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تعمل حلسابه!!
مـضـطـراً وبـحـكم الـزمـالـة - ولـيس األخـوة - حـضـرت عرض
«درب عسـكر» الذى قـدمته فرقـة قصر ثـقافة الـفيوم لـلمخرج
عـادل حـسـان عن نص الـراحل اجلـمـيل مـحـسن مـصـيـلحى..
الفرقة حتمل أيضاً اسم اخملرج الكبير الراحل صالح حامد..
ـثـلـون هم أبنـاء هـذا الـرجل الـذى اكتـشـفـهم ودربهم الـذين 

ورباهم.
ال أثق كثـيـراً فى اخملرجـ الـشبـان.. يريـدون حتـقيق قـفزات
ـرتـبـكـ أصال.. خـاصة شـاهـدين.. ا سـريـعـة تـربك الـسـادة ا
بعـد مـا سـمـعته مـن األخ عادل عن افـتـكـاسـاته وكيف أن إدارة
مـرور الـفـيـوم ذات نـفسـهـا اسـتـجـابت له وأغـلـقت شـارعـاً أمام
قصر الثقافة حتى يضع فيه بضع مراجيح استقدمها لتكون
جــزءاً من الــعـرض.. فــضالً عن مــنــشــد ديــنى ال يــأكل سـوى
فكرين اجلبـنة التى تضـر بالصـوت حسبمـا علمت من أحـد ا
.. وضـعه عــادل عـلى بــاب الـشـادر الــذى تـعـرض ـوسـيــقـيــ ا
سـرحيـة ليقـدم فاصالً من االبـتهـاالت - باجلـبنة - بداخـله ا
يـجـذب به اجلـمـهـور إلى الـعـرض.. مـراجـيح ومـنـشـد ال يأكل
سوى اجلـبنـة.. ماذا تـتـوقع إذن والقـصيـدة تـبدأ هـذه البـداية

الكافرة?
قلت لـيلـة وتعـدى.. والبـد من مجـاملـة.. خاصـة أننى اتـفقت
مع عـادل عـلى قـيـامى بـكـتابـة نص مـسـرحى غـنـائى يـخرجه
هـو وأمــرى لـله وتـوقــعـنـا أن يــحـدث هـذا الــعـرض الـذى لم
سرح أكتـبه بعـد وال أعرف مـا هى فكـرته أساسـاً انقالبـاً فى ا
ـرحــلـة األوربـيـة إلى ـصـرى والــعـربى واألفـريـقـى - أجـلـنـا ا ا
- فـإما أن يرفـعنـا هذا الـعمل إلى مـصاف النـجوم الـكبار ح
ويـجـعل أشـرف زكى يتـهـافت عـلـينـا.. ويـجـعـلنـا نـسـتـغنى عن
ـا فـيـهـا الـعـمـل فى مـسـرحـنـا وسـاعـتـها مـهـنـة الـصـحـافة 
سـتـرتـاح مـصـر كلـهـا.. وإمـا أن يـخـسف بـنـا األرض ويـجـعـلـنا
ن ال يعـتبـر.. وساعـتهـا ستـفرح مـصر أيضـاً وإن كنت - عبـرة 
فى حـــالــة فــشل الـــعــرض - ســأفـــوت الــفــرصـــة عــلى األخت
العـزيزة مصر وأكـتب عدة مقاالت - كـتبتهـا فعالً وهى جاهزة
لـلـنـشـر - أشن فـيـهـا هـجـومـاً كـاسـحاً عـلـى الـعرض وصـنـاعه
ؤلف واخملـرج.. وأعتزل بـعدهـا فوراً وأذهب إلى جبل خاصـة ا

سرح!! يعصمنى من مجلة ا
أقول لـك الصـراحة - وهذا ال عـالقة له بـالزمـالة أو األخوة -
شـتـرك - استـمتـعت بهـذا الـعرض الـبسـيط الذى أو العـمل ا
نشد الذى ال يأكل سوى اجلبنة رجيحة وا يأخـذك من أول ا
وانتهـاء بفرقة التمثيل: محمـد صوفى محمد طرفاية أمير
نعم إسالم بـشبـيشى والء شعـبان حـسام أبو الـسعود عبـد ا
أحمـد السالمونى بـاسم نبـيل أشرف حسـنى والسيـنوغراف
ــسـرح - أحــمــد أســلـمــان - ابن خــالــة عــادل يـا مــديــر إدارة ا

وسيقية بقيادة أشرف عمار. والفرقة ا
فهم اجلـميع طبيعـة النص البديع حملسن مـصيلحى وقدموا
ـسـرحيـة - أو الـتى تبـدو هـكذا - فـيـها مـجـموعـة من الـنمـر ا
الغـناء احلى والـتشـخيص ومـا يشـبه ألعـاب السـيرك.. وفـيها
الضـحكة والـقفشـة واألداء التهـكمى السـاخر.. واألداء اجليد
.. كـل ذلك فى عـجـيـنـة واحـدة اسـتـوت عـلى نـار فـرن الـرصـ
بـلـدى فى إحــدى قـرى الــفـيـوم.. وأخــذ مـنـهــا كل مـتــفـرج مـا
يـوافق هـواه.. فـرغم الـبـساطـة والـتـلـقـائيـة ومـا يـبـدو ارجتاالً
بهج مبهج إلى درجة «السخسخة» من وتهريجاً فإن العرض ا
الــضـحك ومـوجع إلى درجــة احلـزن واألسى.. عـرض تـتـعـدد
دالالته ويــتـجــدد كل يــوم حــسب احلــالـة والــظــروف.. يــقـول

الكثير دون حزق.. أو حذلقة.
ـتلـئا عن آخـره باألسـر الفـيومـية.. ما أغـاظنى كان الـشادر 
فـعالً أنــنى وجـدت أسـرة خـارج الـقـصــر لم تـشـاهـد الـعـرض..
ســألـنى زعــيـمـهــا هى الـتــذكـرة بـكــام.. قـلت مــجـانــاً يـا زعـيم
وتــعـالـى بـكــره شـوف.. الــنــاس تـخــشى دخــول قـصــر الـفــيـوم
.. ــاذا ال يــضــعــوا الفــتــة تــقــول الــدخــول مــجــانـاً الــفــخم.. 
ـكـاسب ـاذا ال تـلـتـفت الـضـرائب إلى ا ـراجـيح بـفــلـوس.. و وا
راجيح التى الهـائلة التى يحـققها عـادل حسان من تشـغيل ا

علمت أنها تعمل حلسابه?!
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بيتر بروك كذاب
 ويعادى السامية.. اتهامات
غرضون يروجها ا

قالت إنها تنتظرها بعد أن يكبر أبناؤها

جوليا روبرتس.. صحوة  الربيع
ــــدة ســــتـــة أشــــهـــر ... ومـن أحـــدث
أعمالها مـؤخرا فيلم " اجلاسوسة "
الـــذى حــقـق جنـــاحـــا مــلـــحـــوظـــا فى
أســـابـــيــعـه الــقـــلـــيـــلــة األولـى .. أمــام
الـنـجم كـلـيـفن أوين .. وقـد صـرحت
أثــنــاء افـــتــتــاحه جملـــلــة تــوبــكس "
بـكـلـمـات مـفـاجـئـة بـأنـهـا تـكره
ـشاهد احلميمية القيام با

وأكملت:
" أنـــــــا أحــــــاول جتــــــنب
مـشــاهــد احلب الــتى
أشــعــر مــعـــهــا بــعــدم
الـــــــراحـــــــة  كـــــــمـــــــا
أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب مـــن
الـــــــقــــــــبالت الــــــــتى
تــــتــــأذى مــــعــــهـــا
مشاعرى».

تـــرددت أنــبــاء كــثــيــره خالل الــفــتــرة
األخـيــرة تـفـيـد أن اخلـطـوة الـقـادمـة
لـــنــجــمـــة هــولــيـــود الــكـــبــيــرة جـــولــيــا
روبــرتـس مـســرحــيــة وأنــهــا ســتــكـون
جنـــمـــة الـــعـــرض الــــكـــبـــيـــر "صـــحـــوة
ـــســـرح الـــربـــيـع " والـــذى يـــســـتـــعـــد ا
ه خالل الــــغــــربـى بــــلــــنــــدن لــــتــــقــــد
ــوسم احلــالى ولم تــتــوقـف األنــبـاء ا
عن الــــتــــنــــاثــــر هــــنــــا وهــــنــــاك حــــتى

خرجت جوليا عن صمتها ...
صـــرحت جـــولـــيــا روبـــرتس جنـــمــة "
امـرأة جــمــيــلـة " أشــهــر أفالمــهـا مع
الـنجم الـوسيـم ريتـشارد جـير أخـيرا

أنــــهــــا بــــالــــفــــعل
تخطط 
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حكاية من دفتر الذاكرة

سميرة عبد العزيز: كنت أول فتاة تمثل فى جتارة
إسكندرية.. ولقاء مع جمال عبد الناصر غير حياتى

وطــنى عـكــا إخـراج كــرم مـطــاوع وتـمــثـيل مــحـمـود
ياس سميحة أيوب.

وعن األعـمـال الـتى قدمـتـهـا وتعـد نـقـلة كـبـيرة فى
مشوارهـا الفنى قـالت: هناك الـكثيـر من األعمال
الهامة التى قمت بـها ولكن أهمها كانت مسرحية
 أنـطونـيو وكـليـوباتـرا  ألن مخـرجهـا كان إجنـليـزياً
ـسـرح كـلهـن  وكنت قـد اخـتـارنى من بـ فـتـيـات ا
أقــوم بــدور أوكــتــافـيــا  ولــقــد عــرضـنــا فى بــاريس
ومصر وكانت نقلة مهمة فى حياتى وأيضا هناك
مـسـرحـية جـاءت بـعد نـضـجى واحـترافـى التـمـثيل
وهـى "مـخــدة الــكــحل" الــتى حــصــلت عــلى جــائـزة
ــــهـــرجــــان الــــتــــجـــريــــبى وعــــرضــــنـــاهــــا بــــجـــمــــيع ا
ـــهــــرجـــانـــات فـى الـــعـــالـم  من فـــرنــــســـا لـــلــــهـــنـــد ا

إلجنلترا. 
ــواقف الــتى ال تــنـســاهــا قـالت: عــنــدمـا أمــا عن ا
أخــذتــنى الــفــنــانــة ســمــيــحــة أيـوب وأنــا أبــكى ألن
ــصـور نــشـرت صــورتى عــلى الـغالف ولم مـجــلـة ا
تــــكـــــتـب اســــمـى أو أى تــــفـــــاصــــيـل عـــــنى بل عـــــلى
ـسرحـيـة فقط وأخـذت أبـكى كثـيـرا وقتـهـا قالت ا
لى الحتـــزنى مـن الــصـــحـــافــة ألن كـــلـــهـــا عالقــات
ــا اجلـمــهـور مـازال مــعـجــبـا بك ال شـخــصـيــة وطـا

حتزنى أبدا.
ـواقف الـقـاسـيـة الـتى تـتـعـرضت لـهـا قالت: ومن ا
تـوفى والــدى  فى إحـدى مــرات عـرض مـســرحـيـة
لك" فـذهبت إلى جنازته صباحا وت ا "قبل أن 
ــســرح كــثــيــرا ــســـرح لــيال ألنى أقـــدس ا ثم إلى ا
دون أن أخـــبــر أحـــداً وكــنت ألـــعب دوراً كــومـــيــديــا
وكــــانت من األمــــور الــــقـــاســــيـــة جــــدا عـــلـى والـــتى

عشتها وأتمنى أال تعود يوما.

مـن اإلسـكـنــدريـة جــاءت حتـمل حــلـمــهـا.. لـتــصـبح
بــعـد ســنـوات عــديـدة واحــدة من أهم جنــمـات فن
"الـتمـثـيل" وصاحـبـة بصـمـة خاصـة جـداً فى هذا

اجملال.
النـجمة سميرة عـبد العزيز فتـحت دفتر ذكرياتها
ـمـيز وأسـلـوبـها لـ"مـسـرحنـا" لـتـروى لنـا بـصـوتهـا ا

. شوار.. وذكريات السن الفريد حكايات ا
تقول سميرة:

ــرحــلــة الــثــانــويـة بــدأت الــتــمـثــيل مــنــذ كــنت فى ا
درسـة وقتـها كـنت أهوى الـرسم وعنـد مرورى بـا
أمـــام غـــرفــــة الـــتــــمـــثـــيـل رأيت أصـــدقــــائى يـــؤدون
ــدرس بــروفـــات عــرض مـــســرحـى فــدخـــلت إلى ا
وأخـــبــرته بـــأنى أريــد أن أشـــارك فــأخــبـــرنى بــأنه
اليـوجـد سوى دور لـرجل  فـقلت له أريـد أن ألـعبه
ـثـلة وبـالـفـعل قـمت بـأدائـه وأخذت عـنـه أحـسن 

سرحية طلعت األولى على اجلمهورية . وا
ـدرســة لــلــكــلـيــة انــتــقـلـت سـمــيــرة: أخــبـرت ومن ا
سرحية والـدى برغبتى فى دخول مـعهد الفنـون ا
عـهد فى فرفض ألنـنا كـنا نـعيش بـاإلسكـندريـة وا
الـقــاهـرة لـذا دخــلت كـلـيــة الـتـجــارة واشـتـركت فى
ـسـرح اجلـامـعى وكـنت أول فــتـاة تـقـوم بـالـتـمـثـيل ا
ـسـابقـات فازت ـسـرح وفى إحدى ا على خـشـبة ا
اجلـامـعه بـقنـاع اجلـامـعـات  ووجـدتـهم يـخـبـروننى
بأنى سوف أسـتلم الـقناع من الـرئيس جمـال عبد
ثابـة هزة لى ولـوالدى  وكانت النـاصر  فكـانت 
أول مـرة يسمح لى بـالذهاب إلى الكـوافير وشراء
فسـتان . أمـا عـند اسـتالمى اجلـائزة سـلـمت على
عـبــد الــنــاصـر وظــلت يــدى مــتــشـبــثــة بــيــده وكـنت
أرجتف ألنـــــنـى أقـف أمـــــام الـــــرئــــــيس جــــــمـــــال ثم
تــسـلــمت الــكـأس مــنه  ومن وقــتــهـا ســمح أبى لى

بالذهاب إلى أى مكان . 

وتــكــمل ســـمــيــرة ســردهــا لــذكــريـــاتــهــا: جــئت الى
مـصـر بـعـد تخـرجـى فى الـكـلـيـة وتـعـييـنـى مـدرسة
ثـلة بـفرقة دارس وكـنت أيضـا وقتـها  بـإحدى ا
ـسرحيـة فرآنى كرم مـطاوع وأخذنى إسكنـدرية ا
الى وزير التـربية والتـعليم لـيتم انتـدابى إلى هيئة
ــســرح ولـعــبت أول بـطــولـة لـى بـالــقـاهــرة وكـانت مرام سعيدا

 سميرة  عبدالعزيز

لالنـتقـال إلى لـنـدن لتـحـقـيق حلـمـها
ـــســرح الـــغــربى الـــعــريق بـــالــعــمـل بــا
هـنـاك .. لـكـنـهـا ال تـسـتـطيـع حتقـيق
هـــذا احلــــلم فـى الـــوقـت احلـــالى ..
كن أن تـنتقل إلى اجنـلترا فـهى ال 
وأوالدهــا مـازالــوا صــغــارا .. الــتـوأم
فــيــنــوس وهـارل  4ســنــوات وهــنـرى
الــصـــغــيــر بـــضــعــة وعــشـــرين شــهــرا
وقـــــالـت : « أتـــــمـــــنـى أن أفـــــعـل ذلك
عنـدمـا يصـبح أبـنـائى أكبـر قـليال ..
إنـه حــــلم مــــؤجل مـن أجل مــــنح
أبــــنـــائى وقـــتـــا أكـــبـــر خالل

هذه الفترة».
ويأتى حـماس وإقبال

ــسـارح بــعـد جــولـيــا الـشــديـد عــلى ا
الــــنــــجـــاح الــــكــــبــــيـــر الــــذى حــــقـــقــــته
ـطر " مـسرحـيـتهـا " ثالثـة أيام من ا
لـلكاتب " ريتـشارد جريـنبرج " والتى
أخــرجــهـــا اخملــرج الــكـــبــيــر " جــودى

مــــــانـــــتــــــولـــــو " وشــــــاركـــــهـــــا
البطولة

 «بول رود»
و «بـــــــرادلى

كـــــــــوبــــــــر»
واستمرت

راغى راغىجمال ا راغىجمال ا راغىجمال ا راغىجمال ا راغىجمال ا جمال ا

دعاء طعيمة: نفسى
نبطل نعمل مسرحيات ال
سرحيون يشاهدها إال ا
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 الغولة..
 عالم مشطور
 ب السحر والتمدن

قراءة مغربية 
سرحية فى األبعاد ا

حملاورة «مينون»

شريف عبداللطيف
يدرس تعديل أجور

العبى السيرك
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شريف عبداللطيف
يدرس تعديل أجور

العبى السيرك

«طروادة األناضول»
 ..  الدهشة 
التى تستمر طويالً

قراءة مغربية 
سرحية فى األبعاد ا

حملاورة «مينون»

قراءة مغربية 
سرحية فى األبعاد ا
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>  اإلضاءة الرئيسية: إضاءة عالية الكثافة واضحة الزاوية وتتقدم بقية اإلضاءات
فى تـكـثـيف التـركـيـز عـلى الفـكـرة وحتـديد الـتـأثـير الـدرامـاتـيـكى من خالل درجة

التباين فى الكثافات الضوئية الرئيسية.

سرحي جريدة كل ا 2
ájGôŸG 

سرحي جريدة كل ا
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فى أعدادنا القادمة 

سرحية بالفيوم. لحن عهدى شاكر يشارك حالياً فى مسرحية «مآذن احملروسة» لفرقة سنورس ا > ا

مختارات العدد 
 مفهوم الضوء والظالم فى
سرحى جالل جميل العرض ا
صرية محمد - الهيئة العامة ا

العامة للكتاب 2002.

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

الدهشة
التى 

تستمر معك
طويالً وأنت
تشاهد

«طروادة»
صـ12

 زياد جيوسى
يكتب 

من رام احملتلة
.. القدس
طاقة أمل
كن  ال 
إغالقها

صـ 9

 عروض 
مهرجان
اجلمعيات
الثقافية ..
أسئلة يطرحها
أحمد
عبدالرازق

أبوالعال 
صـ10 -11

«فيفا ماما»
جثة األم
تتعفن
واألبناء
مشغولون
صالح بصراع ا

صـ 14

 مسرحنا تواصل نشر
نص نفوس ضائعة
لصاحبة نوبل دوريس

ليسنج صـ 15 -20

لوحة الغالف « مسرحنا»
تتجول فى
مسارح األردن
غرب وسوريا وا
والقدس صـ4

د. حمدى اجلابرى
 يكتب عن السيد راضى
..ودرويش األسيوطى 
عن عرض « قولوا لع
الشمس» صـ25

سرح  برامج ا
دهستها عجالت
قطار التطوير

 فى التليفزيون ..
حتقيق صـ8

 بيتر بروك
فترى  ا

عليه من االتهام
بالكذب 
إلى عبقرية
وهبة صـ21 ا

 جون إبدايك
صاحب العناصر
اخلمسة

 فى النقد يرحل
فى هدوء ..
اقرأ صـ23

سرح واجلمهور .. أسئلة شائكة وإجابات تبحث عن مستقر «ملف خاص» ا

 طالب آداب اإلسكندرية
سرح ضربوا ا
 فى مقتل والرؤية

الدرامية نائمة صـ 24

31
π«°SGôe

ـكن أن تـسـمى > اإلضـاءة الـثـانـويـة: اإلضـاءة الـتى تـسـاعـد اإلضـاءة الـرئـيـسـيـة و
ـكـمـلـة وتـأثـيـرهـا األكـبـر أنهـا حتـدد كم الـظالل احلـاصل مـن اإلضاءة بـاإلضـاءة ا

الرئيسية فى األشكال وتؤثر فى قيمها الدراماتيكية.

سرحي جريدة كل ا
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سرحية الكوميدية «جعيدى فى حقوق» للمؤلف واخملرج إبراهيم رفيق تعرض خالل يونيو القادم على مسرح ساقية الصاوى. > ا

لوحات العدد
 للفنان
الفرنسى
جيمس تيسو

مسرح كازينو حلوان يصرخ.. أنقذونى

ـا كان عرض الـغولة ر
ـوذجا مثاليا للتمزق
بــ الـشــرق والـغـرب ..
بـ الـثقـافة الـشـعبـية
والــثـــقــافــة الــواردة من
الــــغــــرب .. صـــحــــيح أن
الــــعـــــالم الــــثـــــالث قــــد
جتــاوز تـــلك الــقــضــايــا
مـــــنــــــذ عــــــقـــــود لــــــكن
ظـــــــهـــــــورهـــــــا فـى ذلك
الــوقـت وعــلى خــشــبــة
مـسـرح الغـد ومن إنـتاج
مـسـرح الـدولـة .. وبـعد
ا كل تـلك الـسـنـوات ر
يــــــؤشـــــــر لــــــنــــــا عـــــــلى
تـداعيـات تلك األزمات
الــــتى تـــــعــــانى مــــنــــهــــا
ـنـطـقة الـتى تـتـصارع ا
عـليـها قـوى كالسيـكية
ـــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــدة عــ
(األصوليون/الغرب) .
اقرأ صـ13

ما مصير هذا األثر التاريخى الذى أنشأه اخلديوى إسماعيل

ــعــرض بــاريس عـام عــنـدمــا عــاد اخلــديــو إسـمــاعــيل من زيــارته 
١٨٦٧م بــدأ فى إنـشــاء أول مــســرح فى مـنــطــقــة األزبـكــيــة وهـو
مـسـرح الكـوميـدى فرانـسيـز وذلك فى ٢٢ / ١١ / ١٨٦٧م وقد
 افـتـتــاحه فى ٤ / ١ / ١٨٦٨ وهـو تــاريخ يـسـبق تــاريخ إنـشـاء

صرية التى أنشئت عام ١٨٦٩. دار األوبرا ا
ـا كـانت تتـمتع به ضـاحيـة "حلـوان احلمـامات" من مـزايا ونـظرًا 
يـاه الكبـريتـية فـقد أوالهـا اخلديو مـثل هوائـها اجلـاف النـقى وا
إسـمـاعـيل اهـتـمــامًـا كـبـيـرًا حـيث شـيـد بــهـا قـصـرًا لـوالـدته عـلى
الــنـيـل وشق طـريــقًـا مــعــبـدا من الــنـيـل إلى "حـلــوان احلـمــامـات"
وأنــشـأ الــسـكـة احلــديـديــة الـتى تــربـطـهــا بـالــقـاهـرة والــتى يـصل
طـولهـا إلى ٢٥ كم من بـاب اللـوق إلى حمـامات حـلوان وذلك فى

عام ١٨٧٢.
وفى ٢٦ يــونــيـو ١٨٧٩ اعــتــلى اخلــديــو تــوفـيـق عـرش مــصــر بــعـد
إقصـائه والده إسماعـيل. وفى حلوان بـنى اخلديو توفـيق لنفسه
ـحى من آثـار حلـوان ومـزايـاها ـحى أثـره ضـمن مـا ا قـصرًا ا
فـقد كان قدر حلوان أن تكـون قاعدة أساسية للنـهضة الصناعية
الــتى شـهـدتــهـا مـصـر فـى عـهـد ثـورة يــولـيـو ولــكن كـان ذلك عـلى
ـيزهـا مـن هواء حـسـاب الـبـيـئـة فى حـلـوان الـتى فـقـدت مـا كـان 
دن األكـثر تـلوثا فى جـاف نقى لـتحـتل مرتـبة مـتقدمـة جدا بـ ا

العالم.
نـطقة من لم يـعد فى حـلوان أثر شـاهد على مـا كانت تتـمتع به ا
ــسـرح الـذى بــنـاه اخلـديــو تـوفـيق مــزايـا وأهـمــيـة تـاريــخـيـة إال ا

عقب اعتالئه عرش مصر وهو مسرح كازينو حلوان. 
ـقدمة الـتاريخـية ألبـ األهميـة التاريـخية لم أجد بـدا من هذه ا
ــرحــلـة ــســرح الــذى ال يــزال قــائــمــا لــيــشــهــد عــلى تــلـك ا لــهــذا ا
ـعـمارى الـذى كـان سـائدًا ـهـمة مـعـبـرا عن الطـراز ا الـتـاريـخيـة ا

فيها.
ـــســـرح هـــو أنه شـــهـــد عـــروضـــا ـــا يـــزيـــد من أهـــمـــيـــة هــــذا ا و
مـسـرحـية عـديـدة حضـر مـعـظمـهـا اخلديـو تـوفـيق وتذكـر جـرائد

تـــلك الـــفــتـــرة أن فــرقـــة إســكـــنــدر فـــرح وكــانت مـن الــفـــرق الــتى
حـصلت عـلى ترخيص بـالتـمثيل فى دار األوبـرا كانت تـقدم على
خشبـته بعض عروضها لـعدة ليال كتـبرع منها لألعـمال اخليرية
ــسـرح حــلــوان لـتــذهب حــصــيـلــتــهـا مــثل تــبـرعــهــا بــإحـيــاء لــيـلــة 

ساعدة مدرسة حلوان.
ـسرح وقوف عـبده احلـامولى شـاديا بـ فصول كمـا شهـد هذا ا
سـرحيـات التى كانت تـقدمـها آنـذاك فرقة الـقبـانى التى كانت ا
تـتـبـادل الـعـرض ما بـ مـسـرح الـقـبـانى بـالـعـتـبـة ومـسـرح حـلوان
الـذى قــدمت عــلـيـه مـســرحـيــة "أســد الـشــرى" فى يـوم ٢٩ / ١ /

.١٨٩٧
قـطم أن فرقة سلـيمان القـرداحى من ب الفرق وتذكر جـريدة ا
سرح حيث قدمت مـسرحية "أبو احلسن الـتى مثلت على هـذا ا

غفل" فى يوم ١٤ ١٠// ١٨٩٣م. ا
وبـعد انفصال إسكـندر فرح عن فرقة القـبانى انتقل بفرقته إلى
حـلوان لـيقـدم عـلى مسـرحهـا عـدة مسـرحـيات مـنهـا "الـرجاء بـعد

غفل". اليأس" "محاسن الصدف" "أبو احلسن ا
ومن عـبـده احلــامـولى إلى الـشـيخ سـالمـة حـجـازى ومن اخلـديـو
ـلـوك تــوفـيق إلى شـاه إيــران وهـو آخـر رواد مـسـرح حــلـوان من ا

والرؤساء قبل قيام ثورة يوليو.
ـا هى صــرخـة اسـتــغـاثـة لــيـست هــذه مـحـاضــرة فى الـتــاريخ وإ
أتــوجه بـهــا - نــيــابــة عن جـمــاهــيــر حــلـوان - إلى الــدكــتــور حـازم
القـويـضى محـافظ حـلوان والـفنـان فاروق حـسـنى وزير الـثقـافة
والـدكتـور زاهى حـواس رئـيس اجمللـس األعلى لـآلثـار مـستـنـجدًا
بــهم جـمــيـعًــا ومـســتـنــصـرًا بــجـريــدة مـســرحـنــا الـغــراء أن تـوصل
ــسـؤولــ لـكى صـوتــنــا - نـحن أهــالى حــلـوان - إلى كل هــؤالء  ا
يـكـفـوا يد اإلهـمـال والـعـبث الـتى كـادت أن تـقـضى عـلى مـثل هذا

األثر النادر فيا أيها السادة.. أنقذوا هذا األثر.
مهندس زراعى / يوسف حماد
حلوان احلمامات

أين قاعدة بيانات
سرحية? النصوص ا

 تـغمرنى السـعادة كلما قـرأت نصاً مسـرحياً جديداً
ا تـقوم به جـريدة مـسرحـنا مـترجـماً واعـتز كـثيـراً 
فى هـذا اإلطــار لـكن مــا يـحـزنــنى هـو نــسـيــان كـنـوز
ى الـــتـى نـــشــــرت ونـــفـــدت ــــســـرح الــــعـــربـى والـــعــــا ا
طــبــاعــتــهــا وال جتــد من يــهــتم بــإعــادة نــشــرهــا من
ــسـرح الــذين يـعــشـقـون جــديـد لــتـصـبـح أمـام هـواة ا
قــراءة الـنــصـوص فــوجـودهــا ســيـتــيح فـرصــة أعـلى
ـــســرح الخـــتــيـــار الــنـــصـــوص الــتى تـــتم فـى نــوادى ا
والـقـصـور والـبـيـوت الثـقـافـيـة فى أقـالـيم مـصـر من
هــنـا أدعــو أهل االخـتــصـاص إلعـداد بــبـلــيـوجــرافـيـا
نشورة وتصنيفها بحيث تمثل قاعدة للمسرحيـات ا

سرحيون. بيانات يعتمد عليها ا
السيد عامر أبو صبيح
محافظة دمياط
سـرحـي خـاصة من > فـكـرة جيـدة ونتـمـنى من ا
ية أن يقـفوا على إعداد الـببليـوجرافيا التى األكـاد
سرحية على ستمثل إفادة كبـيرة للثقافة العـربية وا

وجه اخلصوص.

 ال نقبل التطاول على فنان حقيقى دون مستند قانونى
السيد األستاذ رئيس حترير جريدة مسرحنا

حتية طيبة وبعد
نــتـــشــرف بــإحــاطـــة ســيــادتـــكم بــأن مــا ورد فى
صـحــيـفـة مـسـرحـنـا فى الـعـدد رقم  89 الـسـنـة
وافق  23مارس  2009 حتت الثانـية االثن ا
ــــســـرح عــــنــــوان "فـــنـى كـــهــــربــــاء يـــتــــحـــكـم فى ا
الـبورسعيدى" نريـد حتقيقًا يـا رئيس الهيئة"..
فـإنـنى أود اإلشـارة بأن مـا جـاء بـهـذه الـشـكوى
والــتى أرســلــهــا لــســيــادتــكم عــمــرو كــمــال وهــو
ــــســــرحــــيــــة الــــقــــومــــيـــة عــــضــــو فـى الــــفــــرقــــة ا
بــبــورســعــيـــد هــو مــحض افــتــراء وهــنــاك قــدر
ـبـالغـة ضد الـزمـيل إبراهـيم يوسف كبـير من ا
سرح والذى ال يألو جهدًا فهمى رئيس قـسم ا
من أجل تـفعيل هـذا النشـاط فى ظل الظروف
ـر بها الفرع نـظرًا لبدء أعمال الـصعبة التى 
الــتــرمـيم وقــد بـذل مــجـهــودًا مــضـنــيًـا من أجل
ــســرحــيــة وهى فــرقـة إيـجــاد بــدائل لــلــفــرقـة ا
سرحيـة اإلقليمـية لتقـدم عروضها بورسعيـد ا
وجتــرى بــروفــاتــهــا عـلـى مــســرح مــركــز شــبـاب
الـسالم وكـذلك فــرقـة ثـقــافـة بـورفــؤاد لـتـقـدم
عروضها على مسرح مركز شباب بورفؤاد 20
ــسـرح من بــيــنـهــا جتـربــة قـام جتـربــة لــنـوادى ا
ـهــا الـشـاكى فـى مـركـز شــبـاب بـورفـؤاد بـتــقـد
و عـرضــهـا بــتـاريخ 3/18/ 2009 أمـام جلــنـة
ـكــونـة مـن األسـاتــذة حـسن الــوزيـر الــتــحـكــيم ا
وأحــمــد هــاشم وأحــمــد خــمــيس فــكــيـف يــكـون
اإلضـطهـاد والتـميـيز إذا كـان قد شـارك ضمن
ـــشـــاركـــ فـى فـــعـــالـــيـــات نـــوادى مــــجـــمـــوعـــة ا

سرح?! ا

ه أى مـــســـتـــنـــد تــــقـــد
ــشــكـو قــانــونى يُــدين ا

فى حقه.
بــرجــاء الـــتــكــرم بــنــشــر
هذا الـرد من منطق أن
حـق الـــــــرد مــــــــكــــــــفـــــــول
وتـــفـــضــــلـــتم ســـيـــادتـــكم
بالتـنويه بذلك فى آخر

ذكور. شكوى ا
مع خالص حتياتى
وتقديرى
محمد خضير 
مدير عام ثقافة
بورسعيد

ملحوظة:
نـود اإلحاطـة بأن إبـراهـيم فهـمى رئـيس قسم
سرح سـرح بالفـرع له اهتمـامات بالـغة فى ا ا
مــنـــذ نــعــومــة أظــفــاره حــيث كــان عــضــوًا فى
مـســرح الـطــفل بـالــقـصـر ثـم فى فـرقــة قـصـر
ــثالً وإدارة ــســرحــيــة  ثــقــافــة بـــورســعــيــد ا
مـسـرحـيـة ومخـرجـاً مـسـاعداً ومـخـرجـاً مـعد
إلى جـانب مشـاركاته فى الـعديـد من األعمال
سـرحـية الـتى  تـنفـيذهـا من أكـثر من 25 ا
عـــامًــــا إلى جــــانب إخـــراجـه لـــعــــدة أعـــمـــال
مـسـرحـيـة لـثــقـافـة الـطـفل بـالــهـيـئـة الـعـامـة
ـسرح لقـصور الـثـقافـة وهو مـخرج مـعـتمـد با
وقـام باإلخـراج فى الوادى اجلـديد والـواحات.

إنــنـى أرجــو من الـــشــاكى أن يـــتــوخى الـــدقــة فى
كـتـابـاتـه ألنـنـا ال نـسـمح بـالـتـسـيب وقـد زعم بـأن
ـــوقع عــلى هــواه وكــذا ــشــكــو فـى حــقه يــأتى ا ا
يقوم بـالتصـرف فى الديكـورات اخلاصة بـالفرع
وهــذا الـــكـالم غـــيــر حـــقـــيـــقى ألن أى فـــنـــان من
ـشـارك فى  20 جتـربــة كـان يـطـلب الـفـنـانـ ا
أى أكـســسـوار أو أى ديــكـور ويــكــون ذلك مـتــاحًـا
فــــإنـــنــــا ال تـــبــــخل عــــلـــيـه ألنـــنــــا نـــقــــوم خـــدمـــات
لــلــمـبــدعــ فى نــطـاق الــفــرع من نـاحــيــة أخـرى
فـإننى أزعم أن عـمرو كـمال كـان ينـبغى عـليه أن
يـــوجه اهــتـــمــامـــاته إلبــداعه الـــفــنـى وأن يــجــذب
اآلخــرين له مـن خالل فــنه ومن خـالل مــوهــبــته
ولـــيـس من خالل الـــتـــطـــاول عـــلى اآلخـــرين دون

مشهد من عرض البالطوة
بدعى بورسعيد 
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>  كــلـمـا قـل الـضـوء وأصـبـح حتت درجـة الـرؤيــة انـتـقل مــفـهـومه إلى
الــظالم وفـيه تــقل رؤيـة األشــكـال أو تـنــتـحى نـهــائـيـا هــكـذا الـظالل

والتظليل شكل من أشكال الظالم وحسب تدرجاتها.

سرحي جريدة كل ا
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3
27 من أبريل 2009 العدد94

د. أحمد
 مجاهد

العقاد الرمز والقيمة
الـعـقـاد ليـس رمزاً أدبـيـاً كـبـيـراً وحـسب لـكنه
عـالمــة عــلى تــاريخ بــأكــمــله فــذكــراه تــمــثل
استعادة للـقيمة الثـقافية التى كـدنا نفقدها
حتت ضـربات مـعـاول نسـيـان الرمـوز من هـنا
يأتى احـتفـال الهيـئة بـتاريخ ثـقافى وإبداعى
كبير شارك فى صياغة وعى هذه األمة ليعلى
ـثل قدوة من قـدر ثـقـافـتهـا وإبـداعـهـا وهـو 
لـكل أجيـالـنا اإلبـداعـية والـثـقافـيـة من حيث
تـكـونـهـا وقيـمـهـا ووعـيـها الـفـارق ومـعـاركـها

عالية القيمة.
إن مــحــافــظــة أســوان حــ تــســتــقـبـل حـدث
االحـتــفـال بـواحـد مـن أعـظم أبـنـائــهـا فـإنـهـا
تـؤكـد أن رمزاً كـبـيـراً تـخـرج من هـنـا من هذه
األرض التى ال تكف عن العطاء وتصبح هذه
االحـتــفـالـيـة ذات مـعـنى مــهم حـ يـدعـمـهـا
محافظ واع هو اللواء مـصطفى السيد الذى
ـعـنـوى ـادى وا ال يـتـوانى فى تـقـد الـدعم ا
لـكل األنشـطـة الـثقـافـية والـفـنـية الـتى تـقوم
بها الهيئة على أرض محافظة أسوان فشكرا
له ولدعـمه وحملبته لـلثقـافة بـوصفهـا قاطرة
الــتــنــمــيــة الـــتى تــســهم فـى تــغــيــيــر الــوعى
ــبــدع ودوره فى زمن ال والــتــرســيخ لــقــيــمـة ا

فكريه ومبدعيه. يلقى باالً 
ثالثة أيـام من الفـعالـيات الثـقافـية تـضمنت
مجموعة قيمة من األبحاث قدمها نخبة من
ـيـ لـيـلـقـوا ـثـقـفـ واألكـاد شـبـاب وكـبـار ا
الضوء على العقاد كاتبا ومفكراً وتنويرياً من
طراز فريد فضـالً عن أمسيات شعـرية تلتقى
ـحبـة حـول العـقـاد شـاعراً لـيـلقى الـشـعراء
قــصــائــده الـتى شــكــلت إحــدى أهم قــســمـاته
اإلبداعية كما قدم الـشعراء قصائدهم حتية
ـنـزله لـنرى وتـقـديراً لـلـعـقاد وقـامـوا بـزيارة 
حـضوره بـازغـاً ليـعـيد لـنـا الذكـرى التـى تنـير
الـطـريـق من جـديـد حـول رمـز كــبـيـر وتـفـتح
أمــامـنـا األســئـلـة الــتى ال تـكف عن الــتـوالـد
فشخصـية فى قامـة العقاد سـوف تظل تطرح
عـلــيـنـا األسـئـلـة لـتـلــقـيـنـا فى زمن الـرصـانـة
لـنطل مـنه عـلى زمـنـنا وإجـابـاته الـتى حتفل

. باليق

كواليس

اضى تقد مسرحية «عطشان يا صبايا» للمخرج صابر احلامى. ركز الوطنى للفنون الدرامية بصفاقس التونسية شهد األسبوع ا > ا

«الزيارة» و«سوء تفاهم» و«قابل للكسر»..
 تتقاسم «تورتة» مهرجان اجلمعيات الـ 12

كرم على أبو شادى وسوسن بدر وشريف منير
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عــاشـــور أحـــمـــد بـــحـــيـــرى أحـــمـــد عـــادل أحـــمــد
حمـدى محمـد يوسف أحـمد نور أحـمد سالمة
نصف محمد دنيا عبد محمود أبو اليزيد عبد ا
الـــكـــر ر دنـــدش مـــحـــمـــود عـالء عـــلى ربـــيع
سلوى عاطف إيهـاب صالح محمد مدكور عمرو
درويـش عال فـــؤاد أســـمـــاء حـــسن كـــر ســـامى
عـــاصـم رمـــضـــان أمــيـــرة صـــبـــرى ولـــيـــد يـــوسف
ـر فــتـحى أحــمـد لــبـيب عــزت عـمـر مــصـطــفى 
وحـيد يـاسـمـ جـمال مـحـمـد العـتـابى مـوسـيقى
مــصـطــفى الــوحش اســتـعــراضــات حـســ عــلـوى

محمد صالح ديكور عمرو حسن.
ـــدن اجلـــديـــدة» قـــدمـت «جـــمـــعـــيــــة هـــواة الـــفن بــــا
مـسرحـيـة «أكـتوبـر» تـأليف مـحـسن يـوسف وإخراج
مـحــمـود حــســ تـمــثـيل: مــحــمـود حــسـ إيــهـاب
أحـمـد مـحمـود رمـضـان محـمـد جمـال مـصـطفى
رجب مــحــمــد فــتـحـى مـوســيــقى أســامــة مــجـدى
ديــكــور مــحــمــود إبــراهــيم أحــمــد عالء «جــمــعــيــة
واهب» قدمت عرض «سوء تفاهم» تأليف رعاية ا
ألـبير كامى إخراج مـصطفى يحيى بـطولة: يسرا
الـشرقـاوى أحمـد دراهم مصـطفى سـعيـد سماح
ــون نــصــحى حــســام الـديـن إمـام عــبــد الـعــال ر
مـوسـيـقى مـحـمـود الشـريف إضـاءة سـعـيـد رياض
ـسـرح» أيـضـا ـصــريـة لـهـواة ا وقـدمت «اجلـمـعـيـة ا
مــســرحــيــة «مــحــدش فــاهم حــاجــة» تــألـيـف يــاسـر
عالم إخراج خالـد العـيسوى تـمثيل بـاسم قناوى
الح مـحـمد ن صـابـر كر ا مى عـبـد الرازق أ
رؤوف هيـثم حسن جـهـاد محـمد مـحـمود نـصار
مـحـمـود فـراج أحـمــد حـسـ أحـمـد عـلى إسالم
ــصـرى ســامح حــسن مـصــطـفى لــســيـد حــسـام ا
أحمد على عبد الرحمن على عبد الغنى إسالم
الـراوى يـاسـر الـفـرمـاوى موسـيـقى مـايـكل نـسـيم
دوح أحمـد معوض استعراضات ديكور إسالم 
أحمد حس أمـا «جمعية األدباء» فقدمت عرض
«إجــيــوس» تــألــيف أســامــة نــور الــدين وإخــراج نـور
عـفيفى بـطولـة: محـمد حفـظى أدهم عثـمان آية
عـادل أحـمــد إبـراهـيم أســامـة الـبــاجـورى إيـهـاب
نــاصــر والــطـفــلــة أســمــاء عـادل ديــكــور مــصــطـفى
يـحيى أحمد السـيد إعداد موسيـقى نور عفيفى
جــــمـــعــــيــــة «خـــدمــــات أبـــنــــاء بـــورســــعـــيــــد» شـــاركت
ــســرحــيــة «الــزيــارة» عن زيــارة الــســيــدة الــعــجـوز
ــالــكى لــفــريــدريـش دوريــنــمــات وإخــراج مــحــمــد ا
تـمـثـيل سـليـمـان رضـوان نـورا راشد عـمـرو كـمال
مـجدى الـشنـاوى كر مـنصـور أحمد رفـعت تاج
الــدين مــحـــمــد اســراء حــســنى أحــمــد الــشــيــمى
مــجـــدى حــمــزة مــحــمــد بــســـيــونى آيــات مــحــمــد
مـحمود أبـو العـطا جهـاد طه ديكـور ياسمـ عبد
الــقــادر مــوســيــقى أحــمــد حــســنى درامــا حــركــيـة

عمرو عجمى مالبس أمانى حماد.
طالع صـ11-10

تـقاسـمت عـروض «الزيـارة» و«سـوء تفـاهم» و«قابل
للـكسـر» أغلـبيـة جوائـز الدورة الـثانـية عـشرة لـفرق
الهـواة باجلمعيات الـثقافية والتى أقيـمت فعالياتها

خالل الفترة من 14 وحتى 18 أبريل احلالى.
أخـوذ عن نص لدوريـنمات حصل عـرض «الزيـارة» ا
ـالــكى عـلى اجلـائــزة األولى كـأفـضل إخـراج مــحـمـد ا
عــرض وقـــيـــمـــتـــهـــا ألــفـى جــنـــيـه واجلــائـــزة الـــثـــالـــثــة
للـموسـيقى التى وضـعها أحـمد حسـنى وقيمـتها 400
جـنـيه واجلائـزة األولى فى الـديـكـور وقيـمـتـها 1000

جنيه لـ«ياسم عبد القادر».
وعن الــعــرض نــفــسه حــصل مــخــرجه عــلـى جــائـزة
اإلخــراج الــثــانــيــة وقــيــمــتــهــا 1000 جــنــيه بــيــنــمــا
تـقـاسمت بـطلـته نـورا راشد جـائـزة التـمثـيل الـثالـثة
وقـيــمـتــهـا 700 جــنـيه مع «يــاسـمـ جــمـال» بــطـلـة
عـرض «قـابل لـلـكـسـر» كـمـا تقـاسـم جـائـزة التـمـثـيل
الـثـالـثـة لـلــرجـال سـلـيـمـان رضـوان مع خـالـد أحـمـد

عن «قابل للكسر» أيضا.
ـسرحى «سـوء تـفاهم» أللـبيـر كامى وحل الـعرض ا
ثــانـيــا لــيـحــصل عـلى 1500 جـنــيه وحـصل بــطـله
ــثل ومــبــلغ ــون نـــصــحى عــلى جــائــزة أفـــضل  ر
1250 جـــنــيــهــا وبـــطــلــتـه يــســرا الــشـــرقــاوى عــلى
ـاثل وحصل العرض ثـلة ومبلغ  جـائزة أفضل 
عـــلى جــائـــزة أحــسـن مــوســـيــقى وقـــيــمـــتــهــا 1000
جنـيه وحصل مـخـرج العـمل مصـطـفى يحـيى على

1500 جنيه وجائزة أحسن مخرج.
ـســرحى «قـابل ـركــز الـثــالث جــاء الـعــرض ا وفى ا
لــلـــكــســر» تــألــيف أحــمــد نـــبــيل إخــراج إســمــاعــيل
الــســـيـــد وقــيـــمــة اجلـــائــزة 1000 جــنـــيه وكــذلك
حـصل مـخـرجه عـلـى اجلـائـزة الـثـالـثـة فى اإلخـراج
ومــبــلغ 600 جــنــيه وحــصل بـــطــله عــمــرو درويش
على 1000 جنيه واجلائزة الـثانية تمثيل وتقاسم
خـالـد أحــمـد جـائــزة الـتـمـثــيل الـثــالـثـة مع ســلـيـمـان

رضوان عن عرض «الزيارة».
وحصـلت سلوى عـاطف بطـلة الـعرض على 1000

جنيه وجائزة التمثيل الثانية.
واقـــتــنص عـــرض «إيــجـــيــوس» جـــائــزة وحـــيــدة هى
وسيقى وقيمتها 600 جنيه اجلائزة الثانيـة فى ا
فـيــمـا حـصــلت مى عـبـد الــرازق عـلى جــائـزة جلـنـة
الــتــحــكــيم اخلــاصــة رغم اســتــبــعــاد الــعــرض الـذى
قــامت بـــبــطــولـــته «مــحـــدش فــاهم حــاجـــة» بــســبب

جتاوزه للمدة احملددة له
إعالن اجلــوائــز  خالل حــفـل اخلــتــام الــذى أقــيم
سرح العائم فى نـهاية فعالـيات الدورة على خشـبة ا
ـهـرجـان الــعـام مـحـمـد ـنـيـل وبـدأ بـكـلـمــة ألمـ ا بـا

كشيك أشاد فيها بجهود الشباب احملب للمسرح.
ـهـرجـان بــيـنـمـا شــدد دكـتـور حـسـن عـطـيـة رئــيس ا
ـبـدعـ ـسـتـمـر ألجـيـال ا عـلى أهـمـيـة الـتـواصل ا

ثلى إلخراج واعتبر أن رعاية الـهواة هى الوسيلة ا
ــسـرح من كــبـوته وأعــلن تــفـاؤله بــالـعــروض الـتى ا

هرجان. شاهدها فى ا
وفى كــلــمــته قــال د. أحــمــد مــجــاهــد رئــيس هــيــئـة
هـرجانـات دليل على قـصور الثـقافـة إن مثل هـذه ا

سرحية مشيراً إلى أن اجلدية فى نشر الثقافة ا
روح الهـوايـة هى األب الـشـرعى لإلبـداع واالبـتـكار

. حتى لو جاءت من احملترف
ـــهــرجـــان عن واســـتـــفــســـر د. مـــجـــاهـــد من إدارة ا
ــهـرجــان الـذى لم غــيــاب جـمــعـيــات األقـالــيم عن ا

حتضره إال فرقة وحيدة من بورسعيد.
ـهــرجــان الـنــاقــد عــلى أبـو شــادى أمــ عـام كــرم ا
اجملــلس األعــلى لــلــثــقــافــة والــفــنــانــة ســوسن بــدر
والـفـنـان مـجــدى كـامل والـكـاتب مــحـمـد أبـو الـعال
السالمـونى والـناقـد أحـمد عـبد الـرازق أبـو العال
واسم الراحل مختار العزبى والذى تسلمت أرملته
ه كــمـــا  تــكــر الـــفــنــان عــزة عـــبــده درع تــكـــر
ــشــاركــة فى شــريف مــنــيــر الــذى لم يـــتــمــكن من ا
ه سوسن هـرجان وتسلـمت درع تكر حـفل ختام ا

بدر.
ـــات قـــدمت فـــرقـــة ســيـــد درويش وعـــقب الـــتـــكــر

مجموعة من أغنيات فنان الشعب.
هرجان اخملرج عبد الرحمن رئيس جلنة حتكـيم ا
الــشـــافـــعى أعـــلن تـــوصـــيـــات الـــلــجـــنـــة قـــبل إعالن
اجلــوائـز وتــضــمـنـت هـذه الــتــوصـيــات زيــادة عـدد
ـشـاركـة االعتـمـاد عـلى نـصـوص قـوية الـعـروض ا
سـرحـيـة الـبـحث فـى الـبـيـئة االهـتـمـام بـالـصـورة ا
احملـلية عـن موضوعـات جديـدة وعدم نـقل وتقـليد

صرى. عروض أجنبية ال تتماس والواقع ا
كـمـا طـالـبت جلـنـة الـتـحـكـيم بـإقـامـة دورة تـدريـبـيـة
فى مــــــجـــــاالت الـــــتـــــمـــــثـــــيـل واإلخـــــراج الـــــدرامـــــا
والــــديــــكــــور مع وضـع مــــيــــزانـــيــــة مـالئــــمــــة لــــهـــذه

الدورات.
ــهـــرجــان ســـتــة عـــروض هى: «قــابل شــاركـت فى ا
لــلــكــســر» تــألــيف أحــمــد نــبــيل إخــراج إســمــاعــيل
ــســرح ــصــريــة لـــهــواة ا مــراد إنــتـــاج اجلــمــعــيـــة ا
بـــطــولــة خـــالــد أحــمـــد مــصــطـــفى مــحـــمــد مــروة

استبعاد «محدش فاهم
دة احملددة حاجة» لتجاوزه ا
وبطلته حتصل على جائزة
جلنة التحكيم اخلاصة

كرم لقطة تذكارية لرئيس الهيئة مع ا

مجاهد يطالب
هرجان  بتوسيع قاعدة ا
ويتساءل عن مشاركات

األقاليم

هرجان  من عروض ا

سرح العربى». > الكاتبة اإلماراتية نورة حمد عمران ترليم صدر لها مؤخراً كتاب «تأثيرات استخدام التكنولوجيا احلديثة فى فضاء ا
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سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009 العدد94
> اإلضـاءة احلـادة (إضـاءة احلـافـة): اإلضـاءة العـالـيـة حلـافـة الـشكل
الـسـاقـطـة عـلـيه مـن اخلـلف وغـالـبـا مـا تكـون أعـلـى كـثافـة مـن بـقـية

اإلضاءة.

ــعــهــد الــفـــنــون اجلــمــيــلــة بــبــغــداد درس يــحــيى إبـــراهــيم 
وحــصل عــلى دبــلــوم فــنــون مــســرحــيــة قـسـم «إخــراج» عـام

2000 وبكالوريوس فنون مسرحية قسم «تمثيل» 2005.
« شــارك يـحـيى فى عــدة ورش مـسـرحـيــة مـنـهـا «بــانـتـومـا
ـــــصــــمم  "Drama Dance” لــــلـــــمــــمـــــثل مــــحـــــسن الـــــشــــيخ

الرقصات واخملرج طلعت السماوى.
بـــــدأ يـــــحــــيـى الــــتـــــمـــــثــــيـل عــــام 1998 فى «أوديـب مـــــلـــــكــــا»
لـسـوفـوكـلـيس إخـراج عـبــد الـرحـمن حـسـ وحـصل عـلى
ـســرح الـعـراقى وكـان هــذا أول عـمل عـلى درع مـهــرجـان ا
مسـتوى االحـتـراف ثم «بيـاض الظل» تـألـيف ضيـاء سالم
ـثل وإخـراج فالح إبــراهـيم وحـصل عــلى جـائــزة أفـضل 
ــونـــودرامـــا الـــثــالـث فى الـــعــراق 2001 ثم فى مـــهـــرجـــان ا
«األحـــدب» تـــألـــيف عـــلـى حـــســـ إخـــراج فالح إبـــراهـــيم
«الـــبــيـــادق» تـــألـــيف مـــنـــال غـــازى إخــراج عـــمـــاد مـــحـــمــد
«خــرجت من احلــرب سـهــوا» من تــألـيــفه وتـمــثـيــله وإخـراج
فالح إبـراهيم «حتت الـصفـر» تألـيف ثابت الـليـثى إخراج

تــخـرجـت وفـاء زكــريــا فى كــلــيــة احلــقـوق 2004
ـــســرح اجلـــامــعـى تــمـــثــيالً وغـــنــاءً وبــدأت فى ا
بــاإلضــافـة لالنــضــمـام لــفــريق كــورال اجلـامــعـة
ومن األعـمال التى شـاركت فيـها أثنـاء الدراسة
«الــــرجل الــــذى فـــقــــد عــــقـــله» لــــنــــفس اخملـــرج
و«جنـون الـبـشـر» تـألـيف لـيـنـ الـرمـلـى إخراج
أسامة شفيق ثم احترفت التمثيل بعد التخرج
وقـــدمت عـــرضــ مع مـــســـرح الــفـن هــمـــا «أنــا
مــتــفــائل» مع الــنــجـم أحــمــد بــديــر و«بــرهــومـة

وكاله البرومة» مع النجم أحمد آدم.
 كـمــا شـاركت بـعــمـلـ من إنــتـاج الـبــيت الـفـنى
للـمـسرح هـمـا «قاعـدين لـيه» مع سعـيـد صالح
إخــــراج حـــــســــام الــــديـن صالح و«احملـــــاكــــمــــة»

ألحمد ماهر إخراج عباس أحمد.
وفى الـتـلـيـفـزيـون قـدمت وفـاء مـسـلـسل «صـوت
اضى» إخراج أحمد السبعاوى ومسلسل من ا
األطـفـال «الـفـارس الـنبـيل» ومـسـلـسل «أمـير ال

سرح يحيى إبراهيم.. متصوف عراقى فى دنيا ا

عبده جالل.. العب جمباز
سرح «قفز» إلى عالم ا

ـثل مـنـاصـفـة عـمـاد مـحــمـد وحـصل عـلى جـائـزة أحــسن 
ـهــرجـان الـقـاهــرة الـتـجـريى 2008 وعــرض من قـبل فى بـا
ـــهـــرجـــان الـــثـــقـــافى الـــعـــراقى فى طـــهـــران عـــلـى مـــســرح ا
الوحدات واخلـوران وعرض فى سوريا وفى 7 محـافظات
عـراقـيـة كـمــا شـارك بـالـعـديــد من األعـمـال الـتـلــيـفـزيـونـيـة
مـنـها: «مـنـاوى بـاشا» إخـراج فـارس طعـمه الـتمـيـمى «رياح
ــاضى» إخــراج نــبـــيل يــوسف «لــلـــرجــال قــضــيــة» إخــراج ا
ـسلـسالت فـارس طـعـمه الـتـمـيـمى وشـارك بـاإلذاعة فـى ا
التـاريـخـيـة منـهـا «قـنـاديل مضـيـئـة» إخـراج جمـال الـشـاطر
عهد الـفنون اجلميلة مثل الـراحل وأستاذه  تأثـر يحيى با

حامد خضر وباخملرج فالح إبراهيم.
يتـمـنى يحـيى أن يـقدم شـيئـاً حـقيـقـياً يـعبـر من خالله عـما
ــثالً أو مــؤلــفـا فــهـو يـريــده وأن يــصل لــلـعــالم ســواء كـان 

سرح. سرح ويعتبر نفسه متصوفا فى ا يعشق ا

يرى : دوح ا
سرح هو البستان الذى ا
أتنفس فيه الهواء النقى

يـنتقم» إخـراج صالح عبـد الدا كـما شاركت
فى مـسـلسل «عـفريت الـقـرش» للـمخـرج سامى
مــحـــمــد عـــلى ومـــســلـــسل «فى إيـــد أمــيـــنــة» مع

النجمة يسرا إخراج محمد عزيزية.
كما قدمت للسينما فيلمى «بنات وسط البلد»
و« فى شـقـة مـصــر اجلـديـدة» لـلـمـخـرج مـحـمـد

خان.
وعن أحالمـهـا وطـمـوحـاتــهـا الـفـنـيـة تـقـول وفـاء
لـ«مـسـرحـنـا» أحـلم بـتـقـد شـخـصـيـات مـركـبـة
وبـتـقـد فن األوبـريت لـلـمـسـرح الـغـنـائى حـيث
إننـا نفتـقد هـذا اللون من الـفن كمـا أنى أمتلك
مـوهـبـة صـوتــيـة غـنـائـيـة تـؤهــلـنى لـذلك وأيـضـاً
أحـلم بــتـقــد شـخـصــيـات كــومـيـديــة ولـكن فى

أعمال هادفة.

ـسـرح.. الـصـدفـة قـادت خــطـواته من عـالم الـريــاضـة إلى رحـاب فن ا
لــيــتـــحــول من العـب دولى إلى مــصـــمم اســـتــعــراضـــات مــســرحـــيــة من
ـغربى عـبده جالل مـشوار الـتحـوالت فى حياته الـطراز األول. يروى ا
لـ«مـسـرحـنـا» قــائال: بـدأت العـبـا لـلــجـمـبـاز ثم مـدربــا وحـكـمـاً دولـيـاً..
ــسـرح بـالـصـدفــة من خالل صـديق يـعـمـل مـخـرجـاً.. دعـانى ودخـلت ا
حلـضـور أحـد أعــمـاله. يـضـيف عـبـده: أحـس صـديـقى بـالـشـغف جتـاه
ـمـكن أن أستـفـيد من خـبرتى الـفن بداخـلى وأدرك بـخبـرته أننى من ا

سرح.. فقاد خطواتى إلى اخلشبة الساحرة. كرياضى فى مجال ا
ـعهد بدأ عبـده جالل تصـميم االستـعراضـات فى عدة أعمـال لطـلبة ا
ــعــهـد إلى االحــتــراف كـانت ــغــرب ومن جـدران ا الــعـالى لــلــتـمــثــيل بـا
سـرحى «شتاء خطوته الـتاليـة حينـما قام بـتصمـيم رقصات الـعرض ا
طويل» عن مجـموعة من أشعـار الشاعر الـكبير مـحمود درويش وكان
أبـــطـــال الــعـــمل مـن الــصم والـــبـــكم وكـــتــابـــات العـــتــقـــاالت ســـيــاســـيــة
ـسـرحـة - كـمـا قـام بـتـصـمـيم كـومـيـديـا اسـتـعـراضـيـة مـسـتـوحـاة من

«رومـيـو وجـولـيت» كــمـا قـام بـتـصـمـيم
ـسـلـسالت فى رقـصات الـعـديـد من ا
ـــغــرب عـــلى ســـبــيل ــغـــرب وخــارج ا ا
ـسلـسل الشـهير ـثال اسـتعـراضات ا ا
«ملـوك الطـوائف» يـحلم عـبده جالل
بـــتــصـــمـــيم الـــتـــعـــبـــيــر احلـــركى لـــنص
«يـــــرمـــــا» كــــمـــــا يــــتـــــمــــنـى أن تــــتـــــعــــدد
ــهــرجــان الـتــجــريـبى مــشـاركــاته فى ا

بالقاهرة.

مـــــســـــتـــــوى ثــــــالث وأخـــــيـــــراً «زيـــــارة
الــســـيـــدة الــعـــجـــوز» إخــراج مـــحـــمــد

جبر
مـــحـــمـــد مـــدكــــور إضـــافـــة إلى كـــونه
ثالً ومساعد مـخرج يلقى الشعر
ويــســـتـــعــد خلـــوض جتــربـــة اإلخــراج
سـرحى وقد تـأثر بـالراحل أحـمد ا
زكى والـفنان محـمود حمـيدة ويحلم
ـسرحى بـعد بـدخول مـعهـد الفـنون ا
تـــخـــرجه من اجلـــامـــعــة ويـــتـــمــنى أن
ى ـــــثـال مـــــحــــــتـــــرفــــــا عـــــا يـــــكــــــون 

ستوى. ا

ـرحـلة ـسرح فى ا ـيـرى بدأت عالقـته بـا دوح ا
درسة الـثانويـة عندمـا التحق بـفريق الـتمثـيل فى ا
ـــشـــرف الـــفـــنى وأعـــطـــاه دوراً وأثـــنى عـــلـى أدائه ا
ــدرســيـة حــتى أصــبح من بــسـيــطــاً فى الــعــروض ا

األعمدة األساسية للفريق.
والتحق بـعد ذلك بكـلية الـعلوم وتـولى رئاسة فريق
الــتــمــثــيل بــالــكــلــيــة وكــان أول تــعــارف له مع زمــيل
الــدراســـة الـــفــنـــان مــحـــمـــد ريــاض واشـــتـــركــوا فى
عــرض «فــوت عـــلــيــنـــا بــكـــرة» من إخــراج د. عــادل
شــهــاب وبــعــدهــا مــســرحــيــة «مــجــلس الــعــدل» ثم
عــرض «مــحـــاكــمـــة رجل مــجـــهــول» إخــراج طـــلــعت

الدمرداش.
ـثل أول اجلـامــعـة سـنـة وقـد حــصل عـلى جــائـزة 
ـــــتــــــهـم» ثم عــــــمـل فى مــــــســــــرحــــــيـــــة 1987 «دور ا
«بكـالوريوس فى حـكم الشـعوب» مع اخملـرج طلعت
الـدمرداش وبـعـدها مـسـرحيـة «ألـعاب زمـانـية» من
ـعـروف إخــراج نـادر صالح الــدين الـسـيــنـاريــست ا
حــالــيـاً. ثـم عـرض «الــصــفــحــة األخــيـرة» وكــان من
إخــراجه بــجــانب الــتــمــثــيل فــيه كــان مــعه مــحــمـد
ريــاض ونـــادر صالح الــدين وســلــيــمــان عــيــد ومن
ــمــثـلــون مــحـمــد هــنـيــدى ومــحـمــد ســعـد اخلـارج ا
وهـانى رمـزى وكـانـوا يـشـتـركـون مـعـهم فـى عروض
ــدوح اجلــامــعــة أواخـــر الــثــمــانــيـــنــيــات وحــصل 
ثل أول جـامعـات مصـر سنة ـيرى عـلى جائـزة  ا
1988 وقد أخرج أيام اجلامعة مسرحية «اللعبة»

صالح عبد السيد لكلية اآلثار.
ثم عـرض «فـوت عـلـيـنـا بـكـرة» لـكـلـيـة اآلثـار أيـضا
(إخــراج) وتـــعــاون مع الـــثــقــافـــة اجلــمــاهـــيــريــة من
خالل عــروض كــثــيــرة أهــمــهــا مــســرحــيــة «الــنــاس
والـبـحـر» إخـراج زيـدان هـاشم ومـسـرحـيـة «الـسـيد
ميم» إخراج حمدى حـس ومسرحية «الطاعون»
إخـراج عـبـد الـستـار اخلـضـرى ومـسرحـيـة «الـعدو
فى غـــرفـــة الـــنـــوم» إخـــراج حـــمـــدى حـــســـ كـــمـــا
اشــــتــــرك فى مــــســــرحــــيــــة «تـــاريـخ مــــصــــر»إخـــراج
مـــصـــطـــفى عـــبـــد اخلـــالق ومـــســـرحـــيـــة «هالل فى
حــــارتــــنــــا» مـع اخملــــرج مــــصــــطــــفى عــــبــــد اخلــــالق
ومـسرحية «حـر البهلـوان» من إخراج حمدى أبو
الـعال وتــألـيف حـزيـن عـمـر وبــطـولــة عـادل هـاشم
ومـحـيى الـدين عـبــد احملـسن وعـبـيـر عـادل وهـانى
كــــــمــــــال. ثم عــــــرض «حلـــــظــــــة صــــــفـــــا فـى رحـــــاب
ـســرح الـقـومـى بـطـولــة مـديـحـة ــصـطـفـى» عـلى ا ا
ـن الـشــيــوى وحــنــان سـلــيــمــان وأحــمـد حــمـدى وأ
ســعــد وأحـــمــد احلــجـــار ومن إخــراج حـــمــدى أبــو
العال. ومع األعمـال التلـيفزيـونية فـقد اشترك فى
مــســـلــسل «احلــسن الــبــصــرى» من إخــراج الــراحل
أخـمـد تـوفـيق ثـم مـسلـسـل «أوراق مـصـريـة» اجلزء
الـثانى من إخراج وفـيق وجدى ثم مسـلسل «نكتب
حـكــايـة» من إخــراج رأفت عـبــد الـســمـيع ويــتـمـنى
ــدوح أن يــقـوم بــأدوار أخــرى يــحــبــهــا مـثــلل دور
ــلـك عــمـــرو بن عــدى» فـى مــســـرحــيــة «أرض ال «ا
تــنـبت الــزهـور» لــلـكــاتب مـحــمـود ديـاب وأتــمـنى أن
يـزة تزيد من أعمل بالـتليـفزيون أعـماالً وأدواراً 

خبرتى الفنية.
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محمد مدكور.. جائزتا
تمثيل وحلم بـ«االحتراف»

بـدأ مـحــمـد مـدكـور الـطـالب بــالـفـرقـة الـرابـعـة لــتـجـارة عـ شـمس مـشـواره
الـفـنى فى خــمـسـة عـروض مــسـرحـيـة هـى «نـصف طـيـبــة» لـلـمـخــرج مـحـمـد
الـشـرقـاوى «الـزنـزانـة» إخراج هـشـام يـحـيـى «حتب تـشـوف مـأسـاة» إخراج
وت» إخراج أسامة جميل «اللى بعده» إخراج رضا محمد نشأت «أغنيـة ا

. حسن
اجته للـتمـثيل فشـارك فى «كالـيجوال» لـلمـخرج محـمد جـبر «إنهم يـعزفون»
ثل أول إخـراج مـحمـود جـمال وعـنه حـصل على شـهـادة تقـدير كـأحـسن 

ليكون هذا العرض نقطة انطالقه كممثل.
قدم مدكور بعد ذلك «سمك عـسير الهضم» إخراج أسامة فوزى و«إبليس»
ـن صـــبـــحى ومن ثم إخـــراج مـــحـــمـــد جـــبــر ثـم «رســـول الـــقـــبـــر» إخــراج أ
ـوتـى» إخـراج مــحــمـود عــبـد «هــانـيــبــال» إخـراج مــحــمـد خــلــيـفــة ثم «ثــورة ا
الـعــزيـز وبــعــده «الـرجل الــطـائــر» إخــراج مـحــمـود جــمـال و«قــابل لــلـكــسـر»
ــهـرجـان االكـتـفـاء الـذاتى إخـراج إسـمـاعـيـل الـسـيـد الـعـرض الـذى شـارك 
ـثل جلـامـعـة ع شـمس 2008 وحـصل مـحــمـد عـنه عـلى جــائـزة أحـسن 
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وفاء زكريا.. مسرحيتان قطاع عام و2 قطاع خاص والبقية تأتى
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سرحية الطويلة. هرجان اجلامعة للعروض ا اضى عن أسماء العروض الفائزة  > جامعة حلوان أعلنت مساء األربعاء ا
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ـصمم خـطته الـتصـميـميـة الضـوئيـة علـيه أن يعود >  عـندمـا يضع ا
إلى سلسلة من القدرات التى تعطى مضمونا ألشياء قد يستعملها.

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009  العدد 94

محمد محمود عبد الرازق

فاطمة رشدى فى شمال إفريقيا

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

درسى فى حلوان سرح ا ا
ـــاذا جتــيـش فى داخــلـى الــذكـــريــات كـــلــمــا ال أدرى 
ا ألنـنـا مازلـنا ـدرسى ر سـرح ا سـمـعت شيـئـا عن ا
نـفتقد إلى لزمن اجلمـيل الذى زرع فى أعماقنا حب
ـسـرح وأثـار خـيـالـنا وأنـبت فى داخـلـنـا الـرغـبة فى ا
ـــارســة هــذا الـــفن اجلــمــيـل بــكل روافــده من أداء
وتـمـثـيل وتـألـيف وغـنـاء ورقص ومـوسـيـقى وتـشـكيل
وغــيـرهـا حـيـنــمـا كـنـا صـغـاراً فـى مـدارسـنـا لم يـكن
ـدرسـة سوى هـذه األنـشـطة الـفـنـية يـسـتـهـوينـا فى ا
ـسـرح الـذى هـو بـحق أبـو الـفـنون ـنـبـثـقـة عن فن ا ا
جـميعا لم يكن التعلـيم صعبا وال معضلة وال كارثة
اقـــتــصـــاديــة كـــمــا هـــو حــادث اآلن بــســـبب الــدروس
اخلـصـوصـيـة ولم يـكن يـسـبب ضـغـطـاً نـفـسـيا عـلى
كدسة التى يـنوء بها صغار ـناهج ا عـائالتنا بسبب ا
هـذا الزمان كان التعليم بحق نزهة فى إطار فلسفة
ـسرح األنـشـطة الـفنـية والـثقـافيـة وعلى رأسـها فن ا
ـدرسى وفى اعتقـادى أن احلل فى معضلـة التربية ا
ــسـئـولـون أن ال والــتـعـلــيم فى بالدنـا هـى أن يـفـهم ا
عـالج إال بـالـعـودة إلى األنـشـطـة الـفـنـيـة والـثـقـافـية
ناهج الـتى سوف تتيح الفرصة أمـام أوالدنا لتلقى ا
الــدراسـيـة وهم فى حــالـة نـفـسـيــة مـشـرقـة بـدال من
تـلك الكآبة التى تخيم على عقولهم كلما ذهبوا إلى
ـدرسـة والـتى جتـعـلـهم يـحمـلـون الـهم والـغم كـلـما ا
درسة انـتهت اإلجازات واقتربت مواعيد العودة إلى ا
وكــأنــهم فى كــرب عـظــيم شـتــان مــا بـ مــشـاعــرنـا
ا وبـ مـشاعـر أوالدنا ـدرسة قـد اإليـجـابيـة نحـو ا

السلبية نحوها حديثا.
عنى أصح هنا وفـى احلقيقة هنا مربط الفرس أو 
ــرسح الــذى نــفــتـــقــده فى زمــانــنــا ولــقــد مـــربط ا
أســعـدنى حـقـا أن مــحـافـظـة حـلــوان الـتى اسـتـقـلت
حــديــثـا عن الــقـاهــرة الــكـبــرى بـدأت تــدرك أهـمــيـة
ـدرسى ودوره فى اسـتـنهـاض الـهـمم وشـحذ ـسـرح ا ا
الـعـزائـم الـعـلـمـيـة والثـقـافـيـة وذلـك بـإقـامـة الدورة
صرى «دورة توفيق احلكيم» هرجان الكاتب ا األولـى 
ديرية سرحـية  الـذى ينظمه تـوجيه عام التـربية ا
تـعـلـيم حـلـوان خالل األيـام األخـيـرة من شـهـر أبريل
حتت رعاية مجلس أمناء احملافظة ومدارس أوازيس
ـعــادى ضـمن احــتـفــاالت أبـنــاء حـلــوان بـعــيـدهـا بــا
الـقـومى األول وفى يقـينـى أن هذا االهـتمـام بإقـامة
هـذه الـدورة لم يـكن لـيتـحـقق إال بهـمـة رجل مـثقف
يـؤمن بالـدور االجتمـاعى والقـومى للمـسرح أال وهو
ــسـرح فى الــشـاعــر «أشــرف أبـو جــلـيل» مــوجه عـام ا
سـتـقبـل والقـاهرة ـعـادى وا مـدارس إدارات حـلوان وا
اجلـديدة والتب باإلضافة إلى إصدار مجلة مسرح
حـلوان والـتى تتضـمن فى عددها األخـير ملـفا حول

درسى وكيفية النهوض به. سرح ا ا
ـسـرح بــاجملـلس األعـلى اجلــديـر بـالــذكـر أن جلـنــة ا
لــلـقـافــة تـقـوم حـالــيـاً بـإعـداد دراســة وافـيـة فى هـذا
ـفـيـد االسـتــعـانـة بـهـذا اجملــال ولـسـوف يـكــون من ا
ـهمة ـلف وإجراء حـوار علمى حـول هذه التـجربة ا ا

درسى فى حلوان. سرح ا فى ا
ـســرحــيــة وإلى جــمـيع حتــيــة إلى هــذه الــتـجــربــة ا

القائم عليها وجزاهم الله عنها خير اجلزاء.

فـرقـة سـلـيـمـان الـقـرداحى والـقـبـانى. وقـد اسـتـطـاعت بـقـدرة
ســـيـــد الــغـــنـــاء سالمـــة حــجـــازى  أن تـــشل قـــدرة الـــقــرداحى
ـا اضــطـره إلى الـرحـيـل بـفـرقـته إلى وتـوقـف من نـشـاطه: "

غرب العربى وخاصة تونس.."(ص 65). ا
ووصـلت فـاطـمـة رشـدى إلى اجلـزائـر ورأتـهـا شـديدة الـشـبه
بباريس من حيث مسارحهـا وشوارعها ومبانيها وكل ظاهرة
أو مــرفـق فــيـــهــا. واســـتـــقــبـــلــوا اســـتـــقــبـــاال حــارا ال يـــقل عن
اســتــقــبــال تــونس لــهم. وقــابل اجلــمــهــور: "غــادة الــكــامــيــلــيـا"
و"الـنـسـر الـصـغـير" بـتـفـهم عـمـيق. كـمـا مثـلـوا: "مـجـنـون لـيلى"
ـشـاهديـن على و"مصـرع كـلـيـوبـاتـرا" فـاستـولـوا عـلى ألـبـاب ا

الرغم من عدم إتقانهم العربية. 
ومن اجلــزائـر ذهـبـوا إلى مــراكش فـإذا بـالــطـابع الـشـرقى ال
يزال يـكسو أبـنتيهـا. واللغة الـعربيـة هى لغة التـعامل. ومعظم
أهـلـهـا من الـتجـار األثـريـاء. وقـصـورها مـثل قـصـور ألف لـيـلة
"وخـارجهـا ال يـنم عـمـا بداخـلـهـا فأنت تـدخل من بـاب صـغـير
فى شـارع ضـيق إلى بـاب أكـبـر ثم إلى بـهـو فـسـيح تـتـوسطه
نــافـورة تــفــ الـصــنــاع فى إبـداعــهــا. وقـد تــنــاثـرت الــوســائـد
حولـها عـلى البـسط النـفيـسة واتـكأ عـليـها رب الـقصر ومن
حــــوله زائـــروه وهـم يـــتـــنــــاولـــون الـــكــــعك والـــشــــاى األخـــضـــر
بــالـنـعــنـاع ويـســمـرون بـحــديث شـائق ال تــمـله اآلذان. أمـا فى
الــســهــرات فـــالــتــخت الــشــرقـى يــشــجى احلــاضـــرين بــأحــلى

النغمات الشرقية الشهيرة.
وقد قـوبـلـوا بـالـتـرحـيب. وأغدق عـلـيـهم أثـريـاؤهم الـكـثـير من
أنـفـس الـهــدايــا وأجـمــلـهــا. وفى نــهــايـة حــفــلـة تــكــر شـائــقـة
أقــامــهــا احلــاكم فـى قـصــره ســلـم كل مــنــهم صــرة مــنــتــفــخـة
البس مــراكــشـيــة مــزركــشـة ومــحالة بــالــذهب والــفــضـة و
"بلغة" فاسى من أثمن أنواع اجللد. أما "باشا مراكش" فدعا

الفرقة إلى حفل تكر فى قصره وتمثيل رواية. 
وحـضر إلى الفندق وصـحب فاطمة وعزيـز بسيارته فوجلوا
أبـوابـا ســبـعـة حـتـى الـفـنـاء الــرحب الـفـســيح تـتـوســطه نـافـورة
ـكـان بـأريـجـها. هـائـلـة بـجـوارها شـجـرة من الـيـاسـمـ عـبق ا
واصطف عـلى جانب من هـذا الفـناء مـوسيـقيـون عسـكريون
ارسيـليـز حلظـة دخولـهم ثم جلـسوا إلى طـبالى من عزفـوا ا
ــطـعـم بـالــذهب والــفــضــة. وبــعــد الــشـاى األبــنــوس الــفــاخــر ا
ا يلبسن من مالبس اجتهوا فى صحبة أربع جوار مثقالت 
رصـــعت بـــالــذهـب إلى مـــســـرح الــقـــصـــر. فـــمــثـــلـــوا: "مـــصــرع
كـليـوبـاتـرا" وسط إعـجـابهـم ودهشـتـهم. ثم أهـدى الـبـاشا إلى
كل عضو فى الفرقة سجادة وبرنسا مراكشيا وحلية ذهبية.
ـمثالت مـثـلـ وا وأدارت الـهدايـا الـكـثـيرة الـفـاخـرة رؤوس ا
وفى مـقـدمـتهم مـتـعـهد احلـفالت فـفكـروا فى االنـفـصال عن
الفـرقـة وتـألـيف فـرقة مـسـتـقـلـة تعـمل فى مـراكش. وتـكـتـموا
نـــيـــتــهم إلـى أن انــتـــهت حـــفالت الـــفــرقـــة فى مـــراكش وفــاس
والـربــاط والــدار الـبــيــضـاء وســافــرت إلى طـنــجــة. فـأعــلــنـوا

ناظر تخصه.  البس وا تعهد أن كل ا تمردهم وزعم ا
ا جنح عزيـز عيـد فى إقنـاعهم بـأن النـجاح الـذى حقـقوه إ
حتقق بهم جـميعا ولن يـفوزوا به إذا تركوا الـفرقة فاقـتنعوا
وأبــدوا اعـتــذارهم وعــادوا إلى الــقـاهــرة. وســافـرت فــاطــمـة
ناظر اخلارجية رشدى إلى باريس وأسبانيا لـتصوير بعض ا

ألحد أفالمها وعادت إلى القاهرة بعد أربعة أشهر.

ركـبـت فـرقــة فــاطـمــة رشــدى الـبــاخــرة من اإلسـكــنــدريـة فى
الــرابع من شـهــر أبـريل  1932ووصــلت تـونس بــعـد ثـمــانـيـة
ــرحـبــة بــهم. وعــزفت ــيــنــاء غــاصــا بــاأللــوف ا أيـام وكــان ا
ــارســيــلـيــز فــوقــفـوا مــكــرهــ الحـتالل ـوســيــقى نــشــيـد ا ا

الفرنسي للبالد.
وبـدأ الـعمل فى الـيـوم التـالى عـلى مسـرح الـبلـديـة وهو كـما
ـــســرح تـــقــول فـــاطـــمـــة رشــدى فـى كـــتــابـــهـــا: "كـــفــاحـى فى ا
ـــســـارح الــتـى شــهـــدتـــهـــا غــنى والـــســـيـــنـــمــا" " –من أفـــخم ا
ـثـلـة ـثل أو  ــدهـشـة وفى غـرفـة كـل  ـنـاظـرة وأنـواره ا
سـمــاعـة يــصل إلـيه عن طــريـقــهـا احلــوار الـذى يـجــرى عـلى

سرح". ا
افـتتحـوا عمـلهم بـرواية: "اإلسالمبـو" ألن حوادثـها جرت فى
قـرطــاجـنـة. واسـتـجـاب لــهـا اجلـمـهـور اسـتــجـابـة رائـعـة حـتى
ـسـرح وأثـنـت عـلـيـهـا الـصـحف. سـدت مـنـافــذ الـطـرق إلى ا
وتـتـابـعت الـروايـات: "غـادة الـكامـيـلـيـا" و "الـنـسـر الـصـغـير" و
"مـصـرع كـلـيـوبـاتـرا" و "مـجـنـون لـيـلى" و "عـلى بك الـكـبـيـر" و

"العباسة".
وابتـهج النـاس وهم يشـاهـدون عربـا يقـدمون أروع الـروايات
ـيـة وقالـوا لـهم إنهم فـى مسـتـوى الفـرق الـفرنـسـية إن العـا
لم يـزيـدوا وبـلغ الـنـجـاح مـسـامع ولى الـعـهـد فـجـاء مـتـنـكـرا
لكنه لم يجد مقعداً بـالصالة فجلس ب الكواليس لتتسنى

ريحة. شاهدة ا له ا
وانهالت عـليهم الـدعوات إلى حفالت الـتكر وأقـيمت لهم
ثـالث حــفالت كـــبـــرى فى تــونـس وبــنـــزرت وصــفـــاقس. وفى
آخر ليلة سمعت فـاطمة محاورة ب عزيز وضابط فرنسى
بالـفرنـسيـة. وأخبـرها عـزيز أنه من ضـباط اخملـابرات وأن
الـسـلـطات الـفـرنـسـيـة تطـلب مـنـهم مـغـادرة الـبالد فورا. إلى
الـقاهرة. فصـرخت فى وجه عزيز: "أال يـعرف هذا اجلاهل
ـية أنـنا نـقـدم أدبا فـرنـسيـا عالـيـا ومسـرحـيات فـرنسـيـة عا

باللغة العربية!.."
فرد الضابط بلهجة مصرية:

"أنـا لـست جـاهال يـا مـدام وعـلى الـعـكس أنـا إنـسـان مثـقف
وأتــــذوق الـــــفن وأقــــدره وأعـــــشق اجلـــــمــــال وأقــــدسـه لــــكن
ـوضـوع هــو أنـكم تــعـرضــون روايـات وطـنــيـة تــثـيـر حــمـاسـة ا

الشعب وتؤجج غضبه".
ية مـثل: "غادة الـكاميـليا" و إننا نـعرض روايـات فرنسـية عـا
"الـنــسـر الــصـغــيـر" و "جـان دارك" وهـى تـمـثـل بـطـولــة شـعب
فـــرنــســـا ضـــد االحـــتالل األجـــنــبـى. وأنــتـم تــعـــرضـــونـــهــا فى

فرنسا.
"فــرنـســا شىء وتـونـس شىء آخـر يــا سـيــدتى.. "جـان دارك"
فـى فــرنــســـا تــثــيـــر فى الــنـــاس االعــتــزاز والـــفــخــر بـــوطــنــهم
ومــجــدهم ولــكـنــهــا هــنــا فى تــونس تــثــيــر الـغــضب وتــوقظ
الــفـتـنـة وتـبـعث االضـطـراب وعـنــدئـذ تـصـبح عـمال مـوجـهـا

ضد احلكومة الفرنسية.
ودعاهـما إلى تـناول الـشاى. وفـهمت مـنه أن السـلطـات ترى
أن يــغــادرا تــونس  –ال إلى الــقــاهــرة  –ولــكن إلـى اجلــزائـر
ومـراكش  –وسـبـق لـهـذه الـســلـطـات أن مـنــعت جـورج أبـيض
من دخـولـهـمـا: فـكـانت فـرقـة فـاطـمـة رشدى  –كـمـا تـقول –
أول فـرقــة عــربــيـة تــرتــاد هــذين الــقـطــرين. غــيــر أن دكــتـور
أحـــمــد شـــمس الـــدين حـــجـــاجى يـــقــول فـى كــتـــابه: "الـــنـــقــد
ــسـرحى فى مــصـر (قـصــور الـثــقـافـة 1995) إنه عـنــدمـا ا
ظـهـر أول نــقـد فــنى تـطــبـيـقـى فى سـنـة  1898كـانت فــرقـة
ـنـافـسـة مـثل ـيـدان وتـقـاوم الـفـرق ا إســكـنـدر فـرح تـتـصـدر ا

 زارت اجلزائر
ومراكش
والقت
ترحيباً

يفوق اخليال

شـاهد إلى الـتأويل هـو شكه وارتـيابه مـقابل إرادة >  إن الـذى يحـرك ا
ـا وضـعه عـلـى اخلـشبـة مـن إضاءة ـصـمم  مـفـروضـة عـلـيه هى رؤيـة ا

وألوان.
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سرح احلر تهدى دورتها الرابعة لـ«محمود درويش» ليالى ا

شاركة ثمانى دول عربية بينها مصر

 على عليانى محمود درويش 

من قـصائد للشاعـر محمود درويش حتت عنـوان ثالث قصائد فى حب الوطن من
إخراج سـيد أحمـد أما فلسـط فتـقدم العمل االسـتعراضى الـراقص ساحة الورد
وتقـدمه فرقـة سريـة رام الله تألـيف حسـ البـرغوثى وإخراج عـامر حـليـحل كما
سيشارك العرض الفلسـطينى حكايات نص نصيص لألطفال والذى يقدمه مسرح

سفر من إخراج فادى الغول.
سرحية األردنية إشارات وحتوالت شاركة األردنيـة: تشارك ا وأضاف عن ا
ــسـرح احلـر عــمـله االســتـعـراضى من إخـراج زيــد خـلـيل مــصـطـفـى ويـقـدم ا
ـلحن الضـخم (اجلدار) فى حـفل اخلتـام من خالل لوحـات موسـيقـية قام ا
ولـــيـــد الـــهـــشـــيم بـــتـــألـــيـــفـــهـــا ويـــعـــد مـــوسى الـــســـطـــرى لـــهـــا الـــكـــوريـــجــراف

راشدة ومن إخراج إياد شطناوى. والسينوغرافيا حملمد ا
ـهـرجـان قـال: ضـيفـة الـشـرف سـتـكـون الفـنـانـة صـبـا مـبارك وعـن ضيـوف ا
فضال عـن مشـاركـة سمـيـرة الـبارودى مـن لبـنـان ونقـيب الـفـنـان احملـتـرف
غـرب احلسن نـفالى وعـبد الـله راشـد من اإلمارات الـعربـية وتـكرم إدارة بـا
هرجـان نخبـة من الفـنان األردنـي والعـرب الذين أثـروا الساحـة األردنية ا
والــعـربــيـة إبــداعــا ولـهم الــتــاريخ الـطــويل وهم يــوسف يــوسف ولـيــنــا الـتل
ـسرحيـة األردنية ؤسـس للـحركة ا وإسحق السـردى وهو يعـتبر من جـيل ا

اضى. فى الستينيات من القرن ا

سرح هـرجان ليـالى ا ـقبل الـدورة الرابعـة  تنطـلق فى السـادس من مايو ا
ـســرح احلــر بــرعــايــة وزيـر احلــر حتت عــنـوان الــقــدس وتــنــظــمه فــرقــة ا
ـشـاركـة ثـمـانى دول عـربيـة. وتـقـدم هـذه الـدورة لـذكرى الثـقـافـة األردنى 
ــلـحن عــامـر مـاضى الـراحــلـ الــشـاعـر الــفـلــسـطـيــنى مـحــمـود درويش وا

واخملرج محمد البرماوى والفنان حس أبو حمد وزهير حسن.
هـرجـان على عـليـان: نعـمل على عن اجلـديد فى هـذه الدورة قـال مديـر ا
غرب واإلمارات شاركة تونـس وسوريا وا أن تـكون هذه الدورة موسـعة 

. العربية وليبيا والسودان ومصر وفلسط
ـشـاركـات قـال: هـنـاك عــروض األطـفـال والـكـبـار حـيث تـشـارك وحـول طـبــيـعـة ا
سوريا بعرض وهما مسرحية األطفال "قمر وخوابى العسل" ومسرحية "الكبار
سـرحيـة واحد وت" وهـما من إخـراج يوسف شـموط وتـشارك تـونس  رباعـيـة ا
مـنـا جلـعــفـر الـقـاســمى ومن إخـراج مـنــيـر الـعـرقـى وبـعـرض تـونــسى ثـان "كـولـون"
سرحيـة "طاطا مـباركة" من غرب فـتشارك فـرقة أكواريـوم  حلافظ خلـيفة أمـا ا
ـتـحـدة من خالل مـسرح إخراج نـعـيـمـة زيطـان وتـشـارك دولة اإلمـارات الـعـربـية ا
سرحيـة األطفال "القنديل الصـغير" من إخراج محمد غاشى الشـارقة الوطنى 
وبـعـرض آخر لـلـكـبار وهـو "الـسـتارة" إخـراج حـمـد عبـدالـرزاق أمـا مصـر فـتـشارك
سـرحـية "وجـود" للـمـخرج سالمـة إمـام وليـبـيا تـشارك بـعـرض مسـرحـية "حـن
اللـيل" لـلـمخـرج نـاصر األوجـلى والـسـودان تشـارك فـرقة فـلـكـلور سـودانى بـعرض

 من تظن نفسك

من تظن نفسك.. تفتتح موسماً
قهورين بالقدس سرح ا جديداً 

«أقدام بيضاء» .. أول عروض
أول مسرح فى طنجة

بـحــضــور والى طـنــجـة وغــيــاب وزيـرة الــثـقــافـة
التى حـال مرضهـا دون احلضـور افتـتح أخيراً
ـقـاطـعـة احلضـريـة بـطـنـجة ـسـرح الـبـلدى بـا ا
ـسرحى والـذى يـحـمل اسم الـكـاتب واألديب وا
الـراحل مـحـمـد احلـداد. مع االفـتـتـاح الرسـمى
لـلــمـســرح الــبـلــدى (مـحــمــد احلـداد) بــطـنــجـة

سرحى الرابع مهرجان الشباب ا

«مشاجرة» يونيسكو تختتم مهرجان
سرحى الرابع بطرطوس الشباب ا

ــــهـــرجــــان نــــفـــسه عــــرضت مــــســـرحــــيـــة وفى ا
"ســاعى بــريــد نـيــرودا" والــتى أشــار مــخــرجــهـا
عــصـام الــراشـد إلى أنــهـا تــســلط الـضــوء عـلى
حـياة الـشـاعـر بـابـلـو نيـرودا لـيـرصـد عـبر ذلك
جتربتـه السيـاسيـة واالجتـماعـية والـثوريـة عبر
حكـاية بسيطـة تتعلق بساعى بـريد كان يحضر
الرسـائل لبـابلـو نـيرودا مـنذ وجـوده فى تشـيلى

وحتى سفره كسفير إلى باريس. 
ــهــرجــان بــثالثـة وشـاركـت مـحــافــظــة حــمـاه بــا
عـــروض وهـى "أيـــام الـــشـــروق" وســـاعى بـــريـــد
ـسـرحـيـتـ نـيــرودا حـيث  تـكـر مـخــرجى ا
ـــهـــرجـــان إضــافـــة إلى عـــرض ربـــاعـــيــات فى ا

وت.  ا

عرضت مـسرحـيـة (أقدام بـيضـاء) لـفرقـة باب
الـبــحــار كــمــا  عــرض مــســرحــيــتــ بــعــدهـا
درسى بـعنوان (الفزاعة) سرح ا األولى من ا
ومـسـرحـيـة (واش فــهـمـتى) لـلــفـنـان عـبـد احلق
الـــزروالى كـــمـــا عــرضـت مــســـرحـــيـــة (وحــوش

آدمية) لفرقة نادى سيرفانطيس.

ـسرحى الرابع الذى اخـتتم مهرجـان الشباب ا
ــوســـيــقـــا بــوزارة ــســـارح وا تـــقــيـــمه مـــديــريـــة ا
الــثـقــافــة الـســوريـة بــطـرطــوس فـعــالــيـاته أمس
حـيـث  تـقـد مــسـرحــيـة "مــشـاجـرة" تــألـيف
يـوج يونيسـكو إخراج زهير الـبقاعى ونضال
صواف.  وذكـر زهـير الـبـقـاعى مخـرج الـعرض
شاجرة" تدور حول شخصيت أن مسرحية "ا
ــكن يــبــدو أنــهــمــا مــتــقـاربــتــان جــدا الى حــد 
االعـتقاد أنهما شـقيقان إال أنهـما فى احلقيقة
مخـتلفان ويشتد الـصراع بينهما لـيصبح عنيفاً
وهــزلـــيــاً ثـم يــظـــهــر شـــخص آخـــر ال يـــلــبث أن
يـشارك فى الشجـار الذى ال ينـتهى إال بدخول

شابة جميلة يحاول كل منهم االستئثار بها. 

ـــســـرح ــــوسم الـــثــــانى  انـــطـــلــــقت مـــنــــذ أيـــام  فـــعــــالـــيـــات ا
ـسرح الـوطـنى بـالقـدس بـعرض ـضطـهـدين عـلى خشـبـة ا ا
جــزء من مــســرحــيــة (من تــظن نــفــسك) الــتى أدتــهــا فــرقـة

"بيت أزانيا"  اجلنوب أفريقية.
اسـتـهـلت الـفرقـة عـرضـهـا بـرقـصات شـعـبـيـة قـبل أن تـنـتقل
ــســرحـيــة يـتــحـدث عن عــمـال إلـى عـرض جــزء واحـد من ا
مــنــاجم الـــذهب ومــا يــتــعــرضــون لـه من اضــطــهــاد وإهــانــة
إضــافـــة إلى تــقـــاضــيــهـم أجــورا زهــيـــدة مــقــابـل اســتــخــراج

الذهب الذى يحصل عليه األغنياء.
ـهرجان  "تقرر تقد جزء واحد وقال ادوارد معلم مدير ا
ــســرحى اجلــنـوب أفــريـقـى فى حـفـل االفـتــتـاح من الــعـمل ا
سـرحيـة بـشكل كـامل حيث لـضيق الـوقت وسيـعـاد تقـد ا
تـضم ثــمــانـيــة أجـزاء تــتــنـاول الــهـويــة واالنـتــمــاء والـتــهـجــيـر
الـــقــســـرى والــعـــنف والــنـــوع اإلنــســـانى واجلـــنس ومــشـــاكــله

واخملاوف من األجانب واالضطهاد فى العمل."
وأضــاف "كـنــا ســعـداء جــدا أن يـكــون مـعــظم جــمـهــور حـفل
االفـتتـاح من الـشبـاب ألننـا نـرى فى هؤالء أداة الـتـغيـير فى
سـرحى وحاولوا اجملـتمع. لقـد تفاعـلوا كثـيرا مع الـعرض ا
ساعـدة العمال على الـتخلص من االضطهاد تـقد حلول 
ـضـطـهدين.. لـيس الـتـنـفيس وهـذا ما يـسـعى إلـيه مـسرح ا

عن اجلمهور بل البحث عن حلول."
ـــضـــطـــهـــدين الـــذى أســــسه الـــبـــرازيـــلى يـــقـــوم مــــســـرح ا
أجـوسـتـو بـوال عـلى إشـراك اجلـمـهـور فى الـعـرض بـغـيـة
الـبـحث عـن حـلـول لـلـمـشـاكل الــتى يـعـرضـهـا سـواء كـانت
اجـتمـاعـية أو سـيـاسيـة أو اقـتـصاديـة بـحيث يـبـدأ أفراد
ــســـرح لـــتـــقــد من اجلـــمـــهــور الـــصـــعـــود إلى خـــشـــبـــة ا

طروحة. شكلة ا اقتراحات حلل ا
وطرح اجلمـهور الفلـسطينى عـدة اقتراحات حلل مـشكلة
اضـطـهـاد أربــعـة عـمـال فى مــنـجم لـلـذهب مــنـهـا مـحـاولـة
اسـتــمــالـة عــطف صــاحب الــعـمل مـن خالل تـذكــيــره بـأنه
كن أن يكون يوما إنـسان مثلهم ولـديه أطفال كما لهـم و
مــكــانـهم وكــذلك دعــوة الــعـمــال إلى االضــراب لـلــحــصـول
عـــلى حــقـــوقــهـم فــيــمـــا ذهب أحـــد االقــتــراحـــات إلى حــد
الــدعـوة إلى قــتل رب الــعـمل الــذى كـان دائم الــصـراخ فى

زيد. عماله طالبا منهم ا
وقـالت روزيـنــا مـارت الـتى لـعـبت دور اجلـوكـر وهـو حـلـقـة
ـــمــثــلـــ واجلــمــهـــور "كــمــا تـــرون الــقــواعــد الــوصل بــ ا
سـهـلـة.. إمـا أن يـتـدخل أحـد ويـوقف االضـطـهـاد وإمـا أن
ــكـنـة ويـجب حتـويـلــهـا إلى حـقـيـقـة. يـســتـمـر. فـاحلـلـول 
ـــكن الــقـــبــول بـه ألنه ضــد الـــقــانــون. اقـــتــراح الـــقــتل ال 
ــكن أن يـنــجح ومـحــاوالت إقـنـاع رب اقــتـراح االضـراب 
كن. شاركة الـعمال الرقص واالحساس معهم  العمل 

هم حتويل احللول إلى حقائق." ا
وأضــافت "جــئــنــا إلــيــكم نــحــمل جتــربــة  340 عــامــا من

الظلم واالضطهاد.
شـاركت فى حـفـل االفـتـتـاح فــرقـة مـسـرح (الــفـعل-هـالى)
ــانــيــة بـــعــرض مــوســيـــقى اســتــخـــدمت فــيه الـــبــرامــيل األ
البـالستيـكية الـسوداء بدل الـطبول. وقـالت عضو الـفرقة
انـكى تسمبل "عادة مـا نقدم مثل هـذا العرض قبل دخول
ـــــتـــــابــــعـــــة عـــــرض مــــســـــرحى اجلــــمـــــهـــــور إلى الـــــقـــــاعــــة 
ـوســيـقى ســهـلــة وتـأســر قـلـوب لــلـمــضـطـهــدين ألن هــذه ا

شاهدين وجتعلهم يستعدون للعرض. ا

شادي أبوشادى

cyan magenta yellow black File: 4- 29 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـسـرحـيـة يـسـتـعـد اخملـرج مـجـدى عـبـيـد وفـرقـة روض الـفـرج ا
لـتــقـد الـكـومـيـديـا الــغـنـائـيـة «مـاسك الــهـوا بـإيـديـا» األسـبـوع

الـــقــادم تــألــيـف وأشــعــار حــمــدى
عـــيـــد أحلــــان طه راشـــد درامـــا
حــركـيــة أشـرف أبــو حالوة رؤيـة

تشكيلية رامى الطرب.
يـدور الـعـرض فى إطـار الـكـبـاريه
الـســيـاسى ويــقـدم مــجـمــوعـة من
ــنــفــصــلــة ــشــاهــد ا الــلــوحــات وا
ـــتـــصـــلـــة حـــول هـــمـــوم الـــوطن وا

واطن. وا
الـعـرض بـطـولــة جـمـاعـيـة لـفـرقـة
روض الفرج رشـا جميل محمد
هــنـا أســامـة مــحـمــود وسـامــيـة
خلف زكـريا جادو وردة مجدى
ـــــان احلـــــلـــــو خـــــالــــد خـــــلـف إ

مطاوع وغناء الطفل أحمد بالل.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

ـتـوالـيـات الـلـونيـة الـنـاشـئـة عن الـتـكـرار الـلونى >  إن االتـصـال بـ ا
ـوضـوع التـكوين تـعـنى أن التـجـاورات مرتـبـطة ارتـباطـا ضـروريا تـبـعا 

الداخلة فيه.

ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا
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. اضى مسرحية «الزير سالم» أللفريد فرج وإخراج حمدى حس سرحية القومية قدمت األسبوع ا نوفية ا > فرقة ا
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> اخملرج حسن الوزير اعتذر عن عدم االستمرار فى تقد عرض مسرحى جديد لفرقة مطروح القومية هذا العام.

5
 É¡«a Éeh É«fódG ـكياج هو الـتعبير الـذى يظهر انفـعاالت الشخصـية ويأتى الضوء >  ا

بـألـوانه ليـنبه إلى قـوة التـعبـير أو ضـعـفه وفاعـليـته وقدرته عـلى منح
الشخصية أداء أفضل.

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009  العدد 94

مهرجان الرواد على مسرح السلطان قابوس
 بالعاشر من رمضان أوائل يونيو

بعد أن فشل فى االتفاق مع «مسارح الدولة».. بسبب التكلفة

وإخــراج مــحـــمــد ربـــيع كــمـــا تــقـــدم فــرقــة
«بـدايـة» مـسـرحـيـة «مـولـد يـا عالـم» تألـيف
د. مــــحـــمــــد زعــــيـــمـه وإخـــراج إســــمــــاعـــيل
عــطــيـه وتــشــارك فــرقــة «جــنــود الــكــلــمــة»
ــســـرحـــيــة «شـــقــلـــبـــاظ» تــألـــيف وإخــراج
ـــســرح» مـــرقص فـــتـــحى فـــرقـــة «صـــوت ا
تـــقـــدم مـــســـرحــــيـــة «اجلن األزرق» تـــألـــيف
أشــرف كـامـل وإخـراج أحــمـد عــبـد الــعـال
وفـــــرقــــة «األســــرة والــــطـــــفــــولــــة» تــــشــــارك
سرحية «الكـابوس» تأليف لين الرملى
وإخـراج هـشـام الـســنـبـاطى وأخـيـراً تـقـدم
» مـســرحـيـة «فـول فـرقـة «نــادى الـتـجــاريـ
بــالــبــيض» تــألــيف مــحــمــود ســالم وإخــراج

فتحى الكوفى.
ــــهــــرجــــان زوســــر تـــــضم جلــــنــــة حتــــكـــــيم ا
مــرزوق أمـــ بـــكـــيـــر عـــبـــد الـــغـــنى داود
وستـقام ندوة نـقدية بـعد تـقد كل عرض
يـــديـــرهـــا مـــصـــطـــفـى ســـعـــد وتـــنــوى إدارة
هـرجان تـكر د. هـانى مطـاوع د. هناء ا
عبـد الفتـاح رشوان توفـيق سعـيد صالح
عـمـرو دوارة محـسـنـة توفـيق عـايـدة عـبد

العزيز واسم الراحل سعد أردش.

« وإخـــراج بـــيـــتـــر نـــاجـى وفـــرقـــة «تـــفـــانـــ
سرحـية «أكتوبر» تأليف محسن تشارك 
يــوسف إخـراج مـحـمــود حـسـ وتـشـارك
فـــــرقـــــة «مـــــركـــــز طـالئع شـــــبـــــاب مـــــصـــــر»
ـســرحــيــة «صـرخــة ألم» تــألــيف وإخـراج
ـدينـة» تـشارك ناجى مـصـطفـى وفرقـة «ا
ــطــاف» تـألــيف مــؤمن ــســرحــيــة «آخــر ا
عـــبــــده إخـــراج خـــالــــد أبـــو بـــكــــر وفـــرقـــة
«الـشـمس» تـقـدم مــسـرحـيـة «أخـبـار أهـرام
جـــمـــهــوريـــة» تـــألــيـف إبــراهـــيم احلـــســـيــنى

ـــســرحــيــة «وشــوش» «الــكـــرمــة» تــشــارك 
تـألــيف وإخـراج هـيــثم سـعـد فــرقـة «سـنـا»
ـلك» تـألـيف ولـيد تـقـدم مـسـرحـيـة «مـات ا
يــــــوسـف فــــــرقــــــة «مــــــاريـــــــونت» تــــــشــــــارك
ـاريــونت» تـألـيف حـازم ـسـرحــيـة «ثـورة ا
مــصــطــفى إخــراج مــنــيــر يــوسف وفــرقــة
«نـعرف» تقدم مـسرحية «ال نـعرف» تأليف

17 عــرضـــاً فــقط هـى «الــبــعـث» تــألــيف
ألـــبــيـــر كــامـــو درامــاتـــورج وإخــراج أحـــمــد
ثـــابت لـــفـــرقـــة «احلــرة» ولـــفـــرقـــة «جــذور»
مــــســــرحـــــيــــة «الــــزنـــــزانــــة» تــــألــــيـف ســــيــــد
الـشـوربجى إخـراج أمـير وجـدى وتـشارك
سرحيـة «محاكمة رأس فـرقة «فيوتشـر» 
ــمــلــوك جـابــر» تــألـيـف سـعــد الــله ونـوس ا
وإخــراج أحــمــد شــحــاتــة فــرقــة «الــشـارع»
تـقـدم مـسـرحـية «احملـاكـمـة» تـألـيف يـسرى
اجلــــنــــدى إخـــــراج مــــجــــدى زيــــان فــــرقــــة

تــقــرر إقـامــة الـدورة الــثـانــيــة من مـهــرجـان
ــسـرحى عـلى مـسـرح الـسـلـطـان «الـرواد» ا
ـدينـة العـاشر من رمـضان.. بـعد قـابوس 
دنى على إقـامتها اعـتراض إدارة الدفـاع ا
فى مــســرح «مــحــلــة الــرواد» الــذى أقـيــمت

عليه الدورة األولى لعدم صالحيته.
ـــهـــرجـــان إن وقـــال فـــادى فـــوكـــيـه رئـــيس ا
اإلدارة اســتــقــرت عــلى الــســلــطــان قــابـوس
بـعد أن فـشلت مـحـاوالتهـا فى إقامـته على
أى من مـسـارح الدولـة أو الـتـابـعة لـلـشـباب

والرياضة.
ــشــرف الــعـام فـى حــ ذكـر أمــ بــكــيــر ا
ـــــــهـــــــرجــــــان أن اإلدارة ســـــــتـــــــوفــــــر عـــــــلى ا
أتــوبــيــســات لـنــقل الــفــرق وجــمــهـورهــا إلى
ـسـافـة الـتى ـسـرح جتـاوزاً لــعـقـبـة بـعـد ا ا

قد تؤثر على جماهيرية العروض.
ــــهـــرجــــان فى وأرجع بــــكـــيــــر فــــشل إدارة ا
ـــغــاالة االتـــفــاق مـع مـــســـارح الــدولـــة إلـى ا
ــبـــالغ الــتى تــطـــلــبــهــا تــلك الــشــديــدة فى ا
ـاديـة ـسـارح والــتى تـفــوق اإلمـكــانـيــات ا ا

للمهرجان حسب تعبيره.
وكـشف فادى فـوكيه عن تـقدم 40 فـرقة
ــهــرجــان الــذى يــقــام فى لــلــمــشــاركــة فى ا
ـشاهـدة منـها يونـيو الـقادم انـتقت جلـنة ا

 زوسر مرزوق سعد أردش

 عايدة عبدالعزيز

ليونير.. العجوز وا
 فى بيت  ثقافة «جرجا»

 سليم كتشنر

عـــلى خــشــبــة مــســـرح بــيت ثــقــافــة
«جــــرجــــا» يــــقــــدم اخملــــرج رجــــائى
فــــتــــحى هــــذا األســــبــــوع الــــعــــرض
ــــســــرحى «الــــعـــجــــوز والـــضــــابط ا
ـلـيـونـيـر» تـألـيف سـلـيم كـتـشـنـر وا
ديــــكـــــور خــــالــــد عــــبــــد الــــصــــبــــور
مــوسـيــقى شـريف حــافظ بــطـولـة
شــيــمــاء مــنــصــور ســمــر مــحــسن
مـــحـــمـــود الـــفـــرشـــوطى مـــحـــمـــود
ســـيـــد عـــبـــد الـــنـــاصـــر مـــنـــصـــور
مخـتار إسـماعـيل مـحمـود سمـير
مــــحــــمـــــود أمــــ مــــحـــــمــــد عــــبــــد

الناصر.

 صراع  على «العمودية»
 فى أبو تيج

« سرحـية بـأسيـوط انتهت مـؤخرا من تـقد مـسرحيـة «العـمدة ها فرقـة أبو تـيج ا
لـلمؤلف أحمد هـاشم وإخراج همام تـمام وأشعار أحمد
ـنصورى زيـدان أحلان أحـمد رسـتم والديـكور ألسـامة ا

. واستعراضات مصطفى أم
ـسرحـيـة بـطـولة فـيـفى الـزنـاتى أحـمد حـسـ صـابر ا

نعم اخلولى وهالة العيدى. صابر دعاء عبد ا
تـدور األحـداث حـول سـيـدة تـرشح نـفـسـهـا لـ«الـعـمـودية»
دون إذن زوجها والذى يـقرر ترشيح نفسه هو اآلخر إال
ــنــصب لـــيــبــدأ الــصــراع بـــيــنــهــمــا أن الــزوجــة تــفـــوز بــا
ـا يدفـعها إلـى تكوين ويرفض الـغفـر أخذ أوامـر منـها 
ـســرحـيـة تــدور أحـداثـهـا جـيش من الــغـفـر الــسـيـدات. ا
ــمـيـز. عـلى «عــربـة كــارو» اسـتـكــمـاال ألســلـوب اخملـرج ا

«ماسك الهوا بإيديا» 
فى روض الفرج

كرامة وتمام
مرة أخرى

 فى هواء بحرى
خليل تمام

ـسـرحى «هـواء بـدأ اخملـرج خـلـيـل تـمـام بـروفـات الــعـرض ا
بــحــرى» لـلــكــاتب اإلمــاراتى صــالح كــرامــة ديــكــور مــجـدى

ونس إضاءة محمود كابو.
الـعــرض بــطـولــة وفــاء عـبــد الــسـمــيع وعــبــد الـنــاصــر ربـيع

ومحمد عبد الفتاح وعامر مصطفى.
ــة ومــا بــعـد ــســرحــيــة حــول قــضــايــا الــعــو تــدور أحــداث ا

احلداثة وتأثيرها على الوطن العربى.
ـسرحى «حـاول مرة أخرى» تمـام سبق له تـقد الـعرض ا
ـؤلف وحــصل به عــلى جـائــزة أفـضل عــرض ثـانى لـنــفس ا

فى مهرجان جمعية الرواد.

 أمانى السيد أحمد
 مجدى عبيد همام تمام

حازم الصواف

نظور ية فى تصميم ا نظريات عا
نظور اسم الكتاب: ا

سرحى ا
ؤلف: د. لويز ا

مليكة
الناشر: الهيئة
صرية العامة ا

للكتاب 2006

كـمـا فى الـطـريـقـة اإليـطـالـية  –اجلـالس فى مـنـتـصف
سـقط فقط أما فى القـطاع فإنها الـصالة وذلك فى ا
أوجــدت بـــعض احلـــلــول وذلـك بــاتـــخــاذهـــا من نــقـــطــة
ــســقـط نــقــطــة لــلــقــطــاع أيــضــا وهــذه وجــهـة هــروب ا
عمـلية تتفادى مـا يسببه رسم القطـاع بطريقة األشعة
البـصـرية من مـبالـغة وتـبعـده عن وضعه الـطبـيعى كـما
ـــدرســـة اإليـــطـــالـــيـــة. كـــمـــا ظــــهـــر ذلك واضـــحـــا فـى ا
ــدرســة الــفــرنــســيــة أيــضــا بــنــقـط الـزوال اســتــعــانت ا
اخملـتلـفـة الـتى سـاعدت فى تـكـوين الـعالقـات البـنـائـية
سـاقط اخملـتلـفـة للـوصول لـلـمنـظـور وتتـبع آثـاره فى ا
إلى عـمـلــيـة الـتـنـفــيـذ كـمـا اتـخـذت مـن أمـاكن الـنـظـارة
ـــوجـــودة بــــالـــصـــالـــة وســـيـــلــــة لـــتـــغـــطـــيـــة ــــتـــطـــرفـــة ا ا
ــســقط وفى الــقــطــاع أيــضـا. وعن االكــتـشــافــات فى ا
عـيـوب هــذه الـطـريـقـة يـقـول: إن ابــتـعـاد نـقط الـهـروب
طـلـوب تكـويـنه وشغـلـها مـسـطحـا مـنسـقا عن الـرسم ا
يصعب فى بعض األحيـان التحكم فيه لم تزل قائمة.
شكلة األساسية التى جتعلنا غير قادرين على وهذه ا
ــــقـــيــــاس رسم مــــكـــبــــر قـــد حتــــتـــاجـه فـــكـــرة الـــرسم 
التـصمـيم بـاإلضافـة إلى اجلهـد والـوقت الذى يـصعب

أن حتتويه ورقة الرسم فى بعض األحيان.

