنه اجملــتــمـع ا
ـنـاعة هـكذا كـانت رؤية مـصاب بـضعف ا
ــؤلف من خالل مــنــظــور فــلــسـفـى ورؤيـة ا
غـيـر تـقـلـيـديـة  حـيث رأى هـذه الـطـبـقة و
كــأنـهـا مــجـمـوعــة أمـوات لم يـُــنـشـر نــعـيـهم
بـعــد ومن هــنــا جـاءت فــكــرة الــنص الـذى
تفاعل معه كثـير من اخملرج  ألنه كثيرا
ــــتـــوغل داخل ً مـــا يـُـــخـــرج هــــذا الـــكـــبت ا
الـنـفـوس نـاهـيك عـن التـكـثـيـف الـذى جلأ
ـــــشـــــاكل إلـــــيـه مـــــؤلف الــــــنص فـى طـــــرح ا
ــتـلــقى يــسـتــقـبل كل ــا جـعل ا اخملـتــلـفــة 
ــــــلـل  بل هــــــذا الـــــكـم دون الــــــشــــــعــــــور بـــــا
ــزج مــا بــ والــتــفــكــيــر أيــضــا ً فى هــذا ا
ــتـــلـــقى حـــيث جـــعل (الـــكل فى ــمـــثـل و ا ا

واحد).
كـانت الـبـدايـة لـطـفل ٍ وطـفـلـة ٍ فى مـرحـلة
الـــتــعـــلــيم األولى ونـــظــرة هـــؤالء األطــفــال
لـلغـد اآلتـى من جـذور احلـاضـر فـإذا كان
احلـاضـر هـكذا فـالـقـادم أسـوأ ال مـحـالة
وهـو ما يـوحى بـالتـشـاؤم من احليـاة وعدم

الرغبة فيها. 
قـدمة بهـذه الداللة الـواضحة وتعد تـلك ا
مقـدمة للـحيـاة من خالل هؤالء الـتالميذ
إلى أن تخـرج عـليـنـا بـائعـة اجلـرائد وسط
مـثـل وقـد ارتـدوا جمـيـعا مـجمـوعـة من ا
الــلــون األبـيـض داللـة عــلى (الــكــفن) و قـد
ــســرحى "احلــيـاة  –الـقــبـر" مــلئ الــفـراغ ا
بكـثيـر من اجلرائـد و اجملالت اخملتـلفة و
ـــــؤلـف ومـــــصـــــمم هـــــنـــــا تـــــوحـــــدت رؤيـــــة ا
(الـــســـيــنـــوغـــرافـــيــا) و هـــو نـــفـــسه مـــخــرج

العرض.
ومـن خالل بــائــعـــة اجلــرائــد آيـــة إبــراهــيم
الـتى تـنـادى" اقـرا صـفـحـة الـوفـيـات" وهـنا
مـثـلون إلى صورة مـبـاشرة حـيث يـتحـول ا
أمــوات كـل  حــسب دوره فى حـــوار مـُــعــبــر
ألقـصـى درجـات الــتـعــبـيــر "تــفـتــكـر لــيه مـا
نـــشـــروش الــنـــعى بـــتـــاعــنـــا حلـــد دلـــوقــتى"
فـيـجـيـبه "يـكـونـوش مـأجـلـ الـنعـى بـتـاعـنا
قولة للعيد القـومى للموتى" لم تكن هذه ا
ـثــابـة الــصـدمـة ـبـاشــر  أو هـذا احلــوار ا
لــلـــمــتــلـــقى قــدر مـــا كــانت بـــدايــة لــلـــبــحث
ــعـانــاة الـتى واالسـتــعـداد خلــوض رحـلــة ا
تشـكلت منـها مالمح هـذه الطبـقة و هؤالء
األشــخــاص  بـدا جــلــيــا ً هـذا األمــر عــنـد
داعبة عروسته انشغال أحد الـشخوص 
ـصنوعة من الـقماش (اتكـلمى بقه...أنا ا
مـش قـــــــادر أالقــــــــيـــــــلـك أى عــــــــذر) داللـــــــة
الــعـروســة هـنــا تــؤكـد مــدى ارتـبــاط هـؤالء
األشــخــاص بــهــذا الـــوطن ولــكن وضــعــهم

ـصير تأكيد آخر من أودت بها إلى هذا ا
ــــــؤلف داخـل قــــــبــــــر احلـــــيــــــاة مـن خالل ا
الــشــاب الــبــائس الــذى قــرر االنــتـحــار ألنه

الذ الوحيد. ا
اجـتهد اخملرج مـحمد ربـيع فى تقد هذا
ــسـرح الـعــرض مع مـجــمـوعــة من مــحـبى ا
ــسـرح ألول مــنـهم مـن يـقف عــلى خـشــبـة ا
ـجــهـوده فى تـقـد مـرة فـلم يــكـتف ربـيع 
سابقة قدر ما اجتهد عرض جيد ضمن ا
فى تقد هذه اجملمـوعة الشابة التى برز
مـنـهـا أكـثـر من مـوهـبـة تـسـتحـق اإلشادة و
نــخص مـنـهم "آيـة إبــراهـيم" فى دور بـائـعـة
اجلــــرائــــد و "هـــانـى ســـعــــيــــد" الـــذى أثــــبت
مـــوهـــبـــته فـى لـــعب أكـــثـــر من شـــخـــصـــيـــة
واألطـــفــال "روديـــنـــا مـــصـــطـــفى" و "حـــسن
جــابـر" و كــذلك "مــاريـنــا سـعــيـد" و "صالح
ســـعـــيـــد" و " مـــحـــمـــد أشـــرف" و "شـــيـــمـــاء
جـابـر" و "مـحـمـد مـصـطـفى" و " عـطـا الـله
مــــــحــــــمـــــــود" و "نــــــاديــــــة ربــــــيع" و "هــــــديــــــر
مــصـــطـــفـى" و من خـــلف الـــســـتـــار "أحـــمــد

جابر".
ـنـهـج اإلخـراجى الـذى اعــتـمــد عـلـيه لــعل ا
محـمـد ربـيع فى إخـراج هذا الـعـمل هـو ما
ـــتـــلـــقى يــــشـــعـــر بـــبـــعض الـــفـــتـــور  جـــعـل ا
ـمثـلـ فـقط فى إيـصال فـاالعـتمـاد عـلى ا
احلـــــدث و كـــــذلك رسم الـــــرؤيـــــة ثم تـــــلك
الــتــشــكـيالت الــرمــزيـة إلـى حـد بــعــيـد مع
نص يـحـمل رؤيــة مـبـاشـرة فى الـطـرح دون
اللـجوء إلى (مـوتيـفات) أخـرى أو استغالل
ــوجـودة عــلى اخلـشــبـة أو قـطع الــقـمــاش ا
ـــســـرح ـــوجـــود فـى عـــمق ا حـــتى الـــســـلـم ا
ــا كــان الـــذى أخــذ الــشـــكل الــهـــرمى و ر
ـكـان من ـقـصـود بـه فـقط خـصـوصــيـة ا ا
هـنـا جاء االتـصـال الذهـنى و احلـدث لدى
ـــتــلـــقى مـــبــتـــســرا أمـــا (ســـيــنـــوغــرافـــيــا) ا
العـرض و التى نفـذها اخملـرج محـمد ربيع
جــاءت عــلـى نــفس الــصــورة الـــتى رســمــهــا
ـــســرحـى مــلىء مـــؤلف الـــنص فـــالــفـــراغ ا
ـلــصــقـة بــصـفــحــات اجلــرائـد و اجملـالت ا
عـــلى جــدرانه مـع تــواجــد قــطـع الــقــمــاش
الــشـفـاف وإن اجـتـهــد ربـيع فى وضع أكـثـر
ـسرح ـتـدة من عمق ا من قـطعـة قـماش 
و حـــتى آخـــر قـــاعــة الـــعـــرض; حــتـى يــضع
ـتلقـى داخل احلدث كمـا جاءت اإلضاءة ا
غـير مـوفقـة إلى حد بـعيـد فرغم اسـتغالل
ــســرح كــانت ــســاحــة الـــكــلــيــة خلــشـــبــة ا ا
هـنـاك مـنـاطق مـظـلـمـة تـمـامـا ً و هـذا أثر
ـناطق بـالسـلب عـلى الـتواصل فى بـعض ا
البس جـــاءت مــعـــبــرة عـن حــالــة بـــيــنــمـــا ا
وحد الدال على العرض فالزى األبيض ا
ــوت (الـــكـــفن) جـــاء مـــتـــوافــقـــا مع حـــالـــة ا
الــطــرح الـدرامـى فى حــ تـمــيــز اإلعـداد
ـوسيـقى لولـيد شـحاته فـاالعتـماد طوال ا
العـرض على (تـيمـة) واحـدة منـتقـاة معـبرة
عن حـــالــة الـــتــيـه و الــتـــغــريب لـــلــشـــخــوص
ــشـــاهــد داخل الـــعــرض و تـــكــرارهـــا مع ا
خــــلـــــقت تـــــلك احلـــــالـــــة من الـــــتـــــواصل مع

تلقى. ا
ــشـــاهــدين مع فـى الــنــهـــايــة كــان جتـــاوب ا
الـعـرض من أهم الــنـقـاط الـتى تـُـحـسب له

ملثون اخملرج. ولعناصره النص  ا

ـــألـــوف  فـــكـــان هـــذا احلـــوار خـــرج عـن ا
الــذى يــحـمـل رمـزيــة كــبــيــرة وهــنـا تــدخل
بائـعة اجلرائـد لتؤكـد أن عروسـته هذه ما
هى إال (مـانـشـيتـات) جـرائـد كـبـيـرة حتمل
ــــانـــشــــيـــتـــات الــــلـــون األحــــمـــر أى إنــــهـــا (ا
ـواضـيع الـرئــيـسـيــة) الـتى حتـمـل رؤوس ا
ــؤلف ويــؤكــدهــا رمــزيــة أخــرى يــضــعـــهــا ا
اخملـــــرج أن هــــنـــــاك دائــــمـــــا ً أشــــخـــــاصــــاً
ــواضـيع و يـعــول عـلـيـهم يـحــمـلـون رؤوس ا
تـغـييـر دفـة كـثيـر من األمـور وهنـا يـفاجـئـنا
اخملــرج بــتــشــكــيل حــركى مــوضــحــا ً مــدى
ــعــانــاة و جتــســيــد شــواهــد الــقــبــور وإن ا
ــطـلــوب. مع انــتــهـاء كـانـت احملـاكــاة أدت ا
هـذا الــتــشـكــيل تــبــدأ الـلــوحــة الـثــانــيـة من
ـانــشـيـتـات) حــيث انـتـهـت األولى  وهى (ا
وهـــذا االســـتــهـالل الــذى أتـى عـــلى لـــســان
"رومــيــو" أحــد شـــخــصــيــات " شـــكــســبــيــر"
ـوت عذاب بال الشـهـيـرة (النـفى يـسـاوى ا
رحــمـة فــاجلـنــة فى عــيـنــيك..... وعـيــنـاك
مدينـتنا يـا جولييت) هـناك العـروسة وهنا
جـــــولــــيـــــيـت نــــفـس الـــــرؤيــــة وإن اخـــــتـــــلف
ـضــمـون فــيـجــعـلــنـا احلـســيـنـى أمـام هـذا ا
راد الـطرح لـنتـعايش مع تـسلـسل الفـكرة ا
ـــقـــصـــود عن طــرحـــهـــا  وهـــذا الـــفـــصل ا
كان) الواقع أو ما نسـميه (النفى داخل ا
أو طمس الـفكـر لعـدم التـواصل مع الواقع

ـسمى حتت تأثـير هـذا الوحش الـضارى ا
(احلـالــة االقـتـصــاديـة) وهــذا احلـوار بـ
الـشاب والفتـاة طبيـعة احلال احلب الذى
ـــوت بـــســــبب تـــلـك احلـــالـــة كـُـــتب عــــلـــيـه ا
ــتـرديــة والــتى عــبـر عــنــهـا االقــتــصـاديــة ا
ــؤلـف عـــلى لـــســـان الـــشـــاب "أنــا نـــفـــسى ا
راهن نفسى علشان أعيش لغاية بكره" ثم
ظـهـور هـذا اجلـاويش الــمـُـغـيب تـمامـاً عن
ـا يـجب أن نـكون الـواقع وكـأنه مـثـال حى 
عــلــيه من وجــهـة نــظــر اآلخــر واآلخـر من
وجـهة نظـر احلسيـنى له أوجه عدة و هذا
مـا يـعنـيه و يـطـرحه الـعرض و يـتـركـنا كى
نــضع أيــديـنــا عــلى بــيت الــقــصــيــد و لـعل
كــلــمــات هــذا اجلــاويـش تــوضح قــلــيالً من
الــرؤى (الــله.. الــوطن.. بــاألمــر) ويــنــقــلــنـا
ـعــابـد األثـريـة لـنـكـمل الـعـرض إلى أحـد ا
مع الشاب و الفتاة تـطور احلياة بهما بعد
ـــهـــاتــرات احلـــيـــاتـــيــة لـــنـــجـــد هــذا تـــلك ا
ـطـحـون بــ شـقى الـرحى وهـو الــشـاب ا
يبـيع إحـدى القـطع األثـريـة كنـايـة عن بيع
نـفـسه قـبـلـهـا وفـتاتـه الـتى حتـولت غـانـية
ـتــعــة احلـرام و تــبــيع جــسـدهــا لــراغــبى ا
ــرمـــوقــ هــاهـــو أحـــد رجــال األعـــمـــال ا

ارس معها الرذيلة فى الذى يأبى إال أن 
ــعـــبــد األثــرى"خـــلف أحــد ــكـــان "ا نـــفس ا
جـــدرانه وعـــنــــد اكـــتـــشــــاف األمـــر يـــدعى

ــــوقف ـــر  ا الـــشــــاب أنه زوجــــهــــا حـــتـى 
بـسالم لـيـفـاجـأ بـعدهـا أن هـذه الـفـتـاة ما
شـهد يـحمل ب هى إال محـبوبتـه هذا ا
طــيــاتـه الــكــثــيــر والــكـــثــيــر إال أن طــريــقــة
األداء لم تـكن عـلى مـسـتـوى الـطرح حـيث
ــشـهـد كـأنه مـشــهـد هـزلى مع األخـذ  ا
شـهـد الـذى تـلـتـقى فـيه فى االعـتـبـار أنـه ا
الـطــبــقـتــان تـعــامل مــبـاشــر; لـيــوضح مـدى
ـأساة و كيفـية الرؤى والـتعامل مع هؤالء ا
الـــقــوم (فـــئــة رجـــال األعـــمــال) والـــطــبـــقــة
األدنـى (عـامــة الــشــعب) ولم يــأت اخملـرج
بــــــجــــــديــــــد إال مـن خـالل الــــــتــــــشــــــكــــــيالت
احلركية هذه الـتشكيالت لم تؤت ثمارها
ـشهـد الذى إال فى مشـهد اإلعـدام هذا ا
جاء بعـد ظهور الـشحاذة الـتى تمثل مـافيا
اجلــــنس واخملـــدرات الـــنــــتـــاج الـــطــــبـــيـــعى
واإلفـراز غير الصـحى للحالـة االقتصادية
ـتـرديـة فيـفـاجـئنـا صـوت بـائعـة اجلـرائد ا
(وقـــد طـــالــبـت الــنـــيـــابـــة بــتـــوقـــيع عـــقـــوبــة
ـمثـلون تـهـمة) وهـنا بـرع ا اإلعدام عـلى ا
ـشــهـد عـنــدمـا اسـتــخـدمـهم فى جتـســيـد ا
"ربـيع" (كـمـوتـيـفـات) فى أكـثـر مـن جتـسـيد
تهمة- لتؤكد وتخرج علينا تـلك الفتاة  -ا
لنا أنـها لم تـكن على هذه الـصورة السـيئة
التى ظهرت عليـها وأنها ضحية للظروف
رأة التى وكـانت البد وأن تنـتقم من تـلك ا

أخبار
أهرام
جمهورية

ثل صفحات اجلرائد تتحول إلى 
سرح ثالت على خشبة ا و

اخملرج قدم تشكيالت رمزية 
لنص يحمل رؤية مباشرة

عزيـز أنك كـنت إلى مـا قـبل تـلك الـلحـظـة الـتى سـمـعت فيـهـا مـا سـمعت..
. مقداما نبيال. فإذا بك اآلن تخور وجت

ــا اجلـ يـا أمــاه فى أن أهـجــر من هى وحـيــدة مـعـوزة ضــعـيـفـة عـزيـز: إ
ــعــقـــول.. الــواجب األعــظم ـــزعــوم ومــا الــواجـب ا كــيــمــا أقـــوم بــواجــبى ا
ــفـروض إال الـتــضـحـيــة بـكل شىء فى ســبـيل راحـة مــثل تـلك األم الـرؤوم ا

التى ال عائل لها غيرى وال نصير.
جـلـيـلـة: (فى هـدوء) وهـل تـغــاضــيت عن عــائالت بــقــيــة األعــضــاء الـذين
ســوف يــلــقى الــقــبض عــلـيــهم ثـم يـعــدمــون مــخــلــفـ وراءهـم بـدال من األم

أمهات?
عزيز: قـد يكونون أغنيـاء أو يكون لهم على األقل أخـوة وأقارب يحافظون

على أمهاتهم من بعدهم.
جـليـلة: ومن أدراك بـحـالـتـهم? لـكن لـنـغض الـطـرف عن هـذا.. وقل لـى يا
عزيـز.. أيـرضـيـنا أن تـخـون جـمعـيـتك الـتى اسـتأمـنـتك عـلى أسـرارها? إال
تؤثـر فـيـنـا صورة أولـئك األعـضـاء األبـرياء وقـد أسـقـطهـم الرصـاص جـثـثا
هــامــدة? «تــطـــرق» مــا الــذى تـــود اقــتــرافه? إنـى ألجــزم بــأن حــالـــتك غــيــر
طـبــيـعـيـة.. ورجــائى أن تـؤجل الـكـالم مع رئـيس اجملـلس إلـى بـاكـر مـثال إذ
إنـى واثـقـة من أنك سـوف تـنـدم غـدا وتـســتـرد صـوابك.. (تـتـحـدث بـلـهـجـة
الـواثق وتأكد.. تأكد يـا عزيز وأنا أمك التى تـعرفك أن عذاب ضميرك

قد ال يجعلك تعيش يوما فيما لو خنت زمالءك اليوم.
ـقبـلـة يا أمى.. أو عـزيز: عـذاب ضـمـيرى هـو ثـمن انتـشـالك من وهـدتك ا
كـنت تــظـنـيــنـنى أريـحـك دون تـضـحـيــة.. ال.. ال. إذ ال مـفـر مـن دفع الـثـمن
وهو ثـمن بـاهظ مـخيف فـأنـا وأن كنـت مطـمـئنـاً إلى خـطتى مـرتـاحاً ألن
ا كانت مقبلة سأوفر أسباب السعادة لوالدتى مسرورا ألنى سأنقذها 
عــلـيه.. إال أنـى فى الـواقـع..أتـعــذب.. أتــعـذب (يـخـتـنق صــوته وتـتـقـلص

عضالته) أتعذب كثيرا.. كثيرا جداً..
ـا جـلــيـلـة: (فى صــوت خـافت) يــكــفــيك هــذا الــعـذاب دلــيال عــلى أنـك إ
أسأت االختـيار.. نـفسك تـخدعك وتـغالـطك.. يا ولـدى أن من يقـوم بعمل
ـا يــشـعـر بـالـسالم يـرتــاح إلـيه ويـعـتــقـد - عن حق - بـوجـاهــته وعـدالـته إ

واالطمئنان والسمو.
مرض وهو يدفع أمامه مائدة) (يدخل ا

ـائـدة قـرب عـزيز.. ويـقـدم له كـأسـا صـغـيـرة فـارغة) ال ـمـرض: (يـهـيئ ا ا
تـنس الدواة (يلـمس بأصابـعه الزجاجة الـكبيرة) مـلعـقة عـلى نصف كوب

ماء بعد كل وجبة.
ـمـرض ويـأكل عــزيـز فى تـؤدة صـامــتـا ويـظـهـر عــلـيه انـقـبـاض (يــخـرج ا
وانـزعـاج.. كـذلك يـتـجـلى فى وضـوح يعى حـركـات الـوالـدة وجـوم وحـيرة

وتفكير).
(ينـتهى عزيـز سريعـا من ازدراد جزء بسيـط من الطعام.. ثـم يجفف يده

ا عساه أن يكون قد علق بها)
عــزيـز: (يـقـدم الــكـوب ألمه وهــو كـالـذاهل) أرجــوك.. صــبى مــلــعــقــر من
وضـوعة الـزجـاجـة الكـبـيـرة هذه (فى هدوء يـشـير إلى الـقارورة الـكـبيـرة ا

تر). نضدة التى تبتعد عن السرير نحو ا على ا
جــلـيــلـة: (تــمـد يــدهــا لـتــأخـذ الــكـوب) عــزيــز (فى خــفـوت) فــكــرت فى

وضوع? ا
عـزيز: (بقـوة يشير بـيده فى غيظ وضـجر ثم يشـيح بوجهه إلى الـناحية
ـقـابـلة األخـرى ويـدفه وجـهـه ب يـديه) أنت ســتـخــبـلــيـنــنى.. أرجـوك.. ا
أرجـوك.. (يـشيـر لـهـا كـمن يـصـدها) أنى ال أريـد أن أســمع شـيـئـا.. بل ال
أريــد أن أسـمع من نـفـسى أنـا أى شىء.. لـقــد صـبـرتـنى مـرتـبـكـا.. قـلـقـا..

ك شخصياً.. عزيز: لكن معرفتك هذه قد تؤ
جليلة: قله.. قله.. ما هو?

ن?! ن كنت تظنيننى أتركك..  عزيز: أنه أنت.. أنت يا أمى.. 
جليلة: (تتأثر ويسرح بصرها وتقول فى همس) لله.

عزيز: كنت بعد ح تمدين يدك وتقول لله.. حسنة لله?
جليلة: (تقوى نبرات صوتها) عزيز?

عزيز: أليس هذا هو احلق?
جليلة: (تهز رأسها حسرة وأسفا) ال إله إال الله.

عزيز: أترين فى كالمى غرابة?
جليلة: ليس هذا بغريب.. فمن ينسى وطنه ينسى ربه.

عزيز: أفـهمينى يا أمـاه.. أنا لست أنساه عـز وجل.. إنام اخلالق لن يقدم
ـال بال كـد أو عــمل.. وإذن فـأى عـمل يـنـاسب سـنك? وأين لك الـطـعـام وا
ــعــارف الــتى حــصــلت عــلــيــهــا? بل عــرفــيـنـى أيـة هى شــهــادات الـفــنــون وا
مـدارس دخـلت? إذن فـلـيس أمـامك سـوى اخلدمـة.. أو الـشـحـاذة اخلـدمة

والشحاذة ال غير.. فهل أنا جاهل منحط حتى أسكت وأحجم?
جليلة: أهذا دفاعك? مرحى.. مرحى.

عزيز: وهل هذا مدى حبك لنجلك??
جليلة: كيف??!

وت دفعا.! عزيز: ال أعرف كيف.. فقط أم تدفع بوحيدها إلى ا
جـليلة: (جتز عـلى شفتهـا حتى لتـكاد تدميـها وتهمس) كل كـلمـة أقولـها
يا عـزيز هى سهم. (تـصمت لتتمـالك نفسها) عزيز (فى خفوت) أنك ال

كن أن تفهم (يختلج صوتها وتصعد العبرات إلى مقلتيها)
? عزيز: أماه.. أنك تبك

جـليلة: (تـقطب جبـينـها إلى حد) وتتـحكم فى عـواطـفهـا وتتـعـمد سـتر
ضعفـها وطـبيعـتها ال لـست أبكى.. وعالم أبكى? (تـضحك ضحـكة فاترة

عصبية)
عالج على رض يحمل وعاء أبيضا ويكشف ا يدخل طـبيب من خلفه 
جـرح عـزيز ثـم يحـدق فى قـنـيـنـة صـغـيرة فـارغـة مـوجـودة عـلى مـنـضدة

قريبة...
الــطــبـيب: (لــلـمــمـرض) لــتـــنــظــيـف اجلــرح زجــاجـــة ســلــيـــمــانى.. أجــر..

بسرعة..
ــمـرض مـهـروالً ويـقـدم الـزجــاجـة لـلـطـبـيب فى أدب (بــعـد قـلـيل يـعـود ا

واحترام ويقول:
- السليمانى يا أفندم..)

الـطبيب: (ال يكـاد ينتـهى من التـغييـر على اإلصـابة حتـى يقول لـعزيز)
اجلــرح نــظــيف وقــد الــتــأم مــنـه جــزء كــبــيـر (يــضع زجـاجــة الـسـلــيـمـانى
ـسك بـزجـاجـة كـبـيـرة أخـرى ويـقـول لـعـزيـز) خـذ مــعـلـقــة كـبــيـرة عـلى و
ـقوى فـهو يـفـيدك.. افـعل ذلك ثالث مرات كل نصف كـوب ماء من هـذا ا

يوم.. ابدأ من اآلن بعد األكل مباشرة..
عزيز: أماه أريد أن أعترف بـأنى فى الواقع أقدر كل ما يجيش بصدرك
بـاد ذاتها التى أدين كذلك أعرف مـبلغ وطنيـتك وسامى مبـادئك تلك ا
بهـا وأعرفـها بالـضبط وأجـلهـا. لكنـنى يا أمـاه ما كدت أسـمع جريـحا جاء
اليوم (تتغير هيئته) ما كدت أسمعه وهو يصيح ويصرخ ويندب والدته..
ثـم مـا كـدت أسـمع أنه تـرك أمه وأنه ذهـب ولن يـعـود.. أقـول إنى مـاكـدت

أسمع ذلك حتى أخذت أتيقظ..
جـلـيـلة: (فى صـوت ضـعيف) بل حـتى أخـذت تـضـعف وتـنـهـار.. (تـنـقطع
عن الكالم حلـظات ثم تـستأنـفه لكن فى لهـجة غيـر قوية) احلق يقـال يا

حـيـران مــضـطـربـا.. مــجـنـونــا.. أى والـله مـجــنـون.. لن أسـمع كـالمـا لـقـد
فـكرت من قـبل وقـررت.. وعلـيه فانـتظـرى.. بعـد االعتـراف وبعـد التـنفـيذ
يجـوز أن أفكـر من جديد وأسـمع منك كـل حديث.. لكن ال.. (يصيح) وال
بـعـد االعـتراف.. ألنـى لن أقوى فـى هذا الـوقت عـلى الـتـفـكيـر.. مـطـلـقا..
(يـحادث نـفسه) لكن لم? ألـست مـعذورا.. ألـست راضـيا بـفعـلـتى.. ألست
مــنــصــفـا?! (يـرتـفـع صـوته نـوعـا) لــكن ال.. أنــا فــاهم كل هــذا.. وال أريـد
سماع أى كـلمـة.. أنى مقـتنع مـسرور.. كفـانى هذا.. فـعالم الكالم ثـانية..
وضـوع ال أحب أن أسمع فـيه كلـمة بـتاتا (بـصوت كل شىء انـتهى.. هـذا ا
مبحوح) بتاتـا ال منك وال من نفسى.. (يـصيح بصوت عال).. ال منك وال

من نفسى.
جليلة: (تدير ظهرها لتمأل الكأس)

عزيز: (تخف حدته شيئا ما ويخاطب نفسه) يا رب أرحم.
جـليـلة: (تـقدم الـكأس لـنجـلها) اشـرب الـدواء يا حـبـيبى.. اشـرب عـساه

ك.. (تدنى الكأس من شفتى وحيدها) يخفف أ
عزيز: (يستعد ويفتح فمه)

جـليـلة: جـرعـة واحـدة.. دفـعـة واحـدة.. (بـسرعـة تـسكب الـسـائل كله فى
فمه)

ـائدة فى اضطراب واضح بـقصد أبعـادها عن الفراش ثم جـليلة: (جتر ا
تــعـرج عــلى األغــطــيـة تــصــلح من شــأنــهـا وتــرتب أشــيــاء ال حتــتـاج إلى

الترتيب كل ذلك تأتيه فى حركات عصبية)
عزيز: (يـضع يده على بطنه) ما هذا?? (يـلبث فترة ثم تـلوح على وجهه

عالئم األلم) جوفى.. بطنى..
جليلة: (تمضى فى الترتيب دون أن تبدى أية دهشة أو لهفة)

عزيز: (صائحا) الغوث يا أماه.
جليلة: (جتلس وتطرق ساكنة)

لوء بينما نضدة فيلقى الزجاج الكبيرة مغلقة و عزيز: (يلتـفت إلى ا
قنيـنة السليمـانى السام قد انتقـلت وقربت كما يلمح سـدادتها بجوارها)

أمى أنت.. أنت ..
ا هى جـليـلة: (جتـز عـلى شفـتـيهـا ويـختـلج صـوتهـا ويظـهـر علـيـها كـأ

تقاوم البكاء)
عزيز: (يصرخ) الـسم يقطع أمـعائى.. السـليـمانى.. آه.. السـليمـانى يكوى

أحشائى.. بطنى.. بطنى يحترق. النار آه نار.
(يتلوى من شدة األلم)

جليلة: (تنفجر انفجارا.. وجتهش بالبكاء اجهاشا.. وتتعلق بعزيز)
عزيز: (يتقلب بشكل يفتت األكباد فيبتعد عن أمه)

جـليـلة: (تـضغط عـلى منـديلـها بـأسنـانهـا وتشده فـى لوعة.. ثـم تعود به
إلى شـفتـيـها لـتـضغط عـليه بـأسـنانـهـا وتشـده مرة أخـرى وهـكذا حـتعى

نديل) يتمزق ا
عــزيــز: (بــعـد هــنــيـهــة يــهـدأ قــلــيال مــحـاوال ضــبط نــفــسه ويـنــجح فى
محـاولته.. وينـظر إلى والـدته نظـرات لها مـغزى.. ثم يـبتسم لـها بـسمة
ـجـدا ويـهـزها ـسك بـيـدهـا شـاكـر ويـشـد عـلـيـهـا  ذات مـعـنى وأخـيـرا 
مـغتـبـطـا.. دون أن ينـبس بـبنـت شفـة.. ويـشيـر لـها بـضـعف وإعـياء كـيـما
تـقــتــرب.. ويــجـهــد جــهـيــد يــرفع صــدره ورأسه حــتى تـدنــو شــفــتـاه من
ـفجـوعة فـيقبـلهـا قبـلة عـذبة عـظيـمة يودعـها كل احلب وكل جـبيـنأمه ا

االمتنان.. ثم يسلم الروح ويسقط..)
جـلـيـلـة: (تـصــيـبـهـا نـوبـة شــديـدة من احلـزن الـبـالغ) ولــدى.. حـبــيـبى..

سامحنى.
(يــدخل مــاركـو خــلف ضـابـط عـظــيم ذى مـركــز رفــيع هـو الــسـيــر هـارت
الــبـريـطـانى الـذى يـقـف يـاوزه إلى جـواره فى شىء من اإلجالل.. ويـؤدى

اجلندى التحية العسكرية ويقف بالداخل)
( جـليلة: (تمـضى فى مخاطبـة اجلثة ويتـهدج صوتهـا من البكاء واألن

سامحنى يا ولدى
.. سـامح أمك يا حبيبى.. أمك الـتى قدمت لك السم يا عزيـز.. سامحها

يا حبيبى.. سامحها.
نضـدة وفى قلق يقـبض على قـنينـة السلـيمانى ومن مـاركو: (يدنـو من ا
ثم يـهـرول على الـفـور إلى ناحـيـة السـيـر هات وهـو حـانق يحـدج جـليـلة
ـصـاب عزيـز مـات مسـمـوما بـيـدها.. بـيد بـنظـرات ثائرة) سـيـر هارت.. ا
أمه.. فــقــدنـا مــفــتــاح الــســر يــا ســيــدى الــســيـر.. (جلـلــيـلـة) أنت? قــتــلــته

بالسليمانى?!
جليلة: (ال جتيب بل تستمر فى نحيب مختنق مكتوم)

عزيز: 
جليلة: 

ماركو: ولم?! (صائحا) له?!
بلل بالدموع.. وتلبث صامتة) جليلة: (جتز بأسنانها على منديلها ا

مـاركو: ( يـغـضب غضـبـة مضـريـة.. ويهـز جـسمه كـمـدا.. ويتـقـدم نحـوها
. وهو يزمجر) أنت تستحق

( وهـنـا يـنـتـهـره الـسـيـر هـارت ويــقـبض عـلى سـاعـده ويـحـدق فى وجـهه
ويـرمـيه بنـظـرة ناريـة فـيـرتدع مـاركـو ويـلزم حـده ويـقف فى مـكانه ثـابـتاً
ويخـطو هذا الضابط الـكبير إلى األمـام بضع خطوات ويـخلع قبعته ثم
.. يطـرق بـينـما ـنكـوبـة نظـرات عـطف وتقـديـر.. وأخيـراً يـنـظر إلى األم ا
كـان وحشة يقف خـلفه اليـارو واجلندى وقـفه عسـكرية كـاملة.. ويـسود ا
عـمـيـقـة وسكـون رهـيب فالتـسـمع أقل هـمـسـة وال تـبـدو أيـة حـركـة سوى
ـهـلـهل الـذى تـمزقـه أسنـان الـوالـدة الـثـكلى فى ـنديل األبـيض ا حـركـة ا

أسى وإضطراب).
السيـر هارت: ( يهز رأسه هزاً خفـيفا.. ويفتح فمه ليـتكلم فيخرج صوته
بـيطئـا متـهدجـا نافذاً) مـستـحـيل.. مـستـحـيل أن تـستـعـمر أمـه فيـهـا مثل

هذه األم!

( يهبط الستار)
> مسرحية "أيوب" لفاروق خورشيد جترى بروفاتها حاليا بقصر ثقافة أبو كبير من إخراج وفيق محمود.
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ـشـهـدى يـخـلق حتت ظـرف إمـكـانـيـة حـدوث هـذا اخلـطـر والـذى يـتـجـسد > الـتـخـيل ا
بـشكل تـقلـيدى فى عمـليـة التـصفيق أو الـصفـير أو أى ضوضـاء أخرى" واجلـمهور إذن

سرحى. يعتبر العبا حقيقيا فى "احلوار" ا

سرحي جريدة كل ا

16 من مارس2009  العدد 88
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> اخملرج أحمد عبد اجلليل مشغول حاليا باإلعداد لتقد "أوبريت شهرزاد" لعزيز عيد بفرقة الشرقية القومية.
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> تـعريف طبيعة ونوعية التوجه أو احلـوار هو قبل كل شىء تعريف للعالقة التى تصدر
ُـتـحـدث إلـيه (تـمـامـا كـمـا فى احلـيـاة) والـتـأثـيـر عـلى ذلك : تـأثـيـر عـلى ا عـن الـفـعـل

عنى الواسع للمصطلح) الذى هو اجلمهور. القاضى (فى ا

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88
ـسـرحى ال يـصـبح مـجـرد حـوار بـ مـتـحـاورين بل > الــنـسق االتـصـالى ا
تحاوران أن هـناك من يسمـعهما شـىء من ذلك القبيل الـذى يعرف فيـه ا

ُتوجه إليه احلقيقى فى احلوار. وذلك اآلخر يتحول إلى األخير وا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88

> مسرحية "أنت حر" للكاتب لين الرملى تعرض قريبا بقصر ثقافة القبارى من إخراج محمد الزينى.
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د. محمد زعيمه

ـــنــتج ـــســرح هـــو الــذى دفع ا لــعـل عــشق ا
مـــــحـــــيى زايـــــد إلـى اإلقـــــدام عـــــلى إعـــــادة
سرح لـيسيه احلـرية الذى لم يكن احلـياة 
أكثـر من خرابة فـأعاد إلـيه رونقه لـيصبح
رئـــة مــــســـرحـــيــــة. جـــازف زايـــد بــــاإلنـــتـــاج
ـــســـرحـى عـــلـــيه واجملـــازفـــة تـــأتى من أن ا
ــكــسب غـــيــر مــضــمــون بــاعــتــبــار تــراجع ا
سـرح اخلاص الـتى استـمرت من سطـوة ا
الـسـبعـيـنـيات وحـتى الـتـسـعيـنـيـات معـتـمدة
عـلى الـسـيــاحـة الـعـربـيـة لــكن مـحـيى زايـد
استطاع بخبرته وخبرة الفنان اخملتارين
لـلـعـرض أن يـقـدم عـرضًـا يـحـتـرم جـمـهوره
يـــحــــتــــرم األســــرة دون إســــفــــاف مــــقــــدمًـــا
الـكـومـيـديـا الـتى يــحـتـاجـهـا اجلـمـهـور دون
االنــزالق إلى هــوة اإلسـفــاف أو اسـتــجـداء
الـــــضـــــحـك. وذلك فـى عـــــرض "تـــــرالم لم"
الـذى أخرجه دكـتور هانى مـطاوع صاحب
ـــســرح اخلــاص ـــســرحــيـــة فى ا اخلـــبــرة ا
ـســرح الــعـام وهــو واحـد من اخملــرجـ وا
القـادرين عـلى صنـاعـة الضـحك وتـفجـيره
ة مثل ذلك ما رأيناه منه فى عروض قد
"جـوز ولــوز" و "الـلى اخـتــشـوا" وفى "تـرالم
ــسـرح لم" يــعـتــمــد عـلى تــطــويـر تــولــيـفــة ا
اخلـــــاص الــــــتى تــــــقـــــوم عــــــلى وجــــــود جنم
كومـيديا ومـجمـوعة من الـصف الثانى من
الـنـجـوم خـفـيـفى الـظل إضـافـة إلى الـغـنـاء
واالســـــتــــعــــراض وكــــان من قـــــبل تــــعــــتــــمــــد

التوليفة على وجود مطرب وراقصة.
إال أن هــذا الــعـــرض اعــتــمــد عـــلى الــنــجم
ا له من حـضور الـكومـيدى سـمـير غـا 
كـومـيــدى ووعى بـالــشـخــصـيــة إضـافـة إلى
محمد محمود أحد جنوم الكوميديا الذى
لم يـحصل عـلى حقه إلصراره عـلى العمل
ـسـرحى بشـكل أسـاسى دون الـلـجوء إلى ا
الـسـيـنـمـا والـتلـيـفـزيـون لـيـسـتـجدى أدوارًا.
ومـعــهـمــا غـســان مـطــر ونـدى بـســيـونى –
والـعديـد من الوجـوه الـشابـة اجلديـدة مثل
هــــنــــادى عــــبـــد اخلــــالق  – ونــــور قـــدرى
ى ســمـيــر غــا وبـســمه مـحــيى زايـد. وإ
وإن اســتـعــان بــالــراقـصــة مــروى لـكـن تـلك
االسـتـعـانـة تـأتى بـشـكل مـحـدد فى مـشـهد
داخل ســيــاق الــعــرض حـيـث تــؤدى رقــصـة

داخل برنامج تليفزيونى.
والـعـرض الـذى كـتـبه أحـمـد عـوض يـعـتـمد
عـــلى مــوضـــوع تــقـــلــيـــدى بــســـيط وإن كــان
مـــوضـــوعًــــا يـــواكب مــــا يـــحـــدث اآلن وهـــو
ن يـدعــون االسـتــثـمـار خـداع الـبــسـطــاء 
لــيـــســتــولــوا عــلى أمـــوالــهم أو حــتى أمــوال
الدولة إنـها عمـليات الـنصب اليـومية التى
نــسـمع عـنــهـا ولـذلك فـاحلــبـكـة الـرئــيـسـيـة
لـلـعــرض تـعـتـمــد عـلى خـداع صــاحب قـنـاة
شـاركة تـليـفزيـونـية جـديدة غـسـان مطـر 
ابــنــة أخـيـه نــدى بـســيــونـى لـلــجــمــيع حــيث
يـستـغالن رغـبـة الـبسـطـاء لـلـعمل لـيـوقـعان
كن أن بـهم ليـصـبحـوا هم اجلـناة الـذين 
يــقـدمــوا لــلــعــدالــة. فــمن خالل إعالن عن
واهب التى فـتح القناة أبـوابها الكتـشاف ا
ــكن أن تــعــمل بــهــا يــتـقــدم ســمــيــر غـا
ـوهوب الـبسيط لـلمـسابقـة وتبنى الـفنان ا
فـارقة التى تـؤدى بدورها األحـداث على ا

ترالم لم 
الكوميديا للكوميديا

مثلون فهم واعتبارها شخصـية فيها أما ا
بــهــجــة الـــعــرض - ســمــيــر غــا اســتــطــاع
تـقد شـخـصـية الـفـنـان البـسـيط اخملدوع
طــيب الـقــلب وعــبــر عن نـقــاء الــشـخــصــيـة
ـتــفـرج وسـذاجــتــهـا فــاسـتــطـاع أن يــجــعل ا
يـتـعــاطف مـعه مـضــيـفًـا قـدرته الــكـومـيـديـة
مـن خالل االرجتــال احملــســوب واحلــضــور
والـبــسـاطــة فى األداء دون تــكـلف والــقـدرة
عــلى اخـــتـــيــار "اإلفـــيه" وطـــريــقـــة الـــنــطق.
كذلك جـاء أداء محمـد محمـود مستـخدمًا
طــبــيـعــة تـكــويـنـه اجلـســدى ونـبــرات صـوته
بالغة فى األداء أحيانًا لتفجير كوميديا وا
تـــرتــبـط بــشـــخـــصـــيــتـه الــتـى نــكـــتـــشف فى
الــنــهــايــة أنه الــضــابط الــذى زرع لــيـكــشف
احلقـائق ويقـبض على صـاحب القـناة وهو
الدور الذى أداه غـسان مطر دون اإلنزالق
إلى الـــرغـــبـــة فى إثـــارة الــكـــومـــيـــديـــا فـــهــو
الشخـصية الـتى عبر عـنها بـصوته الرخيم
ــــتالئم مـع شـــخـــصـــيـــة ـــعـــبـــر ا وجـــســــده ا
ـســتــثـمــر الـنــصـاب كــذلك نــدى بـســيـونى ا
التى انـدمـجت فى شخـصـية مـديـرة القـناة
وابـنـة شــقـيق صــاحب الـقــنـاة واســتـطـاعت
ــركــبـــة فــهى إبــراز جــوانـب الــشــخـــصــيـــة ا
ـال واشتـركت شـديدة سـعت إلـى حتـقيـق ا
مع عــمــهـا فـى اإليـقــاع بــالــبــســطــاء لــكــنــهـا
خـيرة أيـضا أحـبت الـبطل الـبسـيط وسعت
إلى انــقـــاذه فى الــنـــهــايــة عـــنــدمــا أخـــبــرته
بــحــقــيـقــة خــالـهــا كــذلك جـاء أداء الــثالثى
ى ســمــيــر غــا هـــنــادى عــبــد اخلــالق وإ
ونور قدرى متناغـمًا ولكل  منهن شخصية
لــهـا مالمـحــهـا فـنـجــد هـنـادى تـعــتـمـد عـلى
رشـاقــتــهــا رغم ضــخـامــة جــســمــهـا لــكــنــهـا
اســتــطــاعت تـوظــيــفه إضــافـة إلى قــدرتــهـا
الـتــمـثـيــلـيـة وخــلق األداء الـكـومــيـدى كـذلك
ـى فى شــــكل مــــخــــالـف الخــــتــــهــــا ولــــهـــا إ
حضور مسرحى وقدرة على تكوين مالمح
خـارجــيـة لـلــشـخـصــيـة وتـنــويع األداء أيـضًـا
نــــور قــــدرى الـــتـى اســـتــــطــــاعت أن تــــوجـــد
شـخــصــيـة رقــيــقـة تــتــنـاسب مـع طـبــيــعـتــهـا
اجلـــســديــة ومالمـــحــهــا الـــبــريــئــة لـــتــصــبح
الـشـخـصـيـة الرومـانـسـيـة األمـر الـذى جعل
من الثالثى شـخصيـات متنـاقضة وبـالتالى
فـجـرت الكـومـيـديا خـاصـة فى مـشـاهدهن

نفردة. ا
لـقـد اسـتـطاع هـانى مـطـاوع تـقد تـولـيـفة
ـثـلــيه مـرورًا كـومــيـديــة بـدءًا من اخــتـيــار 
بــاحلـــفـــاظ عـــلـى إيـــقـــاع الـــعـــرض وإدخــال
الـــرقــصــات واألغـــانى الــتـى كــتــبـــهــا إسالم
خــلــيل وحلــنــهـــا حــسن إش إش وكــانت من
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إلى تـفـجـيـر الـضـحك نـتـيـجـة لـسـوء الـفـهم
حـيث اجلمهور يعـلم احلقيقة الـتى يجهلها
الـبطل ذلك ألن البـطل يقع ضحـية خدعة
فــصـاحـب الـقــنــاة يـبــحث عــمن يــوقع عـلى
أوراق مـســئـولـيـته عن الـقــنـاة لـيـكـون كـبش
فداء عـنـد اللـزوم وبـالفـعل يـقع الـبطل فى
ــأزق لــتــتــوالى األحــداث حــتى نــصل إلى ا
حلـظــة الـتـكـشـف وهى تـلك الـلــحـظـة الـتى
يـسعى  عـندهـا صـاحب القـناة إلى الـهرب
بــاألمــوال لـكـن تـأتـى ذروة احلـدث عــنــدمـا
يختلف مع ابنة أخيه ليخنقها ويرحل لكن
الــقـــدر يــجــعـل الــفــتـــاة ال تــمــوت لـــتــكــشف
احلـــــقــــائـق كــــامــــلـــــة. وبــــالـــــطــــبـع فى هــــذه
ـمـثل الـبـسـيط ـطـرب وا األحـداث يــكـون ا
فى الـــعــرض والـــذى يــقـــوم بـــدوره ســمـــيــر
غـا هــو مــحــور األحـداث وتــلك احلــبــكـة
ــتــعــددة تــتــيح ــفــارقــات ا الــقــائــمــة عــلى ا
وجــود مـشــاهــد عـديــدة كـومــيــديـة تــعـتــمـد
عــلى سـوء الــفــهم كــمـا تــعــتـمــد عــلى قـدرة
ــمــثل عــلى االرجتــال لـتــفــجـيــر الــضـحك ا
وهـنـا يـجـب اإلشـادة بـقـدرات األبـطـال فى
ــرتــبط الــعـرض فـى االلــتــزام بـاالرجتــال ا
بـالـشــخـصـيـات األمــر الـذى جـعل من هـذا
االرجتـــال كــومـــيـــديـــا الـــشـــخـــصــيـــة والـــتى
ـــوقف لــتـــقــدم تــضـــافـــرت مع كــومـــيــديـــا ا

