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سوف يستمر
ــســرحــيــ والـقــراء مــقــتــرحـاتــهم لــتــطــويـر طــلــبت من ا
ـقــتـرحـات مـســرحـنــا.. االسـتـجــابـة كـانـت جـيـدة والــله.. وا
ـتازة وإن اعـترض أحـد الـزمالء فى مجـلس الـتحـرير من
ـاناً راسـخاً بـأن مـصر تـعيش أزهى عـصور الذيـن يؤمـنون إ
ـقراطيـة على إشراك أحـد غير مـجلس التـحرير فى الد
ـوقر سـيد قراره وضع خطـة التـطويـر باعـتبـار أن مجـلسه ا
وال يــجـوز ألحــد أن يــتـدخـل فى عـمــله.. الــزمــيل يـســتــعـد
لتـرشيـح نفـسه جمللس الـشعب سـعيـاً منه إلى تـرسيخ مـبدأ
ــزيــد من ــقـــراطــيــة الــذى يـــؤمن به.. أبــشـــروا إذن  الــد
.. ع اجلمل قراطيـة فى مصر احملروسـة من كل ع الـد
وع الـسلي التى فى منخفض الفـيوم التى ظللنا نشرب
من مــيــاهــهــا ســنــوات طــويـلــة بــاعــتــبــارهــا مــعــدنـيــة.. ثم
ويـالـلـعـجب اكـتـشـفـنا أنـهـا مـيـاه صـرف صـحى..  هل هـناك
ـقـراطـيـة أم أنـها عـالقة بـ مـيـاه عـ الـسـلـي وبـ الـد

تشابه أسماء!!
ولـــيس مـــعـــنـى أنــنـــا نـــطـــلـب إشــراك أصـــحـــاب األمـــر من
سـرحيـ والقـراء فى تطـوير «مسـرحنـا» أننـا عاجزون عن ا
اإلتـيـان بـأفـكــار جـديـدة.. لـسـنـا عـاجـزيـن طـبـعـاً لـكـنـنـا فى
الـنـهـايـة بــشـر ومـهـمـا أوتـيـنـا مـن عـلم وخـبـرة فـإن قـدراتـنـا
محـدودة والبد مـن االستعـانة بـصديـق خاصة إذا كـنا نـعمل
.. ونعلم جيـداً أننا بدونه كمن من أجل هـذا الصديق أساسـاً
.. لكن ال يحـرث فى الـبحـر.. أحيـاناً نـحـرث فى البـحر فـعالً

بأس.. التكرار يعلم الشطار.
ال بـــأس أن نـــقـــول لـــلـــقــار حتـب تــشـــرب إيـه حــضـــرتك..
شروبـات الكحـولية شروبـات الكحـوليـة طبعـاً  ا باسـتثنـاء ا
ـصـرى والعـربى.. وأظـنكم سـرح ا ضارة بـالـصـحة وضـارة بـا
ـسـرحـيـة.. عروض تلـمـسـون ذلك عـند مـشـاهـدة الـعروض ا

شروبات . تذكرنى بأردأ أنواع هذه  ا
دعك من «مـنقوع البراطـيش» الذى تتعاطـاه مسارحنا.. ركز
«مسـارحنا» وليس «مسـرحنا».. مسرحـنا ال تقرب اخلمر وال
ا ذلك ما يغيظ يسر وليس لها فى وأد البنات.. ور تلـعب ا
أحـد الـفــاشـلـ الـذى يـضــمـر لـهـا شــراً يـكـفى لـتــعـبـئـة كل
الــبــرامــيـل فى خــمــارات الــعــالم أجـــمع.. لــكــنــنــا نــتــلــقــاه
«ونـسـخـسـخ» عـلى روحـنـا من الــضـحك.. دعك من كل ذلك
فـالـقــافـلـة تـسـيــر بـيـنـمـا يــنـبح الـرجل الــبـرمـيل.. واعـلم -
أكـرمك الله - أن الشعـار الذى رفعـناه منـذ عددنا األول وهو
«كـل عـدد جـديـد مـجـرد بـروفــة لـعـدد تـال أفـضل» مـازال هـو
شعـارنا الذى نـؤمن به ونسعى لـتطبـيقه وأننـا أبداً لن نصل
إلى حـالة من الـرضا عن «مـسرحـنا» وعـندما نـصل وال جند
لـديـنـا جـديـداً سـنـقـول لك الـسالم عـلـيـكـو.. ونـنـصـرف إلى

حال سبيلنا.
.. الـغـرض من إشـراك الـغـيـر مـعـنـا دلـيل احـتـرامـنـا لـلـقار
ــا لم يــأت به األولـون.. ثم ـا نــتـصــور أنـفــسـنــا نـأتى  فــر
.. القار هـو سيـدنا وتاج نـكتشف أن كل ذلك ال يـهم القـار
ـطـلق راسـنــا والبـد أن نـسـتـجـيب الحـتـيـاجـاته.. لـيس فى ا
بالـتـأكيـد.. لـكن هـناك أمـوراً مـحـتمل تـكـون غـائبـة عـنا وال
يـســتـطــيع أحــد اإلمـســاك بـهــا سـوى الــقـار الــذى حـتــمـا

سينصرف عنا لو جتاهلنا احتياجاته.
والعـمل فى مسرحـنا ليس سـبوبة.. مادامت اجلـريدة تصدر
بانـتظام والـرواتب أيضاً تأتى بـانتظـام فكل شىء إذن جيد..
هــذا كالم فــارغ إذا لم تــكن لــديــنــا رغــبـة فــعالً فـى حتـقــيق
إضافـة نوعـية لـلـصحـافة الـثقـافيـة فـاألفضل أن نـبحث لـنا
عن مـهنة أخرى.. وأظن أننـا حققنا هـذه اإلضافة لكن البد

زيد.. والبد من توريط السيد القار معنا. زيد وا من ا
أقـول لك على سر وأرجـو أن يظل بينـى وبينك فقط.. وردت
إليـنا رسائل كـثيرة جداً تـطالب بإلـغاء «مجرد بـروفة» عمود
رئــيس الـتـحـريـر.. وأنـا مـضـطــر أن أنـضم مع زمـيـلى عـضـو
ؤمن بأننا نعيش أزهى عصور مجلس التحرير إلى فرقة ا
ـقراطية وسوف أبدأ بنفسى.. فمادام القراء ال يريدون الد
هذا الـعمـود.. أقول لهم أبـشروا: عمـود «مجرد بـروفة» سوف

يستمر!!

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
نوفية بأوسكار سيد درويش  االثن 23من   جماد أول  1430هـ  18 مايو  2009 فوز فرقتى البحيرة وا

مـــنـــاصـــفـــة كـل من مـــحـــمـــد شـــبـــانه
بـورســعـيـد وإيــهـاب عـبــده يـونس من
فـــرقـــة الـــسالم كـــمـــا قـــررت جلـــنــة
الـتحكيم مـنح شهادة تـقدير لكل من
ن فــــايــــز "بــــورســــعــــيــــد" وأحــــمـــد أ

إسماعيل "كفر الشيخ".
وفي الـــدويـــتـــو فـــاز أحــمـــد  فـــتـــحى
وحــــنـــان اخلــــولى بــــاجلــــائـــزة األولى
مـــنـــاصـــفــــة وقـــيـــمـــتـــهـــا  1000جـــنـــيه
وأحمـد عبد الـعال ونـيرم مـحمود
بــاجلـائــزة الـثــانـيــة وكل من شــيـرين
عــادل ومـــســـعــد عـــثـــمــان بـــاجلـــائــزة

الثالثة. 
ـهـرجـان شـهـد حـضـور حـفـل خـتـام ا
عــــدد من قــــيــــادات هــــيــــئــــة قــــصـــور
الــثـــقـــافـــة والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامــة
واإلعـالمــــيــــة مــــنــــهــــا إجالل هــــاشم
رئــيـس إقــلــيـم غــرب ووسط الـــدلــتــا
ود. عــــبـــد الــــوهـــاب عــــبــــد احملـــسن
ــــركـــزيـــة لــــلـــشـــئـــون رئـــيس اإلدارة ا
الــفـــنــيـــة بــالـــهــيـــئــة والـــفــنـــان أحــمــد
ــــوســـيــــقى إبــــراهــــيم مــــديـــر عــــام ا
إضـافة إلى د. حـسن البـحر درويش
حـفــيـد فـنــان الـشـعـب سـيـد درويش

والفنان أحمد احلجار .

ــنــوفــيــة فــازت فــرقــتـــا الــبــحــيـــرة وا
للـموسـيقى الـعـربيـة بجـائزة أوسـكار
فـنـان الشـعب سـيـد درويش الـذهبى
مـــنـــاصــفـــة بـــاإلضـــافـــة إلى جـــائــزة
مــالــيــة قــدرهــا خــمــســة آالف جـنــيه
لــكل فــرقـة وقــام د. أحـمــد مـجــاهـد
رئيس الهيئة الـعامة لقصور الثقافة
بــتــوزيع اجلــوائـــز خالل حــفل خــتــام
فــــعـــالـــيــــات الـــتـــصـــفــــيـــة الـــنــــهـــائـــيـــة
ـهـرجان لـلمـسـابـقة احلـاديـة عـشرة 
ـــوســـيــقـى الـــعــربـــيـــة والـــذى عـــقــد ا
مـؤخــرا عـلى مـســرح مـجــمع مـبـارك

حافظة البحيرة. الثقافى 
ـــهـــرجــان بـــرئـــاســة جلــنـــة حتـــكــيم ا
ـوسـيـقار حـلـمى بـكـر وعـضـوية كل ا
ــــوســــيــــقــــار مـــــحــــمــــد قــــابــــيل مـن ا
ـــايـــســـتـــرو عـــبـــد احلـــمـــيـــد عـــبـــد وا
الـغفـار أعـلنت أيـضـا عن فوز فـرقة
كــفــر الــشــيخ لــلــمــوســيــقى الــعــربــيــة
ــــركـــــز الــــثــــانـى وجــــاءت فــــرقــــة بــــا
الــسالم لـــلـــمــوســـيــقـى الــعـــربـــيــة فى
ـايـسـترو ـركـز الـثـانى بـيـنمـا فـاز ا ا
ــايــســتــرو أكــرم ــصــرى وا صـــبــرى ا
ـركـز األول منـاصـفة يـر بـجائـزة ا
كـــأفـــضل قـــائــد فـــرقـــة وحـــصل كل
مــنــهــمــا عـلـى جـائــزة مــالــيــة قــدرهـا

مــالــيــة قــدرهـا  1000جـنــيـه وشــهـادة
تــقــديـر وانــتـصــار الــسـيــد بـاجلــائـزة
الـــثــــانـــيــــة وحـــصـــلـت عـــلـى شـــهـــادة
تــقـديــر. وفى الــغـنــاء الـفــردى رجـال
حـصل إبـراهيـم مصـطـفى من فـرقة
الـــــــــسـالم عـــــــــلـى اجلـــــــــائـــــــــزة األولى
وقــيــمــتــهـا  2000 جـنــيـه إضـافــة إلى
شـــهــادات تـــقــديــر وذهـــبت اجلــائــزة
الـثانـيـة مـناصـفـة إلى مـحمـد مـتولى
نـوفيـة ومحـمد حـسب الله من من ا
الــبـــحــيــرة وحــصل كل مـــنــهــمــا عــلى
ـركـز الـثالث شـهـادة تـقديـر وفـاز بـا

 2000جـنــيه وشــهـادتى تــقـديــر وجـاء

ركز ايسترو محمد احلايس فى ا ا
الــــثـــانـى عن قــــيـــادتـه لـــفــــرقـــة كــــفـــر
الــــشــــيـخ. وفى الــــعـــــزف اجلــــمــــاعى
حــصـــلـت فـــرقــة كـــفـــر الـــشـــيخ عـــلى
جــائــزة مــالــيــة قــدرهــا  2500 جــنــيه
ــركــز األول وفـازت بــعــد فــوزهــا بــا
ركـز الثانى وذهب نوفـية بـا فرقـة ا

ركز الثالث لفرقة البحيرة. ا
وفــازت نـانــسى عــصـام إبــراهـيم من
ـنـوفـيـة بـاجلـائـزة األولى فى فـرقـة ا
الغـناء الـفردى وحـصلت عـلى جائزة

هرجان  حفل ختام ا

سرح.. بجانب سيركها الراقص  تستنجد با
سار بريتنى سبيرز فى رحلة تصحيح ا

ـطـربـة األمـريـكـيــة " بـريـتـنى سـبـيـرز " األكـثـر فـتـرة غـريـبــة .. مـرت بـهـا ا
شهرة حاليا .. كلهـا تخبط واضطراب .. وبعدما كانت أخبار جناحها
وانـطالقهـا فى عالم الـغـناء تـتصـدر كل اجملالت الـغنـائيـة .. تورطت
فى عـــدد مـن الـــقــــضـــايـــا والــــفـــضــــائح األخالقــــيـــة .. والــــعالقـــات
ـــشــبـــوهـــة .. وحتــولت إلـى ضــيـف دائم جملالت الـــفــضـــائح فى ا

أمريكا وأوروبا ...
عـادت بريتنى لتصـحح مسارها .. وذلك بدايـة من منتصف عام
 .. 2007 واســـتــنـــدت فى ذلـك إلى حب اجلـــمـــهـــور الــكـــبـــيــر ..
والـذى لـم  يـتــخل عــنــهــا .. عـنــدمــا تــرنـحـت .. وسـقــطت فى
الـوحل .. وراح يــســاعــدهــا عـلـى انـتــشــال نــفـســهــا وإنــقـاذ
ــا اسـتــيـقــظت لــنـداء اجلــمـاهــيـر عــنـدمـا حـيـاتــهـا .. ور
حـرمـتـهــا احملـكـمـة من حــضـانـة طـفــلـيـهـا الــصـغـيـرين ..
ـــصــيــبـــة مــولــدا جـــديــدا لــهـــا .. فــعــادت وكـــانت تــلك ا
لـسـيـرتـهـا األولى .. وقـد أخـذت عـددا من صـديـقـاتـها
لـعـرض خـاص ومـغـلق فى بـرودواى " صـحـوة الربـيع "
ـا إنــتـاجه أيــضـا بـلــنـدن فى ه ور الــذى تـنــوى تـقــد

قبل ... يونيو ا
كـانت بـريـتـنـى قـد انـطـلـقت فـى عـالم الـغـنـاء .. عـام
 1999ولـم تـــــكن قــــــد أتـــــمت  18عـــــامـــــاً.. وحـــــقق
ألـبـومـها األول "حـبـيـبى .. مـزيـدا من الـوقت" رواجا

ــرتــبــة كـــبــيــرا .. وبــلــغت مــبــيــعــاته  32مــلــيــون دوالر واحـــتــلت به ا
الثـامـنة.. واسـتمـرت فى التـألق وقدمت ألـبومـها الـثانى "آسـفة
.. فــعـــلـــتـــهـــا مـــرة أخــرى "  وبـــعـــده الـــثـــالث "بـــريـــتــنـى" عــام
نطـقة احمليطة " عام  2003 ثم قدمت  2001ثم " فى ا
فيـلم " مفـترق طـرق " والذى لم يـحقق الـنجـاح .. وبعـدها
بــدأت سـنـوات االنـهـيــار الـثالث حـتى عـادت فى 2007 
بألبـوم جديد "إغـماء" والذى شـرحت فيه جلمـهورها ما
مـــرت بـه وحـــقق مـــبـــيـــعـــات قـــدرهـــا  83مـــلـــيـــون دوالر
ــركــز األول .. ثم كــان ألـبــومــهــا األخــيـر " واحــتــلت به ا
ســيـرك " والــذى تــبـعــته بـجــولــة جـديــدة من جـوالتــهـا
وعـــروضـــهـــا الـــراقـــصـــة حتـت عـــنـــوان "ســـيــرك

بريتنى سبيرز"...
ـسـرح وفى تـعـلـيق عـلى من هـاجـمـوهـا لـغـلق ا
مـن أجل عـــرض خـــاص لـــهـــا ولـــصـــديـــقـــاتـــهــا

قالت :
ى " لـقـد سـبـقـتـنى سـارة جـيـسـيـكـا بـاركـر ود
ـشـاهـدة صـحـوة ـسـرح  مـور فـى غـلق نـفس ا

الربيع فى عرض خاص منذ أيام قليلة».
راغى بريتنى سبيرز جمال ا

مشاريع «بكالوريوس فنون مسرحية» على العائم 

فى ختام مهرجان فرق قصور الثقافة للموسيقى العربية

ـيـتـ هـمـا «نـزهـة فى اجلـبـهـة» مـسـرحـيـتـ عــا
ـهـنـدس آشـور» وكـلـتــاهـمـا لـفـرنـانـدو ارابـال و«ا
حتت إشــــــراف د. مـــــحـــــمـــــود زكى ويـــــقـــــدمـــــون
بالعـاميـة مسـرحيتـ لعـلى سالم هـما «الـبوفيه»
ــهـنـدس» حتت إشـراف د. شـريف الحظ وا و«ا
حمد. ويتبقى طـلبة «سكشن د» والذين يقدمون
يـة هى «رغبـة حتت شجرة مسـرحية واحـدة عا
الـدردار» لــيـوجـ أونـيـل حتت إشـراف د. هـانى
مـــطـــاوع ومـــازالـــوا يـــبـــحـــثـــون عن نـص عـــامـــيــة

ه. لتقد

أشـرف زكى. بــيـنـمـا يـقــدمـون ثالث مـسـرحـيـات
عاميـة هى «سكـة السالمة» لـسعد الـدين وهبة
ـعـلم كـندوز» لـتـوفيـق احلكـيم «اجلـنيه «عـمارة ا
ـــصـــرى» من تـــراث جنــــيب الـــريـــحــــانى وبـــديع ا

خيرى حتت إشراف دكتورة سميرة محسن.
ويــقـــدم طــلــبـــة «ســكــشـن ب» مــســرحـــيــة واحــدة
ـيـة هى «مـوتى بال قـبـور» جلـان بـول سـارتر عـا
حتـت إشـــــــــــــراف د. ســــــــــــنــــــــــــاء شــــــــــــافـع وثـالث
صطفى مسرحيات عـامية هى «ليه ماعرفش» 
ـتــفــائل» تــألـيف ســعــد «أربــعـة فى زنــزانــة» و«ا
عــلى ســالم ويــشــرف عــلــيــهــا د. عــبــد الــلــطــيف
الـــشـــيـــتى. أمـــا «ســـكـــشن ج» « فـــيـــقـــدم طـــلـــبـــته

ــعــهــد الــعــالى يــواصل طــلــبــة الــبــكـــالــوريــوس بــا
ـسرحـية الـعمل عـلى مشـاريع تخـرجهم للـفنون ا
ـسرح العـائم الصـغير الـتى تقرر عـرضهـا على ا

قبل. نيل فى أوائل يونيو ا با
طـلـبــة الـبــكـالــوريـوس الـبــالغ عـددهم 22 طـالــبـاً
يتـوزعون على أربـعة «سـكاشن» يـقدم كل واحد
ــيــة وأخــرى عــربــيــة وثــالــثــة مــنــهــا أعــمــاالً عــا

صرية. بالعامية ا
طــلــبــة «سـكــشـن أ» يــقــدمـون ثـالث مــســرحــيـات
ــيـــة هى «بــيــكـــيت شــرف الـــله» جلــان أنــوى عــا
الـــزمالء الـــثالثـــة جلـــيــمـس بــرومـــلـــ «مــا وراء
األفق» لـــيـــوجــ أونـــيل وذلـك حتت إشــراف د.

سوف يستمرسوف يستمرسوف يستمرسوف يستمرسوف يستمرسوف يستمرسوف يستمرسوف يستمرسوف يستمرسوف يستمر

 « هكع «غرام ا
نص لم ينشر لـ «نبيل األلفى»
احتفاالً بذكرى ميالده

شاهدة أقرت جلان ا
إنتاج 84عرضاً 
سرح فى نوادى ا

القرد كثيف الشعر
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سرحة فى عـناه الدارج الذى بالضرورة أن تكـون لها عالقة با > مصطلح الدراما 
سرحية. معناها الواسع كمصطلح محدد للنظرية األدبية والنظرية ا

سرحي جريدة كل ا 2
ájGôŸG 

سرحي جريدة كل ا

18 من   مايو 2009 العدد 97

سرحية بسبب انشغاله بعدد من األعمال الفنية. > الفنان سعيد صديق قدم اعتذارا عن عدم استمراره فى إدارة فرقة السامر ا

مختارات العدد 
 من كتاب الدراما والزمن - تأليف

خوسيه لويس جارثيا-ت: د.
طلعت شاه مهرجان القاهرة

الدولى للمسرح التجريبى 2008

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دوالراً

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 رياالً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم األخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـالح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com
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ــكن اإلشــارة إلى تــفــضــيــلى مــصــطــلح "الــدرامى" بــشــكل مــتــواصل أكــثــر من  <
اسـتخـدام مصـطلح "مـسرحى" الـذى يعـبر عن نـظريـة األنواع األدبـية لـلتـميـيز ب

األنواع الثالثة الكبرى.