ؤلف أن ـانـيـة فـيـقـرر ا ـنـظـور عـلى الـطريـقـة األ أمـا ا
ـدرسـتـ الـسـابـقـتـ اإليـطـالـيـة والـفـرنـسـيـة اهـتـمـتا ا
بــاألشـــعــة الـــبــصـــريــة ونـــقــطـــة الــزوال بـــيــنـــمــا جــاءت
ــســـقط عــلى ـــانــيــة لـــتــفـــرض أوال رسم ا ــدرســة األ ا
ـطـلوب ـسـرح وفى مـخـيـلـة الـفـنـان لـلـمـنـظـر ا خـشـبـة ا
نظـر تبعـا لقواعد حتقـيقه ثم تـقوم بعـد ذلك بتوقـيع ا

هندسية محضة.
ـدرسـة أنـهـا اتـخذت وضـعـا هـنـدسـيا ـيزات هـذه ا و
خـاصـا قائـمـا على عالقـات هـندسـيـة محـضـة محـاولة
التخـلص من التعقـيدات وأبعـاد نقط الهروب اخملـتلفة
ــا تـــتـــبــعه ومـــا تـــشــغـــله مـن مــســـاحـــة شــاســـعـــة تــبـــعـــا 
الـطريـقتـان اإليطـاليـة والفـرنسـية ومـستـخدمـة طريـقة
ـائـلـة فى لـإلسـقـاط الـرئـيـسـى لـلـخـطـوط الـعــمـوديـة وا
شهـد كذلك بـحثت هذه وجود بـا مـسقط التـصمـيم ا
نظورى مبتعدة عن درسة عن طريقة أخرى للبناء ا ا
شوائب الطريقـت السابقت  –اإليطاليـة والفرنسية
ناسبة لتوضيح  –تاركة لنا حرية اختيار الطريقة ا

فكرة التصميم.
ؤلف  –أنـها ومن عيـوب هـذه الطـريـقة  –كـمـا يقـول ا
تستعمل فى التصمـيمات التى تخضع لتأثير الهندسة
ـكـان الذى سـيـظـهـر فيه ـعـمـارية أكـثـر من تـأثـرها بـا ا
الـديكور أما اليـوم وقد انتشرت فـيه مدارس الديكور
ــــؤلف  –فــــمن ـــــتــــنـــــوعــــة  –يـــــضــــيـف ا احلــــديـــــثــــة وا
ــسـتــحــسن رسم الــتـصــمــيم حـسـب نـقــطــة الـنــظـر أو ا
ـواجه كـأســاس لـعـمـلـيـة كـروكـيـا ثـم يـؤخـذ الـتـصــمـيم ا
الـــبـــنـــاء كـــذلك عـــنـــد الـــتـــطــبـــيـق الـــعــمـــلـى جنـــد عــدة
ــتـــولــدة مـن الــطـــريــقــة مــشــكـالت لــكـــثــرة اخلـــطــوط ا
ـسـرحى وذلك لـعـدم الـقدرة عـلى الـبنـائـيـة لـلـمـنـظـور ا

تتبعها فى اإلسقاط الرأسى لها.
عـنون ب "استنـباط طرق عـملية وفى الفصل األخـير ا
مـكن استـنباط ؤلف إنه مـن ا حديـثة مبـتكـرة" يقـول ا
طـريقة حديثـة مبتكرة تؤدى نـفس الغرض الذى تؤديه
الطرق السـابقة ببـساطة ومبنـية على قواعـد هندسية
ســـلــيـــمــة وهى أوال: رسـم كــروكى لـــلــتـــصــمـــيم ثـــانــيــا:
ـسـقط بـاسـتـخـدام األشـعـة الـبـصـريـة ثـالـثًـا: طـريـقة ا
ـسـقط بـنـاء عـلى أعـماق ـسـرحى من ا ـنـظـور ا رسم ا
ـسـطـحـات رابـعًــا: الـقـطـاع بـنـاء عـلى نـقـطـة الـزوال ا
وأخـيرا طريقة رسم الـقطاع بنـاء على االرتفاعات فى
ــيــزات هــذه ــؤلف إن  ــســرحى ويــوضح ا ــنــظــور ا ا
الطـريقـة العمـليـة اجلديـدة سهولـة التـعبيـر عمـا يجول
فى مـخيلة الفنان لـنقل فكرة التصـميم على شكل بناء
ــقــيــاس واحلــجم الــلــذين ديــكــورى إلى ورق الــرسم بــا
تتطلـبهما فكـرة التصميم لـيرى وضعها كامـال بالنسبة
لــلـــمــتـــفــرجــ بـــالــصـــالــة وأخـــيــرًا بــأن مـن الــضــرورى
صـاحبـة والـتى غطت الـتـأكيـد عـلى أهمـيـة اللـوحـات ا
ـا يـوضح أهـمـيـتـهـا الـقـصوى أكـثر مـن ثلـثى الـكـتـاب 

الضرورية لفهم الكثير من النظريات.

نظور عـلى العلم بطريقة إظهار ما تراه تقوم دراسة ا
العـ أمامها أو تتخـيله فكرة الفنـان موقعا على لوحة
راد رسمه يتكون رئى أو ا الرسام سواء كان الشىء ا
مـن مــســطــحــات أو مــجــســـمــات لــهــا خــطــوط ظــاهــرة
( ـؤلف حتـلـيال حلــاسـة الـنـظـر (الـعـ . ويــقـدم ا لـلـعـ
ـنـاظـر فـيـقـدم بـاعـتـبـارهـا الـتى تـتـجـسم من خاللـهـا ا
دراسـة تـشـريـحـيـة لـلـعـ وإدراك طـريـقـة رؤيـة األبـعاد

نظور. الثالثة التى تشكل ا

ــنــظـــور عــلى الــطــريــقــة أمــا فى الــفـــصل اخلــاص بــا
اإليــطـــالــيــة فــيــقـــرر أن طــريــقــة اســـتــخــدام األشــعــة
ـنـظوريـة للـقطع قـاسات ا الـبـصريـة للـحصـول عـلى ا
اخملتلـفة سواء كـان ذلك ضمن أطوالـها أو ارتفـاعها
من أجل إجراء عملية الـتنفيذ العملى الدقيق حسب
ـنظـر وتـكـييـف خطـوط الـعـمارة بـالـنـسبـة لـها زاويـة ا
بنية على األشعة البصرية يزات هذه الطريقة ا و
أوجــدت لــنـــا قــواعــد وأســســـا عــلــمـــيــة ثــابـــتــة بــوضع
عـناصـر الـرؤيـة الـسـلـيـمـة لـلـمـنظـور حـسب رؤيـته من
نقطة النظر اخلـارجية للجالس من منتصف الصالة
ــشــاهـد وقــد أوجــدت رابــطــة بـ الــتى تــمــثل عــ ا
كـننا عالوة على سقط والـقطاع بـحيث  نظـور وا ا
ــســبـقــة لــفـكــرة الــتـصــمــيم الـتى ـنــظــوريـة ا الــرؤيــة ا
تـسـاعــد الـفـنـان عــلى الـتـعــبـيـر عن خـيــاله عـلى ورقـة
سقط ـتعـددة فى ا ـنظور ا مـسطحـة أن نتتـبع آثار ا
والقطاع للوصول إلى عـملية التنفيذ وبذلك نحصل
عــلى قــطع الــديـكــور اخملــتـلــفــة فى أوضـاعــهــا وزوايـا

سرح. ميلها بالنسبة لواجهة ا

نظور على الطريقة الفرنسية فى الفصل الرابع أما ا
فـيـســتـخـدم أيـضـا طـريـقـة األشـعــة الـبـصـريـة لـتـحـقـيق
ـــســقط ـــســرحـى ولــتـــحــديـــد شــكل ا ــنـــظــور ا شـــكل ا
األفـقى كــمــا فى الـطــريــقـة اإليــطــالـيــة لــكن يــسـتــخـدم
فـــقط الـــزوال فـى الـــقـــطـــاع من أجل احلـــصـــول عـــلى
ــنــظـــورة لــلــقــطع اخملـــتــلــفـــة فى أبــعــادهــا ــقــاســـات ا ا
ـؤلف إلـى أنه يـجـب الـتــمــيـيــز بـ ـطــلــوبـة ويــؤكــد ا ا
الــرسم الــذي يـــســتــعــمـل لــتــكـــوين الــفــكـــرة األســاســيــة
رغـوب عمله وبـ تنفـيذ هذه الـفكرة ألن للـتصـميم ا
الــتـصـمـيـم دومـا يـشـتــمل عـلى صــعـوبـات فـنــيـة عـديـدة
مــطــلــوب حــلــهــا ويــســتــلــزم األمــر رســومــات ودراســات
تــفــصـيــلــيــة وكل مــشــكـلــة تــتــطــلب حال مــخــتـلــفــا عــنـد

التنفيذ.
ؤلف إن وبعـد شرح تـوضيـحى ولوحـات بيـانيـة يقـول ا
ـشـاهـد – ــيـزات هـذه الـطـريـقـة أنـهـا تــتـبـعت عـنـد ا

أوتــشــيــلــو" الــذى وضع أســسه الــعــلــمــيــة وفى الــقــرن
يلودراما على تقدم فن السادس عشر ساعـد ظهور ا
ـنـظـور إلى فـرنـسا ـسـرحيـة ثم انـتـقل عـلم ا ـنـاظـر ا ا
لك لـويس الـرابع عشـر ودخـلت بعض فى أيـام حـكم ا
نـظـورية لـلقـطع اخملـتلـفة ـقاسـات ا الـتـعديالت عـلى ا
فى أبـعــادهـا اخملــتـلــفـة أمــا فى الـقــرن الـسـابـع عـشـر
ــســـرحى قــواعــد ـــانــيــا تــرسـى لــلــمـــنــظــور ا فــكــانت أ

هندسية محضة على أسس رياضية سليمة.
فى الــفـصـل اخلـاص ب "الــنــمـاذج واتــخــاذهـا طــريــقـة
ـــؤلف إن كــثــيـــرا من االجتــاهــات لـــلــتــصــمـــيم" يــقــول ا
احلــديــثــة تــلــجــأ فى تــصـــمــيم الــديــكــور إلى الــنــمــوذج
ــصـغـر بـدال من االلـتــجـاء إلى الـرسم واأللـوان وذلك ا
سـرح حسب مـقياس ـوذج خلشـبة ا من خالل عمل 
مـع بكل أبعادهـا الطول والعـرض والعمق واالرتفاع
نـظـر مجـسـما بـواسـطة اخلـامـات األخرى ويـتم بـنـاء ا
كـاخلـرز والتـرتـر وقـطع الدانـتـيال وهذه الـطـريقـة لـها
ـــيــــزاتـــهـــا ومـــنــــهـــا كـــمـــا يــــقـــول مـــصـــمـم الـــديـــكـــور
"رايــنـهـارت": جتـعـلـنـا نـعـايش فــكـرة الـتـصـمـيم ونـلـمس
طـلوب. أيـضا أجزاءه عـلى الطـبيـعة ونـحركه حـسب ا
نظر جتـعل اخملرج يشارك فـى إبداء الرأى ويعـايش ا
الـــذى ســيـــتـــفـــاعل مـــعه عـــلى أن الـــبــعـض يــرى أن من
سـرحية عيوبـها أنـها ال تسـمح بالـتعـبير عن أحـداث ا
أوال من خـالل عالقـــات اخلـــطـــوط بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعض
ــكن خـلق وذلك بـالـرسـم عـلى ورقــة مـسـطــحـة حـتى 
ـؤسـسـة على األحـجام فـيـمـا بـعد. أيـضـا الـرسومـات ا
احلقـائق الـعـلمـيـة ومقـدار فـهم فـنان الـديـكور خلـشـبة
سرحى نظور ا سرح والطريقة الـسليمة فى رسم ا ا
وإخــراج الـــلــوحــات الــتــنــفــيــذيــة ثـم أخــيــرا يــأتى عــمل

النموذج بناء على هذه القواعد السليمة.
ـسرحى يـؤكد ـنظـور ا وفى الفـصل الثـانى اخلـاص با
ـــنـــظــور هـــو اجلــزء األكـــثـــر أهــمـــيــة ــؤلـف عــلى أن ا ا
لـلــمـنــظـر ألنه مــقـتـرن بــطـريــقـة تـنــفـيــذ مـخـتــلف قـطع
ــشــاكل الـتـى تـقــابل مــصـمـم الـديــكـور الــديــكـور وحل ا
ـتفرج من الصالة ثل ما يراه ا عنـد التنفيـذ كما أنه 
ـسرح الثالثة: الطـول والعرض والعمق طـبقا ألبعاد ا
على أن البعض يصمـم الديكور دون أن يولوا اهتماما
ــســرحى وبــذلك يــهــمــلـون األسس ــنــظـور ا لــدراســة ا
الـــريـــاضــــيـــة الـــتى من شـــأنــــهـــا أن حتـــدد الـــتـــصـــمـــيم
لـــلـــحـــصـــول عـــلى أفـــضل الـــنـــتـــائج وإذا كـــانـت فـــكــرة
سرحية وترجمة التصميم اجليـد ال تأتى إال بقراءة ا
ـسرح فإن الـنص إلى تشـكيل له ابـعاده عـلى خشـبة ا
فنـان الـديكـور عـليه أن يـعـطى مـعادال تـشكـيـليـا لـلنص

األدبى.
ـنـظور مـن حيـث هو رسـم أشيـاء مـرئـيـة أو خـيـالـية وا
شـروعات وتـصمـيمـات يـتطـلب إقامـتهـا نواح ودراسـة 
عملية ونظرية وفـنية بحيث تظهر أمام الع واضحة
فى أبـعادهـا اخملتـلـفة عـلى مسـاحـة مسـطح ما أيـضا

ـسرحى لـلدكـتور "لـويز مـليـكة" يـحتوى نـظور ا كتـاب ا
على ستـة فصول (النمـاذج واتخاذها وسـيلة للـتصميم
سرحى على الطريقة نظور ا سرحى  –ا نظور ا  –ا
سرحى على الطريقة الفرنسية نظور ا اإليطالية  –ا
انية  –استنباط سرحى على الطريقة األ نظور ا  –ا
طريقة عملية حديـثة مبتكرة) كما يحتوى على مقدمة
ــكـن الــرجــوع إلــيــهــا ــراجع  وعــدد غــيــر قــلــيـل من ا
كــذلك يــضم مــجـــمــوعــة من الــلــوحـــات الــتــخــطــيــطــيــة
ــــهــــتم والــــتــــوضــــيــــحــــيــــة الـــتـى تــــســــهم فى إحــــاطــــة ا
ـــوضـــوع حــــيث الـــديــــكـــور والـــلـــوحـــة ـــتـــخـــصـص بـــا وا
سـرحى تنـبع من الـفهم لـلـمنـظور شـهـد ا وجـمـاليـات ا
نظور وأبعاده ـسرحى فكلما كـنا مدرك وواع بـا ا
وطـــريـــقـــة عــــمـــله ومـــدارسـه كـــلـــمـــا أفــــضت الـــلـــوحـــة
ـسرحـية مـن خالل عنـاصرهـا عن مـكنـونـها وكـشفت ا
ـقـدمة عن أبـعـادهـا اخلـفـية  وبـاحت بـأسـرارهـا. فى ا
سرحى الذى يؤكد الدكتور لويز مليكة على أن الفن ا
يـجـمع بـ كل الـفــنـون من أدب وتـمـثـيل وغـنـاء ورقص
وديـكـور ومالبس وإضـاءة ومـاكـيـاج ومـوسيـقى هـو فن
تـــراكــمى حــتـى فى أســاســيـــاته: احملــتــوى  –الــشــكل –
ـسـرح تـراث ـا أن ا ـضـمـون. و ـعنى  –األسـلـوب وا ا
اجتـماعى ينمو علـى مر العصور ويتـطور يوما بعد يوم
تعاقب فى اقتناء مشترك بفضل إسهامات األفراد ا
ــفـرده أكــبــر وأبـقـى عـلى الــزمن من إنــتــاج أى فـنــان 
فإن العمل الفنى ال يعـتبر خلقا فريدا بل خطوة على
سرح ؤلف عـلى أن ا طـريق التـطور الـثقـافى. ويؤكـد ا
فنـيته بالغة التراكـمية فالتجديـدات والتطورات تنتقل
من جيل إلى جـيل ويـبنى كل جـيل على من سـبقه من
ـة واضحـة تمـاما فى فنـان كـما أن األسـاليب الـقد
األسـالــيب األحـدث. ويـقــر الـدكـتــور لـويـز أن اهــتـمـامه
بـفن الديكور عالوة على أهـميته جعـله يقدم كتابه فى
ـــســرحـى وحتــلـــيل ـــنــظـــور الـــذى يـــهــتـم بـــالــديـــكـــور ا ا
األشــكــال إلى خـــطــوط مــتــعــددة من حـــيث مــكــونــاتــهــا
ـــنــظــور بـــاعــتــبـــاره اجلــهــاز وتــركــيـــبــهــا فـــهــو يـــعــالج ا
فـاهـيمى لـلتـحلـيل الوصـفى لألشكـال للـحصـول على ا
رؤيـة مـطـابقـة تـمـامـا لـلشـكل الـفـنى فى تـرتـيب مـنظم
ـنـظـور يـهـدف دائـمـا إلى مـعـاجلـة كـمـا يـشـيـر إلى أن ا
ــرئــيـة فـى عـمـق وتـوسع وتــفــســيـر ســمــاتــهـا ـشــاكل ا ا
لـلــحــصـول عــلى أســهل الــطـرق واســتــخـدامــهــا بـخــبـرة
ـنـظـور دراسـة واسـعـة كمـا يـتـطـلب واعـيـة. ويـتـطـلب ا
ــران واالهــتــمـام بــالــهــنــدسـيــات نــفــسـهــا واســتــخـدام ا
ـنــظـور يــتـنــاول كل مـا هــو مـطـلــوب رسـمه وإيــضـاحه ا
بــغـرض الـنــظـر فى األشــيـاء من كل جــوانـبـهــا لـفـهــمـهـا
وإبـرازهــا والـكــشف عن الـعـالقـات واألشـكــال بـعــضـهـا

ببعض.

ـنـظـور يـقـول دكـتـور لـويز إن وعن نـشـأة وتـطور عـلم ا
اإلنـــســان مــنـــذ الــعــصـــور الــغــابـــرة درج عــلى أن يـــقــلــد
أشكـال األشيـاء الـتى تسـترعى نـظـره سواء بـالرسم أو
احلـفـر ففـى عصـر مـا قـبل الـتـاريخ وجـدت فى بعض
الــكـهـوف رسـومــات هـائـلــة لـلـحــيـوانـات اخملـتــلـفـة وهى

رغم سذاجتها لها قيمة من الوجهة الفنية.
لـيئة ـة فهى غنـية بـاآلثار ا ـصرية الـقد ديـنة ا أما ا
ـؤلف إلى أن ـنــاظـر احلـرب والــصـيـد وكـمــا أشـار ا
"بـلـيـنى" تـتـبع تـطـور الـتـصـويـر فى أوائل اإلمـبـراطـورية
الــــرومـــانـــيـــة وأوضـح أن الـــفن قـــد أثــــرى من الـــرســـوم
ـة وقد  هـذا بـفضل وحيـدة اخلط فى مـصـر القـد
اكـــتـــشـــاف الـــضـــوء والـــظل وتـــبـــاين الـــلـــون وعـن هــذا
الـطــريق تــمــيــز الـفن نــفــسه وتــبــاين من حــيث الــشـكل
والـوظائـف. كمـا يـقـول بـلـينى أيـضـا إن "بـارهـاسـيوس"
يـعد أول من اسـتـخدم الـنـسب فى الـتصـويـر لذا فـقد
أسـهم كثيـرا وأضفى حـيويـة على تعـبيـرات الوجه أما
"ابيلير اخلوصى" فيكاد أن يكون الوحيد الذى أضفى
إلى الـتصـويـر أكـثر من كل الـفـنـان مـجـتـمعـ ونـشر
عدة مجـلدات حتتـوى على مبـاد التصـوير. ويتابع د.
نظور: "أما فى الغرب – مليكة سرده التاريخى لعلم ا
فى الــــقــــرون الـــوســــطى  – فــــإن رســــومـــات الــــنـــســــيج
نظور واخملطوطـات الصغـيرة قد حـاولت إتقان عـلم ا
الـذى كــان فى حـالــته الـنــظـريــة وذلك بـاتــبـاع طــريـقـة
تعلـية الصـفوف بعضـها فوق بـعض. وظل احلال هكذا
إلى عـصر الـنـهـضة فى إيـطـالـيا فـاشـتـرك فنـانـو هذا
صالح عطيةالعصـر فى وضع األسس العلـمية للـمنظـور مثل "باولو

نظور وتطوره نشأة ا

نظور على الطريقة اإليطالية ا

الطريقة الفرنسية

انى نظور األ ا
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>  الـضـوء مـركـز الـبـنـيـات الـشـكـلـيـة كـلـهـا الـتى تـشـارك فى الـعرض
ـسـرحى وال وجـود لـهـا بـدونه ألنـه يحـرك الـعـنـاصـر الـداخـلـة فى ا

تأليفها كافة. 6
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spot
> بــعــد اســتــبـعــاده مـن رئــاسـة
قـــطــــاع الـــفــــنـــون الــــشـــعــــبـــيـــة
واالسـتـعـراضـيـة تـقـرر تـكـلـيف
اخملـرج خالـد جالل بـاإلشراف
عــلى مــراكــز اإلبـــداع الــتــابــعــة
لــصـنــدوق الــتـنــمــيـة الــثــقـافــيـة

بالقاهرة واإلسكندرية.
خـــــالـــــد جالل يـــــشـــــرف عـــــلى
ـركـز إبـداع الـقـاهرة ـسـرح  ا
ــــشـــروع الــــذى يـــراهن وهـــو ا
علـيه منذ سنوات واستطاع أن

ـسـرحـية يقـدم مـن خالله عـددًا من الـعـروض ا
تميزة آخرها "قهوة سادة". ا

ـديـر اجلـديد >  الـفـنـان توفـيق عـبـد احلـمـيد ا
لـلـمـسـرح الـقـومى طـلب من الـصـحـفـيـ مـنـحه
مــهـــلــة أســبـــوعــ عـــلى األقل قــبـل ســؤاله عن
خـــطـــته لـــلـــمـــســرح الـــقـــومى إال أنـه عــبـــر عن
ـقـعـد وأمـله فى سـعـادته بـاجلــلـوس عـلى هـذا ا
ـسـرح الذى شـهد تقـد عـروض تلـيق بـتاريخ ا
ــصــرى ومـيـالد أعــمـال ــســرح ا أهم عــروض ا

ثليه ومخرجيه. كبار كتابه و
> د.أشــــــــرف زكـى رئــــــــيس
البـيت الفنى للـمسرح حضر
ـــاضى بـــروفــات األســـبــوع ا
مـســرحـيـة يــولـيـوس قــيـصـر
لـولــيم شـكــسـبــيـر لــلـمــخـرج
الـشـاب سـامـح بـسـيـونى من
إنـتاج فرقة مـسرح الشباب.
د. أشـــــرف زكى عـــــبـــــر عن
إعــجــابه بــالــعـمـل وحـمــاسه
ـشارك جملـموعـة الشـباب ا
فــيه مـؤكــدا دعـمه لــلـعـرض
وتــوفــيــر كــافــة اإلمــكــانــات
التى يـحتاجهـا على مستوى

اإلنتاج والدعاية.
ســـامح بـــســـيـــونى قـــدم من إخـــراجه عـــددًا من
األعمـال أهـمهـا مـشـعلـو احلـرائق وحب مـا قبل
الرحـيل وبعد العرض وجميعها من إنتاج مسرح

الدولة.
سرح > اخملرج عـصام الـسيـد مديـر إدارة ا
يئة قصور الـثقافة يـقوم حاليـا بجولة فى بهـ
شـاهدة عـدد من عروض محـافظـات مصـر 
فرق مـسرح األقاليم التى تقدم حاليا ضمن

خـــطــة الــعـــام احلــالى وذلك
شكالت عوقات وا لـدراسة ا
الــــــتى تـــــــواجه بـــــــعض هــــــذه
الـــفــرق ومـــشـــاهــدتـــهـــا عــلى
الـــواقع فى مـــحـــاولــة لـــوضع
لــــول لـــــهــــا إضـــــافــــة إلى حــــ
الــــتـــعــــرف عــــلى الــــعـــامــــلـــ

يــــــــمى لـــــــ ــــــــســـــــرح اإلقــــــــ بــــــــا
شارك فى العروض. وا

>  الـباحثة عبير صالح الدين
اجسـتير حصـلت على درجـة ا
عهـد العالى من قسـم النقـد با

ـسـرحـيـة بـتـقـدير امـتـيـاز عـن دراسة لـلـفـنـون ا
ــوال الـقـصــصى فى الـدرامـا بـعـنــوان "مـسـرح ا
ـنـاقشـة من األسـاتذة صـريـة" تكـونت جلـنة ا ا
د. حـسن عـطـيـة ود. مـحـمـد شـيـحـة ود. أحـمد

بدوى.
عـهد عـبـير صالح الـدين مـعيـد بقـسم الـنقـد بـا
ــســرحـيــة وقــدمت عـددًا من الــعــالى لـلــفــنـون ا
ــســرحــيــة كــمــمــثــلــة بــفــرق  الــهــواة األعــمــال ا

واألقاليم والدولة.
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د. أشرف زكى

 عصام السيد

بعد
 توليه رئاسة
 قطاع الفنون الشعبية

«اللى نزل الشارع» كوميديا
ساخرة بتوقيع الشباب

ـاضى ـســرح الـسالم مــسـاء اجلــمـعــة ا شـهــدت قـاعــة يـوسـف إدريس 
ـــســـرحى «الـــلى نــزل افـــتـــتــاح الـــعــرض ا
الــشــارع» لـــلــمــؤلف واخملــرج إسالم إمــام
وسـيـقى لـكر وديـكور وائل عـبـد الـله وا

عرفه وإنتاج مسرح الشباب.
ـسـرحـيـة بـطـولـة ر حـجـاب نـفـرتارى ا
جــمـــال رامى الــطـــمــبــارى ولـــيــد فــواز

أحمد أبو عميرة أمجد احلجار.
ويــــقـــدم الــــعــــرض فى قــــالب كــــومــــيـــدى
كــاريــكــاتــيـــرى من خالل تــعــرض زوجــ

ها بشكل ساخر. لعدة مواقف يتم تقد
هـشــام عــطـوة مــديـر مــســرح الـشــبـاب
قــال إن تـقــد هــذا الـعــمل يــأتى فى
إطـار خطـة الفـرقة الـطمـوحة لـتقد
عـدد من الــعـروض الـتـى تـعـتــمـد عـلى
الــدفع بــجــيـل الــشــبــاب فى مــجــاالت

اإلخراج والتمثـيل وعناصر العرض األخرى. يستمر تقد العرض
حتى نـهاية مـايو القادم لـيبدأ بـعدها تقـد مسرحـية «نظرة حب»

للمخرج محمد إبراهيم.

وسيقية فكرة عبقرية فى التربية ا
عـلـى مـســرح الــريــحــانى بــوسط الــقــاهــرة قـدمـت كـلــيــة الــتــربــيـة
اضى مسرحـية فكرة عـبقرية ـوسيقيـة بجامعـة حلوان األسبـوع ا ا
ـشـاركـة طالب الــكـلـيـة وهم أحـمـد كـمــال الـسـيـد أحـمـد حـسـ
صـالح نورهان مـحمد فؤاد يـاسم مـحمود داليـا سعيـد محمد
نـور الـهـدى ناصـر. الـنص الذى قـام بـصـياغـته درامـيا أسـمـاء كارم
ـــشـــاركـــة د. هـــانى عـــبـــد مـــحـــمـــود و
الـــنــاصـــر تــدور أحـــداثه داخل عـــيــادة
نفسـية يقوم طبيبها بجمع ستة مرضى
تخـتلف حاالتهم مـا ب رجل يعانى من
ا مر به من قهر اجملتمع فوبيـا النساء 
األنـثــوى ومـرأة ســاديـة قــررت امـتالك
األشــخــاص والــفــتـــاة الــصــامــتــة الــتى
تــشــعــر أنــهـا فـى مــجــتـمـع ال يــقــدرهـا
إضــافــة إلـى األســتــاذ اجلـــامــعى الــذى
يــعـــانى مـن ازدواج شــخـــصـــيـــته وفـــتــاة
أخـــرى بـــديــــنـــة وصــــلت إلى مــــرحـــلـــة
الـعـنوسـة واخـتـار مـخـرجه هـانى عـبد
النـاصر تقـد العـمل فى قالب حركى
مـوسيـقى يـعـتـمـد عـلى عـالم الـذكر الـصـوفى ورقـصـات الـتـنورة مع

احلرص على التفاعل مع اجلمهور.

خبـراء متخصصـ فى هذا اجملال إضافة إلى
االهتمام بـفرقتى رضا والقومية للفنون الشعبية
ودعـمهـمـا بأعـضاء جـدد ورفع خـبرات وكـفاءات
احلـاليـ مع جتـديد الـبـرامج واالستـعـانة بـجيل
العـمالـقة فـى الفـنون الـشعـبيـة لـتصـميم لـوحات

جديدة.
وعـبـر شريف عـبـد الـلطـيف عن أمـله فى إحـياء
ـســرح الـغــنــائى من جــديـد من خـالل الـقــطـاع ا
ـؤهـلة لـتـقد ـتـلك أهم الـفرق الـفـنيـة ا الذى 
هـــذا الـــنــوع مـن األعــمـــال فى مـــصـــر والـــشــرق

األوسط.
وقــرر شـريف عــبـد الــلـطــيف عـقــد اجـتــمـاعـات
عــاجـلـة مع أعـضـاء الــفـرق والـعـامـلــ بـالـقـطـاع

لالستماع إلى مقترحاتهم ومشكالتهم.
وطالب عبـد اللطيف منحه الفرصة حلل األزمة
األخـيــرة الــتى تـعــرض لــهـا الــقــطـاع بــعــيـدا عن
العـنف واالعتصـامات مشيـرا إلى ضرورة طرح
األمـر من خالل نـقـاش عـقالنى ومـنـظم لـتـجاوز

األمر بشكل الئق ومفيد لكل األطراف.

ــسـئــولــيــة رئـاســة الــقــطـاع فى وفــور تـكــلــيــفه 
ـعــلـقـة وأوضــاع الـفـرق دراســة جـمـيـع مـلـفــاته ا
الـتابـعة له لوضع تـصور وخـطة طمـوحة لتـطوير
هـذه الـفـرق وحتـديـثـهــا مع إعـادة تـنـشـيـطـهـا مع
وضـع بـرامج ســنـويــة ثــابـتــة لـهــا ومن أولــويـاتى
الـــقــادمــة إنــشـــاء مــدرســة خــاصـــة بــالــســيــرك
ـســئـولــيـة فى لـتــخـريج أجــيـال جــديــدة لـتــولى ا
ـسـتـقـبل بـعد تـدريـبـهـا بـشكـل علـمى من خالل ا

بـعــد ســاعـات من تــولــيه رئــاسـة قــطــاع الـفــنـون
الشعبية واالستعراضية استطاع اخملرج شريف
عــبـــد الــلــطـــيف فض االعــتـــصــام الـــذى نــظــمه
العامـلون بالقـطاع اعتـراضا على أسـلوب رئيسه
ـتعـلقة "الـسابق" وعـدم حتمـسه إلنهاء أزمـاتهم ا

برواتبهم الهزيلة رغم تعرضهم للمخاطر.
شـاركون فى االعتـصام تعـليق اعتـصامهم قرر ا
حــتى يــولـــيــو الــقـــادم بــعــد وعــود شـــريف عــبــد
الــلــطــيف لـهـم بـضــرورة رفع رواتــبــهم ودخــلـهم
ــبـذول أثـنـاء ــا يـتـنــاسب واجملـهـود ا الـشـهـرى 

تأديتهم لعملهم.
سـرحنا إنه حريص وقال شريف عـبد اللـطيف 
عــلـى االرتــقــاء بــجــمــيـع فــرق الــقــطــاع وإعــادته
لـلـحـيـاة مـرة أخـرى مـؤكـدا عـلى ضـرورة تـوفـيـر
ة لـكل مـوظـفى الـقطـاع والـتـأم احليـاة الـكـر
عــلـى حــيـــاتــهـم بــشـــكل الئق وخـــاصــة مـــوظــفى
والعــبى الــســيــرك الــقـومـى حــسب تــوجــيــهـات
الفنـان فاروق حسنى وزيـر الثقافـة الذى طالبه
بـضـرورة دراسة جـميع مـشـكالت القـطاع ووضع
حـلـول عــاجـلــة لـتـجــاوزهـا ووضع جــدول جـديـد
الـية لـلمـوافقة لألجـور بعـد عرضه عـلى وزارة ا

عليه.
عادل حسانوفى سـيــاق مـتــصل أكـد عــبـد الــلـطــيف أنه بـدأ

 إسالم إمام

عمرو حسان

هانى عبدالناصر

مرام سعيد

ـعقول يعـطى قدرة تخـيليـة (تصورية) > كل إسقـاط فى الضوء خـارج االمتداد ا
أكبـر للممـثل فوق اخلشبـة ويعطى للـمشاهد مـعانى ذات أبعاد مـجسدة صوريا

وتتشكل فى ذهنه بوصفها بنية.

سرحي جريدة كل ا
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مثل جالل اجلارحى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «احلادثة» للمؤلف لين الرملى وإخراج باسم اخلولى وإنتاج فرقة الوطن. > ا

غرب ا
بارك الغروسى محمد ا

الـدكـتور عـزت قـرنى تـرجم هـذه احملـاورة  حتت عـنـوان : فى الفـضـيـلـة (مـحاورة  
مينون) دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة 2001

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

قدس فى احملراب ا
ـوهبـة وحـدها هى الـفيـصل فى اإلبـداع  فكم من لـيست ا
مـواهب كامـنة فـى أرض الوطن لم يـكشـف عنـها  وكم من
طاقـات وجـهت الوجـهـة اخلـطأ فـخـمدت بـداخـلـها شـعـلة
بدع  وهبـة  ولم تعرف طريق اإلبـداع  فاآلباء غيـر ا ا
يريدون من أبنائهم السير فى طرقهم العملية  ومجاميع
الدرجات بـالثانوية الـعامة تدفع بـشبابنا لـكليات ودراسات
ال تكشف عما بداخلهم من مواهب  ومدارسنا غابت عنها
سرح  فـوئدت معـها مواهب األنشـطة الفـنيـة  وبخاصـة ا

مكن االنتباه إليها وتنميتها منذ الصغر . كان من ا
ـعـرفـة بـأسـرار ـوهـبـة إذن بـحـاجـة لـلـدراسـة واخلـبـرة وا ا
وهـبة  وبـخـبايـا التـعامل مـعـها  وبـحرفـية الـكـشف عن ا
التـعبيـر عنهـا  غير أن الـدراسة دون موهـبة ال تصـنع غير
مارسـة العملية حرفى أو (صناعى) فى عمـله  واخلبرة وا

سرح . ال حتقق غير تواجد هزيل بفضاء ا
سرح اخملتلف إبداعا عن الكتابة فى مجاالت الشعر هذا ا
والـسـرد الـروائى أو الـقـصصى أو الـفن الـنـشـكـيـلى  حيث
ـفردة أو ـكن لـلـموهـبـة أن تـصـقل بـالـقـراءة والـكـتـابـة ا
وهبة  الرسم أو النـحت بعيدا عن الـعيون  حتى تـنضج ا
سرح بحاجة ألن تهبط من وتكشف عن جوهرها  بينـما ا
علن عن نفسه  الركن البعيـد الهاد إلى معترك الـفعل ا
وبحـاجة ألن تتشـابك مواهب الكـتابة بـاإلخراج بالـتمثيل
بـصيـاغة الـسيـنوجـرافيـا  مع فهم عـميق بـاجملتـمع الذى
ــسـرح  فـإذا كــان شـعـر وقــصـة وروايـة يـتــوجه إلـيه هـذا ا
األجــيــال الـــشــابــة قــد غـــرقت فى هــمــومـــهــا الــفــرديــة
ا تسلل أيضا لعالم السينما  فإن واحباطاتها الذاتية  
ـواجه جلــمـهـوره  الـواعى بــأن تـواصـله مع هـذا ـسـرح ا ا
تـقلب  فى حاجة لتهب األعـصاب فى الزمن ا اجلمهـور ا
ألن يـكون تـواصـله هذا مـلتـهبـا بـأحداث الـواقع  منـشغال
بـالقـضـايـا الـعـامة  طـارحـا إجـابـات علـى أسئـلـة اجلـمـهور
سرح  القلقـة  والتى جاء يبحث عن أجـوبة عنها بـفضاء ا
ـطـروحة بـعقل ـسرح بـطرح ذات األسـئـلة ا فـإذا مـا أكتـفى ا

اجلمهور فقد دوره  وأبتعد عنه جمهوره .
الـتـشـابك مع اجلـمـهـور هـو أس الـعالقـة الـتـواصـلـيـة فى
وهبـة ليست فقط فى حاجة إلى الدراسة سرح  لهذا فا ا
ــعــرفـة واخلــبــرة  بل هى أيــضــا فى أمس احلــاجــة إلى ا
وقع مجـتمعـها وسط مجـتمعات جـتمعهـا  و الواعـية 
الـعـالم  من أجل التـحـاور مع مـجتـمعـهـا والتـواجـد على
خــريـطــة الــعـالم  بــكل الــتــشـابك الــذى حــدث فى هـذه
اخلــريــطــة  وبــكل الــتــأثــيــر اجلــامح الــقــادم مـن خـارج

مجتمعها على قيمها وأفكارها وتصوراتها اخلاصة .
ـسرح ساحـة للثرثـرة أو مجرد الـكالم  بل هو واحة ليس ا
لـلــحـوار حـول األمـس والـيـوم والــغـد  حــوار خالق يـؤمن
بـالـرأى والرأى اآلخـر  ويـعـرف التـسـامح حـتى فى أقصى
درجـات الـصـراع  ويدرك أن ثـمـة تـناقـضـات فى اجملـتمع 
غـيـر أنه يعـرف أن الـطـريق إلى حلـهـا ال يـأتى بإنـكـارها أو
عـرفـة أسبـاب وجـودها  بـحـثا عن إزالـتـها بـالـعنـف  بل 

أفضل طرق جتاوزها.
عــنــدمــا رضخ حـاكـم "تـوفــيق احلــكــيم" فى مــســرحــيـته
(السـلـطـان احلـائر) لـسـلـطـة القـانـون  كـان يـحل مـشكل
العالقـة بـ سـلطـتى الـقـوة والقـانـون  ويـنادى بـشـرعـية
ا هو قائم من التزام اجلميع دون اسـتثناء  ولو شكـليا  
قـوانـ ومعـتـقدات وأفـكـار وتقـاليـد . وعـندمـا مـنح حاكم
"ألـفــريـد فــرج" مــنـديل األمــان لــلـحــمـال الــفــقـيــر "أبـو
الفضول" فى مسرحيته (حالق بغداد)  لم يكتف احلمال
ـنـديل  بل طــالب بـاألمـان بـاحلـصــول وحـده عـلى هــذا ا

للجميع .
سرح وغايـته وصورة حتقيقه فاجلميع أو الـكل هو هدف ا
ـلك  فوق ـسـرحى هـو منـتم لـهـذا الـكل  وهـو  لـهـذا فـا
ـوهــبـة والــدراسـة واخلـبــرة والـوعى  إرادة أن يــسـتــثـمـر ا
مـوهبـته ودراسـته وخـبـرته ووعيه من أجـل الكل  من أجل
اجلميع  من أجل مجتمعه  هذا الذى يأتى إليه متحاورا
معه  مطالبا إياه أن يكون على قدر مناداته للقاء حى فى

قدس . سرح ا محراب ا

مواقف مـتـأزمة بال مـخـرج وحلـول قـدرية غـيبـيـة نازلـة من عـالم متـسام:
أليس هذا من عناصر التراجيديا الدقيقة ?

ـا أنــتـجـته وجـوه اجلـهل فى هـذه لـكن اجلــنس الـتـراجـيـدى احلق ر
ثلونه وانيتوس احملاورة فسقراط يـشير ضمنا إلى اخلطر الذى 
هو من يجسده. يعتبر سقراط السفسطائي مفسدين للناس. لكن
ــتـعــصـبـة) أنـيــتـوس الــذى يـجــسـد وجــهـا آخـر لــلـجــهل (احملـافــظـة ا
سـألة انتـقال الفـضيلة سيـحذر سقـراط أو قل يهدده بـعد التـطرق 
من األجداد إلى األبنـاء التى هى أساس الـفكر احملـافظ. لقد أشار
س بــنـوع من هــذا احلـامى لــلــتــقـالــيــد إلى أن  كالم الــفــيـلــســوف 
قدسـات وأنه يتحمل مسـؤوليته كاملـة.. فأنيتوس هذا احلرمات وا
الـذى سـيكـون مسـؤوال الحقـا عن احلـكم الشـهـير ضـد سقـراط هو
ـــأســـاويـــة ألبى اجلـــدل بـــصـــدد اإلعـالن مـــســـبـــقـــا عن الـــنــــهـــايـــة ا
والفلسفـة. إنه يستبق التراجيديـا اخلاتمة فى حياة سقراط.. التى
ال تتضمنهـا محاورة(مينون) لكنها تـشير إليها من خالل ما يلمز به
أنـيـتوس الى سـقراط جـاعال من احملـاورة مسـرحيـة تـراجيـدية غـير
مـكتـملـة وحتتـاج حملاورة أخـرى إلتمـام فصـلهـا األكثـر تراجيـدية فى
ـكن أن حــيـاة ســقـراط.:إنــهــا مـحــاورة (مـحــاكـمــة سـقــراط) الــتى 

تشكل النهاية احلقيقية لنص"تراجيديا (مينون)",,,

 (مـينون) محـاورة وحوار تقدم مشـهدا من حياة سـقراط.. وقضيـتها كما
يراهـا أهل اجلهل قـضـية تـافهـة ومـسألـة منـفـعة مـادية خـاصـة: وبالـتالى
قـابل سـؤالـها اجلـوهـرى سام تـستـدعى الـسـخـرية والـكـوميـديـة.. لـكن بـا
ـديـنـة ويـنـذر ـصـيـر اجلـمـاعى لـسـيـر اجملـتـمع وا ورفـيع ألنه يـؤثــر عـلى ا
سـتقبل أبعـد ما يكـون عن الهنـاء والسعـادة. لكن السـخرية تـهيمن على
أسـاوى فيـها.. ذلك احملـاورة بشـكل يجـعـلهـا تقـاوم اجلانب الـتـراجيـدى ا
يـجـعـلـنـا محـتـاريـن فى تـصـنـيـفهـا ومـتـرددين بـ خـيـاريـن: أهى كـومـيـديا

مأساوية أم مأساة كوميدية?

السخرية: أليس ذلك لبساً كوميدياً?.
صحيح أن محاورة (ميـنون) تتضمن عناصـر من طبيعة الكومـيديا لكنها

تظهر باألساس حوارا تراجيديا.
 3 - نص تراجيدى غير مكتمل:

ركـزى حملاورة الفـضيـلة هذه ـنظـور السفـسطـائى فإن السـؤال ا بعكس ا
سـؤال ســام ورفـيـع: فـالــفـضــيـلــة "تــمـكن الــنــاس من حـسـن إدارة بـيــوتـهم
واطـن واألغراب ودولـهم ومن تقديـر أهلهم وآبـائهم وحـسن استقـبال ا
كـما هو جديـر بكل رجل خير.." إن الـقضية تـهم حياة اجملتـمع واجلماعة
ثـلى لتسييـر وتنظيم الدولة. بـكاملها  وهـمها األول يدور حول الـطريقة ا
لن يكون هذا إال موضـوعا للنص التراجيدى الذى يهتم بالقضايا الكبرى
ذلك أنه يـبـغى التـأثـيـر العـظـيم فى وجـدان اجلمـهـور من خالل إحـساسه
ـصيـر الذى يـلعب من خالل الـتمـاهى الذى ال يـتأتى األخيـر أنه معـنى با
إال فى إطار القضايا اجملـتمعية والسياسية واإلنـسانية العامة واجلامعة.
تـفـرج) حملـاورة (ميـنـون) سـيـحس انه مـعنى بـقـضـية ـتابـع (أو ا لـذلك فـا
دينة ومن ثم فإن اخلطر الذى يشكـله التعليم السفسطائى على مصير ا
ــوضــوع وتـأثــره بـه ســيـكــون قــويــا كــمــا هــو حــال جــمــهـور تــمـاهــيـه مع ا

سرحيات التراجيدية.. ا

يشتد التـأثر التراجيدى فى حلظات التأزم ح ال تبرز فى األفق حلول
ــواقف تــهـيــكل ــكــنــة لــلــمــآزق واألزمـات الــواقــعــة. وهــذه ا أو مــخـارج 
ـآزق والتأزمات احلوارية التى حلظات هذه احملـاورة األفالطونية: إنها ا
تمـيز سـقراط وحـواراته. فـهكـذا جند أنه بـعـد احملاوالت الـثالث التى لم
فارقة ينجح خاللها ميـنون فى تعريف ماهية الفضيلـة سيقوم بصياغة ا
كن الـبحث عن شىء ال نعـرف ما هو وال أن نـبحث عن ما الـتاليـة: "ال 
نـعرف مسبـقا". وكذلك قبل النـهاية سيـفرض مأزق آخر نفـسه: استحالة
ــطـروحــة. كــلـتــا احلــالـتــ تــشـكالن مــوقــفـا الــتـحــقق من الــفــرضـيــات ا
تـراجيـديـا داخل احملاورة إذ إن خاللـهـما ال تـلـوح فى األفق بوادر احلل..
يـكـون اخلالص فى الـتـراجـيديـا دائـمـا نـتـيجـة لـتـدخل مـيـتافـيـزيـقى: إنـها
األقـدار الـتى تـتـدخل إلعــادة دفع عـجـلـة األحـداث وفك تـأزم األمـور. أال
فـارقات ـكنـنـا اعتـبـار اإلجابـات الـدينـيـة التى يـقـدمهـا سـقراط لـهـذه ا
ـوضـوعـيـة? ـيـتــافـيـزيـقـى لـلـخالص من األزمــة ا ـثــابـة جلـوء لـلــتـدخل ا
لـتـجـاوز مـفـارقـة مـيـنـون األولى يـذكـر سـقـراط عـقـيـدة الـتـناسـخ وانـتـقال
أزق الثانى يذكر ثل. وللـخروج من ا األرواح ونظرية تـذكر الروح لعالم ا
سـقــراط قـوال غــيـبــيـا ال عالقــة له بــاجلـدل الــتـحــاورى حـ يــعـتــبـر" أن
الـفـضــيـلـة نـصـيب إلـهى يـلـقى إلى هـؤالء الـذين يـلـقى إلـيـهم". إذن هـنـاك

 ح تغيب احللول وتتأزم اللحظة.. 
يشتد التأثر التجريدى

سؤال سام ونبيل

آزق التراجيدية واألقدار اخمللصة ا

مسرحية تراجيدية لم تكتمل

على سبيل اخلتم 
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 É¡«a Éeh É«fódG يـوضح الضوء تداخالت الزمن فى بـعضها وتفاعـلها وارتباطها به  <

ـــكن إدراك ذلك من ـــســتـــقــبل و بـــ مــاض وحـــاضــر عـــبــورا إلى ا
األشكال التى يوجدها بوصفه مركزا لبنائها.

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009  العدد 94

قالت إن اإلخراج بالنسبة لها «لعبة»

طـــاهـــر فى كـــتـــابـه وأعــمـــال أخـــرى إلى
عـــرض مـــســـرحى وحــــقق هـــذا الـــعـــمل
قــبـوال كــبــيــرا لــدى من شــاهــده وكـانت
مـتعتى الوحـيدة أننى تمـكنت من تقد
عـــرض مــســـرحى ال يـــعــتـــمــد عـــلى نص
مـــكـــتــوب ولـــكـــنـــهـــا عـــدة أفـــكـــار أعــدت
كنها جذب صياغتها مـسرحيا بشكل 
ــتــلــقى والــتــفــاعـل مع مــا تــطــرحه من ا

قضايا.
ـمكـن أن يؤثـر عمـلك كـمخـرجة > من ا

على مشروعك كممثلة?
- هــذا وارد وكــثــيــرا مـا يــقــلق مــخــرجـو
ـمــثـلــ الـذين الــفـيــديـو والــسـيــنـمــا من ا
ــسـرح يــعـمــلـون بــاإلخــراج وخـاصــة فى ا
ويـــخـــشـــون من ثـــرثـــرتـــهم ودخـــولـــهم فى
جــدل حـول وجــهـات الــنـظــر الـتـى تـطـرح
فـى األعمـال التى يـشاركـون بهـا ولكـننى
أسـتـطيع الـفـصل تـمـاماً وكـثـيـرا مـا أكون
حــــــريـــــصـــــة عــــــلى عــــــدم إعالن عــــــمـــــلى
ــبـدأ بــاإلخـراج لــهــذا الــســبب وأعــمل 
ـثلـة» وال أتـدخل فى عمل «إنى رايـحة 
أى مـخرج أشـارك معه وتـأكد لـدى هذا
ـبــدأ بـعـد عـمـلى كـمـخـرجـة وعـرفت أن ا
اخملـرج «بـيـشيل كـل حاجـة فى الـعرض»
لكـنى اهتـم بتفـاصيل دورى دون الـتدخل

فى رؤية اخملرج الذى أعمل معه.
ـاذا فرقة مـستـقلة بـدالً من السعى > و
نحو تقد عروض على مسرح الدولة?
- تـقـدمت لـلــمـخـرج هـشـام عـطـوة مـديـر
ـشـروع قــبل أكـثـر من مـســرح الـشـبــاب 
عـام ولـكــنه لم يـتــفـاعل مـعه واكــتـشـفت
ـشــاريع أنــتـجـوا أن مـن تـقـدمــوا بـعــدى 
شروعى وعـرضوا دون أن يـهتم عطـوة 
«ولألسف مــــفـــيش حـــد عـــايـــز يـــســـاعـــد
حـــد» لــذلك وجـــدت أن األســهل الـــعــمل
من خالل فــرقـــة مــســتــقــلـــة تــعــمل عــلى
إنــتــاج عــروض قــلــيــلــة الــتــكــالــيف ودون
خــطـوط حــمـراء أو جــهـة إنــتـاج تــفـرض
عـلـينـا شروطـها لـكن تقـد عروض من
خالل كـيــان مـسـتــقل وبـروح الـهــواة أكـثـر
مــتـعــة نــعـمـل بـروح جــمــيـلــة وبــعــيـدا عن
أمــراض احملــتــرفــ مـــفــيش حــد عــايــز
ــثـل أفــضل من يـــتــصــدر األفـــيش وال 
اآلخــــر نـــتـــعـــاون فـى اإلنـــتـــاج وتــــصـــنـــيع
ـــوســيــقـى ونــســعى الــديــكـــور وتــنـــفــيــذ ا
للبحث عن مـهرجانات نشارك فيها دون
قيود أو معوقـات لنعبر عن آرائنا ومعى

مجموعة تؤمن بى كمخرجة.

النصوص والـوصول إلى مرحلة مسرحة
مــشـــاهــد حــيــاتــيــة وهـــو مــا قــدمــته فى
شـكلها بـاظت واستوعبـه اجلمهور الذى
اتــسـم بــالــوعى الــكــامـل فى الــتــعــامل مع
الــــتــــجــــربــــة وأذكـــــر أنــــنى عــــرضـــــته فى
«جزويت» اإلسكـندرية وفوجئت بإدراك
اجلـــمــهــور لــطـــبــيــعـــة هــذه الــنـــوعــيــة من
الــعــروض وعـارف إمــتى يــضــحك وإمـتى
يــــســـــقـف وفى أمـــــاكن أخـــــرى قـــــدمـــــنــــا
عـروضنا بنـجاح لذلك أتمـنى أن استمر
فـى تــــــــقـــــــــد عـــــــــروض تـــــــــتـــــــــواصـل مع
جـــمــهـــورهـــا دون الـــبــحـث عن مـــردودهــا
الـنقـدى ثم إننـا حصـلنـا على جـوائز من
مـهـرجـانـات مـهـمـة ضـمت فى عـضـويـتـها

نقاداً ومخرج وكتاب مسرح كبار.
> إذن أنت تبحث عن الصعب?

- أبـحـث عن تـقـد مـا يـعـبـر عن جـيـلـنـا
ـسـرحـيـة ــؤكـد أن ا وأفــكـاره وهـمـومه وا
التقليديـة أسهل من مسرحية يتم خلقها
من ال مسرح فـى األساس وتقد عمل
تــقـــلــيـــدى أســـهل بــكـــثـــيــر ولـــكن اخملــرج
يـستفـزه دائماً اخملتـلف وحتى لو قدمت
حــلم لــيــلــة صــيف لــولـيـم شـكــســبــيــر مـا
فـائــدة أن أقـدمــهـا كــمـا كــتـبــهـا مــؤلـفــهـا
األكــــثــــر إثــــارة هــــو طـــــرحــــهــــا فى قــــالب
مـخــتـلف ورؤيـة أكــثـر حـداثــة الزم يـكـون
فـى جـــديــد فـــيـــمـــا نـــقـــدمه مـن عــروض
وأكـــيـــد الــلى كـــتـــبــوا مـــســـرح عــبـث تــمت
مــهــاجــمــتــهم إلـى أن اســتــطــاعــوا تــأكــيـد

وجودهم.
> كل هــــذا الــــصـــخـب من حــــولك ولم
تــــقــــدمـى ســــوى عــــمــــلـــــ فــــقط إيه

احلكاية?
- هــذا دلــيـل عــلى جنــاحى وكــمــا قــلت
لك ال أســــعى إلى االســــتــــســـهــــال فـــفى
«يــــامـــا فى اجلــــراب» لـــلـــدكــــتـــور صـــالح
سـعـد وجدت فى الـنص مـا يـسـتـفزنى
وسـيــطـر عـلى شـعـور بـأنـنى ال أسـتـطـيع
ه كـمـخـرجة مـازالت فى الـبـداية تـقد
ه بـشـكل ـغـامـرة وتـقـد ولـكـنى قـررت ا
بــــســــيط واعــــتـــمــــدت عـــلـى أطـــفــــال فى
األدوار الــــرئــــيــــســــيــــة ومـــــجــــمــــوعــــة من
ـمــثـلـ وقــدمـنـا عــمال يـتـسم زمالئى ا
بــاجلــرأة وفى شــكــلــهـا بــاظـت بـهــرتــنى
الــفـكــرة وخــاصــة أنه يــعـرض لــلــقــطـات
ـــصـــرى وبـــعض ســـلـــبـــيـــة من الـــشـــارع ا
هـموم جيـلنا «الـضايع» اللى مش عارف
«راسه من رجـليه» رغم أنـنـا أكثـر جيل
بيـفكـر ولديه طـموحـات ولكـنهـا مكـبوتة
ــنـــطـــلـق وجـــدتـــهـــا فـــرصــة ومـن هـــذا ا
لــتــحـــويل األفــكـــار الــتى طــرحـــهــا عــمــر

ـسرحى - وهى > كـيف حتـول اإلخـراج ا
مـــهــنــة مــعــقــدة وحتـــتــاج إلى مــوهــبــة

متفردة - إلى لعبة من وجهة نظرك?
- ال أقــــصــــد الـــتــــقـــلــــيل مـن شـــأن عــــمل
اخملــرج أو الــتـــقــلــيل من جــهــده كــمــبــدع
واتـفق معـك فيـمـا يتـعـلق بـصعـوبـة الـعمل
فى مـــجـــال اإلخــراج ومـــا حتـــتــاجـه هــذه
ـــهــــنـــة مـن مـــواصــــفـــات خــــاصـــة جـــدا ا
وسـوعـية وهـو ما إضـافة إلى الـثـقافـة ا
أســعى الكـتــسـابه حـالــيـاً لـتــطـويـر أدواتى
كـفــنـانـة بـشـكل عـام ولـكن «الـلـعـبـة» هـنـا
تــعـنى تـقـد أعـمـال بــسـيـطـة بـعـيـداً عن
الـــتـــعـــقـــيـــد وأســـعى فى الـــعـــروض الـــتى
ـــغــامــرة ــنـــطق ا أقــدمـــهــا إلـى الــعـــمل 
وتــقـد أعـمــال غـيــر تـقـلــيـديـة مـع تـبـنى
ــكن ده الـسـبب وجــهـات نـظــر جـديـدة 
فى إن الـــعــــرضـــ الــــلـــذين قــــدمـــتــــهـــمـــا
حــصال عــلى جــوائـز عــديـدة أنــا نــفـسى
نــبـطل تــقـد مـســرح لـلـمــسـرحــيـ لـيه
نـقـدم عـروض مـسـرحـيـة عـلـشـان نـتـفـرج
عـلـيـهــا إحـنـا وأصـحـابـنــا لـدرجـة جـعـلت
قاالت الرأى سرحية أشبه  عروضنا ا
ــتــخـــصــصــة مــا ـــعــقــدة فى اجملـالت ا ا
ـانع أن نــقـدم أعــمـالـنــا بـشـكـل يـجـعــلـنـا ا
ــا يـرضى ــتـفـرج الــعـادى و أقــرب إلى ا
ـــتــلـــقى «الـــنـــوعى» أيـــضــا لـــذلك أحب ا
تـيمـة اللعـبة وتقـد فرجـة تطرح قـضية
بـشكل مـسرحـى فى «يامـا فى اجلراب»
و«شـــكـــلـــهـــا بـــاظـت» قـــدمـــنـــا «كـــومـــيـــديــا
لــطـيـفــة» واسـتـطــعـنــا أن نـقـول كل شىء
دون أن يــــفـــقــــد جــــمــــهــــورنـــا فـى صــــالـــة
الــعــرض تــركــيــزه وتــواصــله مــعــنــا وهــذه
مـعادلة صـعبة إضافـة إلى إعجاب عدد
تخصص بالعرض رغم من النقاد وا
ـعـتاد بـعـدهـمـا عن الـشـكل الـتقـلـيـدى وا
وطـرحـهـما لـلـكـثيـر من األفـكـار فى شكل

جذاب وجماهيرى.
ـتـخصـصـون الذين تـقـول > الـنقـاد وا
إن الـعروض أعـجـبتـهم يـرى بعـضهم أن
ـــســـرح مـن يـــقــــدم هـــذا الـــشــــكل مـن ا
سرح «االسـكتشات» أحـد أسباب إفـساد ا
ـصــرى ولـيــست لـديــهم جــرأة تـقـد ا

النصوص اجلادة والكالسيكية?
ــسـرح وواعـيـة وعـارفـة بـعـمل - أدرس ا
إيه كـــويس جــداً ولـــلــحـــقــيـــقــة ال أشـــعــر
ـتـعــة كـمـتـفـرجـة فـى حـالـة مـشـاهـدتى بـا
لـعــرض مـسـرحى يــنـفـصل عـن اجلـمـهـور
ــســرح فن جــمـــاهــيــرى فى األســاس فـــا
وكــثـيـر من الــنـقـاد يـدركــون صـعـوبـة هـذا
الـــنــوع من الـــعــروض الــتـى تــعــتـــمــد عــلى
ـمـثـلـ وإعادة فـك وتركـيب ارجتـاالت ا

ـثلـة شـابة.. اسـتـطاعت فى سـنوات  <
اذا قـليـلـة تقـد نـفـسهـا بـشكل جـيـد 

سرحى? تتجه إلى عالم اإلخراج ا
- الــــســـبـب من وجــــهــــة نــــظـــرى بــــســــيط
ـجال «خـالص» فبـعـد فـترة من عـمـلى 
ـــعـــهـــد الـــفـــنــون الـــتــمـــثـــيل والـــتـــحـــاقى 
ـســرحـيــة - الـذى لم اتــخـرج فــيه حـتى ا
اآلن - اكتشفت أننـى كممثلة ال أستطيع
الـتـعـبـيـر عـن وجـهـة نـظـرى بـشـكل كـامل
ـمــثل يــطـرح وجــهـات ــعــتـاد هــنــا أن ا فـا
نــــــظـــــــر وآراء مــــــؤلـف الــــــعـــــــمل أو حـــــــتى
مـــخـــرجه و«مــــالـــوش» وجـــهـــة نـــظـــر فى

معظم األحيان.
ــــمـــــثل مــــجــــرد > كـالمك يــــعـــــنى أن ا

«بغبغان»?
ـمثل - أل.. ال أقـصـد ذلك طـبعـا ولـكن ا
ال يـخـتار سـوى األعمـال الـتى يكـون على
قناعة كاملة بها ويؤديها من وجهة نظره
ـــا يــتــوافـق مع رؤيــة اخملــرج اخلــاصــة 
ـمثل هـذا طـبـعا بـالـنـسـبـة لـلـنـجـوم ألن ا
رحـلة ا لم يـصل  فـى فتـرة البـداية وطـا
النجومية يكون مضطرا لتقد أى دور
ا يـعـرض عـلـيـه ولـو دون قـنـاعـة كـامـلـة 
يطـرح من أفكار ولـكنهـا مرحلـة انتشار
ولألسف أنـا كـمـمـثـلـة ال أسـتـطيـع العـمل
بـهذا الـشكل ألنى أحب أن أعـمل ما أنا
مــقـتـنـعـة بـه ولـهـذا الـسـبـب «مش بـشـتـغل
كـــــتــــــيـــــر» ولـــــو من 9 ســــنــــ بــــعــــمل كل
األعـمـال الـتى رشــحت لـهـا لـكـان الـوضع

. اختلف كثيراً
> إذن اجتـــاهك لإلخـــراج كـــان بـــهــدف

التعبير عن أفكارك ووجهات نظرك?
- هــــذا ســــبـب رئـــيــــسـى ودافع قــــوى ثم
حتــول اإلخـراج بـالـنـســبـة لى إلى «لـعـبـة»
ى لعدد قليل من وتطور األمر بعد تقد
الـــتــجـــارب كــمـــخــرجـــة لــيـــصــبح الـــعــمل
يـزاً للـعروض نـطق «الـلعـبة» أسـلوبـاً 
ـشـاركـة أعــضـاء فـرقـتى الــتى قـدمـتـهــا 
ـراحل «اجلـراب» والــتى تــتــمـيــز بـتــنــوع ا
الــــعـــــمــــريــــة ألعـــــضــــائــــهــــا مـع اخــــتالف
قـدراتــهم وطــاقــاتـهم اإلبــداعــيـة وهــو مـا
ــيــزة ــنــا لــعــروض  ســاعــد عــلى تــقــد
ـيزة لـدى من شـاهـدها تـركت بصـمـة 
رغم عــــمـــــر الــــفــــرقـــــة الــــقــــصـــــيــــر جــــدا
ـهـا لـعـمـلــ فـقط هـمـا «يـامـا فى وتــقـد
اجلــراب» لــلــكــاتب الــراحل صــالح ســعــد
عـد عن كـتـاب بـنفس و«شـكـلـهـا باظـت» ا
االسـم لـــــــــعـــــــــمــــــــر طـــــــــاهـــــــــر وعـــــــــدد من
ـسـرحـيـات القـصـيـرة لـبـاسم شرف من ا
مــجـــمــوعــة مــســرحــيـــة له بــاسم «جــزمــة

عادل حسانواحدة مليئة باألحداث».

دعاء طعيمة: نفسى نبطل نعمل
سرحيون! مسرحيات  ال يشاهدها إال ا

«مسرحـنا».. حاورت دعـاء باعتـبارها واحدة
سرحية من «جيل متمرد» دخل إلى احلياة ا
سـتقل» لـيقول كـلمته دون ـسرح ا من باب «ا

وصاية أو قيود أو خطوط حمراء.

بعد أن حـققت فى مجـال التمـثيل خطوات
اعـتـبـرهـا الـبـعض «واسـعـة».. قـررت «دعـاء
نطق طعيمة» أن تدخل مغامرة اإلخراج 

مختلف.

 لو شاركت فى كل
األعمال التى
عرضت علىّ
كممثلة «كانت

سألة فرقت كتير» ا

 إحنا أكتر جيل بيفكر
وعنده طموحات..
وأستمتع بتقد عمل
مسرحى ال يعتمد
على نص مكتوب

 انتظرت عاماً 
على أبواب مسرح

الدولة ثم قررت تكوين
فرقة مستقلة تعمل
بروح الهواة بعيداً عن
أمراض احملترف

كان سيؤدى حتما إلى حتول فى >  إن أى تـغيير فى الضوء لتحديـد ا
نـقـطة من نـقـاط احلبـكـة ومنـحى اخلـطاب الـدرامى ويـحول تـركيب

تداول ووظيفته.   حوار الشخصيات ا

áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا
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احملاورة األفالطونية مسرحا
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سرحية حملاورة (مينون) قراءة فى األبعاد ا

ـسـرح ــسـرح (أو احملــاورة داخل احملـاورة) كــمـا رســمـهــا ا ــسـرح داخل ا ا
تفرج احلديث. فى األمر حـداثة أيضـا ألن احملاورة ال تسـتهدف إغـراق ا
ـتـقن الـتـمـثـيل بل عـلى غـرار ه بـفــعل احلـدث ا مـيـنـون فى مـشـهـد وتـنـو
سـرح الطـليعى احلـديث يروم استـثارة ردات فعل إيـجابيـة  لديه ودفعه ا
إلى الـتــفـكــر واســتـخالص الــدروس من تـلــقــاء ذاته : مـشــهـد ســقـراط مع
ـعرفة ـينون لـكى يقوم بـجهد الـتذكر لـبلوغ ا العـبد الصـغير يـشكل دعوة 
لكن دون جدوى... إنه مسرح االستثارة واالستفزاز كما عند بريخت,,,
مسـرح بـريـخت عنـد أفالطـون... لـعلـنـا نـبالغ فـى حتلـيل األمـور! لـنسـتـعد
وضوعية فى التحليل.. لكن مع ذلك فمحاورة (مينون) بعض التواضع وا

عهودة. تقدم أوجها للكوميديا ا
 2- عناصر الكوميديا:

إن أول ما يستهدفه سقـراط ومن ورائه أفالطون عند السفسطائي هو
تـصـورهم للـمـعـرفـة. يـرى السـفـسـطـائيـون أن الـوظـيـفـة األساس لـلـمـعـرفة
تـكـمن فى تـمـكـ الـشـخص من االزدهـار اجـتـمـاعـيـا وأنـهـا وسـيـلـة اغـتـناء
ـــنـــفـــعــة وجنـــاح دون هـــاجس أخـالقى أو مـــعـــنــوى. الـــقـــيـــمـــة األولى هى ا
ـــاديـــة أســـاســـا) الـــتى ال تــــرتـــفع لـــتـــراعى مـــصـــيـــر اجملـــتـــمع الـــفـــرديـــة (ا
تح من واجلـماعـة. هـكذا مـوضوع جـديـر بالـكومـيديـا بـاعتـبارهـا جـنسـا 
ـشـاهد الـهمـوم الـفـردية واخلـاصـة لضـمـان البـعـد الـكومـيـدى للـعـرض: فا
ــكـــنه إطالق الــعـــنــان لـــلــضــحك ــشــهـــد  من حــيـث ال يــجــد نـــفــسه فـى ا
والــســخــريـــة مــا دام ســوء مــا فى الــعـــروض ال يــعــنــيه فـى شىء وال يــعــنى
ــتــابع لــســخـريــة ســقــراط من الــسـفــســطــائــيـ أنه جـمــاعــته. لن يــحس ا
ـكن تناولـها بالـسخرية سألـة ليست عـامة وشامـلة ولذلك  مستـهدف: ا

والتهكم.
السـفـسـطائـيـون هم "موضع إعـجـاب ..لعـلـمهـم " الواسع/ وهم يـعـودونكم
"هـذه العادة: أن جتيـبوا بال تردد وفى جالل إذا ألقى عـليكم أحد سؤاال
كما هو طـبيعى مع أهل العـلم" و"قد كان جورجيـاس زعيم السفـسطائي
يقدم نفـسه ليلقى عـليه من شاء من أهل الـيونان ما شـاء من أسئلة حول
مـا شـاء من موضـوعـات ولم يـكن هـنـاك أحـد لم يـجب  جـورجـيـاس على

أسئلته":
ـــقـــوالت يــــذكـــر ســــقـــراط خــــصـــومه (ســــعـــداء الــــعـــلم)  مـن خالل هــــذه ا
الـسـفـسـطائـيـ وهى كـلـهـا سـاخـرة تـسـتـهـدف الـتـهـكم وازدراء مـشروعـهم
ـــكن تـــلـــقـــيــنـه وشــراؤه. أول وأطـــروحـــاتـــهم الـــتى تـــقـــتــضـى أن كل شىء 
مــــوضـــوع لــــهــــذه الــــســــخــــريــــة فى هــــذه احملــــاورة هـــو مــــيــــنــــون تــــلــــمــــيـــذ
ـشهد يـسخر السـفسطـائيـ خالل مشهـد سقـراط مع العبـد الصغـير ا
من مـينون ألن هذا الولد خادم مـينون ينجح فى اإلجـابة عما عجز عنه
. تـمكن الـعـبد الـصغـير من ـتعـلم فى مدرسـة الـسفـسطـائـي سـيده هـذا ا
تـقـد أجـوبـة صـحـيـحـة حيـث عجـز مـيـنـون تـمـامـا عن تـقـد أى تـعريف
لك ـسـألـة. ثبت أن مـيـنـون الغـنى جـاهل بـينـمـا العـبـد الـصغـيـر الـفقـيـر 
ـعـرفـة الـسفـسـطـائـية ـعـرفـة. إن موضـوع الـسـخـريـة هنـا هى ا حـظـا من ا
الـزائـفـة من حـيث هى جـهل يـعـتقـد نـفـسه عـلـمـا أى جـهل يـجـهل نـفسه.
ــقـام لم يـلـتـقط حــتى هـذه الـسـخـريــة الـسـقـراطـيـة من ومـيـنـون فى هـذا ا

فرط جهله.

يـقــتـضى األمـر هــنـا أن الـتــكـوين الـســفـسـطــائى يـنـتج ســاذجـ غـفال ألنه
ـعــرفـة من اخلـارج بـدل الــبـحث عـنــهـا فى دواخل روحـهم يــعـلـمـهم تــلـقى ا
ــعـارف من الــنـاس بــدل بـذل وعـقــلـهم إنه تــكـويـن يـربى عــلى اســتـقــبـال ا
اجملـهـود الــشـخـصى لــتـولـيــدهـا بـالــعـقل والـتــفـكـر والــتـدبـر والــتـذكـر. هـذه
ا أنها تـربى على تقبل كل مـا يقدم جاهزا الغفلـة  تعد نوعـا من اجلهل 
كمـعرفة; ولعل مـينون يعـتبر فى قراءة مـعينة لـهذه احملاورة جتسـيدا لهذا
ــعــنى مـا يــجــعل الــكــثــيــر من أقـوال الــنــوع من اجلــهل. فــعال إن حتــلــيال 
ســقـراط الــتى يــخـاطـب بـهــا مـحــاوره مــيـنــون أقــواال سـاخــرة تــروم عـكس
منطوق الكالم: وباخلصوص حـينما يقول له فى نهاية احملاورة "يظهر أن
الفـضيلة نـصيب إلهى يـلقى إلى هؤالء الذين يـلقى إليـهم"; فهذا التـفسير
لـلمـحاورة يـرى أن أبـا الفـلسـفة عـندمـا الحظ أن محـاوره ال يظـهر تـطورا
ـعـرفـة خـلص إلى أنه تـلـمـيذ سـيئ وأنه ال فى مـسـار قـيـادته نـحو طـريق ا
طـائل من االسـتـمـرار فى مـجـادلــته فـقـرر صـرفه من خالل قـولـة سـاخـرة
مـفـادهـا أن الــفـضـيـلــة نـعـمـة إلــهـيـة مـضــمـنـا فى قــوله أنه لـيس الـتــلـمـيـذ
ـا كـان مـينـون هـذا سـاذجـا مـضحـكـا وغـبـيا فـكـهـا كـما ـنـاسب له. لـكن  ا
يبـدو فقد أخذ القـول على محمل اجلد إذ يرد بـقوله:" يبدو أن األمر هو
يا سـقراط عـلى ما تـقول".. لم تـبلغ هـذه الشـخصـية هـنا مـستوى إدراك 

الفصل الرابع : محاورة أنيتوس
الفصل اخلامس : نهاية وحل العقدة: الفضيلة نعمة إلهية

ـسـرحــيـة الـكالسـيـكـيــة -الـتى اسـتـلـهـمت ويـذكــرنـا هـذا الـتـقـطـيـع بـبـنـيـة ا
ـنـتـظـمـة حـول الـفـصـول اخلـمـسـة; وكـما أن ـسـرح األرسـطـيـة- ا قـواعـد ا
ــشــاهــد بــدخـول شــخــصــيــة أو خـروج ــســرح الـكـالســيـكـى يـحــدد ا هــذا ا
ــراحل اخلــمـس حملــاورة (مــيـــنــون) تــرتـــبط بــدخــول أو أخــرى جنـــد أن ا
خـروج مـحـاور: فوصـول الـعـبـد الـصـغيـر يـسـجل بـدايـة الـفـصل الثـانى فى
احملــاورة ومع خـروجه يـبــدأ الـفـصل الـثــالث; ووصـول أنـيـتــوس يـعـلن بـدء

رحلة الرابعة وبذهابه يفتح باب النهاية واحلل. ا

سرح سرح الـكالسيكى لكن فيهـا أيضا خصائص  تبـرز احملاورة معالم ا
حديث. خالل مشـهد البرهـنة على نظـرية التذكـر األفالطونية من خالل
اســتـعــراض اســتـجــواب الــعـبــد الــصـغــيـر مـن قـبل ســقــراط عـلى طــريــقـته
ـعهـودة فى تـوليـد أفكـار محـاوريه وتالمـذته  يكـون ميـنون حـاضرا يـتابع ا
ــــســـــتــــهــــدف من هــــذا األمــــور مـن الــــداخل دون أن يــــشــــارك فـــــيــــهــــا. فــــا
االسـتـعـراض الـبـرهــانى عـلى الـعـبـد الـصـغـيـر هـو مـيـنـون احملـاور الـرئـيس
ـصـغرة" بـ سـقراط سـرحـية ا لـسـقراط. لـكـنه هنـا يـوجد خـارج هـذه "ا
تفرج. واألمر كذلك عند اللقاء ب سقراط ثابة ا والعبد الصغير: إنه 
شـاركة. ولعـلنا جنـد هنـا معالم وأنيـتوس الـذى يتابـعه ميـنون أيضـا دون ا

ــسـرح ــشــروع جــدا تــقــريب احملــاورات األفالطــونــيــة مـن ا ســيــكــون من ا
ــسـرح ومــقـاربــتــهـا كــشـكـل مـســرحى أو كــجـنس أدبـى وفـلــسـفـى يـغــتـنـى بـا
ت ونشـأت ضـمن مجـال ثـقافى واجـتـماعى والتـمـسرح خـصـوصا وأنـهـا 
ــيـزا لـلـتـعــبـيـر أهـمـيــة قـصـوى: إنـهـا يـعـطى لــلـمـسـرح بـاعــتـبـاره شـكالً 
عـاصرين ـة. ولعل هـذا ما دفع أحـد الـنقـاد ا احلـضـارة اإلغريـقيـة القـد
ـعرفة إلى اعتـبار مـحاورة أفالطـون الشهـيرة (مـينـون) تمثـل " تراجيـديا ا
ـــقـــال حتـــلــيـل الـــبـــعــد وكـــومـــيـــديــا اجلـــهـل".. ســـنــحـــاول مـن خالل هـــذا ا
ــعــرفــة واجلــهل ضــمن هـذه الــكـومــيــدى والــتــراجـيــدى فى تــمــثــيل أوجه ا
ــســرحــيـ احملــاورة لــكــنـنــا قــبـل اخلـوض فـى عــوالم هــذين اجلــنــســ ا
ـظـاهر الـتـقـلـيـديـ - الـتـراجـيـديـا والـكـومـيـديـا- سـنـقف لـنـرصـد بـدايـة ا

العامة للمسرحة فى هذا العمل..
سرحة:  1 - مظاهر ا

ـسـرحـة فى مـحـاورة (مـينـون) يـجـرنـا إلى الـوقـوف عـند إن احلـديث عن ا
أول مكون شـكلى لهـذا العمل وألعمـال أفالطون عمـوما أال وهو احلوار.
ـثالي لشـكل التبادل الكالمى صـيغة لتقـد قصة حياة إن اختيار أبى ا
ـيـول إلـى عـرض هـذه احلـيـاة ـشـكـوك فــيـهـا) يـعـد نــوعـا من ا سـقــراط (ا
ـهـا ســردا بـضـمـيـر الـغـائب أمـام جـمـهـور من عـرضـا مـسـرحـيـا بـدل تـقـد
الــقـراء والــعــمــوم لم يــعــرفـوا هــذه الــشــخـصــيــة فى حــيــاتــهـا. لــقــد اخــتـار
ــثـلى لــتــقـد هــذه الــشـخــصـيــة الــتى كــانت مـوضع أفالطــون الـطــريـقــة ا
إشــكـال كــبـيــر فى ذلك الــعـصــر كـمــا يـعــلم الـقــاصى والــدانى عن صـاحب
مـذهب تــولـيـد األفــكـار من خالل احلــوار اجلـدلى. كــان اخـتـيــار الـتـلــمـيـذ
شـكل احلـوار لـعرض جتـربـة شـيـخه ومـعلـمه طـريـقـة لـتقـريب الـنـاس أكـثر
تهم بـإبعاد الشباب عن الطـريق القو وإفساد فكرهم من حقـيقة هذا ا
ـشروع وعـقـائـدهم. وكـان هـذا احلـوار فى ذات الـوقت إخـراجـا مـشـهـديـا 
ـشـروع ونـعيش (مع للـمـعـرفة األفالطـونـيـة: بفـضـله نـعرف مـحـتـوى هذا ا

. الشخصيات) مساره وتطوره ومراحل بنائه باعتبارنا قراء متفرج

ـسار مـن خمس مـحـطـات فأغـلب الـتـحـاليل يتـعـلق األمـر فى احلـقيـقـة 
جتعل محاورة (مينون) خمس مراحل وتقسمها إلى خمس مشهديات:

الفصل األول : محاوالت تعريف ماهية الفضيلة 
الفصل الثانى : عرض نظرية التذكر والبرهنة عليها على العبد الصغير

الفصل الثالث : حتليل الفرضيات

جتسد محاورة
 (مينون)" تراجيديا

عرفة  ا
وكوميديا اجلهل"

احلوار

الفصول اخلمسة

سرح مسرح داخل ا

اهتمام تافه

ساذج مضحك
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>  إن زاويـة اإلسقـاط الضـوئى واجتاه الضـوء وألوانه واألشـكال التى
شـاهـد قوة ـشاهـدين فى الـصـالة تـمـنح ا يـكـونـها ومـنـاطق جلـوس ا

أكبر للشك واالرتياب.

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009 العدد 94
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العبقرى النبيل.. السيد راضى

د. حمدى اجلابرى

 فرض أسلوبه
الشخصى 
وفنه وطريقة
إخراجه وحقق
بصمته
اخلاصة

درويش األسيوطى 

 صياغة
جيدة
للمشهد
سرحى ا
لكن السؤال

اذا 
اختيار هذا

النص?

د. أبواحلسن
سالم

 الكمبوشة

بالغة إنتاج الصورة الفنية 
عروض سموع وا ب ا

قـرأت بـحثـا مـبـتـكـرا لبـاحث عـراقي يـقـارن بـ بالغـة الـصورة في
فـيــلم ( تـيـتـانك) وبالغـة الـصــورة في سـورة (نـوح)  تـبـعـا حلـادثـة
ـتـلـقي  –عـلى اخـتالف الـغـرق  ووقع أثـر كل مـنـهـمـا عـلي نـفس ا
التـلقي عـبر الـترجـمـة الذهـنيـة لصـورة غرق ( ابن نـوح) ومن معه
ـرئي السـمـعي اجملسـد على عـرضـ عن رسالـته  والـتلـقي ا من ا
مـنـتجـة لـضحـايا تـتـابعـة ا شاشـة عرض سـيـنمـائي عـبر الـصـور ا

السفينة الغارقة  ( تيتانك) .
  ومع أن البحث طـريف مبـتكر  إالّ أنـني وددت لو كان الـباحث قد
عقد مقارنته تلك ب غرق ( تيتانك) والعبّارة ( السالم) التي راح
ضـحـيـتـها  1300إنـسـان بـر  باعـتـبـارهـمـا حـادثـتـ بـشـريـت
نـتيـجة إهـمال مـعـاصرتـ  وقعت إحـداهـما في الـقرن الـعشـرين 
ـئـات  ووقعت الـثانـية في الـقرن بـشـري غيـر متـعمـد أودي بحـياة ا
احلـادي والعـشـرين نـتـيجـة إهـمـال بشـري مـتـعمـد  وعـدم مـباالة
بــأرواح  الــفــقـراء الــعــائــدين من رحــلــة ســنـوات مــضــنــيــة وأضـاع
مـسـتـقـبل عـوائـلـهم. عــلى أن بـعض نـتـائج الـبـحث اسـتـوقـفـتـني 
ـضمـو عـادة يـتـحـكم في صـيـاغـة الـشـكل " وهـو قول كـقـوله: " إن ا
ـسرحي مـطـلق  فقـد يـحـدث الـعـكس  فـمضـمـون إنـتـاج الـنص  ا
عــنــد ( بـاكــثـيــر) يـقــود الـشــكل  بــيـنــمـا يــقــود الـشــكل مـضــمـون
مـسـرحــيـات ( احلـكـيم) الـطـلـيــعـيـة : ( شـمس الـنـهـار  –يـا طـالع
الـشجرة  –الـطعـام لكل فم  –لـزوم مـا ال يلـزم ) . كمـا اسـتوقـفني
ضمون والشكل الفني والبالغي في (قصة نوح ) قوله أيضا: " إن ا
فـيهـا قوة إرادة وصـبر برغـم فقدان االبـن  أما  في فـيلم (تـيتانك)
ؤثرات ضـمون "  وهو يـعلل ذلك بوجـود ( ا فإن الشـكل أقوى من ا
ـوسيـقيـة واخلدع الـسيـنمـائيـة في إعطـاء قيـمة فـنية الـصوتـية وا

للشكل الذي ابهر مشاهدي الفيلم .) 
  وكـأن تــضـحــيـة الــشـاب الـعــاشق بـنــفـسه وإرادة حتــمـله لــلـبـرودة
ـتـنـعـا عن الصـعـود إلـيـها الـقـاتـلـة . وهو يـدفع طـوف حـبـيبـته  
طـلبـا للـنجـاة معـهـا  خشـية غـرقه بهـما ; عـمل غيـر نبـيل !! وكأن
الـفـتـاة الــتي تـفـقـد حــبـيـبـهـا وهــو يـتـجـمـد مـن الـبـرودة في مـيـاه
ثل قوة حتمل وعـظيم قدرة على الصبر احمليط أمام عيـنيها لم 
واحـتمال الـنظر إلى  رجلـها الغـريق لينقـذها دون قدرة مـنها على
إنـقاذه أو مجـرد إقناعه بـالصعـود معـها; ال تسـتحق النـظر بجالل

وقف النبيل !! لذلك ا
ضـمون أكثر من وصف الشكل   أما البالغـة وإن اختصت بوصف ا
 فـبـاعـتـبـارهــا الـوسـيـلـة واألسـلـوب  األقـصـر واألسـرع في حتـقـيق
ضمـوني للـتعبـير األدبي والـفني جتريـدا أو جتسـيدا ; فإن األثـر ا
سـموعـة احلاضرة الـتلقي رئـية ا األثـر اجملسد أداء عـبر الصـورة ا
مـسـرحـيا أو بـوسـيط سـينـمـائي  غـالبـا مـا يـكون أكـثـر تبـلـيـغا من
سموعة قـروءة أو ا حيث الداللـة واجلمالية  وأسـرع من الصورة ا
مـترجـمة عبـر الذهن  بـخاصـة إذا كانت األولى بـشريـة جرت على
البشـر في عصر تلقـينا لها  –لتفـكيرنا في احتمال وقـوعها علينا
رآهـم يغـرقون – نـحن  ال عـلى الضـحـايا الـذين تـقشـعـر أبدانـنـا 
بـينمـا الصورة الثـانية مـحكية بـالوصف قراءة أو تالوة سـمعية عن
قـصـة ديـنـيـة من مـاض سـحـيق . وال شك أن تـأثـيـر اآلني لـلـصورة
سـموعة  بالتجسيد احلاضـر التلقي أو بوسيط سينمائي رئية ا ا
عرفي ة والتدفق ا أكثر وقعـا وتأثيرا في نفوس جمهور عـصر العو
علومـاتى  فإحراق علم الدولة الـصهيونية في مـظاهرة غاضبة وا
أشـد وقـعـا وأبـلغ داللـة عــلى كـراهـيـتـنـا لــهـا من الـهـتـاف ضـدهـا .
وحتــضـرنـي الـلــقـطــة األخــيـرة من مــســلـسل   ( عــلى بــاب زويـله)
بــإخـراج الـفــنـان (نـور الــدمـرداش)  حـيـث مـشـهــد تـعـلــيق جـثـة (
ـصـري ( طـومـان باي) حـيث الـكـامـيـرا تـلـتقط ـمـلـوكي ا البـطل ا
صـريـ احلـزينـة من بـ فـتحـة سـاقي "طـومان تـعـبيـرات وجـوه ا
ـعلق مـشنـوقا عـلي" باب زويـلة" وهي تـمر فـي حركـة دائرية باي"  ا
عـلي وجـوه اجلمـاهـيـر لتـعـبر بـبالغـة عن  الـروابط احلـميـمـة ب

الـشـعب وبـطله الـذي رفض االسـتسالم لـلـسلـطـان العـثـماني      (
سـلـيم األول)  أمــا جـمـالـيــة الـصـورة فــقـد تـمـثــلت في مـرور زوايـا
ـنفرجـ ألسفل لـيشكال تصـلة دائـريا من ب سـاقيه ا اللـقطـة ا
حـرف   ( ( Vمـقـلوبـا  فـإذا كان ذلـك احلرف رمـزا أو عالمـة على
ـة . فهل النـصر  فـإن وضعه مـقلـوبا هـو رمز أو عالمـة على الـهز
هناك بالغة في إنتاج الصورة إرساال واستقباال أفضل من ذلك?!

الـية الكـبيرة في إنـتاج فيلم"   كمـا استوقـفني قوله عن الـتكلـفة ا
ـصـمـمـ والـفـنـي تـيـتـانك" واألعـداد الـغـفـيـرة من الـفـنـانـ وا
عـدات ومـشـقـات االنـتـقال واإلداريـ والـتسـويـقـيـ واألجـهـزة  وا
ومخاطر احملـيط في مقابل الصورة القرآنية التي حققت البالغة
دون تـلـك األعـبـاء والـنـفـقـات !! وهـنـا مـكـمن فـسـاد مـقـارنـته  ألن
ـقروء ال ـقـارنـة تـصح ب لـونـ من اإلنـتـاج من جنس واحـد فـا ا
نـتج الغـيبي  ـنتج الـبـشري ال يـقارن بـا سـموع وا ـرئي ا يـقـارن با
ـا غايـة مـا يـبلـغه قـيـاسه هو أن فهـذه كـيـميـاء وهـذه كـيمـيـاء . وإ
تخالف)   وليته قد فعل !! تآلف وا يدخل من مدخل ( التناص ا

ـنــصـبه عـهــدهـا الــذهـبـى وكـذلك تــفـرغـه تـقــريـبــا 
كـرئــيس إلحتــاد الــنــقــابـات الــفــنــيــة ورئــيس إحتـاد
الـــفــنـــانـــ الـــعــرب قـــد صـــرفه تـــمـــامــا عـن عــمـــله
اإلبـداعى كــمـخـرج وكـمـمـثـل فى كـثـيـر من األحـيـان
وإن كـــــانـت أعـــــمـــــالـه وأدواره الـــــتـــــلـــــيـــــفـــــزيـــــونـــــيـــــة
تـفرقـة فى السـنوات األخـيرة تـؤكد والـسيـنمـائيـة ا
ــعـروفـة حـول أنه ال يــوجـد دور صـغـيـر احلـقـيـقـة ا
ـثل كبـير ـثل صغـير و ودور كبـير ولـكن يوجـد 
والسيـد راضى استـطاع فى أعـماله الـتلـيفـزيويـنية
أن يـــــجـــــعل من أدواره عـالمـــــة تــــدرس لـــــفن األداء

التمثيلى والشك..
تــبـــقى اإلشــارة إلى الــســيــد راضى اإلنــســان الــذى
ـتـمـيـز سـبـبا فـى اسـتـمرار كـان تـعـامـله اإلنـسـانى ا
ـصـرى فى عــمـلـهم وكـذلك كـثــيـر من جنـوم الــفن ا
ـؤلـفـ والـفـنيـ الـذين خـسـروا بـوفاته كـثيـر من ا
نــصـيــرا كـبــيـرا لم يــخـذلـهـم يـومـا.. واألكــثـر أنه لم
يحمل ضـغينـة أو خصومـة ألحد وأتذكـر ليلة رأس
السـنـة مـنـذ سـنـوات بـعيـدة عـنـدمـا أبـلـغـته بـذهابى
إلى مـنزل األستاذ جـالل الشرقاوى فـقرر الذهاب
معى حتى يسكت من يتصور أن هناك خصومة أو
منـافـسة بـيـنـهمـا.. ويـومـها كـان الـلقـاء بـيـنهـمـا بالغ
ــــســـتــــوى اإلنـــســــانى وبــــذلك كـــان الــــروعـــة عــــلى ا
االحـتفال يـومها أكـثر من مـجرد احتـفال.. بالـفنان
واإلنـسـان والــقـيم الـنـبــيـلـة بـ أهل الــفن الـكـبـار..

رحم الله صديق العمر النبيل السيد راضى..

ـســرح الـطــفل فى مـصــر قــد شـكل أهم مــراحـله
الـتــاريـخـيــة حـيث ازدهـر بــأعـمـاله بــصـورة لم تـكن
مسـبوقـة خاصـة عنـدما انـتقل بـها إلـى التـليـفزيون
ومــنـهـا مـصـنع الــشـيـكـوالته واألمـيــر الـصـغـيـر عـلى
ثـال ليـتيح الـفرصة ألكـبر عـدد من أطفال سـبيل ا
ا مصر والعالم العـربى لالستمتاع بفنه وأعماله 
ستوى ومحتوى حتمله من فن وفكر ارتفع كثيرا 
ـؤلف أعـمـال الــطـفل فـى مـصـر وخــاصـة أعــمـال ا

تميز شوقى خميس.. ا
ـــواطن من نـــاحـــيـــة أخــــرى فـــإن الـــســـيـــد راضى ا
ـصرى الـعـربى كان مـثـاال يحـتـذى بسـبب مـواقفه ا
ـشـهـودة وعـلى رأسـها مـوقـفه من رفض الـقـومـيـة ا
أى مـحـاوالت لـلـتـطـبـيع مع إسـرائـيل كـموقـف ثابت
ـصـريــة وإصـراره عـلى الحتــاد الـنــقـابـات الــفـنـيــة ا
.. مـــحـــاســـبـــة كل من يـــخـــالـف ذلك من الـــفـــنـــانـــ
ـــنـــاســـبــات ـــشــاركـــة فـى ا وأيـــضـــا حـــرصه عـــلـى ا
ــسـتــوى احملـلى أو الــعـربى ومــنـهـا الـكــبـيــرة عـلى ا
ـثــال قـيــامه بـإلـقــائه كـلــمـة سـيــاسـيـة عـلى ســبـيل ا
وإنــســـانــيـــة بــالـــغــة الـــقــوة والــتـــأثــيـــر فى الـــســفــارة
الــفــلـســطــيــنــيــة فى الــكــويت قــبل الــغــزو الـعــراقى
ويـومـهـا كـادت اجلـمـاهـيـر الـفـلـسـطـيـنـية أن حتـمـله
عــلى األعــنــاق.. وبــالــطــبع أثــبــتت األيــام أن كـل مـا
قاله قد فعله فيما بعد فى مواقفه احلاسمة جتاه
القـضيـة الفلـسطيـنية فى كل مـواقعه الرسـمية فى

مصر وخارجها.. 
واحلـقـيـقـة الـتـى يـجب الـتـأكـيـد عـلـيـهـا هـنـا هى أن
إخـالص الـــســيـــد راضـى الـــكـــبــيـــر لـــعـــمـــله اإلدارى
ـسـرح فى كــوكـيل لــوزارة الـثـقــافـة ورئـيس لــهـيـئــة ا

رحل "الــــعـــبـــقـــرى" الــــســـيـــد راضى وهــــو فى قـــمـــة
عطائه الـفنى واإلنـسانى والقـومى.. والعبـقرى هو
اللقب الـذى كنـا نطلـقه علـيه مثـلما كـنا نـطلق على
ــلك".. مــلك الــتــمــثــيل والــدكــتـور فــريــد شـوقـى "ا
ســمــيــر ســرحــان "رئــيس احلــيــاة".. رئــيـس احلــيـاة
الــثــقــافـــيــة.. وبــرحـــيل الــعــبـــقــرى.. عــبـــقــرى الــفن
ـبـدع صــانع الـنـجـوم ـسـرحـى.. خـسـرنـا الــفـنـان ا ا
واإلنــســان الــذى يــنــشــر احلب والــعــطــاء من حــوله
والصـديق الـوفى لـكل من عـرفه حتى ولـو تـنـكر له

البعض أحيانا..
ــوهــوب الــســيــد راضى فــرض فــنه الــعــبــقــرى ا
ـــثل بــــعـــد وأســـلــــوبه الــــشـــخــــصى كــــمـــخــــرج و
ـسـرحـيـة ـعــهـد الـعـالـى لـلـفـنــون ا تــخـرجه فى ا
سرحيات فـقدم فى مسرح التـليفزيـون روائع ا
ل من مـشـاهـدتـها الـتى مـازلـنـا نـتـذكـرهـا وال 
ـلك أدواته ومـنـها بـسـبب روعـة أدائه كـمـمـثل 
ــفــتـش الــعــام ـــثــال ال احلــصـــر ا عــلى ســـبــيل ا
وجــلــفــدان هــا وغـــيــرهــمــا واســتــمــر جنــاحه
ـــســـرح والـــســــيـــنـــمـــا مـــتــــواصال فى مـــجــــاالت ا
ثال ومـخرجا ومـؤلفـا له طابعه والـتليـفزيـون 
ـكن غيـاب تـأثيـره حتى بـعد اخلـاص الذى ال 
االنـــتــــهــــاء من مــــشــــاهــــدة الــــعـــمـل الــــفـــنـى ولـــو
بـسنـوات طـويـلة حـيث يـبقـى فى الذاكـرة دائـما
حـركته كـمـمثل يـطوع تـكـوينه اجلـسـدى لتـقد
ـرئـيـة لـلـشـخـصـيـة الـدرامـيـة وكـذلك الـصـورة ا
طـريقة إلقائه وطبـقته الصوتيـة وحتى تفسيره
ـمـثلـيه أثـناء لـلـعمل الـدرامى نـفـسه كان يـنـقله 
الـــتـــدريــــبـــات بـــبـــســــاطـــة شـــديــــدة ســـرعـــان مـــا
يـتـشـربـونهـا مـنه لـيـصـبحـوا بـعـد ظـهـورهم على
ـسـرح جنـومـا يحـمـلـون طابـع وأسلـوب الـسـيد ا
راضى فـى فن األداء الــــتــــمـــثــــيــــلى وهـم كــــثـــر
وبـعضهم وإن لم يكـتشفه السـيد راضى بنفسه
فـــإنه قـــد أتـــاح له الــــفـــرصـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلى
ـطـلــقـة كـالـنـجم مـحـمـد صـبـحى فى الـبـطـولـة ا
رائعته انتهى الدرس يا غبى.. وغيره كثير من
صـرى الذين تشكل مـسرحيات سرح ا جنـوم ا
الـــــــســـــــيـــــــد راضـى فى حـــــــيـــــــاتـــــــهـم بـــــــعـض أهم
إجنــازاتــهم ومــنـــهــا مــســرحـــيــات حــالــة طــوار
البس الــرسـمـيـة والـدكـتــور زعـتـر والـدخــول بـا
ـسرحيـات التى والـصعـايدة وصـلوا وعـشرات ا
عــرضت أحـــيـــانــا فى نـــفس الـــوقت وانــتـــشــرت
إعالنـــاتــــهـــا فى شــــوارع الـــقــــاهـــرة والـــتـى كـــنـــا
نشـاهدهـا معـا أحيـانـا وكنت أظـهر له دهـشتى
لـــوجــــود هــــذا الــــعــــدد الــــكــــبــــيـــر مـن الــــعـــروض
ــسـرحــيـة الــتى حتـمل اســمه كـمــخـرج وقــتـهـا ا
كـان يعـلق "ألم تعـرف.. لقـد ضبـطوا فى مـصر

مسرحية ليست من إخراج السيد راضى".. 
مـن نــاحـــيـــة أخــرى فـــإن اهـــتــمـــام الـــســـيــد راضى

عندما يتأخر العرض 40 سنة
يز أعمـال كاتب مثل شيكسبير مثال  .. هى تلك لعل أهم ما 
اخلـاصية أو الروح اإلنسـانية الساريـة فى النص  والتى جتعله
 ائعا متى قدم كعرض مسرحى يحمل رسالة  رائعة أو داللة ال
ـرور الزمن . وهنـاك نصـوص ال يتـحمل الـزمن أن تقدم تـبلى 
فى غير موعدها  حتى ولو كان بها من عناصر الفن ما بها .
كلـنـا ـ كرجـال مـسرح ـ نـقدر الـقـامة الـفـنيـة لنـجـيب سرور  وله
مـن األعـمــال مــا  أقــامت الــدنــيــا ولم تــقــعـدهــا عــنــدمــا نــشـرت
وعــنــدمـــا قــدمت كــعــروض مـــســرحــيــة  فى حــيـــنــهــا  ومن تــلك
األعــمــال «قــولــوا لـــعــ الــشــمس » . الــنـص الــذى كــتــبه جنــيب
سرور فى حلظة سـاخنة من حيـاتنا السيـاسية  وحمـله بقتامة
ـصـر من خمـسـة سـتـة أو ما أطـلـقـنا بـاشـر  الواقع والـتـحـذيـر ا

عليه فى حينه «النكسة » . 
ـــدهش أنـــنى خـــضـت لـــتـــوى  جتـــربــة الـــفـــرجـــة عـــلـى عــرض وا
مـســرحى جـيــد  قـدمــته فــرقـة بــيت ثـقــافــة أحـمــد بـهــاء الـدين
دوح عدوان ـ بأسيـوط  لكـنه لألسف استـيقظ ـ كـ(هامـلت) 
مـتأخـرا أربعـ عاما . فرغم أن اخملـرج ـ وهو « أشرف النوبى
ــتــلك ــسـرح »  والــذى  » أحــد أهم مــخــرجـى جـيـل « أنــديــة ا
سرحى إال أننى ال شهد ا القدرة الفنية اجلـيدة على صياغة ا
أعـــفـــيه مـن اخــتـــيـــاره لـــتـــقـــد هـــذا الــنـص دون مـــبــرر فـــنى أو
سـيـاسـى  ودون أن يـطـرح به مـن الـرؤى مـا يــتـنـاسـب مع مـكـان

وزمان العرض . 

لـقـد  حــاول أشـرف الـنـوبـى مـا اسـتـطـاع  اخلــروج من مـسـاحـة
الـسردية الشعـرية فى نص  جنيب سرور « قولـوا لع الشمس
»  بـوسـائل عـدة  مـنـهـا حتويل مـقــاطع مـنـهـا إلى اسـتـعـراضات
بدت مـعـلـقـة فى فراغ الـعـرض  وتـلـح بـعـضـهـا كخـلـفـية ألداء
ـمثـلـ عـلى اخلروج من ـثلى الـعـرض  وتـدريب ا حـركى من 
ـعــروفــة  وحـاول أن رتــابـة الــســرديـة الــشــعـريــة بــحـيل اإللــقــاء ا
تلقى بجـماليات التشكـيل  واحلركة النابضة  إال يأسـر ع ا
أنه لم يسـتطع هو وفـريقه الـشاب أن يخـرجوا من رأسى طوال

اذا اآلن ?  قلق :   شروع ا وقت العرض السؤال ا
مـا الـفائـدة الـتى يـرجـوها الـعـرض الـيوم   2009 من الـتـحـذير
ــــنـــعــــطـف األخــــيـــر مـن عــــقـــد من أوضــــاع كــــانـت ســـائــــدة فـى ا
ـــاضى  ومــا هـى أوجه الــتـــمــاثل بــ الــســتـــيــنـــات فى الــقــرن ا
الـلــحـظـة الـتــاريـخـيـة الـتى كــتب فـيـهـا نـص جنـيب سـرور« قـولـوا

لع الشمس »  واللحظة التاريخية التى نعيشها اآلن . 
ــا تــكــون لــدى اخملــرج قــراءة مـــا لــنص الــعــرض جتــيب عــلى ر
ــقـلـق  لـكــنه بـالــتـأكــيــد لم يـســتـطع أن ــشـروع وا هـذاالــسـؤال ا
ـثـلى يـبـلـغــنى اإلجـابـة من خالل الـعـرض مـع تـقـديـرى جلـهـد  
الـعـرض واحـتـشـادهم فى نـهـايـة الـعـرض صـائـحـ «احـذروا » 

عفوا لقد تأخر حتذيركم أربع عاما . 

 > إن الـضـوء مـظـهـر بـنـائى دال عـلى عـالمة وهـو الـعـنـصـر األهم فى
الـعرض وله قابلية وإمكانية إنتاج عالمات كثيرة مختلفة فوق خشبة

سرح فى شكل بناء تدريجى متصاعد. ا 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> قصر ثقافة سيدى جابر باإلسكندرية يقدم هذا األسبوع مسرحية «ست شخصيات تبحث عن مؤلف» لبرانديللو وإخراج وصال عبد العزيز.
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سرح.. دهستها عجالت قطار  برامج ا
التطوير فى التليفزيون

حتقيق:

 محمد جمال كساب

يزانيات هزيلة كانت تعرض فى أوقات سيئة.. و

ــســرحـيــة كــونه يــقــدم الــتـراث لــلـحــركــة ا
ـســرحى الــنــادر مــنــذ الـســتــيــنــيــات حـتى ا
الـــيـــوم ومع ذلك لم أجـــد أى اســـتـــجـــابــة.
الـنـاقـدة نـاهـد عز الـعـرب مـعـدة بـرنـامجى
ــســـرح" تــقــول: "رفع الــســـتــار" و "مــجـــلــة ا
استمر برنامج "رفع الستار" إخراج سامى
ذيعة بـشرى وسعيـد أبو جميل وتـقد ا
دة نصف نـانو حـمدى أكـثر من 16سنـة 
ســـاعــــة أســـبـــوعــــيـــا. عـــلى الــــقـــنـــاة األولى
وتــوقف مــنــذ أكــثــر من عــامــ بــعــد تــولى
نــانــو مــنــصـب نــائب رئــيس الـــتــلــيــفــزيــون.
وحـــــاولـــــنـــــا تــــطـــــويـــــره وجتـــــديـــــده لـــــيالئم
ــتــغــيـــرات اجلــديــدة ومــنـــذ عــام حــاولــنــا ا
ــــســــئـــولــــ فى إعـــادة الــــبــــرنــــامج لــــكن ا
الـتـلـيــفـزيـون رفـضـوا ذلك مـتــعـلـلـ بـإنـهم
فى مـرحلـة الـتطـويـر فأدى هـذا إلى عدم
ـــســـرح بـــالـــقـــنـــاة وجـــود أى بـــرنـــامـج عن ا

األولى.
لء فراغ و"رفع الـسـتار" لم يـكن بـرنامـجًـا 
الــشــاشـة لــكن أهــمــيـته تــكــمن فى إلــقـائه
ــسـرح وتــقـد نــقـد الــضـوء عــلى أخـبــار ا
مـوضـوعى لـلـعـروض ولـقـاءات مع الـنـجوم
ـسـرحى والـشـبـاب وكـافـة صــنـاع الـعـمل ا
باإلضافـة إلى إظهاره لـلسلـبيات ومـحاولة
حــلـهــا والـتـأكــيـد عـلى اإليــجـابـيــات فـقـدم
ــــــدرسى ـــــســــــرح ا عــــــدة حــــــلـــــقــــــات عـن ا
واجلـــامـــعـى ومـــســـرح الـــدولـــة والـــثـــقـــافــة
اجلـماهـيريـة بكل أقـاليم مـصر بـاإلضافة
إلى تـقد عروض من الـريبرتـوار ونقدها
مـثل مسرحيـة "الفرافـير" ليوسف إدريس
وغيرها. كمـا خاض البرنامج عدة معارك
ـركز الـقومى سـئولـ من أجل نقل ا مع ا
لــلـــمــســرح لـــلــزمــالـك بــعــد أن كـــان مــجــرد
ـسـرح غـرفـة حـالــتـهـا سـيـئـة فـوق أسـطح ا
الــــقـــومـى تـــضـم تـــراث الـــرواد مـن مالبس
وشــــرائـط مــــثل مـالبس وأعـــــمــــال جــــورج
أبــيض كــانت مـــغــطــاة بــاألتــربـــة وحــالــتــهــا

ـدة ثالث سنـوات حتى  سـيئـة فحـاربـنا 
وقعه اجلديد. ركز  نقل ا

وتضيف ناهـد عز العرب أن برنامج (رفع
الــسـتــار) هــو الــوحـيــد فى الــوطن الــعـربى
الــــذى قـــــام بـــــنــــقـل فــــعـــــالـــــيــــات عـــــدد من
ــســرحــيــة الــعــربــيــة فــمــثالً ــهــرجــانــات ا ا
هرجان (مهرجان قرطاج) وأيضًا تغطية ا
الـــتـــجــريـــبى بـــكل فـــعـــالــيـــاته. كـــمـــا تــوقف
ــســرح" الــذي كــان يـذاع بــرنــامج "مــجــلــة ا
ــصــريـة فى الــتـاســعـة عـلـى الـفــضـائــيـات ا
ـدة ساعة مـساء من تقـد سوزان حسن 
ونصف أسـبوعـيًا وإخـراج مجـدى الش

وتـــوقف بــعـــد تــولى ســوزان حـــسن رئــاســة
الــتــلــيــفـــزيــون قــبل ســنـــوات وهــو بــرنــامج
ــــيــــز حــــ كــــنـــا نــــاجح جــــدًا وبه شــــكل 
نــقـدمه فى شــكل مــجـلــة تـضم حتــقـيــقـات
ـــــســــرح وحـــــوارات وتـــــقـــــاريــــر وأخـــــبـــــار ا
بـاإلضافة إلـى بعض الفـقرات من عروض

الريبرتوار.

الـــعال الـــسـالمـــونى ومـــحـــمـــد ســـلـــمـــاوى
ومحمود احلدينى وغيرهم.

ويـــضـــيف الـــنــــشـــار: هـــذا الـــبـــرنـــامج كـــان
النافذة الوحيـدة للمسرح (أبو الفنون) فى

صرى الثانية. قناة التليفزيون ا
وقــــال إن د. عـــايــــدة عالم رئــــيـــســــة قـــسم
سـرح بآداب حلـوان كانت تـقوم بتـسجيل ا
عــروض الـــبــرنـــامج عـــلى شـــرائط فــيـــديــو
تــعـرضـهـا لــطـلـبــة الـقـسم لــلـتـدريب عــلـيـهـا
ـــيــــة الـــفـــنـــون يــــطـــلب أســــاتـــذتـــهـــا وأكـــاد
االســـتـــعــــانـــة بــــبـــعض شــــرائط الـــبــــرنـــامج
لـــتــــدريب الـــطــــلـــبـــة حــــيث طـــلـب مـــنى د.
مــــــدحـت الــــــكــــــاشـف أعــــــمــــــال ولــــــقــــــاءات
وأحــاديث د. سـعــد أردش لالســتـعــانـة بــهـا
ـــعــهـــد واالحــتـــفــال بـــذكـــراه وكــذلك فى ا
البيت الفنى للـمسرح. كما استعان مؤخرًا
مسـرح الـغـد بأعـمـال يـوسف إدريس أثـناء
ـسرحـيـة (وجوه الـساحـر) إخراج ه  تـقد

عمرو قابيل.
والـــبـــرنــامـج له دور هـــام جـــدًا فى خـــدمــة
ــسـرحــيـة والــفــنـيــة وإلـغــاؤه عـار احلـركــة ا

. سئول على ا
أمـا مــنى هالل مــقـدمــة الـبــرنـامج ومــديـر
عــام الـبــرامج الــثــقــافــيـة بــالــقــنـاة الــثــانــيـة
فتقـول: ليست هـناك أسبـاب معلـنة لوقف
الــبــرنـامـج وغــيــره من الــبــرامج الــثــقــافــيـة
بالقناة والقنوات األخرى بحجة التطوير

. سؤول فقد حتدثت مع ا
وقــلـت إنه كــان مـن الــضــرورى أخـــذ رأيــنــا
قــبـل وقف الـــبـــرنـــامج والـــتـــطــويـــر ال يـــتم
بــقـرارات فــوقــيــة فـقط كــمــا قــدمت عـدة
مذكرات ألنس الـفقى وزير اإلعالم طلبت
فـيــهــا عـودة الــبـرنــامج ألهــمـيــته الـشــديـدة

إبسن.
كـمــا اسـتـضـاف عـلى مــدى سـنـوات طـويـلـة
ـصـرى لـلـتـعـليـق ونـقـد هذه ـسـرح ا رمـوز ا
األعمال مثل (سـعد أردش سميحة أيوب
ـنـعم مـدبـولى أمـيـنـة رزق مـحـسـنة عـبـد ا
ــرشـدي د. عـبــد الـعـزيـز تـوفـيق ســهـيـر ا
حــمـــودة د. أســامـــة أبــو طـــالب د. حــسن
عــطـيــة د. أشـرف زكى د. هــدى وصـفى
يوسف القـعيـد فيصل نـدا لينـ الرملى
عـبـد الـرحــمن الـشـافــعى أحـمـد زكى أبـو

ــــــطـــــــعــــــنى أنـه كــــــان من األجــــــدر ويــــــرى ا
االحــتــفــاظ بــالـبــرامج الــهــامــة مــثل (كــنـوز
مــســرحــيــة فن الــبـالــيـه حـفـالت األوبـرا)

التى تعد من معالم القناة الثانية. 
يــقــول مــحـــمــد الــنــشــار مـــخــرج الــبــرنــامج
نــفــسه الئـحــة اإلذاعـة والــتــلـيــفـزيــون الـتى
صدرت عام 1960 بقرار من عبد القادر
حــــــــــا (وزيــــــــــر الــــــــــثــــــــــقــــــــــافــــــــــة واإلعالم
األسـبق)نـصت عـلى أن تهـتم الـقـناة األولى
بــكل أنــواع الـفــنــون واآلداب واألخــبـار أى

اعتبارها قناة عامة شعبية. 
وفى حـ تخـتص القـناة الـثانـية بـاألعمال
ــسـتــوى الــرفـيع الـثــقــافـيــة والــفــنـيــة ذات ا
ــســرحــيــات واألفالم. والــبــرامج فـــتــقــدم ا
الـتـى تـهــتم بــالــفـنــون وبــعـد 45 سـنــة بـدأ
مخطط إضاعة هويـة القناة الثانية بإلغاء
الـبـرامج الـثـقـافـيــة والـبـدايـة كـانت بـإلـغـاء
بــرنــامج "أمــســـيــة ثــقــافــيـــة" الــذي يــقــدمه
الـشاعـر الـكـبيـر فـاروق شـوشة. بـحـجة أن

دمه ثقيل.
وأخـــيـــرًا  إلـــغـــاء بـــرامـج (فن الـــبـــالـــيه)
وسيقى العـربية واألوبرا) وغيرها إلى (ا
ـــذبـــحــة الـــكــبـــرى عــام 2009 أن جــاءت ا
بإلغاء برنـامج "كنوز مسرحية" والذى قدم
عـلى مدى اثنـتى عشرة سـنة روائع التراث
ــســـرحى وألـــقى الــضـــوء عــلـى إبــداعــات ا
ـــصـــرى مـــثل  فـــرقـــة ـــســـرح ا عـــمـــالـــقـــة ا
ـســرح الــعـربـى يـوسف رمــســيس لــعـمــيــد ا
وهـبى أعمال تـوفيق احلكـيم سعد الدين
وهــــــبه رشـــــــاد رشــــــدى يــــــوسـف إدريس
مـيــخـائـيل رومـان وغـيـرهم بـاإلضـافـة إلى
ـى أمـــــــــــثـــــــــــال ـــــــــــســـــــــــرح الــــــــــــعـــــــــــا روائـع ا
ديـستوفيسـكى راس شكسبـير موليير

ــــســـرحـــيـــة كـــانت أولى بـــرامج الـــثـــقـــافـــة ا
ضحايا آخر "عمـليات تطوير الشاشة" فى
ـــصـــرى.. حـــيث  إلـــغـــاء الـــتـــلـــيـــفـــزيـــون ا
بــرنــامج "كــنـوز مــســرحــيــة" لـيــلــحق بـ "رفع

الستار كواليس .. إلخ".
ــســرح حتــدثـوا لـ إعالمــيــون ومــهـتــمــون بــا

"مسرحنا" حول "توابع" عملية التطوير!!
ـذيــعــة بـالــقــنـاة تــقــول سـمــاح احلــمــزاوى ا
ـــســـئـــولــ األولى ال يـــوجـــد اهـــتــمـــام من ا
ـصـرى بــالـبـرامج بـاإلذاعــة والـتـلــيـفـزيــون ا
واألعمال التى تهتم بـالثقافة بكل أنواعها
ـــســـرح أو الــســـيــنـــمــا أو ســواء كـــانت عن ا

األوبرا أو الباليه.. 
حــيث يــتــعـمــدون وضــعــهـا فى أوقــات غــيـر
منـاسبـة إما فى الـظـهيـرة أو بعـد منـتصف
الـــــــلــــــيـل. ســــــمـــــــاح أشــــــارت إلـى إيــــــقــــــاف"
بـــرنـــامــجـــ كـــانت تـــقـــدمــهـــمـــا: "األجـــنــدة
الثقافية" الذى كان يذاع فى الثانية عشرة
ظـهـرًا وهو وقـت ال يشـاهـده فـيه أحد (إال
ربــــات الــــبـــــيــــوت) وبــــرنـــــامج "مـن أرشــــيف
ـسرح" الذى كـانت تقـدمه بالـقنـاة الثـالثة ا
وتوقف هـو اآلخـر بـعد أن تـركـته وانـتـقلت
للـقنـاة األولى نـظرًا لـلمـشـاكل التى تـعرض
لـها وموعد إذاعـته بعد منـتصف الليل وال
يــشـاهــده إال قــلــة من اجلـمــهــور (وطــالـبت
صرى بإعادة سماح مسؤولى التـليفزيون ا
هــذه الـبـرامـج" الـهـامــة جـدًا ووضع خـطط
ـنــاسـبـة لـتــطـويــرهـا ونــقـلــهـا فى األوقــات ا
مـشـيـرة إلى فـوائـدهـا فى الـتـثـقـيف الـفنى

وخلق متذوق ومحب للمسرح.
وتــواصل: لــيس من الالئق أن يــطــيح وزيـر
ـسرحـية اإلعالم بـكل البـرامج الثـقافـية وا
الــتى تـقــدم مـنــذ أكـثــر من عــشـرين عــامًـا
ويطرد الـعاملـ بها ولـيضع مكـانها برامج

ضعيفة. 
ــســـرحــيـــ والــفـــنــانــ وتـــطــالـب ســمـــاح ا
ـعـقول باتـخـاذ موقف قـائـلـة إنه ليس من ا
أن تـتـقاضـى مبـلغ 45 جـنـيـهـا بـدل مـظـهر

وهو مبلغ قليل.
ــطـعـنى مــعـد بـرنــامج كـنـوز ويـؤكــد يـاسـر ا
مــســـرحــيــة أن بــرنــامــجه تــوقف فى إطــار
حمـلـة التـطويـر الـتى يقـودهـا وزير اإلعالم
وقـال إن "كـنــوز مـســرحـيــة" وهـو الـبــرنـامج
ـصـرى الـذى يـقدم الـوحـيـد بـالـتـلـيـفـزيـون ا
ــة واحلــديــثـة ــســرحــيـة الــقــد الــعــروض ا
ـضـمـون ـيـة ذات الـفــكـر وا واحملـلـيـة والــعـا
ــطـــعــنـى إلى وجــود كم اجلــاديـن ويــشــيـــر ا
ــعــوقــات الــتى كــانت ــشــاكل وا هــائل مـن ا
يزانيـة الهزيلة تـواجه البرنامج بـدءًا من ا

ناسب. وعد غير ا وا
ة ـسـرحـيـات الـقـد كـمـا أن عـملـيـة نـقل ا
شـــــاقـــــة جــــدًا وتـــــســــتـــــغــــرق وقـــــتًــــا طـــــويالً
خـصـوصًـا أن هـذه األعــمـال مـسـجـلـة عـلى
شـرائط ( 2وصـة) وتـسـتـغـرق عـمـلـية نـقل
ــســرحـيــة الــواحــدة أكــثــر من أســبــوعـ ا

ــســـرحـــيـــات عـــلى ويـــتـم بــعـــدهـــمـــا وضـع ا
شـرائط ديـجــيـتـال حــديـثـة ويـواصـل: قـمـنـا
بـــنـــقل عــــدد كـــبـــيـــر من الـــعـــروض ومـــازال
ــئــات فى حـــاجــة إلي مــعــاجلــتــهــا هــنــاك ا

ها للجمهور. وتقد

 ناهد  عز العرب
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 أغلقوا آخر نوافذ الثقافة
سرحية على شاشة "تليفزيون ا
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سرحي باتخاذ "موقف" ا

سوزان حسن ونانو حمدى
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سحراتى تغير جلدها فرقة ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ13

> مسرحية «يا آل عبس» لصالح عبد السيد يقدمها اخملرج أسامة طه لفرقة بيت ثقافة ديرمواس.