مـــواقف كـــومـــيــديـــا لـــلـــشــخـــصـــيــات تـــثـــيــر
الــــضـــــحـك دون عـــــنـــــاء ودون اســـــتـــــجــــداء
لــــــلـــــضـــــحـك ودون الـــــبـــــحـث عن فـــــقـــــرات
إضـافـية تـسـتـدر ضحـك اجلمـهـور وتـخرج
ــــيــــز به عـن ســــيــــاق احلـــــدث فــــاهم مـــــا 
عــرض تــرالم لم هــو أن الــضــحك يــرتــبط
ـفارقة وقـف القائـم على ا بـالشـخصـية وا
ومن ثم فـإن اجلمهور يـظل متابعًـا للحدث
دون تـــــشــــويش ودون أن يـــــتــــوقف احلــــدث
الــدرامـى من أجل فـــقـــرة كـــومـــيـــديـــة كـــمــا
يــحــدث فى عــروض كـــثــيــرة تــعـــتــقــد أنــهــا
كـومـيـدية وهـى ال تنـتـمى لـهـذا الفن لـكـنـها
مـسمـيات فى أذهـان صانـعيـها وأعـتقد أن
اجملــــهـــود احلــــقــــيـــقـى الـــذى بــــذله صــــنـــاع
العرض هو ضبط الـعرض أثناء البروفات
لـــــيـــــصل إلـى هـــــذه الـــــدرجـــــة من اجلـــــودة
واالتـقـان سـعـيًا لـتـحـقيـق الهـدف فـالـعرض
ال يسـعى إلى فلـسـفة وفـكر عـمـيق فسـعيه
األسـاسى هو الترفـيه والترويح الـكوميدى
وجنح فى حتــــقـــيق ذلك رغـم أنه يـــعـــتـــمـــد
عـلى نــفس الـتـقـنــيـات الـتى تــعـتـمـد عــلـيـهـا
الــعـروض األخــرى مـثـل تـقــنـيــات األراجـوز
ســلــيط الـــلــســان والـــكــومــيـــديــا الــشـــعــبــيــة
تعـددة إال أن ترابط كل رجتـلة والـنمـر ا ا
هذ العناصـر خاصة النمر فى سياق خط

درامـى أســـاسـى هـــو الــــذى مـــنح الــــعـــرض
جماله ولعل اإلنـتاج لم يبخل على العرض
تـعة حـيث جند ديـكور حـازم شـبل يحـقق ا
الـــبـــصــــريـــة من خـالل تـــصــــمـــيم مــــنـــاظـــر
مـــتــــعـــددة ســـواء لـــلــــقـــنـــاة فـى الـــبـــدايـــة أو
ـمـثل الـفـقـيـر ديـكـورات الـبـرامج أو شـقـة ا
ـصمم رغم واقـعـية الـديـكور إال أن قـدرة ا
عـــلى الـــلـــعـب بـــاأللـــوان أعــطـت لـــلـــمـــنـــظــر
ـسـرحى جـمـاالً بـصـريًـا سـاعـده فى ذلك ا
ـــــتـــــنــــوعـــــة خــــاصـــــة فـى مالبس ـالبس ا ا
ـــتــنـــوعـــة الــتى الــراقـــصـــ الــبـــســـيــطـــة وا
تتناسب مع تعدد االستعراضات سواء فى
الــــبــــرامـج الــــتــــلــــيــــفــــزيــــونــــيــــة لــــلــــقــــنــــاة أو
اسـتــعـراضــات مـصــاحــبـة لألحــداث حـيث
ـبـهـرة البس وتــعـدد ألـوانـهـا ا يـبـدو ثـراء ا
ـتــنـاغـمــة مع الـلــحـظـات ــمـتـعــة لـلــعـ وا ا
الــــدرامـــيـــة كــــذلك جـــاءت اســــتـــعـــراضـــات
أحــمـــد يـــونس بــشـــكل مـــتــنـــوع بــعـــيــدًا عن
تــقـلــيــديـة وتــكــرار الــرقـصــات األمــر الـذى
جـعـل االسـتــعــراض إضـافــة --مــرتــبـة فى

العرض.
وحــــــــتى رقــــــــصــــــــة مــــــــروى الــــــــتـى هـى من
ـة فقد كـانت سريعة دون األسـاليب القد
تعة دون اإلخالل باحلدث لتـصبح حملة 
إدخـال الـراقـصـة فى سـيـاق الـدرامـا الـعام

العرض
يعتمد 

على موضوع
تقليدى
بسيط
 لكنه 

يواكب 
ما يحدث
األن

ثلون تفوقوا على أنفسهم تع و استعراضات جديدة وديكور 

(1) "موت هاملت فى مقابل موت
اآلخرين"

ــوت عــلى نــحــو مــتالزم ارتــبــطت قــضــيــة ا
بــالـفـكــرة الـتــقـلـيــديـة لـلــدرامـا. حــيث تـنـاول
كـتـاب الــدرامـا الــقـدامى أمــثـال يــوربـيـدس
إيــسـخــيـلــوس سـيــنـكــا وسـوفـوكــلـيـس فـكـرة
ــوت فى أعـــمــالـــهم الــدرامــيـــة لــيــعـــكــســوا ا
ــوت. جــوهـــر عـــصـــرهـم ومــوقـــفـه حـــيـــال ا
ـوت من خالل وقـدمت مـعـاجلـتـهم لـفـكـرة ا
عــنــاصــر تــراجــيـديــة جــادة كــثــفـت بــدورهـا
تـصويـر أحداث وشـخصـيات بـعيـنها إال أن
وت كان مرتـبطًا بالـعقائد الـدينية مفهـوم ا
ــة عـلـى وجه اخلـصــوص. لـقــد مـنح الــقـد
عــــصـــر الــــنـــهــــضــــة مـــيـالدًا لـــرؤى جــــديـــدة
وتــفــســيــرات لـــقــضــايــا مــخــتــلــفــة لــلــوجــود
ـوت. ووفـقًا خـاصة فـيـما يـتـعلق بـاحلـياة وا
William Engel ــا يــقـولـه ولـيــام إجنل
بــــالـــــرغم من أن انـــــحــــطــــاط واضــــمــــحالل
األفراد موضوع قد فـقد  التعبير عنه
بـطـرق شـتى خـالل عـصـر الـنـهـضـة. وولـيام
شــــكـــســــبــــيــــر-أحـــد أشــــهــــر كـــتــــاب عــــصـــر
الـنهضة- قـدم فى أعماله التـراجيدية على
نحو مـستمـرجوانب متـنوعة لـلموت إال أنه
جتــاوز مــفـهــوم الـقــدمـاء بـل ومـفــهـوم كــتـاب
الـــدرامـــا فـى عـــصــر الـــنـــهـــضـــة أيـــضـــًا عن
ــوت من ــوت. فــســر شــكـســبــيــر قــضــيـة ا ا
خالل الـــكـــومـــيــديـــا وكـــذلك الـــتـــراجـــيـــديــا
مـحـاوالً أن يــحل واحـدة من أكـثــر الـقـضـايـا
احلـاسـمـة فى تـلك احلـقـبـة. قـام شـكـسـبـير
بــإحــيــاء بــعض أعــراف الــعــصــور الــوســطى
ـوت ثم فسرهـا من خالل رؤية رتـبطـة با ا
وت عـصـر الـنهـضـة. ارتـبـطت فـكرتـه عن ا
بــكل من الــعــقــائـد الــديــنــيـة وقــيم الــوثــنــيـة
ـــوت بــالــنــســبــة لـه يــجــســد كل شىء وال فــا

شىء فى آن واحد. 
كــان يـــنـــظــر لـــلـــمــوت فـى عــصـــر الـــنــهـــضــة
بـإجنــلـتـرا عــلى أنه ظـاهـرة غــامـضـة أثـارت
مناقـشات ب الـفالسفة والـكهنـة والكتاب.
لـقد أدى اجلهل بطـبيعـة وأسباب األمراض
اخملـتـلـفـة إلى زيــادة مـتـواصـلـة فى مـعـدالت
ـوت وسـيـلة لـتـحـقيق الـوفـاة لـذلك اعـتبـر ا
ــســاواة االجـتــمــاعــيــة وذلك ألن الــفــقــيـر ا
ـوتـا إثـر ـكن أن  والـغـنى عـلى حـد سـواء 
مـــرض عـــضـــال. وكــان اإلعـــدام والـــتــشـــويه
عــادة يــقـــتــصــران عــلى الـــعــامــة بــاســـتــثــنــاء
مـجموعـة معيـنة من سـكان بريـطانيـا. وكما
Michael Neill يـــــشـــــيـــــر مـــــايـــــكل نـــــيل
ــوت والـقـضـايــا اجلـنـائـزيـة  (1997)" إن ا
األخــرى يـــشـــكــلـــون جــزءًا أســـاســـيــًا من أى
ـوت درامـا إلـيـزابـيـثــيـة تـهـدف إلى حتـويل ا
الفردى إلى ذكرى جمـاعية." ففى بريطانيا
وأثـناء احلـكم اإلليـزابيـثى  ابتـكار الـعديد
بـان جنـائزيـة كى يظل الـناس ـناظـر  من ا
وت جزءًا يفكرون فى فنائهم. لقد أصبح ا
ال يتجـزأ من الوجـود البريـطانى كمـا يقول
Nigel Liewellyn نــــايــــجـل لــــيــــويــــلــــ
ـنــاظـر الــتى تـذكـر  (1991)فـقــد وجـدت ا
ــواقف ــوتـــهم فى جـــمــيع أنـــواع ا الــنـــاس 
الــعــامــة واخلــاصــة فى إجنــلــتــرا احلــديــثــة
ـوت دائـمـاً بـاألفـراد فى الـشـوارع فـاقــتـرن ا

والــتـراب أرض...". لــقــد  إظــهــار صـورة
ــســرحــيــة الــقــبـــر فى أوقــات عــدة خـالل ا
ـوت. لـتــكـشف مـوقف الـشـخــصـيـة حـيـال ا
وجنـد أن جــمـيـع الـشـخــصـيــات فـيــمـا عـدا
هامـلت يظـهـرون خوفـاً وشفـقـة من مشـهد
وت. وألن هـاملت الـقبـر الذى يـربـطونه بـا
ـوت فــهـو ال يــجـد يــفــكـر بــاسـتــمـرار فـى ا
قيـمة حلـياته فـضالً عن حيـوات اآلخرين.
ونــتــيـجــة لـذلك يــبــدو أن هـامــلت مـســئـول
أيــــضــــاً عن مــــوت أوفــــيــــلـــيــــا كــــلــــوديـــوس

بولونيوس جيلدنستيرن وروزنكرانتس.
وهـكــذا حـوله هـاجـسـه من شـاب بـائس إلى
قــــــاتـل قــــــاس. ولــــــكن عــــــلـى عــــــكـس مـــــوت
الشـخصـيات األخـرى والتى صـورت بدرجة
مـعينه من التـهكم جند أن مـوت هاملت قد
صـور عـلى نـحـو أكثـر جـديـة. فـمنـذ الـبـداية
نــــرى أن كل مـــــوت يــــبــــدو ســـــوداويــــاً إال أنه
سـرعان مـا يتم نـسيـانه من قبل شـخصـيات
ثال يظـهر هاملت أن أخـرى. فعلى سبـيل ا
النـاس قد نـسوا بالـفعل مـوت أبيه رغم أنه
ض على وفاته سـوى شهرين. وعندما لم 
قـال له هــوراشـيـو: "جــئت ألشـهــد يـا مـوالى
مـــأ والـــدك الــــراحل". أجـــابه هـــامـــلت "ال
تـــســــخـــر مــــنى أظـن أنك انــــتـــويـت أن تـــرى
زفـــاف أمى." تـــكـــشـف لـــنـــا وجـــهـــة الـــنـــظـــر
الـسـاخرة تـلك أن الـنـاس يـنسـون حـتى أكـثر
الـنــاس نــبالً. و جتــاهل مــوت بـولــونــيـوس
أيـضًا حيث انشـغل كل من ليرتس وأوفـيليا
ــشــاعـــرهم وأحــاســيــسـه عن تــذكــر مــوت
أبـيـه وهـامـلت أيــضـا الـذى قـتل بــولـونـيـوس
دون قـــصــد عــبـــر عن ذلك بـــبــعض كـــلــمــات
الشفقة فقط. أما موت أوفيليا فقد وصف
فـى أكـــثــــر من تــــصــــويـــر ســــاخــــر حـــيث إن
الكاتب افترض مسبقًا أن موتها جاء نتيجة
انتـحارها ويـتسـاءل: "هل يحق لـها أن تدفن
ـسـيـحـية? وهـى التى وفـقـاً لـشـعـائر الـدفن ا
سعت خلالصهـا بيدها." وجاء موت كل من
جــــروتــــرد كــــلــــوديــــوس جــــيــــلــــدنــــســــتــــيـــرن
ــوت أوفــيــلــيــا; فــلم ــاثالً  وروزنــكــرانــتس 
يكن قادراً إال أن يثـير تعاطف القراء فقط.
وفـى هــــذا الــــصــــدد يــــبــــرز مــــوت هــــامــــلت
ـــقــابـــلـــة مع مـــوت اآلخـــرين فـــهــو يـــثـــيــر بـــا
احـــــتـــــرامـــــا وعـــــواطف مـــــتـــــأجـــــجـــــة نـــــحـــــو
الشخـصيـة. ورغم أن هاملت عـبر بسـخرية
ـسـرحــيـة فـإن مـوته كـان ـوت طـوال ا عـن ا
ن يـعرفـون. وكـما مـوتـًا تراجـيـديـا بالـنـسبـة 
يـقـول هوراشـيـو مـودعًا هـامـلت: "قـلب نـبيل
قـد حتــطم  عم مـســاءً يـا أمـيــرى احلـبـيب
الئكـة ... بـالتـرانيم اجلـميـلة ولتـصاحـبك ا
... لـــلــــنـــعــــيم األبـــدى." كــــان مـــوت هــــامـــلت
مأساة للـمملكـة بأسرها ألنـها فقدت مـلكها
الـنــبـيل ومـن الـصــعـوبــة وجـود شــخص آخـر

بعظمته يحل محله.
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وفى مــنــازلــهم بــ أفــراد أسـرهـم. وهــكـذا
وت. عكس أدب عصر النـهضة جماليات ا
ــــكـــنـــنــــا الـــقـــول بـــأن وفى هــــذا الـــصـــدد 
مــســرحــيــة هــامــلـت لــولــيــام شــكــســبــيــر قـد
غــمـــرت هى األخــرى بــشــخـــصــيــات تــمــوت

عادة نتيجة النتقام أو خداع.
هـذا هـو احلــال مع غـالـبــيـة الـشــخـصـيـات
ثال الرئيـسيـة للـمسـرحيـة. فعـلى سبـيل ا
يـتم خـداع لـيـرتـس أخى أوفـيـلـيـا بـبـراعـة
ـلك" فـيـمـوت. حـيث من قـبل كالديـوس "ا
قـام كالديوس بـتـحريض لـيـرتس ليـثأر من
هـــــامـــــلت الـــــذى قـــــتل أبـــــاه. كـــــمـــــا يـــــقــــول
كالديـوس: "لـيـرتس ألم يـكن أبـوك عـزيزاً
لـديك? أم أنك مــثل لـوحــة حـزن وجه بال
قلب?" ورغم محـاولة هاملت االعتذار عن
مـوت بــولـونـيــوس إال أن لـيـرتس رفض أن
يـسامـحه وذلك لشـعوره بـالغـضب الشـديد
ـــوت أخــتـه أوفـــيــلـــيـــا وأبـــيه بـــولـــونـــيــوس.
ويـعـمـد لـيـرتس السـتـخـدام سـيف مـسـمـوم
أثــنـــاء مــبـــارزة بـــيــنه وبـــ هـــامــلت إال أن
هـاملت قـد أبدل الـسيـوف مصـادفة فـقتل
لــيـرتـس. وعـلى اجلــانب اآلخـر لم يــنـدرج
مـــــوت أوفــــيـــــلـــــيــــا حتـت فـــــئــــة االنـــــتـــــقــــام
فانتـحارها ارتبط ارتـباطا وثـيقا برغـباتها
اجلـنـسـيـة جتـاه هـامـلت. و يـقـول جـونـاثـان
Jonathan Dollimore دولــيـــمــور إلى
وت الذى  (1998)فى هذا الـصدد: إن ا
يـــكـــتـــنـــفه رغـــبـــات جـــنـــســـيـــة مـــوت أحـــمق
ومـشوة. وألن أوفـيـليـا قـد انتـابـتهـا رغـبات
قـويـة جتــاه هـامـلت فــإنـهـا تـمـنـت ضـمـنـيـاً
ــوت. ويــشـيــر دولــيــمــور أن هــنــاك صــلـة ا
ـوت; وثــيــقــة بــ الــرغــبــات اجلــنــســيــة وا
فـأفـكـارعـصـر الــنـهـضـة عن احلب تـكـشف
أن احلب ظـاهـرة مـتـغـيـرة وإذا كـان األمر
كـذلك فـإن الــرغـبـات اجلــنـسـيــة مـعـرضـة
هى األخـرى للتـغيرات. فـمع فقدان احلب
والـرغبـة يـبدأ الـفـرد الشـعـور بالـرغـبة فى
ــــــوت. ويــــــضــــــيـف دولــــــيــــــمـــــور (1998) ا
بـــالــنـــســـبــة لـــلــيـــعــقـــوبــ كـــمــا هـــو احلــال
ـوت بـالـرغـبة بـالـنـسبـة لـنـا إن مـا يـربط ا
ـــعـــنى; أن كل مـــخـــلــوق هـــو الـــتــحـــولـــيــة 
مــحــكــوم بــعــمــلــيــة مــتــواصــلــة مـن تــغــيـر ال

ينفصل عن إحساس بالفقد العزاء له.
يـتـفق مـثل هـذا الـفـكـر مع إحـدى الـعـقـائـد
ـسـيـحـيـة الـتى تــقـول بـأن رغـبـات الـبـشـر ا
ـوت كـمــا هـو احلـال مع جتــلب الـدمــار وا
رغـبـة حــواء فى الـتـفـاحــة. وقـد جـاء مـوت
ـــبــاد كالديـــوس أيـــضـــاً مــتـــمـــاشـــيـــاً مع ا
ــســيـحــيـة; فــقـد عــوقب بـقــتل هــامـلت له ا
ألفـــعــاله الــقـــاســيــة. وجنم عـن رغــبــته فى
شاكل وتى وا الثروة والسـلطة عدد من ا
لذلك أظهر شكسبير استحقاقه للموت.
ـــــوتى جنـــــد أن ورغم هـــــذا الـــــعـــــدد مـن ا

ــوت كـانت مـعــاجلــة شـكــســبــيـر لــقــضـيــة ا
واضــحـة بــشــكل جــلى مـن خالل تــصــويـره
لــهــامـــلت الــذى قــدمـه كــشــخـص مــشــغــول
ـــلك. كــشف ـــوت وبــشــبـح أبــيه ا بـــفــكــرة ا
شكـسبيـر من خالل تلك الـشخـصيات عن
تــصــويــره الــغـــامض لــلــمــوضــوع الــرئــيــسى

للمسرحية. 
فـنـجـد هامـلت مـنـذ البـدايـة يـبدى إعـجـاباً
ـوت يـحـيــا احلـيـاة كـمــا لـو كـانت رحـلـة بـا
ــــوت; ورغـم خـــــوفه مـن الــــشـــــبح نـــــحـــــو ا
يـــحـــاول الـــلـــقـــاء به فـــهـــو بـــدايـــة شـــغـــوف
ــوت ألنـه ال يــعــرف مـــا يــنـــتــظـــره بــعــد بــا
ـوت وقد عكست مـناجاته الشـهيرة قلقه ا
هـــــــــذا: "أكــــــــــون أو ال أكـــــــــون هــــــــــذا هـــــــــو
الــسـؤال!" حــيث أظـهــرت جــدلـيــة قـضــيـة
ـوت. كـمـا يـقـول: "ولـكــنـهـا رهـبـة مـا بـعـد ا
ـوت فى مـجــاهل الـقـطـر الـذى ال يـرجع ا
ــسـافــرون من تــخـومه إنه خــوف مـحــيـر ا
يـجـمد اإلرادة  فـنـؤثـر احتـمـال شـر نـألفه

على الفرار للذى ال نعرفه!".
ومع ذلك عـندمـا اصـطدم هـامـلت بالـقتل
ـوت. ـوت بــدا يـظـهــر ال مـبــاالة جتـاه ا وا
وفى ســعــيـه لــلــثـــأر ألبــيه فـــكــر كـــثــيــراً فى
ـــوت واآلخـــرة. إال أن مــــحـــاوالته لــــلـــثـــأر ا
ألبـيه كـانت مقـتـرنـة بـأفكـاره عن االنـتـحار
وقــد دفــعه هــذا الـهــاجس تــدريــجــيــاً نــحـو
اجلـنون; ويـظـهر شـكسـبـير هـذا بـاستـهزاء
ـثـال عــنـدمـا قـتل ضـمـنى. فــعـلى سـبــيل ا
هــامـلت بــولـونــيـوس لـم يـســتـطع تــذكـر أين
وارى جـــثـــته; وبـــدأ يــتـــحـــدث بـــجــنـــون عن
الــديــدان الـتى تــأكل جــســد مـيـت بـدالً من
كان اجلثة. أشار شكسبير إلى أن تذكره 
وت; مـظهـر هامـلت كان يـبدى هـاجسه بـا
فـهو يـرتدى مالبس سـوداء ويبـدو مكـتئـباً.
قبـرة كثف شكسبير انشغال وفى مشهد ا
وت كاشفاً أفكاره الكئيبة. كما هاملت با
يتـضح من حواره مع هـوراشيـو عمـا انتهى
إلـيه أثــر تـراب اإلسـكــنـدر األكــبـر فــيـقـول
"كال عــلى اإلطـالق بل إنــنى سـرت وراءه
عـلى نــحـو مـنــطـقى حـتى وصــلت إلى تـلك
الــنـتــيـجــة وهى األرجح; مــات األسـكــنـدر
دفن األســـكـــنـــدر عـــاد اإلســكـــنـــدر تـــرابــاً

وت قضية ا
 فى مسرحية هاملت لشكسبير
وعالقتها بفكر عصر النهضة

 منذ البداية
جند هاملت
يبدى إعجاباً
وت با

صورة  القبر
ظهرت كثيراً
لتكشف موقف
الشخصية حيال

وت ا

هانى مطاوع صاحب خبرات خاصة فى تفجير الضحك
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شار > مـن الواضح أن "األنا" ال تضيف إلى اجلمهور شيئا فإذا كانت "أنت" هى "الفرد ا
ـرحـلـة الـراهـنـة من اخلـطـاب الـذى يـتـضـمن األصل الـلـغـوى "أنت" لن يـكـون إلـيـه فى ا

صعبا التعرف على جمهور احلضور.

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88
سرح نفسه ألنه لم لو يكن اجلمهور > هـناك مطلب يكمن فى أصل ا
مـثل إذا أردنا سـرح تفـقـد وجودهـا وحتـوالت ا مـوجـودا فإن مالمـح ا
أن نـقولـه على هـذا النحـو تصـبح فى فراغ: ألنـه لن يكـون لوجوده أى

معنى.

ájó©ŸG 

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88

ها خالل أبريل القادم بقصر ثقافة السالم من إخراج عباس أحمد. > مسرحية "العربة" لسليم كتشنر يتم تقد
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ه (حــــاول مـــرة أخـــرى)  عـــرض  تـــقـــد
ـهـرجان الـسابع لـلشـباب ضمن فـعالـيات ا
ـــركـــز الـــفـــرنـــسى ـــبـــدع والـــذى نـــظـــمه ا ا
لــلــثــقــافــة والــتــعــاون وهــو عــرض لــقــصــر
ثـقـافـة الـعـمـال بـشـبـرا اخلـيـمـة من تـألـيف
صــالح كـرامـة وإخـراج خــلـيل تـمـام وتـدور
أحداث الـعـرض حـول زوجـة قـتـلت زوجـها
ألنها رأته فى فراشها مع صديقتها وترك
صــديـقــتــهـا تــلـوذ بــالــفـرار فــتـبــدأ أحـداث
الـــعــــرض ونــــحن نــــرى الــــســــجــــيـــنــــة داخل
الــســجـن وحــيــدة ويـــبــدأ احلــدث عـــنــدمــا
يـزورها احملـامى هذا احملـامى الذى جتد
له وجــــهــــا مــــعــــنـــويًــــا يــــشــــبه وجـه زوجــــهـــا
اخلــائـن فــمن خـالل صــدام االثــنـــ مــعًــا
يـنكشف ما يـكمن بهمـا فهذا احملامى هو
فـرد تخـونه الكـلمـات فيـصدق ما يـقال له
خـــاصــــة الــــقـــول الــــذى يـــشــــعـــره بــــنــــفـــسه
وبــرجـــولــتـه فــيـــصــدق حـــديث بـــائـــعــة عن
إعـــجــابــهـــا به وعن رجـــولــته الـــفــجـــة الــتى
تــــفــــوح مـن مــــجــــرد الـــــنــــظــــر إلــــيـه فــــقط
فـــتــســـتــدركه حـــتى تـــثــيــره وتـــتــركـه فــجــأة
وكـذلـك فـعــلت الـســجـيــنـة نــفس مــا فـعــلـته
الـبائعة لتـثبت لنفسـها أن الرجال كلهم ال
يـخـتلـفـون فى شىء ثم تـزورهـا صديـقـتـها
بــعـــد ذلك لــيــكــشف حـــوارهــمــا ســويًــا عن
ملمح الشر احلـقيقى لدى كل منهما فكل
فـرد مـنـهـمـا حتـتـوى نـفـسه عـلى شـر ولـكن
بــطـريــقــة مـخــتــلـفــة عن اآلخــر فــفى هـذا
احلــــوار يـــــنـــــكــــشـف هــــذا الـــــشـــــر بــــشـــــكل
أخالقى حـــيـث نـــرى الـــســـجــــيـــنـــة والـــتى
قـدمتها (وفـاء عبد السمـيع) زوجة مألتها
اخلـيــانــة بـالــقــسـوة فــاســتـبــاحت لــنـفــســهـا
عـنـوى لـصـديـقـتـها الـقـتل الـفـعـلى لـلـزوج وا
حتى حتصل عـلى اخلالص النفسى ذلك
اخلالص الـــذى يــــبـــحث عـــنـه كل إنـــســـان
ـثــابـة راحـة نــفـسـيـة وهـو خـالص يـعـتــبـر 
تــــــخـــــــتــــــلـف مـن شــــــخـص آلخــــــر فـــــــلــــــدى
الـسـجـيـنـة اخلالص هـو االنـتـقـام فـقتـلت
زوجـهـا وتـركت صـديـقـتـهـا حتـيـا دون قـتل
ولكنها أخذت تقتـلها بكلماتها وعتابها بل
جــــعـــلت من وجــــودهـــا عـــلـى قـــيـــد احلـــيـــاة
مـجرد قيـد لهـذه الصـديقة أمـا الصـديقة
نـــفـــســـهـــا فـــنـــجـــد خالصـــهـــا مـــتـــمـــثالً فى
شعورها بنفسها كأنثى فهى امرأة جميلة
استطاعت أن جتـذب زوج صديقة عمرها
إلــيـهــا فــعــبـرت عـن وجـودهــا األنــثـوى دون
الــــنـــظــــر إلـى أخالقــــيــــات الـــصــــداقــــة بل
وحــيــنـــمــا كــشـــفت الــســـجــيــنـــة حــقــيـــقــتــهــا
وطـبيعـتهـا اخليانـية رفضـت هذه احلقـيقة
مـحــاولـة إقــنـاع نــفـســهـا واآلخـريـن بـأن مـا
فـعـلـتـه هـو حق لـهـا حق أتــاحـته الـظـروف
فال يــــجــــوز الــــتــــغــــاضى عــــنه والخــــتالف
الـسجـيـنـة عن الصـديـقـة جند أنـهـا حتاول
ــا فــعـــلــته الــصــديـــقــة ألنــهــا الــســخـــريــة 
ـا فــعـلت ومن ثم يــحـدث هـذا تــسـتـهــ 
الـتــضـارب الـفــكـرى بـ كل من الــصـديـقـة
والـــســــجـــيـــنـــة حــــتى يـــنـــتــــهى هـــذا احلـــوار
بـإصابـة الـصـديقـة بـحالـة هـسـتيـريـة فـتهم
ـعنـوية بـاخلـروج أما الـسـجيـنـة فحـالـتهـا ا
ـــــوت رغم أنـــــهــــا تــــرتـــــفع حـــــتـى تــــرفـض ا
سـجـيـنـة أى إن مصـيـرهـا لـلمـوت مـحـتوم
لـــكــــنـــهــــا تـــرفــــضه رغـــمًــــا عن ذلك إال أن
الــقــدر أقــوى مـــنــهــا فــتــســقـط مــيــتــة عــلى

الـســجــيــنــة رغم خــيــانــتــهــا لــيس لــزوجــهـا
فقط بل ولـصداقـتهـما فى األسـاس ولكن
ـكـاشـفـة مـخـتـلـفـة بـعض الـشىء عن هـذه ا
ـواجــهـة هــنـا أصـعـب درامـيًـا الــسـابــقـة فــا
ــمـثــلـة وأكــثــر تـطــورًا من نـاحــيــة األداء فـا
الـتى قـدمت الـسـجيـنـة هـنـا عـمدت إلى أن
تــكـــون أكـــثــر حـــدة ألن سالحـــهــا هـــنـــا هــو
الــكالم ولــيـس الــقــتـل كــمــا قــتـــلت زوجــهــا
ولــكن سالح الــصـديــقــة هـنــا هــو أنـوثــتــهـا
لــذلـك جتــد حــتى مالبس الــصــديــقــة هــنــا
جتـمع الـلــونـ األحـمـر واألسـود فـدالالت
األســــود مــــعــــروفــــة ومــــكــــشــــوفــــة فى فــــعل
اخلـيـانـة لـهـذه الـصـديـقـة أمـا األحـمـر فـهـو
ـرأة أقـرب إلى الـغــريـزة الـتى حتـكم هـذه ا
والــتى جتــعـلــهــا ال تـنــظــر إلى األخالقــيـات
فـتـجـنى رغـبـات األنـا وطـمس األنـا الـعـلـيا.
لكن مالبس السجيـنة نفسها لم تكن بتلك
الـفـجـاجة الـتى كـانت عـلـيـها الـصـديـقة بل
كــــانت تــــرتــــدى بــــدلــــة حــــمــــراء هـى بــــدلـــة
اإلعدام ولكن حاول مصـمم السينوغرافيا
(مـجـدى ونس) أن يـخـفض قـليـال من حدة
الــلــون األحـمــر اخلــاص بــبـدلــة الــسـجــيــنـة

. رأت حتى يتضح الفارق ب ا
وألن النفس البشـرية هنا فى هذا العرض
مع اخـتالف جسد هـذه النفس تـسير وفق
سرحى نظر ا رغبات صاحبها جند أن ا
ــعـــقـــودة عــلى كــله ال يـــخـــلــو مـن احلــبـــال ا
نـظر كله عبـارة عن سرير على األشـياء فا
ــســرح مــحــاط كــله بــاحلــبــال وبـاب ــ ا
ـسـرح وهـو الـشـفاف الـسـجن عـلـى يـسـار ا
يــعـكس عــبـر اإلضـاءة بــابًـا حـديــديًـا مـلــيـئًـا
بـالعـقـد واحلـبال والـتى تـمـثل حديـد الـباب
ـسـرح صـورة أعـلى الـزنـزانة وفى خـلـفـية ا
ـعـقــودة بل حـتـى الـبـوف يـعــلـوهــا احلـبــال ا
ــــوجــــود بــــالـــزنــــزانــــة جلــــلـــوس الــــوحــــيـــد ا

الزائرين معقود أيضًا.
ولـكن لم يكـن هنـاك لإلضاءة الـتى صـممـها
(أحــمـــد شــحـــاته) دور بـــارز فى الــتـــحــوالت
الــدرامـــيــة بل عـــلى الــعــكـس من ذلك جنــد
حتـوالت فجائـية لإلضـاءة دون مبرر درامى
واضح لــــهــــذا الــــتــــغــــيــــر فــــاإلضــــاءة طــــوال
ــسـرحى يــسـودهــا الـلــون األحـمـر الـعـرض ا
والـذى يـختـلف فى بـعض األحـيـان إلى إنارة
طـبــيـعــيـة وذلـك دون سـبب درامى واضح أو
ـمــثـلـ من حــالـة ألخـرى دون حتــول أداء ا
ثال حـينما تـكتشف السـجينة فعلى سـبيل ا
خـيـانة صـديـقـتهـا تـقول لـهـا "أنت مسـسـتنى
ولم أقـــتــلك" حــيــنــئـــذ تــتــحــول اإلضــاءة من
الـلـون األحـمـر إلى اإلنـارة الـطـبـيـعـيـة ولـيس
العكس على الرغم من كـشف السجينة هنا
حلـقيقـة كانت تـكتـمها بـداخلـها ومن ثم كان
لإلضـاءة أن تؤكـد على هذا االنـكشاف ألنه
انـكـشـاف نـفـسى يـكـشف لـلـمـشـاهـد طـبـيـعة
رأت وهو نوع من اإلضاءة تفكير هـات ا
يـعـرف بـاسم اإلضـاءة الـتـوكـيـديـة فـالـعرض
فى الـنـهـايـة مـا هـو إال مـنـظـومـة فـنـيـة تـعـبر
عــنـاصـرهـا الــفـنـيـة عـن مـكـنـونــهـا اإلنـسـانى
والـذى ال يخـتـلف عن واقع وال يبـتـعد أيـًضا
عن صـــورتـــهـــا الـــفـــنـــيــــة الـــتى تـــعـــكس هـــذا

كنون. ا

األرض تنفيذًا لقضاء العدالة.
ــــســـرحى الــــبـــســـيط أمـــام هـــذا احلـــدث ا
نـالحـظ أن احملـــــــــــــرك األســـــــــــــاســى هــــــــــــو
الــرغــبــات وهى رغــبــات ال يــســتــهــان بــهــا
ألنـــهــا هـى مـــحــركـــة الـــفـــعل فـى األســاس
فـنـحن بـصدد قـضـية اجـتـماعـيـة إنسـانـية
عالقة خـيـانـة زوج المرأتـه مع صديـقـتـها
مــــــثــــــلـث مــــــتــــــشــــــابـك األضالع يــــــذكــــــرنــــــا
Triangle ـثــلث الـدرامى ــسـرحــيــات ا
 Play والـتى حتمل مثـلثًا يـحمل الزوج
والـعـشـيق أو الـعــشـيـقـة أى رجـلـ وامـرأة
أو امـرأتـ ورجالً وهم بـالـفـعل أشـخاص
العـرض بـاستـثـنـاء الزوج الـذى جنـد بديالً

له فى العرض وهو (احملامى).

سرحى إن الـبنـية الدرامـية هـنا لـلعـرض ا
بـنيـة بـسيـطـة فى ظاهـرهـا بـالغـة الـتعـقـيد
فى جــوهــرهــا فــهــا نــحن عــنــدمــا تــنــفـرج
الـســتـار بــصــدد سـيــدة مـســجــونـة تــعـذبــهـا
كلمات العشق الـتى نسمعها والتى يرددها
زوجهـا فال تغـيب عن آذانهـا وهى كلـمات
قـالـهـا لــصـديـقـتـهـا ولم يــقـلـهـا لـهـا هى ثم
يــأتى احملـامى الـذى قـدمـه (عـبـد الـنـاصـر
ربــيع) فــيــبــدأ الــتــعــاون واالحــتــكــاك الــذى
يولـد صورة دراميـة ال تخـرج عمـا تخاجله
نـــفـس كل من الـــســـجـــيـــنـــة واحملـــامى وهى
ـسـرحى (ال مـفر) صورة تـذكـرنـا بالـنص ا
لـلـكـاتب الـفــرنـسى جـان بـول سـارتـر فـفى
هذا الـنص جنـد صـورة اكـتـشـاف مـا يدور

بــنــفس فــرد عن طــريق اآلخــر ذلك اآلخـر
ــكن أن نـنــكـرهـا ـثـل حـقـيــقـة ال  الـذى 
ونــحن هـنــا لــسـنــا بــصـدد مــا يــتـرتـب عـلى
وجـــود هـــذا اآلخــر ســـوى كـــشف مـــا يــدور

بأنفسنا عبر هذا اآلخر.
وبـالـنـسـبـة لـلـمـحـامى جتـد اخلـوف خـاصة
بــعــد مــحــاولــة الــســجــيــنــة إلثــارة الــغــريــزة
اجلــنـســيـة لــديه  وحـيــنـمــا يـســتـجـيـب لـهـا
تـــثــــبت لــــنـــفــــســـهــــا أن الـــرجــــال أجـــمــــعـــ
ــرأة لــهم حــتى وإن يــصــدقــون مــا تـقــوله ا

كان لغرض ما بنفسها.
ـــثــــلث أمـــا عـن الـــطــــرف الــــثــــالث لــــهــــذا ا
الـغـرامى فـنـجـد الـصـديـقـة والـتى قـدمـتـهـا
ــــيـــاء الــــعــــبـــد) حتــــاول بــــعـــد ذلـك زيـــارة )

حاول مرة أخرى
                                                      تنويعه من سارتر

نظر  ا
سرحى ا
عموماً عكس
طبيعة

الصراع داخل
العرض

ركز الفرنسى  فى ا

 بنية العرض
الدرامية
بسيطة 
فى ظاهرها
بالغة التعقيد
فى جوهرها

 اإلضاءة لم
تلعب دورها
 فى إبراز
التحوالت
الدرامية

كــــاتــــبــــة وروائــــيــــة أمــــريــــكــــيــــة.ولــــدت فى احلــــادى
والـعـشـرين مـن شـهـر سـبـتـمـبـر عام  . 1947حـصلت
عــلى جــائــزة بــلــيــتــزر عـام 1983كــمــا حـصــلت عــلى

جائزة تونى.
ــديـنـة لـويس فـيل بـواليـة كـنـتـاكى ولـدت "مـارشـا" 
.ابـتـعدت مـارشـا فى طـفولـتـها عن ألبـوين صارمـ
كـــمــا ابـــتــعـــدت عن مــشـــاهــدة الـــلــعب مـع أقــرانـــهــا
الـتـلـيـفـزيـون وأفالم الـسـيـنـمـا.وقـد هـيـأت لـهـا تـلك
ـناسب لإللهام وكان لـها أكبر األثر ناخ ا الـعزلة ا
فى تكويـنهـا ككاتـبة.أمـا عن هواياتـها واهـتمامـاتها
والعزف فـقد كانت تهـوى القراءة  رحلة فى تـلك ا
ـسـرحــيـات. بـرعت عــلى الـبــيـانـو وكــذا مـشـاهــدة ا
ـدرسيـة حتى أنـها حـصلت مارشـا فى الصـحافـة ا
على اجلائزة األولى فى إحدى مسابقات الكتابة.
حــصــلت "مـارشــا"  عـلى شــهــادة فى الـفــلـســفـة من

"أجنس سكوت كوليدج" عام  1969
ـاجـيـسـتـيـر فى وبـعـد عـامـ حـصـلت عـلى درجـة ا
"طــــــرق الــــــتـــــــدريس" مـن جـــــــامــــــعــــــة لـــــــويس فـــــــيل
اجتـهـت "مـارشــا"  لــلـعــمل كــصـحــفــيـة فى .بـعــدهــا
ز"ومحررة فى قـناة كنتاكى جـريدة "لويس فيل تـا
الـتـعلـيـميـة.كـمـا عمـلت كـمدرسـة لـغـة إجنلـيـزية فى

دينتها لويس فيل. مدرسة "جراهام براون "
فـكـانت مـسـرحـية ـسـرحـية أمـا عن أول أعـمالـهـا ا
ـمثلـ بلويس "اخلروج" الـتى قدمت على مـسرح ا
ـسـرحـيـة قـصـة فـتـاة شـابـة خـرجت فـيل. وتـعـالج ا
لـتــوهـا من الــسـجن بــعـد أن قــضت ثـمــانى سـنـوات
بـتـهـمـة الـسـرقـة واخلـطف والـقـتل اخلـطـأ.وتـعـكس
سـرحـيـة اخلـبرة الـتى اكـتـسـبتـهـا مـارشا من تـلك ا
ــراهـقــ اجلـانــحـ تـعــامـلــهــا مع مـجــمـوعــة من ا

ركزى. ستشفى كنتاكى ا خالل فترة عملها 
ـا ـســرحـيـة جنــاحـا سـاحــقـا  وقــد حـقـقـت تـلك ا
شـجع مــارشـا عـلـى االنـتـقـال إلـى مـديـنــة نـيـويـورك
حــــيـث واصــــلت رحــــلــــتــــهــــا مـع الــــكــــتــــابــــة وقــــدمت
مـسـرحـيـتـهـا الـثـانـيـة والـتى حـمـلت عـنـوان "سـيـرك

" عام .1979 فالنت
بــعـدهــا قـدمت مــارشـا مــسـرحــيـة "الــلـيـلــة يـا أمى"
والــتى حـــقـــقت جنــاحـــا مـــدويــا حـــ قــدمـت عــلى
كن القول وأيضا على شـاشات السنـما.و ـسرح ا
ـسـرحــيـة الـتـى اشـتـهـرت ــسـرحـيــة هى ا إن هـذه ا
ـــســرحـــيــة فـــكــرة بـــهــا مـــارشـــا نــورمـــان.وتــتـــنــاول ا

االنتحار وتعاجلها بكل جرأة وصراحة.
وتـدور حـول شـخصـيـة "جـيـسى كيـتس" الـتى تـخـبر

وتعـزى ذلك إلى عدة أمهـا بعـزمـها عـلى االنتـحـار 
وخجـولة تخشى أسباب أهـمها : أنهـا سيدة بـدينة
نزل بعد تقـضى معظم وقتها با مواجهة اآلخرين 
ال يــشـغــلـهــا سـوى جــلـسـات أن فــصـلت من عــمـلــهـا
وتـنـاول الـوجــبـات الـسـريـعـة الــنـمـيـمـة مع اجلــيـران
اجلــــاهـــزة.تــــشــــعـــر بــــالــــوحـــدة بــــعــــد أن هـــجــــرهـــا

ارسة اجلرائم . واجنرف ابنها فى  زوجها
سـرحيـة مجـموعة وقـد حصدت مـارشا عن تـلك ا
منهـا جائـزة بليـتزر عام  1983 وجائزة من اجلوائـز
ســـــــوزان ســــــــمـــــــيـث بالك بــــــــورن وجـــــــائـــــــزة هـــــــول

وجائزة شعبة الدراما. وارينر
فــقــد أمــا فـى مــســرحـــيــتـــهــا "احلـــديــقــة الـــســريـــة"
وحـولـتـهـا عـاجلت مـارشـا روايـة فـرانـسـيس بـرونت
كـتــبت أشــعـارهــا بـنــفـســهـا إلى مــسـرحــيـة غــنــائـيــة
ونـالت عنـها جائـزة تونى عام .1991وتـدور أحداث
ـسـرحـيـة حـول قـصـة الـفـتـاة مـارى لـيـنـوكس الـتى ا
ــرض الــكــولــيـرا تــوفـى أبــواهــا بــعــد إصــابــتــهــمــا 
تـتعرف نـزل عمـها و فتضـطر لـلعـيش مع عمـها 
على ابنه كما تتـعرف على مجموعة من األصدقاء
يـكـتـشـفـون حـديـقـة سـريـة الــصـغـار. وأثـنـاء لـعـبـهم
يــكــبــرون ويـــصــبــحــون فى وحــ يــدخـــلــون إلــيــهـــا 

مرحلة الشباب.
سـرح الغـنائى وقد واصـلت مارشـا مسـيـرتهـا فى ا
كما كتبت حـيث قدمت مسرحـية "احلذاء األحمـر"
ـســرحـيــة "الــلـون الــقـرمــزى" الـتى الــنص الــغـنــائى 

سرح عام .2005 قدمت على ا
وتــــقـــوم "مــــارشـــا" حـــالــــيـــا بــــالـــتـــدريـس فى إحـــدى
وتـشــغل مـنــصب نــائب رئـيس الــكـلــيـات بــنــيـويــورك

. نقابة كتاب الدراما األمريكي
قائمة بأهم أعمال مارشا نورمان"

اخلروج1977
سيرك فالنت 1979

الليلة يا أمى 1983
مسافر فى الظالم 1984

العرافة 1987
الغسالة الكهربائية

الهجوم
سارة وابراهام

احلديقة السرية 1991
احلذاء األحمر 1993
اللون القرمزى 2005

 حصلت على جائزة تونى
 عن مسرحيتها احلديقة السرية

سام شبرد.. البارون الوسيم ادعى أنه مدمن
تجولة سرحية ا وانضم إلحدى الفرق ا

 ترك دراسته اجلامعية وتهرب
شاركة فى حرب فيتنام  من ا

أثـر تـأثـيـرا كـبـيـرا فى ـثـل ومـخـرج أمـريـكى كـاتب و
ــعـــاصــر.ولــد فـى اخلــامس من ـــســرح األمــريـــكى ا ا
نـــوفــمــبــر عــام  1943وكــتب الــعــديـــد من اجملــمــوعــات
ـسـرحــيـات.قــبل أن يـتم الــثالثـ من الــقـصــصـيــة وا
قــدم شـبــرد مــا يـزيــد عــلى ثالثــ مـســرحــيـة عـمــره
كما عرضت عرضت جمـيعهـا على مسـارح نيويـورك
فــرنـسـا عـلى مــسـارح أوروبــا وخـاصــة فى بـريــطـانــيـا

انيا.  وأ
راهقة عمل ولد شبرد بوالية إلـينوى.وفى مرحلة ا
زرعة كبيرة لتربية اخليول.كان والده معلما شبرد 
ومـزارعـا كـما خـدم فى الـقـوات اجلـويـة إبـان احلرب
ـيـة الـثـانـية. أمـا أمه "جـ شـوك" فـكـانت تـعمل الـعـا
التحق مـدرسة. بعـد أن أنهى شبـرد دراسته الـثانويـة
إذ إنه انـقطع بـاجلامـعة ولـكـنه لم يسـتـمر بـها طـويال
ــسـرحــيـة وانـضـم إلى إحـدى الــفـرق ا عن الـدراســة 
تجولة. وحـتى يتمكن من الهروب من أداء اخلدمة ا
العسكرية أثناء حرب فيتنام ادعى شبرد أنه مدمن
هـيــروين.وقـد عـمـل شـبـرد بـعــدة وظـائف مــنـهـا نـادل

وعازف درامز بإحدى فرق الروك. طاعم بأحد ا
بــــدأت عالقــــة شــــبـــرد وفـى سن الــــتــــاســـعــــة عــــشـــرة
وإن ـثل فى بعض األحيان سرح.فعـمل ككاتب و بـا
كـان اهـتمـامه منـصـبا عـلى الـكتـابة بـشـكل أكبـر حتى
فـقد نهـايـة الـسبـعـيـنيـات.وكـمـا قدم أعـمـاال لـلمـسـرح
كـتب بـعـض الـسـيــنـاريــوهـات لـلــتـلــيـفـزيــون ومـنــهـا أنـا
وأخـى  1968.قـــــــــضـى شـــــــــبــــــــرد ثـالثـــــــــة أعـــــــــوام  فى
ــتــحــدة حــيث عـــاد بــعــدهــا إلى الــواليـــات ا اجنــلــتــرا
اسـتقـر بواليـة سـان فرانـسـيسـكو وانـضم إلى مـسرح
ــــــــاجـــــــيـك الـــــــذى شـــــــهـــــــد مـــــــولـــــــد الـــــــعــــــــديـــــــد من ا
لـعنة ـدفون مـسرحيـاته.ومن أشهـر أعمـاله: الطفل ا
ـطـحـونـة  (1978) الـغــرب احلـقـيـقى (1980) الـطـبــقـة ا

كذبة العقل (1985).
قدم شبـرد العديـد من األدوار الهامـة بدأها كممـثل
بـدور البارون الوسـيم فى رائعة "تيـرنس ماليك" أيام
فى اجلــنـــة عــام  1978أمـــام ريـــتـــشــارد جـــيـــر وبــروك
أدامـز ثم توالت أدواره عـلى شاشـة السـينـما وخـشبة
ـسـرحـيـات الـتى فـشــارك فى بـطـولـة بـعض ا ـسـرح ا

