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والنبى دا حرام
ـسرحـية لإلعالن عن الـبـامفـليت الـذى تـطبـعه الفـرق ا
عـروضـهـا ليس مـجـرد ورقة تـطـبع والـسالم.. ال تنس أن
الــسالم خـيـار اسـتـراتـيـجـى.. وهـو غـيـر اخلـيـار الـبـلـدى
ـسـرح اجلـيـد.. الــذى اخـتـفى مـنـذ سـنـوات وأخـذ مـعه ا
وحـل بــدالً مــنه خــيــار "الـــصــوب" الــذى يــشــبه عــروض
ــصـرى ويــشــبه كل شىء فـى مـصــر احملــروسـة ــســرح ا ا
اآلن.. ال طـعم وال رائـحـة وال نـكـهـة.. أرجـوك امتـنع عن
الـتدخـ فورًا وال تـذهب إلى حيث الـنكـهة.. إذا كان وال
ـناسـبة فوز ه بـد فعـليك إرسـال تهـنئـة إلى أشرف زكى 

برئاسة احتاد الفنان العرب.
أقـول بالنسبـة لـ "البامفليت" - أو بـالنسبة لـلكفتة التى
أعــرف صــديــقًــا مــســتــعـدًا ألكــلــهــا نــيــة من إيــد دالــيـا
كن الـبـحـيـرى - فهـو يـعـتـبر وثـيـقـة شديـدة األهـمـيـة 
لـلبـاحث بعـد عشـرين أو ثالث سـنة مـثالً أن يسـتع
ــكــنه أن ــصــرى.. و ــســرح ا بـه فى تــوثــيــقه حلـــركــة ا
ــســـتـــوى الـــثــقـــافى لـــصـــنــاع يـــســـتـــشف من خاللـه ا
ـســئــولــون عـلى الــعــروض.. فــمــا يـكــتــبه اخملــرجــون وا
الــبـامـفـلـيت يــكـشف إمـا عن ثـقـافــتـهم الـرفـيـعـة أو عن

. جهلهم السم
الــبـامـفـلـيت أيـضًـا أحـيـانـا مـا يـحـمل جـرعـة كـومـيـديـة
عــالــيــة تـعــوضــنــا عن الـفــقــر الــشـديــد فى الــنــصـوص
الـكوميدية وثقل الدم األشد الذى يتمتع به من يدعون
ــاذا ال يــلـــتــقــطه أنـــهم كــتـــاب كــومــيــديـــا.. وال أعــرف 
ــسـرح وصـنــاعه ويـتــحـفـونــنـا بـإفــيـهـات ــتـربــصـون بـا ا
تـضحكنا بجد وتـروق بالنا وتغنيـنا عن  النايل كوميدى

البائسة .
أطــرف مــا قـرأته مــكـتــوبًــا عـلى بــامـفــلــيت فى الـفــتـرة
األخــيـرة هــو اإلهـداء الـذى وجــهه صـنــاع عـرض «مـآذن
سـرحيـة حيث قالـوا "نهدى احملـروسة» لـفرقة سـنورس ا
هـذه العرض - نـعم هذه - إلى شهداء مـسرح حريق بنى
سـويف" تخيل اجلملـة العبقرية التـى جادت بها قريحة
أو قـرحـة صنـاع هـذا العـرض "شهـداء مـسرح حـريق بني
سـويـف" مـنـهم لـله أفـسـدوا الـلـغـة الـعـربـيـة والـفـيـومـية
والـسنورسيـة نسبة إلى سنـورس التى تعيش بهـا شقيقة

زوجتى.. 
األطـرف أن مديـر بيت الـثقـافة الـذى فى سنـورس حيث
تــعـيش شـقـيـقــة زوجـتى وجه الـشـكـر عــلى الـبـامـفـلـيت
لــلـوحــدة احملـلــيـة ورئـيــسـهــا وأعـضــاء مـجـلـس الـشـعب
ــاذا لم يــشـكــر أيــضًــا زوج شـقــيــقـة والــشــورى وال أدرى 
ـديـنـة من األمـراض التى زوجـتى الـذى يـعـالج أطـفال ا
يـصـيبـهم بهـا صانـعو الـبامـفـيلت فى مـنخـفض الفـيوم

ومرتفع سنورس!!
ــيــزانــيــة اخملــصــصــة لــلــدعــايــة احملـــيــر في األمــر أن ا
وصــنـاعـة الـبـامــفـلـيت تـقــريـبًـا واحـدة.. ومع ذلك جتـد
بــامــفــلــيت مــصــروفًـا عــلــيه بــجــد وفى غــايــة اجلــمـال
والـشـياكـة مثـل بامـفلـيت "الـقرد كـثيف الـشـعر" جلـمال
يـاقـوت أو بـامـفـلـيت "درب عـسـكـر" لـعـادل حسـان.. وفى
نـفس الـوقت هنـاك بامـفلـيت فى مـنتـهى الرداءة وغـاية
اإلهــمـال مــثل بـامــفـلـيـت عـرض سـنــورس أو بـامــفـلـيت
عـرض "الـبـؤسـاء" لـقـصـر األنـفـوشى الـذى جاء بـه على
ــسـرحـيــة لـيــست صــراعًـا بـ لــسـان اخملــرج مـا يــلى "ا
سـجـانًـا ومسـجـونًا.. يـسـتحق الـذى أشـرف على طـبـاعة
الـبامـفليت أن ُيـزج به إلى غيـاهب السجـون وينضم إلى

. البؤساء فعالً
إلـي الــلــجـان الــتـى تــذهب لــتــقــيــيم الــعــروض: ضــعـوا
الــبــامــفــلــيت فـى دمــاغــكم وراجــعــوه جــيــدًا وحــاســبـوا

ستهترين واخصموا من درجاتهم لعلهم يرتدعوا. ا
ـســرح فى أقــالـيم مــصـر: والــنـبى دا إلـى مـديــر عـمــوم ا

حرام!!
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البرازيل أعلنت رسميًا تأييدها له فى معركة اليونسكو 

فاروق حسنى..الدعم الدولى يتواصل 
ــنـصـب مــديــر عـام كــادت مــعــركــة الــفــوز 
مــنــظــمــة الـــيــونــســكــو أن حتـــسم لــلــمــرشح
صرى والعربى واإلفريقى الوحيد فاروق ا
حــســنى وزيـر الــثــقـافــة حــيث تـوالـى تـأيــيـد

صرى. دول العالم الرسمي للوزير ا
مـؤخـرًا وكــمـا أعــلن سـفــيـر الــبـرازيل لـدى
مـصر أرسـلت الـبـرازيل خـطابـ رسـمـي
صـريت إلى وزارتى اخلـارجية والـثقـافة ا
تـــعـــلن فــيـــهــمـــا تــأيـــيـــدهــا لـــفــاروق حـــســنى

نصب مدير عام اليونسكو. مرشحًا 
ويـعـد هذا الـتـأيـيـد الـبرازيـلى مـؤشـرًا قـويًا
ـرشح ــعـركــة لــصـالـح ا عـلى قــرب حــسم ا
ـتـوقع أن يـتـرشح ـصـرى حـيث كـان من ا ا
نظمة نـصب مندوب البـرازيل فى ا لهذا ا
الدولـية الـذى يعـمل فى الوقت نـفسه نـائبًا
ــا يــشــيـر إلى أن ــديـر عــام الــيــونــسـكــو 
ـنـدوب الـقـوى لن يــتـرشح لـلـمـنـصب هـذا ا

الدولى.
ـعـروف أيـضًـا أن دولـة الـبـرازيل لـهـا ومـن ا
نـــفــــوذ وتــــأثــــيــــر قــــوى عــــلى دول أمــــريــــكـــا
ـنـظـمـة الـدولـيـة إذ من الالتـيـنـيـة وداخل ا

سرحى وسم ا حصاد ا
اجلامعى فى حلوان
والقاهرة و ع شمس

ـتوقع - كمـا أشار حسـام نصار مـستشار ا
سئول عن ملف الوزير للـعالقات الدولية ا
الـــيــونـــســـكــو - أن حتـــذو الــعـــديــد من دول
أمــــريـــكــــا الالتــــيــــنـــيــــة حـــذو الــــبــــرازيل في
ــــصـــرى والــــعـــربى تـــأيـــيــــدهـــا لــــلـــمــــرشح ا
واإلفــــــــــريــــــــــقـى فــــــــــاروق حــــــــــســــــــــنـى خـالل
االنتخابات عـلى منصب مدير عام منظمة

اليونسكو التى جترى فى أكتوبر القادم.
كــانت دولــة كـوبــا ومن قـبــلـهــا الـدومــيـنــكـان
ــنـــاطق إضـــافـــة إلى الـــعـــديـــد من الـــدول 
مــتــفــرقــة من الــعــالـم في آســيــا وأفــريــقــيــا
وأوربا قـد أعـلنت دعـمهـا وتأيـيـدها لـلفـنان
فـاروق حـســنى الـذى يــحـظى بــقـبـول ودعم
عــربى وإفـريـقى ودولي كــبـيـر حـيث أجـمع
ـــلـــوك الـــعــرب في الـــزعــمـــاء والـــرؤســاء وا
اجـتـمـاع الـقــمـة الـعـربـيــة األخـيـر عـلى دعم
تــرشـيـحه مـديــرًا عـامًـا لـلــمـنـظـمــة الـدولـيـة
باعتباره مـرشح العرب الوحيد كما قررت
الــقـمــة اإلفـريــقــيـة عــلى مــســتـوى الــرؤسـاء

اختياره مرشحًا وحيدًا للقارة السمراء.   فاروق حسنى
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مالزم
 من أنيشمور..كوميديا
سوداء ملطخة بالدم

سرح القومى ا
السورى يرتدى
بدلة ثيمبا

 الرمزية
والتركيبية فى
أعمال مييرهولد

أشرف زكى يعلن خالل أيام
 خطته لتطوير االحتاد

بعد انتخابه رئيسا الحتاد الفنان العرب

يعـلن د. أشرف زكى خالل أيام خطته اجلديـدة لتطوير آلـية عمل احتاد الفنـان العرب بعد
انتـخابه رئيسًا لالحتاد بـإجماع أصوات األعضاء الـذين شاركوا فى حضور اجتـماع استثنائى
ـاضى إلجراء انـتخـابات جـديدة عـلى منـصب رئيس االحتاد وعـاجل عقـد بالـقاهـرة األسبوع ا

الذى كان يشغله الفنان الراحل سيد راضى قبل وفاته.
وفى الــسـيــاق نــفــسه  اخــتـيــار الــفــنــان سـامـى نـوار مـن مـصــر أيــضــا لـتــولى أمــانــة صــنـدوق
االحتــاد. د. أشـرف زكى قـال إن احتـاد الـفـنــانـ الـعـرب سـوف يـشـهــد خالل الـفـتـرة الـقـادمـة
تـنـفـيـذ عدة أنـشـطـة وفـعـالـيـات تـهدف إلى تـأكـيـد روح الـتـمـاسك والـتـعاون فـيـمـا بـ الـفـنـان
العرب فـى كافة اجملـاالت مع وضع عدة تصـورات إلمكانـية تنـفيذ وإنـتاج أعمـال فنيـة يشترك

فيها الفنانون العرب لصالح االحتاد.

استمرار تقد العروض الناجحة جماهيريًا
سرح تنفذ وعدها إدارة ا

عصام السيد

بــدأت اإلدارة الـعــامـة لــلـمــسـرح بــالـهــيـئــة الـعــامـة
لـقصور الثقافـة تنفيذ وعدهـا اخلاص باستمرار
تـــقـــد عــروض مـــســرح األقـــالـــيم الـــتى حـــقــقت
واقع إقباالً جماهيريا ملحوظا خالل عرضها با
ـتــابــعـة ــاضى وحــسب تـقــاريــر جلــان ا الــشـهــر ا
الــتى أكــدت جنــاح عــدد من الــعـروض فـى جـذب
اجلمـهور إليهـا. اخملرج عصـام السيـد مدير عام
ــســـرح بـــالــهـــيــئـــة قـــال إن الــضـــوابط اجلـــديــدة ا
وسم سـرح األقاليم والـتى بدأ الـعمل بهـا هذا ا
تـضمـنت بـندًا خـاصًـا بـاستـمـرار تقـد الـعروض
الــتـى حتــقق جنـــاحـــا جــمـــاهــيـــريــا ولـــذلك تـــقــرر
اسـتـمـرار تـقـد عـدد مـن األعـمـال مـنـهـا "عرس
دة 6 أيام أخرى بعد كليب" لفرقة ساحل سليم 
ـــقــررة وهى من تـــألــيف انـــتــهـــاء مــدة عــرضـــهــا ا
درويش األســيـــوطى وإخــراج خــالـــد أبــو ضــيف
إضافة إلى مسرحـية "ياما فى اجلراب" للمؤلف

د. صالح سعد واخملرج يـسرى السيد وتقدمها
فـرقــة قـصــر حـسن فــتـحـى بـاألقــصـر و"الــظـاهـر
بـيبرس" لفرقـة بيال وتأليف عبـد العزيز حمودة
واخملـــرج حــسن مـــحــمـــود عــبــاس. وأكـــد عــصــام
ــوافـــقــة عــلـى جتــديـــد عــرض هــذه الـــســيـــد أن ا
ــدن ـــســرحــيـــات ووضع خــطـــة لــتــحـــريــكــهـــا بــا ا
والـــقــرى الـــقــريـــبــة من مـــواقع إنـــتــاجـــهــا أمــر ال
عالقـة له بـتـقــديـرات الـلـجـان لـهـذه الـعـروض وال
يـعنى تـرشـيح هـذه األعـمال لـلـمهـرجـان اخلـتامى

قرر عقده نهاية مايو اجلارى. لفرق األقاليم ا
وفى ســيـاق مـتـصل تـنـهى جلــان حتـكـيم ومـتـابـعـة
الــعــروض أعــمــالــهــا خالل أيــام تــمــهــيــدا إلعالن
هرجـان اخلتامى ـشاركـة فى ا أسمـاء العروض ا

وسم. لهذا ا

د. أشرف زكى

عادل حسان

فاروق حسنى يقترب
من اليونسكو والدعم
الدولى يتواصل

فاروق حسنى يقترب
من اليونسكو والدعم
الدولى يتواصل

فاروق حسنى يقترب
من اليونسكو والدعم
الدولى يتواصل

فاروق حسنى يقترب
من اليونسكو والدعم
الدولى يتواصل

فاروق حسنى يقترب
من اليونسكو والدعم
الدولى يتواصل

سرح القومى ا
السورى يرتدى
بدلة ثيمبا

سرح القومى ا
السورى يرتدى
بدلة ثيمبا

سرح القومى ا
السورى يرتدى
بدلة ثيمبا

سرح القومى ا
السورى يرتدى
بدلة ثيمبا

سرح القومى ا
السورى يرتدى
بدلة ثيمبا

 الرمزية
والتركيبية فى
أعمال مييرهولد

 الرمزية
والتركيبية فى
أعمال مييرهولد

 الرمزية
والتركيبية فى
أعمال مييرهولد

 الرمزية
والتركيبية فى
أعمال مييرهولد

 الرمزية
والتركيبية فى
أعمال مييرهولد

مالزم
 من أنيشمور..كوميديا
سوداء ملطخة بالدم

مالزم
 من أنيشمور..كوميديا
سوداء ملطخة بالدم

مالزم
 من أنيشمور..كوميديا
سوداء ملطخة بالدم

مالزم
 من أنيشمور..كوميديا
سوداء ملطخة بالدم

مالزم
 من أنيشمور..كوميديا
سوداء ملطخة بالدم
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عـاصـر هى قـبل أى شىء مـجـردة يـقـوده مـجمـل إعداده إلى > إن ثـقـافـة الـراقص ا
ـؤثرات الذى هو على نقيض اإلعـداد إلى تفكيك ب احلركة تفكك ب احلركة وا

ؤثرات. وا

سرحي جريدة كل ا 2
ájGôŸG 

سرحي جريدة كل ا

11 من   مايو 2009 العدد 96

فى أعدادنا القادمة 

عادى. > اخملرج محمد رضا انتهى من تقد مسرحية أوالد الشوارع لفرقة مدرسة كلية النصر با

مختارات العدد 
ناهج اجلديدة فى إعداد  من كتاب: ا
مثل ج٢ - جتميع : آن ماري جوردون ا
ترجم: د. سعد القطي مهرجان
القاهرة الدولي للمسرح التجريبى

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

« درب 
عسكر»
فصول
كاريكاتورية
تنتصر
للفرجة
الشعبية
صـ13

ح 
ارتدى
سرح ا
القومى
السورى
بدلة

 ثيمبا 
صـ 9

 الزير
سالم
يحتاج
لوقفة من
فرقة
نوفية ا
صـ11

 األداء
التمثيلى
تميز فى ا
«بؤساء»
اإلسكندرية
ساهم فى
تأكيد خطاب
العرض صـ10

 «مسرحنا» تتجول
فى مسارح األردن
والكويت واجلزائر

غرب صـ4 والسودان وا

صورة الغالف  هل خاصم األدباء
سرح.. ا

 أم أنهم اكتفوا
باالختباء
 فى نصوصهم

صـ 8

 متابعة حلصاد
سرح اجلامعى ا
 فى أربع جامعات

مصرية صـ5

 الرمزية
والتركيبية
 فى جتربة
اخملرج ميرهولد

صـ 24

 نوادر
وفكاهات
االختبارات
فى معهد

التمثيل صـ25

 اجلزء األخير
من مسرحية
نفوس ضائعة
لـ « دوريس

ليسنج» 
صـ15 -21

سرح  عالقات الشات والقضايا اجملانية تظهر على ا

 سوفوكليس وأساليبه
اجلمالية بصمة
عبقرية ال تمحى

صـ27-26

31
π«°SGôe

> بالنسبة للراقص يبدأ تداخل األنظمة هنا فى تقنيات اجلسد التى تنحت بعمق
سلوكاً محركا وإحساسا بالذات وحتدد ظاهريا احلدود ب داخل وخارج الرقص.
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> مدرسة بنت الشاطىء التجريبية بالقاهرة اجلديدة قدمت مؤخرا مسرحية "كاب لوزة" للمؤلف صالح عبد السيد وإخراج سماح عبد الهادى.

لوحات العدد
ا للفنان إلجنليزى
ويليام

هوجآرث 
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 مــســرحــيــة مالزم من أنــيــشــمــور" من
ــسـرحــيـات الــتى ثــار حــولـهــا  جـدل ا
ـهـا أول مـرة .. وقـد كـبـيـر عـنــد تـقـد
وجه إلـيه نــقـد شـديــد وصل إلى حـد
حتـريض اجلهـات القـانـونيـة واألهلـية
ـــــا حتـــــمـــــله مـن دعــــوة إلى وقـــــفـه.. 
صـريحة لـلعـنف الشديـد والهسـتيرى
فـهوم على حـد تعبـير غالـبية وغـير ا
الــــــنـــــقــــــاد .. ووصل األمـــــر إلـى ذروته
عــنـــدمــا حتــول الــنـــقــد إلى ســبــاب ..
وأقــلــهم وصف مــؤلــفــهــا بــاجملــرم .. إن
"مالزم من أنـيـشـمـور"  أو "لـيـوتيـنـانت
أنـــيــشـــمـــور" مــســـرحــيـــة من نــوعـــيــة
الــكـومــيــديـا الــسـوداء كــتــبـهــا "مـارتن
مـاكـونـا" وأنـتـجــتـهـا شـركـة شـكـسـبـيـر
ـلــكـيــة ألول مـرة عـام  ... 2001وهى ا
ــبـــرر من قــبل تـــصــور الـــعــنـف غــيـــر ا
اجلــيش اجلـمـهـورى األيــرلـنـدى جتـاه
شـــاب وفــــتـــاة لـم يـــتـــعــــد عـــمــــرهـــمـــا
الــسـادســة عــشـرة .. ومــازاال مــقـبــلـ

عـــــلى احلـــــيـــــاة بــــبـــــراءة واضـــــحــــة ..
ويـتعـرضان لـلتـعذيب والـقتل ألسـباب
تافهة وال تستحق  كمقتل قطة أحد
أقـارب فـرد من أفـراد اجلـيش .. لـيـبدأ
ســيل الــدم والــعــنف الــذى ال يــنــتــهى
قـــبـل أن يــقـــتل كـل مــظـــاهـــر الـــبــراءة

والطهر فى اجملتمع.
إقرأ صـ23

(3) يـنقـصـنى باب تـخـيـلته دومـا فى جـريدتـنـا هذه
بــــــاب يــــــدلـــــنـى الـى أى مــــــســـــرح أذهـب خـالل هـــــذا

سرح احملترم). األسبوع (طبعا أقصد ا
(1) سـاءنـى مـا أقــرأه فى بــاب مـراســيل مــنـذ فــتـرة
سـرحـي بـفرع ثـقـافة بـورسعـيد عن خـالفات بـ ا
فـيجـب ياأسـتـاذنـا أال يـنسـاق بـاب مـراسيـل إلى تلك

اخلزعبالت.. يعنى كتير أوى.
أخـــــيـــــرا أرجــــو أن أكـــــون قـــــد اخــــتـــــصـــــرت وأفــــدت

ولسيادتكم جزيل الشكر. 
مـــلـــحــوظـــة : لى كـــلـــمــتـــان يـــاريت يالقـــوا مـــكــان فى
مــراســيـل مــســرحــنــا.  فــرقـــة إســكــنــدريــة الــقــومــيــة
يـــاحــرام يــاعــيــنـى مــاحــدش فــاهـم حــاجــة  ومــســرح
األنفوشى شغـال بروفات وعروض لكل الفرق أبريل
ومـــايــو وعــلى ودنـه مــاعــدا الــفـــرقــة الــقـــومــيــة .. يــا
مــسـاكـ  يـا هـلـتـرى مـ الــسـبب .. الـشـخص الـلى
أرسل فــاكس اسـتـغـاثـة بـتــوقـيـعـات مـزورة  وال مـديـر
ـسـرح الـلى مـصـمـم ان الـفـرقـة  مـاعـنـدهاش ادارة ا
مسـرح تعرض عـليه وال اقلـيم غرب الدلـتا  وال فرع
ـكــتب الــفــنى لـلــفــرقـة  اذا ثـقــافــة اســكـنــدريــة  وال ا

أردت أن تعرف السبب اتصل بــ.. 
ماجد عبد الرازق 
فرقة اسكندرية القومية  

اللى عمل جميل...!
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أتـابع جـريـدة "مـسرحـنـا" أسـبـوعـيًا وأسـعـد بـالـتـعرف
ــسـرحـيـة ومـا تـقـدمه من نـقـاد جـدد عـلى احلـركـة ا
وتـــغـــطــيـــات فـى كل مـــكــان ومـــقـــاالت تـــعـــرف شـــبــاب
ـــصـــرى والــــعـــربى ـــســــرح ا ـــســــرح بـــاجلـــديــــد فى ا ا
ى إضــافـــة إلى الــعـــروض والــكــتـب واألخــبــار والــعـــا
وألنــني قــرأت مـقــال األســتــاذ رئـيـس الـتــحــريــر الـذى
ـقترحات لتطوير اجلريدة فإنني يطالب فيه ببعض ا
ـقـتـرحات أتـقـدم لـلـقـائمـ عـلى اجلـريـدة بـعـدد من ا

كالتالى:
ــواعــيـد ١ - أن تــتـضــمن صــفــحــة كـدلــيل لــلــقـارىء 
وأماكن العروض سـواء فى القاهرة أو األقاليم لتكون
ــا يـحل ــسـارح ور مـرآة لــلـقــراء لـلــذهــاب إلي هـذه ا
ـــســرح ذلك جـــزءًا من أزمـــة غــيـــاب اجلـــمــهـــور عن ا

واعيد. وحتى يتسنى للمسئول متابعة هذه ا
ـسرح ٢ - لـيت اجلـريـدة تـخصص صـفـحـة بعـنـوان "ا
ـتابعة ما يدور فى مسارح الطفل سواء فى الصغير" 
ـا تـعود أوالدنـا على األقـالـيم أو فى مسـرح الـدولة ر
سرح الذهاب للمسـرح فتخلق فيهم عادة مشاهدة ا
وهـو مـا سيـحقـق فائـدة للـمـسرح ومـشـاهديه ويـسهم

سرح.  بالتالى فى ازدهار ا
لطفى البنهاوى 
كفر طحلة- بنها

السيد/ رئيس حترير جريدة مسرحنا 
حتية طيبة وبعــد 

اســمح لـى بــأن أســتـــعــيــر بـــعض الــدقـــائق من وقت
سيادتكم.

أوال:  مـبــروك عـلـى الـعـدد 95 بــاقى أربــعـة أعـداد
بروك الكبيرة.  يارب .. ونصل للمائة بإذن الله وا
الحـظـات أتـمـنى أن يـسع صدر ثـانـيـا : لى بـعض ا

سيادتكم لها :
ـراجـعـة عـلـيه عبء كـبـيـر جـدا حـتى ال (1) قـسـم ا
يــغـــفل بــعـض األخــطـــاء الــتى أوردهـــا عــلى  ســـبــيل

ثال ال احلصر بالعدد رقم 95. ا
(أ) فى إحــدى احلــواشى الــســوداء الــســفــلـيــة كــتب
خـبـرًا عن عـرض مـسـرحـية قـرد كـثـيف الـشـعـرعلى

مسرح التذوق ولكنها على مسرح األنفوشى. 
(ب) مــقـالـة األسـتــاذ أبـو الـعال الـسالمــونى بـعـنـوان
مــهـــرجــان مــســرح األقــالــيم ولـــكــنــهــا عن مــهــرجــان

اجلمعيات الثقافية.
صطبة عدية ـ ا واضيع (ا (2) جميلة تصنـيفات ا
ـ مـــشـــاويــــر) ولـــكن اقــــتـــراحى أن تــــكـــون مـــعــــنـــونـــة
ــصـــطـــلــحـــات مـــســرحـــيــة مـــثل (ســـبـــوت.. خــلف
الستار.. كواليس) وأعـتقد أن يسرى حسان جعبته

ذاخرة. 
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ـصرى وال يـكـفون هـذه الرسـالـة أبعـثـهـا للـسـادة الـنقـاد الـذين يـشاهـدون مـسرحـنـا ا
ـا للـمـوسـيـقى والـديـكور ـديح لـلمـمـثـلـ واخملـرج ور عن الـكـتابـة عـنه ويـكـيـلـون ا
لــكــنـهـم يــنــسـون دومــا مـن يــعـمــلــون خــلف الــكــوالــيس مـن عــمـال وإداريــ وســؤالى
للمسـرحي الذين يختارون نـصوصًا ال تمت بأية صلـة للشارع لكنهـا تأتى مكتفية
ـا فـيــهـا من أفـكـار بـغض الـنـظـر عن مالئــمـتـهـا لـلـشـارع ومـا حـدث له من تـغـيـرات
سـرحـي ضـخـمـة فى اللـغـة والـزى ونوع األكل وطـريـقـة احلركـة حتـتـاج إلطاللـة ا
صرى ليسـتلهموا منه عروضـهم وأسألهم هل نسأل عن أين الشارع عـلى الشارع ا
ـسـرح من الـشــارع سـؤال يـحـيـرنى وإحـتـاج إلى إجـابـة عـنه من ـسـرح أم أين ا فى ا

سرحية. السادة أصحاب األقالم ا
مؤمن شعالن
ثل مسرحى بإحدى فرق هيئة قصور الثقافة
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فى الـبدايـة أتـوجه بـالشـكـر - بـاألصالـة عن نـفـسى وبالـنـيـابة عن أهـالى عـ حـلوان -
ا قـامت به من جهـود مضـنية لـلسـيدة الـفاضـلة سوزان مـبارك حـرم رئيس اجلـمهوريـة 
ـنطقة. ثم أود من أجل إقامة قصـر ثقافـة ع حلوان لـيسهم بحق فـى تنوير جـماهير ا
أن أنوه إلى إسـهامات الـقصر احلـقيـقية فى تـوعية هـذه اجلمـاهير غـير أننـا نطمع فى
كن سرح  سرحى فى القصر وألن ا أن يكتمل اجلميل فقد الحظنا غياب النشاط ا
نـطقة وشـبابها فـإننا نـناشد الدكـتور أحمد أن يكون مـنارة حقـيقية ومـتنفـسًا ألهالى ا
مـجـاهـد رئـيس الهـيـئـة الـعـامة لـقـصـور الـثقـافـة أن يـولى عـنـايته لـلـقـصـر فيـأمـر بـإقـامة
نح األهالى بـعض ترفيه هم فى أمس ـواهب و نشـاط مسرحى يـساهم فى اكتـشاف ا

احلاجة إليه.
مصطفى عبد الغنى
ع حلوان
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حـبة مـقال د. أحـمد مجـاهد فى قـرأت 
عـــــمـــــوده األســــبـــــوعى "كـــــوالــــيـس" والــــذى
نــشــرتـه جــريــدة "مـــســرحــنـــا" فى عــددهــا
الـســابق (95) بـتــاريخ 4 مــايـو 2009 وقـد
ـهـمـة جـاء فـيه مـجـمــوعـة من اإلضـاءات ا
ــصــر وعالقــة ذلك حــول الــدور الــقــومى 
بشبـاب مصر وتوعيتهم وألنى من عشاق
مــصـر وتــراثــهــا ورجـالــهــا من الــتـنــويــريـ
ـسـرحى من هـنـا الـعــظـام وكـذا تـراثـهــا ا
أرى أن لـــلــفـــنــون دورًا مـــهـــمًــا فى تـــعـــمــيق
الــــوعى الــــوطـــنى والــــقــــومى خــــاصـــة أنه
ـجــمـوعـة من الـرسـائل يـبـعث لـلـمــتـلـقى 

وتمثل إشارات مـهمة لتعظيم قيمة الوعى
ــقــدرات مــصـرنــا احلــبــيـبــة لــذا فــإنـنى
أتــــمـــــنى من ســـــيــــادتـه أن تــــقــــوم اإلدارات
ـسـرحـيـات الـتى تـتضـمن ـعـنـيـة بـإعـادة ا ا
أفـكـارًا عن هذا الـدور لـنـستـعـيد أمـجـادنا
ـصـريــة ووعـيــنـا الــفـنى واجلــمـالى الـذي ا
كـدنـا نفـقـده حتت مـعـاول التـفـكك الـعربى

ية. والصراعات العا
محمود أحمد الصفتى
باحث اجتماعى
محافظة القليوبية 
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ــثـل من طــراز خــاص لـه نــظــرة عــ حــادة تـــشــعــرك بــاخلــوف
ـنا وفـجـأة تتـحـول هذه الـنـظرة وكـأنه أتى من عـالم آخـر غيـر عـا
كن أن تتخـيلهـا .. لتؤكد احلادة إلى نـظرة ودودة فى سرعـة ال 

لكها لم تكتشف بعد..  على قدرات هائلة 
لـكى ـسـرحى أسـعـد مـحـمـود ا ـمـثل الـشـاب واخملـرج ا هـذا هـو ا
حـافظة شمال قـيم فى مدينـة العريش  البورسـعيدى األصل وا
سـيناء والذى يعمل فى قطـاع قصور الثقافة اجلـماهيرية بشمال
سرحى عام 1997 من سيناء..  أسعد بدأ مشواره مع التمثيل ا
خالل قصـر ثقافة الـعريش وقد حـصل على عدة دورات تـدريبية
ــدربى شــعب ــســرح أهـمــهــا الــبــرنــامج الــتـدريــبى  خــاصــة بــفن ا
سـرح عام 2005 وقد حـصل خالله على شـهادة تـقديـر خاصة ا

.
وهـو بــشـهـادة كل الـعـامـلـ بـقـصـر
الثـقافـة مخـرج متـمكن من أدواته
سـرحية ويجـيد إخـراج العـروض ا
ـميـزة بـأقل تكـلـفة تـتـاح أمامه .. ا
وقــد قــدم عـدة أعــمــال مـســرحــيـة
مـن إخـــــراجـه مــــــنـــــهــــــا (اخلالص)
فـكرته وإخـراجه وكذلـك (الساكت
عـن احلـق) و(ربـــــــــــاعــــــــــــيـــــــــــات فـى
ــأخـــوذة عن صـــنــدوق الـــدنـــيـــا) وا
ربــاعـــيــات صالح جــاهـــ وأيــضــاً
(الــــــرايـه الـــــــســــــودا) و (عـــــــبــــــثـــــــيه
ـــلـــكى مـــتــأثـــر جــداً فـــضـــائــيه).. ا
بـــأشـــعـــار صـالح جـــاهـــ وأحـــمــد
سرحيـة من أشعارهم فؤاد جنم ويـحب دائما أن يـصوغ أفكـاره ا
سـرحى والـتـمـثيل .. ولـذلك فـهو ال يـكـتـفى باإلخـراج والـتـألـيف ا
ــا كـذلك يـكــتب الـشـعــر ويـسـتــعـد إلصـدار أول دواويـنه أيـضـاً وإ

.. الشعرية قريباً

مثل وال احلـركة بـالنـسبة > لـيس استـخدام الـنص هو الـذى يصنـع ا
لـلـراقص وال الغـناء بـالنـسبـة للـموسـيـقى ولكن الـطريـقة الـتى يتم

راجعة اخملتلفة. بها استخدام هذه ا

سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 مجاهد

 صورة الوطن 

ح يـتـحـلق مجـمـوعـة من البـاحـث
ــعـــايــنـــة صــورة الـــوطن فى اجلـــادين 
األدب فـــإنــــهم بــــدايــــة يــــرون أن هـــذه
الصورة ليست محددة أو محدودة وأن
جتسـدهـا يـتـجـلى فى أكـثـر من صورة
بل فى أكثر من نـوع أدبى وهو العنوان
الـــذى يـــحـــتـــاج إلى عـــدة مـــؤتـــمـــرات
لـنـكـاشف العالقـة بـ الوطن كـمـفردة
لــغـويــة وتـشــكــلـهــا فى مــجـمــوعـة من
الـبـنى والــتـنـويــعـات اجلـمــالـيـة وهل
حتول الوطن من مجرد مفردة لينقله
سرحيون من الشعراء والقصاصون وا
تــعـيــنه الــلـغــوي لـنــراه مـجــسـدًا حــيًـا
بـــــأحـالمه وصـــــراعـــــاتـه ونـــــتـــــشـــــوف

مستقبله وطموحاته.
فـالــوطن لـيـس مـفـردة وحــسب وحـ
نـتـأمـل الـكــتـابــة اجلـديــدة اآلن نـراهـا
ــعـــنــاه الــكــلى تــســتــبـــعــد "الــوطن" 
لــتـحـوله إلى تــفـاصـيل فى الــقـصـائـد
والقصص حـيث يراها الـبعض مفردة
عامة لكننى أرى أن الوطن قد نحمله
داخــلـــنــا ونــشـــكــله ونـــحــلم بـه فــنــراه
قـصائـد وقصـصًا خـاصة ذات بـصمة ال

تكرر نفسها.
لـقـد اخـتار مـؤتـمر إقـلـيم غرب ووسط
الــدلــتــا الــثــقــافى الــذى اســتــضـافــته
مـحــافـظـة اإلســكـنـدريــة ومـحـافــظـهـا
عـطاء الـلواء عادل لـبيب الـذى يقدم ا
دعماً كبيـراً لهيئة قصـور الثقافة فكان
"الـوطـن" عـنــوانـاً لــلــتـبــاحث وهــو مـا
يـطـرح عـددًا من األسـئـلـة عـلى الـواقع
األدبى بــوصف األدب الـعـ الـتى تـرى
بـعـمق أحـوال الــوطن ومـا يـعـتـريه من
تــغـــيــرات كـــذلك فــإنـــنــا نــعـــول عــلى
الـنــصـوص األدبــيـة الـتـى ال تـهـرب فى
اللـغـة أو بـها بـعـيدًا عـن قضـايـا الواقع
ــعــيش ومـا يــحــيط به من صــراعـات ا
وأحالم ال نـــراهـــا بـــعـــ حـــقـــيـــقـــيـــة

وعميقة إال عبر األدب. 

كواليس

ان إمام انضمت إلى أبطال مسرحية "أرض ال تنبت الزهور" للمخرج شادى سرور إنتاج مسرح الطليعة. > الفنانة الشابة إ

«براكسا» تختتم فعاليات مهرجان توفيق احلكيم على السالم
كرم سميحة أيوب واحلريرى ومحفوظ عبد الرحمن

ستقبل للغات. > اخملرجة أمانى ماهر قدمت مؤخرا مسرحية "الفيل يا ملك الزمان" لسعد الله ونوس وتمثيل طالب مدرسة ا
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ـعاصـرة والـتقـلـيديـة لـلمـسرح ـسـرح العـنـاصر ا > تـسـتخـدم مـدرسة ا
الـغربى والصينى وتقـدم تعليما خملتـلف األنواع والفترات واألساليب

والثقافات يتضمن أشكاالً متجددة ومعاصرة وتقليدية.

مرام حسن

محمد أبو اخلير ..عاشق العرائس
ويــقــدم لــهم الــســلــوكـيــات واإلرشــادات من خالل
خيال الظل واألراجوز والعروسة ويشاركه اللعبة
ابــنـتـه رغـدة أبــو اخلــيــر ويـوسـف الـنــقــيب ونــهـاد
كــمـــال ومــصــطــفـى قــنــاوى فــاســـتــطــاع أن يــرسم
الــبــســـمــة ويــشــيع الــبــهـــجــة فى نــفــوس األطــفــال
والـكـبـار ومـازال عم مـحمـد أبـو اخلـيـر يـحلم أن
تـتــبـنى الــهـيــئـة الــعـامــة لـقــصـور الــثـقــافـة مــسـرح
العرائس وخيال الظل واألراجوز كنشاط رئيسى
ـــتـــعــــددة فى بـــيـــوت وأســـاسـى من أنـــشــــطـــتـــهــــا ا
وقـــــصــــور الــــثـــــقــــافـــــة عــــلى امـــــتــــداد بـــــر مــــصــــر

احملروسة.

ـنحـوس» وعـمل مع العـديد الـسراب ومـقـامات ا
من اخملرجـ «رؤوف األسيوطى إميل جرجس
طــلــعت الــدمــرداش حــســـنى أبــو جــويــله ســامى
ــــطــــلب» إلى أن شــــارك فى طه جــــمــــال عــــبـــد ا
ــغـربى عــرض «شـقـاوة عــلـيــوة» إخـراج مــحـمـد ا
فـأصـابه عـشق مـسـرح الـطـفل ومـسـرح الـعـرائس
وأصـبح يـصـنع من األقـمـشـة واألدوات الـبـسـيـطة
الــعـــرائس وكــون من أوالده وأصــدقـــائــهم فــريــقــاً
يــــقـــدم عـــروض األراجــــوز والـــعـــروســــة فـــقـــدمـــوا
الجئ عـشـرات العـروض مـجـانـاً لـدور األيتـام وا
ـســتــشــفــيــات وأصــبح عـم مــحــمــد أبــو اخلــيـر وا
بــحــجـمه وهــيــئـته مــعــشـوقــا هـو اآلخــر لألطــفـال
يــنـادونـه بـجــدو ويــتـحــاور مــعـهـم ويـلــعب ألــعــابـهم

ـــســـرح عــلى اخلـــشـــبــة أو وراء جتـــده دائــمـــا فى ا
ـشـاهـدين وإذا لم الـكـوالـيس أو فـى الصـالـة بـ ا
جتـده فى عروض النـوادى أو الفـرق فعنـدها جتد
أن شـــيـــئــا مـــا يـــنـــقـــصك لـــيس شـــرطـــاً أن يـــكــون
مــشـــاركــاً أو أحــد عــنــاصـــر الــلــعــبــة لـــكــنك تــألــفه
كـإنـسـان بسـيط بـداخـله درامـا احليـاة. إنه مـحـمد
سـرح اجلـامعـة الـشعـبـية أبـو اخليـر الـذى انبـهـر 
منـذ طـفولـته ثم حتـسس طـريقه إلى قـصـر ثقـافة
شــبــ الـكــوم لــيـشــارك فى الــعـديــد من الــعـروض

كممثل.
ومن أهـم األعــــمـــال الــــتى شــــارك فــــيـــهــــا «حالق
بــغــداد وإدارة عـمــوم الــزيــر واجلـســر والــطـوق
واإلســــورة واألرض واحلـــــرافــــيـش ومــــلـــــحــــمــــة

نولوجست نادى مختار.. ا
نــادى مـخــتــار لـديه قــدرة عـجــيــبـة عــلى تـلــوين صــوته حـسب
الـــشـــخـــصــيـــات الـــتى يـــتـــقـــمـــصــهـــا ســـواء فى االســـكـــتـــشــات
ـسـرح الـرومـانى االسـتـعـراضـيـة الـتى يـقــدمـهـا عـلى خـشـبـة ا
ـسـرحـيـة الـتى يـؤديـهـا فى عـروض ـنـيـا أو الـشـخـصـيــات ا بـا
(وحــوى عـلى الــزيــبق حــلـقــة نــار) إخــراج طه عـبــد اجلــابـر
وكــــذلك عـــرض (غــــيالن الـــدمــــشـــقى) 1995 إخـــراج جــــمـــال
اخلــطـيب وقـد اســتـثـمـر الــراحل صـالح سـعــد هـذه الـقـدرات
فـى عرض (رحلـة حنـظلة 2001) عـلى مسـرح احملافـظة وقد
نـال نـادى مـخـتـار جائـزة خـاصـة من جلـنـة التـحـكـيم لـبـراعته
فـى االرجتال بـقـصـد التـواصل مع اجلـمـهـور. عـمل نادى فى
وت) لك جلجل لعبة ا عروض (حبظلم ملـحمة السراب ا
يرغـنى كما شارك مع اخملرج أحـمد البنهاوى إخـراج بهاء ا
ــــلك ـــهـــرجـــون 2006 ست ا فى عــــروض (أنت حـــر 2003 ا

ـــشــاركـــة فـى األعـــمــال 2008) كـــمـــا كـــان له نـــصـــيب فـى ا

الـتلـيفزيـونيـة التى تنـتجـها القـناة السـابعـة حيث شارك فى
بـــــرامـج (جـــــذور األرض احلـل إيه) إخــــــراج مـــــنـى عـــــمـــــر
ن وفــوازيــر الــقــنــاة الــســـابــعــة مع عــزة بــلــبع من إخــراج أ
بـيـومى. قــدم األوبـريت الـغــنـائى عـلى مـســرح اجلـامـعـة من
إخــراج عـــصــام الـــفــولـى مع الــنـــجم أحـــمــد سالمـــة ضــمن

نيا القومى عام 2000. احتفاالت احملافظة بعيد ا
نادى مـعد فى إذاعـة شمـال الصـعيـد ويقـدم برامـج درامية
من إعـداد وإخــراج مـحـمــد احلـسن عن رواد الـصــعـيـد فى
األدب والــفن وزعــمــاء احلــركــة الــوطـنــيــة وحــادث الــقــطـار

الشهير ضد اإلجنليز..

لكى توليفة فنية .. أسعد ا
ثل ومخرج مؤلف وشاعر و

مـصـطـفى عــبـده طـالب بـالــفـرقـة الـثـالـثــة بـكـلـيـة الــتـجـارة جـامـعـة
ـدرسى ـسـرح ا األزهـر بـدأ أولـى خـطـواته الـفــنـيـة عــلى خـشـبــة ا
حـيث كـان يــحب دائـمـا مــشـاهـدة الـبـروفــات فى مـدرسـته إلى أن
ـا بـداخــله إحـســاس بـالـقـدرة عــلى الـقــيـام بـأى دور يـســنـد إلـيه
ــدرســة وبــدوره عــرفه عــلى ــسـئــول الــنــشــاط بــا وذهب بــالــفــعـل 
مـخـرج الـعرض فـأسـنـد إلـيه أحـد األدوار الـثـانـويـة إال أن اعـتذار

الــــــــبـــــــطـل فـى هـــــــذا الــــــــوقـت عن
اســتـــكــمـــال عــدم الــعـــرض. جــعل
مــــــصـــــطـــــفـى يـــــطـــــمـع فى الـــــدور
ويــــطـــلــــبه فــــعـالً ويـــســــتــــجــــيب له
ـــــسـه فـــــيـه من ــــــا رآه و اخملــــــرج 
مـــــوهـــــبـــــة لـــــيـــــؤديه بـــــبـــــراعـــــة بل
ويــــحــــصل عــــلى جــــائــــزة الـــطــــفل
ـــوهــوب ومــنــذ هــذا احلــ بــدأ ا
ــــســـرح ارتـــبــــاطه احلــــقـــيــــقى بـــا
ـــســــرحـــيـــة فــــتـــدرج فى الــــفـــرق ا
ــدرســيــة اإلعـــداديــة والــثــانــويــة ا
وعـنــدمـا الـتــحق بـاجلـامــعـة بـحث
ـسـرحـى لـيـشـترك عـن الـنشـاط ا
فــــــيـه لــــــكـن لم تـــــــعــــــجــــــبه األدوار
ــعــروضـــة عــلــيـه وأحس أنــهــا ال ا

تــنـاســبه فــقـرر الــتـوجـه إلى مـســرح الـثــقــافـة اجلــمـاهــيـريــة وقـدم
"أوديب مـلـكــا" تـألـيف سـوفـوكــلـيس وإخـراج مـحــمـد جـمـال الـدين
ـركز ثـقـافـة أحـمد عـرابى ثم تـقـدم لـلعـمل بـفـرقـة ثقـافـة اجلـيزة
القومية ليـشارك فى عرض للمخرج رضا غالب إال أنه ال يكمل
الــعـرض ويــعــتـذر ثم يــلـتــحق بــفـرق الــشـركــات فــيـقــدم "الـشــحـات
الك فى بــابل لــدورنــيـمــات إخــراج عـادل واألمــيــرة" عن هــبط ا
درويـش ثم "حـصـاد الـشك" لـلـمـؤلف إبـراهـيم الـرفـاعى و"مـازالت
الــبـــروفـــات مــســـتـــمــرة" و"الـــطـــائـــر األســود" عن روايـــة قـــراقــوش

واألرجواز للسيد حافظ وإخراج عادل درويش .
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مصطفى عبده يحلم بالعرض
على مسارح الدولة

محمد أبوزيد..أحسن
ملكة ثل فى ا

ـســرح عـام (1992) بــدأ مــحـمــد أبــو زيـد مــشـواره فـى ا
ـمـلــكـة الــعـربـيــة الـسـعــوديـة حــيث شـارك مع زمالئه بــا
درسة فى الـعديد من العـروض واحلفالت التى قدم بـا
فـيــهــا أدواره األولى وظل مـواظــبًــا عـلى الــتـمــثــيل حـتى
ـثل عـلى مـسـتـوى مـدارس حـصـل عـلى جـائـزة أحـسن 
ـنطـقـة اجلـنوبـيـة بـالسـعـوديـة عام 1996 وبـعـدهـا عاد ا
سـرحى ولـيشارك إلى بلـده "مصـر" ليـستـأنف نشـاطه ا
ـراكـز الثـقـافيـة عـاد إلى وطنه بـالتـمـثيل فى عـدد من ا
أرض الـكـنـانـة مـصـر عـام 1998 وشـارك بـالــتـمـثـيل فى
ــســرحـيــة فـقــد شــارك بـالــتـمــثــيل فى عـرض والــفـرق ا
"الـبـؤسـاء" لفـيـكـتـور هـوجـو مع اخملـرج الروسى "أودرى
ــركـز الــثـقــافى الـروسى وفى مــاكـيــنـا" ضــمن عـروض ا
نــفـس الــعـام 1998 شــارك بــالــتــمــثــيل أيــضًــا فـى عـرض
ــنــفى" تـألــيف صــفــوت شــعالن وإخـراج "عــجــوازن فى ا

أحمد صبرى.
وبقصـر ثقافة 6 أكـتوبر يشـارك فى مسرحيـة "إحنا ليه
كـده" تألـيف جمـاعى وإخـراج أحمد شـعراوى ثـم "حتيا
مـصـر" تـألـيف مـحـمـد أنـور وإخـراج أحـمـد صـبـرى ثم
ــركـز الــثـقــافى الـروسى فى يــعـود ثــانـيــة لـيــشـارك فى ا
بـطـولة عـرض "حلم لـيلـة صيـف" لشـكسـبيـر من إخراج
مــحـمـود مــكى ويـشــارك مـحـمــد أبـو زيـد بــعـد ذلك فى
بطـولـة "الغـاب والنـاب" و"عواف يـا أم السـيد" وهـما من
تــألـيف وإخـراج الــراحل صالح حـامــد كـمـا شـارك أوالً
يـة أخبار اليـوم ومنها كمخـرج منفـذ فى عروض أكاد
"أنت حــر" و"بـالــعـربى الــفــصـيح" تــألـيـف لـيــنـ الــرمـلى
"احلالة 96" تأليف وليد يوسف "الرجل الذى أكل وزه"
ـقــصـود وكـلــهـا من إخـراج اخملـرج تــألـيف جـمــال عـبـد ا
خـالـد حــسـونـة ويـشــارك فى مـجـمــوعـة عـروض أخـرى
أيـــضًــــا كـــمـــخـــرج مــــنـــفـــذ وهى عــــروض "دم الـــســـواقى"
لـلمـخرج سـميـر الشـامى فى قصـر ثقـافة الـفيـوم وفرقة
مـنوع" و"قضية ضل "أبـناء صالح حامد" "الـلعب فى ا
احلــمـــار" لــلــمــخــرج عــزت زيـن "أبــو الــريش" "شــهــادة
حب" لـلـمـخرج مـحـمد وقـد أخـرج جتـربتـ مـسرحـيـت
األولى مـســرحـيــة "احلـارة" والـثــانـيـة "بــهـلــول" وهـمـا من
تـألــيـفه وإخـراجـه ويـشـارك أبــو زيـد حـالــيـا فى بــطـولـة

سرحى "العادلون". العرض ا
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 نهلة إيهاب

كرمون فى حفل اخلتام ا

سرحجية يدشنون ا
فرقتهم بـ 3 عروض
ستقلة لتقد ـسرحجية ا تستعد فرقة ا
ثـالثـــة عــروض جـــديـــدة فـى نـــهـــايـــة مـــايــو

نعم الصاوى. اجلارى بساقية عبد ا
عـــادل جــــمـــعــــة مـــخــــرج الـــفــــرقـــة قـــال إن
العـروض الثالثـة هى باكورة إنـتاج الـفرقة
ويـشـارك بالـتـمـثـيل فيـهـا عـدد من الـوجوه
سرح حيث تبدأ خطة الشابة من هـواة ا
إنـــتـــاج الـــفـــرقـــة بــــتـــقـــد مـــســـرحـــيـــة «وا
إسالمـــاه» لــلـــكــاتب عـــبــد احلـــمــيـــد جــودة
الـســحـار ومـســرحـيـة «هى كــده» إضـافـة
ـسـرحى «أمـسـية عـلى اسم إلى الـعـرض ا
مــصـر» والــذى حتـتــفل الـفــرقـة من خالله
بـــذكــرى رحـــيل صالح جـــاهــ واألعـــمــال
الـثالثـة بـطـولة مـروان سـيـد أمـيـر مـاهر
ـــان أحـــمــد والء كـــر عـــبــد الـــفـــتـــاح إ
بـــكــرى حــســ مــحـــسن إسالم مــجــدى
أحـمـد سـمـيـر عـمـرو عـمـاد أروى رفعت
مــــحــــمــــود فـــــؤاد نــــرمــــ صــــديـق فــــاتن
صـــديق هـــالـــة أحــــمـــد حـــســـام ســـمـــيـــر
نــــورهـــان طـه يــــاســــمـــ جنــــيـب أحــــمـــد
الــسـيــد مـحــمـود الــسـعــدنى سـامـح عـبـد

الفتاح ماهر الصيدلى.

رأة»  «مانيكان».. عرض  يكشف لغز «الرجل وا
جداً حيث ينـاقش العمل عالقة الرجل
ــــرأة فى الــــشـــرق والــــتى تــــخــــتـــلف بــــا
بــاخــتالف الــطــبــاع والـبــيــئــة احملــيــطـة.
بـــدوى اعــتــبـــر أن الــعالقـــة بــ الــرجل
ـــرأة فى اجملـــتــمـع الــشـــرقى ســـتــظل وا
لــــــغــــــزاً وأنه يــــــحــــــاول من خـالل هـــــذه
«الـديــودرامـا» أن يـجــد حالً له. مـخـرج
الــعـرض أحــمــد قـاسـم قـال إنـه أعـجب
كـــثـــيـــراً بــفـــكـــرة الـــديــودرامـــا ووجـــدهــا
مـتـماسـة بـشـكل كبـيـر مع واقـعـنا وواقع

مجتمعنا الشرقى.

فـى خــــتــــام فــــعــــالـــــيــــات صــــالــــون الــــفن
اخلـــاص الــذى يـــقــيـــمه قــطـــاع الــفـــنــون
الـتشكيلـية وعلى خشبـة مسرح حديقة
مــركـز سـعــد زغـلــول الـثـقــافى عـرضت
مـسرحية «مـانيكان» تـأليف ياسر بدوى
وإخـــراج أحـــمـــد قـــاسم تـــمـــثـــيـل نـــهـــلــة
إيهـاب ومـحـمـد حـافظ بـاإلضـافة إلى
األداء احلـــــركى ألمــــجـــــد إمــــام إعــــداد
مـوسيـقى أحمـد قـاسم مخـرج مسـاعد

مصطفى حمدى.
ياسـر بدوى أعـرب عن سعـادته بتـقد
هــذا الــعــمل الــذى يــراه جتــربــة مــهــمـة

الصم وضعاف السمع يتواصلون مسرحياً.. عبر «الراعى واألميرة»
على مـسرح التـربية والـتعليم بـبورسعـيد قدمت مـسرحية
درسة األمل للصم وضعاف السمع. (الراعى واألميرة) 
الــعــرض تـألــيف مـحــمـد الــزرقـانـى تـدريب وإخــراج مـنى
البس بــأيــدى الـــطــلــبــة صـــالح و تــصــنـــيع الــديــكـــور وا
درسة سلمى .  اشتـرك فى التمثيل مـن طالب ا ـعاق ا
مــحــمــد مـحــمــد احلــاج آيـة ابــراهــيم مــحــمـد الــنــاغــيـة

درسة  باإلضافةإلى مجموعة أخرى من طلبة ا
ـسـرحيـة عن أميـرة فـقدت صـوتـها أثـناء حتـكى أحداث ا

حادثة تعرضت لها إال أنها لم تستسلم لهذه اإلعاقة.

مسرحية الراعى واألميرة

ـسـرحى ـهـرجــان الـكــاتب ا ــاضى فـعـالــيـات الــدورة األولى  انـتـهـت األسـبـوع ا
والــتى حـــمــلت اسـم "دورة تــوفــيـق احلــكــيـم" والــذى نــضـــمه تــوجـــيه الــتـــربــيــة
سرحـية بإدارة حـلوان الـتعلـيميـة على مـسرح السالم فى الـفترة من ٢٧ إلى ا
ــســرح ــاضـى بــاشــراف الــشـــاعــر أشــرف أبــوجـــلــيل مــوجـه عــام ا ٢٩ أبــريل ا

بحلوان.
عادى ومـجلس أمناء هـرجان الذى أقـيم بدعم من مدارس "أوازيس" بـا كرم ا
ـــســـرحى إضـــافـــة إلى عـــدد من الـــنـــقــاد احملـــافـــظـــة عـــددًا من رمـــوز الـــفن ا
كـرم سـميـحـة أيوب سـميـرة عبـد العـزيز ـسرحـي وتـضمـنت قـائمـة ا وا
مـحـمـود احلـديـنى عـمـر احلـريـرى مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن يـسـرى اجلـندى
جالل الـشرقـاوى أحـمـد عـبد احلـلـيم والـنـقـاد آمال بـكـيـر أحـمـد السالمى
حـسن سـعـد عـبـلـة الرويـنى أمـيـنـة الـشـريف أسـامة عـفـيـفى األمـيـر أبـاظة

عادل حسان.
ـهــرجــان عـروض "بــراكــسـا" إخــراج عــلى خـلــيــفـة بــطــولـة "عــبـد شـاركـت فى ا
السالم حسن بهـاء زهير جنيب مـحمد مجاهـد محمد فـرح مبروك هشام
محـمد حشاد مـحمد عبـد الله إبراهيم مـحمد أحمـد محمد عـبد الوهاب
حــسـام الــدين أحــمــد سـعــد إلـهــامى خــلف أحــمـد فــكــرى مـحــمــد مـحــمـود
يـاسـمـ إبـراهـيم إجني مـارشـان نـرمـ مـصـطـفى أمـاني حـسـام يـوسـتـيـنا
حــسـام مــعــوض نــورهـان الــســيــد أيـة أشــرف مــنـار ســعــيــد سـلــمى مــحــمـد
ان جنيب غناء الطالبات نانسى إبراهيم أغانى أحمد إبراهـيم... أحلان إ
إمام فـيـوال ماهـر يـوستـيـنا فـرج هـدير مـحـمود عـلى هـدير مـحـمود صـابر
حنان حـسن عبـد احلفيـظ كارول عـاطف استـعراضات هـبة حـسن ديكور

ن عبد العزيز. أ
ـان الـسـتـات" إعداد وإخـراج مـراد عـبـد الوهـاب بـطـولـة جمـال مـحـمدى "بر

مـــصــطــفى عالم أحـــمــد رمــضــان مــحـــمــد عــلى طه مـــحــمــد جــمــال ســارة
مـصـطــفى رنـا صــفـوت شـروف مــحـمــد سـارة حــسن الـبـنــا مـارى مــنـصـور
ــيل رغـدة خـلف الــله سـلـمى ـنــعم بـسـنت صــمـويل مـونــيـكـا إ مـر عــبـد ا

طارق عيد.
ـان الــشـرقـاوى و«الـطـعــام لـكـل فم» إخـراج حــسـ عــبـد الــهـادى بــطـولــة إ
بـسمـة مـحمـد عبـد الـستـار مـنة الـله عالء الديـن أميـرة رأفت شعـبـان مهـند

دوح. هشام طارق سيد عبد الوهاب مازن خالد عوض أحمد 
ــســـرحــيــات الــتى أنــتــجــتــهــا إدارات ــهــرجــان قــدم عــدد من ا وعــلى هــامـش ا
عـادى ومايـو والقاهـرة اجلديـدة.. ومنـها مسـرحيـات "بقـبق احلمال" حلـوان ا
تألـيف سمير عـبد الباقى إعـداد وإخراج ساميـة محمد بـطولة.. منـة سعيد
أحمد ولـيد أحـمد أشرف أحـمد السـيد عـبد الرحـمن صالح مايـكل وليام
نـاروز سـيف الدين نـعـيم مـحمـد مـصطـفى عـلى عـاطف أحمـد مـحمـد عـبد

السالم.
ومسرحية "قبل الفسـحة ما تخلص" عن نص براكسا لتوفيق احلكيم وإخراج
دعـاء سـعــيـد بـطـولـة نــورهـان الـسـيـد رشــاد نـانـسى نـبـيـل وهـيب مى سـمـيـر
ــان إبـراهـيم هــبـة سـعــد هـالـة جـمــال إسـمـاعــيل آيـة الـســيـد عـبـد فـتـوح إ
العزيـز نورهان أحـمد إبـراهيم بسـنت سامى مـنه الله جـميل أسمـاء سعد

أسماء سعيد جالل.
ـهرجـان منحت شـهادات الـتقـدير للـطالب األوائل على احملـافظة وفي ختام ا
سرحيـة وهم: مروان وائل خورى عمرو خالد ليلى طاهر عبد فى التربية ا
اخلـالق فـرح محـمد فـرح صـادق لبـنى مـحمـود ونادين عـمـر صادق فـريدة

سامح.

حازم الصواف

بورسعيد:  سامح فتحى

تصوير:
صبرى
عبداللطيف
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> إن دراسـات الثـقافـة العـامة تـشكل جـزءاً أساسـياً فى بـرامج اإلعداد
حـيث تقـدم محاضرات فـى احلضارة الـثقافة واجملـتمع وتـوجد أيضا

محاضرات فى علم النفس والتحليل الثقافى بعد مشاهدة األفالم.
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اضى مسرحية "اتفرج بس" للمؤلف أحمد زيدان وإخراج حس عبد الهادى. عادى القومية قدمت الشهر ا > مدارس ا
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سرحى األردنى عبد السالم قبيالت ا
وجائزتان فى مهرجان «القناع الذهبى»

شادى أبوشادى

مسرحية  ليننغرادكا

ـــســـرحى الـــذى أنـــتــجـه وشــارك فى نـــال الـــعــمل ا
ـسـرحـى األردنى عـبـد الــسالم قـبـيالت إخــراجه ا
ــســرحــيــ الـروس بــالــتــعــاون مع مــجــمــوعــة من ا
جـائــزتـ ذهـبــيـتـ فـى مـهـرجــان الـقـنــاع الـذهـبى
ـاضى ـســرحى الــدولى  الــذى اخـتــتم الــسـبـت ا ا

فى العاصمة الروسية .
ـسرحـيه التى حتـمل اسم "ليـننـغرادكـا"  أى ابنة ا
لينـينغـراد  سبق حصـلت على جائـزة أفضل عمل
مسـرحى جتـريـبى فى مـهرجـان مـسـرح الدمى فى
ـاضى  وبـعـد ذلك بــطـرسـبـورغ فى كـانــون االول ا
رشـحـتــهـا جلـنــة حتـكـيم مـهــرجـان الـقــنـاع الـذهـبى
الـذى يعـد أهم مـهـرجان مـسـرحى لـعمـوم روسـيا 

لثالث جوائز هى:
جــائـــزة أفــضل عـــمل مـــســرحى  أفـــضل إخــراج 

وأفضل تصميم فنى وتصميم دمى.
وحـــصــــدت جــــائــــزتــــ كـــأفــــضـل إخـــراج وأفــــضل

تصميم فنى.
وأولت الــصــحـافــة الــروســيــة والـقــراءات الــنــقــديـة
ـسرحى  واعـتبـرته قفزة اهتمـاما كـبيـرا بالـعمل ا
سـرح وابتكارا لشـكل فنى جديد دمج نـوعية فى ا
بــــ مـــســــرح الــــدمى والــــدرامـــا الــــســــيـــنــــمـــائــــيه 

ـــشـــاهــد ـــشــاهـــد الـــوثـــائـــقـــيــة  بـــحـــيث يـــرى ا وا
ــسـرح تــتــحـرك شــخــصـيــات الــدمى احلــيـة عــلى ا
ـشـهـد الـســيـنـمـائى  أى فى داخـله ولـيس ضـمن ا
ــا يــجــعل من الــصــعـب أحــيــانـا عــلى خــلــفــيــته  
عروض عـلى اخلشبة ما ب ـشهد ا الـتمييز فى ا
ـــصــور وبـــ الـــعــنـــصــر الــعـــنـــصــر الـــســـيــنـــمـــائى ا

سرحى احلى. ا
ـديـنة ـسـرحـية  عن احلـصـار الـشـهيـر  تـتحـدث ا
لـينـينـغـراد والذى ذهب ضـحيـته مـا يقـارب ملـيون
شـخص  من خالل قصة طـفلة تخـتبئ فى خزانة
بـيـتـهـا بعـد مـوت والـديـهـا فى القـصف  فـيـنـقـذها
من اجلـــوع والــبـــرد "دامــافـــوى" أى حــارس الـــبــيت
الــذى يـرعـى الـبــيت عــنــدمــا يــغـيـب سـكــانه  وهى

ثيولوجيا الشعبية الروسية. شخصية من ا
ويـحـاكى قـبيالت فـى مسـرحـيـته الـتى اتـخذت من
ـديـنـة لـيـنـيـنـغـراد أيـام احلرب ـأسـاوى  احلـصـار ا
ـيـة الـثـانـيـة كل حـصار يـتم فـى زمن احلرب  الـعـا
ـشـاهـد وثـائـقـية ـسـرحـيـة تـنـتـهى  ال سـيمـا وأن ا

. من احلرب فى العراق وفلسط

 الطيب الصديقى

مهرجان فاس الرابع
للمسرح اجلامعى 
يكرم الصديقى

ـهـرجـان انــتـهت أمس 10 مـايــو الـنـسـخـة الــرابـعـة 
فاس للـمسـرح اجلامعى  الـتى نظمت  فى الـفترة

ما ب السادس والعاشر من الشهر اجلارى.
ـنـظـمـون خالل لـقـاء مع الـصـحـافـة بـفاس وأكـد ا
أخـيرا أن دورة هذه الـسنـة عرفت  مـشاركـة فرق
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة ـغـرب وا جــامـعـيـة من ا
وتـــونس والـــعـــراق واجلــزائـــر وبـــلـــجـــيـــكــا وكـــرمت
غربى الطيب األسـتاذ محمد بن عـيسى والفنـان ا

غربى. سرح ا الصديقى أحد رواد ا
ـهرجـان الـضـوء على أن كـمـا سـلط مـنظـمـو هـذا ا
دورة هــذه الـــســـنــة تـــمـــيــزت بـــقـــراءات مــســـرحـــيــة
تقـدمهـا نخـبة من كـبار الـدارمي وتـوقيـع أعمال
اجلـــامــعـــيــ حـــسن مــنـــيــعـى وعــبـــد الــله شـــقــرون

ورشيد بنانى وسعيد الناجى.
ــهــرجـان إلى أشـار الــســيــد الــســرغـيــنى مــديــر ا
الـــدور الــــهـــام لـــهـــذا الــــنـــوع من الـــتــــظـــاهـــرات فى
واهـب الشـابة ونـشر ثـقافـة احلوار التـنقـيب عن ا

والــتـــســامح. مـــشــيــراً إلـى الــنــجـــاح الــذى حــقـــقــته
الدورات الـثالث الـسابـقـة وأيضـا الـدورة احلالـية
ــهـــرجـــان يـــشــكـل "حلــظـــة لـــلـــتــفـــكـــيــر مـــبـــرزا أن ا
ومنـاسبـة مواتيـة لنسج عالقـات ثقافـية وفنـية ب
ــغـاربــة واألجـانـب" وأن الـهــدف من مـثل الــطـلــبـة ا
هذه التـظاهرات إشـعار اجلمـهور الشـاب باإلبداع
سرحى وتعريف الطلبة بجمالية الفنون احلية. ا
وأضــاف أن مــهــرجــان فــاس لــلــمــســرح اجلــامــعى
الـذى تـنظـمه كـلـيـة العـلـوم الـقانـونـيـة واالقتـصـادية
هراز بـفاس يأتـى ليؤكـد دوليته واجلـامعيـة ظهـر ا
عبر بـرمجـة غنيـة وحضـور متـنوع لفـرق مسـرحية
مـغــربــيــة وأجـنــبــيــة. وأعــلن مــديـر مــهــرجــان فـاس
لـلــمــســرح اجلـامــعى من جــهــة أخـرى أن جـامــعـة
سـيـدى مـحـمـد بن عـبد الـله بـفـاس تـعـمل بـتـنـسيق
مع الــسـلــطــات احملــلــيــة ومــخــتــلف الــشــركـاء عــلى
ـــديــــنــــة وذلك خالل تــــشــــيـــيــــد أوبــــرا مـــســــرح بــــا

قبلة. السنوات األربع ا

«الكويت».. تراهن على الدورة العاشرة
سرحى الستعادة «الروح» من مهرجانها ا

ــسـرح بـاجملــلس الـوطــنى لـلـثــقـافـة تــتـواصل االسـتــعـدادات فى ادارة ا
والفنون واآلداب الكويتى القامة الدورة العاشرة من مهرجان الكويت
سرحى خالل أكتوبر القادم وذلك بعد أن تأجل موعد اقامتها من ا
ـاضى بسـبب احـتضـان الـكويت لـلـدورة العـاشـرة من مهـرجان أبـريل ا

سرحى الذى انتهت فعالياته قبل ثالثة أسابيع تقريبا.  اخلليج ا
عـلى صعـيد مـتـصل بدأت الـفرق األهـليـة االسـتعـداد اجلدى من أجل
ـــهــرجــان واخـــتــيــار الـــنــصــوص ـــشــاركــة فـى الــدورة الــقـــادمــة من ا ا
سرحية الى نـاسبة وتتوقع مصـادر مسرحية عودة بـعض األسماء ا ا

هرجان.  الساحة من خالل ا
خـاصـة أن الـكـثــيـرين يـراهـنـون عــلـيه ويـأمـلـون أن يــكـون نـقـطـة حتـول
ـسـرحى وبدايـة انـطالقة جـديـدة للـحـركة لـعـودة الروح الى اجلـسم ا

سرحية الكويتية التى شهدت تراجعا فى السنوات األخيرة.  ا
ـــســـرح فى ـــهـــرجـــان فـى دورته اجلـــديـــدة عـــددا مـن رواد ا ويـــكــــرم ا
الكويت وبعض الفنانـ العرب الذين كان لهم دور واسهام فى نهضة
ـتـوقع ان ـســرحـيــة عـلى مـديــسـنــوات طـويـلــة كـمـا ان مـن ا الـكــويت ا

سرحية. طبوعات ا  بدر الرفاعىيصدر خالل الدورة بعض ا

سرح الفرجة.. الدورة الـ 14 
 حتتفى بالقدس عاصمة أبدية للثقافة العربية

ـسرح سـرحـيـة  ـاضى األيـام ا انـتـهت األسـبـوع ا
الفـرجة فى دورتـها الـ14 والـتى نظـمتـها  حـركة
مــسـرح الــقــلــيـعــة اجلــزائــريـة فـى إطـار تــظــاهـرة
''الـــقــدس عــاصــمـــة أبــديــة لــلـــثــقــافــة الـــعــربــيــة''

ا للفنان عمر طاشت. وتكر
وقـــال رئــيس حـــركــة مـــســرح الـــقــلـــيــعـــة يــوسف
تــعـــويــنت أن الـــبــرنـــامج تـــضــمن  عـــدة عــروض
مــســرحـــيــة قــدمــتــهــا فــرق جــمــعــيــة ولــد عــبــد
ـــســرح الـــرحـــمن كـــاكى لـــلـــشـــرافــة جـــمـــعـــيـــة ا
الـصـغـيــر لـلـبـلـيــدة جـمـعـيـة مــحـفـوظ طـواهـرى
ـسـرح الـتـكـنـولـوجى لـوهران ـليـانـة جـمـعـيـة ا
جمعـية الفن والـثقافـة لبراقى جـمعيـة الفوارة
سرح للقليعة جمعية إيثران لسطيف حركة ا

لــــتــــيــــزى أوزو تــــعـــاونــــيــــة الــــرمــــاح لــــلــــجــــزائـــر
الــعـاصــمـة تــعــاونـيــة الـفـن من الـشــارع لــطـلــبـة
مـعــهـد الــفــنـون الــدرامـيــة وغـيــرهـا من الــفـرق
الـــتى صـــنـــعت  الـــفـــرجـــة من خـالل عـــروضـــهــا
ــــــســــــرحــــــيـــــــة. فــــــضال عـن مــــــجــــــمـــــــوعــــــة من ا
ـونـولـوجـات كـمـونـولـوج ''الـراى تلف ''لـسـمـيـر ا
ائة رجلة ''للـعمرى كعوان بوكـريشة ''مائة بـا

و''خالوطة ''لعيسى شواط. 
ــقــدمـة كــانت وأضــاف "تـعــويــنت" أن الــعــروض ا
ـنافسة لـتفادى الـصراعات التى خالـية من جو ا
 الـــوقــوع فـــيـــهــا آنـــفــا كـــمــا  إلـــغــاء اجلـــوائــز

شاركة. التشجيعية للفرق ا

«مأساة يرول».. شمال السودان
 وجنوبه يلتقيان مسرحياً

سرح القومى فى أم درمان قدمت على خشبـة ا
مسرحـية "مأساة يرول" والقت إقباال جـماهيرياً

الفتاً .
ـسرحـية الـتى كتبـها اخلـا عبـدالله وأخـرجها ا
ها فى فترة الثمانينيات. السمانى وسبق تقد
قيم ـسرحـية الـتى تُقـدم فى غيـاب مخـرجهـا ا ا
فى كـــنـــدا مــنـــذ زمن لـــيس بـــالـــقــصـــيـــر وتــوقف
مـؤلفـها عـن الكـتابـة تـنهض عـلى حـكايـة شـعبـيّة
من جنوب السودان تقول إن قرية "يرول" انقطع
عـنـهـا الـغـيث وضـربــهـا اجلـفـاف فـلـجـأ شـيـوخـهـا
إلى العراف طلبـاً للعون فطلب منهم دفع أجمل

فتيات القرية لتذبح تضحية.
حــوّل الـــكــاتـب اخلــا عـــبــدالـــله هـــذه احلــكـــايــة
الــشـعـبـيـة الــشـفـهـيّــة إلى نص مـسـرحـى مـضـيـفـاً
إلــيـهــا بــعـداً رومــنـطــيـقــيـاً إذ ربط الــفـتــاة "يـرول"
بـــأشـــجـع شـــبــان الـــقـــريـــة فـى عالقـــة عـــاطـــفـــيــة
حـمـيمـة كـما قـدمهـا فى مـجمـوعـة من اللـوحات
ن فــيـهم كــاشـفــاً عن تـعــلق أهــالى الـقــريـة بــهـا 

"العراف" ذاته.
ــســرحــيــة لــلــمــرة األولى فى الــنــصف عُــرضت ا
األول من الـثـمـانـيـنـيـات ضـمن امـتـحـانـات طالب

ـسـرح وخلـفت أصـداء عدة ـوسيـقى وا مـعهـد ا
على مستوى الـصحافة الفنية وكسب السمانى

لوال جائزة اإلخراج.
ة نفـسها ولكن يقـدم العرض فى نـسخته القـد
فى أجواء سـيـاسـيـة شـديـدة التـعـقـيـد تـشـهد كل
يوم إحلاحاً عـلى سؤال "االنفصال" ب الشمال

"العربى" واجلنوب "اإلفريقى".
ــبـادرة يــأتى تـقــد الـعــمل فى هــذا الـوقت 
ـعـنيـة بـتطـوير من مؤسـسة "كـوتو" الـثقـافـية ا
الـرقـصـات الـشـعـبـيـة لـقـبـائل جـنـوب الـسودان
فى مــقــرهــا فـى اخلــرطـوم كــان الــقــصــد مــنه
ـــوذج فــنى لــلـــوحــدة بــ الــشـــمــالــيــ طــرح 

ـــثــــلـــ من . فــــالـــعــــمل يـــضـم  واجلـــنـــوبــــيـــ
الـشـمـال واجلـنـوب وهـو يـقـدم حـكـايـة شـعـبـية
جنوبـية "افريقية" ولكن بلغـة عربية فصيحة.
سرحى الـوحيد فى تاريخ ا كان العـمل ا ور
ـسـرحـيـة الـسـودانـيـة الـذى يـتـحـدث احلـركـة ا
فيـها اجلـنوبـيون بـلغـة عربـية قـد يصـعب على
" العـمل بها إضافة إلى أن بعض "الـشمالي
مـــــؤلف الـــــنص من الـــــشــــمـــــال ومــــخـــــرجه من

اجلنوب!.

> إدارة أطفيح التعليمية بحلوان قدمت مؤخرا مسرحية "اخلائن" للمخرج مؤمن محمود وديكور محمود عودة.
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ــسـرح وعــلم > خـالل اإلعــداد يـتـم الــتـعــرف عــلى تــاريـخ الـرقـص وا
عارض ويتـعرفون على االجـتماع والـفلسفـة ويقومون أيـضا بزيـارة ا
الـفيديو ويـحضرون محـاضرات لفالسفـة ونقاد وفنـان والهدف هو

كن له. إدخال العالم بأوسع معنى 
سرحي جريدة كل ا
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رضا فريد يعقوب

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

شمروخ األراجوز
سـمـيــر عـبـد الــبـاقى شـاعــر وكـاتب مــسـرحى من طـراز
ـسـرحــيـة حتـيـلك دون أن فـريـد كـتــابـاته الـشـعــريـة وا
ـصـرية األول تـدرى إلى كـتـابـات مبـدع شـعـر الـعـامـيـة ا
عـبد الله الند الذى ابـتدع كافة فنـون وأشكال الشعر
صرية األصيلة الشعبى النابع من أعماق الشخصية ا
تــعــرفت عــلــيه أول مــا تــعــرفت حــ كــان مــشـاركــاً فى
ـسرحـيـة الـريـفـية مـسابـقـة أدبـيـة خـضنـاهـا مـعـا عن ا
أجـرتها وزارة الزراعة مع الـثقافة اجلمـاهيرية فى عهد
الـدكتور عـبد احلـميد يـونس فى أواخر الـستيـنيات من
ركز األول عن اضى ورغم أنـنى انتزعت مـنه ا الـقرن ا
مــســرحـيــة لى بــعــنـوان «أبــو زيــد فى بـلــدنــا» إال أنـنى
فـوجـئت به يـأتى إلى لـيـهـنـئـنى عـلى هـذا الـفـوز وبروح
ريـاضية عـالية لم أتـوقعهـا وكان سعـيدا بالتـعرف على
ويـبـدو وكـأنه هو الـذى حـصل عـلى اجلـائـزة لـيس هذا
فـقط بل وطلب مـنى أن يـعقـد مـعى حتقـيقًـا صـحفـيًا
يــقــدمــنـى فــيه لــلــوسط األدبى فى مــجــلــة "الــشــبــاب
الـعربى" وكـان هـذا التـحـقيق هـو أول حتقـيق صـحفى
يـعــقـد مــعى  وذلك مـنــذ مـا يــقـرب مـن أربـعــ عـامـا
مـــازلت أتــذكـــر هــذا الــتـــحــقـــيق الــذى  فى مـــقــهى
ـيدان الـتـحريـر الذى كـان يؤمه «ايـزائنـتش» الشـهـير 
ــثـــقــفـــون فى اخلــمـــســيـــنــيــات األدبــاء والـــشــعـــراء وا
والـسـتيـنـيـات كـان ذلك بـالـنـسـبـة لى نـقـلـة نـوعيـة فى
حـياتى األدبية خـصوصا وأن إقـامتى كانت ومازالت فى
مـديــنـتـى الـصــغـيــرة «دمــيـاط» كــانت هــذه هى إحـدى
ـميـزة لـلشـاعر اجلـمـيل سـميـر عبـد الـباقى الـسمـات ا
أقـصد سمة االحتفاء بكل موهبة فنية وأدبية يصادفها
بـكل شـفافـيـة وصدق وإيـثار ودون نـفـاق أو رياء أو شىء
ا يـحدث عادة بـ أصحاب الـكار الواحد فى الـنفس 

نافسة والغيرة واألنانية. حيث ا
سـمير عـبد البـاقى نوعـية نادرة الـوجود فى زمانـنا هذا
ـواهب واالحـتفـاء بـها وقل أن يـوجـد مثـله فى رعـاية ا
قـابلته مـؤخراً وإذا به يدس فى يـدى آخر إصداراته من
مـــجـــلـــة «شــمـــروخ األراجـــوز» الـــتى يـــصـــدرهـــا وحــده
ـدة ست سنوات دون كـلل أو ملل ـجهـوده الشـخصى و
يـبث فـيـهـا كل أحـالمه اجلـمـيـلـة ألهـله وقـومه ووطـنه
ولـكنى فوجئت بغصة فى حلـقى ح قرأته فيها يقول
إن هـذا آخر عدد من الشـمروخ وإن ما يخـشاه أن يكون
الـشـعـر قـد أصــبح مـجـرد وجع فى الـراس أو صـراخ بال

إحساس فى واد بال ناس.
ال يــا صــديــقى أيــهــا الــشــاعــر اجلــمـيـل.. اســتـمــر فى
إصـدارك لــشــمــروخ األراجــوز فــنــحن لم نــعــهـد فــيك
الــيــأس واإلمـالل بل كــنت دائــمــا لــكــثــيــر من الــنــاس
مـصـدر احلـمـاس واإلحـسـاس وال تـنس أن جدك األول
عـبــد الـله الـنــد ظل صـامــداً رغم احملن دون اعـتـزال

وهو يغنى «شرم برم حالى غلبان».

فكاهات ونوادر
فــألـــقى قـــطــعـــة من روايـــة «عــطـــيل» وكـــان خــافت
الــصــوت بــعض الــشىء وأراد األعــضــاء أن يــقــفـوا
عــلـى قــيـــمــة مـــا يــصل إلـــيه من عـــلــو فـــطــلـب مــنه
األســـتـــاذ طـــلـــيـــمـــات أن يـــرفع صـــوتـه.. فـــفـــعل ثم
اســـتــزاده فـــفـــعل وهـــكـــذا إلى أن قـــال له الـــعـــضــو
«هــات آخــر نــفس عــنــدك» فــصــاح عــبــد الــعــزيـز
بـأعلى صوته «إحلقـونى يا ناس حـوشونى ياهوه»
وســمع أحــمـد حــسـن الـصــراخ مـن اخلـارج فــدخل
سـرح يعـدو فى ذهول وانـدهاش قائـال «مالك يا ا
عـبد العزيـز? سالمتك» فأجابه «الـله يسلمك.. دا

انا بس كنت بأعمل بروفة زعيق...!».

ـثل قطـعـة من روايـة «همـلت» واتـخذ جاء طـالب 
ــا كــان مــســمــوحــاً ــســاعــدته و ــمــثـالت  إحــدى ا
لـــلــمـــســاعـــد أن يــتـــلــو أقـــواله من الـــروايــة بـــعــكس
ــمـــثــلــة ــمــتـــحن (بـــفــتح احلـــاء) فــقـــد أمــســكـت ا ا
ـنــضـدة وكـان «هــمـلت» قـد اشــتـد فى مـنــاقـشـته ا
وأغـلظ لوالدته القـول وسكت حتى جتيـبه فبحثت
ـمثلـة عن الورقـة ولم جتدها ثم فـتحت حـقيبـتها ا
وصـرفت فى ذلك وقـتاً غـيـر قلـيل بـيـنمـا الـطالب
يتحـرق غيظـاً وقد جمـد فى موقف تمـثيلى خاص
وأخـيــراً صـاح بـهـا: «يـاسـتى انــطـقى بـقى.. هـمـلت
حامى.. هـمـلت حـامى قـوى.. حـتـبرديـه» ثم حانت
ـنضـدة فـوجـد الـورقة الـضـائـعة مـنه التـفـاتـة إلى ا
وأشــــار إلـى مــــســــاعــــدته صــــائــــحــــا الــــورقــــة فــــوق

الترابيزة «خديها حاالً وانطقى..».

وجــــاء طـــالب آخــــر فـــظل يــــلـــقى قــــطـــعـــتـه بـــشـــكل
حــــمـــاسى وبــــصـــوت جــــهـــورى حـــتـى إذا وصل إلى
ا سمـعوه وطلبوا إليه منـتصفها اكـتفى األعضاء 
أن يـسكت فـلم يحـفل بأقـوالهم وظل فـيمـا هو فيه
غـيــر آبه.. وكـلـمــا حـاولـوا إســكـاته كـلــمـا أمـعن فى
الـصــراخ والــعـويـل.. وأخـيــرا تــغـلــبــوا عـلــيه فــخـرج

عهد. يكمل قطعته فى ردهة ا

ـمتـحـنـ أن األسـتاذ زكى طـلـيـمات الحظ بـعض ا
إذا لم يــرق فى نــظــره إلــقــاء أحــدهم رفـع بــيــمــنـاه
وقال «متشكـر يا أخى» أما إذا كان إلقاء الطالب
جـيدًا وتـمـثيـله مـقبـوالً.. كـانت جمـلـة زكى «مرسى

يا افندم».
ومن أطــرف مــا قـيل فـى ذلك أن زكى قــاطع أحـد
الطلبة بقوله «متشكر يا أخى» فنظر إليه الطالب
مـسـتـفـهـماً فـى ظـرف وهو يـقـول «إيه.. بـقـى يعـنى
مش مــرسى يـا افـنـدم» وخــرج وهـو يـتـمــتم بـبـضع

كلمات غير مفهومة.

تـقـدمت فـتـاة رشـيـقـة تـدعى (دولت عـزت) ومـعـهـا
ابن عـــمــهــا وكالهــمــا يــطـــلب االنــدمــاج فى ســلك
ــا نـــوقــشـت الــفـــتــاة فـى أمــر هـــوايــتـــهــا ـــعــهـــد و ا
لــلـتــمـثــيل قـالت فى ســذاجـة أقــرب إلى الـطــفـولـة
مــنــهــا إلـى شىء آخــر: «أنــا عــائـــلــتى عــارضت فى
دخــولى مـعـهــد الـتـمـثـيـل فـفـضـلت وراهـم لـغـايـة مـا
أقنعتهم واللى ساعدنى فى إقناعهم هو ابن عمى
اللى سـاعدنى قـدامكم دلـوقت فإذا كـنتم عاوزين
تنـجحـونى فأنـا استـحسن إنـكم تنـجحـوا ابن عمى
ــكـن تــتــجــدد راخـــر ألنه إذا ســقط وجنـــحت أنــا 
مـــعـــارضــة الـــعـــائـــلــة وال الـــقـــاش الـــســاعـــة دى من
ــســرح دون أن يــســـاعــدنى تـــانى» ثم رجــعـت إلى ا

تنتظر جواباً على هذا «اإلنذار الظريف».

ــــا لم يــــجــــد صــــدى جــــبــــهــــته مـــــثــــنى وثالثًـــــا... و
الـتــصــفـيق والــهـتــاف نـظــر إلى «الــكـوالــيس» وقـال
ـعهد بـصوت خافـت «ءانتو مـاوزعتوش لـسكرتـير ا
تــذاكـر وال إيـه? كـنــتــوا قـولــولى يــا أخى أســاعـدكم

شهد مع زوجته». فى التوزيع!! ثم مثل ا

نــودى عــلـى إحــدى الــفـــتــيــات فـــدخــلت وقـــالت «أنــا
عــاوزه واحــد مـنــكم يـقــعـد لـى عـلى كــرسى عـلــشـان
أكلـمه» فـقيل لـهـا «تصـورى أن أحدًا قـد جـلس على
ذلك الــكــرسى وخــاطــبــيه» فــقــالت الــفــتــاة بــصـوت
ضعيف «يو.. قطيعه رايحه أكلم اخلشب وال إيه..»
ثم أشــارت الــلــجــنــة إلى أحــمــد حــسن - ســكــرتــيـر
ــعــهــد - فــاتــخـــذ من الــكــرسى مـــقــعــدًا له وظــلت ا
الـفـتـاة تـكـلـمه وهـو جـالس كـاصـنـم ال يـتـحـرك وقد
كان بـ ما قالـته «أى معـبود فـؤادى إننى أهواك..
أجـبـنى.. لـم ال ترد..» فـلـمـا انـتـهت مـن بث غـرامـها
ـسرح دون أن يـجيب الـسكـرتـير الـصامت قـابـلهـا با
زميله حنا وهـبه وقال «يعنى مالقتيش إال األبكم دا
حتـبـيه?» يـا سـتى حـبـيـبـنى أنـا وأنـا مـسـتـعـد أعـيط

لك «حتى بس أرد عليكى».

ــعــهـد مــهــنـدس ـتــقــدمـ الخــتــبـار ا كــان من بــ ا
ظـــــريف هـــــو مــــحـــــمــــد عـــــبـــــد الــــقـــــدوس صــــاحب
ــشــهـورة والــتى يـلــقــيـهــا بـخــفـة روحه ــنـولــوجـات ا ا
ـسـرح حـتى حتـول ـعـهـودة فـمـا كـاد يـظــهـر عـلى ا ا
إلى تـلمـيـذ بسـيط فى أخالقه وفى حـركاته فـشبك
أزرار جاكـتته ومـشى (زنـهار) حـتى إذا توسط وقف
كـاجلندى ورفع يـده بالـتعظـيم ثم أنزلـها عـلى فخده
منـتظـرًا األوامـر فقـيل له «مـاذا أعددت لـالختـبار»
فـقـال «قـطعـة من روايـة الـضـمـير احلـى وأخرى من
الـهاوية.. يا افـندم» وتداولت اللـجنة وسط جو من
ــرح ثم قـــال األســتــاذ زكى طـــلــيــمــات االبــتـــســام وا
«الــلــجــنـــة عــاوزه تــســمع حــاجــة مـن مــنــولــوجــاتك»
فـأجـاب كـنـدس «لـكن مـاجـبـتش الـعـدة يـا افـندم..»
ومع ذلك طــلـب إلــيه فى إحلــاح أن يــجــيب الــرغــبــة

فألقى منولوج «األتومبيل داس على رجلى».
وحــدث أن هــنــا وهــبـــة انــتــهــز فـــرصــة إخالء عــبــد
ـقـعـده قـبل بدء االمـتـحـان بـبرهـة فـاحـتله الـقدوس 
ا عـاد كـندس ورأى أن مـقـعـده قد شـغل نـظر إلى و
شـــاغــله شـــذرًا ثم حـــرك كــتـــفــيه بـــاشــمـــئــزاز ولــوى
شـفـتـيـه (كـمـا يـفـعل صــغـار الـتالمـيــذ) وقـال بـلـهـجـة
صبيانية «تـلميذ.. دون.. بارد.. والله العظيم ألكون
سـارق علبة األحمـر بتاعتك يا افـندى!!» وهو يشير
ــعـــهــد ســـتــكــون ـــكــيــاج فـى ا بـــذلك إلى أن أدوات ا

دارس األخرى. كتبية فى ا ثابة األدوات ا

جـاء دور عـبـد احلـمـيد زكـى ومعه مـسـاعـده مـحـمد
سـعـيـة ومثال قـطـعـة من روايـة «دولـة احلظ» وعـبد
ـــثل خـــفــيف الـــظل مــــشــهـــور فى عــالم احلــمـــيــد 
الكومـيدى ولو أنه ثـقيل اجلسم ضـخم اجلثـة فلما
ــوضـوع انـتــهى من الــتـمــثـيل قــيل له «خــد الـكــتـاب ا
نضـدة واختـار صحيـفة منه ثـم اتل عليـنا ما عـلى ا
بها» فأمسك عبـد احلميد الكتاب ووجد صحائفه
مألى وهو ال يرغب كثرة التالوة فعمد إلى الغالف
ولــيس بـه إال اسم الــكـــتــاب ومـــؤلــفـه وتــاريخ طـــبــعه
فـقـرأ هـذه الـكـلـمـات بـسـرعـة مـدهـشـة.. وكـأنه رفع
حـمًال ينـقض ظـهره إال أن األعـضـاء تنـبـهوا حلـيـلته
فـطـلـبـوا إلـيه أن يـقـرأ غـيـرهـا وبـحث عـبـد احلـمـيد
اثـلـة للـغالف فـلم يـجد واضـطر أن عن صـحيـفـة 

ألى. يقرأ ما تيسر فى إحدى الصحائف ا

عروف مثل ا تقدم لالمتحان عـبد العزيز أحمد ا

لـسـنـا نـريـد فى هـذه الـكلـمـة أن نـدخل فـى صمـيم
عهد أو نـصف دقائقه لكنـنا سنمر مراً مـوضوع ا
طـفـيـفـاً عــلى بـعض الـنـوادر كـان فى بـعـضـهـا شىء
ــتــقــدمــ مـن الــتــرويح والــتــفــكـه ولــبــيــان حــالــة ا

عهد... ولنبدأ بالنادرة األولى. للدراسة با

كــان مـن بــ الــطــالـــبــات واحــدة جــعـــلت من عــبــد
وظـف وقـتئذ - سـيرى - عـضو نـقابـة ا القـادر ا
أستاذاً لها تلـقت على يديه درساً فى كيفية إلقاء
القطـعت الـلتـ كلفت بـحفظـهمـا لالختبـار وهما
مـشهـدان من روايتى «فى سـبيل الـتاج» و«الـقضـية
ــشـهـورة» فــلـمــا مـثـلت الــفـتــاة أمـام الـلــجـنـة وقف ا
سـيرى فى الـكوالـيس بـحيث تـراه الفـتاة وحـدها ا
وال يــــقع عــــلـــــيه نــــظــــر أحـــــد من األعــــضــــاء إذ إن
ـسـرح وبدأت مـجـلـسـهم كـان فـى الصـالـة ال فـى ا
الـفـتـاة تـمـثيـلـهـا وعـيـناهـا ال تـبـرحـان نـقطـة مـعـيـنة
هى الـتى وقف فــيـهـا أسـتـاذهـا والحظ ذلك أحـد
ــسـرحـيـ الـذى تــصـادف وجـوده هـنـاك الـنـقـاد ا
ـســيـرى يـشــيـر بــيـديه وعــيـنــيه ثم يــتـقـدم فـوجــد ا
ويـتـأخـر ويحـرك شـفـتيـه ثم يطـبـقـهـما وإذ بـالـفـتاة

سرح. تؤدى نفس احلركات على ا
وطـــلــبت الـــلــجـــنــة مـن الــفـــتــاة بـــعــد أن انـــتــهت من
الــقـطـعـة األولى أن تـلـقى أمـامــهـا الـقـطـعـة الـثـانـيـة
ـسـيـرى فـأراد ذلك الـنـاقـد مـداعـبـة عـبـد الـقـادر ا
وتـصــنع حــديــثــاً هــامـاً أظــهــر أنه يــريــد أن يــقـصه
عـــلـــيه فـــاجتـه به خـــلف الـــســـتـــار وســـار وإيـــاه إلى
ــــــســــــرح ووقــــــفــــــا فى الــــــنــــــاحــــــيــــــة األخــــــرى مـن ا
ـقابـلـة وبـدأت الـفـتاة ثم «الـكـوالـيس» من اجلـهـة ا
اجتــهت إلى مــهــبـط الــوحى فــلم جتــد أحــداً ورأى
ـســيـرى «لــبـخــة» الـفــتـاة بـدون تــوجـيــهـاتـه فـنـأى ا
بعيـدا عن النـاقد وصـاح لهـا بصـوت مسـموع مـنها
«احـنـا هـنـا يا جـمـاعـة» فـالـتفـتت إلـيه الـفـتـاة وعاد
ـــســـيـــرى إلى حتـــريك يـــديـه ورجـــلـــيه وتـــقـــطـــيب ا

حاجبيه.. إلخ.

نــودى عـــلى اآلنـــســة «ســـارة صــالح شـــالــوم» وهى
ـثــلـة بــفـرقـة الــريـحــانى فـلــمـا انــتـهت مـن إلـقـاء
الـقطـعـة أرادت اللـجـنة اخـتـبارهـا فى الـقراءة ومع
أن الفتـاة جتيد الـفرنسيـة قراءة وكتـابة إال أنها ال
تعرف من العربيـة غير احلديث العادى فما كادت
تـسـمـع أمـر الـقـراءة حـتـى عـضت شـفـتــهـا الـسـفـلى
وضربت كـفاً على كـف بحركـة ميـكانـيكـية سـريعة
ثم أمــســكت الــكــتــاب وفـتــحت إحــدى الــصــفــحـات
وبعد أن نظرت فيهـا برهة استبدلت غيرها بها..
وكـررت الــعـمــلـيــة مـرات ثم طــوت الـكـتــاب وقـالت
بـالعـربى الفـصيح: «مـااعرفش اقـرأ» وكأنـها ظنت
أن الـلـجـنـة ال تـفـقـه العـربـيـة فـنـقـلـت جـمـلـتـهـا هذه
"Je me إلى الــفـرنــسـيـة بــصـوت واضح مــسـمـوخ

”sais pasbre ثم خرجت ال تلوى على شىء.

ـا كان ـلـيـحى و جـاء دور اختـبـار الـسـيدة فـتـحـية ا
ـثلة أن تـصطحب مـعها واحداً أو مسمـوحاً لكل 
ـسـاعــدتـهـا فى الــوقت الـتـمـثــيـلى إذا احـتـاج أكــثـر 
األمـــر إلى ذلك فـــقـــد تـــقــدمـت فــتـــحـــيـــة وزوجـــهــا
ـلـيجى (كـمـسـاعـد) وقد اعـتـاد الـزوجان حـسـ ا
سرح إللقاء منولوجاتهما أن يقابال إذا ما دخال ا
بـتــحــيـة مـن اجلـمــهــور وتـصــفــيق حـاد فــيــردا هـذه
ـنــولـوج وقـد أصــبـحـا الـتـحــيـة بــانـحـنــاء ثم يـبــدأ ا
ـسـرح مـنــحـنـيـ انـتـظـاراً بـحـكم الــعـادة يـدخالن ا

لتصفيق اجلمهور.
ــعـهــد لم تــكن حتــوى غــيــر أعــضـاء ولــكن صــالــة ا
اللـجنة وهم خـمسة فـقط وليسـوا مكلـف بطـبيعة
ـلـيجـى وزوجـته... ولـكـنهـمـا مع احلـال أن يـحـيـوا ا
ـلـيـجى فـرفع يـده إلى ذلك دخـال مـنـحـنـيـ وزاد ا

ملقن الكواليس

ثلة فرنسية

إذا حييتم بتحية

حبيب غصب عنه

بعد ما شاب

س اطلع يا 

بروفة زعيق

هاملت حامى

تمثيل بالعافية

متشكر يا أخى

أنا وابن عمى

فى أيام اختبار معهد التمثيل فى زمنه الغابر
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ـنصـورة ضمت جلنـة حتـكيم مـهرجـان جامـعة ا
د. عــبـد الـنــاصـر اجلـمــيل د. شـريف عـلى د.
سـيد خـطاب. الـلـجنـة منـحت جـائزتـهـا الكـبرى
لــعـرض "دائــرة الـطـبــاشـيــر الـقـوقــازيـة"  إخـراج
الـســعــيـد مــنــسى لـكــلـيــة اآلداب وفــازت كـلــيـة
احلـقوق باجلائـزة الثانيـة عن عرض "احلصار"
 إخـراج سـمـير الـعـدل وحلت كـلـية الـتـجارة فى
ــركــز الــثـالـث بـعــرض «مــاكــبث» إخــراج عـادل ا

بركات.
وقــــســــمـت الــــلــــجــــنــــة
جــوائــز الــتـــمــثــيل إلى
ثـالثـــــة مــــــســـــتـــــويـــــات
مانحة جـائزة التمثيل
األولـى طــــــــــالــــــــــبـــــــــات
ـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوى األول ا
ألسـمـاء الـسـيـد بـطـلة
عـــــرض "احلـــــصـــــار".
ـــــســــــتــــــوى الـــــثــــــانى ا
تــــقـــاســــمـت جـــائــــزته
األولـــى ســــــــــــــــــــــــــــوزان
مــــــدحـت وشــــــيــــــمـــــاء

مــحــمـــد وأمــانى عـــبــد الــفــتـــاح بــطالت عــرض
«دائـرة الطباشيـر». بينما حـصلت أربع طالبات
ــســـتــوى الــثـــالث وهن يـــاســمــ عـــلى جــائـــزة ا
ـان عـاطـف «جتـارة» إلـهـام سـرور «حــقـوق» إ
عطى «تربـية» بسمة عبد العزيز «تربية» عبد ا
وجـــاءت جــوائـــز الــتــمـــثــيل طـالب عــلى الـــنــحــو
ــســتــوى األول: أحــمــد عـزت «آداب» الــتــالى: ا
أحــمـد عـوض «حـقـوق» أحــمـد عـبـده «جتـارة»
مــعـتــز الـشـافــعى «آداب» مـحــمـد عـادل مــحـمـد
الــنــاغى «الــتــربـيــة» مــحــمــد عــزت «احلــقـوق».
ـستـوى الـثانى: كـر رفـعت «جتارة» مـحـمود ا
الفوى «علوم» مـصطفى ماضى «علوم» مهاب
عـبـد احلى «علـوم» مـحمـد أبو شـرب «زراعة»

مدحت جالل «حقوق».
ـستـوى الثـالث: هيـثم الصـديق «طب» مـحمد ا
عـجـيـلـة «صيـدلـة» مـحـمد الـشـواف «صـيـدلة»
مــحـمــد عــلى «زراعــة» حــازم بـشــيــر «حــقـوق»

محمد السعيد «هندسة».

مرام حسن

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

> مدرسة الشروق التجريبية بحلوان قدمت مسرحية "جذور الصبا" من تأليف وإخراج هبة حسن.
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كن جملموعات للعمل على الصوت واحلركـة واألداء ففى االستوديو 
عارف ـتقدمة وا هارات الـعملية ا صغيرة من الـطلبة أن يربـطوا ب ا

كتسبة خالل احملاضرات النظرية. ا
سرحي جريدة كل ا
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طلبة هندسة يحسمون سباقاً صعباً من أربعة مستويات

 فهمى اخلولى

احمد 
كلية العلوم  "العدو فى غرفة النوم" 

ــثل أول مــيــادة ســيــد عــمــرو قــطــامـش 
ثل ثانى. ثلة أولى صالح الدالى 

كلية التجارة "اسطبل عنتر" 
ـــثل أول مــحــمــد عــبــد الـــرحــمن ســيــد 
ــثــلــة ــثـل أول ســارة هــشــام  نــصــرت 

أولى.
عــلى  مــســتــوى اجلــامــعــة الــســيــد سالمــة

السيد وأدهم عثمان حسن. 
كلية األداب "العادلون" 

ـثل أول نـورهـان عــبـد الـهـادى مـحــمـود 
ثـلة ثـلـة أولى منى سـلـيمـان  مـنـتصـر 
أولى.  وحصل عـلى جائـزة التمـييـز أحمد
جندى حسن ومنير النجار فى التمثيل.  

 حلوان

عـلـى مـســرح الـريــحــانى بـالــقــاهـرة اخــتـتم
ـــســـرحـى والـــفـــنى مــــهـــرجـــان الـــنــــشـــاط ا
جلـامـعة  حـلوان  والـذى تبـارى  فيه أربـعة
عــشـر عـرضــا مـسـرحــيـا عــلى مـدار ثالثـة
أســـابـــيع: تـــشـــكـــلت جلـــنـــة الـــتـــحـــكـــيم من
الــدكــتــور هــاشم تــوفــيق واخملــرج الــكــبــيــر
فـهـمى اخلـولى والـدكـتـور فـوزى الـسـعـدنى
ـشاركـة بـعد ومـنـحت جـوائزهـا لـلعـروض ا

تقسيمها ألربعة مستويات. 
ــســتــوى األول جــاءت كــلــيــة هــنــدسـة فى ا
حــلــوان بــعــرض "اجلـــزيــرة" وكــلــيــة تــربــيــة
بـعـرض "مـشـعـلـو احلـرائق" وكـلـيـة الـتـجـارة

بعرض "اسطبل عنتر". 
سـتوى الثـانى جاءت تـربية ريـاضية وفى ا
بـعــرض "الــتـشــريــفـة" وخــدمـة اجــتــمـاعــيـة
ــســيــرى" وكــلــيـة بــعــرض "رحـلــة حــنــضل ا

األداب بعرض "العادلون". 
جــوائــز الــتــمــثــيـل تــوزعت عــلى كل عــرض

ــثـلــة أولى نــور الـهـدى نـورهــان مـحــمـد 
ـثـلـة ثــانـيـة أحـمـد كـمـال الـسـيـد نـاصـر 

ثل أول.  
كلية تربية "مشعلو احلرائق"

ـــــــثـل أول مـــــــحـــــــمـــــــود اسـالم بـــــــحـــــــبـح 
ثلة ثل ثـانى أسماء وحيد  الدسوقى 

ثلة أولى  أولى هدير حمدى 
على مستوى اجلامعة بالل مصطفى 

تربية فنية "أنا واألنا"
ـثـل أول مـحـمود مـحـمـود فـؤاد صـدقى 
ثلة ثل ثانـى أميرة مصطـفى  فـخرى 
أولى. على مستـوى اجلامعة ياسم رضا

وشهد أحمد 
هندسة حلوان "اجلزيرة" 

ــان ابـراهــيم ــثــلــة أولى وإ أمل طــارق 
ثل أول.  ثلة أولى عمر نشأت 

عـــلى مــســـتــوى اجلـــامــعـــة الــهــام ابـــراهــيم
وعـمـر محـمد عـبد الـرؤوف واحمـد حسن

وجاءت على النحو التالى: 
"الغرفة رقم سبعة" لكلية تعليم صناعى. 
ـثــلــة أولى أمــيــر ســعــيـد هــنــد شــعــبــان 

مركز ثانى محمود مصطفى ثانى. 
كـــلــيــة تــربــيـــة ريــاضــيــة الــهـــرم مــســرحــيــة

"التشريفة". 
ــثل أول مــصــطــفى حــسـ كــر ربــيع 
ثل ثانى.  ثل ثانى أحمد سليمان 
ومن كلية التربية الرياضية باجلزيرة 

ــثـلــة أولى إســراء عـبـد مـهــا مـصــطـفى 
ثلة أولى.      احلكيم 

عـــلـى مـــســـتــوى اجلـــامـــعـــة أحـــمـــد شـــوقى
شحاته.

سيرى" خدمة اجتماعية "رحلة  حنضل ا
ثل أول  مصطفى ابراهيم 

ثلة أولى شيماء محمود نورهان سعيد 
ثلة ثانية.

تربية موسيقية "فكرة عبقرية"  

نصورة ا

«دائرة الطباشير القوقازية»
حتصد الذهبية

عبدالناصر اجلميل

مايو ويونيه ويوليو.. موسم االمتحانات

ـوسم اجلـامعـى حصــاد.. ا
ـســرحـيـة ـواسـم ا هـذا األســبـوع حـصــاد ا
ألربع جامعـات مصـرية وتـوالى نشـر نتائج
بـاقى اجلــامــعــات فى األسـابــيع الــقــادمـة.

