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!! سرحي الروبى زعيم ا
أمـره غريب الصديق محمـد الروبى.. فى االجتماع األخير
ـصـرى فـى األقـالـيم ــؤتـمــر الـعـلــمى لـلــمـســرح ا ألمــانـة ا
شـاهدته يـتـحدث.. كـان يـجلس إلى جـوارى أو كـنت أجلس
إلى جـواره - تـفـرق كـتـيـر عـنـد الـروبى - لـو لم أكن أعـرفه
حـيث الــتـقــيـنــا مـؤخــراً فى حاليب أقـصـى جـنــوب مـصـر
لـظننت أننى أجلس بجوار السـيد تشافيز رئيس فنزويال..
نـاسبـة أنا معـجب بهـذا الرجـل.. تشافـيز ولـيس الروبى بـا

.. شعورى نحو الروبى يتجاوز اإلعجاب. طبعاً
ـؤتـمـر : «ا حتـدث الـروبى عـلى طـريـقـة الـزعـمـاء الـثـوريـ
عــلــمى وح يـفــضل طــول عـمــره عـلــمى».. قــالـهــا مـنــفـعالً
.. أعضـاء األمانة الذين أكلت الـغيرة قلوبهم لم ومـتحمساً
يـصـفقـوا لـلـروبى ولم يـطـلبـوا مـنه اإلعـادة.. الـروبى أداها
عـلى أحـسن مــا يـكـون.. لم يـنــدمج تـمـامـاً.. الـروبى دارس
عهد.. الـزعامة تستمر مع الواحد مـسرح وكان زعيماً فى ا
ـهد إلـى اللـحد.. أطـال الـله فى عـمرك يـاروبى.. كان من ا
يـدرك - أثــنــاء األداء - أن هـنــاك مـواطــنــاً اسـمـه مـحــمـد
واطن عـضو األمـانة الـذى يتـحدث بـحماس الـروبى غيـر ا
وانـفـعـال مـحـسـوب بـدقـة.. بـدلـيل أنـنى هـمـمت بـسـحب
سـيـجـارة من عـلـبـته أثـنـاء احلـديث فـوضع يـده فـوق يـدى
ـنــعـنى وواصل حــديـثه دون أن يــطـرف له جـفن ودون أن
يـشعر بأى شفقة جتـاهى.. الروبى ال يرحم.. اكتشفت فيه
هـذه الـطـبـيـعـة عـنـدمـا تـعـرفت عـلـيه فى حاليب األسـبـوع
الـلى فـات.. صرخت فـى الصـحـراء الواسـعـة: كـنت ف من
زمـان يا روبى.. باظت أحـبالى الـصوتيـة.. من يومهـا صرنا

أصدقاء.. فعالً «يخلق ما ال تعلمون»!
الـغـريب فى أمـر الـروبى أنه فى غـمـرة حـمـاسه - احملـسوب
بـدقة حيث يـخشى على صـحته - وحرصه عـلى «العلـمية»
وإعالنه أنه مـسـتـعد لـفـدائـهـا بالـروح والـدم وبـذل كل غال
ونـفـيـس من أجل رفع رايـاتــهـا خــفـاقـة فـى جـمـيـع أقـالـيم
مـصر ودولة زجنـبار التى ال يـرأسها تـشافيـز بالتـأكيد.. لم
يـنس أن يعترف بأننا نبحث عن األبحاث العلمية مثل من
يـبحث عن إبـرة فى كومـة قش.. وقد ذكـرنا الـروبى بوقـفته
قدمة إليه قائالً فى سكاً باألبحاث ا ؤتمر األول  أثناء ا
أسـى «هـذه بـضــاعـتــنـا» أى إنه مـا بــالـيــد حـيـلــة.. أعـلــنـهـا
ـديـنـة الـقنـاطـر اخلـيـرية الـروبى فى وقـفته الـتـاريـخـية 
ــؤتـمــر.. ودخل بــهــا مــوسـوعــة «الــوقــفـات مــقــر انـعــقــاد ا
ركـز الثانى مـباشرة بعـد وقفة عرابى الـقياسيـة» مسجالً ا
زعـيم الفالحـ أمـام القـصر الـذى فى عابـدين.. وحاصالً
» شـكـراً يا أسـتاذ روبى سـرحـي عـلى لقب «الـروبى زعـيم ا
نـورت األمانة .. أقترح - انتقـاماً منه - أن يتولى هو رئاسة
ــؤتـمــر الــقـادم ويــكـون مــســئـوالً عن جلــنــة األبـحــاث فى ا
«الـبحث عن األبحاث» مادام قـد طلبه علمـياً فى ح أننا
وبـاعترافه هو فى وقـفاته التـاريخية وجـلساته اجلـغرافية
ـؤتمر علمى وح لـيس لدينا من يكـتب بحثاً علـمياً يصلح 

يفضل طول عمره علمى!!
الـروبى زعـيم مـتـشـدد.. ديــكـتـاتـور.. يـا ويل من يـخـالـفه..
يـعـرف أن الديك ال يـبـيض ومع ذلك يطـلب مـنك أن تأتى
لـه بـبــيــضـة مــنه.. مــنــ يــا زعـيم? يــقــول لك اتــصـرف..

الديك بيبيض وحيفضل طول عمره يبيض.
شـكـراً مـرة أخـرى لألسـتــاذ الـروبى صـديـقى الـذى تـعـرفت
عـــلــيه مــؤخــراً فى حاليـب والــذى أقــدر حــمــاسه وغــيــرته
ـعـمــلـيــة.. إيـديــنـا عــلى كـتــفك يـا زعــيم وقـد الــعـلــمـيــة ا
ؤتـمر ـعـمل.. ربنـا يـوفقك.. ويـوقـفك ا سـلمـناك مـفـتاح ا
ـــســكــاً كــتــاب األبـــحــاث قــائالً فى فـــخــر يــلــيق الــقــادم 
بـالزعماء: «هـذه بضاعتـنا» أكثر الـله من وقفاتك.. الروبى
ـؤتـمر عـلـمى وح يـفـضل طـول عـمـره عـلمى.. يـقف.. إذن ا

الروبى يقف فلنشكر الله على نعمته!!
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بعد العرب واألفارقة

دعم «التينى» لفاروق حسنى مرشحاً لليونسكو

تابعة فى األقاليم جلان ا
ناقشة مشاريع النوادى
.. واإلنتاج فى الصيف

 أمريكا الالتينية
تدعم ترشيح 

فاروق حسنى مديراً
نظمة اليونيسكو

  األمريكان ضحكوا
ثمان دقيقة 

على مسخرة جورج بوش

 فاروق حسنى

سرحية النص الكامل 
«سبعة أطفال يهود ..
مسرحية من أجل غزة»

الـــــوطـــــيـــــدة بـــــ الـــــبـــــلــــديـن وبـــــخـــــاصــــة أن
الــدومـيــنـكــان لــديـهــا بـعــثـات أثــريـة تــعـمل فى

مصر.
مــصــر وجــمــهــوريــة الــدومــيــنــكــان تــربــطــهــمـا
عالقـات وطيـدة فى مخـتلف اجملـاالت حيث
قـــامت مــارجـــريــتـــا دى فــرنــانـــديس الـــســيــدة
األولى فـى جــمــهـــوريــة الـــدومــيـــنــكـــان بــزيــارة
ــــصــــر مــــؤخــــرا كـــــمــــا زارهــــا أيــــضــــا وزيــــر
خارجيتهـا والذى أبدى اهتماما كبيراً بالدور
الـذى تــلــعـبـه مـصــر دولــيـا مــؤكــدا عـلى دعم
ـصـرى والـتـرويج له بالده الـكـبـيـر لـلـمــرشح ا
ـــــنـــــصب الـــــدولى الـــــرفـــــيع لـــــلـــــوصـــــول إلى ا

باليونسكو.
وكــان الـــفــنــان فــاروق حــســـنى قــد قــام خالل
كـسيك وكـوبا اضى بـزيارة لـكل من ا العـام ا
فى إطــــار جـــوالته الــــدولـــيـــة حلــــشـــد الـــدعم
الدولى فى مسيرة الـيونسكو إضافة للتأييد
الـــعــــربى واألفـــريــــقى بــــعـــد مــــا أجـــمع وزارء
الـثـقــافـة الـعـرب ومن بـعـدهـم الـقـمـة الـعـربـيـة
ـــنــصب عــلـى دعم وتــرشـــيح فـــاروق حــســـنى 
ــنــظــمــة الــيـونــســكــو بــاعــتــبـاره ــديـر الــعــام  ا
مــرشح الــعــرب الــوحــيــد كــمــا أقــرت الــقــمــة
األفـريقـيـة عـلى مـستـوى الـرؤسـاء بالـعـاصـمة
األثــيــوبـيــة أن يــكـون فــاروق حــسـنى مــرشــحـا

وحيدا للقارة السمراء.

تـــلـــقى وزيـــر الــثـــقـــافــة فـــاروق حـــســـنى دعــوة
رســــمـــــيــــة من وزيــــر خـــــارجــــيــــة جــــمــــهــــوريــــة
الــــدومـــيـــنـــكــــان لـــزيـــارة بـالده وجـــاء بـــهـــا أن
الـدومـيـنـكـان تـؤيـد وتـدعم فـاروق حـسـنى فى
مــســيــرتـه لــلــوصــول إلى مـــنــصب مــديــر عــام
ـنـظـمــة الـدولـيـة لـلـتـربـيـة والـثـقـافـة والـعـلـوم ا
ـــرشح الــــعـــربى «الـــيــــونـــســـكــــو» بـــاعــــتـــبــــاره ا

واألفريقى الوحيد.
وقـال حـســام نـصـار مــسـتـشــار وزيـر الـثــقـافـة
لــلــعالقـات الــدولــيـة إن دعــوة وزيــر الـثــقــافـة
فـاروق حــســنى لــزيـارة الــدومــيـنــكــان نــقـلــتــهـا
سفيرة جمهورية الدوماينكان بالقاهرة ماريا
ـــقـــر جـــابـــريال خـالل الـــلـــقـــاء الـــذى عـــقـــد 
الــوزارة بـــالــزمـــالك والــذى أكـــدت خالله أن
بالدها تؤيد حـسنى وتقوم أيضا بالترويج له
بـ دول أمــريـكـا الـالتـيـنــيـة نــظـرا لالهــتـمـام
واالحـترام الـكبـيـرين اللـذين يحـظى بهـما فى

ستوي الرسمى والشعبى. بالدها على ا
وأشـار نصار إلى أنه يـتم حاليـا التنـسيق ب
البلدين للتـحضير لزيارة وزير الثقافة فاروق
ـقبل حـسنى لـلدومـينـكان خالل شـهر مـايو ا
فـى إطــــار جـــــولــــة تـــــتــــضـــــمن عـــــدداً من دول
أمـــريـــكــا الـالتـــيــنـــيـــة من بـــيـــنـــهـــا الــبـــرازيل..
موضـحاً أن سفـيرة الدومـينكـان بحثت خالل
لـقـائـهـا مع وزيـر الـثقـافـة الـعالقـات الـثـقـافـية

 ج فوندا 

بعد غياب طويل ..

ج فوندا .. يناديها برودواى  لتقدم عرض «33 اختالفًا»
ـا أحس أنها تـشعـر بالراحـة الكـبيرة دعاهـا لتـعود معه إلى بـيته .. الـذى طا
ـرات القـليلـة التى عادت فـيها إلـيه .. ولكنه عندمـا تكون بـ أحضانه فى ا
ا يشـغلها لم يتـوقع أن تقبل بـهذا العرض وتـعود بعد غـياب وسط الكثـير 
ـوضــة وحـتى الـســيـاسـة .. وهــكـذا فـاجــأت جـ اجلــمـيع وعـلى فى الــفن وا

رأسهم كوفمان ...
تطـير الـنجمـة الكـبيرة " جـ فوندا" إلـى نيويـورك.. لتقـف على خشـبة أحد
مـسـارح بـرودواى لـتشـارك فى الـعـرض االجـتمـاعى الـسـاخر "33 اخـتالفًا"..
والذى يـنـاقش مـحـاوالت الـتـصـالح بـ البـشـر .. األم مع ابـنـتـهـا .. والـكاتب
ـوســيــقى مع مــهــنــة كل مــنـهــمــا .. وقــد اســتـقــبل مــؤلف ومــخــرج الــعـرض وا
مويـسـيس كوفـمـان اخلبـر بفـرح شـديد وأكـد عـلى أن ج فـونـدا قد أكـملت
عقد أبـطال العـرض الذين كان قـد تخيـلهم يجـسدون شخـصيات مسـرحيته
بـعـد أن انـتـهى من كـتابـتـهـا .. ويـشـارك فى العـرض الـنـجـمـة سامـنـتـا مـاثيس

وكول هانكس ودون أماندولى وسوزان كيلرمان وإريك ستيل ...
ـشـاركة جـ فـونـدا ابـنـة األسـطـورة هـنـرى فـونـدا .. والـتى بـدأت الـتـمـثـيل 
والدهـا  فى العـرض الشـهـير " فـتاة   ريـفيـة " عام  1957وهى فى العـشرين
من عـمـرهــا وكـانت قــبـلـهــا تـعــمل مـوديل لألزيــاء .. وحـقـقـت جنـاحـات فــنـيـة
واسـعــة وحـصـدت الـكــثـيـر من اجلـوائــز الـسـيـنــمـائـيـة والـتــلـيـفـزيــونـيـة .. كـمـا
عرفـت كنـاشطـة سـياسـيـة قاومـت حرب فـيتـنـام .. وحرب الـعـراق .. ووقفت
فتـرة بجـانب إسرائـيل .. إلى أن سافـرت واكتـشفت أن الـسالم الذى تـدعيه

إسرائيل أكذوبة فقالت :
" لـقد أخـطـأت .. فمـا شاهـدته بـعيـنى يـعجـز العـقل عن اسـتيـعـابه و اللـسان

عن وصفه " ...    

!! سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي الروبى زعيم ا

راغى جمال ا

 سفيرة الدومينكان:
 يحظى باحترام كبير 
ستوى فى بالدنا على ا
لك لير» ب سياسةالرسمى والشعبى «ا
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ـسرح الـبديل ظـاهـرة ال يحـدها أفق جـغرافى بل تـمـتد لـتشـمل خريـطة > يـشكل ا
ــسـرح الـبــديل خـيـاره ـسـرح فـى الـعـالم وإن تــنـوعت جتــلـيـاتــهـا إذ يـحــمل هـذا ا ا
ومـرجـعيـته من األفـكـار والـقيم والـدالالت والـتـصورات مـسـتـهدفـاً مـعـارضة الـتـيار

السائد. سرحي جريدة كل ا 2
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فى أعدادنا القادمة 

نيا. > اخملرج محمد حسن يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «قمر األحالم» لفرقة مسرح الطفل بفرع ثقافة ا

مختارات العدد 
سرح األمريكى البديل ج١ تأليف ا
تيودور شانك - ترجمة: سامي خشبة
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح

التجريبى 8002

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

 فى
االنتظار
عرض
يفضح
أفعوانية
وأالعيب
الرأسمالية

صـ10

مأزق
ثقف ا
همش ا
 فى
«شوكة

ساجان»
صـ11

 فنون
 مصر
انصهرت
فى بوتقة
اجلنوب
الشرقى
صر صـ8

 جامعة
القاهرة
 تبنى سور
الص

العظيم من
خالل عرض
مسرحى
صـ13

 مسرحنا ترصد
سرح  جتليات ا
فى سوريا والشارقة
واألردن والعراق  صـ4

لوحة الغالف  شنكلون
ورحلة البحث
عن حقوق

الطفل صـ14

 د. سيد اإلمام يكتب
عن درويش

األسيوطى والقتلة
أجورين صـ23 ا

 أجستو بوال فى اليوم
ى للمسرح : العا
سرح هو ا

حقيقتنا اخملفية
صـ27-26

 األمريكان
يضحكون 
على مسخرة
بوش فى

ثمان دقيقة
فقط صـ19

سرح  ح أرادت جنمة ا
األمـريكـى " أدينـا ميـنزل
" أن تــــهــــدى صــــديــــقــــهـــا
ـوسيـقار " ميـشيل جون ا
الشـيـوســا " شـيـئـا يـحـبه
ويـليق به .. ولـعلمـها بأنه
واسـع االطـالع ويــــــــــــــحـب
الــقـــراءة كــثــيـــرا .. فــقــد
أهـدته اجملموعة الـكاملة
لــــلــــقــــصص الــــقــــصــــيـــرة
إلمـــــبــــراطــــور الـــــقــــصــــة
الـيــابـانى " رايـونـوسـوكى
أكـواتاجوا " .. واسـتقبـلها
الشـيوسـا بـفرحـة كبـيرة
.. وانـقـطع عـمن حـوله ..
لـيقـرأها ويـستـمتع بـها ..
لــنــرى عـــرضــا أمــريـــكــيــا

. رائعاً
اقرأ صـ20

 جلان 
تابعة نزلت ا
األقاليم
وناقشت

مشاريع النوادى 
صـ6-7

سئولية السياسية للمتفرج  الوضع األيديولوجى للمسرح وا

باشرة تقتل  ا
سرح فى «حلم ا
وال علم » صـ12

31
π«°SGôe

ـسـرح الــبـديل - فى بـعض احلــاالت - بـأن يـكـون مـوازيــاً لـلـسـائـد بل > لـم يـكـتف ا
راجعة تشابك معه سعياً إلى تغييره سواء بالدعوة إلى اكتشاف أساليب جديدة 

سرحى أو طرح تفسيرات مستحدثة فى مناهج األداء. ثوابت اإلبداع ا

سرحي جريدة كل ا
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نيا». حافظة ا سرحية  > اخملرج أسامة طه انتهى من إعداد كتاب «توثيق احلركة ا

سيحية فى مسرحياته?! هل ظلم الشخصية ا
الـطــوفـان (1976) والـتى تــبـدو ألول وهــلـة
ــســتــعــمــر األبــيض وفــيــهـا هــجــومــاً عــلى ا
يــســخــر د. مـصــطــفى عــلى لـســان الــزنـوج
الــذين يــبـــشــرهم رجل أبــيـض فــمــا مــعــنى
وصـيـة «ال تـسرق».. ال نـسـرق مـاذا.. إنهم
ــلـكـون حـتى خـرقـة عـلى الـلـحم! عـراة ال 
«أسـهل أن يـدخل اجلـمل ثقـب إبرة من أن
يدخل الغنى جنة الله» من هو الغنى هذا
لـــيس عـــنـــدنــا أمـــوال وال ضـــيـــاع ونــحن ال
ـــبـــشــر نـــتـــعـــامل بـــالـــنـــقـــود وحـــ يـــقـــول ا
األبـيض: يـجب أن يــكـون لـكل واحـد مـنـكم
زوجة واحدة فـقط إن تعدد الزوجات زنى
وأمــر مـنـكــر ال يـرضــاه الـله فــيـرد الـزجنى
بــأن الــنــبى ســلــيــمــان تــزوج أكــثــر من 700
امرأة وكذلك تزوج داود النبى من زوجات
ـشى كـثــيـرات أرجـوك يــا سـيـدى اتــركـنـا 
خــلف داود وسـلــيـمـان ثم يــسـتــمـر الـزجنى
ـــبـــشــر األبـــيـض بـــضــرورة أن فى إقـــنـــاع ا
ــوت من يـــتــزوج بــأكـــثــر من امــرأة حـــيث 
الريا واحلمى أبنائه كل سنـة العشرات با
الـصـفـراء ومـرض الـنـوم ولـو تـزوج بـواحدة
ـــبـــشـــر هــذه فـــلـن يــبـــقـى له نـــسل فـــيـــرد ا
مــسـألــة ال تــهم فــيــقــول الــزجنى وهل هى
مــــســـألــــة ال تـــهـم الـــلـه أيـــضــــا?! ثم يــــخـــتم
ـسألـة وقد راق له أن الـدكتـور مـصطـفى ا
ـبــشــرين بــوصــيــة «ال تــسـرق» يــجــعل مـن ا
ـا ال يـعــمـلـون حـيـنـمـا لـصـوصــاً يـبـشـرون 
يناقش الزجنى الرجل األبيض فى مسألة
ــــعـــادن إلى أوربـــا ثم عـــودتـــهـــا مـــرة نـــقل ا
أخرى فى شـكل مـصـنوعـات غـاليـة ويـقول
الـزجنى لنفـسه «ال شك هذه أمور عـجيبة
فــهـا نــحن أوالء نــعـمل بــدون أجـر ونــعـطى
لـــــهم تـــــراب أرضـــــنـــــا بـال ثـــــمن ال شك أن

ديانات هؤالء الناس غريبة جداً»!.
د. ألفريد ألفى حبشى
شبرا - القاهرة

أكــلت قـطــنـنــا بـحــسن نـيــة كـمـا نــأكل نـحن
الــــدجـــاج بــــحــــسـن نـــيــــة ودون أن يــــرتــــكب
الـــدجــاج ذنـــبــاً يـــســتـــحق عــلـــيه الـــعــقــاب».
ولكننى لـن أرد على د. مصطفى بل أتركه
لـــيـــرد عـــلـى نـــفـــسه من خالل قـــصـــة «ذرة
يــورانــيــوم» من مـجــمــوعــة نــقـطــة الــغــلــيـان
(1977) حـ يـقـول: ولم تـكن تـعلـم أن الله
مـنـذ بـدء الـتـاريخ يـضرب الـنـاس بـبـعـضهم
لـيمتحن معـادنهم ويجمع الـسباع والغزالن
وجب فى فى الغابة كـما يجمع السالب وا
ضاد يكـروب واللقـاح ا الذرة كمـا يجـمع ا
ـــوت فـى اجلـــســــد كــــمـــا يــــجــــمع عــــوامل ا
وعــوامـل احلـيــاة فى اخلــلــيــة وال اســتــثــنـاء

ألحد من هذا القانون!
ونــخــتم بــقــصـــة «الــســارق» من مــجــمــوعــة

مـصــطـفى مـحــمـود الـصــراع كـمـا يــحـلـو له
حــتى يــنــتـهـى بـأن يــدمــر الــدكــتـور شــاخت
نـــصف الــكـــرة األرضــيـــة بــســـبب مـــحــاولــة
فـاشـلـة لـتـحـويل الـتـراب لـذهب واخملـلـفات
لـبــروتــيـنــات غـذائــيـة ويــنـهـى د. مـصــطـفى
ـــــقـــــولـــــة نـــــوح مـــــحــــــمـــــود مـــــســـــرحـــــيـــــتـه 
(الـشـخــصـيـة الـرئــيـسـيـة): انــتـهى الـنـصف
الـــبـــاقى مـن ســـكـــان األرض انـــتــــهت دنـــيـــا
البـاطل. فى كتابه األحالم (1961) يسـخر
د. مـصـطفى مـحـمـود من رجـال الدين فى
الـــبــاب قــبـل األخــيــر «نـــســيـــان صــمت إلى
األبد» فيقول: «عـندما أكلت الدودة قطننا
قــال قــسـيس الــقـريــة إن الــله قـد ســلـطــهـا
على أرزاقنـا ألننا كـفرنا بـنعمـته ولكن الله
فى احلـــقـــيـــقـــة ال يــســـلـط أحـــدا والــدودة

مصطفى محمود إلى أن ينهى د. إسكندر
حياتـه باالنتـحار ويـرى أنهـا نهـاية طـبيـعية
لــرجل خـلـت حـيــاته من اإلحـســاس بـاحلق
ـــان. أمـــا فـى مـــســـرحـــيـــته واخلـــلـــود واإل
«الـــــطـــــوفـــــان» (1976) فــــــقـــــد ارتــــــضى د.
ــشـــاكل مـــصـــطــفـى مــحـــمـــود حالً واحـــدا 
الكـون وهو الـتخلـص من كل من يخـالفونه
فى الــعــقــيـــدة بــطــريــقــة عـــجــيــبــة وهى أن
يـــقـــضـــوا عـــلى بـــعـــضـــهم الـــبـــعـض وهــؤالء
ـــــانـى فى ــــــثـــــلــــــهم د. شــــــاخـت (عـــــالـم أ
الــفـــيـــزيـــاء) مـــســـتـــر بـــاركـــر (مــديـــر بـــنك
إجنليزى) وشخـصيات أخرى ثانوية: رجل
هــــــنـــــــدى صــــــيـــــــنى يـــــــابــــــانـى إيــــــطـــــــالى
(إســـبـــاجــتـى) روسى (كـــلـــيــنـــوف) زجنى
ومــلـــكـــة إفـــريـــقـــيـــة (مـــيـــريـــام). ويـــديــر د.

خـالل عـــشــــرات األعــــمـــال الــــقــــصـــصــــيـــة
ــســـرحــيــة يـــصــوّر الــدكـــتــور مـــصــطــفى وا
سـيحيـة أو القبـطية مـحمود الـشخصـية ا
كــشــخــصــيــة ضــالــة أو مــنــحــرفــة أو غــيــر
سويـة ينطـبق هذا األمـر على الـعديد من
الــشـــخــصــيـــات مــنــهـــا د. ألــفـــونس فــانــون
(قـصــة «الــلى يــكـسب» مـن مـجــمــوعـة أكل
عـــيش 1954) الـــذى بـــدأ حـــيــاتـه طـــبـــيـــبــاً
فــقـــيــرا يــطــلـب الــكــفــاف وهـــو عــبــارة عن
ـريض بـذمة عـيـادة صـغـيـرة يخـدم فـيـهـا ا
وشـرف ثم يـنـتـهى به احلـال إلى أن يـؤجـر
ــكــونـة من عــدة غــرف ثم يــأتـيه عـيــادته ا
إيــــــجـــــــار أربع غـــــــرف فـى أول كل شـــــــهــــــر
ويـــــكـــــسب ثالثـــــ جـــــنـــــيــــهـــــاً فـى مــــقـــــابل
ــقــهى بال عــمل الــصــيــاعــة ويــجــلـس فى ا
! يــلــعب الــطــاولــة مـثـل األعـيــان الــعــاطــلـ
مـــــثــــــال آخــــــر هـــــو د. دمــــــيـــــان فـى روايـــــة
الـعــنـكــبـوت (1965) وهــو شـخــصـيــة شـاذة
ـثل ـكن وصــفـهـا بــاجلـنـون وحتــدّى كل ا
واألخالقــــيـــات فـى ســــبـــيـل الـــوصــــول إلى
اكــتـشــافــات عــلـمــيــة غـيــر مــضـمــونــة! أمـا
الـدكـتـور ألـبـيـر إسـكـنـدر (حـكـايـة الـدكـتـور
إسـكندر - مجمـوعة نقطـة الغليان 1977)
فـهـو مـلـحـد يـعـيش حـيـاة فـاشلـة مـع زوجة
مـريضـة وولدين أحـدهمـا مشـلول والـثانى
ـكتئب مـتخلـف عقلـياً حـتى اخلدم مـنهم ا
ـزعـجة ـمـصـوص) والـدادة ا ـسـلـول (ا وا
أمــا الــدكــتـور نــفــسه فــأعــظم أهــدافه فى
احلـــيــــاة هـــو تـــشــــكـــيك طــــلـــبـــتـه ومن أهم
األمــثــلـــة احلــواريــة الــتـى يــذكــرهــا «أردف
الــدكـــتـــور مــعـــلـــقــاً بـــســـخــريـــته اإلحلـــاديــة
عروفة وموجهاً كالمه إلى طالب بلحية: ا
ـــــريض أمـــــامك تـــــقـــــرأ فى أوراقه هـــــذا ا
وصــفـ لـشـخـصـيـتـ مــخـتـلـفـتـ تـمـامـا
شـــخـــصـــيـــته اإلجـــرامـــيـــة الـــتى دخـل بـــهــا
والشـخصـية الـثانـية التـى يخـرج بهـا اليوم
بـعد الـصـدمـات الكـهـربائـيـة ولـو كنت أنت
ـا عـرفت أيـاً من هــذين الـشـخـصـ الــله 

تـــبـــعث وأيـــهــمـــا حتـــاسب?! وقـــد ارتــاح د.

د. مصطفى محمود

سرح البورسعيدى فنى كهرباء يتحكم فى ا
لذلك.

سـرحـي مـلـحـوظة: نـصـحـنى بعض األصـدقـاء من فـنانـى بورسـعـيـد ا
ــذكــرة حــتى ال أتــعــرض لالضــطــهـاد بــعــدم كــتــابـة اســمـى عـلـى هـذه ا
والتـعنـت منه وحـتى ال يتـمكن من مـحاربـتى مسـرحيًـا وشخـصيـا ولكن
لـثقـتى بـنظـام العـمل داخل الهـيئـة قمـت بكـتابـة اسمى حـتى يتـمكن أى
ـــذكــــرتى مـن قـــبل شـــخـص من ســــؤالى االســـتــــيــــضـــاح عن أى شـىء 
سرح يـشهدون على كل هذه الوقائع مـسئول ولدى شهود بالـثقافة وبا

الظاهرة دون حتقيقات.
عمرو محمد كمال
سرح البورسعيدى من رواد ا
> نـشـرنـا الـشـكـوى دون تـدخل إال فى صـيـاغـة بـعض اجلـمل وفى

انتظار رد الطرف اآلخر.

نريد حتقيقًا يا رئيس الهيئة

يـحارب كل من يتجرأ ويخـالفه الرأى أو وجهة النـظر بكل ما يتمتع به
نـصـبه الـوظـيفى ومن مـسـانـدة مـدير الـفـرع ومـدير من قـوة وسـلـطـان 

قصر ثقافة بورسعيد له.
أقـسم بالله إننا ال نعـلم مواعيد سيادته الرسـمية وإنه يأتى وينصرف

كيفما يشاء.
نعلم أن مدير الشئون الهـندسية والفنية بالفرع قد رفع مذكرة للسيد
الـدكتور رئيس الـهيئة العـامة لقصـور الثقافة يـشكو فيـها من قلة عدد
وظـفى القسم وظـف جدد فـكيف يـسمح  وظـف واحتـياج الـقسم  ا
ـوجـود به الـعجـز بـاالنـتـداب إلى قـسم آخـر حـتى ولـو كـان فى حـاجة ا

إليه.
يـتــحـدث عـلـنـا لـلـمـقــربـ مـنه بـأنه يـسـتـطــيع فـعل أو تـسـهـيل أى شىء
ن يـشـاء وبـالـتالى إعـاقـة أو تـصـعيب أى شىء لـلـمـسرح الـبـورسـعـيدى 
ألشـخـاص مـعـيـنـ ال يـنـالـون رضا سـيـادتـه مسـتـغال مـوقـعـه الوظـيـفى

سئولون لعل وعسى: هذه استغاثة أتقدم بها وأرجو أن يقرأها ا
ــســرح فــنى كــهــربــاء بــفـــرع ثــقــافــة بــورســعــيــد مــعـــ رئــيــســا لــقــسم ا
ـسـرح كـمـا لـو كـان مـلـكـيـة بـبـورسـعـيـد يـتـحـكم ويـسـيـطـر عـلى نـشـاط ا

خاصة له.
ـسـرح اخلـاصـة يــقـوم بـاسـتـغالل قــصـر ثـقـافـة بــورسـعـيـد وديـكــورات ا
بــالـعــروض الـسـابــقـة ألعــمـال مــسـرحـيــة ال تـمت لــلـثــقـافــة بـصـلــة مـثل

دارس ومسرح الشباب والرياضة. مسرح ا
رأة التابعة للثقافة كل عام. يحتكر إخراج األعمال اخلاصة بتنمية ا
ـســرحـيـة ــسـرحــيـ بــالـفــرع لـعــمل بــروفـات الــتـجــارب ا يـهب قــاعـة ا

صالح معه فقط ال غير. للمقرب منه وأصحاب ا
ـسـرحـية بـالـفـرع منـذ فـتـرة وعنـدمـا ال يـكون يـحـتـكر أعـمـال الـورشة ا
سـيـادته مـوجـودًا ال نــسـمع عن هـذه الـورشـة شـيــئـاً وال يـعـلن عـنـهـا أى

شىء.
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> كـان لـكل من «جروتـوفـسكى» و«كـانتـورش تـأثيـر واضح فى الـعروض الـبديـلة
وهـو ما رسخ أن عالقـة االنفصـال قد اسـتندت إلى قـدرات فنـية عالـية اجلدارة

فارق للسائد. سرح ا سرح البديل لتبدأ رحلة مفهوم ا حققت حضور ا

سرحي جريدة كل ا
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اضى مسرحية «ظرف أصفر» تأليف وإخراج د. فيصل البوقرى. > على  مسرح قاعة النيل بكنيسة القديس يوسف بالقاهرة عرضت األسبوع ا
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سرحي جريدة كل ا

23 من مارس2009 العدد89
ــســرح الــبــديل حــضــوره من خـالل وجــوهه وأصــواته الــتى > فـــرض ا
جـسدت إبداعاتـها االحتجاجـية دون إخفاء رهـان معارضتهـا لصفاقة

سيطر. الواقع السائد ا

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

صرى. > قصر ثقافة كفر شكر بالقليوبية يشهد حاليا بروفات مسرحية «الفيل يا ملك الزمان» لسعد الله ونوس وإخراج إبراهيم ا

عصام السيد يرفض توصيل رأيه دليفرى 
والروبى يطلبه مؤتمراً علمياً حتى لو  مافيش أبحاث علمية!!

 العطش للفن والثقافة
لم أكـن أتوقع احلـفـاوة والـتـرحـاب الـكـبـيرين
من قبائل البشارية والعبابدة للقافلة الفنية
والـثـقـافـيـة الـتى زارت ثالث مـنـاطق مـصـرية
عــلى حــدودنـــا اجلــنــوبــيــة الـــشــرقــيــة وهى
الـشالتــ - أبـو رمـاد - حاليب لـقـد أضـاءت
الـصـحـراء بـالـغـنـاء والـلـوحـات الـتـشـكـيـلـيـة
والـشعـر وخـرجت جمـوع القـبـائل فى مشـهد
مـبـهج يـؤكـد عـلى الـعـطش الـبـادى لـلـثـقـافـة
ــعـرفـة والـفن خـاصـة مع جـمـاعـات ذواقـة وا
تقـدر قيـمة الـفن ح تقـدمه نخـبة مـختارة
بــعـنــايـة لــنــجـد اإلنــشـاد الــديـنى والــعـرض
ـصرى الـذى قام عـليه الـفنـان عبد الـشعبى ا
الــرحـمن الــشـافــعى وهـو بــانـورامــا شـعــبـيـة
تزخم باحلركـة والغناء والـلون لتعرض ألهم
ـــنــاطق مالمـح الــثـــقــافـــة الـــشــعـــبــيـــة فى ا
ـصـر ومـعــهـا كـان صـوت أحـمـد اجلـغـرافــيـة 
احلجار ينسـاب ليغمر الـصحراء رقة وأصالة
ومع الـعـروض كـان الـشـعر والـوجـوه الـطـيـبة
ـحـبــة كـبـيــرة وودعـتـنـا الــتى اسـتـقــبـلـتــنـا 

والدموع فى عيونها.
إن هـذه الـقافـلـة الفـنـية والـثـقافـيـة قد القت
جنـاحــاً وحـفـاوة كــبـيــرين بـدعم من الــفـنـان
فـاروق حـسـنى وزيـر الـثقـافـة والـلـواء مـجدى
قـبـيـصى مـحـافظ الـبـحـر األحـمـر وقـد كـان
وضع حـجر األسـاس لقـصـر ثقـافة الـشالت
تـتويـجـاً لـهـذه الـرحلـة حـيث شـاركـنـا الـلواء
عـلى شـوكت رئيس مـجـلس مـدينـة الـشالت

نطقة. ا حلم به أهل ا احللم الذى طا
إن شكراً واجباً البد أن يصل ألهله بداية من
ــنــطـقــة وزمالئى الــذين بــذلـوا أهــلـنــا فى ا
ــســافـات جـهــداً كــبــيــراً وقــطــعــوا كل هــذه ا
تـمألهم الـفـرحة ويـدفـعهـم احللم لـلـوصول
إلى أقـصـى مـنـاطق مــصـر لـيــتـواصـلــوا عـبـر
الـفن والـثـقافـة مع األهل ولـتـكتـمل األغـنـية
التى كنا نحلم أن نرددها معاً فى عشق مصر

. وناسها الطيب
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ـلك لــيـر» إحـدى روائع ولــيم شـكـســبـيـر ومن إخـراج -  مـسـرحــيـة «ا
نصورة كما عتمدة بـثقافة ا سرح ا الـسعيد منسى مع فرقـة هواة ا
سـرح والـتى شـاركت فيـهـا اخملرج تـعتـز هـند بـتـجـربتـهم فى نـوادى ا
خـالـد حـسونـة وهى مـسـرحيـة «مـا أجـملـنـا» حملـفوظ عـبـد الـرحمن
سـرحية الـتى شاركت فيـها حصلت وتـعتبـرها من أجمل الـتجارب ا
هـنـد عـيـد عـلى الـعـديـد من اجلـوائـز وشـهـادات الـتـقـدير
ـسـرح اجلـامـعى والـثــقـافـة اجلـمـاهـيـريـة عـلى مـسـتــوى ا
ـسـرحى والــشـبـاب والـريــاضـة وقـد حـصل الــعـرض ا
ـركـز األول فى مـهـرجـان «الـزيــر سـالم» عـلى جـائـزة ا
الـشــبـاب والــريـاضــة عـام 1998 وقــد شـارك أيــضـا
ــهــرجــان الــشـبــاب الــعــرب بــتــونس فـى نـفـس الــعـام
وحــصــد الـعــرض الـعــديــد من اجلـوائــز وأبــهـر كل من
شـاهده وتسعى هنـد فى الفترة احلالـية بكل جهدها
أن تــعـبـر عن نـفــسـهـا كـمـمــثـلـة وحتـقق حــلـمـهـا فى أن
ثـلة محـترفة تـستطـيع أن تقدم الـعديد من تـصبح 
سرح والفيـديو والسينـما   وإذ إن عشقها األدوار بـا
لـــلـــمـــســـرح يـــتـــخـــطـى أى طـــمـــوح أو حـــلم آخـــر وقـــد
انـضمت هـنـد مـؤخراً لـقـسم الـدراسات احلـرة تـمـثيل
سرحية فى محاولة عهد العـالى للفنون ا وإخراج با
ـسرح بـالـعلم ـجال الـتـمثـيل وا مـنهـا لصـقل مـوهـبتـهـا وخبـرتهـا 
والدراسـة حـتى تسـتطـيع أن تـخطـو خطـوة حـقيـقيـة نـحو حـلمـها

التى تسعى لتحقيقه.

رامى رمزى عاشق للمسرح
وعينه على السينما

بــســبب عــشــقه لــفن الــتــمــثــيل مــنــذ الـصــغــر بــدأ رامى رمــزى مــتــابــعـة
دينة التى نصـورة تلك ا سرحية فى مسـقط رأسه مدينة ا األعمـال ا
بـدأ فـيـهـا رحـلتـه نحـو حتـقـيق حـلـمه الـذى راوده كـثـيـًرا وهـو أن يـصبح
رحلة تابـعة قرر أن يبدأ ا ثًال مـشهوًرا يعجب اجلمهـور وبعد فترة ا
الـعملـية ويشـارك فى عرض مسـرحى ألول مرة وكـانت مسرحـية "زمان
يـرغنى ثم شارك بعد السلطـنة" تأليف مـحمد زهدى وإخـراج بهائى ا
ذلـك مع اخملـــرج نـــاجـى الـــدســـوقى بـــالــــتـــمـــثـــيل فـى عـــرضـــ أولـــهـــمـــا
" لسيد األبـاصيرى والثانى "النار والزيتون" أللفريد فرج ثم "الشحات
شــارك اخملــرج عــلى ســعــد فـى مـســرحــيــة "مــنــ أجــيب نــاس" تــألــيف
جنيب سرور واخملرج سامح البنـا فى مسرحية "صور مقلوبة" للمؤلف
أحـمـد رجب واخملـرج عـادل شـاهـ فى مـسرحـيـة "الـسـلـطـان احلـائر"
تـألـيف تـوفـيق احلـكـيم ثم شـارك رامى بـعـد ذلك فى مـسـرحـيـة "سـكـة
السـالمة" تألـيف سعد الـدين وهبة وإخـراج حمادة شـوشة ومسـرحية
"طـــلــوع الـــروح" تــألـــيف زكى عـــمــر وإخـــراج مــحـــمــد عـــز كــمـــا شــارك
بالتمثيل مع اخملرج سمير العدل فى أكثر من عمل مسرحى هى "الثأر
ورحــلــة الــعــذاب" لــلــكــاتب مــحــمــد أبــو الــعال الــسالمــونـى ومــســرحــيـة
"السلطان احلائر" لتوفيق احلكيم و"السيرة الهاللية" ليسرى اجلندى
ــنــسى بــالــتـمــثــيل فـى عــدة عـروض كــمــا شــارك مع اخملــرج الــســعــيــد ا
مـسـرحـية مـنـهـا "نـزهة فـى اجلبـهـة" تـألـيف فـرنانـدو آرابـال و "مـسـافة
ـنـسى و "بــالـعـربـى الـفـصــيح" تـألـيف لــيـنـ فــاضـيـة" تــألـيف الــسـعـيــد ا
ـثالً عرض ـسرحـيـة التى شـارك فيـها  الـرملى وكـان آخر الـعروض ا

طاف" للمخرج عادل حسان وتأليف مؤمن عبده. "آخر ا
شـارك رامى رمـزى كـمـخـرج مـسـاعــد فى ثالثـة عـروض مـسـرحـيـة هى
"سلـيمـان احللـبى" تألـيف ألفـريد فـرج وإخراج سـميـر العـدل و"ماكبث"
تألـيف وليم شكسبـير وإخراج أحمد عبد اجلـليل و"من أجيب ناس"
لنجيـب سرور ومن إخراج سمـير العدل كـما شارك كمخـرج منفذ فى
أربــعـة عــروض أولــهـا مــســرحـيــة "الــزيـر ســالم" أللــفـريــد فــرج وإخـراج
ـنـسى الـذى كـرر مـعه الـتـجـربة فى عـروض "مـأسـاة جـمـيـلة" الـسـعـيد ا
لـلـكـاتب عـبـد الـرحـمن الـشـرقـاوى وشـارك فى تـنـفـيـذ عـرض "هامـلت"
للمخرج تامر محمود وعرض "السيرة الهاللية" للمخرج سمير العدل
ـــســرحى فــقـــام بــإخــراج وقـــام رامى أيــًضــا بـــخــوض جتــربـــة اإلخــراج ا
مـسـرحـيـة "رومــولـوس الـعـظـيم" لــدوريـنـمـات و "صـور مــقـلـوبـة" ألحـمـد
ــنـــسى وقــام أيــًضــا رجب و"شــوف واتــفـــرج" إعــداد درامى لــلـــســعــيــد ا
بـإخــراج مــجـمــوعـة مـن مـشــاهـد الــداتـاشــو فى عــرض لـلــمـخــرج عـادل
حسان وهى مسرحية "الشاطر وست احلسن" تأليف د.سامح مهران
سـرحـيـة من خالل كـمـا شـارك رامى رمـزى فى الـعـديـد من الـعـروض ا
سرحـية منه  وقد حصل رامى رمزى ـهرجانات ا مجـموعة كبيرة من ا
علـى العـديـد من اجلـوائـز وشـهـادات الـتقـديـر فـقـد حـصل عـلى جـائزة
نـصورة عام 1996 وهـو ما الـتمثـيل "مركـز أول" فى مهرجـان جامـعة ا
كـرره فى أعوام 97 -98 -99 كمـا حـصل عـلى جـائـزة تـمـيز فى األداء
ـسـرح الـعـربى الـرابع عام 2005   واجلـائزة األولى فى من مـهرجـان ا
هرجان إسكندراما باإلسكندرية عام  2004 ويتطلع رامى وسيقى  ا
رمــزى بــعــد مــشـــوار مــســرحى اســتــمــر قــرابــة  15عـامــًا أن يــتــجه إلى
ثًال سـينمائـًيا خاصة وأنه رغم حتقيق طـموحه األكبر فى أن يـصبح 
عشـقه لـلمـسـرح فإنه  –دائمـا يـنظـر للـسـينـما بـاعـتبـارها احلـلم الـكبـير
ا دفـعه إلى التـفكيـر فى القـيام بهـذه التجـربة ولو الذى يراوده دائـًما 
عدات أبسط من مـعدات السينما احملترفة حيث قام بشكل أبسط و
سـتقـلة هـما بصـناعـة وإخراج فـيلـمـ حتت تصـنيف: أفالم الـسيـنمـا ا
"قــلــيل األصل" و "احلــيــتـان" وشــارك بــالـتــمــثــيل فــيـهــمــا ويـســعى رامى
جاهًدا أن يقتنص فرصة حـقيقية فى عالم االحتراف السينمائى حتى
يـحـقق ولـو جـزءًا بـسـيـطـًا من أحـالمه الـسـيـنـمـائـيـة الـتى يـرى أنـهـا بال
حــدود وخــاصــة أنـه الــتــحق بــقـــسم الــدراســات احلــرة تـــمــثــيل وإخــراج
سرحية ية الفنون فى محـاولة منه لصقل موهبته رغم خبرته ا بأكاد

سرحية التى شارك فيها. التى اكتسبها من خالل األعمال ا
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السيد سالمة .. يحلم باألوسكار
"السيـد سالمة الـسيـد" طالب بـالفـرقة الـثالـثة جتارة
خارجية جامعة حلوان يعشق التمثيل ويقول إن مثله
األعــلى هــو الــفــنــان نــور الــشــريـف ومع ذلك يــتــمــنى

السيد أن يصبح أفضل منه (هه ربنا يدى له).
درسى ثم ـسرح ا بدأ السـيد سالمـة التمـثيل على ا
ـسـتـقـلـة حيث ـسـرح اجلامـعى والـفـرق ا انـتـقل إلى ا
شــــارك بــــالـــتــــمــــثـــيـل مع اخملــــرج "أحـــمــــد ســــيف" فى
مـسرحية "كرنـفال األشباح" التى حـصلت على جائزة
ـركـز الثـالث من سـاقيـة الـصاوى  2008 ومـركز أول ا
من مـــهــرجـــان جــامـــعــة حـــلــوان   2007 -2008 كـــذلك
شـارك فى "عـالم كـورة كـورة" وعن دوره فـيـها حـصل
"الــسـيـد" عـلـى مـركـز أول كـلــيـة. ومـركـز ثــانى جـامـعـة
ـهمـة األخرى فى  2009 كمـا لعـب عددًا من األدوار ا

ـهــرجـان أسـبـوع "رومـولـوس الـعــظـيم" الـتـى شـاركت 
شـبـاب اجلامـعات  2009 وحصـلت عـلى جـائزة مـركز

أول جمهورية.
و"دقة مـزيكـا" للـمخـرج ولـيد طـلعت الـتى شاركت فى

ـهـرجان الـقومى  2008 ومع اخملـرج "محـمـد خُـليف" ا
ـاشى" و "الـلــهم اجـعــله خـيـر" شــارك فى "اضـحك عــا
الــتى حــصـلت عــلى جــائـزة مــركـز ثــالث جـامــعـة 2008
وحـصل "السيد" على مـركز ثالث كلـية. و"عفريت لكل
مــواطن" الــتى حــصــلت عــلى مــركــز أول من مــهــرجـان
سـاقـيـة الـصاوى  2008 وحـصل "الـسـيـد" عـلى شـهادة

تميز.
ــا روحـى طــلـــعت" ولـــيس آخـــرًا قــام بـــالـــتـــمــثـــيل فـى "

للمخرج مصطفى حمدى. 
ويــقـــول "الـــســيـــد سالمـــة" إنه ســـوف يــقـــوم بـــتــجـــربــة

إخراجية ولكنه لم يحدد الوقت بعد!!
سـرحية - ـعهـد العـالى للـفنـون ا ويتـمنى أن يـلتـحق با
ـثالً بـعــد تـخــرجه فى كــلـيــة الـتــجــارة - وأن يـصــبح 

يًا ويحصل على جائزة األوسكار. عا

سمر سعيد.. بنت العشرين
ــعــهـد الــعـالى سـمــر طـالــبــة بـالــسـنــة الــنـهــائـيــة بـا
ـيـة الــدلـتــا لـلــعـلـوم لــلـخـدمــة االجـتــمـاعــيـة أكــاد

نصورة. با
وعـلى الـرغم من أن عمـرهـا لم يتـجـاوز العـشرين
سـنــة فـإنـهـا شـاركـت بل وقـامت بـبـطــولـة الـعـديـد
ـسـرحـيـة.. وقد واصـلت مـشـوارها من االعـمال ا
التمثيلى بنـجاح منذ التحاقها طفلة "أو تكاد" فى
ـدرسى حـتى أصبـحت عـضوة بـالفـرقة ـسرح ا ا
نـصورة.. لفتت مـوهبتها مـبكرًا أنظار القـومية با
اخملـرجـ فـكـانــوا يـضـعـونـهـا فى حـسـبـانـهم عـنـد
تـوزيع األدوار وقـد قـامت سـمـر بـبـطـولـة الـعـديـد
من األعـمـال مع عــدد من اخملـرجـ الـذين كـانت
لـهم بـصـماتـهم الـواضحـة عـلى مـشوارهـا الـفنى..
من هذه العـروض "محضـر غش" مع اخملرج على
سـعد "أوبـريت  100 سـنـة ثقـافـة" وعرض "ضل
احلـمــار" مع اخملـرج أحـمــد عـبـد اجلــلـيل. "بـكـره"
من إخــراج أحــمــد فـؤاد و "بــيــرجــنت" مـع اخملـرج

نسى". "السعيد ا

كــمـــا حــصــلت ســمـــر عــلى الــعـــديــد من شــهــادات
تـقدمـة لعل آخرهـا حصـولها الـتقـدير واجلوائـز ا
ـعـاهـد ــمـثـلـة األولى فى مـهـرجـان ا عـلى جـائـزة ا

العليا فى 2008 .
ــعـهـد الــعـالى لـلــفـنـون  تـتــمـنى سـمــر االلـتــحـاق بـا
ــســـرحــيــة قــسم تـــمــثــيل وإخــراج حـــتى تــصــقل ا
ــعــرفـــة بــجــمــيع مـــوهــبــتــهــا بــالـــدراســة اجلــادة وا
مـارسة ـسرحى حـيث تطـمح  عـناصـر العـرض ا

اإلخراج أيضًا إضافة إلى التمثيل..
فـهى تـرى أن رؤيـة اخملرج وحـرفـيـاته تـضيف إلى
ـكن أن يحصله من مثل وإمكـاناته ما ال  وعى ا
ـــمــثل إلى طــريق آخــر كـــمــا تــضــيـف إمــكــانــات ا
تــصـورات اخملــرج مـســاحـات لــلــرؤيـة تــضـيف إلى

خياله اإلخراجى..
ســـمـــر إلى جـــانب ذلـك تـــعـــشق الـــقـــيـــام بـــاألدوار
الـكـومـيـديـة فـهى بـطـبـعـهـا مـرحـة واجـتـمـاعـيـة..
ــســـرح ال بــد أن ومع ذلك فـــهى جــادة وتـــرى أن ا

يكون هادفًا حتى ولو كان كوميديًا.

هند عيد تسعى لتحقيق احللم
هـنـد عـيــد.. مـوهـبـة تـســتـحق الـتـقــديـر نـظـرًا لـعــشـقـهـا الــكـبـيـر لـفن
ــسـرح عـلـى األخص أحـبت الــفن والـتـمــثـيل فى بــلـدهـا الـتــمـثـيل وا
سـرح على ـنصـورة وتعـلمت الـوقـوف على خـشبـة ا األصلـى مديـنة ا
ـنصـورة انطلـقت كموهـبة مسـرحية من يد أكـبر أساتـذة اإلخراج با
نـصورة وتألـقت بعد ذلك فى خالل مـسرح كلـية احلقـوق بجامـعة ا

عــروض مـــنــتــخـب اجلــامـــعــة حــيـث شــاركت فى
هرجـانات اجلامـعيـة أثناء دراسـتها الـعديـد من ا
ــســرحــيـة الــتى بــاجلــامــعــة من أهم الــعــروض ا
شـاركت فيـهـا فى هـذه الفـتـرة «الـرجل الذى أكل
ـــقـــصـــود و«الـــنـــار وزة» تـــألـــيف جـــمــــال عـــبـــد ا
والـزيتـون» تألـيف ألـفريـد فـرج وهمـا من إخراج
نـــــاجى الـــــدســــوقـى ثم شـــــاركت بـــــعـــــد ذلك فى
بـطولة مسرحـية «إكليل الغـار» تأليف أسامة نور
الدين وإخـراج خالد حـسونـة «حلم ليـلة صيف»
تــألـيف ولــيم شــكـســبـيــر وإخـراج تــامـر مــحـمـود
و«لـيـلـة مصـرع جـيـفـارا» تـألـيف مـيـخـائـيل رومان
وإخـراج أحــمـد عـبـد اجلـلـيل وقـد شـاركت هـنـد
أيضا مع اخملرج مـسير العدل فى أربعة عروض
مـسرحـية هى: «أنـت حر» تـأليف لـيـن الـرملى

و«الـزير سـالم» أللفريـد فرج و«رجل الـقلعـة» ألبو الـعال السالمونى
كـمـا شــاركت مـعه فى مــسـرحـيـة «كــرنـفـال األشــبـاح» ضـمن عـروض
نـصورة والتى تقدم فيه - حاليا الـثقافة اجلماهيريـة بقصر ثقافة ا
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عـقدها فى نوفمـبر القادم وسيـتم إجراء انتخابات
األمانة اجلديدة خاللها.

األمــانـــة قــررت تــشـــكــيل جلـــنــة لـــتــوثــيـق الــدورتــ
الــسـابــقــتـ تــضم فى عــضـويــتـهــا د. سـيــد اإلمـام
ن اخلــــشـــاب ومــــحـــمـــد عـــبـــد الــــرازق حـــســــ أ
الـروبى ومحمد الشـربينى وناهـد عز العرب حيث
تـقـوم هـذه الـلـجـنـة بـدراسـة وحتـلـيل أبـحـاث هـات
. اتـــفق أعــضـــاء األمــانــة  عـــلى أن يــكــون الــدورتــ
اجـتــمـاعـهم مــرة كل شـهـر بــاإلضـافـة إلـى اجـتـمـاع
اللجان النوعية ومـنها جلنة األبحاث التى ستقترح
بـعض احملاور للـدورة القادمـة وتطـرحها لـلمنـاقشة
فى اجـتـمـاع األمـانـة ثم تـبـدأ بـعـد ذلك فى تـكـليف
الــبــاحــثــ بــالــكــتـابــة فـى احملــاور الـتـى  االتــفـاق
عــلـيـهــا. الـطـريـف أن الـنـاقــد مـحـمــد الـروبى الـذى
ــــؤتــــمــــر أصــــر خـالل االجــــتــــمــــاع عـــــلى أن يــــظـل ا
مـحـتـفــظـاً بـصـفـتـه الـعـلـمـيـة وصـف مـعـظم أبـحـاث
الـدورتـ الــسـابــقـتـ بــأنـهــا غـيـر عــلـمــيـة .. وقـال

نعمل إيه هذه بضاعتنا!!

 احليوانات الزجاجية

«احليوانات الزجاجية» ... تفتتح مشروع
ى باإلسكندرية نحو جمهور عا

ى» انـطلـقت قـبل أيام فى اإلسـكنـدريـة جتربـة مسـرحـية فى إطـار مشـروع «نـحو جـمهـور عا
ـركز الـثـقافى ديـنـة على مـسـرح ا ـسرحـيـة «احليـوانـات الزجـاجـيـة» التى تـقـدمهـا فـرقـة ا
اضى من الفـرنسى بـاإلسكـندريـة تأليف تـنسى ويـليـامز وتـتنـاول فتـرة الكـساد فى القـرن ا
خالل أم وابن وابـنــة وأب هـجـر أسـرته دون سـبـب ويـعـمل االبن فى مـخــزن أحـذيـة لإلنـفـاق
على أسرته بـالرغم من موهـبته العـالية فى كـتابة الـشعر  ويـجرى احلوار فى الـعرض بأربع
ة لغـات هى العـربيـة والفـرنسـية واألسـبانـية واإلجنـليـزية  ويـتنـاول العـمل أيضـا قضـية الـعو
من إخراج  أحمد صـالح  وبطولة يـوالندا هيرتادو خـالد رؤوف أحمد مـصطفى إيزابيل
دة  3 أعـوام يـتم من خاللـها  3ورش مـسـرحـية يـشـارك بـها ـشـروع  بيـريـز ويسـتـمـر هذا ا
ثـلون من جنسـيات متـعددة ومدربـ ومصممى سـينوغـرافيا ومـوسيقيـ وكتاب وتـستمر
دة عام كـامل وتـقدم كل ورشـة أربعـة عروض مـسرحـية تعـرض فى شـهور مارس كل ورشـة 
شاريع الصراع ب الثقافات ويونيو وسبتمبر وديسمبـر فى القاهرة واإلسكندرية وتتناول ا

همة لثقافة ما برؤية ثقافة أخرى . شاكل االجتماعية ا واألنا وا

«أوديب» على مسرح
فيصل ندا

من إعـــداد وإخــراج مـــحــمــد فـــهــمى
ـــســرحى بــدأت بـــروفــات الـــعــرض ا
سرح «أوديب مـلكاً» لـيقدمه فـريق ا
ية طـيبة عـلى مسـرح فيصل بأكـاد
نــدا فى الـــنــصف الـــثــانـى من أبــريل

القادم.
ـســرحــيــة من تـراث ســوفــوكــلـيس ا
تــرجـــمــة د. طـه حــســـ مــوســـيــقى
مـــحــمـــد مــاجـــد ديــكـــورات مــحـــمــد
النوبى تعبير حركى جوزيف نسيم
بـطـولـة كـر ســعـد مـحـمـد لـطـفى
مـحـمـد ثـروت كـر مـسـعـد أحـمد
تـــهــامى مـــحــمـــد كــوجـــاك مــحـــمــد
فايـد رانيا فـريد ديـنا عـلى سلمى
محمود أسـماء حسن سهام رجب

هناء إبراهيم.

«السلطان احلائر».. يرقص ويغنى على مسرح ميامى

 عاصم جناتى

 حنان مطاوع

وظيفة أسـاسية من وظائف اخملرج ألنه
كـــدرامـــاتــــورج هـــو األقـــدر عـــلى تـــقـــد
صــيــاغـة جــديــدة تــواكب األحــداث الـتى
يــــراهــــا وعن نــــفــــسـى ال أقــــبل أن يــــأتى

شخص ويكتب لى دراما.
ــســرحـيــة هم: مــحــمـد وأضـاف: جنــوم ا
ريــاض وحــنــان مـطــاوع الــتـى جــاءت بـدال
من دالل عبد العـزيز التى اعتذرت بعد8
بــروفــات لـــظــرو ف خـــاصــة بــهـــا وأيــضــا
يـشـاركــهم مـحـمــود عـبـد الــغـفـار وأشـرف
ـثلى الـبيت عـبد الـغفـور ومجمـوعة من 
الــفــنى لــلــمــسـرح وطــلــبــة مــعــهــد الــفــنـون

سرحية ومسرح اجلامعة. ا
وبــســؤاله عـن تــغــيــيـر الــبــطــلــة قــال: لم
يـحـدث تـغــيـيـر فى الـدور عـلى اإلطالق
وليس هناك اخـتالف ب النجمة دالل
عــبــد الــعــزيــز وحــنــان فــاألولى تــمــتــلك
ـــوهـــبـــة واخلـــبـــرة واألخـــيـــرة تـــمـــتـــلك ا
ـــوهـــبـــة وأعـــتـــقـــد أن هــذا اإلصـــرار وا
الـدور ســيـصــبح نـقــلـة مــهـمـة فـى حـيـاة
حــنـان الــفــنـيــة ألنــهـا بــذلت فــيه جــهـداً
غـــيـــر عــــادى وهـــنـــاك أيــــضـــا دور مـــهم
حملـــمــــود عـــبــــد الـــغــــفـــار ألنـه مـــعـــروف
بـــالــــكـــومـــيـــديــــا ولـــكن فى هــــذا الـــعـــمل

سيقوم بأداء شخصية مغايرة تماما.

 عـــــلى مــــــســـــرح مـــــيـــــامـى بـــــدأ مـــــســـــاء
ـــاضى عـــرض مـــســـرحـــيــة اخلـــمــيـس ا
الـسلطان احلـائر تأليف تـوفيق احلكيم
وإخراج عاصم جناتى . ويقول عاصم:
الــنص جــذبــنـى جــدا مــنــذ قــرأته وأرى
أنى كــــمـــخــــرج يـــجـب أن أخـــتــــار عـــمالً
س واقــــعه االقــــتـــصـــادى مـــســــرحـــيــــاً 
تعة لـلمتفرج ـنح ا والـسياسى وأيضا 
وقد وجـدت أن هذا أنسب نص أقدمه
فى الــوقت احلــالى وهــذا الـنـص سـبق
ه عــام  64 من إخــراج فـــتــوحى تــقــد
نــشــاطى وبــطــولــة مــحــمــد الــدفـراوى
ســـمـــيـــحه أيــــوب فـــاخـــر فـــاخـــر كـــمـــا
قـدمــته الــســيـنــمــا أيـضــا وفى رأيى أنه
إذا أراد اجلـمهور مشـاهدة القـصة كما
هى فـمن األفـضل له أن يـقـرأهـا لـذلك
ـــعـــاجلــتـــهـــا ووضع رؤيه فـــنـــيــة قـــمت 
جديـدة لـها  وتـمت صـيـاغتـهـا فى إطار
حـــكــايــة مـن ألف لــيـــلــة ولـــيــلـــة وأصــبح
الـسـلــطـان شـهـريـار وشـهـرزاد يـنـاسـبـان

القرن الذى نعيش فيه.
ــــــوســـــــيــــــقى وأضــــــاف: اســــــتــــــعــــــنـت بــــــا
واالســتـعــراضـات لـالسـتــغـنــاء عن بـعض
احلـــــكى وقــــد صــــمـم االســــتــــعــــراضــــات
عـاطف عــوض وديـكـور مالبـس مـحـمـود
سامى وكتب األشعار بـالعامية مصطفى

على أما اللحن والتوزيع لهشام طه.
وعن إعــداده لـــلـــنص قــال: اإلعـــداد هــو

الـــرازق أبــــو الـــعال نــــاهـــد عـــز الــــعـــرب د. ســـيـــد
اإلمـــام أبـــو الــعال الـــسالمـــونى مـــحـــمـــد الــروبى
أحـمـد عـبـد اجلـلـيل عــبـد الـرازق حـسـ مـحـمـد
ـن اخلــشـاب صــبــحـى الــســيـد الــشــربــيــنى د. أ

حمدى حس جمال ياقوت.
ـداوالت واآلراء الـتى قدمـها أعـضاء ـناقـشات وا ا
األمـانـة انـتـهت إلى الـتـأكـيـد عـلى أهـمـيـة اسـتـمرار
ـؤتــمـر سـنــويـاً و اخــتـيـار «اجلــمـهـور عـقــد هـذا ا
ـتوقع ـسـرح» عـنـوانـاً للـدورة الـقـادمـة الـتى من ا وا

جـلــسـة ســاخـنــة شـهــدهـا االجـتــمـاع األول لـألمـانـة
ــصـرى فى الــعــامــة لـلــمــؤتــمـر الــعــلــمى لــلـمــســرح ا
األقـاليم فى دورته الـثـالثـة غلـب علـيهـا سـوء النـية
ـــســـرح فى عـــقـــد هـــذا والـــشك فـى جـــديـــة إدارة ا
ــؤتـــمــر أصـالً وهــو مـــا نـــفــاه خـالل االجــتـــمــاع ا
ــســرح اخملــرج عـــصــام الــســـيــد مــديـــر عــام إدارة ا
مشيراً إلى أن مجـرد دعوة األمانة لالجتماع يؤكد

ؤتمر. جدية اإلدارة ورغبتها فى عقد ا
عـصـام الـســيـد قـال أيــضـاً إنه أعـلن أكــثـر من مـرة
فى «مــســرحـــنــا» وغــيــرهــا أنه لــيس فــرعــونــاً جــاء
ليمـحو آثـار من قبـله لكـنه جاء لـيسـتكـمل ما بدأه
اآلخـرون ويــبـنى عــلـيه .. وعــلق ضــاحـكــاً لـيس من
ـــطـــلـــوب أن أوصـل هـــذه اآلراء دلـــيـــفـــرى إلى كل ا
ــــواطـــــنــــ حــــتى اليــــشك أحـــــد فى نــــيــــتى جتــــاه ا
ؤتـمر. اجـتمـاع األمـانة أداره الـشاعـر د. محـمود ا
نـسـيـم فى حـضــور د. عـبـد الــوهـاب عــبـد احملـسن
ـركـزيـة لـلـشــئـون الـفـنـيـة أمـ عـام رئـيس اإلدارة ا
ـؤتـمر وأعـضـاء األمـانـة عـبـد الـرحـمن الـشـافعى ا
د. رضــا غــالب د. عــادل الــعـــلــيــمى أحــمــد عــبــد

 محمد الروبى

محمد جمال الدين

 محمد فهمى

¿É°ùM iô°ùj

cyan magenta yellow black File: 3-30�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

نعم الصاوى. ونودراما بساقية عبد ا ونودراما سعيد مستكة ضمن فعاليات مهرجان ا > اخملرج أحمد عبد الفتاح يشارك هذا األسبوع 

29
 ¿Éc Ée Éj ¿Éc 

ـسـتـقـلـة سـتـ مـسـرحـاً يـعـود مـعـظـمـهـا إلى أواخـر ـسـارح ا > فـى الـسـويـد كـان عـدد ا
الستينيات وأوائل السبعينيات وقد تأسست احتجاجاً ضد مسارح التسرية.

سرحي جريدة كل ا

23 من مارس2009  العدد 89

محمد محمود عبد الرازق

 والد يوسف
وهبى دمر دار
العرض التى
أنشأها
الصديقان

الءة البيضاء جتمع  سينما ا
كر ووهبى

نـشأ محمد عبـد الكر الذى اشتهـر باسم: محمد كر
بحى عابـدين فى منطقـة عامرة بالـبيوت الكـبيرة بشارع
الهدارة وكان البـيت يتكون من مدخل فسيح وساحة من
األســـفــلت تــصـل إلــيــهــا نـــازال بــثالث درجــات وبـــهــا بــئــر
وشـجـرة تـوت وارفـة الـظـالل. وتـفـضى الـسـاحـة إلى بـاب
ضــخم يــؤدى إلى حــديــقــة بــاســقــة األشـجــار تــوجــد إلى
ـيـنـهـا غـرفـتـان كـان مـحــمـد كـر يـتـخـذ مـنـهـمـا مـخـبـأ
ـبــكـر بـعـيـدًا عن أعـ األسـرة. وكـانت لـنـشـاطه الـفـنى ا
الـبـيــوت الـقــريـبــة عـلى نــسـقه مــنـهــا بـيت حــشـمـت بـاشـا
ـعــارف وبــيت عــبـد الــله بك وهــبى والــد يـوسف نــاظــر ا

وهبى.
ولـــد مـــحــــمـــد كـــر فى الــــثـــامن مـن ديـــســـمـــبـــر .1896
وعـنـدما بـلغ الـثامـنـة شاهـد "الـسيـنـما تـوغـراف" بصـحـبة
شقـيقه الكبيـر حسن. ومنذ تلك السن بـدأ يتصور نفسه
ـمثـل الـذين يراهم عـلى الشـاشة. وكـان بالـقاهرة مثل ا
تـلكها األجانب فيما عدا سينما األهلى سينمات كثيرة 
بـالـسـيدة زيـنب وكـانت تـمـلكـهـا أسـرة مـقار. وهى من دور

سينما العرض الثانى.
واشــتــرك مع رفــيق عــمــره يــوسـف وهــبى وشــقــيــقه عــلى
ومختار عـثمان فى هواية الـتمثيل. وكـان أكثر تمثـيلياتهم
ـا يشاهدونه. وذات يـوم كان جالـسا على باب مقتـبساً 
بـيت آل وهبى وبـيـده عصـا غـليـظـة. وطالت جـلـسته إلى
الءة الءة بـرشـاقة  –وكانت ا أن خـرجت سـيدة تـلـتف با
الــلف زيـا شـائــعًـا لــلـنـســاء فى ذلك الـوقت  –فــلم يـعــرهـا

التفاتا.
لـكـنـها مـا كـادت تـبـتـعد حـتى سـمع ضـحـكـة يـوسف وهبى

الءة وجرى. الذى ألقى ا
لم تـلــبث الـهـوايـة أن ســارت به وبـصـديـقه شــوطـا بـعـيـدا
فــإذا بـهــمـا يـقــدمـان حــفالت لــلـجـمــهـور فـى حـوش كــبـيـر
. كــانت تــتــصـدر احلــوش مــصــطــبــة حــجــريـة بــبــيت كــر
ـثالن عــلـيه حـولت  –فى أحــايـ كـثـيـرة  –إلى مـســرح 
مع عــلى وهــبى ومــخــتـار عــثــمــان. وكــانت ســتــائــر الـبــيت

قاعد تتحول إلى ديكور. والسجادة وا
ــنــيــرة ــواردى بــا وعــنــدمــا انــتــقـل آل وهــبى إلى شــارع ا
انــتـقــلت الــهــوايــة إلى الــســيــنـمــا. وحتــولت صــالــة كــبــيـرة
مـهـجـورة إلى صـالـة عـرض. كـانا يـؤجـران فـيـلـمـا ال تـزيد
ــدة ثالثــة أيـام. مــدته عن عــشــر دقـائـق بـعــشــرة قــروش 
كوجية ويقومان باإلعالن عنه ب خدم احلى وبوابيه وا

واألهالى والطلبة.
وعـــنـــدمــــا الحـــظـــا عـــدم اإلقـــبـــال أجـــريــــا ســـحـــبـــا عـــلى
زجـاجـات الـكـولـونـيا والـشـيـكـوالته وغـيـرهـا. وكـان يوسف
يقوم بإدارة آلة الـعرض بعد أن علق على احلائط مالءة
الءة وحـوله عشرات سريـر بيضـاء. ويقف كـر خلف ا
من األطـباق الصيـنى واألحواض الصاج و"الـبمب". وعند
إدارة اآللـة يـقـوم بـكـسـر األطـبـاق أو فـرقـعـة الـبـمب. فـإذا
ـياه تـتـكسـر عـلى شـاطئ البـحـر مثال وضع ـشهـد  كـان ا
ينا ويسارا يله  بعض البلى فى احلوض الـصاج وراح 

ليحدث صوتا أشبه بهمس األمواج.
ـؤثـرات الـصـوتـيـة وذات يـوم وهـو مـنـهـمك فى إحـداث ا
ـوجوديـن وهم يفـرون هـاربـ ويـخـتفى فـوجئ بـأشـبـاح ا
يوسف من وراء آلة الـعرض وهى دائرة وعال وقع أقدام
الءة الـبيـضـاء. رفع وجهه فـإذا به عـبد تتـجه إلـيه وراء ا
الـــله بـك وهـــبى. أمـــسك الـــرجل بـــأذنه وقـــرصـه قـــرصــة
. وكانت ـا اسـتطـاع الـفـرار كـان ال يـزال خـائـفـاً عـنـيـفـة. و

تلك هى نهاية دار العرض.
لــكـنــهـمــا وجـدا مــيــدانـا جــديـدا إذ انــضـمــا إلى جــمـعــيـة
"إحـياء فن التـمثـيل". واشتـركا فى تمـثيل روايـة: "الشرف
ـصـرى فـى الـثـامن مـن يـولـيـو ـغــتـصب" بـدار الــتـمـثــيل ا ا
 .1915وكان رئيس اجلمعية حسن أفندى شريف هو

ـثل أهم أدوارهـا. وكـانـت اجلـمـعـيـة – مـؤلف الـروايــة و
تعلم كما تقول إعالناتها " –مؤلفة من خيرة الطلبة ا

إلحياء هذا الفن خدمة لإلنسانية".

وفى اخلــامس عــشـــر من ديــســمــبــر  1913 تــكــونت فى
الـقـاهرة "جـمعـيـة االحتاد الـتمـثـيلى وكـان يـرأسهـا حسن
حسنى الـشبراوينى. وفى  20يولـيو  1916 انضم إلـيها
. وكــــانت تــــقـــدم روايــــاتــــهـــا عــــلى مــــســـرح مـــحــــمــــد كـــر
"بــريـنــتـانــيــا" ودار الـتــمــثـيـل الـعــربى وكــانت احلـفــلــة الـتى
تقدمـها عـبارة عن روايات قـصيرة مـثل: "رعاع باريس" و
" "بسالمـته عايـز يـجوز" و "عـزة النـفس" و "بـ صديـق

سكر الفاضح" و "إياك يغرك شيطانك". و "ا
وعـمــلت مع الـفــرقـة الــسـيــدة "روزالـيـوسـف". كـمـا عــمـلت
مـــعـــهــا أيـــضـــا فى عـــامى  :1917 1916مــر ســـمــاط
ونــظـلــة مــزراحى وإسـتــر شــطــاح وحـســ ريــاض وحـسن

فايق وعباس فارس ويوسف وهبى.
ويــســـتــمــر مـــحــمـــد كــر فى ســـرد مــذكــراتـه: "مــذكــرات
" (كـتاب اإلذاعـة والتـليـفزيون جـ1972 ?1 مـحمـد كر
فـيــقــول إن عـزيــز عـيــد أحـدث هــزة كــبـيــرة فى األوسـاط
يلى" وأظهر الفنية عندما قدم رواية: "خلى بالك من إ
سرح سريرا حقـيقيا تنام عليه روزاليوسف. وكان على ا

عزيز يختبئ حتت السرير.
سرحـية تعـمل باستـمرار أو على األقل ولم تكن الفـرق ا
لم تـكن فـرق الـهواة تـقـدم أكـثر من حـفـلـة واحدة. وكـثـيرا
مـــا كــانـــوا يــوقـــفــون الـــروايــة ألن الـــوقت احملـــدد لــلـــحــفل
انـتـهى كـما حـدث لـيـلة  20يـولـيـو  1916عـنـدمـا قدمت
الـفـرقـة فـصـلـ اثـنـ من روايـة: "بـسالمـته عـايـز يـجوز"
ـثل مع حـسن فـايق علـى مـسرح "االبـيه دى روز". وكـان 
وروزالـيوسف. وتـرجم محـمد الـسبـاعى أول مسـرحية له
" وكـــانـت مـــقــــررة عـــلـى طـــلــــبـــة وهى: "قــــصـــة مــــديــــنـــتــــ
فيد" التى كان البـكالوريا وتعاونت مـع اجلمعية مجلـة: "ا
" لـتـقـد هـذه الـروايـة عـلى يـصـدرهـا "عـلى أفـنـدى أمــ
تــيـاتــرو "بـريــنـتـانــيـا" (مــكـان ســيـنــمـا كــايـرو اآلن) فى 15
مارس  .1917ومن أطرف مـا يذكـر أنهم كـانوا يـنشرون
ــــنـــوع دخــــول البـــسـى اجلاللــــيب إلى فى اإلعالنــــات: "

أعلى التياترو حيث أعد للطلبة".
وقــــدمــــوا بـــعــــدهـــا عــــددا مـن الـــروايــــات مـــثـل "مـــطــــامع
ــسـرح األوصــيــاء" و "جــان دوريه". واســتــغــرقــتـه هــوايــة ا

فترة من الوقت لدرجة أنه ألف للجمعية رواية باسم:
"خفايا األقدار". وكان سعيدا للغاية حينما قرأ عبارة:

ـــثل األدوار الــتى . وكــان  تــألـــيف مــحــمـــد عــبــد الـــكــر
تتالءم مع سنه.

وكــان يـــشــتــرك مـع زمــيل له  –فى أحــايــ كــثــيـرة  –فى
تقد فاصل من التمـثيل الصامت والبانتوميم كفاصل:
ــــا يـــراه عـــلـى شـــاشـــة "رعــــاع بـــاريس" مــــتـــأثـــرا دائــــمـــا 

السينما.
. وســافــر وســافـــر مــحــمــد كـــر إلى رومــا ثم إلـى بــرلــ
يوسف وهبى  –بعد وفاة والده  –إلى إيطالـيا. وتتبع كل
ـا عـاد مـنــهـمــا خـطــوات صـاحـبــة عن طـريـق الـرسـائـل. و
يــوسف إلـى مــصــر وأنـشــأ فــرقــة رمــســيس عــرض عــلى
كـر أن يـعـود لـلـعـمل مـعه ويـقـول كـر إن أدوار يـوسف
وهـبى فى: "الــصـحــراء" و "كـرسى االعـتــراف" وغـيــرهـمـا
كــانت قـويــة األداء رائـعـة إلى أبــعـد احلــدود وكـان صـوته

نفاذا معبرا.
وقـام كر بأول أدواره فـى الفرقـة. وكان دور ضابط فى
مــســرحــيـــة: "حتت الــعــلم" الـــتى لم يــظــهـــر فــيــهــا يــوسف
وهـــبى. واخـــتـــلـف الــنـــقـــاد فى احلـــكـم عــلـى هـــذا الــدور.
ــسـرح" فــمــدحــته: "روزالــيــوسـف" و "الـصــبــاح" وذمــتـه: "ا
وغـيرها. وأثـناء سفـر فرقـة رمسيس قـدم استـقالته إلى
إســمـاعــيل وهــبى احملـامى. وكــانت عالقــته بـالــفـرقــة قـد
بــدأت فى أول ســبــتــمــبـر 1927واسـتــقــال فى أبــريل من

نفس العام ليتفرغ للسينما.

 قام بعرض
األفالم القصيرة

للبواب
كوجية وا

نيرة   فى  ا

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

ثلة مسرحية.. وزيرة للثقافة  
فـى عـدد ســابق حتــدثت فى هــذه الــزاويـة عن أن كــاتــبـاً
مــسـرحـيـاً عـربــيـا ألول مـرة أسـعـدنــا الـطـالع أن يـصـبح
ـعـاصر بل حـاكـمـاً عربـيـاً. أقـول ألول مرة فى تـاريـخـنا ا
فـى تـاريـخـنـا الـعــربى كـله.. وهـو سـمــو الـشـيخ الـدكـتـور
سـلطان بن محمد القـاسمى حاكم الشارقة وهو أمر له
سرحى أصبح له سرح وكاتبه ا داللـته ومؤشراً على أن ا
ـسـتــوى الـسـيـاسى والـيـوم ـعـتــرف بـهـا عـلى ا قــيـمـته ا
غربية ملكة ا يـسعدنا الطالع مرة ثانية أن جنـد ملك ا
ـثـلـة مـغـربـيـة ــلك مـحـمـد الـسـادس يـقـوم بـتـعـيـ  ا
ـثلة لـتتـولى منـصب وزير الـثقـافة لـتكـون بذلك أول 
ـنصب الـرفيع.. أنهـا الفـنانة ـثل عربى يـتقـلد هذا ا و
ـغـربى التـى سبق وتـنـبأت ـسرح ا ثـريـا جـبران.. سـيـدة ا
ــصــرى والــعـربى ـســرح ا لــهــا ســمــيـحــة أيــوب ســيــدة ا
ــســتـقــبل بــاهـر بــعــد أن أدت دوراً مـتــمـيــزاً فى رائــعـة
ـرايا الـكـاتب الـكـبـيـر عـبـد الكـر بـرشـيـد «عـنـتـرة فى ا
ـاضى كـمـا أنـنا ـكـسـرة» فى الـسـبعـيـنـيـات من الـقرن ا ا
ـسـرحى نــذكـر لــهـا أعـمــالـهـا الــرائـعـة الــتى أدتـهــا مع ا
الـكـبـير «الـطـيب الـصـديقى» خـصـوصـا فى مسـرحـيـتيه

«أبو حيان التوحيدى - وألف حكاية وحكاية».
ـثلـة مسـرحيـة متـألقة لـم تكتـف ثريا جـبران بـكونـها 
بـل قامت بـدور أكبـر فى حتـقيق حـركـة مسـرحـية مـؤثرة
ــغـرب حــيث أســسـت بـرفــقــة زوجــهــا اخملــرج عــبـد فـى ا
الـواحـد عـوزرى «فـرقـة مـسـرح الـيـوم» كـفـرقـة احـتـرافـية
مـستـقلة خالل الـثمـانينـيات والتـسعـينيـات وظلت هذه
الـفرقـة تواصل دورها بـكل شجـاعة فى مـواجهة الـرقابة
عـنوى إال أنـها ـادى وا الـسـياسـية وتـعرضت لـلتـعذيب ا
ظـلت صامـدة بفـرقتـها حتـى حققت جنـاحاً جـماهـيرياً
واسـعاً وهكـذا أصبحت ثـريا جبـران مثال أعلى لـلنضال

قراطية وكرامة الفنان. من أجل احلرية والد
ـغـربيـة ذكـرتنى بـقـصة كـفاح قـصـة كفـاح هـذه الفـنـانة ا
ـاضى وهى أخــرى لـفــنـانـة مــصـريـة فى بــدايـة الــقـرن ا
هدية التى كانت أول امرأة مصرية تقوم السيدة منيرة ا
سرح والتى قامت الدنيا بسببها بـالتمثيل على خشبة ا
ولـم تقـعد فـقـد كان ظـهـور امرأة مـصـرية مـسـلمـة على
ـتزمـتـ حتريـضـاً على الـفسق ـسـرح من قبل بـعض ا ا
والـفسـاد ولكـنها أصـرت على خـوض التـجربة رغم ردود
األفـعـال الـعـنيـفـة ولم تـكتف بـذلك فـحـسب بل أنـشأت
فـرقـة لـلمـسـرح الـغنـائى مع زوجـهـا وأدارتهـا بـكل كـفاءة
وأخـرجت بـنفـسـها بـعض مسـرحـياتـها وتـعـرض للـكثـير
عوقـات والنـكسات واخلـسائـر ولكنـها اسـتمرت فى مـن ا
ــا أداء دورهــا بــكل شــجـاعــة وشــاركت فى ثـورة 1919 
قدمته من مسرحيات وطنية ضد االحتالل البريطانى
وكــانت تـسـتـضــيف فى دارهـا اجـتــمـاعـات مـجـلس وزراء
مــصـر بـرئـاسـة حـسـ رشـدى بــاشـا مـتـحـديـة األحـكـام
العرفية التى كانت حتظر االجتماعات فى ذلك الوقت.
هـديـة.. وإلـى احلـفـيـدة ثـريا حتـيـة إلـى اجلـدة مـنـيـرة ا

جبران.

 يوسف وهبى

ـستـقل غـير ـسـرح البـديل ا ـسـرح البـديل وجنـحت فى تـقد ا > تـزايـدت أعـداد فرق ا
ـسـتــقـلـة إلى سـبـع عـشـرة فـرقـة ــركـزى إذ فى إسـبـانــيـا - مـثالً - وصل عــدد الـفـرق ا ا

وقدمت أربعة وسبع عرضاً مسرحياً شاهده أربعة مالي شخص.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

23 من مارس 2009 العدد 89

> بوكالة بازرعة تفتتح قريبا مسرحية «ليلة النيروز» للمؤلف محمد زهدى وإخراج عالء نصر.

4

 محمد صبحى

على رزق

سرحى.. فى أيام الشارقة جتليات وجماليات اإلخراج ا
من ضيوفها صبحى وزكى وعزت العاليلى

نصف السويسى  عزت العاليلى ا

ــدة 12 يــومـــاً يـــعـــقــد وخالل الـــدورة الـــتى تـــســـتـــمـــر 
مــنـــتــدى فـــكــرى حتـت عــنـــوان «جتــلـــيــات وجـــمــالـــيــات
ـســرحى» وتـتـعــدد مـحـاوره بـ خــصـوصـيـة اإلخـراج ا
ـسرحى فى ضـوء نظريـة التـلقى لغـة اجلسد الفن ا
ـــمـــثل ضـــمن الـــفـــضـــاء الـــســـيـــنــوغـــرافـى نـــحــو أداء ا
ـــســرحى مــشـــروع مــنــهـــجى فى الـــكــتــابـــة والــعــرض ا

سرحى. الرؤية البصرية فى العرض ا
أحـمــد بــوزحـيــمــة مـديــر مــهـرجــان الــشـارقــة قـال إن
ـسـرحـيـة الـنـدوات الـتــطـبـيـقـيــة الـتى تـلى الـعــروض ا
ـــســرحـى والــنـــشــرة الـــيـــومــيـــة ومــعـــرض الـــكــتـــاب ا
الـــيـــومـــيـــة والـــبـــرنـــامج الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـى الـــيـــومى عن
هرجـان تتكامل كـلها لـتشكل مـناخاً فـكرياً وثـقافياً ا
ـا يـفــيـدهم فى الــعـطـاء ــسـرحـيــون  يــسـتـزيــد مـنه ا

اإلبداعى.

ـاضى فــعـالـيــات الـدورة الـتــاسـعـة انـطـلــقت الـثالثــاء ا
ــسـرحــيـة وقـدم فى االفــتـتـاح عــشـرة أليـام الــشـارقـة ا

سرحى «شمشون اجلبار». العرض ا
سـرحي تسـتضـيف دورة هذا العـام عدداً من كـبار ا

ــصــريــ مــنــهم د. أحــمــد عــبــد احلــلــيم د. أشــرف ا
زكى أشرف عبد الغـفور انتصار عـبد الفتاح حسن
يـــوسـف ســمـــيـــرة مـــحـــسن كـــوثـــر الــعـــســـال مـــحـــمــد

صبحى عزت العاليلى ومحمد وفيق.
ـسرحي الـعرب يشـارك فى فعاليـات وأنشطة ومن ا
الـدورة إبراهـيم بـحـر وخـالد الـرويـعى «الـبـحرين» د.
جهـاد سعـد جوان جـان ود. هيـثم اخلواجـة «سوريا»
عــلى عــلـيــان مـؤيــد شــفـيق حــمــزة يـحــيى الــبـشــتـاوى
ـــانع كـــامل الــعـــايــدى «األردن» د. مـــحــمـــد مـــبــارك ا
ـنـصف الـسـويسـى «تونس» شـاديـة زيـتون «الـكويت» ا
«لبنان» طالب الـبلوشى «عمان» عبد الكر برشيد

غرب» «ا

هرجان مصر وسوريا والعراق.. فى ا
االحترافى للمسرح األمازيغى

حتت شـــعـــار «األمــــازيـــغـــيـــة مـــلـــتـــقى
الـثــقـافـات» تـقـام الـدورة الـرابـعـة من
ـــــــهــــــرجــــــان الــــــدولـى االحــــــتــــــرافى ا
لـلمسـرح األمازيغى خالل الـفترة من

قبل. 8 إلى 16 مايو ا
ــــهــــرجــــان الـــذى يــــتــــزامـن والــــيـــوم ا
الـوطنى للـمسرح الـذى يقام يوم 14
مـــايــو مـن كل عـــام يـــنـــظــمـه «فـــضــاء

تافوكت لإلبداع».
وتضم فعالـيات هذه الدورة عروضاً
ات مـسـرحـية ومـوائـد نـقـاش وتـكـر
وقـد تــأكـد حـضـور ومـشـاركـة سـوريـا
والــعــراق ومــصـــر وتــونس واجلــزائــر
وفــــرنــــســــا. وتـــقــــام الــــعــــروض عــــلى
مـــســـارح مـــحـــمـــد الـــســـادس مــوالى

النجم البحرينى نضال الدرازى..
عضو مجلس إدارة

 نضال الدرازى

الـــفــنـــان الـــبـــحــريـــنى «نـــضـــال الــدرازى» 
اخــتــيـاره عــضــواً فى مــجــلس إداَرة األمــانـة
الــعــامــة جملــلس الــتــعــاون اخلــلــيــجى حــيث
ـــســرحى يــشـــارك فى مـــهـــرجــان اخلـــلـــيج ا
ـــقـــررة إقـــامــــته فى الـــكـــويـت أوائل أبـــريل ا

القادم.
نــضــال يــشــارك حــالــيــاً كــمــدرب فى ورشــة
ــســـرح والــتـــعــبـــيــر مـــفــتـــوحــة حـــول تـــاريخ ا
احلــــــركـى.. وقــــــال إن فـــــــرقـــــــة الــــــشـــــــمــــــوع
ـــســرحــيـــة الــتى يـــديــرهــا بـــصــدد إصــدار ا
ألبـوم غنـائى بعـنوان كالسيـكيـات أحاسيس
الشموع سيضم 7 أغنيـات سبق أن قدمتها

الفرقة.

 مذكرات امرأة

«مذكرات امرأة» أردنية فى مهرجان
سرحى كاليفورنيا ا

ـسـرح الـتــفـاعـلى» الـتـابـعـة لـلـمـركـز فـرقـة «ا
الـوطـنى للـثـقـافـة والفـنـون األدائـية األردنى
ـــتـــحـــدة طــــار  أعـــضـــاؤهــــا إلى الـــواليــــات ا
ـاضى حــيث عــرضـوا مــسـرحــيـة األسـبــوع ا
ـهـرجان «مـذكـرات امرأة» هـنـاك فى إطار ا

الدولى للمسرح بكاليفورنيا.
ركز الوطنى قالت إن لينا التل مـدير عام ا
األردن هى الـــدولـــة الـــعــربـــيـــة األولى الـــتى 

ـهرجـان الذى يـقام مـنذ الـعام تـشارك فى ا
1972 وتــــقــــدم لــــيـــــنــــا ضــــمن فــــعــــالــــيــــات
ـسـرح ـهــرجـان ورشـة عـمل بـعـنـوان «دور ا ا
فى تــــعـــــزيــــز حــــقــــوق اإلنـــــســــان والــــعــــدالــــة

االجتماعية».
هـرجان الـذى تنـظـمه جامـعة سـان دييـجو ا
ســنـــويـــا يــحـــتـــفى هـــذا الــعـــام بـــتــنـــوع وثــراء

الثقافة فى منطقة الشرق األوسط.

«تاتانيا» فى ختام مهرجان اخلرافى..
اإلنسان فى مواجهة القهر

ــســرحـى فــعــالــيــات دورته الــســادســة اخــتــتـم مــهــرجــان عــبــد احملــسن اخلـــرافى لإلبــداع ا
ـسـرحـى «تـاتـانــيـا» الـذى قــدمـته فــرقـة مـســرح اخلـلـيج الــعـربى من تــألـيف بـدر بـالـعــرض ا

محارب وإخراج عبد العزيز صقر.
واطن فى مـواجـهة إدعـياء الـدين الذين سـرحيـة تـطرح فى إطـار رمزى قـضـايا الـقهـر وا ا

واطن ليحولوا الدين إلى سيف على الرقاب. يستغلون ثقة احلاكم وجهل ا
«تــاتـانـيـا» تــدور أحـداثـهــا فى قـريـة مــعـزولـة يـتــحـكم فى أمـورهــا قس مـنـحـه احلـاكم حـريـة

التصرف بشئون القرية.
ـسرحـيـة بطـولـة هيـثم بـدر نـاصر الـدوب عـبد الـعـزيـز بهـبـهانى فـاطـمـة لطـفى عـيسى ا

دياب إبراهيم الشيخلى فاطمة القالف عصام حمدى  عبدالله العنزى.

رشيد سيدى بليوط كمال الزيدى
مـــــــحـــــــمـــــــد زفـــــــزاف عـــــــ الـــــــسق

ركب التربوى. عاريف ا ا
ـدير الفنى للمهرجان خالد بويشو ا
قـال إن الــدورة الـرابـعــة تـراهن عـلى
إعـــادة احلـــمـــيـــمــــيـــة بـــ اجلـــمـــهـــور
ــــســــرحــــيـــــة وتــــضع والــــفــــضـــــاءات ا
ـــــنــــظـــــمـــــة فى ذهـــــنـــــهــــا اجلــــهـــــات ا
اســــــتــــــقــــــطــــــاب أكــــــثــــــر من 20 ألف
مـتـفــرج مـشـيـرا إلى أن هـذه الـدورة
ــهــمـوم الــثــانــيـة دولــيــاً لــلــمـهــرجــان ا
غربى وروث الثقافى ا بإبراز تنـوع ا

عتز بهويته األمازيغية. ا
شادى أبو شادى

برؤية بريطانية..
دمشق تزور دمشق
عــلى مـســرح «مـجـمع دمــر» بـالـعــاصـمـة الــسـوريـة
ـــســــرحـــيـــة ــــاضى ا دمـــشـق عـــرضت األســــبـــوع ا
الـبـريـطــانـيـة «دمـشق» والـتى تـدور أحـداثـهـا حـول
«بـول» مؤلف مناهج تـعليم اإلجنلـيزية الذى يصل
إلى دمشق ليبيع كتابه ألحد معاهدها التعليمية
ويـلتقى بـول ومن الفـتاة الدمـشقـية الشـابة ويدور
بينهما حوار حول تعديالت يحتاجها الكتاب قبل
تدريـسه لـلسـوري وتـطـول إقامـة بـول فى دمشق
لــــيـــشــــهــــد بــــنــــفــــسه آثــــار وتــــداعــــيــــات الــــعـــدوان

اإلسرائيلى على لبنان فى 2006.
ـــســــرحــــيــــة الــــتى ســــبق عــــرضــــهــــا فى روســــيـــا ا
ونــيــويــورك ســتــتــابع جــولــتــهــا فى لــبــنــان واألردن

. ومصر وتونس وفلسط

كنعان وحنظلة 
فى عرض مسرحى يكرس
قدسة دينة ا عروبة ا
فى إطــــار بـــرنــــامج «الـــقــــدس عـــاصــــمـــة
لــلـــثـــقــافـــة الــعـــربـــيــة» عـــرضت األســـبــوع
ــاضى مـسـرحـيــة «كـنـعـان وحــنـظـلـة فى ا
نـــــفق األقــــــصى» عــــــلى مـــــســــــرح كـــــلـــــيـــــة

تراسنطة األردنية.
الــعـرض تـألـيف روضــة الـهـدهـد أشـعـار
عــلـى الــبــتــيــرى إخــراج إدريس اجلــراح
وتـمثيل عـدد من طالب جمعـية أصدقاء
األطــفـــال مع الـــفــنـــان مــحـــمـــد الــقـــبــانى

كضيف شرف.
خـالل الــــعــــرض جــــســــد أبــــطـــــاله تــــاريخ
الـقـدس مــنـذ الـكـنـعــانـ واحلـروب الـتى
ـــقــدســـة مع ـــديـــنـــة ا مـــرت بــهـــا هـــذه ا
الـتـركيـز على بـطوالت عـمر بن اخلـطاب

وصالح الدين األيوبى.
كاتـبة العـرض روضة الـهدهد قـالت إنها
أرادت مـن خالل هـــذا الـــعـــمل الـــتـــأكـــيــد
ــديــنــة الــقــدس عــلـى الــهــويــة الــعــربــيــة 
وتـكـشف األطـمـاع الـعـديـدة الـتـى طـالـتـها
ــــقــــدونـى وصــــوالً إلى مـن اإلســــكــــنـــــدر ا
االحــتـالل الـصــهــيــونـى مــروراً بــالــرومـان

. والصليبي

صورة مسرحية تاتانيا
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تحدة خالل الستينيات وأوائل > لـم تؤد االنتفاضة االجتماعية فى الـواليات ا
الـسـبـعـيـنيـات إلى مـحض ظـهـور حـركـة ثقـافـيـة جـديـدة خارج نـطـاق الـثـقـافة

. ا أنتجت أيضا مسرحا بديالً السائدة وإ

سرحي جريدة كل ا
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> مسرحية «احلريق» ألبو العال السالمونى تعرض الشهر القادم من إخراج شحاتة التونى بقصر ثقافة كفر سعد.

عصام مصطفى

توصيات بضم ورشتى التمثيل واإلخراج
سرح  وزيادة اجلانب العملى فى «ورشة» إدارة ا

نتيجة االستبيان.. الورشة ناجحة جداً

ــســرح بــهــيــئــة قــصــور الــثــقــافــة بــتــثـبــيـت مــوعـد أوصى بــاحــثــو إدارة ا
مهـرجان النـوادى كل عام وحتريـكه سنويـاً فى مواقع الهـيئة اخملـتلفة
مـع دعم الـعــروض اجلــيــدة وتـفــعــيل الــدعـايــة لــهــا ولـلــمــهــرجـان. وفى
تقـريـرهم الـذى تـضـمن نـتيـجـة االسـتـبيـان الـذى قـام به قـسم األبـحاث
بـاإلدارة العـامـة لـلمـسـرح وشـمل اسـتطالع رأى مـتـدربى الـورشـة التى
أقامتـها اإلدارة وصف الـباحـثون الـورشة بـ«الـنجـاح» استـناداً على آراء
ـشـاركـ فـيـها والـذين أشـادوا بـجـودة الـتـنـظـيم وحـسن االسـتـضـافة ا

واالستفادة من الورشة ومعظم احملاضرين.
جـاء فى تـوصـيـات الـبـاحـثـ أيـضـا.. تـوفـيـر قـاعـات لـلـبـروفـات وتـوفـيـر
مـحـتـويـات اخملـازن لـالسـتـفـادة بـهـا واالخـتـيـار الـدقـيق لـلـمـشـرفـ عـلى
ــسـرحــيـة بـحــسب إقــبـال اجلــمـهـور الــنـوادى وأن يــتم عـرض األعــمـال ا
واقع عـلـيهـا وإقـامة الـورش الـتـدريبـيـة على مـدار الـعام وفـى مخـتـلف ا
هـرجان. سلبيـات الورشة حسب ما مع إشـراك حتى من لم يفوزوا فى ا
جـاء فى االسـتـبيـان كـانت عدم تـوافـر أجهـزة إضـاءة وأن قاعـة الـتدريب
ـــتـــدربــ إضـــافـــة إلى ازدحــام عـــلى األداء احلـــركى أصـــغــر مـن عــدد ا

بـرنـامج الــتـدريـبـات بـالـورشـة. ومن الـسـلـبـيـات الـتى رصـدهـا االسـتـبـيـان
ـشـاركـ بهـا من االسـتـفادة من أيـضـًا غلـبـة اجلـانب النـظـرى وحـرمان ا
فـروع الـدراسـة بـهـا بـعد تـقـسـيـمـهـا إلى ورشـت واحـدة لـلـتـمـثـيل وأخرى
ـشــاركـ اسـتــخـلص قــسم األبـحـاث لإلخــراج. ومن خالل حتـلــيل آراء ا
تدرب على األداء احلركى عدة توصيات بشأن الورشة أهمها تقسيم ا
إلى مـجموعـات صغيـرة وتوفيـر مكان مالئم لالسـتفادة من مـحاضرات
الــســيــنـوغــرافــيــا وضم مــتــدربـى الـتــمــثــيل واإلخــراج فـى ورشــة واحـدة.
وأوصى الـبـاحثـون أيضـا بإعـداد بـرنامج الـدراسة بـالـورشة مـسبـقًا وأن
ـتــدربـ وتــدفـعـهم يـتــضـمن هــذا الـبـرنــامج مـوضــوعـات تــثـيــر اهـتـمــام ا
لـلتـفكيـر فى القـضايا الـفنـية الـكبرى واخـتيـار محاضـرين لديـهم القدرة

. تدرب على إدارة نقاش مستمر مع ا
بــاإلضـافــة إلـى اقـتــراحــات بــأن يــكــون حــضـور احملــاضــرات الــنــظــريـة
اختيـاريا وأن تزيـد العنـاية باجلـانب التـطبيـقى وكذلك تقـد ملخص
راجع بالـنقاط األساسية لكل محـاضرة قبلها بفتـرة كافية وبأسماء ا
ــســـرحــيــة اخملـــتــلــفــة. الــتـى تــفــيــدهـم وتــثــقـــفــهم فى فـــروع الــدراســة ا

  «جنرال»  على الهامش

 لين الرملى

سرحى بكلية اآلداب جامعة ع شمس يقدم العرض قسم الدراما والنقد ا
ـســرحى «جـنــرال» عـلى هــامش مـهــرجـان «مــسـرح الــكـبـرى 2009» والــعـرض ا
مأخـوذ عن «كـلـنـا عايـزين صـورة» لـلـينـ الـرمـلى و«بـكره» حملـمـود الـطوخى
و«مابـنحلمش» حملمود جـمال إخراج وإعداد موسيـقى ومسرحى لرامى عبد
ـقـصـود ديـكـور مـحـمـد نبـيل اسـتـعـراضـات شـريف وجـولـيـو وبـطـولة: وائل ا
الــســيــد رفــيـق الــقــاضى مــحــمــد عــمـــاد آيــة مــحــمــد مــحــمــد زيــدان هــنــا

الشرقاوى.
يدور العرض فى إطـار كوميدى سـاخر حول مشـاكل الشباب ويـتعرض بشكل

خاص لقضية اإلرهاب وكيف يفهم بعض الشباب الدين بشكل خاطئ.

هنا قصر ثقافة الفشن.. "فوت علينا بكره"
بـدأ اخملرج مـحمـد دياب بـروفات مـسرحيـة "فوت عـليـنا بـكره" تـأليف مـحمد
سلمـاوى وذلك بقصـر ثقـافة الفـشن ببنى سـويف حتت إشراف مـحمد مـنير

مدير ثقافة بنى سويف وكمال عالم مدير بيت ثقافة الفشن.
عن الـرؤيـة اجلديـدة الـتى يـقدمـهـا دياب فى الـعـرض يـقول: نـحـاول التـجـديد
ـكـتـوب ـوتـيـفــات لـلـتـعـبـيـر عـن فـكـر الـنص ا فى اسـتـخــدام اإلكـسـسـوارات وا

والذى يرصد قهر الروت لإلنسان السوى.
العرض موسيقى عالء عطية وأحمد مصطفى

ديكـور ومالبس حمدى جمعه بطولـة أبناء بيت ثقافة الـفنش محمد الشريف
وصابر حسنى وعبد اللطيف محمد وأحمد أبو العال.

 محمد دياب

 أحمد عجيبة

فرح العمدة فى بيت ثقافة بورفؤاد
احلــارة بـكـل مــا فـيــهــا وألنه يــحــظى
بــحب واحــتــرام أهل احلــارة  يــكــيل
ـؤامـرات لـيزوجه له (بـوز اإلخص) ا
من (أم كــذا) تــتــضـح اخلــيــانــة أمــام
ثـقف الثورى الذى يرفض (سيف) ا

شروع. بشدة ا
ـستـوى الـثـانى هـو اخلـطـاب األدبى وا
للنص حيث احلارة هى الوطن العربى

وأهلها هم احلكام العرب.
ـســرحـيـة قـد كـانت فـرقــة بـورفـؤاد ا
ـــــركــــز األول عــــلى حــــصــــلـت عــــلى ا
مـسـتـوى فـرق الـبـيـوت بـإقـليـم الـقـناة
ـــــاضـى عن وســـــيــــــنـــــاء فـى الـــــعــــــام ا
ــؤلف عـــرضــهـــا (هــلــوســـة) لــنـــفس ا

واخملرج. 

لك» وت ا   «قبل أن 
ــديرية  علـــى مسرح ا

«النار والزيتون» فى دمياط اجلديدة
سرح» بتوقيع.. «عشاق ا

ستقلة سرح» ا تستعد فرقة «عشاق ا
بــدمـيــاط اجلـديــدة لــعـرض مــسـرحــيـة
«الـنار والـزيتـون» للـكاتب ألـفريـد فرج
إخـراج عمـاد محمـد فى أولى جتاربه
ويــقـول إنـه بـذل مــجــهـوداً كــبــيــراً حـتى
يــســتــطــيع هــو وبــاقى أعــضــاء الـفــريق
جتـهـيـز مكـان لـلـبـروفـات وجـمع تـكـلـفة
العـرض ولكن اإلصـرار دفعـهم لتـجاوز

العقبات.
ـــســـرح كـــلـــيـــة الـــعـــرض الـــذى يـــقـــدم 
الـتربيـة النـوعية بـطولـة إيهاب مـحمد
فـاروق نصر معـتز إبراهـيم مصطفى
ــنـــصــورى خــالــد الــشـــنــاوى بــهــجت ا
الـــدالى ســنـــاء ســعـــد لــيـــلى مـــحــمــد
رضوى الـبيـلى نهى سـعيـد مر طه
ــــدوح رامى إســــراء فــــتـــحـى فـــادى 
ــصــرى نــاصــر عــبــد عــاطف دعـــاء ا
الـــرحـــمـن تـــهــــامى الـــســــيـــد شــــيـــمـــاء

حمدى.
مـســاعــدا اإلخــراج أحـمــد إســمــاعـيل
نــــادر الــــفـــار مــــخــــرج مـــنــــفــــذ أشـــرف

مـكــاوى مـوســيـقـى أحـمــد الـســويـسى
ديكور عرابى السعيد.

ـسـرح» الـعـرض تـقــدم فـرقـة «عـشـاق ا
ـسرح كـلية مرة أخـرى أواخر الشـهر 
ــشــاركـــة به فى أكــثــر آداب دمــيــاط وا

من مهرجان مسرحى.

 عماد محمد

«صرصار احلكيم» فى ساقية الصاوى
جتــرى فــرقــة «عـيــون» بــاالشــتـراك مع
فـــــرقــــــة «حـــــيـــــاة» بـــــروفـــــات الـــــعـــــرض
ـسـرحى «مــصـيـر صـرصــار» لـلـكـاتب ا
تــوفــيق احلــكـيم والــذى تــقــرر عـرضه
ــــنــــعم عــــلى مــــســــرح ســــاقــــيــــة عـــبــــد ا

الصاوى فى أبريل القادم.
«مـــصـــيــر صـــرصـــار» بـــطـــولـــة أســـامــة
مــحــمــد نــبــيــلــة نــادر إجنى مــحــمــود

مــحـمــد عـبــد الـعــزيـز مــحـمــد جـمـال
مـحـمـد جـمـال مـحـمـد مـجـدى أحـمد
صالح رانيا جالل مـحمد إسماعيل
مى عـــزت شــــيـــمـــاء عــــابـــدين إعـــداد

وإخراج أحمد عبد الفتاح.

سامح فتحى

عـلى مــسـرح مــديـريـة الــتـربــيـة والــتـعـلــيم بـالــقـاهــرة تـعــرض الـيـوم
ـــلك» تـــألــيف صـالح عــبــد ــوت ا الـــثالثــاء مـــســرحـــيــة «قـــبل أن 
الصبور ومجموعة من االسـكتشات األخرى تأليف محمد سعيد
عمرو وإخراج جمال عبـاس حسن وذلك ضمن مسابقة الفنون
ـثالً من ـسـرحـيـة الـتى تـقـام سـنـويـاً. يـشـتـرك فى الـعرض 20  ا
جمـيع مدارس الـثانـوى التـابعـة إلدارة الزواية احلـمراء الـتعـليـمية
ومـنـهم: أحـمد صـالح جهـاد نـاصـر محـمـد أحـمـد محـمـود عـبد
ـنـعم مـحـمـد عـبـد الـنـبى بـسـنت مـحـمـد فـوزيـة وحـيـد حـس ا
مـحــمــد إسالم حــمــدى مــحـمــد أشــرف مــحــمــد عـوض إسالم

محمود وليد عباس مادية حسن حسناء عبد الستار.
ـلك ظالم سـرحـيـة عن شخـصـية «حـمّـار» يـتحـول بـديالً  حتـكى ا
لكة والـوزير واحملتسـب للحمار ـرض وذلك بعد إقنـاع ا يصاب با
لك وبـالفعل يـقتنع ويحـاول أن يقوم باإلصالح بأن يجـلس مكان ا

ولكن فى النهاية يتم اغتياله.