سرحي جريدة كل ا
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» للمخرج سامى طه وإنتاج الفرقة القومية حملافظة 6 أكتوبر. مثلة الشابة أميرة النشار تشارك حالياً فى بروفات مسرحية «أمير احلشاش > ا

لوحات العدد
انى للفنان  األ
بيتر دو
هوش
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ــــيـــة ــــســــارح الــــعــــا إحــــداث بـــاب مــــتــــابــــعــــة ا
وجـديــدهـا وعـدم االكـتـفـاء بـأخـبـار مـخـتـصـرة

ا متابعات  وإ
سرحي في كل احملـافظة عـلى تقليـد النص ا
عدد تعويض نشر الـلوحات التشكيلية بصور
ا ال إحداث مسابقة للصور  مسرحية و

ـــســــرح الــــعـــربي إجـــراء حــــوارات مع جنــــوم ا
يــتــوجب إعــادة الـنــظــر فـيــهــا وحتــسـيــنــهـا عن
طـــريق تـــنـــويـع األقـــطـــار واألســـمـــاء اعـــتـــمـــاد
مـــراســــلـــ لـــيـــســــاهـــمـــوا في تــــغـــطـــيـــة أوسع
ـسـرحـيـة بـالـعـالم الـعـربـي  طـبـعا لألنـشـطـة ا
ـقتـرحـات أرجو أال تـتـعارض مغ اخلط هـذه ا
الــتـــحـــريـــري لــلـــجـــريــدة وأال تـــكـــون مــثـــالـــيــة

الية. وارد ا وتصطدم بعائق ا
موفقون بإذن الله ونحن في انتظار تطوركم 
إسماعيل الشاوني
غرب من شفشاون/ا

السالم عليكم ورحمة الله
حضرة الفاضل السيد يسري حسان 

يـشـرفني أن أراسـلك عمال بـتوصـيات مـقالك
األخـــيــر فـي جــريـــدتــنـــا الــطـــيـــبــة مـــســرحـــنــا
وتــقــد مــقـتــرحــات لــتـحــســ أداء اجلــريـدة
التي مألت فراغا مـهوال كنا نعاني من وطأته

قبل صدورها
حتتـفل جريـدتنا قـريبـا بيـوبيلـها الـذهبي وهو
شوار  سار وروعة ا ما يؤشر على سالمة ا
اقتراحاتي أرجو أن جتدوها عملية وهي 
تــصـغـيـر حـجـم الـصـفـحــة لـيـسـهل تــصـفـحـهـا
وحتبيذا لعملية التغيير شكال ومضمونا 

أن تـقــتــصـر الــصـفــحــة األولى عـلـى الـعــنـاوين
الـرئيسة ولـكن بأن يعاد الـنظر في اخلطوط
وأشـكال الـكـتـابة واحلـجم والـلـون لتـكـون أكـثر

جلبا وإثارة. 
في حــالـة إنــقـاص حــجم اجلــريـدة نــتــمـنى أن

تزداد عدد الصفحات 
مـتـابـعة جـديـد الـفـرق واألنـشـطـة عـلى صـعـيد
صر ويخصص لها النوادي وقصور الـثقافة 
ـن بــــالـــكــــامـل لــــكل صــــفــــحـــات الــــهــــامش األ
اجلـريــدة كـمــا هـو الــشـأن لــلـهــامش الـســفـلي
ـقـتطـفات الـعدد والـهامش الـعلـوي اخملصص 
ألن اجلـريـدة أصـبـحت عـربـيـة وتـلك األخـبـار
احملـلـيـة تـنـفـر بـعض الـقـراء الـذين يـحـسـبـونـها
جريدة إخبارية مصرية مع كل احتراماتي 
ــلف أن يــخــلق تــقــلـيــد قــار في كـل عــدد هـو ا
ــســرح ــواضــيع الـــتي أقــتــرحـــهــا هي: ا ومـن ا
سـرح اليـاباني الـتأصـيل للـمسرح الـروسي ا
ـــــســــرحــــيــــة... الـــــعــــربي األزيـــــاء الــــصــــورة ا
ويــســرني أن أشــاركــكم فـي بــعــضـهــا عــلى أن

يتم اإلخبار عنها مسبقا 
ـسـرح إحــداث بـاب خـاص لــلـتــعـريف بـرمــوز ا

العربي والفرق العربية 
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أنا واحد مـن عشاق «مـسرحـنا» وأتـابعـها ورقـياً لـكننى
أتـمنى أن أجد مسـرحنا على «النـت» حتى أستطيع أن
ــقــاالت نـــقــديــاً أو احلــصــول عــلى بــعض أتــعــامل مع ا
مقـاطع مـنهـا عنـد التـناول الـنظـرى للـمسـرح فضالً عن
ـعـلـومـات سـوف يتـيـح لـلـقراء أن وجـودهـا عـلى شـبـكـة ا
ــســرح ومـن يــقــدمــونه وهــو مــا تــواجـــداً أكــبــر لــفــنــون ا
ـنـاقـشة سـيـمـنح جـيـلـنـا من الـشـبـاب فـرصـة االطالع وا
ـسـرح مـوجوداً بـشـكل تـفـاعلـيـو ويـقيم احلـيـة لـيصـبح ا
ــســرحــيـــ الــعــرب الــذين ال نـــعــرفــهم فى عالقـــة مع ا

األقطار العربية الشقيقة.
إبراهيم الغزاوى
اإلسماعيلية
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ح تصل مـسرحنا للـعدد مائة فإنـها تثبت أن أقدامـها باتت ثابتة
لكن الثبات ال يعـنى أال نتأمل بعض األشياء خاصة فى إخراج بعض
صفـحاتهـا كما نـدعو اجلريـدة لتأمل األعـمدة الثـابتة الـتى أرى أنها
بحـاجة إلى تطـوير بحـيث تسـتضيف كـتاباً آخـرين أو تكون مـساحة
حـرة لــكـبـار الــكـتــاب والـراســخـ مـنــهم حـتى ال تــكـون أرضــاً خـاصـة
لبـعض كتاب األعـمدة وهذا ال يـعنى أنهـا ليست مـهمة لـكن أهميـتها
ال تـعــنى أنـهــا تـكــون حـكــرا عـلى عــدد مـحــدود من الـكــتـاب أيــا كـانت

سرحـي من أقاليـم مصر عموداً اذا ال يكـتب أحد ا مكانـتهم إذن 
ليتغير فى األسبوع الـذى يليه فنراه كاتباً من محافظة أخرى وهكذا
ســنــقف عـلى الــتــنـوع فـى األفـكــار خـاصــة فى عالقــتــهـا بــاجلــغـرافــيـا
سرحية إذا جاز التعـبير والرأى فى النهاية لكم فما أقدمه مجرد ا

اقتراح ليس إال.
عبد الله حامد محمود
البلينا - سوهاج

ìô°ùŸG iOGƒf

π«©Øà∏d ∫ƒ∏Mh
سـرح قاصرة على مـجموعة الحـظت أن جتارب نوادى ا
من الـهـواة الـذين يـجـمـعـون بـعضـهـم بحـيـث يـبدو وكـأنـهم
نع شـلة ويحـجبون غـيرهم من الـدخول بيـنهم وهـو ما 
دخـــول مـــوهـــوبـــ آخـــرين لـــهـــذه اجملـــمـــوعـــات فـــمـــصـــر
ــواهب لــكـنــهــا ال تـعــرف الــطـريق وأقــالــيـمــهــا تـمــتــلئ بـا
للـمسـرح من هنـا أرجو أن يـضع كل قـصر ثـقافـة إعالنًا
فى مـراكـز الـشـبـاب واجلـامـعـات وأمـاكن الـتـجـمـعـات عن
لك مـوهبة ن  سـرح حتى يتـسنى  بدء جتارب نـوادى ا
أن يـطرح مـوهـبـته دون أن يـقـتـصر األمـر عـلى مـجـمـوعة
بعينـها تمثل «شـلة» وتأتى بـبعضها كـل عام للعروض دون

جتديد للدماء ودون دخول جدد.
ن حمدان - عرب العليقات- القليوبية أ
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سئول عن جريدة مسرحنا.. حتية طيبة وبعد حضرات السادة من النقاد وا
أرجـو من سـيـادتـكم تـخـصيص عـدد من الـصـفـحـات أو األعـمـدة من أجل مـسرح
ـتابـعة: الـعـروض الصـيفـيـة والشـتـوية سـواء كانت فى ـصريـة وذلك  اجلـامعـات ا
اجلــامـعــات أو الــكــلـيــات كــمـا أرجــو نــشــر أخـبــار اجلــامــعـات من خـالل مـتــابــعـة
مـثـل ـهـرجـانات اجلـديـدة ونـرجو عـمل لـقـاءات وحوارات مـع ا اإلعـداد لـبدء ا
واخملـرجــ من مـخـتــلف الـكــلـيـات وكــذلك إضـافـة نــصـوص مـســرحـيـة قــصـيـرة
ختلف أنواعها من كوميـديا وتراجيديا... إلخ سواء كانت مصرية أو عربية أو
مثل اجلـيد وكذلك من أجد ـية. إضافـة مقاالت مـتواصلـة فى بناء وإعـداد ا عا

إعداد اخملرج اجليد.
ـســرحــيـات الــتى تــعــرض فى الـوقت إدراج مــقـال أو عــمــود يـقــدم إشــارات عن ا

احلالى وأماكن عرضها.
أسامة تمام
ثل كلية التجارة
جامعة طنطا

 دراســات نـــقــديــة عن عــروض:
مــآذن احملـــروســة عــلى وتــابــعه
قـفــة الـبــؤسـاء الــقـرد كــثـيف
الشعر عروض مهرجان جامعة
ـــنـــصـــورة جـــامـــعـــة طـــنـــطــا ا
جــامـــعـــة عــ شـــمس عــروض
ــــغـــرب ــــســـرح فـى ســــوريــــا وا ا
والـــــكــــويـت ولـــــبــــنـــــان وقـــــطــــر

والبحرين.

حوارات مع روجـيه عساف ر
حــــجــــاب يــــوسف احلــــمــــدان
ـــــــان ســـــــامـح بـــــــســـــــيــــــــونى إ
الــصـــيــرفـي فــرحـــان اخلـــلــيل
مـــحـــمـــد جالل أعـــراب حـــسن

الوزير عمرو قابيل.

ـســرح واجلـمـهـور مـلـفــات عن ا
ــــســـرح مــــهــــنــــة الــــتــــمــــثــــيـل ا
ـــســـرح الـــســورى اجلـــزائـــرى ا

مسرح الستينيات.

تـدعــو مـســرحـنــا الــكـتــاب والـنــقـاد فى مــصـر
ــشـاركـة بـالــكـتـابـة فى والـدول الـعــربـيـة إلى ا
قـال على ملـفـاتهـا على أال تـزيـد الدراسـة أو ا
ألف كــلـــمــة. كــمـــا تــدعـــو الــنــقـــاد فى الــدول
العربيـة إلى موافاتها بدراسات مزودة بالصور

سرح فى بالدهم. عن عروض ا

رض سرطان رحل أوجستو متأثرا 
الـدم فى سريـة تامـة خشـية أن تـهتز

األرض إن انتشر نبأ وفاته ..!!!
أوجــســتــو بـوال أو أوجــســتــو بـيــنــتـو
ــســرح وســفـرائه بــوال أحــد مــلـوك ا
ــبـجــلـ .. بــجــانب كـونـه مـخــرجـا ا
وكاتبـا مسرحيا وكاتب مقال وناشط
سيـاسى  ..  وهو أكثر من ساهموا فى
ــعــاصــرة .. ودعـا تــشــكــيل الــدرامــا ا
أوجـسـتو إلى الـسالم وكـانت وسـيـلته
ـــــســـــرح والــــدرامـــــا .. وظــــلـت هــــذه ا
رسـالـته إلى اجملـتـمع أكـثر عـن نصف
قــرن .. ولـهــذا اخـتــارته الــيــونـســكـو
ـسرح فى سـفـيرا لـلـسالم فى عـالم ا
ـاضى ولـعـلـهـا تـأخـرت كـثـيـرا مـارس ا

فى اختيارها ...  
طالع صـ25-24-23
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وحـصلت عال عـبد اخلـالق «كلـية تـمريض» وهـدير
ركز الثالث تمثيل. فتحى «كلية آداب» جائزة ا

ـــركـــز األول وحـــصــــلت كـــلـــيــــة طب بـــشـــرى عــــلى ا
ــركـز مـوســيــقى كــمــا حــصــلت كــلــيــة جتــارة عــلى ا

ركز الثالث موسيقى. الثانى وحاسبات على ا
كـمــا قـررت الـلــجـنـة مــنح جـائــزة مـركـز أول إخـراج

ــثل شــاب تـخــرج فى كــلــيــة الــتــجـارة مــحـمــد جــبــر مــخــرج و
جــامـعــة عــ شـمـس ثم الــتـحق بــكــلــيـة اآلداب قــسم الــدرامـا
سـرحى; لـيدعم مـوهبـته بالـدراسة شـارك بالـتمـثيل والـنقـد ا
ـسـرحـيـة أهـمـهـا عـرض "هـانـيـبـال" فى الـعـديـد من الـعـروض ا
لـلـمـخـرج مـحــمـد خـلـيـفـة و"عـلى جـنــاح الـتـبـريـزى وتـابـعه قـفـة"
للمخرج محـمود جمال وهو العـرض الذى شارك فى مهرجان
ـــتـــخــصص. كـــمـــا قــام ـــســرح ا ا
مـحـمد جـبـر بـإخراج الـعـديد من
الـعــروض لـيــشـارك بــهـا فى عـدة
مـــــهــــــرجــــــانـــــات مــــــنـــــهــــــا عـــــرض
"مـابــنـحــلـمش" الـذى حــصل عـلى
ـركز الـثانى "إخراج" من جائزة ا
هرجان الـعربى تأليف محمود ا

جمال.
كــــمـــــا شــــارك جـــــبــــر أيـــــضًــــا فى
ــهــرجــان الــقــومى بــعــرض "ربع ا
ـوضوع يـتحل". وحصل ساعة وا
ـركـز الـثـانى فى مـهـرجـان عـلى ا
الــسـاقـيـة عن عـرض "كـالـيـجـوال"
ــهـرجــان الــعــربى بــعــرض "إبــلـيس". ويــواصل مــشــاركـاتـه فى ا
ويـجــرى حـالــيًـا بــروفـات عــرض "زيـارة الــسـيــدة الـعــجـوز" كــمـا
يــسـتــعــد أيـضًــا لــتــصـويــر دوره فى مــسـلــسل "الــست كــوم" بـدر

وبدرية.
مثـله األعلى فى الـتمثـيل هو الـنجم "عـادل إمام" وفى اإلخراج
ــثالً خــالــد جالل ويـــحــلم أن يــصــبـح مــخــرجًــا مــســـرحــيًــا و

سينمائيا.

> إن "احلـوار الدرامى" لـيس سوى شكل لـلحدث الـدرامى وهو نتـيجة
الـنشـاط الشـفهـى للـشخصـيات. احلـدث الذى يـتضـمن احلـوار يعـتبر

عنصرا دراميا ناجتا أو ثانويا.
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د. أحمد
 مجاهد

معرض تورينو 
وحاضر ثقافتنا

بــؤرة ضـوء جــديــدة يــنـشــرهــا مــعـرض
تـوريـنـو الـدولى لـلـكـتـاب عـلى الـثـقـافـة
ــصـريــ حـيـث حـلت مــصـر واإلبــداع ا
ضـيـفة شـرف لهـذا الـعام وهـو ما يـؤكد
الــدور الـريــادى الـذى تـلــعـبه مــصـر فى
ـية ويتـأكد هذا الـثقافـة العـربية والـعا
ـا قـدمه الـفـنـان فاروق حـسـنى الـدور 
من إجنـازات وإسـهـامـات بـالـغـة الـعـمق
ـعـرض تـتـويــجـاً جلـهـد ثـقـافى ويــعـد ا
يحفر مجرى ثرياً فى احملافل الدولية
كـما يتـأكد هذا الـدور باستـضافة نـخبة
بـدع ـثـقفـ وا فـكرين وا مـن كبـار ا
ـصــريـ كـمـا أنه - كــمـا قـال الـفـنـان ا
فــاروق حـســنى - فــرصـة ذهــبـيــة لـدعم
ـبدع احلـوار الثـقافى والـفكـرى ب ا
صـريـ ومبـدعى إيـطالـيا فـكـرين ا وا
بــــشــــكل خـــــاص وبــــاقى دول الــــعــــالم

عرض. شاركة فى ا ا
إن تـــمـــثـــيل مـــصــــر حتت عـــنـــوان «من
الـفـراعـنة حـتى اآلن» يـؤكـد عـلى خيط
ـاضى واحلاضـر كمـا يطرح سـرى ب ا
عـــلـى اجلـــمـــهـــور اإليـــطـــالى الـــتـــنـــوع
ـــــصــــرى فى الـــــثــــقـــــافى واإلبـــــداعى ا
ـصـرى ـتـحف ا مـجـاالت: الـسـيـنـمـا - ا
ـصرية اإليـطالية اجلديـد - العالقات ا
صرى احلديث - النقد األدبى - الفن ا
ـصرى - سـرح ا والـتـأثـير اإليـطـالى - ا
األدب ودعم حقوق النشر - اإليطاليون
ــصـرى فى فى مــصـر - أســاتـذة األدب ا
الـقـرن الــعـشــرين - الـفـالسـفــة الـعـرب
والــنــهـضــة األوربـيــة - أسـرار احلــضـارة

الفرعونية.
إن هذه الـعـناوين تـمـثل بـانورامـا رائـعة
لــلــثــقــافــة واإلبــداع فى مــصــر وتــزداد
قيمتها ح يقدمها مجموعة من كبار
ـبـدع الـذين يـعدون قـامات الـنـقاد وا
شــامــخــة ورمــوزاً بــازغــة فى  الــثــقــافـة
ــثـلـون الـروح ــصـريـة والـعــربـيـة بل  ا
ـصـريـة الـتـى تـوجت الـفـكـر اإلبـداعى ا
اخلالق ليـصـبح عنـوانـاً كبـيراً لـلـثقـافة

صرية فى العالم. ا

كواليس

مثل الشاب رامى رمزى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «اجلبل» للمخرج عادل حسان وإنتاج مسرح الدولة. > ا

لك».. على قمة مهرجان وت ا «قبل أن 
جامعة الزقازيق للعروض الطويلة

دة ثالثة شهور لتقد عروض مسرح الدولة عليهما. > البيت الفنى للمسرح انتهى من إتمام إجراءات تأجير مسرحى الريحانى والفردوس 

30
ôjhÉ°ûe

سرحي جريدة كل ا

18 من  مايو 2009 العدد97
ـسـرح أو فى كـلـمـات ـقـدمـة فـى ا > الــدرامـا فى مـجـمـوع عــنـاصـرهـا ا
أرسـطيـة هى "األشيـاء التى يـجرى محـاكاتـها" هـذه ستكـون العـناصر
ـقــدمـة وهـو مـا األســاسـيـة أو األولــيـة لـدرامــا الـفـضـاءات واألزمــنـة ا

مثلون أو "الشخصيات". يقدمه ا

مروة سعيد

سمير الكردى بدأ فى اجليزويت
فـاهـيم اإلنسـانـية يـهـدف إلى تـنمـيـة اجملتـمع وعـرض ا

دينة. فى الريف وا
شـارك الـكـردى مع رفـيق مـشـواره الـفـنـان مـاهـر بـشرى
مع تــكـــوين جــمــاعــة مـــســرحــيــة فى 2003 من فــنــانى
ـــســرح بــتـــمــويل اجلـــمــعــيــات مــراكــز الـــشــبــاب وهــواة ا
األهــلـيـة وعـروض شـبه جتـريـبـيـة تــعـتـمـد عـلى تـصـنـيع
الـديـكـور بـخـامـات جـديـدة (سـلك كـاوتش كـرتون) فى
عـروض ال حتـتـاج إلى ديـكـورات ضـخـمـة أو كالسـيـكـية
مـثل (قلب الكون سر الـولد هستـيريا فالشات طبق
فــــضـــة) وتــــقـــدم اجلــــمــــاعـــة عــــروضــــهـــا عــــلى مــــســـرح

اجليزويت ونادى الوادى ومسرح احملافظة.

.1998 
ـسـرحـيـة شـارك كـمـخـرج ـنـيـا ا حـيـنـمـا تـكـونت فــرقـة ا
مـساعـد فى عروض الـفرقـة مع فرجـانى دياب وجـمال
اخلطـيب حـيث تعـلم مـعنى االلـتـزام واجلديـة مع أفراد
ــســرحــيــة آنــذاك وهـو مــا أطــلق عــلــيه جــيل احلــركــة ا
(مــعـمل 82) وظــهـور أحــمـد رشــدى ونــبـيل فــرج نـاجى
الــكــبــيـر مــاهــر بــشــرى مــحــمــد جنــيب وقــد قــدمـو ا

عروضهم على الكورنيش بدون خشبة للجمهور.
وفى مـجال الـدرامـا الـتلـيـفـزيونـيـة فـقد شـارك الـكردى
فى عـدد من الــبـرامج مـنــهـا (احلل إيه جـذور األرض

بدون قصد سقط سهوًا) 1997.
ـسـرح بـنــادى الـدفـاع االجـتـمـاعى قــام بـتـكـوين شـعــبـة ا
سـرح التـوجيـهى الذى وقدم عـروضًا قـصيـرة بغـرض ا

ســــمـــــيــــر الـــــكـــــردى.. بــــدأ فـى اجلــــيـــــزويت فـى آواخــــر
اخلــمــســيــنــيــات حتـديــدًا فـى عـام 1958 كــان ســمــيـر
ـنـيا الـكـردى تـلـمـيـذًا فى مـدرسـة اآلبـاء الـيـسـوعـيـ بـا
ــان وشــارك فى مــســرحــيـــة "الــنــجــيل" إخــراج اآلب بــو
الـذى اكــتـشف مـوهــبـة اإللـقــاء لـديه - فـدفــعه أيـضًـا -
درسى وقد قدم ـسرح ا لـيمارس هواية الـتمثيل فى ا
عــددًا من األعـمـال مع اخملـرج حــامـد الـداقـوفى ضـمن

نشاط التربية والتعليم.
فى عـام 1972 شـارك فى عـروض "حـصحـص حوش
عـنتـر شلـة األنس" إخـراج فؤاد فـرغـلى وحيـنـما سـافر
إلى الـقــاهـرة عـمل مع اخملـرج الـكــبـيـر كـرم مـطـاوع فى
مـسرحيـته "روض الفـرج" واعتبـر أن فرصـته احلقيـقية
ـــشـــاركـــته فـى مــســـلـــسل "لـص الـــثالثـــاء" عــام جـــاءته 

سرح محمد رجب الشاعر فى ا
الـــوسط الــثـــقــافى فـى بــنى ســـويف كــان يـــعــرف "مــحـــمــد رجب
ميزة عبـده" لسنـوات طويلـة باعتبـاره أحد األصوات الـشعريـة ا
ضـمن شــعـراء إهـنــاسـيـا. شــارك فـيـمــا ال يـحــصى من الـنـدوات
ـهــرجـانــات األدبـيـة فـى بـنى ســويف وخـارجــهـا بــهـذه الــصـفـة وا
وبـــهـــذه الـــصـــفـــة أيـــضًـــا أصـــدر ديـــوانه األول "ضـــرائب" ضـــمن
مـشـروع النـشـر اإلقـلـيمى فى 2004. واحلقـيـقة أنه كـان صـوتًا
حداثـيًا مخـتلـفًا عن بـاقى شعـراء جيـله. إال أنه خالل الـسنوات
ـسرح األربع األخـيـرة أخـذ مـنحى جـديـدًا تـمامًـا بـاجتـاهه إلى ا
درسة الـعربـية للـسيـنما كليـة ليس ذلك فـقط لكـنه درس فى ا
والـتــلـيــفـزيـون بــإشـراف د. مــنى الـصــبـان حــتى إنه ألّفَ وأخـرج
ـوتى" عـرض فى مـهـرجان فـيـلـما قـصـيـرًا حتت عـنوان "أحالم ا
األفالم الــقـصــيـرة 2007 ورغم أنه كــان أول إنـتــاج له فى هـذا
ـيـزًا ووشى الــسـيـاق إال أن الــفـيــلم بـاعـتــراف نـقــاد كـبـار كــان 