كتبها ومنها كذبة العقل.
قـــام شـــبـــرد بــتـــدريس الـــكـــتـــابــة وعـــلى مـــدار عـــمــره
ــواد األخـرى كــمــا قــام بــتــدريس بــعـض ا ــســرحــيـة ا
ــســرح فى عــدد من اجلــامــعـات ـتــعــلــقـة بــفــنــيـات ا ا

سرحية. هرجانات والورش ا وا
ية األمريكية فى عام  1986انتخب شبرد فى األكاد
لــآلداب والـكــتـابــة.وفى عـام 2000قــرر شـبــرد أن يـرد
فـقـدم ـاجـيك الـذى شـهـد بـدايـاته  ــسـرح ا اجلـمـيل 

عـلى خــشـبـته مــسـرحــيـة "مـســتـنـقع هــنـرى الـراحل"
ـسـرحـية الـتـى اسـتـمـر عـرضـها وقـد نـفـدت تـذاكـر ا

ثالثة أشهر.
ومن أشـهـر الـفـنـان الـذين أثـروا فى مـسـيـرة شـبرد
" ــمـثل اخملــرج "جـوزيف شــايـكـ الــفـنــيـة صــديـقه ا
ـفتوح.فـقد عمل االثـنان معا سرح ا مؤسس فرقـة ا

شروعات الفنية. فى العديد من ا
اإلخراج:

ابـتـعــد شـبـرد عن فى بـدايــة عـمـله كــكـاتب مـســرحى
إخراج مسرحيات وعهد بها إلى عدد من اخملرج
كـــــــــان أبـــــــــرزهم "رالـف كـــــــــوك" مـــــــــؤسـس مـــــــــســــــــرح
تـعـاون جــنـسـيس.وحـ اسـتـقـر بـســان فـرانـسـيـسـكـو
شبرد مع اخملرج "روبرت وودرف" وشـكال معا ثنائيا
ـدفون" وعـددا من فـقـدمـا مـسـرحـيـة "الـطفـل ا فـنـيـا

سرحيات األخرى. ا
فـقـد قــرر شـبـرد أن ولــكن األمـر اخــتـلف فـيــمـا بـعــد
بــدأ يــخــرج مــســرحــيــاته بــنــفــسه.ومــنــذ ذلك احلــ
فــيـمــا عــدا بـعض شــبـرد يــخــرج مـعــظم مــســرحـيــاته
االستثناءات القلـيلة.ولكنه أبدا لم يخرج مسرحيات

لكتاب آخرين.
فــقــد قـدم لــلــســيــنــمـا وكــمــا أخــرج شــبـرد لــلــمــســرح
فـيـلـمــ من إخـراجه .وإن كـان الـواضح أن اإلخـراج

السينمائى لم يستهويه.
احلياة الشخصية:

ــــمـــثـــلــــة أوالن جـــونـــز عـــام 1969 تـــزوج شــــبـــرد من ا
.واستمرت هـذه الزيجة حتى عام  1984وأثمرت ابنا

واحدا هو "جيس موجو" الذى ولد عام .1970
ــمــثــلــة الــتــقى شـــبــرد بــا بــعــد انـــفــصــاله عن زوجـــته
احلاصلة على جائـزة األوسكار "جيسيكا الجن" أثناء
تـصـويرهـمـا ألحد األفـالم.وانتـقل لـلعـيش مـعهـا مـنذ
" و "ووكر صمويل". عام 1983وأجنب منها "حنا ج

التكر واجلوائز:
حصـل على جـائـزة بـلـيـتـزر عام  1979عن مـسـرحـيته

دفون". "الطفل ا
ية يداليـة الذهبية للدراما من األكاد حصل على ا
األمريكية لآلداب والكتابة                 عام .1992
وهما رشحت اثنان من مسرحـياته لنيل جائزة تونى

"الغرب احلقيقى". دفون"  "الطفل ا
حـصدت إحدى عشـرة منها قدم شبرد  45مـسرحية

جوائز أوبى.
حــصل عــلى جــائـزة شــعــبـة الــدرامــا عن مـســرحــيـته

"كذبة العقل".
:áªLôJ
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سرحية تستعد لتقد مسرحية "احملاكمة" ليسرى اجلندى وإخراج عمرو حسن. طرية ا > فرقة ا
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سرحية سرح أن يشكل مجموع جمهوره وحدة واحدة تقوم على القناعة ا > يـتطلب ا
ـشـاهـديـن كـمـجـمـوع عن الـعـمـلـيـة الـتى يـتم ـشـاهـدين أو األفـضل من ا ورضــاء كل ا

ها على اخلشبة. تقد

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88
> الــسـيـنـمـا والـكـتـابــة تـفـتـقـد إلى اجلـمــهـور ويـوجـد لـهـا مـؤلف فى
الـسـيـنمـا (...) لـيـست هنـاك ضـرورة لـوجود اجلـمـهـور (...) ألنه ليس
مثل ألنه ال يوجد هـناك نظام إلمكانية تبـادل األدوار ب اجلمهور وا

ثلون يجسدون األداء.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس 2009 العدد 88

ن موافى يجرى حاليا بروفات مسرحية "كيلو حكاوى مشكل" تأليف على أبو اجملد لنادى مسرح الزقازيق. > اخملرج أ

10

ÜõY ±ô°TCG

االعـــتــــراف يــــنــــقى الــــفــــرد من اخلــــطــــايـــا
ويـجعـله مـتـطـهـرا إذا سـبقـته الـتـوبـة. بـهذه
ـقـولـة يـبـدأ الـقـسـيس فى تـلـقى اعـتـراف ا
ـعـترف اخملطئ داخل الـكـنـيـسة .. ولـكن ا
يتمتع بخاصية احلماية حول اعترافه فال
ــــا يــــعــــتــــرف به ــــكـن أن يــــبــــوح الــــقس 
اخملـطئ مهمـا كانت الظـروف  فاالعتراف
قدسة ال يطلع عليه اال سر من األسرار ا
ـقولـة التى الـقسـيس والـرب فقط  هـذه ا
قـدمـهـا الـكـاتب الـفــرنـسى بـيـركـر وقـدمـهـا
مـتـرجـمـة الـفـنـان يـوسف وهـبى فـى الـقرن

اضى بعنوان كرسى االعتراف.  ا
أمـا فـريق مـار مـرقس لـلـدرامـا فـقـدم هذه
ـسـرحـيــة بـعـد عـمل اإلعـداد والـتـمـصـيـر ا
والــتـــعــصـــيـــر الالزم لـــتــتـــحـــول إلى عــرض

مسرحى بعنوان الرحاية.
وقــد اخــتـاروا اسـم الـرحــايــة كــتــعــبـيــر عن
احلـــالـــة الـــتى يــــتـــعـــرض لـــهـــا الـــقـــمص أو
الــــقـــســــيس من الــــصــــراع بـــ الــــعـــاطــــفـــة
ــثالن حـجــرى الـرحــايـة والــواجب وهـمــا 
الــــتى تـــطـــحـن احلـــبـــوب. واحلــــبـــوب هـــنـــا
ثلها قلب الـقسيس الذى يتمزق ويطحن
ـــقـــدس جتـــاه رجل اعـــتـــرف بـــ واجـــبـه ا
بــســره وقــتل رجالً آخـــر وبــ حــبه ألخــيه
ـتــهم بـالـقـتل وهـو يــعـرف تـمـامـا أنه بـر ا

ألنه الوحيد الذى يعرف القاتل ..
ـسـرحـية بـعـد مـقـتل اخلـواجـة وليم تـبـدأ ا
احــد أعـيــان الـبــلـد واتــهــام عـاطف شــقـيق
الـقـمص مــقـار بـالـقـتـل وذلك لـتـواجـده فى
ـســتـعـمل ـة وبــيـده الــسالح ا مـكـان اجلــر
فى الـــــقــــتـل (الــــشـــــرشــــارة) وهـــــو يــــصــــرخ
أمــسـكـوا الــقـاتل .. عـلـى الـرغم من وجـود
عالقــــة احلب الـــتـى تـــربـــطـه بـــابـــنــــة ولـــيم

الفتاة جناة.
شـكلـة تعـقيدا وجـود شاهـد عيان ويـزيد ا
عـــلى وجــود عــاطف بــجــوار اجلــثــة وبــيــده
الـسالح وهـذا الـشـاهـد هـو حـنـا أفـندى ..
ــــا رآه.. والــــذى يـــــشــــهـــــد أمــــام احملـــــقق 
وبـالـتـالى يـنــتـظـر عـاطف احلـكم بـاإلعـدام
وهــو يــقـسم بــبــراءته ألخــيه الـقــمص وأمه

وأنه كان يحب جناة أباها فلم يقتله ..
قـهى فى تـبادل ويبـدأ أهـالى البـلـد عـلى ا
اإلشاعات وكـيف أن عاطف قتل اخلواجة
ولـيم طـمــعـا فى أمـواله الـتـى سـوف تـرثـهـا
ابـنته جنـاة من نـاحيـة  ومن نـاحيـة أخرى
لــلــتــخــلص مـن اخلــواجـة عــنــدمــا اكــتــشف
عـالقــة آثـــمـــة بــ عـــاطف وابـــنـــته جنــاة 
هذه الشائعات يـغذيها ويعمل على نشرها
شـخص آخر هـو جنيب ابن العـمدة والذى
يـطـمع فى الــزواج من جنـاة ويـعـرف أنه ال
ســبـيل له لــلــوصـول لــلـفــتـاة إال إذا تــخـلص
من عـــاطف ولـــذا يـــعـــمل عـــلى اســـتـــقـــبــال
اخلواجـة مـرقس شـقـيق الـقـتيل ولـيم وعم
الفـتاة العـروس جناة وينـفث سمـوم احلقد
والـثأر بـداخـله لـيجـعل قـلـبه مشـتـعال جتاه
عــائــلـة الــقــمص مــقــار الـتـى يـنــتــمى الــيــهـا
عاطف الـقاتل ..لـيتـوعد اخلـواجة مرقس
بــالـــثــأر ألخـــيه قـــائال : رجل مـن عــيـــلــتـــنــا

قدامه عشرة من القمامصة ..
وتــعــيش الــقــريــة فى ظل الــشــائــعـات الــتى
تـتـردد حـول عالقـة شـقـيق الـقـمـص بـنـجاة
ابنـة القـتيل وكـيف يقـسو عم الـفتـاة علـيها
ويـــــضــــربـــــهـــــا  ويـــــنـــــصـــــرف األهـــــالى عن
الـذهــاب لـلــكـنــيـســة وذلك ألنــهم يـرون فى
الـقــسـيس رجالً يـتــسـتـر عـلـى أفـعـال أخـيه

الفاسق ..
ـــــفـــــاجــــأة ويـــــذهـب جنـــــيب ابن وحتـــــدث ا
الـعـمـدة لـلكـنـيـسة لـالعتـراف أمـام الـكاهن
بـعـد أن يـأخـذ مـنه الـعـهـد بـأن يـحفـظ سر

الرحاية وقدسية االعتراف

ومــيــنـــا رؤوف ومــيــنــا جـــرجس رغم صــغــر
مـساحـات الـتـمـثـيل أمـا العـنـصـر الـنـسائى
فـكــان حـضـوره ضـعـيـفــا وغـيـر مـؤثـر وذلك

يرجع لبهتان أدوار الفتيات. 
أم القمص مهـا رضا  وكذلك جناة نرم
لـــــطــــــيـف وقــــــد اجــــــتـــــهــــــدتــــــا فـى تــــــقـــــد
شــخــصـــيــاتـــهــمـــا بــقــدر اإلمـــكــان ورغم ان
الدرامـا كانت حتـتاج الى وجـودهمـا بشكل
أكـثــر إيــجـابــيـة فال يــعــقل أن تـكــون الـفــتـاة
جنــــاة الــــســـبـب الـــرئــــيــــسى لــــلـــقــــتل والــــتى
يـتــصــارع عــلــيــهــا الــشــبــاب بــهـذا الــضــعف
الــــدرامى وتــــخــــتــــفى فـى اجلـــزء الــــثــــانى 
ــتــهم بــالـقــتل فــإن مـشــاعــرهـا وكــذلك أم ا
كـأم حتــاول إنـقــاذ ابـنــهــا كـانت حتــتـاج إلى
زيادة حجم دورها وتـأثير إيجابى أكثر فى

الضغط على القمص .. 
أمــــا حلـــظــــات الـــكــــومــــيـــديــــا فى الــــعـــرض
ـســرحى الـقــا فــقـد جــاءت عـلى لــسـان ا
بــعض الــشــخـصــيــات كـالــشــاويش فــهـيم او
بــيــشــوى حــلــمى والــعــمــدة أو جــورج فــوزى
وهـــمــا يـــتــمـــتــعـــان بــخـــفــة ظل وقـــدرة عــلى
ـــا قـــدم نـــوعـــاً من الـــتـــرويح اإلضـــحــاك 

لهوى داخل األحداث. ا
وتأتى مـفـاجاة الـعـرض بغـنـاء الراوى أمـير
غــبـريـال الـذى يـتــمـتع بـصـوت خالب وأداء
جـــيــد ألشـــعـــار أحـــمـــد فـــؤاد جنم وجنـــيب
ســرور وعــمــرو فــؤاد وبــأحلــان من الــفــنـان

ماجد جرجس. 
أمـــا عـن عـــنــــاصـــر الــــعـــرض األخــــرى فـــلم
يــتــواجـــد الــديــكـــور بــشــكل واضـح واكــتــفى
ـــقـــاعــد أو هـــيـــكل اخملـــرج بــوضـع بـــعض ا
الـنـصبـة اخلـاصـة بالـقـهـوة أو دكـة فى بيت
العـمدة وكرسـي فـوتيه فى بـيت اخلواجة
ولــيـم الــثـــرى وهى اشـــارات غــيـــر مــوحـــيــة
وأفـــــقـــــدت الـــــكــــــثـــــيـــــر مـن رونق الـــــعـــــرض
سـرحى ولقد حـاول اخملرج صـنع تولـيفة ا
فـنــيـة جــيـدة فــقـدم عـرضــا جـيــدا به شـكل
حـركى مقبـول جمالـيا و فـنيا ولـكنه يفـتقد
فـى كـــــثــــــيــــــر مـن األحـــــيــــــان إلـى الـــــدالالت
ــســرحــيـة احلــركــيــة واعــتـمــد فى مــعــظم ا
ـثلث عـلى أشـكال هـنـدسـيـة  كالـدائـرة أو ا
ويـؤخذ عـلـيه تـكـرار حـركـات بعـيـنـهـا ولـكنه
جنح فى خلق إيـقاع فـنى جيـد ومتـوازن ما
عــدا حلـظــات تــغـيــيــر الــديـكــورات الــنـادرة
مثـل وقد التـواجد كمـا جنح فى توجـيه ا
وفق فى اخـــتــيــار بــعض عـــنــاصــر الــعــرض
ـــــــســـــــرحى  ولـــــــكـــــــنـه اخـــــــفق فـى بـــــــعض ا
الـــلــحـــظــات الـــتى ســيـــطــر االنـــفــعـــال عــلى
ا ـمثل وقد أضـاف موسيقـات عالية  ا
ـتـلقى. ورغم أضـاع تـأثيـر الـكـلمـات عـلى ا
ــســرحى الحــظــات عـلـى الــعـرض ا هــذه ا
فــإنـه يــعــد إرهــاصــة جـــيــدة خملــرج جــديــد

تلك بعض األدوات الفنية الراقية
وفى الــــنــــهــــايــــة عــــرض الــــرحــــايــــة عــــرض
مـسـرحـى جـيـد فى مــجـمــله ولـكن تــنـقـصه
اخلـبرة وسوف يـتحسن إذا اسـتمر عرضه

فترات أكثر.  
مع مـالحـظـة أنـنـا يـجب أال نـقـدم مـسـرحـاً
قــبــطـــيــاً ومـــســرحــاً إسـالمــيــاً وكـل مــســرح
يـصــبح له جــمــهــوره اخلـاص فــذلك يــغـذى
سرح الفتنة ويـؤذى اجملتمع اشد األذى فا
مـرآة لــلـمــجـتــمع كـكل ولــيس مـرآة لــفـئـة أو
سارح الـعامة فـلقد ا يقـدم فى ا ديانة طـا
قــدم الـعـرض عــلى مـســرح الـهــنـاجـر داخل

صرية . دار األوبرا ا
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ـة القتل التى اعـترافه له ..ويعتـرف بجر
نـــفـــذهــا ضـــد اخلـــواجـــة ولـــيم والـــد جنــاة
والــذى كـــان يــنـــوى تـــزويــجـــهــا مـن عــاطف
فـــيــقــتــلـه فى الــوقت الـــذى يــذهب عــاطف
الــيه حـتى يـصـبح عــاطف فى نـظـر الـنـاس
هــو الــقـاتل ويــشــيع فى الــنــاس ان عـاطف
قــتل اخلـواجــة وذلك ألن اخلـواجــة ضـرب
ابـنـته وعـنـفـهـا الكـتشـافـه انهـا عـلى عـالقة
غـير شـريفـة بعـاطف ..وينـهار الـقس ويقع
فى احليـرة ماذا يـفعل ? وكـيف ينـقذ أخاه

وت وهو اآلن يعرف القاتل ?  من ا
بـينـمـا تعـمل أم الـقمص عـلى تـهريـب ابنـها
عــــاطف والــــذى يـــتــــولى شــــئـــون الــــعـــائــــلـــة
واالنـفاق عـليـها بـعد حتـول مـقار لـلكـنيـسة
ــانه ويــرفض الـــقــمـص مــحـــاوالت األم إل
بأن الله سيتدخل وينقذ عاطف وفى ثورة
من الــــيــــأس يــــتــــوجه الــــقــــمص الـى الـــرب

ليشكو اليه ويتجرأ على القول :
إمـا أن تـفـعل شـيـئـا او ال تــنـظـر الـيـنـا بـعـد

اآلن  
ويـبدأ انتقـام اخلواجة مرقس لـشرف ابنة
أخيه ولـقـتل أخيه فـيـطلق األعـيـرة النـارية
عـــــلى الـــــقــــمـص وأمه وتـــــطــــيش األعـــــيــــرة
الـــنــــاريــــة  ولــــكن أصــــبح هــــنــــاك شــــاهـــد
للـواقعة وهـو الشاويـش فهيم الـذى يصرح
ـا رآه وأن جنــيب ابن الــعــمـدة لــلــضـابـط 
وراء حتـريـض اخلـواجــة مـرقس عــلى قـتل
الـــقــمص ويــشـك الــضــابط فـى تــصــرفــات
جنــيب لــيــبــدأ بــالـتــحــقــيق مــعـه  ويــحـاول
الـعـمـدة أن يـعـرف مـاذا فـعل ابـنه لـيـعـترف
جنـــــــيـب ألبـــــــيـه بــــــــأنه الــــــــقـــــــاتـل  مـــــــروره

زعجة . بالكوابيس واألحالم ا

ويـــــطـــــلق اخلـــــواجــــة مـــــرقس الـــــنــــار عـــــلى
الــقـمص وأمـه وتـطــيش األعـيــرة الـنــاريـة 
ليـأتى الضـابط لـلتـحقـيق لـيبـدأ فى كشف
ــؤامــرة الــتى قــام بــهــا جنـيـب لـقــتل ولــيم ا
والـصـاق الـتــهـمـة بــعـاطف شـقــيق الـقـمص
ويــتـأكــد من ذلك حـيــنــمـا يــسـتــمع حلـديث
الـعـمــدة مع الـقــمص لـتـهــريب عـاطف ألنه

بـرىء وهــو أى الـعـمـدة يـعـرف الـقـاتل وهـو
ابـنه جنيب  لـتنـتهى أزمـة القـمص ويتـحرر
من سـر االعتراف الـذى أثقل علـيه وجعله

طوال الوقت ب شقى الرحى .
ولــقـد ســردت هـذه الــقـصــة الــتى قـام بــهـا
اإلعداد ألن ذلك يعد تمـصيرا للمسرحية
وإعـادة كـتـابــة لـلـمـسـرحـيـة األصـلـيـة وذلك
خلــلـق أحــداث جــديـــدة وأمــاكن لإلحــداث
جـديـدة وذلك يـعـد تــألـيـفـا وال يـقـتـرب من
الــــنـص األصــــلى إال فـى فــــكــــرة قـــــدســــيــــة
االعــتـراف .. ذلـك الـتــمــصــيـر اتــخــذ عـدة
أفــعـال حتــدث فى صـعــيــد مـصــر مـتــنـاوال
إحدى اعقد القـضايا وهى قضية الثأر ..
والـصــراع عـلى الـســلـطـة أو الــعـمـوديـة وإن
يــؤخـذ عــلى الــنص أن جــمــيع شـخــصــيـات
ــعــد وضع األحـــداث من األقــبــاط إال أن ا
سـلم صالح هو الذى شـخصية الـضابط ا
ـثل السـلطة يـكشف احلـقيـقة وهـو الذى 
والــقـــوة داخل الــبــنــيـــة الــدرامــيــة وإن كــان
ذلك ال يعـد تواجداً لـلمجـتمع الـذى يعيش

سلمون واألقباط معا .  فيه ا
ولـقـد اسـتـطـاع يـوسف وهـبى حـيـنـمـا قـدم
مــسـرحـيـته كـرسـى االعـتـراف الـهـروب من
ــأزق بـأن قـدم تـرجـمـة فـقط لـلـنص هـذا ا

وقدمه بشخصياته األجنبية كما هى ..
ـسـرحى الـرحـايـة عدد ولـقـد قـدم العـمل ا
ـمثلـ أبنـاء الكـنيسـة .. وهم جمـيعا من ا
ــســرحى وإن كــان يــتــمــتــعــون بـــاحلــضــور ا
يـعـيـبـهم سـرعـة اإللـقـاء وذلك فـى مـحـاولة
ــــســــرحى مــــنــــهم لـــــشــــد ايــــقــــاع الــــعــــمـل ا
فـأصابوا العرض بـهنة عمـيقة وهى ضياع
ــؤثـرة وتــأثــيــرهــا فى مــعــظم الــلــحــظــات ا
اجلـمـهــور وذلك لـعــدم سـمــاع جـمل كــثـيـرة

بوضوح 
ولقد ظـهر بوضـوح األداء اجليد لـلممـثل
أمــــثــــال بـــــيــــتــــر جـــــرجس فـى دور عــــاطف
والــقــمـص الــبــيـــر وجــدى والــعـــمــدة جــورج
فــوزى واخلـواجــة مــرقـص بـطــرس حــلــمى
والضابط صـالح أو مجيب وجدى وجنيب
أو مـــيـــنـــا عـــزت  فـــهـم أفـــضل الـــعـــنـــاصـــر
الــتـمـثـيــلـيـة فى الــعـرض وإن كـانـوا جــمـيـعـا
يــحـــتــاجــون إلى مـــزيــد من الــتـــركــيــز عــلى
ضــــبـط مــــخــــارج احلــــروف  عــــلى عــــكس
أصــحـــاب الـــشـــخـــصـــيـــات الـــثـــانــويـــة فـــهم
ـثـلـون جـيـدون كـالـقـهـوجى ايـهـاب رمـزى
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                              مسرحي

 صراع العاطفة
والواجب من كرسى
االعتراف إلى الرحاية

سرحى نا الكاتب ا فى نيويورك رحل عن عا
األمـريـكى الــشـهـيـر "روبــرت أنـدرسـون "الـشـاى
ويــــنـــــاهــــز 91 عــــامـــــا بـــــعـــــد صــــراع مـع مــــرض
ر لعدة سنوات وبعد معاناة قصيرة مع الزها
االلـــــــــــتــــــــــهـــــــــــاب الــــــــــرئـــــــــــوى بــــــــــســـــــــــبـب ســــــــــنـه
ـتقـدمة.وانـدرسـون هو صـاحب مـجمـوعة من ا
ـسرح األمـريكى سـرحيـات فى تاريخ ا أشـهـر ا
مـــثل " الـــشــاى و الـــتـــعــاطف " و "ال أســـتـــطــيع
ـــاء يــــجـــرى".  والـــغــــريب هـــنـــا أن ســــمـــاعك وا
انــدرســـون كـــان كــاتب ســـيـــنــاريـــو مــتـــمـــيــزا فى
الـسـينـمـا والـتـلـفزيـون وحـقـقت أعـمـاله جنـاحا
كـــبــيـــرا لـــكـــنـــهــا لـم جتـــلب له الـــشـــهـــرة بــشـــكل
شـــــخــــــصى بـل جـــــاءته الــــــشـــــهـــــرة عـن طـــــريق
ــــســــرح. وكــــانـت بـــدايــــة شــــهــــرتـه عن طــــريق ا
سرح من خالل مسرحية" الشاى والتعاطف" ا
الــتـى عـرضـت عـام  1953بــطــولــة" ديــبــورا كــيـر
ــســرحــيــة حــول زوجــة "و"جــون كـــيــر". وتــدور ا
ناظـر مدرسـة إعداديـة فى منـطقـة نيـو اجنلـند
تقـوم عالقة ود وتعـاطف بينـها وب تـلميذ فى
مدرسة زوجها يشتبه فى شذوذه. وقد حتولت
سـرحية بـعد ثالثة أعـوام إلى فيلم سـنيمائى ا
قــام بـــبــطــولــته نـــفس الــنــجــمـــ وكــتب هــو له

السيناريو أيضا. 
ومن مـسـرحــيـاته الـشــهـيـرة أيـضــا "ال أسـتـطـيع
ــــاء يـــــجــــرى".وهـى مــــســـــرحــــيــــة ســــمـــــاعك و ا
كـــومـــيـــديـــة تـــدور حـــول مـــشـــاكـل الـــزواج. وقــد
ــدة   700 لــيــلــةعــرض وشــارك فــيــهـا عــرضت 
عــدد من أقـــطــاب الــتـــمــثــيـل الــكــومـــيــدى مــثل"

مليندا ديلون" و "جورج جريزارد". 
و كانت له مسرحيـات أخرى شهيرة مثال "ليلة
صـامــتـة...لـيـلـة مـقـدســة "بـطـولـة هـنـرى فـونـدا
و"لم اغـن أبـــدا ألبى " وهـى مـــســــرحـــيــــة تـــدور
حـول ابن على عالقة سـيئة بـوالده. واندرسون
مـن مــــوالــــيــــد نــــيــــوى 1950م  1917وتـــــخــــرج فى
جـامـعـة هـارفــارد وخـدم فى اجلـيش االمـريـكى
ـية الثـانية.وبـعد احلرب درس فى احلرب الـعا
الـدراما.وكـتب أول مسرحـية له عام  1950لكنه
طـــلب عــدم احـــتــســـابــهـــا ضــمن إنـــتــاجـه لــعــدم
اقــتــنــاعه بــهـا.وبــعــد وفــاة زوجـتـه األولى تـزوج
الـنــجـمـة الــشـهـيــرة تـريـزا رايت  .1959واسـتــمـر
الـزواج 19ســنـة حـتى  الـطالق عـام  1978ومع
ذلك ظــلت الـعالقـة وديـة بـيـنــهـمـا حـتى سـبـقـته
تـــريــــزا إلـى الـــعــــالم اآلخــــر عـــام  2005 ورعــــته
ــوت حـــيث إنه لم يــنــجب ابــنــتــهــا فى مــرض ا

وليس لديه من يرعاه. 
ـــنـــا وفى فـــيـــيـــنـــا..وفـى هـــدوء رحـــلت عن عـــا
أشــهــر مــغــنــيــة مــســرحــيـة أوبــرالــيــة فى تــاريخ
ـانيـا وهى" كريـسـتل جولـتـز" التى تـوفيت عن أ
 96عامـا. وقد اشـتهـرت جولـتز بـصوتـها الـقوى

عـبـر الذى أهـلهـا للـمشـاركة فى أكـثر من 120 ا
عــمال مــسـرحــيــا أوبـرالــيـا. لــكن كــان أشـهــرهـا
عــلى اإلطالق شــخــصــيـة ســالــومى الــتى أدتــهـا
فـى أوبـــرا حتــــمل نــــفس االسم لــــلـــمــــوســـيــــقـــار
ـــعـــروف ريـــتـــشـــارد شـــتـــراوس. وقــد ـــانـى ا اال
ـسرحـية ألول مـرة عام 1905أى عـرضت هذه ا
قــبل أن تــولـد جــولــتــز بـســبع ســنــوات.  وبـدأت

جــولــتــز تـؤدى هــذه الــشــخـصــيــة ألول مــرة عـام
.1944وهنا  بدأ جمهور األوبرا فى جميع أنحاء

ـــســرحــيـــة  حــيث الــعـــالم  يــطـــالــبــون بـــعــرض ا
عــرضت فى عــدد كـبـيــر من الـدول  .  وبــسـبب
اإلقــبــال ظــلـت جــولــتــز تــعــرضـــهــا عــلى فــتــرات
مــتـــقــطــعـــة عــلى مــدى  25عـــامــا حــتـى اعــتــزلت
الـــعــمـل الــغـــنـــائى عــام  1970وهـى فى الـــثـــامـــنــة
واخلمـس من عـمرها. وكـانت قد وقـعت عقد
احــتــكـار مـع أوبـرا فــيــيـنــا عـام  1950واسـتــمـرت
تــعـمل فـيـهــا دون سـواهـا حـتـى االعـتـزال. وبـعـد
ـــانـــيــا إال فى اعـــتـــزالــهـــا رفــضـت الــعـــودة إلى أ
زيـارات وأقامت فـى بيـتهـا الفـاخر ذى احلـديقة
الــواســـعــة اجلـــمـــيــلـــة الــتـى كــانت تـــشـــرف عــلى
تـنظيـمها بـنفسـها.وكانت تـمارس هوايـاتها وهى
االسـتـمـاع إلى أغــنـيـاتـهـا ومــشـاهـدة تـسـجـيالت
سرحياتهـا. وكانت أغرب هواياتها هى قيامها
بـــــرسـم صـــــور لـــــلـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الـــــتى قـــــامت
بــتـمـثـيـلـهــا.وظـلت تـعـيش فى هــذا الـقـصـر حـتى
وفاتها. ويذكـر أنها تزوجت من "تيودور شينك"
أحـــد من أشــــرفـــوا عــــلى تـــدريــــبـــهـــا فـى بـــدايـــة
حيـاتهـا العـملـية. وأثـمر هـذا الزواج االبن " ثـيو
ــانى مــعـروف. والــطـريف ــثل ا شــيــنك" وهـو 
هنـا أنهـا فى بداية حـياتـها اعـترض علـيهـا نقاد
كـثيرون باعتـبار أن صوتها ضـعيف وال تستطيع
غـنـاء أكثـر من ثـالثة مـقـاطع.وظل صـوتـهـا قـويا

وصافيا ومعبرا حتى اعتزالها.
ــتـحـدة مــرة أخـرى حـيث ونـعــود إلى الـواليـات ا
ـسرح تـوفى الـرجل الـذى كـان يخـتـار جلـمهـور ا
األمــــريـــــكى مــــا يـــــشــــاهــــدونه. هـــــكــــذا حتــــدثت
الــــــــصـــــــحـف األمـــــــريــــــــكــــــــيـــــــة عـن "جـــــــيــــــــرالـــــــد
شويـنفيـلد"رئيس مـجلس إدارة شركـة "شوبيرت
أورجــانــيـــزيــشن "الــتـى تــمــتــلـك عــدداً من أكــبــر
ـــنــا ـــســـارح األمـــريـــكـــيـــة والـــذى رحل عـن عـــا ا

مؤخرا عن عمر يناهز  84عاما.
وتــمــتــلك هـذه الــشــركـة _الــتى كـان شــويــنـفــيــلـد
ـســاهـمـ فـيـهـا  17مـســرحـا واحــدا من اكـبـر ا
فى حى بــرودواى الــذى تــقع به مــعــظم مــسـارح
نـيــويـورك. كــمـا تــمـلك الــشـركــة عـددا أكــبـر من

سارح فى واليات أمريكية أخرى.  ا
وكان شـوينفـيلـد يصر عـلى أن يكون له رأى فى
ـــســارح الــتى تـــمــلــكــهــا أى عـــرض يــقــدم عــلى ا
سرحيات الـشركة. وكان يـفضل بشكل خـاص ا
الـبـريـطـانـيـة الــتى عـرض بـعـضـهـا فى نـيـويـورك
عـــــلى مــــســـــارح الــــشـــــركــــة قــــبـل عــــرضـــــهــــا فى
بريطانيا.  وقد انـفرد شوينفيلد بإدارة الشركة

خالل السنوات الـ 12األخيرة. 
وشـويـنـفـيلـد أصال مـحـام وكـان يعـمل بـالـشـركة
وتـركها للـعمل فى نيويورك. وهـناك تعرف على
ـكـتب. أســرة شـوبـيـرت الــتى كـانت من عــمالء ا
وانتـقل بعـد ذلك إلى العـمل فى الشـركة وترقى
فــيـــهــا حــتـى وصل إلى مــنـــصب رئــيـس مــجــلس

إدارة الشركة ومالكا جلزء من أسهمها.   

 شوينفيلد:
كان 
يختار
جلمهور
سرح ا
األمريكى
 ما يشاهدونه

 أندرسون:
حقق الشهرة
سرح من خالل ا
رغم أعماله
الناجحة
 فى السينما
والتليفزيون
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سرحي جريدة كل ا
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" للمؤلف محمد الشربينى وإخراج أحمد حسن بدوى. > نادى مسرح أسوان يشهد حاليا إجراء بروفات مسرحية "اجملان

أحمد خميس

ألــوه أيــوه 
مثلة الكتابة اجملانية تبديد لطاقة ا

قدم العرض ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد األول للمونودراما 

ـســرح مع كل أنـواع األداء > ضــرورة وجـود اجلــمـهــور يـشـتــرك فـيــهـا ا
مثل (األداء احلاضر) وتـصل إلى حد التماثل مع احلاجة إلى وجود ا

ؤلف. واستحالة وجود ا

ájó©ŸG
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قامة البهلوانية" للمؤلف عبد الكر برشيد لنادى مسرح األقصر. > اخملرج كر الشارونى يجرى حاليا بروفات مسرحية "ا
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يـستجيب بسـهولة ألفكار الـفتاة التى بدت
وكــأنــهـــا وقــعت فى حـــيص بــيص ولـــكــنــهــا
حـسب طــرحـهــا حـاولـت تـنــويع احلـكــايـات
ــرتــبــطــة بــاحلــدث حــتى تــبــدو كــمــمــثــلــة ا
ــــوضـــوع مــــجـــتــــهــــدة حتـــاول أن تــــكــــسب ا
ـرجوة وحـتى اإلضاءة الـتى تعد أهمـيته ا
ــوسـيـقى أحـد الــعـنـاصــر الـهـامــة بـجـانب ا
ـالبس واأللـوان والــبـانــورامـا ــؤثـرات وا وا
لم يــكن لــهــا وجــود حــقــيـقـى إال فى الــنـذر
الــقــلــيل فــلـم يــكن فــقــر اإلنــتــاج وحــده هـو
ا ـرئى وإ ـشـهـد ا ـهـيـمن عـلى طـبـيعـة ا ا
فـــقــر الـــتــنـــاول واحلـــركــة وكـــذا االهــتـــمــام
بـطـبـيـعـة األداء فـلم نـشـعـر كـمشـاهـدين أن
الـدور أخذ حقه فى الـبروفات الـتى تسبق
الـــعـــرض الـــعـــام عــــلى اجلـــمـــهـــور رغم أن
الــبـطــلـة حــاولت وحتــمل طـاقــات وقـدرات
تـمثيلية مـيسرة لكنـها فى حاجة إلى مزيد
من الـتدريبـات. إضافة إلى نص مـتماسك
ـــــمــــثــــلـــــة ويــــقــــدم يــــخـــــفف األعـــــبــــاء عن ا
شـــخــصـــيـــة لـــهــا مـالمح. حـــتى تـــســـتــطـــيع
الـبطلة التـفرغ لتقد الشـخصية بدالً من
تـبديد الطـاقة فى نص قليل الـقيمة األمر
ــــبـــرر الــــذى جــــعــــلــــنى أتــــســــاءل مــــا هــــو ا
احلــــقـــــيــــقى الــــذى قــــدمـت بــــســــبــــبه هــــذه
ـــســـرحــيـــة وحـــقــيـــقـــة لم أجـــد مـــبــررًا له ا
وجــاهـــته وهــو األمــر الــذى جـــعــلــنى مــنــذ

البداية أحتدث عن الكتابة.
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كسور زجاج ميللر ا
ذهـنى ولـيس عــضـويـاً أو فــسـيـولــوجـيـاً قـد يتجه إلى أستونيا

ســبب لــهـــا الــشــلـل .. ولــكــنه لـــيس مــرضــا
عقـليـا .. ووضع خـطته وبـدأ يعـاجلـها بـناء
عـلى هـذا الـتـشـخـيص .. وخالل األحـداث
.. وأثـناء عالج د.هيمـان لسيلـفيا .. عرف
الـكــثـيــر عن مــشـاكل ســيـلــفــيـا فى حــيـاتــهـا
الـشــخـصـيـة وخـاصـة الــزوجـيـة .. وتـتـوالى
األحـداث إلى أن يـحـدث خالف كـبـيـر بـ
فـيــلـيب ومـديـره فى عـمــله ويـصـاب بـعـدهـا
بجلطة دماغية .. وفى مشهد رائع وطويل
يــتـصــارح الــزوجـان ويــعــبـر كـل مـنــهــمـا عن
مـشـاعـره .. ويـفـارق فيـلـيب بـعـدهـا احلـياة
وكـانت آخـر كـلمـاته الـتى وجـهـهـا لـزوجته "
سـيلفيا .. سـامحينى " بعـد وفاته بفترة ..
تـتــعــافى سـيــلـفــيـا مـن الـشــلل ويـا روعــة مـا
يـنـسـجه مـيـلـر .. فـاإلنـسـان روح وجـسـد ..
ومـثـلــمـا يـحـتـاج جـســده لـرعـايـة وعـنـايـة ..
حتتاج نفسه وروحه لـعناية ورعاية أكثر ..
ويعـد هذا هـو اجلانب األسـمى الذى يـهتم
ــســرحــيــة .. به جــمــيع من تــنــاولــوا هــذه ا
ـــــرض وفى كـل مـــــرة تـــــخـــــتـــــلف األزمـــــة وا
ــســبب لــلـشــلل ولــكن فى الــنــفــسـجــســمى ا
ـعـد لــلـنص الـنــهـايــة تـعــتل الـنــفس ويـبــدع ا
اجلـــديـــد ســـواء كــان اخملـــرج أو غـــيـــره فى
رض الزوجة ـرتبطة  صياغة األحداث ا
ـبــاشـر الــذى سـبق ـا يــكـون الــسـبـب ا فــر
الـــشــــلل مـــبـــاشـــرة مـــخـــتـــلــــفـــاً عن الـــســـبب
ـا بـعض مـشـاهـد الـقـتلى احلـقـيـقى .. فـر
ـــــصــــابـــــ والــــتى تـــــنــــقـــــلــــهـــــا شــــاشــــات وا
الـــتـــلــيـــفـــزيـــون لــبـــعض األمـــاكن اخملـــتـــلـــفــة
ـــلـــتــــهـــبــــة فى أفـــريــــقـــيــــا ووسط أوروبـــا وا
وفـلـسـطـ والـعـراق وغـيـرهـا تـضـغط عـلى
حــالـة نــفــســيــة مــحــطــمـة مــســبــقــا فــتــكـون
القشة التى قصـمت ظهر البعير .. وكأنها
كـانت تـتـلـهف لـهــذه الـفـرصـة لـتـكـون ردتـهـا
قـويـة ومـرعـبـة تـصل حلـد الـشـلل الـنـصفى
والـكـلى احـتـجـاجـا عـلى عـدم مـراعـاتـهـا ..
هكذا تكون النفس البشرية والروح عندما
تـعـاقب نـفـسـها واجلـسـد الـذى تـنـتمـى إليه
وغــيـــره مـن الـــبــشـــر والـــذيـن لم يـــراعـــوهــا

ويقدروها ...
ـســرحــيـة بــحــفـاوة كــبــيـرة فى اسـتــقــبـلـت ا
إجنـــلـــتـــرا وحـــصـــلـت عـــلى جـــائـــزة لـــورنس
أولــيـــفــيـه كــأفـــضل مـــســـرحــيـــة عــام 1995
وكـــانت قـــد رشـــحت جلـــائــزة الـــتـــونى عــام
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" ويــلــيم بــولـكــون " والــذى مــزج فــيــهــا بـ
اجلاز األمريكى والصول األوروبى .. وفى
أغـسطـس من نـفس الـعـام  عـرضهـا فى
ـلـكـى الـوطـنى ـســرح ا بـريــطـانــيـا وذلك بــا

...
ويـدور العـرض حـول الزوجـ األمـريكـي
فيـليب وسـيلفـيا جيـلبورج والـلذين يعـيشان
فى نيـويـورك فى نـهايـة عام  1938 ..حيث
يــعـمـل فـيــلـيب بــبـنـك وولـســتـريت الــشـهــيـر
ـراهــنـات .. حــيث كـان يــعــمل فى مـجــال ا
وقـد فوجئ بإصابة سيـلفيا بشـلل لنصفها
الـسـفـلى بـعـد قـراءتهـا ألنـبـاء " لـيل الـبور "
فـى الـصــحف .. اســتــعـان فــيــلـيب بــدكــتـور
ـساعدة متـخصص وهو " هـارى هيـمان " 
زوجـته سـيـلـفـيـا فى الـشـفـاء .. وبـعـد فـترة
ـتــابـعــة والـفــحص شــخص د.هـيــمـان من ا
مــرض ســـيــلــفـــيــا بــأنـه ســيــكـــوســومــاتى أو
مــرض نـفــسـجــسـمى وأســبــابه تـعــود خلـلل

وقــعت هــذه األحـداث فـى لـيــلــة أو لـيــلــتـ
عــلى األكــثـر ولــذلك فــيـطــلق الــبــعض عـلى
كسور " .. سرحيـة " ليلة الـزجاج ا هـذه ا
ـسرح " سـرحـية ألول مـرة  قـدمت هـذه ا
ــديـــنــة نـــيــوهـــافــ بـــواليــة لـــوجن وارف " 
كـونيكـتكيت األمـريكـية .. وبعـدها  نقـلها
إلى مـسـرح " بـوث " أحـد مـسـارح برودواى
وذلك فى أبـريل عام  1994وبـعـد مـقـاطـعـة
ـواقف كـبــيــرة بــ بـرودواى ومــيــلـر وذلـك 
ـــعـــاديـــة لـــلـــحـــكـــومـــة األمـــريـــكـــيـــة مــــيـــلـــر ا
ومــواقــفــهــا اخملــتـــلــفــة .. وقــد دامت فــتــرة
االنـقطـاع ما يـزيد عن  14سنـة .. وقدمت
خاللــــهـــا  73لــــيــــلـــــة عــــرض وحــــازت عــــلى
إعـجــاب اجلـمــيع وحــقـقت جنــاحـاًَ وشــهـرة
كـبيرين فـى نيويـورك وترجمت إلى  12لغة
مــخــتــلــفــة وقــدمـت فى الــكــثــيــر من الــدول
خـارج أوروبــا وأمـريـكـا .. وأخـرج الـنـسـخـة
وسيقى األولى " جـون تيليـنجبـر " ووضع ا

يــنـــال عـــدداً من اجلــوائـــز .. فــقـــد شــارك
سرح بـعروضه فى مـهرجانـات بأستـونيا ا
وفــنــلـــنــدا وبــولــنـــدا وســويــســرا وأســـبــانــيــا

وغيرها ...
ـــكــــســـور" كـــتـــبـــهـــا مـــســــرحـــيـــة "الـــزجـــاج ا
ـســرحى ـ عــدو أمــريـكــاـ األمــريــكى آرثـر ا
ميلر عام  1994 .. وتتمـحور أحداثها حول
زوجـــ يـــعـــيـــشـــان فى مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك
وأيـضـا حــول عـمـلـيــات " لـيل الـبـور " وهى
تـلك العمليـات التى كان يقوم بـها النازيون
ــعــادين لــهم وذلك ضــد مـصــالح وبــيــوت ا

فى نهـاية عام 1938وخالل هذه الـفترة 
تـاجر وحتطم تـدمير عـدد من احملالت وا
الــكــثــيـر من الــزجــاج واسـتــوحى مــيــلـر من
ـــكــســور .. هــذه األحـــداث اسم الـــزجــاج ا
ـــــا كــــان أكـــــثــــر مـن تــــعـــــرضــــوا لـــــهــــذه ور
الــعــمـلــيــات من الـيــهــود بـحــكم أنــهم كــانـوا
األكـــثـــر ثـــراء خـالل تـــلك الــــفـــتـــرة .. وقـــد

ــسـرح لم يــعــد غــريــبــا أن تـأخــذنــا دنــيــا ا
ومـبـدعـيـهـا إلى مـنـاطق ومـنـافـذ قـد تـكون
جـديـدة عـلـيـنا .. وال يـتـخـيل الـكـثـيرون أن
بــهــا فــنــونـــاً تــســتــحق االحـــتــرام والــتــوقف
عــنـدهــا قــلــيال .. فى دولــة ولـدت حــديــثـا
نـســبــيـا وبــعـد فــتـرة مــخــاض كـبــيـرة وذلك
عـام  1990 .. إحدى جـمـهـوريـات الـبـلـطيق
والــتى كــانت قــبـل هــذا الــتــاريخ جــزءا من
االحتــاد الــســوفــيــيــتـى الــســابق إنــهــا دولــة
قلب البـلطيق أو اسـتونيـا والتى استـلهمت
ثـــقـــافــتـــهـــا من الـــشـــمـــال األوروبى األكـــثــر
عراقـة .. كـالدول اإلسـكـندنـافـية وخـاصة

الثقافة الفنلندية ...
فى قلب البلطـيق مسرح حديث مغمور ..
ـــــســــارح ولـــــد عــــام  2005 .. لـــــيـــــنـــــافـس ا
ـــزيج الـــعـــريـــقـــة فـى أوروبـــا ويـــعـــبـــر عن ا
ميز مـيز للثقافـة األستونية ويسـتع با ا
ـية إنه مسرح من الـنصوص احمللـية والعا
" رقم  " 99بالـعاصمـة األستـونيـة تال أو
كــمــا يـطــلق عـلــيه مــسـرح " الــنـار " ويــقـدم
ــسـرح حــالــيــا وبـنــجــاح مـســتــمـر ولــفــتـرة ا
ــكـســور " آلرثـر كـبــيـرة عــرض " الــزجـاج ا
مـيـلـر وهو من الـنـصـوص احلـديـثـة نـسـبـيا
والـتى لم يـتم تـنـاولـهـا كـثـيـرا .. وتـعـد هذه
ـرة الــثــانـيــة الــتى يــقـدم فــيــهـا بــإســقـاط ا
اجلـــانـب الـــســـيــــاسى الــــذى أبـــرزه مــــيـــلـــر
واسـتــبـداله بــجــانب سـيــاسى آخـر .. وفى
يلر من تهم التحيز هذا العرض إنصـاف 
ـــوضــــوعــــيـــة فى كــــتــــابـــاتـه حـــيث وعــــدم ا
ـبـاد العـدل ويـنتـصـر للـروح قبل يـنتـصر 

اجلسد ...
واعتـمد مسرح  99 فى بدايـته على إعادة
الــعــروض الــســابق عــرضــهــا " ريــبــرتـوار "
قـبل أن يتمـكن فى العام الـتالى من تقد
ــديـر الـفـنى أعـمـال جــديـدة حتت قـيـادة ا
ــســرح " تــيت أجــاســو " وفــرقـة ومــخــرج ا
ـسرح األساسيـة تتكـون من عشرة أفراد ا
ـثـلـتـان .. وقـد سمى ـثلـ و  ثـمـانـيـة 
ـسـرح بــاسـمه هـذا كـفــكـرة جـديـدة وهى ا
تـــرقــيم الــعــرض األول بــرقم  99 ثم الـذى
يــــلـــيه تـــنـــازلـــيـــا  98 وهـــكـــذا وال مـــانع من
إضــــافـــة عـالمــــة عــــشــــريـــة 90.5 إذا كـــان
الـعــرضـان فى نـفـس الـشـهــر وهـكـذا وهى
فكـرة شـكلـيـة ال غرض مـنـها سـوى اإلثارة
والــتـشـويـق .. عـلى اعـتــبـار أن األرقـام من
ـتــفـرجـ وهــذا حـسب أكـثـر مــا يـجــذب ا

دراسة فرنسية حديثة ...
ــــســـــرح " رقم " 99 كــــان الـــــعـــــرض األول 
وهــو عــرض " أبــو مــلــكــا " أللــفــريــد جـرى
وكـان تـيت يـهـوى دائـمـا اخـتـيـار الـنـصوص
ــبـدعـ األكــثـر جــدال .. وقـد اســتـطـاع وا
ـسـرح خـالل هـذه الـســنـوات الــقـلــيـلـة أن ا

الدور الذى تلعبه.
ــســـرح ســـوى مــجـــمـــوعــة ال يــوجـــد عـــلى ا
مثلة بعثرة الـتى استخدمتها ا الكراسى ا
بــــأكـــــثــــر من طـــــريــــقــــة مـــــا بــــ اجملــــداف
والــعـوائـق وعـمق الــبــحــر وشـاطىء الــنــهـر
ـــيــاه ـــقـــدم عن ا ــوضـــوع ا حـــسب تـــنـــوع ا
والــــتـى تــــقــــول بــــأنـه مــــوضـــــوع مــــعــــقــــد ال

ــهــانـة إال أن يــبــد عــلــيــهــا أى إحــســاس بــا
الشعور الذى تمـلكنا كمشاهدين لم يخرج

عن تلك التفصيلة.
ورغم الـفــقـر الـفــنى والـدرامــا الـتـلــغـرافـيـة
ــمــثــلــة إســـراء فــراج حــاولت كــثــيــرًا فــإن ا
جموعـة ال بأس بها من سرحيـة  نـسج ا
ــنـاســبــة لــطـبــيــعـة ــاءات ا احلــركـات واإل

االمـــتـــحـــان الـــذى خـــاضـــتـه فى الـــتـــمـــثـــيل
ــســئــول عن والــذى تــعــرضت فــيه لــقــهــر ا
االمـــتـــحـــان إذ طــلـب مــنـــهـــا أن تــؤدى دورًا
مــعــقـــدًا ال قــبل لــهــا بـه وبــدا األمــر وكــأنه
يحـقق رغبة فى ذاتـه وال تعنـيه تلك الـفتاة
فى شىء اللهم إال الشق اخلاص بإذاللها
وإهـانتها حلـد التنكيل وبـرغم أن الفتاة لم

فـارق كـبـيــر بـ أن تـكـتب وأنت حتـمل فى
صـدرك همًا حقيـقيًا بالقضـية التى تكتب
عـنــهـا مــاضـيــهــا وحـاضــرهـا ومــســتـقــبـلــهـا
وتــعــرف تــمـامًــا الــنـصــوص الــتى تــعـرضت
لـنفس القـضيـة وأساليـبهـا اخملتلـفة وطرق
الــتـــنــاول والــعــجــز احلـــقــيــقى أو اجلــوانب
سكـوت عنـها وحيـنها سـتكون ـنسيـة أو ا ا
داخلـتك أهمـيتـها اجلـماليـة أو الفـلسـفية
أو االجـتــمــاعـيــة وحــيـنــهــا فـقـط سـيــلــتـفت
إلــيك الــنــاس ويــحــتـرمــون تــنــاولك ألنه ذو
وضـوع ويعـطـيه األهمـية صـلة حـقيـقـية بـا
الــكـافــيـة أقــول أن ثـمــة فـارقــاً كـبــيـراً بـ
ذلك وبــ أن تـكــتب لــتـلــبى رغـبــة داخـلــيـة
فى الكـتـابة شـبه اجملـانيـة أو الواهـنـة على
حــد دقـيـق فـفى هــذه احلــالــة سـيــكــتـشف
شاهـدون بسـرعة فائـقة أن تنـاولك غير ا
ذى أهـــمــيـــة وســيـــنــصـــرفــون عـــنه أو عــلى
أقصى تقدير سيجـاملونك بابتسامة بلهاء

ال معنى لها.
ـاضى أقـول ذلك ألنـنى قـابـلت فى الـعـام ا
وبــدايـــات هـــذا الــعـــام كــثـــيـــرًا من عــروض
الــــهـــواة واحملــــتــــرفـــ لــــيــــست ذات صــــلـــة
ـوضــوعـهــا الـذى تـقــدمه وكـان حــقـيــقـيــة 
آخـر تـلك الــعـروض مـسـرحــيـة (ألـوه أيـوه)
الــتى قـــدمت ضـــمن فـــعــالـــيـــات مــهـــرجــان
ـــونـــودرامـــا األول بـــبــــورســـعـــيـــد وهى من ا
تألـيف مجـدى مرعى وتـمثـيل إسراء فراج

وإخراج أسامة محمد.
ـسـرحـيـة تـتــنـاول بـبـسـاطـة حـكـايـة فـتـاة وا
تـنـتــظـر بـجــانب الـتـلــيـفـون لــتـعـرف نــتـيـجـة

 حتى االضاءة
التى تعد أحد
همة العناصر ا
لم يكن لها
وجود حقيقى

برر  ما هو ا
لتقد نص
قليل القيمة
يدمر طاقة

مثلة?! ا

سرحية  ا
حققتت جناحاً
كبيراً فى معظم
دول العالم

روح ميلر ..
تسكن جسد

أستونيا 
فى النار
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> مسرحية "مدد يا عالم" للمؤلف د. محمد زعيمه جترى بروفاتها حاليا بنادى مسرح ع حلوان من إخراج إيهاب نعمان.
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> ما هو واقعى (اجلمهور) حول أو أمام ما هو متخيل (اخلشبة) لديه
دائما اإلمكانية ولو نظريا للدخول فيه باتصاله.