مرام سعيد

سلمى جابر

مرام حسن

حازم الصواف

✂✂

ـسـرح الـبـديل أسـالـيب جـديـدة لـلـعـمل وتـقـنـيات > اسـتـكـشـفت فـرق ا
ـكن جــديـدة ومـبـاد جــمـالـيـة جــديـدة تـتـنــاغم مع مـعـتــقـداتـهم و

سرحية اجلديدة. استخدامها للتعبير عن مفاهيمهم ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

اضى مسرحية «إنت حر» تأليف لين الرملى وإخراج أحمد جابر. > كلية الهندسة باإلسكندرية عرضت األسبوع ا
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ـفـهوم الـتقـلـيدى لـلمـسـرحيـة كنـوع أدبى واعـتمـد على أن تـخرج عن ا
ـمـثــلـ أنـفـســهم. ويـخـتــتم الـكـاشف بـنـاء عــرض نـابع من إبـداعــات ا
الــفــصل الـثــانى بــرصـد الــســمـات الــعــامـة فى أســلــوب اإلخـراج عــنـد
ـنـهج (بـريـخت) ومن الـنـزعـة الـطـقـوسـيـة (بـاربـا) الـذى اسـتـفــاد من ا
واالعـتـمـاد عـلى األسـاطـيـر السـيـمـا من حـيث الـشـكل االعـتـماد عـلى
ثلى العرض من ـمثل فى نـسج الصور التعـبيرية حتـرر  أجساد ا
قيـود القصة تـداخل الشخصيـات واألحداث التى تنـتمى إلى فترات
ـــــمـــــثـــــلــــ االهـــــتـــــمــــام بـــــربـط جتــــارب ا تـــــاريــــخـــــيـــــة أومـــــســـــرحــــيـــــة
اسـتـخـدام تــقـنـيـة (الــتـغـريب) بـغــرض إثـارة خـيـال وذهن وتـداعـيـاتــهم

تفرج. ا
أمـا الـفـصـل الـثـالث فـيــتـنـاول الـكـاشـف فـيه تـقـنــيـات األداء وجتـسـيـد
مثل وينطلق من الصور اإلنسانية من اجلـستوس إلى أنتروبولوجيا ا
إشـكــالـيـه أسـاســيـة وهى طــبـيــعـة الــعالقــة بـيــنه وبـ اخملــرج فـيــبـدأ
مـثـل وطـبيـعـته الـفـصل بـاسـتـعـراض وجـهة نـظـر (بـريـخت) فـى أداء ا
ـمـثل وجهـة نـظر الـشـخصـية وأسلـوبه الـذى أكد ضـرورة أن يـطرح ا
مـن خالل أدائه الـــتـــمـــثـــيـــلى واســـتـــطـــاع (بـــريـــخت) مـن وجـــهـــة نـــظــر
(الـكـاشف) أن يـقـدم مــسـرحـاً نـقـديـاً/ حتـلـيـلـيـاً لإلنـسـان فى عالقـته
جتمعه. أما (بـاربا) فقد سار على نـفس النهج وبدالً من أن يعيش
واجـهة مـجتـمعـاتهم كـان يهدف إلى ـشاهـدون جتربة أيـديولـوجيـة  ا
ـــتــابــيـــنــة وثـــقــافـــات اآلخــرين من ــمـــثــلـــ لــثـــقــافــاتـــهم ا مــواجــهـــة ا
ـمثل والدور/ ويتـم ذلك عن طريق العالقـة اجلدلـية ب ا تفـرج ا
هنية لفن مثل واجلمهور ولـلوصول إلى ذلك يجب رصد الهـوية ا وا
ــمـثل لــلـوصـول إلى مــشـهــديـة مـغــايـرة عن الــتى أسـســتـهـا الــتـيـارات ا
ــســرح وســيــلــة فــعـالــة لــلــمــشــاركـة ــنــاهج الــكالســيــكــيــة لــيـصــبح ا وا
االجتـمـاعيـة لذا ركـز مـنهـجه عـلى مايـسـمى أسلـوب مـا قبل الـتـعبـير
ـمثل األودن الـذى قصـد به حـالـة الكـيـنونـة ليـفـرض حضـوراً مـغايـراً 
وحــددهــا (الـكــاشف) فى ســتـة مــبــاد تـســتــنـد عــلى االســتـخــدامـات
تاز ثل مسرح الـشرق األقصى  التـقنية للـجسد ورأى (باربـا) أن 
ـمــثل ويـخـتـتم الـكـاشف الــفـصل بـأسـالـيب تـربـيـة بـجـاذبـيـة حـضـور ا
مـثل فى مسـرح األودن التى خلـصهـا فى عشـر نقـاط يشـترك فـيها ا
الـثقـافى مع الـتـقـنى كـمـا استـعـرض الـتـدريـبات الـصـوتـيـة فى مـسرح

األودن.
ـقـايضـة) فـنجـد أنه يـستـعـمله (الـكـاشف) على أمـا الفـصل األخـير( ا
ــســرح لـيــؤكــد عــلى الــطـابع مــســتــويـ أولــهــمــا كـنــظــام عــمل داخل ا
ـســرح أسـلـوبـاً حلـيـاة االجـتـمـاعى/الــثـقـافى ومـحـاولــة جـعـله نـشـاط ا
اجـتماعـية وثـانيـهمـا يختص بـكيـفيـة تعـامل كل من (بريـخت) و(باربا)
ـــعـــاصـــر من خالل ـــتـــلـــقى فـــاألول (بـــريـــخت) قـــدم اإلنـــســان ا مع ا
وضــعــيـتـه وسط مــجـتــمــعه أمــا الـثــانى (بــاربــا) قـدم صــورة اإلنــسـان
ـسـرح ينـبنى ـعاصـر بوصـفه داالً عـلى الشـعـور اجلمـعى. وعلى أن ا ا
ــتــلــقى والــعــرض فـى جــوهــره عــلى أن هــنـــاك تــبــادالً مــعــرفــيــاً بـــ ا
ـسـرحى.ولـكن (بـريـخت) حـول األيـديـولـوجـيـا إلى عـرض مـسـرحى ا
سرحى إلى أيديولوجيا ألنه كان يحاول بينما حوّل (باربـا) العرض ا
اسـتخـدام كافـة الصـور البالغـية الـتى تنـتمى لإلنـسان فى مـرحلـة ما
قـبل الــثـقـافـات لــلـبـحث عـن بـدائل لـلــتـغـيــيـر االجـتـمــاعى. وقـد حـاول
ــقــايــضــة وعــلى مــدار ــســتــوى الــثــانى مـن ا (الــكــاشف) أن يــحـــدد ا
الفصل األخير رصـد نقاط االختالف والتمـايز ب كل من (بريخت)
و(بـاربـا) فى صنـاعـة متـلق مـغايـر لـلسـائـد عبـر تـقنـيـات جديـدة لـفهم
ـسـرحـيـة لـيـشـارك بـصـورة إيـجـابـيـة فى صـنـاعـة مـخـتـلف لـلـظـاهـرة ا
ــســرحى لـدى ــســرحى. واخــتـتـم الـفــصل بــأمــاكن الـعــرض ا ــعـنى ا ا
(بــــاربـــا) والــــذى كــــان له إســــهـــامـه الـــبــــارز فى اخلــــروج عن األمــــاكن

التقليدية.
ـبدأ األسـاسى الـذى ينـطلـق منه الـكـتاب وهـو كيف فى النـهـاية كـان ا
اســـتـــفـــاد (بـــاربـــا) مـن أســـلـــوب (بـــريـــخت) لــــيـــوضح أن كل أســـلـــوب
ــعـرفى مـن جـهــة ويـراجع مـســرحى جــديـد ولــيــد سـيــاقه الــثـقــافى وا

سرحى من جهة أخرى.  تراثه ا

وذج (بريخت) هو كالبندول من (بريـخت) إلى يوجينو (باربا) كأن 
ــســرح واجملـتــمع. فــيــبـدأ الــنــمـوذج األمــثل فى حتــلــيل الــعالقــة بـ ا
الــفـصل الــثـانى فى رصــد االتـفــاق واالخـتالف بــ (بـريـخـت) وبـاربـا
(وأســـلـــوبـه هـــو الـــهـــدف األســـاس لـــدراســـتـه فى الـــكـــتـــاب) ورأى أن
قـراطى يـقـوم على ـسـرحـية بـطـابع د (بـريـخت) تعـامل مع الـفـرقة ا
سـرحى فقد كان عمله يقوم عنى ا شاركة اجلماعيـة فى صناعة ا ا
عـلى مشـاركـة أعضـاء الـعمل فى الـبـحث عن احلكـايـة. واتفق (بـاربا)
واقف االجـتـماعـيـة اخملتـلـفة ـنحى فـعـرض ا مع (بريـخت) فى هـذا ا
ـلـحـمـيـة الـتى انـطـلق مـنـهـا مـسـتـنـداً فى ذلك عـلى جـوهـر الــنـظـريـة ا
بغرض تأسـيس معايير ثـابتة كمـا استند (بـاربا) على العـلوم احلديثة
مـن أجل الـبــحث عن عــنـاصــر فــنـيــة تـعــبــيـريــة أكـثــر عــمـقــاً وإنـتــاجـاً
واسـتـفـاد (بـاربـا) من تـقـنـيـة الـتـغـريب الـتى تـفـرض تـرك مـسـافـة بـ
الـعــرض واجلـمــهـور والــتى حتــمل غـرضــاً مـزدوجــاً ويـتــمــثل فى قـطع
تدفق الـقصـة تصويـر األحداث االجـتمـاعيـة بأسـلوب أخـاذ. هذا ما
جـــعل من شـــخـــصــيـــة اخملـــرج لـــدى (بــاربـــا) تـــتـــقــنـع بــقـــنـــاع الــبـــاحث
ـتشابـهة والـتى تتـكرر فى عمل األنثروبـولوجى الـذى يتـتبع السـمات ا
ـؤدين والـتى تــتـشـكل بـواسـطــة مـجـمـوعـة من الــتـقـالـيـد ذات األصل ا
الــبــيــولـوجـى لــذلك حــاول (بــاربـا) صــنــاعــة صــورة جــديــدة لــلــعـرض
ـراحل وهى: أوالً االرجتـال الـذى يـتـكون ـسرحـى من خالل بـعض ا ا
االرجتـــال من ثـالث مـــراحـل وهى(مــــرحـــلــــة الـــتــــداعــــيـــات الــــفـــرديــــة
: ثـالـثـاً ثــانـيـاً: الـصـيــاغـة الـدرامـيـة لـنـص  الـعـرض الـتـسـجـيل) ـركـب ا
: السرد البصرى عنى لألفعـال اجلسدية اخملتارة رابعاً البحث عن ا
فى نص الـعـرض خامـسـاً: تـفـكـيك الـصيـاغـة الـدرامـيـة. لذلـك كانت
محمد سمير اخلطيبطبيـعة نوعيـة التيمات الـتى تدور حولها عـروض (باربا) التى حاولت

سرح واإلنسان  ا
عرفى كل أسلوب مسرحى جديد وليد سياقه الثقافى وا

الكتاب يرصد التقنيات
بدعون التى استخدمها ا
تقرج لتعديل سلوك ا

ــســرح بــاإلنــسـان ســوف تــظل مــلــهـمــة لــلــعــديـد من يــبـدو أن عـالقـة ا
ـسرحية ووظـائفها الستـكناه مـرامى  الظاهرة ا سـرحية الدراسات ا
ـنـوطة ـتـغـيـرة مع الـزمن وتـطـور اجملـتـمـعـات احلـاضـنـة له واألدوار ا ا
ــســرح ــســتــمــرة ويــســتــثــمــر كــتــاب "ا ــواكــبــة الــواقع وتــغــيــراته ا بــهــا 
ـدحت الكـاشف هـذا النـهج حـيث حاول الـكـشف عن هذه واإلنسـان" 
ــســرح واجملـتــمع عــلى مـدار فــصــول  الـكــتـاب ـركــبــة بـ ا الــعالقــة ا
ــبـدعـ وانـتــهج اسـتــراتـيــجـيــة مـزدوجــة تـنـطــوى عـلى الــتـعــامل مع ا
ـسـرحـيـ كـمـفــكـرين فى حـالـة إبـداعـيـة أو أقــنـعـة مـفـكـرين يـتـوارى ا
سرح له دور ثقافى وراءها مبدعون مهـمومون باجملتمع يـدركون أن ا
يـرصـد تغـيـرات اجملتـمع وهـو بعـد مـعرفـى مع البـعـد التـقـنى اخلاص
بدعون لـتحقيق ذلك ورصد هذه بالتـقنيات الفنـية التى استخـدمها ا
كن الـقول عـنه بحث نـحى  الـعمـليـة فى عروضـهم اخملتـلفـة فهـذا ا
ـبـدعـون ـســرحـيـة الـتـى حـاول ا ســوسـيـولـوجى فى تــطـور الـتـقــنـيـات ا

سرح مواكباً لتطور اجملتمع. استحداثها ليصبح فن ا
ـدخل كـبـيـر نـسـبـيـاً يـبـ فـيه من زوايـة أنـثـربـولـوجـيـة يـبـدأ الـكـتـاب 
سرح وأن اإلنسان دائماً يُمسرح بدع بـعالقة اإلنسان با اهتمام ا
ـعــرفــيـة أفــعـالـه ومـواقــفه الــتى شــكــلت بـعــداً غــريــزيـاً فى تــركــيــبـتـه ا
والـوجــوديـة وبـعـداً من أبــعـاد حـيـاته بــصـفه عـامـة كــمـا فـعل اإلنـسـان
البـدائى حـ كان يـسـتعـيد جتـربـته ليـنـقل معـرفـته إلى أفراد الـقـبيـلة
وكيف اصـطاد فريـسته استـعان فيهـا بالبـعد التـمثيـلى وهى اخلاصية
ـسـرح وتــطـور األمـر واتـخــذ بـعـداً ثـقـافــيـاً مع بـدايـة األسـاســيـة فى ا
ــبـدعـون ومن ــديـنى فى الــيـونـان أدرك ا ــتـنـامى بــالـوعى ا الــشـعـور ا
بـعـدهم الــفالسـفـة مــثل أرسـطـو أن لــلـمـسـرح دوراً مــهـمـاً فى إحـداث
تـفـرج عن طـريق اتبـاع الـشـفقـة واخلـوف حتى تـغـيرات فى مـشـاعـر ا
يـتـحـقق الـتـطـهــيـر وبـالـتـالى يـحـدث تـعــديل فى سـلـوكه فـكـان الـهـدف
األســاسى لــلــكــتــاب ومــؤلـفـه هــو رصـد الــتــقــنــيــات الــتى اســتــخــدمــهـا
ــسـرح بــاجملــتـمـع بـوصف ــتـفــرج لــربط ا ــبــدعـون لــتــعــديل سـلــوك ا ا
ــســتــهـدف األســاسى مـن الـعــمــلــيـة ــتــفـرج كــائــنــاً بـيــوثــقــافــيـاً وهــو ا ا

سرحية الذى يبدأ منه اجملتمع وينتهى عنده.  ا
ـركبـة التى تربط أمـا الفصل األول فـيتـناول فيـه "الكاشف" الـعالقة ا
ـسرح ـسرح واإلنـسـان كـيف تعـامـلت الـعلـوم اإلنـسانـيـة مع فن ا بـ ا
بــوصــفه فــعالً ثـقــافــيـاً يــخــتص بــرصـد الــســلـوك اإلنــســانى مـثـل عـلم
اجلمال وعـلم النفس وعـلم االجتمـاع واألنثروبـولوجيـا وكيف اتخذت
فعـلم ـسـرح كـمـطـيـة تـطـبق عـلـيـهـا مـفـاهـيـمـهـا هـذه الـعـلـوم اخملـتلـفـة ا
اجلـمـال حـاول رصـد ذلك من ثالث عـمـلـيـات أسـاسـيـة وهـى الـعـمـلـية
وقف اإلبداعى عـلى اعتبار أن العمل بدع وا اإلبداعية وشخصـية ا
الـفــنى يــعـيــد صـيــاغـة الــواقع من خالل وجــهـة نــظـر الــفـنــان الـذاتــيـة
للتـعبيـر عن واقع آخر مـغاير لـيجـعل منه وسيـلة لـلمشـاركة مع أفراد
اجملتمع أما عـلم النفس فـنظر إلى الفن بـوصفه منـاسبة اجتـماعية
تفـرج مع ما يدور عـلى خشبة تتعرض ألحـداث اجتمـاعية ويتـفاعل ا
ـســرح  من خالل مـجـمـوعـة من الــعـمـلـيـات الـنــفـسـيـة وهى الـتـوحـد ا
كـــاريــزمـــا الــبـــطل فـــرط اإلعــجـــاب االســتـــثــارة اجلـــمــاعـــيــة عــدوى
الضحك الالوعى اجلمعى الـتطهير التداعى احلر كل ذلك ليثبت
سرح يتماس مع عـلم النفس. أما علم االجـتماع فيهدف إلى أن فن ا
إحداث التفـاعل االجتمـاعى ب البـشر فهـو نشاط إنـسانى ذو أفعال
اجـتـمـاعــيـة.لـذلك كـانت نــظـرة عـلم االجـتـمــاع بـالـنـسـبــة لـلـمـسـرح من

سرح كوسيلة اتصال زوايت هما:  1ـ ا
ثالً للمجتمع ركزية للمشاهد بوصفه  2ـ األهمية ا

ويستـكمل (الكاشف) اسـتعراض اآلراء اخملتلـفة لعلمـاء االجتماع مثل
اكـرس.وينـتهى الـفصل األول شو مـانفـريد بـفسـتر ارفـينج جـوفمـان
ـسـرح والتى تـرتب عـليـهـا بقـية باسـتـعراض عالقـة األنـثروبـولوجـيـا با
ؤدى فصول الكتاب موضـحاً تأثيرها على دراسة سلوك اإلنسان / ا
ـؤدين فى أزمـنة وأمـكـنة مـختـلـفة مع ومـا هو مـتـشابه ومـخـتلف بـ ا
ـؤدين الــوضع فى االعـتــبـار أن هــنـاك ســمـات مــشـتـركــة جتـمع بــ  ا

اخملتلف فى ثقافات مختلفة.
مع بـدايــة الـفـصل الـثـانى وحــتى الـفـصل األخـيـر كــانت بـدايـة مـنـحى
ـسـرحـيـة واجملتـمع فـيـنـطلق جـديـد فى سـبر الـعالقـة بـ الـظـاهرة ا
ـبدعـ فتـترواح فـصول الـكتاب سـرحية وتـنظـيرات ا ـمارسـة ا من ا

 صالح عبدالصبور
عــلى بـيــاض إال (أبـو عــجـوة) األرمل
الــــــــذى يــــــــرى فـى مـــــــــشــــــــروع (بــــــــوز
اإلخص) مــحـــاولــة لــلــســـيــطــرة عــلى

قـــدم اخملـــرج أحـــمــد عـــجـــيـــبـــة هــذا
الـــعـــام مــســـرحـــيـــة ( فـــرح الـــعـــمــدة)
لـفـرقــة بـيت ثــقـافــة بـورفــؤاد تـألـيف
رجب سـليـم أشعـار أحمـد سـليـمان
ديــــكــــور مــــحــــمــــد غــــريب  األحلــــان
حملــــــــــمــــــــــد نــــــــــصــــــــــر الــــــــــديـن أمـــــــــا
االسـتـعــراضـات من تـصـمــيم مـحـمـد
صـالح تــمــثـيل: حــسـ تــاج الـدين 
إبـــــراهــــيم ســــكـــــرانــــة  جــــهــــاد طه 
أحمـد يسـرى  أحمـد حدو  مـحمد
إسـمــاعـيل  مـحــمـد عـيــسى  هـانى
نـــصـــر  مـــحـــمـــد رمـــضـــان  هـــاجــر

سعد.
ـسـرحــيـة فـانـتـازيـا سـيـاسـيـة  تـدور ا
فى مــســتــويــ  األول واقــعى حــيث
احلـارة الــعــتــيــقــة الـتى يــفــتــتح فــيــهـا
(بــــوز اإلخص) مـــــشــــروعـــــا لــــلــــزواج
بــالـــقــسـط  فــيـــتــســـابق أهل احلــارة
إلــيه مـــوقــعــ بــذلك عـــلى شــيــكــات

سرح من فعاليات ورشة نوادى ا
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ـشاهـدين ـسـرح الـبـديل نـفـسـهـا إلى اجلـمـاهـيـر اجلـديـدة من ا > وجـهت فـرق ا
ـثـقـفـ والــذين غـالـبـا مـا كـانـوا يـتـكـونـون مـن جـمـاعـات مـحـددة خـاصـة مـثل ا
ـواقف السـياسيـة اجلذريـة والعـمال والـسود وذوى األصول والـفنـان وأصـحاب ا

كسيكية والنساء. ا
سرحي جريدة كل ا
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> اخملرج مصطفى محمود يجرى حالياً بروفات مسرحية سالمات للمؤلف سعيد جمال الدين على مسرح ثقافة دمياط اجلديدة.
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ـقهـورين كلـمة الـيوم كـتب أوجسـتو بـوال رائد مـسرح ا
ى للمـسرح التى سيـتم إلقاؤها فى يوم 27 مارس الـعا

احلالى احتفاالً بهذا اليوم.
تـرجم هـذه الكـلـمـة النـاقـد الـسـعودى أثـيـر الـسادة و
سرح «دوت كوم» الذى يشرف عليها نشرها على موقع ا
ترجم بقوله: إنه ـسرحى سباعى السيـد والذى قدم ا ا
سرح بوال على وجه اخلصوص كـان شديد االهتمام 
وسـعدت حـ أرسل إلـيـنا تـرجـمته اخلـاصـة معـلـنا أنه

رغم هجره للمسرح فإن احلن عاوده.
ـسـرح «دوت كـوم» نـنـشـر هـذه الـتـرجـمـة هـنـا نـقالً عن ا

ى للمسرح. احتفاالً باليوم العا
تـعـيش كـافــة  اجملـتـمـعـات اإلنـسـانــيـة حـالـة فـرجـويـة فى
حـيـاتهـا الـيـومـيـة  ح تـعـمـد إلى إنـتـاج عـروض من نوع
ما فى مـناسـباتـها اخلـاصة عـلى اعتـبار أن تـلك احلالة
الــفـرجــويـة هى شــكل من أشــكـال الـتــنـظــيم االجـتــمـاعى

شاهدتها. كن الذهاب  نتجة لعروض  ا
بل حـتى الـعالقـات االنـسـانـيـة تـبـدو مـصـمـمـة عـلى نـحـو
مــســرحى  وإن لـم نع ذلك جلــهــة اســـتــخــدام الــفــضــاء
ولــغـة اجلــسـد  واخــتـيــار الـعــبـارات وتــنـويــعـات الــصـوت
ــتــنــاقــضـة فــكل ــشــاعـر ا عالوة عــلى طــرح األفــكــار وا
شـىء يجـرى عـرضه عـلى الـركح نـحن نـحـيـاه على أرض

الواقع فكل ذلك هو مسرح.
و تــمـثل حــفالت الــزفـاف ومــنـاســبـات احلــداد  عـروضـاً
فــرجـويـة هى األخـرى مع أنــهـا طـقـوس يـومــيـة الـفـنـاهـا
على النحو الذى ال يتيح لنا التعرف على حقيقتها تلك
تماما كما هـو احلال مع طقوس اخلتان وتبادل التحايا
ـــــتــــردد والــــقـــــهـــــوة فـى الـــــصـــــبــــاح  وأشـــــكـــــال احلـب ا
والـعـواطف اجليـاشـة  كمـا هى االجـتمـاعـات واللـقاءات

سرح. الدبلوماسية ..هى جميعا من صروف ا
وواحـدة من مـهـام الـفن الـرئـيـسـة هى جـعل الـنـاس أكـثـر
احـســاســا بـعــروض احلــيـاة الــيــومـيــة الــتى يــعـتــبــر فـيــهـا
كـان مع خشبة ؤدون متـفرج أيـضا وفيهـا يتوافق ا ا
ـسرحى ـسـرح فـنـحن جـمـيـعا فـنـانـون وبـهـذا الـفـعل ا ا
ا ال ـكنـنـا أن نتـعـلم كـيف نرى مـا هـو ظاهـر وجـلى 
نـراه فى حـقيـقة األمـر  فقط النـنـا اعتـدنا الـنظـر اليه
فـكل مــا يـغــدو مـألــوفـا لــلـنــظـر يــصـبح أمــراً غـيــر مـرئى
ـزيـد  من ـسـرحـيـة نـحـن نـلـقى  ..وبـتـقـد الــعـروض ا

الضوء على منصة احلياة اليومية.
سرحى اضى ذلك االنكشاف ا لقد أدهشنا فى سـبتمبر ا
 نحن الـذين كنـا نعـتقـد بأنـنا نعـيش فى عالـم آمن بالرغم
من أشـــكـــال احلــروب واجملـــازر وصـــنـــوف الـــتــعـــذيب الـــتى
حتـدث بـالـفـعل لـكـنـهـا فـى مـواقع نـائـيـة وبـعـيـدة عـنـا..نـعم 

ـسـرح اجلـديـد مــعـبـراً عن أولـئك الـذيـن اصـطـفـوا مع احلـركــات االجـتـمـاعـيـة > كــان ا
دنيـة وحرية التـعبيـر و«الهيبى» اخملـتلفـة فى ذلك الوقت من مثل حـركات احلقـوق ا
ومــنـاهـضـة األسـلـحـة الـنـوويـة واحلـرب فى فـيـتـنـام واحلـفـاظ عـلى الـبـيـئـة واحلـركـة

. ثلي النسوية وا
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سرحية. واطن مهرى» إخراج سمير زاهر لفرقة دمياط ا مثلة الشابة هويدا مؤمن تشارك حالياً فى بروفات مسرحية «ا > ا
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تابعة نزلت األقاليم وناقشت مشاريع جلان ا
النوادى... واإلنتاج «فى الصيف»

إقليم وسط الدلتا يتصدر القائمة بـ 80 عرضاً

 أحمد زحام 

بنها.
وقـــال طــــلــــعت مـــهــــران رئـــيـس إقـــلــــيم وسط وجــــنـــوب
الــصــعــيــد إن جلــنــة مــشــاهــدة عــروض األقــلــيم والــتى
تـــضـم الـــنـــاقـــديـن مـــحـــمـــد زهـــدى وعــــز الـــدين بـــدوى
والـكـاتب درويش األســيـوطى بـدأت فى مـشـاهـدة 30
ـسـرح العـامـلـة باألقـالـيم حـيث يـقدم عـرضاً لـنـوادى ا
ـنــيــا مــسـرحــيــات «الـقــيــامـة» ألشــرف عــتـريس نــادى ا
ــيــخــائـيـل رومـان وإخــراج أحــمــد فــتـحـى و«اخلـطــاب» 
وإخــــراج رضـــا مـــحـــمـــد أحـــمـــد و«كـــلـه تـــمـــام» تـــألـــيف
وإخراج عمـاد التـونى و«اشتغـالة» إخراج رنـا القاضى
ويـقدم رائد أبـو الشـيخ من تألـيفه وإخـراجه مسـرحية
ــصــيــدة» وفى نــادى مــســرح مــغــاغــة يــقــدم اخملـرج «ا
حـسن عزام مـسرحيـة «لون الـكالم» لعـلى عبـد القوى
بـينـمـا يـقدم نـادى أبـو قـرقاص مـسـرحـية «يـوم جـديد»

تأليف أم بكير وإخراج رامى الرزوقى.
أمـا نادى مـسرح سـوهاج فـيشـارك بثالثـة عروض هى
«الــراوى» تـــألــيف خــالـــد الــصــاوى وإخــراج مـــصــطــفى
إبــــراهـــيـم و«بـــحــــر الـــتــــواه» جلالل عــــابــــدين وإخـــراج
مـحمـود أبـو زيـادة و«احلارس» لـيـوسف شـعبـان مـسلم

وإخراج محمد بكرى.
ــــقــــامــــة وفى األقـــــصــــر يــــتم عـــــرض مــــســــرحــــيـــــات «ا
الــبـــهـــلــوانـــيـــة» لــعـــبـــد الــكـــر بـــرشــيـــد وإخـــراج كــر
الـشــارونى و«حــسن ونــعــيــمـة» لــشــوقى عــبــد احلــكـيم
واخملـــرج نـــبـــيل فـــهـــمـى و«الـــواغش» لـــرأفت الـــدويـــرى

وإخراج محمد احلاوى.
ويــــشـــارك نــــادى مــــســـرح قــــنــــا بـــتــــســــعـــة عــــروض هى
ــــقـــلــــوب» تـــألــــيف وإخــــراج عـــبــــد الـــهــــادى هـــاشم «بـــا
الــنــجــمى «أنت حـــر» تــألــيف لــيـــنــ الــرمــلى وإخــراج
يــوسف خــلف الــله «تــوووت» تــألــيـف وإخــراج مــحــمـد
مـوسى «تـكـنـولـوجـيــا كـفـر أبـو صـالح» تـألـيف وإخـراج
سيـرى» إخراج محمد أحـمد حس و«رحلـة حنظل ا
ـعـتـصم إضـافـة إلـى «سوق فـرعـون» تـألـيـف وإخراج ا
عالء شـاكـر لـنادى أبـو تـشت و«بـائع األحـذيـة» تـأليف
عـاطف صـبـرة وإخراج أحـمـد الـدامى لـنـادى فـرشوط
ويـقــدم نــادى قـوص مــسـرحــيـتـى «حـلــقـة نــار» ألشـرف
عــتـــريس وإخـــراج عــادل الـــعــدوى و«آت من اجلـــنــوب»

تأليف د. يوسف الريحانى وإخراج شريف النوبى.
بـيــنـام يــشـارك نــادى مـســرح أسـوان بــعـروض «انــتـظـار
أخــيـر» تــألـيف وإخــراج خــالـد عــطـا الــله و«احلـارس»
ــون خـــلـــيم «كـــاسك يــا لـــيـــوسف شـــعــبـــان وإخـــراج ر
ـــاغــــوط واخملـــرج مـــحــــمـــد الـــهـــوارى وطن» حملــــمـــد ا
و«فــكـرة جــديــدة» حملـمــد الــشـوكـى وإخـراج إســمــاعـيل
» تألـيف مـحـمـد الشـربـيـنى وإخراج عـمـارة و«اجملـانـ
أحـــمــــد حــــسن بــــدوى و«الــــســــقط» لــــلــــمــــؤلف أحــــمـــد
الــصـعــيـدى وإخــراج رضـا عــبـد الــكـر و«مـ شــجـيع
السيما» لتامر مهدى واإلخراج لهانى فهمى إدريس.

وتـتـشـكل جلـنـة إقــلـيم الـقـنـاة وسـيـنـاء من الـنـاقـدين د.
رضا غالب وأحمـد خميس واخملرج حسن الوزير ومن
ـــقــرر أن تــشــاهـــد أكــثــر مـن عــشــرين عـــرضــا لــفــرق ا
ــسـرح ــسـرح بــاألقـالــيم حــيث يـشــارك نـادى ا نــوادى ا
بـالـسـويس بثالثـة عـروض هى «الـتعـرى قـطـعة قـطـعة»
لــســلــوفــومــيــر مـيــروجــيـك وإخــراج مــحـمــد مــصــطــفى
ـــيــخـــائـــيل رومــان وإخـــراج هـــدى فــؤاد ومن ــزاد»  و«ا
تـألـيف وإخـراج مـحمـد فـتـحى مـسرحـيـة «كـاس داير»
بينمـا يقدم فرع ثـقافة بورسـعيد عشـرين عرضاً دفعة
ــــســــرح الــــتــــابــــعــــة له هى ــــخــــتــــلف نــــوادى ا واحــــدة 
«المــؤاخــذة» تـــألــيف مـــحــمـــود سالم وإخــراج مـــحــمــد
عيـسى و«احتـرس من التـجريب» تـأليف وإخراج رأفت
صــبح «الــكالب تــنـبح» لــعــبـد الــغــفـار مــكــاوى وإخـراج
عمـاد عبد الـرحمن «فارس وطـنيـة سالم» لزكى فواز
واخملـرج مـحـمد الـبـسـيـونى «كش ملـك» تألـيف سـمـير
اجلــمل وإخــراج ســامى زاهـر بــاإلضــافــة إلى عـروض
«حلـقة نار» ألشـرف عتـريس وإخراج شـريف مبروك 

ويـشـارك فرع ثـقـافـة بـنى سـويف بـعـروض «الـعـاشـقة»
لـــلـــمـــؤلف واخملـــرج مـــحـــمـــد شـــمـــردن و«لـــيل وأحالم»
لـصـمـويل بـيـكـيت وإخـراج مـحـمـد رجـب لـنـادى مـسرح
ـصـرى وإخراج أهـنـاسـيـا و«الـقـرداتى» تـألـيف عـالء ا
نـــادر صـالح و«أهل الــــبــــيـــر» تــــألــــيف وإخــــراج أرمــــيـــا
إبراهيم لـنادى مسـرح ببا ويـقدم نادى مـسرح الفشن
«الـسـجـ والـسـجـان» حملـمـد عـثـمـانى وإخـراج يـسـرى

على خليل.
أمـا فرع ثـقـافـة الـقـلـيـوبيـة فـيـقـدم عـرض «بـاى بـاى يا
عرب» لنبيل بـدران إخراج أشرف عبد اجلواد لنادى
مسرح الـقناطر اخلـيرية و«ليـلة زفاف الكـترا» تأليف
مــهـدى بــنـدق وإخــراج مـحــمـود ســعـيــد لـنــادى مـسـرح

ـنـيــرة الـتـابع لــفـرع ثـقــافـة اجلـيـزة يـقـدم بــيت ثـقـافــة ا
ــمـدوح عــدوان من إخـراج أيـضــا مــسـرحــيـة «الــقـنــاع» 
مــحــمــد تــوفــيق ويــقــدم نــادى أحــمــد عــرابى بــاجلــيــزة
مـسـرحـيــات «الـشـخص» أللـفـريـد فـرج إخـراج حـسـ
عشـماوى «الـرجل الذى قـتل أفـكاره» تـأليف الـشيـماء
عـشـمـاوى إخـراج مـحـمـد صـبـرى و«عـسـكـر وحـرامـية»
لولـيـد فوزى وإخـراج محـمـد أبو اخلـيـر و«اجلدار» من
تــألـيـف وإخـراج رجـب فـهــمى و«كــلــنــا عــايــزين صـورة»

تأليف لين الرملى وإخراج عمرو على.
وفى حـلـوان يـقدم نـادى مـسـرح عـ حـلـوان مـسـرحـية
«مدد يا عالم» تأليف د. مـحمد زعيمة وإخراج إيهاب

نعمان.

ــســـرح بــهــيـــئــة قـــصــور الــثـــقــافــة بـــدأت إدارة نــوادى ا
راحل األولى ـاضى أعمـال جلـان مـتابـعـة ا األسبـوع ا
- ما قبل اإلنتاج - لفرق النوادى التى بدأت بروفاتها

ختلف الفروع الثقافية. منذ 4 شهور 
سرح بالهيئة قال لـ اخملرج عصام السيد مـدير عام ا
«مـسـرحـنـا» إن الـنـوادى هى الـنـشـاط األهم فـى خـطة
ــــســـرح خالل الــــفـــتـــرة الــــقـــادمــــة وبـــعـــد عــــمل إدارة ا
مـنـاقشـة طـويـلة مع شـبـاب النـوادى اسـتقـر األمـر على
بـدء مـرحـلــة اإلنـتـاج خالل شــهـور الـصــيف وهى فـتـرة
اإلجازات لـيتـاح للمـشارك الـتفرغ لـلتمـكن من تقد
أعمـال على مستوى جـيد وهو ما سيتم تـنفيذه ابتداء

من العام احلالى 2009.
سرح بـالهيئة وذكـر اخملرج شاذلى فرح مديـر نوادى ا
أنـه  تــشـــكـــيل خـــمـس جلــان تـــضـم كل مـــنـــهــا ثـالثــة
أعــضــاء مــا بـ نــقــاد ومــخــرجـ ومــتــخــصــصـ فى
ـــســرح وتـــغــطـى هــذه الـــلــجـــان األقــالـــيم الــثـــقــافـــيــة ا
اخلمـسـة التـابعـة للـهـيئـة وتنـهى هذه الـلـجان أعـمالـها
بــتــرشــيح األعــمــال الــصــاحلـة لـإلنـتــاج بــعــد مــنــاقــشـة
مـــخــرجــيـــهــا ومــشــاهـــدة أجــزاء من بـــروفــات احلــركــة
للـوقوف علـى مدى جدية الـتجربـة ومالءمتـها لفـلسفة

سرح. وطبيعة عروض نوادى ا
جلنة مـشاهدة عـروض إقليم القـاهرة الكـبرى وشمال
الـصـعـيــد الـثـقـافى والـتـى تـضم فى عـضـويــتـهـا الـنـقـاد
د.عـــادل الــعـــلــيـــمى ود. هــشـــام الــسالمـــونى ومـــحــمــد
ـشـاهدة ومـنـاقـشـة الـعروض الـروبى بـدأت أعمـالـهـا 
ـوت» ـقــدمـة من فــرع ثـقــافـة الــقـاهــرة وهى «لـعــنـة ا ا
لـــلـــمــــؤلف فـــتـــحـى سالمـــة إخـــراج ســــامح الـــشـــاعـــر
ــظــلــوم» لــلـــمــؤلف قــاسم مـــســعــد عــلــيــوة «الــظـــالم وا
ـــلـك» تـــألــيـف ولـــيــد ـــنـــسـى «مــات ا وإخـــراج هـــانى ا
يـوسف وإخـراج عهـدى الـسـنـان «العـجـوز والـضابط»
ــلــيــونـيــر» تــألــيف ســلـيم كــتــشــنـر إخــراج مــحــمـود و«ا

سليم «نريد احلياة» إخراج أحمد عبد الفتاح.
ــتـابـعـة وفى الـسـيــاق نـفـسه تــواصل الـلـجــنـة عـمــلـهـا 
عروض نادى مسرح الفـيوم «مذكرات مشنوق» تأليف
أسـامـة شـفيق وإخـراج عـمـرو أبو بـكـر «دنـيا تـيـاترو»
ــفــرغــة» تــألــيف وإخــراج أشــرف حـــســنى «الــدائــرة ا
تــألـــيـف أســامـــة عـــزب إخـــراج مـــحـــمـــد حــلـــمـى «مــا
أجمـلنا» للكـاتب محفوظ عبد الـرحمن إخراج محمد
حــلــمى و«مـــونــودرامــا كــالـــيــجــوال» لــلـــمــؤلف فــرحــات

اخلليل وإخراج محمد مختار.
ومن جــانــبه قــال أحــمــد زحـام رئــيس إقــلــيم الــقــاهـرة
ـسـرح الــكـبــرى وشـمــال الـصــعـيــد إن عـروض نــوادى ا
هــذا الـعــام بـاألقــالـيم تــشـهــد اهـتــمـامــا خـاصــاً تـؤكـده
قـدمـة عن األعـوام السـابـقة ـشـروعـات ا زيـادة عدد ا
حـيـث يـقـدم قـصـر ثـقـافـة اجلـيـزة 14 عمال خملـرج
ـــصــرى ـــســرح ا شـــبــاب تـــتـــنــوع نـــصــوصـــهــا مـــا بــ ا
ى وهى «كالبش فــالــصــو» عـن «بــابـا والــعــربـى والــعــا
زعــيم ســيــاسـى» لــلــكــاتب ســعــد الــدين وهــبــة إخــراج
عــمــرو حــســان «بــكــره» لــلــمــؤلف مــحــمــود الــطــوخى
وإخــراج أحــمـــد عــوف «ســمـــوم» ألوجــست اســـتــرانــد
ــتــولـى حــامــد وإخــراج مـــحــمــد بـــطــاوى و«الـــنــعـــام» 
إخــراج أحــمــد ثــابت «لــيــلــة مــصــرع جــيــفــارا» إخـراج
» تــألـيف مـحـمـد طـارق عـزت «كل سـنــة وأنـتم طـيـبـ
الــدرة إخــراج نــهى فــؤاد «الـــعــادلــون» أللــبــيــر كــامى
إخـراج حـازم الصـواف إضـافـة إلى «مـكيـاج» لـلـمؤلف
كــــرم الـــنـــجـــار وإخـــراج خـــالــــد عـــبـــد الـــكـــر و«ثـــورة
ــاريــونت» لــلــمــؤلف حــازم مــصــطــفى واخملــرج مــنــيـر ا
يـــوسف «الـــكـــومـــبـــارس» تـــألـــيف إبـــراهـــيم الـــرفـــاعى
واإلخـــراج ألحــمـــد ســمـــيــر ومن إخـــراج وصــال عـــبــد
الـعـزيز وتـأليف مـحـمد عـبد الـفتـاح مـسرحـية «شـوية
» بــيــنـمــا يــقــدم مــحـمــد عالم مـن إخـراجه اكـســوجــ
مــســرحــيــة «رقـصــة اخلالص» لــتــشــيــكــوف و«اآلخـر»
للمـؤلف محمـود السباعى وإخـراج محمـد رفعت كما

 عصام السيد يصف نشاط النوادى بأنه «األهم»
وأكثر من 30 مشروعاً ألول مرة فى القاهرة الكبرى

 شاذلى فرح

كلمة 
ى اليوم العا

للمسرح  
 عندما يكتبها
أوجستو بوال

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

حمدون وبدر البدور 
من نـبع حـكـايـات األطـفـال الـشـعـبـيـة الـتى غـالـبـا مـا تدور
ـغامـرين فـى العـوالم اخلـيـالـيـة  يـلـتقط حـول الـفـتـيـان ا
ـواهـب "مـحـمـد كـشـك" الـشـاطـر "حـسن الـفـنــان مـتـعـدد ا
و"ست احلــسن واجلــمـال" الــذى يـغــامـر بــحـيــاته من أجل
إنقاذ األمـيرة اجلميـلة من أيدى األشـرار وإعادتها لـوطنها
غامرة نطق الفعل ودور ا وأهلهـا اخملطوفة منهم  تأكيـدا 
ـعلـوم بـ إيدى اجلـمـهور فى اكـتـشاف اجملـهـول وحتويـله 
ـتلـقى  ولهـذا تـضعه احلـكايـة دائمـا أمام مـفتـرق طرق  ا
هـو احملك الخـتبـار قـدرته على احلـيـاة  حيث يـجـد أمامه
طــريق الــسالمـة  وطــريق الــنـدامــة  وطـريـق الـذاهب بال
عودة  الـذى يالقى فيه الغـولة وأشرار الكـون  والذى عليه

أن يقضى عليهم  فيختار الطريق األصعب .
التقط "مـحمـد كشك" هذه احلـكايـة اجلميـلة احملـملة
بـالــكـثـيـر من الـقــيم اإليـجـابـيــة  والـعـاكـسـة لــلـكـثـيـر من
العـادات والـتقـالـيد اجملـتمـعـية  وأعـاد صـياغـتـها فى بـناء
ـمـثل الـبـشـرى والـدمى فـنـى جـمـيل  يـجـمع عـرضـا بـ ا
(العرائس) احملببة لدى األطفال  كما يجمع ب التمثيل
فتوح واألغانى واالسـتعراضات فضال عن الـلعب واحلوار ا
ــســرح وصــالــة الــعــرض  ويــطــرح من خالل بــ فــضــاء ا
النص الذى كـتبه وأخـرجه  وقام بـالتـمثـيل فيه  مـجسدا
شخصـية الراوى أو (أبو احلـكايات) الـقادم بذقنه الـبيضاء
زركشـة من وسط جمهـوره الصاخب فى الـصالة  وحلـته ا
ــسـرح لــيــجـذب انــتـبــاهـهم  لــيـقف فى مــقــدمـة فــضـاء ا
لـيحـكى لـهم حكـايـة الفـتى "حـمدون" الـذى هـاجم التـن
اجلـبـار أرض بالده  ودمـر مـبـانـيـهـا  وخـطف أخـته ضـمن
من خطف من األطـفال  ليسـلمهم إلى السـاحرة الشريرة
 فـيــخـرج له الـفــتى "حـمــدون" لـيـعــيـد أخــته واألطـفـال 
فـيجـد فى طـريـقه األمـيـرة "بـدر البـدور" تـكـاد تـقع بـأيدى
الـتـنـ  فـيـقـتـله ويـنـقـذهـا  ويـتـركـهـا مع سـائق عـربـتـهـا
"همام" لـيعود بها إلى قـصر أبيهـا سلطان الـبالد  متقدما
هـو لـلــقـضــاء عـلى الـســاحـرة  ومــا أن يـحـقق هــذا ويـعـود
لبالده مع األطـفال  حتى يفاجأ بـاألميرة فاقدة الذاكرة 
بــسـبب دواء أعـطـاه لـهـا الـســائق "هـمـام"  حـتى ال تـكـشف
كـذبـه بـادعــائه أنه هـو قــاتل الـتــنـ  ومــرة أحـرى يــحـقق
الــفـتـى "حـمــدون" انـتــصـاره عــلى الـشــر  ويـعــيـد الــذاكـرة
ــفــقـودة لـألمـيــرة "بــدر الـبــدور"  ويــقـضى عــلى الــكـذاب ا

راتب بادعاء ما ليس له . والصاعد ألعلى ا
ـتع  تـشارك حـكايـة جـمـيـلـة  تـقـدم فى سـيـاق فـنى 
األغـانى التى كـتـبهـا "جمـال السـيـد" واالستـعراضـات التى
ـسرح "مـحـمد سالم" ـها عـلى ا صـممـهـا وشارك فـى تقـد
و"مـحـمـد شـبـراوى"  فى بث احلـيـويـة فى الـعـرض  الـذى
بهرنـا بديكـوره وعرائسه ومالبـسها الـتى صممـتها بـاقتدار
الـفـنـان "آيـات خـلـيـفـة"  ووظفـهـا اخملـرج بـصـورة مـبـدعة 
ـسك هـو نــفـسه بـزمـامه داخل عـرض مـتـدفق اإليــقـاع  
ـثـلـيه والعـبى كـمـمـثـل  وكـأنه مـايـسـتـرو ال يـقـود فـريق 
عرائسه  بل جمهور الصالة من األطفال عشاق الصخب.
ومع كل القيم اإليـجابية الـتى يبثهـا العرض لدى مـتلقيه
من األطفال والـكبار معا  تـبرز بعض القيم الـسلبية التى
ـمثـل "مـحمـد كـشك"  ؤلـف واخملـرج وا لم يـنـتـبه إلـيـهـا ا
رأة فى ة  والتى تضع ا وهو يعـيد صياغـة احلكاية القـد
مسـتوى األخت اخملـطوفـة واألمـيرة الـتى كادت أن تـخطف
ال تفعل شـيئـا غير انـتظار مـن يفك أسرهـا فعال أو عقال 
أو جتـســيـدهـا فى صــورة الـسـاحــرة الـشـريـرة  الــغـولـة فى
ـا يــقـدم لــلــفـتــيـات اجلــدد صـورة ــة   احلــكـايــة الـقــد
مشوهة عنهن  ويؤكد على أن دورهن هو البيت أو القصر 
ال فكـاك منه  وإال سيتحولن إلى شـريرات مهددات العالم

بالدمار .
ـوجهة لألطـفال إدراك أن األمر نأمل من صـناع عروضـنا ا
ـتـعـة  وعـرض مـبـهـر  ولـكـنه قـيم لـيس مـجـرد حـكــايـة 
ـنظـور ألفـعال ـسـتقـبل ا تـرسخ فى الـعقل  وتـتـحول فى ا
تدمر اجملتمع من داخله  دون احلاجة ألشرار اخلارج.    

ـسـتثـمرة فى نـحن الـذين ننـعم بـاحلمـايـة بواسـطة امـوالـنا ا
ـعـتـبـرة فى اسواق بـعض الـبـنـوك او لـدى بـعض الشـركـات ا
ـال استـفقـنـا أخيـراً لنـجـد أن تلك االمـوال أصـبحت هـباء ا
مــنــثــورا  مــجــرد أشــيـاء افــتــراضــيــة ال وجــود لــهــا مــجـرد
اخـتراع وهـمى ابـتـكره االقـتـصاديـون غـيـر الوهـمـي طـبـعا

وغير اجلديرين بالثقة واالحترام.
كــان كل شىء يـشــبه عـرضــاً مـسـرحــيـاً رديــئـاً مـخــطـطـاً
أسـود يـربح فـيـه الـقـلـة من الـنــاس الـكـثـيـر الـكــثـيـر فـيـمـا
لـكون..فـيه ينـشغل مـسؤلو يـخسـر الكـثرة مـنهم كل مـا 
الـدول الغـنـية بـعـقـد االجتـمـاعات الـسـريـة اليجـاد حـلول
ارس سحريـة بينـما نبقى نـحن ضحايا تـلك القرارات 

نصة. تأخرة  من تلك ا تفرج فى الصفوف ا دور ا
قـبـل عـشــرين ســنــة أخـرجت عــرضــاً مـســرحــيـاً بــعــنـوان
سرح “فيدرا  “فى ريو دى جانيرو كانت جتهيزات ا
ـلــقــاة عـلى فـقــيــرة جـداً اقــتــصـرت عــلى جــلــود الـبــقــر ا
االرض  ومـن حــولـــهــا بـــعض عـــيـــدان اخلــيـــزران  وقــد
ـمــثـلـ قـبل كل عـرض بـالـقـول إن اعـتـدت أن اخـاطب ا
احلــكـايــة الـتى كــنـا نــخـتــلق احــداثـهــا يـومــا بـعــد يـوم قـد
ا يـعبـر ب تلك انـتهت وأنه ال يـحق ألحد أن يـكذب حـا

سرح هو تلك احلقيقة اخملبوءة. اخليزرانات  فا
إنـــنــا حـــ نــنـــظــر الى مـــا وراء الــظـــاهــر مـن االشــيــاء 
سـنجـد اشخاصـاً قاهـرين ومقهـورين فى كل اجملتـمعات
واجلــمـاعـات االثــنـيـة وفى كل الــطـبـقــات والـتـصــنـيـفـات
ــاً وعـلــيــنـا أن ـاً قــاســيـاً وظــا االجــتــمـاعــيــة  سـنــرى عــا
ـكن نــسـعى اليــجـاد عــالم بـديل ألنــنـا نــعـلم بــأن ذلك 
وذلـك رهن إرادتـنــا مــتى مــا أردنــا أن نـبــنى هــذا الــعـالم
بــأيـــديــنــا  ومن خـالل نــشــاطــنــا  (األداء) عـــلى خــشــبــة

سرح  ومسرح حياتنا اخلاصة.  ا
فـلنـشـارك فى هذا الـعـرض الذى يـوشك أن يـبدأ  وفى
حــال عـودتـكم إلى مـنـازلـكم  مــارسـوا تـمـثـيل عـروضـكم
اخلـاصـة  مع أصـدقائـكم لـتـدركوا تـلك االشـيـاء التى لم
تكـونـوا قادرين من قـبل على رؤيـتهـا جملرد أنـها واضـحة
سـرح لـيس مـجرد حـدث نـعـايشه كـوضوح الـشـمس  فـا

بل هو أسلوب وطريقة حياة.
إنـنـا جـمـيـعـا مـؤدون فـأن تـكـون مـواطـنـاً ال يعـنـى مـجرد
ــا يــعـنـى الـســعى إلى الــعـيـش فى كــنف مـجــتــمع مــا وإ

تغييره.

ح نقدم
مزيداً من
العروض
سرحية ا
فإننا نلقى
الضوء على
منصة
احلياة
اليومية
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فى السابع والـعشرين من شهر مارس من
ـســرحــيـة فى كل عــام حتــتـفل اجلــمــاعــة ا
ى  سرح العا عـمورة بيوم ا شتى أنحاء ا
وقـــد بـــدأت فـــكـــرة هــــذا االحـــتـــفـــال مـــنـــذ
ــيـة عـام 1961 بــتــنــظـيـم من الــهــيــئــة الــعــا
لــلــمــسـرح  ITI والــتـى كــانت قــد تــأســست
نـظـمة الـتى تنـطلق منـذ عام 1948 وهى ا
من أهـداف منظـمة الـيونسـكو فـيما يـتعلق
بــفــنـــون األداء احلــيــة وفـى مــقــدمـــتــهــا فن
ــســـرح  حـــيـث تـــركــزت أهـــدافـــهـــا عـــلى ا
ــــمـــارســـات ــــعـــارف وا تـــنـــشــــيط تــــبـــادل ا
ـسرحـيـة ب الـشـعوب  وتـعـزيز الـتـعاون ا
ــســرح فى الــعــالم  وتــعـمــيق بــ فــنــانى ا
ـزيــد من تــرسـيـخ قـيم الــتــفـاعل الــتــفـاهـم 
والـصـداقـة بـ الـشـعـوب ومـحـاربـة جـمـيع
أشــكــال الــتـمــيــيــز الــعـنــصــرى والــســيـاسى
واالجـــتــمـــاعى  بــاخـــتــصـــار لــقـــد أســست
لفكرة االهتمام بالدور االنسانى للمسرح.
ومن هـنـا آلت الـهــيـئـة عـلى نــفـسـهـا إقـامـة
احـتــفــالـيــة سـنــويـة تــبـعـث بـرســالـة إلى كل
شــعــوب الــعـالـم عــلى اخــتالفــهـا وإخــتالف
ثــــقــــافــــاتــــهــــا  وقــــد كــــانت انــــطـالقـــة أول
احـتفال من باريـس  وكلفت الهـيئة آنذاك
ـسرحـى الفـرنسى "جـان كوكـتو " الـكاتب ا
الذى كتب أول كلـمة  إلقاؤها فى جميع
مــســارح الــعــالم فى وقت واحــد عــام1962
ومن يـومـهـا صار تـقـلـيدا أن تـخـتـار الـهـيـئة
ـسـرحـيـة لـيـتـولى كـتـابـة رمـزا من الـرمـوز ا
تـلك الـرسـالـة إلى الـعـالم بـأسـره  وتـوالت

الرسائل واحدة تلو األخرى .
وجتىء رسالـة هذا العام  2009 من رجل
ــــســـــرح الــــبـــــرازيــــلـى ومــــؤسـس مــــســــرح ا
قـهورين فى أمـريـكا الالتـيـنيـة أوجسـتو ا
بــوال الـذى ســعـى إلى مــســرح يـكــون فــيه
كل فـرد فـى اجملـتـمع مــشـاركـاً فى عـرض
ـــــــــؤدين ـــــــــيـــــــــز بـــــــــ ا مـــــــــســـــــــرحـى ال 
ـــشـــاهـــديـن  حـــيث كالهـــمـــا مـــســـؤول وا
ـــــســـــاهــــــمـــــتـه من أجـل حل مــــــشـــــكالت
اجملتـمع وتـطـويـره  فقـد افـتـرض "بوال"
ـــــســـــرح الــــــذى يـــــقـــــدمـه نـــــوعـــــاً من فـى ا
التوثيق للظواهـر االجتماعية والسياسية
ـــســرحى واجلـــديــر من خالل الـــعــرض ا
بــالــذكــر أن مـــا قــدمه "بــوال" فى مــســرح
قـهـورين لـم يسـع فـقط إلى تـطـوير دور ا
ـــســــرح من الـــوجــــهـــة االجـــتــــمـــاعـــيـــة أو ا
الــســـيــاســيــة فــحــسب ولـــكــنه فــضالً عن
ذلك يــــحــــاول إعــــادة كــــتــــابــــة الــــنــــظــــريـــة
ــــا يــــحــــقق ذلـك الــــغـــرض ــــســــرحــــيــــة  ا
ـقــهـورين ــا كــان مـســرح ا االجـتــمـاعى و
عــنــد "بــوال" ذا طـبــيــعـة حــســيــة فـإن كل
ـــســـرحى يـــحـــتـــوى عـــلى شئ فـى الـــعـــرض ا
مـجـموعـة من الـصـور الـتى غـالـبـاً مـا تـتـكون
من األجــســاد الــبـشــريــة بــاعــتـبــارهــا وســيــلـة
التعـبير األسـاسية حـيث تعبـر تلك األجساد
عن أنـــواع الـــقـــهــر الـــذى يـــســـعى "بـــوال" إلى
ـــســـرح وهـــو مــا مـــنــاقـــشـــته مـن خالل فن ا

يؤكده ح قال فى كلمته :   
ـــســـرح لـــيـس حـــدثـــاً فـــحـــسب بل هـــو  ( ا
أيـضاً أسلوب حـياة... والعالقات الـبشرية
منظـمة بشـكل مسرحى لـلغايـة حتى لو لم
نـكـن واعــ لـذلـك فـكـل مــا نـقــوم به عــلى
ـــســـرح من اســـتــغـالل لــلـــفـــضــاء خـــشـــبــة ا
وحـديث لـلـجـسـد واخـتـيـار لـلـكـلمـة وتـنـغـيم
لـــلـــصـــوت ومـــجـــابـــهـــة لألفـــكـــار ومـــقـــابـــلــة

سـرحـية  وهـو األمـر الذى أحـد مـواقف ا
لـفت نـظـره إلى ضـرورة أن يـسـتـمع الـفـنان
إلـى أصـوات الـنـاس  وانـدفع نــحـو ابـتـكـار
ـقـام ـشـاهـدين فى ا مـسـرح يـعـتـمـد عـلى ا
األول ولــكن لـيـس عـلى طــريـقــة اجلـمــهـور
ـشاهدين عايـز كده !!!  حـيث كان يـدعو ا
لـطـرح أفـكـارهم اخملــتـلـفـة لـتـغـيـيـر نـهـايـات
عـــروضـه إلى أن وقــــفت إحــــدى الــــنــــســـاء
ـثلـيه تـقـد ما ثـائـرة مرة بـسـبب إسـاءة 
اقــــــتـــــــرحــــــتـه من تـــــــعــــــديـالت عــــــلـى أحــــــد
الـنـصوص وكـان الـتـعـديل يـتـعـلق بـالـتـعامل
ـسـرحيـة وهو مع زوج خـائن طـبقـا لنص ا
األمــر الـذى جــعــله يــدعـوهــا إلى الــصــعـود
سرح لـتريهم كيف تـريد للموقف خلـشبة ا
أن يــــــــؤدى وقـــــــد كـــــــانـت تـــــــلـك احلـــــــوادث
الــــعـــارضـــة ســـبـــبــــا فى مـــضـــيـه فى طـــريق
ـســرح اليـسـعى إال لــلـتـغـيــيـر لـكن اإلبـداع 
بــــوال مـع ذلك لـم يــــكن يــــدرك أنه اخــــتــــار
لـنـفـسه طريـقـا مـلـيـئـا بـاألشـواك واخملـاطر
واألهــوال  أقــلــهــا تــعــرضه لالعــتــقــال إثـر
ـقهـورين " الذى إصـداره لكـتـابه " مسـرح ا
اعــتـــبــرته الـــســلـــطــات الــعـــســكـــريــة آنــذاك
تـهديدا  صريحـا لها  فلم تكـتف باعتقاله
بل أذاقــــتـه شــــتـى ألــــوان الــــعـــــذاب ومن ثم
قـامت بــنـفـيه إلـى األرجـنـتــ  ومن هـنـاك
هــرب إلى فــرنــســا حــيث ظل حــوالى اثــنى
عــشـــر عــامـــا يـــدرّس مــنـــهـــجه الـــثــورى فى
ـراكـز ـا يــعـرف  ـسـرح وأسس عـددا  ا
ـقــهـورين  وعــنـدمــا طـاف أوروبـا مــسـرح ا
واجه أشـكاال أخـرى من الـقهـر متـمثـلة فى
ـــنـــخـــفـــضـــة الـــعـــنـــصـــريـــة أو فـى األجـــور ا
لـلعمال فـضال عن أشكال القـهر الداخلى
ــتــمـــثــلـــة فى مــشـــاعــر اخلـــوف والــوحــدة ا
وعــدم الـقـدرة عـلى الـتــواصل االجـتـمـاعى
فبـدأ فى تنظـيم مجـموعـة من ورش العمل
عــــام  1981 اســــتــــجــــلب فــــيــــهــــا عــــددا من
ـــــعـــــاجلــــ الـــــنـــــفـــــســـــيـــــ والـــــعـــــامـــــلــــ ا
سـرح وذلك لعالج االجتـماعـي ورجـال ا
مـــا أطــــلق عــــلــــيه (شــــرطى داخـل الـــرأس)
ــســـرحى لــتــلك وابــتــكــر طــريــقـــة لــلــعالج ا
ـشـكالت تـعـرف عـنـده بـاسم (قـوس قـزح ا
ـطــلــوبــة لـعالج ــهــارات ا الــرغــبــة ) حـول ا
ــشـكالت االجــتـمـاعــيـة الـنــاجتـة عن ذلك ا
الـــشـــرطى الــــذى يـــحـــتل رؤوســـنـــا  وبـــعـــد
سـنــوات من الـغـربـة واالغـتـراب يـعـود بـوال
إلى مــوطـنه الـبـرازيـل بـعـد رحـيل الــسـلـطـة
الـعــسـكـريــة  لـيـبـدأ مـن جـديـد وحـتى اآلن
جتـــاربه ومـــؤتـــمــراته وورشـه حــول مـــســرح
ــقــهـوريـن  لـتــدور من جــديــد دون تـوقف ا
عـــــجــــلـــــة اإلبـــــداع واالبـــــتـــــكـــــار الـــــدائم فى
ـقـهـورين أسـالـيب مـسـرحـيـة تـنـهض عـلى ا
همـش  وتـقدم منـهم وإليهم بـوصفهم وا
يشكـلون البـيئة الـصحيـة لإلبداع  وهو ما
ــــقــــولــــة أكــــده مـن خالل تــــرديـــــده الــــدائم 
مـؤداهــا (الـبــعض يـصــنع لـلــنـاس مــسـرحـاً
بـيـنـمـا نـحن هـنـا جـمـيـعـاً مـسـرح ) وهـو مـا
ــسـرح يـتــفق مع كــلـمــات رسـالــته فى يـوم ا

ى لعام  2009.. العا
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سـرح  الـبـديل العـمل ألفـراده والـتـعلـيم والـتـرفيه. > وفـرت جـمـاعـة ا
ووفرت له أيضا جتربة اجتماعية ال تتاح عادة فى الثقافة الرسمية.
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> الكاتب يوسف الشارونى ومحمد أبو اجملد يشاركان هذا األسبوع فى البرنامج الثقافى الذى ينظمه إقليم جنوب الصعيد بفرع ثقافة أسوان.
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نــكـون فى قــلب الــصــورة ســواء أكـان ذلك
ــــســــرح أو فـى حــــيــــاتــــنــــا عــــلى خــــشـــــبــــة ا

الشخصية ). 
إن تلك الـكلـمـات اآلسرة الـتى يرسـلـها لـنا
بــوال لــيــست مــجــرد كــلــمــات فى رســالـة 
إنـها رؤية لـلحـياة  وللـمسـرح  رؤية لنـغير
ـواطنـة  فـهو مـا بـأنـفسـنـا  رؤيـة لفـكـرة ا
ـــثـــلــون. يـــخـــتـــتم كـــلـــمـــته قـــائال ( كـــلـــنـــا 
ـواطـنـة ال تـعـنى الـعـيش فى اجملـتـمع بل وا

العمل على تغييره ).
إن هـذه الرؤية التخـتلف كثـيرا عن مشوار
ــــســــرح إن لم تــــكن أوجــــســــتــــو بــــوال فى ا
تكثيفا لفلسفته وأفكاره وتقنياته التى ظل
يكافح من أجل إرسائها منذ أن بدأ مؤلفا
مـسرحـيا بـعد حتـوله عن دراسة الـهنـدسة
ـسرح فى جـامعة الـكيـميـائيـة إلى دراسة ا
كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا حـــــتـى حـــــصل عـــــلـى درجــــة
الــدكــتــوراه  لــيـــتــحــول إلى واحــد من أهم
ـعـاصر  ـنا ا ـسـرحيـة فى عـا األصوات ا
حـــيث بـــزغ جنـــمه مـــنـــذ الــســـنـــوات األولى
لــســتـــيــنــيـــات الــقـــرن الــعــشـــرين من خالل
جتــــاربـه الــــتى انـــــطــــوت حتت مــــا يــــعــــرف
ـسرح االحـتـجاج الـسـياسى  الـذى وجد
نــفــسه مـدفــوعـا إلــيه بــسـبب حــالـة الــظـلم
االجـتــمـاعى الــذى عـانــته غـالــبـيــة الـشـعب
ــهـــمــشــ الــبـــرازيــلى الســـيــمـــا طــبــقـــات ا
ــضــطــهــدين ومن يــعــيــشــون وراء ســيـاج وا
الــفــقـر فـى قـرى وجنــوع الــبـرازيـل  والـتى
ــــســـرحى الــــولـــيـــد دشن فــــيـــهـــا اجتــــاهه ا
ــتـــفــرجــ الـــقــرويــ عــنـــدمــا قــام أحـــد ا
بصـوت عال تعديل وسط العرض مـقترحا 

والــــتـــــعـــــذيب وهى أحـــــداث مـــــوجــــودة فى
الــواقع لـكـن بـعــيــداً عـنــا فى بــلـدان نــائــيـة
ومــهــجــورة... كـنــا نــحـسب أنــنــا نـعــيش فى
ـلكه من أمـوال أودعنـاها ـا  أمن وأمان 
فى مـــصـــارف مـــحـــتـــرمـــة أو عـــهـــدنـــا بـــهـــا
لسمسار فى البورصة لكننا اكتشفنا بغتة
أن هذه األموال غيـر موجودة فى احلقيقة
بل إنــهــا افــتــراضــيــة... تــلــفــيق مــشــ من
إخراج عـصابة من رجـال االقتـصاد لـيسوا
وهـمــيـ عـلى اإلطالق وال أمــنـاء وال حـتى
. مـسـرحيـة بـالـيـة بـحبـكـة كـئـيـبة محـتـرمـ
تــفـوز فــيــهـا شــخــصــيـتــان أو ثالث بــأمـوال
طـــائــلـــة وتـــخــســـر أغــلـــبــيـــة الــشـــخــصـــيــات
األخـرى جـمـيع مـا تـمـلك... اجـتـمع سـاسة
الـــدول الــــغــــنـــيــــة ســـراً وقــــدمـــوا حــــلــــولـــهم
الـسـحـريـة... أمـا نــحن ضـحـايـا قـراراتـهم
شـاهدين اجلـالسـ فى الصف فـبقـينـا كا
عندئذٍ تتوقف الكلمات فى حلق األخير ) 
بوال كـالغـصة الـتى الشـفاء مـنهـا  ويتـذكر
ـمثـليـه فى كل ليـلة من جمـلة كـان يـرددها 
لــيــالـى مــســرحــيـــته "فــيـــدرا" راســ  الــتى
ـسـرح قــدمـهـا قــبل عـشــرين عـامــا  ( إن ا
هــو احلــقــيــقــة اخملــفــيــة )  عــنــدئــذٍ يــعــود
لـيـتأمـل من جـديد ويـتـرك الـعـنـان لـكـلـماته
كى تتـداعى تداعيـا طلـيقا إذ يـقول ( ح
ــ ــظــاهــر نــرى ظــا نــنــظــر فـــيــمــا وراء ا
ومـظــلــومــ من كل اجملــتـمــعــات واألعـراق
ـاً جـائراً والطـبـقات والـطـوائف... نـرى عا
اً يكون آخر وغاشماً... علينا أن نبنى عا
كن... ـاً آخـر شىء  ونحن نـعـرف أن عا
لـكن يــتـرتب عــلـيــنـا أن نــبـنــيه بـأيــديـنـا وأن

لالنــفــعـاالت هـى أمـور نــقــوم بـهــا تــكـراراً
فى حـيـاتنـا الـيـومـية ولـهـذا صح الـقول -
ـثـلـون واحلـديث لـبــوال -  إنـنـا جــمـيـعــاً 

مسرحيون! ) 
  ومن ثم فــقـد اعــتــبــر بـوال أن الــظــواهـر
ا االجتماعية عند كل  شعوب األرض  
فــيــهــا األنــشــطــة الـــيــومــيــة والــســلــوكــيــات
والـتــصـرفــات الـفــرديـة واجلــمـاعــيـة مــنـهـا
ـثــابـة عـروض مـســرحـيـة فـهــو يـسـتـطـرد
ـــــآ عــــروض مــــؤكـــــدا أن ( األعـــــراس وا
مـسـرحـية بـقـدر الـطـقـوس الـصـغـيـرة التى
ـا تـفـكـير... كل شىء نـقـوم بهـا يـومـياً دو
ـــــثــــابـــــة فن مـــــســـــرحى مـن الـــــتــــمـــــارين
الـريـاضـيـة إلى الــفـطـور الـصـبـاحى مـروراً
بـتبادل الـسالم وعالقات الغـرام اخلجولة
وردات الـفعل الـعاطـفيـة وجلـسات مـجلس
الــــــشـــــــيــــــوخ وغـــــــيــــــرهــــــا مـن الـــــــلــــــقــــــاءات
الــدبــلــومــاســيــة)  إن بــوال يــفــتــرض أن (
ــســرحى هــو إحــدى أبــرز وظــائف الـــفن ا
أنه يــجــعــلــنــا نــدرك مــا يــعــتــرض حــيــاتــنــا
اليومية من مشاهد ولقطات يختلط فيها
ــــــــمـــــــثـــــــلـــــــون ــــــــســـــــرح بـــــــالــــــــقـــــــاعـــــــة وا ا

ثلون ) . شاهدين... كلنا  وبا
وبــوازع مـن هــمــومه اإلنــســـانــيــة الــعــامــة 
ى الـــذى وبـــدافع مـن مـــرارة الـــواقـع الـــعـــا
ــيـة وهى جتـابه قـوى تـعـيـشـه األسـرة الـعـا
الــشــر والــتــدمـــيــر والــتــردى االقــتــصــادى
تـتــداعى الـكـلــمـات من قـلم أوجــسـتـو بـوال
ــــرارة لـــيــــقـــول(  كــــنـــا مــــعـــبــــرة عن تــــلك ا
نحسب أننا نـعيش فى عالم يسوده السلم
ــذابح والـــسالم رغم احلـــروب واإلبـــادة وا

سرح هو احلقيقة اخملفية ا
 أوجستو بوال
يعلنها فى
ى اليوم العا

للمسرح :
واطنة ال ا
تعنى العيش
فى اجملتمع..
بل العمل
 على تغييره

ثلون مسرحيون !! إننـــا جميعا 

> هــنـاك مـســارح وجـدت بـوصــفـهـا جــزءاً من الـبـرامـج الـتـدريـبــيـة فى الــكـلـيـات
سـارح تـتزايـد بسـرعـة وكانت أمـريـكيـة الطـابع بـشكل واجلـامـعات. وكـانت هـذه ا

ملحوظ ولم تظهر مثل هذه البرامج فى أوربا إال بعد ذلك.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG
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> على مسرح فيصل ندا تعرض هذا األسبوع مسرحية «أبطال من مصر» للمخرج محمد عبد الرءوف وبطولة طالب مدارس احلسينى اخلاصة بالعمرانية.

 عادل حسان

15 ناقداً ومتخصصاً  فى 5 جلان يختارون األفضل 
من ب 150 مشروعاً

حـــافظ وإخــراج وفــاء عــادل و«الــعــشق طــائــر الــروح»
حملــــمــــد الــــفــــخـــــرانى وإخــــراج وائـل عــــتــــلــــة «أحــــوال
شـــخــصـــيــة» تـــألــيـف وإخــراج أحـــمــد مـــتــولى زغـــلــول
و«الـلـيـلــة نـرجتل» لـلـويــجى بـرانـدلـلــو وإخـراج الـسـعـيـد
الــصــيــاد «أزمــة شــرف» تــألـيـف لــيـلـى عــبـد الــبــاسط
وإخــراج حــســام الــدين مــصــطــفى «الــوزيــر الــعــاشق»
تـــــألـــــيف فــــــاروق جـــــويـــــدة وإخـــــراج رامـى الـــــشـــــريف
«الــدقـائق الــعـشــرون مـا قــبل األخـيــرة» تـألـيـف حـسـام
قــنــديل وإخــراج مــحــمـد كــمــال «الــكالب اإليــرلــنـدى»
حلسام الغمرى وإخـراج أحمد الرماوى «القرد كثيف
الــشـــعــر» لــيـــوجــ أونــيـل وإخــراج مــحـــمــد فـــتح الــله
و«الــنـهــر يــغـيــر مـجــراه» تـألــيف أحــمـد األبــلج وإخـراج
غـاورى «ما بعـد القـنبـلة» لعـبد الـفتاح رواس محمـد ا
قـلعة وإخـراج رامى منصور «سـت احلسن» ألبو العال
السالمونى وإخراج أحمد مصطفى و«أسطبل عنتر»
لسعد الدين وهبة وإخـراج محمد شعبان و«العميان»
إخراج نـصـر يـوسف غـا و«الأرى وال أسـمع» لـبـهيج
ـغــازى حــلــمى و«الــعــلم» تــألــيف إســمــاعـيـل وإخــراج ا
وإخــــراج خــــالـــد عــــبـــد الــــسالم و«رجـل رهن نــــفـــسه»

تأليف مهدى السماوى وإخراج فوزى عبد السالم.
ويـشارك نادى مسرح فـرع ثقافة اإلسكـندرية بعروض
«من بــعــيـــد لــبــعــيــد» تــألــيـف وإخــراج شــريف عــبــاس
و«زيـارة إلى دار جـديدة» لـلـمخـرج عـمـرو أبو الـسـعود
و«أوديب وشـفيقة» تـأليف أحمد األبـلج وإخراج أحمد
بهيج «الوصول» إخـراج محمد شمس و«تايه» تأليف
وإخـراج عـبد الـرحـمن جـمعـة «اجلـنب اآلخـر» تـأليف

«حــديـقـة الــغـربـاء» تــألـيف إبــراهـيم احلـســيـنى إخـراج
أحمد جمعـة «هو وهو» تأليف محمود سالم وإخراج
عمرو شلبى «رحلة حـنظلة» للمؤلف سعد الله ونوس
وإخراج أحمد السـمان «ماتش اعتزال» حملمد رءوف
واخملـرج عـبد الـله طـيرة «خـلـطبـيـطا» تـأليـف محـمود
سـالم وإخــراج عــمــرو كــمــال و«أطــيــاف ورق» تــألــيف
وإخـراج عمرو عـجمى «دواير» حملـمود سالم وإخراج
مـحـمـد الـعـشـرى و«احملـطـة األخـيرة» تـألـيـف وإخراج
ن » أل زكى فــواز بــجـــانب عــرض «احلــقــوا اجملــانــ
عــادل واخملـرجـة أســمـاء الــسـحـراوى و«حــلم يـوسف»
لـبهـيج إسمـاعـيل إخراج إبـراهيم سـكـرانة ومـسرحـية
«حــــارة عـــــيــــد» تـــــألــــيـف وإخــــراج حـــــسن الـــــبــــلـــــيــــسى
ـن عــــادل و«انــــتـــــيـــــكــــاتـــــو» حملـــــمـــــد رءوف وإخــــراج أ
و«الطوق واألسـورة» ليـحيى الطـاهر عبـد الله وإخراج
حــسـام ســامى و«عــدودة» حملـمــد رءوف وإخـراج أمــيـر

عادل.
أمـــا فــرع ثـــقــافــة اإلســـمــاعــيـــلــيـــة فــيــشـــارك بــعــروض
» لـلـمـؤلف مـحـمـد الـشـربـيـنى وإخـراج نـاصر «اجملـانـ
العدوى و«ما أجملـنا»  حملفوظ عبد الرحمن واخملرج
مـحــمــد الـســيــد «عـابــر ســبـيـل» تـألــيف عــادل مـوسى
وإخــراج مـجــدى مــرعى و«الــهــوامش» لــشــريف صالح
الـــدين وإخـــراج أمـــيـــر حـــامــــد و«مـــاذا بـــعـــد» تـــألـــيف

وإخراج محمد صابر..
واقع الثقافية الـتابعة إلقليم شرق الدلتا بدأت وفى ا
ـشـاهـدة الــتى تـضم الـنـقـاد د. مـحـمـد زعـيـمـة جلـنـة ا
وهــشــام إبــراهـيم ومــجــدى احلــمــزاوى عـمــلــهــا مــسـاء
ـاضى حــيث يـقـدم نــادى مـسـرح فــرع ثـقـافـة األحـد ا
الـشرقـية مـسـرحيـات «هلـوسة» تـألـيف زهراء الـشويخ
ـان الـغـنيـمى و«كـومـيـديا عـلى بـاب اجلـنة» وإخـراج إ
حلـسن أبو الـعال وإخـراج أحمـد الـشرقـاوى «حتسس
ــومـــيــاء» حــذاءك» تـــألـــيف وإخـــراج مــحـــمــد جـــبـــر «ا
ـيـخـائـيل رومـان ـزاد»  تـألــيف وإخـراج عالء عـلى و«ا
وإخــراج جــمــاعى «أنـا واحــنــا وكـلــنــا» لـشــريف صالح
الدين وإخراج أحمد عـبد احلى و«حدوتة قبل النوم»
تـأليف وإخـراج أحـمد فـكـرى «خالـتى صـفيـة والـدير»
إخـراج السيـد لطـفى «فصـيلة إعـدام» إخراج مـحمود
جــــودة و«مــــايــــهــــمـــــنــــاش» تــــألــــيـف وإخــــراج مــــحــــمــــد
عـبدالـعـظـيم وسيـة و«عـفوا.. احلـائط الـرابع» تـأليف
وإخــراج مــحــمــد عـــلى «عــفــوا.. أنــا مــوجــود» تــألــيف
ـمثل ـنعـم فرج «رقـصـة ا مـحـمـد علـى وإخراج عـبـد ا
األخــــيـــــرة» إعــــداد مــــحـــــمــــد عــــوض وإخـــــراج يــــوسف
شـــاهــــ و«مـــنــــحــــنى الــــطـــريق» لــــلــــمـــخــــرج مـــحــــمـــد
الــطـــاروطى و«مــســافـــر لــيل» لـــصالح عــبـــد الــصــبــور
وإخـراج مـحــمـد صـابــر «عـفـوا نــوتـردام» إخـراج فـؤاد
صالح الـدين «الـزنـزانـة» لـلـمؤلف الـسـيـد الـشـوربجى
وإخـراج مـحمـد وجـدى و«كـيـلـو حـكـاوى مـشـكل» لـعلى
ن مـوافى «دود األرض» تـألـيف أبـو اجملـد وإخـراج أ
مـنصـور شحـاتة وإخـراج موسى عـبد اللـه و«أجيوس»
تــألــيف أســـامــة نــور الــدين وإخـــراج مــحــمــد الــنــجــار
و«مـاكــبث» لــولــيم شـكــســبـيــر وإخــراج مـحــمــد الـدرة
بيـنمـا يشـارك نادى مـسرح كفـر الشـيخ بـعرض «واحد

هو مفيش فايدة» إخراج أحمد جاويش.
ــنـــصــورة مــســرحـــيــات «مــفــيش ويــقــدم نـــادى مــســرح ا
حــاجــة» تــألـيف وإخــراج مــحــمـد عــزت و«كــارامـازوف»
للمـخرج أحمـد عوض و«الوردة والتـاج» للمـخرج أحمد
ـــهـــتـــرئـــون» تـــألـــيف وإخـــراج مـــحـــمـــد رزق وهـــدان و«ا
ــهــزلــة األرضــيــة» لــيــوسف إدريس وإخــراج ــرسـى «ا ا
ن شـــهــاب ـــهــرج» لـــلـــمـــخـــرج أ مـــعــتـــز الـــشـــافـــعى «ا
«ذكــريــات» تــألــيف أحــمــد عــبــده وإخــراج هــيـثـم جــنـاح
«الغرباء ال يشربـون القهوة» حملمود دياب وإخراج هيثم
صديق «خنـجر قيـصر» إخراج هـشام الشـرقاوى «لغز
الــولـد الــذى نــشك فى أمــره» لـريــجــيـنــالــد روز وإخـراج
أحــمــد صــبـــرى غــبــاشى «اإلســـكــافى مــلـــكــا» لــيــســرى
اجلــنــدى وإخــراج أحـــمــد عــبــده «حــلـــيف الــشــيــطــان»
تـألـيف وإخـراح أحمـد مـحـمـود «أنـشـودة الـنـور» تـأليف
وإخـــراج صـالح احلـــوتى «أســـطـــورة ســـيـــزيف» إخـــراج
أحـمــد الــدسـوقى «والــدجـال والــقــيـامــة» إخـراج فــريـد
يـوسف «الـقــلع والـصـارى» تـألــيف رجب سـلـيم وإخـراج
ـيخـائيل رومان دينا أبـو عتـاب و«ليـلة مـصرع جيـفارا» 

وإخراج السيد غالب.
ويـفـوز إقـلــيم غـرب ووسط الـدلـتـا بـنـصـيب األسـد هـذا
سرح ـقدمـة لنـوادى ا ـشاريع ا الـعام من حـيث إعداد ا
بـــحــسب إجالل هــاشـم رئــيس اإلقــلــيـم والــتى قــالت إن
ـحــافــظـات اإلقــلــيم وهى الــغـربــيـة الــفـروع الــثــقـافــيــة 
ـنوفـيـة والـبـحيـرة واإلسـكـنـدرية تـقـدم أكـثر ومـطـروح وا
من 80 عــمالً مــســرحــيــا حــيـث يــشــارك نــادى مــسـرح
ـنـوفـيـة بـعـروض «أسطـورة» لـلـمـخـرج مـصـطفـى كامل ا

و«عـــفــوا لـــقــد نــفـــد رصــيـــدكم» تــألـــيف صالح الـــســايح
وإخـراج مــحـمـود زغـلـول «الـفـخ» أللـفـريـد فـرج وإخـراج
تميم حجازى و«عودًا» تـأليف أحمد الصعيدى وإخراج
يـوسف النـقـيب و«نص من غيـر مـؤلف» تألـيف وإخراج
أحـمـد عــيـسى «طـفل زائــد عن احلـاجـة» لـعــبـد الـفـتـاح
ـلك لــيـر» إخـراج رواس قـلـعــة وإخـراج خــالـد مــوسى «ا
مصطفى مراد ويقدم نـادى مسرح البحيرة مسرحيات
«أحـــدب نــوتـــردام» لــفـــيـــكــتـــور هــوجـــو وإخـــراج مــحـــمــد
ـصـطــفى بـيــومى وإخـراج عالء شـعـراوى و«االنــتـظــار» 
الــدين حـــســنــ «الـــقــرد» جملــدى فـــرج وإخــراج ســامح
رخـا «حــقـائب» لـعــمـار جـابــر وإخـراج حـازم مــصـطـفى
«حـادى بــادى» لــلــمــؤلف عــلى خــلـيــفــة واخملــرج خــمـيس
شـعــبــان و«أحالم حــلـمــاوى» تــألـيف مــحــمـد الــســويـفى
وإخــراج مـــحــمـــد ســيـــد رجب «فـى حب مــصـــر» لـــعــلى
احملمـدى وإخراج صابـرين رزق «جلـجامش عـلى سبيل
ـــثــال» ألحـــمـــد عـــبـــد الـــرحــمـن وإخـــراج هــانـى حــراز ا
«امـسك رمـسـيس» ألحــمـد الـصـعـيــدى وإخـراج مـحـمـود
غــــا «ســــتـــان» تــــألــــيف وإخــــراج ســــامح الــــفـــخــــرانى
و«الــهــبــوط» تــألــيف وإخــراج مــحــمــد تــوفــيق و«الــنــاس

والضباب» إخراج محمد مصطفى.
ويــقـدم نــادى مـســرح مــطـروح مــسـرحــيـة «و - هـ - م»
تـألــيف أبـو اخلـضـر ذو الــفـقـار وإخـراج عــبـد احلـمـيـد

عبيد.
بيـنما يشارك نادى مـسرح فرع ثقافة الـغربية بعروض
هرج» إخراج «الـوصايا العـشر» إخراج باسم رضـا و«ا
أشـــرف فـــجل «وســـام مـن الـــرئــيـس» تـــألـــيف الـــســـيــد

عـــلى عـــثـــمــــان وإخـــراج ســـامح احلـــضـــرى «صـــنـــدوق
األمل» إلدوارد أولـــبى وإخـــراج هـــنـــد حـــسن «حـــيــوان
شـــرس» صـــديق حملـــمــــد أمـــ وإخـــراج خـــالـــد نـــبـــيل
«مـديـنة األشـباح» لـلـمخـرج عـبد احلـميـد مـحمـد على
«مـاكــبث» إخـراج مــحـمـد الــغـمـرى و«بــسـاط أحـمـدى»
للمخـرج محمد عبـد العال و«أغنـية التمر» لـتشيكوف
وإخــراج أحـمــد الــروبى و«مــرة واحـدة» تــألــيف خــالـد

الصاوى وإخراج محمد عبد الهادى.
ويــقــدم نـــادى مــســـرح اإلســكــنـــدرى أيــضــا «١ + ١=٢»
تــألــيف سـامح عــثــمـان وإخــراج سـلــوى أحـمــد «أبـواب
لـلـدخـول فـقط» إخـراج مـحمـد زغـلـول «آخـر الـشارع»
تـــألــــيف مــــؤمن عـــبــــده وإخـــراج مــــيـــدو «إعالن زواج»
تـألـيف حـلــمى شـفـيق وإخـراج إسالم وسـوف و«األب»
ألوجــــست ســــتـــرنـــدبــــرج وإخـــراج أحــــمـــد مـــصــــطـــفى
«اخلالط» تــألـيف وإخــراج مـحـمــد مـنــصـور «الـدنس»
تــألــيف حـسن أحــمـد حــسن وإخــراج مـحــمـد خــمـيس
و«الـــــربـع اخلـــــالى» حملـــــمـــــد عـــــاطـف وإخـــــراج مـــــنــــذر
الـفخرانى «الـلهم اجـعله خيـر» للـين الـرملى وإخراج
أحــمـــد ســمــيـــر و«إلى مــتـى» لــهــارولـــد بــنـــتــر وإخــراج
سـمـيــرة أحـمـد بــاإلضـافـة إلى مــسـرحـيـات «انــتـبـهـوا»
إخـراج أحـمـد أنـور «أوبـريت الـدرافـيل» إخـراج رفـعت
عـبـد الـعـلـيم «اوبـو مـلـكـا» إخـراج أحـمـد فـتـحى «بـاب
الــفـرج» لـلــمـخــرج أحـمـد بــسـيـونـى و«حتت الـتـســمـيـة»
تأليف وإخـراج مهنـد مختـار «تصادم» تـأليف وإخراج
ـسرات» تـأليف أحـمد مـحمـد عبـد الصـبور «حـامـلو ا
عـبــد الــكـر وإخــراج مـحــمـد الــشــيخ «رسـالــة غـرام»
لـتـيــنـسى ويـلــيـامـز وإخـراج ر صـفــاء الـدين و«فـجـأة
حـصلت مـفاجأة» تـأليف مـحمـد فاروق وإخـراج أحمد
راسم «حلــظـــة» إخـــراج إبــراهـــيم حـــسن «مـــفــيـــهــاش
حـــاجــة» تـــألــيـف وإخــراج مـــحــمـــد فــاروق «هـــنــاك مــا
يـــنــتـــظـــرك» إخـــراج مـــحـــمـــد زايــد «احلـــائـط» إخــراج
مــحــمــد مــعــوض بــاإلضــافــة إلى مــســرحــيــات «عــربــة
ـوتى» إخراج محـمد خمـيس «زهور من ورق» إخراج ا
حــسن فــوزى «رســـائل ارشــيل كــردى» إخــراج حــمــدى
ـــــولــــد» تـــــألـــــيف وإخــــراج حـــــنــــان ســـــالم و«هـــــنــــروح ا
الــدســـوقى و«اخلـــطــاب» لـــلـــمــخـــرج إسالم مـــخــيـــمــر
و«حتت التـهديد» إخـراج محمـد النجـار و«مرة واحد»
إخــراج إسالم عالء و«هــو فى كــده» لــلــمــخــرج أحــمـد

سعيد.
وتـضم جلنـة مشـاهدة عـروض إقليـم غرب ووسط الـدلتا
فى عـضـويـتـهـا د. عـبـد الـرحـمن عـبـده ود. سـيـد خـطـاب

ومحمود حامد وتنهى أعمالها نهاية مارس اجلارى.

مصطفى السعدنى طلعت مهران 
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سـارح االحتـرافيـة التجـارية فى بـرودواى إنتـاجات كان الـهدف مـنهـا أن تكون > قـدمت ا
ـدن الكـبرى فى الـبالد بـأسرها. مـشروعـات جتاريـة فإذا جنـحت كانت جتـمع وتـطوف با

سرحية. هن ا ارسون بجدية مختلف ا شاركون فى مسارح «خارج بروداوى»  وكان ا
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سرحي جريدة كل ا
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ستقبل بحديقة األورمان. اضى ورشة فنية لرسوم األطفال بالتعاون مع جمعية عباقرة ا > اإلدارة العامة لثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة نظمت األسبوع ا
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يسرى حسان
من حاليب وشالت

يا «حاليب» .. سالمات
مــحـــاضــرات ديــنـــيــة وابــتــهـــاالت وتــواشــيح
وأمـسيات شـعريـة للـشاعر مـسعـود شومان
وشعـراء شالت والـبحـر األحمـر وحفالت
فـنـيـة لـلـفـنـان الـنـوبى سـلـيـمـان ديـدى الـذى
حظى بـإقـبال وتـشـجيـع كبـيـرين من أهالى
ـلـحـن أحـمـد احلـجـار ـنــطـقـة ولـلـفــنـان وا ا
ـثقف الذى لـم تلوثه ذلك الفـنان احملـترم ا
جـــرثـــومــــة الـــفن ولم تــــغـــيـــر فى طــــبـــيـــعـــته
الــــســــمـــــحــــة الــــقــــنـــــوع وال فى أخـالقــــيــــاته

واحترامه لذاته.
أمـا درة القافلـة فتمثلـت فى عرض الفنون
الـشعبـية الـذى أخرجه الفـنان الـكبيـر عبد
الــرحــمـن الــشــافــعـى وســاعــده اخملــرجــان
مـحـمـد الـشــبـراوى ومـحـمـود رفـعت ومـزج
فيه ب الـفنون الـشعبـية التى تـمثل أقاليم
مـصر كلها بتـنوعها وثرائـها ما ب البدوى
والــســـواحــلى والــصــعـــيــدى وغــيــرهــا وذلك
بــــشـــــكل انــــســــيــــابـى ودون تــــعــــسف فــــجــــاء
ـتعـاً ومـعـبـراً عن الـتـنوع الـعـرض إجـمـاالً 

الثقافى ألقاليم مصر اخملتلفة.
اجلـميل فى أمر هذه الـقافلة الـتى احتشد
ـــثــلث أنـــهــا ســـعت إلى لــهـــا أهــالـــيــنـــا فى ا
ــنـطــقـة االحــتــكـاك والــتـواصل مـع ثـقــافـة ا
وهو مـا عـبر عـنه د. أحـمد مـجاهـد بـقوله
ـنـطـقـة بل جـئـنا إنـنـا لم نـأت حملو ثـقـافـة ا
ســعـيــاً لــلــتـواصل مــعــهـا واالســتــفـادة مــنــهـا
واحلـفـاظ عـليـهـا حـسـبـمـا أوصـانى الـفـنان
فــاروق حــســنى وزيــر الــثــقــافــة الـذى طــلب
نـطقة وتـوفير كل ضرورة االهتـمام بـهذه ا
اإلمـكــانـيــات الـتى من شــأنـهــا أن تـدعــمـهـا
ثــقــافــيـــاً ومــعــرفــيــاً وحتــافـظ عــلى تــراثــهــا

الثرى.
الــرحــلــة إلى مــثـــلث حاليب - أبــو رمــاد -
الــشالتــ رغم مــشــقـتــهــا الــشــديـدة كــانت
ــــتــــعــــة حـــــقــــا وكــــانت فى األول ثــــريــــة و
واآلخـر واجـبـاً قـومـياً حـق علـيـنـا الـقـيام به
لـنشاهد ونسـمع ونتأمل ونعود بـالكثير من
احلــكـايــات واالنــطــبــاعـات أغــلــبــهــا جــمـيل
بــالــتـأكــيــد خـاصــة فــيـمــا يــتـعــلق بــالــثـقــافـة
ـهـم الـذى تــلـعــبه هـيــئـة وبــالــدور الـوطــنى ا
قـصور الـثقـافـة.. ذلك الدور الـذى مازلـنا
ــثــله كل فى وســنــظل نــســأل مـتـى يـقــوم 

اختصاصه?!

ــديــنـــة الــتـى تــعـــد األكــبــر فى قـــلب هـــذه ا
ـثــلث الـثالث.. واألكــثـر تــعـدداً بــ مــدن ا
ـثل جنح فى احلـصول عـلى تخـصيص وبا
بـألــفى مـتــر فى كل من حاليـب وأبـو رمـاد

إلنشاء بيتى ثقافتهما.
القافلة التى سيرتها الهيئة وأشرف عليها
طلـعت مـهـران رئـيس إقـلـيم وسط وجـنوب
الـصعـيـد الـثقـافى و د. عـبـد الوهـاب عـبد
ــركــزيــة لـلــشــئـون احملـسـن رئـيس اإلدارة ا
الـــفـــنــيـــة اســـتـــمــرت ثـالثــة أيـــام تـــضــمـــنت

أيـضاً سعـت الهيـئة إلى أن تـكون أنـشطـتها
قــائـمــة ومــسـتــمـرة طــوال الـعــام لــتـحــتـضن
ــنــطــقــة.. وأفــلح مــبــدعى ومــثــقــفـى هـذه ا
د.أحــــمــــد مــــجــــاهــــد خالل الــــقــــافــــلــــة فى
اقـــتـــنـــاص 18 ألـف مـــتـــر مـــربـع فى مـــوقع
نطـقة الشالتـ خصـصه مجلس تـاز 
ـديـنة بـرئـاسـة اللـواء عـلى شـوكت إلقـامة ا
» الـــذى ســـيـــتم «قـــصـــر ثـــقـــافـــة الـــشـالتـــ
إنـــشـــاؤه خـالل عـــام واحـــد كــــمـــا وعـــد د.
أحـمد مـجـاهـد لـيـتـحول إلى مـنـارة ثـقـافـية

مــهـــمـــة وروت عـــطـش نــاســـنـــا هـــنـــاك إلى
الــفــعل الـــثــقــافى لــكن مــجــهــودات كــبــيــرة
سـبـقت هذه الـقـافـلة وغـيـرهـا من الـقوافل
ـــنـــطـــقـــة من قـــبل الـــتى اجتـــهـت صـــوب ا
تـمثلت تـلك اجملهودات فى جـمع وتصنيف
ـــــنـــــطـــــقـــــة.. مـن خالل وأرشـــــفـــــة تـــــراث ا
مـشــروع أطـلس الــفـولــكــلـور.. عــمل وطـنى
بـامتـياز حتـفظ به الهـيئـة تراثاً قـارب على
االنـدثار.. تر اثاً يـعبر عن الـهوية التى من

واجبات الهيئة اإلمساك بها وتأكيدها.

أن تذهب إلى مـثلث حاليب - أبو رماد -
الــــشالتــــ مــــعــــنــــاه أنك ســــتالمـس جـــزءاً
عــزيـزاً مـن الـوطن.. ذلك اجلــزء الـســاحـر
من أرض مـصـر الـذى تـبـلغ مـسـاحـته أكـثر
من 20 ألف كـــيـــلــــو مـــتـــر مـــربـع ويـــقع فى
أقصى جنوب مصـر وظل لسنوات طويلة
مــهـمالً وال يــزال حــتى هـذه الــلـحــظـة فى
حاجـة إلى مزيد من االهـتمـام حتى يـنتقل
مـن الـــقـــرون األولى الـــتى ال تـــزال تـــخـــيم
عـلــيه بــأجـوائــهـا إلـى األلـفــيـة الــثـالــثـة أو

هم ينتقل. حتى الثانية.. ال بأس.. ا
ـنـطـقـة بـتــراثـهـا الـثـقـافى غـنـيـة هـى هـذه ا
ـمـتدة الـتـى حتـدها وسـاحـرة بـسـواحـلـهـا ا
من الــشــرق حــيث الـبــحــر األحــمـر.. دعك
عدنـية التى يتحدثون عنها.. من ثرواتها ا
هم الـبـشر وتـراثـهم الـذى يكـاد يـضيع أو ا

يندثر تماماً.
ــد يــد الــعــون إلى ال أحــد فى الــغــالـب 
هؤالء البـشر ينـتشلهم من الـهوة السـحيقة
ـدنية احلـديثة.. التى تفـصل بيـنهم وب ا
ـــا بــتـــوفــيــر ــســـخــهـم بــالـــطــبع وإ لـــيس 
أبـــسط وســـائـل الـــعـــيش لـــهم وتـــوطـــيـــنـــهم
بـــشــكل يـــحــقق لـــهم إنـــســانــيـــتــهم ويـــرتــقى

عيشى. ستواهم ا
بـالتأكـيد الـدولة فـعلت.. لـكنه الـفعل الذى
كـــان أقـــرب إلى ذر الـــرمــاد فـى الــعـــيــون..
ــهم أن يـتــوفـر فــمـا زال الــشـوط طــويالً وا
ـهم أن نــلـتـفـت جـيـداً إلى حــسن الـنـيــة وا
ـــنــحـــهم هـــؤالء الــنـــاس ونـــســـمع مـــنـــهم و
اإلحـــســاس بـــاألمــان والـــثــقـــة بــأنـــهم جــزء
مــنــا.. تــأخـرنــا عــنه كــثـيــراً.. لــكن ال بـأس
وعــلـى حــسب تــعـــبــيــر د. أحــمـــد مــجــاهــد
رئــيس هــيــئــة قــصـور الــثــقــافــة فـأن تــأتى
مـــتـــأخـــراً أفــــضل من أال تــــأتى.. وهـــو مـــا
ثـلث انـتهـاء آلفة الـنسـيان اعتـبره أهـالى ا

التى عانوا منها طويالً.
تــقــودنــا عــبــارة مــجـاهــد إلى ذلـك الـتــوجه
احلــمـيـد والـوطــنى لـهـيــئـة قـصـور الــثـقـافـة
الـــتى أدركت بــوعـى حــقــيـــقى لــيس قـــيــمــة
ا وفى الـدرجة نـطـقة فـحـسب وإ هـذه ا
األولى قيمة ناسها وما يحملونه من تراث
ثــقـافى خــاص يـؤكـد ذلك الــتـنــو ع والـثـراء

صرية عموماً. الذى يسم الثقافة ا
لم يـكن األمر مجرد قافـلة ثقافيـة سيرتها
ـــثـــلث احلــــدودى يـــقـــودهـــا الـــهــــيـــئـــة إلـى ا
رئـيـسـهـا د. أحـمـد مـجـاهـد.. نـعم الـقـافـلـة

 د. مجاهد واللواء على شوكت وطلعت مهران يتابعون عروض القافلة
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ثلث الساحر يرقص على أنغام قافلة قصور الثقافة ا

> فرع ثقافة شمال سيناء ينظم حاليا مهرجاناً ثقافيا برئاسة د. محمد رضا الشينى رئيس إقليم القناة وسيناء.
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ـنظـمـات فى جانب > ظـهـر نوع جـديـد من منـظـمات اإلنـتـاج إلى الوجـود وكـانت هذه ا
ــهـنـة) ــشـاركــ لم يـأتــوا من قـلب احلــركـة (ا مــنـهــا حـركــة شـعـبــيـة حــيث إن بـعض ا
سرح بوصـفه وسيلة لـلتعـبير عن معـتقداتهم والـتزاماتهم ا اجتذبـهم ا ـسرحيـة; وإ ا

االجتماعية والسياسية.
سرحي جريدة كل ا
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رجل القلعة وعالقات اإلنتاج الثقافى
مـا الذى يرجح إنتاج عرض مـسرحى فى فترة ما على
عــرض آخــر?! هل يــرتـبط ذلك بــتــوجـيــهــات الـنــظـام
عنى أن الـسياسى واالقتصادى السائد فى اجملتمع? 
يخضع اإلنتاج لشرط موضوعى (سياسى - اجتماعى
دير ـسألة مجـرد أهواء شخصـية  - اقـتصادى) أو أن ا

مسرح أو هيئة أو لفنان أو كاتب ذى حيثية?!
ال شـك أن اإلنـتاج وفـق فكـرة تـرجـيح نص يـتـوافق مع
الــوضع الـسـيـاسى الـسـائـد كـثـيـرا مـا يـرتـبط بـالـفـرق
الـتابعـة للدولـة وبخاصـة فى ظل األنظـمة الشـمولية
سرح والسينما عارض الـفنية وا الـتى تعتبر الكتاب وا
والـــتــلــيــفــزيــون خــدمــة ثــقــافـــيــة تــكــسب الــتــأيــيــد
ـــارســـاتــــهـــا الـــســــيـــاســـيـــة ألطــــروحـــات الـــدولــــة و
واالقـتصـادية وهـذا ما شـاهدنـاه فى السـتيـنيات. ومع
سرحية فى حتـول النظام السياسى اجتهت العروض ا
الــسـبــعـيــنـيــات إلى الـتــعـريض الــسـيــاسى بـســيـاسـات
الـشمولية فـرأينا (ع الرصيف - يحـيا الوفد - مدرسة
سـرح اخلـاصة ـشـاغـب - الـعـيال كـبـرت) من فـرق ا ا
وشــــاهـــدنـــا (جـــواز عــــلى ورقـــة طالق - عــــلى جـــنـــاح
الــــتـــبــــريـــزى وتـــابــــعه قـــفــــة) من فـــرق الــــدولـــة وفى
الــثـمـانـيـنـيـات شـاهـدنـا (رجل الـقـلـعـة) بـإخـراج سـعـد
ـكن إال أن يـكـون مـثـقـفًا ـسـرح ال  أردش. وألن رجـل ا
تــنــويــريًــا لــذلك لم نــر تـصــور أردش لــرجل الــقــلــعـة
ـســتـبـد الــعـادل) فى إبـرازه مــفـارقـا لــفـكــرة (احلـاكم ا
لــصـورة مـحـمـد عـلى بـاشـا حـتى فى لـوثـته الـنـفـسـيـة
فـلمسـرحية رجل الـقلعة افـتتاحـيتان األولى مـحمولة
ـيــة مـحـمــد عـلى بــأصـوات الــكـورس لــتـشــخـيص عــا
مـجاراة لـنابـليون والـثانـية مـحمولـة بصـوتى خادم
(مـحروس - زوجـته) لإلخـبار عن لـوثة الـباشـا نفـسيا
غـير أن أردش سـجل حوار الـكورس بـصوته فـهدم داللة
ـؤلف الـتى أراد بهـا القـول إن مـحمـد على شـخصـية ا
ى ـيـة بـاعـتـبـار الـكورس مـعـادال لـلـرأى الـعـام الـعا عـا
ـيا ـؤلف إعالن محـمد عـلى بـاشا زعـيمـا عا أنـاط به ا
ــواجـهـة بـ ونــدا لـنـابــلـيـون. كــمـا أنه ألـغى مــشـهـد ا
مــحـمــد عــلى والـســيـد عــمـر مــكـرم (دون أن يــعـلم أنه
يـواجه ابن الـسـيـد عـمـر مكـرم بـتـدبـيـر من ديوان ومن
زوجـة محمد على الثانية) بيـنما تخلص منها مخرج
نعم) فى فـترة التـحول القتـصاد السـوق (ناصر عـبد ا
إخـراجه لـلـمـسـرحـيـة نفـسـهـا هـذه األيـام حيـث حمل
ـسـرحى بإعـالن محـمـد على الـكـورس خـطاب الـنص ا
ـيا وحـمل خـادمه وحـرمه مـعا مـهـمة بـاشـا زعـيمـا عـا
ـا الــنـمـيـمـة بـاألخـبـار عن لـوثـة عـقل مـحـمـد عـلى 
يــكــشف عن الــعــمــومـيــة واخلــصــوصــيـة وبـالغـة رسم

احلوار.
ـؤمن بالـنظام واتـساقـا مع ثقافـة التـصور اإلخراجى ا
الـشـمولـى رفض اخملرج الـسـتيـنى اجلـلوس مع طالب
ـسـرح لـإلجـابـة عن تــسـاؤالتـهم ومالحــظـاتـهم قــسم ا
ـمـيـز (بـعـدين عــلى الـعـرض وقـال بـصـوته اجلـهـورى ا
ـمثل الفـذ (توفيق يـابو احلـسن!) بينـما قبل الـنجم ا
ـثل شخصية محـمد على باشا) دعوة عـبد احلميد: 
الـفـنان جـمال يـاقوت - مـدير قـصر الـتذوق - فـكان أن
ـسـرح قـصر خـصـص النـجم الـكـبـيـر لـيـلـة بـكـامـلـهـا 
سرح الـتذوق بسيـدى جابر ليـجيب عن أسئلـة شباب ا
بـاإلسكنـدرية بروح عالـية وفى تواضع شـديد وصراحة
قـراطية ثل عـلى الروح الـد يـحسـد علـيهـا. فضـرب ا

. ثقف احلضارية التى يجب أن تسود مجتمع ا محمد سمير اخلطيب

ـشــهـد الــثـالث لــيـنــفى عن احلـبــكـة حـيث جــاء قـبـل ا
عنصـر التوازى ليـؤكد على عنـصر التعـاقب للحفاظ
ـنـحى الـذى أراده اخملرج فـى تفـسـيـره لـلنص عـلى ا
ــــشـــــهــــد اخلــــامس والـــــســــابع مـن الــــفــــصل أو دمج ا

الثالث. 
إذا نـظـرنـا إلى شـخـصـيـة الـبـهـلول فـى نص " لـير" ال
يــكــون لـهــا حــدث درامى مــســتــقل فــهى خــارجــة عن
قــوانـــ الـــتــعـــامالت االجـــتـــمــاعـــيـــة فى الـــنص لــذا
فــحـضــورهـا ال حــكـايــة له فى أحــداثـهــا الـتــنـظــيـمــيـة
ومــنـطـقـهـا الــداخـلى إنه ضـد احلـكــايـة هـامش تـائـة
لــيس بــيــده الـــفــعل لــكن كــانـت شــخــصــيــة الــبــهــلــول
اسـتراتيجية لكـشف وتعرية السلطـة وأفعالها وحلقة
وصل بـ الـعـقالنـى والالعـقالنى. فـجـسـد الـبـهـلـول
ومــــا يـــحــــمـــلـه من دالالت الــــســـخــــريـــة فـى الـــنــــظـــرة
الـواقــعــيـة تــخــتـفى أمــام كالمه فى الــنص الــذى كـان
ــتــلك ــزوجــا بــاحلــكــمـــة فــالــبــهــلــول كــأنـه شــيخ 
ـعنى احلكـمة فى شـكل طـفل يبـحث بـاستـمرار عن ا
ــنـــصــوص لـه مــعــادالً فى الـالمــعـــنى وكــان وجـــوده ا
ـلـكـته على ـلك  ألفـعـال شخـصـيـة لـيـر ح قـسم ا
بـنـاته أصـبح فـضـاؤه االجتـمـاعى ـ االقـتـصـادى مـلـكاً
لهـمـا و أصبـح جنـون لـير مـعـادالً جـذبه البـهـلول فى
لك كالـبهلول فى بعض دائـرة الفعل حيث يـتصرف ا
األحـــيـــان لـــيـــعـــرى الـــعـــالـم وتـــشـــكل أقـــواله وأفـــعـــاله
امـكانيـة للخـرق واالنتهـاك للسـلطة وتـعبر عن تالقى
الـــعــــقالنـى والالعـــقـالنى والــــلـــغــــوى واجلـــســـدى إن
ـعـنى مــشـروع بــهـلـول يــخـلـخل شـخـصــيـة لـيــر بـهــذا ا

القائم ويهدد االستبداد القائم فى اجملتمع.   
إال أن نص عـــــرض لــــيـــــر حـــــاول تــــســـــيـــــيس الـــــنص
وخـاصة عـلى لسان الـبهـلول ذلك باسـتخـدام أشعار
أحمـد فـؤاد جنم الـتى قام اخملـرج بـوضعـهـا بدالً من
كالم الــبـهـلــول الـذى يـحــمل طـابـعــاً عـقالنـيــاً واكـتـفى
بـالــتـعـلـيق عـلى األحـداث بـخــطـاب مـبـاشـر يـتـوجه به
إلى اجلـمـهـور بـالـتـالى يـعـده اجلـمـهـور اسـقـاطـاً عـلى
الــوضـع احلــالى يــنـــفى الــبـــعــد الــشــعـــرى فى الــنص
ــتــفــرج الــســلـطــة بــطــريــقــة ال اراديـة حــيث يــتــنـاول ا
ويــســـقـــطــهـــا عــلـى الــوضـع احلــالـى وأكــد ذلك األداء
الـتمثيلى الـذى قام به (عهدى صادق) بـشكل مباشر
مـثل قوله "توهان عـلى توهان على تـوهان.. واحليرة
ــســالك مــفــروشــة بــاجملــونــة واخلـــشب الــزان.. كل ا
مهـالك واللـقى تبـاريح.. والروح عـميـد الطـبيـعة على
اجملـــــــــــاريـح..والـــــــــــكـل بــــــــــاطــل فـى بــــــــــاطــل وقــــــــــبـض
ـــــتـــــاهـــــة الــــغـــــربـــــة فى الــــريـح..حـــــكـــــمت عـــــلـــــيــــنـــــا ا
األوطـان..توهـان عـلى توهـان عـلى توهـان.." أو "لقى
األحبـة بـعـد عـذاب..فـرح يتـذوق له الـبـاب.. والـدنـيا
تـــلــبـس أخــضـــر فى أخــضـــر.. والــفـــرحــة تـــصــور فى

 ".. كتاب.. لقاء األحبة يسر الع
ـدقق لألشعار التى كـتبها أحـمد فؤاد جنم يجد إن ا
أنـــهــا كـــتــابـــة عــلى الـــنص األصـــلى وهــذا حـق أصــيل
وأن ـسرحى لـتأكـيد رسـالة النص لـصانـعى العرض ا
يفـتـحوا الـنص الـشكـسـبيـرى عـلى الواقع األجـتـماعى
ـتـغـيـر خـاصـةً أن الـنص الـشـكـسـبـيـرى يـحـتـمـل هذا ا
الــتـــأويل حــيث يـــعــلن عـن ســقــوط الـــعــالم وانـــهــيــاره
وكــانـت الــعــاصـــفــة مـــعــادالً مـــرئــيـــاً تــفـــصح عن ثــورة
الـطــبـيـعـة عـلى قـوى الـظــلم واخلـيـانـة واجلـحـود الـتى
جسـدت عـلى هـيئـة سـلطـة الـتى تـهدم اجملـتـمع ولكن
ــكـانى الـرمـزى بــطـريـقـة ايــحـائـيـة مــثل األسـتـخـدام ا
(القـصـر فى مـواجهـة الـغابـة والـعـراء) ليـبـ اخلروج
ـا أن صانـعى الـعمل ـنـظومـة السـائـدة. لكن طـا عن ا
ارتـضـوا أن يـقـدمــوا الـعـرض فى إطـاره الـكالسـيـكى
ـــــــوازى يــــــجـب أن يـــــــخـــــــدم الـــــــرؤيــــــة فـــــــإن الـــــــنـص ا
الكالسيكية واليـفيد أن تكون األشعار اسقاطاً يرمى
ـتفـرج إلى دائـرة تسـيـيس الـنص بدون رؤيـة تـخدم بـا
ذلك الـغرض ألن هـذا يـؤدى إلى جـعل الـرسـالـة تقع
فى بعـد نـفعى ألنـهـا استـخدمت اسـقـاطاً اجـتـماعـياً
ولــذلـك ســاهــمت اشــعـــار نص ـ الــعــرض فـى تــثــبــيت
رؤيـة صــانــعى الــعـرض عــلى مــسـرحــة احلــدوتـة دون
الـتدقيق فى هنـدسة بنائه وانكـرت استقالل العرض
وخـصــوصــيــته من قــبل ســلــســلــة غــريـبــة عن الــنص
فــوقع نص ـ الـعـرض بـالـتـالـى فى فـلك األيـديـولـوجـيـا
ألنـه اسـتـخـدم عـنـاصـر مــضـافـة عـلى الـنص األصـلى
ــعـانـى فــانـخــرط فى جــعـلـت من الــنص كــيــســاً من ا
دائــرة الـســجـال مع الـواقع ولــيس اجلـدل مــعه لـيـردد
ـواعظ كــأنـهـا الـهــدف األسـاسى من تـقـد ــآثـر وا ا
لـير والحتـتاج إال إلى متـفرج يـنفـعل بالـنص واليُعمل
العـقل بـالـتالـى وضع نص ليـر فى دائـرة االسـتهالك
ألنه حتـــوّل إلى ســلــعـــة وتــصــبـح قــيــمــتـه فى األفــكــار
ــواعظ الــتى يــروج لـهــا والتـكــمن قــيـمــته فى ذاته وا
فوقعت رؤية صانـعى العرض فى براثن االيديولوجيا
ــا أدى إلى حتــول الــنص من الــبــعــد الــشـعــرى إلى
بــعــد شــعــارى (نــســبــة إلى الــشــعــارات) تــنــعــكس فــيه
تــصـورات لـوت أعــنـاق الـنص لــتـؤكـد أفــكـاراً مـا كـأن
الــنص مــزرعــة من األفــكــار تُــغــرس فــيـهــا وفـق طـرق
مـعينة ونقلت الـنص إلى ملكية فكـرية مفروضة عليه
من عـناصـر خـارجـة عن سـيـاقه وتـكـون بـوابـة قراءته

ويتحول النص إلى بوق دعاية.