وهبة فنية عالية ستجد طريقها للضوء حتمًا

ــســـرح فــقــد أخـــرج من تــألـــيــفه أيـــضًــا نص "اخلط أمــا فى ا
ـــنــعـــقــد ـــســرح ا األحـــمــر" وشـــارك به فى مـــهــرجـــان نــوادى ا
بــالـــفــيــوم 2007 عن بـــيت ثـــقــافــة إهـــنــاســـيــا اخلـــضــراء. ثم
اســتـهــوته الــتـجــربـة مــرة أخـرى لــيــخـرج عــرض "لـيل وأحالم"
لــصـــمــويل بـــيــكــيـت ويــشــارك به أيـــضًــا فى مـــهــرجــان نــوادى
ـديـنـة. هـذا الـولع ـسرح 2008 عن بـيـت ثـقـافـة إهـنـاسـيـا ا ا
عـهد ه جـعله يـلتـحق بقـسم الدراسـات احلرة بـا ـسـرح وعا با
ـسـرحيـة وال يـغيب الـشـعر أبـدًا عن عروض الـعـالى للـفـنون ا
ا سرحيـة فهو حاضر بقوة بشكل أو بآخر إ محمد رجب ا
هنـاك فى اخللـفيـة فى العـمق وليس كـما كـان فى البـداية فى

قدمة. مواجهة اجلميع فى ا

محمد جبر مخرج مسرحى
متميز يحلم بالسينما

ـوســيــقي الــعـربــيـة فــاطــمـة عــادل مــاضي .. خـريــجــة مـعــهــد ا
تخصص عزف قانـون "فاطمة" تغني وتمثل وهى أول بنت في
مصر تقول السيرة الهاللية دخلت التمثيل عن طريق والدها

مثل ومصمم العرائس "عادل ماضي" ا
بدأت طـفلة "٥ سنـوات" في الثقـافة اجلماهـيرية وشاركت في

أكـثـر من ورشـة مـسـرحـيـة مـنـهـا
فــرقــة الـــعــبث وفــرقــة الــورشــة
ــســرحـــيــة وفــرقــة حـــبــايــبــنــا ا
وفـرقة الـشيخ زين كـان يامـكان
وهي فــرقــة مــتــخــصــصــة تــقـدم
ة الفن الشـعبي واألغاني القد
وتـهــتم بـصـفــة خـاصـة بــالـسـيـرة
الــشــعــبــيــة وكــذلك فــرقــة حــكي
مـــصـــاطب الـــتـي كـــان نـــتـــاجـــهـــا
عـــــــــرض "ضـــــــــاع الـــــــــقــــــــــرد" من
حكايات ألف لـيلة ولـيلة عن أبو
مــــحــــمـــد الــــكــــسالن لــــلـــمــــخـــرج

"رمضان خاطر".
شــاركت "فـاطـمــة" بـالـتــمـثـيل في الــعـديـد من األفـالم الـروائـيـة
الطويلة - سينما مـستقلة - منها فيلم البصرة للمخرج أحمد
رشـوان وأفالم روائـيـة قصـيـرة مـنـهـا "رؤيـة شـرعـيـة" لـلـمـخرج

رامي عبد اجلبار.
تخصصـة في اللغة العربية انضمت فاطمة لفـرقة "الورشة" ا

والشعرية في عرض "نساء طروادة".
تــأثــرت كــثـيــراً بــفــنــانــات الــزمن الــقــد مــثل الــراحــلــة ســعـاد
حسـني فـاتن حمـامة شـادية ولـكنـهـا تتـمني أن تـكون نـفسـها

.. وهي حتلم بالشهرة والنجومية في التمثيل والغناء معاً.
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فاطمة عادل .. حتلم
بالشهرة والنجومية

 عمرو شلبى ال يريد
أن يشفى من احلمى

ــرحـله اجلـامــعـيه حــيث كـان مـلــتـحـقـا بـدأ الــتـمـثــيل اثـنـاء ا
بــكـلــيه الــزراعه بــاإلسـمــاعــلـيه  وكــان يــحـلم ان يــكــون مـثل
الـفــنـان عـادل إمــام إبن كـلـيه الــزراعه.. فـقــرر أن يـشـتـرك
بفريق الـتمـثيل بالـكلـيه وقدم مـعه مسرحـيه ( اللـهم اجعله
خــيــر ) تــألــيف لــيــنــ الــرمــلى واإلخــراج جــمــاعى لــفــريق
ـسـرحيـه عـلى جـائزه الـتـمثـيـل بالـكـلـيه وحـصل فـى نـفس ا
ه صريه و تكر ثل على مسـتوى اجلامعـات ا أفـضل 
من الــفــنـانــ خــلـيـل مـرسـى  سـمــيــر حـســنى وطــلــبــا مـنه
ـوهـبته االسـتمـرار فى الـتمـثـيل إلنه موهـوب وهـنا احس 
ــسـرحـيه ولم ــعـهـد الــعـالى لـلــفـنـون ا فـتـقــدم الخـتـبـارات ا
ــــعـــهــــد الـــعــــالى لــــلــــخـــدمه يــــحـــالــــفه احلظ  فــــالــــتـــحـق بـــا
ـعـهد اإلجـتـمـاعـيه بـبـورسـعـيـد واشتـرك بـفـريق الـتـمـثـيل بـا
عـلى مدار أربعه أعوام قـدم خاللها مسـرحيات ( إصحى
يـا نـا ) تألـيف مـحـمود عـطـيه  "سلـطـان زمانه" لـيـسرى
اجلــنــدى  حـــلــقه نــار لـــلــمـــؤلف أشــرف عــتـــريس وهم من
إخراج : رابح رخـا كـما قـدم ومـسـرحيه ( تـوته وال تـخلص
احلـــــدوتـه ) تـــــألـــــيـف مـــــحــــــمـــــد عـــــايـش وإخـــــراج : صالح
ــثـل عــلى الــدمـــرداش وقــد حـــصل عـــلى جــائـــزه أفـــضل 

عاهد العليا عن مسرحيه ( حلقه نار )  مستوى ا
انتقل عمـرو شلبى للـعمل بفرقه بـورسعيد اإلقـليميه وقدم
مع الفرقه مسرحيات ( رحله حنظله  بالعربى الفصيح )
من إخراج سعـيد حامـد ومسرحـيه ( الفرعـون األمريكانى
) إخــــراج طـــــارق حــــسـن ثم مـــــســـــرحــــيـه ( أخــــبـــــار أهــــرام
الـكى وأخـيرا مـسـرحيه ( جـمهـوريه ) من إخـراج محـمـد ا

ترنيمه الـ  7سن ) للمخرج حس عز الدين. 
ـسـرح بـبـورسـعـيد كـمـا قـدم جتـربـتـ من إخـراجه لـنـادى ا
لف ) همـا ( باب الـفـرج ) تألـيف عبـد الـفتـاح روس  و( ا

صرى تأليف أسامه ا
وأحس عــــمـــرو انـه البـــد ان يــــصـــقل مــــوهـــبــــته بــــالـــدراسه
ــسـرحــيه (الــدراسـات ــعـهــد الــعـالـى لـلــفـنــون ا فــالــتـحق بــا

احلره ) قسم تمثيل
عـمـرو بـرأسـه أفـكـار عـديـده يــحـلم أن يـخـرجــهـا ويـقـدمـهـا

دينه الباسلة.  غير أن عدم وجود مسرح داخل ا
سـرح بـالنـسبه لـعمـرو شلـبى - كمـا يجب دائـماً أن يـقول ا

- حمى يدعو الله أال يشفى منها أبدا ونحن ندعو معه!
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حملمد على كلية طب بشرى.
ركـز الثانى حملـمود الـبنا لـكليـة احلقوق وجـائزة ا
ــركـز الــثـالث وحــصل مــحـمــد الـدرة عــلى جــائـزة ا
إخراج كلـية الـصيدلـة كمـا حصـلت كليـة الصـيدلة
ركز ركز األول سينـوغرافيا وكلـية جتارة ا عـلى ا
ـركـز الثـالـث وفازت الـثـانى وكـلـيـة احلـقـوق عـلى ا
ـــــركــــز األول فـى اإلضــــاءة كـــــلــــيـــــة حـــــاســــبـــــات بـــــا
والــديـــكـــور. و اســتـــبــعـــاد ثالثـــة عــروض بـــســبب
ـــدة احملـــددة لــلـــعـــرض وهم كــلـــيـــة جتــارة جتــاوز ا
لـــعـــرض «نـــازلـــ احملـــطـــة اجلـــايـــة» إخـــراج وفـــيق
مـحمـود وكلـية زراعـة «ثامن أيـام األسبـوع» إخراج
أحـمد فـكـرى وكـلـيـة تـربـيـة نـوعـيـة «الـفيـل يا مـلك
الــزمـان» إخــراج مــحـمــود كــحــيـلــة. وحــصل عـرض
«عـفـواً لــقـد نـفــد الـرصـيـد» عــلى جـائـزة الــتـحـكـيم

اخلاصة إعداد وإخراج أحمد عبد احلى.

ــلك» ــوت ا ـــســرحى «قـــبل أن  حـــصل الــعــرض ا
عـــــلى اجلـــــائـــــزة األولى فـى مــــهـــــرجــــان الـــــعــــروض
ـسـرحيـة الـطويـلـة الذى نـظمـته جـامعـة الـزقازيق ا

وانتهت فعالياته قبل أيام.
الـعـرض الـذى مثل كـلـيـة اآلداب من إخـراج مـحـمد
صابـر بيـنمـا ذهبت اجلـائزة الـثانـية لـعرض «ط
ودم» إخراج السيد لطفى لفريق كفاية إنتاجية.

وحــصـــلت مـــســرحـــيــة «الـــكالب االيـــرلــنـــدى» عــلى
ـركـز الـثـالث لـكـلـيـة تـمـريض مـن إخـراج مـحـمد ا
السـيد. وحـصل أحـمد نـاجى من كـلـية طب بـشرى
على اجلـائزة األولى تمـثيل وتـقاسم أميـر الشاذلى
كلية جتارة  ومحمـد موافى صيدلة جائزة التمثيل
ـركـز الثـالث تـمـثيل ـركـز الـثانى. تـقـاسم جـائزة ا ا
شاذلى فهمى «حاسبات» ومحمد صابر «اآلداب».
ركز ـان من كليـة التجـارة على جـائزة ا حصلت إ
األول تـــمـــثــيـل. وتــقـــاســـمت ســـارة مـــحــمـــد «كـــلـــيــة
الـتمـريض» وسـمـر محـمـد «كـفايـة إنـتـاجيـة» جـائزة

ركز الثانى تمثيل. ا

 محمود كحيلة محمد الدرة

عصام السيد يستعد لـ«الناس بتحب كده»..
صرية بـ«اجلراجات» سارح ا ويصف ا

عـلى خـشـبـة مـسـرح الـعـائم يـواصل اخملـرج عـصـام الـسـيـد
ــســرحى «الــنــاس بـتــحـب كـده» تــألــيف بــروفــات الــعــرض ا
ـان الــبـحـر درويش رانــيـا فـريـد أحـمـد الــسـيـد بــطـولـة إ
شــوقى هـالــة فــاخـر ســامى مــغــاورى والـوجــوه اجلــديـدة

أوتاكا على هناء مجدى..
عن الـعمل يقول عصام الـسيد: العمل كومـيديا غنائية فى
ـان الـبـحر أغـنـيـاته فـى العـمل ثـمـانـيـة مـشـاهـد ويـلـحن إ
ـسـرح بـيـنـمـا تـتـقـاسم هـالـة بـنـفـسه فى أولى جتـاربه مع ا

فاخر وسامى مغاورى مسئولية اإلضحاك فى العمل.
ــصـرى فى ويــضــيف: يــنــاقش الــعـمل مــشــكالت الــشــارع ا

مجاالت متعددة.
وعن مـيـزانـيـة الـعـرض قـال عـصـام: مـسـرح الـدولـة خـدمـة
ــــا بــــاحلــــضــــور ثــــقــــافــــيـــــة وال يــــحــــاسب بــــاإليــــرادات وإ

ــســرحــيـــ أن يــبــحــثــوا عن عــوامل اجلــمـــاهــيــرى وعــلى ا
اجلـذب اجلـمـاهــيـرى حـتى ال يـقـدمـوا أعــمـالـهم لـلـكـراسى

اخلالية.
واعــتـبــر عــصــام الـســيــد أن قــيـمــة الــتــذكـرة حتــدد نــوعــيـة
ــســرح بــأنه اجلــمــهـــور الــذى يــشــاهـــد الــعــرض واصــفـــاً ا

«سلعة فنية» يجب اإلنفاق عليها جيداً.
ـهـم أن يـكـون لـديــنـا خـشــبـات مـسـارح ودور وقـال إنه من ا
سرح فى مصر - حسب تعبيره - عرض «حقيقية» ألن ا
ـسـرح عـبـارة عن خـشـبــة وأمـامـهـا كـراسى فـقط!! بـيـنـمـا ا
ـقارنة فى اخلـارج كيان مـتطور يـضم إمكـانيات ضـخمة وا
ـكن أن تـضع مـسـارحـنـا فى خـانـة «اجلـراجات». بـيـنـهـمـا 

اليوم.. ختام مهرجان «الرواد» على قاعة النيل
ركـز الكـاثولـيكى حـفل ختام يقـام اليـوم االثنـ بقـاعة «النـيل» فى ا

سرحى. مهرجان «محلة الرواد» ا
ويشهـد احلفل تـكر الـنجم سـعيـد صالح د. هـانى مطـاوع عايدة
عبد الـعزيـز محسـنة تـوفيق د. عمـرو دوارة د. هنـاء عبد الـفتاح
ــهـــرجــان قــد بــدأت واسـم الــراحل ســعـــد أردش. كــانت فــعـــالــيــات ا
ــســرحى الــســبت 9 مــايــو عــلـى مــســرح احتــاد الـــعــمــال بــالـــعــرض ا
«أكـتــوبـر» تــألـيف مــحـسن يــوسف إخـراج مــحـمــود حـســ بـعـد أن
ـواصـفـات تـعـذر اســتـخـدام مــسـرح «مـحـلــة الـرواد» لـعــدم مالئـمـتـه 
ـــهــرجـــان مــســـرحــيــات ـــدنى. عــرضـت خالل أيــام ا إدارة الـــدفــاع ا
«الــزنــزانــة» تــألــيف ســيــد الــشــوربــجى إخــراج أمــ وجـدى «رأس
ــمـلــوك جــابـر» تــألــيف سـعــد الــله ونــوس إخـراج أحــمــد شـحــاتـة ا
«احملاكـمة» تـأليف يـسـرى اجلنـدى وإخراج مـجدى زيـان «وشوش»
ـــلك» تــألـــيف ولـــيـــد يــوسف تـــألـــيف وإخـــراج هــيـــثم ســـعــد «مـــات ا
ـــاريــونـت» تــألـــيف حـــازم مـــصـــطــفى وإخـــراج هــانـى ســنـــاء «ثـــورة ا
وإخـــراج مــنـــيــر يـــوسف «ال نـــعــرف» تـــألــيف وإخـــراج بـــيــتـــر نــاجى
طاف» تأليف «صرخة ألم» تأليف وإخراج نـاجى مصطفى «آخر ا
مؤمن عبـده وإخراج خالـد أبو بكر «أخـبار أهرام» تـأليف إبراهيم
احلـسينى وإخـراج محـمد ربيع «شـقلبـاظ» تألـيف وإخراج مرقص
فــتـــحى «اجلن األزرق» تــألــيـف أشــرف كــامل إخـــراج أحــمــد عــبــد
العال «لـيلـة مصرع جـيفـارا» تألـيف ميخـائيل رومـان وإخراج طارق
محـمد «الكـابوس» تألـيف لينـ الرملى وإخـراج هشام الـسنباطى
«فول بالبيض» تأليـف محمود سامى إخراج فتحى الكوفى «بعث»
تـألـيف ألـبـيـر كـامى عـن نص «الـعـادلـون» درامـاتـورج وإخـراج أحـمـد

ثابت.

محسنة توفيق

األربعاء.. شهرزاد 
على قصر ثقافة الزقازيق
عــلـى مــســرح قــصــر ثــقــافـــة الــزقــازيق تــبــدأ فــرقــة
الـشــرقـيـة الــقـومـيــة األربـعــاء الـقـادم تــقـد أوبـريت
شهـرزاد للـمؤلف عـزيز عـيد وأشـعار بيـرم التـونسى
وأحلــان ســـيــد درويش وتــوزيع مــوســـيــقى عــبــد الــله
رجــال.أحــمـد عــبـد اجلــلـيـل مـخــرج الـعــرض قـال إن
هـذه الـتـجربـة سـوف تـكون
مــفــاجــأة وعــودة لــلــمــسـرح
الـغــنــائى الـذى اخــتـفى من
صرى. خريطة مسرحنا ا
ـطــربـة األوبــريت بــطـولــة ا
ــطـرب مــحـمـد كــامـيـلــيـا وا
ـــطـــربـــتــ الـــســـويـــسى وا
والء عــــزت وصـــفــــاء عـــبـــد
الـرحـمن وتــمـثـيل عـمـر أبـو
الـفــتـوح وائل زكى حـسـام
مـــحــــيى مـــحــــمـــود جـــودة
مــحــمــود مــســعــد مــحــمـد
عـــبـــد الـــعــظـــيـم مـــحـــمــود
فــــــوزى عـــــلــــــيـــــاء هـــــيــــــثم
يــــاســــمــــ عــــاطف نــــدى نــــرمــــ عــــاطـف مـــارى

إبراهيم عاطف الطيب.
االســتـعــراضـات إلبــراهـيم الــديب وديــكـور ومالبس

نعم مبارك. د. عبد ا
أحمد شحاتة

يكرم سعيد صالح وعايدة عبد العزيز ومحسنة توفيق

 كاميليا

حازم الصواف

أمانى السيد أحمد
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> يجب على عالم العـمل (احلكاية) أن يكون واضـحا وأن يكون واقعيا
بـقدر اإلمـكـان ويـتخـطى حـواجـز الـعالم الـسـيـنوغـرافى ومن نـاحـية

أخرى يجب أن تقوم الدراما ببناء هذا فى ذاك.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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سرحية. سرحية لتقد عروض يشارك فيها خريجى معهد الفنون ا ية ا ية الفنون وافق على مشروع إعادة تشغيل فرقة األكاد > د. سامح مهران رئيس أكاد

4 
سرح احلر» هرجان «ليالى ا انطالق الدورة الرابعة 

شادى أبو شادى

ـاضى كـمـا يـكرم الـسـتـينـيـات من الـقـرن ا
الفنـان السـينمـائى العـراقى محمـد شكرى
هرجان خالل جميل . وب أنه مع تطور ا
دوراته الـــســابـــقـــة ســيـــتم فى هـــذه الــدورة
سـرحية إقامة نـدوات تقـييمـية للـعروض ا
ــشـاركــة من خالل مــتـخــصـصــ إلثـراء ا
اجلانب النـظرى واالسـتفادة من اآلراء فى
ـسـرحـيـة وتـقـيـيـمـهـا كـمـا تـقدم الـعـروض ا
نـدوة فــكــريـة بــعــنــوان (الـقــدس فى عــيـون
) يـشـارك فـيـهـا الـفـنـان يـوسف ـسـرحـيـ ا
الـعانـى وكامـيـلـيا بـطـرس ومـحمـد الـقـبانى

وهشام كفارنة وسميرة البارودى.
ـسرح احلـر نحـو ترسيخ ونـوه إلى سعى ا
ــهــرجــان لــيـــصــبح تــظــاهــرة مــســرحــيــة ا
عـربيـة تـقـام كل عـام ونسـعى الى الـتـطور
والـــتـــنـــويع فـى مـــخــتـــلـف أنـــواع الـــفـــنــون
لـيــصـبح مــلـتـقى الــفـنـانــ الـعـرب وتـزداد
ـــشـــاركـــات فـــيه لـــيـــصـــبـح دولـــيـــا وهــذا ا
ــــيــــزانــــيــــة له من يــــتــــطــــلب رفـع ســــقف ا
تـمـثـلـة فى أمـانة اجلـهـات الـداعـمـة له وا
عـمــان ووزارة الــثــقـافــة ونــطــمح إلشـراك
الـقطاع اخلـاص فى رعايـة ودعم الثـقافة
واإلبداع الـلتـان همـا من مكـونات الـنسيج
الوطنى للـمجتـمع األردنى. أما عن آليات
اخـتــيــار الـعــروض قــال: لم نــعـتــمــد عـلى
ــا كــان ــمــتــدة وإ عـالقــاتــنــا الــعــربـــيــة ا
ــهــرجــان عــلـى شــبــكـة بــنــشــر اســتــمــارة ا
االنتـرنت إلفـسـاح اجملال ألكـثـر عدد من
الـفـرق الـعـربـية الـتى قـد تـقـدم إبـداعات
مـتـمـيزة وال تـسـمح لـهـا الـظـروف بـتـقد
جتــاربـهـا خـارج بـلـدانـهـا وقـد ورد لـنـا مـا
شاركة يقارب الثالثـ استمارة راغبة با
ـــهــــرجـــان مـن مـــخــــتـــلـف الـــبــــلـــدان فـى ا
الـعـربـيـة وقــد  تـشـكـيل جلـنـة من داخل
ـشـاهـدة ـسـرح احلــر وسـمـيت بــلـجـنــة ا ا
وضـــــبط اجلـــــودة الخـــــتـــــيـــــار الـــــعــــروض
ـهــرجـان ــنــاسـبــة لـظــروف ا ــتـمــيـزة وا ا
وإمـكـانـيـاتـه وقـد شـاهـدت الـلـجـنـة جـمـيع
ــــغـــنـــطـــة ــــســـرحـــيـــات عــــلى أقـــراص  ا
شاركة. وخلصت الى اختيار التجارب ا

ومسرحية شـبابية بعنـوان عبال م ياللى
بـتــرقص بـالـعـتــمـة لـعـبـد الــرحـمن بـركـات
ـسـرح احلــر عـمـله االسـتـعـراضى ويـقـدم ا
الـــــضـــــخـم (اجلـــــدار) مـن خالل لـــــوحـــــات
مــوســيــقـــيــة قــام الــفـــنــان ولــيـــد الــهــشــيم
بـتألـيـفـهـا ويقـوم الـفـنان مـوسى الـسـطرى
بـــــــالــــــــتـــــــدريـب عـــــــلـى الـــــــكــــــــوريـــــــجـــــــراف
ـراشـدة ويـقـدم والـسـيـنـوغـرافـيـا حملـمـد ا
ــهــرجــان . هــذا الـــعــمل فى حــفـل خــتــام ا
ـهــرجـان من لـبـنــان الـفـنـانـة ويـســتـضـيف ا
سميرة البارودى نقيب الفنان احملترف
فى لبنان واسـعد عيد نقـيب الفنان فى
سـوريـا وكـاميـلـيا بـطـرس وهـشام كـفـارنة
من سوريا وعبـد الله راشد وعـمر غباش
ـتحـدة كمـا ويكرم من اإلمارات الـعربـية ا
ــهــرجـان نــخــبـة من الــفــنـانــ األردنــيـ ا
والــعـــرب الــذين اثـــروا الــســاحـــة األردنــيــة
والــعــربــيــة إبـداعــا ولــهم الــتــاريخ الــطــويل
حــيث يـكـرم الـفـنــان يـوسف يـوسف ولـيـنـا
التل واسحق السـردى وهو يعـتبر من جيل
سـرحيـة األردنية فى ؤسـس للـحركـة ا ا