سرحي جريدة كل ا

16 من   مارس2009 العدد 88

د. أبواحلسن
سالم

 الكمبوشة

شاهدة والعشا الليلى جلان ا
صري ظـننت وبعض الظن إثم أن مـشهد مقـاومة ا
فـى قناة السويس لالحتالل البريطانى الذى صدّر به
اخملـرج (وليـد عونى) عـرضه السـينمـسرحى (الـفراشة
الـــعـــذراء) قـــد اســـتـــفـــز جلـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـم أحـــفــاد
االسـتعماري القدامى فاستبـقوا االستمتاع بتحفته
ـسرحـية بـاحلكم بـأن العـرض ليـس جتريبـيًا ولـكنى ا
شاهدة التى أصدرت صدمت عندما علمت بأن جلنة ا
احلـكم بإعدام وليد عـونى جتريبيا كـانت مصرية - أبا
عـن جـــد - غـــيـــر أنى اســـتـــدركـت من جـــديـــد وبـــعض
االســتــدراك إثم أن ولــيـد عــونى لــبــنـانـى / بـلــجــيـكى
ــســلح ضــد والـــعــرض يــتــعــرض لــقــضــيـــة الــكــفــاح ا
ـظاهـرة نسـائـية من االحـتالل الـبـريطـانى ويـتعـرض 
ساواة بالرجـل مواكبة لدعـوة قاسم أم وهدى أجـل ا
ـبـاشر ـسـرحى الـتـمـثـيـلى احلى ا شـعـراوى بـالـرقص ا
مـن وراء ستارة شفافـة تسقط علـيها من األمام إضاءة
خــافـتــة لـتــشـبه شــاشـة عــرض سـيـنــمـائى مـع طـنـ
مــسـجل آللـة عــرض إيـهـامـا لــلـجـمـهــور بـأن الـعـرض
لـفيـلم مصرى قـد أبيض وأسـود. بخاصـة وأن حركة
ــمـثـلـ بـطــيـئـة تـنـاظــر حـركـتـهم فى فــيـلم لـتـوجـو ا
هارة شـاهدة  مـزراحى. عجبت كـيف لم تفطن جلـنة ا
اخلــداع الــبـصــرى الــذى أتـقــنه اخملـرج الــفــنـان ولــيـد
عـونى?! غيـر أنى استدركت - وبـعض االستدراك إثم -
ـســلح بـالـغـنـاء والـرقص أو ــا ألنه خـلط الـكـفـاح ا ر
ـا خلبط قـصة شـفيـقة ومتـولى الفـولكـورية بـقصة ر
ـغنية اليهودية التونسية (حبيبة) التى عاصرت سيد ا
درويـش وغــنت مـن أحلــانه ومـــعه دويـــتــو (زورونى كل
ـشاهدة - وبـعض شكها ـا شكت جلنة ا سـنة مرة). ور
دعـو ولـيـد عونى يـدعـو لـلتـطـبيع يـقـ - أن اخملـرج ا
الـثـقـافى بـاقتـبـاسه خلـلـطة فـولـكـوريـة تشـبه (خـلـطة
فــوزيـة) فـقـالـوا (ابــعـد عن الـشـر وغـنــيـله) غـيـر أنـنى
اســتــدركت - وبــعـض االسـتــدراك إثـم - قـد يــكــون فى
عرى) الـلجـنة عـضو صمـيّم يحـفظ بيت شـعر قـاله (ا
مـن ألف عـام وأكــثـر: (الـظــلم من شــيّم الـنــفـوس فـلن
جتد نفسا بها لم تظلم) وسمّعه لبقية أعضاء اللجنة
فــقـالــوا - بـعــد احـتـســاء فـنــجـان قــهـوة - مـا دام ذلك

كذلك فليكن قرارنا استبعاد عونى وتثبيت آخر.
غـيـر أنى استـدركت.. قـد يكـون ظـنك فى غـير مـحلّه!!
ـعــرى. ألــيس من ــتــأثــر بــبـيـت ا ويــجــوز تــكــون أنت ا
اجلـائز أن تكـون اللجـنة يومـيها (جـالها) (عـشا ليلى)
فــلـو كـان ذلـك كـذلك تـبــقى الـلـجــنـة مـعــذورة ومـعـهـا
احلـق لـكــنى اســتـدركـت - وبـعــضه إثم - ألم يــكن من
األصـول احلـكـمـيـة أن تـعـلـل الـلـجـنـة رفـضـهـا لـدخول
(الـــفــراشـــة الــعـــذراء) بــاالشـــتــبـــاه فى نـــوايــا اخملــرج
الـتـطبـيعـية بـاتبـاعه (خـلطـة فوزيـة) فى مزج الـشامى
ــســرحــجى عـــلى الــســيــنــمــا ـــا حط ا ــغــربى  عـــلى ا
تـوجـرافى والـرقص عـلى الـتـمـثـيل وسـيد درويـش على
مـتـقال وأم كـلثـوم عـلى حبـيبـة التـونـسيـة. وأخيـرا عاد
إلـى ظـنى - وبـعض الــظن إثم - الـلـجــنـة يـجـوز أرادت
إلــبــاس قــرارهــا لــبــاس عــثــمــان. ومــا دام ذلك كــذلك
ــعـرى فــقـد والــظــلم حـاصل حــاصل بــنـاء عــلى ظن ا
اســـتــدركت - وبــعض االســتــدراك إثم - أن الــوقت قــد
ـزمــنـة بـعـد أن ـشــاهـدة ا حــان إلجـراء تـرمــيم جلـان ا

ضبطت  متلبسة بالعشا الليلى.  سامى عبد الوهاب بطة

سرح جدل العالقة ب التراث وا
 هل كان اللجوء
للمصادر التراثية

«رد فعلى»
ة وانكسار على الهز
شروعات األحالم وا

القومية

سـرح العربى بعد  1967 مرحـلة جديدة إذ بدأ ا
أخــذ يـشــارك فى حــوار األمـة كــلـهــا  ذلك احلـوار
الـذى وضح فى هــذا الــتـســاؤل الـكــبـيــر : من نـحن
ــــســـرح أداة ثــــوريـــة ..? إلـى أين ..? كــــيف..? ألن ا
ـة والـتـمـزق بـالـغـة األهـمــيـة من أجل جتـاوز الـهــز
والتـخـلف  ومن أجل لـقاء اإلنـسـان العـربى بـأخيه
ـكن أن يـتـجاوز ـسرح بـهـذا الـتالقى  الـعـربى  وا

صطنعة فى الوطن العربى.  احلدود ا
وتــمــثل هــذا االجتــاه اجلــديــد - الــذى نـشــأ وسط
عالمـات اسـتـفهـام كـبـيـرة تـطـالب اجلـمـيع بـالرد -
فى مــحـاولــة الـرد عــلى الــتـســاؤل األول " من نـحن
..? " عــبــر شـكل مــغـايــر من حــيث اخـتــيـار مــنـاهج
ـــبــــاعـــدة واإلغـــراب وكــــســـر احلـــائط الــــتـــداخل وا
ـــلــــحـــمى والـــتــــعـــلـــيـــمى ـــســـرح ا الـــرابع كـــمــــا فى ا

والتسجيلى بصيغه احلديثة .. 
 وكــان الـرد بــســيــطــاً وتـلــقــائــيـاً .. فــنــحن الــســامـر
واحملـبـظـاتـيـة واحلـلـقــة  نـحن خـيـال الـظل والـقـره
قـوز واخملـايــلـ  نـحن ألف لــيـلـة ولـيــلـة وحـكـايـات

السهارى  ونحن أيضاً التاريخ واحلضارة ..
كـانت هــذه هى الـبــدايـة فـقــدم سـعــد الـله ونـوس "
حفـلة سمر من أجل  5حـزيران " مـستخـدماً شكل
احللقة لطرح قضيته وتساؤالته على الناس داعياً

إياهم للمشاركة فى احلوار :
سؤولون .. ? م1:  هل حقاً نحن ا

م2: (يــنــتــفض فــجــأة وكــأنـه اتــخــذ قــراراً  حــركـة
ثل ما يقول ) مليئة باحليوية  

ــرآة أمـامـنـا ـرآة .. حـسـن  لـتـنـصب ا تـقــول هى ا
هـنـا (يـرسم مـستـطـيالً فى الـفـراغ ) سنـضـعـها فى
مواجـهتنا ..مرآة كـبيرة ترسم قاماتـنا مهما علت 
وسنـنظـر فى جوفـها جـيداً .. سنـنظـر (يلـتفت إلى
ـسؤولـيـة  أال ينـبغى أن ) لـكى نـتحـمل ا ـتفـرج ا

نكون موجودين ..?
ــســار ولإلجــابــة عن تــســاؤالت األمــة وفى نــفـس ا
ــســرحــيــة فـقــدم ألــفــريــد فـرج " تــوالت األعــمـال ا
الـنار والزيتـون " وعبد الرحمـن الشرقاوى " وطنى
عكـا " ومعـ بـسيـسو " ثـورة الـزجن " وسعـد الدين
ـــســامـــيــر " و " يـــا سالم ســـلم احلــيـــطــة وهــبـــة " ا
بـتتـكـلم " و " رأس العش" .. واتـخـذ الشـرقاوى من
شخصية احلسـ بطالً دراميا معبراً عن اللحظة
فــقــدم " احلــســ ثــائــراً " و "احلــســ شــهــيــداً ثم
قـدم ثالثية " النسـر األحمر " و" النـسر والغربان "
و "الـنــسـر وقـلب األســد " .. ويـعـرض مــحـمـد عـلى
اخلـفـاجى لـشـخـصـيــة احلـسـ أيـضـاً  فى  "ثـانـيـة
يــجىء احلــسـ " وكــذلك مــحــمــد الــعــفـيــفى فى "
هـكـذا تـكــلم احلـسـ " .. كـمـا قـدم مـحـمـود ديـاب
ـنـاقـشة مـسـرحـيـته " باب الـفـتـوح " وفـتح بـهـا بابـاً 
مـــفـــهـــوم الـــبـــطـــولـــة وعـــبـــر فـــيـــهـــا عن رأيه فى أن
الــبـطــولــة احلـقــيــقـيــة هى الــبـطــولــة اجلـمــاعــيـة ال
كـنـنا بـطولـة الـفرد .. وبـاإلضـافة إلى مـا سـبق  
أن نــحــدد بـعض الــنــقـاط الــتى تــعــتـبــر من أســبـاب
ـسـرحى إلـى الـتـراث عـامـة والـتراث ـبـدع ا جلـوء ا

الشعبى خاصة فيما يلى :
سـرح العربى مع التراث نتيجة أوالً : جاء تعامل ا
حلـمالت الـتشـكـيك الـتى انـصـبت عـليـه إلى جانب
الـتـهـمـيش والـغـربـة الـتى حلـقت بـالـصـيغ الـشـعـبـيـة
االحــتــفــالــيــة مـن لــدن الــفــكــر االســتــعــمــارى ألنــهـا
تعكس الذاكرة التراثيـة وتملك بعداً جمالياً شعبياً
خـاصاً على مـستـوى التواصل مع الـفئـات الشعـبية

العريضة ..
ثـانيـاً : يـعـتـبـر الـتـراث الـشـعـبى عـامالً رئـيـسيـاً فى
ا له من رصـيد فى نفس ـسرحى  جنـاح العرض ا
ـبدع ا يـحـقق الـتـواصل بـ ا ـشـاهـد  ومـخيـلـة ا
شاهد منذ تلقى  ويبدد الغربة ب العرض وا وا

اللحظة األولى ..
ثـالثـاً : التـراث يـوفر لـلكـاتب احلـمايـة والوقـاية من
سـطوة الـسـلـطـة حـيث يـجد فـيه الـرمـز الـذى يـعلق
عـلـيه قـضايـاه خـاصـة تـلك الـتى ال تـسـمح الـرقـابة

بطرحها ..
رابـعـاً : الــتـراث يـوفـر لـلـكـاتـب أيـضـاً بـعـداً وجـوديـاً
فـــهــو يــلــجـــأ إلــيه من أجـل حتــقــيق الــذات نـــتــيــجــة

اإلحساس بالدونية أمام اآلخر ..
ــســرحــيــة الــســيــاســيــة فى د. أحــمــد الــعــشــرى : ا
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ألف لـيلة ولـيلة  ومـسرحيـات " مهلـهل سيد ربـيعة
" و" عنتـرة العبـسى" من وحى السـير الشـعبية  و"
كــــســـرى أنــــو شـــروان" و "امـــرؤ الــــقـــيـس" من وحى
الــتـــاريخ وذلك فى الــفــتــرة من  1865إلى 1874
كـما قـدم إسـكـنـدر فرح مـسـرحـية " كـلـيـوبـاترا " ثم
قـدم أحـمـد شـوقى مـسرحـيـات " عـلى بك الـكـبـير"
و" مصرع كليوباترا " و" قمبيز" من وحى التاريخ 
كــمـا كــتب من وحى الــتــراث الـشــعــبى مــسـرحــيـات
"مـجـنـون لـيـلـى " و " عـنـتـرة " و" أمـيـرة األنـدلس" 
ثم قــدم فـرح أنـطـون مـسـرحـيـتـيه " صالح الـدين "

لكة أورشليم" سنة1914.  و" 
هم  –ولو عرضاً  –أن نتوقف قليالً أمامها ومن ا
ـبدع مع هذه العناصر التراثية لنرى كيف تعامل ا
والتـاريـخيـة  فمـن خالل القـراءة ومـشاهـدة إعادة
ـسرح لبـعض هذه الـعروض والـتى قـدمتـها فـرقة ا
صـرى فى فـترة ـتـجول كـعـملـيـة تأريخ لـلـمسـرح ا ا
الـثمـانيـنـيات بـإشراف اخملـرج الراحـل عبـد الغـفار
عــودة  ومن خالل الــنــدوات الــتى كــانت تــصــاحب
هـذه العـروض جند أنـها تـعاملـت مع التـراث كمادة
ــبــاشـرة تــاريـخــيــة جــامــدة اتــســمت مــعــاجلـتــهــا بــا
والـسـطحـيـة وبـدا الـتـاريخ والـتـراث عـنـدهم مـجرد
مـعارف ومـعـلـومـات يرددونـهـا بـأسلـوب يـغـلب عـليه
طــابع الــتــنـمــيق الــلــغــوى وإقـحــام اخلــطب الــرنــانـة
بـهدف الـتأثـيـر القـوى لـبث احلمـاسـة واحلمـية فى
الـقـلـوب والـصـدور وهـو عـلى أيـة حـال هـدف نـبـيل
ـعاجلة  لكـنه ال يغفر يغفر تـقعر اللـغة وسذاجة ا
ـبـاشـرة والــسـطـحـيـة - الـتى لم تـكن مـقـصـودة – ا
لـــكـــنـــهــا جـــاءت نـــتــيـــجـــة لــعـــدم وجـــود اخلـــبــرة فى
ا يـجـعـلهم الـتعـامل مع الـتـراث بـشكل ديـنـامـيكـى 

يحتوون التراث بدالً من أن يحتويهم .. 
من هنا نشأت الدعـوة إلى نقد العقل العربى عند
الـتعـامل مع الـتراث حـتى ال تـكون الـذات جزءاً من
هـذا الـتـراث  ألن فـصل الـذات عن الـتـراث كـفـيل
بـربط الــعالقــة بــيـنــهـمــا بــشـكل عــقالنى وبــالــتـالى
كـفــيل بـتــكـوين تــصـور مــوضـوعى عن هــذا الـتـراث

نفسه كما يقول محمد عابد اجلابرى ..
الحـــظـــة «اســــتـــعـــراض األحـــداث ونـــعــــنى بـــهــــذه ا
التاريخية كمـا وقعت بالفعل  وتناول الشخصيات
الـبـطـولـيــة فى سـيـاقـهــا الـزمـنى احملـدود واخلـاص
بـهــا » أنه لم يــكن هـنــاك حتــويـر لــلـحــدث لـيــصـبح
فـاعالً مع احلـاضر وهـو ما يـعـد الهـدف األساسى
لـــلــعـــودة إلى الـــتـــراث وخـــلق عالقـــة جـــدلـــيـــة بــ
ــاضى والــربـط بــيـنــهــمــا مـع احلــفـاظ احلــاضــر وا
ــــســـاحـــة الـــفـــارغــــة الـــتى حتـــقـق الـــتـــصـــور عـــلى ا

وضوعى للتراث .. ا
سرح العربى بعد نكسة 1967:   ا

االهـتمام بـالتـراث والتـفكـير فى الـعودة إليه  –كـما
يــؤكــد الــواقع والـكــثــيــر من الـبــاحــثـ  –له عالقـة
ــة  أو الـــشـــعـــور بــاالنـــحـــطــاط مـــبـــاشـــرة بــالـــهـــز
ة  األمر الذى احلضارى الذى يتـرتب على الهز
جنـد أثـره واضـحــاً فى الـواقع الــعـربى مـنــذ حـمـلـة
ـة نــابـولــيـون عــلى مــصـر ســنـة  1798وحـتى هــز
يـونــيـو  1967والــتى كــانت أعـنف صــدمـة تــعـرض
لهـا الكـيان الـعربى  خـاصة أنـها حدثـت بعـد فترة
قصـيرة من استـقالل البالد الـعربـية عن االحتالل
ــا فــيــهـــا اإلحــســاس بــالــعــزة الــوطــنــيــة األجــنــبى 
وظــهـور مــشــروع عـام لــلــمـواطن الــعــربى تــمـثل فى
فـكرة الـقومـيـة العـربيـة ومحـاوالت حتـقيق الـوحدة

العربية وفجأة حدثت الصدمة ..
ـة عــسـكــريـة فـقط ولم تــقـتـصــر آثـارهـا لم تـكن الــهـز
عــــلـى احــــتـالل جــــزء مـن أرض ثالث دول عـــــربــــيــــة –
ـة فـضًال عن كل أرض فـلـسـط  –لـكـنـهـا كـانت هـز
ــــة نـــــســـــفت كل ـــــقــــام األول  هـــــز حــــضـــــاريــــة فـى ا
واطن ـشروعات القوميـة والطموحات الـبعيدة لدى ا ا
الـعــربى وتـركـته فـى مـفـتـرق طــرق يـتـسـاءل : من أين ..
وكـــيف نـــبــدأ مـن جــديـــد ..? وهـــنـــا لم يـــجــد إال تـــراثه
الــعـريـق يـســتــنـد إلــيه ويــسـتــمــد مـنـه مـبــررات وجـوده 
ويبحث فى ثناياه عن كـيفية االنطالق من جديد.. لقد
تمـثلت مـظاهـر هذا االهـتـمام فى تـلك الدراسـات التى
ــفـكـرين أعـقــبت الـنــكـســة عـنـد كــثـيــر من الـبـاحــثـ وا
أمـثــال د. زكى جنـيب مــحـمـود و د. غــالى شـكـرى و د.
حــسن حــنــفى و د. مــحــمــد عــمـارة وأدونــيس ويــوسف
اخلــال و د. حـسـ مـروة ومــحـمـد عــابـد اجلـابـرى ...
وغيـرهم  وجـاءت هذه الـدراسـات بـعد حلـظـة غضب
ـا حـدث دفعـت البـعض إلى وصف احلـضـارة الـعـربـية

بأنها حضارة الغربان والرمال .. 
ــســرح وعالقــته بــالـتــراث هــو مــوضــوعــنـا  وألن ا
ــســرح كــعــنــصــر فــلــتــكن الــبــدايــة من بــدء دخــول ا
ثقـافى فاعل فى مـجمل الـثقـافة الـعربـية  أو مـنذ
ـسـرح كـفن يـلتـقى ـارسـة ا بـدأ الـرواد األول فى 
بـاجلـمــاهـيـر وتـلـتــقى به فى مـكـان مــحـدد يـتم فـيه

التفاعل ب الطرف ..
ـســرح األوائل إلى غـربــة الـشـكل لـقــد فـطن رواد ا
ــســرحى الــغــربـى  وإن كــانــوا مــدركــ لــقــوانــ ا
ـتعـددة كـخـيال ـوروثـة بـأشكـالـهـا ا فـنـون الـفرجـة ا
الـظل والـسـامر واحلـلـقـة  لـكن األمـر اخـتلف اآلن
فـمساحة االرجتـال قد تقلـصت  وحتددت طريقة
ــسـرح جـلــوس اجلــمـهــور وغـيــر ذلك من تــقـالــيـد ا
األوروبى .. هـذا من جـهـة الـشـكل اخلـارجى  أمـا
ــضـــمــون الــفــنى واألخـالقى فالبــد من مـن جــهــة ا
ــشـاهــد وثــقــافـته تــوجـيـه رسـالــة تــتــفق وتــقـالــيــد ا
فـــاضــطـــروا إلى الــتـــمــصـــيــر  وخـــاصــة الـــرائــدين
ــعـرفــتـهـمــا بـالــلـغـة مــارون نـقـاش ويــعـقــوب صـنـوع 
الـفـرنـسيـة أمـا أحـمـد أبـو خـلـيل الـقـبـانى فـلم يـكن
ـصـدر اآلخــر الـذى اغـتـرف يـجــيـدهـا فــلـجـأ إلـى ا
ـا يــحـتـويه من ـســرح الـعـربى وهــو الـتـراث  مـنه ا

حكايات وخاصة كتاب ألف ليلة وليلة ..
صادر التاريخية والشعبية ويعد هذا اللجوء إلى ا
من جـانب هؤالء الرواد نوعـاً من التحدى لـلمسرح
ـكن النظر إليه الـغربى بصيغـته األرسطية  بل و
ــواجـــهــة فـى إطــار الـــصــراع كــشـــكل من أشـــكـــال ا
الــثـقــافى احلــضــارى الــذى يــخــوضه اجملــتـمـع بـكل
ستـعمـر الذى يـأمل فى فرض ثـقافته فـئاته ضـد ا
ويحاول طمس الثقـافة الوطنية حتى تقل مقاومته
.. ويـــؤكـــد هـــذا االســـتـــنـــتـــاج أن الـــتـــوجه لـــلـــتـــراث
والتـاريخ الستـيحـاء بـطوالته وأمـجاده يـعكس نـوعاً
ـسرحى ـبـدع ا ـواجـهة الـضـمـنيـة  ذلك أن ا من ا
يــــلــــجــــأ إلى إحــــيــــاء هــــذه الــــبــــطــــوالت واألمــــجــــاد
الســــتـــــنــــهــــاض الـــــهــــمـم وبث احلــــمـــــاســــة كــــأدوات
لـلــمـقـاومـة خـاصـة فى ظـل رقـابـة مـشـددة من قـبل
ارستها لـلقمع إلى الهروب الـسلطة والتى يـؤدى 

واللجوء للتراث للتخفى وراءه ..
والـنـمـاذج الـتراثـيـة والـتـاريـخيـة الـتى جلـأ إلـيـها
هــؤالء الـــرواد تــدل عـــلى صـــحـــة الــفـــرض الـــقــائل
بـــوجـــود عالقـــة بــــ الـــتـــراث وحـــاالت االنـــكـــســـار
ة  فمنـذ نهايات القرن الـتاسع عشر جند والـهز
-  مــــثـالً ال حـــــصــــراً - مـــــارون الـــــنــــقـــــاش يـــــقــــدم
ــــغـــفـل" ســـنـــة 1848 مـــســـرحــــيـــة " أبــــو احلـــسن ا
وأحــمـــد أبــو خــلــيل الــقــبـــانى يــقــدم مــســرحــيــات "
هـارون الـرشـيـد مع غـا بن أيـوب وقـوت الـقـلوب"
و" هـــارون الـــرشـــيــــد مع أنس اجلـــلــــيس" من وحى

 محاولة إلحياء
البطولة واستنهاض
الهمم كوسيلة مقاومة
فى ظل رقابة السلطة

كن أن سابـقة الـرياضـية  > هـذا ال يحـدث فى كل أنواع الـعروض فـا
تُقام ويكون لها معنى بوجود اجلمهور أو عدم وجوده.

 É¡«a Éeh É«fódG 
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8
وسم الثانى» د. هدى وصفى تفتتح خالل أيام «ا
وسم األول» مستمرة ستقل وأخطاء «ا للمسرح ا

لك وال يحكم الهناجر 

ـؤكد أن ـسـتوى وا لـعـروض ضعـيـفة ا
د. هدى وصفى تعـتمد فى اختياراتها
لــــــلـــــعـــــروض هـــــنـــــا عــــــلى عـالقـــــاتـــــهـــــا
ـــخــرجــيــهـــا من جــانب الــشـــخــصــيــة 
وســيــطـرة مــؤســســة شــبــاب الــفــنــانـ
ـسـتـقلـ لـلـدعم والـتنـمـيـة عـلى هذه ا
الــفــعـالــيــات من جــانب آخـر وبــالــتـالى
فــرضـهــا لـعــروض مـؤسـســيـهــا إضـافـة
إلى عــدم إخــضـاع الــهــنـاجــر نــصـوص
الـعـروض إلى جلان قـراءة حتـدد مدى
صالحــيــتــهــا ومالءمــتــهــا لـلــعــرض من
عــدمه ودون أى مـتــابـعـة حــقـيــقـيـة من
قـــبل الـــهـــنـــاجـــر لـــلــوقـــوف عـــلـى مــدى
ـشـاركة جـديـة وكـيـفـيـة إنـفـاق الـفـرق ا
ـقدم من مـيـزانـية وزارة ـبـلغ الـدعم ا
الــثـقـافــة مـتــمـثــلـة فى مـركــز الـهــنـاجـر

ا يعد إهدارًا للمال العام. للفنون 
وثــمــة سـؤال مــلح هــنــا يــفــرض نــفـسه
حول سـبب عـدم قـيـام مـركـز الـهـنـاجر
بتـشكيل جلـنة تـقييم ومـشاهـدة تتولى
الئـمة من مسـؤليـة اختـيار الـعروض ا
ــسـتـقل بــهـدف تـرشـيح ـسـرح ا فـرق ا
عـروض مـتــمـاسـكـة ومـتـمـيـزة تـسـتـحق
ــســتــويـــ الــفــنى دعم الـــدولــة عــلـى ا
واإلنتاجى فـضال عن إتاحة الـفرصة
ـسـتـقل ـســرح ا لـعـدد أكـبــر من فـرق ا
لــلـمـشـاركــة فى هـذه الـفـعـالــيـة الـهـامـة
ـا يـكفل التى نـتـمـنى لـهـا االستـمـرار 
لــهــذه الـــفــرق تــقــد أعـــمــال تــضــيف
سرحى فى مـصر وخاصة للمشـهد ا
أن الــهــنــاجـر يــشــارك بــهــذه الــعـروض
سرح القومى فيما بعد فى مهرجان ا
والـتـجـريـبى بـاعـتـبـارهـا عـروضا تـمـثل
الــهــنـاجــر وخــاصــة فـى ظل مــطــالــبـة
ـيــزانـيــات الـتى الــبــعض بـتــخـصــيص ا
يـعتـمدهـا قـطاع اإلنـتاج الـثـقافى لـهذه
الفعالية سنويا إلنتاج عروض خاصة
ـــركـــز الـــهـــنــاجـــر لـــلـــفـــنــون بـــدال من
انـــفــــاقـــهــــا عــــلى أعــــمـــال بــــعــــيـــدة عن
ؤسـسة الثـقافيـة ومعظـمها سيـطرة ا

ستوى الفنى. ضعيف على ا
وزارة الــثــقــافــة مــتــمــثــلــة فى صــنــدوق
بـادرة من الفـنان الـتنـميـة الثـقـافيـة و
فــاروق حــســنى وزيــر الــثــقــافــة بــدأت
مـــؤخـــرًا فـى تـــلــقـى مـــشـــروعـــات فــرق
ستقل إلنـتاج خمسة سـرح ا الهواة وا
ــا أكـثـر أعــمـال مــسـرحــيـة سـنــويـا ور
ولـــــــــــــكــن مـن خــالل فـــــــــــــحــص هـــــــــــــذه
شروعات مـن قبل جلان متـخصصة ا
تـمـيز مـنهـا لـدعمه وإنـتاجه الخـتيـار ا
وتــــوفـــــيــــر أمــــاكـن لــــعــــرضـــــهــــا أســــوة
ــشــروعــات ــشـــروع تــمــويل الـــوزارة 

. إنتاجية ألفالم شباب السينمائي
فلـماذا ال يـتبع الـهنـاجر هـذا األسلوب
أم أن مـــــؤســـــســـــات وزارة الــــــثـــــقـــــافـــــة
أصــبـحت جــزراً مــنـعــزلــة واسـتــقل كل

ؤسسته. مسئول 

من هــــذه الـــفــــرق وال يــــعـــتــــبـــر دعــــمـــا
انتاجيـا وهو األمر الـذى يتناقض مع
احلـــقــيـــقـــة حـــيث أن هـــذه الـــعــروض
وسم تقدم ألول مرة خالل فعاليات ا
ـسـتــقل وتـعـتـمـد فى إنـتـاجـهـا بـشـكل ا
كـلى عـلى دعم الهـنـاجر دون اإلعالن
بـشـكل شـفـاف عن كـيـفـيـة إنـفـاق هـذا

بلغ!! ا
وفى مـحـاولـة لـتــخـفـيف حـدة الـهـجـوم
ـوسم األول اإلعالمى الـذى حــاصـر ا
2008 بـسبب اقـتـصـار عـروضه على7
أعــمـــال لــفــرق بــعـــيــنــهـــا تــمــثـل حــلــقــة
مـــتـــصــلـــة تـــعـــمـل فى إطـــار مـــشـــتــرك
ومـتــداخل وحتت مــسـمــيـات والفــتـات
مــخــتــلـــفــة لــنــفس األشــخــاص قــامت
ـــنـــظــــمـــة بــــالـــتــــعـــاون مع ــــؤســـســــة ا ا
الهـناجـر بإضـافة ثالثـة عروض لـفرق
جـديدة تقـدم عروضـها ضـمن برنامج
فــعـــالــيــات مــوسم 2009 دون اهـــتــمــام
إدارة الـــهــنــاجـــر ولــلـــعــام الــثـــانى عــلى
اضى التوالى بـتالفى أخطاء الـعام ا
ـــــــوسم األول وتـــــــضـــــــمــــــ عـــــــروض ا

الالفت هـــنــا أن حــصــول هــذه الــفــرق
الــتى تــفــخـر بــاســتــقاللــهــا عــلى دعم
مـــالى مـن إحـــدى مـــؤســـســـات الـــدولــة
يـنفـى أمر اسـتقاللـها ويـشيـر بعـضهم
إلى حــقـيــقـة تــمـتــعـهـم بـحــريـة اخــتـيـار
ــهــا وطـرح الــنــصـوص الــتى يــتم تــقـد
الـرؤى الـفــكـريـة الـتى تـتـبـنـاهـا فـرقـهم
ــــــا فى ذلـك الــــــقــــــيــــــود دون قــــــيـــــــود 
ـهن الـنـقــابـيــة الـتى تــفـرضـهــا نـقــابـة ا
ـشارك فى العروض التمثـيلية على ا
سرحية إضافة إلى إصرارهم على ا
تـأكـيد أنـهم فـرق محـتـرفة اخـتارت أن

تعمل بشكل مستقل.
ـــقـــابل يـــؤكـــد مـــســئـــولـــو مـــركــز وفى ا
ركـز يـقدم لـهذه الـهنـاجر لـلـفنـون أن ا
الـفـرق هذا الـعـام مـبلـغًـا يصل إلى 21
ألف جنيه لـلفرقة وبتخفيض  4 آالف
ــا يــعـود ــاضى ور جــنــيه عن الــعــام ا
الـــــــســـــــبب إلـى زيـــــــادة عــــــدد الـــــــفــــــرق
ــبــلغ - ــشــاركــة هــذا الــعــام وهــذا ا ا
وحـــــــسب تـــــــصـــــــريـح مـــــــصـــــــادر داخل
الـهـناجـر - مـقـابل شراء لـيـالى عرض

وفـى مـــقــــدمــــة الــــكــــتــــاب الـــذى تــــمت
وسم طبـاعتـه على هـامش فعـاليـات ا
ــــســــتــــقل األول لــــيــــضم الــــنــــصـــوص ا
ـؤســسـون ــسـرحــيـة الــسـبــعـة ذكــر ا ا
"ســيــد فــؤاد عــزة احلـــســيــنى خــالــد
صالح" باسم مؤسـسة شباب الفنان
سـتـقلـ "أن مـركز الـهـناجـر لـلفـنون ا
أخذ عـلى عـاتقه مـنذ تـأسيـسه ولآلن
دورًا مـنـفــردًا فى مـسـانـدة ودعم هـذا
الـتــيــار فـنــيًـا وتــدريــبـيًــا لــلـدرجــة الـتى
أصــبــحت جتــربـة مــركــز الـهــنــاجـر مع
ــثــابــة اإلطــار الــوحــيــد هــذا الــتــيــار 
ـكن أن نـصـفه باإليـجـابـية فى الـذى 
ـؤسـسـة الـرسـميـة فـى مـصر عالقـة ا

ستقل" سرح ا بفرق ا
ولـم تـــــــــتـم اإلشــــــــارة هـــــــــنـــــــــا إلـى دعم
الـهـنـاجـر وهى مــؤسـسـة تـابـعـة لـوزارة
سـتـقـلة الـثقـافـة مـالـيا لـهـذه الـفـرق ا
ــســـتــقل ــســـرح ا واكــتـــفى مـــؤســســـو ا
بـاإلشـارة إلى دعم الـهنـاجـر لـهم فـنـيًا
وتدريبـيًا فقط مع جتـاهل ذكر الدعم

الى. ا

للعام الـثانى على التوالى يـتبنى مركز
ـسرح الـهـناجـر للـفـنون عـروض فرق ا
ستـقل حيث تفتتح د. هدى وصفى ا
ـــركـــز خـالل أيـــام فـــعـــالـــيــات مـــديــر ا
ـستـقل الـثـانى والتـى تسـتـمر ـوسم ا ا
شاركة 10 حتى بداية يـوليو القـادم 
عــروض بــعـضــهــا لم يــنـتـج حـتى اآلن
سـتوى الـعـام للـعروض ورغم ضـعف ا
ستقل وسم ا شاركة فى فـعاليات ا ا
األول بـــاســــتــــثــــنـــاء عــــرض أو اثــــنـــ
حسب آراء معظم النقاد الذين تابعوه
ــــــهــــــتـــــمــــــ بــــــاحلــــــركـــــة وعـــــدد مـن ا
ـسـرحـيـة لـعـدة أسـبـاب أهـمـهـا عـدم ا
حتـديــد أو إعالن إدارة الــهـنــاجـر ألى
مــعــايــيــر يـــتم عــلى أســاســـهــا اخــتــيــار
ـــنــحـــهــا ـــشــاركـــة والــتى  الـــعــروض ا
الـهـناجـر مـيـزانيـة إنـتـاج تصل إلى 25
ألف جــنــيه لــلــعــرض الــواحــد إضــافــة
إلى مــبـالغ مــالـيـة أخــرى يـتم صــرفـهـا
ـطـبـوعـات عـلى الـدعـايــة واإلعالن وا
بــجـانـب تـكــالـيف إيــجـار قــاعـة روابط
ــــوسم والــــتـى شــــهـــــدت فــــعـــــالــــيـــــات ا
ــاضـى نــظــرا ــســتـــقل األول الـــعــام ا ا
لظـروف إغالق مـسرح الـهنـاجر الـعام
ـــاضـى وهــــو مـــا يــــتم جتــــاوزه هـــذا ا
الــــعـــام بــــعـــد إعـــادة تــــشـــغـــيـل مـــســـرح
ـبادرة من الـهـناجـر مـنذ عـدة شـهور 
د. هـــدى وصـــفى وعـــلى مــســـؤلـــيــتـــهــا
الشـخـصـيـة وقـبل االنـتـهـاء من أعـمال

إعـادة تـطـويـر وبـنـاء الـهـنـاجـر الـتى 
جتميدها.

ــــؤكـــــد هــــنــــا أن مـــــؤســــســـــة شــــبــــاب ا
ـســتـقــلـ هى الـتـى تـتـولى الــفـنــانـ ا
ـسـرح اإلعـداد لـكل تـفـاصـيل مـوسم ا
ــسـتـقـل بـدايـة مـن اخـتـيــار الـعـروض ا
ــشـاركــة وإخـطــار الـهـنــاجـر بــأسـمـاء ا
ــشــاركــة فى هــذه األعـــمــال بــجــانـب ا
حتـديــد أسـلـوب دعم الــعـروض مــالـيًـا
ــــيــــزانـــيــــة الــــتى يــــســــتـــطــــيع حــــسب ا
الــهــنـاجــر تــوفــيــرهــا من خـالل قــطـاع
اإلنـتـاج الثـقـافى الـذى تـرأسه فـاطـمة
ـعدول والـذى يـتـبعه مـركـز الهـنـاجر ا

للفنون.
ــاضى وبـالــتــحــديـد خالل فى الــعــام ا
الفترة من  18فبـراير وحتى  13أبريل
ــــــوسـم األول الــــــذى  2008انــــــطــــــلـق ا
ـــــدة تـــــصل إلى  50لـــــيـــــلــــة اســـــتـــــمــــر 
ـشـاركـة سـبعـة عـروض هى أوسـكار
والسيدة الوردية إعداد وإخراج هانى
ـــيــاه" لــلـــمــخــرجــة ــتـــنــاوى "ذاكــرة ا ا
عــــفت يــــحــــيـى "فى حــــد دايس عــــلى
قــــلــــبى" إخــــراج عــــبــــيــــر عــــلى "طــــعم
الـصـبـار" إخراج عـزة احلـسيـنى "هـنا
الــســعــادة" إخـراج نــورا أمــ إضــافـة
إلى "ريــتـشـارد  x ريـتـشــارد" لـلـمـخـرج
محـمـد عـبـد اخلـالق وفى "بـيـتـنـا فأر"
لـلـمــخـرج سـيـد فــؤاد وهـذه الـعـروض
تـمـثل فـرقة جـمـعـيـة دراسـات وتدريب
ــسـحـراتى الــفـرق احلــرة الـقـافــلـة ا
ــسـرح الــفــجــر ال مــوزيــكــا أتــيــلـيـه ا

احلركة.