 زياد جيوسى
رام  الله احملتلة

كن إغالقها «أنا القدس» طاقة األمل ال 

عمل
 متميز
ثل
الشتات
الفلسطينى
ويستحق
 أن 
يطوف
العالم

ـكـان عنـدمـا يـحول >  يـلـعب الـضـوء دورا كـبيـرا ومـهـما فـى صيـاغـة ا
الـزمـان إلى مـكان حـيث يـقوم عـلى االحـتمـال فى وقـوع األحداث فى

الكشف عنها والتأكيد عليها.
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. لك» للكاتب د. سمير سرحان وإخراج صبرى حسان > بيت ثقافة زفتى يقدم هذا العام مسرحية «ست ا

24
سرح عندما احتفلت آداب اإلسكندرية بيوم ا

مسرح
بسيط
وسط 
ظالم
دامس
لكنه 

يشع بالنور
كأنه 
بوابة

ستقبل ا

روى احلكـاية وترَك أثـرها فى الـنّفوس وأسـال الدّموع
تـــرك احلـــلم فـى األرواح بـــأن الـــقـــدس تـــمـــكّـــنت عـــبـــر
ــيالد من لـفظ ـمـتــدّ آلالف الـسّـنــوات قـبل ا الـتّـاريـخ ا
ــغـــتـــصــبـــ وطــردهم ودحـــرهم وأنّ احلـــرّيّــة قـــادمــة ا
ــــكن أن تــــغـــلـق رغم كلّ مــــحـــاوالت وطـــاقــــة األمل ال 

تهويد القدس وتفريغها من أحفاد كنعان.
ــان عـون وهى صــاحــبــة الــفـكــرة والــقــائــمـة    تــقــول إ
ـشروع بـرغبـة شخـصيّة ـسرحىّ: "ولـد هذا ا باجلـهد ا
ــديـنـتـى كـونى ابــنـتــهـا الّـتـى لـفـحــتـنى مــنّى لالحـتــفـاء 
بـنورهـا ووهبـتـنى حبّـهـا وشكّـلت أزقّتـهـا مالمح وجهى
أحنّ لها وأنـا فيهـا وتدفعنى أطـيافهـا إلى روائح النّساء
الــتى نـســجت بــالـدّمــوع واألرجـوان حــكـايــات اجلـدّات-
الالتى حــافـظن عـلى مــا تـبـقّى من فـتــات الـذّاكـرة الّـتى
طحنتها عجـالت احلروب والفجائع- لترويها لألحفاد
ماذا نقول ح تُغـيّب احلقيقة ويزوّر التّاريخ? سوى أن
نـحـلم بـغـد آت وبـقــدرة أرض الـوطن عـلى لـفظ الـغـزاة
وعـلى قـدرة الــقـدس عـلى احملــافـظـة عـلـى روحـهـا الّـتى
هى أرواحـنــا وأن نـصّـمم عـلى أن نـبــقى لـنـروى حـكـايـة
الفجر الـقادم. فنحـن أحفاد كنـعان جذورنا كـالسّنديان

ضاربة فى أعماق تربة التّاريخ.
   وفـى الـــنّـــهـــايــة ال بـــد أن أقـــول: "أنـــا الـــقـــدس" عـــمل
متمـيّز ورسالـة وطنيّـة إبداع متكـامل رغم كلّ الظّروف
الـصّـعـبـة الّــتى أحـاطت بـإخـراج هــذا الـعـمل إلى الـنّـور;
هـذه الــظّـروف الّـتـى مـثّــلت الـشّــتـات الـفــلـســطـيــنىّ أبـلغ
تـمـثيل إنّـه عمـل يجب أن يـجـول الـعـالم لـيـحـمل رسـالة
عربـيّـة فلـسـطيـنيّـة عـمل يعـيـد رواية الـتّاريـخ احلقـيقىّ
لــلـقــدس.. روايـة بــدأت من عـهــد يـبــوس وكـنـعــان حـتّى
وصـلنا إلى ما وصـلنا إليه روايـة تكشف كلّ الزّيف فى
تـزوير الـتّـاريخ عـلى يـد الـيـهـود وصـوالً لـلـكـذبـة الـكـبرى

الّتى أسموها إسرائيل.

ــسـرح فــيه نــور يـشعّ ظالم دامس يــنـبــثق من زاويــة ا
وكــأنّه بـوّابــة األمل فى مــسـتـقــبل تـزول مــنه الـعــتـمـة.
ان عـون تمـثّل القـدس كـمديـنة بـروح امرأة يـسعى إ
الـــغــزاة دومـــا الغــتـــصـــابــهـــا رشــا جـــهـــشــان راقـــصــة
ـمثّل والرّاقص التعبيرى محمّد تعبيريّة أبدعت مع ا
ــديـنــة األقـدس عــيـد بــالـتّــعــبـيــر عن مـراحـل تـاريخ ا
واألجمل. وموسـيقى تصـويريّة مـعبّرة تـرافق مشاهد
ـشـهـد مـالبس مـثّـلت الـغـزاة الـعـرض فـتـنــسـجم مع ا
وتاريـخهم والـكوفـيّة الـفلـسطـينـيّة لم تـفارق مـشاهد
الــعـرض األخــيــرة رمـزًا لــلــشّـعـب الـفــلــسـطــيــنىّ الّـذى
يـتــعـرّض حلــرب اإلبـادة رمــوز مـخــتـلـفــة اسـتــخـدمت
ــسـيـحــيّـة فى مـثّــلت الـيــهـود من خالل الــشّـمــعـدان ا
الــــــقــــــدس مـن خالل الـــــــشّــــــمــــــوع اإلسالم مـن خالل
اخلــلـيــفـة الـعــادل عـمـر بن اخلــطـاب والـقــائـد احملـرّر
صالح الـدّين األيّـوبى وغـيـرهـا من رمـوز الّـتى مـثّـلت

مراحل الغزاة.
ـــؤلّف نــاصـــر عــمـــر إلى اســـتــخــدام    جلـــأ اخملــرج وا
ـصـوّر مع أحاديث الـغـزاة لكن بـدون وضوح الـعرض ا
ـــرأة ـــشــــهـــد األخــــيـــر الّــــذى مــــثل ا الــــصّـــورة إالّ فـى ا
الفـلسـطـينـيّة.. سـمعـنا أحـاديث الـكنـعانـيّ والـفراعـنة
واألشـوريّـ والـبابـلـيّـ والـفـرس وعـصـر اإلمـبـراطور
قسـطنطـ وهجمة الـبرابرة الـصّليبـيّ عهـد التّحرّر
فى زمن صالح الـــدّين وصـــوال لــلـــمـــرحــلـــة احلــالـــيّــة..
إضـافـة إلى اسـتـخـدام الـرّقص الـتّعـبـيـرى بـشـكل يـعـبّر
عن الـفـتـرات الـتّـاريـخــيـة مُـضـافـاً إلى دور الـرّاقـصـ
كــمــمـثّــلــ فى بـعـض األدوار الّـتى احــتــاجـهــا الــعـرض
ـــــعــــانى ــــنـــــحه ا وبــــشـــــكل يــــتـــــنــــاسـب مع الـــــعــــرض و

فاهيم. وا
ــــان عـــون وهـى ابـــنــــة الـــقــــدس بـــدورهـــا    أجـــادت إ
بـــتـــمــــيّـــز; تـــمــــكّـــنت تــــعـــابـــيــــر وجـــهـــهــــا من أداء الـــدّور
ـساهمة فى رواية احلـدث وتناسبت نـبرات صوتها وا
ـشـاهد فـكـان أداؤهـا من أجـمل ما شـاهـدت لـها مع ا
ـاضيـة. وتـمـكّن اخملـرج مع مـن قـاموا عـبـر الـسّـنـوات ا
بـاألدوار والــرّقص الـتّــعـبــيـرىّ من خـلـق عـمل مــتـكـامل;

كــيف ألحــد أن يــروى احلــكــايــة حــكــايــة الــقــدس عــبـر
الـتّـاريخ; يـروى احلـكـايـة كــمـا هى بـدون عـبث الـعـابـثـ
ــكن أن يــتمّ والّــذين زوّروا الــتّـــاريخ واحلــكــايــة كـــيف 
ذلك مـن خالل عـــمل مــســـرحىّ يـــتـــمــكّن مـن اخــتـــصــار
احلـكـايـة الّـتى بـدأت مـنـذ فـجـر الـتّـاريخ بـسـاعـة واحدة
ــثّـــلــة من الـــزّمــان عـــلى خــشـــبــة مـــســرح ومـن خالل 

واحدة يرافقها راقصَان تعبيريّان اثنان كيف?
   كان هذا هو السّؤال الّذى يدور فى ذهنى وأنا أتّجه
سـرح القـصبـة ألشاهـد مسرحـيّة "أنـا القـدس" والتى
أنــتـــجــهــا مـــســرح عــشـــتــار فى رام الـــله وتُــعـــرض عــلى
ـسرحـيّة. فـالقدس ـنارة ا مسرح الـقصـبة ضـمن أيّام ا
حـــكــايـــة من قـــبل الـــتـــاريخ حـــكـــايــة بـــدأهـــا الـــيــبـــوسى
الــكــنــعــانـىّ جــدّنــا األوّل أرادهــا مــديـــنــة سالم ومــركــز
الك حضـارة وجتارة مديـنة محـبّة وحـسن جوار مع 
الك خارج إطار وحدة فلسط دن فى فلسط و ا
مـتدة مـا ب الـنّهـر والبـحر لـتتـحول هذه اجلغـرافيّـة ا
األرض إلى قبلـة أطماع الـطّامعـ والنّاهـب ولصوص
الــلــيـل وقــطّـــاع طــرق الــتـــاريخ لـــتــصــبـح الــقـــدس عــبــر
تاريخـها مـسرحًـا دموياً ضـحيّـته أبنـاء كنـعان الّذين لم
يـتوقّـفوا عن الـدّفاع والـقتال ذوداً عـن وطنهـم وقدسهم
على مرّ التّاريخ وحتّى عصرنا احلالىّ الذى يقف فيه
الفلسـطينيّـون أحفاد كنـعان فى مواجهـة أشرس حملة

ضدّ وطنهم وضدّ القدس.
   رغم ثــقـتى بــقـدرات مــؤسّــسـة مــسـرح عــشـتــار الّـذى
عـايــشت عـمـله ونــتـاجه الــفـنّىّ مـنــذ عـدت لـلــوطن مـنـذ
أكــثـــر من عــقــد مـن الــزّمــان ورغم احـــتــرامى الـــكــبــيــر
ـان عون وقـدراتـها إالّ أنّ ـسرحـيّـة إ ـمثّـلـة ا جلـهـود ا
سـؤالى لم يـفـارقنـى وأنا أنـتـظر بـدء الـعـرض- فقـضـيّة
الـقدس قضـيّة وطن وهى رمز من أقـوى رموزه. ومثلى
مَن شـــرب مـــاء الــقـــدس طـــفالً يـــدرك كـم هى قـــضـــيّــة
صـعــبـة ومــعـقّــدة كى تُـروى حــكـايــتـهـا فـى سـاعــة وعـبـر
ـــســـرحــــيّـــة وروايـــة ــــســـرح.. حـــتّـى كـــان الـــلــــقـــاء مـع ا ا

احلكاية.
   مـسـرح بـديكـور بـسـيط مـتحـرّك بـبـعض من قـطعه

ــــكن فـى اإلخـــراج غض ــــلك لــــيـــر) وال  ا
الـبـصـر عن الـعـمل األصـلى حـتى لـو أعـاد
يـونــيــســكــو كـتــابــته وسط فــوضى وعــبــثــيـة
ــــــكن الــــــقــــــرن الـــــــعــــــشــــــرين. وإذن.. هـل 
كن تـصـنيـف مكـبت يـونـيـسـكـو عـلى أنـهـا 
أن تــــقــــبـل الــــنص األدبـى (الــــبــــيــــرلــــسك)?
ــــــعـــــنـى هـل من حـق طـــــالـب اإلخـــــراج أو
مــشـرفـه أن يـخــتــار حتــويل فــكــر أدبى إلى
ــســـرح? أو أى مـــنــهج فـــكـــر إخــراجـى فى ا
إخراجى آخر? هل لو جتاوزنا هذا اخلطأ
الــــفــــكــــرى أن تـــــكــــون كل الـــــشــــخــــصــــيــــات
كـاريـكـاتـيـريـة? ال يـكـفى فى مـهـنـة اإلخـراج
أن نتعـلق بكـلمـة أو لفـظة أدبـية لـنُعـلن أنها
ـسـار مع كل هـذه مـنـهج جـديـد ونــسـيـر بـا
الـــغـــلــطـــة تـــكـــرارا فى الـــتــمـــثـــيل واحلـــركــة
ـفـتـلـعة من واإلخراج واألزيـاء والـضـجات ا
شــقــلــبــات و (كــركـــبــة) ســقــوط الــكــراسى.
ــــنـــــتـج لــــنـــــا مـــــخــــرجـــــو اإلخــــراج حــــتـى ال يُ
الـبـيـكـاريـسـكى  Picaresqueبـعـد اإلخـراج
الـبــيـرلـسـكى مع أن الـبــيـكـاريـسك هـو نـوع
أدبى من الـقـصـص األسـبـانى يـصـور حـيـاة
ـشــردين. وهل لــذلك دخـل فى اإلخـراج? ا
وقِسْ عــــــلى مـــــا تـــــقـــــدم يـــــخـــــرج اإلخـــــراج
األ"طــــــــنـــــــوزى مـن األطــــــــنـــــــوزة واإلخـــــــراج
اإليــــــــــهــــــــــامـى مـن اإليـــــــــــهــــــــــام واإلخــــــــــراج
Blickfang الـبلـيكـفوجنى من الـبلـيكـفوجن

مع أن اللفظة هى أحد.

ـشــهـد من تـابــوريـهـات (قـطع تـكــوّن أثـاث ا
خـشـبـيــة مـربـعـة بال مـسـانـد) أثـاث جـمـيل
وعــــصـــــرى يـــــشـــــيــــر إلـى الـــــزمن. لـــــكن أن
تُــجـاورهــا كــراسى صــفـراء أشــهــدهــا عـلى
مــقـــاهى األحــيــاء الـــشــعــبــيـــة فى احلُــســ
واألنــــفـــوشى فـــهــــذا خـــلط غـــيــــر جـــمـــالى
ـــشـــاهـــد ومن لـــديه ــرة ويـــؤذى عـــ ا بـــا
أدنـى اإلحــــــســـــــاس بــــــدرجــــــة مـن درجــــــات

اجلمال!
ـسـرحــيـة اتـســمت بـالــبـهـلــوانـيـة احلـركــة ا
ولـــيـس بـــالـــضــــرورة أن تـــكـــون الــــســـخـــريـــة
ـبــالـغـة فى احلــركـات عـلى بـالــشـقـلــبـات وا

سرح. ا
تـغيرة كل حلظة وأخرى وكذلك اإلضاءة ا
. ــعــنىً أو قــصْــد مــعـ بال هــدف أو فــهم 
ــــعـــاصــــر فى حــــاجـــة إلى أرى أن اجلــــيل ا

القراءة كثيرا. 
مـررت بتجـربة الفـرقة األولى واإلخراج
ـــعــــهــــد الـــتــــمــــثـــيل: عـــام  1988كــــوكـــيـل 
أشـــرفتُ عــــلى مـــهـــرجـــان أســـتـــاذنـــا زكى
طـــلـــيـــمــــات فى ســـنـــواتـه األولى. جـــاءنى
ــعـــهــد طــالــبــا طــالب بــالــســـنــة األولى بــا
ــســرحــيــات (كــمــا الــيـوم إخــراج إحــدى ا
فى اإلســـكــنـــدريــة). طـــلــبـتُ مــنه تـــقــد
ـسـرحيـته + مفـهومه ـضمـون الدرامى  ا
. جـــاء بـــعـــد يـــومــ عن اإلخـــراج كـــتـــابـــةً
(يــالــعـبــقــريــة اإلخــراج) قــرأتُ مــا كـتــبه
لـــــقــــد كـــــتـب اإلضــــاءة بـــــالــــدال + وكـــــتب
األزيـــــاء بــــالـــــذال. طـــــبـــــعًـــــا أبـــــعـــــدتهُ عن

اإلخراج. ال أعمم فى هذه احلادثة.
لكـننى أعـتقـد أن السـنتـ األخيـرت هـما
ارسة اإلخراج ولكن اجلدير بطـالبهم: 

ى. سرح العا ليس فى عيد ا
وأنـتـظــر مـزيـدا من فـتـح بـاب الـنـقـاش ألى
ـشتـركـ فى الـعـرض إثـراءً لألفـكار من ا
ـــقـــال حـــتى نـــصل الـــتـى وردت فى هـــذا ا
ـــــســـــرح إلى تــــــقـــــلـــــيـــــد جــــــيـــــد يـــــحــــــتـــــرم ا

 . سرحي وا
إبـــرازا لـــلـــحـــقـــيـــقـــة والـــرأى فى مـــثـل هــذه
الـشـطـحــات الالمـعـقـولـة والـتى تُـهـدى لـنـا
الـــغـــبــاء إذا لـم نُــســـارع إلى تـــصـــحــيـــحـــهــا

وبالعلم وحده.

(اخلــــــــــــرتــــــــــــيـت)  .Le Rhinocerosوفـى
الــــــقـــــرن (21) شــــــحُـب صــــــعــــــود أعــــــمـــــال
ــســـرح األوربى. فـــلــمــاذا يـــونــيـــســكـــو فى ا
بـالــذات هـذا االخــتـيــار? هل تـريــد الـكــلـيـة
عــودةً إلى الــعـبـث وإلى زمن مــضى? ومـرة
ثـانــيـة أذكــر بـالــفـرقـة األولـى والـتى تــتـلـقى
ــسـرحــيــات لـتــمــثـيــلــهـا. فى هــدوء ورويّــة ا
الـطالب يأتى ليتـعلم مباد فنـون التمثيل
فـاإلخـراج فى ســنـتـيه األخــيـرتـ خـاصـة
ـيـة هذه اإلخراج فـكـيف واحلـالـة األكـاد
ــــــنــــــهـج أســــــمـح لـــــــلــــــفــــــرقـــــــة األولى فـى ا
ى بــاإلخــراج? وفى عــرض لــلــمــســرح الـعــا
ـــنـــهج فى عـــيـــده? مـن الـــذى أخـــطـــأ فـى ا
الـعلـمى وترك احلـبل عـلى الغـارب لشـباب
بـــعـــيـــد عـن مـــبـــاد اإلخـــراج + نـــظـــريـــات

اإلخراج + مناهج اإلخراج? 
ن اخلـشاب كـواحد من أعرف الـدكتـور أ
تالمــيـذ زمــيـلى الـفــنـان ســعـد أردش وقـد
أهـديـتُه واحـدا من أعـزّ مـؤلـفـاتى (مـنـاهج
ـــــســـــرحـى) وهــــو ـــــيـــــة فـى اإلخــــراج ا عــــا
ـــــشـــــرف عــــلـى هــــذا الـــــعـــــرض الــــثـــــانى. ا
اإلشــراف شىء عـلــمى مُــعــتــرف به إلفـادة
اخملـــرجــــ مـن الـــشــــبــــاب. لــــكن حــــكــــايـــة
اإلخـــراج الـــبــيـــرلـــســكـى أزعــجـــتـــنى حـــقــا.
كــيف? أســأل.. هل يــعـرف طــالب الــفــرقـة
ــصـطــلح األدبى األولى مــعــنى أو دالالت ا
 Burlesque  ? ال أريـــــــد الــــــدخـــــــول إلى
األعــمــاق أو إلى فــلـســفــة الــعــبــارة األدبــيـة
ـــــســــرح) مـــــنــــذ (مـع أنــــهـــــمـــــا من دالالت ا
ـيالديـ عنـد يوجن القـرن (18- 19 ) ا
. مـــعـــنى كـــلـــمـــة دســـتـــويـــفـــســـكى مـــونـــتـــ
بيـرلسك فى أى قـاموس أدبى ولـيس فنـيا
هى: (1) سخرية بـالكاريكاتير. (2) تقليد
ــــســــلك أو مــــحـــاكــــاة لــــكــــتــــاب أو كالم أو 
شـخصى. ( 3)بـرنـامج مـنـوعـات مـسـرحى
خـفيف. (4) هـزلى مُـضـحك. (5)يُـقـلـد أو
يـــحــــاكى عــــلـى ســـبــــيل الــــســــخــــريـــة. (6 )
يــســخـر. والــعـرض الــثـانـى لـيس بــرنـامــجًـا
أخوذ سرح. واألصل مكبث ا مُنوّعا فى ا
عـنه عـمل يـونـيـسـكـو الـذى كـتـبه شـكـسـبـير
فى غـمرة تـراجـيديـاته مـكتـوب عام 1605
بـعد الـتـراجـيـديـات الـشـكـسـبـيـريـة الـكـبرى
( 1601هــــــمـــــلت  1604عــــــطـــــيل 1605

ـبـتـد فى دراسـة عـلـمــيـة وعـمـلـيـة  –أن ا
الــــتـــمــــثـــيل  –وفـى أى دور يـــضـــطــــلع به –
ـيل ويــسـتـريح إلى هـذه الــرنـة الـبـكـائـيـة
لـســهـولــة اإلحـســاس بـهـا ومـن ثمّ الـتــمـثـيل
بـها. هذه احلالـة النفسـية من أولى مباد
فن اإللـقــاء والـتـمــثـيل. واخلُــطـورة أنّ هـذا
الــنــوع من األداء الــتــمــثــيــلى االصــطــنــاعى

شاهد بصبغة واحدة. يُلوّن كل ا

ال أُنـــكـــر جــــهـــد الــــزمـــيــــلـــة اخملــــرجـــة فى
حتـريك الشـخصـيـات حتريـكا جـيدا داخل
تـشـكـيالت حــركـيـة مـقـبــولـة. لـكن احلـركـة
قـد شــابـتـهـا فى أحــيـان كـثـيــرة الـتـكـراريـة
فى احلركـة الدائـرية. وقـد جرّ اإلحـساس
التـراجيدى إلى لـفاّت بـطيئـة جاءت حتمل
الـــرتـــابــــة والـــوتــــيـــريـــة  .Monotonyكـــمـــا
شــاهــدَتُ مــبــالــغــات فى حــركــات اإلضـاءة
الـكـثـيرة بـال سبب مُـقـنع لـدخـولهـا. لـكـننى
لم أســـــتــــوعب األســـــبــــاب والـــــدوافع. وفى
ظـنى أن لكـل حركـة إضاءة سـبـبًا أو مـعنىً

أو منطقًا.
نفـذ) لقد بُح صوتى ثم حـكاية (اخملـرج ا
ـسرح ُـختـرعة فى ا نقـدًا لهـذه الوظـيـفة ا
ــــــصـــــرى كـــــمـــــا هـى فى بــــــرنـــــامج هـــــذا ا
االحـتـفـال اجلـامــعى. وكـررتُ أنـهـا وظـيـفـة
فى اإلخـراج الـتـلـيـفـزيــونى لـطـبـيـعـة الـعـمل
فـيه. لـكن مـاذا تقـول فى إنـاس ال يـريدون
ــهـــنـــة ووظــائـــفـــهــا أن يــتـــعـــلــمـــوا أصـــول ا
ـطـبـوع عـلى الـبـرنامج.. مُـفـضّـل االسم ا

وجاهة ال فائدة منها.

 مــكـبت  – يـوجــ يـونــيـســكــو بـدايــة كـتب
يـونيسـكو مـسرحيـته هذه مُـستوحـيا النص
األول مـكبث عند شكـسبير.. الـشخصيات
مـــــنــــــحـــــوتـه مـن الـــــقـــــرن (16) مــــــيالدى +
إضـافة إلى شـخـصيـات جـاءت على لـسان
أبـطال شكـسبيـر لكن يـونيسـكو يُجـسدها

هنا شخصيات ذات حوارات هامة.
نهج األدبى االختيار: استـقر العالم على ا
لـيـونـيـسـكـو ولم تُـفـلت من مـنـهـجه الـعـبـثى
إال مــــســـــرحــــيـــــته الـــــواقـــــعــــيـــــة الــــوحـــــيــــدة

ى فى اإلسكندرية سرح العا يوم ا
ى  27 مـارس ــســرح الــعــا فى يــوم عــيــد ا
أقـامت كـلـيـة اآلداب بـجـامـعـة اإلسـكـنـدريـة
ى للمسرح نفذه قسم احتفاال باليـوم العا
ــســـرح وقـــدّم فــيـه مــشـــهـــدين من عـــلـــوم ا
ــشـهــديـات) الــتى ذكــرهـا صــاحب كـلــمـة (ا
هـذا العام الفـنان البرازيـلى أوجستو بُوال.
ـشـهـدين: ( 1 )مـخـتـارات بـرنـامج احلـفل ا
ــــســـرح الــــشـــعـــرى. ( 2) مــــســـرحــــيـــة من ا
مكـبت. والعـرضـان من أداء وتمـثيل طالب

سرح. الفرقة األولى بقسم علوم ا
كــــان لـــقـــاءً حـــارًا جـــمـــعـــنـى بـــالـــصـــديـــقـــ
الـدكـتـور أشرف فـراج عـمـيـد كـلـية اآلداب
والـدكـتـور فـتـحى أبـو عـيـاّنه رئـيس جـامـعـة
بـيروت  –فـرع اإلسـكنـدرية  –وقد شـكرتُ
سرح سـتمر لـنشاطـات ا لـهما تـأييدهـما ا
بـــاجلـــامـــعـــة. احـــتـــشــــدت اجلـــمـــاهـــيـــر فى
كتـبة اإلسكـندرية حيث سرح الـصغيـر  ا
مــكــان الــعــرض واالحـتــفــال لــكن بــصــفــيـر
ـسرح طالب وطـالـبات أضـعف من قـيمـة ا

وجالله!

مـخـتـارات من إحـدى مـسـرحـيـات الـشـاعـر
ــــصــــرى صـالح عــــبــــد الـــــصــــبــــور. تــــدور ا
ُـرهـق الـكـلـمات الـشـريـفـة دورتـهـا حـول ا
ُـنـغــمـســ رغـمًـا عــنـهم فى فى احلـيــاة.. ا
الـــفـــقـــر واجلـــوع والـــعــــوز. الـــشـــخـــصـــيـــات
جـمـيـعـها بـائـسـة تـنـدُب حظـهـا ومـصـيـرها
تشكو قلـة احليلة ومرارة البدن وغير ذلك
. هــذا عن مـن أحــوال يـــنـــدى لــهـــا اجلـــبـــ
ضـمـون الـدرامى لـنص عبـد الـصـبور أو ا

سرحى. لنُقل حتديدا درامية العرض ا
قامت الدكـتورة رانـيا فتح الـله عضو هـيئة
ــهــمـــة اإلخــراج + كــمـــا يــذكــر الــتــدريـس 

البرنامج (رؤية درامية)!
ومـن حق اخملــــرجــــة حتــــديــــد اخملــــتــــارات
فهذه مسئوليتها وحدها ما فى ذلك شك.
لـــــكن مـــــصـــــطـــــلح رؤيـــــة درامـــــيـــــة هـــــو مــــا
صـطلح رغم انـتشاره ـاذا? فا استـوقفنى. 
ـسـارح الـعـامة ـسـرحـيـة فـى ا فى الـسـوق ا
واخلـاصــة لـيس له مــكـان يـتـسـم بـالـعــلـمـيـة
فى مـنـهج الـبـحوث الـعـلـمـية وهـو مـنـحوت
فى مــسـارحــنـا كـانــتـحــال ردىء ال مـكـان له
ى (الـــذى هـــو ــــســـرح الـــعــــا فى أدبـــيـــات ا
مــنـطــوق االحــتــفـال وســبــبه). الــواقع الـذى
شــهـدته هـو اخــتـيـارات مـن الـنص األصـلى
أجــرتـه اخملــرجــة بــكــامل حـــريــتــهــا ولــيس
بــواقع من رؤيــتـهــا وهــذا حق لــهـا. فــلــمـاذا
الـتـوجهّ السـتــعـمـال تـعـبــيـرات ال وجـود لـهـا
ــــيـــة فى الــــقـــوامــــيس الــــعـــلــــمـــيـــة  –والــــعـــا
للـمـسرح. وأقـول لـو تـصادف وتـواجـد هذا
الـتـعـبـيـر فى أى كـتـاب عـربى فـهـو مـغـلوط

مغلوط يا ابنتى. 

كـمُـشــاهـد أوال ومـتـخــصص ثـانــيـا نـعـرف
جــمــيــعــا صـعــوبــة فن األداء الــتــمــثـيــلى فى
ــســرح الــشــعــرى. وكم عــانت الــراحــلــتــان ا
أمـــيــــنـــة رزق فــــردوس حـــسن مـن تـــمــــثـــيل
مـــســرحـــيـــات الـــشـــاعـــر عـــزيــز أبـــاظـــة فى
ــسـرح ــاضى فـى ا خــمــســيــنــيــات الــقــرن ا
احلــكـــومى (مــســـرحــيــتـــا الــعــبـــاســة قــيس

ولبنى).
عانـاة? ألن فى تمثـيل الشعر ال ـاذا هذه ا
ـمثل عـند نـهـاية الـسطـر الشـعرى.. يقف ا
ـعنى وقف ـقـطع فـالوقـوف عـنـد ا نـهـاية ا
الزم فى الـــــتــــمـــــثـــــيل. وهـــــذا صـــــعب عـــــلى
ـســرحــيـة. ــبــتــدئـ من طـالب الـفــنــون ا ا
فـمـا بالك بـطالب الـفـرقـة األولى? ثم هذه
ـشــاهـد الــرنــة الـبــكـائــيـة الــتى ســادت كل ا
اخملـتـارة وسـيـطـرت عــلى األداء الـتـمـثـيـلى
 صالح عبدالصبورأوجست بوالســيــطــرة كـامــلــة. مــعـروف  –بـحــكـم خــبـرة

شطحات ال
معقولة تصيب
بالغباء إذا لم
نسارع إلى
تصحيحها

مصطلح
"الرؤية
الدرامية".. ال
مكان له فى
سرح أدبيات ا
ى العا

سرح طالب ا
ضربوا فن
التمثيل
 فى مقتل 

د. كمال الدين عيد

العرض األول

فى فن األداء الشعرى والتمثيل

فى اإلخراج

العرض الثانى

ادى للعرض اإلطار ا
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>  إن مـادة الضوء تتحكم فى بعض مـفاصل التصميم لعـدم إمكانية التحكم
ـصمم إمـكانات هـائلة فى قـول الذى ال يـقال اعتـمادا على نح ا بـها. ولـكنه 

صمم وخياله اخلالق. نشاط ا

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009 العدد 94

رحل مؤخراً فى هدوء غريب

جون إبدايك 
صاحب العناصر اخلمسة فى النقد

ـؤلف واخملــرج عـلى مـا ال أفـهـمه الــعـمل .. وأال ألـوم ا
...

عـدم استعـراض العمل بـرؤيتى الـتحلـيليـة اخلاصة من
تلقى لـتذوق العمل حتى أجل إعـطاء الفرصة لـذهن ا

بعد قراءة النقد ...
وصف عناصـر العمل اخملتـلفة وصفـا يعبر عـما تشعر

به دون تنقيح ...
كـتابـة مـلخص سـريع لـلعـمل الـفنـى .. دون االستـرسال

فيه ...
إن كان حكـمك أن العـمل الفنى فى الـنهايـة ضعيف ..
فــيـجب أن حتــاول فــهم وإدراك أسـبــاب هـذا الــضـعف

وأن تراعيه أثناء كتابتك ...
هـذه الــعـنـاصـر اخلـمـســة يـعـتـبـر كل مــنـهـا مـادة قـائـمـة
بذاتـهـا تـقـوم عـلـيـها الـدراسـة الـنـقـديـة فى الـعـديد من
ــتـــخــصــصــة .. وقــد قــام ــعــاهــد الــفــنـــيــة واألدبــيــة ا ا
ـسـرحـية والـسـيـنـمـائـية بـتـحـليـل العـديـد من األعـمـال ا
ــــجـــلـــة " واألدبــــيـــة .. و نـــشــــر هـــذه الــــتـــحــــلـــيالت 
نـيويـورك " .. واعـتبـر إبـدايك عـيـناً نـقـدية ثـاقـبـة على
ـثــابـة األدب والـفـن وكـانت كــتــابـتـه الـنــقــديـة األدبــيــة 
أبحاث مـتكاملـة األركان .. ومنـها نقده لـرواية " رحمة

" لتونى موريسون ...
ــواهب وتــعـددت اجملــاالت الـتى كـان إبــدايك مـتــعـدد ا
كتب فيهـا .. من أهم رواياته " البرازيل " عام  1994و"
فى حـب الـزنــابـق " عـام  1996 .. و"فى اجتــاه الــنــهــايـة"
عـام  1997 .. و" الــقـرويــون " عـام  2004 وأهم األعــمـال
الــتى أثـارت جــدال كــمـا ذكــرنـا " إرهــابى " عـام 2006.. 
كـــمــا تـــألق فـى كــتـــابـــة الـــشــعـــر .. ومن أهـم دواويــنه "
رقص األجسام " عام  " .. 1969مواجهة الـطبيعة " عام
 "  1985.. أمريـكا " عام  2001 ..وأخيرا " خط الـنهاية "

عام  2009 وقد كتبها قبل وفاته بأيام معدودة ...
كـما كـان لـه مجـمـوعـات قـصـصـيـة قـصـيـرة .. ومـنـها "
ــتـاحف ومــشـاكل ـوســيـقى " عـام  "  1966.. ا مـدرسـة ا
الــنـســاء " عـام  "  1972.. ثــقى فى " عـام  "  1987عـذاب

احلب " عام  2000...
نــال إبــدايك مـا يــزيـد عن ثـالثـ جــائـزة مــتـنــوعـة عن
نشـاطاته اخملتـلفة ومـنها جـائزة البـلتزر األدبـية مرت
عـــامى  1982 -1991 كــمـــا نـــال اجلــائـــزة الــوطـــنـــيــة فى
الــــنـــــقــــد األدبـى والــــفــــنـى مــــرتـــــ عــــامى 1990 - 1981
وغــيــرهــا من اجلــوائــز الــدولــيــة وكــان آخــرهــا جــائــزة

جيفرسون لآلداب عام  2008 ...
حتــــولـت الــــعـــــديـــــد من روايـــــات ابـــــدايك إلـى عــــروض
مــســرحــيــة وحــقــقت قــدرا من الــنــجــاح وكــان أكــثــرهــا
جنــاحـــا وآخــرهــا روايــة " ســاحـــرات اســتــويك " والــتى
قـدمــهـا بــدار أوبــرا مـانــشـســتـر .. والــتى كــتب عـنــهـا "

ديفيد شاديرتون " :
" الـعرض يـكشف لـنا عن وعى إبـدايك لقـيمـة اجملتمع
والــتى يـــســتـــمــدهــا مـن قــيـــمــة أفــرادهـــا .. الــضـــعــيف
والـفقير منـهم قبل القوى والـغنى .. وحق كل فرد نحو
ـرأة .. ووعى إبدايك أيـضا اآلخر .. وقـيمـة الرجل وا
لـلمـتـغـيرات اجملـتـمعـيـة وهـو اجلديـر بـذلك .. وخـاصة
بـعـد مـا رصـده من خالل ربـاعـيـة " أرنب " والـذى يـعد
ـتـشـائـمة جـزءاً هـاماً مـن تطـور اجملـتـمع رغم نـظـرته ا
أحـيانا .. لـكن العـرض يبـقى شاهدا عـلى عظـمة هذا

العمالق " ...
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ـيـة وخـاصـة األمـريـكـيـة مـا زالت اآللـة اإلعالمـيـة الـعـا
تـصـيــبـنـا بــاحلـيـرة الــشـديـدة.. وال يــزال نـبـضــهـا يـبـدو
مـقـيـدا وال يـعــرف كـيف يـنـال حـريــته .. وكـأنه يـخـشى
ـال أو كلـيـهـما من بـطش الـساسـة أو أنه يـغـازل رأس ا
ـــكن أن .. إن هــــذه هى الـــرؤيــــة الـــطــــبـــيـــعــــيـــة الـــتـى 
تـبصرها إذا علـمت أن شيخ النقاد فى أمـريكا والعالم
رحل بــعـد مـعــانـاة مع مــرض الـســرطـان ومــرت حـادثـة
رحــيــله مـــرور الــكـــرام ولم يــتـــوقف عــنـــدهــا أحــد رغم
مـكــانـته الـبــارزة فى عـالم الـثــقـافـة والــفن .. فـكـيف ال

نقف عند " جون إبدايك " ...
ـا يـكون هـذا الـتـجـاهل نـابـعـا من صـدق وشـجـاعة ور
هـذا الـرجـل فى كل مـا كــتـبه قـلــمه .. فـقــد أثـار جـدال
واسـعــا خالل أكـثـر من ثـالثـ عـامـا بــربـاعـيـته "أرنب"
مـنــذ عـام  1969 .. وحــتى عـام  1990والـتى هــاجم فـيــهـا
بـشدة احلكـم األمريكى الـلعـ الذى يـحول الـبشر إلى
ـال ويظـل يلـهث حـتى تـمـوت نـفسه أرانب تـلـهث وراء ا
وروحه .. ثم كـانت صرخته الثـانية عنـدما كتب روايته
"إرهــابى" عـام  2006 ووضح خاللـهـا أن هـذا اإلرهـابى
ــسـلم هــو صـنع احلـكــومـة وقـطــاع كـبـيــر من اجملـتـمع ا
األمريكى .. وأنه ضحية أكثر من كونه مذنبا .. وهذا
الـتـوجه بـالـتأكـيـد ال يـرضى اآللـة اإلعالميـة والـسـاسة
ـسيـطـر علـى عمل هـذه الـروافد ال والـلـون ا ورجـال ا
.. وقـد ظـل ابـدايك يـعـطى حـتى آخـر أنـفـاسه .. فـقـد
اخـتتم خالل الشهـر الذى رحل فيه وطبـعت قبل وبعد
وفاتـه بقلـيل مجمـوعته القـصصيـة " دموع التـماسيح "
وديــوان شـعــرى بــعـنــوان "خط الــنــهـايــة" .. وكــتب آخـر
ــوت ألحـد الـكـتب كـلـمــاته الـنـقـديــة وهـو عـلى فـراش ا

واختتمها :
" عـلى كل كـاتب أن يـنـظـر إلى األمـام وإلى اخلـلف كى
يـــعـــرف مـــوقـــعه ومن ثـم يـــحــدد هـــدفـه .. ووقــتـــهـــا لن

يتمكن منه أوغاد األدب ومفلسوه " ...
جــون هــويـر إبــدايك ولــد فى  18مــارس عـام   1932هـو
روائى وشـاعـر وكـاتب قـصـة قـصـيـرة بـاإلضـافة لـكـونه
نـاقداً فنيـاً وأدبياً .. عرف عنه أنـه غزير اإلنتاج .. له
قـاالت النقـدية والدواوين الـشعرية مئات الـقصص وا
.. وذلك بدايـة من عام  .. 1954ويعـد واحداً من أعظم

تحدة فى القرن العشرين ... الكتاب بالواليات ا
ولــد إبـدايك بـبــنـسـلـفــانـيـا .. وأخـذ عن أســرته أهـمـيـة
الــقـــراءة والــكـــتـــابــة .. وفـــتــحـت قــراءتـه األولى اآلفــاق
ـاذا أمـامـه وشـغــله الــعــديــد من الــتــسـاؤالت أهــمــهــا " 
اذا أنـا هنـا ..?.. " وكانت بـداية إبدايك خلـقت ..?.. 
احلــقـــيـــقــيـــة عــنـــدمـــا قــدمـــته والـــدته ألســـرة مــجـــلــة "
ـة بـهم .. وبـسـرعـة نـيـويـورك " بــحـكم عالقـتـهـا الــقـد
شـديدة توهج ابدايك وأشع بـكتابته األدبـية وحتليالته
.. وخالل هـــذه الــفــتــرة الحظ وســجـل حــالــة الــســعــار
دن التى بـدأت جتتاح اجملـتمع األمـريكى خـاصة فى ا
الـــكـــبـــرى والـــنـــهم الـــشـــديـــد لـــلـــمـــال دون الـــنـــظـــر إلى
االعــتــبـارات األخــرى .. وجتــلى هــذا بــوضــوح عــنــدمـا
كتب رباعيته " أرنب " وهى سلـسلة واقعية رصد فيها
إبــدايك احلــصــاد الـذى جــنــاه الـشــبــاب األمـريــكى من
ــزيف الــذى روجت لـه اآللـة اإلعـالمــيـة جــراء احلــلم ا

توحشة ... ا
تــخـرج إبــدايك من جــامــعـة هــارفــارد .. بـعــد أن تــلـقى
ـوهــبـته األدبـيــة وقـدراته الــلـغـويـة مـنــهـا مـنــحـة كـامــلـة 
ـدرسة الـفـنـون اجلمـيـلة الـفـذة .. والـتحق بـعـد ذلك  
بـجـامـعــة أكـسـفـورد .. وكـان طـمــوحه وقـتـهـا أن يـصـبح

يبق منها سوى أشالء ...
مـا ب فـترات كـتابـة رباعـية " أرنب " كـان له عدد من
اإلجنازات الهامة .. فأرخ للعالقات الزوجية فى فترة
مـبـكـرة من حـيـاتـه األدبيـة وكـتـب روايـة " زوجـان " عام
  1965..بـــعـــد طـالقه األول كـــتب روايـــة " الـــذهـــاب إلى

أبــعــد مــا يــنــبــغى " عــام  1976 .. بـــعــدهــا اهــتم إبــدايك
كـــثــيــرا بــالـــقــارة األفــريــقـــيــة وكــتـب روايــته " انــقالب "
دفـاعا عن حـرية أفـريقـية وبـلدانهـا وذلك عام ..  1982
ونـــصل إلى واحـــدة من أشـــهـــر روايــات إبـــدايك والـــتى
حتـولت إلى فـيلم مـشـهور وهـى " كاويـد الـغربـيـة " عام
 1994وأخـرجه " هـارولــد بـلـوم " .. كـتب مــجـمـوعـة من

ــؤلــفــات عن األســالـــيب اخملــتــلــفــة لـــلــكــتــابــة األدبــيــة ا
والـنقديـة وذلك خالل فترة الـتسـعينـات وبداية األلـفية
ـؤلـفـات " مـذكـرات تـاريـخـيـة " اجلـديـدة .. ومن هـذه ا
عـــام   1992.. و" ســـحـــر الـــواقع " عــام  " .. 1994جتـــارب
فـــنـــيـــة " عـــام  .. 1997و" الـــتـــجــــريب فى الـــنـــقـــد " عـــام

...2002 

اقـتحم إبـدايك مجـالى النـقد األدبى والـفنى بـداية من
عام  1975وذلك أثناء تواجده بابسويك .. ويعد واحدا
من أفـضل الـنـقــاد األمـريـكـيـ خالل مــنـتـصف الـقـرن
الـعشـرين وبـداية الـقـرن الواحـد والـعشـرين .. واألكـثر
أنه وضع قواعد باتت أسسا راسخة للنقد وأهمها :
ـؤلف واخملـرج وصـناع مـحـاولـة إدراك مـا يـرمى إلـيه ا

رسام كاريكاتير ...
انـتقل إبدايك إلـى نيويـورك ليـعمل فى مجـلة نـيويورك
كـمـا سـبق وذكـرنـا مـن قـبل .. وخالل هـذه الـفـتـرة بـدأ
ابـدايك فى كتابة الشـعر والقصص الـقصيرة .. وكتب
ديوان " الـدجـاجـة اخلـشـبـيـة " عام  1958 .. ومـجـمـوعة
قـصـصيـة بـعـنوان " الـبـاب نـفـسه " عام  1959 .. وخالل
تلك الفترة عانى إبـدايك العديد من األزمات النفسية
ــال .. نــتـــيــجــة ابــتــعــاد أصــحــابـه عــنه ولــهــاثــهم وراء ا
فـرحل إلى مــديـنـة ابـسـويك بـواليـة مـاسـاتـشـوسـتس ..
ـــجـــلــــة " تـــاريخ وســــرعـــان مــــا أصـــبح كــــاتب عـــمــــود 
ابـسـويك " .. واســتـمـر إبـدايك خالل فـتـرة الـسـتـيـنـات
والسبـعيـنات يكـتب الروايـة والشعـر والقـصة القـصيرة
ويــقــوم بــنــشـرهــا بــغــزارة شــديـدة .. ومـن أهم أعــمـاله
أولى ربـاعـيـتـه األرنب حتت عـنـوان "أرنب يـجـرى" عـام
1960..و" الـقـنطـور " عام  1963 .. ثم كـتب اجلـزء الـثانى

من أرنب بــعـنــوان " أرنب يـعــود " عـام  1971 .. ويــعـكس
زيــادة درجــات الــتــســارع واالرتــبـاك الــتى بــاتت حتــيط
بـالشـعب األمـريـكى .. ثم كـتب اجلـزء الثـالث بـعـنوان "
أرنب غــنى " عــام  1980وهــو يــســخــر فـــيه من الــهــدف
الـــذى ســـعى خــلـــفه هـــذا األرنب وأنـه ال يــســـاوى هــذا
ــضـنى .. وقـد اسـتـكـمل الــسـلـسـلـة بـعـد ذلك الـسـعى ا
بـاجلزء األخير بـعنوان " نـهاية أرنب " عام  .. 1990وهو
يرى أن الشخصية األمريكية ماتت حسيا ونفسيا ولم

 إذا كان العمل الفنى ضعيفاً فعلينا فهم أسباب
الضعف لنراعيها أثناء الكتابة النقدية

راغى جمال ا

>  اخمليلة تمرين للذاكرة تعتمد على (التكوين التشكيلى) للمخيلة
أى إمـــكــانــاتــهــا غــيــر احملــدودة الالكــمـــيــة أو الالمــقــداريــة فى دمج

العناصر قليلة التحول.
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 مهرجان اجلمعيات 

شاركة (2-1)  أسئلة حول العروض ا
 شاركت ستة عروض مسرحية  اختيارها من ستة
وعشرين عرضا فى التصفية األولى وذلك
للحصول على جوائز مهرجان اجلمعيات الثقافية
الذى تنظمه سنويا اإلدارة العامة للجمعيات
الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة فى الفترة
من  18 -14أبريل  2009 دعما منها للعروض
وهذا سرحية التى تقدمها اجلمعيات األهلية  ا
الدعم يتمثل فى متابعة العروض من خالل جلان
شاهدة  ثم رصد جوائز مالية لكافة عناصر ا
تميزة  وكان من توصيات جلنة سرحى ا العرض ا
يزانيات التى التحكيم هذا العام  ضرورة زيادة ا
تدعم هذا النشاط  وذلك بإضافة بند لم يكن
تعلق بالدورات التدريبية موجودا من قبل  وهو ا
على عناصر العرض اخملتلفة  للوصول إلى نتائج
شاركة  ودعما حقيقيا من جيدة للعروض ا
اجلمعيات للعناصر الشابة من أجل صقل مواهبهم
ودفع إنتاجهم ليكون مشرفا  وجاذبا للجمهور
قال تعطش للمسرح صاحب الرسالة .. وهذا ا ا
يتعرض فى حلقت للعروض التى شاركت فى
الدورة الثانية عشرة منه  وبيانها على النحو
سرح) صرية لهواة ا التالى: قابل للكسر (اجلمعية ا
من تأليف :أحمد نبيل واخراج : إسماعيل السيد
واهب) من تأليف : سوء تفاهم (جمعية رعاية ا
البير كامى ومن إخراج: مصطفى يحيى – أكتوبر
دن اجلديدة) من تأليف: (جمعية هواة الفن با
- ماحدش محسن يوسف ومن إخراج: محمود حس
سرح) من صرية لهواة ا فاهم حاجة (اجلمعية ا
تأليف :ياسر عالم ومن إخراج : خالد العيسوى-
أجيوس (جمعية دار األدباء) من تأليف : أسامة نور
الدين ومن إخراج نور عفيفى- زيارة السيدة العجوز
(جمعية اخلدمات ببورسعيد) من تأليف : دروينمات
لكى.     وفى هذه اجلزء ومن إخراج محمد ا
سنتناول عروض : قابل للكسر  – سوء تفاهم –
أكتوبر وفى اجلزء الثانى سنتناول عروض: ماحدش
فاهم حاجة  – اجيوس- زيارة السيدة العجوز .   
ـاذا أصبـح كل شىء قـابال لـلـكـسـر فى عـرض فـرقة  )

(ع الشمس)??
ـؤلف ح أراد مـشكـلـة هذا الـعرض هـى نصه  ألن ا
تـقـد عالـم السـيـرك  بشـخـوصه اإلنسـانـية  لـيـكون
مـعادال موضوعيـا للواقع  الذى أراد أن يقـدمه شبيها
له لم يـستـطع أن يـقـيم بـنـاء فنـيـا مـتـمـاسكـا تـسـتـطيع
الــشـخــوص - بــتـبــايــنـهــا- أن تــقـدم نــفــسـهــا وتــعـرض
مأساتها بشكل طبـيعى  ومتطور تبعا لطبيعة احلدث
 فـضال عن غيـاب مـفهـوم احلدث بـشـكله الـتـقلـيدى 
وتــقــد أكــثــر مـن حــدث  بــهــدف تــقــد بــانــورامــا 
تـعكـس الظـروف الـنـفـسـيـة الـتى يـعـيـشـهـا هؤالء الـذين
يـــعــمــلــون فـى الــســيــرك وتـــعــدد الــشـــخــوص  لم يــتح
لــلـمـؤلف فــرصـة الـغـوص فى مــشـكالتـهم احلــقـيـقـيـة 
األمر الذى جعلـهم يقدمون حاالتهم من اخلارج  مرة
ـيـكـروفـون  بـالـتـعـلـيق الـذى نـسـمـعه يـأتى عن طـريق ا
ـمـثـل ومـرة عن طـريق مـونـولـوج طـويل يـقـدمه أحـد ا
مـــعــربـــا فـــيه عن أزمـــة هـــذا اجلـــيل  وهـــكــذا  وتـــلك
الـطـريـقــة فى الـكـتـابـة جتــعل الـنص يـفـتــقـد الـتـمـاسك
ـسرح  الـذى هـو أسـاس أى عـمل فـنـى  فمـا بـالـك بـا
ـؤلـفـ  ـسـرح من ا هـنـاك فـهم خـاطئ لـدى شـبـاب ا
ــكــنك تــقــد حـاالت نــفــســيـة وإنــســانــيـة مـفــاده أنه 
مـتــبــايـنــة جملــمـوعــة من الــبــشـر  فى صــورة لــوحـات 
ـهم أن تــكـون تــلك الــلـوحــات مـتــمـاســكـة  ولـيـس من ا
ومـتــضـافــرة  لـتــقـدم نــسـيــجـا واحــدا  يـجــعـلــنـا نــفـهم
مــايــدور بــشــكل بــســيط  وعــمــيق فى الــوقت نــفــسه 
وألن هــذا الـبــعـد غــاب عن الـنـص الـذى كــتـبه (أحــمـد
ـــاذا أصـــبح كل شىء قـــابال نـــبـــيل) فـــإنـــنـــا لم نـــعـــرف 
ؤلف عبارة (قابل للكسر فى الـعرض الذى اختار له ا
ــكن أن ــشـــاعـــر  لــلـــكــســـر) عـــنــوانـــا له ?? أفـــهم أن ا

تـتـعرض لـلـكسـر  إذا واجـهت ظروفـا مـعيـنـة تؤدى بـها
إلى هـذه النتيـجة  وافهم - أيضـا - أن بعض األشياء
كن أن تـكون قابلة للـكسر نتيجـة لغياب القدرة على
ــواجــهــة  أو الــتــكــيف مع تــلك الــظــروف  ولــكن مع ا
غـياب األسـبـاب احلـقـيـقيـة الـتى لم يـوضـحـهـا النص 
يـظل الـسـؤال قـائـمـا  وتـظل اإلجـابـة غـائـبـة !! وفـكـرة
ؤلف كـحيـلة التـمـثيل داخل الـتمـثيل  لـتى جلأ إلـيهـا ا
فـنـيـة  لـيـسـتـطــيع من خاللـهـا تـقـد شـخـوصه  تـعـد
حـيـلـة جـيـدة  إال أنهـا لم تـكن مـتـمـاسـكـة بـسـبب طول
زمن اخلروج من احلـدث  ثم الـدخول إلـيه من جـديد
 وعـلى الرغم من ذلك أقـول إن مؤلف نـص العرض 
ـلك القدرة على إدارة حـواره بشكل جيـد  واستطاع
- أيـضا - اخـتـيـار مـوضـوع صـالح للـمـعـاجلـة درامـيا 
وتبقى تلك القدرة معـلقة حل استكمال موهبته التى
ــسـرحـيـة الشك فـيـهــا  عن طـريق قـراءة الــنـصـوص ا
ــسـرحى  اجلــيــدة  والـتــعــرف عــلى طــبـيــعــة الــعــمل ا
ـشهد ستـمر عـلى كتـابة الـنص وصنـاعة ا والتدريـب ا
لـقـد بـذل اخملـرج (إسـمـاعـيل الـسـيـد) جـهـدا مـلـحـوظا
فـى ضـبط إيــقــاع هــذا الـعــرض  خــاصـة أنه اســتــعـان
ـثـلـة  وجـعـلـهم يـبـدون فـوق ـثال و بـحـوالى ثـالثـ 
ـسرح  وكـأنهم فـراشات قـادرة على الـطيران خـشبة ا
 وقادرة عـلى احلركـة  بدون ارتـباك  وبـدون اهتزاز
كن مثل دورا ال  سرحـية التى لعب فيـها ا لـلصورة ا
إنــكــاره  رشــاقــة احلــركــة  ومــرونــة اجلــســد  وخــفـة
ـشـاعـر الـفـردية  الـظل  والـقـدرة عـلى الـتـعـبـيـر عن ا
كـلــهــا مــزايــا حتــسب لـفــريق هــذا الــعــرض  لــقـد أراد
اخملرج تقد عرض مسرحى راقص  ليكون الرقص
ثابة محاولة لتخطى عقبات الذات التى ال تستطيع
أن حتــقق مــاتـــتــمــنــاه  لـــكــنه بــتـــلك الــوســيـــلــة- بــرغم
جـمــالـهـا كــعـنـصــر فـردى - أســرف لـلـدرجــة الـتى نـرى
ــعـتــمـدة عــلى ذلك الــعـنــصـر  ــشــاهـد ا فــيـهــا بـعض ا
جـاءت زائدة عن احلـاجة  بـل ومقـحمـة  خاصـة تلك

هرجان فى دورته الثانية عشرة ا
ينهى أعماله بتوصية تؤكد على أهمية الدورة

التثقيفية للمشارك فيه
الـتى جاءت قبل خـتام الـعرض  تعـدد مشـاهد النـهاية
 يـعـد حـشـوا زائــدا  ألنـهـا لم تـضف جــديـدا يـسـاعـد
ـتـلـقـى فى احلـصـول عـلـى مـا يـدعم رصــيـد خـبـرته  ا
ورصــــيـــد رؤيـــتـه وفـــهـــمـه لـــلـــعــــرض .. تـــلك الــــرقـــصـــة
اجلــمـاعـيـة  الـتى تـدرب عـلـيـهــا فـريق الـتـمـثـيل بـشـكل
ــــوســــيـــقى جــــيـــد  والــــتى اعــــتـــمــــدت عــــلى اإليــــقـــاع ا
بـــاســـتــخـــدام األرجل  وتـــدفق هـــذا اإليـــقــاع احملـــكم 
كــانـت تـــصــلـح نــهـــايـــة لـــهـــذا الـــعـــرض  لــكـن اخملــرج 
أسـرف فـى تـقـد رقـصـات أخـرى بـعـدهـا  لم تـضف
جــديـدا يــدعم رؤيــته  وهــذا الـتــكــرار أثـر عــلى إيــقـاع
ــمـــثـــلــ  ولم الــعـــرض - بــالـــطـــبع - وأجــهـــد فـــريق ا
يــنــقـذهم ســوى لــيـاقــتــهم اجلـســديــة  الـتـى جتـلت فى
بعض الصور  ح كانوا يـتحركون بطريقة تشير إلى
مـفردات بـعض ألعـاب السـيرك  وحـركات الالعـب .
الخ  لــقـد قــدم اخملـرج عــنـاصــر تـمــثـيــلـيـة قــادرة عـلى
سـرح بـشكل احـترافى  يـعكس الوقـوف فوق خـشبـة ا
ـوهـبـة التـى الشك فيـهـا  (عـمر اجلـديـة  والـثـقة  وا
درويش  –عال فـؤاد  –أسـمــاء حـسن  – كــر سـامى
 –عـاصم رمـضـان  – أمـيـرة صـابـر – ولـيـد يـوسف –
مـصـطـفى عز  – فـتـحى أحـمـد لـبـيب عزت  – عـمرو
وحــيــد – يــاســمــ جـمــال- ســلــوى عــاطف  –إيــهــاب
صـالح  –مــحــمـد مــدكــور- مــحــمــد الــعـتــابى  –خــالـد
أحـمد  – مـصطـفى محـمد  – مروة عـاشور  –أحـمد
ــثـــلـــ آخــرين قـــامـــوا بــأدوار بـــحـــيــرى) فـــضال عـن 
ثـانـويـة مـثل (أحـمـد عـادل  –أحـمـد حـمـدى  –مـحـمـد
يوسف  – أحمـد أنور – أحمـد سالمة  –محـمود أبو
ـنصف مـحمد  –دنـيا عـبد الـكر – اليـزيد  –عـبد ا
ر دنـــدش – مــحـــمــود عالء  –عـــلى ربـــيع) .. وعـــلى
الــرغم مـن أن عــالم الــســيــرك  هــو احملــور األســاسى
الذى قام عليه العـرض  إال أن اخملرج تلبسته الرغبة
اجلـــامــحـــة  فى أن يــقـــدم عــرضـــا يــســـتــقى مـــفــرداته
الــفــنــيـة مـن أعـمــال أجــنــبـيــة  مــعــتـمــدا عــلى مــخـزون

وسيقى األجنبية  أو ح خبرته  ح يستـمع إلى ا
يــرى الـرقــصــات األجـنــبــيــة  أو حـ يــشــاهـد األفالم
وسيقى األجـنبية  جتلت تـلك اخلبرة  أثناء توظـيفه 
الـروك - وغيرها - ذات اإليـقاع السـريع  والضربات
ه لـلرقـصـات التى ـوجعـة  وكـذلك فى طريـقـة تقـد ا
ــوســيــقى جـــاءت كــلــهــا مــنـــســجــمــة مع طـــبــيــعــة تــلـك ا
الـصــاخـبـة  وهــذه الـنـقــطـة  من الــنـقـاط الــتى تـؤخـذ
عــلـيه ألن عــالم الـسـيــرك بـوصــفـة مـظــهـرا مـســرحـيـا
ـــيـــة ال تـــبـــرر اســـتـــخـــدامه ـــيـــا  إال أن تـــلك الـــعـــا عـــا
ـكن لـلـســيـرك أن يـكـون ــفـردات من خـارج بــيـئـتـنــا  
كن أن يكـون أمريكـيا - مثال - وذلك مصريـا  كمـا 
تـبـعــا لـقـدرتـك عـلى تـوظــيف األدوات الـتى تــتـوافق مع
طـــبــــيــــعــــتك  وبــــيــــئــــتك  عــــالم الــــســــيــــرك لن يــــقـــدم
ــفــردات األجـنــبـيــة الـتى خـصــوصـيــة بــاالسـتــنـاد إلى ا
ــفــردات أحــدثت حــالــة من أشــرت إلــيــهــا  ألن تــلك ا
تـلـقى  بـصـرف الـنـظر عن اإلحـساس بـالـغـربـة لـدى ا
جمال الصورة الـذى أشرت إليه  وبصرف النظر عن
ــفــردات جـــمــال احلــركــة  وضــبط اإليــقــاع  ألن كل ا
ـسرحى هى مـفردات الـتى تدخل فى صـنـاعة الـعمل ا
تـــســتـــخــدم لـــضــرورة فـــنــيـــة  فــضال عـن الــضــرورة
اجلمالية  – بالطبع  وال ينـبغى أن تنتصر ضرورة
على حسـاب ضرورة أخرى  إنه ذلك التوازن الذى
يـــجـب أن يـــتـــحـــقـق فى أى عـــمل فـــنـى  فـــمـــا بـــالك

سرح ?!   با
ديــكــور هــذا الــعـــمل مــنــفــصل تـــمــامــا عن مــوضــوعه 
ـلــون  وبـالـطـريـقـة ــعـتـمـدة عـلـى الـقـمـاش ا مـفـرداته ا
الـتى ظـهـر بهـا  كـان يـبدو كـديـكور لـعـمل تـاريخى  أو
أســطــورى  يــقـدم لألطــفــال مـثـال  ديـكــور مــثل الـذى
نـــراه فى أعــمـــال مــثل (مـــصــبـــاح عالء الــدين) بـــنــفس
ا فـقر اإلنتاج هو الذى تعددة  ر الـقباب الصغيـرة ا
دفع اخملــرج إلى االســتــعــانـة بــديــكــور جــاهـز  وســابق
ا  اإلعـداد  ووضعه كعنـصر جمـالى فقط  أقول ر
ـكن أن نقـبل العـرض ح يـقدم مـعتـمدا علـمـا بأنـنا 
ـسرح  ـساحـة الفـارغة فـوق خشـبة ا على اسـتغالل ا
وب طـرقات الـصالـة - كمـا فعل - ويـكون هـذا كافـيا
لــــتـــــقــــد عــــرضه  هــــذا خــــيــــر مـن أن يــــحــــدث ذلك

التعارض الذى أشرت إليه . 
(2) احلـرية الـفاسـدة فى مسـرحيـة (سوء تـفاهم) هل

أنقذت األم وابنتها من مواجهة احملال??  
 هـذا ســؤال فــلــســفى تــطــرحه مــعــظم أعــمــال (ألــبــيـر
سـرح والروايـة  برؤية كـامى)  فهو فـيلـسوف يـكتب ا
ا يكون لها أساس تدفعك إلى طرح األسئلة  التى ر
ــأزق الـذى جتـد فــيه الـشــخـصـيـة وجـودى  يــرتـبط بـا
نــفـــســـهــا واقـــعــة - المـــحـــالــة - حتت ســـطـــوته . هــذه
الــرؤيـــة هى الــتى دفـــعت األم وابــنــتـــهــا فى مـــســرحــيــة
ـــعـــنـى آخـــر (ســـوء فـــهم) لـــذلك (ســـوء تـــفـــاهم)  أو 
ـــرتـــبط بـــفـــكـــرة االنــتـــحـــار  حـــ ال يـــجــد ـــصــيـــر ا ا
اإلنــســان شــيـــئــا مــهــمــا يـــعــيش من أجــلـه  إنــهــا نــفس
الـفكـرة الـتى طـرحـهـا حـ قدم كـتـابه الـهـام (أسـطورة
ـــــرأة - فـى تـــــلك ـــــاذا أقـــــدمت ا ســـــيــــــزيف)  ولـــــكـن 
ــسـرحـيــة- عـلى االنــتـحـار  بـرغـم أنـهـا كــانت تـعـيش ا
حلـمـا كبـيـرا بتـغيـيـر حيـاتـها الـرتـيبـة  واخلروج - هى
وابـنـتـها - من تـلك الـعـزلـة  التى تـعـيـشـان فيـهـا  بـعد
أن تــركـهــا الــزوج  وفـرق بــ ابــنــته  وأخـيــهــا  الـذى
سـافر إلى الـبـعيـد بـاحثـا عن ذاته  وبـاحثـا عن الـثروة
ة ?? لقد أقدمت على ذلك الفعل  ح ارتكبت جر
قـتـل ابـنــهـا  بـتــربـيــتـهــا اخلـاطــئـة البــنـتــهـا الــتى قـامت
ـقتـول هـو شـقـيـقـها بتـنـفـيـذ الـفـعل  وهى ال تـعـلم أن ا
ـهـاجـر مـنـذ سـنـوات . األم وابـنـتـهـا تـريـان الـعـالم من ا
حـولـهــمـا قـد أصــبح مـحــاال  إن كل شىء قـد خال من
عنى  والـغايـة ( وحيث اليكـون لشىء معـنى  يصبح ا
ـارسـان كل شىء سـواء )  ولــذلك فـإنـهـمــا - مـعـا - 
واجهة احملال فعل القتل اجملنون  فيتحول إلى عادة 
 وعندمـا يصـبح كل شىء مبـاحا - حتى الـقتل- فإن 
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>   فـى بـعض األحــايـ يـدل اإلظالم بــ الـتــكـويـنــات - تـعـرض فى
سرحية أو لفصل الـوقت نفسه على اخلشبـة - على تقطيع الصـورة ا

مشهدين أو إلبعاد شخص عن بعضهما.

ájó©ŸG 

سرحي جريدة كل ا
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دقات طبول كودو من اليابان.. إلى جوهرة أوهايو ..

راغى  جمال ا

وسيـقى اليابـانية الـتقـليديـة حيث تعـتبر الفلـكلـور وا
الـطـبـلـة رمـزا لالرتـبـاط بـ الـنـاس ووسـيـلـة اتـصال
مـباشـر ب بعـضهم الـبعض وبـينـهم وب الـسماوات
.. وفـى جـــولـــتــــهم اجلــــديـــدة تــــقـــدم فــــرقـــة "كـــودو "

سرح "اجلوهرة" بأوهايو ... عروضها 
وكـــانت عــروض الـــفـــرقــة اخلـــارجــيـــة قـــد بــدأت فى
مهـرجان بـرل عام  1981وحـققت جنـاحـا كبـيرا ..
واسـتـمرت فى تـقـد عـروضـهـا الـتى أبـهـرت الـعالم
ـا يـزيـد عن  3100 لـيلـة فى 45 خالل جـولـة كـبـيـرة 
دولــة .. واجلـولــة اجلـديــدة بـعــنـوان " أرض واحـدة "
حيث يرتفع صوت الـطبول بشدة لـيخترق كل أرجاء
األرض ويـسـمـعه اجلـمـيع بـعـد أن جتـاوز كـل حـواجز
الـلـغـة والـتـقالـيـد واألعـراف .. ولـنـتـذكر جـمـيـعـا أنـنا
أعـضـاء فـى مـكـان مـشـتـرك عـلـيـنـا أن نـحـافظ عـلـيه
وهـــــو األرض .. وقــــد ســـــمـــــحـت الــــفـــــرقـــــة لـــــطالب
ـدارس مـا ب ( 13 -19 )عـامـاً بـحــضـور الـعـروض ا

مجانا ...

مــنــذ مــا يــزيــد عن  35عــامــا .. دأب مــجـمــوعــة من
الـشباب الـيابـانى على إيـجاد طريـقة جـديدة لـلعيش
.. بـعـد إحـسـاسـهم بـخـيـبـة أمل كـبـيـرة جتاه اجملـتـمع
الـيـابـانى احلـديث .. وحـرصـوا عـلى إعـادة اكـتـشاف
زدحمة ناطق ا ة .. فتركوا ا اجلذور والقيم القـد
واحلــديــثـــة .. ورحــلــوا إلى جــزيـــرة "ســادو" الــنــائــيــة
بـالـشـمال .. ولم يـكـتـفوا بـالـبـحث عن هـذه التـقـالـيد
والـــعـــيش بـــهـــا فـــقط .. بـل ســـعـــوا إلنـــشـــاء مــدارس
لتربية وتنشئـة جيل جديد بالقيم والـتقاليد والفنون
رور الكالسـيكيـة اليابـانية .. وقـد زادت أعدادهم 
الـزمن حـتى باتـوا مـجتـمـعا كـبـيرا ذا شـأن واجـتذبت

ثقافتهم عيون وعقول العالم ...
من تـلك الفـنون الـيـابانـية الـتقـليـدية .. الـتايـكو وهى
كـلمـة تـعـنى بـالـيابـانـيـة "الـطبـلـة "وهـو نـوع خاص من
الـعـزف عـلى الـطـبــول .. وقـد نـشـأ عـلى أثـره  فـرقـة
تقـوم بهذا الـعزف وهى "كودو" والـتى تستـخدم نوعاً
من الــطـبـول الــواسـعــة الـتى اعــتـاد اســتـخـدامــهـا فى

روز والصقيع .. يحقق أحالم اجلميع 
فى كـتابـة عرضهم اجلـديد"روز والصـقيع" .. وتـركوا مهـمة إخراجه
لــنـاثــان مـخــرج الـفــريق .. واخـتــاروا مـســرح شـوبــ الـعــريق مــتـعـدد

الثقافات لتقد العرض على خشبته ...
سرحية حول مدينة خيالية من موجات الراديو تسيطر وتدور ا

عــلـيــهـا سـاحــرة شـريـرة .. وجتــعـلــهـا فى شــتـاء قـارص بــشـكل دائم ..
ويـتـعـرض سـكانـهـا لـعـدد من الـزوابع والـعواصف الـقـويـة الـتى تـضرب
ــديـنــة .. وتـقــضى عـلى كل مـن فـيـهــا .. لـيــبـقى األمـل مـعـقــوداً عـلى ا
ـدينة .. تـبقـية إليقـاف هذه الـساحرة وإنـقاذ ا الـفتـاة روز الوحيـدة ا
ا لـديها من وقد عـجزت السـاحرة بكـامل قوتـها عن قهـر هذه الفـتاة 

وجات السيئة وجتذبها للرذيلة ... براءة لم تلوثها ا

ثالثــة من األصـدقـاء .. يــسـعـون وراء أحالمــهم .. ويـؤمـنـون بــصـعـوبـة
حتـقـيـقـهـا .. زاد ارتـبـاطـهم .. ولم تـفـرقـهم الـسـبل بـعـد تـخـرجـهم فى
جـامـعــة جـنـوب مــيـثـوديــست بـتــكـسـاس .. وهم مـن الـشـبــاب مـتـعـددى
ــوسـيــقى .. وقـد أســسـوا ـســرح وا ـواهـب الـذى جــمع بـيــنــهم حب ا ا
فـرقــتـهم اخلـاصــة خالل فـتــرة دراسـتــهم بـاجلـامــعـة وهم نــاثـان ألـ

ـوسـيـقى يـكــتب ويـخـرج لـلـمـســرح .. وكـريس مـاتـيـوز  يـكــتب ويـضع ا
ثل .. وقد أثروا مسارح شـيكاغو باالشتراك وجـيك مينتون يكـتب و
ـسـرحـيـات الـنــاجـحـة مـنـهـا "الـعـصـفـور" فى كـتـابـة وتـنـفــيـذ عـدد من ا

و"إل حتت الزجاج "...
ـــة والــتى وأخــيـــرا وجـــدوا ضــالـــتـــهم فى إحـــدى األســاطـــيـــر الــقـــد
ــكــنه أن يــحــقق اعــتــمــدت عــلى فــكــرة مــفــادهــا " شىء من الــقــوة 
أحالمك .. ونفس هـذا القدر من الـقوة قد يـدمرها " .. فـاشتركوا

ألفيس بريسلى يعود مجدداً
مع «وداعا طائرى الصغير»

النقاد يذهبون إلى اجلحيم
 بأمر اجلمهور  

"الــدرجــات الـ( 39لم تـــتم كــتـــابــتـــهـــا بــعـــد)" واألقالم احلــادة
والالذعة لم تـتوقـف عن مهـاجمـة الـعرض .. والـعامـل به ..
نطقـية وتعمـد اإلخالل بالنص األصلى واتهمه الـنقاد بعـدم ا
مـثل الكوميـدى اخملضرم بـاتريك بارلو الذى كتـبه الروائى وا
ه كعمل سينمائى خملرج "  "Patrick Barlowوسبق تقد

الروائع ألفريد هتشكوك .. وواحد من أهم أعماله ...
Maria" " ــعـــروفــة مـــاريــا أيـــتــكــ اتــهم الـــنــقـــاد اخملــرجـــة ا
وضوع من أجل زيادة  Aitkenأنها ضحت بالفكرة وا
جرعـة الـتـشويق واإلثـارة .. وعـلى الـرغم من ذلك .. يـبدو أن
مقولة "األمر بيد اجلـمهور" قد حتققت .. فقد حقق العرض
جناحـا كبيرا .. ذلك ما برهـن عليه حضور اجلمـاهير الكبير
جــدا واإليـــرادات والــعــائـــد اجملــزى .. وكــان هــذا كـــفــيال بــأن
يجعل فريق العمل يصم آذانه وال يستمع للنقاد ويواصل ... 
واألكـــثـــر مـن ذلك  يـــتـم هـــذا الـــعـــام إعــــادة تـــقـــد الـــعـــرض
ـا بــدأ فى الــعـرض الــسـابق ـعــاجلـة جــديـدة تــبـدو مــتــمـمــة 
ــســـرح ذاته .. وهـــو مــســـرح اخلـــطــوط اجلـــويــة وذلك عــلـى ا
شاركـة نفس مجـموعة األمريكى أحـد مسارح بـرودواى .. و
الـــعــمل والــتى تـــضم آالن بــرين .. ونـــيــجل بــتس وجـــوزيــفــيــنــا
ـسـرح على جـبريـل وآخرين ... وقـد عـلق واحـد من جـمهـور ا
سـرحية مرة أخـرى للعـرض قائال : " أنا سعـيد بعودة عودة ا
وسم .. ـمـيـز إليـنـا مـرة أخـرى هـذا ا هـذا العـرض الـشـيق وا
وأروع ما فيه أنه يـتنـاول مشاكـلنا الـيومـية بارجتـالية وحـرفية
ن دون إسـفـاف .. ودعـوتـى لـهم أن يـسـتـمـروا .. وال يـلـتـفـتـوا 
يــهـاجــمـونــهم من قــصـار الــنـظــر وقـلــيـلـى الـوعى  .. ولــيـذهب

هؤالء النقاد إلى اجلحيم!!

سرح فى زمننا  بلرغم صعوبة تقـد مثل تلك النوعية من ا
هـذا .. فإن مـسرح الـشاطـئ الشـمالى لـلـموسـيقى .. تـصدى
إلنـتاج الـعـرض االسـتـعـراضى الـكـبيـر والـذى انـتـظـره جـمـهور
واليـة أريــزونـا كـثــيـرا ومـنــذ اإلعالن عـنه فى ديــسـمـبـر 2006
Michael Stewart" وهـو عن رائـعة الـراحل مـايكل سـتـيورات
 "والــتى ســبق أن حتــولت إلى فــيــلم ســيــنــمـائـى اســتـعــراضى
ى جــورج سـيــدنى وجــسـدته اجلــمـيــلـة ضــخم لـلــمـخــرج الــعـا
Bye " "جـانيت الى .. وهى "وداعا.. وداعـا..طائرى الـصغير
 ..  Bye Birdieوالـذى يــحـيى ذكــريــات مـوســيـقى الــروك أنـد
رول الــشـهـيــرة ومـلــكـهــا ألـفــيس بـريــسـلى .. ولـم تـكن مــعـركـة
سهـلة .. فكانت التكـلفة الرهيبـة..واجلهد االنتحارى من قبل
أفـــراد اإلنــتــاج واإلعـــداد لــعــام ونـــصف مــتـــواصــلــة شـــيــئــًا ال
سرح الـشمالى مايكل يـوصف .. وتولى قيادة العـمل مخرج ا
ـلقب بـالـفـدائى .. وقد لـيشـتـفـلد " .."Michael Lichtefeldوا
وسيقيـة الراقصة من ب 16 قام ليشـتفلد باخـتيار الفرقـة ا
فــرقــة وبــعــد دراســة مــتـأنــيــة وهى فــرقــة الــوجه الــســعــيـد ..
واخــتـــار أبــطــال الـــعــرض والــذيـن أطــلق عــلـــيــهم أيـــضــا لــقب
الـفـدائـيـ .. ومـنـهم مـارا نـويـبـرى وصـاحب الـصـوت الـعـذب
جـــيـــمس بـــاتـــرســـون والـــصـــاعـــد أريك ألـــواه الـــذى لـــعب دور

ألفيس بريسلى وغيرهم ...
كــانت ســعــادة هــذا اجملــمــوعــة ال تــوصف عــنــدمــا حــضــر

العرض مخرج التونى الشهير أريك بنتلى وهنأهم :
" جــئت الـيــوم أللــتـقى بــبــريـســلى ألول مــرة فى حــيـاتى ..
وســعــعـدت بــلــقــائى به .. ولــقــاء أصـدقــائه وهــذه الــفــرقـة
اجلــمــيـلــة .. وكـذلك مـن كـان وراء إعــادة ألـفــيس إلـيــنـا ..

واسمحوا لى أن أنحنى احتراما لصديقى مايكل ".

> الفرقة القومية ببنى سويف تستعد لتقد مسرحية «عالم على بابا» لنبيل بدران وإخراج أحمد البنهاوى.
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>   إن الــتـخـيل يـحـتـاج إلى مـحـفـزات مـسـتـمـرة وبـاألخص فى األشـكـال فـوق
ـنـحه غنى سـرح وأفـضل محـفـز له هو (الـضـوء - والـظالم) الذى  خـشـبـة ا

وحيوية فى استقبال الصور التى جتمعها اخمليلة.

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009 العدد 94

ـــة  67 وأثـــنـــاء حـــرب أكـــتـــوبــر  73والـــله زمـــان هـــز
يـاسالحى  –عــدى الــنـهــار- خــلــلى الـسـالح صـاحى –
ــعــارك  –الــله أكـــبــر ) فــضـال عن جــزء من يــاأهـال بــا
خــطـاب الـتــنـحى لــلـزعـيـم (جـمـال عــبـد الـنــاصـر) حـ
ـــقــدمــة  غــيــر ــة 67 كــانت تــلك ا ألـــقــاه عــقب هــز
متماسكة  وغير منسجمة مع العرض  إذ إنها جاءت
خـــارج نـــســيـــجه تـــمـــامــا  لـــقـــد ظن اخملـــرج أنه بـــتــلك
ــقــدمــة الــغــنــائــيــة  قــد اخــتــصــر الــزمن  ومــر عــلى ا
فترات تاريـخية طويـلة باستخـدام تلك احليلـة الفنية 
ـــــقــــدمــــة جــــاءت ولــــكـن بــــعض الـــــظن إثـم  ألن تــــلك ا
كــعــنــصــر زائــد إذا  بــتــره  ال يــتــأثــر الــعــرض أبـدا 
ـــا غـــيـــابـه يـــســـاعـــد عــــلى ضـــبـط إيـــقـــاع الـــعـــرض ور

اخملتل!!
ـاضى هـذا بـاإلضـافـة إلى تـعـدد مـشـاهـد الـعـودة إلى ا
أو مــايـــعــرف بـ( الـــفالش بـــاك)  تــلـك الــعـــودة جـــعــلت
ـطلوبة  ألن احلدث استـاتيكى  وأفـقدته دينامـكيته ا
االنـتقال ب حلـظت فى وقت واحد  حلـظة حاضرة
ـاضـى أمـر يــحــتــاج إلى حــرفــيـة  وحلــظــة تــعــود إلى ا
ـــا أفـــقــده عـــالـــيـــة  لم تـــتـــوفـــر فـى هـــذا الـــعـــرض  
حـيويته  وأوقعه فـى رتابة  أثرت - بـشكل عام- على

إيقاعه .. 
لم أقـرأ الــنص األصـلى الـذى كــتـبه ( مــحـسن يـوسف)
ولــذلـك ســأتـــعـــامل مع مـــاشـــاهـــدته  عـــلى الـــرغم من
شــعــورى أن إعـــداد اخملــرج لـــلــنص  قـــد أضــر كـــثــيــرا
بــفـكــرته  تـلك الــفـكــرة الـتى أعــجـبــتـنى  ومــفـادهـا أن
ـة  67 مــازالت آثـارهــا قــائـمــة حـتى الــيـوم  وأن هــز
ا بسبب نصر أكتوبر لم يـستطع أن يداوى آثارها  ر
سـئول ـة من ا السالم الـذى جاء مـفاجـئـا  تلك الـهز
ـســئــول عـنــهـا هــو ذلك اجلــيل الـذى صــنـعــهـا عــنـهــا? ا
(جـيل الـسـتـيـنـيـات ) لـكـنه هـو نـفـسه الـذى يـحـيـا بـيـنـنا
ـــســؤولــيـــة هم أبــنــاء الــيـــوم  بــيــنـــمــا الــذى دفـع ثــمن ا
ـة  ولـذلك جنـد الـشاب األجـيـال الالحـقـة عـلى الـهـز
ـاضى  الــروش  يـفـضح من خالل لـعــبـة الـعـودة إلى ا
ة انتـهى بـهـز سـلـوك ذلك اجليل  الـذى صـنع وهـمـا 
ـحــوهـا   67 وآثـارهــا لم يـســتـطـع نـفس اجلــيل أن 
ـا األجـيال الـقـادمة فـتـحمـل تبـعـتهـا اجلـيل احلالى ور
!! فـكـرة جـيـدة  لم يـظـهـرهـا اخملـرج  –أثـنـاء تـفـسـيـره
لـلنص  بـشكل واضح  فـبـدت أمامـنا مـلـتبـسة  وغـير
واضــحــة  وهــو لـم يــجــتــهــد كــثــيــرا فـى تــدريب نــفــسه
ـــا أفــقــد الــعــرض حــيـــويــته  فى حــ أن كــمــمــثل  
ـــمـــثل (مـــحــمـــود رمـــضـــان) الــذى قـــام بـــدور الـــشــاب ا
ـثل اجلـيل اجلـديد الـذى اليـعرف شـيـئا الروش  أو 
ــة  وال يـعــرف شــيــئــا عن االنــتـصــار  ألنه عن الــهــز
مـثل - وحده ـلتـبس أيـضا  هـذا ا جـاء مع السالم  ا
فرده - العرض عـلى كتفيه - –اسـتطاع أن يحـمل - 
 لـــيــــمـــر به بـــسـالم  ولـــكن مــــروره  كـــان صـــعـــبـــا ألن
ـدقـات غـيـر مـسـتـويـة .. االنـفـعـال ـطـبـات كـثـيـرة  وا ا
فى األداء الـــتــمــثــيــلى  يـــؤثــر عــلى صــدق األداء  تــلك
بـديــهــيـة  اليــعــرفـهــا الــهـواة  حــ يــظـنــون أن ارتــفـاع
الصوت هـو الوسيلـة الناجـحة للوصـول إلى اجلمهور 
فى حـ أن العـكس هو الـصحـيح  فقط األمـر يحـتاج
ـمـثل إلـى ضـبط إيــقـاع األداء الـتــمـثــيـلى الــذى يـجـعـل ا
مـستـريـحـا وهـو يؤدى  وال يـظـهـر بالـصـورة الـتى ظـهر
بــــهــــا - هــــنــــا - مــــرهــــقــــا  ومــــســــتــــهــــلــــكــــا ..          
الــديــكـور الــذى صـمــمه (مـحــمـود الــزنــاتى ) لم يـوضح
كـان بالـضبط .. هل هـو بيت? هل هـو خندق طـبيعـة ا
 هل هـو مكان فى اجلبـل ?? بسبب أنه أظهـر عناصر
مـتـعددة ومـتـنـافرة من األلـوان واخلـامـات الـتى أحدثت
هــــذا االلـــتــــبــــاس الــــذى أحتــــدث عــــنه ... جــــدران من
ــلـون بــالـلــون األزرق الــقـا  والــكـالح  مع الــقــمـاش ا
ظــهـور أجـزاء مـن اجلـدران الـعــاريـة  ( طــوب أحـمـر )
فـــضال عـن جـــدران أخـــرى مـن احلـــجـــارة  وعـــدد من
شــكـائــر الــرمل  مــفــردات الــديـكــور غــيــر مـتــنــاغــمـة 
ولــذلك أضــاعـت الــتـأثــيــر  وغــابـت الـداللــة  وانــتــفت
الــوظـيــفـة  أقــسم أنـنـى ال أحب أن أكـون قــاسـيــا عـلى
الـــهـــواة ألنـــنـى أحـــتـــرم مـــحــــاوالتـــهم لــــتـــقـــد أعـــمـــال
مسـرحـيـة فى ظـروف صـعـبة لـلـغـايـة  ولـكنـهـا مـحـاولة
ـــشــاركـــة فى زيــادة وعى اخملـــرج الــذى هـــو قــائــد أى ا
عـرض مسـرحى  وقـدرته على الـقـيادة أو عـدم قدرته
 ســوف تــنــعــكـس عــلى أداء بــاقى الــفــريق  ونــحن فى
أشـد احلاجـة إلى دفع حـركة مـسـرح الهـواة إلى األمام
ــــعـــزل عن  ولـن يـــحــــدث هـــذا إال بــــتـــوضــــيح األمــــر 

ضر  واجملانى . التشجيع ا

الــقـاتل  –هـنــا- يـتــوهم أنه حــر  وتـلك هى (احلــريـة
ارسـها ألن من  الـفاسـدة ) كمـا يـسمـيهـا الفـالسفـة 
ــكــنــا !! كــان هــذا هــو ــســتــحــيـل  يــظن أنه يـــجــعل ا
ـسـمـاة إحـسـاس (كــالـيـجـوال) فـى مـسـرحـيـة (كــامى) ا

باسمه  نذكر أنه كان يقول: 
(إنــنى أشــعــر بــالــوحـدة عــنــدمــا الأقــتل!!) وهــو نــفس
الشىء الذى كانت حتس به األم وابنتها فى مسرحية
(ســوء تـــفـــاهم) حـــ تـــقـــومـــان بــفـــعل الـــقـــتل  وفـــعل
ـال  ـرتـبط به  من أجل احلـصـول عـلى ا الـسـرقـة ا
ــكــان الــذى ســيـــحــقق لـــهــمــا حـــلم اخلــروج مـن ذلك ا
الـنـائى  وال مـنـاص من قـتل نـزالء الـفـنـدق  لـتـحقـيق

احللم احملال.  
عد- وهـو فى نفس الوقت مـخرج العرض مـاذا فعل ا
 –بــتـــلك الــرؤيــة الـــتى قــدمـــهــا ( كــامـى)?? لــقــد قــدم
ـؤلف  حــ اكـتـفى تـفـســيـرا  أراه قـد أضـر بــرؤيـة ا
ـا عـلـمت أن آخـر رجل قـتـلـته بـأن جـعل الـفـتـاة تـبـكى 
من الـنزالء  كان شقـيقها  الذى لـم تعرفه  ألنها لم
تره من قبل  وبعد أن حضر لـيفاجئهما بتلك الزيارة
 مـبـعـدا زوجـته  وابـنه فى فـنـدق آخـر  حـتى تـكـتمل
ـفــاجــأة  حــ يــخـبــرهــمــا بــأنه هــو االبن الــغـائب  ا
مارسة فعل (احلرية ذلك البكاء  واستمـرار الفتاة 
الــفـاســدة ) بــعـد أن جــعــلــهـا تــرتــدى نـفس رداء األم 
وتـقـوم بـقتـل أول نزيل يـجىء إلـيـهـا بعـد آخـر حـادثة 
ـــســـاعـــدة اخلـــادم األخـــرس الـــذى يـــعـــمل مـــعـــهـــا ..
اسـتـمرار الـفعـل هنـا  وعدم انـتـهائه بـانتـحـار الفـتاة 
ـؤلف  والتـفـسيـر ال يـنبـغى له أن يـضر أضـر برؤيـة ا
ــؤلف  لــكن عـــلــيه أن يــضــيف رؤيــة جــديــدة بــرؤيــة ا
ــعــنى  وهــذا هــو مــاحــدث التــتــعــارض  وإال فــســد ا
بفـعل اإلعداد الذى قـام به اخملرج (مـصطـفى يحيى)
ـهم أن نحافظ على تـلك النهايـة التى وضعها .. من ا
(كـامى) حـ جـعل كال من األم وابـنتـهـا تـقـدمـان على
االنـتـحـار  ألن فــعل االنـتـحــار مـتـسق مـع تـلك الـرؤيـة
التى وضحـتها بـشىء من التفـصيل  وليس بـاستمرار
فـعل الـقـتل  القـتل هـنـا  يبـدو فـعال عـبثـيـا  البد أن
يـنتهى  حـ يتغـير مسـار الرغـبة  وال يتـحقق احللم
ــعـــد واخملــرج أن يــقـــول لــنــا إن ــأمــول  فـــهل أراد ا ا
الفـتـاة  مازالت تـعـيش حـلم اخلروج من الـعـزلة ? إذا
كــان يــريـد ذلـك فـقــد فــســد تـفــســيــره  لــتـعــارضه مع
ـعنى الذى أراده (كـامى)  أذكر أننى شـاهدت نفس ا
النص ح قدمته اخملرجـة الشابة (بتول عرفة) منذ
ثـالث ســنــوات  وشــاركـت به فى مــهـــرجــان اخملــرجــة
سـرحية األول  وقامت  – هى األخرى - بـاالكتفاء ا
بـبكـاء الفـتاة  ولم جتـعلـهـا تقـدم على االنـتحـار  تلك
تعارضة  ليست فى صالح التفسير أبدا .. النهاية ا
ـــمــــثل بـــوصــــفه الـــعــــنـــصـــر اعـــتــــمـــد اخملـــرج  عــــلى ا
األساسى فى عـرضه  لكـنه لم يقم بـتدريـبه التدريب
الكـافى  صـحـيح إن معـه مواهب جـيـدة  وجـادة مثل
ــمــثــلــة (يـســرا الــشــرقــاوى) الـتـى قـامـت بـدور األم  ا
و(سماح عبد العال) التى قامت بدور االبنة (مارثا) 
ـون نــصـحـى ) االبن الـعــائـد  و(أحــمـد دراهم ) و(ر
الــذى قـــام بــدور اخلــادم األخــرس  هـــؤالء جــمــيــعــا 

إذن فـــاخملــرج - فى حـــقـــيــقـــة األمـــر - قــدم ــســـرح ا
عــرضـا خــالــيــا من الــديــكــور  مـكــتــفــيــا بــتـلـك الـقــطع
ا وجده الصـغيـرة التى أشـرت إليـها  لـكنه اسـتعـان 
ـسرح  وجـاء مـنـاسبـا لـعرضه  جـاهـزا عـلى خشـبـة ا
إنـــــهــــا روح الـــــهـــــواة  هــــؤالء الـــــذين يـــــغــــزلـــــون بــــرجل

 !!..........
سـتخدمة فى عـرض (سوء تفاهم) كانت ـوسيقى ا  ا
مــتــوافـقــة مع طــبــيــعــة احلـدث  خــاصــة فى مــشــاهـد
الــقـــتل  قـــتـل االبن عـــلى يـــد شــقـــيـــقـــته  واســـتـــمــرار
وسيقى بـشكل متصاعـد  يتوافق مع صعود الـتدفق ا
ــقـتــول بــيـد احلــدث الــدرامى حــ تـكــتــشف األم أن ا
ابـنــتــهـا  هــو ابـنــهـا الــغــائب  مـوســيـقـى مـنــاسـبــة قـام
بــإعـدادهــا (مـحــمـود الــشــريف)  أيـضــا وضع اخملـرج
خـطـة إضـاءة واضحـة لـعـرضه  قام بـتـنـفيـذهـا  على
طـول مشـاهد الـعـرض  مركـزا عـلى البـؤر الـضوئـية 
الـتى تــوضح مالمح الـشــخـوص  وال تـنــيـر أوتـضىء 
ـكـان احملـيط بـهـا  أى أنـه استـخـدم اإلضـاءة بـشـكل ا
فـــنى  وهـــذا أيـــضـــا يـــكـــشـف قـــدرته عـــلى اكـــتـــشـــاف
سـرح الذى يـعـرض فوق خـشبـته  ولذلك إمكـانيـات ا
ـسبقـة التى يجـهزها اخملرج - تكون خـطة اإلضاءة ا
أى مـخرج - من األمور الواجـبة  ألنه سيعـرض حتما
عـــلى مـــســـرح مـــحـــتـــرف  خـــاصـــة حـــ يـــشـــارك فى
مــهـرجـان  أقـول هـذا ألنــنـا نالحظ أن اخملـرجـ من
الـهواة  يـهمـلـون ذلك العـنـصر  اعـتـمادا عـلى أنهم ال
يــقـــدمــون عــروضـــهم عــلى مـــســارح مــجـــهــزة  ولــذلك

ينصرفون عن االهتمام بذلك العنصر .
اذا أصـبح كل شـىء قاتـمـا فى عـرض ( أكـتـوبر)  (3)

لفرقة تفان احلرة ?!
حـ شاهـدت هـذا الـعرض أثـنـاء مشـاركـتى فى جلـنة
هرجان ـشاهدة  التى اختـارته للمشاركـة فى هذا ا ا
 حتمـست له  مع زمالئـى  وال أعرف الـسـبب الذى
دفعـنى إلى عـدم التـحمـس له أثنـاء مشـاهـدتى له مرة
هل ألنــنى شــاهــدتـه بــدون مـوســيــقـى  وبـدون ثــانــيــة 
ا  على الرغم ا  أقول ر غناء وبدون ديـكور ?? ر
من أن كل الـعروض الـتى شـاهـدنـاهـا من قـبل  غابت
ـا يكون الـسبب  أن اخملرج عنهـا تلك العـناصر  ور
ـثــلـيه يــنـفــعـلــون كـثــيـرا - بــدون مـبــرر - أثـنـاء جــعل 
عــرضـه احلــالى  واخملـــرج ( مـــحــمـــود حــســـ ) قــام
ــا أفــقـده الــقـدرة عــلى رؤيـة بـدور الــبــطـولــة فـيه !! 
ـا لـو كـان قـد اسـتـعان عـرضه من زاويـة مـخـتلـفـة  ر
مـثل آخـر غـيره  الخـتـلف األمـر  أرأيت مـعى كيف
أن األمر مـلتبس مـعى  ب مـاشاهـدته باألمس  وما
شاهـدته اليـوم?! مشـكلـتنا  –كـأعضـاء جلنة مـشاهدة
 –أنناالنستطيع مشاهدة عروض مكتملة  ألن الفرق
ال تـســتـطـيع أن تــغـامـر مع عــرض  اليـعـرفــون مـوقـفه
عزل عن بـعد  صحيح أننا نـستطيع تقـييم أى عمل 
الـعناصر األخرى  اكتـفاء بعنصـرى التمثيل واإلخراج
 إال أن هــــذا األمـــر مــــحـــفــــوف بــــاخملـــاطــــر  بــــســـبب

فاجآت التى تغير مسار كل شىء..   ا
ــقـدمـة الـغـنـائـيـة الـطـويـلـة الـتى جلـأ إلـيـهـا اخملـرج   ا
معتمدا على تراثنـا الغنائى الوطنى الذى سمعناه بعد

وهبة  الشك فيها  لكنهم كانوا يحتاجون يتمتعون 
إلى تدريب أكثـر  وكانوا يـحتاجـون إلى اهتمـام بنطق
اجلمـلة العربية الـفصيحة بشـكل واضح  ألننا شعرنا
 –فى بعض مناطق الـعرض- بضعف صوتهم  وعدم
شاهد قدرتهم عـلى توصيل اجلمـلة  حتى يـسمعهـا ا
- فـى الــصف األخـــيــر -  وغــيـــاب الــتــدريـب اجلــيــد 
ــطـــلـــوب  هــو الـــذى أدى إلى رتـــابــة اإليـــقــاع  ألن وا
األداء الــتـمــثــيـلى كــان رتـيــبــا جـدا .. أفــهم أن الـرتــابـة
ـا تـكون مـطـلـوبـة فى بـعض مـشـاهـد عـرض كـهذا  ر
واإلحـسـاس الـنـفـسى  عـرض يـحـكـمه مـنـطق الـتـوتـر 
لـكن أن تــكــون مـوجــودة مـنــذ الـبــدايــة حـتى الــنـهــايـة 
فـهذا هو الشىء الالفت للـنظر  ويحـتاج إلى مراجعة
من اخملـرج  لو أراد اعـادة عرضه  مرة أخـرى  لقد
كـان اخملـرج ذكـيـا حـ اسـتـعـان بـديـكـور أحـد مـشـاهد
مسرحـية (سنـدريال) التى تعـرض على نفـس اخلشبة
سرح العائم الـتابعة للبـيت الفنى للمسرح   خشـبة ا
ــكـــان الــذى يـــقـــام فــيه مـــهـــرجــان اجلـــمــعـــيــات وهـــو ا
ـسرح الثـقافـية  هـذا الديـكور  الـذى لم يقم عـمال ا
بــرفــعه  اسـتــفـاد مــنه مــخـرج عــرض (سـوء تــفـاهم) 
فـوجـدنـا مـنـظـرا عـبـارة عن واجـهـة لـبـيت  تـظـهـر من
إحــدى زوايـاه ساللـم داخـلــيــة  فـيــبــدو أمـامــنــا وكـأنه
ــرأة وابــنــتــهـا  مــنــظــر لــذلك الــفــنــدق الــذى تــمــلــكه ا
ـــتـــنـــاثـــرة فى فـــضـالً عن بـــعض كــــراسى الـــفـــوتـــيـه  ا
ــوجــودة أيــضــا فى األركــان  وطــاولــة االســتــقـــبــال  ا

أحمد عبد الرازق أبو العال

وسيقى جاءت متوافقة مع طبيعة  ا
األحداث فى «سوء تفاهم»

 مشكلة «قابل للكسر» تكمن فى النص
 الذى قدم معادالً موضوعياً للواقع
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كان > إن أفـعال الـشخصـيات تقـتصـر على احلركـة االضطراريـة فى ا
ـفـهـوم أجـسـامهـا فـيـزيـائـيـا ولكن احملـصـور الـذى تـتـمـدد فيه لـيس 
ـكان وما يـحدثه عليـها من تأثـير بوجود ـفهوم عالقـاتها مع ذلك ا

الضوء.

 äÉbO3

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009 العدد 94

ها من  إنتاج مسرح الغد. > الفنانة صابرين قررت العودة للمسرح بعد موافقتها على بطولة مسرحية «خالتى صفية والدير» التى يعيد اخملرج محمد مرسى تقد
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قدمتها " نيران األناضول " على سفح الهرم

« طروادة »
ــتـــوالــيـــات الــبـــصــريــةالدهشة التى تستمر معك طويال حتت أســر هـــذه ا

اإلدراكيـة  والـتى تـوفر له مـتـعة بـصـرية
جـيدة ولكل تـكوين بصـرى رمزه اخلاص
 وهـو مــا يـعــنى فى عــمـومه االســتـمــتـاع
بـقــدرات اجلـســد الـبـشــرى عـلى إحـداث
ـتغـيـرة برشـاقـة عالـية ورسم احلركـات ا
الـصــورة اجلــمــالـيــة الــســريــعـة الــتــغــيـر 
وأيــــضــــا االســــتـــمــــتــــاع بــــفك رمــــوز هـــذه
توالية الـصورية  فالعرض فى مجمله ا
يـــــقــــيم رقـــــصــــاتـه وبــــعـــــضــــاً مـن اجلــــمل
ــصــاحــبــة بــشـكـل إســتـلــهــامى ــروريــة ا ا
لإلطــار احلــكــائـى اخلــارجى لــتــفــصــيــلـة
صــــغـــــيــــرة من الـــــتــــفـــــاصــــيـل الــــكـــــثــــيــــرة

تشابكة  وا
فـى كــتــابـى " اإللــيــاذة واألوديـــســة " تــلك
ـتعـلـقة بـحـرب طروادة  إنه الـتفـصـيلـة ا
هــــنــــا داخل الــــعــــرض يـــحــــكـى لك عــــبـــر
حـركات اجلـسـد البـشرى الـراقصـة هذه
الــتــفــصــيــلــة  ويـكــتــفى بــهــذه اجلــمــالــيـة

ركبة فى الوصول إليك . ا
وفرقة " نيران األنـاضول " تعتمد بجوار
عبقرية اسـتخدام وحتريك اجلسد على
عـدة عوامل أخـرى تـضـمن لـهـا احلـفاظ
عـــلـى دهـــشـــة مــــتـــفــــرجـــيــــهـــا فـى أمـــاكن
مــتــفـــرقــة من الــعــالم ومـــنــهــا اســتــخــدام
راقص وراقـصـة وأحـيـانـا كـثـيـرة جتـدهم
ـسـرح لـذا جـمـيـعـا أمـامك فـوق خـشـبـة ا
فـــتـــنـــاغم حـــركـــتــهـم وتــوتـــراتـــهـــا مـــا بــ
الـصــعـود والــهـبـوط  بــاإلضـافــة لـعـوامل
الــســـيـــنـــوغــرافـــيـــا األخــرى مـن إضــاءات
مـلـونة  مالبس مـزركـشة  اكـسـسوارات
 أصـوات ... وهو ما يـستخـرج دهشتك
ــشـاهـدة ويـحــافظ عـلــيـهـا مــعـظم وقت ا
حـيـة ... عـامـل آخـر هـو اخـتـيـار الـفـرقـة
ــفــتـــوحــة لــتــقـــد عــروضــهم لألمـــاكن ا
ولـذلك جـاذبـيته وسـحـره اخلـاص  ففى
هــــذا الـــعـــرض أخـــتـــارت الـــفـــرقـــة ســـفح
األهــــرامــــات بــــاجلـــــزيــــة حــــيـث تــــظــــهــــر
ــلــقـاة األهــرامــات الــثالثــة بــاإلضــاءات ا
عـلـيـهـا كـخـلـفـيـة سـيـنـوغـرافـيـة لـلـعرض 
وهـو ما يسـاعد فى حد ذاته وبـعيدا عن
الــعــرض فى اســتـنــفــار الـدهــشــة داخـلك
وإضـــفـــاء نـــوع من الـــروحـــانــيـــة واجلالل
هــــذا إن لـم تــــكن الــــقــــداســـة أيــــضــــا من

حولك ... 

رئى  ـسموع وا الـدهشة على مـستوييه ا
ـوسـيـقى الــتـركـيـة بـإيـحـاءاتـهـا اخلالبـة فـا
وعـنفها الـظاهر  والذى يـشبه حلظة من
ـــــعــــروفـــــة فى الـــــلـــــحــــظـــــات دقـــــة الــــزار ا
ة الوجدان الشعـبى العربى  ورقتها احلا
فى حلــــظـــــات أخــــرى والــــتـى تــــســــتـــــطــــيع
الـسيطـرة علـيك بنعـومتـها وصدقـها  وما
ب الـعنف والـنعـومة فأنـت تتأرجح داخل
ـشاعـر  أما ما الكـثير مـن األحاسيس وا
ـرئى فـأنت أمام مـا يـزيد يتـعـلق بـاجلزء ا
عـــلـى ســـتـــ راقـــصــــا وراقـــصـــة يـــرتـــدون
جـمــيــعــا مالبس مــتــنـاســقــة فى ألــوانــهـا 
ومـبهجـة للكـبير والـصغيـر ومناسبـة لعنف
احلـــركــــة الـــراقـــصـــة  وأحـــيـــانـــا جتـــدهـــا
ـا يـعـنى اسـتـخدامـا جـمـالـيا فـضـفـاضة 
ــشـهـد  مــغـايــرا لـنـمط احلــركـة ومن ثم ا
أنت أيـضــا أمـام رشـاقـة مــتـنـاهــيـة  خـفـة
وسـرعــة فى احلـركـة قــد تـديـر رأسك فى
ـسنـاه فى حركـة اجلميع  حلظـة  نظام 
ـدقق لـهــذه الـعـمـلـيـة ســيـجـد أن مـعـظم وا
الــنـمط احلــركى لــفــريق الـراقــصــ قـائم
ركبة  فى األساس على طبيعة احلركة ا
وما يـحدث تـمـاما عـندمـا يـزدحم الفـضاء
ــســرحـى بــالــســتــ راقــصــاً  فــاحلــركــة ا
حتـــدث فـى جـــمـــيع االجتــــاهـــات وبـــجـــمل
حــركـيـة مـتـغــايـرة  وأيـنـمــا يـجـول بـصـرك
سـتجد مـتعـة تشكـيلـية رائعـة ... وستزداد
ــتـــعــة لـــو تــمـــكــنـت من اســتـــعــراض هـــذه ا
اجلــــمــــيـع دفــــعــــة واحــــدة  ثـم دقــــقت فى

التفاصيل من بعد ذلك ...
وهنا يـكمن سـر عبقـرية هذه الـفرقة وهو
فـى هـــذه الـــدقــــة الـــعـــالــــيـــة فى صــــنـــاعـــة
سرحى  التحكم احلركة داخل الفضاء ا
فيـها  مـتى سـتبـدأ  متـى ستـنتـهى  ماذا
ســيــحـــدث بــهــا ... ?  واألجــمـل هــنــا من
تـصميم احلركة بـأنواعها اخملتـلفة دائرية
 مـســتـقــيـمـة  مــتـعــرجـة  ... هــو تـنــفـيـذ
ــدهـش لــهـــا  فــأجـــســادهم الـــراقــصـــ ا
تـتدفق فى الفضاء بـليونة عبـقرية لتنحت
فى كـل حلـظــة صــورة تــكــويــنــيــة جــمــالــيـة
ـــكـن لـــلــــعــــ أن تـــدركــــهـــا فـى جـــزء من
الــلــحــظـة وتــســتــمــتع بــهــا  ثم تــتــجــاوزهـا
سـريعـا لـتحـاول إدراك الـصورة الـتـكويـنـية
ــتـــفــرج واقــعــا اجلــديـــدة  وهــكــذا يـــظل ا

و االكـــتــفـــاء بــهـــذا اإلطــار الـــدرامى الــذى
يظـهر من خالل تـسلسل ظـهور الـرقصات 
ـرويـة الـتى قـدمـهـا الـعرض وبـعض اجلـمل ا
بـالـلـغـتـ الـتـركـية والـعـربـيـة  والـعـربـيـة هـنا
ـتـفـرج ـغـازلـة ذائــقـة ا بــالـطـبع فى مـحــاولـة 

صرى خاصة .... العربى وا
وقـــد قــدم الـــعــرض عـــلى مـــســرح الـــصــوت
والــــضــــوء حتت ســــفح األهــــرامــــات والــــتى
كان الذى اختارته تظهر خللفـية العرض ا
الــفـرقـة لـتـضـيف تـشــكـيال جـمـالـيـا جـديـدا

إلى تشكيالتها الكثيرة 
فـــــرقـــــة " نـــــيـــــران األنـــــاضـــــول " بـــــدأت
نـــــشـــــاطــــــهـــــا فى عـــــام  1999حتـت اسم "
سـالطــــــ الــــــرقص " وقــــــام مــــــؤســــــســــــهـــــا
ومديرها مصـطفى أردغان بنشر إعالنات
فى الـصـحف الخـتـيـار أعـضـاء الـفـرقـة من
الــراقـصــ  و اخــتـيــار تــسـعــ راقــصـا
وراقـــصـــة من بـــ ســـبـــعـــمـــائـــة وخـــمـــســ
دة خمس متقدما  وظـلت الفرقة تتدرب 
سنـوات على كل أنـواع الرقصـات الشـرقية
والـغــربـيـة مع وضع نــظـام غـذائى وعالجى
لهم وكـذا اسـتـقدام خـبـراء من كافـة أنـحاء
ـتـنـوعة  العـالم لـالستـفـادة من خـبـراتـهم ا
كل ذلك قـبل أن تــنـتـج الـفـرقــة أيه عـروض
جـــمــاهـــيـــريــة ثـم أخــذت الـــفـــرقــة اســـمـــهــا
اجلـــديــد " نــيــران األنـــاضــول " بــعــد جنــاح
عــــرضـــهــــا األول الـــذى كــــان يـــحـــمـل نـــفس
االسم  والـذى قـدم عـلى كثـيـر من مـسارح
الــعـالم وقــدم فى عـام  2002عـلى مــسـرح
مــحـكـى الـقــلــعـة بــالـقــاهــرة  وحـقـق وقـتــهـا
جنــاحـا كــبـيـرا  وهــو الـنــجـاح نــفـسه الـذى
يـــعـــيـــده الـــيـــوم عــرض الـــفـــرقـــة اجلـــديــد "

طروادة " .
وعــــرض " طـــروادة " يــــســــتـــلــــهم احلــــدوتـــة
األسطـورية الـشهـيرة حلـرب طروادة والتى
اسـتـمـرت عــشـرة أعـوام حـاصـر فـيـهـا بالد
اإلغـريـق طـروادة ولم يـفــلـحـوا فى دخــولـهـا
إلى أن قــــامـــوا بــــحـــيــــلـــة ذكــــيـــة وهى بــــنـــاء
حــصـــان خـــشــبى كـــبـــيــر وتـــركه فـى اجلــبل
دينة مع اإلعالن وعلى مقـربة من أبواب ا
عـن تــــوقـف احلـــــرب وانــــســـــجـــــام جـــــيــــوش
اإلغريق  وأطـلقـوا شائـعة مـؤداها أن هذا
احلـصـان مـا هـو إال هـدية سـالم  وهـو ما
يــنــخــدع به أهل طــروادة عــنــدمــا يــأخــذون

ــا كـان ذلك أحــد أسـبــاب الـدهــشـة  ر
هــــذا الـــعـــدد الــــكـــبــــيـــر من الــــراقـــصـــ
والـراقصـات  وهـذه الدقـة الالمتـناهـية
ـــســـرحى ; لـــلـــجـــمــــيع داخل الـــفــــضـــاء ا
فـاجلسد البشـرى ينسال بـتدفق كموجة
 جتـده فى كل مـشـهـد يـنحـت له مـسارا
سـارات ألجساد جـديدا فـيعـيد بـتعـدد ا
ــسـرحى الـراقــصــ تـشــكــيل الــفـضــاء ا
بصور حية ورائعة  األلوان متناسق فى
ـلقـاة تعـيد هارمـونيـة عالـيـة  اإلضاءة ا
صيـاغـة الـلـحـظة بـإحـسـاسـات جـديدة 
الـصـور تـتـوالى  عـدد الـراقـصـ يـزداد
لـــيـــصل فى حلـــظـــة إلى ســـتـــ راقـــصــا
ـســرح  هــنـاك وراقــصــة عـلـى خـشــبــة ا
نــــظـــام حـــركـــة صـــارم حـــتى تـــشـــعـــر فى
حلـــظـــة بـــأنك أمـــام راقـص واحــد  وأن
مـــــــايـــــــحـــــــدث هـــــــو خـــــــدعـــــــة من خـــــــدع
الـــكــومـــبــيـــوتــر  تـــلك الـــتى تــكـــرر نــفس
الــصــورة بـــحــركــاتــهــا فـــتــرى جــيــشــا من
كررة التـى تبدو وكأنهـا حقيقة الـصور ا
 أضف إلى هــذا الــتــدفق اجلــمــالى فن
ـــتالحـــقـــة ـــرئـــيــــة ا صـــنـــاعـــة الــــصـــور ا
ــدهـشــة  والــتى مـا أن تــنــهـدم مــنــهـا وا
صورة حتى تـرى األخرى  وما ب هذه
ـــنــســحــبــة والــصــورة اآلنــيــة  الــصــورة ا
وكـــذا الـــصـــورة اآلتـــيــة يـــنـــبـــنى الـــعــرض
مــكـونــا جــمـالــيــاته مــتـخــذا صــيـغــة هـدم
وبــنــاء الـصــور مــنــطــقــا له ....والــصـورة
ـــا هى هــــنـــا لـــيــــست مـــرئــــيـــة فـــقـط وإ
ـسـموع صـوتـيـة أيـضـا يـشـكـل الـعـنـصـر ا
ــوحـيـة ـوســيـقى الــتـركــيـة ا فــيـهــا هـذه ا
بــالـكــثــيــر من االنــفـعــاالت احلــمــاســيـة 
الـرومــانــسـيــة  الـغــضب ... وقـد غــلـبت
عليـها جميـعا الطبـول بأنواعهـا اخملتلفة
ـــوضـــوع الـــعــرض " ... وهى مـــنـــاســـبـــة 

حرب طروادة " ...
ــــدخـل أنــــنى واقع قــــد يــــبــــدو مـن هــــذا ا
حتت تــــأثــــيــــر الـــــعــــرض ولم أســــتــــطع أن
أتخـلص مـنه  وهذا صـحـيح فيـمـا يتـعلق
بـحرفية صنـاعة الصور  أما فـيما يتعلق
ـضــمــون الـعــرض فال يـوجــد أى تـأثــيـر
متجاوز لـلعادية  فعرض " حرب طروادة
" الـذى قـدمته فـرقـة " نيـران األنـاضول "
صرية الـتركية والـتى دعتها دار األوبـرا ا
لــتــقـد عــرضــهـا اجلــديــد بـالــقــاهـرة لم
ضـمـون بنـفس الـقدر الـذى اهتم يهـتم بـا
بتـفـاصـيل الشـكل اخملـتـلـفة  فـقـد اكـتفى
صـنــاع الـعــرض بـاسـتــلـهــام مـجــمـوعـة من
الـرقــصـات لــهـا نـفس أجــواء األسـطـورة 

عندما تشعر
أنك أمام لعبة
من ألعاب
الكمبيوتر
متناهية
الدقة

إبراهيم احلسينى 

متـلئ باطـنه بجـنود اإلغريق احلصـان ا
إلى داخل طروادة  وهو مـا يتسبب فى
خــســـارة طـــروادة لــلـــحـــرب  أمـــا ســبب
هــــذه احلــــرب فـــهــــو خــــطف " بــــاريس "
أحـــد قــادة طـــروادة لـ" هـــيــلـــ " مــلـــكــة
إســـبــرطـــة اجلـــمــيـــلـــة وزوجـــة مــلـــكـــهــا "
مــنــيالوس " من إسـبــرطـة فــأخـذ أيــاهـا
مـــــعـه إلى طـــــروادة  وهـــــو مــــــا يـــــجـــــعل
إسـبــرطـة ومن وراءهـا كل بالد اإلغـريق
تـثـور لــشـرفـهــا وتـذهب عـلى رأس آالف

اجلنود الستعادة " هيل " ...
ب وال ينـسى العـرض جتسـيد آلـهة األو
والـذين كانوا الـسبب الرئيـسى الشتعال
هذه احلـرب  وقد اخـتار لـهمـا العرض
مـــكــانـــا مــرتــفـــعــا فـى خــلــفـــيــة الـــفــضــاء
سرحى ليعـبر عن اختالفهم عن بقية ا
الــبـــشـــر الــعـــاديـــ  فــاآللـــهه هـى الــتى
أوحت لـبـاريس خـطف هـيـلـ فى بـاد
األمـر  واألسـطـورة بـرمتـهـا قـد خـلـدها
عــــمالن أدبــــيــــان مـن أجــــمل أســــاطــــيــــر

العالم وهما اإللياذة واألوديسة . 
وعــــرض " طـــــروادة " الـــــذى اســـــتـــــوحى
رقــصــاته الــتــعـــبــيــريــة من هــذه األجــواء
األســطـوريـة يـتـمـيـز بـكـثـيـر من مـفـردات

تفرج .. من جرعات التأثير النفسى لدى ا
ويـــغـــوص بـــروك فـى كـــارمن فـــيـــســـأل مـــاذا
يـحدث لكل شخـصية على حـدة وكيف تؤثر
فى بعـضهـا البـعض  .. وإلى أى مدى يـكون
تـأثــيـر الــشـخــصـيـات جــمـيــعـهــا يـحــتل نـفس
ــا يــجب عــلــيــنـا الــقــدر من األهــمـيــة .. ور
ـتابعـة التطور مشاهـدة العرض عـدة ليالى 

توقع من أحد عروض بروك" ... ا
وفى شـــأن مـــخــتـــلف كـــتب "أد هـــاريس" فى
"ســـتـــانـــدارد نـــيــــوز" بـــعـــنـــوان "بـــروك خـــارج
مسرح باريس بعد  30 عاماً من العطاء" :
"بـعد رحـلـة من اجلهـد والـعطـاء اخـتار بـيـتر
بـروك"  83 عــامــا "مــديـر مــســرح" بــوفـيس
دى نــــورد" أن يــــرحـل عــــنـه .. بــــعــــد تـــــولــــيه
رئـاســته مـنـذ عـام 1974 .. ورؤيــته أنه قـد
أسس قاعـدة صلـبة وجـيدة .. وأنه قـد جاء
الدور عـلى جـيل جـديد من الـشـباب لـقـيادة
ــسـرح .. وحتــفل مــســيــرة مــخــرجــنـا هــذا ا
وقائدنا اخملضـرم بالكثير من اإلجنازات ..
وقــد أكــد أن رحــيــلـه عن مــســرحه ال يــعــنى
إطالقا تـوقـفه عن الـعـطاء .. ولـكـنه سـيظل

يعطى إلى نهاية عمره .
 لقد كتب " سكـوت ماينز " فى " بينت نيوز
" عن فـــكـــر بـــروك ونــهـــجه بـــعـــنـــوان "بــروك
يروج لألكاذيب .. ويجمل صورة إرهابية" :
" لن أتـوقف عـنـد بـراعـة وجـاذبـيـة بـروك ..
وقــدراته اإلبــداعــيــة .. فــقط عــلى مــتــابــعـة
مساراته الفكـرية إلدراك خطورة ما يحاول
سرحـية سواء من أن يبـثه عبر  مـشاريعـه ا
ـهــابــاتـا" أو "تــيــرنــو بـوكــار" .. فــهـو خـالل "ا
يـحــاول أن يــجــمل صـورة كــاحلــة وال ســبـيل
لــتـجـمـيــلـهـا وبث مــعـلـومـات غــيـر صـادقـة ..
ويـــتـــخــذ مـن عـــدد من احلـــاالت الـــشــاذة ..
ـؤكـدة واقـعـا حــقـيـقـيـا .. فـهل لـهـذه وغـيـر ا
الــشــخــصـــيــات الــتى تــنــتــمـى لــهــذه الــعــوالم
ــتــأخــرة نـفــســيــا وفــكــريــا كل هــذا الــوعى ا
والــقــدرة عــلى اخلــيــال والــتــأمل والــتــحــلــيل
والـتـفسـيـر .. والـتـوصل إلى مـعـادلـة لـلـحـياة
ـا ال يصل لهـا أهل العلم شـديدة االتزان ر
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سرح >  يـفضل عـدم استـعمـال اللـون األخضـر فوق خـشبـة ا
ألنـه يـغـيـر األلــوان احلـمـراء وتـدرجــاتـهـا كـلــهـا إلى رمـاديـات

زق العالمات وتعدد دالالتها. (قهوائى) و

سرحي جريدة كل ا
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راغى جمال ا

وقــبـلـهــا فى كـوريــا وفـيـتــنـام وكـوبــا لـدلـيل
دامغ عـلى ذلـك واألمـثـلــة غـيـره كــثـيـرة ..
ولــنــعــود إلى مــا أدركه وفــهــمه بــروك عن
الـــثـــقــافـــات األخـــرى ونـــحــاول فـــهـــمه كى

نتمكن من أن نتعايش فى سالم " ...
وكـتـب الـشـاب الـصـغـيـر " جـارى أكـونـور "
فـى مــــجــــلــــة " شــــاجـى الــــيــــابــــانــــيــــة " فى
نـسختها اإلجنلـيزية مقالـة نارية بعنوان "

الشخصنة عند بروك بال حدود " :
" أعـتـرف أنـنى عـنـدمـا أتـوقف عـنـد بـيـتر
بـروك فـإنــنى أمـام مــوهـبــة فـذة ومــلـكـات
فنية وإبداعيـة خطيرة .. ومخرج متمكن
مـن أدواتـه .. ولـــــــــديـه الــــــــــقــــــــــدرة عــــــــــلى
االستـحواذ والـسيـطرة .. وقد اسـتغل كل
هــذه اإلمــكــانـــيــات واســتــخــدمــهــا بــأســوأ
ـــــكـــــنــــة .. فـــــلم يـــــراع األبـــــعــــاد صـــــورة 
االجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسيـة عـنـد مـنـاقـشـته
ـــريــــبــــة .. وأخـــذ يــــبــــحث عن ألفــــكــــاره ا
ـكــاسب الـشـخـصـيـة من وراء مـا يـقـدمه ا
ـكـاسب فى مـسـرحـيـاته .. فـكـانت هـذه ا
مـادية فى أحيان كـثيرة وأدبـية فى أحيان
ادى فيـسعى إليه كـسب ا أخـرى .. أما ا
بـتـقد أفـكـار جـدليـة يـثيـر بـها اجلـمـهور

ويجذبه.
ونــخـتــتـم بـكــلــمــة قــصــيــرة كـتــبــهــا " بــيــتـر
ويـتهـيـد " فى " روج " وعنـوانـها " أنـا أكره

هذا الرجل " :
" كنت أعـيش مـثل غيـرى وهم كثـيرون ..
فى راحـة مـن الـتــفـكــيـر والــفـهم واإلدراك
.. ســـعـــيــدا بـــكل مـــا حـــولى من مـــظـــاهــر
مــزيــفـــة .. وأنــا ال أدرك أنــهـــا مــزيــفــة ..
مــغــمض الــعــيــنــ .. وأظن أنــنى أرى كل
شىء جــيـــدا .. حــتى تــســـلل إلى أحالمى
هـــذا الـــرجل الــــذى يـــدعى بــــيـــتـــر بـــروك
عنـدما بدأت أشـاهد عـروض مسـرحياته
اخملـتــلــفـة .. وأرحل وراءهــا من دولـة إلى
دولـة ومن مـدينـة إلى مـديـنـة ومن شاطئ
إلـى آخـر .. واسـتــيـقـظت عــلى كـابـوس ..
ـرارة فـلـم يـكن أبــدا حــلــمـا .. وشــعــرت 
شــديـــدة .. وكم كـــنت فى هـــذه الــلـــحــظــة
أحب هـذا الرجل كفـنان .. ولكـننى رويدا
رويــــدا كـــرهــــتـه كـــإنــــســــان .. فـــهــــو الـــذى
عـذبـنى وجـعـلـنى أتـألم كـلـمـا شـاهـدت مـا
يــقـــدم .. واســتـــيــقـظ جــزء جـــديــد فى ..
ـا أراه حـولى فـأشـعـر بـاخلـوف والـقـلق 
ـــا ال وهــوذاته ولم أكـن أراه من قـــبل .. و
ــا أمـر به .. ولــيس أدل عــلى ذلك ــر 
ــا قــاله بــروك نـفــسه بــاجلــارديـان " لم
أكره فـى حـياتـى شىء أكـثـر من كـراهيـتى
لــلــفـن والــثــقــافــة " .. وهــو يــتــحــدث هــنــا
كـإنسان فـهو مـثلى يـتألم كـلمـا اقترب من
احلـقيـقة .. ورغم مـا أشعر به من ألم ..
إال أنى أود لـو أستـطيع إيقـاظ كل إنسان
عــــــلـى وجـه األرض عــــــلى حــــــقــــــيــــــقــــــة أن
اإلنسان ولد ليموت على يد أخيه .. وأن
هذه هى احلـكـمة الـكـبيـرة للـحـياة .. ولن
أهــتـم بــعـــد ذلك لـــو كــرهـــتــنى الـــبــشـــريــة

كإنسان مثلما كرهت بيتر بروك ».
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األقـلــيـات ويــحـاول أيــضـا تـألــيـهــهم والـرفع
من شأنهم ورسم صورة مزيفة لهم ...