ـــســـرحـــيــة مـــســـرح الـــشـــارقـــة الـــوطـــنـى 
األطــفــال الــقــنــديـل الــصــغــيــر من إخــراج
مـــحـــمــد غـــبـــاشى أمـــا مـــصــر فـــتـــشــارك
ــسـرحـيـة وجـود لــلـمـخـرج سالمـة إمـام
سرح الـليبى بعرض حن الليل يشارك ا
لــــلــــمـــخــــرج نــــاصــــر االوجـــلـى . وأضـــاف:
وتــشــارك الــســودان عــبــر فــرقــة فــلــوكــلـور
ســـودانى بـــعــرض مـن قــصـــائـــد لــلـــشـــاعــر
محمود درويش حتت عنوان ثالث قصائد
فى حب الـــوطن من إخـــراج ســيـــد أحــمــد
أمــــا فـــــلـــــســــطـــــ ســــتـــــشــــارك بـــــالــــعـــــمل
االستعراضى الراقص الذى تقدمه فرقة
سـريــة رام الــله وهــو قــصـة ســاحــة الـورد
مـن تــألـــيـف حــســـ الـــبـــرغــوثـى واخــراج
عـامــر حـلــيـحـل وقـد اخــتـيــر لـلــعـرض فى
حـــفل االفـــتـــتـــاح كـــمـــا يـــشـــارك الـــعـــرض
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـى حـــكـــايـــات نص نـــصـــيص
لألطـفـال والـذى يـقـدمه مـسـرح سفـر من
ــــشـــــاركــــات إخـــــراج فــــادى الـــــغــــول أمـــــا ا
األردنــــيــــة فـــتــــقـــدم مــــســــرحـــيــــة إشـــارات
وحتـوالت لــلـمـخــرج زيـد خـلـيـل مـصـطـفى

انـــطــلـــقت فى الـــســـادس عــشـــر من مـــايــو
ــهــرجـان لــيـالى اجلـارى الــدورة الـرابــعـة 
ــــســــرح احلــــر حتت عــــنــــوان الــــقــــدس ا
بالتعاون مع وزارة الـثقافة ونقـابة الفنان

. األردني
ـهـرجـان ـسـرح احلـر الـتى تـنـظم ا فـرقـة ا
أهــدت الـدورة لـذكــرى الـراحـلــ الـشـاعـر
ــلــحن الــفــلـــســطــيــنى مــحــمــود درويش وا
عـامـر ماضى واخملـرج مـحـمد الـبـرماوى
والـفـنـان حـسـ أبـو حـمـد وزهـيـر حـسن
وقـاسم مـحمـد وتـسـتـمـر الفـعـالـيـات حتى

الواحد والعشرين من الشهر اجلارى.
ــــســـرح احلـــر عـــلى وقــــال رئـــيس فـــرقـــة ا
عـــلــــيـــان عـن اجلـــديـــد فـى هـــذه الـــدورة
ــــشــــاركــــة عـــروض ســــتــــكــــون مــــوســــعــــة 
مـــســـرحـــيـــة عـــربـــيــــة من تـــونس وســـوريـــا
ـــغــــرب واإلمـــارات الــــعـــربـــيــــة ولـــيــــبـــيـــا وا
والـــســـودان ومــصـــر وفـــلـــســطـــ لـــتـــقــدم
ـسـرحـيــة عـلى مـدار أسـبـوع إبـداعـاتــهـا ا
ـــلـــكى ـــركـــز الــــثـــقـــافى ا عـــلى مـــســـارح ا
ــــشـــيـــنى وســــتـــنـــتـــقل ومــــســـرح أســـامـــة ا
الــعـــروض الــعــربــيـــة لــتــعــرض فـى مــديــنــة
الــكــرك مــديــنــة الــثـقــافــة األردنــيــة وكــلــيـة
دينة إربد . الفنون فى جامعة اليرموك 
وأضــاف تـقـدم عـروض األطـفـال صـبـاحـا
إلـى مـــــراكــــــز األيــــــتـــــام وذلـك من جــــــانب
ـسـرح احلـر بـتـقـد هـذه اهــتـمـامـنـا فى ا
العروض الى هـذه الشريـحة احملرومة فى

اجملتمع وتعاد مساء للجمهور.
هرجـان قال: بأنها وعن طبيعـة عروض ا
مـتنـوعـة ما بـ عروض األطـفـال والكـبار
حــــيث تــــشــــارك ســـوريــــا بــــعـــرضــــ وهى
مـسـرحـيـة األطـفـال قـمـر وخـوابى الـعـسل
ـوت وهما من ومسـرحية الـكبار ربـاعية ا
إخـــراج يـــوسف شـــمـــوط وهـــنـــاك عــرض
ســورى ثــالث لـلــفــنـانــة نــدى حـمــصى ومن
إخراج محمـد قارصلى بعنوان (امرأة ...
ـسـرحـيـة واحـد نـسـاء) وتـشــارك تـونس 
مـنـا لـلفـنـان جـعـفر الـقـاسـمى ومن إخراج
مـنــيـر الـعـرقـى وبـعـرض تـونــسى ثـانى هـو
كــولـــون حلــافظ خـــلــيـــفــة وتـــشــارك دولــة
ــــتـــحــــدة من خالل اإلمـــارات الــــعـــربــــيـــة ا

 مسرحية إشارات وحتوالت 

 على عليان

 مسرحية مرة أخرى قصة حب

عـلى خشـبة مـسـرح مركـز محـمود درويش
الـثقـافى فى مديـنة الـناصرة عـرضت قبل
أيام  مسرحية "مرة أخرى قصه حب" من

ير جرانوف. إخراج فالد
ــســرحـيــة قــصــة حب بــ فــنـان تــروى ا
تــشــكــيــلى ورســـامــة يــعــيــشــان فى نــفس
البنايـة ولكن مداخل البنايـات مختلفة
ــــطــــرقـــة ــــرأة تــــشــــكـــو مـن ضــــجــــيج ا ا
ــوسـيــقى والــرجل يــشــكــو من أصــوات ا

ثالً رئيس جامعة   احلس بن طالل.. 

 د.على الهروط

شارك الدكتـور على الهروط رئيس جامعة
احلـــســـ بن طـالل طــلـــبـــة قـــسم الـــدرامــا
بــجــامـعــة الــيـرمــوك فى تــمـثــيل مــسـرحــيـة
"حلــــــــد هــــــــون وبس" الــــــــتـى عــــــــرضـت فى
اجلامعة ضمن رحلتها للعرض فى مختلف

اجلامعات األردنية .
ــســـرحــيــة تـــأتى نـــتــيــجـــة تــعـــاون مــا بــ ا
اجملـلـس الـثــقــافى الـبــريــطـانـى واجلـامــعـة
تــألـيف ريـاض طـبـيــشـات وإخـراج الـدكـتـور

سرح التفاعلى . غسان حداد وهى من ا
وقــام بــتــمــثــيل شــخــصــيــاتــهــا طــلــبــة قــسم
الــدرامــا فى اجلــامــعــة عــبــدالــله عــبــيـدات
وهـنـا الــشـومــلى وأحـمــد اجلـيــزاوى وكـيـان

حتر .
سرحية تـتكون من ثالثة مشاهد وبعدها ا
يــقـام مــنـتــدى لــلـنــقــاش يـتــفـاعـل اجلـمــهـور
ــســرحــيـــة الــتى عــكـــست كــمــا خالله مـع ا
أشــار أغـلب احلـضـور الــواقع والـعـديـد من

مشاكله.

مصر غابت
سرح  عن أيام ا
األمازيغى

انـطـلقت فـعـاليـات األيام
يــــة لــــلــــمــــســــرح ــــغــــاربــــ ا
الـــنـــاطـق بـــاألمـــازيــــغـــيـــة
وذلك بـــــدار الــــثـــــقـــــافــــة

"مولود معمرى". 
ويــــــــــشــــــــــارك فـى هــــــــــذه
التظـاهرة التى يـنظّمها
ـــســــرح اجلـــهـــوى فـــرق ا
ــمــلــكــة يـــة من ا مــســرحــ
ــغـربـيـة وتـونس ولـيـبـيـا ا
فـيـما تـعـذر على أعـضاء
فـرق مـسـرحـيـة مـصـريـة
ومــوريـــتـــانــيـــة احلـــضــور

دون إعالن األسباب.

الــصـــاخــبـــة. يـــلــتـــقــيـــان مــرةً عـن طــريق
الـصــدفـة خـارج الــبـنــايـة دون أن يــعـرفـا
بـأنـهـمـا يـسـكـنـان نـفس الـبـنـايـة ويـفـصل
بـيــنـهــمـا حــائط ويــعـجــبـان بــبـعــضـهــمـا
ــائى يـــجــمع الــعــرض بــ الــتــمــثــيل اإل
والـفـنـون األدائــيـة وقـام بـبـطــولـتـهـا ربـيع
خـــورى رحــيق حـــاج يــحـــيى شــادن أبــو
الــعـسـل حـسن طـه عـلـى عـلى مــجــمـد

دبدوب ودريد لداوى.

قاالت التى كتبت عن أعمال اخملرج أحمد زكى. صرى من إعداد د. مصطفى سليم ويضم مجموعة من ا سرح ا > صدر مؤخرا كتاب أحمد زكى سندباد ا
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تخيل فى > لو فهمنا الدراما على أنهـا الشكل الذى يقدم به العالم ا
ـسـرح يـجـب فـهم احلـكـايـة عـلى أنـهـا شـكل "آخـر" لـتـنـظـيم الـعـالم ا

عروض". تخيل وليس "ا ا
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 حلظة تنوير

مهرجان الهيئة العربية
للمسرح

ـا يـقـرب من خـمس عـشـرة بــعـد مـعـانـاة شـديـدة امـتـدت 
سـنـة أى مـنـذ انـعقـاد مـلـتـقى الـقاهـرة الـعـلـمى لـعروض
هرجان ـسرح العربى عادت الـقاهرة لتحـتضن عروض ا ا
بـادرة الطـبيـة التى قام األول لـلمـسرح الـعربى فى إطـار ا
بـها حـاكم الشـارقة الـدكتور مـحمـد بن سلـطان الـقاسمى

بتكوين الهيئة العربية للمسرح.
بـادرة جاءت من رجل عاشق لـلمسرح واحلـقيقـة أن هذه ا
ـسـرحــيـة الـعـربــيـة وحـريص عـلى وغــيـور عـلى احلــركـة ا
نـهضـتها وإقـامتهـا من عثرتـها ويريـد أن يضعـها فى إطار
ـسرح العـربى فى شتى مـحتـرم يلـيق بهـا ويلـيق بفـنانى ا
أقـطارنـا العـربية هـذا الرجل رغم مـسئـولياته الـسيـاسية
فـى إدارة اإلمارة الـتى يحـكـمهـا إال أنه اسـتقـطع من وقته
الـكثير لـيكتب مؤلفـات عديدة ومسـرحيات تاريخـية يعبر
فـيها عن هموم وتطـلعات أمته ويدلى بـدلوه فيما تواجهه
مـن اخطار جسـام تهدد هويـتها ومـستقبـلها ونظـراً لثقة
هــذا الـرجل فـى مـصـر الــتى تـعــلم فـيــهـا وقــضى سـنـوات
شـبابه فى إحدى كلياتها ومـازال يتذكر هذه السنوات بكل
امتنان واعتزاز فقد رأى أن تكون القاهرة هى مقر الهيئة
الـعـربـية لـلـمـسرح وأن يـعـقـد بهـا أول مـهـرجان لـلـعروض
الــعـربـيـة فـى دورته األولى والـتى سـوف تــتـنـاوب األقـطـار
الـعربية دوراتـها القادمـة دورة كل عام إذن فإن هذا الرجل
أعــطى كل مــالـديه من أجل خــلق تـنــظـيــمى واسع لـدفع
سـرحيـة العـربـية إلى األمـام وهو جـهد وعـطاء احلـركـة ا
يـشكـر علـيهمـا كل الشـكر وله مـنا كل العـرفان واالمـتنان
واحلـقـيـقـة أن القـاهـرة بـاحتـضـانـها لـهـذه الـهيـئـة وعـقد
دورتـــهــا األولى بــهـــا بــدأت بــحــفل كـــبــيــر فى دار األوبــرا
ـصـريـة وكـرم فيـهـا رجل من رجـاالت مسـرح مـصـر واحد ا
ـسـرحـيـة مـنـذ الـسـتـيـنـيـات وهـو االسـتـاذ رواد حــركـتـهـا ا
اخملـرج الـكـبيـر أحـمد زكى لـهـو بـالتـأكـيد رد اعـتـبار كـبـير
ـلـتـقـى القـاهـرة الـذى أجـهـض مـنذ خـمـس عـشـرة سـنة
والــذى أتــمـنـى أن يـكــرم فى دورته الــقـادمــة مــؤسس هـذا
ـلـتقى الـكاتب الـكبـيـر يسـرى اجلنـدى الذى كـان شريـكا ا
شبوهة الذابة لـألستاذ أحمد زكى فى تصديهمـا للدعوة ا
الـهـوية الـعـربيـة فـيمـا يسـمى بـالشـرق أو سـطيـة تـمهـيداً
لـلتطبيع مع العدو الصهـيونى والتى تمخض عنها فكرة

لتقى العربى حينذاك. إقامة ا
ثـمة مـلحـوظة مـهمـة أود أن أشيـر إليـها وأحـيط بهـا علم
الـدكـتـور أشـرف زكى الـذى انـتـخب مـؤخـراً رئـيـسـاً الحتاد
الـفنانـ العرب أى أنـه أصبح مسـئوالً مسـئوليـة مباشرة
عـن كل فنـان عـربى فى أى مـكـان فى مـنطـقـتـنا الـعـربـية
وهـى مـسـئـولـيـة جـد خـطيـرة عـلـيـه أن يـتـحـمـلـهـا ويـقدر
ـسألة عـواقبـها دون مبـررات أو أعذار. مـلحوظـتى تخص ا
ـفروض أن هـرجـان األول الـذى من ا الـتـنـظـيمـيـة لـهـذا ا
يــكــون مــثـاالً ومــثالً أعــلى فـى اإلدارة والـتــنــظــيم وقـدوة
ا يـسـتدعى أن يـعتـمد حـسـنة لـبقـيـة الدورات الـقادمـة 
عــلى نـخــبـة مـخــتـارة من مــعـاونـيه عــلى مـســتـوى نـفس
ـسـئـولـيـة. غـيـر أن مـاحـدث وخـصـوصـاً فـى سـهـرة قـصر ا
ـانـسـتـرلى عقـب حفل االفـتـتـاح يدل عـلى سـوء تـنـظيم ا
خـارق للـعادة ويكـفى أن أذكر أن كثـيراً من الـوفود العـربية
لـم جتـد مـقـعـداً واحــداً واضـطـر الـكـثــيـرون لـلـعـودة إلى
ـه فـنـادقهم فـى حالـة من االستـيـاء الشـديـد واحلرج ا

األمـر الـذى ليـس يسىء إلى أشـرف زكى وحـده  بل يسىء
إلى سمعة مصر. ودورها الثقافى.  

سرحى يحيى حقى والنقد ا
فى وصفها وحار مـعنا نطس األطبـاء. لعلها كانت
بدعـا ب عـقـليـات الشـعوب"(ص 7) ويفـنـد حقى
ـــا كـــان لــلـــعــرب من هـــذه األوصـــاف اجلــزافـــيــة 
فتـوحات علـمية ومن لغـة التفـتت إلى الفروق ب
االشـيـاء وال تـقف عـنـد األبـيض واألسـود مـتـغـافـلة
عن مـنـاطق الضـبـاب والـرماديـة الـتى تالئم أجواء
ــســرح كـــمــا أن انــتــاج الــعــرب األدبـى والــعــلــمى ا
ورحالتهم الذائعـة يرد عنهم ما رموا به من ضيق
اخلــيـال وقــلـة األســفـار أمــا مــا قـيل عن حــيـلــولـة
ــسـرح الـنــعــرة الــقــومـيــة الــعــربــيـة دون اقــتــبــاس ا
فيدحضه اقتباسهم األلفاظ واألنظمة السياسية
ومثله مـا قيل عن التـشبث بالـلغة الرسـمية ومـثلها
األعـــلى األدب اجلـــاهـــلى) اســـتـــعـالء عــلـى الـــلـــغــة
بـــحــيــويــتـــهــا وحــضــورهــا ــنــاســبــة  – الـــشــعــبــيـــة ا
ـسـرح حـيث واجـتـمـاعـيـتـهـا وأسـاطـيـرها  –لـفن ا
يُــــســــقـط هــــذا االدعــــاء حــــضــــور األســــطــــورة فى
مـختـلف األشـعـار العـربـية وبـقـاء اآلداب الـشعـبـية

مدونة حتى وصلتنا راجع ص ( 10 - 5).
ـنــاجـزات ردوداً مــكــثـفــة عـلى من كـانت هــذه ا
ـســرح (ذى الــنــمط الــيــونـانى) اتــخــذ من غــيــاب ا
عن احلضـارة العـربيـة سبـيال إلى االنتـقاص  –أو

الطعن  –فى العرب عقال ولغة وثقافة.
وقـد اتـخـذ حـقى مـوقـفـاً نـاقـداً الـتـيـار الـهـزلى فى
سرح منذ األربـعينيات ورأى أنه يسطح القضايا ا
 –إن اشـتــمل عـلـيـهـا  – وال يــجـتـهــد فى فـهم روح
صرى فى عام 1944   سـرح ا الشعب فـيصف ا
بــأنه " فـى جــوع مــلـح لــلــقــصـص الــتى تــقـــتــطع له
قـــطــعـــة حـــيــة مـن صــمـــيم روح الـــشــعـب وأخالقــة
وعـاداته. وال مــفـر من االعــتـراف بــأن هـذه الـروح
تـبـدو هشـة مـفـتـتة. هل كـان ذلك ألنـهـا بـطـبيـعـتـها
سـطحـيـة الـتيـارات. أم ألنـنـا لم نـفلح إلى اآلن فى

سبر أغوارها والوصول إلى أسرارها? 
ومن مـــعـــضــلـــة فـــهم الـــواقع احلـــسى واســـتــلـــهــام
روافـده وجتـلـيـاته فى سـبـيل إثـراء (الـواقع الـفـنى)
ـسـرحى إلى قـضـيـة تنـدرج حتـتـهـا وحتـمل ثقال ا
مـن مشـكالتـهـا وهى (اسـتـلهـام الـفـنـون الشـعـبـية)
ويتـساءل حـقى: ما هـو دور الفـنان حـينـما يـستـمد
مــادتـه اخلــام من الــفــنـــون الــشــعــبـــيــة ويــجــيب –
ونـلــفت أن إجـابــاته هـذه كـانـت فى سـنـة 1964:-
إنه دور يتراوح بـ اخلضـوع لألصل على درجات
متفاوتة بـحيث يظل العـمل داخال دائماً فى نطاق
الــفـنـون الـشـعــبـيـة ونـصــيب االبـتـكــار فـيه ضـئـيل
وبـ التـحرر من نـسقه لـيحل مـحله عـمل مسـتقل
جـديد ال تـربـطه باألصل إال أسـالك رفيـعـة قلـيـلة
خـفـيـة....... هـذه األسالك هى الـتى تـقـيم وحـدة
الــــروح واإليــــحـــــاء بــــ األصل الــــقـــــد والــــعــــمل
اجلــــــديـــــد" (ص 154 – 153) إن هـــــذا الــــــوعى
رحلة دارج اسـتلهام الـفنون الشـعبية فى هـذه ا
بكرة  –نسبياً  –يحدد  –على نحو فضفاض – ا
ـعاصر مـكنـة أمام الفـنان ا نُـهج هذا االسـتلهـام ا
ويـــحــدد مــدى إبـــداعــيـــة الــعـــمل الــنـــاجت عن هــذه
ـسـتـلـهم ـدى حـرفـيـة الـفنـان ا ـركـبـة  الـعـمـلـيـة ا
وقــدرته عـلـى غـرس عـمــله فى تـربــة عـصـره رغم
وشــــائــــجه مـع األصل يــــفــــيـض حــــقى" يــــخــــتــــلف
الـفـنانـون بـ قـادر بفـضل نـبوغـه على إنـتـاج عمل
مــبـــتــكــر أســـمى من األصـل الــذى ال يــنـــكــره وبــ
عاجز يتخـبط فى إسار حريته فيعجز عن اإلتيان
ــــســــتــــمــــدة من ــــاثـل األصل فـى قــــوته ا بــــعــــمل 
بـساطته ووضـوحه وصدقه وأغـلب أعمالـنا التى
نـصفـهـا بأنـهـا تـطويـر لـلفـنـون الشـعـبيـة داخـلة فى
هذه الـفـئة" (ص154) .. وهـو نـقد حـقـيقى واكب
وســبق مـــخــاض جتــارب االســتــلـــهــام الــكــبــرى فى

مسرح الستينيات.
هذا بـعض ما نال اهـتمـام يحـيى حقى من قـضايا
مــسـرحــيـة وغــنى عن الــقـول أن كــثـيــراً مـا حتــمـله
ـســرحى يـتــخـطى- الــقـيــمـة كـتــابـاته فـى الـشــأن ا

التاريخية
ـــرحـــلـــة احلـــالـــيــة- ـــرحـــلــتـه) ويــصـــلح  –فى ا ) 
لالشــتـغـال به والــبـنـاء عـلــيه واسـتـلــهـامه وجتـاوزه

وهى سمات النصوص الكبرى فى كل ثقافة. 