قدمة.. ورياض األطفال مفاجأة العام «طائر» اآلداب فى ا
حــنــفى عن عــرض «كـوكـب الـفــئـران»
لــكــلــيــة الــتــخـــطــيط الــعــمــرانى. أمــا
جـوائز التمـثيل فتيات فـقد تقاسمت
ــركــز األول مــهــا عــثــمــان الــغــزالى ا
وهـديـر أحـمـد عن عـرض «الـواغش»
ــركــز الـثــانى كل بــيـنــمــا جــاءت فى ا
من يـــــاســــمــــ ســـــمــــيـــــر عن عــــرض
ــــان رشـــاد عن عـــرض «الـــشك»  إ
ـركــز الـثـالث فـكـان «نــاعـسـة»  أمـا ا
مـــنـــاصـــفـــة أيـــضـــا بـــ نـــور الـــهـــدى
مـحـمـد عن عـرض «الـواغش» ومـنى
شــطـا عن عــرض «الــشك». ومــنـحت
مـجموعة مـن شهادات التـقدير لعدد
ا قـامـوا به من مجـهود من الـطالب 
ـــهـــرجـــان. حـــيث داخل فـــعـــالــــيـــات ا
حصل مـن كليـة العالج الـطبـيعى عن
ـســرحى «نـاعــسـة» كل من الـعــرض ا
يــــاســــر بــــدوى مـــحــــمــــود إبـــراهــــيم
مــــحـــمـــد عــــاطف  وبـــاسـم مـــحـــمـــد
حــــســــ هــــبـــة إســــمــــاعـــيـل وكـــر
عـفـيفى  وحـصلت من طـالبـات كلـية
ريــاض أطــفــال كل من شــيــمــاء عــبـد
الناصر أمـيرة سعيد منى رمضان
مــــنى مــــحــــمــــد عـن عــــرض «عــــايـــزه
أجتوز» إبـراهيم سـعيـد عن تصـميم
ديـــكــور عــرض «الــواغش» عــبــد الــله
الـشـاعـر عن تـصـمـيم مالبس عـرض

«احلارس الليلى» وشريف نبيل.

ـهرجـان للـمخـرج أميـر شوقى عن بـا
عرض «أغـنيـة الوداع» كلـية الـتجارة
وحــصـلت نــفس الــكـلــيــة عـلى جــائـزة
أفـضل ديــكـور والـذى صــمـمه أحـمـد
الـبــرعى وأيـضـا أفــضل إضـاءة أمـيـر
الــبـرنس وبـالـنـسـبــة جلـوائـز الـتـمـثـيل
ـركز األول شـباب فـقد حـصل على ا
مـناصفـة ب كل من محمـد محمدى
ــسـرحى وأحــمـد بــكـر عن الــعـرض ا
«الـــطـــائــر» إخـــراج حـــســام الـــصـــيــاد
ــركـز لــكــلــيــة اآلداب. وحــصل عــلى ا
الـثانى منـاصفة أيضـا كل من محمد
مــحى عن عــرض «الـشك» ومــحـمـود
نـــاجى عـن عـــرض «الـــواغش». كـــمـــا
ــركـز الـثـالث تــمـثـيل شـبـاب تـقـاسم ا
كـل من نــــــــادر أحـــــــمـــــــد عـن عـــــــرض
«الــواغش» لـكــلــيـة حــقــوق ومـحــمـود

فى جـامعـة القـاهـرة انتـهت فـعالـيات
سرحية الطويلة مهرجان العـروض ا
بفـوز مسرحـية «الطـائر» لفـريق كلية
اآلداب بــجــائــزة أفــضل عــرض وهى
تألـيف محـمود جـمال إخـراج حسام
ـــهــرجــان الـــصــيـــاد. جلــنــة حتـــكــيم ا
والــتى تـكــونت من د. عــبـد الــلــطـيف
الـــشـــيـــنى د. عـــصـــام أبـــو الـــعال د.
مـــحــــمـــود ســــامى مــــنـــحـت اجلـــائـــزة
ـســرحى «أغــنــيـة الــثــانــيـة لــلــعــرض ا
الــوداع» لـكـلـيـة الـتـجـارة إخـراج أمـيـر
ـركـز الـثـالث كـلـيـة شـوقى وتـقـاسم ا
«احلـــــقـــــوق» عـن عـــــرض «الـــــواغش»
إخـراج خـالد حـسنـ وكـليـة «رياض
األطــفـــال» الــتـى وصــفـــهــا مـــراقــبــون
ــهــرجــان فى ثــانى بــأنـــهــا مــفــاجــأة ا
مـــشــاركــة لــهــا حـــيث قــدمت عــرض
«عـايــزه أجتـوز» كـتــابـة يـاســر فـيـصل
ومــحــمــد احملــمــدى وإخــراج مــحــمــد

احملمدى.
ـركـز الـرابع كـلـيــة «الـعـلـوم» احـتــلت ا
عن عرض «احلـارس الليلى»  إخراج
ــــركـــز عــــبــــد الـــلـه الـــشــــاعــــر وفى ا
اخلــــامـس كــــلـــيــــة اآلثــــار عـن عـــرض
«الـشك» عن نـص «مهـاجـر بـرسـبان»
جلــورج شـحـاته إخـراج إسالم إمـام
ــــركــــز الــــســـــادس كــــلــــيــــة جــــاء فـى ا
«الـــتــــخـــطــــيط الـــعــــمـــرانـى» بـــعـــرض
«كــــوكـب الــــفــــئـــــران» إخــــراج يـــــحــــيى
مـــحــمــود. كــمــا قــررت الـــلــجــنــة مــنح
جــــائـــــزة أفــــضل مـــــخــــرج مـــــســــرحى

 د. عصام الدين أبوالعال

أشرف عزب

عادل حسان حازم الصواف

عـلى الــرغم من مـضى مـا يــزيـد عـلى الـســتـ عـامًـا عـلـى وفـاة الـفـنـان
كـتـبـة العـربـيـة ظلـت تعـانى نـقـصًا فى الراحـل جنيب الـريـحـانى فـإن ا
ـسـرحـيـة الـدراسـة الـعـلــمـيـة حـول إسـهـامـات الـريـحـانـى فى حـيـاتـنـا ا

والفنية عمومًا خالل النصف األول من هذا القرن.
ومع اعـتـراف األقالم الـكاتـبـة بوضـوح بـبـصمـات الـريـحانى فـى حيـاتـنا
ـقـاالت التى ـسـرح الكـومـيدى - إال أن ا الـفنـيـة - بالـذات فى مـجال ا
صرى - كـتبت عـنه - وهى قلـيلـة بالـنسـبة لـلدور الـذى أداه للـمسـرح ا
والـــكــتـب الـــتى صـــدرت عــنـه وهى أقل مـن الــقـــلـــيل - غـــلـــبت عـــلـــيـــهــا
ـا أجلأها - ا أسـرفت فى تأكيـد اإلعجـاب واحملبة  احلمـاسة ور
ـوضــوعــيــة الــتى يــجـدر أن فى مــعــظم األحــيــان - إلى جتــاوز أســوار ا

تكون نبضًا للدراسة العلمية اجلادة.
لـعـلـه من هـنـا تـأتى حــفـاوتـنـا بـهــذا الـكـتـاب: "جنـيب الــريـحـانى وتـطـور
الكـوميديا فى مصـر" للدكتورة لـيلى أبو نسيم أبـو يوسف التى نتعرف
سرحية إليها - فى الغالف الداخـلى - على أنها دكتوراه فى الـفنون ا

تحدة األمريكية. من جامعة "إلينوى" بالواليات ا
اإلجنـلـيـزيــة هى الـلـغــة الـتى كـتب بــهـا الـبـحث وقــد نـقـله إلى الــعـربـيـة
الـنـاقـد الـراحل سـميـر عـوض بـجـهـد ال يـقل عن اجلـهـد الـذى بذل فى
ـــصــــادر الـــعـــربـــيـــة إعـــداد الــــبـــحث نــــفـــسه ذلك ألنـه اعـــتـــمـــد عــــلى ا
واخملطوطات يـنقل منـها الفقـرات التى تناولـتها البـاحثة. وقد أشارت
ـهـا للـكتـاب وإن بدا لـيلى أبـو سيف إلـى ذلك اجلهـد الكـبـير فى تـقد

الكتاب - فى الصورة التى صدر بها - كأنه مؤلف وليس مترجمًا!.
الــبــاحــثـة ابــتــداء ومن قــبل أن تــعـرض حلــيــاة الـريــحــانى وفــنه تــؤكـد
تـعاطـفهـا مع تلك الـكلـمات التى قـالهـا جنيب الـريحـانى يومًـا: "عايزين
ـلـوخـية مش مـسـرح مـصـرى مـسرح ابن بـلـد فـيه ريـحـة الـطعـمـيـة وا
ـسلـوق والـبـفـتـيك.. مـسـرح نـتـكـلم عـلـيه الـلـغة الـتى ريـحـة الـبـطـاطس ا
يفـهـمـها الـفالح والـعـامل ورجل الشـارع ونـقـدم له ما يـجب أن يـسـمعه
ـــقــال الـــهــام: مـــســرح الـــريــحـــانى الــذى ضـــمــنه ويـــراه "... إلى ذلك ا
أسـتــاذنـا يـحــيى حـقى كـتــابه "خـطـوات فـى الـنـقــد".. فـهـو وإن أضـاف
ظالالً كـثيفـة على الـقيـمة احلـقيـقية لـنجـيب الريـحانى وطـبيـعة الدور
الـذى أسـهـم به فى احلـيـاة الـفـنـيـة إال أنـه ظل صـوتًـا مـتـفـردًا يـنـاقش
ويـحلل وسط عـشرات األصـوات التى تـمثل - فى مـجمـوعهـا - جوقة
تـكـفى بالـتـأكـيد عـلى عـظـمة الـفـنـان الراحل دون أن تـشـيـر إلى عوامل

تلك العظمة وأسبابها.

ولــد الـــريــحــانى فى الـــقــاهــرة من أب عـــراقى وأم قــبــطـــيــة مــصــريــة
مـعــلــومـة تــذكـرهــا لـيــلى أبــو سـيف فى كــتــابـهــا دون أن جتـد فــيـهــا مـا
يـســتــحق اإلفـاضــة أو الــتـفــصــيل.. لــكن يـحــيى حــقى يــجـد فى ازدواج
صير مفتاح ألغاز حياته وتفسير شخصيته: الريحانى ب األصل وا
"وأجزم وليس فى يدى دليل سـوى شعورى بأن الريـحانى عاش طيلة

." صري حياته يشعر بفارق مكتوم بينه وب ا
أمـا الـباحـثة فـهى تـرجع اختالف الـريـحانى مع عـزيـز عيـد فى أبريل
1916 ذلك االخــتالف الــذى أجلــأه إلى تـرك فــرقــة عـزيــز عــيـد إلى
ـسـرحيـات الفـرنسـية مع إصـرار الريـحانى عـلى أن يـتمـاشى اقتـباس ا
ـسـرحـيـات مـطـابـقـة ــصـرى وعـاداته وأال تـخـرج تـلك ا ذوق اجملـتـمع ا

لصورتها األصلية.
وحــ طــلب الــريــحــانى من بــديع خــيــرى أن يـوقـع مـعـه عـقــدًا لــكــتــابـة
ـصريـة فى أزجال أزجال مـسـرحيـاته فإن ذلـك لم يكن فـقط لنـبض ا
ــتـقــدمـة فـهــو إذن لـيس إنــسـانًـا بـديع خــيـرى بل راقت له وطــنـيــتـهـا ا

مصريًا فحسب لكنه يضمر أو يعلن - مشاعر وطنية دافقة!
والـبـاحـثـة حتـسب لـوطـنـيـة الـريـحـانى مـسـرحـيـة "حـكم قـراقـوش" الـتى
لك تناقش االستبداد السياسى وتسخر - على وجه التحديد - من ا

فؤاد وحاشيته ورئيس الوزراء إسماعيل صدقى.
يـة الثانية ـوسرة التى خرجت من أزمـات احلرب العا وكانت الـطبقة ا
ـســرح بـاعـتــبـارهـا - أثـريــاء احلـرب - هـدفًــا لـهـجــوم الـريـحــانى فى ا
طبقة طفيلية مـتسلقة وحتمس الريحانى - بالتالى - لقضية الفقراء

ـسرح من خـالل ورشة سـنـوية مـدتهـا خـمسـة أسـابيع ارسـة ا > تـتم 
وتنـتهى بـإنتاج مـسرحى والـورشة مكـثفـة كل يوم مخـصص للـمسرح
ـعـدون على اكـتـساب صـفـات محـلـلى الـليـاقـة: التـواجد حـيث يـعمل ا
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هل كان مصريًا?

اذا? كشكش بيه.. 
تـــصف الـــبـــاحــثـــة كـــشـــكش بك بـــأنه رجـل ريــفـى الــطـــبـــاع فــيـه بــراءة
الـريــفـيـ وحــدتـهم الــفـطــريـة. وعـلى الــرغم من مـكــره ودهـائه إال أنه
ـدينة وخداعـها ونفاقـها. ولقد كانـت أساليب كشكش برىء من زيف ا
بك بسيطة ساذجة لكنها أيضًا كانت شريفة ماكرة بعكس األساليب
ـصرى ـغامـرون األوربـيـون وكان الـريف ا ـلـتويـة الـتى كانـت يتـبـعهـا ا ا
ـتفـرجن وهنا ديـنة ا الـبسـيط ينـتصـر دائمًـا على األجـنبى أو سـاكن ا
الفكاهة - من الكسار - وأرحب خياالً وأنه كان - والكالم للباحثة -
مـكمن مـوعظـتـها ومـغزاهـا األخالقى "بل إن الـباحـثة تـزيـد فتـجد فى
صرى فى مواجهة األفواج التى بدأت قـاومة اإلنسان ا كشكش رمزًا 
ـــهــاجــرين األوربــيــ تــفـــد عــلى مــصــر من خـالل ســنى احلــرب من ا
ـصـريـ مـاديًـا ومـعـنـويًا الـذين كـانـوا يـشـعـرون بـأنـهم مـتـفوقـون عـلى ا
ـنـاقـشـته عـلى أرضه فى ـتـعـجـرف  وأدبـيًـا "وحـيـنـمـا يـأتى اخلـواجـة ا
الـسـوق وفى احلـانـة فـإن الـريـحـانى يـكـفل دائـمًـا االنـتـصـار لـكـشـكش

لكه". الذى يطالب بحقه فيما 
لكن يـحيى حـقى يقدم لـنا صـورة أخرى منـاقضـة لشخـصيـة كشكش
ــهــرج الــذى يــصــفـع عــلى قــفــاه فـى مــهــازل أوالد بــعــجــر بك إنه "كـــا
ويــخـرج الـنــظـارة وهم مـوقــنـون بـأن كــشـكش بك الـذى نــال من الـهـزؤ
والصفع على القفا مـا نال ال يزال يرى نفسه سعيدًا بلهوه وعبثه ب
ن ال يــعــرفن إال كــلــمــة "هــات".. وهـو فــريق الــراقــصــات الــعــاريــات 
يـرطن بـكـلـمـة "خـذى" يـكـاد يـنـطق وجـهه بـأنه صـرف عـلـيـهن كل مـاله

ولم ينل منهن شيئًا. هذا هو كشكش بك".

ـقـابل فـنــيًـا ولـفـتـرة طـويـلـة وألن عـلى الـكـسـار يـعـد - بــصـورة مـا - ا
لنـجيب الـريـحانى فـقـد تبـاين الرأى أيـضًـا فى كال الفـنانـ وطـبيـعة

سرحى وقيمة دوره. إسهاماته فى اجملال ا
الــبــاحـثــة جتــد أن دور الـكــســار كـان تــقــلـيــد الــريــحـانى بــنــجـاح كــبــيـر
بـشـخـصـيـة عـثـمـان اخلـادم الـنوبـى. غـيـر أن الريـحـانـى كان أقـدر عـلى
الـفــكـاهـة من الــكـسـار وأنه كــان عـلى ثـقــة من أنه أنـتج اســتـعـراضـات
ذات مــوضــوعـــات جــادة ومــضـــمــون مــصـــرى تــكـــون أرفع بــكـــثــيــر من

سخافات الكسار.
أما يحيى حقى فإنه يحـمد للكسار إخالصه لطبيعته فهو لم يحاول
خــداع أحـد أو يــغـرق فى الــتـهــريج فـانــصـرف عــنه جــمـهــور الـطــبـقـة
ـتــعـمــلـون وبــقى له البـســو اجلالبــيب والـطــواقى" نـحن لن الـراقـيــة وا

ننساه أو ننسى جهاده وفضله".. 
الـريـحـانى - فى تـقـديــر الـبـاحـثـة - لم يـكن شـكـسـبـيـر وال مـولـيـيـر وال

تشيخوف لكنه يتجشأ للفقراء بصالً ولألغنياء ديكًا روميًا.
ويضـيف يحيى حـقى فى حتسر: فأنت تـرى أن الذوق واحد والعـقلية

صاب عام! هى هى.. وا
الحـظـات الـهـامـشـيـة حـول كـتـاب الـدكـتـورة لـيـلى أبـو ثم تــبـقى بـعض ا
ـعـلـومــات الـتـاريـخـيــة وأسـمـاء األعالم.. وعـلى ســيف وهى تـتـصل بــا
ثـال فـإن استـيفـان روستى لم يـكن مصـريًا من أصل إيـطالى سبـيل ا
بل إنه ظل مـحـتفـظًـا بـجنـسـيته اإليـطـاليـة حـتى وفـاته وصورة مـحـمد
صرى هى - فى احلقـيقة - صورة الفنـان الراحل عبد العزيز كمال ا
أحــمـــد.. إلى جـــانب اعــتـــمــاد الـــبــاحـث عــلى مـــقــاالت هـى أقــرب إلى
الـتـعـلـيـقــات الـصـحـفـيـة الــسـريـعـة.. بـيـنـمــا أغـفل دراسـات أكـثـر جـديـة
وعمـقًا.. ومـنها - بـالطـبع - مقـالة الريـحانى وعـدد "الريـحانى" الذى

أصدرته مجلة الكاتب.. 
ثله هـذا الكتاب أنه يفتح بابا واسعًا للنقاش مع ذلك فلعل أهم ما 
ـتـفـردة فى تـاريـخـنا اخلـصب حـول شـخـصـيـة الـريـحـانى الـظـاهـرة ا

عاصر!  ا

- وهــو الــذى كــان فــقــيــرًا ذات يــوم - فــاخــتــار أن يــؤدى دور اإلنــسـان
ادية إلى أسفل السلم االجتماعى.. الصغير الذى ينتمى من الوجهة ا
ـتوسـطة واإلنسـان الصغـير هو لكـنه ينتـمى بأخالقـياته إلى الطـبقة ا
ـؤهـلـ الـذين ـدرس آالف ا مـوظف احلـكـومــة وكـاتب احلـسـابـات وا
وجــدوا أنــفــسـهـم فـريــســة لــلــبــطـالــة فى الــثـالثـيــنــيــات بــسـبـب األزمـة

ية آنذاك. االقتصادية العا
تضيف الـباحثة: "لـقد امتـهنت كرامة هـؤالء الناس حتت وطـأة النجاح
ـادى فـكل إنـسـان فــقـيـر ال يـسـاوى شــيـئًـا.. لـكن الـفــقـراء لم يـكـونـوا ا
كـذلك عند الـريحانى فـفى رأيه أن ضحـايا اجملتـمع يتمـسكون بـالقيم
ـعـنـويــة األصـيـلـة. وإذا كــانت هـذه الـقـيـم تـوجـد فى أى مـكــان فـإنـنـا ا
جنـدهـا عـند أبـطـاله اجلـدد: بـندق وتـيـسـير وحتـسـ وعـبـاس ولو لم
ثـلهم إذ إنـهم يـجرون هم اآلخـرون سـعيًـا وراء الربح يـكـونوا أوفـيـاء 

السريع كلما استطاعوا ذلك..
ـاذا خلع كـشـكش بـيه قـفـطانه لـكن يـحـيى حـقى يجـيب عـلى الـسـؤال: 
وعـمتـه وارتدى الـبـدلة والـطـربوش بـأن اخـتيـار الـريحـانى لـشخـصـية
هـذا األفـنـدى مـن الـطـبــقـة الـوسـطـى "بـراعـة مــنه فى الـسـيــر مع تـيـار
صر وتـمثيل مـشكالتهـا اجلديدة فـقد صاحب احلـياة االجتـماعيـة 
هذا الـعهـد أزمة الـطبقـة الوسـطى من األفنـدية وأغـلبهـم من موظفى
احلـكـومـة وأشبـاهـهم وإنك لـتـجـد كلـمـة األفـنـدى بـنطـقـهـا الـعربى فى
الـقـوامــيس اإلجنـلـيـزيـة ويـســتـعـلـمـهـا كـتــاب الـغـرب حـ يـريـدون سب

الشرق ووصفه بالعجز واخليالء فى وقت واحد.
وقـــد ظل دانـــلـــوب يــعـــمل ســـنــ عـــديـــدة لــصـب شــخـــصـــيــة األفـــنــدى
ـوظف باحلـكومة. ثم زعـمت إجنلـترا أنـها رفـعت يدها عن ـطربش ا ا
شـئــون مـصـر الــداخـلـيـة وأســلـمـتــهـا لألفـنــديـة ووقـفت تــتـفـرج. وفـهم
ــعــبـر عن الــريــحـانـى من أين تــهب الــريح وســار مع الــتـيــار وأصــبح ا

د. زينب العسالبعض مشاكل هذه الطبقة إلخ".

شخصية جنيب الريحانى وفنه
ب إعجاب ليلى أبو سيف ونقد يحيى حقى 

اذا خلع كشكش بيه القفطان  
والعمة وارتدى البدلة والطربوش

الريحانى والكسار

فيـمـا تسـتـعـد اجلامـعـات المـتحـانـات آخر
الــعــام الــدراسى.. أنــهى الــطــلــبــة مــوســمــا
سرحية على حافالً بالنشاطات الفنية وا

وجه اخلصوص حـيث انتهت هـذا األسبوع
ـسرحـية وفى أيام مـتـقاربـة مسـابـقاتـهم ا
ومهرجاناتهم اخملتلفة. تعرض «مسرحنا»

القاهرة

حصـلت كليـة اآلداب بجـامعة عـ شمس على
ـــســابــقــة ــهــرجـــان الــثــانى  ــركــز األول فـى ا ا
ـلك ليـر" إعداد الـتمـثيل الـكـبرى عن عـرض "ا
وإخـراج تــامـر كــرم. و"زيـارة الــسـيــدة الـعــجـوز"
الـذى قـدمـته كـلـيـة الـتـجـارة من اخـراج مـحـمـد
ركز الثانى. بينما حصلت جبر حصلت علـى ا
ـركــز الـثــالث عن عـرض كـلــيـة الــتـربــيـة عــلى ا
"احدب نوتردام" اخراج محمد صالح الدين.
ــركــز الـــرابع فــقــد احــتــلــته كــلــيــة الــطب أمــا ا
بـعـرض "مؤتـمر غـاسلى األدمـغة"اخـراج أسامه
ـــركــز فــوزى. وكـــلـــيــة الـــعــلـــوم حـــصــلت عـــلى ا
اخلـامـس عن عـرض "إكـليـل الـغـار" تألـيـف نور
الـديـن واخراج مـحـمـد عـلى الـزايط. وحـصـلت
ركـز السـادس عن عرض كـلـية احلـقوق عـلى ا
"هــامــلـت" اخــراج مــحـــمــد الــصــغـــيــر. وحــصل
"جـــواز عــلى ورقــة طـالق" الــذى قــدمــتـه كــلــيــة
األلــــــسـن مـن اخــــــراج عــــــمــــــرو قــــــابــــــيـل عــــــلى
ـكـونة ـركـزالـسـابع.  سلـمت جلـنـة الـتحـكـيم ا ا
د. مـن د. مــدحت الـــكــاشف د. ســـيــد االمــام 
اسـالم الـنـجـدى  شــهـادات تـقـديــر ومـيـدالـيـات
ذهـبـية وفـضـيـة وبرونـزيـة لـلـمسـتـويـات الـثالثة
ـســتـوى األول: ســهى عـادل الـفــرديـة تــمـثــيل. ا
مـــحــمـــد (آداب) مــحـــمــد مـــنــصـــور الــدمــراوى
ـستـوى الـثـانـى : هبـة عـالم (عـلوم) (طـب) . ا
نـرم عـادل (تربـية)  حـا صالح (جتارة) 
ـستـوى الـثـالث: ندى أحـمـد صـبحى (عـلـوم). ا
عادل الـنوبى (الـسن) ياسـم جـمال(جتارة)
مـحـمد مـجدى (آداب) شـريف مـحمد حـسنى

(تربية).

 ع شمس

القاهرة

اآلداب أيضا تتصدر 
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> لـم يعـد لـلرقـص تعـريف أو أرض ألن الـتقـنـيـات الصـارمـة احملددة
ـعـاصـر وهى قبل أى شىء شـديـدة االلـتزام هى الـتى تـشـكل الرقص ا

وضوع غير مرونة متناهية للغة. سلوك نحو: شفافية ا

 É¡«a Éeh É«fódG 
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> يسرى اجلمل وزير التعليم أصدر قرارًا بتولى السيدة سومة عبد احلميد مهام اإلدارة العامة للخدمات واألنشطة الطالبية بالوزارة.

6

حازم الصواف

بــطل الـعـرض أحـمـد عــبـد الـهـادى حتـدث عن دوره قـائـالً: أقـوم بـتـشـخـيص
اط مـجتمعـية مختلـفة وأسلوب األداء أقـرب للفنـتازيا منه لـلواقعية ألن أ
تعة طابع العمل انتقادى ساخـر. وأضاف: مثل هذه النوعية من األعمال 
جـداً لـلـمـمـثل رغم صـعـوبـتــهـا وهـنـاك شـعـرة صـغـيـرة بـ األداء الـكـومـيـدى
مـثل فسيسقط ويـسقط معه العمل الساخر وبـ االستظراف لو قـطعها ا

بالكامل.
أحـمـد الـذى يـعـمل مع إسالم إمـام لـلـمـرة الـرابـعـة وصـفه بـأنه مـخـرج مـريح
ه وكـيفـية رسم الـصورة ـا يرغب فى تـقد جداً لـلـممـثل إضافـة إلى وعيه 

النهائية للعمل.
ـرة بـشـكل مـختـلف كـاشـفاً وذكـر أحـمـد عبـد الـهـادى أن إسالم قـدمه هذه ا

 أحمد عبدالهادىعن مناطق أدائية لم يكن يعرف أنها موجودة لديه. 

وائل عبد الله: ضيق الوقت قادنا إلى «الواقعية»
«وائل عـبد الله» مصـمم ديكور الـعرض اعترف فى
الــبـدايــة بـصــعـوبـة الــعـمل فـى «الـقــاعـة» الـتـى تـقـوم
مـثل كعـنـصر رئـيسى عروضـها فى األسـاس عـلى ا

فى صناعة الصورة واحلدث.
وقال: تـخيـلت لـفكـرة النص الـذى كـتبه إسالم أكـثر
من شـكل وكـان يؤرقـنى بـشكل خـاص ذلك «الـعالم»
الـذى تــضـعه شـخــصـيـات الــعـرض األربع لــتـجـتـذب

إليه البطل.

مفاجأة العرض
أمجد احلجار:غيابى عن األفيش «مش مشكلة»

أمجد احلجار

كن أن يـؤثر ـكن لـعرض الـرقص أن يغـير من حـدود الرقص وبـالتـوازى   <
ـكن مالحظـته خـصـوصاً بـشـدة فى مـبـدعى اجملاالت الـفـنـية األخـرى وهـذا 

بالنسبة للمسرح وفنون السيرك.

سرحي جريدة كل ا
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نصورة القومية. مثل الشاب أحمد الدسوقى يشارك حاليًا بالتمثيل فى مسرحية "على الزيبق" ليسرى اجلندى وإخراج على سعد لفرقة ا > ا

د. محمد زعيمه

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

ية ية والعو العا
ـسرح فى الـوطن الـعـربى وهـو يـسعى مـنـذ أن تـأسس ا
ـية خاصة سرحـية العا ألن يـكون على قدر األعـمال ا
وأن زمن تـأسـيـسه جـاء عقـب ما أشـاعه "مـحـمـد على"
سـايرة العـالم والتـقدم على من شـعور طـاغ باحلاجـة 
مــنــوال أوربــا بل أن أول مــســرحــيــة قــدمت فى تــاريخ
ـارون نـقـاش جـاءت ـســرح الـعـربى وهى (الـبــخـيل)  ا
ليـيرى الـذى يحمل نـفس االسم بعد تـعريـبا للـنص ا
ســبـكه عــربـيــا وعـرضت و"مــحـمـد عــلى" يـتــنـازل عن
ـــوت بــعـــد أن تــرك حـــلــمه فى أن عـــرشه 1848 ? و
تـلحق مـصر والـعرب بـركاب الـنهـضة األوربـية مـتجذرا
فى األفـئدة وأجنـز "يعـقوب صنـوع" مسـرحه فى عصر
ــنــفــتح كــجــده عــلى أوربــا اخلــديــوى "إســمــاعــيـل" ا
والـساعى جلعل القاهرة باريس الشرق ومن ثم أرتبط
تـجـسد وقـتذاك فى ـسـرح كوجـود مـؤسس بالـعـالم ا ا
أوربـا عـامـة واجنــلـتـرا وفـرنـسـا خـاصـة دون أن يـفـقـد

هويته العربية.
وجـاء "توفـيق احلكيم" وأبـناء جـيله واالجـيال التـالية
ـصـطـلـحـات سـتـيـنـيات لـيـصـنـعـوا مـسـرحـا يـجـمع 
ـعـاصـرة ويـهـفـو نـحـو ـاضى بـ األصـالـة وا الـقـرن ا
احلـداثــة وهـو يـربط نـفــسه بـتـراث مـجــتـمـعه فـأبـدع
أعـماال تـستـخدم أسـاليب فـنيـة معـاصرة من الـواقعـية
لـلتـعبـيـرية لـلبـريخـتيـة للـعـبثـية وتـعددت مـعه الرؤى
اإلخـراجيـة  بـعد عـودة اخملرجـ من بـعثـاتهم بـأوربا
وامـتألت الساحة العـربية باجلدل حـول مسرح ينشط
ـاضـى بـعـيـون الـذاكــرة اجلـمـاعــيـة ويـعــيـد صـيــاغـة ا
مــعـــاصــرة ويــدرك أن جــمـــهــوره يــتــطـــور مــعه وسط
يـة تؤمن بتـعدد الثـقافات وتبـاين الصيغ مـتغيـرات عا
سرح ـسرحية بـامتداد الـعالم بل وال يخجل صـناع ا ا
فى الـغرب  من بريخت إلى بيتر بروك  من االعتراف
ــســرح الــشـــرق وتــعــلــمــهم مــنه وتــأســيس بــديــنــهم 

نظرياتهم احلديثة باستلهام أفكاره وصيغ عرضه.
ة فى الـعـقديـن األخيـرين من الـزمان ثم جـاءت الـعـو
لـتـنـسف فكـرة تـعـدد الـثقـافـات وتـدعـو للـصـراع فـيـما
بـيـنهـا بهـدف الـقضـاء تمـامـا على كل ثـقـافات الـعالم
ـنـتـصـرة تـكـنـولـوجـيـا وهى فـيـمـا عـدا ثـقـافـة الـدواة ا
ا أنعكس على ثقافاتنا تحدة األمريكية  الـواليات ا
الـتـى صـارت تـابـعــة لـثـقــافـة الـغــالب عـسـكــريـا وعـلى
نتـصر بجبروته ـسرح ا مـسرحنا الـذى أضحى مقلدا 
وأسـلـحته الـفـتاكـة و نـسف كل اجلسـور الـتى تربط
ـسرح اجملـتـمع بتـاريخه ومـدت اجلـسور الـتى توصل ا
فرغة من الـقضايا والهموم والرسائل بـفنون العرض ا
ـسرح تـرفـا وغابت اجلـماهـير عن اجملـتمـعـية فـصار ا
ـشـاهـد قـادرا علـى أن يرى صـاالت الـعـرض ولم يـعـد ا
ــسـرح فـكل مـا يــقـدم مـجـرد حـاالت نـفــسه بـفـضـاء ا
مـرضيـة أو عروض تغـريبـية ال تنـير الـعقل وال توقظ

تردى. الوجدان وال تدفع متلقيها لتغيير واقعه ا
يا هو يا وأن يكون عو الفرق ب أن يكون مسرحنا عا
الـفرق ب أن تعيش فى بـلدك بعقل مسـتنير أو توجد
ـسرح بـ أهـلك بـعـقل مـسـتـلب ولـهـذا فـأن عـروض ا
ــة اآلن هى عـروض بــعـيـدة عـن الـنـاس ــعـو الــعـربى ا
سرح ومـزيفة لـلوعى ودافـعة للـمواطن بالـكفر بـفن ا
ية البد وأن سرح التى تنحو نحو العا بـينما عروض ا
تــبـدأ من هـنــا وتـخــاطب جـمـهــور اآلن فـتــجـمع بـ
الـتــاريخ واجلـغـرافــيـا فـتــأصل نـفـســهـا داخل أرضـهـا
ــيـة دون أن تـفـقـد وتـســتـخـدم أحـدث األســالـيب الـعـا

ة لتجاوزها وتدميرها.  ثقافتها التى تسعى العو

ـعضـلـة معـضلـة أخرى يتـخـذ السـؤال شكالً آخـر وتـصبح ا
مــخــتـلــفــة هى أتــرى مــدانــا ... (عــنــدئــذ) يـنــعــكس مــوقف
ــعــلـون أوديب فــبــدالً من كــونه األول بــ الــرجــال أصــبح ا

األول ب الرجال"(١).
أى أن أوديب يــأخــذ طـريــقــة فى الــبـحـث عن قــاتل اليـوس
ـديـنـة ويـنـقـذهـا من الـهالك ولـكـنه يـكـتـشف فى لـيـخـلص ا
النهاية حقـيقته وبأنه هو الرجس وليس األول ب الرجال

كما كان يعتقد.
ولـكن سوفـوكل يقـدم أحداثه خـطوة خـطوة حـتى نصل إلى
ـعاقـبة لـك اليوس واإلله يـأمر  دروة الـتـعقـيد. لـقد قـتل ا

قاتلية.
هـــذا هـــو مـــطـــلب اإلله ولـــكن ســـوفـــوكـــلـــيس ال يـــعـــطى كل
ـعـلـومـات الـسـابـقة إنـه عـلى مـراحل فـيـخـفى مـكـان القـتل ا
إلى مــرحــلــة مــتــأخــرة. ويــســـتــخــدم كــذبه قــام بــهــا الــرجل
الـوحـيد الـذى جنا وذلك حـيـنمـا قال أن جـمـاعة من قـطاع
ـلك بـهـذه الـكـذبـة تـبـعد عـن أوديب مـجرد الـطـريق قـتـلـوا ا
ا قـتله الـتـفكـير فى أنه الـقـاتل الن الشـخص الذي قـتـله إ
ـلك" وفى مــرحـلــة مـتـقــدمـة حـيــنـمـا ــفـرده "أوديب قــتل ا
يــبـــدأ أوديب فى الــشـك نــتـــيــجــة نـــبــؤات تـــرســنــيـــاس بــأنه
سـيـنـتـهى نـهـايـة ألـيــمـة ويـبـدأ أوديب فى تـذكـر الـنـبـؤة الـتى
تـلـقاهـا فى كورثـتـا بأنه سـيقـتل والـده ويتـزوج أمه في هذه
الـلــحـظـة حتـاول جـوكـسـتـا أن تـهــدئه بـأن تـخـبـره بـالـنـبـؤات
ـة ولـكـنـهـا تـقـربه من مـزيد من الـكـاذبـة وهى الـنـبـؤة الـقد
لك فى طريق ذو ثالث الشك حيث تخبـده بحادثة مقتل ا
شعب وبـذلك تزداد شـكوك أوديب. أي أو سوفـوكل حيـنما
يـقدم مـعـلـومـة جديـدة هى مـعـلـومة مـكـان الـقتـل ثم يتـبـعـها
علومة أخـرى هو زمن القتل إنه قبل تولى أوديب العرش
مـــبــاشـــرة. وال يـــفــوت ســـوفــوكـــلــيـس أن يــقـــدم مــبـــرر عــدم
االهـتـمام بـالـبحث عـن القـاتل ومـعاقـبـته وذلك ألن الوحش
ا كـان الـعرش قـد خلى ديـنـة فشـغلـوا بـذلك و كـان يهـدد ا
لك فقـد قرروا أن من يخلـصهم من الوحش يتزوج بـوفاة ا

لكة ويعتلى العرش وقد كان. من ا
وبـذلك يــتـبـقى أمل أخــيـر هـو عـدد الــقـاتـلــ وهى الـكـذبـة
التى تـمت من قبل ولـذلك يطـلب أوديب فى صغـره وسلمه
ـلك ويتزوج لـلراعى وهـو نفـسه الذى شـاهد أوديب يـقتل ا
ـلكـة وألن أوديب يـضـغط عـلـيه يعـتـرف بـاحلـقيـقـة لـيصل ا

أوديب إلى حلظة التعرف وليأخذ طريقة إلى النهاية.
ـسـرحيـة لوجـدنا أن هـناك وإذا مـا نـظرنـا إلى النـبؤة فى ا
سـرحية بل قبل والدة أوديب وهي نـبؤة وقعت قـبل بداية ا
أو ال يـوس وجـوكــاسـنـا سـيـنـجـبـان ابـنًـا يـقـتل والـده ويـتـزوج
أمه. وفـى مـحـاولــة لـلـهــروب من الـقــدر يـأمـر اليــوس بـقـتل
االبن ولــكن اخلــادم ال يـنــفــذ ذلك ويــعـطــيه لــراعى يــأخـذه

إلى ملك كورنتا الذى ال ينجب ليتربى فى قصره كأبنه.
وحــيـنـمـا يــسـتـشـيــر أوديب األلـهـة يــعـرف الـنـبــوءة فـيـخـشى
دينـة اعتـقادًا مـنه أن مـلكـها والده. تـنفـيذهـا ويرحل عـن ا
ــلــكـة وفى الــطــريق يــقـتل اليــوس ثم يــحل الــلـغــز ويــتـزوج ا

وينجب منها.
هـذه النـبوءة يـقدمهـا سوفـوكلـيس بصورة فـنيـة فيـؤخر ذكر
الـــنـــبـــوءة. فـــيـــقـــدم إرهـــاصـــة لـــهـــا حــــيـــنـــمـــا يـــواجه أوديب
تــريـسـيــاس الـعــراف ويـخـبــره األخـيــر بـأنه بـســبب الـرجس

وأنه القاتل بل وأنه متزوج من أقرب الناس إليه.
ـعلـومات أو األخـبار هى نـفـسهـا التى هـرب منـها إن هـذه ا
أوديب وخـرج من كـورنــثـا كى ال تـتـحــقق والـعـراف يـؤكـد له
أن نــهـايــته هى األلم والــنـفى بل وفــقـدان الــبـصــر. غـيـر أن
أوديب ال يــفـكــر فى ذلك كــثـيــرًا ألنه مـتــسـرع أعــتـقــد أنـهـا

مؤامرة عليه.
لكة أمـا النبوءة كاملـة لم تظهر إال كرد فعل من جـوكستا ا
واألم والـزوجة حـينـما رأت هـياج أوديـب فأرادت أن تـهدئة
فــأخــبــرته بــالــنــبــوءة.. وبــذلك جــعــلت األحــداث تــزداد فى
الـــتـــعـــقـــيـــد ألن احلـــقـــيـــقـــة أن أوديب هـــرب من مـــثـل هــذه
الـنبـوءة. وتأتى حلـظة درامـية أخـرى لتـزيد الـتعـقيـد لنصل
إلـى الـذروة وذلك عـنـدمـا يـأتى الـراعى لـيـخـبـر أوديب بـأن
ـلك مـات وبـذلك فـإن نـصف الـنـبـوءة تـتـحـقق وبـذلك جنا ا
أوديـب لـكن الـتــابع الـهـارب يــصل لـيـؤكــد كالم الـراعى بـأن
أوديـب هو الشخص الـذى خرج من بيت اليـوس وبأنه ابنه
وبذلك نـصل إلى حتقيق الـنبوءة والـتعرف ومن ثم الـتحول

فى حياة البطل من السعادة إلى الشقاء.

قـاتـله.. وحـينـمـا ألم الطـاعـون بالـبـلـدة فإنه يـجب أن يـقوم
ـرض كمـا خـلـصـهـا من قبل. أوديب بـتـخلـيـصـهـا من هـذا ا
ــديــنـة من الــرجس من واخلالص ال يــتـأتـى إال بـتــطــهـيــر ا

لك. قاتل ا
وهــكـذا فـإن حــادثـة الـقــتل الـتى اقــتـرفـهــا أوديب هى الـتى
تــطـارده حــتى تــصل به إلى نــهـايــته األلــيـمــة وذلك عـنــدمـا

فارقة ويصل إلى حلظة التعرف. يكتشف أوديب ا
ــــاضى يـــعـــود لـــيــــقـــومن ســـعـــادة وفى إلــــيـــكـــتـــرا جنـــد أن ا
ساعدة إيجيست وقد كليتمنستـرا فهى قد قتلت زوجها 
اضى وها هو قامت اليكتـرا بتهريب األخ (أوريست) فى ا
يــعــود مــرة أخـرى خــاصــة بــعـد أن أعــتــقــدت األم أنه مـات
وبـينـمـا هى تنـتـظر رمـاد أوريـست إذا به يـصل حبًـا ويـقدم

على األخذ بثأر والده من أمه.
وفى نــســاء تــرافـــيس جنــد أن هــنــاك مــاضـى لــشــخــصــيــة
هرقل أن قصة حب هرقل إليولى هو الذى يجعله يحارب
مــديــنـتــهــا ويـدمــرهـا مـن أجل أن يـتــزوجــهـا وحــيــنـمــا تــعـلم
ديـانـيـرا بذلك وبـأن هـذه الفـتـاة أصـبحت تـشـاركهـا زوجـها
وتـقـاســمـهـا فــيه فــإن الــغـيـرة تــشـتـغل فى داخــلـهـا لــيـصـبح
ــاضى مـرة األمـر مــتــطـلــبًـا إعــادة الــزوج وهـنــا نـعــود إلى ا
ـة فى حب ديــانـيـرا أخــرى لـقـد قــتل هـرقل تــيـسـوس غــر
والذي حاول اغتصابها وحينما قتله أعطاها هذا الوحش
سـحور وأوهـمها بـأنه يعـيد لهـا زوجهـا ويحتـفظ لها دمه ا
بــحـبه وبــالــفــعل فـــإن هـذه الــهــديــة هى الــتى تــقـضـى عـلى

هرقل وتكون سببًا فى تعاسه ديانيرا.

من نـاحيـة الـبنـاء الـكمى فـإن سـوفوكـلـيس يسـتـخدم الـبـناء
سـرحـية إلـى أجزاء كـمـية ـتـبع فى عـصـره وهو تـقـسيـم ا ا
هـذه الـبرولـوج - الـبـاردوش - األبـيود - األسـتـاسـيـموت -

اإلكسودوس.
أمــا من الـنـاحــيـة الـكـيــفـيـة فــإنه يـسـتــخـدم عـنـاصــر الـبـنـاء
الــكـــيــفى أو مــا أســمـــاه أرســطــو بــاألجــزاء الـــكــيــفــيــة وهى
احلـبــكـة والــشـخــصـيــات - الـفــكـر - الــلـغــة - األنـاشــيـد -

سرحية. نظورات ا ا

ويـقيم سـوفولـكيس مـسرحـياته عـلى حـبكات مـعقـدة وعلى
بـنـاء فـنـى مـتـمـاسك وهــذا أحـد أسـرار تـمـيــز سـوفـوكـلـيس
فـهـو يبـنى قصـصـة خطـوة خطـوة حـتى يقـود األحداث إلى
ذروة الـتأزم ثـم إلى النـهـايـة حـيث احلل. ويـستـخـدم هـناك
أيــضًــا الــنــبـؤات فـى شــكل جــديـد إنـه يـجــعل مــنــهــا حــبــكـة
ـسـرحــيـة وذلك "بـاسـتـخـدامه اجلـزء الـذى خـاصـة داخل ا
يــعـنــيه من الـنــبـؤات فى كـل مـسـرحــلـة من مــراحل احلـدث
الـدرامى أى ذلك اجلـزء الـذى يخـدم الـتـطـور الدرامى في
.(١)( Kirkwood) كل مرحلة وذلك كما يقول كيركوود
تفجر بانتشار الطاعون وبذلك وقف ا ففى أوديب يبدأ ا
فإن أهل ثـيبـة يلـجأون إلى أوديب لـيخلـصهم كـما خـلصهم
من قـبل ويـصـبح بــذلك عـلى أوديب أن يـبـحث عن الـسـبب
ــديــنـة. الــبـنــائي الــسـبـب هـو أن قــاتل اليــوس يـعــيش فى ا
ـــرحــلــة هى عـــنــدئــذ يـــبــدأ أوديب مــرحـــلــة الــبـــحث هــذه ا
احلـبكـة األسـاسيـة والتـي يتـغيـر خاللـها الـسـؤال الدرامى.
فـفى الـبـدايـة "مـعضـلـة أوديـبـوس تـبـدو فى الـظـاهـر سـهـلة
وهى من هـو قاتل اليـوس? ولـكنه عـندمـا يـنقـضى اجلواب
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البناء السوفوكلى

احلبكة السوفوكلية

مـتواجـد وأمثل داخل الـعرض ولم
يــضع مـا بــذلـته من مـجــهـود طـوال

مدة البروفات.
أمــجــد يـــقــدم دور أحــد احملــقــقــ
الـــذين يــقـــتــحـــمــون حـــيــاة الـــبــطل
وتــــتــــسم الــــشــــخــــصــــيــــة بــــالــــتـــردد

واخلوف الشديد.
 وقــــال أمـــــجــــد إنـه ســــعـــــيــــد جــــداً
شاركة مجـموعة العمل واستفاد
كـثـيــراً مـنــهم وتـعــلم أشـيــاء عـديـدة
كـــمــــا ذكـــر أنـه يـــعــــشق الــــعــــمل مع
اخملــرج إسالم إمــام الـذى يــعــتــبـره

قدوة له.
: أنـا لم وخـتم أمــجـد حـديــثه قـائالً
أدرس التمثيل ولكننى أعشقه ألنه
ــا ال أسـتــطـيع أن يــجـعــلـنـى أقـوم 
ـــتــعـــنى ـــا  أقـــوم به فى الـــواقع 
ـسـتـوى الـشخـصى ورغم أن عـلى ا
أغـــلـب مـــا قـــدمـت من أدوار كـــانت
كـومـيـديــة إال أنـنى أتـمـنى أن أقـدم
ـرحــلـة الــقـادمــة أدوارًا جـادة فـى ا
ـــــهــــا. وأرجـــــو أن أوفق فـى تـــــقـــــد

عـلى مشاركـتى بالعـمل نظراً ألننى
لــــست نـــقــــابـــيًــــا  عـــرضـى عـــلى
جلنـة تـقيـيم بـرئاسـة هـشام عـطوة
مــــديــــر مــــســـرح الــــشــــبــــاب وحـــ
شـاهــدتـنى الـلـجـنــة أعـجـبت كـثـيـراً
بـأدائى واسـتـخـرجـوا لى تـصـريـحـاً

كى أشارك فى العمل.
وأضـــاف: أشـــعـــر أنــنـى مـــحـــظــوظ
رغم كل ما حدث ومـسألة األفيش
ــــهم أنــــنى لـم تــــعــــد تــــزعــــجــــنـى وا

مـفــاجــأة الـعــرض وأزمـته فى وقت
ــوهـوب الـصـغــيـر أمـجـد مـا كـان ا
دوح احلجار خـريج كلية الفنون
الـتـطــبـيـقـيــة قـسم تــصـويـر والـذى
رشــــــــــحــه اخملــــــــــرج إســالم إمــــــــــام
لـلــمـشــاركـة فـى بـطــولـة «الــلى نـزل
الـــشــارع» بــعـــد مــشــاركـــته مــعه فى
مــــســـرحــــيــــة «كــــيــــوبــــيــــد فى احلى
الــشــرقى» بــجــامــعــة حــلــوان الــعــام
ـــاضى والــتـى نــال أمــجـــد عــنــهــا ا

ثل. جائزة أحسن 
يــقـول أمــجــد: رغم مــعــرفـة إسالم
لعواقب عـملى معه فى العرض إال
أنه غـــامـــر وراهن عـــلـى تـــواجــدى
وبــدأت الـعــمل فى بــروفـات الــعـمل
وشــجـــعــنى جــمـــيع الــزمالء إلى أن
ــــشــــكـــــلــــة فــــأنــــا الــــذى ظـــــهــــرت ا
صـممت الدعـاية للـعرض وعرفت
أنـنى لن أظـهـر عـلى أفـيش الـعمل
تـــضـــايـــقت فـى الـــبـــدايـــة ولـــكـــنـــنى
علـمت بعـد ذلك أنهـا قواعـد يجب
االلــتــزام بــهــا وعــلى أن احــتــرمــهـا
وحينما حدثت بعض االعتراضات

اتفرج يا سالم.. مسرح الشباب
ينزل إلى الشارع

ــــمــــثل. «مــــســــرحــــنــــا» ارجتــــاالت ا
شـــاركت جــــمـــهــــور الـــعــــرض إحـــدى
لـيالـيه والـتـقت بفـريق الـعـمل خلف
كواليسه بـحثاً عن «إضاءات» أخرى
عـــلي الـــعـــمل الـــذى أنــتـــجه مـــســرح

الشباب.

«اللى نـزل الشـارع».. هو االسم الذى
اخــتــاره اخملــرج إسالم إمــام لــلــعـرض
سـرحى الـذى كتـبه أيـضا ويـقدمه ا
حــالـــيــاً عــلى قـــاعــة يــوسف إدريس
سرحى مواصال من خالله أسلـوبه ا
ـمـيـز والذى يـجـمع بـ الـفـانـتـازيا ا
واخلـــــيــــــال احلـــــر.. ويــــــتـــــكـئ عـــــلي

وأضـاف: تـعـامـلت مع األمـر وكـأنـه «بالتـوه» سـيـنـما
أو فـــــيـــــديـــــو واتـــــفـــــقت مـع إسالم عـــــلـى أن تـــــأخــــذ
الـشــخـصــيـات األربع الــديـكــور بـعـد طــيه فى نــهـايـة
األحــداث ولـكــنـنــا تـخــلـيـنــا عن هــذه الـفـكــرة. وتـابع
وائل عبد الله استخدمت الشكل الواقعى فى إطار
ـسـرح بـالـشـكل تـعـبـيـرى وحـاولت اسـتــخـدام عـمق ا

الذى يتيح للممثل سهولة احلركة.

أحمد عبد الهادى.. ب الكوميديا واالستظراف

رامى الطمبارى: أصعب ما فى دورى «بساطته» واحلجار كان أكثرنا تركيزاً فى البروفات
بـــتـــفـــكـــيـــره الـــدائم فـى تـــقـــد اجلـــديــد

بعيداً عن «الفذلكة».
وأشــاد رامى بـــزمالئه فى الـــعــرض الــذين
كـانــوا مـتـعـاونـ جـداً وتــوقف عـنـد أمـجـد
ـوهـوب» مـشـيـرا احلـجـار الـذى وصـفه بـ«ا
إلى ثـنــاء اجلـمـهـور عـلـيـه كل لـيـلـة وهـو مـا
أرجــــــــعـه رامـى الجـــــــتــــــــهــــــــاد أمــــــــجــــــــد فى
الـــبــــروفـــات قـــائـالً: كـــان أمـــجــــد أكـــثـــرنـــا
تـــركـــيـــزاً طـــوال فـــتـــرة الـــبـــروفـــات ولـــديه

وهبة التى تؤهله للنجاح. ا

البسيطـة ظاهرياً والتى حتمل العديد من
ــشــاعـر اإلنــسـانــيـة ـضــامـ وا ــعــانى وا ا

بداخلها.
ويـتابع: حاولت أن أجـتهد بـقدر اإلمكان
كـى أصـل إلـى أرقـى مــــــــــســــــــــتــــــــــوى ألداء
الـشخـصيـة وأتـمنى أن أكـون عنـد حسن
ظن مـن يــــشـــــاهــــدنى فـى هــــذا الـــــعــــمل
ـشاركـة فيه وخـاصة الـذى أعتـز جداً بـا
مـــــشـــــاركـــــة اخملــــــرج إسالم إمـــــام الـــــذى
أعـتـبـره من اخملـرجـ الـشـبـاب الـواع

ـــتـــاز ـــا يـــقـــدمـــونـه كـــمـــا أنه  تـــمـــامـــا 

اجــتـمــاعـيــة أو ثـقــافــيـة خــاصـة ومن أجل
الــوصـــول إلى هـــذا الــنـــمط اعــتـــمــد رامى
أسـلوباً سلـسا فى األداء بحـيث يقترب من

صرى البسيط. واطن ا شخصية ا
يقـول رامى: الشخـصيـات التى تـقترب من
واقع وحــال الـنــاس تـكــون مـتــعــبـة لــلـمــمـثل
بخالف مـا قـد يـعتـقـد الـبـعض وإذا كانت
هـــذه الـــشـــخـــصــــيـــة هى مـــحـــور األحـــداث
تلك درامـيا فيجب عـلى من يقدمـها أن 
ــعـــايــشــة حــضــوراً قـــويــا بـــاإلضــافـــة إلى ا
الـصـادقـة لـهـمـوم وأوجاع هـذه الـشـخـصـية

ــعــهــد الـعــالى لــلــفــنـون مـنــذ تــخــرجه في ا
ــسـرحــيـة شــارك «رامى الــطـمــبـارى» فى ا
ـســرحـيــة بـعــضـهـا الــعـديــد من الـعــروض ا
حـــقـق جنـــاحـــا ولــــفت إلــــيه األنـــظــــار مـــثل
«انــــســـــو هــــيـــــروســــتــــرات مـــــســــاء ثـــــقــــيل
الكـراسى األشـجار تـمـوت واقفـة مـشعـلو
احلـــرائق حـــكـــايــا لـم تــرويـــهـــا شـــهــرزاد..

وأخيراً اللى نزل الشارع».
يــقـــدم الــطــمـــبــارى فى الـــعــمل شــخـــصــيــة
ــصـــرى الــبـــســيـط الــذى يـــقــاسـم زوجــته ا
ـدرسـة حـيـاة روتـيـنيـة وال يـحـمل مالمح رامى الطمبارىا

 وليد فواز

 وليد فواز:روح الفريق وراء النجاح 
ـمــثل ولــيـد فــواز حتـدث عن جتــربـته ا
فى الــعــمل قــائالً: أمــتع مــا فـى الـعــمل
ــــــــــمــــــــــثـل أنـه قــــــــــائـم عـــــــــــلـى إبــــــــــداع ا
ـــرتــبـــطـــة بـــإمـــكـــانـــيــات واالرجتـــاالت ا
ـــمــثـل وتـــكـــنــيـــكـه اخلـــاص. وأضــاف: ا
قمـنا جمـيعا بـارجتال اجلـمل احلوارية
ــســرحــيــة بــالــتــنــســيق مع واحلــركــات ا
ـنـاطق اخملــرج الـذى تـرك لــنـا بــعض ا

«فـارغــة» لـنـرجتل فــيـهــا وحتـديـداً فى
ناطق التى تتـحمل إضافات كوميدية ا
أو «إفـيــهـات» الذعـة. واعــتـبــر ولـيـد أن
ــــثل مــــثـل هــــذه األدوار حتـــــتــــاج إلـى 
«جـــــوكــــــر» قـــــادر عــــــلى الــــــتـــــنــــــقل بـــــ
«الــكـــاركــتــرات» اخملـــتــلــفـــة وقــال إنــهــا
حتــــتــــاج إلـى مــــجـــــهــــود بــــدنـى وذهــــنى

 نفرتارى جمالكبيرين. 

نفرتارى:ماما قالت  لى «إنت مافيش زيك» 
ـمــثـلـة «نــفـرتــارى» جتـربــتـهـا  وصـفـت ا
ـــــســـــرحـى «الـــــلى نـــــزل فى الـــــعـــــرض ا
الـــشـــارع» بــأنـه «مــحـــطـــة جـــديــدة» فى
مـشوارها الـفنى الذى بـدأ قبل سنوات
قـــلــــيــــلــــة قـــدمـت خاللــــهــــا أعـــمــــاالً فى

سرح والفيديو. ا
ـــســـرحـــيـــة دور تـــلـــعب نــــفـــرتـــارى فى ا
مـدرسة بـسيطـة تعـمل لتـساعـد زوجها

على تدبير تكاليف احلياة.
وتــقــول نــفـرتــارى عن شــخــصـيــة «ثــنـاء»
إنــهـا أجــهـدتــهـا جــدًا حـتـى تـمــكـنت من
«فك» شـفــرتـهــا لـتــصل بــهـا إلى الــشـكل
«الاليـت». وقـــالـت نــــفـــرتــــارى إن أحــــلى
الـــتـــعــــلـــيــــقـــات عـــلـى الـــعـــمـل جـــاءت من
والـدتــهـا الـتى شــاهـدت الــعـرض وقـالت
لها عقب انتهائه «أنت مافيش زيك!!».
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نعم يشارك حاليا فى مسرحية "اتن فى قفة" للكاتب  ألفريد فرج وإخراج عزت زين وتعرض ببيت ثقافة طامية. مثل محمد عبد ا > ا
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ـيـة عـلى الـعـرض واإلنـتـاجـات كـعـمـلـيـة > تــركـز الـبـرامج الـتـعـلـيـمـيـة األكـاد
ـمـارسـة فــنـهم أفـضل من تـراكم أســاسـيـة فى الـتـعــلم ويـتم إعـداد الـطــلـبـة 
ـكن أن ــعـلـومـات ويـرى الـفـريق الـتـربـوى أن اإلحـسـاس الـفـنى واإلبـداعى  ا

سرح. يؤدى إلى احلصول على دبلوم فى فنون العرض وتقنيات ا
سرحي جريدة كل ا
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سرحية من وجهة نظرك? ا
يـــرجع الــســبب إلـى أن اجلــهــة الــوحــيــدة
ـسرح هى ـتـخـصصـة فى تـدريس فن ا ا
ـسـرحـيـة ورغم ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا ا
أن الـــدراســة بــداخـــله مــهــمـــة جــدًا فــإنه
يـعـتـبـر الـنـواة األسـاسـيـة ولـيس الـشـجـرة
كـــامــــلـــة الـــنـــمــــو ولألسف فــــإن أغـــلـــبـــيـــة
ــعــهــد يـدورون اخملــرجــ من خــريــجى ا
فـى دائـرة الــكـالســيــكــيــة الـعــقــيــمــة الــتى
درسـهـا وهنـاك من ال يـسـتـطـيع اخلروج
مـنـهـا أبدًا لـذلك تـأتى أهـميـة أن نـنـفتح
عـــلى الـــثـــقــافـــات اخملـــتــلـــفـــة وأن نـــعــطى
ألنـفـسنـا رؤيـة مسـرحـيات جـديـدة بعـيدًا

عما نعتقد بجالله.
(الـلى نزل الشارع) مسرحية فارس فهل
هــذا الـــلــون هـــو أحب األشــكـــال إلــيك
كــذلك فـــأنت تـــقــدم دائـــمًــا الـــفــرد فى
مـواجـهـة اجلـمـاعـة فـهل هـذه الـقـضـيـة

هى ما يشغلك?
قــال لى عـصــام الـسـيــد يـومًـا: كــلـمـا أرى
لك عـرضًـا أجــده مـخـتـلـفًــا عن سـابـقـيه
ـدرسة إخراجـية بعـينها فأنـا ال أنتمى 0
ولــكــنـنى أقــدم مــسـرحــيـات مــخــتـلــفـة كل
فــتـرة فــهـنـاك فــتـرة أقــدم فـيـهــا عـروضًـا
تـعبـيرية وأخـرى واقعـية وهكـذا فيـتطور
الـــسـن والـــزمن واخلــــبـــرة تــــفـــتـح أمـــامى
آفــــاقًـــا أكــــبــــر لــــكن ف كــــرة الــــفــــرد فى
ـها مـواجـة اجلـمـاعـة فـأنـا ال أتـهـد تـقـد
رغـم أننى قد أكون مـشغوالً بهـذه الفكرة
فعالً فـأنا أرى الـفرد اآلن ال مـنتـميًا إلى
حـــلم مـــا هــدفـه الــوحـــيــد هـــو أن يـــعــيش
ًــا بــعــيــدًا عن أى صــراع حــتـى ولـو مــســا
ــــشى جـــنب نــــزاع بـــســـيط بــــبـــســـاطـــة 
احلـــيط وأول شىء ســـلب الــفـــرد كــيــانه
ال واالحتـياج للمادة واللهث الدائم هو ا
لــلــبــحـث عــنه بل وحتــولت حــتى وســائل
اإلعـالم إلى إظـــــــهــــــار الــــــفـــــــرد اجلــــــيــــــد
بـاعتـباره الـفـرد الذى يـعـيش فى مسـتوى
مادى جيد ومنزل به جميع الكماليات.
ـسـرحـيـون الـشـبـاب حتى مـاذا يـحـتاج ا
يــصـــلــوا إلى قـــامــة مـن ســبـــقــوهم من

سرح? عمالقة ا
هـنـاك حالـة من الفـوضى العـشوائـية فى
مــصـر كـلــهـا فـفى كـل مـكـان جنـد اآلالف
يـــخـــرجــون مـــســـرحًــا نـــحن نـــحـــتــاج إلى
عـملـية انتـقاء تـتم بواسطـة مجـموعة من
سارح ورؤساء الـهيئات الـنقاد ومديـرى ا
ـــســـرح فـــنـــحن واإلدارات اخملـــتـــصـــة بـــا
ـسرح لـدينـا مـجمـوعـة من اخلبـراء فى ا
مــثل عــصـــام الــســيــد ود. حـــسن عــطــيــة
ونـهـاد صـليـحـة ورفـيق الـصـبـان وغـيرهم
ـقـدمة ولـنـأخـذ حكـمـهم عـلى الـعـروض ا
فى جمـيع ربوع مـصر من حـيث التـأليف
واإلخــراج والــتــمــثـيـل واألسـمــاء الــشــابـة
نتجة التى يتم ترشيـحها تقوم اجلهات ا
لـلـمــسـرح بـتـبـنـيـهـا بـشـكل قـوى ومـسـتـمـر
حــــــتـى نــــــخــــــلـق جــــــيالً مـن الــــــفــــــنــــــانــــــ
احلــقـــيــقـــيــ الـــذين ال يـــعــمـــلــون فى أى

سرح. شىء سوى ا

ـيـعـاد بـأسـبـوعـ هـنـاك يـتم االهـتـمام ا
والــعــنـايــة بــاجلــوانب الــبــصــريــة وتــقـد
اإلبـهـار الـبصـرى دون الـلـجوء إلـى تكـلـفة
مادية كبيرة لـتنمية اخليال وصقله منذ
الـــــصـــــفــــر عـــــلـى الـــــتـــــعـــــامل مـع األلــــوان
ـسـاحات وسـنـجـد ذلك االهـتـمام فى وا
الــشـارع اإليـطـالى وبــالـتـالى فـهــو يـنـتـقل
ـسـرح وكل الـفـنـون لـقـد اسـتـفـدت إلى ا
مـن الـــدراســـة هـــنــــاك بـــشـــكل كــــبـــيـــر بل
واسـتفدت أكـثثر من األشـياء التى حولى
فــقــد شــعــرت أن عــيــنى تــشــكـلـت بـشــكل
مـــخـــتـــلف أثـــر عــــلى طـــريـــقـــة تـــفـــكـــيـــرى
ــمـثــلـ وتــوجــهى وآرائى وتــعـامــلى مع ا

ــســرحــيـات ـكــنــنــا أن نــتــخــيل أن ا هـل 
الــفــارى أو الـكــومــيــديــا دى الرتى هــنـاك
ــســرح وهــنــا فى هى من كالســيــكــيــات ا
مـصر عـنـدمـا نـقدمـهـا يـهـاجمـهـا الـعـديد
من النقاد والفنان ويعتبرونها نوعًا من
الـــهـــزل غـــيـــر اجملـــدى وعـــلى الـــنـــقـــيض
يـعـتــبـرهـا جـمــيع الـفـنــانـ األوربـيـ من
ـمـثـل الـكالسـيـكـيـات ألنـهـا حتـتـاج من ا
إلى حـرفــيـة عـالـيــة وذهن حـاضـر ووعى
واعتماد كبـير على اجلسد والقدرة على
الـتـنـوع والـتـنـقل بـسـرعـة بـ الـعديـد من

الشخصيات 
ومــا سـبـب مـوقــفــنــا من هــذه األشــكـال

وهــذا لـــيس صـــحــيـــحًـــا فــهـــنــاك مـــســرح
الـقــطـاع اخلـاص الـذى كـان مـنـتـعـشًـا فى
فـــتـــرة الــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات وقـــد أخـــذ اجتــاه
"اســــتـــهــــيـــاف" عــــقــــول الـــنــــاس بـــتــــقـــد
مـوضـوعات مـبـتذلـة قـائمـة عـلى إفيـهات
وراقــصـة ومــجــمــوعــة من اإلكالشــيــهـات
ا أدى ـبـالـغـة  ـبـتـذلة مع الـتـطـويل وا ا
ــســرح تــمــامــا النــهــيــار صــورة ومــعــنى ا
واآلن فــــإن الــــبــــيـت الــــفــــنى هــــو اجلــــهــــة
نتـجة للمسـرح ولكن لو نظرنا الـكبرى ا
إلـى األمــر بــشــكـل مــخــتــلـف لــوجــدنــا أن
ـدرسـيـة ــرحـلـة ا هـنـاك تـقــصـيـرا مـنـذ ا
ا جـعلـنا سـرح  فى تـعريف أطـفالـنا بـا
بـــعـــد أن نــتـــخـــرج فى اجلـــامـــعــة نـــفـــاجــأ
ـشـكـلـة فى عـدم زرع الـثـقـافـة بـوجــوده ا
ــســـرحــيــة مــنــذ الــصـــغــر ومــعــاجلــتــهــا ا
بــجــعـلــنــا نــربى جـيـالً صـانــعًــا لـلــفن ومن
ــتـذوقــ لـهــذا الــفن هـذا ـشــاهــدين ا ا
بـــدالً مـن أن نـــلـــقـى بـــالــــلـــوم عـــلـى جـــهـــة

واحدة.
مــا حــجم اسـتــفــادتك من دراســتك فى

إيطاليا?
اجملــتـمع اإليــطـالى مــجـتــمع مـثــقف جـدًا
ويـستـوعب ثـقافـات مـخـتلـفـة فاجلـمـهور
ــــســــرح أكـــــثــــر من هــــنــــاك يـــــذهب إلـى ا
الــسـيــنــمـا ويــحــجــز تـذاكــر الــعــرض قـبل

جـديـد تـمـامًـا يـنـاسب الـزمن الـذى يـقدم
فـــيه وكـم أتـــمـــنى أن يـــكـــون عــنـــدنـــا فى
مـصــر عـشــرة مـخــرجـ فــقط يــقـدمـون
الـــكالســيـــكــيــات بــشـــكل حــديـث يــنــاسب
مـشــكالت وقـضــايـا اجملــتـمع وال تــصـبح
غــايـتــنـا أن نــقـدم عــرضًـا كالســيـكــيًـا من
ــهــرجــانــات كــمــا أجل الــدخــول به فى ا
ـسـرح يـفـعل الـبــعض. فال بـد أن يـعـمل ا
فى الـدول الـنـامـيـة علـى إصالح اجملـتمع
واألخـــذ بـــيـــده والـــكـــشـف عن أخـــطـــائه
ولــــنـــــقــــدم 15 %فـــــقط من عـــــروضـــــنــــا
ـلك لـير لـلـصفـوة الـتى تـريـد مشـاهـدة "ا
ويــــولـــــيــــوس قـــــيـــــصــــر كـــــمــــا كـــــتـــــبت فى

عصرها".
ــهم جــدًا أن نــقــدم مــســرحًــا بــلــغــة مـن ا
قــريـبـة من إدراك اجلـمـهـور ووعـيه حـتى
ولــو فـى الــشــكل الــكــومــيــدى مع أهــمــيــة
صري تفرج ألن ا احترام وقت وفكـر ا
دة اآلن ال يـحتملـون مشاهدة مـسرحية 
ثالث ســــاعـــــات والــــدلــــيل عـــــلى ذلك أن
فـــكـــرة مـــثل الـــســـيـت كــوم انـــتـــشـــرت فى
ـصـرى وأصبح لـهـا جمـهور الـتـليـفـزيون ا

كبير.
الـبعض يلـقى باللـوم على ما وصل إليه
ــــســــرح عــــلى الــــبــــيت الــــفــــنى حــــال ا

للمسرح.. ما رأيك?

 ســألـنــاه عـن خــوضه لــهــذه الــتــجــربـة
ـرة األولى التى يـقـوم فيـها فـقال: وهى ا
بـــالــــكــــتــــابـــة واإلخــــراج مــــعًـــا فـى جـــمــــيع
ـهم ـقــبــلـة فــأنـا أرى أنـه من ا عــروضه ا
أن يكون مع اخملرج فريق عمل كامل من
ـؤلـف حـتى تــسـتــفـيـد مـن خـبـرات بـيــنه ا
اجلـمـيـع ورؤاهم أمـا عن هـذه الــتـجـربـة
فــإن لـهــا ظــرفًــا مــخــتـلــفًــا.. لــقــد بـحــثت
كـثيرًا عن مـؤلف يكتب الفـكرة التى أريد
ـهـا فـلم أجـد فـهـنـاك مـشـكـلـة هى تـقـد
ـــســرح اآلن لم قـــلــة عـــدد من مـــؤلـــفى ا
يــــعــــد هـــنــــاك مــــؤلف يــــتــــخــــذ الـــكــــتــــابـــة
ــســرحــيــة مــهـنــة ثــابــتــة له ألن الــعــائـد ا
ـادى الـذى يـحـصل عـلـيه مـنـهـا ضعـيف ا
جـدًا مـقـارنة بـكـتـاب الفـيـديـو والسـيـنـما
ولـو تـوافـر لـديـنـا عـشـرة مـؤلـفـ جيـدين
ـادى ـقـابل ا مـن الـشـبـاب وقـدمـنــا لـهم ا
ـة ويـجـعـلـهم الــذى يـيـسـر لـهم حـيــاة كـر
يــتـفــرغــون فـقـط لـلــتــألـيـف لـلــمــسـرح مع
ها للعرض الختلف تبنى كتاباتـهم وتقد

سرح. شأن ا
سرحية التى هرجانات ا أال توفر كثرة ا
تـقــام عـلـى مـدار الــعـام فــرصًــا لـظــهـور

أسماء جديدة فى التأليف واإلخراج?
ـهـرجـانـات فـعـالً فـرصـة جـيـدة لـتـقد ا
الــشـبــاب ولــكن لألسف يــتم اســتــغاللــهـا
بــشــكل خــاطـئ فـقــد حــولـت الـعــديــد من
اخملــرجــ إلـى مــنــتــجـــ لــعــروض تــعــد
ــــــهـــــا فى خـــــصـــــيــــــصًـــــا من أجـل تـــــقـــــد
ـــهـــرجــانـــات وأصــبـح هــذا هـــو هـــمــهم ا
ـا جـعل عـددًا ال بأس به من الـشاغل 
ــــســــتـــوى وهــــنـــاك الــــعــــروض ضـــعــــيف ا
ـهـرجـانات مالحـظـة أخرى.. إن جـمـيع ا
الـتـى تـقـام فـى الـدول األوربـيــة "مـثالً" ال
تــقــدم داخل الــعـاصــمــة ولـكــنــهــا تـنــتــشـر
ـا يـعـمل على خـارجـها فى الـضـواحى 
حتفـيز الشـباب العـارض ألن يكـتسبوا
خــبـرات من بـعـضـهم الــبـعض ولـيس كـمـا
يـحدث لـديـنا نـقـدم عرضـنـا وجنلس فى
ا ـنزل لنـنتظر هل عـلى مركز أم ال?  ا
ـــهــرجــان يــضـــرب الــهـــدف من إقـــامــة ا
فـمـهـرجـان آفنـيـون مـثالً والـذى يـقام فى
فـــــرنــــســـــا يـــــعــــتـــــبـــــر من أكـــــبــــر وأشـــــهــــر
ـهــرجـانـات فى أوربـا ومـديـنـة "آفـنـيـون" ا
هــذه عن مــســاحــة حى شــبــرا ومع ذلك
دينة كلها يتم إقامة (90) مسرحًا فى ا
ــــــدارس واجلـــــــراجــــــات فـى ســــــاحـــــــات ا
وسـاحـات الكـنـائس وذلك بوضـع مقـاعد
لـــلــجـــمــهـــور ومـــســارح مـــتــحـــركــة ويـــقــام
ــــهـــــرجـــــان فى فـــــصل الـــــصـــــيف حـــــتى ا
يـشاهـده أكـبر عـدد من الـناس تـفـاصيل
بـسـيطـة تقـيم مهـرجـانًا نـاجحًـا فمـاذا لو

فعلنا ذلك فى مصر?!
) فــمــا نـوعــيـة تـرى لــو فــعـلــنــا ذلك (مـثالً
ها جلمهورنا? كن تقد العروض التى 
ـســارح مــاذا سـنــقـدم األهـم من تـوفــيــر ا
عـليها من مـوضوعات للـمشاهدين ففى
رومـــا مــثالً يـــتم إنــتــاج ( (85مـــســرحــيــة
شـهريًا حملترفـ سبعون مسـرحية منها
ـى من إمــــــــــا مــــــــــأخــــــــــوذة عـن نـص عــــــــــا
ــسـرح أو مــعــدة عن نص كـالسـيــكــيــات ا
ى مع تــنـاول الـكـالسـيــكـيـات بــشـكل عــا

«استهياف» الناس أدى إلى إفالس  القطاع اخلاص..
سرح وغيره ومصر كلها فوضى وعشوائية.. فى ا

بعد أن نزل الشارع فى قصر العينى

إسالم إمـام من اخملـرجـ الشـباب
الـــــــذين ظــــــهـــــــروا فى احلــــــركــــــة
ـــصــريــة فى أواخــر ـــســرحــيــة ا ا
التسعيـنيات أخرج ما يزيد على
(21) عــرضًـــا مــنــهــا (مـــحــاكــمــة
غـــا ســـعـــيـــد) و (حتب تـــمـــوت
إزاى) و (مـجـند 311 ) والـلى نزل
الـــشـــارع) الـــذى يــعـــرض حـــالـــيًــا
بــــقـــــاعـــــة يــــوسـف إدريس عـــــلى
مــــــســـــرح الـــــسالم مـن تـــــألـــــيـــــفه

وإخراجه.

اخملرج إسالم إمام:

إذا لم يفهمنا اجلمهور..
حينما نشـأت الدراما عند اإلغريق فإنها بدأت كبذرة فى نقعد فى البيت أحسن

احــتـــفــاالت اإلله ديــونـــبــزوس حــيث رقــصـــات الــديــثــرامب
والــتى تـــطــورت حـــتى خــرجـت من مــعـــبــد اإلله إلـى عــربــة
ـــمـــثـل األول وبـــذلك قــــلل اجلـــزء تـــيـــســــبس الـــذى أدخـل ا
اإلنشادى وزاد من اجلـزاء احلوارى والفعل الدرامى وجاء
مثل الثانى بعد ذلك تطوير وجتديـد اسخيلوس بإضافة ا
ــشــهــد ــمــثـل الــثــالث لــيــصــبح ا ثم أضــاف ســوفــوكــلــيس ا
ـثل مساحـة كبيـرة تؤدى إلى إبراز الـتمـثيلى جـزءًا هامًا و
مـــكــانـه الــفـــعـل الــدرامـى وأيــضـــا إلـى إبــراز الـــشـــخـــصـــيــة

تكاملة. سرحية (الدرامية) ا ا
إن سـوفـوكـلـيس بـهـذا الـتـجـديـد قـد جـعل الـدرامـا فى قـمة
نضجـها. وفتح اجملال لـيكون من كتـاب التراجيـديا العظام

فى زمنة بل وفى كافة األزمنة على مر العصور.
وقد يـكون ذلك ألن سوفوكـليس كان مـحليًـا يعبر عن واقع
ـواطـن مـواطـنـيه من خالل قـضـايـا كـبـيـرة عـظـيـمـة تـهم ا
ــة وهــذه الـقــضـايــا مــا هى إال قـضــايـا فى الــيــونـان الــقـد
عامة أن قضايا إنـسانية تهم اإلنسان على مر العصور أى

ية والتميز. أن احمللية كانت طريق سوفوكليس إلى العا
األمـر الـذى جـعل سـوفـوكـليس مـواكـبـا لـعـصره ووضـعه فى

. بدع صفوف العباقرة وا
لم يـــنـــفـــصل ســـوفــوكـــلـــيس عن عـــصــره ســـواء من نـــاحـــيــة
ــفـاهــيم الــتى ســادت هـذا الــعــصـر أو مـن نـاحــيــة الـواقع ا
ــعـاش أو من نـاحـيــة الـتـقـالـيــد الـفـنـيــة الـسـائـدة فى ذلك ا

الوقت.
كل مـا هـنـاك أن سـوفـوكـلـيس اسـتـطـاع أن يـعـبـر من خالل
كل ذلك عن فــكــره اخلـاص وأن يــطــور الــتـكــنــيك والــشـكل
ــتـــوارث لـــيـــخـــرج به من طـــور الـــنـــشــأة إلـى طــور الـــفــنـى ا

النضوج.
فـقــد سـاد أثـيــنـا فى فــتـرات مــتـعـددة خــاصـة فى الــقـرنـ
اخلــــــامـس والــــــرابع ق. م نـــــــوعًــــــا كـــــــبــــــيــــــرًا مـن احلــــــريــــــة
ـتعددين ـقراطـية. بـاإلضافـة إلى ظهـور الفالسـفة ا والد
ـفكرون فى كـفالسفـة السوفـسطائـية وغيـرهم وقد اهتم ا
ـتمـيز هذا الـعـصر بـاإلنسـان فقـد ظهـرت فـكرة اإلنـسان ا
بـ فالسفـة اإلغريق فى الـفتـرة ما ب الـقرنـ السادس
ــفـــكـــرون فـى االجتــاه واخلـــامـس ق. م حــيـث بـــدأ هـــؤالء ا

بشكل متزايد إلى اتخاذ اإلنسان موضوعًا  لبحثهم".
وسـوف جند فيما بعـد حينما نتعـرض ألعمال سوفوكليس
سـرحيـة على أنه قـد اهـتم باإلنـسان واهـتم بالـشخـصيـة ا
سـرح حيـنمـا يقوم بـتقـد الشـخصـية وتصـوير مـعانـاتها ا

دينة > هـناك عالقة وثـيقة بـ النجاح االقـتصادى والثـراء الثقـافى 
ظهرين مرتـبطان كما يؤكده مـا وذلك ليس وليد الصدفـة إن هذين ا
تـاريخ احلـضارات إن هـوجن كوجن تـتغـذى من هـذا الرخـاء االقتـصادى

وتولى قيمة كبيرة الزدهار الفنون والرقى الثقافى.
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وفى انـتــشـار األوبـئـة فـى أثـيـنـا وأيــضًـا فى قـضــايـا احلـريـة
قـراطيـة ولذلك جند أن مـسرحـيته "أوديب مـلكًا" لم والـد
تــكن مـجـرد اســطـورة فـقـط بل هي تـصــويـرًا لـواقع تــعـيـشه
وضوع مع مـا تعرضت له أثـينا حـينما أثـينا حـيث يتشـابه ا
"ألـم الـــوبـــاء بــاألثـــيـــنـــ فـى عــام 430 ق. م وهى الــــســـنـــة

السابقة على عرض مسرحية "أوديب ملكًا".
وأيـضا مسـرحيته "أنـتيجـون" والتي تنـاقش أكثر مـن قضية
مـنها قـضية الـتشريع الـسماوى والـتشريع األرضـى وقضايا
احلــريـة وعالقــة احلــاكم واحملــكــوم.. وهى قـضــايــا شــغـلت
الــرأى الـعــام آنــذاك فـبــريـلــكس الــسـابق عــلى ســوفـوكــلـيس
وكـــان حـــاكــمًـــا. كـــان قــد غـــرس ذلك فـى األثــيـــنـــ بـــحــيث
أصـبـحوا يـرون أن الدولـة تـنتـمى إلى الكـثـرة ال إلي األقلـية
وأن األثـيـن لـيـسـوا عـبـيدًا حلـاكم بل ولـيس هـنـاك حـاكـمًا

دينة حرة. دينة ألن ا فرد يحكم ا
أمـا من نـاحيـة الشـكل فلم يـنفـصل سـوفوكـليس فى مـآسيه
ـوروث اإلسـخـيـلـى حـيث اسـتـخـدم الـرسل والـعـرافـ عن ا
ــمـــثل الـــثــالث والـــذى أتــاح له واجلــوقـــة وإن كــان أضـــاف ا
تـطــويــر فى الـدرامــا والـوصــول به إلى مــرحـلــة الــنـضج من
حــيـث تــصــويــر الــشـــخــصــيــات واألفــعـــال وتــطــويــر احلــدث
ـلـحــمى وإن كـان لم يــسـتـغن الــدرامى والـبــعـد عن الـســرد ا
ـكن أن عن هـذا الــعـنــصـر نــهـائــيًـا لــكـونه ســمـة أســاسـيــة 
يخاطب بـها اجلمهـور ويتفهمـها ويعجب بـها ولكنه طور كل

ذلك داخل تكنيك خاص به جديد فى فن الدراما.

١ - التحليل الرجعى
استخدم سوفوكلـيس فى مسرحياته أسلوبًا جديدًا إضافة
هو واستـمر هذا األسلـوب يستخـدمه من بعده كـتابا عظام
عـــلى مــر الـــعــصــور هـــذا األســلـــوب هــو أســلـــوب الــتــحـــلــيل
الرجـعى حيث يـجعل مـاضى الشـخصيـة هو الـعنـصر الذي
يـزحف على حـاضرها ذلـك ما أخذه فـيما بـعد فى الـعصر

احلديث أبسن النرويجى.
إن مـا ضى أوديب يـزحف علـيه ليـقوض سـعادته احلـاضرة
لك الـذى أنقذ مـدينة طيـبة من الـهولة وخـلصها فـأوديب ا
مـن أخـطــارهـا. هــو سـبـب الـرجس الــذى ألم بــهـا لــقـد وقع
ــلك وفى نـفـس الـوقت كـان ــاضى هـو مــقـتل ا حـادث فى ا
أوديب قــتل رجالً فى حــاشــيــته عــنــد مـفــتــرق الــطــرق هـذا
ـلك بل هـو األب احلـقـيـقى ألوديب الـرجـل فى الـواقع هـو ا
لك اليوس وال يـعلم أنه هو  وأوديـب ال يعلم أن والده هـو ا

من خالل األفعال.
بـل إن االهـتـمـام بـاإلنــسـان كـان من فـتــرة أقـدم والـديل هـو

وجودة على معبد دلفى. مقولة "اعرف نفسك" ا
كـمـا أن اإلغريـقى قـد آمن بـأساطـيـرة "التى لم تـكن تـصور
ــا كـانـت تـشــكل في ًــا خــرافــيًـا بــالــنــســبـة لــلــيــونــان وا عــا
اعـتقـادهم الـثابت تـاريـخهم احلـقـيقى ومـنـجزاتـهم الـفـعلـية
الحم بـالنـسبـة لهم أبطـاالً حقـيقـي وجدوا وكان أبـطال ا

. فعالً وأجنزوا ما نسب إليهم فعالً
تـمـيزة وهـذا ما جنـده فـيمـا بـعد فى تـصـوير الـشـخصـيـة ا
(الـعـظيـمـة) عنـد سـوفوكـلـيس فاإلنـسـان كمـا سـاد فى هذا

العصر هو مقياس كل شىء.
إذن فــســوفـــوكــلــيس كــان يـــعــبــر عن رأيـه من خالل مــا هــو
سـائـد فى مـفـهوم مـواطـنـيه عن الـدين وعن الـفلـسـفـة فمن
نــاحــيــة الــدين جنــد هــنــاك االعــتــقــاد األكـيــد فـى الـعــرافه
ولـذلك جنـده يـسـتـخـدم الـنـبـؤات فى مـسـرحه كـوسـيـلـة من
وســائل احلــبــكــة الــدرامــيــة. والــعــرافــة فى عــصــره تــعــتــبـر
مظهـرًا من مظاهر الديـانة اليونـانية ولهذا تـمتع العرافون
كـانة مـرموقـة فى اجملتـمع اليـونانى الـذى كان يـؤمن بهم

انًا راسخًا (٣).  إ
وقــــد كـــان اإلغــــريق يــــرى إنه لــــيس فى مــــقـــدور اإلنــــســـان
الفانى أن يطـلع على ما يدور فى أذهانه األلهة وأن أولئك
الـــذين يــــزعـــمـــون أنــــهم أذكى مـن األربـــاب مـــتــــغـــطـــرســـون
ومــتــكـبــرون يـعــانــون من اإلفـتــتــان بـالــذات (٤). وأن هـؤالء
تـكبرون ال بـد أن يعـاقبوا عـلى غطـرستهم تـغطـرسون وا ا
وتــكـــبــرهم ويــبــدو أنه مـن هــنــا كــان اخــتــيـــار ســوفــوكــلــيس
لــشـخــصــيــاته ذات صــفــات مــحــددة مــتـمــيــزة ولــهــا عــيـوب
محـددة مـثل التـكبـر أو الغـطـرسة وهـو ما حـدده فيـما بـعد
ضـمنيا وضع صفـات البطل التراجـيدي. ذلك البطل الذى

ينتقل من السعادة إلى الشقاء لعيب فيه.
فكرين أمثال سولون كانوا يردن عتقد الدينى وا غير أن ا
أن الـعـدالـة اإللـهـيـة حـيـنـمـا تـشـرع فى عـمـلـهـا يقـع الـعـقاب
ــذنـــبــ (١) وهــذا مــا جنـــده فى مــســرح عــلى األبـــريــاء وا
سـوفـوكـلـيس حـينـمـا تـعـاقب أنتـيـجـونـا الـبريـئـة بل وهـيـمون
سـرحية. وذلك وت فى نـهايـة ا ويوريـديكى األبـرأ منـها بـا

ثال. على سبيل ا
فـهوم إذن فـخالصة الـقول أن سـوفوكـلـيس لم يخـرج عن ا
الـديـنى أو الــفـلـسـفى فـى عـصـره. كـمـا أنه لـم يـنـفـصل عن
ــعـــاش وقــضــايـــا هــذا الــواقع حـــيث تــمـــثــلت هــذه واقـــعــة ا
الـقضـايـا فى احلـروب الـتى تـعرضت لـهـا و خـاضـتهـا أثـيـنا

 فتح اجملال
ليكون 
من كتاب
التراجيديا
العظام على
مر العصور

 استخدم
أسلوباً
جديداً هو
التحليل
الرجعى

التكنيك فى مسرح سوفوكليس

تصوير: مدحت صبرى
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معظمهم مازال يعيش فى الستينيات

سرح األدباء .. وا
خصامنا ليه النوبة دى زاد?!

جبريل:
جنيب محفوظ

نصحنى 
بالقراءة فقط
واستجبت له

جتــاوب جــمــهــور الـصــالــة مع الــعــرض كــبــيـراً.
لك لير) ومع حبى قبلها شاهـدت مسرحية (ا
ـتابـعة ليـحيى الـفـخرانى إال أنـنى لم أسـتطع ا
ــســرح األمــر ألكــثــر مـن ربع ســاعــة وغــادرت ا
ـســرح يـجـذب اجلـمـهـور حـ الـذى يـؤكـد أن ا
يـقــدم قـضــايــاهم الـتى تــتـمــاشى مــعـهم بــشـكل
ــــســــرح لـــيـس نــــصًــــا عــــظــــيــــمًـــا كــــبــــيــــر وأن ا
ـا هو عالقـة ب لشـكسـبيـر أو سوفـوكـليس إ
الـعـرض ومــتـلـقـيـه وتـسـتـلـزم أن يــكـون اجملـتـمع
فى حــالـة صــحــيـة ســلــيـمــة لــكن اجملــتـمع اآلن

مريض.
ـصـادفـة تـقـول: آخـر عـرض شـاهـدته سـهـيـر ا

كان "قهوة سادة" وأعتقد أنه عرض معقول.
صـبــحى مـوسى يــقـول إن آخـر عــرض شـاهـده
كـــان مــســرحـــيــة (األمــيـــرة والــصــعـــلــوك) لــنــور
الـشــريف. ولـكـنه يــعـتب عـلى مــشـاركـة نـور فى
ثل ويؤكـد أن هناك اجتاه الـعرض كمخـرج و
حالى لالستئثار من الفنان على كل مفردات

العمل من كتابة وإخراج وتمثيل.

سرح? إذن واحلال هكذا.. كيف نرتقى با
سـعـيـد الكـفـراوى يـقول: كـلـما أرتـقى االهـتـمام
ـواهب و تــمـهـيــد الـطـرق الــفـنـيــة أمـامـهم بــا
ــسـرح الــذى لن يـرقى سـوى كـلــمـا ارتـقى فن ا
ــتــمـرس بــاالهـتــمــام بـالــنص اجلــيــد واخملـرج ا
وهوب وأعتقد أن جريدة (مسرحنا) مثل ا وا
ــا تـــقــدمه من خــطــوة عـــلى هــذه الـــطــريــقـــة 
تـــعـــريف لـــلـــقـــار بـــاألنـــشـــطـــة والـــفـــاعـــلـــيـــات
ـــســـرحـــيـــة ومن ثـم فـــإن الـــطـــريق الـــوحـــيـــد ا
أمـــامــنـــا هــو خـــلق الــشـــروط اجلــيـــدة الالزمــة
لــــلـــعــــمل الــــفـــنـى وهـــذا مــــا ســـيــــعـــيــــد احلـــالـــة
سرحـية التى رأيـناها شبـانًا فى األربعـينيات ا

واخلمسينيات والستينيات.
إبـــــــراهـــــــيـم أصـالن: األديب لـــــــيـس لـه دور فى
ـســرح سـوى أنه مـتـفـرج ذكى كـمـا أن الـكـاتب ا
سرحى خلق كى يكون كاتبًا مسرحيًا هناك ا
سـرحة الرواية تيار حـديث يتبـنى ما يسـمى 
ــكـنه ـا كــان الـنـص الـروائى  وهـذا جــائـز طــا
الـتـعـامل مـعه درامـيًـا ووضـعه فى إطـار عـرض
مـسرحى ولكـنه يتبـقى قبل ذلك ضرورة وجود
سرحى الذى يعيد إلينا زمن محمود الكاتب ا

دياب وميخائيل رومان.
مـحـمـد جـبـريل يـقـول: نـحن اآلن نـعـيش عـصر
ـسـتــطـرقـة والـتى شــمـلت كل مـنـاحى األوانى ا
حـياتـنـا (ثقـافـية واجـتـمـاعيـة وسـياسـيـة) وهذا
ـــتــدنى ــســـتــوى ا ـــســئـــول عن ا الـــعــصـــر هــو ا

للمسرح.
مـحمود الـوردانى يقـول: لو تـمكـننـا من حتقيق
قـراطـية وإتـاحـة حريـة الـتـعبـيـر للـمـسرح الـد
ـسـرح ولـغـيـره ألوجـدنـا أرضـاً خــصـبـة لـنـمـو ا
سـرح هـو ترمـومـتر اجملـتـمع ولـو أتيح له ألن ا
حـريـة الـتـعـبـيـر سـيـنهـض من كـبـوته. لـقد كـنت
تـرى عــمالً مـثل (الـزوبـعـة) حملـمـود ديـاب وهـو
عـمل ال عالقـة له بــالـهـتـافـات ونــحـوهـا تـشـعـر
ــــســـرح أنـك أمـــام عــــمل فــــنى عــــظـــيم. لــــكن ا
الـــتــجـــارى الـــذى ســـاد بـــعـــد ذلك ال عالقـــة له
ــســرح حـتـى الـفــنــانـ الــكــبـار أمــثــال عـادل بـا
ـا يقـدمونه ـسرح  إمـام ساهـموا فى إهـدار ا

فى ضحكات وإسقاط سياسى تافه.

سـعـيـد الـكـفـراوى يـقـول: آخـر عـرض شاهـدته
"كــان سى عــلى وتــابــعه قــفــة" وأعــجــبــنـى جـدًا
ــمــثــلــ ــســتـــوى الــفــنى أو أداء ا ســواء عــلى ا
وكـذا حلـظـات الــكـومـيـديـا بــالـعـرض وسـعـدت
ـراد مـنـيـر كـمخـرج ذكى يـسـتـطـيع آن يـحدث
حـالــة مـسـرحــيـة تـوازى بــ مـا يـعــجب الـنـاس
ـسرحـية وتـصادف وبـ احلفـاظ على الـقيم ا
أن شـــاهـــدت فى نـــفس األســـبــوع (الـــســـلـــطــان
احلــائــر) وكــان ثــقــيـل الــظل ولم أســتــطع مــنع
نـفـسى من الـعـودة لــلـعـرض نـفـسه الـذى قـدمه
الـــزرقــانى فـى الــســـتــيـــنــيـــات بـــطــولـــة مــحـــمــد

الدفراوى وسميحة أيوب.
إبـــــراهــــيم أصـالن لم تـــــســــعــــفـه ذاكــــرتـه عــــلى
اسـتـعـادة اسم آخـر مـسـرحـيـة شـاهـدها مـعـلالً
ذلك أنــهــا كـانـت مـنــذ زمن طــويل إال أن يــؤكـد
أنه ســــمع بــــعـــروض حــــديـــثــــة أكـــثــــر ارتـــبــــاطًـــا
بــالـــظــرف الــزمــنى الــتى تـــعــبــر عــنه وتــتــمــيــز
ية ومواهب أصحابها سرحية العا بتقنياتها ا
احلــقــيــقــيـــة. األمــر الــذى دفــعه لـــلــتــحــدث مع
الـنـاقـد فاروق عـبـد الـقـادر حـول وضع بـرنامج

سرحية. تابعة العروض ا
مـحمـد جبـريل يـقول: إن آخـر عرض مـسرحى
شــاهـــده كـــان لــعـــاطف الــغـــمـــرى عــلى مـــســرح

السالم وأعتقد أنها (مخدة الكحل)!
مـــــحـــــمـــــود الــــوردانـى يـــــقـــــول إن آخـــــر عــــرض
ـسرح شـاهدتـه كان لـلـمخـرج خـالـد الصـاوى 
الهـناجـر وكـان موضـوعه حول قـسـوة ووحشـية
ـتحـدة األمريكـية مع الشـعوب وكان الواليات ا

احلــلـم لــتـــحــقـــيق أى شىء. لـــقــد كـــان ازدهــار
ـسـرح فى الـسـتـيـنــيـات مـرجـعه لـوجـود حـالـة ا
إنــســانــيــة وحــلم مـــشــروع وحــ انــتــهى احلــلم
سـرح كـمـا أن مـسـرح السـتـيـنـيـات كان انـتهـى ا
مـتفوقًـا فأمام سـطوة عـبد النـاصر جلأ لـلرمز

سرح اآلن عاجز عن مجرد الرمز.  بينما ا
ـصــادفـة تــقـول: الــروائـيــة والــشـاعــرة سـهــيــر ا
فــقـــد ســنــوات ونــحن فـى شــوق لــرؤيــة مــســرح
جـيـد لـكن حـتى اآلن مـازالت األعـمـال اجلـيـدة
قــلـيـلـة فى حــ أن الـروايـات اجلـيـدة واألفالم
ــســرحـيــات اجلــيـدة اجلــيــدة أكــثـر عــددًا من ا
واحلـالى نفسه للـدواوين الشعريـة عدد اجليد

منها معقول.
ــســرح سـاد األديب صــبــحـى مـوسـى يــرى أن ا
فى وقت لم يـكن هـناك غـيـره ولكـنه مع ظـهور
ـسـرحـيـة جلـمـاعات الـسـيـنـمـا وحتـول الـفـرق ا
سـينـمائيـة حتول الـناس إلـيهـا واآلن مع ظهور
كل هذه القـنوات الفـضائيـة من سيكـلف نفسه
ـشــاهــدة مـســرحــيـة عــنـاء الــذهــاب لــلـمــســرح 
ــــســـرح إن أراد اجـــتـــذاب وأعـــتـــقــــد أن عـــلى ا
جــمـهــور تـطــويــر إمـكــانـيــاته ووســائـله وآلــيـاته
ا يفـعله اآلن يـديا اجلـديدة أسـوة  لـينـافس ا
أصحاب قصيـدة النثر من إعادة العالقات مع

اجلمهور.

سألـنا األدبـاء عن آخر عـرض شاهـدوه وكانت
اإلجابات مفاجئة: 

نــشـــرت إحـــدى مـــؤســـســـات اســـتـــطـالع الــرأى
الـبـريـطــانـيـة مـؤخـرًا إحـصــائـيـة تـشـيـر إلى أنه
ـائة عـام األخـيرة لم تـخل قـائمـة قراءات فى ا
األدباء من مسرحية "هاملت" لوليم شكسبير.
ـــســرح ويــبـــدو أن عالقـــة أدبـــائــنـــا عــمـــومًـــا بــا
ـشــاهـدة.. تــقـتــصـر عــلى الــقـراءة فــقط دون ا
حــــيث نـــادرًا مـــا نــــشـــاهـــد أحـــدهـم فى قـــاعـــة
عــرض مــســرحى ودائــمًــا مــا تــخــلــو كــتــابــاتــهم
وآراؤهم مـن أى ذكـر لــلــمـســرح كــعــرض ولـيس

كنص.
ـسـرحـيـة.. األدبـاء إذن يـخـاصـمـون الـعـروض ا
ولــعل لــديــهم األســبــاب الــتى نــوردهـا فـى هـذا

التحقيق.
تــــفـــــســــيـــــر األمــــر فى رأى الـــــروائى إبـــــراهــــيم
ـــــســــــرح فى أصـالن يـــــكــــــمـن فى أن ازدهــــــار ا
الـســتــيـنــيــات أعـقــبه ســنــوات شـهــدت تــراجـعه
تــــمــــامًــــا حــــيث ســــادت الــــعــــروض الــــراقــــصـــة
ـضـحكـة وأطـلق علـيـها والـسـهرات الـصـاخـبة ا
مـسـرحـيـات رغم عــدم وجـود أى عالقـة بـيـنـهـا
ـسـرح احلــقـيـقـى اجلـاد وصـاحب ذلك وبــ ا
تـكـاسل مـسـرح الـدولـة. إال أنـنـا األن نـسـتـطـيع
القـول أن ثمـة نـشاطًـا فى مسـرح الـدولة وثـمة
عـروض مـسـرحـيـة تـتمـيـز بـاجلـودة احلـقـيـقـية
وهــنـــاك أمل مــعــقــود عـــلى األجــيــال اجلــديــدة

الشابة. 

عــزوف الـروائى مــحـمـد جــبـريل عن مــشـاهـدة
ـسرح يفسره بـأنه جاء بناء عـلى نصيحة من ا
الــكــاتب الــكــبــيــر جنــيب مــحــفــوظ مــؤداهـا أن
ـــســـرحـــيـــات يـــفـــوق أى عــرض خـــيـــال قــراءة ا
ـسـرحـيات مـسـرحى ولـذا فـهـو يـفـضل قـراءة ا
عـلى مــشـاهــدتــهـا حــيث أنه يــتـخــيـلــهـا بــشـكل
أفــضـل كــمـــا أن الــعـــزلــة الـــتى فـــرضــهـــا عــلى
نفسه لـالنتهـاء من كتابه الـكبيـر عن مصر فى
ـعاصرين كانت سبـبًا مضافًا. قـصص كتابها ا
سـرح مختـلفة ويـستطـرد جبريل: طـبعًـا رؤية ا
عـن الـقـراءة وأنـا نـفـسـى ال أسـتـطـيع أن أنـسى
عـــايـــدة عــبـــد الـــعـــزيــز فـى مــســـرحـــيـــة (دائــرة
الــطـبــاشـيـر الــقـوقـازيــة) أو سـمـيــحـة أيـوب فى

(السلطان احلائر).
وفـى رأى األديب الــــكــــفـــــراوى فــــإن األدبــــاء لم
ـسـرحى ـنـاخ الـعام ا ـسـرح لـكن ا يـخـاصـمـوا ا
هــــو الــــذى نــــفــــر األدبـــاء ســــواء مـن الــــكــــتــــابـــة
لـلــمــسـرح أو مــتـابــعـتـه فـأمــام هـجــمـة اإلعالم
والفضائيات وبرامج الترفيه واحلواريات التى
سرح. ألـيس غريبًا ال تـقدم وال تؤخر انـزوى ا
أن أعــمـــال الــكــتــاب الــعـــظــام وهــبــة  وإدريس
ن أثـروا ورومــانى وديــاب وقـبــلــهم احلــكـيـم 
وجداننـا وشحذوا خـيالنـا ال يكون له ريـبرتوار
سـنــوى حـتى تُـخـلق الـصــلـة بـ مـشـاهـد ونص
ـسـرح الــذى سـنـتـابـعه والـذى جـيــد فـأين هـو ا
انــــحـــســــر إنـــتـــاجـه اجلـــيــــد فى مـــســــرحـــيـــة أو

مسرحيت سنويًا.