وسقـطـته الكـبـرى .. اخلـلط ب الـتـجريب
ـــــســـــرح .. والـــــتـــــجـــــريـب فى األسس فى ا
ــــســــلــــمــــات الـــــتى ال يــــجب والـــــقــــواعــــد وا
سـاس بهـا .. ودلـيل ذلك دعوته األخـيرة ا
ــاذا ..?.. " الـذى ــاذا ..?..  فى عــرض " 
كن ـؤامرة .. وال  افـتضحـت معه أركان ا
أن نـدافع عـنـه عـندمـا يـتـهـم بأنـه عـنـصرى
أو ضــد الــســـامــيـــة ألنه يــقـــدم بــاســـتــمــرار

األدلة والبراه التى تثبت ذلك " ...
وفى " تلـيجـراف " كتب الـشاب " دومـينيك
كافنديش " بعـنوان " بروك مبعوث السالم

للعالم" :
" فـــــجــــأة شـــــعــــرت بـــــريــــاح شـــــديـــــدة تــــهب
وتـأخـذنى إلى مكـان بـعيـد .. لم أتـخيل أن
أجـــــد نــــفــــسى فـــــيه .. بــــأرض جــــديــــدة ..
هـواؤهــا نــقى .. وروح مــخــتـلــفــة .. هـدأت
ــتـقــدة داخــلى .. واإلحــسـاس من الــثــورة ا
بــأن الـعـالـم غـيـر آمن .. وأنــنى مـســتـهـدف

من عدو رهيب يرغب فى الفتك بى...
فــمــا شــاهــدته من حتــلــيل فــكــرى ونــفــسى
ـــاذا ..?.. " لـــبـــيـــتـــر ــــاذا ..?..  بـــعـــرض " 
بـــــروك الـــــذى لم أشـــــاهـــــد لـه أى عــــروض
أخــرى قـبل ذلك الــعـرض .. أيـقــظـنى عـلى
أشـيـاء كــنت جـاهال بـهــا كـغـيـرى .. وبـدأت
أشـعر أننـا من وضع أساس هذا االحـتقان
ـــــتــــنـــــاهـى .. وأدركت أن عـــــلى والـــــعـــــداء ا
مـشـاهــدة مـسـرحـيــات بـروك الـســابـقـة من
خالل بـــــــعض عـــــــروض الــــــربـــــــيــــــرتــــــوار أو
سـجل منها على شرائط فيديو مشاهدة ا
ورغم أنى أعـرف جـيـدا أن هـذا غـيـر كاف
.. ولــكــنى اسـتــوعـبـت بـشــكل أكـبــر مـاهــيـة
الــعالقــة بـيــنــنــا وبـ اآلخــر .. وأن رســالـة
مـتـدة مـنـذ مـا يـزيد عن بـروك الـطـويـلـة وا
نـــصف قـــرن .. كـــانت تـــهـــدف إلى إيـــقــاظ
كن أن تـؤول إليه الـعالم وتـنـبيـهه إلى مـا 
األمــور .. وهـذا مــا حـدث وبـأبــشع الـصـور
.. ولـعل ما يـجرى فـى العـراق وأفغـانسـتان

ثير ـسرحى الكبـير ا ألنه بـيتر بروك.. ا
لإلعـجــاب دائـمـاً.. لم يــسـلم من كــتـابـات
حتــاول الـنــيل مــنه واتــهـامه بــالــعـنــصــريـة
وأنه ضــــــد الــــــســــــامــــــيـــــة وغــــــيــــــرهــــــا من
االتهامات التى تفضح مروجيها وتكشف
- دون أن يدروا - عنصريتهم البغيضة.
ولـكن وفـى مـقــابل ذلك هــنــاك الـكــثــيـر
من األقـالم الــــــــتـى تـــــــقــــــــدر فـى الــــــــرجل
ـســرح.. دعــنـا مــوهــبـته وإخـالصه لــفن ا

نستعرض ما كتبه الطرفان:
كتـبت "مارى بلـوم" فى "هارولـد تريـبيون"
مـقالـة بـعنـوان "مـا هى الكالسـيـكيـة عـند
بروك فى هـامـلت" .. تـتحـدث فـيهـا عـما
ـــــــســــــرحـــــــيــــــة أضــــــافـه بـــــــروك لــــــهـــــــذه ا

الشكسبيرية اخلالدة : 
" ال شـك أن هــامــلت مــســرحــيــة شــهــيــرة
مــلـــيـــئــة بـــالـــشــواهـــد والـــتــســـاؤالت أمــا "
مـــأســـاة هــامـــلت " الـــتى وضـــعـــهـــا بــروك
فـكـانت مـفاجـأة فى كـونـهـا جـاءت مـركزة
وشــديـدة الـعــمق .. فـقــد اسـتــطـاع بـروك
أن يقلل مدة العـرض إلى النصف تقريبا
من  4.5 ســــاعـــة إلـى ســـاعــــتــــ وبـــضع
دقـــائق .. ولـــكـن قـــراءته الـــدقـــيـــقـــة لـــهـــا
جعـلـته يقـدمهـا بكـامل جوانـبهـا ومعـانيـها

ا أكثر ... ور
شــاهــدت الــعــرض بــعــد ســتــة أشــهــر من
الـــبــــحث والـــتــــنـــقــــيب وتـــراكـم اخلـــبـــرات
اخلــــاصـــة بــــالــــعـــرض عــــبــــر رحـــلــــتى من
أمريـكا إلى أوروبا إلـى آسيا خـتامـا بهذه
سـرح بروك الـفرنـسى "بوفيس اللـيالى 
دى نــــــــورد".. إضـــــــافــــــــة إلـى األبــــــــحـــــــاث
ـــمـــثل ومــــجـــمـــوعـــة الـــعـــمل اخلـــاصـــة بـــا
ــــســــاعــــدين لإلخــــراج بــــورش الــــعــــمل وا
ـــســتــمــرة بــالــتــوازى مع الــعــرض.. وفى ا
الــنـــهـــايـــة جنـــد أنـــفـــســـنـــا أمـــام إجـــابــات
لـتساؤالت يطـرحها بروك دائـما أهمها..
ــــــســـــــرحـــــــيــــــة..?.." و"مـن هم "مــــــا هـى ا
ـتـلـقى لـهـا ..?.." وهـذا هو اجلـمـاهـير وا
مـــفــــتـــاح وســــر عـــمـل بـــروك وقــــد يـــكـــون
الــتــســـاؤل ســهالً ولــكن الـــوصــول لــبــعض
اإلجـابات بـقـنـاعة وثـقـة يـحتـاج إلى جـهد
كبـير وعـبقـرية فى الـتفـكيـر ال تتـوافر إال
فـى الـــقالئل .. لـم يــقـــرأ بـــروك هـــامـــلت
فقط  ولـكنه ارتـوى بها إلى حـد الثـمالة
كعـادته فى تـنـاول الـنصـوص عـامـة وهذه

رة بشكل خاص" ... ا
وفى حتـلـيل سـريع كتـبه "روبـرت هـاجيل"
فى "إســامـبل" بـعـنـوان "تـراجـيـديـا كـارمن

لبروك":
"اخــتــارت دار أوبــرا اجلـوال اإلجنــلــيــزيـة
معـاجلة بـيـتر بـروك اجلديـدة "تـراجيـديا
كـــارمن" بـــدال مـن كـــارمن الـــكالســـيـــكـــيـــة
عروفة والتى سـبق وقدمها على خشبة ا
مـسـرحه "بـوفـيس دى نـورد".. والـتى عاد
فـيـهــا بـروك إلى الـروايـة األصــلـيـة والـتى
يتعدى طولهـا بالتوقيت الدرامى الساعة

والنصف ساعة...
كــارمن اجلـديــدة أقل إثـارة ولـكــنـهــا أكـثـر
مـتــعـة .. هــكـذا يــكـون بــروك دائـمــا عـنـد
تــقــد أعــمــاله .. فــهــو مــتــلــون .. وهــذا
الــتـلـون أحــد أهم عـوامل جنــاحه بـجـانب
ـــســتـــمـــر فى لـــغــة اخلـــطــاب الــتـــغـــيــيـــر ا
والــسالسـة فى مــراحل احلـوار اخملـتــلـفـة
.. الـــنـــمــو الـــدرامى لـــبـــروك عـــالج بـــقــوة
ـؤثـرة بـكـارمن الـعـيـوب الــطـفـيـفـة وشـبه ا
الــــتــــقـــلــــيـــديــــة والــــتـــكــــثــــيف الــــواضح فى
األحـداث فى فـتـرة زمـنــيـة قـصـيـرة يـزيـد

ــتــقــدم .. وإن كـان والــفــكــر فى الــعــالم ا
كـذلك فـمن أين أتى اإلرهـاب .. ألـيست
ـــة تـــخـــصـــهـم .. ومـــحـــاولــة هــذه اجلـــر
جتـمـيـلهـا ألـيسـت فعـلـة سيـئـة تـنقص من
قـدر مـكـانـة وبـراعـة من يـروج لـهـا .. وال
ـكــنـهــا أن تـوقف أظن أن كــلـمــاتى تــلك 

بروك .. ولكنى أسجلها للتاريخ " ...
وفى تــعــلــيـــقه عــلى مــا أجنــزه بــروك فى
مـــــــــســـــــــرحـه كـــــــــتـب " أالن ريـــــــــدجن " فى
ــز" حتت عـــنــوان " بــيــتــر "نــيـــويــورك تــا

ان " : بروك نسيج من القوة واإل
" فى مسـرح بـروك دائـمـا فكـرة أن يـكـثر
من الـبـحث والتـفـاصيل فى الـبـروفة إلى
أن يـصل إلى اجلوهـر على اخلشـبة وقد
تـكون هـذه الرحـلـة فى كثـير من األحـيان

مرهقة بدنيا وذهنيا ...
لدى بروك تراكم يعـطيه عمقا كبيرا من
وراء جتربـته فى إدارة مـسـرح شـكـسـبـير
بــإجنـلـتــرا ثم اسـتــقـراره فى بــاريس مـنـذ
عـام  1974وتـخــلـله رحـلــة إلى إفـريــقـيـا
ــــــدة ثـالث ســــــنـــــوات .. وإدارتـه لــــــهـــــذه
الـرحـلـة بـأسـلـوبـه الـتـنـظـيـمى والـتـحـلـيـلى
ـغــلف بـالـتـجـريب .. وذاكــرته الـبـنـكـيـة وا
التى تخزن كل هـذا بشكل صحيح وتبث

فيه القوة والثقة .
وكـتب " اسـكـوت أرتون " فى " روج " عن
مـا أسـمـاه مـؤامـرة بـروك الـكـبـيـرة مـقـاال

بعنوان "لعبة بروك " :
" تـأخـرت كـثـيـرا وتـرددت فى كـتـابـة هذا
ــــقـــال.. ولم يـــكن تـــأخـــرى وتـــرددى إال ا
زيادة فى الدراسـة ألتيقن من حجم تلك
ــؤامـرة الــتى يـقـودهــا بـروك وال أعـرف ا
سـبـبـها والـغـرض مـنـهـا .. فـهـو يـنـصر أو
ـشـبـوهـة والـضـعـيـفة يـنتـصـر لـلـديـانـات ا
األسـاس على الديانـات الصحـيح بناؤها
وأركــانـهـا .. وكــأنه واحـد مــنـا انـشق إلى
صفـوف األعـداء .. ودعوته الـدائـمة إلى
االخـــتالف من بـــاب االخـــتالف فـــقط ال
غــــيــــر .. وهـــو يــــحــــاول تـــكــــوين قــــوة من

 اسكوت أرتون:
بيتر بروك يقود
مؤامرة ح ينتصر
شبوهة للديانات ا

ألنه يقول احلق دائماً

فترى عليه بيتر بروك.. ا
غرضون اتهموه بالكذب ومعاداة السامية!! ا

 جاري اكونور:
موهبة فذة..
إبداعيتها
خطيرة

 بيتر بروك
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شـغل نص (الـغـولـة) ذاته بـتـخـلـيق مـجـمـوعة
ضـخمة مـن التفـاصيل الـتى حتدد الـطبـيعة
األسـطوريـة للـواحـة بدايـة من عنـوان النص
ومـروراً بـالـكـثـير من الـتـفـاصـيل الـتى يـذخر
بــــهـــا احلــــوار الــــذى يــــشــــتــــمل - إلـى جـــوار
األزمــة الـــتى يـــقــدم لـــهـــا (حــكـــايــة وداد ) -
بـرسم الــعـالم اخلـفى الــرابض خـلف الـواقع
ـــكن رؤيــته ســواء .. ذلك الـــعــالم الــذى ال 
ـسـرح – من خالل الــنص أو عـلى خـشــبـة ا
ــــتــــلك بــــرغم ذلك فى الــــعـــرض  –لــــكــــنه 
حـضـور طاغ فى كـافـة أجزاء الـعـرض سواء
سرح أو فى يتم فى ما يسرد عـلى خشبة ا
حتـقــيـقه من خالل الــطـقـوس الــتى تـمـارس
ـسرح ( مثل مشـهد البِشعه / عـلى خشبة ا

طاسه النار) .
ـتجاورة وبالـطبع فإن حـضور تلـك العوالم ا
ـــراوحــة بـــ الـــزمن يــدفـع بـــالـــنص نـــحـــو ا
األســـطــورى (زمـن اجلن) وبــ زمـن الــواقع
ان (زمن الـنص) .. بشـكل يـتمـازج فـيه العـا
ــا يـــســـمـح بـــاخـــتـــراق احلــدود بـــالـــتـــدريـج 
ـــمــيـــزة لـــكل عـــالـم إلى حـــد ذوبـــان حــدود ا
ـ فى الـنـهـاية مع االخـتـفـاء الـسـحرى الـعـا
(لــفـؤاد ووداد) من فــوق جــذع الـنــخـلــة الـتى

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

سرح الشباب. وسم الصيفى القادم  قرر عرضها خالل ا مثلة الشابة هبة صادق تستعد لبدء بروفات مسرحية «اجلبل» ا > ا
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> إن تـوزيع الضوء وتـقسيمه يـتبع منـطق التناول الـتأويلى الذى يـحدد مبدأ
ـشـاهـد الـواحـد إلى تــعـدد زوايـا اإلسـقـاط الـضـوئـى واجتـاهـاتـهـا فـيـتــحـول ا

شاهدين. مجموعة من ا

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009 العدد 94

الذهب احملرم 

محمد مسعد يحيى

الغولة ..
 عالم مشطور ب السحر والتمدن

العالم .. رؤية تطل برأسها بشكل خافت
بـــ احلــــ واآلخــــر قــــبــــلـــمــــا تــــعــــلن عن
حــــضــــورهــــا بــــشــــكل صــــريح فـى نــــهــــايـــة
العرض .. رؤية ملـتصقة بذلك العالم بل
إنـــهـــا تــدفـع بــالـــنص نـــحـــو االقــتـــراب من
طبيعة النصوص التى حتتفى باألسطورة

وبالثقافة الشعبية.

ـا كـان ذلك الـتـنـاقض األسـاسى الـذى ر
يـــشـــطــر الـــنص كـــان بـــقـــادر عـــلى شـــطــر
الـعـرض .. لـكن مـخـرج(مـصـطـفـى طـلـبة)
الــــعــــرض انــــحـــــاز وبــــشــــكـل واضح نــــحــــو
الـتـأكـيــد عـلى تـلك الـرؤيـة االسـتـشـراقـيـة
الـتى تـنـظـر لـعـالم الـواحـة كـعـالم غـرائـبى
مـتـخـلف يـحــتـاج إلى عـمـلـيـة تـثـويـر نـابـعـة
ـعــرفـة وجتـابه من ثــقـافـة أرقـى تـمـتــلك ا
األسـطورة .. ولعـل هذا ظهـر بوضوح من
خالل عدد من السمات داخل العرض .
ففى البداية هـناك ذلك التعامل الساخر
مـن عـــــالم الـــــواحــــة وذلـك عـــــبــــر حتـــــويل
ــاط مــعــظـم شــخــصــيـــات الــواحــة إلى أ
شـــبه كـــومـــيـــديـــة مـــثـل (الـــشـــيخ حـــابس/
حـمـدى أبـو الـعال والـشـيـخ بـكـر/ مـحـمود
جـلـيـفـون) تـلك الـرؤيـة التـى أظهـرت ذلك
الـــــــعـــــــالـم بـــــــشـــــــكل هـــــــزلـى فـى مـــــــقـــــــابل
شخصيـات (فؤاد ووداد والشيخ مسعود)
وهى الشـخصـيات الـتى خلقـت عالقة ما

بعالم الوادى فهى جادة وقوية ... 
كــذلك ظــهــر ذلـك الــطــابع االســتــشــراقى
فى الــتــعــامل مع عــالم الــواحــة من خالل
البس الـديكـورات (عـمـرو عـبـد الـله ) وا
ــكن وبــوضــوح (جــمــاالت عــبـــده) حــيث 
اسـتكـشـاف ذلك الطـابع الـذاخر بـاأللوان
واالسـتــعـراضى لـلــمالبس الـبــدويـة والـتى
جتــــــعـــــلــــــهـــــا أقــــــرب شـــــبــــــهـــــاً بــــــاخلـــــيـــــال
االســـتــــشــــراقى لــــعـــالـم الـــشــــرق األوسط
والــصــحـراء .أو مـن خالل تـلـك اخلـلــفــيـة
الـتى تـصور لـلـواحـة (الـنخـيل/ الـصـحراء

.. الخ)
ـكن رؤية مالمح تـلك الرؤية فى وأخـيرًا 

التعليق الراقص لـ (محمد سميح) ... 
وهـو مـا يـدفع بـالـعـرض فى الـنـهـايـة نـحـو
االنــتــصــار لــرؤيــة  جتــاوزهـا مــنــذ زمن
بـعيد حتى عـلى مستوى اخلـطاب الغربى
ـــــكن لـــــتــــلك رؤيــــة تـــــرى أنه ال خالص 
الـــثـــقــافـــات الـــتى لم تـــزل حتــيـــا فى زمن
األســـــــطــــــورة إال عـــــــبـــــــر الـــــــوافـــــــديـن من

الثقافات األرقى ..
وهى رؤية تـبدو مـتعـارضة وبشـكل ما مع
ذلك الـتـمــزق واالنـشـطــار بـ الـثــقـافـتـ
داخل الــنـص. ولــكن وبـــرغم تــلـك الــرؤيــة
الــتى تــبـدو مــثــيـرة لــلــقـلـق إلى حـد بــعــيـد
ـــــيــــزة يـــــظل لـــــعـــــرض (الـــــغـــــولـــــة) تــــلـك ا
األســــاســـيـــة الـــتـى تـــمـــيـــز بــــهـــا وهى ذلك
سـرحى الذى تميز به سواء من الطابع ا
شـارك خالل األداء التـمثـيـلى لغـالبـيـة ا
فى العـرض أو عبـر ذلك التـنوع الـبصرى
الـــذى حـــقــقـه اخملــرج عـــبـــر كـــافــة أدواته

وسيقى . البس وا كالديكور وا

كــــنــــمــــوذج لــــلــــتــــمــــدن واحلــــريــــة من خالل
شخـصـية (فـؤاد ووداد) إلى ذلك الـعالم ..
دخول يـطـرح عـلى نص الـعـرض أفـقـاً آخر
اً ثالثـاً (عالم الوادى) .. عالم يتجاور وعا
مـع عـــالم الــــواحـــة وعــــالم اجلن ... لــــكـــنه
يـــقــتـــرب من عـــالـم اجلن بل ويـــكـــاد يـــكــون
ـقـابل والـنــقـيض له ..فـبـدون عـالم اجلن ا
يـــفــقــد عـــالم الــوادى قـــيــمــتـه داخل الــنص
والـعـكس صحـيح .. وهـو عـالم يـتم احلكى
عــنه طـــيــلــة الـــوقت لــكــنـه عــالم يــســـتــحــيل
بـــلـــوغه بـــعـــكـس عـــالم اجلن .. فـــالـــطـــريق
مـقـطـوع والـصـحـراء اجلـرداء تـفـصل بـيـنـنا

وبينه .. وال سبيل لبلوغه .. 
تـشائـمة حـول ذلك العالم إن تلك الـرؤية ا
ـــكـن لـــهـــا أن تــؤشـــر لـــنـــا عـــلى (الــوادى) 
السبب الذى دفع بـالنص نحو الهروب فى
عارضة الـنهاية نـحو عالم اجلن .. بـرغم ا

الظاهرية للعرض / النص لهذا العالم .
إن كافـة تلك العـوالم التى تـتفـتح لنا داخل
العـرض تطرح عـلينـا حالـة من االرتباك ..
فـــمن جــــانب هــــنـــاك رؤيـــة اســــتـــشــــراقـــيـــة
كالســــيـــكــــيـــة تـــســــود فى الـــنـص من خالل
ـــــقــــــارنـــــات الــــــتـى تـــــعــــــقـــــد بــــــ الـــــوادى ا
والـصــحـراء .. الـتــمـدن والـتـخــلف .. الـعـلم

واجلهل ... الخ.
وإلى جـوارهــا هــنـاك رؤيــة نـابــعـة من ذلك

ــوذجـا مــثـالــيـا ــا كــان عـرض الــغـولــة  ر
للتمزق ب الـشرق والغرب .. ب الثقافة
الـشـعــبـيـة والـثــقـافـة الــواردة من الـغـرب ..
صــحـيح أن الـعـالم الــثـالث قـد جتـاوز تـلك
القضايا مـنذ عقود لكن ظهورها فى ذلك
الـــوقت وعــلـى خــشــبـــة مــســرح الـــغــد ومن
إنــتـــاج مـــســـرح الـــدولـــة .. وبـــعـــد كل تـــلك
ـا يـؤشـر لــنـا عـلـى تـداعـيـات الـسـنــوات ر
ــنـطــقـة تــلك األزمــات الـتى تــعــانى مـنــهـا ا
التى تتصارع علـيها قوى كالسيكية عائدة

(األصوليون/الغرب) .. 
ـــــكن لـــــنــــا ومـــــنـــــذ حلـــــظــــة الـــــبـــــدايــــة و
ـمزقة للعرض اسـتكشاف تلك الـطبيعة ا
فـهو يـدور فى أجـواء سحـريـة وأسطـورية
بـــواحــة مـــعــزولــة داخـل الــصـــحــراء حــول
ـان رجـائى) الـشـابة شخـصـيـة (وداد/ إ
ـــتــــعــــلــــمـــة والــــتى هــــبــــطت إلـى الـــوادى ا
وحصلت على شهادة جامعية قبلما تعود
إلى الــواحـة من جــديـد لـتــسـقط فــريـسـة
ـعتـقـدات الشـعـبـية واألسـطـورية فى يـد ا
ــــــطـــــــامع والــــــنـــــــظــــــام االجـــــــتــــــمـــــــاعـى وا
الـشـخـصـيـة... الخ وذلـك عـبـر مـجـمـوعة
من الـــكـــوارث الـــتى حتل بـــهـــا بــدايـــة من
تـــزويــجـــهـــا بـــشـــكل قـــســرى مـن (الــشـــيخ
عـدوان/ أحـمـد الـطـوخى) شـيـخ الـقـبـيـلة
ــوته فى لــيــلــة الــعــرس الــعــجــوز مــروراً 
واتـهـامــهـا بـقـتــله ودفـاع (الـطــبـيب فـؤاد/
محمد صالح )عنها فى مواجهة (الشيخ
مــسـعــود/خــلـيل مــرسى)  شــيخ الــقـبــيــلـة

توفى ... الخ  اجلديد وشقيق ا
وبالـطبع فـإن عـالم النص يـحفـل بالـكثـير
من الـــتــــفـــاصـــيل والــــعالقـــات واألحـــداث
الــــــــــتـى تـــــــــــعــــــــــرض لــــــــــتـــــــــــصــــــــــادم قــــــــــيـم
(الــــتـــــمـــــدن/الـــــوادى)  فى مـــــقـــــابل قـــــيم
(التـخـلف/البـدويـة) بحـيث يـبدو الـعرض
احلـــــافـل بـــــالــــــكـــــثــــــيـــــر مـن احلـــــكــــــايـــــات
األسـطــوريـة والــطــقـوس أقــرب مـا يــكـون
شـبهاً بالـروايات االستشـراقية فى القرن
الـتاسع عشر من حـيث بنيته الـتى تعتمد
ــــراوحـــة طـــيـــلـــة الـــوقت بـــ زمن عـــلى ا
واقـعى (طبـيعـة احليـاة بواحـة بالـصحراء
الـغــربـيـة فى مـنـتـصـف الـقـرن الـعـشـرين)
ـــكن فــيـــهــا والــعـــوالم الـــســحـــريــة الـــتى 
للمـعتقدات الـشعبـية واألساطيـر التحقق

كجزء من بنية ذلك العالم .
ـكن أن يكون مؤشراً دخل  ولعل ذلك ا
ه لـنـا عــلى طـبـيــعـة الـعـرض وطـبــيـعـة عـا
ــــســــرحى ..... وذلـك عـــلـى الــــرغم من ا
ـكن أن تواجهنا نتيجة الصعوبات التى 
لـــذلك الــتـــســاهل الـــذى تــعـــامــلـــنــا به فى
إطـالق ذلـك الــــــــتـــــــــوصـــــــــيـف عـــــــــلـى نص
(الغولة) للـكاتب بهيج إسماعيل ... ذلك
أن الــنص - وبــرغم كل تـــلك الــتــفــاصــيل
الــتى يــحــفل بــهــا والــتى تــصل فى نــهــايـة
الـــعـــرض إلى اعـــتـــمـــاد نـــهـــايـــة ســـحـــريـــة
لــلـــعــقـــدة الـــدرامــيـــة  - يــظـل يــحـــمل فى
داخــلـه مــا يــنــاهض تــلك الــرؤيــة األولــيــة
ـــكـن لـــنــــا أن نـــســـتــــكـــشـــفــــهـــا فى الــــتى 

العرض .
ولــعل ذلك هــو مـا خــلق ذلك الـتــنـاقض
ب الـرسالـة الـتى يقـدمهـا لـنا الـعرض
وبـ طــبـيــعـة الــعــالم الـدرامى وهــو مـا
تبلور فى صـورة األزمة األساسية التى
دمــــــغـت الــــــنـص وانـــــــتــــــقـــــــلـت مــــــنـه إلى

العرض.

تقييدهما فيها بهدف قتلهما .
إن ذلك الــــتــــمـــازج هــــو مــــا يــــســــمح لــــنـــا
بــتـــوصــيـف الــعـــرض بـــأنه أقـــرب شــبـــهــاً
بــروايـات االســتــشــراق .. فــداخل حـدود
ذلك الـعـالم الذى نـحن بـصدد حتـلـيله ال
تـــوجــــد حـــدود فــــاصـــلــــة وواضـــحــــة بـــ

ـعـاش وبـ الـعـالم الـسـحـرى .. الـواقع ا
وهو مـا سـمح لـلنـص وفى النـهـايـة بدمج
تـلك الـعوالم دون أدنى شـعـور بالـتـناقض
ـكن لــكــافـة .. فـفى مــثل تــلك الــعـوالـم 
تـلك الـظـواهـر أن تـتـجـاور وتـتعـايش دون
أدنـى إحــســـاس بـــعــدم االتـــســـاق .. فــمن
مكن أن يـؤمن أهل الواحة بأن الذهب ا
محرم عليهم التزين به لكونه ملك للجن
ــكـن أن تــشــغل الــثــروة ــقــابل  .. وفى ا
وحــيـازتــهــا أجــزاء كـثــيــرة من الــعـرض ..
وهــو مــا يـتـم تـصــديــره إلــيــنــا عـلـى مـدار

العرض .. 
ولكن  –ويا لـلعجب  –فإن الـنص يحارب
ذلك الــطــابع الــسـحــرى لــلـعــالم من خالل
جـمل ذات طـبـيــعـة إنـشـائـيــة مـثل اجلـمـلـة
التى تـأتى عـلى لـسـان (األم/سمـيـرة عـبد
العزيز) وهى تـموت (امسكى قلمك (...)

وازرعى الصحراء بالورد ..) 
جـمل يــتم الـتــأكـيــد عـلــيـهــا طـيـلــة الـوقت
عــــبــــر دخــــول (عــــالم الــــوادى / مــــصــــر)

يزة ا
الوحيدة 
هى الطابع
سرحى ا
الذى تبدى
فى التمثيل
واإلخراج

عرض
أقرب
شبها 

إلى روايات
االستشراق

الطابع االحتفالى

قـراطيـة واإلخاء مـحـشورة فى حـلقى طـوال حيـاتى - احلـرية والـد
ومــا هى الــكــلـمــة األخــرى? آه الـرفــقــة هـذه هى عــالم مــلىء بــاألخـوة

والرفاق السعداء.
ميرا: هل هذا يبدو بكل هذا السخف?

تونى: بـحق يسوع ال أظن أنك بالـفعل جتلسـ هناك وتقولى لى إنك
مـازلت تـؤمـنـ بـ.. يـايــسـوع أتـدرين يـا روزمـيـرى أن هـؤالء اجلـمـاعـة

مازالوا يؤمنون بهذه األشياء! ما رأيك?
روزميرى: أعـتقد أنى أؤمن بأن النـاس يجب أن يتسمـوا بالعطف جتاه

بعضهم البعض.
(تونى يزأر ضاحكا)

تـونى: هـاك يـا أمى إن روزمـيـرى فى جـانـبك فـهى تـؤمن بـأن الـناس
يجب أن يتحلوا بالرقة جتاه بعضهم بعضا.

(ميرا تالحظ أن روزميرى قد جرحت فتمد يدها إلى ذراع روزميرى -
وروزميرى تبتعد فجأة ميرا توجه حديثها إلى روزميرى)

مــيـرا: لــقــد مــات الــكـثــيــرون مـن الـنــاس مـن أجل هــذا الــهــدف أنـاس
أفضل منك يا تونى.

تونى: ماتوا (يضحك).
ــاضـيـة مـات مـئـات األلـوف من مـيـرا: تـخـيـلى أثــنـاء اخلـمـسـ سـنـة ا
ـوتون من أجل الـنـاس بسـبب الـتـعـذيب والـوحدة وهـم يعـتـقـدون أنـهم 

ستقبل! - من أجلك يا تونى. ا
تـونـى: (بـغـضب) حـسن هــذا ال يــعــنى أى شىء بــالــنــسـبــة لـى جـمــيع
مراتـب شهـدائك االشتـراكيـ من ذا الذى أعـطاهم احلق الـلعـ بأن
ـوتــوا من أجـلى? إنـهـا مــجـرد بـلـطـجــة ومـحـاولـة لـلــسـيـطـرة لن أعـلق

. قدس حول رقبتى موتاك ا
(يوجه حديثه إلى روزميرى)

تـــونى: أتــــعـــرفــــ مــــاذا يــــقــــولــــون? ألن مــــئـــات اآلالف مـن الــــشــــهـــداء
ـــوتــوا مـن أجل عــالـم مــلىء االشــتـــراكــيـــ أخـــذوا عــلى عـــاتــقـــهم أن 
بـاألخــوة والـرفـاق الـسـعــداء يـتـعـ عـلــيـنـا أن نـنـضم إلــيـهم حـسن مـا

رأيك?
روزميرى: لست أدرى لم يهتم والدى بالسياسة.

تونى: أو! يا لك من إنسانة محظوظة!
ا تريد يـجب أن تقول لى أريد أن ميرا: تـونى أرجوك أن تخبـرنى 

أعرف شيئا واحدا.
ــزيـد من تـونى: أريــد أن أتـرك وشــأنى هــذا هـو كل شىء وال أريــد ا

اذا? أم تراك لم تعودى تسأل نفسك هذا السؤال?
(تهز كتفها بنفاد صبر)

? لقـد حصلت تونى: لم جتـلس هـكذا حيث يـبدو علـيك أنك تتـعذب
عـلى ما تـريـدين ألـيس كذلك? لـقـد أنـفقت حـيـاتك فى كـفاح من أجل
االشـــتـــراكـــيـــة وهـــا هى االشـــتـــراكـــيـــة وقـــلت إنك تـــريـــدين أن حتـــقق
ـادى. ويـعـلم الـله أن هـنـاك تـقدمـا مـاديـا فـمـئات اجلـمـاهـيـر الـتقـدم ا
ـادى بــقــفـزات عــمالقــة نــحـو اليــ من الــبــشـر يــحــقــقـون الــتــقــدم ا ا

ادى. فردوس يتسم بالتقدم ا
ميرا: وهل أنت سعيد بذلك أم غير سعيد?

ناسبة يا أمى هل رأيت تونى: إنى سـعيد بالطبع لـيسقط الفقر بـا
الــفــقــر فـى حــيــاتك? أعــنى الــفــقــر احلــقـــيــقى أنــا لم أره حــسن هل

رأيته? هل رأيته أنت يا روزميرى?
روزميرى: إن عائلتى ليست ميسورة احلال.

ـوضوع برافو! فى بـريطانيا تونى: إن روزمـيرى تعرف كل شىء عن ا
يـضع الـنـاس الـفـقـر حـول رقابـهم كـمـا يـضـعـون الـقالدات عالمـة على
الـفضـيـلـة نحن لـسـنـا ميـسـورى احلـال! أتدركـ يـا أمى أنك أنـفقت
حـيـاتك كـلــهـا فى الـكـفـاح مـن أجل الـقـضـاء عـلـى شىء ال تـعـرفـ عـنه

شيئا?
(ميرا تتضايق إلى حد البكاء)

ميرا: هل تتفضل وتتكرم وتقول لى ماذا تريد إذن?
تـونى: أتـدركـ مـا خـلـقته أنـت وجمـاعـتك? يـا لـهـا من رؤيـة! بيت من
أجل كـل أسـرة فـقط تـخـيــلى - مـائـتـا مــلـيـون أسـرة - أم هل هى أربع
مائة? مليـون أسرة? باب أمامى لكل أسرة وداخل كل باب أسرة بيت
مـلىء بأنـاس جيـدى التغـذية والـنظـافة وال يفـهم أى منـهم كلـمة واحدة
يــقــولــهـــا شــخص آخــر كـل مــنــهم عـــبــارة عن قــفـــر مــحــاط بــاألسالك
الشائكة يصيح عبـر احلصون الدفاعية مناديا القفار األخرى وما من
مجـيب هذه هى االشـتراكـية أعـتقـد أن هذا هـو التقـدم ولم ال? لكل
زوجـــته وطـــفالن ودجـــاجــة فـى الــقـــدر فى كل يـــوم أحـــد صــورة قـــفــر
جــمـيـلــة - أمـوت من أجل حتـقــيـقـهــا لـكل بـابـه األمـامى ومـفــتـاح لـهـذا

الباب األمامى لكل قفره.
(يتوقف قليال اللتقاط األنفاس)

تونى: ما رأيك?
مـيـرا: إذا كــنت سـوف تـبــدد كل هـذه الـطـاقــة فى األحالم لم ال حتـلم

بتحقيق هدف ما?
تــونى: أحالم أحالم أحـالم ال تـــقـــولـى إنى نـــســـيــــتـــهـــا لــــقـــد كـــانت

وت مـن أجل ماذا? هـؤالء اجلـماعـة الـكبـيرة ـعانـاة - أو الـقتـال أو ا ا
من الـشهداء الذين واجهـوا مصيرهم وهم يغنـون شاخص نحو آالت
ـون األصـابع وكـتـائب اإلعـدام من أجل ذلك احلـلم الـتـعـذيـب حـيث يـؤ
الـنبـيل الـذى ينـشد أجـوراً أفـضل ودجاجـة فى اإلنـاء لكـل إنسـان بابه

منزله - لكل ما يحتاجه - ثالجة!
(يـزأر ضاحكا وروزمـيرى تنفـجر باكـية وميرا حتـاول أن تضع ذراعها

وقف وتصعد إلى أعلى) حولها روزميرى تتخلص من ا
ميرا: أو تونى أيجب عليك ذلك?

تونى: (بيأس وهدوء) لكنى كنت أحتدث إليك فعلى م تبكى?
ـسكـيـنة قـد ساءتـها الـصـورة التى رسـمتـها مـيرا: يـخـيل لى أن الفـتاة ا

عن عالم سعيد.
تونى: لم أكن أقصد أن أجعلها تبكى ماذا أفعل?

كنك أن تصعد إلى أعال وتكون لطيفا معها. ميرا: 
تونى: أكون لطيفا معها وأقول إنى آسف.

ـا يـجب أن تـفـعـله? أصـعد إلـى أعلى مـيرا: أو هل يـبـغى أن أخـبرك 
وضع ذراعيك حولها.

تونى: أضع ذراعى حولها وعندئذ سوف تشعر بأنها فى حالة طيبة?
مـيـرا: هل هــو حــقـا أمــر يـصــعب عــلـيك عــمـلـه - أن تـصــعـد إلى أعال

سكينة وتكون حنونا ولطيفا معها? لهذه الطفلة ا
تونى: أجل إنه كذلك أو حسن جدا إذا كنت تريدين ذلك.

ا ينتظر األمر ميرا تهز كتفها) (يقف وكأ
ميرا: إذا كنت أريد ذلك.

تونى: عالج متاعب النفس ذراع رجل.
( (جرس الباب يدق من جهة اليم

ميرا: أو كال.
ـا يـكون الـطـارق فيـلـيب حـسن فى مقـدوره الـذهاب ووضع تـونى: ر

ذراعه حولها.
(يـخـرج من جـهـة الـيـمـ ومـيـرا تـدع نفـسـهـا تـسـقط عـلـى األريـكة

وعيناها مغمضتان تونى يعود)
تونى: سأسمح لك بثالثة تخيمنات... إنها ميلى.

(ميرا تقفز وهى تشع فرحا)
ميرا: ميلى اآلن?

تـونى: هل أنت مـتـأكـدة من أنك مـسـرورة ? اآلن سـيـكـون عـلى سـاندى
أن يعود إلى أمه.

ميرا: أو ال تكن أحمق.
( (جترى فى جهة اليم

ميرا: أين ميلى?
(توجه احلديث لتونى)

مـيرا: أو اصـعد إلـى تلك الـطفـلة وكن رجال ولـو مرة فى حـياتك أال
تستطيع ذلك?

تونى: وهو كذلك سوف أذهب.
(يذهب طائعا إلى الدرج)

ــرح عـن مــيــلـى لــبــعض مــيـرا: وأرجــوك أن تــكـف لــســانـك الــصــغـــيــر ا
الوقت إذ إنها كانت جتوب العالم والبد أنها متعبة.

ـــا ــــا أردت مـــنـى أن أضع ذراعى حــــولــــهــــا هى أيــــضــــا ر تـــونى: ر
مــارست احلـب مع مــيــلى هل ســيــكــون ذلك عــامال مــلــطــفــا لــهــا بــعـد

سفرها? أو جيداً بالنسبة لى?
ميرا: أو تونى ال تضايق ميلى.

(الــبـاب يـفـتح من نـاحــيـة الـيـمـ وتـدخل مـيــلى إنـهـا امـرأة كـبـيـرة
احلـجم من يـوركـشـير مـتـمـاسـكـة اجلـسـد يـبـدو عـلى وجـهـهـا الـعـناد
والـسلوك الـعمـلى وتصـفيـف شعـرها إلى اخلـلف بطـريقـة الشـينون

وصوتها كصوت أهل يوركشير إنها شخصية مشعة)
ميلى: حسن يا حبيبتى لقد عدت.

(ميرا تتحدث وهى تقبلها)
ميرا: أو ميلى لم أسر فى حياتى سرورى برؤيتك.

ـدة أســبــوعـ - مــيـلى: وأنـا أيــضـا وفــد يــتـكــون من عــشــرين امــرأة 
ـرح واللهو لقد غيرت رحلتى إلى طائرة ليست هذه هى فكرتى عن ا

مبكرة وها أنا ذى.
مـيرا: أو مـيلى حـبـيبـتى تـبديـن رائعـة احـكى لى عن اليـابـان احكى
لـى عن كل شـىء تـــعـــالـى واجـــلـــسـى وحتـــدثى. ســــنـــقـــيـم حـــفال أجل

بالطبع هذا هو ما ينبغى أن نفعله سنقيم حفال.
(تونى على السلم باشمئزاز)

تونى: أو ال ال ال ال ال ال.
ستار

(يتبع)
> بيت ثقافة رأس سدر يشهد حالياً عرض مسرحية «بيت جحا» للمؤلف فتحى فضل وإخراج مسعد الطنبارى.
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>  إن اإلغــراق فى الـتــأويل مـعـنــاه الـدخــول فى مـنـاطق ذات
خـطـورة شـديـدة بـحـيث إذا جتـاوزهـا الـضـوء رد الـتأويـل على

صمم) ذاته. ؤول (ا أعقابه واختفى وأخفى معه ا

سرحي جريدة كل ا
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سحراتى تغير جلدها فرقة ا

>  هــنــاك عـروض تــلــعب (الــضـوآنــيـة) فــيــهـا دورا كــبــيـرا يــقــوم عـلى
انـحرافات تقترحها وتتبنـاها هى نفسها وهى عروض مفتوحة آلالف

شاهدات التى حتدث متعة ال نهائية. من ا
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سرحي جريدة كل ا
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هن التمثيلية تستعد حالياً إلقامة حفل تأب للراحل السيد راضى فى ذكرى مرور 40 يوماً على وفاته. > نقابة ا
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فيفــا مـامـا

االخـتـالفـات احلـقـيـقـيـة بـ أفـراد األسـرة
وتـــــــــكــــــــــشف عـن الـــــــــكــــــــــامن فـى احلـــــــــدث
والــشــخــصــيــة وأيــضًــا لــكى يــقــدم احلــدث
داخل الـنسيج العـام بأكثر من طـريقة كما
أنـه يـــحــــول بــــ الـــتــــلــــقى واألداء ويــــرشـــد
ـتـلقى دائـمًـا بأنـنـا بصـدد لـعبـة مـسرحـية ا
قــوامـــهــا حتــلـــيل الــتـــغــيــر الـــذى طــرأ عــلى

صرية فى الفترة األخيرة. الشخصية ا
عـلـى مـســتــوى الـشــكل ســوف جتــد أمـامك
T مــنــضـــدة صــنــعـت عــلى طــريـــقــة حــرف
مـقلوب قاعـدته أساسها اجلـمهور وجانبى
قــائــمــته أســاسه أســرة أو عــائــلــة األســتــاذ
سـرحى سوى طـاولة صادق ومـا العـرض ا
عـشــاء ثم دعـوة اجلـمـهـور لــهـا لـكى يـشـهـد
هـذه األسرة وهى تـتفـكك شيـئا فـشيـئا أو
وهى تــطــرح كــذبــهــا وأنـــانــيــتــهــا وتــمــلــقــهــا
الـــزائـف واهـــتـــمـــامــــهـــا اجملـــانى بــــالـــكـــيـــان
اخلـــــارجى والـــــفـــــارغ مـن أى مـــــحـــــتـــــوى له
ــعـيــة والــفـرقــة بــذلك تــشـرح وجــاهــة أو أ
ــصــريــة الــتـــفــتت الــذى آلت إلــيه األســرة ا
سرحية بطريقة وحتاول أن تقدم لعبـتها ا
تـلقى فى تكـشف عنـاصـر اللـعبـة وتـورط ا
ـــعــــنى بــــكل ســــهــــولـــة فــــهـــو أى احلــــدث وا
ـسئول ألنه بـبساطة واحد ـتلقى أحد ا ا

من األسرة الكبيرة.
والـعـرض برغم أهـمـيته إال أنك لـو قـطعت
ــواقـف فــلن مـــنه بـــعض الـــشــخـــصـــيـــات وا
يــــتـــأثـــر كـــثـــيـــرًا فـــمــــثالً مـــاذا لـــو  إلـــغـــاء
شـخصـية صـديـقة األسـرة مدام (شـافكى)
ومـا تــأثــيــر ذلك عـلـى احلـدث الــعــام الـذى
أرادت عبير عـلى أن تطرحه علينا أظن ال
شىء هى فـــقط كــانت تــعــتــمــد عــلى هــذه
الشـخصـيـة لكـشف جـانب إنسـانى لـواحدة
أرسـتـقـراطـية فـقـدت أسـرتهـا ولم يـعـد لـها
أحـــد فـــعــاشـت مع هـــذه األســـرة ونــســـجت
عالقــتــهـا بــزمالئــهــا وقـطــطــهـا لــكى تــنـعى
ـــعــانـى الــغـــائــبـــة أو الـــتى أصـــبــحت هــذه ا
غـــائــبــة عـــنــا اآلن وفى نــفـس الــوقت لــكى
تــكـــشف مــصــيــر هـــؤالء الــذين يــظــنــون أن
اخلــصـوصــيـة ســوف تـفــيـدهم فــالـنــسـيـان
ـــعـــنى أو بـــآخــــر ســـوف يـــلـــحـق بـــهم ولن
يجـدوا من يسـأل عنـهم وسيـكون كل واحد
مـــنــهم شـــافــكى آخـــر عــلى وجه مـــغــايــر أو

متسق.
مثل وبعد فإننى أحيى جهد فريق العمل ا
ــوســيــقى (هــانـى عــبــد الــنــاصــر ســهـام وا
عـبـد الــسالم مـر غـطـاس مــيـنـا عـزت
إجنـى جالل مـــــــروان الــــــفـــــــطــــــرى دعــــــاء
شـوقى مــحـمــد أحــمـد مــحـسن رمــضـان
ـعـز) وأقول موسـى إسالم محـمـد عـبـد ا
ــــاذا لم تــــتم كــــتـــابـــة فـــقـط لـــعــــبـــيــــر عـــلى 
ـثل بـحـيث الـشـخـصــيـة بـجـانب كـل اسم 
يــــــكــــــون األمــــــر ســــــهـالً عــــــلى اجلــــــمــــــهــــــور

والصحفي والنقاد. 
وأخــيـــرًا أقـــول لــكم إنـــنى تـــعــجـــبت كــثـــيــرًا
فـاسم العـرض مبـهم بـالنـسبـة لى ولم يحل
لـىَّ الــلــغــز ســوى وجــود األســتــاذ الــشــريف
ـتــرجم الـشـهـيـر خــاطـر اخملـرج اإلذاعى وا
عنى الدارج فـحينما سـألته قال لى إنهـا با
(بـنـحب مـامـا)! وأقول لـه فعالً االسـم على
مسـمى يا أسـتاذ شـريف فاحلب احلـقيقى
ظهـر طوال األحـداث األمر الـذى يتـعارض
تـمـامًـا مع حتـلل جـثـة األم! فـلـمـاذا تـعـفـنت
والكل حولها يسـأل عنها ويحوطها باحلب
واالهـــــتـــــمــــام لـــــيـس لــــهـــــا أى حـق فى ذلك
رات .. عـليـها فى ا ش التـحلل اجملانـى ا
القـادمة أن تـعرض األمـر على األبـناء لكى

صير احملتوم. يقرروا ا

تـهالك والذى قـد يغرك مـنظره من الكيـان ا
اخلــارج ولـكــنه خــائــر الـقــوة ولم تــعــد جتـدى
سـكنـات الـشكالنـية صـاحـبة الـكلـمات مـعه ا
الـرنانة والـتى هى فى ذات الوقت خـالية من
مــعـــنى حـــقــيـــقى فـــاألخـــوة يــتـــبـــادلــون حتـــيــة
ـــســــاء واألســـئـــلــــة الـــعــــامـــة عن الــــصـــبــــاح وا
ستـقبل الـذى يخص (على وسـنية) ولـكنهم ا
من الــــداخـل بال إحــــســــاس حـــــقــــيــــقى أو أى

اهتمام له جدواه?!
اهــتــمت اخملــرجـة عــبــيـر عــلى بــإبــراز جـانب
األداء التـمـثيـلى بحـيث يعـتمـد على الـتلـقائـية
ـواقف والـصــنـعـة فى ذات الــلـحـظــة فـغـزل ا
ــعـهـودة فى واألحــداث كـان يـأخــذ طـريــقـته ا
ــمـــثــلـــون بــعـــضــهم الــتـــقــد وقــد يـــســاعـــد ا
الــبـــعض بـــطــرق مـــخــتـــلـــفــة فى احلـــركــة ورد
الـفـعل واإلشـارة.. إلخ وجتـدهم عـلى جـانب
آخــر يـثـبـتــون الـكـادر الـشــكـلى بـحــيث يـتـأمـله
ـتلقى ويـأخذ منه مـوقفًـا إيجابـيًا أو سلـبيًا ا
حسب فهمه لطبيعة احلدث وطريقة لعبه.
عهودة قدمت الفرقة كثيرًا وعلى طريقتهم ا
من األغـانى الـتراثـية واحلـديـثة بـصيغ األداء
ـــنــغـــمــة اخملــتـــلـــفــة ســـواء الـــتــطـــريـــبــيـــة أو ا
فـالعـرض يـقـدم لك تولـيـفة تـضم (إسـمـاعيل
يس ســعــاد حــســنـى عــبـد احلــلــيـم مــحــمـد
مـنــيـر عـبـد الـوهـاب سـيـد درويش) وكـذا ال
يـفوتهم أن ينـفتحوا درامـيًا على كم هائل من
ـــــشـــــاكـل االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــســـــيـــــاســـــيــــة ا
واالقـتــصـاديــة والـتـى تـخص الــوطن أو األمـة
الـعـربـيـة فـمـشاكـل فلـسـطـ والـعـراق ولـبـنان
حــاضـرة بـشــكل أو بـآخــر وكـذا لم يــفـتـهم أن
توترة ب احلكومة يعرجوا على الـعالقات ا
والــشـــبـــاب ولـــكـــنـــهم لـــلـــحق يـــقـــدمـــون هــذه
الـــقـــضـــايـــا بـــشـــكل ســـريع ال يـــقـف عـــنــد أى
ا هم فقط قضية ويتـناولها من الداخل وإ
يــشـيــرون لـلــمـوضــوع بـشـكـل أو بـآخـر بــحـيث
ـمـثل أو رأى يـكـون الــتـقـد مـتــضـمـنًــا رأى ا
الــــفـــرقــــة فى األحـــداث وبــــرغم اعــــتـــراضى
الــداخــلـى عــلى الــعـــرض الــســريـع جملــمــوعــة
الــقـضــايــا إال أن مـنــهج الـفــرقــة يـتــيح تـمــامًـا
هـذا التقـد وأرى أنه يدعم عرضـهم لكونه
يــصــنع أطــراً مــخــتـــلــفــة لإلشــارة إلى هــمــوم

الناس اآلن وهنا.
وقـد تمت صـناعـة شـخصـية سـارد األحداث
ـعـلق بــطـريـقـة تـضـرب فى أكـثـر ـواقف وا وا
من اجتــــاه فــــهى الــــشــــخــــصــــيــــة الـــتـى تــــبـــرز

واحلـدث الرئـيسى الـذى يـقدمه لـنا الـعرض
ـصريـة وما ـسرحى يـتعـلق بإحـدى األسر ا ا
آلت إلـــيه بــــســـبب الـــظـــروف االجـــتـــمـــاعـــيـــة
واالقـتـصـاديـة الـراهـنـة فـاألسـرة تـتـكـون من
واألم اإلخـوة (ســعـد عـلـى جـمـال ســنـيـة 
واجلـد واألخ الـشــهـيــد) كـمــا أنـهـا أصــبـحت
مـتـخـمـة بـ (سـامـية زوجـة سـعـد هـنـاء زوجة
جــمــال وشــافـكى الــصــديــقـة) والــصــراعـات
األساسـيـة الـتى تـدور حتت الـسـطح الـساكن
تــتـــعـــلق بـــإهـــمـــال كل مـــنـــهم لـــكـــيـــان األســرة
ـــعــنـى احلــقـــيــقـى لــلـــكـــلــمـــة والــبـــحث عن بــا
ـصـلـحــة اخلـاصـة فـسـعـد يـحـاول أن يـنـمى ا
دخـــله ويــحــضـــر لــلـــمــاجــســـتــيــر والـــدكــتــوراه
وجــمـــال الــصـــيـــدلى يــحـــاول أن يـــجــد دخالً
يـطـمـئــنه عـلى مـسـتـقـبــله وكـذا عـلى وسـنـيـة
وصـــراع الـــزوجـــات يـــبــــدو فى الـــظـــاهـــر بال
مـــعـــنى ولـــكـــنه يـــفـــور مـن الـــداخل بـــأحـــقـــيــة
الـسـيطـرة عـلى مـنـزل الـعـيـلـة والـتـصرف فى
شـاركـة الـيومـيـة اخلـاصة بـأعـمال ـوارد وا ا
ــــنـــزل والــــضــــرب حتت احلــــزام أو حــــتى ا
مــحـاولـة حتـطـيم خــطط اآلخـرين والـتى قـد

ال تتعارض مع الكيان العام.
والعـرض يراهن بـطريـقة أو بـأخرى على أن
ـا هى الـوطن هـذه األســرة شـئـنـا أم أبـيـنـا إ
الـذى تــتــخــاطـفه األحـالم واالنـتــكــاسـات وال
يــعـرف سـبــيالً مـحــتـرمًـا لــلـتـقــدم والـعالقـات
ـا هـو الـوطـن الـذى تـتـنـاحـر فـيه اآلمـنـة وإ
القوى السياسيـة واالجتماعية وينسى تمامًا
دوره األســاسى فى بــنـاء اإلنــســان وارتــبـاطه
بشـكل حقـيقى بـهـذا الكـيان الـكبـير ومن ثم
كـانت النـهايـة متـوقعـة فاألم (الـوطن) والتى
يحـبها ويحتـرمها ويجلهـا اجلميع قد أهملت
تــمـــامًــا حــتى تـــعــفــنـت جــثــتــهـــا ولم جتــد من
أبـــنـــائــهـــا من يـــســـأل عــنـــهـــا بــرغـم وجــودهم
ـــارســون نـــفس الــيـــومـى فى نـــفس الـــبـــيت 
الــطــقــوس ويــلــعــبــون لـعــبــة احلــيــاة بــحــلــوهـا
ومــرهـا تــعــفــنت جــثـة األم ألن الــكــذب سـاد
وأصــبح الــهم الــيـومـى وإهـمــال اآلخــرين هـو
الـشغل الشاغل جلـميع أبناء األسـرة تعفنت
بـبـسـاطة ألن أبـنـاءهـا أهمـلـوهـا تمـامًـا وح
ـفــجــعــة لم يــجـد تــكــشـفـت هـذه احلــقــيــقــة ا
أبــــنـــاؤهــــا إال تــــبـــادل الــــكــــذب واالتـــهــــامـــات

سئولية. والهروب من ا
ركــزت عــبــيـر عــلـى الـتـى أعـدت الــنص عــلى
ذلك الفضح السافر بكل وضوح لتعرى ذلك

ــسـحــراتى الـتى تــقـودهـا يـبـدو أن فــرقـة ا
اخملــرجــة عـبــيــر عــلى قــد دخــلت مــرحــلـة
جــــديـــدة مــــخـــتــــلـــفــــة بـــعـض الـــشـىء عـــلى
مستوى الشـكل واألداء التمثيلى أما على
سـتوى الدرامى فـمازالت الـطريـقة التى ا
تـــتــــبـــعــــهـــا الــــفـــرقــــة فى تــــفـــتــــيت احلـــدث
واالعتـمـاد على غـزل احلـكايـات اجلـانبـية
بــــحـــيث تـــكــــون روافـــد مـــهـــمــــة تـــصب فى
عتـمدة لدى الـتيمـة العـامة هى الطـريقـة ا
اخملرجـة ومجمـوعة الـعمل أيـضا مازالت
ورشــة الــكــتـابــة واالعــتـمــاد عــلى أكــثـر من
قــصـــة وروايـــة ومـــجـــمـــوعـــة مـــقـــاالت هى
سحراتى فى بناء أحداثها طريقة فرقـة ا
الـــتى عـــادة مـــا حتـــاول أن تــخـــلـط هـــمــوم
الــوطن بـهــمـوم الـنــاس بـطـريــقـة كـومــيـديـة
خـفـيـفة ولـكـنهـا ال تـخـلو من بـعض الـتـهكم
ـرارة وأنت كـمـتـلـق حـيـنـما واإلحـسـاس بـا
تــشـــاهـــد أحــد عـــروض الــفـــرقـــة يــنـــتــابك
عروضة إحساس دائم بأن هـذه النماذج ا
ا هى أمامك لـيـست بـعـيدة أو غـريـبـة وإ
اذج قريبـة تمامًا من وجدانك وأفكارك
فــمــا يــقــدمه هــؤالء هــو روح الــشــخــصــيــة
ــة ــصـــريــة الـــتى حتـب األغــنـــيـــة الــقـــد ا
وبـعض األغــانى احلــديـثــة والـتى عــادة مـا
ـرارة والـتى تـركن لـإلحـسـاس بـالــذنب وا
أصـــيـــبت فى الـــفـــتــرة األخـــيـــرة بـــأمــراض
اجـتماعـية ونـفسيـة وسياسـية خـطيرة ولم
ــســكــنــات احلــكــومــيــة يــعــد يــنــفع مــعـــهــا ا
الــفــارغـــة من إحــســـاس حــقـــيــقى بـــهــمــوم

الناس فى الشارع?!
وكانت الـفرقة قـد قدمت عـرضهـا األخير
وسم الثانى "فـيفا مامـا" ضمن فعاليـات ا
ـــســتــقـل فى مــركــز الـــهــنــاجــر لـــلــمــســرح ا
لـلـفنـون والـعـرض مأخـوذ عن كـتـاب سـيد
عــــويـس (الــــتـــــاريـخ) الــــذى أحـــــمـــــله عـــــلى
ظـهــرى وروايـة بـهـيـجــة حـسـ (حـكـايـات
لء الـــــــوقـت) (والـــــــرجـل الــــــذى عـــــــاديـــــــة 
والـسـيد الـذى لم) لـصبـرى مـوسى وبعض
ـــــمـــــثـــــلـــــ وقـــــام بـــــالـــــتـــــوزيع ارجتــــــاالت ا
وسيقى للعرض د. هانى عبد الناصر. ا
وفى الــبــدايــة جتـد أمــامك ســتــارة سـوداء
تـغلف مسرح الـهناجـر وفى وسط الستارة
بــاب ألسـرة تــبــدو عــريــقــة وحـيــنــمــا يــبـدأ
الـعــرض جنـد أمــامـنــا احلــكـواتى اجلــديـد
والــذى يــأخـذ بــأيــديــنــا واحــدًا تــلــو اآلخـر
ـــســرح فـــالـــعــرض لـــكى نـــعـــتــلـى خــشـــبـــة ا
واجلمـهور فـوق اخلشـبة ومـا عليك إال أن
تــســتـســلم لــهــذه الـطــريــقـة اجلــديــدة الـتى
حتــاول الـفـرقـة أن تـدخل بــهـا قـلب وعـقل
مــتــلــقــيــهــا فــفى الــعــروض الــســابــقــة ومن
آخــرهـــا "إنت دايس عــلـى قــلـــبى" خــرجت
ـــــســـــرحـى من شـــــخـــــصـــــيـــــات الـــــعـــــرض ا
الصفوف األمامية للمسرح ويبدو أن هذا
ـــــرة قــــد أخـــــذ خــــطــــوة األمــــر فـى هــــذه ا
ــوضــوع ــتــلــقى بــا لألمــام نــحـــو الــتــحــام ا
ـــســـرحى فـــهـــو أمــر حتـــاول الـــفـــرقــة أن ا
ـــــواقف تـــــؤكـــــده حــــتـى إنـــــهم فـى بـــــعض ا
ــتــلـــقى فى احلــدث الــذى يــطــلـــبــون رأى ا
ـــا لم تــكن يـــعــبــر عـــنه بـــشــكل أو بـــآخــر و
هـنـاك فـواصل بـ الـعـرض ومـتـلـقـيـه فإن
ــعــانى الــتى تــخص اخلــوض فى تــمـريــر ا
مشاكل اجتماعـية هائمة يبدو أمرًا سهالً
وفى ذات الوقت له وجاهته الـفنية فقرب
ـتـلــقى من صـنـاعــة احلـدث سـوف يـكـون ا
له تــأثــيــر فــعــال فى الــعــمــلــيــة اإلبــداعــيــة
واستـقبـالـها كـما أن مـراهـنة الـكشف عن
تـلقى عـناصـر اللـعـبة يـتيح ارتـيـاحًا لـدى ا
ــوضـوع الــذى صــنع احلــدث من أجــلـه فــا
ـــطــروحـــة واخلــاصــة ـــشــاكل ا يـــخــصه وا
ــا هى مــشـاكل بــأســرة األسـتــاذ صــادق إ
يــومـــيــة يـــقـــابــلـــهــا كـل مــنـــا فى كل ســـاعــة

أحمد خميستقريبا.

 زاوج 
التمثيل

ب  التلقائية
والصنعة
 فى الوقت
نفسه

جثة األم
تتعفن
واألبناء
مشغولون
صالح بصراع ا

فيليب: حسن أجل.
ـيـل إلى األمـام ويــقـبل خــدهـا (مــيــرا تـضــحك مـرة أخــرى وفـجــأة 

وتقبل خده)
كـنك دائـما االعـتمـاد على من أجل أى رح) إنـك تعـلم أنك  مـيرا: (

شىء.
فيليب: أجل.

ميرا: عزيزى فيليب.
فيليب: يجب أن أسرع حقا.

مـيرا: لـكنى أريـد أن أطـلب منـك شيـئـا إنه بخـصـوص ماكس أتـتـذكر
ماكس?

فيليب: حسن بالطبع أتعن ماكس من الكتيبة الدولية?
تاعب. ر  ميرا: إنه 

تاعب? ر با فيليب: ومن ذا الذى ال 
مـيرا: لـقـد وضـعـوه عـلى الـقـائـمـة الـسـوداء فى أمـريـكـا ويـود احلـصول

على عمل مؤقت كى يرتب أموره.
فـيليب: لـكنـى لست بـحاجـة فى مكـتبى إلى كـتاب سـينـاريو حـسن ما

هى مؤهالته?
ميرا: أو إنه شخص غاية فى الظرف.
فيليب: (ضاحكا) وهو كذلك ابعثى به.

مــيـرا: فــيــلــيـب ال أعــتــقــد أنك حتب أن تــكــون أحــد رعــاة االحــتــجــاج
اجلديد الذى سوف نقيمه.

فيليب: (بحذر) احتجاج على ماذا?
ميرا: سوف أشرح لك.

(يـقف االثنان ملـتصق بـجانب النافـذة وينظر كل مـنهما إلى وجه
اآلخــر تــهـبط روزمــيــرى الـدرج بــبطء لــقـد كــانت تــبـكـى إنـهــمـا ال

يالحظانها)
فـيـلـيب: مـيـرا يــا عـزيـزتى لـست أدرى كـم مـرة قـلت لك إنى ال أؤمن
بـهـذا - فى إمكـانك عـمل مـا هـو أكـثـر من ذلك باسـتـخـدام الـنـفوذ من
وراء السـتار ولـيس عن طريق االحـتجاجـات اجلمـاهيريـة واللـجان وما

أشبه ذلك.
مـــيـــرا: مــــنـــــذ مــــتـى قــــلـت لى ذلـك! مــــنـــــذ أمس? إذن أنـت اآلن تــــؤمن
بــاسـتــخــدام الــنـفــوذ من وراء ســتــار. مــاذا جـرى لـك يـا فــيــلــيب? مـاذا

جرى? لقد كنت اشتراكيا.
فـيـلـيب: لـقـد اكــتـشـفت أنى كــنت اشـتـراكــيـا ألنى كـنت أؤمن بــالـتـحـرر

قراطية (يضحك) حسن يا ميرا? واحلرية والد
(روزمـيرى التى كـانت تنتـظر حتى يـراها فيلـيب تنظـر إلى تونى هو
يشـير إلى األريكة بجانبه فتجلس بجانبه يجلسان جنبا إلى جنب

بنفس الوضع بال حراك ويصغيان)
فـيلـيب: (برقة) أتـتخـيـل حـقـا يا عـزيـزتى أن أى حـكومـة فى الـعالم
تكـترث بـاالحتـجاجـات التى يـقوم بـها دعـاة اإلنسـانيـة من ذوى الـقلوب

الرقيقة?
ميرا: إنهـا تكتـرث بالضغـوط التى تمـارس عليـها لقـد وصلتـنى قائمة
بــطــول ذراعى تــضم أسـمــاء أنــاس أودعـوا الــســجـون أو حــكم عــلــيـهم
باإلعـدام أو  ترحـيلـهم أو حظـر دخولـهم أو منـعوا أو وضـعوا على

القوائم السوداء..
رة? فى جانبنا أم جانبهم? فيليب: فى أى جانب من العالم هذه ا

ميرا: فى جانبنا.
ترى? فيليب: وماذا عن د

ميرا: كال أو كال.. كنت أعتقد أنه خارج السجن.
يترى توفى فى فيليب: لقد تلقيت خطابا من ويلى أمس يقول إن د
الـسجن بالطبع لقد أعـيد إليه اعتباره اآلن رسـميا ويعد أحد أبطال

الشعب.
ميرا: تعذيب?

ا. فيليب: أعتقد ذلك ر
(يضع ذراعه حولها)

فـيليب: ال تبكـى ما الفائدة (بـتهكم) باإلضـافة إلى أنه مات من أجل
االشتراكية أليس كذلك?

تــونى: ال تــتـــركـى نــفـــسـك ضــحـــيـــة لـــلـــتـــضــلـــيـل أإهم يـــتـــحــدثـــون عن
االشــتـراكـيــة فى روسـيــا ولـيس فـى بـريـطــانـيــا إنـهـا تــمـزقــهم والـنـاس

يتعاملون بشكل كريه مع بعضهم البعض - فى روسيا.
ميرا: إنى ال أطيق سخريتك ولم أطقها أبدا.

فـيليب: يـحسن بك أن تـظـلى على اهـتـمامك بـالـقنـبلـة الـهيـدروجـينـية
تمسكى بنزع السالح.

مــيـرا: أتـــعــنى أن عـــلــيــنـــا أن نــتــقـــبل أنه فـى زمــانــنـــا لن تــكـــون هــنــاك
قراطية ولن تكون هناك حرية ولن يكون هناك حترر? د

فيليب: أجل بالطبع فمن يكترث باحلرية? الناس?
رارة تونى يوجه احلديث لروزميرى) (يضحك 

تونى: نـصف هؤالء الـناس غـارقـون عاطـفيـا فى عـقد الـثالثـينـيات مع
احلرب األهـليـة اإلسـبانـية أمـا النـصف اآلخر فـقد الـتصـقوا بـاجملر
وإذا مـا فتحت صدورهم فلـسوف جتدين إما إسبانـيا أو اجملر مكتوبة
بـحــروف من دم عـلى قــلـوبـهـم - ولـيـسـت بـريـطــانـيــا بـالـتــأكـيــد لـيـست

سكينة. بريطانيا العجوز ا

(فيليب يضع عينه على فيليب ويتحدث إلى ميرا)
فيليب: لم ال تعترف بأننا قد شبعنا? لقد أدينا الغرض منا.

ميرا: أتعنى أننا ينبغى أن نـترك األمر كله للشباب? ليساعدنا الله إن
كل ما يهتمون به هو...

فيليب: لقد تأخرت أراك فى ما بعد يا ميرا.
يرا) (يخرج بسرعة من جهة اليم تونى يوجه احلديث 

تونى: أجل لم ال تعترف بأنكم انتهيتم?
(ميرا بضيق لتونى وروزميرى)

ـا نقـوم به وجـلسـنا نـسـتريح فـهل سوف مـيرا: لـو كـففـنا عن الـقـيام 
تتولون زمام األمور?

(تنظر إلى جلستهما الثابتة)
! ميرا: يا إلهى يا لكم من جماعة من احملترم التافه

(تونى يواجهها)
تونى: أمى!

ميرا: حسن ماذا?
كنـنى أن أفهم أن قلبك مـفعم بالشـفقة على ضـحايا الوحوش تونى: 

. الرأسمالي
ميرا: ولم ال يجب أن يكون كذلك? ماذا حتاول أن تقول?

تونى: (ضاحكا) هذا هو كل شىء أنى..
كنك احلكم علينا جـميعا بأننا موصومون موصومون جدا من ميرا: 
الـنـاحـيـة األخالقـيـة وأن عـلـيـنـا جـمـيـعـا أن نـتـخـذ قـرارا بـاإلجـمـاع بـأن

نظل فى حالة هدوء بقية حياتنا.
(هو ال يجيب)

ميرا: وأننـا يجب أن نعتـرف بفشـلنا الذريـع وندع كل شىء فى أيديكم
كافح الذين لم تلطخ راياتهم هذا إن كانت فى أيدى الشباب اجمليد ا

لكم رايات.
تـونى: (صائحا) يا لك من شخص لعـ إنك تعتقدين دائما أنك على

صواب.
ميرا: لست أشعر دائما أنى على صواب. بالطبع لو انسحبنا برشاقة

يدان فلسوف تفقدون ما فى جتربتنا الفريدة من فائدة. من ا
تـونى: فــريـدة كـل مـا قــمـتم بــإثــبـاته أن كـل حـزب ســيـاسى يــكـذب وأن
أعـضـاءه يـكذب بـعـضـهم عـلى بـعض هل هـذا كـان حـقـا فى حـاجة إلى

إثبات?
ميرا: ماذا تقول إذن? وماذا تريد منى أن أقول?

تـونى: إنـى ألتسـاءل كم من الـنـاس ماتـوا من الـتـعذيب والـبـؤس واجلوع
أثــنـاء الــفـتــرة من عـام 1935 حــتى عـام 1959 فى حـ كــنـتم تـقـفـون

> بيت ثقافة بيال بكفر الشيخ يقدم خالل أيام مسرحية «الظاهر بيبرس» لعبد العزيز حمودة وإخراج حسن محمود عباس.
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>  إن أنـسـاق بـنى الـشـكل تـتـداخل وتـتـآزر بـالـتـبـادل فـيـظـهر
نـشـاط يحـمل معـنى سيـميـائيـا حيث تـكمل أنـظمـة عدة من

العالمات بعضها البعض.

سرحي جريدة كل ا
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عـلى منـصـات اخلطـابـة بابـتـسامـتـكم الـعذبـة تـتحـدثـون عن االشتـراكـية
قراطية. الد

ميرا: أجل أعرف ذلك.
تونى: كم كنت أتمنى لو كان لدى تسجيل خلطبكم أثناء ذلك الوقت.

مـيرا: مـاذا تريـد منـى أن أقول? أتـريد أن أسـتـسلم?  كـمـا فعل فـيـليب?
ال من إن فـيليب سوف يتـحول إلى رجل أعمال لطـيف عطوف يقدم ا

أجل قضايا طيبة - أو كال يا إلهى.
(تتذكر وجود روزميرى)

مـيـرا: إنه بــالـطــبع مــعـمــارى رائع... تــونى أتــمـنـى لـو أنك تــفــكـر فى
عرض فيليب ذلك أنك لن تكون مهندسا كهربائيا أليس كذلك?

(توجه احلديث بتفكه لروزميرى)
مـيرا: إن تـونى سـوف يـصبح كـهـربـائيـا. إنه مـصـر تمـامـا عـلى ذلك. ما

رأيك?
روزميرى: (بقوة) أعتقد أن الناس ينبغى أن يكونوا كما يريدون.

تونى: برافو! إن روزميرى فى صفى.
روزمـيرى: كــانت أمى تـريـد أن أكـون طـبـيــبـة لـكـنى كـنت أريـد أن أكـون

رضة.
تــونى: من حـــسن احلظ أن الــعـم فــيــلـــيب يــتــمـــتع بــصــحـــة جــيــدة جــدا

بالنسبة لرجل فى سنه.
(ميرا تنظر إليه بغضب).

تونى: حسن إن صحته جيدة أليس كذلك?
روزميرى: (بأدب) لم تريد أن تكون كهربائيا?

كن ا أكـون مهـنـدس تلـيـفونـات أمى هل كـنت تـعلـمـ أنى  تـونى: ر
أن أكــون مـــهــنــدس تـــلــيـــفــونـــات? اتــصـــاالت هــذا هـــو الــتـــعــبـــيــر أقــوم
بـالــتـوصـيل بـ الـنـاس إنى هـل تـعـتـقـدين لـو أنـنــا حتـدثـنـا مع بـعـضـنـا
ــكــنــنــا أن نـدخل الــبــعض بــالـتــلــيــفــون سـيــكــون األمــر أكـثــر ســهــولـة? 
حـجرتـ مـخـتلـفـتـ ونحـدث بـعـضنـا الـبـعض - أو يذيع كـل منـا أشـياء

مختلفة من جهاز تسجيلك...
دفع) (يقلد صوت ا

مـيرا: عـليـك اللـعنـة ماذا تـريد? أتـراك تريـد منى أن أتـخلى عن عـملى
بخصوص القنبلة الهيدروجينية هل هذا ما تريد?

تـونى: حـسـن بـالـطـبع ال. بل يـجب أن تـسـتــمـرى فى مـوضـوع الـقـنـبـلـة
ـا الــهــيــدروجــيــنــيـة أو كــمــا تــشــيــرين إلــيــهــا دائــمــا - قــنـبــلــتك بـل ر

أساعدك فى ذلك.
ميرا: إذن لست أدرى حقا لست أدرى.

تونى: القتال البسيط من أجل البقاء نحن جميعاً نشترك فيه ولكن 
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ستقلة. شهد ا مثلة الشابة وردة البوشى تشارك حاليا فى مسرحية «آلو يا مصر» للكاتب جنيب سرور وإخراج أمير اللوزى وإنتاج فرقة ا > ا
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ميرا بولتون: امرأة فى منتصف العمر.
تــونى بــولــتــون: ابـنــهــا يــبـلـغ الـثــانــيـة

والعشرين من العمر.
مـيلـى بولـز: امـرأة فى مـنـتـصف الـعـمر

صديقة ميرا.
ســانـدى بــولــز: ابن مــيـلى فـى الـثــانــيـة

والعشرين من عمره.
ميك فريز: سياسى يسارى مسن.

فـيــلــيب درانت: مــهــنــدس مــعــمـارى فى
منتصف العمر.

روزميرى: شابة مخطوبة لفيليب.

الشخصيات 

ساندى.
ـكن االعتـماد عـليه دائـما فى تونى: أجل حـمد الـله على سـاندى. إذ 

التعامل مع أى موقف اجتماعى.. أين هو?
مـيرا: إنه يـعمل فى حـجـرتى عـلى ما أعـتـقد. إذ لـديـنا ذلك االجـتـماع

الكبير غداً ليالً.
تونى: إن الـطريقـة التى حتول بـها هذا الـفتى مثـيرة لالهتـمام فمن ذا

ثالية فى ساندى? الذى كان بوسعه توقع هذه ا
كنسة) ( ميرا تقف ثابتة فى مكانها وتستند إلى ا

تونى: ماذا جرى?
ميرا: أحس بالدوار كال دعنى وشأنى.

تـونى: ال أظن أنـك مـازلت تــعـانــ من أثــر الـتــغـيــر فى احلــيـاة بــسـبب
منتصف العمر أليس كذلك?

ميرا: كال يا حبيبى. لقد فرغت من ذلك كما تعلم.
تونى: وكيف لى أن أعلم? ( يـغمغم) تـغير احلـياة تغيـر احلياة حسن

. إنك لم تتغيرى كثيراً
مـيرا: تـونى هل لك أن تـصنـع بى معـروفا صـغـيراً? ابـتـعد عن طـريقى

ليوم فقط.
كننى االنتقال إلى شقة العم ميك. تونى: 

ميرا: أو افعل ما يحلو لك.
تـونـى: لو لـم يـكن إحـسـاسك بــالـوقت مـخـطـئــاً وكـنت سـوف أعـود إلى
ــقـبل فـمــاذا كـنت سـوف أجـد? هـل كـنت سـأجـد ــنـزل فى األسـبـوع ا ا
سـانـدى وقـد عــاد إلى مـيـلى وأجـد بــيـتـاً خـالــيـا لـطـيـفــا وأنت مـسـتـعـدة

الستقبالى واستضافتى?
مـيرا: أنت تـعـلم تمـام العـلم أنك لم جتـعلـنى أعلـم ميـعاد قـدومك فقط

كى تضبطنى.
( تونى بطريقة تثير الشفقة)

تونى: ألم تـسـتـطيـعى حـقا أن تـتـذكرى الـتـاريخ الـذى سوف أنـتـهى فيه
من اخلدمة?

مـيـرا: أو  إنـى آسـفـة ولم كـان يـجب أن أتـذكـر? إن أى شـخص عـادى
كــان سـيــجـعــلـنى أعــلم لـقــد مـر عــامـان. كــنت تـروح جتــيئ وتـذهب إلى

. وهذا وقت طويل. دة عام عسكر  ا
دة أسبوع. تونى: إذن أنت تريدين منى أن انتقل إلى تلك الشقة 

مــيـرا: أنـت تــعــرف أنى ال أريــد ذلك لم تــعــتــقــد أنى أريــد أن أتــخــلص
منك? كنت أعتقد أنك تود أن تعيش وحدك.

اذا? تونى: ولكن 
ميرا: من الطبيعى لشاب أن يريد أن يسكن وحده أليس كذلك?

ذاتى.
تونى: ولم يتع عليك القيام بتنظيفه?

( ال جتيب بل تبدأ فى الهمهمة)
ـنزلـية تونى: وهو كـذلك كـونى شهـيدة ولـكـنى ال أستـمتع بـاألعـمال ا

لذا ال تنتظرى منى أن أساعدك.
ميرا: أنا لم أطلب ذلك منك.

(انـتهت من ترتيب األريكة واآلن تكدس األشياء فى الصوان الصغيرة
بطريقة عشوائية)

ـا تتـسم بـه عالقـتك بـالعم تـونى: إن مـا يـثـير اهـتـمـامى أكـثـر كـثـيـراً 
فـيــلـيب من الـتــواءات هـو روزمــيـرى. إذ لم تـرد فــتـاة فى الــعـشـرين من
الـعمـر أن تـتـزوج عمـا- مـتـهالـكـا عـجوزاً . تـقـول الـصحف إنـهـا مـوضة

هذه األيام. الفتاة تتزوج رجالً من كبر السن بحيث يصلح أبا لها.
ميرا: لم أكن أعتقد أنك تقرأ الصحف.

ـاذا? ألنه لــديه اخلـبـرة? هل هــذا هـو الـسـبب? ( يـتـقزز) آه يـا تـونى: 
يسوع!

ميرا: لقد كان فيليب دائما جذابا بالنسبة للنساء.
! حـ قـضـيت بـعض الــوقت أعـمل فى مـكـتـبه كـنت دائم تـونى: جـذابـاً
الــدهــشــة مـن الــطــريـــقــة الــتى كـــانت الــنــســـاء مــســتــعـــدات ألن تــلــقــ
ـاذا? حسن لـقد فـعلت ذلك بـأنفـسهن حتت قـدميه كـى يسيـر علـيهن. 

كنك أن تشرحى األمر لى. أنت أيضا أليس كذلك? إذن 
مـيرا: أجـرؤ عـلى الـقـول بـأن لـديـهن انـطـبـاعـاً بـأن الـرجل األكـبـر سـناً

أكثر عطفا من الشباب.
! هــذا الـصــبـاح ســمـعت روزمــيـرى تــقـول: ألـم تـعـد تـونى: أكـثــر عـطــفـاً
حتـبـنى يـا حـبـيـبى? فـقال هـو: إنك بـبـسـاطـة يـا حـبـيـتى قـد أصبـحت

هيستيرية.
( ميرا تبتعد بحدة)

تونى: حسن هل قال لك إنك هيستيرية?
( ميرا تنهار وتبكى لبضع ثوان قبل أن تستجمع نفسها)

ميرا: كن رؤوفا بى أحياناً يا تونى.
تونى: ( بانزعاج) رأفة? أنا? أنت ال تبك أليس كذلك?

ميرا: كال.
نظفات على األرضية اخلشبية حول البساط) ( تبدأ فى حك أحد ا

ميرا: كال.
تونى: ال أظن ذلك.

ــــكـــتب أعـــتــــقـــد أنك يـــجـب أن تـــعـــنى مــيــرا: إذا ذهب فـــيـــلــــيب إلى ا
بـروزميـرى. أسـتـطـيع طبـعـاً دائـمـا االعتـمـاد عـليـك. حمـداً لـله يـوجد

تونى: إذن من الواضح أنى لست طبيعيا.
مـيـرا: كــنت أسـهل األمـر عـلــيك- هـذا هـو كل شىء لــقـد أخـبـرت مـيك

أنك بالتأكيد ال تريد الشقة.
تونى: تسهل على األمر?

مـيرا: (مـحرجة) حسـن فى حالـة ما إذا كـنت تشـعر بـأنه ينـبغى عـليك
أن تقيم معى فى ح أنك ال تريد ذلك.

اذا? تونى: ينبغى على? 
(ميرا تنظر إليه نظرة طويلة تنم عن عدم التصديق)

ميرا: حسن لست أدرى.
( صمت قصير)

ميرا: كم أتمنى لو أن ميلى تعود.
اذا? تونى: 

. ميرا: إنها عطوفة جداً
تونى: عطوفة عطوفة! لديك ساندى أليس كذلك? ساندى عطوف?
مــيــرا: إنـــكم مـــجـــمـــوعـــة مـن الـــوحــوش. أن الـــشـــبـــاب مـــجـــمـــوعـــة من

. توحش ا
ــــاذا أو إنى ال أصـــــدق ذلك بــــالـــــطــــبع - إنـه جــــيــــد فى تـــونى: إذن 

الفراش.. هل هذا هو السبب?
مـيـرا: ( بـنـعـومـة) أو إنـه كفء تـمــامـاً جـداً ( بـغـيظ) شــديـد الـكـفـاءة

أحياناً أحس بأنى أود أن أصفق.
اذا? تونى: ال تقولى لى إن هذا غير كاف . إذن 

ميرا: (بابتسامة خفيفة) حكم السن.
ثل هذب. كنت أظـن أن ساندى  تونى: هذا األفـاق الصغـير الناعـم ا
ــطــاف كـرئــيس صــوان مالبس كل مــا تـكــرهــيــنه إذ ســوف يـنــتــهى به ا
ـلكة أو رئـيس شئون العـامل الحتـاد الصناعـات اإلمبيـريالية. شىء ا
يحـتاج إلى الـلبـاقة. الـلباقـة. اللـباقـة. اللـباقـة حسن الفـائدة ترجى من
مـحـاولـتك أن تكـونى لـبـقة يـا أمى. من سـوف يـتحـدث مـعى? سـاندى?

العم العزيز ساندى? أم تراه العم فيليب?
ميرا: ( بابتسامة خفيفة) حسن فى الواقع إنه فيليب.

تونى: وما اخلطة?
سألة هكذا... ميرا: اسمع ا

( فيليب وروزميرى يظهران على السلم. روزميرى تقبله)
روزميرى: إلى اللقاء يا حبيبى.
فيليب: إلى اللقاء يا حبيبتى.

روزميرى: لقد نسيت حقبيتك يا حبيبى.
( يتواريان عن األنظار)

تونى: لقد نسى حقيبته حسن  وماذا بعد يا أمى?
مـيـرا: الـفــكـرة كــانت أن يـتــولى أمـرك نــيـابــة عـنى - لــقـد اقــتـرحت أن
ــســألــة تــتــعــلق يــعــيــدك إلى مــكــتــبه ال يــا تــونى انــتــظــر دقــيــقــة إن ا

ستقبلك كله.
تونى: نعم إنه مستقبلى.

مـيـرا: ســوف يـســتــغـرق األمــر مـنـك سـتــة أشـهــر كى تــدرس اسـتــعـدادا
لذلك االمتحان.

تونى: بل سنة بعد أن تبلد عقلى فى اجليش.
ميرا: أووو! كف عن األسف من أجل نفسك طوال الوقت.

(يسمع صوت فيليب فى أعلى)
فيليب: إلى اللقاء يا حبيبتى.

صوت روزميرى: إلى اللقاء يا حبيبى.
صوت فيليب: إلى اللقاء.

تونى: أو! البد أن تسلمى بأن هذا كله مقيت.
(ميرا تهز كتفها)

تـونى:  وهـو كذلك هـذا كله جـمـيل ومقـدس. أمى - حـ تركت مـكتب
فيليب من قبل كان هذا ألنى ال أستطيع أن أطيق ذلك.

ميرا: لم تطق ماذا?
ه ـــعـــجـــبـــ به وحـــر تــونى: رؤيـــة الـــعم فـــيـــلـــيب وهـــيـــئـــة عـــامـــلـــيه ا

الطائعات.
(يظهر فيليب فى أعال السلم)

ميرا: يا لك من متلصص ال يطاق.
(تقف عند النافذة فى حالة من احلنق تونى يتحدث وهو ينظر إلى

أعلى فى ح يهبط فيليب)
قابلة. تونى: أيها العم فيليب لقد تركتنا أمى وحدنا من أجل ا

فــيـلــيب: (مــنــشـغل) أو بــخــصـــوص تــلك الـــوظــيــفـــة أتــوقع أنـــهــا قــد
أخبرتك.

قابلة. تونى: شكرا إنى ال أريدها أمى انتهت ا
(يتجه نحو األريكة ويلقى بنفسه فوقها ميرا جترى نحو فيليب)

ميرا: أو فيليب أال تستطيع أن..
(فــيـلــيب يــهـز رأسه جتــاهــهـا بــرفق ويــبـتــسم ويــقـدم لــهــا سـيــجـارة.

يبتسمان ويهزان أكتفاهما)
تونى: أغنيات بال كالم.

ـكـتب كم هـو طـيب مـنك أن تسـتـضـيفى فـيليب: يـجب أن أذهب إلى ا
روزميرى هنا يا ميرا.

ميرا: (ضاحكة) أعتقد ذلك أنا أيضا.

> مسرحية «أرض ال تنبت الزهور» حملمود دياب يتم عرضها حالياً من إخراج أحمد السروجى بقصر ثقافة احمللة الكبرى.
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ـتلك الـضوء قـدرة هائلـة على حتـويل بنى األشـكال فوق   <
سـرح إما بإضافـتها إلى عنـاصرها أو بتـجريدها من خـشبة ا

بعض منها أو قمع بعض آخر.

سرحي جريدة كل ا
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سرح السالم. صرى  سرح ا > مديرية حلوان التعليمية تكرم صباح األربعاء القادم مجموعة من فنانى وكتاب ونقاد ا
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ـسـرح تتـحـول فهى >  إن أحـجـام األشـياء الـتى تـظـهر عـلى ا
قـد تصـغر أو تـكبـر يتـحول شـكلـها ولـونهـا حسب لـون الضوء

ساحة التى يشغلها حجم الشىء. الساقط وتتغير ا

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009  العدد94 
>  إن الـضـوء هو الـفـاعل احلركـى الذى يـحـرك العالمـات كـلهـا فـوق اخلشـبة
فـيحـرك الدالالت بـقوة ويـحول أيه عالمـات ديكـورية أو أثـاث أو أى غرض آخر

بديال أساسيا للموضوع.

سرحى فؤاد الطويل صدرت له هذا األسبوع مسرحية «لقاء أخير» عن دار الفيروز للنشر. > الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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كبير.
(تضحك)

تونى: ال أستطيع أن أفهم السبب.
دة خمس سنوات. ميرا: لقد اشتركت مع فيليب فى فراش واحد 

تونى: هل عليك أن تفعلى ذلك?
مـيرا: أجل تـعنى أن يـحضرهـا هنا يـا إلهى الـرجال هم الغـاية إنهم

حقا الغاية.
تونى: قد ال يـكون العم فيـليب على وعى بـأنك مازلت حتملـ عاطفة

نحوه.
ميرا: إنه على وعى تام بذلك لذا.

تونى: لذا ماذا?
ميرا: حسن دعنا نرى ماذا يحدث.

(تـركل حـذاء تـونى كى تـبـعـده تـونى يـتـضـايق فـيـقـفـز عـبـر احلـجرة
كان) ويرتدى حذاءه ثم يعود إلى ا

ا ـسـكـينـة فـر تـونى: إذا مـا ظلـلت عـلى هـذا اللـطف مع هـذه الـفـتاة ا
فقدت قدرتها على الكالم بشكل دائم.

(ميرا تشعر بضيق حقيقى)
مــيـرا: ولــكـــنى يـــا تــونى كـــنت أبـــذل كل جــهـــدى حــقـــا كــنـت أبــذل كل

جهدى.
اضـيـة أثـناء الـعـشـاء كنـت مثل بـيـاتـريس لـيلى وهى تـونى: فى الـلـيـلـة ا

جتسد دور مليكتنا العزيزة.
ميرا: ماذا تريد منى أن أفعل - أنفجر باكية?

تـونى: ولـم ال? إذا ما كـنـت تشـعـرين بـالـرغـبـة فى ذلـك? - لم ال تـبـك
أبدا?

ـثل هذا مـيرا: إنى أبـكى حـ أكـون وحـدى هل تـتـصـور بعـد الـقـيـام 
الــعـــرض اجلــيــد مع فــيـــلــيب طــوال ذلك الـــوقت أنى ســوف أتــصــرف
كفتاة فى السادسة عشرة من عمرها? من الواضح أنى لن أفعل ذلك.

تونى: هذا واضح.
مـيرا: إن مـا ال أطـيقـه هو مـا فى هـذا كـله من كـذب لـعـ إن الـرجال

يتسمون باألمانة.
اذا فى هذه احلالة? تونى: إنى متأكد من أنك على صواب ولكن 

مــيـرا: (بــنــفـاد صــبـر) أال تـــســتـــطــيع أن تـــفــهم ذلك? إنـه اليــرغب فى
ـلك الـشـجـاعــة عـلى ذلك لـذا فـهــو يـحـضـرهـا إلى الـزواج.. لـكـنـه ال 
لك الـشـجاعـة أبدا. لـقد أخـذ يـناور إلى أن وضـعنى فى هـنـا إنه لم 

وضع أصـــبــحـت مـــضــطـــرة فـــيه إلى أن أفـــصم الـــعالقـــة وإال فـــقــدت
احترامى لنفسى وهذا هو ما يفعله معها إنه رجل فظيع.

تونى: (بإعياء) ولم حتب شخصا مقيتا كهذا الرجل?
ميرا: أو احلب - أنا ال أستخدم هذه الكلمة أبدا.

تونى: أما أنا فأستخدمها.
ميرا: أتمنى لو أنك تفعل.

تونى: ال تعنى أى شىء?
(ميرا تضحك ولكنها أقرب إلى البكاء)

مـيـرا: أو ال تــكن بـكل هــذا الـتـجــهم أال تـســتـطـيع أن تــضـحك أبـدا?
ــلل لــقـد وصــلت إلـى اسـتــنــتــاج بـأنـى ال أطـيق إنك شــخص شــديــد ا

. صحبة أى شخص دون اخلامسة والثالث
تونى: أتعن أنك ال تطيق صحبة من لم يفسدوا بعد?

ميرا: ماذا?
ـا يــعــرف بـســنــوات تـكــويــنى وأنـا تـونى: لــقــد أنـفــقت جــزءاً كـبــيــرا 
أسـتـمع حلـوار الــنـاضـجـ لـقـد قـمـتـم بـإعـدادى إعـدادا جـيـدا إنـكم
فــاســدون إنــكم حــمــقى وفــاســدون إنى انــتــظــر تـلـك الــلــحـظــة الــتى
تضعـ يدك فيها عـلى شىء ما وتقولـ هذا يكفى لكـنك ال تفعل
ذلك أبـدا بل إن كل مـا تـفعـلـينه هـو مـراقبـة األشـياء - بـاهـتمـام ولو
قـتل فـيـلـيـب روزميـرى أو غـرر بـسـانـدى أو سـرق كل نـقـودك فـكـل ما

ستقولينه: كم يثير هذا اهتمامى!
ميرا: إنه سوف يقتلنى أنا وليس روزميرى هذا واضح.

تــونى: أو هــذا واضح هـــذا واضح هــذا واضح. ســـوف يــكــون هــذا
مثيرا لالهتمام أليس كذلك?

مـيـرا: (بـتـجـهم) مـن الـصــعب عـلـى الـرجل أن تــمـوت زوجــته وتــتـركه
وحده بال حماية!

تونى: كنت أعتقد أنك حتب زوجته.
مـيـرا: بــالـفــعل كـنـت أحـبـهــا ولـكــنـهــا مـيــتـة ويــا لـلــخـســارة إن بـعض
الرجـال يظلـون فى حالة زواج ألن ذلك يـحميـهم من.. ضرورة الزواج
من امرأة أخـرى لقـد تزوج فـيلـيب منـها ح كـانت فى العـشرين من
العمر وبعد ذلك كانا بالكاد يريان بعضهما بعضا كان شغوفا بها -
حـسب مـا يـجرى عـلى األلـسـنة وهـكـذا يـجب أن يكـون إذ إنـهـا كانت
تـعـيش كراهـبة فـوق قـمة أحـد اجلبـال وتـغفـر له خـطايـاه وكان يـعود
من آن آلخــر لـلـمـرأة الـصـاحلـة كى يـسـتـريح لـبـعض الـوقت أمـا اآلن
فـقـد مـاتت لـذا توجـد روزمـيـرى فى الـلـحـظـة الـتى سـمـعت فـيـها أن

ـتاعب مع روزمـيـرى قبل زوجـة فـيلـيب مـاتت قـلت إنه سوف يـواجه ا
أن تنتهى السنة.

تونى: لم أكن اعتقد أنك قد سمعت عن روزميرى.
ميرا: روزمـيرى  فيليـسيتى هارييت ما أهـمية ذلك? هو ال يريد أن

هانة. يتزوجها. لذا يحضرها هنا حيث حتس بالضياع وا
(تستدير إليه)

ميرا: يا لكم من صنف مراء جبان.
اذا? أنك تـنـس أنى لم أبـدأ بـعد فـى استـخدام تـونى: (بإعـياء) أنـا 

كلمة احلب.
مـيرا: بـتجـهم لـيس لـدى شك فى أنك سـوف تـفعـل عمـا قـريب. لـكنى
لـن أضـحى من أجـل غـرورك - لن أفــعل. فى إمــكـانك تــدبـيــر أمـورك

بنفسك.
. ! آه ! لو أنك تفهم تونى: لو أنك تفهم

( يجلس على األرضية)
تونى: يكفى أن تفهمى معنى هذه الكلمة.

مـيـرا: لــكــنى ال ألــوم أحــداً عــلى أى شىء يــبــدو لى بــقــدر مــا يــتـعــلق
األمـر بــاجلـنس أو احلـب إذا كـنت تــفـضل هــذه الـكــلـمـة فــإن الـشىء
ــرء كـتــفـيه (تـهــز كـتـفـيـهـا) ــكن عـمــله هــو أن يـهــز ا الـوحــيــد الـذى 

ويسامح اجلميع.
تونى: لكنك لم تسامحى فيليب.

ميرا: كال.
ــســكــيـنــة. فــهى أشــبه بــذبــابـة تـونى: كــونى لـطــيــفــة مع تــلك الــفــتـاة ا

صغيرة ضعيفة تقع فى شباك عنكبوت بنى رهيب.
ميرا: ذبابة صغيرة مسكينة.

تونى: أال ترين حقا أنها مذعورة منك?
ميرا: (بدهشة) منى أنا?

تونى: لقد شرحت لى توا لم يجب أن ترتعد منك.
ميرا: هذا مه لكلينا. ولكن خائفة - منى?

رآة وتنظر إلى نفسها) ( تتجه نحو ا
ميرا: إن عمرها عشرون سنة.

تومى: إذن لم بـحق اللـه لم تصـلحى من زيـنتك? إنى حـقا ال أسـتطيع
ـنـزل نـصف الـنـهـار بـهـذا أن أطـيـق ذلك. أعـنى أن أراك تـعـمـلـ فى ا

نظر. ا
ـنـزل أتـوقع  أن يـحـبـنى الـنـاس من أجل  مـيرا: حـ أقـوم بــتـنـظـيف ا

شهد الثانى ا
الصباح الثانى

كـان فى حالـة من الفوضى الـشاملـة يبدو أن (الـصباح الـتالى وا
الءات البس وا أحـدا قـد نـام عـلى األريـكـة كــمـا أنـهـا مـغـطـاة بـا
والــصـحـف والـوســائـد تــونى يـنــام مـســطـحــا عـلى األرضــيـة إنه
يـرتدى بنطالونه األسود وسترة بـيجامة أما روزميرى فهى ترتدى
مالبس األمس بــنـطــالـون أســود وسـويــتـر أســود إنــهـا تــهـبط فى

منتصف الدرج تونى ال يتحرك)
روزميرى: ماذا تفعل هنا?

نزل به ثمـانى حجرات وهذا هو الركن الوحيد الذى تونى: هذا ا
أســتــطـيع أن أضـع نـفــسى فــيه بــاإلضـافــة إلى قــبـعــة أمى واألوانى

الصينية وبقية الـ...
لفات واألوراق إلخ) (يشير إلى ا

روزميرى: وماذا يوجد فى احلجرات األخرى?
ــســاحــة الـتى تـونى: أنــاس وأشـيــاء أشــيـاء أكــثــر من الــنـاس إن ا

يتسع لها الضمير اإلنسانى مساحة غير عادية.
تعلقات الشخصية) (يشير مرة أخرى إلى ا

روزميرى: إنى آسفة إذ أخذنا حجرتك.
تونى: (بلهفة) إنها حجرة لطيفة أليست كذلك?

روزمــيـرى: أجل لــقــد غــمــرتــهـا الــشــمـس مـنــذ الــصــبــاح هل رأيت
فيليب?

تونى: اعتدت أن أنام فيها منذ أربع عشرة سنة.
روزميرى: أتعرف أين فيليب?

تونى: يتحدث مع أمى على ما أتوقع.
ان أليسا كذلك? روزميرى: أو. حسن إنهما صديقان قد

تونى: ال ينفصالن لقد بدأ الشجار هذا الصباح فى السابعة.
روزميرى: عن ماذا? كنت أعتقد أن فيليب خرج كى يتمشى.

تـونى: لـقــد ذهــبـا كالهــمـا كـى يـتــمـشــيــا. ويـدوران حــول احلـديــقـة
ويتشاجران.

روزميرى: ولكن فيم يتشاجران?
تونى: السياسة.

روزميرى: أو!
تـونى: إن هـؤالء الــنـاس يــتـحــدثـون عن الــسـيــاسـة بــنـفـس الـعــاطـفـة
واحلــمــاس الــذى يــتـحــدث بــهــمــا اآلخـرون عـن اجلـنـس شىء غــيـر

عادى.
روزميرى: لم أكن أعلم أن فيليب يهتم بالسياسة.

تونى: وهل تهتم أنت بالسياسة?
روزميرى: لم أفكر فيها أبدا. وماذا عنك?

تونى: (بعد صمت قصير) كال.
روزميرى: البد بالفعل أن أحتدث مع فيليب.

(تستدير عائدة إلى السلم)
تونى: ال تذهبى بل ابقى وحتدثى معى.

روزميرى: عن ماذا?
تونى: فقط حتدثى.

(روزميرى تتراجع وتتوارى عن األنظار)
ا عاد إلى حجرتنا. روزميرى: ر

تونى: (ينظر حوله) أو يا إلهى يا لها من فوضى!
حـاولة غيـر جادة إلزالة الـصحف إلخ تقع عـيناه (يـقفز ويـقوم 
رآة يـتجـه نحـوها وهـو على وشـك أن يرفـعهـا عن احلائط عـلى ا
حـ تظهـر ميـرا فى أعلى الـدرج. إنهـا ترتـدى بنـطالـونهـا القد

وقميصاً وال تضع أية مساحيق وب شفتيها سيجارة)
ميرا: ماذا تفعل?

رآة) (تونى وجه فى ا
تونى: ألعب االستغماية.

ميرا: ماذا تفعل?
رآة هنا? تونى: ماذا تفعل هذه ا

ميرا: حسن ولم ال تكون هنا?
(تونى يشير إلى مكان فوق األريكة)

تونى: كانت دائما معلقة هناك.
ميرا: صحيح? أو دعها كما هى يا تونى.

(تونى يدعها ويعود إلى األريكة)
تونى: كانت دائما معلقة هنا.

درسـة كـنت تدور مـيرا: أو أجل أتـذكر أنـك ح كـنت تـعود مـن ا
نزل كى تتأكد من أن كل شىء فى مكانه. حول ا

(ميرا تضحك أما تونى فهو فى حالة من االستثارة والضيق)
تونى: فى كل مرة أذهب فيها بعـيدا يصبح األمر وكأن قنبلة انفجرت

نزل - لم يكن كل شىء فى مكانه. فى ا
(ميرا بنفاد صبر تنزع األغطية عن األريكة كى تعدلها)

مـيرا: لـيس لـدى وقت لـقد سـئـمت هـذا كـله إنـهـا تتـكـدس وتـتـكوم...
ح أفكر فى أنى ذات مـرة أقسمت بأن ال أملك األشياء ولن أكدس
ـدة خـمس عـشـرة سـنة ـمـتلـكـات - واآلن لـقـد عـشت فى بـيت واحد  ا

وأحس أنه يجثم على صدرى... ضفدع جبلى!
تونى: (يالحقها بلهفة) كيف تستطيـع يا أمى أن تقولى إننا عشنا

هنا دائما.
رات أنى سـوف أعيش مـيرا: دائمـا! لم أكن ألصـدق أبدا فى إحـدى ا
دة خمس عـشر سنة - هذا يثـير التقزز سوف أسر فى مـكان واحد 

كثيرا بالتخلص منه.
تونى: تتخلص منه? أتعن ذلك حقا?

ميرا: أجل أعنيه.
ثير لـلتقزز هو هـذه الفوضى يا إلهى إن كل تونى: أمى إن الـشىء ا

شىء فى حالة فوضى حتى قفل الباب األمامى مكسور.
ميرا: أو وما أهمية ذلك!

تـــونى: أو إنـى واثق من أن هــــذا يــــروق لك ادخــــلـــوا ادخــــلـــوا أيــــهـــا
الـــســـيــدات والـــســـادة إن الـــضــمـــيـــر اإلنـــســانـى دائــمـــا فى الـــبـــيت فى

انتظاركم.
مـيـرا: (تـدفـعه عن طـريقه) أو تـونـى حـ أحاول أن أنـظـم األشـياء!

البس? أم أنك حتاول أن تكتسب لونا برونزيا? لم ال ترتدى بعض ا
تونى: (باشمئزاز) أو يا يسوع!

(يسحب السويتر اخلاص به ويرتديه فوق سترة البيجامة)
تونى: حسن وكيف حال االثن السعيدين هذا الصباح?

ميرا: وكيف لى أن أعرف?
تـونى: لــكــنك كــنت مــنــهــمـكــة فـى حـديـث حــار مع الــعم فــيــلــيب لــعـدة

ساعات.
مـيرا: (بـابتـسامـة خفـيفة) بـالـطبع لـم أذكر روزمـيرى - سـيـكون ذلك

سلوكا يخلو من الذوق السليم.
تـونى: البـد أنك اسـتـطـعت مـع ذلك أن تـسـتـنـتـجى بـقـرون اسـتـشـعارك
كــيف تـسـيــر األمـور ألـيس كـذلـك? أود أن أعـرف  هل كـانـا يــجـلـسـان
ا ذهـبا إلـى الفـراش فراشى وكل مـهـما يـنـظر فى عـ اآلخـر? أم ر

فراشى جيد التدفئة أوال ساندى ثم العم فيليب وروزميرى.
ميرا: (بحزن) لقد سألنى فـيليب عما إذا كان لدى فراش آخر أضعه
فى حــجـــرتــهــمـــا وهــذا مــا فـــعــلت فـــراشــان جــنـــبــا إلى جـــنب كــأحــد
اإلعالنـات فى مـجلـة أمـريكـيـة وشعـرت أنى فى حـالة أفـضل إلى حد

الفصل األول
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سرح السالم. صرى  سرح ا > مديرية حلوان التعليمية تكرم صباح األربعاء القادم مجموعة من فنانى وكتاب ونقاد ا
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ـسـرح تتـحـول فهى >  إن أحـجـام األشـياء الـتى تـظـهر عـلى ا
قـد تصـغر أو تـكبـر يتـحول شـكلـها ولـونهـا حسب لـون الضوء

ساحة التى يشغلها حجم الشىء. الساقط وتتغير ا

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009  العدد94 
>  إن الـضـوء هو الـفـاعل احلركـى الذى يـحـرك العالمـات كـلهـا فـوق اخلشـبة
فـيحـرك الدالالت بـقوة ويـحول أيه عالمـات ديكـورية أو أثـاث أو أى غرض آخر

بديال أساسيا للموضوع.