ـة أن تــكـون نــظـرتــنـا إلى بــعض الـشــعــوب الـقــد
ـــذنب الـــعــرب  –وقـــد جـــهـــلــوه  –نـــظـــرتــنـــا إلى ا
الواقف فى قفص االتـهام أو أن يكـون هذا اجلهل

عيبا محطا للقدر" (ص 7).
ـسـرح  – ذى الـشـكل ـعـلــوم أن غـيـاب فن ا ومن ا
الـيونـانى  –عن الـثـقـافــة الـعـربـيـة مـثّل مـشـكـلـة –
ــا إشـكــالــيـة  –فـى سـبــيل الــتــمــاس األســبـاب ور
الـكـامــنـة خـلف هــذا االـغـيــاب وأدى هـذا الـسـؤال
إلى (اسـتـقـطـاب عـلـمـى) بـ بـاحـث  –من شـرق
ومن غـرب  –يـنــكـرون الـغـيـاب من أصـله مـؤكـدين
حـضــور ألـوان نـاضـجــة من فن الـتـمــثـيل وآخـرين
يــبـــحــثـــون عن بـــدائل لـــهــذا الـــغــيـــاب فى الـــتــاريخ
الــعـربى هــذا فـضال عــمـا أدى من أســبـاب جلـهل

العرب بهذا الفن.
ويـتناول حـقى هذه األسبـاب موضحـا أن فكرة
الــبــداوة والــصــحــراء الــتى يــتــكئ عــلــيــهـا الــبــعض
ــســارح الـتـى مـحــلــهــا احلــواضـر تــعــلـيـالً لـغــيــاب ا
ــدن -هـذه الــفــكــرة ال تــعــنى أن الــصـحــراء فى وا
حـيـاة العـرب سـداح مداح  –كمـا يـنفى  –ال يـفعل
الــعــربـى فــيــهــا غــيـر هــدم اخلــيــمــة والــضــرب فى
األرض كـــثـــيب يـــشـــيـــله وكـــثـــيـب يــحـــطـه كـــمــا أن

ستقرة. دن ا اجلزيرة لم تخل من ا
ـشـاجب أمـا الــعـقــلـيـة الــعـربــيـة فــكـانت أحــد ا
سـرح ويـسـخر الـقـريـبـة التى عـلق عـلـيهـا غـيـاب ا
حـقى من األوصـاف الــتى ألـصـقـت بـهـذه الـعــقـلـيـة
قائالً: " هى موصوفة مرة بـأنها عقلية تركيبية ال
سـرح يعتمد على التـحليل وقيل عنها حتليلية وا
مـراراً إنها عـقليـة جتميـعية ال تـركيبـية. لقـد حرنا

أدى ذيـــوع األعــمـــال اإلبــداعـــيــة ( الـــقــصـــصــيــة )
ليـحيى حقـى إلى تصدرهـا فى مسـاقات الـتعريف
ـــا كـــانت بـه فـــضال عـن اإلشـــادة والـــتـــثـــمـــ ور
احلـيـاة األدبــيـة مـحـقــة فى اإلعالء من شـأن أحـد
بدع خـاصة إذا مـثلت لبـنة مـؤسسة فى منـاحى ا
نـوعـهـا غـيـر أن هـذا ال يـبـرر الـتـعـتـيم عـلى جـانب
آخـــر مـــنـــتج من الـــعـــقل نـــفـــسه وأخـــذ حـــظه من
رعـشــات الـوجـدان ذاته مـهـمـا ضـؤل هـذا اخلط;
فــقـراءة ( الـنص الـكـامـل) لـلـمـبـدع (مـ وحـواش)
ــعــمّـد) مـن قِـبل ــعــتــمـد وا يــضــفى عــلى نــتـاجه (ا
جــهـات االعـتـمــاد اإلبـداعـيـة  –يـضـفى مـزيـداً من
ـعــرفــة الـكــاشــفـة جلــوانـبـه وعالقـاتـه ويـفــيـد – ا
- فى ــنــازع اخملـتــلــفـة  –نــقـديــاً حتـديـداً  –ذوى ا
ـكن قــراءة آفـاق وعى الـفــنـان هـذا فـضـال عـمـا 
أن يـتـوافـر فى ( النـصـوص الهـامـشـية!) من قـيـمة

ذاتية تضيف إلى مجالها اخلاص..
وغــيــر خــفـى عــلى الــنــاظــر فى أعــمــال يــحــيى
حــقـى (الــكـــامــلـــة ) أنه مـــارس إلى جـــوار صــرحه
اإلبـداعى الــشــامخ فى فن الــقص عــمال ثــقـافــيـاً
جتــســد فـى نــتــاج فـــكــرى غــطـى مــعــظم الـــفــنــون
ــشــاركـــات الالفــتــة فـى قــضــايــا بـــاإلضــافــة إلـى ا
تــاريـخــيــة واجـتــمـاعــيـة وغــيـرهــمـا وإذا كــان هـذا
ـــتـــنه الـــنـــتـــاج ذا أهــمـــيـــة فى ذاتـه وفى عالقـــته 
اإلبـداعى فــإن مـا انـصب مــنه عـلـى نـقـد الــفـنـون
يـبــدو أجــلى أهــمـيــة وأحـرى بــاالهــتـمــام بــوصـفه
يـجـســد خـبـرة ذات أواصـر بـخــبـرة اإلبـداع فـفـعل
الـنـقد  –حـتى وإن طُـرح كـنـقـيض لـفـعل اإلبداع –
رغبة فى تقـسيم االدوار وفصماً ب الوظائف! –
هو فعل يتماهى  –وال أقول يتـضافر أو يتبادل أو
نـــحــوهـــمــا  –مـع فــعل اإلبـــداع بــدايـــة من (الــذات
بدعة) النـاقد األول إلنتاجها الفنى وصوال إلى ا
اجلــــدل  – احلــــتــــمى  –بــــ اإلبـــداع ( بــــوصـــفه
مـؤسـسـة) والـنــقـد (بـوصـفه كـذلك) الـذى يـتـبـدى
فى صــــراع اجلـــمـــاعــــات اإلبـــداعــــيـــة والـــنــــقـــديـــة
وشروط منافـذ النشر واإلعالم واإلعالن وطـبيعة
ـناخ الـعـلمى والـسـيـاسى واالجتـمـاعى...... هذه ا
الـسـيـاقـات الـتى تـؤثـر فى اإلبـداع  –بل فى إفـراز
ــبــدعـ  –وجتـــعــلـه بــؤرة لـــتـــجــاذبـــات تـــنــد عن ا
احلصر تؤكد التالزم الالزب ب النقد واإلبداع.
أأمـا إذا كـان الـنص اإلبداعـى والنـقـدى ثـمرة ذات
ـقــارنـة بـيــنـهـمـا  –حـقـا  –شــائـقـة واحــدة; فـإن ا
بإفـصاحـها عن وعى نـظرى مـحدد ( فى الـثانى )
تـدثر بـلـغـة الـفن ( فى األول ) ومـوقف اجـتـماعى
أو ســيـــاسى جتــلى جــهــاراً (فـى الــثــانى ) وتــخــفى
حــتى تــأبى عــلى الــقــبض عـلــيه (فى األول )......
ـنــحى يــحــيى حــقى الــنــقـدى إلخ وفى حتــديــده 
فـقـد أكـد مـحـمـد مـندور  –تـعـلـيـقـا عـلى مـا زعمه
حـقى أن نـقـده ال يـخـرج عن دائـرة النـقـد الـتـأثرى
أن مـــذهــبـه "لــيس تـــأثــريـــا جــمـــالــيـــا خــالـــصــا – 
فـــالـــتـــأثـــريـــة فـى الـــنـــقـــد جتـــمع بـــ الـــتـــفـــســـيـــر
ـا هـو نـقد تـقـيـيـمى فى جـوهره والـتـقيـيم.... وإ
وإن كـانت أسس الـتـقــيـيم ال تـنـهض عـلى احلـاسـة
اجلـمـالـيـة وحدهـا بل يـجـمع إليـهـا فـطنـة مـرهـفة
لــوظـيــفـة الــلـغـة بــعـنــاصـرهــا اخملـتـلــفـة فى األدب
وحـاسـة قـوية بـوظـائف األدب اإلنـسـانيـة" ( الـنـقد
ـعـاصـرون نـهـضـة مـصـر  : 1981ص والـنـقـاد وا
 204 – 203) - ومـــا الحــــظه مــــنـــدور صــــحـــيح
واضح فى مجـمل إسهـامات حقى الـنقـدية ومـنها
ـسـرحـى الـذى تـتـنـوع مـقـاالته فـيه ( الـتى الـنـقـد ا
يـضــمـهـا اجلـزء الـعــشـرون من أعـمـالـه الـكـامـلـة –
هـيـئة الـكـتاب) بـ إثـارة لقـضـايا مـحـورية فى فن
ـسـرحـية ـسـرح والـلغـة ا ـسـرح (مثل الـعـرب وا ا
ــســـرح....) مـــتـــابــعـــات نـــقـــديــة والـــواقـــعـــيــة فـى ا
لعـروض ونقد لنـصوص مترجـمة ولوحات قـلمية
..... إلخ وفى كل ذلك ال تعوزه مثل عن بعض ا
رقه الــــفــــكــــاهــــة وال رصـــــانــــة الــــلــــغــــة وال الــــوعى
بـسـيـاقات الـظـواهر وال احلس الـبـاده بـجمـالـيات

اللغة فى مختلف مستويات استعمالها.....
سـرح مفنداً ا طرحه عن عالقة الـعرب با و
ـضـمار سـالـكاً جـملـة من اآلراء الـدائرة فـى هذا ا
مـنـحى مغـايـراً افتـتـحه بقـوله" أشـفقـت ح يـكون
ــســرح ودوره الــكــبــيــر فى حــيــاة الــكـالم إشــادة بــا

 هل العقلية
العربية

 بتركيبتها البدوية
كانت سبباً فى
سرح! غياب ا

العروض مجانا لأليتام

 عروض متنوعة
للصغار والكبار

قصة حب واغتراب .. فى عرض مسرحى بالناصرة
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ـى" الـتى تـصــدرهـا دولــة الـكـويت ـســرح الـعـا ال شك أن ســلـســلـة "ا
تـعددة والتى الـشقيـقة ضـمن إصداراتهـا ومشـروعاتهـا الثـقافيـة ا
حتـولت - مع الـزمن والـتـراكم - إلى زاد ثـقـافى حـقـيـقى لـكل قار
عربى وقد أتيح له - مـن خاللها - أن يطّلع على مساحات واسعة
كتـوب بالكثـير من اللغـات مترجمًا من التـراث الثقافى اإلنـسانى ا
ــا أســهــمت بــدورهــا فى عــصـور إلى لــغــته الــعــربــيــة األم الــتى طــا
ازدهــار أهــلــهــا فى إبــداع احلــيــاة عن طـــريق مــا قــدمــته من عــلــوم
ى" كـان لـهـا أثر كـبـير ـسـرح الـعا وآداب أقول ال شك أن سـلـسـلة "ا
ى واجتـاهاته وكـتابه ـسرح الـعا فى تعـريف القـارىء العـربى بفن ا
ـاضى وحـتى مـنـذ صـدورهـا مع بـدايـات الـعـقد الـثـامن مـن القـرن ا
ـسرح األسـبـانى" لـلـدكـتور اآلن... وقـد جـاء هـذا الـكتـاب "ظـواهـر ا
صالح فضل كـإحدى الـثمـرات اليـانعـة لهـذه السـلسـلة لـيسـد فراغًا
ـــادة الــنـــقــديـــة الــتى كـــتــبـــهــا كــبـــيــرًا فى هـــذا الـــبــاب حـــيث ضم ا
ـســرحــيــة الــتى تــرجـمــهــا عن األســبــانــيـة كــمــقـدمــات لــلــنــصــوص ا
وقـدمـتـهـا الـسـلـسـلة ابـتـداء من  1974كـذلك اشـتـمل عـلى مـقـدمات
ـؤلف جملموعة أخـرى من النصوص الـتى ترجمت عن نفس كتبها ا
ــادة الـــلـــغــة ولـــذلك - كـــمـــا يـــصف د. صالح فـــضل - فـــإنـــهـــا - ا
الـنقـدية - تـتسم بـطابع "تـعـريفى" ال "جتـريبى" حـيث لم تكن تُـشغل
نـهج النقدى وال بتوخى مظـاهر احلداثة بقدر ما كانت شكلة ا
تـوظف كل مــا يـتــاح لـهــا من بـيــانـات تـاريــخـيــة وإجـراءات حتــلـيــلـيـة
ـاط ـسـرح الـذى يُـعَـدّ من أقـرب أ وبـحـوث مـقـارنـة إلضـاءة هـذا ا
ـسـرح األوربى إلى مـزاجـنـا الـعـربى وعـنـاصـر ثـقـافـتـنـا احلـمـيـمـة ا
ا يكشـفه د. صالح فضل فى كتـابه "أن احلضارة العـربية كانت و
اء الكـامن حتت األرض األسبـانيـة والهـواء الذى يـتنـفسه مـبدعو ا
ـسـرح األسـبـانـى خـاصـة فى عـصـره الــذهـبى" لـذلك يـذهب هـذا ا
ـسـرح - الـلـغوى ـؤلف إلى أنه "بـالـرغم من انـتـمـائـهم - مـبـدعـى ا ا
ـقــصـود إلى الـثــقـافـة الــغـربـيــة بـأصـولــهـا الـيــونـانـيـة ـيـثــولـوجى ا وا
سـرح - بـصـدق ونـفاذ - أهم والـرومـانـيـة وبقـدر مـا يـعـكس هـذا ا
خـصـائص الشـخـصـية األسـبـانيـة فى مـراحـلهـا الـتـاريخـيـة اخملتـلـفة
بـقدر مـا يقـتـرب من الكـشف عن الـعـصب العـربى الـذى مازال حـيًا
فى تـكـويـنـهم الـوجـدانى والفـني" وقـد حـصـر د. فـضل فـتـرة ازدهار
سـرح األسبانى وعـصره الذهـبى فى الفترة الـواقعة مـا ب سنتى ا
(١٥٨٠ × ١٦٨٠م) ذلك ألنــهـــا شــهــدت أعـالمه الــكـــبــار ومــدارسه
الـرئـيـسـية وشـخـصـيـاته الـبـارزة الـثالث الـتى تـركت بـصـمـاتـهـا على
الـثـقـافـة اإلنـسـانـيـة وهم: فـيـجـيل دى ثـيـربـانـتس (١٥٤٧ - ١٦١٦)
لـوبى دى بـيــجـا (١٥٦٢ - ١٦٣٥) كـالــديـرون دى البـاركـا (١٦٠٠ -

.(١٦٨١
وقد قسم د. صالح فضل كتابه إلى قسم رئيسي ضم حتتهما
ـسـرح األسـبـانى األول تـنـازل فـيه (ظـواهر ما رصـده من ظـواهـر ا
الــعــصــر الـذهــبـى) وخـصـص الـثــانـى لـلــتــعــريف بــظــواهــر الــعــصـر
ؤلف - حـول مشكالت احلديث" الذى يـدور فى جوهره - حـسب ا
الطـغيان السـياسى والقـهر االجتمـاعى والتعصب الـدينى ونشدان
ـؤلف إلى الربط مـرة أخرى الـتحـرر الـفكـرى والفـني وهـو ما دعـا ا
ـا ـســرح األسـبـانى وقــضـايـانــا فى الـعـالم الــعـربى " بـ قــضـايـا ا
وذج سرح خير  يجعل جتربة إسبـانيا التاريخية كما تنعكس فى ا
كن أن نرى فيه بـعض مالمح واقعنا ونسترد به قدرًا من وعينا

ستنيرة أمالً فى مستقبلنا. ونستشرف من حلوله احلضارية ا
خصائص فنية:

أمَّـا اخلصـائص الفـنيـة للـمسـرح األسبانـى فى عصـره الذهبـى فقد
ـادة الــتى يـسـتـقى رصـد د. صـالح فـضل عـددًا مـنـهــا أولـهـا: ثـراء ا
ــلــحـمـى الـســابق إلى مــنــهــا وقـد الحـظ أنـهــا تــمــتـد مـن الـتــراث ا
ميزة وضوعات ا ية والقومية كـما تشمل ا الوقائع التاريخيـة العا
ـسـتــعـجــمـ والـفــروسـيـة لــعـصـر الــنـهــضـة وأدب الـرعــاة والـعــرب ا
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> الدرامـا بـتـعريـفـها كـمـضمـون مـسـرحى مركب أو مـتـشـكل من شكل
مــحــدد تــقــتـرب كــثــيــرا من عــنــصــر الــتــراجـيــديــا الــتى يــســمــيــهـا
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سرح األسبانى بعد احلرب األهلية فنسميه "مسرح الغالب على ا
ـعنوى مـشيرًا ادى وا الهـروب" ويتوقف عـند هذا الـطابع بشـقيه ا
ــادى تــمــثل فـى هــجــرة بــقــايــا الــكــتــاب الــواعــ إلى أن الــهــروب ا
سئـولياتـهم األدبية إلى أمـريكا الالتـينيـة ومن أهمهم "ألـتخاندرو
كــاســونــا" و "مــاكس أوب" أمــا اجلــنــاح الــثـانـى من الــهــاربـ فــهم
الذين رضوا بحيـاة الدعة واالطمئنان إلى األوضاع القائمة والذين
ؤلف ب طـائفت منهم: يز ا هجروا مسئولـياتهم جتاه وطنـهم و
ن يـغطـون األلم باالبـتسـام طبـقة كـتاب الـيم كتـاب الكـوميـديا 

ن تقوم مصاحلهم على الدفاع عن التقاليد الثابتة.
ـســرح األســبـانى فى ويـخــصص الــكـتــاب فـصــوالً عن أبــرز كـتــاب ا
عـصــريه الــذهــبى واحلــديث فـيــتــنــاول فى اجلـزء األول إلـى جـانب
ــؤلف - "لــوبى دى بــيــجــا" تــوقــفـه عــنــد "ثــربــانــتس" ومــســرحه - ا
مـقدمًـا حملـاته من سـيـرته وشـريط حيـاته بـاألعـوام إلى جـانب ما
أسـمــاه بـ "حــصــر الـتــركــة والــتـصــنــيف الــعــلـمـى ثم الــقـيم الــفــنــيـة
واالجتـماعـية فى مـسرحه وتـصنـيفه بـاعتـباره (ضـد الكـالسيـكية)

سرح األوربى. وأخيرًا تأثيره فى ا
ؤلف "كالـدرون دى ال باركا" الذى ؤلف حياة وأعـمال ا كما يقـدم ا
ـؤرخـون عــلى حـيـاته "تـاريخ حـيـاة الـصـمت" نـظـرًا لـلـصـمت أطـلق ا
ـؤلف أبـرز مـعــالم مـسـرحه ثم الـذى كــان يـلـفـهــا كـمـا اسـتـعــرض ا
ـسرحـيـته ـصـادر األدبـيـة  اسـتـعـرض جـهـود الـبـاحـثـ فى حتـلـيل ا
ــصـادر من خالل مــنـهج "احلــيـاة حــلم" لـلــوقـوف عــلى أبـعــاد هـذه ا
ــقـارن وقـد أشــار د. صالح فـضـل إلى الـصالت الــوطـيـدة األدب ا
الـتى أثـبـتـهـا الـبـاحـثـون بـ مــسـرحـيـة "كـالـديـرون" وتـراثـنـا الـعـربى
ـــثالً فـى أكــثـــر مـن قـــصـــة من قـــصص ألف لـــيـــلـــة إضـــافـــة إلى
غرب" اعتمادها أيـضًا على نص أقصـوصة عربيـة ورد في كتاب "ا
البن سـعيـد األنـدلسى كـذلك جـاءت فصـول اجلـزء الثـانى لـتتـناول
التـعريف بـحيـاة وأعـمال "بـويرو بـابيـخو" و "ألـفـونسـو ساسـترى" ثم
ثل الـكومـيـديا األسـبانـية "مـيـجيل مـيودا" وهـم من كتـاب العـصر

احلديث.
وقد آثـر د. صالح فـضل أن يبـقى عـلى الـطابع األصـلى الـذى كتب
ـترجـمة "ألن به فصـول كتـابه عـندمـا نـشرت كـمقـدمـات لألعمـال ا

هدف "التعريف" الذى كان يحدوها مازال قائمًا.
"عناوين"

ــاء الــكـــامن حتت األرض األســبــانــيــة احلــضــارة الــعـــربــيــة كــانت ا
سرح األسباني فى عصره الذهبى. والهواء الذي يتنفسه مبدعو ا

كن أن نرى فيه بعض مالمحنا. وذج  سرح األسبانى خير  ا
ـســرحـيـة الـتــقـلـيـديــة وانـصـهـرت تـقـاربت احلـدود بــ األجـنـاس ا

لهاة  أساة فى ا ا
سبـقوا الـرومانـتيـكيـة فى اتخـاذ الـفصـول الثالثـة شكالً غـالبًـا على

مسرحهم.