 ترجمة
فاطمة موسى

كانت 
مشروطة

بظرف تاريخى
وحولت

 النص إلى بوق
دعاية
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اضى بينالى بورسعيد القومى. > اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد ود. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة افتتحا األسبوع ا

طارق مرسى

السيدة التى جاءت فى السادسة
ناهج ويضعنا أمام عالمات استفهام كثيرة عرض يخلط ب ا

 اإلعداد يعانى أمام
اركيزى.. النص ا
وال ينجح فى

حتويله إلى عرض
متماسك

الــــســــكـــــة مع الــــديــــكـــــور حــــيث زى الــــنــــادل
والسـيـدة فى مالبس تقـلـيديـة تـمامًـا وباقى
البس غــيـر أفــراد الــعـرض من راقــصــ 
وسيقى للعرض عـالم.. اإلعداد ا محددة ا
كان هـو اآلخـر خـليط من قـوالب مـوسيـقـية
عـدة ففى األوفـر نسـمع عزف بـيانـو منـفرد
ثم فى مــوقف أخـر يـكـون األوركـسـتـرا بـطل
ـشـهـد ثم يــأتـيـنـا صـوت الـسـيـدة أم كـلـثـوم
ــنـــفــرد مـع حــدث آخـــر ثم نـــعــود لـــلــعـــزف ا
لـــلــبــيـــانــو بـــعــدهــا يـــأتى الــدور عـــلى صــوت
فــيــروز وكــأنــنــا فى حـــديــقــة بــهــا كــثــيــر من
ـكـان ولـسـنـا داخل الـزهـور ال يــربـطـهـا إال ا
عـــرض مـــســــرحى يـــحـــكـــمـه مـــنـــهج وفـــكـــرة
أسـاسـية مـطـلـوب تـوصيـلـهـا للـمـشـاهد دون

تشتيت أو شطط.
لم تــخـلص مـن هـذا اخلــلط ســوى اإلضـاءة
الـتى اسـتـطــاعت اخملـرجـة أن تــصـوغ مـنـهـا
حلــظـــات ضـــوئـــيـــة شــديـــدة اخلـــصـــوصـــيــة
عـبـرت من خاللـهـا عن الـتـغـيـرات الـنـفـسـية

التى تعترى النفس البشرية.
وفى الــنــهــايـة فــإنــنــا أمـام جتــربــة يــعـتــريــهـا
الكثير من عالمات االستفهام حول الهدف
ـــســـتـــوى من هـــذا الـــعـــرض.. ســـواء عـــلى ا

ستوى اإلنتاجى. الفنى?! أو على ا

"الـــســيــدة الــتى جـــاءت فى الــســادســة.. هــو
آخــــــر عـــــروض فــــــرقـــــة الــــــغـــــد لــــــلـــــعـــــروض
الـتجـريبيـة.. بعـد صدور قرار وزيـر الثـقافة
بـتـغيـيـر هـويـتهـا إلى فـرقـة لتـقـد الـعروض
التراثيـة.. العرض من إخراج ر حجاب –
مـأخـوذ عن قـصـة لـلـكـاتب الـكـبـيـر "جـابـريل
جارسـيا ماركـيز".. وبالـطبع فإن هـذا النقل
يـــتـــطـــلب قـــدرًا كـــبـــيـــرًا من الـــوعـى واحلــذر
الـشديـد.. وذلك الختالف الـنسق اإلبداعى
ب الـقصـة الـتى تقـوم على الـبنـاء اللـغوى..
ــســـرح الـــذى يــعـــتــمـــد عـــلى إحــداث وبـــ ا
هـــارمـــونى بـــ عـــنـــاصـــره الـــعــديـــدة.. تـــلك
اإلشــكـــالــيـــة إذا لم تــأخـــذ قــدرًا كــبـــيــرًا من
ــــضــــمــــون االهــــتـــــمــــام أحــــدثـت خــــلال فـى ا
ه الفكرى للـعمل اإلبداعى عند إعادة تقد

سرح. على خشبة ا
هـذه اإلشـكـالــيـة تـطــرح نـفـسـهــا بـقـوة داخل
هـذا الـعـمل.. حـيث قـام مـحـمـد الـعـبد ور
ـــســرحـى.. فــأتى حـــجــاب بـــإعــداد الـــنص ا
عــــلـى هــــيـــئــــة مــــشــــهــــد واحــــد بــــ الــــنـــادل
والــغــانــيــة.. تــلك الــســيــدة الـتـى قــتـلـت أحـد
خالنـها كنـوع من اإلسقاط النـفسى تعلن به
رفـضـهـا لـكل مـا ارتـكـبـته من آثـام.. وحتاول
اســتـغالل حـب الـنــادل لــهـا إلخــفــاء جـرمــهـا
ودفعه للتستر عـليها.. القصة بسيطة ولكن
حتـمل داخلـهـا عوالم تـأخذنـا للـغوص داخل

عـنى وتعـميـقه.. ولكـنهـا لم تكن مـتمـاسكة ا
فـجاءت دالالتهـا ضعيفـة ولم تضف جديدًا

عنى موجود. ولم ترسخ 
البـس وهـــــمــــــا من أمــــــا عن الــــــديـــــكــــــور وا
تصـمـيم هـدى الـسجـيـنى فـلم ينـجـوا أيـضًا
من اخلـلـط بـ أكــثــر من مـنــهج دون مــبـرر
لـــذلك فـــهـــنـــاك جـــزء غـــارق فى الـــواقـــعـــيــة
ـسرح وهـو عـبارة عن حـانة ويـشـغل أغلب ا
بــكل تــفـاصــيــلـهــا الـواقــعــيـة حــيث الــبـار فى
ـــــســـــرح بــــكـل مـــــا فـــــيه مـن كــــؤوس ـــــ ا
وزجـاجـات خـمـر ومـا إلى ذلك ضـلـفـة مـرآة
كبـيرة جـدًا تعكس كل مـا يدور أمـامها ولم
تـــســتـــخـــدم درامــيًـــا "داخل الـــعـــرض.. عــلى
الـيـسـار ثـالث مـنـاضـد كــبـيـرة لم تــسـتـخـدم
ــا يــتــنـاسـب مع حــجـمــهــا ثم يــسـار أيــضًـا 
ذلك كــله قــطع دبـشـى كـبــيـر يــوجــد به بـاب
ــر خــلـــفه لم يــســـتــخــدم إال فى احلــانـــة و
حلـــظــة دخـــول الـــســيـــدة إلى احلــانـــة.. أمــا
ـرآة ــسـتــوى الـثــانى فـهــو مـســتـوى أعــلى ا ا
وهــو يــعـطـى إحـســاسًــا بــأن من يــقف عــلـيه
ــــــــ ويــــــــســـــــار.. فـى الــــــــفــــــــراغ له ســــــــلـم 
ـكان بـهذه الـصـورة حيـادية وسـينـوغـرافيـا ا
تـمــامًـا.. اســتـخـدمـت فـقط لـتــحـديــد مـكـان
احلـدث دون أى تأكـيـد عـلى معـنى أو قـيـمة
ـالبس كــــانت فى نــــفس داخل الــــعـــرض.. ا

أغوار الـنـفس الـبشـريـة.. تلك الـعـوالم حال
ـــصــاغ بـــالـــعــامـــيــة دون ظـــهـــورهــا احلـــوار ا
ـصرية بكل ما فـيها من ألفاظ مـستحدثة ا
صـرى.. فإذا قبلنا هذا على على الشارع ا
أســاس الـربط بــ الـفــكـرة األســاسـيــة ومـا
يـدور علـى السـاحـة اآلن فـإن الـسـؤال الذى
ـاذا الـزج بجـمل مـصـاغة يـطـرح نـفسه هـو 
بالـلـغة الـعربـية الـفـصحى دون مـبرر درامى
ــــنــــهـــــجى لم يــــحـــــتم ذلـك.. هــــذا اخلــــلـط ا
يـسـاعد عـلى تـعـميق الـفـكرة وجـعـلـها بـعـيدة
عـن قـــيــــمــــتـــهــــا احلــــقــــيـــقــــيــــة فى الــــقــــصـــة
األصــلــيــة.. هــذا اخلــلط انــســحب بــالــتــالى
عـلى كل عـناصـر العـرض.. أمـا عن التـناول
ــسـرحى لــذلك الـنص فــقـد صــاغـته رر ا
حـــجــــاب عـــلى مـــســـتـــويـــ وذلـك عـــلى أمل
ـستـوى األول هـو احلوار تعـمـيق الـفكـرة.. ا
الـسابق ذكـره حـيث قـام بدور الـنـادل أحـمد
عــــبـــد الــــهـــادى والــــســـيــــدة قـــامت بــــدورهـــا
سـتوى الـثانى فـكـان التـعبـير نـفرتـارى أمـا ا
احلــــــركـى الــــــذى تــــــؤديه مـــــــجــــــمــــــوعــــــة من
ـــــؤدين وقـــــد اســـــتـــــخــــدم الـــــراقــــصـــــ أو ا
كـفــواصل بـ أجــزاء احلـوار.. األمــر الـذى
أعـاق احلـدث الدرامـى الذى كـان فى أمس
احلـاجة إلـى التـدعيم بـالـتنـميـة والـتعـميق..
كــــثــــرة هــــذه الــــفــــواصل أدت إلى تــــشــــتــــيت
شـاهد رغم أن مـجرد وجودهـا هو تـأكيد ا

اإلضاءة وحدها
جنت من اخللط
وقدمت حلظات
ضوئية شديدة
اخلصوصية

ـسارح اجلـديـدة هى الـطـليـعـة الـتى تعـالج مـا خـلـفه تراخى > أصـبـحت هـذه ا
ــتـزايـدة فى مـسـارح «خــارج بـرودواى». ولـقـد امـتـزج هـذان الــنـزعـة احملـافـظـة ا
ـسرحى االحـترافى - فـأنتـجا الـتـياران وتـرابطـا - التـيار الـشعـبى والتـجريب ا

سرح البديل. يزات الفريدة التى يتمتع بها ا ا
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اضى أمسية شعرية بقصر ثقافة اإلسماعيلية. > ضمن فعاليات مهرجان الشعر العربى نظمت إدارة الثقافة العامة بهيئة قصور الثقافة األسبوع ا
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ـــلك لـــــير ا

 ب سياسة ترجمة النص وتسييس نص العرض

  الترجمة اعتمدت على مسرحة احلدوتة
شاهد الدالة وحذفت العديد من ا

وهو عالقـات القـوة السـياسـية والـثقافـية الـتى تربط
الـثـقـافـة الــعـربـيـة ومـجـتـمـعـهـا بـاآلخـر الـغـربى. لـذلك
ـكن النظـر إلى التـرجمات اخملـتلـفة من منـظور "ما
بـعـد الـكـولـونـيـالـيـة" لـلـكـشف عن طـريـقـة تـعـامـلـنـا مع
اإلبـداع الـغـربى وهـجــرة الـنص اإلبـداعى من فـضـاء
ثـقـافى إلى آخـر تخـتـلف آلـيـات نـظرتـهـمـا إلى الـعالم
والكيفية التى استـجابت لها الثقافة العربية وتكيّفت
مــــعه وبــــالــــتـــالـى الـــكــــشف عـن مـــســــعى كـل تـــرجــــمـــة

لتأسيس موقعها.
نظور تعاملت ترجمة جبرا إبراهيم جبرا من هذا ا
مـع نص لـيــر عــلى أنه يــنــتــمى إلى الــتــراث اإلبـداعى
ى حتتوى على لـغة ذات سمات أسلوبـية متميزة الـعا
تـســتــوجب تــرجـمــة الــنص لــذا كــانت تــرجـمــة جــبـرا
تــتـــعــامل مـع لــيـــر بــوصـــفه إبــداعـــاً أدبــيـــاً لــغـــويــاً فى
األساس. أما ترجمة مـحمد عنانى فقد انطلقت من
أن الــنص يــنــتــمى إلى نــوع إبــداعى وثــقــافى لـه رؤيـة
معرفـية عن العـالم وخصائص أسلـوبية جتـعله يخرج
ــسـرح لــذلك كـان من قــاطـرة األدب لــيـركب عــربـة ا
لـــتـــرجـــمــة لـــيـــر هم أســـاسى يـــتـــوارى خـــلف الـــســـمــة
اإلبـــداعــيــة بــوصــفـــهــا ـ الــتــرجــمـــة ـ إحــدى الــوســائل
ــــســــرح فى ثـــــقــــافــــتــــنــــا الـــــذى يــــتــــصف لـــــتــــأصــــيـل ا
بخصـوصية مـعينـة وهى حضوره اآلنى والـقدرة على
مواجهة ومشاكسـة الواقع كما أن نصوص شكسبير
ـــكن اعـــتـــبـــارهـــا إبــداعـــاً اال إذا كـــانت فـى حـــالــة ال
فاهتـمت الترجمـة بذلك بوصـفها إحدى تمثـيل واداء
ــعـرفــة فــنـون اآلخــر. أمـا تــرجـمــة فـاطــمـة الــوسـائل 
مــوسى فــقــد ولـدت فـى سـيــاق ثــقــافى فى مــنــتـصف
اضـى فى ظل توتـر الـعالقة الـسـتيـنـيات من الـقـرن ا
بـ الـذات واآلخـر ورفض عالقـات الـقـوى الـثـقـافـية
التى تنطوى على التبـعية فكانت الترجمة نتاجاً لهذا
الــصــراع فـــاســتــخــدمـت لــغــة أقــرب إلـى الــعــامــيــة أو
بصـورة أخرى مزيج بـ العامـية والفـصحى مع عدم
إغفـال اجلدل الدائـر فى تلك الفـترة حول الـفصحى
والــعــامــيــة ومــحــاوالت تـوفــيـق احلـكــيـم الـوصــول إلى
صيغة وسط بينهما تناسب تلك الفترة لذلك جاءت
ترجمة فاطمة مـوسى مرهونة بظرفها التاريخى فى
إطـار الــسـعى لـتـاكــيـد هـويـتـنــا الـثـقـافــيـة واإلبـداعـيـة
لـذلك كان لـلـتـرجمـة بـعد سـيـاسى يتـسـتر وراء الـبـعد

اإلبداعى.

أمــا عـرض " لــيــر" الــذى قــام بـاخــراجه أحــمــد عــبـد
احلـليم فقـد اعتـمد على تـرجمـة فاطمـة موسى التى
كــــان يــــحـــــركــــهـــــا هم ســــيـــــاسى يـــــتــــخــــفـى وراء الــــهم
اإلبداعى حـيث كـانت مشـروطة بـظـرفهـا التـاريخى.
لـقـد كـان الــنص الـذى قـدم فى الـعــرض يـعـتـمـد عـلى
ــشــاهـد مـســرحــة احلـدوتــة حــيث  حــذف بـعض ا
ــشــهــد األول مـن الــفــصل الــثــالث وهــو مــثل حــذف ا
خـــــروج ادجـــــار إلـى الـــــعـــــراء وله داللـــــة اخلـــــروج عن
ـهـيـمـن كل ذلك لـلـتـركـيـز عـلى الـنــظـام االجـتـمـاعى ا
خط أســاسى فــقط هــو حـــدوتــة لــيــر مع بــنــاته عــلى
الـــرغـم من أن عالقـــة جـــلـــوســـتـــر مع ابـــنـــيـه ادمـــونــد
وادجـــار وهى الــعـالقــة الـــصــغـــرى الــتى تـــؤكــد اخلط
األسـاسى وهـو العالقـة الـكـبرى بـ لـير وبـنـاته هذا
ـسـرحــيـة حـتى ال ـشـهــد ضـرورى فى بــنـاء حـبـكــة ا ا
يتـحول احلدث الـدرامى إلى حدوتة أو حـكاية تـنتفى
عـنه سمـة هنـدسة بـنائـه التى جتـعله بـالتـالى يخـتلف
عـن احلـدوتـة أو تــقـد مــشـاهـد عــلى أخـرى طــبـقـاً
ـشهـد الرابع فى الـفصل الـثانى  لـرؤية اخملـرج مثل ا

وأفكـار ومعارف اآلخـر على نحـو ودى فتتـولد دوامة
عانى وعواصف القراءات. ا

لـقـد كانـت لنـصـوص شـكـسـبـير فى سـيـاقـنـا الـثـقافى
حـكايتـها الـتى شكلت نـوعا من احلـبكة األدائـية التى
شــكـلت خـطــوطـهـا مـن الـسـيــاسـة والـثــقـافـة واإلبـداع
ـتـرجـمة لـتـحـتل مـوقـعـها نـسـجت مالمح الـنـصـوص ا
عـرفى ولـتـتـمايـز عن الـتـرجمـات األخـرى وال تـشذ ا
ـــنـــحـى مـــســـرحـــيـــة "لــــيـــر" الـــتى شـــهـــدت عن هـــذا ا
تـرجــمــات مـخــتـلــفـة فى ثــقــافـتــنـا فــهـنــاك تـرجــمـات
جلـــبــرا إبـــراهـــيم جـــبــرا ومـــحــمـــد عـــنــانـى وفــاطـــمــة
ـترجم بـوصفه خـائناً أم موسى. بـالتـالى فمـحاكـمة ا
أمـيـناً تـعـد نـظـرة بـسيـطـة والتـكـشف عن جـانب مهم

نـقل من لـغـة منـتـجَـة إلى لـغـة مُنـتـجِـة أخـرى يجب أن
تـتـمــاثل وتـتــمـاهى مـعــهـا. بـالــتـالى تــعـد هـذة الــنـظـرة
ـــوازى لـــلــنص ـــتــرجـــمــ ا دراســـة ســلـــبـــيــة إلبـــداع ا
األسـاسى كما تغفل هـذه النظرة بعـداً ال يقل أهمية
ـاثـلـة حلـالة اإلبـداع فـهى جتـربة وهو أن الـتـرجـمة 
وجـودية تـستـثمـر فيـها الـذات لغـتها وتـعرى أو تـتآلف
مع تــضــاريس لــغـة اآلخــر وتــضــيـفـه داخل ثــقـافــتــهـا
ومـفاهيـمها وتـلونه حسب رؤيـتها لـلعالم. هـذا اليعنى
أن تستبعده بل تسـتقبله بكامل األريحية وتتخلى عن
بــعض مـكـونـاتـهـا الـذاتـيـة فى بـعض األوقـات حـتى لـو
لـــزم األمـــر تـــرحــالـــهـــا إلـــيه وزحـــزحــة بـــعض األسس
ـعرفية للذات السـتقبال الوافد  واالنـفتاح على لغة ا

الشك أن ســـر عـــظـــمــــة نـــصـــوص ولـــيـم شـــكـــســـبـــيـــر
وخاصـةً مـآسـيه الكـبـرى تـكمـن فى بقـائـهـا حتى اآلن
ألنــهـا ال حتـتـاج إلى مــسـوّغـات كـثـيــرة لـعـبـور احلـدود
ــــوقف الـــقــــومــــيــــة الـــضــــيّــــقــــة بـــغـض الــــنـــظــــر عن ا
كن األيديولوجى أو الفـلسفى الذى تضمره. لذلك 
القـول إن اإلبداع الـعظيم هـو عابـر للـثقـافات يـصمد
إزاء تــغــيـــرات الــواقع ويــعــيــد تــشــكــيــلــهــا. لــذلك كــان
لـنصوص شـكسـبير فى الـقرن الـعشرين نـصيب وافر
وأصـبحت مـطية فى إعادة إنـتاجـها بـصورة مـستـمرة
ـبـدعون فـى إنتـاج رؤى جـديـدة لـترويج يـسـتـخدمـهـا ا
قـيم مـا أو تعـيـ واقع اجـتمـاعى. لـذا اعتـمـدت هذه
نـتجـة لنـصوص شـكسـبير الـتى انـتشرت الـنصـوص ا
فى جـميع انحاء العـالم على مبدأ أساسى ولـنا أمثلة
فـى ذلك مـثل مـسـرحـيــة " لـيـر" الدوار بـونـد وغـيـرهـا
مـن الــــنـــــصـــــوص الــــتـى حـــــاولت إنـــــتــــاج الـــــنـــــصــــوص
كن أن تـنـدرج حتت مـا نـسـميه الـشـكسـبـيـريـة الـتى 
كـتابة على كتابة حـيث جعلها مبـدعوها تنطق بوقائع
مــا تـنــاسب الـســيـاقــات الــثـقــافـيــة لـنــصـوصــهم وكـأن
الـنص الشـكـسبـيرى من وجـهة نـظـرهم يُصـهر حـزمة
ال مــتـنــاهـيـة من األصــوات الـشــعـريـة الــتى حتـيل إلى
أكثـر من تـقلـيـد إبداعى وأكـثر مـن ثقـافة من خالل
االقتـبـاسـات واإلحاالت والـرّمـوز التى تـعـرّى اخلراب
الـقـيـمـى الـذى يـسـكن أركــان اجملـتـمع نـظــراً لـلـتـواتـر
الــقـار فى الــشــخــصـيــات الــشـكــســبــيـريــة الــتـاريــخــيـة
واألسـطـوريـة والـرمـزيـة يُـمـكن أن تـفـتح أفـعـالـها عـلى
ــكن اعـتـبــاره ثـقـافـة كـونــيـة تـسـهـم فى تـنـشـيط مـا 
بدع البتـكار قارات نصّية مـركّبة تتشابك خـيال ا
ــعـــانى وقـــد تــتـــعــارض فـــيـــهــا الـــدالالت والــرمـــوز وا
ــنــتـجــة مع الــرؤى الـتـى يـحــمـلــهــا الـنص الـنــصـوص ا
الشـكسـبيـرى الغـرض األساسى مـنهـا هو الثـورة على
ُـروّض الذى تـتحـكّم فيه مـقوالت ـعاصـر ا تـفرج ا ا
الـــتـــأويل اجلـــاهــــزة وتـــلـــغى لـــديـه رهـــافـــة الـــذائـــقـــة
ـــعـــاجلـــات وخـــصـــوصـــيـــة الـــتـــلـــقّـى لـــنـــا فى بـــعض ا
الـتـجــريـبـيـة مــثـال واضح مـثل مــسـرحـيـة "لــيـر بـروفـة

جنرال" لسامح مهران فى سياقنا الثقافى.
لـذلك عـندمـا نـصف نـصوص شـكـسبـيـر بـأنهـا عـابرة
بـالغة لـلثـقافـات اليأتى ذلك من فـراغ وال من قبـيل ا
ـتـفـرج ألنــهـا تـتــكـون من ثالثـة أبــعـاد تـنــاسب مـيــول ا
ــلـــوك واألمـــراء وهـــو الـــبـــعــد حـــيث تـــتـــنـــاول حـــيـــاة ا
األرســتــقــراطى وبــهــا مــشــاحــنــات ومــعــارك تــنــاسب
الطبقات الشعبـية كما أنها حتتوى على بعد فلسفى
كن أن تتكرر فى كل عصر يتناول مواضيع حياتية 
بصور مختلفة مثل عقوق األبناء والسلطة السياسية
والطـموح اجلامح والـتردد اإلنـسانى. أى أنهـا حتتوى
عــلى اخلــلـطــة الــسـريــة لــضــمـان جنــاحــهـا فــيــتــفـاعل
بدعون على إعادة انتاجها اجلمهور معها ويـتكالب ا
 فى عــصـور مــخـتــلـفــة وفى ثــقـافــات مـتــبـايــنـة ألنــهـا
حتـمل قيـماً كـونيـة جتـعل من الكـاتب شكـسبـير الـيوم

ياً بامتياز. مبدعاً عا

لــقــد نـــالت نــصـــوص شــكــســـبــيــر نـــصــيـــبــاً وافــراً من
الـترجمـة إلى ثقافـات مخـتلفـة. لذا كانت تـتهم بعض
الـتــرجــمــات من بــعض الــدراسـات بــحــجب الــســمـات
األســاســيـــة الــتى تـــنــطـــوى عــلــيـــهــا هــذه الـــنــصــوص
ـتـرجم طـبـقـاً ألمـانـته فى الـتـرجـمـة وهل ومـحـاكـمـة ا
أصاب أم أخـطا وحاولـت بعض الدراسـات اخملتـلفة
جـاهــدة مــحـاكــمــة اإلبـداع اجلــمــالى (الـتــرجــمـة) من
خالل نـظرة أخـالقيـة (اخلـيـانـة). كـأن الـتـرجـمة هى

نص لير سياسة الترجمة

 نص لير  تسييس العرض
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اضى ورشة فنية بعنوان عرائس ماريونت بإشراف د. أحمد سكرانة. > قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا نظم السبت ا

23
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ـسرح البـديل كانت تـضم كثيـراً من القـطاعات اخملـتلفـة فقد > إن الـعضـوية فى  فرق ا
عـمـل جنـبـا إلى جـنب فـى هذه الـفـرق طـلـبـة ومـدرسـون ومـسـرحـيـون مـحـتـرفـون وهواة
ـسرحية وأنـاس من أعراق مخـتلفة ومن خـلفيـات اجتماعـية متبـاينة وجـمعت الفرق ا

. ب أصحاب التزامات فنية وب نشطاء سياسي
سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89
شـارك األفراد - «تمثل» ـسرحية - بالـنسبة إلى ا > أصـبحت الفرق ا
جـماعـة عيش وحـياة «كـاملة». وبـدافع من االحتـياج غـالبـا وفرت هذه

سرحى ألنه لم يكن للمشارك أى نصيب منه. الفرق التدريب ا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89

نيا ينظم حفالت فنية تشمل عروضاً للموسيقى والغناء ومسرح العرائس طوال مارس اجلارى على هامش فعاليات معرض سوق التنمية احمللية. > فرع ثقافة ا

10

محمود احللوانى

«فى االنتظار» 
ضمون ب تغريب الشكل ووضوح وأحادية ا
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قتلة... ولكن بأجر

 رسالة
واضحة كان
كن

التعامل معها
تشكيليا
ببساطة
أكثر

األمامى..
ــثل بــتــلك الــعالمـات وأظن أن اخملـرج أراد أن 
لقوى القهر من أصحاب األعمال والرأسمالي
ـســتـوى ـأســاة الـتى تــدور فى ا الــذين صــنـعــوا ا

األمامى..
ولـــعـل األعـــمــــدة الـــفــــضـــيــــة فى اخلـــلـف والـــتى
حتــولـهــا اإلضــاءة إلى حــمــراء تــشــيـر إلـى بـرودة
هــذه األبــنـــيــة وقــســوتـــهــا كــمــا تـــشــيــر إلى ذلك
هـيمن كذلك تـعالى وا العـالم الصنـاعى اآللى ا
اسـتـخـدم اخملـرج مــجـمـوعـة أخـرى من الـقـواطع
ــســتــوى األمــامـى من اخلــشــبــة اخلــشــبــيــة فـى ا
ليحـدد بها األدوار اخملـتلفـة فهذه غـرفة الرجل
وزوجته يـحـددها ويـعـزلهـا عن بـاقى الفـراغ باب
خـشبى وهـذه غـرفة الـفـتاة وأخـيهـا وهـنا غـرفة
وسيقى الذى يجـلس إلى البيانو ويتم التمثيل ا
كانية واالنتقال خاللها بأبواب لهذه الوحدات ا
ــمــثــلــون دخـوالً خــشــبــيــة يــحــركــهــا - مــعــهم - ا
وخـــروجـــاً من مـــكـــان إلى آخـــر.. وقـــد كـــان من
ـهـمات ـمـكن أن تـقـوم الـبـقع الـضـوئـيـة بـهـذه ا ا
ـمـثـلـ طـوال الـعـرض بـتـحـريك بـدالً من شـغل ا
قــطـع الــديـــكـــور وهــو مـــا أدى أيـــضـــاً إلى وجــود
مـثلـ - تقـريبـاً - على اخلـشبـة طوال جمـيع ا
الوقـت منـهم من يـؤدى دوره ومـنهم مـن ينـتـظر

ومنهم من ال يفعل شيئاً على اإلطالق?
كـذلك أنزل اخملـرج ستارتـ من األعلى وسلط
عــــلــــيــــهــــمــــا اإلضــــاءة لــــيــــقـــدم بــــعـض مــــشــــاهـــد
"الـــســــلــــويت" بـال مــــبـــرر هــــذه االســــتــــخــــدامـــات
ـشـاهد وأعـاقته عن أسـهمـت فى تشـتيت وعى ا
مـثل عن احلركة مـتابعة احلوار كـما أعاقت ا
وخـــنـــقــــتـــهـم فى مـــســــاحـــات صــــغـــيــــرة جـــداً من
اخلشبة وحصرتهم فى بقع مكانية ضيقة وإن
كـان لى أن أخـمن جلوء اخملـرج / الـسيـنـوغراف
ــــســـرف فى تــــشـــكـــيل ــــثل هـــذا االســــتـــخـــدام ا
ـسرحى فـإنـنى أرى أنه جلـأ إلى هذه فـضـائه ا
احلـيل الـشكـلـيـة بسـبب فـقـر الـنص - وألننى لم
أقــــرأه أقــــول فــــقــــر اإلعــــداد الــــذى قــــام به عن
النص - فالنص - كمـا تعرفنا عليه من العرض
سـئولـية - فقـير وأحـادى ومبـاشـر ولكن تـظل ا
أيـضــا هى مــســئــولــيـة اخملــرج.. فــهــو من اخــتـار

النص وهو من أعده!.
مثلـون بذلوا جهداً واضحاً  فى أداء أدوارهم ا
غــيــر أن بــعــضــهم كــان مــسـرفــاً عــلى نــفــسه فى
تـقـمص مـا يفـهـمه عن الـشـخـصيـة الـتى يـؤديـها
لـذا جــاءت بـعض األصــوات بـرانـيــة مـصــنـوعـة
ـمـثـلـون هم: أحـمـد دعـية .. وا وكـومـيـديـة أيضـاً
ـان احلـديــدى إبـراهـيم أبـو أحـمــد الـبـيـطــار إ
سـلـيـمـة أحـمـد خـلـيل مـحـمـد يـحـيى مـنى آدم
ن أحــمــد جنــيب بـــاسم نــبــيل وقــد حــســـام أ
ــمــثل مــحــمــد يــحــيى بــإمــكـانــاته تــمــيـز بــيــنــهم ا
اجلـسـدية الـتى أهـلتـه ألن يشـكل بـجسـده حـركة
ـســرح حــمــلّـهــا اخملــرج بــذكـاء أفـعــوانــيــة عـلـى ا
شـــديــد يــحــسب لـه دالالت الــتــفــافــيـــة مــهــيــمــنــة
وســاخـرة وقــاتـلــة مـعــاً أظــنه كـان يــقـصــد مـنــهـا
تمثـيل النظـام الرأسمـالى وأالعيبه وأفـعوانيته..
كــمـــا أجــاد يـــحــيى أيـــضــا تـــمــثـــيل دور الــطـــبــيب

العجوز بانحناءة جسده ونبرات صوته.
العرض قدمته فرقة فرع ثقافة بورسعيد ضمن

عروض مهرجان النوادى األخير.

لــعــلــنــا نــســتــطــيع أن نــفــســر كل الــعالمــات الــتى
ـسـرح بـاعتـبـارهـا تأويالت تشـغل فـراغ خـشـبة ا
اخملــــرج وجتــــســـيــــداتـه إلمـــكــــانــــات الـــنـص ومـــا
ـبـاشر أو ـعلن مـنـها وا يطـرحه من رؤى سـواء ا
سـتـتر بـ الـسـطور وفى ثـنـايا سـكـوت عنـه ا ا
الـــبــنـــاء.. وبــالـــتــالى تـــصــبـح هــذه الـــعالمــات من
ثل ديكـورات وإضـاءة وألوان ومالبـس وحركـة 
وخالف ذلـك دوال تـشــكــيــلــيــة تــســتــنــطق وتــبـوح
بـإمـكـانـات الـنص ومــكـامـنه لـو اتـفـقـنـا عـلى ذلك
جلــــاز لـــــنــــا أن نــــوجـه ســــؤاالً حلـــــسن الـــــبالسى
ـوسيقى ـعد ا اخملـرج ومصـمم السيـنوغـرافيا وا
أيضـا لعـرض «فى االنتـظار» وهـو - السؤال - :
ـاذا جلأ إلـى كل هذه الـعالمات «الـشـاسعـة» ما
وضـح مـــنـــهــــا ومـــا غـــمـض وشـــغل بــــهـــا صـــورته
الـبــصـريــة والــسـمــعــيـة كــذلك الــتى شـكـل فـيــهـا
عــرضه إذا كــان الــنص الــذى اخــتــاره واشـتــغل
عـلـيـه لـ«كـلـيـفــورد أوديـتس». واضـحــاً وال يـحـتـاج
ـتاهات لـتفـسير وجتـسيـد فكـرته إلى كل هذه ا

التشكيلية!
لـم أقـــــــرأ الـــــــنـص األصـــــــلـى وأحتـــــــدث عـن نص
الــعـرض - فـالـنـص يـتـحـدث بــوضـوح شـديـد عن
ضـربـ عن الـعـمل نـتـيـجـة سوء مـجـمـوعـة من ا
ارس ـعـامـلـة والـقهـر الـطـبـقى الـذى  األجور وا
عــلـــيـــهـم كل فى مـــوقـــعه.. ومـع إضــرابـــهـم هــذا
فــإنــهم يــنــتــظــرون أحــد األشــخــاص / اخملــلص
الـعرض يؤكد أن مشـكالتهم تتعلق بـالفقر وسوء
ــــعــــيــــشــــيـــــة الــــتى تــــؤدى إلى حــــدوث األحــــوال ا
مـشـكالت زوجـيـة حـيث تـهـتـز صورة الـرجل فى
ــا يـدفـعــهـا لـتـوجــيه اإلهـانـات له نــظـر زوجـته 
طـوال الوقت وتـفكـر فى االنفـصال عـنه لتـعول
نـــفــســـهــا وعـــلى جـــانب آخـــر تــتـــحــول فـــتــاة إلى
ن راقصة فى حانـة ح ال تستطيع االرتباط 
حتب بــســـبب الــفــقـــر أيــضــا ويــدفـــعــهــا أخــوهــا
ـضـطــهـد أيـضـا الـعــاجـز فى هـذا االجتـاه وهــو ا
ــنـتج ــمـثل الــذى يـقــهـره ا من سـيــده.. وهــنـاك ا
مارسـة الشذوذ معه حتى يكون جديراً ويدفعه 
بـالدور.. هذا وعـالقات أخرى تـمضى فى نفس
ـقــهــور فى تـراتب االجتــاه ثــنـائــيــة الـقــاهــر - ا
طبـقى واضح يشيـر إليه العـرض باعتـباره سبب
ـشكالت التى تعـانيها شـخوصه. ليؤكد من كل ا
زاويــــة أخــــرى أن مــــخـــــلــــصــــهم "الـــــفــــرد" الــــذين
يــنــتــظــرونه ال وجــود له إال فى رؤوســهم.. حــيث
يـظـهـر بـعـد فـتـرة من االنتـظـار لـيـؤكـد أنه مـثـلهم
جــمـيــعــاً يــعــانى مــا يــعــانــونه.. الــنص واضح فى
مرامـيه وال يـشـيـر إلى أى ظالل مـيـتافـيـزيـقـية
تلـقى بحـمـوالت بعـيدة عن أيـدى وطاقـة البـشر
ـــــا يــــعـــــنى أن احلـل هــــو تـــــغـــــيــــيـــــر األنــــظـــــمــــة

الرأسمالية القائمة.
كن أن فى ظـنى أن رسـالة بـهـذا الوضـوح كـان 
يـتم الـتـعامل مـعـها تـشـكيـلـيا بـبـساطـة أكـثر غـير
ـعــد والـسـيــنـوغــراف مـعـاً أن اخملــرج الـذى هــو ا
اختار أن يشكل صـورته البصرية عبر استخدام
الـــعـــديـــد مـن قـــطع الـــديـــكـــور الــــتى ازدحم بـــهـــا
الـنصف اخللـفى من اخلشبـة وبعض من اجلزء
األمـامى أيـضـاً فـهنـاك - أعـلى اخلـلف - وضع
ــعـلــقــة الـتى مـجــمــوعـة من األعــمــدة الـفــضــيـة ا
تـتـاقـطع رأسـيـاً وأفـقـيـاً حتتـهـا مـجـمـوعـة أخرى
من الــــتـــكــــويـــنــــات الـــتـى تـــتــــشـــكـل من الــــقـــواطع
اخلـــشــبــيــة مــخـــتــلــفــة األحــجــام وفـى مــنــتــصف
ـسـتــوى اخلـلـفى تــقـريـبـاً وضـع قـفـصـاً وأوقف ا
خـلفه شـخصاً يـرتدى قـناع قرصـان على عـينيه
ـسـتـوى يـظل يـراقب مــا يـدور من حـوارات فـى ا
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بـالـتـشديـد عـلى مـا يـكـتنـفـهـا من إيـحاءات
التدويل.

إن القتيل- فيـما يردد الرقيب غالبا نقال
عن رائـده وكـأنه يسـتـعيـر مـنطـقـا مفـارقا
لـوعــيه الــذاتى- مــوصـوم بــصــفـتـه عـربــيـا
بــــأنه إرهــــابى قــــاتـل وواحــــد من آخــــرين
يـــتــــكـــاثــــرون كـــاألنــــفـــلــــونـــزا فى الــــشـــوارع
ــــدارس واحلــــقـــول فــــإن لم واألســـواق وا
يـقتلوا بالـفعل شاركوا فى الـقتل بالصمت
وبـــالـــنـــيـــة. وال يـــلــــبث اجلـــنـــدى مع جـــبـــنه
ـــــتـــــأصل الــــذى يـــــخـــــفــــيه فـى طــــلـــــقــــات ا
الـرصاص ويـبدو مـرتعـدا من جثـة قتـيله
أن يـــلـــتـــمـس مـــبـــرراته فـى الـــصـــورة الـــتى
رسـخـتـهــا أيـديـولـوجـيــة "الـرائـد"نـفـسه فى
ذهــــنـه عن أولـــــئك الـــــعـــــرب بــــصـــــفــــتـــــهم
خـنــازيـر يــسـتــحــيل أن يـكــون لـهم أطــفـال
مـثله ألنهم يكـرهون النسـاء والرجال معا
كـــــمــــا أنـــــهـم مــــرضـى يـــــحــــبـــــون الـــــدمــــاء
ويـعشـقـون قتل الـغـير ولـو قتـلـوا أنفـسهم
ا يـعـرف فى تـيارات فى إشـارة ال تـخـفى 
ـــقـــاومـــة الـــفــلـــســـطـــيـــنـــيــة بـــالـــعـــمـــلـــيــات ا
االنتحارية. وال تتكشف هوية أيديولوجية
الـــــصـــــهـــــيـــــونــــــيـــــة الـــــفـــــاعـــــلـــــة فى األرض
الـفـلـسـطـيـنـيـة بـاإلرهـاصـات الـتى يـفـصح
عـــــنـــــهــــــا اجلـــــنـــــدى والـــــرقــــــيب نـــــقـال عن
تــــوجـــــيــــهــــات الــــرائــــد فــــقـط بل كــــذا من
ــــــبــــــتـــــســــــرة إلى"الــــــوطن إشــــــاراتـــــهــــــمـــــا ا
الــــــقـــــومـى"الـــــذى يــــــدافـــــعــــــان عـــــنـه وإلى

األساطير التى دعتهما إليه.
سـتعار نـطق ا لكن فى هـذا السـياق من ا
ــدعم بــإغــراء والــتـــوجــيه األيــديــولـــوجى ا
ـــــكـــــافـــــأة اجملـــــزيـــــة يـــــبـــــدو"اجلـــــنـــــدى- ا
الــــرقــــيـب"وكــــأنــــهـــــمــــا- فى احلـــــقــــيــــقــــة-
يــخــضـــعــان لــهـــواجس كــامـــنــة فى ال وعى
"احملـتل" وجتــعـله يـنــتـظـر دائـمــا االنـتـقـام
منه واالنـقضـاض علـيه فيـحيل اآلخر إن
لم يــكن إلـى قــاتل فـــعــلىّ يــتـــرصــد خــطــاه
تـبـادل فإلى ويـستـدعى بـيـنهـما الـطـراد ا
قــــــــاتـل مـــــــحــــــــتـــــــمـل ولــــــــو كـــــــان"عــــــــبـــــــاس
األطـرش"بائع اجلرائـد الفقيـر الذى يعول
ــريــضـة خــمــســة من األخـوة وأبــاه وأمه ا
فـى صـــمت ودون أن يـــتــــكـــلم ألنه أطـــرش
اســــــــمــــــــا وفـــــــــعال وذلـك دون أن تــــــــفـــــــــلح
االدعــاءات  األيــديــولـوجــيــة بــأى حـال من
األحــــوال فـى حتـــويـل فــــعل االحــــتالل إلى
يـــقـــ فى اســـتـــرداد حق تـــاريـــخى يـــكـــفل
االعــــــتــــــراف به ولــــــو مـع الــــــزمن ومـن ثم
يـــســتـــحــيل عـــلـــيه الــتـــعــايـش مع اآلخــر أو
ــتـبــادلـة إدراكه إال عــلى أسـاس الــعـداوة ا
ونوايـا اإلزاحـة من الوجـود. وفى تقـديرى
أن هــــذا الـــــتــــأســــيس الــــذى لـم يــــســــتــــطع
مـــــــــعـه"درويش"أن يـــــــــتــــــــحــــــــرر مـن رؤيـــــــــته
ـــــــديــــــــــــولــــــــــــوجــــــــــــيـــــــــــة أضــــــــــــعـف مـن األيـــــ
ـــثــلى مـــواجــهـــة"الــرقـــيب- اجلــنـــدى"مع 
اجملـــــــــتــــــــمـع الـــــــــدولـى ولــــــــو كـــــــــانـــــــــوا فى
"دعــوا أنـــفــســهم صــورة"مـــرضى نــفـــســيــ

للتهريج باسم إقامة العدالة.
وعـلى أية حال فـقد جنـد"درويش"خبراته
الــفــنـيــة بــاجلــمــلـة األدائــيــة رغم اعــتــمـاده
عـــلى الـــلـــغـــة الـــفــصـــحـى وبـــحــيـل الـــهــزل
والــكـومـيـديـا الــشـعـبـيـة فـى تـصـويـر عـالم
أقــرب إلى"الــعــبث/"absurdالــســيــاسى
وإن كـان يـطـوى مـرارة حتـوّل الـبـاحث عن
احلـقـيــقـة إلى نـزيل فى مــسـتـشـفى كـونى

لألمراض النفسية.  

مـن"درويش"فى الــبــنــاء بـــحــيث يــشف عن
عــــالم تـــتــــراوح فـــيـه دوائـــر االنـــتــــبـــاه بـــ
ــســتــقــر بـــوعى الــســلــطــة الــداخل غـــيــر ا
لــلـــغــلـــيــان الـــشـــعــبى وفـــعـــالــيـــات الــتـــمــرد
ــــــرتـــــــقـب عــــــلـــــــيـــــــهــــــا واالنــــــقـــــــضـــــــاض ا
واخلــــارج"الــــعــــربـى- اإلســــرائــــيــــلى"الــــذى
ــقـاومـة الـتى ال ـتـحـن يـومـيـا بــأشـكـال ا
تـلـبـث أن تـزيف بـوصـفــهـا إرهـابـا وتـدمج
فى خــطــاب الــصـــهــيــونــيـــة األيــديــولــوجى
الــــذى يــــنــــهل- عــــلى مــــســــتـــو آخــــر - من
ــيــعـاد األســاطــيـر الــتــوراتــيــة عن أرض ا
ويصور غـير اليـهود باعـتبارهـم  حيوانات
مــســـخـــرة لــهم أو خـــنـــازيــر وفـى الــوقت
ـؤسسـات الـدولـية نـفـسه يـسمم عـدالـة ا
ارساتها وينحرف بهـا على نحو يوصم 
بـاألفعـال غـيـر اجملـديـة أو بـالـلـهـو األقرب
إلى الـــتــهـــريج. والشك أن هـــذا الــتــراوح
يــــــســـــمح بــــــتـــــعـــــدد الــــــرؤى اإلخـــــراجـــــيـــــة
والـقراءات الـنـقـديـة ويـوحى بـرؤيـة أبـنـية
ارسـة فى مـتـمـاثـلـة لـلـسـلـطـة خـطـابـا و
كـــلـــتــــا الـــدائـــرتـــ ولـــكـن األداء الـــفـــنى-
بـصــرف الـنــظـر عـن  قـلــيل من الـعــبـارات
الـتى ترد عـلى لـسـان الـرقـيب أو اجلـندى
وتــنـضـح بـشىء من الــثـقــافـة اإلسـالمـيـة-
أميل إلـى ترجـيح دائرة اخلـارج والسيـما

ـراوغـة وأسـبـاب مـطـاردته وقـتـله عـلى وا
هــذا الـنــحـو والـصــورة احملـتــمل أن يـقـدم
ـسـتـوى األول بـهـا إلى الـرأى الـعـام.فـفى ا
ـالحـــــــاة يــــــــنـــــــسـج فـــــــعـل الـــــــتــــــــحـــــــقــــــــيق ا
"الرقيب- اجلندى"وتـناوبهما مـسئولية بـ
نـتـظرة كـافـأة ا القـتل وانـتظـارهـما مـعـا ا
ــسـتـوى الـثـانى يـتـطـوع ثالثـة عـلـيه وفى ا
ــســتـــشــفى كــانـــوا يــراقــبــون من مـــرضى ا
احلـدث لــلــتـحــقـيـق فـيه فــيــنـتــحــلـوا صــفـة
مـجــلس األمن الـدولى ويــسـتــعـيـروا ثــيـابـا
ــــســــرح اجملــــاور ال تــــخــــلــــو من مــــخــــازن ا
ـسـتوى ـهرج وفى ا سـات ا صـراحـة من 
ثال فـى التـلفـزيون الـثالـث يفـد اإلعالم 
ومـذيـعــته والـصـحــافـة فى مـحــاولـة لـنـقل
احلـدث وتلويـنه للرأى الـعام لكن فى ظل
ســطــوة"الـرائــد"- الــذى يــبـدو أنه يــجــسـد
مؤسسة عسـكرية حتكم الفضاء الدرامى
ـــؤســطــرة  حــتى قــبل بـــأيــديــولــوجــيــتــهــا ا
ظـهـوره- لــيـفـرض الــتـعـتـيم عــلى احلـقـائق
ـتكـشفـة أو مـصيـر اجلنـون على كل من ا
تـــــــســـــــول لـه نـــــــفـــــــسـه حتـــــــدى مـــــــزاعـــــــمه
األيديولوجيـة وتداعياتها فى الواقع وهو
ـصـيـر الذى يـنـتـظـر صحـفـيـا يـصـر على ا

معرفة احلقائق ونشرها.
ـــا كــان الــتـــجــريــد أســـلــوبــا مـــقــصــودا ور

يــــكـــــشف فـى جــــوفه عـن مــــرارة كـــــامــــنــــة
ودرجــات مـــتــفــاوتــة من الـــســخط يــحــاول
ا من الـكلمـات ثابتة عبثـا أن يستـبقى عا
عـانى مسـتقـرة الداللـة. ولكن ـفاهـيم وا ا
هــذا الــعـــالم فى الــوقـت نــفــسـه يــتــعــرض
بــــاطــــراد وإصــــرار لــــلــــتـــــزيــــيف وتــــبــــديل
تعمد على السياقات بالتـواطؤ والتعتيم ا
الوقـائع خالل اخلـطـابـات األيديـولـوجـية
ـدعـمة بـالقـوة والـسلـطة من ؤسـطرة وا ا
طــرفــ مـــتــقـــابــلـــ فال يــبـــقى من هــذا
الـعـالم األثـيـر إال ذكــرى بـاهـتـة فى أنـفس
ــرض أو مـــتــخــفـــيــة فى ثــيــاب مــنــفـــيــة بــا

وأخيلة اللهو بالتمثيل.
فالـنص يصور فى بـدايته- بيـنما الـفضاء
ـسـرحى يـلـتف بالـظالم- طـرادا يـتـخـلله ا
وابـل من الـــرصــــاص والـــقـــنــــابل يـــنــــتـــهى
بـقـتيل بـالـقـرب من سـور يجـمع بـ مـبنى
مــــســــرح"الــــفن لــــلــــحــــيــــاة" ومـــســــتــــشــــفى
لألمـراض الـنــفـسـيـة وقـد دمـر االنـفـجـار
جـــزء الالفــــتـــة الـــذى يـــشـــيــــر طـــبـــعـــا إلى
ــعـطـوفـة عـلى الـنـفـسـيـة صـفـة"الـعـقـلـيـة"ا
ومــــا أن يـــــغــــزو الــــضــــوء ظـالم الــــفــــضــــاء
ــــــســــــرحى حــــــتى يــــــبــــــنى الــــــنص فــــــعل ا
ـسـتــويـات واألنـسـجـة الــتـحـقـيق مــتـعـدد ا
لــيـــدور حــول هـــويــة الـــقــتـــيل احلـــقــيـــقــيــة

رغـم أن درويش األســـيـــوطـى أديب مـــبـــرز
بـصفـته شاعـرا من شعـراء صعـيد مـصر
إال أنـه لـم يـــــلـج بــــــاب اإلنـــــتــــــاج الــــــدرامى
ـدونـة فى مـعـتمـدا فـحـسب عـلى صـفـته ا
بــطـاقــته اخملــتــومـة مـن دولـة األدب وهى
ـــا أغــــرت كـــثـــيـــرا من الـــصـــفـــة الــــتى طـــا
الـــشـــعـــراء- بــغـض الــنـــظـــر عن قـــيـــمــتـــهم
الـفـنــيـة فى دولـة األدب- بـاقــتـحـام عـوالم
الـدراما التى كـانت- حتى ما قـبل العصر
احلــديث- األرض األصــيـلــة الــتى تــبـسط
عـليها هذه الـدولة نفوذها فـكان الشاعر
ال تــثــبت رايــته بــ الــقــوافى واألوزان إال
إذا تــــمــــخــــضت قــــريــــحــــته عـن األعــــمـــال
الدرامـية.ولكـن الدراما وعـبر الـعديد من
ــسـرح وأدواته رجــالـهــا الـذيـن تـشــبـثــوا بـا
وإمكـاناتـه وانتـبهـوا إلى خـصوصـية لـغاته
عقـدة فيه راحت تتمرد وعـملية التـلقى ا
عـلى دولــة األدب وتـصــوغ لـنـفــسـهــا هـويـة
تــتــنـــافى بــالــتـــأكــيــد مـع فــكــرة الــتـــشــكــيل
باللغة حـتى استطاعت أن جتد من يعلن
اســــــتــــــقاللـــــــهــــــا -مع مــــــشــــــارف الــــــقــــــرن
الــعــشــرين- وعــلـى لــســان"الــفــريــد جــارى
حتـديدا عن دولـة األدب وتؤسس دولـتها

سرح. شتغل بفنون ا اخلاصة ب ا
ولــــكـن"درويش"يـــــحــــلق فـى آفــــاق اإلبــــداع
الـدرامى بـصــفـته رجل مــسـرح أوال فـقـد
دقت أقــــدامه فـى شـــرخ شــــبـــابـه الـــبــــاكـــر
ـســرح وعــضـوا فى ــثال عـلـى خـشــبــة ا
الــفـرقـة الــقـومـيــة بـأسـيــوط ونـال جـائـزة
ـركـز األول فى الـتـمـثـيل 1971ولم يـكد ا
يـبلـغ اخلامـسة والـعـشرين من عـمره و
اعـتـمــاده مـخـرجــا مـسـرحــيـا فى الــثـقـافـة
اجلـمــاهـيــريـة فى 1984وإن كـان إنــتـاجه
الدرامـى راح يتـوالى فى الـثـمانـيـنـيات من
ــاضى فــقــد تــولــد- مــنــطــقــيـا- الــقــرن ا
مــتـرافــقــا مع خـبــرة فــنـيــة عــمـلــيــة نـامــيـة
ــســرح وتــالــيــا عــلــيـهــا فى ومــتــراكــمــة بـا
الـوقـت نـفـسه.غــيـر أن مـرجــعـا آخـر- فى
تقـديرى- يـصوغ إبـداعه الدرامى بـجانب
ــــرجع الـــذى اخلـــبــــرة الـــعــــمـــلــــيــــة وهـــو ا
يـتـكـشف فى سـيـرته الـذاتـيـة ويـشـيـر إلـيه
بــــصــــفــــته كــــادرا ســــيــــاســــيـــا فـى الــــتــــيـــار
الـنـاصـرى بـل وتـولى أمـانــته فى أسـيـوط
فـــتــرة طــويـــلــة إلى أن اســـتــقــال مـــتــفــرغــا
ألعــمــاله اإلبــداعــيــة  .1998وال شك أن
ــرجـــعـــيــة تـــركت بــصـــمـــاتــهـــا عــلى هـــذه ا
تشكيل خطابه الفنى ومنحنياته الفكرية
مـثــلــمــا جـعــلــته فى صــمــيم حــركــة الـواقع
ــا تـــشــهــد من الــســـيــاسى/االجــتـــمــاعى 
خطابـات أيديولوجـية متبـاينة ومتـقاطعة
ومــا  تـــلـــقى من جنـــاح أو إخــفـــاق مــد أو
انـــحـــســـار ســــواء فى عالقـــتــــهـــا بـــالـــقـــوى
ــهــيــمــنــة عــلى االجــتــمــاعــيــة الـــســائــدة وا
مــنـــافــذ الـــســلـــطــة أو بـــاجلــمـــهــور الـــعــام
احملـتمل وفى احلالتـ تتشكل حـساسية
ـرارة بإزاء الواقـع فى سياقه الـتاريخى ا
ـــــنـــــحى األيـــــديـــــولـــــوجى مـــــضـــــافـــــة إلى ا
فى"رؤية عالم" تعـود وتتشكل فى خطابه

الدرامى.
والـــــــواقـع أن الـــــــفــــــصـل الـــــــواحـــــــد الــــــذى
كتبه"درويش"بعنـوان"زعيم القتلة" ونشرته
مـسـرحـنـا مـنـذ فـتـرة يـكـشف بـوضـوح عن
وعــيـه كــرجل مـــســـرح من نـــاحــيـــة وكــادر
ســــيــــاسى يــــعــــانى خــــطــــابـه مــــأزق وجـــود
وامتـداد من نـاحيـة ثـانيـة رغم مـا ينـطوى
عـلــيه من يــقـ عــقـائــدى لـذا يــقـيم أوده
على الـسخـرية والهـزل ولكـنه ال يلبث أن

رجعية الناصرية تركت بصماتها على تشكيل اخلطاب ا
نحنيات الفكرية لدرويش األسيوطى الفنى وا

 اللوحة للفنان
ى هيرى العا
ميت دو بليس
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هندس وشويكار أداء ا
صرى أفضل.. والعرض ا
رأة أكثر احترم ا

اضى عقد محاضرة عن ذكرى ميالد سيد درويش أدارها محمد خضير مدير فرع ثقافة بورسعيد. > مكتبة األمل ببورسعيد شهدت األسبوع ا
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ـسـلـحة ـدنـيـة وانـسـحـاب الـقـوات ا > بـعـد الـنـجـاحـات الـتى أحـرزتـهـا حـركـة احلـقـوق ا
ـسرح البديل- واألفـراد -  من بعض الفـنان الذين األمـريكيـة من فيتنـام ولدت فرق ا
يـركزون على احلدس واإلدراك وعـلى الشكل وانحـلت بعض الفرق فـى ح بقيت فرق

أخرى وواصلت نشاطها بعد تأسيسها بخمس عشرة سنة.
سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89
نـشطـتان لـلمـسرح اجلـديد - قـوة الطـاقة األخـالقية > أدت الـقوتـان ا
الـتى تتـمتع بهـا القضـايا االجتمـاعية وقـوة روح االكتشـاف الفنى إلى

ظهور منظورين أبصر منهما الفنانون التجربة اإلنسانية.

ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89

> فرقة اآلالت الشعبية تقيم حفال فنيا كل ثالثاء طوال شهر مارس بقصر الشرفا للحرف  البيئية.
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«سيدتى اجلميلة»
همَّششوكة فرانسواز ساجان عرض أمريكى مثير للجدل العـالم الثـالث عمـوماً وهى الـدور ا

ــثــقف ــكن أن يــجــد فــيه نــفــسه ا الــذى 
ـقـاييس احلـقيـقى فى وضع تـبـدلت فـيه ا
الــتى تـنــظم عــالم الــفن واألدب والــثـقــافـة
بـشكل جذرى حـيث يغدو اخليـار الوحيد
ـثـقف هـو التـقـوقع واالنـزواء ريـثـما أمـام ا
تـــنــتــهى حــمــلــة الـــتــجــهــيل واالرتــداد نــحــو
ـــتــــخـــلـــفـــة عـــقــــلـــيـــة الــــقـــرون الـــوســــطى ا
ــنــحــطــة وهــذا االنــزواء االخــتــيـارى ال وا
ـــــكن الـــــنــــظـــــر إلـــــيه إال كـــــونه مـــــوقـــــفــــاً
ـا يـجرى لـكـنه يـبـقى احـتـجـاجـيـاً مـعـلَـنـاً 
كن أن يـثمـر بقـدر ما موقـفاً ضـعيـفـاً ال 
ســيــثــمــر رفع الــصــوت عــالــيــاً إعالنــاً عن
مـوقف أكــثـر قـوة يــنـاهض من يــتـعـامل مع
عــالم الــفن واألدب كــمـا يــتم الــتــعـامل فى
ـنـظــمـات اإلجـرامـيـة حـيث يـحـاول عـالم ا
ـؤقت أن يـأكل من يقف الـقـوى بطـغـيانه ا
فـى وجه طــــغـــــيــــانـه دون أن يــــدرك هــــذا
الــقـــوى أن بـــإمـــكــان اآلخـــرين أن يـــكـــونــوا
شوكـة فى حـلـقه تـنـكـد عـلـيه نـهـاره وتؤرق

ليله .
سـرحـية مع نـصـهـا بكـثـير تعـامل مـخـرج ا
من الشفافيـة دافعاً به وصاعداً معه نحو
حتـقيق صورة فنـية بصريـة ال تتصارع مع
ـــضــــمــــون األدبى والــــفـــكــــرى لـــلــــنص بل ا
تـماشـيها وتـأخذ بـيدهـا وحتاول إظـهارها
بـأبـهى حـلة.. وهـنـا ال بـد من اإلشارة إلى
أن هذا العمل يعود ليذكرنا أن الوقت قد
حــان لــعـودة مــخــرجــيــنــا إلى الــتــعــامل مع
نـصـوص مـسـرحـيــة مـحـبـوكـة بـشـكل جـيـد
فبركة والتى ومت بعيداً عن النصوص ا
ال يُــعــرَفُ لــهــا رأس من قــدم أو طــول من
عـــــرض والـــــتى كـــــادت أن تـــــودى بـــــحـــــيــــاة

مسرحنا .
ثـلـى الـعمـل الـثالثـة بـالـقدرة امـتـاز أداء 
عــلى الـــدخــول إلى عـــوالم الــشــخـــصــيــات
الــصـــعــبـــة الــتـى قــدمـــتــهـــا ســاجـــان فــقــد
ــمــثـلــة زيــنـة ظــروف من تــقـد تــمــكـنت ا
وجــهَى الــشـخــصــيـة الــضــعـيف مــنــهـا فى
حقيقته والقوى أو باألحرى الذى يحاول
أن يـتظـاهر بـالقـوة فيـنجح بـذلك إلى حد
ـمثلة بعيـد ومثلمـا استطاعت شـخصية ا
إقـناع عـامل الفنـدق بأهـميتـها اسـتطاعت
ظـروف اإلقنـاع بقوة الـشخـصيـة وضعـفها
ــمــثـل الــشــاب ســعــد فى آن.. كـــمــا قــدم ا
لـوستان شخصيـة عامل الفندق بـانكفائها
عــلى ذاتـهـا كــشـخـصــيـة مـهــمـلـة وال قــيـمـة
حــقــيـــقــيــة لـــهــا ومن ثـم بــتــطـــلــعــهـــا نــحــو
االنــعــتــاق من عــالم اإلهــمــال فى مــرحــلــة
ــرحـلـة الـثـالـثـة الـتى الحـقـة وصـوالً إلى ا
يـــرفض اخلــروج من جــنـــة الــوهم إلى نــار
احلــقـيــقـة أمــا الــفـنــان اخملـضــرم مـحــمـد
مــصــطــفى فــقــد أســبغ عــلى أدائـه الــبــعـد
ــنــسـجـم مع الــشــخــصـيــة الــتى الــواقــعى ا
ــا هــو كـائن ال أداهـا والــتى ال تــؤمن إال 
ـــا يـــحـــلم اإلنـــســـان أن يـــكـــون وهـــو من
خالل رداء الــــــرصــــــانـــــة الــــــذى غـــــطـى به
شـخـصـيـته أظـهرهـا كـشـخـصـية مـسـتـقـلة
كن لها مبادؤهـا ونظرتها إلى احلياة ال 

أن حتيد عنها .
فى النهاية ال بـد من أن نقول إننا بحاجة
دائــــــمـــــاً إلـى هـــــذا الــــــنــــــوع من األعــــــمـــــال
رآة ـسرحـية اجلـادة التى تـضعـنا أمـام ا ا
كى نـرى فـيــهـا أنـفـســنـا عـلى حـقــيـقـتـهـا ال

كما نريد ونشتهى أن تكون .

بـهـا بـقـدر خـوفه من أن يـفـقـد العـيش فى
ــمــثــلـة جــنــة األحالم الــتى رســمــتـهــا له ا
وأمره هـنا كـأمـر من يشـاهـد حلـماً لـذيذاً
وهــو يـــدرك أنه مـــجــرد حـــلم لـــكــنـه يــأبى
إنـــهــاءه أو الــتـــعــامل مـــعه عــلـى أنه حــلم..
مثلة الذى يبدو وتبقى شخصية مرافق ا
ــمـــثــلــة بـــعــيــداً تـــمــامـــاً عن شــخـــصــيـــتى ا
وعامـل الفـنـدق فـهو رجل واقـعى يـتـعامل
ـرء مـع األشـيـاء كــمـا هى ال كــمـا يـتــمـنى ا
أن تــــكـــــون لــــذلك تــــبــــدو مــــواقـــــفه الــــتى
يتخـذها مستـهجنـة من قبل الشخـصيت
األخــــريــــ لــــبــــعــــدهــــا عن عــــالم األحالم
اجلميل وقربـها من عالم الواقع الصاعق

بقسوته .
يـبـدو الـعـمل لــلـوهـلـة األولى بـعـيـداً تـمـامـاً
شاهد السورى وقد عن مجال اهتـمام ا
يـــتــســـاءل الــبـــعض عـن مــدى مـــشــروعـــيــة
تـقد أعمال مـترجمة تـطرح موضوعات
غـايـة فى اخلـصــوصـيـة ولـكن إذا تـأمَّـلـنـا
ــســرحـــيــة ومن جــيــداً ألدركـــنــا أن هـــذه ا
ـمثلة تطرح قضية على خالل شخصية ا
جـانب كـبيـر من األهمـيـة عنـدنا وفى دول

ــقــولــة : "اكــذب ثم الــبــشــر الــذى يــؤمن 
اكذب ثم اكذب فـقد تتحول األكاذيب إلى
ــمـثــلــة بــالــطـبع حــقــائق يــومـاً مــا" وهــذه ا
تنطـلق من مواقف حسـنة النـية فحـسبها
أن تــغـــرق نـــفــســـهـــا فى وهم الـــشـــهــرة كى
تـــنـــسـى أنـــهـــا لـم تـــكن فـى يـــوم من األيـــام
ــثـلــة مـغــمـورة دون أن تــهـدف من ســوى 
وراء ذلـك إلى اســــــــتـــــــغـالل هـــــــذا الــــــــوهم
لتنفيذ مآرب ما وأقصى ما تأمله هو أن
تــقــنع الـســذج بــتــلـفــيــقــاتـهــا وادعــاءاتــهـا..
وتــقـتـرب من هــذه الـشـخـصــيـة بـشـكل من
األشــكـال شــخــصـيــة عـامل الــفـنــدق الـذى
يـسـتـمـتع بــركـوب مـوجـة األكـاذيب وأحالم
ـنيـاً الـنفس بـأنه يـستـطيع الـيقـظـة هذه 
مـن خاللــهــا أن يــحــقق أحالمه الــكــامــنــة
لـــكن هـــذه الـــشـــخــصـــيـــة عـــلى الـــرغم من
بـــســاطــتـــهــا إال أن بــعـــد الــنــظـــر ورجــاحــة
الــعــقل ال يــبــدوان أمــرين بــعــيــدين عــنــهـا
فعـنـدمـا اكـتـشف عامـل الفـنـدق فى نـهـاية
ــــطــــاف أنه عــــاش أيــــامــــاً من األكــــاذيب ا
ـمـثـلة بل واألحالم لم تـتـغـيـر نـظـرته إلى ا
انه حاول االسـتمـرار فى مجـاراتهـا ال إل

فـى شــــراء الـــــســــيــــارت ذات الـــــســــرعــــات
العـالـيـة وفى أمـاكن السـهـر إلى أن انـتهى
ــطــاف إلـى اإلفالس وبــالــتــالى إلى بــهــا ا
العـزلة القـسريـة وهو نفس اخلـيار الذى
اختارته لنفسهـا بطلة مسرحية "الشوكة"
الـــتى قــــررت أن تـــلــــجـــأ إلى اإلقــــامـــة فى
فـندق رخـيص ونـاءٍ للـهـرب من ضغـوطات
رض احلـياة اخملتلـفة وبعد أن نـال منها ا
ـغمورة الـتى تقضى مثـلة ا ما نـال وهى ا
ـجد أوقـاتـهـا فى الـفـندق تـعـزى نـفـسـهـا 
موهوم لم تنله يوماً إلى أن تكاد أن تصل
إلـى مــرحـــلــة تـــصــدق فـــيـــهــا أنـــهــا جنـــمــة
مــشـــهــورة بــعـــد أن صــدّق عــامـل الــفــنــدق
قـصـصـهــا اخملـتـلَـقـة وهــو الـشـاب الـريـفى
البـسيط الـذى يحلم بـالشـهرة والذى رأى
مثلة النافذة التى سيتمكن من فى هذه ا
خـاللــــهـــــا من االنــــطـالق والــــتــــخـــــلص من
الــعــيـش فى الــظل إلى الــتــمــتع بــاألضــواء

ووهجها .
ــــســــرحـــــيــــة من ثالث تــــتـــــحــــرك وقــــائع ا
شخصـيات مختـلفة الـتفكيـر والنظرة إلى
مثلة تنتمى إلى ذاك النوع من احلياة فا

ال تُـعــتَـبَــر الـكــاتـبــة الــفـرنــسـيــة فـرانــسـواز
ساجـان من األسمـاء الالمعـة على صـعيد
ـسـرحـيــة إذ يـبـدو أن سـمـعـتـهـا الــكـتـابـة ا
كــكــاتــبـة روائــيــة مــجـلّــيــة فــاقت ســمـعــتــهـا
كــكــاتـــبــة مــســرحـــيــة وقــد يـــكــون الــســبب
األســـــــــــاس فـى ذلـك أن أول عـــــــــــمـل أدبـى
كتـبته كـان عمالً روائـياً حـققت من خالله
الـــــكـــــثــــيـــــر من الـــــنـــــجــــاح وردود األفـــــعــــال
اإليــــجــــابــــيـــــة خــــاصــــة وأن هــــذا الــــعــــمل
الـروائى الـذى كـان بـعـنـوان "صـبـاح اخلـيـر
أيــهــا احلــزن" –وهــو عــنــوان مــســتــمــد من
إحدى قـصائد الـشاعر بـول إيلوار- كـتبته
ا وهى فى التاسعـة عشرة من عمرها 
ضــــاعـف أهـــــمــــيـــــتـه وقـــــدرته عـــــلى لـــــفت
األنـظـار وتــوجـيـهــهـا بـاجتــاه هـذه الـكــاتـبـة
الــنــاشــئـة الــتـى ظــهــرت روايـتــهــا هــذه فى
العام  1954وقد ظن البـعض أنها ستكون
الــروايــة األولى واألخــيـرة نــظــراً لــلــشــهـرة
الواسعة التى حققتها لكاتبتها بحيث أنها
لـن جتـرؤ عــلى إعـادة الــتـجــربـة خــوفـاً من
أال تــكــون بـــذات مــســتـــوى الــروايــة األولى
الــتى حتــولـت إلى فــيــلـم ســيــنـــمــائى لــكن
ســاجـان أتـبــعت هـذه الـروايـة بــعـد عـامـ
فـقط بروايـة أخـرى بعـنوان "بـسمـة ما" ثم
كرّت السبحة ليصل عدد أعمالها األدبية
إلـى مـا يــقــارب األربــعــ مــا بــ الــروايـة
ـسـرح كان والـسـيـنـما والـسـيـرة الـذاتـيـة وا
أبـرزهـا كـمـا يـشــيـر الـنـاقـد كـيـمى جـيـمس
أواى "فى الـشهـر.. فى السنـة-هل حتبون
اء براهـام-قلـيل من ضوء الـشمس عـلى ا
البارد-صورة ضائـعة-الكلب النائم-قصر
فى الـســويـد" وجتـمع الـدراســات الـنـقـديـة
الـتى تـنـاولت هـذه األعـمـال وغـيـرهـا عـلى
أن ســاجـان تـأثـرت فـيـهـا بـكـتـابـات سـارتـر
وكـامـو وفولـكـنـر وكـان آخر مـا كـتـبت قبل
رحــيـلــهـا الـنص الــذى حـمل عــنـوان "خـلف
الـكـتف" الــصـادر فى الـعـام  1998قـبل أن
ــرض الـذى أنــهى حـيــاتـهــا يـوم تــصـاب بــا

الرابع والعشرين من أيلول عام. 2004
عُــرِف عـن فــرانــســواز ســـاجــان اتــخــاذهــا
ــواقف الــســيـاســيــة الـهــامـة لـلــعــديـد من ا
ـــؤثــرة كــتــوقــيــعــهـــا عــلى عــريــضــة ضــد وا
استـمرار احـتالل بـلدهـا فرنـسا لـلجـزائر
ونـزولهـا إلى الشارع مع الـطلـبة للـمطـالبة
بـتــحــقــيق احلــريــة والــعــدالــة فــيــمــا عُـرِف
بثورة أيار عام  1968ويشير الدكتور نبيه
ــواقف شـكّــلت فى الـقــاسم إلى أن هــذه ا
ـوذجاً شـجاعـاً للـمبـدع فى الوطن حـينه 
الـــعـــربـى وســـاعـــد عـــلى ظـــهـــور كـــاتـــبـــات
ــرأة بـصـدق عـربــيـات صــوَّرن أحـاسـيس ا
وصـراحـة كــلـيـلى بــعـلـبـكـى وكـولـيت خـورى

وغادة السمان .
اجتــهت ســاجــان لــلــكـتــابــة لــلــمــســرح بــعـد
حــوالى سـت ســنــوات من ظــهـــور روايــتــهــا
األولى وتــعــتَـبَــر مــسـرحــيــة الـشــوكــة الـتى
تنـاولهـا إخـراجاً اخملـرج منـصـور السـلطى
ـسـرح الـقـومى بـدمـشق إخـراجـاً لـصـالح ا
قــبل أيـــام مــعــدودات من أشـــهــر األعــمــال
ـسرحـيـة التى كـتـبتـها سـاجـان باإلضـافة ا
إلى مـــــســــرحــــيـــــتَى "فـــــســــتـــــان فــــالـــــنــــتــــ
الـبـنـفسـجى" و"بـيـانـو فى الـعـشب".. وعلى
الــرغم مـن أنـنــا ال نــعــرف مــتى بــالـضــبط
كتـبت ساجـان مسرحـية "الـشوكة" إلى أنه
ــكن أن نــســتــنــتج أن مـن الــواضح وكــمــا 
كـتـابـتـهـا لــهـا كـانت فى سـنـواتـهـا األخـيـرة
هــــذه الــــســـنــــوات الــــتى عــــانت فــــيـــهــــا من
الــوحــدة واإلهــمــال ومن وضـع اقــتــصـادى
صـعب كـان سـبـبه حـيـاة الـبـذخ واإلسـراف
التى عـاشتهـا حيث كانت تـنفق مدخـراتها

سرح القومى بدمشق استعملها ا

العمل ليس
بعيداً عن
اهتمامات
شاهد ا

السورى ويطرح
ثقف مأزق ا
همش ا

األضـواء بعـد أن اجتـازوا بـنجـاح كل االختـبارات الـفنـية الـشديـدة القـسوة
والـتـزموا فـيهـا بـكل قواعـد الفـن اجلادة والـصارمـة بـعيـدا عن اجملامالت
ــوهـــبــة أوااللـــتــزام ـــلك ا أو ضـــغــوط الـــعــائالت الـــفــنـــيــة فـى دفع من ال
ان بأن ذلك أن حدث فهو يعنى السقوط الكامل باعتالء سدة الفن لإل
ـتـقـدمـة هـو بـحق الـواجـهـة الـوحـيـدة الـتى حـيث إن الـفن عـنـد الـشـعـوب ا
ــراحل تــعـــبــر عن األمـــة بــجالء وإخالص وعـــلــيه فـــقــد لــزم خـــضــوعـــهــا 
ـؤهلـون للـتعبـير عن وطـنهم بـجدية واخـتبـارات عنـيفة ال يـخرج مـنها إال ا
ــمــثــلــ الـرفــيع والــتــزام ومــســئـولــيــة. ولــكن بــالــرغم من أداء الــنــجــوم وا
واجلـيـد وخـاصـة الـنجم "تـشـارلـز شـوجـانـسى" وأدائه الـفـريد إال أنـنى لم
ـقـارنـة ب مـااشـاهـده من اداء عـلى مـسرح أسـتطـع أن أمنع نـفـسى من ا
ـديـنـة بــيـتـسـبـيـرج وبـ مـاشـاهــدته من أداء عـلى مـسـرح فـرقـة بـيـنـدوم 
ـتحـدين بـالـقاهـرة إذ وجـدت نـفـسى أصفـق فى نهـايـة الـعرض الفـنـانـ ا
ـهـنـدس لـيس لـلـنـجـم "تـشـارلـز شـوجــانـسى" ولـكن لـلــفـنـان الـقـديــر فـؤاد ا
وأدين بـاإلبـداع لـيس لـلنـجـمـة "جـلـورى كـرامـبـتون" ولـكن لـلـفـنـانـة الـقـديرة
شويـكـار التى أجـدهـا لو كـان هـناك بـصـيص من عدل فـإنـها تـسـتحق عن
دورهــا فى شـخــصـيــة صـدفــة بــعـضــشى الـذى قــامت بــأدائه مـنــذ ثالثـ
عـامـا جـائـزة األوسـكار عـن جدارة لـتـمـيـز أدائـهـا ووصـوله فى هـذا الدور
ـيـة وهو ـسـتويـات الـعا حتديـدا إلى مـسـتويـات تـتفـوق فى الـعـطاء عـلى ا
أمـر لم يصـدقه الـنجم "تـشـارلز شـوجـانسى" لألسف بل ولـم يصـدق معه
أيـضــا أنـنـا قـد قـدمـنـاه فـى مـصـر ومـنـذ ثالثـ عــامـا مـضت وبـتـفـوق فى
ـا حـاوطـته بـإصـرار أجـاب بـنـبـرة ـيـة و األداء يـصـل بـالـفـعل إلى حـد الـعـا
كن أن تـكـون فـيه كـثـير من الـرؤى اخملـتـلـفة يـتـملـكـهـا الـشك بـأن النـص 
ـا بـادرنى بـسؤاله عن ه بـلـهجـات ولـغـات مخـتـلـفة و خـاصـة أنه  تقـد
ـصـريـة فـيـديـو أو شـركـة توزيـع هذا الـعـمل فى إمـكـانـيـة رؤيتـه للـنـسـخـة ا
أمـريـكـا لــيـتـسـنى له احلـصــول عـلـيه فـلم أجــد سـوى الـوعـد بـأن أرسل له
نـسـخـة جـيـدة من الـقـاهـرة لـيـحـتـفظ بـهـا فى مـكـتـبـته ولـتـكـون عـلى األقل
شاهـد عيـان على أننـا لسـنا أقل منـهم فنـا فى مصـر ولكن ينـقصـنا فقط
إعالم جرىء ودينـاميكى يعـبر عنا وعن وطـننا بشـكل صحيح فى اخلارج
ى يسـاوى عظـمة مصـر وتاريـخهـا الفـنى الطـويل فى مجال وبحـضور عـا
سرح والسينما والذى اليصـدقنا فيه احد هنا فى أمريكا. أما بالنسبة ا
لـلنص فـقد كـانت به اخـتصـارات شـديدة وإلى جـانب االخـتصـارات كانت
الــرؤيـة لـلــعـمل رؤيـة كـالسـيـكــيـة جـدا إذ لم لـم يـخـرج مــؤلف الـعـرض عن
ـصرى األطـر األسـاسـية والـدرامـيـة لـلـعمل األصـلى بـعـكس كـاتب الـنص ا
الــكــاتب بــهــجت قــمــر رحـمـه الـلـه الـذى أضــاف لــلــنص األصــلى مــشــاهـد
ستوى جديدة زائدة اعـطت بعدا آخر لـلعمل ومن مـنظور مصرى رفـيع ا
ــصـريــة الـتـى كـانت تــقــطن فـيــهــا الـبــطــلـة "صــدفـة مـثل مــشــهـد احلــارة ا
بـعـضـشى" والـتى أبـرز فـيـها عـظـمـة أداء الـفـنـان القـديـر جـمـال إسـمـاعيل
وكذلك مشـهد الـتحدى فى مـنزل بـروفسـير األتيـكيت الـذى قامت بأدائه
الفـنـانة شـويكـار وكل من الـفنـان سيـد زيـان والفـنان فـاروق فـلوكس وهـما
ــصــرى عن الــعــرض مــشـــهــدان كــانــا بال جــدال نــقــطــة تـــفــوق لــلــعــرض ا
األمريـكى. وتبـقى كلـمة الـنهـاية الـتى قدمـها الـعرض وهى حـدود العالقة
ــرأة وإلى أى مـدى يـجب أن تــكـون وهى عالمـة اســتـفـهـام بـ الـرجل وا
ـا لم نــتــوقـعه ـشــهـد األخــيــر  ســقط فــيـهــا الــنص األمـريــكى إذ انــتـهـى ا
إطالقا حـيث يـرى بطل الـعرض مـحبـوبـته ماثـلة أمـامه فـيعـتريه الـكبـرياء
ويـظل جـامدا صـلـدا ال يحـرك سـاكـنا حـتى تـأتى "احملـبوبـة" الـتى صنـعـها
قـاعـد إلى أن جتده مـنذ بـدايـة العـرض لـتبـحث عن حـذائه حتت أرجل ا
ـســافـة بـيــنـهــا وبـيـنـه لـتـضع فــتـحـمــله بـ يــديـهــا ثم تـقف فى مــنـتــصف ا
احلـذاء عــلى األرض فى تــأكــيــد مـنــهــا عـلـى أنـهــا قــبــلت االرتـبــاط به من
ــسـتـوى ــرأة فى كـونــهـا خــادمـة زوجــهـا وفى ا خالل مــفـهــوم الـرجل عن ا
ـا سـبب نـوعـاً من االسـتـنـكـار األدنى مـنه - فـى رمـزيـة حـمل احلـذاء - 
تفرجـ وخاصة النـساء الالتى اعتبرن واالستفهـام لدى بعض جمـهور ا
ــرأة ورأى بـعـضـهم أنـه كـان يـكـفى أن يـرى الـنــهـايـة هى امـتــهـان لـكـرامـة ا
الـبطـل محـبـوبـته فى نـهـاية الـعـرض لـيـتعـانـقـا ويـسـدل السـتـار عـلى بـداية
قصـة حب وزواج مـتـكافئ بـ الـطـرف وهـو مـا جـعلـنى أشـيـد بـعبـقـرية
ن حـاورنى فى مـشهد الـنهـاية ويـنتـابنى أمـامهم بـهجت قـمر أمـام كثـير 
صـرى قد عالج هذه القضـية داخل هذا النص منذ الفـخر ألن العرض ا
شاهد االميركى اليوم بل ثالث عاما بنفس األسلوب الـذى كان يتمناه ا
ـا يــعـد بــالـفــعل انـتــصـاراً حــقـيــقـيــاً لإلبـداع وبـســمـو فــكـرى راق ورفــيع 
ـتـحـضر ـصـرى الـذى - لألسف - ال تعـلم عـنه غـالـبيـة شـعـوب الـعالم ا ا
شـيـئـاً ومن ثم يـجـعـلـنـا فى أوج إحـسـاسـنـا بـالـفـخـر نـشـعـر بـاإلشـفاق عـلى
ثـلينا الفن فى بالدنا الـذى ال يجد من يقـدمه اآلن للعالم رغم انـتشار 

اإلعالمي فى كل بقاع األرض.

حـيـنـمـا عـلـمت بـتـقـد عـرض سـيـدتى اجلـمـيـلـة لـفـرقـة أوبـرا بـيـتـسـبـيرج
ـتحـدة األمريـكية لم اسـتطع مـقاومـة نفسى بـوالية بـنسلـفانـيا بـالواليات ا
ـشـاهـدة ذلك الـعــرض الـذى مـازلت أتـذكـر كل مــشـاهـد نـسـخـته وذهــبت 
ـهــنـدس والــكـاتب بــهـجـت قـمـر ــصـريــة الـتى قــدمـهــا لـنــا الـفــنـان فــؤاد ا ا
رحـمـهـمـا الـله. وعـرض سـيـدتى اجلــمـيـلـة " الـنـسـخـة األمـريـكـيـة " قـدمـته
ـتـحـدة فـرقـة بـرودواى نـفـسـهـا عـام 1956 عـلى ألول مـرة فى الـواليـات ا
مسـرح "بـرودواى" واسـتمـر عـرضه بعـدهـا عـدة مرات فى أنـحـاء متـفـرقة
رة فـتقـدمه فرقة أوبـرا بيتـسبيـرج بوالية ـتحدة أمـا هذه ا من الواليات ا
بــنــســلــفــانــيــا عــلى مــســرح " بــيــنــدوم" وهــو أكــبــر وأعــرق مــســارح مــديــنــة
ــسـرح األمـريـكى " ـسـرحى جنم ا بـيــتـسـبـيــرج. ويـقـوم بـبــطـولـة الـعــرض ا
تــشـارلــز شـوجــانـسى " وتــشـاركه الــبـطــولـة الــفـنــانـة " جــلـورى كــرامـبــتـون"
ـســرحى األمـريـكى "آالن ـسـرحـى الـكـاتب ا والـعـرض قــام بـكـتـابــة نـصه ا
جـاى ليـرنر" ووضع مـوسـيقـاه " فريـدريك لـو- وى" وقام بـإخراجه مـخرج
فرقـة أوبرا بيـتسبـيرج الفـنان اخملرج " جـلن كاسال". ولكـى جنعل القار
كــأنه رأى الـعـرض يـجـب أن نـقـسم الـعــمل إلى عـوامـلـه الـرئـيـســة بـتـرتـيب
أفضلها من حيث اإلبـهار ومن حيث إجناح العرض وعليه فإنأول مالمح
صـمم الـديـكور " مـيـشيل اإلبـهـار والنـجـاح فى هـذا العـرض هـو الديـكـور 
ـمثـلـ وبعـدها   –حتريك ـوسـيقى ثم اإلخـراج ثم أداء ا حـنـانيـا " وتـليه ا
الكومـبارس واجملاميع  –والـتى كان مخصص لـها مخرج خـاص هو الفنان
ـقـتـيس آلالن لـيـرنـر وأخـيـراً اإلضاءة اخملـرج " دان مـوجـيـكـا " ثم الـنص ا
ـسرحـية األمـريكى " أنـدرو ديفـيد ـسرحـية لـلـمخـرج ومصـمم اإلضاءة ا ا
اسـتـرو- وسـكى ". ولــلـحـديث عن الـديـكـور عـلى أسـاس أنه الـعـامل األول
فى إجناح هـذا العرض  –من وجهـة نظرى  –أسـتطيع أن أحـكم باطمـئنان
شـديد أنه  –أى الديـكور  –كـان له العامـل الرئيس فى اإلبـهار واجلذب بل
ويعـتبر البطل الرئيس للـعرض وقد استطاع ميشـيل حنانيا أن يستغل كل
ــســرح األفـقــيــة والــرأسـيــة وأن يــكــثف من عــدد الـلــوحــات بــحـيث زوايــا ا
ـــشــاهـــد وبــقـــلــيل من يـــخــتـــلف كل مـــشــهـــد عن اآلخــر رغـم كــثـــرة عــدد ا
الـتـكــنـولــوجـيـا احلــديـثــة - لـلـتــحـريك والــتـغــيـيـر  –وجنح فى إبـراز الــبـيــئـة
اإلجنليزية حتى إنك كمشاهد قد تنسى تماما أنك أمام عرض مسرحى
ـانك لـفـترة  –يـتـداخل فـيهـا الـواقع بـاخلـيـال لـصـدق الـديـكور من شـدة إ
وروعـته - بـأنك تـتـجـول بـالـفعـل فى شوارع مـديـنـة لـنـدن اإلجنـلـيـزيـة عام
سارح  1912ولست مـجرد مشـاهد يـجلس عـلى مقـعد حتت قـبة أحـد ا
ــشـــاهـــديـن يــشـــاركـــونـه نــفـس اإلحـــســاس. وسط عـــشـــرات آخـــرين مـن ا
ـسرحـى من فصـلـ يـتـكـون فـيهـمـا الـفـصل األول من ثـمـانـية والـعـرض ا
مـشاهـد ويـتكـون الـفصل الـثـانى من سبـعـة مشـاهـد وب اخلـمـسة عـشرة
ـنــاظـر ألثـنى عــشـرة مــنـظـرا مـشــهـدا فى الــفـصل األول والــثـانى تــتـغـيــر ا
مخـتلـفا تـعبـر عن مـدينـة لنـدن بكل إحـيائـهـا الفـقيـرة والغـنيـة والسـفارات
ــة والـــقــصـــور وحــدائـق الــقـــصــور وحـــتى الـــكــنـــائس واخلــمـــارات الــقـــد
ـنظر من حى الـفقراء لـقصر الـنبيل مثالً دهش فـى األمر هو تغـيير ا وا
شهـد التالى ـسرح لالنـتقال إلـى ا فى مدة التتـجاوز مـدة إطفاء خـشبة ا
ـشـهــد الـرابع وهــو زمن اليـتــجـاوز  90 ثـانــيـة فى أطــول تـغــيـيــر مـا بــ ا
ــا يـــجــعــلك التـــشــعــر إطالقــا بـــهــذا الــقــطع واخلــامس بـــالــفــصل األول 
شاهد وبعضها الـبعض كما لو كنت تشاهد فيلما سينمائيا الزمنى ب ا
ولــيس مـسـرحــاً. ومـا أعـتــبـره جـديــدا فى ورشـة الــعـمل الـتـى أطـمـئن إلى
وقوعها ب اخملرج ومصـمم الديكور هو إخراج مشهد كامل فى الطابق
الثانى لـقصر الـنبيل اإلجنـليزى حـيث صعدت الـبطلـة "جلورى كـرامبتون
" مع حاشيـة القـصر إلى الطـابق العـلوى ثم قـام اجلميع بـفتح بـاب غرفة
الــنـوم اخلـاصــة بـالـبــطـلــة والـتى تـصــورنـا مع فــتـحـهــا ودخـلـوهم إلــيـهـا أن
ـشـهــد قـد انـتـهى ولــكـنـنـا فــوجـئـنـا بــأن اإلضـاءة تـنـحـصــر داخل الـغـرفـة ا
دعـم ببـصيص من لتـظـهر لـنا جـدران الـغرفـة من الـبالستـيك الـشفـاف ا
ـمــثـلـ داخل الـغـرفـة والـتى الـزخـارف الـهـادئـة الــتى التـمـنع ظـهـور أداء ا
ـعاونـة النـساء وتـهذيب شـعرها إلى تقـوم فيـها البـطلـة بتـغيـير مالبـسها 
ـسـائل التى تـنتـهى بـخلـودها لـلـنوم فـوق سريـرهـا لتـطفـأ أنوار آخـر تلك ا

شـهد الـرائع واجلديـد فى آن واحد والذى  سرح كـلهـا بانـتهاء هـذا ا ا
إخراجه بـالكـامل داخل غـرفة مـغلـقة بـالطـابق الـعلـوى للـقصـر وشاهـدناه
كـــامالً دون أى عـــنــاء أو مـــلـل. واحلــديـث عن الـــديـــكــور  – الـــذى تـــكـــلف
مـايقـرب من مـلـيون دوالر  – هـو حـديث اليـنـتـهى إذ إن مـدرسـة الـديـكور
ـكــان الــتى كـان ــسـرحى األمــريــكى قـد اســتــطـاعـت أن تـكــسـر حــاجــز ا ا
ـسرح بـشـكل عـام أسيـرا لـهـا وحتـررت منه حـتى دخـلت أعـمـاق احمليط ا
ـســرحــيــة " دكــتــور صـوص " بــكل مــا فى كــمــا حــدث فى مــشــهــد كـامـل 
احمليط من كائـنات بحريـة وكذلك حتررت مـنه فى مشهد الـطيران حول
سـرحيـة "الرجل الـعنـكبـوت" والذى كـنا نـتصـور بالـفعل مديـنة نـيويـورك 
أنــنــا نــشــاهــد خــدعــا ســيــنــمــائــيــة ولــيــست مــســرحــا خــاصــة وأن الــرجل
وسيقى داخل الـعمل فقد العـنكبـوت كان أحيانـا يطير فـوق رؤسنا. أمـا ا
وسيـقية كانت من نوع مـوسيقـى األوبرا اخلفـيفة حـيث تمتـعت باجلـمل ا
ـايـتـنـاسب مع الذوق األمـريـكى الـشـعبى ا  القـصـيـرة سـريعـة اإليـقـاع ر

خاصـة وأن العمل يحـكى عن بيئة تـختلف اختالفـا بيئيـاً كلياً وهـى البيئة
اإلجنــلــيــزيـة عـن الـبــيــئــة األمـريــكــيــة الـتـى تـتــمــتع بــإيـقــاعــاتــهـا الــســريــعـة
ـوسيقـى فى العـرض من أن تأخـذ القالب ـا كان جتـنيب ا تـدفقة ور وا
ـتـفـرج اإلجنــلـيـزى - من وجـهـة نـظـرى - هـو من الــذكـاء بـحـيث أجـبـرت ا
عـلى اإلحـسـاس بـعـدم الــغـربـة وهـو يـشـاهـد عـرضــا مـسـرحـيـا غـريـبـا عن
مثل كان أداء حيا لفت للنظر أن األداء الغنائى لكل ا بيئته ومناخه. وا
رغم اجملــهــود األوبـــرالى فى الــغــنـــاء والــذى يــتــطــلـب ســمــات خــاصــة فى
قـاطع الغـنائـية األمر الصـوت وقوته وانـتظـام النـفس واطمـئنـانه فى كل ا
ــمـثل فـوق الــذى يـجــعـلك تــسـتـشــعـر مــدى اجلـهـد الــعـنــيف الـذى يــبـذله ا
سرح من حيث األداء التـمثيلى واحلركى والغنائى وهو أمر يبدو خشبة ا
عسـيرا ومن ثم فـأنت فى كل حلظـة داخل العـرض تبـدو مطـمئـنا إلى أى
مدى ذلك الـذى حتترم فـيه الفرق األمـريكيـة اخلاضعة لـلدولة جـمهورها
ــكن ومـتـاح وهى مــسـألـة وتــبـذل فى سـبــيل إسـعــاده وإمـتـاعه كـل جـهـد 
سرح األمـريكى جـدا من خالل فنـانيه الذين سـلطت عـليهم تفوق فـيهـا ا

الديكور هو البطل الرئيسى..
شاهد كان ونقل ا كسر حاجز  ا
إلى غرفة بالطابق العلوى
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> د. منى الصبان تلقى محاضرة حول فن السينما يوم 26 مارس اجلارى بقصر التذوق باإلسكندرية.
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ـسارح اجلـمـاعيـة فكـرة أنه يـنبـغى عـلى كل واحد أن يـقـوم بكل شىء > اعـتـنقت بـعض ا
ـثالية ح ألقى ـهارة. ولكن مع التالشى التدريـجى لهذه النزعة ا بـصرف النظر عن ا
نهج اجلـماعى أقل نزوعاً إلى االلـتزام الفـنى بظالله على االلتـزام االجتماعـى أصبح ا

وقراطى. اجلمود الد
سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89
ـسرح الـبديل > عـكس مـسرح الـعبث االغـتـراب الفـلسـفى للـفـرد أما ا
ـسـرحـية فـيـمـيـل إلى أن يـعـكس الـتـزام اجلـمـاعـة. وتـعـد الـفـضـاءات ا
الـتـقـلـيـديـة اقـتـصـاديـة بقـدر ال يـحـتـمل وغـيـر مالئـمـة من الـنـاحـية

الفنية.
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سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89

شاركة الفنان حسن الصغير. > قصر التذوق باإلسكندرية يستضيف احتفالية التراث النوبى جلمعية نوب للتراث النوبى والتنمية باإلسكندرية 
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العرض البورسعيدى «ماذا بعد» مونودراما صارخة!!
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سرح الشعبى فى بنجالديش تاريخ عريق يكافح من أجل البقاء ا
للمسـرح الشعبى فى بنجالديش تاريخ
عـــريق. غــيـــر أن مــســـألــة قـــدرته عــلى
الـبــقــاء تـمــثل مــشــكـلــة مــزمــنـة. فــلــقـد
ــنـاطق ظــلت الــثـقــافــة الــشـعــبــيــة فى ا
الــريــفــيــة تــواجه ضــغــوطــات الــثــقــافــة
احلــضــريــة ردحًــا طــويالً من الــزمــان.
وكــمــا كـان عــلى احلــرف الــشـعــبــيـة أن
تـواجه مــنـافـســة ضـاريــة من مـنــتـجـات
ـتـطــورة كـثــيـفــة اإلنـتـاج الـصــنـاعــات ا
سرح ـوسيـقى وا يـتحـتم على كل من ا
ــنـافــسـة كل من الـشــعـبــيـ الــتــصـدى 
الـراديـو والـتـلـيـفـزيـون والـسـيـنـمـا. لـقـد
اخـتــفى الــعـديــد من عـنــاصـر الــثـقــافـة
الــشــعـبــيــة أو طـواه الــنــسـيــان بــسـبب
الـضـغــوط الـتى تـعــرضت لـهـا الــثـقـافـة
الـــشــــعـــبــــيـــة وال تــــزال فى مــــواجـــهـــة

دنية.  الثقافة ا
Kushan thea- ـسـرح الـكـوشـانى ا

tre
ــســرح الـــكــوشــانى هــو أحـــد أشــكــال ا
الـشــعـبـى وكـان مــنـتــشـرًا فى الــبـنــغـال
الــغــربــيــة وفى إقــلــيم راجنــبــور (أحــد
أقـالـيـم بـنـجالديش سـابــقًـا) ولـكـنه لم
يـعـد الـيـوم مــنـتـشـرًا بل أصـبح وجـوده
نـادرًا إلى أقـصى حـدود الـنـدرة. ولـقـد
تــمـــركــزت اجلـــهــود الـــرامــيــة إلحـــيــائه
حـــول مــنـــطـــقـــة حـــوض نـــهـــر الـــدولــرا
شـمــالى بـنــجالديش. والــكـوشــانى نـوع
من الــــعـــروض الــــدرامـــيــــة ويـــتــــضـــمن
الـــغــنـــاء واحلـــوار والــتـــمـــثــيـل والــرقص

وسيقى.  وا
ــســرح الـكــوشـانى ذات الــتـيــمـات فى ا
ـقـام األول وتـدور طـبـيـعــة ديـنـيـة فى ا
حـول عـناصـر "الـرامـايان" وخـصـوصًا

"كوش" و"لوب" ابنى "رام".
ال تــــزال الـــكــــيــــفـــيــــة الـــتـى اشـــتق بــــهـــا
مـــصــطــلح الـــكــوشــانى غـــيــر واضــحــة;
ـصـطـلح هـنـاك فـفـيـمـا يــخص أصل ا
قصتان; ولـكن كالً منهمـا مشكوك فى

صحتها.
يــقـول الـبـعض إن "لــوب" (ابن "شـيـتـا")
قد تاه ذات يوم فحزنت "شيتا" لذلك
ــيـــكى ـــا عـــرف "بـــا حــزنًـــا شـــديـــدًا. و
مـونى" بـأمر مـأساتـها أخـبـرته "شيـتا"
بـأنهـا ال تـسـتـطيع أن تـخـبـر "سرى رام
تــشــانــدرو" بـــضــيــاع ابــنــهـــمــا. عــنــدئــذ
ـيـكى" بـأن "حتـضـر بعض نـصـحـهـا "بـا
الـــقش" (كـــوش= قش آن= يـــحـــضــر).
وبـــحـــسب هـــذه الـــقـــصـــة فـــإن األصل
ـــصـــطـــلح "كـــوشــان" مـــعـــنــاه: الـــلـــغــوى 

"يحضر القش".
وفى القصـة األخرى يقول بعض آخر
إن "كــوشـان" تـعـنـى: "إزالـة الـشـر"(كـو=
الــشــر شـان= إزالــة). من احملــتـمل أن
ــعــنى نــابـــعًــا من مــفــهــوم يــكــون هـــذا ا
فـهوم هو الـقضاء عـلى الظـلم وهذا ا
سرح الكوشانى. فكرة أساسية فى ا
ــــــــســــــــرح ــــــــؤدون فى ا يــــــــنـــــــــضــــــــوى ا
الـــكـــوشـــانى فـى تـــراتـــبـــيـــة واضـــحـــة.
ـــؤدى األســـاسى وهـــو فى فـــهـــنـــاك ا
الوقت نفسـه قائد اجملموعة; ويعرف

«الكوشان»
نوع من
العروض
الدرامية
التى تقوم
على الغناء
والتمثيل
والرقص

سرحى الذى ونودراما هى اإلكسسوار ا ا
عـــبـــر من خالله كـــالـــشــال الـــفـــلــســـطـــيــنى
الـتفـصيالت الـتـشكـيلـية الـتى تـخص طفـلة
ــتـــحــرك وهــو مــا كــالـــســبــورة الـــكــرسى ا
يــتـسـاوق مع شــريط صـوتى عــنى بـاخــتـيـار
وسـيقيـة مثل أغانى مفرداته الـصوتـية وا
ـوضـوع ــتـلـقى لــعـمق ا فـيـروز الـتـى تـنـقل ا
ــســرحى كــمـا الـذى يــدور حــوله الــعـرض ا
ـوســيــقـيــة كــخـلــفــيـة ــقـطــوعــات ا تـصــبح ا
لــلــمــشــاهـــد الــراقــصــة بــغض الــنــظــر عن
مـالءمـــــتـــــهـــــا لـــــلـــــطـــــرح الـــــدرامى أو عـــــدم
ــــتـــلــــقى - مالءمــــتــــهـــا فــــســــوف يالحـظ ا
لــــــلــــــوهـــــــلــــــة األولى - أن اخـــــــتــــــيــــــار هــــــذه
ـــقـــطـــوعـــات كـــان غــــريـــبـــا عن مـــوضـــوع ا
ـشــاهـد الــعـرض وهــو مـا يــتـضـح فى كل ا
الـتـى اسـتـخــدمت فـيــهـا مــوسـيــقى راقـصـة

تخص أغان غربية!.
وتـــبـــقى مالحـــظــة أخـــيـــرة وهى أن عــرض
مـاذا بعـد ال يحـمل من مـفهـوم أو مصـطلح
مـونــودرامــا ســوى أن من يـؤديـه شـخــصــيـة
واحدة وهو ما يؤكد أن كثيراً من العروض
ـسرحيـة التى تـعتـمد هـذا الشـكل الفنى ا
ـــونــودرامـــا هى أســهـل األشــكــال تــرى أن ا
ثل واحد ـسرحية لكـونها تعتـمد على  ا
أو أن هذا الشكل الفنى عادة يكون صغير
احلـجم أو أن احلـدث الدرامى الـذى يدور
حـــــولـه بــــســـــيـط عــــلـى مـــــســــتـــــوى الـــــبـــــنــــاء

الدرامى!.