سرحى فؤاد الطويل صدرت له هذا األسبوع مسرحية «لقاء أخير» عن دار الفيروز للنشر. > الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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كبير.
(تضحك)

تونى: ال أستطيع أن أفهم السبب.
دة خمس سنوات. ميرا: لقد اشتركت مع فيليب فى فراش واحد 

تونى: هل عليك أن تفعلى ذلك?
مـيرا: أجل تـعنى أن يـحضرهـا هنا يـا إلهى الـرجال هم الغـاية إنهم

حقا الغاية.
تونى: قد ال يـكون العم فيـليب على وعى بـأنك مازلت حتملـ عاطفة

نحوه.
ميرا: إنه على وعى تام بذلك لذا.

تونى: لذا ماذا?
ميرا: حسن دعنا نرى ماذا يحدث.

(تـركل حـذاء تـونى كى تـبـعـده تـونى يـتـضـايق فـيـقـفـز عـبـر احلـجرة
كان) ويرتدى حذاءه ثم يعود إلى ا

ا ـسـكـينـة فـر تـونى: إذا مـا ظلـلت عـلى هـذا اللـطف مع هـذه الـفـتاة ا
فقدت قدرتها على الكالم بشكل دائم.

(ميرا تشعر بضيق حقيقى)
مــيـرا: ولــكـــنى يـــا تــونى كـــنت أبـــذل كل جــهـــدى حــقـــا كــنـت أبــذل كل

جهدى.
اضـيـة أثـناء الـعـشـاء كنـت مثل بـيـاتـريس لـيلى وهى تـونى: فى الـلـيـلـة ا

جتسد دور مليكتنا العزيزة.
ميرا: ماذا تريد منى أن أفعل - أنفجر باكية?

تـونى: ولـم ال? إذا ما كـنـت تشـعـرين بـالـرغـبـة فى ذلـك? - لم ال تـبـك
أبدا?

ـثل هذا مـيرا: إنى أبـكى حـ أكـون وحـدى هل تـتـصـور بعـد الـقـيـام 
الــعـــرض اجلــيــد مع فــيـــلــيب طــوال ذلك الـــوقت أنى ســوف أتــصــرف
كفتاة فى السادسة عشرة من عمرها? من الواضح أنى لن أفعل ذلك.

تونى: هذا واضح.
مـيرا: إن مـا ال أطـيقـه هو مـا فى هـذا كـله من كـذب لـعـ إن الـرجال

يتسمون باألمانة.
اذا فى هذه احلالة? تونى: إنى متأكد من أنك على صواب ولكن 

مــيـرا: (بــنــفـاد صــبـر) أال تـــســتـــطــيع أن تـــفــهم ذلك? إنـه اليــرغب فى
ـلك الـشـجـاعــة عـلى ذلك لـذا فـهــو يـحـضـرهـا إلى الـزواج.. لـكـنـه ال 
لك الـشـجاعـة أبدا. لـقد أخـذ يـناور إلى أن وضـعنى فى هـنـا إنه لم 

وضع أصـــبــحـت مـــضــطـــرة فـــيه إلى أن أفـــصم الـــعالقـــة وإال فـــقــدت
احترامى لنفسى وهذا هو ما يفعله معها إنه رجل فظيع.

تونى: (بإعياء) ولم حتب شخصا مقيتا كهذا الرجل?
ميرا: أو احلب - أنا ال أستخدم هذه الكلمة أبدا.

تونى: أما أنا فأستخدمها.
ميرا: أتمنى لو أنك تفعل.

تونى: ال تعنى أى شىء?
(ميرا تضحك ولكنها أقرب إلى البكاء)

مـيـرا: أو ال تــكن بـكل هــذا الـتـجــهم أال تـســتـطـيع أن تــضـحك أبـدا?
ــلل لــقـد وصــلت إلـى اسـتــنــتــاج بـأنـى ال أطـيق إنك شــخص شــديــد ا

. صحبة أى شخص دون اخلامسة والثالث
تونى: أتعن أنك ال تطيق صحبة من لم يفسدوا بعد?

ميرا: ماذا?
ـا يــعــرف بـســنــوات تـكــويــنى وأنـا تـونى: لــقــد أنـفــقت جــزءاً كـبــيــرا 
أسـتـمع حلـوار الــنـاضـجـ لـقـد قـمـتـم بـإعـدادى إعـدادا جـيـدا إنـكم
فــاســدون إنــكم حــمــقى وفــاســدون إنى انــتــظــر تـلـك الــلــحـظــة الــتى
تضعـ يدك فيها عـلى شىء ما وتقولـ هذا يكفى لكـنك ال تفعل
ذلك أبـدا بل إن كل مـا تـفعـلـينه هـو مـراقبـة األشـياء - بـاهـتمـام ولو
قـتل فـيـلـيـب روزميـرى أو غـرر بـسـانـدى أو سـرق كل نـقـودك فـكـل ما

ستقولينه: كم يثير هذا اهتمامى!
ميرا: إنه سوف يقتلنى أنا وليس روزميرى هذا واضح.

تــونى: أو هــذا واضح هـــذا واضح هــذا واضح. ســـوف يــكــون هــذا
مثيرا لالهتمام أليس كذلك?

مـيـرا: (بـتـجـهم) مـن الـصــعب عـلـى الـرجل أن تــمـوت زوجــته وتــتـركه
وحده بال حماية!

تونى: كنت أعتقد أنك حتب زوجته.
مـيـرا: بــالـفــعل كـنـت أحـبـهــا ولـكــنـهــا مـيــتـة ويــا لـلــخـســارة إن بـعض
الرجـال يظلـون فى حالة زواج ألن ذلك يـحميـهم من.. ضرورة الزواج
من امرأة أخـرى لقـد تزوج فـيلـيب منـها ح كـانت فى العـشرين من
العمر وبعد ذلك كانا بالكاد يريان بعضهما بعضا كان شغوفا بها -
حـسب مـا يـجرى عـلى األلـسـنة وهـكـذا يـجب أن يكـون إذ إنـهـا كانت
تـعـيش كراهـبة فـوق قـمة أحـد اجلبـال وتـغفـر له خـطايـاه وكان يـعود
من آن آلخــر لـلـمـرأة الـصـاحلـة كى يـسـتـريح لـبـعض الـوقت أمـا اآلن
فـقـد مـاتت لـذا توجـد روزمـيـرى فى الـلـحـظـة الـتى سـمـعت فـيـها أن

ـتاعب مع روزمـيـرى قبل زوجـة فـيلـيب مـاتت قـلت إنه سوف يـواجه ا
أن تنتهى السنة.

تونى: لم أكن اعتقد أنك قد سمعت عن روزميرى.
ميرا: روزمـيرى  فيليـسيتى هارييت ما أهـمية ذلك? هو ال يريد أن

هانة. يتزوجها. لذا يحضرها هنا حيث حتس بالضياع وا
(تستدير إليه)

ميرا: يا لكم من صنف مراء جبان.
اذا? أنك تـنـس أنى لم أبـدأ بـعد فـى استـخدام تـونى: (بإعـياء) أنـا 

كلمة احلب.
مـيرا: بـتجـهم لـيس لـدى شك فى أنك سـوف تـفعـل عمـا قـريب. لـكنى
لـن أضـحى من أجـل غـرورك - لن أفــعل. فى إمــكـانك تــدبـيــر أمـورك

بنفسك.
. ! آه ! لو أنك تفهم تونى: لو أنك تفهم

( يجلس على األرضية)
تونى: يكفى أن تفهمى معنى هذه الكلمة.

مـيـرا: لــكــنى ال ألــوم أحــداً عــلى أى شىء يــبــدو لى بــقــدر مــا يــتـعــلق
األمـر بــاجلـنس أو احلـب إذا كـنت تــفـضل هــذه الـكــلـمـة فــإن الـشىء
ــرء كـتــفـيه (تـهــز كـتـفـيـهـا) ــكن عـمــله هــو أن يـهــز ا الـوحــيــد الـذى 

ويسامح اجلميع.
تونى: لكنك لم تسامحى فيليب.

ميرا: كال.
ــســكــيـنــة. فــهى أشــبه بــذبــابـة تـونى: كــونى لـطــيــفــة مع تــلك الــفــتـاة ا

صغيرة ضعيفة تقع فى شباك عنكبوت بنى رهيب.
ميرا: ذبابة صغيرة مسكينة.

تونى: أال ترين حقا أنها مذعورة منك?
ميرا: (بدهشة) منى أنا?

تونى: لقد شرحت لى توا لم يجب أن ترتعد منك.
ميرا: هذا مه لكلينا. ولكن خائفة - منى?

رآة وتنظر إلى نفسها) ( تتجه نحو ا
ميرا: إن عمرها عشرون سنة.

تومى: إذن لم بـحق اللـه لم تصـلحى من زيـنتك? إنى حـقا ال أسـتطيع
ـنـزل نـصف الـنـهـار بـهـذا أن أطـيـق ذلك. أعـنى أن أراك تـعـمـلـ فى ا

نظر. ا
ـنـزل أتـوقع  أن يـحـبـنى الـنـاس من أجل  مـيرا: حـ أقـوم بــتـنـظـيف ا

شهد الثانى ا
الصباح الثانى

كـان فى حالـة من الفوضى الـشاملـة يبدو أن (الـصباح الـتالى وا
الءات البس وا أحـدا قـد نـام عـلى األريـكـة كــمـا أنـهـا مـغـطـاة بـا
والــصـحـف والـوســائـد تــونى يـنــام مـســطـحــا عـلى األرضــيـة إنه
يـرتدى بنطالونه األسود وسترة بـيجامة أما روزميرى فهى ترتدى
مالبس األمس بــنـطــالـون أســود وسـويــتـر أســود إنــهـا تــهـبط فى

منتصف الدرج تونى ال يتحرك)
روزميرى: ماذا تفعل هنا?

نزل به ثمـانى حجرات وهذا هو الركن الوحيد الذى تونى: هذا ا
أســتــطـيع أن أضـع نـفــسى فــيه بــاإلضـافــة إلى قــبـعــة أمى واألوانى

الصينية وبقية الـ...
لفات واألوراق إلخ) (يشير إلى ا

روزميرى: وماذا يوجد فى احلجرات األخرى?
ــســاحــة الـتى تـونى: أنــاس وأشـيــاء أشــيـاء أكــثــر من الــنـاس إن ا

يتسع لها الضمير اإلنسانى مساحة غير عادية.
تعلقات الشخصية) (يشير مرة أخرى إلى ا

روزميرى: إنى آسفة إذ أخذنا حجرتك.
تونى: (بلهفة) إنها حجرة لطيفة أليست كذلك?

روزمــيـرى: أجل لــقــد غــمــرتــهـا الــشــمـس مـنــذ الــصــبــاح هل رأيت
فيليب?

تونى: اعتدت أن أنام فيها منذ أربع عشرة سنة.
روزميرى: أتعرف أين فيليب?

تونى: يتحدث مع أمى على ما أتوقع.
ان أليسا كذلك? روزميرى: أو. حسن إنهما صديقان قد

تونى: ال ينفصالن لقد بدأ الشجار هذا الصباح فى السابعة.
روزميرى: عن ماذا? كنت أعتقد أن فيليب خرج كى يتمشى.

تـونى: لـقــد ذهــبـا كالهــمـا كـى يـتــمـشــيــا. ويـدوران حــول احلـديــقـة
ويتشاجران.

روزميرى: ولكن فيم يتشاجران?
تونى: السياسة.

روزميرى: أو!
تـونى: إن هـؤالء الــنـاس يــتـحــدثـون عن الــسـيــاسـة بــنـفـس الـعــاطـفـة
واحلــمــاس الــذى يــتـحــدث بــهــمــا اآلخـرون عـن اجلـنـس شىء غــيـر

عادى.
روزميرى: لم أكن أعلم أن فيليب يهتم بالسياسة.

تونى: وهل تهتم أنت بالسياسة?
روزميرى: لم أفكر فيها أبدا. وماذا عنك?

تونى: (بعد صمت قصير) كال.
روزميرى: البد بالفعل أن أحتدث مع فيليب.

(تستدير عائدة إلى السلم)
تونى: ال تذهبى بل ابقى وحتدثى معى.

روزميرى: عن ماذا?
تونى: فقط حتدثى.

(روزميرى تتراجع وتتوارى عن األنظار)
ا عاد إلى حجرتنا. روزميرى: ر

تونى: (ينظر حوله) أو يا إلهى يا لها من فوضى!
حـاولة غيـر جادة إلزالة الـصحف إلخ تقع عـيناه (يـقفز ويـقوم 
رآة يـتجـه نحـوها وهـو على وشـك أن يرفـعهـا عن احلائط عـلى ا
حـ تظهـر ميـرا فى أعلى الـدرج. إنهـا ترتـدى بنـطالـونهـا القد

وقميصاً وال تضع أية مساحيق وب شفتيها سيجارة)
ميرا: ماذا تفعل?

رآة) (تونى وجه فى ا
تونى: ألعب االستغماية.

ميرا: ماذا تفعل?
رآة هنا? تونى: ماذا تفعل هذه ا

ميرا: حسن ولم ال تكون هنا?
(تونى يشير إلى مكان فوق األريكة)

تونى: كانت دائما معلقة هناك.
ميرا: صحيح? أو دعها كما هى يا تونى.

(تونى يدعها ويعود إلى األريكة)
تونى: كانت دائما معلقة هنا.

درسـة كـنت تدور مـيرا: أو أجل أتـذكر أنـك ح كـنت تـعود مـن ا
نزل كى تتأكد من أن كل شىء فى مكانه. حول ا

(ميرا تضحك أما تونى فهو فى حالة من االستثارة والضيق)
تونى: فى كل مرة أذهب فيها بعـيدا يصبح األمر وكأن قنبلة انفجرت

نزل - لم يكن كل شىء فى مكانه. فى ا
(ميرا بنفاد صبر تنزع األغطية عن األريكة كى تعدلها)

مـيرا: لـيس لـدى وقت لـقد سـئـمت هـذا كـله إنـهـا تتـكـدس وتـتـكوم...
ح أفكر فى أنى ذات مـرة أقسمت بأن ال أملك األشياء ولن أكدس
ـدة خـمس عـشـرة سـنة ـمـتلـكـات - واآلن لـقـد عـشت فى بـيت واحد  ا

وأحس أنه يجثم على صدرى... ضفدع جبلى!
تونى: (يالحقها بلهفة) كيف تستطيـع يا أمى أن تقولى إننا عشنا

هنا دائما.
رات أنى سـوف أعيش مـيرا: دائمـا! لم أكن ألصـدق أبدا فى إحـدى ا
دة خمس عـشر سنة - هذا يثـير التقزز سوف أسر فى مـكان واحد 

كثيرا بالتخلص منه.
تونى: تتخلص منه? أتعن ذلك حقا?

ميرا: أجل أعنيه.
ثير لـلتقزز هو هـذه الفوضى يا إلهى إن كل تونى: أمى إن الـشىء ا

شىء فى حالة فوضى حتى قفل الباب األمامى مكسور.
ميرا: أو وما أهمية ذلك!

تـــونى: أو إنـى واثق من أن هــــذا يــــروق لك ادخــــلـــوا ادخــــلـــوا أيــــهـــا
الـــســـيــدات والـــســـادة إن الـــضــمـــيـــر اإلنـــســانـى دائــمـــا فى الـــبـــيت فى

انتظاركم.
مـيـرا: (تـدفـعه عن طـريقه) أو تـونـى حـ أحاول أن أنـظـم األشـياء!

البس? أم أنك حتاول أن تكتسب لونا برونزيا? لم ال ترتدى بعض ا
تونى: (باشمئزاز) أو يا يسوع!

(يسحب السويتر اخلاص به ويرتديه فوق سترة البيجامة)
تونى: حسن وكيف حال االثن السعيدين هذا الصباح?

ميرا: وكيف لى أن أعرف?
تـونى: لــكــنك كــنت مــنــهــمـكــة فـى حـديـث حــار مع الــعم فــيــلــيب لــعـدة

ساعات.
مـيرا: (بـابتـسامـة خفـيفة) بـالـطبع لـم أذكر روزمـيرى - سـيـكون ذلك

سلوكا يخلو من الذوق السليم.
تـونى: البـد أنك اسـتـطـعت مـع ذلك أن تـسـتـنـتـجى بـقـرون اسـتـشـعارك
كــيف تـسـيــر األمـور ألـيس كـذلـك? أود أن أعـرف  هل كـانـا يــجـلـسـان
ا ذهـبا إلـى الفـراش فراشى وكل مـهـما يـنـظر فى عـ اآلخـر? أم ر

فراشى جيد التدفئة أوال ساندى ثم العم فيليب وروزميرى.
ميرا: (بحزن) لقد سألنى فـيليب عما إذا كان لدى فراش آخر أضعه
فى حــجـــرتــهــمـــا وهــذا مــا فـــعــلت فـــراشــان جــنـــبــا إلى جـــنب كــأحــد
اإلعالنـات فى مـجلـة أمـريكـيـة وشعـرت أنى فى حـالة أفـضل إلى حد

الفصل األول
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ميرا بولتون: امرأة فى منتصف العمر.
تــونى بــولــتــون: ابـنــهــا يــبـلـغ الـثــانــيـة

والعشرين من العمر.
مـيلـى بولـز: امـرأة فى مـنـتـصف الـعـمر

صديقة ميرا.
ســانـدى بــولــز: ابن مــيـلى فـى الـثــانــيـة

والعشرين من عمره.
ميك فريز: سياسى يسارى مسن.

فـيــلــيب درانت: مــهــنــدس مــعــمـارى فى
منتصف العمر.

روزميرى: شابة مخطوبة لفيليب.

الشخصيات 

ساندى.
ـكن االعتـماد عـليه دائـما فى تونى: أجل حـمد الـله على سـاندى. إذ 

التعامل مع أى موقف اجتماعى.. أين هو?
مـيرا: إنه يـعمل فى حـجـرتى عـلى ما أعـتـقد. إذ لـديـنا ذلك االجـتـماع

الكبير غداً ليالً.
تونى: إن الـطريقـة التى حتول بـها هذا الـفتى مثـيرة لالهتـمام فمن ذا

ثالية فى ساندى? الذى كان بوسعه توقع هذه ا
كنسة) ( ميرا تقف ثابتة فى مكانها وتستند إلى ا

تونى: ماذا جرى?
ميرا: أحس بالدوار كال دعنى وشأنى.

تـونى: ال أظن أنـك مـازلت تــعـانــ من أثــر الـتــغـيــر فى احلــيـاة بــسـبب
منتصف العمر أليس كذلك?

ميرا: كال يا حبيبى. لقد فرغت من ذلك كما تعلم.
تونى: وكيف لى أن أعلم? ( يـغمغم) تـغير احلـياة تغيـر احلياة حسن

. إنك لم تتغيرى كثيراً
مـيرا: تـونى هل لك أن تـصنـع بى معـروفا صـغـيراً? ابـتـعد عن طـريقى

ليوم فقط.
كننى االنتقال إلى شقة العم ميك. تونى: 

ميرا: أو افعل ما يحلو لك.
تـونـى: لو لـم يـكن إحـسـاسك بــالـوقت مـخـطـئــاً وكـنت سـوف أعـود إلى
ــقـبل فـمــاذا كـنت سـوف أجـد? هـل كـنت سـأجـد ــنـزل فى األسـبـوع ا ا
سـانـدى وقـد عــاد إلى مـيـلى وأجـد بــيـتـاً خـالــيـا لـطـيـفــا وأنت مـسـتـعـدة

الستقبالى واستضافتى?
مـيرا: أنت تـعـلم تمـام العـلم أنك لم جتـعلـنى أعلـم ميـعاد قـدومك فقط

كى تضبطنى.
( تونى بطريقة تثير الشفقة)

تونى: ألم تـسـتـطيـعى حـقا أن تـتـذكرى الـتـاريخ الـذى سوف أنـتـهى فيه
من اخلدمة?

مـيـرا: أو  إنـى آسـفـة ولم كـان يـجب أن أتـذكـر? إن أى شـخص عـادى
كــان سـيــجـعــلـنى أعــلم لـقــد مـر عــامـان. كــنت تـروح جتــيئ وتـذهب إلى

. وهذا وقت طويل. دة عام عسكر  ا
دة أسبوع. تونى: إذن أنت تريدين منى أن انتقل إلى تلك الشقة 

مــيـرا: أنـت تــعــرف أنى ال أريــد ذلك لم تــعــتــقــد أنى أريــد أن أتــخــلص
منك? كنت أعتقد أنك تود أن تعيش وحدك.

اذا? تونى: ولكن 
ميرا: من الطبيعى لشاب أن يريد أن يسكن وحده أليس كذلك?

ذاتى.
تونى: ولم يتع عليك القيام بتنظيفه?

( ال جتيب بل تبدأ فى الهمهمة)
ـنزلـية تونى: وهو كـذلك كـونى شهـيدة ولـكـنى ال أستـمتع بـاألعـمال ا

لذا ال تنتظرى منى أن أساعدك.
ميرا: أنا لم أطلب ذلك منك.

(انـتهت من ترتيب األريكة واآلن تكدس األشياء فى الصوان الصغيرة
بطريقة عشوائية)

ـا تتـسم بـه عالقـتك بـالعم تـونى: إن مـا يـثـير اهـتـمـامى أكـثـر كـثـيـراً 
فـيــلـيب من الـتــواءات هـو روزمــيـرى. إذ لم تـرد فــتـاة فى الــعـشـرين من
الـعمـر أن تـتـزوج عمـا- مـتـهالـكـا عـجوزاً . تـقـول الـصحف إنـهـا مـوضة

هذه األيام. الفتاة تتزوج رجالً من كبر السن بحيث يصلح أبا لها.
ميرا: لم أكن أعتقد أنك تقرأ الصحف.

ـاذا? ألنه لــديه اخلـبـرة? هل هــذا هـو الـسـبب? ( يـتـقزز) آه يـا تـونى: 
يسوع!

ميرا: لقد كان فيليب دائما جذابا بالنسبة للنساء.
! حـ قـضـيت بـعض الــوقت أعـمل فى مـكـتـبه كـنت دائم تـونى: جـذابـاً
الــدهــشــة مـن الــطــريـــقــة الــتى كـــانت الــنــســـاء مــســتــعـــدات ألن تــلــقــ
ـاذا? حسن لـقد فـعلت ذلك بـأنفـسهن حتت قـدميه كـى يسيـر علـيهن. 

كنك أن تشرحى األمر لى. أنت أيضا أليس كذلك? إذن 
مـيرا: أجـرؤ عـلى الـقـول بـأن لـديـهن انـطـبـاعـاً بـأن الـرجل األكـبـر سـناً

أكثر عطفا من الشباب.
! هــذا الـصــبـاح ســمـعت روزمــيـرى تــقـول: ألـم تـعـد تـونى: أكـثــر عـطــفـاً
حتـبـنى يـا حـبـيـبى? فـقال هـو: إنك بـبـسـاطـة يـا حـبـيـتى قـد أصبـحت

هيستيرية.
( ميرا تبتعد بحدة)

تونى: حسن هل قال لك إنك هيستيرية?
( ميرا تنهار وتبكى لبضع ثوان قبل أن تستجمع نفسها)

ميرا: كن رؤوفا بى أحياناً يا تونى.
تونى: ( بانزعاج) رأفة? أنا? أنت ال تبك أليس كذلك?

ميرا: كال.
نظفات على األرضية اخلشبية حول البساط) ( تبدأ فى حك أحد ا

ميرا: كال.
تونى: ال أظن ذلك.

ــــكـــتب أعـــتــــقـــد أنك يـــجـب أن تـــعـــنى مــيــرا: إذا ذهب فـــيـــلــــيب إلى ا
بـروزميـرى. أسـتـطـيع طبـعـاً دائـمـا االعتـمـاد عـليـك. حمـداً لـله يـوجد

تونى: إذن من الواضح أنى لست طبيعيا.
مـيـرا: كــنت أسـهل األمـر عـلــيك- هـذا هـو كل شىء لــقـد أخـبـرت مـيك

أنك بالتأكيد ال تريد الشقة.
تونى: تسهل على األمر?

مـيرا: (مـحرجة) حسـن فى حالـة ما إذا كـنت تشـعر بـأنه ينـبغى عـليك
أن تقيم معى فى ح أنك ال تريد ذلك.

اذا? تونى: ينبغى على? 
(ميرا تنظر إليه نظرة طويلة تنم عن عدم التصديق)

ميرا: حسن لست أدرى.
( صمت قصير)

ميرا: كم أتمنى لو أن ميلى تعود.
اذا? تونى: 

. ميرا: إنها عطوفة جداً
تونى: عطوفة عطوفة! لديك ساندى أليس كذلك? ساندى عطوف?
مــيــرا: إنـــكم مـــجـــمـــوعـــة مـن الـــوحــوش. أن الـــشـــبـــاب مـــجـــمـــوعـــة من

. توحش ا
ــــاذا أو إنى ال أصـــــدق ذلك بــــالـــــطــــبع - إنـه جــــيــــد فى تـــونى: إذن 

الفراش.. هل هذا هو السبب?
مـيـرا: ( بـنـعـومـة) أو إنـه كفء تـمــامـاً جـداً ( بـغـيظ) شــديـد الـكـفـاءة

أحياناً أحس بأنى أود أن أصفق.
اذا? تونى: ال تقولى لى إن هذا غير كاف . إذن 

ميرا: (بابتسامة خفيفة) حكم السن.
ثل هذب. كنت أظـن أن ساندى  تونى: هذا األفـاق الصغـير الناعـم ا
ــطــاف كـرئــيس صــوان مالبس كل مــا تـكــرهــيــنه إذ ســوف يـنــتــهى به ا
ـلكة أو رئـيس شئون العـامل الحتـاد الصناعـات اإلمبيـريالية. شىء ا
يحـتاج إلى الـلبـاقة. الـلباقـة. اللـباقـة. اللـباقـة حسن الفـائدة ترجى من
مـحـاولـتك أن تكـونى لـبـقة يـا أمى. من سـوف يـتحـدث مـعى? سـاندى?

العم العزيز ساندى? أم تراه العم فيليب?
ميرا: ( بابتسامة خفيفة) حسن فى الواقع إنه فيليب.

تونى: وما اخلطة?
سألة هكذا... ميرا: اسمع ا

( فيليب وروزميرى يظهران على السلم. روزميرى تقبله)
روزميرى: إلى اللقاء يا حبيبى.
فيليب: إلى اللقاء يا حبيبتى.

روزميرى: لقد نسيت حقبيتك يا حبيبى.
( يتواريان عن األنظار)

تونى: لقد نسى حقيبته حسن  وماذا بعد يا أمى?
مـيـرا: الـفــكـرة كــانت أن يـتــولى أمـرك نــيـابــة عـنى - لــقـد اقــتـرحت أن
ــســألــة تــتــعــلق يــعــيــدك إلى مــكــتــبه ال يــا تــونى انــتــظــر دقــيــقــة إن ا

ستقبلك كله.
تونى: نعم إنه مستقبلى.

مـيـرا: ســوف يـســتــغـرق األمــر مـنـك سـتــة أشـهــر كى تــدرس اسـتــعـدادا
لذلك االمتحان.

تونى: بل سنة بعد أن تبلد عقلى فى اجليش.
ميرا: أووو! كف عن األسف من أجل نفسك طوال الوقت.

(يسمع صوت فيليب فى أعلى)
فيليب: إلى اللقاء يا حبيبتى.

صوت روزميرى: إلى اللقاء يا حبيبى.
صوت فيليب: إلى اللقاء.

تونى: أو! البد أن تسلمى بأن هذا كله مقيت.
(ميرا تهز كتفها)

تـونى:  وهـو كذلك هـذا كله جـمـيل ومقـدس. أمى - حـ تركت مـكتب
فيليب من قبل كان هذا ألنى ال أستطيع أن أطيق ذلك.

ميرا: لم تطق ماذا?
ه ـــعـــجـــبـــ به وحـــر تــونى: رؤيـــة الـــعم فـــيـــلـــيب وهـــيـــئـــة عـــامـــلـــيه ا

الطائعات.
(يظهر فيليب فى أعال السلم)

ميرا: يا لك من متلصص ال يطاق.
(تقف عند النافذة فى حالة من احلنق تونى يتحدث وهو ينظر إلى

أعلى فى ح يهبط فيليب)
قابلة. تونى: أيها العم فيليب لقد تركتنا أمى وحدنا من أجل ا

فــيـلــيب: (مــنــشـغل) أو بــخــصـــوص تــلك الـــوظــيــفـــة أتــوقع أنـــهــا قــد
أخبرتك.

قابلة. تونى: شكرا إنى ال أريدها أمى انتهت ا
(يتجه نحو األريكة ويلقى بنفسه فوقها ميرا جترى نحو فيليب)

ميرا: أو فيليب أال تستطيع أن..
(فــيـلــيب يــهـز رأسه جتــاهــهـا بــرفق ويــبـتــسم ويــقـدم لــهــا سـيــجـارة.

يبتسمان ويهزان أكتفاهما)
تونى: أغنيات بال كالم.

ـكـتب كم هـو طـيب مـنك أن تسـتـضـيفى فـيليب: يـجب أن أذهب إلى ا
روزميرى هنا يا ميرا.

ميرا: (ضاحكة) أعتقد ذلك أنا أيضا.

> مسرحية «أرض ال تنبت الزهور» حملمود دياب يتم عرضها حالياً من إخراج أحمد السروجى بقصر ثقافة احمللة الكبرى.
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ـتلك الـضوء قـدرة هائلـة على حتـويل بنى األشـكال فوق   <
سـرح إما بإضافـتها إلى عنـاصرها أو بتـجريدها من خـشبة ا

بعض منها أو قمع بعض آخر.

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009  العدد 94
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سحراتى تغير جلدها فرقة ا

>  هــنــاك عـروض تــلــعب (الــضـوآنــيـة) فــيــهـا دورا كــبــيـرا يــقــوم عـلى
انـحرافات تقترحها وتتبنـاها هى نفسها وهى عروض مفتوحة آلالف

شاهدات التى حتدث متعة ال نهائية. من ا
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سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009 العدد 94

هن التمثيلية تستعد حالياً إلقامة حفل تأب للراحل السيد راضى فى ذكرى مرور 40 يوماً على وفاته. > نقابة ا
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فيفــا مـامـا

االخـتـالفـات احلـقـيـقـيـة بـ أفـراد األسـرة
وتـــــــــكــــــــــشف عـن الـــــــــكــــــــــامن فـى احلـــــــــدث
والــشــخــصــيــة وأيــضًــا لــكى يــقــدم احلــدث
داخل الـنسيج العـام بأكثر من طـريقة كما
أنـه يـــحــــول بــــ الـــتــــلــــقى واألداء ويــــرشـــد
ـتـلقى دائـمًـا بأنـنـا بصـدد لـعبـة مـسرحـية ا
قــوامـــهــا حتــلـــيل الــتـــغــيــر الـــذى طــرأ عــلى

صرية فى الفترة األخيرة. الشخصية ا
عـلـى مـســتــوى الـشــكل ســوف جتــد أمـامك
T مــنــضـــدة صــنــعـت عــلى طــريـــقــة حــرف
مـقلوب قاعـدته أساسها اجلـمهور وجانبى
قــائــمــته أســاسه أســرة أو عــائــلــة األســتــاذ
سـرحى سوى طـاولة صادق ومـا العـرض ا
عـشــاء ثم دعـوة اجلـمـهـور لــهـا لـكى يـشـهـد
هـذه األسرة وهى تـتفـكك شيـئا فـشيـئا أو
وهى تــطــرح كــذبــهــا وأنـــانــيــتــهــا وتــمــلــقــهــا
الـــزائـف واهـــتـــمـــامــــهـــا اجملـــانى بــــالـــكـــيـــان
اخلـــــارجى والـــــفـــــارغ مـن أى مـــــحـــــتـــــوى له
ــعـيــة والــفـرقــة بــذلك تــشـرح وجــاهــة أو أ
ــصــريــة الــتـــفــتت الــذى آلت إلــيه األســرة ا
سرحية بطريقة وحتاول أن تقدم لعبـتها ا
تـلقى فى تكـشف عنـاصـر اللـعبـة وتـورط ا
ـــعــــنى بــــكل ســــهــــولـــة فــــهـــو أى احلــــدث وا
ـسئول ألنه بـبساطة واحد ـتلقى أحد ا ا

من األسرة الكبيرة.
والـعـرض برغم أهـمـيته إال أنك لـو قـطعت
ــواقـف فــلن مـــنه بـــعض الـــشــخـــصـــيـــات وا
يــــتـــأثـــر كـــثـــيـــرًا فـــمــــثالً مـــاذا لـــو  إلـــغـــاء
شـخصـية صـديـقة األسـرة مدام (شـافكى)
ومـا تــأثــيــر ذلك عـلـى احلـدث الــعــام الـذى
أرادت عبير عـلى أن تطرحه علينا أظن ال
شىء هى فـــقط كــانت تــعــتــمــد عــلى هــذه
الشـخصـيـة لكـشف جـانب إنسـانى لـواحدة
أرسـتـقـراطـية فـقـدت أسـرتهـا ولم يـعـد لـها
أحـــد فـــعــاشـت مع هـــذه األســـرة ونــســـجت
عالقــتــهـا بــزمالئــهــا وقـطــطــهـا لــكى تــنـعى
ـــعــانـى الــغـــائــبـــة أو الـــتى أصـــبــحت هــذه ا
غـــائــبــة عـــنــا اآلن وفى نــفـس الــوقت لــكى
تــكـــشف مــصــيــر هـــؤالء الــذين يــظــنــون أن
اخلــصـوصــيـة ســوف تـفــيـدهم فــالـنــسـيـان
ـــعـــنى أو بـــآخــــر ســـوف يـــلـــحـق بـــهم ولن
يجـدوا من يسـأل عنـهم وسيـكون كل واحد
مـــنــهم شـــافــكى آخـــر عــلى وجه مـــغــايــر أو

متسق.
مثل وبعد فإننى أحيى جهد فريق العمل ا
ــوســيــقى (هــانـى عــبــد الــنــاصــر ســهـام وا
عـبـد الــسالم مـر غـطـاس مــيـنـا عـزت
إجنـى جالل مـــــــروان الــــــفـــــــطــــــرى دعــــــاء
شـوقى مــحـمــد أحــمـد مــحـسن رمــضـان
ـعـز) وأقول موسـى إسالم محـمـد عـبـد ا
ــــاذا لم تــــتم كــــتـــابـــة فـــقـط لـــعــــبـــيــــر عـــلى 
ـثل بـحـيث الـشـخـصــيـة بـجـانب كـل اسم 
يــــــكــــــون األمــــــر ســــــهـالً عــــــلى اجلــــــمــــــهــــــور

والصحفي والنقاد. 
وأخــيـــرًا أقـــول لــكم إنـــنى تـــعــجـــبت كــثـــيــرًا
فـاسم العـرض مبـهم بـالنـسبـة لى ولم يحل
لـىَّ الــلــغــز ســوى وجــود األســتــاذ الــشــريف
ـتــرجم الـشـهـيـر خــاطـر اخملـرج اإلذاعى وا
عنى الدارج فـحينما سـألته قال لى إنهـا با
(بـنـحب مـامـا)! وأقول لـه فعالً االسـم على
مسـمى يا أسـتاذ شـريف فاحلب احلـقيقى
ظهـر طوال األحـداث األمر الـذى يتـعارض
تـمـامًـا مع حتـلل جـثـة األم! فـلـمـاذا تـعـفـنت
والكل حولها يسـأل عنها ويحوطها باحلب
واالهـــــتـــــمــــام لـــــيـس لــــهـــــا أى حـق فى ذلك
رات .. عـليـها فى ا ش التـحلل اجملانـى ا
القـادمة أن تـعرض األمـر على األبـناء لكى

صير احملتوم. يقرروا ا

تـهالك والذى قـد يغرك مـنظره من الكيـان ا
اخلــارج ولـكــنه خــائــر الـقــوة ولم تــعــد جتـدى
سـكنـات الـشكالنـية صـاحـبة الـكلـمات مـعه ا
الـرنانة والـتى هى فى ذات الوقت خـالية من
مــعـــنى حـــقــيـــقى فـــاألخـــوة يــتـــبـــادلــون حتـــيــة
ـــســــاء واألســـئـــلــــة الـــعــــامـــة عن الــــصـــبــــاح وا
ستـقبل الـذى يخص (على وسـنية) ولـكنهم ا
من الــــداخـل بال إحــــســــاس حـــــقــــيــــقى أو أى

اهتمام له جدواه?!
اهــتــمت اخملــرجـة عــبــيـر عــلى بــإبــراز جـانب
األداء التـمـثيـلى بحـيث يعـتمـد على الـتلـقائـية
ـواقف والـصــنـعـة فى ذات الــلـحـظــة فـغـزل ا
ــعـهـودة فى واألحــداث كـان يـأخــذ طـريــقـته ا
ــمـــثــلـــون بــعـــضــهم الــتـــقــد وقــد يـــســاعـــد ا
الــبـــعض بـــطــرق مـــخــتـــلـــفــة فى احلـــركــة ورد
الـفـعل واإلشـارة.. إلخ وجتـدهم عـلى جـانب
آخــر يـثـبـتــون الـكـادر الـشــكـلى بـحــيث يـتـأمـله
ـتلقى ويـأخذ منه مـوقفًـا إيجابـيًا أو سلـبيًا ا
حسب فهمه لطبيعة احلدث وطريقة لعبه.
عهودة قدمت الفرقة كثيرًا وعلى طريقتهم ا
من األغـانى الـتراثـية واحلـديـثة بـصيغ األداء
ـــنــغـــمــة اخملــتـــلـــفــة ســـواء الـــتــطـــريـــبــيـــة أو ا
فـالعـرض يـقـدم لك تولـيـفة تـضم (إسـمـاعيل
يس ســعــاد حــســنـى عــبـد احلــلــيـم مــحــمـد
مـنــيـر عـبـد الـوهـاب سـيـد درويش) وكـذا ال
يـفوتهم أن ينـفتحوا درامـيًا على كم هائل من
ـــــشـــــاكـل االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــســـــيـــــاســـــيــــة ا
واالقـتــصـاديــة والـتـى تـخص الــوطن أو األمـة
الـعـربـيـة فـمـشاكـل فلـسـطـ والـعـراق ولـبـنان
حــاضـرة بـشــكل أو بـآخــر وكـذا لم يــفـتـهم أن
توترة ب احلكومة يعرجوا على الـعالقات ا
والــشـــبـــاب ولـــكـــنـــهم لـــلـــحق يـــقـــدمـــون هــذه
الـــقـــضـــايـــا بـــشـــكل ســـريع ال يـــقـف عـــنــد أى
ا هم فقط قضية ويتـناولها من الداخل وإ
يــشـيــرون لـلــمـوضــوع بـشـكـل أو بـآخـر بــحـيث
ـمـثل أو رأى يـكـون الــتـقـد مـتــضـمـنًــا رأى ا
الــــفـــرقــــة فى األحـــداث وبــــرغم اعــــتـــراضى
الــداخــلـى عــلى الــعـــرض الــســريـع جملــمــوعــة
الــقـضــايــا إال أن مـنــهج الـفــرقــة يـتــيح تـمــامًـا
هـذا التقـد وأرى أنه يدعم عرضـهم لكونه
يــصــنع أطــراً مــخــتـــلــفــة لإلشــارة إلى هــمــوم

الناس اآلن وهنا.
وقـد تمت صـناعـة شـخصـية سـارد األحداث
ـعـلق بــطـريـقـة تـضـرب فى أكـثـر ـواقف وا وا
من اجتــــاه فــــهى الــــشــــخــــصــــيــــة الـــتـى تــــبـــرز

واحلـدث الرئـيسى الـذى يـقدمه لـنا الـعرض
ـصريـة وما ـسرحى يـتعـلق بإحـدى األسر ا ا
آلت إلـــيه بــــســـبب الـــظـــروف االجـــتـــمـــاعـــيـــة
واالقـتـصـاديـة الـراهـنـة فـاألسـرة تـتـكـون من
واألم اإلخـوة (ســعـد عـلـى جـمـال ســنـيـة 
واجلـد واألخ الـشــهـيــد) كـمــا أنـهـا أصــبـحت
مـتـخـمـة بـ (سـامـية زوجـة سـعـد هـنـاء زوجة
جــمــال وشــافـكى الــصــديــقـة) والــصــراعـات
األساسـيـة الـتى تـدور حتت الـسـطح الـساكن
تــتـــعـــلق بـــإهـــمـــال كل مـــنـــهم لـــكـــيـــان األســرة
ـــعــنـى احلــقـــيــقـى لــلـــكـــلــمـــة والــبـــحث عن بــا
ـصـلـحــة اخلـاصـة فـسـعـد يـحـاول أن يـنـمى ا
دخـــله ويــحــضـــر لــلـــمــاجــســـتــيــر والـــدكــتــوراه
وجــمـــال الــصـــيـــدلى يــحـــاول أن يـــجــد دخالً
يـطـمـئــنه عـلى مـسـتـقـبــله وكـذا عـلى وسـنـيـة
وصـــراع الـــزوجـــات يـــبــــدو فى الـــظـــاهـــر بال
مـــعـــنى ولـــكـــنه يـــفـــور مـن الـــداخل بـــأحـــقـــيــة
الـسـيطـرة عـلى مـنـزل الـعـيـلـة والـتـصرف فى
شـاركـة الـيومـيـة اخلـاصة بـأعـمال ـوارد وا ا
ــــنـــزل والــــضــــرب حتت احلــــزام أو حــــتى ا
مــحـاولـة حتـطـيم خــطط اآلخـرين والـتى قـد

ال تتعارض مع الكيان العام.
والعـرض يراهن بـطريـقة أو بـأخرى على أن
ـا هى الـوطن هـذه األســرة شـئـنـا أم أبـيـنـا إ
الـذى تــتــخــاطـفه األحـالم واالنـتــكــاسـات وال
يــعـرف سـبــيالً مـحــتـرمًـا لــلـتـقــدم والـعالقـات
ـا هـو الـوطـن الـذى تـتـنـاحـر فـيه اآلمـنـة وإ
القوى السياسيـة واالجتماعية وينسى تمامًا
دوره األســاسى فى بــنـاء اإلنــســان وارتــبـاطه
بشـكل حقـيقى بـهـذا الكـيان الـكبـير ومن ثم
كـانت النـهايـة متـوقعـة فاألم (الـوطن) والتى
يحـبها ويحتـرمها ويجلهـا اجلميع قد أهملت
تــمـــامًــا حــتى تـــعــفــنـت جــثــتــهـــا ولم جتــد من
أبـــنـــائــهـــا من يـــســـأل عــنـــهـــا بــرغـم وجــودهم
ـــارســون نـــفس الــيـــومـى فى نـــفس الـــبـــيت 
الــطــقــوس ويــلــعــبــون لـعــبــة احلــيــاة بــحــلــوهـا
ومــرهـا تــعــفــنت جــثـة األم ألن الــكــذب سـاد
وأصــبح الــهم الــيـومـى وإهـمــال اآلخــرين هـو
الـشغل الشاغل جلـميع أبناء األسـرة تعفنت
بـبـسـاطة ألن أبـنـاءهـا أهمـلـوهـا تمـامًـا وح
ـفــجــعــة لم يــجـد تــكــشـفـت هـذه احلــقــيــقــة ا
أبــــنـــاؤهــــا إال تــــبـــادل الــــكــــذب واالتـــهــــامـــات

سئولية. والهروب من ا
ركــزت عــبــيـر عــلـى الـتـى أعـدت الــنص عــلى
ذلك الفضح السافر بكل وضوح لتعرى ذلك

ــسـحــراتى الـتى تــقـودهـا يـبـدو أن فــرقـة ا
اخملــرجــة عـبــيــر عــلى قــد دخــلت مــرحــلـة
جــــديـــدة مــــخـــتــــلـــفــــة بـــعـض الـــشـىء عـــلى
مستوى الشـكل واألداء التمثيلى أما على
سـتوى الدرامى فـمازالت الـطريـقة التى ا
تـــتــــبـــعــــهـــا الــــفـــرقــــة فى تــــفـــتــــيت احلـــدث
واالعتـمـاد على غـزل احلـكايـات اجلـانبـية
بــــحـــيث تـــكــــون روافـــد مـــهـــمــــة تـــصب فى
عتـمدة لدى الـتيمـة العـامة هى الطـريقـة ا
اخملرجـة ومجمـوعة الـعمل أيـضا مازالت
ورشــة الــكــتـابــة واالعــتـمــاد عــلى أكــثـر من
قــصـــة وروايـــة ومـــجـــمـــوعـــة مـــقـــاالت هى
سحراتى فى بناء أحداثها طريقة فرقـة ا
الـــتى عـــادة مـــا حتـــاول أن تــخـــلـط هـــمــوم
الــوطن بـهــمـوم الـنــاس بـطـريــقـة كـومــيـديـة
خـفـيـفة ولـكـنهـا ال تـخـلو من بـعض الـتـهكم
ـرارة وأنت كـمـتـلـق حـيـنـما واإلحـسـاس بـا
تــشـــاهـــد أحــد عـــروض الــفـــرقـــة يــنـــتــابك
عروضة إحساس دائم بأن هـذه النماذج ا
ا هى أمامك لـيـست بـعـيدة أو غـريـبـة وإ
اذج قريبـة تمامًا من وجدانك وأفكارك
فــمــا يــقــدمه هــؤالء هــو روح الــشــخــصــيــة
ــة ــصـــريــة الـــتى حتـب األغــنـــيـــة الــقـــد ا
وبـعض األغــانى احلــديـثــة والـتى عــادة مـا
ـرارة والـتى تـركن لـإلحـسـاس بـالــذنب وا
أصـــيـــبت فى الـــفـــتــرة األخـــيـــرة بـــأمــراض
اجـتماعـية ونـفسيـة وسياسـية خـطيرة ولم
ــســكــنــات احلــكــومــيــة يــعــد يــنــفع مــعـــهــا ا
الــفــارغـــة من إحــســـاس حــقـــيــقى بـــهــمــوم

الناس فى الشارع?!
وكانت الـفرقة قـد قدمت عـرضهـا األخير
وسم الثانى "فـيفا مامـا" ضمن فعاليـات ا
ـــســتــقـل فى مــركــز الـــهــنــاجــر لـــلــمــســرح ا
لـلـفنـون والـعـرض مأخـوذ عن كـتـاب سـيد
عــــويـس (الــــتـــــاريـخ) الــــذى أحـــــمـــــله عـــــلى
ظـهــرى وروايـة بـهـيـجــة حـسـ (حـكـايـات
لء الـــــــوقـت) (والـــــــرجـل الــــــذى عـــــــاديـــــــة 
والـسـيد الـذى لم) لـصبـرى مـوسى وبعض
ـــــمـــــثـــــلـــــ وقـــــام بـــــالـــــتـــــوزيع ارجتــــــاالت ا
وسيقى للعرض د. هانى عبد الناصر. ا
وفى الــبــدايــة جتـد أمــامك ســتــارة سـوداء
تـغلف مسرح الـهناجـر وفى وسط الستارة
بــاب ألسـرة تــبــدو عــريــقــة وحـيــنــمــا يــبـدأ
الـعــرض جنـد أمــامـنــا احلــكـواتى اجلــديـد
والــذى يــأخـذ بــأيــديــنــا واحــدًا تــلــو اآلخـر
ـــســرح فـــالـــعــرض لـــكى نـــعـــتــلـى خــشـــبـــة ا
واجلمـهور فـوق اخلشـبة ومـا عليك إال أن
تــســتـســلم لــهــذه الـطــريــقـة اجلــديــدة الـتى
حتــاول الـفـرقـة أن تـدخل بــهـا قـلب وعـقل
مــتــلــقــيــهــا فــفى الــعــروض الــســابــقــة ومن
آخــرهـــا "إنت دايس عــلـى قــلـــبى" خــرجت
ـــــســـــرحـى من شـــــخـــــصـــــيـــــات الـــــعـــــرض ا
الصفوف األمامية للمسرح ويبدو أن هذا
ـــــرة قــــد أخـــــذ خــــطــــوة األمــــر فـى هــــذه ا
ــوضــوع ــتــلــقى بــا لألمــام نــحـــو الــتــحــام ا
ـــســـرحى فـــهـــو أمــر حتـــاول الـــفـــرقــة أن ا
ـــــواقف تـــــؤكـــــده حــــتـى إنـــــهم فـى بـــــعض ا
ــتــلـــقى فى احلــدث الــذى يــطــلـــبــون رأى ا
ـــا لم تــكن يـــعــبــر عـــنه بـــشــكل أو بـــآخــر و
هـنـاك فـواصل بـ الـعـرض ومـتـلـقـيـه فإن
ــعــانى الــتى تــخص اخلــوض فى تــمـريــر ا
مشاكل اجتماعـية هائمة يبدو أمرًا سهالً
وفى ذات الوقت له وجاهته الـفنية فقرب
ـتـلــقى من صـنـاعــة احلـدث سـوف يـكـون ا
له تــأثــيــر فــعــال فى الــعــمــلــيــة اإلبــداعــيــة
واستـقبـالـها كـما أن مـراهـنة الـكشف عن
تـلقى عـناصـر اللـعـبة يـتيح ارتـيـاحًا لـدى ا
ــوضـوع الــذى صــنع احلــدث من أجــلـه فــا
ـــطــروحـــة واخلــاصــة ـــشــاكل ا يـــخــصه وا
ــا هى مــشـاكل بــأســرة األسـتــاذ صــادق إ
يــومـــيــة يـــقـــابــلـــهــا كـل مــنـــا فى كل ســـاعــة

أحمد خميستقريبا.

 زاوج 
التمثيل

ب  التلقائية
والصنعة
 فى الوقت
نفسه

جثة األم
تتعفن
واألبناء
مشغولون
صالح بصراع ا

فيليب: حسن أجل.
ـيـل إلى األمـام ويــقـبل خــدهـا (مــيــرا تـضــحك مـرة أخــرى وفـجــأة 

وتقبل خده)
كـنك دائـما االعـتمـاد على من أجل أى رح) إنـك تعـلم أنك  مـيرا: (

شىء.
فيليب: أجل.

ميرا: عزيزى فيليب.
فيليب: يجب أن أسرع حقا.

مـيرا: لـكنى أريـد أن أطـلب منـك شيـئـا إنه بخـصـوص ماكس أتـتـذكر
ماكس?

فيليب: حسن بالطبع أتعن ماكس من الكتيبة الدولية?
تاعب. ر  ميرا: إنه 

تاعب? ر با فيليب: ومن ذا الذى ال 
مـيرا: لـقـد وضـعـوه عـلى الـقـائـمـة الـسـوداء فى أمـريـكـا ويـود احلـصول

على عمل مؤقت كى يرتب أموره.
فـيليب: لـكنـى لست بـحاجـة فى مكـتبى إلى كـتاب سـينـاريو حـسن ما

هى مؤهالته?
ميرا: أو إنه شخص غاية فى الظرف.
فيليب: (ضاحكا) وهو كذلك ابعثى به.

مــيـرا: فــيــلــيـب ال أعــتــقــد أنك حتب أن تــكــون أحــد رعــاة االحــتــجــاج
اجلديد الذى سوف نقيمه.

فيليب: (بحذر) احتجاج على ماذا?
ميرا: سوف أشرح لك.

(يـقف االثنان ملـتصق بـجانب النافـذة وينظر كل مـنهما إلى وجه
اآلخــر تــهـبط روزمــيــرى الـدرج بــبطء لــقـد كــانت تــبـكـى إنـهــمـا ال

يالحظانها)
فـيـلـيب: مـيـرا يــا عـزيـزتى لـست أدرى كـم مـرة قـلت لك إنى ال أؤمن
بـهـذا - فى إمكـانك عـمل مـا هـو أكـثـر من ذلك باسـتـخـدام الـنـفوذ من
وراء السـتار ولـيس عن طريق االحـتجاجـات اجلمـاهيريـة واللـجان وما

أشبه ذلك.
مـــيـــرا: مــــنـــــذ مــــتـى قــــلـت لى ذلـك! مــــنـــــذ أمس? إذن أنـت اآلن تــــؤمن
بــاسـتــخــدام الــنـفــوذ من وراء ســتــار. مــاذا جـرى لـك يـا فــيــلــيب? مـاذا

جرى? لقد كنت اشتراكيا.
فـيـلـيب: لـقـد اكــتـشـفت أنى كــنت اشـتـراكــيـا ألنى كـنت أؤمن بــالـتـحـرر

قراطية (يضحك) حسن يا ميرا? واحلرية والد
(روزمـيرى التى كـانت تنتـظر حتى يـراها فيلـيب تنظـر إلى تونى هو
يشـير إلى األريكة بجانبه فتجلس بجانبه يجلسان جنبا إلى جنب

بنفس الوضع بال حراك ويصغيان)
فـيلـيب: (برقة) أتـتخـيـل حـقـا يا عـزيـزتى أن أى حـكومـة فى الـعالم
تكـترث بـاالحتـجاجـات التى يـقوم بـها دعـاة اإلنسـانيـة من ذوى الـقلوب

الرقيقة?
ميرا: إنهـا تكتـرث بالضغـوط التى تمـارس عليـها لقـد وصلتـنى قائمة
بــطــول ذراعى تــضم أسـمــاء أنــاس أودعـوا الــســجـون أو حــكم عــلــيـهم
باإلعـدام أو  ترحـيلـهم أو حظـر دخولـهم أو منـعوا أو وضـعوا على

القوائم السوداء..
رة? فى جانبنا أم جانبهم? فيليب: فى أى جانب من العالم هذه ا

ميرا: فى جانبنا.
ترى? فيليب: وماذا عن د

ميرا: كال أو كال.. كنت أعتقد أنه خارج السجن.
يترى توفى فى فيليب: لقد تلقيت خطابا من ويلى أمس يقول إن د
الـسجن بالطبع لقد أعـيد إليه اعتباره اآلن رسـميا ويعد أحد أبطال

الشعب.
ميرا: تعذيب?

ا. فيليب: أعتقد ذلك ر
(يضع ذراعه حولها)

فـيليب: ال تبكـى ما الفائدة (بـتهكم) باإلضـافة إلى أنه مات من أجل
االشتراكية أليس كذلك?

تــونى: ال تــتـــركـى نــفـــسـك ضــحـــيـــة لـــلـــتـــضــلـــيـل أإهم يـــتـــحــدثـــون عن
االشــتـراكـيــة فى روسـيــا ولـيس فـى بـريـطــانـيــا إنـهـا تــمـزقــهم والـنـاس

يتعاملون بشكل كريه مع بعضهم البعض - فى روسيا.
ميرا: إنى ال أطيق سخريتك ولم أطقها أبدا.

فـيليب: يـحسن بك أن تـظـلى على اهـتـمامك بـالـقنـبلـة الـهيـدروجـينـية
تمسكى بنزع السالح.

مــيـرا: أتـــعــنى أن عـــلــيــنـــا أن نــتــقـــبل أنه فـى زمــانــنـــا لن تــكـــون هــنــاك
قراطية ولن تكون هناك حرية ولن يكون هناك حترر? د

فيليب: أجل بالطبع فمن يكترث باحلرية? الناس?
رارة تونى يوجه احلديث لروزميرى) (يضحك 

تونى: نـصف هؤالء الـناس غـارقـون عاطـفيـا فى عـقد الـثالثـينـيات مع
احلرب األهـليـة اإلسـبانـية أمـا النـصف اآلخر فـقد الـتصـقوا بـاجملر
وإذا مـا فتحت صدورهم فلـسوف جتدين إما إسبانـيا أو اجملر مكتوبة
بـحــروف من دم عـلى قــلـوبـهـم - ولـيـسـت بـريـطــانـيــا بـالـتــأكـيــد لـيـست

سكينة. بريطانيا العجوز ا

(فيليب يضع عينه على فيليب ويتحدث إلى ميرا)
فيليب: لم ال تعترف بأننا قد شبعنا? لقد أدينا الغرض منا.

ميرا: أتعنى أننا ينبغى أن نـترك األمر كله للشباب? ليساعدنا الله إن
كل ما يهتمون به هو...

فيليب: لقد تأخرت أراك فى ما بعد يا ميرا.
يرا) (يخرج بسرعة من جهة اليم تونى يوجه احلديث 

تونى: أجل لم ال تعترف بأنكم انتهيتم?
(ميرا بضيق لتونى وروزميرى)

ـا نقـوم به وجـلسـنا نـسـتريح فـهل سوف مـيرا: لـو كـففـنا عن الـقـيام 
تتولون زمام األمور?

(تنظر إلى جلستهما الثابتة)
! ميرا: يا إلهى يا لكم من جماعة من احملترم التافه

(تونى يواجهها)
تونى: أمى!

ميرا: حسن ماذا?
كنـنى أن أفهم أن قلبك مـفعم بالشـفقة على ضـحايا الوحوش تونى: 

. الرأسمالي
ميرا: ولم ال يجب أن يكون كذلك? ماذا حتاول أن تقول?

تونى: (ضاحكا) هذا هو كل شىء أنى..
كنك احلكم علينا جـميعا بأننا موصومون موصومون جدا من ميرا: 
الـنـاحـيـة األخالقـيـة وأن عـلـيـنـا جـمـيـعـا أن نـتـخـذ قـرارا بـاإلجـمـاع بـأن

نظل فى حالة هدوء بقية حياتنا.
(هو ال يجيب)

ميرا: وأننـا يجب أن نعتـرف بفشـلنا الذريـع وندع كل شىء فى أيديكم
كافح الذين لم تلطخ راياتهم هذا إن كانت فى أيدى الشباب اجمليد ا

لكم رايات.
تـونى: (صائحا) يا لك من شخص لعـ إنك تعتقدين دائما أنك على

صواب.
ميرا: لست أشعر دائما أنى على صواب. بالطبع لو انسحبنا برشاقة

يدان فلسوف تفقدون ما فى جتربتنا الفريدة من فائدة. من ا
تـونى: فــريـدة كـل مـا قــمـتم بــإثــبـاته أن كـل حـزب ســيـاسى يــكـذب وأن
أعـضـاءه يـكذب بـعـضـهم عـلى بـعض هل هـذا كـان حـقـا فى حـاجة إلى

إثبات?
ميرا: ماذا تقول إذن? وماذا تريد منى أن أقول?

تـونى: إنـى ألتسـاءل كم من الـنـاس ماتـوا من الـتـعذيب والـبـؤس واجلوع
أثــنـاء الــفـتــرة من عـام 1935 حــتى عـام 1959 فى حـ كــنـتم تـقـفـون

> بيت ثقافة بيال بكفر الشيخ يقدم خالل أيام مسرحية «الظاهر بيبرس» لعبد العزيز حمودة وإخراج حسن محمود عباس.
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>  إن أنـسـاق بـنى الـشـكل تـتـداخل وتـتـآزر بـالـتـبـادل فـيـظـهر
نـشـاط يحـمل معـنى سيـميـائيـا حيث تـكمل أنـظمـة عدة من

العالمات بعضها البعض.

سرحي جريدة كل ا
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عـلى منـصـات اخلطـابـة بابـتـسامـتـكم الـعذبـة تـتحـدثـون عن االشتـراكـية
قراطية. الد

ميرا: أجل أعرف ذلك.
تونى: كم كنت أتمنى لو كان لدى تسجيل خلطبكم أثناء ذلك الوقت.

مـيرا: مـاذا تريـد منـى أن أقول? أتـريد أن أسـتـسلم?  كـمـا فعل فـيـليب?
ال من إن فـيليب سوف يتـحول إلى رجل أعمال لطـيف عطوف يقدم ا

أجل قضايا طيبة - أو كال يا إلهى.
(تتذكر وجود روزميرى)

مـيـرا: إنه بــالـطــبع مــعـمــارى رائع... تــونى أتــمـنـى لـو أنك تــفــكـر فى
عرض فيليب ذلك أنك لن تكون مهندسا كهربائيا أليس كذلك?

(توجه احلديث بتفكه لروزميرى)
مـيرا: إن تـونى سـوف يـصبح كـهـربـائيـا. إنه مـصـر تمـامـا عـلى ذلك. ما

رأيك?
روزميرى: (بقوة) أعتقد أن الناس ينبغى أن يكونوا كما يريدون.

تونى: برافو! إن روزميرى فى صفى.
روزمـيرى: كــانت أمى تـريـد أن أكـون طـبـيــبـة لـكـنى كـنت أريـد أن أكـون

رضة.
تــونى: من حـــسن احلظ أن الــعـم فــيــلـــيب يــتــمـــتع بــصــحـــة جــيــدة جــدا

بالنسبة لرجل فى سنه.
(ميرا تنظر إليه بغضب).

تونى: حسن إن صحته جيدة أليس كذلك?
روزميرى: (بأدب) لم تريد أن تكون كهربائيا?

كن ا أكـون مهـنـدس تلـيـفونـات أمى هل كـنت تـعلـمـ أنى  تـونى: ر
أن أكــون مـــهــنــدس تـــلــيـــفــونـــات? اتــصـــاالت هــذا هـــو الــتـــعــبـــيــر أقــوم
بـالــتـوصـيل بـ الـنـاس إنى هـل تـعـتـقـدين لـو أنـنــا حتـدثـنـا مع بـعـضـنـا
ــكــنــنــا أن نـدخل الــبــعض بــالـتــلــيــفــون سـيــكــون األمــر أكـثــر ســهــولـة? 
حـجرتـ مـخـتلـفـتـ ونحـدث بـعـضنـا الـبـعض - أو يذيع كـل منـا أشـياء

مختلفة من جهاز تسجيلك...
دفع) (يقلد صوت ا

مـيرا: عـليـك اللـعنـة ماذا تـريد? أتـراك تريـد منى أن أتـخلى عن عـملى
بخصوص القنبلة الهيدروجينية هل هذا ما تريد?

تـونى: حـسـن بـالـطـبع ال. بل يـجب أن تـسـتــمـرى فى مـوضـوع الـقـنـبـلـة
ـا الــهــيــدروجــيــنــيـة أو كــمــا تــشــيــرين إلــيــهــا دائــمــا - قــنـبــلــتك بـل ر

أساعدك فى ذلك.
ميرا: إذن لست أدرى حقا لست أدرى.

تونى: القتال البسيط من أجل البقاء نحن جميعاً نشترك فيه ولكن 
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شـغل نص (الـغـولـة) ذاته بـتـخـلـيق مـجـمـوعة
ضـخمة مـن التفـاصيل الـتى حتدد الـطبـيعة
األسـطوريـة للـواحـة بدايـة من عنـوان النص
ومـروراً بـالـكـثـير من الـتـفـاصـيل الـتى يـذخر
بــــهـــا احلــــوار الــــذى يــــشــــتــــمل - إلـى جـــوار
األزمــة الـــتى يـــقــدم لـــهـــا (حــكـــايــة وداد ) -
بـرسم الــعـالم اخلـفى الــرابض خـلف الـواقع
ـــكن رؤيــته ســواء .. ذلك الـــعــالم الــذى ال 
ـسـرح – من خالل الــنص أو عـلى خـشــبـة ا
ــــتــــلك بــــرغم ذلك فى الــــعـــرض  –لــــكــــنه 
حـضـور طاغ فى كـافـة أجزاء الـعـرض سواء
سرح أو فى يتم فى ما يسرد عـلى خشبة ا
حتـقــيـقه من خالل الــطـقـوس الــتى تـمـارس
ـسرح ( مثل مشـهد البِشعه / عـلى خشبة ا

طاسه النار) .
ـتجاورة وبالـطبع فإن حـضور تلـك العوالم ا
ـــراوحــة بـــ الـــزمن يــدفـع بـــالـــنص نـــحـــو ا
األســـطــورى (زمـن اجلن) وبــ زمـن الــواقع
ان (زمن الـنص) .. بشـكل يـتمـازج فـيه العـا
ــا يـــســـمـح بـــاخـــتـــراق احلــدود بـــالـــتـــدريـج 
ـــمــيـــزة لـــكل عـــالـم إلى حـــد ذوبـــان حــدود ا
ـ فى الـنـهـاية مع االخـتـفـاء الـسـحرى الـعـا
(لــفـؤاد ووداد) من فــوق جــذع الـنــخـلــة الـتى

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

سرح الشباب. وسم الصيفى القادم  قرر عرضها خالل ا مثلة الشابة هبة صادق تستعد لبدء بروفات مسرحية «اجلبل» ا > ا
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> إن تـوزيع الضوء وتـقسيمه يـتبع منـطق التناول الـتأويلى الذى يـحدد مبدأ
ـشـاهـد الـواحـد إلى تــعـدد زوايـا اإلسـقـاط الـضـوئـى واجتـاهـاتـهـا فـيـتــحـول ا

شاهدين. مجموعة من ا

سرحي جريدة كل ا
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الذهب احملرم 

محمد مسعد يحيى

الغولة ..
 عالم مشطور ب السحر والتمدن

العالم .. رؤية تطل برأسها بشكل خافت
بـــ احلــــ واآلخــــر قــــبــــلـــمــــا تــــعــــلن عن
حــــضــــورهــــا بــــشــــكل صــــريح فـى نــــهــــايـــة
العرض .. رؤية ملـتصقة بذلك العالم بل
إنـــهـــا تــدفـع بــالـــنص نـــحـــو االقــتـــراب من
طبيعة النصوص التى حتتفى باألسطورة

وبالثقافة الشعبية.

ـا كـان ذلك الـتـنـاقض األسـاسى الـذى ر
يـــشـــطــر الـــنص كـــان بـــقـــادر عـــلى شـــطــر
الـعـرض .. لـكن مـخـرج(مـصـطـفـى طـلـبة)
الــــعــــرض انــــحـــــاز وبــــشــــكـل واضح نــــحــــو
الـتـأكـيــد عـلى تـلك الـرؤيـة االسـتـشـراقـيـة
الـتى تـنـظـر لـعـالم الـواحـة كـعـالم غـرائـبى
مـتـخـلف يـحــتـاج إلى عـمـلـيـة تـثـويـر نـابـعـة
ـعــرفـة وجتـابه من ثــقـافـة أرقـى تـمـتــلك ا
األسـطورة .. ولعـل هذا ظهـر بوضوح من
خالل عدد من السمات داخل العرض .
ففى البداية هـناك ذلك التعامل الساخر
مـن عـــــالم الـــــواحــــة وذلـك عـــــبــــر حتـــــويل
ــاط مــعــظـم شــخــصــيـــات الــواحــة إلى أ
شـــبه كـــومـــيـــديـــة مـــثـل (الـــشـــيخ حـــابس/
حـمـدى أبـو الـعال والـشـيـخ بـكـر/ مـحـمود
جـلـيـفـون) تـلك الـرؤيـة التـى أظهـرت ذلك
الـــــــعـــــــالـم بـــــــشـــــــكل هـــــــزلـى فـى مـــــــقـــــــابل
شخصيـات (فؤاد ووداد والشيخ مسعود)
وهى الشـخصـيات الـتى خلقـت عالقة ما

بعالم الوادى فهى جادة وقوية ... 
كــذلك ظــهــر ذلـك الــطــابع االســتــشــراقى
فى الــتــعــامل مع عــالم الــواحــة من خالل
البس الـديكـورات (عـمـرو عـبـد الـله ) وا
ــكن وبــوضــوح (جــمــاالت عــبـــده) حــيث 
اسـتكـشـاف ذلك الطـابع الـذاخر بـاأللوان
واالسـتــعـراضى لـلــمالبس الـبــدويـة والـتى
جتــــــعـــــلــــــهـــــا أقــــــرب شـــــبــــــهـــــاً بــــــاخلـــــيـــــال
االســـتــــشــــراقى لــــعـــالـم الـــشــــرق األوسط
والــصــحـراء .أو مـن خالل تـلـك اخلـلــفــيـة
الـتى تـصور لـلـواحـة (الـنخـيل/ الـصـحراء

.. الخ)
ـكن رؤية مالمح تـلك الرؤية فى وأخـيرًا 

التعليق الراقص لـ (محمد سميح) ... 
وهـو مـا يـدفع بـالـعـرض فى الـنـهـايـة نـحـو
االنــتــصــار لــرؤيــة  جتــاوزهـا مــنــذ زمن
بـعيد حتى عـلى مستوى اخلـطاب الغربى
ـــــكن لـــــتــــلك رؤيــــة تـــــرى أنه ال خالص 
الـــثـــقــافـــات الـــتى لم تـــزل حتــيـــا فى زمن
األســـــــطــــــورة إال عـــــــبـــــــر الـــــــوافـــــــديـن من

الثقافات األرقى ..
وهى رؤية تـبدو مـتعـارضة وبشـكل ما مع
ذلك الـتـمــزق واالنـشـطــار بـ الـثــقـافـتـ
داخل الــنـص. ولــكن وبـــرغم تــلـك الــرؤيــة
الــتى تــبـدو مــثــيـرة لــلــقـلـق إلى حـد بــعــيـد
ـــــيــــزة يـــــظل لـــــعـــــرض (الـــــغـــــولـــــة) تــــلـك ا
األســــاســـيـــة الـــتـى تـــمـــيـــز بــــهـــا وهى ذلك
سـرحى الذى تميز به سواء من الطابع ا
شـارك خالل األداء التـمثـيـلى لغـالبـيـة ا
فى العـرض أو عبـر ذلك التـنوع الـبصرى
الـــذى حـــقــقـه اخملــرج عـــبـــر كـــافــة أدواته

وسيقى . البس وا كالديكور وا

كــــنــــمــــوذج لــــلــــتــــمــــدن واحلــــريــــة من خالل
شخـصـية (فـؤاد ووداد) إلى ذلك الـعالم ..
دخول يـطـرح عـلى نص الـعـرض أفـقـاً آخر
اً ثالثـاً (عالم الوادى) .. عالم يتجاور وعا
مـع عـــالم الــــواحـــة وعــــالم اجلن ... لــــكـــنه
يـــقــتـــرب من عـــالـم اجلن بل ويـــكـــاد يـــكــون
ـقـابل والـنــقـيض له ..فـبـدون عـالم اجلن ا
يـــفــقــد عـــالم الــوادى قـــيــمــتـه داخل الــنص
والـعـكس صحـيح .. وهـو عـالم يـتم احلكى
عــنه طـــيــلــة الـــوقت لــكــنـه عــالم يــســـتــحــيل
بـــلـــوغه بـــعـــكـس عـــالم اجلن .. فـــالـــطـــريق
مـقـطـوع والـصـحـراء اجلـرداء تـفـصل بـيـنـنا

وبينه .. وال سبيل لبلوغه .. 
تـشائـمة حـول ذلك العالم إن تلك الـرؤية ا
ـــكـن لـــهـــا أن تــؤشـــر لـــنـــا عـــلى (الــوادى) 
السبب الذى دفع بـالنص نحو الهروب فى
عارضة الـنهاية نـحو عالم اجلن .. بـرغم ا

الظاهرية للعرض / النص لهذا العالم .
إن كافـة تلك العـوالم التى تـتفـتح لنا داخل
العـرض تطرح عـلينـا حالـة من االرتباك ..
فـــمن جــــانب هــــنـــاك رؤيـــة اســــتـــشــــراقـــيـــة
كالســــيـــكــــيـــة تـــســــود فى الـــنـص من خالل
ـــــقــــــارنـــــات الــــــتـى تـــــعــــــقـــــد بــــــ الـــــوادى ا
والـصــحـراء .. الـتــمـدن والـتـخــلف .. الـعـلم

واجلهل ... الخ.
وإلى جـوارهــا هــنـاك رؤيــة نـابــعـة من ذلك

ــوذجـا مــثـالــيـا ــا كــان عـرض الــغـولــة  ر
للتمزق ب الـشرق والغرب .. ب الثقافة
الـشـعــبـيـة والـثــقـافـة الــواردة من الـغـرب ..
صــحـيح أن الـعـالم الــثـالث قـد جتـاوز تـلك
القضايا مـنذ عقود لكن ظهورها فى ذلك
الـــوقت وعــلـى خــشــبـــة مــســرح الـــغــد ومن
إنــتـــاج مـــســـرح الـــدولـــة .. وبـــعـــد كل تـــلك
ـا يـؤشـر لــنـا عـلـى تـداعـيـات الـسـنــوات ر
ــنـطــقـة تــلك األزمــات الـتى تــعــانى مـنــهـا ا
التى تتصارع علـيها قوى كالسيكية عائدة

(األصوليون/الغرب) .. 
ـــــكن لـــــنــــا ومـــــنـــــذ حلـــــظــــة الـــــبـــــدايــــة و
ـمزقة للعرض اسـتكشاف تلك الـطبيعة ا
فـهو يـدور فى أجـواء سحـريـة وأسطـورية
بـــواحــة مـــعــزولــة داخـل الــصـــحــراء حــول
ـان رجـائى) الـشـابة شخـصـيـة (وداد/ إ
ـــتــــعــــلــــمـــة والــــتى هــــبــــطت إلـى الـــوادى ا
وحصلت على شهادة جامعية قبلما تعود
إلى الــواحـة من جــديـد لـتــسـقط فــريـسـة
ـعتـقـدات الشـعـبـية واألسـطـورية فى يـد ا
ــــــطـــــــامع والــــــنـــــــظــــــام االجـــــــتــــــمـــــــاعـى وا
الـشـخـصـيـة... الخ وذلـك عـبـر مـجـمـوعة
من الـــكـــوارث الـــتى حتل بـــهـــا بــدايـــة من
تـــزويــجـــهـــا بـــشـــكل قـــســرى مـن (الــشـــيخ
عـدوان/ أحـمـد الـطـوخى) شـيـخ الـقـبـيـلة
ــوته فى لــيــلــة الــعــرس الــعــجــوز مــروراً 
واتـهـامــهـا بـقـتــله ودفـاع (الـطــبـيب فـؤاد/
محمد صالح )عنها فى مواجهة (الشيخ
مــسـعــود/خــلـيل مــرسى)  شــيخ الــقـبــيــلـة

توفى ... الخ  اجلديد وشقيق ا
وبالـطبع فـإن عـالم النص يـحفـل بالـكثـير
من الـــتــــفـــاصـــيل والــــعالقـــات واألحـــداث
الــــــــــتـى تـــــــــــعــــــــــرض لــــــــــتـــــــــــصــــــــــادم قــــــــــيـم
(الــــتـــــمـــــدن/الـــــوادى)  فى مـــــقـــــابل قـــــيم
(التـخـلف/البـدويـة) بحـيث يـبدو الـعرض
احلـــــافـل بـــــالــــــكـــــثــــــيـــــر مـن احلـــــكــــــايـــــات
األسـطــوريـة والــطــقـوس أقــرب مـا يــكـون
شـبهاً بالـروايات االستشـراقية فى القرن
الـتاسع عشر من حـيث بنيته الـتى تعتمد
ــــراوحـــة طـــيـــلـــة الـــوقت بـــ زمن عـــلى ا
واقـعى (طبـيعـة احليـاة بواحـة بالـصحراء
الـغــربـيـة فى مـنـتـصـف الـقـرن الـعـشـرين)
ـــكن فــيـــهــا والــعـــوالم الـــســحـــريــة الـــتى 
للمـعتقدات الـشعبـية واألساطيـر التحقق

كجزء من بنية ذلك العالم .
ـكن أن يكون مؤشراً دخل  ولعل ذلك ا
ه لـنـا عــلى طـبـيــعـة الـعـرض وطـبــيـعـة عـا
ــــســــرحى ..... وذلـك عـــلـى الــــرغم من ا
ـكن أن تواجهنا نتيجة الصعوبات التى 
لـــذلك الــتـــســاهل الـــذى تــعـــامــلـــنــا به فى
إطـالق ذلـك الــــــــتـــــــــوصـــــــــيـف عـــــــــلـى نص
(الغولة) للـكاتب بهيج إسماعيل ... ذلك
أن الــنص - وبــرغم كل تـــلك الــتــفــاصــيل
الــتى يــحــفل بــهــا والــتى تــصل فى نــهــايـة
الـــعـــرض إلى اعـــتـــمـــاد نـــهـــايـــة ســـحـــريـــة
لــلـــعــقـــدة الـــدرامــيـــة  - يــظـل يــحـــمل فى
داخــلـه مــا يــنــاهض تــلك الــرؤيــة األولــيــة
ـــكـن لـــنــــا أن نـــســـتــــكـــشـــفــــهـــا فى الــــتى 

العرض .
ولــعل ذلك هــو مـا خــلق ذلك الـتــنـاقض
ب الـرسالـة الـتى يقـدمهـا لـنا الـعرض
وبـ طــبـيــعـة الــعــالم الـدرامى وهــو مـا
تبلور فى صـورة األزمة األساسية التى
دمــــــغـت الــــــنـص وانـــــــتــــــقـــــــلـت مــــــنـه إلى

العرض.

تقييدهما فيها بهدف قتلهما .
إن ذلك الــــتــــمـــازج هــــو مــــا يــــســــمح لــــنـــا
بــتـــوصــيـف الــعـــرض بـــأنه أقـــرب شــبـــهــاً
بــروايـات االســتــشــراق .. فــداخل حـدود
ذلك الـعـالم الذى نـحن بـصدد حتـلـيله ال
تـــوجــــد حـــدود فــــاصـــلــــة وواضـــحــــة بـــ

ـعـاش وبـ الـعـالم الـسـحـرى .. الـواقع ا
وهو مـا سـمح لـلنـص وفى النـهـايـة بدمج
تـلك الـعوالم دون أدنى شـعـور بالـتـناقض
ـكن لــكــافـة .. فـفى مــثل تــلك الــعـوالـم 
تـلك الـظـواهـر أن تـتـجـاور وتـتعـايش دون
أدنـى إحــســـاس بـــعــدم االتـــســـاق .. فــمن
مكن أن يـؤمن أهل الواحة بأن الذهب ا
محرم عليهم التزين به لكونه ملك للجن
ــكـن أن تــشــغل الــثــروة ــقــابل  .. وفى ا
وحــيـازتــهــا أجــزاء كـثــيــرة من الــعـرض ..
وهــو مــا يـتـم تـصــديــره إلــيــنــا عـلـى مـدار

العرض .. 
ولكن  –ويا لـلعجب  –فإن الـنص يحارب
ذلك الــطــابع الــسـحــرى لــلـعــالم من خالل
جـمل ذات طـبـيــعـة إنـشـائـيــة مـثل اجلـمـلـة
التى تـأتى عـلى لـسـان (األم/سمـيـرة عـبد
العزيز) وهى تـموت (امسكى قلمك (...)

وازرعى الصحراء بالورد ..) 
جـمل يــتم الـتــأكـيــد عـلــيـهــا طـيـلــة الـوقت
عــــبــــر دخــــول (عــــالم الــــوادى / مــــصــــر)

يزة ا
الوحيدة 
هى الطابع
سرحى ا
الذى تبدى
فى التمثيل
واإلخراج

عرض
أقرب
شبها 

إلى روايات
االستشراق

الطابع االحتفالى

قـراطيـة واإلخاء مـحـشورة فى حـلقى طـوال حيـاتى - احلـرية والـد
ومــا هى الــكــلـمــة األخــرى? آه الـرفــقــة هـذه هى عــالم مــلىء بــاألخـوة

والرفاق السعداء.
ميرا: هل هذا يبدو بكل هذا السخف?

تونى: بـحق يسوع ال أظن أنك بالـفعل جتلسـ هناك وتقولى لى إنك
مـازلت تـؤمـنـ بـ.. يـايــسـوع أتـدرين يـا روزمـيـرى أن هـؤالء اجلـمـاعـة

مازالوا يؤمنون بهذه األشياء! ما رأيك?
روزميرى: أعـتقد أنى أؤمن بأن النـاس يجب أن يتسمـوا بالعطف جتاه

بعضهم البعض.
(تونى يزأر ضاحكا)

تـونى: هـاك يـا أمى إن روزمـيـرى فى جـانـبك فـهى تـؤمن بـأن الـناس
يجب أن يتحلوا بالرقة جتاه بعضهم بعضا.

(ميرا تالحظ أن روزميرى قد جرحت فتمد يدها إلى ذراع روزميرى -
وروزميرى تبتعد فجأة ميرا توجه حديثها إلى روزميرى)

مــيـرا: لــقــد مــات الــكـثــيــرون مـن الـنــاس مـن أجل هــذا الــهــدف أنـاس
أفضل منك يا تونى.

تونى: ماتوا (يضحك).
ــاضـيـة مـات مـئـات األلـوف من مـيـرا: تـخـيـلى أثــنـاء اخلـمـسـ سـنـة ا
ـوتون من أجل الـنـاس بسـبب الـتـعـذيب والـوحدة وهـم يعـتـقـدون أنـهم 

ستقبل! - من أجلك يا تونى. ا
تـونـى: (بـغـضب) حـسن هــذا ال يــعــنى أى شىء بــالــنــسـبــة لـى جـمــيع
مراتـب شهـدائك االشتـراكيـ من ذا الذى أعـطاهم احلق الـلعـ بأن
ـوتــوا من أجـلى? إنـهـا مــجـرد بـلـطـجــة ومـحـاولـة لـلــسـيـطـرة لن أعـلق

. قدس حول رقبتى موتاك ا
(يوجه حديثه إلى روزميرى)

تـــونى: أتــــعـــرفــــ مــــاذا يــــقــــولــــون? ألن مــــئـــات اآلالف مـن الــــشــــهـــداء
ـــوتــوا مـن أجل عــالـم مــلىء االشــتـــراكــيـــ أخـــذوا عــلى عـــاتــقـــهم أن 
بـاألخــوة والـرفـاق الـسـعــداء يـتـعـ عـلــيـنـا أن نـنـضم إلــيـهم حـسن مـا

رأيك?
روزميرى: لست أدرى لم يهتم والدى بالسياسة.

تونى: أو! يا لك من إنسانة محظوظة!
ا تريد يـجب أن تقول لى أريد أن ميرا: تـونى أرجوك أن تخبـرنى 

أعرف شيئا واحدا.
ــزيـد من تـونى: أريــد أن أتـرك وشــأنى هــذا هـو كل شىء وال أريــد ا

اذا? أم تراك لم تعودى تسأل نفسك هذا السؤال?
(تهز كتفها بنفاد صبر)

? لقـد حصلت تونى: لم جتـلس هـكذا حيث يـبدو علـيك أنك تتـعذب
عـلى ما تـريـدين ألـيس كذلك? لـقـد أنـفقت حـيـاتك فى كـفاح من أجل
االشـــتـــراكـــيـــة وهـــا هى االشـــتـــراكـــيـــة وقـــلت إنك تـــريـــدين أن حتـــقق
ـادى. ويـعـلم الـله أن هـنـاك تـقدمـا مـاديـا فـمـئات اجلـمـاهـيـر الـتقـدم ا
ـادى بــقــفـزات عــمالقــة نــحـو اليــ من الــبــشـر يــحــقــقـون الــتــقــدم ا ا

ادى. فردوس يتسم بالتقدم ا
ميرا: وهل أنت سعيد بذلك أم غير سعيد?

ناسبة يا أمى هل رأيت تونى: إنى سـعيد بالطبع لـيسقط الفقر بـا
الــفــقــر فـى حــيــاتك? أعــنى الــفــقــر احلــقـــيــقى أنــا لم أره حــسن هل

رأيته? هل رأيته أنت يا روزميرى?
روزميرى: إن عائلتى ليست ميسورة احلال.

ـوضوع برافو! فى بـريطانيا تونى: إن روزمـيرى تعرف كل شىء عن ا
يـضع الـنـاس الـفـقـر حـول رقابـهم كـمـا يـضـعـون الـقالدات عالمـة على
الـفضـيـلـة نحن لـسـنـا ميـسـورى احلـال! أتدركـ يـا أمى أنك أنـفقت
حـيـاتك كـلــهـا فى الـكـفـاح مـن أجل الـقـضـاء عـلـى شىء ال تـعـرفـ عـنه

شيئا?
(ميرا تتضايق إلى حد البكاء)

ميرا: هل تتفضل وتتكرم وتقول لى ماذا تريد إذن?
تـونى: أتـدركـ مـا خـلـقته أنـت وجمـاعـتك? يـا لـهـا من رؤيـة! بيت من
أجل كـل أسـرة فـقط تـخـيــلى - مـائـتـا مــلـيـون أسـرة - أم هل هى أربع
مائة? مليـون أسرة? باب أمامى لكل أسرة وداخل كل باب أسرة بيت
مـلىء بأنـاس جيـدى التغـذية والـنظـافة وال يفـهم أى منـهم كلـمة واحدة
يــقــولــهـــا شــخص آخــر كـل مــنــهم عـــبــارة عن قــفـــر مــحــاط بــاألسالك
الشائكة يصيح عبـر احلصون الدفاعية مناديا القفار األخرى وما من
مجـيب هذه هى االشـتراكـية أعـتقـد أن هذا هـو التقـدم ولم ال? لكل
زوجـــته وطـــفالن ودجـــاجــة فـى الــقـــدر فى كل يـــوم أحـــد صــورة قـــفــر
جــمـيـلــة - أمـوت من أجل حتـقــيـقـهــا لـكل بـابـه األمـامى ومـفــتـاح لـهـذا

الباب األمامى لكل قفره.
(يتوقف قليال اللتقاط األنفاس)

تونى: ما رأيك?
مـيـرا: إذا كــنت سـوف تـبــدد كل هـذه الـطـاقــة فى األحالم لم ال حتـلم

بتحقيق هدف ما?
تــونى: أحالم أحالم أحـالم ال تـــقـــولـى إنى نـــســـيــــتـــهـــا لــــقـــد كـــانت

وت مـن أجل ماذا? هـؤالء اجلـماعـة الـكبـيرة ـعانـاة - أو الـقتـال أو ا ا
من الـشهداء الذين واجهـوا مصيرهم وهم يغنـون شاخص نحو آالت
ـون األصـابع وكـتـائب اإلعـدام من أجل ذلك احلـلم الـتـعـذيـب حـيث يـؤ
الـنبـيل الـذى ينـشد أجـوراً أفـضل ودجاجـة فى اإلنـاء لكـل إنسـان بابه

منزله - لكل ما يحتاجه - ثالجة!
(يـزأر ضاحكا وروزمـيرى تنفـجر باكـية وميرا حتـاول أن تضع ذراعها

وقف وتصعد إلى أعلى) حولها روزميرى تتخلص من ا
ميرا: أو تونى أيجب عليك ذلك?

تونى: (بيأس وهدوء) لكنى كنت أحتدث إليك فعلى م تبكى?
ـسكـيـنة قـد ساءتـها الـصـورة التى رسـمتـها مـيرا: يـخـيل لى أن الفـتاة ا

عن عالم سعيد.
تونى: لم أكن أقصد أن أجعلها تبكى ماذا أفعل?

كنك أن تصعد إلى أعال وتكون لطيفا معها. ميرا: 
تونى: أكون لطيفا معها وأقول إنى آسف.

ـا يـجب أن تـفـعـله? أصـعد إلـى أعلى مـيرا: أو هل يـبـغى أن أخـبرك 
وضع ذراعيك حولها.

تونى: أضع ذراعى حولها وعندئذ سوف تشعر بأنها فى حالة طيبة?
مـيـرا: هل هــو حــقـا أمــر يـصــعب عــلـيك عــمـلـه - أن تـصــعـد إلى أعال

سكينة وتكون حنونا ولطيفا معها? لهذه الطفلة ا
تونى: أجل إنه كذلك أو حسن جدا إذا كنت تريدين ذلك.

ا ينتظر األمر ميرا تهز كتفها) (يقف وكأ
ميرا: إذا كنت أريد ذلك.

تونى: عالج متاعب النفس ذراع رجل.
( (جرس الباب يدق من جهة اليم

ميرا: أو كال.
ـا يـكون الـطـارق فيـلـيب حـسن فى مقـدوره الـذهاب ووضع تـونى: ر

ذراعه حولها.
(يـخـرج من جـهـة الـيـمـ ومـيـرا تـدع نفـسـهـا تـسـقط عـلـى األريـكة

وعيناها مغمضتان تونى يعود)
تونى: سأسمح لك بثالثة تخيمنات... إنها ميلى.

(ميرا تقفز وهى تشع فرحا)
ميرا: ميلى اآلن?

تـونى: هل أنت مـتـأكـدة من أنك مـسـرورة ? اآلن سـيـكـون عـلى سـاندى
أن يعود إلى أمه.

ميرا: أو ال تكن أحمق.
( (جترى فى جهة اليم

ميرا: أين ميلى?
(توجه احلديث لتونى)

مـيرا: أو اصـعد إلـى تلك الـطفـلة وكن رجال ولـو مرة فى حـياتك أال
تستطيع ذلك?

تونى: وهو كذلك سوف أذهب.
(يذهب طائعا إلى الدرج)

ــرح عـن مــيــلـى لــبــعض مــيـرا: وأرجــوك أن تــكـف لــســانـك الــصــغـــيــر ا
الوقت إذ إنها كانت جتوب العالم والبد أنها متعبة.

ـــا ــــا أردت مـــنـى أن أضع ذراعى حــــولــــهــــا هى أيــــضــــا ر تـــونى: ر
مــارست احلـب مع مــيــلى هل ســيــكــون ذلك عــامال مــلــطــفــا لــهــا بــعـد

سفرها? أو جيداً بالنسبة لى?
ميرا: أو تونى ال تضايق ميلى.

(الــبـاب يـفـتح من نـاحــيـة الـيـمـ وتـدخل مـيــلى إنـهـا امـرأة كـبـيـرة
احلـجم من يـوركـشـير مـتـمـاسـكـة اجلـسـد يـبـدو عـلى وجـهـهـا الـعـناد
والـسلوك الـعمـلى وتصـفيـف شعـرها إلى اخلـلف بطـريقـة الشـينون

وصوتها كصوت أهل يوركشير إنها شخصية مشعة)
ميلى: حسن يا حبيبتى لقد عدت.

(ميرا تتحدث وهى تقبلها)
ميرا: أو ميلى لم أسر فى حياتى سرورى برؤيتك.

ـدة أســبــوعـ - مــيـلى: وأنـا أيــضـا وفــد يــتـكــون من عــشــرين امــرأة 
ـرح واللهو لقد غيرت رحلتى إلى طائرة ليست هذه هى فكرتى عن ا

مبكرة وها أنا ذى.
مـيرا: أو مـيلى حـبـيبـتى تـبديـن رائعـة احـكى لى عن اليـابـان احكى
لـى عن كل شـىء تـــعـــالـى واجـــلـــسـى وحتـــدثى. ســــنـــقـــيـم حـــفال أجل

بالطبع هذا هو ما ينبغى أن نفعله سنقيم حفال.
(تونى على السلم باشمئزاز)

تونى: أو ال ال ال ال ال ال.
ستار

(يتبع)
> بيت ثقافة رأس سدر يشهد حالياً عرض مسرحية «بيت جحا» للمؤلف فتحى فضل وإخراج مسعد الطنبارى.
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>  إن اإلغــراق فى الـتــأويل مـعـنــاه الـدخــول فى مـنـاطق ذات
خـطـورة شـديـدة بـحـيث إذا جتـاوزهـا الـضـوء رد الـتأويـل على

صمم) ذاته. ؤول (ا أعقابه واختفى وأخفى معه ا

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009  العدد 94
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كان > إن أفـعال الـشخصـيات تقـتصـر على احلركـة االضطراريـة فى ا
ـفـهـوم أجـسـامهـا فـيـزيـائـيـا ولكن احملـصـور الـذى تـتـمـدد فيه لـيس 
ـكان وما يـحدثه عليـها من تأثـير بوجود ـفهوم عالقـاتها مع ذلك ا

الضوء.
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سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009 العدد 94

ها من  إنتاج مسرح الغد. > الفنانة صابرين قررت العودة للمسرح بعد موافقتها على بطولة مسرحية «خالتى صفية والدير» التى يعيد اخملرج محمد مرسى تقد
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قدمتها " نيران األناضول " على سفح الهرم

« طروادة »
ــتـــوالــيـــات الــبـــصــريــةالدهشة التى تستمر معك طويال حتت أســر هـــذه ا

اإلدراكيـة  والـتى تـوفر له مـتـعة بـصـرية
جـيدة ولكل تـكوين بصـرى رمزه اخلاص
 وهـو مــا يـعــنى فى عــمـومه االســتـمــتـاع
بـقــدرات اجلـســد الـبـشــرى عـلى إحـداث
ـتغـيـرة برشـاقـة عالـية ورسم احلركـات ا
الـصــورة اجلــمــالـيــة الــســريــعـة الــتــغــيـر 
وأيــــضــــا االســــتـــمــــتــــاع بــــفك رمــــوز هـــذه
توالية الـصورية  فالعرض فى مجمله ا
يـــــقــــيم رقـــــصــــاتـه وبــــعـــــضــــاً مـن اجلــــمل
ــصــاحــبــة بــشـكـل إســتـلــهــامى ــروريــة ا ا
لإلطــار احلــكــائـى اخلــارجى لــتــفــصــيــلـة
صــــغـــــيــــرة من الـــــتــــفـــــاصــــيـل الــــكـــــثــــيــــرة

تشابكة  وا
فـى كــتــابـى " اإللــيــاذة واألوديـــســة " تــلك
ـتعـلـقة بـحـرب طروادة  إنه الـتفـصـيلـة ا
هــــنــــا داخل الــــعــــرض يـــحــــكـى لك عــــبـــر
حـركات اجلـسـد البـشرى الـراقصـة هذه
الــتــفــصــيــلــة  ويـكــتــفى بــهــذه اجلــمــالــيـة

ركبة فى الوصول إليك . ا
وفرقة " نيران األنـاضول " تعتمد بجوار
عبقرية اسـتخدام وحتريك اجلسد على
عـدة عوامل أخـرى تـضـمن لـهـا احلـفاظ
عـــلـى دهـــشـــة مــــتـــفــــرجـــيــــهـــا فـى أمـــاكن
مــتــفـــرقــة من الــعــالم ومـــنــهــا اســتــخــدام
راقص وراقـصـة وأحـيـانـا كـثـيـرة جتـدهم
ـسـرح لـذا جـمـيـعـا أمـامك فـوق خـشـبـة ا
فـــتـــنـــاغم حـــركـــتــهـم وتــوتـــراتـــهـــا مـــا بــ
الـصــعـود والــهـبـوط  بــاإلضـافــة لـعـوامل
الــســـيـــنـــوغــرافـــيـــا األخــرى مـن إضــاءات
مـلـونة  مالبس مـزركـشة  اكـسـسوارات
 أصـوات ... وهو ما يـستخـرج دهشتك
ــشـاهـدة ويـحــافظ عـلــيـهـا مــعـظم وقت ا
حـيـة ... عـامـل آخـر هـو اخـتـيـار الـفـرقـة
ــفــتـــوحــة لــتــقـــد عــروضــهم لألمـــاكن ا
ولـذلك جـاذبـيته وسـحـره اخلـاص  ففى
هــــذا الـــعـــرض أخـــتـــارت الـــفـــرقـــة ســـفح
األهــــرامــــات بــــاجلـــــزيــــة حــــيـث تــــظــــهــــر
ــلــقـاة األهــرامــات الــثالثــة بــاإلضــاءات ا
عـلـيـهـا كـخـلـفـيـة سـيـنـوغـرافـيـة لـلـعرض 
وهـو ما يسـاعد فى حد ذاته وبـعيدا عن
الــعــرض فى اســتـنــفــار الـدهــشــة داخـلك
وإضـــفـــاء نـــوع من الـــروحـــانــيـــة واجلالل
هــــذا إن لـم تــــكن الــــقــــداســـة أيــــضــــا من

حولك ... 

رئى  ـسموع وا الـدهشة على مـستوييه ا
ـوسـيـقى الــتـركـيـة بـإيـحـاءاتـهـا اخلالبـة فـا
وعـنفها الـظاهر  والذى يـشبه حلظة من
ـــــعــــروفـــــة فى الـــــلـــــحــــظـــــات دقـــــة الــــزار ا
ة الوجدان الشعـبى العربى  ورقتها احلا
فى حلــــظـــــات أخــــرى والــــتـى تــــســــتـــــطــــيع
الـسيطـرة علـيك بنعـومتـها وصدقـها  وما
ب الـعنف والـنعـومة فأنـت تتأرجح داخل
ـشاعـر  أما ما الكـثير مـن األحاسيس وا
ـرئى فـأنت أمام مـا يـزيد يتـعـلق بـاجلزء ا
عـــلـى ســـتـــ راقـــصــــا وراقـــصـــة يـــرتـــدون
جـمــيــعــا مالبس مــتــنـاســقــة فى ألــوانــهـا 
ومـبهجـة للكـبير والـصغيـر ومناسبـة لعنف
احلـــركــــة الـــراقـــصـــة  وأحـــيـــانـــا جتـــدهـــا
ـا يـعـنى اسـتـخدامـا جـمـالـيا فـضـفـاضة 
ــشـهـد  مــغـايــرا لـنـمط احلــركـة ومن ثم ا
أنت أيـضــا أمـام رشـاقـة مــتـنـاهــيـة  خـفـة
وسـرعــة فى احلـركـة قــد تـديـر رأسك فى
ـسنـاه فى حركـة اجلميع  حلظـة  نظام 
ـدقق لـهــذه الـعـمـلـيـة ســيـجـد أن مـعـظم وا
الــنـمط احلــركى لــفــريق الـراقــصــ قـائم
ركبة  فى األساس على طبيعة احلركة ا
وما يـحدث تـمـاما عـندمـا يـزدحم الفـضاء
ــســرحـى بــالــســتــ راقــصــاً  فــاحلــركــة ا
حتـــدث فـى جـــمـــيع االجتــــاهـــات وبـــجـــمل
حــركـيـة مـتـغــايـرة  وأيـنـمــا يـجـول بـصـرك
سـتجد مـتعـة تشكـيلـية رائعـة ... وستزداد
ــتـــعــة لـــو تــمـــكــنـت من اســتـــعــراض هـــذه ا
اجلــــمــــيـع دفــــعــــة واحــــدة  ثـم دقــــقت فى

التفاصيل من بعد ذلك ...
وهنا يـكمن سـر عبقـرية هذه الـفرقة وهو
فـى هـــذه الـــدقــــة الـــعـــالــــيـــة فى صــــنـــاعـــة
سرحى  التحكم احلركة داخل الفضاء ا
فيـها  مـتى سـتبـدأ  متـى ستـنتـهى  ماذا
ســيــحـــدث بــهــا ... ?  واألجــمـل هــنــا من
تـصميم احلركة بـأنواعها اخملتـلفة دائرية
 مـســتـقــيـمـة  مــتـعــرجـة  ... هــو تـنــفـيـذ
ــدهـش لــهـــا  فــأجـــســادهم الـــراقــصـــ ا
تـتدفق فى الفضاء بـليونة عبـقرية لتنحت
فى كـل حلـظــة صــورة تــكــويــنــيــة جــمــالــيـة
ـــكـن لـــلــــعــــ أن تـــدركــــهـــا فـى جـــزء من
الــلــحــظـة وتــســتــمــتع بــهــا  ثم تــتــجــاوزهـا
سـريعـا لـتحـاول إدراك الـصورة الـتـكويـنـية
ــتـــفــرج واقــعــا اجلــديـــدة  وهــكــذا يـــظل ا

و االكـــتــفـــاء بــهـــذا اإلطــار الـــدرامى الــذى
يظـهر من خالل تـسلسل ظـهور الـرقصات 
ـرويـة الـتى قـدمـهـا الـعرض وبـعض اجلـمل ا
بـالـلـغـتـ الـتـركـية والـعـربـيـة  والـعـربـيـة هـنا
ـتـفـرج ـغـازلـة ذائــقـة ا بــالـطـبع فى مـحــاولـة 

صرى خاصة .... العربى وا
وقـــد قــدم الـــعــرض عـــلى مـــســرح الـــصــوت
والــــضــــوء حتت ســــفح األهــــرامــــات والــــتى
كان الذى اختارته تظهر خللفـية العرض ا
الــفـرقـة لـتـضـيف تـشــكـيال جـمـالـيـا جـديـدا

إلى تشكيالتها الكثيرة 
فـــــرقـــــة " نـــــيـــــران األنـــــاضـــــول " بـــــدأت
نـــــشـــــاطــــــهـــــا فى عـــــام  1999حتـت اسم "
سـالطــــــ الــــــرقص " وقــــــام مــــــؤســــــســــــهـــــا
ومديرها مصـطفى أردغان بنشر إعالنات
فى الـصـحف الخـتـيـار أعـضـاء الـفـرقـة من
الــراقـصــ  و اخــتـيــار تــسـعــ راقــصـا
وراقـــصـــة من بـــ ســـبـــعـــمـــائـــة وخـــمـــســ
دة خمس متقدما  وظـلت الفرقة تتدرب 
سنـوات على كل أنـواع الرقصـات الشـرقية
والـغــربـيـة مع وضع نــظـام غـذائى وعالجى
لهم وكـذا اسـتـقدام خـبـراء من كافـة أنـحاء
ـتـنـوعة  العـالم لـالستـفـادة من خـبـراتـهم ا
كل ذلك قـبل أن تــنـتـج الـفـرقــة أيه عـروض
جـــمــاهـــيـــريــة ثـم أخــذت الـــفـــرقــة اســـمـــهــا
اجلـــديــد " نــيــران األنـــاضــول " بــعــد جنــاح
عــــرضـــهــــا األول الـــذى كــــان يـــحـــمـل نـــفس
االسم  والـذى قـدم عـلى كثـيـر من مـسارح
الــعـالم وقــدم فى عـام  2002عـلى مــسـرح
مــحـكـى الـقــلــعـة بــالـقــاهــرة  وحـقـق وقـتــهـا
جنــاحـا كــبـيـرا  وهــو الـنــجـاح نــفـسه الـذى
يـــعـــيـــده الـــيـــوم عــرض الـــفـــرقـــة اجلـــديــد "

طروادة " .
وعــــرض " طـــروادة " يــــســــتـــلــــهم احلــــدوتـــة
األسطـورية الـشهـيرة حلـرب طروادة والتى
اسـتـمـرت عــشـرة أعـوام حـاصـر فـيـهـا بالد
اإلغـريـق طـروادة ولم يـفــلـحـوا فى دخــولـهـا
إلى أن قــــامـــوا بــــحـــيــــلـــة ذكــــيـــة وهى بــــنـــاء
حــصـــان خـــشــبى كـــبـــيــر وتـــركه فـى اجلــبل
دينة مع اإلعالن وعلى مقـربة من أبواب ا
عـن تــــوقـف احلـــــرب وانــــســـــجـــــام جـــــيــــوش
اإلغريق  وأطـلقـوا شائـعة مـؤداها أن هذا
احلـصـان مـا هـو إال هـدية سـالم  وهـو ما
يــنــخــدع به أهل طــروادة عــنــدمــا يــأخــذون

ــا كـان ذلك أحــد أسـبــاب الـدهــشـة  ر
هــــذا الـــعـــدد الــــكـــبــــيـــر من الــــراقـــصـــ
والـراقصـات  وهـذه الدقـة الالمتـناهـية
ـــســـرحى ; لـــلـــجـــمــــيع داخل الـــفــــضـــاء ا
فـاجلسد البشـرى ينسال بـتدفق كموجة
 جتـده فى كل مـشـهـد يـنحـت له مـسارا
سـارات ألجساد جـديدا فـيعـيد بـتعـدد ا
ــسـرحى الـراقــصــ تـشــكــيل الــفـضــاء ا
بصور حية ورائعة  األلوان متناسق فى
ـلقـاة تعـيد هارمـونيـة عالـيـة  اإلضاءة ا
صيـاغـة الـلـحـظة بـإحـسـاسـات جـديدة 
الـصـور تـتـوالى  عـدد الـراقـصـ يـزداد
لـــيـــصل فى حلـــظـــة إلى ســـتـــ راقـــصــا
ـســرح  هــنـاك وراقــصــة عـلـى خـشــبــة ا
نــــظـــام حـــركـــة صـــارم حـــتى تـــشـــعـــر فى
حلـــظـــة بـــأنك أمـــام راقـص واحــد  وأن
مـــــــايـــــــحـــــــدث هـــــــو خـــــــدعـــــــة من خـــــــدع
الـــكــومـــبــيـــوتــر  تـــلك الـــتى تــكـــرر نــفس
الــصــورة بـــحــركــاتــهــا فـــتــرى جــيــشــا من
كررة التـى تبدو وكأنهـا حقيقة الـصور ا
 أضف إلى هــذا الــتــدفق اجلــمــالى فن
ـــتالحـــقـــة ـــرئـــيــــة ا صـــنـــاعـــة الــــصـــور ا
ــدهـشــة  والــتى مـا أن تــنــهـدم مــنــهـا وا
صورة حتى تـرى األخرى  وما ب هذه
ـــنــســحــبــة والــصــورة اآلنــيــة  الــصــورة ا
وكـــذا الـــصـــورة اآلتـــيــة يـــنـــبـــنى الـــعــرض
مــكـونــا جــمـالــيــاته مــتـخــذا صــيـغــة هـدم
وبــنــاء الـصــور مــنــطــقــا له ....والــصـورة
ـــا هى هــــنـــا لـــيــــست مـــرئــــيـــة فـــقـط وإ
ـسـموع صـوتـيـة أيـضـا يـشـكـل الـعـنـصـر ا
ــوحـيـة ـوســيـقى الــتـركــيـة ا فــيـهــا هـذه ا
بــالـكــثــيــر من االنــفـعــاالت احلــمــاســيـة 
الـرومــانــسـيــة  الـغــضب ... وقـد غــلـبت
عليـها جميـعا الطبـول بأنواعهـا اخملتلفة
ـــوضـــوع الـــعــرض " ... وهى مـــنـــاســـبـــة 

حرب طروادة " ...
ــــدخـل أنــــنى واقع قــــد يــــبــــدو مـن هــــذا ا
حتت تــــأثــــيــــر الـــــعــــرض ولم أســــتــــطع أن
أتخـلص مـنه  وهذا صـحـيح فيـمـا يتـعلق
بـحرفية صنـاعة الصور  أما فـيما يتعلق
ـضــمــون الـعــرض فال يـوجــد أى تـأثــيـر
متجاوز لـلعادية  فعرض " حرب طروادة
" الـذى قـدمته فـرقـة " نيـران األنـاضول "
صرية الـتركية والـتى دعتها دار األوبـرا ا
لــتــقـد عــرضــهـا اجلــديــد بـالــقــاهـرة لم
ضـمـون بنـفس الـقدر الـذى اهتم يهـتم بـا
بتـفـاصـيل الشـكل اخملـتـلـفة  فـقـد اكـتفى
صـنــاع الـعــرض بـاسـتــلـهــام مـجــمـوعـة من
الـرقــصـات لــهـا نـفس أجــواء األسـطـورة 

عندما تشعر
أنك أمام لعبة
من ألعاب
الكمبيوتر
متناهية
الدقة

إبراهيم احلسينى 

متـلئ باطـنه بجـنود اإلغريق احلصـان ا
إلى داخل طروادة  وهو مـا يتسبب فى
خــســـارة طـــروادة لــلـــحـــرب  أمـــا ســبب
هــــذه احلــــرب فـــهــــو خــــطف " بــــاريس "
أحـــد قــادة طـــروادة لـ" هـــيــلـــ " مــلـــكــة
إســـبــرطـــة اجلـــمــيـــلـــة وزوجـــة مــلـــكـــهــا "
مــنــيالوس " من إسـبــرطـة فــأخـذ أيــاهـا
مـــــعـه إلى طـــــروادة  وهـــــو مــــــا يـــــجـــــعل
إسـبــرطـة ومن وراءهـا كل بالد اإلغـريق
تـثـور لــشـرفـهــا وتـذهب عـلى رأس آالف

اجلنود الستعادة " هيل " ...
ب وال ينـسى العـرض جتسـيد آلـهة األو
والـذين كانوا الـسبب الرئيـسى الشتعال
هذه احلـرب  وقد اخـتار لـهمـا العرض
مـــكــانـــا مــرتــفـــعــا فـى خــلــفـــيــة الـــفــضــاء
سرحى ليعـبر عن اختالفهم عن بقية ا
الــبـــشـــر الــعـــاديـــ  فــاآللـــهه هـى الــتى
أوحت لـبـاريس خـطف هـيـلـ فى بـاد
األمـر  واألسـطـورة بـرمتـهـا قـد خـلـدها
عــــمالن أدبــــيــــان مـن أجــــمل أســــاطــــيــــر

العالم وهما اإللياذة واألوديسة . 
وعــــرض " طـــــروادة " الـــــذى اســـــتـــــوحى
رقــصــاته الــتــعـــبــيــريــة من هــذه األجــواء
األســطـوريـة يـتـمـيـز بـكـثـيـر من مـفـردات

تفرج .. من جرعات التأثير النفسى لدى ا
ويـــغـــوص بـــروك فـى كـــارمن فـــيـــســـأل مـــاذا
يـحدث لكل شخـصية على حـدة وكيف تؤثر
فى بعـضهـا البـعض  .. وإلى أى مدى يـكون
تـأثــيـر الــشـخــصـيـات جــمـيــعـهــا يـحــتل نـفس
ــا يــجب عــلــيــنـا الــقــدر من األهــمـيــة .. ور
ـتابعـة التطور مشاهـدة العرض عـدة ليالى 

توقع من أحد عروض بروك" ... ا
وفى شـــأن مـــخــتـــلف كـــتب "أد هـــاريس" فى
"ســـتـــانـــدارد نـــيــــوز" بـــعـــنـــوان "بـــروك خـــارج
مسرح باريس بعد  30 عاماً من العطاء" :
"بـعد رحـلـة من اجلهـد والـعطـاء اخـتار بـيـتر
بـروك"  83 عــامــا "مــديـر مــســرح" بــوفـيس
دى نــــورد" أن يــــرحـل عــــنـه .. بــــعــــد تـــــولــــيه
رئـاســته مـنـذ عـام 1974 .. ورؤيــته أنه قـد
أسس قاعـدة صلـبة وجـيدة .. وأنه قـد جاء
الدور عـلى جـيل جـديد من الـشـباب لـقـيادة
ــسـرح .. وحتــفل مــســيــرة مــخــرجــنـا هــذا ا
وقائدنا اخملضـرم بالكثير من اإلجنازات ..
وقــد أكــد أن رحــيــلـه عن مــســرحه ال يــعــنى
إطالقا تـوقـفه عن الـعـطاء .. ولـكـنه سـيظل

يعطى إلى نهاية عمره .
 لقد كتب " سكـوت ماينز " فى " بينت نيوز
" عن فـــكـــر بـــروك ونــهـــجه بـــعـــنـــوان "بــروك
يروج لألكاذيب .. ويجمل صورة إرهابية" :
" لن أتـوقف عـنـد بـراعـة وجـاذبـيـة بـروك ..
وقــدراته اإلبــداعــيــة .. فــقط عــلى مــتــابــعـة
مساراته الفكـرية إلدراك خطورة ما يحاول
سرحـية سواء من أن يبـثه عبر  مـشاريعـه ا
ـهــابــاتـا" أو "تــيــرنــو بـوكــار" .. فــهـو خـالل "ا
يـحــاول أن يــجــمل صـورة كــاحلــة وال ســبـيل
لــتـجـمـيــلـهـا وبث مــعـلـومـات غــيـر صـادقـة ..
ويـــتـــخــذ مـن عـــدد من احلـــاالت الـــشــاذة ..
ـؤكـدة واقـعـا حــقـيـقـيـا .. فـهل لـهـذه وغـيـر ا
الــشــخــصـــيــات الــتى تــنــتــمـى لــهــذه الــعــوالم
ــتــأخــرة نـفــســيــا وفــكــريــا كل هــذا الــوعى ا
والــقــدرة عــلى اخلــيــال والــتــأمل والــتــحــلــيل
والـتـفسـيـر .. والـتـوصل إلى مـعـادلـة لـلـحـياة
ـا ال يصل لهـا أهل العلم شـديدة االتزان ر
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سرح >  يـفضل عـدم استـعمـال اللـون األخضـر فوق خـشبـة ا
ألنـه يـغـيـر األلــوان احلـمـراء وتـدرجــاتـهـا كـلــهـا إلى رمـاديـات

زق العالمات وتعدد دالالتها. (قهوائى) و

سرحي جريدة كل ا
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راغى جمال ا

وقــبـلـهــا فى كـوريــا وفـيـتــنـام وكـوبــا لـدلـيل
دامغ عـلى ذلـك واألمـثـلــة غـيـره كــثـيـرة ..
ولــنــعــود إلى مــا أدركه وفــهــمه بــروك عن
الـــثـــقــافـــات األخـــرى ونـــحــاول فـــهـــمه كى

نتمكن من أن نتعايش فى سالم " ...
وكـتـب الـشـاب الـصـغـيـر " جـارى أكـونـور "
فـى مــــجــــلــــة " شــــاجـى الــــيــــابــــانــــيــــة " فى
نـسختها اإلجنلـيزية مقالـة نارية بعنوان "

الشخصنة عند بروك بال حدود " :
" أعـتـرف أنـنى عـنـدمـا أتـوقف عـنـد بـيـتر
بـروك فـإنــنى أمـام مــوهـبــة فـذة ومــلـكـات
فنية وإبداعيـة خطيرة .. ومخرج متمكن
مـن أدواتـه .. ولـــــــــديـه الــــــــــقــــــــــدرة عــــــــــلى
االستـحواذ والـسيـطرة .. وقد اسـتغل كل
هــذه اإلمــكــانـــيــات واســتــخــدمــهــا بــأســوأ
ـــــكـــــنــــة .. فـــــلم يـــــراع األبـــــعــــاد صـــــورة 
االجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسيـة عـنـد مـنـاقـشـته
ـــريــــبــــة .. وأخـــذ يــــبــــحث عن ألفــــكــــاره ا
ـكــاسب الـشـخـصـيـة من وراء مـا يـقـدمه ا
ـكـاسب فى مـسـرحـيـاته .. فـكـانت هـذه ا
مـادية فى أحيان كـثيرة وأدبـية فى أحيان
ادى فيـسعى إليه كـسب ا أخـرى .. أما ا
بـتـقد أفـكـار جـدليـة يـثيـر بـها اجلـمـهور

ويجذبه.
ونــخـتــتـم بـكــلــمــة قــصــيــرة كـتــبــهــا " بــيــتـر
ويـتهـيـد " فى " روج " وعنـوانـها " أنـا أكره

هذا الرجل " :
" كنت أعـيش مـثل غيـرى وهم كثـيرون ..
فى راحـة مـن الـتــفـكــيـر والــفـهم واإلدراك
.. ســـعـــيــدا بـــكل مـــا حـــولى من مـــظـــاهــر
مــزيــفـــة .. وأنــا ال أدرك أنــهـــا مــزيــفــة ..
مــغــمض الــعــيــنــ .. وأظن أنــنى أرى كل
شىء جــيـــدا .. حــتى تــســـلل إلى أحالمى
هـــذا الـــرجل الــــذى يـــدعى بــــيـــتـــر بـــروك
عنـدما بدأت أشـاهد عـروض مسـرحياته
اخملـتــلــفـة .. وأرحل وراءهــا من دولـة إلى
دولـة ومن مـدينـة إلى مـديـنـة ومن شاطئ
إلـى آخـر .. واسـتــيـقـظت عــلى كـابـوس ..
ـرارة فـلـم يـكن أبــدا حــلــمـا .. وشــعــرت 
شــديـــدة .. وكم كـــنت فى هـــذه الــلـــحــظــة
أحب هـذا الرجل كفـنان .. ولكـننى رويدا
رويــــدا كـــرهــــتـه كـــإنــــســــان .. فـــهــــو الـــذى
عـذبـنى وجـعـلـنى أتـألم كـلـمـا شـاهـدت مـا
يــقـــدم .. واســتـــيــقـظ جــزء جـــديــد فى ..
ـا أراه حـولى فـأشـعـر بـاخلـوف والـقـلق 
ـــا ال وهــوذاته ولم أكـن أراه من قـــبل .. و
ــا أمـر به .. ولــيس أدل عــلى ذلك ــر 
ــا قــاله بــروك نـفــسه بــاجلــارديـان " لم
أكره فـى حـياتـى شىء أكـثـر من كـراهيـتى
لــلــفـن والــثــقــافــة " .. وهــو يــتــحــدث هــنــا
كـإنسان فـهو مـثلى يـتألم كـلمـا اقترب من
احلـقيـقة .. ورغم مـا أشعر به من ألم ..
إال أنى أود لـو أستـطيع إيقـاظ كل إنسان
عــــــلـى وجـه األرض عــــــلى حــــــقــــــيــــــقــــــة أن
اإلنسان ولد ليموت على يد أخيه .. وأن
هذه هى احلـكـمة الـكـبيـرة للـحـياة .. ولن
أهــتـم بــعـــد ذلك لـــو كــرهـــتــنى الـــبــشـــريــة

كإنسان مثلما كرهت بيتر بروك ».