سـرح فى نـظر األديب مـحمـود الوردانى أن وا
ــمـثــلـ يــقـدمـون ــسـرح لــيس مـجــرد عـرض  ا
ـسرح - حتديدًا ا ا نـصًا يشاهـدهم الناس إ
دون أى فن آخـــــر - حــــالـــــة تــــعـــــكس حـــــيــــويــــة
ـعـروض اجملــتـمع وعالقـة خـاصــة بـ الـنص ا
واجلـمهـور وح ال تـكون هـناك قـضايا تـشغل
الــنـاس أو مــشــروع يــجـمــعــهم أو شــوق أو حـلم
حلـيـاة مـختـلـفـة أو سـعى لتـحـقـيق آمـال ما فال
ضــــرورة وال مــــكـــان لــــلــــمــــســـرح. ويــــســــتــــطـــرد
احلــاصـل أن مـصــر مــنــذ ثالثــة عــقــود فــقـدت
 إبراهيم أصالن محمد جبريل سعيد الكفراوى محمود الوردانىحـيويـتهـا الـتى كانت تـمـيزهـا بل فـقدت مـجرد
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ــســرحى الـــذى يــتم تــنــظـــيــمه من وجـــهــة نــظــر قــواعــده > إن مـــدخل األداء ا
مثل ومـيكانيـكيته الوظيـفية يهدف إلى تـفضيل دينامـيكية اجملمـوعة وتدريب ا

سرحى. باشرة باإلبداع ا على العالقة ا
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> اخملرج مصطفى شوقى انتهى من تقد مسرحية "الرقص على القمر" للمؤلف د. عصام عبد العزيز.
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 الكمبوشة

سرحى ب مجتمع  اإلنتاج ا
شمولى وسوق حرة

ما الـذى يرجح إنتاج نص مسرحى فى عـصر ما أو فى فترة ما
على نص مـسرحى آخـر ?! هل يرتـبط ذلك التـرجيح بـطبـيعة
عنى أن النظـام السيـاسى واالقتصادى الـسائد فى اجملـتمع  
إقدام مؤسـسة مسـرحية أو ثـقافـية ما ( قـطاع أو فرقـة عامة أو
خــاصــة) عـلى إنــتـاج عــرض مـســرحى مــا يـخــضع بـالــضـرورة
لـشرط مـوضـوعى ( اجـتـماعى  – سـياسى  – اقـتـصـادى) قبل
خضوعه لـلشرط الذاتى ( رغبـة  جهة اإلنتاج نـفسها فى إنتاج

سرحى) . العرض ا
  ال شك فى أن اإلنتـاج وفق تـرجـيح نص مـسـرحى يـتوافق مع
الوضع السـياسى واالقتصادى الـسائد كثيرا مـا يرتبط بالفرق
التابعة للدولة ومؤسساتها الثقافية والفنية وبخاصة فى ظل
األنـظـمــة الـشـمــولـيــة  الـتى تـعــتـبــر إنـتـاج الــكـتـاب والــلـوحـة
ــسـرحـيـة خـدمـة ثـقـافـيـة  الـتـشـكـيــلـيـة واألغـنـيـة والـفـيـلم وا
تـسـتـهـدف عن طـريـقـهـا كـسب الـتـأيـيـد ألطـروحـتـهـا الـفـكـرية
سـتويات السياسية واالقتصادية مارساتـها التطبيقية على ا و
 وذلك مـا كان مـوضع عنايـة مؤسـساتنـا الثـقافيـة والفـنية فى
مـصر بدءا مـن فترة الـستـينيـات  حتى مـنتـصف الثمـانيـنيات
على نحـو متدرج  تـبعا لـتدرج التـحول االقتـصادى الذى مرت
به مـصر خـالل تلك احلـقـبـة ما بـ االعـتـماد عـلى االقـتـصاد
الـريعى الـقـائم على تـدويـر الثـروة  دون تنـمـيتـهـا  واالقتـصاد
ـنـتـجـات الـزراعـيـة الـريـعى الـرأسـمـالى الـقـائم عـلى تـصـنـيع ا
صـريـ العـامـل فى (فىء األرض) وعـائـد قنـاة الـسويـس  وا
ـرحـلـة رأسـمـالـيـة الـدولـة الـتى اصـطلح دول الـنفـط  مرورا 
ــرحــلــة الـتــطــبــيق الــعـربى نــظــام يــولـيــو عــلى تــســمـيــتــهـا 
لالشتراكـية وصوال إلى حـالة االلتبـاس السيـاسى واالقتصادى
مارسات مـارسات السـياسيـة االقتصـادية الشـموليـة وا ماب ا
ا ال يستبان السياسـية االقتصادية لنظام رأسمـالية السوق  

معه هوية سياسية أو هوية اقتصادية ما. 
  وبــالـطــبع انــعــكـست مـالبـســات الــتـبــاس الــهـويــة الــسـيــاســيـة
سرحى واالقتصـادية عـلى اإلنتاج  الـفكـرى والثقـافى والفـنى (ا
والسيـنمـائى والغنـائى ) فضال عن الـفكر اإلعالمى الـفنى فـيما
نـنــتــجه من مــســلــسالت درامــيــة. وهـكــذا تــاهت هــويــة اإلنــتـاج
سرح جزءا أساسيا من مـجمل إنتاجنا الفنى سرحى بـوصف ا ا
والـثقـافى. حـيث تتـجلـى مظـاهر ازدواجـيـة الوالء الـفـكرى عـند
ـان بــفـكـرة الـكــثـيــرين من الـكـتــاب واخملـرجـ مــابـ بـقــايـا إ
العدالة االجـتماعية وآليات تـطبيقها النـاصرية الشمولية أو فى
عـدد من الـدول الـعــربـيـة الـتى تـخـلـصـت من االسـتـعـمـار بـنـظم
عسكرتارية وطنية  و أمل فى انفراجة ما يبشر بها أصحاب دفع
عربة االقـتصاد الوطنى نحو رأسمالـية السوق . فإذا وقفنا وقفة
ـظـاهـر ازدواجــيـة الـوالء الـفـكــرى والـثـقـافى لــلـتـوجـهـات تــأمل 
ـسرحـي - بـعد تـخلى الـدولة الشـمولـية لـكتـابنـا ومخـرجيـنا ا
عنها وثائقيا  –مع انخـراطهم عمليا فى إنتاج عروض مسرحية
علـنة  سنجـد بعض سمات تساير الـتغيرات الـرسميـة الفكريـة ا
سـرحيـة ( رجل القـلعة) تلك االزدواجيـة فى عدد من عـروضنـا ا
نعم  2007 وفى بـإخراج أردش لها  1985وإخـراج ناصر عبـد ا
إعـادة إنـتاج (جـواز على ورقـة طالق) بإخـراج أحـمد عـبد احلـليم
وبـطــولـة هــشـام عــبـد احلــمـيــد  وفى إعــادة إنـتــاج ( الـســلـطـان
احلــائـر) بــإخــراج عـاصم جنــاتى  فــرجل الـقــلــعـة تــشـيــد بـدور
الزعـامة الـفـردية وإجنـازاتهـا بعـقـليـة عسـكـرى أجنـبى فذ سـلمه
ــصـرى مــصــر و شـعب مــصــر فـصــنع مــصـر الــزعـيم الــوطــنى ا
احلـديـثة. وجـواز عـلى ورقة طـالق  التى عـبـرت عن رأى مؤلـفـها
فى اسـتحـالة الـتزاوج ب الـطبـقات ( األغـنياء والـفقـراء) كرؤية
نـقـد ذاتـيـة ومـوضـوعـيـة لـتــجـربـة حتـالف قـوى الـشـعب الـعـامل
النـاصرية  تراجع مؤلـفها فى عرضها 2005 عن رأيه الصحيح
األول وعـدل فـى الـنص لـيــجـعل تـزاوج األغــنـيـاء االقــتـصـاديـ
ا يـعد ـكنـا   الـذين يديـرون عجـلة اقـتصـاد البالد بـالفـقراء 
ثقف اليسارى على فكره ومبادئه. على أن انقالبا اللـفريد فرج ا
ـسرحـية السـتينـية والـسبعـينيـة تلك قد إعـادة إنتاج الـنصوص ا
ـا حلـن شـهـد إقـبـاال جـمـاهـيـريـا مـلـحـوظـا إلى حـد كـبـيـر  ر
ــثل تـلك ــســرحـيــة  اجلــمــاهـيــر الــتى اعـتــادت عــلـة الــفــرجـة ا
النصـوص بعد أن فـشت فى مسرحـنا العـروض الساقـطة ثقـافيا
ــا كــان هــو احلـــنــ إلى عــروض جتــســد زعــامــات وفــنــيــا  ور
ا هـو حنـ ألعمال مـستـلهمـة من تاريخ مـصر وعظـمائـها  ور
ـا لـلـمـقـارنـة بـ عـرضـهـا األول أدبـيـة لـقـامـات مـسـرحـيــة  ور
ـعـاد بـنـجــوم من جـيل الـشـبـاب  وهـو بـنـجـوم الـرواد وعــرضـهـا ا

سرح اليونانى القد . تقليد محمود عرفه ا

ـكـانـيـة الـتى ــسـاحـة الـزمـنـيــة وا والــقـبـة هى تـلك ا
تـسـتـنــفـدهـا تـلك الــلـحـظـة بـعــد أن يـقـوم «الـضـوى»
بـتــفـتـيــتـهـا إلى مــجـمـوعــة مـتـرابــطـة من الــلـحـظـات
الــصـــغــيــرة ويــقـــوم بــنــثــرهـــا عــلى عــدة مـــســتــويــات
مـتبـاينـة وإنى ال أكـون مبـالغـاً إذا ألـصقت بـالفـنان
سرحى متعدد «يس الضوى» تهمة ابتكاره للزمن ا
ــكن أن نــعــنـون تــلك الــلــحــظـات ـســتــويــات كـمــا  ا

سويا كما يلى:
سرحية علومـة ا (أ) اللحظــة السابقـة: وتتضمـن ا
ـبـنـية عـلى سـابـقـتهـا من مـعـلـومات وهى مـعـلـومة ا

شاهد. / ا يتنبأ بها القار
ـعـلـومة (ب) الـلـحـظـة اآلنـيـة: وهى حلـظـة وصـول ا
إلى الـقار من وجـهة نـظر مـتلق آخـر وليـكن هذا
ـــتــــلـــقى اآلخـــر هــــو واحـــد من أشـــخــــاص الـــعـــمل ا
ــســرحى ذاته وهى تـــخــالف - فى الــغــالب - مــا ا

كن التنبؤ به.
(ج) اللـحـظة الـتشـكيـليـة: وهى اللـحظـة التى تـأخذ
ـعـلـومة شـكال خـاصـا يـرسمه لـهـا «الـضوى» فـيهـا ا

تلقى بالشكل الذى يريده هو. لتصل إلى ا
(د) حلـظـة كـسـر اإليـهـام: وهـذه هى الـلـحـظـة الـتى
ـسـرح هـو يـفـاجـئـنــا فـيـهـا «يس» بـأنـه إذا كـان فن ا
الـكـذبـة الـتى ال يـنـبـغى لـلـمـتـلـقى أن يـكـشـفـها فـإنه
يـصــرخ لـيـعـلن فى وضـوح تـام (أنـا اآلن أكـذب ومـا
أقـدمـه لـكـم اآلن مـا هــو إال حلــظــة فــنـيــة مــبــتــكـرة

لتثير رد فعل خاص بكم أنتم وحدكم).
إذن فـقـد قـام الــضـوى بـالـتـألـيف بــقـدرته الـفـائـقـة
ـقــروء وقـد عـلـى رسم صـورة بــصـريــة لــلـمــشـهــد ا
ربط تـلك الصـورة بـعـدة مسـتـويـات زمنـيـة مـختـلـفة
ـشـهـد الـواحـد وهـذا مـا يـشـيـر بـبـسـاطة ألبـطـال ا
إلى شـكل الـبـنـيـة البـصـريـة والـزمـنيـة عـنـد الـضوى

مؤلفا فماذا عن كونه مخرجا?
سرحية التى لقد شاهدت له عـددا من العروض ا

قام بإخراجها «يس» وهى على التوالى:
ـــســرح الـــقـــومى» (ب) مــاهـــيـــتــاب (أ) الــبـــراوى «ا
ـســرح الــعــائم الـصــغــيـر» (ج) وحــرامى الـكــتــاب «ا
حـضـرة رمـضـان «سـرادق الـغـورى» (د) الـكـومـيـديا
الـنـعمـانـيـة «مـنف» (هـ) بـروفـة فـيـلم عـربى «قـصر
الـريحانـى» (و) جحا فى فـركشـة مسـرحيـة «قصر
الــــــريـــــحــــــانى» (ز) مـــــشــــــهـــــد الــــــشـــــارع «احلـــــوض

رصود». ا
وقــد فــاتــتــنى لـألسف الــشــديــد كــثــيــر من أعــمــاله

األخرى .
سـرحى بشكل عام وفى الـعموم إذا كان الـعرض ا
يحـتوى عـلى صورة صـوتيـة تتـبعـها صـورة تشـكيـلية
فــقـــد قــام «الــضــوى» بــدمـج الــصــورتــ فى صــورة
ـشاهد أن واحـدة مترابـطة عـضويـا يصـعب على ا
يتلـقى منهـا جزءا ويتـرك باقى األجزاء كـما يحدث

أحيانا فى عروض أخرى كثيرة.
ومـا تـزال حـكـاية «يس الـضـوى» مـسـتمـرة تـشع فـنا
ـنـاسـبات أو فن صـادقـا بعـيـدا كل الـبعـد عن فن ا

االرتزاق أو كما يطلق عليه البعض فن السبوبة.

الـفـنـان عـلى الـتــغـيـيـر فى احملـتـوى الـسـيـاسى لـلـفن
وأدوات إنـــتـــاجه فـــقـــد جنـح بـــريـــشت فى تـــغـــيـــيـــر
ـتـلـقى سـرح وا الـعالقـات الـوظـيـفـيـة بـ خـشـبـة ا
سرح الـتقليدى ليخلق نوعاً جديدا وقام بتحطيم ا
من الـدراما تنـتقد الـدعاوى األيـديولوجـية للـمسرح
الـــبـــرجـــوازى أمـــا فى حـــالـــة «الـــضـــوى» فـــالـــقـــار
ـشـاركـة واالنـفـعـال وهـو فى حـالـة ـسـرحه يـقـوم بـا
من الـــيــقــظـــة الــدائـــمــة لـــتــعـــدد مــســتـــويــات الـــفــعل
ــشــاهــد فـــالــرســالــة ـــســرحى لــكـل مــشــهــد مـن ا ا
الفـنية الـتى يقوم الـضوى بتـوصيلـها تصـيب هدفها
مـــبــــاشـــرة وبـــخـــفـــة ظـل وفى نـــفس الــــوقت بـــعـــمق
شديد فليس من الـيسير أن تقرأ عمال من أعمال
«يس الضوى» ثم يضـيع من الذاكرة كما يحدث مع

الكثير من األعمال األخرى.
ــؤلف «يس الــضـوى» أن يــعــدد مـســتــويـات ويــصــر ا
سـتويات الـكتابـة للمـشهد الـواحد ثم يـوصل تلك ا
داخل أزمـنــة مـخـتــلـفــة (مـرة بـالــنـسـبــة لـلــمـثل ومـرة
ـشاهـد) وهذا هـو األمر / ا أخرى بـالنـسبـة للـقار
ـكن أن نـطلق هم الـثـانى عنـده كمـؤلف وهـو ما  ا
سـرحيـة عـند «يس الـضوى» فـهو عـليه: الـلحـظـة ا
باختـصار ينشط لـيعمل (من احلـبة قبّة) كـما يقول
ـسرحـية ـثل الشـائع فاحلـبـة هنـا هى اللـحـظة ا ا

يس الـضــوى حـكـايـة مـسـرحـيـة فـطـريـة ذات جـذور
ـتــدة فى بـاطن أرض مـصـر مـتـشـعـبــة ومـتـعـددة و
وتــرابـهــا الـثــرى الــذى يـحــوى الـكــثـيــر والــكـثــيـر من
احلـكـايـات الـفـنـيـة الـشـامـلـة عـلى طـول وادى الـنـيل
مـن اجلــنــوب إلـى الــشــمـــال ومن رمــال الـــصــحــارى

شرقاً إلى أقصاها غرباً.
تــبــدأ احلــكـايــة بــإنــســان فــطــرى يــتــمــتع بــاحلـواس
اخلمس (الـسـمع البـصـر الـلمس الـشم الـتذوق)
متشابها فى ذلك مع كل البشرى السوى مع زيادة
كـونه مــسـتـقــبال جـيـدا لــكل مـا يـدور أمــامه وخـلـفه
من أحـداث فنـيـة وغيـر فنـيـة يسـتـقبل كل األشـياء
بـكل حـواسه مـجــتـمـعـة دفـعــة واحـدة ثم يـأتى بـعـد
ذلـك تـمــيـزه فــيـمــا يـتــعــدى تـلك احلــواس اخلـمس
ولـنـبـدأ بـاخلــيـال فـخـيــال «يس الـضـوى» ال يـعـرف
ــعــهــودة أو الــقــواعــد الــثــابــتـة أو احلــدود الــفــنــيـة ا
ـسـرحــيـة الـتـى يـقـدســهـا الـبــعض ولـكـنه ـنــاهج ا ا
يـرسم حـدوداً خـاصـة به ويـحـيل رؤيـته من خـاللـها
إلى صـورة مرئـية أمـام مـشاهـدى مسـرحه اخلاص
س ه و جـــداً لـــيــــجـــبـــرهـم عـــلى الــــدخـــول إلى عــــا
خـياالته بـأيـديهم فى زمن مـتـعدد األزمـنة الـفـعلـية
تخيلة والتى يضع فيها أبطاله وجمهوره معا. وا
وبـعــد اخلـيــال نـأتى إلى إعــادة الـصــيـاغــة وحـرفـة
الـــبـــنــاء الـــدرامى فـــإذا قـــرأ شـــخص مـــا قـــصــة أو
سـمعهـا ثم أعادها كـما هى إلى مـتلقـيها فـقد نقل
عـمال فـنـيـا (من - إلـى) أمـا فى حـالـة هـذا الـفـنـان
الـشـامل «يس الـضـوى» فــإنه يـتـلـقى احلـدث الـفـنى
أيــــا مـــا كــــان ثم يـــعــــيـــد تــــشـــكــــيـــله وفــــقـــا لــــروايـــته
الـشخـصيـة ويـصحب هـذه الـرواية بـصـمة واضـحة
ـعـالم إلبـهـام يـده ثم يـقـوم بـتـوصـيل ذلـك احلدث ا
الـفنى مـرتـديا زيه اخلـاص جـدا ومتـحـدثاً بـلـسانه

محددا بصورة بصرية سبق أن وضع إطارها.
1- اخليال اخلصب إذن.

2- إعادة الصياغة اخلاصة.
ــــيـــز 3- حــــرفـــة الــــبـــنــــاء الـــدرامـى هى أهم مــــا 
: ـــســرحـى عــنـــد «الـــضــوى» فى حـــالـــتــ الـــشـــكل ا
األولى مــؤلـفــا والــثـانــيــة مــخـرجــا ولن حتــوى هـذه
ـــمـــثل أو الـــدراســـة احلـــديـث عن «يس الــــضـــوى» ا
ـتـمـيـز من هـنـا تـأتى ـنـشـد الـديـنى أو الـشـاعـر ا ا
شــمـولــيـة «الــضـوى» الــتى تــظـهــر فـيــمــا يـنــتـجه من

ألوان اإلبداع.
ــجـمــوعـة من تـبــدأ خـيــوط احلـكــايــة الـيــاسـيــنـيــة 
سرحـية مؤلفاً: موكب عقربان احللم النصوص ا
األخير أطياف حكاية بروفة فيلم عربى حرامى
الــكـتــاب إنس جــنـيّــة هب الـنــسـيـم عـشم إبــلـيس

مدينة األحالم.. وغيرها.
وأول مــا يـــلـــفت الـــنـــظـــر ويـــشـــد االنــتـــبـــاه فى تـــلك
الــنــصــوص أن «الــضـوى» قــد قــام بــالــتــألـيـف وهـو
ـعــمـارى الــذى يـهـتـم بـالــنـمـو يـرتــدى ثـوب اخملــرج ا
ـسـرحـية ويـبـتعـد كل الـبـعد عن الـرأسى لـلـدراما ا
النمو األفقى فى األحداث وهذا هو السر فى إنه
يـجــبـر الـقــار ألعـمـاله أن يــنـتـهى من قــراءتـهـا فى
حــيـنـهـا وال يـتـركـهـا إلكـمـالـهـا فـيـمـا بـعـد وقـد جنح
ـلـحـمـية كـن تسـمـيـته «ا «الـضـوى» فى ابـتـكـار مـا 
ـلحـمى عند ـصريـة» وهى ال تتـشابه مع الـشكل ا ا
«بــرتــولـد بــريــشت» إال مـن حــيث الــتــســمـيــة فــقط
ــوذجــا لــقـدرة ــلــحــمــيــة عـنــد «بــريــشت» تــعــد  فــا

 مشهد من مسرحية «سى على»
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سرحي جريدة كل ا
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وسم صيف ٩٠٠٢. سرح القومى يعلن خالل أيام خطة الفرقة   > الفنان توفيق عبد احلميد مدير ا

سرح القومى السورى ا
 يرتدى بدلة ثيمبا!

جوان جان - سوريا
فوتوغرافيا : عماد جلول

ـارسة شـوار وهى:  مـثل لـتنـفـيـذ ا > تـوجـد طـرق كثـيـرة فى إعـداد ا
أفـعـال جـسـدية مـتـكـررة مع تـدريب قـوى مسـتـمـر فى عـمـليـة تـقـترح
اكــتـشـاف طـاقـات جـديـدة بـطـريـقـة إنـهـاك جـسـدى والـعـمل بـخـامـات

مثل. (أشياء نسيج أو عصا) وهو أسلوب يستخدم لتفعيل حيوية ا

áÑ£°üŸG
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سرحية يشارك حاليًا بالتمثيل فى مسلسل أطفال تنتجه شركة صوت القاهرة. عهد العالى للفنون ا > د. رضا غالب رئيس قسم الدراما با
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صـ11

ســــنـــوات طـــويـــلــــة مـــرت عـــلى آخــــر إطاللـــة لـــلــــمـــخـــرجـــة
ـســرح الـقـومى ــسـرحــيـة نــائـلـة األطــرش عـلى جــمـهــور ا ا
بــدمـشق فـقــد شـهـد الـعـام  1993آخـر إطالالت األطـرش
ـسرح الـقومى لـتـغيب عن خـشبـته سـتة عـشر عـاماً عـلى ا
ولـتـعود بـعـمل بعـنوان "الـبـدلة" إعـداداً وإخـراجاً عن قـصة
لكان ثيمبـا اقتبسها للـمسرح كوثوبى موتالتس.. والواقع
ــســرح الـــقــومـى الــســورى أن عـــودة نــائــلـــة األطــرش إلـى ا
ا تمتـلكه من مخـزون يؤهلها سـرح  تُعتَبَـر مكسبـاً لهذا ا
ـــتـــمـــيـــزات ال عـــلى ألن تـــكـــون فى مـــصــــاف اخملـــرجـــات ا
الصعـيد احمللـى فحسب بل وعـلى الصعـيد العـربى أيضاً
ـــســارح كـــمـــا أن هـــذه الــعـــودة تـــعـــكس حـــرص مـــديـــريـــة ا
تواجدة وسيقا بدمـشق على استقطاب أبرز األسماء ا وا
ــســرحــيــة احملــلــيــة بــنــفس الــوقـت الـذى عــلى الــســاحــة ا
سرح السورى تسعى فيه إلى إتاحة الفرص أمام شباب ا

لتقد نتاجاتهم اإلبداعية .
تـدور أحداث مـسرحـية "البـدلة" فى جـنوب أفـريقـيا حيث
اجملـتـمـعـات الـتى تـعـانى الـفـقـر والـتـمـيـيـز الـعـنـصـرى لـكن
سـرحـيـة تـنـأى بنـفـسـهـا عن مـعـاجلة هـذه الـقـضـايا ذات ا
العـناوين الـعـريضـة وما شـابـههـا بـاستـثنـاء بـعض العـبارات
الــعـابــرة والـتـى ال تـشــكل مـرتــكـزاً أســاسـيــاً من مـرتــكـزات
سـرحيـة وهو مـوقف وخـيار لـلمـسرحـية كل احلـرية فى ا
اتـخاذه لـتتـخذ لـنـفسـها مـساراً آخـر ال يـشكل خـصوصـية
مـكـانــيـة أو زمــانـيــة ولـتــطـرح مـوضــوع اخلـيــانـة الــزوجـيـة
ـكن أن يـتــكـرر فى أى زمـان ومــكـان وهـو طـرح ال الـذى 
ــوضــوعــيــة أو غــيــر يــبــدو مــعــنــيــاً بــاإلحـــاطــة بــالــعــوامل ا
وضـوعـية الـتى قـد تؤدى إلـى هذه احلـالة بـقـدر حرصه ا
على رصد ردة فعل الـزوج األولى على واقعة اخلـيانة وما
يـتـلـوهـا من سـلـوك قـد يـبـدو غـيـر تـقـلـيدى فـى مـثل هـكذا
حـاالت إذ تـنـحـصـر طـمـوحـات الزوج بـعـد كـشـفـه خلـيـانة
زوجــته فى الـقــيـام بـعــمـلـيــة طـويـلــة ومـتـســلـســلـة لـتــحـطـيم
زوجته نفسياً واجتـماعياً عقاباً لـها على ما اقترفته دون
أن يـلـجــأ إلى اتـخـاذ مـواقف حــاسـمـة ضـمن هـذا اإلطـار
ـســرحــيـة ركّــز عــلى ردة فـعل وبــطــبـيــعـة احلــال فــإن جل ا
ارسـات انـتـقـامـية الزوجـة جتـاه مـا يـقـوم به زوجـها مـن 
تبـدأ بـإجبـارهـا على الـتـعامل بـاسـتمـرار مع بـدلة الـعـشيق
الـتى لم يتـمكن من أن يـأخذهـا معه عـندمـا ضبـطه الزوج
تد ليشمل مشاركة شهود هـذا التعامل الذى  باجلرم ا
الـبدلة لـلزوجـ فى كافة تـفاصيل حـياتـهما : عـلى طاولة
الــطـعـام وفـى غـرفـة الــنـوم وفى الــشـارع وفى االحــتـفـاالت
الــــعــــامــــة ذات الــــطـــــابع االجــــتــــمــــاعـى وال تــــنــــتــــهى هــــذه
مارسات االنتقـامية إال بعد أن تكـون الزوجة قد أُنهِكَت ا

تماماً لتستسلم للموت طائعة مختارة .
ـتـلـقى اعـتـمــد الـعـرض فى خـطـابه وطـريـقــة تـواصـله مع ا

ـــبــاشـــر لألحـــداث وهــو أســـلــوب عــلـى أســلـــوب الــســـرد ا
مـــشـــروع ســـبق وأن رأيـــنـــا اســــتـــخـــدامـــات عـــديـــدة له فى
ـتد هـذا االستـخـدام ويتـطاول سـرح الـعربى ولـكن أن  ا
لــيـطــغى عــلى كـافــة عــنـاصــر الـعــرض األخــرى فـهــو مـا ال
كن فـهمه أو تـفسـيره سـوى أن العمل قـد أخفق فى أن
يــقــدم لــغــة مــســرحــيــة خــالــصــة أو حــتـى لــغــة مــســرحــيـة
هجينة وبقى واقعـاً حتت تأثير اللغة الـقصصية الروائية
شاهد السردية التى كانت مـهيمنة على العمل حتى فى ا
احلــواريـة مـنه.. وعــنـدمـا بــدأ الـعـمل بــتـمـهــيـد سـردى عن
مكان وزمان احلـدث كان األمر ما زال فى دائرة االعتماد
ـسـرحــيـة لـكن عـلى أسـلــوب مـتـبع فـى بـعض الـنــصـوص ا
ـــفـــاجئ كـــان اســـتـــغـــراق الـــعـــمل كـــامالً فـى دوامـــة ســرد ا
احلـــدث ال جتـــســـيـــده وعـــنـــدمـــا كـــانـت تـــبـــذَل مـــحــاوالت
لـلـتجـسـيـد سـرعان مـا كـان يـتم خـرقهـا من خالل سـحـبـها
ـبـاشرين فى ـشاركـ ا إلى دائـرة السـرد سـواء من قـبل ا
ــبـاشــرين إلى درجــة اإلحــسـاس أنــنـا َـشــاهــد أو غـيــر ا ا

أمام رواية تروى ال أمام مسرحية جتسَّد .
إن ما بـذلته اخملرجـة فى محاولة مـنها للـخروج من حفرة
السـرد الـتى وقع بـها الـعرض مـن خالل استـنـباط احلـلول
تـوالية لم يكن له أثر يُذكَر فى إنقاذ العرض اإلخراجية ا
ـــطـب الـــذى وقع فــــيه ونـــفس األمــــر يـــنـــطــــبق عـــلى من ا
ـمثـل جـمـال سلـوم-هـانى األطـرش-شادى مـقرش-ر ا
زيـنــو الـذيـن كـانــوا بـعــيـدين عن الــشـخــصـيــات الـتـى كـانـوا
يـــجـــســـدونـــهـــا ألن الـــنص بـــاألســـاس لم يـــســـمح لـــهـم بــأن
فـتقدة إلى اإلحساس ـقدَّمة ا يتـعمقوا فى الـشخصيات ا

بكينونتها واستقالليتها .
يـبـدو أن الـنص الـقـصـصى الـذى يُـفـتَـرَض أنه تـعـرض إلى
إعــدادين مـســرحــيـ ثــانـيــهــمـا من قــبل اخملــرجـة ذاتــهـا
ـسرحـة ووفياً لـلصـيغة األولى يـبدو أنه بـقى عصيـاً على ا

القصصية الروائية السردية التى كُتِب بها .
اسـتــخـدم الــعـرض الــلــغـة الــفـصــحى إلى جــانب الــعـامــيـة
ــشـاهــد الـدرامــيـة الــنـادرة مـحــاوالً أن يـقــرن الـعــامـيــة بـا
شـاهد السردية (على كثرتها) لكن التداخل والفصحى با
ــشـــهـــد بل وفى الـــذى كــان يـــحـــصل أحـــيـــانــاً فـى نــفـس ا
اجلــمـلــة الــواحــدة كــان كــفـيـالً بـتــعــمــيق الــهــوة بــ الـعــمل
ــســـيــطـــر عــلى ـــتــلـــقى وهى الـــهــوة الـــتى كـــان الــســـرد ا وا
ـسرحـى كفـيالً بـإيـصـالـهـا إلى أكـبـر قدر مـفـاصل الـعـمل ا

كن من العمق .

الرمزية والتركيبية
 فى عمل اخملرج مييرهولد

ستقبل فى نظره يجب ثل ا  
 أن يتجاوز اجملتمع ويرتبط بالصورة

التكنولوجية الصناعية

كان مؤمناً بأن كل االنفعاالت النفسية
حتددها تغيرات فسيولوجية

لـقوانـ ميكـانيـكيـة  وفسيـولوجـية وذلك على اعـتبـار أيضاً
أن فن األداء التـمثـيلى وفق مـفهـوم ميـيرهـولد هـو أحد أنواع
الـفـنـون الـتــشـكـيـلـيـة الـذى يـتم فى حـيـز مـكـانى وعـلـيه فـقـد
آمن أن كـل االنــــفــــعـــاالت الــــنــــفــــســــيــــة حتـــددهــــا تــــغــــيــــيـــرات
ــمـثل الـهـيــمـنـة عـلى فــسـيـولـوجــيـة األمـر الـذى يــتـطـلب من ا
جسده وطاقته التعبيرية حيث إن دراسته لهندسية اجلسم
رتـبطـة به تـساعـده عـلى بنـاء الدالالت والـقوانـ احلركـيـة ا
تـفرج  واستفاد ـطلوب بثـها بشكل مـنضبط إلى ا عانى ا وا
فى ذلك من جتارب الفنان التشكيلى "ديلالكروا" فى أسلوب
تـصويره للرقص اإليـقاعى  والذى اعتـبر أن اإليقاع حركة 
وأن هــــذه احلــــركــــة هى جـــــســــديــــة بــــاألســــاس  وأن الــــوعى
وسـيقى يأتى نـتيجة خلـبرة جسديـة  وأن لكل حركة زمن با
ــكــان   وهـــو مــا دفع "مـــيــيـــرهــولــد" إلى يــشــغـل حــيــزا فـى ا
سرحى) الذى تتم فيه عمليات كـان أو (احليز ا االهتمام با
األداء تـــلك فــرأى أنـه يــحــتـــاج إلى مـــعــمــار مـــســرحى شـــبــيه
ــسـرح اإلغــريــقى الــقــد ذى األبــعــاد الــثالثــة والـذى ال بــا
قـام األول على ـسرحـية بل يـعتـمـد فى ا ـناظـر ا يسـتـخدم ا
مـثل ولـتحـقيق ذلـك فقـد اتبع مـيـيرهـولـد نهـجاً فى مـرونـة ا
ـســرحى اليـهـتم كـثـيـرا بـبـروفـات الـطـاولـة  بل إنه اإلخـراج ا
ـسـرح ـمـثــلـ عـلى خـشـبـة ا يـبـدأ تـدريـبـاتـه عـلى الـنص مع ا
ـمـثــلـ بـالـشـخــصـيـات تـتـداعى مــبـاشـرة لـيـتـرك أحــاسـيس ا
تــلــقــائــيــا وتــدريـــجــيــا  وبــهــذا فــلن يــشــوب تــلك الــتــداعــيــات
مثل يقوم بخلق الدور على النفسية واجلسدية أى زيف  فا
ــسـرح بـدال من خـلــقه مـرة فى بـروفــات الـطـاولـة ثم إعـادة ا
ـمـثـل ـسـرح كـمـا يفـعل الـكـثـير من ا خـلقـه مرة ثـانـيـة على ا
ــنـــاهج اإلخـــراجـــيـــة ومن ثم  فـــاحلـــركــة فى الـــعـــديــد مـن ا
ـيــزانـسـ ) الـتى يــصـمـمـهــا لـلـمـمـثــلـ التـعـنى ــسـرحـيـة (ا ا
مـجــرد الـتـشـكـيل الـسـاكـن لـلـمـجـامـيع  بل إنــهـا عـمـلـيـة حتـيـا
ـســرحى مــتـأثــرة بـعــنـصــرى الـزمـان بـالــتـدريج فـى الـفــضـاء ا
ــصـاحب لــهـا  عـنـدئــذٍ فـعـلى ــوسـيـقى ا ـكـان وبــاإليـقـاع ا وا
ـتــفـرج جـســرا تـتـحــرك عـلـيه ـثــال عـنــدمـا يـشــاهـد ا ســبـيل ا
الـشخـوص فـإن الـتوتـر احلـيـوى حلركـاتـهم وسـكنـاتـهم يـصبح
هـو الشـيئ اجلوهـرى ولـيس البـنـاء اجلمـالى للـجـسر نـفسه 
ـيـزانـسـ كـعـنـصـر يـنـاط به بـنـاء الـتـنـاغم إنه بـذلـك يـصف ا
ــــســــرحـى كــــله  ويــــرى بــــ عــــنــــاصـــــر األداء فى الــــعــــرض ا
ـمـثل الـتـعـبـيـريـة تكـمن فـى قدرتـه على مـيـيـرهولـد أن قـدرة ا
تـوظـيف الـطـبـيعـة الـتـشـكـيـلـيـة فى جـسـده  كـمـا يـؤمن بـقدرة
شاعر واألحاسيس اجلسد اإلنسانى على الـتعبير عن أدق ا
اإلنسـانية  وأيضـا عن العالقات بـ البشر بـعضهم وبعض
ـــــــاءات واإلشـــــــارات واألوضــــــاع وذلـك عـن احلـــــــركـــــــات واإل
كن أن تـقول كل شىء  اجلـسديـة  فالـكلـمات فـى نظـره ال
ـعنى بـحـركة اجلـسـد التـشـكيـلـية  ولـذا فالبد أن يـسـتكـمل ا
ـمــثل هــو إبـداع أشــكـال بالســتــيـكــيـة فى فــهـو يــؤكــد أن فن ا
كان  وهو ال يسعى إلى حتقيق هذه األشكال البالستيكية ا
ـفــرط فى تـفــاصـيل احلــيـاة الـواقــعـيـة عن طــريق االهـتــمـام ا
سـرحيـة أو التـصـوير الـفوتـوغرافى لـها بـقدر لـلشـخـصيـات ا
ـســرح تـضـمـيــنـات أكـثـر ثـراء مــا حـاول إعـطـاء احلــيـاة عـلى ا
ــتـــلــقى فـى احلــيــاة وبـالغــة من تـــلك الــتى تـــدركــهـــا حــواس ا
الـواقـعـيــة نـفـسـهـا  األمــر الـذى دفـعه إلى االهــتـمـام بـتـدريب
الئــمـة  وعـلى ــمـثـلــ عـلى إخـتــيـار احلـركـات اجلــسـديـة ا ا
تــنـظـيم االســتـجـابـات االنــفـعـالــيـة والـعـضــلـيـة كــمـا هـو احلـال
ـمــثل عـنـده لــكى يـصل إلى ذلك فـإن بــالـنـسـبــة لـلـراقص  وا
ـشاعر اإلنسـانية فى مـقابل البحث عـليه أن يسـتبعد تـماما ا
عن نــظـام حــركى يـقــوم عـلى مـيــكـانــيـكـيــة اجلـسم الــبـشـرى 
وهـكـذا كان االسـتوديـو التـجـريبى لـلمـخرج مـيـيرهـولد مـجاال
ألبـحـاث عـديدة حـول أشـكـال مـسـرحـيـة تـنهـض علـى نوع من

سرحى عنده .  األسلبة كمبدأ للفن ا

سرحى الروسى"مييرهولد" (1874 - 1943) بدأ اخملرج ا
مــتـمــرداً عـلى ســابـقــيه من اخملــرجـ أمـثــال أنـدريـه أنـطـوان
وســتـانــسـالفـســكى  حــيث عــاد لــيــنــهل من مــســرح الــعــصـور
ـوذجـاً لـلـمـسـرح الـذى يـحـلم به  الـوسـطـى الـذى وجـد فـيه 
بـــعــــد جتــــريــــده من مــــحــــتــــواه الــــديــــنى وصــــبــــغه بــــالــــطــــابع
االجــتــمــاعـى لــيــلــتــقـط مــنه ذلك اخلــيـــال احلــسى والــفــعــال
لــلـــمــتــفـــرج ومع انــدالع الـــثــورة الــروســـيــة عــام  1917وجـــد
"مــيـيـرهـولـد" ضـرورة تـأسـيس نــوع من الـتـواصل مع اجملـتـمع
اجلـديــد فــقـرر أن يــنـطــلق من األســاس األيــديـولــوجى الـذى
ـسـرح تـبــنـته الـثـورة ومن ثم أخــذ يـعـيـد الـنـظـر فـى تـقـنـيـات ا
خـاصـة تـلك الـتى كان سـتـانـسالفـسكى الـسـائـدة فى عـصره 
قـد ضمنـها نظامه فـبدأ فى صيـاغة تكـوينات مرئـية جديدة
ـسـرحى ذات طـابع سيـاسى مـباشـر حـتى باتت ـنـظر ا فى ا
ـسـرح واجلـمـهور عـروضه نـوعـاً مـن الـعـقـد السـيـاسـى بـ ا
ونـبـذ فـكـرة الـفـردية الـتى كـان سـتـانـسالفـسـكى يـصـورها فى
مـسرحة ومن ثم اجته "مييـرهولد" نحوالرمزيـة فى التعبير
ـــزاجـــيــة والـــتى تـــقـــوم عـــلـى دالالت األلـــوان عــلـى احلـــاالت ا
ــكن من لــلــشــخــصــيــات لــقــد أراد أيــضــاً أن يــبــنى جــســراً 
ـتـفــرجـ وبـدالً من حتـديـد ــمـثـلـ وا خاللـه الـتـقـريب بـ ا
ـمــثـلـ المـح الـفـرديــة لـلــشـخـصــيـة اإلنــسـانـيــة جـعل كــتل ا ا
تــتــحـرك فـى جـمــاعــة واحــدة مــتــنــاغــمـة وذلـك بــغـرض نــقل
خالصـة نقية لالنفـعاالت  اجلماعية بـ الصالة واخلشبة
ــتــفــرج تـرك ـمــثل األثــر الــفــورى عــلى ا ومـن أجل أن يــرى ا
"مـييـرهـولد" أنـوار الصـالة مـضاءة وكـأنه يصـهر اجملـتمع مع
ـسـرح فى بـوتقـة انـفـعالـيـة واحدة ومن ثـم  سعى إلى ذلك ا
الــهـدف بــإبــتــداع تـقــنــيــات أدائـيــة خملــتــلف عـنــاصــر الــعـرض
ـسـرحى من أجل بـلـورة وظـيـفة اجـتـمـاعـيـة للـمـسـرح  لـقد ا
حاول مـييـرهولد أن يـبحث فى إمـكانـية تقـد مسـرح شعبى
من أجـل تلـبـيـة مـتـطـلـبات اجملـتـمع اجلـديـد وفى هـذا يـقـترب
سرح مـييرهـولد من "ريتـشارد فاجنـر" فى مطالـبته بإحـياء ا
الــشـعـبى عـنــد اإلغـريق الـذى يــتـحـول اجلـمــهـور فـيه إلى كل
ــشـاهـدين اجملـتــمع بـأكـمـله  مــتـكـامل بـحــيث تـصـور صـالـة ا
ـســرح أن يـتـحـدث ـشــاهـدين يـســتـطـيع ا ومن خـالل جـمـوع ا
إلى اجملتـمع ككل ويـثيـر اهتـمامه  كمـا آمن "ميـيرهـولد" بأن
سرح احتيـاج عضوى مثل اجلوع أو اجلنس وانطالقاً من ا
ـسرح ـفهـوم اجته  إلى مـحاولـة جتسـيد احلـيـاة على ا هـذا ا
بصـور وأشكال تتـمتع بثـراء يتجاوز مـا تدركه حواس أى فرد
فى احلـياة نـفسـها  مـستـهدفـا بذلك أن يـصل إلى درجة من
ـسـرحـية ـتـفـرج تـبـدأ من االدهـاش فى بـدايـة ا الـتـأثـيـر فى ا
ـصـداقـيـة فى خـتـامـهـا  وكـان مـنـذ بـدايـة عمـله وتـصل إلى ا
فى مـســرح الـفن مع "ســتـانـسالفــسـكى" مـركــزاً عـلى ضـرورة
سـرحى وكان االهتـمام بـالتـضمـينـات االجتـماعـية لـلعـرض ا
ــثل? ومــاذا ــاذا  دائم الـــســؤال عن مــاهــيــة الــتــمــثــيل مــثل: 
ــــثـل من أجـــــلـــــهم? ومن ثـم  وجــــد ــــثـل? ومن هـم الــــذيـن 
ـــــعـــــنى والـــــداللـــــة االجـــــتـــــمـــــاعـــــيــــة ضـــــرورة الـــــكـــــشف عـن ا
والسيكولوجية لـلمسرحية كوسيلة لفهم اجملتمع الذى يدافع
عـــنه فى مــســرحـه  وبــات تــركــيـــزه األســاسى مــنـــصــبــاً عــلى
ـمثل وتقنية األداء الـتمثيلى بوصفه الـعنصر الوحيد احلى ا
ــمـثل ـتــفـرج حــيث رأى أنه من خـالل إبـداع ا الــذى يــواجه ا
ـتـفــرج يـتــولـد لـهب صــافى نـقى ال تــشـوبه شــائـبـة  وخـيــال ا
عـروف لـديه باسم ـمـثل ا وفى إطـار بحـثه عن أسـلوب أداء ا
مثل اآللية احليوية )البيوميكانيك) اكتشف "مييرهولد" أن ا
ـاضى كـان دائـمـاً يـلـتصق بـاجملـتـمع الـذى يـقـدم له فنه فى ا
ـسـتـقبـل فى نظـره يـجب أن يـتـجـاوز اجملـتمع عن ـثل ا أمـا 
طـريق ربــطه بـالــصـورة الــتـكـنــولـوجــيـة الـصــنـاعــيـة ولـذا رأى
ضــرورة وضع أسس تــقــنـــيــة جــديــدة تــتــفق وهــذه الــصــورة 
درسة البـنائية أو التركيـبية التى تتطلب مـتوسالً فى ذلك با
من الفنان أن يكون فـناناً ومهندساً فى وقت واحد ومن هنا
رأى ضرورة االعتماد عـلى القوان العلمية من أجل حتويل
ـــســـرح إلى درجـــة من الـــوعى الـــعــمـــلـــيـــات اإلبـــداعــيـــة فى ا
ــمـــثل البــد وأن يــكــون واعــيــاً وقــادراً عــلـى تــنــظــيم مــادته فــا
د. مدحت الكاشــــفاخلـــام خــاصـــة أدوات جــســـده الـــتــعـــبــيـــريــة والـــتى تـــخــضع
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كأنك داخل منزل يدار للرعب

✂✂

> يـعمل بعض اخلـريج بـالقطـعة أو يعـملون كـامل الوقت فى خمـسة مجاالت
ـوسيـقى وبعـضهم سـرح السـينـما الـتلـيفـزيون الـتوزيع والـتسـجيل ا أسـاسـًا: ا

يعمل فى مجاالت ملحقة مثل التصميم إدارة العروض الهندسة التسويق.
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مثل الشاب سمير عزمى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية "اجلبل" للكاتب حا حافظ واخملرج عادل حسان. > ا

راغى جمال ا

مالزم من أنيشمور
كوميديا سوداء ملطخة بالدماء

سرحـية .. فكتب "مـلكة جمال وبدأ ماكدونـا سلسلـة أعماله ا
لــيــنــان " عـام  .. 1996ثم "غــرب لــونــيــســوم " عــام .. 1997
"مستنقع أنيشمور " عام   1999التى استكملها بواحدة من
أجنح مـــســــرحـــيـــاتـه والـــتى نــــحن بـــصــــددهـــا اآلن " مالزم من
سارح فى أنيشمور" ثم قدم عـمالً رائعًا آخر يقدم بعدد من ا
الـعــالم حـالـيـا .. وهـو " الــبـيـلـومـان " عـام  .. 2003وقـد رشح
مــؤخــرا جلــائــزة األوســكـار عـن كـتــابــته لــســيــنــاريـو فــيــلم " فى
بروجيس " للنجم كول فاريل والذى أخرجه ماكدونا بنفسه.
ــســرحــيــة .. والـــتى يــعــد لــهــا حــالــيــا .. وآخــر عــروض هــذه ا
ــلـقــبـة عـرض مــسـرح "بــريـكــلى " حتت قــيـادة ابــنــة نـيــويـورك ا
بــاجملــنــونــة " لــيــزا والــتــرز " والــتى اخــتــارت له مــجــمــوعــة من
تخـصص فى الرعب والفـزع وهذا ما ذكرته عنهم ـمثل ا ا
ـز .. ومنهم "دانى وولوهان "و"ميشيل أوست " النيويورك تا

و"رومان بروكس " و"أدم فارابى " ...
ديـنة ارلـيجـنتون وهنـاك أيضـا عرض مـسرح "سـيجـناتشـر " 
بـواليـة فرجـيـنيـا لـلـمخـرج "جـيرمى سـكـيـدمور" ويـشـارك فيه "
"مـاثـيـو مـاكـجـلـوين " و"كـاسى  " " مـايـكل جـلــ تــيم جـيـتـمـان " 
بالت " .. وقــد كــتــبت مــيــسى فـريــدريك عـن الـعــرض بــعــنـوان

"كوميديا سوداء ملطخة بالدماء " :
"وكـأنك أمـام مـنـزل يـدار لـلـرعب .. الـعـامل األسـاسى لـه  هو
ـمـيـز لهـا .. ورغم هـذا تـظل مـحـاولة الـدمـاء ولـونـها األحـمـر ا
الـتــأكـيـد عـلى أن مـا نـشـاهـده وجـبـة مـرحـة ومـسـلـيـة لـبث روح
ـكن أن نشعر بها أو نـلمسها مع هذا ا ال  الكـوميديا التى ر
بعثرة .. قـطعة والدماء الكـثيرة ا الكـم من العنف واألجسام ا
وال يـقـلل هـذا من إمـكـانـيـات مـاكـدونـا الـرهـيـبـة وعـبـثـيـته غـيـر
ـتــنـاهــيـة ورغم أنــهـا أيـضــا غـيــر مـبـررة فـى أحـيـان كــثـيـرة .. ا
ـشـاهـدة هـذه ويـثـيـرنى احلـضـور الـكـبـيـر والـطـاغى لـلـجـمـهـور 
ا آل ثيرة لالشمئزاز .. وهذا إنذار خطير  الصور العنيفة وا
ـكن أن نـلـمسه من إلـيه اجملـتمع فى سـنـواته األخـيـرة .. وما 
نـــتــائج مـــفــزعــة  تـــزيــد مـــعــهــا مـــعــدالت اجلـــرائم الــوحـــشــيــة
نافية لإلنسانية .. والتى جاءت مثل هذه العروض حملو ما وا
تـبــقى مـنـهــا "... وأخـيـرا عــرض مـسـارح بــرودواى حتت قـيـادة
اخملــرج اخملــضــرم " ويــلــســون مــيالم " والــذى اخــتــار لــلــعـرض
ــيــزة مـن جنــوم بــرودواى وعــلى رأســهم "بــرايــان مــجــمــوعــة 
جيـمس" ومعه "دومنهال جـيلسون " وديفيـد ويلموت " وغيرهم
.. وقد كتب الناقد اخملـضرم " ب برانتيلى " عن العرض فى
ـز حتت عـنـوان كبـيـر " اإلرهاب مـقـالة نـقـديـة بالـنـيـويورك تـا

فى مقابل السخافة فى قرية روفال بأيرلندا " :
" الناس الطيبون فى أيـرلندا وخاصة أهل جزيرة أنيشمور ..
نـوجه لـهـم الـدعـوة حلـضـور عـرض مـسـرحى يـقـدم لـهم صـورة
ديـنتهم .. صورة مصـبوغة بدمـاء أبنائهم بعـد سلسلة حمراء 
ــلــيـــئــة بــالـــعــنف والــهـــســتــيـــريــا غــيــر ــواقـف واحلــوادث ا من ا
ـفـهومـة والـتى يـقودهـا إلـيـنا مـاكـدونـا .. وال نعـرف مـعـها هل ا
هـو يشـجب اإلرهـاب أم يشـجعـه أو على األقل يـبرره .. أو أنه
ال يـدرك تـأثـيـر مـا يـقـدمه مـن بـغض وسـخـافـة .. وقـتل لـلـروح

البريئة والنظيفة ...
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فى دراسة تسـويقية مؤخـرة .. قام بها مـجموعة مـن الباحث
ـهتـم بـسـوق الكـتب .. خاصـة األدبـية والـفنـية .. الـشـباب وا
ــســارح لــلــروايــات والــقــصص اخملــتــلــفـة .. وجـدوا أن تــنــاول ا
وإعـادة صـيـاغـتـهـا .. وضـبـطـهـا مــسـرحـيـا يـزيـد من مـبـيـعـاتـهـا
بـشــكل كــبـيــر .. بل يـشــجع من ال يــقـرأون عــلى الـقــراءة وهـذه

رسالة أخرى عظيمة للمسرح ...
ـسرحيـات التى شـملـتهـا الدراسة "مالزم من ومن الـروايات وا
ــســارح تــعـد أنــيــشــمــور" واألكــثــر أن هـنــاك عــددًا كــبــيــرًا من ا
ـوسم اجلديد .. وبجانب هذه الدراسة .. فإن ها فى ا لتقد
ـسرحيـة .. وهو اجلدل الذى سببـا آخر زاد من أهمـية هذه ا
ــهـا أول مـرة .. والــنـقـد الــشـديـد الـذى ثـار حـولــهـا عـنــد تـقـد
وصل إلى حد حتـريض اجلـهات الـقـانونـية واألهـلـية إلى وقف
ـا يحـمـله من دعـوة صـريـحة لـلـعـنف الـشـديد هـذا الـعـرض .. 
ـفـهـوم عـلى حـد تـعـبـيـر غـالـبـيـة الـنـقـاد .. والـهـسـتـيـرى وغـيـر ا
ووصل األمــر إلى ذروتـه عــنــدمـــا حتــول الــنــقـــد إلى ســبــاب ..
ــؤلف وأقــلـــهم وصف مـــؤلـــفــهـــا بــاجملـــرم .. بــجـــانب أن هـــذا ا
ـــســـرحـــيـــة ..مــثـــيـــر لـــلـــجـــدل .. والـــنـــقــاد وبـــعـــيـــدا عن هـــذه ا
ــــواقـف الـــتـى تــــبـــدو مــــنــــقــــســــمـــون حــــولـه .. ورغم كل هــــذه ا
مـشــكالت كـبـيــرة فى مـواجــهـة هـذا الــعـرض .. إال أنـهــا أيـضـا
عوامل مجتـمعة تؤدى إلى الـنجاح بشد انـتباه اجلمـاهير نحوه
... و"مالزم من أنيـشمور"  أو "لـيوتـينـانت أنيـشمـور" مسـرحية
من نوعـية الـكوميـديا الـسوداء كـتبهـا "مارتن مـاكونا" وأنـتجـتها
لـكـية ألول مـرة عام  ... 2001وهى تـصور شركـة شكـسـبيـر ا
بـرر من قبل اجليش اجلـمهورى األيـرلندى جتاه العنف غـير ا
شـاب وفــتــاة لم يـتــعــد عـمــرهــمـا الــســادسـة عــشــرة .. ومـازاال
مـقـبـلـ عـلى احلـيـاة بــبـراءة واضـحـة .. ويـتـعـرضـان لـلـتـعـذيب
والـقـتل ألسبـاب تـافهـة وال تـستـحق  كـمقـتل قـطة أحـد أقارب
فــرد من أفــراد اجلـيـش ومـبــرره حب وتــعـلـق صـاحــبــهـا بــهـا ..
لــيــبـــدأ ســيل الــدم والــعــنف الــذى ال يــنــتــهـى قــبل أن يــقــتل كل
مـظاهر البراءة والـطهر فى اجملتمع .. ولـكن أال يعد نقل هذه
الــصـورة مــسـرحــيــا وبـهــذه اإلجـادة مــشـاركــة جــزئـيــة فى هـذه

ة ..??...  اجلر
ـلـكـى بـلـنـدن  لم يــتـجـرأ فـيـهــا مـسـرح .. ويـقـدم بـعــد عـرض ا
سـرحيـة مرة أخـرى .. وكان هـذا طـبيـعيـا رغم جناحـها هـذه ا
التـجارى الكـبير .. فـيكفى أن هـناك مرسـومًا ملـكيًا صدر فى
عـام  2002وبــعـد نــهـايــة الـعــرض  يـوصى بــعـدم تــقـد هـذا
الـعرض فى إجنـلـترا مـرة أخـرى .. وكانت هـنـاك محـاولـة عام
ه فى مسرح "دى نورد " بباريس ولكن الرقابة  2004 لتقد

لم تسمح بهذا .. ونادرا ما يحدث ذلك ...
وبــعــد خــمس ســنــوات كــامــلــة وحتــديــدا فى  27فــبــرايــر عـام
دينة نيويورك سرحية   2006بدأ عرض شركة أتالنتك ا
ـسـرحيـة والـتى رشـحت لـلـعديـد من اجلـوائـز الـكـبرى  لـهـذه ا
والـتف حـولهـا اجلـمهـور رغم اعـتراض الـكـثيـر من الـنقـاد على

سرحية واألسلوب الذى تقدم به . ا
ــثــيــر لـــلــجــدل .. مــارتـــ مــاكــدونــا ابـن مــقــاطــعــة  وكــاتــبــنـــا ا
ــديــنـــة لــنــدن .. الــكــاتـب اإلجنــلــيــزى الــشــاب ذو كــامـــبــرويل 
ــتـعــددة فـهـو األصـول األيــرلـنــديـة وصــاحب مـواهب الــكـتــابـة ا
كـاتب مـسرحى وكـاتب قـصة وكـاتب سـينـاريـو مبـاشـرة لشـاشة
السـينمـا .. وبدأ ارتبـاطه بالكـتابة من خـالل انتمائـه جملموعة
األدب األيـرلـنــدى .. وتـعـامـله بــشـكل مـبـاشــر وفـعـال مع درامـا
هـارولد بـنـتـر وديـفـيـد مـاميت .. وقـد نـال جـائـزة دائـرة الـنـقاد

عام       ... 1996

سرح هدفهـا إعداد الطلبة األكثـر موهبة الذين يريدون أن > مـدرسة ا
ـدرسـة أيـضـا ـثـلـ مـخـرجـ أو كـتـاب مـسـرح وتـقـدم ا يـصـبـحـوا 
مـناخاً تربويًا يـسمح للطلـبة بتنمية قـدراتهم الفكريـة والفنية وأيضا

خيالهم.
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لك لير" لوليم شكسبير وإخراج عبد القادر إبراهيم. مثلة الشابة هبة التالوى تشارك حاليا فى بروفات مسرحية "ا > ا

10
عمل متماسك ومخرج مثابر

بؤساء اإلسكندرية
سلطة غاشمة تتحكم فى مصائر شعب مقهور

الــذى يــجــعــلــنــا نــعــتــقــد بــوجــود صــوتــ لــكل
شخصية .

وكـعــادته اسـتـطـاع "مـحــمـد يـسـرى" أن يـصـور
ـألوف شخـصيـة "جيـفيـر" بعـيداً عن الـنمط ا
مثل – لشـخصيـة الشريـر  فاحلق أن هـذا ا
عـلى مـدار مـتابـعـتى ألعـمـاله  –يـسـعى دائـماً
إلى تــقـــد صــورة مـــبــتــكـــرة لــكل شــخـــصــيــة
يــؤديـــهــا  وكــان مــشـــهــد انــتـــحــاره من أفــضل
مـــشــاهـــد الـــعـــرض حـــيـــنــمـــا جنـح فى إيـــجــاد
مــــســـــاحــــة كــــبــــيـــــرة من الــــتـــــعــــاطف مـع تــــلك
الــشـــخــصـــيـــة الــتـى تــمـــثل فى الـــنـــهــايـــة أحــد
ضـحـايـا نـظـام مـسـتـبـد اسـتـطـاع أن يـخـدعـها

ويسخرها خلدمته .
وقـد حــمل الـعــرض مــفـاجــأة سـعــيـدة  –عـلى
األقل بـالــنـسـبـة لى  –حـيـنـمـا شـاهـدت "أمـ
ــــــســــــرح وهــــــو يـــــؤدى دور حــــــجــــــازى" عــــــلى ا
ـــــــوذج "تـــــــيـــــــنـــــــارديـه" صـــــــاحب احلـــــــانـــــــة  
ـستـغل الـذى ال يـتـورع عن نبش البـرجـوازى ا
وتى واالستيالء على متعلقاتهم . لقد جثث ا
ـمثل وإن كانت تلك سـمعت الكثـير عن هذا ا
ــرة األولى الــتى أشــاهــده فـيــهــا  وكـان هى ا
" على مـستـوى التوقـعات حيث اسـتطاع "أم
جتـســيــد الـشــخـصــيـة بــخـفــة ظل خــفـفت من
حـدة الــشـخـصــيـة ومـا تــتـركه من أثــر مـنـفـر 
ولم يـكن أداؤه الـتـراجـيـدى عـلى مـسـتـوى أقل
مـن أدائه الــــســــاخــــر  وهــــو مـــــا تــــكــــشف فى
مـشهد اكتشـافه جلثة ابنته بـ القتلى الذين

يعبث بجثثهم . 
وإذا كـانت "ريــهـام عـبــد الـرازق" قــد ارتـبـطت
فى أذهــان جــمــهـــور اإلســكــنــدريـــة بــعــرضــهــا
الــشـهـيــر "كالم فى سـرى"  فــقـد اســتـطـاعت
ـهـا شــخـصـيـة أن تـفـك هـذا االرتـبــاط بـتـقــد
" تلك الفـتاة احملبة التى يدور داخلها "إيبول
صـراع عـنـيف بـ أنـانـيـة احملب وتـضـحـيـته 
ـناجـاة أفـضل أجزاء األداء وجـاءت مـشاهـد ا
ـشـاهـد الـتـمـثــيـلى لـريـهـام رغم أن مـثل هـذه ا
ـثـل إذا لم يـدرك طــبـيــعـة تـمــثل شـركــاً ألى 
الـــتـــقـــنـــيـــات اخلـــاصـــة بـــأداء هـــذه الـــنـــوعـــيــة

احلوارية .
ــــثـــلـــ جــــدد إلى الــــســـاحـــة ولـــعل تــــقـــد 
ــســرحـــيــة بــاإلســكـــنــدريــة يــفـــســر حــمــاسى ا
الـشـديـد لهـذا الـعـرض  فـقـد اسـتـطـاع "عـبد
الـسالم" أن يـقــدم لـنـا وجــوهـاً جـديــدة تـبـشـر
ــســتــقــبل كــبــيــر  وعــلى رأس هــؤالء "غــا
ــــصـــرى" الـــذى جـــســـد شـــخــــصـــيـــة الـــثـــائـــر ا
"مــاريـوس" دون افــتـعــال أو مـبــالـغــة غـالــبـاً مـا
تـغــرى الـهـواة عــنـد أدائـهم لــهـذه الـنــوعـيـة من
األدوار  فـقــد جـاء أداؤه هـادئـاً مـتـزنـاً غـلـبت
فـيه الطـاقة الـداخلـية لالنـفـعال عـلى التـعبـير
اخلـارجى . وهـنـاك "أحـمـد إبراهـيم" فى دور
الــثـائــر "أجنـولــرا" فـهــو مـوهــبـة فــنـيــة جـديـرة
ــتــلـــكه من صــوت مــســرحى ــا  بــالــرعــايــة 
يـز وقدرة تعـبيـرية واعدة  وإن كـان يؤخذ
ـا يـدفـعه أحـيـاناً إلى عـلـيه إعـجـابه بـصـوته 
الـغـنائـيـة البـعـيدة عن الـتـعبـير الـدرامى  كـما
تــمــيـز مـن مــجــمـوعــة الــثــوار كل مـن "مــحــمـد

مصطفى" و"إسالم طه" . 
ـثل ــكن الـقـول بـأن هــذا الـعـرض  وأخـيـراً 
مـــيالداً فـــنـــيـــاً جـــديـــداً خملــــرج لم يـــســـتـــســـلم
خلــبــرته الـطــويــلــة  واسـتــطــاع الـتــجــديـد فى
أدواته لـيـمـزج بـ الـعـنـاصـر الـفـنـيـة صـاحـبـة
ـبـدعـ اجلــدد الـذين اكـتـشـفـهم اخلـبـرة  وا
وقدمـهم هدية إلى مـدينـة السحـر واجلمال 
ــسـرحــيــة الــصــاخــبـة صــخب وإلى احلــركــة ا

البحر السكندرى .

تــكــشف أعــلى الــبــرجــ رأســيــاً  أو تـكــشف
اخللـفيـة فى العـمق أفقـياً  فـتحـقق ما يُـطلق
ــــصـــورون   Depth of Field أى عـــلــــيـه ا
اإلحــســاس بـالــعـمق  وهـى قـيــمـة فــنـيــة عـلى
مــــســــتـــوى كــــبــــيــــر مـن األهـــمــــيــــة فـى عـــرض
مـسـرحى تـسـعى بـنـيته الـدرامـيـة إلى تـصـوير
لـقطـة بـانـورامـيـة عامـة لـعـالم مـتـسع مـترامى
األطـــراف . وقــــد تــــأكــــدت تـــلـك الـــرؤيــــة فى
ــصــمم الــضــوئى عــلى الــكــشف عن إصـرار ا
حـركة تغـييـر الديكـور  فشاهـدنا هـذا العالم

وهو يتبدل أمام أعيننا .
وقــــد ســــاهم األداء الــــتــــمـــثــــيــــلى فى تــــأكــــيـــد
اخلطـاب الذى استـهدفه الـعرض  فـقد جاء
مــتـوازنـاً بــ اإليـهــام بـالـشــخـصـيــة والـتــعـلـيق
ناجاة عـليها  وإن  ذلك مـن خالل تقنيـة ا
دون االنفـصال الـبريـختى الـذى أوكله اخملرج
فى بـعض األحـيـان جلـوقات مـتـعـددة تـخـلقت
من قــلب األحــداث ولــيس من خــارجــهــا كــمـا
ـــلــــحــــمى  وقــــد جنح مــــعـــظن ـــســــرح ا فـى ا
ــمـــثــلــ فى حتـــقــيق هــذا الـــتــوازن  فــعــلى ا
ــــا حتــــويه شــــخــــصـــيــــة "جــــان" من الــــرغم 
عبـارات خطـابيـة مبـاشرة  اسـتطـاع "محـمد
ـقـاطع اخلطـابـيـة بروح على" أن يـؤدى تـلك ا
إنـسانـيـة متـمثـلة لـلشـخـصيـة الدرامـية احلـية
الــــتـى يــــجــــســــدهــــا دون أن يــــنــــزلق إلى هــــوة
اإلرنـان اخلـطـابى  كـمـا اسـتـطـاع أن يـربـطـنا
بالـشخـصيـة طـوال العـرض وأن جند أنـفسـنا
فيهـا فننفـعل بانفـعاالتها  وإن كـان هناك ما
يــــؤخـــــذ عــــلـى أدائه  فــــهـــــو عــــدم مـــــراعــــاته
للمراحل العمرية التى مرت بها الشخصية 
إال أن ذلك لم يــــكـن كــــفــــيـالً عــــلى أيــــة حــــال
بـانفـصـالنـا عن الـشخـصـيـة وتصـديـقنـا لـها .
أمــا "نــرمــ الــبــوريــدى" فــقــد حــرصت عــلى
رأة "  تـلك ا الـتمـيـيـز بـ شـخـصيـة "فـانـتـ
عـاناة  وشخـصية الـناضجـة التى صـهرتهـا ا
ـة الـتـى قـضت شـبـابـهـا "كـوزيت" الــفـتـاة احلـا
" فـى رغــد الــعـــيش  وقــد اعـــتــمـــدت "نــرمــ
عــلى الــتـمــيــيـز بــ الــشـخــصــيـتــ من خالل
عـــنــــاصــــر األداء الــــصــــوتى  إلى ذلـك احلـــد

األحــداث فى روايـة بــحـجم الـبــؤسـاء  - فـمن
ــعـــروف بــداهـــة أن فن الـــروايــة يـــتـــيح هــذه ا
ـسـرح بـكـثـيـر - الـتـعـدديـة بـصـورة تـفـوق فن ا
نـعم إبـراهيم" إال أن مصـمم الـديكـور "عـبـد ا
اسـتـطـاع أن يـجــد حـلـوالً غـايــة فى الـبـسـاطـة
والــــذكــــاء  مـــســــتــــغـالً الــــفـــضــــائــــ الــــرأسى
ــســتــوى واألفــقى اســتــغالالً كـــبــيــراً  فــعــلى ا
ـســتــويـات ـســرح بــعــدد من ا الــرأسى شــغل ا
مــتـبــايـنــة االرتـفـاعــات  اسـتــغـلت فى حتــقـيق
تــعــدديـــة مــكــانـــيــة إمــا بـــإضــافــات مـــشــهــديــة
بـسـيـطـة  من ذلـك إضـافة سـور قـصـيـر عـلى
حـافة مسـتوى عـلوى لإليحـاء بشـرفة مرتـفعة
مثلون  وإما دون أية إضافات حـينما يقف ا
عـلى مــسـتـويــات رأسـيـة مــخـتـلــفـة لــيـشـغل كل
مـــنــــهـم مـــكــــانــــاً مــــغــــايــــراً . وبـــاإلضــــافــــة إلى
تـدان إلى أعـلى ـسـتـويـات  شـغل بـرجـان  ا
ـسرح  ـسـرح مـنـطـقة الـعـمق عـلى جـانـبى ا ا
فــفـــضالً عــمــا حــقــقــاه مـن وظــيــفــة جــمــالــيــة
تــــمــــثــــلـت فى ذلـك االمــــتــــداد الالنــــهـــــائى فى
الـفـراغ الـرأسى  فــقـد حـقـقـا وظــيـفـة داللـيـة
حيـنمـا أوحيـا بـالتـوق إلى احلريـة واالنعـتاق 
وهى الــتــيــمــة الــرئــيــســيــة لــلـعــرض . أمــا عن
اســتـــغالل الــفـــراغ األفــقـى  فــقـــد حتــقق من
خالل وحـدات تــلـخــيـصــيـة مــتـتــابـعـة لـإليـحـاء
ثال  تـنقلنا بـأماكن األحداث  فعلى سـبيل ا
واجــهــة مــنـزل كــنــسى يـشــغل أحــد أضالعــهـا
مـدخل مفتوح فى مـواجهة اجلـمهور إلى بيت
ــنـــزل أمــام الــقس  وتـــدور األحـــداث داخل ا
دخل نـزل خـلف ا دخل  وأحـداث خـارج ا ا
.. وقـد غـلـبت تـلك الـبـسـاطـة اإليـحـائيـة عـلى
ـا أكـد وحدة الـرؤية شـاهد  تصـميم كـافـة ا
رونة واجلمال فى التشكيلـية التى اتسمت با
ذات الـوقت  وقــد سـاهـمت اإلضـاءة  –الـتى
صــمـمــهـا إبـراهــيم الـفـرن  –فى حتـقــيق هـذه
الــرؤيــة  فـقــد راعت اإلضــاءة عــدم الــكـشف
عن نـــقـــطــة الـــهـــروب فى كل مـن االمــتـــدادين
ـشهـد األخير الـرأسى واألفقى  فـباسـتثـناء ا
ـــشــاهـــد فى رأيى  –راعى  –وهـــو أضـــعف ا
ــصــمم عــدم وجــود حلــظــة ضــوئــيــة واحــدة ا

فى الــوقت الــذى كــان فــيه مــعــظم اخملــرجـ
يـصـارعـون الـوقت إلنــتـاج عـروضـهم والـلـحـاق
زعومة بـآخر قاطرة قبل انـتهاء مهلـة إبريل ا
واخلـــروج مـن جـــنــــة الــــقــــومى  كــــان اخملـــرج
اخملـــضـــرم عـــبـــد الـــسالم عـــبـــد اجلـــلـــيل يـــلح
ـسـرح  فـقد لـصـعـود بـؤسـائه عـلى خـشـبـة  ا
كان الـعـرض جـاهزاً قـبل أن يـكـتب أى مـخرج
خـطـته . ورغـم اعـتراضـنـا عـلـى آليـات الـعـمل
بــشــكل عــام  واآللـــيــات الــتى  من خاللــهــا
إنــــتـــاج هــــذا الــــعــــمل بــــشــــكـل خـــاص  إال أن
تـمـاسك الـعمل وجـودته ومـثـابـرة مـخـرجه قد

اغتفروا كل اخلطايا .
اســتـهــدف اخملـرج صــيـاغــة عــرض مـوســيـقى
اســـتــعـــراضى . ورغم مــحـــدوديــة اإلمـــكــانــات
ـادية إال أنه جنح فى االقـتراب من طـموحه ا
ـــوســــيـــقى إلـى حـــد كـــبــــيـــر  فــــقـــد شـــغــــلت ا
واالســتـــعــراضـــات مــســاحـــة زمــنـــيــة كـــبــيــرة 
وتنـوعت األغـانى الـتى كـتب أشعـارهـا "عـمرو
أبـو السعود" ب التـوصيف والتعلـيق والتعبير
الدرامى  وفى بعض األحيان جاءت األغانى
بــديالً عن جتــســيــد األحــداث  فــعـلـى سـبــيل
ـــســـاجـــ أحــوال ـــثـــال وصـــفـت أغـــنـــيـــات ا ا

قهور: الشعب ا
"غريب حتى وأنا فى دارى .. وغابت شمسى

ونهارى
نـهـار مـســجـون ورا قـضـبــان .. وحـلم بـيـجـلـده

السجـان"
وعلـقت أغنـيات احلب عـلى مشـاعر "كوزيت"
" .. بــيــنــمــا جـاءت أغــنــيــات الــثـورة و"إيــبـولــ
بـديـالً لــتـجــســيــد مــشــاهــد بــأكــمــلـهــا . ورغم
الـقيمة الفـنية لألغانى فى حـد ذاتها إال أنها
فى بـعض األحـيـان جـاءت زائـدة عن احلـاجـة
ــــا شـــكـل عـــبــــئــــاً عــــلى الــــعــــرض  من ذلك
األغــنــيــة الــتى يــغــنــيــهــا "جــان" لــكــوزيت وهــو
يأخـذها من احلـانة إلى بـيته لـيتـبنـاها  فـقد
ـا  جتسيده  إال أن جـاءت األغنيـة تكراراً 
األغـانى فى مـجـمـلـهـا – باسـتـثـنـاءات قـلـيـلة–
ـــشــــار إلـــيــــهـــا أدت وظـــائــــفـــهــــا الـــدرامــــيــــة اا
باإلضـافة إلى وظـيفـتـها اجلـمالـية  واتـسمت
األشـعـار بـقـدر كـبــيـر من الـتـكـثـيف والـتـعـبـيـر.
كــمـا جــاءت األحلـان – الــتى وضــعـهــا مـحــمـد
ـوقف الدرامى شمس  –فائـقة الـتعـبير عن ا
 مـتآلـفة مع احلـالـة الوجـدانيـة لـلشـخصـية 
ــوسـيــقــيـة إلى ذلك فــضالً عن جــمـالــيــاتـهــا ا
ـتـلـقى بـعـد احلـد الـذى يـجــعـلـهـا تـعـلق بــأذن ا
انـتــهـاء الــعـرض  وقــد تـمــيـزت بـشــكل خـاص
أغـنيات الثورة بتـوازنها التعـبيرى ب الشجن
ـرتـبط ـرتـبـط بـشـقــاء الـثــوار  واحلـمــاس ا ا
ـــــقــــاطع بــــإرادة الــــتـــــغــــيــــيـــــر الــــثــــورى . أمــــا ا
تـتـابـعة  ـشـاهـد ا ـوسـيـقيـة الـفـاصـلة بـ ا ا
فـــقـــد اســـتُـــمـــدت فى مـــعـــظـــمـــهـــا من اجلـــمل
ـــوســـيـــقــــيـــة لألغـــانـى بـــتـــوزيـــعــــات تـــبـــايـــنت ا
واقف الدرامية  وقد قامت هذه باختالف ا
ـشـاهـد ـقـاطع بـدور كـبــيـر فى الـربط بـ ا ا

وساهمت فى تدفق اإليقاع العام للعرض .
ولم يــكـن الــرقص الـــتـــعــبـــيــرى الـــذى صـــمــمه
"شــــــريف عـــــبـــــاس" عــــــلى مـــــســـــتـــــوى أقـل من
ـــصــمم فى األشــعـــار واألغــانى  فـــقــد جنح ا
صياغة جمله احلركية دون صخب أو افتعال
 فــاجلـــمـــلــة تـــبــدأ فى الـــتــشـــكل من أجـــســاد
ــشـــهــد دون ذلك ــمـــثــلــ تـــلــقـــائــيـــاً أثــنـــاء ا ا
صـمـمون ا أزعـجـنـا به ا االنـفصـال الـذى طـا
حـــيــنـــمــا يـــحــاولـــون تـــقــد أنـــفــســـهم بـــشــكل
مــســـتــقل عن مــجــمـل الــبــنــاء الــعــام لــلــحــركــة
ــســـرحـــيـــة  وفـى مــعـــظـم األحـــوال فـــجــرت ا
اجلــمل احلـــركـــيــة طـــاقـــة تــعـــبـــيــريـــة تـــنــاسب

وقف الدرامى دون مبالغة أو افتعال . ا
ـفـتـرض أن تـدور فـيـهـا ن اخلشابورغم تــعـدد األمـاكن ا د. أ

األداء
التمثيلى
ساهم
 فى تأكيد
خطاب
العرض

اخملرج
استطاع
قيادة كتيبة
من الفنان
 فى

التخصصات
اخملتلفة 
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> يـعـتـبـر الرقـص مادة فـنـيـة قـادرة على اتـصـال وجـهـات نظـر سـلـيـمة
ومــعـبــرة عن الـعــالم واحلـيــاة والـظـروف اإلنــسـانــيـة لــذا يـتم إعـداد

. الطلبة بهدف أن يصبحوا راقص مهني

ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

11 من مايو 2009 العدد 96

سرحية وإخراج عادل حسان بالفيوم يتم عرضها نهاية مايو اجلارى بعدد من مدن وقرى الفيوم. > مسرحية "درب عسكر" للمؤلف الراحل د. محسن مصيلحى وإنتاج فرقة صالح حامد ا

22
رور  190عامًا على مولده الروس احتفلوا 

تورجينيف .. رسالة حب وألم 
اشتهر بعشقه للريف وكتب عنه
سرحيات  العديد من ا

راغى جمال ا

ـمـثـلـون أنـفـسـهم مـزودين بـحـصـيلـة لـغـويـة غـيـر مـسـبـوقـة مـكونـة من > يـجـد ا
أبـجـديـة ثـقافـيـة غـير مـسـتـخدمـة إن هـذه الـلغـة الـتى  احلـصول عـلـيـها من
مـنـطـقة بـعـيدة وبـالـتـالى غريـبـة علـيـهم انـتهت بـتـكويـن خامـة عـمل شخـصـية

كن تطبيقها فى عرض قادم. للغاية 
سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3

11
11 من مايو 2009 العدد 96

دارس اإلعدادية. > اخملرج عالء نصر انتهى من تقد مسرحية "بائع احلكمة" للمؤلف محمود كحيلة وبطولة عدد من طالب ا

صبرى عبد الرحمن

وتـيفات الـلعـبة إلى جـانب مجـموعـة من ا
والبوفات سهـلة احلمل واحلركة تستخدم
أحـيانًـا كمـقـاعد وأحـيانًـا كحـجـارة تتـعامل
مـــــعــــهــــا اجملــــمــــوعـــــة فى حــــالــــة احلــــراك
والـــثــــبـــات والـــديــــكـــور عـــلـى هـــذه احلـــالـــة
بـسـيط لـلـغـايـة ولـكـنه غـيـر مـبـهـر وإن كـان
البس فـقـد بـدت أفـضل مـعـبـرًا أمــا عن ا
حــــــاالً فــــــبــــــدا الـــــشــــــعب أو الــــــرعــــــايـــــا أو
احملـكــومــون في مالبس صـفــراء وارتـدي
ـالبـس ذات الـــــلـــــون األمـــــراء واحلــــــكـــــام ا
األحـمـر واألسـود واألخـضـر الزاهـى ولكل
ـا أتيحت لـون داللته وإسقـاطه التى لو ر
ـــفــردات لإلضـــاءة أن تـــتـــعــامـل مع هـــذه ا
لـكـان لـهـا دور مـؤثـر وغـيـر تـقـلـيـدى لـكـنـها
قدمت كـمـا هـو متـعـارف عـلـيه فى حاالت
كـائد والبـوح الذاتى وإذا كان الـصراع وا
اخملــرج أراد أن يـكــسـر تــقــلـيــديـة الــعـرض
فـبدأ باحلكـاية باألداء الغنـائى على لسان
الـشــعب أو اجملــمــوعـة ولـم يـشــأ أن تــكـون
نـشد حكـاية الـسـيرة عـلى لسـان الـراوى ا
وإن تــخـــلل الــعـــرض ذلك بــصـــوت يــوسف
الـنقـيب فإن الـعرض لم يـستـمر عـلى هذه
احلـــالـــة أو تــلـك بــالـــرغم من أن األشـــعــار
الـــتى صـــاغــهـــا وكــتـــبــهـــا الــشـــاعــر أحـــمــد
الــصـعــيـدى بــدأت بـاحلــمــد والـصالة كــمـا
ــــنـــشــــدون وبــــذل فـــيــــهـــا يــــفـــعـل الـــرواة وا
مــــجـــــهـــــودًا كــــبـــــيـــــرًا إال أنـــــهــــا جـــــاءت فى
سيـاقاتـها مـحاولـة لـلم حبل احلـكايـة التى
تاهت وبترت فى اإلعـداد فبدت توضيحًا
أو تـعلـيـقًا من مـفـهوم الـكـاتب مثـل مغـلوب
يـــا غـــالب.. يـــا مــنـــتـــصـــر مـــغــلـــوب - وفى
مـنـطـقـة أخـرى وصف حـسى جلـلـيلـة وفى
مـنـطـقـة مـغـايرة اسـتـلـهـام نـصـوص حـديـثة
مــثـل "ال تــصـــافح" عــلـى غــرار الـــقــصـــيــدة
األشـــــهـــــر ألمل دنـــــقـل "ال تــــصـــــالـح" وهــــو
مـجهـود بال شـك قـام به الـشـاعر وصـاغه
ـــلـــحن عـــلى ســـعـــيــد مـــوســيـــقـى وأحلــان ا
ـسـرح الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة بـعد الـعـائـد 
انقـطـاع دام ألكـثـر من عـشـر سـنوات ذلك
ـبــدع الــذى حــاول اسـتــلــهـام روح ــلـحـن ا ا
ـــديح احلــــكـــايـــة والـــســـيـــرة الـــشــــعـــبـــيـــة وا

واإلنشاد.
ـــوســيـــقى مــعـــبـــرة مــوحـــيــة فى فــجـــاءت ا
الـكثـير من حـاالتهـا وبذل جـهدًا كبـيرًا فى
سرحى على األداء حتفيظ فريـق العمل ا
البس الـغنائى بـسهولة ويـسر ونزعم أن ا
ــوســيــقى كــانــتــا من أهم عــنــاصــر هـذا وا
العـرض الـذى جنح اخملرج حـمدى حـس
ـــجــمـــوعــة مـن الــشـــبــاب فى أن يــقـــدمه 
تــشــكــيالت جــمـــاعــيــة حتــركت دون تــعــثــر
كــبـــيــر وكــونت مــشـــاهــد بــاألجــســاد وأدت
غناءً تعبيريًا وقدمت األداء باللغة العربية
الــــفـــصــــحى مــــقــــبـــوالً ومــــقــــنـــعًــــا إال أنــــنـــا
كــمـــشـــاهــديـن كــنـــا نــنـــتـــظــر أن تـــصـــيــبـــنــا
ـــتـــعـــة أو أن الـــدهـــشـــة أو أن تـــســـحـــرنـــا ا
تـأسرنا الفـكرة خصوصًـا من هذه الفرقة
الــعــريــقــة الـتـى يـجـب أن تـكــون لــهــا وقــفـة
اسـتــحـضــارًا لـلــمـاضى ودراســة لـلــحـاضـر
وحــلـمًــا لـلــمـســتـقـبـل وقـفــة تـعـنـى بـاإلبـداع
ـتـاحة دون والـفن واالخـتيـارات والـبدائل ا
أيـة حـساسـيـات أو حـسـابات شـخـصـية أو
ذاتـيـة ألن هـذه الـفــرقـة تـسـتـحق أن تـكـون
سـرحيـة عـلى مسـتوى فى طالئع الـفـرق ا

اجلمهورية ولكن حتى إشعار آخر.

يــوسـف الــنـــقــيب وإذا كـــان اإلعــداد كـــمــا
قـــلـــنــا لـم يــســـاعـــد كل هـــؤالء أو الــبـــعض
مــــنـــــهم أن يـــــقـــــدم مــــا لـــــديه فـــــمــــا بـــــالك
بـالـعـنـاصـر األخـرى ديـكـور الـعـرض الـذى
صــمــمه حـازم شــبل جــاء بــسـيــطًــا لـلــغــايـة
ـسـرح خــالـيًـا مـن آى بـهـرجــة فـفى عــمق ا
ومـــنـــتـــصـــفه كـــرسـى الـــعـــرض عـــلى شـــكل
تابوت كـبيـر أعاله وأفقه هالـة كبيـرة غير
المح تــوحى فـقط إلى األشالء مــحـددة ا
ــــــســــــرح ويــــــســـــاره ــــــ ا واجلــــــمــــــاجم و
ـتــحــركــة بــلـون مـجــمــوعــة من الــتــوابـيـت ا
الــصـخــر فـى وجه ووجــهــهـا اآلخــر ســالت
عـليه دمـاء وأسـفـله مرايـا لـلـجمـهـور وكأنه
يــرى نـفــسه فى هــذه الـتــوابـيت كــجـزء من

حــــســــان" ومـــــحــــمــــد الــــشـــــعــــراوى فى دور
"جـــســاس وجــنــدى" أحـــمــد رجب فى دور
"هـمــام" ومـحـمــد حـفـنـى فى دور "جـسـاس
وجـــــــــنـــــــــدى" وإسـالم الـــــــــشـــــــــريـف فى دور
"ســــلــــطــــان" ورجـب أبــــو خــــضــــرة فى دور
"سـعـد" والـبنـات والـفـتـيـات نـهـلـة كـمال فى
دور "ســــعــــاد" وهـــــنــــد الـــــســــادات فى دور
"جــــلـــــيـــــلــــة" ورغـــــدة أبــــو اخلـــــيــــر فى دور
ـــامـــة" ونـــهــاد كـــمـــال فى دور "أســـمــاء" "
ان هاشم فى دور "الوصيفة" واجلنود وإ
مـصــطـفى الــشــريف وحـســام عالء الـدين
ومــحـمـود عــصـام وعـلـى زين الـدين وقـدم
ـــــمـــــثل اخملـــــضـــــرم أحــــمـــــد عـــــبــــاس دور ا
ــــهـــرج وقـــام بـــاألداء الـــغـــنـــائى "عـــجـــيب" ا

أجـيال جيل اخلـبرة والكـبار وجيل الوسط
ــكن وال يـصـح نـفى وجــيل الـشــبــاب وال 
أى عـــــنــــــصـــــر أو جـــــيـل وإزاحـــــته مـن أجل
مجموعة أو توجه آلن اخلاسر فى النهاية
ـسرحى ذاته هم هـؤالء الـشبـاب والـعـمل ا
لـــذا فــــإن هـــذا الـــعــــرض افـــتـــقــــد جلـــهـــود
ـــثـــلـــ هـــامـــ ومـــؤثـــرين مـــثـل ســـمـــيــر
يــوسف وســمـاسـم جـامع ويــوسف الــنــقـيب
ــا غـيـرهم إلى وعــبـد احملـسن عــيـسى ور
جــــانـب هــــؤالء الــــشــــبــــاب الــــذين قــــدمــــهم
ــــيـض فى دور "كـــــلـــــيب" اخملـــــرج ولـــــيـــــد ا
وأحـمد عيـسى فى دور "سالم" ومـصطفى
مــراد فى دور "هـجــرس" وعـزت جــابـر فى
دور "مــره" وخــالــد مـوسـى فى دور "الــتـبع

ــســرحى "ألــفــريــد فـرج" قــدمت لــلــكــاتب ا
ـنوفية العرض الـفرقة القوميـة للمسرح با
ــســرحى "الــزيــر ســالم" وهى واحــدة من ا
أهم أعـمال هـذا الـكاتب ويـجـدر أن نشـير
ـسـرحـية هى كذلـك إلى أن هذه الـفـرقـة ا
فـرقة عـريقـة وصـاحبـة تاريخ من األعـمال
الـهـامـة لـكـبـار الـكـتـاب واخملـرجـ وحازت
ــراكـــز واجلــوائـــز والــســؤال الـــعــديـــد من ا
ــقـدمــة مـا اجلــديـد الـذى الـلــصـيـق بـهـذه ا
ـكن أن يقدمه هـذا العرض بـعد أن قدم
هــذا الـعــمل من خالل الــسـيــنـمــا واإلذاعـة
سـرح ذاته أكثر من مرة ال والـتليفـزيون وا
بـد أن هــنـاك جـديــدًا قـد ألح عــلى مـخـرج
الــعــرض حــمــدى حــســ لــيــتــصــدى لــهـذا
الــعـــمـل الـــذى يـــقــدم لـــنـــا الـــصـــراع األزلى
لك وكـما األبـدى على الـسلـطة والـنفـوذ وا
قـــــــيـل "فــــــــإن كـل شىء مــــــــبــــــــاح فـى احلب
واحلـرب" والـكـرسى دائـمًـا هـو تـفـاحـة آدم
ـشــتـهـاه والـغـايـات تــبـرر الـوسـائل إذًا هـو ا
ـلوك والـرؤساء واألمـراء للـوصول صراع ا
إلى احلـــــكـم جــــاء ذلـك بـــــالـــــقـــــتل ال يـــــهم
ــــكــــائــــد ال مــــانع ســــيــــرًا فـــوق اجلــــثث بـــا
واألشالء والـرعـايــا دائـمًـا أو الـشـعـوب هم
من يـــكـــتـــوون ويــــعـــانـــون إلي مـــا النـــهـــايـــة
والـزيــر ســالم ســيــرة شــعــبــيــة مــثــلــهـا مــثل
الــهاللـيـة وســيف بن ذى يـزن وغــيـرهـا من
الـسـيـر الـتى ارتـبـطت بأسـمـاء شـخـصـيات
ورمــوز وأبــطــال وكــنــيــات وتــداخــلت فــيــهــا
األحداث الـواقعـية مع اخلـيال واألسـطورة
وتـنـاقـلتـهـا الـشـفـاة عـبـر الـوسـيط "الراوى"
ــتـشــدد الــذى أســتـطــاع أن يــشــد إلـيه أو ا
ـتـلكه من ـا  ا يـرويه و الـعـقول والـقـلـوب 
مـــفــــاتـــيح لـــلــــجـــذب والـــدهــــشـــة واخلـــيـــال
فـالـسـير الـشـعـبـية حتـمل فى ذاتـهـا الـنسق
ـا حتتـويـه من أحـداث وعـقدة ـسرحـى  ا
وتــــــــــصـــــــــاعــــــــــد درامـى إلـى جــــــــــانب األداء
ـوســيــقى والــغـنــاء ونص "الــزيــر سـالم" وا
ـمـكن أن يصل إذا قـدم عـلى حالـته فـمن ا
ـسـرحى إلى ثالث سـاعات زمن الـعرض ا
وهـــــذا الـــــوقت أصـــــبـح اآلن عـــــبـــــئًـــــا عـــــلى
سرح اجلـمهور وعلى الـقائم عـلى أمر ا
ـتعة ذاته اللـهم إذا قدم العـمل بكـثير من ا
واإلبداع ويـبدو أن هـاجس الـوقت وحكـاية
أن الــعــرض ال يــجب أن يــتــجــاوز الــســاعـة
والنصف قد أثرا بالسلب على هذا العمل
فـبدت الشخـصيات وكـأنها بال ماضى وال
حاضـر وال مسـتـقبل وكـأنـها اخـتـطفت من
سياقـاتهـا البنـائيـة والنـفسيـة فال تسـتطيع
وأنت تـشـاهـد هـذا العـرض أن تـضـع يدك
عـلى ملمح للـشخصيـات التى قدمت سواء
بـــــ هــــــذا أو ذلك أو هــــــذه وتـــــلـك وهـــــذه
الــنـقــطــة يــســأل عــنـهــا مــخــرج الــعـرض أو
ـكن أن نـغـفل ـعد فـى حـالة وجـوده وال  ا
ـمـثل عــلى الـطــرف اآلخـر حـجم مــوهـبــة ا
ومــدى دراسـته لــلــشـخــصــيــة الـتى يــؤديــهـا
ومــدى وعـيـه وثـقــافــته ومــدى قــدرته عــلى
اإلمـسـاك بــأعـمـاق الــشـخـصــيـة وحلـظـات
قـوتــهـا وضـعــفـهـا فــاألداء لـيس صُـراخًـا أو
زعـيـقًا أو أنه يـتـمـثل فى تـقطـيب حـاجـب
والضغط على فكى األسنان وإلقاء كلمات
خـالية من أيـة مشاعـر أو أحاسيس جملرد
النـطق بهـا أو تمـثيل ذلك وإذا كـانت فرقة
ـنـوفــيـة جتـدد دمـائـهـا بــإنـضـمـام الـعـديـد ا
ـا ال شك فيه من الشـباب بـن وبـنات و
تلك موهبة إال أن هذا أن البعض منـهم 
األمـر مازال يـحتاج الـكثـير والـكثـير وال بد
ألي فـرقــة نــاجــحـة أن جتــمع بــ الــثالثـة

نوفية من وقفة البد لفرقة ا

الزير سالم
وضوع هاجس الوقت الذى أخل با

 موسيقى معبرة عمقت رؤية العرض 
وديكور بسيط يخلو من البهرجة

ــاضى .. وعـنــدمــا كـان خــمــسـيــنــيــات الـقــرن قــبل ا
تـورجـيـنــيف مـازال يـعـيش فـى روسـيـا .. كـتب عـددا
من الـروايــات مـنــهـا "يــومـيــات صـيــاد"  و" الـهــدنـة "
والــتى بــرز مــعــهــا تـورجــيــنــيف كــثــيــرا .. وظل عــلى
نهجه وتوصيفه للحياة فى الريف والذى تعاظم مع

سرحية ... استمرار كتاباته الروائية وا
وفـى عــام  1854انــــتـــقل تــــورجـــيـــنــــيف إلى أوروبـــا
الـغربيـة وبعد وقت قصـير خرجت روايته " رودين "
وكـــــانـت نـــــوعــــا مـن احلـــــنـــــ إلى الـــــوطـن .. وعــــاد
تـورجينيف إلى الـريف ولكن بدرجـات من السخرية
ـرور الــوقت فى كــتـابــاته .. فــفى عـام الـتـى زادت 
 1858 كـــتـب روايـــة " بــــيت الــــنـــبـالء " وهى درجـــة
أعـلـى من احلـنــ إلى الــوطن  وتـعــبـيــر عن عــشـقه
للـريف الروسى .. ثم استـكمل بروايـته الرومانـسية
ــسـرحــيـات " حب أول " .. وقــد حتـول عــدد مــنـهــا 

عالية اجلودة.
بـدأ تـورجـيـنـيف الـكــتـابـة لـلـمـسـرح مـبـكـرا .. فـكـتب
ــسـرحــيـات مـســرحــيـة "فــاوست" وهى واحــدة من ا
الـكـالسـيــكــيـة الــشــهـيــرة ولــكـنــهــا لم حتـقـق الـنــجـاح
ـلــحــوظ إال بـعــد سـنــوات طــويـلــة من رحــيـله وهى ا
تـروى قصـة فتـاة ريفيـة تبـحث عن حتقـيق أحالمها
عــبـر حـبــيـبــهـا وزوجـهــا ودفـعه نــحـو حتـقــيق أقـصى
ـــا تـــبـــدو بـــســـيـــطـــة ..  وكـــتب طـــمـــوحـــاته الـــتـى ر
مـــســـرحــيـــة "اإلفالس" وهـى مــســـرحـــيـــة ســيـــاســـيــة
اجتماعيـة حتاكى الواقع .. وكانت أولى مسرحياته
الــكــومــيــديــة "األعــزب" والــتى لم يــبــتــعــد فــيــهــا عن
نـهجـه الواقـعى الـرومـانـسى أحيـانـا .. وتـوج أعـماله
ـــســرحــيــتـه الــكــومــيــديـــة " الــريــفــيــة " عن الــريف 
ويــنــاقش فــيــهــا الــصــراع داخـل اإلنــســان بــ حــيـاة
ـبـهـرة اخلـادعـة فى أحـيان الـريف وحـيـاة احلضـر ا

كثيرة ...
ولكن تعد أهم مسـرحيات تورجينيف على اإلطالق
" أبـــنــاء وآبـــاء" والــتى تـــســتـــعــرض حـــاالت الــصــراع
الـدائم ب اآلبـاء واألبنـاء عبـر األجـيال اخملـتلـفة ..
ـــســرحـــيـــة بــاســـتـــمــرار تـــلـــفــزيـــونـــيــا وتـــقــدم هـــذه ا
ومسرحـيا منذ عام  .. 1936والثانـية األكثر شهرة
" شـهر فى الـريف " والتى كانت بـداية انطالق اسم
تـورجينيف مسـرحيا عندما قـدمها اخملرج العمالق
"ســتــانــيـسـالفــسـكـى" عـام  1909وهى قــصــة فــتـاة
ترحل إلى الريف فى أجـازة قصيرة .. فتسقط فى
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كـانت أول األعمـال الـتى ذيلـهـا اسم تورجـيـنيف هى
مــجـمـوعـة قــصص قـصـيـرة عــرفت بـاسم "مـذكـرات
صــيــاد " وهى مــســتــوحــاة من خــبــراته الــشــخــصــيـة
وحـياته والطـبيعـة من حوله وذلك عام  1852 ..ثم
كـان كـتابه الـذى تسـبب فى جـدل واسع وهو " إلـغاء
الـعــبـوديــة " عـام  1861ونــعـود إلـى الـســنــوات الـتى
ســبـقـت ذلك .. فــخالل أربــعـيــنــيــات وخــمـســيــنــيـات
ــــاضى .. وخـالل عــــهــــد الــــقــــيــــصـــر الــــقــــرن قــــبل ا
نــــيـــكــــوالس األول .. كــــان اجلـــو الــــعـــام الــــســــيـــاسى
واالجـتماعى والـثقافـى ملبـدًا بالغـيوم وخانـقًا بشدة
بـدع .. ووضح هذا جـليا فى بـالنـسبة لـلكتـاب وا
ســيــرة عــدد مــنــهم وعــلى رأســهـم بــالـطــبـع جــوجـول
والــذى كـانت نــهـايـتـه فـاجـعــة ومـؤثـرة وأبــرزت حـالـة
الـتــردى الــكـبــيـرة فـى األجـواء اخملــتـلــفــة بـروســيـا ..
فقـد أحيكت له مـؤامرة تسـببت فى حرق قـدر كبير
من مــخــطــوطــات اجلـزء الــثــانى مـن روايــته "نــفـوس
ميتة " وجعله ذلك يعتصم فى بيته ويرفض الشرب
والـــطــــعــــام حــــتى مــــات احــــتـــجــــاجــــا عــــلى الــــقــــيـــود
واالضطـهـاد والقـمع اإلمبـراطورى لـلعـقل والفـكر ..
وظــهــر هــذا واضــحــا أيــضــا فى حــمالت االعــتــقـال
لــلـكـتـاب والـفــنـانـ والـعــلـمـاء ومن بـ مـن اعـتـقـلـوا
اسـتـنيـوف ودوسـتـويـفـسكـى وتولـيـسـتـوى وغـيرهم ..
وخـالل هذه الـفـترة هـاجـر الـعديـد مـنـهم إلى أوروبا

ومن بينهم تورجينيف ...       
فى عام  1852 ..لم تكن روايات تورجينيف األبرز
فى تـــاريــخه قـــد جــاءت بـــعــد .. عـــنــدمـــا كــتـب نــعى
جوجـول .. ورفض رقيب سـان بيتـرسبـرج نشره فى
اجلريدة الرسمية .. ولكن رقيب موسكو وافق على
ــديـنـة الــرسـمـيـة ولــكن بـعــد تـعـهـد نـشـره بــصـحف ا
تـورجـيـنـيـف بـتـحـمل مـسـئـولــيـة ذلك كـامـلـة .. وتـأثـر
تــورجـيــنــيف بــهـذه الــواقــعـة مـن وفـاة جــوجــول حـتى
ــا يــزيــد عن عــامــ وخالل نــعــيه .. وهــجــر بـالده 

ـدة عـام واحد فـقط .. انـتـقل بـعـدها إلى الـعـريقـة 
جـــامــعــة ســان بـــيــتــرســبـــرج والــتى درس بــهــا األدب
الــروسى الــكالســيـــكى والــفــلــســفــة .. وقــد أرســلــته
ــانـيــة الســتــكــمـال اجلــامــعــة إلى جــامـعــة بــرلــ األ
دراسـة الـفـلسـفـة وخاصـة نـظريـات كـبـير الـفالسـفة
ــان " هــيــجل" بــجــانب دراســة الــتــاريخ األوروبى األ
انيـا أولى رحالته اخلـارجية ... كانت رحـلته إلـى أ
انى .. وقد أثارت إعجابه وتأثر كثيرا باجملتمع األ
ــكـنـهـا ـان بــأن روسـيـا  .. وعـاد إلى بالده وكــله إ
أن حتـسن وتـطور نـفسـهـا باسـتغالل نـسـيج متـكامل
من أفـكـار وثـقافـة عـصر الـتـنـوير واألمـثـلة كـثـيرة ..
ـا أبـرزها فـكر عـمل األفـراد من أجل اجلمـاعة ور
.. وأيــــضـــا الــــقـــضــــاء عـــلـى مـــا تــــبـــقـى من الـــرق ..
ساواة العادلـة ب أفراد الشعب وحتـرير العبيـد وا

الواحد ... 
عنية بتحرير العبيد ولم تكن هذه الفكرة األخيرة ا
ـســاواة بـ األفــراد جـديــدة عـلــيه .. فـقــد سـمع وا
ـنـزل أسـرته وهـو صـغـير من الـعـبـيـد الـذين كـانـوا 
لـم يــتـــعـــد عـــمــره عـــشـــر ســـنــوات .. أشـــعـــارا ألحــد
شــعــراء روسـيــا الـكــبــار " مـيــخـائــيل خــيـراســكـوف "
والــذى اهـتم كــثـيـرا بــشـأن الـعــبـيـد ودعــوته لـهم فى
ــا تـــشــكــلت هـــنــا فــكــرة شـــعــره إلى الــتـــحــرر .. ور
ـطـلق لدى تـورجـينـيف واألوضاع عـنـاها ا احلـريـة 
احملبـطة من حـوله فى إمـكانـية الـتغيـر والتـطور فى
العـديـد من اجلوانب خـاصة فـيمـا يخص الـطبـقات
الـدنيا  جعلـته يرحل عنها لـيعيش ما ب باريس و

انية ... نتجعات األ بادن ـ بادن أحد أجمل ا
ـا أثـر فى فكـره ووجدانه أيـضا .. إجنـابه لفـتاة و
من إحدى بنات العبيد التى أحبها كثيرا ولم يتزوج
من امـرأة أخــرى بـعـد رحـيــلـهـا .. وجـعــله هـذا أكـثـر
ـــانــا بـــحـــقـــوق الـــعـــبـــيــد والـــفـــقـــراء وأهل الـــريف إ

والطبقات الدنيا فى اجملتمع  وكان.

تــوقف الــعــبــقــرى الــروسى " لــيــو تــولــيـســتــوى " عن
الـكتـابـة األدبيـة عدة سـنـوات .. بعـد كـتابـته لـروايته
اخلـــالـــدة " آنــا كـــارنـــيــنـــا " عــام  1875.. ســخـــطــا
وغـــــضــــــبـــــا مـــــنه عــــــلى األوضـــــاع احملــــــيـــــطـــــة به ..
وإحــسـاسه بـأن مــا يـبـذله من جــهـد لـكـتــابـة أعـمـال
ـكنها أن تـغير اجملتمع يـذهب سدى .. ولكنه عاد
لــيـكـتب من جــديـد بـدايـة من ديــسـمـبـر عـام 1883
وذلـك بعد قضائـه الساعات األخيـرة من حياة أحد
ـــوت والـــذى أوصــاه أصـــدقــائـه وهــو عـــلى فـــراش ا
قـائـال .. " صـديـقى  ,عـد إلـى األدب " وكـانت هـذه
من آخـر الـكـلـمات الـتى نـطق بـهـا إيفـان تـورجـيـنيف
قــبل رحــيـلـه.. و عــاد بـعــدهــا تــولــيــسـتــوى لــلــكــتــابـة
واإلبــداع وكـتب عـددا من روائـعه مــنـهـا "وفـاة إيـفـان
إيـــلــيـــيـــتش" عــام  1886 .. كـــريـــوتــزســـونــاتـــا" عــام

...1888 
نـــعى أســـتـــاذه والــذى ســـار عـــلى نـــهــجه " نـــيـــقــوالى
جـوجــول " : جـوجـول مـات ! ..  فـلـمـاذا لم يـتـحـطم
قلب روسيا بهذه الكلمات الثالث ..?.. هذا الرجل
الــعـــظــيم رحل  الـــذى أيــقــنــا أن لــديـه احلــقــيــقــة (
ــوت ) إنـهــا دعـوة ــرة الـتى قــادنـا لــهـا ا احلــقـيــقـة ا
عــظــيــمـة لـالسـتــيــقــاظ من هــذا الــثـبــات ومــواجــهـة
احلقـيقة " ..  وكانت هـذه كلمـات إيفان تـورجينيف

 ...
ــكن أن نــكـتــشف أثــر عــمالق تــرك إرثـا ال هــكــذا 
ــكـن أن تــمــر الــســنــون دون الــكــشف عــنه .. وقــد
ـارد وأحد مـلوك ـفـكرون هـذا ا اكـتـشف العـلـماء وا
ـسرح وبات مـدرسة يقـصدها كل صاحب األدب وا

مبدأ ورسالة ...
بـــعــد عــدة أشــهــر مـن اإلعالن واإلعــداد .. احــتــفل
سرح الروسى فكرين ورجال ا لفيف من األدباء وا
ــائــة األولى عـلـى مـيالد بــالـذكــرى الــتـســعــ بـعــد ا
الـــكــاتـب الــراحـل الــعـــمـالق " إيــفـــان تـــورجـــيــنـــيف "
والذى عرف بكونه أحد آباء الواقعية الشرعي ..
كـمـا عـرف أيـضـا بـعـشـقه لـلـريف وكـثـرة كـتابـته عـنه
حــتى لــقب بـ " مــلك كــومـيــديــا الــريف " لــتــوصــيـفه
ـــشــاكل أهــلـه اخملــتــلــفــة الـــدقــيق له وجلــمـــالــيــاته و
ستمرة .. وشمل االحتفال زيارة منزله ومعاناتهم ا
الـذى حتول إلى مـتحـف خاص به .. وأقـيم له عدد
من النصب التذكـارية .. كما  افتتاح متحف آخر
لـه ولكنه أدبى من نـوع فريـد حتت شعار " حب إلى

األبد"...
كــان والـده سـيـرجى "كـولـونــيل" فى سالح الـفـرسـان
بـاإلمـبراطـوريـة الـروسـية .. ويـعـد هـذا من الـعوامل
ــؤثــرة فـى بــنــاء شــخــصــيــة تــورجــيــنــيف الــفــكــريــة ا
والـــفــنـــيــة .. وقــد تـــوفى والـــده وهــو فى الـــســادســة
عـشرة من عمره لـيتركه هو وأخيه نـيكوالس ليشب
حتت الرعـاية القاسـية التـعسفـية من قبل األم وأثر
هـذا عـليه كـثـيرا وشـكل قـدرا من حالـته الـوجدانـية
.. ولهـذا فقد هـرب إلى موسكـو بعد إتـمام دراسته
فى مـــدرســة الــقــادة .. والــتــحق بــجــامــعــة مــوســكــو
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طروادة فى حضن األهرامات
البس لـتــشـكل لـنـا صــورة مـبـهـرة بــعـنـاصـر تـمـتــزج مع ا
ـا يوضح ايـضـًا تمـاسك الـعمل لـيس فقط بسـيطة  –
سرحى ا ايضـاً من خالل عناصر الـعرض ا درامـياً وإ

.
ــنـاظــر الى مـنــاظــر خـارجــيـة وأخــرى داخـلــيـة تــنـقــسم ا
لـتصور لـنا مـشهد الـقصـر من الداخل وكـيف يقسم الى
ــديـنــة من اخلـارج فى طــابـقــ ومـرة أخــرى لـتــصـويـر ا
مــشـــاهـــد عــديـــدة مــثل الـــســوق  –احلـــرب  –شـــواطىء
ـدينـة مرة وقوة البـحر  –اجلـنازة وغـيرهـا لنـرى صور ا
هــذا احلــصن مــرة اخــرى وحــائط الــقــصـر مـن اخلـارج
والــذى يـعــبـر عن الــقـوة الـتـى تـمـنـع الـغـربــاء من دخـوله.
رغم كل هـذة التـقنـية فـإن العـرض قدم اصالً فى مـكان
ـسـرحــيـة وهـو ســاحـة الـصـوت غــيـر مـجــهـز لـلـعــروض ا
والــضـــوء بـــجـــوار االهـــرامـــات بـــاجلـــيـــزة ومع ذلك جنح
ـتفرجـ حيـنما اخملـرج فى جذب مشـاعر وأحـاسيس ا
قـدم هـذا الـعـمل فى الـعـراء ليـحـاول ان يـكـون فى مـكان
مـنـاسب لألحـداث وكـذلك اسـتـخـدامه لـعـنـاصـر اإلبـهار

تفرج دون خداع . البسيطة والتى تبهر ا
ا يدفـعنى الى الشـعور باحلسـرة على حال مـسارحنا
سـارح الدرامـية ـسارح االسـتعـراضيـة او ا اليـوم سواء ا
التى انفض عـنها اجلـمهور بحـجة  ان اجلمـهور ال يقبل

على مثل هذه االعمال اجلادة .
وهـذا وبـصــراحـة وبـدون خـجـل كالم فـارغ وقـلــة حـيـلـة
ــســرح عن هــذه الــظــاهـرة فــكــثــيــراً مــا يــدافع رجــال ا
وتـعـلـو اصـواتـهم  وتـنـشط حـنـاجـرهم  بـشـعـارات عـفى
عـلــيـهــا الــزمن من مـبــاشــرة فـجــة وسـذاجــة ومـراهــقـة
سرح شاهـد مدع بأن ا سـياسية ال حتترم عـقلية ا
مـرآة لـلمـجـتـمع الـذى نـعـيش فـيه وهم يـقـدمـون أبغض
مــا فى اجملـــتــمع  أو يـــقــدمـــون جنــمــا يـــثــيــر الـــضــحك
جلـــذب اجلــــمــــهــــور وهـــو لــــيس مـن الــــضـــرورى عــــلى
اإلطالق فـقد انتبه الـعالم الى مثل هـذه الوسائل التى
ال تــنــفع من زمــان بــعـيــد  فــمــثل هــذه الـفــرقــة نــيـران
االنـاضـول ليـس بهـا بـطالً واحـداً ولـكن الـفـرق نـفـسـها
هـى الـــبـــطل الـــوحـــيـــد وكـــذلـك اســـتـــلـــهـــام الـــنـــصـــوص
الـكالسـيــكـيـة سـواء كـانـت من االسـاطـيـر أو من األدب
ـعـروفة ولـكن باسـاليب ى لتـبعـثهـا فى درامـيتـها ا الـعـا
جــديـدة  –والـدلــيل عــلى جنـاح مــثل هـذه األعــمـال أن
هــذه الـفــرقــة اســتــمـر عــرضــهــا خـمــســة ايــام فى بــهـو
تفـرج طوال ايام قـاعد من ا االهـرامات ولم تخل ا
الــعـروض لـنــجـد كل هــذا اجلـمـهــور الـهـائل وهــو يـتـابع
ــا جـعــلــنى اشــعـر الــعــرض من بــدايـته حــتى نــهــايــته 
ــا عــامــاً أخــر حــيــاله بـــاحلــزن النه ســوف يــنـــتــظــر ر

ليشاهد مثل هذه العروض التى ترضيه.