ـــــعـــــنى آخـــــر فـــــإن اجلـــــانب الـــــراقص /
االســتــعــراضى هـو الــعــنــصـر الــذى يــعـطى
لـهـذه الـتـجـربـة قـدراً من اإلمـتـاع الـبـصرى
عــبــر الــتــشـــكــيل وأنــاقــة احلـــركــة لــكــنه ال
ــضــمــونــيـة أو ــعــانى ا يــطــرح كــثـيــراً مـن ا
تـلقى الـسرديـة التى من شـأنهـا أن يتـابع ا
ـعـنى يـنـسـرب مـا يـدور من أحـداث لـكن ا
عـــبــــر عـــنـــاصــــر أخـــرى أهـــمــــهـــا فى هـــذه

هذه الطفلة طفولتها وإنسانيتها هذه هى
الرؤية التى حاول عرض ماذا بعد طرحها
عــــبــــر األداء الــــراقـص بــــوصــــفـه أســــلــــوبــــا
تـقـتـرحه طـبـيـعـة احلـدث الـذى يـدور حـوله
العرض ألنه قادر على على اإلمتاع الفنى
ا له من جـمال تشكيلى نابع من الرقص 
وقــدرة عــلـى اإليــحــاء أكــثــر مـن الــتــصــريح
سرحى. ضمون للعرض ا بالهواجس ا

فـيــقـضى عـلـى طـفـولـتــهـا بـعــد أن أصـيـبت
وأصــبـــحت عـــاجــزة عن احلـــركــة إن هــذا
الــطـرح الــدرامى يــقـدمه الــعـرض بــوسـائل
فــــنـــيــــة مـــتـــعــــددة أهـــمــــهـــا عــــنـــصـــر األداء
الـراقص للـتعـبـير عن كل آمـال وطمـوحات
طفلـة حتلم بحيـاة طبيعـية والرؤية الـفنية
هــنــا تــؤكــد عــلى مـــعــنى أســاسى لــلــعــرض
بــرمـته وهـو أن االحـتالل أو الــقـهـر يـسـلب

ــــســـــرحى فـى إطــــار الـــــنـــــشــــاط الـــــفــــنـى وا
حملــــافـــــظــــة بــــورســـــعــــيــــد  تـــــأســــيس أول
ونودراما فى مـهرجان مـسرحى لعـروض ا
مـحاولة إلحـياء هذا اجلنـس الفنى صاحب
الـطبـيعـة اخلـاصة فـهو كـشكـل فنى يـعتـمد
عـلـى شـخـصـيـة واحـدة عـلى مـسـتـوى األداء
الــتـــمـــثـــيـــلى ومن ثـم يــصـــبـح هــذا اجلـــنس
ـــمــثل الـــفـــنى قـــادرًا عــلى إرهـــاف أدوات ا
الــــذى ســــوف يــــؤدى الـــعــــرض وهــــو بــــهـــذا
ـعنى تدريب له لـكنه تدريب عـملى كما أن ا
ــونـــودرامـــا كـــعـــرض مـــســـرحـى ال حتـــتــاج ا
لـشروط إنتاجـية كبيرة وهـو ما يساهم فى
إنتـاج عـدد كـبيـر من هـذه الـعـروض وهو -
فى ظـــنـى - مـــا دفع الـــقـــائـــمـــ عـــلـــيه إلى

هرجان.  التفكير فى إنشاء هذا ا
« ومــــاذا بـــــعـــــد هــــو أحـــــد الــــعـــــروض الــــتى
ــــهـــــرجــــان وهــــو قــــدمـت» فى إطــــار هـــــذا ا
تــألـــيف وإخــراج عــمـــرو الــعــجــمـى وتــمــثــيل

الطفلة سعاد.
والـعـرض يـحـاول الـتعـبـيـر عن أفـكـاره عـبر
مــا أصـــبح يــطــلق عــلـــيه درامــا حــركــيــة أو
تعبير حـركى ومن ثم يستبدل احلوار بنوع
من هــذا الـتــعــبـيــر احلــركى بــرغم أن هـذا
الـعـنـصـر فى هـذا الـسـيـاق غـيـر قادر عـلى
إيـصـال األفـكـار الـتى يـبـغى الـتـعـبـيـر عـنـهـا
تعـة الفنـية حتدث نـتيجة بشكل واضح فـا
لوضوح األفـكار وتنـظيمـها وبالتـالى يسهل
تــلـــقـــيــهـــا. درامـــيــا يـــحـــاول الــعـــرض طــرح
مـجـمــوعـة من األفــكـار الــتى تـخص طــفـلـة
ا حتياها فلسطينية حتلم بحياة أفضل 
ــارسه االحــتالل نــتــيــجــة لــلــقـــهــر الــذى 

تعبير عن فهم خاطئ لطبيعة 
هذا النوع من العروض

حلم وال علم
سرح أحياناً باشرة تقتل ا ا

ـــهــــرجـــان??! فـــالـــنص الــــلـــحـــظـــة األخـــيــــرة حـــتى يـــلــــحق بـــا
مــيــلـــودرامى ومــبــاشــر فى أحــيــان كــثـــيــرة ولم يــغص بــشــكل
مـثل لم يعط الـشـخصـية أو الـعرض حـقيـقى فى قضـيـته وا
الـوقت الـكافى لـيـخـرجـا فى صـورة الئـقة وعـنـاصـر الـعرض
ـكـمـلة لـلـرسـالـة الـفـنـية ال وجـود لـهـا إال فى الـنـذر الـقـليل ا
وال يـحدثنى أحد عن فـقر اإلنتاج فـكم شاهدنا من عروض
سرح وتسعى حقيقـية بال ميزانـيات ولكنهـا تقدس رسالـة ا
ــان بــأهــمــيــة الــرســالــة ــتــلــقى بــاإل لــلــهــيــمــنــة عــلـى قــلب ا
ــسـرحــيـة وقـدرتــهـا عــلى تــفـجـيــر الـطــاقـات اخلـالقـة لـدى ا

مجموعة القائم على العمل الفنى.
ــؤلف وأســوق لــكم مــثالً وحــيــداً مـن الــعــرض فــقــد ضــمن ا
بــــعض الـــلــــحــــظـــات الــــتى تـــوضـح الـــفــــعل ورد الــــفـــعـل عـــلى
الـشــخـصــيـة الــدرامـيـة فـى عالقـتــهـا بـاألب واألم والــصـديق
والـقاضى فى صور مـتالحقـة كى يدعم التـيمـة بأفعـال حية
ـثــله الـفــرصـة لــتـأكــيـد مـوهــبـتـه عـنـد من نــاحـيـة ويــعـطـى 
ـمــثل يــقــوم بـدوره ــتـلــقى مـن نـاحــيــة أخــرى فـكــنــا جنــد ا ا
ـقابـلة لـيؤدى دور ـنوط به وفى حلـظة يـقـفز عـلى اجلهـة ا ا
أحـد الـشـخصـيـات الـتى ذكـرناهـا ولـكن مع األسف الـشـديد
ضــاعت تـلك الـفـرص الــسـهـلـة وكـانت ضـد الــعـرض لـكـونـهـا

مثل. تقريرية درامياً وغير مدعمة أدائياً من جانب ا
ـسرح الـبسـيطـة لم أرى سوى مـنضدة وهناك عـلى خشـبة ا
وثالثة كـراسى اكتـشـفت أنه كانت مـوجـودة بالـصدفـة حاول
ــضـطــر اســتـخــدامــهم كـمــنــصـة لــلــقـاضى ــثـلــة ا اخملــرج و
ـمـثل مـناوشـته الـتـمـثيـلـيـة بيـنـما ـفـترض الـذى يـفـتتح به ا ا
كـان شــريط الـصـوت يـحـمل تـسـجـيالت غـنـائـيـة ومـوسـيـقـيـة
ــصـريــة الـتى ـســلـسالت أو األغــانى ا ألـفــنـاهــا كـثــيــرا فى ا
رسـخت فى الـضمـيـر اجلمـعى والـتى لم تـنتـشل الـعرض من
ـــتـــلـــقى ــا أثـــقـــلـت كــاهـــلـه بـــإحـــالــة ا عـــثـــراته الـــكـــثـــيـــرة وإ

وضوعاتها اخملتزنة فى عقله ووجدانه??!
ـــســرحى وأى فــأى حـــلم وأى عـــلم حــدثـــنــا عـــنه الـــعــرض ا

ضمير يرجوه أن يصحو?!

ثل ما الختبار حقيقى أمام جمهور يعرف حينما يتعرض 
ــارســهــا فى بــعض األحــيــان فــإنه ــســرح و شــروط لــعــبــة ا
يحاول قـدر اإلمكان اسـتخدام أقـصى طاقاته األدائـية حتى
ــتــربص بـه وفى حــالــة عــدم يــحــوز رضــا هــذا اجلــمـــهــور ا
ــمــثل فـإن ـكن أن يــتــكئ عــلـيه ذلك ا وجـود نـص حـقــيــقى 
شروط اللـعبـة تخـتل إلى حد كـبير خـاصة لـو كانت عـناصر
مـثل فـقـيـرة وغيـر مـؤهـلة ـكـمـلـة ألداء ا ـسرحى ا الـعـرض ا
ـمثل فى هـذه احلالة ذا رجوة ويـصبح ا لـتقد الـرسالـة ا
مــزاج مــعـتـل ال يــعـرف مــاذا يــفــعل بــالــضــبط حــتى يــســاعـد
ـــســـرحى لـــتـــحــقـــيـق رســالـــتـه صــحـــيـح حتــقـــقت الـــعـــرض ا
ثل فى مواجهة الشروط األولية لـوجود عرض مسرحى (
جـمـهـور) ولكن أظـن أنه مع التـطـور الـتكـنـولـوجى الـهائل فى
ـتـلـقى فـإن ـغـريــات الـكـثـيـرة أمــام ا ـيــديـا ووجـود ا وسـائل ا
ــكـن أن حتــقق شــروطــهــا إال لــو  االهــتــمــام ــعــادلــة ال  ا
سرحى من صوت وإضاءة احلـقيقى بكل عـناصر العـرض ا

ومالبس وديكور ورسالة... إلخ.
ــســرح بــاإلســمــاعـــيــلــيــة قــد قــدمت وكــانت فــرقــة عــشـــاق ا
مــــســـرحــــيـــة (حـــلـم وال عـــلـم) ضـــمن فــــعـــالــــيـــات مــــهـــرجـــان
سـرحيـة من تألـيف وإخراج ونـودراما األول بـبورسـعيـد وا ا

مجدى مرعى وأداء إبراهيم مصطفى.
وتــدور األحـــداث فى قـــالب مــيـــلـــودرامى حــول أثـــر اإلدمــان
ــؤلف أن يــطـرح الــســلـبـى عـلـى حـيــاة اإلنــســان كـمــا حــاول ا
ـــبـــررات األســـاســـيـــة الـــتـى حـــولت حـــيـــاة هـــذا كـــمـــيــــة من ا
ـغــلـوب عــلى أمـره إلى مــدمن وتـاجــر مـخـدرات الـشــخص ا
فـهـو مـن أب وأم ال يـفـكـر كل مـنـهــمـا إال فى ذاته من نـاحـيـة
وإذالل طـفــلـهـمـا الـوحـيــد من نـاحـيـة أخـرى وحــيـنـمـا تـتـطـور
ـــشـــكــلـــة بـــ األب واألم لــلـــطالق يـــتم طـــرد هـــذا الـــطــفل ا

ليواجه وحده حياة مهينة أساسها العوز والضياع.
ؤلـف محـفـوظة عن قـدمـات الـتى ساقـهـا ا ـا كـانت تـلك ا و

باشرة والتقريرية كانت متوقعة. ظهر قلب فإن النهاية ا
مثل وأقول لكم إنه بـرغم احملاوالت الكـثيرة الـتى قام بهـا ا
إبــراهــيم مــصــطــفى لــغــزل الــشــخــصــيــة واألداء إال أنه كــان
يــحـتـاج لـتــدريب صـوتى وحـركى مــنـاسـبـ حـتـى يـتـمـكن من
الشـخـصيـة الـتى أداها وبـدا لى وكـأن كل شىء قـد أعد فى

ة قدرته على البقاء تمثل مشكلة قد
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بـــالـ "جـــيــدال" Geedal أو الـ "مــول"
Mool يؤدى اجليدال السرد باللغة
البنغالية وهى اللغة الرسمية فى كل
من بنجالديش ووالية البنغال الغربية
فى شـمل شـرق الـهـنـد. بـعـد اجلـيدال
يــــــــــــأتـى الـ "دوهـــــــــــار"  Dohar أو الـ
"دورى" Doaree وهــــــو راو ثــــــانـــــوى
يــؤدى تـــقــريـــبًــا الــســـرد نــفـــسه ولــكن
مترجمًا إلـى إحدى اللهجات العامية.
ـــوســيــقــيــون وعــدد بــعـــد ذلك يــأتى ا
. تــعـرف ــغــنــ / ا ــمــثــلــ قــلــيل من ا
" ـوســيــقــيـة بــاسم الـ "بــايـ الـفــرقــة ا

Baiin ويسمى كل عضو فيها
بــحــسب اآللــة الــتى يـــعــزفــهــا. بــيــنــمــا
ـغـنـون بالـ "بـايـيل" ـمـثـلـون/ ا يـعـرف ا

Paiin ومنهم نفر لهم أهمية
.Chokra "خاصـة وهم الـ "تشوكرا
وهــــــنــــــاك بـــــضــــــعــــــة أوالد فى مـالبس
نـسـائـيـة لـيـقــومـوا بـاألدوار الـنـسـائـيـة
فـى الـــــعـــــمل; فـــــفى مـــــعـــــظم مـــــنـــــاطق
اجلــنــوب اآلسـيــوى ال يــسـمـح لـلــنــسـاء

باالشتراك فى التمثيل. 
سـرح الـكوشـانى على وسـيـقى فى ا ا
ــــوســــيــــقـى والــــرقص الـــــرغم مـن أن ا
ــســرح كــلــيـــهــمــا جــزء ال يــتـــجــزأ من ا
الــكــوشــانى يــلـــعب فــيه الــرقص دورًا
صـغـيرًا نـسـبـيًـا وذلك بـخالف مـا هو
شـــائع فـى مـــعــــظم مــــنـــاطق اجلــــنـــوب
اآلسـيوى. أما الـسرد فـيقدم مـعظمه
ــا تــقع األعــبــاء فى شــكل غــنــائـى. ر
ــمــثـل الــرئــيس الــكــبـــرى عــلى عـــاتق ا
"اجلـيدال" الـذى يكـون علـيه أن يقوم
بالغناء والسرد والعزف على الـ "بانا"

Bana وهى آلة وترية تقليدية.
يــلـعب الــغـنــاء دورًا مــهـمًــا فى عـروض
ـسـرح الـكـوشـانى. وتـصـنف األغـانى ا
إلى "نـــاتــشـــارى" "دهـــوويــا" "بـــويــار"
و"خـوشـا". وتـقـدم الـنـاتـشـارى كال من
احلـوار والـسـرد. أمـا الـدهـوويـا فـهى
نـوع من األغــانى الــشـعــبـيــة والـبــويـار
تـيـمات مـوسـيـقـيـة فى العـرض بـيـنـما

اخلوشا ألغاز فكاهية.
ـوسيـقى كـذلك دورًا مهـمًا فى تلـعب ا
ـــســرح الــكـــوشــانى ويــكـــون هــدفــهــا ا
األساس هو تقـد مساندة مـوسيقية
للـمغنـ باإلضافـة إلى تكوين خـلفية
مــوسـيـقــيـة لـلــعـروض الـراقــصـة. غـيـر
ـــــــــؤدى الـــــــــرئـــــــــيس أنـه فـى حـــــــــالــــــــة ا
"اجلـــيـــدال" تــقـــوم الـــبـــانـــا بـــتـــحـــديــد

وضعه فى أثناء العرض.

صدر: ا
www.chandrakantha.com
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ـرئـيـة بـديال عـن االعـتـمـاد الـتـقـلــيـدى عـلى الـكـلـمـات > أصــبح الـتـركـيـز عـلـى الـبـؤرة ا
بـوصفها الوسيط الرئيسى للـتعبير. وظهر نوع من عدم الثـقة بالكلمات بسبب الغرض

الذى كان السياسيون واإلعالنات يستخدمونها من أجله.

سرحي جريدة كل ا
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مجدى احلمزاوى

سور الص العظيم
الـرمــزيـة ; ولـكن إذا كــان هـذا مــقـبـوال فى
الــــعــــرض الـــــســــابق فـــــكــــيف يـــــكــــون نــــفس
الـتصـميم مـقـبوال فى عـرض كانت دعـامته
عد األولى هى التـشخيـص اللحـظى غيـر ا
ــســرحــيـة ســلــفـا مـن خالل هــذه الـفــرقــة ا
;هـذا األمــر قـد جــعل هــنـاك تــضـاربــا بـ
البس واحلـركـة الـصـورة الـداللــة لـبـعض ا
ــســـرحــيــة الــتى تــخــرج بــاألمــر من داخل ا
نـــطــــاق الــــصـــ إلـى مـــا هــــو أعم وأشــــمل
وأكـثـر مـعـاصـرة ; ثم كـيف تـكـون الـواقـعـيـة
هـى احملـــرك لــــنص اعــــتـــمــــد فى األســـاس
عــــلى فـــكــــرة خـــيــــالـــيـــة وقــــام بـــاســــتـــدعـــاء
شـخـصيـات لم تـتـواجـد مع بـعـضـهـا زمـانـيا
بل إن هــــنـــاك شـــخــــصـــيـــات خـــيــــالـــيـــة فى
األســاس مـثل رومــيـو وجـولــيـيت ; خالصـة
األمــــــر أن هــــــذا الــــــديـــــكــــــور قــــــد اكـــــتــــــفى
بـالتـحديـد مـكانـيا فـقط إلى حـد كبـير كـما
ساعد أيضا من خالل مـفرداته التشكيلية
البس الـتى صمـمتهـا هبة وأيـضا غـالبـية ا
عـبد احلـميـد فى الـتحـدى الزمـانى وربطه
ــــا قـــد مــــضى; وفى اعــــتـــقــــادى أن هـــذا
الـتحديـد قد أضر كـثيـرا بالفـكرة الرئـيسة
الـتى حـاول اخملـرج أن يـنـقـلـهـا أو يـعـرضـها
سرح إال أنى قـد أجد العذر عـلى خشبـة ا
البس فـمن الـواضح أن األزيـاء ـصـمـمـة ا
الــتـاريــخــيـة الــبـحــتـة جــاءت بــطـلب ; ألنــهـا
ـــنـــاســبـــة فى أجـــادت فى وضع  الـــداللـــة ا
البس األكثـر عـصـريـة لتـخـرج عن نـطاق ا
الــعـــصــر والــتــحـــديــد; إلى إضــافـــة  مــعــنى
ا مسـتقـبليـا  والعرض ـتد تاريـخيـا ور
أيـضـا قــد اشـتــمل عـلى أشــعـار ومــوسـيـقى
ولـكننا ال نستـطيع أن نحكم علـيهما بشكل
جيـد نـتيـجـة سوء أجـهـزة الصـوت وإن كان
مـا تواتـر فى بعض األحـيان إلى األذان من
مـوسيـقى يشـير إلى أن تـامر عـبد احلـميد
ـيــز فـقط كــمـلــحن صـاحـب حس درامى 
كـانت الـشــكـوى من عـدم الــسـمـاع جـيـدا ال
ا فى عرض من عـدم اتسـاق احلالـة ; ور
ـــمــــكن أن نـــحــــكم عـــلـى ســـامى آخـــر مـن ا
اخلطـيب كـشاعـر  أمـا عن فـريق التـمـثيل
ـــــكــــون مـن  مــــحـــــمــــد حـــــسن مـــــحــــمــــدى ا
ويـاسم سميـر عبد اجللـيل و عمرو عبد
الـشــكــور ومــعــتــز مــحــمــد فــتــحى ومــحــمـد
فـتـحى عـبد الـعـزيـز وزهـراء رامى ومـحـمد
ن مـحـمد سـعد وعـماد أحـمد مـعروف وأ
يـوسف فــتــحى وأحــمـد إبــراهــيم الــشـاذلى
وبسـمـة ماهـر و عالء هـانى وصالح الدين
مـصــطـفى ويــاسـر فــيـصل ومــارتـيــنـا عـادل
ـان ومـحـمـد شـحــتـة ومـعـتــصم شـعـبـان وإ
رمضـان وعلـى ربيع عـلى  فقـد كان األداء
فى الـعـمـوم جـيـدا وكـانـوا مـنـفـذين جـيـدين
أيـضــا لـتـعـلـيـمــات اخملـرج ; وإن كـنـا نـخص
بـالذكر مارتـينا عادل فـقد قامت بدور مى
الن بــشــكل مــقـنـع وفـهــمت طــبــيــعــة دورهـا
عـلى أنـهـا تـمـثل الـشـخـصـيـة وأيضـا حتـمل
مــعــانى أكـــثــر عــمــقــا ونــبـال وأيــضــا مــعــتــز
ـمــثــلـة فــتــحى الــذى قـام بــأكــثــر من دور وا
الــرائـعـة بــحق والـتى نــنـتــظـر مـنــهـا الـكــثـيـر
مـستقبال ياسـم سمير عـبد اجلليل التى
قـامت بـأكثـر من دور وأجادت فى دور األم
إلى درجــــة كـــــبــــيــــرة فــــقـــــد قــــدمت صــــورة
حــقــيـــقــيـــة المــرأة من عـــامــة الــشـــعب ومــا
ــكن أن يــفـــعــله بــهــا االســتــبــداد والــفــقــر

وأيضا اجلهل.

ــرأة الــتى ال تــطـيق أن كــلـيــوبــاتـرا بــأنــهـا ا
تــلـــبس شـــيـــئــا فـــوق جــلـــدهـــا ; هــكـــذا قــد
ــعـــد ; وبـــالـــطــبـع هــو لم أضـــاف اخملـــرج ا
ـسـرح بـهــذا الـشـكل يـقـدر عــلى إدخـالـهــا ا
مع أنه حـاول أن يـجـعل هـيـئـتـهـا تـبـدو كـمـا
وصف ; وجــاء اخلــلل ألنه لم يــوفق جــيـدا
فى الـربط بـ ما حـاوله بـأن يكـون هـناك
لـلـعرض بـعـد مـتعـلق بـاآلن ونـحن; وبـ ما
ـعـادل الـشـرطى لـهـذا اخـتـاره لـيـكـون هـو ا
سـتـحـبة الـربط ; فـجاءت اإلضـافـة غـيـر ا
سـرحى ; كمـا أن هذه اإلضـافة باحلـوار ا
كما قـلنا قد اسـتحال جتـسيدها تـصويريا
; وبـغض الـنـظـر عن االخـتالف أو االتـفاق
عـلى مـا أراد أن يـطرحـه فـإن هنـاك خـلال
ـســرحـيـة وعـدم فـنـيــا قـد شـاب الــصـورة ا
ـــشـــار إلـــيه ; ــطـــروح أو ا اتــســـاقـــهـــا مـع ا
ــسـرحـيـة ومـادمـنــا نـتـحـدث عـن الـصـورة ا
فالبــد أن يــكــون هــنــاك تــعــرض لــلــديــكــور
الـذى قـام بــتـصـمـيــمه مـحـمــد سـعـد ; ومع
اعـــتــــرافـــنــــا بـــأنه مـن اجملـــيـــديـن فى هـــذا
اجملــــــال ; فــــــمـن الــــــواضـح أنه هــــــنــــــا قــــــد
ــســرحى ـــوسم ا اســـتــســهل األمـــر فــفى ا
ــاضى كــان قــد قــام بـــتــصــمــيم الــديــكــور ا
لــنــفـس الــنص  ; فــقـــام بــاســتـــدعــاء نــفس
ـسـرحى فى ـنـظـر ا الـفـكـرة ولم يـخـتــلف ا
غـالب األحيان ; فالـديكور الـذى اتكأ على
الــواقــعــيـة   ســابــقـا وال حــقــا ;صـحــيح أنه
ـمكن فى كانت هـناك إشـارات قلـيلة من ا
بــعض األحـيــان أن تــدخـله حتت الــواقـعــيـة

الســتـــخــدامه تـــقــنــيـــة اإلضــافــة بـــالــصــورة
ـــــــزيــــــد من ولــــــيـس عن طــــــريـق إقــــــحــــــام ا
الكـلمـات  فإن هـناك تـدخالت له خرجت
عن هــــذا الـــســـيــــاق ; فـــفـى مـــحـــاولــــة مـــنه
جلعلنا نـرتبط بهذا األمر بحث عن معادل
مصـرى يـضعه فـى حفـلـة اإلمبـراطـور هذه
; فــلم يـجــد إال كـلــيــوبـاتــرا!! الـتى صــورهـا
كـعـاهــرة تـلـتـصق دائـمـا بــحـركـات مـسـتـفـزة
بـاإلمبراطـور بل إنه واحلمد لـله قد وقفت
ـــــســــرحى أمــــامـه صــــعـــــوبــــة الـــــتــــنـــــفــــيـــــذ ا
لــــتــــداخالتـه هـــذه ; فــــقــــد قــــدم احلــــاجب

اجلامـعـة    وأيـضا  إليـجـاد بـعض احلـلول
مكن أن تصادفه جاء للمشـاكل التى من ا
بــهـذه الــفـرقـة الــتـمـثــيـلـيــة فى أول الـعـرض
وهو اجتـاه مـوفق إلى حـد كـبـيـر; فـهو أوال
قـد خـرج بـالـعـرض مـن حـالـة الـتـمـثـيل إلى
حــالــة الــتــشــخــيص اآلنى من خالل تــوزيع
األدوار فى نفس  حلظة القيام بالعرض ;
وفى هـــذا إعــطـــاء أو الــتـــمـــاس الــعـــذر لــو
ـرجـو ; جـاءت بـعض األداءات عـلى غـيـر ا
كما انه قد جنح فى بـعث بعض الكوميديا
قـبول   ; ثم كان هـنـاك بعض الـتـفسـيـر  ا
من اجلـمـيع بـتجـمع كل هـذه الـشـخـصـيات
مـعـا; وأيـضـا حملـاولـة تـقـد مـعـاجلـة آنـية
وهـــو مـــا إعــطـى بــعـــداً مـــعـــاصــراً واقـــعـــيــاً
لألحـداث جـعـل كـولـومـبس يــتـسـاءل دائـمـا
ـــــــاذا اســـــــمـــــــوا األرض اجلــــــديـــــــدة الـــــــتى
اكــتـشــفـهــا بـأمــريـكـا ; مـع وضع مـتــوالـيـات
البس واحلــــركـــة بــــصــــريـــة تــــمـــثــــلت فـى ا
ـسرحـية بـشكل يـربط ب هـذه األمريـكا ا
ــســـتـــبــدة وجـــعــلـــهــا هى والـــشــخـــصــيـــات ا
االمـتداد الطـبيعى لهـم ; كما ربط ب من
ـسـيح لـلصـلب ورفـضـوا مـحـاولة أسـلـمـوا ا
اإلفــراج عــنه مــفــضــلــ أن يــتــنــسم قــاتــله
ــسـيح نــسـيم احلــريـة وال يــنـالــهـا الــسـيـد ا
بــــصـــهــــايـــنــــة هـــذه األيــــام وأيـــضــــا الـــقـــوى
ة ـتحـكـمـة فى اقـتـصـاد ما يـسـمى بـالـعـو ا
ـــــــاءات ـالبـس واإل وهـــــــذا عـن طــــــــريـق ا
الـــدالـــة أيـــضــا; وإذا كـــانـت هـــذه األشـــيــاء
مقبولـة كما قلـنا وصادفهـا التوفيـق نتيجة

ـكـان أو  االسـتـبـداد واحـد مـهـمـا اخـتـلف ا
الـزمـان; وإن اخـتـلـفت الـثـقـافـات الـبـشـرية
فى تـفـسـيــر الـعـالم فـإن هـنــاك تـشـابـهـا أو
تــمــاثال يــجـمـع كل ثـقــافــة هـذا االســتــبـداد
ـــــســــتـــــبــــديـن; وإن تــــوافـــــرت فى بـــــعض وا
األحــيــان الـعــنــاصــر الــتى تــريــد أن تـصــلح
وتـقــوم هــذا االســتـبــداد ; فــإن جنــاح هـذه
الـعــنــاصــر فى مــهــمـتــهــا يــشــوبه الــشك لـو
ستبد ; تعاملت مع األمر بـنفس عناصر ا
أى بــاســتــبــداد مــضــاد ; كــمــا أن األطــمــاع
الـبـشـريـة ومـحـاولـة إخـفـاء أوجه احلـقـيـقة
ــــتــــكــــامــــلــــة مـن جــــانب بـــــعض الــــفــــئــــات ا
سـتـفيـدة من هـذا; هى أيـضا اجملـتمـعـيـة ا
ــتــد فى تـــرســيخ دعــائم عــنــصـــر قــوى و
هــذا االســتــبــداد ; كــمــا أن الــصــوت الـذى
يجب أن يـكـون كاشـفـا ومنـاوئـا لهـذا األمر
ــعـرفــة ; يــبـدو فى الــغـالب ; وهــو صـوت ا
األعم صوتاً جباناً ويدفعه هذا اجل فى
أن يـــــكـــــون مــــعـــــاونــــا ال مـــــعـــــارضــــا لـــــهــــذا
االســــتــــبـــــداد ; كــــمــــا أن حــــالــــة اجلــــهل أو
الــــطـــمع فـى ربح ســـريـع من جـــانـب بـــعض
ـهــمـشــة أو الـتى وقع عــلـيــهـا فـعل الـقــوى ا
االستبداد يجـعلها فى بعض األحيان تقف
ضـــد احلــــقـــيـــقــــة ومن ثم تـــتــــخـــذ ســـلـــوك
ـسـتـفـيـدة من وجـوده ; وهـذا اجلـمــاعـات ا
ـــتـــدا لـــهـــذه يــــعـــطى عـــمــــرا طـــويال بـل و
احلــالــة االسـتــبــداديــة. وال يـوجــد أمل فى
جتــــاوز هــــذه احلـــــالــــة أو هــــذا الــــســــلــــوك
ـذعن الـبـشـرى الـسـقـيم سـواء من جـانب ا
ـذعن له إال بـالـتـزاوج الـتـام بـ حـالـة أو ا
ـعـرفـة أو احلـلم فـى اخلالص وشـجـاعــة ا
مـن يـــــحـــــمــــــلـــــون رايــــــتـــــهــــــا ; مع طـــــرح أن
ــســـتــفـــيــدة من إخـــفــاء وجه اجلـــمــاعـــات ا
احلــقــيــقــة يــجب أن يــكــون مــكــانــهــا خـارج

السياق اجملتمعى السليم.
 هـــذه هى احملــاور أو األفــكــار الــرئــيــســيــة
الــــتى طــــرحــــهــــا مـــاكـس فــــريش فى نــــصه
ـــــســـــرحـى ( ســـــور الـــــصـــــ الــــــعـــــظـــــيم) ا
ـنتخـب التمـثيل وأخـرجه  حسـ محـمود 
جامعة القـاهرة; حيث شارك فى فعاليات
أسـبــوع شـبــاب اجلــامـعــات األخـيــر والـذى
ـنــصـورة ; اعـتــمـد فـريش عـقــد بـجـامــعـة ا
عـلى الــفـانـتــازيـا الــتى تـســتـدعى األحـداث
والــشـخــصـيــات الــتـاريــخـيــة لـيــقــول كـلــمـته
ويـناقش وضـعـا يرى أنه البـد من تـغيـيره ;
حيث وضع تـصورا الحـتفـال خاص يـقيمه
اإلمــبـراطـور هـواجن تى إمــبـراطـور الـصـ
عــلى شـرف إقــامــة سـوره الــعـظــيم ; حـيث
ـــــدعــــوون هـم رومــــيـــــو وجـــــولــــيـــــيت كـــــان ا
ونابليون وبـروتس وكولومبس وفيليب ملك
أســبـانــيـا الــشـهــيـر إبـان مــحـاكـم الـتـفــتـيش
بـــاإلضـــافـــة إلـى بـــيالتــــوس صـــاحب قـــرار
ـــــســـــيـح ; بـــــاإلضـــــافــــة احلـــــكـم بـــــصـــــلب ا
لـلـشـخـصـيـات الصـيـنـيـة الـتى وضـعـهـا مثل
ــعــادلــة هــنــا مى الن ابــنــة اإلمــبــراطــور وا
لفـكـرة احلريـة واإلنـسانـيـة احلقـة ; ويدور
ــــــســـــرحى هــــــنـــــا بـــــ مـــــؤيـــــد الـــــصـــــراع ا
لإلمـبـراطــور فى  بـطـشه بـالــشـعب وبـحـثه
عمن يسمى بـصوت الشعب والذى يعرض
به وبــنــظـامـه ; إلى أن يـلــقى الــقــبض عـلى
شـخص أخرس بائس وفـعال تتم محـاكمته
كن أن ;  مـرورا بالـدولة الـبولـيسـية ومـا 
ـــســـتــجـــلـــبــة يـــدور بـــهــا  . وفـى األســمـــاء ا
تاريخيا أو درامـيا الكشف عمن يقف معه

مكن أن يتخذ موقفا مغايرا. أو من ا
وبـــالـــطــــبع وجـــريـــا وراء عـــادة هـــذه األيـــام
تــــــدخـل حــــــســــــ مــــــحــــــمــــــود فـى الــــــنص;
فـلمحاولـة جعل العرض مـقبوال من شباب

 فريق التمثيل
أدى بشكل
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اخملرج

 جامعة القاهرة قامت ببنائه فى أسبوع شباب اجلامعات

> ظـهـر مـنهج ذاتى مـسـتـقل لإلبداع وأصـبح هـو الـوسيـلـة النـمـطـية لـصـنع مسـرحـيات
جــديـدة. حـيث يـقـوم كــاتب مـسـرحى فى عـزلــته بـكـتـابـة نص ثـم يـقـوم فـنـانـون آخـرون
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راغى جمال ا

الهدية اليابانية التى صنعت عرضاً أمريكياً رائعاً

وتسـقط من يدها الـسكـ وتعود احملـبوبة
حملــبــوبـهــا ويــنــجــو مـوريــتــو بــشــجـاعــته من

وت وجائزته كيسا ... ا
كـانت تـلك األحـداث دون زيـادة أو نـقـصان
ــســرحــيــة هـى الــنــســخــة األولى من هــذه ا
ـــســرح مـــديــنـــة ويــلـــيــامــز والـــتى ظـــهــرت 
بــواليــة مـــاســاتــشــوســتـس فى صــيف عــام 
 2004 قبل أن تـنـتقل فـى مطـلع عام 2005
ـــســـرح الـــعـــام هـــنــاك .. إلى نـــيـــويـــورك وا
وكــانت تــلك هى الــنــســخــة األكـثــر شــعــبــيـة
والــتى أخـرجــهـا تـيــد سـبـريــلـنج وجـســدتـهـا
الـنجـمة الـكـبيـرة "أديـنا مـينـزل" الـتى كانت
قـــد أهـــدت مـــجـــمــــوعـــة الـــقـــصص خملـــرج
الـــنــســـخـــة األولى لـــتـــكـــون واحـــدة من أهم
أعـمالهـا منذ انـطالقها عام1995..  وأدينا
ـثلـة ومطربـة وكاتـبة أغان ابـنة نيـويورك 
مــبـدعـة وحــصـلت عــلى جـائـزة الــتـونى عن
دورهـا فى مـســرحـيـة "الـبــغـيض" وتـعـد من
جنــــمـــات بــــرودواى الــــبــــارزات خـالل هـــذه
الــفـتــرة .. ولـعل تــكـوين أديــنـا ومــشـاركــتـهـا
وأداءهـــا الـــبــارع ســـبب مـــبـــاشـــر فى جنــاح
ــسـرح الــعــام واهــتــمــام الــنـقــاد به عــرض ا
ـــيـــا بـــشــكـل أكــثـــر عـــمـــقــا وحتـــلـــيــلـه أكــاد
وحتـــوله من مـــجـــرد عــرض مـــســـرحى إلى
حـالـة وجتـربـة عـلـمـيـة ومـعـمـلـيـة .. ومـجال
ودراسـة هامـة ال تقل عن أوديب أو عـطيل
ولــهــذا تــكـــرر تــقــد هــذا الــعــرض كــثــيــرا
ــاضــيــة ومــنـذ خالل الــســنــوات الــقــلــيــلــة ا
سـرح العـام .. ومع استـمرار ه فى ا تقـد
عـروضه اخملـتـلـفـة وتـعـدد تـنـاولـهـا من قـبل
شاهد اخملـرج يضـيف كل منهم بـعض ا
واألغانى حسب وجهـة نظره ولكن اجلميع
ـــشــاهــد واألغـــانى الــتى حــافـظ عــلى كل ا
وضـعـها الشـيـوسـا بكـافـة تفـاصـيلـهـا وحتى
ـمثـل سـينـوغرافـياً .. وانتـقل هذا وضع ا
الـــــعــــرض إلـى اجلــــامـــــعــــات .. فـى عــــرض
جــمــاهــيــرى وكـمــحل دراســة لــلــبــاحــثـ ..
ــــمــــيــــزة عـــــرض جــــامــــعــــة ومن عــــروضـه ا
كـامــبـردج بـإجنـلـتـرا وهى أول من الـتـقـطت
ــيــا وقـــدمــته أهــمــيـــة هــذا الـــعــرض أكـــاد
خالل عـام  2006عــدة مــرات عــلى مــسـرح
اجلـامــعـة وعــدة مـســارح بـريــطـانــيـة أخـرى

وأخرجه آدم لبنسون ...
ه بوالية وكـان عرض كامـبردج سبب تـقد
بوسـطـون حيث نـقـله رئـيس مسـرح الـوالية
د. سـتــيف جـونـسـون الـذى شـاهـد الـعـرض
عندما كان فى زيـارة للجامعة وأوكل مهمة
إخـراجه لسـتيـفن تيـريل ومجـموعـته الذين
ـيزا رشح جملموعـة كبيرة قـدموا عرضا 

من اجلوائز ...
وأخيـرا كـان عرض جـامعـة مـانسـوتـا حيث
وضـع اخملـــــــرج نـــــــيـــــــكـى ســـــــوبـــــــودا بـــــــعض
اإلضـافــات الـتى كــان الــغـرض مــنـهــا إبـراز
صطلـحات بشكل أكـثر وضوحا عـدد من ا
ــتــفــرجــ خــاصــة أبــنــاء وتــســهــيـال عــلى ا
اجلـــامـــعـــة الـــدارســـ مـــنــــهم والـــبـــاحـــثـــ
ــا تــشــعــر به لــيــدركــوا ويــشــعــروا تــمــامــا 
الـــشــخـــصــيـــات اخملـــتــلـــفــة خـــاصـــة كــيـــســا
صـطلـحات التى وموريـتو وكان آخـر هذه ا
 إضافتها  " الـتضحية "   " االنتقام " 

" الصدق " و " الكذب " ...
صادر:  ا
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ـشـاعر مـحـبوبـته وارتـبـاط تـلك الـغـريـزة بـا
.. وأنه بـــعــيــدا عـن االعــتــداء واالســـتــغالل
مـن أجل إخــــضــــاع الــــغــــيــــر فــــإن الــــعالقــــة
اجلـــنـــســيـــة هى أحـــد أركــان عـالقــة احلب
السلـيمـة والفطـرية الـتى خلـقنا الـله علـيها
.. وجـزء هـام من الـعالقـة الـصـحـيـحـة ب

رأة ... الرجل وا
ويــبـــدأ الــعــرض بـــأغــنــيـــة " كــيـــســا " حــيث
تالطف حـبيبها  مـورتيو وتغنى بـرومانسية
شديدة  مصطنـعة أحيانا وصادقة أحيانا
أخــرى وهى تـشــرع فى إقــامــة عالقــة مـعه
وبدأ كل منـهما يذوب ب ذراعى اآلخر ..
وتــزيــد اإلضــاءة شــيــئــا فــشــيــئــا مع نــهــايــة
ــوسـيـقـى وهـو إيـحــاء واضح لـفالش بـاك ا
يــــروى لــــنــــا قــــصــــة احلــــبــــيــــبــــ من خالل
مجـموعة أغـان " هى تنـظر إلـيك "  انظر
ماذا أريـد أن أرى " وهـو قلب الـعـمل حيث
تــتــمــنى خاللـه الــزوجــة أن تــســتــمــر حــالــة
" احلب بـينهـا وب زوجهـا  " مال وفير " 
الـبسـتان "  " سـوف تذهـب مـعى بعـيدا "
 " من األفـــضـل عــدم الـــتـــورط "  " روايــة

زوجة "  " رواية زوج "  " ال أكثر "  "
بـسـيط هــكـذا " وجـمـيـعـهـا يـروى مـا عـانـته
الـــزوجــة مـع الــلـص الــذى وقـع فى هـــواهــا
ولـم يـــقــــاوم رغـــبــــته وأقــــام مـــعــــهــــا عالقـــة
جـنــســيـة رغــمــا عــنـهــا ومــا عـانــته الــزوجـة
والــــزوج من وراء ذلـك .. وحـــتـى األغــــنــــيـــة
األخــيـــرة " مــوريــتــو " والــتـى نــعــود بــهــا من
الـفالش باك حيث تخـرج كيسا سـكينا كى
ثل تـقتل بـها حـبـيبـها انـتقـامـا منه كـرجل 
صـــورة اجملــرم فى ذهن كــيــســا .. ولــكــنــهــا
وحتت تأثـير احلب والعـالقة بيـنهـما والتى
تمثل فيها كـيسا الطرف األكثر رغبة تفيق
من تـــأثـــيــر الـــصـــدمـــة وتـــســـتــســـلـم لــلـــحب

لــغـويــا وفــنــيــا .. وبـهــا مــا هــو جــديــد عـلى
األدب الـــيـــابــانـى .. وكــأنـه تــســـطـــيــر ألدب
يـــــابـــــانـى حـــــقـــــيـــــقى جـــــذوره هـــــذه اجلـــــزر
ـــتـــراصــة بـــجـــانب بـــعــضـــهـــا الــبـــعض فى ا
احملـيط .. ومن أهـم مـا كـتب " األنف "  "
خـــيـــوط الـــعـــنـــكـــبـــوت "  " حـــيـــاة غـــبـــيـــة "

وغيرها ...
تــأثــرت الــفـتــرة األخــيـرة مـن حـيــاته بــسـوء
ظـــروفه الـــصـــحـــيـــة والـــتـى كـــانت نـــتـــيـــجـــة
مــعــانــاته الــنــفــسـيــة إلى جــانب أنـه أصـيب
بــنــوع من الــهالوس الــوراثى الــذى أضــعف
الكـثير من وظـائف جسـده احليويـة ليرحل
وهـو لم يـتـعـد  35عـامـاً .. ورغم هـذا فـقد
تـرك إنــتــاجــا غـزيــرا .. وقــد خــرجت هـذه
اإلبـداعــات مـخـلــفـة مـعــانـاة كـبــيـرة جـدا ..
ــكن الــقـول إن هــذا اإلبـداع الــنـابع وهــنـا 
كن أن يؤذى من األعـماق وبهـذا التركـيز 

هذه النفس ...
ومـثــلـمـا كـان أكـواتــاجـو بـارعـا كــان مـيـشـيل
الشــيــوســا أكـــثــر بــراعــة عــنــدمــا مــزج بــ
الـــقــــصص الـــثالث لـــيــــخـــلق مـــنـــهـــا شـــيـــئـــا
ـعانى مـتـجانـسـاً ومـتكـامالً .. وجـسـد كل ا
التى يـعشقـها كل مـبدع ويـبحث عن واحدة
مــنـــهــا فى كل عـــمل يــشـــارك فــيه .. وألف
مجموعة أغانى تمـثيلية معبرة فى فصل

.. وأحـــداثــهــا تــدور حــول امــرأة " كــيــســا "
حتاول قتل حبيبها موريتو إلصابتها بأزمة
نـــفــــســـيـــة شـــديـــدة نـــتــــيـــجـــة اعـــتـــداء أحـــد
اللصوص عليـها ومحاولة احلبيب إنقاذها
حـتى وإن كـان ثـمن ذلك الـتضـحـيـة بـنـفسه
ـكن لـكيـسـا أن تقـتـله بالـفـعل لو .. فـكان 
أن مخـطط الـعالج لم يـنـجح ولم تـسـتـسلم
كـيـســا لـلــحب وتـفــيق من الـصــدمـة .. وقـد
راهن أيـضــا عـلى الــغـريـزة اجلــنـســيـة لـدى

عـاش ومــات وهـو يــحـمـل طـمــوح الـشــبـاب
وفـكر وخـبرة الـعمـالقـة .. ويعـد من أعظم
كتـاب الـقصـة القـصـيرة فـى اليـابان واألب
الــشــرعى لـهــا .. وقـد تــمــيـز فى مــنـاقــشـة
ـظـلم من الـطـبـيـعـة الـبـشـرية فى اجلـانب ا
قصـصه .. وظل يـبـدع حـتى آخـر لـيـلة فى
حـيـاته .. وهـو من أبـنـاء الـعـاصـمـة طـوكـيو
وقـــد تـــأثـــر بـــاســـتــــسالم أبـــويه خلـــرافـــات
ــة خـاصــة وأنه كــان يــحـمل الــتــنــ الـقــد
الـــدلـــيل عــــلى ذلك .. حــــيث أســـمـــاه أبـــوه
رايـونــوســوكى ومــعــنــاهـا بــالــيــابــانــيـة " ابن
التـنـ "  ألنه ولـد فى عـام الـتـنـ حسب
الـتقو الصيـنى .. وقد نشأ عـلى الثقافة
الـصــيـنـيـة الـكالســيـكـيـة .. وخـاصـة األدب
ـعتـقـدات الـديـنـية ـعتـمـد عـلى اخلـيـال وا ا
الــتى أراد أن يـتــحـرر مــنــهـا نــاصـرا الــعـقل
ـعتقـدات الشرق عليـها وعلى غـيرها من ا
ــبــنــيــة عــلى خــرافــات آســيــويــة وخــاصـــة ا
وأســاطـيـر لــيس لـهــا دلـيل مــادى أو عـقـلى

...
بـدأ أكـواتـاجـوا الـكــتـابـة فى سن مـبـكـرة ..
ــدرســة جــريــدة وكــون مع أصــدقــائـه فى ا
أدبـيــة وكــان ذلـك عـام1914..  وكـانت أول
قـصة قصـيرة له " راشوسـون " التى أظهر
من خـاللـــهـــا قــــدرا من مــــوهـــبـــتـه األدبـــيـــة
وقــدرته عـلى الـتـحـلــيل الـنـفـسى من خالل
االثــنى عـشــر بــلـداً واحلــروب الـتى نــتـجت
من وراء اخلـــــــضــــــوع لـــــــهــــــذه األســـــــطــــــورة
واألسبـاب احلقـيـقيـة التى جـعـلت النـفوس
الــبــشـــريــة تـــنــســاق وراء هـــذه اخلــرافــة ..
واســتــمــر فـى كــتــابــة الــقــصص الــقــصــيــرة
ـثـيـرة لـلـجــدل .. ولـكـنـهـا فى الـوقت ذاته ا
ــفـــكــرين والـــنــقــاد وبــاعـــتــراف الــكـــتــاب وا
ـــعـــاصـــريـن له كـــانت ذات جـــودة عـــالـــيـــة ا

ـــســرح األمـــريـــكى " أديـــنــا أرادت جنـــمـــة ا
ـوسـيـقـار " مـيـنـزل " أن تــهـدى صـديـقـهــا ا
مـيشيل جون الشيـوسا " شيئـا يحبه ويليق
به .. ولـعــلـمـهـا بــأنه واسع االطالع ويـحب
الــقــراءة كــثـيــرا .. فــقـد أهــدته اجملــمــوعـة
الـكــامـلــة لـلــقـصص الــقـصــيـرة إلمــبـراطـور
القـصـة اليـابانـى " رايونـوسوكـى أكواتـاجوا
" .. واستـقبـلهـا الشيـوسا بـفرحـة كبـيرة ..
وانـقـطع عمن حـوله .. لـيـقـرأها ويـسـتـمتع
ـوســيـقى واألحلــان ال تـفـارقه بــهـا .. ألن ا
.. فــــــقــــــد وجـــــد فـى الــــــعــــــديــــــد مـن هـــــذه
قطوعة القصص القصيـرة مجاال خصبا 
وحلن يــعـبــر عن الــشـخــصـيــات واألحـداث
الــــتـى صــــاغــــهــــا أكــــواتــــاجــــوا بــــبــــراعــــة ..
واسـتطاعت أن تـغزو نفس وروح الشـيوسا
قــــبل عــــقــــلـه .. فــــهى تــــنــــاقـش بــــقــــدر من
ـسبوق حـتى على الـتحـليل الـدقيق وغـير ا
ــســتــوى الــعــلــمى مــعــانى مــصــطــلــحـات " ا
احلـب "  " االهـــتـــمـــام "  " الـــرغـــبـــة "  "
الـــــطــــــمع "  " الــــــقـــــتـل "  " اإلخالص " و
"الـوفــاء " .. واخـتـار بــعـضـا مــنـهـا لــيـصـوغ
مـسـرحـيـة مــوسـيـقـيـة ولـم يـكن يـدرى أنـهـا
ى هام سـتتحـول إلى منـهج دراسى وأكاد

فى العديد من اجلامعات الكبرى ...
للمرة الثانية تـعد جامعة مانيسوتا لتقد

العـرض الكـبيـر" انظـر ماذا أريد أن أرى "
ـسـرحيـة فى الـعـقد وأحد أهم الـعـروض ا
األخـــيـــر وذلـك تـــقــديـــرا لـــقـــيـــمـــتـه .. وهــو
ـوسيـقار الشـيوسا عـرض موسـيقى كـتبه ا
ـبدع عن ثالث قصـص قصـيـرة لـليـابـانى ا
أكــــواتـــــاجـــــوا وهى " كـــــيـــــســــا ومـــــوريـــــتــــو "
و"الـــبـــســـتــــان " و" الـــتـــنـــ " .. وقـــد وجـــد
الشيوسا رابطـا قويا ب القصص الثالث

وجد أن كالً منها تكمل اآلخرى ...
وقـصة " كيسـا وموريتـو " تدور حول دائرة
الــشـك الـــتى تـــصـــيب مـــوريـــتــو جتـــاه حـــبه
لــكــيـســا وحــقــيــقــته .. وهـل يـســتــحـق هـذا
احلب أن يــورط نــفــسه بــتــنــفــيــذ مــخــطط
لـلـخالص من زوج محـبـوبته.. وشك كـيـسا
ــوريــتــو ومـدى أيــضــا فى حــقــيــقــة حــبــهــا 
كــــراهــــيـــتــــهـــا لـه لـــو أنـه خـــالـف وعـــده ولم

ينقذها من العار ...
وقــصــة " الــبــســتــان " والــتى تــروى حــادثــة
العـثور على جـثة لرجـل قتل بضـربة سيف
واحدة بصـدره .. ويتضح أن وراءها رجالً
وامــرأة .. حـــيـث حـــاول الـــقــتـــيـل الـــســـطــو
علـيهمـا بربط الزوج فـى شجرة طـمعا فى
بـعض اجلواهـر التى ظـن أنهـما يـحمالنـها
.. وشــــهـــــوة االعـــــتـــــداء عـــــلـى الـــــزوجــــة ..
وإرضــاء رغـــبــته بــإقـــامــة عالقــة جـــنــســيــة
رأة االنتقام معها .. وفى النـهاية حتاول ا
حتت تـــأثــيــر االعــتــداء ولــتـــرفع شــيــئــا من

العار واخلزى عنها بقتله بسيفه ...
وقـصة " الـتنـ " وهى قصـة خيـاليـة تدور
حـول خــرافـة الــتـنــ الـذى يــظـهــر ويـخـرج
من الـنــهـر فى الـلـيـالى الــقـاتـمـة والـتى بـدأ
يـــصـــدقـــهـــا الـــنـــاس ويـــتـــنـــاقــلـــونـــهـــا .. ولم
يـستـطيـعـوا مقـاومـة مخـاوفـهم.. وانتـظروا
ــعـجــزة لــتــتـحــقق .. ولم يــدركــوا أن هـذا ا
الــظالم الــذى يــخــشـــونه نــابع من داخــلــهم

...
وقد استـطاع أكـواتاجوا أن يـتناول الـعديد
ــصـطــلــحـات الــســيـكــولــوجـيــة بــزوايـا من ا
مــخـتـلـفــة لم يـتـنــاولـهـا الـعــلـمـاء من قـبل ..
وهــذا مـــا أكــســبـــهــا أهـــمــيــة خـــاصــة لــدى
ؤسسات التعليمية والتربوية اجلامعات وا

اخملتلفة ...
وأكـواتــاجـوا (  1892 -1927) كـاتب يــابـانى

سرحية  ا
وسيقية ا
التى حتولت
نهج دراسى
ى أكاد

انظر ماذا أريد أن أرى
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مثلة الشابة شريهان شرابى تشارك حالياً فى بروفات مسرحية «نظرة حب» للمخرج محمد إبراهيم وإنتاج مسرح الشباب. > ا
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> سـاد االعتـقاد بـأن اجملتـمع باعـتمـاده على الـكلـمات قـد مال إلى أن يـفصل نـفسه عن
تطرفة التى جتـربته. وفضال عن ذلك شوهت الثقافة الـبديلة سمعة النزعـة القومية ا

أضفت عليها اللغات القومية صفات اخللود األبدى.

سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89
فـتوح» فى نيويورك سرح ا > كـان جوزيف تشايـك هو مخرج فـرقة «ا
طــوال سـنـوات نــشـاطــهـا الـعــشـر غـيــر أن اإلنـتـاجــات كـانت من إبـداع

الفرقة بكاملها حتت إشرافه.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89

سرح القومى تواجه عدة مشكالت تهدد بتوقف بروفاتها بسبب عدم االستقرار على أبطالها. > مسرحية «ثورة الزجن» للمخرج عصام السيد وإنتاج ا
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شنكلون.. رحلة البحث عن حقوق الطفل

مسخرة جورج بوش
 فى ثمان دقيقة فقط

رغم أنـهـا مـسـرحـيـة تسـتـغـرق فى عـرضـها
ثــمـانــ دقـيــقـة  فــقط  فــقـد حــازت عـلى
شاهدين لسبب اهتمام كبيـر من النقاد وا
بــسـيط لـلـغـايــة هـو أنـهـا مـســرحـيـة تـسـخـر
من الـرئيس األمريـكى السابق جـورج دبليو
بـوش االبن بـعــد أن تـرك احلـكم قـبل نـحـو
الــشــهــرين . وقــد بــدأ عـرضــهــا بــعــد نــحـو
أسـبوعـ أو ثالثة من انـتهـاء رئاسـة دبلـيو
وتــولـى الــرئـــيس اجلــديـــدة  بــاراك أوبـــامــا
عـروضة على سرحـية ا مهام مـنصـبه . وا
مـــســـرح كـــورت فـى نـــيـــويـــورك من تـــألـــيف
ـمـثل الـكـومـيـدى األمـريـكى الـشـهـيـر "ويل ا
فـــيـــريل ". وشـــارك فـى بـــطـــولـــتـــهـــا  حـــيث
يجمـعه بعض الشبه  –بعـد  إضافة بعض
ـاكــيـاج  –بــالـرئــيس الــسـابق. وقــد سـبق ا
لفيريل أن قدم عـدة مسرحيات على مدار
رئـــاســـة جــــورج دبـــلــــيـــو تــــســـخـــر مــــنه ومن
ــتــحـدة ســيــاســاته الــتى ورطت الــواليــات ا
فى أفـغــانـسـتــان والـعــراق دون مـبــرر مـقـنع
ــواطن األمـريـكى ودون فــائـدة تـعــود عـلى ا
الــــعــــادى .  كــــمـــــا أصــــبح االعـــــتــــداء عــــلى
حـريـات الــشـعب األمـريــكى مـقـنــنـا بـصـورة
تــفـــوق أحـــيــانـــا مــا كـــان يـــحــدث فى عـــهــد
االحتـاد الــسـوفـيــتى الـسـابـق . وكـانت هـذه
ـــســــرحــــيــــات تــــلــــقى إقــــبــــاال كـــبــــيــــرا من ا
ــواطـــنـــ األمــريـــكــيـــ الـــعــاديـــ الــذين ا
تـــضـــرروا مـن ســـيـــاســـات بـــوش وحتـــمـــلـــوا
أعـباءهـا. وكانت كلـها تـقريـبا ذات مـستوى
جـيـد خاصـة مـسـرحـيـة" لـيـلـة الـسبـت على
الــــــهـــــــواء"- إشــــــارة إلـى حــــــديــــــثـه اإلذاعى
األســـبـــوعى - والـــتـى أجـــمع الـــنـــقـــاد عـــلى
اإلشـــادة بـــأدائـه فـــيـــهـــا. وإذا كــــانت بـــعض
مسرحياته تنطوى على بعض النقص فقد
عــوضـــته األحـــداث واألوضــاع الـــتى تــعـــبــر

عنها.

وهـنـاك نقـطـة ضـعف أخـرى وهى إسراف
الـــعـــرض فى الـــلــجـــوء إلى اجلـــنس والــذى
وصـل أحـــــيــــانـــــا إلى اســـــتـــــخــــدام ألـــــفــــاظ
سرح بكل صريحة وإباحيـة ليس مكانها ا
تــاكـــيــد . صــحـــيح أن هــنــاك مـــســرحــيــات
عـــديـــدة اســتـــخـــدمت نـــقــطـــة اجلـــنس فى
الـسخريـة من بوش وأعـوانه  وصحيح أن
فــيــريل نــفــسه عــزف عــلى هــذا الـوتــر فى
الــــعـــديــــد مـن أعـــمــــالـه  لـــكـن األمــــر كـــان
صـارخـا بـشـكل غـيـر مقـبـول فى مـسـرحـية
يفـتـرض أن تشـاهـدهـا األسر ومـشـاهدون
مـن كل األعــمــار . فال يــعــتــقــد الــنــاقــد أن
تكـون هناك فـائدة من ظـهور صورة كـبيرة
فى أكـثــر من مـشـهـد لـعــضـو تـنـاسـلى عـلى
أنـه عـــضـــو دبـــلـــيـــو بـــوش !!!. وال يـــعـــتـــقــد
كـــذلك أن تــــكـــون هـــنـــاك جـــدوى لـــظـــهـــور
ـثلة دور رايس بـهذا الشـبق االستفزازى
ا يكـون اخملرج قد استوحاه من والذى ر

فى شــبــابـه وخــدمــته الــوهــمــيــة فى سالح
اجلــو األمـــريــكى ومـالبــســـات وصــوله إلى
مــــنــــصـب حــــاكم واليـــــة تــــكــــســـــاس ثم إلى
الـــرئــاســـة األمــريـــكــيـــة . وبــعـــد ذلك تــأتى
قــرارتـه بــاحــتالل الــعـــراق وأفــغــانــســتــان .
وكــان لــلــتــدين الــذى يــدعــيه بــوش نـصــيب

البأس به من السخرية  .

لــــكن فى رأى الــــنــــاقــــد األمــــريـــكـى" بــــرنـــدن
ــرة... لـــيــمـــون"  فــإن األمــر اخـــتــلـف هــذه ا
فـكـيف كـان ذلـك ?. يـقـول النـاقـد إنـه اليـنـكر
إطـالقــا أنه ضـــحك من أعـــمــاق قـــلــبـه حــتى
ــســرحـيــة  مــثــلــمـا دمـعـت عـيــنــاه فى هــذه ا
ــشـاهــدين . وأكـد أن من ال ضــحك جــمـيع ا
يـــضـــحك عـــلـى أداء فـــيـــريل - الـــقـــادر عـــلى
إضــحـاك رمـال األرض وحـجــارتـهـا حــسـبـمـا
ــزاج يــرى الـــنـــاقـــد - هـــو شـــخـص فـــاســـد ا
يــعـــانى اكــتــئـــابــا ويــحـــتــاج إلى الـــعــرض عــلى
طـبـيب نـفـسى  . لـكن بـعـد أن اخـتـلى الـنـاقد
إلـى نـــــفــــــسـه وأعـــــاد الــــــنــــــظـــــر فـى أحـــــداث
سرحـية وبنـائها وشاهـد تسجـيال لها حتى ا
ال تـخــونه الـذاكـرة  كــان له رأى آخـر . وهـذا
سرحية تنطوى على نقاط الرأى مفاده أن ا
ضــعف عــديــدة. هــذا رغم أن األحــداث كـان

كن أن تشكل قماشة لعرض رائع  . 
أول هـذه الــنـقـاط الـنـمـطــيـة الـتى أدى بـهـا
ـا كـان مـرجع ذلك كـثرة فـيـريل دوره . ور
أدائه لشـخصـية جـورج بوش االبن فـاعتاد
ـــا يـــصـــفه الـــنـــقــاد عـــلى األداء وأصـــيب 
ــصـــطــلح الــتــرهل. وعـــلى الــعــكس فــقــد
تـفادت هذا العـيب صاحبة دور كـوندوليزا
رايس التى أدتـه بحـيـويـة متـدفـقـة عوضت

طية اداء فيريل . 

ــسـرحــيــة الـتـى سـنــعــرض لـهــا الــيـوم أمــا ا
ـــعــروف "آدم فـــهى لـــلـــمــخـــرج األمـــريـــكى ا
مــاكـــاى ". وشــارك فـــيـــريل  فى الـــبــطـــولــة
ـــمـــثــلـــ من اجلـــنـــســ  كـــانت عـــدد من ا
أبـــرزهم  "بـــيـــا جــلـــ " الـــتى قـــامـت بــدور
كـونــدولـيـزا رايس مـسـتـشـار األمن الـقـومى
فـى فـتـرة رئــاسـته األولى وزيـرة اخلــارجـيـة

فى فترة رئاسته الثانية .
ـسـرحــيـة بـدبــلـيـو وهــو يـجـلس فى وتـبــدأ ا
مـزرعـته اخلــاصـة فى واليـة تــكـسـاس بـعـد
أن عـاد إليـها عـقب انتـهاء رئـاسته . وتـعود
ـــســـرحـــيـــة بـــعـــد ذلـك إلى اخلـــلف حـــيث ا
تتناول عـددا من األحداث والقرارات التى
تـثـيـر اجلـدل والـنـقـد فى حـيـاة دبـليـو . من
هذه الـقـضايـا تـعـاطيه اخملـدرات واخلـمور

كـــون رايس الـــتى جتـــاوزت اخلـــمــســـ من
عمرها لم تتزوج . 

وهـنــاك مالحــظــة أخـرى التــقل أهــمــيـة
وهى أن فــيــريل لـم يــحــاول أن يـتــفــاعل
مع بـــعـض الـــشـــخـــصـــيـــات فى الـــعـــمل .
ــــــثــــــال  فــــــإن هــــــنـــــاك وعــــــلى ســــــبــــــيل ا
شـخـصيـة عـمـيل اخلـدمة الـسـريـة الذى
وقف طـــوال الـــعـــرض كـــحــارس صـــامت
ـا كان سـرح . ور عـلى طـرف خشـبـة ا
اخملــرج يـــهــدف من ذلك إلى إظــهــار أن
بــــوش كـــان يـــتـــخــــذ قـــراراته بــــنـــاء عـــلى
ـغــرضـ ويــتـجـاهل من نـصــائح بـعض ا
ا عـلومـات الدقـيقـة . ور يـقدمـون له ا
كــــــانت لــــــهــــــذا الـــــرأى وجــــــاهــــــته لــــــكن
ــسـرح أن الــقـاعــدة الــثــابـتــة فى عــالم ا
الـتفـاعل بـ الـشخـصـيـات يثـرى الـعمل
ـــكن عن ـــســرحـى بــشـــكل أفـــضل  و ا
عـنى الذى طـريقه الـتأكـيـد على نـفس ا
يــــــــريـــــــد اخملــــــــرج تــــــــأكـــــــيــــــــده مـن خالل
الـالتــــفــــاعل . والــــتــــفـــــاعل أســــاســــا من
ـسرحى على مـستويات أولـيات العمل ا

عديدة .
وهـنــاك مالحـظــة أخـرى هى ورود اسم
بــــــــــاراك أوبــــــــــامــــــــــا" عــــــــــدة مــــــــــرات فى
ــــثل ــــســــرحــــيـــة دون أن يــــظــــهـــر أى  ا
يـجـســد شـخـصـيــته . وكـان األمـر سـوف
يـصــبح أفــضل . ويـرى الــبـعض بــالـذات
ـثل يـلـعب شـخـصـيـة بـاراك أن ظـهــور 
باشرة التى تضعف العمل .  نوع من ا
ويــؤكــد الـنــاقـد فى الــنــهـايــة أن الـنــيـات
الـطــيـبــة ال تـكــفى  فال يــكـفى أن يــلـبى
عـــمل مـــســـرحى رغـــبــة اجلـــمـــاهــيـــر فى
الـسـخــريـة من دبــلـيــو بـوش ثم يــتـجـاهل

سرحى السليم .  قواعد البناء ا

األمريكان يضحكون عليه من قلوبهم
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(شــــنـــكــــلــــون) هــــو اسم عــــرض قــــدم عــــلى
مـسرح قـصر ثـقـافة روض الـفرج من إنـتاج
إقــلـيم الــقـاهـرة الــكـبـرى وشــمـال الـصــعـيـد
(شـنــكـلـون) تــألـيف عـاطف عــبـد الـرحـمن
وإخــــراج مــــحــــمـــد الــــدســــوقى هــــو عـــرض
استعراضى غـنائى وجهت أحداثه إلى فئة
األطفال  فشـنكلون ليس اسم فرد  واحد
بل هو عـبـارة عن مجـمـوع احلروف األولى
ألسـمــاء أبـطـال الـعـرض  فــبـطـلـة الـعـرض
(سـمـاح الــسـعـيـد) هى صــاحـبـة احلـواديت
الــتى تــتـولى مــســئـولــيــة قص احلــدث عـلى
اجلــمـــهــور  ومـن ثم نــلـــمس من الـــلــحـــظــة
األولـى الــتـفــاعل بــ اجلــمــهــور واخلــشــبـة
خـاصـة وأن الـفـئـة الـتى يـخـاطـبـهـا الـعرض
ـسـرحى هى فـئة فى األسـاس حتـيـا على ا
الـــنـــشــاط  ســـواء بـــالـــتـــفــاعـل الــذهـــنى أو
احلــــــركـى  فـــــهــــــا نـــــحـن نــــــرى صـــــاحــــــبـــــة
احلواديت وهى حتث األطـفال على الكالم
دون تـردد مـن قـبــلــهم  فــتـبــدأ (احلــدوتـة)
بـشـخـصـية (كـابـاكـا) والتـى قدمـهـا (أسـامة
مــحـمــود)  تــلك الـشــخــصـيــة الــتى حــمـلت
لــواء الــشــر داخل الــعــرض ومــعه نــعــنــاعـة
والـتى قدمتهـا أيضاً (سمـاح السعيد) وفى
قـابل نرى (شـلبى) والـذى قدمه (مـحمد ا
) ومــعه لــهـــلــوبــة الــتى قـــدمــتــهــا (نــور أمــ
فــتـــحى)  وال نــعــجب من هــذا الــتــصــنــيف
الـبـدائى لـلـخـيــر والـشـر  فـعـلى الـرغم من
أن الــطــفل فى الــقـرن احلــادى والــعــشـرين
أصــــبح أكــــثــــر تــــفـــتــــحــــاً عن طــــفل الــــقـــرن
الـعشـريـن  فـإن إدراك هذا الـطـفـل مازال
داخل إطـار تـصنـيف بـدائى  فـهـو ال يحب
أن يـــرى الــــقط دائــــمـــاً يــــطـــارد الــــفـــأر فى

tom and jerry  وكذلك أيضاً ال
يـحب أن يرى اخلير يـهزم والشر يـنتصر 
فــهـذه الــقــيم هـى قـيـم البــد أن تـغــرس فى
نـفس الـطـفل حـتى يـكبـر ويـنـشأ عـلـيـها وال
يعتـاد على غير ذلك وإن واجه عكس ذلك
فى الواقع  ولـكن فـريـقـانا فى الـعـمل هـنا
يـــتــقـــاطـــعـــان عـــبـــر حـــدث احلــصـــول عـــلى
الـوثـيــقـة وهـو حـدث هــنـا اخـتــلـفت دوافـعه
عـلـى حـسب شـخـصـيـاته  فـلم يـهـرب هـذا
ة الـعرض أيضاً من قـوان أرسطـو القد
حـيــنـمــا قـال إن الــفـعل مــا هـو إال جتــسـيـد
لــلــســـلــوك الــدافع وراء هـــذا الــفــعل  وهــو
تمـاماً مـا جنده لـدى (كـاباكـا) حيـنمـا طمع
ـكـافـأة الـتى يـحـصل عـلـيـهـا من يـجـد فى ا
ـا ستحققه من فائدة لآلخرين الوثيقة أو 
 ومـن ثم دفـــــــعـه طـــــــمــــــــعه إلـى إســـــــقـــــــاط
مــصــلــحــة اآلخــرين فـى مــقــابل مــصــلــحــته
الشخـصية فـاندفع وراء مصـلحته مـسخراً
مـعه (نـعـنـاعـة) حـتى يـحـصل عـلى الـوثـيـقة
ـكــافـأة قــبل غـيـره  ولــكن عـلى كى يــنـول ا

ــــــتـــــــفــــــرجــــــ  مع رقــــــــصـــــــات إبـــــــهــــــاج ا
االسـتـعراضـيـ الـتى صـممـهـا أشـرف أبو
حـالوة فــمن نـــاحـــيــة كـــانت األغــانـى الــتى
كـــتــبــهـــا (ســامـح الــرازقى) مـــتــضـــافــرة مع
احلـــــدث الــــــدرامى  بـل وكــــــان عـــــنــــــصـــــر
االستـعراض ككل  –من موسـيقى وأحلان
وكـلـمـات  –وسـيـلـة دراميـة كـانت ضـرورية
ــقـام األول جلـعل الــعـرض تــرفــيـهــيـاً فى ا

وتعليمياً بشكل مباشر .
 وكـــــان البــــد أن يــــكــــون عـــــلى غــــرار هــــذا
الــتــشــكــيل الـــدرامى الــفــانــتــازى أن تــكــون
الــــصـــورة الــــبـــصــــريـــة أيــــضــــاً عـــلـى نـــفس
ــــســـــتــــوى  فـــــعالء احلــــلـــــوجى مـــــصــــمم ا
ـاســكـات اعــتــمـد عــلى صـورة الــديـكــور وا
ـتـفـرج ذات ألـوان صــريـحـة جتـذب نـظـر ا

وال تشده إال لسواها .
البس الـــتى نـــفـــذتـــهـــا وفـــاء رجب حـــتـى ا
كـــانت ألـــوانـــهــا صـــريـــحـــة  فــنـــرى الـــلــون
األخــضــر فـى لــبس (نــعـــنــاعــة) واألصــفــر
والبـنـفـسجى فـى لبس صـاحـبـة احلواديت
 والــبـرتــقـالى فـى لـبس لــهـلــوبـة واألحــمـر
ـــتــوقع فـى لــبس (كـــابــاكــا)  وهـــو الــلــون ا
لـتــلك الـشــخـصــيـة الــتى قـادت لــواء الـشـر
عـلى أن تصـميم ـسرحى  طوال الـعرض ا
مالبس االستعـراض كان ذا داللة مباشرة
أيــضــاً وواضــحــة  فــالــراقــصــون يــرتــدون
مالبـس مــــــخـــــتــــــلــــــفـــــة مـن شــــــتى أنــــــحـــــاء
اجلــــمــــهــــوريــــة فــــهـــــا نــــحن نــــرى الــــريــــفى
والــبــحـرى والــنــوبى  كــلــهم يــرفــعــون لـواء
نـصــوص حـمـايــة حـقـوق الــطـفل ويـؤكـدون

على التمسك بها .
ـسرحى صـريـحاً مـنذ ـنـظر ا  وكمـا كان ا
الــبـدايـة كــانت اإلضـاءة أيــضـاً مــتـحـدة مع
نــفس االجتــاه فـــمــصــمم الــســيــنــوغــرافــيــا
(السـيـد أبو احلـجـاج) جـعل اللـون األحـمر
ـشـاهد الـتى يـعلن هو الـلون الـسـائد فى ا
فـيــهـا (كـابــاكـا) عن خـطــته األنـانــيـة  كـمـا
ــسـرح فى يــغـمــر الــلـون األحــمــر خــشـبــة ا
مـشهد ظـهور وحش وادى اخلـوف لكن ما
يــعــيب هـــنــا مــصــمم الــســـيــنــوغــرافــيــا أنه
استخدم إضاءة الفالشر ألكثر من خمس
ــشــاهـد ــا أعـاق ا دقـائـق عـلى الــتــوالى 
ا شهد   الكبير والصـغير عن متابعة ا
ــــشـــاهـــدين جــــعـــله بـــعــــد وضـــوح إرهـــاق ا
ــكـان آخـر الــبـصـرى والــذهـنى ونــظـرهم  
يــجـدون فــيه نـوعــاً من الــراحـة الــبـصــريـة
جنـــده يـــخـــفـف هـــذا الـــفالشــــر بـــنـــوع من

اإلضاءة احلمراء .

األطــفــال الـتـى قـدمت ســابــقــاً  بل أخـذت
صاحبة احلواديت تنشئ حواراً بينها وب
األطـــفـــال تــــســـتــــشف مـــنـه مـــدى فـــهــــمـــهم

للعرض من عدمه .
 فــنــصـوص وثــيــقـة حــمــايــة حـقــوق الــطـفل
خلـصــهـا اخملـرج داخل اســتـعــراض بـسـيط
يــحـــمـل كل راقص لـــوحـــة صـــغـــيــرة كـــتـــبت
عــلــيــهــا كــلــمــات ( االحــتـرام  _الـتــعــلــيم _
الـرعـايـة  _احلـمـايـة  _الـعالج .... ) وهى
فـاهيم األسـاسيـة والهـامة الفـتات ركـزت ا
للوثيقة بـشكل بسيط ساعد األطفال على
تــذكـرهــا وحـفــظــهـا فى ذات الــوقت  وهـو
شىء أقل ثـقالً مـن مـشـهـد ظـهـور (شـلـبى)
الــذى كــان أقــرب حملــاضــرة وعــظـيــة يــعظ
ـتــفـرجــ حـقــوق الـطــفل  فــكـانت فـيــهــا ا
كــلــمـــاته أشــبـه بــدرس تــعـــلــيـــمى يــجـــعــلــنى
أسـتــعـجل نـهــايـته حـتى تــأتى (الـلـعــبـة الـلى
بـعدهـا)  (فشـعـائر ديـنـية) هى كـلـمة يـبوح
بــهـا (شــلــبى) وأنــا أؤكـد تــمــام الـتــأكــيـد أن
هذه الـكلمـة لم تلق فـهماً من قـبل األطفال
وهم األســـاس  فـــســـكت جـــمـــيع األطـــفــال
ألنـهم شـعروا أنـهم أمـام بـرنـامج تلـيـفـزيون

أو (نشرة األخبار) .
فحينما سألت صاحبة احلودايت األطفال
عن نــصـــوص الــوثــيــقـــة أخــذ األطــفــال فى
الــصـالــة يــرددونــهـا بــســهـولــة وبــاسـتــيــعـاب

عال.
ـسات اخملرج هنا واضحة فى ولقد كانت 
دخول عـنـصـر االسـتـعـراض داخل الـعرض
ألكـــثـــر من مــرة  حـــيث ســـاعــد ذلـك عــلى

رحـلــة بـحــثه  عن الــوثـيــقـة  ولم يــقـرر رى
الشجرة  _وهو فـعل خير  _فكـان مصيره
أن لــقى وحش وادى اخلـوف فى طــريـقه 
وألنـه فـــــضل مـــــصــــــلـــــحـــــته فـــــوق كـل شىء
فـضلها أيضـاً على رفيقة طـريقه (نعناعة)
الـتـى حــزنت ونــدمت عــلى مــا ارتـكــبــته مع
(كــابـاكـا)  أمـا (شـلـبـى) فألنه فـعل اخلـيـر
ـســحـورة وروى الـشــجـرة ألــقت الــشـجــرة ا
ـاء حـيـنـمـا كان بل عـلـيه بـفضـلـهـا وهـدته ا
وأعــطـتـه الـقــوة حملــاربـة اخلــوف  فــتــغـلب
عـلـى وحش وادى اخلـوف بــالـقــوة وصالبـة
اإلرادة حــتى جـعــله يــهـبط من فــوق اجلـبل
ليلقـى حتفه  وألن الصورة اآلن بدأت فى
الـوضـوح بـدأ (كـابـاكـا) يـنـدم عـلى مـا فـعـله
ـا لـقيه ألنه وجد أن نـهـايـته كـانت أسـوأ 
شـلــبى  فـقـرر أن يـتـعـاون مع فـريق اخلـيـر
الــــذى يــــقــــوده (شــــلــــبى) و (لــــهــــلــــوبــــة) كى
يحصـلوا على الوثـيقة معـاً  فتكون الـكلمة
احملـــفــــورة عـــلى الــــصـــخــــرة الـــتـى حتـــتـــوى
بـــداخـــلــهـــا عـــلى الـــوثــيـــقـــة هى عـــبــارة عن
مــجــمــوع احلـروف األولى لــهــؤالء األبــطـال
(فـشنـكلـون) هى كلـمة جمـعت ب (شـلبى)

و (نعناعة) و (كاباكا) و (لهلوبة) .
  وهكذا حصلـوا على الوثيقة التى حتتوى
عـــــلـى نـــــصـــــوص حـــــقـــــوق الـــــطـــــفل  تـــــلك
النصوص التى تضمن للطفل حياة سعيدة
دون شـــــقــــاء أو مــــهــــانــــة  وأجــــمـل مــــا فى
الــعـــرض هـــنــا هـــو الــتـــفـــاعل الــذى أســـعــد
الكـبار قـبل الـصغـار  فهـو لم يـتوقف عـند
حـد التلقـ كما اعتدنـا فى جميع عروض

ــصــلــحــة الــنــقــيـض جنــد (شــلــبى) يـــنــظــر 
اآلخـــرين مـــســـخـــراً مـــعـه (لـــهـــلـــوبـــة) الـــتى
تسـاعـده عـلى الـوصـول إلى اخلـيـر . ولكن
مـــا يـــســتـــوقـــفـــنــا هـــنـــا لـــلـــحــظـــة أن كـــلـــمــة
(الـوثيقـة) قد يـحتار فـيهـا مشاهـد العرض
سـواء كــان كــبـيــراً أم صـغــيــراً  فـالــصـغــيـر
يـجهل معناهـا من األساس أما الكـبير فهو
يــنــزعج من اإلتــيــان بـهــذه الــكــلــمـة الــتى ال
وجه إليه العرض  تناسب عقلية الطفل ا
ولــكـن لــتــفــادى الـــغــمــوض قــامـت صــاحــبــة
احلـواديت داخل الـعـرض بـتبـسـيط الـكـلـمة
وتوضيح معناهـا فقالت (وثيقة يعنى ورقة
 ورقــة وعــلــيــهـــا كــتــابــة) وأخــذت تــرددهــا
ويــــردد وراءهـــا اجلــــمـــهــــور واألطــــفـــال فى

األساس .
  ولـــنـــســتـــكـــمل رحـــلـــة الـــفــريـــقـــ  فـــنــال
(كــابــاكـــا) جــزاءه الــشــريـــرى  فــلم يــلق أى
جـزاء حـسن فى طـريـقه  فألنه كـان يـنوى
فـى األســاس عــلـى شــر الــتـــقى بــالـــشــجــرة
ـسـحورة داخل الـغـابة والـتى لم تـعطه اإل ا
الــشــر جــزاء لــنــيــته فــهــو رفض أن يــســقى
هــــذه الــــشـــــجــــرة وصــــدر مـــــصــــلــــحـــــته فى
األسـاس كما فـعل فى البدايـة  لذلك لقى
الـشقـاء فى سيـره  فـلم تعـطه الشـجرة إال
الشقـاء ألنه أراد لهـا الشقـاء أيضاً  فـكما
قـال شـلـبى (هـمـا قـالـوهـا زمـان الـلى يـعمل
خــيــر يــلـقـى خـيــر والــلى يــعــمل شــر يــلـقى
شــر)  فــلم يـقــرر (كـابــاكــا) عـنــدمـا الــتـقى
ـسحورة سـوى أن يأخذ الـقربة بالشـجرة ا
ـوجــودة بـجـوارهــا حـتى يـشــرب مـنـهـا فى ا
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ترجمة  وتقد

مسرحية من أجل غزة

ال تقولوا لها أى شىء لم تسأل عنه
ال تقولوا لها إن الصبى قد أصابته رصاصة

ال تقولوا لها أى شىء
قولوا لها إننا ننشىء مزارعا «>» فى الصحراء

ال تقولوا لها شيئا عن شجر الزيتون
قولوا لها إننا نبنى مدنا جديدة فى العراء

ال تقولوا لها إنهم يقذفوننا باحلجارة
قاتلة هاجمة الطائرات ا قولوا لها إنها ليست جيدة كفاية 

ال تقولوا لها ذلك
قاهى ال تقولوا لها إنهم يصنعون قنابلهم فى ا

قاهى قولوا لها.. قولوا لها إنهم يصنعون قنابلهم فى ا
قولوا لها حتى تكون أكثر حذرا

ال تفزعوها
قولوا لها إننا نريد اجلدار حتى نكون آمن
قولوا لها إنهم يريدون أن يلقوننا فى البحر

قولوا لها إننا قتلنا منهم الكثير
ال تقولوا لها ذلك
قولوا لها ذلك

قولوا لها إننا أقوياء
قولوا لها إننا على حق

قولوا لها إنهم ال يعرفون أى شىء عدا العنف
قولوا لها إننا نريد السالم

قولوا لها إننا ذاهبون للسباحة
شهد السابع ا
كنها مشاهدة األخبار قولوا لها إنه ال 

كنها فحسب مشاهدة الكارتون قولوا لها إنه 
شاهدة مسلسل "فريندز" «>» كنها السهر طويال  قولوا لها إنه 

قولوا لها إنهم يُهاجمون بالصواريخ
ال تفزعوها

قولوا لها إن قليالً منا فحسب قد قُتلوا
قولوا لها إن اجليش قد جاء للدفاع عنا

ال تقولوا لها إن ابن عمها قد رفض االنضمام للجيش

سريرها
قولوا لها أال تأمن لهم
قولوا لها أال تفزع

كنها اللعب مع األطفال ال تقولوا لها إنها ال 
كن أن تأتى بهم إلى البيت ال تقولوا لها إنها 

قولوا لها إنهم لديهم فائض من األصدقاء واألقارب
قولوا لها إنه على امتدا أميال وأميال لديهم أرضهم اخلاصة

وعودة قولوا لها مرارا وتكرارا إنها أرضنا ا
ال تقولوا لها إنهم يقولون إنها أرض بال شعب
ال تقولوا لها إنى لم أكن ألعود لو أننى أعرف

كننا أن نتشارك األرض قولوا لها إننا 
ال تقولوا لها بذلك

شهد اخلامس ا
قولوا لها إننا فزنا

قولوا لها إن أخيها كان بطال
قولوا لها كم كان محاربوهم جبارين
قولوا لها إننا أجبرناهم على التراجع

قولوا لها إننا محاربون
قولوا لها إننا فزنا بأرض جديدة

شهد السادس ا
ال تقولوا لها

شكلة التى حدثت حلوض السباحة ال تقولوا لها عن ا
ياه مياهنا وإننا على حق قولوا لها إن ا

ياه اخلاصة بهؤالء الرعاع قولوا لها إنها ليست ا
ياه ال تقولوا لها أى شىء عن ا
ال تقولوا لها شيئا عن البلدوزر

ال تقولوا لها أال تنظر إلى البلدوزر
نزل قد هدم كما لو لم يكن ال تقولوا لها إن ا

قولوا لها إنه مكان للبناء
ال تقولوا لها أى شىء عن البلدوزرات

ال تقولوا لها شيئا عن الطوابير عند نقط التفتيش
قولوا لها إننا سوف نكون هناك فى الالزمن

ال تقولوا لها كم منهم قد قُتل
قولوا لها إن محاربى "حماس" قد قُتلوا

قولوا لها إنهم إرهابيون
قولوا لها إنهم قذارة

ال تقولوا
ال تقولوا لها عن عائلة الطفلة التى ماتت

كنها أال تصدق ما تشاهده فى التليفزيون قولوا لها إنه 
قولوا لها إننا قتلنا األطفال باخلطأ
ال تقولوا لها أى شىء عن اجليش

قــولــوا لــهــا.. قــولــوا لــهــا عن اجلــيـش.. قــولــوا لــهــا حــتى تــفــخــر
بـاجلـيش.. قـولـوا لهـا عن عـائـلـة الطـفـلـة التـى ماتت.. قـولـوا لـها
أسـمـاءهم.. لم ال?.. قـولوا لـهـا فـالـعالـم كله يـعـرف.. فـلـماذا هى
وحـدهـا ال تــعـرف?.. قـولـوا لــهـا لـقــد مـات أطـفـال كــثـيـرين.. هل
شـاهدتْ األطـفال?.. قـولوا لـها إنه مـا من سبب جلـعلـها آسـفة..
قـولــوا لــهــا إنــهم هم الــذين تــســبــبــوا فى ذلك.. قــولــوا لــهـا إنــهم
أرادوا ألطفـالـهم أن يُقـتلـوا حـتى يسـتدروا عـطف الـعالم.. قـولوا
لها إنى لـست آسف على ذلك.. قولوا لها أال تأسف على ذلك..
قـولـوا لـهـا إنـنـا فـقط الـذين نـسـتـحق األسف.. قـولـوا لـها إنـهم ال
ــعــانـاة أكــثــر مــنــا.. قـولــوا لــهــا إنــنـا الــقــبــضـة ـكـن أن يـدّعــوا ا
احلـديديـة اآلن.. قولوا لـها إنـها ضـريبة احلـرب.. قولـوا لهـا إننا
.. قولوا لها إننى ضحكت لن نتوقف عن قتلـهم حتى نكون آمن
ح شاهدت رجال الشـرطة القتلى.. قولوا لها إنهم حيوانات..
وإنـهم يـعـيـشـون فى حـظـائـر اآلن.. قـولـوا لـهـا إنـنى ال أعـبأ حـتى
ولو أبدنـاهم تمـاما.. أن يكـرهنا الـعالم هـو الشىء الوحـيد الذى
أعبـأ به.. قـولوا لـها إنى ال أعـبأ حـتى ولـو كرهـنا الـعالم.. قـولوا
.. قـولـوا لـهـا إنـنـا شـعب الـلـه اخملـتار.. لـهـا إننـا أفـضـل الـكـاره
قـولـوا لـهـا إنـنى نـظـرت ألحـد أطفـالـهم بـيـنـمـا كـان مـغـطى تـمـاما
بـالــدمـاء.. فـمــاذا شـعـرت?.. قـولــوا لـهـا إن كل مــا شـعـرت به هـو

غطاة بالدماء.. السعادة ألنها لم تكن هى ا
ال تقولوا لها ذلك
قولوا لها إننا نحبها

ال تفزعوها
الهوامش

  «>» منهم جون أوزبورن وهارولد بنتر ومارشان نورمان
 بـاعت للقطاع اخلاص خطوط الطيران واالتصاالت وصناعة النفط

والغاز وبناء السفن فيما عرف باخلصخصة أو التخصيص
  «>» بـدأت موجة الغـضب فى بريطـانيا نتـيجة الـعدوان الثالثى على
مــصـــر فـــقـــد راع الـــغـــاضــبـــ أن يـــروا بـــلـــدهم الـــذى كـــان يـــعــرف
بــاالمــبــراطــوريـــة الــتى ال تــغــيـب عــنــهــا الــشــمـس يــنــاصــر الــدولــة
الـصهـيـونيـة أى أن الـغضب انـطـلق أساسـا كـموقـف أخالقى له سمت

سياسى ولهذا أؤكد أن الغضب حالة ثقافية.
 «>» لـعل مـسـرحـيـتـهـا بـنـات قـمة  Top Girlsدلـيل عـلى ذلك وهى
مــسـرحـيـة لـهـا تـرجـمـة رائـعـة قـام بـهـا الـراحل د.مـحـسن مـصـيـلـحى
ـسـرح الـتــجـريـبى ورغم أن عـنـوانـهـا يـشى ونـشـرت ضـمن إصـدارات ا
بــكـونـهـا تـخـص الـنـسـاء فـحــسب فـإنـهــا تـتـعـرض لـكــثـيـر من حـاالت

التهميش غير احملصورة فى النطاق الضيق لفكرة النوع.
  «>»  مـوقف تـشـرشل االشـتـراكى كــان واضـحـا جـدا فى مـسـرحـيـتـهـا
ال يولد األولى والـتى نقدت فيـها فكـرة الثروة وأكدت أن تـراكم رأس ا
عـنـفـا وعـدوانـية اجـتـمـاعـيـة حـدث ذلك قـبل أن تـنـضم تـشـرشل إلى
ــا يـكــشف أن عــضـويــة االحتـاد االحتــاد الـنــســائى فى عـام  1974

وقف االشتراكى. النسائى غير مبتورة الصلة با
 «>» اجلـنـدر هـو عـلم الـنـوع االجـتمـاعـى أو علـم اجلـنس الـبـيولـوجى
ـرأة والرجل فى اجملتمع تـغيرات حول مـكانة كل من ا ويـعنى دراسة ا
بغـض النظـر عن الفروقـات البيـولوجيـة بينـهما وفـقاً الدراسة األدوار
ــرأة والـرجل يـنــبـغى الــنـظـر إلـيــهـمـا من الــتى يـقـومــان بـهـا أى أن ا
منـطلق كونهما إنـسان بغض النظر عن جنس كل مـنهما. وهذا العلم

ا يعنى الرجل كذلك. رأة فحسب وا ال يخص ا
ـــا يــعـــرف بــالـ  (Sit-Com)أو «>»   مـــســلـــسل أمـــريـــكى شـــهــيـــر 
وقف  Situation Comedy وتـعـتمـد على مـسـلسالت كـومـيديـا ا
صـنع مواقف مضحكة بواسطة عدة شخصيات مسطحة فى أقل عدد
سلسل األشهر فى ـذكور يُعد ا سلسل ا ـكن من أماكن التصوير.. ا
هـذا اجملال حيث ظل يـقدم لعـدة مواسم. حـتى أن إحدى شخـصياته
ها فى مسلـسل آخر من النوعية ذاتـها وباالسم ذاته اعتمادا  تـقد

على جناحه.

> الكاتب محمد الشربينى يصدر له خالل أيام كتاب يضم مجموعة مسرحيات من تأليفه عن احتاد الكتاب.
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ــنــظـور اجلــمــالـى اجلـديــد فـى أثــنـاء ــسـرح إلـى ا > اجــتــذب بــعض فــنــانـى ا
مـحـاوالتـهم الكـتـشـاف اإلمـكـانـات الـفـريـدة لـلـمـسـرح احلى بـاعـتـبـاره وسـيـطا

تحركة (األفالم السينمائية) والتليفزيون. متميزاً عن كل من الصور ا

سرحي جريدة كل ا

23 من مارس2009  العدد 89

كاريل تشرشل
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اضى. ية الفنون األسبوع ا عهد العالى للنقد الفنى بأكاد > الباحث محمد إسماعيل حصل على درجة الدكتوراه فى الدراما التليفزيونية من ا
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> إن الــقـصـد الـواعى الـذى تـسـعى إلــيه هـذه اإلنـتـاجـات هـو أن تـدفع
ـتـفـرجـ إلى التـركـيـز عـلى الوهـم اخليـالى الـذى يـتم عـرضه حتى ا
يـصبحوا مستوعـب نفسيا فى داخله إلى الدرجـة التى يفقدون فيها

وعيهم بذاتهم.
سرحي جريدة كل ا

23 من مارس2009  العدد 89
يلـون بطبـيعتهم > كـان الرسامـون والنحـاتون الذين بـدأوا يبدعـون عروضاً مـسرحيـة 
ـسـرحـيـ يجـربـون أصـواتـاً غـير إلـى الوسـائط الـبـصـريـة وراح غـيرهـم من الـفنـانـ ا
ـمـثل وباسـتـخـدام أنـواع أخرى عـدة من الـوسـائط غـير لـفـظـيـة بالـتـركـيـز على جـسـد ا

اللفظية.

سرحية. نعم اعتذر عن عدم  إخراج مسرحية «الغرباء ال يشربون القهوة» حملمود دياب وذلك لفرقة السامر ا > اخملرج ناصر عبد ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحية ا
ـتـحـدثـون بـالـغـون ـسـرحـيــة. ا ال أطـفـال يــظـهـرون فى هـذه ا
ـتــحـدثـون اآلبـاء أو مــا شـئت من درجــة الـقــرابـة بــاألطـفــال ا
ــــكــــنـــهم أن يــــقــــاطـــعــــوا بـــعــــضـــهـم الـــبــــعض فى أى حلــــظـــة.
ــشــاهـد الــقــصـيــرة لــهـذه األشــخـاص مــخــتـلــفــون فى كل من ا
ـوجه ـســرحـيـة وكـذلك احلـال بــالـنـسـبـة لـلــزمن ولألطـفـال ا ا
ـسـرحيـة بـأى عدد من ـكن لعب هـذه ا إلـيهم الـكالم حـيث 

. مثل ا
شهد األول ا

قولوا لها إنها لعبة
قولوا لها إنه شىء جدى

ولكن ال تفزغوها
ال تقولوا لها إنهم سوف يقتلونها

قولوا لها إنه من األفضل أن تبقى هادئة
قولوا لها إنها سوف حتصل على الكيك إذا ما بقيت هادئة
قولوا لها إنه من األفضل لها أن تبقى هادئة فى السرير

على أال تغنى
قولوا لها إنه ليس عليها أن تخرج

قولوا لها إنه ليس عليها أن تخرج حتى ولو سمعت إطالق نار
ال تفزعوها

قــولـوا لــهـا إنه لــيس عـلـيــهـا أن تــخـرج حــتى ولـو لم تــسـمع شــيـئـا
لفترة طويلة

قولوا لها إننا سوف نعود وسوف جندها
قولوا لها إننا سوف نكون هنا طوال الوقت

قولوا لها شيئا عن الرجال
قولوا لها إنهم سيئون فى اللعب

قولوا لها إنها قصة
قولوا لها إنهم سوف يذهبون بعيدا

كنها جعلهم يذهبون بعيدا إذا ما ظلت ثابتة قولوا لها إنه 
بالسحر

على أال تغنى

شهد الثانى ا
قولوا لها إنه ثمة دفتر لصور جدتها وأعمامها ولى أنا أيضا

قولوا لها إن أعمامها قد ماتوا
ال تقولوا لها إنهم قتلوا
قولوا لها إنهم قتلوا

وال تفزعوها
قولوا لها إن جدتها كانت ماهرة

ال تقولوا لها عما فعلوه
قولوا لها إنها كانت شُجاعة

قولوا لها إنها علمتنى كيف أصنع الكيك
ال تقولوا لها عما فعلوه

قولوا لها شيئا ما
قولوا لها أكثر وأكثر كلما تقدمت فى العمر
قولوا لها إنه كان هناك أناس يكرهون اليهود
قولوا لها إنه كان هناك أناس يحبون اليهود

ال تقولوا لها أن تفكر فى الناس إما أنهم يهود إما أنهم غير يهود
قولوا لها أكثر وأكثر كلما تقدمت فى العمر

قولوا لها أكثر وأكثر عن عددهم كلما تقدمت فى العمر
قولوا لها إن ذلك كان قبل أن تولد وإنها ليست فى خطر اآلن

ال تقولوا لها إنه هناك أية أسئلة عن اخلطر
قولوا لها إننا نحبها

قولوا لها إن كل أحياء وأموات عائلتها يحبونها
قولوا لها إن جدتها كانت لتكون فخورة بها
شهد الثالث ا

ال تقولوا لها إننا سنذهب لألبد
كن كـنهـا الكتـابة ألصـدقائهـا وأن أصدقـاءها  قـولوا لهـا إنه 

أن يأتوا للزيارة
قولوا لها إن احلياة مشمسة هناك
قولوا لها إننا سوف نعود للوطن

قولوا لها إنها األرض التى منحنا الرب
ال تقولوا لها عن الدين

قـولـوا لــهـا إن جـدود عـظــمـاء عـظــمـاء عـظــمـاء عـظــمـاء جلـدهـا
العظيم عاشوا هناك

ال تقولوا لها إنهم طُردوا منها
قـولوا لها.. بالطـبع عليكم أن تقولـوا لها.. قولوا لهـا إننا جميعا
طُردنا منها وأن األرض كانت بانتظارنا كى نعود إلى الوطن

كان ال تقولوا لها إنها ال تنتمى لهذا ا
ــكـان هـنـا ولــكـنـهـا سـوف قــولـوا لـهـا إنـهــا بـالـتـأكــيـد حتب هـذا ا

كان هناك حتب أكثر ا
قولوا لها إنها رحلة

قولوا لها إنه ال أحد سوف يزعجها
قولوا لها إنها سوف يكون لديها أصحاب جدد

كنها أن تأخذ لعبها معها قولوا لها إنه 
كنها أن تأخذ كل لعبها معها ال تقولوا لها إنه 

يزة قولوا لها إنها طفلة 
قولوا لها عن أورشليم

شهد الرابع ا
ال تقولوا لها عما عساهم أن يكونوا

قولوا لها شيئا
قولوا لها إنهم بدو وأنهم رحّالون

قولوا لها عن اجلِمال فى الصحارى وعن التمر
قولوا لها إنهم يعيشون فى خيام
قولوا لها إن ذلك لم يكن وطنهم

ال تـقـولـوا لــهـا عن الـوطن لـيـس الـوطن قـولـوا لــهـا إنـهم سـوف
يرحلون بعيدا

ال تقولوا لها إنهم ال يحبونها
قولوا لها أن تكون حذرة

ال تقولوا لها عمن اعتاد أن يعيش فى هذا البيت
كـلـه عـدا أال تــقـولــوا لــهـا إن جــدهـا الــعــظـيم الــعــظـيم اعــتـاد أن

يعيش فى هذا البيت
كـــله عـــدا أال تــقـــولـــوا لــهـــا إن الــعـــرب اعـــتــادوا أن يـــنـــامــوا فى 

سرح الذى شهد العرض األول على مـسرح الرويال كورت وهو ا
ـسرحيـة بانـتظار جـودو لصـموئيل بـيكـيت مفـتتحـة ما عُرف
ـسرح العبث تُعرض اآلن مسرحية الكاتبة البريطانية خطأ 
ُـعنـونـة "سـبـعة األشـهـر "كـاريل تـشرشل"  Caryl Churchill ا
Seven"أطفـال يهود" وبـعنـوان فرعى "مـسرحـية من أجل غزة
سرحية التى  Jewish Children: a play for Gaza وهى ا
أثـارت وتثـير ضجـة كبـيرة فى األوساط الـثقـافية ـ والـسيـاسية
بـالطـبع ـ ال ألنهـا تتـخـذ موقـفا مـناصـرا ألطفـال غزة فـحسب
سـرحيـة عـلى عجل وال ألن مـؤلفـتهـا أعـلنت أنـهـا كتـبت هـذه ا
إلحساسـها أن العدوان اإلسرائيلى األخير على غزة كان األكثر
بشاعـة فى تاريخ العدوان اإلسـرائيلى الهـمجى ولكن أيضا ألن
ـوجـهـة ــسـاعـدات الـطـبــيـة ا ـسـرحـيـة تُــعـرض لـصـالح دعم ا ا
ـنشور عن دار ـسرحـية ا لغـزة بل إن تشـرشل أعربت فى نص ا
نك هـيرن  Nich Hern أنهـا تـتـنازل عن حـقـوق الـعرض فى أى
مــكــان فى الـعــالم إذا مــا كـان ذلك لــصــالح جـمـع تـبــرعـات أكــثـر

للمساعدات الطبية ألطفال غزة.
كـاريل تشرشل (1938)(>) الـتى عُرفت ضمن جـيل من الكتاب
اإلجنلـيـز الـذين أفـرزتـهم حركـة الـتـمـرد الطالبـيـة فى فـرنـسا
Owners 1972 "ُالك عـام 1968 قـدمت أولى مسـرحـياتـها "ا
لتقدم نـفسها ككاتبـة متمردة ال على األشكال الـفنية للمسرح
اإلجنــلــيـزى بــخــاصــة واألوروبى بــعــامـة فــحــسب ولــكن أيــضـا
ـهيـمـنـة عـلى كـكـاتـبـة مـتـمـردة عـلى اخلـطـابـات الـبـرجـوازيـة ا
الثقـافة فى أوروبا خصوصا أثناء حـكم رئيسة وزراء بريطانيا
األشـهر مـارجريـت تاتـشر ( 1979ـ  1990) الـتى بدأت سـلسـلة
إجــراءات لــصــالح خـصــخــصــة أمالك وأصــول الــدولـة نــتــيــجـة
لـتــوجـهــا الـلــيـبـرالـى احلـاد(>) فـيــمـا عُــرف ـ دولـيــا ـ بـالــفـتـرة
الـتـاتـشـريـة والـتى امـتدت لـفـتـرة طـويـلـة بـفـضل تـبـنى رونـالد
ـتــحـدة األمــريـكــيـة (1981ـ 1989) ريــجـان رئــيس الـواليــات ا
ا الفلـسفة االقتصادية نفسها. ما سبق ليس فقرة عَرضية وإ
كــشــفــا عن الــسـيــاق الــذى ضم حــالــة الــغـضـب الـتـى تُـرجــمت ـ
ـسرح الغـضب والذى ابتـدأ تاريخه مسرحـيا ـ بجـيل ما عُرف 

بعرض مسرحية جون أوزبورن "انظر خلفك فى غضب".
لــقـد كــانت حــالـة الــغـضب والــتى امــتـدت لــعـدة عــقـود حــالـة
مـعـرفـيـة فى تـصــورى أكـثـر مـنـهـا حـالــة سـيـاسـيـة (هـذا لـيس
تـقــلــيال من الــعـامل الــســيـاسـى بـقــدر مــا هـو بــاألحــرى تـأكــيـد
له)(>) ذلك أن موجـة الغضب هى باألساس موقف ثقافى من
اركسية فى حالتها العالم مـوقف من اإليديولوجيات سواء ا
الـسـوفـيـتـيـة أو الـلـيـبـرالـيـة فى حـالـتـهـا األوروبيـة. لـقـد دلّـلت
الـلــيـبــرالـيــة فى أوروبـا كــيف أنـهــا فى الــوقت الـذى تــمـضى فى
طــريـقــهــا لـنــقض األيـديــولـوجــيـات فــإنـهــا تــصـنع من نــفـســهـا
ـعـارضة إيديـولـوجـيـا بديـلـة وذلك بـإزاحة كـافـة اخلـطابـات ا
ـهمـشـة ولعل هـذا ما ـا خـلق جيـتوهـات من اخلـطابـات ا لـها 
يُـفـسـر تـأكـيـد مـسرحـيـات تـشـرشل عـلى أنـهـا تـزحـزح اخلـطاب

ـهــيـمن اخلــطـاب الــبـرجــوازى/ األصـولى/ الــذكـورى/ الــعـرقى ا
ـهــمـشـة وخــصـوصـا لـصــالح االحـتــفـال بـخــطـابــات اجلـمـاعــات ا

ثلي والسود. النساء والفقراء وا
هـذه النـقـطـة بالـذات تـؤكد عـلى أن مـوقف تـشرشل وغـيـرها من
الكاتـبات أو الكـتاب الذين عُـرفوا بالـدفاع عن النـساء هو موقف
ــعـنى أن ثــقـافـى عـام ولــيس مـوقــفــاً سـيــاسـيــاً من إجــراءات مـا 
ا موقهن/مـوقفهم ال يتعلق بالنساء فـقط كجماعة مهمشة وإ
ـهمـشة ككل وإن كـان يُتـرجم لديـهن/لديهم يـتعـلق باجلـماعات ا
ـا يخلط الـبعض بـ النـسوية ـ كـحالة إلى دفاع عن النـساء. ور
مـعــرفـيـة لــيـست مــحـصـورة فى جــمـاعــة بـعـيــنـهـا ـ وبــ احلـركـة
الـنــسـائــيـة كــحــركـة من حــركـات الــدفـاع عن احلــقـوق الــضـائــعـة
ـا يُـعرف لـلنـسـاء فاألولى فـقط هى الـتى تـولى اهتـمـاما كـبـيرا 
بـاجلـنـدر  Gender  أو الـتـصـنـيف الـثـقـافى عـلى أسـاس جـنـسى
بـينـمـا احلـركـة الـنسـائـيـة تـولى اهـتمـامـهـا بـالنـسـاء بـاعـتـبارهن
ـمــكن أن يـكــون هـنـاك نـسـاء فـى نـهـايــة األمـر مــا يـعـنـى أنه من ا
دافـع عن حقـوق النساء من غـير النـسوي فى الوقت بعض ا
الـذى يـوجــد فـيه بـعـض الـنـســويـ الـذين ال يُــمـارسـون نــشـاطـا

اجتماعيا مباشرا لدعم النساء!
عـلى هذا يـتـأكـد لنـا أن مـسـرح العـبث أو مـسـرح السـخف (أيـاً كان
ــثال فـى صـمــوئــيل بــيــكـيت ــسـمـى) والـذى ظــهــر فى فــرنــسـا  ا
ـسـرح الـغـضب فى ويـوجـ يــونـسـكـو والـذى يُـعـد الــرافـد األهم 
بـريـطـانـيـا قـد ظُــلم نـقـديـا عـلى يـد مــارتن إيـسـلن ـ مُـنـظّـر هـذا
ــنـطق بــرجــوازى فـرآه ـســرح ـ وذلك ألن األخــيــر تـعــامل مــعه  ا
ـنطق العـقل وعلـيه فقـد قرأه باعـتبـاره عبثـا أو تعـبيرا تـغييـبا 
عن أن العـقل ما هو إال عـبث أو على األقل تـأكيدا عـلى أن احلياة
نـفـسـهـا عـبث ومـا فـات إيـسلـ أمـران: أولـهـمـا أن مـسـرح الـعبث ال
يـتخـذ مسـارات وتقـنيـات معـارضة لـلـعقل بل إنه بـالعـكس تمـاما
يبنى نفسه على نفس التقنيات واآلليات العقلية ومن هنا كانت
حـجته عـلى العـقل أما ثـانيـهمـا فإن مـسرح العـبث لم يـكن تمردا
عـلى الـعـقل فى إجـمـاله كـمـا كـان يـعـتـقـد إيـسـل ومـا أوقـعه فى
ذلك جتـاهـله أن مسـرح الـعـبث انطـلق فى حلـظـة ما فـى نقـطـة ما
من التحـول التاريخى إن جتاهل إيسل للتاريخ جعله يتجاهل
نطق ـا يتمـرد على الـعقل البـرجوازى وعـلى ا أن مسرح الـعبث إ
الـبـرجـوازى الـذى صـنـعـته احلـضـارة األوروبيـة فـى النـصف األول
من القـرن العشرين والـتى أفضت باألوروبيـ إلى خوض حرب ـ
ـيــتــان ـ أى أن تـمــرد مـســرح الـعــبث كـان سُــمــيـا خــطـأ بــأنـهــمـا عــا

باألساس تمردا سياسيا وثقافيا على حلظة بعينها.
واحلـقيـقـة أن هذا الـتـجاهل من قِـبل إيـسلـ أوقع نـقاداً كـثـيرين
فى اخلـطـأ نـفـسه حـتى أنـهم سـاروا عـلى خُـطـاه فى سـرد التـاريخ
ا فـرض جتـاهال كـخـلـفـيـة لـلـصـورة ولـيس كـمـكـون ومُـنـتج لـهـا 
كبيرا للموقف السياسى لكتاب العبث حتى بدا كأن موقف جان
جـينـيه مثال من الـقضـايا الـدوليـة ـ كالـعدوان الـثالثى علـى مصر
واالستـعمـار الفـرنسـى للجـزائر مـثال ـ مـوقفـا استثـنائـيا بـالرغم

ــوقف مـن أنى أكــاد أحــاجج بــأن كل مــســرحــيــات هــؤالء تــتـخــذ ا
نـفـسه حـتى ولـو لم يـرحل أحـدهم إلى مـصـر أو لـبـنـان أو اجلـزائـر

مثلما فعل جينيه.
وعــلــيه يُــمـــكن فــهم مــوقـف كــاريل تــشــرشـل الــيــوم ال كــمــوقف
ـا كــتـرجــمـة لــتـاريـخ من الـنــضـال ضــد الـهــمـجــيـة اســتـثــنــائى وإ
ـهـمـشـ سـواء مـهـمـشى الـنـوع الـبـرجـوازيـة االسـتـعـمـاريـة ضـد ا
) أو مهمشى العرق (السود والفلسطيني وحتى ثلي (النساء وا
) أو مـهمشى الطـبقة (الفـقراء والعمال). اليهود غـير الصهـيوني
قـوالت الكـبرى ـكن فهم الـنسـوية كـاجتاه يـسعى لـدحض ا كـما 
ا يُـسمى جـماعات الـهيـمنـة (أصحاب هـيمن وبـالتـالى  لـلخطـاب ا
ــال.. الـرأســمـالــيــة.. االسـتــعــمـار اجلــديـد.. الــعــنـصــريـة.. رأس ا
الـذكوريـة..إلخ) ولـيس اجتـاها مـدافـعا عن الـنـساء فـحـسب. ولذا
فإن الذين يـفهمون النسـوية حق الفهم لن تكون مـسرحية كالتى

ب أيدينا مثارا لدهشتهم!
سـرحية الـتى كتـبتـها تشـرشل التى تـكمل فى سـبتـمبر فى هـذه ا
القـادم عامـها الـثانى والـسـبعـ سبـعة مـشاهـد متـصلـة ـ منـفصـلة
حتـوى جمال وعـبارات مـتقطـعة تـبدأ كـلها إمـا بـ "قولـوا لها" أو "ال
تقولـوا لها" ما يعنى أوال أن اخملاطَب أنثى (طفلة كما سنعرف من
السيـاق) وأن اخملاطِب مجموعـة وهى اجملموعة التـى عبرت عنها
ا شئت سرحيـة بأنهم أباء هذه الـطفلة أو أى  ؤلفـة فى صدر ا ا
ن عـلى عالقـة بـهــا ومـا سـنـعـرفه من الـسـيـاق مـن أقـاربـهـا أو أى 
أنهم يهود يـخاطبون طفلة يهودية إلقنـاعها بالصهيونية وبأنهم
عـلى حق. إن فـعل التـأكـيد "قـولـوا" أو النـفى "ال تـقولـوا" يـعنى أن
هـذه اجملـمـوعـة تـصـنع من الـتـاريخ حـكـايـة/أسـطـورة وأنـهـا بـصدد
مـحـو ذاكــرة وصـنع ذاكــرة جـديـدة وهـى اآللـيـة الــتى اعـتـمــدتـهـا
الـصـهــيـونـيـة كـحـركـة عــنـصـريـة بـدايـة من الـتــخـيـيل الـتـاريـخى
ـانــيـا الـنـازيـة ـعـروف بـ "الـهــولـوكـوست" أو مـحــارق الـيـهـود فى أ ا
ولـــيس انــتــهــاء بـــأســطــورة "الــوعــد اإللــهـى" الــذى مــنــحــهم أرض

فلسط كأرض األجداد.
وعـبر صنـاعة هـذه احلكايـة وتثـبيتـها فى ذهن الـطفـلة اليـهودية
تُـدس األيـديـولـوجـيـا الـصـهـيـونـيـة: قـولـوا لـهـا إن جـدود عـظـماء
عظمـاء عظماء عـظماء جلدهـا العظـيم عاشوا هنـاك/ ال تقولوا
ـكـان/ كـله عـدا أال تقـولـوا لـهـا إن الـعرب لـهـا إنـهـا ال تـنتـمى لـهـذا ا
اعتادوا أن يـناموا فى سـريرها/ قولـوا لها مـرارا وتكرارا إنـها أرضنا
يـاه مياهنـا وإننا على حق/ قولـوا لها إنها وعودة/ قـولوا لها إن ا ا
ـياه اخلاصة بهؤالء الرعاع/ قولـوا لها إننا ننشىء مزارعا ليست ا
فى الـصحـراء/ ال تقـولـوا لهـا شـيئـا عن شجـر الـزيتـون/ قـولوا لـها
/ قـولـوا لـهـا إنـهم يـريدون أن إنـنـا نـريـد اجلـدار حـتى نـكـون آمـنـ
يـلـقـونـنـا فى الـبـحـر/ قـولـوا لـهـا إنـنا عـلـى حق/ قـولـوا لهـا إنـهم ال

يعرفون أى شىء عدا العنف..