صادر: ا
www.thisislondon.co.uk    

  www.independent.co.uk 
 www.telegraph.co.uk
   www.rouge.com.au 

األقـلــيـات ويــحـاول أيــضـا تـألــيـهــهم والـرفع
من شأنهم ورسم صورة مزيفة لهم ...

وسقـطـته الكـبـرى .. اخلـلط ب الـتـجريب
ـــــســـــرح .. والـــــتـــــجـــــريـب فى األسس فى ا
ــــســــلــــمــــات الـــــتى ال يــــجب والـــــقــــواعــــد وا
سـاس بهـا .. ودلـيل ذلك دعوته األخـيرة ا
ــاذا ..?.. " الـذى ــاذا ..?..  فى عــرض " 
كن ـؤامرة .. وال  افـتضحـت معه أركان ا
أن نـدافع عـنـه عـندمـا يـتـهـم بأنـه عـنـصرى
أو ضــد الــســـامــيـــة ألنه يــقـــدم بــاســـتــمــرار

األدلة والبراه التى تثبت ذلك " ...
وفى " تلـيجـراف " كتب الـشاب " دومـينيك
كافنديش " بعـنوان " بروك مبعوث السالم

للعالم" :
" فـــــجــــأة شـــــعــــرت بـــــريــــاح شـــــديـــــدة تــــهب
وتـأخـذنى إلى مكـان بـعيـد .. لم أتـخيل أن
أجـــــد نــــفــــسى فـــــيه .. بــــأرض جــــديــــدة ..
هـواؤهــا نــقى .. وروح مــخــتـلــفــة .. هـدأت
ــتـقــدة داخــلى .. واإلحــسـاس من الــثــورة ا
بــأن الـعـالـم غـيـر آمن .. وأنــنى مـســتـهـدف

من عدو رهيب يرغب فى الفتك بى...
فــمــا شــاهــدته من حتــلــيل فــكــرى ونــفــسى
ـــاذا ..?.. " لـــبـــيـــتـــر ــــاذا ..?..  بـــعـــرض " 
بـــــروك الـــــذى لم أشـــــاهـــــد لـه أى عــــروض
أخــرى قـبل ذلك الــعـرض .. أيـقــظـنى عـلى
أشـيـاء كــنت جـاهال بـهــا كـغـيـرى .. وبـدأت
أشـعر أننـا من وضع أساس هذا االحـتقان
ـــــتــــنـــــاهـى .. وأدركت أن عـــــلى والـــــعـــــداء ا
مـشـاهــدة مـسـرحـيــات بـروك الـســابـقـة من
خالل بـــــــعض عـــــــروض الــــــربـــــــيــــــرتــــــوار أو
سـجل منها على شرائط فيديو مشاهدة ا
ورغم أنى أعـرف جـيـدا أن هـذا غـيـر كاف
.. ولــكــنى اسـتــوعـبـت بـشــكل أكـبــر مـاهــيـة
الــعالقــة بـيــنــنــا وبـ اآلخــر .. وأن رســالـة
مـتـدة مـنـذ مـا يـزيد عن بـروك الـطـويـلـة وا
نـــصف قـــرن .. كـــانت تـــهـــدف إلى إيـــقــاظ
كن أن تـؤول إليه الـعالم وتـنـبيـهه إلى مـا 
األمــور .. وهـذا مــا حـدث وبـأبــشع الـصـور
.. ولـعل ما يـجرى فـى العـراق وأفغـانسـتان

ثير ـسرحى الكبـير ا ألنه بـيتر بروك.. ا
لإلعـجــاب دائـمـاً.. لم يــسـلم من كــتـابـات
حتــاول الـنــيل مــنه واتــهـامه بــالــعـنــصــريـة
وأنه ضــــــد الــــــســــــامــــــيـــــة وغــــــيــــــرهــــــا من
االتهامات التى تفضح مروجيها وتكشف
- دون أن يدروا - عنصريتهم البغيضة.
ولـكن وفـى مـقــابل ذلك هــنــاك الـكــثــيـر
من األقـالم الــــــــتـى تـــــــقــــــــدر فـى الــــــــرجل
ـســرح.. دعــنـا مــوهــبـته وإخـالصه لــفن ا

نستعرض ما كتبه الطرفان:
كتـبت "مارى بلـوم" فى "هارولـد تريـبيون"
مـقالـة بـعنـوان "مـا هى الكالسـيـكيـة عـند
بروك فى هـامـلت" .. تـتحـدث فـيهـا عـما
ـــــــســــــرحـــــــيــــــة أضــــــافـه بـــــــروك لــــــهـــــــذه ا

الشكسبيرية اخلالدة : 
" ال شـك أن هــامــلت مــســرحــيــة شــهــيــرة
مــلـــيـــئــة بـــالـــشــواهـــد والـــتــســـاؤالت أمــا "
مـــأســـاة هــامـــلت " الـــتى وضـــعـــهـــا بــروك
فـكـانت مـفاجـأة فى كـونـهـا جـاءت مـركزة
وشــديـدة الـعــمق .. فـقــد اسـتــطـاع بـروك
أن يقلل مدة العـرض إلى النصف تقريبا
من  4.5 ســــاعـــة إلـى ســـاعــــتــــ وبـــضع
دقـــائق .. ولـــكـن قـــراءته الـــدقـــيـــقـــة لـــهـــا
جعـلـته يقـدمهـا بكـامل جوانـبهـا ومعـانيـها

ا أكثر ... ور
شــاهــدت الــعــرض بــعــد ســتــة أشــهــر من
الـــبــــحث والـــتــــنـــقــــيب وتـــراكـم اخلـــبـــرات
اخلــــاصـــة بــــالــــعـــرض عــــبــــر رحـــلــــتى من
أمريـكا إلى أوروبا إلـى آسيا خـتامـا بهذه
سـرح بروك الـفرنـسى "بوفيس اللـيالى 
دى نــــــــورد".. إضـــــــافــــــــة إلـى األبــــــــحـــــــاث
ـــمـــثل ومــــجـــمـــوعـــة الـــعـــمل اخلـــاصـــة بـــا
ــــســــاعــــدين لإلخــــراج بــــورش الــــعــــمل وا
ـــســتــمــرة بــالــتــوازى مع الــعــرض.. وفى ا
الــنـــهـــايـــة جنـــد أنـــفـــســـنـــا أمـــام إجـــابــات
لـتساؤالت يطـرحها بروك دائـما أهمها..
ــــــســـــــرحـــــــيــــــة..?.." و"مـن هم "مــــــا هـى ا
ـتـلـقى لـهـا ..?.." وهـذا هو اجلـمـاهـير وا
مـــفــــتـــاح وســــر عـــمـل بـــروك وقــــد يـــكـــون
الــتــســـاؤل ســهالً ولــكن الـــوصــول لــبــعض
اإلجـابات بـقـنـاعة وثـقـة يـحتـاج إلى جـهد
كبـير وعـبقـرية فى الـتفـكيـر ال تتـوافر إال
فـى الـــقالئل .. لـم يــقـــرأ بـــروك هـــامـــلت
فقط  ولـكنه ارتـوى بها إلى حـد الثـمالة
كعـادته فى تـنـاول الـنصـوص عـامـة وهذه

رة بشكل خاص" ... ا
وفى حتـلـيل سـريع كتـبه "روبـرت هـاجيل"
فى "إســامـبل" بـعـنـوان "تـراجـيـديـا كـارمن

لبروك":
"اخــتــارت دار أوبــرا اجلـوال اإلجنــلــيــزيـة
معـاجلة بـيـتر بـروك اجلديـدة "تـراجيـديا
كـــارمن" بـــدال مـن كـــارمن الـــكالســـيـــكـــيـــة
عروفة والتى سـبق وقدمها على خشبة ا
مـسـرحه "بـوفـيس دى نـورد".. والـتى عاد
فـيـهــا بـروك إلى الـروايـة األصــلـيـة والـتى
يتعدى طولهـا بالتوقيت الدرامى الساعة

والنصف ساعة...
كــارمن اجلـديــدة أقل إثـارة ولـكــنـهــا أكـثـر
مـتــعـة .. هــكـذا يــكـون بــروك دائـمــا عـنـد
تــقــد أعــمــاله .. فــهــو مــتــلــون .. وهــذا
الــتـلـون أحــد أهم عـوامل جنــاحه بـجـانب
ـــســتـــمـــر فى لـــغــة اخلـــطــاب الــتـــغـــيــيـــر ا
والــسالسـة فى مــراحل احلـوار اخملـتــلـفـة
.. الـــنـــمــو الـــدرامى لـــبـــروك عـــالج بـــقــوة
ـؤثـرة بـكـارمن الـعـيـوب الــطـفـيـفـة وشـبه ا
الــــتــــقـــلــــيـــديــــة والــــتـــكــــثــــيف الــــواضح فى
األحـداث فى فـتـرة زمـنــيـة قـصـيـرة يـزيـد

ــتــقــدم .. وإن كـان والــفــكــر فى الــعــالم ا
كـذلك فـمن أين أتى اإلرهـاب .. ألـيست
ـــة تـــخـــصـــهـم .. ومـــحـــاولــة هــذه اجلـــر
جتـمـيـلهـا ألـيسـت فعـلـة سيـئـة تـنقص من
قـدر مـكـانـة وبـراعـة من يـروج لـهـا .. وال
ـكــنـهــا أن تـوقف أظن أن كــلـمــاتى تــلك 

بروك .. ولكنى أسجلها للتاريخ " ...
وفى تــعــلــيـــقه عــلى مــا أجنــزه بــروك فى
مـــــــــســـــــــرحـه كـــــــــتـب " أالن ريـــــــــدجن " فى
ــز" حتت عـــنــوان " بــيــتــر "نــيـــويــورك تــا

ان " : بروك نسيج من القوة واإل
" فى مسـرح بـروك دائـمـا فكـرة أن يـكـثر
من الـبـحث والتـفـاصيل فى الـبـروفة إلى
أن يـصل إلى اجلوهـر على اخلشـبة وقد
تـكون هـذه الرحـلـة فى كثـير من األحـيان

مرهقة بدنيا وذهنيا ...
لدى بروك تراكم يعـطيه عمقا كبيرا من
وراء جتربـته فى إدارة مـسـرح شـكـسـبـير
بــإجنـلـتــرا ثم اسـتــقـراره فى بــاريس مـنـذ
عـام  1974وتـخــلـله رحـلــة إلى إفـريــقـيـا
ــــــدة ثـالث ســــــنـــــوات .. وإدارتـه لــــــهـــــذه
الـرحـلـة بـأسـلـوبـه الـتـنـظـيـمى والـتـحـلـيـلى
ـغــلف بـالـتـجـريب .. وذاكــرته الـبـنـكـيـة وا
التى تخزن كل هـذا بشكل صحيح وتبث

فيه القوة والثقة .
وكـتب " اسـكـوت أرتون " فى " روج " عن
مـا أسـمـاه مـؤامـرة بـروك الـكـبـيـرة مـقـاال

بعنوان "لعبة بروك " :
" تـأخـرت كـثـيـرا وتـرددت فى كـتـابـة هذا
ــــقـــال.. ولم يـــكن تـــأخـــرى وتـــرددى إال ا
زيادة فى الدراسـة ألتيقن من حجم تلك
ــؤامـرة الــتى يـقـودهــا بـروك وال أعـرف ا
سـبـبـها والـغـرض مـنـهـا .. فـهـو يـنـصر أو
ـشـبـوهـة والـضـعـيـفة يـنتـصـر لـلـديـانـات ا
األسـاس على الديانـات الصحـيح بناؤها
وأركــانـهـا .. وكــأنه واحـد مــنـا انـشق إلى
صفـوف األعـداء .. ودعوته الـدائـمة إلى
االخـــتالف من بـــاب االخـــتالف فـــقط ال
غــــيــــر .. وهـــو يــــحــــاول تـــكــــوين قــــوة من

 اسكوت أرتون:
بيتر بروك يقود
مؤامرة ح ينتصر
شبوهة للديانات ا

ألنه يقول احلق دائماً

فترى عليه بيتر بروك.. ا
غرضون اتهموه بالكذب ومعاداة السامية!! ا

 جاري اكونور:
موهبة فذة..
إبداعيتها
خطيرة

 بيتر بروك
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>   فـى بـعض األحــايـ يـدل اإلظالم بــ الـتــكـويـنــات - تـعـرض فى
سرحية أو لفصل الـوقت نفسه على اخلشبـة - على تقطيع الصـورة ا

مشهدين أو إلبعاد شخص عن بعضهما.

ájó©ŸG 

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009 العدد 94

نصورة. ية الدلتا با اضى فى ندوة خاصة عقدتها أكاد > د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح شارك األسبوع ا

22
دقات طبول كودو من اليابان.. إلى جوهرة أوهايو ..

راغى  جمال ا

وسيـقى اليابـانية الـتقـليديـة حيث تعـتبر الفلـكلـور وا
الـطـبـلـة رمـزا لالرتـبـاط بـ الـنـاس ووسـيـلـة اتـصال
مـباشـر ب بعـضهم الـبعض وبـينـهم وب الـسماوات
.. وفـى جـــولـــتــــهم اجلــــديـــدة تــــقـــدم فــــرقـــة "كـــودو "

سرح "اجلوهرة" بأوهايو ... عروضها 
وكـــانت عــروض الـــفـــرقــة اخلـــارجــيـــة قـــد بــدأت فى
مهـرجان بـرل عام  1981وحـققت جنـاحـا كبـيرا ..
واسـتـمرت فى تـقـد عـروضـهـا الـتى أبـهـرت الـعالم
ـا يـزيـد عن  3100 لـيلـة فى 45 خالل جـولـة كـبـيـرة 
دولــة .. واجلـولــة اجلـديــدة بـعــنـوان " أرض واحـدة "
حيث يرتفع صوت الـطبول بشدة لـيخترق كل أرجاء
األرض ويـسـمـعه اجلـمـيع بـعـد أن جتـاوز كـل حـواجز
الـلـغـة والـتـقالـيـد واألعـراف .. ولـنـتـذكر جـمـيـعـا أنـنا
أعـضـاء فـى مـكـان مـشـتـرك عـلـيـنـا أن نـحـافظ عـلـيه
وهـــــو األرض .. وقــــد ســـــمـــــحـت الــــفـــــرقـــــة لـــــطالب
ـدارس مـا ب ( 13 -19 )عـامـاً بـحــضـور الـعـروض ا

مجانا ...

مــنــذ مــا يــزيــد عن  35عــامــا .. دأب مــجـمــوعــة من
الـشباب الـيابـانى على إيـجاد طريـقة جـديدة لـلعيش
.. بـعـد إحـسـاسـهم بـخـيـبـة أمل كـبـيـرة جتاه اجملـتـمع
الـيـابـانى احلـديث .. وحـرصـوا عـلى إعـادة اكـتـشاف
زدحمة ناطق ا ة .. فتركوا ا اجلذور والقيم القـد
واحلــديــثـــة .. ورحــلــوا إلى جــزيـــرة "ســادو" الــنــائــيــة
بـالـشـمال .. ولم يـكـتـفوا بـالـبـحث عن هـذه التـقـالـيد
والـــعـــيش بـــهـــا فـــقط .. بـل ســـعـــوا إلنـــشـــاء مــدارس
لتربية وتنشئـة جيل جديد بالقيم والـتقاليد والفنون
رور الكالسـيكيـة اليابـانية .. وقـد زادت أعدادهم 
الـزمن حـتى باتـوا مـجتـمـعا كـبـيرا ذا شـأن واجـتذبت

ثقافتهم عيون وعقول العالم ...
من تـلك الفـنون الـيـابانـية الـتقـليـدية .. الـتايـكو وهى
كـلمـة تـعـنى بـالـيابـانـيـة "الـطبـلـة "وهـو نـوع خاص من
الـعـزف عـلى الـطـبــول .. وقـد نـشـأ عـلى أثـره  فـرقـة
تقـوم بهذا الـعزف وهى "كودو" والـتى تستـخدم نوعاً
من الــطـبـول الــواسـعــة الـتى اعــتـاد اســتـخـدامــهـا فى

روز والصقيع .. يحقق أحالم اجلميع 
فى كـتابـة عرضهم اجلـديد"روز والصـقيع" .. وتـركوا مهـمة إخراجه
لــنـاثــان مـخــرج الـفــريق .. واخـتــاروا مـســرح شـوبــ الـعــريق مــتـعـدد

الثقافات لتقد العرض على خشبته ...
سرحية حول مدينة خيالية من موجات الراديو تسيطر وتدور ا

عــلـيــهـا سـاحــرة شـريـرة .. وجتــعـلــهـا فى شــتـاء قـارص بــشـكل دائم ..
ويـتـعـرض سـكانـهـا لـعـدد من الـزوابع والـعواصف الـقـويـة الـتى تـضرب
ــديـنــة .. وتـقــضى عـلى كل مـن فـيـهــا .. لـيــبـقى األمـل مـعـقــوداً عـلى ا
ـدينة .. تـبقـية إليقـاف هذه الـساحرة وإنـقاذ ا الـفتـاة روز الوحيـدة ا
ا لـديها من وقد عـجزت السـاحرة بكـامل قوتـها عن قهـر هذه الفـتاة 

وجات السيئة وجتذبها للرذيلة ... براءة لم تلوثها ا

ثالثــة من األصـدقـاء .. يــسـعـون وراء أحالمــهم .. ويـؤمـنـون بــصـعـوبـة
حتـقـيـقـهـا .. زاد ارتـبـاطـهم .. ولم تـفـرقـهم الـسـبل بـعـد تـخـرجـهم فى
جـامـعــة جـنـوب مــيـثـوديــست بـتــكـسـاس .. وهم مـن الـشـبــاب مـتـعـددى
ــوسـيــقى .. وقـد أســسـوا ـســرح وا ـواهـب الـذى جــمع بـيــنــهم حب ا ا
فـرقــتـهم اخلـاصــة خالل فـتــرة دراسـتــهم بـاجلـامــعـة وهم نــاثـان ألـ

ـوسـيـقى يـكــتب ويـخـرج لـلـمـســرح .. وكـريس مـاتـيـوز  يـكــتب ويـضع ا
ثل .. وقد أثروا مسارح شـيكاغو باالشتراك وجـيك مينتون يكـتب و
ـسـرحـيـات الـنــاجـحـة مـنـهـا "الـعـصـفـور" فى كـتـابـة وتـنـفــيـذ عـدد من ا

و"إل حتت الزجاج "...
ـــة والــتى وأخــيـــرا وجـــدوا ضــالـــتـــهم فى إحـــدى األســاطـــيـــر الــقـــد
ــكــنه أن يــحــقق اعــتــمــدت عــلى فــكــرة مــفــادهــا " شىء من الــقــوة 
أحالمك .. ونفس هـذا القدر من الـقوة قد يـدمرها " .. فـاشتركوا

ألفيس بريسلى يعود مجدداً
مع «وداعا طائرى الصغير»

النقاد يذهبون إلى اجلحيم
 بأمر اجلمهور  

"الــدرجــات الـ( 39لم تـــتم كــتـــابــتـــهـــا بــعـــد)" واألقالم احلــادة
والالذعة لم تـتوقـف عن مهـاجمـة الـعرض .. والـعامـل به ..
نطقـية وتعمـد اإلخالل بالنص األصلى واتهمه الـنقاد بعـدم ا
مـثل الكوميـدى اخملضرم بـاتريك بارلو الذى كتـبه الروائى وا
ه كعمل سينمائى خملرج "  "Patrick Barlowوسبق تقد

الروائع ألفريد هتشكوك .. وواحد من أهم أعماله ...
Maria" " ــعـــروفــة مـــاريــا أيـــتــكــ اتــهم الـــنــقـــاد اخملــرجـــة ا
وضوع من أجل زيادة  Aitkenأنها ضحت بالفكرة وا
جرعـة الـتـشويق واإلثـارة .. وعـلى الـرغم من ذلك .. يـبدو أن
مقولة "األمر بيد اجلـمهور" قد حتققت .. فقد حقق العرض
جناحـا كبيرا .. ذلك ما برهـن عليه حضور اجلمـاهير الكبير
جــدا واإليـــرادات والــعــائـــد اجملــزى .. وكــان هــذا كـــفــيال بــأن
يجعل فريق العمل يصم آذانه وال يستمع للنقاد ويواصل ... 
واألكـــثـــر مـن ذلك  يـــتـم هـــذا الـــعـــام إعــــادة تـــقـــد الـــعـــرض
ـا بــدأ فى الــعـرض الــسـابق ـعــاجلـة جــديـدة تــبـدو مــتــمـمــة 
ــســـرح ذاته .. وهـــو مــســـرح اخلـــطــوط اجلـــويــة وذلك عــلـى ا
شاركـة نفس مجـموعة األمريكى أحـد مسارح بـرودواى .. و
الـــعــمل والــتى تـــضم آالن بــرين .. ونـــيــجل بــتس وجـــوزيــفــيــنــا
ـسـرح على جـبريـل وآخرين ... وقـد عـلق واحـد من جـمهـور ا
سـرحية مرة أخـرى للعـرض قائال : " أنا سعـيد بعودة عودة ا
وسم .. ـمـيـز إليـنـا مـرة أخـرى هـذا ا هـذا العـرض الـشـيق وا
وأروع ما فيه أنه يـتنـاول مشاكـلنا الـيومـية بارجتـالية وحـرفية
ن دون إسـفـاف .. ودعـوتـى لـهم أن يـسـتـمـروا .. وال يـلـتـفـتـوا 
يــهـاجــمـونــهم من قــصـار الــنـظــر وقـلــيـلـى الـوعى  .. ولــيـذهب

هؤالء النقاد إلى اجلحيم!!

سرح فى زمننا  بلرغم صعوبة تقـد مثل تلك النوعية من ا
هـذا .. فإن مـسرح الـشاطـئ الشـمالى لـلـموسـيقى .. تـصدى
إلنـتاج الـعـرض االسـتـعـراضى الـكـبيـر والـذى انـتـظـره جـمـهور
واليـة أريــزونـا كـثــيـرا ومـنــذ اإلعالن عـنه فى ديــسـمـبـر 2006
Michael Stewart" وهـو عن رائـعة الـراحل مـايكل سـتـيورات
 "والــتى ســبق أن حتــولت إلى فــيــلم ســيــنــمـائـى اســتـعــراضى
ى جــورج سـيــدنى وجــسـدته اجلــمـيــلـة ضــخم لـلــمـخــرج الــعـا
Bye " "جـانيت الى .. وهى "وداعا.. وداعـا..طائرى الـصغير
 ..  Bye Birdieوالـذى يــحـيى ذكــريــات مـوســيـقى الــروك أنـد
رول الــشـهـيــرة ومـلــكـهــا ألـفــيس بـريــسـلى .. ولـم تـكن مــعـركـة
سهـلة .. فكانت التكـلفة الرهيبـة..واجلهد االنتحارى من قبل
أفـــراد اإلنــتــاج واإلعـــداد لــعــام ونـــصف مــتـــواصــلــة شـــيــئــًا ال
سرح الـشمالى مايكل يـوصف .. وتولى قيادة العـمل مخرج ا
ـلقب بـالـفـدائى .. وقد لـيشـتـفـلد " .."Michael Lichtefeldوا
وسيقيـة الراقصة من ب 16 قام ليشـتفلد باخـتيار الفرقـة ا
فــرقــة وبــعــد دراســة مــتـأنــيــة وهى فــرقــة الــوجه الــســعــيـد ..
واخــتـــار أبــطــال الـــعــرض والــذيـن أطــلق عــلـــيــهم أيـــضــا لــقب
الـفـدائـيـ .. ومـنـهم مـارا نـويـبـرى وصـاحب الـصـوت الـعـذب
جـــيـــمس بـــاتـــرســـون والـــصـــاعـــد أريك ألـــواه الـــذى لـــعب دور

ألفيس بريسلى وغيرهم ...
كــانت ســعــادة هــذا اجملــمــوعــة ال تــوصف عــنــدمــا حــضــر

العرض مخرج التونى الشهير أريك بنتلى وهنأهم :
" جــئت الـيــوم أللــتـقى بــبــريـســلى ألول مــرة فى حــيـاتى ..
وســعــعـدت بــلــقــائى به .. ولــقــاء أصـدقــائه وهــذه الــفــرقـة
اجلــمــيـلــة .. وكـذلك مـن كـان وراء إعــادة ألـفــيس إلـيــنـا ..

واسمحوا لى أن أنحنى احتراما لصديقى مايكل ".

> الفرقة القومية ببنى سويف تستعد لتقد مسرحية «عالم على بابا» لنبيل بدران وإخراج أحمد البنهاوى.
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>   إن الــتـخـيل يـحـتـاج إلى مـحـفـزات مـسـتـمـرة وبـاألخص فى األشـكـال فـوق
ـنـحه غنى سـرح وأفـضل محـفـز له هو (الـضـوء - والـظالم) الذى  خـشـبـة ا

وحيوية فى استقبال الصور التى جتمعها اخمليلة.

سرحي جريدة كل ا
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ـــة  67 وأثـــنـــاء حـــرب أكـــتـــوبــر  73والـــله زمـــان هـــز
يـاسالحى  –عــدى الــنـهــار- خــلــلى الـسـالح صـاحى –
ــعــارك  –الــله أكـــبــر ) فــضـال عن جــزء من يــاأهـال بــا
خــطـاب الـتــنـحى لــلـزعـيـم (جـمـال عــبـد الـنــاصـر) حـ
ـــقــدمــة  غــيــر ــة 67 كــانت تــلك ا ألـــقــاه عــقب هــز
متماسكة  وغير منسجمة مع العرض  إذ إنها جاءت
خـــارج نـــســيـــجه تـــمـــامــا  لـــقـــد ظن اخملـــرج أنه بـــتــلك
ــقــدمــة الــغــنــائــيــة  قــد اخــتــصــر الــزمن  ومــر عــلى ا
فترات تاريـخية طويـلة باستخـدام تلك احليلـة الفنية 
ـــــقــــدمــــة جــــاءت ولــــكـن بــــعض الـــــظن إثـم  ألن تــــلك ا
كــعــنــصــر زائــد إذا  بــتــره  ال يــتــأثــر الــعــرض أبـدا 
ـــا غـــيـــابـه يـــســـاعـــد عــــلى ضـــبـط إيـــقـــاع الـــعـــرض ور

اخملتل!!
ـاضى هـذا بـاإلضـافـة إلى تـعـدد مـشـاهـد الـعـودة إلى ا
أو مــايـــعــرف بـ( الـــفالش بـــاك)  تــلـك الــعـــودة جـــعــلت
ـطلوبة  ألن احلدث استـاتيكى  وأفـقدته دينامـكيته ا
االنـتقال ب حلـظت فى وقت واحد  حلـظة حاضرة
ـاضـى أمـر يــحــتــاج إلى حــرفــيـة  وحلــظــة تــعــود إلى ا
ـــا أفـــقــده عـــالـــيـــة  لم تـــتـــوفـــر فـى هـــذا الـــعـــرض  
حـيويته  وأوقعه فـى رتابة  أثرت - بـشكل عام- على

إيقاعه .. 
لم أقـرأ الــنص األصـلى الـذى كــتـبه ( مــحـسن يـوسف)
ولــذلـك ســأتـــعـــامل مع مـــاشـــاهـــدته  عـــلى الـــرغم من
شــعــورى أن إعـــداد اخملــرج لـــلــنص  قـــد أضــر كـــثــيــرا
بــفـكــرته  تـلك الــفـكــرة الـتى أعــجـبــتـنى  ومــفـادهـا أن
ـة  67 مــازالت آثـارهــا قــائـمــة حـتى الــيـوم  وأن هــز
ا بسبب نصر أكتوبر لم يـستطع أن يداوى آثارها  ر
سـئول ـة من ا السالم الـذى جاء مـفاجـئـا  تلك الـهز
ـســئــول عـنــهـا هــو ذلك اجلــيل الـذى صــنـعــهـا عــنـهــا? ا
(جـيل الـسـتـيـنـيـات ) لـكـنه هـو نـفـسه الـذى يـحـيـا بـيـنـنا
ـــســؤولــيـــة هم أبــنــاء الــيـــوم  بــيــنـــمــا الــذى دفـع ثــمن ا
ـة  ولـذلك جنـد الـشاب األجـيـال الالحـقـة عـلى الـهـز
ـاضى  الــروش  يـفـضح من خالل لـعــبـة الـعـودة إلى ا
ة انتـهى بـهـز سـلـوك ذلك اجليل  الـذى صـنع وهـمـا 
ـحــوهـا   67 وآثـارهــا لم يـســتـطـع نـفس اجلــيل أن 
ـا األجـيال الـقـادمة فـتـحمـل تبـعـتهـا اجلـيل احلالى ور
!! فـكـرة جـيـدة  لم يـظـهـرهـا اخملـرج  –أثـنـاء تـفـسـيـره
لـلنص  بـشكل واضح  فـبـدت أمامـنا مـلـتبـسة  وغـير
واضــحــة  وهــو لـم يــجــتــهــد كــثــيــرا فـى تــدريب نــفــسه
ـــا أفــقــد الــعــرض حــيـــويــته  فى حــ أن كــمــمــثل  
ـــمـــثل (مـــحــمـــود رمـــضـــان) الــذى قـــام بـــدور الـــشــاب ا
ـثل اجلـيل اجلـديد الـذى اليـعرف شـيـئا الروش  أو 
ــة  وال يـعــرف شــيــئــا عن االنــتـصــار  ألنه عن الــهــز
مـثل - وحده ـلتـبس أيـضا  هـذا ا جـاء مع السالم  ا
فرده - العرض عـلى كتفيه - –اسـتطاع أن يحـمل - 
 لـــيــــمـــر به بـــسـالم  ولـــكن مــــروره  كـــان صـــعـــبـــا ألن
ـدقـات غـيـر مـسـتـويـة .. االنـفـعـال ـطـبـات كـثـيـرة  وا ا
فى األداء الـــتــمــثــيــلى  يـــؤثــر عــلى صــدق األداء  تــلك
بـديــهــيـة  اليــعــرفـهــا الــهـواة  حــ يــظـنــون أن ارتــفـاع
الصوت هـو الوسيلـة الناجـحة للوصـول إلى اجلمهور 
فى حـ أن العـكس هو الـصحـيح  فقط األمـر يحـتاج
ـمـثل إلـى ضـبط إيــقـاع األداء الـتــمـثــيـلى الــذى يـجـعـل ا
مـستـريـحـا وهـو يؤدى  وال يـظـهـر بالـصـورة الـتى ظـهر
بــــهــــا - هــــنــــا - مــــرهــــقــــا  ومــــســــتــــهــــلــــكــــا ..          
الــديــكـور الــذى صـمــمه (مـحــمـود الــزنــاتى ) لم يـوضح
كـان بالـضبط .. هل هـو بيت? هل هـو خندق طـبيعـة ا
 هل هـو مكان فى اجلبـل ?? بسبب أنه أظهـر عناصر
مـتـعددة ومـتـنـافرة من األلـوان واخلـامـات الـتى أحدثت
هــــذا االلـــتــــبــــاس الــــذى أحتــــدث عــــنه ... جــــدران من
ــلـون بــالـلــون األزرق الــقـا  والــكـالح  مع الــقــمـاش ا
ظــهـور أجـزاء مـن اجلـدران الـعــاريـة  ( طــوب أحـمـر )
فـــضال عـن جـــدران أخـــرى مـن احلـــجـــارة  وعـــدد من
شــكـائــر الــرمل  مــفــردات الــديـكــور غــيــر مـتــنــاغــمـة 
ولــذلك أضــاعـت الــتـأثــيــر  وغــابـت الـداللــة  وانــتــفت
الــوظـيــفـة  أقــسم أنـنـى ال أحب أن أكـون قــاسـيــا عـلى
الـــهـــواة ألنـــنـى أحـــتـــرم مـــحــــاوالتـــهم لــــتـــقـــد أعـــمـــال
مسـرحـيـة فى ظـروف صـعـبة لـلـغـايـة  ولـكنـهـا مـحـاولة
ـــشــاركـــة فى زيــادة وعى اخملـــرج الــذى هـــو قــائــد أى ا
عـرض مسـرحى  وقـدرته على الـقـيادة أو عـدم قدرته
 ســوف تــنــعــكـس عــلى أداء بــاقى الــفــريق  ونــحن فى
أشـد احلاجـة إلى دفع حـركة مـسـرح الهـواة إلى األمام
ــــعـــزل عن  ولـن يـــحــــدث هـــذا إال بــــتـــوضــــيح األمــــر 

ضر  واجملانى . التشجيع ا

الــقـاتل  –هـنــا- يـتــوهم أنه حــر  وتـلك هى (احلــريـة
ارسـها ألن من  الـفاسـدة ) كمـا يـسمـيهـا الفـالسفـة 
ــكــنــا !! كــان هــذا هــو ــســتــحــيـل  يــظن أنه يـــجــعل ا
ـسـمـاة إحـسـاس (كــالـيـجـوال) فـى مـسـرحـيـة (كــامى) ا

باسمه  نذكر أنه كان يقول: 
(إنــنى أشــعــر بــالــوحـدة عــنــدمــا الأقــتل!!) وهــو نــفس
الشىء الذى كانت حتس به األم وابنتها فى مسرحية
(ســوء تـــفـــاهم) حـــ تـــقـــومـــان بــفـــعل الـــقـــتل  وفـــعل
ـال  ـرتـبط به  من أجل احلـصـول عـلى ا الـسـرقـة ا
ــكــان الــذى ســيـــحــقق لـــهــمــا حـــلم اخلــروج مـن ذلك ا
الـنـائى  وال مـنـاص من قـتل نـزالء الـفـنـدق  لـتـحقـيق

احللم احملال.  
عد- وهـو فى نفس الوقت مـخرج العرض مـاذا فعل ا
 –بــتـــلك الــرؤيــة الـــتى قــدمـــهــا ( كــامـى)?? لــقــد قــدم
ـؤلف  حــ اكـتـفى تـفـســيـرا  أراه قـد أضـر بــرؤيـة ا
ـا عـلـمت أن آخـر رجل قـتـلـته بـأن جـعل الـفـتـاة تـبـكى 
من الـنزالء  كان شقـيقها  الذى لـم تعرفه  ألنها لم
تره من قبل  وبعد أن حضر لـيفاجئهما بتلك الزيارة
 مـبـعـدا زوجـته  وابـنه فى فـنـدق آخـر  حـتى تـكـتمل
ـفــاجــأة  حــ يــخـبــرهــمــا بــأنه هــو االبن الــغـائب  ا
مارسة فعل (احلرية ذلك البكاء  واستمـرار الفتاة 
الــفـاســدة ) بــعـد أن جــعــلــهـا تــرتــدى نـفس رداء األم 
وتـقـوم بـقتـل أول نزيل يـجىء إلـيـهـا بعـد آخـر حـادثة 
ـــســـاعـــدة اخلـــادم األخـــرس الـــذى يـــعـــمل مـــعـــهـــا ..
اسـتـمرار الـفعـل هنـا  وعدم انـتـهائه بـانتـحـار الفـتاة 
ـؤلف  والتـفـسيـر ال يـنبـغى له أن يـضر أضـر برؤيـة ا
ــؤلف  لــكن عـــلــيه أن يــضــيف رؤيــة جــديــدة بــرؤيــة ا
ــعــنى  وهــذا هــو مــاحــدث التــتــعــارض  وإال فــســد ا
بفـعل اإلعداد الذى قـام به اخملرج (مـصطـفى يحيى)
ـهم أن نحافظ على تـلك النهايـة التى وضعها .. من ا
(كـامى) حـ جـعل كال من األم وابـنتـهـا تـقـدمـان على
االنـتـحـار  ألن فــعل االنـتـحــار مـتـسق مـع تـلك الـرؤيـة
التى وضحـتها بـشىء من التفـصيل  وليس بـاستمرار
فـعل الـقـتل  القـتل هـنـا  يبـدو فـعال عـبثـيـا  البد أن
يـنتهى  حـ يتغـير مسـار الرغـبة  وال يتـحقق احللم
ــعـــد واخملــرج أن يــقـــول لــنــا إن ــأمــول  فـــهل أراد ا ا
الفـتـاة  مازالت تـعـيش حـلم اخلروج من الـعـزلة ? إذا
كــان يــريـد ذلـك فـقــد فــســد تـفــســيــره  لــتـعــارضه مع
ـعنى الذى أراده (كـامى)  أذكر أننى شـاهدت نفس ا
النص ح قدمته اخملرجـة الشابة (بتول عرفة) منذ
ثـالث ســنــوات  وشــاركـت به فى مــهـــرجــان اخملــرجــة
سـرحية األول  وقامت  – هى األخرى - بـاالكتفاء ا
بـبكـاء الفـتاة  ولم جتـعلـهـا تقـدم على االنـتحـار  تلك
تعارضة  ليست فى صالح التفسير أبدا .. النهاية ا
ـــمــــثل بـــوصــــفه الـــعــــنـــصـــر اعـــتــــمـــد اخملـــرج  عــــلى ا
األساسى فى عـرضه  لكـنه لم يقم بـتدريـبه التدريب
الكـافى  صـحـيح إن معـه مواهب جـيـدة  وجـادة مثل
ــمــثــلــة (يـســرا الــشــرقــاوى) الـتـى قـامـت بـدور األم  ا
و(سماح عبد العال) التى قامت بدور االبنة (مارثا) 
ـون نــصـحـى ) االبن الـعــائـد  و(أحــمـد دراهم ) و(ر
الــذى قـــام بــدور اخلــادم األخــرس  هـــؤالء جــمــيــعــا 

إذن فـــاخملــرج - فى حـــقـــيــقـــة األمـــر - قــدم ــســـرح ا
عــرضـا خــالــيــا من الــديــكــور  مـكــتــفــيــا بــتـلـك الـقــطع
ا وجده الصـغيـرة التى أشـرت إليـها  لـكنه اسـتعـان 
ـسرح  وجـاء مـنـاسبـا لـعرضه  جـاهـزا عـلى خشـبـة ا
إنـــــهــــا روح الـــــهـــــواة  هــــؤالء الـــــذين يـــــغــــزلـــــون بــــرجل

 !!..........
سـتخدمة فى عـرض (سوء تفاهم) كانت ـوسيقى ا  ا
مــتــوافـقــة مع طــبــيــعــة احلـدث  خــاصــة فى مــشــاهـد
الــقـــتل  قـــتـل االبن عـــلى يـــد شــقـــيـــقـــته  واســـتـــمــرار
وسيقى بـشكل متصاعـد  يتوافق مع صعود الـتدفق ا
ــقـتــول بــيـد احلــدث الــدرامى حــ تـكــتــشف األم أن ا
ابـنــتــهـا  هــو ابـنــهـا الــغــائب  مـوســيـقـى مـنــاسـبــة قـام
بــإعـدادهــا (مـحــمـود الــشــريف)  أيـضــا وضع اخملـرج
خـطـة إضـاءة واضحـة لـعـرضه  قام بـتـنـفيـذهـا  على
طـول مشـاهد الـعـرض  مركـزا عـلى البـؤر الـضوئـية 
الـتى تــوضح مالمح الـشــخـوص  وال تـنــيـر أوتـضىء 
ـكـان احملـيط بـهـا  أى أنـه استـخـدم اإلضـاءة بـشـكل ا
فـــنى  وهـــذا أيـــضـــا يـــكـــشـف قـــدرته عـــلى اكـــتـــشـــاف
سـرح الذى يـعـرض فوق خـشبـته  ولذلك إمكـانيـات ا
ـسبقـة التى يجـهزها اخملرج - تكون خـطة اإلضاءة ا
أى مـخرج - من األمور الواجـبة  ألنه سيعـرض حتما
عـــلى مـــســـرح مـــحـــتـــرف  خـــاصـــة حـــ يـــشـــارك فى
مــهـرجـان  أقـول هـذا ألنــنـا نالحظ أن اخملـرجـ من
الـهواة  يـهمـلـون ذلك العـنـصر  اعـتـمادا عـلى أنهم ال
يــقـــدمــون عــروضـــهم عــلى مـــســارح مــجـــهــزة  ولــذلك

ينصرفون عن االهتمام بذلك العنصر .
اذا أصـبح كل شـىء قاتـمـا فى عـرض ( أكـتـوبر)  (3)

لفرقة تفان احلرة ?!
حـ شاهـدت هـذا الـعرض أثـنـاء مشـاركـتى فى جلـنة
هرجان ـشاهدة  التى اختـارته للمشاركـة فى هذا ا ا
 حتمـست له  مع زمالئـى  وال أعرف الـسـبب الذى
دفعـنى إلى عـدم التـحمـس له أثنـاء مشـاهـدتى له مرة
هل ألنــنى شــاهــدتـه بــدون مـوســيــقـى  وبـدون ثــانــيــة 
ا  على الرغم ا  أقول ر غناء وبدون ديـكور ?? ر
من أن كل الـعروض الـتى شـاهـدنـاهـا من قـبل  غابت
ـا يكون الـسبب  أن اخملرج عنهـا تلك العـناصر  ور
ـثــلـيه يــنـفــعـلــون كـثــيـرا - بــدون مـبــرر - أثـنـاء جــعل 
عــرضـه احلــالى  واخملـــرج ( مـــحــمـــود حــســـ ) قــام
ــا أفــقـده الــقـدرة عــلى رؤيـة بـدور الــبــطـولــة فـيه !! 
ـا لـو كـان قـد اسـتـعان عـرضه من زاويـة مـخـتلـفـة  ر
مـثل آخـر غـيره  الخـتـلف األمـر  أرأيت مـعى كيف
أن األمر مـلتبس مـعى  ب مـاشاهـدته باألمس  وما
شاهـدته اليـوم?! مشـكلـتنا  –كـأعضـاء جلنة مـشاهدة
 –أنناالنستطيع مشاهدة عروض مكتملة  ألن الفرق
ال تـســتـطـيع أن تــغـامـر مع عــرض  اليـعـرفــون مـوقـفه
عزل عن بـعد  صحيح أننا نـستطيع تقـييم أى عمل 
الـعناصر األخرى  اكتـفاء بعنصـرى التمثيل واإلخراج
 إال أن هــــذا األمـــر مــــحـــفــــوف بــــاخملـــاطــــر  بــــســـبب

فاجآت التى تغير مسار كل شىء..   ا
ــقـدمـة الـغـنـائـيـة الـطـويـلـة الـتى جلـأ إلـيـهـا اخملـرج   ا
معتمدا على تراثنـا الغنائى الوطنى الذى سمعناه بعد

وهبة  الشك فيها  لكنهم كانوا يحتاجون يتمتعون 
إلى تدريب أكثـر  وكانوا يـحتاجـون إلى اهتمـام بنطق
اجلمـلة العربية الـفصيحة بشـكل واضح  ألننا شعرنا
 –فى بعض مناطق الـعرض- بضعف صوتهم  وعدم
شاهد قدرتهم عـلى توصيل اجلمـلة  حتى يـسمعهـا ا
- فـى الــصف األخـــيــر -  وغــيـــاب الــتــدريـب اجلــيــد 
ــطـــلـــوب  هــو الـــذى أدى إلى رتـــابــة اإليـــقــاع  ألن وا
األداء الــتـمــثــيـلى كــان رتـيــبــا جـدا .. أفــهم أن الـرتــابـة
ـا تـكون مـطـلـوبـة فى بـعض مـشـاهـد عـرض كـهذا  ر
واإلحـسـاس الـنـفـسى  عـرض يـحـكـمه مـنـطق الـتـوتـر 
لـكن أن تــكــون مـوجــودة مـنــذ الـبــدايــة حـتى الــنـهــايـة 
فـهذا هو الشىء الالفت للـنظر  ويحـتاج إلى مراجعة
من اخملـرج  لو أراد اعـادة عرضه  مرة أخـرى  لقد
كـان اخملـرج ذكـيـا حـ اسـتـعـان بـديـكـور أحـد مـشـاهد
مسرحـية (سنـدريال) التى تعـرض على نفـس اخلشبة
سرح العائم الـتابعة للبـيت الفنى للمسرح   خشـبة ا
ــكـــان الــذى يـــقـــام فــيه مـــهـــرجــان اجلـــمــعـــيــات وهـــو ا
ـسرح الثـقافـية  هـذا الديـكور  الـذى لم يقم عـمال ا
بــرفــعه  اسـتــفـاد مــنه مــخـرج عــرض (سـوء تــفـاهم) 
فـوجـدنـا مـنـظـرا عـبـارة عن واجـهـة لـبـيت  تـظـهـر من
إحــدى زوايـاه ساللـم داخـلــيــة  فـيــبــدو أمـامــنــا وكـأنه
ــرأة وابــنــتــهـا  مــنــظــر لــذلك الــفــنــدق الــذى تــمــلــكه ا
ـــتـــنـــاثـــرة فى فـــضـالً عن بـــعض كــــراسى الـــفـــوتـــيـه  ا
ــوجــودة أيــضــا فى األركــان  وطــاولــة االســتــقـــبــال  ا

أحمد عبد الرازق أبو العال

وسيقى جاءت متوافقة مع طبيعة  ا
األحداث فى «سوء تفاهم»

 مشكلة «قابل للكسر» تكمن فى النص
 الذى قدم معادالً موضوعياً للواقع

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

ستقبلية. ركز ا دير اجلديد للمركز القومى للمسرح لم يعلن حتى اآلن عن خطة عمل ا > د. حس اجلندى ا

23
ájó©ŸG 

>  إن مـادة الضوء تتحكم فى بعض مـفاصل التصميم لعـدم إمكانية التحكم
ـصمم إمـكانات هـائلة فى قـول الذى ال يـقال اعتـمادا على نح ا بـها. ولـكنه 

صمم وخياله اخلالق. نشاط ا

سرحي جريدة كل ا
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رحل مؤخراً فى هدوء غريب

جون إبدايك 
صاحب العناصر اخلمسة فى النقد

ـؤلف واخملــرج عـلى مـا ال أفـهـمه الــعـمل .. وأال ألـوم ا
...

عـدم استعـراض العمل بـرؤيتى الـتحلـيليـة اخلاصة من
تلقى لـتذوق العمل حتى أجل إعـطاء الفرصة لـذهن ا

بعد قراءة النقد ...
وصف عناصـر العمل اخملتـلفة وصفـا يعبر عـما تشعر

به دون تنقيح ...
كـتابـة مـلخص سـريع لـلعـمل الـفنـى .. دون االستـرسال

فيه ...
إن كان حكـمك أن العـمل الفنى فى الـنهايـة ضعيف ..
فــيـجب أن حتــاول فــهم وإدراك أسـبــاب هـذا الــضـعف

وأن تراعيه أثناء كتابتك ...
هـذه الــعـنـاصـر اخلـمـســة يـعـتـبـر كل مــنـهـا مـادة قـائـمـة
بذاتـهـا تـقـوم عـلـيـها الـدراسـة الـنـقـديـة فى الـعـديد من
ــتـــخــصــصــة .. وقــد قــام ــعــاهــد الــفــنـــيــة واألدبــيــة ا ا
ـسـرحـية والـسـيـنـمـائـية بـتـحـليـل العـديـد من األعـمـال ا
ــــجـــلـــة " واألدبــــيـــة .. و نـــشــــر هـــذه الــــتـــحــــلـــيالت 
نـيويـورك " .. واعـتبـر إبـدايك عـيـناً نـقـدية ثـاقـبـة على
ـثــابـة األدب والـفـن وكـانت كــتــابـتـه الـنــقــديـة األدبــيــة 
أبحاث مـتكاملـة األركان .. ومنـها نقده لـرواية " رحمة

" لتونى موريسون ...
ــواهب وتــعـددت اجملــاالت الـتى كـان إبــدايك مـتــعـدد ا
كتب فيهـا .. من أهم رواياته " البرازيل " عام  1994و"
فى حـب الـزنــابـق " عـام  1996 .. و"فى اجتــاه الــنــهــايـة"
عـام  1997 .. و" الــقـرويــون " عـام  2004 وأهم األعــمـال
الــتى أثـارت جــدال كــمـا ذكــرنـا " إرهــابى " عـام 2006.. 
كـــمــا تـــألق فـى كــتـــابـــة الـــشــعـــر .. ومن أهـم دواويــنه "
رقص األجسام " عام  " .. 1969مواجهة الـطبيعة " عام
 "  1985.. أمريـكا " عام  2001 ..وأخيرا " خط الـنهاية "

عام  2009 وقد كتبها قبل وفاته بأيام معدودة ...
كـما كـان لـه مجـمـوعـات قـصـصـيـة قـصـيـرة .. ومـنـها "
ــتـاحف ومــشـاكل ـوســيـقى " عـام  "  1966.. ا مـدرسـة ا
الــنـســاء " عـام  "  1972.. ثــقى فى " عـام  "  1987عـذاب

احلب " عام  2000...
نــال إبــدايك مـا يــزيـد عن ثـالثـ جــائـزة مــتـنــوعـة عن
نشـاطاته اخملتـلفة ومـنها جـائزة البـلتزر األدبـية مرت
عـــامى  1982 -1991 كــمـــا نـــال اجلــائـــزة الــوطـــنـــيــة فى
الــــنـــــقــــد األدبـى والــــفــــنـى مــــرتـــــ عــــامى 1990 - 1981
وغــيــرهــا من اجلــوائــز الــدولــيــة وكــان آخــرهــا جــائــزة

جيفرسون لآلداب عام  2008 ...
حتــــولـت الــــعـــــديـــــد من روايـــــات ابـــــدايك إلـى عــــروض
مــســرحــيــة وحــقــقت قــدرا من الــنــجــاح وكــان أكــثــرهــا
جنــاحـــا وآخــرهــا روايــة " ســاحـــرات اســتــويك " والــتى
قـدمــهـا بــدار أوبــرا مـانــشـســتـر .. والــتى كــتب عـنــهـا "

ديفيد شاديرتون " :
" الـعرض يـكشف لـنا عن وعى إبـدايك لقـيمـة اجملتمع
والــتى يـــســتـــمــدهــا مـن قــيـــمــة أفــرادهـــا .. الــضـــعــيف
والـفقير منـهم قبل القوى والـغنى .. وحق كل فرد نحو
ـرأة .. ووعى إبدايك أيـضا اآلخر .. وقـيمـة الرجل وا
لـلمـتـغـيرات اجملـتـمعـيـة وهـو اجلديـر بـذلك .. وخـاصة
بـعـد مـا رصـده من خالل ربـاعـيـة " أرنب " والـذى يـعد
ـتـشـائـمة جـزءاً هـاماً مـن تطـور اجملـتـمع رغم نـظـرته ا
أحـيانا .. لـكن العـرض يبـقى شاهدا عـلى عظـمة هذا

العمالق " ...
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ـيـة وخـاصـة األمـريـكـيـة مـا زالت اآللـة اإلعالمـيـة الـعـا
تـصـيــبـنـا بــاحلـيـرة الــشـديـدة.. وال يــزال نـبـضــهـا يـبـدو
مـقـيـدا وال يـعــرف كـيف يـنـال حـريــته .. وكـأنه يـخـشى
ـال أو كلـيـهـما من بـطش الـساسـة أو أنه يـغـازل رأس ا
ـــكن أن .. إن هــــذه هى الـــرؤيــــة الـــطــــبـــيـــعــــيـــة الـــتـى 
تـبصرها إذا علـمت أن شيخ النقاد فى أمـريكا والعالم
رحل بــعـد مـعــانـاة مع مــرض الـســرطـان ومــرت حـادثـة
رحــيــله مـــرور الــكـــرام ولم يــتـــوقف عــنـــدهــا أحــد رغم
مـكــانـته الـبــارزة فى عـالم الـثــقـافـة والــفن .. فـكـيف ال

نقف عند " جون إبدايك " ...
ـا يـكون هـذا الـتـجـاهل نـابـعـا من صـدق وشـجـاعة ور
هـذا الـرجـل فى كل مـا كــتـبه قـلــمه .. فـقــد أثـار جـدال
واسـعــا خالل أكـثـر من ثـالثـ عـامـا بــربـاعـيـته "أرنب"
مـنــذ عـام  1969 .. وحــتى عـام  1990والـتى هــاجم فـيــهـا
بـشدة احلكـم األمريكى الـلعـ الذى يـحول الـبشر إلى
ـال ويظـل يلـهث حـتى تـمـوت نـفسه أرانب تـلـهث وراء ا
وروحه .. ثم كـانت صرخته الثـانية عنـدما كتب روايته
"إرهــابى" عـام  2006 ووضح خاللـهـا أن هـذا اإلرهـابى
ــسـلم هــو صـنع احلـكــومـة وقـطــاع كـبـيــر من اجملـتـمع ا
األمريكى .. وأنه ضحية أكثر من كونه مذنبا .. وهذا
الـتـوجه بـالـتأكـيـد ال يـرضى اآللـة اإلعالميـة والـسـاسة
ـسيـطـر علـى عمل هـذه الـروافد ال والـلـون ا ورجـال ا
.. وقـد ظـل ابـدايك يـعـطى حـتى آخـر أنـفـاسه .. فـقـد
اخـتتم خالل الشهـر الذى رحل فيه وطبـعت قبل وبعد
وفاتـه بقلـيل مجمـوعته القـصصيـة " دموع التـماسيح "
وديــوان شـعــرى بــعـنــوان "خط الــنــهـايــة" .. وكــتب آخـر
ــوت ألحـد الـكـتب كـلـمــاته الـنـقـديــة وهـو عـلى فـراش ا

واختتمها :
" عـلى كل كـاتب أن يـنـظـر إلى األمـام وإلى اخلـلف كى
يـــعـــرف مـــوقـــعه ومن ثـم يـــحــدد هـــدفـه .. ووقــتـــهـــا لن

يتمكن منه أوغاد األدب ومفلسوه " ...
جــون هــويـر إبــدايك ولــد فى  18مــارس عـام   1932هـو
روائى وشـاعـر وكـاتب قـصـة قـصـيـرة بـاإلضـافة لـكـونه
نـاقداً فنيـاً وأدبياً .. عرف عنه أنـه غزير اإلنتاج .. له
قـاالت النقـدية والدواوين الـشعرية مئات الـقصص وا
.. وذلك بدايـة من عام  .. 1954ويعـد واحداً من أعظم

تحدة فى القرن العشرين ... الكتاب بالواليات ا
ولــد إبـدايك بـبــنـسـلـفــانـيـا .. وأخـذ عن أســرته أهـمـيـة
الــقـــراءة والــكـــتـــابــة .. وفـــتــحـت قــراءتـه األولى اآلفــاق
ـاذا أمـامـه وشـغــله الــعــديــد من الــتــسـاؤالت أهــمــهــا " 
اذا أنـا هنـا ..?.. " وكانت بـداية إبدايك خلـقت ..?.. 
احلــقـــيـــقــيـــة عــنـــدمـــا قــدمـــته والـــدته ألســـرة مــجـــلــة "
ـة بـهم .. وبـسـرعـة نـيـويـورك " بــحـكم عالقـتـهـا الــقـد
شـديدة توهج ابدايك وأشع بـكتابته األدبـية وحتليالته
.. وخالل هـــذه الــفــتــرة الحظ وســجـل حــالــة الــســعــار
دن التى بـدأت جتتاح اجملـتمع األمـريكى خـاصة فى ا
الـــكـــبـــرى والـــنـــهم الـــشـــديـــد لـــلـــمـــال دون الـــنـــظـــر إلى
االعــتــبـارات األخــرى .. وجتــلى هــذا بــوضــوح عــنــدمـا
كتب رباعيته " أرنب " وهى سلـسلة واقعية رصد فيها
إبــدايك احلــصــاد الـذى جــنــاه الـشــبــاب األمـريــكى من
ــزيف الــذى روجت لـه اآللـة اإلعـالمــيـة جــراء احلــلم ا

توحشة ... ا
تــخـرج إبــدايك من جــامــعـة هــارفــارد .. بـعــد أن تــلـقى
ـوهــبـته األدبـيــة وقـدراته الــلـغـويـة مـنــهـا مـنــحـة كـامــلـة 
ـدرسة الـفـنـون اجلمـيـلة الـفـذة .. والـتحق بـعـد ذلك  
بـجـامـعــة أكـسـفـورد .. وكـان طـمــوحه وقـتـهـا أن يـصـبح

يبق منها سوى أشالء ...
مـا ب فـترات كـتابـة رباعـية " أرنب " كـان له عدد من
اإلجنازات الهامة .. فأرخ للعالقات الزوجية فى فترة
مـبـكـرة من حـيـاتـه األدبيـة وكـتـب روايـة " زوجـان " عام
  1965..بـــعـــد طـالقه األول كـــتب روايـــة " الـــذهـــاب إلى

أبــعــد مــا يــنــبــغى " عــام  1976 .. بـــعــدهــا اهــتم إبــدايك
كـــثــيــرا بــالـــقــارة األفــريــقـــيــة وكــتـب روايــته " انــقالب "
دفـاعا عن حـرية أفـريقـية وبـلدانهـا وذلك عام ..  1982
ونـــصل إلى واحـــدة من أشـــهـــر روايــات إبـــدايك والـــتى
حتـولت إلى فـيلم مـشـهور وهـى " كاويـد الـغربـيـة " عام
 1994وأخـرجه " هـارولــد بـلـوم " .. كـتب مــجـمـوعـة من

ــؤلــفــات عن األســالـــيب اخملــتــلــفــة لـــلــكــتــابــة األدبــيــة ا
والـنقديـة وذلك خالل فترة الـتسـعينـات وبداية األلـفية
ـؤلـفـات " مـذكـرات تـاريـخـيـة " اجلـديـدة .. ومن هـذه ا
عـــام   1992.. و" ســـحـــر الـــواقع " عــام  " .. 1994جتـــارب
فـــنـــيـــة " عـــام  .. 1997و" الـــتـــجــــريب فى الـــنـــقـــد " عـــام

...2002 

اقـتحم إبـدايك مجـالى النـقد األدبى والـفنى بـداية من
عام  1975وذلك أثناء تواجده بابسويك .. ويعد واحدا
من أفـضل الـنـقــاد األمـريـكـيـ خالل مــنـتـصف الـقـرن
الـعشـرين وبـداية الـقـرن الواحـد والـعشـرين .. واألكـثر
أنه وضع قواعد باتت أسسا راسخة للنقد وأهمها :
ـؤلف واخملـرج وصـناع مـحـاولـة إدراك مـا يـرمى إلـيه ا

رسام كاريكاتير ...
انـتقل إبدايك إلـى نيويـورك ليـعمل فى مجـلة نـيويورك
كـمـا سـبق وذكـرنـا مـن قـبل .. وخالل هـذه الـفـتـرة بـدأ
ابـدايك فى كتابة الشـعر والقصص الـقصيرة .. وكتب
ديوان " الـدجـاجـة اخلـشـبـيـة " عام  1958 .. ومـجـمـوعة
قـصـصيـة بـعـنوان " الـبـاب نـفـسه " عام  1959 .. وخالل
تلك الفترة عانى إبـدايك العديد من األزمات النفسية
ــال .. نــتـــيــجــة ابــتــعــاد أصــحــابـه عــنه ولــهــاثــهم وراء ا
فـرحل إلى مــديـنـة ابـسـويك بـواليـة مـاسـاتـشـوسـتس ..
ـــجـــلــــة " تـــاريخ وســــرعـــان مــــا أصـــبح كــــاتب عـــمــــود 
ابـسـويك " .. واســتـمـر إبـدايك خالل فـتـرة الـسـتـيـنـات
والسبـعيـنات يكـتب الروايـة والشعـر والقـصة القـصيرة
ويــقــوم بــنــشـرهــا بــغــزارة شــديـدة .. ومـن أهم أعــمـاله
أولى ربـاعـيـتـه األرنب حتت عـنـوان "أرنب يـجـرى" عـام
1960..و" الـقـنطـور " عام  1963 .. ثم كـتب اجلـزء الـثانى

من أرنب بــعـنــوان " أرنب يـعــود " عـام  1971 .. ويــعـكس
زيــادة درجــات الــتــســارع واالرتــبـاك الــتى بــاتت حتــيط
بـالشـعب األمـريـكى .. ثم كـتب اجلـزء الثـالث بـعـنوان "
أرنب غــنى " عــام  1980وهــو يــســخــر فـــيه من الــهــدف
الـــذى ســـعى خــلـــفه هـــذا األرنب وأنـه ال يــســـاوى هــذا
ــضـنى .. وقـد اسـتـكـمل الــسـلـسـلـة بـعـد ذلك الـسـعى ا
بـاجلزء األخير بـعنوان " نـهاية أرنب " عام  .. 1990وهو
يرى أن الشخصية األمريكية ماتت حسيا ونفسيا ولم

 إذا كان العمل الفنى ضعيفاً فعلينا فهم أسباب
الضعف لنراعيها أثناء الكتابة النقدية

راغى جمال ا

>  اخمليلة تمرين للذاكرة تعتمد على (التكوين التشكيلى) للمخيلة
أى إمـــكــانــاتــهــا غــيــر احملــدودة الالكــمـــيــة أو الالمــقــداريــة فى دمج

العناصر قليلة التحول.
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 مهرجان اجلمعيات 

شاركة (2-1)  أسئلة حول العروض ا
 شاركت ستة عروض مسرحية  اختيارها من ستة
وعشرين عرضا فى التصفية األولى وذلك
للحصول على جوائز مهرجان اجلمعيات الثقافية
الذى تنظمه سنويا اإلدارة العامة للجمعيات
الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة فى الفترة
من  18 -14أبريل  2009 دعما منها للعروض
وهذا سرحية التى تقدمها اجلمعيات األهلية  ا
الدعم يتمثل فى متابعة العروض من خالل جلان
شاهدة  ثم رصد جوائز مالية لكافة عناصر ا
تميزة  وكان من توصيات جلنة سرحى ا العرض ا
يزانيات التى التحكيم هذا العام  ضرورة زيادة ا
تدعم هذا النشاط  وذلك بإضافة بند لم يكن
تعلق بالدورات التدريبية موجودا من قبل  وهو ا
على عناصر العرض اخملتلفة  للوصول إلى نتائج
شاركة  ودعما حقيقيا من جيدة للعروض ا
اجلمعيات للعناصر الشابة من أجل صقل مواهبهم
ودفع إنتاجهم ليكون مشرفا  وجاذبا للجمهور
قال تعطش للمسرح صاحب الرسالة .. وهذا ا ا
يتعرض فى حلقت للعروض التى شاركت فى
الدورة الثانية عشرة منه  وبيانها على النحو
سرح) صرية لهواة ا التالى: قابل للكسر (اجلمعية ا
من تأليف :أحمد نبيل واخراج : إسماعيل السيد
واهب) من تأليف : سوء تفاهم (جمعية رعاية ا
البير كامى ومن إخراج: مصطفى يحيى – أكتوبر
دن اجلديدة) من تأليف: (جمعية هواة الفن با
- ماحدش محسن يوسف ومن إخراج: محمود حس
سرح) من صرية لهواة ا فاهم حاجة (اجلمعية ا
تأليف :ياسر عالم ومن إخراج : خالد العيسوى-
أجيوس (جمعية دار األدباء) من تأليف : أسامة نور
الدين ومن إخراج نور عفيفى- زيارة السيدة العجوز
(جمعية اخلدمات ببورسعيد) من تأليف : دروينمات
لكى.     وفى هذه اجلزء ومن إخراج محمد ا
سنتناول عروض : قابل للكسر  – سوء تفاهم –
أكتوبر وفى اجلزء الثانى سنتناول عروض: ماحدش
فاهم حاجة  – اجيوس- زيارة السيدة العجوز .   
ـاذا أصبـح كل شىء قـابال لـلـكـسـر فى عـرض فـرقة  )

(ع الشمس)??
ـؤلف ح أراد مـشكـلـة هذا الـعرض هـى نصه  ألن ا
تـقـد عالـم السـيـرك  بشـخـوصه اإلنسـانـية  لـيـكون
مـعادال موضوعيـا للواقع  الذى أراد أن يقـدمه شبيها
له لم يـستـطع أن يـقـيم بـنـاء فنـيـا مـتـمـاسكـا تـسـتـطيع
الــشـخــوص - بــتـبــايــنـهــا- أن تــقـدم نــفــسـهــا وتــعـرض
مأساتها بشكل طبـيعى  ومتطور تبعا لطبيعة احلدث
 فـضال عن غيـاب مـفهـوم احلدث بـشـكله الـتـقلـيدى 
وتــقــد أكــثــر مـن حــدث  بــهــدف تــقــد بــانــورامــا 
تـعكـس الظـروف الـنـفـسـيـة الـتى يـعـيـشـهـا هؤالء الـذين
يـــعــمــلــون فـى الــســيــرك وتـــعــدد الــشـــخــوص  لم يــتح
لــلـمـؤلف فــرصـة الـغـوص فى مــشـكالتـهم احلــقـيـقـيـة 
األمر الذى جعلـهم يقدمون حاالتهم من اخلارج  مرة
ـيـكـروفـون  بـالـتـعـلـيق الـذى نـسـمـعه يـأتى عن طـريق ا
ـمـثـل ومـرة عن طـريق مـونـولـوج طـويل يـقـدمه أحـد ا
مـــعــربـــا فـــيه عن أزمـــة هـــذا اجلـــيل  وهـــكــذا  وتـــلك
الـطـريـقــة فى الـكـتـابـة جتــعل الـنص يـفـتــقـد الـتـمـاسك
ـسرح  الـذى هـو أسـاس أى عـمل فـنـى  فمـا بـالـك بـا
ـؤلـفـ  ـسـرح من ا هـنـاك فـهم خـاطئ لـدى شـبـاب ا
ــكــنك تــقــد حـاالت نــفــســيـة وإنــســانــيـة مـفــاده أنه 
مـتــبــايـنــة جملــمـوعــة من الــبــشـر  فى صــورة لــوحـات 
ـهم أن تــكـون تــلك الــلـوحــات مـتــمـاســكـة  ولـيـس من ا
ومـتــضـافــرة  لـتــقـدم نــسـيــجـا واحــدا  يـجــعـلــنـا نــفـهم
مــايــدور بــشــكل بــســيط  وعــمــيق فى الــوقت نــفــسه 
وألن هــذا الـبــعـد غــاب عن الـنـص الـذى كــتـبه (أحــمـد
ـــاذا أصـــبح كل شىء قـــابال نـــبـــيل) فـــإنـــنـــا لم نـــعـــرف 
ؤلف عبارة (قابل للكسر فى الـعرض الذى اختار له ا
ــكن أن ــشـــاعـــر  لــلـــكــســـر) عـــنــوانـــا له ?? أفـــهم أن ا

تـتـعرض لـلـكسـر  إذا واجـهت ظروفـا مـعيـنـة تؤدى بـها
إلى هـذه النتيـجة  وافهم - أيضـا - أن بعض األشياء
كن أن تـكون قابلة للـكسر نتيجـة لغياب القدرة على
ــواجــهــة  أو الــتــكــيف مع تــلك الــظــروف  ولــكن مع ا
غـياب األسـبـاب احلـقـيـقيـة الـتى لم يـوضـحـهـا النص 
يـظل الـسـؤال قـائـمـا  وتـظل اإلجـابـة غـائـبـة !! وفـكـرة
ؤلف كـحيـلة التـمـثيل داخل الـتمـثيل  لـتى جلأ إلـيهـا ا
فـنـيـة  لـيـسـتـطــيع من خاللـهـا تـقـد شـخـوصه  تـعـد
حـيـلـة جـيـدة  إال أنهـا لم تـكن مـتـمـاسـكـة بـسـبب طول
زمن اخلروج من احلـدث  ثم الـدخول إلـيه من جـديد
 وعـلى الرغم من ذلك أقـول إن مؤلف نـص العرض 
ـلك القدرة على إدارة حـواره بشكل جيـد  واستطاع
- أيـضا - اخـتـيـار مـوضـوع صـالح للـمـعـاجلـة درامـيا 
وتبقى تلك القدرة معـلقة حل استكمال موهبته التى
ــسـرحـيـة الشك فـيـهــا  عن طـريق قـراءة الــنـصـوص ا
ــسـرحى  اجلــيــدة  والـتــعــرف عــلى طــبـيــعــة الــعــمل ا
ـشهد ستـمر عـلى كتـابة الـنص وصنـاعة ا والتدريـب ا
لـقـد بـذل اخملـرج (إسـمـاعـيل الـسـيـد) جـهـدا مـلـحـوظا
فـى ضـبط إيــقــاع هــذا الـعــرض  خــاصـة أنه اســتــعـان
ـثـلـة  وجـعـلـهم يـبـدون فـوق ـثال و بـحـوالى ثـالثـ 
ـسرح  وكـأنهم فـراشات قـادرة على الـطيران خـشبة ا
 وقادرة عـلى احلركـة  بدون ارتـباك  وبـدون اهتزاز
كن مثل دورا ال  سرحـية التى لعب فيـها ا لـلصورة ا
إنــكــاره  رشــاقــة احلــركــة  ومــرونــة اجلــســد  وخــفـة
ـشـاعـر الـفـردية  الـظل  والـقـدرة عـلى الـتـعـبـيـر عن ا
كـلــهــا مــزايــا حتــسب لـفــريق هــذا الــعــرض  لــقـد أراد
اخملرج تقد عرض مسرحى راقص  ليكون الرقص
ثابة محاولة لتخطى عقبات الذات التى ال تستطيع
أن حتــقق مــاتـــتــمــنــاه  لـــكــنه بــتـــلك الــوســيـــلــة- بــرغم
جـمــالـهـا كــعـنـصــر فـردى - أســرف لـلـدرجــة الـتى نـرى
ــعـتــمـدة عــلى ذلك الــعـنــصـر  ــشــاهـد ا فــيـهــا بـعض ا
جـاءت زائدة عن احلـاجة  بـل ومقـحمـة  خاصـة تلك

هرجان فى دورته الثانية عشرة ا
ينهى أعماله بتوصية تؤكد على أهمية الدورة

التثقيفية للمشارك فيه
الـتى جاءت قبل خـتام الـعرض  تعـدد مشـاهد النـهاية
 يـعـد حـشـوا زائــدا  ألنـهـا لم تـضف جــديـدا يـسـاعـد
ـتـلـقـى فى احلـصـول عـلـى مـا يـدعم رصــيـد خـبـرته  ا
ورصــــيـــد رؤيـــتـه وفـــهـــمـه لـــلـــعــــرض .. تـــلك الــــرقـــصـــة
اجلــمـاعـيـة  الـتى تـدرب عـلـيـهــا فـريق الـتـمـثـيل بـشـكل
ــــوســــيـــقى جــــيـــد  والــــتى اعــــتـــمــــدت عــــلى اإليــــقـــاع ا
بـــاســـتــخـــدام األرجل  وتـــدفق هـــذا اإليـــقــاع احملـــكم 
كــانـت تـــصــلـح نــهـــايـــة لـــهـــذا الـــعـــرض  لــكـن اخملــرج 
أسـرف فـى تـقـد رقـصـات أخـرى بـعـدهـا  لم تـضف
جــديـدا يــدعم رؤيــته  وهــذا الـتــكــرار أثـر عــلى إيــقـاع
ــمـــثـــلــ  ولم الــعـــرض - بــالـــطـــبع - وأجــهـــد فـــريق ا
يــنــقـذهم ســوى لــيـاقــتــهم اجلـســديــة  الـتـى جتـلت فى
بعض الصور  ح كانوا يـتحركون بطريقة تشير إلى
مـفردات بـعض ألعـاب السـيرك  وحـركات الالعـب .
الخ  لــقـد قــدم اخملـرج عــنـاصــر تـمــثـيــلـيـة قــادرة عـلى
سـرح بـشكل احـترافى  يـعكس الوقـوف فوق خـشبـة ا
ـوهـبـة التـى الشك فيـهـا  (عـمر اجلـديـة  والـثـقة  وا
درويش  –عال فـؤاد  –أسـمــاء حـسن  – كــر سـامى
 –عـاصم رمـضـان  – أمـيـرة صـابـر – ولـيـد يـوسف –
مـصـطـفى عز  – فـتـحى أحـمـد لـبـيب عزت  – عـمرو
وحــيــد – يــاســمــ جـمــال- ســلــوى عــاطف  –إيــهــاب
صـالح  –مــحــمـد مــدكــور- مــحــمــد الــعـتــابى  –خــالـد
أحـمد  – مـصطـفى محـمد  – مروة عـاشور  –أحـمد
ــثـــلـــ آخــرين قـــامـــوا بــأدوار بـــحـــيــرى) فـــضال عـن 
ثـانـويـة مـثل (أحـمـد عـادل  –أحـمـد حـمـدى  –مـحـمـد
يوسف  – أحمـد أنور – أحمـد سالمة  –محـمود أبو
ـنصف مـحمد  –دنـيا عـبد الـكر – اليـزيد  –عـبد ا
ر دنـــدش – مــحـــمــود عالء  –عـــلى ربـــيع) .. وعـــلى
الــرغم مـن أن عــالم الــســيــرك  هــو احملــور األســاسى
الذى قام عليه العـرض  إال أن اخملرج تلبسته الرغبة
اجلـــامــحـــة  فى أن يــقـــدم عــرضـــا يــســـتــقى مـــفــرداته
الــفــنــيـة مـن أعـمــال أجــنــبـيــة  مــعــتـمــدا عــلى مــخـزون

وسيقى األجنبية  أو ح خبرته  ح يستـمع إلى ا
يــرى الـرقــصــات األجـنــبــيــة  أو حـ يــشــاهـد األفالم
وسيقى األجـنبية  جتلت تـلك اخلبرة  أثناء توظـيفه 
الـروك - وغيرها - ذات اإليـقاع السـريع  والضربات
ه لـلرقـصـات التى ـوجعـة  وكـذلك فى طريـقـة تقـد ا
ــوســيــقى جـــاءت كــلــهــا مــنـــســجــمــة مع طـــبــيــعــة تــلـك ا
الـصــاخـبـة  وهــذه الـنـقــطـة  من الــنـقـاط الــتى تـؤخـذ
عــلـيه ألن عــالم الـسـيــرك بـوصــفـة مـظــهـرا مـســرحـيـا
ـــيـــة ال تـــبـــرر اســـتـــخـــدامه ـــيـــا  إال أن تـــلك الـــعـــا عـــا
ـكن لـلـســيـرك أن يـكـون ــفـردات من خـارج بــيـئـتـنــا  
كن أن يكـون أمريكـيا - مثال - وذلك مصريـا  كمـا 
تـبـعــا لـقـدرتـك عـلى تـوظــيف األدوات الـتى تــتـوافق مع
طـــبــــيــــعــــتك  وبــــيــــئــــتك  عــــالم الــــســــيــــرك لن يــــقـــدم
ــفــردات األجـنــبـيــة الـتى خـصــوصـيــة بــاالسـتــنـاد إلى ا
ــفــردات أحــدثت حــالــة من أشــرت إلــيــهــا  ألن تــلك ا
تـلـقى  بـصـرف الـنـظر عن اإلحـساس بـالـغـربـة لـدى ا
جمال الصورة الـذى أشرت إليه  وبصرف النظر عن
ــفــردات جـــمــال احلــركــة  وضــبط اإليــقــاع  ألن كل ا
ـسرحى هى مـفردات الـتى تدخل فى صـنـاعة الـعمل ا
تـــســتـــخــدم لـــضــرورة فـــنــيـــة  فــضال عـن الــضــرورة
اجلمالية  – بالطبع  وال ينـبغى أن تنتصر ضرورة
على حسـاب ضرورة أخرى  إنه ذلك التوازن الذى
يـــجـب أن يـــتـــحـــقـق فى أى عـــمل فـــنـى  فـــمـــا بـــالك

سرح ?!   با
ديــكــور هــذا الــعـــمل مــنــفــصل تـــمــامــا عن مــوضــوعه 
ـلــون  وبـالـطـريـقـة ــعـتـمـدة عـلـى الـقـمـاش ا مـفـرداته ا
الـتى ظـهـر بهـا  كـان يـبدو كـديـكور لـعـمل تـاريخى  أو
أســطــورى  يــقـدم لألطــفــال مـثـال  ديـكــور مــثل الـذى
نـــراه فى أعــمـــال مــثل (مـــصــبـــاح عالء الــدين) بـــنــفس
ا فـقر اإلنتاج هو الذى تعددة  ر الـقباب الصغيـرة ا
دفع اخملــرج إلى االســتــعــانـة بــديــكــور جــاهـز  وســابق
ا  اإلعـداد  ووضعه كعنـصر جمـالى فقط  أقول ر
ـكن أن نقـبل العـرض ح يـقدم مـعتـمدا علـمـا بأنـنا 
ـسرح  ـساحـة الفـارغة فـوق خشـبة ا على اسـتغالل ا
وب طـرقات الـصالـة - كمـا فعل - ويـكون هـذا كافـيا
لــــتـــــقــــد عــــرضه  هــــذا خــــيــــر مـن أن يــــحــــدث ذلك

التعارض الذى أشرت إليه . 
(2) احلـرية الـفاسـدة فى مسـرحيـة (سوء تـفاهم) هل

أنقذت األم وابنتها من مواجهة احملال??  
 هـذا ســؤال فــلــســفى تــطــرحه مــعــظم أعــمــال (ألــبــيـر
سـرح والروايـة  برؤية كـامى)  فهو فـيلـسوف يـكتب ا
ا يكون لها أساس تدفعك إلى طرح األسئلة  التى ر
ــأزق الـذى جتـد فــيه الـشــخـصـيـة وجـودى  يــرتـبط بـا
نــفـــســـهــا واقـــعــة - المـــحـــالــة - حتت ســـطـــوته . هــذه
الــرؤيـــة هى الــتى دفـــعت األم وابــنــتـــهــا فى مـــســرحــيــة
ـــعـــنـى آخـــر (ســـوء فـــهم) لـــذلك (ســـوء تـــفـــاهم)  أو 
ـــرتـــبط بـــفـــكـــرة االنــتـــحـــار  حـــ ال يـــجــد ـــصــيـــر ا ا
اإلنــســان شــيـــئــا مــهــمــا يـــعــيش من أجــلـه  إنــهــا نــفس
الـفكـرة الـتى طـرحـهـا حـ قدم كـتـابه الـهـام (أسـطورة
ـــــرأة - فـى تـــــلك ـــــاذا أقـــــدمت ا ســـــيــــــزيف)  ولـــــكـن 
ــسـرحـيــة- عـلى االنــتـحـار  بـرغـم أنـهـا كــانت تـعـيش ا
حلـمـا كبـيـرا بتـغيـيـر حيـاتـها الـرتـيبـة  واخلروج - هى
وابـنـتـها - من تـلك الـعـزلـة  التى تـعـيـشـان فيـهـا  بـعد
أن تــركـهــا الــزوج  وفـرق بــ ابــنــته  وأخـيــهــا  الـذى
سـافر إلى الـبـعيـد بـاحثـا عن ذاته  وبـاحثـا عن الـثروة
ة ?? لقد أقدمت على ذلك الفعل  ح ارتكبت جر
قـتـل ابـنــهـا  بـتــربـيــتـهــا اخلـاطــئـة البــنـتــهـا الــتى قـامت
ـقتـول هـو شـقـيـقـها بتـنـفـيـذ الـفـعل  وهى ال تـعـلم أن ا
ـهـاجـر مـنـذ سـنـوات . األم وابـنـتـهـا تـريـان الـعـالم من ا
حـولـهــمـا قـد أصــبح مـحــاال  إن كل شىء قـد خال من
عنى  والـغايـة ( وحيث اليكـون لشىء معـنى  يصبح ا
ـارسـان كل شىء سـواء )  ولــذلك فـإنـهـمــا - مـعـا - 
واجهة احملال فعل القتل اجملنون  فيتحول إلى عادة 
 وعندمـا يصـبح كل شىء مبـاحا - حتى الـقتل- فإن 
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سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ13

> مسرحية «يا آل عبس» لصالح عبد السيد يقدمها اخملرج أسامة طه لفرقة بيت ثقافة ديرمواس.

 زياد جيوسى
رام  الله احملتلة

كن إغالقها «أنا القدس» طاقة األمل ال 

عمل
 متميز
ثل
الشتات
الفلسطينى
ويستحق
 أن 
يطوف
العالم

ـكـان عنـدمـا يـحول >  يـلـعب الـضـوء دورا كـبيـرا ومـهـما فـى صيـاغـة ا
الـزمـان إلى مـكان حـيث يـقوم عـلى االحـتمـال فى وقـوع األحداث فى

الكشف عنها والتأكيد عليها.

áÑ£°üŸG 
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. لك» للكاتب د. سمير سرحان وإخراج صبرى حسان > بيت ثقافة زفتى يقدم هذا العام مسرحية «ست ا

24
سرح عندما احتفلت آداب اإلسكندرية بيوم ا

مسرح
بسيط
وسط 
ظالم
دامس
لكنه 

يشع بالنور
كأنه 
بوابة

ستقبل ا

روى احلكـاية وترَك أثـرها فى الـنّفوس وأسـال الدّموع
تـــرك احلـــلم فـى األرواح بـــأن الـــقـــدس تـــمـــكّـــنت عـــبـــر
ــيالد من لـفظ ـمـتــدّ آلالف الـسّـنــوات قـبل ا الـتّـاريـخ ا
ــغـــتـــصــبـــ وطــردهم ودحـــرهم وأنّ احلـــرّيّــة قـــادمــة ا
ــــكن أن تــــغـــلـق رغم كلّ مــــحـــاوالت وطـــاقــــة األمل ال 

تهويد القدس وتفريغها من أحفاد كنعان.
ــان عـون وهى صــاحــبــة الــفـكــرة والــقــائــمـة    تــقــول إ
ـشروع بـرغبـة شخـصيّة ـسرحىّ: "ولـد هذا ا باجلـهد ا
ــديـنـتـى كـونى ابــنـتــهـا الّـتـى لـفـحــتـنى مــنّى لالحـتــفـاء 
بـنورهـا ووهبـتـنى حبّـهـا وشكّـلت أزقّتـهـا مالمح وجهى
أحنّ لها وأنـا فيهـا وتدفعنى أطـيافهـا إلى روائح النّساء
الــتى نـســجت بــالـدّمــوع واألرجـوان حــكـايــات اجلـدّات-
الالتى حــافـظن عـلى مــا تـبـقّى من فـتــات الـذّاكـرة الّـتى
طحنتها عجـالت احلروب والفجائع- لترويها لألحفاد
ماذا نقول ح تُغـيّب احلقيقة ويزوّر التّاريخ? سوى أن
نـحـلم بـغـد آت وبـقــدرة أرض الـوطن عـلى لـفظ الـغـزاة
وعـلى قـدرة الــقـدس عـلى احملــافـظـة عـلـى روحـهـا الّـتى
هى أرواحـنــا وأن نـصّـمم عـلى أن نـبــقى لـنـروى حـكـايـة
الفجر الـقادم. فنحـن أحفاد كنـعان جذورنا كـالسّنديان

ضاربة فى أعماق تربة التّاريخ.
   وفـى الـــنّـــهـــايــة ال بـــد أن أقـــول: "أنـــا الـــقـــدس" عـــمل
متمـيّز ورسالـة وطنيّـة إبداع متكـامل رغم كلّ الظّروف
الـصّـعـبـة الّــتى أحـاطت بـإخـراج هــذا الـعـمل إلى الـنّـور;
هـذه الــظّـروف الّـتـى مـثّــلت الـشّــتـات الـفــلـســطـيــنىّ أبـلغ
تـمـثيل إنّـه عمـل يجب أن يـجـول الـعـالم لـيـحـمل رسـالة
عربـيّـة فلـسـطيـنيّـة عـمل يعـيـد رواية الـتّاريـخ احلقـيقىّ
لــلـقــدس.. روايـة بــدأت من عـهــد يـبــوس وكـنـعــان حـتّى
وصـلنا إلى ما وصـلنا إليه روايـة تكشف كلّ الزّيف فى
تـزوير الـتّـاريخ عـلى يـد الـيـهـود وصـوالً لـلـكـذبـة الـكـبرى

الّتى أسموها إسرائيل.

ــسـرح فــيه نــور يـشعّ ظالم دامس يــنـبــثق من زاويــة ا
وكــأنّه بـوّابــة األمل فى مــسـتـقــبل تـزول مــنه الـعــتـمـة.
ان عـون تمـثّل القـدس كـمديـنة بـروح امرأة يـسعى إ
الـــغــزاة دومـــا الغــتـــصـــابــهـــا رشــا جـــهـــشــان راقـــصــة
ـمثّل والرّاقص التعبيرى محمّد تعبيريّة أبدعت مع ا
ــديـنــة األقـدس عــيـد بــالـتّــعــبـيــر عن مـراحـل تـاريخ ا
واألجمل. وموسـيقى تصـويريّة مـعبّرة تـرافق مشاهد
ـشـهـد مـالبس مـثّـلت الـغـزاة الـعـرض فـتـنــسـجم مع ا
وتاريـخهم والـكوفـيّة الـفلـسطـينـيّة لم تـفارق مـشاهد
الــعـرض األخــيــرة رمـزًا لــلــشّـعـب الـفــلــسـطــيــنىّ الّـذى
يـتــعـرّض حلــرب اإلبـادة رمــوز مـخــتـلـفــة اسـتــخـدمت
ــسـيـحــيّـة فى مـثّــلت الـيــهـود من خالل الــشّـمــعـدان ا
الــــــقــــــدس مـن خالل الـــــــشّــــــمــــــوع اإلسالم مـن خالل
اخلــلـيــفـة الـعــادل عـمـر بن اخلــطـاب والـقــائـد احملـرّر
صالح الـدّين األيّـوبى وغـيـرهـا من رمـوز الّـتى مـثّـلت

مراحل الغزاة.
ـــؤلّف نــاصـــر عــمـــر إلى اســـتــخــدام    جلـــأ اخملــرج وا
ـصـوّر مع أحاديث الـغـزاة لكن بـدون وضوح الـعرض ا
ـــرأة ـــشــــهـــد األخــــيـــر الّــــذى مــــثل ا الــــصّـــورة إالّ فـى ا
الفـلسـطـينـيّة.. سـمعـنا أحـاديث الـكنـعانـيّ والـفراعـنة
واألشـوريّـ والـبابـلـيّـ والـفـرس وعـصـر اإلمـبـراطور
قسـطنطـ وهجمة الـبرابرة الـصّليبـيّ عهـد التّحرّر
فى زمن صالح الـــدّين وصـــوال لــلـــمـــرحــلـــة احلــالـــيّــة..
إضـافـة إلى اسـتـخـدام الـرّقص الـتّعـبـيـرى بـشـكل يـعـبّر
عن الـفـتـرات الـتّـاريـخــيـة مُـضـافـاً إلى دور الـرّاقـصـ
كــمــمـثّــلــ فى بـعـض األدوار الّـتى احــتــاجـهــا الــعـرض
ـــــعــــانى ــــنـــــحه ا وبــــشـــــكل يــــتـــــنــــاسـب مع الـــــعــــرض و

فاهيم. وا
ــــان عـــون وهـى ابـــنــــة الـــقــــدس بـــدورهـــا    أجـــادت إ
بـــتـــمــــيّـــز; تـــمــــكّـــنت تــــعـــابـــيــــر وجـــهـــهــــا من أداء الـــدّور
ـساهمة فى رواية احلـدث وتناسبت نـبرات صوتها وا
ـشـاهد فـكـان أداؤهـا من أجـمل ما شـاهـدت لـها مع ا
ـاضيـة. وتـمـكّن اخملـرج مع مـن قـاموا عـبـر الـسّـنـوات ا
بـاألدوار والــرّقص الـتّــعـبــيـرىّ من خـلـق عـمل مــتـكـامل;

كــيف ألحــد أن يــروى احلــكــايــة حــكــايــة الــقــدس عــبـر
الـتّـاريخ; يـروى احلـكـايـة كــمـا هى بـدون عـبث الـعـابـثـ
ــكن أن يــتمّ والّــذين زوّروا الــتّـــاريخ واحلــكــايــة كـــيف 
ذلك مـن خالل عـــمل مــســـرحىّ يـــتـــمــكّن مـن اخــتـــصــار
احلـكـايـة الّـتى بـدأت مـنـذ فـجـر الـتّـاريخ بـسـاعـة واحدة
ــثّـــلــة من الـــزّمــان عـــلى خــشـــبــة مـــســرح ومـن خالل 

واحدة يرافقها راقصَان تعبيريّان اثنان كيف?
   كان هذا هو السّؤال الّذى يدور فى ذهنى وأنا أتّجه
سـرح القـصبـة ألشاهـد مسرحـيّة "أنـا القـدس" والتى
أنــتـــجــهــا مـــســرح عــشـــتــار فى رام الـــله وتُــعـــرض عــلى
ـسرحـيّة. فـالقدس ـنارة ا مسرح الـقصـبة ضـمن أيّام ا
حـــكــايـــة من قـــبل الـــتـــاريخ حـــكـــايــة بـــدأهـــا الـــيــبـــوسى
الــكــنــعــانـىّ جــدّنــا األوّل أرادهــا مــديـــنــة سالم ومــركــز
الك حضـارة وجتارة مديـنة محـبّة وحـسن جوار مع 
الك خارج إطار وحدة فلسط دن فى فلسط و ا
مـتدة مـا ب الـنّهـر والبـحر لـتتـحول هذه اجلغـرافيّـة ا
األرض إلى قبلـة أطماع الـطّامعـ والنّاهـب ولصوص
الــلــيـل وقــطّـــاع طــرق الــتـــاريخ لـــتــصــبـح الــقـــدس عــبــر
تاريخـها مـسرحًـا دموياً ضـحيّـته أبنـاء كنـعان الّذين لم
يـتوقّـفوا عن الـدّفاع والـقتال ذوداً عـن وطنهـم وقدسهم
على مرّ التّاريخ وحتّى عصرنا احلالىّ الذى يقف فيه
الفلسـطينيّـون أحفاد كنـعان فى مواجهـة أشرس حملة

ضدّ وطنهم وضدّ القدس.
   رغم ثــقـتى بــقـدرات مــؤسّــسـة مــسـرح عــشـتــار الّـذى
عـايــشت عـمـله ونــتـاجه الــفـنّىّ مـنــذ عـدت لـلــوطن مـنـذ
أكــثـــر من عــقــد مـن الــزّمــان ورغم احـــتــرامى الـــكــبــيــر
ـان عون وقـدراتـها إالّ أنّ ـسرحـيّـة إ ـمثّـلـة ا جلـهـود ا
سـؤالى لم يـفـارقنـى وأنا أنـتـظر بـدء الـعـرض- فقـضـيّة
الـقدس قضـيّة وطن وهى رمز من أقـوى رموزه. ومثلى
مَن شـــرب مـــاء الــقـــدس طـــفالً يـــدرك كـم هى قـــضـــيّــة
صـعــبـة ومــعـقّــدة كى تُـروى حــكـايــتـهـا فـى سـاعــة وعـبـر
ـــســـرحــــيّـــة وروايـــة ــــســـرح.. حـــتّـى كـــان الـــلــــقـــاء مـع ا ا

احلكاية.
   مـسـرح بـديكـور بـسـيط مـتحـرّك بـبـعض من قـطعه

ــــكن فـى اإلخـــراج غض ــــلك لــــيـــر) وال  ا
الـبـصـر عن الـعـمل األصـلى حـتى لـو أعـاد
يـونــيــســكــو كـتــابــته وسط فــوضى وعــبــثــيـة
ــــــكن الــــــقــــــرن الـــــــعــــــشــــــرين. وإذن.. هـل 
كن تـصـنيـف مكـبت يـونـيـسـكـو عـلى أنـهـا 
أن تــــقــــبـل الــــنص األدبـى (الــــبــــيــــرلــــسك)?
ــــــعـــــنـى هـل من حـق طـــــالـب اإلخـــــراج أو
مــشـرفـه أن يـخــتــار حتــويل فــكــر أدبى إلى
ــســـرح? أو أى مـــنــهج فـــكـــر إخــراجـى فى ا
إخراجى آخر? هل لو جتاوزنا هذا اخلطأ
الــــفــــكــــرى أن تـــــكــــون كل الـــــشــــخــــصــــيــــات
كـاريـكـاتـيـريـة? ال يـكـفى فى مـهـنـة اإلخـراج
أن نتعـلق بكـلمـة أو لفـظة أدبـية لـنُعـلن أنها
ـسـار مع كل هـذه مـنـهج جـديـد ونــسـيـر بـا
الـــغـــلــطـــة تـــكـــرارا فى الـــتــمـــثـــيل واحلـــركــة
ـفـتـلـعة من واإلخراج واألزيـاء والـضـجات ا
شــقــلــبــات و (كــركـــبــة) ســقــوط الــكــراسى.
ــــنـــــتـج لــــنـــــا مـــــخــــرجـــــو اإلخــــراج حــــتـى ال يُ
الـبـيـكـاريـسـكى  Picaresqueبـعـد اإلخـراج
الـبــيـرلـسـكى مع أن الـبــيـكـاريـسك هـو نـوع
أدبى من الـقـصـص األسـبـانى يـصـور حـيـاة
ـشــردين. وهل لــذلك دخـل فى اإلخـراج? ا
وقِسْ عــــــلى مـــــا تـــــقـــــدم يـــــخـــــرج اإلخـــــراج
األ"طــــــــنـــــــوزى مـن األطــــــــنـــــــوزة واإلخـــــــراج
اإليــــــــــهــــــــــامـى مـن اإليـــــــــــهــــــــــام واإلخــــــــــراج
Blickfang الـبلـيكـفوجنى من الـبلـيكـفوجن

مع أن اللفظة هى أحد.

ـشــهـد من تـابــوريـهـات (قـطع تـكــوّن أثـاث ا
خـشـبـيــة مـربـعـة بال مـسـانـد) أثـاث جـمـيل
وعــــصـــــرى يـــــشـــــيــــر إلـى الـــــزمن. لـــــكن أن
تُــجـاورهــا كــراسى صــفـراء أشــهــدهــا عـلى
مــقـــاهى األحــيــاء الـــشــعــبــيـــة فى احلُــســ
واألنــــفـــوشى فـــهــــذا خـــلط غـــيــــر جـــمـــالى
ـــشـــاهـــد ومن لـــديه ــرة ويـــؤذى عـــ ا بـــا
أدنـى اإلحــــــســـــــاس بــــــدرجــــــة مـن درجــــــات

اجلمال!
ـسـرحــيـة اتـســمت بـالــبـهـلــوانـيـة احلـركــة ا
ولـــيـس بـــالـــضــــرورة أن تـــكـــون الــــســـخـــريـــة
ـبــالـغـة فى احلــركـات عـلى بـالــشـقـلــبـات وا

سرح. ا
تـغيرة كل حلظة وأخرى وكذلك اإلضاءة ا
. ــعــنىً أو قــصْــد مــعـ بال هــدف أو فــهم 
ــــعـــاصــــر فى حــــاجـــة إلى أرى أن اجلــــيل ا

القراءة كثيرا. 
مـررت بتجـربة الفـرقة األولى واإلخراج
ـــعــــهــــد الـــتــــمــــثـــيل: عـــام  1988كــــوكـــيـل 
أشـــرفتُ عــــلى مـــهـــرجـــان أســـتـــاذنـــا زكى
طـــلـــيـــمــــات فى ســـنـــواتـه األولى. جـــاءنى
ــعـــهــد طــالــبــا طــالب بــالــســـنــة األولى بــا
ــســرحــيــات (كــمــا الــيـوم إخــراج إحــدى ا
فى اإلســـكــنـــدريــة). طـــلــبـتُ مــنه تـــقــد
ـسـرحيـته + مفـهومه ـضمـون الدرامى  ا
. جـــاء بـــعـــد يـــومــ عن اإلخـــراج كـــتـــابـــةً
(يــالــعـبــقــريــة اإلخــراج) قــرأتُ مــا كـتــبه
لـــــقــــد كـــــتـب اإلضــــاءة بـــــالــــدال + وكـــــتب
األزيـــــاء بــــالـــــذال. طـــــبـــــعًـــــا أبـــــعـــــدتهُ عن

اإلخراج. ال أعمم فى هذه احلادثة.
لكـننى أعـتقـد أن السـنتـ األخيـرت هـما
ارسة اإلخراج ولكن اجلدير بطـالبهم: 

ى. سرح العا ليس فى عيد ا
وأنـتـظــر مـزيـدا من فـتـح بـاب الـنـقـاش ألى
ـشتـركـ فى الـعـرض إثـراءً لألفـكار من ا
ـــقـــال حـــتى نـــصل الـــتـى وردت فى هـــذا ا
ـــــســـــرح إلى تــــــقـــــلـــــيـــــد جــــــيـــــد يـــــحــــــتـــــرم ا

 . سرحي وا
إبـــرازا لـــلـــحـــقـــيـــقـــة والـــرأى فى مـــثـل هــذه
الـشـطـحــات الالمـعـقـولـة والـتى تُـهـدى لـنـا
الـــغـــبــاء إذا لـم نُــســـارع إلى تـــصـــحــيـــحـــهــا

وبالعلم وحده.

(اخلــــــــــــرتــــــــــــيـت)  .Le Rhinocerosوفـى
الــــــقـــــرن (21) شــــــحُـب صــــــعــــــود أعــــــمـــــال
ــســـرح األوربى. فـــلــمــاذا يـــونــيـــســكـــو فى ا
بـالــذات هـذا االخــتـيــار? هل تـريــد الـكــلـيـة
عــودةً إلى الــعـبـث وإلى زمن مــضى? ومـرة
ثـانــيـة أذكــر بـالــفـرقـة األولـى والـتى تــتـلـقى
ــسـرحــيــات لـتــمــثـيــلــهـا. فى هــدوء ورويّــة ا
الـطالب يأتى ليتـعلم مباد فنـون التمثيل
فـاإلخـراج فى ســنـتـيه األخــيـرتـ خـاصـة
ـيـة هذه اإلخراج فـكـيف واحلـالـة األكـاد
ــــــنــــــهـج أســــــمـح لـــــــلــــــفــــــرقـــــــة األولى فـى ا
ى بــاإلخــراج? وفى عــرض لــلــمــســرح الـعــا
ـــنـــهج فى عـــيـــده? مـن الـــذى أخـــطـــأ فـى ا
الـعلـمى وترك احلـبل عـلى الغـارب لشـباب
بـــعـــيـــد عـن مـــبـــاد اإلخـــراج + نـــظـــريـــات

اإلخراج + مناهج اإلخراج? 
ن اخلـشاب كـواحد من أعرف الـدكتـور أ
تالمــيـذ زمــيـلى الـفــنـان ســعـد أردش وقـد
أهـديـتُه واحـدا من أعـزّ مـؤلـفـاتى (مـنـاهج
ـــــســـــرحـى) وهــــو ـــــيـــــة فـى اإلخــــراج ا عــــا
ـــــشـــــرف عــــلـى هــــذا الـــــعـــــرض الــــثـــــانى. ا
اإلشــراف شىء عـلــمى مُــعــتــرف به إلفـادة
اخملـــرجــــ مـن الـــشــــبــــاب. لــــكن حــــكــــايـــة
اإلخـــراج الـــبــيـــرلـــســكـى أزعــجـــتـــنى حـــقــا.
كــيف? أســأل.. هل يــعـرف طــالب الــفــرقـة
ــصـطــلح األدبى األولى مــعــنى أو دالالت ا
 Burlesque  ? ال أريـــــــد الــــــدخـــــــول إلى
األعــمــاق أو إلى فــلـســفــة الــعــبــارة األدبــيـة
ـــــســــرح) مـــــنــــذ (مـع أنــــهـــــمـــــا من دالالت ا
ـيالديـ عنـد يوجن القـرن (18- 19 ) ا
. مـــعـــنى كـــلـــمـــة دســـتـــويـــفـــســـكى مـــونـــتـــ
بيـرلسك فى أى قـاموس أدبى ولـيس فنـيا
هى: (1) سخرية بـالكاريكاتير. (2) تقليد
ــــســــلك أو مــــحـــاكــــاة لــــكــــتــــاب أو كالم أو 
شـخصى. ( 3)بـرنـامج مـنـوعـات مـسـرحى
خـفيف. (4) هـزلى مُـضـحك. (5)يُـقـلـد أو
يـــحــــاكى عــــلـى ســـبــــيل الــــســــخــــريـــة. (6 )
يــســخـر. والــعـرض الــثـانـى لـيس بــرنـامــجًـا
أخوذ سرح. واألصل مكبث ا مُنوّعا فى ا
عـنه عـمل يـونـيـسـكـو الـذى كـتـبه شـكـسـبـير
فى غـمرة تـراجـيديـاته مـكتـوب عام 1605
بـعد الـتـراجـيـديـات الـشـكـسـبـيـريـة الـكـبرى
( 1601هــــــمـــــلت  1604عــــــطـــــيل 1605

ـبـتـد فى دراسـة عـلـمــيـة وعـمـلـيـة  –أن ا
الــــتـــمــــثـــيل  –وفـى أى دور يـــضـــطــــلع به –
ـيل ويــسـتـريح إلى هـذه الــرنـة الـبـكـائـيـة
لـســهـولــة اإلحـســاس بـهـا ومـن ثمّ الـتــمـثـيل
بـها. هذه احلالـة النفسـية من أولى مباد
فن اإللـقــاء والـتـمــثـيل. واخلُــطـورة أنّ هـذا
الــنــوع من األداء الــتــمــثــيــلى االصــطــنــاعى

شاهد بصبغة واحدة. يُلوّن كل ا

ال أُنـــكـــر جــــهـــد الــــزمـــيــــلـــة اخملــــرجـــة فى
حتـريك الشـخصـيـات حتريـكا جـيدا داخل
تـشـكـيالت حــركـيـة مـقـبــولـة. لـكن احلـركـة
قـد شــابـتـهـا فى أحــيـان كـثـيــرة الـتـكـراريـة
فى احلركـة الدائـرية. وقـد جرّ اإلحـساس
التـراجيدى إلى لـفاّت بـطيئـة جاءت حتمل
الـــرتـــابــــة والـــوتــــيـــريـــة  .Monotonyكـــمـــا
شــاهــدَتُ مــبــالــغــات فى حــركــات اإلضـاءة
الـكـثـيرة بـال سبب مُـقـنع لـدخـولهـا. لـكـننى
لم أســـــتــــوعب األســـــبــــاب والـــــدوافع. وفى
ظـنى أن لكـل حركـة إضاءة سـبـبًا أو مـعنىً

أو منطقًا.
نفـذ) لقد بُح صوتى ثم حـكاية (اخملـرج ا
ـسرح ُـختـرعة فى ا نقـدًا لهـذه الوظـيـفة ا
ــــــصـــــرى كـــــمـــــا هـى فى بــــــرنـــــامج هـــــذا ا
االحـتـفـال اجلـامــعى. وكـررتُ أنـهـا وظـيـفـة
فى اإلخـراج الـتـلـيـفـزيــونى لـطـبـيـعـة الـعـمل
فـيه. لـكن مـاذا تقـول فى إنـاس ال يـريدون
ــهـــنـــة ووظــائـــفـــهــا أن يــتـــعـــلــمـــوا أصـــول ا
ـطـبـوع عـلى الـبـرنامج.. مُـفـضّـل االسم ا

وجاهة ال فائدة منها.

 مــكـبت  – يـوجــ يـونــيـســكــو بـدايــة كـتب
يـونيسـكو مـسرحيـته هذه مُـستوحـيا النص
األول مـكبث عند شكـسبير.. الـشخصيات
مـــــنــــــحـــــوتـه مـن الـــــقـــــرن (16) مــــــيالدى +
إضـافة إلى شـخـصيـات جـاءت على لـسان
أبـطال شكـسبيـر لكن يـونيسـكو يُجـسدها

هنا شخصيات ذات حوارات هامة.
نهج األدبى االختيار: استـقر العالم على ا
لـيـونـيـسـكـو ولم تُـفـلت من مـنـهـجه الـعـبـثى
إال مــــســـــرحــــيـــــته الـــــواقـــــعــــيـــــة الــــوحـــــيــــدة

ى فى اإلسكندرية سرح العا يوم ا
ى  27 مـارس ــســرح الــعــا فى يــوم عــيــد ا
أقـامت كـلـيـة اآلداب بـجـامـعـة اإلسـكـنـدريـة
ى للمسرح نفذه قسم احتفاال باليـوم العا
ــســـرح وقـــدّم فــيـه مــشـــهـــدين من عـــلـــوم ا
ــشـهــديـات) الــتى ذكــرهـا صــاحب كـلــمـة (ا
هـذا العام الفـنان البرازيـلى أوجستو بُوال.
ـشـهـدين: ( 1 )مـخـتـارات بـرنـامج احلـفل ا
ــــســـرح الــــشـــعـــرى. ( 2) مــــســـرحــــيـــة من ا
مكـبت. والعـرضـان من أداء وتمـثيل طالب

سرح. الفرقة األولى بقسم علوم ا
كــــان لـــقـــاءً حـــارًا جـــمـــعـــنـى بـــالـــصـــديـــقـــ
الـدكـتـور أشرف فـراج عـمـيـد كـلـية اآلداب
والـدكـتـور فـتـحى أبـو عـيـاّنه رئـيس جـامـعـة
بـيروت  –فـرع اإلسـكنـدرية  –وقد شـكرتُ
سرح سـتمر لـنشاطـات ا لـهما تـأييدهـما ا
بـــاجلـــامـــعـــة. احـــتـــشــــدت اجلـــمـــاهـــيـــر فى
كتـبة اإلسكـندرية حيث سرح الـصغيـر  ا
مــكــان الــعــرض واالحـتــفــال لــكن بــصــفــيـر
ـسرح طالب وطـالـبات أضـعف من قـيمـة ا

وجالله!

مـخـتـارات من إحـدى مـسـرحـيـات الـشـاعـر
ــــصــــرى صـالح عــــبــــد الـــــصــــبــــور. تــــدور ا
ُـرهـق الـكـلـمات الـشـريـفـة دورتـهـا حـول ا
ُـنـغــمـســ رغـمًـا عــنـهم فى فى احلـيــاة.. ا
الـــفـــقـــر واجلـــوع والـــعــــوز. الـــشـــخـــصـــيـــات
جـمـيـعـها بـائـسـة تـنـدُب حظـهـا ومـصـيـرها
تشكو قلـة احليلة ومرارة البدن وغير ذلك
. هــذا عن مـن أحــوال يـــنـــدى لــهـــا اجلـــبـــ
ضـمـون الـدرامى لـنص عبـد الـصـبور أو ا

سرحى. لنُقل حتديدا درامية العرض ا
قامت الدكـتورة رانـيا فتح الـله عضو هـيئة
ــهــمـــة اإلخــراج + كــمـــا يــذكــر الــتــدريـس 

البرنامج (رؤية درامية)!
ومـن حق اخملــــرجــــة حتــــديــــد اخملــــتــــارات
فهذه مسئوليتها وحدها ما فى ذلك شك.
لـــــكن مـــــصـــــطـــــلح رؤيـــــة درامـــــيـــــة هـــــو مــــا
صـطلح رغم انـتشاره ـاذا? فا استـوقفنى. 
ـسـارح الـعـامة ـسـرحـيـة فـى ا فى الـسـوق ا
واخلـاصــة لـيس له مــكـان يـتـسـم بـالـعــلـمـيـة
فى مـنـهج الـبـحوث الـعـلـمـية وهـو مـنـحوت
فى مــسـارحــنـا كـانــتـحــال ردىء ال مـكـان له
ى (الـــذى هـــو ــــســـرح الـــعــــا فى أدبـــيـــات ا
مــنـطــوق االحــتــفـال وســبــبه). الــواقع الـذى
شــهـدته هـو اخــتـيـارات مـن الـنص األصـلى
أجــرتـه اخملــرجــة بــكــامل حـــريــتــهــا ولــيس
بــواقع من رؤيــتـهــا وهــذا حق لــهـا. فــلــمـاذا
الـتـوجهّ السـتــعـمـال تـعـبــيـرات ال وجـود لـهـا
ــــيـــة فى الــــقـــوامــــيس الــــعـــلــــمـــيـــة  –والــــعـــا
للـمـسرح. وأقـول لـو تـصادف وتـواجـد هذا
الـتـعـبـيـر فى أى كـتـاب عـربى فـهـو مـغـلوط

مغلوط يا ابنتى. 

كـمُـشــاهـد أوال ومـتـخــصص ثـانــيـا نـعـرف
جــمــيــعــا صـعــوبــة فن األداء الــتــمــثـيــلى فى
ــســرح الــشــعــرى. وكم عــانت الــراحــلــتــان ا
أمـــيــــنـــة رزق فــــردوس حـــسن مـن تـــمــــثـــيل
مـــســرحـــيـــات الـــشـــاعـــر عـــزيــز أبـــاظـــة فى
ــسـرح ــاضى فـى ا خــمــســيــنــيــات الــقــرن ا
احلــكـــومى (مــســـرحــيــتـــا الــعــبـــاســة قــيس

ولبنى).
عانـاة? ألن فى تمثـيل الشعر ال ـاذا هذه ا
ـمثل عـند نـهـاية الـسطـر الشـعرى.. يقف ا
ـعنى وقف ـقـطع فـالوقـوف عـنـد ا نـهـاية ا
الزم فى الـــــتــــمـــــثـــــيل. وهـــــذا صـــــعب عـــــلى
ـســرحــيـة. ــبــتــدئـ من طـالب الـفــنــون ا ا
فـمـا بالك بـطالب الـفـرقـة األولى? ثم هذه
ـشــاهـد الــرنــة الـبــكـائــيـة الــتى ســادت كل ا
اخملـتـارة وسـيـطـرت عــلى األداء الـتـمـثـيـلى
 صالح عبدالصبورأوجست بوالســيــطــرة كـامــلــة. مــعـروف  –بـحــكـم خــبـرة

شطحات ال
معقولة تصيب
بالغباء إذا لم
نسارع إلى
تصحيحها

مصطلح
"الرؤية
الدرامية".. ال
مكان له فى
سرح أدبيات ا
ى العا

سرح طالب ا
ضربوا فن
التمثيل
 فى مقتل 

د. كمال الدين عيد

العرض األول

فى فن األداء الشعرى والتمثيل

فى اإلخراج

العرض الثانى

ادى للعرض اإلطار ا
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>  إن زاويـة اإلسقـاط الضـوئى واجتاه الضـوء وألوانه واألشـكال التى
شـاهـد قوة ـشاهـدين فى الـصـالة تـمـنح ا يـكـونـها ومـنـاطق جلـوس ا

أكبر للشك واالرتياب.

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009 العدد 94
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العبقرى النبيل.. السيد راضى

د. حمدى اجلابرى

 فرض أسلوبه
الشخصى 
وفنه وطريقة
إخراجه وحقق
بصمته
اخلاصة

درويش األسيوطى 

 صياغة
جيدة
للمشهد
سرحى ا
لكن السؤال

اذا 
اختيار هذا

النص?