"تــكـونت فـرقـة نــيـران االنـاضـول عـام  1999مـتــضـمـنـة
 90فناًنا لتحقق جناحا باهرا فى باكورة اعمالها

لتـتـوالى الـنـجـاحـات عـامـا بعـد عـام وتـقـدم اعـمـالـها فى
امــريــكــا هـولــنــدا الــصــ روسـيــا فــرنــسـا ايــطــالــيـا
االردن وغـيـرهـا من الـدول لـتـحـقق رقـمـا قـيـاسـيا مـصـر
عـندمـا بـلغ عـدد اجلمـهـور فى لـيلـة عـرض واحدة 400
الف مــشـاهــد لــتــدخل بــهــذا الــرقم مــوســوعــة جــيـنــيس

لالرقام القياسية.
يـصف "مـصـطـفى أردوجـان" طـروادة فى كـتـيب الـعرض
ديـنة الفـاضلة التى اخـتلط بهـا احللم باحلـقيقة بأنـها ا
والعـلم ليـبدأ الـعرض بـاستـعراض ضـخم لسـوق يوضح
من خالله طـبــيـعــة شـعب طـروادة وهــو شـعب مــضـيـاف
ــديــنــة يــرحب بــالــزائــرين ويــســتــعــرض كــذلك حــرس ا
ـــشــهـــد "بـــاريـس" واخــاه وقـــوتـــهم ويـــظـــهـــر فى نـــفـس ا
"هـيـكــتـور" وكـيـفـيــة الـعالقـة بـيــنـهـمـا وكـذلك شــقـيـقـتـهم
"كـاسـنـدرا" الــتى تـتـنـبـأ بــأنه سـوف تـشـتــعل فـتـنـة جتـلب

دينة. اللعنة الى ا
ا سـيحدث من ـشهد الـثانى تـتنبـأ "كاسـندرا"  فى ا
ـثــابـة الـعـرافـة ولـكن لم يــهـتم بـنـبـوءتـهـا دمـار ,فـهى 
ـلك بـحــبـسـهـا ظـنـا بــأنـهـا مـجـنـونـة. أحـد كــمـا أمـر ا
ــشـــهـــد الـــثـــالث يـــقع "بـــاريس" الـــطـــروادى فى حب ا
" االغريـقيـة بنـاء على أجمل أمـراة فى العـالم "هيـلـ
أوامـر األلـهــة االمـر الــذى سـيــلـحق الــدمـار واخلـراب
بـطـروادة وهى الـتـيـمـة الـرئـيـسـية حلـرب طـروادة فى
ــــشـــهـــد االلـــيــــاذة. يـــأتى االغــــريق الـى طـــروادة فى ا
الـرابع بـاالف الـسـفن بعـد ان سـيـطر عـلـيـهم الـغضب
" قــد هــربت مع بــاريس حــيــنــمــا عــلــمــوا بــأن "هــيــلــ
لك  –فهم قـادمون من أجل وتعـيش االن فى قصر ا
الـــثــأر يـــتــقــدمـــهم احملـــارب الــعــظـــيم "أخـــيل" وقــامت
عـبد واعتقلوا الرهبان كالعبيد. هاجمة ا اجليوش 
ــشـــهـــد اخلــامس يـــشـــارك جــمـــيع افـــراد شــعب فى ا
االنــاضـول فـى االسـتــعـداد لــلـحــرب ويــكـونــون جـيــشـا
ه لــيـواجـه جـيش اليــهـزم وهــو جـيش يـتــحـلـى بـالــعـز

االغريق. 
ـــشــاهـــد اخلــمس يـــنــتـــهى الــفـــصل االول مـــتــضـــمــنـــا ا
ــشــهــد االول وهـو الـســابــقــة ويـبــدأ الــفــصل الــثـانـى بـا
ــشــهـــد الــذى يـــودع فــيه "هـــيــكـــتــور" طـــفــله الـــرضــيع ا
وزوجـته "اندرومـاهى" الـتى حتاول مـرارا اقـناع زوجـها
الـشـجاع بـعـدم خـوض احلـرب وتـفـشل كل مـحـاولـتـها
لـحة فى مقـابلة عـدوه اللدود " "فهـيكـتور" له الرغـبة ا
أخيل " . تقاتل القـوات االناضولية جيش االغريق فى
شـهد الـثانى يـقتل "هـيكـتور" "بـاتروكـليس" ابن عم " ا
أخيل " ظَـنَـا منه أنه االخـيـر ثم يـكتـشف أنه قـتل فتى
ــدة يـوم يـعـلن فــيـهـا االغـريق صـغـيــرًا لـيـوقف احلـرب 
ـــــشــــهـــــد الــــثـــــالث حتـــــذر "كــــاســـــنــــدرا" احلـــــداد. فى ا
ـة وتقـول إن الـهـيـاكل العـظـمـية الـطرواديـ من الـهـز

ــا حـــول احلـــدث أو خــلـــفه أو لـــتـــشــكـــيالت حـــركـــيـــة ر
بجانـبه أو أمامه فـاالستعـراض يقتـرب بعض الوقت من
سرحية التقليدية فى نفس الباليه ويعلو عن االعـمال ا
الـــوقت ويــتـــخــلى عـن عــيـــوب االثــنــ ويـــكــتـــسب كــذلك
ــصــداقـيــة فــيــبـنـى عـلى ــيـزاتــهــمــا مـا بــ الــرقى وا
ـسرح ونعومـة االنتقـال  كما نرى رشاقة احلـركة فوق ا
ــشــهــد اخلــامس فى الــفــصل االول اســتــعــراض لـ فـى ا
شهد األخير الذى  100راقص تقريبا مًعا وكذلك ا

ينـقـسم الى ثالث رقـصات حتـوى حوالى  120راقـًصا.
ــوسـيــقى فى عـرض طــروادة لـلــمـوســيـقـار كـمــا جـاءت ا
"يــوســيل ارزين" مــحــافــظــة عــلى ثــبــات الـفــكــرة ووصف
احلالة العامة لألحداث لـنجد موسيقى مختلفة اجلمل
حتـمل فى عـمقـهـا بعض االحلـان التـركـية لـتكـون بـطيـئة
أحـياًنـا وسـريعـة فى أحـاي أخـرى وتـتنـوع بـعض الوقت
ــســـجــلــة ومــوســـيــقى الــطـــبــول احلــيــة ــوســـيــقى ا بــ ا
ـــــوســــــيــــــقـى الــــــتى اعــــــتــــــمــــــدت فــــــقـط عـــــلـى بــــــعض وا
ـتضمـنة مشـاهد احلرب لـتعتـمد فقط االستـعراضات ا

 . من صوت السيوف والدروع واقدام احملارب
ـثابـة الزمن اخلـارجى للـفعل كـما كانت كـانت اإلضاءة 
ـثـابة الـزمن الـداخلى  –لـتوضح لـنا سـمات ـوسـيقى  ا
الــلـــيل والــعــراء وكــذلك تــوضـح احلــالــة الــنــفــســيــة لــدى
الــشــعــوب و مــا أصـاب اجلــنــود أثــنــاء احلــرب من تــوتـر
وغيـره خالل تـنـوع ألـوانـهـا وقـوتـها وضـعـفـهـا فـتـعـبر عن
حلــظــات الــســعــادة واحلــزن  –فــكــانـت تــنــقل شــفــافــيــة
ـوسـيـقى احلـدث مــكـمـلـة لـلـمـوسـيـقى  –فـعــنـدمـا تـعـلـو ا
ــوسـيــقى تـنــخـفض تـعــلـو اإلضــاءة  وعـنـدمــا تـنــخـفض ا
ـــوســيــقى مــتــوائــمــتــ فى اإلضــاءة وهــكــذا اإلضــاءة وا

إيقاع احلدث.
البس كـــمــا نــراهــا فى أضـــخم افالم هــولــيــود جــاءت ا
البس التى تقدم مثل هذة االعمال االسطورية لتكون ا
ـلـحقـاتـهـا وإكـسـسـواراتـهـا لـتـتـنـوع مع ايـضـاً اسـطـوريـه 
الشخـصيـات وتعبـر عن قيـمة وأهـمية كل شـخص لتـعلو
فى قيـمـتـها عـنـدمـا يقـدم أسـتـعراض الـهـيـاكل الـعظـيـمة
ـشـهــد الـثـالث بــالـفـصل الـثــانى لـتـكــون فى مـنـتـهى فى ا
ـصداقـية وهى تـكسـو الراقـصـ ليـبدون مـثل الهـياكل ا
ـسـاعــدة  اإلضـاءة الـتى الــعـظـيـمــة احلـقـيــقـيـة وايــضـاً 

سـتـشــارك فى الـقـتـال دلــيل عـلى كـمــيـة اجلـنـود الـذين
سـيالقــون حـتـفــهم فى هـذه احلــرب لـيـحـاربــوا بـجـانب
األحـيـاء- لـكن لم يـســمع لـهـا احـد. يـعـود " أخـيل " فى
ـوت "بــاتـروكــلـيس" ـشــهـد الــرابع بــكل قـوته لــيـنــتــقم  ا
ويــقـاتل "هــيـكـتــور" وجـهـا لـوجـه ويـتـلــقى " أخـيل " عـدة
ضـربـات من "هـيكـتـور" لـكنه اليـصـاب بـجروح وتـنـتهى
ـشـهـد اخلـامس يـقوم " ـعـركـة بـقـتل "هـيـكـتـور". فى ا ا
أخـيل " بـجــر جـسـد "هـيـكـتــور" رافـضـا ان تـقـام جـنـازة
تـلـيق به ويـحـتـفل االغـريـق بـالنـصـر ويـأتـى "بـريـاموس"
مــلك طـــروادة ووالـــد "هــيـــكــتـــور" الى "أخـــيل" ويـــطــلب
اعـطاءه اجلـسـد. جـنازة مـلـكيـة تـودع الـبطـل "هيـكـتور"
ـشهـد السـادس تـدخل فيـها جـمـيع افراد الـعائـلة فى ا
ـشــهـد ــالــكـة وجــمـيع افــراد شـعـب االنـاضــول . فى ا ا
ـــلك الـــســابـع يــحـــتـــشـــد جـــيش طـــروادة حتت قـــيــادة ا
"بـرياموس" لتوجيـة ضربة للجـيش االغريقى واالنتقام
ــوت "هـيــكـتــور" وبـعــد ادراك اجلــيش االغـريــقى قـوة
احلـصن الـذى صـنـعه الـطـرواديـون وعـدم تـمـكـنـهم من
ــواجـة يــنــسـحــبـون تــاركــ خـلــفـهم حــصــانـا خــشـبــيًـا ا
مـصـنـعًـا من بـقـايـا الـسـفن وقـامـوا بـاالخـتـبـاء فـيه لـكى
ـديـنـة عن طـريق اخلـديـعـة . فى يـتـمـكـنــوا من دخـول ا
ـــشــهـــد الــثـــامن واالخـــيــر يـــفـــرح الــطـــرواديــون بـــهــذا ا
احلــصـــان مـــعـــتـــقـــدين انه هـــديـــة من االلـــهه   –رمـــزا
عتاد دون ـدينتهم حتاول كـاسندرا حتذيرهم لـكن كا
نـــتــــيـــجـــة وبـــدخـــول الـــلـــيل يــــخـــرج اجلـــنـــود من داخل
ــــديــــنــــة لــــدخـــــول بــــاقى اجلــــيش احلـــــصــــان وتــــفــــتح ا
ـوت " أخـيل " االغـريـقى لـيـبـدأ الـقــتـال الـذى يـنـتـهى 

على يد "باريس" .
ـسـرحــيـة وتـنــتـهى الــرحـلـة رحــلـة الـثـأر وهـكــذا تـنـتــهى ا
واالنـتــقـام والـتى أراد اخملـرج من خاللـهـا ان يـقـول بـأن
هـنــاك بـعض احلـمـاقـات الـتـى تـخـرج من بـعض احلـكـام

جتلب على شعوبها احلرب والدمار.
رئى تـمـيز هـذا الـعـرض بعـظـمة االيـقـاع سواء االيـقـاع ا
أو االيـقـاع الـســمـعى فـااليـقـاع هـو مــايـنـظم هـذا الـعـمل
ـبــنى أســاســا عـلى االســطــورة لـيــصــبح االيــقـاع ايــضـا ا
أســـــطــــورة داخل حـــــرب طــــروادة. واالداء داخل عــــرض
طـــروادة يـــنـــقـــسـم الى اداء حـــركـى و اداء اســـتـــعـــراضى

عرض يكشف زيف ادعاءات  رجال مسارحنا

العرض تميز بعظمة اإليقاع
رئى والسمعى  محمد عبد الرحمن الشافعى ا

(تترك روزميرى وتتجه نحو تونى)
مــيـرا: يــجب أن أخــبــرك بــشىء ال اســتــمع لــقــد كــنت أســتـجــمع

شجاعتى كى أخبرك.
ا تريد قوله) (تونى نصف مدرك 

تونى: كال ماذا?
(مـيرا بـعد فتـرة صمت قـصيرة تـستـجمع فيـها شـتات نفـسها كى

تبلغه)
نزل. ميرا: تونى... لقد بعت ا

(يــســود صــمت طــويل تــونى بــهـدوء شــديــد يــتــحـدث فـى شـبه
همس)

نزل. تونى: لقد بعت البيت أو يا إلهى لقد بعت ا
سك بروزميرى ويهزها وكأنها ميرا) )

نزل! تونى: يا إلهى لقد باعت ا
روزميرى: لكنك يا تـونى باألمس فقط كنت تتحدث عن أن حتيا

تشردين. حياة ا
(تونى بعد صمت وكأن كلمة تشرد صدمته)

تونى: متشرد? متشرد?...
ه تقريبا) (يتضاعف أ

اذا? كى جتـمع خمـسمـائة جنـيه كى ما تونى: لـقد بـاعته أتـدرين 
أذهب وأبذر زرعى فى احليـاة أو يا إلهى يـا إلهى كى ما أذهب

وأحيا حياة صاخبة وأقيم عالقات عاطفية وأحدث ثورة...
(يضحك ضحكا هيستريا)

روزميرى: تونى ال تفعل ذلك كف عن هذا.
ميرا: دعيه.

(تـهوى على مـقعد بـالهيئـة التى اتخـذتها من قـبل ورأسها مدالة
قعد نحو مسند ا

تونى: يا إلهى لقـد فعلت أمى ذلك من أجلى. إنها أمى وكان من
ـمكـن أن تمـسك بسـك وتـطعـنـنى بهـا إنهـا أمى وال تعـرف عنى ا
سـوى الـقــلـيل حـتى إنـهـا ال تـشك فـى أن هـنـاك شـيـئـا واحـداً أحـبه

فى هذه الدنيا إنه هذا البيت...
روزميرى: تونى كف عن هذا كف عن هذا كف عن هذا.

(تـونى يبتعـد بشدة عن روزميـرى ويصيح بالـقرب من رأس ميرا ـ
وهى جالسة تتأرجح إلى األمام وإلى اخللف بألم)

تــونى: يـــا إلـــهى إنـك مـــدمـــرة مـــدمـــرة مـــدمـــرة ال يـــوجـــد شىء
تـلـمسـيـنه دون أن يتـحـطم إنك تتـنـقلـ من فـوضى إلى فوضى...
لقد كانت عالقاتك الغـرامية تشوبها الفوضى واللجان... إنك فى
حــالــة من الــفــوضى كــخــنــزيــرة يــا أمـى... إنك تــغــمــرين كل شىء

كنعكبوت...
(روزميرى جتذبه بعيدا بالقوة)

روزميرى: تونى كف عن هذا فورا.

(تونى فى قبضة روزميرى)
تـونى: أحـيـانـا ح أسـمـعـها تـهـبط الـدرج أحس بـأن كل عصب فى
جسدى يصرخ ال أستطيع حتملها ببساطة ال أستطيع حتملها...
ـقـاعـد ويـصــبح فى حـالـة من الـوهن (يــنـهـار جـالـسـا عــلى أحـد ا
تـتجـه روزميـرى نحـو ميـرا وتشعـر بخـوف شديـد من قـبضـة يدها
ـصـوبة إلـى أعلى حـتى ال تـمسـهـا وتقف عـاجـزة تنـظـر من واحد ا

إلى اآلخر تونى يتكلم بوهن)
ــنــزل ونـعــيش فى شــقــة لـعــيــنـة تـونى: اآلن عـلــيــنـا أن نــغــادر هـذا ا

صغيرة فى مكان ما ال أطيق ذلك ال أطيق ذلك...
(يـسود صـمت ميرا تـستجـمع نفـسها بـبطء وتقف وتسـير ببطء

عبر احلجرة وتراقبها روزميرى بخوف شديد)
مـيرا: إذا كـنت حتـمل لى كل هـذا الـكـره فـلم تـبـذل كـل هـذا اجلـهد
نزل? وتبدد كل هذه الطاقـة كى تبقينى وحدى هنا معك فى هذا ا

اذا? كى تستمتع بإيالمى? أو كى تتألم أنت?
روزميرى: أو ميرا أنه لم يعن ذلك.

(ميرا تضحك ضحكة قصيرة)
ـا يـعـنـيه فال يـوجـد قـانـون ينص عـلى أن االبـن يجب أن مـيرا: ور

يحب أمه أليس كذلك?
(وبعد صمت قصير)

ميرا: والعكس بالعكس.
ـكنـنـا أن نرى أن يـديهـا ترتـعـشان بـشدة لـكنـها (تـشـعل سيـجارة 
هـادئـة عدا ذلك وفى حـالة مـن الوهن كـتلك الـتى يـعانـيهـا تونى
تــونى يــنــظــر إلـيــهــا ويــبـدأ فى إدراك مــا فــعل ويــتــكـلـم بـلــهــجـة

اعتذارية)
نع واحـدة منـكما من أن تونى: ال أستـطيع أن أفهـم السبب الـذى 
الي فى العالم يعيشون فى أكواخ من الط وأنت تقول: هناك ا
حتــدث كل هــذه اجلــلـبــة بــســبب االنــتـقــال من بــيت مــريح إلـى بـيت

آخر أليس هذا ما يفترض أن أشعر به?
ميرا: ما دمت قد قلت ذلك فال حاجة بى ألن أقوله.

(تونى بتململ)
كـنك قوله انـتظـر حتى تـبلغ مـا بلغت تونى: والـشىء اآلخر الـذى 
من العـمر ولتـرى إذا ما كـنت ستـصل إلى ما هـو أفضل حسن إذا
لم أكن قــد فــعــلـت مــا هــو أفــضل ســوف يــكـــون لــدى مــا يــكــفى من

الرحمة كى أقتل نفسى.
ميرا: حلسن احلظ أنى ال أحمل نـفسى على مـحمل اجلد حسن

سوف أدع األمر لك.
(تونى بقلق ويأس)

? تونى: ماذا تعن إلى أين تذهب
ميرا: لست أدرى.

. تونى: ال أظن أنك ستذهب
سرحية والتى تنتهى خالل عام. عهد العالى للفنون ا ية الفنون بدأت هذا األسبوع فى تنفيذ أعمال تطوير مبنى ا > أكاد
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. مارسة والفكر الفني أصابت بالشلل ا
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مـيـرا: ولم ال? أنــا ال أنـتــوى أن أعـيش مـع شـخص ال يــطـيــقـنى ولم
يجب على ذلك.

(تأتى بحركة وكأنها تفرد جسدها أو على وشك الفرار)
ميرا: لقد خطر لى اآلن أنى ألول مرة فى حياتى إنسانة حرة.

تونى: إلى أين أنت ذاهبة يا أمى?
مـيـرا: لـقــد خـطــر لى اآلن أن حـيــاتى كــانت فى االثـنــتـ وعــشـرين
سنـة األخيرة محكـومة بحياتك بـاحتياجاتك أو قـد ال تعتقد ذلك
ـ غـيـر أن الــطـريــقـة الــتى عـشـت بـهــا ومـا فــعـلـتـه كل حـيــاتى كـانت
مــحــكــومــة بــاحــتــيــاجــاتك وعالم كـل هـذا? (بـازدراء) عالم.. وحش
أنانى! هذا هو أنت أنانى حـقود حقير حسود ال تهتم إال بنفسك

فحسب.
(روزميرى تكاد تنهمر الدموع من عينيها)

روزميرى: أو ميرا كفى كفى.
(ميرا تتجاهلها وتوجه كالمها لتونى)

مـيرا: حـسن إنى واثـقة مـن أن هذه هى غـلـطـتى من الـواضح أنـها
كـذلك فـلــو أنى أنـفـقت نـصف حـيـاتى فـى تـربـيـتك كى تـصـبح كـمـا
أنت إذن فــإن حــيــاتى فــشـلت فــشال ذريــعــا ألــيس كـذلـك? حـسن

ستقبل. ولن تكون حياتى فاشلة فى ا
? تونى: أمى ماذا ستفعل

مـيرا: ثمـة أشـيـاء كثـيـرة كـنت أريـد أن أفـعلـهـا مـنذ وقـت طويل ولم
ا سوف ـا آخذ الـنقـود وأنطلـق ولم ال? أو ر أفعـلها (تـضحك) ر
نزل ومعى كننى أن أخرج من هذا ا كننى فعل ذلك  أتصعلك 
ا أركب ذلك ما أحتاج إليه فى حـقيبة صغـيرة وسوف أفعل أو ر
ــتـجه إلى احملــيط الـهــاد حـيث مــنـطـقــة االخـتــبـار ـ كـنت الــقـارب ا

أريد أن أفعل ذلك ولم أفعله بسببك.
تونى: قد تقتل يا أمى.

مـيـرا: حـقــا قـد أقــتل ومـاذا فى ذلـك? إذ إنى ال أعـتــزم أن أقـبض
سك اإلنسان بالفكة النقدية... على حياتى فى يدى كما 

كنك يا أمى أن تنطلقى فى... ال شىء. تونى: ال 
مــيــرا: ال شىء? لـــست مـــضـــطـــرة إلـى أن أحـــتـــمى حتت كـــومـــة من
الطوب كفأر مـذعور إنى ذاهبة سوف أعـود وأجمع ما أحتاج إليه

ح أقرر ماذا سأفعل.
(تــتــجه نــحــو الــبــاب فى جــهــة الــيــمــ تـونـى يـحـس بــالـغــضب

واخلوف)
تونى: أمى.

(تستدير نحو الباب إنها هادئة تماما لكنها تبكى)
. تونى: أمى إنك تبك

مـــيــرا: (ضـــاحــكــة) ولم ال? لـــقـــد قـــاربت اخلـــمـــســـ مـن عـــمــرى ـ
وصــحــيح أنه لم يــتـبق الــكـثــيــر غـيــر أنى لم أخش أبــدا من اغـتــنـام
الـفـرص واخلــطـأ ولم أرد أبـدا األمن واألمــان وجـدران االحـتـرام ـ
أيـهـا البـرجوازى الـصغـيـر اللـع يـا إلـهى أن ما فى هـذا األمر من
سخرية ـ أننا كان علـينا أن ننجب جيال من السـعاة الصغار والكتبة
و... وصـغار الـنـاس الذين يـحـسبـون مـعاشـهم قـبل أن يتـخـرجوا من
ـدرســة... بـرجــوازى صـغــيـر حــقـيــر أجل إنى أبــكى لـقــد عـشت ا

خمس سنة أليس هذا العمر سببا يكفى للدموع...
(تـخرج من جهة اليـم وتونى فى حالـة من الذهول ال يصدق ما

يحدث)
تونى: لقد ذهبت فعال يا روزميرى.

روزميرى: نعم.
تونى: لكنها سوف تعود.

روزميرى: كال ال أظن ذلك.
(تــتـجه نــحـوه وتـضع ذراعــهـا حـولـه يـجـلــسـان جـنــبـا إلى جـنب

وذراعاهما حول بعضهما البعض)
تـونى: أتــعــلـمــ يـا روزمــيــرى أن كل مـا قــالـتـه لم يـحــمل أى مــعـنى

شعارات شعارات. بالنسبة لى على اإلطالق?... شعارات
? روزمـيـرى: ومـا اخلـطـأ فى أن نـعـيش فـى أمـاكن وأن نـكـون عـادي

ما اخلطأ فى أن يكون اإلنسان شخصا عاديا ـ وفى أمان?
تونى: اسمعى يا روزمـيرى لم أقرأ فى تاريخ الـعالم كله أن الناس
شـنـوا مـعركـة فـقط كى يـكـونوا عـاديـ أبـدا لنـفـتـرض أنـنا جـمـيـعا
قـلـنــا لـلــسـيـاســيـ نــحن نـرفض أن نــكـون أبــطـاال نــرفض أن نـكـون
ـاءات الــنــبـيــلـة ـ مــاذا سـيــحـدث شـجــعــانـاً لــقـد ســئـمــنــا جـمــيع اإل

حينئذ يا روزميرى?
روزميرى: نعم عاديون فى أمان.

تـونى: دعــونـا وشــأنـنـا هــذا مـا ســنـقــوله لـهم دعــونـا وشــأنـنـا كى
نحيا فقط دعونا وشأننا...

ستار
ختام
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يـعـود اخملـرج اجلـاد عـادل حسـان إلـى نص "درب عـسـكر" بـعـد حـوالى ربع
قـرن من الـزمـان  –هـذا الـنص الـذى قـدمـه مـسـرح الـغـرفـة ألول مـرة عـام
 – 1985تأليف د. محسن مصيلحى وإخراج عصام السيد وقدمه بعد
ذلك بـسـنـوات اخملـرج عـبـاس أحـمـد فى فـرقـة الـسـامر والـذى حـاول فـيه
تـــوظــيـف شــاشـــة خـــيــال الـــظل بـــشـــكل حـــديث بـــالــلـــمـــبــات الـــفـــلـــورســنت
ـاضى والـتمـثيل ـنسـوب يخـتـلف عمـا كان فى ا قـصوصـة  والشـخـوص ا

البشرى يدور فوق شاشة اخليال.. فى محاولة إلبراز التقدم التقنى.
ـسـرحـيـة وهـا هـو عـادل حـسـان يـقـدمه فـى الـفـيـوم لـفـرقـة صالح حـامـد ا
رجتل فى ـسرح ا بقصـر ثقافـة الفيـوم.. حيث يتـناول فـيه مؤلفه قـضية ا
مــصــر وتــاريخ خــيـال الــظـل واألراجـوز وفــرق احملــبــظــاتــيــة والـغــواشى
والـغــوازى الـذين كـانــوا يـقـدمــون عـروضـهـم لـلـحـرافــيش والـزعــر والـعـامـة

وأيضًا السادة الكبار.
ـثـلـ هم: "مـحـمـد صوفى وقـد اعتـمـد اخملـرج فى عـرضه عـلى تـسـعـة 
ـنـعم إسالم بـشـبـيـشى والء شـعـبـان أحـمد مـحـمـد طـرفـايه أمـيـر عـبـد ا
سالمـونى أشـرف حـسن حـسـام أبـو الـسـعـود بـاسم نـبـيل" ديـكـور أحـمد
ـنـشد أسلـمـان مـوسـيـقى وغنـاء أشـرف عـمـار مع فـرقـة غنـاء وكـورال وا
ــوسـيــقـيــة الـتى صــاحـبت الــغـنـاء ــنـعم والــفـرقـة ا الـسـيــد مـحــمـود عــبـد ا

والرقص.
وقــد تــضــافــرت جـــهــود هــؤالء جــمــيــعــا  –بــاإلضـــافــة إلى من يـــقــفــون فى
الكـواليس  –ليـقدموا لـنا نوعـا من الفرجة الـشعبـية تبـدأ من الشارع أمام
ـديح الــنـبـوى  –ثم ـنــشـد) بــا قـصــر الـثـقــافـة فى الــفـيـوم  –حـيث يــبـدأ (ا
البس البـهـلوانـات (والء شعـبان يـشـاركه بالـنداء عـلى مـشاهـدة العـرض 
ـصـاحـبـة آالت اإليـقـاع  –بـيـنـمـا يـتـجـمع اجلـمـهور وإسالم بـشـبـيـشى)  –
ـقامة أمـام القصـر فى الشارع ويـتجه اجلمـهور إلى ما ـراجيح) ا حول (ا
يــــشـــبـه الـــســــرادق فى أحــــضــــان الـــقــــصـــر  –حــــيث تُــــعـــلـق مالبس األدوار
ـوسـيـقـيـة وفى الـتـمـثـيـلـيـة وإلى الـيـسـار جتـلس فـرقـة الـكـورال والـفـرقـة ا
ــغــنـى (أشــرف عــمــار) الــغــنــاء كــنــوع من الــتــرحــيب الــوسط يــواصل ا
مـثلون فى التعليق على باجلـمهور ثم يبدأ البهلـوانات فى التنكيت وا
ـاذج خلـيــال الـظل واألراجــوز ويـقـدم تـاريخ فن االرجتــال وتـقــد 
احملــبــظــاتــيـــة حــكــايــة (الــفالس عــوض بـن رجب وزوجــته عــزيــزة مع
ـأمور) يـتـلـوها ألـوان من أفـكـار يـعقـوب صـنوع الـصـراف والعـمـدة وا
ـلقن ـثلـيه مـثل فعل (ا ـسرح والـتى تمـتـزج بارجتـاليـات  حـول ا

ــــثل) وظــــهـــور الــــشـــاويش أو الـــذى يــــريـــد أن 
ـــدنــــيـــة والـــطـــربـــوش ـالبس ا الــــرقـــيب بـــا
والــعــصــاة كــبــدايــة لــشــخــصـيــة الــرقــيب
واصـطـدام يـعـقـوب صـنوع به  –مـؤرخ
لـدخـول الـشـكـال الـغـربى لـلـمـسـرح  –مع
ـــرجتل وجتــوالــهم ــســرح ا وجــود فــرق ا
والـد والـتأريخ لـصدور أول قـانون فى ا
خــــاص بــــالــــرقــــابــــة عـــام 1910وصــــدور

الئـحة لـلـرقـابة  –تتـلـوها قـوان أخـرى أعوام
علق 1914-1917- 1918 -1919ويشير ا

إلى أن الرقابة كانت تطارد األشعار الثورية.
اذج من مسـرح العلبـة اإليطاليـة أو خشبة ويقدم الـعرض 
ــســرح الــغــربـى لــنــشــهــد فــصــوال كـــاريــكــاتــوريــة ألســالــيب ا
الـــتـــمـــثــــيل واإلخـــراج والـــتــــألـــيف وفى أثــــنـــاء تـــقـــد هـــذه
الـتـمثـيلـيـات يقـاطـعهـا (الـرقيب الـعـسكـرى بـ فتـرة وأخرى
لــلــتــنــبــيه عــلى عــدم اخلــروج عــلى الــنص  –إلى أن يــنــتــهى

العرض والرقيب الصارم يعترض على الفرجة).
ة التى وقـد تخفف عـرض عادل حـسان من الـقضايـا القـد
سرح يسيـر فى طريق والشعب أثـارها النص مثل: هل كـان ا
ـصرى فـى طريـق آخـر ورؤية الـنـص من أن (االرجتـال) كان ا
ـــصــرى من ورطــته ــمــكـن أن يــكــون مــخــرجـــا لــلــمــســرح ا من ا
ـســرح مـصـريـا صــمـيـمـا أو اتــهـام الـطـبــقـة الـوسـطى لـيــصـبح ا
ـســرح وقـد ــمـســوخ من ا بـأنــهـا هى الــتى تــبـنت هــذا الـشــكل ا
ـرأة) تـشـارك فى فـرق احملـبـظـاتـية  –وهى الـتى جـعل الـنـص (ا
كـانت  –تــاريـخــيـا  –مــكـونــة جــمـيــعــهـا مـن الـرجــال.. حــيث كـان
الـرجـال يلـبـسون مالبـس النـسـاء للـقـيام بـأدوارهن كـذلك جتاهل
ـصـرى عـلى مـدى الـسـنـ الـطـويـلة الـتى ـسـرح ا الـنص تـطور ا
تـزيـد عـلى مائـة عـام كـما أن الـنص قـد جتـاهل حركـة تـدهور
ـأساوى حـتى يومـنا هذا فن االرجتـال وما آل إلـيه مصـيره ا
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> تـعـتـبر احملـاضـرات اخملصـصـة فـقط للـرقص الـبرازيـلى (فـولـكلـور بـرازيلى)
ـثابة جتـارب عمليـة لظاهـرة ثقافيـة ذات أصول شعـبية وإقلـيميـة لها طابع

مسرحى واضح.

سرحي جريدة كل ا

11 من مايو 2009 العدد 96

عبد الغنى داود

درب عسكر  
فصول كاريكاتيرية تنتصرللفرجة الشعبية

ـوتيـفـات الـشـعبـيـة حتـيط بـاجلـميع من وتخـلع عـلى حـسب الـظـروف وا
كل جـوانب اخليمة = السـرادق (تصميم: أحـمد أسلمان)  –والتى تضم
ــمـثــلــون بـ ــتـفــرجــ فى مـكــان واحـد  –حـيـث يـتــحــرك ا ــمـثــلـ وا ا

ـتــفـرجـ فى كل ركن.. يـشــاكـسـونـهم ويـحــركـون فـيـهم كـوامن صـفـوف ا
ــرح وهـو دور ــشـاركــة والـتــفـاعل  –وفـى جـو تــغــلب عــلـيه الــبــهـجــة وا ا
ــمــثــلـــون بــسالســة وخــفــة ظـل بــدايــة من اخملــضــرم صــعـب تــصــدى له ا
ـــعــلم صـــاحب الــكـــار الــذى يـــدافع عن كــار (مـــحــمـــد صــوفى) فى دور ا
ـتـمـكن وإلى جـواره – االرجتـال بـكل ضـراوة والـذى يـقـوم به فى ثـقـة ا
من جــيل الـوسط (مــحـمـد طــرفـايه) زعــيم احملـبـظــ الـذى يـغــزو فـنـون
ـة وقـد تـقـمصه شـيـطـان الـتمـثـيل الـهازل خيـال الـظل واألراجـوز الـقد
ـنعم) فـبدا صـادقًـا ومُقـنعـا فى (تشـخيـص) الدور والـشاب أمـير عـبد ا
راحل الـتى عاش فـيها ُفعم بـاحلمـاس واحليـوية والـذى يدرك أبعـاد ا ا
لـيـنـتـقل من الــتـحـبـيظ إلى الـشـكل الـغـربى لـلـمـسـرح  –مـحـاوالً الـتـأكـيـد
واإلشـارة إلى اخـتالف مـناهـج االداء التـمـثـيـلى فى كل مـرحـلـة وتـصدى
الشاب (إسالم بشبيشى) لـدور البهلوان الصعب وأداة منذ البداية فى
الـشـارع حـتى الـنـهـايـة.. مُـشـاركًـا ومـنـدمـجـا فى شـخـصـيـة الـبـهلـول الـتى
ـــوهــوبــة ـــثــيـــر (والء شــعـــبــان) تـــلك ا حتــتـــاج إلى خــبـــرة واالكــتـــشــاف ا
الصغيـرة السن التى تقـلدت األدوار اخملتلـفة من بهلـوانة إلى غازية إلى
عـــزيـــزة زوجـــة الــــفالح رجب وغــــيـــرهـــا من األدوار  –فـــرقـــصت وغـــنت
ـيـزة ـاط اخملـتـلـفـة وفـى سـرعـة ومـرونـة  وتـشــقـلـبت وتـنـقـلـت بـ األ
وهى  –فى تــــصـــورى  –نــــتــــاج جــــهــــد طــــويل ودءوب مـن اخملــــرج الـــذى
اكتـشف فـيهـا كل تـلك االمـكانـيات فـى األداء التـمثـيـلى والغـنـاء والرقص
ُـشــعـة بــالـبــهـجـة أكـســبـتــهـا قــبـوال مــؤثـرا ويــنـضم إلى تــلك اجملــمـوعــة ا
ـاطه الضاحكة ومـشاركته فى الغناء (أحـمد سالمونى) الذى تعددت أ
والرقص وتناغـمت بقية اجملـموعة مع بعـضها البـعض (أشرف حسنى)
ـاطه مع فـرق االرجتـال واحملبـظـاتـيـة و(حـسـام أبـو الـسـعـود) بـتـعدد أ
ـــتـــشـــدد – و(بــــاسم نـــبــــيل) الـــذى أدى دور الــــرقـــيب عــــســـكـــرى األمـن ا
تخـشب احلركـات والذى بـدأ أوال مُتـشددًا فى احلفـاظ على الـتقـاليد ا
ــشــيـة ــسـارح.. ذى ا ـتــخـلــفـة  –لــيــتــحـول إلى الــرقــيب فى ا الـعــتـيــقــة ا
تشنـجة.. رافعًا شعار احملافظة على أمن النظام احلاكم – العسكرية ا

س أركان النظام.. مانعًا كل ارجتال 
وفى تصورى أن مصـدر تلك البهجـة التلقـائية التى أضفـاها العرض على
ـسـتـهـلـكـة الـتى لم تـعـد مـوضوع ـشـاكل ا اجلـمـيع هـو.. تـخـفـفه من طـرح ا
ـة وفـى إطار بـحث واكـتـفى بـخـفـة ورشـاقـة االنـتـقـال بـ األشـكـال الـقد

وسيقى باألداء الهزلى. تزج فيه الرقص بالغناء با خفيف وآنى 

ـرجتل فى ـســرح ا والــذى هـو قــضـيـة هــذا الـعــرض األسـاســيـة (قــضـيــة ا
ــؤلف قـــد أشــار إلى أن الــطــبــقــة الـــوســطى هى الــتى مــصــر) ورغم أن ا
ستورد من سـرحى ا رجتل وفـرضت ذوقها ا ـسرح ا تسبـبت فى انهيار ا
الـــغــــرب ومع هـــذا فــــقـــد ركـــزت الــــعـــروض الـــثـالثـــة عـــلـى فـــكـــرة
ـصـلت فقط (الـشاويش  –الرقـيب) فـبدت الـرقابـة هى الـسيف ا
ـرجتل وفى تـصــورى أن الـرقـابـة لـيـست ــسـرح ا عـلى رقـبـة فن ا
ـرجتل  –والـذى لم ـســرح ا هى الـســبب الــوحـيــد فى انـقــراض ا
أساوية مُجـسدة وبارزة فى العرض  –إذ نـشهد لألسف نهايـته ا
ـسـرحـيـات وبـقـيت كـم مـنـعت الـرقـابـة أشـكـاالً أخـرى كــثـيـرة من ا
هـذه األشكال مثل الـهزليات واألعمـال التى تمس الدين
والسـياسـة واجلـنس.. وليس الـسبب  –كـمـا أتـصور –
هــــو الـــطــــبــــقـــة الــــوســــطى فــــقـــد تــــواصـــلـت عـــروض
االرجتـال فى األفـراح الـريــفـيـة واألحـيـاء الــشـعـبـيـة
ــدن حـتى وقت قــريب ومـا زال أسـلــوب تـقـد ا
الـهـزلـيـات التـجـاريـة فـى مسـرحـنـا يـتم بـأسـالـيب
(االرجتــال) الــذى يـتــواله فـريق الــعـرض  –بـغض
الـنـظـر عـمـا حـدث من الـزحف الـطـوفـانى لـكل مـا
هــو قـــادم من الــغـــرب والــشــعـــور بــالــدونـــيــة جتــاهه
واالنـدفـاع إلى تـقـلـيـده بـشــكل أعـمى وعـدم الـوعى مـبـكـرًا
ــرجتــلــة من فـــنــانــيـــنــا بــخــطـــورة وأهــمــيـــة هــذه الــفــنـــون ا
ُـنـقـادة األصـيــلـة وبـدال من ذلـك زيـفـوا ذوق اجلــمـاهـيــر ا
ـــســرح والالهـــثـــة وراء مــا يـــقـــدمه لـــهم جتـــار ومـــقـــلـــدو ا

الغربى دون دراسة أو وعى مراعاة نظر!.
وعـن هــــذا الـــــنص (غـــــيـــــر االرجتـــــالى) كـــــنص مـــــكـــــتــــوب
ــبـهج ومـحــسـوب بــدقـة  –قـدم  –عــادل حــســان عــرضه ا
حـــــ وظف األغـــــنـــــيـــــات احلــــديـــــثـــــة الـــــتى تـالئم أجـــــيــــال
ـتــفــرجـ فــوظف أغــنــيـات (ســعــاد حـســنى) عن أشــعـار ا
) وأشـــعــار أحـــمــد فـــؤاد مـــثل (دوال مــ (صالح جـــاهــ
ودوال مـــــــ دوال عـــــــســـــــاكــــــــر مـــــــصـــــــريـــــــ  –دوال أوالد
ــتـــفـــرج بـــالــعـــرض عن طـــريق تـــلك ) فــربـط ا الـــفالحـــ
ألوفة لألذن  –وكأننا نشارك فى األغنيات احلديثة وا
ـوسـيـقى حـفل عـرس بــاألريـاف تـشـتـرك فـيه  –فـرقــة ا
الــشــعــبــيــة والــغــازيــة والــفــرفــور  –فى حملــات مُــبــهــجـة
تـــشـــارك فـــيه عـــنـــاصـــر مـن احلـــاضـــرين فى الـــصـــالـــة
ــتـفـرج بــالـعـرض وكـأنـه يـشـارك فـيـه مـشـاركـة لــيـمـتـزج ا
فـــعـــالـــة وحـــمـــيـــمــة  –فى جـــو عـــام يـــســـاعــد عـــلـى هــذه
ـتـفـرج ومالبس ـشـاركـة  –فـالـلـعـبــة مـكـشـوفـة أمــام ا ا
الـشخـصيـات مُـعلـقـة على احلـائط والـطرابـيش توضع

سرح ليس صحيحًا أن الطبقة الوسطى سبب انهيار هذا النوع من ا

 توظيف
جيد 
لتراثنا
الغنائى
ساهم 
فى ربط
شاهد ا
بالعرض

أى كان.
تونى: الكرامة.

ميرا: إذا كنت تسمى اجللـوس مكتوف اليدين فى انـتظار االنفجار
كرامة ـ حسن لن تبـتزنى حتى أصير خاملة من فضلك ساعدنى
هل أنـت كـــهــربـــائـى أم ال? أريــد مـــنك أن تـــســـتـــرجع ذلـك الــشـــريط

ملة. وحتذف األجزاء ا
ملة! تونى: ا

مـيـرا: هل سـتــفــعل أم لن تــفـعل? ألنك إن لـم تـكن ســتــفـعل فــسـوف
أتصل بـ...

ن? العم ميك? تونى: 
مـيـرا: يـبــدو أنه فى الــوقت احلــاضـر ال يــوجــد من أتـصـل به عـلى

األقل ليس بكرامة.
(فـجأة تـنفجـر الدموع من عـينيـها وتـستديـر بعيـدا فيشـعر تونى

بالرعب)
تونى: أمى.

ميرا: أو دعنى وحدى.
(تـتجه إلى النافذة وتقف وهى تديـر ظهرها روزميرى تأخذ ذراعه

وتهز رأسها وتشير إلى اآللة)
تونى: أو يا إلهى كال.

(ميرا ما زالت توليهما ظهرها وقد حتكمت قليال فى صوتها)
شكلة. ميرا: ها أنت ترى الناس يفتقرون إلى اخليال هذه هى ا

(تونى يحدثها وهى تدير ظهرها)
تونى: أال تـستـطيـع أن تـفهـمى أن النـاس ال يطـيقـون التـفكـير فى
ذلك? هـذا أكـبـر من اجلـمـيع بـبسـاطـة ال يـسـتـطـيـعـون الـتـفـكيـر فى

ذلك.
(بينما تهز روزميرى رأسها نحوه)

تونى: أو وهو كذلك.
ميرا: يوجد شريط جديد هناك إذا كنت فى حاجة إليه.

(تونى يضع الشريط اجلديد ويبدأ فى تشغيله)
تونى: هاك هذا أفضل.

روزميرى: ماذا تفعل?
تونى: أذيع شريطا من الصمت.
(ميرا ما زالت توليهما ظهرها)

ميرا: تونى لقد قلت إنك سوف تساعدنى.
تونى: ورقة بيضـاء صفحـة جديدة روزمـيرى قولى شـيئا بـسيطا
هــادئــاً جــدا جــمــيال جــدا شــيــئــا أحب أن أســمــعه وأنــا أديــر هـذا

الشريط?

(ميرا تهز كتفيها باستهزاء)
مـيرا: أو لـست أدرى... أعتـقد أنك سـتقـضى أمسـيات جـميـلة فى
بــار احلى وتـنـضم إلى فـرقـة مــوسـيـقى تـلـقـائـيــة وتـصـبح بـوهـيـمـيـا
صغـيـرا قذرا أو واحـدا من اإلصالحـي اجلـدد تتـمـتع بكل أشـكال

التمرد من موقع االحترام.
تونى: هذا هو بالضبط ما أريد.

كنك أن تسقط بال علياء" ميرا: "وهكذا 
(تونى يوجه كالمه لروزميرى بلهجة ازدراء)

تونى: إنها تريد العلياء.
(يوجه حديثه بازدراء إلى ميرا)

تونى: علياء.. علياء سوف نـدعك جتول فى العلياء ما رأيك يا
أمى فى أن تـدعــيـنـا وشـأنــنـا فـقط دعـونــا وشـأنـنـا... أتــعـرفـ مـا
نـزل أن أقوم بعمل أستـمتع حقـا بعمله? أود أن أقـوم بطالء هذا ا

ديكورات له إنى حقا أود فعل ذلك.
نزل? ميرا: تود أن تقوم بعمل ديكورات لهذا ا

(توجه احلديث لروزميرى بذهول)
مـيرا: عـمره اثـنتـان وعشـرون سنـة ويريد أن يـقضى وقـته فى عمل

ديكورات للمنزل.
روزميرى: لست أرى ما اخلطأ فى ذلك.

(ميرا توجه الكالم لتونى)
ميرا: انتظر قليال ال تبدأ فى عمل ديكورات.

تونى: ولكن لم االنـتظار? سـوف أخرج بـعد الظـهر وأخـتار األلوان
تعا. سوف يكون ذلك شيئا 

(ثم بلهجة شك)
تونى: ماذا يجرى? ماذا تنوين فعله?

مـيرا: أو ال شىء اسمع لـدى الـكثـير الـذى يجب أن أقـوم به هذا
الـــصــبـــاح هل لك أن تـــســاعــدنـى? إنه ذلك الـــتــســجـــيل لـــقــد قــال

ساندى إنه سوف يساعدنى غير أنه اآلن قد ذهب.
تونى: أو كال.

ه فى اجتماع الليلة. ميرا: لكنى وعدت بتقد
ــــا يـــقـــال فى تـــونى: اجــــتـــمـــاعـــات اجــــتـــمـــاعـــات ومـن يـــكـــتـــرث 

االجتماعات.
ميرا: تونى إذا كنت حتاول أن تثنـينى عن القيام بعملى للجنة فلن

أتوقف.
تــــونى: كل أولــــــئـك الـــــنــــــاس فـى الــــــداخل وفـى اخلــــــارج كل تــــــلك

الضوضاء واخلطب والفوضى.
ميرا: لن أحتول إلى نوع من الـنصب الذى يجـسد رغبتك من أجل

ركز اإلبداع الفنى حتى بداية يونيو القادم. >الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة وافق على استمرار تقد مسرحية "قهوة سادة" 
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> إن احملـاضـرات اخملـصصـة لـلـتمـثـيل الـصامـت تقـتـرح دراسـة عمـلـية
خملـتلف الـتقـنيـات اجلسـدية الـكالسيـكيـة للـمسـرح الغربـى والشرقى
ــســاعــدة حتـلــيل ألبــجــديـة اجلــســد واالتـصــال والــدقـة احلــركــيـة

ظاهر اخملتارة. واإليقاعية لبعض ا
سرحي جريدة كل ا
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(روزميرى تهمس بإحلاح)
روزميرى: تونى إن أمك تبكى.

تـونى: ولــكن مــاذا بــوســعى أن أفــعل?... قــولى شــيــئــاً يــا روزمــيـرى
. أرجوك قولى شيئاً

روزميرى: ولكن ماذا?
ؤكد أن ثمة ما حتتاج إلى قوله. تونى: من ا

روزميرى: عن ماذا?
تونى: أى شىء ماذا حتس بخصوص احلياة.

روزميرى: لست أدرى.
تونى: إذن ـ بخصوص الناس.

روزميرى: من?
تونى: أى شخص.

اذا? روزميرى: 
تونى: أو يا إلهى.

(يغلق اجلهاز)
دافع أو تونى: وهو كـذلك فلنـستـمع إلى القنـابل واالنفـجارات وا
ثـال لـقـد قـررت أال تتـزوجى فـيـلـيب حسن يا إلـهى عـلى سـبـيل ا

لن تبكى أليس كذلك?
روزميرى: لقد انتهيت من البكاء.

(مـيرا تستـدير مبتـعدة عن النافـذة وقد حتكمت فى نـفسها تقف
وتشاهدهما بسخرية)
تونى: هل أنت تعيسة?

روزميرى: نعم.
تونى: لكن لم تكونى لتصبحى سعيدة معه أليس كذلك?

(روزميرى تستدير فترى ميرا)
روزميرى: حسن...

ميرا: استمرى.
روزميرى: ال أعتقد أنى كنت أتوقع أن أكون سعيدة.

اذا قلت إنك سوف تتزوجينه إذن? تونى: 
روزمــيـرى: لــقــد قـــال... يــجب عــلى الــنــاس أن يـــكــونــوا مــســتــعــدين

. الغتنام الفرص وقال ال يجب أن يكون الناس هياب
تونى: لذا قلت إنك ستتزوجينه?

(روزمـيرى تستـدير وتنظـر إلى ميرا بقلق ولـكن بتحد مـيرا تشير
إليها كى تواصل كالمها)

روزمـيرى: أجل ظـهر فـيـلـيب فجـأة فى حـيـاتى وسـخر من كل شىء
كنت أفعله وقال إنى ال أعيش على اإلطالق وجعلنى اقرأ كتبا.

تونى: (ضاحكا) كتب.
روزمـيرى: أجل لـقد قـال إن الطـريقـة التى أحـيا بـها ال تخـتلف عن
ـــوت وقـــال إنى حـــ جتىء حلـــظـــة مـــوتـى لن أشـــعـــر بـــأنى كـــنت ا

أعيش...
تونى: ولهذا السبب قلت إنك سوف تتزوجينه?

(روزمــيــرى تـنــظـر مــرة أخـرى إلى مــيـرا الــتى تــرد عـلى نــظـرتــهـا
اءة برأسها) بإ

روزمـيرى: أجل قـال إن ثـمـة شـيئـا واحـدا يـجب أن يخـشـاه الـناس ـ
يجب أن يـخشوا من أال يـنمـوا وقال إن السـعادة ال تـهم يجب على
النـاس أن يـنمـوا ويـكـونوا كـل شىء الكـثـيـر من األشيـاء الـتى تـتسم

غامرة وال يكتفوا باخلوف من التعاسة. با
(تونى يضحك بازدراء)

تـونى: هل قـال فــيـلب هـذا كــله? هل الــعم فـيـلــيب اسـتــطـاع قـول كل
هذا الكالم? حسن انظرى إليه اآلن انظرى إليه اآلن.

(روزميرى تنفعل فجأة وتقفز بعيدا عنه)
روزمـيرى: أجل قـال هـذا كـله ولن أسـمح لك بأن تـقـول أشـياء عن

فيليب لن أسمح لك...
(تـأخـذ فى الـبكـاء فـتـخطـو مـيرا نـحـوها وحتـوطـهـا بذراعـيـها من

اخللف)
ميرا: ال عليك يا حبيبتى وهو كذلك.

تـونى: (صـائـحـا) أو أجـل هـذا هـو الــصـنف الـذى يـالئـمك ألـيس
عـاناة القوة عبر ـعاناة ـ عبادة ا كذلك يا أمى? أنت حتب ذلك ا

األلم... هذه هى عقيدتك.
ميرا: أو اسكت! وكف عن الشجار مع كل شخص.

تـونى: (صـائـحا) حـسن ال أريـد شـيـئـا من هـذا كله إنـى أقول لك
ال وجود لأللم إنى أرفض الشعور به...

(ميرا توجه احلديث لروزميرى)
مـيرا: روزمـيـرى هاك! اسـمـعى... أنت ال تـندمـ عـلى أنك عرفت

فيليب أليس كذلك?
روزميرى: أو كال.

ميرا: إذن هذا هو كل شىء.
(جتعل روزميرى ترفع رأسها وتبتسم)

ميرا: واآلن هـذا أفضل األمر لـيس خطـيرا إلى هـذا احلد أليس
كذلك?

تونى: ماذا تفعالن اآلن? إنكما ترقصان على قبر عاطفى آخر.
ميرا: أو تونى...
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السلطان احلائر ..ما زال حائرا

الـلــون األخــضـر لــيــعــطى تـنــاغــمـا بــ الــبـارد
والـــســــاخـن أو الـــقــــضــــيــــة االزدواجــــيـــة الــــتى
سـرحى الـسيـف أم القـانون يعـاجلهـا الـنص ا
الداخل أم اخلارج العفـة أم الطهارة احلقيقة
والـسراب فـشـخـصـيـة الـغـانـيـة غـيـر مـا يـظـهر
منها وشـخصية الـقانونى غـير ما يظـهر منها

وهكذا.
البـس مالبـس شــــبه ولــــقـــــد قــــدم مــــصـــــمم ا
ـمــلـوكى من تـاريــخـيــة تــتـمــاشى مع الـعــصــر ا
خـالل مالبـس احلـــــرس أو الـــــوزيـــــر أو حـــــتى
الـقـاضى فـلــقـد أعـطى الـقـاضى مالبس ذات
خـطـوط مقـلـمـة بـالـلـون الـذهـبى عـلى أرضـية
زرقـــاء وعـــمـــة ذهـــبــــيـــة الـــلـــون وذات أشـــكـــال
هـنــدســيــة فى قــاعــدتـهــا لــيــعــطى اإلحــسـاس
بالرسـوخ الهالمى لـلشخـصية وأعـطى الوزير
مالبس فـضـفــاضـة من األعـلى وتــضـيق كـلـمـا
اجتـــهت لألســـفـل لـــيـــعـــطى إحـــســـاسًـــا بـــعـــدم
االسـتـقـرار فـيــهـا أمـا مالبس الـســلـطـان فـقـد
كـانت نـاعـمـة ولـكـنـهـا مـكـبـلـة بـالـلـون الـبـنى أو
ـكبـلة األسـود لتـعطى إحـساسًـا بالـشـخصـية ا
رغم حـريـتـهـا الـظـاهـرة وكـذلك فى شـخـصـية
الـغانيـة فقـد أعطاهـا مالبس ضيـقة ليـجسد
جـسـدهـا وقــوامـهـا ولـكـنه وضع عـلـيـهـا غاللـة
أشـبه بـاحلـرملـة لـتعـطى احـساس بـالـشفـافـية
والــبــراءة ومالبس اجلالد جــاءت لــتــتــسق مع
شــــخــــصــــيــــتـه وكــــذلك الـــــنــــخــــاس واجلــــاريــــة
واجملهول أما شـخصية الدخيل أو الرجل ذى
الــبــدلـة الــبــيــضــاء فــهى مالبـس دخــيـلــة عــلى
ـصـمم وان كـان حـاول وضـع قـبـعـة امـريـكـيـة ا
عـلى رأسه ولكنـها نشاز داخل الـعرض .ولقد
ـصـمم ألـوان الـفـرقـة االسـتـعـراضـيـة اعـطى ا
لـــتـــتــمـــاشى مـع ألــوان الـــشـــخــصـــيـــات فـــمــثال
مـالبس الـراقــصـ فى حلــظـة ظــهـورهم هى

نفس درجة لون مالبس الشيخ عليش.
اإلسـتـعـراضـات لـعــاطف عـوض كـانت مـوفـقـة
ومـبهرة فى نـفس الوقت رغم بسـاطتها وذلك
ـــلك أو مــــثال فى اســـتــــعـــراض الـــتـــرحـــيـب بـــا
رقـصة اجلوارى للـسلطـان أو حتى فى رقصة
ا ينم وسيـقى الغـربيـة "مقـلبـان شقـلبـان"  ا
عن احــتـرافـيــة أفـراد الـفــرقـة االسـتــعـراضـيـة

صمم. ووعى ا
األشــعــار رغم جــودتــهــا جــاءت غــريــبــة بــعض
ا الـشىء عن العـمل فالـسلـطان هـنا لـيس ظا
أو يـــجــور عـــلى شـــعـــبه حـــتى نــغـــنى لـه  (الــله
يـعطـيك الـعافـيـة ويكـتـر من أمثـالك.. وتـعيش
لألمـــة احلـــافــــيـــة ســـلـــطـــان عـــصـــرك وأوانك
سـلطانـنا يـا معـيشـنا زى الغـنم قدامك.. إلخ)
وال حـتى غـنـيوة مـقـلبـان شـقلـبـان لهـا تـوظيف
درامى جيد فـتشعـر بأنك أمام كـلمات غـريبة
عن الـــنص أمـــا بـــقـــيــة األشـــعـــار فـــهى جـــيــدة

وضوع. وتتماشى مع ا
ــبـهــر والـذى ال أجــد له ضـرورة امـا الــشىء ا
فى الــعـرض هى تــلك اخلـدعــة أو الـفـانــتـازيـا
فى نــهــايــة الــعــرض فــهـى من قــبــيل الــســخــاء
واإلنـــفـــاق فى اإلنـــتـــاج وال يــوجـــد لـــهـــا مـــبــرر
ــقــصــود هــنــا داخـل الــنص الــدرامى فــلــيس ا
ــطــر أو حــتى االحــتــفــال أو الــكــرنـفــال وفى ا
النهاية عرض السلطان احلائر عرض احترم
ـــشـــاهـــد فــاســـتـــحق االحـــتـــرام من عــقـــلـــيـــة ا
ــتــفــرج ألنـه خــاطب وعــيه دون فــذلــكــات أو ا

استعراض عضالت.

هل تعود
الرتابة

لل للحوار وا
الطويل
 فى نص

احلكيم?

جـمـال فـقـد كـان خـفـيف الـظل ويـتـمـتع بـحس
كـــومـــيــــدى راق فى شــــخـــصــــيـــة الــــنـــخـــاس او
احملـــكــوم عــلـــيه وكـــذلك مــحـــمــود خـــلــيل فى
شـــخـــصــــيـــة اخلـــمــــار أبـــو حـــنــــان أمـــا ســـيـــد
يزا فى الـفيومى فـى دور اجلالد فقد كـان 
الـشـخـصـيـة ولكـنه اخـتـفى فى الـفـصل الـثانى
تمـامـا رغم أهمـيـة دوره الـدرامى عنـد تـوفيق
احلـــكــيم وهـــو أحــد عــيـــوب اإلعــداد أو عــمل
الـدرامـا تورج فى الـنص ويـأتى أحد الـعـيوب
فى اخـتـيـار  مـحـمـود عـبـد الـغـفـار لـشـخـصـية
الــوزيــر اجلـادة . فــعــلى الــرغم من مــحـاوالته
اضــفــاء حملــة كـومــيــديـة مـن خالل شـخــصــيـة
الوزير ولكنه لم يقدم الشخصية اجلادة التى
كـان من الواجب توفـرها فى شخصـية الوزير
ــــثل قــــوة الـــســــيف وهــــذا يــــرجع إلى الـــذى 

توظيف اخملرج. 
ـمـثلـ الثـانويـ جاء كمـا أن توظـيف بعض ا
مــــوفــــقـــا فـى الــــبـــعـض كـــرضــــا حــــســـنــــ فى
شــــــخــــــصـــــيــــــة اجملــــــهــــــول أو روان حـــــسـن فى
شــخــصــيــة اخلـادمــة  أو الــفــنــان الــذى يـلــعب
شــخــصــيـــة الــشــيخ عــلــيـش وجــاء ســلــبــيــا فى
شـــخـــصــيـــات الـــشــعـب مــثـل ابــنـــة اخلـــمــار أو

اإلسكافى وزوجته أو فتاة احلانة. 
ـلـمح الـديــكـور حملــمـود ســامى جـاء لــيـعـطـى ا
ـآذن ـة من خالل ا ـمـلـوكى لـلــقـاهـرة الـقـد ا
واألســـبــلـــة والــعـــمـــارة احلــجـــريــة  وقـــد قــدم
مــنــظـريـن أسـاســيــ هـمــا مــنـظــر الــشـارع أو
مـلوكيـة ومنظر داخـلى لبيت الـغانية احلارة ا
ــتـعــان لـلــنـظـر مـن الـداخل وهــمـا مــنـظـران 
ــسـات ـمــلـوكـى وبـهــمـا  ومـوحــيـان بــالــعـصــر ا
عــصــريــة فى اخــتــيــار األلــوان واكــســســوارات
ــنــاضــد او الــنــافــورة الــكــهــربــيــة الــديــكــور كــا
الــصــغــيـــرة او الــكــؤوس ولــقــد تــمــيــزت ألــوان
ـنــظـر الـداخــلى بـدرجـات الــلـون األحـمـر مع ا

الفصل الثـانى وفى اخلتام وأيضا  من خالل
مثل ـفردات على لسـان ا اسـتخدام بعض ا
مــثـل الــتــوك تــوك أو إكــسالنس أو إكس الرج
ـــودرن كــمــا وبــعض األلـــفــاظ الــعـــصــريــة أو ا
اســتـــخــدم فـى اكــســـســوارات الـــشـــيخ عـــلــيش
بـالدراجـة.. أو فى دخـول شخـصـية اخلـواجة
مـــحـــمـــود حـــجـــازى لـــيـــعـــطى حملـــة عـــصـــريـــة
ـاضى ـتـزج الـزمن ا ـاضـى و مــتـداخـلـة مع ا
بـاحلــاضـر وبـالــتـالى حتـال قـضــيـة الـنص إلى
الــوقت الــراهـن وإن كـان يــشــوب الــعــرض فى
لل وهـذا يرجع فصـله األول بعض الـرتابـة وا
إلى حوار توفيق احلـكيم الطويل ب احملكوم
عــلـيه واجلالد وهــو حـوار هـام ولــكـنه يــحـتـاج
الى التـكثـيف وذلك الختالف اإليـقاع الـزمنى
بـــ ســـتـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن الـــعــشـــريـن والـــقــرن

احلادى والعشرين.
كـمـا إن إلـغــاء دور اجلالد من الـفـصل الـثـانى
أخل بكتلتى الصراع وأصبح الصراع هنا ب
فــلــســـفــتـــ هــمــا الـــقــوة أم احلق أو الـــســيف
والـقـانـون بـ اثنـ هـمـا من مـبيـعـات نـخاس

واحد فأصبح الصراع ضعيفًا.
ولقد أجاد اخملـرج عاصم جناتى فى توظيف
ـمثلـ خاصـة أدوار الشخـصيـات الرئيـسية ا
فـجاء مـحـمـد رياض مـقـنـعا وبـسـيـطا وسـلـسا
فـى أداء شـخــصـيــة الـســلــطـان وكــذلك مـفــيـد
عـــاشـــور فى شــــخـــصـــيـــة الـــقـــاضى وقـــد أدى
الشخـصية بـبراعة وتـلون صوتى يـتماشى مع
ـتـحايل بـالـقـانون رغم أنه طـبـيـعة شـخـصيـة ا
القـائم على تـنفـيذه وكـذلك شخـصيـة الغـانية
التى قـدمتـها حـنـان مطـاوع بدرجـة عالـية من
الـــصـــدق والــبـــســـاطــة إلـى جــانـب شــخـــصـــيــة
اجلــاريــة او اخلـادمــة بــســكــوتــة روان مــحــمـد
حـسن الـتى أعـطت مـلـمـحـا كـومـيـديـا مـتـمـيزا
فـى الــعـــرض رغم قـــصـــر دورهــا. أمـــا خـــالــد

فى مـسـتـهل الـسـتـيـنـيـات قـدم تـوفـيق احلـكـيم
مـسـرحــيـة الـســلـطـان احلـائــر لـيـطــرح قـضـيـة
هـامـة وجـوهــريـة: من أحق بـأن يــتـبع الـسـيف
أم الـقـانـون? وكـانت تــلك األطـروحـة الـفـكـريـة
تـــتـــنــاسـب مع تـــغــيـــرات الـــفــتـــرة الـــســيـــاســـيــة
واإلجـتــمــاعـيــة وحتــوالت اجملــتـمع مـن احلـكم
ــلـــكى الى احلــكم اجلــمــهــورى عــقب الــثــورة ا
لك السابق  ولذا العسكريـة التى أطاحت با
فاجملـتـمع كان فـى هذه الـفـترة احلـسـاسة من
تـاريخ مـصــر يـبـحث عن الـشــرعـيـة فى وجـود
احلــــاكـم الــــذى هــــو أحـــــد أفــــراد الــــســـــلــــطــــة

العسكرية..
وعـــــاد تــــوفـــــيق احلـــــكـــــيم إلـى فـــــتــــرة احلـــــكم
ــمــلــوكى فى مــصــر  حــيــنــمــا كــان ســلــطــان ا
شتراة من مـاليك ا مـصر يصعد من طـبقة ا
أســواق الـنــخـاســة  لـيــصـبــحـوا مـحــاربـ فى
وفى خـــدمـــة ســيـــدهم او حـــاكـــمــهم اجلـــيش 
وكان منهم من يرتقى ليصبح سلطانا للبالد.
ويــظـــهــر احـــد الــنـــخــاســ لـــيــتـــفــوه بـــألــفــاظ
تعرضه لعقوبة اإلعدام بدون محاكمة ويسلم
ــؤذن جلالده لـــيــعـــدمه عـــنــد ســـمــاع صـــوت ا
شهورة لصالة الفجر .ولكن تـتدخل الغانية ا
ـــوت وذلك فى احلـى إلنــقـــاذ الـــنــخـــاس من ا
ؤذن على عدم األذان فى وقت باالتفـاق مع ا
األذان وبالـتـالى تـضـيع الـفـرصة عـلى اجلالد
إلعـدام الـنـخـاس.. ويــصل الـسـلـطـان والـوزيـر
وقـاضى الـقـضـاة حلـضـور مـحـاكـمـة الـنـخاس
الــذى يـــفــتــرض فى هـــذه الــلــحـــظــة أن يــكــون
مــعــدومــا وهـى أحــد أخــطــاء الــنص الــدرامى

لتوفيق احلكيم.
ويـجــلس الـسـلـطـان والــوزيـر وقـاضى الـقـضـاة
ته بأنه حملـاكمة النـخاس الذى تتلـخص جر
قــال أن الـــســلـــطـــان مــا زال عـــبـــدا ولم يـــعــتق

وبالتالى كيف يصبح عبد حاكما لألحرار.
ويـــكــتــشـف الــســـلــطـــان أنه مــا زال عـــبــدا ولم
يـكتب السلطـان الراحل صك العتق لـلسلطان
احلــالى من الــعــبـوديــة وبــالــتــالى فــإنه يــصـبح
ـال وهـو تـراث عـقـيم ال يـؤتى مـيـراثـا لـبـيـت ا
زاد الـعـلنى بـالربح وبـالـتـالى البد من بـيـعه بـا
ــال ويـضـع الـقــاضى لـيــؤول الــريع إلـى بـيـت ا
شـرطـا بــأن من يـشـتــرى الـسـلـطــان يـوقع أمـر

الشراء وصك العتق فى آن واحد.
سرحى الـقضية بشىء ولـقد تناول الـعرض ا
من الــعــصـريــة لــتــواكب الــوقت الــراهن وذلك
ـوسـيقى شـهر من خالل البـداية الـفـانتـازية 
زاد الــتى اشــتـــهــرت فى مــصــر مـع ألف لــيــلــة
ولــيـــلـــة ومــشـــاهـــد تــلـــيـــفــزيـــونـــيــة لـــشـــهــر زاد
الـعصـرية الـتى  تقص عـلى شهـريار الـعصرى
احلكـاية التى سـنشاهـدها ثم تـأتى فى بداية

 توظيف
جيد
للممثل
الثانوين

 مواكبة
عصرية
حولت

العرض إلى
فانتازيا 

 أشرف عزب 

كننا الذهاب معا. كتب  ساندى: فيليب إذا كنت ذاهبا إلى ا
(فيليب بنفاد صبر)

فيليب: أجل.
(ميلى تمسك بساندى)

ميلى: لقـد كان لدى انـطباع بـأنك حضرت إلى هـنا من أجلى فلم
فاجئ بفيليب? كل هذا االهتمام ا

(تونى يضحك فجأة)
مـيلى: أو لقد فـهمت... أعـتقد أن هـذه هى الوظـيفة الـتى أعدها

فيليب من أجل تونى.
ساندى: لكنى أعتقد أن تونى رفضها بال قيد أو شرط.

تونى: لقد رفضها ال تقلق.
سـاندى: لم أكن ألحلم بـاالقتـراب من فيـليب مـا لم أكن متـأكدا من

أن تونى غير مهتم بالوظيفة.
فيليب: لقد تأخرت ويجب أن أذهب.

(ميلى تمسك بساندى بقوة)
ـكــنك تــرتـيب مــســتـقــبـلك مـيـلى: ســوف تــأتى مـعى إلـى الـبــيت و

العملى مع فيليب فى يوم آخر.
فيليب: أين حقيبتى?

(ساندى يستدير بعنف إلى أمه)
ساندى: إذا لم تكونى يا أمى تريدين منى أن أحصل على وظيفة
ـعتـادة فـلم نشـأتنى بـالـتحـديد من الئـقة وأقـوم بعـمل كل األشـياء ا

أجل ذلك?
ميلى: أو لن يلومك أى إنسان على أى شىء!

(ساندى بشدة)
تنى إذن? ما هو الشىء اخلطأ الذى أفعله? ساندى: حسن لم 
مـيـلى: إنــهـا غـلــطـتى بـالــطـبع فـأنــا أمك ـ هـذا هـو مــا خـلـقت من

أجله.
ســانـدى: وإذا كــان تــونى يــريــد الــوظــيــفــة فــلــســوف أتــنــحى مــاذا

تتوقع منى أن أفعل? أن أكون متشردا مثل تونى?
(ميرا فى غاية االبتهاج)

ميرا: ماذا تونى حبيبى لم لم تخبرنى?
تونى: أو يا إلهى!

(روزميرى تمسك بتونى)
روزميرى: ششش يا تونى.

ميرا: ماذا تونى يا حبـيبى هذا مدهش سوف يكون ذلك مفيدا
لك.

فيليب: (بغيظ) حقا يا ميرا كيف أصبح رومانسياً هكذا?
(تــونى يـفـلت من روزمـيـرى يـقف بــجـانب فـيـلـيب ويـوجه االتـهـام

لها)
تونى: ولم يكون هذا مفيدا لى يا أمى?

( (ميرا تتحدث إلى االثن
مـيرا: واآلن ماذا فعـلت أنا? إذا كـنت تريد أن تـتسـكع فهل ينـتظر

نزل? منى أن أحبسك فى ا
(فيليب وتونى يصيحان معا)

تونى: أمى!
فيليب: إنك غير محتملة.

رح) مـاذا حـدث? قـد أرغب أنـا أيـضـا فى أن أتـشرد ولم مـيـرا: (
ال?

(تونى يصيح فيها)
تونى: إنك متشردة!

(مـيك يـدخل من جـهـة الـيـم يـحـمل بـاقـة من الـزهـور ولم يره
فيليب وتونى وميرا)

ميلى: ميرا لديك زائر.
(ميرا تستدير ويتراجع فيليب وتونى)

ميك: ميـرا حبيبـتى أعرف أن الوقت مبـكرا بشكل فـظيع ولكنى
حضرت.

(يقدم الزهور لكنها ال تأخذها)
مـيك: لـدى أخـبار سـارة حـقـا يـا حبـيـبـتى أو لـنقل إنـى على األقل
أعتقد أنك سوف تـعتقدين ذلك لقد وجهت لى دعوة للذهاب إلى
الـصــ إللـقــاء سـلــســلـة من احملــاضــرات وقـد تــكـلــمت مع مــنـظم
الـرحـلة هـذا الـصبـاح فـإذا تـزوجنـا فـسوف تـأتـ أيـضا بـالـطبع

. سوف يكون شهر عسل رائعاً
ميرا: أنى آسفة يا ميك.

ميك: لكن بـالطبع إذا كـنت ال تريـدين ترك عمـلك فى اللـجنة اآلن
فسوف أتفهم ذلك.

اضية كنت فقط... ميرا: ميك إنى آسفة فى الليلة ا
(ميك يحملق فيها بنظرة تنم عن العجز)

ميرا: أنى شديـدة األسف سيكون عـلينا أن نسـتمر كمـا كنا دائما
البد أن تسامحنى لقد كنت كثيرا ما تسامحنى أليس كذلك?

(مـيك يحس وكأنه ينهار من الداخـل يحملق فيها وفى اآلخرين
سك بالزهور) من حوله ثم يخرج بارتباك وهو ما يزال 

تونى: أمى.

(يستدير كى ينظر من النافذة)
ميرا: لقد كان ذلك شيئا سيئا سيئا جدا.

ميلى: أجل يا حبيبتى إنه كذلك.
فيليب: (بشدة) ميرا إنك غير محتملة.

(ميرا تضع رأسها على ظهر مقعدها)
! لقد تأخرت. فيليب: ال تطاق

(يتجه إلى اخلارج من جهة اليم فيتذكر روزميرى)
فيليب: إلى اللقاء يا روزميرى.

(عند الباب وظهره إلى ميرا)
فيلب: سوف أراك يا ميرا اعتنى بنفسك.

(مـيرا لم جتب عـلى وداع فيلـيب لكنـها تقف عـند النافـذة بجانب
تونى وهى تراقبه وهو يذهب أما ساندى فيهرب من ميلى)

ساندى: سوف أذهب مع فيليب.
(من عند الباب بسرعة)

ساندى: إلى اللقاء يا ميرا سوف أراك.
قعد) (ميرا دون أن ترفع رأسها من ظهر ا

ميرا: أو اللعنة اللعنة اللعنة.
يرا) (ميلى توجه احلديث 

ميلى: فاتـنة ساحرة تـماما حسن اعتـنى بنفسك يـا حبيبتى وال
تـنــسى ذلك الـتــسـجـيـل من أجل االجـتــمـاع إذ إنـنــا سـوف نــحـتـاجه

عتاد. سوف ألقاك فى احلانة كا
(تخرج من جهة اليم تونى يستدير من النافذة)

تونى: لم فعلت ذلك يا أمى?
ميرا: كنت أعتقد أنك تريد منى أن أفعل ذلك.

تــونى: أمى إنه يــقـف فى احلــديـــقــة يـــبــكى إنـه يــقف هـــنــاك وهــو
يـبكى هل كـان يجب أن تفـعلى ذلك بـهذه الطـريقـة? أو اللعـنة على

كل شىء يا أمى.
يك بعد عشرين سنة. ميرا: لقد فسخت خطبتى 

تونى: أجل وكيف فعلت ذلك? وكأنه...
مـيـرا: وانــتـهــيت نـهــائـيــا من فــيـلــيب كل شىء انــتـهـى وانـتــهـيت من

ساندى حسن أليس ذلك ما كنت تريد?
تونى: ال أريد منك أن تفعلى شيئا ال...

(ميرا تضحك)
نزل معك تونى: ال تريدينه... كل مـا أريده هو أن أبقى فى هـذا ا
يـــا أمى ـ وشـــيـــئــا مـن... الــكـــرامـــة لـــقــد ســـئـــمت كل تـــلك اخلـــطب
لحمية واإلشارات ألن يكفى أن نكون معا فى عارك ا الشجاعة وا

سرح الطفل. ه خالل صيف  2009  قرر تقد سرح القومى لألطفال قرر تكثيف بروفات عرضه اجلديد "على بابا واألربع حرامى" ا > د. عاطف عوض مدير ا
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ـمثل من نص أدبى ولـكن يدرس نـفسه مع تـفعـيل طاقاته > ال يـبدأ ا
الـكـامنـة وبنـاء أفعـال جسـدية هـو إذن ال يقـدم نفـسه للـمتـفرج كـمؤد

شهد بصورة مستقلة. للشخصية ولكن كممثل يؤدى ا

سرحي جريدة كل ا

11من مايو 2009  العدد 96

نصة خطابة. نزل أشبه  سالم? إن هذا ا
ـنـزل مـيرا: أجل كـنت أفـكـر ـ فى أن نـنـتـقل إلى شـقـة إذ إن هـذا ا

ا ينبغى بالنسبة لنا. أكبر 
كن أن تكونى جادة. تونى: (مرتعدا) أمى ال 

(ميرا بلهجة مراوغة)
ميرا: أال تظن ذلك? ولم ال?

تونى: أو كال كال كال.
كننا أن ال و ميرا: لكنه كبـير جدا كما أنى حصلت على بعض ا

نحصل على شقة لطيفة.
ال أجل من أين حصلت عليه? تونى: ا

زيد فيما بعد. ميرا: (بفخر) خمسمائة جنيه وا
تـونى: خمـسـمـائـة جنـيه ولـكن من أين? نـحن لم تـتـوفـر لـنـا أبدا كل

هذه النقود دفعة واحدة.
ميرا: أو نقود من السماء.

(تــبــتــعــد كى تــتــحــاشى تــســاؤله وتالحـظ وجـود روزمــيــرى وهى
مـازالت تنحنى على النافذة وظهرها نحوهما تتجه إلى روزميرى

وتضع ذراعها حولها)
ميرا: ال تبكى يا روزميرى.

(تستدير روزميرى وتبتسم لها)
رارة) (روزميرى ترد االبتسامة 

روزميرى: أنا ال أبكى.
(تونى متلهف بشكل يائس يجذب ميرا بعيدا عن روزميرى)

وضوع بهذه الطريقة. تونى: لن تنتهى من ا
مـيرا: أريـد يـا تـونى قـبل أن تـسـتـقـر كى تـكـون كـهـربـائـيـا أمـيـنـا أن

ال و... تأخذ هذا ا
تونى: ماذا?

تونى: ماذا? أن أبذر بعض الشوفان البرى?
ميرا: أو أن تبذر أى شىء لع حتبه.

تــونى: إنى جــاد يـــا أمى فى خالل شـــهــر من اآلن ســـوف أحــصل
لنـفـسى على وظـيـفـة كهـربـائى هذا هـو مـا أريد عـمل مـدته ثـمانى

ساعات يوميا راتب منتظم وثالث وجبات جيدة يوميا و...
(ميرا بازدراء)
ميرا: األمان!

(توجه حديثها لروزميرى)
ميرا: كل ما يريده هو األمان.

روزميرى: ولكن ما العيب فى ذلك يا ميرا?
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ترجمة

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?
ميرا: أو ساندى ـ حسن لست أدرى.

اضية? تونى: أتعنى أنه لم يكن يشاركك األرق فى الليلة ا
(ميرا ببرود)

ميرا: من الواضح أنه لم يكن معى أظن أنه ذهب إلى منزله.
ميلى: أو هل ذهب اآلن?

(مـيلى تنـظر إلى ميرا تـنظر إلى مـيلى وهى تمـتلئ ببهـجة قوية
قاعد وهى تضحك) شريرة تلقى بنفسها على أحد ا

ـــكــنك مــيـرا: أو مــيـــلى ال تــهـــتــمى بـى ـ غــيــر أن هـــذا مــوقف ال 
جتاوزه.

(بـينما تضحك يدق جرس الباب من جهة اليم تونى ينظر من
ـيلى ومـيرا يفـتح البـاب فيدخل الـنافـذة ثم يستـدير كى يـبتسم 

ساندى مسرعا ويتجه مباشرة إلى ميلى)
سـاندى: كان فى وسـعك إخبـارى إذا كـانت لديك خـطط فى البـقاء

اضية. نزل فى الليلة ا خارج ا
كننى ذلك لو كانت لدى أية خطط. ميلى: كان 

ساندى: كنت قلقا من أجلك.
مــيـلى: أنــا ال أقـــلق أبــدا من أجــلك إذ إنـى أعــرف أنك تــســتــطــيع

العناية بنفسك.
ساندى: أين كنت?

ميلى: هنا.
(ساندى يشعر باالرتياح)

ساندى: أو كنت مع ميرا أو...
(ينظر إلى تونى فيتصلب)

ساندى: فهمت.
(ميرا تضحك ساندى يستدير إليها بقوة)

مـيرا: سـاندى هل كـنت قلـقـا من أجلى كل هـذا الوقت يـا حبـيبى
دون أن أعلم ذلك?

مـكن سـاندى: (بـقوة) حـقـا يـا ميـرا لم أكـن أصدق أبـدا أنه مـن ا
أن تـتــصـرفى أنت بــهـذه الــطـريــقـة الــتى تـخــلـو مـن الـذوق حــقـا يـا

ميرا..
(مـيـرا يجـذب انتـباهـهـا روزميـرى وفيـليب وهـمـا فى أعلى الـسلم
ســانــدى يـســتـديــر ثم يــسـتــديـر مــيــلى وتـونى يــقــفـون جــمـيــعـا
ويـشاهدون ميرا وفيـليب وهما يهبـطان السلم ببطء روزميرى فى
وقف وهى تعلن منتصف الطريق إلى أسفل تبدو مسيطرة على ا

إعالنا ضروريا بشجاعة)

روزمــيـرى قــد قـطــعت عالقــتـهــا مع الـعـم فـيــلـيب بـل كـانت تــكـرهه
وتـمـقــته فـإذا نــزلت من هـذه الــسالم لـتــعـلن أن الـزواج قــائم فـهل
أنـتمـا كامـرأت عـاقلـتـ سوف تـدعانـها تـتزوجـه? كلـتاكـما تـعلـمان

أن ذلك سوف يجعلها بائسة.
(كلتهما تهزان كتفيهما)

تونى: ماذا? أرجو أال تـقوال لى إنـكما ال تـؤمنـان بالتـدخل فى حياة
اآلخرين.

ميرا: ماذا تعتقد أنـنا يجب أن نفعل? هل ننـتحى بها ونحذرها من
فيليب? كيف نستطيع فعل ذلك?

تونى: ولم ال?
ميرا: يجب أن تقوم أنت بذلك.

تونى: ولم أنا?
ميرا: أنت فى مثل سنها وسوف تثق بك.

تونى: أو! بحق اجلحيم.
(يوجه احلديث ألمه بلهجة عدوانية)

ــؤكـد أنه يــجب أن يــقـوم بــذلك إنه فـتى تـونى: أين ســانـدى? من ا
العالقات العامة والشخصية.

ميلى: تونى يا حبيبى هذه الفتاة تعجب بك.
تونى: (بذهول) تعجب بى أنا?

(ميلى تربت على كتفه)
ميلى: لقد كنت لطيفا معها.

تونى: أو.
(ميلى تقبله)

ميلى: ليباركك الله أيها الولد احلبيب.
(ميرا تراقب فى سخرية)

ميرا: حسن لست أدرى أحس بأنى عجوز جدا هذا الصباح.
رآة وتنظر إليها) (تتجه نحو ا

ميرا: أو أو أو.
تونى: إذن بحق السماء ضعى بعض أحمر الشفاة على األقل.

(ميرا جتفل بألم)
تونى: إنى آسف يا أمى إنى آسف.
(يتجه نحوها ويتكلم برقة خشنة)

تـونى: أمى لـو عـلـمت كم أكـره ذلك أعنى الـطـريـقة الـتى تـسـيرين
نزل بتراخ يجب أن تفعلى شيئا بشأن ذلك أرجوك. بها فى ا

(ميرا متأثرة بالنبرة التى يتحدث بها تستدير نحوه)
ميرا: حقا? أنت تهتم حقا? حسن سأحاول.

. تونى: تبدين جميلة جدا ح حتاول
ميرا: تونى سوف أنفجر باكية.

ؤكد أنك لن تتزوجى ميك العجوز. تونى: أمى من ا
ميرا: يبدو ذلك.

تونى: أنت ال ترغب فى هذا أليس كذلك?
ميرا: هل سيغضبك ذلك?

تونى: ولكنه يا أمى رجل عجوز.
(متأثرة إلى حد الدموع)

مــيـرا: رجل عــجــوز... لــكـــنى يــا تــونـى لــست بــعـــيــدة جــدا عن سن
.. (تــضــحك) أو يـــا تــونى إنك غـــيــر مــعـــقــول كم أنت اخلــمــســـ

لطيف حسن بالطبع لن أتزوجه إذا كنت ال حتب ذلك.
تونى: يا إلهى الطيب كيف لى أن أحب ذلك?

ميرا: (مبتهجة) حسن هذا أمر يسير.
(تقبله وهو يقبلها)

ميرا: كل شىء على ما يرام أليس كذلك?
قاعد وتغنى حلنا) (جتلس على مسند أحد ا

ميرا: "بوهو لقد جعلتنى أبكى من أجلك".
وافقة) (ميلى بنبرة تنم عن عدم ا

. سك ميلى: أو يا ميك ا
مــيــرا: (بــشــعــور بــالــهــنـاء) أو كم أنـــا ســعـــيــدة! يـــا له من شـــعــور
بـاالرتـيـاح لـقـد ظلـلت طـوال الـلـيل مـسـتـيـقظـة أفـكـر فى مـسـتـقـبلى

ثير اجمليد. ا
(تونى فجأة يتحدث بشدة)

تونى: إنك طائشة كاألطفال.
ميرا: (فى هناء) أجل أعلم ذلك أعلم ذلك.

(تونى يصيح)
تونى: إنك فقط تلتقط الناس ثم تلق بهم.

مـيرا: كـيف أستـطـيع أن ألتـقط ميك ثم ألـقى به? لـقد كـنت أعرفه
منذ ألف سنة.

(ميلى بلهجة جافة)
ـاضيـة قـلت إنك سوف تـتـزوجيـنه أم تراك لم مـيلى: فى اللـيـلة ا

تقولى ذلك?
تونى: لقد أعلن ذلك على جميع ضيوفك.

وقف مـيرا: أجل لـقـد  إعالن ذلك أجل لـكـنه سـوف يـتـفهـم ا
لقد كان ميك دائما شخصا لطيفا.

تــونى: لـــطـــيف وهـــنـــاك ســـانـــدى إنـه أيـــضـــا دائـــمـــا لـــطـــيف أين
قرر افتتاحه خالل مايو اجلارى. > د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح قرر تكليف الفنان ماهر سليم باإلشراف على مهرجان الضحك ا
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ـمثل مـبنـى فى عمـليـة مكـثـفة من اإلبـداع تهـدف إلى تـكوين جـسد > إعـداد ا
مـنفجر وليس معتادا. فـعملية اإلعداد لها وضع نـهضة تتم إدارتها فى مشوار

. طويل إلعادة تعلم الكلمة واحلركة والتنفس وتتضمن تدريباً مستمراً

سرحي جريدة كل ا

11من مايو 2009  العدد 96

روزميرى: صبـاح اخلير لقـد بحثت أنا وفيـليب األمر وقلـبناه جيدا
وقررنا أنه سيكون من التعقل إلى حد بعيد أال نتزوج.

(ال أحد يدرى ماذا يقول)
تونى: يسرنى أن هذا البيت به شخص واحد عاقل.

(روزمـيـرى تـنـظـر فـيلـيب فى أسـفل الـسـلم وتـذهب لـتـقف بـجانب
ـسـرح اآلن كـالتـالى: تـونى وروزمـيرى تـونى عـنـد الـنافـذة خـشـبة ا
يـقفان جـنبا إلى جنـب وظهرهمـا إلى النافـذة يتفرجـان وفيليب
يـقف عـنـد أسـفل الـدرج وسانـدى ومـيـلى مـعا بـالـقـرب من الـباب

ناحية اليم وميرا وحدها فى الوسط)
فيليب: حسن يا ميرا إنى أعتذر إذ إن هذا كله قد أقحم عليك.

ميرا: أو ال عليك.
(تـبتسم إليه بسخرية فـتشده ابتسامتها فـيتجه إليها إنهما اآلن
لـصـيقـان يـنظـر كل مـنهـمـا إلى وجه اآلخـر سانـدى يـتحـدث وهو

بجانب ميلى)
ا أمكننى أن أذهب إلى مكتبك معك... ساندى: فيليب ر

(إنـه على وشك التوجه نـحو فيلـيب لكن ميـلى تمسكه من ذراعه
وتــبـقــيه بـجــانـبـهــا تـمــسـكه بـقــوة فـيــلـيب يــحـدث مـيــرا بـصـوت

خفيض)
ا فيـما عدا أنت فهل فـيليب: إذن لقد عاد كل إلى حـيث بدأ ـ ر

ستتزوج ميك العجوز?
ميرا: كال.

فيليب: فماذا إذن أيتها الفتاة العجوز?
(ميرا تتحدث بفكاهة مرة)

مـيرا: لم يصـبح شـعرى رمـاديـا بعـد... لن أسامـحك يـا فيـليب لن
ـــرأة الــطـــيـــبـــة الـــتى جتـــلس عـــلـى قــمـــة اجلـــبـل وتــغـــفـــر لك أكـــون ا

خطاياك.
فـيليب: أو يا إلـهى إنى مـتعب يـا ميـرا إنى حـقا أرغب فى شىء

? من الهدوء حسن يا ميرا ماذا تقول
مـيرا: لقـد أخـبرتك لن أغـفـر لك لقـد ألـقيت بى مـنـذ وقت طويل
ـرأة الـهادئـة التى كى ألـعب دورا واحـدا واآلن تريـد مـنى أن أكون ا
تـنتـظر عـودتك إلى الـبيت? لـكنى لن أغـفر لك وإذا فـعلت أى شىء

فسيكون االزدراء وأنا لم أحتقرك أبدا يا فيليب.
( (بشبه أن

فيليب: أو يا إلهى هذا شىء ال يحتمل.
(ميرا بشبه أن تستدير بعيدا)
ميرا: أو يا إلهى هذا صحيح.
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سـئـولة تـقنـياً عن ـواد اخملـصصـة للـتـدريب احملدد لـلتـعبـيـر الصـوتى هى ا > ا
فـاعـلـية تـكـوين هـذه التـجـزئة وتـسـبق الـتمـريـنـات اخلاصـة بـالنـطق مـفـاهيم

أساسية مثل التنفس عناصر التشريح وفيسيولوجيا اجلهاز الصوتى.

سرحي جريدة كل ا

11من مايو 2009  العدد96 
ـمثل يجب أن يقوم بعدة وظائف فنـية دون أن ينحصر فى تخصص واحد: يجب > إن ا
ـتـلك مـهارة جـسـديـة وحـركـية دون أن ـثال يـغـنى ولـيس مـغنـيـاً يـجب أن  أن يـكـون 

يكون راقصاً أن يكون مؤدياً جيدا للنصوص دون أن يكتفى بعمل إلقائى.

دى للطباعة. سرحى الشاب أحمد جالل صدرت له مؤخرا مسرحية "وطن آخر" عن دار ا > الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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( (تتجه نحو الباب من جهة اليم
ميلى: حسن سوف أذهب إلى منزلى. مراعاة للمظاهر.

تونى: أو ال تقلقى بشأن سمعتى أرجوك.
ميلى: (بذهول) سمعتك?

(بـــازدراء) ســــمـــعــــتـك ويــــحى! هل تــــعــــتــــبــــر نــــفـــسـك مــــوضع شك?
(تضحك) إنى أفكر فى ابنى ساندى.

اذا? إن ابنك محب للخمر والنساء. تونى: 
مـيلى: لـيس فى مـا يـتـعـلق األمـر بى. إذ إنى حـافـظت عـلى الـتوازن
ـارســة أعــلى درجــات الـريــاء عــادة مـا الــعــقــلى البـنـى عن طـريـق 

يشار إليها باللباقة.
ا يؤسف له أن أمى تعد اللباقة شيئا أدنى منها. تونى: 

ميلى: دائما ما نخطئ ح نتعامل معكم باعتباركم بالغ دائما.
تونى: (يقفز) ميلى ال تذهبى ال تذهبى يا ميلى.

(يذهب خلفها)
تك. تونى: أنت لست ذاهبة حقا... إنى آسف إذا كنت قد آ

(تعود وتقف وتضع يديها خلف ظهرها وتنظر إليه)
مــيـلى: أيــهـا الــشــاب تــونى مــا رأيك فى أن تــذهب من هــنــا بـحق

سيح اذهب. ا
تونى: (بحدة) لقد طلبت منك أمى أن تقولى ذلك.

ميلى: فليساعدنا الرب.
(تــتـجه نـحـوه تــضع يـديـهـا عــلى كـتـفـيه من اخلــلف يـسـنـد رأسه

إليها ويغمض عينيه)
ميلى: ينبغى أن تذهب يـا تونى جب أنحاء الدنيا قليال ليس من
ــكـنـك أن تـرى أن أمك ــؤكــد أنك  ــعــقــول أن تـظل هــنــا إذ من ا ا

قلقة ألنك ال تريد أن تكون لك حياتك اخلاصة.
تونى: إنك تعن أنها تريد أن تكون لها حياتها اخلاصة.
ميلى: (بغيظ) تونى أنت لست فى العاشرة من عمرك.

تونى: ماذا تريد? تريد أن تتزوج العم ميك? ال أصدق ذلك.
ا تعتقد أنك سوف يسعدك أن تراها مستقرة. ميلى: ر

تونى: مع العم ميك? سوف تستقر مع العم ميك جملرد إسعادى?
ـؤكـد أنك تـفـهم أنه يـنـبـغى أن مـيـلى: لـكـنـهـا قـلـقـة من أجـلك من ا

تقلق بشأنك.
تونى: مع العم ميك?

(يضحك بشكل غير الئق)

ميلى: باإلضافة إلى أنها وحيدة.
ــاذا بـحق الــسـمـاء? إنــهـا ال تـكـون ـنــاضـلـة?  تـونى: وحــيـدة? أمى ا

وحدها أبدا.
(صمت)

تونى: ثم إذا كانت وحيدة لم تريد التخلص منى?
(ميلى تنزل يديها وتهز كتفيها وتبتعد)

مــيـلى: إنى أســتـــســلم أنى بـــبــســاطـــة أســتــســـلم لــكـــنك يــجب أن
تـذهب إن عــمـرك اثــنـتـان وعــشـرين ســنـة ويــنـبــغى أن تـكـون اآلن
رح واحلـياة فى جـنوب أفـريقـيا أو الـشرق األوسط منـغمـسا فـى ا

وجترب فى كل األشياء وترتكب احلماقات وتعاشر النساء...
سيح! تونى: أو أيها ا

ميلى: ينبغى أن جترب كل شىء تثور وتفسد كل توازن.
تـونى: تـوازن? أى تـوازن? ال أظن أنك حــقـا تـتـخـيـلـ أنى أريـد أن
أحدث ثورة بعد أن شاهـدتكم جميعا تقومون بذلك طوال حياتى
أفسـد الـتـوازن... لم يـبـق إال هـذا! إنك طـفـولـية جـدا.. لـو حـدثت
أية مـعجزة وحتقق أى تـوازن فى أى مكان فإنـكم ستضعـون قنبلة
كان جملرد أن تروا كل شىء يتأرجح إن كل ما أرغب حتت هذا ا
فــيه هــو الــتــوازن ـ مــجــرد خــمـس دقــائق من االســتــقــرار إن هــذا
كان الـوحيد فى حيـاتى الذى يستـقر فى مكان واحد نـزل هو ا ا
ــكـنـنى أن أعــول عـلــيه فـلم أرغب فى إنه الــشىء الـوحــيـد الـذى 

مغادرته?
(مــيـلى تـتـجه إلـيه بـبطء من اخلـلف مـرة أخـرى وتـضـمه إلـيـهـا

كطفل)
تونى: أتـذكـر بعـد أن انهـدم منـزلـنا األول فى تـلك الـليـلة كـنت أنا
وأمى نـرقـد حتت الـركــام فى انـتـظـار اإلنـقــاذ وكـان أبى مـيـتـا إلى
جـانــبـنـا أتــذكـر أنـى كـنت أعــتـقــد أنه لن يــكـون هــنـاك مــنـزل آخـر
أبــدا أتــذكــر أنى كـنـت أفـكــر فى أن أمى ســوف تــقــتل هى أيــضـا
وأنى ســوف أذهب إلى دار لأليــتــام وأذكـر أنـى كـنت أرقــد هــنـاك
حتت الـركـام والـقـنــابل تـسـقط... بـعـد ذلك كـنــا نـنـتـقل من حـجـرة
نزل إنى أتذكر مفروشة إلى أخرى لـشهور وشهور ثم كان هذا ا
األسـابـيع القالئـل األولى التـى سكـنـا فـيهـا هـنـا إذ إنى اعـتدت أن
ـــكـــان وأنـــظـــر إلـى اجلـــدران وأتـــســـاءل عـــمـــا إذا كـــانت أدور فى ا
ــنـزل الـشــقــوق سـوف تــظــهـر قــريــبــا ولم أسـتــطع أن أصــدق أن ا
ـا شـقـوق لــذا فـأنـا أحب هـذا ـكن أن يـكــون شـيـئــا سـلـيـمــا دو

نزل وال أرغب فى أن أغادره بأى حال أود أن أجذبه إلى أذنى ا
كوسادة وال أغادره.

كنك أن تبنى حياتك حول منزل. ميلى: تونى يا حبيبى ال 
تونى: بل أستطيع أجل أستطيع... عانقينى يا ميلى.

(ميلى تهدهده)
ميلى: إذا افترضنا يا تونى أنك اضطررت إلى مغادرته?

(تونى يغمض عينيه فى هناء ويتحدث وهو ناعس)
اذا? كال سـوف أبقى هـنا دائـما تونى: اضطـررت إلى مغـادرته? 

عانقينى يا ميلى.
ميلى: استمع إلى يا حبيبى ينبغى أن أحتدث إليك.

تونى: كال ال تتكلمى فقط عانقينى.
ميلى: تونى تونى تونى لكن يجب أن أحتدث إليك...

(مـيـرا تهـبط الدرج تـرتدى بـنطـالونـها الـقد دون أن تـضع أية
مساحيق على وجهها وتدخن)

ميرا: صباح اخلير.
(ميلى دون أن تترك تونى)

ميلى: صباح اخلير يا ميرا.
(تونى وهو ما يزال ب ذراعى ميلى)

ت جيدا يا أمى? تونى: هل 
ميرا: كال شكرا.

(ثم تتحدث إلى ميلى وهى تبتسم)
ميرا: إن زيارتك مبكرة.

ا ينبغى على ما آمل. ميلى: ليست مبكرة أكثر 
(تــنـزل ذراعـيـهـا من عـلـى تـونى تـونى يـبـتـعــد بـحـركـة تـخـلـو من
احلـيـويـة نحـو الـنـافذة ويـسـتـند إلـيـهـا مولـيـا ظهـره مـيـرا ترفع

حاجبيها إلى ميلى وتهز ميلى كتفيها بسماحة)
ـزيد مـن األغنـيات بال كـلمـات أجل يـا أمى لقـد أجنزت تونى: ا

العملية بنجاح.
ميلى: أتريدين منى أن أقوم بترتيب هذا الفراش مرة أخرى?

مـيرا: لـست أدرى لم أفكـر فى ذلك لـست أدرى ماذا يـحدث إذا
ما كان فيلـيب وروزميرى قد حزما أمرهما أم ال إذا كانت سوف

تذهب إلى منزلها إذن بإمكان تونى أن يسترد حجرته.
(تونى يستدير)

اضية كانت تونى: أتمنى لو أن أحدا يـشرح ذلك لى ـ فى الليلة ا

الفصل الثانى
شهد الثانى ا

(الصباح التالى فى وقت مبكر إلى حد ما يرتفع الستار على
احلـجرة وهى فى حالة من الفوضـى ميلى وتونى يرقدان على
ـرتـبـة تـونـى يـرتـدى بـنـطـالـونه األسـود دون أن األريــكـة غـيـر ا
يــرتـدى أى شىء فـوقه أمــا مـيـلى فــتـرتـدى كـومــبـلـيـزون أسـود
مـصـنوعـاً من قـماش يـكشف عـن جسـدها إنـهـا تدخن وتـراقبه
بـعـ هـادئـة تـنم عن األمـومـة الـبـاب من جـهـة الـيـسـار مغـلق
ـدفع متـخيل إلى الـسقف تـونى يـصدر صوت مـدفع ويشـير 
كـأنه صـبى صغـيـر ميـلى ال تـتحـرك تونى يـصـدر الصـوت مرة

أخرى)
ميلى: عالم يدل هذا?

تونى: إنى أحب هذا الصوت هذا الصوت هو أنا وأنا أحبه.
كننى أن أقول إنى أحبه. ميلى: ال 

تونى: ماذا سـتفعـل ح تـهبط أمى هذا الـدرج? حبا فى الله
البس. ارتدى بعض ا

ميلى: إنى أحب نفسى هكذا أال حتبنى هكذا?
(تونى يتفحصها ويسقط رأسها على ذراعيه)

تونى: لست أدرى لست أدرى.
ميلى: أما أنا فأعرف أنت ال تعرف.

(تــعــانق رقــبـته من اخلــلف وجتــرى ظــهـر يــدهـا عــلى ظــهـره
يجفل عنها)

ميلى: ال تريد?
(بينما يظل صامتا تضع رأسه ب ذراعيها وجتعل له مهدا)

ميلى: هل هذا أفضل?
(تهدهده بحنان وازدراء)

ميلى: حبيبى حبيبى حبيبى.
(تونى يغمض عينيه)

ـالبـس عــــــلى ـالبـس ضــــــعـى بــــــعض ا تـــــونى: ارتـــــــدى بــــــعض ا
جسدك.

ميلى: أتود أن أضع نقابا على وجهى وأغطى شعرى.
تونى: أجل.

مـــيــلى: حـــسن لـن أفـــعل ذلـك يـــســـتــــحـــسن أن حتب الــــهـــيـــئـــة
األنثوية.

(تهدهده)
مـيلى: كـنت تـريـد أن تـأخـذنى للـفـراش كى مـا تـغـيظ أمك وها
ــرجـوة تــرتـعــد خـوفـا من أن أنــا ذى وحـ نــصل إلى الـنــقـطـة ا

تعلم أمك باألمر.
تــونى: ســوف تـــهــبـط الــدرج وتــرانـــا وتــقـــول: "مــيــلـى أين مــلف

القنبلة الهيدروجينية اخلاص  بى".
ميلى: (ضاحكة) طفل. إنك طفل.

ـكنـنى سماعـها لـقد قالـت "ميلى إنى قـلقـة بشأن تونى: أو 
ابنى إنه ما يزال مثل فـتاة عذراء هل لك أن تفعـلى شيئا بهذا
اخلــــصـــوص" "ثـم بـــعــــد أن فـــرغـت من هــــذا الـــبــــنــــد من جـــدول
أعـمــالـهـا قــالت: "أين الـتـســجـيل الـذى قــمت به عن..." أو أيـهـا

سيح! ا
(يبتعد عنها ميلى تدلك ظهره)

ميلى: تعال هنا أيها الشاب تونى.
تونى: إذا كنت تنوين غـوايتى مرة أخرى إذن دعينا نستمع إلى

موسيقى مناسبة.
ـدفع مـرة أخــرى مـيـلى تـبـتـعـد عـنه (يــصـدر ضـوضـاء تـشـبه ا

بهدوء)
مـيلى: أيهـا الشاب تـونى سوف أسدى لـك نصيـحة جيدة وإذا

كان لديك أى قدر من العقل فسوف تأخذ بها.
تونى: العمل الفعل هو ما أحتاج إليه وليست الكلمات.

مــيـلى: ســوف تــبــحث لــنــفــسك عن عــاهــرة ودودة لــطــيــفــة وفى
ـا خالل أسـبـوعــ سـوف تـتـعـلـم كـيف تـؤدى عـمــلك عـنـدهـا ر

ستكون مالئما جملتمع الكبار.
تـونى: (مـبـتسـما) مـاذا? سـتـتـخـلـ عـنى? لـديك سـمـكـة أخرى?
وضوع? كـنت أظن أنى عثرت عـلى عاهرة لـطيفة هل هذا هـو ا

ودودة.
(تظل تنظر إليه بود)

تونى: حسن لم ال تضربيننى?
اذا? ميلى: 

تونى: (صائحا) لقد سببتك.
ميلى: أنت تسبنى?

تونى: توقعت أنك ستضربيننى.
اذا تريد أن تضرب? ميلى: 

(تونى يهوى على األريكة وجهه إلى أسفل)

تونى: أو! ال أدرى. ال أدرى. ال أدرى.
(ميلى تضع يدها على ظهره. يدفع يدها بعيدا)

تونى: (صائحا) ببساطة أنا ال أحب النساء.
(ميلى ترتدى السويتر األسود ببطء).

ميلى: هذا هو حال نصف البشرية.
ميلى: كل ما تهتممن به هو...

مـيـلى: لــقـد حـدث لـى انـطـبــاع بـأن لــيـلـة احلـب تـلك كـانـت فـكـرتك
أنت.

تونى: احلب!
(فجأة ميلى ألول مرة حتس بأنها جرحت)
ميلى: لقد استخدمتنى أيها الشاب تونى.

تونى: (بشعور بالذنب) النساء بالطبع أفضل كثيرا من الرجال.
ميلى: (بتجهم) هل األمر كذلك?

تونى: (بطريقة عاطفية) إنكن أقوى بكثير.
ميلى: وهذا لطيف جدا بالنسبة لكم. أليس كذلك?

تونى: لكنى أعنى ما أقول. فأن كذلك بالفعل.
مـيلى: حـ أستـمع إلى الرجـال يقولـون إن النـساء أقـوى بكـثير من

الرجال أحس بأن...
تونى: ماذا?

ميلى: أحتسس مسدسى.
تونى: كنت أتخيل أنى أقول هذا على سبيل اجملاملة.

ميلى: إنى أفضل صيغ االزدراء األكثر وضوحا.

(ترتدى جونلتها السوداء ببطء)
مـيـلى: إذا كـنت حــقـا ال حتب اجلـنـس فـلم ال تـدعـنــا وشـأنـنـا? وإال
ــقــيــتـ الــذين فــإنك ســوف تــتــحــول إلى ذلك الــنــوع من الــرجــال ا
ينفقون حياتهم وهم يعاقبون النساء فى الفراش... أين البروش?
اضـية مفتوحا على (تـضبط وضع السويتر الـذى كان فى الليلة ا

كتفيها وحتكمه عند رقبتها بالبروش)
تونى: اآلن تبدين كسيدة منزل محترمة.