مشهد من العرض 
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اضى. ية الفنون األسبوع ا عهد العالى للنقد الفنى بأكاد > الباحث محمد إسماعيل حصل على درجة الدكتوراه فى الدراما التليفزيونية من ا

16
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

> إن الــقـصـد الـواعى الـذى تـسـعى إلــيه هـذه اإلنـتـاجـات هـو أن تـدفع
ـتـفـرجـ إلى التـركـيـز عـلى الوهـم اخليـالى الـذى يـتم عـرضه حتى ا
يـصبحوا مستوعـب نفسيا فى داخله إلى الدرجـة التى يفقدون فيها

وعيهم بذاتهم.
سرحي جريدة كل ا

23 من مارس2009  العدد 89
يلـون بطبـيعتهم > كـان الرسامـون والنحـاتون الذين بـدأوا يبدعـون عروضاً مـسرحيـة 
ـسـرحـيـ يجـربـون أصـواتـاً غـير إلـى الوسـائط الـبـصـريـة وراح غـيرهـم من الـفنـانـ ا
ـمـثل وباسـتـخـدام أنـواع أخرى عـدة من الـوسـائط غـير لـفـظـيـة بالـتـركـيـز على جـسـد ا

اللفظية.

سرحية. نعم اعتذر عن عدم  إخراج مسرحية «الغرباء ال يشربون القهوة» حملمود دياب وذلك لفرقة السامر ا > اخملرج ناصر عبد ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحية ا
ـتـحـدثـون بـالـغـون ـسـرحـيــة. ا ال أطـفـال يــظـهـرون فى هـذه ا
ـتــحـدثـون اآلبـاء أو مــا شـئت من درجــة الـقــرابـة بــاألطـفــال ا
ــــكــــنـــهم أن يــــقــــاطـــعــــوا بـــعــــضـــهـم الـــبــــعض فى أى حلــــظـــة.
ــشــاهـد الــقــصـيــرة لــهـذه األشــخـاص مــخــتـلــفــون فى كل من ا
ـوجه ـســرحـيـة وكـذلك احلـال بــالـنـسـبـة لـلــزمن ولألطـفـال ا ا
ـسـرحيـة بـأى عدد من ـكن لعب هـذه ا إلـيهم الـكالم حـيث 

. مثل ا
شهد األول ا

قولوا لها إنها لعبة
قولوا لها إنه شىء جدى

ولكن ال تفزغوها
ال تقولوا لها إنهم سوف يقتلونها

قولوا لها إنه من األفضل أن تبقى هادئة
قولوا لها إنها سوف حتصل على الكيك إذا ما بقيت هادئة
قولوا لها إنه من األفضل لها أن تبقى هادئة فى السرير

على أال تغنى
قولوا لها إنه ليس عليها أن تخرج

قولوا لها إنه ليس عليها أن تخرج حتى ولو سمعت إطالق نار
ال تفزعوها

قــولـوا لــهـا إنه لــيس عـلـيــهـا أن تــخـرج حــتى ولـو لم تــسـمع شــيـئـا
لفترة طويلة

قولوا لها إننا سوف نعود وسوف جندها
قولوا لها إننا سوف نكون هنا طوال الوقت

قولوا لها شيئا عن الرجال
قولوا لها إنهم سيئون فى اللعب

قولوا لها إنها قصة
قولوا لها إنهم سوف يذهبون بعيدا

كنها جعلهم يذهبون بعيدا إذا ما ظلت ثابتة قولوا لها إنه 
بالسحر

على أال تغنى

شهد الثانى ا
قولوا لها إنه ثمة دفتر لصور جدتها وأعمامها ولى أنا أيضا

قولوا لها إن أعمامها قد ماتوا
ال تقولوا لها إنهم قتلوا
قولوا لها إنهم قتلوا

وال تفزعوها
قولوا لها إن جدتها كانت ماهرة

ال تقولوا لها عما فعلوه
قولوا لها إنها كانت شُجاعة

قولوا لها إنها علمتنى كيف أصنع الكيك
ال تقولوا لها عما فعلوه

قولوا لها شيئا ما
قولوا لها أكثر وأكثر كلما تقدمت فى العمر
قولوا لها إنه كان هناك أناس يكرهون اليهود
قولوا لها إنه كان هناك أناس يحبون اليهود

ال تقولوا لها أن تفكر فى الناس إما أنهم يهود إما أنهم غير يهود
قولوا لها أكثر وأكثر كلما تقدمت فى العمر

قولوا لها أكثر وأكثر عن عددهم كلما تقدمت فى العمر
قولوا لها إن ذلك كان قبل أن تولد وإنها ليست فى خطر اآلن

ال تقولوا لها إنه هناك أية أسئلة عن اخلطر
قولوا لها إننا نحبها

قولوا لها إن كل أحياء وأموات عائلتها يحبونها
قولوا لها إن جدتها كانت لتكون فخورة بها
شهد الثالث ا

ال تقولوا لها إننا سنذهب لألبد
كن كـنهـا الكتـابة ألصـدقائهـا وأن أصدقـاءها  قـولوا لهـا إنه 

أن يأتوا للزيارة
قولوا لها إن احلياة مشمسة هناك
قولوا لها إننا سوف نعود للوطن

قولوا لها إنها األرض التى منحنا الرب
ال تقولوا لها عن الدين

قـولـوا لــهـا إن جـدود عـظــمـاء عـظــمـاء عـظــمـاء عـظــمـاء جلـدهـا
العظيم عاشوا هناك

ال تقولوا لها إنهم طُردوا منها
قـولوا لها.. بالطـبع عليكم أن تقولـوا لها.. قولوا لهـا إننا جميعا
طُردنا منها وأن األرض كانت بانتظارنا كى نعود إلى الوطن

كان ال تقولوا لها إنها ال تنتمى لهذا ا
ــكـان هـنـا ولــكـنـهـا سـوف قــولـوا لـهـا إنـهــا بـالـتـأكــيـد حتب هـذا ا

كان هناك حتب أكثر ا
قولوا لها إنها رحلة

قولوا لها إنه ال أحد سوف يزعجها
قولوا لها إنها سوف يكون لديها أصحاب جدد

كنها أن تأخذ لعبها معها قولوا لها إنه 
كنها أن تأخذ كل لعبها معها ال تقولوا لها إنه 

يزة قولوا لها إنها طفلة 
قولوا لها عن أورشليم

شهد الرابع ا
ال تقولوا لها عما عساهم أن يكونوا

قولوا لها شيئا
قولوا لها إنهم بدو وأنهم رحّالون

قولوا لها عن اجلِمال فى الصحارى وعن التمر
قولوا لها إنهم يعيشون فى خيام
قولوا لها إن ذلك لم يكن وطنهم

ال تـقـولـوا لــهـا عن الـوطن لـيـس الـوطن قـولـوا لــهـا إنـهم سـوف
يرحلون بعيدا

ال تقولوا لها إنهم ال يحبونها
قولوا لها أن تكون حذرة

ال تقولوا لها عمن اعتاد أن يعيش فى هذا البيت
كـلـه عـدا أال تــقـولــوا لــهـا إن جــدهـا الــعــظـيم الــعــظـيم اعــتـاد أن

يعيش فى هذا البيت
كـــله عـــدا أال تــقـــولـــوا لــهـــا إن الــعـــرب اعـــتــادوا أن يـــنـــامــوا فى 

سرح الذى شهد العرض األول على مـسرح الرويال كورت وهو ا
ـسرحيـة بانـتظار جـودو لصـموئيل بـيكـيت مفـتتحـة ما عُرف
ـسرح العبث تُعرض اآلن مسرحية الكاتبة البريطانية خطأ 
ُـعنـونـة "سـبـعة األشـهـر "كـاريل تـشرشل"  Caryl Churchill ا
Seven"أطفـال يهود" وبـعنـوان فرعى "مـسرحـية من أجل غزة
سرحية التى  Jewish Children: a play for Gaza وهى ا
أثـارت وتثـير ضجـة كبـيرة فى األوساط الـثقـافية ـ والـسيـاسية
بـالطـبع ـ ال ألنهـا تتـخـذ موقـفا مـناصـرا ألطفـال غزة فـحسب
سـرحيـة عـلى عجل وال ألن مـؤلفـتهـا أعـلنت أنـهـا كتـبت هـذه ا
إلحساسـها أن العدوان اإلسرائيلى األخير على غزة كان األكثر
بشاعـة فى تاريخ العدوان اإلسـرائيلى الهـمجى ولكن أيضا ألن
ـوجـهـة ــسـاعـدات الـطـبــيـة ا ـسـرحـيـة تُــعـرض لـصـالح دعم ا ا
ـنشور عن دار ـسرحـية ا لغـزة بل إن تشـرشل أعربت فى نص ا
نك هـيرن  Nich Hern أنهـا تـتـنازل عن حـقـوق الـعرض فى أى
مــكــان فى الـعــالم إذا مــا كـان ذلك لــصــالح جـمـع تـبــرعـات أكــثـر

للمساعدات الطبية ألطفال غزة.
كـاريل تشرشل (1938)(>) الـتى عُرفت ضمن جـيل من الكتاب
اإلجنلـيـز الـذين أفـرزتـهم حركـة الـتـمـرد الطالبـيـة فى فـرنـسا
Owners 1972 "ُالك عـام 1968 قـدمت أولى مسـرحـياتـها "ا
لتقدم نـفسها ككاتبـة متمردة ال على األشكال الـفنية للمسرح
اإلجنــلــيـزى بــخــاصــة واألوروبى بــعــامـة فــحــسب ولــكن أيــضـا
ـهيـمـنـة عـلى كـكـاتـبـة مـتـمـردة عـلى اخلـطـابـات الـبـرجـوازيـة ا
الثقـافة فى أوروبا خصوصا أثناء حـكم رئيسة وزراء بريطانيا
األشـهر مـارجريـت تاتـشر ( 1979ـ  1990) الـتى بدأت سـلسـلة
إجــراءات لــصــالح خـصــخــصــة أمالك وأصــول الــدولـة نــتــيــجـة
لـتــوجـهــا الـلــيـبـرالـى احلـاد(>) فـيــمـا عُــرف ـ دولـيــا ـ بـالــفـتـرة
الـتـاتـشـريـة والـتى امـتدت لـفـتـرة طـويـلـة بـفـضل تـبـنى رونـالد
ـتــحـدة األمــريـكــيـة (1981ـ 1989) ريــجـان رئــيس الـواليــات ا
ا الفلـسفة االقتصادية نفسها. ما سبق ليس فقرة عَرضية وإ
كــشــفــا عن الــسـيــاق الــذى ضم حــالــة الــغـضـب الـتـى تُـرجــمت ـ
ـسرح الغـضب والذى ابتـدأ تاريخه مسرحـيا ـ بجـيل ما عُرف 

بعرض مسرحية جون أوزبورن "انظر خلفك فى غضب".
لــقـد كــانت حــالـة الــغـضب والــتى امــتـدت لــعـدة عــقـود حــالـة
مـعـرفـيـة فى تـصــورى أكـثـر مـنـهـا حـالــة سـيـاسـيـة (هـذا لـيس
تـقــلــيال من الــعـامل الــســيـاسـى بـقــدر مــا هـو بــاألحــرى تـأكــيـد
له)(>) ذلك أن موجـة الغضب هى باألساس موقف ثقافى من
اركسية فى حالتها العالم مـوقف من اإليديولوجيات سواء ا
الـسـوفـيـتـيـة أو الـلـيـبـرالـيـة فى حـالـتـهـا األوروبيـة. لـقـد دلّـلت
الـلــيـبــرالـيــة فى أوروبـا كــيف أنـهــا فى الــوقت الـذى تــمـضى فى
طــريـقــهــا لـنــقض األيـديــولـوجــيـات فــإنـهــا تــصـنع من نــفـســهـا
ـعـارضة إيديـولـوجـيـا بديـلـة وذلك بـإزاحة كـافـة اخلـطابـات ا
ـهمـشـة ولعل هـذا ما ـا خـلق جيـتوهـات من اخلـطابـات ا لـها 
يُـفـسـر تـأكـيـد مـسرحـيـات تـشـرشل عـلى أنـهـا تـزحـزح اخلـطاب

ـهــيـمن اخلــطـاب الــبـرجــوازى/ األصـولى/ الــذكـورى/ الــعـرقى ا
ـهــمـشـة وخــصـوصـا لـصــالح االحـتــفـال بـخــطـابــات اجلـمـاعــات ا

ثلي والسود. النساء والفقراء وا
هـذه النـقـطـة بالـذات تـؤكد عـلى أن مـوقف تـشرشل وغـيـرها من
الكاتـبات أو الكـتاب الذين عُـرفوا بالـدفاع عن النـساء هو موقف
ــعـنى أن ثــقـافـى عـام ولــيس مـوقــفــاً سـيــاسـيــاً من إجــراءات مـا 
ا موقهن/مـوقفهم ال يتعلق بالنساء فـقط كجماعة مهمشة وإ
ـهمـشة ككل وإن كـان يُتـرجم لديـهن/لديهم يـتعـلق باجلـماعات ا
ـا يخلط الـبعض بـ النـسوية ـ كـحالة إلى دفاع عن النـساء. ور
مـعــرفـيـة لــيـست مــحـصـورة فى جــمـاعــة بـعـيــنـهـا ـ وبــ احلـركـة
الـنــسـائــيـة كــحــركـة من حــركـات الــدفـاع عن احلــقـوق الــضـائــعـة
ـا يُـعرف لـلنـسـاء فاألولى فـقط هى الـتى تـولى اهتـمـاما كـبـيرا 
بـاجلـنـدر  Gender  أو الـتـصـنـيف الـثـقـافى عـلى أسـاس جـنـسى
بـينـمـا احلـركـة الـنسـائـيـة تـولى اهـتمـامـهـا بـالنـسـاء بـاعـتـبارهن
ـمــكن أن يـكــون هـنـاك نـسـاء فـى نـهـايــة األمـر مــا يـعـنـى أنه من ا
دافـع عن حقـوق النساء من غـير النـسوي فى الوقت بعض ا
الـذى يـوجــد فـيه بـعـض الـنـســويـ الـذين ال يُــمـارسـون نــشـاطـا

اجتماعيا مباشرا لدعم النساء!
عـلى هذا يـتـأكـد لنـا أن مـسـرح العـبث أو مـسـرح السـخف (أيـاً كان
ــثال فـى صـمــوئــيل بــيــكـيت ــسـمـى) والـذى ظــهــر فى فــرنــسـا  ا
ـسـرح الـغـضب فى ويـوجـ يــونـسـكـو والـذى يُـعـد الــرافـد األهم 
بـريـطـانـيـا قـد ظُــلم نـقـديـا عـلى يـد مــارتن إيـسـلن ـ مُـنـظّـر هـذا
ــنـطق بــرجــوازى فـرآه ـســرح ـ وذلك ألن األخــيــر تـعــامل مــعه  ا
ـنطق العـقل وعلـيه فقـد قرأه باعـتبـاره عبثـا أو تعـبيرا تـغييـبا 
عن أن العـقل ما هو إال عـبث أو على األقل تـأكيدا عـلى أن احلياة
نـفـسـهـا عـبث ومـا فـات إيـسلـ أمـران: أولـهـمـا أن مـسـرح الـعبث ال
يـتخـذ مسـارات وتقـنيـات معـارضة لـلـعقل بل إنه بـالعـكس تمـاما
يبنى نفسه على نفس التقنيات واآلليات العقلية ومن هنا كانت
حـجته عـلى العـقل أما ثـانيـهمـا فإن مـسرح العـبث لم يـكن تمردا
عـلى الـعـقل فى إجـمـاله كـمـا كـان يـعـتـقـد إيـسـل ومـا أوقـعه فى
ذلك جتـاهـله أن مسـرح الـعـبث انطـلق فى حلـظـة ما فـى نقـطـة ما
من التحـول التاريخى إن جتاهل إيسل للتاريخ جعله يتجاهل
نطق ـا يتمـرد على الـعقل البـرجوازى وعـلى ا أن مسرح الـعبث إ
الـبـرجـوازى الـذى صـنـعـته احلـضـارة األوروبيـة فـى النـصف األول
من القـرن العشرين والـتى أفضت باألوروبيـ إلى خوض حرب ـ
ـيــتــان ـ أى أن تـمــرد مـســرح الـعــبث كـان سُــمــيـا خــطـأ بــأنـهــمـا عــا

باألساس تمردا سياسيا وثقافيا على حلظة بعينها.
واحلـقيـقـة أن هذا الـتـجاهل من قِـبل إيـسلـ أوقع نـقاداً كـثـيرين
فى اخلـطـأ نـفـسه حـتى أنـهم سـاروا عـلى خُـطـاه فى سـرد التـاريخ
ا فـرض جتـاهال كـخـلـفـيـة لـلـصـورة ولـيس كـمـكـون ومُـنـتج لـهـا 
كبيرا للموقف السياسى لكتاب العبث حتى بدا كأن موقف جان
جـينـيه مثال من الـقضـايا الـدوليـة ـ كالـعدوان الـثالثى علـى مصر
واالستـعمـار الفـرنسـى للجـزائر مـثال ـ مـوقفـا استثـنائـيا بـالرغم

ــوقف مـن أنى أكــاد أحــاجج بــأن كل مــســرحــيــات هــؤالء تــتـخــذ ا
نـفـسه حـتى ولـو لم يـرحل أحـدهم إلى مـصـر أو لـبـنـان أو اجلـزائـر

مثلما فعل جينيه.
وعــلــيه يُــمـــكن فــهم مــوقـف كــاريل تــشــرشـل الــيــوم ال كــمــوقف
ـا كــتـرجــمـة لــتـاريـخ من الـنــضـال ضــد الـهــمـجــيـة اســتـثــنــائى وإ
ـهـمـشـ سـواء مـهـمـشى الـنـوع الـبـرجـوازيـة االسـتـعـمـاريـة ضـد ا
) أو مهمشى العرق (السود والفلسطيني وحتى ثلي (النساء وا
) أو مـهمشى الطـبقة (الفـقراء والعمال). اليهود غـير الصهـيوني
قـوالت الكـبرى ـكن فهم الـنسـوية كـاجتاه يـسعى لـدحض ا كـما 
ا يُـسمى جـماعات الـهيـمنـة (أصحاب هـيمن وبـالتـالى  لـلخطـاب ا
ــال.. الـرأســمـالــيــة.. االسـتــعــمـار اجلــديـد.. الــعــنـصــريـة.. رأس ا
الـذكوريـة..إلخ) ولـيس اجتـاها مـدافـعا عن الـنـساء فـحـسب. ولذا
فإن الذين يـفهمون النسـوية حق الفهم لن تكون مـسرحية كالتى

ب أيدينا مثارا لدهشتهم!
سـرحية الـتى كتـبتـها تشـرشل التى تـكمل فى سـبتـمبر فى هـذه ا
القـادم عامـها الـثانى والـسـبعـ سبـعة مـشاهـد متـصلـة ـ منـفصـلة
حتـوى جمال وعـبارات مـتقطـعة تـبدأ كـلها إمـا بـ "قولـوا لها" أو "ال
تقولـوا لها" ما يعنى أوال أن اخملاطَب أنثى (طفلة كما سنعرف من
السيـاق) وأن اخملاطِب مجموعـة وهى اجملموعة التـى عبرت عنها
ا شئت سرحيـة بأنهم أباء هذه الـطفلة أو أى  ؤلفـة فى صدر ا ا
ن عـلى عالقـة بـهــا ومـا سـنـعـرفه من الـسـيـاق مـن أقـاربـهـا أو أى 
أنهم يهود يـخاطبون طفلة يهودية إلقنـاعها بالصهيونية وبأنهم
عـلى حق. إن فـعل التـأكـيد "قـولـوا" أو النـفى "ال تـقولـوا" يـعنى أن
هـذه اجملـمـوعـة تـصـنع من الـتـاريخ حـكـايـة/أسـطـورة وأنـهـا بـصدد
مـحـو ذاكــرة وصـنع ذاكــرة جـديـدة وهـى اآللـيـة الــتى اعـتـمــدتـهـا
الـصـهــيـونـيـة كـحـركـة عــنـصـريـة بـدايـة من الـتــخـيـيل الـتـاريـخى
ـانــيـا الـنـازيـة ـعـروف بـ "الـهــولـوكـوست" أو مـحــارق الـيـهـود فى أ ا
ولـــيس انــتــهــاء بـــأســطــورة "الــوعــد اإللــهـى" الــذى مــنــحــهم أرض

فلسط كأرض األجداد.
وعـبر صنـاعة هـذه احلكايـة وتثـبيتـها فى ذهن الـطفـلة اليـهودية
تُـدس األيـديـولـوجـيـا الـصـهـيـونـيـة: قـولـوا لـهـا إن جـدود عـظـماء
عظمـاء عظماء عـظماء جلدهـا العظـيم عاشوا هنـاك/ ال تقولوا
ـكـان/ كـله عـدا أال تقـولـوا لـهـا إن الـعرب لـهـا إنـهـا ال تـنتـمى لـهـذا ا
اعتادوا أن يـناموا فى سـريرها/ قولـوا لها مـرارا وتكرارا إنـها أرضنا
يـاه مياهنـا وإننا على حق/ قولـوا لها إنها وعودة/ قـولوا لها إن ا ا
ـياه اخلاصة بهؤالء الرعاع/ قولـوا لها إننا ننشىء مزارعا ليست ا
فى الـصحـراء/ ال تقـولـوا لهـا شـيئـا عن شجـر الـزيتـون/ قـولوا لـها
/ قـولـوا لـهـا إنـهم يـريدون أن إنـنـا نـريـد اجلـدار حـتى نـكـون آمـنـ
يـلـقـونـنـا فى الـبـحـر/ قـولـوا لـهـا إنـنا عـلـى حق/ قـولـوا لهـا إنـهم ال

يعرفون أى شىء عدا العنف..

مشهد من العرض 
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ترجمة  وتقد

مسرحية من أجل غزة

ال تقولوا لها أى شىء لم تسأل عنه
ال تقولوا لها إن الصبى قد أصابته رصاصة

ال تقولوا لها أى شىء
قولوا لها إننا ننشىء مزارعا «>» فى الصحراء

ال تقولوا لها شيئا عن شجر الزيتون
قولوا لها إننا نبنى مدنا جديدة فى العراء

ال تقولوا لها إنهم يقذفوننا باحلجارة
قاتلة هاجمة الطائرات ا قولوا لها إنها ليست جيدة كفاية 

ال تقولوا لها ذلك
قاهى ال تقولوا لها إنهم يصنعون قنابلهم فى ا

قاهى قولوا لها.. قولوا لها إنهم يصنعون قنابلهم فى ا
قولوا لها حتى تكون أكثر حذرا

ال تفزعوها
قولوا لها إننا نريد اجلدار حتى نكون آمن
قولوا لها إنهم يريدون أن يلقوننا فى البحر

قولوا لها إننا قتلنا منهم الكثير
ال تقولوا لها ذلك
قولوا لها ذلك

قولوا لها إننا أقوياء
قولوا لها إننا على حق

قولوا لها إنهم ال يعرفون أى شىء عدا العنف
قولوا لها إننا نريد السالم

قولوا لها إننا ذاهبون للسباحة
شهد السابع ا
كنها مشاهدة األخبار قولوا لها إنه ال 

كنها فحسب مشاهدة الكارتون قولوا لها إنه 
شاهدة مسلسل "فريندز" «>» كنها السهر طويال  قولوا لها إنه 

قولوا لها إنهم يُهاجمون بالصواريخ
ال تفزعوها

قولوا لها إن قليالً منا فحسب قد قُتلوا
قولوا لها إن اجليش قد جاء للدفاع عنا

ال تقولوا لها إن ابن عمها قد رفض االنضمام للجيش

سريرها
قولوا لها أال تأمن لهم
قولوا لها أال تفزع

كنها اللعب مع األطفال ال تقولوا لها إنها ال 
كن أن تأتى بهم إلى البيت ال تقولوا لها إنها 

قولوا لها إنهم لديهم فائض من األصدقاء واألقارب
قولوا لها إنه على امتدا أميال وأميال لديهم أرضهم اخلاصة

وعودة قولوا لها مرارا وتكرارا إنها أرضنا ا
ال تقولوا لها إنهم يقولون إنها أرض بال شعب
ال تقولوا لها إنى لم أكن ألعود لو أننى أعرف

كننا أن نتشارك األرض قولوا لها إننا 
ال تقولوا لها بذلك

شهد اخلامس ا
قولوا لها إننا فزنا

قولوا لها إن أخيها كان بطال
قولوا لها كم كان محاربوهم جبارين
قولوا لها إننا أجبرناهم على التراجع

قولوا لها إننا محاربون
قولوا لها إننا فزنا بأرض جديدة

شهد السادس ا
ال تقولوا لها

شكلة التى حدثت حلوض السباحة ال تقولوا لها عن ا
ياه مياهنا وإننا على حق قولوا لها إن ا

ياه اخلاصة بهؤالء الرعاع قولوا لها إنها ليست ا
ياه ال تقولوا لها أى شىء عن ا
ال تقولوا لها شيئا عن البلدوزر

ال تقولوا لها أال تنظر إلى البلدوزر
نزل قد هدم كما لو لم يكن ال تقولوا لها إن ا

قولوا لها إنه مكان للبناء
ال تقولوا لها أى شىء عن البلدوزرات

ال تقولوا لها شيئا عن الطوابير عند نقط التفتيش
قولوا لها إننا سوف نكون هناك فى الالزمن

ال تقولوا لها كم منهم قد قُتل
قولوا لها إن محاربى "حماس" قد قُتلوا

قولوا لها إنهم إرهابيون
قولوا لها إنهم قذارة

ال تقولوا
ال تقولوا لها عن عائلة الطفلة التى ماتت

كنها أال تصدق ما تشاهده فى التليفزيون قولوا لها إنه 
قولوا لها إننا قتلنا األطفال باخلطأ
ال تقولوا لها أى شىء عن اجليش

قــولــوا لــهــا.. قــولــوا لــهــا عن اجلــيـش.. قــولــوا لــهــا حــتى تــفــخــر
بـاجلـيش.. قـولـوا لهـا عن عـائـلـة الطـفـلـة التـى ماتت.. قـولـوا لـها
أسـمـاءهم.. لم ال?.. قـولوا لـهـا فـالـعالـم كله يـعـرف.. فـلـماذا هى
وحـدهـا ال تــعـرف?.. قـولـوا لــهـا لـقــد مـات أطـفـال كــثـيـرين.. هل
شـاهدتْ األطـفال?.. قـولوا لـها إنه مـا من سبب جلـعلـها آسـفة..
قـولــوا لــهــا إنــهم هم الــذين تــســبــبــوا فى ذلك.. قــولــوا لــهـا إنــهم
أرادوا ألطفـالـهم أن يُقـتلـوا حـتى يسـتدروا عـطف الـعالم.. قـولوا
لها إنى لـست آسف على ذلك.. قولوا لها أال تأسف على ذلك..
قـولـوا لـهـا إنـنـا فـقط الـذين نـسـتـحق األسف.. قـولـوا لـها إنـهم ال
ــعــانـاة أكــثــر مــنــا.. قـولــوا لــهــا إنــنـا الــقــبــضـة ـكـن أن يـدّعــوا ا
احلـديديـة اآلن.. قولوا لـها إنـها ضـريبة احلـرب.. قولـوا لهـا إننا
.. قولوا لها إننى ضحكت لن نتوقف عن قتلـهم حتى نكون آمن
ح شاهدت رجال الشـرطة القتلى.. قولوا لها إنهم حيوانات..
وإنـهم يـعـيـشـون فى حـظـائـر اآلن.. قـولـوا لـهـا إنـنى ال أعـبأ حـتى
ولو أبدنـاهم تمـاما.. أن يكـرهنا الـعالم هـو الشىء الوحـيد الذى
أعبـأ به.. قـولوا لـها إنى ال أعـبأ حـتى ولـو كرهـنا الـعالم.. قـولوا
.. قـولـوا لـهـا إنـنـا شـعب الـلـه اخملـتار.. لـهـا إننـا أفـضـل الـكـاره
قـولـوا لـهـا إنـنى نـظـرت ألحـد أطفـالـهم بـيـنـمـا كـان مـغـطى تـمـاما
بـالــدمـاء.. فـمــاذا شـعـرت?.. قـولــوا لـهـا إن كل مــا شـعـرت به هـو

غطاة بالدماء.. السعادة ألنها لم تكن هى ا
ال تقولوا لها ذلك
قولوا لها إننا نحبها

ال تفزعوها
الهوامش

  «>» منهم جون أوزبورن وهارولد بنتر ومارشان نورمان
 بـاعت للقطاع اخلاص خطوط الطيران واالتصاالت وصناعة النفط

والغاز وبناء السفن فيما عرف باخلصخصة أو التخصيص
  «>» بـدأت موجة الغـضب فى بريطـانيا نتـيجة الـعدوان الثالثى على
مــصـــر فـــقـــد راع الـــغـــاضــبـــ أن يـــروا بـــلـــدهم الـــذى كـــان يـــعــرف
بــاالمــبــراطــوريـــة الــتى ال تــغــيـب عــنــهــا الــشــمـس يــنــاصــر الــدولــة
الـصهـيـونيـة أى أن الـغضب انـطـلق أساسـا كـموقـف أخالقى له سمت

سياسى ولهذا أؤكد أن الغضب حالة ثقافية.
 «>» لـعل مـسـرحـيـتـهـا بـنـات قـمة  Top Girlsدلـيل عـلى ذلك وهى
مــسـرحـيـة لـهـا تـرجـمـة رائـعـة قـام بـهـا الـراحل د.مـحـسن مـصـيـلـحى
ـسـرح الـتــجـريـبى ورغم أن عـنـوانـهـا يـشى ونـشـرت ضـمن إصـدارات ا
بــكـونـهـا تـخـص الـنـسـاء فـحــسب فـإنـهــا تـتـعـرض لـكــثـيـر من حـاالت

التهميش غير احملصورة فى النطاق الضيق لفكرة النوع.
  «>»  مـوقف تـشـرشل االشـتـراكى كــان واضـحـا جـدا فى مـسـرحـيـتـهـا
ال يولد األولى والـتى نقدت فيـها فكـرة الثروة وأكدت أن تـراكم رأس ا
عـنـفـا وعـدوانـية اجـتـمـاعـيـة حـدث ذلك قـبل أن تـنـضم تـشـرشل إلى
ــا يـكــشف أن عــضـويــة االحتـاد االحتــاد الـنــســائى فى عـام  1974

وقف االشتراكى. النسائى غير مبتورة الصلة با
 «>» اجلـنـدر هـو عـلم الـنـوع االجـتمـاعـى أو علـم اجلـنس الـبـيولـوجى
ـرأة والرجل فى اجملتمع تـغيرات حول مـكانة كل من ا ويـعنى دراسة ا
بغـض النظـر عن الفروقـات البيـولوجيـة بينـهما وفـقاً الدراسة األدوار
ــرأة والـرجل يـنــبـغى الــنـظـر إلـيــهـمـا من الــتى يـقـومــان بـهـا أى أن ا
منـطلق كونهما إنـسان بغض النظر عن جنس كل مـنهما. وهذا العلم

ا يعنى الرجل كذلك. رأة فحسب وا ال يخص ا
ـــا يــعـــرف بــالـ  (Sit-Com)أو «>»   مـــســلـــسل أمـــريـــكى شـــهــيـــر 
وقف  Situation Comedy وتـعـتمـد على مـسـلسالت كـومـيديـا ا
صـنع مواقف مضحكة بواسطة عدة شخصيات مسطحة فى أقل عدد
سلسل األشهر فى ـذكور يُعد ا سلسل ا ـكن من أماكن التصوير.. ا
هـذا اجملال حيث ظل يـقدم لعـدة مواسم. حـتى أن إحدى شخـصياته
ها فى مسلـسل آخر من النوعية ذاتـها وباالسم ذاته اعتمادا  تـقد

على جناحه.

> الكاتب محمد الشربينى يصدر له خالل أيام كتاب يضم مجموعة مسرحيات من تأليفه عن احتاد الكتاب.
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ــنــظـور اجلــمــالـى اجلـديــد فـى أثــنـاء ــسـرح إلـى ا > اجــتــذب بــعض فــنــانـى ا
مـحـاوالتـهم الكـتـشـاف اإلمـكـانـات الـفـريـدة لـلـمـسـرح احلى بـاعـتـبـاره وسـيـطا

تحركة (األفالم السينمائية) والتليفزيون. متميزاً عن كل من الصور ا

سرحي جريدة كل ا

23 من مارس2009  العدد 89

كاريل تشرشل

cyan magenta yellow black File: 15-18�fl�˙��Æ˝�”�1
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مثلة الشابة شريهان شرابى تشارك حالياً فى بروفات مسرحية «نظرة حب» للمخرج محمد إبراهيم وإنتاج مسرح الشباب. > ا
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> سـاد االعتـقاد بـأن اجملتـمع باعـتمـاده على الـكلـمات قـد مال إلى أن يـفصل نـفسه عن
تطرفة التى جتـربته. وفضال عن ذلك شوهت الثقافة الـبديلة سمعة النزعـة القومية ا

أضفت عليها اللغات القومية صفات اخللود األبدى.

سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89
فـتوح» فى نيويورك سرح ا > كـان جوزيف تشايـك هو مخرج فـرقة «ا
طــوال سـنـوات نــشـاطــهـا الـعــشـر غـيــر أن اإلنـتـاجــات كـانت من إبـداع

الفرقة بكاملها حتت إشرافه.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89

سرح القومى تواجه عدة مشكالت تهدد بتوقف بروفاتها بسبب عدم االستقرار على أبطالها. > مسرحية «ثورة الزجن» للمخرج عصام السيد وإنتاج ا
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شنكلون.. رحلة البحث عن حقوق الطفل

مسخرة جورج بوش
 فى ثمان دقيقة فقط

رغم أنـهـا مـسـرحـيـة تسـتـغـرق فى عـرضـها
ثــمـانــ دقـيــقـة  فــقط  فــقـد حــازت عـلى
شاهدين لسبب اهتمام كبيـر من النقاد وا
بــسـيط لـلـغـايــة هـو أنـهـا مـســرحـيـة تـسـخـر
من الـرئيس األمريـكى السابق جـورج دبليو
بـوش االبن بـعــد أن تـرك احلـكم قـبل نـحـو
الــشــهــرين . وقــد بــدأ عـرضــهــا بــعــد نــحـو
أسـبوعـ أو ثالثة من انـتهـاء رئاسـة دبلـيو
وتــولـى الــرئـــيس اجلــديـــدة  بــاراك أوبـــامــا
عـروضة على سرحـية ا مهام مـنصـبه . وا
مـــســـرح كـــورت فـى نـــيـــويـــورك من تـــألـــيف
ـمـثل الـكـومـيـدى األمـريـكى الـشـهـيـر "ويل ا
فـــيـــريل ". وشـــارك فـى بـــطـــولـــتـــهـــا  حـــيث
يجمـعه بعض الشبه  –بعـد  إضافة بعض
ـاكــيـاج  –بــالـرئــيس الــسـابق. وقــد سـبق ا
لفيريل أن قدم عـدة مسرحيات على مدار
رئـــاســـة جــــورج دبـــلــــيـــو تــــســـخـــر مــــنه ومن
ــتــحـدة ســيــاســاته الــتى ورطت الــواليــات ا
فى أفـغــانـسـتــان والـعــراق دون مـبــرر مـقـنع
ــواطن األمـريـكى ودون فــائـدة تـعــود عـلى ا
الــــعــــادى .  كــــمـــــا أصــــبح االعـــــتــــداء عــــلى
حـريـات الــشـعب األمـريــكى مـقـنــنـا بـصـورة
تــفـــوق أحـــيــانـــا مــا كـــان يـــحــدث فى عـــهــد
االحتـاد الــسـوفـيــتى الـسـابـق . وكـانت هـذه
ـــســــرحــــيــــات تــــلــــقى إقــــبــــاال كـــبــــيــــرا من ا
ــواطـــنـــ األمــريـــكــيـــ الـــعــاديـــ الــذين ا
تـــضـــرروا مـن ســـيـــاســـات بـــوش وحتـــمـــلـــوا
أعـباءهـا. وكانت كلـها تـقريـبا ذات مـستوى
جـيـد خاصـة مـسـرحـيـة" لـيـلـة الـسبـت على
الــــــهـــــــواء"- إشــــــارة إلـى حــــــديــــــثـه اإلذاعى
األســـبـــوعى - والـــتـى أجـــمع الـــنـــقـــاد عـــلى
اإلشـــادة بـــأدائـه فـــيـــهـــا. وإذا كــــانت بـــعض
مسرحياته تنطوى على بعض النقص فقد
عــوضـــته األحـــداث واألوضــاع الـــتى تــعـــبــر

عنها.

وهـنـاك نقـطـة ضـعف أخـرى وهى إسراف
الـــعـــرض فى الـــلــجـــوء إلى اجلـــنس والــذى
وصـل أحـــــيــــانـــــا إلى اســـــتـــــخــــدام ألـــــفــــاظ
سرح بكل صريحة وإباحيـة ليس مكانها ا
تــاكـــيــد . صــحـــيح أن هــنــاك مـــســرحــيــات
عـــديـــدة اســتـــخـــدمت نـــقــطـــة اجلـــنس فى
الـسخريـة من بوش وأعـوانه  وصحيح أن
فــيــريل نــفــسه عــزف عــلى هــذا الـوتــر فى
الــــعـــديــــد مـن أعـــمــــالـه  لـــكـن األمــــر كـــان
صـارخـا بـشـكل غـيـر مقـبـول فى مـسـرحـية
يفـتـرض أن تشـاهـدهـا األسر ومـشـاهدون
مـن كل األعــمــار . فال يــعــتــقــد الــنــاقــد أن
تكـون هناك فـائدة من ظـهور صورة كـبيرة
فى أكـثــر من مـشـهـد لـعــضـو تـنـاسـلى عـلى
أنـه عـــضـــو دبـــلـــيـــو بـــوش !!!. وال يـــعـــتـــقــد
كـــذلك أن تــــكـــون هـــنـــاك جـــدوى لـــظـــهـــور
ـثلة دور رايس بـهذا الشـبق االستفزازى
ا يكـون اخملرج قد استوحاه من والذى ر

فى شــبــابـه وخــدمــته الــوهــمــيــة فى سالح
اجلــو األمـــريــكى ومـالبــســـات وصــوله إلى
مــــنــــصـب حــــاكم واليـــــة تــــكــــســـــاس ثم إلى
الـــرئــاســـة األمــريـــكــيـــة . وبــعـــد ذلك تــأتى
قــرارتـه بــاحــتالل الــعـــراق وأفــغــانــســتــان .
وكــان لــلــتــدين الــذى يــدعــيه بــوش نـصــيب

البأس به من السخرية  .

لــــكن فى رأى الــــنــــاقــــد األمــــريـــكـى" بــــرنـــدن
ــرة... لـــيــمـــون"  فــإن األمــر اخـــتــلـف هــذه ا
فـكـيف كـان ذلـك ?. يـقـول النـاقـد إنـه اليـنـكر
إطـالقــا أنه ضـــحك من أعـــمــاق قـــلــبـه حــتى
ــســرحـيــة  مــثــلــمـا دمـعـت عـيــنــاه فى هــذه ا
ــشـاهــدين . وأكـد أن من ال ضــحك جــمـيع ا
يـــضـــحك عـــلـى أداء فـــيـــريل - الـــقـــادر عـــلى
إضــحـاك رمـال األرض وحـجــارتـهـا حــسـبـمـا
ــزاج يــرى الـــنـــاقـــد - هـــو شـــخـص فـــاســـد ا
يــعـــانى اكــتــئـــابــا ويــحـــتــاج إلى الـــعــرض عــلى
طـبـيب نـفـسى  . لـكن بـعـد أن اخـتـلى الـنـاقد
إلـى نـــــفــــــسـه وأعـــــاد الــــــنــــــظـــــر فـى أحـــــداث
سرحـية وبنـائها وشاهـد تسجـيال لها حتى ا
ال تـخــونه الـذاكـرة  كــان له رأى آخـر . وهـذا
سرحية تنطوى على نقاط الرأى مفاده أن ا
ضــعف عــديــدة. هــذا رغم أن األحــداث كـان

كن أن تشكل قماشة لعرض رائع  . 
أول هـذه الــنـقـاط الـنـمـطــيـة الـتى أدى بـهـا
ـا كـان مـرجع ذلك كـثرة فـيـريل دوره . ور
أدائه لشـخصـية جـورج بوش االبن فـاعتاد
ـــا يـــصـــفه الـــنـــقــاد عـــلى األداء وأصـــيب 
ــصـــطــلح الــتــرهل. وعـــلى الــعــكس فــقــد
تـفادت هذا العـيب صاحبة دور كـوندوليزا
رايس التى أدتـه بحـيـويـة متـدفـقـة عوضت

طية اداء فيريل . 

ــسـرحــيــة الـتـى سـنــعــرض لـهــا الــيـوم أمــا ا
ـــعــروف "آدم فـــهى لـــلـــمــخـــرج األمـــريـــكى ا
مــاكـــاى ". وشــارك فـــيـــريل  فى الـــبــطـــولــة
ـــمـــثــلـــ من اجلـــنـــســ  كـــانت عـــدد من ا
أبـــرزهم  "بـــيـــا جــلـــ " الـــتى قـــامـت بــدور
كـونــدولـيـزا رايس مـسـتـشـار األمن الـقـومى
فـى فـتـرة رئــاسـته األولى وزيـرة اخلــارجـيـة

فى فترة رئاسته الثانية .
ـسـرحــيـة بـدبــلـيـو وهــو يـجـلس فى وتـبــدأ ا
مـزرعـته اخلــاصـة فى واليـة تــكـسـاس بـعـد
أن عـاد إليـها عـقب انتـهاء رئـاسته . وتـعود
ـــســـرحـــيـــة بـــعـــد ذلـك إلى اخلـــلف حـــيث ا
تتناول عـددا من األحداث والقرارات التى
تـثـيـر اجلـدل والـنـقـد فى حـيـاة دبـليـو . من
هذه الـقـضايـا تـعـاطيه اخملـدرات واخلـمور

كـــون رايس الـــتى جتـــاوزت اخلـــمــســـ من
عمرها لم تتزوج . 

وهـنــاك مالحــظــة أخـرى التــقل أهــمــيـة
وهى أن فــيــريل لـم يــحــاول أن يـتــفــاعل
مع بـــعـض الـــشـــخـــصـــيـــات فى الـــعـــمل .
ــــــثــــــال  فــــــإن هــــــنـــــاك وعــــــلى ســــــبــــــيل ا
شـخـصيـة عـمـيل اخلـدمة الـسـريـة الذى
وقف طـــوال الـــعـــرض كـــحــارس صـــامت
ـا كان سـرح . ور عـلى طـرف خشـبـة ا
اخملــرج يـــهــدف من ذلك إلى إظــهــار أن
بــــوش كـــان يـــتـــخــــذ قـــراراته بــــنـــاء عـــلى
ـغــرضـ ويــتـجـاهل من نـصــائح بـعض ا
ا عـلومـات الدقـيقـة . ور يـقدمـون له ا
كــــــانت لــــــهــــــذا الـــــرأى وجــــــاهــــــته لــــــكن
ــسـرح أن الــقـاعــدة الــثــابـتــة فى عــالم ا
الـتفـاعل بـ الـشخـصـيـات يثـرى الـعمل
ـــكن عن ـــســرحـى بــشـــكل أفـــضل  و ا
عـنى الذى طـريقه الـتأكـيـد على نـفس ا
يــــــــريـــــــد اخملــــــــرج تــــــــأكـــــــيــــــــده مـن خالل
الـالتــــفــــاعل . والــــتــــفـــــاعل أســــاســــا من
ـسرحى على مـستويات أولـيات العمل ا

عديدة .
وهـنــاك مالحـظــة أخـرى هى ورود اسم
بــــــــــاراك أوبــــــــــامــــــــــا" عــــــــــدة مــــــــــرات فى
ــــثل ــــســــرحــــيـــة دون أن يــــظــــهـــر أى  ا
يـجـســد شـخـصـيــته . وكـان األمـر سـوف
يـصــبح أفــضل . ويـرى الــبـعض بــالـذات
ـثل يـلـعب شـخـصـيـة بـاراك أن ظـهــور 
باشرة التى تضعف العمل .  نوع من ا
ويــؤكــد الـنــاقـد فى الــنــهـايــة أن الـنــيـات
الـطــيـبــة ال تـكــفى  فال يــكـفى أن يــلـبى
عـــمل مـــســـرحى رغـــبــة اجلـــمـــاهــيـــر فى
الـسـخــريـة من دبــلـيــو بـوش ثم يــتـجـاهل

سرحى السليم .  قواعد البناء ا

األمريكان يضحكون عليه من قلوبهم
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(شــــنـــكــــلــــون) هــــو اسم عــــرض قــــدم عــــلى
مـسرح قـصر ثـقـافة روض الـفرج من إنـتاج
إقــلـيم الــقـاهـرة الــكـبـرى وشــمـال الـصــعـيـد
(شـنــكـلـون) تــألـيف عـاطف عــبـد الـرحـمن
وإخــــراج مــــحــــمـــد الــــدســــوقى هــــو عـــرض
استعراضى غـنائى وجهت أحداثه إلى فئة
األطفال  فشـنكلون ليس اسم فرد  واحد
بل هو عـبـارة عن مجـمـوع احلروف األولى
ألسـمــاء أبـطـال الـعـرض  فــبـطـلـة الـعـرض
(سـمـاح الــسـعـيـد) هى صــاحـبـة احلـواديت
الــتى تــتـولى مــســئـولــيــة قص احلــدث عـلى
اجلــمـــهــور  ومـن ثم نــلـــمس من الـــلــحـــظــة
األولـى الــتـفــاعل بــ اجلــمــهــور واخلــشــبـة
خـاصـة وأن الـفـئـة الـتى يـخـاطـبـهـا الـعرض
ـسـرحى هى فـئة فى األسـاس حتـيـا على ا
الـــنـــشــاط  ســـواء بـــالـــتـــفــاعـل الــذهـــنى أو
احلــــــركـى  فـــــهــــــا نـــــحـن نــــــرى صـــــاحــــــبـــــة
احلواديت وهى حتث األطـفال على الكالم
دون تـردد مـن قـبــلــهم  فــتـبــدأ (احلــدوتـة)
بـشـخـصـية (كـابـاكـا) والتـى قدمـهـا (أسـامة
مــحـمــود)  تــلك الـشــخــصـيــة الــتى حــمـلت
لــواء الــشــر داخل الــعــرض ومــعه نــعــنــاعـة
والـتى قدمتهـا أيضاً (سمـاح السعيد) وفى
قـابل نرى (شـلبى) والـذى قدمه (مـحمد ا
) ومــعه لــهـــلــوبــة الــتى قـــدمــتــهــا (نــور أمــ
فــتـــحى)  وال نــعــجب من هــذا الــتــصــنــيف
الـبـدائى لـلـخـيــر والـشـر  فـعـلى الـرغم من
أن الــطــفل فى الــقـرن احلــادى والــعــشـرين
أصــــبح أكــــثــــر تــــفـــتــــحــــاً عن طــــفل الــــقـــرن
الـعشـريـن  فـإن إدراك هذا الـطـفـل مازال
داخل إطـار تـصنـيف بـدائى  فـهـو ال يحب
أن يـــرى الــــقط دائــــمـــاً يــــطـــارد الــــفـــأر فى

tom and jerry  وكذلك أيضاً ال
يـحب أن يرى اخلير يـهزم والشر يـنتصر 
فــهـذه الــقــيم هـى قـيـم البــد أن تـغــرس فى
نـفس الـطـفل حـتى يـكبـر ويـنـشأ عـلـيـها وال
يعتـاد على غير ذلك وإن واجه عكس ذلك
فى الواقع  ولـكن فـريـقـانا فى الـعـمل هـنا
يـــتــقـــاطـــعـــان عـــبـــر حـــدث احلــصـــول عـــلى
الـوثـيــقـة وهـو حـدث هــنـا اخـتــلـفت دوافـعه
عـلـى حـسب شـخـصـيـاته  فـلم يـهـرب هـذا
ة الـعرض أيضاً من قـوان أرسطـو القد
حـيــنـمــا قـال إن الــفـعل مــا هـو إال جتــسـيـد
لــلــســـلــوك الــدافع وراء هـــذا الــفــعل  وهــو
تمـاماً مـا جنده لـدى (كـاباكـا) حيـنمـا طمع
ـكـافـأة الـتى يـحـصل عـلـيـهـا من يـجـد فى ا
ـا ستحققه من فائدة لآلخرين الوثيقة أو 
 ومـن ثم دفـــــــعـه طـــــــمــــــــعه إلـى إســـــــقـــــــاط
مــصــلــحــة اآلخــرين فـى مــقــابل مــصــلــحــته
الشخـصية فـاندفع وراء مصـلحته مـسخراً
مـعه (نـعـنـاعـة) حـتى يـحـصل عـلى الـوثـيـقة
ـكــافـأة قــبل غـيـره  ولــكن عـلى كى يــنـول ا

ــــــتـــــــفــــــرجــــــ  مع رقــــــــصـــــــات إبـــــــهــــــاج ا
االسـتـعراضـيـ الـتى صـممـهـا أشـرف أبو
حـالوة فــمن نـــاحـــيــة كـــانت األغــانـى الــتى
كـــتــبــهـــا (ســامـح الــرازقى) مـــتــضـــافــرة مع
احلـــــدث الــــــدرامى  بـل وكــــــان عـــــنــــــصـــــر
االستـعراض ككل  –من موسـيقى وأحلان
وكـلـمـات  –وسـيـلـة دراميـة كـانت ضـرورية
ــقـام األول جلـعل الــعـرض تــرفــيـهــيـاً فى ا

وتعليمياً بشكل مباشر .
 وكـــــان البــــد أن يــــكــــون عـــــلى غــــرار هــــذا
الــتــشــكــيل الـــدرامى الــفــانــتــازى أن تــكــون
الــــصـــورة الــــبـــصــــريـــة أيــــضــــاً عـــلـى نـــفس
ــــســـــتــــوى  فـــــعالء احلــــلـــــوجى مـــــصــــمم ا
ـاســكـات اعــتــمـد عــلى صـورة الــديـكــور وا
ـتـفـرج ذات ألـوان صــريـحـة جتـذب نـظـر ا

وال تشده إال لسواها .
البس الـــتى نـــفـــذتـــهـــا وفـــاء رجب حـــتـى ا
كـــانت ألـــوانـــهــا صـــريـــحـــة  فــنـــرى الـــلــون
األخــضــر فـى لــبس (نــعـــنــاعــة) واألصــفــر
والبـنـفـسجى فـى لبس صـاحـبـة احلواديت
 والــبـرتــقـالى فـى لـبس لــهـلــوبـة واألحــمـر
ـــتــوقع فـى لــبس (كـــابــاكــا)  وهـــو الــلــون ا
لـتــلك الـشــخـصــيـة الــتى قـادت لــواء الـشـر
عـلى أن تصـميم ـسرحى  طوال الـعرض ا
مالبس االستعـراض كان ذا داللة مباشرة
أيــضــاً وواضــحــة  فــالــراقــصــون يــرتــدون
مالبـس مــــــخـــــتــــــلــــــفـــــة مـن شــــــتى أنــــــحـــــاء
اجلــــمــــهــــوريــــة فــــهـــــا نــــحن نــــرى الــــريــــفى
والــبــحـرى والــنــوبى  كــلــهم يــرفــعــون لـواء
نـصــوص حـمـايــة حـقـوق الــطـفل ويـؤكـدون

على التمسك بها .
ـسرحى صـريـحاً مـنذ ـنـظر ا  وكمـا كان ا
الــبـدايـة كــانت اإلضـاءة أيــضـاً مــتـحـدة مع
نــفس االجتــاه فـــمــصــمم الــســيــنــوغــرافــيــا
(السـيـد أبو احلـجـاج) جـعل اللـون األحـمر
ـشـاهد الـتى يـعلن هو الـلون الـسـائد فى ا
فـيــهـا (كـابــاكـا) عن خـطــته األنـانــيـة  كـمـا
ــسـرح فى يــغـمــر الــلـون األحــمــر خــشـبــة ا
مـشهد ظـهور وحش وادى اخلـوف لكن ما
يــعــيب هـــنــا مــصــمم الــســـيــنــوغــرافــيــا أنه
استخدم إضاءة الفالشر ألكثر من خمس
ــشــاهـد ــا أعـاق ا دقـائـق عـلى الــتــوالى 
ا شهد   الكبير والصـغير عن متابعة ا
ــــشـــاهـــدين جــــعـــله بـــعــــد وضـــوح إرهـــاق ا
ــكـان آخـر الــبـصـرى والــذهـنى ونــظـرهم  
يــجـدون فــيه نـوعــاً من الــراحـة الــبـصــريـة
جنـــده يـــخـــفـف هـــذا الـــفالشــــر بـــنـــوع من

اإلضاءة احلمراء .

األطــفــال الـتـى قـدمت ســابــقــاً  بل أخـذت
صاحبة احلواديت تنشئ حواراً بينها وب
األطـــفـــال تــــســـتــــشف مـــنـه مـــدى فـــهــــمـــهم

للعرض من عدمه .
 فــنــصـوص وثــيــقـة حــمــايــة حـقــوق الــطـفل
خلـصــهـا اخملـرج داخل اســتـعــراض بـسـيط
يــحـــمـل كل راقص لـــوحـــة صـــغـــيــرة كـــتـــبت
عــلــيــهــا كــلــمــات ( االحــتـرام  _الـتــعــلــيم _
الـرعـايـة  _احلـمـايـة  _الـعالج .... ) وهى
فـاهيم األسـاسيـة والهـامة الفـتات ركـزت ا
للوثيقة بـشكل بسيط ساعد األطفال على
تــذكـرهــا وحـفــظــهـا فى ذات الــوقت  وهـو
شىء أقل ثـقالً مـن مـشـهـد ظـهـور (شـلـبى)
الــذى كــان أقــرب حملــاضــرة وعــظـيــة يــعظ
ـتــفـرجــ حـقــوق الـطــفل  فــكـانت فـيــهــا ا
كــلــمـــاته أشــبـه بــدرس تــعـــلــيـــمى يــجـــعــلــنى
أسـتــعـجل نـهــايـته حـتى تــأتى (الـلـعــبـة الـلى
بـعدهـا)  (فشـعـائر ديـنـية) هى كـلـمة يـبوح
بــهـا (شــلــبى) وأنــا أؤكـد تــمــام الـتــأكــيـد أن
هذه الـكلمـة لم تلق فـهماً من قـبل األطفال
وهم األســـاس  فـــســـكت جـــمـــيع األطـــفــال
ألنـهم شـعروا أنـهم أمـام بـرنـامج تلـيـفـزيون

أو (نشرة األخبار) .
فحينما سألت صاحبة احلودايت األطفال
عن نــصـــوص الــوثــيــقـــة أخــذ األطــفــال فى
الــصـالــة يــرددونــهـا بــســهـولــة وبــاسـتــيــعـاب

عال.
ـسات اخملرج هنا واضحة فى ولقد كانت 
دخول عـنـصـر االسـتـعـراض داخل الـعرض
ألكـــثـــر من مــرة  حـــيث ســـاعــد ذلـك عــلى

رحـلــة بـحــثه  عن الــوثـيــقـة  ولم يــقـرر رى
الشجرة  _وهو فـعل خير  _فكـان مصيره
أن لــقى وحش وادى اخلـوف فى طــريـقه 
وألنـه فـــــضل مـــــصــــــلـــــحـــــته فـــــوق كـل شىء
فـضلها أيضـاً على رفيقة طـريقه (نعناعة)
الـتـى حــزنت ونــدمت عــلى مــا ارتـكــبــته مع
(كــابـاكـا)  أمـا (شـلـبـى) فألنه فـعل اخلـيـر
ـســحـورة وروى الـشــجـرة ألــقت الــشـجــرة ا
ـاء حـيـنـمـا كان بل عـلـيه بـفضـلـهـا وهـدته ا
وأعــطـتـه الـقــوة حملــاربـة اخلــوف  فــتــغـلب
عـلـى وحش وادى اخلـوف بــالـقــوة وصالبـة
اإلرادة حــتى جـعــله يــهـبط من فــوق اجلـبل
ليلقـى حتفه  وألن الصورة اآلن بدأت فى
الـوضـوح بـدأ (كـابـاكـا) يـنـدم عـلى مـا فـعـله
ـا لـقيه ألنه وجد أن نـهـايـته كـانت أسـوأ 
شـلــبى  فـقـرر أن يـتـعـاون مع فـريق اخلـيـر
الــــذى يــــقــــوده (شــــلــــبى) و (لــــهــــلــــوبــــة) كى
يحصـلوا على الوثـيقة معـاً  فتكون الـكلمة
احملـــفــــورة عـــلى الــــصـــخــــرة الـــتـى حتـــتـــوى
بـــداخـــلــهـــا عـــلى الـــوثــيـــقـــة هى عـــبــارة عن
مــجــمــوع احلـروف األولى لــهــؤالء األبــطـال
(فـشنـكلـون) هى كلـمة جمـعت ب (شـلبى)

و (نعناعة) و (كاباكا) و (لهلوبة) .
  وهكذا حصلـوا على الوثيقة التى حتتوى
عـــــلـى نـــــصـــــوص حـــــقـــــوق الـــــطـــــفل  تـــــلك
النصوص التى تضمن للطفل حياة سعيدة
دون شـــــقــــاء أو مــــهــــانــــة  وأجــــمـل مــــا فى
الــعـــرض هـــنــا هـــو الــتـــفـــاعل الــذى أســـعــد
الكـبار قـبل الـصغـار  فهـو لم يـتوقف عـند
حـد التلقـ كما اعتدنـا فى جميع عروض

ــصــلــحــة الــنــقــيـض جنــد (شــلــبى) يـــنــظــر 
اآلخـــرين مـــســـخـــراً مـــعـه (لـــهـــلـــوبـــة) الـــتى
تسـاعـده عـلى الـوصـول إلى اخلـيـر . ولكن
مـــا يـــســتـــوقـــفـــنــا هـــنـــا لـــلـــحــظـــة أن كـــلـــمــة
(الـوثيقـة) قد يـحتار فـيهـا مشاهـد العرض
سـواء كــان كــبـيــراً أم صـغــيــراً  فـالــصـغــيـر
يـجهل معناهـا من األساس أما الكـبير فهو
يــنــزعج من اإلتــيــان بـهــذه الــكــلــمـة الــتى ال
وجه إليه العرض  تناسب عقلية الطفل ا
ولــكـن لــتــفــادى الـــغــمــوض قــامـت صــاحــبــة
احلـواديت داخل الـعـرض بـتبـسـيط الـكـلـمة
وتوضيح معناهـا فقالت (وثيقة يعنى ورقة
 ورقــة وعــلــيــهـــا كــتــابــة) وأخــذت تــرددهــا
ويــــردد وراءهـــا اجلــــمـــهــــور واألطــــفـــال فى

األساس .
  ولـــنـــســتـــكـــمل رحـــلـــة الـــفــريـــقـــ  فـــنــال
(كــابــاكـــا) جــزاءه الــشــريـــرى  فــلم يــلق أى
جـزاء حـسن فى طـريـقه  فألنه كـان يـنوى
فـى األســاس عــلـى شــر الــتـــقى بــالـــشــجــرة
ـسـحورة داخل الـغـابة والـتى لم تـعطه اإل ا
الــشــر جــزاء لــنــيــته فــهــو رفض أن يــســقى
هــــذه الــــشـــــجــــرة وصــــدر مـــــصــــلــــحـــــته فى
األسـاس كما فـعل فى البدايـة  لذلك لقى
الـشقـاء فى سيـره  فـلم تعـطه الشـجرة إال
الشقـاء ألنه أراد لهـا الشقـاء أيضاً  فـكما
قـال شـلـبى (هـمـا قـالـوهـا زمـان الـلى يـعمل
خــيــر يــلـقـى خـيــر والــلى يــعــمل شــر يــلـقى
شــر)  فــلم يـقــرر (كـابــاكــا) عـنــدمـا الــتـقى
ـسحورة سـوى أن يأخذ الـقربة بالشـجرة ا
ـوجــودة بـجـوارهــا حـتى يـشــرب مـنـهـا فى ا
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مجدى احلمزاوى

سور الص العظيم
الـرمــزيـة ; ولـكن إذا كــان هـذا مــقـبـوال فى
الــــعــــرض الـــــســــابق فـــــكــــيف يـــــكــــون نــــفس
الـتصـميم مـقـبوال فى عـرض كانت دعـامته
عد األولى هى التـشخيـص اللحـظى غيـر ا
ــســرحــيـة ســلــفـا مـن خالل هــذه الـفــرقــة ا
;هـذا األمــر قـد جــعل هــنـاك تــضـاربــا بـ
البس واحلـركـة الـصـورة الـداللــة لـبـعض ا
ــســـرحــيــة الــتى تــخــرج بــاألمــر من داخل ا
نـــطــــاق الــــصـــ إلـى مـــا هــــو أعم وأشــــمل
وأكـثـر مـعـاصـرة ; ثم كـيف تـكـون الـواقـعـيـة
هـى احملـــرك لــــنص اعــــتـــمــــد فى األســـاس
عــــلى فـــكــــرة خـــيــــالـــيـــة وقــــام بـــاســــتـــدعـــاء
شـخـصيـات لم تـتـواجـد مع بـعـضـهـا زمـانـيا
بل إن هــــنـــاك شـــخــــصـــيـــات خـــيــــالـــيـــة فى
األســاس مـثل رومــيـو وجـولــيـيت ; خالصـة
األمــــــر أن هــــــذا الــــــديـــــكــــــور قــــــد اكـــــتــــــفى
بـالتـحديـد مـكانـيا فـقط إلى حـد كبـير كـما
ساعد أيضا من خالل مـفرداته التشكيلية
البس الـتى صمـمتهـا هبة وأيـضا غـالبـية ا
عـبد احلـميـد فى الـتحـدى الزمـانى وربطه
ــــا قـــد مــــضى; وفى اعــــتـــقــــادى أن هـــذا
الـتحديـد قد أضر كـثيـرا بالفـكرة الرئـيسة
الـتى حـاول اخملـرج أن يـنـقـلـهـا أو يـعـرضـها
سرح إال أنى قـد أجد العذر عـلى خشبـة ا
البس فـمن الـواضح أن األزيـاء ـصـمـمـة ا
الــتـاريــخــيـة الــبـحــتـة جــاءت بــطـلب ; ألنــهـا
ـــنـــاســبـــة فى أجـــادت فى وضع  الـــداللـــة ا
البس األكثـر عـصـريـة لتـخـرج عن نـطاق ا
الــعـــصــر والــتــحـــديــد; إلى إضــافـــة  مــعــنى
ا مسـتقـبليـا  والعرض ـتد تاريـخيـا ور
أيـضـا قــد اشـتــمل عـلى أشــعـار ومــوسـيـقى
ولـكننا ال نستـطيع أن نحكم علـيهما بشكل
جيـد نـتيـجـة سوء أجـهـزة الصـوت وإن كان
مـا تواتـر فى بعض األحـيان إلى األذان من
مـوسيـقى يشـير إلى أن تـامر عـبد احلـميد
ـيــز فـقط كــمـلــحن صـاحـب حس درامى 
كـانت الـشــكـوى من عـدم الــسـمـاع جـيـدا ال
ا فى عرض من عـدم اتسـاق احلالـة ; ور
ـــمــــكن أن نـــحــــكم عـــلـى ســـامى آخـــر مـن ا
اخلطـيب كـشاعـر  أمـا عن فـريق التـمـثيل
ـــــكــــون مـن  مــــحـــــمــــد حـــــسن مـــــحــــمــــدى ا
ويـاسم سميـر عبد اجللـيل و عمرو عبد
الـشــكــور ومــعــتــز مــحــمــد فــتــحى ومــحــمـد
فـتـحى عـبد الـعـزيـز وزهـراء رامى ومـحـمد
ن مـحـمد سـعد وعـماد أحـمد مـعروف وأ
يـوسف فــتــحى وأحــمـد إبــراهــيم الــشـاذلى
وبسـمـة ماهـر و عالء هـانى وصالح الدين
مـصــطـفى ويــاسـر فــيـصل ومــارتـيــنـا عـادل
ـان ومـحـمـد شـحــتـة ومـعـتــصم شـعـبـان وإ
رمضـان وعلـى ربيع عـلى  فقـد كان األداء
فى الـعـمـوم جـيـدا وكـانـوا مـنـفـذين جـيـدين
أيـضــا لـتـعـلـيـمــات اخملـرج ; وإن كـنـا نـخص
بـالذكر مارتـينا عادل فـقد قامت بدور مى
الن بــشــكل مــقـنـع وفـهــمت طــبــيــعــة دورهـا
عـلى أنـهـا تـمـثل الـشـخـصـيـة وأيضـا حتـمل
مــعــانى أكـــثــر عــمــقــا ونــبـال وأيــضــا مــعــتــز
ـمــثــلـة فــتــحى الــذى قـام بــأكــثــر من دور وا
الــرائـعـة بــحق والـتى نــنـتــظـر مـنــهـا الـكــثـيـر
مـستقبال ياسـم سمير عـبد اجلليل التى
قـامت بـأكثـر من دور وأجادت فى دور األم
إلى درجــــة كـــــبــــيــــرة فــــقـــــد قــــدمت صــــورة
حــقــيـــقــيـــة المــرأة من عـــامــة الــشـــعب ومــا
ــكن أن يــفـــعــله بــهــا االســتــبــداد والــفــقــر

وأيضا اجلهل.

ــرأة الــتى ال تــطـيق أن كــلـيــوبــاتـرا بــأنــهـا ا
تــلـــبس شـــيـــئــا فـــوق جــلـــدهـــا ; هــكـــذا قــد
ــعـــد ; وبـــالـــطــبـع هــو لم أضـــاف اخملـــرج ا
ـسـرح بـهــذا الـشـكل يـقـدر عــلى إدخـالـهــا ا
مع أنه حـاول أن يـجـعل هـيـئـتـهـا تـبـدو كـمـا
وصف ; وجــاء اخلــلل ألنه لم يــوفق جــيـدا
فى الـربط بـ ما حـاوله بـأن يكـون هـناك
لـلـعرض بـعـد مـتعـلق بـاآلن ونـحن; وبـ ما
ـعـادل الـشـرطى لـهـذا اخـتـاره لـيـكـون هـو ا
سـتـحـبة الـربط ; فـجاءت اإلضـافـة غـيـر ا
سـرحى ; كمـا أن هذه اإلضـافة باحلـوار ا
كما قـلنا قد اسـتحال جتـسيدها تـصويريا
; وبـغض الـنـظـر عن االخـتالف أو االتـفاق
عـلى مـا أراد أن يـطرحـه فـإن هنـاك خـلال
ـســرحـيـة وعـدم فـنـيــا قـد شـاب الــصـورة ا
ـــشـــار إلـــيه ; ــطـــروح أو ا اتــســـاقـــهـــا مـع ا
ــسـرحـيـة ومـادمـنــا نـتـحـدث عـن الـصـورة ا
فالبــد أن يــكــون هــنــاك تــعــرض لــلــديــكــور
الـذى قـام بــتـصـمـيــمه مـحـمــد سـعـد ; ومع
اعـــتــــرافـــنــــا بـــأنه مـن اجملـــيـــديـن فى هـــذا
اجملــــــال ; فــــــمـن الــــــواضـح أنه هــــــنــــــا قــــــد
ــســرحى ـــوسم ا اســـتــســهل األمـــر فــفى ا
ــاضى كــان قــد قــام بـــتــصــمــيم الــديــكــور ا
لــنــفـس الــنص  ; فــقـــام بــاســتـــدعــاء نــفس
ـسـرحى فى ـنـظـر ا الـفـكـرة ولم يـخـتــلف ا
غـالب األحيان ; فالـديكور الـذى اتكأ على
الــواقــعــيـة   ســابــقـا وال حــقــا ;صـحــيح أنه
ـمكن فى كانت هـناك إشـارات قلـيلة من ا
بــعض األحـيــان أن تــدخـله حتت الــواقـعــيـة

الســتـــخــدامه تـــقــنــيـــة اإلضــافــة بـــالــصــورة
ـــــــزيــــــد من ولــــــيـس عن طــــــريـق إقــــــحــــــام ا
الكـلمـات  فإن هـناك تـدخالت له خرجت
عن هــــذا الـــســـيــــاق ; فـــفـى مـــحـــاولــــة مـــنه
جلعلنا نـرتبط بهذا األمر بحث عن معادل
مصـرى يـضعه فـى حفـلـة اإلمبـراطـور هذه
; فــلم يـجــد إال كـلــيــوبـاتــرا!! الـتى صــورهـا
كـعـاهــرة تـلـتـصق دائـمـا بــحـركـات مـسـتـفـزة
بـاإلمبراطـور بل إنه واحلمد لـله قد وقفت
ـــــســــرحى أمــــامـه صــــعـــــوبــــة الـــــتــــنـــــفــــيـــــذ ا
لــــتــــداخالتـه هـــذه ; فــــقــــد قــــدم احلــــاجب

اجلامـعـة    وأيـضا  إليـجـاد بـعض احلـلول
مكن أن تصادفه جاء للمشـاكل التى من ا
بــهـذه الــفـرقـة الــتـمـثــيـلـيــة فى أول الـعـرض
وهو اجتـاه مـوفق إلى حـد كـبـيـر; فـهو أوال
قـد خـرج بـالـعـرض مـن حـالـة الـتـمـثـيل إلى
حــالــة الــتــشــخــيص اآلنى من خالل تــوزيع
األدوار فى نفس  حلظة القيام بالعرض ;
وفى هـــذا إعــطـــاء أو الــتـــمـــاس الــعـــذر لــو
ـرجـو ; جـاءت بـعض األداءات عـلى غـيـر ا
كما انه قد جنح فى بـعث بعض الكوميديا
قـبول   ; ثم كان هـنـاك بعض الـتـفسـيـر  ا
من اجلـمـيع بـتجـمع كل هـذه الـشـخـصـيات
مـعـا; وأيـضـا حملـاولـة تـقـد مـعـاجلـة آنـية
وهـــو مـــا إعــطـى بــعـــداً مـــعـــاصــراً واقـــعـــيــاً
لألحـداث جـعـل كـولـومـبس يــتـسـاءل دائـمـا
ـــــــاذا اســـــــمـــــــوا األرض اجلــــــديـــــــدة الـــــــتى
اكــتـشــفـهــا بـأمــريـكـا ; مـع وضع مـتــوالـيـات
البس واحلــــركـــة بــــصــــريـــة تــــمـــثــــلت فـى ا
ـسرحـية بـشكل يـربط ب هـذه األمريـكا ا
ــســـتـــبــدة وجـــعــلـــهــا هى والـــشــخـــصــيـــات ا
االمـتداد الطـبيعى لهـم ; كما ربط ب من
ـسـيح لـلصـلب ورفـضـوا مـحـاولة أسـلـمـوا ا
اإلفــراج عــنه مــفــضــلــ أن يــتــنــسم قــاتــله
ــسـيح نــسـيم احلــريـة وال يــنـالــهـا الــسـيـد ا
بــــصـــهــــايـــنــــة هـــذه األيــــام وأيـــضــــا الـــقـــوى
ة ـتحـكـمـة فى اقـتـصـاد ما يـسـمى بـالـعـو ا
ـــــــاءات ـالبـس واإل وهـــــــذا عـن طــــــــريـق ا
الـــدالـــة أيـــضــا; وإذا كـــانـت هـــذه األشـــيــاء
مقبولـة كما قلـنا وصادفهـا التوفيـق نتيجة

ـكـان أو  االسـتـبـداد واحـد مـهـمـا اخـتـلف ا
الـزمـان; وإن اخـتـلـفت الـثـقـافـات الـبـشـرية
فى تـفـسـيــر الـعـالم فـإن هـنــاك تـشـابـهـا أو
تــمــاثال يــجـمـع كل ثـقــافــة هـذا االســتــبـداد
ـــــســــتـــــبــــديـن; وإن تــــوافـــــرت فى بـــــعض وا
األحــيــان الـعــنــاصــر الــتى تــريــد أن تـصــلح
وتـقــوم هــذا االســتـبــداد ; فــإن جنــاح هـذه
الـعــنــاصــر فى مــهــمـتــهــا يــشــوبه الــشك لـو
ستبد ; تعاملت مع األمر بـنفس عناصر ا
أى بــاســتــبــداد مــضــاد ; كــمــا أن األطــمــاع
الـبـشـريـة ومـحـاولـة إخـفـاء أوجه احلـقـيـقة
ــــتــــكــــامــــلــــة مـن جــــانب بـــــعض الــــفــــئــــات ا
سـتـفيـدة من هـذا; هى أيـضا اجملـتمـعـيـة ا
ــتــد فى تـــرســيخ دعــائم عــنــصـــر قــوى و
هــذا االســتــبــداد ; كــمــا أن الــصــوت الـذى
يجب أن يـكـون كاشـفـا ومنـاوئـا لهـذا األمر
ــعـرفــة ; يــبـدو فى الــغـالب ; وهــو صـوت ا
األعم صوتاً جباناً ويدفعه هذا اجل فى
أن يـــــكـــــون مــــعـــــاونــــا ال مـــــعـــــارضــــا لـــــهــــذا
االســــتــــبـــــداد ; كــــمــــا أن حــــالــــة اجلــــهل أو
الــــطـــمع فـى ربح ســـريـع من جـــانـب بـــعض
ـهــمـشــة أو الـتى وقع عــلـيــهـا فـعل الـقــوى ا
االستبداد يجـعلها فى بعض األحيان تقف
ضـــد احلــــقـــيـــقــــة ومن ثم تـــتــــخـــذ ســـلـــوك
ـسـتـفـيـدة من وجـوده ; وهـذا اجلـمــاعـات ا
ـــتـــدا لـــهـــذه يــــعـــطى عـــمــــرا طـــويال بـل و
احلــالــة االسـتــبــداديــة. وال يـوجــد أمل فى
جتــــاوز هــــذه احلـــــالــــة أو هــــذا الــــســــلــــوك
ـذعن الـبـشـرى الـسـقـيم سـواء من جـانب ا
ـذعن له إال بـالـتـزاوج الـتـام بـ حـالـة أو ا
ـعـرفـة أو احلـلم فـى اخلالص وشـجـاعــة ا
مـن يـــــحـــــمــــــلـــــون رايــــــتـــــهــــــا ; مع طـــــرح أن
ــســـتــفـــيــدة من إخـــفــاء وجه اجلـــمــاعـــات ا
احلــقــيــقــة يــجب أن يــكــون مــكــانــهــا خـارج

السياق اجملتمعى السليم.
 هـــذه هى احملــاور أو األفــكــار الــرئــيــســيــة
الــــتى طــــرحــــهــــا مـــاكـس فــــريش فى نــــصه
ـــــســـــرحـى ( ســـــور الـــــصـــــ الــــــعـــــظـــــيم) ا
ـنتخـب التمـثيل وأخـرجه  حسـ محـمود 
جامعة القـاهرة; حيث شارك فى فعاليات
أسـبــوع شـبــاب اجلــامـعــات األخـيــر والـذى
ـنــصـورة ; اعـتــمـد فـريش عـقــد بـجـامــعـة ا
عـلى الــفـانـتــازيـا الــتى تـســتـدعى األحـداث
والــشـخــصـيــات الــتـاريــخـيــة لـيــقــول كـلــمـته
ويـناقش وضـعـا يرى أنه البـد من تـغيـيره ;
حيث وضع تـصورا الحـتفـال خاص يـقيمه
اإلمــبـراطـور هـواجن تى إمــبـراطـور الـصـ
عــلى شـرف إقــامــة سـوره الــعـظــيم ; حـيث
ـــــدعــــوون هـم رومــــيـــــو وجـــــولــــيـــــيت كـــــان ا
ونابليون وبـروتس وكولومبس وفيليب ملك
أســبـانــيـا الــشـهــيـر إبـان مــحـاكـم الـتـفــتـيش
بـــاإلضـــافـــة إلـى بـــيالتــــوس صـــاحب قـــرار
ـــــســـــيـح ; بـــــاإلضـــــافــــة احلـــــكـم بـــــصـــــلب ا
لـلـشـخـصـيـات الصـيـنـيـة الـتى وضـعـهـا مثل
ــعــادلــة هــنــا مى الن ابــنــة اإلمــبــراطــور وا
لفـكـرة احلريـة واإلنـسانـيـة احلقـة ; ويدور
ــــــســـــرحى هــــــنـــــا بـــــ مـــــؤيـــــد الـــــصـــــراع ا
لإلمـبـراطــور فى  بـطـشه بـالــشـعب وبـحـثه
عمن يسمى بـصوت الشعب والذى يعرض
به وبــنــظـامـه ; إلى أن يـلــقى الــقــبض عـلى
شـخص أخرس بائس وفـعال تتم محـاكمته
كن أن ;  مـرورا بالـدولة الـبولـيسـية ومـا 
ـــســـتــجـــلـــبــة يـــدور بـــهــا  . وفـى األســمـــاء ا
تاريخيا أو درامـيا الكشف عمن يقف معه

مكن أن يتخذ موقفا مغايرا. أو من ا
وبـــالـــطــــبع وجـــريـــا وراء عـــادة هـــذه األيـــام
تــــــدخـل حــــــســــــ مــــــحــــــمــــــود فـى الــــــنص;
فـلمحاولـة جعل العرض مـقبوال من شباب
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> ظـهـر مـنهج ذاتى مـسـتـقل لإلبداع وأصـبح هـو الـوسيـلـة النـمـطـية لـصـنع مسـرحـيات
جــديـدة. حـيث يـقـوم كــاتب مـسـرحى فى عـزلــته بـكـتـابـة نص ثـم يـقـوم فـنـانـون آخـرون
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الهدية اليابانية التى صنعت عرضاً أمريكياً رائعاً

وتسـقط من يدها الـسكـ وتعود احملـبوبة
حملــبــوبـهــا ويــنــجــو مـوريــتــو بــشــجـاعــته من

وت وجائزته كيسا ... ا
كـانت تـلك األحـداث دون زيـادة أو نـقـصان
ــســرحــيــة هـى الــنــســخــة األولى من هــذه ا
ـــســرح مـــديــنـــة ويــلـــيــامــز والـــتى ظـــهــرت 
بــواليــة مـــاســاتــشــوســتـس فى صــيف عــام 
 2004 قبل أن تـنـتقل فـى مطـلع عام 2005
ـــســـرح الـــعـــام هـــنــاك .. إلى نـــيـــويـــورك وا
وكــانت تــلك هى الــنــســخــة األكـثــر شــعــبــيـة
والــتى أخـرجــهـا تـيــد سـبـريــلـنج وجـســدتـهـا
الـنجـمة الـكـبيـرة "أديـنا مـينـزل" الـتى كانت
قـــد أهـــدت مـــجـــمــــوعـــة الـــقـــصص خملـــرج
الـــنــســـخـــة األولى لـــتـــكـــون واحـــدة من أهم
أعـمالهـا منذ انـطالقها عام1995..  وأدينا
ـثلـة ومطربـة وكاتـبة أغان ابـنة نيـويورك 
مــبـدعـة وحــصـلت عــلى جـائـزة الــتـونى عن
دورهـا فى مـســرحـيـة "الـبــغـيض" وتـعـد من
جنــــمـــات بــــرودواى الــــبــــارزات خـالل هـــذه
الــفـتــرة .. ولـعل تــكـوين أديــنـا ومــشـاركــتـهـا
وأداءهـــا الـــبــارع ســـبب مـــبـــاشـــر فى جنــاح
ــسـرح الــعــام واهــتــمــام الــنـقــاد به عــرض ا
ـــيـــا بـــشــكـل أكــثـــر عـــمـــقــا وحتـــلـــيــلـه أكــاد
وحتـــوله من مـــجـــرد عــرض مـــســـرحى إلى
حـالـة وجتـربـة عـلـمـيـة ومـعـمـلـيـة .. ومـجال
ودراسـة هامـة ال تقل عن أوديب أو عـطيل
ولــهــذا تــكـــرر تــقــد هــذا الــعــرض كــثــيــرا
ــاضــيــة ومــنـذ خالل الــســنــوات الــقــلــيــلــة ا
سـرح العـام .. ومع استـمرار ه فى ا تقـد
عـروضه اخملـتـلـفـة وتـعـدد تـنـاولـهـا من قـبل
شاهد اخملـرج يضـيف كل منهم بـعض ا
واألغانى حسب وجهـة نظره ولكن اجلميع
ـــشــاهــد واألغـــانى الــتى حــافـظ عــلى كل ا
وضـعـها الشـيـوسـا بكـافـة تفـاصـيلـهـا وحتى
ـمثـل سـينـوغرافـياً .. وانتـقل هذا وضع ا
الـــــعــــرض إلـى اجلــــامـــــعــــات .. فـى عــــرض
جــمــاهــيــرى وكـمــحل دراســة لــلــبــاحــثـ ..
ــــمــــيــــزة عـــــرض جــــامــــعــــة ومن عــــروضـه ا
كـامــبـردج بـإجنـلـتـرا وهى أول من الـتـقـطت
ــيــا وقـــدمــته أهــمــيـــة هــذا الـــعــرض أكـــاد
خالل عـام  2006عــدة مــرات عــلى مــسـرح
اجلـامــعـة وعــدة مـســارح بـريــطـانــيـة أخـرى

وأخرجه آدم لبنسون ...
ه بوالية وكـان عرض كامـبردج سبب تـقد
بوسـطـون حيث نـقـله رئـيس مسـرح الـوالية
د. سـتــيف جـونـسـون الـذى شـاهـد الـعـرض
عندما كان فى زيـارة للجامعة وأوكل مهمة
إخـراجه لسـتيـفن تيـريل ومجـموعـته الذين
ـيزا رشح جملموعـة كبيرة قـدموا عرضا 

من اجلوائز ...
وأخيـرا كـان عرض جـامعـة مـانسـوتـا حيث
وضـع اخملـــــــرج نـــــــيـــــــكـى ســـــــوبـــــــودا بـــــــعض
اإلضـافــات الـتى كــان الــغـرض مــنـهــا إبـراز
صطلـحات بشكل أكـثر وضوحا عـدد من ا
ــتــفــرجــ خــاصــة أبــنــاء وتــســهــيـال عــلى ا
اجلـــامـــعـــة الـــدارســـ مـــنــــهم والـــبـــاحـــثـــ
ــا تــشــعــر به لــيــدركــوا ويــشــعــروا تــمــامــا 
الـــشــخـــصــيـــات اخملـــتــلـــفــة خـــاصـــة كــيـــســا
صـطلـحات التى وموريـتو وكان آخـر هذه ا
 إضافتها  " الـتضحية "   " االنتقام " 

" الصدق " و " الكذب " ...
صادر:  ا
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ـشـاعر مـحـبوبـته وارتـبـاط تـلك الـغـريـزة بـا
.. وأنه بـــعــيــدا عـن االعــتــداء واالســـتــغالل
مـن أجل إخــــضــــاع الــــغــــيــــر فــــإن الــــعالقــــة
اجلـــنـــســيـــة هى أحـــد أركــان عـالقــة احلب
السلـيمـة والفطـرية الـتى خلـقنا الـله علـيها
.. وجـزء هـام من الـعالقـة الـصـحـيـحـة ب

رأة ... الرجل وا
ويــبـــدأ الــعــرض بـــأغــنــيـــة " كــيـــســا " حــيث
تالطف حـبيبها  مـورتيو وتغنى بـرومانسية
شديدة  مصطنـعة أحيانا وصادقة أحيانا
أخــرى وهى تـشــرع فى إقــامــة عالقــة مـعه
وبدأ كل منـهما يذوب ب ذراعى اآلخر ..
وتــزيــد اإلضــاءة شــيــئــا فــشــيــئــا مع نــهــايــة
ــوسـيـقـى وهـو إيـحــاء واضح لـفالش بـاك ا
يــــروى لــــنــــا قــــصــــة احلــــبــــيــــبــــ من خالل
مجـموعة أغـان " هى تنـظر إلـيك "  انظر
ماذا أريـد أن أرى " وهـو قلب الـعـمل حيث
تــتــمــنى خاللـه الــزوجــة أن تــســتــمــر حــالــة
" احلب بـينهـا وب زوجهـا  " مال وفير " 
الـبسـتان "  " سـوف تذهـب مـعى بعـيدا "
 " من األفـــضـل عــدم الـــتـــورط "  " روايــة

زوجة "  " رواية زوج "  " ال أكثر "  "
بـسـيط هــكـذا " وجـمـيـعـهـا يـروى مـا عـانـته
الـــزوجــة مـع الــلـص الــذى وقـع فى هـــواهــا
ولـم يـــقــــاوم رغـــبــــته وأقــــام مـــعــــهــــا عالقـــة
جـنــســيـة رغــمــا عــنـهــا ومــا عـانــته الــزوجـة
والــــزوج من وراء ذلـك .. وحـــتـى األغــــنــــيـــة
األخــيـــرة " مــوريــتــو " والــتـى نــعــود بــهــا من
الـفالش باك حيث تخـرج كيسا سـكينا كى
ثل تـقتل بـها حـبـيبـها انـتقـامـا منه كـرجل 
صـــورة اجملــرم فى ذهن كــيــســا .. ولــكــنــهــا
وحتت تأثـير احلب والعـالقة بيـنهـما والتى
تمثل فيها كـيسا الطرف األكثر رغبة تفيق
من تـــأثـــيــر الـــصـــدمـــة وتـــســـتــســـلـم لــلـــحب

لــغـويــا وفــنــيــا .. وبـهــا مــا هــو جــديــد عـلى
األدب الـــيـــابــانـى .. وكــأنـه تــســـطـــيــر ألدب
يـــــابـــــانـى حـــــقـــــيـــــقى جـــــذوره هـــــذه اجلـــــزر
ـــتـــراصــة بـــجـــانب بـــعــضـــهـــا الــبـــعض فى ا
احملـيط .. ومن أهـم مـا كـتب " األنف "  "
خـــيـــوط الـــعـــنـــكـــبـــوت "  " حـــيـــاة غـــبـــيـــة "

وغيرها ...
تــأثــرت الــفـتــرة األخــيـرة مـن حـيــاته بــسـوء
ظـــروفه الـــصـــحـــيـــة والـــتـى كـــانت نـــتـــيـــجـــة
مــعــانــاته الــنــفــسـيــة إلى جــانب أنـه أصـيب
بــنــوع من الــهالوس الــوراثى الــذى أضــعف
الكـثير من وظـائف جسـده احليويـة ليرحل
وهـو لم يـتـعـد  35عـامـاً .. ورغم هـذا فـقد
تـرك إنــتــاجــا غـزيــرا .. وقــد خــرجت هـذه
اإلبـداعــات مـخـلــفـة مـعــانـاة كـبــيـرة جـدا ..
ــكن الــقـول إن هــذا اإلبـداع الــنـابع وهــنـا 
كن أن يؤذى من األعـماق وبهـذا التركـيز 

هذه النفس ...
ومـثــلـمـا كـان أكـواتــاجـو بـارعـا كــان مـيـشـيل
الشــيــوســا أكـــثــر بــراعــة عــنــدمــا مــزج بــ
الـــقــــصص الـــثالث لـــيــــخـــلق مـــنـــهـــا شـــيـــئـــا
ـعانى مـتـجانـسـاً ومـتكـامالً .. وجـسـد كل ا
التى يـعشقـها كل مـبدع ويـبحث عن واحدة
مــنـــهــا فى كل عـــمل يــشـــارك فــيه .. وألف
مجموعة أغانى تمـثيلية معبرة فى فصل

.. وأحـــداثــهــا تــدور حــول امــرأة " كــيــســا "
حتاول قتل حبيبها موريتو إلصابتها بأزمة
نـــفــــســـيـــة شـــديـــدة نـــتــــيـــجـــة اعـــتـــداء أحـــد
اللصوص عليـها ومحاولة احلبيب إنقاذها
حـتى وإن كـان ثـمن ذلك الـتضـحـيـة بـنـفسه
ـكن لـكيـسـا أن تقـتـله بالـفـعل لو .. فـكان 
أن مخـطط الـعالج لم يـنـجح ولم تـسـتـسلم
كـيـســا لـلــحب وتـفــيق من الـصــدمـة .. وقـد
راهن أيـضــا عـلى الــغـريـزة اجلــنـســيـة لـدى

عـاش ومــات وهـو يــحـمـل طـمــوح الـشــبـاب
وفـكر وخـبرة الـعمـالقـة .. ويعـد من أعظم
كتـاب الـقصـة القـصـيرة فـى اليـابان واألب
الــشــرعى لـهــا .. وقـد تــمــيـز فى مــنـاقــشـة
ـظـلم من الـطـبـيـعـة الـبـشـرية فى اجلـانب ا
قصـصه .. وظل يـبـدع حـتى آخـر لـيـلة فى
حـيـاته .. وهـو من أبـنـاء الـعـاصـمـة طـوكـيو
وقـــد تـــأثـــر بـــاســـتــــسالم أبـــويه خلـــرافـــات
ــة خـاصــة وأنه كــان يــحـمل الــتــنــ الـقــد
الـــدلـــيل عــــلى ذلك .. حــــيث أســـمـــاه أبـــوه
رايـونــوســوكى ومــعــنــاهـا بــالــيــابــانــيـة " ابن
التـنـ "  ألنه ولـد فى عـام الـتـنـ حسب
الـتقو الصيـنى .. وقد نشأ عـلى الثقافة
الـصــيـنـيـة الـكالســيـكـيـة .. وخـاصـة األدب
ـعتـقـدات الـديـنـية ـعتـمـد عـلى اخلـيـال وا ا
الــتى أراد أن يـتــحـرر مــنــهـا نــاصـرا الــعـقل
ـعتقـدات الشرق عليـها وعلى غـيرها من ا
ــبــنــيــة عــلى خــرافــات آســيــويــة وخــاصـــة ا
وأســاطـيـر لــيس لـهــا دلـيل مــادى أو عـقـلى

...
بـدأ أكـواتـاجـوا الـكــتـابـة فى سن مـبـكـرة ..
ــدرســة جــريــدة وكــون مع أصــدقــائـه فى ا
أدبـيــة وكــان ذلـك عـام1914..  وكـانت أول
قـصة قصـيرة له " راشوسـون " التى أظهر
من خـاللـــهـــا قــــدرا من مــــوهـــبـــتـه األدبـــيـــة
وقــدرته عـلى الـتـحـلــيل الـنـفـسى من خالل
االثــنى عـشــر بــلـداً واحلــروب الـتى نــتـجت
من وراء اخلـــــــضــــــوع لـــــــهــــــذه األســـــــطــــــورة
واألسبـاب احلقـيـقيـة التى جـعـلت النـفوس
الــبــشـــريــة تـــنــســاق وراء هـــذه اخلــرافــة ..
واســتــمــر فـى كــتــابــة الــقــصص الــقــصــيــرة
ـثـيـرة لـلـجــدل .. ولـكـنـهـا فى الـوقت ذاته ا
ــفـــكــرين والـــنــقــاد وبــاعـــتــراف الــكـــتــاب وا
ـــعـــاصـــريـن له كـــانت ذات جـــودة عـــالـــيـــة ا

ـــســرح األمـــريـــكى " أديـــنــا أرادت جنـــمـــة ا
ـوسـيـقـار " مـيـنـزل " أن تــهـدى صـديـقـهــا ا
مـيشيل جون الشيـوسا " شيئـا يحبه ويليق
به .. ولـعــلـمـهـا بــأنه واسع االطالع ويـحب
الــقــراءة كــثـيــرا .. فــقـد أهــدته اجملــمــوعـة
الـكــامـلــة لـلــقـصص الــقـصــيـرة إلمــبـراطـور
القـصـة اليـابانـى " رايونـوسوكـى أكواتـاجوا
" .. واستـقبـلهـا الشيـوسا بـفرحـة كبـيرة ..
وانـقـطع عمن حـوله .. لـيـقـرأها ويـسـتـمتع
ـوســيـقى واألحلــان ال تـفـارقه بــهـا .. ألن ا
.. فــــــقــــــد وجـــــد فـى الــــــعــــــديــــــد مـن هـــــذه
قطوعة القصص القصيـرة مجاال خصبا 
وحلن يــعـبــر عن الــشـخــصـيــات واألحـداث
الــــتـى صــــاغــــهــــا أكــــواتــــاجــــوا بــــبــــراعــــة ..
واسـتطاعت أن تـغزو نفس وروح الشـيوسا
قــــبل عــــقــــلـه .. فــــهى تــــنــــاقـش بــــقــــدر من
ـسبوق حـتى على الـتحـليل الـدقيق وغـير ا
ــســتــوى الــعــلــمى مــعــانى مــصــطــلــحـات " ا
احلـب "  " االهـــتـــمـــام "  " الـــرغـــبـــة "  "
الـــــطــــــمع "  " الــــــقـــــتـل "  " اإلخالص " و
"الـوفــاء " .. واخـتـار بــعـضـا مــنـهـا لــيـصـوغ
مـسـرحـيـة مــوسـيـقـيـة ولـم يـكن يـدرى أنـهـا
ى هام سـتتحـول إلى منـهج دراسى وأكاد

فى العديد من اجلامعات الكبرى ...
للمرة الثانية تـعد جامعة مانيسوتا لتقد

العـرض الكـبيـر" انظـر ماذا أريد أن أرى "
ـسـرحيـة فى الـعـقد وأحد أهم الـعـروض ا
األخـــيـــر وذلـك تـــقــديـــرا لـــقـــيـــمـــتـه .. وهــو
ـوسيـقار الشـيوسا عـرض موسـيقى كـتبه ا
ـبدع عن ثالث قصـص قصـيـرة لـليـابـانى ا
أكــــواتـــــاجـــــوا وهى " كـــــيـــــســــا ومـــــوريـــــتــــو "
و"الـــبـــســـتــــان " و" الـــتـــنـــ " .. وقـــد وجـــد
الشيوسا رابطـا قويا ب القصص الثالث

وجد أن كالً منها تكمل اآلخرى ...
وقـصة " كيسـا وموريتـو " تدور حول دائرة
الــشـك الـــتى تـــصـــيب مـــوريـــتــو جتـــاه حـــبه
لــكــيـســا وحــقــيــقــته .. وهـل يـســتــحـق هـذا
احلب أن يــورط نــفــسه بــتــنــفــيــذ مــخــطط
لـلـخالص من زوج محـبـوبته.. وشك كـيـسا
ــوريــتــو ومـدى أيــضــا فى حــقــيــقــة حــبــهــا 
كــــراهــــيـــتــــهـــا لـه لـــو أنـه خـــالـف وعـــده ولم

ينقذها من العار ...
وقــصــة " الــبــســتــان " والــتى تــروى حــادثــة
العـثور على جـثة لرجـل قتل بضـربة سيف
واحدة بصـدره .. ويتضح أن وراءها رجالً
وامــرأة .. حـــيـث حـــاول الـــقــتـــيـل الـــســـطــو
علـيهمـا بربط الزوج فـى شجرة طـمعا فى
بـعض اجلواهـر التى ظـن أنهـما يـحمالنـها
.. وشــــهـــــوة االعـــــتـــــداء عـــــلـى الـــــزوجــــة ..
وإرضــاء رغـــبــته بــإقـــامــة عالقــة جـــنــســيــة
رأة االنتقام معها .. وفى النـهاية حتاول ا
حتت تـــأثــيــر االعــتــداء ولــتـــرفع شــيــئــا من

العار واخلزى عنها بقتله بسيفه ...
وقـصة " الـتنـ " وهى قصـة خيـاليـة تدور
حـول خــرافـة الــتـنــ الـذى يــظـهــر ويـخـرج
من الـنــهـر فى الـلـيـالى الــقـاتـمـة والـتى بـدأ
يـــصـــدقـــهـــا الـــنـــاس ويـــتـــنـــاقــلـــونـــهـــا .. ولم
يـستـطيـعـوا مقـاومـة مخـاوفـهم.. وانتـظروا
ــعـجــزة لــتــتـحــقق .. ولم يــدركــوا أن هـذا ا
الــظالم الــذى يــخــشـــونه نــابع من داخــلــهم

...
وقد استـطاع أكـواتاجوا أن يـتناول الـعديد
ــصـطــلــحـات الــســيـكــولــوجـيــة بــزوايـا من ا
مــخـتـلـفــة لم يـتـنــاولـهـا الـعــلـمـاء من قـبل ..
وهــذا مـــا أكــســبـــهــا أهـــمــيــة خـــاصــة لــدى
ؤسسات التعليمية والتربوية اجلامعات وا

اخملتلفة ...
وأكـواتــاجـوا (  1892 -1927) كـاتب يــابـانى

سرحية  ا
وسيقية ا
التى حتولت
نهج دراسى
ى أكاد

انظر ماذا أريد أن أرى
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> د. منى الصبان تلقى محاضرة حول فن السينما يوم 26 مارس اجلارى بقصر التذوق باإلسكندرية.
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ـسارح اجلـمـاعيـة فكـرة أنه يـنبـغى عـلى كل واحد أن يـقـوم بكل شىء > اعـتـنقت بـعض ا
ـثالية ح ألقى ـهارة. ولكن مع التالشى التدريـجى لهذه النزعة ا بـصرف النظر عن ا
نهج اجلـماعى أقل نزوعاً إلى االلـتزام الفـنى بظالله على االلتـزام االجتماعـى أصبح ا

وقراطى. اجلمود الد
سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89
ـسرح الـبديل > عـكس مـسرح الـعبث االغـتـراب الفـلسـفى للـفـرد أما ا
ـسـرحـية فـيـمـيـل إلى أن يـعـكس الـتـزام اجلـمـاعـة. وتـعـد الـفـضـاءات ا
الـتـقـلـيـديـة اقـتـصـاديـة بقـدر ال يـحـتـمل وغـيـر مالئـمـة من الـنـاحـية

الفنية.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89

شاركة الفنان حسن الصغير. > قصر التذوق باإلسكندرية يستضيف احتفالية التراث النوبى جلمعية نوب للتراث النوبى والتنمية باإلسكندرية 
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العرض البورسعيدى «ماذا بعد» مونودراما صارخة!!

:º∏≤H
 ô£NCG ≈∏Y ô«e

:áªLôJ

iôÑ°U ìÓ°U 

سرح الشعبى فى بنجالديش تاريخ عريق يكافح من أجل البقاء ا
للمسـرح الشعبى فى بنجالديش تاريخ
عـــريق. غــيـــر أن مــســـألــة قـــدرته عــلى
الـبــقــاء تـمــثل مــشــكـلــة مــزمــنـة. فــلــقـد
ــنـاطق ظــلت الــثـقــافــة الــشـعــبــيــة فى ا
الــريــفــيــة تــواجه ضــغــوطــات الــثــقــافــة
احلــضــريــة ردحًــا طــويالً من الــزمــان.
وكــمــا كـان عــلى احلــرف الــشـعــبــيـة أن
تـواجه مــنـافـســة ضـاريــة من مـنــتـجـات
ـتـطــورة كـثــيـفــة اإلنـتـاج الـصــنـاعــات ا
سرح ـوسيـقى وا يـتحـتم على كل من ا
ــنـافــسـة كل من الـشــعـبــيـ الــتــصـدى 
الـراديـو والـتـلـيـفـزيـون والـسـيـنـمـا. لـقـد
اخـتــفى الــعـديــد من عـنــاصـر الــثـقــافـة
الــشــعـبــيــة أو طـواه الــنــسـيــان بــسـبب
الـضـغــوط الـتى تـعــرضت لـهـا الــثـقـافـة
الـــشــــعـــبــــيـــة وال تــــزال فى مــــواجـــهـــة

دنية.  الثقافة ا
Kushan thea- ـسـرح الـكـوشـانى ا

tre
ــســرح الـــكــوشــانى هــو أحـــد أشــكــال ا
الـشــعـبـى وكـان مــنـتــشـرًا فى الــبـنــغـال
الــغــربــيــة وفى إقــلــيم راجنــبــور (أحــد
أقـالـيـم بـنـجالديش سـابــقًـا) ولـكـنه لم
يـعـد الـيـوم مــنـتـشـرًا بل أصـبح وجـوده
نـادرًا إلى أقـصى حـدود الـنـدرة. ولـقـد
تــمـــركــزت اجلـــهــود الـــرامــيــة إلحـــيــائه
حـــول مــنـــطـــقـــة حـــوض نـــهـــر الـــدولــرا
شـمــالى بـنــجالديش. والــكـوشــانى نـوع
من الــــعـــروض الــــدرامـــيــــة ويـــتــــضـــمن
الـــغــنـــاء واحلـــوار والــتـــمـــثــيـل والــرقص

وسيقى.  وا
ــســرح الـكــوشـانى ذات الــتـيــمـات فى ا
ـقـام األول وتـدور طـبـيـعــة ديـنـيـة فى ا
حـول عـناصـر "الـرامـايان" وخـصـوصًا

"كوش" و"لوب" ابنى "رام".
ال تــــزال الـــكــــيــــفـــيــــة الـــتـى اشـــتق بــــهـــا
مـــصــطــلح الـــكــوشــانى غـــيــر واضــحــة;
ـصـطـلح هـنـاك فـفـيـمـا يــخص أصل ا
قصتان; ولـكن كالً منهمـا مشكوك فى

صحتها.
يــقـول الـبـعض إن "لــوب" (ابن "شـيـتـا")
قد تاه ذات يوم فحزنت "شيتا" لذلك
ــيـــكى ـــا عـــرف "بـــا حــزنًـــا شـــديـــدًا. و
مـونى" بـأمر مـأساتـها أخـبـرته "شيـتا"
بـأنهـا ال تـسـتـطيع أن تـخـبـر "سرى رام
تــشــانــدرو" بـــضــيــاع ابــنــهـــمــا. عــنــدئــذ
ـيـكى" بـأن "حتـضـر بعض نـصـحـهـا "بـا
الـــقش" (كـــوش= قش آن= يـــحـــضــر).
وبـــحـــسب هـــذه الـــقـــصـــة فـــإن األصل
ـــصـــطـــلح "كـــوشــان" مـــعـــنــاه: الـــلـــغــوى 

"يحضر القش".
وفى القصـة األخرى يقول بعض آخر
إن "كــوشـان" تـعـنـى: "إزالـة الـشـر"(كـو=
الــشــر شـان= إزالــة). من احملــتـمل أن
ــعــنى نــابـــعًــا من مــفــهــوم يــكــون هـــذا ا
فـهوم هو الـقضاء عـلى الظـلم وهذا ا
سرح الكوشانى. فكرة أساسية فى ا
ــــــــســــــــرح ــــــــؤدون فى ا يــــــــنـــــــــضــــــــوى ا
الـــكـــوشـــانى فـى تـــراتـــبـــيـــة واضـــحـــة.
ـــؤدى األســـاسى وهـــو فى فـــهـــنـــاك ا
الوقت نفسـه قائد اجملموعة; ويعرف

«الكوشان»
نوع من
العروض
الدرامية
التى تقوم
على الغناء
والتمثيل
والرقص

سرحى الذى ونودراما هى اإلكسسوار ا ا
عـــبـــر من خالله كـــالـــشــال الـــفـــلــســـطـــيــنى
الـتفـصيالت الـتـشكـيلـية الـتى تـخص طفـلة
ــتـــحــرك وهــو مــا كــالـــســبــورة الـــكــرسى ا
يــتـسـاوق مع شــريط صـوتى عــنى بـاخــتـيـار
وسـيقيـة مثل أغانى مفرداته الـصوتـية وا
ـوضـوع ــتـلـقى لــعـمق ا فـيـروز الـتـى تـنـقل ا
ــســرحى كــمـا الـذى يــدور حــوله الــعـرض ا
ـوســيــقـيــة كــخـلــفــيـة ــقـطــوعــات ا تـصــبح ا
لــلــمــشــاهـــد الــراقــصــة بــغض الــنــظــر عن
مـالءمـــــتـــــهـــــا لـــــلـــــطـــــرح الـــــدرامى أو عـــــدم
ــــتـــلــــقى - مالءمــــتــــهـــا فــــســــوف يالحـظ ا
لــــــلــــــوهـــــــلــــــة األولى - أن اخـــــــتــــــيــــــار هــــــذه
ـــقـــطـــوعـــات كـــان غــــريـــبـــا عن مـــوضـــوع ا
ـشــاهـد الــعـرض وهــو مـا يــتـضـح فى كل ا
الـتـى اسـتـخــدمت فـيــهـا مــوسـيــقى راقـصـة

تخص أغان غربية!.
وتـــبـــقى مالحـــظــة أخـــيـــرة وهى أن عــرض
مـاذا بعـد ال يحـمل من مـفهـوم أو مصـطلح
مـونــودرامــا ســوى أن من يـؤديـه شـخــصــيـة
واحدة وهو ما يؤكد أن كثيراً من العروض
ـسرحيـة التى تـعتـمد هـذا الشـكل الفنى ا
ـــونــودرامـــا هى أســهـل األشــكــال تــرى أن ا
ثل واحد ـسرحية لكـونها تعتـمد على  ا
أو أن هذا الشكل الفنى عادة يكون صغير
احلـجم أو أن احلـدث الدرامى الـذى يدور
حـــــولـه بــــســـــيـط عــــلـى مـــــســــتـــــوى الـــــبـــــنــــاء

الدرامى!.