د. أبواحلسن
سالم

 الكمبوشة

بالغة إنتاج الصورة الفنية 
عروض سموع وا ب ا

قـرأت بـحثـا مـبـتـكـرا لبـاحث عـراقي يـقـارن بـ بالغـة الـصورة في
فـيــلم ( تـيـتـانك) وبالغـة الـصــورة في سـورة (نـوح)  تـبـعـا حلـادثـة
ـتـلـقي  –عـلى اخـتالف الـغـرق  ووقع أثـر كل مـنـهـمـا عـلي نـفس ا
التـلقي عـبر الـترجـمـة الذهـنيـة لصـورة غرق ( ابن نـوح) ومن معه
ـرئي السـمـعي اجملسـد على عـرضـ عن رسالـته  والـتلـقي ا من ا
مـنـتجـة لـضحـايا تـتـابعـة ا شاشـة عرض سـيـنمـائي عـبر الـصـور ا

السفينة الغارقة  ( تيتانك) .
  ومع أن البحث طـريف مبـتكر  إالّ أنـني وددت لو كان الـباحث قد
عقد مقارنته تلك ب غرق ( تيتانك) والعبّارة ( السالم) التي راح
ضـحـيـتـها  1300إنـسـان بـر  باعـتـبـارهـمـا حـادثـتـ بـشـريـت
نـتيـجة إهـمال مـعـاصرتـ  وقعت إحـداهـما في الـقرن الـعشـرين 
ـئـات  ووقعت الـثانـية في الـقرن بـشـري غيـر متـعمـد أودي بحـياة ا
احلـادي والعـشـرين نـتـيجـة إهـمـال بشـري مـتـعمـد  وعـدم مـباالة
بــأرواح  الــفــقـراء الــعــائــدين من رحــلــة ســنـوات مــضــنــيــة وأضـاع
مـسـتـقـبل عـوائـلـهم. عــلى أن بـعض نـتـائج الـبـحث اسـتـوقـفـتـني 
ـضمـو عـادة يـتـحـكم في صـيـاغـة الـشـكل " وهـو قول كـقـوله: " إن ا
ـسرحي مـطـلق  فقـد يـحـدث الـعـكس  فـمضـمـون إنـتـاج الـنص  ا
عــنــد ( بـاكــثـيــر) يـقــود الـشــكل  بــيـنــمـا يــقــود الـشــكل مـضــمـون
مـسـرحــيـات ( احلـكـيم) الـطـلـيــعـيـة : ( شـمس الـنـهـار  –يـا طـالع
الـشجرة  –الـطعـام لكل فم  –لـزوم مـا ال يلـزم ) . كمـا اسـتوقـفني
ضمون والشكل الفني والبالغي في (قصة نوح ) قوله أيضا: " إن ا
فـيهـا قوة إرادة وصـبر برغـم فقدان االبـن  أما  في فـيلم (تـيتانك)
ؤثرات ضـمون "  وهو يـعلل ذلك بوجـود ( ا فإن الشـكل أقوى من ا
ـوسيـقيـة واخلدع الـسيـنمـائيـة في إعطـاء قيـمة فـنية الـصوتـية وا

للشكل الذي ابهر مشاهدي الفيلم .) 
  وكـأن تــضـحــيـة الــشـاب الـعــاشق بـنــفـسه وإرادة حتــمـله لــلـبـرودة
ـتـنـعـا عن الصـعـود إلـيـها الـقـاتـلـة . وهو يـدفع طـوف حـبـيبـته  
طـلبـا للـنجـاة معـهـا  خشـية غـرقه بهـما ; عـمل غيـر نبـيل !! وكأن
الـفـتـاة الــتي تـفـقـد حــبـيـبـهـا وهــو يـتـجـمـد مـن الـبـرودة في مـيـاه
ثل قوة حتمل وعـظيم قدرة على الصبر احمليط أمام عيـنيها لم 
واحـتمال الـنظر إلى  رجلـها الغـريق لينقـذها دون قدرة مـنها على
إنـقاذه أو مجـرد إقناعه بـالصعـود معـها; ال تسـتحق النـظر بجالل

وقف النبيل !! لذلك ا
ضـمون أكثر من وصف الشكل   أما البالغـة وإن اختصت بوصف ا
 فـبـاعـتـبـارهــا الـوسـيـلـة واألسـلـوب  األقـصـر واألسـرع في حتـقـيق
ضمـوني للـتعبـير األدبي والـفني جتريـدا أو جتسـيدا ; فإن األثـر ا
سـموعـة احلاضرة الـتلقي رئـية ا األثـر اجملسد أداء عـبر الصـورة ا
مـسـرحـيا أو بـوسـيط سـينـمـائي  غـالبـا مـا يـكون أكـثـر تبـلـيـغا من
سموعة قـروءة أو ا حيث الداللـة واجلمالية  وأسـرع من الصورة ا
مـترجـمة عبـر الذهن  بـخاصـة إذا كانت األولى بـشريـة جرت على
البشـر في عصر تلقـينا لها  –لتفـكيرنا في احتمال وقـوعها علينا
رآهـم يغـرقون – نـحن  ال عـلى الضـحـايا الـذين تـقشـعـر أبدانـنـا 
بـينمـا الصورة الثـانية مـحكية بـالوصف قراءة أو تالوة سـمعية عن
قـصـة ديـنـيـة من مـاض سـحـيق . وال شك أن تـأثـيـر اآلني لـلـصورة
سـموعة  بالتجسيد احلاضـر التلقي أو بوسيط سينمائي رئية ا ا
عرفي ة والتدفق ا أكثر وقعـا وتأثيرا في نفوس جمهور عـصر العو
علومـاتى  فإحراق علم الدولة الـصهيونية في مـظاهرة غاضبة وا
أشـد وقـعـا وأبـلغ داللـة عــلى كـراهـيـتـنـا لــهـا من الـهـتـاف ضـدهـا .
وحتــضـرنـي الـلــقـطــة األخــيـرة من مــســلـسل   ( عــلى بــاب زويـله)
بــإخـراج الـفــنـان (نـور الــدمـرداش)  حـيـث مـشـهــد تـعـلــيق جـثـة (
ـصـري ( طـومـان باي) حـيث الـكـامـيـرا تـلـتقط ـمـلـوكي ا البـطل ا
صـريـ احلـزينـة من بـ فـتحـة سـاقي "طـومان تـعـبيـرات وجـوه ا
ـعلق مـشنـوقا عـلي" باب زويـلة" وهي تـمر فـي حركـة دائرية باي"  ا
عـلي وجـوه اجلمـاهـيـر لتـعـبر بـبالغـة عن  الـروابط احلـميـمـة ب

الـشـعب وبـطله الـذي رفض االسـتسالم لـلـسلـطـان العـثـماني      (
سـلـيم األول)  أمــا جـمـالـيــة الـصـورة فــقـد تـمـثــلت في مـرور زوايـا
ـنفرجـ ألسفل لـيشكال تصـلة دائـريا من ب سـاقيه ا اللـقطـة ا
حـرف   ( ( Vمـقـلوبـا  فـإذا كان ذلـك احلرف رمـزا أو عالمـة على
ـة . فهل النـصر  فـإن وضعه مـقلـوبا هـو رمز أو عالمـة على الـهز
هناك بالغة في إنتاج الصورة إرساال واستقباال أفضل من ذلك?!

الـية الكـبيرة في إنـتاج فيلم"   كمـا استوقـفني قوله عن الـتكلـفة ا
ـصـمـمـ والـفـنـي تـيـتـانك" واألعـداد الـغـفـيـرة من الـفـنـانـ وا
عـدات ومـشـقـات االنـتـقال واإلداريـ والـتسـويـقـيـ واألجـهـزة  وا
ومخاطر احملـيط في مقابل الصورة القرآنية التي حققت البالغة
دون تـلـك األعـبـاء والـنـفـقـات !! وهـنـا مـكـمن فـسـاد مـقـارنـته  ألن
ـقروء ال ـقـارنـة تـصح ب لـونـ من اإلنـتـاج من جنس واحـد فـا ا
نـتج الغـيبي  ـنتج الـبـشري ال يـقارن بـا سـموع وا ـرئي ا يـقـارن با
ـا غايـة مـا يـبلـغه قـيـاسه هو أن فهـذه كـيـميـاء وهـذه كـيمـيـاء . وإ
تخالف)   وليته قد فعل !! تآلف وا يدخل من مدخل ( التناص ا

ـنــصـبه عـهــدهـا الــذهـبـى وكـذلك تــفـرغـه تـقــريـبــا 
كـرئــيس إلحتــاد الــنــقــابـات الــفــنــيــة ورئــيس إحتـاد
الـــفــنـــانـــ الـــعــرب قـــد صـــرفه تـــمـــامــا عـن عــمـــله
اإلبـداعى كــمـخـرج وكـمـمـثـل فى كـثـيـر من األحـيـان
وإن كـــــانـت أعـــــمـــــالـه وأدواره الـــــتـــــلـــــيـــــفـــــزيـــــونـــــيـــــة
تـفرقـة فى السـنوات األخـيرة تـؤكد والـسيـنمـائيـة ا
ــعـروفـة حـول أنه ال يــوجـد دور صـغـيـر احلـقـيـقـة ا
ـثل كبـير ـثل صغـير و ودور كبـير ولـكن يوجـد 
والسيـد راضى استـطاع فى أعـماله الـتلـيفـزيويـنية
أن يـــــجـــــعل من أدواره عـالمـــــة تــــدرس لـــــفن األداء

التمثيلى والشك..
تــبـــقى اإلشــارة إلى الــســيــد راضى اإلنــســان الــذى
ـتـمـيـز سـبـبا فـى اسـتـمرار كـان تـعـامـله اإلنـسـانى ا
ـصـرى فى عــمـلـهم وكـذلك كـثــيـر من جنـوم الــفن ا
ـؤلـفـ والـفـنيـ الـذين خـسـروا بـوفاته كـثيـر من ا
نــصـيــرا كـبــيـرا لم يــخـذلـهـم يـومـا.. واألكــثـر أنه لم
يحمل ضـغينـة أو خصومـة ألحد وأتذكـر ليلة رأس
السـنـة مـنـذ سـنـوات بـعيـدة عـنـدمـا أبـلـغـته بـذهابى
إلى مـنزل األستاذ جـالل الشرقاوى فـقرر الذهاب
معى حتى يسكت من يتصور أن هناك خصومة أو
منـافـسة بـيـنـهمـا.. ويـومـها كـان الـلقـاء بـيـنهـمـا بالغ
ــــســـتــــوى اإلنـــســــانى وبــــذلك كـــان الــــروعـــة عــــلى ا
االحـتفال يـومها أكـثر من مـجرد احتـفال.. بالـفنان
واإلنـسـان والــقـيم الـنـبــيـلـة بـ أهل الــفن الـكـبـار..

رحم الله صديق العمر النبيل السيد راضى..

ـســرح الـطــفل فى مـصــر قــد شـكل أهم مــراحـله
الـتــاريـخـيــة حـيث ازدهـر بــأعـمـاله بــصـورة لم تـكن
مسـبوقـة خاصـة عنـدما انـتقل بـها إلـى التـليـفزيون
ومــنـهـا مـصـنع الــشـيـكـوالته واألمـيــر الـصـغـيـر عـلى
ثـال ليـتيح الـفرصة ألكـبر عـدد من أطفال سـبيل ا
ا مصر والعالم العـربى لالستمتاع بفنه وأعماله 
ستوى ومحتوى حتمله من فن وفكر ارتفع كثيرا 
ـؤلف أعـمـال الــطـفل فـى مـصـر وخــاصـة أعــمـال ا

تميز شوقى خميس.. ا
ـــواطن من نـــاحـــيـــة أخــــرى فـــإن الـــســـيـــد راضى ا
ـصرى الـعـربى كان مـثـاال يحـتـذى بسـبب مـواقفه ا
ـشـهـودة وعـلى رأسـها مـوقـفه من رفض الـقـومـيـة ا
أى مـحـاوالت لـلـتـطـبـيع مع إسـرائـيل كـموقـف ثابت
ـصـريــة وإصـراره عـلى الحتــاد الـنــقـابـات الــفـنـيــة ا
.. مـــحـــاســـبـــة كل من يـــخـــالـف ذلك من الـــفـــنـــانـــ
ـــنـــاســـبــات ـــشــاركـــة فـى ا وأيـــضـــا حـــرصه عـــلـى ا
ــسـتــوى احملـلى أو الــعـربى ومــنـهـا الـكــبـيــرة عـلى ا
ـثــال قـيــامه بـإلـقــائه كـلــمـة سـيــاسـيـة عـلى ســبـيل ا
وإنــســـانــيـــة بــالـــغــة الـــقــوة والــتـــأثــيـــر فى الـــســفــارة
الــفــلـســطــيــنــيــة فى الــكــويت قــبل الــغــزو الـعــراقى
ويـومـهـا كـادت اجلـمـاهـيـر الـفـلـسـطـيـنـية أن حتـمـله
عــلى األعــنــاق.. وبــالــطــبع أثــبــتت األيــام أن كـل مـا
قاله قد فعله فيما بعد فى مواقفه احلاسمة جتاه
القـضيـة الفلـسطيـنية فى كل مـواقعه الرسـمية فى

مصر وخارجها.. 
واحلـقـيـقـة الـتـى يـجب الـتـأكـيـد عـلـيـهـا هـنـا هى أن
إخـالص الـــســيـــد راضـى الـــكـــبــيـــر لـــعـــمـــله اإلدارى
ـسـرح فى كــوكـيل لــوزارة الـثـقــافـة ورئـيس لــهـيـئــة ا

رحل "الــــعـــبـــقـــرى" الــــســـيـــد راضى وهــــو فى قـــمـــة
عطائه الـفنى واإلنـسانى والقـومى.. والعبـقرى هو
اللقب الـذى كنـا نطلـقه علـيه مثـلما كـنا نـطلق على
ــلك".. مــلك الــتــمــثــيل والــدكــتـور فــريــد شـوقـى "ا
ســمــيــر ســرحــان "رئــيس احلــيــاة".. رئــيـس احلــيـاة
الــثــقــافـــيــة.. وبــرحـــيل الــعــبـــقــرى.. عــبـــقــرى الــفن
ـبـدع صــانع الـنـجـوم ـسـرحـى.. خـسـرنـا الــفـنـان ا ا
واإلنــســان الــذى يــنــشــر احلب والــعــطــاء من حــوله
والصـديق الـوفى لـكل من عـرفه حتى ولـو تـنـكر له

البعض أحيانا..
ــوهــوب الــســيــد راضى فــرض فــنه الــعــبــقــرى ا
ـــثل بــــعـــد وأســـلــــوبه الــــشـــخــــصى كــــمـــخــــرج و
ـسـرحـيـة ـعــهـد الـعـالـى لـلـفـنــون ا تــخـرجه فى ا
سرحيات فـقدم فى مسرح التـليفزيـون روائع ا
ل من مـشـاهـدتـها الـتى مـازلـنـا نـتـذكـرهـا وال 
ـلك أدواته ومـنـها بـسـبب روعـة أدائه كـمـمـثل 
ــفــتـش الــعــام ـــثــال ال احلــصـــر ا عــلى ســـبــيل ا
وجــلــفــدان هــا وغـــيــرهــمــا واســتــمــر جنــاحه
ـــســـرح والـــســــيـــنـــمـــا مـــتــــواصال فى مـــجــــاالت ا
ثال ومـخرجا ومـؤلفـا له طابعه والـتليـفزيـون 
ـكن غيـاب تـأثيـره حتى بـعد اخلـاص الذى ال 
االنـــتــــهــــاء من مــــشــــاهــــدة الــــعـــمـل الــــفـــنـى ولـــو
بـسنـوات طـويـلة حـيث يـبقـى فى الذاكـرة دائـما
حـركته كـمـمثل يـطوع تـكـوينه اجلـسـدى لتـقد
ـرئـيـة لـلـشـخـصـيـة الـدرامـيـة وكـذلك الـصـورة ا
طـريقة إلقائه وطبـقته الصوتيـة وحتى تفسيره
ـمـثلـيه أثـناء لـلـعمل الـدرامى نـفـسه كان يـنـقله 
الـــتـــدريــــبـــات بـــبـــســــاطـــة شـــديــــدة ســـرعـــان مـــا
يـتـشـربـونهـا مـنه لـيـصـبحـوا بـعـد ظـهـورهم على
ـسـرح جنـومـا يحـمـلـون طابـع وأسلـوب الـسـيد ا
راضى فـى فن األداء الــــتــــمـــثــــيــــلى وهـم كــــثـــر
وبـعضهم وإن لم يكـتشفه السـيد راضى بنفسه
فـــإنه قـــد أتـــاح له الــــفـــرصـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلى
ـطـلــقـة كـالـنـجم مـحـمـد صـبـحى فى الـبـطـولـة ا
رائعته انتهى الدرس يا غبى.. وغيره كثير من
صـرى الذين تشكل مـسرحيات سرح ا جنـوم ا
الـــــــســـــــيـــــــد راضـى فى حـــــــيـــــــاتـــــــهـم بـــــــعـض أهم
إجنــازاتــهم ومــنـــهــا مــســرحـــيــات حــالــة طــوار
البس الــرسـمـيـة والـدكـتــور زعـتـر والـدخــول بـا
ـسرحيـات التى والـصعـايدة وصـلوا وعـشرات ا
عــرضت أحـــيـــانــا فى نـــفس الـــوقت وانــتـــشــرت
إعالنـــاتــــهـــا فى شــــوارع الـــقــــاهـــرة والـــتـى كـــنـــا
نشـاهدهـا معـا أحيـانـا وكنت أظـهر له دهـشتى
لـــوجــــود هــــذا الــــعــــدد الــــكــــبــــيـــر مـن الــــعـــروض
ــسـرحــيـة الــتى حتـمل اســمه كـمــخـرج وقــتـهـا ا
كـان يعـلق "ألم تعـرف.. لقـد ضبـطوا فى مـصر

مسرحية ليست من إخراج السيد راضى".. 
مـن نــاحـــيـــة أخــرى فـــإن اهـــتــمـــام الـــســـيــد راضى

عندما يتأخر العرض 40 سنة
يز أعمـال كاتب مثل شيكسبير مثال  .. هى تلك لعل أهم ما 
اخلـاصية أو الروح اإلنسـانية الساريـة فى النص  والتى جتعله
 ائعا متى قدم كعرض مسرحى يحمل رسالة  رائعة أو داللة ال
ـرور الزمن . وهنـاك نصـوص ال يتـحمل الـزمن أن تقدم تـبلى 
فى غير موعدها  حتى ولو كان بها من عناصر الفن ما بها .
كلـنـا ـ كرجـال مـسرح ـ نـقدر الـقـامة الـفـنيـة لنـجـيب سرور  وله
مـن األعـمــال مــا  أقــامت الــدنــيــا ولم تــقــعـدهــا عــنــدمــا نــشـرت
وعــنــدمـــا قــدمت كــعــروض مـــســرحــيــة  فى حــيـــنــهــا  ومن تــلك
األعــمــال «قــولــوا لـــعــ الــشــمس » . الــنـص الــذى كــتــبه جنــيب
سرور فى حلظة سـاخنة من حيـاتنا السيـاسية  وحمـله بقتامة
ـصـر من خمـسـة سـتـة أو ما أطـلـقـنا بـاشـر  الواقع والـتـحـذيـر ا

عليه فى حينه «النكسة » . 
ـــدهش أنـــنى خـــضـت لـــتـــوى  جتـــربــة الـــفـــرجـــة عـــلـى عــرض وا
مـســرحى جـيــد  قـدمــته فــرقـة بــيت ثـقــافــة أحـمــد بـهــاء الـدين
دوح عدوان ـ بأسيـوط  لكـنه لألسف استـيقظ ـ كـ(هامـلت) 
مـتأخـرا أربعـ عاما . فرغم أن اخملـرج ـ وهو « أشرف النوبى
ــتــلك ــسـرح »  والــذى  » أحــد أهم مــخــرجـى جـيـل « أنــديــة ا
سرحى إال أننى ال شهد ا القدرة الفنية اجلـيدة على صياغة ا
أعـــفـــيه مـن اخــتـــيـــاره لـــتـــقـــد هـــذا الــنـص دون مـــبــرر فـــنى أو
سـيـاسـى  ودون أن يـطـرح به مـن الـرؤى مـا يــتـنـاسـب مع مـكـان

وزمان العرض . 

لـقـد  حــاول أشـرف الـنـوبـى مـا اسـتـطـاع  اخلــروج من مـسـاحـة
الـسردية الشعـرية فى نص  جنيب سرور « قولـوا لع الشمس
»  بـوسـائل عـدة  مـنـهـا حتويل مـقــاطع مـنـهـا إلى اسـتـعـراضات
بدت مـعـلـقـة فى فراغ الـعـرض  وتـلـح بـعـضـهـا كخـلـفـية ألداء
ـمثـلـ عـلى اخلروج من ـثلى الـعـرض  وتـدريب ا حـركى من 
ـعــروفــة  وحـاول أن رتــابـة الــســرديـة الــشــعـريــة بــحـيل اإللــقــاء ا
تلقى بجـماليات التشكـيل  واحلركة النابضة  إال يأسـر ع ا
أنه لم يسـتطع هو وفـريقه الـشاب أن يخـرجوا من رأسى طوال

اذا اآلن ?  قلق :   شروع ا وقت العرض السؤال ا
مـا الـفائـدة الـتى يـرجـوها الـعـرض الـيوم   2009 من الـتـحـذير
ــــنـــعــــطـف األخــــيـــر مـن عــــقـــد من أوضــــاع كــــانـت ســـائــــدة فـى ا
ـــاضى  ومــا هـى أوجه الــتـــمــاثل بــ الــســتـــيــنـــات فى الــقــرن ا
الـلــحـظـة الـتــاريـخـيـة الـتى كــتب فـيـهـا نـص جنـيب سـرور« قـولـوا

لع الشمس »  واللحظة التاريخية التى نعيشها اآلن . 
ــا تــكــون لــدى اخملــرج قــراءة مـــا لــنص الــعــرض جتــيب عــلى ر
ــقـلـق  لـكــنه بـالــتـأكــيــد لم يـســتـطع أن ــشـروع وا هـذاالــسـؤال ا
ـثـلى يـبـلـغــنى اإلجـابـة من خالل الـعـرض مـع تـقـديـرى جلـهـد  
الـعـرض واحـتـشـادهم فى نـهـايـة الـعـرض صـائـحـ «احـذروا » 

عفوا لقد تأخر حتذيركم أربع عاما . 

 > إن الـضـوء مـظـهـر بـنـائى دال عـلى عـالمة وهـو الـعـنـصـر األهم فى
الـعرض وله قابلية وإمكانية إنتاج عالمات كثيرة مختلفة فوق خشبة

سرح فى شكل بناء تدريجى متصاعد. ا 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> قصر ثقافة سيدى جابر باإلسكندرية يقدم هذا األسبوع مسرحية «ست شخصيات تبحث عن مؤلف» لبرانديللو وإخراج وصال عبد العزيز.
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سرح.. دهستها عجالت قطار  برامج ا
التطوير فى التليفزيون

حتقيق:

 محمد جمال كساب

يزانيات هزيلة كانت تعرض فى أوقات سيئة.. و

ــســرحـيــة كــونه يــقــدم الــتـراث لــلـحــركــة ا
ـســرحى الــنــادر مــنــذ الـســتــيــنــيــات حـتى ا
الـــيـــوم ومع ذلك لم أجـــد أى اســـتـــجـــابــة.
الـنـاقـدة نـاهـد عز الـعـرب مـعـدة بـرنـامجى
ــســـرح" تــقــول: "رفع الــســـتــار" و "مــجـــلــة ا
استمر برنامج "رفع الستار" إخراج سامى
ذيعة بـشرى وسعيـد أبو جميل وتـقد ا
دة نصف نـانو حـمدى أكـثر من 16سنـة 
ســـاعــــة أســـبـــوعــــيـــا. عـــلى الــــقـــنـــاة األولى
وتــوقف مــنــذ أكــثــر من عــامــ بــعــد تــولى
نــانــو مــنــصـب نــائب رئــيس الـــتــلــيــفــزيــون.
وحـــــاولـــــنـــــا تــــطـــــويـــــره وجتـــــديـــــده لـــــيالئم
ــتــغــيـــرات اجلــديــدة ومــنـــذ عــام حــاولــنــا ا
ــــســــئـــولــــ فى إعـــادة الــــبــــرنــــامج لــــكن ا
الـتـلـيــفـزيـون رفـضـوا ذلك مـتــعـلـلـ بـإنـهم
فى مـرحلـة الـتطـويـر فأدى هـذا إلى عدم
ـــســـرح بـــالـــقـــنـــاة وجـــود أى بـــرنـــامـج عن ا

األولى.
لء فراغ و"رفع الـسـتار" لم يـكن بـرنامـجًـا 
الــشــاشـة لــكن أهــمــيـته تــكــمن فى إلــقـائه
ــسـرح وتــقـد نــقـد الــضـوء عــلى أخـبــار ا
مـوضـوعى لـلـعـروض ولـقـاءات مع الـنـجوم
ـسـرحى والـشـبـاب وكـافـة صــنـاع الـعـمل ا
باإلضافـة إلى إظهاره لـلسلـبيات ومـحاولة
حــلـهــا والـتـأكــيـد عـلى اإليــجـابـيــات فـقـدم
ــــــدرسى ـــــســــــرح ا عــــــدة حــــــلـــــقــــــات عـن ا
واجلـــامـــعـى ومـــســـرح الـــدولـــة والـــثـــقـــافــة
اجلـماهـيريـة بكل أقـاليم مـصر بـاإلضافة
إلى تـقد عروض من الـريبرتـوار ونقدها
مـثل مسرحيـة "الفرافـير" ليوسف إدريس
وغيرها. كمـا خاض البرنامج عدة معارك
ـركز الـقومى سـئولـ من أجل نقل ا مع ا
لــلـــمــســرح لـــلــزمــالـك بــعــد أن كـــان مــجــرد
ـسـرح غـرفـة حـالــتـهـا سـيـئـة فـوق أسـطح ا
الــــقـــومـى تـــضـم تـــراث الـــرواد مـن مالبس
وشــــرائـط مــــثل مـالبس وأعـــــمــــال جــــورج
أبــيض كــانت مـــغــطــاة بــاألتــربـــة وحــالــتــهــا

ـدة ثالث سنـوات حتى  سـيئـة فحـاربـنا 
وقعه اجلديد. ركز  نقل ا

وتضيف ناهـد عز العرب أن برنامج (رفع
الــسـتــار) هــو الــوحـيــد فى الــوطن الــعـربى
الــــذى قـــــام بـــــنــــقـل فــــعـــــالـــــيــــات عـــــدد من
ــســرحــيــة الــعــربــيــة فــمــثالً ــهــرجــانــات ا ا
هرجان (مهرجان قرطاج) وأيضًا تغطية ا
الـــتـــجــريـــبى بـــكل فـــعـــالــيـــاته. كـــمـــا تــوقف
ــســرح" الــذي كــان يـذاع بــرنــامج "مــجــلــة ا
ــصــريـة فى الــتـاســعـة عـلـى الـفــضـائــيـات ا
ـدة ساعة مـساء من تقـد سوزان حسن 
ونصف أسـبوعـيًا وإخـراج مجـدى الش

وتـــوقف بــعـــد تــولى ســوزان حـــسن رئــاســة
الــتــلــيــفـــزيــون قــبل ســنـــوات وهــو بــرنــامج
ــــيــــز حــــ كــــنـــا نــــاجح جــــدًا وبه شــــكل 
نــقـدمه فى شــكل مــجـلــة تـضم حتــقـيــقـات
ـــــســــرح وحـــــوارات وتـــــقـــــاريــــر وأخـــــبـــــار ا
بـاإلضافة إلـى بعض الفـقرات من عروض

الريبرتوار.

الـــعال الـــسـالمـــونى ومـــحـــمـــد ســـلـــمـــاوى
ومحمود احلدينى وغيرهم.

ويـــضـــيف الـــنــــشـــار: هـــذا الـــبـــرنـــامج كـــان
النافذة الوحيـدة للمسرح (أبو الفنون) فى

صرى الثانية. قناة التليفزيون ا
وقــــال إن د. عـــايــــدة عالم رئــــيـــســــة قـــسم
سـرح بآداب حلـوان كانت تـقوم بتـسجيل ا
عــروض الـــبــرنـــامج عـــلى شـــرائط فــيـــديــو
تــعـرضـهـا لــطـلـبــة الـقـسم لــلـتـدريب عــلـيـهـا
ـــيــــة الـــفـــنـــون يــــطـــلب أســــاتـــذتـــهـــا وأكـــاد
االســـتـــعــــانـــة بــــبـــعض شــــرائط الـــبــــرنـــامج
لـــتــــدريب الـــطــــلـــبـــة حــــيث طـــلـب مـــنى د.
مــــــدحـت الــــــكــــــاشـف أعــــــمــــــال ولــــــقــــــاءات
وأحــاديث د. سـعــد أردش لالســتـعــانـة بــهـا
ـــعــهـــد واالحــتـــفــال بـــذكـــراه وكــذلك فى ا
البيت الفنى للـمسرح. كما استعان مؤخرًا
مسـرح الـغـد بأعـمـال يـوسف إدريس أثـناء
ـسرحـيـة (وجوه الـساحـر) إخراج ه  تـقد

عمرو قابيل.
والـــبـــرنــامـج له دور هـــام جـــدًا فى خـــدمــة
ــسـرحــيـة والــفــنـيــة وإلـغــاؤه عـار احلـركــة ا

. سئول على ا
أمـا مــنى هالل مــقـدمــة الـبــرنـامج ومــديـر
عــام الـبــرامج الــثــقــافــيـة بــالــقــنـاة الــثــانــيـة
فتقـول: ليست هـناك أسبـاب معلـنة لوقف
الــبــرنـامـج وغــيــره من الــبــرامج الــثــقــافــيـة
بالقناة والقنوات األخرى بحجة التطوير

. سؤول فقد حتدثت مع ا
وقــلـت إنه كــان مـن الــضــرورى أخـــذ رأيــنــا
قــبـل وقف الـــبـــرنـــامج والـــتـــطــويـــر ال يـــتم
بــقـرارات فــوقــيــة فـقط كــمــا قــدمت عـدة
مذكرات ألنس الـفقى وزير اإلعالم طلبت
فـيــهــا عـودة الــبـرنــامج ألهــمـيــته الـشــديـدة

إبسن.
كـمــا اسـتـضـاف عـلى مــدى سـنـوات طـويـلـة
ـصـرى لـلـتـعـليـق ونـقـد هذه ـسـرح ا رمـوز ا
األعمال مثل (سـعد أردش سميحة أيوب
ـنـعم مـدبـولى أمـيـنـة رزق مـحـسـنة عـبـد ا
ــرشـدي د. عـبــد الـعـزيـز تـوفـيق ســهـيـر ا
حــمـــودة د. أســامـــة أبــو طـــالب د. حــسن
عــطـيــة د. أشـرف زكى د. هــدى وصـفى
يوسف القـعيـد فيصل نـدا لينـ الرملى
عـبـد الـرحــمن الـشـافــعى أحـمـد زكى أبـو

ــــــطـــــــعــــــنى أنـه كــــــان من األجــــــدر ويــــــرى ا
االحــتــفــاظ بــالـبــرامج الــهــامــة مــثل (كــنـوز
مــســرحــيــة فن الــبـالــيـه حـفـالت األوبـرا)

التى تعد من معالم القناة الثانية. 
يــقــول مــحـــمــد الــنــشــار مـــخــرج الــبــرنــامج
نــفــسه الئـحــة اإلذاعـة والــتــلـيــفـزيــون الـتى
صدرت عام 1960 بقرار من عبد القادر
حــــــــــا (وزيــــــــــر الــــــــــثــــــــــقــــــــــافــــــــــة واإلعالم
األسـبق)نـصت عـلى أن تهـتم الـقـناة األولى
بــكل أنــواع الـفــنــون واآلداب واألخــبـار أى

اعتبارها قناة عامة شعبية. 
وفى حـ تخـتص القـناة الـثانـية بـاألعمال
ــسـتــوى الــرفـيع الـثــقــافـيــة والــفــنـيــة ذات ا
ــســرحــيــات واألفالم. والــبــرامج فـــتــقــدم ا
الـتـى تـهــتم بــالــفـنــون وبــعـد 45 سـنــة بـدأ
مخطط إضاعة هويـة القناة الثانية بإلغاء
الـبـرامج الـثـقـافـيــة والـبـدايـة كـانت بـإلـغـاء
بــرنــامج "أمــســـيــة ثــقــافــيـــة" الــذي يــقــدمه
الـشاعـر الـكـبيـر فـاروق شـوشة. بـحـجة أن

دمه ثقيل.
وأخـــيـــرًا  إلـــغـــاء بـــرامـج (فن الـــبـــالـــيه)
وسيقى العـربية واألوبرا) وغيرها إلى (ا
ـــذبـــحــة الـــكــبـــرى عــام 2009 أن جــاءت ا
بإلغاء برنـامج "كنوز مسرحية" والذى قدم
عـلى مدى اثنـتى عشرة سـنة روائع التراث
ــســـرحى وألـــقى الــضـــوء عــلـى إبــداعــات ا
ـــصـــرى مـــثل  فـــرقـــة ـــســـرح ا عـــمـــالـــقـــة ا
ـســرح الــعـربـى يـوسف رمــســيس لــعـمــيــد ا
وهـبى أعمال تـوفيق احلكـيم سعد الدين
وهــــــبه رشـــــــاد رشــــــدى يــــــوسـف إدريس
مـيــخـائـيل رومـان وغـيـرهم بـاإلضـافـة إلى
ـى أمـــــــــــثـــــــــــال ـــــــــــســـــــــــرح الــــــــــــعـــــــــــا روائـع ا
ديـستوفيسـكى راس شكسبـير موليير

ــــســـرحـــيـــة كـــانت أولى بـــرامج الـــثـــقـــافـــة ا
ضحايا آخر "عمـليات تطوير الشاشة" فى
ـــصـــرى.. حـــيث  إلـــغـــاء الـــتـــلـــيـــفـــزيـــون ا
بــرنــامج "كــنـوز مــســرحــيــة" لـيــلــحق بـ "رفع

الستار كواليس .. إلخ".
ــســرح حتــدثـوا لـ إعالمــيــون ومــهـتــمــون بــا

"مسرحنا" حول "توابع" عملية التطوير!!
ـذيــعــة بـالــقــنـاة تــقــول سـمــاح احلــمــزاوى ا
ـــســـئـــولــ األولى ال يـــوجـــد اهـــتــمـــام من ا
ـصـرى بــالـبـرامج بـاإلذاعــة والـتـلــيـفـزيــون ا
واألعمال التى تهتم بـالثقافة بكل أنواعها
ـــســـرح أو الــســـيــنـــمــا أو ســواء كـــانت عن ا

األوبرا أو الباليه.. 
حــيث يــتــعـمــدون وضــعــهـا فى أوقــات غــيـر
منـاسبـة إما فى الـظـهيـرة أو بعـد منـتصف
الـــــــلــــــيـل. ســــــمـــــــاح أشــــــارت إلـى إيــــــقــــــاف"
بـــرنـــامــجـــ كـــانت تـــقـــدمــهـــمـــا: "األجـــنــدة
الثقافية" الذى كان يذاع فى الثانية عشرة
ظـهـرًا وهو وقـت ال يشـاهـده فـيه أحد (إال
ربــــات الــــبـــــيــــوت) وبــــرنـــــامج "مـن أرشــــيف
ـسرح" الذى كـانت تقـدمه بالـقنـاة الثـالثة ا
وتوقف هـو اآلخـر بـعد أن تـركـته وانـتـقلت
للـقنـاة األولى نـظرًا لـلمـشـاكل التى تـعرض
لـها وموعد إذاعـته بعد منـتصف الليل وال
يــشـاهــده إال قــلــة من اجلـمــهــور (وطــالـبت
صرى بإعادة سماح مسؤولى التـليفزيون ا
هــذه الـبـرامـج" الـهـامــة جـدًا ووضع خـطط
ـنــاسـبـة لـتــطـويــرهـا ونــقـلــهـا فى األوقــات ا
مـشـيـرة إلى فـوائـدهـا فى الـتـثـقـيف الـفنى

وخلق متذوق ومحب للمسرح.
وتــواصل: لــيس من الالئق أن يــطــيح وزيـر
ـسرحـية اإلعالم بـكل البـرامج الثـقافـية وا
الــتى تـقــدم مـنــذ أكـثــر من عــشـرين عــامًـا
ويطرد الـعاملـ بها ولـيضع مكـانها برامج

ضعيفة. 
ــســـرحــيـــ والــفـــنــانــ وتـــطــالـب ســمـــاح ا
ـعـقول باتـخـاذ موقف قـائـلـة إنه ليس من ا
أن تـتـقاضـى مبـلغ 45 جـنـيـهـا بـدل مـظـهر

وهو مبلغ قليل.
ــطـعـنى مــعـد بـرنــامج كـنـوز ويـؤكــد يـاسـر ا
مــســـرحــيــة أن بــرنــامــجه تــوقف فى إطــار
حمـلـة التـطويـر الـتى يقـودهـا وزير اإلعالم
وقـال إن "كـنــوز مـســرحـيــة" وهـو الـبــرنـامج
ـصـرى الـذى يـقدم الـوحـيـد بـالـتـلـيـفـزيـون ا
ــة واحلــديــثـة ــســرحــيـة الــقــد الــعــروض ا
ـضـمـون ـيـة ذات الـفــكـر وا واحملـلـيـة والــعـا
ــطـــعــنـى إلى وجــود كم اجلــاديـن ويــشــيـــر ا
ــعــوقــات الــتى كــانت ــشــاكل وا هــائل مـن ا
يزانيـة الهزيلة تـواجه البرنامج بـدءًا من ا

ناسب. وعد غير ا وا
ة ـسـرحـيـات الـقـد كـمـا أن عـملـيـة نـقل ا
شـــــاقـــــة جــــدًا وتـــــســــتـــــغــــرق وقـــــتًــــا طـــــويالً
خـصـوصًـا أن هـذه األعــمـال مـسـجـلـة عـلى
شـرائط ( 2وصـة) وتـسـتـغـرق عـمـلـية نـقل
ــســرحـيــة الــواحــدة أكــثــر من أســبــوعـ ا

ــســـرحـــيـــات عـــلى ويـــتـم بــعـــدهـــمـــا وضـع ا
شـرائط ديـجــيـتـال حــديـثـة ويـواصـل: قـمـنـا
بـــنـــقل عــــدد كـــبـــيـــر من الـــعـــروض ومـــازال
ــئــات فى حـــاجــة إلي مــعــاجلــتــهــا هــنــاك ا

ها للجمهور. وتقد

 ناهد  عز العرب

 أنس الفقى

 أغلقوا آخر نوافذ الثقافة
سرحية على شاشة "تليفزيون ا
الريادة".. واإلعالميون يطالبون

سرحي باتخاذ "موقف" ا

سوزان حسن ونانو حمدى
سرح بعد تخليتا عن برامج ا
سئولون يرفضون الترقية.. وا

"مجرد إعالن السبب" 
فى اإللغاء
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 É¡«a Éeh É«fódG يـوضح الضوء تداخالت الزمن فى بـعضها وتفاعـلها وارتباطها به  <

ـــكن إدراك ذلك من ـــســتـــقــبل و بـــ مــاض وحـــاضــر عـــبــورا إلى ا
األشكال التى يوجدها بوصفه مركزا لبنائها.

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009  العدد 94

قالت إن اإلخراج بالنسبة لها «لعبة»

طـــاهـــر فى كـــتـــابـه وأعــمـــال أخـــرى إلى
عـــرض مـــســـرحى وحــــقق هـــذا الـــعـــمل
قــبـوال كــبــيــرا لــدى من شــاهــده وكـانت
مـتعتى الوحـيدة أننى تمـكنت من تقد
عـــرض مــســـرحى ال يـــعــتـــمــد عـــلى نص
مـــكـــتــوب ولـــكـــنـــهـــا عـــدة أفـــكـــار أعــدت
كنها جذب صياغتها مـسرحيا بشكل 
ــتــلــقى والــتــفــاعـل مع مــا تــطــرحه من ا

قضايا.
ـمكـن أن يؤثـر عمـلك كـمخـرجة > من ا

على مشروعك كممثلة?
- هــذا وارد وكــثــيــرا مـا يــقــلق مــخــرجـو
ـمــثـلــ الـذين الــفـيــديـو والــسـيــنـمــا من ا
ــسـرح يــعـمــلـون بــاإلخــراج وخـاصــة فى ا
ويـــخـــشـــون من ثـــرثـــرتـــهم ودخـــولـــهم فى
جــدل حـول وجــهـات الــنـظــر الـتـى تـطـرح
فـى األعمـال التى يـشاركـون بهـا ولكـننى
أسـتـطيع الـفـصل تـمـاماً وكـثـيـرا مـا أكون
حــــــريـــــصـــــة عــــــلى عــــــدم إعالن عــــــمـــــلى
ــبـدأ بــاإلخـراج لــهــذا الــســبب وأعــمل 
ـثلـة» وال أتـدخل فى عمل «إنى رايـحة 
أى مـخرج أشـارك معه وتـأكد لـدى هذا
ـبــدأ بـعـد عـمـلى كـمـخـرجـة وعـرفت أن ا
اخملـرج «بـيـشيل كـل حاجـة فى الـعرض»
لكـنى اهتـم بتفـاصيل دورى دون الـتدخل

فى رؤية اخملرج الذى أعمل معه.
ـاذا فرقة مـستـقلة بـدالً من السعى > و
نحو تقد عروض على مسرح الدولة?
- تـقـدمت لـلــمـخـرج هـشـام عـطـوة مـديـر
ـشـروع قــبل أكـثـر من مـســرح الـشـبــاب 
عـام ولـكــنه لم يـتــفـاعل مـعه واكــتـشـفت
ـشــاريع أنــتـجـوا أن مـن تـقـدمــوا بـعــدى 
شروعى وعـرضوا دون أن يـهتم عطـوة 
«ولألسف مــــفـــيش حـــد عـــايـــز يـــســـاعـــد
حـــد» لــذلك وجـــدت أن األســهل الـــعــمل
من خالل فــرقـــة مــســتــقــلـــة تــعــمل عــلى
إنــتــاج عــروض قــلــيــلــة الــتــكــالــيف ودون
خــطـوط حــمـراء أو جــهـة إنــتـاج تــفـرض
عـلـينـا شروطـها لـكن تقـد عروض من
خالل كـيــان مـسـتــقل وبـروح الـهــواة أكـثـر
مــتـعــة نــعـمـل بـروح جــمــيـلــة وبــعــيـدا عن
أمــراض احملــتــرفــ مـــفــيش حــد عــايــز
ــثـل أفــضل من يـــتــصــدر األفـــيش وال 
اآلخــــر نـــتـــعـــاون فـى اإلنـــتـــاج وتــــصـــنـــيع
ـــوســيــقـى ونــســعى الــديــكـــور وتــنـــفــيــذ ا
للبحث عن مـهرجانات نشارك فيها دون
قيود أو معوقـات لنعبر عن آرائنا ومعى

مجموعة تؤمن بى كمخرجة.

النصوص والـوصول إلى مرحلة مسرحة
مــشـــاهــد حــيــاتــيــة وهـــو مــا قــدمــته فى
شـكلها بـاظت واستوعبـه اجلمهور الذى
اتــسـم بــالــوعى الــكــامـل فى الــتــعــامل مع
الــــتــــجــــربــــة وأذكـــــر أنــــنى عــــرضـــــته فى
«جزويت» اإلسكـندرية وفوجئت بإدراك
اجلـــمــهــور لــطـــبــيــعـــة هــذه الــنـــوعــيــة من
الــعــروض وعـارف إمــتى يــضــحك وإمـتى
يــــســـــقـف وفى أمـــــاكن أخـــــرى قـــــدمـــــنــــا
عـروضنا بنـجاح لذلك أتمـنى أن استمر
فـى تــــــــقـــــــــد عـــــــــروض تـــــــــتـــــــــواصـل مع
جـــمــهـــورهـــا دون الـــبــحـث عن مـــردودهــا
الـنقـدى ثم إننـا حصـلنـا على جـوائز من
مـهـرجـانـات مـهـمـة ضـمت فى عـضـويـتـها

نقاداً ومخرج وكتاب مسرح كبار.
> إذن أنت تبحث عن الصعب?

- أبـحـث عن تـقـد مـا يـعـبـر عن جـيـلـنـا
ـسـرحـيـة ــؤكـد أن ا وأفــكـاره وهـمـومه وا
التقليديـة أسهل من مسرحية يتم خلقها
من ال مسرح فـى األساس وتقد عمل
تــقـــلــيـــدى أســـهل بــكـــثـــيــر ولـــكن اخملــرج
يـستفـزه دائماً اخملتـلف وحتى لو قدمت
حــلم لــيــلــة صــيف لــولـيـم شـكــســبــيــر مـا
فـائــدة أن أقـدمــهـا كــمـا كــتـبــهـا مــؤلـفــهـا
األكــــثــــر إثــــارة هــــو طـــــرحــــهــــا فى قــــالب
مـخــتـلف ورؤيـة أكــثـر حـداثــة الزم يـكـون
فـى جـــديــد فـــيـــمـــا نـــقـــدمه مـن عــروض
وأكـــيـــد الــلى كـــتـــبــوا مـــســـرح عــبـث تــمت
مــهــاجــمــتــهم إلـى أن اســتــطــاعــوا تــأكــيـد

وجودهم.
> كل هــــذا الــــصـــخـب من حــــولك ولم
تــــقــــدمـى ســــوى عــــمــــلـــــ فــــقط إيه

احلكاية?
- هــذا دلــيـل عــلى جنــاحى وكــمــا قــلت
لك ال أســــعى إلى االســــتــــســـهــــال فـــفى
«يــــامـــا فى اجلــــراب» لـــلـــدكــــتـــور صـــالح
سـعـد وجدت فى الـنص مـا يـسـتـفزنى
وسـيــطـر عـلى شـعـور بـأنـنى ال أسـتـطـيع
ه كـمـخـرجة مـازالت فى الـبـداية تـقد
ه بـشـكل ـغـامـرة وتـقـد ولـكـنى قـررت ا
بــــســــيط واعــــتـــمــــدت عـــلـى أطـــفــــال فى
األدوار الــــرئــــيــــســــيــــة ومـــــجــــمــــوعــــة من
ـمــثـلـ وقــدمـنـا عــمال يـتـسم زمالئى ا
بــاجلــرأة وفى شــكــلــهـا بــاظـت بـهــرتــنى
الــفـكــرة وخــاصــة أنه يــعـرض لــلــقــطـات
ـــصـــرى وبـــعض ســـلـــبـــيـــة من الـــشـــارع ا
هـموم جيـلنا «الـضايع» اللى مش عارف
«راسه من رجـليه» رغم أنـنـا أكثـر جيل
بيـفكـر ولديه طـموحـات ولكـنهـا مكـبوتة
ــنـــطـــلـق وجـــدتـــهـــا فـــرصــة ومـن هـــذا ا
لــتــحـــويل األفــكـــار الــتى طــرحـــهــا عــمــر

ـسرحى - وهى > كـيف حتـول اإلخـراج ا
مـــهــنــة مــعــقــدة وحتـــتــاج إلى مــوهــبــة

متفردة - إلى لعبة من وجهة نظرك?
- ال أقــــصــــد الـــتــــقـــلــــيل مـن شـــأن عــــمل
اخملــرج أو الــتـــقــلــيل من جــهــده كــمــبــدع
واتـفق معـك فيـمـا يتـعـلق بـصعـوبـة الـعمل
فى مـــجـــال اإلخــراج ومـــا حتـــتــاجـه هــذه
ـــهــــنـــة مـن مـــواصــــفـــات خــــاصـــة جـــدا ا
وسـوعـية وهـو ما إضـافة إلى الـثـقافـة ا
أســعى الكـتــسـابه حـالــيـاً لـتــطـويـر أدواتى
كـفــنـانـة بـشـكل عـام ولـكن «الـلـعـبـة» هـنـا
تــعـنى تـقـد أعـمـال بــسـيـطـة بـعـيـداً عن
الـــتـــعـــقـــيـــد وأســـعى فى الـــعـــروض الـــتى
ـــغــامــرة ــنـــطق ا أقــدمـــهــا إلـى الــعـــمل 
وتــقـد أعـمــال غـيــر تـقـلــيـديـة مـع تـبـنى
ــكن ده الـسـبب وجــهـات نـظــر جـديـدة 
فى إن الـــعــــرضـــ الــــلـــذين قــــدمـــتــــهـــمـــا
حــصال عــلى جــوائـز عــديـدة أنــا نــفـسى
نــبـطل تــقـد مـســرح لـلـمــسـرحــيـ لـيه
نـقـدم عـروض مـسـرحـيـة عـلـشـان نـتـفـرج
عـلـيـهــا إحـنـا وأصـحـابـنــا لـدرجـة جـعـلت
قاالت الرأى سرحية أشبه  عروضنا ا
ــتــخـــصــصــة مــا ـــعــقــدة فى اجملـالت ا ا
ـانع أن نــقـدم أعــمـالـنــا بـشـكـل يـجـعــلـنـا ا
ــا يـرضى ــتـفـرج الــعـادى و أقــرب إلى ا
ـــتــلـــقى «الـــنـــوعى» أيـــضــا لـــذلك أحب ا
تـيمـة اللعـبة وتقـد فرجـة تطرح قـضية
بـشكل مـسرحـى فى «يامـا فى اجلراب»
و«شـــكـــلـــهـــا بـــاظـت» قـــدمـــنـــا «كـــومـــيـــديــا
لــطـيـفــة» واسـتـطــعـنــا أن نـقـول كل شىء
دون أن يــــفـــقــــد جــــمــــهــــورنـــا فـى صــــالـــة
الــعــرض تــركــيــزه وتــواصــله مــعــنــا وهــذه
مـعادلة صـعبة إضافـة إلى إعجاب عدد
تخصص بالعرض رغم من النقاد وا
ـعـتاد بـعـدهـمـا عن الـشـكل الـتقـلـيـدى وا
وطـرحـهـما لـلـكـثيـر من األفـكـار فى شكل

جذاب وجماهيرى.
ـتـخصـصـون الذين تـقـول > الـنقـاد وا
إن الـعروض أعـجـبتـهم يـرى بعـضهم أن
ـــســـرح مـن يـــقــــدم هـــذا الـــشــــكل مـن ا
سرح «االسـكتشات» أحـد أسباب إفـساد ا
ـصــرى ولـيــست لـديــهم جــرأة تـقـد ا

النصوص اجلادة والكالسيكية?
ــسـرح وواعـيـة وعـارفـة بـعـمل - أدرس ا
إيه كـــويس جــداً ولـــلــحـــقــيـــقــة ال أشـــعــر
ـتـعــة كـمـتـفـرجـة فـى حـالـة مـشـاهـدتى بـا
لـعــرض مـسـرحى يــنـفـصل عـن اجلـمـهـور
ــســرح فن جــمـــاهــيــرى فى األســاس فـــا
وكــثـيـر من الــنـقـاد يـدركــون صـعـوبـة هـذا
الـــنــوع من الـــعــروض الــتـى تــعــتـــمــد عــلى
ـمـثـلـ وإعادة فـك وتركـيب ارجتـاالت ا

ـثلـة شـابة.. اسـتـطاعت فى سـنوات  <
اذا قـليـلـة تقـد نـفـسهـا بـشكل جـيـد 

سرحى? تتجه إلى عالم اإلخراج ا
- الــــســـبـب من وجــــهــــة نــــظـــرى بــــســــيط
ـجال «خـالص» فبـعـد فـترة من عـمـلى 
ـــعـــهـــد الـــفـــنــون الـــتــمـــثـــيل والـــتـــحـــاقى 
ـســرحـيــة - الـذى لم اتــخـرج فــيه حـتى ا
اآلن - اكتشفت أننـى كممثلة ال أستطيع
الـتـعـبـيـر عـن وجـهـة نـظـرى بـشـكل كـامل
ـمــثل يــطـرح وجــهـات ــعــتـاد هــنــا أن ا فـا
نــــــظـــــــر وآراء مــــــؤلـف الــــــعـــــــمل أو حـــــــتى
مـــخـــرجه و«مــــالـــوش» وجـــهـــة نـــظـــر فى

معظم األحيان.
ــــمـــــثل مــــجــــرد > كـالمك يــــعـــــنى أن ا

«بغبغان»?
ـمثل - أل.. ال أقـصـد ذلك طـبعـا ولـكن ا
ال يـخـتار سـوى األعمـال الـتى يكـون على
قناعة كاملة بها ويؤديها من وجهة نظره
ـــا يــتــوافـق مع رؤيــة اخملــرج اخلــاصــة 
ـمثل هـذا طـبـعا بـالـنـسـبـة لـلـنـجـوم ألن ا
رحـلة ا لم يـصل  فـى فتـرة البـداية وطـا
النجومية يكون مضطرا لتقد أى دور
ا يـعـرض عـلـيـه ولـو دون قـنـاعـة كـامـلـة 
يطـرح من أفكار ولـكنهـا مرحلـة انتشار
ولألسف أنـا كـمـمـثـلـة ال أسـتـطيـع العـمل
بـهذا الـشكل ألنى أحب أن أعـمل ما أنا
مــقـتـنـعـة بـه ولـهـذا الـسـبـب «مش بـشـتـغل
كـــــتــــــيـــــر» ولـــــو من 9 ســــنــــ بــــعــــمل كل
األعـمـال الـتى رشــحت لـهـا لـكـان الـوضع

. اختلف كثيراً
> إذن اجتـــاهك لإلخـــراج كـــان بـــهــدف

التعبير عن أفكارك ووجهات نظرك?
- هــــذا ســــبـب رئـــيــــسـى ودافع قــــوى ثم
حتــول اإلخـراج بـالـنـســبـة لى إلى «لـعـبـة»
ى لعدد قليل من وتطور األمر بعد تقد
الـــتــجـــارب كــمـــخــرجـــة لــيـــصــبح الـــعــمل
يـزاً للـعروض نـطق «الـلعـبة» أسـلوبـاً 
ـشـاركـة أعــضـاء فـرقـتى الــتى قـدمـتـهــا 
ـراحل «اجلـراب» والــتى تــتــمـيــز بـتــنــوع ا
الــــعـــــمــــريــــة ألعـــــضــــائــــهــــا مـع اخــــتالف
قـدراتــهم وطــاقــاتـهم اإلبــداعــيـة وهــو مـا
ــيــزة ــنــا لــعــروض  ســاعــد عــلى تــقــد
ـيزة لـدى من شـاهـدها تـركت بصـمـة 
رغم عــــمـــــر الــــفــــرقـــــة الــــقــــصـــــيــــر جــــدا
ـهـا لـعـمـلــ فـقط هـمـا «يـامـا فى وتــقـد
اجلــراب» لــلــكــاتب الــراحل صــالح ســعــد
عـد عن كـتـاب بـنفس و«شـكـلـهـا باظـت» ا
االسـم لـــــــــعـــــــــمــــــــر طـــــــــاهـــــــــر وعـــــــــدد من
ـسـرحـيـات القـصـيـرة لـبـاسم شرف من ا
مــجـــمــوعــة مــســرحــيـــة له بــاسم «جــزمــة

عادل حسانواحدة مليئة باألحداث».

دعاء طعيمة: نفسى نبطل نعمل
سرحيون! مسرحيات  ال يشاهدها إال ا

«مسرحـنا».. حاورت دعـاء باعتـبارها واحدة
سرحية من «جيل متمرد» دخل إلى احلياة ا
سـتقل» لـيقول كـلمته دون ـسرح ا من باب «ا

وصاية أو قيود أو خطوط حمراء.

بعد أن حـققت فى مجـال التمـثيل خطوات
اعـتـبـرهـا الـبـعض «واسـعـة».. قـررت «دعـاء
نطق طعيمة» أن تدخل مغامرة اإلخراج 

مختلف.

 لو شاركت فى كل
األعمال التى
عرضت علىّ
كممثلة «كانت

سألة فرقت كتير» ا

 إحنا أكتر جيل بيفكر
وعنده طموحات..
وأستمتع بتقد عمل
مسرحى ال يعتمد
على نص مكتوب

 انتظرت عاماً 
على أبواب مسرح

الدولة ثم قررت تكوين
فرقة مستقلة تعمل
بروح الهواة بعيداً عن
أمراض احملترف

كان سيؤدى حتما إلى حتول فى >  إن أى تـغيير فى الضوء لتحديـد ا
نـقـطة من نـقـاط احلبـكـة ومنـحى اخلـطاب الـدرامى ويـحول تـركيب

تداول ووظيفته.   حوار الشخصيات ا

áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا
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احملاورة األفالطونية مسرحا
26

سرحية حملاورة (مينون) قراءة فى األبعاد ا

ـسـرح ــسـرح (أو احملــاورة داخل احملـاورة) كــمـا رســمـهــا ا ــسـرح داخل ا ا
تفرج احلديث. فى األمر حـداثة أيضـا ألن احملاورة ال تسـتهدف إغـراق ا
ـتـقن الـتـمـثـيل بل عـلى غـرار ه بـفــعل احلـدث ا مـيـنـون فى مـشـهـد وتـنـو
سـرح الطـليعى احلـديث يروم استـثارة ردات فعل إيـجابيـة  لديه ودفعه ا
إلى الـتــفـكــر واســتـخالص الــدروس من تـلــقــاء ذاته : مـشــهـد ســقـراط مع
ـعرفة ـينون لـكى يقوم بـجهد الـتذكر لـبلوغ ا العـبد الصـغير يـشكل دعوة 
لكن دون جدوى... إنه مسرح االستثارة واالستفزاز كما عند بريخت,,,
مسـرح بـريـخت عنـد أفالطـون... لـعلـنـا نـبالغ فـى حتلـيل األمـور! لـنسـتـعد
وضوعية فى التحليل.. لكن مع ذلك فمحاورة (مينون) بعض التواضع وا

عهودة. تقدم أوجها للكوميديا ا
 2- عناصر الكوميديا:

إن أول ما يستهدفه سقـراط ومن ورائه أفالطون عند السفسطائي هو
تـصـورهم للـمـعـرفـة. يـرى السـفـسـطـائيـون أن الـوظـيـفـة األساس لـلـمـعـرفة
تـكـمن فى تـمـكـ الـشـخص من االزدهـار اجـتـمـاعـيـا وأنـهـا وسـيـلـة اغـتـناء
ـــنـــفـــعــة وجنـــاح دون هـــاجس أخـالقى أو مـــعـــنــوى. الـــقـــيـــمـــة األولى هى ا
ـــاديـــة أســـاســـا) الـــتى ال تــــرتـــفع لـــتـــراعى مـــصـــيـــر اجملـــتـــمع الـــفـــرديـــة (ا
تح من واجلـماعـة. هـكذا مـوضوع جـديـر بالـكومـيديـا بـاعتـبارهـا جـنسـا 
ـشـاهد الـهمـوم الـفـردية واخلـاصـة لضـمـان البـعـد الـكومـيـدى للـعـرض: فا
ــكـــنه إطالق الــعـــنــان لـــلــضــحك ــشــهـــد  من حــيـث ال يــجــد نـــفــسه فـى ا
والــســخــريـــة مــا دام ســوء مــا فى الــعـــروض ال يــعــنــيه فـى شىء وال يــعــنى
ــتــابع لــســخـريــة ســقــراط من الــسـفــســطــائــيـ أنه جـمــاعــته. لن يــحس ا
ـكن تناولـها بالـسخرية سألـة ليست عـامة وشامـلة ولذلك  مستـهدف: ا

والتهكم.
السـفـسـطائـيـون هم "موضع إعـجـاب ..لعـلـمهـم " الواسع/ وهم يـعـودونكم
"هـذه العادة: أن جتيـبوا بال تردد وفى جالل إذا ألقى عـليكم أحد سؤاال
كما هو طـبيعى مع أهل العـلم" و"قد كان جورجيـاس زعيم السفـسطائي
يقدم نفـسه ليلقى عـليه من شاء من أهل الـيونان ما شـاء من أسئلة حول
مـا شـاء من موضـوعـات ولم يـكن هـنـاك أحـد لم يـجب  جـورجـيـاس على

أسئلته":
ـــقـــوالت يــــذكـــر ســــقـــراط خــــصـــومه (ســــعـــداء الــــعـــلم)  مـن خالل هــــذه ا
الـسـفـسـطائـيـ وهى كـلـهـا سـاخـرة تـسـتـهـدف الـتـهـكم وازدراء مـشروعـهم
ـــكن تـــلـــقـــيــنـه وشــراؤه. أول وأطـــروحـــاتـــهم الـــتى تـــقـــتــضـى أن كل شىء 
مــــوضـــوع لــــهــــذه الــــســــخــــريــــة فى هــــذه احملــــاورة هـــو مــــيــــنــــون تــــلــــمــــيـــذ
ـشهد يـسخر السـفسطـائيـ خالل مشهـد سقـراط مع العبـد الصغـير ا
من مـينون ألن هذا الولد خادم مـينون ينجح فى اإلجـابة عما عجز عنه
. تـمكن الـعـبد الـصغـير من ـتعـلم فى مدرسـة الـسفـسطـائـي سـيده هـذا ا
تـقـد أجـوبـة صـحـيـحـة حيـث عجـز مـيـنـون تـمـامـا عن تـقـد أى تـعريف
لك ـسـألـة. ثبت أن مـيـنـون الغـنى جـاهل بـينـمـا العـبـد الـصغـيـر الـفقـيـر 
ـعـرفـة الـسفـسـطـائـية ـعـرفـة. إن موضـوع الـسـخـريـة هنـا هى ا حـظـا من ا
الـزائـفـة من حـيث هى جـهل يـعـتقـد نـفـسه عـلـمـا أى جـهل يـجـهل نـفسه.
ــقـام لم يـلـتـقط حــتى هـذه الـسـخـريــة الـسـقـراطـيـة من ومـيـنـون فى هـذا ا

فرط جهله.

يـقــتـضى األمـر هــنـا أن الـتــكـوين الـســفـسـطــائى يـنـتج ســاذجـ غـفال ألنه
ـعــرفـة من اخلـارج بـدل الــبـحث عـنــهـا فى دواخل روحـهم يــعـلـمـهم تــلـقى ا
ــعـارف من الــنـاس بــدل بـذل وعـقــلـهم إنه تــكـويـن يـربى عــلى اســتـقــبـال ا
اجملـهـود الــشـخـصى لــتـولـيــدهـا بـالــعـقل والـتــفـكـر والــتـدبـر والــتـذكـر. هـذه
ا أنها تـربى على تقبل كل مـا يقدم جاهزا الغفلـة  تعد نوعـا من اجلهل 
كمـعرفة; ولعل مـينون يعـتبر فى قراءة مـعينة لـهذه احملاورة جتسـيدا لهذا
ــعــنى مـا يــجــعل الــكــثــيــر من أقـوال الــنــوع من اجلــهل. فــعال إن حتــلــيال 
ســقـراط الــتى يــخـاطـب بـهــا مـحــاوره مــيـنــون أقــواال سـاخــرة تــروم عـكس
منطوق الكالم: وباخلصوص حـينما يقول له فى نهاية احملاورة "يظهر أن
الفـضيلة نـصيب إلهى يـلقى إلى هؤالء الذين يـلقى إليـهم"; فهذا التـفسير
لـلمـحاورة يـرى أن أبـا الفـلسـفة عـندمـا الحظ أن محـاوره ال يظـهر تـطورا
ـعـرفـة خـلص إلى أنه تـلـمـيذ سـيئ وأنه ال فى مـسـار قـيـادته نـحو طـريق ا
طـائل من االسـتـمـرار فى مـجـادلــته فـقـرر صـرفه من خالل قـولـة سـاخـرة
مـفـادهـا أن الــفـضـيـلــة نـعـمـة إلــهـيـة مـضــمـنـا فى قــوله أنه لـيس الـتــلـمـيـذ
ـا كـان مـينـون هـذا سـاذجـا مـضحـكـا وغـبـيا فـكـهـا كـما ـنـاسب له. لـكن  ا
يبـدو فقد أخذ القـول على محمل اجلد إذ يرد بـقوله:" يبدو أن األمر هو
يا سـقراط عـلى ما تـقول".. لم تـبلغ هـذه الشـخصـية هـنا مـستوى إدراك 

الفصل الرابع : محاورة أنيتوس
الفصل اخلامس : نهاية وحل العقدة: الفضيلة نعمة إلهية

ـسـرحــيـة الـكالسـيـكـيــة -الـتى اسـتـلـهـمت ويـذكــرنـا هـذا الـتـقـطـيـع بـبـنـيـة ا
ـنـتـظـمـة حـول الـفـصـول اخلـمـسـة; وكـما أن ـسـرح األرسـطـيـة- ا قـواعـد ا
ــشــاهــد بــدخـول شــخــصــيــة أو خـروج ــســرح الـكـالســيـكـى يـحــدد ا هــذا ا
ــراحل اخلــمـس حملــاورة (مــيـــنــون) تــرتـــبط بــدخــول أو أخــرى جنـــد أن ا
خـروج مـحـاور: فوصـول الـعـبـد الـصـغيـر يـسـجل بـدايـة الـفـصل الثـانى فى
احملــاورة ومع خـروجه يـبــدأ الـفـصل الـثــالث; ووصـول أنـيـتــوس يـعـلن بـدء

رحلة الرابعة وبذهابه يفتح باب النهاية واحلل. ا

سرح سرح الـكالسيكى لكن فيهـا أيضا خصائص  تبـرز احملاورة معالم ا
حديث. خالل مشـهد البرهـنة على نظـرية التذكـر األفالطونية من خالل
اســتـعــراض اســتـجــواب الــعـبــد الــصـغــيـر مـن قـبل ســقــراط عـلى طــريــقـته
ـعهـودة فى تـوليـد أفكـار محـاوريه وتالمـذته  يكـون ميـنون حـاضرا يـتابع ا
ــــســـــتــــهــــدف من هــــذا األمــــور مـن الــــداخل دون أن يــــشــــارك فـــــيــــهــــا. فــــا
االسـتـعـراض الـبـرهــانى عـلى الـعـبـد الـصـغـيـر هـو مـيـنـون احملـاور الـرئـيس
ـصـغرة" بـ سـقراط سـرحـية ا لـسـقراط. لـكـنه هنـا يـوجد خـارج هـذه "ا
تفرج. واألمر كذلك عند اللقاء ب سقراط ثابة ا والعبد الصغير: إنه 
شـاركة. ولعـلنا جنـد هنـا معالم وأنيـتوس الـذى يتابـعه ميـنون أيضـا دون ا

ــسـرح ــشــروع جــدا تــقــريب احملــاورات األفالطــونــيــة مـن ا ســيــكــون من ا
ــسـرح ومــقـاربــتــهـا كــشـكـل مـســرحى أو كــجـنس أدبـى وفـلــسـفـى يـغــتـنـى بـا
ت ونشـأت ضـمن مجـال ثـقافى واجـتـماعى والتـمـسرح خـصـوصا وأنـهـا 
ــيـزا لـلـتـعــبـيـر أهـمـيــة قـصـوى: إنـهـا يـعـطى لــلـمـسـرح بـاعــتـبـاره شـكالً 
عـاصرين ـة. ولعل هـذا ما دفع أحـد الـنقـاد ا احلـضـارة اإلغريـقيـة القـد
ـعرفة إلى اعتـبار مـحاورة أفالطـون الشهـيرة (مـينـون) تمثـل " تراجيـديا ا
ـــقـــال حتـــلــيـل الـــبـــعــد وكـــومـــيـــديــا اجلـــهـل".. ســـنــحـــاول مـن خالل هـــذا ا
ــعــرفــة واجلــهل ضــمن هـذه الــكـومــيــدى والــتــراجـيــدى فى تــمــثــيل أوجه ا
ــســرحــيـ احملــاورة لــكــنـنــا قــبـل اخلـوض فـى عــوالم هــذين اجلــنــســ ا
ـظـاهر الـتـقـلـيـديـ - الـتـراجـيـديـا والـكـومـيـديـا- سـنـقف لـنـرصـد بـدايـة ا

العامة للمسرحة فى هذا العمل..
سرحة:  1 - مظاهر ا

ـسـرحـة فى مـحـاورة (مـينـون) يـجـرنـا إلى الـوقـوف عـند إن احلـديث عن ا
أول مكون شـكلى لهـذا العمل وألعمـال أفالطون عمـوما أال وهو احلوار.
ـثالي لشـكل التبادل الكالمى صـيغة لتقـد قصة حياة إن اختيار أبى ا
ـيـول إلـى عـرض هـذه احلـيـاة ـشـكـوك فــيـهـا) يـعـد نــوعـا من ا سـقــراط (ا
ـهـا ســردا بـضـمـيـر الـغـائب أمـام جـمـهـور من عـرضـا مـسـرحـيـا بـدل تـقـد
الــقـراء والــعــمــوم لم يــعــرفـوا هــذه الــشــخـصــيــة فى حــيــاتــهـا. لــقــد اخــتـار
ــثـلى لــتــقـد هــذه الــشـخــصـيــة الــتى كــانت مـوضع أفالطــون الـطــريـقــة ا
إشــكـال كــبـيــر فى ذلك الــعـصــر كـمــا يـعــلم الـقــاصى والــدانى عن صـاحب
مـذهب تــولـيـد األفــكـار من خالل احلــوار اجلـدلى. كــان اخـتـيــار الـتـلــمـيـذ
شـكل احلـوار لـعرض جتـربـة شـيـخه ومـعلـمه طـريـقـة لـتقـريب الـنـاس أكـثر
تهم بـإبعاد الشباب عن الطـريق القو وإفساد فكرهم من حقـيقة هذا ا
ـشروع وعـقـائـدهم. وكـان هـذا احلـوار فى ذات الـوقت إخـراجـا مـشـهـديـا 
ـشـروع ونـعيش (مع للـمـعـرفة األفالطـونـيـة: بفـضـله نـعرف مـحـتـوى هذا ا

. الشخصيات) مساره وتطوره ومراحل بنائه باعتبارنا قراء متفرج

ـسار مـن خمس مـحـطـات فأغـلب الـتـحـاليل يتـعـلق األمـر فى احلـقيـقـة 
جتعل محاورة (مينون) خمس مراحل وتقسمها إلى خمس مشهديات:

الفصل األول : محاوالت تعريف ماهية الفضيلة 
الفصل الثانى : عرض نظرية التذكر والبرهنة عليها على العبد الصغير

الفصل الثالث : حتليل الفرضيات

جتسد محاورة
 (مينون)" تراجيديا

عرفة  ا
وكوميديا اجلهل"

احلوار

الفصول اخلمسة

سرح مسرح داخل ا

اهتمام تافه

ساذج مضحك
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>  الـضـوء مـركـز الـبـنـيـات الـشـكـلـيـة كـلـهـا الـتى تـشـارك فى الـعرض
ـسـرحى وال وجـود لـهـا بـدونه ألنـه يحـرك الـعـنـاصـر الـداخـلـة فى ا

تأليفها كافة. 6
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سرحي جريدة كل ا

سرحية. ليم بأربعة» ألبو العال السالمونى وتقدمها فرقة شبرا اخليمة ا سرحية «ا > اخملرج محمد اخلولى انتهى من وضع اللمسات األخيرة 
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spot
> بــعــد اســتــبـعــاده مـن رئــاسـة
قـــطــــاع الـــفــــنـــون الــــشـــعــــبـــيـــة
واالسـتـعـراضـيـة تـقـرر تـكـلـيف
اخملـرج خالـد جالل بـاإلشراف
عــلى مــراكــز اإلبـــداع الــتــابــعــة
لــصـنــدوق الــتـنــمــيـة الــثــقـافــيـة

بالقاهرة واإلسكندرية.
خـــــالـــــد جالل يـــــشـــــرف عـــــلى
ـركـز إبـداع الـقـاهرة ـسـرح  ا
ــــشـــروع الــــذى يـــراهن وهـــو ا
علـيه منذ سنوات واستطاع أن

ـسـرحـية يقـدم مـن خالله عـددًا من الـعـروض ا
تميزة آخرها "قهوة سادة". ا

ـديـر اجلـديد >  الـفـنـان توفـيق عـبـد احلـمـيد ا
لـلـمـسـرح الـقـومى طـلب من الـصـحـفـيـ مـنـحه
مــهـــلــة أســبـــوعــ عـــلى األقل قــبـل ســؤاله عن
خـــطـــته لـــلـــمـــســرح الـــقـــومى إال أنـه عــبـــر عن
ـقـعـد وأمـله فى سـعـادته بـاجلــلـوس عـلى هـذا ا
ـسـرح الذى شـهد تقـد عـروض تلـيق بـتاريخ ا
ــصــرى ومـيـالد أعــمـال ــســرح ا أهم عــروض ا

ثليه ومخرجيه. كبار كتابه و
> د.أشــــــــرف زكـى رئــــــــيس
البـيت الفنى للـمسرح حضر
ـــاضى بـــروفــات األســـبــوع ا
مـســرحـيـة يــولـيـوس قــيـصـر
لـولــيم شـكــسـبــيـر لــلـمــخـرج
الـشـاب سـامـح بـسـيـونى من
إنـتاج فرقة مـسرح الشباب.
د. أشـــــرف زكى عـــــبـــــر عن
إعــجــابه بــالــعـمـل وحـمــاسه
ـشارك جملـموعـة الشـباب ا
فــيه مـؤكــدا دعـمه لــلـعـرض
وتــوفــيــر كــافــة اإلمــكــانــات
التى يـحتاجهـا على مستوى

اإلنتاج والدعاية.
ســـامح بـــســـيـــونى قـــدم من إخـــراجه عـــددًا من
األعمـال أهـمهـا مـشـعلـو احلـرائق وحب مـا قبل
الرحـيل وبعد العرض وجميعها من إنتاج مسرح

الدولة.
سرح > اخملرج عـصام الـسيـد مديـر إدارة ا
يئة قصور الـثقافة يـقوم حاليـا بجولة فى بهـ
شـاهدة عـدد من عروض محـافظـات مصـر 
فرق مـسرح األقاليم التى تقدم حاليا ضمن

خـــطــة الــعـــام احلــالى وذلك
شكالت عوقات وا لـدراسة ا
الــــــتى تـــــــواجه بـــــــعض هــــــذه
الـــفــرق ومـــشـــاهــدتـــهـــا عــلى
الـــواقع فى مـــحـــاولــة لـــوضع
لــــول لـــــهــــا إضـــــافــــة إلى حــــ
الــــتـــعــــرف عــــلى الــــعـــامــــلـــ

يــــــــمى لـــــــ ــــــــســـــــرح اإلقــــــــ بــــــــا
شارك فى العروض. وا

>  الـباحثة عبير صالح الدين
اجسـتير حصـلت على درجـة ا
عهـد العالى من قسـم النقـد با

ـسـرحـيـة بـتـقـدير امـتـيـاز عـن دراسة لـلـفـنـون ا
ــوال الـقـصــصى فى الـدرامـا بـعـنــوان "مـسـرح ا
ـنـاقشـة من األسـاتذة صـريـة" تكـونت جلـنة ا ا
د. حـسن عـطـيـة ود. مـحـمـد شـيـحـة ود. أحـمد

بدوى.
عـهد عـبـير صالح الـدين مـعيـد بقـسم الـنقـد بـا
ــســرحـيــة وقــدمت عـددًا من الــعــالى لـلــفــنـون ا
ــســرحــيــة كــمــمــثــلــة بــفــرق  الــهــواة األعــمــال ا

واألقاليم والدولة.
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د. أشرف زكى

 عصام السيد

بعد
 توليه رئاسة
 قطاع الفنون الشعبية

«اللى نزل الشارع» كوميديا
ساخرة بتوقيع الشباب

ـاضى ـســرح الـسالم مــسـاء اجلــمـعــة ا شـهــدت قـاعــة يـوسـف إدريس 
ـــســـرحى «الـــلى نــزل افـــتـــتــاح الـــعــرض ا
الــشــارع» لـــلــمــؤلف واخملــرج إسالم إمــام
وسـيـقى لـكر وديـكور وائل عـبـد الـله وا

عرفه وإنتاج مسرح الشباب.
ـسـرحـيـة بـطـولـة ر حـجـاب نـفـرتارى ا
جــمـــال رامى الــطـــمــبــارى ولـــيــد فــواز

أحمد أبو عميرة أمجد احلجار.
ويــــقـــدم الــــعــــرض فى قــــالب كــــومــــيـــدى
كــاريــكــاتــيـــرى من خالل تــعــرض زوجــ

ها بشكل ساخر. لعدة مواقف يتم تقد
هـشــام عــطـوة مــديـر مــســرح الـشــبـاب
قــال إن تـقــد هــذا الـعــمل يــأتى فى
إطـار خطـة الفـرقة الـطمـوحة لـتقد
عـدد من الــعـروض الـتـى تـعـتــمـد عـلى
الــدفع بــجــيـل الــشــبــاب فى مــجــاالت

اإلخراج والتمثـيل وعناصر العرض األخرى. يستمر تقد العرض
حتى نـهاية مـايو القادم لـيبدأ بـعدها تقـد مسرحـية «نظرة حب»

للمخرج محمد إبراهيم.

وسيقية فكرة عبقرية فى التربية ا
عـلـى مـســرح الــريــحــانى بــوسط الــقــاهــرة قـدمـت كـلــيــة الــتــربــيـة
اضى مسرحـية فكرة عـبقرية ـوسيقيـة بجامعـة حلوان األسبـوع ا ا
ـشـاركـة طالب الــكـلـيـة وهم أحـمـد كـمــال الـسـيـد أحـمـد حـسـ
صـالح نورهان مـحمد فؤاد يـاسم مـحمود داليـا سعيـد محمد
نـور الـهـدى ناصـر. الـنص الذى قـام بـصـياغـته درامـيا أسـمـاء كارم
ـــشـــاركـــة د. هـــانى عـــبـــد مـــحـــمـــود و
الـــنــاصـــر تــدور أحـــداثه داخل عـــيــادة
نفسـية يقوم طبيبها بجمع ستة مرضى
تخـتلف حاالتهم مـا ب رجل يعانى من
ا مر به من قهر اجملتمع فوبيـا النساء 
األنـثــوى ومـرأة ســاديـة قــررت امـتالك
األشــخــاص والــفــتـــاة الــصــامــتــة الــتى
تــشــعــر أنــهـا فـى مــجــتـمـع ال يــقــدرهـا
إضــافــة إلـى األســتــاذ اجلـــامــعى الــذى
يــعـــانى مـن ازدواج شــخـــصـــيـــته وفـــتــاة
أخـــرى بـــديــــنـــة وصــــلت إلى مــــرحـــلـــة
الـعـنوسـة واخـتـار مـخـرجه هـانى عـبد
النـاصر تقـد العـمل فى قالب حركى
مـوسيـقى يـعـتـمـد عـلى عـالم الـذكر الـصـوفى ورقـصـات الـتـنورة مع

احلرص على التفاعل مع اجلمهور.

خبـراء متخصصـ فى هذا اجملال إضافة إلى
االهتمام بـفرقتى رضا والقومية للفنون الشعبية
ودعـمهـمـا بأعـضاء جـدد ورفع خـبرات وكـفاءات
احلـاليـ مع جتـديد الـبـرامج واالستـعـانة بـجيل
العـمالـقة فـى الفـنون الـشعـبيـة لـتصـميم لـوحات

جديدة.
وعـبـر شريف عـبـد الـلطـيف عن أمـله فى إحـياء
ـســرح الـغــنــائى من جــديـد من خـالل الـقــطـاع ا
ـؤهـلة لـتـقد ـتـلك أهم الـفرق الـفـنيـة ا الذى 
هـــذا الـــنــوع مـن األعــمـــال فى مـــصـــر والـــشــرق

األوسط.
وقــرر شـريف عــبـد الــلـطــيف عـقــد اجـتــمـاعـات
عــاجـلـة مع أعـضـاء الــفـرق والـعـامـلــ بـالـقـطـاع

لالستماع إلى مقترحاتهم ومشكالتهم.
وطالب عبـد اللطيف منحه الفرصة حلل األزمة
األخـيــرة الــتى تـعــرض لــهـا الــقــطـاع بــعــيـدا عن
العـنف واالعتصـامات مشيـرا إلى ضرورة طرح
األمـر من خالل نـقـاش عـقالنى ومـنـظم لـتـجاوز

األمر بشكل الئق ومفيد لكل األطراف.

ــسـئــولــيــة رئـاســة الــقــطـاع فى وفــور تـكــلــيــفه 
ـعــلـقـة وأوضــاع الـفـرق دراســة جـمـيـع مـلـفــاته ا
الـتابـعة له لوضع تـصور وخـطة طمـوحة لتـطوير
هـذه الـفـرق وحتـديـثـهــا مع إعـادة تـنـشـيـطـهـا مع
وضـع بـرامج ســنـويــة ثــابـتــة لـهــا ومن أولــويـاتى
الـــقــادمــة إنــشـــاء مــدرســة خــاصـــة بــالــســيــرك
ـســئـولــيـة فى لـتــخـريج أجــيـال جــديــدة لـتــولى ا
ـسـتـقـبل بـعد تـدريـبـهـا بـشكـل علـمى من خالل ا

بـعــد ســاعـات من تــولــيه رئــاسـة قــطــاع الـفــنـون
الشعبية واالستعراضية استطاع اخملرج شريف
عــبـــد الــلــطـــيف فض االعــتـــصــام الـــذى نــظــمه
العامـلون بالقـطاع اعتـراضا على أسـلوب رئيسه
ـتعـلقة "الـسابق" وعـدم حتمـسه إلنهاء أزمـاتهم ا

برواتبهم الهزيلة رغم تعرضهم للمخاطر.
شـاركون فى االعتـصام تعـليق اعتـصامهم قرر ا
حــتى يــولـــيــو الــقـــادم بــعــد وعــود شـــريف عــبــد
الــلــطــيف لـهـم بـضــرورة رفع رواتــبــهم ودخــلـهم
ــبـذول أثـنـاء ــا يـتـنــاسب واجملـهـود ا الـشـهـرى 

تأديتهم لعملهم.
سـرحنا إنه حريص وقال شريف عـبد اللـطيف 
عــلـى االرتــقــاء بــجــمــيـع فــرق الــقــطــاع وإعــادته
لـلـحـيـاة مـرة أخـرى مـؤكـدا عـلى ضـرورة تـوفـيـر
ة لـكل مـوظـفى الـقطـاع والـتـأم احليـاة الـكـر
عــلـى حــيـــاتــهـم بــشـــكل الئق وخـــاصــة مـــوظــفى
والعــبى الــســيــرك الــقـومـى حــسب تــوجــيــهـات
الفنـان فاروق حسنى وزيـر الثقافـة الذى طالبه
بـضـرورة دراسة جـميع مـشـكالت القـطاع ووضع
حـلـول عــاجـلــة لـتـجــاوزهـا ووضع جــدول جـديـد
الـية لـلمـوافقة لألجـور بعـد عرضه عـلى وزارة ا

عليه.
عادل حسانوفى سـيــاق مـتــصل أكـد عــبـد الــلـطــيف أنه بـدأ

 إسالم إمام

عمرو حسان

هانى عبدالناصر

مرام سعيد

ـعقول يعـطى قدرة تخـيليـة (تصورية) > كل إسقـاط فى الضوء خـارج االمتداد ا
أكبـر للممـثل فوق اخلشبـة ويعطى للـمشاهد مـعانى ذات أبعاد مـجسدة صوريا

وتتشكل فى ذهنه بوصفها بنية.
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مثل جالل اجلارحى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «احلادثة» للمؤلف لين الرملى وإخراج باسم اخلولى وإنتاج فرقة الوطن. > ا

غرب ا
بارك الغروسى محمد ا

الـدكـتور عـزت قـرنى تـرجم هـذه احملـاورة  حتت عـنـوان : فى الفـضـيـلـة (مـحاورة  
مينون) دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة 2001

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

قدس فى احملراب ا
ـوهبـة وحـدها هى الـفيـصل فى اإلبـداع  فكم من لـيست ا
مـواهب كامـنة فـى أرض الوطن لم يـكشـف عنـها  وكم من
طاقـات وجـهت الوجـهـة اخلـطأ فـخـمدت بـداخـلـها شـعـلة
بدع  وهبـة  ولم تعرف طريق اإلبـداع  فاآلباء غيـر ا ا
يريدون من أبنائهم السير فى طرقهم العملية  ومجاميع
الدرجات بـالثانوية الـعامة تدفع بـشبابنا لـكليات ودراسات
ال تكشف عما بداخلهم من مواهب  ومدارسنا غابت عنها
سرح  فـوئدت معـها مواهب األنشـطة الفـنيـة  وبخاصـة ا

مكن االنتباه إليها وتنميتها منذ الصغر . كان من ا
ـعـرفـة بـأسـرار ـوهـبـة إذن بـحـاجـة لـلـدراسـة واخلـبـرة وا ا
وهـبة  وبـخـبايـا التـعامل مـعـها  وبـحرفـية الـكـشف عن ا
التـعبيـر عنهـا  غير أن الـدراسة دون موهـبة ال تصـنع غير
مارسـة العملية حرفى أو (صناعى) فى عمـله  واخلبرة وا

سرح . ال حتقق غير تواجد هزيل بفضاء ا
سرح اخملتلف إبداعا عن الكتابة فى مجاالت الشعر هذا ا
والـسـرد الـروائى أو الـقـصصى أو الـفن الـنـشـكـيـلى  حيث
ـفردة أو ـكن لـلـموهـبـة أن تـصـقل بـالـقـراءة والـكـتـابـة ا
وهبة  الرسم أو النـحت بعيدا عن الـعيون  حتى تـنضج ا
سرح بحاجة ألن تهبط من وتكشف عن جوهرها  بينـما ا
علن عن نفسه  الركن البعيـد الهاد إلى معترك الـفعل ا
وبحـاجة ألن تتشـابك مواهب الكـتابة بـاإلخراج بالـتمثيل
بـصيـاغة الـسيـنوجـرافيـا  مع فهم عـميق بـاجملتـمع الذى
ــسـرح  فـإذا كــان شـعـر وقــصـة وروايـة يـتــوجه إلـيه هـذا ا
األجــيــال الـــشــابــة قــد غـــرقت فى هــمــومـــهــا الــفــرديــة
ا تسلل أيضا لعالم السينما  فإن واحباطاتها الذاتية  
ـواجه جلــمـهـوره  الـواعى بــأن تـواصـله مع هـذا ـسـرح ا ا
تـقلب  فى حاجة لتهب األعـصاب فى الزمن ا اجلمهـور ا
ألن يـكون تـواصـله هذا مـلتـهبـا بـأحداث الـواقع  منـشغال
بـالقـضـايـا الـعـامة  طـارحـا إجـابـات علـى أسئـلـة اجلـمـهور
سرح  القلقـة  والتى جاء يبحث عن أجـوبة عنها بـفضاء ا
ـطـروحة بـعقل ـسرح بـطرح ذات األسـئـلة ا فـإذا مـا أكتـفى ا

اجلمهور فقد دوره  وأبتعد عنه جمهوره .
الـتـشـابك مع اجلـمـهـور هـو أس الـعالقـة الـتـواصـلـيـة فى
وهبـة ليست فقط فى حاجة إلى الدراسة سرح  لهذا فا ا
ــعــرفـة واخلــبــرة  بل هى أيــضــا فى أمس احلــاجــة إلى ا
وقع مجـتمعـها وسط مجـتمعات جـتمعهـا  و الواعـية 
الـعـالم  من أجل التـحـاور مع مـجتـمعـهـا والتـواجـد على
خــريـطــة الــعـالم  بــكل الــتــشـابك الــذى حــدث فى هـذه
اخلــريــطــة  وبــكل الــتــأثــيــر اجلــامح الــقــادم مـن خـارج

مجتمعها على قيمها وأفكارها وتصوراتها اخلاصة .
ـسرح ساحـة للثرثـرة أو مجرد الـكالم  بل هو واحة ليس ا
لـلــحـوار حـول األمـس والـيـوم والــغـد  حــوار خالق يـؤمن
بـالـرأى والرأى اآلخـر  ويـعـرف التـسـامح حـتى فى أقصى
درجـات الـصـراع  ويدرك أن ثـمـة تـناقـضـات فى اجملـتمع 
غـيـر أنه يعـرف أن الـطـريق إلى حلـهـا ال يـأتى بإنـكـارها أو
عـرفـة أسبـاب وجـودها  بـحـثا عن إزالـتـها بـالـعنـف  بل 

أفضل طرق جتاوزها.
عــنــدمــا رضخ حـاكـم "تـوفــيق احلــكــيم" فى مــســرحــيـته
(السـلـطـان احلـائر) لـسـلـطـة القـانـون  كـان يـحل مـشكل
العالقـة بـ سـلطـتى الـقـوة والقـانـون  ويـنادى بـشـرعـية
ا هو قائم من التزام اجلميع دون اسـتثناء  ولو شكـليا  
قـوانـ ومعـتـقدات وأفـكـار وتقـاليـد . وعـندمـا مـنح حاكم
"ألـفــريـد فــرج" مــنـديل األمــان لــلـحــمـال الــفــقـيــر "أبـو
الفضول" فى مسرحيته (حالق بغداد)  لم يكتف احلمال
ـنـديل  بل طــالب بـاألمـان بـاحلـصــول وحـده عـلى هــذا ا

للجميع .
سرح وغايـته وصورة حتقيقه فاجلميع أو الـكل هو هدف ا
ـلك  فوق ـسـرحى هـو منـتم لـهـذا الـكل  وهـو  لـهـذا فـا
ـوهــبـة والــدراسـة واخلـبــرة والـوعى  إرادة أن يــسـتــثـمـر ا
مـوهبـته ودراسـته وخـبـرته ووعيه من أجـل الكل  من أجل
اجلميع  من أجل مجتمعه  هذا الذى يأتى إليه متحاورا
معه  مطالبا إياه أن يكون على قدر مناداته للقاء حى فى

قدس . سرح ا محراب ا

مواقف مـتـأزمة بال مـخـرج وحلـول قـدرية غـيبـيـة نازلـة من عـالم متـسام:
أليس هذا من عناصر التراجيديا الدقيقة ?

ـا أنــتـجـته وجـوه اجلـهل فى هـذه لـكن اجلــنس الـتـراجـيـدى احلق ر
ثلونه وانيتوس احملاورة فسقراط يـشير ضمنا إلى اخلطر الذى 
هو من يجسده. يعتبر سقراط السفسطائي مفسدين للناس. لكن
ــتـعــصـبـة) أنـيــتـوس الــذى يـجــسـد وجــهـا آخـر لــلـجــهل (احملـافــظـة ا
سـألة انتـقال الفـضيلة سيـحذر سقـراط أو قل يهدده بـعد التـطرق 
من األجداد إلى األبنـاء التى هى أساس الـفكر احملـافظ. لقد أشار
س بــنـوع من هــذا احلـامى لــلــتــقـالــيــد إلى أن  كالم الــفــيـلــســوف 
قدسـات وأنه يتحمل مسـؤوليته كاملـة.. فأنيتوس هذا احلرمات وا
الـذى سـيكـون مسـؤوال الحقـا عن احلـكم الشـهـير ضـد سقـراط هو
ـــأســـاويـــة ألبى اجلـــدل بـــصـــدد اإلعـالن مـــســـبـــقـــا عن الـــنــــهـــايـــة ا
والفلسفـة. إنه يستبق التراجيديـا اخلاتمة فى حياة سقراط.. التى
ال تتضمنهـا محاورة(مينون) لكنها تـشير إليها من خالل ما يلمز به
أنـيـتوس الى سـقراط جـاعال من احملـاورة مسـرحيـة تـراجيـدية غـير
مـكتـملـة وحتتـاج حملاورة أخـرى إلتمـام فصـلهـا األكثـر تراجيـدية فى
ـكن أن حــيـاة ســقـراط.:إنــهــا مـحــاورة (مـحــاكـمــة سـقــراط) الــتى 

تشكل النهاية احلقيقية لنص"تراجيديا (مينون)",,,

 (مـينون) محـاورة وحوار تقدم مشـهدا من حياة سـقراط.. وقضيـتها كما
يراهـا أهل اجلهل قـضـية تـافهـة ومـسألـة منـفـعة مـادية خـاصـة: وبالـتالى
قـابل سـؤالـها اجلـوهـرى سام تـستـدعى الـسـخـرية والـكـوميـديـة.. لـكن بـا
ـديـنـة ويـنـذر ـصـيـر اجلـمـاعى لـسـيـر اجملـتـمع وا ورفـيع ألنه يـؤثــر عـلى ا
سـتقبل أبعـد ما يكـون عن الهنـاء والسعـادة. لكن السـخرية تـهيمن على
أسـاوى فيـها.. ذلك احملـاورة بشـكل يجـعـلهـا تقـاوم اجلانب الـتـراجيـدى ا
يـجـعـلـنـا محـتـاريـن فى تـصـنـيـفهـا ومـتـرددين بـ خـيـاريـن: أهى كـومـيـديا

مأساوية أم مأساة كوميدية?

السخرية: أليس ذلك لبساً كوميدياً?.
صحيح أن محاورة (ميـنون) تتضمن عناصـر من طبيعة الكومـيديا لكنها

تظهر باألساس حوارا تراجيديا.
 3 - نص تراجيدى غير مكتمل:

ركـزى حملاورة الفـضيـلة هذه ـنظـور السفـسطـائى فإن السـؤال ا بعكس ا
سـؤال ســام ورفـيـع: فـالــفـضــيـلــة "تــمـكن الــنــاس من حـسـن إدارة بـيــوتـهم
واطـن واألغراب ودولـهم ومن تقديـر أهلهم وآبـائهم وحـسن استقـبال ا
كـما هو جديـر بكل رجل خير.." إن الـقضية تـهم حياة اجملتـمع واجلماعة
ثـلى لتسييـر وتنظيم الدولة. بـكاملها  وهـمها األول يدور حول الـطريقة ا
لن يكون هذا إال موضـوعا للنص التراجيدى الذى يهتم بالقضايا الكبرى
ذلك أنه يـبـغى التـأثـيـر العـظـيم فى وجـدان اجلمـهـور من خالل إحـساسه
ـصيـر الذى يـلعب من خالل الـتمـاهى الذى ال يـتأتى األخيـر أنه معـنى با
إال فى إطار القضايا اجملـتمعية والسياسية واإلنـسانية العامة واجلامعة.
تـفـرج) حملـاورة (ميـنـون) سـيـحس انه مـعنى بـقـضـية ـتابـع (أو ا لـذلك فـا
دينة ومن ثم فإن اخلطر الذى يشكـله التعليم السفسطائى على مصير ا
ــوضــوع وتـأثــره بـه ســيـكــون قــويــا كــمــا هــو حــال جــمــهـور تــمـاهــيـه مع ا

سرحيات التراجيدية.. ا

يشتد التـأثر التراجيدى فى حلظات التأزم ح ال تبرز فى األفق حلول
ــواقف تــهـيــكل ــكــنــة لــلــمــآزق واألزمـات الــواقــعــة. وهــذه ا أو مــخـارج 
ـآزق والتأزمات احلوارية التى حلظات هذه احملـاورة األفالطونية: إنها ا
تمـيز سـقراط وحـواراته. فـهكـذا جند أنه بـعـد احملاوالت الـثالث التى لم
فارقة ينجح خاللها ميـنون فى تعريف ماهية الفضيلـة سيقوم بصياغة ا
كن الـبحث عن شىء ال نعـرف ما هو وال أن نـبحث عن ما الـتاليـة: "ال 
نـعرف مسبـقا". وكذلك قبل النـهاية سيـفرض مأزق آخر نفـسه: استحالة
ــطـروحــة. كــلـتــا احلــالـتــ تــشـكالن مــوقــفـا الــتـحــقق من الــفــرضـيــات ا
تـراجيـديـا داخل احملاورة إذ إن خاللـهـما ال تـلـوح فى األفق بوادر احلل..
يـكـون اخلالص فى الـتـراجـيديـا دائـمـا نـتـيجـة لـتـدخل مـيـتافـيـزيـقى: إنـها
األقـدار الـتى تـتـدخل إلعــادة دفع عـجـلـة األحـداث وفك تـأزم األمـور. أال
فـارقات ـكنـنـا اعتـبـار اإلجابـات الـدينـيـة التى يـقـدمهـا سـقراط لـهـذه ا
ـوضـوعـيـة? ـيـتــافـيـزيـقـى لـلـخالص من األزمــة ا ـثــابـة جلـوء لـلــتـدخل ا
لـتـجـاوز مـفـارقـة مـيـنـون األولى يـذكـر سـقـراط عـقـيـدة الـتـناسـخ وانـتـقال
أزق الثانى يذكر ثل. وللـخروج من ا األرواح ونظرية تـذكر الروح لعالم ا
سـقــراط قـوال غــيـبــيـا ال عالقــة له بــاجلـدل الــتـحــاورى حـ يــعـتــبـر" أن
الـفـضــيـلـة نـصـيب إلـهى يـلـقى إلى هـؤالء الـذين يـلـقى إلـيـهم". إذن هـنـاك

 ح تغيب احللول وتتأزم اللحظة.. 
يشتد التأثر التجريدى

سؤال سام ونبيل

آزق التراجيدية واألقدار اخمللصة ا

مسرحية تراجيدية لم تكتمل

على سبيل اخلتم 
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ـسـرحـيـة يـسـتـعـد اخملـرج مـجـدى عـبـيـد وفـرقـة روض الـفـرج ا
لـتــقـد الـكـومـيـديـا الــغـنـائـيـة «مـاسك الــهـوا بـإيـديـا» األسـبـوع

الـــقــادم تــألــيـف وأشــعــار حــمــدى
عـــيـــد أحلــــان طه راشـــد درامـــا
حــركـيــة أشـرف أبــو حالوة رؤيـة

تشكيلية رامى الطرب.
يـدور الـعـرض فى إطـار الـكـبـاريه
الـســيـاسى ويــقـدم مــجـمــوعـة من
ــنــفــصــلــة ــشــاهــد ا الــلــوحــات وا
ـــتـــصـــلـــة حـــول هـــمـــوم الـــوطن وا

واطن. وا
الـعـرض بـطـولــة جـمـاعـيـة لـفـرقـة
روض الفرج رشـا جميل محمد
هــنـا أســامـة مــحـمــود وسـامــيـة
خلف زكـريا جادو وردة مجدى
ـــــان احلـــــلـــــو خـــــالــــد خـــــلـف إ

مطاوع وغناء الطفل أحمد بالل.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

ـتـوالـيـات الـلـونيـة الـنـاشـئـة عن الـتـكـرار الـلونى >  إن االتـصـال بـ ا
ـوضـوع التـكوين تـعـنى أن التـجـاورات مرتـبـطة ارتـباطـا ضـروريا تـبـعا 

الداخلة فيه.

ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009  العدد 94

. اضى مسرحية «الزير سالم» أللفريد فرج وإخراج حمدى حس سرحية القومية قدمت األسبوع ا نوفية ا > فرقة ا

28

> اخملرج حسن الوزير اعتذر عن عدم االستمرار فى تقد عرض مسرحى جديد لفرقة مطروح القومية هذا العام.

5
 É¡«a Éeh É«fódG ـكياج هو الـتعبير الـذى يظهر انفـعاالت الشخصـية ويأتى الضوء >  ا

بـألـوانه ليـنبه إلى قـوة التـعبـير أو ضـعـفه وفاعـليـته وقدرته عـلى منح
الشخصية أداء أفضل.

سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009  العدد 94

مهرجان الرواد على مسرح السلطان قابوس
 بالعاشر من رمضان أوائل يونيو

بعد أن فشل فى االتفاق مع «مسارح الدولة».. بسبب التكلفة

وإخــراج مــحـــمــد ربـــيع كــمـــا تــقـــدم فــرقــة
«بـدايـة» مـسـرحـيـة «مـولـد يـا عالـم» تألـيف
د. مــــحـــمــــد زعــــيـــمـه وإخـــراج إســــمــــاعـــيل
عــطــيـه وتــشــارك فــرقــة «جــنــود الــكــلــمــة»
ــســـرحـــيــة «شـــقــلـــبـــاظ» تــألـــيف وإخــراج
ـــســرح» مـــرقص فـــتـــحى فـــرقـــة «صـــوت ا
تـــقـــدم مـــســـرحــــيـــة «اجلن األزرق» تـــألـــيف
أشــرف كـامـل وإخـراج أحــمـد عــبـد الــعـال
وفـــــرقــــة «األســــرة والــــطـــــفــــولــــة» تــــشــــارك
سرحية «الكـابوس» تأليف لين الرملى
وإخـراج هـشـام الـســنـبـاطى وأخـيـراً تـقـدم
» مـســرحـيـة «فـول فـرقـة «نــادى الـتـجــاريـ
بــالــبــيض» تــألــيف مــحــمــود ســالم وإخــراج

فتحى الكوفى.
ــــهــــرجــــان زوســــر تـــــضم جلــــنــــة حتــــكـــــيم ا
مــرزوق أمـــ بـــكـــيـــر عـــبـــد الـــغـــنى داود
وستـقام ندوة نـقدية بـعد تـقد كل عرض
يـــديـــرهـــا مـــصـــطـــفـى ســـعـــد وتـــنــوى إدارة
هـرجان تـكر د. هـانى مطـاوع د. هناء ا
عبـد الفتـاح رشوان توفـيق سعـيد صالح
عـمـرو دوارة محـسـنـة توفـيق عـايـدة عـبد

العزيز واسم الراحل سعد أردش.

« وإخـــراج بـــيـــتـــر نـــاجـى وفـــرقـــة «تـــفـــانـــ
سرحـية «أكتوبر» تأليف محسن تشارك 
يــوسف إخـراج مـحـمــود حـسـ وتـشـارك
فـــــرقـــــة «مـــــركـــــز طـالئع شـــــبـــــاب مـــــصـــــر»
ـســرحــيــة «صـرخــة ألم» تــألــيف وإخـراج
ـدينـة» تـشارك ناجى مـصـطفـى وفرقـة «ا
ــطــاف» تـألــيف مــؤمن ــســرحــيــة «آخــر ا
عـــبــــده إخـــراج خـــالــــد أبـــو بـــكــــر وفـــرقـــة
«الـشـمس» تـقـدم مــسـرحـيـة «أخـبـار أهـرام
جـــمـــهــوريـــة» تـــألــيـف إبــراهـــيم احلـــســـيــنى

ـــســرحــيــة «وشــوش» «الــكـــرمــة» تــشــارك 
تـألــيف وإخـراج هـيــثم سـعـد فــرقـة «سـنـا»
ـلك» تـألـيف ولـيد تـقـدم مـسـرحـيـة «مـات ا
يــــــوسـف فــــــرقــــــة «مــــــاريـــــــونت» تــــــشــــــارك
ـاريــونت» تـألـيف حـازم ـسـرحــيـة «ثـورة ا
مــصــطــفى إخــراج مــنــيــر يــوسف وفــرقــة
«نـعرف» تقدم مـسرحية «ال نـعرف» تأليف

17 عــرضـــاً فــقط هـى «الــبــعـث» تــألــيف
ألـــبــيـــر كــامـــو درامــاتـــورج وإخــراج أحـــمــد
ثـــابت لـــفـــرقـــة «احلــرة» ولـــفـــرقـــة «جــذور»
مــــســــرحـــــيــــة «الــــزنـــــزانــــة» تــــألــــيـف ســــيــــد
الـشـوربجى إخـراج أمـير وجـدى وتـشارك
سرحيـة «محاكمة رأس فـرقة «فيوتشـر» 
ــمــلــوك جـابــر» تــألـيـف سـعــد الــله ونـوس ا
وإخــراج أحــمــد شــحــاتــة فــرقــة «الــشـارع»
تـقـدم مـسـرحـية «احملـاكـمـة» تـألـيف يـسرى
اجلــــنــــدى إخـــــراج مــــجــــدى زيــــان فــــرقــــة

تــقــرر إقـامــة الـدورة الــثـانــيــة من مـهــرجـان
ــسـرحى عـلى مـسـرح الـسـلـطـان «الـرواد» ا
ـدينـة العـاشر من رمـضان.. بـعد قـابوس 
دنى على إقـامتها اعـتراض إدارة الدفـاع ا
فى مــســرح «مــحــلــة الــرواد» الــذى أقـيــمت

عليه الدورة األولى لعدم صالحيته.
ـــهـــرجـــان إن وقـــال فـــادى فـــوكـــيـه رئـــيس ا
اإلدارة اســتــقــرت عــلى الــســلــطــان قــابـوس
بـعد أن فـشلت مـحـاوالتهـا فى إقامـته على
أى من مـسـارح الدولـة أو الـتـابـعة لـلـشـباب

والرياضة.
ــشــرف الــعـام فـى حــ ذكـر أمــ بــكــيــر ا
ـــــــهـــــــرجــــــان أن اإلدارة ســـــــتـــــــوفــــــر عـــــــلى ا
أتــوبــيــســات لـنــقل الــفــرق وجــمــهـورهــا إلى
ـسـافـة الـتى ـسـرح جتـاوزاً لــعـقـبـة بـعـد ا ا

قد تؤثر على جماهيرية العروض.
ــــهـــرجــــان فى وأرجع بــــكـــيــــر فــــشل إدارة ا
ـــغــاالة االتـــفــاق مـع مـــســـارح الــدولـــة إلـى ا
ــبـــالغ الــتى تــطـــلــبــهــا تــلك الــشــديــدة فى ا
ـاديـة ـسـارح والــتى تـفــوق اإلمـكــانـيــات ا ا

للمهرجان حسب تعبيره.
وكـشف فادى فـوكيه عن تـقدم 40 فـرقة
ــهــرجــان الــذى يــقــام فى لــلــمــشــاركــة فى ا
ـشاهـدة منـها يونـيو الـقادم انـتقت جلـنة ا

 زوسر مرزوق سعد أردش

 عايدة عبدالعزيز

ليونير.. العجوز وا
 فى بيت  ثقافة «جرجا»

 سليم كتشنر

عـــلى خــشــبــة مــســـرح بــيت ثــقــافــة
«جــــرجــــا» يــــقــــدم اخملــــرج رجــــائى
فــــتــــحى هــــذا األســــبــــوع الــــعــــرض
ــــســــرحى «الــــعـــجــــوز والـــضــــابط ا
ـلـيـونـيـر» تـألـيف سـلـيم كـتـشـنـر وا
ديــــكـــــور خــــالــــد عــــبــــد الــــصــــبــــور
مــوسـيــقى شـريف حــافظ بــطـولـة
شــيــمــاء مــنــصــور ســمــر مــحــسن
مـــحـــمـــود الـــفـــرشـــوطى مـــحـــمـــود
ســـيـــد عـــبـــد الـــنـــاصـــر مـــنـــصـــور
مخـتار إسـماعـيل مـحمـود سمـير
مــــحــــمـــــود أمــــ مــــحـــــمــــد عــــبــــد

الناصر.

 صراع  على «العمودية»
 فى أبو تيج

« سرحـية بـأسيـوط انتهت مـؤخرا من تـقد مـسرحيـة «العـمدة ها فرقـة أبو تـيج ا
لـلمؤلف أحمد هـاشم وإخراج همام تـمام وأشعار أحمد
ـنصورى زيـدان أحلان أحـمد رسـتم والديـكور ألسـامة ا

. واستعراضات مصطفى أم
ـسرحـيـة بـطـولة فـيـفى الـزنـاتى أحـمد حـسـ صـابر ا

نعم اخلولى وهالة العيدى. صابر دعاء عبد ا
تـدور األحـداث حـول سـيـدة تـرشح نـفـسـهـا لـ«الـعـمـودية»
دون إذن زوجها والذى يـقرر ترشيح نفسه هو اآلخر إال
ــنــصب لـــيــبــدأ الــصــراع بـــيــنــهــمــا أن الــزوجــة تــفـــوز بــا
ـا يدفـعها إلـى تكوين ويرفض الـغفـر أخذ أوامـر منـها 
ـســرحـيـة تــدور أحـداثـهـا جـيش من الــغـفـر الــسـيـدات. ا
ــمـيـز. عـلى «عــربـة كــارو» اسـتـكــمـاال ألســلـوب اخملـرج ا

«ماسك الهوا بإيديا» 
فى روض الفرج

كرامة وتمام
مرة أخرى

 فى هواء بحرى
خليل تمام

ـسـرحى «هـواء بـدأ اخملـرج خـلـيـل تـمـام بـروفـات الــعـرض ا
بــحــرى» لـلــكــاتب اإلمــاراتى صــالح كــرامــة ديــكــور مــجـدى

ونس إضاءة محمود كابو.
الـعــرض بــطـولــة وفــاء عـبــد الــسـمــيع وعــبــد الـنــاصــر ربـيع

ومحمد عبد الفتاح وعامر مصطفى.
ــة ومــا بــعـد ــســرحــيــة حــول قــضــايــا الــعــو تــدور أحــداث ا

احلداثة وتأثيرها على الوطن العربى.
ـسرحى «حـاول مرة أخرى» تمـام سبق له تـقد الـعرض ا
ـؤلف وحــصل به عــلى جـائــزة أفـضل عــرض ثـانى لـنــفس ا

فى مهرجان جمعية الرواد.

 أمانى السيد أحمد
 مجدى عبيد همام تمام

حازم الصواف

نظور ية فى تصميم ا نظريات عا
نظور اسم الكتاب: ا

سرحى ا
ؤلف: د. لويز ا

مليكة
الناشر: الهيئة
صرية العامة ا

للكتاب 2006

كـمـا فى الـطـريـقـة اإليـطـالـية  –اجلـالس فى مـنـتـصف
سـقط فقط أما فى القـطاع فإنها الـصالة وذلك فى ا
أوجــدت بـــعض احلـــلــول وذلـك بــاتـــخــاذهـــا من نــقـــطــة
ــســقـط نــقــطــة لــلــقــطــاع أيــضــا وهــذه وجــهـة هــروب ا
عمـلية تتفادى مـا يسببه رسم القطـاع بطريقة األشعة
البـصـرية من مـبالـغة وتـبعـده عن وضعه الـطبـيعى كـما
ـــدرســـة اإليـــطـــالـــيـــة. كـــمـــا ظــــهـــر ذلك واضـــحـــا فـى ا
ــدرســة الــفــرنــســيــة أيــضــا بــنــقـط الـزوال اســتــعــانت ا
اخملـتلـفـة الـتى سـاعدت فى تـكـوين الـعالقـات البـنـائـية
سـاقط اخملـتلـفـة للـوصول لـلـمنـظـور وتتـبع آثـاره فى ا
إلى عـمـلــيـة الـتـنـفــيـذ كـمـا اتـخـذت مـن أمـاكن الـنـظـارة
ـــوجـــودة بــــالـــصـــالـــة وســـيـــلــــة لـــتـــغـــطـــيـــة ــــتـــطـــرفـــة ا ا
ــســقط وفى الــقــطــاع أيــضـا. وعن االكــتـشــافــات فى ا
عـيـوب هــذه الـطـريـقـة يـقـول: إن ابــتـعـاد نـقط الـهـروب
طـلـوب تكـويـنه وشغـلـها مـسـطحـا مـنسـقا عن الـرسم ا
يصعب فى بعض األحيـان التحكم فيه لم تزل قائمة.
شكلة األساسية التى جتعلنا غير قادرين على وهذه ا
ــــقـــيــــاس رسم مــــكـــبــــر قـــد حتــــتـــاجـه فـــكـــرة الـــرسم 
التـصمـيم بـاإلضافـة إلى اجلهـد والـوقت الذى يـصعب

أن حتتويه ورقة الرسم فى بعض األحيان.

ؤلف أن ـانـيـة فـيـقـرر ا ـنـظـور عـلى الـطريـقـة األ أمـا ا
ـدرسـتـ الـسـابـقـتـ اإليـطـالـيـة والـفـرنـسـيـة اهـتـمـتا ا
بــاألشـــعــة الـــبــصـــريــة ونـــقــطـــة الــزوال بـــيــنـــمــا جــاءت
ــســـقط عــلى ـــانــيــة لـــتــفـــرض أوال رسم ا ــدرســة األ ا
ـطـلوب ـسـرح وفى مـخـيـلـة الـفـنـان لـلـمـنـظـر ا خـشـبـة ا
نظـر تبعـا لقواعد حتقـيقه ثم تـقوم بعـد ذلك بتوقـيع ا

هندسية محضة.
ـدرسـة أنـهـا اتـخذت وضـعـا هـنـدسـيا ـيزات هـذه ا و
خـاصـا قائـمـا على عالقـات هـندسـيـة محـضـة محـاولة
التخـلص من التعقـيدات وأبعـاد نقط الهروب اخملـتلفة
ــا تـــتـــبــعه ومـــا تـــشــغـــله مـن مــســـاحـــة شــاســـعـــة تــبـــعـــا 
الـطريـقتـان اإليطـاليـة والفـرنسـية ومـستـخدمـة طريـقة
ـائـلـة فى لـإلسـقـاط الـرئـيـسـى لـلـخـطـوط الـعــمـوديـة وا
شهـد كذلك بـحثت هذه وجود بـا مـسقط التـصمـيم ا
نظورى مبتعدة عن درسة عن طريقة أخرى للبناء ا ا
شوائب الطريقـت السابقت  –اإليطاليـة والفرنسية
ناسبة لتوضيح  –تاركة لنا حرية اختيار الطريقة ا

فكرة التصميم.
ؤلف  –أنـها ومن عيـوب هـذه الطـريـقة  –كـمـا يقـول ا
تستعمل فى التصمـيمات التى تخضع لتأثير الهندسة
ـكـان الذى سـيـظـهـر فيه ـعـمـارية أكـثـر من تـأثـرها بـا ا
الـديكور أما اليـوم وقد انتشرت فـيه مدارس الديكور
ــــؤلف  –فــــمن ـــــتــــنـــــوعــــة  –يـــــضــــيـف ا احلــــديـــــثــــة وا
ــسـتــحــسن رسم الــتـصــمــيم حـسـب نـقــطــة الـنــظـر أو ا
ـواجه كـأســاس لـعـمـلـيـة كـروكـيـا ثـم يـؤخـذ الـتـصــمـيم ا
الـــبـــنـــاء كـــذلك عـــنـــد الـــتـــطــبـــيـق الـــعــمـــلـى جنـــد عــدة
ــتـــولــدة مـن الــطـــريــقــة مــشــكـالت لــكـــثــرة اخلـــطــوط ا
ـسـرحى وذلك لـعـدم الـقدرة عـلى الـبنـائـيـة لـلـمـنـظـور ا

تتبعها فى اإلسقاط الرأسى لها.
عـنون ب "استنـباط طرق عـملية وفى الفصل األخـير ا
مـكن استـنباط ؤلف إنه مـن ا حديـثة مبـتكـرة" يقـول ا
طـريقة حديثـة مبتكرة تؤدى نـفس الغرض الذى تؤديه
الطرق السـابقة ببـساطة ومبنـية على قواعـد هندسية
ســـلــيـــمــة وهى أوال: رسـم كــروكى لـــلــتـــصــمـــيم ثـــانــيــا:
ـسـقط بـاسـتـخـدام األشـعـة الـبـصـريـة ثـالـثًـا: طـريـقة ا
ـسـقط بـنـاء عـلى أعـماق ـسـرحى من ا ـنـظـور ا رسم ا
ـسـطـحـات رابـعًــا: الـقـطـاع بـنـاء عـلى نـقـطـة الـزوال ا
وأخـيرا طريقة رسم الـقطاع بنـاء على االرتفاعات فى
ــيــزات هــذه ــؤلف إن  ــســرحى ويــوضح ا ــنــظــور ا ا
الطـريقـة العمـليـة اجلديـدة سهولـة التـعبيـر عمـا يجول
فى مـخيلة الفنان لـنقل فكرة التصـميم على شكل بناء
ــقــيــاس واحلــجم الــلــذين ديــكــورى إلى ورق الــرسم بــا
تتطلـبهما فكـرة التصميم لـيرى وضعها كامـال بالنسبة
لــلـــمــتـــفــرجــ بـــالــصـــالــة وأخـــيــرًا بــأن مـن الــضــرورى
صـاحبـة والـتى غطت الـتـأكيـد عـلى أهمـيـة اللـوحـات ا
ـا يـوضح أهـمـيـتـهـا الـقـصوى أكـثر مـن ثلـثى الـكـتـاب 

الضرورية لفهم الكثير من النظريات.