ـسـتـقاة ـوضـوعات ذات الـطـابع الـديـنى ا واألسـاطـيـر إلى جـانب ا
من العهدين القد واجلديد واألسرار الدينية هذا باإلضافة إلي
ـعـاصـرة سـيـاسـيـة أو ـســتـمـدة من احلـيـاة الـيـومـيـة ا ـوضـوعـات ا ا

اجتماعية".
ـؤلف - ـوضـوع ال يـحـدد قــيـمـة الـعـمل الـفـنى - كـمـا يـؤكـد ا وألن ا
فقـد أشار إلى خصـيصة ثـانيـة إلى خصائص هـذا العصـر الذهبى
ـادة الـتى لم تـكن تـصلح وهى "هذه الـقـدرة الـعجـيـبـة علـى حتويل ا
لـلــمـسـرح وخــلق بـذرة الــدرامـا فـيــهـا وهــو مـا أطـلق عــلـيه "مــعـجـزة
مــسـرحــيــة احلــيـاة نــفــســهـا وإخــضــاعــهـا لــنــوع من الــرؤيــة الـفــنــيـة
الشـامـلة" وقـد اسـتخـلص د. فـضل من هـذا الشـمـول ظاهـرة هـامة
ـســرحـيـة الـتــقـلـيــديـة حـيث وهى "تـقــارب احلـدود بـ األجــنـاس ا
ـلهاة ـأساة با امتـزجت فى بوتقـة هذا العـصر الذهـبى األسبانى ا
ليس بـطـريـقة "الـتـراجيـكـومـيديـا" الـتى حـدثت فى اآلداب األخرى
نـطق االنـصهار مـن خالل وعى كبـار كتـابه بطـبيعـة اخللق ا  وإ
الفنى وثـورتهم - عـلى طريـقتـهم - ضد الـنزعـات التى تـبلورت فى
ـدرس كذلك أشار القرن السـادس عشر على أيـدى كالسيك ا
اط ثـابـتة اتـهم بـسبـبـها ـسرح لـنـمـاذج وأ ـؤلف إلى إنـتاج هـذا ا ا
سـرح األسبـانى بالـسطـحيـة غيـر أنه دافع بأن "وإن صـدقت هذه ا
سـرح فـهى ال تصـدق عـلى اجلزء الـتهـمـة فى جزء من إنـتـاج هـذا ا
اآلخر الذى وفق مـؤلفوه إلى خلق شخصيات ذات مالمح فردية أو

اجتماعية حتى من ب هذه النماذج التى تغرى بالنمطية..
ومن ناحـية الـبنيـة والتـكنـيك أشار د. صالح فـضل إلى أن األسبان
فى عــصــرهم الـذهــبى ســبـقــوا احلـركــة الــرومـانــتـيــكــيـة في اتــخـاذ
سرحية وكان الشائع الفصول الثالثـة شكالً غالبًا على أعمالهم ا
من قـبل هو الفصـول اخلمسـة ولم يكن هذا مجـرد مسألـة تقسيم
نطق وظيفى وإحـكامًا للهيكل الدرامى ا كان خـضوعًا  شكلى وإ
ا يـخـدم الـعمل ـقـدمـات"  كذلك أشـار إلى سـمـة "االقـتصـاد فى ا
ــــؤلف األســــبــــانى "يــــهــــجم" عــــلـى احلـــدث الــــدرامـى حـــيـث كــــان ا

الرئيسى دون مقدمات كثيرة أو تمهيد طويل.
ـؤلـفـ ـؤلف الـتـزام ا ومن اخلـصـائص األخـرى الـتى أشـار إلـيـهـا ا
األسـبـان بـوحـدة احلـدث فـقط وهـو نـفس مـوقف شـكـسـبـيـر الـذى

حدث مع ثيربانتس فى عام واحد هو (١٦١٦م). 
ــســرح األسـبــانى األولى فـى هـذا الــعــصـر ثم كــانت طــبــيــعـة هــذا ا
"كــمــســرح شـــعــرى" هى آخــر خـــصــائــصه الـــتى رصــدهــا د. صالح
فــضل مــعــتــبـرًا أن الــشــعــر لم يــكن لــغــة لــلــمــســرح فــقط فى ذلك

ا كان لبه وروحه. العصر الذهبى وإ
ؤلف لرصد "ظواهـر العصر احلديث" وفى اجلزء الذى خصـصه ا
ــسـرح األســبـانى فى المح ا حتـدث عـن الـتــقـســيـمــات األســاسـيــة 
ـا أسماه فتـرة ما قـبل احلرب األهلـية (١٩٣٦ - ١٩٣٩) مـنطلـقا 
ــــســــرح ــــوسم الــــثــــانـى" من مــــواسـم اخلــــصب واحلــــيــــاة فى ا بـ "ا
د الثقافى رحلة أخرى من ا األسبانى والذى شـكل نقطة انطالق 
" ثـله اجليل الـذى سمى بجـيل "الثـامن والتـسع واألدبى وهو مـا 
ــســـرح مـن هــذا اجلـــيل "بـــاريس انـــكالن" (١٨٩٨م) ومن مـــؤلــفـى ا
ـسـرحـيـة بـاجلـرأة والـتـمرد عـلى الذى اتـسـمت جتـاربه الـروائـيـة وا
فاهيم الفنـية فى عصره وابتداع قواعد فنية جمالية خاصة به ا
ـســارح ال جتـرؤ عـلى مـا فــيـهـا من عُـرى وعـنف األمـر الـذى جـعل ا
وقيم طـليـعيـة وجتريـبيـة ال يطيـقهـا اجلمـهور الـعادى تـلك األعمال
ــؤلف اخملــيف هــو الــتى أثــبـــتت - فــيــمــا بــعــد - أن مــســـرح هــذا ا
اإلضـافـة احلقـيـقيـة الـتى كان بـوسع أسـبـانيـا أن تـقدمـهـا إلى أوربا
ؤلف عن فى مطـالع هذا الـقـرن ومن هذا اجلـيل أيضًـا يـتحـدث ا
"أونا مـونو" الذى تمـيز بنزعـته التجريـبية والعـمق الوجودى الزاخر
ضـمون الـفكرى وهـو اجليـل الذى تغـذى لوركـا على أعـماله فى ا
ـؤلف الـطـابع محمود احللوانىكـمــا تـغـذى عـلى أعـمـال الــعـصـر الـذهـبي. ويـتــنـاول ا

سرح «ا
 الذى يشبهنا»

سرح األسبانى الكتاب: ظواهر ا
ؤلف: الدكتور صالح فضل ا

الناشر: الهيئة العامة للكتاب (2007)

سرح الصغير باألوبرا مساء اجلمعة 29 مايو اجلارى. > الفنان أشرف شرارة يقدم حفال موسيقيا على ا
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شاهدة أقرت إنتاج 84 عرضاً مسرحياً فى «النوادى» جلان ا

عادل حسان

إقليم غرب ووسط الدلتا يفوز بنصيب األسد

وإخـــراج مــــحـــمـــد صــــابـــر إضــــافـــة إلى
عـشـرة عـروض لـنـادى مـسـرح بـورسـعـيـد
«هى حاجة تفرح» حملمود سالم وإخراج
عـــمـــرو كــــمـــال «حـــلـم يـــوسف» لــــبـــهـــيج
إســمــاعــيـل وإخــراج إبــراهــيـم ســكــرانــة
«أشـكال» تـأليف وإخـراج عـمرو عـجمى
«احملــطـة األخــيــرة» تـألــيف وإخـراج زكى
فــــوز «مـــــســـــروقـــــات» تـــــألــــيـف هـــــشــــام
الـــسالمـــونى وإخـــراج مـــحـــمـــد عــيـــسى
«مذكـرات مـجنـون» حملـمد عـبـد الرءوف
ن عــــادل «دوايـــر» حملــــمـــود وإخــــراج أ
سالم وإخراج محـمد العشرى «عدودة»
حملمـد رءوف وإخراج أمير عادل «حارة
عـيــد» تــألــيف وإخــراج حــسن الــبالسى
و«رحـــلـــة حــنـــظــلـــة» لـــســعـــد الـــله ونــوس

إخراج أحمد السمان.
ووصل عـدد الـعروض الـتى وافقت جلـنة
ــشــاهــدة عــلى إنــتـاجــهــا بــإقــلـيـم غـرب ا
ووسط الـدلـتا إلى 29 عـرضـاً مسـرحـياً
مـنها 21 لـنادى مـسرح اإلسـكنـدرية هى
«تــصــادم» تــألــيف وإخــراج مـحــمــد عــبـد
الـصبـور «الـربع اخلالى» حملـمـد عاطف
وإخـراج منـذر الفـخرانى «آخـر الشارع»
ـؤمن عـبـده وإخـراج مـيـدو «ولـد وبـنت»
إليـهـاب الــفـخـرانى وإخــراج حـسـام عـبـد
الــعـــزيــز «األب» ألوجـــست ســتـــرنــدبــرج
وإخــــراج أحـــمــــد مــــصــــطــــفى «أوبــــريت
الــــدرافــــيل» خلــــالــــد الــــصــــاوى وإخـــراج
رفـعت عـبـد الـعـلـيم «عـلى بـاب الـدراما»
تــألـيـف وإخـراج مــحــمــد فــاروق «فــجـأة
حصـلت مـفـاجأة» حملـمـد فـاروق وإخراج
أحـمـد راسم «فى انـتـظـار يـوم» هـانـكس
لـصالح الـسـايح وإخـراج سـمـيـرة أحـمـد
«الــــوصــــول» تــــألـــــيف وإخــــراج مــــحــــمــــد
شـــمس «صـــنـــدوق األمل» إلدوارد إلـــبى
وإخـــراج هـــنــد حـــسن «حـــيـــوان شــرس»
صـــديق تـــألـــيف مـــحـــمـــد أمـــ وإخــراج
خــالــد نـــبــيل «يــوم فـى وسط األســبــوع»
لــلــمــخــرج أحــمــد كــشك «ســلك شــائك»
تـــــــألــــــيـف وإخـــــــراج ســــــامـح عــــــثـــــــمــــــان
«الــقـداحــة» لــهـانــز كـريــســتـان أنــدرسـون
وإخـراج محمـد السيـد «فانبـاير» تأليف
وإخــــراج إسالم مــــخـــيــــمـــر «مـن بـــعــــيـــد
لـبـعــيـد» تـألــيف وإخـراج شــريف عـبـاس
«زيــارة إلى دار جــويــدة» تــألــيف وإخـراج
عـمـرو أبـو الـسـعـود «حـلـبـة حـلـيب سـكـر
بــره» تــألــيف جــمــاعى وإخــراج إبــراهــيم
ـــوتـى لـــعـــبـــد الـــكـــر الـــفـــرن «عـــربـــة ا
الــعـامــرى وإخــراج مــحــمــد خـمــيس «ت
مربـوطة» لـسـامح عثـمـان وإخراج نـرم
الـــوريــدى بـــيـــنـــمـــا يــقـــدم نـــادى مـــســرح
الـبحـيرة عـرض هـمـا «ميـديا» لـلمـخرج
جـابـر الـبـشـبـيشـى و«سمـع هس» إخراج

حسنى شحاتة.
وفى نـادى مـسـرح الـغربـيـة يـتم تـقد 3
عـــروض هـى «مـــرسم اخلـــلـــود» حلـــســام
عـــبــــد الـــرءوف وإخـــراج أحــــمـــد كـــمـــال
«الــقــرد كــثــيف الــشــعــر» لــيــوجــ أونــيل
ــهــرجـان» وإخــراج مــحــمــد فــتح الــلـه «ا

اغوط وإخراج أشرف فجل. حملمد ا
ــلك لــيــر» لــشــكــســبــيــر ومــســرحــيــات «ا
وإخــراج مــصــطـــفى مــراد «وفــانــدولــيــز»
لـلـمخـرج أحـمـد عـيـسى «وعـوداً» ألحـمد
الصعيـدى وإخراج يوسف النـقيب لنادى

نوفية. مسرح ا

العـدوى «انـتظـار أخـير» تـألـيف وإخراج
خــالــد عــطــا الــله و«احلــارس» لــيــوسف
ــون حـــلـــيم شـــعـــبـــان مـــســلـم وإخـــراج ر
فـــــــاضـل «كـــــــاسـك يـــــــا وطن» حملـــــــمـــــــد

اغوط وإخراج محمد الهوارى. ا
وفى إقــلــيم شــرق الــدلــتــا جــارى حــالــيــاً
اإلعـداد لــتــقـد 13 عـرضــاً مــسـرحــيـاً
كونة من النقاد شاهدة ا وافقت جلنة ا
د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـــة وهـــشـــام إبـــراهـــيم
ومـجـدى احلـمـزاوى عـلى إنـتـاجـها وهى
«كــارامــازوف» لـــلــمــخــرج أحــمــد عــوض
«أســـــطـــــورة ســــيـــــزيف» إخـــــراج أحـــــمــــد
الدسوقى و«الـوردة والتاج» إخراج أحمد
ـــهـــتـــرئـــون» تـــألـــيف وإخـــراج زهــــران «ا
رسى «ذكـريات» تـأليف أحـمد محـمـد ا
عــبـــده وإخـــراج هـــيــثـم جــنـــاح «خـــنـــجــر
قيـصـر» إخراج هـشام الـشرقـاوى «حتى
تــثــبت إدانــته» لــريــجــيــنــالــد روز وإخـراج
أحـــــمــــد صـــــبــــرى غـــــبـــــاشى «الـــــدجــــال
والـقيـامـة» لـعبـد الـكـر برشـيـد وإخراج
فـــريــــد يـــوسف لــــنـــادى مـــســــرح ثـــقـــافـــة
ـنصـورة بـينـما يـقـدم نادى مـسرح كـفر ا
الشيخ مسـرحية «مفيش فايدة» للمخرج

أحمد جاويش وتأليف جماعى.
ويــقــدم نـادى مــسـرح دمــيـاط 4 عـروض
هى «وداعا بـريـخت» للـمـخرج مـصـطفى
مـحـمـود و«ثالثـة خـارج الـيـابس» تـألـيف
عــبـــده عــرابى وإخـــراج نــاصـــر الــعــزبى
«أحالم مـؤجــلــة» إخــراج حـسن الــنــجـار
ومن تــــألـــــيف أحالم عـــــبــــد الــــله يــــقــــدم
اخملــرج مـــحــمـــد الــبـــحــيـــرى «ألف لــيـــلــة

وليلة».
وفى إقلـيم القـناة وسـيناء وافـقت اللـجنة
ـــكــونـــة من الــنـــاقــديـن أحــمــد خـــمــيس ا
وأحـــمــد هـــاشم واخملـــرج حـــسن الـــوزيــر
عـلى إجــازة إنـتـاج 13 عـرضـاً مـسـرحـيـاً
مــــــنــــــهــــــا 3 عــــــروض لــــــنــــــادى مــــــســــــرح
ـــوتى» اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة هـى «حـــديـــقـــة ا
إلبـراهـيم جـابـر وإخـراج مـحـمـد الـسـيـد
و«عـــابــر ســبــيل» لـــعــادل مــوسى وإخــراج
مـــجــــدى مـــرعى و«مـــاذا بــــعـــد» تـــألـــيف

نيا وسوهاج واألقصر وقنا محافظـات ا
ــــيــــخــــائــــيل وأســــوان وهـى «اخلــــطــــاب» 
رومان إخراج رضا محمد «يوم جديد»
ألمــــ بـــكــــيــــر وإخـــراج رامـى الـــرزوقى
«الـــــراوى» خلـــــالــــــد الـــــصـــــاوى وإخـــــراج
مـصـطـفى إبــراهـيم «احلـارس» لـيـوسف
شـــعـــبـــان وإخـــراج مــصـــطـــفى إبـــراهـــيم
«حـسن ونــعـيــمـة» لــشـوقى عــبـد احلــكـيم
وإخـــراج نـــبــيـل فــهـــمى «تـــووت» تـــألــيف
وإخـــراج مـــحـــمــد مـــوسى «حـــلـــقـــة نــار»
لــلـمـؤلـف أشـرف عـتــريس وإخـراج عـادل

وفـى بـــنـى ســـويف يــــقـــدم نــــادى مـــســـرح
إهـنــاسـيــا مـســرحـيـة «الــطـفــايـة» تــألـيف
وإخــراج ربـــيـع إمــام ومـن تــألـــيـف نــبـــيل
بـــدران يـــقـــدم نـــادى مـــســـرح الـــقـــنـــاطـــر
اخلـيـريـة بـالقـلـيـوبـية «بـاى بـاى يـا عرب»

إخراج أشرف عبد اجلواد.
بــيـنـمــا وافـقت جلـنــة مـشـاهـدة ومــتـابـعـة
ــــســـرح بـــإقـــلـــيم وسط عـــروض نـــوادى ا
ــكــونــة من الــنــقـاد وجــنــوب الــصــعـيــد وا
مــــحـــــمــــد زهـــــدى وعــــز بـــــدوى ودرويش
األسـيـوطى عـلى إنـتاج 11 عـرضـاً تـمـثل

84 عــــرضـــاً مــــســــرحــــيـــاً هـى إجـــمــــالى
ـشــاهـدة الـتــجـارب الــتى وافـقت جلــان ا
ـتابـعـة على إنـتـاجهـا هـذا العـام ضمن وا
ـخــتـلف األقـالـيم ـسـرح  خـطـة نــوادى ا
الثـقـافيـة الـتابـعـة لـلهـيـئة الـعـامة لـقـصور
سرحيات يبدأ عرضها خالل الثقافـة ا
أغــــســـطـس الـــقــــادم تــــمــــهـــيــــداً إلقــــامـــة
ــسـرح فى ـهــرجـان اخلــتـامى لــنـوادى ا ا

أكتوبر القادم.
سرح اخملـرج عصام الـسيـد مدير عـام ا
بــالــهــيــئـة قــال إن تــراجع عــدد الــعـروض
ــنـــتـــجـــة هـــذا الـــعـــام يـــعــود لـألســـلــوب ا
ــعــتــمـد اجلــديــد الــذى تــتــبــعه اإلدارة وا
عـــلى تـــقـــد أعـــمــــال مـــســـرحـــيـــة عـــلى

مستوى جيد بعيداً عن سياسة الكم.
وأضــــاف: نــــحـــاول مــــنـع حتــــول جتـــارب
ـــســرح إلى مـــجــرد بـــاب خــلــفى نــوادى ا
يــــــــســــــــعـى مـن خـاللـه اخملــــــــرجــــــــون إلى
االعــتــمــاد لـــلــتــمـــكن من إخــراج عــروض
الــفــرق الـــقــومــيـــة والــقــصـــور والــبــيــوت
ــســرح هـذا إضـافــة إلى اهــتــمـام إدارة ا
الـعـام بـتــكـثـيف إقـامـة الـورش الـتـدريـبـيـة
ـــشـــاركــ فـى عــروض ــســـرح ا لـــهـــواة ا
ـسـرحـيـة وهو الـنـوادى وفـرق األقالـيم ا
مــــا  تـــنــــفـــيــــذ مـــرحــــلـــتـه األولى خالل

اضية بنجاح. الشهور ا
من جانبه قال اخملرج شاذلى فرح مدير
ـشـاهـدة ــسـرح إن جلـان ا إدارة نـوادى ا
هذا العـام تابعت بروفات أكثر من 150
عـــــرضـــــاً مــــســـــرحـــــيــــاً عـــــلى مـــــســـــتــــوى
اجلــــمــــهــــوريــــة ولـم تــــوافـق عــــلى إنــــتــــاج
مـعـظـمــهـا البـتـعـادهـا عـن فـلـسـفـة نـوادى
ـعــايــيـر الــتى اشــتـرطت إدارة ــســرح وا ا
ـــقــرر ــســـرح تـــوفــرهـــا فى الـــعــروض ا ا

إنتاجها.
فـى إقــلـــيـم الــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى وشـــمــال
ـتـابـعة الـصـعـيـد الثـقـافى وافـقت جلـنـة ا
كونـة من النـاقدين د. رضا ـشاهـدة ا وا
غــالب و د. عـادل الـعـلـيــمى عـلى إنـتـاج
15 عـرضــاً مـسـرحــيـاً مـنـهــا ثالثـة لـفـرع
ـلك» للمؤلف ثقافة الـقاهرة هى «مات ا
ولــيــد يــوسـف وإخــراج عــهــدى الــســنـان
و«الــــطــــوفــــان» تـــــألــــيف وإخــــراج ســــامح
خــلـــيل و«احملـــاكـــمـــة» لــلـــمـــؤلف يـــســرى

اجلندى واخملرج مجدى زيان.
ولم تـوافق الـلـجـنـة إال عـلى إنـتـاج عرض
واحد لـنادى مـسـرح الفـيـوم هو «الـدائرة
ـــغـــلـــقــة» تـــألـــيف حـــازم عـــرب وإخــراج ا

جمال محمود.
وفـاز فـرع ثقـافـة اجلـيزة بـنـصـيب األسد
من حـيـث عـدد الــعـروض الــتى  إجـازة
إنــــتـــاجــــهـــا لإلقــــلـــيـم والـــتى وصــــلت إلى
ثــمـــانــيـــة عــروض لــنـــادى مــســـرح قــصــر
تـولى حامد ثـقافة اجلـيزة هى «النـعام» 
وإخـــراج أحــــمـــد ثـــابت «لــــيـــلـــة مـــصـــرع
يـخـائيل رومـان وإخـراج طارق جيـفـارا» 
عــزت «كالبش فــالــصــو» لــســعــد الــدين
وهـــبــة وإخـــراج عــمـــرو حــســـان «بــكــره»
حملـمـود الـطــوخى وإخـراج أحـمـد عـوف
» حملــمــد الــدرة «كل ســنــة وأنـــتم طــيــبــ
وإخـــراج نــهى أحــمـــد فــؤاد «الــعــادلــون»
أللــبــيــر كــامى وإخــراج حــازم الــصــواف
«مــكـيــاج» لــكــرم الــنــجــار واخملــرج خــالـد
ــاريــونت» حلــازم عـــبــد الــكــر «ثـــورة ا
مـصـطـفى وإخـراج مـنــيـر يـوسف بـيـنـمـا
نيرة الغـربية باجليزة يقدم بيت ثقـافة ا
ـــمـــدوح عـــدوان مـــســـرحـــيـــة «الــــقـــنـــاع» 

وإخراج محمد توفيق.

مشهد من عرض  وداعاً هاملت لنادى مسرح قصر التذوق

شاذلى فرح

 عصام السيد:
وداعاً للعبة

«الباب اخللفى»..
والكيف 
عيار هو ا

د. عادل العليمى

 15 عرضاً فى
القاهرة الكبرى

وشمال الصعيد..
ومسرحية واحدة
لنادى الفيوم

cyan magenta yellow black File: 5- 28 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

> الـشخص الناجت عن الـعالقة ب احلكـاية - الدراما يـجرى ترجمته
فـى الفضـاء بشكل أقـل أو أكبر من الـقول "الصـافى" أى يحـتوى على

عناصر غير درامية من احلكاية.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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صرى قريبا. قرر عرضه على شاشة القناة األولى بالتليفزيون ا سرح من ا > الفنان أحمد مختار يستعد حاليا لتقد برنامج تليفزيونه جديد حول فن ا
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حازم الصواف

ياسر على ماهر: 

سرح تنبت من جديد زهور ا
.. فى أرض محمود دياب

 مشهد من كواليس مسرحية أرض ال تنبت الزهور

من إنــتـاج مــسـرح الــطـلـيــعـة تــقـام حــالـيــاً بـروفــات الـعـرض
ــســرحى «أرض ال تـــنــبت الــزهــور» تــألــيف مــحــمــود ديــاب ا
ـان إمـام مــحـمـد إبـراهـيم وإخـراج شـادى ســرور وبـطـولـة إ
خـالـد الـنـجـدى مـصـطـفى طـلـبـة يـاسـر عـلى مـاهـر طـارق
شرف نـشوى إسمـاعيل منـال زكى محمـد الشربـينى ديكور

محمد سعد موسيقى وأحلان وليد الشهاوى.
ـلكـة زيـنب الزبـاء مـلكـة «تـدمر» تـدور أحـداث الـعرض حـول ا
ــة الــوضـاح مــلك ــلك عــلى يــد جــذ والــتى قــتل والــدهــا ا
ـة «احلــيـرة» فــتــقـرر الــثـأر وتــرسم مــكــيـدة لإليــقــاع بـجــذ
واالنـتـقـام منـه ليـتـولى عـرشه ابن شـقيـقـته عـمـرو بن عدى
ـكـره والـذى يـقـنـعه وزيـره قـصــيـر بن سـعـيـد الـذى اشـتـهـر 

ـلكـة الـزباء ثـأرا خلـاله لـكنه بـالـذهاب «لـتـدمـر» واإليقـاع بـا
يـقع فى حـبـها ويـعـرض عـلـيهـا الـصـلح والزواج. فى الـنـهـاية
ــمـلـكـتـ ويـتـحـدن لـكن احلـقـد يـسـود الـسالم بـ شـعـبى ا
ورغبـة االنتـقـام اللـذين سيـطـرا على الـزبـاء جعالهـا ترفض
وتـقـتل نـفـسـهـا كى ال تـنـجـرف وراء إحـسـاس يـرفضـه العـقل

رغم أن قلبها يخفق بعكس ذلك.
«مــســرحــنــا».. شــاركت اخملــرج وفــريق الــعــمل إحــدى لـيــالى
الــبــروفـات واقــتــربت مـن الـرؤيــة الــتى يــقــدمــونــهــا لـلــنص

«العتيد».