اذا ـرات عناء الـسؤال  مـيلى: يـجب أن تكلف نـفسك فى إحدى ا
يجب عليك أن تقول إنك ال حتب النساء.

(تونى يعتدل فى جلسته على األريكة ويعكس رجليه)
تونى: النساء النساء النساء...

(مـيـلى تـقف وتـراقـبه وعـلى وجـهـهـا سـخـريـة وتـضع يـديـها خـلف
ظهرها)

زيـد من اإلشـبـاع إذا ما أخـذت مـعك مرآة إلى مـيلى: قـد تشـعـر 
الفراش.

. تونى: ليس لدى أدنى فكرة عما تتحدث
ميلى: أو إنى أصدقك. من احملتمل أال تكون لديك أدنى فكرة.
ــاضــيــة بــ تــونى: (صــائـحـاً) لــقــد كــنت تــرقــدين طــوال الــلــيــلــة ا

ذراعى. وكنت فى غاية اللطف. أما اآلن...
ـة األسـاسـيـة مـيـلى: مـاذا جــرى لـكم جـمـيـعـا? لـقـد ارتــكـبـنـا اجلـر
التى ال تغتفر إذ ولدناكم ـ لكن لم يكن أمامنا أى اختيار فى نهاية

األمر... حسن فليعنكم الله جميعا.
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سـئـولة تـقنـياً عن ـواد اخملـصصـة للـتـدريب احملدد لـلتـعبـيـر الصـوتى هى ا > ا
فـاعـلـية تـكـوين هـذه التـجـزئة وتـسـبق الـتمـريـنـات اخلاصـة بـالنـطق مـفـاهيم

أساسية مثل التنفس عناصر التشريح وفيسيولوجيا اجلهاز الصوتى.

سرحي جريدة كل ا

11من مايو 2009  العدد96 
ـمثل يجب أن يقوم بعدة وظائف فنـية دون أن ينحصر فى تخصص واحد: يجب > إن ا
ـتـلك مـهارة جـسـديـة وحـركـية دون أن ـثال يـغـنى ولـيس مـغنـيـاً يـجب أن  أن يـكـون 

يكون راقصاً أن يكون مؤدياً جيدا للنصوص دون أن يكتفى بعمل إلقائى.

دى للطباعة. سرحى الشاب أحمد جالل صدرت له مؤخرا مسرحية "وطن آخر" عن دار ا > الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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( (تتجه نحو الباب من جهة اليم
ميلى: حسن سوف أذهب إلى منزلى. مراعاة للمظاهر.

تونى: أو ال تقلقى بشأن سمعتى أرجوك.
ميلى: (بذهول) سمعتك?

(بـــازدراء) ســــمـــعــــتـك ويــــحى! هل تــــعــــتــــبــــر نــــفـــسـك مــــوضع شك?
(تضحك) إنى أفكر فى ابنى ساندى.

اذا? إن ابنك محب للخمر والنساء. تونى: 
مـيلى: لـيس فى مـا يـتـعـلق األمـر بى. إذ إنى حـافـظت عـلى الـتوازن
ـارســة أعــلى درجــات الـريــاء عــادة مـا الــعــقــلى البـنـى عن طـريـق 

يشار إليها باللباقة.
ا يؤسف له أن أمى تعد اللباقة شيئا أدنى منها. تونى: 

ميلى: دائما ما نخطئ ح نتعامل معكم باعتباركم بالغ دائما.
تونى: (يقفز) ميلى ال تذهبى ال تذهبى يا ميلى.

(يذهب خلفها)
تك. تونى: أنت لست ذاهبة حقا... إنى آسف إذا كنت قد آ

(تعود وتقف وتضع يديها خلف ظهرها وتنظر إليه)
مــيـلى: أيــهـا الــشــاب تــونى مــا رأيك فى أن تــذهب من هــنــا بـحق

سيح اذهب. ا
تونى: (بحدة) لقد طلبت منك أمى أن تقولى ذلك.

ميلى: فليساعدنا الرب.
(تــتـجه نـحـوه تــضع يـديـهـا عــلى كـتـفـيه من اخلــلف يـسـنـد رأسه

إليها ويغمض عينيه)
ميلى: ينبغى أن تذهب يـا تونى جب أنحاء الدنيا قليال ليس من
ــكـنـك أن تـرى أن أمك ــؤكــد أنك  ــعــقــول أن تـظل هــنــا إذ من ا ا

قلقة ألنك ال تريد أن تكون لك حياتك اخلاصة.
تونى: إنك تعن أنها تريد أن تكون لها حياتها اخلاصة.
ميلى: (بغيظ) تونى أنت لست فى العاشرة من عمرك.

تونى: ماذا تريد? تريد أن تتزوج العم ميك? ال أصدق ذلك.
ا تعتقد أنك سوف يسعدك أن تراها مستقرة. ميلى: ر

تونى: مع العم ميك? سوف تستقر مع العم ميك جملرد إسعادى?
ـؤكـد أنك تـفـهم أنه يـنـبـغى أن مـيـلى: لـكـنـهـا قـلـقـة من أجـلك من ا

تقلق بشأنك.
تونى: مع العم ميك?

(يضحك بشكل غير الئق)

ميلى: باإلضافة إلى أنها وحيدة.
ــاذا بـحق الــسـمـاء? إنــهـا ال تـكـون ـنــاضـلـة?  تـونى: وحــيـدة? أمى ا

وحدها أبدا.
(صمت)

تونى: ثم إذا كانت وحيدة لم تريد التخلص منى?
(ميلى تنزل يديها وتهز كتفيها وتبتعد)

مــيـلى: إنى أســتـــســلم أنى بـــبــســاطـــة أســتــســـلم لــكـــنك يــجب أن
تـذهب إن عــمـرك اثــنـتـان وعــشـرين ســنـة ويــنـبــغى أن تـكـون اآلن
رح واحلـياة فى جـنوب أفـريقـيا أو الـشرق األوسط منـغمـسا فـى ا

وجترب فى كل األشياء وترتكب احلماقات وتعاشر النساء...
سيح! تونى: أو أيها ا

ميلى: ينبغى أن جترب كل شىء تثور وتفسد كل توازن.
تـونى: تـوازن? أى تـوازن? ال أظن أنك حــقـا تـتـخـيـلـ أنى أريـد أن
أحدث ثورة بعد أن شاهـدتكم جميعا تقومون بذلك طوال حياتى
أفسـد الـتـوازن... لم يـبـق إال هـذا! إنك طـفـولـية جـدا.. لـو حـدثت
أية مـعجزة وحتقق أى تـوازن فى أى مكان فإنـكم ستضعـون قنبلة
كان جملرد أن تروا كل شىء يتأرجح إن كل ما أرغب حتت هذا ا
فــيه هــو الــتــوازن ـ مــجــرد خــمـس دقــائق من االســتــقــرار إن هــذا
كان الـوحيد فى حيـاتى الذى يستـقر فى مكان واحد نـزل هو ا ا
ــكـنـنى أن أعــول عـلــيه فـلم أرغب فى إنه الــشىء الـوحــيـد الـذى 

مغادرته?
(مــيـلى تـتـجه إلـيه بـبطء من اخلـلف مـرة أخـرى وتـضـمه إلـيـهـا

كطفل)
تونى: أتـذكـر بعـد أن انهـدم منـزلـنا األول فى تـلك الـليـلة كـنت أنا
وأمى نـرقـد حتت الـركــام فى انـتـظـار اإلنـقــاذ وكـان أبى مـيـتـا إلى
جـانــبـنـا أتــذكـر أنـى كـنت أعــتـقــد أنه لن يــكـون هــنـاك مــنـزل آخـر
أبــدا أتــذكــر أنى كـنـت أفـكــر فى أن أمى ســوف تــقــتل هى أيــضـا
وأنى ســوف أذهب إلى دار لأليــتــام وأذكـر أنـى كـنت أرقــد هــنـاك
حتت الـركـام والـقـنــابل تـسـقط... بـعـد ذلك كـنــا نـنـتـقل من حـجـرة
نزل إنى أتذكر مفروشة إلى أخرى لـشهور وشهور ثم كان هذا ا
األسـابـيع القالئـل األولى التـى سكـنـا فـيهـا هـنـا إذ إنى اعـتدت أن
ـــكـــان وأنـــظـــر إلـى اجلـــدران وأتـــســـاءل عـــمـــا إذا كـــانت أدور فى ا
ــنـزل الـشــقــوق سـوف تــظــهـر قــريــبــا ولم أسـتــطع أن أصــدق أن ا
ـا شـقـوق لــذا فـأنـا أحب هـذا ـكن أن يـكــون شـيـئــا سـلـيـمــا دو

نزل وال أرغب فى أن أغادره بأى حال أود أن أجذبه إلى أذنى ا
كوسادة وال أغادره.

كنك أن تبنى حياتك حول منزل. ميلى: تونى يا حبيبى ال 
تونى: بل أستطيع أجل أستطيع... عانقينى يا ميلى.

(ميلى تهدهده)
ميلى: إذا افترضنا يا تونى أنك اضطررت إلى مغادرته?

(تونى يغمض عينيه فى هناء ويتحدث وهو ناعس)
اذا? كال سـوف أبقى هـنا دائـما تونى: اضطـررت إلى مغـادرته? 

عانقينى يا ميلى.
ميلى: استمع إلى يا حبيبى ينبغى أن أحتدث إليك.

تونى: كال ال تتكلمى فقط عانقينى.
ميلى: تونى تونى تونى لكن يجب أن أحتدث إليك...

(مـيـرا تهـبط الدرج تـرتدى بـنطـالونـها الـقد دون أن تـضع أية
مساحيق على وجهها وتدخن)

ميرا: صباح اخلير.
(ميلى دون أن تترك تونى)

ميلى: صباح اخلير يا ميرا.
(تونى وهو ما يزال ب ذراعى ميلى)

ت جيدا يا أمى? تونى: هل 
ميرا: كال شكرا.

(ثم تتحدث إلى ميلى وهى تبتسم)
ميرا: إن زيارتك مبكرة.

ا ينبغى على ما آمل. ميلى: ليست مبكرة أكثر 
(تــنـزل ذراعـيـهـا من عـلـى تـونى تـونى يـبـتـعــد بـحـركـة تـخـلـو من
احلـيـويـة نحـو الـنـافذة ويـسـتـند إلـيـهـا مولـيـا ظهـره مـيـرا ترفع

حاجبيها إلى ميلى وتهز ميلى كتفيها بسماحة)
ـزيد مـن األغنـيات بال كـلمـات أجل يـا أمى لقـد أجنزت تونى: ا

العملية بنجاح.
ميلى: أتريدين منى أن أقوم بترتيب هذا الفراش مرة أخرى?

مـيرا: لـست أدرى لم أفكـر فى ذلك لـست أدرى ماذا يـحدث إذا
ما كان فيلـيب وروزميرى قد حزما أمرهما أم ال إذا كانت سوف

تذهب إلى منزلها إذن بإمكان تونى أن يسترد حجرته.
(تونى يستدير)

اضية كانت تونى: أتمنى لو أن أحدا يـشرح ذلك لى ـ فى الليلة ا

الفصل الثانى
شهد الثانى ا

(الصباح التالى فى وقت مبكر إلى حد ما يرتفع الستار على
احلـجرة وهى فى حالة من الفوضـى ميلى وتونى يرقدان على
ـرتـبـة تـونـى يـرتـدى بـنـطـالـونه األسـود دون أن األريــكـة غـيـر ا
يــرتـدى أى شىء فـوقه أمــا مـيـلى فــتـرتـدى كـومــبـلـيـزون أسـود
مـصـنوعـاً من قـماش يـكشف عـن جسـدها إنـهـا تدخن وتـراقبه
بـعـ هـادئـة تـنم عن األمـومـة الـبـاب من جـهـة الـيـسـار مغـلق
ـدفع متـخيل إلى الـسقف تـونى يـصدر صوت مـدفع ويشـير 
كـأنه صـبى صغـيـر ميـلى ال تـتحـرك تونى يـصـدر الصـوت مرة

أخرى)
ميلى: عالم يدل هذا?

تونى: إنى أحب هذا الصوت هذا الصوت هو أنا وأنا أحبه.
كننى أن أقول إنى أحبه. ميلى: ال 

تونى: ماذا سـتفعـل ح تـهبط أمى هذا الـدرج? حبا فى الله
البس. ارتدى بعض ا

ميلى: إنى أحب نفسى هكذا أال حتبنى هكذا?
(تونى يتفحصها ويسقط رأسها على ذراعيه)

تونى: لست أدرى لست أدرى.
ميلى: أما أنا فأعرف أنت ال تعرف.

(تــعــانق رقــبـته من اخلــلف وجتــرى ظــهـر يــدهـا عــلى ظــهـره
يجفل عنها)

ميلى: ال تريد?
(بينما يظل صامتا تضع رأسه ب ذراعيها وجتعل له مهدا)

ميلى: هل هذا أفضل?
(تهدهده بحنان وازدراء)

ميلى: حبيبى حبيبى حبيبى.
(تونى يغمض عينيه)

ـالبـس عــــــلى ـالبـس ضــــــعـى بــــــعض ا تـــــونى: ارتـــــــدى بــــــعض ا
جسدك.

ميلى: أتود أن أضع نقابا على وجهى وأغطى شعرى.
تونى: أجل.

مـــيــلى: حـــسن لـن أفـــعل ذلـك يـــســـتــــحـــسن أن حتب الــــهـــيـــئـــة
األنثوية.

(تهدهده)
مـيلى: كـنت تـريـد أن تـأخـذنى للـفـراش كى مـا تـغـيظ أمك وها
ــرجـوة تــرتـعــد خـوفـا من أن أنــا ذى وحـ نــصل إلى الـنــقـطـة ا

تعلم أمك باألمر.
تــونى: ســوف تـــهــبـط الــدرج وتــرانـــا وتــقـــول: "مــيــلـى أين مــلف

القنبلة الهيدروجينية اخلاص  بى".
ميلى: (ضاحكة) طفل. إنك طفل.

ـكنـنى سماعـها لـقد قالـت "ميلى إنى قـلقـة بشأن تونى: أو 
ابنى إنه ما يزال مثل فـتاة عذراء هل لك أن تفعـلى شيئا بهذا
اخلــــصـــوص" "ثـم بـــعــــد أن فـــرغـت من هــــذا الـــبــــنــــد من جـــدول
أعـمــالـهـا قــالت: "أين الـتـســجـيل الـذى قــمت به عن..." أو أيـهـا

سيح! ا
(يبتعد عنها ميلى تدلك ظهره)

ميلى: تعال هنا أيها الشاب تونى.
تونى: إذا كنت تنوين غـوايتى مرة أخرى إذن دعينا نستمع إلى

موسيقى مناسبة.
ـدفع مـرة أخــرى مـيـلى تـبـتـعـد عـنه (يــصـدر ضـوضـاء تـشـبه ا

بهدوء)
مـيلى: أيهـا الشاب تـونى سوف أسدى لـك نصيـحة جيدة وإذا

كان لديك أى قدر من العقل فسوف تأخذ بها.
تونى: العمل الفعل هو ما أحتاج إليه وليست الكلمات.

مــيـلى: ســوف تــبــحث لــنــفــسك عن عــاهــرة ودودة لــطــيــفــة وفى
ـا خالل أسـبـوعــ سـوف تـتـعـلـم كـيف تـؤدى عـمــلك عـنـدهـا ر

ستكون مالئما جملتمع الكبار.
تـونى: (مـبـتسـما) مـاذا? سـتـتـخـلـ عـنى? لـديك سـمـكـة أخرى?
وضوع? كـنت أظن أنى عثرت عـلى عاهرة لـطيفة هل هذا هـو ا

ودودة.
(تظل تنظر إليه بود)

تونى: حسن لم ال تضربيننى?
اذا? ميلى: 

تونى: (صائحا) لقد سببتك.
ميلى: أنت تسبنى?

تونى: توقعت أنك ستضربيننى.
اذا تريد أن تضرب? ميلى: 

(تونى يهوى على األريكة وجهه إلى أسفل)

تونى: أو! ال أدرى. ال أدرى. ال أدرى.
(ميلى تضع يدها على ظهره. يدفع يدها بعيدا)

تونى: (صائحا) ببساطة أنا ال أحب النساء.
(ميلى ترتدى السويتر األسود ببطء).

ميلى: هذا هو حال نصف البشرية.
ميلى: كل ما تهتممن به هو...

مـيـلى: لــقـد حـدث لـى انـطـبــاع بـأن لــيـلـة احلـب تـلك كـانـت فـكـرتك
أنت.

تونى: احلب!
(فجأة ميلى ألول مرة حتس بأنها جرحت)
ميلى: لقد استخدمتنى أيها الشاب تونى.

تونى: (بشعور بالذنب) النساء بالطبع أفضل كثيرا من الرجال.
ميلى: (بتجهم) هل األمر كذلك?

تونى: (بطريقة عاطفية) إنكن أقوى بكثير.
ميلى: وهذا لطيف جدا بالنسبة لكم. أليس كذلك?

تونى: لكنى أعنى ما أقول. فأن كذلك بالفعل.
مـيلى: حـ أستـمع إلى الرجـال يقولـون إن النـساء أقـوى بكـثير من

الرجال أحس بأن...
تونى: ماذا?

ميلى: أحتسس مسدسى.
تونى: كنت أتخيل أنى أقول هذا على سبيل اجملاملة.

ميلى: إنى أفضل صيغ االزدراء األكثر وضوحا.

(ترتدى جونلتها السوداء ببطء)
مـيـلى: إذا كـنت حــقـا ال حتب اجلـنـس فـلم ال تـدعـنــا وشـأنـنـا? وإال
ــقــيــتـ الــذين فــإنك ســوف تــتــحــول إلى ذلك الــنــوع من الــرجــال ا
ينفقون حياتهم وهم يعاقبون النساء فى الفراش... أين البروش?
اضـية مفتوحا على (تـضبط وضع السويتر الـذى كان فى الليلة ا

كتفيها وحتكمه عند رقبتها بالبروش)
تونى: اآلن تبدين كسيدة منزل محترمة.

اذا ـرات عناء الـسؤال  مـيلى: يـجب أن تكلف نـفسك فى إحدى ا
يجب عليك أن تقول إنك ال حتب النساء.

(تونى يعتدل فى جلسته على األريكة ويعكس رجليه)
تونى: النساء النساء النساء...

(مـيـلى تـقف وتـراقـبه وعـلى وجـهـهـا سـخـريـة وتـضع يـديـها خـلف
ظهرها)

زيـد من اإلشـبـاع إذا ما أخـذت مـعك مرآة إلى مـيلى: قـد تشـعـر 
الفراش.

. تونى: ليس لدى أدنى فكرة عما تتحدث
ميلى: أو إنى أصدقك. من احملتمل أال تكون لديك أدنى فكرة.
ــاضــيــة بــ تــونى: (صــائـحـاً) لــقــد كــنت تــرقــدين طــوال الــلــيــلــة ا

ذراعى. وكنت فى غاية اللطف. أما اآلن...
ـة األسـاسـيـة مـيـلى: مـاذا جــرى لـكم جـمـيـعـا? لـقـد ارتــكـبـنـا اجلـر
التى ال تغتفر إذ ولدناكم ـ لكن لم يكن أمامنا أى اختيار فى نهاية

األمر... حسن فليعنكم الله جميعا.
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 إبراهيم محمد إبراهيم
ترجمة

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?
ميرا: أو ساندى ـ حسن لست أدرى.

اضية? تونى: أتعنى أنه لم يكن يشاركك األرق فى الليلة ا
(ميرا ببرود)

ميرا: من الواضح أنه لم يكن معى أظن أنه ذهب إلى منزله.
ميلى: أو هل ذهب اآلن?

(مـيلى تنـظر إلى ميرا تـنظر إلى مـيلى وهى تمـتلئ ببهـجة قوية
قاعد وهى تضحك) شريرة تلقى بنفسها على أحد ا

ـــكــنك مــيـرا: أو مــيـــلى ال تــهـــتــمى بـى ـ غــيــر أن هـــذا مــوقف ال 
جتاوزه.

(بـينما تضحك يدق جرس الباب من جهة اليم تونى ينظر من
ـيلى ومـيرا يفـتح البـاب فيدخل الـنافـذة ثم يستـدير كى يـبتسم 

ساندى مسرعا ويتجه مباشرة إلى ميلى)
سـاندى: كان فى وسـعك إخبـارى إذا كـانت لديك خـطط فى البـقاء

اضية. نزل فى الليلة ا خارج ا
كننى ذلك لو كانت لدى أية خطط. ميلى: كان 

ساندى: كنت قلقا من أجلك.
مــيـلى: أنــا ال أقـــلق أبــدا من أجــلك إذ إنـى أعــرف أنك تــســتــطــيع

العناية بنفسك.
ساندى: أين كنت?

ميلى: هنا.
(ساندى يشعر باالرتياح)

ساندى: أو كنت مع ميرا أو...
(ينظر إلى تونى فيتصلب)

ساندى: فهمت.
(ميرا تضحك ساندى يستدير إليها بقوة)

مـيرا: سـاندى هل كـنت قلـقـا من أجلى كل هـذا الوقت يـا حبـيبى
دون أن أعلم ذلك?

مـكن سـاندى: (بـقوة) حـقـا يـا ميـرا لم أكـن أصدق أبـدا أنه مـن ا
أن تـتــصـرفى أنت بــهـذه الــطـريــقـة الــتى تـخــلـو مـن الـذوق حــقـا يـا

ميرا..
(مـيـرا يجـذب انتـباهـهـا روزميـرى وفيـليب وهـمـا فى أعلى الـسلم
ســانــدى يـســتـديــر ثم يــسـتــديـر مــيــلى وتـونى يــقــفـون جــمـيــعـا
ويـشاهدون ميرا وفيـليب وهما يهبـطان السلم ببطء روزميرى فى
وقف وهى تعلن منتصف الطريق إلى أسفل تبدو مسيطرة على ا

إعالنا ضروريا بشجاعة)

روزمــيـرى قــد قـطــعت عالقــتـهــا مع الـعـم فـيــلـيب بـل كـانت تــكـرهه
وتـمـقــته فـإذا نــزلت من هـذه الــسالم لـتــعـلن أن الـزواج قــائم فـهل
أنـتمـا كامـرأت عـاقلـتـ سوف تـدعانـها تـتزوجـه? كلـتاكـما تـعلـمان

أن ذلك سوف يجعلها بائسة.
(كلتهما تهزان كتفيهما)

تونى: ماذا? أرجو أال تـقوال لى إنـكما ال تـؤمنـان بالتـدخل فى حياة
اآلخرين.

ميرا: ماذا تعتقد أنـنا يجب أن نفعل? هل ننـتحى بها ونحذرها من
فيليب? كيف نستطيع فعل ذلك?

تونى: ولم ال?
ميرا: يجب أن تقوم أنت بذلك.

تونى: ولم أنا?
ميرا: أنت فى مثل سنها وسوف تثق بك.

تونى: أو! بحق اجلحيم.
(يوجه احلديث ألمه بلهجة عدوانية)

ــؤكـد أنه يــجب أن يــقـوم بــذلك إنه فـتى تـونى: أين ســانـدى? من ا
العالقات العامة والشخصية.

ميلى: تونى يا حبيبى هذه الفتاة تعجب بك.
تونى: (بذهول) تعجب بى أنا?

(ميلى تربت على كتفه)
ميلى: لقد كنت لطيفا معها.

تونى: أو.
(ميلى تقبله)

ميلى: ليباركك الله أيها الولد احلبيب.
(ميرا تراقب فى سخرية)

ميرا: حسن لست أدرى أحس بأنى عجوز جدا هذا الصباح.
رآة وتنظر إليها) (تتجه نحو ا

ميرا: أو أو أو.
تونى: إذن بحق السماء ضعى بعض أحمر الشفاة على األقل.

(ميرا جتفل بألم)
تونى: إنى آسف يا أمى إنى آسف.
(يتجه نحوها ويتكلم برقة خشنة)

تـونى: أمى لـو عـلـمت كم أكـره ذلك أعنى الـطـريـقة الـتى تـسـيرين
نزل بتراخ يجب أن تفعلى شيئا بشأن ذلك أرجوك. بها فى ا

(ميرا متأثرة بالنبرة التى يتحدث بها تستدير نحوه)
ميرا: حقا? أنت تهتم حقا? حسن سأحاول.

. تونى: تبدين جميلة جدا ح حتاول
ميرا: تونى سوف أنفجر باكية.

ؤكد أنك لن تتزوجى ميك العجوز. تونى: أمى من ا
ميرا: يبدو ذلك.

تونى: أنت ال ترغب فى هذا أليس كذلك?
ميرا: هل سيغضبك ذلك?

تونى: ولكنه يا أمى رجل عجوز.
(متأثرة إلى حد الدموع)

مــيـرا: رجل عــجــوز... لــكـــنى يــا تــونـى لــست بــعـــيــدة جــدا عن سن
.. (تــضــحك) أو يـــا تــونى إنك غـــيــر مــعـــقــول كم أنت اخلــمــســـ

لطيف حسن بالطبع لن أتزوجه إذا كنت ال حتب ذلك.
تونى: يا إلهى الطيب كيف لى أن أحب ذلك?

ميرا: (مبتهجة) حسن هذا أمر يسير.
(تقبله وهو يقبلها)

ميرا: كل شىء على ما يرام أليس كذلك?
قاعد وتغنى حلنا) (جتلس على مسند أحد ا

ميرا: "بوهو لقد جعلتنى أبكى من أجلك".
وافقة) (ميلى بنبرة تنم عن عدم ا

. سك ميلى: أو يا ميك ا
مــيــرا: (بــشــعــور بــالــهــنـاء) أو كم أنـــا ســعـــيــدة! يـــا له من شـــعــور
بـاالرتـيـاح لـقـد ظلـلت طـوال الـلـيل مـسـتـيـقظـة أفـكـر فى مـسـتـقـبلى

ثير اجمليد. ا
(تونى فجأة يتحدث بشدة)

تونى: إنك طائشة كاألطفال.
ميرا: (فى هناء) أجل أعلم ذلك أعلم ذلك.

(تونى يصيح)
تونى: إنك فقط تلتقط الناس ثم تلق بهم.

مـيرا: كـيف أستـطـيع أن ألتـقط ميك ثم ألـقى به? لـقد كـنت أعرفه
منذ ألف سنة.

(ميلى بلهجة جافة)
ـاضيـة قـلت إنك سوف تـتـزوجيـنه أم تراك لم مـيلى: فى اللـيـلة ا

تقولى ذلك?
تونى: لقد أعلن ذلك على جميع ضيوفك.

وقف مـيرا: أجل لـقـد  إعالن ذلك أجل لـكـنه سـوف يـتـفهـم ا
لقد كان ميك دائما شخصا لطيفا.

تــونى: لـــطـــيف وهـــنـــاك ســـانـــدى إنـه أيـــضـــا دائـــمـــا لـــطـــيف أين
قرر افتتاحه خالل مايو اجلارى. > د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح قرر تكليف الفنان ماهر سليم باإلشراف على مهرجان الضحك ا
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ـمثل مـبنـى فى عمـليـة مكـثـفة من اإلبـداع تهـدف إلى تـكوين جـسد > إعـداد ا
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. طويل إلعادة تعلم الكلمة واحلركة والتنفس وتتضمن تدريباً مستمراً
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روزميرى: صبـاح اخلير لقـد بحثت أنا وفيـليب األمر وقلـبناه جيدا
وقررنا أنه سيكون من التعقل إلى حد بعيد أال نتزوج.

(ال أحد يدرى ماذا يقول)
تونى: يسرنى أن هذا البيت به شخص واحد عاقل.

(روزمـيـرى تـنـظـر فـيلـيب فى أسـفل الـسـلم وتـذهب لـتـقف بـجانب
ـسـرح اآلن كـالتـالى: تـونى وروزمـيرى تـونى عـنـد الـنافـذة خـشـبة ا
يـقفان جـنبا إلى جنـب وظهرهمـا إلى النافـذة يتفرجـان وفيليب
يـقف عـنـد أسـفل الـدرج وسانـدى ومـيـلى مـعا بـالـقـرب من الـباب

ناحية اليم وميرا وحدها فى الوسط)
فيليب: حسن يا ميرا إنى أعتذر إذ إن هذا كله قد أقحم عليك.

ميرا: أو ال عليك.
(تـبتسم إليه بسخرية فـتشده ابتسامتها فـيتجه إليها إنهما اآلن
لـصـيقـان يـنظـر كل مـنهـمـا إلى وجه اآلخـر سانـدى يـتحـدث وهو

بجانب ميلى)
ا أمكننى أن أذهب إلى مكتبك معك... ساندى: فيليب ر

(إنـه على وشك التوجه نـحو فيلـيب لكن ميـلى تمسكه من ذراعه
وتــبـقــيه بـجــانـبـهــا تـمــسـكه بـقــوة فـيــلـيب يــحـدث مـيــرا بـصـوت

خفيض)
ا فيـما عدا أنت فهل فـيليب: إذن لقد عاد كل إلى حـيث بدأ ـ ر

ستتزوج ميك العجوز?
ميرا: كال.

فيليب: فماذا إذن أيتها الفتاة العجوز?
(ميرا تتحدث بفكاهة مرة)

مـيرا: لم يصـبح شـعرى رمـاديـا بعـد... لن أسامـحك يـا فيـليب لن
ـــرأة الــطـــيـــبـــة الـــتى جتـــلس عـــلـى قــمـــة اجلـــبـل وتــغـــفـــر لك أكـــون ا

خطاياك.
فـيليب: أو يا إلـهى إنى مـتعب يـا ميـرا إنى حـقا أرغب فى شىء

? من الهدوء حسن يا ميرا ماذا تقول
مـيرا: لقـد أخـبرتك لن أغـفـر لك لقـد ألـقيت بى مـنـذ وقت طويل
ـرأة الـهادئـة التى كى ألـعب دورا واحـدا واآلن تريـد مـنى أن أكون ا
تـنتـظر عـودتك إلى الـبيت? لـكنى لن أغـفر لك وإذا فـعلت أى شىء

فسيكون االزدراء وأنا لم أحتقرك أبدا يا فيليب.
( (بشبه أن

فيليب: أو يا إلهى هذا شىء ال يحتمل.
(ميرا بشبه أن تستدير بعيدا)
ميرا: أو يا إلهى هذا صحيح.
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السلطان احلائر ..ما زال حائرا

الـلــون األخــضـر لــيــعــطى تـنــاغــمـا بــ الــبـارد
والـــســــاخـن أو الـــقــــضــــيــــة االزدواجــــيـــة الــــتى
سـرحى الـسيـف أم القـانون يعـاجلهـا الـنص ا
الداخل أم اخلارج العفـة أم الطهارة احلقيقة
والـسراب فـشـخـصـيـة الـغـانـيـة غـيـر مـا يـظـهر
منها وشـخصية الـقانونى غـير ما يظـهر منها

وهكذا.
البـس مالبـس شــــبه ولــــقـــــد قــــدم مــــصـــــمم ا
ـمــلـوكى من تـاريــخـيــة تــتـمــاشى مع الـعــصــر ا
خـالل مالبـس احلـــــرس أو الـــــوزيـــــر أو حـــــتى
الـقـاضى فـلــقـد أعـطى الـقـاضى مالبس ذات
خـطـوط مقـلـمـة بـالـلـون الـذهـبى عـلى أرضـية
زرقـــاء وعـــمـــة ذهـــبــــيـــة الـــلـــون وذات أشـــكـــال
هـنــدســيــة فى قــاعــدتـهــا لــيــعــطى اإلحــسـاس
بالرسـوخ الهالمى لـلشخـصية وأعـطى الوزير
مالبس فـضـفــاضـة من األعـلى وتــضـيق كـلـمـا
اجتـــهت لألســـفـل لـــيـــعـــطى إحـــســـاسًـــا بـــعـــدم
االسـتـقـرار فـيــهـا أمـا مالبس الـســلـطـان فـقـد
كـانت نـاعـمـة ولـكـنـهـا مـكـبـلـة بـالـلـون الـبـنى أو
ـكبـلة األسـود لتـعطى إحـساسًـا بالـشـخصـية ا
رغم حـريـتـهـا الـظـاهـرة وكـذلك فى شـخـصـية
الـغانيـة فقـد أعطاهـا مالبس ضيـقة ليـجسد
جـسـدهـا وقــوامـهـا ولـكـنه وضع عـلـيـهـا غاللـة
أشـبه بـاحلـرملـة لـتعـطى احـساس بـالـشفـافـية
والــبــراءة ومالبس اجلالد جــاءت لــتــتــسق مع
شــــخــــصــــيــــتـه وكــــذلك الـــــنــــخــــاس واجلــــاريــــة
واجملهول أما شـخصية الدخيل أو الرجل ذى
الــبــدلـة الــبــيــضــاء فــهى مالبـس دخــيـلــة عــلى
ـصـمم وان كـان حـاول وضـع قـبـعـة امـريـكـيـة ا
عـلى رأسه ولكنـها نشاز داخل الـعرض .ولقد
ـصـمم ألـوان الـفـرقـة االسـتـعـراضـيـة اعـطى ا
لـــتـــتــمـــاشى مـع ألــوان الـــشـــخــصـــيـــات فـــمــثال
مـالبس الـراقــصـ فى حلــظـة ظــهـورهم هى

نفس درجة لون مالبس الشيخ عليش.
اإلسـتـعـراضـات لـعــاطف عـوض كـانت مـوفـقـة
ومـبهرة فى نـفس الوقت رغم بسـاطتها وذلك
ـــلك أو مــــثال فى اســـتــــعـــراض الـــتـــرحـــيـب بـــا
رقـصة اجلوارى للـسلطـان أو حتى فى رقصة
ا ينم وسيـقى الغـربيـة "مقـلبـان شقـلبـان"  ا
عن احــتـرافـيــة أفـراد الـفــرقـة االسـتــعـراضـيـة

صمم. ووعى ا
األشــعــار رغم جــودتــهــا جــاءت غــريــبــة بــعض
ا الـشىء عن العـمل فالـسلـطان هـنا لـيس ظا
أو يـــجــور عـــلى شـــعـــبه حـــتى نــغـــنى لـه  (الــله
يـعطـيك الـعافـيـة ويكـتـر من أمثـالك.. وتـعيش
لألمـــة احلـــافــــيـــة ســـلـــطـــان عـــصـــرك وأوانك
سـلطانـنا يـا معـيشـنا زى الغـنم قدامك.. إلخ)
وال حـتى غـنـيوة مـقـلبـان شـقلـبـان لهـا تـوظيف
درامى جيد فـتشعـر بأنك أمام كـلمات غـريبة
عن الـــنص أمـــا بـــقـــيــة األشـــعـــار فـــهى جـــيــدة

وضوع. وتتماشى مع ا
ــبـهــر والـذى ال أجــد له ضـرورة امـا الــشىء ا
فى الــعـرض هى تــلك اخلـدعــة أو الـفـانــتـازيـا
فى نــهــايــة الــعــرض فــهـى من قــبــيل الــســخــاء
واإلنـــفـــاق فى اإلنـــتـــاج وال يــوجـــد لـــهـــا مـــبــرر
ــقــصــود هــنــا داخـل الــنص الــدرامى فــلــيس ا
ــطــر أو حــتى االحــتــفــال أو الــكــرنـفــال وفى ا
النهاية عرض السلطان احلائر عرض احترم
ـــشـــاهـــد فــاســـتـــحق االحـــتـــرام من عــقـــلـــيـــة ا
ــتــفــرج ألنـه خــاطب وعــيه دون فــذلــكــات أو ا

استعراض عضالت.

هل تعود
الرتابة

لل للحوار وا
الطويل
 فى نص

احلكيم?

جـمـال فـقـد كـان خـفـيف الـظل ويـتـمـتع بـحس
كـــومـــيــــدى راق فى شــــخـــصــــيـــة الــــنـــخـــاس او
احملـــكــوم عــلـــيه وكـــذلك مــحـــمــود خـــلــيل فى
شـــخـــصــــيـــة اخلـــمــــار أبـــو حـــنــــان أمـــا ســـيـــد
يزا فى الـفيومى فـى دور اجلالد فقد كـان 
الـشـخـصـيـة ولكـنه اخـتـفى فى الـفـصل الـثانى
تمـامـا رغم أهمـيـة دوره الـدرامى عنـد تـوفيق
احلـــكــيم وهـــو أحــد عــيـــوب اإلعــداد أو عــمل
الـدرامـا تورج فى الـنص ويـأتى أحد الـعـيوب
فى اخـتـيـار  مـحـمـود عـبـد الـغـفـار لـشـخـصـية
الــوزيــر اجلـادة . فــعــلى الــرغم من مــحـاوالته
اضــفــاء حملــة كـومــيــديـة مـن خالل شـخــصــيـة
الوزير ولكنه لم يقدم الشخصية اجلادة التى
كـان من الواجب توفـرها فى شخصـية الوزير
ــــثل قــــوة الـــســــيف وهــــذا يــــرجع إلى الـــذى 

توظيف اخملرج. 
ـمـثلـ الثـانويـ جاء كمـا أن توظـيف بعض ا
مــــوفــــقـــا فـى الــــبـــعـض كـــرضــــا حــــســـنــــ فى
شــــــخــــــصـــــيــــــة اجملــــــهــــــول أو روان حـــــسـن فى
شــخــصــيــة اخلـادمــة  أو الــفــنــان الــذى يـلــعب
شــخــصــيـــة الــشــيخ عــلــيـش وجــاء ســلــبــيــا فى
شـــخـــصــيـــات الـــشــعـب مــثـل ابــنـــة اخلـــمــار أو

اإلسكافى وزوجته أو فتاة احلانة. 
ـلـمح الـديــكـور حملــمـود ســامى جـاء لــيـعـطـى ا
ـآذن ـة من خالل ا ـمـلـوكى لـلــقـاهـرة الـقـد ا
واألســـبــلـــة والــعـــمـــارة احلــجـــريــة  وقـــد قــدم
مــنــظـريـن أسـاســيــ هـمــا مــنـظــر الــشـارع أو
مـلوكيـة ومنظر داخـلى لبيت الـغانية احلارة ا
ــتـعــان لـلــنـظـر مـن الـداخل وهــمـا مــنـظـران 
ــسـات ـمــلـوكـى وبـهــمـا  ومـوحــيـان بــالــعـصــر ا
عــصــريــة فى اخــتــيــار األلــوان واكــســســوارات
ــنــاضــد او الــنــافــورة الــكــهــربــيــة الــديــكــور كــا
الــصــغــيـــرة او الــكــؤوس ولــقــد تــمــيــزت ألــوان
ـنــظـر الـداخــلى بـدرجـات الــلـون األحـمـر مع ا

الفصل الثـانى وفى اخلتام وأيضا  من خالل
مثل ـفردات على لسـان ا اسـتخدام بعض ا
مــثـل الــتــوك تــوك أو إكــسالنس أو إكس الرج
ـــودرن كــمــا وبــعض األلـــفــاظ الــعـــصــريــة أو ا
اســتـــخــدم فـى اكــســـســوارات الـــشـــيخ عـــلــيش
بـالدراجـة.. أو فى دخـول شخـصـية اخلـواجة
مـــحـــمـــود حـــجـــازى لـــيـــعـــطى حملـــة عـــصـــريـــة
ـاضى ـتـزج الـزمن ا ـاضـى و مــتـداخـلـة مع ا
بـاحلــاضـر وبـالــتـالى حتـال قـضــيـة الـنص إلى
الــوقت الــراهـن وإن كـان يــشــوب الــعــرض فى
لل وهـذا يرجع فصـله األول بعض الـرتابـة وا
إلى حوار توفيق احلـكيم الطويل ب احملكوم
عــلـيه واجلالد وهــو حـوار هـام ولــكـنه يــحـتـاج
الى التـكثـيف وذلك الختالف اإليـقاع الـزمنى
بـــ ســـتـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن الـــعــشـــريـن والـــقــرن

احلادى والعشرين.
كـمـا إن إلـغــاء دور اجلالد من الـفـصل الـثـانى
أخل بكتلتى الصراع وأصبح الصراع هنا ب
فــلــســـفــتـــ هــمــا الـــقــوة أم احلق أو الـــســيف
والـقـانـون بـ اثنـ هـمـا من مـبيـعـات نـخاس

واحد فأصبح الصراع ضعيفًا.
ولقد أجاد اخملـرج عاصم جناتى فى توظيف
ـمثلـ خاصـة أدوار الشخـصيـات الرئيـسية ا
فـجاء مـحـمـد رياض مـقـنـعا وبـسـيـطا وسـلـسا
فـى أداء شـخــصـيــة الـســلــطـان وكــذلك مـفــيـد
عـــاشـــور فى شــــخـــصـــيـــة الـــقـــاضى وقـــد أدى
الشخـصية بـبراعة وتـلون صوتى يـتماشى مع
ـتـحايل بـالـقـانون رغم أنه طـبـيـعة شـخـصيـة ا
القـائم على تـنفـيذه وكـذلك شخـصيـة الغـانية
التى قـدمتـها حـنـان مطـاوع بدرجـة عالـية من
الـــصـــدق والــبـــســـاطــة إلـى جــانـب شــخـــصـــيــة
اجلــاريــة او اخلـادمــة بــســكــوتــة روان مــحــمـد
حـسن الـتى أعـطت مـلـمـحـا كـومـيـديـا مـتـمـيزا
فـى الــعـــرض رغم قـــصـــر دورهــا. أمـــا خـــالــد

فى مـسـتـهل الـسـتـيـنـيـات قـدم تـوفـيق احلـكـيم
مـسـرحــيـة الـســلـطـان احلـائــر لـيـطــرح قـضـيـة
هـامـة وجـوهــريـة: من أحق بـأن يــتـبع الـسـيف
أم الـقـانـون? وكـانت تــلك األطـروحـة الـفـكـريـة
تـــتـــنــاسـب مع تـــغــيـــرات الـــفــتـــرة الـــســيـــاســـيــة
واإلجـتــمــاعـيــة وحتــوالت اجملــتـمع مـن احلـكم
ــلـــكى الى احلــكم اجلــمــهــورى عــقب الــثــورة ا
لك السابق  ولذا العسكريـة التى أطاحت با
فاجملـتـمع كان فـى هذه الـفـترة احلـسـاسة من
تـاريخ مـصــر يـبـحث عن الـشــرعـيـة فى وجـود
احلــــاكـم الــــذى هــــو أحـــــد أفــــراد الــــســـــلــــطــــة

العسكرية..
وعـــــاد تــــوفـــــيق احلـــــكـــــيم إلـى فـــــتــــرة احلـــــكم
ــمــلــوكى فى مــصــر  حــيــنــمــا كــان ســلــطــان ا
شتراة من مـاليك ا مـصر يصعد من طـبقة ا
أســواق الـنــخـاســة  لـيــصـبــحـوا مـحــاربـ فى
وفى خـــدمـــة ســيـــدهم او حـــاكـــمــهم اجلـــيش 
وكان منهم من يرتقى ليصبح سلطانا للبالد.
ويــظـــهــر احـــد الــنـــخــاســ لـــيــتـــفــوه بـــألــفــاظ
تعرضه لعقوبة اإلعدام بدون محاكمة ويسلم
ــؤذن جلالده لـــيــعـــدمه عـــنــد ســـمــاع صـــوت ا
شهورة لصالة الفجر .ولكن تـتدخل الغانية ا
ـــوت وذلك فى احلـى إلنــقـــاذ الـــنــخـــاس من ا
ؤذن على عدم األذان فى وقت باالتفـاق مع ا
األذان وبالـتـالى تـضـيع الـفـرصة عـلى اجلالد
إلعـدام الـنـخـاس.. ويــصل الـسـلـطـان والـوزيـر
وقـاضى الـقـضـاة حلـضـور مـحـاكـمـة الـنـخاس
الــذى يـــفــتــرض فى هـــذه الــلــحـــظــة أن يــكــون
مــعــدومــا وهـى أحــد أخــطــاء الــنص الــدرامى

لتوفيق احلكيم.
ويـجــلس الـسـلـطـان والــوزيـر وقـاضى الـقـضـاة
ته بأنه حملـاكمة النـخاس الذى تتلـخص جر
قــال أن الـــســلـــطـــان مــا زال عـــبـــدا ولم يـــعــتق

وبالتالى كيف يصبح عبد حاكما لألحرار.
ويـــكــتــشـف الــســـلــطـــان أنه مــا زال عـــبــدا ولم
يـكتب السلطـان الراحل صك العتق لـلسلطان
احلــالى من الــعــبـوديــة وبــالــتــالى فــإنه يــصـبح
ـال وهـو تـراث عـقـيم ال يـؤتى مـيـراثـا لـبـيـت ا
زاد الـعـلنى بـالربح وبـالـتـالى البد من بـيـعه بـا
ــال ويـضـع الـقــاضى لـيــؤول الــريع إلـى بـيـت ا
شـرطـا بــأن من يـشـتــرى الـسـلـطــان يـوقع أمـر

الشراء وصك العتق فى آن واحد.
سرحى الـقضية بشىء ولـقد تناول الـعرض ا
من الــعــصـريــة لــتــواكب الــوقت الــراهن وذلك
ـوسـيقى شـهر من خالل البـداية الـفـانتـازية 
زاد الــتى اشــتـــهــرت فى مــصــر مـع ألف لــيــلــة
ولــيـــلـــة ومــشـــاهـــد تــلـــيـــفــزيـــونـــيــة لـــشـــهــر زاد
الـعصـرية الـتى  تقص عـلى شهـريار الـعصرى
احلكـاية التى سـنشاهـدها ثم تـأتى فى بداية

 توظيف
جيد
للممثل
الثانوين

 مواكبة
عصرية
حولت

العرض إلى
فانتازيا 

 أشرف عزب 

كننا الذهاب معا. كتب  ساندى: فيليب إذا كنت ذاهبا إلى ا
(فيليب بنفاد صبر)

فيليب: أجل.
(ميلى تمسك بساندى)

ميلى: لقـد كان لدى انـطباع بـأنك حضرت إلى هـنا من أجلى فلم
فاجئ بفيليب? كل هذا االهتمام ا

(تونى يضحك فجأة)
مـيلى: أو لقد فـهمت... أعـتقد أن هـذه هى الوظـيفة الـتى أعدها

فيليب من أجل تونى.
ساندى: لكنى أعتقد أن تونى رفضها بال قيد أو شرط.

تونى: لقد رفضها ال تقلق.
سـاندى: لم أكن ألحلم بـاالقتـراب من فيـليب مـا لم أكن متـأكدا من

أن تونى غير مهتم بالوظيفة.
فيليب: لقد تأخرت ويجب أن أذهب.

(ميلى تمسك بساندى بقوة)
ـكــنك تــرتـيب مــســتـقــبـلك مـيـلى: ســوف تــأتى مـعى إلـى الـبــيت و

العملى مع فيليب فى يوم آخر.
فيليب: أين حقيبتى?

(ساندى يستدير بعنف إلى أمه)
ساندى: إذا لم تكونى يا أمى تريدين منى أن أحصل على وظيفة
ـعتـادة فـلم نشـأتنى بـالـتحـديد من الئـقة وأقـوم بعـمل كل األشـياء ا

أجل ذلك?
ميلى: أو لن يلومك أى إنسان على أى شىء!

(ساندى بشدة)
تنى إذن? ما هو الشىء اخلطأ الذى أفعله? ساندى: حسن لم 
مـيـلى: إنــهـا غـلــطـتى بـالــطـبع فـأنــا أمك ـ هـذا هـو مــا خـلـقت من

أجله.
ســانـدى: وإذا كــان تــونى يــريــد الــوظــيــفــة فــلــســوف أتــنــحى مــاذا

تتوقع منى أن أفعل? أن أكون متشردا مثل تونى?
(ميرا فى غاية االبتهاج)

ميرا: ماذا تونى حبيبى لم لم تخبرنى?
تونى: أو يا إلهى!

(روزميرى تمسك بتونى)
روزميرى: ششش يا تونى.

ميرا: ماذا تونى يا حبـيبى هذا مدهش سوف يكون ذلك مفيدا
لك.

فيليب: (بغيظ) حقا يا ميرا كيف أصبح رومانسياً هكذا?
(تــونى يـفـلت من روزمـيـرى يـقف بــجـانب فـيـلـيب ويـوجه االتـهـام

لها)
تونى: ولم يكون هذا مفيدا لى يا أمى?

( (ميرا تتحدث إلى االثن
مـيرا: واآلن ماذا فعـلت أنا? إذا كـنت تريد أن تـتسـكع فهل ينـتظر

نزل? منى أن أحبسك فى ا
(فيليب وتونى يصيحان معا)

تونى: أمى!
فيليب: إنك غير محتملة.

رح) مـاذا حـدث? قـد أرغب أنـا أيـضـا فى أن أتـشرد ولم مـيـرا: (
ال?

(تونى يصيح فيها)
تونى: إنك متشردة!

(مـيك يـدخل من جـهـة الـيـم يـحـمل بـاقـة من الـزهـور ولم يره
فيليب وتونى وميرا)

ميلى: ميرا لديك زائر.
(ميرا تستدير ويتراجع فيليب وتونى)

ميك: ميـرا حبيبـتى أعرف أن الوقت مبـكرا بشكل فـظيع ولكنى
حضرت.

(يقدم الزهور لكنها ال تأخذها)
مـيك: لـدى أخـبار سـارة حـقـا يـا حبـيـبـتى أو لـنقل إنـى على األقل
أعتقد أنك سوف تـعتقدين ذلك لقد وجهت لى دعوة للذهاب إلى
الـصــ إللـقــاء سـلــســلـة من احملــاضــرات وقـد تــكـلــمت مع مــنـظم
الـرحـلة هـذا الـصبـاح فـإذا تـزوجنـا فـسوف تـأتـ أيـضا بـالـطبع

. سوف يكون شهر عسل رائعاً
ميرا: أنى آسفة يا ميك.

ميك: لكن بـالطبع إذا كـنت ال تريـدين ترك عمـلك فى اللـجنة اآلن
فسوف أتفهم ذلك.

اضية كنت فقط... ميرا: ميك إنى آسفة فى الليلة ا
(ميك يحملق فيها بنظرة تنم عن العجز)

ميرا: أنى شديـدة األسف سيكون عـلينا أن نسـتمر كمـا كنا دائما
البد أن تسامحنى لقد كنت كثيرا ما تسامحنى أليس كذلك?

(مـيك يحس وكأنه ينهار من الداخـل يحملق فيها وفى اآلخرين
سك بالزهور) من حوله ثم يخرج بارتباك وهو ما يزال 

تونى: أمى.

(يستدير كى ينظر من النافذة)
ميرا: لقد كان ذلك شيئا سيئا سيئا جدا.

ميلى: أجل يا حبيبتى إنه كذلك.
فيليب: (بشدة) ميرا إنك غير محتملة.

(ميرا تضع رأسها على ظهر مقعدها)
! لقد تأخرت. فيليب: ال تطاق

(يتجه إلى اخلارج من جهة اليم فيتذكر روزميرى)
فيليب: إلى اللقاء يا روزميرى.

(عند الباب وظهره إلى ميرا)
فيلب: سوف أراك يا ميرا اعتنى بنفسك.

(مـيرا لم جتب عـلى وداع فيلـيب لكنـها تقف عـند النافـذة بجانب
تونى وهى تراقبه وهو يذهب أما ساندى فيهرب من ميلى)

ساندى: سوف أذهب مع فيليب.
(من عند الباب بسرعة)

ساندى: إلى اللقاء يا ميرا سوف أراك.
قعد) (ميرا دون أن ترفع رأسها من ظهر ا

ميرا: أو اللعنة اللعنة اللعنة.
يرا) (ميلى توجه احلديث 

ميلى: فاتـنة ساحرة تـماما حسن اعتـنى بنفسك يـا حبيبتى وال
تـنــسى ذلك الـتــسـجـيـل من أجل االجـتــمـاع إذ إنـنــا سـوف نــحـتـاجه

عتاد. سوف ألقاك فى احلانة كا
(تخرج من جهة اليم تونى يستدير من النافذة)

تونى: لم فعلت ذلك يا أمى?
ميرا: كنت أعتقد أنك تريد منى أن أفعل ذلك.

تــونى: أمى إنه يــقـف فى احلــديـــقــة يـــبــكى إنـه يــقف هـــنــاك وهــو
يـبكى هل كـان يجب أن تفـعلى ذلك بـهذه الطـريقـة? أو اللعـنة على

كل شىء يا أمى.
يك بعد عشرين سنة. ميرا: لقد فسخت خطبتى 

تونى: أجل وكيف فعلت ذلك? وكأنه...
مـيـرا: وانــتـهــيت نـهــائـيــا من فــيـلــيب كل شىء انــتـهـى وانـتــهـيت من

ساندى حسن أليس ذلك ما كنت تريد?
تونى: ال أريد منك أن تفعلى شيئا ال...

(ميرا تضحك)
نزل معك تونى: ال تريدينه... كل مـا أريده هو أن أبقى فى هـذا ا
يـــا أمى ـ وشـــيـــئــا مـن... الــكـــرامـــة لـــقــد ســـئـــمت كل تـــلك اخلـــطب
لحمية واإلشارات ألن يكفى أن نكون معا فى عارك ا الشجاعة وا
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نصة خطابة. نزل أشبه  سالم? إن هذا ا
ـنـزل مـيرا: أجل كـنت أفـكـر ـ فى أن نـنـتـقل إلى شـقـة إذ إن هـذا ا

ا ينبغى بالنسبة لنا. أكبر 
كن أن تكونى جادة. تونى: (مرتعدا) أمى ال 

(ميرا بلهجة مراوغة)
ميرا: أال تظن ذلك? ولم ال?

تونى: أو كال كال كال.
كننا أن ال و ميرا: لكنه كبـير جدا كما أنى حصلت على بعض ا

نحصل على شقة لطيفة.
ال أجل من أين حصلت عليه? تونى: ا

زيد فيما بعد. ميرا: (بفخر) خمسمائة جنيه وا
تـونى: خمـسـمـائـة جنـيه ولـكن من أين? نـحن لم تـتـوفـر لـنـا أبدا كل

هذه النقود دفعة واحدة.
ميرا: أو نقود من السماء.

(تــبــتــعــد كى تــتــحــاشى تــســاؤله وتالحـظ وجـود روزمــيــرى وهى
مـازالت تنحنى على النافذة وظهرها نحوهما تتجه إلى روزميرى

وتضع ذراعها حولها)
ميرا: ال تبكى يا روزميرى.

(تستدير روزميرى وتبتسم لها)
رارة) (روزميرى ترد االبتسامة 

روزميرى: أنا ال أبكى.
(تونى متلهف بشكل يائس يجذب ميرا بعيدا عن روزميرى)

وضوع بهذه الطريقة. تونى: لن تنتهى من ا
مـيرا: أريـد يـا تـونى قـبل أن تـسـتـقـر كى تـكـون كـهـربـائـيـا أمـيـنـا أن

ال و... تأخذ هذا ا
تونى: ماذا?

تونى: ماذا? أن أبذر بعض الشوفان البرى?
ميرا: أو أن تبذر أى شىء لع حتبه.

تــونى: إنى جــاد يـــا أمى فى خالل شـــهــر من اآلن ســـوف أحــصل
لنـفـسى على وظـيـفـة كهـربـائى هذا هـو مـا أريد عـمل مـدته ثـمانى

ساعات يوميا راتب منتظم وثالث وجبات جيدة يوميا و...
(ميرا بازدراء)
ميرا: األمان!

(توجه حديثها لروزميرى)
ميرا: كل ما يريده هو األمان.

روزميرى: ولكن ما العيب فى ذلك يا ميرا?
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يـعـود اخملـرج اجلـاد عـادل حسـان إلـى نص "درب عـسـكر" بـعـد حـوالى ربع
قـرن من الـزمـان  –هـذا الـنص الـذى قـدمـه مـسـرح الـغـرفـة ألول مـرة عـام
 – 1985تأليف د. محسن مصيلحى وإخراج عصام السيد وقدمه بعد
ذلك بـسـنـوات اخملـرج عـبـاس أحـمـد فى فـرقـة الـسـامر والـذى حـاول فـيه
تـــوظــيـف شــاشـــة خـــيــال الـــظل بـــشـــكل حـــديث بـــالــلـــمـــبــات الـــفـــلـــورســنت
ـاضى والـتمـثيل ـنسـوب يخـتـلف عمـا كان فى ا قـصوصـة  والشـخـوص ا

البشرى يدور فوق شاشة اخليال.. فى محاولة إلبراز التقدم التقنى.
ـسـرحـيـة وهـا هـو عـادل حـسـان يـقـدمه فـى الـفـيـوم لـفـرقـة صالح حـامـد ا
رجتل فى ـسرح ا بقصـر ثقافـة الفيـوم.. حيث يتـناول فـيه مؤلفه قـضية ا
مــصــر وتــاريخ خــيـال الــظـل واألراجـوز وفــرق احملــبــظــاتــيــة والـغــواشى
والـغــوازى الـذين كـانــوا يـقـدمــون عـروضـهـم لـلـحـرافــيش والـزعــر والـعـامـة

وأيضًا السادة الكبار.
ـثـلـ هم: "مـحـمـد صوفى وقـد اعتـمـد اخملـرج فى عـرضه عـلى تـسـعـة 
ـنـعم إسالم بـشـبـيـشى والء شـعـبـان أحـمد مـحـمـد طـرفـايه أمـيـر عـبـد ا
سالمـونى أشـرف حـسن حـسـام أبـو الـسـعـود بـاسم نـبـيل" ديـكـور أحـمد
ـنـشد أسلـمـان مـوسـيـقى وغنـاء أشـرف عـمـار مع فـرقـة غنـاء وكـورال وا
ــوسـيــقـيــة الـتى صــاحـبت الــغـنـاء ــنـعم والــفـرقـة ا الـسـيــد مـحــمـود عــبـد ا

والرقص.
وقــد تــضــافــرت جـــهــود هــؤالء جــمــيــعــا  –بــاإلضـــافــة إلى من يـــقــفــون فى
الكـواليس  –ليـقدموا لـنا نوعـا من الفرجة الـشعبـية تبـدأ من الشارع أمام
ـديح الــنـبـوى  –ثم ـنــشـد) بــا قـصــر الـثـقــافـة فى الــفـيـوم  –حـيث يــبـدأ (ا
البس البـهـلوانـات (والء شعـبان يـشـاركه بالـنداء عـلى مـشاهـدة العـرض 
ـصـاحـبـة آالت اإليـقـاع  –بـيـنـمـا يـتـجـمع اجلـمـهور وإسالم بـشـبـيـشى)  –
ـقامة أمـام القصـر فى الشارع ويـتجه اجلمـهور إلى ما ـراجيح) ا حول (ا
يــــشـــبـه الـــســــرادق فى أحــــضــــان الـــقــــصـــر  –حــــيث تُــــعـــلـق مالبس األدوار
ـوسـيـقـيـة وفى الـتـمـثـيـلـيـة وإلى الـيـسـار جتـلس فـرقـة الـكـورال والـفـرقـة ا
ــغــنـى (أشــرف عــمــار) الــغــنــاء كــنــوع من الــتــرحــيب الــوسط يــواصل ا
مـثلون فى التعليق على باجلـمهور ثم يبدأ البهلـوانات فى التنكيت وا
ـاذج خلـيــال الـظل واألراجــوز ويـقـدم تـاريخ فن االرجتــال وتـقــد 
احملــبــظــاتــيـــة حــكــايــة (الــفالس عــوض بـن رجب وزوجــته عــزيــزة مع
ـأمور) يـتـلـوها ألـوان من أفـكـار يـعقـوب صـنوع الـصـراف والعـمـدة وا
ـلقن ـثلـيه مـثل فعل (ا ـسرح والـتى تمـتـزج بارجتـاليـات  حـول ا

ــــثل) وظــــهـــور الــــشـــاويش أو الـــذى يــــريـــد أن 
ـــدنــــيـــة والـــطـــربـــوش ـالبس ا الــــرقـــيب بـــا
والــعــصــاة كــبــدايــة لــشــخــصـيــة الــرقــيب
واصـطـدام يـعـقـوب صـنوع به  –مـؤرخ
لـدخـول الـشـكـال الـغـربى لـلـمـسـرح  –مع
ـــرجتل وجتــوالــهم ــســرح ا وجــود فــرق ا
والـد والـتأريخ لـصدور أول قـانون فى ا
خــــاص بــــالــــرقــــابــــة عـــام 1910وصــــدور

الئـحة لـلـرقـابة  –تتـلـوها قـوان أخـرى أعوام
علق 1914-1917- 1918 -1919ويشير ا

إلى أن الرقابة كانت تطارد األشعار الثورية.
اذج من مسـرح العلبـة اإليطاليـة أو خشبة ويقدم الـعرض 
ــســرح الــغــربـى لــنــشــهــد فــصــوال كـــاريــكــاتــوريــة ألســالــيب ا
الـــتـــمـــثــــيل واإلخـــراج والـــتــــألـــيف وفى أثــــنـــاء تـــقـــد هـــذه
الـتـمثـيلـيـات يقـاطـعهـا (الـرقيب الـعـسكـرى بـ فتـرة وأخرى
لــلــتــنــبــيه عــلى عــدم اخلــروج عــلى الــنص  –إلى أن يــنــتــهى

العرض والرقيب الصارم يعترض على الفرجة).
ة التى وقـد تخفف عـرض عادل حـسان من الـقضايـا القـد
سرح يسيـر فى طريق والشعب أثـارها النص مثل: هل كـان ا
ـصرى فـى طريـق آخـر ورؤية الـنـص من أن (االرجتـال) كان ا
ـــصــرى من ورطــته ــمــكـن أن يــكــون مــخــرجـــا لــلــمــســرح ا من ا
ـســرح مـصـريـا صــمـيـمـا أو اتــهـام الـطـبــقـة الـوسـطى لـيــصـبح ا
ـســرح وقـد ــمـســوخ من ا بـأنــهـا هى الــتى تــبـنت هــذا الـشــكل ا
ـرأة) تـشـارك فى فـرق احملـبـظـاتـية  –وهى الـتى جـعل الـنـص (ا
كـانت  –تــاريـخــيـا  –مــكـونــة جــمـيــعــهـا مـن الـرجــال.. حــيث كـان
الـرجـال يلـبـسون مالبـس النـسـاء للـقـيام بـأدوارهن كـذلك جتاهل
ـصـرى عـلى مـدى الـسـنـ الـطـويـلة الـتى ـسـرح ا الـنص تـطور ا
تـزيـد عـلى مائـة عـام كـما أن الـنص قـد جتـاهل حركـة تـدهور
ـأساوى حـتى يومـنا هذا فن االرجتـال وما آل إلـيه مصـيره ا
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> تـعـتـبر احملـاضـرات اخملصـصـة فـقط للـرقص الـبرازيـلى (فـولـكلـور بـرازيلى)
ـثابة جتـارب عمليـة لظاهـرة ثقافيـة ذات أصول شعـبية وإقلـيميـة لها طابع

مسرحى واضح.

سرحي جريدة كل ا

11 من مايو 2009 العدد 96

عبد الغنى داود

درب عسكر  
فصول كاريكاتيرية تنتصرللفرجة الشعبية

ـوتيـفـات الـشـعبـيـة حتـيط بـاجلـميع من وتخـلع عـلى حـسب الـظـروف وا
كل جـوانب اخليمة = السـرادق (تصميم: أحـمد أسلمان)  –والتى تضم
ــمـثــلــون بـ ــتـفــرجــ فى مـكــان واحـد  –حـيـث يـتــحــرك ا ــمـثــلـ وا ا

ـتــفـرجـ فى كل ركن.. يـشــاكـسـونـهم ويـحــركـون فـيـهم كـوامن صـفـوف ا
ــرح وهـو دور ــشـاركــة والـتــفـاعل  –وفـى جـو تــغــلب عــلـيه الــبــهـجــة وا ا
ــمــثــلـــون بــسالســة وخــفــة ظـل بــدايــة من اخملــضــرم صــعـب تــصــدى له ا
ـــعــلم صـــاحب الــكـــار الــذى يـــدافع عن كــار (مـــحــمـــد صــوفى) فى دور ا
ـتـمـكن وإلى جـواره – االرجتـال بـكل ضـراوة والـذى يـقـوم به فى ثـقـة ا
من جــيل الـوسط (مــحـمـد طــرفـايه) زعــيم احملـبـظــ الـذى يـغــزو فـنـون
ـة وقـد تـقـمصه شـيـطـان الـتمـثـيل الـهازل خيـال الـظل واألراجـوز الـقد
ـنعم) فـبدا صـادقًـا ومُقـنعـا فى (تشـخيـص) الدور والـشاب أمـير عـبد ا
راحل الـتى عاش فـيها ُفعم بـاحلمـاس واحليـوية والـذى يدرك أبعـاد ا ا
لـيـنـتـقل من الــتـحـبـيظ إلى الـشـكل الـغـربى لـلـمـسـرح  –مـحـاوالً الـتـأكـيـد
واإلشـارة إلى اخـتالف مـناهـج االداء التـمـثـيـلى فى كل مـرحـلـة وتـصدى
الشاب (إسالم بشبيشى) لـدور البهلوان الصعب وأداة منذ البداية فى
الـشـارع حـتى الـنـهـايـة.. مُـشـاركًـا ومـنـدمـجـا فى شـخـصـيـة الـبـهلـول الـتى
ـــوهــوبــة ـــثــيـــر (والء شــعـــبــان) تـــلك ا حتــتـــاج إلى خــبـــرة واالكــتـــشــاف ا
الصغيـرة السن التى تقـلدت األدوار اخملتلـفة من بهلـوانة إلى غازية إلى
عـــزيـــزة زوجـــة الــــفالح رجب وغــــيـــرهـــا من األدوار  –فـــرقـــصت وغـــنت
ـيـزة ـاط اخملـتـلـفـة وفـى سـرعـة ومـرونـة  وتـشــقـلـبت وتـنـقـلـت بـ األ
وهى  –فى تــــصـــورى  –نــــتــــاج جــــهــــد طــــويل ودءوب مـن اخملــــرج الـــذى
اكتـشف فـيهـا كل تـلك االمـكانـيات فـى األداء التـمثـيـلى والغـنـاء والرقص
ُـشــعـة بــالـبــهـجـة أكـســبـتــهـا قــبـوال مــؤثـرا ويــنـضم إلى تــلك اجملــمـوعــة ا
ـاطه الضاحكة ومـشاركته فى الغناء (أحـمد سالمونى) الذى تعددت أ
والرقص وتناغـمت بقية اجملـموعة مع بعـضها البـعض (أشرف حسنى)
ـاطه مع فـرق االرجتـال واحملبـظـاتـيـة و(حـسـام أبـو الـسـعـود) بـتـعدد أ
ـــتـــشـــدد – و(بــــاسم نـــبــــيل) الـــذى أدى دور الــــرقـــيب عــــســـكـــرى األمـن ا
تخـشب احلركـات والذى بـدأ أوال مُتـشددًا فى احلفـاظ على الـتقـاليد ا
ــشــيـة ــسـارح.. ذى ا ـتــخـلــفـة  –لــيــتــحـول إلى الــرقــيب فى ا الـعــتـيــقــة ا
تشنـجة.. رافعًا شعار احملافظة على أمن النظام احلاكم – العسكرية ا

س أركان النظام.. مانعًا كل ارجتال 
وفى تصورى أن مصـدر تلك البهجـة التلقـائية التى أضفـاها العرض على
ـسـتـهـلـكـة الـتى لم تـعـد مـوضوع ـشـاكل ا اجلـمـيع هـو.. تـخـفـفه من طـرح ا
ـة وفـى إطار بـحث واكـتـفى بـخـفـة ورشـاقـة االنـتـقـال بـ األشـكـال الـقد

وسيقى باألداء الهزلى. تزج فيه الرقص بالغناء با خفيف وآنى 

ـرجتل فى ـســرح ا والــذى هـو قــضـيـة هــذا الـعــرض األسـاســيـة (قــضـيــة ا
ــؤلف قـــد أشــار إلى أن الــطــبــقــة الـــوســطى هى الــتى مــصــر) ورغم أن ا
ستورد من سـرحى ا رجتل وفـرضت ذوقها ا ـسرح ا تسبـبت فى انهيار ا
الـــغــــرب ومع هـــذا فــــقـــد ركـــزت الــــعـــروض الـــثـالثـــة عـــلـى فـــكـــرة
ـصـلت فقط (الـشاويش  –الرقـيب) فـبدت الـرقابـة هى الـسيف ا
ـرجتل وفى تـصــورى أن الـرقـابـة لـيـست ــسـرح ا عـلى رقـبـة فن ا
ـرجتل  –والـذى لم ـســرح ا هى الـســبب الــوحـيــد فى انـقــراض ا
أساوية مُجـسدة وبارزة فى العرض  –إذ نـشهد لألسف نهايـته ا
ـسـرحـيـات وبـقـيت كـم مـنـعت الـرقـابـة أشـكـاالً أخـرى كــثـيـرة من ا
هـذه األشكال مثل الـهزليات واألعمـال التى تمس الدين
والسـياسـة واجلـنس.. وليس الـسبب  –كـمـا أتـصور –
هــــو الـــطــــبــــقـــة الــــوســــطى فــــقـــد تــــواصـــلـت عـــروض
االرجتـال فى األفـراح الـريــفـيـة واألحـيـاء الــشـعـبـيـة
ــدن حـتى وقت قــريب ومـا زال أسـلــوب تـقـد ا
الـهـزلـيـات التـجـاريـة فـى مسـرحـنـا يـتم بـأسـالـيب
(االرجتــال) الــذى يـتــواله فـريق الــعـرض  –بـغض
الـنـظـر عـمـا حـدث من الـزحف الـطـوفـانى لـكل مـا
هــو قـــادم من الــغـــرب والــشــعـــور بــالــدونـــيــة جتــاهه
واالنـدفـاع إلى تـقـلـيـده بـشــكل أعـمى وعـدم الـوعى مـبـكـرًا
ــرجتــلــة من فـــنــانــيـــنــا بــخــطـــورة وأهــمــيـــة هــذه الــفــنـــون ا
ُـنـقـادة األصـيــلـة وبـدال من ذلـك زيـفـوا ذوق اجلــمـاهـيــر ا
ـــســرح والالهـــثـــة وراء مــا يـــقـــدمه لـــهم جتـــار ومـــقـــلـــدو ا

الغربى دون دراسة أو وعى مراعاة نظر!.
وعـن هــــذا الـــــنص (غـــــيـــــر االرجتـــــالى) كـــــنص مـــــكـــــتــــوب
ــبـهج ومـحــسـوب بــدقـة  –قـدم  –عــادل حــســان عــرضه ا
حـــــ وظف األغـــــنـــــيـــــات احلــــديـــــثـــــة الـــــتى تـالئم أجـــــيــــال
ـتــفــرجـ فــوظف أغــنــيـات (ســعــاد حـســنى) عن أشــعـار ا
) وأشـــعــار أحـــمــد فـــؤاد مـــثل (دوال مــ (صالح جـــاهــ
ودوال مـــــــ دوال عـــــــســـــــاكــــــــر مـــــــصـــــــريـــــــ  –دوال أوالد
ــتـــفـــرج بـــالــعـــرض عن طـــريق تـــلك ) فــربـط ا الـــفالحـــ
ألوفة لألذن  –وكأننا نشارك فى األغنيات احلديثة وا
ـوسـيـقى حـفل عـرس بــاألريـاف تـشـتـرك فـيه  –فـرقــة ا
الــشــعــبــيــة والــغــازيــة والــفــرفــور  –فى حملــات مُــبــهــجـة
تـــشـــارك فـــيه عـــنـــاصـــر مـن احلـــاضـــرين فى الـــصـــالـــة
ــتـفـرج بــالـعـرض وكـأنـه يـشـارك فـيـه مـشـاركـة لــيـمـتـزج ا
فـــعـــالـــة وحـــمـــيـــمــة  –فى جـــو عـــام يـــســـاعــد عـــلـى هــذه
ـتـفـرج ومالبس ـشـاركـة  –فـالـلـعـبــة مـكـشـوفـة أمــام ا ا
الـشخـصيـات مُـعلـقـة على احلـائط والـطرابـيش توضع

سرح ليس صحيحًا أن الطبقة الوسطى سبب انهيار هذا النوع من ا

 توظيف
جيد 
لتراثنا
الغنائى
ساهم 
فى ربط
شاهد ا
بالعرض

أى كان.
تونى: الكرامة.

ميرا: إذا كنت تسمى اجللـوس مكتوف اليدين فى انـتظار االنفجار
كرامة ـ حسن لن تبـتزنى حتى أصير خاملة من فضلك ساعدنى
هل أنـت كـــهــربـــائـى أم ال? أريــد مـــنك أن تـــســـتـــرجع ذلـك الــشـــريط

ملة. وحتذف األجزاء ا
ملة! تونى: ا

مـيـرا: هل سـتــفــعل أم لن تــفـعل? ألنك إن لـم تـكن ســتــفـعل فــسـوف
أتصل بـ...

ن? العم ميك? تونى: 
مـيـرا: يـبــدو أنه فى الــوقت احلــاضـر ال يــوجــد من أتـصـل به عـلى

األقل ليس بكرامة.
(فـجأة تـنفجـر الدموع من عـينيـها وتـستديـر بعيـدا فيشـعر تونى

بالرعب)
تونى: أمى.

ميرا: أو دعنى وحدى.
(تـتجه إلى النافذة وتقف وهى تديـر ظهرها روزميرى تأخذ ذراعه

وتهز رأسها وتشير إلى اآللة)
تونى: أو يا إلهى كال.

(ميرا ما زالت توليهما ظهرها وقد حتكمت قليال فى صوتها)
شكلة. ميرا: ها أنت ترى الناس يفتقرون إلى اخليال هذه هى ا

(تونى يحدثها وهى تدير ظهرها)
تونى: أال تـستـطيـع أن تـفهـمى أن النـاس ال يطـيقـون التـفكـير فى
ذلك? هـذا أكـبـر من اجلـمـيع بـبسـاطـة ال يـسـتـطـيـعـون الـتـفـكيـر فى

ذلك.
(بينما تهز روزميرى رأسها نحوه)

تونى: أو وهو كذلك.
ميرا: يوجد شريط جديد هناك إذا كنت فى حاجة إليه.

(تونى يضع الشريط اجلديد ويبدأ فى تشغيله)
تونى: هاك هذا أفضل.

روزميرى: ماذا تفعل?
تونى: أذيع شريطا من الصمت.
(ميرا ما زالت توليهما ظهرها)

ميرا: تونى لقد قلت إنك سوف تساعدنى.
تونى: ورقة بيضـاء صفحـة جديدة روزمـيرى قولى شـيئا بـسيطا
هــادئــاً جــدا جــمــيال جــدا شــيــئــا أحب أن أســمــعه وأنــا أديــر هـذا

الشريط?

(ميرا تهز كتفيها باستهزاء)
مـيرا: أو لـست أدرى... أعتـقد أنك سـتقـضى أمسـيات جـميـلة فى
بــار احلى وتـنـضم إلى فـرقـة مــوسـيـقى تـلـقـائـيــة وتـصـبح بـوهـيـمـيـا
صغـيـرا قذرا أو واحـدا من اإلصالحـي اجلـدد تتـمـتع بكل أشـكال

التمرد من موقع االحترام.
تونى: هذا هو بالضبط ما أريد.

كنك أن تسقط بال علياء" ميرا: "وهكذا 
(تونى يوجه كالمه لروزميرى بلهجة ازدراء)

تونى: إنها تريد العلياء.
(يوجه حديثه بازدراء إلى ميرا)

تونى: علياء.. علياء سوف نـدعك جتول فى العلياء ما رأيك يا
أمى فى أن تـدعــيـنـا وشـأنــنـا فـقط دعـونــا وشـأنـنـا... أتــعـرفـ مـا
نـزل أن أقوم بعمل أستـمتع حقـا بعمله? أود أن أقـوم بطالء هذا ا

ديكورات له إنى حقا أود فعل ذلك.
نزل? ميرا: تود أن تقوم بعمل ديكورات لهذا ا

(توجه احلديث لروزميرى بذهول)
مـيرا: عـمره اثـنتـان وعشـرون سنـة ويريد أن يـقضى وقـته فى عمل

ديكورات للمنزل.
روزميرى: لست أرى ما اخلطأ فى ذلك.

(ميرا توجه الكالم لتونى)
ميرا: انتظر قليال ال تبدأ فى عمل ديكورات.

تونى: ولكن لم االنـتظار? سـوف أخرج بـعد الظـهر وأخـتار األلوان
تعا. سوف يكون ذلك شيئا 

(ثم بلهجة شك)
تونى: ماذا يجرى? ماذا تنوين فعله?

مـيرا: أو ال شىء اسمع لـدى الـكثـير الـذى يجب أن أقـوم به هذا
الـــصــبـــاح هل لك أن تـــســاعــدنـى? إنه ذلك الـــتــســجـــيل لـــقــد قــال

ساندى إنه سوف يساعدنى غير أنه اآلن قد ذهب.
تونى: أو كال.

ه فى اجتماع الليلة. ميرا: لكنى وعدت بتقد
ــــا يـــقـــال فى تـــونى: اجــــتـــمـــاعـــات اجــــتـــمـــاعـــات ومـن يـــكـــتـــرث 

االجتماعات.
ميرا: تونى إذا كنت حتاول أن تثنـينى عن القيام بعملى للجنة فلن

أتوقف.
تــــونى: كل أولــــــئـك الـــــنــــــاس فـى الــــــداخل وفـى اخلــــــارج كل تــــــلك

الضوضاء واخلطب والفوضى.
ميرا: لن أحتول إلى نوع من الـنصب الذى يجـسد رغبتك من أجل

ركز اإلبداع الفنى حتى بداية يونيو القادم. >الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة وافق على استمرار تقد مسرحية "قهوة سادة" 
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> إن احملـاضـرات اخملـصصـة لـلـتمـثـيل الـصامـت تقـتـرح دراسـة عمـلـية
خملـتلف الـتقـنيـات اجلسـدية الـكالسيـكيـة للـمسـرح الغربـى والشرقى
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(روزميرى تهمس بإحلاح)
روزميرى: تونى إن أمك تبكى.

تـونى: ولــكن مــاذا بــوســعى أن أفــعل?... قــولى شــيــئــاً يــا روزمــيـرى
. أرجوك قولى شيئاً

روزميرى: ولكن ماذا?
ؤكد أن ثمة ما حتتاج إلى قوله. تونى: من ا

روزميرى: عن ماذا?
تونى: أى شىء ماذا حتس بخصوص احلياة.

روزميرى: لست أدرى.
تونى: إذن ـ بخصوص الناس.

روزميرى: من?
تونى: أى شخص.

اذا? روزميرى: 
تونى: أو يا إلهى.

(يغلق اجلهاز)
دافع أو تونى: وهو كـذلك فلنـستـمع إلى القنـابل واالنفـجارات وا
ثـال لـقـد قـررت أال تتـزوجى فـيـلـيب حسن يا إلـهى عـلى سـبـيل ا

لن تبكى أليس كذلك?
روزميرى: لقد انتهيت من البكاء.

(مـيرا تستـدير مبتـعدة عن النافـذة وقد حتكمت فى نـفسها تقف
وتشاهدهما بسخرية)
تونى: هل أنت تعيسة?

روزميرى: نعم.
تونى: لكن لم تكونى لتصبحى سعيدة معه أليس كذلك?

(روزميرى تستدير فترى ميرا)
روزميرى: حسن...

ميرا: استمرى.
روزميرى: ال أعتقد أنى كنت أتوقع أن أكون سعيدة.

اذا قلت إنك سوف تتزوجينه إذن? تونى: 
روزمــيـرى: لــقــد قـــال... يــجب عــلى الــنــاس أن يـــكــونــوا مــســتــعــدين

. الغتنام الفرص وقال ال يجب أن يكون الناس هياب
تونى: لذا قلت إنك ستتزوجينه?

(روزمـيرى تستـدير وتنظـر إلى ميرا بقلق ولـكن بتحد مـيرا تشير
إليها كى تواصل كالمها)

روزمـيرى: أجل ظـهر فـيـلـيب فجـأة فى حـيـاتى وسـخر من كل شىء
كنت أفعله وقال إنى ال أعيش على اإلطالق وجعلنى اقرأ كتبا.

تونى: (ضاحكا) كتب.
روزمـيرى: أجل لـقد قـال إن الطـريقـة التى أحـيا بـها ال تخـتلف عن
ـــوت وقـــال إنى حـــ جتىء حلـــظـــة مـــوتـى لن أشـــعـــر بـــأنى كـــنت ا

أعيش...
تونى: ولهذا السبب قلت إنك سوف تتزوجينه?

(روزمــيــرى تـنــظـر مــرة أخـرى إلى مــيـرا الــتى تــرد عـلى نــظـرتــهـا
اءة برأسها) بإ

روزمـيرى: أجل قـال إن ثـمـة شـيئـا واحـدا يـجب أن يخـشـاه الـناس ـ
يجب أن يـخشوا من أال يـنمـوا وقال إن السـعادة ال تـهم يجب على
النـاس أن يـنمـوا ويـكـونوا كـل شىء الكـثـيـر من األشيـاء الـتى تـتسم

غامرة وال يكتفوا باخلوف من التعاسة. با
(تونى يضحك بازدراء)

تـونى: هل قـال فــيـلب هـذا كــله? هل الــعم فـيـلــيب اسـتــطـاع قـول كل
هذا الكالم? حسن انظرى إليه اآلن انظرى إليه اآلن.

(روزميرى تنفعل فجأة وتقفز بعيدا عنه)
روزمـيرى: أجل قـال هـذا كـله ولن أسـمح لك بأن تـقـول أشـياء عن

فيليب لن أسمح لك...
(تـأخـذ فى الـبكـاء فـتـخطـو مـيرا نـحـوها وحتـوطـهـا بذراعـيـها من

اخللف)
ميرا: ال عليك يا حبيبتى وهو كذلك.

تـونى: (صـائـحـا) أو أجـل هـذا هـو الــصـنف الـذى يـالئـمك ألـيس
عـاناة القوة عبر ـعاناة ـ عبادة ا كذلك يا أمى? أنت حتب ذلك ا

األلم... هذه هى عقيدتك.
ميرا: أو اسكت! وكف عن الشجار مع كل شخص.

تـونى: (صـائـحا) حـسن ال أريـد شـيـئـا من هـذا كله إنـى أقول لك
ال وجود لأللم إنى أرفض الشعور به...

(ميرا توجه احلديث لروزميرى)
مـيرا: روزمـيـرى هاك! اسـمـعى... أنت ال تـندمـ عـلى أنك عرفت

فيليب أليس كذلك?
روزميرى: أو كال.

ميرا: إذن هذا هو كل شىء.
(جتعل روزميرى ترفع رأسها وتبتسم)

ميرا: واآلن هـذا أفضل األمر لـيس خطـيرا إلى هـذا احلد أليس
كذلك?

تونى: ماذا تفعالن اآلن? إنكما ترقصان على قبر عاطفى آخر.
ميرا: أو تونى...
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طروادة فى حضن األهرامات
البس لـتــشـكل لـنـا صــورة مـبـهـرة بــعـنـاصـر تـمـتــزج مع ا
ـا يوضح ايـضـًا تمـاسك الـعمل لـيس فقط بسـيطة  –
سرحى ا ايضـاً من خالل عناصر الـعرض ا درامـياً وإ

.
ــنـاظــر الى مـنــاظــر خـارجــيـة وأخــرى داخـلــيـة تــنـقــسم ا
لـتصور لـنا مـشهد الـقصـر من الداخل وكـيف يقسم الى
ــديـنــة من اخلـارج فى طــابـقــ ومـرة أخــرى لـتــصـويـر ا
مــشـــاهـــد عــديـــدة مــثل الـــســوق  –احلـــرب  –شـــواطىء
ـدينـة مرة وقوة البـحر  –اجلـنازة وغـيرهـا لنـرى صور ا
هــذا احلــصن مــرة اخــرى وحــائط الــقــصـر مـن اخلـارج
والــذى يـعــبـر عن الــقـوة الـتـى تـمـنـع الـغـربــاء من دخـوله.
رغم كل هـذة التـقنـية فـإن العـرض قدم اصالً فى مـكان
ـسـرحــيـة وهـو ســاحـة الـصـوت غــيـر مـجــهـز لـلـعــروض ا
والــضـــوء بـــجـــوار االهـــرامـــات بـــاجلـــيـــزة ومع ذلك جنح
ـتفرجـ حيـنما اخملـرج فى جذب مشـاعر وأحـاسيس ا
قـدم هـذا الـعـمل فى الـعـراء ليـحـاول ان يـكـون فى مـكان
مـنـاسب لألحـداث وكـذلك اسـتـخـدامه لـعـنـاصـر اإلبـهار

تفرج دون خداع . البسيطة والتى تبهر ا
ا يدفـعنى الى الشـعور باحلسـرة على حال مـسارحنا
سـارح الدرامـية ـسارح االسـتعـراضيـة او ا اليـوم سواء ا
التى انفض عـنها اجلـمهور بحـجة  ان اجلمـهور ال يقبل

على مثل هذه االعمال اجلادة .
وهـذا وبـصــراحـة وبـدون خـجـل كالم فـارغ وقـلــة حـيـلـة
ــســرح عن هــذه الــظــاهـرة فــكــثــيــراً مــا يــدافع رجــال ا
وتـعـلـو اصـواتـهم  وتـنـشط حـنـاجـرهم  بـشـعـارات عـفى
عـلــيـهــا الــزمن من مـبــاشــرة فـجــة وسـذاجــة ومـراهــقـة
سرح شاهـد مدع بأن ا سـياسية ال حتترم عـقلية ا
مـرآة لـلمـجـتـمع الـذى نـعـيش فـيه وهم يـقـدمـون أبغض
مــا فى اجملـــتــمع  أو يـــقــدمـــون جنــمــا يـــثــيــر الـــضــحك
جلـــذب اجلــــمــــهــــور وهـــو لــــيس مـن الــــضـــرورى عــــلى
اإلطالق فـقد انتبه الـعالم الى مثل هـذه الوسائل التى
ال تــنــفع من زمــان بــعـيــد  فــمــثل هــذه الـفــرقــة نــيـران
االنـاضـول ليـس بهـا بـطالً واحـداً ولـكن الـفـرق نـفـسـها
هـى الـــبـــطل الـــوحـــيـــد وكـــذلـك اســـتـــلـــهـــام الـــنـــصـــوص
الـكالسـيــكـيـة سـواء كـانـت من االسـاطـيـر أو من األدب
ـعـروفة ولـكن باسـاليب ى لتـبعـثهـا فى درامـيتـها ا الـعـا
جــديـدة  –والـدلــيل عــلى جنـاح مــثل هـذه األعــمـال أن
هــذه الـفــرقــة اســتــمـر عــرضــهــا خـمــســة ايــام فى بــهـو
تفـرج طوال ايام قـاعد من ا االهـرامات ولم تخل ا
الــعـروض لـنــجـد كل هــذا اجلـمـهــور الـهـائل وهــو يـتـابع
ــا جـعــلــنى اشــعـر الــعــرض من بــدايـته حــتى نــهــايــته 
ــا عــامــاً أخــر حــيــاله بـــاحلــزن النه ســوف يــنـــتــظــر ر

ليشاهد مثل هذه العروض التى ترضيه.

"تــكـونت فـرقـة نــيـران االنـاضـول عـام  1999مـتــضـمـنـة
 90فناًنا لتحقق جناحا باهرا فى باكورة اعمالها

لتـتـوالى الـنـجـاحـات عـامـا بعـد عـام وتـقـدم اعـمـالـها فى
امــريــكــا هـولــنــدا الــصــ روسـيــا فــرنــسـا ايــطــالــيـا
االردن وغـيـرهـا من الـدول لـتـحـقق رقـمـا قـيـاسـيا مـصـر
عـندمـا بـلغ عـدد اجلمـهـور فى لـيلـة عـرض واحدة 400
الف مــشـاهــد لــتــدخل بــهــذا الــرقم مــوســوعــة جــيـنــيس

لالرقام القياسية.
يـصف "مـصـطـفى أردوجـان" طـروادة فى كـتـيب الـعرض
ديـنة الفـاضلة التى اخـتلط بهـا احللم باحلـقيقة بأنـها ا
والعـلم ليـبدأ الـعرض بـاستـعراض ضـخم لسـوق يوضح
من خالله طـبــيـعــة شـعب طـروادة وهــو شـعب مــضـيـاف
ــديــنــة يــرحب بــالــزائــرين ويــســتــعــرض كــذلك حــرس ا
ـــشــهـــد "بـــاريـس" واخــاه وقـــوتـــهم ويـــظـــهـــر فى نـــفـس ا
"هـيـكــتـور" وكـيـفـيــة الـعالقـة بـيــنـهـمـا وكـذلك شــقـيـقـتـهم
"كـاسـنـدرا" الــتى تـتـنـبـأ بــأنه سـوف تـشـتــعل فـتـنـة جتـلب

دينة. اللعنة الى ا
ا سـيحدث من ـشهد الـثانى تـتنبـأ "كاسـندرا"  فى ا
ـثــابـة الـعـرافـة ولـكن لم يــهـتم بـنـبـوءتـهـا دمـار ,فـهى 
ـلك بـحــبـسـهـا ظـنـا بــأنـهـا مـجـنـونـة. أحـد كــمـا أمـر ا
ــشـــهـــد الـــثـــالث يـــقع "بـــاريس" الـــطـــروادى فى حب ا
" االغريـقيـة بنـاء على أجمل أمـراة فى العـالم "هيـلـ
أوامـر األلـهــة االمـر الــذى سـيــلـحق الــدمـار واخلـراب
بـطـروادة وهى الـتـيـمـة الـرئـيـسـية حلـرب طـروادة فى
ــــشـــهـــد االلـــيــــاذة. يـــأتى االغــــريق الـى طـــروادة فى ا
الـرابع بـاالف الـسـفن بعـد ان سـيـطر عـلـيـهم الـغضب
" قــد هــربت مع بــاريس حــيــنــمــا عــلــمــوا بــأن "هــيــلــ
لك  –فهم قـادمون من أجل وتعـيش االن فى قصر ا
الـــثــأر يـــتــقــدمـــهم احملـــارب الــعــظـــيم "أخـــيل" وقــامت
عـبد واعتقلوا الرهبان كالعبيد. هاجمة ا اجليوش 
ــشـــهـــد اخلــامس يـــشـــارك جــمـــيع افـــراد شــعب فى ا
االنــاضـول فـى االسـتــعـداد لــلـحــرب ويــكـونــون جـيــشـا
ه لــيـواجـه جـيش اليــهـزم وهــو جـيش يـتــحـلـى بـالــعـز

االغريق. 
ـــشــاهـــد اخلــمس يـــنــتـــهى الــفـــصل االول مـــتــضـــمــنـــا ا
ــشــهــد االول وهـو الـســابــقــة ويـبــدأ الــفــصل الــثـانـى بـا
ــشــهـــد الــذى يـــودع فــيه "هـــيــكـــتــور" طـــفــله الـــرضــيع ا
وزوجـته "اندرومـاهى" الـتى حتاول مـرارا اقـناع زوجـها
الـشـجاع بـعـدم خـوض احلـرب وتـفـشل كل مـحـاولـتـها
لـحة فى مقـابلة عـدوه اللدود " "فهـيكـتور" له الرغـبة ا
أخيل " . تقاتل القـوات االناضولية جيش االغريق فى
شـهد الـثانى يـقتل "هـيكـتور" "بـاتروكـليس" ابن عم " ا
أخيل " ظَـنَـا منه أنه االخـيـر ثم يـكتـشف أنه قـتل فتى
ــدة يـوم يـعـلن فــيـهـا االغـريق صـغـيــرًا لـيـوقف احلـرب 
ـــــشــــهـــــد الــــثـــــالث حتـــــذر "كــــاســـــنــــدرا" احلـــــداد. فى ا
ـة وتقـول إن الـهـيـاكل العـظـمـية الـطرواديـ من الـهـز

ــا حـــول احلـــدث أو خــلـــفه أو لـــتـــشــكـــيالت حـــركـــيـــة ر
بجانـبه أو أمامه فـاالستعـراض يقتـرب بعض الوقت من
سرحية التقليدية فى نفس الباليه ويعلو عن االعـمال ا
الـــوقت ويــتـــخــلى عـن عــيـــوب االثــنــ ويـــكــتـــسب كــذلك
ــصــداقـيــة فــيــبـنـى عـلى ــيـزاتــهــمــا مـا بــ الــرقى وا
ـسرح ونعومـة االنتقـال  كما نرى رشاقة احلـركة فوق ا
ــشــهــد اخلــامس فى الــفــصل االول اســتــعــراض لـ فـى ا
شهد األخير الذى  100راقص تقريبا مًعا وكذلك ا

ينـقـسم الى ثالث رقـصات حتـوى حوالى  120راقـًصا.
ــوسـيــقى فى عـرض طــروادة لـلــمـوســيـقـار كـمــا جـاءت ا
"يــوســيل ارزين" مــحــافــظــة عــلى ثــبــات الـفــكــرة ووصف
احلالة العامة لألحداث لـنجد موسيقى مختلفة اجلمل
حتـمل فى عـمقـهـا بعض االحلـان التـركـية لـتكـون بـطيـئة
أحـياًنـا وسـريعـة فى أحـاي أخـرى وتـتنـوع بـعض الوقت
ــســـجــلــة ومــوســـيــقى الــطـــبــول احلــيــة ــوســـيــقى ا بــ ا
ـــــوســــــيــــــقـى الــــــتى اعــــــتــــــمــــــدت فــــــقـط عـــــلـى بــــــعض وا
ـتضمـنة مشـاهد احلرب لـتعتـمد فقط االستـعراضات ا

 . من صوت السيوف والدروع واقدام احملارب
ـثابـة الزمن اخلـارجى للـفعل كـما كانت كـانت اإلضاءة 
ـثـابة الـزمن الـداخلى  –لـتوضح لـنا سـمات ـوسـيقى  ا
الــلـــيل والــعــراء وكــذلك تــوضـح احلــالــة الــنــفــســيــة لــدى
الــشــعــوب و مــا أصـاب اجلــنــود أثــنــاء احلــرب من تــوتـر
وغيـره خالل تـنـوع ألـوانـهـا وقـوتـها وضـعـفـهـا فـتـعـبر عن
حلــظــات الــســعــادة واحلــزن  –فــكــانـت تــنــقل شــفــافــيــة
ـوسـيـقى احلـدث مــكـمـلـة لـلـمـوسـيـقى  –فـعــنـدمـا تـعـلـو ا
ــوسـيــقى تـنــخـفض تـعــلـو اإلضــاءة  وعـنـدمــا تـنــخـفض ا
ـــوســيــقى مــتــوائــمــتــ فى اإلضــاءة وهــكــذا اإلضــاءة وا

إيقاع احلدث.
البس كـــمــا نــراهــا فى أضـــخم افالم هــولــيــود جــاءت ا
البس التى تقدم مثل هذة االعمال االسطورية لتكون ا
ـلـحقـاتـهـا وإكـسـسـواراتـهـا لـتـتـنـوع مع ايـضـاً اسـطـوريـه 
الشخـصيـات وتعبـر عن قيـمة وأهـمية كل شـخص لتـعلو
فى قيـمـتـها عـنـدمـا يقـدم أسـتـعراض الـهـيـاكل الـعظـيـمة
ـشـهــد الـثـالث بــالـفـصل الـثــانى لـتـكــون فى مـنـتـهى فى ا
ـصداقـية وهى تـكسـو الراقـصـ ليـبدون مـثل الهـياكل ا
ـسـاعــدة  اإلضـاءة الـتى الــعـظـيـمــة احلـقـيــقـيـة وايــضـاً 

سـتـشــارك فى الـقـتـال دلــيل عـلى كـمــيـة اجلـنـود الـذين
سـيالقــون حـتـفــهم فى هـذه احلــرب لـيـحـاربــوا بـجـانب
األحـيـاء- لـكن لم يـســمع لـهـا احـد. يـعـود " أخـيل " فى
ـوت "بــاتـروكــلـيس" ـشــهـد الــرابع بــكل قـوته لــيـنــتــقم  ا
ويــقـاتل "هــيـكـتــور" وجـهـا لـوجـه ويـتـلــقى " أخـيل " عـدة
ضـربـات من "هـيكـتـور" لـكنه اليـصـاب بـجروح وتـنـتهى
ـشـهـد اخلـامس يـقوم " ـعـركـة بـقـتل "هـيـكـتـور". فى ا ا
أخـيل " بـجــر جـسـد "هـيـكـتــور" رافـضـا ان تـقـام جـنـازة
تـلـيق به ويـحـتـفل االغـريـق بـالنـصـر ويـأتـى "بـريـاموس"
مــلك طـــروادة ووالـــد "هــيـــكــتـــور" الى "أخـــيل" ويـــطــلب
اعـطاءه اجلـسـد. جـنازة مـلـكيـة تـودع الـبطـل "هيـكـتور"
ـشهـد السـادس تـدخل فيـها جـمـيع افراد الـعائـلة فى ا
ـشــهـد ــالــكـة وجــمـيع افــراد شـعـب االنـاضــول . فى ا ا
ـــلك الـــســابـع يــحـــتـــشـــد جـــيش طـــروادة حتت قـــيــادة ا
"بـرياموس" لتوجيـة ضربة للجـيش االغريقى واالنتقام
ــوت "هـيــكـتــور" وبـعــد ادراك اجلــيش االغـريــقى قـوة
احلـصن الـذى صـنـعه الـطـرواديـون وعـدم تـمـكـنـهم من
ــواجـة يــنــسـحــبـون تــاركــ خـلــفـهم حــصــانـا خــشـبــيًـا ا
مـصـنـعًـا من بـقـايـا الـسـفن وقـامـوا بـاالخـتـبـاء فـيه لـكى
ـديـنـة عن طـريق اخلـديـعـة . فى يـتـمـكـنــوا من دخـول ا
ـــشــهـــد الــثـــامن واالخـــيــر يـــفـــرح الــطـــرواديــون بـــهــذا ا
احلــصـــان مـــعـــتـــقـــدين انه هـــديـــة من االلـــهه   –رمـــزا
عتاد دون ـدينتهم حتاول كـاسندرا حتذيرهم لـكن كا
نـــتــــيـــجـــة وبـــدخـــول الـــلـــيل يــــخـــرج اجلـــنـــود من داخل
ــــديــــنــــة لــــدخـــــول بــــاقى اجلــــيش احلـــــصــــان وتــــفــــتح ا
ـوت " أخـيل " االغـريـقى لـيـبـدأ الـقــتـال الـذى يـنـتـهى 

على يد "باريس" .
ـسـرحــيـة وتـنــتـهى الــرحـلـة رحــلـة الـثـأر وهـكــذا تـنـتــهى ا
واالنـتــقـام والـتى أراد اخملـرج من خاللـهـا ان يـقـول بـأن
هـنــاك بـعض احلـمـاقـات الـتـى تـخـرج من بـعض احلـكـام

جتلب على شعوبها احلرب والدمار.
رئى تـمـيز هـذا الـعـرض بعـظـمة االيـقـاع سواء االيـقـاع ا
أو االيـقـاع الـســمـعى فـااليـقـاع هـو مــايـنـظم هـذا الـعـمل
ـبــنى أســاســا عـلى االســطــورة لـيــصــبح االيــقـاع ايــضـا ا
أســـــطــــورة داخل حـــــرب طــــروادة. واالداء داخل عــــرض
طـــروادة يـــنـــقـــسـم الى اداء حـــركـى و اداء اســـتـــعـــراضى

عرض يكشف زيف ادعاءات  رجال مسارحنا

العرض تميز بعظمة اإليقاع
رئى والسمعى  محمد عبد الرحمن الشافعى ا

(تترك روزميرى وتتجه نحو تونى)
مــيـرا: يــجب أن أخــبــرك بــشىء ال اســتــمع لــقــد كــنت أســتـجــمع

شجاعتى كى أخبرك.
ا تريد قوله) (تونى نصف مدرك 

تونى: كال ماذا?
(مـيرا بـعد فتـرة صمت قـصيرة تـستـجمع فيـها شـتات نفـسها كى

تبلغه)
نزل. ميرا: تونى... لقد بعت ا

(يــســود صــمت طــويل تــونى بــهـدوء شــديــد يــتــحـدث فـى شـبه
همس)

نزل. تونى: لقد بعت البيت أو يا إلهى لقد بعت ا
سك بروزميرى ويهزها وكأنها ميرا) )

نزل! تونى: يا إلهى لقد باعت ا
روزميرى: لكنك يا تـونى باألمس فقط كنت تتحدث عن أن حتيا

تشردين. حياة ا
(تونى بعد صمت وكأن كلمة تشرد صدمته)

تونى: متشرد? متشرد?...
ه تقريبا) (يتضاعف أ

اذا? كى جتـمع خمـسمـائة جنـيه كى ما تونى: لـقد بـاعته أتـدرين 
أذهب وأبذر زرعى فى احليـاة أو يا إلهى يـا إلهى كى ما أذهب

وأحيا حياة صاخبة وأقيم عالقات عاطفية وأحدث ثورة...
(يضحك ضحكا هيستريا)

روزميرى: تونى ال تفعل ذلك كف عن هذا.
ميرا: دعيه.

(تـهوى على مـقعد بـالهيئـة التى اتخـذتها من قـبل ورأسها مدالة
قعد نحو مسند ا

تونى: يا إلهى لقـد فعلت أمى ذلك من أجلى. إنها أمى وكان من
ـمكـن أن تمـسك بسـك وتـطعـنـنى بهـا إنهـا أمى وال تعـرف عنى ا
سـوى الـقــلـيل حـتى إنـهـا ال تـشك فـى أن هـنـاك شـيـئـا واحـداً أحـبه

فى هذه الدنيا إنه هذا البيت...
روزميرى: تونى كف عن هذا كف عن هذا كف عن هذا.

(تـونى يبتعـد بشدة عن روزميـرى ويصيح بالـقرب من رأس ميرا ـ
وهى جالسة تتأرجح إلى األمام وإلى اخللف بألم)

تــونى: يـــا إلـــهى إنـك مـــدمـــرة مـــدمـــرة مـــدمـــرة ال يـــوجـــد شىء
تـلـمسـيـنه دون أن يتـحـطم إنك تتـنـقلـ من فـوضى إلى فوضى...
لقد كانت عالقاتك الغـرامية تشوبها الفوضى واللجان... إنك فى
حــالــة من الــفــوضى كــخــنــزيــرة يــا أمـى... إنك تــغــمــرين كل شىء

كنعكبوت...
(روزميرى جتذبه بعيدا بالقوة)

روزميرى: تونى كف عن هذا فورا.

(تونى فى قبضة روزميرى)
تـونى: أحـيـانـا ح أسـمـعـها تـهـبط الـدرج أحس بـأن كل عصب فى
جسدى يصرخ ال أستطيع حتملها ببساطة ال أستطيع حتملها...
ـقـاعـد ويـصــبح فى حـالـة من الـوهن (يــنـهـار جـالـسـا عــلى أحـد ا
تـتجـه روزميـرى نحـو ميـرا وتشعـر بخـوف شديـد من قـبضـة يدها
ـصـوبة إلـى أعلى حـتى ال تـمسـهـا وتقف عـاجـزة تنـظـر من واحد ا

إلى اآلخر تونى يتكلم بوهن)
ــنــزل ونـعــيش فى شــقــة لـعــيــنـة تـونى: اآلن عـلــيــنـا أن نــغــادر هـذا ا

صغيرة فى مكان ما ال أطيق ذلك ال أطيق ذلك...
(يـسود صـمت ميرا تـستجـمع نفـسها بـبطء وتقف وتسـير ببطء

عبر احلجرة وتراقبها روزميرى بخوف شديد)
مـيرا: إذا كـنت حتـمل لى كل هـذا الـكـره فـلم تـبـذل كـل هـذا اجلـهد
نزل? وتبدد كل هذه الطاقـة كى تبقينى وحدى هنا معك فى هذا ا

اذا? كى تستمتع بإيالمى? أو كى تتألم أنت?
روزميرى: أو ميرا أنه لم يعن ذلك.

(ميرا تضحك ضحكة قصيرة)
ـا يـعـنـيه فال يـوجـد قـانـون ينص عـلى أن االبـن يجب أن مـيرا: ور

يحب أمه أليس كذلك?
(وبعد صمت قصير)

ميرا: والعكس بالعكس.
ـكنـنـا أن نرى أن يـديهـا ترتـعـشان بـشدة لـكنـها (تـشـعل سيـجارة 
هـادئـة عدا ذلك وفى حـالة مـن الوهن كـتلك الـتى يـعانـيهـا تونى
تــونى يــنــظــر إلـيــهــا ويــبـدأ فى إدراك مــا فــعل ويــتــكـلـم بـلــهــجـة

اعتذارية)
نع واحـدة منـكما من أن تونى: ال أستـطيع أن أفهـم السبب الـذى 
الي فى العالم يعيشون فى أكواخ من الط وأنت تقول: هناك ا
حتــدث كل هــذه اجلــلـبــة بــســبب االنــتـقــال من بــيت مــريح إلـى بـيت

آخر أليس هذا ما يفترض أن أشعر به?
ميرا: ما دمت قد قلت ذلك فال حاجة بى ألن أقوله.

(تونى بتململ)
كـنك قوله انـتظـر حتى تـبلغ مـا بلغت تونى: والـشىء اآلخر الـذى 
من العـمر ولتـرى إذا ما كـنت ستـصل إلى ما هـو أفضل حسن إذا
لم أكن قــد فــعــلـت مــا هــو أفــضل ســوف يــكـــون لــدى مــا يــكــفى من

الرحمة كى أقتل نفسى.
ميرا: حلسن احلظ أنى ال أحمل نـفسى على مـحمل اجلد حسن

سوف أدع األمر لك.
(تونى بقلق ويأس)

? تونى: ماذا تعن إلى أين تذهب
ميرا: لست أدرى.