ـــــعـــــنى آخـــــر فـــــإن اجلـــــانب الـــــراقص /
االســتــعــراضى هـو الــعــنــصـر الــذى يــعـطى
لـهـذه الـتـجـربـة قـدراً من اإلمـتـاع الـبـصرى
عــبــر الــتــشـــكــيل وأنــاقــة احلـــركــة لــكــنه ال
ــضــمــونــيـة أو ــعــانى ا يــطــرح كــثـيــراً مـن ا
تـلقى الـسرديـة التى من شـأنهـا أن يتـابع ا
ـعـنى يـنـسـرب مـا يـدور من أحـداث لـكن ا
عـــبــــر عـــنـــاصــــر أخـــرى أهـــمــــهـــا فى هـــذه

هذه الطفلة طفولتها وإنسانيتها هذه هى
الرؤية التى حاول عرض ماذا بعد طرحها
عــــبــــر األداء الــــراقـص بــــوصــــفـه أســــلــــوبــــا
تـقـتـرحه طـبـيـعـة احلـدث الـذى يـدور حـوله
العرض ألنه قادر على على اإلمتاع الفنى
ا له من جـمال تشكيلى نابع من الرقص 
وقــدرة عــلـى اإليــحــاء أكــثــر مـن الــتــصــريح
سرحى. ضمون للعرض ا بالهواجس ا

فـيــقـضى عـلـى طـفـولـتــهـا بـعــد أن أصـيـبت
وأصــبـــحت عـــاجــزة عن احلـــركــة إن هــذا
الــطـرح الــدرامى يــقـدمه الــعـرض بــوسـائل
فــــنـــيــــة مـــتـــعــــددة أهـــمــــهـــا عــــنـــصـــر األداء
الـراقص للـتعـبـير عن كل آمـال وطمـوحات
طفلـة حتلم بحيـاة طبيعـية والرؤية الـفنية
هــنــا تــؤكــد عــلى مـــعــنى أســاسى لــلــعــرض
بــرمـته وهـو أن االحـتالل أو الــقـهـر يـسـلب

ــــســـــرحى فـى إطــــار الـــــنـــــشــــاط الـــــفــــنـى وا
حملــــافـــــظــــة بــــورســـــعــــيــــد  تـــــأســــيس أول
ونودراما فى مـهرجان مـسرحى لعـروض ا
مـحاولة إلحـياء هذا اجلنـس الفنى صاحب
الـطبـيعـة اخلـاصة فـهو كـشكـل فنى يـعتـمد
عـلـى شـخـصـيـة واحـدة عـلى مـسـتـوى األداء
الــتـــمـــثـــيـــلى ومن ثـم يــصـــبـح هــذا اجلـــنس
ـــمــثل الـــفـــنى قـــادرًا عــلى إرهـــاف أدوات ا
الــــذى ســــوف يــــؤدى الـــعــــرض وهــــو بــــهـــذا
ـعنى تدريب له لـكنه تدريب عـملى كما أن ا
ــونـــودرامـــا كـــعـــرض مـــســـرحـى ال حتـــتــاج ا
لـشروط إنتاجـية كبيرة وهـو ما يساهم فى
إنتـاج عـدد كـبيـر من هـذه الـعـروض وهو -
فى ظـــنـى - مـــا دفع الـــقـــائـــمـــ عـــلـــيه إلى

هرجان.  التفكير فى إنشاء هذا ا
« ومــــاذا بـــــعـــــد هــــو أحـــــد الــــعـــــروض الــــتى
ــــهـــــرجــــان وهــــو قــــدمـت» فى إطــــار هـــــذا ا
تــألـــيف وإخــراج عــمـــرو الــعــجــمـى وتــمــثــيل

الطفلة سعاد.
والـعـرض يـحـاول الـتعـبـيـر عن أفـكـاره عـبر
مــا أصـــبح يــطــلق عــلـــيه درامــا حــركــيــة أو
تعبير حـركى ومن ثم يستبدل احلوار بنوع
من هــذا الـتــعــبـيــر احلــركى بــرغم أن هـذا
الـعـنـصـر فى هـذا الـسـيـاق غـيـر قادر عـلى
إيـصـال األفـكـار الـتى يـبـغى الـتـعـبـيـر عـنـهـا
تعـة الفنـية حتدث نـتيجة بشكل واضح فـا
لوضوح األفـكار وتنـظيمـها وبالتـالى يسهل
تــلـــقـــيــهـــا. درامـــيــا يـــحـــاول الــعـــرض طــرح
مـجـمــوعـة من األفــكـار الــتى تـخص طــفـلـة
ا حتياها فلسطينية حتلم بحياة أفضل 
ــارسه االحــتالل نــتــيــجــة لــلــقـــهــر الــذى 

تعبير عن فهم خاطئ لطبيعة 
هذا النوع من العروض

حلم وال علم
سرح أحياناً باشرة تقتل ا ا

ـــهــــرجـــان??! فـــالـــنص الــــلـــحـــظـــة األخـــيــــرة حـــتى يـــلــــحق بـــا
مــيــلـــودرامى ومــبــاشــر فى أحــيــان كــثـــيــرة ولم يــغص بــشــكل
مـثل لم يعط الـشـخصـية أو الـعرض حـقيـقى فى قضـيـته وا
الـوقت الـكافى لـيـخـرجـا فى صـورة الئـقة وعـنـاصـر الـعرض
ـكـمـلة لـلـرسـالـة الـفـنـية ال وجـود لـهـا إال فى الـنـذر الـقـليل ا
وال يـحدثنى أحد عن فـقر اإلنتاج فـكم شاهدنا من عروض
سرح وتسعى حقيقـية بال ميزانـيات ولكنهـا تقدس رسالـة ا
ــان بــأهــمــيــة الــرســالــة ــتــلــقى بــاإل لــلــهــيــمــنــة عــلـى قــلب ا
ــسـرحــيـة وقـدرتــهـا عــلى تــفـجـيــر الـطــاقـات اخلـالقـة لـدى ا

مجموعة القائم على العمل الفنى.
ــؤلف وأســوق لــكم مــثالً وحــيــداً مـن الــعــرض فــقــد ضــمن ا
بــــعض الـــلــــحــــظـــات الــــتى تـــوضـح الـــفــــعل ورد الــــفـــعـل عـــلى
الـشــخـصــيـة الــدرامـيـة فـى عالقـتــهـا بـاألب واألم والــصـديق
والـقاضى فى صور مـتالحقـة كى يدعم التـيمـة بأفعـال حية
ـثــله الـفــرصـة لــتـأكــيـد مـوهــبـتـه عـنـد من نــاحـيـة ويــعـطـى 
ـمــثل يــقــوم بـدوره ــتـلــقى مـن نـاحــيــة أخــرى فـكــنــا جنــد ا ا
ـقابـلة لـيؤدى دور ـنوط به وفى حلـظة يـقـفز عـلى اجلهـة ا ا
أحـد الـشـخصـيـات الـتى ذكـرناهـا ولـكن مع األسف الـشـديد
ضــاعت تـلك الـفـرص الــسـهـلـة وكـانت ضـد الــعـرض لـكـونـهـا

مثل. تقريرية درامياً وغير مدعمة أدائياً من جانب ا
ـسرح الـبسـيطـة لم أرى سوى مـنضدة وهناك عـلى خشـبة ا
وثالثة كـراسى اكتـشـفت أنه كانت مـوجـودة بالـصدفـة حاول
ــضـطــر اســتـخــدامــهم كـمــنــصـة لــلــقـاضى ــثـلــة ا اخملــرج و
ـمـثل مـناوشـته الـتـمـثيـلـيـة بيـنـما ـفـترض الـذى يـفـتتح به ا ا
كـان شــريط الـصـوت يـحـمل تـسـجـيالت غـنـائـيـة ومـوسـيـقـيـة
ــصـريــة الـتى ـســلـسالت أو األغــانى ا ألـفــنـاهــا كـثــيــرا فى ا
رسـخت فى الـضمـيـر اجلمـعى والـتى لم تـنتـشل الـعرض من
ـــتـــلـــقى ــا أثـــقـــلـت كــاهـــلـه بـــإحـــالــة ا عـــثـــراته الـــكـــثـــيـــرة وإ

وضوعاتها اخملتزنة فى عقله ووجدانه??!
ـــســرحى وأى فــأى حـــلم وأى عـــلم حــدثـــنــا عـــنه الـــعــرض ا

ضمير يرجوه أن يصحو?!

ثل ما الختبار حقيقى أمام جمهور يعرف حينما يتعرض 
ــارســهــا فى بــعض األحــيــان فــإنه ــســرح و شــروط لــعــبــة ا
يحاول قـدر اإلمكان اسـتخدام أقـصى طاقاته األدائـية حتى
ــتــربص بـه وفى حــالــة عــدم يــحــوز رضــا هــذا اجلــمـــهــور ا
ــمــثل فـإن ـكن أن يــتــكئ عــلـيه ذلك ا وجـود نـص حـقــيــقى 
شروط اللـعبـة تخـتل إلى حد كـبير خـاصة لـو كانت عـناصر
مـثل فـقـيـرة وغيـر مـؤهـلة ـكـمـلـة ألداء ا ـسرحى ا الـعـرض ا
ـمثل فى هـذه احلالة ذا رجوة ويـصبح ا لـتقد الـرسالـة ا
مــزاج مــعـتـل ال يــعـرف مــاذا يــفــعل بــالــضــبط حــتى يــســاعـد
ـــســـرحى لـــتـــحــقـــيـق رســالـــتـه صــحـــيـح حتــقـــقت الـــعـــرض ا
ثل فى مواجهة الشروط األولية لـوجود عرض مسرحى (
جـمـهـور) ولكن أظـن أنه مع التـطـور الـتكـنـولـوجى الـهائل فى
ـتـلـقى فـإن ـغـريــات الـكـثـيـرة أمــام ا ـيــديـا ووجـود ا وسـائل ا
ــكـن أن حتــقق شــروطــهــا إال لــو  االهــتــمــام ــعــادلــة ال  ا
سرحى من صوت وإضاءة احلـقيقى بكل عـناصر العـرض ا

ومالبس وديكور ورسالة... إلخ.
ــســرح بــاإلســمــاعـــيــلــيــة قــد قــدمت وكــانت فــرقــة عــشـــاق ا
مــــســـرحــــيـــة (حـــلـم وال عـــلـم) ضـــمن فــــعـــالــــيـــات مــــهـــرجـــان
سـرحيـة من تألـيف وإخراج ونـودراما األول بـبورسـعيـد وا ا

مجدى مرعى وأداء إبراهيم مصطفى.
وتــدور األحـــداث فى قـــالب مــيـــلـــودرامى حــول أثـــر اإلدمــان
ــؤلف أن يــطـرح الــســلـبـى عـلـى حـيــاة اإلنــســان كـمــا حــاول ا
ـــبـــررات األســـاســـيـــة الـــتـى حـــولت حـــيـــاة هـــذا كـــمـــيــــة من ا
ـغــلـوب عــلى أمـره إلى مــدمن وتـاجــر مـخـدرات الـشــخص ا
فـهـو مـن أب وأم ال يـفـكـر كل مـنـهــمـا إال فى ذاته من نـاحـيـة
وإذالل طـفــلـهـمـا الـوحـيــد من نـاحـيـة أخـرى وحــيـنـمـا تـتـطـور
ـــشـــكــلـــة بـــ األب واألم لــلـــطالق يـــتم طـــرد هـــذا الـــطــفل ا

ليواجه وحده حياة مهينة أساسها العوز والضياع.
ؤلـف محـفـوظة عن قـدمـات الـتى ساقـهـا ا ـا كـانت تـلك ا و

باشرة والتقريرية كانت متوقعة. ظهر قلب فإن النهاية ا
مثل وأقول لكم إنه بـرغم احملاوالت الكـثيرة الـتى قام بهـا ا
إبــراهــيم مــصــطــفى لــغــزل الــشــخــصــيــة واألداء إال أنه كــان
يــحـتـاج لـتــدريب صـوتى وحـركى مــنـاسـبـ حـتـى يـتـمـكن من
الشـخـصيـة الـتى أداها وبـدا لى وكـأن كل شىء قـد أعد فى

ة قدرته على البقاء تمثل مشكلة قد

التيمات
ذات
طبيعة
دينية
وغير
مسموح
للنساء
بالتمثيل

بـــالـ "جـــيــدال" Geedal أو الـ "مــول"
Mool يؤدى اجليدال السرد باللغة
البنغالية وهى اللغة الرسمية فى كل
من بنجالديش ووالية البنغال الغربية
فى شـمل شـرق الـهـنـد. بـعـد اجلـيدال
يــــــــــــأتـى الـ "دوهـــــــــــار"  Dohar أو الـ
"دورى" Doaree وهــــــو راو ثــــــانـــــوى
يــؤدى تـــقــريـــبًــا الــســـرد نــفـــسه ولــكن
مترجمًا إلـى إحدى اللهجات العامية.
ـــوســيــقــيــون وعــدد بــعـــد ذلك يــأتى ا
. تــعـرف ــغــنــ / ا ــمــثــلــ قــلــيل من ا
" ـوســيــقــيـة بــاسم الـ "بــايـ الـفــرقــة ا

Baiin ويسمى كل عضو فيها
بــحــسب اآللــة الــتى يـــعــزفــهــا. بــيــنــمــا
ـغـنـون بالـ "بـايـيل" ـمـثـلـون/ ا يـعـرف ا

Paiin ومنهم نفر لهم أهمية
.Chokra "خاصـة وهم الـ "تشوكرا
وهــــــنــــــاك بـــــضــــــعــــــة أوالد فى مـالبس
نـسـائـيـة لـيـقــومـوا بـاألدوار الـنـسـائـيـة
فـى الـــــعـــــمل; فـــــفى مـــــعـــــظم مـــــنـــــاطق
اجلــنــوب اآلسـيــوى ال يــسـمـح لـلــنــسـاء

باالشتراك فى التمثيل. 
سـرح الـكوشـانى على وسـيـقى فى ا ا
ــــوســــيــــقـى والــــرقص الـــــرغم مـن أن ا
ــســرح كــلــيـــهــمــا جــزء ال يــتـــجــزأ من ا
الــكــوشــانى يــلـــعب فــيه الــرقص دورًا
صـغـيرًا نـسـبـيًـا وذلك بـخالف مـا هو
شـــائع فـى مـــعــــظم مــــنـــاطق اجلــــنـــوب
اآلسـيوى. أما الـسرد فـيقدم مـعظمه
ــا تــقع األعــبــاء فى شــكل غــنــائـى. ر
ــمــثـل الــرئــيس الــكــبـــرى عــلى عـــاتق ا
"اجلـيدال" الـذى يكـون علـيه أن يقوم
بالغناء والسرد والعزف على الـ "بانا"

Bana وهى آلة وترية تقليدية.
يــلـعب الــغـنــاء دورًا مــهـمًــا فى عـروض
ـسـرح الـكـوشـانى. وتـصـنف األغـانى ا
إلى "نـــاتــشـــارى" "دهـــوويــا" "بـــويــار"
و"خـوشـا". وتـقـدم الـنـاتـشـارى كال من
احلـوار والـسـرد. أمـا الـدهـوويـا فـهى
نـوع من األغــانى الــشـعــبـيــة والـبــويـار
تـيـمات مـوسـيـقـيـة فى العـرض بـيـنـما

اخلوشا ألغاز فكاهية.
ـوسيـقى كـذلك دورًا مهـمًا فى تلـعب ا
ـــســرح الــكـــوشــانى ويــكـــون هــدفــهــا ا
األساس هو تقـد مساندة مـوسيقية
للـمغنـ باإلضافـة إلى تكوين خـلفية
مــوسـيـقــيـة لـلــعـروض الـراقــصـة. غـيـر
ـــــــــؤدى الـــــــــرئـــــــــيس أنـه فـى حـــــــــالــــــــة ا
"اجلـــيـــدال" تــقـــوم الـــبـــانـــا بـــتـــحـــديــد

وضعه فى أثناء العرض.

صدر: ا
www.chandrakantha.com
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هندس وشويكار أداء ا
صرى أفضل.. والعرض ا
رأة أكثر احترم ا

اضى عقد محاضرة عن ذكرى ميالد سيد درويش أدارها محمد خضير مدير فرع ثقافة بورسعيد. > مكتبة األمل ببورسعيد شهدت األسبوع ا
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ـسـلـحة ـدنـيـة وانـسـحـاب الـقـوات ا > بـعـد الـنـجـاحـات الـتى أحـرزتـهـا حـركـة احلـقـوق ا
ـسرح البديل- واألفـراد -  من بعض الفـنان الذين األمـريكيـة من فيتنـام ولدت فرق ا
يـركزون على احلدس واإلدراك وعـلى الشكل وانحـلت بعض الفرق فـى ح بقيت فرق

أخرى وواصلت نشاطها بعد تأسيسها بخمس عشرة سنة.
سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89
نـشطـتان لـلمـسرح اجلـديد - قـوة الطـاقة األخـالقية > أدت الـقوتـان ا
الـتى تتـمتع بهـا القضـايا االجتمـاعية وقـوة روح االكتشـاف الفنى إلى

ظهور منظورين أبصر منهما الفنانون التجربة اإلنسانية.

ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89

> فرقة اآلالت الشعبية تقيم حفال فنيا كل ثالثاء طوال شهر مارس بقصر الشرفا للحرف  البيئية.
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«سيدتى اجلميلة»
همَّششوكة فرانسواز ساجان عرض أمريكى مثير للجدل العـالم الثـالث عمـوماً وهى الـدور ا

ــثــقف ــكن أن يــجــد فــيه نــفــسه ا الــذى 
ـقـاييس احلـقيـقى فى وضع تـبـدلت فـيه ا
الــتى تـنــظم عــالم الــفن واألدب والــثـقــافـة
بـشكل جذرى حـيث يغدو اخليـار الوحيد
ـثـقف هـو التـقـوقع واالنـزواء ريـثـما أمـام ا
تـــنــتــهى حــمــلــة الـــتــجــهــيل واالرتــداد نــحــو
ـــتــــخـــلـــفـــة عـــقــــلـــيـــة الــــقـــرون الـــوســــطى ا
ــنــحــطــة وهــذا االنــزواء االخــتــيـارى ال وا
ـــــكن الـــــنــــظـــــر إلـــــيه إال كـــــونه مـــــوقـــــفــــاً
ـا يـجرى لـكـنه يـبـقى احـتـجـاجـيـاً مـعـلَـنـاً 
كن أن يـثمـر بقـدر ما موقـفاً ضـعيـفـاً ال 
ســيــثــمــر رفع الــصــوت عــالــيــاً إعالنــاً عن
مـوقف أكــثـر قـوة يــنـاهض من يــتـعـامل مع
عــالم الــفن واألدب كــمـا يــتم الــتــعـامل فى
ـنـظــمـات اإلجـرامـيـة حـيث يـحـاول عـالم ا
ـؤقت أن يـأكل من يقف الـقـوى بطـغـيانه ا
فـى وجه طــــغـــــيــــانـه دون أن يــــدرك هــــذا
الــقـــوى أن بـــإمـــكــان اآلخـــرين أن يـــكـــونــوا
شوكـة فى حـلـقه تـنـكـد عـلـيه نـهـاره وتؤرق

ليله .
سـرحـية مع نـصـهـا بكـثـير تعـامل مـخـرج ا
من الشفافيـة دافعاً به وصاعداً معه نحو
حتـقيق صورة فنـية بصريـة ال تتصارع مع
ـــضــــمــــون األدبى والــــفـــكــــرى لـــلــــنص بل ا
تـماشـيها وتـأخذ بـيدهـا وحتاول إظـهارها
بـأبـهى حـلة.. وهـنـا ال بـد من اإلشارة إلى
أن هذا العمل يعود ليذكرنا أن الوقت قد
حــان لــعـودة مــخــرجــيــنــا إلى الــتــعــامل مع
نـصـوص مـسـرحـيــة مـحـبـوكـة بـشـكل جـيـد
فبركة والتى ومت بعيداً عن النصوص ا
ال يُــعــرَفُ لــهــا رأس من قــدم أو طــول من
عـــــرض والـــــتى كـــــادت أن تـــــودى بـــــحـــــيــــاة

مسرحنا .
ثـلـى الـعمـل الـثالثـة بـالـقدرة امـتـاز أداء 
عــلى الـــدخــول إلى عـــوالم الــشــخـــصــيــات
الــصـــعــبـــة الــتـى قــدمـــتــهـــا ســاجـــان فــقــد
ــمــثـلــة زيــنـة ظــروف من تــقـد تــمــكـنت ا
وجــهَى الــشـخــصــيـة الــضــعـيف مــنــهـا فى
حقيقته والقوى أو باألحرى الذى يحاول
أن يـتظـاهر بـالقـوة فيـنجح بـذلك إلى حد
ـمثلة بعيـد ومثلمـا استطاعت شـخصية ا
إقـناع عـامل الفنـدق بأهـميتـها اسـتطاعت
ظـروف اإلقنـاع بقوة الـشخـصيـة وضعـفها
ــمــثـل الــشــاب ســعــد فى آن.. كـــمــا قــدم ا
لـوستان شخصيـة عامل الفندق بـانكفائها
عــلى ذاتـهـا كــشـخـصــيـة مـهــمـلـة وال قــيـمـة
حــقــيـــقــيــة لـــهــا ومن ثـم بــتــطـــلــعــهـــا نــحــو
االنــعــتــاق من عــالم اإلهــمــال فى مــرحــلــة
ــرحـلـة الـثـالـثـة الـتى الحـقـة وصـوالً إلى ا
يـــرفض اخلــروج من جــنـــة الــوهم إلى نــار
احلــقـيــقـة أمــا الــفـنــان اخملـضــرم مـحــمـد
مــصــطــفى فــقــد أســبغ عــلى أدائـه الــبــعـد
ــنــسـجـم مع الــشــخــصـيــة الــتى الــواقــعى ا
ــا هــو كـائن ال أداهـا والــتى ال تــؤمن إال 
ـــا يـــحـــلم اإلنـــســـان أن يـــكـــون وهـــو من
خالل رداء الــــــرصــــــانـــــة الــــــذى غـــــطـى به
شـخـصـيـته أظـهرهـا كـشـخـصـية مـسـتـقـلة
كن لها مبادؤهـا ونظرتها إلى احلياة ال 

أن حتيد عنها .
فى النهاية ال بـد من أن نقول إننا بحاجة
دائــــــمـــــاً إلـى هـــــذا الــــــنــــــوع من األعــــــمـــــال
رآة ـسرحـية اجلـادة التى تـضعـنا أمـام ا ا
كى نـرى فـيــهـا أنـفـســنـا عـلى حـقــيـقـتـهـا ال

كما نريد ونشتهى أن تكون .

بـهـا بـقـدر خـوفه من أن يـفـقـد العـيش فى
ــمــثــلـة جــنــة األحالم الــتى رســمــتـهــا له ا
وأمره هـنا كـأمـر من يشـاهـد حلـماً لـذيذاً
وهــو يـــدرك أنه مـــجــرد حـــلم لـــكــنـه يــأبى
إنـــهــاءه أو الــتـــعــامل مـــعه عــلـى أنه حــلم..
مثلة الذى يبدو وتبقى شخصية مرافق ا
ــمـــثــلــة بـــعــيــداً تـــمــامـــاً عن شــخـــصــيـــتى ا
وعامـل الفـنـدق فـهو رجل واقـعى يـتـعامل
ـرء مـع األشـيـاء كــمـا هى ال كــمـا يـتــمـنى ا
أن تــــكـــــون لــــذلك تــــبــــدو مــــواقـــــفه الــــتى
يتخـذها مستـهجنـة من قبل الشخـصيت
األخــــريــــ لــــبــــعــــدهــــا عن عــــالم األحالم
اجلميل وقربـها من عالم الواقع الصاعق

بقسوته .
يـبـدو الـعـمل لــلـوهـلـة األولى بـعـيـداً تـمـامـاً
شاهد السورى وقد عن مجال اهتـمام ا
يـــتــســـاءل الــبـــعض عـن مــدى مـــشــروعـــيــة
تـقد أعمال مـترجمة تـطرح موضوعات
غـايـة فى اخلـصــوصـيـة ولـكن إذا تـأمَّـلـنـا
ــســرحـــيــة ومن جــيــداً ألدركـــنــا أن هـــذه ا
ـمثلة تطرح قضية على خالل شخصية ا
جـانب كـبيـر من األهمـيـة عنـدنا وفى دول

ــقــولــة : "اكــذب ثم الــبــشــر الــذى يــؤمن 
اكذب ثم اكذب فـقد تتحول األكاذيب إلى
ــمـثــلــة بــالــطـبع حــقــائق يــومـاً مــا" وهــذه ا
تنطـلق من مواقف حسـنة النـية فحـسبها
أن تــغـــرق نـــفــســـهـــا فى وهم الـــشـــهــرة كى
تـــنـــسـى أنـــهـــا لـم تـــكن فـى يـــوم من األيـــام
ــثـلــة مـغــمـورة دون أن تــهـدف من ســوى 
وراء ذلـك إلى اســــــــتـــــــغـالل هـــــــذا الــــــــوهم
لتنفيذ مآرب ما وأقصى ما تأمله هو أن
تــقــنع الـســذج بــتــلـفــيــقــاتـهــا وادعــاءاتــهـا..
وتــقـتـرب من هــذه الـشـخـصــيـة بـشـكل من
األشــكـال شــخــصـيــة عـامل الــفـنــدق الـذى
يـسـتـمـتع بــركـوب مـوجـة األكـاذيب وأحالم
ـنيـاً الـنفس بـأنه يـستـطيع الـيقـظـة هذه 
مـن خاللــهــا أن يــحــقق أحالمه الــكــامــنــة
لـــكن هـــذه الـــشـــخــصـــيـــة عـــلى الـــرغم من
بـــســاطــتـــهــا إال أن بــعـــد الــنــظـــر ورجــاحــة
الــعــقل ال يــبــدوان أمــرين بــعــيــدين عــنــهـا
فعـنـدمـا اكـتـشف عامـل الفـنـدق فى نـهـاية
ــــطــــاف أنه عــــاش أيــــامــــاً من األكــــاذيب ا
ـمـثـلة بل واألحالم لم تـتـغـيـر نـظـرته إلى ا
انه حاول االسـتمـرار فى مجـاراتهـا ال إل

فـى شــــراء الـــــســــيــــارت ذات الـــــســــرعــــات
العـالـيـة وفى أمـاكن السـهـر إلى أن انـتهى
ــطــاف إلـى اإلفالس وبــالــتــالى إلى بــهــا ا
العـزلة القـسريـة وهو نفس اخلـيار الذى
اختارته لنفسهـا بطلة مسرحية "الشوكة"
الـــتى قــــررت أن تـــلــــجـــأ إلى اإلقــــامـــة فى
فـندق رخـيص ونـاءٍ للـهـرب من ضغـوطات
رض احلـياة اخملتلـفة وبعد أن نـال منها ا
ـغمورة الـتى تقضى مثـلة ا ما نـال وهى ا
ـجد أوقـاتـهـا فى الـفـندق تـعـزى نـفـسـهـا 
موهوم لم تنله يوماً إلى أن تكاد أن تصل
إلـى مــرحـــلــة تـــصــدق فـــيـــهــا أنـــهــا جنـــمــة
مــشـــهــورة بــعـــد أن صــدّق عــامـل الــفــنــدق
قـصـصـهــا اخملـتـلَـقـة وهــو الـشـاب الـريـفى
البـسيط الـذى يحلم بـالشـهرة والذى رأى
مثلة النافذة التى سيتمكن من فى هذه ا
خـاللــــهـــــا من االنــــطـالق والــــتــــخـــــلص من
الــعــيـش فى الــظل إلى الــتــمــتع بــاألضــواء

ووهجها .
ــــســــرحـــــيــــة من ثالث تــــتـــــحــــرك وقــــائع ا
شخصـيات مختـلفة الـتفكيـر والنظرة إلى
مثلة تنتمى إلى ذاك النوع من احلياة فا

ال تُـعــتَـبَــر الـكــاتـبــة الــفـرنــسـيــة فـرانــسـواز
ساجـان من األسمـاء الالمعـة على صـعيد
ـسـرحـيــة إذ يـبـدو أن سـمـعـتـهـا الــكـتـابـة ا
كــكــاتــبـة روائــيــة مــجـلّــيــة فــاقت ســمـعــتــهـا
كــكــاتـــبــة مــســرحـــيــة وقــد يـــكــون الــســبب
األســـــــــــاس فـى ذلـك أن أول عـــــــــــمـل أدبـى
كتـبته كـان عمالً روائـياً حـققت من خالله
الـــــكـــــثــــيـــــر من الـــــنـــــجــــاح وردود األفـــــعــــال
اإليــــجــــابــــيـــــة خــــاصــــة وأن هــــذا الــــعــــمل
الـروائى الـذى كـان بـعـنـوان "صـبـاح اخلـيـر
أيــهــا احلــزن" –وهــو عــنــوان مــســتــمــد من
إحدى قـصائد الـشاعر بـول إيلوار- كـتبته
ا وهى فى التاسعـة عشرة من عمرها 
ضــــاعـف أهـــــمــــيـــــتـه وقـــــدرته عـــــلى لـــــفت
األنـظـار وتــوجـيـهــهـا بـاجتــاه هـذه الـكــاتـبـة
الــنــاشــئـة الــتـى ظــهــرت روايـتــهــا هــذه فى
العام  1954وقد ظن البـعض أنها ستكون
الــروايــة األولى واألخــيـرة نــظــراً لــلــشــهـرة
الواسعة التى حققتها لكاتبتها بحيث أنها
لـن جتـرؤ عــلى إعـادة الــتـجــربـة خــوفـاً من
أال تــكــون بـــذات مــســتـــوى الــروايــة األولى
الــتى حتــولـت إلى فــيــلـم ســيــنـــمــائى لــكن
ســاجـان أتـبــعت هـذه الـروايـة بــعـد عـامـ
فـقط بروايـة أخـرى بعـنوان "بـسمـة ما" ثم
كرّت السبحة ليصل عدد أعمالها األدبية
إلـى مـا يــقــارب األربــعــ مــا بــ الــروايـة
ـسـرح كان والـسـيـنـما والـسـيـرة الـذاتـيـة وا
أبـرزهـا كـمـا يـشــيـر الـنـاقـد كـيـمى جـيـمس
أواى "فى الـشهـر.. فى السنـة-هل حتبون
اء براهـام-قلـيل من ضوء الـشمس عـلى ا
البارد-صورة ضائـعة-الكلب النائم-قصر
فى الـســويـد" وجتـمع الـدراســات الـنـقـديـة
الـتى تـنـاولت هـذه األعـمـال وغـيـرهـا عـلى
أن ســاجـان تـأثـرت فـيـهـا بـكـتـابـات سـارتـر
وكـامـو وفولـكـنـر وكـان آخر مـا كـتـبت قبل
رحــيـلــهـا الـنص الــذى حـمل عــنـوان "خـلف
الـكـتف" الــصـادر فى الـعـام  1998قـبل أن
ــرض الـذى أنــهى حـيــاتـهــا يـوم تــصـاب بــا

الرابع والعشرين من أيلول عام. 2004
عُــرِف عـن فــرانــســواز ســـاجــان اتــخــاذهــا
ــواقف الــســيـاســيــة الـهــامـة لـلــعــديـد من ا
ـــؤثــرة كــتــوقــيــعــهـــا عــلى عــريــضــة ضــد وا
استـمرار احـتالل بـلدهـا فرنـسا لـلجـزائر
ونـزولهـا إلى الشارع مع الـطلـبة للـمطـالبة
بـتــحــقــيق احلــريــة والــعــدالــة فــيــمــا عُـرِف
بثورة أيار عام  1968ويشير الدكتور نبيه
ــواقف شـكّــلت فى الـقــاسم إلى أن هــذه ا
ـوذجاً شـجاعـاً للـمبـدع فى الوطن حـينه 
الـــعـــربـى وســـاعـــد عـــلى ظـــهـــور كـــاتـــبـــات
ــرأة بـصـدق عـربــيـات صــوَّرن أحـاسـيس ا
وصـراحـة كــلـيـلى بــعـلـبـكـى وكـولـيت خـورى

وغادة السمان .
اجتــهت ســاجــان لــلــكـتــابــة لــلــمــســرح بــعـد
حــوالى سـت ســنــوات من ظــهـــور روايــتــهــا
األولى وتــعــتَـبَــر مــسـرحــيــة الـشــوكــة الـتى
تنـاولهـا إخـراجاً اخملـرج منـصـور السـلطى
ـسـرح الـقـومى بـدمـشق إخـراجـاً لـصـالح ا
قــبل أيـــام مــعــدودات من أشـــهــر األعــمــال
ـسرحـيـة التى كـتـبتـها سـاجـان باإلضـافة ا
إلى مـــــســــرحــــيـــــتَى "فـــــســــتـــــان فــــالـــــنــــتــــ
الـبـنـفسـجى" و"بـيـانـو فى الـعـشب".. وعلى
الــرغم مـن أنـنــا ال نــعــرف مــتى بــالـضــبط
كتـبت ساجـان مسرحـية "الـشوكة" إلى أنه
ــكن أن نــســتــنــتج أن مـن الــواضح وكــمــا 
كـتـابـتـهـا لــهـا كـانت فى سـنـواتـهـا األخـيـرة
هــــذه الــــســـنــــوات الــــتى عــــانت فــــيـــهــــا من
الــوحــدة واإلهــمــال ومن وضـع اقــتــصـادى
صـعب كـان سـبـبه حـيـاة الـبـذخ واإلسـراف
التى عـاشتهـا حيث كانت تـنفق مدخـراتها

سرح القومى بدمشق استعملها ا

العمل ليس
بعيداً عن
اهتمامات
شاهد ا

السورى ويطرح
ثقف مأزق ا
همش ا

األضـواء بعـد أن اجتـازوا بـنجـاح كل االختـبارات الـفنـية الـشديـدة القـسوة
والـتـزموا فـيهـا بـكل قواعـد الفـن اجلادة والـصارمـة بـعيـدا عن اجملامالت
ــوهـــبــة أوااللـــتــزام ـــلك ا أو ضـــغــوط الـــعــائالت الـــفــنـــيــة فـى دفع من ال
ان بأن ذلك أن حدث فهو يعنى السقوط الكامل باعتالء سدة الفن لإل
ـتـقـدمـة هـو بـحق الـواجـهـة الـوحـيـدة الـتى حـيث إن الـفن عـنـد الـشـعـوب ا
ــراحل تــعـــبــر عن األمـــة بــجالء وإخالص وعـــلــيه فـــقــد لــزم خـــضــوعـــهــا 
ـؤهلـون للـتعبـير عن وطـنهم بـجدية واخـتبـارات عنـيفة ال يـخرج مـنها إال ا
ــمــثــلــ الـرفــيع والــتــزام ومــســئـولــيــة. ولــكن بــالــرغم من أداء الــنــجــوم وا
واجلـيـد وخـاصـة الـنجم "تـشـارلـز شـوجـانـسى" وأدائه الـفـريد إال أنـنى لم
ـقـارنـة ب مـااشـاهـده من اداء عـلى مـسرح أسـتطـع أن أمنع نـفـسى من ا
ـديـنـة بــيـتـسـبـيـرج وبـ مـاشـاهــدته من أداء عـلى مـسـرح فـرقـة بـيـنـدوم 
ـتحـدين بـالـقاهـرة إذ وجـدت نـفـسى أصفـق فى نهـايـة الـعرض الفـنـانـ ا
ـهـنـدس لـيس لـلـنـجـم "تـشـارلـز شـوجــانـسى" ولـكن لـلــفـنـان الـقـديــر فـؤاد ا
وأدين بـاإلبـداع لـيس لـلنـجـمـة "جـلـورى كـرامـبـتون" ولـكن لـلـفـنـانـة الـقـديرة
شويـكـار التى أجـدهـا لو كـان هـناك بـصـيص من عدل فـإنـها تـسـتحق عن
دورهــا فى شـخــصـيــة صـدفــة بــعـضــشى الـذى قــامت بــأدائه مـنــذ ثالثـ
عـامـا جـائـزة األوسـكار عـن جدارة لـتـمـيـز أدائـهـا ووصـوله فى هـذا الدور
ـيـة وهو ـسـتويـات الـعا حتديـدا إلى مـسـتويـات تـتفـوق فى الـعـطاء عـلى ا
أمـر لم يصـدقه الـنجم "تـشـارلز شـوجـانسى" لألسف بل ولـم يصـدق معه
أيـضــا أنـنـا قـد قـدمـنـاه فـى مـصـر ومـنـذ ثالثـ عــامـا مـضت وبـتـفـوق فى
ـا حـاوطـته بـإصـرار أجـاب بـنـبـرة ـيـة و األداء يـصـل بـالـفـعل إلى حـد الـعـا
كن أن تـكـون فـيه كـثـير من الـرؤى اخملـتـلـفة يـتـملـكـهـا الـشك بـأن النـص 
ـا بـادرنى بـسؤاله عن ه بـلـهجـات ولـغـات مخـتـلـفة و خـاصـة أنه  تقـد
ـصـريـة فـيـديـو أو شـركـة توزيـع هذا الـعـمل فى إمـكـانـيـة رؤيتـه للـنـسـخـة ا
أمـريـكـا لــيـتـسـنى له احلـصــول عـلـيه فـلم أجــد سـوى الـوعـد بـأن أرسل له
نـسـخـة جـيـدة من الـقـاهـرة لـيـحـتـفظ بـهـا فى مـكـتـبـته ولـتـكـون عـلى األقل
شاهـد عيـان على أننـا لسـنا أقل منـهم فنـا فى مصـر ولكن ينـقصـنا فقط
إعالم جرىء ودينـاميكى يعـبر عنا وعن وطـننا بشـكل صحيح فى اخلارج
ى يسـاوى عظـمة مصـر وتاريـخهـا الفـنى الطـويل فى مجال وبحـضور عـا
سرح والسينما والذى اليصـدقنا فيه احد هنا فى أمريكا. أما بالنسبة ا
لـلنص فـقد كـانت به اخـتصـارات شـديدة وإلى جـانب االخـتصـارات كانت
الــرؤيـة لـلــعـمل رؤيـة كـالسـيـكــيـة جـدا إذ لم لـم يـخـرج مــؤلف الـعـرض عن
ـصرى األطـر األسـاسـية والـدرامـيـة لـلـعمل األصـلى بـعـكس كـاتب الـنص ا
الــكــاتب بــهــجت قــمــر رحـمـه الـلـه الـذى أضــاف لــلــنص األصــلى مــشــاهـد
ستوى جديدة زائدة اعـطت بعدا آخر لـلعمل ومن مـنظور مصرى رفـيع ا
ــصـريــة الـتـى كـانت تــقــطن فـيــهــا الـبــطــلـة "صــدفـة مـثل مــشــهـد احلــارة ا
بـعـضـشى" والـتى أبـرز فـيـها عـظـمـة أداء الـفـنـان القـديـر جـمـال إسـمـاعيل
وكذلك مشـهد الـتحدى فى مـنزل بـروفسـير األتيـكيت الـذى قامت بأدائه
الفـنـانة شـويكـار وكل من الـفنـان سيـد زيـان والفـنان فـاروق فـلوكس وهـما
ــصــرى عن الــعــرض مــشـــهــدان كــانــا بال جــدال نــقــطــة تـــفــوق لــلــعــرض ا
األمريـكى. وتبـقى كلـمة الـنهـاية الـتى قدمـها الـعرض وهى حـدود العالقة
ــرأة وإلى أى مـدى يـجب أن تــكـون وهى عالمـة اســتـفـهـام بـ الـرجل وا
ـا لم نــتــوقـعه ـشــهـد األخــيــر  ســقط فــيـهــا الــنص األمـريــكى إذ انــتـهـى ا
إطالقا حـيث يـرى بطل الـعرض مـحبـوبـته ماثـلة أمـامه فـيعـتريه الـكبـرياء
ويـظل جـامدا صـلـدا ال يحـرك سـاكـنا حـتى تـأتى "احملـبوبـة" الـتى صنـعـها
قـاعـد إلى أن جتده مـنذ بـدايـة العـرض لـتبـحث عن حـذائه حتت أرجل ا
ـســافـة بـيــنـهــا وبـيـنـه لـتـضع فــتـحـمــله بـ يــديـهــا ثم تـقف فى مــنـتــصف ا
احلـذاء عــلى األرض فى تــأكــيــد مـنــهــا عـلـى أنـهــا قــبــلت االرتـبــاط به من
ــسـتـوى ــرأة فى كـونــهـا خــادمـة زوجــهـا وفى ا خالل مــفـهــوم الـرجل عن ا
ـا سـبب نـوعـاً من االسـتـنـكـار األدنى مـنه - فـى رمـزيـة حـمل احلـذاء - 
تفرجـ وخاصة النـساء الالتى اعتبرن واالستفهـام لدى بعض جمـهور ا
ــرأة ورأى بـعـضـهم أنـه كـان يـكـفى أن يـرى الـنــهـايـة هى امـتــهـان لـكـرامـة ا
الـبطـل محـبـوبـته فى نـهـاية الـعـرض لـيـتعـانـقـا ويـسـدل السـتـار عـلى بـداية
قصـة حب وزواج مـتـكافئ بـ الـطـرف وهـو مـا جـعلـنى أشـيـد بـعبـقـرية
ن حـاورنى فى مـشهد الـنهـاية ويـنتـابنى أمـامهم بـهجت قـمر أمـام كثـير 
صـرى قد عالج هذه القضـية داخل هذا النص منذ الفـخر ألن العرض ا
شاهد االميركى اليوم بل ثالث عاما بنفس األسلوب الـذى كان يتمناه ا
ـا يــعـد بــالـفــعل انـتــصـاراً حــقـيــقـيــاً لإلبـداع وبـســمـو فــكـرى راق ورفــيع 
ـتـحـضر ـصـرى الـذى - لألسف - ال تعـلم عـنه غـالـبيـة شـعـوب الـعالم ا ا
شـيـئـاً ومن ثم يـجـعـلـنـا فى أوج إحـسـاسـنـا بـالـفـخـر نـشـعـر بـاإلشـفاق عـلى
ثـلينا الفن فى بالدنا الـذى ال يجد من يقـدمه اآلن للعالم رغم انـتشار 

اإلعالمي فى كل بقاع األرض.

حـيـنـمـا عـلـمت بـتـقـد عـرض سـيـدتى اجلـمـيـلـة لـفـرقـة أوبـرا بـيـتـسـبـيرج
ـتحـدة األمريـكية لم اسـتطع مـقاومـة نفسى بـوالية بـنسلـفانـيا بـالواليات ا
ـشـاهـدة ذلك الـعــرض الـذى مـازلت أتـذكـر كل مــشـاهـد نـسـخـته وذهــبت 
ـهــنـدس والــكـاتب بــهـجـت قـمـر ــصـريــة الـتى قــدمـهــا لـنــا الـفــنـان فــؤاد ا ا
رحـمـهـمـا الـله. وعـرض سـيـدتى اجلــمـيـلـة " الـنـسـخـة األمـريـكـيـة " قـدمـته
ـتـحـدة فـرقـة بـرودواى نـفـسـهـا عـام 1956 عـلى ألول مـرة فى الـواليـات ا
مسـرح "بـرودواى" واسـتمـر عـرضه بعـدهـا عـدة مرات فى أنـحـاء متـفـرقة
رة فـتقـدمه فرقة أوبـرا بيتـسبيـرج بوالية ـتحدة أمـا هذه ا من الواليات ا
بــنــســلــفــانــيــا عــلى مــســرح " بــيــنــدوم" وهــو أكــبــر وأعــرق مــســارح مــديــنــة
ــسـرح األمـريـكى " ـسـرحى جنم ا بـيــتـسـبـيــرج. ويـقـوم بـبــطـولـة الـعــرض ا
تــشـارلــز شـوجــانـسى " وتــشـاركه الــبـطــولـة الــفـنــانـة " جــلـورى كــرامـبــتـون"
ـســرحى األمـريـكى "آالن ـسـرحـى الـكـاتب ا والـعـرض قــام بـكـتـابــة نـصه ا
جـاى ليـرنر" ووضع مـوسـيقـاه " فريـدريك لـو- وى" وقام بـإخراجه مـخرج
فرقـة أوبرا بيـتسبـيرج الفـنان اخملرج " جـلن كاسال". ولكـى جنعل القار
كــأنه رأى الـعـرض يـجـب أن نـقـسم الـعــمل إلى عـوامـلـه الـرئـيـســة بـتـرتـيب
أفضلها من حيث اإلبـهار ومن حيث إجناح العرض وعليه فإنأول مالمح
صـمم الـديـكور " مـيـشيل اإلبـهـار والنـجـاح فى هـذا العـرض هـو الديـكـور 
ـمثـلـ وبعـدها   –حتريك ـوسـيقى ثم اإلخـراج ثم أداء ا حـنـانيـا " وتـليه ا
الكومـبارس واجملاميع  –والـتى كان مخصص لـها مخرج خـاص هو الفنان
ـقـتـيس آلالن لـيـرنـر وأخـيـراً اإلضاءة اخملـرج " دان مـوجـيـكـا " ثم الـنص ا
ـسرحـية األمـريكى " أنـدرو ديفـيد ـسرحـية لـلـمخـرج ومصـمم اإلضاءة ا ا
اسـتـرو- وسـكى ". ولــلـحـديث عن الـديـكـور عـلى أسـاس أنه الـعـامل األول
فى إجناح هـذا العرض  –من وجهـة نظرى  –أسـتطيع أن أحـكم باطمـئنان
شـديد أنه  –أى الديـكور  –كـان له العامـل الرئيس فى اإلبـهار واجلذب بل
ويعـتبر البطل الرئيس للـعرض وقد استطاع ميشـيل حنانيا أن يستغل كل
ــســرح األفـقــيــة والــرأسـيــة وأن يــكــثف من عــدد الـلــوحــات بــحـيث زوايــا ا
ـــشــاهـــد وبــقـــلــيل من يـــخــتـــلف كل مـــشــهـــد عن اآلخــر رغـم كــثـــرة عــدد ا
الـتـكــنـولــوجـيـا احلــديـثــة - لـلـتــحـريك والــتـغــيـيـر  –وجنح فى إبـراز الــبـيــئـة
اإلجنليزية حتى إنك كمشاهد قد تنسى تماما أنك أمام عرض مسرحى
ـانك لـفـترة  –يـتـداخل فـيهـا الـواقع بـاخلـيـال لـصـدق الـديـكور من شـدة إ
وروعـته - بـأنك تـتـجـول بـالـفعـل فى شوارع مـديـنـة لـنـدن اإلجنـلـيـزيـة عام
سارح  1912ولست مـجرد مشـاهد يـجلس عـلى مقـعد حتت قـبة أحـد ا
ــشـــاهـــديـن يــشـــاركـــونـه نــفـس اإلحـــســاس. وسط عـــشـــرات آخـــرين مـن ا
ـسرحـى من فصـلـ يـتـكـون فـيهـمـا الـفـصل األول من ثـمـانـية والـعـرض ا
مـشاهـد ويـتكـون الـفصل الـثـانى من سبـعـة مشـاهـد وب اخلـمـسة عـشرة
ـنــاظـر ألثـنى عــشـرة مــنـظـرا مـشــهـدا فى الــفـصل األول والــثـانى تــتـغـيــر ا
مخـتلـفا تـعبـر عن مـدينـة لنـدن بكل إحـيائـهـا الفـقيـرة والغـنيـة والسـفارات
ــة والـــقــصـــور وحــدائـق الــقـــصــور وحـــتى الـــكــنـــائس واخلــمـــارات الــقـــد
ـنظر من حى الـفقراء لـقصر الـنبيل مثالً دهش فـى األمر هو تغـيير ا وا
شهـد التالى ـسرح لالنـتقال إلـى ا فى مدة التتـجاوز مـدة إطفاء خـشبة ا
ـشـهــد الـرابع وهــو زمن اليـتــجـاوز  90 ثـانــيـة فى أطــول تـغــيـيــر مـا بــ ا
ــا يـــجــعــلك التـــشــعــر إطالقــا بـــهــذا الــقــطع واخلــامس بـــالــفــصل األول 
شاهد وبعضها الـبعض كما لو كنت تشاهد فيلما سينمائيا الزمنى ب ا
ولــيس مـسـرحــاً. ومـا أعـتــبـره جـديــدا فى ورشـة الــعـمل الـتـى أطـمـئن إلى
وقوعها ب اخملرج ومصـمم الديكور هو إخراج مشهد كامل فى الطابق
الثانى لـقصر الـنبيل اإلجنـليزى حـيث صعدت الـبطلـة "جلورى كـرامبتون
" مع حاشيـة القـصر إلى الطـابق العـلوى ثم قـام اجلميع بـفتح بـاب غرفة
الــنـوم اخلـاصــة بـالـبــطـلــة والـتى تـصــورنـا مع فــتـحـهــا ودخـلـوهم إلــيـهـا أن
ـشـهــد قـد انـتـهى ولــكـنـنـا فــوجـئـنـا بــأن اإلضـاءة تـنـحـصــر داخل الـغـرفـة ا
دعـم ببـصيص من لتـظـهر لـنا جـدران الـغرفـة من الـبالستـيك الـشفـاف ا
ـمــثـلـ داخل الـغـرفـة والـتى الـزخـارف الـهـادئـة الــتى التـمـنع ظـهـور أداء ا
ـعاونـة النـساء وتـهذيب شـعرها إلى تقـوم فيـها البـطلـة بتـغيـير مالبـسها 
ـسـائل التى تـنتـهى بـخلـودها لـلـنوم فـوق سريـرهـا لتـطفـأ أنوار آخـر تلك ا

شـهد الـرائع واجلديـد فى آن واحد والذى  سرح كـلهـا بانـتهاء هـذا ا ا
إخراجه بـالكـامل داخل غـرفة مـغلـقة بـالطـابق الـعلـوى للـقصـر وشاهـدناه
كـــامالً دون أى عـــنــاء أو مـــلـل. واحلــديـث عن الـــديـــكــور  – الـــذى تـــكـــلف
مـايقـرب من مـلـيون دوالر  – هـو حـديث اليـنـتـهى إذ إن مـدرسـة الـديـكور
ـكــان الــتى كـان ــسـرحى األمــريــكى قـد اســتــطـاعـت أن تـكــسـر حــاجــز ا ا
ـسرح بـشـكل عـام أسيـرا لـهـا وحتـررت منه حـتى دخـلت أعـمـاق احمليط ا
ـســرحــيــة " دكــتــور صـوص " بــكل مــا فى كــمــا حــدث فى مــشــهــد كـامـل 
احمليط من كائـنات بحريـة وكذلك حتررت مـنه فى مشهد الـطيران حول
سـرحيـة "الرجل الـعنـكبـوت" والذى كـنا نـتصـور بالـفعل مديـنة نـيويـورك 
أنــنــا نــشــاهــد خــدعــا ســيــنــمــائــيــة ولــيــست مــســرحــا خــاصــة وأن الــرجل
وسيقى داخل الـعمل فقد العـنكبـوت كان أحيانـا يطير فـوق رؤسنا. أمـا ا
وسيـقية كانت من نوع مـوسيقـى األوبرا اخلفـيفة حـيث تمتـعت باجلـمل ا
ـايـتـنـاسب مع الذوق األمـريـكى الـشـعبى ا  القـصـيـرة سـريعـة اإليـقـاع ر

خاصـة وأن العمل يحـكى عن بيئة تـختلف اختالفـا بيئيـاً كلياً وهـى البيئة
اإلجنــلــيــزيـة عـن الـبــيــئــة األمـريــكــيــة الـتـى تـتــمــتع بــإيـقــاعــاتــهـا الــســريــعـة
ـوسيقـى فى العـرض من أن تأخـذ القالب ـا كان جتـنيب ا تـدفقة ور وا
ـتـفـرج اإلجنــلـيـزى - من وجـهـة نـظـرى - هـو من الــذكـاء بـحـيث أجـبـرت ا
عـلى اإلحـسـاس بـعـدم الــغـربـة وهـو يـشـاهـد عـرضــا مـسـرحـيـا غـريـبـا عن
مثل كان أداء حيا لفت للنظر أن األداء الغنائى لكل ا بيئته ومناخه. وا
رغم اجملــهــود األوبـــرالى فى الــغــنـــاء والــذى يــتــطــلـب ســمــات خــاصــة فى
قـاطع الغـنائـية األمر الصـوت وقوته وانـتظـام النـفس واطمـئنـانه فى كل ا
ــمـثل فـوق الــذى يـجــعـلك تــسـتـشــعـر مــدى اجلـهـد الــعـنــيف الـذى يــبـذله ا
سرح من حيث األداء التـمثيلى واحلركى والغنائى وهو أمر يبدو خشبة ا
عسـيرا ومن ثم فـأنت فى كل حلظـة داخل العـرض تبـدو مطـمئـنا إلى أى
مدى ذلك الـذى حتترم فـيه الفرق األمـريكيـة اخلاضعة لـلدولة جـمهورها
ــكن ومـتـاح وهى مــسـألـة وتــبـذل فى سـبــيل إسـعــاده وإمـتـاعه كـل جـهـد 
سرح األمـريكى جـدا من خالل فنـانيه الذين سـلطت عـليهم تفوق فـيهـا ا

الديكور هو البطل الرئيسى..
شاهد كان ونقل ا كسر حاجز  ا
إلى غرفة بالطابق العلوى

:ÉjQƒ°S 
¿ÉL ¿GƒL

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

اضى ورشة فنية بعنوان عرائس ماريونت بإشراف د. أحمد سكرانة. > قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا نظم السبت ا

23
áÑ£°üŸG 

ـسرح البـديل كانت تـضم كثيـراً من القـطاعات اخملـتلفـة فقد > إن الـعضـوية فى  فرق ا
عـمـل جنـبـا إلى جـنب فـى هذه الـفـرق طـلـبـة ومـدرسـون ومـسـرحـيـون مـحـتـرفـون وهواة
ـسرحية وأنـاس من أعراق مخـتلفة ومن خـلفيـات اجتماعـية متبـاينة وجـمعت الفرق ا

. ب أصحاب التزامات فنية وب نشطاء سياسي
سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89
شـارك األفراد - «تمثل» ـسرحية - بالـنسبة إلى ا > أصـبحت الفرق ا
جـماعـة عيش وحـياة «كـاملة». وبـدافع من االحتـياج غـالبـا وفرت هذه

سرحى ألنه لم يكن للمشارك أى نصيب منه. الفرق التدريب ا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

23 من   مارس 2009 العدد 89

نيا ينظم حفالت فنية تشمل عروضاً للموسيقى والغناء ومسرح العرائس طوال مارس اجلارى على هامش فعاليات معرض سوق التنمية احمللية. > فرع ثقافة ا
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محمود احللوانى

«فى االنتظار» 
ضمون ب تغريب الشكل ووضوح وأحادية ا
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قتلة... ولكن بأجر

 رسالة
واضحة كان
كن

التعامل معها
تشكيليا
ببساطة
أكثر

األمامى..
ــثل بــتــلك الــعالمـات وأظن أن اخملـرج أراد أن 
لقوى القهر من أصحاب األعمال والرأسمالي
ـســتـوى ـأســاة الـتى تــدور فى ا الــذين صــنـعــوا ا

األمامى..
ولـــعـل األعـــمــــدة الـــفــــضـــيــــة فى اخلـــلـف والـــتى
حتــولـهــا اإلضــاءة إلى حــمــراء تــشــيـر إلـى بـرودة
هــذه األبــنـــيــة وقــســوتـــهــا كــمــا تـــشــيــر إلى ذلك
هـيمن كذلك تـعالى وا العـالم الصنـاعى اآللى ا
اسـتـخـدم اخملـرج مــجـمـوعـة أخـرى من الـقـواطع
ــســتــوى األمــامـى من اخلــشــبــة اخلــشــبــيــة فـى ا
ليحـدد بها األدوار اخملـتلفـة فهذه غـرفة الرجل
وزوجته يـحـددها ويـعـزلهـا عن بـاقى الفـراغ باب
خـشبى وهـذه غـرفة الـفـتاة وأخـيهـا وهـنا غـرفة
وسيقى الذى يجـلس إلى البيانو ويتم التمثيل ا
كانية واالنتقال خاللها بأبواب لهذه الوحدات ا
ــمــثــلــون دخـوالً خــشــبــيــة يــحــركــهــا - مــعــهم - ا
وخـــروجـــاً من مـــكـــان إلى آخـــر.. وقـــد كـــان من
ـهـمات ـمـكن أن تـقـوم الـبـقع الـضـوئـيـة بـهـذه ا ا
ـمـثـلـ طـوال الـعـرض بـتـحـريك بـدالً من شـغل ا
قــطـع الــديـــكـــور وهــو مـــا أدى أيـــضـــاً إلى وجــود
مـثلـ - تقـريبـاً - على اخلـشبـة طوال جمـيع ا
الوقـت منـهم من يـؤدى دوره ومـنهم مـن ينـتـظر

ومنهم من ال يفعل شيئاً على اإلطالق?
كـذلك أنزل اخملـرج ستارتـ من األعلى وسلط
عــــلــــيــــهــــمــــا اإلضــــاءة لــــيــــقـــدم بــــعـض مــــشــــاهـــد
"الـــســــلــــويت" بـال مــــبـــرر هــــذه االســــتــــخــــدامـــات
ـشـاهد وأعـاقته عن أسـهمـت فى تشـتيت وعى ا
مـثل عن احلركة مـتابعة احلوار كـما أعاقت ا
وخـــنـــقــــتـــهـم فى مـــســــاحـــات صــــغـــيــــرة جـــداً من
اخلشبة وحصرتهم فى بقع مكانية ضيقة وإن
كـان لى أن أخـمن جلوء اخملـرج / الـسيـنـوغراف
ــــســـرف فى تــــشـــكـــيل ــــثل هـــذا االســــتـــخـــدام ا
ـسرحى فـإنـنى أرى أنه جلـأ إلى هذه فـضـائه ا
احلـيل الـشكـلـيـة بسـبب فـقـر الـنص - وألننى لم
أقــــرأه أقــــول فــــقــــر اإلعــــداد الــــذى قــــام به عن
النص - فالنص - كمـا تعرفنا عليه من العرض
سـئولـية - فقـير وأحـادى ومبـاشـر ولكن تـظل ا
أيـضــا هى مــســئــولــيـة اخملــرج.. فــهــو من اخــتـار

النص وهو من أعده!.
مثلـون بذلوا جهداً واضحاً  فى أداء أدوارهم ا
غــيــر أن بــعــضــهم كــان مــسـرفــاً عــلى نــفــسه فى
تـقـمص مـا يفـهـمه عن الـشـخـصيـة الـتى يـؤديـها
لـذا جــاءت بـعض األصــوات بـرانـيــة مـصــنـوعـة
ـمـثـلـون هم: أحـمـد دعـية .. وا وكـومـيـديـة أيضـاً
ـان احلـديــدى إبـراهـيم أبـو أحـمــد الـبـيـطــار إ
سـلـيـمـة أحـمـد خـلـيل مـحـمـد يـحـيى مـنى آدم
ن أحــمــد جنــيب بـــاسم نــبــيل وقــد حــســـام أ
ــمــثل مــحــمــد يــحــيى بــإمــكـانــاته تــمــيـز بــيــنــهم ا
اجلـسـدية الـتى أهـلتـه ألن يشـكل بـجسـده حـركة
ـســرح حــمــلّـهــا اخملــرج بــذكـاء أفـعــوانــيــة عـلـى ا
شـــديــد يــحــسب لـه دالالت الــتــفــافــيـــة مــهــيــمــنــة
وســاخـرة وقــاتـلــة مـعــاً أظــنه كـان يــقـصــد مـنــهـا
تمثـيل النظـام الرأسمـالى وأالعيبه وأفـعوانيته..
كــمـــا أجــاد يـــحــيى أيـــضــا تـــمــثـــيل دور الــطـــبــيب

العجوز بانحناءة جسده ونبرات صوته.
العرض قدمته فرقة فرع ثقافة بورسعيد ضمن

عروض مهرجان النوادى األخير.

لــعــلــنــا نــســتــطــيع أن نــفــســر كل الــعالمــات الــتى
ـسـرح بـاعتـبـارهـا تأويالت تشـغل فـراغ خـشـبة ا
اخملــــرج وجتــــســـيــــداتـه إلمـــكــــانــــات الـــنـص ومـــا
ـبـاشر أو ـعلن مـنـها وا يطـرحه من رؤى سـواء ا
سـتـتر بـ الـسـطور وفى ثـنـايا سـكـوت عنـه ا ا
الـــبــنـــاء.. وبــالـــتــالى تـــصــبـح هــذه الـــعالمــات من
ثل ديكـورات وإضـاءة وألوان ومالبـس وحركـة 
وخالف ذلـك دوال تـشــكــيــلــيــة تــســتــنــطق وتــبـوح
بـإمـكـانـات الـنص ومــكـامـنه لـو اتـفـقـنـا عـلى ذلك
جلــــاز لـــــنــــا أن نــــوجـه ســــؤاالً حلـــــسن الـــــبالسى
ـوسيقى ـعد ا اخملـرج ومصـمم السيـنوغـرافيا وا
أيضـا لعـرض «فى االنتـظار» وهـو - السؤال - :
ـاذا جلأ إلـى كل هذه الـعالمات «الـشـاسعـة» ما
وضـح مـــنـــهــــا ومـــا غـــمـض وشـــغل بــــهـــا صـــورته
الـبــصـريــة والــسـمــعــيـة كــذلك الــتى شـكـل فـيــهـا
عــرضه إذا كــان الــنص الــذى اخــتــاره واشـتــغل
عـلـيـه لـ«كـلـيـفــورد أوديـتس». واضـحــاً وال يـحـتـاج
ـتاهات لـتفـسير وجتـسيـد فكـرته إلى كل هذه ا

التشكيلية!
لـم أقـــــــرأ الـــــــنـص األصـــــــلـى وأحتـــــــدث عـن نص
الــعـرض - فـالـنـص يـتـحـدث بــوضـوح شـديـد عن
ضـربـ عن الـعـمل نـتـيـجـة سوء مـجـمـوعـة من ا
ارس ـعـامـلـة والـقهـر الـطـبـقى الـذى  األجور وا
عــلـــيـــهـم كل فى مـــوقـــعه.. ومـع إضــرابـــهـم هــذا
فــإنــهم يــنــتــظــرون أحــد األشــخــاص / اخملــلص
الـعرض يؤكد أن مشـكالتهم تتعلق بـالفقر وسوء
ــــعــــيــــشــــيـــــة الــــتى تــــؤدى إلى حــــدوث األحــــوال ا
مـشـكالت زوجـيـة حـيث تـهـتـز صورة الـرجل فى
ــا يـدفـعــهـا لـتـوجــيه اإلهـانـات له نــظـر زوجـته 
طـوال الوقت وتـفكـر فى االنفـصال عـنه لتـعول
نـــفــســـهــا وعـــلى جـــانب آخـــر تــتـــحــول فـــتــاة إلى
ن راقصة فى حانـة ح ال تستطيع االرتباط 
حتب بــســـبب الــفــقـــر أيــضــا ويــدفـــعــهــا أخــوهــا
ـضـطــهـد أيـضـا الـعــاجـز فى هـذا االجتـاه وهــو ا
ــنـتج ــمـثل الــذى يـقــهـره ا من سـيــده.. وهــنـاك ا
مارسـة الشذوذ معه حتى يكون جديراً ويدفعه 
بـالدور.. هذا وعـالقات أخرى تـمضى فى نفس
ـقــهــور فى تـراتب االجتــاه ثــنـائــيــة الـقــاهــر - ا
طبـقى واضح يشيـر إليه العـرض باعتـباره سبب
ـشكالت التى تعـانيها شـخوصه. ليؤكد من كل ا
زاويــــة أخــــرى أن مــــخـــــلــــصــــهم "الـــــفــــرد" الــــذين
يــنــتــظــرونه ال وجــود له إال فى رؤوســهم.. حــيث
يـظـهـر بـعـد فـتـرة من االنتـظـار لـيـؤكـد أنه مـثـلهم
جــمـيــعــاً يــعــانى مــا يــعــانــونه.. الــنص واضح فى
مرامـيه وال يـشـيـر إلى أى ظالل مـيـتافـيـزيـقـية
تلـقى بحـمـوالت بعـيدة عن أيـدى وطاقـة البـشر
ـــــا يــــعـــــنى أن احلـل هــــو تـــــغـــــيــــيـــــر األنــــظـــــمــــة

الرأسمالية القائمة.
كن أن فى ظـنى أن رسـالة بـهـذا الوضـوح كـان 
يـتم الـتـعامل مـعـها تـشـكيـلـيا بـبـساطـة أكـثر غـير
ـعــد والـسـيــنـوغــراف مـعـاً أن اخملــرج الـذى هــو ا
اختار أن يشكل صـورته البصرية عبر استخدام
الـــعـــديـــد مـن قـــطع الـــديـــكـــور الــــتى ازدحم بـــهـــا
الـنصف اخللـفى من اخلشبـة وبعض من اجلزء
األمـامى أيـضـاً فـهنـاك - أعـلى اخلـلف - وضع
ــعـلــقــة الـتى مـجــمــوعـة من األعــمــدة الـفــضــيـة ا
تـتـاقـطع رأسـيـاً وأفـقـيـاً حتتـهـا مـجـمـوعـة أخرى
من الــــتـــكــــويـــنــــات الـــتـى تـــتــــشـــكـل من الــــقـــواطع
اخلـــشــبــيــة مــخـــتــلــفــة األحــجــام وفـى مــنــتــصف
ـسـتــوى اخلـلـفى تــقـريـبـاً وضـع قـفـصـاً وأوقف ا
خـلفه شـخصاً يـرتدى قـناع قرصـان على عـينيه
ـسـتـوى يـظل يـراقب مــا يـدور من حـوارات فـى ا
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بـالـتـشديـد عـلى مـا يـكـتنـفـهـا من إيـحاءات
التدويل.

إن القتيل- فيـما يردد الرقيب غالبا نقال
عن رائـده وكـأنه يسـتـعيـر مـنطـقـا مفـارقا
لـوعــيه الــذاتى- مــوصـوم بــصــفـتـه عـربــيـا
بــــأنه إرهــــابى قــــاتـل وواحــــد من آخــــرين
يـــتــــكـــاثــــرون كـــاألنــــفـــلــــونـــزا فى الــــشـــوارع
ــــدارس واحلــــقـــول فــــإن لم واألســـواق وا
يـقتلوا بالـفعل شاركوا فى الـقتل بالصمت
وبـــالـــنـــيـــة. وال يـــلــــبث اجلـــنـــدى مع جـــبـــنه
ـــــتـــــأصل الــــذى يـــــخـــــفــــيه فـى طــــلـــــقــــات ا
الـرصاص ويـبدو مـرتعـدا من جثـة قتـيله
أن يـــلـــتـــمـس مـــبـــرراته فـى الـــصـــورة الـــتى
رسـخـتـهــا أيـديـولـوجـيــة "الـرائـد"نـفـسه فى
ذهــــنـه عن أولـــــئك الـــــعـــــرب بــــصـــــفــــتـــــهم
خـنــازيـر يــسـتــحــيل أن يـكــون لـهم أطــفـال
مـثله ألنهم يكـرهون النسـاء والرجال معا
كـــــمــــا أنـــــهـم مــــرضـى يـــــحــــبـــــون الـــــدمــــاء
ويـعشـقـون قتل الـغـير ولـو قتـلـوا أنفـسهم
ا يـعـرف فى تـيارات فى إشـارة ال تـخـفى 
ـــقـــاومـــة الـــفــلـــســـطـــيـــنـــيــة بـــالـــعـــمـــلـــيــات ا
االنتحارية. وال تتكشف هوية أيديولوجية
الـــــصـــــهـــــيـــــونــــــيـــــة الـــــفـــــاعـــــلـــــة فى األرض
الـفـلـسـطـيـنـيـة بـاإلرهـاصـات الـتى يـفـصح
عـــــنـــــهــــــا اجلـــــنـــــدى والـــــرقــــــيب نـــــقـال عن
تــــوجـــــيــــهــــات الــــرائــــد فــــقـط بل كــــذا من
ــــــبــــــتـــــســــــرة إلى"الــــــوطن إشــــــاراتـــــهــــــمـــــا ا
الــــــقـــــومـى"الـــــذى يــــــدافـــــعــــــان عـــــنـه وإلى

األساطير التى دعتهما إليه.
سـتعار نـطق ا لكن فى هـذا السـياق من ا
ــدعم بــإغــراء والــتـــوجــيه األيــديــولـــوجى ا
ـــــكـــــافـــــأة اجملـــــزيـــــة يـــــبـــــدو"اجلـــــنـــــدى- ا
الــــرقــــيـب"وكــــأنــــهـــــمــــا- فى احلـــــقــــيــــقــــة-
يــخــضـــعــان لــهـــواجس كــامـــنــة فى ال وعى
"احملـتل" وجتــعـله يـنــتـظـر دائـمــا االنـتـقـام
منه واالنـقضـاض علـيه فيـحيل اآلخر إن
لم يــكن إلـى قــاتل فـــعــلىّ يــتـــرصــد خــطــاه
تـبـادل فإلى ويـستـدعى بـيـنهـما الـطـراد ا
قــــــــاتـل مـــــــحــــــــتـــــــمـل ولــــــــو كـــــــان"عــــــــبـــــــاس
األطـرش"بائع اجلرائـد الفقيـر الذى يعول
ــريــضـة خــمــســة من األخـوة وأبــاه وأمه ا
فـى صـــمت ودون أن يـــتــــكـــلم ألنه أطـــرش
اســــــــمــــــــا وفـــــــــعال وذلـك دون أن تــــــــفـــــــــلح
االدعــاءات  األيــديــولـوجــيــة بــأى حـال من
األحــــوال فـى حتـــويـل فــــعل االحــــتالل إلى
يـــقـــ فى اســـتـــرداد حق تـــاريـــخى يـــكـــفل
االعــــــتــــــراف به ولــــــو مـع الــــــزمن ومـن ثم
يـــســتـــحــيل عـــلـــيه الــتـــعــايـش مع اآلخــر أو
ــتـبــادلـة إدراكه إال عــلى أسـاس الــعـداوة ا
ونوايـا اإلزاحـة من الوجـود. وفى تقـديرى
أن هــــذا الـــــتــــأســــيس الــــذى لـم يــــســــتــــطع
مـــــــــعـه"درويش"أن يـــــــــتــــــــحــــــــرر مـن رؤيـــــــــته
ـــــــديــــــــــــولــــــــــــوجــــــــــــيـــــــــــة أضــــــــــــعـف مـن األيـــــ
ـــثــلى مـــواجــهـــة"الــرقـــيب- اجلــنـــدى"مع 
اجملـــــــــتــــــــمـع الـــــــــدولـى ولــــــــو كـــــــــانـــــــــوا فى
"دعــوا أنـــفــســهم صــورة"مـــرضى نــفـــســيــ

للتهريج باسم إقامة العدالة.
وعـلى أية حال فـقد جنـد"درويش"خبراته
الــفــنـيــة بــاجلــمــلـة األدائــيــة رغم اعــتــمـاده
عـــلى الـــلـــغـــة الـــفــصـــحـى وبـــحــيـل الـــهــزل
والــكـومـيـديـا الــشـعـبـيـة فـى تـصـويـر عـالم
أقــرب إلى"الــعــبث/"absurdالــســيــاسى
وإن كـان يـطـوى مـرارة حتـوّل الـبـاحث عن
احلـقـيــقـة إلى نـزيل فى مــسـتـشـفى كـونى

لألمراض النفسية.  

مـن"درويش"فى الــبــنــاء بـــحــيث يــشف عن
عــــالم تـــتــــراوح فـــيـه دوائـــر االنـــتــــبـــاه بـــ
ــســتــقــر بـــوعى الــســلــطــة الــداخل غـــيــر ا
لــلـــغــلـــيــان الـــشـــعــبى وفـــعـــالــيـــات الــتـــمــرد
ــــــرتـــــــقـب عــــــلـــــــيـــــــهــــــا واالنــــــقـــــــضـــــــاض ا
واخلــــارج"الــــعــــربـى- اإلســــرائــــيــــلى"الــــذى
ــقـاومـة الـتى ال ـتـحـن يـومـيـا بــأشـكـال ا
تـلـبـث أن تـزيف بـوصـفــهـا إرهـابـا وتـدمج
فى خــطــاب الــصـــهــيــونــيـــة األيــديــولــوجى
الــــذى يــــنــــهل- عــــلى مــــســــتـــو آخــــر - من
ــيــعـاد األســاطــيـر الــتــوراتــيــة عن أرض ا
ويصور غـير اليـهود باعـتبارهـم  حيوانات
مــســـخـــرة لــهم أو خـــنـــازيــر وفـى الــوقت
ـؤسسـات الـدولـية نـفـسه يـسمم عـدالـة ا
ارساتها وينحرف بهـا على نحو يوصم 
بـاألفعـال غـيـر اجملـديـة أو بـالـلـهـو األقرب
إلى الـــتــهـــريج. والشك أن هـــذا الــتــراوح
يــــــســـــمح بــــــتـــــعـــــدد الــــــرؤى اإلخـــــراجـــــيـــــة
والـقراءات الـنـقـديـة ويـوحى بـرؤيـة أبـنـية
ارسـة فى مـتـمـاثـلـة لـلـسـلـطـة خـطـابـا و
كـــلـــتــــا الـــدائـــرتـــ ولـــكـن األداء الـــفـــنى-
بـصــرف الـنــظـر عـن  قـلــيل من الـعــبـارات
الـتى ترد عـلى لـسـان الـرقـيب أو اجلـندى
وتــنـضـح بـشىء من الــثـقــافـة اإلسـالمـيـة-
أميل إلـى ترجـيح دائرة اخلـارج والسيـما

ـراوغـة وأسـبـاب مـطـاردته وقـتـله عـلى وا
هــذا الـنــحـو والـصــورة احملـتــمل أن يـقـدم
ـسـتـوى األول بـهـا إلى الـرأى الـعـام.فـفى ا
ـالحـــــــاة يــــــــنـــــــسـج فـــــــعـل الـــــــتــــــــحـــــــقــــــــيق ا
"الرقيب- اجلندى"وتـناوبهما مـسئولية بـ
نـتـظرة كـافـأة ا القـتل وانـتظـارهـما مـعـا ا
ــسـتـوى الـثـانى يـتـطـوع ثالثـة عـلـيه وفى ا
ــســتـــشــفى كــانـــوا يــراقــبــون من مـــرضى ا
احلـدث لــلــتـحــقـيـق فـيه فــيــنـتــحــلـوا صــفـة
مـجــلس األمن الـدولى ويــسـتــعـيـروا ثــيـابـا
ــــســــرح اجملــــاور ال تــــخــــلــــو من مــــخــــازن ا
ـسـتوى ـهرج وفى ا سـات ا صـراحـة من 
ثال فـى التـلفـزيون الـثالـث يفـد اإلعالم 
ومـذيـعــته والـصـحــافـة فى مـحــاولـة لـنـقل
احلـدث وتلويـنه للرأى الـعام لكن فى ظل
ســطــوة"الـرائــد"- الــذى يــبـدو أنه يــجــسـد
مؤسسة عسـكرية حتكم الفضاء الدرامى
ـــؤســطــرة  حــتى قــبل بـــأيــديــولــوجــيــتــهــا ا
ظـهـوره- لــيـفـرض الــتـعـتـيم عــلى احلـقـائق
ـتكـشفـة أو مـصيـر اجلنـون على كل من ا
تـــــــســـــــول لـه نـــــــفـــــــسـه حتـــــــدى مـــــــزاعـــــــمه
األيديولوجيـة وتداعياتها فى الواقع وهو
ـصـيـر الذى يـنـتـظـر صحـفـيـا يـصـر على ا

معرفة احلقائق ونشرها.
ـــا كــان الــتـــجــريــد أســـلــوبــا مـــقــصــودا ور

يــــكـــــشف فـى جــــوفه عـن مــــرارة كـــــامــــنــــة
ودرجــات مـــتــفــاوتــة من الـــســخط يــحــاول
ا من الـكلمـات ثابتة عبثـا أن يستـبقى عا
عـانى مسـتقـرة الداللـة. ولكن ـفاهـيم وا ا
هــذا الــعـــالم فى الــوقـت نــفــسـه يــتــعــرض
بــــاطــــراد وإصــــرار لــــلــــتـــــزيــــيف وتــــبــــديل
تعمد على السياقات بالتـواطؤ والتعتيم ا
الوقـائع خالل اخلـطـابـات األيديـولـوجـية
ـدعـمة بـالقـوة والـسلـطة من ؤسـطرة وا ا
طــرفــ مـــتــقـــابــلـــ فال يــبـــقى من هــذا
الـعـالم األثـيـر إال ذكــرى بـاهـتـة فى أنـفس
ــرض أو مـــتــخــفـــيــة فى ثــيــاب مــنــفـــيــة بــا

وأخيلة اللهو بالتمثيل.
فالـنص يصور فى بـدايته- بيـنما الـفضاء
ـسـرحى يـلـتف بالـظالم- طـرادا يـتـخـلله ا
وابـل من الـــرصــــاص والـــقـــنــــابل يـــنــــتـــهى
بـقـتيل بـالـقـرب من سـور يجـمع بـ مـبنى
مــــســــرح"الــــفن لــــلــــحــــيــــاة" ومـــســــتــــشــــفى
لألمـراض الـنــفـسـيـة وقـد دمـر االنـفـجـار
جـــزء الالفــــتـــة الـــذى يـــشـــيــــر طـــبـــعـــا إلى
ــعـطـوفـة عـلى الـنـفـسـيـة صـفـة"الـعـقـلـيـة"ا
ومــــا أن يـــــغــــزو الــــضــــوء ظـالم الــــفــــضــــاء
ــــــســــــرحى حــــــتى يــــــبــــــنى الــــــنص فــــــعل ا
ـسـتــويـات واألنـسـجـة الــتـحـقـيق مــتـعـدد ا
لــيـــدور حــول هـــويــة الـــقــتـــيل احلـــقــيـــقــيــة

رغـم أن درويش األســـيـــوطـى أديب مـــبـــرز
بـصفـته شاعـرا من شعـراء صعـيد مـصر
إال أنـه لـم يـــــلـج بــــــاب اإلنـــــتــــــاج الــــــدرامى
ـدونـة فى مـعـتمـدا فـحـسب عـلى صـفـته ا
بــطـاقــته اخملــتــومـة مـن دولـة األدب وهى
ـــا أغــــرت كـــثـــيـــرا من الـــصـــفـــة الــــتى طـــا
الـــشـــعـــراء- بــغـض الــنـــظـــر عن قـــيـــمــتـــهم
الـفـنــيـة فى دولـة األدب- بـاقــتـحـام عـوالم
الـدراما التى كـانت- حتى ما قـبل العصر
احلــديث- األرض األصــيـلــة الــتى تــبـسط
عـليها هذه الـدولة نفوذها فـكان الشاعر
ال تــثــبت رايــته بــ الــقــوافى واألوزان إال
إذا تــــمــــخــــضت قــــريــــحــــته عـن األعــــمـــال
الدرامـية.ولكـن الدراما وعـبر الـعديد من
ــسـرح وأدواته رجــالـهــا الـذيـن تـشــبـثــوا بـا
وإمكـاناتـه وانتـبهـوا إلى خـصوصـية لـغاته
عقـدة فيه راحت تتمرد وعـملية التـلقى ا
عـلى دولــة األدب وتـصــوغ لـنـفــسـهــا هـويـة
تــتــنـــافى بــالــتـــأكــيــد مـع فــكــرة الــتـــشــكــيل
باللغة حـتى استطاعت أن جتد من يعلن
اســــــتــــــقاللـــــــهــــــا -مع مــــــشــــــارف الــــــقــــــرن
الــعــشــرين- وعــلـى لــســان"الــفــريــد جــارى
حتـديدا عن دولـة األدب وتؤسس دولـتها

سرح. شتغل بفنون ا اخلاصة ب ا
ولــــكـن"درويش"يـــــحــــلق فـى آفــــاق اإلبــــداع
الـدرامى بـصــفـته رجل مــسـرح أوال فـقـد
دقت أقــــدامه فـى شـــرخ شــــبـــابـه الـــبــــاكـــر
ـســرح وعــضـوا فى ــثال عـلـى خـشــبــة ا
الــفـرقـة الــقـومـيــة بـأسـيــوط ونـال جـائـزة
ـركـز األول فى الـتـمـثـيل 1971ولم يـكد ا
يـبلـغ اخلامـسة والـعـشرين من عـمره و
اعـتـمــاده مـخـرجــا مـسـرحــيـا فى الــثـقـافـة
اجلـمــاهـيــريـة فى 1984وإن كـان إنــتـاجه
الدرامـى راح يتـوالى فى الـثـمانـيـنـيات من
ــاضى فــقــد تــولــد- مــنــطــقــيـا- الــقــرن ا
مــتـرافــقــا مع خـبــرة فــنـيــة عــمـلــيــة نـامــيـة
ــســرح وتــالــيــا عــلــيـهــا فى ومــتــراكــمــة بـا
الـوقـت نـفـسه.غــيـر أن مـرجــعـا آخـر- فى
تقـديرى- يـصوغ إبـداعه الدرامى بـجانب
ــــرجع الـــذى اخلـــبــــرة الـــعــــمـــلــــيــــة وهـــو ا
يـتـكـشف فى سـيـرته الـذاتـيـة ويـشـيـر إلـيه
بــــصــــفــــته كــــادرا ســــيــــاســــيـــا فـى الــــتــــيـــار
الـنـاصـرى بـل وتـولى أمـانــته فى أسـيـوط
فـــتــرة طــويـــلــة إلى أن اســـتــقــال مـــتــفــرغــا
ألعــمــاله اإلبــداعــيــة  .1998وال شك أن
ــرجـــعـــيــة تـــركت بــصـــمـــاتــهـــا عــلى هـــذه ا
تشكيل خطابه الفنى ومنحنياته الفكرية
مـثــلــمــا جـعــلــته فى صــمــيم حــركــة الـواقع
ــا تـــشــهــد من الــســـيــاسى/االجــتـــمــاعى 
خطابـات أيديولوجـية متبـاينة ومتـقاطعة
ومــا  تـــلـــقى من جنـــاح أو إخــفـــاق مــد أو
انـــحـــســـار ســــواء فى عالقـــتــــهـــا بـــالـــقـــوى
ــهــيــمــنــة عــلى االجــتــمــاعــيــة الـــســائــدة وا
مــنـــافــذ الـــســلـــطــة أو بـــاجلــمـــهــور الـــعــام
احملـتمل وفى احلالتـ تتشكل حـساسية
ـرارة بإزاء الواقـع فى سياقه الـتاريخى ا
ـــــنـــــحى األيـــــديـــــولـــــوجى مـــــضـــــافـــــة إلى ا
فى"رؤية عالم" تعـود وتتشكل فى خطابه

الدرامى.
والـــــــواقـع أن الـــــــفــــــصـل الـــــــواحـــــــد الــــــذى
كتبه"درويش"بعنـوان"زعيم القتلة" ونشرته
مـسـرحـنـا مـنـذ فـتـرة يـكـشف بـوضـوح عن
وعــيـه كــرجل مـــســـرح من نـــاحــيـــة وكــادر
ســــيــــاسى يــــعــــانى خــــطــــابـه مــــأزق وجـــود
وامتـداد من نـاحيـة ثـانيـة رغم مـا ينـطوى
عـلــيه من يــقـ عــقـائــدى لـذا يــقـيم أوده
على الـسخـرية والهـزل ولكـنه ال يلبث أن

رجعية الناصرية تركت بصماتها على تشكيل اخلطاب ا
نحنيات الفكرية لدرويش األسيوطى الفنى وا

 اللوحة للفنان
ى هيرى العا
ميت دو بليس
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طارق مرسى

السيدة التى جاءت فى السادسة
ناهج ويضعنا أمام عالمات استفهام كثيرة عرض يخلط ب ا

 اإلعداد يعانى أمام
اركيزى.. النص ا
وال ينجح فى

حتويله إلى عرض
متماسك

الــــســــكـــــة مع الــــديــــكـــــور حــــيث زى الــــنــــادل
والسـيـدة فى مالبس تقـلـيديـة تـمامًـا وباقى
البس غــيـر أفــراد الــعـرض من راقــصــ 
وسيقى للعرض عـالم.. اإلعداد ا محددة ا
كان هـو اآلخـر خـليط من قـوالب مـوسيـقـية
عـدة ففى األوفـر نسـمع عزف بـيانـو منـفرد
ثم فى مــوقف أخـر يـكـون األوركـسـتـرا بـطل
ـشـهـد ثم يــأتـيـنـا صـوت الـسـيـدة أم كـلـثـوم
ــنـــفــرد مـع حــدث آخـــر ثم نـــعــود لـــلــعـــزف ا
لـــلــبــيـــانــو بـــعــدهــا يـــأتى الــدور عـــلى صــوت
فــيــروز وكــأنــنــا فى حـــديــقــة بــهــا كــثــيــر من
ـكـان ولـسـنـا داخل الـزهـور ال يــربـطـهـا إال ا
عـــرض مـــســــرحى يـــحـــكـــمـه مـــنـــهج وفـــكـــرة
أسـاسـية مـطـلـوب تـوصيـلـهـا للـمـشـاهد دون

تشتيت أو شطط.
لم تــخـلص مـن هـذا اخلــلط ســوى اإلضـاءة
الـتى اسـتـطــاعت اخملـرجـة أن تــصـوغ مـنـهـا
حلــظـــات ضـــوئـــيـــة شــديـــدة اخلـــصـــوصـــيــة
عـبـرت من خاللـهـا عن الـتـغـيـرات الـنـفـسـية

التى تعترى النفس البشرية.
وفى الــنــهــايـة فــإنــنــا أمـام جتــربــة يــعـتــريــهـا
الكثير من عالمات االستفهام حول الهدف
ـــســـتـــوى من هـــذا الـــعـــرض.. ســـواء عـــلى ا

ستوى اإلنتاجى. الفنى?! أو على ا

"الـــســيــدة الــتى جـــاءت فى الــســادســة.. هــو
آخــــــر عـــــروض فــــــرقـــــة الــــــغـــــد لــــــلـــــعـــــروض
الـتجـريبيـة.. بعـد صدور قرار وزيـر الثـقافة
بـتـغيـيـر هـويـتهـا إلى فـرقـة لتـقـد الـعروض
التراثيـة.. العرض من إخراج ر حجاب –
مـأخـوذ عن قـصـة لـلـكـاتب الـكـبـيـر "جـابـريل
جارسـيا ماركـيز".. وبالـطبع فإن هـذا النقل
يـــتـــطـــلب قـــدرًا كـــبـــيـــرًا من الـــوعـى واحلــذر
الـشديـد.. وذلك الختالف الـنسق اإلبداعى
ب الـقصـة الـتى تقـوم على الـبنـاء اللـغوى..
ــســـرح الـــذى يــعـــتــمـــد عـــلى إحــداث وبـــ ا
هـــارمـــونى بـــ عـــنـــاصـــره الـــعــديـــدة.. تـــلك
اإلشــكـــالــيـــة إذا لم تــأخـــذ قــدرًا كــبـــيــرًا من
ــــضــــمــــون االهــــتـــــمــــام أحــــدثـت خــــلال فـى ا
ه الفكرى للـعمل اإلبداعى عند إعادة تقد

سرح. على خشبة ا
هـذه اإلشـكـالــيـة تـطــرح نـفـسـهــا بـقـوة داخل
هـذا الـعـمل.. حـيث قـام مـحـمـد الـعـبد ور
ـــســرحـى.. فــأتى حـــجــاب بـــإعــداد الـــنص ا
عــــلـى هــــيـــئــــة مــــشــــهــــد واحــــد بــــ الــــنـــادل
والــغــانــيــة.. تــلك الــســيــدة الـتـى قــتـلـت أحـد
خالنـها كنـوع من اإلسقاط النـفسى تعلن به
رفـضـهـا لـكل مـا ارتـكـبـته من آثـام.. وحتاول
اســتـغالل حـب الـنــادل لــهـا إلخــفــاء جـرمــهـا
ودفعه للتستر عـليها.. القصة بسيطة ولكن
حتـمل داخلـهـا عوالم تـأخذنـا للـغوص داخل

عـنى وتعـميـقه.. ولكـنهـا لم تكن مـتمـاسكة ا
فـجاءت دالالتهـا ضعيفـة ولم تضف جديدًا

عنى موجود. ولم ترسخ 
البـس وهـــــمــــــا من أمــــــا عن الــــــديـــــكــــــور وا
تصـمـيم هـدى الـسجـيـنى فـلم ينـجـوا أيـضًا
من اخلـلـط بـ أكــثــر من مـنــهج دون مــبـرر
لـــذلك فـــهـــنـــاك جـــزء غـــارق فى الـــواقـــعـــيــة
ـسرح وهـو عـبارة عن حـانة ويـشـغل أغلب ا
بــكل تــفـاصــيــلـهــا الـواقــعــيـة حــيث الــبـار فى
ـــــســـــرح بــــكـل مـــــا فـــــيه مـن كــــؤوس ـــــ ا
وزجـاجـات خـمـر ومـا إلى ذلك ضـلـفـة مـرآة
كبـيرة جـدًا تعكس كل مـا يدور أمـامها ولم
تـــســتـــخـــدم درامــيًـــا "داخل الـــعـــرض.. عــلى
الـيـسـار ثـالث مـنـاضـد كــبـيـرة لم تــسـتـخـدم
ــا يــتــنـاسـب مع حــجـمــهــا ثم يــسـار أيــضًـا 
ذلك كــله قــطع دبـشـى كـبــيـر يــوجــد به بـاب
ــر خــلـــفه لم يــســـتــخــدم إال فى احلــانـــة و
حلـــظــة دخـــول الـــســيـــدة إلى احلــانـــة.. أمــا
ـرآة ــسـتــوى الـثــانى فـهــو مـســتـوى أعــلى ا ا
وهــو يــعـطـى إحـســاسًــا بــأن من يــقف عــلـيه
ــــــــ ويــــــــســـــــار.. فـى الــــــــفــــــــراغ له ســــــــلـم 
ـكان بـهذه الـصـورة حيـادية وسـينـوغـرافيـا ا
تـمــامًـا.. اســتـخـدمـت فـقط لـتــحـديــد مـكـان
احلـدث دون أى تأكـيـد عـلى معـنى أو قـيـمة
ـالبس كــــانت فى نــــفس داخل الــــعـــرض.. ا

أغوار الـنـفس الـبشـريـة.. تلك الـعـوالم حال
ـــصــاغ بـــالـــعــامـــيــة دون ظـــهـــورهــا احلـــوار ا
ـصرية بكل ما فـيها من ألفاظ مـستحدثة ا
صـرى.. فإذا قبلنا هذا على على الشارع ا
أســاس الـربط بــ الـفــكـرة األســاسـيــة ومـا
يـدور علـى السـاحـة اآلن فـإن الـسـؤال الذى
ـاذا الـزج بجـمل مـصـاغة يـطـرح نـفسه هـو 
بالـلـغة الـعربـية الـفـصحى دون مـبرر درامى
ــــنــــهـــــجى لم يــــحـــــتم ذلـك.. هــــذا اخلــــلـط ا
يـسـاعد عـلى تـعـميق الـفـكرة وجـعـلـها بـعـيدة
عـن قـــيــــمــــتـــهــــا احلــــقــــيـــقــــيــــة فى الــــقــــصـــة
األصــلــيــة.. هــذا اخلــلط انــســحب بــالــتــالى
عـلى كل عـناصـر العـرض.. أمـا عن التـناول
ــسـرحى لــذلك الـنص فــقـد صــاغـته رر ا
حـــجــــاب عـــلى مـــســـتـــويـــ وذلـك عـــلى أمل
ـستـوى األول هـو احلوار تعـمـيق الـفكـرة.. ا
الـسابق ذكـره حـيث قـام بدور الـنـادل أحـمد
عــــبـــد الــــهـــادى والــــســـيــــدة قـــامت بــــدورهـــا
سـتوى الـثانى فـكـان التـعبـير نـفرتـارى أمـا ا
احلــــــركـى الــــــذى تــــــؤديه مـــــــجــــــمــــــوعــــــة من
ـــــؤدين وقـــــد اســـــتـــــخــــدم الـــــراقــــصـــــ أو ا
كـفــواصل بـ أجــزاء احلـوار.. األمــر الـذى
أعـاق احلـدث الدرامـى الذى كـان فى أمس
احلـاجة إلـى التـدعيم بـالـتنـميـة والـتعـميق..
كــــثــــرة هــــذه الــــفــــواصل أدت إلى تــــشــــتــــيت
شـاهد رغم أن مـجرد وجودهـا هو تـأكيد ا

اإلضاءة وحدها
جنت من اخللط
وقدمت حلظات
ضوئية شديدة
اخلصوصية
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ـــلك لـــــير ا

 ب سياسة ترجمة النص وتسييس نص العرض

  الترجمة اعتمدت على مسرحة احلدوتة
شاهد الدالة وحذفت العديد من ا

وهو عالقـات القـوة السـياسـية والـثقافـية الـتى تربط
الـثـقـافـة الــعـربـيـة ومـجـتـمـعـهـا بـاآلخـر الـغـربى. لـذلك
ـكن النظـر إلى التـرجمات اخملـتلـفة من منـظور "ما
بـعـد الـكـولـونـيـالـيـة" لـلـكـشف عن طـريـقـة تـعـامـلـنـا مع
اإلبـداع الـغـربى وهـجــرة الـنص اإلبـداعى من فـضـاء
ثـقـافى إلى آخـر تخـتـلف آلـيـات نـظرتـهـمـا إلى الـعالم
والكيفية التى استـجابت لها الثقافة العربية وتكيّفت
مــــعه وبــــالــــتـــالـى الـــكــــشف عـن مـــســــعى كـل تـــرجــــمـــة

لتأسيس موقعها.
نظور تعاملت ترجمة جبرا إبراهيم جبرا من هذا ا
مـع نص لـيــر عــلى أنه يــنــتــمى إلى الــتــراث اإلبـداعى
ى حتتوى على لـغة ذات سمات أسلوبـية متميزة الـعا
تـســتــوجب تــرجـمــة الــنص لــذا كــانت تــرجـمــة جــبـرا
تــتـــعــامل مـع لــيـــر بــوصـــفه إبــداعـــاً أدبــيـــاً لــغـــويــاً فى
األساس. أما ترجمة مـحمد عنانى فقد انطلقت من
أن الــنص يــنــتــمى إلى نــوع إبــداعى وثــقــافى لـه رؤيـة
معرفـية عن العـالم وخصائص أسلـوبية جتـعله يخرج
ــسـرح لــذلك كـان من قــاطـرة األدب لــيـركب عــربـة ا
لـــتـــرجـــمــة لـــيـــر هم أســـاسى يـــتـــوارى خـــلف الـــســـمــة
اإلبـــداعــيــة بــوصــفـــهــا ـ الــتــرجــمـــة ـ إحــدى الــوســائل
ــــســــرح فى ثـــــقــــافــــتــــنــــا الـــــذى يــــتــــصف لـــــتــــأصــــيـل ا
بخصـوصية مـعينـة وهى حضوره اآلنى والـقدرة على
مواجهة ومشاكسـة الواقع كما أن نصوص شكسبير
ـــكن اعـــتـــبـــارهـــا إبــداعـــاً اال إذا كـــانت فـى حـــالــة ال
فاهتـمت الترجمـة بذلك بوصـفها إحدى تمثـيل واداء
ــعـرفــة فــنـون اآلخــر. أمـا تــرجـمــة فـاطــمـة الــوسـائل 
مــوسى فــقــد ولـدت فـى سـيــاق ثــقــافى فى مــنــتـصف
اضـى فى ظل توتـر الـعالقة الـسـتيـنـيات من الـقـرن ا
بـ الـذات واآلخـر ورفض عالقـات الـقـوى الـثـقـافـية
التى تنطوى على التبـعية فكانت الترجمة نتاجاً لهذا
الــصــراع فـــاســتــخــدمـت لــغــة أقــرب إلـى الــعــامــيــة أو
بصـورة أخرى مزيج بـ العامـية والفـصحى مع عدم
إغفـال اجلدل الدائـر فى تلك الفـترة حول الـفصحى
والــعــامــيــة ومــحــاوالت تـوفــيـق احلـكــيـم الـوصــول إلى
صيغة وسط بينهما تناسب تلك الفترة لذلك جاءت
ترجمة فاطمة مـوسى مرهونة بظرفها التاريخى فى
إطـار الــسـعى لـتـاكــيـد هـويـتـنــا الـثـقـافــيـة واإلبـداعـيـة
لـذلك كان لـلـتـرجمـة بـعد سـيـاسى يتـسـتر وراء الـبـعد

اإلبداعى.

أمــا عـرض " لــيــر" الــذى قــام بـاخــراجه أحــمــد عــبـد
احلـليم فقـد اعتـمد على تـرجمـة فاطمـة موسى التى
كــــان يــــحـــــركــــهـــــا هم ســــيـــــاسى يـــــتــــخــــفـى وراء الــــهم
اإلبداعى حـيث كـانت مشـروطة بـظـرفهـا التـاريخى.
لـقـد كـان الــنص الـذى قـدم فى الـعــرض يـعـتـمـد عـلى
ــشــاهـد مـســرحــة احلـدوتــة حــيث  حــذف بـعض ا
ــشــهــد األول مـن الــفــصل الــثــالث وهــو مــثل حــذف ا
خـــــروج ادجـــــار إلـى الـــــعـــــراء وله داللـــــة اخلـــــروج عن
ـهـيـمـن كل ذلك لـلـتـركـيـز عـلى الـنــظـام االجـتـمـاعى ا
خط أســاسى فــقط هــو حـــدوتــة لــيــر مع بــنــاته عــلى
الـــرغـم من أن عالقـــة جـــلـــوســـتـــر مع ابـــنـــيـه ادمـــونــد
وادجـــار وهى الــعـالقــة الـــصــغـــرى الــتى تـــؤكــد اخلط
األسـاسى وهـو العالقـة الـكـبرى بـ لـير وبـنـاته هذا
ـسـرحــيـة حـتى ال ـشـهــد ضـرورى فى بــنـاء حـبـكــة ا ا
يتـحول احلدث الـدرامى إلى حدوتة أو حـكاية تـنتفى
عـنه سمـة هنـدسة بـنائـه التى جتـعله بـالتـالى يخـتلف
عـن احلـدوتـة أو تــقـد مــشـاهـد عــلى أخـرى طــبـقـاً
ـشهـد الرابع فى الـفصل الـثانى  لـرؤية اخملـرج مثل ا

وأفكـار ومعارف اآلخـر على نحـو ودى فتتـولد دوامة
عانى وعواصف القراءات. ا

لـقـد كانـت لنـصـوص شـكـسـبـير فى سـيـاقـنـا الـثـقافى
حـكايتـها الـتى شكلت نـوعا من احلـبكة األدائـية التى
شــكـلت خـطــوطـهـا مـن الـسـيــاسـة والـثــقـافـة واإلبـداع
ـتـرجـمة لـتـحـتل مـوقـعـها نـسـجت مالمح الـنـصـوص ا
عـرفى ولـتـتـمايـز عن الـتـرجمـات األخـرى وال تـشذ ا
ـــنـــحـى مـــســـرحـــيـــة "لــــيـــر" الـــتى شـــهـــدت عن هـــذا ا
تـرجــمــات مـخــتـلــفـة فى ثــقــافـتــنـا فــهـنــاك تـرجــمـات
جلـــبــرا إبـــراهـــيم جـــبــرا ومـــحــمـــد عـــنــانـى وفــاطـــمــة
ـترجم بـوصفه خـائناً أم موسى. بـالتـالى فمـحاكـمة ا
أمـيـناً تـعـد نـظـرة بـسيـطـة والتـكـشف عن جـانب مهم

نـقل من لـغـة منـتـجَـة إلى لـغـة مُنـتـجِـة أخـرى يجب أن
تـتـمــاثل وتـتــمـاهى مـعــهـا. بـالــتـالى تــعـد هـذة الــنـظـرة
ـــوازى لـــلــنص ـــتــرجـــمــ ا دراســـة ســلـــبـــيــة إلبـــداع ا
األسـاسى كما تغفل هـذه النظرة بعـداً ال يقل أهمية
ـاثـلـة حلـالة اإلبـداع فـهى جتـربة وهو أن الـتـرجـمة 
وجـودية تـستـثمـر فيـها الـذات لغـتها وتـعرى أو تـتآلف
مع تــضــاريس لــغـة اآلخــر وتــضــيـفـه داخل ثــقـافــتــهـا
ومـفاهيـمها وتـلونه حسب رؤيـتها لـلعالم. هـذا اليعنى
أن تستبعده بل تسـتقبله بكامل األريحية وتتخلى عن
بــعض مـكـونـاتـهـا الـذاتـيـة فى بـعض األوقـات حـتى لـو
لـــزم األمـــر تـــرحــالـــهـــا إلـــيه وزحـــزحــة بـــعض األسس
ـعرفية للذات السـتقبال الوافد  واالنـفتاح على لغة ا

الشك أن ســـر عـــظـــمــــة نـــصـــوص ولـــيـم شـــكـــســـبـــيـــر
وخاصـةً مـآسـيه الكـبـرى تـكمـن فى بقـائـهـا حتى اآلن
ألنــهـا ال حتـتـاج إلى مــسـوّغـات كـثـيــرة لـعـبـور احلـدود
ــــوقف الـــقــــومــــيــــة الـــضــــيّــــقــــة بـــغـض الــــنـــظــــر عن ا
كن األيديولوجى أو الفـلسفى الذى تضمره. لذلك 
القـول إن اإلبداع الـعظيم هـو عابـر للـثقـافات يـصمد
إزاء تــغــيـــرات الــواقع ويــعــيــد تــشــكــيــلــهــا. لــذلك كــان
لـنصوص شـكسـبير فى الـقرن الـعشرين نـصيب وافر
وأصـبحت مـطية فى إعادة إنـتاجـها بـصورة مـستـمرة
ـبـدعون فـى إنتـاج رؤى جـديـدة لـترويج يـسـتـخدمـهـا ا
قـيم مـا أو تعـيـ واقع اجـتمـاعى. لـذا اعتـمـدت هذه
نـتجـة لنـصوص شـكسـبير الـتى انـتشرت الـنصـوص ا
فى جـميع انحاء العـالم على مبدأ أساسى ولـنا أمثلة
فـى ذلك مـثل مـسـرحـيــة " لـيـر" الدوار بـونـد وغـيـرهـا
مـن الــــنـــــصـــــوص الــــتـى حـــــاولت إنـــــتــــاج الـــــنـــــصــــوص
كن أن تـنـدرج حتت مـا نـسـميه الـشـكسـبـيـريـة الـتى 
كـتابة على كتابة حـيث جعلها مبـدعوها تنطق بوقائع
مــا تـنــاسب الـســيـاقــات الــثـقــافـيــة لـنــصـوصــهم وكـأن
الـنص الشـكـسبـيرى من وجـهة نـظـرهم يُصـهر حـزمة
ال مــتـنــاهـيـة من األصــوات الـشــعـريـة الــتى حتـيل إلى
أكثـر من تـقلـيـد إبداعى وأكـثر مـن ثقـافة من خالل
االقتـبـاسـات واإلحاالت والـرّمـوز التى تـعـرّى اخلراب
الـقـيـمـى الـذى يـسـكن أركــان اجملـتـمع نـظــراً لـلـتـواتـر
الــقـار فى الــشــخــصـيــات الــشـكــســبــيـريــة الــتـاريــخــيـة
واألسـطـوريـة والـرمـزيـة يُـمـكن أن تـفـتح أفـعـالـها عـلى
ــكن اعـتـبــاره ثـقـافـة كـونــيـة تـسـهـم فى تـنـشـيط مـا 
بدع البتـكار قارات نصّية مـركّبة تتشابك خـيال ا
ــعـــانى وقـــد تــتـــعــارض فـــيـــهــا الـــدالالت والــرمـــوز وا
ــنــتـجــة مع الــرؤى الـتـى يـحــمـلــهــا الـنص الـنــصـوص ا
الشـكسـبيـرى الغـرض األساسى مـنهـا هو الثـورة على
ُـروّض الذى تـتحـكّم فيه مـقوالت ـعاصـر ا تـفرج ا ا
الـــتـــأويل اجلـــاهــــزة وتـــلـــغى لـــديـه رهـــافـــة الـــذائـــقـــة
ـــعـــاجلـــات وخـــصـــوصـــيـــة الـــتـــلـــقّـى لـــنـــا فى بـــعض ا
الـتـجــريـبـيـة مــثـال واضح مـثل مــسـرحـيـة "لــيـر بـروفـة

جنرال" لسامح مهران فى سياقنا الثقافى.
لـذلك عـندمـا نـصف نـصوص شـكـسبـيـر بـأنهـا عـابرة
بـالغة لـلثـقافـات اليأتى ذلك من فـراغ وال من قبـيل ا
ـتـفـرج ألنــهـا تـتــكـون من ثالثـة أبــعـاد تـنــاسب مـيــول ا
ــلـــوك واألمـــراء وهـــو الـــبـــعــد حـــيث تـــتـــنـــاول حـــيـــاة ا
األرســتــقــراطى وبــهــا مــشــاحــنــات ومــعــارك تــنــاسب
الطبقات الشعبـية كما أنها حتتوى على بعد فلسفى
كن أن تتكرر فى كل عصر يتناول مواضيع حياتية 
بصور مختلفة مثل عقوق األبناء والسلطة السياسية
والطـموح اجلامح والـتردد اإلنـسانى. أى أنهـا حتتوى
عــلى اخلــلـطــة الــسـريــة لــضــمـان جنــاحــهـا فــيــتــفـاعل
بدعون على إعادة انتاجها اجلمهور معها ويـتكالب ا
 فى عــصـور مــخـتــلـفــة وفى ثــقـافــات مـتــبـايــنـة ألنــهـا
حتـمل قيـماً كـونيـة جتـعل من الكـاتب شكـسبـير الـيوم

ياً بامتياز. مبدعاً عا

لــقــد نـــالت نــصـــوص شــكــســـبــيــر نـــصــيـــبــاً وافــراً من
الـترجمـة إلى ثقافـات مخـتلفـة. لذا كانت تـتهم بعض
الـتــرجــمــات من بــعض الــدراسـات بــحــجب الــســمـات
األســاســيـــة الــتى تـــنــطـــوى عــلــيـــهــا هــذه الـــنــصــوص
ـتـرجم طـبـقـاً ألمـانـته فى الـتـرجـمـة وهل ومـحـاكـمـة ا
أصاب أم أخـطا وحاولـت بعض الدراسـات اخملتـلفة
جـاهــدة مــحـاكــمــة اإلبـداع اجلــمــالى (الـتــرجــمـة) من
خالل نـظرة أخـالقيـة (اخلـيـانـة). كـأن الـتـرجـمة هى

نص لير سياسة الترجمة

 نص لير  تسييس العرض
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يسرى حسان
من حاليب وشالت

يا «حاليب» .. سالمات
مــحـــاضــرات ديــنـــيــة وابــتــهـــاالت وتــواشــيح
وأمـسيات شـعريـة للـشاعر مـسعـود شومان
وشعـراء شالت والـبحـر األحمـر وحفالت
فـنـيـة لـلـفـنـان الـنـوبى سـلـيـمـان ديـدى الـذى
حظى بـإقـبال وتـشـجيـع كبـيـرين من أهالى
ـلـحـن أحـمـد احلـجـار ـنــطـقـة ولـلـفــنـان وا ا
ـثقف الذى لـم تلوثه ذلك الفـنان احملـترم ا
جـــرثـــومــــة الـــفن ولم تــــغـــيـــر فى طــــبـــيـــعـــته
الــــســــمـــــحــــة الــــقــــنـــــوع وال فى أخـالقــــيــــاته

واحترامه لذاته.
أمـا درة القافلـة فتمثلـت فى عرض الفنون
الـشعبـية الـذى أخرجه الفـنان الـكبيـر عبد
الــرحــمـن الــشــافــعـى وســاعــده اخملــرجــان
مـحـمـد الـشــبـراوى ومـحـمـود رفـعت ومـزج
فيه ب الـفنون الـشعبـية التى تـمثل أقاليم
مـصر كلها بتـنوعها وثرائـها ما ب البدوى
والــســـواحــلى والــصــعـــيــدى وغــيــرهــا وذلك
بــــشـــــكل انــــســــيــــابـى ودون تــــعــــسف فــــجــــاء
ـتعـاً ومـعـبـراً عن الـتـنوع الـعـرض إجـمـاالً 

الثقافى ألقاليم مصر اخملتلفة.
اجلـميل فى أمر هذه الـقافلة الـتى احتشد
ـــثــلث أنـــهــا ســـعت إلى لــهـــا أهــالـــيــنـــا فى ا
ــنـطــقـة االحــتــكـاك والــتـواصل مـع ثـقــافـة ا
وهو مـا عـبر عـنه د. أحـمد مـجاهـد بـقوله
ـنـطـقـة بل جـئـنا إنـنـا لم نـأت حملو ثـقـافـة ا
ســعـيــاً لــلــتـواصل مــعــهـا واالســتــفـادة مــنــهـا
واحلـفـاظ عـليـهـا حـسـبـمـا أوصـانى الـفـنان
فــاروق حــســنى وزيــر الــثــقــافــة الـذى طــلب
نـطقة وتـوفير كل ضرورة االهتـمام بـهذه ا
اإلمـكــانـيــات الـتى من شــأنـهــا أن تـدعــمـهـا
ثــقــافــيـــاً ومــعــرفــيــاً وحتــافـظ عــلى تــراثــهــا

الثرى.
الــرحــلــة إلى مــثـــلث حاليب - أبــو رمــاد -
الــشالتــ رغم مــشــقـتــهــا الــشــديـدة كــانت
ــــتــــعــــة حـــــقــــا وكــــانت فى األول ثــــريــــة و
واآلخـر واجـبـاً قـومـياً حـق علـيـنـا الـقـيام به
لـنشاهد ونسـمع ونتأمل ونعود بـالكثير من
احلــكـايــات واالنــطــبــاعـات أغــلــبــهــا جــمـيل
بــالــتـأكــيــد خـاصــة فــيـمــا يــتـعــلق بــالــثـقــافـة
ـهـم الـذى تــلـعــبه هـيــئـة وبــالــدور الـوطــنى ا
قـصور الـثقـافـة.. ذلك الدور الـذى مازلـنا
ــثــله كل فى وســنــظل نــســأل مـتـى يـقــوم 

اختصاصه?!