ثل التمثيل مسئولية كل 
يـــلـــعب يـــاســـر عـــلـى مـــاهـــر شـــخـــصـــيـــة
ـــة الـــوضــاح مـــلـك احلـــيـــرة الــذى جـــذ
تــــخــــدعـه الــــزبــــاء.. ويـــــقــــول يــــاســــر إن
الـشــخــصـيــة أعــجـبــته كــثــيـراً وأعــجــبـته
رؤيـــــــة اخملــــــرج شـــــــادى ســـــــرور والــــــذى
وصــفـه بــأنه شـــاب يــحـــمل مـــواصــفــات
ــمـثل الــفـنــان اجلــيـد كــمــا أنه يـهــتم بــا
ألبــــعــــد درجـــــة. ويــــضــــيف: ســــرت وراء
اإلطـــار الـــعـــام لـــلـــشــــخـــصـــيـــة وحـــاولت
االجــــتـــهــــاد بــــقـــدر اإلمــــكــــان ونـــاقــــشت
اخملــرج فـى إضــافـــة بــعض الـــتــفـــاصــيل
ــــــــســــــــاس بـــــــــاخلـط أو الــــــــرؤيــــــــة دون ا
الـــدرامـــيـــة لـــلـــشـــخـــصـــيـــة فـــالـــتـــمـــثـــيل
ثل بالتنسيق مع اخملرج مسئوليـة كل 
الـــذى يــعــتــبــر رب الــعــمل األول وقــائــده

وأول من رآه فـى خـــيـــالـه ويـــرى يـــاســـر
ـــــؤلـف ألــــــقى عــــــلى عــــــلى مــــــاهــــــر أن ا
الـشـخـصـيـة الكـثـيـر من األبـعـاد والـقيم
وأهـمهـا أن «من فـقد احلـكـمة ال يـصلح
لـلـحــكم» قـال: أعـتـبــر أن أهم مـشـاهـد
الـــعــرض هــو األخــيــر الــذى يــؤكــد عــلى
اســتـــمـــراريــة الـــصــراع وأضـــاف: أقــوم
بـــاإلضـــافــة لـــدورى كـــمـــمـــثل بـــالـــعــرض
وبــاالتـــفــاق مـع مــخـــرج الــعـــمل بـــضــبط
اللغة وضبط الصياغة دون أى اعتداء
ــؤلـف أو مــســاس بــرؤيــة اخملـرج عــلى ا
الـتى أحـتـرمـهـا. مـشـيـراً إلى أنه يـراهن
ـا حتـمله من على جنـاح هـذه الـتجـربـة 

قيم وجهد كبير لكل من شارك بها.

محمد إبراهيم: 

شهد األخير متنع» وخائف من ا ألعب «السهل ا
ـمـثل مـحـمد إبـراهـيم شـخـصـية يـقـدم ا
«عـــمـــرو بن عـــدى» وهـــو مــلـك وشـــاعــر
ـقــتـول عـلى يـد ورث احلـكم عـن خـاله ا
ــلـــكــة الــزبــاء وهـى الــشــخــصـــيــة الــتى ا
يـصفها محـمد بأنها فى غـاية الصعوبة
ــــثل أن ولــــيس من الــــســــهل عــــلى أى 
يتقمصها نظـرا للطريقة التى كتبها بها
مـحـمـود دياب بـاإلضـافـة إلى مـجـمـوعة
ــشـاعــر والـتى تــبـدو فى األحـاســيس وا
بعض األحـيان مـتنـاقضـة وقال إن مثل
هــذه الـشــخـصــيـات حتــتـاج لــتـركــيـز تـام

واندماج مع الفكرة ورؤية اخملرج.
وأضاف: أعتبر قـبولى لهذه الشخصية
ـمــثل بــهــاء ثــروت عــنــهـا بــعــد اعــتــذار ا

مــغـامــرة كــبــيـرة خــاصــة إنـنـى أقـدم فى
نــفس الـــتــوقــيت عـــمال مــســـرحــيــا آخــر
بـعــنـوان «نـظــرة حب» ولـكـنـنـى مـطـمـئن
لــــوجــــود شـــادى ســــرور مـــعـى وقـــال إن

نـص «أرض ال تـــــــــنــــــــبـت الـــــــــزهــــــــور» 
ه كـــثــيـــراً لــكن رؤيـــة شــادى ذات تــقـــد

مذاق خاص ومغايرة.
وأضـــاف: الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتى ألـــعـــبـــهـــا
تـــــتــــــمـــــاس فـى بـــــعـض األحـــــيــــــان مـــــعى
شــــخــــصــــيــــا وهــــو مـــــا شــــجــــعــــنى عــــلى
االجـتــهـاد كى أقـدمــهـا بـالــشـكل الالئق
ورغم أن كـل مــشــاهــد عـــمــرو بن عــدى
فى غــايــة األهــمـــيــة واخلــطــورة إال أنه

شهد األخير هو األصعب. يرى أن ا

خالد النجدى:

 أقدم رؤية جديدة
يـقدم خـالـد الـنـجـدى شـخـصـيـة «قـصـيـر بن سـعـيد»
ــكــره ـــلك قــصـــيــر الـــقــامـــة الــذى اشـــتــهـــر  وزيــر ا
ودهـائه ويـقـول خالـد إنه يـحـاول تـقـد هـذا الدور
ـمثـل الذيـن سبـقوه مشـيراً إلى بشـكل مغـاير عن ا
أن رؤيـة اخملـرج سـاعـدته كـثـيـرا وذكـر أنه مـنذ أول
جـلسـة وبـعد قـراءته لـلشـخـصيـة وحتـدثه مع اخملرج
فى سكة األداء وتصـوره عنها قال له شادى إن هذا

هو ما يريده بالفعل.
وأضـــــاف: أحــــاول أن أعـــــطى الـــــشــــخـــــصــــيـــــة حملــــة
ــكن مـــعـــاصـــرة فــقـــصـــيــر يـــرمـــز ألشــيـــاء عـــديـــدة 
إســقــاطـــهــا عـــلى زمــنـــنــا احلــالـى حــيث أشـــعــر بــأنه
ـــعــاصــر ــســتـــعــمـــر أو احملــتـل بــشــكـــله اجلـــديــد ا ا
وأتــمــنى أن يــعـجـب اجلـمــهــور بــأدائى حــيـنــمــا تــبـدأ

ليالى العروض التى أنتظرها بشغف.

طارق شرف:
 عدم وجود جنم زاد

 من «تناغم» فريق العمل
ــمــثل طـــارق شــرف شــخــصــيــة «زبــداى» يــقــدم ا
ـلـكة الـزبـاء فى تدمـر والـذى علـمـها قـائـد جنـد ا
فنـون الفـروسيـة والقـتال ويعـيش صـراعا داخـليا

سئولية. ب العاطفة وا
ويــقـول طــارق: يــعــتــبـر زبــداى من الــشــخــصــيـات
الــصــعـــبــة الــتى يــجـب اســتــيــعــابــهـــا بــشــكل كــامل
والـبــحث عن تــفــاصـيــلــهـا فــهــو يـحــاول دائــمـا أن
ـلـكـة الـزباء تـشـعـر بـحـبه لـكـنـهـا تـتـجاهل يـجـعل ا
ــــشــــاعــــر رغم تــــقـــــديــــرهــــا الــــشــــديــــد له هـــــذه ا
ـمـلـكة وفى حـيـاتـها واقـتنـاعـهـا بـدوره الهـام فى ا

ستوى الشخصى. على ا
ويــضــيف أن شــادى ســرور من اخملــرجــ الــذين
ـمـثـلـ عـلى يـهـتـمـون بـأدق الـتـفــاصـيل فى أداء ا
مــســتـوى األداء احلــركى أو اإلحــســاس بــاجلـمل
وهـو مـا يــسـاعــده كـثــيـراً فى االنــدمـاج مع الـدور
ا جعـله يشعر الذى بدأ يـستوعبه بـشكل كبـير 
ـسـاحـة ـتـعـة طـوال فـتـرة الـبـروفـات كـمـا أن ا بـا
اإلبداعية اخلاصة لـلممثل موجودة ومسموح بها
ـــا يــرفـع مــعـــنــويـــاتى كــمـــمــثل من قـــبل اخملــرج 
ألصـل إلى أعــلى درجــات األداء الــتــمــثــيــلى عــنــد

سرح. تقد الشخصية على خشبة ا
ويـضيف طارق إنه توجـد كيميـاء بينه وب فريق
ـمـثـل والـسـر فى ذلك الـعـمل سـواء اخملـرج أو ا
هـو التـفـرغ الـتـام لـلـبروفـات والـتـنـاغم الـذى كان
ــمــكـن أن يــقل بــنــســبــة مـا فـى حــالــة وجـود من ا
ــــكن أن جنـم. ويــــرى طــــارق أن هــــذا الــــعــــرض 
يــوضع حتت مــســمى الــعــروض الــكـالســيــكــيـة أو
ـهرجـانات نـظرا لـقيـمته عـلى مسـتوى عروض ا
الــكـتــابـة أو عــلى مـســتـوى الــرؤيـة اجلـديــدة الـتى

أضافها اخملرج للعرض.

اخملرج شادى سرور :

 عدت إلى أرض دياب بعد 11 عاما
ألناقش فكرة «احلاكم» و«كرسيه»
عــــامـــاً اخملــــرج شـــادى ســــرور الــــذى قـــدم الــــنص نــــفـــسـه قـــبل 11 
ـركز األول وحصل باجلـامعـة وفاز وقتـها فى مهـرجان اجلامـعة با
ـغـرب عـلى الـعـديـد من اجلـوائـز بل وسـافـر لـلـتـكـر والـعـرض بـا
يـرى أن الوقت احلالى هو األنسب لـتقد هذه الـتجربة وقال إنه
حـمـلـهـا بإسـقـاطـات جـديدة جـعـلـتـهـا مخـتـلـفـة تمـامـا عـلى مـسـتوى

الرؤية.
ــســتــويـات وأضــاف: نــعــيش فى أرض ال تــنــبت الـزهــور عــلى كل ا
رة فـكـرة احلكم سـيـاسيـا واقـتصـاديـا واجـتمـاعـيا ونـنـاقش هـذه ا
بــشـكل عــام وال يـقــتـصــر عـلى مــصـر ألن تـعــمـيم األمــر يـؤدى إلى
تعـمـيق الـرؤيـة خاصـة أن الـظـروف أصـبحت مـتـشـابـهة ومـتـقـاربة
إلى حــــد كــــبــــيــــر بــــ أغــــلـب دول الــــعــــالم فـى ظل الــــســــقــــطــــات

عدمة. االقتصادية واحلروب واألراضى احملتلة والشعوب ا
شــادى الـذى يـؤمـن أن الـفن تـلــمـيح ولـيس تــصـريح ال يــقـدم نـشـرة
ـشاكل واألزمـات التى أخبـار بل يدق نـاقوس اإلنـذار للـعـديد من ا
نـعـيـشـهـا جمـيـعـا حـسب تـعـبـيـره وإن كـانت فـكـرة احلـكم وقرارات
قولة احلـكام هى غرضه ومقصـده األساسى فهو يبـدأ العرض 
«إنــنـــا نــفـــتش حتت الـــتــاج عن إنـــســان فـال جنــد ســـوى مــلك» هى
اجلـملة الـتى تتـكرر علـى مدار األحداث إلى أن تـكتـمل عقب أحد
قولة «أما إذا فـتشنا حتت ثيابنا فال جند سوى إنسان شاهد  ا

شاعر». مجرد من ا
ــوضــوع بــحس جــديــد عــلى مــســتـوى ويـقــول شــادى: أتــعــامل مع ا
الصـورة والسينوغرافـيا والتمثيل بـعد أن قمت باإلعداد الدرامى
لـلـنـص وحـاولت تــطـويــعه لـزمــنـنــا احلـالى فــقـمت بــإضـافــة فـكـرة

«الكورس» وهى غير موجودة بالنص األصلى ولكننى ابتكرتها.
بـالـنـسـبـة لـلسـيـنـوغـرافـيـا والديـكـور يـقـول شـادى إنه وبـاالتـفاق مع
صـمم مـحـمد سـعـد اعتـمـد على األعـمـدة والـتى تعـبـر فى أغلب ا
األحـيــان عن احلــالـة الــوجــدانـيــة لـلــمـلــكـة الــزبــاء والـكــرسى الـذى
يـناقش من خالله فكرة احلـاكم ولذلك صنع كـرسى احلكم بشكل

طيع «استرتش» حتى يستوعب أى شخص يجلس عليه.

زينب الزباء:
نال سالمة ان إمام.. لست بديلة  إ

ـان إمام فى الـعـمل شـخـصـيـة «زينب تـقـدم إ
الــزبــاء» مــلــكــة «تــدمــر» وهى امــرأة فى غــايــة
اجلــمــال واألنــوثــة ســمـــيت «بــالــزبــاء» لــطــول
شـعرها تمتلـكها روح االنتقـام تستعذب إيذاء
ــلــكـــتــهــا ــة» مـــعــلــمـــهــا وقــائـــد جــنـــد  «جـــذ
وتشـتهى آالمه تعـلم من داخلـها أنهـا ال تقوى
عــلى الـــقـــتل ولـــكــنـــهــا تـــدبـــر ذلك وحتــاول أن

تنجح فى إتمامه.
ـــان إن شـــخـــصــــيـــة حتـــمل كل هـــذه تـــقـــول إ
ـثـلـة الـسـمـات ال شك أنـهـا حتـد كـبـيـر ألى 
ـمــثل ويـكـشف أى ومـثل هــذا الـدور يـكــشف ا
ـــا يـــضع عــــلى عـــاتـــقى افـــتـــعـــال فى أدائـه 
مـسئـولـية كـبـيرة أتـمـنى أن أكون عـلى قـدرها
وأضافـت: رغم هذا اخلـوف أسـتـمـتع بـتـقد
ــمــثل مــثل هــذه الــشــخــصــيــات الــتى تــرهق ا
والــدور مـــلىء بــالــتــفــاصــيـل الــتى اكــتــشــفــتــهــا

ـساعدة شادى سـرور الذى قام بـبناء النص
درامى بشكل مغاير عن النص األصلى  الذى
كـتـبه الراحل مـحـمـود ديـاب وألن الشـخـصـية
مـــــحــــــور األحـــــداث ومــــــحـــــرك رئــــــيـــــسـى من
مــــحـــركــــات الـــدرامــــا فـــكـل مـــشــــاهــــدهـــا فى
الـعــرض ذات أبـعـاد وتــفـاصـيـل عـديـدة ورغم
ـشـهـد األخـيـر الذى ـان أن ا ذلك اعـتـبـرت إ
ـــلـك عـــمــــرو بن عــــدى من أهم تـــواجـه فـــيـه ا
ــشــاعـــر واألحــاســيس ــشـــاهــد نــظــراً لـــكم ا ا

تناقضة التى تشعر بها ا
وأضــــافت مــــبـــتــــســـمــــة: أشــــعـــر أن الــــقـــدر أو
النصـيب لعب لعبـته بعد اعـتذار الفنـانة منال
سالمــة عــدم تـقــد الــشـخــصــيـة ورغـم أنـنى
كـــنت فـى الـــبـــدايـــة مـــتـــرددة إال أنـــنى وافـــقت
حــيـنــمــا أخــبـرنى شــادى أنه يــخــتـارنى اآلن ال
ا اختارنى «لزينب الزباء». كبديلة ألحد وإ

ـنطـوق كشـىء قريب من الـتعـبـير الـواقعى ـكن تـخيل أن الـنص ا  <
كـالروايـة اخلارجة من الـتمـثيل التى تـدفع متـفرجا يـسأل شخـصا ما

سرحية. عما تعنيه ا

سرحي جريدة كل ا
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د. محمد زعيمه

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

عروض متهافتة
ـسـرح فى تــعـقـيــبه عـلى مـداخـالت اجلـلـسـة األولـى من نـدوة (ا
العـربى  إلى أين ?)  التى أقـيمت ضـمن فاعـليـات الدورة األولى
ــسـرح الــعـربى األســبـوع الــفـائت  أعــلن اخملـرج من مـهــرجـان ا
ــعـروف "روجــيه عـســاف" إنـكــاره لـوجــود مـا يــسـمى الــلـبــنـانى ا
سرح  إنسانى الهوية  وأن عملية سرح هو ا سـرح العربى  فا با
تـأصـيـل مـسـرحــنـا هى عــقـدة صـنــعـهـا الــغـرب لــنـا  عـلــيـنـا أن
نتخـلص منـها . وهو مـا البد لنـا من اإلعالن عن اختالفـنا معه
سـرح جنس عام  لكنه مـثل الشعر والرواية جملـة وتفصيال  فا
والسينـما وغيرها من األجناس الفنية واألدبية يصير مجتمعيا
حلظة والدته وتـعبـيره عن همـوم وطنه  وتـواصله مع جمـاهيره
ـنطـوقة وسبـل تلقـيهـا اخلاصة  تـعيـنة زمانـا ومكـانا بـلغتـها ا ا
ومن ثم فنحن نـتحدث عن الـشعـر والرواية والـسينـما العـربية 
ـكـسـيـكى واألسـبـانى والـعـربى ـسـرح الـروسى وا مـثـلـمـا نـدرس ا
أيضـا  وكل نتـاج هذا الـفن ينـتمى من حـيث اجلنس أو الـنوع ل
ـســرح)  لــكـنـه حـتــمـا يــخــتـلف مـن حـيث اإلبــداع وتــفـســيـر (ا

تعة الفنية من مجتمع آلخر . الدالالت وفهم الرسائل وا
فـإنتـاج تـوفيق احلـكـيم وألفـريـد فرج وسـعـد الله ونـوس ويـسرى
دنى وأبـو العال الـسالمونى وغـيرهم  هى اجلنـدى وعز الـدين ا
نصوص درامـية ذات وجود عربى الفكر والـتعبير  وعروض سعد
ـنصف الـسويـسى وروجيه أردش وكرم مـطاوع ونـضال األشـقر وا
عـسـاف نـفـسه ومـسـرحه احلـكـواتـى  هى أعـمـال تـدرك طـبـيـعة
جمـهـورهـا وذائـقته اجلـمـالـيـة اخلـاصة وتـتـوجه إلـيه  وإطـارها

رجعى كامن بعقل جمهورها هذا وليس بأى عقل آخر . ا
ـسـرحـيـة يـضـعـنـا هـذا الـرأى أمـام هـذه الـنـمـاذج من الـعـروض ا
هـرجان  والتى نشك كثيـرا أن غالبيتها العربـية التى عرضت با
تواصل ـسرح الـعربى وإبـداعه ا ا نـتصـوره ونعرفه عن ا ينتـمى 
عـلى مـدى قـرون طويـلـة  وال أعـرف السـبب وراء هـبـوط أضعف
عـروض الـدول العـربيـة للـمشـاركـة فى الدورة األولى  والـتى كان
البد وأن تـكون هى الـنمـوذج الـذى يجب أن يـحتـذى فى الدورات
القادمـة  وببلـدان أقل خبرة وأحدث تـاريخا وأضـعف نشاطا من
ـؤسـسـات الــراسـخـة والـتــراث اإلبـداعى الـضـخم الـقــاهـرة ذات ا

هرجانات الدولية. واخلبرة الرفيعة فى إقامة ا
ـهـرجـانـات  مع حرص ويـبدو أن غـيـاب الـتـنـافس عـلى جـوائـز ا
ـؤسـسـات احلـكـومـية عـلى اخـتـيـار مـا تـراه هى مـعـبـرا عن فـكر ا
أنـظمـتهـا  أو على األقل غـيـر مخـتلف مـعهـا  وعدم قـيام جلـنة
ـنـوط بـهـا  قـد أدى حلـضـور عـروض الـهـواة ـشـاهــدة بـدورهـا ا ا
ظهر الـذى ال يقدم الصورة احلقيقة درسيـة  وظهورها بهذا ا ا
للمـسرح فى األقطار العربيـة  وقد سألت مخرجة كنت فى زيارة
بـلـدهــا مـنـذ عـدة أسـابـيع : هل تــشـاركـ بـعـرضك اجلـديـد فى
سرح العربى ?  فردت على بصورة قاطعة  بالطبع ال مهرجان ا
 فسوف أشـارك فى مهرجـان القاهـرة للـمسرح الـتجريـبى  فهو
األكثـر قـوة  والـذى يـضعـنى فى مـنـافـسـة حقـيـقـيـة مع عروض

كبيرة . 
يــعـنى هــذا أن اخملـرج اخملــرج يـبـحـث عن مـهــرجـان ذى عـروض
كـبــيـرة لــيـبـرز بــعـرضه داخــله  وأن الـنــاقـد الـنــاقـد يــتـابع هـذه
سرح ستـوى الراقى الذى وصل إلـيه حال ا هرجـانات ليـعرف ا ا
عـربـيـا ودولـيــا  وهـو مـا كـنت أحـزن له  كـلـمـا انـتـهى عـرض من
ـذكـورة  ويـزداد غـالـبــيـة الـعــروض الـتى شـاهــدتـهـا فى الــدورة ا
ـنـاقـشـة هـذه الـعروض حـزنى عـلى زمالء وأصـدقـاء يـضـطـرون 
ـتهـافتة فـى ندوات تطـبيـقية عـقب كل عرض  بـحضـور مخرج ا
ـا يـضـعـهم فى مـوقف شـديـد الـعـرض وفـرقـتـه غـالـبـا فـقط  
لـكون أمامه غـير شـحذ لغـتهم الـدبلومـاسية  وإال احلرج  ال 

سينالون عقابا تشيب له الولدان.
نأمل فى الدورة الـقادمة  والتى ستقام فى عاصمة عربية أخرى
 أن نــســتـفــيــد من أخـطــاء اخــتـيــار عــروض هـذه الــدورة  فـأى
مـهـرجــان يـنـجـح بـعـروضه ومــا يـفـجــره فى الـواقع من قــضـايـا

جدلية  ليست من قبيل إنكار وجود مسرح عربى.

وعـلى الرغم مـن كل ذلك وبالـرغم من مـشاركـتهـا فى احلدث
كـشـخصـيـة مـستـقـلـة إال أنهـا ال تـصـر على مـواقـفـها وتـغـيـرها
ـواقف دائـمــا وغــايـة مــا تــهـدف إلــيه اجلــوقــة هـو أن تــهــد ا
الــعــنــيــفــة وأن تــصل إلى حــلــول تــوفــيــقــيـة ( 22) إن اجلــوقـة
بالصـورة التى استـخدمـها سوفـوكليس لـم تعد مـعوقًا لـلحدث
الـدرامى بل إنها تدفعه إلى األمـام كما أنها تـؤكد على عظمة
وصـفـات الشـخـصيـات الـدرامـية ذاتـهـا لكـون اجلـوقـة ضعـيـفة
ـــواقف اخملــتــلـــفــة.. هــذا األســـلــوب هــو مـــا أعــجب به أمــام ا
أرسـطــو وأشـار إلـيه بــأنه من الـواجب أن تـقــوم اجلـوقـة بـدور

شخصية درامية.