. تونى: ال أظن أنك ستذهب
سرحية والتى تنتهى خالل عام. عهد العالى للفنون ا ية الفنون بدأت هذا األسبوع فى تنفيذ أعمال تطوير مبنى ا > أكاد
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ـــواد الــنـــظــريـــة دراســة تـــاريخ الـــقــيم األدبـــيــة > تـــقـــتــرح ا
سرح دون الـوقوع فى الـتجـزئة التى واجلـمالـية والـنقـد فى ا

. مارسة والفكر الفني أصابت بالشلل ا

سرحي جريدة كل ا
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مـيـرا: ولم ال? أنــا ال أنـتــوى أن أعـيش مـع شـخص ال يــطـيــقـنى ولم
يجب على ذلك.

(تأتى بحركة وكأنها تفرد جسدها أو على وشك الفرار)
ميرا: لقد خطر لى اآلن أنى ألول مرة فى حياتى إنسانة حرة.

تونى: إلى أين أنت ذاهبة يا أمى?
مـيـرا: لـقــد خـطــر لى اآلن أن حـيــاتى كــانت فى االثـنــتـ وعــشـرين
سنـة األخيرة محكـومة بحياتك بـاحتياجاتك أو قـد ال تعتقد ذلك
ـ غـيـر أن الــطـريــقـة الــتى عـشـت بـهــا ومـا فــعـلـتـه كل حـيــاتى كـانت
مــحــكــومــة بــاحــتــيــاجــاتك وعالم كـل هـذا? (بـازدراء) عالم.. وحش
أنانى! هذا هو أنت أنانى حـقود حقير حسود ال تهتم إال بنفسك

فحسب.
(روزميرى تكاد تنهمر الدموع من عينيها)

روزميرى: أو ميرا كفى كفى.
(ميرا تتجاهلها وتوجه كالمها لتونى)

مـيرا: حـسن إنى واثـقة مـن أن هذه هى غـلـطـتى من الـواضح أنـها
كـذلك فـلــو أنى أنـفـقت نـصف حـيـاتى فـى تـربـيـتك كى تـصـبح كـمـا
أنت إذن فــإن حــيــاتى فــشـلت فــشال ذريــعــا ألــيس كـذلـك? حـسن

ستقبل. ولن تكون حياتى فاشلة فى ا
? تونى: أمى ماذا ستفعل

مـيرا: ثمـة أشـيـاء كثـيـرة كـنت أريـد أن أفـعلـهـا مـنذ وقـت طويل ولم
ا سوف ـا آخذ الـنقـود وأنطلـق ولم ال? أو ر أفعـلها (تـضحك) ر
نزل ومعى كننى أن أخرج من هذا ا كننى فعل ذلك  أتصعلك 
ا أركب ذلك ما أحتاج إليه فى حـقيبة صغـيرة وسوف أفعل أو ر
ــتـجه إلى احملــيط الـهــاد حـيث مــنـطـقــة االخـتــبـار ـ كـنت الــقـارب ا

أريد أن أفعل ذلك ولم أفعله بسببك.
تونى: قد تقتل يا أمى.

مـيـرا: حـقــا قـد أقــتل ومـاذا فى ذلـك? إذ إنى ال أعـتــزم أن أقـبض
سك اإلنسان بالفكة النقدية... على حياتى فى يدى كما 

كنك يا أمى أن تنطلقى فى... ال شىء. تونى: ال 
مــيــرا: ال شىء? لـــست مـــضـــطـــرة إلـى أن أحـــتـــمى حتت كـــومـــة من
الطوب كفأر مـذعور إنى ذاهبة سوف أعـود وأجمع ما أحتاج إليه

ح أقرر ماذا سأفعل.
(تــتــجه نــحــو الــبــاب فى جــهــة الــيــمــ تـونـى يـحـس بــالـغــضب

واخلوف)
تونى: أمى.

(تستدير نحو الباب إنها هادئة تماما لكنها تبكى)
. تونى: أمى إنك تبك

مـــيــرا: (ضـــاحــكــة) ولم ال? لـــقـــد قـــاربت اخلـــمـــســـ مـن عـــمــرى ـ
وصــحــيح أنه لم يــتـبق الــكـثــيــر غـيــر أنى لم أخش أبــدا من اغـتــنـام
الـفـرص واخلــطـأ ولم أرد أبـدا األمن واألمــان وجـدران االحـتـرام ـ
أيـهـا البـرجوازى الـصغـيـر اللـع يـا إلـهى أن ما فى هـذا األمر من
سخرية ـ أننا كان علـينا أن ننجب جيال من السـعاة الصغار والكتبة
و... وصـغار الـنـاس الذين يـحـسبـون مـعاشـهم قـبل أن يتـخـرجوا من
ـدرســة... بـرجــوازى صـغــيـر حــقـيــر أجل إنى أبــكى لـقــد عـشت ا

خمس سنة أليس هذا العمر سببا يكفى للدموع...
(تـخرج من جهة اليـم وتونى فى حالـة من الذهول ال يصدق ما

يحدث)
تونى: لقد ذهبت فعال يا روزميرى.

روزميرى: نعم.
تونى: لكنها سوف تعود.

روزميرى: كال ال أظن ذلك.
(تــتـجه نــحـوه وتـضع ذراعــهـا حـولـه يـجـلــسـان جـنــبـا إلى جـنب

وذراعاهما حول بعضهما البعض)
تـونى: أتــعــلـمــ يـا روزمــيــرى أن كل مـا قــالـتـه لم يـحــمل أى مــعـنى

شعارات شعارات. بالنسبة لى على اإلطالق?... شعارات
? روزمـيـرى: ومـا اخلـطـأ فى أن نـعـيش فـى أمـاكن وأن نـكـون عـادي

ما اخلطأ فى أن يكون اإلنسان شخصا عاديا ـ وفى أمان?
تونى: اسمعى يا روزمـيرى لم أقرأ فى تاريخ الـعالم كله أن الناس
شـنـوا مـعركـة فـقط كى يـكـونوا عـاديـ أبـدا لنـفـتـرض أنـنا جـمـيـعا
قـلـنــا لـلــسـيـاســيـ نــحن نـرفض أن نــكـون أبــطـاال نــرفض أن نـكـون
ـاءات الــنــبـيــلـة ـ مــاذا سـيــحـدث شـجــعــانـاً لــقـد ســئـمــنــا جـمــيع اإل

حينئذ يا روزميرى?
روزميرى: نعم عاديون فى أمان.

تـونى: دعــونـا وشــأنـنـا هــذا مـا ســنـقــوله لـهم دعــونـا وشــأنـنـا كى
نحيا فقط دعونا وشأننا...

ستار
ختام
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> يـعـتـبـر الرقـص مادة فـنـيـة قـادرة على اتـصـال وجـهـات نظـر سـلـيـمة
ومــعـبــرة عن الـعــالم واحلـيــاة والـظـروف اإلنــسـانــيـة لــذا يـتم إعـداد

. الطلبة بهدف أن يصبحوا راقص مهني

ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

11 من مايو 2009 العدد 96

سرحية وإخراج عادل حسان بالفيوم يتم عرضها نهاية مايو اجلارى بعدد من مدن وقرى الفيوم. > مسرحية "درب عسكر" للمؤلف الراحل د. محسن مصيلحى وإنتاج فرقة صالح حامد ا

22
رور  190عامًا على مولده الروس احتفلوا 

تورجينيف .. رسالة حب وألم 
اشتهر بعشقه للريف وكتب عنه
سرحيات  العديد من ا

راغى جمال ا

ـمـثـلـون أنـفـسـهم مـزودين بـحـصـيلـة لـغـويـة غـيـر مـسـبـوقـة مـكونـة من > يـجـد ا
أبـجـديـة ثـقافـيـة غـير مـسـتـخدمـة إن هـذه الـلغـة الـتى  احلـصول عـلـيـها من
مـنـطـقة بـعـيدة وبـالـتـالى غريـبـة علـيـهم انـتهت بـتـكويـن خامـة عـمل شخـصـية

كن تطبيقها فى عرض قادم. للغاية 
سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3

11
11 من مايو 2009 العدد 96

دارس اإلعدادية. > اخملرج عالء نصر انتهى من تقد مسرحية "بائع احلكمة" للمؤلف محمود كحيلة وبطولة عدد من طالب ا

صبرى عبد الرحمن

وتـيفات الـلعـبة إلى جـانب مجـموعـة من ا
والبوفات سهـلة احلمل واحلركة تستخدم
أحـيانًـا كمـقـاعد وأحـيانًـا كحـجـارة تتـعامل
مـــــعــــهــــا اجملــــمــــوعـــــة فى حــــالــــة احلــــراك
والـــثــــبـــات والـــديــــكـــور عـــلـى هـــذه احلـــالـــة
بـسـيط لـلـغـايـة ولـكـنه غـيـر مـبـهـر وإن كـان
البس فـقـد بـدت أفـضل مـعـبـرًا أمــا عن ا
حــــــاالً فــــــبــــــدا الـــــشــــــعب أو الــــــرعــــــايـــــا أو
احملـكــومــون في مالبس صـفــراء وارتـدي
ـالبـس ذات الـــــلـــــون األمـــــراء واحلــــــكـــــام ا
األحـمـر واألسـود واألخـضـر الزاهـى ولكل
ـا أتيحت لـون داللته وإسقـاطه التى لو ر
ـــفــردات لإلضـــاءة أن تـــتـــعــامـل مع هـــذه ا
لـكـان لـهـا دور مـؤثـر وغـيـر تـقـلـيـدى لـكـنـها
قدمت كـمـا هـو متـعـارف عـلـيه فى حاالت
كـائد والبـوح الذاتى وإذا كان الـصراع وا
اخملــرج أراد أن يـكــسـر تــقــلـيــديـة الــعـرض
فـبدأ باحلكـاية باألداء الغنـائى على لسان
الـشــعب أو اجملــمــوعـة ولـم يـشــأ أن تــكـون
نـشد حكـاية الـسـيرة عـلى لسـان الـراوى ا
وإن تــخـــلل الــعـــرض ذلك بــصـــوت يــوسف
الـنقـيب فإن الـعرض لم يـستـمر عـلى هذه
احلـــالـــة أو تــلـك بــالـــرغم من أن األشـــعــار
الـــتى صـــاغــهـــا وكــتـــبــهـــا الــشـــاعــر أحـــمــد
الــصـعــيـدى بــدأت بـاحلــمــد والـصالة كــمـا
ــــنـــشــــدون وبــــذل فـــيــــهـــا يــــفـــعـل الـــرواة وا
مــــجـــــهـــــودًا كــــبـــــيـــــرًا إال أنـــــهــــا جـــــاءت فى
سيـاقاتـها مـحاولـة لـلم حبل احلـكايـة التى
تاهت وبترت فى اإلعـداد فبدت توضيحًا
أو تـعلـيـقًا من مـفـهوم الـكـاتب مثـل مغـلوب
يـــا غـــالب.. يـــا مــنـــتـــصـــر مـــغــلـــوب - وفى
مـنـطـقـة أخـرى وصف حـسى جلـلـيلـة وفى
مـنـطـقـة مـغـايرة اسـتـلـهـام نـصـوص حـديـثة
مــثـل "ال تــصـــافح" عــلـى غــرار الـــقــصـــيــدة
األشـــــهـــــر ألمل دنـــــقـل "ال تــــصـــــالـح" وهــــو
مـجهـود بال شـك قـام به الـشـاعر وصـاغه
ـــلـــحن عـــلى ســـعـــيــد مـــوســيـــقـى وأحلــان ا
ـسـرح الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة بـعد الـعـائـد 
انقـطـاع دام ألكـثـر من عـشـر سـنوات ذلك
ـبــدع الــذى حــاول اسـتــلــهـام روح ــلـحـن ا ا
ـــديح احلــــكـــايـــة والـــســـيـــرة الـــشــــعـــبـــيـــة وا

واإلنشاد.
ـــوســيـــقى مــعـــبـــرة مــوحـــيــة فى فــجـــاءت ا
الـكثـير من حـاالتهـا وبذل جـهدًا كبـيرًا فى
سرحى على األداء حتفيظ فريـق العمل ا
البس الـغنائى بـسهولة ويـسر ونزعم أن ا
ــوســيــقى كــانــتــا من أهم عــنــاصــر هـذا وا
العـرض الـذى جنح اخملرج حـمدى حـس
ـــجــمـــوعــة مـن الــشـــبــاب فى أن يــقـــدمه 
تــشــكــيالت جــمـــاعــيــة حتــركت دون تــعــثــر
كــبـــيــر وكــونت مــشـــاهــد بــاألجــســاد وأدت
غناءً تعبيريًا وقدمت األداء باللغة العربية
الــــفـــصــــحى مــــقــــبـــوالً ومــــقــــنـــعًــــا إال أنــــنـــا
كــمـــشـــاهــديـن كــنـــا نــنـــتـــظــر أن تـــصـــيــبـــنــا
ـــتـــعـــة أو أن الـــدهـــشـــة أو أن تـــســـحـــرنـــا ا
تـأسرنا الفـكرة خصوصًـا من هذه الفرقة
الــعــريــقــة الـتـى يـجـب أن تـكــون لــهــا وقــفـة
اسـتــحـضــارًا لـلــمـاضى ودراســة لـلــحـاضـر
وحــلـمًــا لـلــمـســتـقـبـل وقـفــة تـعـنـى بـاإلبـداع
ـتـاحة دون والـفن واالخـتيـارات والـبدائل ا
أيـة حـساسـيـات أو حـسـابات شـخـصـية أو
ذاتـيـة ألن هـذه الـفــرقـة تـسـتـحق أن تـكـون
سـرحيـة عـلى مسـتوى فى طالئع الـفـرق ا

اجلمهورية ولكن حتى إشعار آخر.

يــوسـف الــنـــقــيب وإذا كـــان اإلعــداد كـــمــا
قـــلـــنــا لـم يــســـاعـــد كل هـــؤالء أو الــبـــعض
مــــنـــــهم أن يـــــقـــــدم مــــا لـــــديه فـــــمــــا بـــــالك
بـالـعـنـاصـر األخـرى ديـكـور الـعـرض الـذى
صــمــمه حـازم شــبل جــاء بــسـيــطًــا لـلــغــايـة
ـسـرح خــالـيًـا مـن آى بـهـرجــة فـفى عــمق ا
ومـــنـــتـــصـــفه كـــرسـى الـــعـــرض عـــلى شـــكل
تابوت كـبيـر أعاله وأفقه هالـة كبيـرة غير
المح تــوحى فـقط إلى األشالء مــحـددة ا
ــــــســــــرح ويــــــســـــاره ــــــ ا واجلــــــمــــــاجم و
ـتــحــركــة بــلـون مـجــمــوعــة من الــتــوابـيـت ا
الــصـخــر فـى وجه ووجــهــهـا اآلخــر ســالت
عـليه دمـاء وأسـفـله مرايـا لـلـجمـهـور وكأنه
يــرى نـفــسه فى هــذه الـتــوابـيت كــجـزء من

حــــســــان" ومـــــحــــمــــد الــــشـــــعــــراوى فى دور
"جـــســاس وجــنــدى" أحـــمــد رجب فى دور
"هـمــام" ومـحـمــد حـفـنـى فى دور "جـسـاس
وجـــــــــنـــــــــدى" وإسـالم الـــــــــشـــــــــريـف فى دور
"ســــلــــطــــان" ورجـب أبــــو خــــضــــرة فى دور
"سـعـد" والـبنـات والـفـتـيـات نـهـلـة كـمال فى
دور "ســــعــــاد" وهـــــنــــد الـــــســــادات فى دور
"جــــلـــــيـــــلــــة" ورغـــــدة أبــــو اخلـــــيــــر فى دور
ـــامـــة" ونـــهــاد كـــمـــال فى دور "أســـمــاء" "
ان هاشم فى دور "الوصيفة" واجلنود وإ
مـصــطـفى الــشــريف وحـســام عالء الـدين
ومــحـمـود عــصـام وعـلـى زين الـدين وقـدم
ـــــمـــــثل اخملـــــضـــــرم أحــــمـــــد عـــــبــــاس دور ا
ــــهـــرج وقـــام بـــاألداء الـــغـــنـــائى "عـــجـــيب" ا

أجـيال جيل اخلـبرة والكـبار وجيل الوسط
ــكن وال يـصـح نـفى وجــيل الـشــبــاب وال 
أى عـــــنــــــصـــــر أو جـــــيـل وإزاحـــــته مـن أجل
مجموعة أو توجه آلن اخلاسر فى النهاية
ـسرحى ذاته هم هـؤالء الـشبـاب والـعـمل ا
لـــذا فــــإن هـــذا الـــعــــرض افـــتـــقــــد جلـــهـــود
ـــثـــلـــ هـــامـــ ومـــؤثـــرين مـــثـل ســـمـــيــر
يــوسف وســمـاسـم جـامع ويــوسف الــنــقـيب
ــا غـيـرهم إلى وعــبـد احملـسن عــيـسى ور
جــــانـب هــــؤالء الــــشــــبــــاب الــــذين قــــدمــــهم
ــــيـض فى دور "كـــــلـــــيب" اخملـــــرج ولـــــيـــــد ا
وأحـمد عيـسى فى دور "سالم" ومـصطفى
مــراد فى دور "هـجــرس" وعـزت جــابـر فى
دور "مــره" وخــالــد مـوسـى فى دور "الــتـبع

ــســرحى "ألــفــريــد فـرج" قــدمت لــلــكــاتب ا
ـنوفية العرض الـفرقة القوميـة للمسرح با
ــســرحى "الــزيــر ســالم" وهى واحــدة من ا
أهم أعـمال هـذا الـكاتب ويـجـدر أن نشـير
ـسـرحـية هى كذلـك إلى أن هذه الـفـرقـة ا
فـرقة عـريقـة وصـاحبـة تاريخ من األعـمال
الـهـامـة لـكـبـار الـكـتـاب واخملـرجـ وحازت
ــراكـــز واجلــوائـــز والــســؤال الـــعــديـــد من ا
ــقـدمــة مـا اجلــديـد الـذى الـلــصـيـق بـهـذه ا
ـكن أن يقدمه هـذا العرض بـعد أن قدم
هــذا الـعــمل من خالل الــسـيــنـمــا واإلذاعـة
سـرح ذاته أكثر من مرة ال والـتليفـزيون وا
بـد أن هــنـاك جـديــدًا قـد ألح عــلى مـخـرج
الــعــرض حــمــدى حــســ لــيــتــصــدى لــهـذا
الــعـــمـل الـــذى يـــقــدم لـــنـــا الـــصـــراع األزلى
لك وكـما األبـدى على الـسلـطة والـنفـوذ وا
قـــــــيـل "فــــــــإن كـل شىء مــــــــبــــــــاح فـى احلب
واحلـرب" والـكـرسى دائـمًـا هـو تـفـاحـة آدم
ـشــتـهـاه والـغـايـات تــبـرر الـوسـائل إذًا هـو ا
ـلوك والـرؤساء واألمـراء للـوصول صراع ا
إلى احلـــــكـم جــــاء ذلـك بـــــالـــــقـــــتل ال يـــــهم
ــــكــــائــــد ال مــــانع ســــيــــرًا فـــوق اجلــــثث بـــا
واألشالء والـرعـايــا دائـمًـا أو الـشـعـوب هم
من يـــكـــتـــوون ويــــعـــانـــون إلي مـــا النـــهـــايـــة
والـزيــر ســالم ســيــرة شــعــبــيــة مــثــلــهـا مــثل
الــهاللـيـة وســيف بن ذى يـزن وغــيـرهـا من
الـسـيـر الـتى ارتـبـطت بأسـمـاء شـخـصـيات
ورمــوز وأبــطــال وكــنــيــات وتــداخــلت فــيــهــا
األحداث الـواقعـية مع اخلـيال واألسـطورة
وتـنـاقـلتـهـا الـشـفـاة عـبـر الـوسـيط "الراوى"
ــتـشــدد الــذى أســتـطــاع أن يــشــد إلـيه أو ا
ـتـلكه من ـا  ا يـرويه و الـعـقول والـقـلـوب 
مـــفــــاتـــيح لـــلــــجـــذب والـــدهــــشـــة واخلـــيـــال
فـالـسـير الـشـعـبـية حتـمل فى ذاتـهـا الـنسق
ـا حتتـويـه من أحـداث وعـقدة ـسرحـى  ا
وتــــــــــصـــــــــاعــــــــــد درامـى إلـى جــــــــــانب األداء
ـوســيــقى والــغـنــاء ونص "الــزيــر سـالم" وا
ـمـكن أن يصل إذا قـدم عـلى حالـته فـمن ا
ـسـرحى إلى ثالث سـاعات زمن الـعرض ا
وهـــــذا الـــــوقت أصـــــبـح اآلن عـــــبـــــئًـــــا عـــــلى
سرح اجلـمهور وعلى الـقائم عـلى أمر ا
ـتعة ذاته اللـهم إذا قدم العـمل بكـثير من ا
واإلبداع ويـبدو أن هـاجس الـوقت وحكـاية
أن الــعــرض ال يــجب أن يــتــجــاوز الــســاعـة
والنصف قد أثرا بالسلب على هذا العمل
فـبدت الشخـصيات وكـأنها بال ماضى وال
حاضـر وال مسـتـقبل وكـأنـها اخـتـطفت من
سياقـاتهـا البنـائيـة والنـفسيـة فال تسـتطيع
وأنت تـشـاهـد هـذا العـرض أن تـضـع يدك
عـلى ملمح للـشخصيـات التى قدمت سواء
بـــــ هــــــذا أو ذلك أو هــــــذه وتـــــلـك وهـــــذه
الــنـقــطــة يــســأل عــنـهــا مــخــرج الــعـرض أو
ـكن أن نـغـفل ـعد فـى حـالة وجـوده وال  ا
ـمـثل عــلى الـطــرف اآلخـر حـجم مــوهـبــة ا
ومــدى دراسـته لــلــشـخــصــيــة الـتى يــؤديــهـا
ومــدى وعـيـه وثـقــافــته ومــدى قــدرته عــلى
اإلمـسـاك بــأعـمـاق الــشـخـصــيـة وحلـظـات
قـوتــهـا وضـعــفـهـا فــاألداء لـيس صُـراخًـا أو
زعـيـقًا أو أنه يـتـمـثل فى تـقطـيب حـاجـب
والضغط على فكى األسنان وإلقاء كلمات
خـالية من أيـة مشاعـر أو أحاسيس جملرد
النـطق بهـا أو تمـثيل ذلك وإذا كـانت فرقة
ـنـوفــيـة جتـدد دمـائـهـا بــإنـضـمـام الـعـديـد ا
ـا ال شك فيه من الشـباب بـن وبـنات و
تلك موهبة إال أن هذا أن البعض منـهم 
األمـر مازال يـحتاج الـكثـير والـكثـير وال بد
ألي فـرقــة نــاجــحـة أن جتــمع بــ الــثالثـة

نوفية من وقفة البد لفرقة ا

الزير سالم
وضوع هاجس الوقت الذى أخل با

 موسيقى معبرة عمقت رؤية العرض 
وديكور بسيط يخلو من البهرجة

ــاضى .. وعـنــدمــا كـان خــمــسـيــنــيــات الـقــرن قــبل ا
تـورجـيـنــيف مـازال يـعـيش فـى روسـيـا .. كـتب عـددا
من الـروايــات مـنــهـا "يــومـيــات صـيــاد"  و" الـهــدنـة "
والــتى بــرز مــعــهــا تـورجــيــنــيف كــثــيــرا .. وظل عــلى
نهجه وتوصيفه للحياة فى الريف والذى تعاظم مع

سرحية ... استمرار كتاباته الروائية وا
وفـى عــام  1854انــــتـــقل تــــورجـــيـــنــــيف إلى أوروبـــا
الـغربيـة وبعد وقت قصـير خرجت روايته " رودين "
وكـــــانـت نـــــوعــــا مـن احلـــــنـــــ إلى الـــــوطـن .. وعــــاد
تـورجينيف إلى الـريف ولكن بدرجـات من السخرية
ـرور الــوقت فى كــتـابــاته .. فــفى عـام الـتـى زادت 
 1858 كـــتـب روايـــة " بــــيت الــــنـــبـالء " وهى درجـــة
أعـلـى من احلـنــ إلى الــوطن  وتـعــبـيــر عن عــشـقه
للـريف الروسى .. ثم استـكمل بروايـته الرومانـسية
ــسـرحــيـات " حب أول " .. وقــد حتـول عــدد مــنـهــا 

عالية اجلودة.
بـدأ تـورجـيـنـيف الـكــتـابـة لـلـمـسـرح مـبـكـرا .. فـكـتب
ــسـرحــيـات مـســرحــيـة "فــاوست" وهى واحــدة من ا
الـكـالسـيــكــيـة الــشــهـيــرة ولــكـنــهــا لم حتـقـق الـنــجـاح
ـلــحــوظ إال بـعــد سـنــوات طــويـلــة من رحــيـله وهى ا
تـروى قصـة فتـاة ريفيـة تبـحث عن حتقـيق أحالمها
عــبـر حـبــيـبــهـا وزوجـهــا ودفـعه نــحـو حتـقــيق أقـصى
ـــا تـــبـــدو بـــســـيـــطـــة ..  وكـــتب طـــمـــوحـــاته الـــتـى ر
مـــســـرحــيـــة "اإلفالس" وهـى مــســـرحـــيـــة ســيـــاســـيــة
اجتماعيـة حتاكى الواقع .. وكانت أولى مسرحياته
الــكــومــيــديــة "األعــزب" والــتى لم يــبــتــعــد فــيــهــا عن
نـهجـه الواقـعى الـرومـانـسى أحيـانـا .. وتـوج أعـماله
ـــســرحــيــتـه الــكــومــيــديـــة " الــريــفــيــة " عن الــريف 
ويــنــاقش فــيــهــا الــصــراع داخـل اإلنــســان بــ حــيـاة
ـبـهـرة اخلـادعـة فى أحـيان الـريف وحـيـاة احلضـر ا

كثيرة ...
ولكن تعد أهم مسـرحيات تورجينيف على اإلطالق
" أبـــنــاء وآبـــاء" والــتى تـــســتـــعــرض حـــاالت الــصــراع
الـدائم ب اآلبـاء واألبنـاء عبـر األجـيال اخملـتلـفة ..
ـــســرحـــيـــة بــاســـتـــمــرار تـــلـــفــزيـــونـــيــا وتـــقــدم هـــذه ا
ومسرحـيا منذ عام  .. 1936والثانـية األكثر شهرة
" شـهر فى الـريف " والتى كانت بـداية انطالق اسم
تـورجينيف مسـرحيا عندما قـدمها اخملرج العمالق
"ســتــانــيـسـالفــسـكـى" عـام  1909وهى قــصــة فــتـاة
ترحل إلى الريف فى أجـازة قصيرة .. فتسقط فى

هواه.
صادر:  ا
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كـانت أول األعمـال الـتى ذيلـهـا اسم تورجـيـنيف هى
مــجـمـوعـة قــصص قـصـيـرة عــرفت بـاسم "مـذكـرات
صــيــاد " وهى مــســتــوحــاة من خــبــراته الــشــخــصــيـة
وحـياته والطـبيعـة من حوله وذلك عام  1852 ..ثم
كـان كـتابه الـذى تسـبب فى جـدل واسع وهو " إلـغاء
الـعــبـوديــة " عـام  1861ونــعـود إلـى الـســنــوات الـتى
ســبـقـت ذلك .. فــخالل أربــعـيــنــيــات وخــمـســيــنــيـات
ــــاضى .. وخـالل عــــهــــد الــــقــــيــــصـــر الــــقــــرن قــــبل ا
نــــيـــكــــوالس األول .. كــــان اجلـــو الــــعـــام الــــســــيـــاسى
واالجـتماعى والـثقافـى ملبـدًا بالغـيوم وخانـقًا بشدة
بـدع .. ووضح هذا جـليا فى بـالنـسبة لـلكتـاب وا
ســيــرة عــدد مــنــهم وعــلى رأســهـم بــالـطــبـع جــوجـول
والــذى كـانت نــهـايـتـه فـاجـعــة ومـؤثـرة وأبــرزت حـالـة
الـتــردى الــكـبــيـرة فـى األجـواء اخملــتـلــفــة بـروســيـا ..
فقـد أحيكت له مـؤامرة تسـببت فى حرق قـدر كبير
من مــخــطــوطــات اجلـزء الــثــانى مـن روايــته "نــفـوس
ميتة " وجعله ذلك يعتصم فى بيته ويرفض الشرب
والـــطــــعــــام حــــتى مــــات احــــتـــجــــاجــــا عــــلى الــــقــــيـــود
واالضطـهـاد والقـمع اإلمبـراطورى لـلعـقل والفـكر ..
وظــهــر هــذا واضــحــا أيــضــا فى حــمالت االعــتــقـال
لــلـكـتـاب والـفــنـانـ والـعــلـمـاء ومن بـ مـن اعـتـقـلـوا
اسـتـنيـوف ودوسـتـويـفـسكـى وتولـيـسـتـوى وغـيرهم ..
وخـالل هذه الـفـترة هـاجـر الـعديـد مـنـهم إلى أوروبا

ومن بينهم تورجينيف ...       
فى عام  1852 ..لم تكن روايات تورجينيف األبرز
فى تـــاريــخه قـــد جــاءت بـــعــد .. عـــنــدمـــا كــتـب نــعى
جوجـول .. ورفض رقيب سـان بيتـرسبـرج نشره فى
اجلريدة الرسمية .. ولكن رقيب موسكو وافق على
ــديـنـة الــرسـمـيـة ولــكن بـعــد تـعـهـد نـشـره بــصـحف ا
تـورجـيـنـيـف بـتـحـمل مـسـئـولــيـة ذلك كـامـلـة .. وتـأثـر
تــورجـيــنــيف بــهـذه الــواقــعـة مـن وفـاة جــوجــول حـتى
ــا يــزيــد عن عــامــ وخالل نــعــيه .. وهــجــر بـالده 

ـدة عـام واحد فـقط .. انـتـقل بـعـدها إلى الـعـريقـة 
جـــامــعــة ســان بـــيــتــرســبـــرج والــتى درس بــهــا األدب
الــروسى الــكالســيـــكى والــفــلــســفــة .. وقــد أرســلــته
ــانـيــة الســتــكــمـال اجلــامــعــة إلى جــامـعــة بــرلــ األ
دراسـة الـفـلسـفـة وخاصـة نـظريـات كـبـير الـفالسـفة
ــان " هــيــجل" بــجــانب دراســة الــتــاريخ األوروبى األ
انيـا أولى رحالته اخلـارجية ... كانت رحـلته إلـى أ
انى .. وقد أثارت إعجابه وتأثر كثيرا باجملتمع األ
ــكـنـهـا ـان بــأن روسـيـا  .. وعـاد إلى بالده وكــله إ
أن حتـسن وتـطور نـفسـهـا باسـتغالل نـسـيج متـكامل
من أفـكـار وثـقافـة عـصر الـتـنـوير واألمـثـلة كـثـيرة ..
ـا أبـرزها فـكر عـمل األفـراد من أجل اجلمـاعة ور
.. وأيــــضـــا الــــقـــضــــاء عـــلـى مـــا تــــبـــقـى من الـــرق ..
ساواة العادلـة ب أفراد الشعب وحتـرير العبيـد وا

الواحد ... 
عنية بتحرير العبيد ولم تكن هذه الفكرة األخيرة ا
ـســاواة بـ األفــراد جـديــدة عـلــيه .. فـقــد سـمع وا
ـنـزل أسـرته وهـو صـغـير من الـعـبـيـد الـذين كـانـوا 
لـم يــتـــعـــد عـــمــره عـــشـــر ســـنــوات .. أشـــعـــارا ألحــد
شــعــراء روسـيــا الـكــبــار " مـيــخـائــيل خــيـراســكـوف "
والــذى اهـتم كــثـيـرا بــشـأن الـعــبـيـد ودعــوته لـهم فى
ــا تـــشــكــلت هـــنــا فــكــرة شـــعــره إلى الــتـــحــرر .. ور
ـطـلق لدى تـورجـينـيف واألوضاع عـنـاها ا احلـريـة 
احملبـطة من حـوله فى إمـكانـية الـتغيـر والتـطور فى
العـديـد من اجلوانب خـاصة فـيمـا يخص الـطبـقات
الـدنيا  جعلـته يرحل عنها لـيعيش ما ب باريس و

انية ... نتجعات األ بادن ـ بادن أحد أجمل ا
ـا أثـر فى فكـره ووجدانه أيـضا .. إجنـابه لفـتاة و
من إحدى بنات العبيد التى أحبها كثيرا ولم يتزوج
من امـرأة أخــرى بـعـد رحـيــلـهـا .. وجـعــله هـذا أكـثـر
ـــانــا بـــحـــقـــوق الـــعـــبـــيــد والـــفـــقـــراء وأهل الـــريف إ

والطبقات الدنيا فى اجملتمع  وكان.

تــوقف الــعــبــقــرى الــروسى " لــيــو تــولــيـســتــوى " عن
الـكتـابـة األدبيـة عدة سـنـوات .. بعـد كـتابـته لـروايته
اخلـــالـــدة " آنــا كـــارنـــيــنـــا " عــام  1875.. ســخـــطــا
وغـــــضــــــبـــــا مـــــنه عــــــلى األوضـــــاع احملــــــيـــــطـــــة به ..
وإحــسـاسه بـأن مــا يـبـذله من جــهـد لـكـتــابـة أعـمـال
ـكنها أن تـغير اجملتمع يـذهب سدى .. ولكنه عاد
لــيـكـتب من جــديـد بـدايـة من ديــسـمـبـر عـام 1883
وذلـك بعد قضائـه الساعات األخيـرة من حياة أحد
ـــوت والـــذى أوصــاه أصـــدقــائـه وهــو عـــلى فـــراش ا
قـائـال .. " صـديـقى  ,عـد إلـى األدب " وكـانت هـذه
من آخـر الـكـلـمات الـتى نـطق بـهـا إيفـان تـورجـيـنيف
قــبل رحــيـلـه.. و عــاد بـعــدهــا تــولــيــسـتــوى لــلــكــتــابـة
واإلبــداع وكـتب عـددا من روائـعه مــنـهـا "وفـاة إيـفـان
إيـــلــيـــيـــتش" عــام  1886 .. كـــريـــوتــزســـونــاتـــا" عــام

...1888 
نـــعى أســـتـــاذه والــذى ســـار عـــلى نـــهــجه " نـــيـــقــوالى
جـوجــول " : جـوجـول مـات ! ..  فـلـمـاذا لم يـتـحـطم
قلب روسيا بهذه الكلمات الثالث ..?.. هذا الرجل
الــعـــظــيم رحل  الـــذى أيــقــنــا أن لــديـه احلــقــيــقــة (
ــوت ) إنـهــا دعـوة ــرة الـتى قــادنـا لــهـا ا احلــقـيــقـة ا
عــظــيــمـة لـالسـتــيــقــاظ من هــذا الــثـبــات ومــواجــهـة
احلقـيقة " ..  وكانت هـذه كلمـات إيفان تـورجينيف

 ...
ــكن أن نــكـتــشف أثــر عــمالق تــرك إرثـا ال هــكــذا 
ــكـن أن تــمــر الــســنــون دون الــكــشف عــنه .. وقــد
ـارد وأحد مـلوك ـفـكرون هـذا ا اكـتـشف العـلـماء وا
ـسرح وبات مـدرسة يقـصدها كل صاحب األدب وا

مبدأ ورسالة ...
بـــعــد عــدة أشــهــر مـن اإلعالن واإلعــداد .. احــتــفل
سرح الروسى فكرين ورجال ا لفيف من األدباء وا
ــائــة األولى عـلـى مـيالد بــالـذكــرى الــتـســعــ بـعــد ا
الـــكــاتـب الــراحـل الــعـــمـالق " إيــفـــان تـــورجـــيــنـــيف "
والذى عرف بكونه أحد آباء الواقعية الشرعي ..
كـمـا عـرف أيـضـا بـعـشـقه لـلـريف وكـثـرة كـتابـته عـنه
حــتى لــقب بـ " مــلك كــومـيــديــا الــريف " لــتــوصــيـفه
ـــشــاكل أهــلـه اخملــتــلــفــة الـــدقــيق له وجلــمـــالــيــاته و
ستمرة .. وشمل االحتفال زيارة منزله ومعاناتهم ا
الـذى حتول إلى مـتحـف خاص به .. وأقـيم له عدد
من النصب التذكـارية .. كما  افتتاح متحف آخر
لـه ولكنه أدبى من نـوع فريـد حتت شعار " حب إلى

األبد"...
كــان والـده سـيـرجى "كـولـونــيل" فى سالح الـفـرسـان
بـاإلمـبراطـوريـة الـروسـية .. ويـعـد هـذا من الـعوامل
ــؤثــرة فـى بــنــاء شــخــصــيــة تــورجــيــنــيف الــفــكــريــة ا
والـــفــنـــيــة .. وقــد تـــوفى والـــده وهــو فى الـــســادســة
عـشرة من عمره لـيتركه هو وأخيه نـيكوالس ليشب
حتت الرعـاية القاسـية التـعسفـية من قبل األم وأثر
هـذا عـليه كـثـيرا وشـكل قـدرا من حالـته الـوجدانـية
.. ولهـذا فقد هـرب إلى موسكـو بعد إتـمام دراسته
فى مـــدرســة الــقــادة .. والــتــحق بــجــامــعــة مــوســكــو
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كأنك داخل منزل يدار للرعب
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> يـعمل بعض اخلـريج بـالقطـعة أو يعـملون كـامل الوقت فى خمـسة مجاالت
ـوسيـقى وبعـضهم سـرح السـينـما الـتلـيفـزيون الـتوزيع والـتسـجيل ا أسـاسـًا: ا

يعمل فى مجاالت ملحقة مثل التصميم إدارة العروض الهندسة التسويق.

سرحي جريدة كل ا
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مثل الشاب سمير عزمى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية "اجلبل" للكاتب حا حافظ واخملرج عادل حسان. > ا

راغى جمال ا

مالزم من أنيشمور
كوميديا سوداء ملطخة بالدماء

سرحـية .. فكتب "مـلكة جمال وبدأ ماكدونـا سلسلـة أعماله ا
لــيــنــان " عـام  .. 1996ثم "غــرب لــونــيــســوم " عــام .. 1997
"مستنقع أنيشمور " عام   1999التى استكملها بواحدة من
أجنح مـــســــرحـــيـــاتـه والـــتى نــــحن بـــصــــددهـــا اآلن " مالزم من
سارح فى أنيشمور" ثم قدم عـمالً رائعًا آخر يقدم بعدد من ا
الـعــالم حـالـيـا .. وهـو " الــبـيـلـومـان " عـام  .. 2003وقـد رشح
مــؤخــرا جلــائــزة األوســكـار عـن كـتــابــته لــســيــنــاريـو فــيــلم " فى
بروجيس " للنجم كول فاريل والذى أخرجه ماكدونا بنفسه.
ــســرحــيــة .. والـــتى يــعــد لــهــا حــالــيــا .. وآخــر عــروض هــذه ا
ــلـقــبـة عـرض مــسـرح "بــريـكــلى " حتت قــيـادة ابــنــة نـيــويـورك ا
بــاجملــنــونــة " لــيــزا والــتــرز " والــتى اخــتــارت له مــجــمــوعــة من
تخـصص فى الرعب والفـزع وهذا ما ذكرته عنهم ـمثل ا ا
ـز .. ومنهم "دانى وولوهان "و"ميشيل أوست " النيويورك تا

و"رومان بروكس " و"أدم فارابى " ...
ديـنة ارلـيجـنتون وهنـاك أيضـا عرض مـسرح "سـيجـناتشـر " 
بـواليـة فرجـيـنيـا لـلـمخـرج "جـيرمى سـكـيـدمور" ويـشـارك فيه "
"مـاثـيـو مـاكـجـلـوين " و"كـاسى  " " مـايـكل جـلــ تــيم جـيـتـمـان " 
بالت " .. وقــد كــتــبت مــيــسى فـريــدريك عـن الـعــرض بــعــنـوان

"كوميديا سوداء ملطخة بالدماء " :
"وكـأنك أمـام مـنـزل يـدار لـلـرعب .. الـعـامل األسـاسى لـه  هو
ـمـيـز لهـا .. ورغم هـذا تـظل مـحـاولة الـدمـاء ولـونـها األحـمـر ا
الـتــأكـيـد عـلى أن مـا نـشـاهـده وجـبـة مـرحـة ومـسـلـيـة لـبث روح
ـكن أن نشعر بها أو نـلمسها مع هذا ا ال  الكـوميديا التى ر
بعثرة .. قـطعة والدماء الكـثيرة ا الكـم من العنف واألجسام ا
وال يـقـلل هـذا من إمـكـانـيـات مـاكـدونـا الـرهـيـبـة وعـبـثـيـته غـيـر
ـتــنـاهــيـة ورغم أنــهـا أيـضــا غـيــر مـبـررة فـى أحـيـان كــثـيـرة .. ا
ـشـاهـدة هـذه ويـثـيـرنى احلـضـور الـكـبـيـر والـطـاغى لـلـجـمـهـور 
ا آل ثيرة لالشمئزاز .. وهذا إنذار خطير  الصور العنيفة وا
ـكن أن نـلـمسه من إلـيه اجملـتمع فى سـنـواته األخـيـرة .. وما 
نـــتــائج مـــفــزعــة  تـــزيــد مـــعــهــا مـــعــدالت اجلـــرائم الــوحـــشــيــة
نافية لإلنسانية .. والتى جاءت مثل هذه العروض حملو ما وا
تـبــقى مـنـهــا "... وأخـيـرا عــرض مـسـارح بــرودواى حتت قـيـادة
اخملــرج اخملــضــرم " ويــلــســون مــيالم " والــذى اخــتــار لــلــعـرض
ــيــزة مـن جنــوم بــرودواى وعــلى رأســهم "بــرايــان مــجــمــوعــة 
جيـمس" ومعه "دومنهال جـيلسون " وديفيـد ويلموت " وغيرهم
.. وقد كتب الناقد اخملـضرم " ب برانتيلى " عن العرض فى
ـز حتت عـنـوان كبـيـر " اإلرهاب مـقـالة نـقـديـة بالـنـيـويورك تـا

فى مقابل السخافة فى قرية روفال بأيرلندا " :
" الناس الطيبون فى أيـرلندا وخاصة أهل جزيرة أنيشمور ..
نـوجه لـهـم الـدعـوة حلـضـور عـرض مـسـرحى يـقـدم لـهم صـورة
ديـنتهم .. صورة مصـبوغة بدمـاء أبنائهم بعـد سلسلة حمراء 
ــلــيـــئــة بــالـــعــنف والــهـــســتــيـــريــا غــيــر ــواقـف واحلــوادث ا من ا
ـفـهومـة والـتى يـقودهـا إلـيـنا مـاكـدونـا .. وال نعـرف مـعـها هل ا
هـو يشـجب اإلرهـاب أم يشـجعـه أو على األقل يـبرره .. أو أنه
ال يـدرك تـأثـيـر مـا يـقـدمه مـن بـغض وسـخـافـة .. وقـتل لـلـروح
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فى دراسة تسـويقية مؤخـرة .. قام بها مـجموعة مـن الباحث
ـهتـم بـسـوق الكـتب .. خاصـة األدبـية والـفنـية .. الـشـباب وا
ــســارح لــلــروايــات والــقــصص اخملــتــلــفـة .. وجـدوا أن تــنــاول ا
وإعـادة صـيـاغـتـهـا .. وضـبـطـهـا مــسـرحـيـا يـزيـد من مـبـيـعـاتـهـا
بـشــكل كــبـيــر .. بل يـشــجع من ال يــقـرأون عــلى الـقــراءة وهـذه

رسالة أخرى عظيمة للمسرح ...
ـسرحيـات التى شـملـتهـا الدراسة "مالزم من ومن الـروايات وا
ــســارح تــعـد أنــيــشــمــور" واألكــثــر أن هـنــاك عــددًا كــبــيــرًا من ا
ـوسم اجلديد .. وبجانب هذه الدراسة .. فإن ها فى ا لتقد
ـسرحيـة .. وهو اجلدل الذى سببـا آخر زاد من أهمـية هذه ا
ــهـا أول مـرة .. والــنـقـد الــشـديـد الـذى ثـار حـولــهـا عـنــد تـقـد
وصل إلى حد حتـريض اجلـهات الـقـانونـية واألهـلـية إلى وقف
ـا يحـمـله من دعـوة صـريـحة لـلـعـنف الـشـديد هـذا الـعـرض .. 
ـفـهـوم عـلى حـد تـعـبـيـر غـالـبـيـة الـنـقـاد .. والـهـسـتـيـرى وغـيـر ا
ووصل األمــر إلى ذروتـه عــنــدمـــا حتــول الــنــقـــد إلى ســبــاب ..
ــؤلف وأقــلـــهم وصف مـــؤلـــفــهـــا بــاجملـــرم .. بــجـــانب أن هـــذا ا
ـــســـرحـــيـــة ..مــثـــيـــر لـــلـــجـــدل .. والـــنـــقــاد وبـــعـــيـــدا عن هـــذه ا
ــــواقـف الـــتـى تــــبـــدو مــــنــــقــــســــمـــون حــــولـه .. ورغم كل هــــذه ا
مـشــكالت كـبـيــرة فى مـواجــهـة هـذا الــعـرض .. إال أنـهــا أيـضـا
عوامل مجتـمعة تؤدى إلى الـنجاح بشد انـتباه اجلمـاهير نحوه
... و"مالزم من أنيـشمور"  أو "لـيوتـينـانت أنيـشمـور" مسـرحية
من نوعـية الـكوميـديا الـسوداء كـتبهـا "مارتن مـاكونا" وأنـتجـتها
لـكـية ألول مـرة عام  ... 2001وهى تـصور شركـة شكـسـبيـر ا
بـرر من قبل اجليش اجلـمهورى األيـرلندى جتاه العنف غـير ا
شـاب وفــتــاة لم يـتــعــد عـمــرهــمـا الــســادسـة عــشــرة .. ومـازاال
مـقـبـلـ عـلى احلـيـاة بــبـراءة واضـحـة .. ويـتـعـرضـان لـلـتـعـذيب
والـقـتل ألسبـاب تـافهـة وال تـستـحق  كـمقـتل قـطة أحـد أقارب
فــرد من أفــراد اجلـيـش ومـبــرره حب وتــعـلـق صـاحــبــهـا بــهـا ..
لــيــبـــدأ ســيل الــدم والــعــنف الــذى ال يــنــتــهـى قــبل أن يــقــتل كل
مـظاهر البراءة والـطهر فى اجملتمع .. ولـكن أال يعد نقل هذه
الــصـورة مــسـرحــيــا وبـهــذه اإلجـادة مــشـاركــة جــزئـيــة فى هـذه

ة ..??...  اجلر
ـلـكـى بـلـنـدن  لم يــتـجـرأ فـيـهــا مـسـرح .. ويـقـدم بـعــد عـرض ا
سـرحيـة مرة أخـرى .. وكان هـذا طـبيـعيـا رغم جناحـها هـذه ا
التـجارى الكـبير .. فـيكفى أن هـناك مرسـومًا ملـكيًا صدر فى
عـام  2002وبــعـد نــهـايــة الـعــرض  يـوصى بــعـدم تــقـد هـذا
الـعرض فى إجنـلـترا مـرة أخـرى .. وكانت هـنـاك محـاولـة عام
ه فى مسرح "دى نورد " بباريس ولكن الرقابة  2004 لتقد

لم تسمح بهذا .. ونادرا ما يحدث ذلك ...
وبــعــد خــمس ســنــوات كــامــلــة وحتــديــدا فى  27فــبــرايــر عـام
دينة نيويورك سرحية   2006بدأ عرض شركة أتالنتك ا
ـسـرحيـة والـتى رشـحت لـلـعديـد من اجلـوائـز الـكـبرى  لـهـذه ا
والـتف حـولهـا اجلـمهـور رغم اعـتراض الـكـثيـر من الـنقـاد على

سرحية واألسلوب الذى تقدم به . ا
ــثــيــر لـــلــجــدل .. مــارتـــ مــاكــدونــا ابـن مــقــاطــعــة  وكــاتــبــنـــا ا
ــديــنـــة لــنــدن .. الــكــاتـب اإلجنــلــيــزى الــشــاب ذو كــامـــبــرويل 
ــتـعــددة فـهـو األصـول األيــرلـنــديـة وصــاحب مـواهب الــكـتــابـة ا
كـاتب مـسرحى وكـاتب قـصة وكـاتب سـينـاريـو مبـاشـرة لشـاشة
السـينمـا .. وبدأ ارتبـاطه بالكـتابة من خـالل انتمائـه جملموعة
األدب األيـرلـنــدى .. وتـعـامـله بــشـكل مـبـاشــر وفـعـال مع درامـا
هـارولد بـنـتـر وديـفـيـد مـاميت .. وقـد نـال جـائـزة دائـرة الـنـقاد

عام       ... 1996

سرح هدفهـا إعداد الطلبة األكثـر موهبة الذين يريدون أن > مـدرسة ا
ـدرسـة أيـضـا ـثـلـ مـخـرجـ أو كـتـاب مـسـرح وتـقـدم ا يـصـبـحـوا 
مـناخاً تربويًا يـسمح للطلـبة بتنمية قـدراتهم الفكريـة والفنية وأيضا

خيالهم.
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بؤساء اإلسكندرية
سلطة غاشمة تتحكم فى مصائر شعب مقهور

الــذى يــجــعــلــنــا نــعــتــقــد بــوجــود صــوتــ لــكل
شخصية .

وكـعــادته اسـتـطـاع "مـحــمـد يـسـرى" أن يـصـور
ـألوف شخـصيـة "جيـفيـر" بعـيداً عن الـنمط ا
مثل – لشـخصيـة الشريـر  فاحلق أن هـذا ا
عـلى مـدار مـتابـعـتى ألعـمـاله  –يـسـعى دائـماً
إلى تــقـــد صــورة مـــبــتــكـــرة لــكل شــخـــصــيــة
يــؤديـــهــا  وكــان مــشـــهــد انــتـــحــاره من أفــضل
مـــشــاهـــد الـــعـــرض حـــيـــنــمـــا جنـح فى إيـــجــاد
مــــســـــاحــــة كــــبــــيـــــرة من الــــتـــــعــــاطف مـع تــــلك
الــشـــخــصـــيـــة الــتـى تــمـــثل فى الـــنـــهــايـــة أحــد
ضـحـايـا نـظـام مـسـتـبـد اسـتـطـاع أن يـخـدعـها

ويسخرها خلدمته .
وقـد حــمل الـعــرض مــفـاجــأة سـعــيـدة  –عـلى
األقل بـالــنـسـبـة لى  –حـيـنـمـا شـاهـدت "أمـ
ــــــســــــرح وهــــــو يـــــؤدى دور حــــــجــــــازى" عــــــلى ا
ـــــــوذج "تـــــــيـــــــنـــــــارديـه" صـــــــاحب احلـــــــانـــــــة  
ـستـغل الـذى ال يـتـورع عن نبش البـرجـوازى ا
وتى واالستيالء على متعلقاتهم . لقد جثث ا
ـمثل وإن كانت تلك سـمعت الكثـير عن هذا ا
ــرة األولى الــتى أشــاهــده فـيــهــا  وكـان هى ا
" على مـستـوى التوقـعات حيث اسـتطاع "أم
جتـســيــد الـشــخـصــيـة بــخـفــة ظل خــفـفت من
حـدة الــشـخـصــيـة ومـا تــتـركه من أثــر مـنـفـر 
ولم يـكن أداؤه الـتـراجـيـدى عـلى مـسـتـوى أقل
مـن أدائه الــــســــاخــــر  وهــــو مـــــا تــــكــــشف فى
مـشهد اكتشـافه جلثة ابنته بـ القتلى الذين

يعبث بجثثهم . 
وإذا كـانت "ريــهـام عـبــد الـرازق" قــد ارتـبـطت
فى أذهــان جــمــهـــور اإلســكــنــدريـــة بــعــرضــهــا
الــشـهـيــر "كالم فى سـرى"  فــقـد اســتـطـاعت
ـهـا شــخـصـيـة أن تـفـك هـذا االرتـبــاط بـتـقــد
" تلك الفـتاة احملبة التى يدور داخلها "إيبول
صـراع عـنـيف بـ أنـانـيـة احملب وتـضـحـيـته 
ـناجـاة أفـضل أجزاء األداء وجـاءت مـشاهـد ا
ـشـاهـد الـتـمـثــيـلى لـريـهـام رغم أن مـثل هـذه ا
ـثـل إذا لم يـدرك طــبـيــعـة تـمــثل شـركــاً ألى 
الـــتـــقـــنـــيـــات اخلـــاصـــة بـــأداء هـــذه الـــنـــوعـــيــة

احلوارية .
ــــثـــلـــ جــــدد إلى الــــســـاحـــة ولـــعل تــــقـــد 
ــســرحـــيــة بــاإلســكـــنــدريــة يــفـــســر حــمــاسى ا
الـشـديـد لهـذا الـعـرض  فـقـد اسـتـطـاع "عـبد
الـسالم" أن يـقــدم لـنـا وجــوهـاً جـديــدة تـبـشـر
ــســتــقــبل كــبــيــر  وعــلى رأس هــؤالء "غــا
ــــصـــرى" الـــذى جـــســـد شـــخــــصـــيـــة الـــثـــائـــر ا
"مــاريـوس" دون افــتـعــال أو مـبــالـغــة غـالــبـاً مـا
تـغــرى الـهـواة عــنـد أدائـهم لــهـذه الـنــوعـيـة من
األدوار  فـقــد جـاء أداؤه هـادئـاً مـتـزنـاً غـلـبت
فـيه الطـاقة الـداخلـية لالنـفـعال عـلى التـعبـير
اخلـارجى . وهـنـاك "أحـمـد إبراهـيم" فى دور
الــثـائــر "أجنـولــرا" فـهــو مـوهــبـة فــنـيــة جـديـرة
ــتــلـــكه من صــوت مــســرحى ــا  بــالــرعــايــة 
يـز وقدرة تعـبيـرية واعدة  وإن كـان يؤخذ
ـا يـدفـعه أحـيـاناً إلى عـلـيه إعـجـابه بـصـوته 
الـغـنائـيـة البـعـيدة عن الـتـعبـير الـدرامى  كـما
تــمــيـز مـن مــجــمـوعــة الــثــوار كل مـن "مــحــمـد

مصطفى" و"إسالم طه" . 
ـثل ــكن الـقـول بـأن هــذا الـعـرض  وأخـيـراً 
مـــيالداً فـــنـــيـــاً جـــديـــداً خملــــرج لم يـــســـتـــســـلم
خلــبــرته الـطــويــلــة  واسـتــطــاع الـتــجــديـد فى
أدواته لـيـمـزج بـ الـعـنـاصـر الـفـنـيـة صـاحـبـة
ـبـدعـ اجلــدد الـذين اكـتـشـفـهم اخلـبـرة  وا
وقدمـهم هدية إلى مـدينـة السحـر واجلمال 
ــسـرحــيــة الــصــاخــبـة صــخب وإلى احلــركــة ا

البحر السكندرى .

تــكــشف أعــلى الــبــرجــ رأســيــاً  أو تـكــشف
اخللـفيـة فى العـمق أفقـياً  فـتحـقق ما يُـطلق
ــــصـــورون   Depth of Field أى عـــلــــيـه ا
اإلحــســاس بـالــعـمق  وهـى قـيــمـة فــنـيــة عـلى
مــــســــتـــوى كــــبــــيــــر مـن األهـــمــــيــــة فـى عـــرض
مـسـرحى تـسـعى بـنـيته الـدرامـيـة إلى تـصـوير
لـقطـة بـانـورامـيـة عامـة لـعـالم مـتـسع مـترامى
األطـــراف . وقــــد تــــأكــــدت تـــلـك الـــرؤيــــة فى
ــصــمم الــضــوئى عــلى الــكــشف عن إصـرار ا
حـركة تغـييـر الديكـور  فشاهـدنا هـذا العالم

وهو يتبدل أمام أعيننا .
وقــــد ســــاهم األداء الــــتــــمـــثــــيــــلى فى تــــأكــــيـــد
اخلطـاب الذى استـهدفه الـعرض  فـقد جاء
مــتـوازنـاً بــ اإليـهــام بـالـشــخـصـيــة والـتــعـلـيق
ناجاة عـليها  وإن  ذلك مـن خالل تقنيـة ا
دون االنفـصال الـبريـختى الـذى أوكله اخملرج
فى بـعض األحـيـان جلـوقات مـتـعـددة تـخـلقت
من قــلب األحــداث ولــيس من خــارجــهــا كــمـا
ـــلــــحــــمى  وقــــد جنح مــــعـــظن ـــســــرح ا فـى ا
ــمـــثــلــ فى حتـــقــيق هــذا الـــتــوازن  فــعــلى ا
ــــا حتــــويه شــــخــــصـــيــــة "جــــان" من الــــرغم 
عبـارات خطـابيـة مبـاشرة  اسـتطـاع "محـمد
ـقـاطع اخلطـابـيـة بروح على" أن يـؤدى تـلك ا
إنـسانـيـة متـمثـلة لـلشـخـصيـة الدرامـية احلـية
الــــتـى يــــجــــســــدهــــا دون أن يــــنــــزلق إلى هــــوة
اإلرنـان اخلـطـابى  كـمـا اسـتـطـاع أن يـربـطـنا
بالـشخـصيـة طـوال العـرض وأن جند أنـفسـنا
فيهـا فننفـعل بانفـعاالتها  وإن كـان هناك ما
يــــؤخـــــذ عــــلـى أدائه  فــــهـــــو عــــدم مـــــراعــــاته
للمراحل العمرية التى مرت بها الشخصية 
إال أن ذلك لم يــــكـن كــــفــــيـالً عــــلى أيــــة حــــال
بـانفـصـالنـا عن الـشخـصـيـة وتصـديـقنـا لـها .
أمــا "نــرمــ الــبــوريــدى" فــقــد حــرصت عــلى
رأة "  تـلك ا الـتمـيـيـز بـ شـخـصيـة "فـانـتـ
عـاناة  وشخـصية الـناضجـة التى صـهرتهـا ا
ـة الـتـى قـضت شـبـابـهـا "كـوزيت" الــفـتـاة احلـا
" فـى رغــد الــعـــيش  وقــد اعـــتــمـــدت "نــرمــ
عــلى الــتـمــيــيـز بــ الــشـخــصــيـتــ من خالل
عـــنــــاصــــر األداء الــــصــــوتى  إلى ذلـك احلـــد

األحــداث فى روايـة بــحـجم الـبــؤسـاء  - فـمن
ــعـــروف بــداهـــة أن فن الـــروايــة يـــتـــيح هــذه ا
ـسـرح بـكـثـيـر - الـتـعـدديـة بـصـورة تـفـوق فن ا
نـعم إبـراهيم" إال أن مصـمم الـديكـور "عـبـد ا
اسـتـطـاع أن يـجــد حـلـوالً غـايــة فى الـبـسـاطـة
والــــذكــــاء  مـــســــتــــغـالً الــــفـــضــــائــــ الــــرأسى
ــســتــوى واألفــقى اســتــغالالً كـــبــيــراً  فــعــلى ا
ـســتــويـات ـســرح بــعــدد من ا الــرأسى شــغل ا
مــتـبــايـنــة االرتـفـاعــات  اسـتــغـلت فى حتــقـيق
تــعــدديـــة مــكــانـــيــة إمــا بـــإضــافــات مـــشــهــديــة
بـسـيـطـة  من ذلـك إضـافة سـور قـصـيـر عـلى
حـافة مسـتوى عـلوى لإليحـاء بشـرفة مرتـفعة
مثلون  وإما دون أية إضافات حـينما يقف ا
عـلى مــسـتـويــات رأسـيـة مــخـتـلــفـة لــيـشـغل كل
مـــنــــهـم مـــكــــانــــاً مــــغــــايــــراً . وبـــاإلضــــافــــة إلى
تـدان إلى أعـلى ـسـتـويـات  شـغل بـرجـان  ا
ـسرح  ـسـرح مـنـطـقة الـعـمق عـلى جـانـبى ا ا
فــفـــضالً عــمــا حــقــقــاه مـن وظــيــفــة جــمــالــيــة
تــــمــــثــــلـت فى ذلـك االمــــتــــداد الالنــــهـــــائى فى
الـفـراغ الـرأسى  فــقـد حـقـقـا وظــيـفـة داللـيـة
حيـنمـا أوحيـا بـالتـوق إلى احلريـة واالنعـتاق 
وهى الــتــيــمــة الــرئــيــســيــة لــلـعــرض . أمــا عن
اســتـــغالل الــفـــراغ األفــقـى  فــقـــد حتــقق من
خالل وحـدات تــلـخــيـصــيـة مــتـتــابـعـة لـإليـحـاء
ثال  تـنقلنا بـأماكن األحداث  فعلى سـبيل ا
واجــهــة مــنـزل كــنــسى يـشــغل أحــد أضالعــهـا
مـدخل مفتوح فى مـواجهة اجلـمهور إلى بيت
ــنـــزل أمــام الــقس  وتـــدور األحـــداث داخل ا
دخل نـزل خـلف ا دخل  وأحـداث خـارج ا ا
.. وقـد غـلـبت تـلك الـبـسـاطـة اإليـحـائيـة عـلى
ـا أكـد وحدة الـرؤية شـاهد  تصـميم كـافـة ا
رونة واجلمال فى التشكيلـية التى اتسمت با
ذات الـوقت  وقــد سـاهـمت اإلضـاءة  –الـتى
صــمـمــهـا إبـراهــيم الـفـرن  –فى حتـقــيق هـذه
الــرؤيــة  فـقــد راعت اإلضــاءة عــدم الــكـشف
عن نـــقـــطــة الـــهـــروب فى كل مـن االمــتـــدادين
ـشهـد األخير الـرأسى واألفقى  فـباسـتثـناء ا
ـــشــاهـــد فى رأيى  –راعى  –وهـــو أضـــعف ا
ــصــمم عــدم وجــود حلــظــة ضــوئــيــة واحــدة ا

فى الــوقت الــذى كــان فــيه مــعــظم اخملــرجـ
يـصـارعـون الـوقت إلنــتـاج عـروضـهم والـلـحـاق
زعومة بـآخر قاطرة قبل انـتهاء مهلـة إبريل ا
واخلـــروج مـن جـــنــــة الــــقــــومى  كــــان اخملـــرج
اخملـــضـــرم عـــبـــد الـــسالم عـــبـــد اجلـــلـــيل يـــلح
ـسـرح  فـقد لـصـعـود بـؤسـائه عـلى خـشـبـة  ا
كان الـعـرض جـاهزاً قـبل أن يـكـتب أى مـخرج
خـطـته . ورغـم اعـتراضـنـا عـلـى آليـات الـعـمل
بــشــكل عــام  واآللـــيــات الــتى  من خاللــهــا
إنــــتـــاج هــــذا الــــعــــمل بــــشــــكـل خـــاص  إال أن
تـمـاسك الـعمل وجـودته ومـثـابـرة مـخـرجه قد

اغتفروا كل اخلطايا .
اســتـهــدف اخملـرج صــيـاغــة عــرض مـوســيـقى
اســـتــعـــراضى . ورغم مــحـــدوديــة اإلمـــكــانــات
ـادية إال أنه جنح فى االقـتراب من طـموحه ا
ـــوســــيـــقى إلـى حـــد كـــبــــيـــر  فــــقـــد شـــغــــلت ا
واالســتـــعــراضـــات مــســاحـــة زمــنـــيــة كـــبــيــرة 
وتنـوعت األغـانى الـتى كـتب أشعـارهـا "عـمرو
أبـو السعود" ب التـوصيف والتعلـيق والتعبير
الدرامى  وفى بعض األحيان جاءت األغانى
بــديالً عن جتــســيــد األحــداث  فــعـلـى سـبــيل
ـــســـاجـــ أحــوال ـــثـــال وصـــفـت أغـــنـــيـــات ا ا

قهور: الشعب ا
"غريب حتى وأنا فى دارى .. وغابت شمسى

ونهارى
نـهـار مـســجـون ورا قـضـبــان .. وحـلم بـيـجـلـده

السجـان"
وعلـقت أغنـيات احلب عـلى مشـاعر "كوزيت"
" .. بــيــنــمــا جـاءت أغــنــيــات الــثـورة و"إيــبـولــ
بـديـالً لــتـجــســيــد مــشــاهــد بــأكــمــلـهــا . ورغم
الـقيمة الفـنية لألغانى فى حـد ذاتها إال أنها
فى بـعض األحـيـان جـاءت زائـدة عن احلـاجـة
ــــا شـــكـل عـــبــــئــــاً عــــلى الــــعــــرض  من ذلك
األغــنــيــة الــتى يــغــنــيــهــا "جــان" لــكــوزيت وهــو
يأخـذها من احلـانة إلى بـيته لـيتـبنـاها  فـقد
ـا  جتسيده  إال أن جـاءت األغنيـة تكراراً 
األغـانى فى مـجـمـلـهـا – باسـتـثـنـاءات قـلـيـلة–
ـــشــــار إلـــيــــهـــا أدت وظـــائــــفـــهــــا الـــدرامــــيــــة اا
باإلضـافة إلى وظـيفـتـها اجلـمالـية  واتـسمت
األشـعـار بـقـدر كـبــيـر من الـتـكـثـيف والـتـعـبـيـر.
كــمـا جــاءت األحلـان – الــتى وضــعـهــا مـحــمـد
ـوقف الدرامى شمس  –فائـقة الـتعـبير عن ا
 مـتآلـفة مع احلـالـة الوجـدانيـة لـلشـخصـية 
ــوسـيــقــيـة إلى ذلك فــضالً عن جــمـالــيــاتـهــا ا
ـتـلـقى بـعـد احلـد الـذى يـجــعـلـهـا تـعـلق بــأذن ا
انـتــهـاء الــعـرض  وقــد تـمــيـزت بـشــكل خـاص
أغـنيات الثورة بتـوازنها التعـبيرى ب الشجن
ـرتـبط ـرتـبـط بـشـقــاء الـثــوار  واحلـمــاس ا ا
ـــــقــــاطع بــــإرادة الــــتـــــغــــيــــيـــــر الــــثــــورى . أمــــا ا
تـتـابـعة  ـشـاهـد ا ـوسـيـقيـة الـفـاصـلة بـ ا ا
فـــقـــد اســـتُـــمـــدت فى مـــعـــظـــمـــهـــا من اجلـــمل
ـــوســـيـــقــــيـــة لألغـــانـى بـــتـــوزيـــعــــات تـــبـــايـــنت ا
واقف الدرامية  وقد قامت هذه باختالف ا
ـشـاهـد ـقـاطع بـدور كـبــيـر فى الـربط بـ ا ا

وساهمت فى تدفق اإليقاع العام للعرض .
ولم يــكـن الــرقص الـــتـــعــبـــيــرى الـــذى صـــمــمه
"شــــــريف عـــــبـــــاس" عــــــلى مـــــســـــتـــــوى أقـل من
ـــصــمم فى األشــعـــار واألغــانى  فـــقــد جنح ا
صياغة جمله احلركية دون صخب أو افتعال
 فــاجلـــمـــلــة تـــبــدأ فى الـــتــشـــكل من أجـــســاد
ــشـــهــد دون ذلك ــمـــثــلــ تـــلــقـــائــيـــاً أثــنـــاء ا ا
صـمـمون ا أزعـجـنـا به ا االنـفصـال الـذى طـا
حـــيــنـــمــا يـــحــاولـــون تـــقــد أنـــفــســـهم بـــشــكل
مــســـتــقل عن مــجــمـل الــبــنــاء الــعــام لــلــحــركــة
ــســـرحـــيـــة  وفـى مــعـــظـم األحـــوال فـــجــرت ا
اجلــمل احلـــركـــيــة طـــاقـــة تــعـــبـــيــريـــة تـــنــاسب

وقف الدرامى دون مبالغة أو افتعال . ا
ـفـتـرض أن تـدور فـيـهـا ن اخلشابورغم تــعـدد األمـاكن ا د. أ

األداء
التمثيلى
ساهم
 فى تأكيد
خطاب
العرض

اخملرج
استطاع
قيادة كتيبة
من الفنان
 فى

التخصصات
اخملتلفة 
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سرحي جريدة كل ا
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وسم صيف ٩٠٠٢. سرح القومى يعلن خالل أيام خطة الفرقة   > الفنان توفيق عبد احلميد مدير ا

سرح القومى السورى ا
 يرتدى بدلة ثيمبا!

جوان جان - سوريا
فوتوغرافيا : عماد جلول

ـارسة شـوار وهى:  مـثل لـتنـفـيـذ ا > تـوجـد طـرق كثـيـرة فى إعـداد ا
أفـعـال جـسـدية مـتـكـررة مع تـدريب قـوى مسـتـمـر فى عـمـليـة تـقـترح
اكــتـشـاف طـاقـات جـديـدة بـطـريـقـة إنـهـاك جـسـدى والـعـمل بـخـامـات

مثل. (أشياء نسيج أو عصا) وهو أسلوب يستخدم لتفعيل حيوية ا

áÑ£°üŸG
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سرحية يشارك حاليًا بالتمثيل فى مسلسل أطفال تنتجه شركة صوت القاهرة. عهد العالى للفنون ا > د. رضا غالب رئيس قسم الدراما با

24

صـ11

ســــنـــوات طـــويـــلــــة مـــرت عـــلى آخــــر إطاللـــة لـــلــــمـــخـــرجـــة
ـســرح الـقـومى ــسـرحــيـة نــائـلـة األطــرش عـلى جــمـهــور ا ا
بــدمـشق فـقــد شـهـد الـعـام  1993آخـر إطالالت األطـرش
ـسرح الـقومى لـتـغيب عن خـشبـته سـتة عـشر عـاماً عـلى ا
ولـتـعود بـعـمل بعـنوان "الـبـدلة" إعـداداً وإخـراجاً عن قـصة
لكان ثيمبـا اقتبسها للـمسرح كوثوبى موتالتس.. والواقع
ــســرح الـــقــومـى الــســورى أن عـــودة نــائــلـــة األطــرش إلـى ا
ا تمتـلكه من مخـزون يؤهلها سـرح  تُعتَبَـر مكسبـاً لهذا ا
ـــتـــمـــيـــزات ال عـــلى ألن تـــكـــون فى مـــصــــاف اخملـــرجـــات ا
الصعـيد احمللـى فحسب بل وعـلى الصعـيد العـربى أيضاً
ـــســارح كـــمـــا أن هـــذه الــعـــودة تـــعـــكس حـــرص مـــديـــريـــة ا
تواجدة وسيقا بدمـشق على استقطاب أبرز األسماء ا وا
ــســرحــيــة احملــلــيــة بــنــفس الــوقـت الـذى عــلى الــســاحــة ا
سرح السورى تسعى فيه إلى إتاحة الفرص أمام شباب ا

لتقد نتاجاتهم اإلبداعية .
تـدور أحداث مـسرحـية "البـدلة" فى جـنوب أفـريقـيا حيث
اجملـتـمـعـات الـتى تـعـانى الـفـقـر والـتـمـيـيـز الـعـنـصـرى لـكن
سـرحـيـة تـنـأى بنـفـسـهـا عن مـعـاجلة هـذه الـقـضـايا ذات ا
العـناوين الـعـريضـة وما شـابـههـا بـاستـثنـاء بـعض العـبارات
الــعـابــرة والـتـى ال تـشــكل مـرتــكـزاً أســاسـيــاً من مـرتــكـزات
سـرحيـة وهو مـوقف وخـيار لـلمـسرحـية كل احلـرية فى ا
اتـخاذه لـتتـخذ لـنـفسـها مـساراً آخـر ال يـشكل خـصوصـية
مـكـانــيـة أو زمــانـيــة ولـتــطـرح مـوضــوع اخلـيــانـة الــزوجـيـة
ـكن أن يـتــكـرر فى أى زمـان ومــكـان وهـو طـرح ال الـذى 
ــوضــوعــيــة أو غــيــر يــبــدو مــعــنــيــاً بــاإلحـــاطــة بــالــعــوامل ا
وضـوعـية الـتى قـد تؤدى إلـى هذه احلـالة بـقـدر حرصه ا
على رصد ردة فعل الـزوج األولى على واقعة اخلـيانة وما
يـتـلـوهـا من سـلـوك قـد يـبـدو غـيـر تـقـلـيدى فـى مـثل هـكذا
حـاالت إذ تـنـحـصـر طـمـوحـات الزوج بـعـد كـشـفـه خلـيـانة
زوجــته فى الـقــيـام بـعــمـلـيــة طـويـلــة ومـتـســلـســلـة لـتــحـطـيم
زوجته نفسياً واجتـماعياً عقاباً لـها على ما اقترفته دون
أن يـلـجــأ إلى اتـخـاذ مـواقف حــاسـمـة ضـمن هـذا اإلطـار
ـســرحــيـة ركّــز عــلى ردة فـعل وبــطــبـيــعـة احلــال فــإن جل ا
ارسـات انـتـقـامـية الزوجـة جتـاه مـا يـقـوم به زوجـها مـن 
تبـدأ بـإجبـارهـا على الـتـعامل بـاسـتمـرار مع بـدلة الـعـشيق
الـتى لم يتـمكن من أن يـأخذهـا معه عـندمـا ضبـطه الزوج
تد ليشمل مشاركة شهود هـذا التعامل الذى  باجلرم ا
الـبدلة لـلزوجـ فى كافة تـفاصيل حـياتـهما : عـلى طاولة
الــطـعـام وفـى غـرفـة الــنـوم وفى الــشـارع وفى االحــتـفـاالت
الــــعــــامــــة ذات الــــطـــــابع االجــــتــــمــــاعـى وال تــــنــــتــــهى هــــذه
مارسات االنتقـامية إال بعد أن تكـون الزوجة قد أُنهِكَت ا

تماماً لتستسلم للموت طائعة مختارة .
ـتـلـقى اعـتـمــد الـعـرض فى خـطـابه وطـريـقــة تـواصـله مع ا

ـــبــاشـــر لألحـــداث وهــو أســـلــوب عــلـى أســلـــوب الــســـرد ا
مـــشـــروع ســـبق وأن رأيـــنـــا اســــتـــخـــدامـــات عـــديـــدة له فى
ـتد هـذا االستـخـدام ويتـطاول سـرح الـعربى ولـكن أن  ا
لــيـطــغى عــلى كـافــة عــنـاصــر الـعــرض األخــرى فـهــو مـا ال
كن فـهمه أو تـفسـيره سـوى أن العمل قـد أخفق فى أن
يــقــدم لــغــة مــســرحــيــة خــالــصــة أو حــتـى لــغــة مــســرحــيـة
هجينة وبقى واقعـاً حتت تأثير اللغة الـقصصية الروائية
شاهد السردية التى كانت مـهيمنة على العمل حتى فى ا
احلــواريـة مـنه.. وعــنـدمـا بــدأ الـعـمل بــتـمـهــيـد سـردى عن
مكان وزمان احلـدث كان األمر ما زال فى دائرة االعتماد
ـسـرحــيـة لـكن عـلى أسـلــوب مـتـبع فـى بـعض الـنــصـوص ا
ـــفـــاجئ كـــان اســـتـــغـــراق الـــعـــمل كـــامالً فـى دوامـــة ســرد ا
احلـــدث ال جتـــســـيـــده وعـــنـــدمـــا كـــانـت تـــبـــذَل مـــحــاوالت
لـلـتجـسـيـد سـرعان مـا كـان يـتم خـرقهـا من خالل سـحـبـها
ـبـاشرين فى ـشاركـ ا إلى دائـرة السـرد سـواء من قـبل ا
ــبـاشــرين إلى درجــة اإلحــسـاس أنــنـا َـشــاهــد أو غـيــر ا ا

أمام رواية تروى ال أمام مسرحية جتسَّد .
إن ما بـذلته اخملرجـة فى محاولة مـنها للـخروج من حفرة
السـرد الـتى وقع بـها الـعرض مـن خالل استـنـباط احلـلول
تـوالية لم يكن له أثر يُذكَر فى إنقاذ العرض اإلخراجية ا
ـــطـب الـــذى وقع فــــيه ونـــفس األمــــر يـــنـــطــــبق عـــلى من ا
ـمثـل جـمـال سلـوم-هـانى األطـرش-شادى مـقرش-ر ا
زيـنــو الـذيـن كـانــوا بـعــيـدين عن الــشـخــصـيــات الـتـى كـانـوا
يـــجـــســـدونـــهـــا ألن الـــنص بـــاألســـاس لم يـــســـمح لـــهـم بــأن
فـتقدة إلى اإلحساس ـقدَّمة ا يتـعمقوا فى الـشخصيات ا

بكينونتها واستقالليتها .
يـبـدو أن الـنص الـقـصـصى الـذى يُـفـتَـرَض أنه تـعـرض إلى
إعــدادين مـســرحــيـ ثــانـيــهــمـا من قــبل اخملــرجـة ذاتــهـا
ـسرحـة ووفياً لـلصـيغة األولى يـبدو أنه بـقى عصيـاً على ا

القصصية الروائية السردية التى كُتِب بها .
اسـتــخـدم الــعـرض الــلــغـة الــفـصــحى إلى جــانب الــعـامــيـة
ــشـاهــد الـدرامــيـة الــنـادرة مـحــاوالً أن يـقــرن الـعــامـيــة بـا
شـاهد السردية (على كثرتها) لكن التداخل والفصحى با
ــشـــهـــد بل وفى الـــذى كــان يـــحـــصل أحـــيـــانــاً فـى نــفـس ا
اجلــمـلــة الــواحــدة كــان كــفـيـالً بـتــعــمــيق الــهــوة بــ الـعــمل
ــســـيــطـــر عــلى ـــتــلـــقى وهى الـــهــوة الـــتى كـــان الــســـرد ا وا
ـسرحـى كفـيالً بـإيـصـالـهـا إلى أكـبـر قدر مـفـاصل الـعـمل ا

كن من العمق .

الرمزية والتركيبية
 فى عمل اخملرج مييرهولد

ستقبل فى نظره يجب ثل ا  
 أن يتجاوز اجملتمع ويرتبط بالصورة

التكنولوجية الصناعية

كان مؤمناً بأن كل االنفعاالت النفسية
حتددها تغيرات فسيولوجية

لـقوانـ ميكـانيـكيـة  وفسيـولوجـية وذلك على اعـتبـار أيضاً
أن فن األداء التـمثـيلى وفق مـفهـوم ميـيرهـولد هـو أحد أنواع
الـفـنـون الـتــشـكـيـلـيـة الـذى يـتم فى حـيـز مـكـانى وعـلـيه فـقـد
آمن أن كـل االنــــفــــعـــاالت الــــنــــفــــســــيــــة حتـــددهــــا تــــغــــيــــيـــرات
ــمـثل الـهـيــمـنـة عـلى فــسـيـولـوجــيـة األمـر الـذى يــتـطـلب من ا
جسده وطاقته التعبيرية حيث إن دراسته لهندسية اجلسم
رتـبطـة به تـساعـده عـلى بنـاء الدالالت والـقوانـ احلركـيـة ا
تـفرج  واستفاد ـطلوب بثـها بشكل مـنضبط إلى ا عانى ا وا
فى ذلك من جتارب الفنان التشكيلى "ديلالكروا" فى أسلوب
تـصويره للرقص اإليـقاعى  والذى اعتـبر أن اإليقاع حركة 
وأن هــــذه احلــــركــــة هى جـــــســــديــــة بــــاألســــاس  وأن الــــوعى
وسـيقى يأتى نـتيجة خلـبرة جسديـة  وأن لكل حركة زمن با
ــكــان   وهـــو مــا دفع "مـــيــيـــرهــولــد" إلى يــشــغـل حــيــزا فـى ا
سرحى) الذى تتم فيه عمليات كـان أو (احليز ا االهتمام با
األداء تـــلك فــرأى أنـه يــحــتـــاج إلى مـــعــمــار مـــســرحى شـــبــيه
ــسـرح اإلغــريــقى الــقــد ذى األبــعــاد الــثالثــة والـذى ال بــا
قـام األول على ـسرحـية بل يـعتـمـد فى ا ـناظـر ا يسـتـخدم ا
مـثل ولـتحـقيق ذلـك فقـد اتبع مـيـيرهـولـد نهـجاً فى مـرونـة ا
ـســرحى اليـهـتم كـثـيـرا بـبـروفـات الـطـاولـة  بل إنه اإلخـراج ا
ـسـرح ـمـثــلـ عـلى خـشـبـة ا يـبـدأ تـدريـبـاتـه عـلى الـنص مع ا
ـمـثــلـ بـالـشـخــصـيـات تـتـداعى مــبـاشـرة لـيـتـرك أحــاسـيس ا
تــلــقــائــيــا وتــدريـــجــيــا  وبــهــذا فــلن يــشــوب تــلك الــتــداعــيــات
مثل يقوم بخلق الدور على النفسية واجلسدية أى زيف  فا
ــسـرح بـدال من خـلــقه مـرة فى بـروفــات الـطـاولـة ثم إعـادة ا
ـمـثـل ـسـرح كـمـا يفـعل الـكـثـير من ا خـلقـه مرة ثـانـيـة على ا
ــنـــاهج اإلخـــراجـــيـــة ومن ثم  فـــاحلـــركــة فى الـــعـــديــد مـن ا
ـيــزانـسـ ) الـتى يــصـمـمـهــا لـلـمـمـثــلـ التـعـنى ــسـرحـيـة (ا ا
مـجــرد الـتـشـكـيل الـسـاكـن لـلـمـجـامـيع  بل إنــهـا عـمـلـيـة حتـيـا
ـســرحى مــتـأثــرة بـعــنـصــرى الـزمـان بـالــتـدريج فـى الـفــضـاء ا
ــصـاحب لــهـا  عـنـدئــذٍ فـعـلى ــوسـيـقى ا ـكـان وبــاإليـقـاع ا وا
ـتــفـرج جـســرا تـتـحــرك عـلـيه ـثــال عـنــدمـا يـشــاهـد ا ســبـيل ا
الـشخـوص فـإن الـتوتـر احلـيـوى حلركـاتـهم وسـكنـاتـهم يـصبح
هـو الشـيئ اجلوهـرى ولـيس البـنـاء اجلمـالى للـجـسر نـفسه 
ـيـزانـسـ كـعـنـصـر يـنـاط به بـنـاء الـتـنـاغم إنه بـذلـك يـصف ا
ــــســــرحـى كــــله  ويــــرى بــــ عــــنــــاصـــــر األداء فى الــــعــــرض ا
ـمـثل الـتـعـبـيـريـة تكـمن فـى قدرتـه على مـيـيـرهولـد أن قـدرة ا
تـوظـيف الـطـبـيعـة الـتـشـكـيـلـيـة فى جـسـده  كـمـا يـؤمن بـقدرة
شاعر واألحاسيس اجلسد اإلنسانى على الـتعبير عن أدق ا
اإلنسـانية  وأيضـا عن العالقات بـ البشر بـعضهم وبعض
ـــــــاءات واإلشـــــــارات واألوضــــــاع وذلـك عـن احلـــــــركـــــــات واإل
كن أن تـقول كل شىء  اجلـسديـة  فالـكلـمات فـى نظـره ال
ـعنى بـحـركة اجلـسـد التـشـكيـلـية  ولـذا فالبد أن يـسـتكـمل ا
ـمــثل هــو إبـداع أشــكـال بالســتــيـكــيـة فى فــهـو يــؤكــد أن فن ا
كان  وهو ال يسعى إلى حتقيق هذه األشكال البالستيكية ا
ـفــرط فى تـفــاصـيل احلــيـاة الـواقــعـيـة عن طــريق االهـتــمـام ا
سـرحيـة أو التـصـوير الـفوتـوغرافى لـها بـقدر لـلشـخـصيـات ا
ـســرح تـضـمـيــنـات أكـثـر ثـراء مــا حـاول إعـطـاء احلــيـاة عـلى ا
ــتـــلــقى فـى احلــيــاة وبـالغــة من تـــلك الــتى تـــدركــهـــا حــواس ا
الـواقـعـيــة نـفـسـهـا  األمــر الـذى دفـعه إلى االهــتـمـام بـتـدريب
الئــمـة  وعـلى ــمـثـلــ عـلى إخـتــيـار احلـركـات اجلــسـديـة ا ا
تــنـظـيم االســتـجـابـات االنــفـعـالــيـة والـعـضــلـيـة كــمـا هـو احلـال
ـمــثل عـنـده لــكى يـصل إلى ذلك فـإن بــالـنـسـبــة لـلـراقص  وا
ـشاعر اإلنسـانية فى مـقابل البحث عـليه أن يسـتبعد تـماما ا
عن نــظـام حــركى يـقــوم عـلى مـيــكـانــيـكـيــة اجلـسم الــبـشـرى 
وهـكـذا كان االسـتوديـو التـجـريبى لـلمـخرج مـيـيرهـولد مـجاال
ألبـحـاث عـديدة حـول أشـكـال مـسـرحـيـة تـنهـض علـى نوع من

سرحى عنده .  األسلبة كمبدأ للفن ا

سرحى الروسى"مييرهولد" (1874 - 1943) بدأ اخملرج ا
مــتـمــرداً عـلى ســابـقــيه من اخملــرجـ أمـثــال أنـدريـه أنـطـوان
وســتـانــسـالفـســكى  حــيث عــاد لــيــنــهل من مــســرح الــعــصـور
ـوذجـاً لـلـمـسـرح الـذى يـحـلم به  الـوسـطـى الـذى وجـد فـيه 
بـــعــــد جتــــريــــده من مــــحــــتــــواه الــــديــــنى وصــــبــــغه بــــالــــطــــابع
االجــتــمــاعـى لــيــلــتــقـط مــنه ذلك اخلــيـــال احلــسى والــفــعــال
لــلـــمــتــفـــرج ومع انــدالع الـــثــورة الــروســـيــة عــام  1917وجـــد
"مــيـيـرهـولـد" ضـرورة تـأسـيس نــوع من الـتـواصل مع اجملـتـمع
اجلـديــد فــقـرر أن يــنـطــلق من األســاس األيــديـولــوجى الـذى
ـسـرح تـبــنـته الـثـورة ومن ثم أخــذ يـعـيـد الـنـظـر فـى تـقـنـيـات ا
خـاصـة تـلك الـتى كان سـتـانـسالفـسكى الـسـائـدة فى عـصره 
قـد ضمنـها نظامه فـبدأ فى صيـاغة تكـوينات مرئـية جديدة
ـسـرحى ذات طـابع سيـاسى مـباشـر حـتى باتت ـنـظر ا فى ا
ـسـرح واجلـمـهور عـروضه نـوعـاً مـن الـعـقـد السـيـاسـى بـ ا
ونـبـذ فـكـرة الـفـردية الـتى كـان سـتـانـسالفـسـكى يـصـورها فى
مـسرحة ومن ثم اجته "مييـرهولد" نحوالرمزيـة فى التعبير
ـــزاجـــيــة والـــتى تـــقـــوم عـــلـى دالالت األلـــوان عــلـى احلـــاالت ا
ــكن من لــلــشــخــصــيــات لــقــد أراد أيــضــاً أن يــبــنى جــســراً 
ـتـفــرجـ وبـدالً من حتـديـد ــمـثـلـ وا خاللـه الـتـقـريب بـ ا
ـمــثـلـ المـح الـفـرديــة لـلــشـخـصــيـة اإلنــسـانـيــة جـعل كــتل ا ا
تــتــحـرك فـى جـمــاعــة واحــدة مــتــنــاغــمـة وذلـك بــغـرض نــقل
خالصـة نقية لالنفـعاالت  اجلماعية بـ الصالة واخلشبة
ــتــفــرج تـرك ـمــثل األثــر الــفــورى عــلى ا ومـن أجل أن يــرى ا
"مـييـرهـولد" أنـوار الصـالة مـضاءة وكـأنه يصـهر اجملـتمع مع
ـسـرح فى بـوتقـة انـفـعالـيـة واحدة ومن ثـم  سعى إلى ذلك ا
الــهـدف بــإبــتــداع تـقــنــيــات أدائـيــة خملــتــلف عـنــاصــر الــعـرض
ـسـرحى من أجل بـلـورة وظـيـفة اجـتـمـاعـيـة للـمـسـرح  لـقد ا
حاول مـييـرهولد أن يـبحث فى إمـكانـية تقـد مسـرح شعبى
من أجـل تلـبـيـة مـتـطـلـبات اجملـتـمع اجلـديـد وفى هـذا يـقـترب
سرح مـييرهـولد من "ريتـشارد فاجنـر" فى مطالـبته بإحـياء ا
الــشـعـبى عـنــد اإلغـريق الـذى يــتـحـول اجلـمــهـور فـيه إلى كل
ــشـاهـدين اجملـتــمع بـأكـمـله  مــتـكـامل بـحــيث تـصـور صـالـة ا
ـســرح أن يـتـحـدث ـشــاهـدين يـســتـطـيع ا ومن خـالل جـمـوع ا
إلى اجملتـمع ككل ويـثيـر اهتـمامه  كمـا آمن "ميـيرهـولد" بأن
سرح احتيـاج عضوى مثل اجلوع أو اجلنس وانطالقاً من ا
ـسرح ـفهـوم اجته  إلى مـحاولـة جتسـيد احلـيـاة على ا هـذا ا
بصـور وأشكال تتـمتع بثـراء يتجاوز مـا تدركه حواس أى فرد
فى احلـياة نـفسـها  مـستـهدفـا بذلك أن يـصل إلى درجة من
ـسـرحـية ـتـفـرج تـبـدأ من االدهـاش فى بـدايـة ا الـتـأثـيـر فى ا
ـصـداقـيـة فى خـتـامـهـا  وكـان مـنـذ بـدايـة عمـله وتـصل إلى ا
فى مـســرح الـفن مع "ســتـانـسالفــسـكى" مـركــزاً عـلى ضـرورة
سـرحى وكان االهتـمام بـالتـضمـينـات االجتـماعـية لـلعـرض ا
ــثل? ومــاذا ــاذا  دائم الـــســؤال عن مــاهــيــة الــتــمــثــيل مــثل: 
ــــثـل من أجـــــلـــــهم? ومن ثـم  وجــــد ــــثـل? ومن هـم الــــذيـن 
ـــــعـــــنى والـــــداللـــــة االجـــــتـــــمـــــاعـــــيــــة ضـــــرورة الـــــكـــــشف عـن ا
والسيكولوجية لـلمسرحية كوسيلة لفهم اجملتمع الذى يدافع
عـــنه فى مــســرحـه  وبــات تــركــيـــزه األســاسى مــنـــصــبــاً عــلى
ـمثل وتقنية األداء الـتمثيلى بوصفه الـعنصر الوحيد احلى ا
ــمـثل ـتــفـرج حــيث رأى أنه من خـالل إبـداع ا الــذى يــواجه ا
ـتـفــرج يـتــولـد لـهب صــافى نـقى ال تــشـوبه شــائـبـة  وخـيــال ا
عـروف لـديه باسم ـمـثل ا وفى إطـار بحـثه عن أسـلوب أداء ا
مثل اآللية احليوية )البيوميكانيك) اكتشف "مييرهولد" أن ا
ـاضى كـان دائـمـاً يـلـتصق بـاجملـتـمع الـذى يـقـدم له فنه فى ا
ـسـتـقبـل فى نظـره يـجب أن يـتـجـاوز اجملـتمع عن ـثل ا أمـا 
طـريق ربــطه بـالــصـورة الــتـكـنــولـوجــيـة الـصــنـاعــيـة ولـذا رأى
ضــرورة وضع أسس تــقــنـــيــة جــديــدة تــتــفق وهــذه الــصــورة 
درسة البـنائية أو التركيـبية التى تتطلب مـتوسالً فى ذلك با
من الفنان أن يكون فـناناً ومهندساً فى وقت واحد ومن هنا
رأى ضرورة االعتماد عـلى القوان العلمية من أجل حتويل
ـــســـرح إلى درجـــة من الـــوعى الـــعــمـــلـــيـــات اإلبـــداعــيـــة فى ا
ــمـــثل البــد وأن يــكــون واعــيــاً وقــادراً عــلـى تــنــظــيم مــادته فــا
د. مدحت الكاشــــفاخلـــام خــاصـــة أدوات جــســـده الـــتــعـــبــيـــريــة والـــتى تـــخــضع
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> إن دراســة احلــركــات اخلــاصــة بــشــعــراء ومــغــنـى الــشــارع والــبــاعـة
اجلـائل ورواة احلكايـات الشعبية تـسمح بوجود وبرتـوار الشخصيات

مستوحاة من عروض برازيلية تقليدية.
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معظمهم مازال يعيش فى الستينيات

سرح األدباء .. وا
خصامنا ليه النوبة دى زاد?!

جبريل:
جنيب محفوظ

نصحنى 
بالقراءة فقط
واستجبت له

جتــاوب جــمــهــور الـصــالــة مع الــعــرض كــبــيـراً.
لك لير) ومع حبى قبلها شاهـدت مسرحية (ا
ـتابـعة ليـحيى الـفـخرانى إال أنـنى لم أسـتطع ا
ــســرح األمــر ألكــثــر مـن ربع ســاعــة وغــادرت ا
ـســرح يـجـذب اجلـمـهـور حـ الـذى يـؤكـد أن ا
يـقــدم قـضــايــاهم الـتى تــتـمــاشى مــعـهم بــشـكل
ــــســــرح لـــيـس نــــصًــــا عــــظــــيــــمًـــا كــــبــــيــــر وأن ا
ـا هو عالقـة ب لشـكسـبيـر أو سوفـوكـليس إ
الـعـرض ومــتـلـقـيـه وتـسـتـلـزم أن يــكـون اجملـتـمع
فى حــالـة صــحــيـة ســلــيـمــة لــكن اجملــتـمع اآلن

مريض.
ـصـادفـة تـقـول: آخـر عـرض شـاهـدته سـهـيـر ا

كان "قهوة سادة" وأعتقد أنه عرض معقول.
صـبــحى مـوسى يــقـول إن آخـر عــرض شـاهـده
كـــان مــســرحـــيــة (األمــيـــرة والــصــعـــلــوك) لــنــور
الـشــريف. ولـكـنه يــعـتب عـلى مــشـاركـة نـور فى
ثل ويؤكـد أن هناك اجتاه الـعرض كمخـرج و
حالى لالستئثار من الفنان على كل مفردات

العمل من كتابة وإخراج وتمثيل.

سرح? إذن واحلال هكذا.. كيف نرتقى با
سـعـيـد الكـفـراوى يـقول: كـلـما أرتـقى االهـتـمام
ـواهب و تــمـهـيــد الـطـرق الــفـنـيــة أمـامـهم بــا
ــسـرح الــذى لن يـرقى سـوى كـلــمـا ارتـقى فن ا
ــتــمـرس بــاالهـتــمــام بـالــنص اجلــيــد واخملـرج ا
وهوب وأعتقد أن جريدة (مسرحنا) مثل ا وا
ــا تـــقــدمه من خــطــوة عـــلى هــذه الـــطــريــقـــة 
تـــعـــريف لـــلـــقـــار بـــاألنـــشـــطـــة والـــفـــاعـــلـــيـــات
ـــســـرحـــيـــة ومن ثـم فـــإن الـــطـــريق الـــوحـــيـــد ا
أمـــامــنـــا هــو خـــلق الــشـــروط اجلــيـــدة الالزمــة
لــــلـــعــــمل الــــفـــنـى وهـــذا مــــا ســـيــــعـــيــــد احلـــالـــة
سرحـية التى رأيـناها شبـانًا فى األربعـينيات ا

واخلمسينيات والستينيات.
إبـــــــراهـــــــيـم أصـالن: األديب لـــــــيـس لـه دور فى
ـســرح سـوى أنه مـتـفـرج ذكى كـمـا أن الـكـاتب ا
سرحى خلق كى يكون كاتبًا مسرحيًا هناك ا
سـرحة الرواية تيار حـديث يتبـنى ما يسـمى 
ــكـنه ـا كــان الـنـص الـروائى  وهـذا جــائـز طــا
الـتـعـامل مـعه درامـيًـا ووضـعه فى إطـار عـرض
مـسرحى ولكـنه يتبـقى قبل ذلك ضرورة وجود
سرحى الذى يعيد إلينا زمن محمود الكاتب ا

دياب وميخائيل رومان.
مـحـمـد جـبـريل يـقـول: نـحن اآلن نـعـيش عـصر
ـسـتــطـرقـة والـتى شــمـلت كل مـنـاحى األوانى ا
حـياتـنـا (ثقـافـية واجـتـمـاعيـة وسـياسـيـة) وهذا
ـــتــدنى ــســـتــوى ا ـــســئـــول عن ا الـــعــصـــر هــو ا

للمسرح.
مـحمود الـوردانى يقـول: لو تـمكـننـا من حتقيق
قـراطـية وإتـاحـة حريـة الـتـعبـيـر للـمـسرح الـد
ـسـرح ولـغـيـره ألوجـدنـا أرضـاً خــصـبـة لـنـمـو ا
سـرح هـو ترمـومـتر اجملـتـمع ولـو أتيح له ألن ا
حـريـة الـتـعـبـيـر سـيـنهـض من كـبـوته. لـقد كـنت
تـرى عــمالً مـثل (الـزوبـعـة) حملـمـود ديـاب وهـو
عـمل ال عالقـة له بــالـهـتـافـات ونــحـوهـا تـشـعـر
ــــســـرح أنـك أمـــام عــــمل فــــنى عــــظـــيم. لــــكن ا
الـــتــجـــارى الـــذى ســـاد بـــعـــد ذلك ال عالقـــة له
ــســرح حـتـى الـفــنــانـ الــكــبـار أمــثــال عـادل بـا
ـا يقـدمونه ـسرح  إمـام ساهـموا فى إهـدار ا

فى ضحكات وإسقاط سياسى تافه.

سـعـيـد الـكـفـراوى يـقـول: آخـر عـرض شاهـدته
"كــان سى عــلى وتــابــعه قــفــة" وأعــجــبــنـى جـدًا
ــمــثــلــ ــســتـــوى الــفــنى أو أداء ا ســواء عــلى ا
وكـذا حلـظـات الــكـومـيـديـا بــالـعـرض وسـعـدت
ـراد مـنـيـر كـمخـرج ذكى يـسـتـطـيع آن يـحدث
حـالــة مـسـرحــيـة تـوازى بــ مـا يـعــجب الـنـاس
ـسرحـية وتـصادف وبـ احلفـاظ على الـقيم ا
أن شـــاهـــدت فى نـــفس األســـبــوع (الـــســـلـــطــان
احلــائــر) وكــان ثــقــيـل الــظل ولم أســتــطع مــنع
نـفـسى من الـعـودة لــلـعـرض نـفـسه الـذى قـدمه
الـــزرقــانى فـى الــســـتــيـــنــيـــات بـــطــولـــة مــحـــمــد

الدفراوى وسميحة أيوب.
إبـــــراهــــيم أصـالن لم تـــــســــعــــفـه ذاكــــرتـه عــــلى
اسـتـعـادة اسم آخـر مـسـرحـيـة شـاهـدها مـعـلالً
ذلك أنــهــا كـانـت مـنــذ زمن طــويل إال أن يــؤكـد
أنه ســــمع بــــعـــروض حــــديـــثــــة أكـــثــــر ارتـــبــــاطًـــا
بــالـــظــرف الــزمــنى الــتى تـــعــبــر عــنه وتــتــمــيــز
ية ومواهب أصحابها سرحية العا بتقنياتها ا
احلــقــيــقــيـــة. األمــر الــذى دفــعه لـــلــتــحــدث مع
الـنـاقـد فاروق عـبـد الـقـادر حـول وضع بـرنامج

سرحية. تابعة العروض ا
مـحمـد جبـريل يـقول: إن آخـر عرض مـسرحى
شــاهـــده كـــان لــعـــاطف الــغـــمـــرى عــلى مـــســرح

السالم وأعتقد أنها (مخدة الكحل)!
مـــــحـــــمـــــود الــــوردانـى يـــــقـــــول إن آخـــــر عــــرض
ـسرح شـاهدتـه كان لـلـمخـرج خـالـد الصـاوى 
الهـناجـر وكـان موضـوعه حول قـسـوة ووحشـية
ـتحـدة األمريكـية مع الشـعوب وكان الواليات ا

احلــلـم لــتـــحــقـــيق أى شىء. لـــقــد كـــان ازدهــار
ـسـرح فى الـسـتـيـنــيـات مـرجـعه لـوجـود حـالـة ا
إنــســانــيــة وحــلم مـــشــروع وحــ انــتــهى احلــلم
سـرح كـمـا أن مـسـرح السـتـيـنـيـات كان انـتهـى ا
مـتفوقًـا فأمام سـطوة عـبد النـاصر جلأ لـلرمز

سرح اآلن عاجز عن مجرد الرمز.  بينما ا
ـصــادفـة تــقـول: الــروائـيــة والــشـاعــرة سـهــيــر ا
فــقـــد ســنــوات ونــحن فـى شــوق لــرؤيــة مــســرح
جـيـد لـكن حـتى اآلن مـازالت األعـمـال اجلـيـدة
قــلـيـلـة فى حــ أن الـروايـات اجلـيـدة واألفالم
ــســرحـيــات اجلــيـدة اجلــيــدة أكــثـر عــددًا من ا
واحلـالى نفسه للـدواوين الشعريـة عدد اجليد

منها معقول.
ــســرح سـاد األديب صــبــحـى مـوسـى يــرى أن ا
فى وقت لم يـكن هـناك غـيـره ولكـنه مع ظـهور
ـسـرحـيـة جلـمـاعات الـسـيـنـمـا وحتـول الـفـرق ا
سـينـمائيـة حتول الـناس إلـيهـا واآلن مع ظهور
كل هذه القـنوات الفـضائيـة من سيكـلف نفسه
ـشــاهــدة مـســرحــيـة عــنـاء الــذهــاب لــلـمــســرح 
ــــســـرح إن أراد اجـــتـــذاب وأعـــتـــقــــد أن عـــلى ا
جــمـهــور تـطــويــر إمـكــانـيــاته ووســائـله وآلــيـاته
ا يفـعله اآلن يـديا اجلـديدة أسـوة  لـينـافس ا
أصحاب قصيـدة النثر من إعادة العالقات مع

اجلمهور.

سألـنا األدبـاء عن آخر عـرض شاهـدوه وكانت
اإلجابات مفاجئة: 

نــشـــرت إحـــدى مـــؤســـســـات اســـتـــطـالع الــرأى
الـبـريـطــانـيـة مـؤخـرًا إحـصــائـيـة تـشـيـر إلى أنه
ـائة عـام األخـيرة لم تـخل قـائمـة قراءات فى ا
األدباء من مسرحية "هاملت" لوليم شكسبير.
ـــســرح ويــبـــدو أن عالقـــة أدبـــائــنـــا عــمـــومًـــا بــا
ـشــاهـدة.. تــقـتــصـر عــلى الــقـراءة فــقط دون ا
حــــيث نـــادرًا مـــا نــــشـــاهـــد أحـــدهـم فى قـــاعـــة
عــرض مــســرحى ودائــمًــا مــا تــخــلــو كــتــابــاتــهم
وآراؤهم مـن أى ذكـر لــلــمـســرح كــعــرض ولـيس

كنص.
ـسـرحـيـة.. األدبـاء إذن يـخـاصـمـون الـعـروض ا
ولــعل لــديــهم األســبــاب الــتى نــوردهـا فـى هـذا

التحقيق.
تــــفـــــســــيـــــر األمــــر فى رأى الـــــروائى إبـــــراهــــيم
ـــــســــــرح فى أصـالن يـــــكــــــمـن فى أن ازدهــــــار ا
الـســتــيـنــيــات أعـقــبه ســنــوات شـهــدت تــراجـعه
تــــمــــامًــــا حــــيث ســــادت الــــعــــروض الــــراقــــصـــة
ـضـحكـة وأطـلق علـيـها والـسـهرات الـصـاخـبة ا
مـسـرحـيـات رغم عــدم وجـود أى عالقـة بـيـنـهـا
ـسـرح احلــقـيـقـى اجلـاد وصـاحب ذلك وبــ ا
تـكـاسل مـسـرح الـدولـة. إال أنـنـا األن نـسـتـطـيع
القـول أن ثمـة نـشاطًـا فى مسـرح الـدولة وثـمة
عـروض مـسـرحـيـة تـتمـيـز بـاجلـودة احلـقـيـقـية
وهــنـــاك أمل مــعــقــود عـــلى األجــيــال اجلــديــدة

الشابة. 

عــزوف الـروائى مــحـمـد جــبـريل عن مــشـاهـدة
ـسرح يفسره بـأنه جاء بناء عـلى نصيحة من ا
الــكــاتب الــكــبــيــر جنــيب مــحــفــوظ مــؤداهـا أن
ـــســـرحـــيـــات يـــفـــوق أى عــرض خـــيـــال قــراءة ا
ـسـرحـيات مـسـرحى ولـذا فـهـو يـفـضل قـراءة ا
عـلى مــشـاهــدتــهـا حــيث أنه يــتـخــيـلــهـا بــشـكل
أفــضـل كــمـــا أن الــعـــزلــة الـــتى فـــرضــهـــا عــلى
نفسه لـالنتهـاء من كتابه الـكبيـر عن مصر فى
ـعاصرين كانت سبـبًا مضافًا. قـصص كتابها ا
سـرح مختـلفة ويـستطـرد جبريل: طـبعًـا رؤية ا
عـن الـقـراءة وأنـا نـفـسـى ال أسـتـطـيع أن أنـسى
عـــايـــدة عــبـــد الـــعـــزيــز فـى مــســـرحـــيـــة (دائــرة
الــطـبــاشـيـر الــقـوقـازيــة) أو سـمـيــحـة أيـوب فى

(السلطان احلائر).
وفـى رأى األديب الــــكــــفـــــراوى فــــإن األدبــــاء لم
ـسـرحى ـنـاخ الـعام ا ـسـرح لـكن ا يـخـاصـمـوا ا
هــــو الــــذى نــــفــــر األدبـــاء ســــواء مـن الــــكــــتــــابـــة
لـلــمــسـرح أو مــتـابــعـتـه فـأمــام هـجــمـة اإلعالم
والفضائيات وبرامج الترفيه واحلواريات التى
سرح. ألـيس غريبًا ال تـقدم وال تؤخر انـزوى ا
أن أعــمـــال الــكــتــاب الــعـــظــام وهــبــة  وإدريس
ن أثـروا ورومــانى وديــاب وقـبــلــهم احلــكـيـم 
وجداننـا وشحذوا خـيالنـا ال يكون له ريـبرتوار
سـنــوى حـتى تُـخـلق الـصــلـة بـ مـشـاهـد ونص
ـسـرح الــذى سـنـتـابـعه والـذى جـيــد فـأين هـو ا
انــــحـــســــر إنـــتـــاجـه اجلـــيــــد فى مـــســــرحـــيـــة أو

مسرحيت سنويًا.