ــديــنـــة الــتـى تــعـــد األكــبــر فى قـــلب هـــذه ا
ـثــلث الـثالث.. واألكــثـر تــعـدداً بــ مــدن ا
ـثل جنح فى احلـصول عـلى تخـصيص وبا
بـألــفى مـتــر فى كل من حاليـب وأبـو رمـاد

إلنشاء بيتى ثقافتهما.
القافلة التى سيرتها الهيئة وأشرف عليها
طلـعت مـهـران رئـيس إقـلـيم وسط وجـنوب
الـصعـيـد الـثقـافى و د. عـبـد الوهـاب عـبد
ــركــزيــة لـلــشــئـون احملـسـن رئـيس اإلدارة ا
الـــفـــنــيـــة اســـتـــمــرت ثـالثــة أيـــام تـــضــمـــنت

أيـضاً سعـت الهيـئة إلى أن تـكون أنـشطـتها
قــائـمــة ومــسـتــمـرة طــوال الـعــام لــتـحــتـضن
ــنــطــقــة.. وأفــلح مــبــدعى ومــثــقــفـى هـذه ا
د.أحــــمــــد مــــجــــاهــــد خالل الــــقــــافــــلــــة فى
اقـــتـــنـــاص 18 ألـف مـــتـــر مـــربـع فى مـــوقع
نطـقة الشالتـ خصـصه مجلس تـاز 
ـديـنة بـرئـاسـة اللـواء عـلى شـوكت إلقـامة ا
» الـــذى ســـيـــتم «قـــصـــر ثـــقـــافـــة الـــشـالتـــ
إنـــشـــاؤه خـالل عـــام واحـــد كــــمـــا وعـــد د.
أحـمد مـجـاهـد لـيـتـحول إلى مـنـارة ثـقـافـية

مــهـــمـــة وروت عـــطـش نــاســـنـــا هـــنـــاك إلى
الــفــعل الـــثــقــافى لــكن مــجــهــودات كــبــيــرة
سـبـقت هذه الـقـافـلة وغـيـرهـا من الـقوافل
ـــنـــطـــقـــة من قـــبل الـــتى اجتـــهـت صـــوب ا
تـمثلت تـلك اجملهودات فى جـمع وتصنيف
ـــــنـــــطـــــقـــــة.. مـن خالل وأرشـــــفـــــة تـــــراث ا
مـشــروع أطـلس الــفـولــكــلـور.. عــمل وطـنى
بـامتـياز حتـفظ به الهـيئـة تراثاً قـارب على
االنـدثار.. تر اثاً يـعبر عن الـهوية التى من

واجبات الهيئة اإلمساك بها وتأكيدها.

أن تذهب إلى مـثلث حاليب - أبو رماد -
الــــشالتــــ مــــعــــنــــاه أنك ســــتالمـس جـــزءاً
عــزيـزاً مـن الـوطن.. ذلك اجلــزء الـســاحـر
من أرض مـصـر الـذى تـبـلغ مـسـاحـته أكـثر
من 20 ألف كـــيـــلــــو مـــتـــر مـــربـع ويـــقع فى
أقصى جنوب مصـر وظل لسنوات طويلة
مــهـمالً وال يــزال حــتى هـذه الــلـحــظـة فى
حاجـة إلى مزيد من االهـتمـام حتى يـنتقل
مـن الـــقـــرون األولى الـــتى ال تـــزال تـــخـــيم
عـلــيه بــأجـوائــهـا إلـى األلـفــيـة الــثـالــثـة أو

هم ينتقل. حتى الثانية.. ال بأس.. ا
ـنـطـقـة بـتــراثـهـا الـثـقـافى غـنـيـة هـى هـذه ا
ـمـتدة الـتـى حتـدها وسـاحـرة بـسـواحـلـهـا ا
من الــشــرق حــيث الـبــحــر األحــمـر.. دعك
عدنـية التى يتحدثون عنها.. من ثرواتها ا
هم الـبـشر وتـراثـهم الـذى يكـاد يـضيع أو ا

يندثر تماماً.
ــد يــد الــعــون إلى ال أحــد فى الــغــالـب 
هؤالء البـشر ينـتشلهم من الـهوة السـحيقة
ـدنية احلـديثة.. التى تفـصل بيـنهم وب ا
ـــا بــتـــوفــيــر ــســـخــهـم بــالـــطــبع وإ لـــيس 
أبـــسط وســـائـل الـــعـــيش لـــهم وتـــوطـــيـــنـــهم
بـــشــكل يـــحــقق لـــهم إنـــســانــيـــتــهم ويـــرتــقى

عيشى. ستواهم ا
بـالتأكـيد الـدولة فـعلت.. لـكنه الـفعل الذى
كـــان أقـــرب إلى ذر الـــرمــاد فـى الــعـــيــون..
ــهم أن يـتــوفـر فــمـا زال الــشـوط طــويالً وا
ـهم أن نــلـتـفـت جـيـداً إلى حــسن الـنـيــة وا
ـــنــحـــهم هـــؤالء الــنـــاس ونـــســـمع مـــنـــهم و
اإلحـــســاس بـــاألمــان والـــثــقـــة بــأنـــهم جــزء
مــنــا.. تــأخـرنــا عــنه كــثـيــراً.. لــكن ال بـأس
وعــلـى حــسب تــعـــبــيــر د. أحــمـــد مــجــاهــد
رئــيس هــيــئــة قــصـور الــثــقــافــة فـأن تــأتى
مـــتـــأخـــراً أفــــضل من أال تــــأتى.. وهـــو مـــا
ثـلث انـتهـاء آلفة الـنسـيان اعتـبره أهـالى ا

التى عانوا منها طويالً.
تــقــودنــا عــبــارة مــجـاهــد إلى ذلـك الـتــوجه
احلــمـيـد والـوطــنى لـهـيــئـة قـصـور الــثـقـافـة
الـــتى أدركت بــوعـى حــقــيـــقى لــيس قـــيــمــة
ا وفى الـدرجة نـطـقة فـحـسب وإ هـذه ا
األولى قيمة ناسها وما يحملونه من تراث
ثــقـافى خــاص يـؤكـد ذلك الــتـنــو ع والـثـراء

صرية عموماً. الذى يسم الثقافة ا
لم يـكن األمر مجرد قافـلة ثقافيـة سيرتها
ـــثـــلث احلــــدودى يـــقـــودهـــا الـــهــــيـــئـــة إلـى ا
رئـيـسـهـا د. أحـمـد مـجـاهـد.. نـعم الـقـافـلـة

 د. مجاهد واللواء على شوكت وطلعت مهران يتابعون عروض القافلة

أهالى
الشالت

وأبو رماد:
انتهت آفة
النسيان

فنون مصر
انصهرت 

فى بوتقة 
عبد الرحمن
الشافعى

ثلث الساحر يرقص على أنغام قافلة قصور الثقافة ا

> فرع ثقافة شمال سيناء ينظم حاليا مهرجاناً ثقافيا برئاسة د. محمد رضا الشينى رئيس إقليم القناة وسيناء.
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ـنظـمـات فى جانب > ظـهـر نوع جـديـد من منـظـمات اإلنـتـاج إلى الوجـود وكـانت هذه ا
ــهـنـة) ــشـاركــ لم يـأتــوا من قـلب احلــركـة (ا مــنـهــا حـركــة شـعـبــيـة حــيث إن بـعض ا
سرح بوصـفه وسيلة لـلتعـبير عن معـتقداتهم والـتزاماتهم ا اجتذبـهم ا ـسرحيـة; وإ ا

االجتماعية والسياسية.
سرحي جريدة كل ا
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 الكمبوشة

رجل القلعة وعالقات اإلنتاج الثقافى
مـا الذى يرجح إنتاج عرض مـسرحى فى فترة ما على
عــرض آخــر?! هل يــرتـبط ذلك بــتــوجـيــهــات الـنــظـام
عنى أن الـسياسى واالقتصادى السائد فى اجملتمع? 
يخضع اإلنتاج لشرط موضوعى (سياسى - اجتماعى
دير ـسألة مجـرد أهواء شخصـية  - اقـتصادى) أو أن ا

مسرح أو هيئة أو لفنان أو كاتب ذى حيثية?!
ال شـك أن اإلنـتاج وفـق فكـرة تـرجـيح نص يـتـوافق مع
الــوضع الـسـيـاسى الـسـائـد كـثـيـرا مـا يـرتـبط بـالـفـرق
الـتابعـة للدولـة وبخاصـة فى ظل األنظـمة الشـمولية
سرح والسينما عارض الـفنية وا الـتى تعتبر الكتاب وا
والـــتــلــيــفــزيــون خــدمــة ثــقــافـــيــة تــكــسب الــتــأيــيــد
ـــارســـاتــــهـــا الـــســــيـــاســـيـــة ألطــــروحـــات الـــدولــــة و
واالقـتصـادية وهـذا ما شـاهدنـاه فى السـتيـنيات. ومع
سرحية فى حتـول النظام السياسى اجتهت العروض ا
الــسـبــعـيــنـيــات إلى الـتــعـريض الــسـيــاسى بـســيـاسـات
الـشمولية فـرأينا (ع الرصيف - يحـيا الوفد - مدرسة
سـرح اخلـاصة ـشـاغـب - الـعـيال كـبـرت) من فـرق ا ا
وشــــاهـــدنـــا (جـــواز عــــلى ورقـــة طالق - عــــلى جـــنـــاح
الــــتـــبــــريـــزى وتـــابــــعه قـــفــــة) من فـــرق الــــدولـــة وفى
الــثـمـانـيـنـيـات شـاهـدنـا (رجل الـقـلـعـة) بـإخـراج سـعـد
ـكن إال أن يـكـون مـثـقـفًا ـسـرح ال  أردش. وألن رجـل ا
تــنــويــريًــا لــذلك لم نــر تـصــور أردش لــرجل الــقــلــعـة
ـســتـبـد الــعـادل) فى إبـرازه مــفـارقـا لــفـكــرة (احلـاكم ا
لــصـورة مـحـمـد عـلى بـاشـا حـتى فى لـوثـته الـنـفـسـيـة
فـلمسـرحية رجل الـقلعة افـتتاحـيتان األولى مـحمولة
ـيــة مـحـمــد عـلى بــأصـوات الــكـورس لــتـشــخـيص عــا
مـجاراة لـنابـليون والـثانـية مـحمولـة بصـوتى خادم
(مـحروس - زوجـته) لإلخـبار عن لـوثة الـباشـا نفـسيا
غـير أن أردش سـجل حوار الـكورس بـصوته فـهدم داللة
ـؤلف الـتى أراد بهـا القـول إن مـحمـد على شـخصـية ا
ى ـيـة بـاعـتـبـار الـكورس مـعـادال لـلـرأى الـعـام الـعا عـا
ـيا ـؤلف إعالن محـمد عـلى بـاشا زعـيمـا عا أنـاط به ا
ــواجـهـة بـ ونــدا لـنـابــلـيـون. كــمـا أنه ألـغى مــشـهـد ا
مــحـمــد عــلى والـســيـد عــمـر مــكـرم (دون أن يــعـلم أنه
يـواجه ابن الـسـيـد عـمـر مكـرم بـتـدبـيـر من ديوان ومن
زوجـة محمد على الثانية) بيـنما تخلص منها مخرج
نعم) فى فـترة التـحول القتـصاد السـوق (ناصر عـبد ا
إخـراجه لـلـمـسـرحـيـة نفـسـهـا هـذه األيـام حيـث حمل
ـسـرحى بإعـالن محـمـد على الـكـورس خـطاب الـنص ا
ـيا وحـمل خـادمه وحـرمه مـعا مـهـمة بـاشـا زعـيمـا عـا
ـا الــنـمـيـمـة بـاألخـبـار عن لـوثـة عـقل مـحـمـد عـلى 
يــكــشف عن الــعــمــومـيــة واخلــصــوصــيـة وبـالغـة رسم

احلوار.
ـؤمن بالـنظام واتـساقـا مع ثقافـة التـصور اإلخراجى ا
الـشـمولـى رفض اخملرج الـسـتيـنى اجلـلوس مع طالب
ـسـرح لـإلجـابـة عن تــسـاؤالتـهم ومالحــظـاتـهم قــسم ا
ـمـيـز (بـعـدين عــلى الـعـرض وقـال بـصـوته اجلـهـورى ا
ـمثل الفـذ (توفيق يـابو احلـسن!) بينـما قبل الـنجم ا
ـثل شخصية محـمد على باشا) دعوة عـبد احلميد: 
الـفـنان جـمال يـاقوت - مـدير قـصر الـتذوق - فـكان أن
ـسـرح قـصر خـصـص النـجم الـكـبـيـر لـيـلـة بـكـامـلـهـا 
سرح الـتذوق بسيـدى جابر ليـجيب عن أسئلـة شباب ا
بـاإلسكنـدرية بروح عالـية وفى تواضع شـديد وصراحة
قـراطية ثل عـلى الروح الـد يـحسـد علـيهـا. فضـرب ا

. ثقف احلضارية التى يجب أن تسود مجتمع ا محمد سمير اخلطيب

ـشــهـد الــثـالث لــيـنــفى عن احلـبــكـة حـيث جــاء قـبـل ا
عنصـر التوازى ليـؤكد على عنـصر التعـاقب للحفاظ
ـنـحى الـذى أراده اخملرج فـى تفـسـيـره لـلنص عـلى ا
ــــشـــــهــــد اخلــــامس والـــــســــابع مـن الــــفــــصل أو دمج ا

الثالث. 
إذا نـظـرنـا إلى شـخـصـيـة الـبـهـلول فـى نص " لـير" ال
يــكــون لـهــا حــدث درامى مــســتــقل فــهى خــارجــة عن
قــوانـــ الـــتــعـــامالت االجـــتـــمــاعـــيـــة فى الـــنص لــذا
فــحـضــورهـا ال حــكـايــة له فى أحــداثـهــا الـتــنـظــيـمــيـة
ومــنـطـقـهـا الــداخـلى إنه ضـد احلـكــايـة هـامش تـائـة
لــيس بــيــده الـــفــعل لــكن كــانـت شــخــصــيــة الــبــهــلــول
اسـتراتيجية لكـشف وتعرية السلطـة وأفعالها وحلقة
وصل بـ الـعـقالنـى والالعـقالنى. فـجـسـد الـبـهـلـول
ومــــا يـــحــــمـــلـه من دالالت الــــســـخــــريـــة فـى الـــنــــظـــرة
الـواقــعــيـة تــخــتـفى أمــام كالمه فى الــنص الــذى كـان
ــتــلك ــزوجــا بــاحلــكــمـــة فــالــبــهــلــول كــأنـه شــيخ 
ـعنى احلكـمة فى شـكل طـفل يبـحث بـاستـمرار عن ا
ــنـــصــوص لـه مــعــادالً فى الـالمــعـــنى وكــان وجـــوده ا
ـلـكـته على ـلك  ألفـعـال شخـصـيـة لـيـر ح قـسم ا
بـنـاته أصـبح فـضـاؤه االجتـمـاعى ـ االقـتـصـادى مـلـكاً
لهـمـا و أصبـح جنـون لـير مـعـادالً جـذبه البـهـلول فى
لك كالـبهلول فى بعض دائـرة الفعل حيث يـتصرف ا
األحـــيـــان لـــيـــعـــرى الـــعـــالـم وتـــشـــكل أقـــواله وأفـــعـــاله
امـكانيـة للخـرق واالنتهـاك للسـلطة وتـعبر عن تالقى
الـــعــــقالنـى والالعـــقـالنى والــــلـــغــــوى واجلـــســـدى إن
ـعـنى مــشـروع بــهـلـول يــخـلـخل شـخـصــيـة لـيــر بـهــذا ا

القائم ويهدد االستبداد القائم فى اجملتمع.   
إال أن نص عـــــرض لــــيـــــر حـــــاول تــــســـــيـــــيس الـــــنص
وخـاصة عـلى لسان الـبهـلول ذلك باسـتخـدام أشعار
أحمـد فـؤاد جنم الـتى قام اخملـرج بـوضعـهـا بدالً من
كالم الــبـهـلــول الـذى يـحــمل طـابـعــاً عـقالنـيــاً واكـتـفى
بـالــتـعـلـيق عـلى األحـداث بـخــطـاب مـبـاشـر يـتـوجه به
إلى اجلـمـهـور بـالـتـالى يـعـده اجلـمـهـور اسـقـاطـاً عـلى
الــوضـع احلــالى يــنـــفى الــبـــعــد الــشــعـــرى فى الــنص
ــتــفــرج الــســلـطــة بــطــريــقــة ال اراديـة حــيث يــتــنـاول ا
ويــســـقـــطــهـــا عــلـى الــوضـع احلــالـى وأكــد ذلك األداء
الـتمثيلى الـذى قام به (عهدى صادق) بـشكل مباشر
مـثل قوله "توهان عـلى توهان على تـوهان.. واحليرة
ــســالك مــفــروشــة بــاجملــونــة واخلـــشب الــزان.. كل ا
مهـالك واللـقى تبـاريح.. والروح عـميـد الطـبيـعة على
اجملـــــــــــاريـح..والـــــــــــكـل بــــــــــاطــل فـى بــــــــــاطــل وقــــــــــبـض
ـــــتـــــاهـــــة الــــغـــــربـــــة فى الــــريـح..حـــــكـــــمت عـــــلـــــيــــنـــــا ا
األوطـان..توهـان عـلى توهـان عـلى توهـان.." أو "لقى
األحبـة بـعـد عـذاب..فـرح يتـذوق له الـبـاب.. والـدنـيا
تـــلــبـس أخــضـــر فى أخــضـــر.. والــفـــرحــة تـــصــور فى

 ".. كتاب.. لقاء األحبة يسر الع
ـدقق لألشعار التى كـتبها أحـمد فؤاد جنم يجد إن ا
أنـــهــا كـــتــابـــة عــلى الـــنص األصـــلى وهــذا حـق أصــيل
وأن ـسرحى لـتأكـيد رسـالة النص لـصانـعى العرض ا
يفـتـحوا الـنص الـشكـسـبيـرى عـلى الواقع األجـتـماعى
ـتـغـيـر خـاصـةً أن الـنص الـشـكـسـبـيـرى يـحـتـمـل هذا ا
الــتـــأويل حــيث يـــعــلن عـن ســقــوط الـــعــالم وانـــهــيــاره
وكــانـت الــعــاصـــفــة مـــعــادالً مـــرئــيـــاً تــفـــصح عن ثــورة
الـطــبـيـعـة عـلى قـوى الـظــلم واخلـيـانـة واجلـحـود الـتى
جسـدت عـلى هـيئـة سـلطـة الـتى تـهدم اجملـتـمع ولكن
ــكـانى الـرمـزى بــطـريـقـة ايــحـائـيـة مــثل األسـتـخـدام ا
(القـصـر فى مـواجهـة الـغابـة والـعـراء) ليـبـ اخلروج
ـا أن صانـعى الـعمل ـنـظومـة السـائـدة. لكن طـا عن ا
ارتـضـوا أن يـقـدمــوا الـعـرض فى إطـاره الـكالسـيـكى
ـــــــوازى يــــــجـب أن يـــــــخـــــــدم الـــــــرؤيــــــة فـــــــإن الـــــــنـص ا
الكالسيكية واليـفيد أن تكون األشعار اسقاطاً يرمى
ـتفـرج إلى دائـرة تسـيـيس الـنص بدون رؤيـة تـخدم بـا
ذلك الـغرض ألن هـذا يـؤدى إلى جـعل الـرسـالـة تقع
فى بعـد نـفعى ألنـهـا استـخدمت اسـقـاطاً اجـتـماعـياً
ولــذلـك ســاهــمت اشــعـــار نص ـ الــعــرض فـى تــثــبــيت
رؤيـة صــانــعى الــعـرض عــلى مــسـرحــة احلــدوتـة دون
الـتدقيق فى هنـدسة بنائه وانكـرت استقالل العرض
وخـصــوصــيــته من قــبل ســلــســلــة غــريـبــة عن الــنص
فــوقع نص ـ الـعـرض بـالـتـالـى فى فـلك األيـديـولـوجـيـا
ألنـه اسـتـخـدم عـنـاصـر مــضـافـة عـلى الـنص األصـلى
ــعـانـى فــانـخــرط فى جــعـلـت من الــنص كــيــســاً من ا
دائــرة الـســجـال مع الـواقع ولــيس اجلـدل مــعه لـيـردد
ـواعظ كــأنـهـا الـهــدف األسـاسى من تـقـد ــآثـر وا ا
لـير والحتـتاج إال إلى متـفرج يـنفـعل بالـنص واليُعمل
العـقل بـالـتالـى وضع نص ليـر فى دائـرة االسـتهالك
ألنه حتـــوّل إلى ســلــعـــة وتــصــبـح قــيــمــتـه فى األفــكــار
ــواعظ الــتى يــروج لـهــا والتـكــمن قــيـمــته فى ذاته وا
فوقعت رؤية صانـعى العرض فى براثن االيديولوجيا
ــا أدى إلى حتــول الــنص من الــبــعــد الــشـعــرى إلى
بــعــد شــعــارى (نــســبــة إلى الــشــعــارات) تــنــعــكس فــيه
تــصـورات لـوت أعــنـاق الـنص لــتـؤكـد أفــكـاراً مـا كـأن
الــنص مــزرعــة من األفــكــار تُــغــرس فــيـهــا وفـق طـرق
مـعينة ونقلت الـنص إلى ملكية فكـرية مفروضة عليه
من عـناصـر خـارجـة عن سـيـاقه وتـكـون بـوابـة قراءته

ويتحول النص إلى بوق دعاية.
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فى السابع والـعشرين من شهر مارس من
ـســرحــيـة فى كل عــام حتــتـفل اجلــمــاعــة ا
ى  سرح العا عـمورة بيوم ا شتى أنحاء ا
وقـــد بـــدأت فـــكـــرة هــــذا االحـــتـــفـــال مـــنـــذ
ــيـة عـام 1961 بــتــنــظـيـم من الــهــيــئــة الــعــا
لــلــمــسـرح  ITI والــتـى كــانت قــد تــأســست
نـظـمة الـتى تنـطلق منـذ عام 1948 وهى ا
من أهـداف منظـمة الـيونسـكو فـيما يـتعلق
بــفــنـــون األداء احلــيــة وفـى مــقــدمـــتــهــا فن
ــســـرح  حـــيـث تـــركــزت أهـــدافـــهـــا عـــلى ا
ــــمـــارســـات ــــعـــارف وا تـــنـــشــــيط تــــبـــادل ا
ـسرحـيـة ب الـشـعوب  وتـعـزيز الـتـعاون ا
ــســرح فى الــعــالم  وتــعـمــيق بــ فــنــانى ا
ـزيــد من تــرسـيـخ قـيم الــتــفـاعل الــتــفـاهـم 
والـصـداقـة بـ الـشـعـوب ومـحـاربـة جـمـيع
أشــكــال الــتـمــيــيــز الــعـنــصــرى والــســيـاسى
واالجـــتــمـــاعى  بــاخـــتــصـــار لــقـــد أســست
لفكرة االهتمام بالدور االنسانى للمسرح.
ومن هـنـا آلت الـهــيـئـة عـلى نــفـسـهـا إقـامـة
احـتــفــالـيــة سـنــويـة تــبـعـث بـرســالـة إلى كل
شــعــوب الــعـالـم عــلى اخــتالفــهـا وإخــتالف
ثــــقــــافــــاتــــهــــا  وقــــد كــــانت انــــطـالقـــة أول
احـتفال من باريـس  وكلفت الهـيئة آنذاك
ـسرحـى الفـرنسى "جـان كوكـتو " الـكاتب ا
الذى كتب أول كلـمة  إلقاؤها فى جميع
مــســارح الــعــالم فى وقت واحــد عــام1962
ومن يـومـهـا صار تـقـلـيدا أن تـخـتـار الـهـيـئة
ـسـرحـيـة لـيـتـولى كـتـابـة رمـزا من الـرمـوز ا
تـلك الـرسـالـة إلى الـعـالم بـأسـره  وتـوالت

الرسائل واحدة تلو األخرى .
وجتىء رسالـة هذا العام  2009 من رجل
ــــســـــرح الــــبـــــرازيــــلـى ومــــؤسـس مــــســــرح ا
قـهورين فى أمـريـكا الالتـيـنيـة أوجسـتو ا
بــوال الـذى ســعـى إلى مــســرح يـكــون فــيه
كل فـرد فـى اجملـتـمع مــشـاركـاً فى عـرض
ـــــــــؤدين ـــــــــيـــــــــز بـــــــــ ا مـــــــــســـــــــرحـى ال 
ـــشـــاهـــديـن  حـــيث كالهـــمـــا مـــســـؤول وا
ـــــســـــاهــــــمـــــتـه من أجـل حل مــــــشـــــكالت
اجملتـمع وتـطـويـره  فقـد افـتـرض "بوال"
ـــــســـــرح الــــــذى يـــــقـــــدمـه نـــــوعـــــاً من فـى ا
التوثيق للظواهـر االجتماعية والسياسية
ـــســرحى واجلـــديــر من خالل الـــعــرض ا
بــالــذكــر أن مـــا قــدمه "بــوال" فى مــســرح
قـهـورين لـم يسـع فـقط إلى تـطـوير دور ا
ـــســــرح من الـــوجــــهـــة االجـــتــــمـــاعـــيـــة أو ا
الــســـيــاســيــة فــحــسب ولـــكــنه فــضالً عن
ذلك يــــحــــاول إعــــادة كــــتــــابــــة الــــنــــظــــريـــة
ــــا يــــحــــقق ذلـك الــــغـــرض ــــســــرحــــيــــة  ا
ـقــهـورين ــا كــان مـســرح ا االجـتــمـاعى و
عــنــد "بــوال" ذا طـبــيــعـة حــســيــة فـإن كل
ـــســـرحى يـــحـــتـــوى عـــلى شئ فـى الـــعـــرض ا
مـجـموعـة من الـصـور الـتى غـالـبـاً مـا تـتـكون
من األجــســاد الــبـشــريــة بــاعــتـبــارهــا وســيــلـة
التعـبير األسـاسية حـيث تعبـر تلك األجساد
عن أنـــواع الـــقـــهــر الـــذى يـــســـعى "بـــوال" إلى
ـــســـرح وهـــو مــا مـــنــاقـــشـــته مـن خالل فن ا

يؤكده ح قال فى كلمته :   
ـــســـرح لـــيـس حـــدثـــاً فـــحـــسب بل هـــو  ( ا
أيـضاً أسلوب حـياة... والعالقات الـبشرية
منظـمة بشـكل مسرحى لـلغايـة حتى لو لم
نـكـن واعــ لـذلـك فـكـل مــا نـقــوم به عــلى
ـــســـرح من اســـتــغـالل لــلـــفـــضــاء خـــشـــبــة ا
وحـديث لـلـجـسـد واخـتـيـار لـلـكـلمـة وتـنـغـيم
لـــلـــصـــوت ومـــجـــابـــهـــة لألفـــكـــار ومـــقـــابـــلــة

سـرحـية  وهـو األمـر الذى أحـد مـواقف ا
لـفت نـظـره إلى ضـرورة أن يـسـتـمع الـفـنان
إلـى أصـوات الـنـاس  وانـدفع نــحـو ابـتـكـار
ـقـام ـشـاهـدين فى ا مـسـرح يـعـتـمـد عـلى ا
األول ولــكن لـيـس عـلى طــريـقــة اجلـمــهـور
ـشاهدين عايـز كده !!!  حـيث كان يـدعو ا
لـطـرح أفـكـارهم اخملــتـلـفـة لـتـغـيـيـر نـهـايـات
عـــروضـه إلى أن وقــــفت إحــــدى الــــنــــســـاء
ـثلـيه تـقـد ما ثـائـرة مرة بـسـبب إسـاءة 
اقــــــتـــــــرحــــــتـه من تـــــــعــــــديـالت عــــــلـى أحــــــد
الـنـصوص وكـان الـتـعـديل يـتـعـلق بـالـتـعامل
ـسـرحيـة وهو مع زوج خـائن طـبقـا لنص ا
األمــر الـذى جــعــله يــدعـوهــا إلى الــصــعـود
سرح لـتريهم كيف تـريد للموقف خلـشبة ا
أن يــــــــؤدى وقـــــــد كـــــــانـت تـــــــلـك احلـــــــوادث
الــــعـــارضـــة ســـبـــبــــا فى مـــضـــيـه فى طـــريق
ـســرح اليـسـعى إال لــلـتـغـيــيـر لـكن اإلبـداع 
بــــوال مـع ذلك لـم يــــكن يــــدرك أنه اخــــتــــار
لـنـفـسه طريـقـا مـلـيـئـا بـاألشـواك واخملـاطر
واألهــوال  أقــلــهــا تــعــرضه لالعــتــقــال إثـر
ـقهـورين " الذى إصـداره لكـتـابه " مسـرح ا
اعــتـــبــرته الـــســلـــطــات الــعـــســكـــريــة آنــذاك
تـهديدا  صريحـا لها  فلم تكـتف باعتقاله
بل أذاقــــتـه شــــتـى ألــــوان الــــعـــــذاب ومن ثم
قـامت بــنـفـيه إلـى األرجـنـتــ  ومن هـنـاك
هــرب إلى فــرنــســا حــيث ظل حــوالى اثــنى
عــشـــر عــامـــا يـــدرّس مــنـــهـــجه الـــثــورى فى
ـراكـز ـا يــعـرف  ـسـرح وأسس عـددا  ا
ـقــهـورين  وعــنـدمــا طـاف أوروبـا مــسـرح ا
واجه أشـكاال أخـرى من الـقهـر متـمثـلة فى
ـــنـــخـــفـــضـــة الـــعـــنـــصـــريـــة أو فـى األجـــور ا
لـلعمال فـضال عن أشكال القـهر الداخلى
ــتــمـــثــلـــة فى مــشـــاعــر اخلـــوف والــوحــدة ا
وعــدم الـقـدرة عـلى الـتــواصل االجـتـمـاعى
فبـدأ فى تنظـيم مجـموعـة من ورش العمل
عــــام  1981 اســــتــــجــــلب فــــيــــهــــا عــــددا من
ـــــعـــــاجلــــ الـــــنـــــفـــــســـــيـــــ والـــــعـــــامـــــلــــ ا
سـرح وذلك لعالج االجتـماعـي ورجـال ا
مـــا أطــــلق عــــلــــيه (شــــرطى داخـل الـــرأس)
ــســـرحى لــتــلك وابــتــكــر طــريــقـــة لــلــعالج ا
ـشـكالت تـعـرف عـنـده بـاسم (قـوس قـزح ا
ـطــلــوبــة لـعالج ــهــارات ا الــرغــبــة ) حـول ا
ــشـكالت االجــتـمـاعــيـة الـنــاجتـة عن ذلك ا
الـــشـــرطى الــــذى يـــحـــتل رؤوســـنـــا  وبـــعـــد
سـنــوات من الـغـربـة واالغـتـراب يـعـود بـوال
إلى مــوطـنه الـبـرازيـل بـعـد رحـيل الــسـلـطـة
الـعــسـكـريــة  لـيـبـدأ مـن جـديـد وحـتى اآلن
جتـــاربه ومـــؤتـــمــراته وورشـه حــول مـــســرح
ــقــهـوريـن  لـتــدور من جــديــد دون تـوقف ا
عـــــجــــلـــــة اإلبـــــداع واالبـــــتـــــكـــــار الـــــدائم فى
ـقـهـورين أسـالـيب مـسـرحـيـة تـنـهض عـلى ا
همـش  وتـقدم منـهم وإليهم بـوصفهم وا
يشكـلون البـيئة الـصحيـة لإلبداع  وهو ما
ــــقــــولــــة أكــــده مـن خالل تــــرديـــــده الــــدائم 
مـؤداهــا (الـبــعض يـصــنع لـلــنـاس مــسـرحـاً
بـيـنـمـا نـحن هـنـا جـمـيـعـاً مـسـرح ) وهـو مـا
ــسـرح يـتــفق مع كــلـمــات رسـالــته فى يـوم ا

ى لعام  2009.. العا
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سـرح  الـبـديل العـمل ألفـراده والـتـعلـيم والـتـرفيه. > وفـرت جـمـاعـة ا
ووفرت له أيضا جتربة اجتماعية ال تتاح عادة فى الثقافة الرسمية.
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نــكـون فى قــلب الــصــورة ســواء أكـان ذلك
ــــســــرح أو فـى حــــيــــاتــــنــــا عــــلى خــــشـــــبــــة ا

الشخصية ). 
إن تلك الـكلـمـات اآلسرة الـتى يرسـلـها لـنا
بــوال لــيــست مــجــرد كــلــمــات فى رســالـة 
إنـها رؤية لـلحـياة  وللـمسـرح  رؤية لنـغير
ـواطنـة  فـهو مـا بـأنـفسـنـا  رؤيـة لفـكـرة ا
ـــثـــلــون. يـــخـــتـــتم كـــلـــمـــته قـــائال ( كـــلـــنـــا 
ـواطـنـة ال تـعـنى الـعـيش فى اجملـتـمع بل وا

العمل على تغييره ).
إن هـذه الرؤية التخـتلف كثـيرا عن مشوار
ــــســــرح إن لم تــــكن أوجــــســــتــــو بــــوال فى ا
تكثيفا لفلسفته وأفكاره وتقنياته التى ظل
يكافح من أجل إرسائها منذ أن بدأ مؤلفا
مـسرحـيا بـعد حتـوله عن دراسة الـهنـدسة
ـسرح فى جـامعة الـكيـميـائيـة إلى دراسة ا
كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا حـــــتـى حـــــصل عـــــلـى درجــــة
الــدكــتــوراه  لــيـــتــحــول إلى واحــد من أهم
ـعـاصر  ـنا ا ـسـرحيـة فى عـا األصوات ا
حـــيث بـــزغ جنـــمه مـــنـــذ الــســـنـــوات األولى
لــســتـــيــنــيـــات الــقـــرن الــعــشـــرين من خالل
جتــــاربـه الــــتى انـــــطــــوت حتت مــــا يــــعــــرف
ـسرح االحـتـجاج الـسـياسى  الـذى وجد
نــفــسه مـدفــوعـا إلــيه بــسـبب حــالـة الــظـلم
االجـتــمـاعى الــذى عـانــته غـالــبـيــة الـشـعب
ــهـــمــشــ الــبـــرازيــلى الســـيــمـــا طــبــقـــات ا
ــضــطــهــدين ومن يــعــيــشــون وراء ســيـاج وا
الــفــقـر فـى قـرى وجنــوع الــبـرازيـل  والـتى
ــــســـرحى الــــولـــيـــد دشن فــــيـــهـــا اجتــــاهه ا
ــتـــفــرجــ الـــقــرويــ عــنـــدمــا قــام أحـــد ا
بصـوت عال تعديل وسط العرض مـقترحا 

والــــتـــــعـــــذيب وهى أحـــــداث مـــــوجــــودة فى
الــواقع لـكـن بـعــيــداً عـنــا فى بــلـدان نــائــيـة
ومــهــجــورة... كـنــا نــحـسب أنــنــا نـعــيش فى
ـلكه من أمـوال أودعنـاها ـا  أمن وأمان 
فى مـــصـــارف مـــحـــتـــرمـــة أو عـــهـــدنـــا بـــهـــا
لسمسار فى البورصة لكننا اكتشفنا بغتة
أن هذه األموال غيـر موجودة فى احلقيقة
بل إنــهــا افــتــراضــيــة... تــلــفــيق مــشــ من
إخراج عـصابة من رجـال االقتـصاد لـيسوا
وهـمــيـ عـلى اإلطالق وال أمــنـاء وال حـتى
. مـسـرحيـة بـالـيـة بـحبـكـة كـئـيـبة محـتـرمـ
تــفـوز فــيــهـا شــخــصــيـتــان أو ثالث بــأمـوال
طـــائــلـــة وتـــخــســـر أغــلـــبــيـــة الــشـــخــصـــيــات
األخـرى جـمـيع مـا تـمـلك... اجـتـمع سـاسة
الـــدول الــــغــــنـــيــــة ســـراً وقــــدمـــوا حــــلــــولـــهم
الـسـحـريـة... أمـا نــحن ضـحـايـا قـراراتـهم
شـاهدين اجلـالسـ فى الصف فـبقـينـا كا
عندئذٍ تتوقف الكلمات فى حلق األخير ) 
بوال كـالغـصة الـتى الشـفاء مـنهـا  ويتـذكر
ـمثـليـه فى كل ليـلة من جمـلة كـان يـرددها 
لــيــالـى مــســرحــيـــته "فــيـــدرا" راســ  الــتى
ـسـرح قــدمـهـا قــبل عـشــرين عـامــا  ( إن ا
هــو احلــقــيــقــة اخملــفــيــة )  عــنــدئــذٍ يــعــود
لـيـتأمـل من جـديد ويـتـرك الـعـنـان لـكـلـماته
كى تتـداعى تداعيـا طلـيقا إذ يـقول ( ح
ــ ــظــاهــر نــرى ظــا نــنــظــر فـــيــمــا وراء ا
ومـظــلــومــ من كل اجملــتـمــعــات واألعـراق
ـاً جـائراً والطـبـقات والـطـوائف... نـرى عا
اً يكون آخر وغاشماً... علينا أن نبنى عا
كن... ـاً آخـر شىء  ونحن نـعـرف أن عا
لـكن يــتـرتب عــلـيــنـا أن نــبـنــيه بـأيــديـنـا وأن

لالنــفــعـاالت هـى أمـور نــقــوم بـهــا تــكـراراً
فى حـيـاتنـا الـيـومـية ولـهـذا صح الـقول -
ـثـلـون واحلـديث لـبــوال -  إنـنـا جــمـيـعــاً 

مسرحيون! ) 
  ومن ثم فــقـد اعــتــبــر بـوال أن الــظــواهـر
ا االجتماعية عند كل  شعوب األرض  
فــيــهــا األنــشــطــة الـــيــومــيــة والــســلــوكــيــات
والـتــصـرفــات الـفــرديـة واجلــمـاعــيـة مــنـهـا
ـثــابـة عـروض مـســرحـيـة فـهــو يـسـتـطـرد
ـــــآ عــــروض مــــؤكـــــدا أن ( األعـــــراس وا
مـسـرحـية بـقـدر الـطـقـوس الـصـغـيـرة التى
ـا تـفـكـير... كل شىء نـقـوم بهـا يـومـياً دو
ـــــثــــابـــــة فن مـــــســـــرحى مـن الـــــتــــمـــــارين
الـريـاضـيـة إلى الــفـطـور الـصـبـاحى مـروراً
بـتبادل الـسالم وعالقات الغـرام اخلجولة
وردات الـفعل الـعاطـفيـة وجلـسات مـجلس
الــــــشـــــــيــــــوخ وغـــــــيــــــرهــــــا مـن الـــــــلــــــقــــــاءات
الــدبــلــومــاســيــة)  إن بــوال يــفــتــرض أن (
ــســرحى هــو إحــدى أبــرز وظــائف الـــفن ا
أنه يــجــعــلــنــا نــدرك مــا يــعــتــرض حــيــاتــنــا
اليومية من مشاهد ولقطات يختلط فيها
ــــــــمـــــــثـــــــلـــــــون ــــــــســـــــرح بـــــــالــــــــقـــــــاعـــــــة وا ا

ثلون ) . شاهدين... كلنا  وبا
وبــوازع مـن هــمــومه اإلنــســـانــيــة الــعــامــة 
ى الـــذى وبـــدافع مـن مـــرارة الـــواقـع الـــعـــا
ــيـة وهى جتـابه قـوى تـعـيـشـه األسـرة الـعـا
الــشــر والــتــدمـــيــر والــتــردى االقــتــصــادى
تـتــداعى الـكـلــمـات من قـلم أوجــسـتـو بـوال
ــــرارة لـــيــــقـــول(  كــــنـــا مــــعـــبــــرة عن تــــلك ا
نحسب أننا نـعيش فى عالم يسوده السلم
ــذابح والـــسالم رغم احلـــروب واإلبـــادة وا

سرح هو احلقيقة اخملفية ا
 أوجستو بوال
يعلنها فى
ى اليوم العا

للمسرح :
واطنة ال ا
تعنى العيش
فى اجملتمع..
بل العمل
 على تغييره

ثلون مسرحيون !! إننـــا جميعا 

> هــنـاك مـســارح وجـدت بـوصــفـهـا جــزءاً من الـبـرامـج الـتـدريـبــيـة فى الــكـلـيـات
سـارح تـتزايـد بسـرعـة وكانت أمـريـكيـة الطـابع بـشكل واجلـامـعات. وكـانت هـذه ا

ملحوظ ولم تظهر مثل هذه البرامج فى أوربا إال بعد ذلك.

سرحي جريدة كل ا
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> على مسرح فيصل ندا تعرض هذا األسبوع مسرحية «أبطال من مصر» للمخرج محمد عبد الرءوف وبطولة طالب مدارس احلسينى اخلاصة بالعمرانية.

 عادل حسان

15 ناقداً ومتخصصاً  فى 5 جلان يختارون األفضل 
من ب 150 مشروعاً

حـــافظ وإخــراج وفــاء عــادل و«الــعــشق طــائــر الــروح»
حملــــمــــد الــــفــــخـــــرانى وإخــــراج وائـل عــــتــــلــــة «أحــــوال
شـــخــصـــيــة» تـــألــيـف وإخــراج أحـــمــد مـــتــولى زغـــلــول
و«الـلـيـلــة نـرجتل» لـلـويــجى بـرانـدلـلــو وإخـراج الـسـعـيـد
الــصــيــاد «أزمــة شــرف» تــألـيـف لــيـلـى عــبـد الــبــاسط
وإخــراج حــســام الــدين مــصــطــفى «الــوزيــر الــعــاشق»
تـــــألـــــيف فــــــاروق جـــــويـــــدة وإخـــــراج رامـى الـــــشـــــريف
«الــدقـائق الــعـشــرون مـا قــبل األخـيــرة» تـألـيـف حـسـام
قــنــديل وإخــراج مــحــمـد كــمــال «الــكالب اإليــرلــنـدى»
حلسام الغمرى وإخـراج أحمد الرماوى «القرد كثيف
الــشـــعــر» لــيـــوجــ أونــيـل وإخــراج مــحـــمــد فـــتح الــله
و«الــنـهــر يــغـيــر مـجــراه» تـألــيف أحــمـد األبــلج وإخـراج
غـاورى «ما بعـد القـنبـلة» لعـبد الـفتاح رواس محمـد ا
قـلعة وإخـراج رامى منصور «سـت احلسن» ألبو العال
السالمونى وإخراج أحمد مصطفى و«أسطبل عنتر»
لسعد الدين وهبة وإخـراج محمد شعبان و«العميان»
إخراج نـصـر يـوسف غـا و«الأرى وال أسـمع» لـبـهيج
ـغــازى حــلــمى و«الــعــلم» تــألــيف إســمــاعـيـل وإخــراج ا
وإخــــراج خــــالـــد عــــبـــد الــــسالم و«رجـل رهن نــــفـــسه»

تأليف مهدى السماوى وإخراج فوزى عبد السالم.
ويـشارك نادى مسرح فـرع ثقافة اإلسكـندرية بعروض
«من بــعــيـــد لــبــعــيــد» تــألــيـف وإخــراج شــريف عــبــاس
و«زيـارة إلى دار جـديدة» لـلـمخـرج عـمـرو أبو الـسـعود
و«أوديب وشـفيقة» تـأليف أحمد األبـلج وإخراج أحمد
بهيج «الوصول» إخـراج محمد شمس و«تايه» تأليف
وإخـراج عـبد الـرحـمن جـمعـة «اجلـنب اآلخـر» تـأليف

«حــديـقـة الــغـربـاء» تــألـيف إبــراهـيم احلـســيـنى إخـراج
أحمد جمعـة «هو وهو» تأليف محمود سالم وإخراج
عمرو شلبى «رحلة حـنظلة» للمؤلف سعد الله ونوس
وإخراج أحمد السـمان «ماتش اعتزال» حملمد رءوف
واخملـرج عـبد الـله طـيرة «خـلـطبـيـطا» تـأليـف محـمود
سـالم وإخــراج عــمــرو كــمــال و«أطــيــاف ورق» تــألــيف
وإخـراج عمرو عـجمى «دواير» حملـمود سالم وإخراج
مـحـمـد الـعـشـرى و«احملـطـة األخـيرة» تـألـيـف وإخراج
ن » أل زكى فــواز بــجـــانب عــرض «احلــقــوا اجملــانــ
عــادل واخملـرجـة أســمـاء الــسـحـراوى و«حــلم يـوسف»
لـبهـيج إسمـاعـيل إخراج إبـراهيم سـكـرانة ومـسرحـية
«حــــارة عـــــيــــد» تـــــألــــيـف وإخــــراج حـــــسن الـــــبــــلـــــيــــسى
ـن عــــادل و«انــــتـــــيـــــكــــاتـــــو» حملـــــمـــــد رءوف وإخــــراج أ
و«الطوق واألسـورة» ليـحيى الطـاهر عبـد الله وإخراج
حــسـام ســامى و«عــدودة» حملـمــد رءوف وإخـراج أمــيـر

عادل.
أمـــا فــرع ثـــقــافــة اإلســـمــاعــيـــلــيـــة فــيــشـــارك بــعــروض
» لـلـمـؤلف مـحـمـد الـشـربـيـنى وإخـراج نـاصر «اجملـانـ
العدوى و«ما أجملـنا»  حملفوظ عبد الرحمن واخملرج
مـحــمــد الـســيــد «عـابــر ســبـيـل» تـألــيف عــادل مـوسى
وإخــراج مـجــدى مــرعى و«الــهــوامش» لــشــريف صالح
الـــدين وإخـــراج أمـــيـــر حـــامــــد و«مـــاذا بـــعـــد» تـــألـــيف

وإخراج محمد صابر..
واقع الثقافية الـتابعة إلقليم شرق الدلتا بدأت وفى ا
ـشـاهـدة الــتى تـضم الـنـقـاد د. مـحـمـد زعـيـمـة جلـنـة ا
وهــشــام إبــراهـيم ومــجــدى احلــمــزاوى عـمــلــهــا مــسـاء
ـاضى حــيث يـقـدم نــادى مـسـرح فــرع ثـقـافـة األحـد ا
الـشرقـية مـسـرحيـات «هلـوسة» تـألـيف زهراء الـشويخ
ـان الـغـنيـمى و«كـومـيـديا عـلى بـاب اجلـنة» وإخـراج إ
حلـسن أبو الـعال وإخـراج أحمـد الـشرقـاوى «حتسس
ــومـــيــاء» حــذاءك» تـــألـــيف وإخـــراج مــحـــمــد جـــبـــر «ا
ـيـخـائـيل رومـان ـزاد»  تـألــيف وإخـراج عالء عـلى و«ا
وإخــراج جــمــاعى «أنـا واحــنــا وكـلــنــا» لـشــريف صالح
الدين وإخراج أحمد عـبد احلى و«حدوتة قبل النوم»
تـأليف وإخـراج أحـمد فـكـرى «خالـتى صـفيـة والـدير»
إخـراج السيـد لطـفى «فصـيلة إعـدام» إخراج مـحمود
جــــودة و«مــــايــــهــــمـــــنــــاش» تــــألــــيـف وإخــــراج مــــحــــمــــد
عـبدالـعـظـيم وسيـة و«عـفوا.. احلـائط الـرابع» تـأليف
وإخــراج مــحــمــد عـــلى «عــفــوا.. أنــا مــوجــود» تــألــيف
ـمثل ـنعـم فرج «رقـصـة ا مـحـمـد علـى وإخراج عـبـد ا
األخــــيـــــرة» إعــــداد مــــحـــــمــــد عــــوض وإخـــــراج يــــوسف
شـــاهــــ و«مـــنــــحــــنى الــــطـــريق» لــــلــــمـــخــــرج مـــحــــمـــد
الــطـــاروطى و«مــســافـــر لــيل» لـــصالح عــبـــد الــصــبــور
وإخـراج مـحــمـد صـابــر «عـفـوا نــوتـردام» إخـراج فـؤاد
صالح الـدين «الـزنـزانـة» لـلـمؤلف الـسـيـد الـشـوربجى
وإخـراج مـحمـد وجـدى و«كـيـلـو حـكـاوى مـشـكل» لـعلى
ن مـوافى «دود األرض» تـألـيف أبـو اجملـد وإخـراج أ
مـنصـور شحـاتة وإخـراج موسى عـبد اللـه و«أجيوس»
تــألــيف أســـامــة نــور الــدين وإخـــراج مــحــمــد الــنــجــار
و«مـاكــبث» لــولــيم شـكــســبـيــر وإخــراج مـحــمــد الـدرة
بيـنمـا يشـارك نادى مـسرح كفـر الشـيخ بـعرض «واحد

هو مفيش فايدة» إخراج أحمد جاويش.
ــنـــصــورة مــســرحـــيــات «مــفــيش ويــقــدم نـــادى مــســرح ا
حــاجــة» تــألـيف وإخــراج مــحــمـد عــزت و«كــارامـازوف»
للمـخرج أحمـد عوض و«الوردة والتـاج» للمـخرج أحمد
ـــهـــتـــرئـــون» تـــألـــيف وإخـــراج مـــحـــمـــد رزق وهـــدان و«ا
ــهــزلــة األرضــيــة» لــيــوسف إدريس وإخــراج ــرسـى «ا ا
ن شـــهــاب ـــهــرج» لـــلـــمـــخـــرج أ مـــعــتـــز الـــشـــافـــعى «ا
«ذكــريــات» تــألــيف أحــمــد عــبــده وإخــراج هــيـثـم جــنـاح
«الغرباء ال يشربـون القهوة» حملمود دياب وإخراج هيثم
صديق «خنـجر قيـصر» إخراج هـشام الشـرقاوى «لغز
الــولـد الــذى نــشك فى أمــره» لـريــجــيـنــالــد روز وإخـراج
أحــمــد صــبـــرى غــبــاشى «اإلســـكــافى مــلـــكــا» لــيــســرى
اجلــنــدى وإخــراج أحـــمــد عــبــده «حــلـــيف الــشــيــطــان»
تـألـيف وإخـراح أحمـد مـحـمـود «أنـشـودة الـنـور» تـأليف
وإخـــراج صـالح احلـــوتى «أســـطـــورة ســـيـــزيف» إخـــراج
أحـمــد الــدسـوقى «والــدجـال والــقــيـامــة» إخـراج فــريـد
يـوسف «الـقــلع والـصـارى» تـألــيف رجب سـلـيم وإخـراج
ـيخـائيل رومان دينا أبـو عتـاب و«ليـلة مـصرع جيـفارا» 

وإخراج السيد غالب.
ويـفـوز إقـلــيم غـرب ووسط الـدلـتـا بـنـصـيب األسـد هـذا
سرح ـقدمـة لنـوادى ا ـشاريع ا الـعام من حـيث إعداد ا
بـــحــسب إجالل هــاشـم رئــيس اإلقــلــيـم والــتى قــالت إن
ـحــافــظـات اإلقــلــيم وهى الــغـربــيـة الــفـروع الــثــقـافــيــة 
ـنوفـيـة والـبـحيـرة واإلسـكـنـدرية تـقـدم أكـثر ومـطـروح وا
من 80 عــمالً مــســرحــيــا حــيـث يــشــارك نــادى مــسـرح
ـنـوفـيـة بـعـروض «أسطـورة» لـلـمـخـرج مـصـطفـى كامل ا

و«عـــفــوا لـــقــد نــفـــد رصــيـــدكم» تــألـــيف صالح الـــســايح
وإخـراج مــحـمـود زغـلـول «الـفـخ» أللـفـريـد فـرج وإخـراج
تميم حجازى و«عودًا» تـأليف أحمد الصعيدى وإخراج
يـوسف النـقـيب و«نص من غيـر مـؤلف» تألـيف وإخراج
أحـمـد عــيـسى «طـفل زائــد عن احلـاجـة» لـعــبـد الـفـتـاح
ـلك لــيـر» إخـراج رواس قـلـعــة وإخـراج خــالـد مــوسى «ا
مصطفى مراد ويقدم نـادى مسرح البحيرة مسرحيات
«أحـــدب نــوتـــردام» لــفـــيـــكــتـــور هــوجـــو وإخـــراج مــحـــمــد
ـصـطــفى بـيــومى وإخـراج عالء شـعـراوى و«االنــتـظــار» 
الــدين حـــســنــ «الـــقــرد» جملــدى فـــرج وإخــراج ســامح
رخـا «حــقـائب» لـعــمـار جـابــر وإخـراج حـازم مــصـطـفى
«حـادى بــادى» لــلــمــؤلف عــلى خــلـيــفــة واخملــرج خــمـيس
شـعــبــان و«أحالم حــلـمــاوى» تــألـيف مــحــمـد الــســويـفى
وإخــراج مـــحــمـــد ســيـــد رجب «فـى حب مــصـــر» لـــعــلى
احملمـدى وإخراج صابـرين رزق «جلـجامش عـلى سبيل
ـــثــال» ألحـــمـــد عـــبـــد الـــرحــمـن وإخـــراج هــانـى حــراز ا
«امـسك رمـسـيس» ألحــمـد الـصـعـيــدى وإخـراج مـحـمـود
غــــا «ســــتـــان» تــــألــــيف وإخــــراج ســــامح الــــفـــخــــرانى
و«الــهــبــوط» تــألــيف وإخــراج مــحــمــد تــوفــيق و«الــنــاس

والضباب» إخراج محمد مصطفى.
ويــقـدم نــادى مـســرح مــطـروح مــسـرحــيـة «و - هـ - م»
تـألــيف أبـو اخلـضـر ذو الــفـقـار وإخـراج عــبـد احلـمـيـد

عبيد.
بيـنما يشارك نادى مـسرح فرع ثقافة الـغربية بعروض
هرج» إخراج «الـوصايا العـشر» إخراج باسم رضـا و«ا
أشـــرف فـــجل «وســـام مـن الـــرئــيـس» تـــألـــيف الـــســـيــد

عـــلى عـــثـــمــــان وإخـــراج ســـامح احلـــضـــرى «صـــنـــدوق
األمل» إلدوارد أولـــبى وإخـــراج هـــنـــد حـــسن «حـــيــوان
شـــرس» صـــديق حملـــمــــد أمـــ وإخـــراج خـــالـــد نـــبـــيل
«مـديـنة األشـباح» لـلـمخـرج عـبد احلـميـد مـحمـد على
«مـاكــبث» إخـراج مــحـمـد الــغـمـرى و«بــسـاط أحـمـدى»
للمخـرج محمد عبـد العال و«أغنـية التمر» لـتشيكوف
وإخــراج أحـمــد الــروبى و«مــرة واحـدة» تــألــيف خــالـد

الصاوى وإخراج محمد عبد الهادى.
ويــقــدم نـــادى مــســـرح اإلســكــنـــدرى أيــضــا «١ + ١=٢»
تــألــيف سـامح عــثــمـان وإخــراج سـلــوى أحـمــد «أبـواب
لـلـدخـول فـقط» إخـراج مـحمـد زغـلـول «آخـر الـشارع»
تـــألــــيف مــــؤمن عـــبــــده وإخـــراج مــــيـــدو «إعالن زواج»
تـألـيف حـلــمى شـفـيق وإخـراج إسالم وسـوف و«األب»
ألوجــــست ســــتـــرنـــدبــــرج وإخـــراج أحــــمـــد مـــصــــطـــفى
«اخلالط» تــألـيف وإخــراج مـحـمــد مـنــصـور «الـدنس»
تــألــيف حـسن أحــمـد حــسن وإخــراج مـحــمـد خــمـيس
و«الـــــربـع اخلـــــالى» حملـــــمـــــد عـــــاطـف وإخـــــراج مـــــنــــذر
الـفخرانى «الـلهم اجـعله خيـر» للـين الـرملى وإخراج
أحــمـــد ســمــيـــر و«إلى مــتـى» لــهــارولـــد بــنـــتــر وإخــراج
سـمـيــرة أحـمـد بــاإلضـافـة إلى مــسـرحـيـات «انــتـبـهـوا»
إخـراج أحـمـد أنـور «أوبـريت الـدرافـيل» إخـراج رفـعت
عـبـد الـعـلـيم «اوبـو مـلـكـا» إخـراج أحـمـد فـتـحى «بـاب
الــفـرج» لـلــمـخــرج أحـمـد بــسـيـونـى و«حتت الـتـســمـيـة»
تأليف وإخـراج مهنـد مختـار «تصادم» تـأليف وإخراج
ـسرات» تـأليف أحـمد مـحمـد عبـد الصـبور «حـامـلو ا
عـبــد الــكـر وإخــراج مـحــمـد الــشــيخ «رسـالــة غـرام»
لـتـيــنـسى ويـلــيـامـز وإخـراج ر صـفــاء الـدين و«فـجـأة
حـصلت مـفاجأة» تـأليف مـحمـد فاروق وإخـراج أحمد
راسم «حلــظـــة» إخـــراج إبــراهـــيم حـــسن «مـــفــيـــهــاش
حـــاجــة» تـــألــيـف وإخــراج مـــحــمـــد فــاروق «هـــنــاك مــا
يـــنــتـــظـــرك» إخـــراج مـــحـــمـــد زايــد «احلـــائـط» إخــراج
مــحــمــد مــعــوض بــاإلضــافــة إلى مــســرحــيــات «عــربــة
ـوتى» إخراج محـمد خمـيس «زهور من ورق» إخراج ا
حــسن فــوزى «رســـائل ارشــيل كــردى» إخــراج حــمــدى
ـــــولــــد» تـــــألـــــيف وإخــــراج حـــــنــــان ســـــالم و«هـــــنــــروح ا
الــدســـوقى و«اخلـــطــاب» لـــلـــمــخـــرج إسالم مـــخــيـــمــر
و«حتت التـهديد» إخـراج محمـد النجـار و«مرة واحد»
إخــراج إسالم عالء و«هــو فى كــده» لــلــمــخــرج أحــمـد

سعيد.
وتـضم جلنـة مشـاهدة عـروض إقليـم غرب ووسط الـدلتا
فى عـضـويـتـهـا د. عـبـد الـرحـمن عـبـده ود. سـيـد خـطـاب

ومحمود حامد وتنهى أعمالها نهاية مارس اجلارى.

مصطفى السعدنى طلعت مهران 
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ـشاهـدين ـسـرح الـبـديل نـفـسـهـا إلى اجلـمـاهـيـر اجلـديـدة من ا > وجـهت فـرق ا
ـثـقـفـ والــذين غـالـبـا مـا كـانـوا يـتـكـونـون مـن جـمـاعـات مـحـددة خـاصـة مـثل ا
ـواقف السـياسيـة اجلذريـة والعـمال والـسود وذوى األصول والـفنـان وأصـحاب ا

كسيكية والنساء. ا
سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG

27
23 من مارس2009  العدد 89

> اخملرج مصطفى محمود يجرى حالياً بروفات مسرحية سالمات للمؤلف سعيد جمال الدين على مسرح ثقافة دمياط اجلديدة.
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ـقهـورين كلـمة الـيوم كـتب أوجسـتو بـوال رائد مـسرح ا
ى للمـسرح التى سيـتم إلقاؤها فى يوم 27 مارس الـعا

احلالى احتفاالً بهذا اليوم.
تـرجم هـذه الكـلـمـة النـاقـد الـسـعودى أثـيـر الـسادة و
سرح «دوت كوم» الذى يشرف عليها نشرها على موقع ا
ترجم بقوله: إنه ـسرحى سباعى السيـد والذى قدم ا ا
سرح بوال على وجه اخلصوص كـان شديد االهتمام 
وسـعدت حـ أرسل إلـيـنا تـرجـمته اخلـاصـة معـلـنا أنه

رغم هجره للمسرح فإن احلن عاوده.
ـسـرح «دوت كـوم» نـنـشـر هـذه الـتـرجـمـة هـنـا نـقالً عن ا

ى للمسرح. احتفاالً باليوم العا
تـعـيش كـافــة  اجملـتـمـعـات اإلنـسـانــيـة حـالـة فـرجـويـة فى
حـيـاتهـا الـيـومـيـة  ح تـعـمـد إلى إنـتـاج عـروض من نوع
ما فى مـناسـباتـها اخلـاصة عـلى اعتـبار أن تـلك احلالة
الــفـرجــويـة هى شــكل من أشــكـال الـتــنـظــيم االجـتــمـاعى

شاهدتها. كن الذهاب  نتجة لعروض  ا
بل حـتى الـعالقـات االنـسـانـيـة تـبـدو مـصـمـمـة عـلى نـحـو
مــســرحى  وإن لـم نع ذلك جلــهــة اســـتــخــدام الــفــضــاء
ولــغـة اجلــسـد  واخــتـيــار الـعــبـارات وتــنـويــعـات الــصـوت
ــتــنــاقــضـة فــكل ــشــاعـر ا عالوة عــلى طــرح األفــكــار وا
شـىء يجـرى عـرضه عـلى الـركح نـحن نـحـيـاه على أرض

الواقع فكل ذلك هو مسرح.
و تــمـثل حــفالت الــزفـاف ومــنـاســبـات احلــداد  عـروضـاً
فــرجـويـة هى األخـرى مع أنــهـا طـقـوس يـومــيـة الـفـنـاهـا
على النحو الذى ال يتيح لنا التعرف على حقيقتها تلك
تماما كما هـو احلال مع طقوس اخلتان وتبادل التحايا
ـــــتــــردد والــــقـــــهـــــوة فـى الـــــصـــــبــــاح  وأشـــــكـــــال احلـب ا
والـعـواطف اجليـاشـة  كمـا هى االجـتمـاعـات واللـقاءات

سرح. الدبلوماسية ..هى جميعا من صروف ا
وواحـدة من مـهـام الـفن الـرئـيـسـة هى جـعل الـنـاس أكـثـر
احـســاســا بـعــروض احلــيـاة الــيــومـيــة الــتى يــعـتــبــر فـيــهـا
كـان مع خشبة ؤدون متـفرج أيـضا وفيهـا يتوافق ا ا
ـسرحى ـسـرح فـنـحن جـمـيـعا فـنـانـون وبـهـذا الـفـعل ا ا
ا ال ـكنـنـا أن نتـعـلم كـيف نرى مـا هـو ظاهـر وجـلى 
نـراه فى حـقيـقة األمـر  فقط النـنـا اعتـدنا الـنظـر اليه
فـكل مــا يـغــدو مـألــوفـا لــلـنــظـر يــصـبح أمــراً غـيــر مـرئى
ـزيـد  من ـسـرحـيـة نـحـن نـلـقى  ..وبـتـقـد الــعـروض ا

الضوء على منصة احلياة اليومية.
سرحى اضى ذلك االنكشاف ا لقد أدهشنا فى سـبتمبر ا
 نحن الـذين كنـا نعـتقـد بأنـنا نعـيش فى عالـم آمن بالرغم
من أشـــكـــال احلــروب واجملـــازر وصـــنـــوف الـــتــعـــذيب الـــتى
حتـدث بـالـفـعل لـكـنـهـا فـى مـواقع نـائـيـة وبـعـيـدة عـنـا..نـعم 

ـسـرح اجلـديـد مــعـبـراً عن أولـئك الـذيـن اصـطـفـوا مع احلـركــات االجـتـمـاعـيـة > كــان ا
دنيـة وحرية التـعبيـر و«الهيبى» اخملـتلفـة فى ذلك الوقت من مثل حـركات احلقـوق ا
ومــنـاهـضـة األسـلـحـة الـنـوويـة واحلـرب فى فـيـتـنـام واحلـفـاظ عـلى الـبـيـئـة واحلـركـة

. ثلي النسوية وا
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سرحية. واطن مهرى» إخراج سمير زاهر لفرقة دمياط ا مثلة الشابة هويدا مؤمن تشارك حالياً فى بروفات مسرحية «ا > ا

6

تابعة نزلت األقاليم وناقشت مشاريع جلان ا
النوادى... واإلنتاج «فى الصيف»

إقليم وسط الدلتا يتصدر القائمة بـ 80 عرضاً

 أحمد زحام 

بنها.
وقـــال طــــلــــعت مـــهــــران رئـــيـس إقـــلــــيم وسط وجــــنـــوب
الــصــعــيــد إن جلــنــة مــشــاهــدة عــروض األقــلــيم والــتى
تـــضـم الـــنـــاقـــديـن مـــحـــمـــد زهـــدى وعــــز الـــدين بـــدوى
والـكـاتب درويش األســيـوطى بـدأت فى مـشـاهـدة 30
ـسـرح العـامـلـة باألقـالـيم حـيث يـقدم عـرضاً لـنـوادى ا
ـنــيــا مــسـرحــيــات «الـقــيــامـة» ألشــرف عــتـريس نــادى ا
ــيــخــائـيـل رومـان وإخــراج أحــمــد فــتـحـى و«اخلـطــاب» 
وإخــــراج رضـــا مـــحـــمـــد أحـــمـــد و«كـــلـه تـــمـــام» تـــألـــيف
وإخراج عمـاد التـونى و«اشتغـالة» إخراج رنـا القاضى
ويـقدم رائد أبـو الشـيخ من تألـيفه وإخـراجه مسـرحية
ــصــيــدة» وفى نــادى مــســرح مــغــاغــة يــقــدم اخملـرج «ا
حـسن عزام مـسرحيـة «لون الـكالم» لعـلى عبـد القوى
بـينـمـا يـقدم نـادى أبـو قـرقاص مـسـرحـية «يـوم جـديد»

تأليف أم بكير وإخراج رامى الرزوقى.
أمـا نادى مـسرح سـوهاج فـيشـارك بثالثـة عروض هى
«الــراوى» تـــألــيف خــالـــد الــصــاوى وإخــراج مـــصــطــفى
إبــــراهـــيـم و«بـــحــــر الـــتــــواه» جلالل عــــابــــدين وإخـــراج
مـحمـود أبـو زيـادة و«احلارس» لـيـوسف شـعبـان مـسلم

وإخراج محمد بكرى.
ــــقــــامــــة وفى األقـــــصــــر يــــتم عـــــرض مــــســــرحــــيـــــات «ا
الــبـــهـــلــوانـــيـــة» لــعـــبـــد الــكـــر بـــرشــيـــد وإخـــراج كــر
الـشــارونى و«حــسن ونــعــيــمـة» لــشــوقى عــبــد احلــكـيم
واخملـــرج نـــبـــيل فـــهـــمـى و«الـــواغش» لـــرأفت الـــدويـــرى

وإخراج محمد احلاوى.
ويــــشـــارك نــــادى مــــســـرح قــــنــــا بـــتــــســــعـــة عــــروض هى
ــــقـــلــــوب» تـــألــــيف وإخــــراج عـــبــــد الـــهــــادى هـــاشم «بـــا
الــنــجــمى «أنت حـــر» تــألــيف لــيـــنــ الــرمــلى وإخــراج
يــوسف خــلف الــله «تــوووت» تــألــيـف وإخــراج مــحــمـد
مـوسى «تـكـنـولـوجـيــا كـفـر أبـو صـالح» تـألـيف وإخـراج
سيـرى» إخراج محمد أحـمد حس و«رحلـة حنظل ا
ـعـتـصم إضـافـة إلـى «سوق فـرعـون» تـألـيـف وإخراج ا
عالء شـاكـر لـنادى أبـو تـشت و«بـائع األحـذيـة» تـأليف
عـاطف صـبـرة وإخراج أحـمـد الـدامى لـنـادى فـرشوط
ويـقــدم نــادى قـوص مــسـرحــيـتـى «حـلــقـة نــار» ألشـرف
عــتـــريس وإخـــراج عــادل الـــعــدوى و«آت من اجلـــنــوب»

تأليف د. يوسف الريحانى وإخراج شريف النوبى.
بـيــنـام يــشـارك نــادى مـســرح أسـوان بــعـروض «انــتـظـار
أخــيـر» تــألـيف وإخــراج خــالـد عــطـا الــله و«احلـارس»
ــون خـــلـــيم «كـــاسك يــا لـــيـــوسف شـــعــبـــان وإخـــراج ر
ـــاغــــوط واخملـــرج مـــحــــمـــد الـــهـــوارى وطن» حملــــمـــد ا
و«فــكـرة جــديــدة» حملـمــد الــشـوكـى وإخـراج إســمــاعـيل
» تألـيف مـحـمـد الشـربـيـنى وإخراج عـمـارة و«اجملـانـ
أحـــمــــد حــــسن بــــدوى و«الــــســــقط» لــــلــــمــــؤلف أحــــمـــد
الــصـعــيـدى وإخــراج رضـا عــبـد الــكـر و«مـ شــجـيع
السيما» لتامر مهدى واإلخراج لهانى فهمى إدريس.

وتـتـشـكل جلـنـة إقــلـيم الـقـنـاة وسـيـنـاء من الـنـاقـدين د.
رضا غالب وأحمـد خميس واخملرج حسن الوزير ومن
ـــقــرر أن تــشــاهـــد أكــثــر مـن عــشــرين عـــرضــا لــفــرق ا
ــسـرح ــسـرح بــاألقـالــيم حــيث يـشــارك نـادى ا نــوادى ا
بـالـسـويس بثالثـة عـروض هى «الـتعـرى قـطـعة قـطـعة»
لــســلــوفــومــيــر مـيــروجــيـك وإخــراج مــحـمــد مــصــطــفى
ـــيــخـــائـــيل رومــان وإخـــراج هـــدى فــؤاد ومن ــزاد»  و«ا
تـألـيف وإخـراج مـحمـد فـتـحى مـسرحـيـة «كـاس داير»
بينمـا يقدم فرع ثـقافة بورسـعيد عشـرين عرضاً دفعة
ــــســــرح الــــتــــابــــعــــة له هى ــــخــــتــــلف نــــوادى ا واحــــدة 
«المــؤاخــذة» تـــألــيف مـــحــمـــود سالم وإخــراج مـــحــمــد
عيـسى و«احتـرس من التـجريب» تـأليف وإخراج رأفت
صــبح «الــكالب تــنـبح» لــعــبـد الــغــفـار مــكــاوى وإخـراج
عمـاد عبد الـرحمن «فارس وطـنيـة سالم» لزكى فواز
واخملـرج مـحـمد الـبـسـيـونى «كش ملـك» تألـيف سـمـير
اجلــمل وإخــراج ســامى زاهـر بــاإلضــافــة إلى عـروض
«حلـقة نار» ألشـرف عتـريس وإخراج شـريف مبروك 

ويـشـارك فرع ثـقـافـة بـنى سـويف بـعـروض «الـعـاشـقة»
لـــلـــمـــؤلف واخملـــرج مـــحـــمـــد شـــمـــردن و«لـــيل وأحالم»
لـصـمـويل بـيـكـيت وإخـراج مـحـمـد رجـب لـنـادى مـسرح
ـصـرى وإخراج أهـنـاسـيـا و«الـقـرداتى» تـألـيف عـالء ا
نـــادر صـالح و«أهل الــــبــــيـــر» تــــألــــيف وإخــــراج أرمــــيـــا
إبراهيم لـنادى مسـرح ببا ويـقدم نادى مـسرح الفشن
«الـسـجـ والـسـجـان» حملـمـد عـثـمـانى وإخـراج يـسـرى

على خليل.
أمـا فرع ثـقـافـة الـقـلـيـوبيـة فـيـقـدم عـرض «بـاى بـاى يا
عرب» لنبيل بـدران إخراج أشرف عبد اجلواد لنادى
مسرح الـقناطر اخلـيرية و«ليـلة زفاف الكـترا» تأليف
مــهـدى بــنـدق وإخــراج مـحــمـود ســعـيــد لـنــادى مـسـرح

ـنـيــرة الـتـابع لــفـرع ثـقــافـة اجلـيـزة يـقـدم بــيت ثـقـافــة ا
ــمـدوح عــدوان من إخـراج أيـضــا مــسـرحــيـة «الــقـنــاع» 
مــحــمــد تــوفــيق ويــقــدم نــادى أحــمــد عــرابى بــاجلــيــزة
مـسـرحـيــات «الـشـخص» أللـفـريـد فـرج إخـراج حـسـ
عشـماوى «الـرجل الذى قـتل أفـكاره» تـأليف الـشيـماء
عـشـمـاوى إخـراج مـحـمـد صـبـرى و«عـسـكـر وحـرامـية»
لولـيـد فوزى وإخـراج محـمـد أبو اخلـيـر و«اجلدار» من
تــألـيـف وإخـراج رجـب فـهــمى و«كــلــنــا عــايــزين صـورة»

تأليف لين الرملى وإخراج عمرو على.
وفى حـلـوان يـقدم نـادى مـسـرح عـ حـلـوان مـسـرحـية
«مدد يا عالم» تأليف د. مـحمد زعيمة وإخراج إيهاب

نعمان.

ــســـرح بــهــيـــئــة قـــصــور الــثـــقــافــة بـــدأت إدارة نــوادى ا
راحل األولى ـاضى أعمـال جلـان مـتابـعـة ا األسبـوع ا
- ما قبل اإلنتاج - لفرق النوادى التى بدأت بروفاتها

ختلف الفروع الثقافية. منذ 4 شهور 
سرح بالهيئة قال لـ اخملرج عصام السيد مـدير عام ا
«مـسـرحـنـا» إن الـنـوادى هى الـنـشـاط األهم فـى خـطة
ــــســـرح خالل الــــفـــتـــرة الــــقـــادمــــة وبـــعـــد عــــمل إدارة ا
مـنـاقشـة طـويـلة مع شـبـاب النـوادى اسـتقـر األمـر على
بـدء مـرحـلــة اإلنـتـاج خالل شــهـور الـصــيف وهى فـتـرة
اإلجازات لـيتـاح للمـشارك الـتفرغ لـلتمـكن من تقد
أعمـال على مستوى جـيد وهو ما سيتم تـنفيذه ابتداء

من العام احلالى 2009.
سرح بـالهيئة وذكـر اخملرج شاذلى فرح مديـر نوادى ا
أنـه  تــشـــكـــيل خـــمـس جلــان تـــضـم كل مـــنـــهــا ثـالثــة
أعــضــاء مــا بـ نــقــاد ومــخــرجـ ومــتــخــصــصـ فى
ـــســرح وتـــغــطـى هــذه الـــلــجـــان األقــالـــيم الــثـــقــافـــيــة ا
اخلمـسـة التـابعـة للـهـيئـة وتنـهى هذه الـلـجان أعـمالـها
بــتــرشــيح األعــمــال الــصــاحلـة لـإلنـتــاج بــعــد مــنــاقــشـة
مـــخــرجــيـــهــا ومــشــاهـــدة أجــزاء من بـــروفــات احلــركــة
للـوقوف علـى مدى جدية الـتجربـة ومالءمتـها لفـلسفة

سرح. وطبيعة عروض نوادى ا
جلنة مـشاهدة عـروض إقليم القـاهرة الكـبرى وشمال
الـصـعـيــد الـثـقـافى والـتـى تـضم فى عـضـويــتـهـا الـنـقـاد
د.عـــادل الــعـــلــيـــمى ود. هــشـــام الــسالمـــونى ومـــحــمــد
ـشـاهدة ومـنـاقـشـة الـعروض الـروبى بـدأت أعمـالـهـا 
ـوت» ـقــدمـة من فــرع ثـقــافـة الــقـاهــرة وهى «لـعــنـة ا ا
لـــلـــمــــؤلف فـــتـــحـى سالمـــة إخـــراج ســــامح الـــشـــاعـــر
ــظــلــوم» لــلـــمــؤلف قــاسم مـــســعــد عــلــيــوة «الــظـــالم وا
ـــلـك» تـــألــيـف ولـــيــد ـــنـــسـى «مــات ا وإخـــراج هـــانى ا
يـوسف وإخـراج عهـدى الـسـنـان «العـجـوز والـضابط»
ــلــيــونـيــر» تــألــيف ســلـيم كــتــشــنـر إخــراج مــحــمـود و«ا

سليم «نريد احلياة» إخراج أحمد عبد الفتاح.
ــتـابـعـة وفى الـسـيــاق نـفـسه تــواصل الـلـجــنـة عـمــلـهـا 
عروض نادى مسرح الفـيوم «مذكرات مشنوق» تأليف
أسـامـة شـفيق وإخـراج عـمـرو أبو بـكـر «دنـيا تـيـاترو»
ــفــرغــة» تــألــيف وإخــراج أشــرف حـــســنى «الــدائــرة ا
تــألـــيـف أســامـــة عـــزب إخـــراج مـــحـــمـــد حــلـــمـى «مــا
أجمـلنا» للكـاتب محفوظ عبد الـرحمن إخراج محمد
حــلــمى و«مـــونــودرامــا كــالـــيــجــوال» لــلـــمــؤلف فــرحــات

اخلليل وإخراج محمد مختار.
ومن جــانــبه قــال أحــمــد زحـام رئــيس إقــلــيم الــقــاهـرة
ـسـرح الــكـبــرى وشـمــال الـصــعـيــد إن عـروض نــوادى ا
هــذا الـعــام بـاألقــالـيم تــشـهــد اهـتــمـامــا خـاصــاً تـؤكـده
قـدمـة عن األعـوام السـابـقة ـشـروعـات ا زيـادة عدد ا
حـيـث يـقـدم قـصـر ثـقـافـة اجلـيـزة 14 عمال خملـرج
ـــصــرى ـــســرح ا شـــبــاب تـــتـــنــوع نـــصــوصـــهــا مـــا بــ ا
ى وهى «كالبش فــالــصــو» عـن «بــابـا والــعــربـى والــعــا
زعــيم ســيــاسـى» لــلــكــاتب ســعــد الــدين وهــبــة إخــراج
عــمــرو حــســان «بــكــره» لــلــمــؤلف مــحــمــود الــطــوخى
وإخــراج أحــمـــد عــوف «ســمـــوم» ألوجــست اســـتــرانــد
ــتــولـى حــامــد وإخــراج مـــحــمــد بـــطــاوى و«الـــنــعـــام» 
إخــراج أحــمــد ثــابت «لــيــلــة مــصــرع جــيــفــارا» إخـراج
» تــألـيف مـحـمـد طـارق عـزت «كل سـنــة وأنـتم طـيـبـ
الــدرة إخــراج نــهى فــؤاد «الـــعــادلــون» أللــبــيــر كــامى
إخـراج حـازم الصـواف إضـافـة إلى «مـكيـاج» لـلـمؤلف
كــــرم الـــنـــجـــار وإخـــراج خـــالــــد عـــبـــد الـــكـــر و«ثـــورة
ــاريــونت» لــلــمــؤلف حــازم مــصــطــفى واخملــرج مــنــيـر ا
يـــوسف «الـــكـــومـــبـــارس» تـــألـــيف إبـــراهـــيم الـــرفـــاعى
واإلخـــراج ألحــمـــد ســمـــيــر ومن إخـــراج وصــال عـــبــد
الـعـزيز وتـأليف مـحـمد عـبد الـفتـاح مـسرحـية «شـوية
» بــيــنـمــا يــقــدم مــحـمــد عالم مـن إخـراجه اكـســوجــ
مــســرحــيــة «رقـصــة اخلالص» لــتــشــيــكــوف و«اآلخـر»
للمـؤلف محمـود السباعى وإخـراج محمـد رفعت كما

 عصام السيد يصف نشاط النوادى بأنه «األهم»
وأكثر من 30 مشروعاً ألول مرة فى القاهرة الكبرى

 شاذلى فرح

كلمة 
ى اليوم العا

للمسرح  
 عندما يكتبها
أوجستو بوال

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

حمدون وبدر البدور 
من نـبع حـكـايـات األطـفـال الـشـعـبـيـة الـتى غـالـبـا مـا تدور
ـغامـرين فـى العـوالم اخلـيـالـيـة  يـلـتقط حـول الـفـتـيـان ا
ـواهـب "مـحـمـد كـشـك" الـشـاطـر "حـسن الـفـنــان مـتـعـدد ا
و"ست احلــسن واجلــمـال" الــذى يـغــامـر بــحـيــاته من أجل
إنقاذ األمـيرة اجلميـلة من أيدى األشـرار وإعادتها لـوطنها
غامرة نطق الفعل ودور ا وأهلهـا اخملطوفة منهم  تأكيـدا 
ـعلـوم بـ إيدى اجلـمـهور فى اكـتـشاف اجملـهـول وحتويـله 
ـتلـقى  ولهـذا تـضعه احلـكايـة دائمـا أمام مـفتـرق طرق  ا
هـو احملك الخـتبـار قـدرته على احلـيـاة  حيث يـجـد أمامه
طــريق الــسالمـة  وطــريق الــنـدامــة  وطـريـق الـذاهب بال
عودة  الـذى يالقى فيه الغـولة وأشرار الكـون  والذى عليه

أن يقضى عليهم  فيختار الطريق األصعب .
التقط "مـحمـد كشك" هذه احلـكايـة اجلميـلة احملـملة
بـالــكـثـيـر من الـقــيم اإليـجـابـيــة  والـعـاكـسـة لــلـكـثـيـر من
العـادات والـتقـالـيد اجملـتمـعـية  وأعـاد صـياغـتـها فى بـناء
ـمـثل الـبـشـرى والـدمى فـنـى جـمـيل  يـجـمع عـرضـا بـ ا
(العرائس) احملببة لدى األطفال  كما يجمع ب التمثيل
فتوح واألغانى واالسـتعراضات فضال عن الـلعب واحلوار ا
ــســرح وصــالــة الــعــرض  ويــطــرح من خالل بــ فــضــاء ا
النص الذى كـتبه وأخـرجه  وقام بـالتـمثـيل فيه  مـجسدا
شخصـية الراوى أو (أبو احلـكايات) الـقادم بذقنه الـبيضاء
زركشـة من وسط جمهـوره الصاخب فى الـصالة  وحلـته ا
ــسـرح لــيــجـذب انــتـبــاهـهم  لــيـقف فى مــقــدمـة فــضـاء ا
لـيحـكى لـهم حكـايـة الفـتى "حـمدون" الـذى هـاجم التـن
اجلـبـار أرض بالده  ودمـر مـبـانـيـهـا  وخـطف أخـته ضـمن
من خطف من األطـفال  ليسـلمهم إلى السـاحرة الشريرة
 فـيــخـرج له الـفــتى "حـمــدون" لـيـعــيـد أخــته واألطـفـال 
فـيجـد فى طـريـقه األمـيـرة "بـدر البـدور" تـكـاد تـقع بـأيدى
الـتـنـ  فـيـقـتـله ويـنـقـذهـا  ويـتـركـهـا مع سـائق عـربـتـهـا
"همام" لـيعود بها إلى قـصر أبيهـا سلطان الـبالد  متقدما
هـو لـلــقـضــاء عـلى الـســاحـرة  ومــا أن يـحـقق هــذا ويـعـود
لبالده مع األطـفال  حتى يفاجأ بـاألميرة فاقدة الذاكرة 
بــسـبب دواء أعـطـاه لـهـا الـســائق "هـمـام"  حـتى ال تـكـشف
كـذبـه بـادعــائه أنه هـو قــاتل الـتــنـ  ومــرة أحـرى يــحـقق
الــفـتـى "حـمــدون" انـتــصـاره عــلى الـشــر  ويـعــيـد الــذاكـرة
ــفــقـودة لـألمـيــرة "بــدر الـبــدور"  ويــقـضى عــلى الــكـذاب ا

راتب بادعاء ما ليس له . والصاعد ألعلى ا
ـتع  تـشارك حـكايـة جـمـيـلـة  تـقـدم فى سـيـاق فـنى 
األغـانى التى كـتـبهـا "جمـال السـيـد" واالستـعراضـات التى
ـسرح "مـحـمد سالم" ـها عـلى ا صـممـهـا وشارك فـى تقـد
و"مـحـمـد شـبـراوى"  فى بث احلـيـويـة فى الـعـرض  الـذى
بهرنـا بديكـوره وعرائسه ومالبـسها الـتى صممـتها بـاقتدار
الـفـنـان "آيـات خـلـيـفـة"  ووظفـهـا اخملـرج بـصـورة مـبـدعة 
ـسك هـو نــفـسه بـزمـامه داخل عـرض مـتـدفق اإليــقـاع  
ـثـلـيه والعـبى كـمـمـثـل  وكـأنه مـايـسـتـرو ال يـقـود فـريق 
عرائسه  بل جمهور الصالة من األطفال عشاق الصخب.
ومع كل القيم اإليـجابية الـتى يبثهـا العرض لدى مـتلقيه
من األطفال والـكبار معا  تـبرز بعض القيم الـسلبية التى
ـمثـل "مـحمـد كـشك"  ؤلـف واخملـرج وا لم يـنـتـبه إلـيـهـا ا
رأة فى ة  والتى تضع ا وهو يعـيد صياغـة احلكاية القـد
مسـتوى األخت اخملـطوفـة واألمـيرة الـتى كادت أن تـخطف
ال تفعل شـيئـا غير انـتظار مـن يفك أسرهـا فعال أو عقال 
أو جتـســيـدهـا فى صــورة الـسـاحــرة الـشـريـرة  الــغـولـة فى
ـا يــقـدم لــلــفـتــيـات اجلــدد صـورة ــة   احلــكـايــة الـقــد
مشوهة عنهن  ويؤكد على أن دورهن هو البيت أو القصر 
ال فكـاك منه  وإال سيتحولن إلى شـريرات مهددات العالم

بالدمار .
ـوجهة لألطـفال إدراك أن األمر نأمل من صـناع عروضـنا ا
ـتـعـة  وعـرض مـبـهـر  ولـكـنه قـيم لـيس مـجـرد حـكــايـة 
ـنظـور ألفـعال ـسـتقـبل ا تـرسخ فى الـعقل  وتـتـحول فى ا
تدمر اجملتمع من داخله  دون احلاجة ألشرار اخلارج.    

ـسـتثـمرة فى نـحن الـذين ننـعم بـاحلمـايـة بواسـطة امـوالـنا ا
ـعـتـبـرة فى اسواق بـعض الـبـنـوك او لـدى بـعض الشـركـات ا
ـال استـفقـنـا أخيـراً لنـجـد أن تلك االمـوال أصـبحت هـباء ا
مــنــثــورا  مــجــرد أشــيـاء افــتــراضــيــة ال وجــود لــهــا مــجـرد
اخـتراع وهـمى ابـتـكره االقـتـصاديـون غـيـر الوهـمـي طـبـعا

وغير اجلديرين بالثقة واالحترام.
كــان كل شىء يـشــبه عـرضــاً مـسـرحــيـاً رديــئـاً مـخــطـطـاً
أسـود يـربح فـيـه الـقـلـة من الـنــاس الـكـثـيـر الـكــثـيـر فـيـمـا
لـكون..فـيه ينـشغل مـسؤلو يـخسـر الكـثرة مـنهم كل مـا 
الـدول الغـنـية بـعـقـد االجتـمـاعات الـسـريـة اليجـاد حـلول
ارس سحريـة بينـما نبقى نـحن ضحايا تـلك القرارات 

نصة. تأخرة  من تلك ا تفرج فى الصفوف ا دور ا
قـبـل عـشــرين ســنــة أخـرجت عــرضــاً مـســرحــيـاً بــعــنـوان
سرح “فيدرا  “فى ريو دى جانيرو كانت جتهيزات ا
ـلــقــاة عـلى فـقــيــرة جـداً اقــتــصـرت عــلى جــلــود الـبــقــر ا
االرض  ومـن حــولـــهــا بـــعض عـــيـــدان اخلــيـــزران  وقــد
ـمــثـلـ قـبل كل عـرض بـالـقـول إن اعـتـدت أن اخـاطب ا
احلــكـايــة الـتى كــنـا نــخـتــلق احــداثـهــا يـومــا بـعــد يـوم قـد
ا يـعبـر ب تلك انـتهت وأنه ال يـحق ألحد أن يـكذب حـا

سرح هو تلك احلقيقة اخملبوءة. اخليزرانات  فا
إنـــنــا حـــ نــنـــظــر الى مـــا وراء الــظـــاهــر مـن االشــيــاء 
سـنجـد اشخاصـاً قاهـرين ومقهـورين فى كل اجملتـمعات
واجلــمـاعـات االثــنـيـة وفى كل الــطـبـقــات والـتـصــنـيـفـات
ــاً وعـلــيــنـا أن ـاً قــاســيـاً وظــا االجــتــمـاعــيــة  سـنــرى عــا
ـكن نــسـعى اليــجـاد عــالم بـديل ألنــنـا نــعـلم بــأن ذلك 
وذلـك رهن إرادتـنــا مــتى مــا أردنــا أن نـبــنى هــذا الــعـالم
بــأيـــديــنــا  ومن خـالل نــشــاطــنــا  (األداء) عـــلى خــشــبــة

سرح  ومسرح حياتنا اخلاصة.  ا
فـلنـشـارك فى هذا الـعـرض الذى يـوشك أن يـبدأ  وفى
حــال عـودتـكم إلى مـنـازلـكم  مــارسـوا تـمـثـيل عـروضـكم
اخلـاصـة  مع أصـدقائـكم لـتـدركوا تـلك االشـيـاء التى لم
تكـونـوا قادرين من قـبل على رؤيـتهـا جملرد أنـها واضـحة
سـرح لـيس مـجرد حـدث نـعـايشه كـوضوح الـشـمس  فـا

بل هو أسلوب وطريقة حياة.
إنـنـا جـمـيـعـا مـؤدون فـأن تـكـون مـواطـنـاً ال يعـنـى مـجرد
ــا يــعـنـى الـســعى إلى الــعـيـش فى كــنف مـجــتــمع مــا وإ

تغييره.

ح نقدم
مزيداً من
العروض
سرحية ا
فإننا نلقى
الضوء على
منصة
احلياة
اليومية
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تحدة خالل الستينيات وأوائل > لـم تؤد االنتفاضة االجتماعية فى الـواليات ا
الـسـبـعـيـنيـات إلى مـحض ظـهـور حـركـة ثقـافـيـة جـديـدة خارج نـطـاق الـثـقـافة

. ا أنتجت أيضا مسرحا بديالً السائدة وإ

سرحي جريدة كل ا
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> مسرحية «احلريق» ألبو العال السالمونى تعرض الشهر القادم من إخراج شحاتة التونى بقصر ثقافة كفر سعد.

عصام مصطفى

توصيات بضم ورشتى التمثيل واإلخراج
سرح  وزيادة اجلانب العملى فى «ورشة» إدارة ا

نتيجة االستبيان.. الورشة ناجحة جداً

ــســرح بــهــيــئــة قــصــور الــثــقــافــة بــتــثـبــيـت مــوعـد أوصى بــاحــثــو إدارة ا
مهـرجان النـوادى كل عام وحتريـكه سنويـاً فى مواقع الهـيئة اخملـتلفة
مـع دعم الـعــروض اجلــيــدة وتـفــعــيل الــدعـايــة لــهــا ولـلــمــهــرجـان. وفى
تقـريـرهم الـذى تـضـمن نـتيـجـة االسـتـبيـان الـذى قـام به قـسم األبـحاث
بـاإلدارة العـامـة لـلمـسـرح وشـمل اسـتطالع رأى مـتـدربى الـورشـة التى
أقامتـها اإلدارة وصف الـباحـثون الـورشة بـ«الـنجـاح» استـناداً على آراء
ـشـاركـ فـيـها والـذين أشـادوا بـجـودة الـتـنـظـيم وحـسن االسـتـضـافة ا

واالستفادة من الورشة ومعظم احملاضرين.
جـاء فى تـوصـيـات الـبـاحـثـ أيـضـا.. تـوفـيـر قـاعـات لـلـبـروفـات وتـوفـيـر
مـحـتـويـات اخملـازن لـالسـتـفـادة بـهـا واالخـتـيـار الـدقـيق لـلـمـشـرفـ عـلى
ــسـرحــيـة بـحــسب إقــبـال اجلــمـهـور الــنـوادى وأن يــتم عـرض األعــمـال ا
واقع عـلـيهـا وإقـامة الـورش الـتـدريبـيـة على مـدار الـعام وفـى مخـتـلف ا
هـرجان. سلبيـات الورشة حسب ما مع إشـراك حتى من لم يفوزوا فى ا
جـاء فى االسـتـبيـان كـانت عدم تـوافـر أجهـزة إضـاءة وأن قاعـة الـتدريب
ـــتـــدربــ إضـــافـــة إلى ازدحــام عـــلى األداء احلـــركى أصـــغــر مـن عــدد ا

بـرنـامج الــتـدريـبـات بـالـورشـة. ومن الـسـلـبـيـات الـتى رصـدهـا االسـتـبـيـان
ـشـاركـ بهـا من االسـتـفادة من أيـضـًا غلـبـة اجلـانب النـظـرى وحـرمان ا
فـروع الـدراسـة بـهـا بـعد تـقـسـيـمـهـا إلى ورشـت واحـدة لـلـتـمـثـيل وأخرى
ـشــاركـ اسـتــخـلص قــسم األبـحـاث لإلخــراج. ومن خالل حتـلــيل آراء ا
تدرب على األداء احلركى عدة توصيات بشأن الورشة أهمها تقسيم ا
إلى مـجموعـات صغيـرة وتوفيـر مكان مالئم لالسـتفادة من مـحاضرات
الــســيــنـوغــرافــيــا وضم مــتــدربـى الـتــمــثــيل واإلخــراج فـى ورشــة واحـدة.
وأوصى الـبـاحثـون أيضـا بإعـداد بـرنامج الـدراسة بـالـورشة مـسبـقًا وأن
ـتــدربـ وتــدفـعـهم يـتــضـمن هــذا الـبـرنــامج مـوضــوعـات تــثـيــر اهـتـمــام ا
لـلتـفكيـر فى القـضايا الـفنـية الـكبرى واخـتيـار محاضـرين لديـهم القدرة

. تدرب على إدارة نقاش مستمر مع ا
بــاإلضـافــة إلـى اقـتــراحــات بــأن يــكــون حــضـور احملــاضــرات الــنــظــريـة
اختيـاريا وأن تزيـد العنـاية باجلـانب التـطبيـقى وكذلك تقـد ملخص
راجع بالـنقاط األساسية لكل محـاضرة قبلها بفتـرة كافية وبأسماء ا
ــســـرحــيــة اخملـــتــلــفــة. الــتـى تــفــيــدهـم وتــثــقـــفــهم فى فـــروع الــدراســة ا

  «جنرال»  على الهامش

 لين الرملى

سرحى بكلية اآلداب جامعة ع شمس يقدم العرض قسم الدراما والنقد ا
ـســرحى «جـنــرال» عـلى هــامش مـهــرجـان «مــسـرح الــكـبـرى 2009» والــعـرض ا
مأخـوذ عن «كـلـنـا عايـزين صـورة» لـلـينـ الـرمـلى و«بـكره» حملـمـود الـطوخى
و«مابـنحلمش» حملمود جـمال إخراج وإعداد موسيـقى ومسرحى لرامى عبد
ـقـصـود ديـكـور مـحـمـد نبـيل اسـتـعـراضـات شـريف وجـولـيـو وبـطـولة: وائل ا
الــســيــد رفــيـق الــقــاضى مــحــمــد عــمـــاد آيــة مــحــمــد مــحــمــد زيــدان هــنــا

الشرقاوى.
يدور العرض فى إطـار كوميدى سـاخر حول مشـاكل الشباب ويـتعرض بشكل

خاص لقضية اإلرهاب وكيف يفهم بعض الشباب الدين بشكل خاطئ.

هنا قصر ثقافة الفشن.. "فوت علينا بكره"
بـدأ اخملرج مـحمـد دياب بـروفات مـسرحيـة "فوت عـليـنا بـكره" تـأليف مـحمد
سلمـاوى وذلك بقصـر ثقـافة الفـشن ببنى سـويف حتت إشراف مـحمد مـنير

مدير ثقافة بنى سويف وكمال عالم مدير بيت ثقافة الفشن.
عن الـرؤيـة اجلديـدة الـتى يـقدمـهـا دياب فى الـعـرض يـقول: نـحـاول التـجـديد
ـكـتـوب ـوتـيـفــات لـلـتـعـبـيـر عـن فـكـر الـنص ا فى اسـتـخــدام اإلكـسـسـوارات وا

والذى يرصد قهر الروت لإلنسان السوى.
العرض موسيقى عالء عطية وأحمد مصطفى

ديكـور ومالبس حمدى جمعه بطولـة أبناء بيت ثقافة الـفنش محمد الشريف
وصابر حسنى وعبد اللطيف محمد وأحمد أبو العال.

 محمد دياب

 أحمد عجيبة

فرح العمدة فى بيت ثقافة بورفؤاد
احلــارة بـكـل مــا فـيــهــا وألنه يــحــظى
بــحب واحــتــرام أهل احلــارة  يــكــيل
ـؤامـرات لـيزوجه له (بـوز اإلخص) ا
من (أم كــذا) تــتــضـح اخلــيــانــة أمــام
ثـقف الثورى الذى يرفض (سيف) ا

شروع. بشدة ا
ـستـوى الـثـانى هـو اخلـطـاب األدبى وا
للنص حيث احلارة هى الوطن العربى

وأهلها هم احلكام العرب.
ـســرحـيـة قـد كـانت فـرقــة بـورفـؤاد ا
ـــــركــــز األول عــــلى حــــصــــلـت عــــلى ا
مـسـتـوى فـرق الـبـيـوت بـإقـليـم الـقـناة
ـــــاضـى عن وســـــيــــــنـــــاء فـى الـــــعــــــام ا
ــؤلف عـــرضــهـــا (هــلــوســـة) لــنـــفس ا

واخملرج. 

لك» وت ا   «قبل أن 
ــديرية  علـــى مسرح ا

«النار والزيتون» فى دمياط اجلديدة
سرح» بتوقيع.. «عشاق ا

ستقلة سرح» ا تستعد فرقة «عشاق ا
بــدمـيــاط اجلـديــدة لــعـرض مــسـرحــيـة
«الـنار والـزيتـون» للـكاتب ألـفريـد فرج
إخـراج عمـاد محمـد فى أولى جتاربه
ويــقـول إنـه بـذل مــجــهـوداً كــبــيــراً حـتى
يــســتــطــيع هــو وبــاقى أعــضــاء الـفــريق
جتـهـيـز مكـان لـلـبـروفـات وجـمع تـكـلـفة
العـرض ولكن اإلصـرار دفعـهم لتـجاوز

العقبات.
ـــســـرح كـــلـــيـــة الـــعـــرض الـــذى يـــقـــدم 
الـتربيـة النـوعية بـطولـة إيهاب مـحمد
فـاروق نصر معـتز إبراهـيم مصطفى
ــنـــصــورى خــالــد الــشـــنــاوى بــهــجت ا
الـــدالى ســنـــاء ســعـــد لــيـــلى مـــحــمــد
رضوى الـبيـلى نهى سـعيـد مر طه
ــــدوح رامى إســــراء فــــتـــحـى فـــادى 
ــصــرى نــاصــر عــبــد عــاطف دعـــاء ا
الـــرحـــمـن تـــهــــامى الـــســــيـــد شــــيـــمـــاء

حمدى.
مـســاعــدا اإلخــراج أحـمــد إســمــاعـيل
نــــادر الــــفـــار مــــخــــرج مـــنــــفــــذ أشـــرف

مـكــاوى مـوســيـقـى أحـمــد الـســويـسى
ديكور عرابى السعيد.

ـسـرح» الـعـرض تـقــدم فـرقـة «عـشـاق ا
ـسرح كـلية مرة أخـرى أواخر الشـهر 
ــشــاركـــة به فى أكــثــر آداب دمــيــاط وا

من مهرجان مسرحى.

 عماد محمد

«صرصار احلكيم» فى ساقية الصاوى
جتــرى فــرقــة «عـيــون» بــاالشــتـراك مع
فـــــرقــــــة «حـــــيـــــاة» بـــــروفـــــات الـــــعـــــرض
ـسـرحى «مــصـيـر صـرصــار» لـلـكـاتب ا
تــوفــيق احلــكـيم والــذى تــقــرر عـرضه
ــــنــــعم عــــلى مــــســــرح ســــاقــــيــــة عـــبــــد ا

الصاوى فى أبريل القادم.
«مـــصـــيــر صـــرصـــار» بـــطـــولـــة أســـامــة
مــحــمــد نــبــيــلــة نــادر إجنى مــحــمــود

مــحـمــد عـبــد الـعــزيـز مــحـمــد جـمـال
مـحـمـد جـمـال مـحـمـد مـجـدى أحـمد
صالح رانيا جالل مـحمد إسماعيل
مى عـــزت شــــيـــمـــاء عــــابـــدين إعـــداد

وإخراج أحمد عبد الفتاح.

سامح فتحى

عـلى مــسـرح مــديـريـة الــتـربــيـة والــتـعـلــيم بـالــقـاهــرة تـعــرض الـيـوم
ـــلك» تـــألــيف صـالح عــبــد ــوت ا الـــثالثــاء مـــســرحـــيــة «قـــبل أن 
الصبور ومجموعة من االسـكتشات األخرى تأليف محمد سعيد
عمرو وإخراج جمال عبـاس حسن وذلك ضمن مسابقة الفنون
ـثالً من ـسـرحـيـة الـتى تـقـام سـنـويـاً. يـشـتـرك فى الـعرض 20  ا
جمـيع مدارس الـثانـوى التـابعـة إلدارة الزواية احلـمراء الـتعـليـمية
ومـنـهم: أحـمد صـالح جهـاد نـاصـر محـمـد أحـمـد محـمـود عـبد
ـنـعم مـحـمـد عـبـد الـنـبى بـسـنت مـحـمـد فـوزيـة وحـيـد حـس ا
مـحــمــد إسالم حــمــدى مــحـمــد أشــرف مــحــمــد عـوض إسالم

محمود وليد عباس مادية حسن حسناء عبد الستار.
ـلك ظالم سـرحـيـة عن شخـصـية «حـمّـار» يـتحـول بـديالً  حتـكى ا
لكة والـوزير واحملتسـب للحمار ـرض وذلك بعد إقنـاع ا يصاب با
لك وبـالفعل يـقتنع ويحـاول أن يقوم باإلصالح بأن يجـلس مكان ا

ولكن فى النهاية يتم اغتياله.