عدولد. هدى وصفى فاطمة ا

ستقل (فى بيتنا فأر) سرح ا من عروض ا

العروض لم تمر
 على جلان قراءة

وتقييم من أى نوع..
وسم األول حفل وا
بالعروض الضعيفة

عادل حسان
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> هـنـاك بعض الـتـحديـد الـعاجل يـفـرض نفـسه وال يـجب أال ننـساه
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سرحى يغيب عنه أن اخلشبة تخلق ما ترغب فى إبداعه. البحث ا
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سرح العربى? معنى الرؤية فى ا

عروض . كتوب أو ا لقراءة بالغة النص الدرامى ا
و هـنـا تـشـارك إكـراهـات الـواقع فى تـشـكـيل إكـراهـات
أخــرى فى فــعل الــكــتــابــة تـتــمــثل فى مــســاهــمــتـهــا فى
تخيل تشكـيل الوعى التـاريخى بشـكل آخر هو شـكل ا
ــسـرحى الــعــربى كـمــا تــعـنى أن الــدرامى فى الــنص ا
ــســرح هـى إلــزامــات تــدعـوه إلــزامــات الــواقع لــرجل ا
لألخــذ بـنـاصـيــة الـوعى األدبى والــفـنى والـتــكـنـولـوجى
ـسرحية العـربية لديه مـتحكمة حتى تكون اإلنـتاجية ا
ـسرح بأدواته الـنابعة ـتخيل فى ا فى آليات اشـتغال ا
من خصوصياته احمللـية فى نسيجها العربى العام  و
ــتــخــيل إلـى عــالم احلــلم تــكــون وســـيــلــة ســفــر بـــهــذا ا
والـفانـتـازيـا واألسطـورة والـنـفس البـشـريـة والذهـنـيات
تخيلة تلقى العـربى بغرائبية األحداث ا حتى يصل  ا
إلى أقــصى درجــات احلــلم والــواقع  أثــنــاء تــلـقـى هـذا

تخيل. اإلبداع فى ا
ومن الـتوافق اجلـمـالى ب اشـتغـاالت هذه اإلكـراهات
وهـــذه اإللــزامـــات فى الــكــتـــابــة الــدرامـــيــة الــعـــربــيــة 
ـسـرحيـة الـعربـيـة معـروفة صـارت خـارطة اإلبـداعـية ا
ــــوقع الــــذى تــــتــــحــــصن فــــيه بـــخــــصــــوصــــيــــتــــهــــا فى ا
وتـتـمـوقع بـدرامـيـتـهـا فى رؤيـتـها لـالنـتمـاء إلى هـويـتـهـا

ـســرح وبـ الـتـجـريب فى االنـتـمـاء اجلــغـرافى لـهـذا ا
حــضـــوره الــعــربـى الــذى يــقــول قـــوله  ويــبــنـى شــكــله
ويقـدم أنفـاسه فى أنفـاس وفى حيـوية الـكتـابة كـشكل
مـن أشـكــال الـهــويـة الــعـربــيـة فـى شـكل خــطـابــهـا وفى
وفى شـكل الــعـقــلـيــة والـفــكـر الـذى شــكل جـغــرافـيــتـهــا

تتفاعل معه هذه احلداثة.
وحتـديد هـذه اخلـارطـة الكـتـابـية فـنـيـا وأدبيـا ودرامـيا
ـسرح الـعربى فى الـزمن الـعربى ال يـعنى إلـزام رجل ا
بإكراهات وإلزامات تصادر حريته فى القول فى فعل
الــتـجــريب بل يــعـنى الــتـحـديــد هـنــا تـمــكـ األطـراف
ـكـونـة لـلـعـمـلـيـة اإلبـداعـيـة من الـتـواصل واالحـتـكـاك ا
سـرح والـدراما من أجل والتـفـاعل فى خـصوصـيـات ا
تـوحيـد مجـاالت الـتعـبيـر وقنـواته فى بـنيـة واحدة هى
سرحى بسردياته وأحداثه وصراعاته شكل التعبيـر ا
الــتى تــغــيــر هــذه الــبــنــيــات فى هــذه الــبــنــيــة الــواحـدة
ــسـرحـى مـؤلــفـا كــان أو مـخــرجـا أو ــبـدع ا لـيــتــمـكن ا
ـــثال أو نـــاقـــدا من اإلفـــصــاح عـن هــذه اإلكـــراهــات
واإللـزامـات  فـيـصـوغ رؤيــته فى خـطـابه و يـعـبـر عن
تطـور بكل اخلـطابـات احملتـملـة التى تؤازر مجـتمعـه ا
ــهــامه اإلبــداعــيــة فــعل الــتــعــبــيــر الــدرامـى و يــقــوم 

سرح العربى بنفس األنفاس هل نعود للحـديث عن ا
وبــنـفس اإليــقـاعــات والـبــنـاءات الـتـى كـانت تــنـبـنـى بـهـا

اخلطابات النقدية فى كتاباتنا السابقة ?
ـكن لــهـذا  احلــديث أن يـحــضـر فى خــطـابه ثـم هل  
ـسـرح وتـيـمـاته وأشـكـال حتقـقه فى تـاريخ وفـعـالـيات ا
ـسـرح فى الـكـتـابـة لـيـكـون ذاكـرة وصـورة وداللـة هذا ا

سرحية العربية? اخلارطة الثقافية ا
ـــــمـــــكـن أن نـــــتـــــهــــــيب اجلـــــواب أو األجــــــوبـــــة عن مـن ا
ــســرح وإيــجــاد ــطـــروحــ  ألن وجــود ا الــســؤالــ ا
مكنة  كتابة لـذاكرته قد يجـعلنا ال نقـتنع باألجوبـة ا
ألن الـصــورة والــهـيــئــة والـكــيـنــونــة الـتـى يـوجــد عــلـيــهـا
سـرح العـربى تـستـدعى أكثـر من تـساؤل  وأكـثر من ا
قـاربات النقدية أسـئلة وتمعن وتـأمل فى بنياته وفى ا
الـتـى تـريـد أن تـفك لـغـز وجــوده الـسـلـيم أو تـبـحث عن

أسباب اخللل فيه.
كن أن تنـير لنا ظلـمة احليرة حول واإلضـاءات التى 
ونـحن نـسعى إلى تـقـد كتـاب آخر هذين الـسـؤال 
ـسـرح الـعـربى وقــراءة أخـرى الـتـوكـيـد عـلـى أن هـذا ا
فى أزمــنـــته اخملــتـــلــفـــة  وفى أوضــاعه االجـــتــمـــاعــيــة
ـارسـة جـديدة والـفـكـرية والـفـنـيـة والـرواجـيـة  يـعـد 
تتجـدد بدهشـة متخـيلـها فى أزمنـتها لـتوكيـد احلضور
الـثقـافى لـلمـسرح الـعـربى بتـاريخ له بـدايته ولـيست له
نـهـايـات  له مـعـنى احلـضـور فى الـبـحث عن إمـكـانات
ــسـرح فى الــتـنــاقـضــات الـتى تـأصــيل وحتـديـث هـذا ا
يعيـشها فى اسـتمرارية جتـاربه وجتريبـيته فى التاريخ

العربى..
إن أهــمـيـة خــطـابــات هـذا الــكـتـاب ال تــأتى من صـدى
ـســرح وال تـصـدر من احلـديث أو الــسـمـاع عـن هـذا ا
ع أو كتابة ال ترى حـقيقته وحقيقة واقعه وتاريخه
ـسـرح  و  إن أهـمــيـته تـأتـى من االقـتـراب من هــذا ا
تـتــولـد من نـقـل مـسـتــويـات الـتــفـاعل بـ مــكـونـاته إلى
خطاب الـنقد بـقراءات مشروطـة برهانـات الواقع كما

تخيل الدرامى فى الواقع اجلديد لإلبداع. قدمها ا
إن هـذه اخلطـابـات النـقـدية فى هـذا الـكتـاب تـنبع من
سـرحية الـعربيـة وليس من خـارجها داخل الـتجربـة ا
تـسـايـر حـركتـهـا  و تـصر عـلى حتـقـيق وجـودها  وهى
ــســرحــيـة تــتــابع حــقــيــقــته  وتــرصــد مــســار احلــيــاة ا
ـسرحى الـعربى فى العـربيـة وتقـرأ الوجـود الثـقافى ا
الـــســيــاســـة الــثـــقــافــيـــة الــعـــربــيـــة  وتــعــمـل عــلى وضع
خـياراتـهـا و وجـودها كـمـمـارسة فـنـية ونـقـديـة فى فعل
سـرحيـة لـدى الفـرق واخملـتبـرات والورش اإلنـتاجـيـة ا
سـرحيـة لتـكتب عـنهـا من خالل الكـشف عن شعـرية ا
ـسـرحـيـة الـعـربـيـة لدى ودرامـيـة وجتـريبـيـة الـعـروض ا
سرحى هذه الفرق وهنا تـكمن أهمية مقاربة النص ا
سرحى فى سرحيـة فى النسيج النقدى ا والعروض ا
خطاب هذا الكتاب وهى أهمية تتضح بها احلدود و
ـسـرحــيـة وهى اآلفـاق الــتى وصـلـت إلـيـهــا الـكــتـابــات ا
تـؤصل وجــودهـا,وتـرسخ كـيــنـونـتــهـا بـقــدرتـهـا اخلالقـة
عــلى رسـم مــســار جتــربـتــهــا وفـق اقــتــنــاعــهــا بــضـرورة
اخلــــروج مـن احملـــــدد  والــــدخـــــول إلـى فــــضـــــاء رحب
وفــســيح يــكــون عــلى درايــة بــكــيــفــيــة تــكــلـيـم اخلــطـاب
وتطعيمه بإمـكانات التلمـيح والتعبير األدبى والـدرامى
الـفـنى الـنابـع من القـدرة عـلى الـتـخـيـيل والـقـدرة على
ـسرحـى العـربى أمـداءه فى التـنوع إعطـاء اخلـطاب ا
ومـــنــــحه أبــــعـــاده ودالالتـه احلـــضــــاريـــة فـى مـــتــــخــــيـــله

الدرامى.
ـــغــلق  إن خـــطــابـــات هــذا الـــكـــتــاب تـــغــادر احملـــدد وا
و تشكف وتسير نحـو األفق العربى واإلنسانى الرحب
وتؤكد أنه عمل ال سرح العربى  عن أشكال اشتغـال ا
ــفــرغــة من ــواقف ا يــنــبــنى عـــلى الــصــدفــة أو عــلـى ا
مـــحــتـــواهــا الـــدرامى وأن وجــوده نـــاجت عن ضــرورات
وأن سرحى التكوين الدرامى فى بـناء متخيل النص ا
الــعالقــة بـ هــذا الـوجــود وهـذه األمــداء وهـذا األفق
ـسـرح  هى عالقــة حـتـمــيـة بـ ســيـاق اإلنـتـاج وهــذا ا
ــتـــخــيل الـــذى يــولــد ــســـرحى والــبـــنــاء الـــقــصـــدى وا ا
مـكنـة وهو  يـقتـرب من حداثـة اللـغة والـرؤية دالالته ا
ــتـحــقق بـ ــسـرح لـإلعالن عن الـتــقـاطع ا فى هـذا ا

سرح العربى ال ينبنى على الصدفة   ا
فرغة من محتواها الدرامى واقف ا أو ا

اآلتى ولــيس الــبـقــاء رهن الــذات فى مــغـلـق خـطــابـات
مـاضــويـة تـعــمل عـلى إزالــة هـذه اإلكـراهــات الـتى هى

دوما نسغ اإلبداع ومحركه.
وتـبـقى أهـميـة مـا ارتسم من إكـراهـات فنـيـة وجمـالـية
ـــســرح الـــعـــربى هى تـــلك وجتـــريــبـــيـــة فى مـــتـــخـــيل  ا
اإلكـراهـات الــتى شـكـلـنـا بـهــا أطـروحـات هـذا الـكـتـاب

اعتمادا على التيمات التالية:
ــســرحـيــة الــعــربــيـة بــهــذه اإلكــراهـات إن الــنـصــوص ا
تتكون من مرجعيـة لغوية واحدة هى اللغة التى تزخر
فى خـطـابـاتـهـا بـالـذاكـرة احلـيـة لـلـتراث الـعـربـى الذى
يـساعد على تـوليد معانى الـنص اجلديد فى حواراته

وأحداثه ومواقفه وفى متخيله.
ــعــنــاهـــا اجلــديــد الـــتــواصل مع هـــذه الــلــغـــة تــســهـل 
ــسـرحى له ــتـلـقى الــعـربى وتــيـســر إبالغ اخلـطـاب ا ا
عيقـات واحلواجز التى حتول بـتغريب يزعزع ثـوابت ا
دون حتـقــيق حــركـيــة حــقـيــقــيـة لــلــمـســرح الــعـربى فى

التواصل.
وإذا مـا وجدت اسـتثـناءات فى الـتعـامل مع هذه الـلغة
الـعـربـية بـالـلجـوء إلى الـلغـات احملـليـة من أجل حتـقيق
ـسـرح ـفــتـرضـ لـتــقـبل ا ـتــلـقـ ا تـواصل أكــبـر مع ا
تباينة فهذا ال يعمل ستوياتهم الثقافـية والنفسية ا

مكنة. سرح العربى بكل اللغات ا إال على تأصيل ا
غـــالــبــا مــا تــوضع هــذه الــلــغــة فى ســيــاقــات حــكــائــيــة
مـتـخـيلـة تـسـتمـد مـراجعـهـا من تـنوع الـتـراث اإلنـسانى
بــهــدف تــغــريب الــلــغــة واألحــداث والــشــخـصــيــات فى

سرح / الرواية. ا
هــذه الـقــضـايــا بـتــشـابــهـهــا أو تـنــافـرهــا  أو تـقـارب
ـؤلــفـ ـســرح الــعـربى كــانت تــدعــو ا وجــودهـا فـى ا

واخملـــرجـــ إلى االنــــفالت من ســـلــــطـــة الـــنـــمـــوذج 
وحتــــفــــزهم عـــــلى مــــعـــــاداة كل اتــــبــــاعـــــيــــة قــــاتــــلــــة 
ــطــيــة مـوجــودة فى وتــســاعــدهم عــلى تــفــكــيك كل 
الــبــنــيــة الــدرامــيــة وفـى بــنــيــة الــعــرض  ســواء عــلى
مــســـتــوى الـــتـــشــابـه فى اخلــطـــاب  أو الـــتــشـــابه فى
البنية الدالة  أو التماثل فى فعل احملاكاة للسابق 
إنـهـا الــدعـوة الـتـى تـلـغى كـل تـيـمــة وكل شـكل فى كل
كــتـابــة تــريـد أن حتــفــر الـفــوارق بــ أزمـنــة الــعـرض

ومكانه وأحداثه ومتخيالته وأشكال بنائه.
بـهــذه الـتـيـمــات نـكـون قــد المـسـنـا اإلطــار الـعـام الـذى
تــتـحــرك فــيه تـيــمــات هـذا الــكــتـاب وهــو يــراهن عـلى
غـايـر وعـلـى األجمـل والـدال. كـما أن اجلـديـد وعـلـى ا
ـسـرح الـعـربى من هـذه الـتـيـمــات هى الـتى سـتـخــرج ا
غـلقة لـتضـعه  فى مركز حـيوى جديـد يكون الـدوائر ا
ــنــطـلـق الـذى يــســاعـد هــذه اإلكــراهـات عــلى تــكـوين ا
ــســـرح الـــعـــربى الـــذى ســـيـــصـــيــر مـع هــذه مـــوضـــوع ا
ـــســـرحى الـــعـــربى  و ـــغـــايـــرة مـــوضـــوعـــا لـــلـــنـــقـــد ا ا
كن أن تروج اخلطاب موضوعا لسؤال الكتابة التى 

سرحى العربى فى الوطن العربى. النقدى ا
سـرحية الـعربية فى بـحثها عن فى سؤال اإلنتـاجية ا
هـــذه الــــكـــتــــابـــة  اعــــتـــمــــادا عـــلـى ســـؤال اإلبــــداعـــيـــة
ــســرحـــيــة الــعــربـــيــة وهى تــعـــيش مــخــاض الـــتــكــوين ا
سـرحية الـعربيـة  يكون النص الـفعلى لفـعل الكتـابة ا
ــســرحى فى مـســاره الـتــاريـخـى الـعــربى يـســيـر نــحـو ا
التحقق بـاختياراته اجلـمالية والفـنية فى بنيـة الكتابة
وفى بـنـيـة اإلبـداع احلضـارى فى هـذه اإلنـتـاجـية  أى
إن بـنـيـة الـكـتـابـة فى بـنـيـة اإلبـداع تـمثـل وحـدة لـواحد
ـسـرحى الـعـربى الـبـاحث دومـا عن لـغته هـو الـوجـود ا
نبثق من ـستوى احلضـارى ا وعن رؤيـته الدالة على ا
طـبـيـعة الـتـاريخ ومن طـبـيعـة الـثـقـافة والـتـراث الـعربى
فى احلــــوار الـــثـــقــــافى الـــعــــربى  و فى انــــفـــتـــاح هـــذا
احلـوار على مكتسـبات احلضارة اإلنسـانية والتجارب
نـاهج النـقـدية الـتى ينـقـلهـا النص ـسـرحيـة وقـراءة ا ا
ــسـرحى إلى ــسـرحـى والـنــقـد ا ــسـرحى والــعـرض ا ا
ـسـرحـيـة الـعـربـيـة التـى تـظل حـاجة فـضـاء الـتـجـربـة ا
ـسـرح عربـى مـنخـرط فى مـلـحـة إلى وجـود حـقـيـقى  

موضوع إكراهات الواقع فيه.
وهـذا أقـنـعـنـا بـأن خـطـابـنـا فى هـذا الـكـتـاب يـجب أن
ـعرفة أدوات اشتغاله  وملزما ـ أيضا ـ يكون ملزما 

ـســتــقـبــلـ > نــؤكــد عـلـى مـصــطـلـح "اجلـمــهـور" وُنــّعــرفه عــلى أنه "مـجــمــوع ا
الـضروري إلنتاج عمل استـعراضى أو  فنى". الكتابة واألداء يتـناقضان حلظتها

على أنهما عرض أو فن "بال جمهور" مع العرض أو الفن مع اجلمهور.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG 
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> اخملرج أشرف حسنى يقدم من تأليفه أيضا مسرحية "دنيا تياترو" لفرقة نادى مسرح الفيوم.

حوار:

 إبراهيم احلسينى
محمد عبدالقادر

لـلــمــسـرح قــبل الــعــرض لـضــبط اإلضــاءة حـاولت
إقـناعـهم بـأنى سـأضع خـطـة لإلضـاءة تـغطى كل
سرح ويستطيع كل مخرج سنتيمتر على خشبة ا
ـوجود فى غـرفة الـتحكم بـاستـخدام الكـمبـيوتر ا
أن يــــنــــتــــقـى اإلضــــاءة الــــتى تــــخــــدم عــــرضه دون
مـساس باخلـطة أو تعـديل فيهـا لكن دون جدوى
الــواجـب عــلــيــهم حــيث أقـــول لــهم إنــنى "أســطى"
مـــســـرح أن يـــصـــدقـــونى فـــقـــد بـــدأت الـــســـلم من
بدايته وعـملت كـمساعـد كهربـائى وميكـانيزم فى
فـــرقـــة يـــوسف وهـــبى وحـــ رقـــيـت عــام 1960
مـثل ليدخل فى أصـبحت "كودبـوى" أنادى عـلى ا
دوره. ومــــــســــــاعــــــد مــــــخــــــرج رابـع فى "األرمــــــلــــــة
ــسـرح الـطــروب" أى إنــنى أعــرف كـيـف يُـخــطط 
جيـد لـكـنـهم ال يـلـتـفـتـون إلى آرائـنـا حـتى إن أحد
قــــيـــادات مــــســــرح الـــدولــــة جتــــاســـر عــــلى قــــامـــة
مـســرحـيـة كــبـيــرة مـثل جالل الــشـرقــاوى واصـمًـا
ـــة" بــعــد جتــربـــته "تــاجــر ـــوضــة الــقــد إيــاه بـ "ا

البندقية".

سرحية فى رأيك مـا الذى ينقص القيادة ا
لدينا?

يـنقـصـهم الـتوجـيه والـتـواضع نـعم هم يتـهـمـوننى
بـعــدم الــتـواضع ولــكن هــذا حــقى فـبــعــد كل هـذا
التاريخ واليوم وقـد بلغت التاسعة والست إن لم
أقل نــــحـن ســــنــــاء شــــافع فــــمـــــتى? وإن كــــنت قــــد
أصبحت مـتواضـعًا حتى أعـلمهم الـتواضع بيـنما
هم قــــد أخـــذوا الـــفـن كـــوجــــاهـــة اجـــتــــمـــايـــة وال
سـرح حتى يـعود يعـرفـون كيف يـخطـطون لـهـذا ا
ا كان عليه حقيقة هناك بينهم من يعرف كيف
يعـيـد لـلمـسـرح عـافيـته لـكـنه ال يضع أفـكـاره قـيد
التـنـفـيـذ. بل إن هـنـاك قـيـادات عـلـيـا ال تفـهم فى
الثـقـافة وزرُعـوا بـها زرعًـا استـهالكـيًا لـضرورات

ناخ االستهالكى. ا
الــغــريب أن لــديــهـم مـبــرراتــهـم بــأرقــام اإليـرادات

وبفتحهم ألكثر من جهة على أنهم ناجحون!
هـنـاك من يهـاجم مـسـرح الـسـتيـنـيـات وهـناك من

يضفى عليه هالة التقديس فما رأيك?
مـسرح السـتيـنيات كـان مسرحًـا عظـيمًا ولـكنه لو
عـــاد اآلن فـــلـن يـــنــــجح. إذ يـــنــــبـــغى أن نــــضع فى
اعـتــبـارنـا تـغــيـر الـظــروف اجملـتـمـعــيـة والـتــقـنـيـات
ـــســرحـــيـــة. ألن مــســـرح الـــســتـــيـــنــيـــات مـــرتــبط ا
بالظرف التـاريخى الذى قدم فيه. ولكن ما نريد

ولكـنه ليس لـديه التـأهيل لـذلك أذكر أنـنى ح
ــرحــوم مــحــمـد جــئت من الــبــعــثــة مع صــديــقـى ا
ـســرح ومـديــرهـا وقــتـهـا صــديق وذهـبــنـا لــهـيــئـة ا
نـبــيل األلـفى طــالـبــ مــنه أن نـعــمل فى اإلخـراج
مـتـذرعـ بـشـهـادتـيـنـا األوربـيـتـ فـقـال لـنـا دعـا
الـــشـــهـــادة جــانـــبًـــا و ابـــحــثـــا عن مـــخـــرج يـــشــرف
عليكمـا وأشرف على اخملرج كـمال ياس وكتب
عــــنى تــــقـــريــــرًا بـــصالحــــيـــتـى كـــمــــخـــرج وقــــتـــهـــا
اسـتــطـعت أن أعــمل مــخـرجًــا لـكن الــيـوم هــنـاك
فــئـــات يــعــمــلــون فى اإلخــراج وحــ تــســأل كــيف
تـــمـــكـــنــوا مـن أن يــخـــرجـــوا رغم صـــعـــوبــة مـــهـــنــة
اإلخراج تكتـشف أن األمور تدار بشكل عشوائى
ا كل شىء فى الـثـقـافة يـدار بـشكل عـشـوائى ر
ـــيــة مـن ســنـــبـــدأ فى مـــحـــاولــة نــحـن فى األكـــاد

العمل بشكل غير عشوائى.
ًـا كــان كل شىء مـخـطـطًـا لـه حـتى إنـنـا كـنـا قـد
سرح نعرف بالعروض التى ستقدم على خشبة ا
العـام القـادم حقـيقـة قد يـختـلف موعـد االفتـتاح
عن احملدد باخلطة لـشهر أو شهرين لكننا لم نر
مــخـرجًــا يــعــمل عـشــرة أشــهــر حـتى يــتم اعــتــمـاد
ـيـزانـيـة فـإذا كـنت أنـا سـنـاء شـافع حـدث مـعى ا

ذلك فماذا يحدث مع اخملرج الصغار!
ـعـهد الـعـالى لـلـفـنون مـنـذ تولـيك عـمـادة ا
ـسـرحــيـة وحـتى اآلن جـرت مــيـاه كـثـيـرة ا

حتت اجلسور.. كيف ترى األمر?
ـسـرحـيـة شـأنه شـأن أى ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا ا
ـوجود اآلن مـؤسسـة مـوجودة أصـابهـا الـتراجع ا
وأذكر أنـنى ح التـحقت بهـيئة الـتدريس به عام
 72 كـنـا كــأسـاتـذة مـلـتــزمـ وكـذا كـان الـطالب
لكن ح دخل منـاخ االنفتاح االسـتهالكى سيطر
ـعـهد ثم عـلى كل شىء فصـار الـطالـب يلـتـحق با
بعـد عـدة أشهـر يـتجه لـلـعمل كـومـبارس ولألسف
ا فاآلباء هم من يـحرضون أبناءهم على ذلك ر
ـــمـــثـــلـــ يـــجـــدون فـــرصـــة أن يــــصـــبـــحـــوا مـــثـل ا
ـــعـــهــد ـــشـــهــوريـن لـــذا فــهـــنـــاك طالب تـــركـــوا ا ا
جرد حصولهم على الفرصة هم ال يعرفون أن
عـهد هو الـهرم الـرابع مهمـا أصابه من نـكسات ا

أن يــعـود هــو روح الــســتـيــنــيــات لـقــد كــان هــنـاك
تـوجه قومى وحركـة التأمـيمات وضـرب اإلقطاع
ــســـرح مـــوجــود فى كـل ذلك يـــخــاطب عـــقــول وا
الـــــنــــاس دون أن يـــــتـــــســـــيــــد عـــــلـــــيـــــهم بـل هم من
ــسـرح وصــنــاعه ســأقــول لـكم يــتـســيــدون عــلى ا
خبرًا أعلنه لـلمرة األولى وهو أننى أجـهز لعمل
مسرحي أولـهما هو إعادة "يوم القيامة" أخذت
من الـنص سـطــرين فـقط والــنص كـامالً ســيـقـوم
بكتـابته صديـقى العبـقرى محـفوظ عبـد الرحمن
كى أقـــدم "يــوم الــقــيـــامــة" مــنــاســـبًــا لــعــام 2009
وأرجو أن يـضع أشعـارها عـبد الـرحمن األبـنودى
ـــســرح االســـتـــعـــراضى. وأنــا ال وســـيــقـــدم عـــلى ا
أعـمل لــدى أحـد لــكـنــهم هم من يــتـولــون الـقــيـادة
ـا أن عــمـلى قـد لـيـعــمـلـوا عــنـدى وهـذا حــقى طـا

صرى. سرح ا ينعش ا
وماذا عن التجربة الثانية?

سـتـكـون تــقـد نص "مـســافـر لـيل" لــصالح عـبـد
الـصـبـور وسأقـدمـهـا عـلى مسـرح الـشـباب وذلك
ــــــســــــرح الــــــتـــــــجــــــريــــــبـى وســــــتــــــرون فى إطـــــــار ا
الـشخـصـيـات الثـالثة بـالـنص عـشرين شـخـصـية
ــهــرجـــان الــتـــجــريــبى ونــيـــتى أن أشــارك بـه فى ا
الــــقـــــادم حــــتـى أثــــبـت لــــهم أن الـــــشــــيـــــوخ هم من
يقـومـون بالـتجـريب وهذا مـا أعـلنـته منـذ الدورة
الـثانـية للـمهـرجان الـتجريـبى أن شيـوخ اخملرج
ــسـئـولــيـة الـتــجـريب بـيــنـمـا هـم من يـضـطــلـعـون 
ـسـرح الـشـبـاب الـصـغـار يـخـصص لـهم مـهـرجـان 
"يُــــجـــنّــــوا" فـــيـه كـــيــــفـــمــــا شـــاءوا ويــــقـــدمــــون فـــيه
شـطحـاتـهم وتعـبيـرهم احلـركى والصـوتى.. وهذا

! هرجان أفينون مثالً ما يحدث 

ـسـرح احلـالـيـة مـاذا يـفعل فى ظل ظـروف ا
سرحى الشاب? اخملرج ا

الـشـاب اآلن مـعذور فـهـو يـريـد أن يقـدم مـا يـثبت
به نـفسه ويحقق له الـوجاهة االجـتماعـية ويريد
أن ينـحت فى التمـثيل حـتى يفتح بـيتًـا وهذا حقه

سرحية هو الهرم الرابع معهد الفنون ا
رغم ما أصابه من انتكاسات

التوجيه والتواضع

الشباب معذور

ناهج حتديث ا

ـا كـان مـتــبـعًـا فى حـالــيـة إنـنـى أطـالب أن نـعــود 
فتـرة الـستـينـيات حـيث يـوقع الطـالب على الـتزام
بـــأنه لن يـــعـــمل فى الـــســـنــتـــ األولى والـــثـــانـــيــة
ــعـهــد فى الــسـنــتـ ويــحــصل عـلى تــصــريح من ا
الــثــالـــثــة والــرابــعــة. ســيــقــولــون إن هــنــاك نــســبــة
حــضـور ال بــد أن يـســتــوفـيــهــا الـطــالب فــإن كـان
األســتــاذ مــثـلـى ضــعـيــفًــا أمــام طالبـه ال تـطــاوعه
نفـسه على حـرمانهم من دخـول االمتحـان فلماذا
ال حتــمــيه من نــفــسـه بــقــانــون يــضــمن انــضــبــاط
فارقة أنـنى كثيرًا مـا أقابل بعضًا من الطالب. ا
اخلـريـجــ الـقـدامـى فـيـبــهـتـونى بــكـلـمــاتـهم الـتى
اعـتـبـروهـا مـثالً: نـحن آخـر األجـيـال احملـتـرمـ

أصـرخ فـيـهم أن من عـلـمـوهم قـد عـلـمـوا من جاء
ــنـاخ االســتــهالكى حــيث بــعــدهم. لــكـنــهــا ســمــة ا
يجـاهد اجلمـيع للوصول إلى مـركز سلـطة بشكل
أو بـآخر لـيـطل منـها عـلى زمالئه اجلـدد ليـصرخ

فيهم أنه هو من يفهم وهم ال يفهمون!

ورش الـتـمـثــيل الـتى انـتـشــرت حـالـيًـا كـيف
ترى أهميتها?

جــمــيـع الــقــائـــمــ عــلـى هــذه الــورش مـــســتــواهم
ـوضـوع هو الـعـمـلى متـواضع وبـغـيـتهم من هـذا ا
ـادى وقـد بح ـكـسب ا الـوجـاهــة االجـتـمـاعـيــة وا
صوتنا فى إقناعـهم بالعودة للمعهد الذى يصعب
وجـود مـثيل له فـى العـالم كـله وأن يشـاركـونا فى
عهد الذى بدأناه لكنهم مشروع حتديث منـاهج ا
ة ـوضـات قـد دائـمًـا مـا يـوهـمـونـنـا أننـا نـعـمـل 
ـوضـات احلديـثـة فلن رغم أنك لـو سـألتـهم عن ا

يعرفوا!
ناهج هل هناك وضوع حتديث ا بـالنسبة 

مقترحات بإضافة مواد جديدة?
ــيـة حتــدثت مع د. ســامح مــهــران رئــيس األكــاد
ـناهج قـسم النـقد حـول إضافـة مادة هـامـة جدًا 
ـعـهد وهى مـادة "الـدراماتـورج" والتى والـدرامـا با
أزعم أنـنى الوحيـد فى مصـر الذى يحـمل شهادة
فى هـذا الـتـخصـص بـعـد وفاة زمـيـلـى فى الـبـعـثة
مـــحــــمــــد صــــديق لــــقـــد كــــنـت أتـــمــــنى أن أعــــمل
دراماتورج لعـرض "روميو وجولييت" وكان رجائى
أن يـضــعــهــا لــلــعـرض األســتــاذ الــكــبــيـر د. حــسن

عطية وآخر العنقود د. سيد خطاب.
ـادة فى غـايـة األهـمـيـة وقـد احلـقـيـقـة أن هـذه ا
ـصـر ولـكم احلق تـأخـرنـا كـثـيــرًا فى تـدريـسـهـا 
ـاذا تـقـاعـست عن تـدريـسـهـا طـيـلـة أن تـسـألـونى 
أربـع عـامًـا من وقت عـودتى من الـبـعـثـة. وعمل
ــســرح نــفــسه ولــيس مع الــدرامــاتــورج يــبــدأ مع ا
ـفتـرض أن يكون الـعرض كـما يـتخـيل البـعض فا
ن يـوجه بـكل مـسـرح مـسـئـول درامــاتـورج يـبـحث 
ــســرح رسـالــته وهــذا يـعــتــمـد عــلى أخــذ عـيــنـة ا
ـسـرح وبـنـاء عـليه ـتـرددين عـلى ا عـشـوائـية من ا

يتم انتقاء العروض التى توجه لهم.
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أنا الوحيد فى مصر الذى
يحمل شهادة تخصص
 فى الدراماتورج

هم إبراز االنـفتاح كن تـعريـفه على أنه "محـاكاة تـمثيـليـة" ومن ا ـسرحى  > االتـفاق ا
الـذى ال يـقـبل التـضـيـيق الـذى يفـرض عـلى الـعنـاصـر التـى تتـأثـر به نـحن نذهب إلى
ثـلون وما ـشاهدة مـا يتم عـرضه بل لرؤيـة التـمثيل أى رؤيـة من  ـسرح لـيس فقط  ا

يؤدونه.

 É¡«a Éeh É«fódG 
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سرح  أنا أسطى ا
هكذا حتدث سناء شافع:

أعـود لـعــرض "رومـيـو وجــولـيــيت" ألقـول إنه جنح
ـقاييس فقد كتب عنه ستة وثمانون فنيًا وبكل ا
مقاالً نقديًا من مـختلف أجيال النقد ليس بينهم
مـــقـــال واحــد ســـلـــبى إضـــافــة لـــنـــدوة عــلـى أعــلى
مـســتـوى لم حتـدث مـنــذ الـسـبـعـيــنـيـات وكـان من
ـركـز القـومى لـلمـسـرح وليس الـبيت نـظـمهـا هو ا
الفـنى وضمت كـبار الـنقـاد من جمـيع االجتاهات

وجودة. ا
إذن كيف ينجح العرض فنيًا وينحسر عنه

اجلمهور?
أنــا أثق بـــاجلــمــهــور جــدًا لـــذا فــإن انــحــســاره ال
يـفــســر ســوى بــالـنــقص فـى الـتــخــطــيط لــلــعـرض
والدعـاية له. ويبـدو أنهم فـوجئوا بـنجـاح العرض
ـصـيـبـة أنـهم يـضـعـون فـنـيًـا فـتـكـفـلـوا بـعـرقـلـته.. ا
الــــعـــراقـــيل دون أن يــــدروا وهـــذه هى احملـــنـــة أال
يـتـنـبـهـوا إلـى أنـهم يـحـاربـون ضـد الـشىء اجلـيـد
سـرحية فى مـسرح صغـير مثل بـداية من وضع ا
ميـامى كخشـبة وإمكانـيات. وهم يعـلمون أن عدد
ــشــاركــ فـيـه ثـمــانــون فــردًا واخــتــيــار تـوقــيت ا
افـتتـاحه فى مـوسم امتـحـانات آخـر العـام. وجعل
الــدعــايــة مـــقــصــورة عــلى شــريــحــة الــتــلــيــفــزيــون
بــإعالن ال يــتــجــاوز زمــنه ثــمــانى ثــوان وشــريــحـة
ـسرح وثـالث اجلـرائـد وأفـيـشـان أحـدهـمـا علـى ا
صـغيـر عـند كـوبرى اجلـامـعة وسـمـعنـا مـطالـبات
ـا ـمــثـلـون بـالـدعـايــة لـلـعـرض أسـوة  بـأن يـقـوم ا
حـدث فى عرض "قـهـوة سادة" ودون الـدخول فى
احلديث عن عرض "قهوة سادة" ففى النهاية هو
عرض ال يقارن بـعرض "روميو وجولييت" كما أن

ظروفه مختلفة.
كـمــا أن كـثـرة الــتـوقـفــات كـانت عـامـالً آخـر لـقـد
اضطـررنا للتـوقف بعد خمـسة عشر يـومًا بسبب
هرجـان القومى وبح صـوتى فى إقناعهم دخول ا
ــا ـــهــرجـــان أســـوة  بـــاســـتــمـــراره عـــلى هـــامش ا
يـحــدث فى كل مـهـرجـانــات الـعـالم ولـو كــمـاتـيـنـيه
من الــســـاعــة الـــرابــعـــة لــلــســـاعــة الـــســادســة دون

جدوى.
ـــــســــارح كـى يــــتـــــمــــكن ـــــا أرادوا إخالء ا ر
ـشــاركـة من الـتــجـهـيـز مـخـرجــو الـعـروض ا

لعروضهم? 
هذا مـا قالوه بـالفعل: إن اخملـرج سيـحتاجون 

مــنــهــا إلخالئــهــا ألحــد الــنــجــوم "الــســوبــر ســتـار"
لــيــعــمل بـهــا إلى قــاعــة الــزرقـانى الــصــغــيـرة ثم
إخـراجنـا ثانـية بـسبب الـتعـاقد مع أحـد العروض
لــيـقـدم عــلـيـهــا إلى مـسـرح مــتـروبـول فـى ضـيـافـة
ابـــــنى عـــــاطف عـــــوض وأمـــــلــــهـم أن أوافق عـــــلى
ه هناك واالقتصار على ثالث ليلة عرض تقد
سرح األوبرا. حتى بعد أن بعد أن كنت أضـيق 
حددوا لـلعرض مـسرح مـيامى وتـأهبت لالفـتتاح
ــسـرح لــتـقـد تـقــدم يـحــيى الـفــخـرانى لــيـأخـذ ا
لك ليـر" عليـه وألنه عرض يدر عـليهم عـرض "ا
إيـــرادًا كــان عـــلى عـــرضـى أن يــتـــنـــحى ويـــنـــتـــظــر
لك شـهرين ونصف الـشهر حـتى ينتـهى عرض "ا

لير".
ــعــوقـات كــان رهــانــهم عــلـى نــفـاد وفى كـل هــذه ا
ـسـرح قـبـلـها صـبـرى وخـصـوصًـا وأنـا بـعـيـد عن ا
لـســتــة عـشــر عــامًـا بــســبب جتـربــة اإلدمــان الـتى
مــررت بــهـــا أقــولـــهــا دون حــرج فـــأنــا أعـــتــبــر أن
ـلـيون خـروجى منـهـا انـتـصار لى ألن واحـدًا فى ا

هو من يجتاز هذه التجربة ويخرج منها.

عوقات ضد سناء شافع? هل كانت هذه ا
لكـون آلية ـسرح ألنـهم ال  أبـدًا بل كانت ضد ا
لـلــعـمل تـشـجع عــلى تـقـد مـســرح جـاد. بـالـطـبع
سـيـنـكرون ذلك وهم أحـرار فـيمـا يـقـولونه لـكـنهم
ـطـبخ فى مـسرح الـدولة لـيـسوا لـلـنهـايـة وسعى ا
يــــدحض أفــــكـــارهـم. إذ لـــيـس مـــعــــنى أن نــــعـــطى
الــقـيــادة جلـيـل تـالٍ أن يــخـطــئـوا ونــتـركــهم بـوهم.
أنـهم يـجـربـون ال يـنـبـغـنى أن نـتـركـهم يـلـعبـون فى
بـنــيــان الـعــامــة وثـقــافــة األمــة بـيــنــمـا هم يــظــنـون

أنفسهم عباقرة وهم ليسوا كذلك.

ال يــخــجل ســنــاء شــافع اخملــرج الــكــبــيــر وأســتــاذ
ــعــهـــد الــعـــالى لــلـــفــنــون الــتـــمــثـــيل واإلخــراج بـــا
ــسـرحــيـة من االعــتـراف بــأخـطـائـه وهـذا شـأن ا
ــقــابل ال يــخــجل أيــضًـا من الــكــبــار دائـمًــا.. وفى ا
الــتــحـدث عن أســتــاذيـته وال يــخــشى من اتــهـامه

بالغة فى اإلشادة بالذات. بالغرور أو ا
سناء شـافع الذى حصل مـؤخرًا على جـائزة أفضل
مـخـرج عـام  2008عن عـرض "رومـيــو وجـولـيـيت"
فى اســتـفــتـاء "اجلــمـهــوريـة  –حـريــتى" حتـدث لـ
ـعـهـودة الـتى قـد تـغـضب "مـسـرحـنـا" بــصـراحـته ا
الكـثيرين لـكنـها فى الوقت نـفسه تـشخص أوجاع
صرى وتـتلـمس طرق اإلنـقاذ من األزمة.. سـرح ا ا

وإلى احلوار:

سرح   ا
صرى بدأ  ا
 بشكل عشوائى

جميع القائم على ورش التمثيل
مستواهم متواضع

ــصــرى ـــســرح ا تــرى مــا هى أســـبــاب أزمــة ا
حاليًا?

بـــدايـــة أحب أن أؤكـــد أن مــــصـــر ال تـــمـــوت أبـــدًا
بـجذورهـا الـتاريـخيـة وتـكويـنـها غـيـر العـادى وقوة
الـدفـع الـذاتى داخــلــهـا. قــد تــتـوعك لــكــنـهــا حـ
ــصــرى ــســرح ا تــشـــفى تــعــود كـــمــا كــانت. كـــذا ا
والـــذى هــــو اآلن مـــتـــوعـك أيـــضًـــا وحــــ يـــشـــفى
ـصـرى ـسـرح ا ـا كـان. وأزمـة ا سـيـعـود أفـضل 
ــيـة الــتى ضـربت حــالـيًــا مـثــلـهــا مـثـل األزمـة الــعـا
اقــــتــــصــــاد الــــعــــالم والــــتـى تــــعــــد تــــكــــرارًا ألزمـــة
ــاضى مـتــعـلـقــة بـتــغـيـر الـثـالثـيـنــيـات من الــقـرن ا
الـنظـام االقتـصادى والـسيـاسى واالجتـماعى لـنا.
فبعـد أن شهدت فتـرة الستـينيات تـألقًا مـسرحيًا
ما لبث أن انـحسـر منذ أواخـر السبـعينـيات حتى
الـــيـــوم نـــســـتـــطـــيع أن نـــرجـع ذلك لـــتـــحـــولـــنـــا من
اجملتمع االشتـراكى واقتصاد الـدولة إلى اجملتمع
الــرأســمــالـى واالنــفــتــاح االســتـــهالكى واســتــقــدام
ـؤسـسـات من أمـريــكـا لـتـطـبـيـقه فى دولـة نـظـام ا
زراعـــيـــة يـــبـــذر الــفـالح فـــيــهـــا الـــبـــذور ويـــنـــتـــظــر
احلـــصــاد لــيــعـــيــد الــكـــرة وعــنــده اســـتــقــرار وهى
ظـروف تـخــالف تـمـامًـا ظــروف أمـريـكـا. فـكـان ال
بد للمجـتمع أن يختل وأن تظهر شركات توظيف
األمـــوال وأن تــعـم الــرشـــوة والــتـــهـــريب والـــنــصب
الرسـمى وغيـر الرسـمى. فهل تـريد بـعد كل ذلك

سرح! أن يزدهر ا

إذن االنــفـتــاح االسـتــهالكى هــو ســبب أزمـة
سرح? ا

ـسـئولـ أصـبـحـوا مـقـتـنـعـ بـاالنـفـتاح نـعم ألن ا
وهذا ما حكم تعاملهم مع الفن وإذا ساد مفهوم
االســتــهالك فال تــنــتــظــر فــنًــا أو تــطــويــرًا ولــكن
اسـتـهالك اجملــتـمع ألسـاســيـاته ولـنــفـسه وهـو مـا
حدث مع الفن فصـرنا نسمع نـبرة ضرورة وجود
(سـوبر ستـار) فى العـرض وصار اجلمـهور يأتى
ــلك لــيــر". لــلــمــســـرح لــيــشــاهـــد الــفــخــرانـى ال "ا
ـمـثـل الـذى كـان يـتـقـاضـى مـنـذ خـمس سـنـوات وا
أجرًا ال يـزيـد عن عشـرة آالف جـنيه ارتـفع أجره

اآلن إلى عدة مالي بدعوى وجود إعالنات.

فـى وسط ذلـك ارتـــــفـــــعت أصـــــوات تـــــرجـع أزمــــة
سـرح للجـمهور وهذا غـير صحـيح العيب ليس ا
ــــا فــــيــــمن يــــتــــوهــــمــــون أنــــهم فى اجلــــمــــهــــور إ
يــخــطــطــون له. رغم أن اجلــمــهــور ال يــخــطط له
ـــادة لـــلـــتــــخـــطـــيط. هم ــــا هـــو من يـــعـــطــــيك ا إ
أســيــادنـــا نــحن الـــفــنــانــ ولـــكن مــاذا نـــفــعل مع
أصحاب الياقـات البيضاء الذين حذر منهم أحد
ـــتــلـــكــون نـــاصـــيــة الـــتــبـــريــر الــفالســـفـــة بــأنـــهم 
ن يــدفع لــهم ويــحــيــكــون نــعل احلــذاء بــكـل دقــة 
ـنـطق دائــمًـا فى الـتــعـامل مـعــهم هـو سـد أكـثــر وا
ـال حـتى ال يــذهـبـوا لـلـعـامـة ويـبـرروا أفـواهـهم بـا
لــهـم. أقــول ذلك وأنــا لألسـف مــحــســوب عــلــيــهم

رغم أنفى لكنى ال أبرر ألحد.
ظـروف إنــتــاج "رومــيــو وجـولــيــيت" حــيـرت

تابع فلماذا كان كل هذا التأخير? ا
لـقد اسـتمـرت بـروفات عـرض "رومـيو وجـولـييت"
ــــدة أحــــد عـــشــــر شـــهــــرًا حــــتى عــــد ذلك عـــددًا
ــصـرى. لــكـن هـذا ــســرح ا تــاريــخــيًــا فى تــاريخ ا
التأخير مـرجعه للبروفـات التى وضعوها أمامى
فــحــ بــدأت الـتــحــضــيــر لــلــعــرض ارتـأى رئــيس
ـا أن ـمــثــلــ مــبـتــدئــ طــا الـبــيت االســتــعــانــة 
الـتــعـاقــد مع احملــتـرفــ مــتـعــثـر. وتــشــبـثت بــهـذا
ثـلـى العـرض من االقـتـراح وبـنـاء عـلـيه اخـتـرت 
سرح عـهد ولهـذا السـبب دخل مسئـول ا طلبـة ا
الــــشك فى إمـــكــــانـــيـــة جنـــاح الــــعـــرض وحـــاولـــوا
تــــدارك األمـــر لــــكـن الـــعــــجــــلــــة كـــانـت قـــد دارت
فـتكـفـلوا بـوضع الـعراقـيل أمـام الـعرض. من ذلك
أن مــيـــزانـــيـــة الـــعــرض لـم تــعـــتـــمـــد طــيـــلـــة فـــتــرة
الـبـروفـات الـطـويـلـة ســوى قـبل االفـتـتـاح بـثـمـانـيـة
أسـابـيع وهـو الــوقت الـطـبـيـعى خلـروج أى عـرض
مــســرحى. كــمــا أن مـكــان الــبــروفــات لم يــســتــقـر
ـكتـبة ثم إخـراجنا طيـلة أشـهرهـا الطـويلـة فمن ا

استهالك اجملتمع

سرح ضد ا

سرحى والتى هى دائما ما تكون وفى > إن ازدواجية البعد التى تشكل العرض ا
الـوقت نفسه حـدث واقعى وحدث مـتخيل حضـور مادى وتمـثيل "حتول" وتأمل

وإعادة إرسال لتحوير مصطنع.