نظور عـلى العلم بطريقة إظهار ما تراه تقوم دراسة ا
العـ أمامها أو تتخـيله فكرة الفنـان موقعا على لوحة
راد رسمه يتكون رئى أو ا الرسام سواء كان الشىء ا
مـن مــســطــحــات أو مــجــســـمــات لــهــا خــطــوط ظــاهــرة
( ـؤلف حتـلـيال حلــاسـة الـنـظـر (الـعـ . ويــقـدم ا لـلـعـ
ـنـاظـر فـيـقـدم بـاعـتـبـارهـا الـتى تـتـجـسم من خاللـهـا ا
دراسـة تـشـريـحـيـة لـلـعـ وإدراك طـريـقـة رؤيـة األبـعاد

نظور. الثالثة التى تشكل ا

ــنــظـــور عــلى الــطــريــقــة أمــا فى الــفـــصل اخلــاص بــا
اإليــطـــالــيــة فــيــقـــرر أن طــريــقــة اســـتــخــدام األشــعــة
ـنـظوريـة للـقطع قـاسات ا الـبـصريـة للـحصـول عـلى ا
اخملتلـفة سواء كـان ذلك ضمن أطوالـها أو ارتفـاعها
من أجل إجراء عملية الـتنفيذ العملى الدقيق حسب
ـنظـر وتـكـييـف خطـوط الـعـمارة بـالـنـسبـة لـها زاويـة ا
بنية على األشعة البصرية يزات هذه الطريقة ا و
أوجــدت لــنـــا قــواعــد وأســســـا عــلــمـــيــة ثــابـــتــة بــوضع
عـناصـر الـرؤيـة الـسـلـيـمـة لـلـمـنظـور حـسب رؤيـته من
نقطة النظر اخلـارجية للجالس من منتصف الصالة
ــشــاهـد وقــد أوجــدت رابــطــة بـ الــتى تــمــثل عــ ا
كـننا عالوة على سقط والـقطاع بـحيث  نظـور وا ا
ــســبـقــة لــفـكــرة الــتـصــمــيم الـتى ـنــظــوريـة ا الــرؤيــة ا
تـسـاعــد الـفـنـان عــلى الـتـعــبـيـر عن خـيــاله عـلى ورقـة
سقط ـتعـددة فى ا ـنظور ا مـسطحـة أن نتتـبع آثار ا
والقطاع للوصول إلى عـملية التنفيذ وبذلك نحصل
عــلى قــطع الــديـكــور اخملــتـلــفــة فى أوضـاعــهــا وزوايـا

سرح. ميلها بالنسبة لواجهة ا

نظور على الطريقة الفرنسية فى الفصل الرابع أما ا
فـيـســتـخـدم أيـضـا طـريـقـة األشـعــة الـبـصـريـة لـتـحـقـيق
ـــســقط ـــســرحـى ولــتـــحــديـــد شــكل ا ــنـــظــور ا شـــكل ا
األفـقى كــمــا فى الـطــريــقـة اإليــطــالـيــة لــكن يــسـتــخـدم
فـــقط الـــزوال فـى الـــقـــطـــاع من أجل احلـــصـــول عـــلى
ــنــظـــورة لــلــقــطع اخملـــتــلــفـــة فى أبــعــادهــا ــقــاســـات ا ا
ـؤلف إلـى أنه يـجـب الـتــمــيـيــز بـ ـطــلــوبـة ويــؤكــد ا ا
الــرسم الــذي يـــســتــعــمـل لــتــكـــوين الــفــكـــرة األســاســيــة
رغـوب عمله وبـ تنفـيذ هذه الـفكرة ألن للـتصـميم ا
الــتـصـمـيـم دومـا يـشـتــمل عـلى صــعـوبـات فـنــيـة عـديـدة
مــطــلــوب حــلــهــا ويــســتــلــزم األمــر رســومــات ودراســات
تــفــصـيــلــيــة وكل مــشــكـلــة تــتــطــلب حال مــخــتـلــفــا عــنـد

التنفيذ.
ؤلف إن وبعـد شرح تـوضيـحى ولوحـات بيـانيـة يقـول ا
ـشـاهـد – ــيـزات هـذه الـطـريـقـة أنـهـا تــتـبـعت عـنـد ا

أوتــشــيــلــو" الــذى وضع أســسه الــعــلــمــيــة وفى الــقــرن
يلودراما على تقدم فن السادس عشر ساعـد ظهور ا
ـنـظـور إلى فـرنـسا ـسـرحيـة ثم انـتـقل عـلم ا ـنـاظـر ا ا
لك لـويس الـرابع عشـر ودخـلت بعض فى أيـام حـكم ا
نـظـورية لـلقـطع اخملـتلـفة ـقاسـات ا الـتـعديالت عـلى ا
فى أبـعــادهـا اخملــتـلــفـة أمــا فى الـقــرن الـسـابـع عـشـر
ــســـرحى قــواعــد ـــانــيــا تــرسـى لــلــمـــنــظــور ا فــكــانت أ

هندسية محضة على أسس رياضية سليمة.
فى الــفـصـل اخلـاص ب "الــنــمـاذج واتــخــاذهـا طــريــقـة
ـــؤلف إن كــثــيـــرا من االجتــاهــات لـــلــتــصــمـــيم" يــقــول ا
احلــديــثــة تــلــجــأ فى تــصـــمــيم الــديــكــور إلى الــنــمــوذج
ــصـغـر بـدال من االلـتــجـاء إلى الـرسم واأللـوان وذلك ا
سـرح حسب مـقياس ـوذج خلشـبة ا من خالل عمل 
مـع بكل أبعادهـا الطول والعـرض والعمق واالرتفاع
نـظـر مجـسـما بـواسـطة اخلـامـات األخرى ويـتم بـنـاء ا
كـاخلـرز والتـرتـر وقـطع الدانـتـيال وهذه الـطـريقـة لـها
ـــيــــزاتـــهـــا ومـــنــــهـــا كـــمـــا يــــقـــول مـــصـــمـم الـــديـــكـــور
"رايــنـهـارت": جتـعـلـنـا نـعـايش فــكـرة الـتـصـمـيم ونـلـمس
طـلوب. أيـضا أجزاءه عـلى الطـبيـعة ونـحركه حـسب ا
نظر جتـعل اخملرج يشارك فـى إبداء الرأى ويعـايش ا
الـــذى ســيـــتـــفـــاعل مـــعه عـــلى أن الـــبــعـض يــرى أن من
سـرحية عيوبـها أنـها ال تسـمح بالـتعـبير عن أحـداث ا
أوال من خـالل عالقـــات اخلـــطـــوط بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعض
ــكن خـلق وذلك بـالـرسـم عـلى ورقــة مـسـطــحـة حـتى 
ـؤسـسـة على األحـجام فـيـمـا بـعد. أيـضـا الـرسومـات ا
احلقـائق الـعـلمـيـة ومقـدار فـهم فـنان الـديـكور خلـشـبة
سرحى نظور ا سرح والطريقة الـسليمة فى رسم ا ا
وإخــراج الـــلــوحــات الــتــنــفــيــذيــة ثـم أخــيــرا يــأتى عــمل

النموذج بناء على هذه القواعد السليمة.
ـسرحى يـؤكد ـنظـور ا وفى الفـصل الثـانى اخلـاص با
ـــنـــظــور هـــو اجلــزء األكـــثـــر أهــمـــيــة ــؤلـف عــلى أن ا ا
لـلــمـنــظـر ألنه مــقـتـرن بــطـريــقـة تـنــفـيــذ مـخـتــلف قـطع
ــشــاكل الـتـى تـقــابل مــصـمـم الـديــكـور الــديــكـور وحل ا
ـتفرج من الصالة ثل ما يراه ا عنـد التنفيـذ كما أنه 
ـسرح الثالثة: الطـول والعرض والعمق طـبقا ألبعاد ا
على أن البعض يصمـم الديكور دون أن يولوا اهتماما
ــســرحى وبــذلك يــهــمــلـون األسس ــنــظـور ا لــدراســة ا
الـــريـــاضــــيـــة الـــتى من شـــأنــــهـــا أن حتـــدد الـــتـــصـــمـــيم
لـــلـــحـــصـــول عـــلى أفـــضل الـــنـــتـــائج وإذا كـــانـت فـــكــرة
سرحية وترجمة التصميم اجليـد ال تأتى إال بقراءة ا
ـسرح فإن الـنص إلى تشـكيل له ابـعاده عـلى خشـبة ا
فنـان الـديكـور عـليه أن يـعـطى مـعادال تـشكـيـليـا لـلنص

األدبى.
ـنـظور مـن حيـث هو رسـم أشيـاء مـرئـيـة أو خـيـالـية وا
شـروعات وتـصمـيمـات يـتطـلب إقامـتهـا نواح ودراسـة 
عملية ونظرية وفـنية بحيث تظهر أمام الع واضحة
فى أبـعادهـا اخملتـلـفة عـلى مسـاحـة مسـطح ما أيـضا

ـسرحى لـلدكـتور "لـويز مـليـكة" يـحتوى نـظور ا كتـاب ا
على ستـة فصول (النمـاذج واتخاذها وسـيلة للـتصميم
سرحى على الطريقة نظور ا سرحى  –ا نظور ا  –ا
سرحى على الطريقة الفرنسية نظور ا اإليطالية  –ا
انية  –استنباط سرحى على الطريقة األ نظور ا  –ا
طريقة عملية حديـثة مبتكرة) كما يحتوى على مقدمة
ــكـن الــرجــوع إلــيــهــا ــراجع  وعــدد غــيــر قــلــيـل من ا
كــذلك يــضم مــجـــمــوعــة من الــلــوحـــات الــتــخــطــيــطــيــة
ــــهــــتم والــــتــــوضــــيــــحــــيــــة الـــتـى تــــســــهم فى إحــــاطــــة ا
ـــوضـــوع حــــيث الـــديــــكـــور والـــلـــوحـــة ـــتـــخـــصـص بـــا وا
سـرحى تنـبع من الـفهم لـلـمنـظور شـهـد ا وجـمـاليـات ا
نظور وأبعاده ـسرحى فكلما كـنا مدرك وواع بـا ا
وطـــريـــقـــة عــــمـــله ومـــدارسـه كـــلـــمـــا أفــــضت الـــلـــوحـــة
ـسرحـية مـن خالل عنـاصرهـا عن مـكنـونـها وكـشفت ا
ـقـدمة عن أبـعـادهـا اخلـفـية  وبـاحت بـأسـرارهـا. فى ا
سرحى الذى يؤكد الدكتور لويز مليكة على أن الفن ا
يـجـمع بـ كل الـفــنـون من أدب وتـمـثـيل وغـنـاء ورقص
وديـكـور ومالبس وإضـاءة ومـاكـيـاج ومـوسيـقى هـو فن
تـــراكــمى حــتـى فى أســاســيـــاته: احملــتــوى  –الــشــكل –
ـسـرح تـراث ـا أن ا ـضـمـون. و ـعنى  –األسـلـوب وا ا
اجتـماعى ينمو علـى مر العصور ويتـطور يوما بعد يوم
تعاقب فى اقتناء مشترك بفضل إسهامات األفراد ا
ــفـرده أكــبــر وأبـقـى عـلى الــزمن من إنــتــاج أى فـنــان 
فإن العمل الفنى ال يعـتبر خلقا فريدا بل خطوة على
سرح ؤلف عـلى أن ا طـريق التـطور الـثقـافى. ويؤكـد ا
فنـيته بالغة التراكـمية فالتجديـدات والتطورات تنتقل
من جيل إلى جـيل ويـبنى كل جـيل على من سـبقه من
ـة واضحـة تمـاما فى فنـان كـما أن األسـاليب الـقد
األسـالــيب األحـدث. ويـقــر الـدكـتــور لـويـز أن اهــتـمـامه
بـفن الديكور عالوة على أهـميته جعـله يقدم كتابه فى
ـــســرحـى وحتــلـــيل ـــنــظـــور الـــذى يـــهــتـم بـــالــديـــكـــور ا ا
األشــكــال إلى خـــطــوط مــتــعــددة من حـــيث مــكــونــاتــهــا
ـــنــظــور بـــاعــتــبـــاره اجلــهــاز وتــركــيـــبــهــا فـــهــو يـــعــالج ا
فـاهـيمى لـلتـحلـيل الوصـفى لألشكـال للـحصـول على ا
رؤيـة مـطـابقـة تـمـامـا لـلشـكل الـفـنى فى تـرتـيب مـنظم
ـنـظـور يـهـدف دائـمـا إلى مـعـاجلـة كـمـا يـشـيـر إلى أن ا
ــرئــيـة فـى عـمـق وتـوسع وتــفــســيـر ســمــاتــهـا ـشــاكل ا ا
لـلــحــصـول عــلى أســهل الــطـرق واســتــخـدامــهــا بـخــبـرة
ـنـظـور دراسـة واسـعـة كمـا يـتـطـلب واعـيـة. ويـتـطـلب ا
ــران واالهــتــمـام بــالــهــنــدسـيــات نــفــسـهــا واســتــخـدام ا
ـنــظـور يــتـنــاول كل مـا هــو مـطـلــوب رسـمه وإيــضـاحه ا
بــغـرض الـنــظـر فى األشــيـاء من كل جــوانـبـهــا لـفـهــمـهـا
وإبـرازهــا والـكــشف عن الـعـالقـات واألشـكــال بـعــضـهـا

ببعض.

ـنـظـور يـقـول دكـتـور لـويز إن وعن نـشـأة وتـطور عـلم ا
اإلنـــســان مــنـــذ الــعــصـــور الــغــابـــرة درج عــلى أن يـــقــلــد
أشكـال األشيـاء الـتى تسـترعى نـظـره سواء بـالرسم أو
احلـفـر ففـى عصـر مـا قـبل الـتـاريخ وجـدت فى بعض
الــكـهـوف رسـومــات هـائـلــة لـلـحــيـوانـات اخملـتــلـفـة وهى

رغم سذاجتها لها قيمة من الوجهة الفنية.
لـيئة ـة فهى غنـية بـاآلثار ا ـصرية الـقد ديـنة ا أما ا
ـؤلف إلى أن ـنــاظـر احلـرب والــصـيـد وكـمــا أشـار ا
"بـلـيـنى" تـتـبع تـطـور الـتـصـويـر فى أوائل اإلمـبـراطـورية
الــــرومـــانـــيـــة وأوضـح أن الـــفن قـــد أثــــرى من الـــرســـوم
ـة وقد  هـذا بـفضل وحيـدة اخلط فى مـصـر القـد
اكـــتـــشـــاف الـــضـــوء والـــظل وتـــبـــاين الـــلـــون وعـن هــذا
الـطــريق تــمــيــز الـفن نــفــسه وتــبــاين من حــيث الــشـكل
والـوظائـف. كمـا يـقـول بـلـينى أيـضـا إن "بـارهـاسـيوس"
يـعد أول من اسـتـخدم الـنـسب فى الـتصـويـر لذا فـقد
أسـهم كثيـرا وأضفى حـيويـة على تعـبيـرات الوجه أما
"ابيلير اخلوصى" فيكاد أن يكون الوحيد الذى أضفى
إلى الـتصـويـر أكـثر من كل الـفـنـان مـجـتـمعـ ونـشر
عدة مجـلدات حتتـوى على مبـاد التصـوير. ويتابع د.
نظور: "أما فى الغرب – مليكة سرده التاريخى لعلم ا
فى الــــقــــرون الـــوســــطى  – فــــإن رســــومـــات الــــنـــســــيج
نظور واخملطوطـات الصغـيرة قد حـاولت إتقان عـلم ا
الـذى كــان فى حـالــته الـنــظـريــة وذلك بـاتــبـاع طــريـقـة
تعلـية الصـفوف بعضـها فوق بـعض. وظل احلال هكذا
إلى عـصر الـنـهـضة فى إيـطـالـيا فـاشـتـرك فنـانـو هذا
صالح عطيةالعصـر فى وضع األسس العلـمية للـمنظـور مثل "باولو

نظور وتطوره نشأة ا

نظور على الطريقة اإليطالية ا

الطريقة الفرنسية

انى نظور األ ا
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ـصمم خـطته الـتصـميـميـة الضـوئيـة علـيه أن يعود >  عـندمـا يضع ا
إلى سلسلة من القدرات التى تعطى مضمونا ألشياء قد يستعملها.

سرحي جريدة كل ا
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محمد محمود عبد الرازق

فاطمة رشدى فى شمال إفريقيا

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

درسى فى حلوان سرح ا ا
ـــاذا جتــيـش فى داخــلـى الــذكـــريــات كـــلــمــا ال أدرى 
ا ألنـنـا مازلـنا ـدرسى ر سـرح ا سـمـعت شيـئـا عن ا
نـفتقد إلى لزمن اجلمـيل الذى زرع فى أعماقنا حب
ـسـرح وأثـار خـيـالـنا وأنـبت فى داخـلـنـا الـرغـبة فى ا
ـــارســة هــذا الـــفن اجلــمــيـل بــكل روافــده من أداء
وتـمـثـيل وتـألـيف وغـنـاء ورقص ومـوسـيـقى وتـشـكيل
وغــيـرهـا حـيـنــمـا كـنـا صـغـاراً فـى مـدارسـنـا لم يـكن
ـدرسـة سوى هـذه األنـشـطة الـفـنـية يـسـتـهـوينـا فى ا
ـسـرح الـذى هـو بـحق أبـو الـفـنون ـنـبـثـقـة عن فن ا ا
جـميعا لم يكن التعلـيم صعبا وال معضلة وال كارثة
اقـــتــصـــاديــة كـــمــا هـــو حــادث اآلن بــســـبب الــدروس
اخلـصـوصـيـة ولم يـكن يـسـبب ضـغـطـاً نـفـسـيا عـلى
كدسة التى يـنوء بها صغار ـناهج ا عـائالتنا بسبب ا
هـذا الزمان كان التعليم بحق نزهة فى إطار فلسفة
ـسرح األنـشـطة الـفنـية والـثقـافيـة وعلى رأسـها فن ا
ـدرسى وفى اعتقـادى أن احلل فى معضلـة التربية ا
ــسـئـولـون أن ال والــتـعـلــيم فى بالدنـا هـى أن يـفـهم ا
عـالج إال بـالـعـودة إلى األنـشـطـة الـفـنـيـة والـثـقـافـية
ناهج الـتى سوف تتيح الفرصة أمـام أوالدنا لتلقى ا
الــدراسـيـة وهم فى حــالـة نـفـسـيــة مـشـرقـة بـدال من
تـلك الكآبة التى تخيم على عقولهم كلما ذهبوا إلى
ـدرسـة والـتى جتـعـلـهم يـحمـلـون الـهم والـغم كـلـما ا
درسة انـتهت اإلجازات واقتربت مواعيد العودة إلى ا
وكــأنــهم فى كــرب عـظــيم شـتــان مــا بـ مــشـاعــرنـا
ا وبـ مـشاعـر أوالدنا ـدرسة قـد اإليـجـابيـة نحـو ا

السلبية نحوها حديثا.
عنى أصح هنا وفـى احلقيقة هنا مربط الفرس أو 
ــرسح الــذى نــفــتـــقــده فى زمــانــنــا ولــقــد مـــربط ا
أســعـدنى حـقـا أن مــحـافـظـة حـلــوان الـتى اسـتـقـلت
حــديــثـا عن الــقـاهــرة الــكـبــرى بـدأت تــدرك أهـمــيـة
ـدرسى ودوره فى اسـتـنهـاض الـهـمم وشـحذ ـسـرح ا ا
الـعـزائـم الـعـلـمـيـة والثـقـافـيـة وذلـك بـإقـامـة الدورة
صرى «دورة توفيق احلكيم» هرجان الكاتب ا األولـى 
ديرية سرحـية  الـذى ينظمه تـوجيه عام التـربية ا
تـعـلـيم حـلـوان خالل األيـام األخـيـرة من شـهـر أبريل
حتت رعاية مجلس أمناء احملافظة ومدارس أوازيس
ـعــادى ضـمن احــتـفــاالت أبـنــاء حـلــوان بـعــيـدهـا بــا
الـقـومى األول وفى يقـينـى أن هذا االهـتمـام بإقـامة
هـذه الـدورة لم يـكن لـيتـحـقق إال بهـمـة رجل مـثقف
يـؤمن بالـدور االجتمـاعى والقـومى للمـسرح أال وهو
ــسـرح فى الــشـاعــر «أشــرف أبـو جــلـيل» مــوجه عـام ا
سـتـقبـل والقـاهرة ـعـادى وا مـدارس إدارات حـلوان وا
اجلـديدة والتب باإلضافة إلى إصدار مجلة مسرح
حـلوان والـتى تتضـمن فى عددها األخـير ملـفا حول

درسى وكيفية النهوض به. سرح ا ا
ـسـرح بــاجملـلس األعـلى اجلــديـر بـالــذكـر أن جلـنــة ا
لــلـقـافــة تـقـوم حـالــيـاً بـإعـداد دراســة وافـيـة فى هـذا
ـفـيـد االسـتــعـانـة بـهـذا اجملــال ولـسـوف يـكــون من ا
ـهمة ـلف وإجراء حـوار علمى حـول هذه التـجربة ا ا

درسى فى حلوان. سرح ا فى ا
ـســرحــيــة وإلى جــمـيع حتــيــة إلى هــذه الــتـجــربــة ا

القائم عليها وجزاهم الله عنها خير اجلزاء.

فـرقـة سـلـيـمـان الـقـرداحى والـقـبـانى. وقـد اسـتـطـاعت بـقـدرة
ســـيـــد الــغـــنـــاء سالمـــة حــجـــازى  أن تـــشل قـــدرة الـــقــرداحى
ـا اضــطـره إلى الـرحـيـل بـفـرقـته إلى وتـوقـف من نـشـاطه: "

غرب العربى وخاصة تونس.."(ص 65). ا
ووصـلت فـاطـمـة رشـدى إلى اجلـزائـر ورأتـهـا شـديدة الـشـبه
بباريس من حيث مسارحهـا وشوارعها ومبانيها وكل ظاهرة
أو مــرفـق فــيـــهــا. واســـتـــقــبـــلــوا اســـتـــقــبـــاال حــارا ال يـــقل عن
اســتــقــبــال تــونس لــهم. وقــابل اجلــمــهــور: "غــادة الــكــامــيــلــيـا"
و"الـنـسـر الـصـغـير" بـتـفـهم عـمـيق. كـمـا مثـلـوا: "مـجـنـون لـيلى"
ـشـاهديـن على و"مصـرع كـلـيـوبـاتـرا" فـاستـولـوا عـلى ألـبـاب ا

الرغم من عدم إتقانهم العربية. 
ومن اجلــزائـر ذهـبـوا إلى مــراكش فـإذا بـالــطـابع الـشـرقى ال
يزال يـكسو أبـنتيهـا. واللغة الـعربيـة هى لغة التـعامل. ومعظم
أهـلـهـا من الـتجـار األثـريـاء. وقـصـورها مـثل قـصـور ألف لـيـلة
"وخـارجهـا ال يـنم عـمـا بداخـلـهـا فأنت تـدخل من بـاب صـغـير
فى شـارع ضـيق إلى بـاب أكـبـر ثم إلى بـهـو فـسـيح تـتـوسطه
نــافـورة تــفــ الـصــنــاع فى إبـداعــهــا. وقـد تــنــاثـرت الــوســائـد
حولـها عـلى البـسط النـفيـسة واتـكأ عـليـها رب الـقصر ومن
حــــوله زائـــروه وهـم يـــتـــنــــاولـــون الـــكــــعك والـــشــــاى األخـــضـــر
بــالـنـعــنـاع ويـســمـرون بـحــديث شـائق ال تــمـله اآلذان. أمـا فى
الــســهــرات فـــالــتــخت الــشــرقـى يــشــجى احلــاضـــرين بــأحــلى

النغمات الشرقية الشهيرة.
وقد قـوبـلـوا بـالـتـرحـيب. وأغدق عـلـيـهم أثـريـاؤهم الـكـثـير من
أنـفـس الـهــدايــا وأجـمــلـهــا. وفى نــهــايـة حــفــلـة تــكــر شـائــقـة
أقــامــهــا احلــاكم فـى قـصــره ســلـم كل مــنــهم صــرة مــنــتــفــخـة
البس مــراكــشـيــة مــزركــشـة ومــحالة بــالــذهب والــفــضـة و
"بلغة" فاسى من أثمن أنواع اجللد. أما "باشا مراكش" فدعا

الفرقة إلى حفل تكر فى قصره وتمثيل رواية. 
وحـضر إلى الفندق وصـحب فاطمة وعزيـز بسيارته فوجلوا
أبـوابـا ســبـعـة حـتـى الـفـنـاء الــرحب الـفـســيح تـتـوســطه نـافـورة
ـكـان بـأريـجـها. هـائـلـة بـجـوارها شـجـرة من الـيـاسـمـ عـبق ا
واصطف عـلى جانب من هـذا الفـناء مـوسيـقيـون عسـكريون
ارسيـليـز حلظـة دخولـهم ثم جلـسوا إلى طـبالى من عزفـوا ا
ــطـعـم بـالــذهب والــفــضــة. وبــعــد الــشـاى األبــنــوس الــفــاخــر ا
ا يلبسن من مالبس اجتهوا فى صحبة أربع جوار مثقالت 
رصـــعت بـــالــذهـب إلى مـــســـرح الــقـــصـــر. فـــمــثـــلـــوا: "مـــصــرع
كـليـوبـاتـرا" وسط إعـجـابهـم ودهشـتـهم. ثم أهـدى الـبـاشا إلى
كل عضو فى الفرقة سجادة وبرنسا مراكشيا وحلية ذهبية.
ـمثالت مـثـلـ وا وأدارت الـهدايـا الـكـثـيرة الـفـاخـرة رؤوس ا
وفى مـقـدمـتهم مـتـعـهد احلـفالت فـفكـروا فى االنـفـصال عن
الفـرقـة وتـألـيف فـرقة مـسـتـقـلـة تعـمل فى مـراكش. وتـكـتـموا
نـــيـــتــهم إلـى أن انــتـــهت حـــفالت الـــفــرقـــة فى مـــراكش وفــاس
والـربــاط والــدار الـبــيــضـاء وســافــرت إلى طـنــجــة. فـأعــلــنـوا

ناظر تخصه.  البس وا تعهد أن كل ا تمردهم وزعم ا
ا جنح عزيـز عيـد فى إقنـاعهم بـأن النـجاح الـذى حقـقوه إ
حتقق بهم جـميعا ولن يـفوزوا به إذا تركوا الـفرقة فاقـتنعوا
وأبــدوا اعـتــذارهم وعــادوا إلى الــقـاهــرة. وســافـرت فــاطــمـة
ناظر اخلارجية رشدى إلى باريس وأسبانيا لـتصوير بعض ا

ألحد أفالمها وعادت إلى القاهرة بعد أربعة أشهر.

ركـبـت فـرقــة فــاطـمــة رشــدى الـبــاخــرة من اإلسـكــنــدريـة فى
الــرابع من شـهــر أبـريل  1932ووصــلت تـونس بــعـد ثـمــانـيـة
ــرحـبــة بــهم. وعــزفت ــيــنــاء غــاصــا بــاأللــوف ا أيـام وكــان ا
ــارســيــلـيــز فــوقــفـوا مــكــرهــ الحـتالل ـوســيــقى نــشــيـد ا ا

الفرنسي للبالد.
وبـدأ الـعمل فى الـيـوم التـالى عـلى مسـرح الـبلـديـة وهو كـما
ـــســرح تـــقــول فـــاطـــمـــة رشــدى فـى كـــتــابـــهـــا: "كـــفــاحـى فى ا
ـــســـارح الــتـى شــهـــدتـــهـــا غــنى والـــســـيـــنـــمــا" " –من أفـــخم ا
ـثـلـة ـثل أو  ــدهـشـة وفى غـرفـة كـل  ـنـاظـرة وأنـواره ا
سـمــاعـة يــصل إلـيه عن طــريـقــهـا احلــوار الـذى يـجــرى عـلى

سرح". ا
افـتتحـوا عمـلهم بـرواية: "اإلسالمبـو" ألن حوادثـها جرت فى
قـرطــاجـنـة. واسـتـجـاب لــهـا اجلـمـهـور اسـتــجـابـة رائـعـة حـتى
ـسـرح وأثـنـت عـلـيـهـا الـصـحف. سـدت مـنـافــذ الـطـرق إلى ا
وتـتـابـعت الـروايـات: "غـادة الـكامـيـلـيـا" و "الـنـسـر الـصـغـير" و
"مـصـرع كـلـيـوبـاتـرا" و "مـجـنـون لـيـلى" و "عـلى بك الـكـبـيـر" و

"العباسة".
وابتـهج النـاس وهم يشـاهـدون عربـا يقـدمون أروع الـروايات
ـيـة وقالـوا لـهم إنهم فـى مسـتـوى الفـرق الـفرنـسـية إن العـا
لم يـزيـدوا وبـلغ الـنـجـاح مـسـامع ولى الـعـهـد فـجـاء مـتـنـكـرا
لكنه لم يجد مقعداً بـالصالة فجلس ب الكواليس لتتسنى

ريحة. شاهدة ا له ا
وانهالت عـليهم الـدعوات إلى حفالت الـتكر وأقـيمت لهم
ثـالث حــفالت كـــبـــرى فى تــونـس وبــنـــزرت وصــفـــاقس. وفى
آخر ليلة سمعت فـاطمة محاورة ب عزيز وضابط فرنسى
بالـفرنـسيـة. وأخبـرها عـزيز أنه من ضـباط اخملـابرات وأن
الـسـلـطات الـفـرنـسـيـة تطـلب مـنـهم مـغـادرة الـبالد فورا. إلى
الـقاهرة. فصـرخت فى وجه عزيز: "أال يـعرف هذا اجلاهل
ـية أنـنا نـقـدم أدبا فـرنـسيـا عالـيـا ومسـرحـيات فـرنسـيـة عا

باللغة العربية!.."
فرد الضابط بلهجة مصرية:

"أنـا لـست جـاهال يـا مـدام وعـلى الـعـكس أنـا إنـسـان مثـقف
وأتــــذوق الـــــفن وأقــــدره وأعـــــشق اجلـــــمــــال وأقــــدسـه لــــكن
ـوضـوع هــو أنـكم تــعـرضــون روايـات وطـنــيـة تــثـيـر حــمـاسـة ا

الشعب وتؤجج غضبه".
ية مـثل: "غادة الـكاميـليا" و إننا نـعرض روايـات فرنسـية عـا
"الـنــسـر الــصـغــيـر" و "جـان دارك" وهـى تـمـثـل بـطـولــة شـعب
فـــرنــســـا ضـــد االحـــتالل األجـــنــبـى. وأنــتـم تــعـــرضـــونـــهــا فى

فرنسا.
"فــرنـســا شىء وتـونـس شىء آخـر يــا سـيــدتى.. "جـان دارك"
فـى فــرنــســـا تــثــيـــر فى الــنـــاس االعــتــزاز والـــفــخــر بـــوطــنــهم
ومــجــدهم ولــكـنــهــا هــنــا فى تــونس تــثــيــر الـغــضب وتــوقظ
الــفـتـنـة وتـبـعث االضـطـراب وعـنــدئـذ تـصـبح عـمال مـوجـهـا

ضد احلكومة الفرنسية.
ودعاهـما إلى تـناول الـشاى. وفـهمت مـنه أن السـلطـات ترى
أن يــغــادرا تــونس  –ال إلى الــقــاهــرة  –ولــكن إلـى اجلــزائـر
ومـراكش  –وسـبـق لـهـذه الـســلـطـات أن مـنــعت جـورج أبـيض
من دخـولـهـمـا: فـكـانت فـرقـة فـاطـمـة رشدى  –كـمـا تـقول –
أول فـرقــة عــربــيـة تــرتــاد هــذين الــقـطــرين. غــيــر أن دكــتـور
أحـــمــد شـــمس الـــدين حـــجـــاجى يـــقــول فـى كــتـــابه: "الـــنـــقــد
ــسـرحى فى مــصـر (قـصــور الـثــقـافـة 1995) إنه عـنــدمـا ا
ظـهـر أول نــقـد فــنى تـطــبـيـقـى فى سـنـة  1898كـانت فــرقـة
ـنـافـسـة مـثل ـيـدان وتـقـاوم الـفـرق ا إســكـنـدر فـرح تـتـصـدر ا

 زارت اجلزائر
ومراكش
والقت
ترحيباً

يفوق اخليال

شـاهد إلى الـتأويل هـو شكه وارتـيابه مـقابل إرادة >  إن الـذى يحـرك ا
ـا وضـعه عـلـى اخلـشبـة مـن إضاءة ـصـمم  مـفـروضـة عـلـيه هى رؤيـة ا

وألوان.

 É¡«a Éeh É«fódG 
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4 
سرح احلر تهدى دورتها الرابعة لـ«محمود درويش» ليالى ا

شاركة ثمانى دول عربية بينها مصر

 على عليانى محمود درويش 

من قـصائد للشاعـر محمود درويش حتت عنـوان ثالث قصائد فى حب الوطن من
إخراج سـيد أحمـد أما فلسـط فتـقدم العمل االسـتعراضى الـراقص ساحة الورد
وتقـدمه فرقـة سريـة رام الله تألـيف حسـ البـرغوثى وإخراج عـامر حـليـحل كما
سيشارك العرض الفلسـطينى حكايات نص نصيص لألطفال والذى يقدمه مسرح

سفر من إخراج فادى الغول.
سرحية األردنية إشارات وحتوالت شاركة األردنيـة: تشارك ا وأضاف عن ا
ــسـرح احلـر عــمـله االســتـعـراضى من إخـراج زيــد خـلـيل مــصـطـفـى ويـقـدم ا
ـلحن الضـخم (اجلدار) فى حـفل اخلتـام من خالل لوحـات موسـيقـية قام ا
ولـــيـــد الـــهـــشـــيم بـــتـــألـــيـــفـــهـــا ويـــعـــد مـــوسى الـــســـطـــرى لـــهـــا الـــكـــوريـــجــراف

راشدة ومن إخراج إياد شطناوى. والسينوغرافيا حملمد ا
ـهـرجـان قـال: ضـيفـة الـشـرف سـتـكـون الفـنـانـة صـبـا مـبارك وعـن ضيـوف ا
فضال عـن مشـاركـة سمـيـرة الـبارودى مـن لبـنـان ونقـيب الـفـنـان احملـتـرف
غـرب احلسن نـفالى وعـبد الـله راشـد من اإلمارات الـعربـية وتـكرم إدارة بـا
هرجـان نخبـة من الفـنان األردنـي والعـرب الذين أثـروا الساحـة األردنية ا
والــعـربــيـة إبــداعــا ولـهم الــتــاريخ الـطــويل وهم يــوسف يــوسف ولـيــنــا الـتل
ـسرحيـة األردنية ؤسـس للـحركة ا وإسحق السـردى وهو يعـتبر من جـيل ا

اضى. فى الستينيات من القرن ا

سرح هـرجان ليـالى ا ـقبل الـدورة الرابعـة  تنطـلق فى السـادس من مايو ا
ـســرح احلــر بــرعــايــة وزيـر احلــر حتت عــنـوان الــقــدس وتــنــظــمه فــرقــة ا
ـشـاركـة ثـمـانى دول عـربيـة. وتـقـدم هـذه الـدورة لـذكرى الثـقـافـة األردنى 
ــلـحن عــامـر مـاضى الـراحــلـ الــشـاعـر الــفـلــسـطـيــنى مـحــمـود درويش وا

واخملرج محمد البرماوى والفنان حس أبو حمد وزهير حسن.
هـرجـان على عـليـان: نعـمل على عن اجلـديد فى هـذه الدورة قـال مديـر ا
غرب واإلمارات شاركة تونـس وسوريا وا أن تـكون هذه الدورة موسـعة 

. العربية وليبيا والسودان ومصر وفلسط
ـشـاركـات قـال: هـنـاك عــروض األطـفـال والـكـبـار حـيث تـشـارك وحـول طـبــيـعـة ا
سوريا بعرض وهما مسرحية األطفال "قمر وخوابى العسل" ومسرحية "الكبار
سـرحيـة واحد وت" وهـما من إخـراج يوسف شـموط وتـشارك تـونس  رباعـيـة ا
مـنـا جلـعــفـر الـقـاســمى ومن إخـراج مـنــيـر الـعـرقـى وبـعـرض تـونــسى ثـان "كـولـون"
سرحيـة "طاطا مـباركة" من غرب فـتشارك فـرقة أكواريـوم  حلافظ خلـيفة أمـا ا
ـتـحـدة من خالل مـسرح إخراج نـعـيـمـة زيطـان وتـشـارك دولة اإلمـارات الـعـربـية ا
سرحيـة األطفال "القنديل الصـغير" من إخراج محمد غاشى الشـارقة الوطنى 
وبـعـرض آخر لـلـكـبار وهـو "الـسـتارة" إخـراج حـمـد عبـدالـرزاق أمـا مصـر فـتـشارك
سـرحـية "وجـود" للـمـخرج سالمـة إمـام وليـبـيا تـشارك بـعـرض مسـرحـية "حـن
اللـيل" لـلـمخـرج نـاصر األوجـلى والـسـودان تشـارك فـرقة فـلـكـلور سـودانى بـعرض

 من تظن نفسك

من تظن نفسك.. تفتتح موسماً
قهورين بالقدس سرح ا جديداً 

«أقدام بيضاء» .. أول عروض
أول مسرح فى طنجة

بـحــضــور والى طـنــجـة وغــيــاب وزيـرة الــثـقــافـة
التى حـال مرضهـا دون احلضـور افتـتح أخيراً
ـقـاطـعـة احلضـريـة بـطـنـجة ـسـرح الـبـلدى بـا ا
ـسرحى والـذى يـحـمل اسم الـكـاتب واألديب وا
الـراحل مـحـمـد احلـداد. مع االفـتـتـاح الرسـمى
لـلــمـســرح الــبـلــدى (مـحــمــد احلـداد) بــطـنــجـة

سرحى الرابع مهرجان الشباب ا

«مشاجرة» يونيسكو تختتم مهرجان
سرحى الرابع بطرطوس الشباب ا

ــــهـــرجــــان نــــفـــسه عــــرضت مــــســـرحــــيـــة وفى ا
"ســاعى بــريــد نـيــرودا" والــتى أشــار مــخــرجــهـا
عــصـام الــراشـد إلى أنــهـا تــســلط الـضــوء عـلى
حـياة الـشـاعـر بـابـلـو نيـرودا لـيـرصـد عـبر ذلك
جتربتـه السيـاسيـة واالجتـماعـية والـثوريـة عبر
حكـاية بسيطـة تتعلق بساعى بـريد كان يحضر
الرسـائل لبـابلـو نـيرودا مـنذ وجـوده فى تشـيلى

وحتى سفره كسفير إلى باريس. 
ــهــرجــان بــثالثـة وشـاركـت مـحــافــظــة حــمـاه بــا
عـــروض وهـى "أيـــام الـــشـــروق" وســـاعى بـــريـــد
ـسـرحـيـتـ نـيــرودا حـيث  تـكـر مـخــرجى ا
ـــهـــرجـــان إضــافـــة إلى عـــرض ربـــاعـــيــات فى ا

وت.  ا

عرضت مـسرحـيـة (أقدام بـيضـاء) لـفرقـة باب
الـبــحــار كــمــا  عــرض مــســرحــيــتــ بــعــدهـا
درسى بـعنوان (الفزاعة) سرح ا األولى من ا
ومـسـرحـيـة (واش فــهـمـتى) لـلــفـنـان عـبـد احلق
الـــزروالى كـــمـــا عــرضـت مــســـرحـــيـــة (وحــوش

آدمية) لفرقة نادى سيرفانطيس.

ـسرحى الرابع الذى اخـتتم مهرجـان الشباب ا
ــوســـيــقـــا بــوزارة ــســـارح وا تـــقــيـــمه مـــديــريـــة ا
الــثـقــافــة الـســوريـة بــطـرطــوس فـعــالــيـاته أمس
حـيـث  تـقـد مــسـرحــيـة "مــشـاجـرة" تــألـيف
يـوج يونيسـكو إخراج زهير الـبقاعى ونضال
صواف.  وذكـر زهـير الـبـقـاعى مخـرج الـعرض
شاجرة" تدور حول شخصيت أن مسرحية "ا
ــكن يــبــدو أنــهــمــا مــتــقـاربــتــان جــدا الى حــد 
االعـتقاد أنهما شـقيقان إال أنهـما فى احلقيقة
مخـتلفان ويشتد الـصراع بينهما لـيصبح عنيفاً
وهــزلـــيــاً ثـم يــظـــهــر شـــخص آخـــر ال يـــلــبث أن
يـشارك فى الشجـار الذى ال ينـتهى إال بدخول

شابة جميلة يحاول كل منهم االستئثار بها. 

ـــســـرح ــــوسم الـــثــــانى  انـــطـــلــــقت مـــنــــذ أيـــام  فـــعــــالـــيـــات ا
ـسرح الـوطـنى بـالقـدس بـعرض ـضطـهـدين عـلى خشـبـة ا ا
جــزء من مــســرحــيــة (من تــظن نــفــسك) الــتى أدتــهــا فــرقـة

"بيت أزانيا"  اجلنوب أفريقية.
اسـتـهـلت الـفرقـة عـرضـهـا بـرقـصات شـعـبـيـة قـبل أن تـنـتقل
ــســرحـيــة يـتــحـدث عن عــمـال إلـى عـرض جــزء واحـد من ا
مــنــاجم الـــذهب ومــا يــتــعــرضــون لـه من اضــطــهــاد وإهــانــة
إضــافـــة إلى تــقـــاضــيــهـم أجــورا زهــيـــدة مــقــابـل اســتــخــراج

الذهب الذى يحصل عليه األغنياء.
ـهرجان  "تقرر تقد جزء واحد وقال ادوارد معلم مدير ا
ــســرحى اجلــنـوب أفــريـقـى فى حـفـل االفـتــتـاح من الــعـمل ا
سـرحيـة بـشكل كـامل حيث لـضيق الـوقت وسيـعـاد تقـد ا
تـضم ثــمــانـيــة أجـزاء تــتــنـاول الــهـويــة واالنـتــمــاء والـتــهـجــيـر
الـــقــســـرى والــعـــنف والــنـــوع اإلنــســـانى واجلـــنس ومــشـــاكــله

واخملاوف من األجانب واالضطهاد فى العمل."
وأضــاف "كـنــا ســعـداء جــدا أن يـكــون مـعــظم جــمـهــور حـفل
االفـتتـاح من الـشبـاب ألننـا نـرى فى هؤالء أداة الـتـغيـير فى
سـرحى وحاولوا اجملـتمع. لقـد تفاعـلوا كثـيرا مع الـعرض ا
ساعـدة العمال على الـتخلص من االضطهاد تـقد حلول 
ـضـطـهدين.. لـيس الـتـنـفيس وهـذا ما يـسـعى إلـيه مـسرح ا

عن اجلمهور بل البحث عن حلول."
ـــضـــطـــهـــدين الـــذى أســــسه الـــبـــرازيـــلى يـــقـــوم مــــســـرح ا
أجـوسـتـو بـوال عـلى إشـراك اجلـمـهـور فى الـعـرض بـغـيـة
الـبـحث عـن حـلـول لـلـمـشـاكل الــتى يـعـرضـهـا سـواء كـانت
اجـتمـاعـية أو سـيـاسيـة أو اقـتـصاديـة بـحيث يـبـدأ أفراد
ــســـرح لـــتـــقــد من اجلـــمـــهــور الـــصـــعـــود إلى خـــشـــبـــة ا

طروحة. شكلة ا اقتراحات حلل ا
وطرح اجلمـهور الفلـسطينى عـدة اقتراحات حلل مـشكلة
اضـطـهـاد أربــعـة عـمـال فى مــنـجم لـلـذهب مــنـهـا مـحـاولـة
اسـتــمــالـة عــطف صــاحب الــعـمل مـن خالل تـذكــيــره بـأنه
كن أن يكون يوما إنـسان مثلهم ولـديه أطفال كما لهـم و
مــكــانـهم وكــذلك دعــوة الــعـمــال إلى االضــراب لـلــحــصـول
عـــلى حــقـــوقــهـم فــيــمـــا ذهب أحـــد االقــتــراحـــات إلى حــد
الــدعـوة إلى قــتل رب الــعـمل الــذى كـان دائم الــصـراخ فى

زيد. عماله طالبا منهم ا
وقـالت روزيـنــا مـارت الـتى لـعـبت دور اجلـوكـر وهـو حـلـقـة
ـــمــثــلـــ واجلــمــهـــور "كــمــا تـــرون الــقــواعــد الــوصل بــ ا
سـهـلـة.. إمـا أن يـتـدخل أحـد ويـوقف االضـطـهـاد وإمـا أن
ــكـنـة ويـجب حتـويـلــهـا إلى حـقـيـقـة. يـســتـمـر. فـاحلـلـول 
ـــكن الــقـــبــول بـه ألنه ضــد الـــقــانــون. اقـــتــراح الـــقــتل ال 
ــكن أن يـنــجح ومـحــاوالت إقـنـاع رب اقــتـراح االضـراب 
كن. شاركة الـعمال الرقص واالحساس معهم  العمل 

هم حتويل احللول إلى حقائق." ا
وأضــافت "جــئــنــا إلــيــكم نــحــمل جتــربــة  340 عــامــا من

الظلم واالضطهاد.
شـاركت فى حـفـل االفـتـتـاح فــرقـة مـسـرح (الــفـعل-هـالى)
ــانــيــة بـــعــرض مــوســيـــقى اســتــخـــدمت فــيه الـــبــرامــيل األ
البـالستيـكية الـسوداء بدل الـطبول. وقـالت عضو الـفرقة
انـكى تسمبل "عادة مـا نقدم مثل هـذا العرض قبل دخول
ـــــتـــــابــــعـــــة عـــــرض مــــســـــرحى اجلــــمـــــهـــــور إلى الـــــقـــــاعــــة 
ـوســيـقى ســهـلــة وتـأســر قـلـوب لــلـمــضـطـهــدين ألن هــذه ا

شاهدين وجتعلهم يستعدون للعرض. ا

شادي أبوشادى
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>  كــلـمـا قـل الـضـوء وأصـبـح حتت درجـة الـرؤيــة انـتـقل مــفـهـومه إلى
الــظالم وفـيه تــقل رؤيـة األشــكـال أو تـنــتـحى نـهــائـيـا هــكـذا الـظالل

والتظليل شكل من أشكال الظالم وحسب تدرجاتها.

سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
27 من أبريل 2009 العدد94

د. أحمد
 مجاهد

العقاد الرمز والقيمة
الـعـقـاد ليـس رمزاً أدبـيـاً كـبـيـراً وحـسب لـكنه
عـالمــة عــلى تــاريخ بــأكــمــله فــذكــراه تــمــثل
استعادة للـقيمة الثـقافية التى كـدنا نفقدها
حتت ضـربات مـعـاول نسـيـان الرمـوز من هـنا
يأتى احـتفـال الهيـئة بـتاريخ ثـقافى وإبداعى
كبير شارك فى صياغة وعى هذه األمة ليعلى
ـثل قدوة من قـدر ثـقـافـتهـا وإبـداعـهـا وهـو 
لـكل أجيـالـنا اإلبـداعـية والـثـقافـيـة من حيث
تـكـونـهـا وقيـمـهـا ووعـيـها الـفـارق ومـعـاركـها

عالية القيمة.
إن مــحــافــظــة أســوان حــ تــســتــقـبـل حـدث
االحـتــفـال بـواحـد مـن أعـظم أبـنـائــهـا فـإنـهـا
تـؤكـد أن رمزاً كـبـيـراً تـخـرج من هـنـا من هذه
األرض التى ال تكف عن العطاء وتصبح هذه
االحـتــفـالـيـة ذات مـعـنى مــهم حـ يـدعـمـهـا
محافظ واع هو اللواء مـصطفى السيد الذى
ـعـنـوى ـادى وا ال يـتـوانى فى تـقـد الـدعم ا
لـكل األنشـطـة الـثقـافـية والـفـنـية الـتى تـقوم
بها الهيئة على أرض محافظة أسوان فشكرا
له ولدعـمه وحملبته لـلثقـافة بـوصفهـا قاطرة
الــتــنــمــيــة الـــتى تــســهم فـى تــغــيــيــر الــوعى
ــبــدع ودوره فى زمن ال والــتــرســيخ لــقــيــمـة ا

فكريه ومبدعيه. يلقى باالً 
ثالثة أيـام من الفـعالـيات الثـقافـية تـضمنت
مجموعة قيمة من األبحاث قدمها نخبة من
ـيـ لـيـلـقـوا ـثـقـفـ واألكـاد شـبـاب وكـبـار ا
الضوء على العقاد كاتبا ومفكراً وتنويرياً من
طراز فريد فضـالً عن أمسيات شعـرية تلتقى
ـحبـة حـول العـقـاد شـاعراً لـيـلقى الـشـعراء
قــصــائــده الـتى شــكــلت إحــدى أهم قــســمـاته
اإلبداعية كما قدم الـشعراء قصائدهم حتية
ـنـزله لـنرى وتـقـديراً لـلـعـقاد وقـامـوا بـزيارة 
حـضوره بـازغـاً ليـعـيد لـنـا الذكـرى التـى تنـير
الـطـريـق من جـديـد حـول رمـز كــبـيـر وتـفـتح
أمــامـنـا األســئـلـة الــتى ال تـكف عن الــتـوالـد
فشخصـية فى قامـة العقاد سـوف تظل تطرح
عـلــيـنـا األسـئـلـة لـتـلــقـيـنـا فى زمن الـرصـانـة
لـنطل مـنه عـلى زمـنـنا وإجـابـاته الـتى حتفل

. باليق

كواليس

اضى تقد مسرحية «عطشان يا صبايا» للمخرج صابر احلامى. ركز الوطنى للفنون الدرامية بصفاقس التونسية شهد األسبوع ا > ا

«الزيارة» و«سوء تفاهم» و«قابل للكسر»..
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كرم على أبو شادى وسوسن بدر وشريف منير
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عــاشـــور أحـــمـــد بـــحـــيـــرى أحـــمـــد عـــادل أحـــمــد
حمـدى محمـد يوسف أحـمد نور أحـمد سالمة
نصف محمد دنيا عبد محمود أبو اليزيد عبد ا
الـــكـــر ر دنـــدش مـــحـــمـــود عـالء عـــلى ربـــيع
سلوى عاطف إيهـاب صالح محمد مدكور عمرو
درويـش عال فـــؤاد أســـمـــاء حـــسن كـــر ســـامى
عـــاصـم رمـــضـــان أمــيـــرة صـــبـــرى ولـــيـــد يـــوسف
ـر فــتـحى أحــمـد لــبـيب عــزت عـمـر مــصـطــفى 
وحـيد يـاسـمـ جـمال مـحـمـد العـتـابى مـوسـيقى
مــصـطــفى الــوحش اســتـعــراضــات حـســ عــلـوى

محمد صالح ديكور عمرو حسن.
ـــدن اجلـــديـــدة» قـــدمـت «جـــمـــعـــيــــة هـــواة الـــفن بــــا
مـسرحـيـة «أكـتوبـر» تـأليف مـحـسن يـوسف وإخراج
مـحــمـود حــســ تـمــثـيل: مــحــمـود حــسـ إيــهـاب
أحـمـد مـحمـود رمـضـان محـمـد جمـال مـصـطفى
رجب مــحــمــد فــتـحـى مـوســيــقى أســامــة مــجـدى
ديــكــور مــحــمــود إبــراهــيم أحــمــد عالء «جــمــعــيــة
واهب» قدمت عرض «سوء تفاهم» تأليف رعاية ا
ألـبير كامى إخراج مـصطفى يحيى بـطولة: يسرا
الـشرقـاوى أحمـد دراهم مصـطفى سـعيـد سماح
ــون نــصــحى حــســام الـديـن إمـام عــبــد الـعــال ر
مـوسـيـقى مـحـمـود الشـريف إضـاءة سـعـيـد رياض
ـسـرح» أيـضـا ـصــريـة لـهـواة ا وقـدمت «اجلـمـعـيـة ا
مــســرحــيــة «مــحــدش فــاهم حــاجــة» تــألـيـف يــاسـر
عالم إخراج خالـد العـيسوى تـمثيل بـاسم قناوى
الح مـحـمد ن صـابـر كر ا مى عـبـد الرازق أ
رؤوف هيـثم حسن جـهـاد محـمد مـحـمود نـصار
مـحـمـود فـراج أحـمــد حـسـ أحـمـد عـلى إسالم
ــصـرى ســامح حــسن مـصــطـفى لــســيـد حــسـام ا
أحمد على عبد الرحمن على عبد الغنى إسالم
الـراوى يـاسـر الـفـرمـاوى موسـيـقى مـايـكل نـسـيم
دوح أحمـد معوض استعراضات ديكور إسالم 
أحمد حس أمـا «جمعية األدباء» فقدمت عرض
«إجــيــوس» تــألــيف أســامــة نــور الــدين وإخــراج نـور
عـفيفى بـطولـة: محـمد حفـظى أدهم عثـمان آية
عـادل أحـمــد إبـراهـيم أســامـة الـبــاجـورى إيـهـاب
نــاصــر والــطـفــلــة أســمــاء عـادل ديــكــور مــصــطـفى
يـحيى أحمد السـيد إعداد موسيـقى نور عفيفى
جــــمـــعــــيــــة «خـــدمــــات أبـــنــــاء بـــورســــعـــيــــد» شـــاركت
ــســرحــيــة «الــزيــارة» عن زيــارة الــســيــدة الــعــجـوز
ــالــكى لــفــريــدريـش دوريــنــمــات وإخــراج مــحــمــد ا
تـمـثـيل سـليـمـان رضـوان نـورا راشد عـمـرو كـمال
مـجدى الـشنـاوى كر مـنصـور أحمد رفـعت تاج
الــدين مــحـــمــد اســراء حــســنى أحــمــد الــشــيــمى
مــجـــدى حــمــزة مــحــمــد بــســـيــونى آيــات مــحــمــد
مـحمود أبـو العـطا جهـاد طه ديكـور ياسمـ عبد
الــقــادر مــوســيــقى أحــمــد حــســنى درامــا حــركــيـة

عمرو عجمى مالبس أمانى حماد.
طالع صـ11-10

تـقاسـمت عـروض «الزيـارة» و«سـوء تفـاهم» و«قابل
للـكسـر» أغلـبيـة جوائـز الدورة الـثانـية عـشرة لـفرق
الهـواة باجلمعيات الـثقافية والتى أقيـمت فعالياتها

خالل الفترة من 14 وحتى 18 أبريل احلالى.
أخـوذ عن نص لدوريـنمات حصل عـرض «الزيـارة» ا
ـالــكى عـلى اجلـائــزة األولى كـأفـضل إخـراج مــحـمـد ا
عــرض وقـــيـــمـــتـــهـــا ألــفـى جــنـــيـه واجلــائـــزة الـــثـــالـــثــة
للـموسـيقى التى وضـعها أحـمد حسـنى وقيمـتها 400
جـنـيه واجلائـزة األولى فى الـديـكـور وقيـمـتـها 1000

جنيه لـ«ياسم عبد القادر».
وعن الــعــرض نــفــسه حــصل مــخــرجه عــلـى جــائـزة
اإلخــراج الــثــانــيــة وقــيــمــتــهــا 1000 جــنــيه بــيــنــمــا
تـقـاسمت بـطلـته نـورا راشد جـائـزة التـمثـيل الـثالـثة
وقـيــمـتــهـا 700 جــنـيه مع «يــاسـمـ جــمـال» بــطـلـة
عـرض «قـابل لـلـكـسـر» كـمـا تقـاسـم جـائـزة التـمـثـيل
الـثـالـثـة لـلــرجـال سـلـيـمـان رضـوان مع خـالـد أحـمـد

عن «قابل للكسر» أيضا.
ـسرحى «سـوء تـفاهم» أللـبيـر كامى وحل الـعرض ا
ثــانـيــا لــيـحــصل عـلى 1500 جـنــيه وحـصل بــطـله
ــثل ومــبــلغ ــون نـــصــحى عــلى جــائــزة أفـــضل  ر
1250 جـــنــيــهــا وبـــطــلــتـه يــســرا الــشـــرقــاوى عــلى
ـاثل وحصل العرض ثـلة ومبلغ  جـائزة أفضل 
عـــلى جــائـــزة أحــسـن مــوســـيــقى وقـــيــمـــتــهــا 1000
جنـيه وحصل مـخـرج العـمل مصـطـفى يحـيى على

1500 جنيه وجائزة أحسن مخرج.
ـســرحى «قـابل ـركــز الـثــالث جــاء الـعــرض ا وفى ا
لــلـــكــســر» تــألــيف أحــمــد نـــبــيل إخــراج إســمــاعــيل
الــســـيـــد وقــيـــمــة اجلـــائــزة 1000 جــنـــيه وكــذلك
حـصل مـخـرجه عـلـى اجلـائـزة الـثـالـثـة فى اإلخـراج
ومــبــلغ 600 جــنــيه وحــصل بـــطــله عــمــرو درويش
على 1000 جنيه واجلائزة الـثانية تمثيل وتقاسم
خـالـد أحــمـد جـائــزة الـتـمـثــيل الـثــالـثـة مع ســلـيـمـان

رضوان عن عرض «الزيارة».
وحصـلت سلوى عـاطف بطـلة الـعرض على 1000

جنيه وجائزة التمثيل الثانية.
واقـــتــنص عـــرض «إيــجـــيــوس» جـــائــزة وحـــيــدة هى
وسيقى وقيمتها 600 جنيه اجلائزة الثانيـة فى ا
فـيــمـا حـصــلت مى عـبـد الــرازق عـلى جــائـزة جلـنـة
الــتــحــكــيم اخلــاصــة رغم اســتــبــعــاد الــعــرض الـذى
قــامت بـــبــطــولـــته «مــحـــدش فــاهم حــاجـــة» بــســبب

جتاوزه للمدة احملددة له
إعالن اجلــوائــز  خالل حــفـل اخلــتــام الــذى أقــيم
سرح العائم فى نـهاية فعالـيات الدورة على خشـبة ا
ـهـرجـان الــعـام مـحـمـد ـنـيـل وبـدأ بـكـلـمــة ألمـ ا بـا

كشيك أشاد فيها بجهود الشباب احملب للمسرح.
ـهـرجـان بــيـنـمـا شــدد دكـتـور حـسـن عـطـيـة رئــيس ا
ـبـدعـ ـسـتـمـر ألجـيـال ا عـلى أهـمـيـة الـتـواصل ا

ثلى إلخراج واعتبر أن رعاية الـهواة هى الوسيلة ا
ــسـرح من كــبـوته وأعــلن تــفـاؤله بــالـعــروض الـتى ا

هرجان. شاهدها فى ا
وفى كــلــمــته قــال د. أحــمــد مــجــاهــد رئــيس هــيــئـة
هـرجانـات دليل على قـصور الثـقافـة إن مثل هـذه ا

سرحية مشيراً إلى أن اجلدية فى نشر الثقافة ا
روح الهـوايـة هى األب الـشـرعى لإلبـداع واالبـتـكار

. حتى لو جاءت من احملترف
ـــهــرجـــان عن واســـتـــفــســـر د. مـــجـــاهـــد من إدارة ا
ــهـرجــان الـذى لم غــيــاب جـمــعـيــات األقـالــيم عن ا

حتضره إال فرقة وحيدة من بورسعيد.
ـهــرجــان الـنــاقــد عــلى أبـو شــادى أمــ عـام كــرم ا
اجملــلس األعــلى لــلــثــقــافــة والــفــنــانــة ســوسن بــدر
والـفـنـان مـجــدى كـامل والـكـاتب مــحـمـد أبـو الـعال
السالمـونى والـناقـد أحـمد عـبد الـرازق أبـو العال
واسم الراحل مختار العزبى والذى تسلمت أرملته
ه كــمـــا  تــكــر الـــفــنــان عــزة عـــبــده درع تــكـــر
ــشــاركــة فى شــريف مــنــيــر الــذى لم يـــتــمــكن من ا
ه سوسن هـرجان وتسلـمت درع تكر حـفل ختام ا

بدر.
ـــات قـــدمت فـــرقـــة ســيـــد درويش وعـــقب الـــتـــكــر

مجموعة من أغنيات فنان الشعب.
هرجان اخملرج عبد الرحمن رئيس جلنة حتكـيم ا
الــشـــافـــعى أعـــلن تـــوصـــيـــات الـــلــجـــنـــة قـــبل إعالن
اجلــوائـز وتــضــمـنـت هـذه الــتــوصـيــات زيــادة عـدد
ـشـاركـة االعتـمـاد عـلى نـصـوص قـوية الـعـروض ا
سـرحـيـة الـبـحث فـى الـبـيـئة االهـتـمـام بـالـصـورة ا
احملـلية عـن موضوعـات جديـدة وعدم نـقل وتقـليد

صرى. عروض أجنبية ال تتماس والواقع ا
كـمـا طـالـبت جلـنـة الـتـحـكـيم بـإقـامـة دورة تـدريـبـيـة
فى مــــــجـــــاالت الـــــتـــــمـــــثـــــيـل واإلخـــــراج الـــــدرامـــــا
والــــديــــكــــور مع وضـع مــــيــــزانـــيــــة مـالئــــمــــة لــــهـــذه

الدورات.
ــهـــرجــان ســـتــة عـــروض هى: «قــابل شــاركـت فى ا
لــلــكــســر» تــألــيف أحــمــد نــبــيل إخــراج إســمــاعــيل
ــســرح ــصــريــة لـــهــواة ا مــراد إنــتـــاج اجلــمــعــيـــة ا
بـــطــولــة خـــالــد أحــمـــد مــصــطـــفى مــحـــمــد مــروة

استبعاد «محدش فاهم
دة احملددة حاجة» لتجاوزه ا
وبطلته حتصل على جائزة
جلنة التحكيم اخلاصة

كرم لقطة تذكارية لرئيس الهيئة مع ا

مجاهد يطالب
هرجان  بتوسيع قاعدة ا
ويتساءل عن مشاركات

األقاليم

هرجان  من عروض ا

سرح العربى». > الكاتبة اإلماراتية نورة حمد عمران ترليم صدر لها مؤخراً كتاب «تأثيرات استخدام التكنولوجيا احلديثة فى فضاء ا
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سرحي جريدة كل ا

27 من أبريل 2009 العدد94
> اإلضـاءة احلـادة (إضـاءة احلـافـة): اإلضـاءة العـالـيـة حلـافـة الـشكل
الـسـاقـطـة عـلـيه مـن اخلـلف وغـالـبـا مـا تكـون أعـلـى كـثافـة مـن بـقـية

اإلضاءة.

ــعــهــد الــفـــنــون اجلــمــيــلــة بــبــغــداد درس يــحــيى إبـــراهــيم 
وحــصل عــلى دبــلــوم فــنــون مــســرحــيــة قـسـم «إخــراج» عـام

2000 وبكالوريوس فنون مسرحية قسم «تمثيل» 2005.
« شــارك يـحـيى فى عــدة ورش مـسـرحـيــة مـنـهـا «بــانـتـومـا
ـــــصــــمم  "Drama Dance” لــــلـــــمــــمـــــثل مــــحـــــسن الـــــشــــيخ

الرقصات واخملرج طلعت السماوى.
بـــــدأ يـــــحــــيـى الــــتـــــمـــــثــــيـل عــــام 1998 فى «أوديـب مـــــلـــــكــــا»
لـسـوفـوكـلـيس إخـراج عـبــد الـرحـمن حـسـ وحـصل عـلى
ـســرح الـعـراقى وكـان هــذا أول عـمل عـلى درع مـهــرجـان ا
مسـتوى االحـتـراف ثم «بيـاض الظل» تـألـيف ضيـاء سالم
ـثل وإخـراج فالح إبــراهـيم وحـصل عــلى جـائــزة أفـضل 
ــونـــودرامـــا الـــثــالـث فى الـــعــراق 2001 ثم فى مـــهـــرجـــان ا
«األحـــدب» تـــألـــيف عـــلـى حـــســـ إخـــراج فالح إبـــراهـــيم
«الـــبــيـــادق» تـــألـــيف مـــنـــال غـــازى إخــراج عـــمـــاد مـــحـــمــد
«خــرجت من احلــرب سـهــوا» من تــألـيــفه وتـمــثـيــله وإخـراج
فالح إبـراهيم «حتت الـصفـر» تألـيف ثابت الـليـثى إخراج

تــخـرجـت وفـاء زكــريــا فى كــلــيــة احلــقـوق 2004
ـــســرح اجلـــامــعـى تــمـــثــيالً وغـــنــاءً وبــدأت فى ا
بــاإلضــافـة لالنــضــمـام لــفــريق كــورال اجلـامــعـة
ومن األعـمال التى شـاركت فيـها أثنـاء الدراسة
«الــــرجل الــــذى فـــقــــد عــــقـــله» لــــنــــفس اخملـــرج
و«جنـون الـبـشـر» تـألـيف لـيـنـ الـرمـلـى إخراج
أسامة شفيق ثم احترفت التمثيل بعد التخرج
وقـــدمت عـــرضــ مع مـــســـرح الــفـن هــمـــا «أنــا
مــتــفــائل» مع الــنــجـم أحــمــد بــديــر و«بــرهــومـة

وكاله البرومة» مع النجم أحمد آدم.
 كـمــا شـاركت بـعــمـلـ من إنــتـاج الـبــيت الـفـنى
للـمـسرح هـمـا «قاعـدين لـيه» مع سعـيـد صالح
إخــــراج حـــــســــام الــــديـن صالح و«احملـــــاكــــمــــة»

ألحمد ماهر إخراج عباس أحمد.
وفى الـتـلـيـفـزيـون قـدمت وفـاء مـسـلـسل «صـوت
اضى» إخراج أحمد السبعاوى ومسلسل من ا
األطـفـال «الـفـارس الـنبـيل» ومـسـلـسل «أمـير ال

سرح يحيى إبراهيم.. متصوف عراقى فى دنيا ا

عبده جالل.. العب جمباز
سرح «قفز» إلى عالم ا

ـثل مـنـاصـفـة عـمـاد مـحــمـد وحـصل عـلى جـائـزة أحــسن 
ـهــرجـان الـقـاهــرة الـتـجـريى 2008 وعــرض من قـبل فى بـا
ـــهـــرجـــان الـــثـــقـــافى الـــعـــراقى فى طـــهـــران عـــلـى مـــســرح ا
الوحدات واخلـوران وعرض فى سوريا وفى 7 محـافظات
عـراقـيـة كـمــا شـارك بـالـعـديــد من األعـمـال الـتـلــيـفـزيـونـيـة
مـنـها: «مـنـاوى بـاشا» إخـراج فـارس طعـمه الـتمـيـمى «رياح
ــاضى» إخــراج نــبـــيل يــوسف «لــلـــرجــال قــضــيــة» إخــراج ا
ـسلـسالت فـارس طـعـمه الـتـمـيـمى وشـارك بـاإلذاعة فـى ا
التـاريـخـيـة منـهـا «قـنـاديل مضـيـئـة» إخـراج جمـال الـشـاطر
عهد الـفنون اجلميلة مثل الـراحل وأستاذه  تأثـر يحيى با

حامد خضر وباخملرج فالح إبراهيم.
يتـمـنى يحـيى أن يـقدم شـيئـاً حـقيـقـياً يـعبـر من خالله عـما
ــثالً أو مــؤلــفـا فــهـو يـريــده وأن يــصل لــلـعــالم ســواء كـان 

سرح. سرح ويعتبر نفسه متصوفا فى ا يعشق ا

يرى : دوح ا
سرح هو البستان الذى ا
أتنفس فيه الهواء النقى

يـنتقم» إخـراج صالح عبـد الدا كـما شاركت
فى مـسـلسل «عـفريت الـقـرش» للـمخـرج سامى
مــحـــمــد عـــلى ومـــســلـــسل «فى إيـــد أمــيـــنــة» مع

النجمة يسرا إخراج محمد عزيزية.
كما قدمت للسينما فيلمى «بنات وسط البلد»
و« فى شـقـة مـصــر اجلـديـدة» لـلـمـخـرج مـحـمـد

خان.
وعن أحالمـهـا وطـمـوحـاتــهـا الـفـنـيـة تـقـول وفـاء
لـ«مـسـرحـنـا» أحـلم بـتـقـد شـخـصـيـات مـركـبـة
وبـتـقـد فن األوبـريت لـلـمـسـرح الـغـنـائى حـيث
إننـا نفتـقد هـذا اللون من الـفن كمـا أنى أمتلك
مـوهـبـة صـوتــيـة غـنـائـيـة تـؤهــلـنى لـذلك وأيـضـاً
أحـلم بــتـقــد شـخـصــيـات كــومـيـديــة ولـكن فى

أعمال هادفة.

ـسـرح.. الـصـدفـة قـادت خــطـواته من عـالم الـريــاضـة إلى رحـاب فن ا
لــيــتـــحــول من العـب دولى إلى مــصـــمم اســـتــعــراضـــات مــســرحـــيــة من
ـغربى عـبده جالل مـشوار الـتحـوالت فى حياته الـطراز األول. يروى ا
لـ«مـسـرحـنـا» قــائال: بـدأت العـبـا لـلــجـمـبـاز ثم مـدربــا وحـكـمـاً دولـيـاً..
ــسـرح بـالـصـدفــة من خالل صـديق يـعـمـل مـخـرجـاً.. دعـانى ودخـلت ا
حلـضـور أحـد أعــمـاله. يـضـيف عـبـده: أحـس صـديـقى بـالـشـغف جتـاه
ـمـكن أن أستـفـيد من خـبرتى الـفن بداخـلى وأدرك بـخبـرته أننى من ا

سرح.. فقاد خطواتى إلى اخلشبة الساحرة. كرياضى فى مجال ا
ـعهد بدأ عبـده جالل تصـميم االستـعراضـات فى عدة أعمـال لطـلبة ا
ــعــهـد إلى االحــتــراف كـانت ــغــرب ومن جـدران ا الــعـالى لــلــتـمــثــيل بـا
سـرحى «شتاء خطوته الـتاليـة حينـما قام بـتصمـيم رقصات الـعرض ا
طويل» عن مجـموعة من أشعـار الشاعر الـكبير مـحمود درويش وكان
أبـــطـــال الــعـــمل مـن الــصم والـــبـــكم وكـــتــابـــات العـــتــقـــاالت ســـيــاســـيــة
ـسـرحـة - كـمـا قـام بـتـصـمـيم كـومـيـديـا اسـتـعـراضـيـة مـسـتـوحـاة من

«رومـيـو وجـولـيت» كــمـا قـام بـتـصـمـيم
ـسـلـسالت فى رقـصات الـعـديـد من ا
ـــغــرب عـــلى ســـبــيل ــغـــرب وخــارج ا ا
ـسلـسل الشـهير ـثال اسـتعـراضات ا ا
«ملـوك الطـوائف» يـحلم عـبده جالل
بـــتــصـــمـــيم الـــتـــعـــبـــيــر احلـــركى لـــنص
«يـــــرمـــــا» كــــمـــــا يــــتـــــمــــنـى أن تــــتـــــعــــدد
ــهــرجــان الـتــجــريـبى مــشـاركــاته فى ا

بالقاهرة.

مـــــســـــتـــــوى ثــــــالث وأخـــــيـــــراً «زيـــــارة
الــســـيـــدة الــعـــجـــوز» إخــراج مـــحـــمــد

جبر
مـــحـــمـــد مـــدكــــور إضـــافـــة إلى كـــونه
ثالً ومساعد مـخرج يلقى الشعر
ويــســـتـــعــد خلـــوض جتــربـــة اإلخــراج
سـرحى وقد تـأثر بـالراحل أحـمد ا
زكى والـفنان محـمود حمـيدة ويحلم
ـسرحى بـعد بـدخول مـعهـد الفـنون ا
تـــخـــرجه من اجلـــامـــعــة ويـــتـــمــنى أن
ى ـــــثـال مـــــحــــــتـــــرفــــــا عـــــا يـــــكــــــون 

ستوى. ا

ـرحـلة ـسرح فى ا ـيـرى بدأت عالقـته بـا دوح ا
درسة الـثانويـة عندمـا التحق بـفريق الـتمثـيل فى ا
ـــشـــرف الـــفـــنى وأعـــطـــاه دوراً وأثـــنى عـــلـى أدائه ا
ــدرســيـة حــتى أصــبح من بــسـيــطــاً فى الــعــروض ا

األعمدة األساسية للفريق.
والتحق بـعد ذلك بكـلية الـعلوم وتـولى رئاسة فريق
الــتــمــثــيل بــالــكــلــيــة وكــان أول تــعــارف له مع زمــيل
الــدراســـة الـــفــنـــان مــحـــمـــد ريــاض واشـــتـــركــوا فى
عــرض «فــوت عـــلــيــنـــا بــكـــرة» من إخــراج د. عــادل
شــهــاب وبــعــدهــا مــســرحــيــة «مــجــلس الــعــدل» ثم
عــرض «مــحـــاكــمـــة رجل مــجـــهــول» إخــراج طـــلــعت

الدمرداش.
ـثل أول اجلـامــعـة سـنـة وقـد حــصل عـلى جــائـزة 
ـــــتــــــهـم» ثم عــــــمـل فى مــــــســــــرحــــــيـــــة 1987 «دور ا
«بكـالوريوس فى حـكم الشـعوب» مع اخملـرج طلعت
الـدمرداش وبـعـدها مـسـرحيـة «ألـعاب زمـانـية» من
ـعـروف إخــراج نـادر صالح الــدين الـسـيــنـاريــست ا
حــالــيـاً. ثـم عـرض «الــصــفــحــة األخــيـرة» وكــان من
إخــراجه بــجــانب الــتــمــثــيل فــيه كــان مــعه مــحــمـد
ريــاض ونـــادر صالح الــدين وســلــيــمــان عــيــد ومن
ــمــثـلــون مــحـمــد هــنـيــدى ومــحـمــد ســعـد اخلـارج ا
وهـانى رمـزى وكـانـوا يـشـتـركـون مـعـهم فـى عروض
ــدوح اجلــامــعــة أواخـــر الــثــمــانــيـــنــيــات وحــصل 
ثل أول جـامعـات مصـر سنة ـيرى عـلى جائـزة  ا
1988 وقد أخرج أيام اجلامعة مسرحية «اللعبة»

صالح عبد السيد لكلية اآلثار.
ثم عـرض «فـوت عـلـيـنـا بـكـرة» لـكـلـيـة اآلثـار أيـضا
(إخــراج) وتـــعــاون مع الـــثــقــافـــة اجلــمــاهـــيــريــة من
خالل عــروض كــثــيــرة أهــمــهــا مــســرحــيــة «الــنــاس
والـبـحـر» إخـراج زيـدان هـاشم ومـسـرحـيـة «الـسـيد
ميم» إخراج حمدى حـس ومسرحية «الطاعون»
إخـراج عـبـد الـستـار اخلـضـرى ومـسرحـيـة «الـعدو
فى غـــرفـــة الـــنـــوم» إخـــراج حـــمـــدى حـــســـ كـــمـــا
اشــــتــــرك فى مــــســــرحــــيــــة «تـــاريـخ مــــصــــر»إخـــراج
مـــصـــطـــفى عـــبـــد اخلـــالق ومـــســـرحـــيـــة «هالل فى
حــــارتــــنــــا» مـع اخملــــرج مــــصــــطــــفى عــــبــــد اخلــــالق
ومـسرحية «حـر البهلـوان» من إخراج حمدى أبو
الـعال وتــألـيف حـزيـن عـمـر وبــطـولــة عـادل هـاشم
ومـحـيى الـدين عـبــد احملـسن وعـبـيـر عـادل وهـانى
كــــــمــــــال. ثم عــــــرض «حلـــــظــــــة صــــــفـــــا فـى رحـــــاب
ـســرح الـقـومـى بـطـولــة مـديـحـة ــصـطـفـى» عـلى ا ا
ـن الـشــيــوى وحــنــان سـلــيــمــان وأحــمـد حــمـدى وأ
ســعــد وأحـــمــد احلــجـــار ومن إخــراج حـــمــدى أبــو
العال. ومع األعمـال التلـيفزيـونية فـقد اشترك فى
مــســـلــسل «احلــسن الــبــصــرى» من إخــراج الــراحل
أخـمـد تـوفـيق ثـم مـسلـسـل «أوراق مـصـريـة» اجلزء
الـثانى من إخراج وفـيق وجدى ثم مسـلسل «نكتب
حـكــايـة» من إخــراج رأفت عـبــد الـســمـيع ويــتـمـنى
ــدوح أن يــقـوم بــأدوار أخــرى يــحــبــهــا مـثــلل دور
ــلـك عــمـــرو بن عــدى» فـى مــســـرحــيــة «أرض ال «ا
تــنـبت الــزهـور» لــلـكــاتب مـحــمـود ديـاب وأتــمـنى أن
يـزة تزيد من أعمل بالـتليـفزيون أعـماالً وأدواراً 

خبرتى الفنية.
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محمد مدكور.. جائزتا
تمثيل وحلم بـ«االحتراف»

بـدأ مـحــمـد مـدكـور الـطـالب بــالـفـرقـة الـرابـعـة لــتـجـارة عـ شـمس مـشـواره
الـفـنى فى خــمـسـة عـروض مــسـرحـيـة هـى «نـصف طـيـبــة» لـلـمـخــرج مـحـمـد
الـشـرقـاوى «الـزنـزانـة» إخراج هـشـام يـحـيـى «حتب تـشـوف مـأسـاة» إخراج
وت» إخراج أسامة جميل «اللى بعده» إخراج رضا محمد نشأت «أغنيـة ا

. حسن
اجته للـتمـثيل فشـارك فى «كالـيجوال» لـلمـخرج محـمد جـبر «إنهم يـعزفون»
ثل أول إخـراج مـحمـود جـمال وعـنه حـصل على شـهـادة تقـدير كـأحـسن 

ليكون هذا العرض نقطة انطالقه كممثل.
قدم مدكور بعد ذلك «سمك عـسير الهضم» إخراج أسامة فوزى و«إبليس»
ـن صـــبـــحى ومن ثم إخـــراج مـــحـــمـــد جـــبــر ثـم «رســـول الـــقـــبـــر» إخــراج أ
ـوتـى» إخـراج مــحــمـود عــبـد «هــانـيــبــال» إخـراج مــحــمـد خــلــيـفــة ثم «ثــورة ا
الـعــزيـز وبــعــده «الـرجل الــطـائــر» إخــراج مـحــمـود جــمـال و«قــابل لــلـكــسـر»
ــهـرجـان االكـتـفـاء الـذاتى إخـراج إسـمـاعـيـل الـسـيـد الـعـرض الـذى شـارك 
ـثل جلـامـعـة ع شـمس 2008 وحـصل مـحــمـد عـنه عـلى جــائـزة أحـسن 
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وفاء زكريا.. مسرحيتان قطاع عام و2 قطاع خاص والبقية تأتى
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>  اإلضاءة الرئيسية: إضاءة عالية الكثافة واضحة الزاوية وتتقدم بقية اإلضاءات
فى تـكـثـيف التـركـيـز عـلى الفـكـرة وحتـديد الـتـأثـير الـدرامـاتـيـكى من خالل درجة

التباين فى الكثافات الضوئية الرئيسية.

سرحي جريدة كل ا 2
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فى أعدادنا القادمة 

سرحية بالفيوم. لحن عهدى شاكر يشارك حالياً فى مسرحية «مآذن احملروسة» لفرقة سنورس ا > ا

مختارات العدد 
 مفهوم الضوء والظالم فى
سرحى جالل جميل العرض ا
صرية محمد - الهيئة العامة ا

العامة للكتاب 2002.

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

الدهشة
التى 

تستمر معك
طويالً وأنت
تشاهد

«طروادة»
صـ12

 زياد جيوسى
يكتب 

من رام احملتلة
.. القدس
طاقة أمل
كن  ال 
إغالقها

صـ 9

 عروض 
مهرجان
اجلمعيات
الثقافية ..
أسئلة يطرحها
أحمد
عبدالرازق

أبوالعال 
صـ10 -11

«فيفا ماما»
جثة األم
تتعفن
واألبناء
مشغولون
صالح بصراع ا

صـ 14

 مسرحنا تواصل نشر
نص نفوس ضائعة
لصاحبة نوبل دوريس

ليسنج صـ 15 -20

لوحة الغالف « مسرحنا»
تتجول فى
مسارح األردن
غرب وسوريا وا
والقدس صـ4

د. حمدى اجلابرى
 يكتب عن السيد راضى
..ودرويش األسيوطى 
عن عرض « قولوا لع
الشمس» صـ25

سرح  برامج ا
دهستها عجالت
قطار التطوير

 فى التليفزيون ..
حتقيق صـ8

 بيتر بروك
فترى  ا

عليه من االتهام
بالكذب 
إلى عبقرية
وهبة صـ21 ا

 جون إبدايك
صاحب العناصر
اخلمسة

 فى النقد يرحل
فى هدوء ..
اقرأ صـ23

سرح واجلمهور .. أسئلة شائكة وإجابات تبحث عن مستقر «ملف خاص» ا

 طالب آداب اإلسكندرية
سرح ضربوا ا
 فى مقتل والرؤية

الدرامية نائمة صـ 24

31
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ـكن أن تـسـمى > اإلضـاءة الـثـانـويـة: اإلضـاءة الـتى تـسـاعـد اإلضـاءة الـرئـيـسـيـة و
ـكـمـلـة وتـأثـيـرهـا األكـبـر أنهـا حتـدد كم الـظالل احلـاصل مـن اإلضاءة بـاإلضـاءة ا

الرئيسية فى األشكال وتؤثر فى قيمها الدراماتيكية.
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سرحية الكوميدية «جعيدى فى حقوق» للمؤلف واخملرج إبراهيم رفيق تعرض خالل يونيو القادم على مسرح ساقية الصاوى. > ا

لوحات العدد
 للفنان
الفرنسى
جيمس تيسو

مسرح كازينو حلوان يصرخ.. أنقذونى

ـا كان عرض الـغولة ر
ـوذجا مثاليا للتمزق
بــ الـشــرق والـغـرب ..
بـ الـثقـافة الـشـعبـية
والــثـــقــافــة الــواردة من
الــــغــــرب .. صـــحــــيح أن
الــــعـــــالم الــــثـــــالث قــــد
جتــاوز تـــلك الــقــضــايــا
مـــــنــــــذ عــــــقـــــود لــــــكن
ظـــــــهـــــــورهـــــــا فـى ذلك
الــوقـت وعــلى خــشــبــة
مـسـرح الغـد ومن إنـتاج
مـسـرح الـدولـة .. وبـعد
ا كل تـلك الـسـنـوات ر
يــــــؤشـــــــر لــــــنــــــا عـــــــلى
تـداعيـات تلك األزمات
الــــتى تـــــعــــانى مــــنــــهــــا
ـنـطـقة الـتى تـتـصارع ا
عـليـها قـوى كالسيـكية
ـــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــدة عــ
(األصوليون/الغرب) .
اقرأ صـ13

ما مصير هذا األثر التاريخى الذى أنشأه اخلديوى إسماعيل

ــعــرض بــاريس عـام عــنـدمــا عــاد اخلــديــو إسـمــاعــيل من زيــارته 
١٨٦٧م بــدأ فى إنـشــاء أول مــســرح فى مـنــطــقــة األزبـكــيــة وهـو
مـسـرح الكـوميـدى فرانـسيـز وذلك فى ٢٢ / ١١ / ١٨٦٧م وقد
 افـتـتــاحه فى ٤ / ١ / ١٨٦٨ وهـو تــاريخ يـسـبق تــاريخ إنـشـاء

صرية التى أنشئت عام ١٨٦٩. دار األوبرا ا
ـا كـانت تتـمتع به ضـاحيـة "حلـوان احلمـامات" من مـزايا ونـظرًا 
يـاه الكبـريتـية فـقد أوالهـا اخلديو مـثل هوائـها اجلـاف النـقى وا
إسـمـاعـيل اهـتـمــامًـا كـبـيـرًا حـيث شـيـد بــهـا قـصـرًا لـوالـدته عـلى
الــنـيـل وشق طـريــقًـا مــعــبـدا من الــنـيـل إلى "حـلــوان احلـمــامـات"
وأنــشـأ الــسـكـة احلــديـديــة الـتى تــربـطـهــا بـالــقـاهـرة والــتى يـصل
طـولهـا إلى ٢٥ كم من بـاب اللـوق إلى حمـامات حـلوان وذلك فى

عام ١٨٧٢.
وفى ٢٦ يــونــيـو ١٨٧٩ اعــتــلى اخلــديــو تــوفـيـق عـرش مــصــر بــعـد
إقصـائه والده إسماعـيل. وفى حلوان بـنى اخلديو توفـيق لنفسه
ـحى من آثـار حلـوان ومـزايـاها ـحى أثـره ضـمن مـا ا قـصرًا ا
فـقد كان قدر حلوان أن تكـون قاعدة أساسية للنـهضة الصناعية
الــتى شـهـدتــهـا مـصـر فـى عـهـد ثـورة يــولـيـو ولــكن كـان ذلك عـلى
ـيزهـا مـن هواء حـسـاب الـبـيـئـة فى حـلـوان الـتى فـقـدت مـا كـان 
دن األكـثر تـلوثا فى جـاف نقى لـتحـتل مرتـبة مـتقدمـة جدا بـ ا

العالم.
نـطقة من لم يـعد فى حـلوان أثر شـاهد على مـا كانت تتـمتع به ا
ــسـرح الـذى بــنـاه اخلـديــو تـوفـيق مــزايـا وأهـمــيـة تـاريــخـيـة إال ا

عقب اعتالئه عرش مصر وهو مسرح كازينو حلوان. 
ـقدمة الـتاريخـية ألبـ األهميـة التاريـخية لم أجد بـدا من هذه ا
ــرحــلـة ــســرح الــذى ال يــزال قــائــمــا لــيــشــهــد عــلى تــلـك ا لــهــذا ا
ـعـمارى الـذى كـان سـائدًا ـهـمة مـعـبـرا عن الطـراز ا الـتـاريـخيـة ا

فيها.
ـــســـرح هـــو أنه شـــهـــد عـــروضـــا ـــا يـــزيـــد من أهـــمـــيـــة هــــذا ا و
مـسـرحـية عـديـدة حضـر مـعـظمـهـا اخلديـو تـوفـيق وتذكـر جـرائد

تـــلك الـــفــتـــرة أن فــرقـــة إســكـــنــدر فـــرح وكــانت مـن الــفـــرق الــتى
حـصلت عـلى ترخيص بـالتـمثيل فى دار األوبـرا كانت تـقدم على
خشبـته بعض عروضها لـعدة ليال كتـبرع منها لألعـمال اخليرية
ــسـرح حــلــوان لـتــذهب حــصــيـلــتــهـا مــثل تــبـرعــهــا بــإحـيــاء لــيـلــة 

ساعدة مدرسة حلوان.
ـسرح وقوف عـبده احلـامولى شـاديا بـ فصول كمـا شهـد هذا ا
سـرحيـات التى كانت تـقدمـها آنـذاك فرقة الـقبـانى التى كانت ا
تـتـبـادل الـعـرض ما بـ مـسـرح الـقـبـانى بـالـعـتـبـة ومـسـرح حـلوان
الـذى قــدمت عــلـيـه مـســرحـيــة "أســد الـشــرى" فى يـوم ٢٩ / ١ /

.١٨٩٧
قـطم أن فرقة سلـيمان القـرداحى من ب الفرق وتذكر جـريدة ا
سرح حيث قدمت مـسرحية "أبو احلسن الـتى مثلت على هـذا ا

غفل" فى يوم ١٤ ١٠// ١٨٩٣م. ا
وبـعد انفصال إسكـندر فرح عن فرقة القـبانى انتقل بفرقته إلى
حـلوان لـيقـدم عـلى مسـرحهـا عـدة مسـرحـيات مـنهـا "الـرجاء بـعد

غفل". اليأس" "محاسن الصدف" "أبو احلسن ا
ومن عـبـده احلــامـولى إلى الـشـيخ سـالمـة حـجـازى ومن اخلـديـو
ـلـوك تــوفـيق إلى شـاه إيــران وهـو آخـر رواد مـسـرح حــلـوان من ا

والرؤساء قبل قيام ثورة يوليو.
ـا هى صــرخـة اسـتــغـاثـة لــيـست هــذه مـحـاضــرة فى الـتــاريخ وإ
أتــوجه بـهــا - نــيــابــة عن جـمــاهــيــر حــلـوان - إلى الــدكــتــور حـازم
القـويـضى محـافظ حـلوان والـفنـان فاروق حـسـنى وزير الـثقـافة
والـدكتـور زاهى حـواس رئـيس اجمللـس األعلى لـآلثـار مـستـنـجدًا
بــهم جـمــيـعًــا ومـســتـنــصـرًا بــجـريــدة مـســرحـنــا الـغــراء أن تـوصل
ــسـؤولــ لـكى صـوتــنــا - نـحن أهــالى حــلـوان - إلى كل هــؤالء  ا
يـكـفـوا يد اإلهـمـال والـعـبث الـتى كـادت أن تـقـضى عـلى مـثل هذا

األثر النادر فيا أيها السادة.. أنقذوا هذا األثر.
مهندس زراعى / يوسف حماد
حلوان احلمامات

أين قاعدة بيانات
سرحية? النصوص ا

 تـغمرنى السـعادة كلما قـرأت نصاً مسـرحياً جديداً
ا تـقوم به جـريدة مـسرحـنا مـترجـماً واعـتز كـثيـراً 
فى هـذا اإلطــار لـكن مــا يـحـزنــنى هـو نــسـيــان كـنـوز
ى الـــتـى نـــشــــرت ونـــفـــدت ــــســـرح الــــعـــربـى والـــعــــا ا
طــبــاعــتــهــا وال جتــد من يــهــتم بــإعــادة نــشــرهــا من
ــسـرح الــذين يـعــشـقـون جــديـد لــتـصـبـح أمـام هـواة ا
قــراءة الـنــصـوص فــوجـودهــا ســيـتــيح فـرصــة أعـلى
ـــســرح الخـــتــيـــار الــنـــصـــوص الــتى تـــتم فـى نــوادى ا
والـقـصـور والـبـيـوت الثـقـافـيـة فى أقـالـيم مـصـر من
هــنـا أدعــو أهل االخـتــصـاص إلعـداد بــبـلــيـوجــرافـيـا
نشورة وتصنيفها بحيث تمثل قاعدة للمسرحيـات ا

سرحيون. بيانات يعتمد عليها ا
السيد عامر أبو صبيح
محافظة دمياط
سـرحـي خـاصة من > فـكـرة جيـدة ونتـمـنى من ا
ية أن يقـفوا على إعداد الـببليـوجرافيا التى األكـاد
سرحية على ستمثل إفادة كبـيرة للثقافة العـربية وا

وجه اخلصوص.

 ال نقبل التطاول على فنان حقيقى دون مستند قانونى
السيد األستاذ رئيس حترير جريدة مسرحنا

حتية طيبة وبعد
نــتـــشــرف بــإحــاطـــة ســيــادتـــكم بــأن مــا ورد فى
صـحــيـفـة مـسـرحـنـا فى الـعـدد رقم  89 الـسـنـة
وافق  23مارس  2009 حتت الثانـية االثن ا
ــــســـرح عــــنــــوان "فـــنـى كـــهــــربــــاء يـــتــــحـــكـم فى ا
الـبورسعيدى" نريـد حتقيقًا يـا رئيس الهيئة"..
فـإنـنى أود اإلشـارة بأن مـا جـاء بـهـذه الـشـكوى
والــتى أرســلــهــا لــســيــادتــكم عــمــرو كــمــال وهــو
ــــســــرحــــيــــة الــــقــــومــــيـــة عــــضــــو فـى الــــفــــرقــــة ا
بــبــورســعــيـــد هــو مــحض افــتــراء وهــنــاك قــدر
ـبـالغـة ضد الـزمـيل إبراهـيم يوسف كبـير من ا
سرح والذى ال يألو جهدًا فهمى رئيس قـسم ا
من أجل تـفعيل هـذا النشـاط فى ظل الظروف
ـر بها الفرع نـظرًا لبدء أعمال الـصعبة التى 
الــتــرمـيم وقــد بـذل مــجـهــودًا مــضـنــيًـا من أجل
ــســرحــيــة وهى فــرقـة إيـجــاد بــدائل لــلــفــرقـة ا
سرحيـة اإلقليمـية لتقـدم عروضها بورسعيـد ا
وجتــرى بــروفــاتــهــا عـلـى مــســرح مــركــز شــبـاب
الـسالم وكـذلك فــرقـة ثـقــافـة بـورفــؤاد لـتـقـدم
عروضها على مسرح مركز شباب بورفؤاد 20
ــسـرح من بــيــنـهــا جتـربــة قـام جتـربــة لــنـوادى ا
ـهــا الـشـاكى فـى مـركـز شــبـاب بـورفـؤاد بـتــقـد
و عـرضــهـا بــتـاريخ 3/18/ 2009 أمـام جلــنـة
ـكــونـة مـن األسـاتــذة حـسن الــوزيـر الــتــحـكــيم ا
وأحــمــد هــاشم وأحــمــد خــمــيس فــكــيـف يــكـون
اإلضـطهـاد والتـميـيز إذا كـان قد شـارك ضمن
ـــشـــاركـــ فـى فـــعـــالـــيـــات نـــوادى مــــجـــمـــوعـــة ا

سرح?! ا

ه أى مـــســـتـــنـــد تــــقـــد
ــشــكـو قــانــونى يُــدين ا

فى حقه.
بــرجــاء الـــتــكــرم بــنــشــر
هذا الـرد من منطق أن
حـق الـــــــرد مــــــــكــــــــفـــــــول
وتـــفـــضــــلـــتم ســـيـــادتـــكم
بالتـنويه بذلك فى آخر

ذكور. شكوى ا
مع خالص حتياتى
وتقديرى
محمد خضير 
مدير عام ثقافة
بورسعيد

ملحوظة:
نـود اإلحاطـة بأن إبـراهـيم فهـمى رئـيس قسم
سرح سـرح بالفـرع له اهتمـامات بالـغة فى ا ا
مــنـــذ نــعــومــة أظــفــاره حــيث كــان عــضــوًا فى
مـســرح الـطــفل بـالــقـصـر ثـم فى فـرقــة قـصـر
ــثالً وإدارة ــســرحــيــة  ثــقــافــة بـــورســعــيــد ا
مـسـرحـيـة ومخـرجـاً مـسـاعداً ومـخـرجـاً مـعد
إلى جـانب مشـاركاته فى الـعديـد من األعمال
سـرحـية الـتى  تـنفـيذهـا من أكـثر من 25 ا
عـــامًــــا إلى جــــانب إخـــراجـه لـــعــــدة أعـــمـــال
مـسـرحـيـة لـثــقـافـة الـطـفل بـالــهـيـئـة الـعـامـة
ـسرح لقـصور الـثـقافـة وهو مـخرج مـعـتمـد با
وقـام باإلخـراج فى الوادى اجلـديد والـواحات.

إنــنـى أرجــو من الـــشــاكى أن يـــتــوخى الـــدقــة فى
كـتـابـاتـه ألنـنـا ال نـسـمح بـالـتـسـيب وقـد زعم بـأن
ـــوقع عــلى هــواه وكــذا ــشــكــو فـى حــقه يــأتى ا ا
يقوم بـالتصـرف فى الديكـورات اخلاصة بـالفرع
وهــذا الـــكـالم غـــيــر حـــقـــيـــقى ألن أى فـــنـــان من
ـشـارك فى  20 جتـربــة كـان يـطـلب الـفـنـانـ ا
أى أكـســسـوار أو أى ديــكـور ويــكــون ذلك مـتــاحًـا
فــــإنـــنــــا ال تـــبــــخل عــــلـــيـه ألنـــنــــا نـــقــــوم خـــدمـــات
لــلــمـبــدعــ فى نــطـاق الــفــرع من نـاحــيــة أخـرى
فـإننى أزعم أن عـمرو كـمال كـان ينـبغى عـليه أن
يـــوجه اهــتـــمــامـــاته إلبــداعه الـــفــنـى وأن يــجــذب
اآلخــرين له مـن خالل فــنه ومن خـالل مــوهــبــته
ولـــيـس من خالل الـــتـــطـــاول عـــلى اآلخـــرين دون

مشهد من عرض البالطوة
بدعى بورسعيد 
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تعمل حلسابه!!
مـضـطـراً وبـحـكم الـزمـالـة - ولـيس األخـوة - حـضـرت عرض
«درب عسـكر» الذى قـدمته فرقـة قصر ثـقافة الـفيوم لـلمخرج
عـادل حـسـان عن نص الـراحل اجلـمـيل مـحـسن مـصـيـلحى..
الفرقة حتمل أيضاً اسم اخملرج الكبير الراحل صالح حامد..
ـثـلـون هم أبنـاء هـذا الـرجل الـذى اكتـشـفـهم ودربهم الـذين 

ورباهم.
ال أثق كثـيـراً فى اخملرجـ الـشبـان.. يريـدون حتـقيق قـفزات
ـرتـبـكـ أصال.. خـاصة شـاهـدين.. ا سـريـعـة تـربك الـسـادة ا
بعـد مـا سـمـعته مـن األخ عادل عن افـتـكـاسـاته وكيف أن إدارة
مـرور الـفـيـوم ذات نـفسـهـا اسـتـجـابت له وأغـلـقت شـارعـاً أمام
قصر الثقافة حتى يضع فيه بضع مراجيح استقدمها لتكون
جــزءاً من الــعـرض.. فــضالً عن مــنــشــد ديــنى ال يــأكل سـوى
فكرين اجلبـنة التى تضـر بالصـوت حسبمـا علمت من أحـد ا
.. وضـعه عــادل عـلى بــاب الـشـادر الــذى تـعـرض ـوسـيــقـيــ ا
سـرحيـة ليقـدم فاصالً من االبـتهـاالت - باجلـبنة - بداخـله ا
يـجـذب به اجلـمـهـور إلى الـعـرض.. مـراجـيح ومـنـشـد ال يأكل
سوى اجلـبنـة.. ماذا تـتـوقع إذن والقـصيـدة تـبدأ هـذه البـداية

الكافرة?
قلت لـيلـة وتعـدى.. والبـد من مجـاملـة.. خاصـة أننى اتـفقت
مع عـادل عـلى قـيـامى بـكـتابـة نص مـسـرحى غـنـائى يـخرجه
هـو وأمــرى لـله وتـوقــعـنـا أن يــحـدث هـذا الــعـرض الـذى لم
سرح أكتـبه بعـد وال أعرف مـا هى فكـرته أساسـاً انقالبـاً فى ا
ـرحــلـة األوربـيـة إلى ـصـرى والــعـربى واألفـريـقـى - أجـلـنـا ا ا
- فـإما أن يرفـعنـا هذا الـعمل إلى مـصاف النـجوم الـكبار ح
ويـجـعل أشـرف زكى يتـهـافت عـلـينـا.. ويـجـعـلنـا نـسـتـغنى عن
ـا فـيـهـا الـعـمـل فى مـسـرحـنـا وسـاعـتـها مـهـنـة الـصـحـافة 
سـتـرتـاح مـصـر كلـهـا.. وإمـا أن يـخـسف بـنـا األرض ويـجـعـلـنا
ن ال يعـتبـر.. وساعـتهـا ستـفرح مـصر أيضـاً وإن كنت - عبـرة 
فى حـــالــة فــشل الـــعــرض - ســأفـــوت الــفــرصـــة عــلى األخت
العـزيزة مصر وأكـتب عدة مقاالت - كـتبتهـا فعالً وهى جاهزة
لـلـنـشـر - أشن فـيـهـا هـجـومـاً كـاسـحاً عـلـى الـعرض وصـنـاعه
ؤلف واخملـرج.. وأعتزل بـعدهـا فوراً وأذهب إلى جبل خاصـة ا

سرح!! يعصمنى من مجلة ا
أقول لـك الصـراحة - وهذا ال عـالقة له بـالزمـالة أو األخوة -
شـتـرك - استـمتـعت بهـذا الـعرض الـبسـيط الذى أو العـمل ا
نشد الذى ال يأكل سوى اجلبنة رجيحة وا يأخـذك من أول ا
وانتهـاء بفرقة التمثيل: محمـد صوفى محمد طرفاية أمير
نعم إسالم بـشبـيشى والء شعـبان حـسام أبو الـسعود عبـد ا
أحمـد السالمونى بـاسم نبـيل أشرف حسـنى والسيـنوغراف
ــسـرح - أحــمــد أســلـمــان - ابن خــالــة عــادل يـا مــديــر إدارة ا

وسيقية بقيادة أشرف عمار. والفرقة ا
فهم اجلـميع طبيعـة النص البديع حملسن مـصيلحى وقدموا
ـسـرحيـة - أو الـتى تبـدو هـكذا - فـيـها مـجـموعـة من الـنمـر ا
الغـناء احلى والـتشـخيص ومـا يشـبه ألعـاب السـيرك.. وفـيها
الضـحكة والـقفشـة واألداء التهـكمى السـاخر.. واألداء اجليد
.. كـل ذلك فى عـجـيـنـة واحـدة اسـتـوت عـلى نـار فـرن الـرصـ
بـلـدى فى إحــدى قـرى الــفـيـوم.. وأخــذ مـنـهــا كل مـتــفـرج مـا
يـوافق هـواه.. فـرغم الـبـساطـة والـتـلـقـائيـة ومـا يـبـدو ارجتاالً
بهج مبهج إلى درجة «السخسخة» من وتهريجاً فإن العرض ا
الــضـحك ومـوجع إلى درجــة احلـزن واألسى.. عـرض تـتـعـدد
دالالته ويــتـجــدد كل يــوم حــسب احلــالـة والــظــروف.. يــقـول

الكثير دون حزق.. أو حذلقة.
ـتلـئا عن آخـره باألسـر الفـيومـية.. ما أغـاظنى كان الـشادر 
فـعالً أنــنى وجـدت أسـرة خـارج الـقـصــر لم تـشـاهـد الـعـرض..
ســألـنى زعــيـمـهــا هى الـتــذكـرة بـكــام.. قـلت مــجـانــاً يـا زعـيم
وتــعـالـى بـكــره شـوف.. الــنــاس تـخــشى دخــول قـصــر الـفــيـوم
.. ــاذا ال يــضــعــوا الفــتــة تــقــول الــدخــول مــجــانـاً الــفــخم.. 
ـكـاسب ـاذا ال تـلـتـفت الـضـرائب إلى ا ـراجـيح بـفــلـوس.. و وا
راجيح التى الهـائلة التى يحـققها عـادل حسان من تشـغيل ا

علمت أنها تعمل حلسابه?!
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بيتر بروك كذاب
 ويعادى السامية.. اتهامات
غرضون يروجها ا

قالت إنها تنتظرها بعد أن يكبر أبناؤها

جوليا روبرتس.. صحوة  الربيع
ــــدة ســــتـــة أشــــهـــر ... ومـن أحـــدث
أعمالها مـؤخرا فيلم " اجلاسوسة "
الـــذى حــقـق جنـــاحـــا مــلـــحـــوظـــا فى
أســـابـــيــعـه الــقـــلـــيـــلــة األولـى .. أمــام
الـنـجم كـلـيـفن أوين .. وقـد صـرحت
أثــنــاء افـــتــتــاحه جملـــلــة تــوبــكس "
بـكـلـمـات مـفـاجـئـة بـأنـهـا تـكره
ـشاهد احلميمية القيام با

وأكملت:
" أنـــــــا أحــــــاول جتــــــنب
مـشــاهــد احلب الــتى
أشــعــر مــعـــهــا بــعــدم
الـــــــراحـــــــة  كـــــــمـــــــا
أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب مـــن
الـــــــقــــــــبالت الــــــــتى
تــــتــــأذى مــــعــــهـــا
مشاعرى».

تـــرددت أنــبــاء كــثــيــره خالل الــفــتــرة
األخـيــرة تـفـيـد أن اخلـطـوة الـقـادمـة
لـــنــجــمـــة هــولــيـــود الــكـــبــيــرة جـــولــيــا
روبــرتـس مـســرحــيــة وأنــهــا ســتــكـون
جنـــمـــة الـــعـــرض الــــكـــبـــيـــر "صـــحـــوة
ـــســـرح الـــربـــيـع " والـــذى يـــســـتـــعـــد ا
ه خالل الــــغــــربـى بــــلــــنــــدن لــــتــــقــــد
ــوسم احلــالى ولم تــتــوقـف األنــبـاء ا
عن الــــتــــنــــاثــــر هــــنــــا وهــــنــــاك حــــتى

خرجت جوليا عن صمتها ...
صـــرحت جـــولـــيــا روبـــرتس جنـــمــة "
امـرأة جــمــيــلـة " أشــهــر أفالمــهـا مع
الـنجم الـوسيـم ريتـشارد جـير أخـيرا

أنــــهــــا بــــالــــفــــعل
تخطط 

تعمل حلسابه!!تعمل حلسابه!!تعمل حلسابه!!تعمل حلسابه!!تعمل حلسابه!!تعمل حلسابه!!تعمل حلسابه!!تعمل حلسابه!!تعمل حلسابه!!تعمل حلسابه!!

حكاية من دفتر الذاكرة

سميرة عبد العزيز: كنت أول فتاة تمثل فى جتارة
إسكندرية.. ولقاء مع جمال عبد الناصر غير حياتى

وطــنى عـكــا إخـراج كــرم مـطــاوع وتـمــثـيل مــحـمـود
ياس سميحة أيوب.

وعن األعـمـال الـتى قدمـتـهـا وتعـد نـقـلة كـبـيرة فى
مشوارهـا الفنى قـالت: هناك الـكثيـر من األعمال
الهامة التى قمت بـها ولكن أهمها كانت مسرحية
 أنـطونـيو وكـليـوباتـرا  ألن مخـرجهـا كان إجنـليـزياً
ـسـرح كـلهـن  وكنت قـد اخـتـارنى من بـ فـتـيـات ا
أقــوم بــدور أوكــتــافـيــا  ولــقــد عــرضـنــا فى بــاريس
ومصر وكانت نقلة مهمة فى حياتى وأيضا هناك
مـسـرحـية جـاءت بـعد نـضـجى واحـترافـى التـمـثيل
وهـى "مـخــدة الــكــحل" الــتى حــصــلت عــلى جــائـزة
ــــهـــرجــــان الــــتــــجـــريــــبى وعــــرضــــنـــاهــــا بــــجـــمــــيع ا
ـــهــــرجـــانـــات فـى الـــعـــالـم  من فـــرنــــســـا لـــلــــهـــنـــد ا

إلجنلترا. 
ــواقف الــتى ال تــنـســاهــا قـالت: عــنــدمـا أمــا عن ا
أخــذتــنى الــفــنــانــة ســمــيــحــة أيـوب وأنــا أبــكى ألن
ــصـور نــشـرت صــورتى عــلى الـغالف ولم مـجــلـة ا
تــــكـــــتـب اســــمـى أو أى تــــفـــــاصــــيـل عـــــنى بل عـــــلى
ـسرحـيـة فقط وأخـذت أبـكى كثـيـرا وقتـهـا قالت ا
لى الحتـــزنى مـن الــصـــحـــافــة ألن كـــلـــهـــا عالقــات
ــا اجلـمــهـور مـازال مــعـجــبـا بك ال شـخــصـيــة وطـا

حتزنى أبدا.
ـواقف الـقـاسـيـة الـتى تـتـعـرضت لـهـا قالت: ومن ا
تـوفى والــدى  فى إحـدى مــرات عـرض مـســرحـيـة
لك" فـذهبت إلى جنازته صباحا وت ا "قبل أن 
ــســرح كــثــيــرا ــســـرح لــيال ألنى أقـــدس ا ثم إلى ا
دون أن أخـــبــر أحـــداً وكــنت ألـــعب دوراً كــومـــيــديــا
وكــــانت من األمــــور الــــقـــاســــيـــة جــــدا عـــلـى والـــتى

عشتها وأتمنى أال تعود يوما.

مـن اإلسـكـنــدريـة جــاءت حتـمل حــلـمــهـا.. لـتــصـبح
بــعـد ســنـوات عــديـدة واحــدة من أهم جنــمـات فن
"الـتمـثـيل" وصاحـبـة بصـمـة خاصـة جـداً فى هذا

اجملال.
النـجمة سميرة عـبد العزيز فتـحت دفتر ذكرياتها
ـمـيز وأسـلـوبـها لـ"مـسـرحنـا" لـتـروى لنـا بـصـوتهـا ا

. شوار.. وذكريات السن الفريد حكايات ا
تقول سميرة:

ــرحــلــة الــثــانــويـة بــدأت الــتــمـثــيل مــنــذ كــنت فى ا
درسـة وقتـها كـنت أهوى الـرسم وعنـد مرورى بـا
أمـــام غـــرفــــة الـــتــــمـــثـــيـل رأيت أصـــدقــــائى يـــؤدون
ــدرس بــروفـــات عــرض مـــســرحـى فــدخـــلت إلى ا
وأخـــبــرته بـــأنى أريــد أن أشـــارك فــأخــبـــرنى بــأنه
اليـوجـد سوى دور لـرجل  فـقلت له أريـد أن ألـعبه
ـثـلة وبـالـفـعل قـمت بـأدائـه وأخذت عـنـه أحـسن 

سرحية طلعت األولى على اجلمهورية . وا
ـدرســة لــلــكــلـيــة انــتــقـلـت سـمــيــرة: أخــبـرت ومن ا
سرحية والـدى برغبتى فى دخول مـعهد الفنـون ا
عـهد فى فرفض ألنـنا كـنا نـعيش بـاإلسكـندريـة وا
الـقــاهـرة لـذا دخــلت كـلـيــة الـتـجــارة واشـتـركت فى
ـسـرح اجلـامـعى وكـنت أول فــتـاة تـقـوم بـالـتـمـثـيل ا
ـسـابقـات فازت ـسـرح وفى إحدى ا على خـشـبة ا
اجلـامـعه بـقنـاع اجلـامـعـات  ووجـدتـهم يـخـبـروننى
بأنى سوف أسـتلم الـقناع من الـرئيس جمـال عبد
ثابـة هزة لى ولـوالدى  وكانت النـاصر  فكـانت 
أول مـرة يسمح لى بـالذهاب إلى الكـوافير وشراء
فسـتان . أمـا عـند اسـتالمى اجلـائزة سـلـمت على
عـبــد الــنــاصـر وظــلت يــدى مــتــشـبــثــة بــيــده وكـنت
أرجتف ألنـــــنـى أقـف أمـــــام الـــــرئــــــيس جــــــمـــــال ثم
تــسـلــمت الــكـأس مــنه  ومن وقــتــهـا ســمح أبى لى

بالذهاب إلى أى مكان . 

وتــكــمل ســـمــيــرة ســردهــا لــذكــريـــاتــهــا: جــئت الى
مـصـر بـعـد تخـرجـى فى الـكـلـيـة وتـعـييـنـى مـدرسة
ثـلة بـفرقة دارس وكـنت أيضـا وقتـها  بـإحدى ا
ـسرحيـة فرآنى كرم مـطاوع وأخذنى إسكنـدرية ا
الى وزير التـربية والتـعليم لـيتم انتـدابى إلى هيئة
ــســرح ولـعــبت أول بـطــولـة لـى بـالــقـاهــرة وكـانت مرام سعيدا

 سميرة  عبدالعزيز

لالنـتقـال إلى لـنـدن لتـحـقـيق حلـمـها
ـــســرح الـــغــربى الـــعــريق بـــالــعــمـل بــا
هـنـاك .. لـكـنـهـا ال تـسـتـطيـع حتقـيق
هـــذا احلــــلم فـى الـــوقـت احلـــالى ..
كن أن تـنتقل إلى اجنـلترا فـهى ال 
وأوالدهــا مـازالــوا صــغــارا .. الــتـوأم
فــيــنــوس وهـارل  4ســنــوات وهــنـرى
الــصـــغــيــر بـــضــعــة وعــشـــرين شــهــرا
وقـــــالـت : « أتـــــمـــــنـى أن أفـــــعـل ذلك
عنـدمـا يصـبح أبـنـائى أكبـر قـليال ..
إنـه حــــلم مــــؤجل مـن أجل مــــنح
أبــــنـــائى وقـــتـــا أكـــبـــر خالل

هذه الفترة».
ويأتى حـماس وإقبال

ــسـارح بــعـد جــولـيــا الـشــديـد عــلى ا
الــــنــــجـــاح الــــكــــبــــيـــر الــــذى حــــقـــقــــته
ـطر " مـسرحـيـتهـا " ثالثـة أيام من ا
لـلكاتب " ريتـشارد جريـنبرج " والتى
أخــرجــهـــا اخملــرج الــكـــبــيــر " جــودى

مــــــانـــــتــــــولـــــو " وشــــــاركـــــهـــــا
البطولة

 «بول رود»
و «بـــــــرادلى

كـــــــــوبــــــــر»
واستمرت

راغى راغىجمال ا راغىجمال ا راغىجمال ا راغىجمال ا راغىجمال ا جمال ا
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