سـرح فى نـظر األديب مـحمـود الوردانى أن وا
ــمـثــلـ يــقـدمـون ــسـرح لــيس مـجــرد عـرض  ا
ـسرح - حتديدًا ا ا نـصًا يشاهـدهم الناس إ
دون أى فن آخـــــر - حــــالـــــة تــــعـــــكس حـــــيــــويــــة
ـعـروض اجملــتـمع وعالقـة خـاصــة بـ الـنص ا
واجلـمهـور وح ال تـكون هـناك قـضايا تـشغل
الــنـاس أو مــشــروع يــجـمــعــهم أو شــوق أو حـلم
حلـيـاة مـختـلـفـة أو سـعى لتـحـقـيق آمـال ما فال
ضــــرورة وال مــــكـــان لــــلــــمــــســـرح. ويــــســــتــــطـــرد
احلــاصـل أن مـصــر مــنــذ ثالثــة عــقــود فــقـدت
 إبراهيم أصالن محمد جبريل سعيد الكفراوى محمود الوردانىحـيويـتهـا الـتى كانت تـمـيزهـا بل فـقدت مـجرد

أصالن:
 مش فاكر آخر
مرة رحت فيها
سرح كانت ا
 إمتى وف

حتقيق:
 محمد عبدالقادر

عمل بالنصيحة

حيوية اجملتمع

آخر مرة

كيف نبدأ

البنية الدرامية فى مسرح «يس الضوى»

ــســرحى الـــذى يــتم تــنــظـــيــمه من وجـــهــة نــظــر قــواعــده > إن مـــدخل األداء ا
مثل ومـيكانيـكيته الوظيـفية يهدف إلى تـفضيل دينامـيكية اجملمـوعة وتدريب ا

سرحى. باشرة باإلبداع ا على العالقة ا

سرحي جريدة كل ا
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فتحى الكوفى

 يصر على تعدد
مستويات 

الكتابة للمشهد
الواحد

د. أبواحلسن
سالم

 الكمبوشة

سرحى ب مجتمع  اإلنتاج ا
شمولى وسوق حرة

ما الـذى يرجح إنتاج نص مسرحى فى عـصر ما أو فى فترة ما
على نص مـسرحى آخـر ?! هل يرتـبط ذلك التـرجيح بـطبـيعة
عنى أن النظـام السيـاسى واالقتصادى الـسائد فى اجملـتمع  
إقدام مؤسـسة مسـرحية أو ثـقافـية ما ( قـطاع أو فرقـة عامة أو
خــاصــة) عـلى إنــتـاج عــرض مـســرحى مــا يـخــضع بـالــضـرورة
لـشرط مـوضـوعى ( اجـتـماعى  – سـياسى  – اقـتـصـادى) قبل
خضوعه لـلشرط الذاتى ( رغبـة  جهة اإلنتاج نـفسها فى إنتاج

سرحى) . العرض ا
  ال شك فى أن اإلنتـاج وفق تـرجـيح نص مـسـرحى يـتوافق مع
الوضع السـياسى واالقتصادى الـسائد كثيرا مـا يرتبط بالفرق
التابعة للدولة ومؤسساتها الثقافية والفنية وبخاصة فى ظل
األنـظـمــة الـشـمــولـيــة  الـتى تـعــتـبــر إنـتـاج الــكـتـاب والــلـوحـة
ــسـرحـيـة خـدمـة ثـقـافـيـة  الـتـشـكـيــلـيـة واألغـنـيـة والـفـيـلم وا
تـسـتـهـدف عن طـريـقـهـا كـسب الـتـأيـيـد ألطـروحـتـهـا الـفـكـرية
سـتويات السياسية واالقتصادية مارساتـها التطبيقية على ا و
 وذلك مـا كان مـوضع عنايـة مؤسـساتنـا الثـقافيـة والفـنية فى
مـصر بدءا مـن فترة الـستـينيـات  حتى مـنتـصف الثمـانيـنيات
على نحـو متدرج  تـبعا لـتدرج التـحول االقتـصادى الذى مرت
به مـصر خـالل تلك احلـقـبـة ما بـ االعـتـماد عـلى االقـتـصاد
الـريعى الـقـائم على تـدويـر الثـروة  دون تنـمـيتـهـا  واالقتـصاد
ـنـتـجـات الـزراعـيـة الـريـعى الـرأسـمـالى الـقـائم عـلى تـصـنـيع ا
صـريـ العـامـل فى (فىء األرض) وعـائـد قنـاة الـسويـس  وا
ـرحـلـة رأسـمـالـيـة الـدولـة الـتى اصـطلح دول الـنفـط  مرورا 
ــرحــلــة الـتــطــبــيق الــعـربى نــظــام يــولـيــو عــلى تــســمـيــتــهـا 
لالشتراكـية وصوال إلى حـالة االلتبـاس السيـاسى واالقتصادى
مارسات مـارسات السـياسيـة االقتصـادية الشـموليـة وا ماب ا
ا ال يستبان السياسـية االقتصادية لنظام رأسمـالية السوق  

معه هوية سياسية أو هوية اقتصادية ما. 
  وبــالـطــبع انــعــكـست مـالبـســات الــتـبــاس الــهـويــة الــسـيــاســيـة
سرحى واالقتصـادية عـلى اإلنتاج  الـفكـرى والثقـافى والفـنى (ا
والسيـنمـائى والغنـائى ) فضال عن الـفكر اإلعالمى الـفنى فـيما
نـنــتــجه من مــســلــسالت درامــيــة. وهـكــذا تــاهت هــويــة اإلنــتـاج
سرح جزءا أساسيا من مـجمل إنتاجنا الفنى سرحى بـوصف ا ا
والـثقـافى. حـيث تتـجلـى مظـاهر ازدواجـيـة الوالء الـفـكرى عـند
ـان بــفـكـرة الـكــثـيــرين من الـكـتــاب واخملـرجـ مــابـ بـقــايـا إ
العدالة االجـتماعية وآليات تـطبيقها النـاصرية الشمولية أو فى
عـدد من الـدول الـعــربـيـة الـتى تـخـلـصـت من االسـتـعـمـار بـنـظم
عسكرتارية وطنية  و أمل فى انفراجة ما يبشر بها أصحاب دفع
عربة االقـتصاد الوطنى نحو رأسمالـية السوق . فإذا وقفنا وقفة
ـظـاهـر ازدواجــيـة الـوالء الـفـكــرى والـثـقـافى لــلـتـوجـهـات تــأمل 
ـسرحـي - بـعد تـخلى الـدولة الشـمولـية لـكتـابنـا ومخـرجيـنا ا
عنها وثائقيا  –مع انخـراطهم عمليا فى إنتاج عروض مسرحية
علـنة  سنجـد بعض سمات تساير الـتغيرات الـرسميـة الفكريـة ا
سـرحيـة ( رجل القـلعة) تلك االزدواجيـة فى عدد من عـروضنـا ا
نعم  2007 وفى بـإخراج أردش لها  1985وإخـراج ناصر عبـد ا
إعـادة إنـتاج (جـواز على ورقـة طالق) بإخـراج أحـمد عـبد احلـليم
وبـطــولـة هــشـام عــبـد احلــمـيــد  وفى إعــادة إنـتــاج ( الـســلـطـان
احلــائـر) بــإخــراج عـاصم جنــاتى  فــرجل الـقــلــعـة تــشـيــد بـدور
الزعـامة الـفـردية وإجنـازاتهـا بعـقـليـة عسـكـرى أجنـبى فذ سـلمه
ــصـرى مــصــر و شـعب مــصــر فـصــنع مــصـر الــزعـيم الــوطــنى ا
احلـديـثة. وجـواز عـلى ورقة طـالق  التى عـبـرت عن رأى مؤلـفـها
فى اسـتحـالة الـتزاوج ب الـطبـقات ( األغـنياء والـفقـراء) كرؤية
نـقـد ذاتـيـة ومـوضـوعـيـة لـتــجـربـة حتـالف قـوى الـشـعب الـعـامل
النـاصرية  تراجع مؤلـفها فى عرضها 2005 عن رأيه الصحيح
األول وعـدل فـى الـنص لـيــجـعل تـزاوج األغــنـيـاء االقــتـصـاديـ
ا يـعد ـكنـا   الـذين يديـرون عجـلة اقـتصـاد البالد بـالفـقراء 
ثقف اليسارى على فكره ومبادئه. على أن انقالبا اللـفريد فرج ا
ـسرحـية السـتينـية والـسبعـينيـة تلك قد إعـادة إنتاج الـنصوص ا
ـا حلـن شـهـد إقـبـاال جـمـاهـيـريـا مـلـحـوظـا إلى حـد كـبـيـر  ر
ــثل تـلك ــســرحـيــة  اجلــمــاهـيــر الــتى اعـتــادت عــلـة الــفــرجـة ا
النصـوص بعد أن فـشت فى مسرحـنا العـروض الساقـطة ثقـافيا
ــا كــان هــو احلـــنــ إلى عــروض جتــســد زعــامــات وفــنــيــا  ور
ا هـو حنـ ألعمال مـستـلهمـة من تاريخ مـصر وعظـمائـها  ور
ـا لـلـمـقـارنـة بـ عـرضـهـا األول أدبـيـة لـقـامـات مـسـرحـيــة  ور
ـعـاد بـنـجــوم من جـيل الـشـبـاب  وهـو بـنـجـوم الـرواد وعــرضـهـا ا

سرح اليونانى القد . تقليد محمود عرفه ا

ـكـانـيـة الـتى ــسـاحـة الـزمـنـيــة وا والــقـبـة هى تـلك ا
تـسـتـنــفـدهـا تـلك الــلـحـظـة بـعــد أن يـقـوم «الـضـوى»
بـتــفـتـيــتـهـا إلى مــجـمـوعــة مـتـرابــطـة من الــلـحـظـات
الــصـــغــيــرة ويــقـــوم بــنــثــرهـــا عــلى عــدة مـــســتــويــات
مـتبـاينـة وإنى ال أكـون مبـالغـاً إذا ألـصقت بـالفـنان
سرحى متعدد «يس الضوى» تهمة ابتكاره للزمن ا
ــكن أن نــعــنـون تــلك الــلــحــظـات ـســتــويــات كـمــا  ا

سويا كما يلى:
سرحية علومـة ا (أ) اللحظــة السابقـة: وتتضمـن ا
ـبـنـية عـلى سـابـقـتهـا من مـعـلـومات وهى مـعـلـومة ا

شاهد. / ا يتنبأ بها القار
ـعـلـومة (ب) الـلـحـظـة اآلنـيـة: وهى حلـظـة وصـول ا
إلى الـقار من وجـهة نـظر مـتلق آخـر وليـكن هذا
ـــتــــلـــقى اآلخـــر هــــو واحـــد من أشـــخــــاص الـــعـــمل ا
ــســرحى ذاته وهى تـــخــالف - فى الــغــالب - مــا ا

كن التنبؤ به.
(ج) اللـحـظة الـتشـكيـليـة: وهى اللـحظـة التى تـأخذ
ـعـلـومة شـكال خـاصـا يـرسمه لـهـا «الـضوى» فـيهـا ا

تلقى بالشكل الذى يريده هو. لتصل إلى ا
(د) حلـظـة كـسـر اإليـهـام: وهـذه هى الـلـحـظـة الـتى
ـسـرح هـو يـفـاجـئـنــا فـيـهـا «يس» بـأنـه إذا كـان فن ا
الـكـذبـة الـتى ال يـنـبـغى لـلـمـتـلـقى أن يـكـشـفـها فـإنه
يـصــرخ لـيـعـلن فى وضـوح تـام (أنـا اآلن أكـذب ومـا
أقـدمـه لـكـم اآلن مـا هــو إال حلــظــة فــنـيــة مــبــتــكـرة

لتثير رد فعل خاص بكم أنتم وحدكم).
إذن فـقـد قـام الــضـوى بـالـتـألـيف بــقـدرته الـفـائـقـة
ـقــروء وقـد عـلـى رسم صـورة بــصـريــة لــلـمــشـهــد ا
ربط تـلك الصـورة بـعـدة مسـتـويـات زمنـيـة مـختـلـفة
ـشـهـد الـواحـد وهـذا مـا يـشـيـر بـبـسـاطة ألبـطـال ا
إلى شـكل الـبـنـيـة البـصـريـة والـزمـنيـة عـنـد الـضوى

مؤلفا فماذا عن كونه مخرجا?
سرحية التى لقد شاهدت له عـددا من العروض ا

قام بإخراجها «يس» وهى على التوالى:
ـــســرح الـــقـــومى» (ب) مــاهـــيـــتــاب (أ) الــبـــراوى «ا
ـســرح الــعــائم الـصــغــيـر» (ج) وحــرامى الـكــتــاب «ا
حـضـرة رمـضـان «سـرادق الـغـورى» (د) الـكـومـيـديا
الـنـعمـانـيـة «مـنف» (هـ) بـروفـة فـيـلم عـربى «قـصر
الـريحانـى» (و) جحا فى فـركشـة مسـرحيـة «قصر
الــــــريـــــحــــــانى» (ز) مـــــشــــــهـــــد الــــــشـــــارع «احلـــــوض

رصود». ا
وقــد فــاتــتــنى لـألسف الــشــديــد كــثــيــر من أعــمــاله

األخرى .
سـرحى بشكل عام وفى الـعموم إذا كان الـعرض ا
يحـتوى عـلى صورة صـوتيـة تتـبعـها صـورة تشـكيـلية
فــقـــد قــام «الــضــوى» بــدمـج الــصــورتــ فى صــورة
ـشاهد أن واحـدة مترابـطة عـضويـا يصـعب على ا
يتلـقى منهـا جزءا ويتـرك باقى األجزاء كـما يحدث

أحيانا فى عروض أخرى كثيرة.
ومـا تـزال حـكـاية «يس الـضـوى» مـسـتمـرة تـشع فـنا
ـنـاسـبات أو فن صـادقـا بعـيـدا كل الـبعـد عن فن ا

االرتزاق أو كما يطلق عليه البعض فن السبوبة.

الـفـنـان عـلى الـتــغـيـيـر فى احملـتـوى الـسـيـاسى لـلـفن
وأدوات إنـــتـــاجه فـــقـــد جنـح بـــريـــشت فى تـــغـــيـــيـــر
ـتـلـقى سـرح وا الـعالقـات الـوظـيـفـيـة بـ خـشـبـة ا
سرح الـتقليدى ليخلق نوعاً جديدا وقام بتحطيم ا
من الـدراما تنـتقد الـدعاوى األيـديولوجـية للـمسرح
الـــبـــرجـــوازى أمـــا فى حـــالـــة «الـــضـــوى» فـــالـــقـــار
ـشـاركـة واالنـفـعـال وهـو فى حـالـة ـسـرحه يـقـوم بـا
من الـــيــقــظـــة الــدائـــمــة لـــتــعـــدد مــســتـــويــات الـــفــعل
ــشــاهــد فـــالــرســالــة ـــســرحى لــكـل مــشــهــد مـن ا ا
الفـنية الـتى يقوم الـضوى بتـوصيلـها تصـيب هدفها
مـــبــــاشـــرة وبـــخـــفـــة ظـل وفى نـــفس الــــوقت بـــعـــمق
شديد فليس من الـيسير أن تقرأ عمال من أعمال
«يس الضوى» ثم يضـيع من الذاكرة كما يحدث مع

الكثير من األعمال األخرى.
ــؤلف «يس الــضـوى» أن يــعــدد مـســتــويـات ويــصــر ا
سـتويات الـكتابـة للمـشهد الـواحد ثم يـوصل تلك ا
داخل أزمـنــة مـخـتــلـفــة (مـرة بـالــنـسـبــة لـلــمـثل ومـرة
ـشاهـد) وهذا هـو األمر / ا أخرى بـالنـسبـة للـقار
ـكن أن نـطلق هم الـثـانى عنـده كمـؤلف وهـو ما  ا
سـرحيـة عـند «يس الـضوى» فـهو عـليه: الـلحـظـة ا
باختـصار ينشط لـيعمل (من احلـبة قبّة) كـما يقول
ـسرحـية ـثل الشـائع فاحلـبـة هنـا هى اللـحـظة ا ا

يس الـضــوى حـكـايـة مـسـرحـيـة فـطـريـة ذات جـذور
ـتــدة فى بـاطن أرض مـصـر مـتـشـعـبــة ومـتـعـددة و
وتــرابـهــا الـثــرى الــذى يـحــوى الـكــثـيــر والــكـثــيـر من
احلـكـايـات الـفـنـيـة الـشـامـلـة عـلى طـول وادى الـنـيل
مـن اجلــنــوب إلـى الــشــمـــال ومن رمــال الـــصــحــارى

شرقاً إلى أقصاها غرباً.
تــبــدأ احلــكـايــة بــإنــســان فــطــرى يــتــمــتع بــاحلـواس
اخلمس (الـسـمع البـصـر الـلمس الـشم الـتذوق)
متشابها فى ذلك مع كل البشرى السوى مع زيادة
كـونه مــسـتـقــبال جـيـدا لــكل مـا يـدور أمــامه وخـلـفه
من أحـداث فنـيـة وغيـر فنـيـة يسـتـقبل كل األشـياء
بـكل حـواسه مـجــتـمـعـة دفـعــة واحـدة ثم يـأتى بـعـد
ذلـك تـمــيـزه فــيـمــا يـتــعــدى تـلك احلــواس اخلـمس
ولـنـبـدأ بـاخلــيـال فـخـيــال «يس الـضـوى» ال يـعـرف
ــعــهــودة أو الــقــواعــد الــثــابــتـة أو احلــدود الــفــنــيـة ا
ـسـرحــيـة الـتـى يـقـدســهـا الـبــعض ولـكـنه ـنــاهج ا ا
يـرسم حـدوداً خـاصـة به ويـحـيل رؤيـته من خـاللـها
إلى صـورة مرئـية أمـام مـشاهـدى مسـرحه اخلاص
س ه و جـــداً لـــيــــجـــبـــرهـم عـــلى الــــدخـــول إلى عــــا
خـياالته بـأيـديهم فى زمن مـتـعدد األزمـنة الـفـعلـية
تخيلة والتى يضع فيها أبطاله وجمهوره معا. وا
وبـعــد اخلـيــال نـأتى إلى إعــادة الـصــيـاغــة وحـرفـة
الـــبـــنــاء الـــدرامى فـــإذا قـــرأ شـــخص مـــا قـــصــة أو
سـمعهـا ثم أعادها كـما هى إلى مـتلقـيها فـقد نقل
عـمال فـنـيـا (من - إلـى) أمـا فى حـالـة هـذا الـفـنـان
الـشـامل «يس الـضـوى» فــإنه يـتـلـقى احلـدث الـفـنى
أيــــا مـــا كــــان ثم يـــعــــيـــد تــــشـــكــــيـــله وفــــقـــا لــــروايـــته
الـشخـصيـة ويـصحب هـذه الـرواية بـصـمة واضـحة
ـعـالم إلبـهـام يـده ثم يـقـوم بـتـوصـيل ذلـك احلدث ا
الـفنى مـرتـديا زيه اخلـاص جـدا ومتـحـدثاً بـلـسانه

محددا بصورة بصرية سبق أن وضع إطارها.
1- اخليال اخلصب إذن.

2- إعادة الصياغة اخلاصة.
ــــيـــز 3- حــــرفـــة الــــبـــنــــاء الـــدرامـى هى أهم مــــا 
: ـــســرحـى عــنـــد «الـــضــوى» فى حـــالـــتــ الـــشـــكل ا
األولى مــؤلـفــا والــثـانــيــة مــخـرجــا ولن حتــوى هـذه
ـــمـــثل أو الـــدراســـة احلـــديـث عن «يس الــــضـــوى» ا
ـتـمـيـز من هـنـا تـأتى ـنـشـد الـديـنى أو الـشـاعـر ا ا
شــمـولــيـة «الــضـوى» الــتى تــظـهــر فـيــمــا يـنــتـجه من

ألوان اإلبداع.
ــجـمــوعـة من تـبــدأ خـيــوط احلـكــايــة الـيــاسـيــنـيــة 
سرحـية مؤلفاً: موكب عقربان احللم النصوص ا
األخير أطياف حكاية بروفة فيلم عربى حرامى
الــكـتــاب إنس جــنـيّــة هب الـنــسـيـم عـشم إبــلـيس

مدينة األحالم.. وغيرها.
وأول مــا يـــلـــفت الـــنـــظـــر ويـــشـــد االنــتـــبـــاه فى تـــلك
الــنــصــوص أن «الــضـوى» قــد قــام بــالــتــألـيـف وهـو
ـعــمـارى الــذى يـهـتـم بـالــنـمـو يـرتــدى ثـوب اخملــرج ا
ـسـرحـية ويـبـتعـد كل الـبـعد عن الـرأسى لـلـدراما ا
النمو األفقى فى األحداث وهذا هو السر فى إنه
يـجــبـر الـقــار ألعـمـاله أن يــنـتـهى من قــراءتـهـا فى
حــيـنـهـا وال يـتـركـهـا إلكـمـالـهـا فـيـمـا بـعـد وقـد جنح
ـلـحـمـية كـن تسـمـيـته «ا «الـضـوى» فى ابـتـكـار مـا 
ـلحـمى عند ـصريـة» وهى ال تتـشابه مع الـشكل ا ا
«بــرتــولـد بــريــشت» إال مـن حــيث الــتــســمـيــة فــقط
ــوذجــا لــقـدرة ــلــحــمــيــة عـنــد «بــريــشت» تــعــد  فــا

 مشهد من مسرحية «سى على»
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ـيـة عـلى الـعـرض واإلنـتـاجـات كـعـمـلـيـة > تــركـز الـبـرامج الـتـعـلـيـمـيـة األكـاد
ـمـارسـة فــنـهم أفـضل من تـراكم أســاسـيـة فى الـتـعــلم ويـتم إعـداد الـطــلـبـة 
ـكن أن ــعـلـومـات ويـرى الـفـريق الـتـربـوى أن اإلحـسـاس الـفـنى واإلبـداعى  ا

سرح. يؤدى إلى احلصول على دبلوم فى فنون العرض وتقنيات ا
سرحي جريدة كل ا
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هبة بركات

سرحية من وجهة نظرك? ا
يـــرجع الــســبب إلـى أن اجلــهــة الــوحــيــدة
ـسرح هى ـتـخـصصـة فى تـدريس فن ا ا
ـسـرحـيـة ورغم ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا ا
أن الـــدراســة بــداخـــله مــهــمـــة جــدًا فــإنه
يـعـتـبـر الـنـواة األسـاسـيـة ولـيس الـشـجـرة
كـــامــــلـــة الـــنـــمــــو ولألسف فــــإن أغـــلـــبـــيـــة
ــعــهــد يـدورون اخملــرجــ من خــريــجى ا
فـى دائـرة الــكـالســيــكــيــة الـعــقــيــمــة الــتى
درسـهـا وهنـاك من ال يـسـتـطـيع اخلروج
مـنـهـا أبدًا لـذلك تـأتى أهـميـة أن نـنـفتح
عـــلى الـــثـــقــافـــات اخملـــتــلـــفـــة وأن نـــعــطى
ألنـفـسنـا رؤيـة مسـرحـيات جـديـدة بعـيدًا

عما نعتقد بجالله.
(الـلى نزل الشارع) مسرحية فارس فهل
هــذا الـــلــون هـــو أحب األشــكـــال إلــيك
كــذلك فـــأنت تـــقــدم دائـــمًــا الـــفــرد فى
مـواجـهـة اجلـمـاعـة فـهل هـذه الـقـضـيـة

هى ما يشغلك?
قــال لى عـصــام الـسـيــد يـومًـا: كــلـمـا أرى
لك عـرضًـا أجــده مـخـتـلـفًــا عن سـابـقـيه
ـدرسة إخراجـية بعـينها فأنـا ال أنتمى 0
ولــكــنـنى أقــدم مــسـرحــيـات مــخــتـلــفـة كل
فــتـرة فــهـنـاك فــتـرة أقــدم فـيـهــا عـروضًـا
تـعبـيرية وأخـرى واقعـية وهكـذا فيـتطور
الـــسـن والـــزمن واخلــــبـــرة تــــفـــتـح أمـــامى
آفــــاقًـــا أكــــبــــر لــــكن ف كــــرة الــــفــــرد فى
ـها مـواجـة اجلـمـاعـة فـأنـا ال أتـهـد تـقـد
رغـم أننى قد أكون مـشغوالً بهـذه الفكرة
فعالً فـأنا أرى الـفرد اآلن ال مـنتـميًا إلى
حـــلم مـــا هــدفـه الــوحـــيــد هـــو أن يـــعــيش
ًــا بــعــيــدًا عن أى صــراع حــتـى ولـو مــســا
ــــشى جـــنب نــــزاع بـــســـيط بــــبـــســـاطـــة 
احلـــيط وأول شىء ســـلب الــفـــرد كــيــانه
ال واالحتـياج للمادة واللهث الدائم هو ا
لــلــبــحـث عــنه بل وحتــولت حــتى وســائل
اإلعـالم إلى إظـــــــهــــــار الــــــفـــــــرد اجلــــــيــــــد
بـاعتـباره الـفـرد الذى يـعـيش فى مسـتوى
مادى جيد ومنزل به جميع الكماليات.
ـسـرحـيـون الـشـبـاب حتى مـاذا يـحـتاج ا
يــصـــلــوا إلى قـــامــة مـن ســبـــقــوهم من

سرح? عمالقة ا
هـنـاك حالـة من الفـوضى العـشوائـية فى
مــصـر كـلــهـا فـفى كـل مـكـان جنـد اآلالف
يـــخـــرجــون مـــســـرحًــا نـــحن نـــحـــتــاج إلى
عـملـية انتـقاء تـتم بواسطـة مجـموعة من
سارح ورؤساء الـهيئات الـنقاد ومديـرى ا
ـــســـرح فـــنـــحن واإلدارات اخملـــتـــصـــة بـــا
ـسرح لـدينـا مـجمـوعـة من اخلبـراء فى ا
مــثل عــصـــام الــســيــد ود. حـــسن عــطــيــة
ونـهـاد صـليـحـة ورفـيق الـصـبـان وغـيرهم
ـقـدمة ولـنـأخـذ حكـمـهم عـلى الـعـروض ا
فى جمـيع ربوع مـصر من حـيث التـأليف
واإلخــراج والــتــمــثـيـل واألسـمــاء الــشــابـة
نتجة التى يتم ترشيـحها تقوم اجلهات ا
لـلـمــسـرح بـتـبـنـيـهـا بـشـكل قـوى ومـسـتـمـر
حــــــتـى نــــــخــــــلـق جــــــيالً مـن الــــــفــــــنــــــانــــــ
احلــقـــيــقـــيــ الـــذين ال يـــعــمـــلــون فى أى

سرح. شىء سوى ا

ـيـعـاد بـأسـبـوعـ هـنـاك يـتم االهـتـمام ا
والــعــنـايــة بــاجلــوانب الــبــصــريــة وتــقـد
اإلبـهـار الـبصـرى دون الـلـجوء إلـى تكـلـفة
مادية كبيرة لـتنمية اخليال وصقله منذ
الـــــصـــــفــــر عـــــلـى الـــــتـــــعـــــامل مـع األلــــوان
ـسـاحات وسـنـجـد ذلك االهـتـمام فى وا
الــشـارع اإليـطـالى وبــالـتـالى فـهــو يـنـتـقل
ـسـرح وكل الـفـنـون لـقـد اسـتـفـدت إلى ا
مـن الـــدراســـة هـــنــــاك بـــشـــكل كــــبـــيـــر بل
واسـتفدت أكـثثر من األشـياء التى حولى
فــقــد شــعــرت أن عــيــنى تــشــكـلـت بـشــكل
مـــخـــتـــلف أثـــر عــــلى طـــريـــقـــة تـــفـــكـــيـــرى
ــمـثــلـ وتــوجــهى وآرائى وتــعـامــلى مع ا

ــســرحــيـات ـكــنــنــا أن نــتــخــيل أن ا هـل 
الــفــارى أو الـكــومــيــديــا دى الرتى هــنـاك
ــســرح وهــنــا فى هى من كالســيــكــيــات ا
مـصر عـنـدمـا نـقدمـهـا يـهـاجمـهـا الـعـديد
من النقاد والفنان ويعتبرونها نوعًا من
الـــهـــزل غـــيـــر اجملـــدى وعـــلى الـــنـــقـــيض
يـعـتــبـرهـا جـمــيع الـفـنــانـ األوربـيـ من
ـمـثـل الـكالسـيـكـيـات ألنـهـا حتـتـاج من ا
إلى حـرفــيـة عـالـيــة وذهن حـاضـر ووعى
واعتماد كبـير على اجلسد والقدرة على
الـتـنـوع والـتـنـقل بـسـرعـة بـ الـعديـد من

الشخصيات 
ومــا سـبـب مـوقــفــنــا من هــذه األشــكـال

وهــذا لـــيس صـــحــيـــحًـــا فــهـــنــاك مـــســرح
الـقــطـاع اخلـاص الـذى كـان مـنـتـعـشًـا فى
فـــتـــرة الــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات وقـــد أخـــذ اجتــاه
"اســــتـــهــــيـــاف" عــــقــــول الـــنــــاس بـــتــــقـــد
مـوضـوعات مـبـتذلـة قـائمـة عـلى إفيـهات
وراقــصـة ومــجــمــوعــة من اإلكالشــيــهـات
ا أدى ـبـالـغـة  ـبـتـذلة مع الـتـطـويل وا ا
ــســرح تــمــامــا النــهــيــار صــورة ومــعــنى ا
واآلن فــــإن الــــبــــيـت الــــفــــنى هــــو اجلــــهــــة
نتـجة للمسـرح ولكن لو نظرنا الـكبرى ا
إلـى األمــر بــشــكـل مــخــتــلـف لــوجــدنــا أن
ـدرسـيـة ــرحـلـة ا هـنـاك تـقــصـيـرا مـنـذ ا
ا جـعلـنا سـرح  فى تـعريف أطـفالـنا بـا
بـــعـــد أن نــتـــخـــرج فى اجلـــامـــعــة نـــفـــاجــأ
ـشـكـلـة فى عـدم زرع الـثـقـافـة بـوجــوده ا
ــســـرحــيــة مــنــذ الــصـــغــر ومــعــاجلــتــهــا ا
بــجــعـلــنــا نــربى جـيـالً صـانــعًــا لـلــفن ومن
ــتـذوقــ لـهــذا الــفن هـذا ـشــاهــدين ا ا
بـــدالً مـن أن نـــلـــقـى بـــالــــلـــوم عـــلـى جـــهـــة

واحدة.
مــا حــجم اسـتــفــادتك من دراســتك فى

إيطاليا?
اجملــتـمع اإليــطـالى مــجـتــمع مـثــقف جـدًا
ويـستـوعب ثـقافـات مـخـتلـفـة فاجلـمـهور
ــــســــرح أكـــــثــــر من هــــنــــاك يـــــذهب إلـى ا
الــسـيــنــمـا ويــحــجــز تـذاكــر الــعــرض قـبل

جـديـد تـمـامًـا يـنـاسب الـزمن الـذى يـقدم
فـــيه وكـم أتـــمـــنى أن يـــكـــون عــنـــدنـــا فى
مـصــر عـشــرة مـخــرجـ فــقط يــقـدمـون
الـــكالســيـــكــيــات بــشـــكل حــديـث يــنــاسب
مـشــكالت وقـضــايـا اجملــتـمع وال تــصـبح
غــايـتــنـا أن نــقـدم عــرضًـا كالســيـكــيًـا من
ــهــرجــانــات كــمــا أجل الــدخــول به فى ا
ـسـرح يـفـعل الـبــعض. فال بـد أن يـعـمل ا
فى الـدول الـنـامـيـة علـى إصالح اجملـتمع
واألخـــذ بـــيـــده والـــكـــشـف عن أخـــطـــائه
ولــــنـــــقــــدم 15 %فـــــقط من عـــــروضـــــنــــا
ـلك لـير لـلـصفـوة الـتى تـريـد مشـاهـدة "ا
ويــــولـــــيــــوس قـــــيـــــصــــر كـــــمــــا كـــــتـــــبت فى

عصرها".
ــهم جــدًا أن نــقــدم مــســرحًــا بــلــغــة مـن ا
قــريـبـة من إدراك اجلـمـهـور ووعـيه حـتى
ولــو فـى الــشــكل الــكــومــيــدى مع أهــمــيــة
صري تفرج ألن ا احترام وقت وفكـر ا
دة اآلن ال يـحتملـون مشاهدة مـسرحية 
ثالث ســــاعـــــات والــــدلــــيل عـــــلى ذلك أن
فـــكـــرة مـــثل الـــســـيـت كــوم انـــتـــشـــرت فى
ـصـرى وأصبح لـهـا جمـهور الـتـليـفـزيون ا

كبير.
الـبعض يلـقى باللـوم على ما وصل إليه
ــــســــرح عــــلى الــــبــــيت الــــفــــنى حــــال ا

للمسرح.. ما رأيك?

 ســألـنــاه عـن خــوضه لــهــذه الــتــجــربـة
ـرة األولى التى يـقـوم فيـها فـقال: وهى ا
بـــالــــكــــتــــابـــة واإلخــــراج مــــعًـــا فـى جـــمــــيع
ـهم ـقــبــلـة فــأنـا أرى أنـه من ا عــروضه ا
أن يكون مع اخملرج فريق عمل كامل من
ـؤلـف حـتى تــسـتــفـيـد مـن خـبـرات بـيــنه ا
اجلـمـيـع ورؤاهم أمـا عن هـذه الــتـجـربـة
فــإن لـهــا ظــرفًــا مــخــتـلــفًــا.. لــقــد بـحــثت
كـثيرًا عن مـؤلف يكتب الفـكرة التى أريد
ـهـا فـلم أجـد فـهـنـاك مـشـكـلـة هى تـقـد
ـــســرح اآلن لم قـــلــة عـــدد من مـــؤلـــفى ا
يــــعــــد هـــنــــاك مــــؤلف يــــتــــخــــذ الـــكــــتــــابـــة
ــســرحــيــة مــهـنــة ثــابــتــة له ألن الــعــائـد ا
ـادى الـذى يـحـصل عـلـيه مـنـهـا ضعـيف ا
جـدًا مـقـارنة بـكـتـاب الفـيـديـو والسـيـنـما
ولـو تـوافـر لـديـنـا عـشـرة مـؤلـفـ جيـدين
ـادى ـقـابل ا مـن الـشـبـاب وقـدمـنــا لـهم ا
ـة ويـجـعـلـهم الــذى يـيـسـر لـهم حـيــاة كـر
يــتـفــرغــون فـقـط لـلــتــألـيـف لـلــمــسـرح مع
ها للعرض الختلف تبنى كتاباتـهم وتقد

سرح. شأن ا
سرحية التى هرجانات ا أال توفر كثرة ا
تـقــام عـلـى مـدار الــعـام فــرصًــا لـظــهـور

أسماء جديدة فى التأليف واإلخراج?
ـهـرجـانـات فـعـالً فـرصـة جـيـدة لـتـقد ا
الــشـبــاب ولــكن لألسف يــتم اســتــغاللــهـا
بــشــكل خــاطـئ فـقــد حــولـت الـعــديــد من
اخملــرجــ إلـى مــنــتــجـــ لــعــروض تــعــد
ــــــهـــــا فى خـــــصـــــيــــــصًـــــا من أجـل تـــــقـــــد
ـــهـــرجــانـــات وأصــبـح هــذا هـــو هـــمــهم ا
ـا جـعل عـددًا ال بأس به من الـشاغل 
ــــســــتـــوى وهــــنـــاك الــــعــــروض ضـــعــــيف ا
ـهـرجـانات مالحـظـة أخرى.. إن جـمـيع ا
الـتـى تـقـام فـى الـدول األوربـيــة "مـثالً" ال
تــقــدم داخل الــعـاصــمــة ولـكــنــهــا تـنــتــشـر
ـا يـعـمل على خـارجـها فى الـضـواحى 
حتفـيز الشـباب العـارض ألن يكـتسبوا
خــبـرات من بـعـضـهم الــبـعض ولـيس كـمـا
يـحدث لـديـنا نـقـدم عرضـنـا وجنلس فى
ا ـنزل لنـنتظر هل عـلى مركز أم ال?  ا
ـــهــرجــان يــضـــرب الــهـــدف من إقـــامــة ا
فـمـهـرجـان آفنـيـون مـثالً والـذى يـقام فى
فـــــرنــــســـــا يـــــعــــتـــــبـــــر من أكـــــبــــر وأشـــــهــــر
ـهــرجـانـات فى أوربـا ومـديـنـة "آفـنـيـون" ا
هــذه عن مــســاحــة حى شــبــرا ومع ذلك
دينة كلها يتم إقامة (90) مسرحًا فى ا
ــــــدارس واجلـــــــراجــــــات فـى ســــــاحـــــــات ا
وسـاحـات الكـنـائس وذلك بوضـع مقـاعد
لـــلــجـــمــهـــور ومـــســارح مـــتــحـــركــة ويـــقــام
ــــهـــــرجـــــان فى فـــــصل الـــــصـــــيف حـــــتى ا
يـشاهـده أكـبر عـدد من الـناس تـفـاصيل
بـسـيطـة تقـيم مهـرجـانًا نـاجحًـا فمـاذا لو

فعلنا ذلك فى مصر?!
) فــمــا نـوعــيـة تـرى لــو فــعـلــنــا ذلك (مـثالً
ها جلمهورنا? كن تقد العروض التى 
ـســارح مــاذا سـنــقـدم األهـم من تـوفــيــر ا
عـليها من مـوضوعات للـمشاهدين ففى
رومـــا مــثالً يـــتم إنــتــاج ( (85مـــســرحــيــة
شـهريًا حملترفـ سبعون مسـرحية منها
ـى من إمــــــــــا مــــــــــأخــــــــــوذة عـن نـص عــــــــــا
ــسـرح أو مــعــدة عن نص كـالسـيــكــيــات ا
ى مع تــنـاول الـكـالسـيــكـيـات بــشـكل عــا

«استهياف» الناس أدى إلى إفالس  القطاع اخلاص..
سرح وغيره ومصر كلها فوضى وعشوائية.. فى ا

بعد أن نزل الشارع فى قصر العينى

إسالم إمـام من اخملـرجـ الشـباب
الـــــــذين ظــــــهـــــــروا فى احلــــــركــــــة
ـــصــريــة فى أواخــر ـــســرحــيــة ا ا
التسعيـنيات أخرج ما يزيد على
(21) عــرضًـــا مــنــهــا (مـــحــاكــمــة
غـــا ســـعـــيـــد) و (حتب تـــمـــوت
إزاى) و (مـجـند 311 ) والـلى نزل
الـــشـــارع) الـــذى يــعـــرض حـــالـــيًــا
بــــقـــــاعـــــة يــــوسـف إدريس عـــــلى
مــــــســـــرح الـــــسالم مـن تـــــألـــــيـــــفه

وإخراجه.

اخملرج إسالم إمام:

إذا لم يفهمنا اجلمهور..
حينما نشـأت الدراما عند اإلغريق فإنها بدأت كبذرة فى نقعد فى البيت أحسن

احــتـــفــاالت اإلله ديــونـــبــزوس حــيث رقــصـــات الــديــثــرامب
والــتى تـــطــورت حـــتى خــرجـت من مــعـــبــد اإلله إلـى عــربــة
ـــمـــثـل األول وبـــذلك قــــلل اجلـــزء تـــيـــســــبس الـــذى أدخـل ا
اإلنشادى وزاد من اجلـزاء احلوارى والفعل الدرامى وجاء
مثل الثانى بعد ذلك تطوير وجتديـد اسخيلوس بإضافة ا
ــشــهــد ــمــثـل الــثــالث لــيــصــبح ا ثم أضــاف ســوفــوكــلــيس ا
ـثل مساحـة كبيـرة تؤدى إلى إبراز الـتمـثيلى جـزءًا هامًا و
مـــكــانـه الــفـــعـل الــدرامـى وأيــضـــا إلـى إبــراز الـــشـــخـــصـــيــة

تكاملة. سرحية (الدرامية) ا ا
إن سـوفـوكـلـيس بـهـذا الـتـجـديـد قـد جـعل الـدرامـا فى قـمة
نضجـها. وفتح اجملال لـيكون من كتـاب التراجيـديا العظام

فى زمنة بل وفى كافة األزمنة على مر العصور.
وقد يـكون ذلك ألن سوفوكـليس كان مـحليًـا يعبر عن واقع
ـواطـن مـواطـنـيه من خالل قـضـايـا كـبـيـرة عـظـيـمـة تـهم ا
ــة وهــذه الـقــضـايــا مــا هى إال قـضــايـا فى الــيــونـان الــقـد
عامة أن قضايا إنـسانية تهم اإلنسان على مر العصور أى

ية والتميز. أن احمللية كانت طريق سوفوكليس إلى العا
األمـر الـذى جـعل سـوفـوكـليس مـواكـبـا لـعـصره ووضـعه فى

. بدع صفوف العباقرة وا
لم يـــنـــفـــصل ســـوفــوكـــلـــيس عن عـــصــره ســـواء من نـــاحـــيــة
ــفـاهــيم الــتى ســادت هـذا الــعــصـر أو مـن نـاحــيــة الـواقع ا
ــعـاش أو من نـاحـيــة الـتـقـالـيــد الـفـنـيــة الـسـائـدة فى ذلك ا

الوقت.
كل مـا هـنـاك أن سـوفـوكـلـيس اسـتـطـاع أن يـعـبـر من خالل
كل ذلك عن فــكــره اخلـاص وأن يــطــور الــتـكــنــيك والــشـكل
ــتـــوارث لـــيـــخـــرج به من طـــور الـــنـــشــأة إلـى طــور الـــفــنـى ا

النضوج.
فـقــد سـاد أثـيــنـا فى فــتـرات مــتـعـددة خــاصـة فى الــقـرنـ
اخلــــــامـس والــــــرابع ق. م نـــــــوعًــــــا كـــــــبــــــيــــــرًا مـن احلــــــريــــــة
ـتعددين ـقراطـية. بـاإلضافـة إلى ظهـور الفالسـفة ا والد
ـفكرون فى كـفالسفـة السوفـسطائـية وغيـرهم وقد اهتم ا
ـتمـيز هذا الـعـصر بـاإلنسـان فقـد ظهـرت فـكرة اإلنـسان ا
بـ فالسفـة اإلغريق فى الـفتـرة ما ب الـقرنـ السادس
ــفـــكـــرون فـى االجتــاه واخلـــامـس ق. م حــيـث بـــدأ هـــؤالء ا

بشكل متزايد إلى اتخاذ اإلنسان موضوعًا  لبحثهم".
وسـوف جند فيما بعـد حينما نتعـرض ألعمال سوفوكليس
سـرحيـة على أنه قـد اهـتم باإلنـسان واهـتم بالـشخـصيـة ا
سـرح حيـنمـا يقوم بـتقـد الشـخصـية وتصـوير مـعانـاتها ا

دينة > هـناك عالقة وثـيقة بـ النجاح االقـتصادى والثـراء الثقـافى 
ظهرين مرتـبطان كما يؤكده مـا وذلك ليس وليد الصدفـة إن هذين ا
تـاريخ احلـضارات إن هـوجن كوجن تـتغـذى من هـذا الرخـاء االقتـصادى

وتولى قيمة كبيرة الزدهار الفنون والرقى الثقافى.

áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

11 من مايو 2009 العدد 96

اضى حفله الشهرى ألغانى أم كلثوم. > مسرح العرائس بساقية الصاوى قدم اخلميس ا

سوفوكليس العبقرية واإلبداع

26

وفى انـتــشـار األوبـئـة فـى أثـيـنـا وأيــضًـا فى قـضــايـا احلـريـة
قـراطيـة ولذلك جند أن مـسرحـيته "أوديب مـلكًا" لم والـد
تــكن مـجـرد اســطـورة فـقـط بل هي تـصــويـرًا لـواقع تــعـيـشه
وضوع مع مـا تعرضت له أثـينا حـينما أثـينا حـيث يتشـابه ا
"ألـم الـــوبـــاء بــاألثـــيـــنـــ فـى عــام 430 ق. م وهى الــــســـنـــة

السابقة على عرض مسرحية "أوديب ملكًا".
وأيـضا مسـرحيته "أنـتيجـون" والتي تنـاقش أكثر مـن قضية
مـنها قـضية الـتشريع الـسماوى والـتشريع األرضـى وقضايا
احلــريـة وعالقــة احلــاكم واحملــكــوم.. وهى قـضــايــا شــغـلت
الــرأى الـعــام آنــذاك فـبــريـلــكس الــسـابق عــلى ســوفـوكــلـيس
وكـــان حـــاكــمًـــا. كـــان قــد غـــرس ذلك فـى األثــيـــنـــ بـــحــيث
أصـبـحوا يـرون أن الدولـة تـنتـمى إلى الكـثـرة ال إلي األقلـية
وأن األثـيـن لـيـسـوا عـبـيدًا حلـاكم بل ولـيس هـنـاك حـاكـمًا

دينة حرة. دينة ألن ا فرد يحكم ا
أمـا من نـاحيـة الشـكل فلم يـنفـصل سـوفوكـليس فى مـآسيه
ـوروث اإلسـخـيـلـى حـيث اسـتـخـدم الـرسل والـعـرافـ عن ا
ــمـــثل الـــثــالث والـــذى أتــاح له واجلــوقـــة وإن كــان أضـــاف ا
تـطــويــر فى الـدرامــا والـوصــول به إلى مــرحـلــة الــنـضج من
حــيـث تــصــويــر الــشـــخــصــيــات واألفــعـــال وتــطــويــر احلــدث
ـلـحــمى وإن كـان لم يــسـتـغن الــدرامى والـبــعـد عن الـســرد ا
ـكن أن عن هـذا الــعـنــصـر نــهـائــيًـا لــكـونه ســمـة أســاسـيــة 
يخاطب بـها اجلمهـور ويتفهمـها ويعجب بـها ولكنه طور كل

ذلك داخل تكنيك خاص به جديد فى فن الدراما.

١ - التحليل الرجعى
استخدم سوفوكلـيس فى مسرحياته أسلوبًا جديدًا إضافة
هو واستـمر هذا األسلـوب يستخـدمه من بعده كـتابا عظام
عـــلى مــر الـــعــصــور هـــذا األســلـــوب هــو أســلـــوب الــتــحـــلــيل
الرجـعى حيث يـجعل مـاضى الشـخصيـة هو الـعنـصر الذي
يـزحف على حـاضرها ذلـك ما أخذه فـيما بـعد فى الـعصر

احلديث أبسن النرويجى.
إن مـا ضى أوديب يـزحف علـيه ليـقوض سـعادته احلـاضرة
لك الـذى أنقذ مـدينة طيـبة من الـهولة وخـلصها فـأوديب ا
مـن أخـطــارهـا. هــو سـبـب الـرجس الــذى ألم بــهـا لــقـد وقع
ــلك وفى نـفـس الـوقت كـان ــاضى هـو مــقـتل ا حـادث فى ا
أوديب قــتل رجالً فى حــاشــيــته عــنــد مـفــتــرق الــطــرق هـذا
ـلك بل هـو األب احلـقـيـقى ألوديب الـرجـل فى الـواقع هـو ا
لك اليوس وال يـعلم أنه هو  وأوديـب ال يعلم أن والده هـو ا

من خالل األفعال.
بـل إن االهـتـمـام بـاإلنــسـان كـان من فـتــرة أقـدم والـديل هـو

وجودة على معبد دلفى. مقولة "اعرف نفسك" ا
كـمـا أن اإلغريـقى قـد آمن بـأساطـيـرة "التى لم تـكن تـصور
ــا كـانـت تـشــكل في ًــا خــرافــيًـا بــالــنــســبـة لــلــيــونــان وا عــا
اعـتقـادهم الـثابت تـاريـخهم احلـقـيقى ومـنـجزاتـهم الـفـعلـية
الحم بـالنـسبـة لهم أبطـاالً حقـيقـي وجدوا وكان أبـطال ا

. فعالً وأجنزوا ما نسب إليهم فعالً
تـمـيزة وهـذا ما جنـده فـيمـا بـعد فى تـصـوير الـشـخصـيـة ا
(الـعـظيـمـة) عنـد سـوفوكـلـيس فاإلنـسـان كمـا سـاد فى هذا

العصر هو مقياس كل شىء.
إذن فــســوفـــوكــلــيس كــان يـــعــبــر عن رأيـه من خالل مــا هــو
سـائـد فى مـفـهوم مـواطـنـيه عن الـدين وعن الـفلـسـفـة فمن
نــاحــيــة الــدين جنــد هــنــاك االعــتــقــاد األكـيــد فـى الـعــرافه
ولـذلك جنـده يـسـتـخـدم الـنـبـؤات فى مـسـرحه كـوسـيـلـة من
وســائل احلــبــكــة الــدرامــيــة. والــعــرافــة فى عــصــره تــعــتــبـر
مظهـرًا من مظاهر الديـانة اليونـانية ولهذا تـمتع العرافون
كـانة مـرموقـة فى اجملتـمع اليـونانى الـذى كان يـؤمن بهم

انًا راسخًا (٣).  إ
وقــــد كـــان اإلغــــريق يــــرى إنه لــــيس فى مــــقـــدور اإلنــــســـان
الفانى أن يطـلع على ما يدور فى أذهانه األلهة وأن أولئك
الـــذين يــــزعـــمـــون أنــــهم أذكى مـن األربـــاب مـــتــــغـــطـــرســـون
ومــتــكـبــرون يـعــانــون من اإلفـتــتــان بـالــذات (٤). وأن هـؤالء
تـكبرون ال بـد أن يعـاقبوا عـلى غطـرستهم تـغطـرسون وا ا
وتــكـــبــرهم ويــبــدو أنه مـن هــنــا كــان اخــتــيـــار ســوفــوكــلــيس
لــشـخــصــيــاته ذات صــفــات مــحــددة مــتـمــيــزة ولــهــا عــيـوب
محـددة مـثل التـكبـر أو الغـطـرسة وهـو ما حـدده فيـما بـعد
ضـمنيا وضع صفـات البطل التراجـيدي. ذلك البطل الذى

ينتقل من السعادة إلى الشقاء لعيب فيه.
فكرين أمثال سولون كانوا يردن عتقد الدينى وا غير أن ا
أن الـعـدالـة اإللـهـيـة حـيـنـمـا تـشـرع فى عـمـلـهـا يقـع الـعـقاب
ــذنـــبــ (١) وهــذا مــا جنـــده فى مــســرح عــلى األبـــريــاء وا
سـوفـوكـلـيس حـينـمـا تـعـاقب أنتـيـجـونـا الـبريـئـة بل وهـيـمون
سـرحية. وذلك وت فى نـهايـة ا ويوريـديكى األبـرأ منـها بـا

ثال. على سبيل ا
فـهوم إذن فـخالصة الـقول أن سـوفوكـلـيس لم يخـرج عن ا
الـديـنى أو الــفـلـسـفى فـى عـصـره. كـمـا أنه لـم يـنـفـصل عن
ــعـــاش وقــضــايـــا هــذا الــواقع حـــيث تــمـــثــلت هــذه واقـــعــة ا
الـقضـايـا فى احلـروب الـتى تـعرضت لـهـا و خـاضـتهـا أثـيـنا

 فتح اجملال
ليكون 
من كتاب
التراجيديا
العظام على
مر العصور

 استخدم
أسلوباً
جديداً هو
التحليل
الرجعى

التكنيك فى مسرح سوفوكليس

تصوير: مدحت صبرى
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> لـم يعـد لـلرقـص تعـريف أو أرض ألن الـتقـنـيـات الصـارمـة احملددة
ـعـاصـر وهى قبل أى شىء شـديـدة االلـتزام هى الـتى تـشـكل الرقص ا

وضوع غير مرونة متناهية للغة. سلوك نحو: شفافية ا
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> يسرى اجلمل وزير التعليم أصدر قرارًا بتولى السيدة سومة عبد احلميد مهام اإلدارة العامة للخدمات واألنشطة الطالبية بالوزارة.

6

حازم الصواف

بــطل الـعـرض أحـمـد عــبـد الـهـادى حتـدث عن دوره قـائـالً: أقـوم بـتـشـخـيص
اط مـجتمعـية مختلـفة وأسلوب األداء أقـرب للفنـتازيا منه لـلواقعية ألن أ
تعة طابع العمل انتقادى ساخـر. وأضاف: مثل هذه النوعية من األعمال 
جـداً لـلـمـمـثل رغم صـعـوبـتــهـا وهـنـاك شـعـرة صـغـيـرة بـ األداء الـكـومـيـدى
مـثل فسيسقط ويـسقط معه العمل الساخر وبـ االستظراف لو قـطعها ا

بالكامل.
أحـمـد الـذى يـعـمل مع إسالم إمـام لـلـمـرة الـرابـعـة وصـفه بـأنه مـخـرج مـريح
ه وكـيفـية رسم الـصورة ـا يرغب فى تـقد جداً لـلـممـثل إضافـة إلى وعيه 

النهائية للعمل.
ـرة بـشـكل مـختـلف كـاشـفاً وذكـر أحـمـد عبـد الـهـادى أن إسالم قـدمه هذه ا

 أحمد عبدالهادىعن مناطق أدائية لم يكن يعرف أنها موجودة لديه. 

وائل عبد الله: ضيق الوقت قادنا إلى «الواقعية»
«وائل عـبد الله» مصـمم ديكور الـعرض اعترف فى
الــبـدايــة بـصــعـوبـة الــعـمل فـى «الـقــاعـة» الـتـى تـقـوم
مـثل كعـنـصر رئـيسى عروضـها فى األسـاس عـلى ا

فى صناعة الصورة واحلدث.
وقال: تـخيـلت لـفكـرة النص الـذى كـتبه إسالم أكـثر
من شـكل وكـان يؤرقـنى بـشكل خـاص ذلك «الـعالم»
الـذى تــضـعه شـخــصـيـات الــعـرض األربع لــتـجـتـذب

إليه البطل.

مفاجأة العرض
أمجد احلجار:غيابى عن األفيش «مش مشكلة»

أمجد احلجار

كن أن يـؤثر ـكن لـعرض الـرقص أن يغـير من حـدود الرقص وبـالتـوازى   <
ـكن مالحظـته خـصـوصاً بـشـدة فى مـبـدعى اجملاالت الـفـنـية األخـرى وهـذا 

بالنسبة للمسرح وفنون السيرك.

سرحي جريدة كل ا
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نصورة القومية. مثل الشاب أحمد الدسوقى يشارك حاليًا بالتمثيل فى مسرحية "على الزيبق" ليسرى اجلندى وإخراج على سعد لفرقة ا > ا

د. محمد زعيمه

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

ية ية والعو العا
ـسرح فى الـوطن الـعـربى وهـو يـسعى مـنـذ أن تـأسس ا
ـية خاصة سرحـية العا ألن يـكون على قدر األعـمال ا
وأن زمن تـأسـيـسه جـاء عقـب ما أشـاعه "مـحـمـد على"
سـايرة العـالم والتـقدم على من شـعور طـاغ باحلاجـة 
مــنــوال أوربــا بل أن أول مــســرحــيــة قــدمت فى تــاريخ
ـارون نـقـاش جـاءت ـســرح الـعـربى وهى (الـبــخـيل)  ا
ليـيرى الـذى يحمل نـفس االسم بعد تـعريـبا للـنص ا
ســبـكه عــربـيــا وعـرضت و"مــحـمـد عــلى" يـتــنـازل عن
ـــوت بــعـــد أن تــرك حـــلــمه فى أن عـــرشه 1848 ? و
تـلحق مـصر والـعرب بـركاب الـنهـضة األوربـية مـتجذرا
فى األفـئدة وأجنـز "يعـقوب صنـوع" مسـرحه فى عصر
ــنــفــتح كــجــده عــلى أوربــا اخلــديــوى "إســمــاعــيـل" ا
والـساعى جلعل القاهرة باريس الشرق ومن ثم أرتبط
تـجـسد وقـتذاك فى ـسـرح كوجـود مـؤسس بالـعـالم ا ا
أوربـا عـامـة واجنــلـتـرا وفـرنـسـا خـاصـة دون أن يـفـقـد

هويته العربية.
وجـاء "توفـيق احلكيم" وأبـناء جـيله واالجـيال التـالية
ـصـطـلـحـات سـتـيـنـيات لـيـصـنـعـوا مـسـرحـا يـجـمع 
ـعـاصـرة ويـهـفـو نـحـو ـاضى بـ األصـالـة وا الـقـرن ا
احلـداثــة وهـو يـربط نـفــسه بـتـراث مـجــتـمـعه فـأبـدع
أعـماال تـستـخدم أسـاليب فـنيـة معـاصرة من الـواقعـية
لـلتـعبـيـرية لـلبـريخـتيـة للـعـبثـية وتـعددت مـعه الرؤى
اإلخـراجيـة  بـعد عـودة اخملرجـ من بـعثـاتهم بـأوربا
وامـتألت الساحة العـربية باجلدل حـول مسرح ينشط
ـاضـى بـعـيـون الـذاكــرة اجلـمـاعــيـة ويـعــيـد صـيــاغـة ا
مــعـــاصــرة ويــدرك أن جــمـــهــوره يــتــطـــور مــعه وسط
يـة تؤمن بتـعدد الثـقافات وتبـاين الصيغ مـتغيـرات عا
سرح ـسرحية بـامتداد الـعالم بل وال يخجل صـناع ا ا
فى الـغرب  من بريخت إلى بيتر بروك  من االعتراف
ــســرح الــشـــرق وتــعــلــمــهم مــنه وتــأســيس بــديــنــهم 

نظرياتهم احلديثة باستلهام أفكاره وصيغ عرضه.
ة فى الـعـقديـن األخيـرين من الـزمان ثم جـاءت الـعـو
لـتـنـسف فكـرة تـعـدد الـثقـافـات وتـدعـو للـصـراع فـيـما
بـيـنهـا بهـدف الـقضـاء تمـامـا على كل ثـقـافات الـعالم
ـنـتـصـرة تـكـنـولـوجـيـا وهى فـيـمـا عـدا ثـقـافـة الـدواة ا
ا أنعكس على ثقافاتنا تحدة األمريكية  الـواليات ا
الـتـى صـارت تـابـعــة لـثـقــافـة الـغــالب عـسـكــريـا وعـلى
نتـصر بجبروته ـسرح ا مـسرحنا الـذى أضحى مقلدا 
وأسـلـحته الـفـتاكـة و نـسف كل اجلسـور الـتى تربط
ـسرح اجملـتـمع بتـاريخه ومـدت اجلـسور الـتى توصل ا
فرغة من الـقضايا والهموم والرسائل بـفنون العرض ا
ـسرح تـرفـا وغابت اجلـماهـير عن اجملـتمـعـية فـصار ا
ـشـاهـد قـادرا علـى أن يرى صـاالت الـعـرض ولم يـعـد ا
ــسـرح فـكل مـا يــقـدم مـجـرد حـاالت نـفــسه بـفـضـاء ا
مـرضيـة أو عروض تغـريبـية ال تنـير الـعقل وال توقظ

تردى. الوجدان وال تدفع متلقيها لتغيير واقعه ا
يا هو يا وأن يكون عو الفرق ب أن يكون مسرحنا عا
الـفرق ب أن تعيش فى بـلدك بعقل مسـتنير أو توجد
ـسرح بـ أهـلك بـعـقل مـسـتـلب ولـهـذا فـأن عـروض ا
ــة اآلن هى عـروض بــعـيـدة عـن الـنـاس ــعـو الــعـربى ا
سرح ومـزيفة لـلوعى ودافـعة للـمواطن بالـكفر بـفن ا
ية البد وأن سرح التى تنحو نحو العا بـينما عروض ا
تــبـدأ من هـنــا وتـخــاطب جـمـهــور اآلن فـتــجـمع بـ
الـتــاريخ واجلـغـرافــيـا فـتــأصل نـفـســهـا داخل أرضـهـا
ــيـة دون أن تـفـقـد وتـســتـخـدم أحـدث األســالـيب الـعـا

ة لتجاوزها وتدميرها.  ثقافتها التى تسعى العو

ـعضـلـة معـضلـة أخرى يتـخـذ السـؤال شكالً آخـر وتـصبح ا
مــخــتـلــفــة هى أتــرى مــدانــا ... (عــنــدئــذ) يـنــعــكس مــوقف
ــعــلـون أوديب فــبــدالً من كــونه األول بــ الــرجــال أصــبح ا

األول ب الرجال"(١).
أى أن أوديب يــأخــذ طـريــقــة فى الــبـحـث عن قــاتل اليـوس
ـديـنـة ويـنـقـذهـا من الـهالك ولـكـنه يـكـتـشف فى لـيـخـلص ا
النهاية حقـيقته وبأنه هو الرجس وليس األول ب الرجال

كما كان يعتقد.
ولـكن سوفـوكل يقـدم أحداثه خـطوة خـطوة حـتى نصل إلى
ـعاقـبة لـك اليوس واإلله يـأمر  دروة الـتـعقـيد. لـقد قـتل ا

قاتلية.
هـــذا هـــو مـــطـــلب اإلله ولـــكن ســـوفـــوكـــلـــيس ال يـــعـــطى كل
ـعـلـومـات الـسـابـقة إنـه عـلى مـراحل فـيـخـفى مـكـان القـتل ا
إلى مــرحــلــة مــتــأخــرة. ويــســـتــخــدم كــذبه قــام بــهــا الــرجل
الـوحـيد الـذى جنا وذلك حـيـنمـا قال أن جـمـاعة من قـطاع
ـلك بـهـذه الـكـذبـة تـبـعد عـن أوديب مـجرد الـطـريق قـتـلـوا ا
ا قـتله الـتـفكـير فى أنه الـقـاتل الن الشـخص الذي قـتـله إ
ـلك" وفى مــرحـلــة مـتـقــدمـة حـيــنـمـا ــفـرده "أوديب قــتل ا
يــبـــدأ أوديب فى الــشـك نــتـــيــجــة نـــبــؤات تـــرســنــيـــاس بــأنه
سـيـنـتـهى نـهـايـة ألـيــمـة ويـبـدأ أوديب فى تـذكـر الـنـبـؤة الـتى
تـلـقاهـا فى كورثـتـا بأنه سـيقـتل والـده ويتـزوج أمه في هذه
الـلــحـظـة حتـاول جـوكـسـتـا أن تـهــدئه بـأن تـخـبـره بـالـنـبـؤات
ـة ولـكـنـهـا تـقـربه من مـزيد من الـكـاذبـة وهى الـنـبـؤة الـقد
لك فى طريق ذو ثالث الشك حيث تخبـده بحادثة مقتل ا
شعب وبـذلك تزداد شـكوك أوديب. أي أو سوفـوكل حيـنما
يـقدم مـعـلـومـة جديـدة هى مـعـلـومة مـكـان الـقتـل ثم يتـبـعـها
علومة أخـرى هو زمن القتل إنه قبل تولى أوديب العرش
مـــبــاشـــرة. وال يـــفــوت ســـوفــوكـــلــيـس أن يــقـــدم مــبـــرر عــدم
االهـتـمام بـالـبحث عـن القـاتل ومـعاقـبـته وذلك ألن الوحش
ا كـان الـعرش قـد خلى ديـنـة فشـغلـوا بـذلك و كـان يهـدد ا
لك فقـد قرروا أن من يخلـصهم من الوحش يتزوج بـوفاة ا

لكة ويعتلى العرش وقد كان. من ا
وبـذلك يــتـبـقى أمل أخــيـر هـو عـدد الــقـاتـلــ وهى الـكـذبـة
التى تـمت من قبل ولـذلك يطـلب أوديب فى صغـره وسلمه
ـلك ويتزوج لـلراعى وهـو نفـسه الذى شـاهد أوديب يـقتل ا
ـلكـة وألن أوديب يـضـغط عـلـيه يعـتـرف بـاحلـقيـقـة لـيصل ا

أوديب إلى حلظة التعرف وليأخذ طريقة إلى النهاية.
ـسـرحيـة لوجـدنا أن هـناك وإذا مـا نـظرنـا إلى النـبؤة فى ا
سـرحية بل قبل والدة أوديب وهي نـبؤة وقعت قـبل بداية ا
أو ال يـوس وجـوكــاسـنـا سـيـنـجـبـان ابـنًـا يـقـتل والـده ويـتـزوج
أمه. وفـى مـحـاولــة لـلـهــروب من الـقــدر يـأمـر اليــوس بـقـتل
االبن ولــكن اخلــادم ال يـنــفــذ ذلك ويــعـطــيه لــراعى يــأخـذه

إلى ملك كورنتا الذى ال ينجب ليتربى فى قصره كأبنه.
وحــيـنـمـا يــسـتـشـيــر أوديب األلـهـة يــعـرف الـنـبــوءة فـيـخـشى
دينـة اعتـقادًا مـنه أن مـلكـها والده. تـنفـيذهـا ويرحل عـن ا
ــلــكـة وفى الــطــريق يــقـتل اليــوس ثم يــحل الــلـغــز ويــتـزوج ا

وينجب منها.
هـذه النـبوءة يـقدمهـا سوفـوكلـيس بصورة فـنيـة فيـؤخر ذكر
الـــنـــبـــوءة. فـــيـــقـــدم إرهـــاصـــة لـــهـــا حــــيـــنـــمـــا يـــواجه أوديب
تــريـسـيــاس الـعــراف ويـخـبــره األخـيــر بـأنه بـســبب الـرجس

وأنه القاتل بل وأنه متزوج من أقرب الناس إليه.
ـعلـومات أو األخـبار هى نـفـسهـا التى هـرب منـها إن هـذه ا
أوديب وخـرج من كـورنــثـا كى ال تـتـحــقق والـعـراف يـؤكـد له
أن نــهـايــته هى األلم والــنـفى بل وفــقـدان الــبـصــر. غـيـر أن
أوديب ال يــفـكــر فى ذلك كــثـيــرًا ألنه مـتــسـرع أعــتـقــد أنـهـا

مؤامرة عليه.
لكة أمـا النبوءة كاملـة لم تظهر إال كرد فعل من جـوكستا ا
واألم والـزوجة حـينـما رأت هـياج أوديـب فأرادت أن تـهدئة
فــأخــبــرته بــالــنــبــوءة.. وبــذلك جــعــلت األحــداث تــزداد فى
الـــتـــعـــقـــيـــد ألن احلـــقـــيـــقـــة أن أوديب هـــرب من مـــثـل هــذه
الـنبـوءة. وتأتى حلـظة درامـية أخـرى لتـزيد الـتعـقيـد لنصل
إلـى الـذروة وذلك عـنـدمـا يـأتى الـراعى لـيـخـبـر أوديب بـأن
ـلك مـات وبـذلك فـإن نـصف الـنـبـوءة تـتـحـقق وبـذلك جنا ا
أوديـب لـكن الـتــابع الـهـارب يــصل لـيـؤكــد كالم الـراعى بـأن
أوديـب هو الشخص الـذى خرج من بيت اليـوس وبأنه ابنه
وبذلك نـصل إلى حتقيق الـنبوءة والـتعرف ومن ثم الـتحول

فى حياة البطل من السعادة إلى الشقاء.

قـاتـله.. وحـينـمـا ألم الطـاعـون بالـبـلـدة فإنه يـجب أن يـقوم
ـرض كمـا خـلـصـهـا من قبل. أوديب بـتـخلـيـصـهـا من هـذا ا
ــديــنـة من الــرجس من واخلالص ال يــتـأتـى إال بـتــطــهـيــر ا

لك. قاتل ا
وهــكـذا فـإن حــادثـة الـقــتل الـتى اقــتـرفـهــا أوديب هى الـتى
تــطـارده حــتى تــصل به إلى نــهـايــته األلــيـمــة وذلك عـنــدمـا

فارقة ويصل إلى حلظة التعرف. يكتشف أوديب ا
ــــاضى يـــعـــود لـــيــــقـــومن ســـعـــادة وفى إلــــيـــكـــتـــرا جنـــد أن ا
ساعدة إيجيست وقد كليتمنستـرا فهى قد قتلت زوجها 
اضى وها هو قامت اليكتـرا بتهريب األخ (أوريست) فى ا
يــعــود مــرة أخـرى خــاصــة بــعـد أن أعــتــقــدت األم أنه مـات
وبـينـمـا هى تنـتـظر رمـاد أوريـست إذا به يـصل حبًـا ويـقدم

على األخذ بثأر والده من أمه.
وفى نــســاء تــرافـــيس جنــد أن هــنــاك مــاضـى لــشــخــصــيــة
هرقل أن قصة حب هرقل إليولى هو الذى يجعله يحارب
مــديــنـتــهــا ويـدمــرهـا مـن أجل أن يـتــزوجــهـا وحــيــنـمــا تــعـلم
ديـانـيـرا بذلك وبـأن هـذه الفـتـاة أصـبحت تـشـاركهـا زوجـها
وتـقـاســمـهـا فــيه فــإن الــغـيـرة تــشـتـغل فى داخــلـهـا لــيـصـبح
ــاضى مـرة األمـر مــتــطـلــبًـا إعــادة الــزوج وهـنــا نـعــود إلى ا
ـة فى حب ديــانـيـرا أخــرى لـقـد قــتل هـرقل تــيـسـوس غــر
والذي حاول اغتصابها وحينما قتله أعطاها هذا الوحش
سـحور وأوهـمها بـأنه يعـيد لهـا زوجهـا ويحتـفظ لها دمه ا
بــحـبه وبــالــفــعل فـــإن هـذه الــهــديــة هى الــتى تــقـضـى عـلى

هرقل وتكون سببًا فى تعاسه ديانيرا.

من نـاحيـة الـبنـاء الـكمى فـإن سـوفوكـلـيس يسـتـخدم الـبـناء
سـرحـية إلـى أجزاء كـمـية ـتـبع فى عـصـره وهو تـقـسيـم ا ا
هـذه الـبرولـوج - الـبـاردوش - األبـيود - األسـتـاسـيـموت -

اإلكسودوس.
أمــا من الـنـاحــيـة الـكـيــفـيـة فــإنه يـسـتــخـدم عـنـاصــر الـبـنـاء
الــكـــيــفى أو مــا أســمـــاه أرســطــو بــاألجــزاء الـــكــيــفــيــة وهى
احلـبــكـة والــشـخــصـيــات - الـفــكـر - الــلـغــة - األنـاشــيـد -

سرحية. نظورات ا ا

ويـقيم سـوفولـكيس مـسرحـياته عـلى حـبكات مـعقـدة وعلى
بـنـاء فـنـى مـتـمـاسك وهــذا أحـد أسـرار تـمـيــز سـوفـوكـلـيس
فـهـو يبـنى قصـصـة خطـوة خطـوة حـتى يقـود األحداث إلى
ذروة الـتأزم ثـم إلى النـهـايـة حـيث احلل. ويـستـخـدم هـناك
أيــضًــا الــنــبـؤات فـى شــكل جــديـد إنـه يـجــعل مــنــهــا حــبــكـة
ـسـرحــيـة وذلك "بـاسـتـخـدامه اجلـزء الـذى خـاصـة داخل ا
يــعـنــيه من الـنــبـؤات فى كـل مـسـرحــلـة من مــراحل احلـدث
الـدرامى أى ذلك اجلـزء الـذى يخـدم الـتـطـور الدرامى في
.(١)( Kirkwood) كل مرحلة وذلك كما يقول كيركوود
تفجر بانتشار الطاعون وبذلك وقف ا ففى أوديب يبدأ ا
فإن أهل ثـيبـة يلـجأون إلى أوديب لـيخلـصهم كـما خـلصهم
من قـبل ويـصـبح بــذلك عـلى أوديب أن يـبـحث عن الـسـبب
ــديــنـة. الــبـنــائي الــسـبـب هـو أن قــاتل اليــوس يـعــيش فى ا
ـــرحــلــة هى عـــنــدئــذ يـــبــدأ أوديب مــرحـــلــة الــبـــحث هــذه ا
احلـبكـة األسـاسيـة والتـي يتـغيـر خاللـها الـسـؤال الدرامى.
فـفى الـبـدايـة "مـعضـلـة أوديـبـوس تـبـدو فى الـظـاهـر سـهـلة
وهى من هـو قاتل اليـوس? ولـكنه عـندمـا يـنقـضى اجلواب
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البناء السوفوكلى

احلبكة السوفوكلية

مـتواجـد وأمثل داخل الـعرض ولم
يــضع مـا بــذلـته من مـجــهـود طـوال

مدة البروفات.
أمــجــد يـــقــدم دور أحــد احملــقــقــ
الـــذين يــقـــتــحـــمــون حـــيــاة الـــبــطل
وتــــتــــسم الــــشــــخــــصــــيــــة بــــالــــتـــردد

واخلوف الشديد.
 وقــــال أمـــــجــــد إنـه ســــعـــــيــــد جــــداً
شاركة مجـموعة العمل واستفاد
كـثـيــراً مـنــهم وتـعــلم أشـيــاء عـديـدة
كـــمــــا ذكـــر أنـه يـــعــــشق الــــعــــمل مع
اخملــرج إسالم إمــام الـذى يــعــتــبـره

قدوة له.
: أنـا لم وخـتم أمــجـد حـديــثه قـائالً
أدرس التمثيل ولكننى أعشقه ألنه
ــا ال أسـتــطـيع أن يــجـعــلـنـى أقـوم 
ـــتــعـــنى ـــا  أقـــوم به فى الـــواقع 
ـسـتـوى الـشخـصى ورغم أن عـلى ا
أغـــلـب مـــا قـــدمـت من أدوار كـــانت
كـومـيـديــة إال أنـنى أتـمـنى أن أقـدم
ـرحــلـة الــقـادمــة أدوارًا جـادة فـى ا
ـــــهــــا. وأرجـــــو أن أوفق فـى تـــــقـــــد

عـلى مشاركـتى بالعـمل نظراً ألننى
لــــست نـــقــــابـــيًــــا  عـــرضـى عـــلى
جلنـة تـقيـيم بـرئاسـة هـشام عـطوة
مــــديــــر مــــســـرح الــــشــــبــــاب وحـــ
شـاهــدتـنى الـلـجـنــة أعـجـبت كـثـيـراً
بـأدائى واسـتـخـرجـوا لى تـصـريـحـاً

كى أشارك فى العمل.
وأضـــاف: أشـــعـــر أنــنـى مـــحـــظــوظ
رغم كل ما حدث ومـسألة األفيش
ــــهم أنــــنى لـم تــــعــــد تــــزعــــجــــنـى وا

مـفــاجــأة الـعــرض وأزمـته فى وقت
ــوهـوب الـصـغــيـر أمـجـد مـا كـان ا
دوح احلجار خـريج كلية الفنون
الـتـطــبـيـقـيــة قـسم تــصـويـر والـذى
رشــــــــــحــه اخملــــــــــرج إســالم إمــــــــــام
لـلــمـشــاركـة فـى بـطــولـة «الــلى نـزل
الـــشــارع» بــعـــد مــشــاركـــته مــعه فى
مــــســـرحــــيــــة «كــــيــــوبــــيــــد فى احلى
الــشــرقى» بــجــامــعــة حــلــوان الــعــام
ـــاضى والــتـى نــال أمــجـــد عــنــهــا ا

ثل. جائزة أحسن 
يــقـول أمــجــد: رغم مــعــرفـة إسالم
لعواقب عـملى معه فى العرض إال
أنه غـــامـــر وراهن عـــلـى تـــواجــدى
وبــدأت الـعــمل فى بــروفـات الــعـمل
وشــجـــعــنى جــمـــيع الــزمالء إلى أن
ــــشــــكـــــلــــة فــــأنــــا الــــذى ظـــــهــــرت ا
صـممت الدعـاية للـعرض وعرفت
أنـنى لن أظـهـر عـلى أفـيش الـعمل
تـــضـــايـــقت فـى الـــبـــدايـــة ولـــكـــنـــنى
علـمت بعـد ذلك أنهـا قواعـد يجب
االلــتــزام بــهــا وعــلى أن احــتــرمــهـا
وحينما حدثت بعض االعتراضات

اتفرج يا سالم.. مسرح الشباب
ينزل إلى الشارع

ــــمــــثل. «مــــســــرحــــنــــا» ارجتــــاالت ا
شـــاركت جــــمـــهــــور الـــعــــرض إحـــدى
لـيالـيه والـتـقت بفـريق الـعـمل خلف
كواليسه بـحثاً عن «إضاءات» أخرى
عـــلي الـــعـــمل الـــذى أنــتـــجه مـــســرح

الشباب.

«اللى نـزل الشـارع».. هو االسم الذى
اخــتــاره اخملــرج إسالم إمــام لــلــعـرض
سـرحى الـذى كتـبه أيـضا ويـقدمه ا
حــالـــيــاً عــلى قـــاعــة يــوسف إدريس
سرحى مواصال من خالله أسلـوبه ا
ـمـيـز والذى يـجـمع بـ الـفـانـتـازيا ا
واخلـــــيــــــال احلـــــر.. ويــــــتـــــكـئ عـــــلي

وأضـاف: تـعـامـلت مع األمـر وكـأنـه «بالتـوه» سـيـنـما
أو فـــــيـــــديـــــو واتـــــفـــــقت مـع إسالم عـــــلـى أن تـــــأخــــذ
الـشــخـصــيـات األربع الــديـكــور بـعـد طــيه فى نــهـايـة
األحــداث ولـكــنـنــا تـخــلـيـنــا عن هــذه الـفـكــرة. وتـابع
وائل عبد الله استخدمت الشكل الواقعى فى إطار
ـسـرح بـالـشـكل تـعـبـيـرى وحـاولت اسـتــخـدام عـمق ا

الذى يتيح للممثل سهولة احلركة.

أحمد عبد الهادى.. ب الكوميديا واالستظراف

رامى الطمبارى: أصعب ما فى دورى «بساطته» واحلجار كان أكثرنا تركيزاً فى البروفات
بـــتـــفـــكـــيـــره الـــدائم فـى تـــقـــد اجلـــديــد

بعيداً عن «الفذلكة».
وأشــاد رامى بـــزمالئه فى الـــعــرض الــذين
كـانــوا مـتـعـاونـ جـداً وتــوقف عـنـد أمـجـد
ـوهـوب» مـشـيـرا احلـجـار الـذى وصـفه بـ«ا
إلى ثـنــاء اجلـمـهـور عـلـيـه كل لـيـلـة وهـو مـا
أرجــــــــعـه رامـى الجـــــــتــــــــهــــــــاد أمــــــــجــــــــد فى
الـــبــــروفـــات قـــائـالً: كـــان أمـــجــــد أكـــثـــرنـــا
تـــركـــيـــزاً طـــوال فـــتـــرة الـــبـــروفـــات ولـــديه

وهبة التى تؤهله للنجاح. ا

البسيطـة ظاهرياً والتى حتمل العديد من
ــشــاعـر اإلنــسـانــيـة ـضــامـ وا ــعــانى وا ا

بداخلها.
ويـتابع: حاولت أن أجـتهد بـقدر اإلمكان
كـى أصـل إلـى أرقـى مــــــــــســــــــــتــــــــــوى ألداء
الـشخـصيـة وأتـمنى أن أكـون عنـد حسن
ظن مـن يــــشـــــاهــــدنى فـى هــــذا الـــــعــــمل
ـشاركـة فيه وخـاصة الـذى أعتـز جداً بـا
مـــــشـــــاركـــــة اخملــــــرج إسالم إمـــــام الـــــذى
أعـتـبـره من اخملـرجـ الـشـبـاب الـواع

ـــتـــاز ـــا يـــقـــدمـــونـه كـــمـــا أنه  تـــمـــامـــا 

اجــتـمــاعـيــة أو ثـقــافــيـة خــاصـة ومن أجل
الــوصـــول إلى هـــذا الــنـــمط اعــتـــمــد رامى
أسـلوباً سلـسا فى األداء بحـيث يقترب من

صرى البسيط. واطن ا شخصية ا
يقـول رامى: الشخـصيـات التى تـقترب من
واقع وحــال الـنــاس تـكــون مـتــعــبـة لــلـمــمـثل
بخالف مـا قـد يـعتـقـد الـبـعض وإذا كانت
هـــذه الـــشـــخـــصــــيـــة هى مـــحـــور األحـــداث
تلك درامـيا فيجب عـلى من يقدمـها أن 
ــعـــايــشــة حــضــوراً قـــويــا بـــاإلضــافـــة إلى ا
الـصـادقـة لـهـمـوم وأوجاع هـذه الـشـخـصـية

ــعــهــد الـعــالى لــلــفــنـون مـنــذ تــخــرجه في ا
ــسـرحــيـة شــارك «رامى الــطـمــبـارى» فى ا
ـســرحـيــة بـعــضـهـا الــعـديــد من الـعــروض ا
حـــقـق جنـــاحـــا ولــــفت إلــــيه األنـــظــــار مـــثل
«انــــســـــو هــــيـــــروســــتــــرات مـــــســــاء ثـــــقــــيل
الكـراسى األشـجار تـمـوت واقفـة مـشعـلو
احلـــرائق حـــكـــايــا لـم تــرويـــهـــا شـــهــرزاد..

وأخيراً اللى نزل الشارع».
يــقـــدم الــطــمـــبــارى فى الـــعــمل شــخـــصــيــة
ــصـــرى الــبـــســيـط الــذى يـــقــاسـم زوجــته ا
ـدرسـة حـيـاة روتـيـنيـة وال يـحـمل مالمح رامى الطمبارىا

 وليد فواز

 وليد فواز:روح الفريق وراء النجاح 
ـمــثل ولــيـد فــواز حتـدث عن جتــربـته ا
فى الــعــمل قــائالً: أمــتع مــا فـى الـعــمل
ــــــــــمــــــــــثـل أنـه قــــــــــائـم عـــــــــــلـى إبــــــــــداع ا
ـــرتــبـــطـــة بـــإمـــكـــانـــيــات واالرجتـــاالت ا
ـــمــثـل وتـــكـــنــيـــكـه اخلـــاص. وأضــاف: ا
قمـنا جمـيعا بـارجتال اجلـمل احلوارية
ــســرحــيــة بــالــتــنــســيق مع واحلــركــات ا
ـنـاطق اخملــرج الـذى تـرك لــنـا بــعض ا

«فـارغــة» لـنـرجتل فــيـهــا وحتـديـداً فى
ناطق التى تتـحمل إضافات كوميدية ا
أو «إفـيــهـات» الذعـة. واعــتـبــر ولـيـد أن
ــــثل مــــثـل هــــذه األدوار حتـــــتــــاج إلـى 
«جـــــوكــــــر» قـــــادر عــــــلى الــــــتـــــنــــــقل بـــــ
«الــكـــاركــتــرات» اخملـــتــلــفـــة وقــال إنــهــا
حتــــتــــاج إلـى مــــجـــــهــــود بــــدنـى وذهــــنى

 نفرتارى جمالكبيرين. 

نفرتارى:ماما قالت  لى «إنت مافيش زيك» 
ـمــثـلـة «نــفـرتــارى» جتـربــتـهـا  وصـفـت ا
ـــــســـــرحـى «الـــــلى نـــــزل فى الـــــعـــــرض ا
الـــشـــارع» بــأنـه «مــحـــطـــة جـــديــدة» فى
مـشوارها الـفنى الذى بـدأ قبل سنوات
قـــلــــيــــلــــة قـــدمـت خاللــــهــــا أعـــمــــاالً فى

سرح والفيديو. ا
ـــســـرحـــيـــة دور تـــلـــعب نــــفـــرتـــارى فى ا
مـدرسة بـسيطـة تعـمل لتـساعـد زوجها

على تدبير تكاليف احلياة.
وتــقــول نــفـرتــارى عن شــخــصـيــة «ثــنـاء»
إنــهـا أجــهـدتــهـا جــدًا حـتـى تـمــكـنت من
«فك» شـفــرتـهــا لـتــصل بــهـا إلى الــشـكل
«الاليـت». وقـــالـت نــــفـــرتــــارى إن أحــــلى
الـــتـــعــــلـــيــــقـــات عـــلـى الـــعـــمـل جـــاءت من
والـدتــهـا الـتى شــاهـدت الــعـرض وقـالت
لها عقب انتهائه «أنت مافيش زيك!!».
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ـنصـورة ضمت جلنـة حتـكيم مـهرجـان جامـعة ا
د. عــبـد الـنــاصـر اجلـمــيل د. شـريف عـلى د.
سـيد خـطاب. الـلـجنـة منـحت جـائزتـهـا الكـبرى
لــعـرض "دائــرة الـطـبــاشـيــر الـقـوقــازيـة"  إخـراج
الـســعــيـد مــنــسى لـكــلـيــة اآلداب وفــازت كـلــيـة
احلـقوق باجلائـزة الثانيـة عن عرض "احلصار"
 إخـراج سـمـير الـعـدل وحلت كـلـية الـتـجارة فى
ــركــز الــثـالـث بـعــرض «مــاكــبث» إخــراج عـادل ا

بركات.
وقــــســــمـت الــــلــــجــــنــــة
جــوائــز الــتـــمــثــيل إلى
ثـالثـــــة مــــــســـــتـــــويـــــات
مانحة جـائزة التمثيل
األولـى طــــــــــالــــــــــبـــــــــات
ـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوى األول ا
ألسـمـاء الـسـيـد بـطـلة
عـــــرض "احلـــــصـــــار".
ـــــســــــتــــــوى الـــــثــــــانى ا
تــــقـــاســــمـت جـــائــــزته
األولـــى ســــــــــــــــــــــــــــوزان
مــــــدحـت وشــــــيــــــمـــــاء

مــحــمـــد وأمــانى عـــبــد الــفــتـــاح بــطالت عــرض
«دائـرة الطباشيـر». بينما حـصلت أربع طالبات
ــســـتــوى الــثـــالث وهن يـــاســمــ عـــلى جــائـــزة ا
ـان عـاطـف «جتـارة» إلـهـام سـرور «حــقـوق» إ
عطى «تربـية» بسمة عبد العزيز «تربية» عبد ا
وجـــاءت جــوائـــز الــتــمـــثــيل طـالب عــلى الـــنــحــو
ــســتــوى األول: أحــمــد عـزت «آداب» الــتــالى: ا
أحــمـد عـوض «حـقـوق» أحــمـد عـبـده «جتـارة»
مــعـتــز الـشـافــعى «آداب» مـحــمـد عـادل مــحـمـد
الــنــاغى «الــتــربـيــة» مــحــمــد عــزت «احلــقـوق».
ـستـوى الـثانى: كـر رفـعت «جتارة» مـحـمود ا
الفوى «علوم» مـصطفى ماضى «علوم» مهاب
عـبـد احلى «علـوم» مـحمـد أبو شـرب «زراعة»

مدحت جالل «حقوق».
ـستـوى الثـالث: هيـثم الصـديق «طب» مـحمد ا
عـجـيـلـة «صيـدلـة» مـحـمد الـشـواف «صـيـدلة»
مــحـمــد عــلى «زراعــة» حــازم بـشــيــر «حــقـوق»

محمد السعيد «هندسة».

مرام حسن
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> مدرسة الشروق التجريبية بحلوان قدمت مسرحية "جذور الصبا" من تأليف وإخراج هبة حسن.
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طلبة هندسة يحسمون سباقاً صعباً من أربعة مستويات

 فهمى اخلولى

احمد 
كلية العلوم  "العدو فى غرفة النوم" 

ــثل أول مــيــادة ســيــد عــمــرو قــطــامـش 
ثل ثانى. ثلة أولى صالح الدالى 

كلية التجارة "اسطبل عنتر" 
ـــثل أول مــحــمــد عــبــد الـــرحــمن ســيــد 
ــثــلــة ــثـل أول ســارة هــشــام  نــصــرت 

أولى.
عــلى  مــســتــوى اجلــامــعــة الــســيــد سالمــة

السيد وأدهم عثمان حسن. 
كلية األداب "العادلون" 

ـثل أول نـورهـان عــبـد الـهـادى مـحــمـود 
ثـلة ثـلـة أولى منى سـلـيمـان  مـنـتصـر 
أولى.  وحصل عـلى جائـزة التمـييـز أحمد
جندى حسن ومنير النجار فى التمثيل.  

 حلوان

عـلـى مـســرح الـريــحــانى بـالــقــاهـرة اخــتـتم
ـــســـرحـى والـــفـــنى مــــهـــرجـــان الـــنــــشـــاط ا
جلـامـعة  حـلوان  والـذى تبـارى  فيه أربـعة
عــشـر عـرضــا مـسـرحــيـا عــلى مـدار ثالثـة
أســـابـــيع: تـــشـــكـــلت جلـــنـــة الـــتـــحـــكـــيم من
الــدكــتــور هــاشم تــوفــيق واخملــرج الــكــبــيــر
فـهـمى اخلـولى والـدكـتـور فـوزى الـسـعـدنى
ـشاركـة بـعد ومـنـحت جـوائزهـا لـلعـروض ا

تقسيمها ألربعة مستويات. 
ــســتــوى األول جــاءت كــلــيــة هــنــدسـة فى ا
حــلــوان بــعــرض "اجلـــزيــرة" وكــلــيــة تــربــيــة
بـعـرض "مـشـعـلـو احلـرائق" وكـلـيـة الـتـجـارة

بعرض "اسطبل عنتر". 
سـتوى الثـانى جاءت تـربية ريـاضية وفى ا
بـعــرض "الــتـشــريــفـة" وخــدمـة اجــتــمـاعــيـة
ــســيــرى" وكــلــيـة بــعــرض "رحـلــة حــنــضل ا

األداب بعرض "العادلون". 
جــوائــز الــتــمــثــيـل تــوزعت عــلى كل عــرض

ــثـلــة أولى نــور الـهـدى نـورهــان مـحــمـد 
ـثـلـة ثــانـيـة أحـمـد كـمـال الـسـيـد نـاصـر 

ثل أول.  
كلية تربية "مشعلو احلرائق"

ـــــــثـل أول مـــــــحـــــــمـــــــود اسـالم بـــــــحـــــــبـح 
ثلة ثل ثـانى أسماء وحيد  الدسوقى 

ثلة أولى  أولى هدير حمدى 
على مستوى اجلامعة بالل مصطفى 

تربية فنية "أنا واألنا"
ـثـل أول مـحـمود مـحـمـود فـؤاد صـدقى 
ثلة ثل ثانـى أميرة مصطـفى  فـخرى 
أولى. على مستـوى اجلامعة ياسم رضا

وشهد أحمد 
هندسة حلوان "اجلزيرة" 

ــان ابـراهــيم ــثــلــة أولى وإ أمل طــارق 
ثل أول.  ثلة أولى عمر نشأت 

عـــلى مــســـتــوى اجلـــامــعـــة الــهــام ابـــراهــيم
وعـمـر محـمد عـبد الـرؤوف واحمـد حسن

وجاءت على النحو التالى: 
"الغرفة رقم سبعة" لكلية تعليم صناعى. 
ـثــلــة أولى أمــيــر ســعــيـد هــنــد شــعــبــان 

مركز ثانى محمود مصطفى ثانى. 
كـــلــيــة تــربــيـــة ريــاضــيــة الــهـــرم مــســرحــيــة

"التشريفة". 
ــثل أول مــصــطــفى حــسـ كــر ربــيع 
ثل ثانى.  ثل ثانى أحمد سليمان 
ومن كلية التربية الرياضية باجلزيرة 

ــثـلــة أولى إســراء عـبـد مـهــا مـصــطـفى 
ثلة أولى.      احلكيم 

عـــلـى مـــســـتــوى اجلـــامـــعـــة أحـــمـــد شـــوقى
شحاته.

سيرى" خدمة اجتماعية "رحلة  حنضل ا
ثل أول  مصطفى ابراهيم 

ثلة أولى شيماء محمود نورهان سعيد 
ثلة ثانية.

تربية موسيقية "فكرة عبقرية"  

نصورة ا

«دائرة الطباشير القوقازية»
حتصد الذهبية

عبدالناصر اجلميل

مايو ويونيه ويوليو.. موسم االمتحانات

ـوسم اجلـامعـى حصــاد.. ا
ـســرحـيـة ـواسـم ا هـذا األســبـوع حـصــاد ا
ألربع جامعـات مصـرية وتـوالى نشـر نتائج
بـاقى اجلــامــعــات فى األسـابــيع الــقــادمـة.

قدمة.. ورياض األطفال مفاجأة العام «طائر» اآلداب فى ا
حــنــفى عن عــرض «كـوكـب الـفــئـران»
لــكــلــيــة الــتــخـــطــيط الــعــمــرانى. أمــا
جـوائز التمـثيل فتيات فـقد تقاسمت
ــركــز األول مــهــا عــثــمــان الــغــزالى ا
وهـديـر أحـمـد عن عـرض «الـواغش»
ــركــز الـثــانى كل بــيـنــمــا جــاءت فى ا
من يـــــاســــمــــ ســـــمــــيـــــر عن عــــرض
ــــان رشـــاد عن عـــرض «الـــشك»  إ
ـركــز الـثـالث فـكـان «نــاعـسـة»  أمـا ا
مـــنـــاصـــفـــة أيـــضـــا بـــ نـــور الـــهـــدى
مـحـمـد عن عـرض «الـواغش» ومـنى
شــطـا عن عــرض «الــشك». ومــنـحت
مـجموعة مـن شهادات التـقدير لعدد
ا قـامـوا به من مجـهود من الـطالب 
ـــهـــرجـــان. حـــيث داخل فـــعـــالــــيـــات ا
حصل مـن كليـة العالج الـطبـيعى عن
ـســرحى «نـاعــسـة» كل من الـعــرض ا
يــــاســــر بــــدوى مـــحــــمــــود إبـــراهــــيم
مــــحـــمـــد عــــاطف  وبـــاسـم مـــحـــمـــد
حــــســــ هــــبـــة إســــمــــاعـــيـل وكـــر
عـفـيفى  وحـصلت من طـالبـات كلـية
ريــاض أطــفــال كل من شــيــمــاء عــبـد
الناصر أمـيرة سعيد منى رمضان
مــــنى مــــحــــمــــد عـن عــــرض «عــــايـــزه
أجتوز» إبـراهيم سـعيـد عن تصـميم
ديـــكــور عــرض «الــواغش» عــبــد الــله
الـشـاعـر عن تـصـمـيم مالبس عـرض

«احلارس الليلى» وشريف نبيل.

ـهرجـان للـمخـرج أميـر شوقى عن بـا
عرض «أغـنيـة الوداع» كلـية الـتجارة
وحــصـلت نــفس الــكـلــيــة عـلى جــائـزة
أفـضل ديــكـور والـذى صــمـمه أحـمـد
الـبــرعى وأيـضـا أفــضل إضـاءة أمـيـر
الــبـرنس وبـالـنـسـبــة جلـوائـز الـتـمـثـيل
ـركز األول شـباب فـقد حـصل على ا
مـناصفـة ب كل من محمـد محمدى
ــسـرحى وأحــمـد بــكـر عن الــعـرض ا
«الـــطـــائــر» إخـــراج حـــســام الـــصـــيــاد
ــركـز لــكــلــيــة اآلداب. وحــصل عــلى ا
الـثانى منـاصفة أيضـا كل من محمد
مــحى عن عــرض «الـشك» ومــحـمـود
نـــاجى عـن عـــرض «الـــواغش». كـــمـــا
ــركـز الـثـالث تــمـثـيل شـبـاب تـقـاسم ا
كـل من نــــــــادر أحـــــــمـــــــد عـن عـــــــرض
«الــواغش» لـكــلــيـة حــقــوق ومـحــمـود

فى جـامعـة القـاهـرة انتـهت فـعالـيات
سرحية الطويلة مهرجان العـروض ا
بفـوز مسرحـية «الطـائر» لفـريق كلية
اآلداب بــجــائــزة أفــضل عــرض وهى
تألـيف محـمود جـمال إخـراج حسام
ـــهــرجــان الـــصــيـــاد. جلــنــة حتـــكــيم ا
والــتى تـكــونت من د. عــبـد الــلــطـيف
الـــشـــيـــنى د. عـــصـــام أبـــو الـــعال د.
مـــحــــمـــود ســــامى مــــنـــحـت اجلـــائـــزة
ـســرحى «أغــنــيـة الــثــانــيـة لــلــعــرض ا
الــوداع» لـكـلـيـة الـتـجـارة إخـراج أمـيـر
ـركـز الـثـالث كـلـيـة شـوقى وتـقـاسم ا
«احلـــــقـــــوق» عـن عـــــرض «الـــــواغش»
إخـراج خـالد حـسنـ وكـليـة «رياض
األطــفـــال» الــتـى وصــفـــهــا مـــراقــبــون
ــهــرجــان فى ثــانى بــأنـــهــا مــفــاجــأة ا
مـــشــاركــة لــهــا حـــيث قــدمت عــرض
«عـايــزه أجتـوز» كـتــابـة يـاســر فـيـصل
ومــحــمــد احملــمــدى وإخــراج مــحــمــد

احملمدى.
ـركـز الـرابع كـلـيــة «الـعـلـوم» احـتــلت ا
عن عرض «احلـارس الليلى»  إخراج
ــــركـــز عــــبــــد الـــلـه الـــشــــاعــــر وفى ا
اخلــــامـس كــــلـــيــــة اآلثــــار عـن عـــرض
«الـشك» عن نـص «مهـاجـر بـرسـبان»
جلــورج شـحـاته إخـراج إسالم إمـام
ــــركــــز الــــســـــادس كــــلــــيــــة جــــاء فـى ا
«الـــتــــخـــطــــيط الـــعــــمـــرانـى» بـــعـــرض
«كــــوكـب الــــفــــئـــــران» إخــــراج يـــــحــــيى
مـــحــمــود. كــمــا قــررت الـــلــجــنــة مــنح
جــــائـــــزة أفــــضل مـــــخــــرج مـــــســــرحى

 د. عصام الدين أبوالعال

أشرف عزب

عادل حسان حازم الصواف

عـلى الــرغم من مـضى مـا يــزيـد عـلى الـســتـ عـامًـا عـلـى وفـاة الـفـنـان
كـتـبـة العـربـيـة ظلـت تعـانى نـقـصًا فى الراحـل جنيب الـريـحـانى فـإن ا
ـسـرحـيـة الـدراسـة الـعـلــمـيـة حـول إسـهـامـات الـريـحـانـى فى حـيـاتـنـا ا

والفنية عمومًا خالل النصف األول من هذا القرن.
ومع اعـتـراف األقالم الـكاتـبـة بوضـوح بـبـصمـات الـريـحانى فـى حيـاتـنا
ـقـاالت التى ـسـرح الكـومـيدى - إال أن ا الـفنـيـة - بالـذات فى مـجال ا
صرى - كـتبت عـنه - وهى قلـيلـة بالـنسـبة لـلدور الـذى أداه للـمسـرح ا
والـــكــتـب الـــتى صـــدرت عــنـه وهى أقل مـن الــقـــلـــيل - غـــلـــبت عـــلـــيـــهــا
ـا أجلأها - ا أسـرفت فى تأكيـد اإلعجـاب واحملبة  احلمـاسة ور
ـوضــوعــيــة الــتى يــجـدر أن فى مــعــظم األحــيــان - إلى جتــاوز أســوار ا

تكون نبضًا للدراسة العلمية اجلادة.
لـعـلـه من هـنـا تـأتى حــفـاوتـنـا بـهــذا الـكـتـاب: "جنـيب الــريـحـانى وتـطـور
الكـوميديا فى مصـر" للدكتورة لـيلى أبو نسيم أبـو يوسف التى نتعرف
سرحية إليها - فى الغالف الداخـلى - على أنها دكتوراه فى الـفنون ا

تحدة األمريكية. من جامعة "إلينوى" بالواليات ا
اإلجنـلـيـزيــة هى الـلـغــة الـتى كـتب بــهـا الـبـحث وقــد نـقـله إلى الــعـربـيـة
الـنـاقـد الـراحل سـميـر عـوض بـجـهـد ال يـقل عن اجلـهـد الـذى بذل فى
ـــصــــادر الـــعـــربـــيـــة إعـــداد الــــبـــحث نــــفـــسه ذلك ألنـه اعـــتـــمـــد عــــلى ا
واخملطوطات يـنقل منـها الفقـرات التى تناولـتها البـاحثة. وقد أشارت
ـهـا للـكتـاب وإن بدا لـيلى أبـو سيف إلـى ذلك اجلهـد الكـبـير فى تـقد

الكتاب - فى الصورة التى صدر بها - كأنه مؤلف وليس مترجمًا!.
الــبــاحــثـة ابــتــداء ومن قــبل أن تــعـرض حلــيــاة الـريــحــانى وفــنه تــؤكـد
تـعاطـفهـا مع تلك الـكلـمات التى قـالهـا جنيب الـريحـانى يومًـا: "عايزين
ـلـوخـية مش مـسـرح مـصـرى مـسرح ابن بـلـد فـيه ريـحـة الـطعـمـيـة وا
ـسلـوق والـبـفـتـيك.. مـسـرح نـتـكـلم عـلـيه الـلـغة الـتى ريـحـة الـبـطـاطس ا
يفـهـمـها الـفالح والـعـامل ورجل الشـارع ونـقـدم له ما يـجب أن يـسـمعه
ـــقــال الـــهــام: مـــســرح الـــريــحـــانى الــذى ضـــمــنه ويـــراه "... إلى ذلك ا
أسـتــاذنـا يـحــيى حـقى كـتــابه "خـطـوات فـى الـنـقــد".. فـهـو وإن أضـاف
ظالالً كـثيفـة على الـقيـمة احلـقيـقية لـنجـيب الريـحانى وطـبيـعة الدور
الـذى أسـهـم به فى احلـيـاة الـفـنـيـة إال أنـه ظل صـوتًـا مـتـفـردًا يـنـاقش
ويـحلل وسط عـشرات األصـوات التى تـمثل - فى مـجمـوعهـا - جوقة
تـكـفى بالـتـأكـيد عـلى عـظـمة الـفـنـان الراحل دون أن تـشـيـر إلى عوامل

تلك العظمة وأسبابها.

ولــد الـــريــحــانى فى الـــقــاهــرة من أب عـــراقى وأم قــبــطـــيــة مــصــريــة
مـعــلــومـة تــذكـرهــا لـيــلى أبــو سـيف فى كــتــابـهــا دون أن جتـد فــيـهــا مـا
يـســتــحق اإلفـاضــة أو الــتـفــصــيل.. لــكن يـحــيى حــقى يــجـد فى ازدواج
صير مفتاح ألغاز حياته وتفسير شخصيته: الريحانى ب األصل وا
"وأجزم وليس فى يدى دليل سـوى شعورى بأن الريـحانى عاش طيلة

." صري حياته يشعر بفارق مكتوم بينه وب ا
أمـا الـباحـثة فـهى تـرجع اختالف الـريـحانى مع عـزيـز عيـد فى أبريل
1916 ذلك االخــتالف الــذى أجلــأه إلى تـرك فــرقــة عـزيــز عــيـد إلى
ـسـرحيـات الفـرنسـية مع إصـرار الريـحانى عـلى أن يـتمـاشى اقتـباس ا
ـسـرحـيـات مـطـابـقـة ــصـرى وعـاداته وأال تـخـرج تـلك ا ذوق اجملـتـمع ا

لصورتها األصلية.
وحــ طــلب الــريــحــانى من بــديع خــيــرى أن يـوقـع مـعـه عـقــدًا لــكــتــابـة
ـصريـة فى أزجال أزجال مـسـرحيـاته فإن ذلـك لم يكن فـقط لنـبض ا
ــتـقــدمـة فـهــو إذن لـيس إنــسـانًـا بـديع خــيـرى بل راقت له وطــنـيــتـهـا ا

مصريًا فحسب لكنه يضمر أو يعلن - مشاعر وطنية دافقة!
والـبـاحـثـة حتـسب لـوطـنـيـة الـريـحـانى مـسـرحـيـة "حـكم قـراقـوش" الـتى
لك تناقش االستبداد السياسى وتسخر - على وجه التحديد - من ا

فؤاد وحاشيته ورئيس الوزراء إسماعيل صدقى.
يـة الثانية ـوسرة التى خرجت من أزمـات احلرب العا وكانت الـطبقة ا
ـســرح بـاعـتــبـارهـا - أثـريــاء احلـرب - هـدفًــا لـهـجــوم الـريـحــانى فى ا
طبقة طفيلية مـتسلقة وحتمس الريحانى - بالتالى - لقضية الفقراء

ـسرح من خـالل ورشة سـنـوية مـدتهـا خـمسـة أسـابيع ارسـة ا > تـتم 
وتنـتهى بـإنتاج مـسرحى والـورشة مكـثفـة كل يوم مخـصص للـمسرح
ـعـدون على اكـتـساب صـفـات محـلـلى الـليـاقـة: التـواجد حـيث يـعمل ا

سرحى وإثبات الذات دون تركيز على الرقص. ا 28
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هل كان مصريًا?