سرحي جريدة كل ا
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فضاءات حرة

البحث عن وثيقة
أن تـبــحث عن شىء مــا ضــائع  وسـيــلــة مـثــلى لــلـحــركـة
والسـعى لالكتشاف  وأن يكون الـهدف من هذا البحث هو
الـعثـور عـلى وثـيـقة مـفـقـودة ذات عالقـة باحلـاضـر  غـاية
ـتابـعـة الـبـاحـث عن تـستـحق احلـركـة  وتـدفع اجلـمـيع 
هذه الـوثـيـقـة  وأن تتـضـمن عـملـيـة الـبحث هـذه اقـتـحام
سحورة اجملهول  واسـتخدام اخليال للمـرور من الغابات ا
واجتـياز أشرار الـطريق والقـضاء عـليهم  هـو هدف آخر 
ـتــابع لـرحـلـة الــبـحث عـلى شـحـذ مــلـكـة خـيـاله  يـحث ا
وتـنـمـية مـهـاراته االجـتـماعـيـة والـنفـسـيـة  لـيكـون بـاحـثا
ــسـرح لـلـبــاحـثـ فى فــضـائه  وأن تـؤكــد مـسـيـرة خـارج ا
الـبحث إن حتـقـيق هدفـها تـتطـلب احلـركة اجلـماعـية من
ـتـابعـ لـهم  حـيث أن اجلهـد الـفردى  الـبـاحثـ ومن ا
مـهـما عـظـم  فـهو أقـل بـكـثيـر مـن اجلـهد اجلـمـعـى الذى
تــتـكــامل فــيه األفــعـال واألفــكــار داخـلـه من أجل حتــقـيق

نشود . هدفه ا
سرحى وأن يكـون كل هذا هو مجـمل ما يحققـه العرض ا
(شنـكلون) الـذى تقـدمه (فرقة مـسرح طـفل روض الفرج)
ألبـنـاء هـذا احلـى الـشـعـبى  الـذين هم فى أمس احلـاجـة
ـسرحـيـة اجلادة  والـذين ال يـربـطون ـشـاهدة الـعـروض ا
ـقـاهى ومـتـابـعـة بـرامج ومـسلـسالت أنـفـسـهم بـجـلـسـات ا
التـلـيـفـزيون  ويـظـلـون يـلـهون فى الـشـوارع حـتى يـأتـيهم
ـلـذات ويـعـيــدهم إلى بـيـوتـهـم دون مـكـسب جـنـوه  هــادم ا
سرح يلهون ويستـمتعون ويفكرون وينمون بينـما هم فى ا
ــا يـجـعل من مـهــاراتـهم ويـكــتـسـبـون مــعـارف جـديـدة  

تعة البصرية فقط. مسرح الطفل غايات متعددة غير ا
ـسـرحـى الـذى كـتـبه "عـاطـف عـبـد الـرحـمن"  والـعـرض ا
وأخـرجـه "مـحـمـد الـدسـوقى" وقـامت بــبـطـولـته الـنـجـمـة
الـصــاعـدة "ســمـاح الــسـعـيــد" مع "أســامـة مـحــسن" و"نـور
"  ومـجـموعـة األطـفـال األذكـياء  فـتـحى" و"مـحمـد أمـ
وصمم ديـكوره "عالء احللـوجى" واستعـراضاته "أشرف أبو
حالوة" وصــاغ مــوســيــقــاه وأحلــانه "أحــمــد رمــضــان"  ال
ـفــتـرضـة عن يـتــوقف هـذا الـعــرض عـنـد فــكـرة الـبــحث ا
وثـيـقـة حـقـوق الـطـفل الـدولـية  والـتى صـدرت عن األ

ــعــايــيـر ـتــحــدة عـام   1989 وحــددت مــجــمــوعـة من ا ا
ـنـاسـبـة ـعـامــلـة األطـفـال وتـهـيـئــة الـظـروف ا األسـاسـيـة 
لـنمـوهم فى بـيئـة صاحلـة  واضـعة أربـعة حـقـوق أساسـية
لـلـطـفل هى : حق الـبـقـاء  وحق الـنـمـو  وحق احلـمـاية 
ـشــاركــة  وهى حــقـوق تــؤكـد عــمــلـيــة الــبـحث عن وحق ا
عيش  لهذا ما إن تصل إليها وثيقـتها غيابها فى الواقع ا
ـتــواجـدين فى صـالــة الـعـرض حـتى تــعـلـنــهـا لألطــفـال ا
الـفقـيـرة فقـر حيـاة أبنـاء هـذا احلى  ورغم جهـد "محـمد
الـشــبـراوى" مــديـر قـصــر ثـقــافـة روض الــفـرج  فــإن فـقـر
ـتــوفـرة إلنــتـاج الــصـالــة وصـغــرهـا  وقــلــة اإلمـكــانـيــات ا
ــرئـيــة  ويـفــسـدن ــا يـؤثــرون عـلى صــورته ا الـعــرض  إ
شاركة باخليال فى عرض يستلزم ذلك  إليصال عملـية ا
أفكـاره  لهذا اعتمد الـعرض فى األساس على أداء "سماح
الـسـعيـد" احلـركى والـصوتى  وقـدرتـها عـلى االبـتـسام فى
ستمر جلذب أنظار ظل أجواء تنـفيذية صعبة  وسعيـها ا
وأسـمـاع أطفـال الصـالـة  والقـضاء عـلى جـلبـتهم فى ذات
الوقت  وذلك بـتحاورها الدائم معهم  والذى يثبت تكرار
ـبـاشرة  مـشـاهدتـهم لـذات الـعرض  وحـفـظـهم ألفكـاره ا
وهـو أحـد أبـرز مـظـاهـر جنـاح هـذا العـرض  أن يـأتى إلـيه
األطفـال طواعيـة وبصورة مـتكررة كل يـوم  وأن يعرفوا أن
لـهم حـقـوق الـبـقـاء واحلـمـاية فـى هـذا اجملـتمـع  وهـو ما
نـظور شبابًا سـتقبل ا يترسب بـأعماقهم  ويـجعلهم فى ا
يـبــحـثـون عن حــقـوقــهم كـمــواطـنـ فـى مـجـتــمع أصـبح

واطن ذاته فى أن يعيش بكرامة وكبرياء . مطاردًا حلق ا
ــتع  رغم أيــة هــنــات درامــيــة فــيه  هــو عــرض نــاجح و
ـســرح الـطـفـل مـازالت حــتى الـيـوم فـالـكــتـابــة الـدرامـيــة 
قاصرة  وتـشارك الكـتابات لـلكبـار ضعف الفهـم الصحيح
لفن الـدراما  غير أن ما يحـسب لهذه العرض هو جراءته
فى اقــتــحـام عــالم جــديــد غــيـر مــعــهـود فـى مـســرحــيـات
األطــفـال  الــتى يــظـنــهـا الــبـعـض أنـهــا مـجــرد حـكــايـات

عنى. خرافية  وجمل وعظية فارغة ا

 البد من تمك
كونة األطراف ا
للعملية

اإلبداعية من
التواصل
واالحتكاك

ـسايـرة حيـاتهـا وعمـقهـا وتطـورها ـسرحـية الـعربـية  ا
ـــعـــرفــة دالالت ووظـــائف ـــســرحـــيـــة  فى الـــظـــاهـــرة ا
ـتــخـيل وهــو يـكـتب ـســرحـيـة بــهـذا ا وأسـرار الــلـعـبــة ا
سـرحيـة العـربيـة  ويكتب دهشـته فى رؤية الـكتابـة  ا

تنظيره بحثا عن أصالته.
ــتــخـيـل واشـتــغــاالته وعــرفت لــقــد عــرفت بــدهــشــة ا
كـتـبت عن وجود بـرمـوزه  وكـتبت عن الـتـاريخ الـعـربى
ـــتــخــصـص الــذى يـــعــرف أســرار ــســـرحى ا الــنـــاقــد ا
ـسرحيـة  ويعرف خـلجـاتها ولـغاتهـا ورموزها اللعـبة ا
الـوازنـة للـتـاريخ العـربى فـيهـا بـكل انتـكاسـاته ومـآسيه
ــــواجــــهـــة كل وإصــــراره عــــلى الــــنـــهــــوض بـــالــــتــــحـــدى 
الـعــراقـيل الـتـى حتـول دون بـقــائه ودون سـعـادته ودون

تغييره للسير به نحو األحسن واألفضل واألرقى.
 فى هــذا الـكــتـاب أكــدت أن لــلـنــقـد دوره فى الــتـأثــيـر
ــوجـودة بـإبــداع نـقـدى عـلـى مـسـار الــقـراءة الـنــقـديـة ا
يعـتـبر إبـداعا إلبـداع سـابق يقـرأ فى تـأمل وفى تأويل
مــا قــاله الــركح بــلــغــته اخلــاصــة  ويــأتى هــذا الــنــقـد
ـوضوع لـيـقول قـوله بـلغـة النـقـد التى هى لـغة الـتـلقى 

هذا الركح.
لــقـد كــانت الــكـتــابـة الــنـقــديــة فى هـذا الــكـتــاب إعـادة
ــة  لــطــرح األســئــلــة اجلــديــدة حــول األجــوبــة الــقــد
وكـانت دعـوة إلـى تـبـنى  الـشــكل الـذى يـحــتـاج أشـكـاال
مـخـتـلـفـة تـعـبـر عن نـفـسـهـا فى كـتـابـة مـتـخـصـصـة فى
ـسرحـى تكـون سـمـتـهـا  احلـريـة فى احلـرية, الـشـأن ا
تخـيلـها أنهـا قادرة عـلى أن تشكل وتكون خـاصيـتهـا 
رحم التأمالت والتـأويالت واإلبداع الذى يعلى صوت
الـنقد وصـوت القراءة بـجهـر جهيـر أسسنـا به خارطة
ــســـرحى الــعـــربى لــتـــنــبـــنى عــلـــيه وبه صــورة الــنـــقــد ا
يا. سرح عربيا وعا وبالغة الصورة احلقيقية لهذا ا
ـتخصصة سرح العربى  ووجـود الكتابة ا إن وجـود ا
 فى قـضـايـاه  عالمـة وجـود حـقـيـقى عـلى أن الدرس
الـنــقـدى هــو نـتــيـجــة لـهــذا الـوجـود وأنـه نـتــيـجـة رواج
نهـجى الذى يـؤرخ بقراءته لـكيـفية للخـطاب الـنقـدى ا
اشتـغـال الواقع الـعربـى فى الركح وقـد حتـول متـخيال

سرحى. فى النص ا
كتوب سرحيـة العربية تتكلم فى النص ا عرفة ا إن ا
ــهــا  وتــنـتج خــطــابــاتــهـا وتــتـحــاور مع عــا ــتــخـيــلــهــا
سرحية قـبل برهانات الثقـافة ا لـلدخول إلى القرن ا
الـتى هى الوجه اآلخـر لـلحـداثـة العـربيـة احملـلوم بـها.
وتــكــون األسـئــلـة وفـى ذلك تـكــون األجــوبـة بــأســئـلــتــهـا
بـأجـوبـتـهـا أسـاس هـذه احلـداثـة الـتى حتـتـفل بـدهـشة

ثقف. سرح العربى ا تخيل فى ا ا

بـأن يـكـون عـلى درايـة وعـلم باجملـال الـذى يـشـتـغل فيه
لــيــســاعــد نـــفــسه عــلى اســتـــبــصــار أســرار اإلنــتــاجــيــة
ـسرحية الـعربيـة  ويسهل عمـلية فـتح مغالق الـكتابة ا
كونة لوحدتها فى البنية عرفة مستـوياتها ا الدرامية 
ــتـــعــددة الـــتى تـــنــتج رمـــوزهــا الـــواحــدة أو الـــبـــنــيـــات ا
وإشــاراتــهــا بــشــعـــريــة تــنــبض بــدالالت مــتــعــددة حتــيــا

وتعيش فى هذه اإلنتاجية.
ــــواضــــيـع اشــــتــــغــــلـت قــــراءتــــنــــا لـــــلــــمــــســــرح من هـــــذه ا
وهى سرح وجعلتنـا نحدد تيمـة هامة فى هذا ا الـعربى
تـخيل" وعالقـته بحوار الـثقـافات .وبعـد تفـكير تيمـة " ا
عـمـيق أعطـينـا عنـوانا لـهـذا الكـتاب اخـتصـرنا فـيه هذه
تخـيلة التيـمة ح صـغناه كـالتـالى: "احتفـال الدهشـة ا
وكـان أهم مـا قـدمـنـاه من قـضـايا  سـرح الـعـربى" فـى ا
ومسألة وسؤال الـنقد ـسرحى العربى مـسألة الترويج ا
وحــوار الـثـقـافـات ــسـرح الـعـربى ــتـخـيل فى ا اشـتـغـال ا
تخـيل فى الدراما الشعـرية عند صالح عبد واشـتغال ا
والـدراماتـورجـيا بـ إشـكالـيـة التـنـظيـر وقراءة الـصبـور

سرح. ا
ـسـرح وقـد خــلـصــنـا بــعـد مــقـاربــة كـثـيــر من قــضـايــا ا
ـــــســـــرح صـــــار مــــوجـــــودا فى الـــــعـــــربى إلـى أن هــــذا ا
ــتـخــيل الــدرامى وأن اخلــطـاب مـســارب الــواقع فى ا
ــحــتـويــاته ــســتــويــاته و ــسـرحـى حـاضــر  الــنــقــدى ا
ـنـفتـحـة عـلى إمـكـانـات الـتـغـيـيـر والـتـبدل ـنـغـلـقـة أو ا ا
وأن اكتمال تاريخه مشروط تخيل أثناء مقاربة هذا ا
وهى بوجوده فى األدبى والفنى والتاريخى واجلمالى 

قاربة التى مهدنا له بالسؤال التالى: ا
سرح العربى? اذا معنى الرؤية فى ا

ـباحث ـقـاربـات وا وبـعـد السـؤال قـسـمـنـا اإلجابـات وا
النقدية على الفصول التالية:

الـــفـــصل األول:مـــعــنـى الــنـــقـــد واشــتـــغـــال الـــدرامــا فى
سرح العربى. ا

ــســرحـى الــعــربى الـــفــصل الـــثــانى:مــعـــنى الــتـــنــظــيـــر ا
الطليعى فى زمن احلداثة.

الـــفـــصـل الـــثـــالث:مــــعـــنى الـــدرامـــا الـــعــــربـــيـــة فى زمن
فارقات. ا

الـــفـــصل الـــرابع:مـــعــنى الـــرمـــز والــتـــاريخ والـــنـــقــد فى
غربى. سرح ا ا

الـفـصل اخلــامس:مـعـنى اجلـنــون و احلـكى فى مـسـرح
عبد الكر برشيد.

الــــفـــصـل الـــســــادس:فى مـــعــــنى الــــتـــاريـخ واألســـطـــورة
غربى. سرح ا لحون والنقد فى ا وا

ومـا يؤكـد اكتـمـاله هو كـتابـة هـذا الكـتاب الـذى عايش
ـــــــســــــرح حـــــــرارة ودفء الـــــــركح وحـــــــضـــــــر جتــــــارب ا
وتـــابع انــبـــجــاس أنــفـــاسه بــشـــعــريــة الـــفــرجــة الـــعــربى
لـيـسـتـخرج الـقـوة الـتى يـغـوص بهـا فى أغـوار الـتـجـربة

 التيمات
اجلديدة هى
التى ستخرج
سرح العربى ا
من الدائرة
غلقة ا
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صرى فى السـتينيات مـرحلة طويـلة من البحث والتـدقيق واالستقراء ا
نـهج الـعلـمى الصـحيح ـضيـئـة وأنهـا اهتـدت إلى ا سـرح تلـك الفـترة ا
نشودة فى جمع مادتـها وفى استـقرائهـا وفى التوصل إلى األهـداف ا

من الدراسة.
سرح إبـحار ضد وقد أكـدت الكـاتبة د. مـنى صادق فى تمـهيدهـا "إن ا
ـسافة ـتكـاسل واستـحضـار للحـظة حـضاريـة حتطم ا سـتك ا الـتيـار ا
ـشاعـر ورأت أن مـسـرح السـتـيـنيـات كـان واعـيًا الوهـمـيـة ب الـعـقل وا
ـرحـلـة أنـطــلق إنـتـاجه مـرتـبـطًـا بــقـدرات الـرصـد والـتـحـلـيل بـشـروط ا
حـــيث الــواقع - آنــذاك - كـــان ال يــفــتــأ يــتـــشــرنق بــلــحـــظــات الــغــمــوض
واحلــيــرة وكــان ال بــد لــلـمــســرح من أن يــقف شــاهــدًا بــكل أدواته عــلى
ذلك وأن يـبـحث عن قـنوات جـديـدة يـصنع بـهـا امـتدادًا فـعـلـيًا وانـفـعاالً

حيويًا بقضايا مرحلة.
الـكــتـاب يـشـتـمل فـضالً عـن الـتـمـهـيـدات ثالثــة فـصـول هى: ثـورة يـولـيـو
ـصـرى وحتـته تـنـاقش سـرح ا  1952ومـفـهـوم التـحـول االجـتـمـاعى فـى ا

ـصـرى والـرصـد االجـتـمـاعى - ـسـرح ا الـكـاتـبـة عـدة مـوضـوعـات هى ا
ـتــرجم من مــصـر بــعـد  1952من االرجتـال إلى الــتـخــطـيط - ـســرح ا ا
ــبــعــوثــ ووحــدة الــتــوجه - الــعــائــدون ومالمـح تــيــار جــديـد - طالئع ا

سرح احلر. ا
سرح مارسات ا وحمل الـفصل الثانى عنوان: مـظاهر صياغة جـديدة 
ـسـرح ـصــرى فى الـســتـيــنـيـات وتــنـاول نــقـطــتـ أسـاســيـتــ هـمــا: "ا ا
لـمح الـتجـريبى ـصرى فى الـسـتيـنـيات من الـتخـديـر إلى التـفـسيـر - ا ا
ـصرى فـى السـتـيـنـيـات أمَّـا الـفـصل الـثـالث وعـنوانه: ـسـرح ا لـعـروض ا
ـصـرى.. تـوجـهـاتـهم ورؤاهـم.. فـقد ـسـرح ا "مـخـرجـو الـسـتـيـنـيـات فى ا
تنـاول ثالثـة اجتاهـات مسـرحـية أسـاسيـة ارتـادها مـخرجـو هـذه الفـترة
ـلـحـمى وقـد ـسـرح ا ـسـرح الـتـعـبـيـرى ا وهـى اجتـاه مـسـرح الـعـبث - ا
سجلت الكاتبة فى خاتمة الكتاب أن مسرح الستينيات استطاع - نصًا
سرحي من عناصر نقد وعرضًا - أن يسجل كل ما خطر للمثقف ا
حول األوضاع الراهنة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا بشكل
مـشــاعـرى أدى إلـى عـدم حــدوث تــنـاقض عــنــيف بـيــنــهم وبــ الـنــظـام.

ية الفنون فى ية" عنوان لسـلسلة قامت بإصدراهـا أكاد "دفتـر األكاد
ثقف د. مدكور ثابت وتوقفت - لألسف - عن الصدور عهد رئيسها ا
- كـمـا تـوقف مـشـروع النـشـر بـأكـمـله - مع خـروج د. مـدكـور ثـابت عـلى
عاش فخسرنا بذلك سـلسلة طموحة أثرت وكان من شأنها أن تثرى ا
ـية - مع غـيـرهـا من اإلصـدارات األخـرى الـتى كانـت تصـدرهـا األكـاد

حياتنا الثقافية..
وقـد كانت فـكرة د. مـدكور ثـابت أن يـحمل كل دفـتـر من الدفـاتر مـنحى
شـخـصــيًـا لــكـاتـبه ومــعـبــرًا عن رؤيـته اخلــاصـة األمـر الــذى أتـاح قـدرًا
كـبيـرًا من الـتمـيـز لهـذه الـسلـسـلة من الـدفـاتر ال يـتـقيـد كـاتبـوهـا بشىء
ســوى رؤاهـم احلــرة الــنــابــعــة من خــبــراتــهـم الــشــخــصــيــة فى الــثــقــافــة
واحلياة وهذه السلسلـة حوالى "عشرين" دفترًا يحمل كل منهم عنوانًا
داالً مـثل: "رؤيـتى" أو "نـظـريـتى" أؤ "فـلسـفـتى" ذلك الـتـوجه الـذى يؤدى
بالـضرورة لـلوعى بـاخلصـوصيـة ومن ثم االعتـزاز بهـا. والتـشجـيع على
ارسـتـهـا.. ومن ب الـكـتب التـى صدرت ضـمن هـذه السـلـسلـة كـتاب:
ـصـرى فى الـســتـيـنـيـات" تـألـيف د. ـسـرحى ا "أهم اجتـاهـات اإلخــراج ا
مــنى صــادق وقـد أوجــزت مــوضـوع رؤيــتــهـا الــتى تــضــمـنــهــا الـكــتـاب أو
سرح الـستـينـيات الـذى يشكل الدفـتر فى أوالً: الـتوثـيق العـلمى اجلـاد 
صرى وما يـتصل بذلك من طبـيعة ما سـرح ا مرحلـة بارزة فى تاريخ ا
كـان من مـسـرح مـا قــبل الـسـتـيـنـيـات ومــا تـرتب عـلى احلـركـة اجلـديـدة
للمخرج فى تلك الفتـرة من متغيرات تناغمت - بطبيعة احلال - مع

د القومى الذى أثمرته ثورة يوليو1952 . ا
رحـلة أو ما جرى العرف على خرجى هذه ا ثانـيًا: التعريف الشـامل 
ــخــرجى الــســتــيــنــيـات تــســمــيـتــهـم بـاجلــيل الــثــانى مـن اخملـرجــ أو 
واسـتنـباط الـتيـارات واألفكـار والتقـنيـات التى تـعتـبر فى الـنهـاية إحدى
أهم النتائج اإليجابية التى حـققوها من بعثاتهم التخصصية فى الغرب

والشرق.
سرحى الكبير خالل الستينيات سواء باإلضافة إلى عناصر التحـول ا
بـالـنـسـبة إلـى الـعالقـة ب الـعـرض واجلـمـهـور أو بـالـنـسـبـة إلى فـلـسـفة
سـرحى وبـاإلضـافة إلى تـصـدير د. مـدكـور ثابت ضم الـكـتاب الـفـراغ ا
مــقـدمــة أخـرى لـلــمـخــرج الـراحل ســعـد أردش اعــتـبـر فــيـهــا أن الـكــاتـبـة
ــسـرحى ـى ألهم مالمح اإلخــراج ا اجــتــازت بـتــنــاولــهـا الــعــلـمـى األكـاد

محمود احللوانى

تناقضات وتصادمات و"شعرية" مسرح الستينيات

صرى سرحى ا الكتاب: أهم اجتاهات اإلخراج ا
فى الستينيات

ؤلف: د. منى صادق ا
ية الفنون ضمن سلسلة دفاتر الناشر: أكاد

ية "مسرح" األكاد

✂✂

.. أم أتون حلظتنا احلاضرة جنة احلشاش

سرحية: جنّة احلشاش ا
الكاتب: إبراهيم احلسينى

الناشر: دار ميريت

لك واحلـسن بن الصباح - تلك العالقة التى نشأت بينهم عمر اخليام نظام ا
صادر التاريخـية) فى كتّاب الشيخ "موفق الـنيسابورى" فى بلدة (حسب بـعض ا

نيسابور حيث جمعتهم الدراسة معًا.
ـعـلـومـة - بعـد أن يـفـتـرض صحـتـهـا بالـطـبع - لـيـبنى يـستـدعى احلـسـيـنى هذه ا
عــلـيــهــا درامـا مــســرحـيــته مــحــاوالً اإلجــابـة عن عــدة أســئــلـة درامــيــة تـطــرحــهـا
سـرحية لعل أهـمها: ماذا يـحدث عندمـا تلتقى هـذه الشخصـيات الثالث بعد ا
ربع قـرن من افتـراق بـعضـها عـن بعض خـاصـة وقد تـشكـلت طـبائـع وطمـوحات
ـا يـجعـلـها تـتـنـاقض وتتـنـافر مع طـبـائع وطـموحـات الـشخـصـيات كـل شخـصـية 

األخرى.
فـقد أصـبح عمـر اخليـام رجل علم وشـعـر يبـحث فى الفـلك والريـاضة وذاعت
ـلك ـلك" الـرجل الــثـانى فى نـظــام حـكم ا شـهـرته كــشـاعـر. كـمــا أصـبح "نـظــام ا
"مـلك شاه" فى بالد فـارس ويتـمـيز بـشدة وبـأس احملاربـ إلى جـانب احلكـمة
واالسـتـنــارة الـتى ســبق بـهـمــا عـصــره. أمَّـا الـثــالث "احلـسن بـن الـصـبــاح" فـصـار
فارسًا متطلعًا له طـموحه غير احملدود ومشروعه السياسى الذى يسعى بكل
طـاقــته لـتـحـقــيـقه حـتى ولـو  ذلك عــلى أشالء الـبـشـر وأنــقـاض الـوطن. لـهـذا

" لالستيالء على احلكم. كوّن جماعة "احلشاش
ـسـرحى ـواقع اخملـتـلـفـة وعـلـيـهـا بـنى احلـسـيـنى سـرده ا من هـذه الـتـكـويـنـات وا
ـصـالح ب ـمـكنـة والـتى تـتـولـد عن تـصـادم األفـكـار وا راصـدًا كل الـصـراعـات ا
أصـدقـاء األمس فـرقـاء الـيـوم عـلى خـلـفـيـة اجتـمـاعـيـة مـواتـيـة وقـابـلـة لـتـفـجـيّر
الصراعات على األرض والتى يـغذيها - من اخلارج - أهداف تتربص وتشعل

احلرائق لتستفيد من االنقسامات والصراعات الداخلية.
نص إبراهيم احلسينى - فى صياغـتيه - الفصحى والعامية هو العمل احلادى
عـشـر الــذى يـصـدره الـكــاتب فـقـد أصــدر من قـبل مــسـرحـيـات: "الــغـوايـة وشم
العصـافير أيـام أخناتـون متحف األعـضاء البـشرية خـارج سرب اجلنـة أخبار

أهرام جمهورية حديقة الغرباء القوت والقرار.
ـســرح بـاجملــلس األعــلى لـلــثـقــافـة ــســرحـيــة عـلى جــائـزة جلــنــة ا وقـد حــصـلت ا

 2007وسيتم تنفيذها ضمن خطة البيت الفنى للمسرح للموسم الشتوى.

سـرحى والـنـاقد فى جتربـة نـشـر لـعلـهـا األولى - فـيـما أعـلم - أصـدر الـكاتـب ا
" فى صياغـت مختـلفت األولى إبراهـيم احلسينى مـسرحيـته "جنّة احلشـاش
بالفصـحى والثانـية بالـعاميـة يضمهـما كتـاب واحد صدر مـؤخرًا عن دار ميريت

للنشر..
وقـد ضم الكـتـاب إلى جانب الـنصـ أو الصـياغـت قـراءة للـناقـد د. مصـطفى

ا ب الصياغت من فوارق واختالفات تميز بينهما. الضبع عرض خاللها 
ــؤلف جنح فى جتــربــته الـفــنــيـة وفى إجــراء وتــشـكــيل طــرائـقــهـا كــمــا أشـار أن ا
ا التجريـبية الـتى من شأنهـا توسيع أفق الـتلقى بـاعتمـاد شكلـ لنص واحد 
ـنح نـصه مـسـاحـات من اإلجـادة الـتـى يـعـول عـلـيـهـا كـثـيـرًا فى تـلـقى الـنص فى
صيغـتيه. ولفت الـضبع إلى عدد من الـتقنـيات التى اسـتخدمـها الكـاتب إبراهيم
احلـــســيـــنى والــتـى كــان لـــهــا األثـــر الــكـــبــيـــر فى اإلحــســـاس بــاحلـــدّة من خالل
ـتلقـى ومنحه تعـاضدهـا واصطـناعـها ألفق داللى له الـقدرة عـلى التـجادل مع ا
ـعــانى ومن الــتــقـنــيـات الــتى أشــار إلـيــهــا "الـربط فـرصــة كـبــيــرة لـفك شــفــرات ا
بـوسـائـل شـكـلـيـة تـبــدو خـارج الـنص: وتـتـمــثل فى الـتـرقـيم الــهـجـائى الـرابط بـ

ـؤلف تقنـية السـرد القصصى - ـعنونـة وتقنـية القص: حـيث اعتمد ا الفصول ا
ـشـهـد ليـضم الـصـور واألصـوات والروائح : حـيث يـتسع ا صـيـاغـة الوجه الـقـد

مقدمًا صورة قادرة على رسم وضع شديد الواقعية ال يقدم بوصفه رتوشًا. 
ـسـرحـيـة - كـمـا يـقول ـسـرحـيـة فى الـقـرن اخلـامس الـهـجـرى وا تـدور أحـداث ا
مـؤلـفـهـا - لـيـست تــأريـخًـا بـقـدر مـا هى مـحـاولـة السـتـلـهـام روح فـتـرة مـهـمـة فى
الـتاريخ الـعربـى وهو مـا جنح فيه الـكاتب بـبراعـة حيث اسـتطـاع أن يحـيلـنا إلى

تفاعلة حتت األرض وفوقها. حاضرنا بخمائر صراعاته ا
والنص يـطرح فى قراءة الـضبع واحدة من أهم قـضايا حلـظتنـا الراهنـة قضية
ـثقف فى مـجتـمعه لـذلك فهـو يضـعنا الـقول الـتى تنـازع اجملتـمع سلـطته ودور ا
ــا لـنــجــد أنـفــسـنــا بــعـد قــلـيـل نـعــيش حلــظـتــنـا ــاضى ال لـنــنــغـمس فــيه وإ فى ا

احلاضرة بكل جوانبها.
جـنّــة احلــشــاشــ "مــســرحـيــة احلــســيــنى - فى صــيــاغــتـيــهــا - تــنــاقش قــضــيـة
شهورة تسربل بالدين من خالل استـدعائها" جماعة احلشاش "ا "اإلرهاب ا
فى التأريخ الـسيـاسى العربى والـتى كان يـتزعمـها "احلـسن بن الصبـاح" وهو ما
ــعـروف بــطـمـوحه الــسـيـاسـى الـكـبــيـر لالســتـيالء عـلى عـرف بـ "شــيخ اجلـبل" وا

احلكم.
ة بـ ثالث شخـصيات تاريـخية هى: يفـترض النص وجـود عالقة صـداقة قد

مثل/ اجلمهور عن > مـسرح "الساحة" والتى يبدو أنها تظهر طبيعة التقابل ا
ـــســافـــة الــتى تـــفــصــلـــهــمـــا ومع ذلك نـــتــفق مع طـــريق مـــحــو احلــدود أو ا
ـكنها ـناقضة لـلتأمل راديـكالية  مـيلتـشينجـر فى أن "وال حتى أكثـر الدراما ا

مثل وجمهوره. سافة التى انفتحت ب ا أن تقضى على تلك ا
سرحي جريدة كل ا
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> اخملرج خالد عبد الكر يجرى حاليا بروفات مسرحية "مكياج" للمؤلف كرم النجار لفرقة نادى مسرح اجليزة.

عمرو حسان

بروتوكول للتعاون الثقافى ب قومى الشباب وقصور الثقافة
د. خربوش ود. مجاهد قاما بتوقيعه

ـراكــز بـرافـد إضـافى من الــهـيـئـة من كــتب ودوريـات من شـأنــهـا إثـراء ا
ـؤتــمـرات ــهـرجــانـات الــفــنـيــة وا ـعــرفـة الــتــعـاون فى تــنـظــيم ا روافــد ا

الثقافية.
ــســرح ــســـرح فــقــد  االتـــفــاق عــلـى تــعــمـــيم فــكــرة نـــوادى ا أمـــا عن ا
واقع الـتابعة للمجلس القومى للشباب بالتعاون وجودة بالهيئة على ا ا
ـــوجـــودة بـــالـــهـــيـــئــة واشـــتـــراك مـــبـــدعى الـــشـــبـــاب فى مع اخلـــبـــرات ا
ــســرح الــتى تــقــيــمــهـا الــهــيــئــة كل عــام وتــبــادل الــعـروض مــســابـقــات ا
سرحـية ب الـهيـئة واجمللس الـقومى لـلشبـاب وإعداد جداول سـنوية ا
ـسـرحيـة ب كل لتـبـادل هذه الـعروض إقـامـة مهـرجان سـنـوى للـفرق ا
ـبـدعـة فى ـدربـة وا من الـطـرفـ تــوفـيـر الـعـنـاصـر الـبـشـريــة الـفـنـيـة ا
ـســرح بـاجملــلس الــقـومى لــلـشــبـاب ـســرح لــلـعــمل مع شــعـبــة ا مـجــال ا
تاحة لدى اجمللس الـقومى للشباب فى سـرح ا االستـفادة من قاعات ا

تقد عروض الهيئة عليها بناء على خطة مسبقة.
وفــيــمــا يــخص األقــالــيم واحملــافــظــات تــقــرر تــشــكــيل جلــنــة تــنــفــيــذيــة
بــاألقــالـيـم تـمــثل بــهــا الــفـروع الــثــقــافـيــة لــلــهـيــئــة ومــديـريــات الــشــبـاب
ــشـــتــركــة ويــوافق كل طــرف عــلى بــاحملـــافــظــات لــتــنــســيق األنــشــطــة ا
رافقه لـتقد األنشطـة الثقافيـة والفنية فى استخدام الـطرف اآلخر 
ــركــزيــة والــفـروع مــشــاركــة  اخلــبــرات الــفــنــيــة والـثــقــافــيــة بــاإلدارات ا
ــركــزيـــة والــفــروع الـــثــقــافـــيــة لــلـــهــيــئــة الــثـــقــافــيـــة لــلــهـــيــئــة بـــاإلدارات ا
راكز الـشباب وكذا باحملـافظات فى وضع الـبرامج الثـقافيـة والفنيـة 
سـابقـات السـنويـة الثـقافـية والـفنـية عـلى مسـتوى احملـافظات حتكـيم ا

بالتنسيق مع مديريات الشباب.

وقع د. أحــمـد مـجــاهـد رئـيس هـيــئـة قـصــور الـثـقـافــة ود. صـفى الـدين
خـربـوش رئـيس اجملـلس الـقـومى لـلـشـبـاب بـروتـوكـوالً لـلـتـعـاون الـثـقـافى
ـسـرح عـلـى مـراكز والـفـنـى ب الـهـيـئـة واجملـلـس تعـمـيـم جتـربـة نوادى ا
الــشــبــاب ومــهــرجـــان ســنــوى مــشــتــرك بــ الــطــرفــ وذلك فى إطــار
توجيهـات الرئيس حسـنى مبارك بضرورة الـتعاون ب الـهيئة واجمللس
فى تــأهـــيل وتــنـــمــيـــة قــدرات الـــشــبـــاب وتــعـــظــيم اســـتــفـــادة الــوطن من
طاقاتهم باعتبارهم يشكلون القطاع األكبر فى ثروة الوطن احلقيقية
ستقبل. ثلون القوة احملركة لالنطالق نحو ا وهى الثروة البشرية و
تـضمـن البـروتوكـول تـشكـيل جلـنة مـشـتركـة دائـمة من اجملـلس والـهيـئة
ـركزى على أن تتكون لـلتنسيق ووضع اخلـطط والبرامج ذات الطابع ا
من 8 أعـــضـــاء من اإلدارة الـــعـــلـــيـــا مـــنـــاصــفـــة بـــ الـــطـــرفـــ وتـــكــون

اجتماعاتها ربع سنوية.
حدد البروتوكول مهام هذه اللجنة فى عدة نقاط منها:

ابـتكـار وقـيـادة تـنفـيـذ احـتـفالـيـة فـنيـة سـنـويـة كبـرى حتت مـسـمى "عـيد
ــعــســكـرات الــشــبـاب الـشــبــاب" وضع بــرنــامج ثـقــافى وفــنى مــشــتـرك 
ـطبـوعـات والـنشـرات والـدوريـات التى الـصـيفـيـة الـتعـاون فى إصـدار ا
تـعـنى بـثــقـافـة وفـنــون الـشـبــاب وضع بـرنـامج ســنـوى يـنـظم اســتـضـافـة
مـراكز الشـباب الـرئيسـية للـفرق الـفنيـة للهـيئـة (موسيـقى عربيـة فنون
ـشـاركات شـعـبـية مـسـرح فـنـون تلـقـائـيـة فـنون طـفل.. إلخ) حتـديـد ا
نعـقدة فى مـصر أو تشارك عسـكرات الدولـية ا الفنـية والثـقافيـة فى ا
ـطـبــوعـات الـسـنـويـة الــتى يـشـتـرك بـهـا فـيـهـا مـصـر بــاخلـارج حتـديـد ا
اجمللس القـومى للشـباب فى مطبـوعات الهـيئة من السالسل واجملالت
د. خربوش ود. مجاهد أثناء توقيع البروتوكوللتوزيعـها على مكتـبات مراكز الـشباب دعم مراكز الـشباب بإصدارات

لين الرملى

 سميحة أيوب

يكرم سميحة أيوب ولين الرملى

تحدة" ينطلق األحد القادم  مهرجان "فرق الدراما ا
ـهـرجان تـبدأ األحـد الـقـادم فـعالـيـات الـدورة الـرابعـة 
ــتــحــدة" عــلى خــشــبــة مــســرح "قــاعـة "فـرق الــدرامــا ا

النيل" وتستمر حتى  27مارس احلالى.
تــــتـــنــــافس عـــلـى جـــوائـــز هــــذه الـــدورة عــــشـــرة عـــروض
مـسـرحيـة.. وتعـرض عـلى هامـشـها مـسرحـيـتان ويـكرم
هرجان الكاتب لين الرملى والنجمة سميحة أيوب. ا
ديـر الـفنى لـلمـهـرجان أن جلـنة يـقـول ميـشيـل ماهـر ا
ـهـرجـان هـذا الـعـام تـتـكـون من الـفـنـان فـادى حتـكـيم ا
مـبـادر اخملـرج أشـرف فـاروق الـكـاتب سـعـيـد حـجاج
د. ســيـد خــطـاب د. وفــاء كـمــالـو د. ســامـيـة حــبـيب

الناقدة ناهد عز العرب.
ـســابـقـة الـرسـمـيـة لـلـمـهـرجـان وأضـاف: تـشـارك فى ا
هذا العـام عروض الـغريب تألـيف ألفريـد فرج إخراج
مـيشيل ماهر لـفرقة اجنلـيس تيم وعرض "كاهن ضد
العـالم" تراث كـنسى إخـراج ميـنا مـكرم لـفريق "يـنبوع
" تأليف خالد الصاوى الرجاء وعرض حفلـة اجملان
ـــقــدســة" إخــراج عـــمــاد صــمـــوئــيل "فـــريق اخلــشـــبــة ا
وعرض شقلباظ تـأليف وإخراج مرقص صلعو لفريق

جـنـود الـكـلـمـة وعـرض "فـاهم حـاجـة" تـألـيف إبـراهـيم
الـبـرت إخـراج سـامح إسـكـنـدر لـفـريق هـمـسـة وعرض
نـقــطـة ومن أول الـســطـر تـألـيف رفــيق وجـيه وإخـراج
ألــــبـــــرت ألــــفـى لـــــفــــريـق ابــــنـــــة داوود وعــــرض "ســـــيال
احلـــزيـــنـــة" تـــألـــيف وإخــــراج أشـــرف عـــبـــده. لـــفـــريق
السالم وعـرض الوقت الـضائع تـأليف وإخـراج سامى

عادى. خير لفريق منتخب شباب ا
عـرض أوكازيـون تـألـيف ناجى عـبـد الـله وإخراج بـيـتر
ــســئـول مــفــرح فــريق الــنــور احلــقــيــقى وعــرض مــ ا

تأليف وإخراج شريف نبيل لفريق أفامينا.
ـــهـــرجــان مـــونـــودرامــا بـــيـــنــمـــا يـــعــرض عـــلى هـــامش ا
الصـفارة إخراج جـون ميالد وعـرض م يـقدر الذى

عادى. نتخب شباب ا ينتمى للمسرح األسود 
ـــهــرجــان األب بــطــرس دانـــيــال ويــعــمل وائل يــرأس ا
عـــطـــا مـــنـــســـقًـــا عـــامًــا لـه ومـــاريـــان وديع ســـكـــرتـــيــرًا

للمهرجان.
 محمد اخلولى

توظيف األموال 2009 
ليم بأربعة» فى شبر اخليمة «ا
فى قـصـر ثـقـافـة شـبـرا اخلـيـمــة بـدأ اخملـرج مـحـمـد اخلـولى بـروفـات مـسـرحـيـة

ــلـيم بــأربــعـة" تــألــيف أبـو الــعال الــسالمــونى أحلـان "ا
ولــيــد خـلـف ديـكــور ومالبس أبــو الــعال صـابــر أشــعـار
خالد سلـيمان بطـولة حمدى الـقليوبى وعـبد الناصر
ربيع ومحمد عبد الفتاح ووفاء عبد السميع ومحمد
عــيـد لـتــعـرض أول أبــريل الـقــادم. تـدور األحـداث فى
إطار استعراضى غنائى عن عمليات توظيف األموال
والــظـــروف الــتـى أدت إلى ظـــهــورهـــا ويــقـــول اخملــرج
مـــحــمـــد اخلــولـى: عــنـــدمــا ظـــهــرت قـــضـــيــة تـــوظــيف
ـــاضى كــان األمــوال فـى الــثـــمــانـــيــنـــيـــات من الــقـــرن ا
ودعـ الذين يريدون الـكسب السريع الـسبب طمع ا
بــشـكـل مـضــمـون وهــا نـحن اآلن فـى األلـفــيـة الــثـالــثـة
ورغم ذلك تعود الظاهرة إلى حياتنا دليالً على طمع

الــنــاس وغــبــائــهـم وأضــاف: بــســبب عــودة مــوضـــة تــوظــيف األمــوال هــذه األيــام
ه. اخترت هذا النص إلعادة تقد

« «إمبراطور الكداب
فى اجليزة

جتــرى حــالــيًـــا بــقــصــر ثـــقــافــة اجلــيــزة
بـروفات مـسرحـيـة األطفـال "إمبـراطور
" لـــفـــرقــــة أطـــفـــال الـــقـــصـــر الـــكـــدابـــ
سرحية تـأليف سليم كتشنر وإخراج ا
عالء نــــصــــر أشــــعــــار عــــطــــيــــة فـــزدق
ومــــوســــيـــــقى وأحلـــــان مــــاضى تـــــوفــــيق
الـــــــدقـن ديـــــــكــــــــور ومالبـس د. فـــــــوزى
السـعدنـى يشـارك فى الـتمـثيـل محـمد
إســـمـــاعــــيل ومــــحـــمــــد فـــاروق وعــــبـــيـــر
مـجـدى ومـجمـوعـة من أطـفـال الـفـرقة
يـــســاعـــد فى اإلخــراج فـــاطــيـــمــة عـــبــد
احلــمـــيــد ومــخـــرج مــنـــفــذ خــالـــد عــبــد

. الكر

"بروفة على الزيبق" رؤية بريختية لنص "يسرى اجلندى" فى جتارة القاهرة
3خطوط درامية متوازية فى كوميديا بسيطة

 يحيى محمود يسرى اجلندى

إسالم مـجــدى مـحــمـد الـرخ مــحـمـد
يـسـرى محـمـد سـميـر عـبـد الـرحمن
مــــحـــمــــد أحــــمــــد رجب مــــصــــطــــفى
مـنصور إسالم أسـامة أحمـد شاكر
هـــــــالـــــــة رأفت جنـالء فـــــــوزى زهــــــرة
رامى هـالة يعـقوب حسـام أبو العال
أحمـد محسن مـحمـود شلـبى نرم
صـبحى إسـراء عـبد الـفـتاح والـطفل

إياد.
موسيقى أحمد مليجى ديكور محمد
أبـــو احلــسن تــصــمــيم اســتــعــراضــات
مــــــحــــــمــــــد حــــــبــــــيـب غــــــنــــــاء شــــــريف
إســــمـــاعـــيل مــــحـــمـــد خـــلـف ســـلـــمى

صباحى إضاءة أحمد الدبيكى.

عـلى مـسـرح كــلـيـة الـتـجــارة بـجـامـعـة
الـقـاهـرة عــرضت الـثالثـاء واألربـعـاء
ــاضــيـــ مــســرحـــيــة "بـــروفــة عــلى ا
الـــزيــبق" لـــلــكـــاتب يــســـرى اجلــنــدى
إخـراج يـحـيى محـمـود خـريج الـكـلـية
الـــعـــرض نـــتـــاج لــــورشـــة مـــســـرحـــيـــة
تـقيـمهـا كلـية الـتـجارة سـنويًـا لتـأهيل
ــنــظــمــة حــديـثًــا لــفــريق الــعــنــاصــر ا
ــســرحى. مــخــرج الــعـرض الــكــلــيــة ا
قـــال إن نص عـــلى الـــزيـــبق لـــلــكـــاتب
ـه عــدة يـــســـرى اجلـــنــدى  تـــقـــد
ــرة عــلى مــرات لــكــنه يــراهن هــذه ا
نهج رؤية مسـرحيـة جديدة تـعتمـد ا
الـــــبـــــريـــــخــــــتى حـــــيـث نـــــرى فـــــرقـــــة
مــســرحــيــة تــســتــعــد لــتــقــد بــروفـة
ا ـسـرحيـة "عـلى الـزيـبق"  جنـرال 

يــــــــــتـــــــــيـح إضـــــــــافــــــــــة أحـــــــــداث أخـــــــــرى
وشـخصـيات جـديـدة قبل الـعودة لـلنص
األصـلى الذى كتـبه اجلندى بـاإلضافة
إلى خط درامـى ثـالث يـتــمـثل فى ثالث
شـــــخـــــصـــــيــــات جـــــديـــــدة هى أبـــــو زيــــد
الـهاللى وعـنـتـرة بن شـداد وسـيف بن
زى يـــــــزن ويــــــشـــــــيـــــــر يـــــــحـــــــيـى إلى أن
اخلــطــوط الــثالثــة الــتـى تــلــعب عــلــيــهــا
دراما العرض تسـير بشكل متواز يتسم

بالكوميديا البسيطة.
يـــشــارك فى بـــطــولـــة الــعـــرض مــحـــمــد
مـبـروك أحــمـد الـشـاذلى أحــمـد عـبـد
الــرضــا أحــمــد ســامى فــاروق قــاسم
يـاسر فيـصل كر عفيـفى على ربيع
مـحمـد أسامـة سـالم أحمـد مصـطفى
مجـدى أحـمد مـحـيى مـحمـود جـمال

مى عبد الرحيم

حازم الصواف

عصام مصطفى
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كـن بل سـرحى: التـظـاهر والـدخول فى الـلعـبـة غيـر  ـؤسس للـحـلم ا > الـغـموض ا
تـفرج الدافـع نحـو االستـمتاع إنـه خداع الـبصـر بقبـول اخلداع عـلى شرط أن بـفضـل ا

يكون ذلك اخلداع هو الضحية.
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شادى أبو شادى سليمان بن عيسى

عرفة فى مسرح التليفزيون اجلزائرى دينة وديوان ا باب ا
ــــوســـيـــقى مـــحـــمـــد ـــعـــرفـــة" وأحلـــان ا ا
بــولـيــفـة وتــغـنى أشــعـارهــا فـنــانـة الــنـوبـة
األنـدلــسـيـة بــهـجـة رحــال كـمـا أشـار إلى
إمـكــانـيــة اقـتــبـاسه لــنص لـكــاتب يـاسـ

ـقـبل. تـعـرض لـعــرضه فى أول نـوفـمـبـر ا
لـسـلـيـمـان بن عـيـسى حـالـيـا فى جـنـيف
مـــســـرحــيـــة "قـــصـــاصــات احلب" أشـــرف
عـلى كـتـابـة نصـهـا وأخـرجـها الـسـويـسرى
مـيجيل فيـردنداز وتتنـاول قضية الزواج

اخملتلط ب فلسطينى وفرنسية

انطالق بروفات مسرحية «جدر
سرح رأس اخليمة الوطنى مرق» 

العراقى «على محمد سعيد»
يفوز بجائزة 

الشارقة لإلبداع العربى
فـــاز األديب الــعــراقـى عــلى مــحـــمــد ســعــيـــد بــجــائــزة
الـشارقـة لـإلبـداع العـربـى لـعام 2009 عن مـسـرحـيـته

الطريق إلى بغداد.
ــسـرح الــعـراقى وقــال ســعـيــد: هـذا الــفـوز أثــبت أن ا
مــــــعــــــافـى وبــــــخــــــيــــــر
ويــــــزخــــــر بــــــاإلبـــــداع
اإلنــــــــســــــــانـى الــــــــذى
ـــســرح ـــا مـــنح ا طـــا
صفـة الـتمـيز وجـعله
يستـحوذ على مراكز
الــصـــدارة فى أغــلب
هرجانات العربية. ا
وكـــشف ســـعـــيـــد عن
ظـــهـــور جـــيل جـــديــد
مـن الـــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــاب
الــــــعـــــــراقـــــــيــــــ ذوى
حــسـاســيــة مـخــتـلــفـة
فـى الــــــتــــــألــــــيف مــــــا
ســــــاعـــــد عــــــلى بـــــدء
حـــــــراك مــــــــســـــــرحى

فاعل فى بغداد. 
وحـول مـوضـوع مـسـرحـيـته الـفـائـزة بـجـائـزة الـشـارقة
ـــســـرحــــيـــة الـــواقع لإلبـــداع قــــال ســـعـــيـــد: تـــنــــاقش ا

العراقى الشائك اليوم من خالل أخوين اثن .
ـــبــدع الــعــراقى كــان وأكــد عــلى مـــحــمــد ســعــيــد أن ا
حــــاضــــرا فى كل دورات جــــائــــزة الـــشــــارقــــة لإلبـــداع
العربى وهو ما يدل على أهمية الثقافة العراقية فى

شهد الثقافى العربى. ا
كــان مــحــمــد ســعـــيــد فــرقــة مــســرحـــيــة عــراقــيــة فى
الـقـاهـرة عام  2006 أطلـق علـيـهـا اسم فـرقـة مـسرح
االختالف وقد عرضت الفرقة أولى مسرحياتها فى

العام نفسه بعنوان «هذيانات منصور بن اجلنة».
وأوضح سـعيـد أن البـروفات عـلى مسـرحية «الـطريق
إلى بــغــداد» فى طــريــقــهـا لـالكـتــمــال وســوف تــعـرض
قـريـبـا عـلى قاعـة مـسـرح سـاقيـة الـصـاوى من إخراج
عالء الـــفــارس وبــطــولــة  راسـم مــنــصــور وطــارق أبــو

السعود.