مرام سعيد

سلمى جابر

مرام حسن

حازم الصواف

✂✂

ـسـرح الـبـديل أسـالـيب جـديـدة لـلـعـمل وتـقـنـيات > اسـتـكـشـفت فـرق ا
ـكن جــديـدة ومـبـاد جــمـالـيـة جــديـدة تـتـنــاغم مع مـعـتــقـداتـهم و

سرحية اجلديدة. استخدامها للتعبير عن مفاهيمهم ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

اضى مسرحية «إنت حر» تأليف لين الرملى وإخراج أحمد جابر. > كلية الهندسة باإلسكندرية عرضت األسبوع ا
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ـفـهوم الـتقـلـيدى لـلمـسـرحيـة كنـوع أدبى واعـتمـد على أن تـخرج عن ا
ـمـثــلـ أنـفـســهم. ويـخـتــتم الـكـاشف بـنـاء عــرض نـابع من إبـداعــات ا
الــفــصل الـثــانى بــرصـد الــســمـات الــعــامـة فى أســلــوب اإلخـراج عــنـد
ـنـهج (بـريـخت) ومن الـنـزعـة الـطـقـوسـيـة (بـاربـا) الـذى اسـتـفــاد من ا
واالعـتـمـاد عـلى األسـاطـيـر السـيـمـا من حـيث الـشـكل االعـتـماد عـلى
ثلى العرض من ـمثل فى نـسج الصور التعـبيرية حتـرر  أجساد ا
قيـود القصة تـداخل الشخصيـات واألحداث التى تنـتمى إلى فترات
ـــــمـــــثـــــلــــ االهـــــتـــــمــــام بـــــربـط جتــــارب ا تـــــاريــــخـــــيـــــة أومـــــســـــرحــــيـــــة
اسـتـخـدام تــقـنـيـة (الــتـغـريب) بـغــرض إثـارة خـيـال وذهن وتـداعـيـاتــهم

تفرج. ا
أمـا الـفـصـل الـثـالث فـيــتـنـاول الـكـاشـف فـيه تـقـنــيـات األداء وجتـسـيـد
مثل وينطلق من الصور اإلنسانية من اجلـستوس إلى أنتروبولوجيا ا
إشـكــالـيـه أسـاســيـة وهى طــبـيــعـة الــعالقــة بـيــنه وبـ اخملــرج فـيــبـدأ
مـثـل وطـبيـعـته الـفـصل بـاسـتـعـراض وجـهة نـظـر (بـريـخت) فـى أداء ا
ـمـثل وجهـة نـظر الـشـخصـية وأسلـوبه الـذى أكد ضـرورة أن يـطرح ا
مـن خالل أدائه الـــتـــمـــثـــيـــلى واســـتـــطـــاع (بـــريـــخت) مـن وجـــهـــة نـــظــر
(الـكـاشف) أن يـقـدم مــسـرحـاً نـقـديـاً/ حتـلـيـلـيـاً لإلنـسـان فى عالقـته
جتمعه. أما (بـاربا) فقد سار على نـفس النهج وبدالً من أن يعيش
واجـهة مـجتـمعـاتهم كـان يهدف إلى ـشاهـدون جتربة أيـديولـوجيـة  ا
ـــتــابــيـــنــة وثـــقــافـــات اآلخــرين من ــمـــثــلـــ لــثـــقــافــاتـــهم ا مــواجــهـــة ا
ـمثل والدور/ ويتـم ذلك عن طريق العالقـة اجلدلـية ب ا تفـرج ا
هنية لفن مثل واجلمهور ولـلوصول إلى ذلك يجب رصد الهـوية ا وا
ــمـثل لــلـوصـول إلى مــشـهــديـة مـغــايـرة عن الــتى أسـســتـهـا الــتـيـارات ا
ــســرح وســيــلــة فــعـالــة لــلــمــشــاركـة ــنــاهج الــكالســيــكــيــة لــيـصــبح ا وا
االجتـمـاعيـة لذا ركـز مـنهـجه عـلى مايـسـمى أسلـوب مـا قبل الـتـعبـير
ـمثل األودن الـذى قصـد به حـالـة الكـيـنونـة ليـفـرض حضـوراً مـغايـراً 
وحــددهــا (الـكــاشف) فى ســتـة مــبــاد تـســتــنـد عــلى االســتـخــدامـات
تاز ثل مسرح الـشرق األقصى  التـقنية للـجسد ورأى (باربـا) أن 
ـمــثل ويـخـتـتم الـكـاشف الــفـصل بـأسـالـيب تـربـيـة بـجـاذبـيـة حـضـور ا
مـثل فى مسـرح األودن التى خلـصهـا فى عشـر نقـاط يشـترك فـيها ا
الـثقـافى مع الـتـقـنى كـمـا استـعـرض الـتـدريـبات الـصـوتـيـة فى مـسرح

األودن.
ـقـايضـة) فـنجـد أنه يـستـعـمله (الـكـاشف) على أمـا الفـصل األخـير( ا
ــســرح لـيــؤكــد عــلى الــطـابع مــســتــويـ أولــهــمــا كـنــظــام عــمل داخل ا
ـســرح أسـلـوبـاً حلـيـاة االجـتـمـاعى/الــثـقـافى ومـحـاولــة جـعـله نـشـاط ا
اجـتماعـية وثـانيـهمـا يختص بـكيـفيـة تعـامل كل من (بريـخت) و(باربا)
ـــعـــاصـــر من خالل ـــتـــلـــقى فـــاألول (بـــريـــخت) قـــدم اإلنـــســان ا مع ا
وضــعــيـتـه وسط مــجـتــمــعه أمــا الـثــانى (بــاربــا) قـدم صــورة اإلنــسـان
ـسـرح ينـبنى ـعاصـر بوصـفه داالً عـلى الشـعـور اجلمـعى. وعلى أن ا ا
ــتــلــقى والــعــرض فـى جــوهــره عــلى أن هــنـــاك تــبــادالً مــعــرفــيــاً بـــ ا
ـسـرحى.ولـكن (بـريـخت) حـول األيـديـولـوجـيـا إلى عـرض مـسـرحى ا
سرحى إلى أيديولوجيا ألنه كان يحاول بينما حوّل (باربـا) العرض ا
اسـتخـدام كافـة الصـور البالغـية الـتى تنـتمى لإلنـسان فى مـرحلـة ما
قـبل الــثـقـافـات لــلـبـحث عـن بـدائل لـلــتـغـيــيـر االجـتـمــاعى. وقـد حـاول
ــقــايــضــة وعــلى مــدار ــســتــوى الــثــانى مـن ا (الــكــاشف) أن يــحـــدد ا
الفصل األخير رصـد نقاط االختالف والتمـايز ب كل من (بريخت)
و(بـاربـا) فى صنـاعـة متـلق مـغايـر لـلسـائـد عبـر تـقنـيـات جديـدة لـفهم
ـسـرحـيـة لـيـشـارك بـصـورة إيـجـابـيـة فى صـنـاعـة مـخـتـلف لـلـظـاهـرة ا
ــســرحى لـدى ــســرحى. واخــتـتـم الـفــصل بــأمــاكن الـعــرض ا ــعـنى ا ا
(بــــاربـــا) والــــذى كــــان له إســــهـــامـه الـــبــــارز فى اخلــــروج عن األمــــاكن

التقليدية.
ـبدأ األسـاسى الـذى ينـطلـق منه الـكـتاب وهـو كيف فى النـهـاية كـان ا
اســـتـــفـــاد (بـــاربـــا) مـن أســـلـــوب (بـــريـــخت) لــــيـــوضح أن كل أســـلـــوب
ــعـرفى مـن جـهــة ويـراجع مـســرحى جــديـد ولــيــد سـيــاقه الــثـقــافى وا

سرحى من جهة أخرى.  تراثه ا

وذج (بريخت) هو كالبندول من (بريـخت) إلى يوجينو (باربا) كأن 
ــســرح واجملـتــمع. فــيــبـدأ الــنــمـوذج األمــثل فى حتــلــيل الــعالقــة بـ ا
الــفـصل الــثـانى فى رصــد االتـفــاق واالخـتالف بــ (بـريـخـت) وبـاربـا
(وأســـلـــوبـه هـــو الـــهـــدف األســـاس لـــدراســـتـه فى الـــكـــتـــاب) ورأى أن
قـراطى يـقـوم على ـسـرحـية بـطـابع د (بـريـخت) تعـامل مع الـفـرقة ا
سـرحى فقد كان عمله يقوم عنى ا شاركة اجلماعيـة فى صناعة ا ا
عـلى مشـاركـة أعضـاء الـعمل فى الـبـحث عن احلكـايـة. واتفق (بـاربا)
واقف االجـتـماعـيـة اخملتـلـفة ـنحى فـعـرض ا مع (بريـخت) فى هـذا ا
ـلـحـمـيـة الـتى انـطـلق مـنـهـا مـسـتـنـداً فى ذلك عـلى جـوهـر الــنـظـريـة ا
بغرض تأسـيس معايير ثـابتة كمـا استند (بـاربا) على العـلوم احلديثة
مـن أجل الـبــحث عن عــنـاصــر فــنـيــة تـعــبــيـريــة أكـثــر عــمـقــاً وإنـتــاجـاً
واسـتـفـاد (بـاربـا) من تـقـنـيـة الـتـغـريب الـتى تـفـرض تـرك مـسـافـة بـ
الـعــرض واجلـمــهـور والــتى حتــمل غـرضــاً مـزدوجــاً ويـتــمــثل فى قـطع
تدفق الـقصـة تصويـر األحداث االجـتمـاعيـة بأسـلوب أخـاذ. هذا ما
جـــعل من شـــخـــصــيـــة اخملـــرج لـــدى (بــاربـــا) تـــتـــقــنـع بــقـــنـــاع الــبـــاحث
ـتشابـهة والـتى تتـكرر فى عمل األنثروبـولوجى الـذى يتـتبع السـمات ا
ـؤدين والـتى تــتـشـكل بـواسـطــة مـجـمـوعـة من الــتـقـالـيـد ذات األصل ا
الــبــيــولـوجـى لــذلك حــاول (بــاربـا) صــنــاعــة صــورة جــديــدة لــلــعـرض
ـراحل وهى: أوالً االرجتـال الـذى يـتـكون ـسرحـى من خالل بـعض ا ا
االرجتـــال من ثـالث مـــراحـل وهى(مــــرحـــلــــة الـــتــــداعــــيـــات الــــفـــرديــــة
: ثـالـثـاً ثــانـيـاً: الـصـيــاغـة الـدرامـيـة لـنـص  الـعـرض الـتـسـجـيل) ـركـب ا
: السرد البصرى عنى لألفعـال اجلسدية اخملتارة رابعاً البحث عن ا
فى نص الـعـرض خامـسـاً: تـفـكـيك الـصيـاغـة الـدرامـيـة. لذلـك كانت
محمد سمير اخلطيبطبيـعة نوعيـة التيمات الـتى تدور حولها عـروض (باربا) التى حاولت

سرح واإلنسان  ا
عرفى كل أسلوب مسرحى جديد وليد سياقه الثقافى وا

الكتاب يرصد التقنيات
بدعون التى استخدمها ا
تقرج لتعديل سلوك ا

ــســرح بــاإلنــسـان ســوف تــظل مــلــهـمــة لــلــعــديـد من يــبـدو أن عـالقـة ا
ـسرحية ووظـائفها الستـكناه مـرامى  الظاهرة ا سـرحية الدراسات ا
ـنـوطة ـتـغـيـرة مع الـزمن وتـطـور اجملـتـمـعـات احلـاضـنـة له واألدوار ا ا
ــســرح ــســتــمــرة ويــســتــثــمــر كــتــاب "ا ــواكــبــة الــواقع وتــغــيــراته ا بــهــا 
ـدحت الكـاشف هـذا النـهج حـيث حاول الـكـشف عن هذه واإلنسـان" 
ــســرح واجملـتــمع عــلى مـدار فــصــول  الـكــتـاب ـركــبــة بـ ا الــعالقــة ا
ــبـدعـ وانـتــهج اسـتــراتـيــجـيــة مـزدوجــة تـنـطــوى عـلى الــتـعــامل مع ا
ـسـرحـيـ كـمـفــكـرين فى حـالـة إبـداعـيـة أو أقــنـعـة مـفـكـرين يـتـوارى ا
سرح له دور ثقافى وراءها مبدعون مهـمومون باجملتمع يـدركون أن ا
يـرصـد تغـيـرات اجملتـمع وهـو بعـد مـعرفـى مع البـعـد التـقـنى اخلاص
بدعون لـتحقيق ذلك ورصد هذه بالتـقنيات الفنـية التى استخـدمها ا
كن الـقول عـنه بحث نـحى  الـعمـليـة فى عروضـهم اخملتـلفـة فهـذا ا
ـبـدعـون ـســرحـيـة الـتـى حـاول ا ســوسـيـولـوجى فى تــطـور الـتـقــنـيـات ا

سرح مواكباً لتطور اجملتمع. استحداثها ليصبح فن ا
ـدخل كـبـيـر نـسـبـيـاً يـبـ فـيه من زوايـة أنـثـربـولـوجـيـة يـبـدأ الـكـتـاب 
سرح وأن اإلنسان دائماً يُمسرح بدع بـعالقة اإلنسان با اهتمام ا
ـعــرفــيـة أفــعـالـه ومـواقــفه الــتى شــكــلت بـعــداً غــريــزيـاً فى تــركــيــبـتـه ا
والـوجــوديـة وبـعـداً من أبــعـاد حـيـاته بــصـفه عـامـة كــمـا فـعل اإلنـسـان
البـدائى حـ كان يـسـتعـيد جتـربـته ليـنـقل معـرفـته إلى أفراد الـقـبيـلة
وكيف اصـطاد فريـسته استـعان فيهـا بالبـعد التـمثيـلى وهى اخلاصية
ـسـرح وتــطـور األمـر واتـخــذ بـعـداً ثـقـافــيـاً مع بـدايـة األسـاســيـة فى ا
ــبـدعـون ومن ــديـنى فى الــيـونـان أدرك ا ــتـنـامى بــالـوعى ا الــشـعـور ا
بـعـدهم الــفالسـفـة مــثل أرسـطـو أن لــلـمـسـرح دوراً مــهـمـاً فى إحـداث
تـفـرج عن طـريق اتبـاع الـشـفقـة واخلـوف حتى تـغـيرات فى مـشـاعـر ا
يـتـحـقق الـتـطـهــيـر وبـالـتـالى يـحـدث تـعــديل فى سـلـوكه فـكـان الـهـدف
األســاسى لــلــكــتــاب ومــؤلـفـه هــو رصـد الــتــقــنــيــات الــتى اســتــخــدمــهـا
ــسـرح بــاجملــتـمـع بـوصف ــتـفــرج لــربط ا ــبــدعـون لــتــعــديل سـلــوك ا ا
ــســتــهـدف األســاسى مـن الـعــمــلــيـة ــتــفـرج كــائــنــاً بـيــوثــقــافــيـاً وهــو ا ا

سرحية الذى يبدأ منه اجملتمع وينتهى عنده.  ا
ـركبـة التى تربط أمـا الفصل األول فـيتـناول فيـه "الكاشف" الـعالقة ا
ـسرح ـسرح واإلنـسـان كـيف تعـامـلت الـعلـوم اإلنـسانـيـة مع فن ا بـ ا
بــوصــفه فــعالً ثـقــافــيـاً يــخــتص بــرصـد الــســلـوك اإلنــســانى مـثـل عـلم
اجلمال وعـلم النفس وعـلم االجتمـاع واألنثروبـولوجيـا وكيف اتخذت
فعـلم ـسـرح كـمـطـيـة تـطـبق عـلـيـهـا مـفـاهـيـمـهـا هـذه الـعـلـوم اخملـتلـفـة ا
اجلـمـال حـاول رصـد ذلك من ثالث عـمـلـيـات أسـاسـيـة وهـى الـعـمـلـية
وقف اإلبداعى عـلى اعتبار أن العمل بدع وا اإلبداعية وشخصـية ا
الـفــنى يــعـيــد صـيــاغـة الــواقع من خالل وجــهـة نــظـر الــفـنــان الـذاتــيـة
للتـعبيـر عن واقع آخر مـغاير لـيجـعل منه وسيـلة لـلمشـاركة مع أفراد
اجملتمع أما عـلم النفس فـنظر إلى الفن بـوصفه منـاسبة اجتـماعية
تفـرج مع ما يدور عـلى خشبة تتعرض ألحـداث اجتمـاعية ويتـفاعل ا
ـســرح  من خالل مـجـمـوعـة من الــعـمـلـيـات الـنــفـسـيـة وهى الـتـوحـد ا
كـــاريــزمـــا الــبـــطل فـــرط اإلعــجـــاب االســتـــثــارة اجلـــمــاعـــيــة عــدوى
الضحك الالوعى اجلمعى الـتطهير التداعى احلر كل ذلك ليثبت
سرح يتماس مع عـلم النفس. أما علم االجـتماع فيهدف إلى أن فن ا
إحداث التفـاعل االجتمـاعى ب البـشر فهـو نشاط إنـسانى ذو أفعال
اجـتـمـاعــيـة.لـذلك كـانت نــظـرة عـلم االجـتـمــاع بـالـنـسـبــة لـلـمـسـرح من

سرح كوسيلة اتصال زوايت هما:  1ـ ا
ثالً للمجتمع ركزية للمشاهد بوصفه  2ـ األهمية ا

ويستـكمل (الكاشف) اسـتعراض اآلراء اخملتلـفة لعلمـاء االجتماع مثل
اكـرس.وينـتهى الـفصل األول شو مـانفـريد بـفسـتر ارفـينج جـوفمـان
ـسـرح والتى تـرتب عـليـهـا بقـية باسـتـعراض عالقـة األنـثروبـولوجـيـا با
ؤدى فصول الكتاب موضـحاً تأثيرها على دراسة سلوك اإلنسان / ا
ـؤدين فى أزمـنة وأمـكـنة مـختـلـفة مع ومـا هو مـتـشابه ومـخـتلف بـ ا
ـؤدين الــوضع فى االعـتــبـار أن هــنـاك ســمـات مــشـتـركــة جتـمع بــ  ا

اخملتلف فى ثقافات مختلفة.
مع بـدايــة الـفـصل الـثـانى وحــتى الـفـصل األخـيـر كــانت بـدايـة مـنـحى
ـسـرحـيـة واجملتـمع فـيـنـطلق جـديـد فى سـبر الـعالقـة بـ الـظـاهرة ا
ـبدعـ فتـترواح فـصول الـكتاب سـرحية وتـنظـيرات ا ـمارسـة ا من ا

 صالح عبدالصبور
عــلى بـيــاض إال (أبـو عــجـوة) األرمل
الــــــــذى يــــــــرى فـى مـــــــــشــــــــروع (بــــــــوز
اإلخص) مــحـــاولــة لــلــســـيــطــرة عــلى

قـــدم اخملـــرج أحـــمــد عـــجـــيـــبـــة هــذا
الـــعـــام مــســـرحـــيـــة ( فـــرح الـــعـــمــدة)
لـفـرقــة بـيت ثــقـافــة بـورفــؤاد تـألـيف
رجب سـليـم أشعـار أحمـد سـليـمان
ديــــكــــور مــــحــــمــــد غــــريب  األحلــــان
حملــــــــــمــــــــــد نــــــــــصــــــــــر الــــــــــديـن أمـــــــــا
االسـتـعــراضـات من تـصـمــيم مـحـمـد
صـالح تــمــثـيل: حــسـ تــاج الـدين 
إبـــــراهــــيم ســــكـــــرانــــة  جــــهــــاد طه 
أحمـد يسـرى  أحمـد حدو  مـحمد
إسـمــاعـيل  مـحــمـد عـيــسى  هـانى
نـــصـــر  مـــحـــمـــد رمـــضـــان  هـــاجــر

سعد.
ـسـرحــيـة فـانـتـازيـا سـيـاسـيـة  تـدور ا
فى مــســتــويــ  األول واقــعى حــيث
احلـارة الــعــتــيــقــة الـتى يــفــتــتح فــيــهـا
(بــــوز اإلخص) مـــــشــــروعـــــا لــــلــــزواج
بــالـــقــسـط  فــيـــتــســـابق أهل احلــارة
إلــيه مـــوقــعــ بــذلك عـــلى شــيــكــات

سرح من فعاليات ورشة نوادى ا
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محمد محمود عبد الرازق

 والد يوسف
وهبى دمر دار
العرض التى
أنشأها
الصديقان

الءة البيضاء جتمع  سينما ا
كر ووهبى

نـشأ محمد عبـد الكر الذى اشتهـر باسم: محمد كر
بحى عابـدين فى منطقـة عامرة بالـبيوت الكـبيرة بشارع
الهدارة وكان البـيت يتكون من مدخل فسيح وساحة من
األســـفــلت تــصـل إلــيــهــا نـــازال بــثالث درجــات وبـــهــا بــئــر
وشـجـرة تـوت وارفـة الـظـالل. وتـفـضى الـسـاحـة إلى بـاب
ضــخم يــؤدى إلى حــديــقــة بــاســقــة األشـجــار تــوجــد إلى
ـيـنـهـا غـرفـتـان كـان مـحــمـد كـر يـتـخـذ مـنـهـمـا مـخـبـأ
ـبــكـر بـعـيـدًا عن أعـ األسـرة. وكـانت لـنـشـاطه الـفـنى ا
الـبـيــوت الـقــريـبــة عـلى نــسـقه مــنـهــا بـيت حــشـمـت بـاشـا
ـعــارف وبــيت عــبـد الــله بك وهــبى والــد يـوسف نــاظــر ا

وهبى.
ولـــد مـــحــــمـــد كـــر فى الــــثـــامن مـن ديـــســـمـــبـــر .1896
وعـنـدما بـلغ الـثامـنـة شاهـد "الـسيـنـما تـوغـراف" بصـحـبة
شقـيقه الكبيـر حسن. ومنذ تلك السن بـدأ يتصور نفسه
ـمثـل الـذين يراهم عـلى الشـاشة. وكـان بالـقاهرة مثل ا
تـلكها األجانب فيما عدا سينما األهلى سينمات كثيرة 
بـالـسـيدة زيـنب وكـانت تـمـلكـهـا أسـرة مـقار. وهى من دور

سينما العرض الثانى.
واشــتــرك مع رفــيق عــمــره يــوسـف وهــبى وشــقــيــقه عــلى
ومختار عـثمان فى هواية الـتمثيل. وكـان أكثر تمثـيلياتهم
ـا يشاهدونه. وذات يـوم كان جالـسا على باب مقتـبساً 
بـيت آل وهبى وبـيـده عصـا غـليـظـة. وطالت جـلـسته إلى
الءة الءة بـرشـاقة  –وكانت ا أن خـرجت سـيدة تـلـتف با
الــلف زيـا شـائــعًـا لــلـنـســاء فى ذلك الـوقت  –فــلم يـعــرهـا

التفاتا.
لـكـنـها مـا كـادت تـبـتـعد حـتى سـمع ضـحـكـة يـوسف وهبى

الءة وجرى. الذى ألقى ا
لم تـلــبث الـهـوايـة أن ســارت به وبـصـديـقه شــوطـا بـعـيـدا
فــإذا بـهــمـا يـقــدمـان حــفالت لــلـجـمــهـور فـى حـوش كــبـيـر
. كــانت تــتــصـدر احلــوش مــصــطــبــة حــجــريـة بــبــيت كــر
ـثالن عــلـيه حـولت  –فى أحــايـ كـثـيـرة  –إلى مـســرح 
مع عــلى وهــبى ومــخــتـار عــثــمــان. وكــانت ســتــائــر الـبــيت

قاعد تتحول إلى ديكور. والسجادة وا
ــنــيــرة ــواردى بــا وعــنــدمــا انــتــقـل آل وهــبى إلى شــارع ا
انــتـقــلت الــهــوايــة إلى الــســيــنـمــا. وحتــولت صــالــة كــبــيـرة
مـهـجـورة إلى صـالـة عـرض. كـانا يـؤجـران فـيـلـمـا ال تـزيد
ــدة ثالثــة أيـام. مــدته عن عــشــر دقـائـق بـعــشــرة قــروش 
كوجية ويقومان باإلعالن عنه ب خدم احلى وبوابيه وا

واألهالى والطلبة.
وعـــنـــدمــــا الحـــظـــا عـــدم اإلقـــبـــال أجـــريــــا ســـحـــبـــا عـــلى
زجـاجـات الـكـولـونـيا والـشـيـكـوالته وغـيـرهـا. وكـان يوسف
يقوم بإدارة آلة الـعرض بعد أن علق على احلائط مالءة
الءة وحـوله عشرات سريـر بيضـاء. ويقف كـر خلف ا
من األطـباق الصيـنى واألحواض الصاج و"الـبمب". وعند
إدارة اآللـة يـقـوم بـكـسـر األطـبـاق أو فـرقـعـة الـبـمب. فـإذا
ـياه تـتـكسـر عـلى شـاطئ البـحـر مثال وضع ـشهـد  كـان ا
ينا ويسارا يله  بعض البلى فى احلوض الـصاج وراح 

ليحدث صوتا أشبه بهمس األمواج.
ـؤثـرات الـصـوتـيـة وذات يـوم وهـو مـنـهـمك فى إحـداث ا
ـوجوديـن وهم يفـرون هـاربـ ويـخـتفى فـوجئ بـأشـبـاح ا
يوسف من وراء آلة الـعرض وهى دائرة وعال وقع أقدام
الءة الـبيـضـاء. رفع وجهه فـإذا به عـبد تتـجه إلـيه وراء ا
الـــله بـك وهـــبى. أمـــسك الـــرجل بـــأذنه وقـــرصـه قـــرصــة
. وكانت ـا اسـتطـاع الـفـرار كـان ال يـزال خـائـفـاً عـنـيـفـة. و

تلك هى نهاية دار العرض.
لــكـنــهـمــا وجـدا مــيــدانـا جــديـدا إذ انــضـمــا إلى جــمـعــيـة
"إحـياء فن التـمثـيل". واشتـركا فى تمـثيل روايـة: "الشرف
ـصـرى فـى الـثـامن مـن يـولـيـو ـغــتـصب" بـدار الــتـمـثــيل ا ا
 .1915وكان رئيس اجلمعية حسن أفندى شريف هو

ـثل أهم أدوارهـا. وكـانـت اجلـمـعـيـة – مـؤلف الـروايــة و
تعلم كما تقول إعالناتها " –مؤلفة من خيرة الطلبة ا

إلحياء هذا الفن خدمة لإلنسانية".

وفى اخلــامس عــشـــر من ديــســمــبــر  1913 تــكــونت فى
الـقـاهرة "جـمعـيـة االحتاد الـتمـثـيلى وكـان يـرأسهـا حسن
حسنى الـشبراوينى. وفى  20يولـيو  1916 انضم إلـيها
. وكــــانت تــــقـــدم روايــــاتــــهـــا عــــلى مــــســـرح مـــحــــمــــد كـــر
"بــريـنــتـانــيــا" ودار الـتــمــثـيـل الـعــربى وكــانت احلـفــلــة الـتى
تقدمـها عـبارة عن روايات قـصيرة مـثل: "رعاع باريس" و
" "بسالمـته عايـز يـجوز" و "عـزة النـفس" و "بـ صديـق

سكر الفاضح" و "إياك يغرك شيطانك". و "ا
وعـمــلت مع الـفــرقـة الــسـيــدة "روزالـيـوسـف". كـمـا عــمـلت
مـــعـــهــا أيـــضـــا فى عـــامى  :1917 1916مــر ســـمــاط
ونــظـلــة مــزراحى وإسـتــر شــطــاح وحـســ ريــاض وحـسن

فايق وعباس فارس ويوسف وهبى.
ويــســـتــمــر مـــحــمـــد كــر فى ســـرد مــذكــراتـه: "مــذكــرات
" (كـتاب اإلذاعـة والتـليـفزيون جـ1972 ?1 مـحمـد كر
فـيــقــول إن عـزيــز عـيــد أحـدث هــزة كــبـيــرة فى األوسـاط
يلى" وأظهر الفنية عندما قدم رواية: "خلى بالك من إ
سرح سريرا حقـيقيا تنام عليه روزاليوسف. وكان على ا

عزيز يختبئ حتت السرير.
سرحـية تعـمل باستـمرار أو على األقل ولم تكن الفـرق ا
لم تـكن فـرق الـهواة تـقـدم أكـثر من حـفـلـة واحدة. وكـثـيرا
مـــا كــانـــوا يــوقـــفــون الـــروايــة ألن الـــوقت احملـــدد لــلـــحــفل
انـتـهى كـما حـدث لـيـلة  20يـولـيـو  1916عـنـدمـا قدمت
الـفـرقـة فـصـلـ اثـنـ من روايـة: "بـسالمـته عـايـز يـجوز"
ـثل مع حـسن فـايق علـى مـسرح "االبـيه دى روز". وكـان 
وروزالـيوسف. وتـرجم محـمد الـسبـاعى أول مسـرحية له
" وكـــانـت مـــقــــررة عـــلـى طـــلــــبـــة وهى: "قــــصـــة مــــديــــنـــتــــ
فيد" التى كان البـكالوريا وتعاونت مـع اجلمعية مجلـة: "ا
" لـتـقـد هـذه الـروايـة عـلى يـصـدرهـا "عـلى أفـنـدى أمــ
تــيـاتــرو "بـريــنـتـانــيـا" (مــكـان ســيـنــمـا كــايـرو اآلن) فى 15
مارس  .1917ومن أطرف مـا يذكـر أنهم كـانوا يـنشرون
ــــنـــوع دخــــول البـــسـى اجلاللــــيب إلى فى اإلعالنــــات: "

أعلى التياترو حيث أعد للطلبة".
وقــــدمــــوا بـــعــــدهـــا عــــددا مـن الـــروايــــات مـــثـل "مـــطــــامع
ــسـرح األوصــيــاء" و "جــان دوريه". واســتــغــرقــتـه هــوايــة ا

فترة من الوقت لدرجة أنه ألف للجمعية رواية باسم:
"خفايا األقدار". وكان سعيدا للغاية حينما قرأ عبارة:

ـــثل األدوار الــتى . وكــان  تــألـــيف مــحــمـــد عــبــد الـــكــر
تتالءم مع سنه.

وكــان يـــشــتــرك مـع زمــيل له  –فى أحــايــ كــثــيـرة  –فى
تقد فاصل من التمـثيل الصامت والبانتوميم كفاصل:
ــــا يـــراه عـــلـى شـــاشـــة "رعــــاع بـــاريس" مــــتـــأثـــرا دائــــمـــا 

السينما.
. وســافــر وســافـــر مــحــمــد كـــر إلى رومــا ثم إلـى بــرلــ
يوسف وهبى  –بعد وفاة والده  –إلى إيطالـيا. وتتبع كل
ـا عـاد مـنــهـمــا خـطــوات صـاحـبــة عن طـريـق الـرسـائـل. و
يــوسف إلـى مــصــر وأنـشــأ فــرقــة رمــســيس عــرض عــلى
كـر أن يـعـود لـلـعـمل مـعه ويـقـول كـر إن أدوار يـوسف
وهـبى فى: "الــصـحــراء" و "كـرسى االعـتــراف" وغـيــرهـمـا
كــانت قـويــة األداء رائـعـة إلى أبــعـد احلــدود وكـان صـوته

نفاذا معبرا.
وقـام كر بأول أدواره فـى الفرقـة. وكان دور ضابط فى
مــســرحــيـــة: "حتت الــعــلم" الـــتى لم يــظــهـــر فــيــهــا يــوسف
وهـــبى. واخـــتـــلـف الــنـــقـــاد فى احلـــكـم عــلـى هـــذا الــدور.
ــسـرح" فــمــدحــته: "روزالــيــوسـف" و "الـصــبــاح" وذمــتـه: "ا
وغـيرها. وأثـناء سفـر فرقـة رمسيس قـدم استـقالته إلى
إســمـاعــيل وهــبى احملـامى. وكــانت عالقــته بـالــفـرقــة قـد
بــدأت فى أول ســبــتــمــبـر 1927واسـتــقــال فى أبــريل من

نفس العام ليتفرغ للسينما.

 قام بعرض
األفالم القصيرة

للبواب
كوجية وا

نيرة   فى  ا

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

ثلة مسرحية.. وزيرة للثقافة  
فـى عـدد ســابق حتــدثت فى هــذه الــزاويـة عن أن كــاتــبـاً
مــسـرحـيـاً عـربــيـا ألول مـرة أسـعـدنــا الـطـالع أن يـصـبح
ـعـاصر بل حـاكـمـاً عربـيـاً. أقـول ألول مرة فى تـاريـخـنا ا
فـى تـاريـخـنـا الـعــربى كـله.. وهـو سـمــو الـشـيخ الـدكـتـور
سـلطان بن محمد القـاسمى حاكم الشارقة وهو أمر له
سرحى أصبح له سرح وكاتبه ا داللـته ومؤشراً على أن ا
ـسـتــوى الـسـيـاسى والـيـوم ـعـتــرف بـهـا عـلى ا قــيـمـته ا
غربية ملكة ا يـسعدنا الطالع مرة ثانية أن جنـد ملك ا
ـثـلـة مـغـربـيـة ــلك مـحـمـد الـسـادس يـقـوم بـتـعـيـ  ا
ـثلة لـتتـولى منـصب وزير الـثقـافة لـتكـون بذلك أول 
ـنصب الـرفيع.. أنهـا الفـنانة ـثل عربى يـتقـلد هذا ا و
ـغـربى التـى سبق وتـنـبأت ـسرح ا ثـريـا جـبران.. سـيـدة ا
ــصــرى والــعـربى ـســرح ا لــهــا ســمــيـحــة أيــوب ســيــدة ا
ــســتـقــبل بــاهـر بــعــد أن أدت دوراً مـتــمـيــزاً فى رائــعـة
ـرايا الـكـاتب الـكـبـيـر عـبـد الكـر بـرشـيـد «عـنـتـرة فى ا
ـاضى كـمـا أنـنا ـكـسـرة» فى الـسـبعـيـنـيـات من الـقرن ا ا
ـسـرحى نــذكـر لــهـا أعـمــالـهـا الــرائـعـة الــتى أدتـهــا مع ا
الـكـبـير «الـطـيب الـصـديقى» خـصـوصـا فى مسـرحـيـتيه

«أبو حيان التوحيدى - وألف حكاية وحكاية».
ـثلـة مسـرحيـة متـألقة لـم تكتـف ثريا جـبران بـكونـها 
بـل قامت بـدور أكبـر فى حتـقيق حـركـة مسـرحـية مـؤثرة
ــغـرب حــيث أســسـت بـرفــقــة زوجــهــا اخملــرج عــبـد فـى ا
الـواحـد عـوزرى «فـرقـة مـسـرح الـيـوم» كـفـرقـة احـتـرافـية
مـستـقلة خالل الـثمـانينـيات والتـسعـينيـات وظلت هذه
الـفرقـة تواصل دورها بـكل شجـاعة فى مـواجهة الـرقابة
عـنوى إال أنـها ـادى وا الـسـياسـية وتـعرضت لـلتـعذيب ا
ظـلت صامـدة بفـرقتـها حتـى حققت جنـاحاً جـماهـيرياً
واسـعاً وهكـذا أصبحت ثـريا جبـران مثال أعلى لـلنضال

قراطية وكرامة الفنان. من أجل احلرية والد
ـغـربيـة ذكـرتنى بـقـصة كـفاح قـصـة كفـاح هـذه الفـنـانة ا
ـاضى وهى أخــرى لـفــنـانـة مــصـريـة فى بــدايـة الــقـرن ا
هدية التى كانت أول امرأة مصرية تقوم السيدة منيرة ا
سرح والتى قامت الدنيا بسببها بـالتمثيل على خشبة ا
ولـم تقـعد فـقـد كان ظـهـور امرأة مـصـرية مـسـلمـة على
ـتزمـتـ حتريـضـاً على الـفسق ـسـرح من قبل بـعض ا ا
والـفسـاد ولكـنها أصـرت على خـوض التـجربة رغم ردود
األفـعـال الـعـنيـفـة ولم تـكتف بـذلك فـحـسب بل أنـشأت
فـرقـة لـلمـسـرح الـغنـائى مع زوجـهـا وأدارتهـا بـكل كـفاءة
وأخـرجت بـنفـسـها بـعض مسـرحـياتـها وتـعـرض للـكثـير
عوقـات والنـكسات واخلـسائـر ولكنـها اسـتمرت فى مـن ا
ــا أداء دورهــا بــكل شــجـاعــة وشــاركت فى ثـورة 1919 
قدمته من مسرحيات وطنية ضد االحتالل البريطانى
وكــانت تـسـتـضــيف فى دارهـا اجـتــمـاعـات مـجـلس وزراء
مــصـر بـرئـاسـة حـسـ رشـدى بــاشـا مـتـحـديـة األحـكـام
العرفية التى كانت حتظر االجتماعات فى ذلك الوقت.
هـديـة.. وإلـى احلـفـيـدة ثـريا حتـيـة إلـى اجلـدة مـنـيـرة ا

جبران.

 يوسف وهبى

ـستـقل غـير ـسـرح البـديل ا ـسـرح البـديل وجنـحت فى تـقد ا > تـزايـدت أعـداد فرق ا
ـسـتــقـلـة إلى سـبـع عـشـرة فـرقـة ــركـزى إذ فى إسـبـانــيـا - مـثالً - وصل عــدد الـفـرق ا ا

وقدمت أربعة وسبع عرضاً مسرحياً شاهده أربعة مالي شخص.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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 محمد صبحى

على رزق

سرحى.. فى أيام الشارقة جتليات وجماليات اإلخراج ا
من ضيوفها صبحى وزكى وعزت العاليلى

نصف السويسى  عزت العاليلى ا

ــدة 12 يــومـــاً يـــعـــقــد وخالل الـــدورة الـــتى تـــســـتـــمـــر 
مــنـــتــدى فـــكــرى حتـت عــنـــوان «جتــلـــيــات وجـــمــالـــيــات
ـســرحى» وتـتـعــدد مـحـاوره بـ خــصـوصـيـة اإلخـراج ا
ـسرحى فى ضـوء نظريـة التـلقى لغـة اجلسد الفن ا
ـــمـــثل ضـــمن الـــفـــضـــاء الـــســـيـــنــوغـــرافـى نـــحــو أداء ا
ـــســرحى مــشـــروع مــنــهـــجى فى الـــكــتــابـــة والــعــرض ا

سرحى. الرؤية البصرية فى العرض ا
أحـمــد بــوزحـيــمــة مـديــر مــهـرجــان الــشـارقــة قـال إن
ـسـرحـيـة الـنـدوات الـتــطـبـيـقـيــة الـتى تـلى الـعــروض ا
ـــســرحـى والــنـــشــرة الـــيـــومــيـــة ومــعـــرض الـــكــتـــاب ا
الـــيـــومـــيـــة والـــبـــرنـــامج الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـى الـــيـــومى عن
هرجـان تتكامل كـلها لـتشكل مـناخاً فـكرياً وثـقافياً ا
ـا يـفــيـدهم فى الــعـطـاء ــسـرحـيــون  يــسـتـزيــد مـنه ا

اإلبداعى.

ـاضى فــعـالـيــات الـدورة الـتــاسـعـة انـطـلــقت الـثالثــاء ا
ــسـرحــيـة وقـدم فى االفــتـتـاح عــشـرة أليـام الــشـارقـة ا

سرحى «شمشون اجلبار». العرض ا
سـرحي تسـتضـيف دورة هذا العـام عدداً من كـبار ا

ــصــريــ مــنــهم د. أحــمــد عــبــد احلــلــيم د. أشــرف ا
زكى أشرف عبد الغـفور انتصار عـبد الفتاح حسن
يـــوسـف ســمـــيـــرة مـــحـــسن كـــوثـــر الــعـــســـال مـــحـــمــد

صبحى عزت العاليلى ومحمد وفيق.
ـسرحي الـعرب يشـارك فى فعاليـات وأنشطة ومن ا
الـدورة إبراهـيم بـحـر وخـالد الـرويـعى «الـبـحرين» د.
جهـاد سعـد جوان جـان ود. هيـثم اخلواجـة «سوريا»
عــلى عــلـيــان مـؤيــد شــفـيق حــمــزة يـحــيى الــبـشــتـاوى
ـــانع كـــامل الــعـــايــدى «األردن» د. مـــحــمـــد مـــبــارك ا
ـنـصف الـسـويسـى «تونس» شـاديـة زيـتون «الـكويت» ا
«لبنان» طالب الـبلوشى «عمان» عبد الكر برشيد

غرب» «ا

هرجان مصر وسوريا والعراق.. فى ا
االحترافى للمسرح األمازيغى

حتت شـــعـــار «األمــــازيـــغـــيـــة مـــلـــتـــقى
الـثــقـافـات» تـقـام الـدورة الـرابـعـة من
ـــــــهــــــرجــــــان الــــــدولـى االحــــــتــــــرافى ا
لـلمسـرح األمازيغى خالل الـفترة من

قبل. 8 إلى 16 مايو ا
ــــهــــرجــــان الـــذى يــــتــــزامـن والــــيـــوم ا
الـوطنى للـمسرح الـذى يقام يوم 14
مـــايــو مـن كل عـــام يـــنـــظــمـه «فـــضــاء

تافوكت لإلبداع».
وتضم فعالـيات هذه الدورة عروضاً
ات مـسـرحـية ومـوائـد نـقـاش وتـكـر
وقـد تــأكـد حـضـور ومـشـاركـة سـوريـا
والــعــراق ومــصـــر وتــونس واجلــزائــر
وفــــرنــــســــا. وتـــقــــام الــــعــــروض عــــلى
مـــســـارح مـــحـــمـــد الـــســـادس مــوالى

النجم البحرينى نضال الدرازى..
عضو مجلس إدارة

 نضال الدرازى

الـــفــنـــان الـــبـــحــريـــنى «نـــضـــال الــدرازى» 
اخــتــيـاره عــضــواً فى مــجــلس إداَرة األمــانـة
الــعــامــة جملــلس الــتــعــاون اخلــلــيــجى حــيث
ـــســرحى يــشـــارك فى مـــهـــرجــان اخلـــلـــيج ا
ـــقـــررة إقـــامــــته فى الـــكـــويـت أوائل أبـــريل ا

القادم.
نــضــال يــشــارك حــالــيــاً كــمــدرب فى ورشــة
ــســـرح والــتـــعــبـــيــر مـــفــتـــوحــة حـــول تـــاريخ ا
احلــــــركـى.. وقــــــال إن فـــــــرقـــــــة الــــــشـــــــمــــــوع
ـــســرحــيـــة الــتى يـــديــرهــا بـــصــدد إصــدار ا
ألبـوم غنـائى بعـنوان كالسيـكيـات أحاسيس
الشموع سيضم 7 أغنيـات سبق أن قدمتها

الفرقة.

 مذكرات امرأة

«مذكرات امرأة» أردنية فى مهرجان
سرحى كاليفورنيا ا

ـسـرح الـتــفـاعـلى» الـتـابـعـة لـلـمـركـز فـرقـة «ا
الـوطـنى للـثـقـافـة والفـنـون األدائـية األردنى
ـــتـــحـــدة طــــار  أعـــضـــاؤهــــا إلى الـــواليــــات ا
ـاضى حــيث عــرضـوا مــسـرحــيـة األسـبــوع ا
ـهـرجان «مـذكـرات امرأة» هـنـاك فى إطار ا

الدولى للمسرح بكاليفورنيا.
ركز الوطنى قالت إن لينا التل مـدير عام ا
األردن هى الـــدولـــة الـــعــربـــيـــة األولى الـــتى 

ـهرجـان الذى يـقام مـنذ الـعام تـشارك فى ا
1972 وتــــقــــدم لــــيـــــنــــا ضــــمن فــــعــــالــــيــــات
ـسـرح ـهــرجـان ورشـة عـمل بـعـنـوان «دور ا ا
فى تــــعـــــزيــــز حــــقــــوق اإلنـــــســــان والــــعــــدالــــة

االجتماعية».
هـرجان الـذى تنـظـمه جامـعة سـان دييـجو ا
ســنـــويـــا يــحـــتـــفى هـــذا الــعـــام بـــتــنـــوع وثــراء

الثقافة فى منطقة الشرق األوسط.

«تاتانيا» فى ختام مهرجان اخلرافى..
اإلنسان فى مواجهة القهر

ــســرحـى فــعــالــيــات دورته الــســادســة اخــتــتـم مــهــرجــان عــبــد احملــسن اخلـــرافى لإلبــداع ا
ـسـرحـى «تـاتـانــيـا» الـذى قــدمـته فــرقـة مـســرح اخلـلـيج الــعـربى من تــألـيف بـدر بـالـعــرض ا

محارب وإخراج عبد العزيز صقر.
واطن فى مـواجـهة إدعـياء الـدين الذين سـرحيـة تـطرح فى إطـار رمزى قـضـايا الـقهـر وا ا

واطن ليحولوا الدين إلى سيف على الرقاب. يستغلون ثقة احلاكم وجهل ا
«تــاتـانـيـا» تــدور أحـداثـهــا فى قـريـة مــعـزولـة يـتــحـكم فى أمـورهــا قس مـنـحـه احلـاكم حـريـة

التصرف بشئون القرية.
ـسرحـيـة بطـولـة هيـثم بـدر نـاصر الـدوب عـبد الـعـزيـز بهـبـهانى فـاطـمـة لطـفى عـيسى ا

دياب إبراهيم الشيخلى فاطمة القالف عصام حمدى  عبدالله العنزى.

رشيد سيدى بليوط كمال الزيدى
مـــــــحـــــــمـــــــد زفـــــــزاف عـــــــ الـــــــسق

ركب التربوى. عاريف ا ا
ـدير الفنى للمهرجان خالد بويشو ا
قـال إن الــدورة الـرابـعــة تـراهن عـلى
إعـــادة احلـــمـــيـــمــــيـــة بـــ اجلـــمـــهـــور
ــــســــرحــــيـــــة وتــــضع والــــفــــضـــــاءات ا
ـــــنــــظـــــمـــــة فى ذهـــــنـــــهــــا اجلــــهـــــات ا
اســــــتــــــقــــــطــــــاب أكــــــثــــــر من 20 ألف
مـتـفــرج مـشـيـرا إلى أن هـذه الـدورة
ــهــمـوم الــثــانــيـة دولــيــاً لــلــمـهــرجــان ا
غربى وروث الثقافى ا بإبراز تنـوع ا

عتز بهويته األمازيغية. ا
شادى أبو شادى

برؤية بريطانية..
دمشق تزور دمشق
عــلى مـســرح «مـجـمع دمــر» بـالـعــاصـمـة الــسـوريـة
ـــســــرحـــيـــة ــــاضى ا دمـــشـق عـــرضت األســــبـــوع ا
الـبـريـطــانـيـة «دمـشق» والـتى تـدور أحـداثـهـا حـول
«بـول» مؤلف مناهج تـعليم اإلجنلـيزية الذى يصل
إلى دمشق ليبيع كتابه ألحد معاهدها التعليمية
ويـلتقى بـول ومن الفـتاة الدمـشقـية الشـابة ويدور
بينهما حوار حول تعديالت يحتاجها الكتاب قبل
تدريـسه لـلسـوري وتـطـول إقامـة بـول فى دمشق
لــــيـــشــــهــــد بــــنــــفــــسه آثــــار وتــــداعــــيــــات الــــعـــدوان

اإلسرائيلى على لبنان فى 2006.
ـــســــرحــــيــــة الــــتى ســــبق عــــرضــــهــــا فى روســــيـــا ا
ونــيــويــورك ســتــتــابع جــولــتــهــا فى لــبــنــان واألردن

. ومصر وتونس وفلسط

كنعان وحنظلة 
فى عرض مسرحى يكرس
قدسة دينة ا عروبة ا
فى إطــــار بـــرنــــامج «الـــقــــدس عـــاصــــمـــة
لــلـــثـــقــافـــة الــعـــربـــيــة» عـــرضت األســـبــوع
ــاضى مـسـرحـيــة «كـنـعـان وحــنـظـلـة فى ا
نـــــفق األقــــــصى» عــــــلى مـــــســــــرح كـــــلـــــيـــــة

تراسنطة األردنية.
الــعـرض تـألـيف روضــة الـهـدهـد أشـعـار
عــلـى الــبــتــيــرى إخــراج إدريس اجلــراح
وتـمثيل عـدد من طالب جمعـية أصدقاء
األطــفـــال مع الـــفــنـــان مــحـــمـــد الــقـــبــانى

كضيف شرف.
خـالل الــــعــــرض جــــســــد أبــــطـــــاله تــــاريخ
الـقـدس مــنـذ الـكـنـعــانـ واحلـروب الـتى
ـــقــدســـة مع ـــديـــنـــة ا مـــرت بــهـــا هـــذه ا
الـتـركيـز على بـطوالت عـمر بن اخلـطاب

وصالح الدين األيوبى.
كاتـبة العـرض روضة الـهدهد قـالت إنها
أرادت مـن خالل هـــذا الـــعـــمل الـــتـــأكـــيــد
ــديــنــة الــقــدس عــلـى الــهــويــة الــعــربــيــة 
وتـكـشف األطـمـاع الـعـديـدة الـتـى طـالـتـها
ــــقــــدونـى وصــــوالً إلى مـن اإلســــكــــنـــــدر ا
االحــتـالل الـصــهــيــونـى مــروراً بــالــرومـان

. والصليبي

صورة مسرحية تاتانيا
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> كـان لـكل من «جروتـوفـسكى» و«كـانتـورش تـأثيـر واضح فى الـعروض الـبديـلة
وهـو ما رسخ أن عالقـة االنفصـال قد اسـتندت إلى قـدرات فنـية عالـية اجلدارة

فارق للسائد. سرح ا سرح البديل لتبدأ رحلة مفهوم ا حققت حضور ا

سرحي جريدة كل ا
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اضى مسرحية «ظرف أصفر» تأليف وإخراج د. فيصل البوقرى. > على  مسرح قاعة النيل بكنيسة القديس يوسف بالقاهرة عرضت األسبوع ا
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سرحي جريدة كل ا

23 من مارس2009 العدد89
ــســرح الــبــديل حــضــوره من خـالل وجــوهه وأصــواته الــتى > فـــرض ا
جـسدت إبداعاتـها االحتجاجـية دون إخفاء رهـان معارضتهـا لصفاقة

سيطر. الواقع السائد ا

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

صرى. > قصر ثقافة كفر شكر بالقليوبية يشهد حاليا بروفات مسرحية «الفيل يا ملك الزمان» لسعد الله ونوس وإخراج إبراهيم ا

عصام السيد يرفض توصيل رأيه دليفرى 
والروبى يطلبه مؤتمراً علمياً حتى لو  مافيش أبحاث علمية!!

 العطش للفن والثقافة
لم أكـن أتوقع احلـفـاوة والـتـرحـاب الـكـبـيرين
من قبائل البشارية والعبابدة للقافلة الفنية
والـثـقـافـيـة الـتى زارت ثالث مـنـاطق مـصـرية
عــلى حــدودنـــا اجلــنــوبــيــة الـــشــرقــيــة وهى
الـشالتــ - أبـو رمـاد - حاليب لـقـد أضـاءت
الـصـحـراء بـالـغـنـاء والـلـوحـات الـتـشـكـيـلـيـة
والـشعـر وخـرجت جمـوع القـبـائل فى مشـهد
مـبـهج يـؤكـد عـلى الـعـطش الـبـادى لـلـثـقـافـة
ــعـرفـة والـفن خـاصـة مع جـمـاعـات ذواقـة وا
تقـدر قيـمة الـفن ح تقـدمه نخـبة مـختارة
بــعـنــايـة لــنــجـد اإلنــشـاد الــديـنى والــعـرض
ـصرى الـذى قام عـليه الـفنـان عبد الـشعبى ا
الــرحـمن الــشـافــعى وهـو بــانـورامــا شـعــبـيـة
تزخم باحلركـة والغناء والـلون لتعرض ألهم
ـــنــاطق مالمـح الــثـــقــافـــة الـــشــعـــبــيـــة فى ا
ـصـر ومـعــهـا كـان صـوت أحـمـد اجلـغـرافــيـة 
احلجار ينسـاب ليغمر الـصحراء رقة وأصالة
ومع الـعـروض كـان الـشـعر والـوجـوه الـطـيـبة
ـحـبــة كـبـيــرة وودعـتـنـا الــتى اسـتـقــبـلـتــنـا 

والدموع فى عيونها.
إن هـذه الـقافـلـة الفـنـية والـثـقافـيـة قد القت
جنـاحــاً وحـفـاوة كــبـيــرين بـدعم من الــفـنـان
فـاروق حـسـنى وزيـر الـثقـافـة والـلـواء مـجدى
قـبـيـصى مـحـافظ الـبـحـر األحـمـر وقـد كـان
وضع حـجر األسـاس لقـصـر ثقـافة الـشالت
تـتويـجـاً لـهـذه الـرحلـة حـيث شـاركـنـا الـلواء
عـلى شـوكت رئيس مـجـلس مـدينـة الـشالت

نطقة. ا حلم به أهل ا احللم الذى طا
إن شكراً واجباً البد أن يصل ألهله بداية من
ــنــطـقــة وزمالئى الــذين بــذلـوا أهــلـنــا فى ا
ــســافـات جـهــداً كــبــيــراً وقــطــعــوا كل هــذه ا
تـمألهم الـفـرحة ويـدفـعهـم احللم لـلـوصول
إلى أقـصـى مـنـاطق مــصـر لـيــتـواصـلــوا عـبـر
الـفن والـثـقافـة مع األهل ولـتـكتـمل األغـنـية
التى كنا نحلم أن نرددها معاً فى عشق مصر

. وناسها الطيب
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ـلك لــيـر» إحـدى روائع ولــيم شـكـســبـيـر ومن إخـراج -  مـسـرحــيـة «ا
نصورة كما عتمدة بـثقافة ا سرح ا الـسعيد منسى مع فرقـة هواة ا
سـرح والـتى شـاركت فيـهـا اخملرج تـعتـز هـند بـتـجـربتـهم فى نـوادى ا
خـالـد حـسونـة وهى مـسـرحيـة «مـا أجـملـنـا» حملـفوظ عـبـد الـرحمن
سـرحية الـتى شاركت فيـها حصلت وتـعتبـرها من أجمل الـتجارب ا
هـنـد عـيـد عـلى الـعـديـد من اجلـوائـز وشـهـادات الـتـقـدير
ـسـرح اجلـامـعى والـثــقـافـة اجلـمـاهـيـريـة عـلى مـسـتــوى ا
ـسـرحى والــشـبـاب والـريــاضـة وقـد حـصل الــعـرض ا
ـركـز األول فى مـهـرجـان «الـزيــر سـالم» عـلى جـائـزة ا
الـشــبـاب والــريـاضــة عـام 1998 وقــد شـارك أيــضـا
ــهــرجــان الــشـبــاب الــعــرب بــتــونس فـى نـفـس الــعـام
وحــصــد الـعــرض الـعــديــد من اجلـوائــز وأبــهـر كل من
شـاهده وتسعى هنـد فى الفترة احلالـية بكل جهدها
أن تــعـبـر عن نـفــسـهـا كـمـمــثـلـة وحتـقق حــلـمـهـا فى أن
ثـلة محـترفة تـستطـيع أن تقدم الـعديد من تـصبح 
سرح والفيـديو والسينـما   وإذ إن عشقها األدوار بـا
لـــلـــمـــســـرح يـــتـــخـــطـى أى طـــمـــوح أو حـــلم آخـــر وقـــد
انـضمت هـنـد مـؤخراً لـقـسم الـدراسات احلـرة تـمـثيل
سرحية فى محاولة عهد العـالى للفنون ا وإخراج با
ـسرح بـالـعلم ـجال الـتـمثـيل وا مـنهـا لصـقل مـوهـبتـهـا وخبـرتهـا 
والدراسـة حـتى تسـتطـيع أن تـخطـو خطـوة حـقيـقيـة نـحو حـلمـها

التى تسعى لتحقيقه.

رامى رمزى عاشق للمسرح
وعينه على السينما

بــســبب عــشــقه لــفن الــتــمــثــيل مــنــذ الـصــغــر بــدأ رامى رمــزى مــتــابــعـة
دينة التى نصـورة تلك ا سرحية فى مسـقط رأسه مدينة ا األعمـال ا
بـدأ فـيـهـا رحـلتـه نحـو حتـقـيق حـلـمه الـذى راوده كـثـيـًرا وهـو أن يـصبح
رحلة تابـعة قرر أن يبدأ ا ثًال مـشهوًرا يعجب اجلمهـور وبعد فترة ا
الـعملـية ويشـارك فى عرض مسـرحى ألول مرة وكـانت مسرحـية "زمان
يـرغنى ثم شارك بعد السلطـنة" تأليف مـحمد زهدى وإخـراج بهائى ا
ذلـك مع اخملـــرج نـــاجـى الـــدســـوقى بـــالــــتـــمـــثـــيل فـى عـــرضـــ أولـــهـــمـــا
" لسيد األبـاصيرى والثانى "النار والزيتون" أللفريد فرج ثم "الشحات
شــارك اخملــرج عــلى ســعــد فـى مـســرحــيــة "مــنــ أجــيب نــاس" تــألــيف
جنيب سرور واخملرج سامح البنـا فى مسرحية "صور مقلوبة" للمؤلف
أحـمـد رجب واخملـرج عـادل شـاهـ فى مـسرحـيـة "الـسـلـطـان احلـائر"
تـألـيف تـوفـيق احلـكـيم ثم شـارك رامى بـعـد ذلك فى مـسـرحـيـة "سـكـة
السـالمة" تألـيف سعد الـدين وهبة وإخـراج حمادة شـوشة ومسـرحية
"طـــلــوع الـــروح" تــألـــيف زكى عـــمــر وإخـــراج مــحـــمــد عـــز كــمـــا شــارك
بالتمثيل مع اخملرج سمير العدل فى أكثر من عمل مسرحى هى "الثأر
ورحــلــة الــعــذاب" لــلــكــاتب مــحــمــد أبــو الــعال الــسالمــونـى ومــســرحــيـة
"السلطان احلائر" لتوفيق احلكيم و"السيرة الهاللية" ليسرى اجلندى
ــنــسى بــالــتـمــثــيل فـى عــدة عـروض كــمــا شــارك مع اخملــرج الــســعــيــد ا
مـسـرحـية مـنـهـا "نـزهة فـى اجلبـهـة" تـألـيف فـرنانـدو آرابـال و "مـسـافة
ـنـسى و "بــالـعـربـى الـفـصــيح" تـألـيف لــيـنـ فــاضـيـة" تــألـيف الــسـعـيــد ا
ـثالً عرض ـسرحـيـة التى شـارك فيـها  الـرملى وكـان آخر الـعروض ا

طاف" للمخرج عادل حسان وتأليف مؤمن عبده. "آخر ا
شـارك رامى رمـزى كـمـخـرج مـسـاعــد فى ثالثـة عـروض مـسـرحـيـة هى
"سلـيمـان احللـبى" تألـيف ألفـريد فـرج وإخراج سـميـر العـدل و"ماكبث"
تألـيف وليم شكسبـير وإخراج أحمد عبد اجلـليل و"من أجيب ناس"
لنجيـب سرور ومن إخراج سمـير العدل كـما شارك كمخـرج منفذ فى
أربــعـة عــروض أولــهـا مــســرحـيــة "الــزيـر ســالم" أللــفـريــد فــرج وإخـراج
ـنـسى الـذى كـرر مـعه الـتـجـربة فى عـروض "مـأسـاة جـمـيـلة" الـسـعـيد ا
لـلـكـاتب عـبـد الـرحـمن الـشـرقـاوى وشـارك فى تـنـفـيـذ عـرض "هامـلت"
للمخرج تامر محمود وعرض "السيرة الهاللية" للمخرج سمير العدل
ـــســرحى فــقـــام بــإخــراج وقـــام رامى أيــًضــا بـــخــوض جتــربـــة اإلخــراج ا
مـسـرحـيـة "رومــولـوس الـعـظـيم" لــدوريـنـمـات و "صـور مــقـلـوبـة" ألحـمـد
ــنـــسى وقــام أيــًضــا رجب و"شــوف واتــفـــرج" إعــداد درامى لــلـــســعــيــد ا
بـإخــراج مــجـمــوعـة مـن مـشــاهـد الــداتـاشــو فى عــرض لـلــمـخــرج عـادل
حسان وهى مسرحية "الشاطر وست احلسن" تأليف د.سامح مهران
سـرحـيـة من خالل كـمـا شـارك رامى رمـزى فى الـعـديـد من الـعـروض ا
سرحـية منه  وقد حصل رامى رمزى ـهرجانات ا مجـموعة كبيرة من ا
علـى العـديـد من اجلـوائـز وشـهـادات الـتقـديـر فـقـد حـصل عـلى جـائزة
نـصورة عام 1996 وهـو ما الـتمثـيل "مركـز أول" فى مهرجـان جامـعة ا
كـرره فى أعوام 97 -98 -99 كمـا حـصل عـلى جـائـزة تـمـيز فى األداء
ـسـرح الـعـربى الـرابع عام 2005   واجلـائزة األولى فى من مـهرجـان ا
هرجان إسكندراما باإلسكندرية عام  2004 ويتطلع رامى وسيقى  ا
رمــزى بــعــد مــشـــوار مــســرحى اســتــمــر قــرابــة  15عـامــًا أن يــتــجه إلى
ثًال سـينمائـًيا خاصة وأنه رغم حتقيق طـموحه األكبر فى أن يـصبح 
عشـقه لـلمـسـرح فإنه  –دائمـا يـنظـر للـسـينـما بـاعـتبـارها احلـلم الـكبـير
ا دفـعه إلى التـفكيـر فى القـيام بهـذه التجـربة ولو الذى يراوده دائـًما 
عدات أبسط من مـعدات السينما احملترفة حيث قام بشكل أبسط و
سـتقـلة هـما بصـناعـة وإخراج فـيلـمـ حتت تصـنيف: أفالم الـسيـنمـا ا
"قــلــيل األصل" و "احلــيــتـان" وشــارك بــالـتــمــثــيل فــيـهــمــا ويـســعى رامى
جاهًدا أن يقتنص فرصة حـقيقية فى عالم االحتراف السينمائى حتى
يـحـقق ولـو جـزءًا بـسـيـطـًا من أحـالمه الـسـيـنـمـائـيـة الـتى يـرى أنـهـا بال
حــدود وخــاصــة أنـه الــتــحق بــقـــسم الــدراســات احلــرة تـــمــثــيل وإخــراج
سرحية ية الفنون فى محـاولة منه لصقل موهبته رغم خبرته ا بأكاد

سرحية التى شارك فيها. التى اكتسبها من خالل األعمال ا
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السيد سالمة .. يحلم باألوسكار
"السيـد سالمة الـسيـد" طالب بـالفـرقة الـثالـثة جتارة
خارجية جامعة حلوان يعشق التمثيل ويقول إن مثله
األعــلى هــو الــفــنــان نــور الــشــريـف ومع ذلك يــتــمــنى

السيد أن يصبح أفضل منه (هه ربنا يدى له).
درسى ثم ـسرح ا بدأ السـيد سالمـة التمـثيل على ا
ـسـتـقـلـة حيث ـسـرح اجلامـعى والـفـرق ا انـتـقل إلى ا
شــــارك بــــالـــتــــمــــثـــيـل مع اخملــــرج "أحـــمــــد ســــيف" فى
مـسرحية "كرنـفال األشباح" التى حـصلت على جائزة
ـركـز الثـالث من سـاقيـة الـصاوى  2008 ومـركز أول ا
من مـــهــرجـــان جــامـــعــة حـــلــوان   2007 -2008 كـــذلك
شـارك فى "عـالم كـورة كـورة" وعن دوره فـيـها حـصل
"الــسـيـد" عـلـى مـركـز أول كـلــيـة. ومـركـز ثــانى جـامـعـة
ـهمـة األخرى فى  2009 كمـا لعـب عددًا من األدوار ا

ـهــرجـان أسـبـوع "رومـولـوس الـعــظـيم" الـتـى شـاركت 
شـبـاب اجلامـعات  2009 وحصـلت عـلى جـائزة مـركز

أول جمهورية.
و"دقة مـزيكـا" للـمخـرج ولـيد طـلعت الـتى شاركت فى

ـهـرجان الـقومى  2008 ومع اخملـرج "محـمـد خُـليف" ا
ـاشى" و "الـلــهم اجـعــله خـيـر" شــارك فى "اضـحك عــا
الــتى حــصـلت عــلى جــائـزة مــركـز ثــالث جـامــعـة 2008
وحـصل "السيد" على مـركز ثالث كلـية. و"عفريت لكل
مــواطن" الــتى حــصــلت عــلى مــركــز أول من مــهــرجـان
سـاقـيـة الـصاوى  2008 وحـصل "الـسـيـد" عـلى شـهادة

تميز.
ــا روحـى طــلـــعت" ولـــيس آخـــرًا قــام بـــالـــتـــمــثـــيل فـى "

للمخرج مصطفى حمدى. 
ويــقـــول "الـــســيـــد سالمـــة" إنه ســـوف يــقـــوم بـــتــجـــربــة

إخراجية ولكنه لم يحدد الوقت بعد!!
سـرحية - ـعهـد العـالى للـفنـون ا ويتـمنى أن يـلتـحق با
ـثالً بـعــد تـخــرجه فى كــلـيــة الـتــجــارة - وأن يـصــبح 

يًا ويحصل على جائزة األوسكار. عا

سمر سعيد.. بنت العشرين
ــعــهـد الــعـالى سـمــر طـالــبــة بـالــسـنــة الــنـهــائـيــة بـا
ـيـة الــدلـتــا لـلــعـلـوم لــلـخـدمــة االجـتــمـاعــيـة أكــاد

نصورة. با
وعـلى الـرغم من أن عمـرهـا لم يتـجـاوز العـشرين
سـنــة فـإنـهـا شـاركـت بل وقـامت بـبـطــولـة الـعـديـد
ـسـرحـيـة.. وقد واصـلت مـشـوارها من االعـمال ا
التمثيلى بنـجاح منذ التحاقها طفلة "أو تكاد" فى
ـدرسى حـتى أصبـحت عـضوة بـالفـرقة ـسرح ا ا
نـصورة.. لفتت مـوهبتها مـبكرًا أنظار القـومية با
اخملـرجـ فـكـانــوا يـضـعـونـهـا فى حـسـبـانـهم عـنـد
تـوزيع األدوار وقـد قـامت سـمـر بـبـطـولـة الـعـديـد
من األعـمـال مع عــدد من اخملـرجـ الـذين كـانت
لـهم بـصـماتـهم الـواضحـة عـلى مـشوارهـا الـفنى..
من هذه العـروض "محضـر غش" مع اخملرج على
سـعد "أوبـريت  100 سـنـة ثقـافـة" وعرض "ضل
احلـمــار" مع اخملـرج أحـمــد عـبـد اجلــلـيل. "بـكـره"
من إخــراج أحــمــد فـؤاد و "بــيــرجــنت" مـع اخملـرج

نسى". "السعيد ا

كــمـــا حــصــلت ســمـــر عــلى الــعـــديــد من شــهــادات
تـقدمـة لعل آخرهـا حصـولها الـتقـدير واجلوائـز ا
ـعـاهـد ــمـثـلـة األولى فى مـهـرجـان ا عـلى جـائـزة ا

العليا فى 2008 .
ــعـهـد الــعـالى لـلــفـنـون  تـتــمـنى سـمــر االلـتــحـاق بـا
ــســـرحــيــة قــسم تـــمــثــيل وإخــراج حـــتى تــصــقل ا
ــعــرفـــة بــجــمــيع مـــوهــبــتــهــا بــالـــدراســة اجلــادة وا
مـارسة ـسرحى حـيث تطـمح  عـناصـر العـرض ا

اإلخراج أيضًا إضافة إلى التمثيل..
فـهى تـرى أن رؤيـة اخملرج وحـرفـيـاته تـضيف إلى
ـكن أن يحصله من مثل وإمكـاناته ما ال  وعى ا
ـــمــثل إلى طــريق آخــر كـــمــا تــضــيـف إمــكــانــات ا
تــصـورات اخملــرج مـســاحـات لــلــرؤيـة تــضـيف إلى

خياله اإلخراجى..
ســـمـــر إلى جـــانب ذلـك تـــعـــشق الـــقـــيـــام بـــاألدوار
الـكـومـيـديـة فـهى بـطـبـعـهـا مـرحـة واجـتـمـاعـيـة..
ــســـرح ال بــد أن ومع ذلك فـــهى جــادة وتـــرى أن ا

يكون هادفًا حتى ولو كان كوميديًا.

هند عيد تسعى لتحقيق احللم
هـنـد عـيــد.. مـوهـبـة تـســتـحق الـتـقــديـر نـظـرًا لـعــشـقـهـا الــكـبـيـر لـفن
ــسـرح عـلـى األخص أحـبت الــفن والـتـمــثـيل فى بــلـدهـا الـتــمـثـيل وا
سـرح على ـنصـورة وتعـلمت الـوقـوف على خـشبـة ا األصلـى مديـنة ا
ـنصـورة انطلـقت كموهـبة مسـرحية من يد أكـبر أساتـذة اإلخراج با
نـصورة وتألـقت بعد ذلك فى خالل مـسرح كلـية احلقـوق بجامـعة ا

عــروض مـــنــتــخـب اجلــامـــعــة حــيـث شــاركت فى
هرجـانات اجلامـعيـة أثناء دراسـتها الـعديـد من ا
ــســرحــيـة الــتى بــاجلــامــعــة من أهم الــعــروض ا
شـاركت فيـهـا فى هـذه الفـتـرة «الـرجل الذى أكل
ـــقـــصـــود و«الـــنـــار وزة» تـــألـــيف جـــمــــال عـــبـــد ا
والـزيتـون» تألـيف ألـفريـد فـرج وهمـا من إخراج
نـــــاجى الـــــدســــوقـى ثم شـــــاركت بـــــعـــــد ذلك فى
بـطولة مسرحـية «إكليل الغـار» تأليف أسامة نور
الدين وإخـراج خالد حـسونـة «حلم ليـلة صيف»
تــألـيف ولــيم شــكـســبـيــر وإخـراج تــامـر مــحـمـود
و«لـيـلـة مصـرع جـيـفـارا» تـألـيف مـيـخـائـيل رومان
وإخـراج أحــمـد عـبـد اجلـلـيل وقـد شـاركت هـنـد
أيضا مع اخملرج مـسير العدل فى أربعة عروض
مـسرحـية هى: «أنـت حر» تـأليف لـيـن الـرملى

و«الـزير سـالم» أللفريـد فرج و«رجل الـقلعـة» ألبو الـعال السالمونى
كـمـا شــاركت مـعه فى مــسـرحـيـة «كــرنـفـال األشــبـاح» ضـمن عـروض
نـصورة والتى تقدم فيه - حاليا الـثقافة اجلماهيريـة بقصر ثقافة ا
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عـقدها فى نوفمـبر القادم وسيـتم إجراء انتخابات
األمانة اجلديدة خاللها.

األمــانـــة قــررت تــشـــكــيل جلـــنــة لـــتــوثــيـق الــدورتــ
الــسـابــقــتـ تــضم فى عــضـويــتـهــا د. سـيــد اإلمـام
ن اخلــــشـــاب ومــــحـــمـــد عـــبـــد الــــرازق حـــســــ أ
الـروبى ومحمد الشـربينى وناهـد عز العرب حيث
تـقـوم هـذه الـلـجـنـة بـدراسـة وحتـلـيل أبـحـاث هـات
. اتـــفق أعــضـــاء األمــانــة  عـــلى أن يــكــون الــدورتــ
اجـتــمـاعـهم مــرة كل شـهـر بــاإلضـافـة إلـى اجـتـمـاع
اللجان النوعية ومـنها جلنة األبحاث التى ستقترح
بـعض احملاور للـدورة القادمـة وتطـرحها لـلمنـاقشة
فى اجـتـمـاع األمـانـة ثم تـبـدأ بـعـد ذلك فى تـكـليف
الــبــاحــثــ بــالــكــتـابــة فـى احملــاور الـتـى  االتــفـاق
عــلـيـهــا. الـطـريـف أن الـنـاقــد مـحـمــد الـروبى الـذى
ــــؤتــــمــــر أصــــر خـالل االجــــتــــمــــاع عـــــلى أن يــــظـل ا
مـحـتـفــظـاً بـصـفـتـه الـعـلـمـيـة وصـف مـعـظم أبـحـاث
الـدورتـ الــسـابــقـتـ بــأنـهــا غـيـر عــلـمــيـة .. وقـال

نعمل إيه هذه بضاعتنا!!

 احليوانات الزجاجية

«احليوانات الزجاجية» ... تفتتح مشروع
ى باإلسكندرية نحو جمهور عا

ى» انـطلـقت قـبل أيام فى اإلسـكنـدريـة جتربـة مسـرحـية فى إطـار مشـروع «نـحو جـمهـور عا
ـركز الـثـقافى ديـنـة على مـسـرح ا ـسرحـيـة «احليـوانـات الزجـاجـيـة» التى تـقـدمهـا فـرقـة ا
اضى من الفـرنسى بـاإلسكـندريـة تأليف تـنسى ويـليـامز وتـتنـاول فتـرة الكـساد فى القـرن ا
خالل أم وابن وابـنــة وأب هـجـر أسـرته دون سـبـب ويـعـمل االبن فى مـخــزن أحـذيـة لإلنـفـاق
على أسرته بـالرغم من موهـبته العـالية فى كـتابة الـشعر  ويـجرى احلوار فى الـعرض بأربع
ة لغـات هى العـربيـة والفـرنسـية واألسـبانـية واإلجنـليـزية  ويـتنـاول العـمل أيضـا قضـية الـعو
من إخراج  أحمد صـالح  وبطولة يـوالندا هيرتادو خـالد رؤوف أحمد مـصطفى إيزابيل
دة  3 أعـوام يـتم من خاللـها  3ورش مـسـرحـية يـشـارك بـها ـشـروع  بيـريـز ويسـتـمـر هذا ا
ثـلون من جنسـيات متـعددة ومدربـ ومصممى سـينوغـرافيا ومـوسيقيـ وكتاب وتـستمر
دة عام كـامل وتـقدم كل ورشـة أربعـة عروض مـسرحـية تعـرض فى شـهور مارس كل ورشـة 
شاريع الصراع ب الثقافات ويونيو وسبتمبر وديسمبـر فى القاهرة واإلسكندرية وتتناول ا

همة لثقافة ما برؤية ثقافة أخرى . شاكل االجتماعية ا واألنا وا

«أوديب» على مسرح
فيصل ندا

من إعـــداد وإخــراج مـــحــمــد فـــهــمى
ـــســرحى بــدأت بـــروفــات الـــعــرض ا
سرح «أوديب مـلكاً» لـيقدمه فـريق ا
ية طـيبة عـلى مسـرح فيصل بأكـاد
نــدا فى الـــنــصف الـــثــانـى من أبــريل

القادم.
ـســرحــيــة من تـراث ســوفــوكــلـيس ا
تــرجـــمــة د. طـه حــســـ مــوســـيــقى
مـــحــمـــد مــاجـــد ديــكـــورات مــحـــمــد
النوبى تعبير حركى جوزيف نسيم
بـطـولـة كـر ســعـد مـحـمـد لـطـفى
مـحـمـد ثـروت كـر مـسـعـد أحـمد
تـــهــامى مـــحــمـــد كــوجـــاك مــحـــمــد
فايـد رانيا فـريد ديـنا عـلى سلمى
محمود أسـماء حسن سهام رجب

هناء إبراهيم.

«السلطان احلائر».. يرقص ويغنى على مسرح ميامى

 عاصم جناتى

 حنان مطاوع

وظيفة أسـاسية من وظائف اخملرج ألنه
كـــدرامـــاتــــورج هـــو األقـــدر عـــلى تـــقـــد
صــيــاغـة جــديــدة تــواكب األحــداث الـتى
يــــراهــــا وعن نــــفــــسـى ال أقــــبل أن يــــأتى

شخص ويكتب لى دراما.
ــســرحـيــة هم: مــحــمـد وأضـاف: جنــوم ا
ريــاض وحــنــان مـطــاوع الــتـى جــاءت بـدال
من دالل عبد العـزيز التى اعتذرت بعد8
بــروفــات لـــظــرو ف خـــاصــة بــهـــا وأيــضــا
يـشـاركــهم مـحـمــود عـبـد الــغـفـار وأشـرف
ـثلى الـبيت عـبد الـغفـور ومجمـوعة من 
الــفــنى لــلــمــسـرح وطــلــبــة مــعــهــد الــفــنـون

سرحية ومسرح اجلامعة. ا
وبــســؤاله عـن تــغــيــيـر الــبــطــلــة قــال: لم
يـحـدث تـغــيـيـر فى الـدور عـلى اإلطالق
وليس هناك اخـتالف ب النجمة دالل
عــبــد الــعــزيــز وحــنــان فــاألولى تــمــتــلك
ـــوهـــبـــة واخلـــبـــرة واألخـــيـــرة تـــمـــتـــلك ا
ـــوهـــبـــة وأعـــتـــقـــد أن هــذا اإلصـــرار وا
الـدور ســيـصــبح نـقــلـة مــهـمـة فـى حـيـاة
حــنـان الــفــنـيــة ألنــهـا بــذلت فــيه جــهـداً
غـــيـــر عــــادى وهـــنـــاك أيــــضـــا دور مـــهم
حملـــمــــود عـــبــــد الـــغــــفـــار ألنـه مـــعـــروف
بـــالــــكـــومـــيـــديــــا ولـــكن فى هــــذا الـــعـــمل

سيقوم بأداء شخصية مغايرة تماما.

 عـــــلى مــــــســـــرح مـــــيـــــامـى بـــــدأ مـــــســـــاء
ـــاضى عـــرض مـــســـرحـــيــة اخلـــمــيـس ا
الـسلطان احلـائر تأليف تـوفيق احلكيم
وإخراج عاصم جناتى . ويقول عاصم:
الــنص جــذبــنـى جــدا مــنــذ قــرأته وأرى
أنى كــــمـــخــــرج يـــجـب أن أخـــتــــار عـــمالً
س واقــــعه االقــــتـــصـــادى مـــســــرحـــيــــاً 
تعة لـلمتفرج ـنح ا والـسياسى وأيضا 
وقد وجـدت أن هذا أنسب نص أقدمه
فى الــوقت احلــالى وهــذا الـنـص سـبق
ه عــام  64 من إخــراج فـــتــوحى تــقــد
نــشــاطى وبــطــولــة مــحــمــد الــدفـراوى
ســـمـــيـــحه أيــــوب فـــاخـــر فـــاخـــر كـــمـــا
قـدمــته الــســيـنــمــا أيـضــا وفى رأيى أنه
إذا أراد اجلـمهور مشـاهدة القـصة كما
هى فـمن األفـضل له أن يـقـرأهـا لـذلك
ـــعـــاجلــتـــهـــا ووضع رؤيه فـــنـــيــة قـــمت 
جديـدة لـها  وتـمت صـيـاغتـهـا فى إطار
حـــكــايــة مـن ألف لــيـــلــة ولـــيــلـــة وأصــبح
الـسـلــطـان شـهـريـار وشـهـرزاد يـنـاسـبـان

القرن الذى نعيش فيه.
ــــــوســـــــيــــــقى وأضــــــاف: اســــــتــــــعــــــنـت بــــــا
واالســتـعــراضـات لـالسـتــغـنــاء عن بـعض
احلـــــكى وقــــد صــــمـم االســــتــــعــــراضــــات
عـاطف عــوض وديـكـور مالبـس مـحـمـود
سامى وكتب األشعار بـالعامية مصطفى

على أما اللحن والتوزيع لهشام طه.
وعن إعــداده لـــلـــنص قــال: اإلعـــداد هــو

الـــرازق أبــــو الـــعال نــــاهـــد عـــز الــــعـــرب د. ســـيـــد
اإلمـــام أبـــو الــعال الـــسالمـــونى مـــحـــمـــد الــروبى
أحـمـد عـبـد اجلـلـيل عــبـد الـرازق حـسـ مـحـمـد
ـن اخلــشـاب صــبــحـى الــســيـد الــشــربــيــنى د. أ

حمدى حس جمال ياقوت.
ـداوالت واآلراء الـتى قدمـها أعـضاء ـناقـشات وا ا
األمـانـة انـتـهت إلى الـتـأكـيـد عـلى أهـمـيـة اسـتـمرار
ـؤتــمـر سـنــويـاً و اخــتـيـار «اجلــمـهـور عـقــد هـذا ا
ـتوقع ـسـرح» عـنـوانـاً للـدورة الـقـادمـة الـتى من ا وا

جـلــسـة ســاخـنــة شـهــدهـا االجـتــمـاع األول لـألمـانـة
ــصـرى فى الــعــامــة لـلــمــؤتــمـر الــعــلــمى لــلـمــســرح ا
األقـاليم فى دورته الـثـالثـة غلـب علـيهـا سـوء النـية
ـــســـرح فى عـــقـــد هـــذا والـــشك فـى جـــديـــة إدارة ا
ــؤتـــمــر أصـالً وهــو مـــا نـــفــاه خـالل االجــتـــمــاع ا
ــســرح اخملــرج عـــصــام الــســـيــد مــديـــر عــام إدارة ا
مشيراً إلى أن مجـرد دعوة األمانة لالجتماع يؤكد

ؤتمر. جدية اإلدارة ورغبتها فى عقد ا
عـصـام الـســيـد قـال أيــضـاً إنه أعـلن أكــثـر من مـرة
فى «مــســرحـــنــا» وغــيــرهــا أنه لــيس فــرعــونــاً جــاء
ليمـحو آثـار من قبـله لكـنه جاء لـيسـتكـمل ما بدأه
اآلخـرون ويــبـنى عــلـيه .. وعــلق ضــاحـكــاً لـيس من
ـــطـــلـــوب أن أوصـل هـــذه اآلراء دلـــيـــفـــرى إلى كل ا
ــــواطـــــنــــ حــــتى اليــــشك أحـــــد فى نــــيــــتى جتــــاه ا
ؤتـمر. اجـتمـاع األمـانة أداره الـشاعـر د. محـمود ا
نـسـيـم فى حـضــور د. عـبـد الــوهـاب عــبـد احملـسن
ـركـزيـة لـلـشــئـون الـفـنـيـة أمـ عـام رئـيس اإلدارة ا
ـؤتـمر وأعـضـاء األمـانـة عـبـد الـرحـمن الـشـافعى ا
د. رضــا غــالب د. عــادل الــعـــلــيــمى أحــمــد عــبــد

 محمد الروبى

محمد جمال الدين

 محمد فهمى
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ـسرح الـبديل ظـاهـرة ال يحـدها أفق جـغرافى بل تـمـتد لـتشـمل خريـطة > يـشكل ا
ــسـرح الـبــديل خـيـاره ـسـرح فـى الـعـالم وإن تــنـوعت جتــلـيـاتــهـا إذ يـحــمل هـذا ا ا
ومـرجـعيـته من األفـكـار والـقيم والـدالالت والـتـصورات مـسـتـهدفـاً مـعـارضة الـتـيار

السائد. سرحي جريدة كل ا 2
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فى أعدادنا القادمة 

نيا. > اخملرج محمد حسن يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «قمر األحالم» لفرقة مسرح الطفل بفرع ثقافة ا

مختارات العدد 
سرح األمريكى البديل ج١ تأليف ا
تيودور شانك - ترجمة: سامي خشبة
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح

التجريبى 8002

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

 فى
االنتظار
عرض
يفضح
أفعوانية
وأالعيب
الرأسمالية

صـ10

مأزق
ثقف ا
همش ا
 فى
«شوكة

ساجان»
صـ11

 فنون
 مصر
انصهرت
فى بوتقة
اجلنوب
الشرقى
صر صـ8

 جامعة
القاهرة
 تبنى سور
الص

العظيم من
خالل عرض
مسرحى
صـ13

 مسرحنا ترصد
سرح  جتليات ا
فى سوريا والشارقة
واألردن والعراق  صـ4

لوحة الغالف  شنكلون
ورحلة البحث
عن حقوق

الطفل صـ14

 د. سيد اإلمام يكتب
عن درويش

األسيوطى والقتلة
أجورين صـ23 ا

 أجستو بوال فى اليوم
ى للمسرح : العا
سرح هو ا

حقيقتنا اخملفية
صـ27-26

 األمريكان
يضحكون 
على مسخرة
بوش فى

ثمان دقيقة
فقط صـ19

سرح  ح أرادت جنمة ا
األمـريكـى " أدينـا ميـنزل
" أن تــــهــــدى صــــديــــقــــهـــا
ـوسيـقار " ميـشيل جون ا
الشـيـوســا " شـيـئـا يـحـبه
ويـليق به .. ولـعلمـها بأنه
واسـع االطـالع ويــــــــــــــحـب
الــقـــراءة كــثــيـــرا .. فــقــد
أهـدته اجملموعة الـكاملة
لــــلــــقــــصص الــــقــــصــــيـــرة
إلمـــــبــــراطــــور الـــــقــــصــــة
الـيــابـانى " رايـونـوسـوكى
أكـواتاجوا " .. واسـتقبـلها
الشـيوسـا بـفرحـة كبـيرة
.. وانـقـطع عـمن حـوله ..
لـيقـرأها ويـستـمتع بـها ..
لــنــرى عـــرضــا أمــريـــكــيــا

. رائعاً
اقرأ صـ20

 جلان 
تابعة نزلت ا
األقاليم
وناقشت

مشاريع النوادى 
صـ6-7

سئولية السياسية للمتفرج  الوضع األيديولوجى للمسرح وا

باشرة تقتل  ا
سرح فى «حلم ا
وال علم » صـ12

31
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ـسـرح الــبـديل - فى بـعض احلــاالت - بـأن يـكـون مـوازيــاً لـلـسـائـد بل > لـم يـكـتف ا
راجعة تشابك معه سعياً إلى تغييره سواء بالدعوة إلى اكتشاف أساليب جديدة 

سرحى أو طرح تفسيرات مستحدثة فى مناهج األداء. ثوابت اإلبداع ا

سرحي جريدة كل ا
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نيا». حافظة ا سرحية  > اخملرج أسامة طه انتهى من إعداد كتاب «توثيق احلركة ا

سيحية فى مسرحياته?! هل ظلم الشخصية ا
الـطــوفـان (1976) والـتى تــبـدو ألول وهــلـة
ــســتــعــمــر األبــيض وفــيــهـا هــجــومــاً عــلى ا
يــســخــر د. مـصــطــفى عــلى لـســان الــزنـوج
الــذين يــبـــشــرهم رجل أبــيـض فــمــا مــعــنى
وصـيـة «ال تـسرق».. ال نـسـرق مـاذا.. إنهم
ــلـكـون حـتى خـرقـة عـلى الـلـحم! عـراة ال 
«أسـهل أن يـدخل اجلـمل ثقـب إبرة من أن
يدخل الغنى جنة الله» من هو الغنى هذا
لـــيس عـــنـــدنــا أمـــوال وال ضـــيـــاع ونــحن ال
ـــبـــشــر نـــتـــعـــامل بـــالـــنـــقـــود وحـــ يـــقـــول ا
األبـيض: يـجب أن يــكـون لـكل واحـد مـنـكم
زوجة واحدة فـقط إن تعدد الزوجات زنى
وأمــر مـنـكــر ال يـرضــاه الـله فــيـرد الـزجنى
بــأن الــنــبى ســلــيــمــان تــزوج أكــثــر من 700
امرأة وكذلك تزوج داود النبى من زوجات
ـشى كـثــيـرات أرجـوك يــا سـيـدى اتــركـنـا 
خــلف داود وسـلــيـمـان ثم يــسـتــمـر الـزجنى
ـــبـــشــر األبـــيـض بـــضــرورة أن فى إقـــنـــاع ا
ــوت من يـــتــزوج بــأكـــثــر من امــرأة حـــيث 
الريا واحلمى أبنائه كل سنـة العشرات با
الـصـفـراء ومـرض الـنـوم ولـو تـزوج بـواحدة
ـــبـــشـــر هــذه فـــلـن يــبـــقـى له نـــسل فـــيـــرد ا
مــسـألــة ال تــهم فــيــقــول الــزجنى وهل هى
مــــســـألــــة ال تـــهـم الـــلـه أيـــضــــا?! ثم يــــخـــتم
ـسألـة وقد راق له أن الـدكتـور مـصطـفى ا
ـبــشــرين بــوصــيــة «ال تــسـرق» يــجــعل مـن ا
ـا ال يـعــمـلـون حـيـنـمـا لـصـوصــاً يـبـشـرون 
يناقش الزجنى الرجل األبيض فى مسألة
ــــعـــادن إلى أوربـــا ثم عـــودتـــهـــا مـــرة نـــقل ا
أخرى فى شـكل مـصـنوعـات غـاليـة ويـقول
الـزجنى لنفـسه «ال شك هذه أمور عـجيبة
فــهـا نــحن أوالء نــعـمل بــدون أجـر ونــعـطى
لـــــهم تـــــراب أرضـــــنـــــا بـال ثـــــمن ال شك أن

ديانات هؤالء الناس غريبة جداً»!.
د. ألفريد ألفى حبشى
شبرا - القاهرة

أكــلت قـطــنـنــا بـحــسن نـيــة كـمـا نــأكل نـحن
الــــدجـــاج بــــحــــسـن نـــيــــة ودون أن يــــرتــــكب
الـــدجــاج ذنـــبــاً يـــســتـــحق عــلـــيه الـــعــقــاب».
ولكننى لـن أرد على د. مصطفى بل أتركه
لـــيـــرد عـــلـى نـــفـــسه من خالل قـــصـــة «ذرة
يــورانــيــوم» من مـجــمــوعــة نــقـطــة الــغــلــيـان
(1977) حـ يـقـول: ولم تـكن تـعلـم أن الله
مـنـذ بـدء الـتـاريخ يـضرب الـنـاس بـبـعـضهم
لـيمتحن معـادنهم ويجمع الـسباع والغزالن
وجب فى فى الغابة كـما يجمع السالب وا
ضاد يكـروب واللقـاح ا الذرة كمـا يجـمع ا
ـــوت فـى اجلـــســــد كــــمـــا يــــجــــمع عــــوامل ا
وعــوامـل احلـيــاة فى اخلــلــيــة وال اســتــثــنـاء

ألحد من هذا القانون!
ونــخــتم بــقــصـــة «الــســارق» من مــجــمــوعــة

مـصــطـفى مـحــمـود الـصــراع كـمـا يــحـلـو له
حــتى يــنــتـهـى بـأن يــدمــر الــدكــتـور شــاخت
نـــصف الــكـــرة األرضــيـــة بــســـبب مـــحــاولــة
فـاشـلـة لـتـحـويل الـتـراب لـذهب واخملـلـفات
لـبــروتــيـنــات غـذائــيـة ويــنـهـى د. مـصــطـفى
ـــــقـــــولـــــة نـــــوح مـــــحــــــمـــــود مـــــســـــرحـــــيـــــتـه 
(الـشـخــصـيـة الـرئــيـسـيـة): انــتـهى الـنـصف
الـــبـــاقى مـن ســـكـــان األرض انـــتــــهت دنـــيـــا
البـاطل. فى كتابه األحالم (1961) يسـخر
د. مـصـطفى مـحـمـود من رجـال الدين فى
الـــبــاب قــبـل األخــيــر «نـــســيـــان صــمت إلى
األبد» فيقول: «عـندما أكلت الدودة قطننا
قــال قــسـيس الــقـريــة إن الــله قـد ســلـطــهـا
على أرزاقنـا ألننا كـفرنا بـنعمـته ولكن الله
فى احلـــقـــيـــقـــة ال يــســـلـط أحـــدا والــدودة

مصطفى محمود إلى أن ينهى د. إسكندر
حياتـه باالنتـحار ويـرى أنهـا نهـاية طـبيـعية
لــرجل خـلـت حـيــاته من اإلحـســاس بـاحلق
ـــان. أمـــا فـى مـــســـرحـــيـــته واخلـــلـــود واإل
«الـــــطـــــوفـــــان» (1976) فــــــقـــــد ارتــــــضى د.
ــشـــاكل مـــصـــطــفـى مــحـــمـــود حالً واحـــدا 
الكـون وهو الـتخلـص من كل من يخـالفونه
فى الــعــقــيـــدة بــطــريــقــة عـــجــيــبــة وهى أن
يـــقـــضـــوا عـــلى بـــعـــضـــهم الـــبـــعـض وهــؤالء
ـــــانـى فى ــــــثـــــلــــــهم د. شــــــاخـت (عـــــالـم أ
الــفـــيـــزيـــاء) مـــســـتـــر بـــاركـــر (مــديـــر بـــنك
إجنليزى) وشخـصيات أخرى ثانوية: رجل
هــــــنـــــــدى صــــــيـــــــنى يـــــــابــــــانـى إيــــــطـــــــالى
(إســـبـــاجــتـى) روسى (كـــلـــيــنـــوف) زجنى
ومــلـــكـــة إفـــريـــقـــيـــة (مـــيـــريـــام). ويـــديــر د.

خـالل عـــشــــرات األعــــمـــال الــــقــــصـــصــــيـــة
ــســـرحــيــة يـــصــوّر الــدكـــتــور مـــصــطــفى وا
سـيحيـة أو القبـطية مـحمود الـشخصـية ا
كــشــخــصــيــة ضــالــة أو مــنــحــرفــة أو غــيــر
سويـة ينطـبق هذا األمـر على الـعديد من
الــشـــخــصــيـــات مــنــهـــا د. ألــفـــونس فــانــون
(قـصــة «الــلى يــكـسب» مـن مـجــمــوعـة أكل
عـــيش 1954) الـــذى بـــدأ حـــيــاتـه طـــبـــيـــبــاً
فــقـــيــرا يــطــلـب الــكــفــاف وهـــو عــبــارة عن
ـريض بـذمة عـيـادة صـغـيـرة يخـدم فـيـهـا ا
وشـرف ثم يـنـتـهى به احلـال إلى أن يـؤجـر
ــكــونـة من عــدة غــرف ثم يــأتـيه عـيــادته ا
إيــــــجـــــــار أربع غـــــــرف فـى أول كل شـــــــهــــــر
ويـــــكـــــسب ثالثـــــ جـــــنـــــيــــهـــــاً فـى مــــقـــــابل
ــقــهى بال عــمل الــصــيــاعــة ويــجــلـس فى ا
! يــلــعب الــطــاولــة مـثـل األعـيــان الــعــاطــلـ
مـــــثــــــال آخــــــر هـــــو د. دمــــــيـــــان فـى روايـــــة
الـعــنـكــبـوت (1965) وهــو شـخــصـيــة شـاذة
ـثل ـكن وصــفـهـا بــاجلـنـون وحتــدّى كل ا
واألخالقــــيـــات فـى ســــبـــيـل الـــوصــــول إلى
اكــتـشــافــات عــلـمــيــة غـيــر مــضـمــونــة! أمـا
الـدكـتـور ألـبـيـر إسـكـنـدر (حـكـايـة الـدكـتـور
إسـكندر - مجمـوعة نقطـة الغليان 1977)
فـهـو مـلـحـد يـعـيش حـيـاة فـاشلـة مـع زوجة
مـريضـة وولدين أحـدهمـا مشـلول والـثانى
ـكتئب مـتخلـف عقلـياً حـتى اخلدم مـنهم ا
ـزعـجة ـمـصـوص) والـدادة ا ـسـلـول (ا وا
أمــا الــدكــتـور نــفــسه فــأعــظم أهــدافه فى
احلـــيــــاة هـــو تـــشــــكـــيك طــــلـــبـــتـه ومن أهم
األمــثــلـــة احلــواريــة الــتـى يــذكــرهــا «أردف
الــدكـــتـــور مــعـــلـــقــاً بـــســـخــريـــته اإلحلـــاديــة
عروفة وموجهاً كالمه إلى طالب بلحية: ا
ـــــريض أمـــــامك تـــــقـــــرأ فى أوراقه هـــــذا ا
وصــفـ لـشـخـصـيـتـ مــخـتـلـفـتـ تـمـامـا
شـــخـــصـــيـــته اإلجـــرامـــيـــة الـــتى دخـل بـــهــا
والشـخصـية الـثانـية التـى يخـرج بهـا اليوم
بـعد الـصـدمـات الكـهـربائـيـة ولـو كنت أنت
ـا عـرفت أيـاً من هــذين الـشـخـصـ الــله 

تـــبـــعث وأيـــهــمـــا حتـــاسب?! وقـــد ارتــاح د.

د. مصطفى محمود

سرح البورسعيدى فنى كهرباء يتحكم فى ا
لذلك.

سـرحـي مـلـحـوظة: نـصـحـنى بعض األصـدقـاء من فـنانـى بورسـعـيـد ا
ــذكــرة حــتى ال أتــعــرض لالضــطــهـاد بــعــدم كــتــابـة اســمـى عـلـى هـذه ا
والتـعنـت منه وحـتى ال يتـمكن من مـحاربـتى مسـرحيًـا وشخـصيـا ولكن
لـثقـتى بـنظـام العـمل داخل الهـيئـة قمـت بكـتابـة اسمى حـتى يتـمكن أى
ـــذكــــرتى مـن قـــبل شـــخـص من ســــؤالى االســـتــــيــــضـــاح عن أى شـىء 
سرح يـشهدون على كل هذه الوقائع مـسئول ولدى شهود بالـثقافة وبا

الظاهرة دون حتقيقات.
عمرو محمد كمال
سرح البورسعيدى من رواد ا
> نـشـرنـا الـشـكـوى دون تـدخل إال فى صـيـاغـة بـعض اجلـمل وفى

انتظار رد الطرف اآلخر.

نريد حتقيقًا يا رئيس الهيئة

يـحارب كل من يتجرأ ويخـالفه الرأى أو وجهة النـظر بكل ما يتمتع به
نـصـبه الـوظـيفى ومن مـسـانـدة مـدير الـفـرع ومـدير من قـوة وسـلـطـان 

قصر ثقافة بورسعيد له.
أقـسم بالله إننا ال نعـلم مواعيد سيادته الرسـمية وإنه يأتى وينصرف

كيفما يشاء.
نعلم أن مدير الشئون الهـندسية والفنية بالفرع قد رفع مذكرة للسيد
الـدكتور رئيس الـهيئة العـامة لقصـور الثقافة يـشكو فيـها من قلة عدد
وظـفى القسم وظـف جدد فـكيف يـسمح  وظـف واحتـياج الـقسم  ا
ـوجـود به الـعجـز بـاالنـتـداب إلى قـسم آخـر حـتى ولـو كـان فى حـاجة ا

إليه.
يـتــحـدث عـلـنـا لـلـمـقــربـ مـنه بـأنه يـسـتـطــيع فـعل أو تـسـهـيل أى شىء
ن يـشـاء وبـالـتالى إعـاقـة أو تـصـعيب أى شىء لـلـمـسرح الـبـورسـعـيدى 
ألشـخـاص مـعـيـنـ ال يـنـالـون رضا سـيـادتـه مسـتـغال مـوقـعـه الوظـيـفى

سئولون لعل وعسى: هذه استغاثة أتقدم بها وأرجو أن يقرأها ا
ــســرح فــنى كــهــربــاء بــفـــرع ثــقــافــة بــورســعــيــد مــعـــ رئــيــســا لــقــسم ا
ـسـرح كـمـا لـو كـان مـلـكـيـة بـبـورسـعـيـد يـتـحـكم ويـسـيـطـر عـلى نـشـاط ا

خاصة له.
ـسـرح اخلـاصـة يــقـوم بـاسـتـغالل قــصـر ثـقـافـة بــورسـعـيـد وديـكــورات ا
بــالـعــروض الـسـابــقـة ألعــمـال مــسـرحـيــة ال تـمت لــلـثــقـافــة بـصـلــة مـثل

دارس ومسرح الشباب والرياضة. مسرح ا
رأة التابعة للثقافة كل عام. يحتكر إخراج األعمال اخلاصة بتنمية ا
ـســرحـيـة ــسـرحــيـ بــالـفــرع لـعــمل بــروفـات الــتـجــارب ا يـهب قــاعـة ا

صالح معه فقط ال غير. للمقرب منه وأصحاب ا
ـسـرحـية بـالـفـرع منـذ فـتـرة وعنـدمـا ال يـكون يـحـتـكر أعـمـال الـورشة ا
سـيـادته مـوجـودًا ال نــسـمع عن هـذه الـورشـة شـيــئـاً وال يـعـلن عـنـهـا أى

شىء.
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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  
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!! سرحي الروبى زعيم ا
أمـره غريب الصديق محمـد الروبى.. فى االجتماع األخير
ـصـرى فـى األقـالـيم ــؤتـمــر الـعـلــمى لـلــمـســرح ا ألمــانـة ا
شـاهدته يـتـحدث.. كـان يـجلس إلى جـوارى أو كـنت أجلس
إلى جـواره - تـفـرق كـتـيـر عـنـد الـروبى - لـو لم أكن أعـرفه
حـيث الــتـقــيـنــا مـؤخــراً فى حاليب أقـصـى جـنــوب مـصـر
لـظننت أننى أجلس بجوار السـيد تشافيز رئيس فنزويال..
نـاسبـة أنا معـجب بهـذا الرجـل.. تشافـيز ولـيس الروبى بـا

.. شعورى نحو الروبى يتجاوز اإلعجاب. طبعاً
ـؤتـمـر : «ا حتـدث الـروبى عـلى طـريـقـة الـزعـمـاء الـثـوريـ
عــلــمى وح يـفــضل طــول عـمــره عـلــمى».. قــالـهــا مـنــفـعالً
.. أعضـاء األمانة الذين أكلت الـغيرة قلوبهم لم ومـتحمساً
يـصـفقـوا لـلـروبى ولم يـطـلبـوا مـنه اإلعـادة.. الـروبى أداها
عـلى أحـسن مــا يـكـون.. لم يـنــدمج تـمـامـاً.. الـروبى دارس
عهد.. الـزعامة تستمر مع الواحد مـسرح وكان زعيماً فى ا
ـهد إلـى اللـحد.. أطـال الـله فى عـمرك يـاروبى.. كان من ا
يـدرك - أثــنــاء األداء - أن هـنــاك مـواطــنــاً اسـمـه مـحــمـد
واطن عـضو األمـانة الـذى يتـحدث بـحماس الـروبى غيـر ا
وانـفـعـال مـحـسـوب بـدقـة.. بـدلـيل أنـنى هـمـمت بـسـحب
سـيـجـارة من عـلـبـته أثـنـاء احلـديث فـوضع يـده فـوق يـدى
ـنــعـنى وواصل حــديـثه دون أن يــطـرف له جـفن ودون أن
يـشعر بأى شفقة جتـاهى.. الروبى ال يرحم.. اكتشفت فيه
هـذه الـطـبـيـعـة عـنـدمـا تـعـرفت عـلـيه فى حاليب األسـبـوع
الـلى فـات.. صرخت فـى الصـحـراء الواسـعـة: كـنت ف من
زمـان يا روبى.. باظت أحـبالى الـصوتيـة.. من يومهـا صرنا

أصدقاء.. فعالً «يخلق ما ال تعلمون»!
الـغـريب فى أمـر الـروبى أنه فى غـمـرة حـمـاسه - احملـسوب
بـدقة حيث يـخشى على صـحته - وحرصه عـلى «العلـمية»
وإعالنه أنه مـسـتـعد لـفـدائـهـا بالـروح والـدم وبـذل كل غال
ونـفـيـس من أجل رفع رايـاتــهـا خــفـاقـة فـى جـمـيـع أقـالـيم
مـصر ودولة زجنـبار التى ال يـرأسها تـشافيـز بالتـأكيد.. لم
يـنس أن يعترف بأننا نبحث عن األبحاث العلمية مثل من
يـبحث عن إبـرة فى كومـة قش.. وقد ذكـرنا الـروبى بوقـفته
قدمة إليه قائالً فى سكاً باألبحاث ا ؤتمر األول  أثناء ا
أسـى «هـذه بـضــاعـتــنـا» أى إنه مـا بــالـيــد حـيـلــة.. أعـلــنـهـا
ـديـنـة الـقنـاطـر اخلـيـرية الـروبى فى وقـفته الـتـاريـخـية 
ــؤتـمــر.. ودخل بــهــا مــوسـوعــة «الــوقــفـات مــقــر انـعــقــاد ا
ركـز الثانى مـباشرة بعـد وقفة عرابى الـقياسيـة» مسجالً ا
زعـيم الفالحـ أمـام القـصر الـذى فى عابـدين.. وحاصالً
» شـكـراً يا أسـتاذ روبى سـرحـي عـلى لقب «الـروبى زعـيم ا
نـورت األمانة .. أقترح - انتقـاماً منه - أن يتولى هو رئاسة
ــؤتـمــر الــقـادم ويــكـون مــســئـوالً عن جلــنــة األبـحــاث فى ا
«الـبحث عن األبحاث» مادام قـد طلبه علمـياً فى ح أننا
وبـاعترافه هو فى وقـفاته التـاريخية وجـلساته اجلـغرافية
ـؤتمر علمى وح لـيس لدينا من يكـتب بحثاً علـمياً يصلح 

يفضل طول عمره علمى!!
الـروبى زعـيم مـتـشـدد.. ديــكـتـاتـور.. يـا ويل من يـخـالـفه..
يـعـرف أن الديك ال يـبـيض ومع ذلك يطـلب مـنك أن تأتى
لـه بـبــيــضـة مــنه.. مــنــ يــا زعـيم? يــقــول لك اتــصـرف..

الديك بيبيض وحيفضل طول عمره يبيض.
شـكـراً مـرة أخـرى لألسـتــاذ الـروبى صـديـقى الـذى تـعـرفت
عـــلــيه مــؤخــراً فى حاليـب والــذى أقــدر حــمــاسه وغــيــرته
ـعـمــلـيــة.. إيـديــنـا عــلى كـتــفك يـا زعــيم وقـد الــعـلــمـيــة ا
ؤتـمر ـعـمل.. ربنـا يـوفقك.. ويـوقـفك ا سـلمـناك مـفـتاح ا
ـــســكــاً كــتــاب األبـــحــاث قــائالً فى فـــخــر يــلــيق الــقــادم 
بـالزعماء: «هـذه بضاعتـنا» أكثر الـله من وقفاتك.. الروبى
ـؤتـمر عـلـمى وح يـفـضل طـول عـمـره عـلمى.. يـقف.. إذن ا

الروبى يقف فلنشكر الله على نعمته!!
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بعد العرب واألفارقة

دعم «التينى» لفاروق حسنى مرشحاً لليونسكو

تابعة فى األقاليم جلان ا
ناقشة مشاريع النوادى
.. واإلنتاج فى الصيف

 أمريكا الالتينية
تدعم ترشيح 

فاروق حسنى مديراً
نظمة اليونيسكو

  األمريكان ضحكوا
ثمان دقيقة 

على مسخرة جورج بوش

 فاروق حسنى

سرحية النص الكامل 
«سبعة أطفال يهود ..
مسرحية من أجل غزة»

الـــــوطـــــيـــــدة بـــــ الـــــبـــــلــــديـن وبـــــخـــــاصــــة أن
الــدومـيــنـكــان لــديـهــا بـعــثـات أثــريـة تــعـمل فى

مصر.
مــصــر وجــمــهــوريــة الــدومــيــنــكــان تــربــطــهــمـا
عالقـات وطيـدة فى مخـتلف اجملـاالت حيث
قـــامت مــارجـــريــتـــا دى فــرنــانـــديس الـــســيــدة
األولى فـى جــمــهـــوريــة الـــدومــيـــنــكـــان بــزيــارة
ــــصــــر مــــؤخــــرا كـــــمــــا زارهــــا أيــــضــــا وزيــــر
خارجيتهـا والذى أبدى اهتماما كبيراً بالدور
الـذى تــلــعـبـه مـصــر دولــيـا مــؤكــدا عـلى دعم
ـصـرى والـتـرويج له بالده الـكـبـيـر لـلـمــرشح ا
ـــــنـــــصب الـــــدولى الـــــرفـــــيع لـــــلـــــوصـــــول إلى ا

باليونسكو.
وكــان الـــفــنــان فــاروق حــســـنى قــد قــام خالل
كـسيك وكـوبا اضى بـزيارة لـكل من ا العـام ا
فى إطــــار جـــوالته الــــدولـــيـــة حلــــشـــد الـــدعم
الدولى فى مسيرة الـيونسكو إضافة للتأييد
الـــعــــربى واألفـــريــــقى بــــعـــد مــــا أجـــمع وزارء
الـثـقــافـة الـعـرب ومن بـعـدهـم الـقـمـة الـعـربـيـة
ـــنــصب عــلـى دعم وتــرشـــيح فـــاروق حــســـنى 
ــنــظــمــة الــيـونــســكــو بــاعــتــبـاره ــديـر الــعــام  ا
مــرشح الــعــرب الــوحــيــد كــمــا أقــرت الــقــمــة
األفـريقـيـة عـلى مـستـوى الـرؤسـاء بالـعـاصـمة
األثــيــوبـيــة أن يــكـون فــاروق حــسـنى مــرشــحـا

وحيدا للقارة السمراء.

تـــلـــقى وزيـــر الــثـــقـــافــة فـــاروق حـــســـنى دعــوة
رســــمـــــيــــة من وزيــــر خـــــارجــــيــــة جــــمــــهــــوريــــة
الــــدومـــيـــنـــكــــان لـــزيـــارة بـالده وجـــاء بـــهـــا أن
الـدومـيـنـكـان تـؤيـد وتـدعم فـاروق حـسـنى فى
مــســيــرتـه لــلــوصــول إلى مـــنــصب مــديــر عــام
ـنـظـمــة الـدولـيـة لـلـتـربـيـة والـثـقـافـة والـعـلـوم ا
ـــرشح الــــعـــربى «الـــيــــونـــســـكــــو» بـــاعــــتـــبــــاره ا

واألفريقى الوحيد.
وقـال حـســام نـصـار مــسـتـشــار وزيـر الـثــقـافـة
لــلــعالقـات الــدولــيـة إن دعــوة وزيــر الـثــقــافـة
فـاروق حــســنى لــزيـارة الــدومــيـنــكــان نــقـلــتــهـا
سفيرة جمهورية الدوماينكان بالقاهرة ماريا
ـــقـــر جـــابـــريال خـالل الـــلـــقـــاء الـــذى عـــقـــد 
الــوزارة بـــالــزمـــالك والــذى أكـــدت خالله أن
بالدها تؤيد حـسنى وتقوم أيضا بالترويج له
بـ دول أمــريـكـا الـالتـيـنــيـة نــظـرا لالهــتـمـام
واالحـترام الـكبـيـرين اللـذين يحـظى بهـما فى

ستوي الرسمى والشعبى. بالدها على ا
وأشـار نصار إلى أنه يـتم حاليـا التنـسيق ب
البلدين للتـحضير لزيارة وزير الثقافة فاروق
ـقبل حـسنى لـلدومـينـكان خالل شـهر مـايو ا
فـى إطــــار جـــــولــــة تـــــتــــضـــــمن عـــــدداً من دول
أمـــريـــكــا الـالتـــيــنـــيـــة من بـــيـــنـــهـــا الــبـــرازيل..
موضـحاً أن سفـيرة الدومـينكـان بحثت خالل
لـقـائـهـا مع وزيـر الـثقـافـة الـعالقـات الـثـقـافـية

 ج فوندا 

بعد غياب طويل ..

ج فوندا .. يناديها برودواى  لتقدم عرض «33 اختالفًا»
ـا أحس أنها تـشعـر بالراحـة الكـبيرة دعاهـا لتـعود معه إلى بـيته .. الـذى طا
ـرات القـليلـة التى عادت فـيها إلـيه .. ولكنه عندمـا تكون بـ أحضانه فى ا
ا يشـغلها لم يتـوقع أن تقبل بـهذا العرض وتـعود بعد غـياب وسط الكثـير 
ـوضــة وحـتى الـســيـاسـة .. وهــكـذا فـاجــأت جـ اجلــمـيع وعـلى فى الــفن وا

رأسهم كوفمان ...
تطـير الـنجمـة الكـبيرة " جـ فوندا" إلـى نيويـورك.. لتقـف على خشـبة أحد
مـسـارح بـرودواى لـتشـارك فى الـعـرض االجـتمـاعى الـسـاخر "33 اخـتالفًا"..
والذى يـنـاقش مـحـاوالت الـتـصـالح بـ البـشـر .. األم مع ابـنـتـهـا .. والـكاتب
ـوســيــقى مع مــهــنــة كل مــنـهــمــا .. وقــد اســتـقــبل مــؤلف ومــخــرج الــعـرض وا
مويـسـيس كوفـمـان اخلبـر بفـرح شـديد وأكـد عـلى أن ج فـونـدا قد أكـملت
عقد أبـطال العـرض الذين كان قـد تخيـلهم يجـسدون شخـصيات مسـرحيته
بـعـد أن انـتـهى من كـتابـتـهـا .. ويـشـارك فى العـرض الـنـجـمـة سامـنـتـا مـاثيس

وكول هانكس ودون أماندولى وسوزان كيلرمان وإريك ستيل ...
ـشـاركة جـ فـونـدا ابـنـة األسـطـورة هـنـرى فـونـدا .. والـتى بـدأت الـتـمـثـيل 
والدهـا  فى العـرض الشـهـير " فـتاة   ريـفيـة " عام  1957وهى فى العـشرين
من عـمـرهــا وكـانت قــبـلـهــا تـعــمل مـوديل لألزيــاء .. وحـقـقـت جنـاحـات فــنـيـة
واسـعــة وحـصـدت الـكــثـيـر من اجلـوائــز الـسـيـنــمـائـيـة والـتــلـيـفـزيــونـيـة .. كـمـا
عرفـت كنـاشطـة سـياسـيـة قاومـت حرب فـيتـنـام .. وحرب الـعـراق .. ووقفت
فتـرة بجـانب إسرائـيل .. إلى أن سافـرت واكتـشفت أن الـسالم الذى تـدعيه

إسرائيل أكذوبة فقالت :
" لـقد أخـطـأت .. فمـا شاهـدته بـعيـنى يـعجـز العـقل عن اسـتيـعـابه و اللـسان

عن وصفه " ...    

!! سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي !!الروبى زعيم ا سرحي الروبى زعيم ا

راغى جمال ا

 سفيرة الدومينكان:
 يحظى باحترام كبير 
ستوى فى بالدنا على ا
لك لير» ب سياسةالرسمى والشعبى «ا

ترجمة النص 
وتسييس نص  العرض
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