اذا? كشكش بيه.. 
تـــصف الـــبـــاحــثـــة كـــشـــكش بك بـــأنه رجـل ريــفـى الــطـــبـــاع فــيـه بــراءة
الـريــفـيـ وحــدتـهم الــفـطــريـة. وعـلى الــرغم من مـكــره ودهـائه إال أنه
ـدينة وخداعـها ونفاقـها. ولقد كانـت أساليب كشكش برىء من زيف ا
بك بسيطة ساذجة لكنها أيضًا كانت شريفة ماكرة بعكس األساليب
ـصرى ـغامـرون األوربـيـون وكان الـريف ا ـلـتويـة الـتى كانـت يتـبـعهـا ا ا
ـتفـرجن وهنا ديـنة ا الـبسـيط ينـتصـر دائمًـا على األجـنبى أو سـاكن ا
الفكاهة - من الكسار - وأرحب خياالً وأنه كان - والكالم للباحثة -
مـكمن مـوعظـتـها ومـغزاهـا األخالقى "بل إن الـباحـثة تـزيـد فتـجد فى
صرى فى مواجهة األفواج التى بدأت قـاومة اإلنسان ا كشكش رمزًا 
ـــهــاجــرين األوربــيــ تــفـــد عــلى مــصــر من خـالل ســنى احلــرب من ا
ـصـريـ مـاديًـا ومـعـنـويًا الـذين كـانـوا يـشـعـرون بـأنـهم مـتـفوقـون عـلى ا
ـنـاقـشـته عـلى أرضه فى ـتـعـجـرف  وأدبـيًـا "وحـيـنـمـا يـأتى اخلـواجـة ا
الـسـوق وفى احلـانـة فـإن الـريـحـانى يـكـفل دائـمًـا االنـتـصـار لـكـشـكش

لكه". الذى يطالب بحقه فيما 
لكن يـحيى حـقى يقدم لـنا صـورة أخرى منـاقضـة لشخـصيـة كشكش
ــهــرج الــذى يــصــفـع عــلى قــفــاه فـى مــهــازل أوالد بــعــجــر بك إنه "كـــا
ويــخـرج الـنــظـارة وهم مـوقــنـون بـأن كــشـكش بك الـذى نــال من الـهـزؤ
والصفع على القفا مـا نال ال يزال يرى نفسه سعيدًا بلهوه وعبثه ب
ن ال يــعــرفن إال كــلــمــة "هــات".. وهـو فــريق الــراقــصــات الــعــاريــات 
يـرطن بـكـلـمـة "خـذى" يـكـاد يـنـطق وجـهه بـأنه صـرف عـلـيـهن كل مـاله

ولم ينل منهن شيئًا. هذا هو كشكش بك".

ـقـابل فـنــيًـا ولـفـتـرة طـويـلـة وألن عـلى الـكـسـار يـعـد - بــصـورة مـا - ا
لنـجيب الـريـحانى فـقـد تبـاين الرأى أيـضًـا فى كال الفـنانـ وطـبيـعة

سرحى وقيمة دوره. إسهاماته فى اجملال ا
الــبــاحـثــة جتــد أن دور الـكــســار كـان تــقــلـيــد الــريــحـانى بــنــجـاح كــبــيـر
بـشـخـصـيـة عـثـمـان اخلـادم الـنوبـى. غـيـر أن الريـحـانـى كان أقـدر عـلى
الـفــكـاهـة من الــكـسـار وأنه كــان عـلى ثـقــة من أنه أنـتج اســتـعـراضـات
ذات مــوضــوعـــات جــادة ومــضـــمــون مــصـــرى تــكـــون أرفع بــكـــثــيــر من

سخافات الكسار.
أما يحيى حقى فإنه يحـمد للكسار إخالصه لطبيعته فهو لم يحاول
خــداع أحـد أو يــغـرق فى الــتـهــريج فـانــصـرف عــنه جــمـهــور الـطــبـقـة
ـتــعـمــلـون وبــقى له البـســو اجلالبــيب والـطــواقى" نـحن لن الـراقـيــة وا

ننساه أو ننسى جهاده وفضله".. 
الـريـحـانى - فى تـقـديــر الـبـاحـثـة - لم يـكن شـكـسـبـيـر وال مـولـيـيـر وال

تشيخوف لكنه يتجشأ للفقراء بصالً ولألغنياء ديكًا روميًا.
ويضـيف يحيى حـقى فى حتسر: فأنت تـرى أن الذوق واحد والعـقلية

صاب عام! هى هى.. وا
الحـظـات الـهـامـشـيـة حـول كـتـاب الـدكـتـورة لـيـلى أبـو ثم تــبـقى بـعض ا
ـعـلـومــات الـتـاريـخـيــة وأسـمـاء األعالم.. وعـلى ســيف وهى تـتـصل بــا
ثـال فـإن استـيفـان روستى لم يـكن مصـريًا من أصل إيـطالى سبـيل ا
بل إنه ظل مـحـتفـظًـا بـجنـسـيته اإليـطـاليـة حـتى وفـاته وصورة مـحـمد
صرى هى - فى احلقـيقة - صورة الفنـان الراحل عبد العزيز كمال ا
أحــمـــد.. إلى جـــانب اعــتـــمــاد الـــبــاحـث عــلى مـــقــاالت هـى أقــرب إلى
الـتـعـلـيـقــات الـصـحـفـيـة الــسـريـعـة.. بـيـنـمــا أغـفل دراسـات أكـثـر جـديـة
وعمـقًا.. ومـنها - بـالطـبع - مقـالة الريـحانى وعـدد "الريـحانى" الذى

أصدرته مجلة الكاتب.. 
ثله هـذا الكتاب أنه يفتح بابا واسعًا للنقاش مع ذلك فلعل أهم ما 
ـتـفـردة فى تـاريـخـنا اخلـصب حـول شـخـصـيـة الـريـحـانى الـظـاهـرة ا

عاصر!  ا

- وهــو الــذى كــان فــقــيــرًا ذات يــوم - فــاخــتــار أن يــؤدى دور اإلنــسـان
ادية إلى أسفل السلم االجتماعى.. الصغير الذى ينتمى من الوجهة ا
ـتوسـطة واإلنسـان الصغـير هو لكـنه ينتـمى بأخالقـياته إلى الطـبقة ا
ـؤهـلـ الـذين ـدرس آالف ا مـوظف احلـكـومــة وكـاتب احلـسـابـات وا
وجــدوا أنــفــسـهـم فـريــســة لــلــبــطـالــة فى الــثـالثـيــنــيــات بــسـبـب األزمـة

ية آنذاك. االقتصادية العا
تضيف الـباحثة: "لـقد امتـهنت كرامة هـؤالء الناس حتت وطـأة النجاح
ـادى فـكل إنـسـان فــقـيـر ال يـسـاوى شــيـئًـا.. لـكن الـفــقـراء لم يـكـونـوا ا
كـذلك عند الـريحانى فـفى رأيه أن ضحـايا اجملتـمع يتمـسكون بـالقيم
ـعـنـويــة األصـيـلـة. وإذا كــانت هـذه الـقـيـم تـوجـد فى أى مـكــان فـإنـنـا ا
جنـدهـا عـند أبـطـاله اجلـدد: بـندق وتـيـسـير وحتـسـ وعـبـاس ولو لم
ثـلهم إذ إنـهم يـجرون هم اآلخـرون سـعيًـا وراء الربح يـكـونوا أوفـيـاء 

السريع كلما استطاعوا ذلك..
ـاذا خلع كـشـكش بـيه قـفـطانه لـكن يـحـيى حـقى يجـيب عـلى الـسـؤال: 
وعـمتـه وارتدى الـبـدلة والـطـربوش بـأن اخـتيـار الـريحـانى لـشخـصـية
هـذا األفـنـدى مـن الـطـبــقـة الـوسـطـى "بـراعـة مــنه فى الـسـيــر مع تـيـار
صر وتـمثيل مـشكالتهـا اجلديدة فـقد صاحب احلـياة االجتـماعيـة 
هذا الـعهـد أزمة الـطبقـة الوسـطى من األفنـدية وأغـلبهـم من موظفى
احلـكـومـة وأشبـاهـهم وإنك لـتـجـد كلـمـة األفـنـدى بـنطـقـهـا الـعربى فى
الـقـوامــيس اإلجنـلـيـزيـة ويـســتـعـلـمـهـا كـتــاب الـغـرب حـ يـريـدون سب

الشرق ووصفه بالعجز واخليالء فى وقت واحد.
وقـــد ظل دانـــلـــوب يــعـــمل ســـنــ عـــديـــدة لــصـب شــخـــصـــيــة األفـــنــدى
ـوظف باحلـكومة. ثم زعـمت إجنلـترا أنـها رفـعت يدها عن ـطربش ا ا
شـئــون مـصـر الــداخـلـيـة وأســلـمـتــهـا لألفـنــديـة ووقـفت تــتـفـرج. وفـهم
ــعــبـر عن الــريــحـانـى من أين تــهب الــريح وســار مع الــتـيــار وأصــبح ا

د. زينب العسالبعض مشاكل هذه الطبقة إلخ".

شخصية جنيب الريحانى وفنه
ب إعجاب ليلى أبو سيف ونقد يحيى حقى 

اذا خلع كشكش بيه القفطان  
والعمة وارتدى البدلة والطربوش

الريحانى والكسار

فيـمـا تسـتـعـد اجلامـعـات المـتحـانـات آخر
الــعــام الــدراسى.. أنــهى الــطــلــبــة مــوســمــا
سرحية على حافالً بالنشاطات الفنية وا

وجه اخلصوص حـيث انتهت هـذا األسبوع
ـسرحـية وفى أيام مـتـقاربـة مسـابـقاتـهم ا
ومهرجاناتهم اخملتلفة. تعرض «مسرحنا»

القاهرة

حصـلت كليـة اآلداب بجـامعة عـ شمس على
ـــســابــقــة ــهــرجـــان الــثــانى  ــركــز األول فـى ا ا
ـلك ليـر" إعداد الـتمـثيل الـكـبرى عن عـرض "ا
وإخـراج تــامـر كــرم. و"زيـارة الــسـيــدة الـعــجـوز"
الـذى قـدمـته كـلـيـة الـتـجـارة من اخـراج مـحـمـد
ركز الثانى. بينما حصلت جبر حصلت علـى ا
ـركــز الـثــالث عن عـرض كـلــيـة الــتـربــيـة عــلى ا
"احدب نوتردام" اخراج محمد صالح الدين.
ــركــز الـــرابع فــقــد احــتــلــته كــلــيــة الــطب أمــا ا
بـعـرض "مؤتـمر غـاسلى األدمـغة"اخـراج أسامه
ـــركــز فــوزى. وكـــلـــيــة الـــعــلـــوم حـــصــلت عـــلى ا
اخلـامـس عن عـرض "إكـليـل الـغـار" تألـيـف نور
الـديـن واخراج مـحـمـد عـلى الـزايط. وحـصـلت
ركـز السـادس عن عرض كـلـية احلـقوق عـلى ا
"هــامــلـت" اخــراج مــحـــمــد الــصــغـــيــر. وحــصل
"جـــواز عــلى ورقــة طـالق" الــذى قــدمــتـه كــلــيــة
األلــــــسـن مـن اخــــــراج عــــــمــــــرو قــــــابــــــيـل عــــــلى
ـكـونة ـركـزالـسـابع.  سلـمت جلـنـة الـتحـكـيم ا ا
د. مـن د. مــدحت الـــكــاشف د. ســـيــد االمــام 
اسـالم الـنـجـدى  شــهـادات تـقـديــر ومـيـدالـيـات
ذهـبـية وفـضـيـة وبرونـزيـة لـلـمسـتـويـات الـثالثة
ـســتـوى األول: ســهى عـادل الـفــرديـة تــمـثــيل. ا
مـــحــمـــد (آداب) مــحـــمــد مـــنــصـــور الــدمــراوى
ـستـوى الـثـانـى : هبـة عـالم (عـلوم) (طـب) . ا
نـرم عـادل (تربـية)  حـا صالح (جتارة) 
ـستـوى الـثـالث: ندى أحـمـد صـبحى (عـلـوم). ا
عادل الـنوبى (الـسن) ياسـم جـمال(جتارة)
مـحـمد مـجدى (آداب) شـريف مـحمد حـسنى

(تربية).

 ع شمس

القاهرة

اآلداب أيضا تتصدر 
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> إن دراسـات الثـقافـة العـامة تـشكل جـزءاً أساسـياً فى بـرامج اإلعداد
حـيث تقـدم محاضرات فـى احلضارة الـثقافة واجملـتمع وتـوجد أيضا

محاضرات فى علم النفس والتحليل الثقافى بعد مشاهدة األفالم.

 É¡«a Éeh É«fódG 
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سرحى األردنى عبد السالم قبيالت ا
وجائزتان فى مهرجان «القناع الذهبى»

شادى أبوشادى

مسرحية  ليننغرادكا

ـــســـرحى الـــذى أنـــتــجـه وشــارك فى نـــال الـــعــمل ا
ـسـرحـى األردنى عـبـد الــسالم قـبـيالت إخــراجه ا
ــســرحــيــ الـروس بــالــتــعــاون مع مــجــمــوعــة من ا
جـائــزتـ ذهـبــيـتـ فـى مـهـرجــان الـقـنــاع الـذهـبى
ـاضى ـســرحى الــدولى  الــذى اخـتــتم الــسـبـت ا ا

فى العاصمة الروسية .
ـسرحـيه التى حتـمل اسم "ليـننـغرادكـا"  أى ابنة ا
لينـينغـراد  سبق حصـلت على جائـزة أفضل عمل
مسـرحى جتـريـبى فى مـهرجـان مـسـرح الدمى فى
ـاضى  وبـعـد ذلك بــطـرسـبـورغ فى كـانــون االول ا
رشـحـتــهـا جلـنــة حتـكـيم مـهــرجـان الـقــنـاع الـذهـبى
الـذى يعـد أهم مـهـرجان مـسـرحى لـعمـوم روسـيا 

لثالث جوائز هى:
جــائـــزة أفــضل عـــمل مـــســرحى  أفـــضل إخــراج 

وأفضل تصميم فنى وتصميم دمى.
وحـــصــــدت جــــائــــزتــــ كـــأفــــضـل إخـــراج وأفــــضل

تصميم فنى.
وأولت الــصــحـافــة الــروســيــة والـقــراءات الــنــقــديـة
ـسرحى  واعـتبـرته قفزة اهتمـاما كـبيـرا بالـعمل ا
سـرح وابتكارا لشـكل فنى جديد دمج نـوعية فى ا
بــــ مـــســــرح الــــدمى والــــدرامـــا الــــســــيـــنــــمـــائــــيه 

ـــشـــاهــد ـــشــاهـــد الـــوثـــائـــقـــيــة  بـــحـــيث يـــرى ا وا
ــسـرح تــتــحـرك شــخــصـيــات الــدمى احلــيـة عــلى ا
ـشـهـد الـســيـنـمـائى  أى فى داخـله ولـيس ضـمن ا
ــا يــجــعل من الــصــعـب أحــيــانـا عــلى خــلــفــيــته  
عروض عـلى اخلشبة ما ب ـشهد ا الـتمييز فى ا
ـــصــور وبـــ الـــعــنـــصــر الــعـــنـــصــر الـــســـيــنـــمـــائى ا

سرحى احلى. ا
ـديـنة ـسـرحـية  عن احلـصـار الـشـهيـر  تـتحـدث ا
لـينـينـغـراد والذى ذهب ضـحيـته مـا يقـارب ملـيون
شـخص  من خالل قصة طـفلة تخـتبئ فى خزانة
بـيـتـهـا بعـد مـوت والـديـهـا فى القـصف  فـيـنـقـذها
من اجلـــوع والــبـــرد "دامــافـــوى" أى حــارس الـــبــيت
الــذى يـرعـى الـبــيت عــنــدمــا يــغـيـب سـكــانه  وهى

ثيولوجيا الشعبية الروسية. شخصية من ا
ويـحـاكى قـبيالت فـى مسـرحـيـته الـتى اتـخذت من
ـديـنـة لـيـنـيـنـغـراد أيـام احلرب ـأسـاوى  احلـصـار ا
ـيـة الـثـانـيـة كل حـصار يـتم فـى زمن احلرب  الـعـا
ـشـاهـد وثـائـقـية ـسـرحـيـة تـنـتـهى  ال سـيمـا وأن ا

. من احلرب فى العراق وفلسط

 الطيب الصديقى

مهرجان فاس الرابع
للمسرح اجلامعى 
يكرم الصديقى

ـهـرجـان انــتـهت أمس 10 مـايــو الـنـسـخـة الــرابـعـة 
فاس للـمسـرح اجلامعى  الـتى نظمت  فى الـفترة

ما ب السادس والعاشر من الشهر اجلارى.
ـنـظـمـون خالل لـقـاء مع الـصـحـافـة بـفاس وأكـد ا
أخـيرا أن دورة هذه الـسنـة عرفت  مـشاركـة فرق
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة ـغـرب وا جــامـعـيـة من ا
وتـــونس والـــعـــراق واجلــزائـــر وبـــلـــجـــيـــكــا وكـــرمت
غربى الطيب األسـتاذ محمد بن عـيسى والفنـان ا

غربى. سرح ا الصديقى أحد رواد ا
ـهرجـان الـضـوء على أن كـمـا سـلط مـنظـمـو هـذا ا
دورة هــذه الـــســـنــة تـــمـــيــزت بـــقـــراءات مــســـرحـــيــة
تقـدمهـا نخـبة من كـبار الـدارمي وتـوقيـع أعمال
اجلـــامــعـــيــ حـــسن مــنـــيــعـى وعــبـــد الــله شـــقــرون

ورشيد بنانى وسعيد الناجى.
ــهــرجـان إلى أشـار الــســيــد الــســرغـيــنى مــديــر ا
الـــدور الــــهـــام لـــهـــذا الــــنـــوع من الـــتــــظـــاهـــرات فى
واهـب الشـابة ونـشر ثـقافـة احلوار التـنقـيب عن ا

والــتـــســامح. مـــشــيــراً إلـى الــنــجـــاح الــذى حــقـــقــته
الدورات الـثالث الـسابـقـة وأيضـا الـدورة احلالـية
ــهـــرجـــان يـــشــكـل "حلــظـــة لـــلـــتــفـــكـــيــر مـــبـــرزا أن ا
ومنـاسبـة مواتيـة لنسج عالقـات ثقافـية وفنـية ب
ــغـاربــة واألجـانـب" وأن الـهــدف من مـثل الــطـلــبـة ا
هذه التـظاهرات إشـعار اجلمـهور الشـاب باإلبداع
سرحى وتعريف الطلبة بجمالية الفنون احلية. ا
وأضــاف أن مــهــرجــان فــاس لــلــمــســرح اجلــامــعى
الـذى تـنظـمه كـلـيـة العـلـوم الـقانـونـيـة واالقتـصـادية
هراز بـفاس يأتـى ليؤكـد دوليته واجلـامعيـة ظهـر ا
عبر بـرمجـة غنيـة وحضـور متـنوع لفـرق مسـرحية
مـغــربــيــة وأجـنــبــيــة. وأعــلن مــديـر مــهــرجــان فـاس
لـلــمــســرح اجلـامــعى من جــهــة أخـرى أن جـامــعـة
سـيـدى مـحـمـد بن عـبد الـله بـفـاس تـعـمل بـتـنـسيق
مع الــسـلــطــات احملــلــيــة ومــخــتــلف الــشــركـاء عــلى
ـــديــــنــــة وذلك خالل تــــشــــيـــيــــد أوبــــرا مـــســــرح بــــا

قبلة. السنوات األربع ا

«الكويت».. تراهن على الدورة العاشرة
سرحى الستعادة «الروح» من مهرجانها ا

ــسـرح بـاجملــلس الـوطــنى لـلـثــقـافـة تــتـواصل االسـتــعـدادات فى ادارة ا
والفنون واآلداب الكويتى القامة الدورة العاشرة من مهرجان الكويت
سرحى خالل أكتوبر القادم وذلك بعد أن تأجل موعد اقامتها من ا
ـاضى بسـبب احـتضـان الـكويت لـلـدورة العـاشـرة من مهـرجان أبـريل ا

سرحى الذى انتهت فعالياته قبل ثالثة أسابيع تقريبا.  اخلليج ا
عـلى صعـيد مـتـصل بدأت الـفرق األهـليـة االسـتعـداد اجلدى من أجل
ـــهــرجــان واخـــتــيــار الـــنــصــوص ـــشــاركــة فـى الــدورة الــقـــادمــة من ا ا
سرحية الى نـاسبة وتتوقع مصـادر مسرحية عودة بـعض األسماء ا ا

هرجان.  الساحة من خالل ا
خـاصـة أن الـكـثــيـرين يـراهـنـون عــلـيه ويـأمـلـون أن يــكـون نـقـطـة حتـول
ـسـرحى وبدايـة انـطالقة جـديـدة للـحـركة لـعـودة الروح الى اجلـسم ا

سرحية الكويتية التى شهدت تراجعا فى السنوات األخيرة.  ا
ـــســـرح فى ـــهـــرجـــان فـى دورته اجلـــديـــدة عـــددا مـن رواد ا ويـــكــــرم ا
الكويت وبعض الفنانـ العرب الذين كان لهم دور واسهام فى نهضة
ـتـوقع ان ـســرحـيــة عـلى مـديــسـنــوات طـويـلــة كـمـا ان مـن ا الـكــويت ا

سرحية. طبوعات ا  بدر الرفاعىيصدر خالل الدورة بعض ا

سرح الفرجة.. الدورة الـ 14 
 حتتفى بالقدس عاصمة أبدية للثقافة العربية

ـسرح سـرحـيـة  ـاضى األيـام ا انـتـهت األسـبـوع ا
الفـرجة فى دورتـها الـ14 والـتى نظـمتـها  حـركة
مــسـرح الــقــلــيـعــة اجلــزائــريـة فـى إطـار تــظــاهـرة
''الـــقــدس عــاصــمـــة أبــديــة لــلـــثــقــافــة الـــعــربــيــة''

ا للفنان عمر طاشت. وتكر
وقـــال رئــيس حـــركــة مـــســرح الـــقــلـــيــعـــة يــوسف
تــعـــويــنت أن الـــبــرنـــامج تـــضــمن  عـــدة عــروض
مــســرحـــيــة قــدمــتــهــا فــرق جــمــعــيــة ولــد عــبــد
ـــســرح الـــرحـــمن كـــاكى لـــلـــشـــرافــة جـــمـــعـــيـــة ا
الـصـغـيــر لـلـبـلـيــدة جـمـعـيـة مــحـفـوظ طـواهـرى
ـسـرح الـتـكـنـولـوجى لـوهران ـليـانـة جـمـعـيـة ا
جمعـية الفن والـثقافـة لبراقى جـمعيـة الفوارة
سرح للقليعة جمعية إيثران لسطيف حركة ا

لــــتــــيــــزى أوزو تــــعـــاونــــيــــة الــــرمــــاح لــــلــــجــــزائـــر
الــعـاصــمـة تــعــاونـيــة الـفـن من الـشــارع لــطـلــبـة
مـعــهـد الــفــنـون الــدرامـيــة وغـيــرهـا من الــفـرق
الـــتى صـــنـــعت  الـــفـــرجـــة من خـالل عـــروضـــهــا
ــــــســــــرحــــــيـــــــة. فــــــضال عـن مــــــجــــــمـــــــوعــــــة من ا
ـونـولـوجـات كـمـونـولـوج ''الـراى تلف ''لـسـمـيـر ا
ائة رجلة ''للـعمرى كعوان بوكـريشة ''مائة بـا

و''خالوطة ''لعيسى شواط. 
ــقــدمـة كــانت وأضــاف "تـعــويــنت" أن الــعــروض ا
ـنافسة لـتفادى الـصراعات التى خالـية من جو ا
 الـــوقــوع فـــيـــهــا آنـــفــا كـــمــا  إلـــغــاء اجلـــوائــز

شاركة. التشجيعية للفرق ا

«مأساة يرول».. شمال السودان
 وجنوبه يلتقيان مسرحياً

سرح القومى فى أم درمان قدمت على خشبـة ا
مسرحـية "مأساة يرول" والقت إقباال جـماهيرياً

الفتاً .
ـسرحـية الـتى كتبـها اخلـا عبـدالله وأخـرجها ا
ها فى فترة الثمانينيات. السمانى وسبق تقد
قيم ـسرحـية الـتى تُقـدم فى غيـاب مخـرجهـا ا ا
فى كـــنـــدا مــنـــذ زمن لـــيس بـــالـــقــصـــيـــر وتــوقف
مـؤلفـها عـن الكـتابـة تـنهض عـلى حـكايـة شـعبـيّة
من جنوب السودان تقول إن قرية "يرول" انقطع
عـنـهـا الـغـيث وضـربــهـا اجلـفـاف فـلـجـأ شـيـوخـهـا
إلى العراف طلبـاً للعون فطلب منهم دفع أجمل

فتيات القرية لتذبح تضحية.
حــوّل الـــكــاتـب اخلــا عـــبــدالـــله هـــذه احلــكـــايــة
الــشـعـبـيـة الــشـفـهـيّــة إلى نص مـسـرحـى مـضـيـفـاً
إلــيـهــا بــعـداً رومــنـطــيـقــيـاً إذ ربط الــفـتــاة "يـرول"
بـــأشـــجـع شـــبــان الـــقـــريـــة فـى عالقـــة عـــاطـــفـــيــة
حـمـيمـة كـما قـدمهـا فى مـجمـوعـة من اللـوحات
ن فــيـهم كــاشـفــاً عن تـعــلق أهــالى الـقــريـة بــهـا 

"العراف" ذاته.
ــســرحــيــة لــلــمــرة األولى فى الــنــصف عُــرضت ا
األول من الـثـمـانـيـنـيـات ضـمن امـتـحـانـات طالب

ـسـرح وخلـفت أصـداء عدة ـوسيـقى وا مـعهـد ا
على مستوى الـصحافة الفنية وكسب السمانى

لوال جائزة اإلخراج.
ة نفـسها ولكن يقـدم العرض فى نـسخته القـد
فى أجواء سـيـاسـيـة شـديـدة التـعـقـيـد تـشـهد كل
يوم إحلاحاً عـلى سؤال "االنفصال" ب الشمال

"العربى" واجلنوب "اإلفريقى".
ــبـادرة يــأتى تـقــد الـعــمل فى هــذا الـوقت 
ـعـنيـة بـتطـوير من مؤسـسة "كـوتو" الـثقـافـية ا
الـرقـصـات الـشـعـبـيـة لـقـبـائل جـنـوب الـسودان
فى مــقــرهــا فـى اخلــرطـوم كــان الــقــصــد مــنه
ـــوذج فــنى لــلـــوحــدة بــ الــشـــمــالــيــ طــرح 

ـــثــــلـــ من . فــــالـــعــــمل يـــضـم  واجلـــنـــوبــــيـــ
الـشـمـال واجلـنـوب وهـو يـقـدم حـكـايـة شـعـبـية
جنوبـية "افريقية" ولكن بلغـة عربية فصيحة.
سرحى الـوحيد فى تاريخ ا كان العـمل ا ور
ـسـرحـيـة الـسـودانـيـة الـذى يـتـحـدث احلـركـة ا
فيـها اجلـنوبـيون بـلغـة عربـية قـد يصـعب على
" العـمل بها إضافة إلى أن بعض "الـشمالي
مـــــؤلف الـــــنص من الـــــشــــمـــــال ومــــخـــــرجه من

اجلنوب!.

> إدارة أطفيح التعليمية بحلوان قدمت مؤخرا مسرحية "اخلائن" للمخرج مؤمن محمود وديكور محمود عودة.

29
 ¿Éc Ée Éj ¿Éc 

ــسـرح وعــلم > خـالل اإلعــداد يـتـم الــتـعــرف عــلى تــاريـخ الـرقـص وا
عارض ويتـعرفون على االجـتماع والـفلسفـة ويقومون أيـضا بزيـارة ا
الـفيديو ويـحضرون محـاضرات لفالسفـة ونقاد وفنـان والهدف هو

كن له. إدخال العالم بأوسع معنى 
سرحي جريدة كل ا
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رضا فريد يعقوب

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

شمروخ األراجوز
سـمـيــر عـبـد الــبـاقى شـاعــر وكـاتب مــسـرحى من طـراز
ـسـرحــيـة حتـيـلك دون أن فـريـد كـتــابـاته الـشـعــريـة وا
ـصـرية األول تـدرى إلى كـتـابـات مبـدع شـعـر الـعـامـيـة ا
عـبد الله الند الذى ابـتدع كافة فنـون وأشكال الشعر
صرية األصيلة الشعبى النابع من أعماق الشخصية ا
تــعــرفت عــلــيه أول مــا تــعــرفت حــ كــان مــشـاركــاً فى
ـسرحـيـة الـريـفـية مـسابـقـة أدبـيـة خـضنـاهـا مـعـا عن ا
أجـرتها وزارة الزراعة مع الـثقافة اجلمـاهيرية فى عهد
الـدكتور عـبد احلـميد يـونس فى أواخر الـستيـنيات من
ركز األول عن اضى ورغم أنـنى انتزعت مـنه ا الـقرن ا
مــســرحـيــة لى بــعــنـوان «أبــو زيــد فى بـلــدنــا» إال أنـنى
فـوجـئت به يـأتى إلى لـيـهـنـئـنى عـلى هـذا الـفـوز وبروح
ريـاضية عـالية لم أتـوقعهـا وكان سعـيدا بالتـعرف على
ويـبـدو وكـأنه هو الـذى حـصل عـلى اجلـائـزة لـيس هذا
فـقط بل وطلب مـنى أن يـعقـد مـعى حتقـيقًـا صـحفـيًا
يــقــدمــنـى فــيه لــلــوسط األدبى فى مــجــلــة "الــشــبــاب
الـعربى" وكـان هـذا التـحـقيق هـو أول حتقـيق صـحفى
يـعــقـد مــعى  وذلك مـنــذ مـا يــقـرب مـن أربـعــ عـامـا
مـــازلت أتــذكـــر هــذا الــتـــحــقـــيق الــذى  فى مـــقــهى
ـيدان الـتـحريـر الذى كـان يؤمه «ايـزائنـتش» الشـهـير 
ــثـــقــفـــون فى اخلــمـــســيـــنــيــات األدبــاء والـــشــعـــراء وا
والـسـتيـنـيـات كـان ذلك بـالـنـسـبـة لى نـقـلـة نـوعيـة فى
حـياتى األدبية خـصوصا وأن إقـامتى كانت ومازالت فى
مـديــنـتـى الـصــغـيــرة «دمــيـاط» كــانت هــذه هى إحـدى
ـميـزة لـلشـاعر اجلـمـيل سـميـر عبـد الـباقى الـسمـات ا
أقـصد سمة االحتفاء بكل موهبة فنية وأدبية يصادفها
بـكل شـفافـيـة وصدق وإيـثار ودون نـفـاق أو رياء أو شىء
ا يـحدث عادة بـ أصحاب الـكار الواحد فى الـنفس 

نافسة والغيرة واألنانية. حيث ا
سـمير عـبد البـاقى نوعـية نادرة الـوجود فى زمانـنا هذا
ـواهب واالحـتفـاء بـها وقل أن يـوجـد مثـله فى رعـاية ا
قـابلته مـؤخراً وإذا به يدس فى يـدى آخر إصداراته من
مـــجـــلـــة «شــمـــروخ األراجـــوز» الـــتى يـــصـــدرهـــا وحــده
ـدة ست سنوات دون كـلل أو ملل ـجهـوده الشـخصى و
يـبث فـيـهـا كل أحـالمه اجلـمـيـلـة ألهـله وقـومه ووطـنه
ولـكنى فوجئت بغصة فى حلـقى ح قرأته فيها يقول
إن هـذا آخر عدد من الشـمروخ وإن ما يخـشاه أن يكون
الـشـعـر قـد أصــبح مـجـرد وجع فى الـراس أو صـراخ بال

إحساس فى واد بال ناس.
ال يــا صــديــقى أيــهــا الــشــاعــر اجلــمـيـل.. اســتـمــر فى
إصـدارك لــشــمــروخ األراجــوز فــنــحن لم نــعــهـد فــيك
الــيــأس واإلمـالل بل كــنت دائــمــا لــكــثــيــر من الــنــاس
مـصـدر احلـمـاس واإلحـسـاس وال تـنس أن جدك األول
عـبــد الـله الـنــد ظل صـامــداً رغم احملن دون اعـتـزال

وهو يغنى «شرم برم حالى غلبان».

فكاهات ونوادر
فــألـــقى قـــطــعـــة من روايـــة «عــطـــيل» وكـــان خــافت
الــصــوت بــعض الــشىء وأراد األعــضــاء أن يــقــفـوا
عــلـى قــيـــمــة مـــا يــصل إلـــيه من عـــلــو فـــطــلـب مــنه
األســـتـــاذ طـــلـــيـــمـــات أن يـــرفع صـــوتـه.. فـــفـــعل ثم
اســـتــزاده فـــفـــعل وهـــكـــذا إلى أن قـــال له الـــعـــضــو
«هــات آخــر نــفس عــنــدك» فــصــاح عــبــد الــعــزيـز
بـأعلى صوته «إحلقـونى يا ناس حـوشونى ياهوه»
وســمع أحــمـد حــسـن الـصــراخ مـن اخلـارج فــدخل
سـرح يعـدو فى ذهول وانـدهاش قائـال «مالك يا ا
عـبد العزيـز? سالمتك» فأجابه «الـله يسلمك.. دا

انا بس كنت بأعمل بروفة زعيق...!».

ـثل قطـعـة من روايـة «همـلت» واتـخذ جاء طـالب 
ــا كــان مــســمــوحــاً ــســاعــدته و ــمــثـالت  إحــدى ا
لـــلــمـــســاعـــد أن يــتـــلــو أقـــواله من الـــروايــة بـــعــكس
ــمـــثــلــة ــمــتـــحن (بـــفــتح احلـــاء) فــقـــد أمــســكـت ا ا
ـنــضـدة وكـان «هــمـلت» قـد اشــتـد فى مـنــاقـشـته ا
وأغـلظ لوالدته القـول وسكت حتى جتيـبه فبحثت
ـمثلـة عن الورقـة ولم جتدها ثم فـتحت حـقيبـتها ا
وصـرفت فى ذلك وقـتاً غـيـر قلـيل بـيـنمـا الـطالب
يتحـرق غيظـاً وقد جمـد فى موقف تمـثيلى خاص
وأخـيــراً صـاح بـهـا: «يـاسـتى انــطـقى بـقى.. هـمـلت
حامى.. هـمـلت حـامى قـوى.. حـتـبرديـه» ثم حانت
ـنضـدة فـوجـد الـورقة الـضـائـعة مـنه التـفـاتـة إلى ا
وأشــــار إلـى مــــســــاعــــدته صــــائــــحــــا الــــورقــــة فــــوق

الترابيزة «خديها حاالً وانطقى..».

وجــــاء طـــالب آخــــر فـــظل يــــلـــقى قــــطـــعـــتـه بـــشـــكل
حــــمـــاسى وبــــصـــوت جــــهـــورى حـــتـى إذا وصل إلى
ا سمـعوه وطلبوا إليه منـتصفها اكـتفى األعضاء 
أن يـسكت فـلم يحـفل بأقـوالهم وظل فـيمـا هو فيه
غـيــر آبه.. وكـلـمــا حـاولـوا إســكـاته كـلــمـا أمـعن فى
الـصــراخ والــعـويـل.. وأخـيــرا تــغـلــبــوا عـلــيه فــخـرج

عهد. يكمل قطعته فى ردهة ا

ـمتـحـنـ أن األسـتاذ زكى طـلـيـمات الحظ بـعض ا
إذا لم يــرق فى نــظــره إلــقــاء أحــدهم رفـع بــيــمــنـاه
وقال «متشكـر يا أخى» أما إذا كان إلقاء الطالب
جـيدًا وتـمـثيـله مـقبـوالً.. كـانت جمـلـة زكى «مرسى

يا افندم».
ومن أطــرف مــا قـيل فـى ذلك أن زكى قــاطع أحـد
الطلبة بقوله «متشكر يا أخى» فنظر إليه الطالب
مـسـتـفـهـماً فـى ظـرف وهو يـقـول «إيه.. بـقـى يعـنى
مش مــرسى يـا افـنـدم» وخــرج وهـو يـتـمــتم بـبـضع

كلمات غير مفهومة.

تـقـدمت فـتـاة رشـيـقـة تـدعى (دولت عـزت) ومـعـهـا
ابن عـــمــهــا وكالهــمــا يــطـــلب االنــدمــاج فى ســلك
ــا نـــوقــشـت الــفـــتــاة فـى أمــر هـــوايــتـــهــا ـــعــهـــد و ا
لــلـتــمـثــيل قـالت فى ســذاجـة أقــرب إلى الـطــفـولـة
مــنــهــا إلـى شىء آخــر: «أنــا عــائـــلــتى عــارضت فى
دخــولى مـعـهــد الـتـمـثـيـل فـفـضـلت وراهـم لـغـايـة مـا
أقنعتهم واللى ساعدنى فى إقناعهم هو ابن عمى
اللى سـاعدنى قـدامكم دلـوقت فإذا كـنتم عاوزين
تنـجحـونى فأنـا استـحسن إنـكم تنـجحـوا ابن عمى
ــكـن تــتــجــدد راخـــر ألنه إذا ســقط وجنـــحت أنــا 
مـــعـــارضــة الـــعـــائـــلــة وال الـــقـــاش الـــســاعـــة دى من
ــســرح دون أن يــســـاعــدنى تـــانى» ثم رجــعـت إلى ا

تنتظر جواباً على هذا «اإلنذار الظريف».

ــــا لم يــــجــــد صــــدى جــــبــــهــــته مـــــثــــنى وثالثًـــــا... و
الـتــصــفـيق والــهـتــاف نـظــر إلى «الــكـوالــيس» وقـال
ـعهد بـصوت خافـت «ءانتو مـاوزعتوش لـسكرتـير ا
تــذاكـر وال إيـه? كـنــتــوا قـولــولى يــا أخى أســاعـدكم

شهد مع زوجته». فى التوزيع!! ثم مثل ا

نــودى عــلـى إحــدى الــفـــتــيــات فـــدخــلت وقـــالت «أنــا
عــاوزه واحــد مـنــكم يـقــعـد لـى عـلى كــرسى عـلــشـان
أكلـمه» فـقيل لـهـا «تصـورى أن أحدًا قـد جـلس على
ذلك الــكــرسى وخــاطــبــيه» فــقــالت الــفــتــاة بــصـوت
ضعيف «يو.. قطيعه رايحه أكلم اخلشب وال إيه..»
ثم أشــارت الــلــجــنــة إلى أحــمــد حــسن - ســكــرتــيـر
ــعــهــد - فــاتــخـــذ من الــكــرسى مـــقــعــدًا له وظــلت ا
الـفـتـاة تـكـلـمه وهـو جـالس كـاصـنـم ال يـتـحـرك وقد
كان بـ ما قالـته «أى معـبود فـؤادى إننى أهواك..
أجـبـنى.. لـم ال ترد..» فـلـمـا انـتـهت مـن بث غـرامـها
ـسرح دون أن يـجيب الـسكـرتـير الـصامت قـابـلهـا با
زميله حنا وهـبه وقال «يعنى مالقتيش إال األبكم دا
حتـبـيه?» يـا سـتى حـبـيـبـنى أنـا وأنـا مـسـتـعـد أعـيط

لك «حتى بس أرد عليكى».

ــعــهـد مــهــنـدس ـتــقــدمـ الخــتــبـار ا كــان من بــ ا
ظـــــريف هـــــو مــــحـــــمــــد عـــــبـــــد الــــقـــــدوس صــــاحب
ــشــهـورة والــتى يـلــقــيـهــا بـخــفـة روحه ــنـولــوجـات ا ا
ـسـرح حـتى حتـول ـعـهـودة فـمـا كـاد يـظــهـر عـلى ا ا
إلى تـلمـيـذ بسـيط فى أخالقه وفى حـركاته فـشبك
أزرار جاكـتته ومـشى (زنـهار) حـتى إذا توسط وقف
كـاجلندى ورفع يـده بالـتعظـيم ثم أنزلـها عـلى فخده
منـتظـرًا األوامـر فقـيل له «مـاذا أعددت لـالختـبار»
فـقـال «قـطعـة من روايـة الـضـمـير احلـى وأخرى من
الـهاوية.. يا افـندم» وتداولت اللـجنة وسط جو من
ــرح ثم قـــال األســتــاذ زكى طـــلــيــمــات االبــتـــســام وا
«الــلــجــنـــة عــاوزه تــســمع حــاجــة مـن مــنــولــوجــاتك»
فـأجـاب كـنـدس «لـكن مـاجـبـتش الـعـدة يـا افـندم..»
ومع ذلك طــلـب إلــيه فى إحلــاح أن يــجــيب الــرغــبــة

فألقى منولوج «األتومبيل داس على رجلى».
وحــدث أن هــنــا وهــبـــة انــتــهــز فـــرصــة إخالء عــبــد
ـقـعـده قـبل بدء االمـتـحـان بـبرهـة فـاحـتله الـقدوس 
ا عـاد كـندس ورأى أن مـقـعـده قد شـغل نـظر إلى و
شـــاغــله شـــذرًا ثم حـــرك كــتـــفــيه بـــاشــمـــئــزاز ولــوى
شـفـتـيـه (كـمـا يـفـعل صــغـار الـتالمـيــذ) وقـال بـلـهـجـة
صبيانية «تـلميذ.. دون.. بارد.. والله العظيم ألكون
سـارق علبة األحمـر بتاعتك يا افـندى!!» وهو يشير
ــعـــهــد ســـتــكــون ـــكــيــاج فـى ا بـــذلك إلى أن أدوات ا

دارس األخرى. كتبية فى ا ثابة األدوات ا

جـاء دور عـبـد احلـمـيد زكـى ومعه مـسـاعـده مـحـمد
سـعـيـة ومثال قـطـعـة من روايـة «دولـة احلظ» وعـبد
ـــثل خـــفــيف الـــظل مــــشــهـــور فى عــالم احلــمـــيــد 
الكومـيدى ولو أنه ثـقيل اجلسم ضـخم اجلثـة فلما
ــوضـوع انـتــهى من الــتـمــثـيل قــيل له «خــد الـكــتـاب ا
نضـدة واختـار صحيـفة منه ثـم اتل عليـنا ما عـلى ا
بها» فأمسك عبـد احلميد الكتاب ووجد صحائفه
مألى وهو ال يرغب كثرة التالوة فعمد إلى الغالف
ولــيس بـه إال اسم الــكـــتــاب ومـــؤلــفـه وتــاريخ طـــبــعه
فـقـرأ هـذه الـكـلـمـات بـسـرعـة مـدهـشـة.. وكـأنه رفع
حـمًال ينـقض ظـهره إال أن األعـضـاء تنـبـهوا حلـيـلته
فـطـلـبـوا إلـيه أن يـقـرأ غـيـرهـا وبـحث عـبـد احلـمـيد
اثـلـة للـغالف فـلم يـجد واضـطر أن عن صـحيـفـة 

ألى. يقرأ ما تيسر فى إحدى الصحائف ا

عروف مثل ا تقدم لالمتحان عـبد العزيز أحمد ا

لـسـنـا نـريـد فى هـذه الـكلـمـة أن نـدخل فـى صمـيم
عهد أو نـصف دقائقه لكنـنا سنمر مراً مـوضوع ا
طـفـيـفـاً عــلى بـعض الـنـوادر كـان فى بـعـضـهـا شىء
ــتــقــدمــ مـن الــتــرويح والــتــفــكـه ولــبــيــان حــالــة ا

عهد... ولنبدأ بالنادرة األولى. للدراسة با

كــان مـن بــ الــطــالـــبــات واحــدة جــعـــلت من عــبــد
وظـف وقـتئذ - سـيرى - عـضو نـقابـة ا القـادر ا
أستاذاً لها تلـقت على يديه درساً فى كيفية إلقاء
القطـعت الـلتـ كلفت بـحفظـهمـا لالختبـار وهما
مـشهـدان من روايتى «فى سـبيل الـتاج» و«الـقضـية
ــشـهـورة» فــلـمــا مـثـلت الــفـتــاة أمـام الـلــجـنـة وقف ا
سـيرى فى الـكوالـيس بـحيث تـراه الفـتاة وحـدها ا
وال يــــقع عــــلـــــيه نــــظــــر أحـــــد من األعــــضــــاء إذ إن
ـسـرح وبدأت مـجـلـسـهم كـان فـى الصـالـة ال فـى ا
الـفـتـاة تـمـثيـلـهـا وعـيـناهـا ال تـبـرحـان نـقطـة مـعـيـنة
هى الـتى وقف فــيـهـا أسـتـاذهـا والحظ ذلك أحـد
ــسـرحـيـ الـذى تــصـادف وجـوده هـنـاك الـنـقـاد ا
ـســيـرى يـشــيـر بــيـديه وعــيـنــيه ثم يــتـقـدم فـوجــد ا
ويـتـأخـر ويحـرك شـفـتيـه ثم يطـبـقـهـما وإذ بـالـفـتاة

سرح. تؤدى نفس احلركات على ا
وطـــلــبت الـــلــجـــنــة مـن الــفـــتــاة بـــعــد أن انـــتــهت من
الــقـطـعـة األولى أن تـلـقى أمـامــهـا الـقـطـعـة الـثـانـيـة
ـسـيـرى فـأراد ذلك الـنـاقـد مـداعـبـة عـبـد الـقـادر ا
وتـصــنع حــديــثــاً هــامـاً أظــهــر أنه يــريــد أن يــقـصه
عـــلـــيه فـــاجتـه به خـــلف الـــســـتـــار وســـار وإيـــاه إلى
ــــــســــــرح ووقــــــفــــــا فى الــــــنــــــاحــــــيــــــة األخــــــرى مـن ا
ـقابـلـة وبـدأت الـفـتاة ثم «الـكـوالـيس» من اجلـهـة ا
اجتــهت إلى مــهــبـط الــوحى فــلم جتــد أحــداً ورأى
ـســيـرى «لــبـخــة» الـفــتـاة بـدون تــوجـيــهـاتـه فـنـأى ا
بعيـدا عن النـاقد وصـاح لهـا بصـوت مسـموع مـنها
«احـنـا هـنـا يا جـمـاعـة» فـالـتفـتت إلـيه الـفـتـاة وعاد
ـــســـيـــرى إلى حتـــريك يـــديـه ورجـــلـــيه وتـــقـــطـــيب ا

حاجبيه.. إلخ.

نــودى عـــلى اآلنـــســة «ســـارة صــالح شـــالــوم» وهى
ـثــلـة بــفـرقـة الــريـحــانى فـلــمـا انــتـهت مـن إلـقـاء
الـقطـعـة أرادت اللـجـنة اخـتـبارهـا فى الـقراءة ومع
أن الفتـاة جتيد الـفرنسيـة قراءة وكتـابة إال أنها ال
تعرف من العربيـة غير احلديث العادى فما كادت
تـسـمـع أمـر الـقـراءة حـتـى عـضت شـفـتــهـا الـسـفـلى
وضربت كـفاً على كـف بحركـة ميـكانـيكـية سـريعة
ثم أمــســكت الــكــتــاب وفـتــحت إحــدى الــصــفــحـات
وبعد أن نظرت فيهـا برهة استبدلت غيرها بها..
وكـررت الــعـمــلـيــة مـرات ثم طــوت الـكـتــاب وقـالت
بـالعـربى الفـصيح: «مـااعرفش اقـرأ» وكأنـها ظنت
أن الـلـجـنـة ال تـفـقـه العـربـيـة فـنـقـلـت جـمـلـتـهـا هذه
"Je me إلى الــفـرنــسـيـة بــصـوت واضح مــسـمـوخ

”sais pasbre ثم خرجت ال تلوى على شىء.

ـا كان ـلـيـحى و جـاء دور اختـبـار الـسـيدة فـتـحـية ا
ـثلة أن تـصطحب مـعها واحداً أو مسمـوحاً لكل 
ـسـاعــدتـهـا فى الــوقت الـتـمـثــيـلى إذا احـتـاج أكــثـر 
األمـــر إلى ذلك فـــقـــد تـــقــدمـت فــتـــحـــيـــة وزوجـــهــا
ـلـيجى (كـمـسـاعـد) وقد اعـتـاد الـزوجان حـسـ ا
سرح إللقاء منولوجاتهما أن يقابال إذا ما دخال ا
بـتــحــيـة مـن اجلـمــهــور وتـصــفــيق حـاد فــيــردا هـذه
ـنــولـوج وقـد أصــبـحـا الـتـحــيـة بــانـحـنــاء ثم يـبــدأ ا
ـسـرح مـنــحـنـيـ انـتـظـاراً بـحـكم الــعـادة يـدخالن ا

لتصفيق اجلمهور.
ــعـهــد لم تــكن حتــوى غــيــر أعــضـاء ولــكن صــالــة ا
اللـجنة وهم خـمسة فـقط وليسـوا مكلـف بطـبيعة
ـلـيجـى وزوجـته... ولـكـنهـمـا مع احلـال أن يـحـيـوا ا
ـلـيـجى فـرفع يـده إلى ذلك دخـال مـنـحـنـيـ وزاد ا

ملقن الكواليس

ثلة فرنسية

إذا حييتم بتحية

حبيب غصب عنه

بعد ما شاب

س اطلع يا 

بروفة زعيق

هاملت حامى

تمثيل بالعافية

متشكر يا أخى

أنا وابن عمى

فى أيام اختبار معهد التمثيل فى زمنه الغابر
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ــثـل من طــراز خــاص لـه نــظــرة عــ حــادة تـــشــعــرك بــاخلــوف
ـنا وفـجـأة تتـحـول هذه الـنـظرة وكـأنه أتى من عـالم آخـر غيـر عـا
كن أن تتخـيلهـا .. لتؤكد احلادة إلى نـظرة ودودة فى سرعـة ال 

لكها لم تكتشف بعد..  على قدرات هائلة 
لـكى ـسـرحى أسـعـد مـحـمـود ا ـمـثل الـشـاب واخملـرج ا هـذا هـو ا
حـافظة شمال قـيم فى مدينـة العريش  البورسـعيدى األصل وا
سـيناء والذى يعمل فى قطـاع قصور الثقافة اجلـماهيرية بشمال
سرحى عام 1997 من سيناء..  أسعد بدأ مشواره مع التمثيل ا
خالل قصـر ثقافة الـعريش وقد حـصل على عدة دورات تـدريبية
ــدربى شــعب ــســرح أهـمــهــا الــبــرنــامج الــتـدريــبى  خــاصــة بــفن ا
سـرح عام 2005 وقد حـصل خالله على شـهادة تـقديـر خاصة ا

.
وهـو بــشـهـادة كل الـعـامـلـ بـقـصـر
الثـقافـة مخـرج متـمكن من أدواته
سـرحية ويجـيد إخـراج العـروض ا
ـميـزة بـأقل تكـلـفة تـتـاح أمامه .. ا
وقــد قــدم عـدة أعــمــال مـســرحــيـة
مـن إخـــــراجـه مــــــنـــــهــــــا (اخلالص)
فـكرته وإخـراجه وكذلـك (الساكت
عـن احلـق) و(ربـــــــــــاعــــــــــــيـــــــــــات فـى
ــأخـــوذة عن صـــنــدوق الـــدنـــيـــا) وا
ربــاعـــيــات صالح جــاهـــ وأيــضــاً
(الــــــرايـه الـــــــســــــودا) و (عـــــــبــــــثـــــــيه
ـــلـــكى مـــتــأثـــر جــداً فـــضـــائــيه).. ا
بـــأشـــعـــار صـالح جـــاهـــ وأحـــمــد
سرحيـة من أشعارهم فؤاد جنم ويـحب دائما أن يـصوغ أفكـاره ا
سـرحى والـتـمـثيل .. ولـذلك فـهو ال يـكـتـفى باإلخـراج والـتـألـيف ا
ــا كـذلك يـكــتب الـشـعــر ويـسـتــعـد إلصـدار أول دواويـنه أيـضـاً وإ

.. الشعرية قريباً

مثل وال احلـركة بـالنـسبة > لـيس استـخدام الـنص هو الـذى يصنـع ا
لـلـراقص وال الغـناء بـالنـسبـة للـموسـيـقى ولكن الـطريـقة الـتى يتم

راجعة اخملتلفة. بها استخدام هذه ا

سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 مجاهد

 صورة الوطن 

ح يـتـحـلق مجـمـوعـة من البـاحـث
ــعـــايــنـــة صــورة الـــوطن فى اجلـــادين 
األدب فـــإنــــهم بــــدايــــة يــــرون أن هـــذه
الصورة ليست محددة أو محدودة وأن
جتسـدهـا يـتـجـلى فى أكـثـر من صورة
بل فى أكثر من نـوع أدبى وهو العنوان
الـــذى يـــحـــتـــاج إلى عـــدة مـــؤتـــمـــرات
لـنـكـاشف العالقـة بـ الوطن كـمـفردة
لــغـويــة وتـشــكــلـهــا فى مــجـمــوعـة من
الـبـنى والــتـنـويــعـات اجلـمــالـيـة وهل
حتول الوطن من مجرد مفردة لينقله
سرحيون من الشعراء والقصاصون وا
تــعـيــنه الــلـغــوي لـنــراه مـجــسـدًا حــيًـا
بـــــأحـالمه وصـــــراعـــــاتـه ونـــــتـــــشـــــوف

مستقبله وطموحاته.
فـالــوطن لـيـس مـفـردة وحــسب وحـ
نـتـأمـل الـكــتـابــة اجلـديــدة اآلن نـراهـا
ــعـــنــاه الــكــلى تــســتــبـــعــد "الــوطن" 
لــتـحـوله إلى تــفـاصـيل فى الــقـصـائـد
والقصص حـيث يراها الـبعض مفردة
عامة لكننى أرى أن الوطن قد نحمله
داخــلـــنــا ونــشـــكــله ونـــحــلم بـه فــنــراه
قـصائـد وقصـصًا خـاصة ذات بـصمة ال

تكرر نفسها.
لـقـد اخـتار مـؤتـمر إقـلـيم غرب ووسط
الــدلــتــا الــثــقــافى الــذى اســتــضـافــته
مـحــافـظـة اإلســكـنـدريــة ومـحـافــظـهـا
عـطاء الـلواء عادل لـبيب الـذى يقدم ا
دعماً كبيـراً لهيئة قصـور الثقافة فكان
"الـوطـن" عـنــوانـاً لــلــتـبــاحث وهــو مـا
يـطـرح عـددًا من األسـئـلـة عـلى الـواقع
األدبى بــوصف األدب الـعـ الـتى تـرى
بـعـمق أحـوال الــوطن ومـا يـعـتـريه من
تــغـــيــرات كـــذلك فــإنـــنــا نــعـــول عــلى
الـنــصـوص األدبــيـة الـتـى ال تـهـرب فى
اللـغـة أو بـها بـعـيدًا عـن قضـايـا الواقع
ــعــيش ومـا يــحــيط به من صــراعـات ا
وأحالم ال نـــراهـــا بـــعـــ حـــقـــيـــقـــيـــة

وعميقة إال عبر األدب. 

كواليس

ان إمام انضمت إلى أبطال مسرحية "أرض ال تنبت الزهور" للمخرج شادى سرور إنتاج مسرح الطليعة. > الفنانة الشابة إ

«براكسا» تختتم فعاليات مهرجان توفيق احلكيم على السالم
كرم سميحة أيوب واحلريرى ومحفوظ عبد الرحمن

ستقبل للغات. > اخملرجة أمانى ماهر قدمت مؤخرا مسرحية "الفيل يا ملك الزمان" لسعد الله ونوس وتمثيل طالب مدرسة ا
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ـعاصـرة والـتقـلـيديـة لـلمـسرح ـسـرح العـنـاصر ا > تـسـتخـدم مـدرسة ا
الـغربى والصينى وتقـدم تعليما خملتـلف األنواع والفترات واألساليب

والثقافات يتضمن أشكاالً متجددة ومعاصرة وتقليدية.

مرام حسن

محمد أبو اخلير ..عاشق العرائس
ويــقــدم لــهم الــســلــوكـيــات واإلرشــادات من خالل
خيال الظل واألراجوز والعروسة ويشاركه اللعبة
ابــنـتـه رغـدة أبــو اخلــيــر ويـوسـف الـنــقــيب ونــهـاد
كــمـــال ومــصــطــفـى قــنــاوى فــاســـتــطــاع أن يــرسم
الــبــســـمــة ويــشــيع الــبــهـــجــة فى نــفــوس األطــفــال
والـكـبـار ومـازال عم مـحمـد أبـو اخلـيـر يـحلم أن
تـتــبـنى الــهـيــئـة الــعـامــة لـقــصـور الــثـقــافـة مــسـرح
العرائس وخيال الظل واألراجوز كنشاط رئيسى
ـــتـــعــــددة فى بـــيـــوت وأســـاسـى من أنـــشــــطـــتـــهــــا ا
وقـــــصــــور الــــثـــــقــــافـــــة عــــلى امـــــتــــداد بـــــر مــــصــــر

احملروسة.

ـنحـوس» وعـمل مع العـديد الـسراب ومـقـامات ا
من اخملرجـ «رؤوف األسيوطى إميل جرجس
طــلــعت الــدمــرداش حــســـنى أبــو جــويــله ســامى
ــــطــــلب» إلى أن شــــارك فى طه جــــمــــال عــــبـــد ا
ــغـربى عــرض «شـقـاوة عــلـيــوة» إخـراج مــحـمـد ا
فـأصـابه عـشق مـسـرح الـطـفل ومـسـرح الـعـرائس
وأصـبح يـصـنع من األقـمـشـة واألدوات الـبـسـيـطة
الــعـــرائس وكــون من أوالده وأصــدقـــائــهم فــريــقــاً
يــــقـــدم عـــروض األراجــــوز والـــعـــروســــة فـــقـــدمـــوا
الجئ عـشـرات العـروض مـجـانـاً لـدور األيتـام وا
ـســتــشــفــيــات وأصــبح عـم مــحــمــد أبــو اخلــيـر وا
بــحــجـمه وهــيــئـته مــعــشـوقــا هـو اآلخــر لألطــفـال
يــنـادونـه بـجــدو ويــتـحــاور مــعـهـم ويـلــعب ألــعــابـهم

ـــســـرح عــلى اخلـــشـــبــة أو وراء جتـــده دائــمـــا فى ا
ـشـاهـدين وإذا لم الـكـوالـيس أو فـى الصـالـة بـ ا
جتـده فى عروض النـوادى أو الفـرق فعنـدها جتد
أن شـــيـــئــا مـــا يـــنـــقـــصك لـــيس شـــرطـــاً أن يـــكــون
مــشـــاركــاً أو أحــد عــنــاصـــر الــلــعــبــة لـــكــنك تــألــفه
كـإنـسـان بسـيط بـداخـله درامـا احليـاة. إنه مـحـمد
سـرح اجلـامعـة الـشعـبـية أبـو اخليـر الـذى انبـهـر 
منـذ طـفولـته ثم حتـسس طـريقه إلى قـصـر ثقـافة
شــبــ الـكــوم لــيـشــارك فى الــعـديــد من الــعـروض

كممثل.
ومن أهـم األعــــمـــال الــــتى شــــارك فــــيـــهــــا «حالق
بــغــداد وإدارة عـمــوم الــزيــر واجلـســر والــطـوق
واإلســــورة واألرض واحلـــــرافــــيـش ومــــلـــــحــــمــــة

نولوجست نادى مختار.. ا
نــادى مـخــتــار لـديه قــدرة عـجــيــبـة عــلى تـلــوين صــوته حـسب
الـــشـــخـــصــيـــات الـــتى يـــتـــقـــمـــصــهـــا ســـواء فى االســـكـــتـــشــات
ـسـرح الـرومـانى االسـتـعـراضـيـة الـتى يـقــدمـهـا عـلى خـشـبـة ا
ـسـرحـيـة الـتى يـؤديـهـا فى عـروض ـنـيـا أو الـشـخـصـيــات ا بـا
(وحــوى عـلى الــزيــبق حــلـقــة نــار) إخــراج طه عـبــد اجلــابـر
وكــــذلك عـــرض (غــــيالن الـــدمــــشـــقى) 1995 إخـــراج جــــمـــال
اخلــطـيب وقـد اســتـثـمـر الــراحل صـالح سـعــد هـذه الـقـدرات
فـى عرض (رحلـة حنـظلة 2001) عـلى مسـرح احملافـظة وقد
نـال نـادى مـخـتـار جائـزة خـاصـة من جلـنـة التـحـكـيم لـبـراعته
فـى االرجتال بـقـصـد التـواصل مع اجلـمـهـور. عـمل نادى فى
وت) لك جلجل لعبة ا عروض (حبظلم ملـحمة السراب ا
يرغـنى كما شارك مع اخملرج أحـمد البنهاوى إخـراج بهاء ا
ــــلك ـــهـــرجـــون 2006 ست ا فى عــــروض (أنت حـــر 2003 ا

ـــشــاركـــة فـى األعـــمــال 2008) كـــمـــا كـــان له نـــصـــيب فـى ا

الـتلـيفزيـونيـة التى تنـتجـها القـناة السـابعـة حيث شارك فى
بـــــرامـج (جـــــذور األرض احلـل إيه) إخــــــراج مـــــنـى عـــــمـــــر
ن وفــوازيــر الــقــنــاة الــســـابــعــة مع عــزة بــلــبع من إخــراج أ
بـيـومى. قــدم األوبـريت الـغــنـائى عـلى مـســرح اجلـامـعـة من
إخــراج عـــصــام الـــفــولـى مع الــنـــجم أحـــمــد سالمـــة ضــمن

نيا القومى عام 2000. احتفاالت احملافظة بعيد ا
نادى مـعد فى إذاعـة شمـال الصـعيـد ويقـدم برامـج درامية
من إعـداد وإخــراج مـحـمــد احلـسن عن رواد الـصــعـيـد فى
األدب والــفن وزعــمــاء احلــركــة الــوطـنــيــة وحــادث الــقــطـار

الشهير ضد اإلجنليز..

لكى توليفة فنية .. أسعد ا
ثل ومخرج مؤلف وشاعر و

مـصـطـفى عــبـده طـالب بـالــفـرقـة الـثـالـثــة بـكـلـيـة الــتـجـارة جـامـعـة
ـدرسى ـسـرح ا األزهـر بـدأ أولـى خـطـواته الـفــنـيـة عــلى خـشـبــة ا
حـيث كـان يــحب دائـمـا مــشـاهـدة الـبـروفــات فى مـدرسـته إلى أن
ـا بـداخــله إحـســاس بـالـقـدرة عــلى الـقــيـام بـأى دور يـســنـد إلـيه
ــدرســة وبــدوره عــرفه عــلى ــسـئــول الــنــشــاط بــا وذهب بــالــفــعـل 
مـخـرج الـعرض فـأسـنـد إلـيه أحـد األدوار الـثـانـويـة إال أن اعـتذار

الــــــــبـــــــطـل فـى هـــــــذا الــــــــوقـت عن
اســتـــكــمـــال عــدم الــعـــرض. جــعل
مــــــصـــــطـــــفـى يـــــطـــــمـع فى الـــــدور
ويــــطـــلــــبه فــــعـالً ويـــســــتــــجــــيب له
ـــــسـه فـــــيـه من ــــــا رآه و اخملــــــرج 
مـــــوهـــــبـــــة لـــــيـــــؤديه بـــــبـــــراعـــــة بل
ويــــحــــصل عــــلى جــــائــــزة الـــطــــفل
ـــوهــوب ومــنــذ هــذا احلــ بــدأ ا
ــــســـرح ارتـــبــــاطه احلــــقـــيــــقى بـــا
ـــســــرحـــيـــة فــــتـــدرج فى الــــفـــرق ا
ــدرســيــة اإلعـــداديــة والــثــانــويــة ا
وعـنــدمـا الـتــحق بـاجلـامــعـة بـحث
ـسـرحـى لـيـشـترك عـن الـنشـاط ا
فــــــيـه لــــــكـن لم تـــــــعــــــجــــــبه األدوار
ــعــروضـــة عــلــيـه وأحس أنــهــا ال ا

تــنـاســبه فــقـرر الــتـوجـه إلى مـســرح الـثــقــافـة اجلــمـاهــيـريــة وقـدم
"أوديب مـلـكــا" تـألـيف سـوفـوكــلـيس وإخـراج مـحــمـد جـمـال الـدين
ـركز ثـقـافـة أحـمد عـرابى ثم تـقـدم لـلعـمل بـفـرقـة ثقـافـة اجلـيزة
القومية ليـشارك فى عرض للمخرج رضا غالب إال أنه ال يكمل
الــعـرض ويــعــتـذر ثم يــلـتــحق بــفـرق الــشـركــات فــيـقــدم "الـشــحـات
الك فى بــابل لــدورنــيـمــات إخــراج عـادل واألمــيــرة" عن هــبط ا
درويـش ثم "حـصـاد الـشك" لـلـمـؤلف إبـراهـيم الـرفـاعى و"مـازالت
الــبـــروفـــات مــســـتـــمــرة" و"الـــطـــائـــر األســود" عن روايـــة قـــراقــوش

واألرجواز للسيد حافظ وإخراج عادل درويش .
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مصطفى عبده يحلم بالعرض
على مسارح الدولة

محمد أبوزيد..أحسن
ملكة ثل فى ا

ـســرح عـام (1992) بــدأ مــحـمــد أبــو زيـد مــشـواره فـى ا
ـمـلــكـة الــعـربـيــة الـسـعــوديـة حــيث شـارك مع زمالئه بــا
درسة فى الـعديد من العـروض واحلفالت التى قدم بـا
فـيــهــا أدواره األولى وظل مـواظــبًــا عـلى الــتـمــثــيل حـتى
ـثل عـلى مـسـتـوى مـدارس حـصـل عـلى جـائـزة أحـسن 
ـنطـقـة اجلـنوبـيـة بـالسـعـوديـة عام 1996 وبـعـدهـا عاد ا
سـرحى ولـيشارك إلى بلـده "مصـر" ليـستـأنف نشـاطه ا
ـراكـز الثـقـافيـة عـاد إلى وطنه بـالتـمـثيل فى عـدد من ا
أرض الـكـنـانـة مـصـر عـام 1998 وشـارك بـالــتـمـثـيل فى
ــســرحـيــة فـقــد شــارك بـالــتـمــثــيل فى عـرض والــفـرق ا
"الـبـؤسـاء" لفـيـكـتـور هـوجـو مع اخملـرج الروسى "أودرى
ــركـز الــثـقــافى الـروسى وفى مــاكـيــنـا" ضــمن عـروض ا
نــفـس الــعـام 1998 شــارك بــالــتــمــثــيل أيــضًــا فـى عـرض
ــنــفى" تـألــيف صــفــوت شــعالن وإخـراج "عــجــوازن فى ا

أحمد صبرى.
وبقصـر ثقافة 6 أكـتوبر يشـارك فى مسرحيـة "إحنا ليه
كـده" تألـيف جمـاعى وإخـراج أحمد شـعراوى ثـم "حتيا
مـصـر" تـألـيف مـحـمـد أنـور وإخـراج أحـمـد صـبـرى ثم
ــركـز الــثـقــافى الـروسى فى يــعـود ثــانـيــة لـيــشـارك فى ا
بـطـولة عـرض "حلم لـيلـة صيـف" لشـكسـبيـر من إخراج
مــحـمـود مــكى ويـشــارك مـحـمــد أبـو زيـد بــعـد ذلك فى
بطـولـة "الغـاب والنـاب" و"عواف يـا أم السـيد" وهـما من
تــألـيف وإخـراج الــراحل صالح حـامــد كـمـا شـارك أوالً
يـة أخبار اليـوم ومنها كمخـرج منفـذ فى عروض أكاد
"أنت حــر" و"بـالــعـربى الــفــصـيح" تــألـيـف لـيــنـ الــرمـلى
"احلالة 96" تأليف وليد يوسف "الرجل الذى أكل وزه"
ـقــصـود وكـلــهـا من إخـراج اخملـرج تــألـيف جـمــال عـبـد ا
خـالـد حــسـونـة ويـشــارك فى مـجـمــوعـة عـروض أخـرى
أيـــضًــــا كـــمـــخـــرج مــــنـــفـــذ وهى عــــروض "دم الـــســـواقى"
لـلمـخرج سـميـر الشـامى فى قصـر ثقـافة الـفيـوم وفرقة
مـنوع" و"قضية ضل "أبـناء صالح حامد" "الـلعب فى ا
احلــمـــار" لــلــمــخــرج عــزت زيـن "أبــو الــريش" "شــهــادة
حب" لـلـمـخرج مـحـمد وقـد أخـرج جتـربتـ مـسرحـيـت
األولى مـســرحـيــة "احلـارة" والـثــانـيـة "بــهـلــول" وهـمـا من
تـألــيـفه وإخـراجـه ويـشـارك أبــو زيـد حـالــيـا فى بــطـولـة

سرحى "العادلون". العرض ا
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 نهلة إيهاب

كرمون فى حفل اخلتام ا

سرحجية يدشنون ا
فرقتهم بـ 3 عروض
ستقلة لتقد ـسرحجية ا تستعد فرقة ا
ثـالثـــة عــروض جـــديـــدة فـى نـــهـــايـــة مـــايــو

نعم الصاوى. اجلارى بساقية عبد ا
عـــادل جــــمـــعــــة مـــخــــرج الـــفــــرقـــة قـــال إن
العـروض الثالثـة هى باكورة إنـتاج الـفرقة
ويـشـارك بالـتـمـثـيل فيـهـا عـدد من الـوجوه
سرح حيث تبدأ خطة الشابة من هـواة ا
إنـــتـــاج الـــفـــرقـــة بــــتـــقـــد مـــســـرحـــيـــة «وا
إسالمـــاه» لــلـــكــاتب عـــبــد احلـــمــيـــد جــودة
الـســحـار ومـســرحـيـة «هى كــده» إضـافـة
ـسـرحى «أمـسـية عـلى اسم إلى الـعـرض ا
مــصـر» والــذى حتـتــفل الـفــرقـة من خالله
بـــذكــرى رحـــيل صالح جـــاهــ واألعـــمــال
الـثالثـة بـطـولة مـروان سـيـد أمـيـر مـاهر
ـــان أحـــمــد والء كـــر عـــبــد الـــفـــتـــاح إ
بـــكــرى حــســ مــحـــسن إسالم مــجــدى
أحـمـد سـمـيـر عـمـرو عـمـاد أروى رفعت
مــــحــــمــــود فـــــؤاد نــــرمــــ صــــديـق فــــاتن
صـــديق هـــالـــة أحــــمـــد حـــســـام ســـمـــيـــر
نــــورهـــان طـه يــــاســــمـــ جنــــيـب أحــــمـــد
الــسـيــد مـحــمـود الــسـعــدنى سـامـح عـبـد

الفتاح ماهر الصيدلى.

رأة»  «مانيكان».. عرض  يكشف لغز «الرجل وا
جداً حيث ينـاقش العمل عالقة الرجل
ــــرأة فى الــــشـــرق والــــتى تــــخــــتـــلف بــــا
بــاخــتالف الــطــبــاع والـبــيــئــة احملــيــطـة.
بـــدوى اعــتــبـــر أن الــعالقـــة بــ الــرجل
ـــرأة فى اجملـــتــمـع الــشـــرقى ســـتــظل وا
لــــــغــــــزاً وأنه يــــــحــــــاول من خـالل هـــــذه
«الـديــودرامـا» أن يـجــد حالً له. مـخـرج
الــعـرض أحــمــد قـاسـم قـال إنـه أعـجب
كـــثـــيـــراً بــفـــكـــرة الـــديــودرامـــا ووجـــدهــا
مـتـماسـة بـشـكل كبـيـر مع واقـعـنا وواقع

مجتمعنا الشرقى.

فـى خــــتــــام فــــعــــالـــــيــــات صــــالــــون الــــفن
اخلـــاص الــذى يـــقــيـــمه قــطـــاع الــفـــنــون
الـتشكيلـية وعلى خشبـة مسرح حديقة
مــركـز سـعــد زغـلــول الـثـقــافى عـرضت
مـسرحية «مـانيكان» تـأليف ياسر بدوى
وإخـــراج أحـــمـــد قـــاسم تـــمـــثـــيـل نـــهـــلــة
إيهـاب ومـحـمـد حـافظ بـاإلضـافة إلى
األداء احلـــــركى ألمــــجـــــد إمــــام إعــــداد
مـوسيـقى أحمـد قـاسم مخـرج مسـاعد

مصطفى حمدى.
ياسـر بدوى أعـرب عن سعـادته بتـقد
هــذا الــعــمل الــذى يــراه جتــربــة مــهــمـة

الصم وضعاف السمع يتواصلون مسرحياً.. عبر «الراعى واألميرة»
على مـسرح التـربية والـتعليم بـبورسعـيد قدمت مـسرحية
درسة األمل للصم وضعاف السمع. (الراعى واألميرة) 
الــعــرض تـألــيف مـحــمـد الــزرقـانـى تـدريب وإخــراج مـنى
البس بــأيــدى الـــطــلــبــة صـــالح و تــصــنـــيع الــديــكـــور وا
درسة سلمى .  اشتـرك فى التمثيل مـن طالب ا ـعاق ا
مــحــمــد مـحــمــد احلــاج آيـة ابــراهــيم مــحــمـد الــنــاغــيـة

درسة  باإلضافةإلى مجموعة أخرى من طلبة ا
ـسـرحيـة عن أميـرة فـقدت صـوتـها أثـناء حتـكى أحداث ا

حادثة تعرضت لها إال أنها لم تستسلم لهذه اإلعاقة.

مسرحية الراعى واألميرة

ـسـرحى ـهـرجــان الـكــاتب ا ــاضى فـعـالــيـات الــدورة األولى  انـتـهـت األسـبـوع ا
والــتى حـــمــلت اسـم "دورة تــوفــيـق احلــكــيـم" والــذى نــضـــمه تــوجـــيه الــتـــربــيــة
سرحـية بإدارة حـلوان الـتعلـيميـة على مـسرح السالم فى الـفترة من ٢٧ إلى ا
ــســرح ــاضـى بــاشــراف الــشـــاعــر أشــرف أبــوجـــلــيل مــوجـه عــام ا ٢٩ أبــريل ا

بحلوان.
عادى ومـجلس أمناء هـرجان الذى أقـيم بدعم من مدارس "أوازيس" بـا كرم ا
ـــســـرحى إضـــافـــة إلى عـــدد من الـــنـــقــاد احملـــافـــظـــة عـــددًا من رمـــوز الـــفن ا
كـرم سـميـحـة أيوب سـميـرة عبـد العـزيز ـسرحـي وتـضمـنت قـائمـة ا وا
مـحـمـود احلـديـنى عـمـر احلـريـرى مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن يـسـرى اجلـندى
جالل الـشرقـاوى أحـمـد عـبد احلـلـيم والـنـقـاد آمال بـكـيـر أحـمـد السالمى
حـسن سـعـد عـبـلـة الرويـنى أمـيـنـة الـشـريف أسـامة عـفـيـفى األمـيـر أبـاظة

عادل حسان.
ـهــرجــان عـروض "بــراكــسـا" إخــراج عــلى خـلــيــفـة بــطــولـة "عــبـد شـاركـت فى ا
السالم حسن بهـاء زهير جنيب مـحمد مجاهـد محمد فـرح مبروك هشام
محـمد حشاد مـحمد عبـد الله إبراهيم مـحمد أحمـد محمد عـبد الوهاب
حــسـام الــدين أحــمــد سـعــد إلـهــامى خــلف أحــمـد فــكــرى مـحــمــد مـحــمـود
يـاسـمـ إبـراهـيم إجني مـارشـان نـرمـ مـصـطـفى أمـاني حـسـام يـوسـتـيـنا
حــسـام مــعــوض نــورهـان الــســيــد أيـة أشــرف مــنـار ســعــيــد سـلــمى مــحــمـد
ان جنيب غناء الطالبات نانسى إبراهيم أغانى أحمد إبراهـيم... أحلان إ
إمام فـيـوال ماهـر يـوستـيـنا فـرج هـدير مـحـمود عـلى هـدير مـحـمود صـابر
حنان حـسن عبـد احلفيـظ كارول عـاطف استـعراضات هـبة حـسن ديكور

ن عبد العزيز. أ
ـان الـسـتـات" إعداد وإخـراج مـراد عـبـد الوهـاب بـطـولـة جمـال مـحـمدى "بر

مـــصــطــفى عالم أحـــمــد رمــضــان مــحـــمــد عــلى طه مـــحــمــد جــمــال ســارة
مـصـطــفى رنـا صــفـوت شـروف مــحـمــد سـارة حــسن الـبـنــا مـارى مــنـصـور
ــيل رغـدة خـلف الــله سـلـمى ـنــعم بـسـنت صــمـويل مـونــيـكـا إ مـر عــبـد ا

طارق عيد.
ـان الــشـرقـاوى و«الـطـعــام لـكـل فم» إخـراج حــسـ عــبـد الــهـادى بــطـولــة إ
بـسمـة مـحمـد عبـد الـستـار مـنة الـله عالء الديـن أميـرة رأفت شعـبـان مهـند

دوح. هشام طارق سيد عبد الوهاب مازن خالد عوض أحمد 
ــســـرحــيــات الــتى أنــتــجــتــهــا إدارات ــهــرجــان قــدم عــدد من ا وعــلى هــامـش ا
عـادى ومايـو والقاهـرة اجلديـدة.. ومنـها مسـرحيـات "بقـبق احلمال" حلـوان ا
تألـيف سمير عـبد الباقى إعـداد وإخراج ساميـة محمد بـطولة.. منـة سعيد
أحمد ولـيد أحـمد أشرف أحـمد السـيد عـبد الرحـمن صالح مايـكل وليام
نـاروز سـيف الدين نـعـيم مـحمـد مـصطـفى عـلى عـاطف أحمـد مـحمـد عـبد

السالم.
ومسرحية "قبل الفسـحة ما تخلص" عن نص براكسا لتوفيق احلكيم وإخراج
دعـاء سـعــيـد بـطـولـة نــورهـان الـسـيـد رشــاد نـانـسى نـبـيـل وهـيب مى سـمـيـر
ــان إبـراهـيم هــبـة سـعــد هـالـة جـمــال إسـمـاعــيل آيـة الـســيـد عـبـد فـتـوح إ
العزيـز نورهان أحـمد إبـراهيم بسـنت سامى مـنه الله جـميل أسمـاء سعد

أسماء سعيد جالل.
ـهرجـان منحت شـهادات الـتقـدير للـطالب األوائل على احملـافظة وفي ختام ا
سرحيـة وهم: مروان وائل خورى عمرو خالد ليلى طاهر عبد فى التربية ا
اخلـالق فـرح محـمد فـرح صـادق لبـنى مـحمـود ونادين عـمـر صادق فـريدة

سامح.

حازم الصواف

بورسعيد:  سامح فتحى

تصوير:
صبرى
عبداللطيف
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عـاصـر هى قـبل أى شىء مـجـردة يـقـوده مـجمـل إعداده إلى > إن ثـقـافـة الـراقص ا
ـؤثرات الذى هو على نقيض اإلعـداد إلى تفكيك ب احلركة تفكك ب احلركة وا

ؤثرات. وا

سرحي جريدة كل ا 2
ájGôŸG 

سرحي جريدة كل ا

11 من   مايو 2009 العدد 96

فى أعدادنا القادمة 

عادى. > اخملرج محمد رضا انتهى من تقد مسرحية أوالد الشوارع لفرقة مدرسة كلية النصر با

مختارات العدد 
ناهج اجلديدة فى إعداد  من كتاب: ا
مثل ج٢ - جتميع : آن ماري جوردون ا
ترجم: د. سعد القطي مهرجان
القاهرة الدولي للمسرح التجريبى

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:
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> بالنسبة للراقص يبدأ تداخل األنظمة هنا فى تقنيات اجلسد التى تنحت بعمق
سلوكاً محركا وإحساسا بالذات وحتدد ظاهريا احلدود ب داخل وخارج الرقص.

سرحي جريدة كل ا

11 من   مايو 2009 العدد 96

> مدرسة بنت الشاطىء التجريبية بالقاهرة اجلديدة قدمت مؤخرا مسرحية "كاب لوزة" للمؤلف صالح عبد السيد وإخراج سماح عبد الهادى.
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 مــســرحــيــة مالزم من أنــيــشــمــور" من
ــسـرحــيـات الــتى ثــار حــولـهــا  جـدل ا
ـهـا أول مـرة .. وقـد كـبـيـر عـنــد تـقـد
وجه إلـيه نــقـد شـديــد وصل إلى حـد
حتـريض اجلهـات القـانـونيـة واألهلـية
ـــــا حتـــــمـــــله مـن دعــــوة إلى وقـــــفـه.. 
صـريحة لـلعـنف الشديـد والهسـتيرى
فـهوم على حـد تعبـير غالـبية وغـير ا
الــــــنـــــقــــــاد .. ووصل األمـــــر إلـى ذروته
عــنـــدمــا حتــول الــنـــقــد إلى ســبــاب ..
وأقــلــهم وصف مــؤلــفــهــا بــاجملــرم .. إن
"مالزم من أنـيـشـمـور"  أو "لـيـوتيـنـانت
أنـــيــشـــمـــور" مــســـرحــيـــة من نــوعـــيــة
الــكـومــيــديـا الــسـوداء كــتــبـهــا "مـارتن
مـاكـونـا" وأنـتـجــتـهـا شـركـة شـكـسـبـيـر
ـلــكـيــة ألول مـرة عـام  ... 2001وهى ا
ــبـــرر من قــبل تـــصــور الـــعــنـف غــيـــر ا
اجلــيش اجلـمـهـورى األيــرلـنـدى جتـاه
شـــاب وفــــتـــاة لـم يـــتـــعــــد عـــمــــرهـــمـــا
الــسـادســة عــشـرة .. ومــازاال مــقـبــلـ

عـــــلى احلـــــيـــــاة بــــبـــــراءة واضـــــحــــة ..
ويـتعـرضان لـلتـعذيب والـقتل ألسـباب
تافهة وال تستحق  كمقتل قطة أحد
أقـارب فـرد من أفـراد اجلـيش .. لـيـبدأ
ســيل الــدم والــعــنف الــذى ال يــنــتــهى
قـــبـل أن يــقـــتل كـل مــظـــاهـــر الـــبــراءة

والطهر فى اجملتمع.
إقرأ صـ23

(3) يـنقـصـنى باب تـخـيـلته دومـا فى جـريدتـنـا هذه
بــــــاب يــــــدلـــــنـى الـى أى مــــــســـــرح أذهـب خـالل هـــــذا

سرح احملترم). األسبوع (طبعا أقصد ا
(1) سـاءنـى مـا أقــرأه فى بــاب مـراســيل مــنـذ فــتـرة
سـرحـي بـفرع ثـقـافة بـورسعـيد عن خـالفات بـ ا
فـيجـب ياأسـتـاذنـا أال يـنسـاق بـاب مـراسيـل إلى تلك

اخلزعبالت.. يعنى كتير أوى.
أخـــــيـــــرا أرجــــو أن أكـــــون قـــــد اخــــتـــــصـــــرت وأفــــدت

ولسيادتكم جزيل الشكر. 
مـــلـــحــوظـــة : لى كـــلـــمــتـــان يـــاريت يالقـــوا مـــكــان فى
مــراســيـل مــســرحــنــا.  فــرقـــة إســكــنــدريــة الــقــومــيــة
يـــاحــرام يــاعــيــنـى مــاحــدش فــاهـم حــاجــة  ومــســرح
األنفوشى شغـال بروفات وعروض لكل الفرق أبريل
ومـــايــو وعــلى ودنـه مــاعــدا الــفـــرقــة الــقـــومــيــة .. يــا
مــسـاكـ  يـا هـلـتـرى مـ الــسـبب .. الـشـخص الـلى
أرسل فــاكس اسـتـغـاثـة بـتــوقـيـعـات مـزورة  وال مـديـر
ـسـرح الـلى مـصـمـم ان الـفـرقـة  مـاعـنـدهاش ادارة ا
مسـرح تعرض عـليه وال اقلـيم غرب الدلـتا  وال فرع
ـكــتب الــفــنى لـلــفــرقـة  اذا ثـقــافــة اســكـنــدريــة  وال ا

أردت أن تعرف السبب اتصل بــ.. 
ماجد عبد الرازق 
فرقة اسكندرية القومية  

اللى عمل جميل...!
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أتـابع جـريـدة "مـسرحـنـا" أسـبـوعـيًا وأسـعـد بـالـتـعرف
ــسـرحـيـة ومـا تـقـدمه من نـقـاد جـدد عـلى احلـركـة ا
وتـــغـــطــيـــات فـى كل مـــكــان ومـــقـــاالت تـــعـــرف شـــبــاب
ـــصـــرى والــــعـــربى ـــســــرح ا ـــســــرح بـــاجلـــديــــد فى ا ا
ى إضــافـــة إلى الــعـــروض والــكــتـب واألخــبــار والــعـــا
وألنــني قــرأت مـقــال األســتــاذ رئـيـس الـتــحــريــر الـذى
ـقترحات لتطوير اجلريدة فإنني يطالب فيه ببعض ا
ـقـتـرحات أتـقـدم لـلـقـائمـ عـلى اجلـريـدة بـعـدد من ا

كالتالى:
ــواعــيـد ١ - أن تــتـضــمن صــفــحــة كـدلــيل لــلــقـارىء 
وأماكن العروض سـواء فى القاهرة أو األقاليم لتكون
ــا يـحل ــسـارح ور مـرآة لــلـقــراء لـلــذهــاب إلي هـذه ا
ـــســرح ذلك جـــزءًا من أزمـــة غــيـــاب اجلـــمــهـــور عن ا

واعيد. وحتى يتسنى للمسئول متابعة هذه ا
ـسرح ٢ - لـيت اجلـريـدة تـخصص صـفـحـة بعـنـوان "ا
ـتابعة ما يدور فى مسارح الطفل سواء فى الصغير" 
ـا تـعود أوالدنـا على األقـالـيم أو فى مسـرح الـدولة ر
سرح الذهاب للمسـرح فتخلق فيهم عادة مشاهدة ا
وهـو مـا سيـحقـق فائـدة للـمـسرح ومـشـاهديه ويـسهم

سرح.  بالتالى فى ازدهار ا
لطفى البنهاوى 
كفر طحلة- بنها

السيد/ رئيس حترير جريدة مسرحنا 
حتية طيبة وبعــد 

اســمح لـى بــأن أســتـــعــيــر بـــعض الــدقـــائق من وقت
سيادتكم.

أوال:  مـبــروك عـلـى الـعـدد 95 بــاقى أربــعـة أعـداد
بروك الكبيرة.  يارب .. ونصل للمائة بإذن الله وا
الحـظـات أتـمـنى أن يـسع صدر ثـانـيـا : لى بـعض ا

سيادتكم لها :
ـراجـعـة عـلـيه عبء كـبـيـر جـدا حـتى ال (1) قـسـم ا
يــغـــفل بــعـض األخــطـــاء الــتى أوردهـــا عــلى  ســـبــيل

ثال ال احلصر بالعدد رقم 95. ا
(أ) فى إحــدى احلــواشى الــســوداء الــســفــلـيــة كــتب
خـبـرًا عن عـرض مـسـرحـية قـرد كـثـيف الـشـعـرعلى

مسرح التذوق ولكنها على مسرح األنفوشى. 
(ب) مــقـالـة األسـتــاذ أبـو الـعال الـسالمــونى بـعـنـوان
مــهـــرجــان مــســرح األقــالــيم ولـــكــنــهــا عن مــهــرجــان

اجلمعيات الثقافية.
صطبة عدية ـ ا واضيع (ا (2) جميلة تصنـيفات ا
ـ مـــشـــاويــــر) ولـــكن اقــــتـــراحى أن تــــكـــون مـــعــــنـــونـــة
ــصـــطـــلــحـــات مـــســرحـــيــة مـــثل (ســـبـــوت.. خــلف
الستار.. كواليس) وأعـتقد أن يسرى حسان جعبته

ذاخرة. 
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ـصرى وال يـكـفون هـذه الرسـالـة أبعـثـهـا للـسـادة الـنقـاد الـذين يـشاهـدون مـسرحـنـا ا
ـا للـمـوسـيـقى والـديـكور ـديح لـلمـمـثـلـ واخملـرج ور عن الـكـتابـة عـنه ويـكـيـلـون ا
لــكــنـهـم يــنــسـون دومــا مـن يــعـمــلــون خــلف الــكــوالــيس مـن عــمـال وإداريــ وســؤالى
للمسـرحي الذين يختارون نـصوصًا ال تمت بأية صلـة للشارع لكنهـا تأتى مكتفية
ـا فـيــهـا من أفـكـار بـغض الـنـظـر عن مالئــمـتـهـا لـلـشـارع ومـا حـدث له من تـغـيـرات
سـرحـي ضـخـمـة فى اللـغـة والـزى ونوع األكل وطـريـقـة احلركـة حتـتـاج إلطاللـة ا
صرى ليسـتلهموا منه عروضـهم وأسألهم هل نسأل عن أين الشارع عـلى الشارع ا
ـسـرح من الـشــارع سـؤال يـحـيـرنى وإحـتـاج إلى إجـابـة عـنه من ـسـرح أم أين ا فى ا

سرحية. السادة أصحاب األقالم ا
مؤمن شعالن
ثل مسرحى بإحدى فرق هيئة قصور الثقافة
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فى الـبدايـة أتـوجه بـالشـكـر - بـاألصالـة عن نـفـسى وبالـنـيـابة عن أهـالى عـ حـلوان -
ا قـامت به من جهـود مضـنية لـلسـيدة الـفاضـلة سوزان مـبارك حـرم رئيس اجلـمهوريـة 
ـنطقة. ثم أود من أجل إقامة قصـر ثقافـة ع حلوان لـيسهم بحق فـى تنوير جـماهير ا
أن أنوه إلى إسـهامات الـقصر احلـقيـقية فى تـوعية هـذه اجلمـاهير غـير أننـا نطمع فى
كن سرح  سرحى فى القصر وألن ا أن يكتمل اجلميل فقد الحظنا غياب النشاط ا
نـطقة وشـبابها فـإننا نـناشد الدكـتور أحمد أن يكون مـنارة حقـيقية ومـتنفـسًا ألهالى ا
مـجـاهـد رئـيس الهـيـئـة الـعـامة لـقـصـور الـثقـافـة أن يـولى عـنـايته لـلـقـصـر فيـأمـر بـإقـامة
نح األهالى بـعض ترفيه هم فى أمس ـواهب و نشـاط مسرحى يـساهم فى اكتـشاف ا

احلاجة إليه.
مصطفى عبد الغنى
ع حلوان

iô°üŸG ìô°ùŸG
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حـبة مـقال د. أحـمد مجـاهد فى قـرأت 
عـــــمـــــوده األســــبـــــوعى "كـــــوالــــيـس" والــــذى
نــشــرتـه جــريــدة "مـــســرحــنـــا" فى عــددهــا
الـســابق (95) بـتــاريخ 4 مــايـو 2009 وقـد
ـهـمـة جـاء فـيه مـجـمــوعـة من اإلضـاءات ا
ــصــر وعالقــة ذلك حــول الــدور الــقــومى 
بشبـاب مصر وتوعيتهم وألنى من عشاق
مــصـر وتــراثــهــا ورجـالــهــا من الــتـنــويــريـ
ـسـرحى من هـنـا الـعــظـام وكـذا تـراثـهــا ا
أرى أن لـــلــفـــنــون دورًا مـــهـــمًــا فى تـــعـــمــيق
الــــوعى الــــوطـــنى والــــقــــومى خــــاصـــة أنه
ـجــمـوعـة من الـرسـائل يـبـعث لـلـمــتـلـقى 

وتمثل إشارات مـهمة لتعظيم قيمة الوعى
ــقــدرات مــصـرنــا احلــبــيـبــة لــذا فــإنـنى
أتــــمـــــنى من ســـــيــــادتـه أن تــــقــــوم اإلدارات
ـسـرحـيـات الـتى تـتضـمن ـعـنـيـة بـإعـادة ا ا
أفـكـارًا عن هذا الـدور لـنـستـعـيد أمـجـادنا
ـصـريــة ووعـيــنـا الــفـنى واجلــمـالى الـذي ا
كـدنـا نفـقـده حتت مـعـاول التـفـكك الـعربى

ية. والصراعات العا
محمود أحمد الصفتى
باحث اجتماعى
محافظة القليوبية 
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فاروق حسنى يقترب
من اليونسكو والدعم
الدولى يتواصل

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

 32  صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 96 -  السنة الثانية

والنبى دا حرام
ـسرحـية لإلعالن عن الـبـامفـليت الـذى تـطبـعه الفـرق ا
عـروضـهـا ليس مـجـرد ورقة تـطـبع والـسالم.. ال تنس أن
الــسالم خـيـار اسـتـراتـيـجـى.. وهـو غـيـر اخلـيـار الـبـلـدى
ـسـرح اجلـيـد.. الــذى اخـتـفى مـنـذ سـنـوات وأخـذ مـعه ا
وحـل بــدالً مــنه خــيــار "الـــصــوب" الــذى يــشــبه عــروض
ــصـرى ويــشــبه كل شىء فـى مـصــر احملــروسـة ــســرح ا ا
اآلن.. ال طـعم وال رائـحـة وال نـكـهـة.. أرجـوك امتـنع عن
الـتدخـ فورًا وال تـذهب إلى حيث الـنكـهة.. إذا كان وال
ـناسـبة فوز ه بـد فعـليك إرسـال تهـنئـة إلى أشرف زكى 

برئاسة احتاد الفنان العرب.
أقـول بالنسبـة لـ "البامفليت" - أو بـالنسبة لـلكفتة التى
أعــرف صــديــقًــا مــســتــعـدًا ألكــلــهــا نــيــة من إيــد دالــيـا
كن الـبـحـيـرى - فهـو يـعـتـبر وثـيـقـة شديـدة األهـمـيـة 
لـلبـاحث بعـد عشـرين أو ثالث سـنة مـثالً أن يسـتع
ــكــنه أن ــصــرى.. و ــســرح ا بـه فى تــوثــيــقه حلـــركــة ا
ــســـتـــوى الـــثــقـــافى لـــصـــنــاع يـــســـتـــشف من خاللـه ا
ـســئــولــون عـلى الــعــروض.. فــمــا يـكــتــبه اخملــرجــون وا
الــبـامـفـلـيت يــكـشف إمـا عن ثـقـافــتـهم الـرفـيـعـة أو عن

. جهلهم السم
الــبـامـفـلـيت أيـضًـا أحـيـانـا مـا يـحـمل جـرعـة كـومـيـديـة
عــالــيــة تـعــوضــنــا عن الـفــقــر الــشـديــد فى الــنــصـوص
الـكوميدية وثقل الدم األشد الذى يتمتع به من يدعون
ــاذا ال يــلـــتــقــطه أنـــهم كــتـــاب كــومــيــديـــا.. وال أعــرف 
ــسـرح وصـنــاعه ويـتــحـفـونــنـا بـإفــيـهـات ــتـربــصـون بـا ا
تـضحكنا بجد وتـروق بالنا وتغنيـنا عن  النايل كوميدى

البائسة .
أطــرف مــا قـرأته مــكـتــوبًــا عـلى بــامـفــلــيت فى الـفــتـرة
األخــيـرة هــو اإلهـداء الـذى وجــهه صـنــاع عـرض «مـآذن
سـرحيـة حيث قالـوا "نهدى احملـروسة» لـفرقة سـنورس ا
هـذه العرض - نـعم هذه - إلى شهداء مـسرح حريق بنى
سـويف" تخيل اجلملـة العبقرية التـى جادت بها قريحة
أو قـرحـة صنـاع هـذا العـرض "شهـداء مـسرح حـريق بني
سـويـف" مـنـهم لـله أفـسـدوا الـلـغـة الـعـربـيـة والـفـيـومـية
والـسنورسيـة نسبة إلى سنـورس التى تعيش بهـا شقيقة

زوجتى.. 
األطـرف أن مديـر بيت الـثقـافة الـذى فى سنـورس حيث
تــعـيش شـقـيـقــة زوجـتى وجه الـشـكـر عــلى الـبـامـفـلـيت
لــلـوحــدة احملـلــيـة ورئـيــسـهــا وأعـضــاء مـجـلـس الـشـعب
ــاذا لم يــشـكــر أيــضًــا زوج شـقــيــقـة والــشــورى وال أدرى 
ـديـنـة من األمـراض التى زوجـتى الـذى يـعـالج أطـفال ا
يـصـيبـهم بهـا صانـعو الـبامـفـيلت فى مـنخـفض الفـيوم

ومرتفع سنورس!!
ــيــزانــيــة اخملــصــصــة لــلــدعــايــة احملـــيــر في األمــر أن ا
وصــنـاعـة الـبـامــفـلـيت تـقــريـبًـا واحـدة.. ومع ذلك جتـد
بــامــفــلــيت مــصــروفًـا عــلــيه بــجــد وفى غــايــة اجلــمـال
والـشـياكـة مثـل بامـفلـيت "الـقرد كـثيف الـشـعر" جلـمال
يـاقـوت أو بـامـفـلـيت "درب عـسـكـر" لـعـادل حسـان.. وفى
نـفس الـوقت هنـاك بامـفلـيت فى مـنتـهى الرداءة وغـاية
اإلهــمـال مــثل بـامــفـلـيـت عـرض سـنــورس أو بـامــفـلـيت
عـرض "الـبـؤسـاء" لـقـصـر األنـفـوشى الـذى جاء بـه على
ــسـرحـيــة لـيــست صــراعًـا بـ لــسـان اخملــرج مـا يــلى "ا
سـجـانًـا ومسـجـونًا.. يـسـتحق الـذى أشـرف على طـبـاعة
الـبامـفليت أن ُيـزج به إلى غيـاهب السجـون وينضم إلى

. البؤساء فعالً
إلـي الــلــجـان الــتـى تــذهب لــتــقــيــيم الــعــروض: ضــعـوا
الــبــامــفــلــيت فـى دمــاغــكم وراجــعــوه جــيــدًا وحــاســبـوا

ستهترين واخصموا من درجاتهم لعلهم يرتدعوا. ا
ـســرح فى أقــالـيم مــصـر: والــنـبى دا إلـى مـديــر عـمــوم ا

حرام!!
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البرازيل أعلنت رسميًا تأييدها له فى معركة اليونسكو 

فاروق حسنى..الدعم الدولى يتواصل 
ــنـصـب مــديــر عـام كــادت مــعــركــة الــفــوز 
مــنــظــمــة الـــيــونــســكــو أن حتـــسم لــلــمــرشح
صرى والعربى واإلفريقى الوحيد فاروق ا
حــســنى وزيـر الــثــقـافــة حــيث تـوالـى تـأيــيـد

صرى. دول العالم الرسمي للوزير ا
مـؤخـرًا وكــمـا أعــلن سـفــيـر الــبـرازيل لـدى
مـصر أرسـلت الـبـرازيل خـطابـ رسـمـي
صـريت إلى وزارتى اخلـارجية والـثقـافة ا
تـــعـــلن فــيـــهــمـــا تــأيـــيـــدهــا لـــفــاروق حـــســنى

نصب مدير عام اليونسكو. مرشحًا 
ويـعـد هذا الـتـأيـيـد الـبرازيـلى مـؤشـرًا قـويًا
ـرشح ــعـركــة لــصـالـح ا عـلى قــرب حــسم ا
ـتـوقع أن يـتـرشح ـصـرى حـيث كـان من ا ا
نظمة نـصب مندوب البـرازيل فى ا لهذا ا
الدولـية الـذى يعـمل فى الوقت نـفسه نـائبًا
ــا يــشــيـر إلى أن ــديـر عــام الــيــونــسـكــو 
ـنـدوب الـقـوى لن يــتـرشح لـلـمـنـصب هـذا ا

الدولى.
ـعـروف أيـضًـا أن دولـة الـبـرازيل لـهـا ومـن ا
نـــفــــوذ وتــــأثــــيــــر قــــوى عــــلى دول أمــــريــــكـــا
ـنـظـمـة الـدولـيـة إذ من الالتـيـنـيـة وداخل ا

سرحى وسم ا حصاد ا
اجلامعى فى حلوان
والقاهرة و ع شمس

ـتوقع - كمـا أشار حسـام نصار مـستشار ا
سئول عن ملف الوزير للـعالقات الدولية ا
الـــيــونـــســـكــو - أن حتـــذو الــعـــديــد من دول
أمــــريـــكــــا الالتــــيــــنـــيــــة حـــذو الــــبــــرازيل في
ــــصـــرى والــــعـــربى تـــأيـــيــــدهـــا لــــلـــمــــرشح ا
واإلفــــــــــريــــــــــقـى فــــــــــاروق حــــــــــســــــــــنـى خـالل
االنتخابات عـلى منصب مدير عام منظمة

اليونسكو التى جترى فى أكتوبر القادم.
كــانت دولــة كـوبــا ومن قـبــلـهــا الـدومــيـنــكـان
ــنـــاطق إضـــافـــة إلى الـــعـــديـــد من الـــدول 
مــتــفــرقــة من الــعــالـم في آســيــا وأفــريــقــيــا
وأوربا قـد أعـلنت دعـمهـا وتأيـيـدها لـلفـنان
فـاروق حـســنى الـذى يــحـظى بــقـبـول ودعم
عــربى وإفـريـقى ودولي كــبـيـر حـيث أجـمع
ـــلـــوك الـــعــرب في الـــزعــمـــاء والـــرؤســاء وا
اجـتـمـاع الـقــمـة الـعـربـيــة األخـيـر عـلى دعم
تــرشـيـحه مـديــرًا عـامًـا لـلــمـنـظـمــة الـدولـيـة
باعتباره مـرشح العرب الوحيد كما قررت
الــقـمــة اإلفـريــقــيـة عــلى مــســتـوى الــرؤسـاء

اختياره مرشحًا وحيدًا للقارة السمراء.   فاروق حسنى

والنبى دا حراموالنبى دا حراموالنبى دا حراموالنبى دا حراموالنبى دا حراموالنبى دا حراموالنبى دا حراموالنبى دا حراموالنبى دا حراموالنبى دا حرام

مالزم
 من أنيشمور..كوميديا
سوداء ملطخة بالدم

سرح القومى ا
السورى يرتدى
بدلة ثيمبا

 الرمزية
والتركيبية فى
أعمال مييرهولد

أشرف زكى يعلن خالل أيام
 خطته لتطوير االحتاد

بعد انتخابه رئيسا الحتاد الفنان العرب

يعـلن د. أشرف زكى خالل أيام خطته اجلديـدة لتطوير آلـية عمل احتاد الفنـان العرب بعد
انتـخابه رئيسًا لالحتاد بـإجماع أصوات األعضاء الـذين شاركوا فى حضور اجتـماع استثنائى
ـاضى إلجراء انـتخـابات جـديدة عـلى منـصب رئيس االحتاد وعـاجل عقـد بالـقاهـرة األسبوع ا

الذى كان يشغله الفنان الراحل سيد راضى قبل وفاته.
وفى الــسـيــاق نــفــسه  اخــتـيــار الــفــنــان سـامـى نـوار مـن مـصــر أيــضــا لـتــولى أمــانــة صــنـدوق
االحتــاد. د. أشـرف زكى قـال إن احتـاد الـفـنــانـ الـعـرب سـوف يـشـهــد خالل الـفـتـرة الـقـادمـة
تـنـفـيـذ عدة أنـشـطـة وفـعـالـيـات تـهدف إلى تـأكـيـد روح الـتـمـاسك والـتـعاون فـيـمـا بـ الـفـنـان
العرب فـى كافة اجملـاالت مع وضع عدة تصـورات إلمكانـية تنـفيذ وإنـتاج أعمـال فنيـة يشترك

فيها الفنانون العرب لصالح االحتاد.

استمرار تقد العروض الناجحة جماهيريًا
سرح تنفذ وعدها إدارة ا

عصام السيد

بــدأت اإلدارة الـعــامـة لــلـمــسـرح بــالـهــيـئــة الـعــامـة
لـقصور الثقافـة تنفيذ وعدهـا اخلاص باستمرار
تـــقـــد عــروض مـــســرح األقـــالـــيم الـــتى حـــقــقت
واقع إقباالً جماهيريا ملحوظا خالل عرضها با
ـتــابــعـة ــاضى وحــسب تـقــاريــر جلــان ا الــشـهــر ا
الــتى أكــدت جنــاح عــدد من الــعـروض فـى جـذب
اجلمـهور إليهـا. اخملرج عصـام السيـد مدير عام
ــســـرح بـــالــهـــيــئـــة قـــال إن الــضـــوابط اجلـــديــدة ا
وسم سـرح األقاليم والـتى بدأ الـعمل بهـا هذا ا
تـضمـنت بـندًا خـاصًـا بـاستـمـرار تقـد الـعروض
الــتـى حتــقق جنـــاحـــا جــمـــاهــيـــريــا ولـــذلك تـــقــرر
اسـتـمـرار تـقـد عـدد مـن األعـمـال مـنـهـا "عرس
دة 6 أيام أخرى بعد كليب" لفرقة ساحل سليم 
ـــقــررة وهى من تـــألــيف انـــتــهـــاء مــدة عــرضـــهــا ا
درويش األســيـــوطى وإخــراج خــالـــد أبــو ضــيف
إضافة إلى مسرحـية "ياما فى اجلراب" للمؤلف

د. صالح سعد واخملرج يـسرى السيد وتقدمها
فـرقــة قـصــر حـسن فــتـحـى بـاألقــصـر و"الــظـاهـر
بـيبرس" لفرقـة بيال وتأليف عبـد العزيز حمودة
واخملـــرج حــسن مـــحــمـــود عــبــاس. وأكـــد عــصــام
ــوافـــقــة عــلـى جتــديـــد عــرض هــذه الـــســيـــد أن ا
ــدن ـــســرحــيـــات ووضع خــطـــة لــتــحـــريــكــهـــا بــا ا
والـــقــرى الـــقــريـــبــة من مـــواقع إنـــتــاجـــهــا أمــر ال
عالقـة له بـتـقــديـرات الـلـجـان لـهـذه الـعـروض وال
يـعنى تـرشـيح هـذه األعـمال لـلـمهـرجـان اخلـتامى

قرر عقده نهاية مايو اجلارى. لفرق األقاليم ا
وفى ســيـاق مـتـصل تـنـهى جلــان حتـكـيم ومـتـابـعـة
الــعــروض أعــمــالــهــا خالل أيــام تــمــهــيــدا إلعالن
هرجـان اخلتامى ـشاركـة فى ا أسمـاء العروض ا

وسم. لهذا ا

د. أشرف زكى

عادل حسان
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