ناصر كرمانى

13 عمال مسرحيا ... فى أيام عمان

 نادر عمران

ــسـرحــيـة تـنــطـلق يـوم  27 مـارس فــعـالــيــات أيـام عــمـان ا
) بــرعــايــة بـــدورتــهــا الـ 15 حتـت عــنــوان (دورة فــلــســـطــ
وزارة الــثـــقـــافـــة وأمـــانــة عـــمّـــان الـــكـــبــرى وفـــرقـــة مـــســرح

فوانيس.
الـفــعـالــيـات الــتى تــسـتــمـر  12 يــومـا تــتــضـمن  13 عـمال
مـسـرحـيــا من األردن وفـلـســطـ وسـوريـا ولــبـنـان والـعـراق
ومــصـر وتــونس واجلــزائـر وســويــسـرا وإيــطـالــيــا وبـولــنـدا
وأمسيـات موسيقـية أردنية وسـويسريـة ومصرية وتـونسية

وإيطالية باإلضافة لعروض سينمائية.
ــهـــرجـــان نــادر عـــمــران إن فـــرقــة فـــوانــيس وقـــال مــديـــر ا
سرحية  ستعـرض فيلما وثائقـيا من إنتاجها يحكى عن ا

سرح التونسية أنصار ا
.. حتتفل بـ«ستينيتها»
رور ٦٠ سرح"   حتتفى  جمعـية "أنصار ا
عـامـاَ عـلى تـأسـيـسـهـا حيـث تـأسسـت سـنة
ـــــســــرحـــــيــــ  1949 عـــــلـى يــــد ثـــــلــــة مـن ا
ــؤمــنــ ــهــووســـ بــالــفـن وا الـــتــونــســـيــ ا

سرح. برسالة ا
قـال رئــيس اجلـمــعــيّـة عــبـد الــرزاق بن جـاء
بـالله  هذه الـسنـة تبلغ اجلـمعـية ستـ سنة
ـــتــواصل فى دار الـــثــقــافــة ابن مـن الــعــمل ا
رشــيق بـــتــونس الـــعــاصــمـــة وســتــقـــدم بــهــذه
ـنــاســبــة مــعـرضــا وثــائــقــيـا يــروى مــســيـرة ا
اجلـــمـــعــــيـــة عـــبـــر ســــتـــ ســـنـــة مـن الـــعـــمل

تواصل". ا
مـضـيـفـا: "كـمـا فــكـرت اجلـمـعـيـة فى تـكـر
سرحى ومن ثـلة من الفاعـل فى القـطاع ا
ـسرح واإلعالم بـتـونس اعتـرافـا لهم رمـوز ا
بــــجـــلــــيل اخلــــدمـــات الــــتى قــــدمـــوهــــا لـــيس
لـلجمعيـة فحسب بل لقطـاع مسرح الهواية
فـى تــــونـس بــــشـــــكل عـــــام ويــــخـــــتــــتـم حــــفل
االفـتـتـاح بـتـقـد مـسـرحـيـة جـديـدة بـعـنـوان
ـرحــوم الـهـادى "الـلى يــعـمل بــيـدو" تـألــيف ا
القرجى الذى يعـتبر من مؤسسى اجلمعيّة
ــشـــاركـــة كـل من دلـــنـــدة عـــبـــدو وعـــزيــزة
بـولـبـيار وعـزوز الـشـنـاوى ومـحـمـد سـعـيد
وزهـرة الــشـتـيـوى ومـالك الـورتـانى وسـحـر
ثال بـولـبـيار وعـبـد الـرزاق بن جـاء بـاللـه 

ومخرجا". 
ــهـا ـزمع تــقـد ــسـرحــيّـة اجلــديــدة ا وعن ا
فى الـثــالث عـشــر من الـشـهــر اجلـارى قـال
محاورنـا: الفـكرة الـعامـة للمـسرحـية تـنطلق
من مــثل شـعـبى تـونـسى "الـلى يـعـمل بـيـدو..
ربـى يــزيـــدو" وهــو مـــثل يــطـــلق عـــلى كل من
يـــتــــفـــرد بـــالـــرأى وال يــــســـتـــمع إلـى نـــصـــائح
اآلخــريـن لــيـــجــد نـــفــسـه فى األخــر وحـــيــدا
وسـط اجملــمـــوعـــة غــريـــبـــا حــتـى عن أقــرب

الناس إليه.. لتتشابك األحداث.

الـقضـيـة الـفـلسـطـيـنـية قـبل الـنـكـبـة حتى أيـامـنـا احلـاضرة
ـنصـرمة كـتوبـة مضـيفـا أن السـنة ا صـورة وا بالـوثـيقـة ا
بدأت بنشاط جديـدين سيتكرران لنجاحهما هما (شعر
فى مــســرح) يـســتــضــيف مــجــمــوعــة من الــشــعــراء الــعـرب
والـثانى (عروض الـشوارع) التى سـتكون الـعام احلالى فى
ـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــيـــســـانى والـــوكـــاالت شـــارعـى الـــثـــقـــافـــة 

بالصويفية والساحة الهاشمية وسط عمّان. 
بدع هـرجانات تواصال وتفاعال ب ا وأضاف: تخلق ا
ــشــاهــدين أيــضــا "فــقــد أثــمـرت ــســرحــيــ أنــفــسـهـم وا ا
التـجـربـة جمـهـورا يـنتـظـر احلـدث ويتـفـاعل مـعه وعالقات

عنية باإلبداع الفنى".  ؤسسات ا جيدة مع ا

رجل القبو يحصد جوائز  «مهرجان الشبيبة» السورى
نـصير ور أبـو عاصى وخلـود عيسى
ـــركــز األول-شــبّــان رامــز وحــاز عــلى ا
بـشــيـر وتـقــاسم مـحـمــد إيـتـونى وطـارق
ـــركــز ـــركــز الـــثـــانى وذهـب ا إيـــتــونـى ا
الـثـالث لـغـيـاث قـداح وعـامـر احلمـصى
ومازن ديرانى أما جوائز الفئة الثانية
فـــقــــد مُـــنِــــحت جــــائـــزة أفــــضل عـــرض
ـسرحيـة "ألبوم" إخـراج حسام كيالنى
الـذى حصـل أيـضاً عـلـى جائـزة أفـضل
ثـلـو العـرض على إخـراج كمـا حـصل 
جائـزة التـمثـيل و منح رضـوان شبلى
جــــــــائــــــــزة أفـــــــضـل نـص شـــــــبــــــــابـى عن
مـسرحـية "فى بـيتـنا امـبراطـور" إخراج

غفران على وسمير الشماط . 

و"حريق الروح" تألـيف محمد اجلبورى
ــركـز الـثـانى إخـراج سـابــا وهـبـة عـلى ا
ــســرحــيـة ــركـز الــثــالث  بــيــنــمــا ذهب ا
"القيس فى بالد العجائب" تأليف عبد
الـكـر بـرشـيـد إخـراج غـزوان قـهـوجى
الـذى حـصل أيــضـاً عـلى جـائـزة أفـضل
إخـــــراج-مـــــنـــــاصـــــفــــة كـــــمـــــا حـــــصـــــلت
مـسرحيـة "مس جوليـا" تأليف أوجست
ســتــرانــدبـرج إخــراج فــداء داهــود عــلى
جــــائــــزة أفــــضـل ديــــكــــور ومالبس أمــــا
جـوائز الـتـمـثيل - فـتـيـات فقـد انـتزعت
ــــــركــــــز األول فــــــيـــــحــــــاء أبــــــو حــــــامـــــد ا
وتــقـاســمت رامــا اخلـيــمى وربى طـعــمـة
ركز الثالث لليزا ركز الثانى وذهب ا ا

سرحى "ظل رجل القبو" فاز العرض ا
بـجــائـزة أفـضل عــرض وأفـضل إضـاءة
ـــهـــرجـــان ومـــوســـيـــقـــا فى الـــدورة 22 
احتـاد الــشـبـيــبـة الـســورى الـذى انـتـهت
فــعـالــيـاتـه مـؤخــراً فى دمـشق الــعـرض
مــســـتــوحى من قــصــة "الــعــنــبــر رقم 6"
لـتـشيـخـوف ومـونـودراما "خـطـبـة الذعة
ضـد رجـل جـالس" الــتى أعـدهــا جـوان
ـاركـيـز بـنـفس الـعـنـوان جـان عن نص 
والـــعــرض من تـــولــيف وإخـــراج ســعــيــد
حـنـاوى الذى حـصل أيـضاً عـلى جـائزة
أفـــضل إخـــراج-مـــنـــاصــفـــة وحـــصـــلت
مسـرحيـتـا "الطـاهى" تـأليف عـلى عـبد
الــنــبى الــزيــدى إخــراج خــالــد أبــو بــكـر

بال عنوان ...مجد القصص تلقى 
حجرا فى بركة العرب الساكنة 

ــلـــكى فى ـــركـــز الــثـــقــافـى ا عـــرضت عـــلى خـــشــبـــة مـــســرح ا
العاصـمة األردنـية عـمان مسـرحيـة (بال عنـوان) تألـيف مفلح

الـعــدوان وإخـراج  مــجـد الــقــصص وذلك  ضـمن
نشاطات اللجنة الوطنية األردنية العليا للقدس. 

ا نصر. بطولة رامى شفيق ونادين شهوان ور
ــــســــرحــــيــــة  تــــسع لــــوحــــات كــــانت  وتــــضــــمــــنت ا
عـنـاويـنهـا: "االغـتـصـاب الـهـديـة عـرس الـكرسى
ـؤتــمـرات ـزيــفــة الـتــبـريــر الــبـشــارة ا الــنـبــوءة ا
كتوب واحملفوظ والبداية اجلديدة".  اخليبة ا
سرحية  صرخة وعن التجربة قـالت اخملرجة : ا
مـنى ومن فرقتى لنـؤكد أن القدس كـانت وستبقى
عربية مـهما مثل بـها الصهـاينة وحاولـوا تهويدها
وعــــنـــــدى ثــــقــــة كـــــبــــيــــرة بـــــاجلــــيـل الــــقــــادم  وقــــد
استـخدمت الـتجريـب أوال على النـص حيث قمت
بـتقـسيـم القـدس إلى سيـدتـ تتـبـادالن وجتمـعان

مــعــا أو كل مــنــهــمــا عــلى حــدة الــقــدس الــشــرقــيــة والــغــربــيــة
ـــســتـــقــبل ــاضى وا ــســـيــحــيـــ واحلــاضـــر وا ــســـلــمـــ وا وا
وتـرويان البن الـقـدس الشـاهـد والشـهـيد مـا جـرى من أحزان

 على محمد سعيد

ـــــســـــرحى يــــــعـــــكف الــــــكـــــاتب واخملــــــرج ا
اجلــزائـرى ســلـيــمـان بـن عـيــسى حـالــيـا
ــسـرح عــلى الـتــحــضـيــر لــبــعث مـشــروع ا
ـشـروع الـذى يــنـتـجه الـتـلــفـزيـونى وهــو ا
الـتـلـفــزيـون اجلـزائـرى وتـنــفـذه مـؤسـسـة

أطلس فيلم. 
سـلـيـمـان شـرع فى تـنـظـيم جـلـسـات عـمل
ـــــشـــــاركــــ فـى عــــرض ـــــمــــثـــــلــــ ا مـع ا
ـــســـرحـــيــات "مـــجــلـس الـــتــأديـب" أولى ا
الـثمانـى التى ينـتظـر إجنازهـا وبثـها على
شاشة الـتلـيفزيـون على مدار الـسنة فى
انـتـظـار مـبــاشـرة الـبـروفــات عـلى خـشـبـة

ــــقـــــبل من قــــاعــــة األطـــــلس  األســـــبــــوع ا
الــشــهــر اجلــارى حتــضـيــرا لــتــصــويــرهـا

تلفزيونيا.
ـسـرحـيات سـلـيـمـان بن عـيـسـى قـال إن ا
ســتــكــون من نـــصــوص وإخــراج عــدد من
اخملـــرجـــ والــــكـــتـــاب اجلــــزائـــريـــ مع
سـرحيات إمكانـية إعـادة تصويـر بعض ا
ها. وعن ''الناجحة ''التى سبق تقد
ــهـا ذكـر بن ــنـتـظــر تـقـد ـســرحـيـات ا ا
ــديــنــة" الــتى عــيــسى مــســرحــيــة "بــاب ا
ــتــحـــدث من نص الــتــونــسى اقــتــبــســهــا ا
وسيـقية "ديوان ـسرحيـة ا "الكـريطة" وا

ونـكبات والـتجـريب الثـانى فى دمج الفـلوكـلور واألوبرا ودمج
الـرقص الـفلـوكلـورى بـالرقص احلـديث أمـا التـمثـيل فـاعتـمد
عـــلـى الـــتــــمــــثــــيل احلــــركى وفى حــــالــــة احلـــوار
اعـتـمـدت عــلى الـتـغــريب واإلتـيـان بــالالمـألـوف
إلعـادة قراءة الـواقـع قـبوال ورفـضـا. وأضـافت:
ثـمــة كـومـيــديـا سـوداء اســتـخـدمــتـهــا فى الـعـمل
حيث إن فى كل مـؤتمر عربى وإسالمى ودولى
عـقد من أجل الـقـدس كانت تـسـقط قطـعة من
ــــؤتـــمــــرين الـــقــــدس لــــذلك عــــمــــلت مــــشــــهــــد ا

بالكاريكاتير الساخر حتى احرض اجلمهور.
ــســرح بـشــكل عــام غــيـر وتــابـعـت : أعـرف أن ا
قــادر عـلى الــقـيـام بــثـورة ولـكــنه يـحـرك ســاكـنـا
ستور وأنا كمن يرمى ويثير األسئلـة ويكشف ا
ـسـرح بـشـكل عـام حـجـرا فى بــركـة سـاكـنـة فـا
عـــنــصـــر مــســـاعـــد فى الــعـــمـــلــيـــة الــســـيــاســـيــة

واالجتماعية واالقتصادية. 

  مجد ا لقصص

 على رزق
> اخملرج وصال عبد العزيز يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية "ست شخصيات تبحث عن مؤلف" بقصر ثقافة سيدى جابر.
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ـفــهــوم "الـعــرض" والــشـكل ــكن وضــعه أخــيـرًا فـى عالقــة  ــسـرحى  > إن االتــفــاق ا
ـثــلــ يــقــدمـون األرســطى - تــقــد احملــاكــ كــمـؤديـن - يـتــحــول بــســهــولـة إلـى "

شخصيات".

سرحي جريدة كل ا
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د. عمرو  دوارة 

 مسيرتها
استمرت
12عاماً 

وقدمت خاللها
6 عروض

سرحية فرقة «مينوش» ا
نتج الـسينمائى تأسست عام  1988 وقـام بتأسيسـها ا

سرحى مدحت الشريف. وا
قدمت باكـورة أعمالـها حتت عنـوان: "الصعـايدة وصلوا"
من تــألـيف فـيـصـل نـدا وإخـراج الـســيـد راضى وأشـعـار
وأغـانـى كـمــال عــمــار وأحلــان مـنــيــر الــوســيـمـى وقـامت
بتصميم الديـكورات نهى برادة وشارك بالبطولة كل من
: أحمـد بديـر هالة صـدقى هـيا أحـمد فؤاد الفـنانـ
ســلــيم مــحـيى الــدين عــبــد احملـسن ومـع جنـاح الــعـرض
جمـاهيريا واستمـراره تغيرت مجمـوعة النجوم فشاركت
بـــالـــبـــطـــولـــة ســـوسن بـــدر (بـــدال من هـــالـــة صـــدقى) كم
شـاركت كل من عزيزة راشـد وميمى جمـال (على التوالى

.( بدال من هيا
قــدمت الـــفــرقــة خـالل اإلثــنى عــشـــر عــامــا والــتـى تــمــثل
مسـيرتـها الـفنـية (من  1988 إلى 2000) ستـة عروض
مـسـرحــيـة هى: الـصـعــايـدة وصـلـوا ( 1988) الـواد ويـكـا
بــــتـــاع أمــــريـــكـــا  (1998)ديــــســــكـــو... ديــــســــكـــو 1999
أزعـريــنـا 1999 الــواد دبش عــامل لــبش 1999 عـسل

البنات 2000.
ـسرح "ميـنوش اجلـزيرة" التى يحسب لـلفـرقة تأسـيسـها 
قدمت عليه عرضهـا األول وكذلك قيامها بإعادة إفتتاح
مـسـرح "الهـوسـابـيـر" بـعـد جتـديـده من آثـار احلـريق الذى
دمــره وقــدمت عــلــيه عــروض الــواد ويــكــا بــتــاع أمــريــكـا
ديــسـكـو... ديـســكـو أزعـريــنـا عـسل الـبــنـات أمـا عـرض
الـواد ضـبش عـامل لـبـش فقـد قـدمـته عـلى مـسـرح "جنم"

بكل من القاهرة واألسكندرية.
قـدمت الفرقة نصـوصا لعدد من مؤلـفى القطاع اخلاص
وفى مــقــدمــتــهم: فــيــصل نــدا يــســرى اإلبــيــارى مــجـدى
اإلبـيارى يـوسف معـاطى بسـيونى عـثمـان د.مدحت أبو
بـــكــر وســـاهم بــإخـــراجــهـــا نــخـــبــة مـن اخملــرجـــ الــذين
ـثــلــون مــخــتــلف األجــيــال وهم الــســيــد راضى مــحــمـد
الـنــجــار عــادل األعــصــر عــصــام الــســيــد شـريـف عــبـد
نـتج مدحت الـشريف بـإخراج عرض الـلطيـف كما قـام ا
"ديـسـكـو ديـسـكو". هـذا ويالحظ أن مـجـمـوعـة اخملـرج
الـسابـق ذكرهم تـضم إثـنـ من مـخـرجى الـسيـنـمـا وهـما

الفنانان محمد النجار وعادل األعصر.
شـارك بـبـطــولـة عـروض الـفــرقـة نـخـبـة من كــبـار الـنـجـوم
ومن بيـنهم الـفنـانـات: بوسى مـيمى جـمال سـوسن بدر
وفـــاء عـــامــــر هـــالـــة صـــدقـى شـــيـــرين هــــيـــا نـــشـــوى
مــصـطــفى ألــفت إمــام نـهــلــة سالمــة إنـتــصــار جـيــهـان
قـمــرى جـيــهـان سالمــة دالـيـا إبــراهـيم شــمس وكـذلك
ــدوح وافى مــحــمــود قــابـيل الـفــنــانــون: مــحـمــد جنم 

ـنـتـصــر بـالـله يـوسف داود أحـمـد بـديـر أحــمـد راتب ا
فـؤاد خـلـيـل عـمـاد رشـاد مـحـمـد مــحـمـود أحـمـد عـقل
يـرغنى مـحمد حـسن الديب فـاروق فلـوكس  ضيـائى ا
الـصـاوى نـاجى سـعـد سـيــد حـا مـنـيـر مـكـرم يـوسف

عيد. 
يالحظ أن الـفــرقـة لم يـكـن لـهـا تــكـوين فـنـى ثـابت ولـكن
مجـموعة الـفنانـ والفنيـ تتغـير من عرض آلخـر طبقا
ـتطـلبـات التـجاريـة. ويحسب لـلمـتطـلبـات الفـنية وأيـضا ا
لإلنـتــاج صـرفه بــسـخــاء عـلى مــخـتــلف مـفــردات الـعـرض
ــســرحى كـــذلك حــرصـه عــلى االســـتــفــادة من مـــوهــبــة ا
ـسـرحـيـة اخملـتـلـفـة ـفـردات ا وخـبـرات كـبـار الـفـنـانــ بـا
ومن بــيــنــهـم فى مــجــال الــديــكــور األســاتــذة: نــهى بــرادة
مــحــمــود حــجــاج حــســ الــعـــزبى والــذى قــام بــتــصــمــيم
الـسـيــنـوغـرافــيـا لـثالث مـســرحـيـات من عــروض الـفـرقـة
: ـوسيـقى والـتلـح  الـتـعاون مع الـفنـان وفى مـجال ا
مـنير الـوسيـمى حس اإلمـام رياض الـهمشـرى عصام
كـاريكـا كـذلك  الـتـعـاون مع نـخبـة من الـشـعـراء وكـتاب
األغــانى ومن بــيـنــهم: كـمــال عــمـار مــجـدى كــامل عـنــتـر
هالل الـذى قـام بـكتـابـة األغـانى لـثالثـة عـروض لـلـفـرقة
: أمـا فى مجـال االستـعراض فـقد شارك كـل من الفـنان
كمـال نعـيم عاطف عـوض عادل عبـده عالء عوض فى

إثراء عروض الفرقة.
اتــســمـت أغــلب عـــروض الــفـــرق بــالـــتــجــاريـــة وتــقـــد تــلك
التـوليفـة الفـنية الـتى تعتـمد على تـيمـة درامية بـسيطـة يغلب
عليها الطابع الكـوميدى ويتخللها الرقص والغناء من خالل

استعراضات تتضافر مع بعض األحداث الدرامية. 
هـا للـعرض هـذا ويجب الـتنـويه بأن الـفرقـة وبـرغم تقـد
األول عـام  1988 إال أن  مـعـظم إنـتـاج الـفـرقـة قـد قـدم
خالل سـنــوات نـهـايـة األلــفـيـة الـثــانـيـة وهى الــفـتـرة الـتى
شـهدت مـنافـسة شـديدة بـ عـدد كبـير من فـرق القـطاع
ــتـحــدين مــسـرح اخلـاص نــذكــر مـنــهــا فـرق: الــفــنـانــ ا
أحـمـد الـفن جنم أوسـكــار مـحـمــد فـوزى عـصــام إمـام

اإلبيارى استديو 2000.
وقـد تـوقـفت الـفـرقة عـن إنتـاج عـروض جـديـدة مع بـداية
األلـفـيـة اجلـديـدة وبــالـتـالى لم تـقـدم الـفـرقـة سـوى سـتـة
عـروض ولألسف لم يـصـور عـدد كـبـيـر مـنـهـا تـلـيـفـزيـونـيـا
ـــســرح مع وبــالـــتــالـى تــســـقط هــذه األعـــمــال مـن ذاكــرة ا

. توالى السن

 الصعايدة
وصلوا 
أول عمل
قدمته

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

كوكب ميكى
ـشـاهدة افـتتـاح عـرض مسـرحيـة "كوكب أسـعدنى احلظ 
ـنـعم مـيـكى" لـلـشـاعــر نـبـيل خـلف وإخـراج نــاصـر عـبـد ا
ـشـاهدة هـذا الـعـرض يرجع إلى واحلـقيـقـة أن مـا دفعـنى 
سـرحى "نـبيل خـلف ونـاصر أنـنى شاهـدت لـهذا الـثـنائـى ا
ـسـرحيـة الـتى ـنـعم" مـسـرحـيـة "آه يـا غـجر" وهـى ا عـبـد ا
ـوذجًـا مــحـتـرمًـا لـلـمــسـرح الـغـنـائى الـذى وجـدت فـيـهـا 
ـسرح نـفـتقـده هـذه األيـام والذى مـا زال مـسـرح الدولـة وا
االســتـعــراضى بــعـيــدين عن حتـقــيــقه مـثــلـمــا حتـقق فى
نعم قد حاول مـسرحية "آه يا غجر". ورغم أن نـاصر عبد ا
ـاثل فى فـيـمــا بـعـد تـقــد عـمل غـنــائى واسـتــعـراضى 
الـفرقـة االستـعراضـيـة الغـنائـية عـلى مـسرح الـبالـون فإنه
ـعــادلـة الـتى حتـقـقت فى فى احلـقـيـقــة لم حتـقق نـفس ا
ـا يرجـع ذلك فى اعتـقادى إلى مـسرحـيـة "آه يا غـجر" ور
ـعـادلــة الـنـاجـحـة تـعــود فى األسـاس إلى تـكـامل أن تـلك ا
اجلـهد الفـنى والفكـرى ب الـكاتب واخملرج وهـو ما حتقق

سرحية الغنائية التى شاهدتها "كوكب ميكى". فى هذه ا
ـسرحـيـة تدور فى إطـار الـشـخصـيـات الكـارتـونيـة لـعالم وا
"والت ديـزنـى" الـتى جتــذب أطــفـال الــعــالم بال اســتـثــنـاء
وتـلك هـى خـطـورة مــا فى األمـر.. وهــذه اخلـطــورة أدركـهـا
ـعانى سـرحـيـة الشـاعـر نبـيل خـلف حـ اكتـشف ا كـاتب ا
كن أن الـفلـسـفيـة الـتى تـمثـلـهـا هذه الـشـخـصيـات ومـا 
ـؤثــرات الـسـلــبـيـة عــلى األطـفـال خــصـوصـا تــمـثــله من ا
أطـفال الـعالم الـثالث ومن ثم مـستـقبل الـعالم اإلنـسانى
بـشـكل عـام فـمن خالل هـذه الــشـخـصـيـات تـتـأكـد مـعـانى
ة والكوكبة ونزعات العنف والبطش وسيادة الـهيمنة والعو
الــنـزعـة الـنــفـعـيـة والــبـراجـمـاتــيـة فى مـواجـهــة الـنـزعـات
اإلنـسانية واألخالقية وكأننا فى إطار الصراع الذى حدثنا
ـانى "نــيــتـشه" حــول أخالق الــسـادة عــنه الــفــيـلــســوف األ

وأخالق العبيد.
ـــســرحـــيــة غــنـــائــيــة ــســـرحــيـــة أيــضًــا ذكـــرتــنى  هــذه ا
واسـتـعـراضـيـة اسـتـمــرت مـا يـقـرب من عـشـر سـنـوات وهى
مـسرحيـة "القـطط" وهى عبارة عن قـصائـد كتبـها الـشاعر
ت. س. إلـيـوت إال أنـهـا تـنـطـوى علـى فـكـر فلـسـفى عـمـيق
ـكن التجـاوز عن تسـميتـها قصـائد لألطـفال واعتـبارها و
قصـائد لـلكـبار ولكـنهـا كتـبت بصيـغة أشـعار لألطـفال وهو
مــا يـذكـرنـا بــكـتـابـنــا الـعـربى "كــلـيـلـة ودمــنـة" الـذى أمـتع
أطـفـالنـا بـقـصـصه رغم مـا امـتالئه بـاحلـكـمـة الـتى تـمتع
الـكبار من كل األعمار. هكذا كـانت مسرحية "كوكب ميكى"
الـتى أمـتـعت الـكــبـار والـصـغـار فى آن واحـد وذلك بـفـضل
الـصياغـة الشـعرية الـتى كتـبت بهـا والتى حمـلت بداخـلها
ـمتنع األفكـار الفـلسفـية العـميقـة ولكن بـطريقـة السهل ا
خـصوصا وأن مخرجها قد حقـق من خاللها عرضا غنائيا
واسـتـعراضـيـا نـاجـحا إلى حـد كـبـيـر سـاعده فى ذلك أداء
ـمـتـازين وبـأحلـان فـائـقة وغـناء مـجـمـوعـة من الـفـنـان ا
وديـكـور مـتــمـيـز وأزيــاء مـدروسـة. حتـيــة إلى هـذا الـعـرض

شارك فيه. اجلميل ولكل ا

بـــدأ مــســـرح رأس اخلـــيـــمـــة الـــوطــنـى حتـــضــيـــراته
ــســرحى اجلــديــد الـذى ــكــثــفــة إلطالق عــرضه ا ا
ـتوقع أن يـشكل مـفاجأة يحـمل اسم "جدر مرق" وا

مزدوجة للجمهور والنقاد.
ــقــرر أن تــشــارك فى فــعــالــيــات أيــام ــســرحــيــة ا ا
ـسرحـية خالل الـفتـرة من السـابع عشر الـشارقة ا
إلى الثالثـ من الشـهر احلالى قـبل بدء عـروضها
ركز على خشـبة مسرح ا
الـــــــــــثــــــــــــقـــــــــــافـى فـى رأس
اخلــــيـــمـــة فـى وقت الحق
مـن تــــــــــألــــــــــيـف وإخـــــــــراج
الــكـويــتى نــاصــر كــرمـانى
بــــطــــولــــة ســــالم الــــعــــيــــان
وحـمـيـد سمـبـيـج ومـبارك
خـــمــــيس وجـــمــــعـــة ســـالم
وفـــــيــــــصل ثــــــانى ونــــــاجى

جمعة.
ــسـرحـيـة تـدور أحـداث ا
حـــول مـــديــــنـــة بـــســـيـــطـــة
يـقـرر أهلـهـا جذب انـتـباه
الـعالم ووسـائل اإلعالم إلى مـدينـتهم الـصغـيرة من
خالل تـنـظـيم حـدث إعـالمى وسـيـاحى كـبـيـر يـقـوم
عـلـى صـنع أكـبـر "جـدر مـرق" فى الـعـالم لـتـدخل به

مدينتهم موسوعة جينيس لألرقام القياسية.
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سرح هـو عرض إذا حـددنا كـيف يكـون العرض > لـيس مهـما الـتأكـيد عـلى أن ا
ـيزه عـن األشكـال األخـرى من الـعروض (لـغـوية ـسرح ومـا  الـذى يـقـدم فى ا

أدبية سينمائية.. إلخ).
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É¡«a Ée h É«fódG

3
 العدد88

" للفرقة األقليمية ببورسعيد وإخراج حس عز الدين. مثلة حنان خضر تشارك حاليا فى بروفات مسرحية "ترنيمة الـ  7سن > ا
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سرحي جريدة كل ا

16 من مارس2009 العدد88
سـرحى ليس سوى عـمليـة عرض: شىء غائب (شـخصية) > االتـفاق ا
ـمـثل) أو شىء حـاضـر يـقدم تـعـلن حـضـورهـا فى شىء آخـر حـاضـر (ا

شيئا غائبا.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

> نادى مسرح التذوق باإلسكندرية يستعد حاليا لتقد مسرحية "فجأة حصلت مفاجأة" للمؤلف محمد فاروق وإخراج أحمد راسم.

لك لير" أمام  4 آالف متفرج فى اإلسكندرية.. "ا
هرجان األول للضحك قريبًا وا

عن بنى سويف
زيد من الوعى افتتاح قصـر للثقافة مـعناه ا
ـــزيـــد من فـــرص اكـــتـــشــاف واالســـتـــنـــارة وا
ــــواهـب اجلـــديــــدة الــــواعـــدة واحــــتــــضـــان ا
هم واحليـوى الذى تقوم به ومواصلـة الدور ا

هيئة قصور الثقافة فى أقاليم مصر كافة.
وإذا تـعــلق األمـر بــبـنى ســويف حتــديـداً فـإن
ـعــنى يـتــسع لـيــؤكـد حــرص وزارة الـثــقـافـة ا
ووزيرهـا الفنـان فاروق حـسنى على االهـتمام
بـهذا اجلـزء الـعزيـز من الـوطن وتوفـيـر بيـئة
ـارســون فـيـهــا أنـشــطـتـهم صــاحلـة لـنــاسه 
الــثـقـافــيـة والـفــنـيـة الــتى تـسـمــو بـأرواحـهم
وجتعـلـهم أكـثـر وعيـاً واسـتـنـارة وأكثـر مـحـبة

للحياة.
لــقـد حــرم مـواطــنــو بـنى ســويف عــلى مـدى
ثالث سـنـوات من ارتـيـاد قـصـر الـثـقـافـة بـعـد
احلــــادث الــــشـــهــــيــــر وإن لم يــــحـــرمــــوا من
األنشـطـة الـتى كـان الفـرع الـثـقافـى يقـيـمـها
فى مـواقع بـديلـة وكـان إصـرار الفـنـان فاروق
حـسـنى وزيـر الـثـقـافـة عـلى تـطـويـر وجتـديد
القصر وتزويده بـكل اإلمكانات التى تتيح له
أن يـلعـب دوره فى الـتنـمـيـة الـثـقـافـيـة بـشكل
جــاد وجــيـــد ومــحــتـــرم هــو مــا دفـــعــنــا إلى
مـواصـلـة الـعـمل لـيـل نـهـار حـتى نـنـتـهى من
شروع الـذى كان الوزير الفـنان حريصاً هذا ا
أيـضـا عـلى مـتابـعـة تـفاصـيـله ومـا  إجنازه

فيه حلظة بلحظة.
وقـريــبـاً جـداً ســوف نـحـتــفل بـافـتــتـاح قـصـر
ثــقــافــة بـنـى سـويـف و نـؤكــد أنــنــا ســنـواصل
الـعـمل لـيل نـهار لـتـقد اخلـدمـة الـثقـافـية
ـــدن والــقــرى ألبــنـــاء مــصــر جـــمــيـــعــاً فى ا
والــنــجـوع.. حــتى تــلك الــتى لـم حتظ بــعـد
بــقـصــر أو بـيت لــلـثــقـافــة.. فـلن يــكـون ذلك
حجة لـتركها بال خدمـة ثقافيـة.. فكما أقول
دائــمـــاً «حــاســبـــونــا عـــلى األنــشـــطــة ولــيس

واقع». ا
حتية لبـنى سويف وألرواح شهـدائنا.. شهداء
احلق واخلــيـر واجلــمـال.. تــلك األرواح الـتى
أتـصـورها سـوف حتـلق حـولنـا فى ذلك الـيوم
ا  إجنازه.. وسـعيدة بأننا نواصل سعيدة 

الرسالة.

16 من مارس2009

صرى يعيش أيامًا مزدهرة سرح ا رئيس البيت الفنى: ا

ـثل مـغـربى شـارك مـؤخرًا زهـيـر شـروف راقص و
فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى..

كــانت بـدايــته مع الــرقص الــتـعــبــيـرى مــسـتــفــيـدا من
غربى لأليروبكس.. نتخب ا كونه عضوًا با

ــسـرح مــنــذ سـنــوات طــفـولــته األولى عـشـق زهـيــر ا
وشــارك فى عــروضه ولم يــصل بــعـد عــامه الــعــاشـر
فـقـد شـارك فـى هـذه الـسـنـوات الـبـاكـرة فى عـروض
"مـديـنـة األحالم" ثم "سـنـاء والـدجـاجـة" وفى األخـير

شارك كممثل وراقص أيضًا.
أفـادته كــثـيـرًا جتـربـته الـتـمـثــيـلـيـة فى عـرض بـعـنـوان
"الــقـطـار جه" وهـو عـرض مـخـتـلف حـيث شـارك فى
بـطـولـته مـجمـوعـة من أفـراد "الـصم والبـكم" وأثـبـتوا
بـعـد أن بـذلـوا جـهـدًا كـبـيرًا –قـدراتـهم الـفـائقـة عـلى

التوصيل اجليد.. 
ومـنهم تـعـلم زهـيـر دروسًـا كـثيـرة مـنـهـا اسـتـخدام كل
ـكـنه التـعـبيـر والـتوصـيل فى اجلـسد اإلنـسانى. ما 

وبذل اجلهد والدأب.

واهب أحمد لبيب.. متعدد ا
أحـمــد لـبـيب  26 عـامــا خـريج كــلـيــة تـربــيـة
فـنـيـة ويـعـمل مدرسًـا فـيـهـا ومـنتـدبًـا كـمـعـيد

فى التربية النوعية.
ــســرح فى كــلــيـة اآلداب قــسم  كــذلك درس ا
ـــســـرح بــجـــامـــعــة حـــلـــوان كــمـــا أعــد عـــلــوم ا
ـــســـرح الـــذى دبــــلـــومـــة دراســـات عــــلـــيـــا فـى ا
ــسـرح هــو هــوايـته يــعـشــقه مــنـذ الــصــغـر فــا
األولى وقـد شـارك فى العـديـد من الـعروض
الـتـى اكـتــشف وقــدم خاللــهـا مــوهــبـته مــنــهـا:
ـطار" لعلى سالم و "كأسك "الكالب وصلت ا
ـــــاغـــــوط و "بـــــانـــــورامـــــا يـــــا وطـن" حملـــــمـــــد ا
الريـحانى" عـن قصـة حيـاة جنـيب الريـحانى

وهذه الـعروض قـدمهـا ضمـن مسـرح الهواة..
ومـنه انتقـل إلى التلـيفزيـون حيث شارك فى
عــدة مـــســلــسـالت مــنـــهــا "زيــزيـــنــيـــا" "عــصــر
األئــمـة" و "مـ فـيــهم الـفـهـلــوى" كـمـا شـارك
ــدنـدش" بـطــولـة تـوفــيق عـبـد فى "حـكــايـات ا
احلـميـد والـسـهـرة الـتـليـفـزيـونـيـة "جـواز على

ورق سوليفان".

زهير شروف .. محترف الرقص التعبيرى

عتز بالله.. الرجل ا
الذى يأكل الزجاج

أحـــــمــــــد شـــــارك أيـــــضًـــــا فـى عـــــدد من عـــــروض
األطـــفــــال وفـــجـــرّ خـاللـــهــــا عـــددًا من مــــواهـــبه
فـــفـــضالً عن مـــوهـــبـــة الــتـــمـــثـــيل شـــارك أحـــمــد
كـمــصـمـم ديـكــور وكـمــخــرج ومن هـذه الــعـروض
"سمـسـمة والـرحلـة العـجيـبـة" تألـيف حمـدى أبو
الــــعال وإخــــراجه "أمــــيــــرة احلــــواديـت" وشـــارك
ـــــثـالً ومــــخـــــرجًــــا أحــــمـــــد فى هـــــذا الـــــعــــرض 
ومـصـمـمًـا لـلديـكـور والـعـرض من تـألـيف فاروق

األتربى.
إلى جــانـب هــذا فــقــد شــارك أحــمــد فى فــيــلم
روائى قصـيـر من تألـيف وإخـراج الزمـخـشرى
ويـأمل أن يـشق طـريـقه بـشـكل جـيـد فى مـجال
سرح.. الـسينـما وأن ينـجح فيه كمـا جنح فى ا
ومـــا زال أحـــمـــد يـــواصل عــــمل "بـــورتـــريـــهـــات"
ــســلـــسالت مــســـتــغال مــوهـــبــته فى لـألفالم وا

الرسم.
عـتز بـاللـه محـمد طـالب بكـليـة اإلعالم جامـعة ا
ـــدرسى يــحـــلم بــأن ــســرح ا الــقـــاهــرة بــدأ مـن ا
يـــحــقق شـــهــرة عـــادل إمــام وتـــقــبل عـــلــيـه الــنــاس
ـشـاغـبــ ومـدرسـتــهم.. غـيـر أنه إقـبــالـهم عـلـى ا
ـسـرح الـذى سـرعـان مــا اكـتـشف احلــقـيـقــة أن ا
ــشـــاغـــبــ وال يُـــشـــارك فــيـه ال يــشـــبه مـــســـرح ا
يـشـاهـده الـنـاس وبـعـد أن أصـابه اإلحـبـاط فـترة
عـــاد لـــيــصـــمم من جـــديـــد عـــلى أن يــكـــون جنـــمًــا
كعادل إمام ويـرضى بأن يكون مثل أحمد زكى..
زى بـــعــــضه.. ولم ال وقــــد وهـــبه الــــله إمــــكـــانـــات
وقـــدرات خــــاصــــة لم يــــهــــبــــهــــا ألى من الــــنــــجـــوم
ــعــتــز بـالــله يــأكل الــزجــاج ويــجـر ــشــاهـيــر فــا ا
الــسـيــارات ويـبــتـلـع الـفــحم مـتــوهـجًــا كـمــا يـرفع
خـمــسـة أطــنــان بـحــالـهــا وبـســبب هـذه الــقـدرات
اخلاصـة تسلـطت أضواء الكـاميرا عـليه وشارك
فى الــعـديـد من الــبـرامج الـدرامــيـة الـرمــضـانـيـة
والـبـرامج اجلـمــاهـيـريـة غـيـر أن حـنـيـنه لـلـمـسـرح
ــســـرح الــعــمـــالى الــذى قــدم دفــعه لاللـــتــحــاق بـــا
الك خالله الــعـديــد من الـعــروض مــثل: "هـبط ا
فى بـابل" و"زيــارة الـسـيـدة الـعــجـوز" لـدوريـنـمـات
و"حــصـــاد الــشك" عـن مــهـــرج بــريـــســبـــان جلــورج
شحادة هـذه العـروض من إخراج عادل درويش
كــمــا شـارك مع اخملــرج كــرم أحــمـد فى الــشــبـاب
والـريــاضــة فى "عــلى الـزيــبق" لــيــسـرى اجلــنـدى
"رحـلـة احلب والسـالم" إلبراهـيم احلـسـيـنى كـما
عــــمـل أيــــضًــــا فى مــــســــرح الــــطـــــفل بــــالــــثــــقــــافــــة
اجلــمــاهــيــريــة فــشــارك فى عــرض "ســلــمى نت"

تأليف ناجى عبد الله وإخراج محمد شوقى.
وفى مـركـز عـرابى قـدم مـســرحـيـة "أوديب مـلـكًـا"
لــسـوفـوكــلـيس مـن إخـراج مـحــمـد جــمـال الـدين
ــعــتــز بــالــله إلى جــانب بــنــيــانـه الــقـوى ويــتــمــيــز ا
وقــدراته اخلــاصــة بــخـفــة ظل وتــلــقــائــيــة أقـنــعت

وهبته. اخملرج به و
ـعـتز مـارس اإلخـراج أيـضًـا وقـدم بعـض جتاربه ا
اإلخــراجـيــة فى مــسـرح الــتـربــيـة والــتـعــلـيم فــقـد
أخـرج "أرض احلب" لــفـتــحى اجلــنـدى "بــنـزهــيـر
ورســــالـــة من جـــزيــــرة الـــزهـــور" تـــألــــيف شـــيـــمـــاء
حمدى و "أنا أقرأ" للشاعر سمير عبد الباقى.
وقـد حصل عـلى جـوائز اإلخـراج األولى عن هذه
عتز بـالله أن يتـرك بصمة فى العـروض يتمـنى ا
كل عمل يقـدمه وهو ال يحب أن يضع نفسه فى
قالب واحد يحب الـتنوع فى األدوار ويـقبل عليه
ًـــا بــأن يــحـــقق شــهــرة واثــقًــا مـن إمــكــانـــاته وحــا
عــادل إمــام ويـــرضى بــشــهــرة أحــمــد زكى.. "زى

بعضه"
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ؤلف فى مسـرحيتى "النـشور" و "اللهب" نـفس اخملرج وا
فــحـــصــلت عـن دورهــا فـى األخــيـــرة عــلـى جــائـــزة أحــسن
ـهـرجـان الـدولى لـلـمـسـرح اجلـامـعى بـتـونس ثم ـثـلـة با
ـــســـرحـــيـــة اخلـــاصـــة شـــاركت بـــعـــد ذلك فـى الـــعـــروض ا
ـسـرح اجلـهـوى لــسـيـدى بـلـعـبـاس بـاجلـزائـر مع اخملـرج بـا
اجلـزائــرى عـز الــدين عـبــار فى مـسـرحــيـاته "عــلى خـطى
األجــداد" "فى انــتــظـار جــودو" "فــالــصـو" الــعــرض الـذى
شـارك ضمن فاعليات مـهرجان القاهـرة الدولى للمسرح
ـرحلة القادمة ومن صر وتـطمح دليلة فى ا الـتجريبى 
ـصــرى أن تـقـدم ـســرح ا خالل عــشـقــهـا وحــبـهــا لـلــفن وا
عـروضـا مسـرحـية مع فـنـان مـصـري حـيث تـرى دليـلة
أن هذه اخلطوة ستكون انطالقة قوية لها وبداية لطريق
الـنـجومـيـة الذى حتـلم به مـنذ الـصـغر وتـتمـنى أن حتـققه

فى يوم من األيام.

دلـيـلـة نـوار "مـهـنـدسـة دولـة" فى الـبـيـئـة وطـالـبـة بـالـفـرقـة
الـثـالـثـة فـنـون درامـيـة بـدولـة اجلزائـر الـعـربـيـة الـشـقـيـقة
ــديــنــة ســيــدى ــســرح اجلــمــهــورى  ــثــلــة مــحــتــرفــة بــا و
بـلعبـاس باجلـزائر عـرفت فن التـمثيـل من خالل الدراما
ـســرحـيـات الـشـهــيـرة لـكـبـار جنـوم ـصـريـة وا والـسـيـنـمــا ا
ـــســـرحـــيـــات فـــؤاد ـــصـــرى.. تـــأثـــرت كـــثـــيـــرًا  ـــســـرح ا ا
ـســرح عـادل إمـام ــهـنــدس وشـويـكــار واجنـذبت كـثــيـرًا  ا
والفنان محمد صبـحى وحينما بدأت تبحث عن ضالتها
ـــرحــــلـــة اإلعــــداديـــة ـــدرسـى فى ا ـــســــرح ا وجـــدتــــهـــا بــــا
ــسـرحــيــة ومــسـرح فـشــاركت فـى الـعــديــد من الــعــروض ا
الطفل وعـندما الـتحـقت باجلامـعة وكبـر معـها حلـمها فى
ـثـلة مـحـترفـة شـاركت مع بعـض الفـرق احلرة أن تـكون 
ــسـرحــيــة مـنــهـا بـاجلــزائــر فى مـجــمــوعـة مـن الـعــروض ا
"الـقـنــديل" "الـلــعـنـة" تــألـيف وإخــراج مـحـمــد جـهــيه وهـمـا
عــرضـان تــابــعــان لــفـرقــة عــبــد الــقـادر أبــو عــجــاج احلـرة
وحـصلت "دلـيلـة" عن هذين الـعرضـ على جـائزة أحسن
ـسـرح الـهـواة ثم شـاركت مع ـهـرجـان الـوطــنى  Gƒ°üdG ΩRÉM±ـثـلـة بـا

يـــر فـى الـــبـــرنـــامج الــــشـــهـــيـــر "ســـتـــار شـــارك زهـــ
ـــيى" وحـــصـل عـــلى مـــركـــز مـــتـــقـــدم. كـــمـــا أكـــاد
يـلم سـيـنـمـائى قـصـيـر والـكـثـيـر من شـارك فى فــ
يــة الــتـى يــعــشق الــعـــروض واألفالم االســتــعـــراضــ

العمل فيها.
ـتعـة لـلـتعـبـير يـرى أن الـرقص وسيـلـة مـباشـرة و
يــــة ولـه الــــقــــدرة عــــلى عن االنــــفـــــعــــاالت الــــدرامــــ
ـا بشكل يـفوق قدرة عـانى والدالالت ر تـوصيل ا
الــلـــغــة ذاتـــهــا. لـــهــذا فــهـــو يــتـــدرب بــشـــكل يــومى
يــــرة لــــيــــحــــافظ عـــــلى لــــيــــاقــــته والــــســــاعــــات كــــثــــ

ورشاقته..
شاركة فى زهير يتمـنى احلضور إلى مصر كثيرًا وا
مــهـرجــانـاتــهـا الـنــاجـحــة خـاصــة مـهــرجـان الــقـاهـرة

الدولى للمسرح التجريبى.
≈chódG ≈Ø£°üe

صرى سرح ا "دليلة نوار" جزائرية تعشق ا

لك لير  يحيى الفخرانى  وأشرف عبدالغفور فى ا
اإلعالن عـن أعــمــال الـبــيـت الــفـنـى لــلــمـســرح عــلى
ـــصـــريـــة الــقـــادمـــة إلى الـــقــاهـــرة من الـــطـــائــرات ا

مختلف دول العالم.
ومـن جـــانـب آخـــر أكــــد د. أشـــرف زكـى أنه يـــدرس
ـسـرحـيـة حــالـيـا إمـكـانــيـة إعـادة تـقـد الــعـروض ا
خـتلف محـافظات الـناجحـة بفرق مـسرح الدولـة 
مـصـر وخـاصـة بـعـد جنـاح جتـربـة تقـد "لـيـر" فى
ـنـيـا قـبـلـهـا ويـتم حـالـيا مـكـتـبـة اإلسـكنـدريـة وفى ا
ــؤسـســات الـعــامـة ـخــتــلف الـهــيـئــات وا االتـصــال 
بـاألقـالـيم إلعـداد خـطـة لـتـحـريك الـعـروض بـاجتاه

احملافظات.
وفى سـياق متـصل أعلن د. أشـرف زكى أنه بصدد
إقــامـة أول مــهــرجـان لــلــضـحـك يـهــدف إلى تــقـد
ولـييـر" ومـجمـوعة من عـروض مسـرحيـة قـصيـرة "
ـيـة فى بادرة هى أشـهر الـنصـوص الـكومـيـدية الـعا
األولى مـن نـــوعـــهــــا ويـــشــــارك فى هــــذه األعـــمـــال
مـثـل الـشـباب إضـافة مـجمـوعة مـن اخملرجـ وا

إلى كبار فنانى مسرح الدولة.
وقال د. زكى إن مـسـرح الدولـة مـسـتمـر فى تـقد
رســــالــــتـه وأكــــد أن إغالق مــــســــرحى الــــطــــلــــيــــعــــة
والــقــومى بـــســبب أعــمــال الــتــطـــويــر لم يــؤثــر عــلى
تنفيذ خطة عمل هـذه الفرق حيث يستعد الطليعة
لـتـقـد مـسـرحـيتى حـمـام رومـانى لـلـمـخـرج هـشام
جـــمــعــة والـــقــومى يــقـــوم بــاإلعــداد لـــتــقــد "ثــورة
الزجن" إخـراج عـصام الـسيـد ومـجمـوعـة أخرى من
ـسـرحى الـعــروض وقـال د. زكى إن دور الـعــرض ا
ــســرح الـــدولــة يــتم صـــيــانــتـــهــا وحتــديث الــتــابــعـــة 
تــقـنــيـاتــهــا بـشــكل دورى إضـافــة إلى الــسـعى نــحـو
تأجير مسارح جـديدة وإعادة افتتاح مسارح أخرى
كـانت مـغـلـقـة لـتنـظم إلى مـجـمـوعـة مـسـارح الـدولة

العاملة بالفعل.

الــصـحــفى الـذى عــقــد إلعالن خـطــة فـرق مــسـرح
الــدولــة. إضـافــة إلى مــســرحــيــة "حــضـرة صــاحب
الــبـطـاقــة" لـلـكــاتب مـحــمـد عـبــد احلـافظ نـاصف
وإخــراج د. ســـيـــد خــاطـــر وفى مـــســرح الـــشـــبــاب
سرح الـسالم افتتاح تـشهد قاعـة يوسف إدريس 
مـــســرحـــيــة "الـــلى نــزل الـــشــاعـــر" تــألـــيف وإخــراج
إسـالم إمـام نـهـايـة مــارس اجلـارى أيـضـا وعـروض

أخرى فى الطليعة والغد والطفل.
وأضــاف د. أشـرف زكـى أنه يــحــرص حــالـيــا عــلى
ـسـرحـيـة تـطـويـر أسـالـيب الـدعـايـة عن الـعـروض ا
التى ينـتجهـا البيت الفـنى للمـسرح وألول مرة يتم
عرض إعالنات العروض على الـفضائيات العربية
األكثر مشاهدة حالـيًا وهو ما يعد مكسبًا لعروض
مـسـرح الــدولـة بـجـانـب اسـتـحـداث وســائل دعـايـة
ـيـادين الشـهـيرة وفى الـسـياق جـديدة بـالـشوارع وا
نـفـسه  االتـفــاق مع شـركـة مـصـر لــلـطـيـران عـلى

ــســرحى أربــعــة آالف مــتــفــرج شــاهــدوا الــعــرض ا
ـلك لــيـر" لـلــنـجم يـحــيى الـفــخـرانى عـلـى خـشـبـة "ا
ـكتبة اإلسكـندرية يومى اخلميس ـسرح الكبير  ا

. اضي واجلمعة ا
سـرحـية عـرضت بـناء عـلى اتـفاق بـ د. أشرف ا
زكى رئـــيس الـــبـــيت الـــفــنـى لــلـــمـــســـرح ود. شــريف
ـــكــــتـــبـــة مــــحـــيـى الـــدين مــــديـــر مــــركـــز الــــفـــنــــون 
اإلسكندريـة وأشار زكى إلى أن هذا االتفاق يآتى
تــمـــهــيــدا لــتـــوقــيع بــرتـــوكــول تــعــاون مـــشــتــرك بــ
ـسـرحــيـة الـتى الــطـرفـ يــتـيح تــقـد الـعــروض ا
تــنـــتــجـــهــا فــرق مـــســرح الـــدولــة بـــقــاعــتـى الــعــرض
ـكـتب اإلسـكــنـدريـة وسـوف الــكـبـيـرة والــصـغـيــرة 
تــتـــنـــوع هــذه الـــعــروض مـــا بـــ عــروض مـــســرحى
الـعرائس واألطـفال إضـافة إلى الـعروض الـكبـيرة
لـفرق الـقـومى واحلديث والـطـليـعـة والشـبـاب وقال
د. أشــرف زكـى لـ "مــســـرحــنـــا" إن مـــســرح الـــدولــة
يـشهد حـالة نـشاط غـير معـتادة فـكل دور العرض
التـابعة للبيت الـفنى للمسرح تعـمل بكامل طاقاتها
ومــضـــاءة طــوال الــعـــام بــعـــد الــقـــضــاء عــلـى نــظــام
ــسـرحى وفى الــوقت الـذى كـانت تــشـهـد ـوسم ا ا
فــيـه هــذه الــفــتـــرة حــالــة كــســـاد مــســرحى وإغالق
سارح قبل ثالث سنوات مضت أو افتتاح عظم ا
ــدة ٣ أيـــام فى األســـبــوع فـــقط تـــعــمل الــعـــروض 
ـــســـارح اآلن بــشـــكل يـــومى وصـــوالً إلى افـــتـــتــاح ا
عروض جـديدة خالل أشـهر مـارس وإبريل ومـايو.
حــيـث يــشـهــد مــســرح مــيــامـى نــهــايــة هــذا الــشــهـر
افتـتـاح مـسرحـيـة السـلـطان احلـائـر لـلكـاتب تـوفيق
احلــكــيم وإخــراج عـاصـم جنـاتى وبــطــولـة مــحــمـد
ـــســرح ريــاض وحـــنـــان مـــطـــاوع وهى مـن إنـــتـــاج ا
احلــديث والــذى يــعـرض حــالــيـا مـن إنـتــاجه أيــضـا
مـســرحـيــته "سى عـلى" لــلـمــخـرج مــراد مـنـيــر عـلى
خشبة مسـرح السالم فضال عن استعداد الفرقة
لــبـــدء بــروفــات عــدد آخــر مـن الــعــروض اجلــديــدة
ــؤتــمــر الــتـى ســبق اإلعالن عــنــهـــا مــؤخــرا خالل ا

 د. أشرف زكى
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ــــاضى ورشـــة بـــاســــتـــديــــو عـــمــــاد الـــديـن بـــدأت األســــبـــوع ا
الـســيـنـوغــرافـيـا الــتى يـنــظـمـهــا االسـتـديــو ويـديـرهــا مـصـمم
الـديكـور اللـبنـانى حسـ بـيضـون والورشـة جزء من بـرنامج

درب. مكون من ثالث ورش فى نفس اجملال لنفس ا
تــقـول نـيـفـ اإلبــيـارى مـسـؤولـة الـورش بــاالسـتـديـو إن اثـنى
عــشــر مــشــتــركًــا بــالــورشــة  اخــتــيــارهم مـن بــ عــشـرات
ــتــقـدمــ تــوافـرت فــيــهم شـروط احلـس الـفــنى واخلــبـرة ا
الـبسـيـطة عـلى أن يتم تـصعـيـد أفضل الـعنـاصر السـتكـمال
ــشــاركــة فى دورة الــعــام الــقــادم من مــهــرجــان الــبــرنــامج وا

"البقية تأتي".
من جــانـبـه قـال بــيـضــون إن طـلــبـة الــورشــة سـيــتـعــرفـون فى
ــرحـلـة األولى عـلى أســاسـيـات الـسـيـنــوغـرافـيـا ويـدرسـون ا

الـفـراغ والـتـكـوين مـشـيـرًا إلى أن هـنـاك نـقـطـة ضعـف لدى
جـال الديـكور تـتمـثل فى صـياغـة األفكار معـظم الـعاملـ 

ونقلها إلى اخلشبة.
ـرحـلـة الـثـانـيــة من الـورشـة سـيـشـارك فـيـهـا الـفـنـان وتـابع: ا
تخصـص فى صياغة الـتكوين وحتـويله لرسوم نزار نصـار ا
عــلى الــورق بــاســتــخــدام الــكــومــبــيــوتــر كــمــا ســيــتم تــدريب

كان. شارك على قراءة النص من خالل ا ا
ـشـاركـون قـد اكـتـسـبـوا اخلـبرة ـرحـلـة الـثـالـثـة يكـون ا وفى ا
الالزمـة لالنتقـال إلى العـمل على نصـوص مهـرجان "البـقية

تأتى" والذى يقام فى ديسمبر القادم.

º«MôdG óÑY ≈e نيف اإلبيارى

رحلة األولى من ورشة 12متدربا بدأوا ا

السينوغرافيا باستديو عماد الدين
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قـام األول بـفعل "الـتـمثـيل" - إنـتاجه ـسـرح فى ا ـكن تـعريف ا > بـاعتـبـاره فرجـة 
واستقباله يشكالن عمال فريدا بغض النظر عن الوضع الذى يُنتج فيه.
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سرحي جريدة كل ا

16من   مارس 2009 العدد 88

فى أعدادنا القادمة 

> نادى التجاري يشهد حاليا تقد مسرحية "فول بالبيض" لفرقة ساعة لعقلك وتأليف عبد الفتاح البلتاجى وإخراج فتحى الكوفى.

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

 أخبار أهرام
جمهورية ..
عندما
تتحول
صفحات
اجلرائد 
ثل إلى 

على خشبة
سرح صـ13 ا

 صراع
العاطفة
والواجب 
من كرسى

االعتراف ..
فى عرض
مسرحى
صـ10

 حاول مرة
أخرى ..
تنويعة 
من سارتر
على مسرح
ركز ا
الفرنسى

صـ11

 مقلوب
الهرم 
وعدم
امتالك
فضيلة
التكثيف

صـ14

وت   عن قضية ا
فى مسرحية هاملت
وعالقتها بفكر عصر
النهضة .. اقرأ صـ 21

لوحة الغالف سناء شافع 
يتحدث عن مشو اره
سرحى وال يخجل ا

من ذكر األخطاء 
اقرأ صـ 7-6

عن ثالثة
ثل مهم  

 رحلوا مؤخراً ..
اقرأ صـ23

 تعميم جتربة نوادى
سرح بعد توقيع ا
بروتوكول تعاون ب

قومى الشباب وقصور
الثقافة .. تفاصيل
البروتوكول صـ5

 مسرحنا
سارح  تطوف 
اجلزائر

والشارقة وعمان
وسوريا وتونس
واألردن صـ 4

فى قــلب الــبــلــطــيق مــســرح
حــديث مــغــمــور.. ولــد عـام
ــــســـارح 2005 لــــيــــنـــافـس ا
الـعــريــقــة فى أوربــا ويــعــبـر
ــمـيــز لـلـثــقـافـة ـزيج ا عن ا
األســـتـــونـــيـــة ويـــســـتـــعـــ
ـــمــــيــــز من الــــنــــصـــوص بــــا
ــــيـــة.. إنه احملــــلـــيــــة والـــعـــا
مـسرح رقم (99) بـالعاصمة
» أو كـمـا األسـتــونـيـة «تــالـ

يطلق عليه مسرح «النار».
ــــســــرح حــــالــــيــــاً ويــــقــــدم ا
وبــــنــــجــــاح كــــبــــيــــر عــــرض
ــكـــســور» آلرثــر «الــزجـــاج ا
مـيــلــلــر وهــو من الــنــصـوص
احلـديــثـة نـسـبــيـاً والـتى لم

يتم تناولها كثيراً.
وفى هـــذا الــعـــرض إنــصــاف
لـ«مـيـلــلـر» من تـهم الــتـحـيـز
ـــــوضـــــوعــــيـــــة فى وعـــــدم ا
كـــتـــابـــاته حـــيث يـــنـــتـــصــر
ـبـاد الـعدل. ولـلـروح قـبل

اجلسد.
اقرأ ص 24

 جدل العالقة
ب التراث
سرح .. وا
 كيف تبدى
األمر? اقرأ

صـ25

أضخم ملف من نوعه عن «اخملرج» عدد ال يفوتك

 د. عبدالرحمن بن زيدان
غرب عن يكتب من ا
سرح معنى الرؤية فى ا

العربى صـ26 -27

31
π«°SGôe

ـؤلف واحـد كما : ١) ألن أعـمالـها تـنسب  ـعنـي > الـكتابـة فعـل فردى أو مـتفردة 
ـكن استـقبـالهـا بشكل كن إنـتاجـها بـشكل فردى ٢) وأيـضا ألنه  رأينـا وتنـتج أو 

مكن اختراقها. فردى وهكذا يصبح من غير ا

سرحي جريدة كل ا
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> جمال حميد حصل على جائزة أفضل سينوغرافيا عن عرض "الفراشة النحاسية" من مهرجان بورسعيد األول للمونودراما.

سا اخلير يا بتوع استـك منه فيه
سـوق لـلـكـرة ولـلـسـيـارات حـتى ولـلـبهـائم
وال يــوجــد ســوق لــلـمــســرح وأعــتــقـد أن
بعض ضعاف الـنفوس وهم قلة واحلمد
لله قد ال يعـجبهم ذلك ألنهم سيشعرون
بـاخلـطـر وسيـخـشـون من إعـادة الـتـقـييم
الـــتى تــتــوفـــر تــلــقــائـــيًــا بــوجــود األســواق
ــا ســيــضــعف هــيــمــنــتــهم عــلى احلــرة 

سرحية). السبوبة (احلركة ا
والــــدلـــــيـل عــــلـى صـــــحــــة مـــــا أقـــــول هى
االهــــانــــة الــــتـى وجــــهـت لـ "مــــســــرحــــنــــا"
والــتـــصــريـح بــإلـــقــائـــهــا فـى الــزبـــالــة من
شـخص يــفـتـرض أنه فــنـان ألن الـسـؤال
بـبـساطـة هـو هى كانت عـمـلت فيه إيه?

دى لسه صغيرة.
مــتــزعـــلــيش يــا "مــســرحــنــا" يــا حــلــوة يــا
قـــمـــوره وامـــســـحـى دمـــوعك واضـــحـــكى
إحــنــا كــلــنــا مـعــاكـى صــحــيح إحــنــا بــتـوع
أستك منه فيـه ولسنا فى العير وال فى
الـــنــفــيـــر لــكن حـــلــوين مـن يــومــنـــا والــله

وقلوبنا كويسة.
مـــا تــــخــــفـــيـش مـــنــــهـــا.. افــــتــــحـــيــــهـــا دى

شكاليطه. 
فتحى عبد الغنى

التمام.
ــلك لـيـر" ـة مـثل "ا هـاتــوا نـصـوص قــد
هاتوا ورق سوليفان نص قد وحلو.
احلـقـيـقـة أنهـم جربـوا كل شيء لـيـعـيدوا
لـلمسـرح جمهـوره إال مؤلف األستك منه
فـيه مع إنه من اجلـائـز جـدًا يكـون عـنده

احلل.
ومـع ذلك يـــجب أال نـــنـــكـــر أو نـــســـتـــهــ
بـهذه احملـاوالت اجلادة واخمللـصة والتى

حتسب للدكتور أشرف زكى.
ــشـكــلـة قــائـمــة وهـذا مـا لـكـن مـا زالت ا
ــســرحــنــا وأتــمــنـى لــهـا جــعــلــنى أفــرح 
ــؤلف الــنــجــاح فى إعــادة الــتــوازن بــ ا
واخملــــرج والــــقــــيـــام بــــعــــمــــلــــيــــة الــــصــــلح

الضرورية.
ال أخــفى قـــلــقى وخـــوفى عــلى الـــعــزيــزة
"مـسرحنا" فمـجرد وجودها يعـتبر وثيقة
حـيــة تـعــيـد إلى الــذاكـرة مــا كـان يــسـمى
ـــســـرحى ـــؤلـف ا ـــســــرحى وا بــــالـــنص ا
ـــســرحى ـــســرحى والـــنــاقــد ا واخملــرج ا
ـــســــرحى واجلــــمــــهـــور والــــديــــكـــورسـت ا
ـسـرحى وخـلق سوق ـسـرحى والـعقل ا ا
ـشترى ومـا يلزم لذلك من فـيه البائع وا
تـــداول لـــلـــمــــعـــلـــومـــات واآلراء واالتـــفـــاق
ــعـــقـــول وجــود واالخـــتالف فــلـــيس مـن ا

أســــامــــة أنـــور عــــكــــاشــــة واهى جتــــربـــة
والــسـالم نــخـــزى بــهـــا عــ الـــشــيـــطــان
والـعمل? هى شـغالنه أألف أنا وظـهر ما
يسمى تـأليف وإخراج فالن (كثرت قوى
ـكن أصـبحت ظـاهرة) هذه علـى فكرة 
واحدة.. وأقلب الثـانية أقدر أصنع لكم
شــرائـح مــفــعــمــة بــاإلبــهــار وهى مــا كــان
يـطــلق عـلـيه زمـان االسـكـتـشـات وأسـمـوه
اسـتـعـراض مـاشى.. والـناس شـبـعت من
الــتــكـرار والــلـحـن الـذى ال يــتـغــيــر ثـالــثـا
هـاتـوا الـنـجـوم يـا سالم لـو فـيـفى عـبده
تـقبل وقـبـلت (مع احتـرامى الـشـديد لـها
ولــــلــــرقص الــــشـــــرقى) وهــــات يــــا رقص
ثـالث ســــاعـــــات والـــــنــــاس احلـــــمــــد لـــــله
سـرح فى العـتبة انبـسطت وطـلعت من ا
ـــســــمط فـى احلـــســــ وخـــرجت عـــلـى ا
تـتـجـشـأ وركـبت اخلنـزيـرة وال الـعـيون أو
ــرســيــدس اجلــديـدة) الــفــيـاجــرا (اسم ا
وروحـت آخــــر أالجه وهـم فى انــــتــــظــــار
فـيـفى عبـده أخـرى تظـهـر بعـد سـنة بـعد
عـــشـــرة أهم قــــاعـــدين وقت أن حتـــضـــر

سيحضرون.
هــاتـوا احلــجـار هــاتـوا احلــلـو فــيه نـاس
ـوهم مــازالت تـذكــر أيـام الــفن اجلـمــيل 
مـا تـسـبـهـمش والـنـاس اتـسـلـطـنـوا وتـمام

ـمـتــلئ حـتى حـافــة كـيـانه دقـائق نــصه ا
ــســرحى عــلى اخملـرج بــاجلــهل بــالــفن ا
أن يـقرأ ما كتـبه بعناية فـائقة وعليه أن
يــبــذل كل مــا فى وســعه لــتـجــســيــد رؤيـة
هـذا الـغشـيم الـنـكـرة ليـحـولـهـا من رؤية
هـائــمـة فى الـفــضـاء إلى حــقـيـقــة واقـعـة

على األرض.
هــــاتــــوا لى مــــخــــرج مــــصــــرى من نــــسل
ــكــنه أن يــتــواضع ويــضـغط الــفــراعــنـة 
عــلى نــفــسـه ويــعــصــر عــلــيـــهــا لــيــمــونه
ويــقــبل جتـــســيــد رؤيــة هـــذا الــســيــد بال
ــــلــــكـــة ويــــســــتــــمع ــــلك بـال  أمالك وا
ـاءاته الـغــامـضـة لــهـمـســاته اخلـافــته وإ

وخفقات قلبه الوجلة.
يـــــا أخــــوانــــنـــــا ارحــــمـــــوا من فى األرض
يــــرحـــمـــكم مـن فى الـــســـمــــاء أنـــا فـــنـــان
موهبتى شهد بها اجلميع منذ الطفولة
ـسرحـية ـعهـد الـعالى لـلـفنـون ا خـريج ا
درست وتـعبـت وذاكرت وتـفـوقت وعشت
فى الـــــكـــــوالــــيـس وعـــــفــــر وجـــــهـى تــــراب
ــسـارح. كـيف يــطـلب مـنى أن خــشـبـات ا
أعـــمل كـــخـــادم لـــنـص يـــأتى من شـــخص
مـــغـــمــور? يـــا أخـــونــا دا مـش قــيـــمـــتى يــا
شــكـســبـيــر يـا بالش يــا إبـسن وإال يــفـتح
ــــكن أقــــبل الــــله بــــاب عــــلى مــــضـض 

ــسـرحـنــا) مـثل لـيـس هـنـاك مـن فـرح (
فـرحـى بهـا فـأنـا واحـد من بـتـوع أسـتك
ـن ال يـــعـــرف فـــهم نـــوع من مـــنه فـــيه و
الــبـشـر فــيـهم كل صــفـات سـعــيـد صـالح
فـى مـســرحــيــة "هـالــو شــلــبى" يــأتـون ال
تـدرى من أين يــكـتـبــون ال تـعـرف كـيف
وعــلـيــهم مـفــاجـآت يــا حـفــيظ يــدخـلـون
عــلـيك فــتـصــرخ قـائال - كــفـريــد شـوقى
ـكن فـى الـدلوعـة - (مـ دول يـا بت) 
تـالقى فـيـهـم من لم يـدخل مــسـرحـا فى
حـــيــاته وال يــعــرف شـــيــئــا عن اإلخــراج
ـــكن ـــيـــزانـــســـيـه.. إلخ و واإلضـــاءة وا
جــــاء إلى الــــقــــاهــــرة مـــســــطح أى عــــلى
سـقف الـقـطـار أو مـاشى يـا عـيـنى مـثل
ـــوجى أو ـــرحــوم الـــعـــظـــيم مـــحـــمــد ا ا
شــايل مــرتـبــته وجــاى بـهــا من الــصـعــيـد
مــــثـل عـــــبــــد الـــــرحـــــمن األبـــــنـــــودى وكل
حيـثيـاته شويـة ورق شايـلهم فى إيده أل
واألغـــــرب أنـه صـــــاحب الـــــرؤيـــــة األولى
(أول قـطفـة) فى نصه وقـبل أن يتـحول
سرح رآهـا بداخله الـنص حلركة عـلى ا
رأى الـعـ وقـبل أن تـسـطع األسـبـوتات
ـسرح سـطعـت فى البالتـوه اإللهى فى ا
الـذي وضـعه الـله بـداخـله ويـا لـلـغـرابـة
شحون على اآلخر بكل هذا الشخص ا

لوحات العدد
 للفنانة
ية العا
فريدا كالوا

 أين حقى وحق فرقة «أطفال اإلسكندرية»
سرح األطفال منذ عام 2003

ـــصــر ــشـــروع نـــادر  !!!!!!!! وانـــا اقــول لـه فــعـال ا
ولـكـنى قـمـت بـتـنفـيـذه  فـى عام 2003 م  فى قـصر
ـدة ثالثـة اعـوام ثـقـافـة االنـفـوشى  بـاالسـكـنـدريـة و
ـالــيـة وهـو مـشــروع نـفـذته خـارج وحتـمـلـت اعـبـاءه ا
مـصـر لـسـنـوات طـويلـة سـابـقـة فى دولـة قـطر. ومن
ـــشــروع بــكــامــله هــذا يــتــضح جـــلــيــا انــة  نــسب ا
السـماء وأشـخاص مع احـتـرامى الكـامل لـهم لكـنهم
ليسوا اصحاب الـفكرة وعندما حتدثت مع الدكتور
مــحــمــود ابــو دومــة فى عــتــاب النه هــو من اطــلـعــته
ــشـروع ـقــال وبـا عــلى مــشـروعى انــكــر مـعــرفـتــة بــا
كتـبة !!!!!!!!!!! وانـا هنا ارد الـذى سيـتم تنفـيذة بـا
ــــنــــشــــور لــــكى يــــنــــسب احلق ــــقــــال ا فــــقط عــــلى ا
الصحابه وال يضـيع جهد سنوات طوال لى ولفريق
شروع ولى عتاب عـلى الهيئة االطـفال الذى نفـذ ا
ـشروع الـعـامة لـقصـور الـثقـافة الـتى لم تـعط هذا ا
حقة فى الدعـاية واالستمرار وعمل ورش وعروض
ـــســـرح............. وجــــعـــله مــــثل عـــروض نــــوادى ا
مـثاال يـتم تنـفيـذه فى كل قـصور الـثقـافة بـجمـهورية
مـصر الـعـربيـة وخاصـة انه ال يحـتاج تـكالـيف مالـية
كـبـيـرة ......... ويخـلق جـيال مـثـقـفـا واعـيـا بـآلـيات
سـرحيـة لدى الطـفل منذ ـسرح لـتوسيع اخلـبرة ا ا
الـصـغـر ..... وجــديـر بـالـذكـر ان جــريـدة مـسـرحـنـا
نـــوهت عن مـــشـــروعى فى الـــعــدد الـــعــاشـــرالـــيــومى
بـــــتــــاريخ 25 /11 / 2006 بــــعــــنــــوان عــــفـــــاريت الــــفن
البس احليوانات ,وايضا وصورة لفـريق االطفال 
فى العدد السادس االسبوعى 2007/8/20 م بعنوان
ـــــان عــــبـــــد الــــعــــزيـــــز. من مـــــا فــــيــــا من يــــحـــــمى ا

االنفوشى.
ان عبد العزيز  إ
سرح اخصائية تربية مسرحية . ومخرجة 
الطفل

هـالنى مـا قـرأت مـنشـورًا بـجـريدة "مـسـرحـنا" حتت
عــنــوان  63 مــتــدربــا تــقــدمــوا ألول (ورشـة تــمــثــيل)
لالطــفــال فى مــكــتــبــة االســكــنــدريـة ,فى الــعــدد 86
بــتـاريخ 2 /2009/3م ,وتـفـاصــيل مـشـروع ورش عـمل
ــمــثــلــ اطــفــال من سن  6 الى  15ســنــة الــطــفل 
واسـتـغربت جـدا من اغتـصـاب حقى وفـكرتى !!!!!!
ـشـروع بـدون حــتى ذكـر من هـو صــاحب الـفــكـرة وا
بأكمله وأدق تفـاصيله مشروع ورش تمثيل واخراج
وتـالـيف لالطفـال ومن االطـفال وكـنت قد عـرضته
مـنذ ثالث سـنـوات بتـفـاصيـله عـلى الـدكتـور الـزميل
مــحــمــود ابـــو دومــة والــدكــتــورة  الـــزمــيــلــة عــواطف
ابـراهـيم وقد القـى اعجـابـهـمـا وتـرحيـبـهـمـا به ونـية
جادة فـى البـدء بتـنفـيذه عـلى ان نتـقابل مـرة اخرى
لـــوضع خـــطـــة الـــعـــمل وكـــنت فـى ذلك احلـــ اقــوم
ـشـروع بــقـصـر ثـقــافـة االنـفـوشى بـالـفــعل بـتـنـفــيـذ ا
ـــشـــروع عن عــرض نـــاجح القى اعـــجــاب وأســـفــر ا
اجلـمــيع بــاالسـكــنــدريـة وهــو عـرض شــجــرة الـغــابـة
بــتـاريخ 5  /8 / 2006 م وبــعــد االنــتـهــاء من الــعـرض
ومــحـــاوالت عــديــدة مع مــوظــفـى الــثــقــافــة عــلى ان
ـــشـــروع دون جــدوى !!!!!!! تـــتـــبــنـى الــهـــيـــئـــة هــذا ا
ذهــبت الى مـــكــتــبــة االســكــنــدريـــة ومــعى مــســاعــدة
ــال احـمـد وبـطـلـة الـفـرقـة روديـنـا احـمـد اخملـرج ر
وحتـدثت مع د/ محـمود ابـو دومة ود/ عواطف فى
شروع وزودتهم بـ سى . التفاصيل الـدقيقة  لبدء ا
ـشروع الـدقـيـقـة لـورش الـعمل دى به كل تـفـاصـيل ا
والتى كان  يتدرب فيها االطفال والتى اسفرت عن
عـرض شــجـرة الـغـابـة وكـان االطـفـال هم من نـفـذوا
ديـــكــــور هــــذا الــــعـــرض مـع اولـــيــــاء االمــــور بـــبــــعض
الـتـوجـيــهـات مـنى وايـضــا كـيـفـيـة عــمل الـدعـايـة من
رســومــات االطـفــال وكــيــفــيــة عــمل االكــسـســوار من
سرح لـعب االطفـال واالستفـادة منـها علـى خشبـة ا
والــتــدريب عـلى االداء احلــركى والــتـدريـب عـلى فن
ــــســــرح والـــوان االلــــقـــاء والــــتــــدريب عــــلى اضــــاءة ا

بـه كل تفـاصـيل مـشروع ورشـة الـعمـل والفـكـرة التى
كـنـت انـا اول من نــفــذهـا بــاالسـكــنـدريــة بــفـريق من
ـقـال يقـول مـدير االطـفال ( 50 طـفالً وطفـلـة)فى ا
ـكـتـبة ـشـروع الفـنـان احـمـد شـوقى الـذى يعـمل بـا ا
شـروع ليس جديـدا على مسـتوى العـالم ولكنه ان ا
نـادر فى مــصـر !!!!!! وان الـفــكـرة ولـدت بــنـاء عـلى
ــايـسـتـرو شـريف مـحـيى الـدين مـديـر مـركـز رغـبـة ا
كـتبـة االسـكنـدرية ويـشـرف علـيه الدكـتور الـفنـون 
ــركــز الــفــنـون مــحـمــود ابــو دومــة مــديــر الـبــرامج 

وسـيقى وايـضا ـكيـاج وا االضاءة اخملـتلـفة وايـضا ا
الــــــتـــــدريـب عــــــلـى اداء الــــــبـــــا نــــــتــــــومــــــا  ومـالبس
الـــشـــخــصـــيـــة والـــعــرائـس واالقــنـــعـــة وايـــضــا بـــعض
ـواد الـدراسـيـة احملـاوالت فى الـتــألـيف ومـسـرحــة ا
ـــهـم وعــدنـى د/ مـــحـــمــود ود/ عـــواطـف بـــدراســة ا
ـــشــــروع وانـــتـــظــــرت طـــويال ولـم يـــتـــصـل بى احـــد ا
وعـــنـــدمـــا حـــاولت االتـــصـــال كـــانـــا يـــقـــوالن انـــهـــمـــا
مـــشـــغـــوالن وســـوف يـــتـــصـالن بى ال حـــقـــا ......ثم
نشور فى "مسرحنا" والذى فوجئت بهذا التـقرير ا
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راغى جمال ا

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

 32  صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 88 -  السنة الثانية

ناقشة انتهت! ا

فؤاد خليل: حبى للفن جعلنى أبقى فى «طب أسنان» 
9 سنوات.. و«زعقت» حملمود عبد العزيز «ورا الستارة»

الحظت أن الـصالـة "مـهويـة" رغم أن العـرض لنـجم كومـيدى
اذا ال تـخصص تذاكر مـخفضة لـلشباب كبـير.. قلت للـمنتج 
?.. قال فعـلت ذلك.. هناك تـذكرة مخـفضة فى البـلكون مـثالً

فعالً بخمس جنيها!!
ــنـاقــشــة انـتــهت.. كــنت أتــوقع أن تــكـون الــتــذكـرة اعــتـبــرت ا
اخملفـضة بـعشـرة جنـيهـات أو حتى بـعشريـن.. لكن اخلـمس
ـنـتج عـنـده حق فـقـد كـلف الـعـرض ـا يـكـون ا صـدمـتـنى.. ر
الــكـــثــيــر ومـن حــقه أن يـــكــسب.. لـــكــنه فـى الــوقت نـــفــسه
يـسـتطـيع تـخـصيـص هذه الـتـذكـرة اخملفـضـة فـئة الـعـشرة أو
ضـروبة.. لـكن هذه وجـهة العـشرين فـى بعض أيـام األسبـوع ا
نـظــره وهــو حــر.. هــو فى األول واآلخـر مــنــتج قــطــاع خـاص
وليس عـضوًا فى جمـعيـة الرفق بالـشبـاب.. كما أن اخلـمس

جنيها بالنسبة له مثل اجلنيهات اخلمسة بالنسبة لى!!
الذى يـجب أن يـفعل ذلك هـو مسـرح الـدولة.. لـيس بعـشرين
ـانع.. وال بـأس أن أو بـعـشـرة.. لـتـكن خـمـسـة جـنـيـهـات.. مـا ا
سـرح الدولة أن يجعل ضروبـة أيضًا.. كيف  تكـون فى األيام ا
ائـة جنـيه.. مبـلغ كبـير والله.. التـذكرة فى بـعض العـروض 
ــفــروض أن مــســـرح الــدولــة يـــقــدم عــروضًــا مـــحــتــرمــة ال ا
ـثـقـفون وهم كـمـا تـعلم مـن أصحـاب الـدخول يـشـاهـدها إال ا
احملدودة.. مـطلـوب طـبعًـا أن يجـتذب مـسـرح الدولـة جمـهورًا
ـثـقـفـ - لـكن كـيف والـتـذكـرة من خـارج هـذه الـفـئـة - فـئـة ا

ائة جنيه?
ــســرح لــيس فـى أحــسن أحــواله.. الــبــعض يــراه يــحــتــضــر ا
والـبــعض اآلخــر يـراه مــات وانـتــهى أمــره.. ال يـغــرنك عـرض
مسـرحى يقدمه مسرح الدولة وترتاده جماهير غفيرة.. فتش
عن الهـيافـة إذن واعذرنى لن أذكر لك أسـماء عـروض بعيـنها
فـقـد نـالت مـن الـنـقـد مـا نـالت حـتى ظن الـبـعض من صـنـاع
هـذه الــعــروض أن "مــسـرحــنًــا" صــدرت أصالً لــتـقف لـه عـلى
ـرة.. لم يحـصل كـتاب الواحـدة.. مع إن ذلك غـيـر صحـيح بـا
الحـقة هـذا اخملرج أو اجلـريـدة على مـنـحة تـفـرغ ليـتـفرغـوا 

ؤلف. ذاك ا
من حق مــسـرح الــدولـة أن يــكـسب أو حــتى يـغــطى جـزءًا من
تـكـالـيـفه.. لـكن من واجـبه أن يـعى أن هـنـاك دورًا يـجب عـليه
سرح.. دعك القـيام به.. أبسط شىء أن يعيـد اجلمهور إلى ا
مــرة أخــرى مـن الـعــروض الــلـى بـالـى بــالك.. جــمــهــور هـذه
الـعـروض جـمـهـور عابـر.. ال أدعـو طـبـعـا إلى تـطـفـيـشه لـكنى
أدعـو إلى تــرقـيـة وعـيه وال مـانع من أن يــتم ذلك بـالـتـصـويـر

البطىء.. أقصد بالتدريج يعنى..
ـائة أو لـو كـنت من أشـرف زكى أللـغـيت تـمـامًا الـتـذكـرة فـئـة ا
اخلـمـسـة وسبـعـ جنـيـها.. تـذكـرة مـسرح الـدولـة ال يجب أن
تزيـد على ثالث جنيها للمقـاعد األمامية وخمسة أو عشرة
لـلـخلـفـيـة.. ليس هـذا انـتـقـاصًا من قـيـمـة ما يـقـدمه مـسرح
الدولـة.. مسرح الدولـة ليس ابن اجلارية لـكنه ابن الدولة وال
ـفـكـرين اجلـدد إن الـدولـة لـيـست بـابـا ومـاما تـقل لى مـثل ا
وأنور وجـدى ال.. هى فيـما يـخص الثـقافـة حتديـدًا يجب أن
تـكــون كــذلك.. االســتـثــمــار الـثــقــافى هــو األهم اآلن.. بـدون
ثـقـافـة انس أى جهـد تـبـذله الدولـة فى الـتـنمـيـة.. لـو رصفت
الدولـة شارعًا فى مـدينة أو قريـة أهلهـا من معدومى الـثقافة
لـدمــروا الـشـارع فـى الـيــوم الـتـالـى لـرصــفه مـبــاشـرة.. األمـر
يـخـتـلف لو كـانـوا عـلى قدر مـن الثـقـافـة والوعى.. مـا تـنـفقه
الدولـة على الثقافة - وهـو من أموال دافعى الضرائب - يعود
علـيها بأكـبر النفع.. الـدولة ال يجب أن تـكون تاجرًا عـبيطًا..
علـيها أن تكون "تاجر شاطر" يعرف أن ما ينفقه على الثقافة
بالـيمـ سيـعود إلـيه وأكثـر بالـشمـال فى صورة مـواطن لديه
من الـــوعى واالســـتــنـــارة مــا يـــجــعـــله يـــؤدى عــمـــله بــتـــفــان
فـكرين.. لم وإخالص.. ال تـظنـنى - أرجوك - تـقمـصت دور ا
أصب بـعــد بـأى مـرض نـفـسى.. كـمــا أن طـفـولـتى عـدت عـلى
خـير واحلـمـد لله دون أى مـشـاكل من أى نـوع.. فقط أردت أن
ـكن ـسـرح لـلـجمـيع لـعل وعـسى..  انـبه إلى أهـمـيـة إتـاحـة ا

نعمل حاجة!! 
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بعد سقوطه بكواليس فلوريدا ..
روب ويليامز يستأنف نشاطه بعد "تغيير صمام"
ة ويعود بأسلحة الدفاع عن النفس .. وكالب قد

حكايات من دفتر الذاكرة

 عبد الرحمن بن زيدان
يكتب عن معنى الرؤية
سرح العربى فى ا

 تعميم جتربة
سرح نوادى ا

 على مراكز الشباب

وسم هدى وصفى تفتتح ا
ستقل الثانى للمسرح ا

وسم األول بنفس أخطاء ا
 فؤاد خليل

تبـدلت أحوال الـكومـيديـان الشـهيـر فؤاد خـليل إلى
رارة. تراجيديا بطعم ا

ــســـتـــشـــفى اجلالء "مـــســـرحـــنـــا" الـــتــقـت بـــخــلـــيـل 
العسكرى ليفتح لنا خزائن الذكريات.

يـقول فـؤاد خـلـيل بدأت حـكـايتى مـع التـمـثيل خالل
ـرحلـة الـثـانـوية "بـكـدبـة بسـيـطـة" وكـنت أعرف أن ا
والـدة الــفـنــانـة الــقـديــرة شـاديـة تــركـيــة األصل وأنـا
والدتى من أصول تركية ولهذا أطلقت إشاعة ب
ـدرسة أن هـناك صـلة قـرابة جتـمعـنا زمالئى فى ا
أنــا و"خـالـتى" شــاديـة جـعـلت الــشـائـعـة مــنى رئـيـسًَـا
ـرحــلـة الــثـانــويـة. وبــعـدهـا لــفـريق الــتـمــثـيل طــوال ا
سـرحـية عـهـد العـالى لـلفـنـون ا أردت أن ألـتـحق بـا
ولـكن والـدى رفض الـفـكرة واخـتـار لى "الـطب" ألن
إخـوتى أطــبـاء فـاخــتـرت أســهل كـلـيــات الـطب وهى
كـلـيـة طـب األسـنـان ولـكن حــبى لـلـفـن جـعل سـنـوات
الدراسـة طويـلة فـبقيـت بالـكليـة ٩ سنـوات بدالً من

خمس ويبتسم فؤاد قبل أن يتابع:
أتـذكر أن الـفـنـان الـكـبـيـر محـمـود عـبـد الـعـزيـز كان
فى فـريق الـتـمـثـيل بـاجلـامـعـة وكـنت رئـيـسًـا للـفـريق
وشــاهــدته قــبل أحــد الــعــروض يــقف وراء الــســتــار
بـاحثًا عن أحد أقاربه جـاء ليحضر الـعرض وقتها
ـسـرح وال عـنـفــته بـشــدة وقـلت له أال يــرفع سـتــار ا

يدع أى شىء يشغله عن دوره. 
ويـضـحك بـعـدها لـيـقـول: محـمـود من الـنـاس الذين
ـسـتشـفى وهـو زمـيل عزيـز ولـنا زارونى كـثيـرًا فى ا
ذكـريـات كـثـيـرة. خـصـوصًــا أثـنـاء فـيـلم "الـكـيف" مع
الفخرانى وإخراج عـلى عبد اخلالق وكنا نضحك
كـثــيـرًا عــلى إفــيــهـات الــفــيـلم والــتى اشــتــهـرت بــعـد
عرضه كأغـنية "الـقفا" التى أصـبحت مشـهورًا بها

يــعــود فــؤاد خــلــيل إلى دفــتــر ذكــريــاته لــيــســتــكــمل
احلكاية:

ـعــهــد الــعــالى لــلــفــنـون بــعــد اجلــامـعــة قــدمت فـى ا
ـسـرحــيـة واخــتـبـرنـى جالل الـشــرقـاوى وكـان رأيه ا
أنـنى ال أجيد التمـثيل لتمر الـسنوات وأصبح بطًال
ـسرحـية "قـشطـة وعسل" وكان لفرقـته وبالـتحـديد 
أحـمــد بــديـر بــطل الـفــرقـة اعــتــذر عن عـدم الــعـمل
الرتــبـاطه بـتــصـويــر أحـد األفالم فـأســنـد لى جالل
الـــشــرقــاوى دوره وعــرضت بــدًال من أحــمــد بــديــر.
ــســرح كــان ويــتــابـع: أعــتــبــر أن أجــمـل أدوارى فى ا
"راقـصـة قـطــاع عـام" مع يـحــيى الـفـخــرانى وسـمـاح
أنور ومحمد فريد والراحل محمد الشرقاوى الذى
كانت جتـمعنى مـعه صداقـة ومواقف فى الـكواليس
وأتذكر أنه كان دائمـا يداعبنى بحركة "رفع شعرى"
سـرح وكذلك الـفخرانى ويـفتح مـعى إفيـهات عـلى ا
كــنت أداعــبه ألنه مــثــلى كــان طــبـيــًبــا قــبل أن يــتـجه
لـلـتـمـثـيل. فـكـنت عـنـدمـا أراه أقـول له "تـعـرف تعـمل
دى" وأرفع شعـرى ويـضـحك كـثيـًرا قـبل أن يـضيف
ـواقف ـتـعـة ومـلـيـئـة بـا ــسـرحـيـة  كـانت كـوالـيس ا
ـواقف الــتى ال أنـسـاهـا. يـواصل فــؤاد خـلـيل: من ا
الـتـى ال أنـسـاهـا أنــني كـنت آخـذ ابــنى أحـمـد وهـو
صــغـيــر مـعى ألحــبـبه فـى الـفن واتــفـقت مع مــديـر
اخلشـبة أن أعـطيه جـنيـهًا كل يـوم ليـعطيـه ألحمد
حــتى يـشـعـر أنه يـعــمل مـعى وذات يـوم قـال لي إنه
لم يذهب للمسـرح وعندما سألته عن السبب قال
إنه لم يــحـصل عــلى أجــره فــقـلت لـه إن الـنــهـارده

أجازة ورد علىّ أنا لم أطلب إجازة اليوم.

 تــــــــــتـــــــــعــــــــــدد األســـــــــبـــــــــاب ..
والـــســقــوط واحــد .. قــيل إن
ـــــضــــــحـك قـــــد الـــــضــــــاحـك ا
سـقط نـتــيـجـة كـبـر سـنه رغم
أنـه لم يـــــكـــــمـل عـــــامه الـ 57
بعد .. وقـيل أيضا إنه سقط
نـــتـــيـــجــة احلـــالـــة الـــنـــفـــســـيــة
ـر بـها نـتـيـجة الـسـيئـة الـتي 
طـالقه مـن زوجــــــته مــــــارشــــــا
جـــرســـيـــز بـــعــد زواج دام 19
ــــاضي .. عــــامًــــا في مــــايــــو ا
ــــمـــثل وفي األخــــيـــر ســــقط ا
الـــكــومـــيــدي احملـــبــوب روبــ
ويـلـيامـز أثـناء إعـداده لـعرض
ـونـودرامـا الـذي كـان مـقررا ا
ـــســــرح فـــلــــوريـــدا ـه  تــــقـــد

خالل أيام ...
أعــــلـن مــــســـــتــــشــــفـى جــــنــــوب
فـلـوريـدا أن الـنـجم احملـبوب ـ
ـاليــــــــــ الـــــــــــذي أضــــــــــحـك ا
بعروضه واسكتشاته الغنائية
وأفالمـه والــذي حـــصل عـــلى
ـي ومـثــلــهـا أربع جــوائــز جـر
كـرة ذهـبـية وجـائـزة أوسـكار ـ
سـيجري عمـلية تغـيير صمام

فـي الـــــــــقــــــــــلـب بـــــــــعـــــــــد أن 

اكـتـشــاف هـذا اخلـلل الـقـلـبي
ـاضي .. وقـد في سـبـتـمـبـر ا
تدهـور حـال الصـمـام  وعلى
ـــعـــالج أثــــره قـــرر الـــطـــبـــيب ا

إجراء العملية فورا ...
ـــوقـع الـــرســـمي وقـــد أعــــلن ا
لويليامز أنه سيعاود مواصلة
نشاطه بـعد أسبوع واحد من
الـــــراحــــة والــــنــــقــــاهــــة .. وأن
ونودراما اخلاص به عرض ا
دة .. ولم  تأجيـله لنفس ا
يــــتم إلـــغـــاؤه كـــمـــا  تـــأجـــيل
جـولــته عـبــر واليـات اجلـنـوب
األمريـكي مع تأجيل عرض "
أسـلـحـة الـدفـاع عن الـنـفس "
ـــــــدة أيـــــــضـــــــا عن لـــــــنـــــــفـس ا
ــعـلـنـة .. وكـانت مــواعـيـدهـا ا
آخـر جـولــة قـام بـهـا ويــلـيـامـز
مع عـرض عــبـر عــدة واليـات
عـام  ..  2002 كـمـا يـشارك
ويــلـيــامــز الــنــجم الــهــولــيـودي
الــكـــبــيــر جــون تـــرافــولــتــا في
رائــعــة ديـــزني الــكـــومــيــديــة "
ـــــة " خـالل هــــذا كالب قـــــد

العام ...

 حصل على «األوسكار» مرة
ى» أربع مرات و«جر

أشرف الديب

لك لير أمام ا
أربعة آالف مشاهد
فى اإلسكندرية

سناء شافع:
 أنا أسطى
صرى سرح ا  ا

وسم هدى وصفى تفتتح ا
ستقل الثانى للمسرح ا

وسم األول بنفس أخطاء ا
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