ــوروث كــمــا اســـتــلــهـم ســوفــوكل مـــادته من األســاطـــيــر وهى ا
ـوجـود وعـمل عـلى الـشـعـبى آنـذاك فـإنه اسـتـخـدم األسـلـوب ا
تـطويره لذلك جتده اسـتخدم الرسل والـتى تقوم بدور سردى
تـفرجـون باإلضـافة إلى الـتزامه وهو أسـلوب كـان يعـجب به ا
سرحـيات ال تـتعدى بـالوحدات وحـدة الزمـان حيث أن هـذه ا
 24ســاعـة فـعــودة هـرقل ومــوته أو رحـلـة أوديـب فى الـكـشف
عن قـاتل اليـوس ومعـرفـة احلقـيـقة أو انـتـظار الـكـترا لـوصول
أوريـست والـقـصـاص من األم أو دفن أنـتـيـجـونى جلـثـة أخـيـها

أساوية لهم كل ذلك لم يتعدى اليوم. والنهاية ا
ـــوضــــوع واحــــد فى كـل هـــذه ومن نــــاحـــيــــة أخــــرى جنــــد أن ا
ـوضوع فال توجد أحداث ا يـؤكد على وحدة ا ـسرحيات  ا
ــشـاهــد بل إن كل األحــداث مــرتــبـة تــرتــيــبًـا فــرعـيــة تــشــتت ا

منطقيًا.
أمـا الــوحــدة الــثـالــثــة والــتى لم يــذكــرهـا أرســطــو فــهى وحـدة
ـكـان وجنـد أيـضًـا أن هذه الـوحـدة مـتـوفـرة وهذا فـى الواقع ا
ــســرح الــيـونــانى أمــا األحــداث الــتى جتـرى بـســبب طــبــيــعـة ا
ـكـان مــثل أحـداث الـقــتل وغـيـرهـا فــإنـهـا تـروفى خــارج هـذا ا

سردًا على لسان الرسول.
خالصـة القـول إن سـوفوكـليس اسـتـطاع أن يـحـافظ على مـوروثة
وبـالـتـالى الـتـعـبـيـر عن مـحـلـيـته بـصـورة جـيـدة جـعـلـته مـتـميـًزا فى
عـصـره حـيث إنه كـمـا قيل أسـتـاذ فى خـلق الـدوافع وفى صـنـاعة
ــســرحى وإثــارة الــتــهــكم الــدرامـى كـمــا هــو أســتــاذ فى الــتــوتــر ا
الـشاعـرية وأتـزان األحكام (1) وهى ما جـعلته مـتمـيًزا فاسـتطاع
أن يـجعل أعمـاله "تعكس أشـغال احلـياة العـامة فى أثيـنا فأوديب
ــا آلت إلــيه أثــيــنــا فى عــهــد بــريــكــلــيس حــيــنــمـا مــثًال هى مــرأة 

أوقدت حرب الببلوبونيز بينها وب أسبرطة (2).
ـسرحـياته حـتى يومـنا ولعـل أهم ما جـعل سوفـوكلـيس يحـيا 
هـذا هــو أن سـوفــوكــلـيس قــد قـدم مــوضــوعـات وشــخـصــيـات

عظيمةز
فـأبـطـال سـوفـوكلـيس يـتـخـطـون فـرد بـيـنـهم وذواتـهم ويـعـبرون

عن أبطال يتحدون هذه الذوات.
ـــوضـــوعـــات لـــيـــست مـــوضــــوعـــات خـــاصـــة بل هى كـــمــــا أن ا
مــــوضـــــوعــــات ذات قــــضـــــايــــا عــــامــــة كـــــمــــا رأيــــنـــــا فى أوديب

وأنتيجونا.
بـاإلضافة إلـى أن هذه األعمـال حتوى أكـثر من تـفسـير ورؤية
ولذلك فإن النقاد على مر الـعصول يختلفون فى تفسير هذه
ـــــســــــرحى الــــــنـــــصــــــوص ومن هــــــنــــــا وجـــــدنــــــا ثــــــراء الـــــنـص ا

السوفوكليس.
لـقــد اتـضح سـوفـوكــلـيس الـدرامـا مـن الـنـاحـيـة الــشـكـلـيـة ومن

ضمون أيضا. ناحية ا
راجع: ا

سـرح فى مأسـاة أوديب" عالم 1 -لـطفى عـبد الـوهاب يـحيى "األسـطـورة واحلضـارة وا
الفكر م16 ع 3 الكويت  1985ص.10

رجع السابق ص .19  2- ا
ـسرحـيـة القـاهرة  3-  إبـراهـيم حمـادة: "محـاضـرات السـتـة األولى" معـهد الـفـنون ا

1986/11/13.
  4- محـمد حمـدى إبراهـيم ثنائـية البـناء فى مـسرحيـة أنتيـجون سوفـوكليس م18

ع ?2الكويت  1987ص .276
رجع السابق ص .275 5- ا

رجع السابق ص .275  6- ا
ى عدد 249- الكـويت يونيو سـرح العا  7 - أحمد عـثمان "مقـدمة بنـات ترافيس" ا

         1990.
 8 - بـيــرنـارد نــوكس: "روائع الـتــراجـيــديـا فى أدب الــغـرب" كــلـيـنـت بـوركس تــرجـمـة

محمود السمرة دار الكاتب العربى بيروت .1964
سرحية" ترجمـة سعيد خطاب وآخرون دخل إلى الفنـون ا  9 - فـرانك م. هوايتنج "ا

وزارة التعليم القاهرة مابان ص .27
ـعرفة عدد  77الكـويت مايو 1984-   10- أحمد عـثمان "الـشعر اإلغـريقى" عالم ا

ص .268
رجع السابق ص 269-.270    11 -ا

  12- قارن أوديبوس "روائع التراجيديا" م.س ص .21
  13- أحمد عتمان: "بنات ترافيس م. س ص .104

  14- محمد حمدى إبراهيم: "ثنائية البناء" م. س ص .265
  15- إبراهيم حمادة محاضرات م. س.

  16- قارن أحمد عثمان: الشعر اإلغريقى م.س. ص .103
رجع السابق ص .275   17- ا
رجع السابق ص .275   18- ا
رجع السابق ص .265   19- ا
رجع السابق ص .266   20 -ا

سرحية" ص .27 دخل إلى الفنون ا   21 - فرانك م. هوايتنج: "ا
ى عدد  ?26الـكويت ص سـرح الـعـا   22 - عـلى حـافظ: "مـقـدمة نـسـاء تـرافـيس ا

22.

وإن كان ذلك دون قصد أو عمد منها.
وأبـطـال سـوفـوكـلـيس يـثـيـرون إعـجـاب فـهم "أبـطـال يـواجـهـون
ـوتـون ولـكن ال يـنـبـغى أال دائـمًـا ألـوانًـا من الـتـعـذيـب بل قـد 
يـفهم من ذلك أن الـشاعر يـحقـرهم أو يدين تـصرفـاتهم إنهم
ثـلـون فى نـفس الوقت يـسـتحـقـون الـرثاء والـشـفـقة ولـكـنـهم 
الــسـمــو الــبــطـولى الــذى يــعــلـو درجــات فــوق مــسـتــوى الــبــشـر
وقف والروح وت واالحتفـاظ بخلود ا الـعادى فهم يفضـلون ا
على أن يحـطون من قـدرهم. إن طبيـعة هذا الـبطل هى التى
شـرف الذى يخـتم وجوده على األرض وما وت ا تـقوده إلى ا
معـاناة البـطل السوفـوكلي إال وسيـلة فى يد الـشاعر لـتسليط

الضوء على بعض سمات اجملد اإلنسانى (2).

فارقة عـمن سبقوه بل لقد تمـيز سوفوكـليس فى استخـدام ا
وحلـقـوه فـى الـعـصـر اإلغـريــقى هـذا األسـلـوب الــذى اقـتـبـسه
مــنه فـيــمـا بــعــد األخـرون وعــمـلــوا عـلى تــطــويـره بل إن كــتـابه
الـكـومـيديـا اعـتـمـدوا بصـورة كـبـيرة عـلى هـذا األسـلـوب. وقد
سـاعد هـذا األسـلوب سـوفـوكلـيس كـثيـرا حـيث "برع فى رسم
ــفــارقـات مــشــاهــد كـامــلــة مــفــعــمـة مـن أولـهــا إلـى آخـرهــا بــا
ؤلـفـ الـقـدامى واحملـدث الـتراجـيـديـة ولم يـفـلح أحـد من ا
فى تصويـر عجز اإلنسـان وقصر نظـره كما فعل سـوفوكليس

فارقات". معتمدًا على مثل هذه ا
ـــفــــارقـــة تــــمـــثـل جـــزءًا هــــامًـــا فى فى أوديـب جنـــد أن هــــذه ا
ـسرحـيـة فـأوديب الـذى ال يـعـلم أنه الـقـاتل بـيـنـمـا اجلـمـهور ا
ـثل ذلك مـفـارقة كـبـرى وفى مـشهـد أخـر جنده يـعرف ذلك 
يـفرح ألن ملك كـورنتـامات وبذلك فـإنه لم يقـتله وهـؤالء يعلم
ــفـــارقــة أيـــضًــا فى أن أنه لــيـس والــده بل إنـه قــتل والـــده. وا
أوديب يـلـعن قـاتل اليـوس ويـصـر عـلى الـقـصـاص مـنه ولـذلك
فإنـه حينمـا يكتـشف احلقائق فـإنه ينزل بـنفسه الـعقاب ومن

هنا ينال إعجابنا.
أمـا فى الـكـتـرا فـنـجـد أكــثـر من مـشـهـد مـثل مـشـهـد الـتـعـرف
علـى شخـصـيـة أورست بـيـنمـا الـكـتـرا تعـتـقـد أنه مـات وتـبكى
عـلــيه ثـم يـنــقل الــوضع بــأن تــعـتــقــد األم أنه مــات وتــفـرح فى

ح أنه على وشك القصاص واجلمهور يعلم كل ذلك.
ــفــارقــة "تــبــرز مالمح الــتــنــاقض وفى بــنــات تــرافــيس جنــد ا
ـظـهـر واجلـوهر وبـ مـا تـتـوقع ديـانـيـرا ومـا يقع احلـاد بـ ا
سموم وتعتقد لها بالفعل"(21) خاصة حينما ترسل الرداء ا
ـتـاعب أنه سـيـجــعل هـرقل لــهـا وحـدهـا ولــكـنه يـجــر عـلـيــهـا ا
فـارقـة فى هـرقـل الذى ويـقـر بـهـا من مـأسـاتـهـا ونـهـايـتـهـا. وا
أعـــتـــقـــد أنه جـــعل اآللـــهـــة تـــرض عـــنه وأن وقت الـــراحـــة من

العذاب ولكنه فى النهاية يقربه إلى مأساته وإلى نهايته.
إن سوفوكليس بذلك يثـير نوًعا من التشويق واإلثارة باإلضافة

إلى إبراز عجز اإلنسان عن تفهم الواقع والغيب والقدر.

ــوروثــات الـتـى أبـقى ذكـرت من قــبل أن اجلــوقــة هى إحـدى ا
عـلـيــهـا سـوفـوكل بـاعـتــبـار أنـهـا عـنـصـرًا تــعـود عـلـيه اجلـمـهـور
وأحـبه ولـكـنه طـور دورهـا فـقـد أصـبـحت تـشـارك فى احلـوار
وهى هـنا تمثل اإلنسان الـعادى فى مقابل الكائـنات البطولية
ــمــثــلــون األخـــرون أدوارهــا. إنــهــا ال حتــاول أن الــتى يــلــعـب ا
ظـهر من يتـمتع باحلكـمة ولذلك فـإنها دائـما ما تقع تظـهر 
فى األخــطـاء (1) فــاجلــوقـة فـى مـســرحــيـة أنــتــيـجــون تــخـدع
ـوقف كـريـوت فى الـبـدايـة ثم حـيـنـمـا يـعـرض رأى أنـتـيـجون
توافـقـهـا ولـكـنهـا ضـعـيـفة ال تـسـتـطـيع أن تـعلـن ذلك فى قرب
النـهـاية عـندمـا تنـحاز ألنـتـيجـونى ولكن حـزنـا علـيهـا. أما فى
نساء تـرافيس فإنهـا تتورط مع ديانـيرا وتوافقـها على إرسال
الـرداء الـهديـة بعـد أن روت لهـا ديـانيـرا القـصـة توافـقهـا على
نوعًا فـى ذلك الوقت أيضًا استخـدام السحـر وهو ما كـان 
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> الفنانة حنان سليمان تشارك حاليا فى بروفات مسرحية «العانس» للمخرجة لبنى عبد العزيز وإنتاج مسرح الشباب.
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كن أن تقدم درجات أقل أو أكثر تركيزا طبقا للحقب واألنسقة > إن الدراما 
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ـراكــز غـيـر الــفـاعــلـة وأســبـاب هـذا ا
واذا مــا كـــانت فى أيـــدى انــاس غــيــر
أكفاء سيتم االستغناء عنهم والبحث
عن مــســئــولـ جــدد بــاإلضــافـة الى
دعـــوة دول اخـــرى لـــتـــاســـيس مـــراكــز
ــيــة ــســـرح الــعـــا ـــؤســســـة ا جـــديــدة 
" "ITI فى اســـيـــا والـــعـــالم الـــعـــربى
وافريقيا وهناك قاعدة البد لنا من
ـسـرح الـتـغـلب عـلـيـهـا وهى أن تـيـار ا
ـــســـرح الـــرئــــيـــسى فـى الـــعـــالـم هـــو ا
االوربـى وهــو غــيــر صــحــيـح ولــكــنــهــا
قـاعدة اسـتطـاع االوروبيـون إرساءها
ـــاديـــة واالعالم عـن طـــريق الـــقــــوة ا
صـحـيح أنـنـا أ أصـغـر ولـكـن لـديـنا
سرحية ثراء فى الثقافـة والثقاليد ا
نــريـد أن نــحـمــيه وهــذا هـو أهم دور
ل" "ITI فى رأيى وان تساعد على
تنشيط الـتبادل الثقافى "فالقطار ال
يسـيـر علـى جانب واحـد من الـطريق
ــا هـنـاك طـريــقـان ذهـاب وإيـاب" وا
عــلى االوروبــيـ ان يــتــعــلـمــوا اشــيـاء
منـا كـما نـتـعلم نـحن مـنهـم لذا نـريد
ـــؤســـســــة ان نـــركـــز عـــلى مـن خالل ا
ــــســــرح نــــقــــاط الــــقـــــوة اخلــــاصــــة بــــا
الـتـقـلـيـدى والـثـقـافـات اخملـتـلـفـة لـدى

كل دولة.
ؤسسة? هل هناك مشاكل مادية فى ا
ــال مـشـكــلـة اخــرى رئـيــسـيـة بـالــطـبع ا
ؤسـسة كـانت تمول من تـواجهنـا الن ا
قبـل اليـونسـكـو منـذ تاسـيـسهـا فى عام
 1948ولـــــــــكن مـــــــــؤخــــــــرا خــــــــفـــــــــضت
اليـونـسكـو دعمـها لـنـا تمـاما واصـبحت
تعطينـا أمواال قليلـة جدا لتمويل بعض
شروعات والدخل الرئيسى لنا االن ا
من مــشــاركـات مــراكــزنــا اخملـتــلــفـة فى
دول الـعـالم ومسـاهـمـات كل دولـة تـبـعا
ـاديــة لــهـذه الــدولـة إال أن لــلـظــروف ا
شـاركـات السـنويـة ال يـتم دفعـها هـذه ا
ا يشكل ضغـطاً علينا بشكل منتـظم 
وال نـسـتـطـيع ان نـعـمل بـشـكل جـيـد مع
ضــــعف اإلمــــكــــانــــيــــات ولــــكن حلــــسن
احلظ تــلــقــيــنـا بــعض الــتــبــرعــات الـتى

ساعدتنا كثيرا.
ــشـــكــلــة ــال هـــو ا  هـل تــعـــتــقـــد أن ا
ــسـرح عـلى الــرئـيــسـيـة الــتى تـواجه ا

مستوى العالم?
ال الاعتقـد هذا ولكن فى الغرب على
ـال مــشـكــلـة وجه الـتــحـديــد يــرون ان ا
كبـيرة ولـكن تقـاليـدنا نحـن اإلسالمية
ـشـكـلة ـال هـو ا جتعـلـنـا النـقـتـنع بـأن ا
ـــــــــثــــــــــال فى االهـم عـــــــــلـى ســــــــــبـــــــــيـل ا
ال بـنـجالديش لـيس لـديـنـا الـدعم او ا
ومع هـذا اسـتـطـعـنــا ان نـقـدم مـسـرحـا
ITI"" جـيـدا ومـازلنـا مـسـتـمرين وفى
نـقـول اذا لم يـكن لـديـك مـال وتـريد أن
تقدم مشروعا اذهب إلى بنجالديش.

عـام ضـعــيف جـدا الن لـديــهـا أولـويـات
اخــرى وهــو بــالــطــبـع امــر مــحــبط لــنــا
ولكـننا نـعمل بالـرغم من هذا وجمـيعنا
مــتـــطـــوعـــون ال نـــتــلـــقـى ايــة امـــوال من
ــســـرح وفى أحــيـــان أخــرى نـــدفع من ا
مـالـنـا اخلـاص لـنـنـفق عـلـيه واجلـمـهـور
هـو الـعائـد الذى نـتـلقـاه الى جـانب بيع
ـسرح وحـبنـا له هو الـتذاكـر شغـفنـا با

الدافع الرئيسى الستمرارنا.
شاكل ماذا عن ال" "ITIمـا هى اهم ا

التى تواجهك كرئيس للمؤسسة?
ؤسسـة وصلوا الدول االعضـاء فى ا
اآلن إلـى مـــايـــقـــرب من  100عـــضــو
ولــــكن مـــا اراه هـــو ان  %30 مــنـــهم
لـيــسـوا اعــضــاء فـاعــلـ لــذا فـهــنـاك
حتـقيقات جتـرى حاليـا للتـعرف على

وراثـة فـى عـائــلــتى وتـقــلــيـد مــتــبع  أنـا
ثل و ومنتج مسرحى ورئيس حترير
سـرح  ولـكـنـنـا فى بنـجالديش جملـلـة ا
ال نــسـتــطــيع ان نــصــبح صــنــاع مــسـرح
سرح محـترف مـهنـتنا الـوحيـدة هى ا
ال التليفزيون فقط النه ال يوفر لنـا ا
ـال عــلى صـنـاعه لـذا هــو الـذى يـدر ا
ـسـرحيـ لديـهم مـهن اخرى فـجـميع ا
ـسـاء فـهـو مـخصص فى الـصـباح امـا ا
لـــلــــمــــســــرح ولــــكـــنــــنــــا من جــــانـب اخـــر
مــــــحـــــتـــــرفــــــون عـــــلى مــــــســـــتـــــوى االداء
ـــســـرحى ومـــا نـــقـــدمه عـــلـى خـــشـــبــة ا

سرح باقل االمكانيات. ا
 ألــيـس هـنــاك اى دعـم من احلــكــومـة

للمسرح فى بنجالديش?
فى بلدى دعم احلكـومة للثقافة بشكل

ـؤسـسة  مـتـى تـوليـت مـنصـب رئـيس ا
ITI" " ية للمسرح العا

 انــتـــخــابـى رئــيـــســا لـــلـــمــؤســـســة فى
ـــــاضى اثـــــنــــاء مـــــدريــــد ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ا
ى الــذى ـــؤتــمـــر الــعـــا "الـــكــوجنـــرس" ا

. يعقد كل عام
 هـل تـعــتــقـد ان هــذا االنــتـخــاب جـاء
نـتـيـجة جملـهـوداتك فى رئاسـة مـركز "

 "ITI فى بنجالديش?
 ITI"" فى احلـــــقـــــيـــــقـــــة عـــــمـــــلـى مع 
مـسـتـمـر مـنـذ اعـوام طـويـلـة حـتى االن
ـــركــز فى فــفـى عــام  1981اســـست ا
ـركـز ـثال له فى ا بـنـجـالديش وكـنت 
الــــرئـــيـــسى لــــلـــمـــؤســـســــة وعـــضـــوا فى
ـا يــقـرب من 20 الــلـجــنـة الــتــنـفــيـذيــة 
عـــــامـــــاً وعـــــلى مـــــدى ثالث دورات أى
ؤسسة ستة اعوام كـنت نائبا لـرئيس ا
عـلى مــسـتـوى الـعـالم واعــتـقـد بـالـفـعل
ان نـشاطـنا فى بـنجالديش هـو السبب
االول واالهم النتـخابى بـاالضافة الى
ـــؤســــســـة مــــشـــاركــــتـى ونـــشــــاطى فـى ا

ية. العا
مـا هـى اهم االنـشـطـة الـتى يـقـوم بـها

مركز بنجالديش?
ـــســـرح اهـم مـــطـــبــــوعـــات مـــؤســــســـة ا
ـــيــة " "ITI صــدرت عـن طــريق الـــعــا
مــركـزنــا حــيث انـه كل عــامــ نــصـدر
سرح" وهو كتابـاً حتت عنوان "عالم ا
ــسـرح فى عـبــارة عن رصــد حلــركــة ا
الــعـالـم خالل الــعــامــ وتـشــارك فــيه
جـــمـــيع الـــدول بـــارســـال مـــقـــاالت عن
ــوســيــقى فى كل ــســرح والــرقص وا ا
مــنــهــا نـقــوم بــتــحــريــرهـا وطــبــاعــتــهـا
ويـعــتـبــر هـذا أهـم كـتــاب مـعــاصـر عن
ـسـرح فى الــعـالم وقـد اصـدرنـاه من ا
بــنـــجالديش عـــشــر مـــرات حــتى االن
هــــذا بــــاالضــــافـــة إلـى اقــــامــــة عــــشـــر
حـــلــــقـــات دراســــيــــة دولـــيــــة خالل 25
عـامـاً واحـيـانــا كـنـا نـقـيم مـهـرجـانـات
ــيــة لــلــمــســـرح ايــضــا لــذا فــنــحن عــا
لـــديــنــا ثــقـــافــة مــســـرحــيــة فـــعــالــة فى

بنجالديش.
 مــا الـدافـع الـذى جـعــلك تـقــدم عـلى

تأسيس مركز ل" "ITIفى بلدك?
ـسـرح أردنـا الـتــعـمق اكــثـر فى عــالم ا
واقــتـبـاس االشـيــاء اجلـيـدة من الـدول
ــــســـرحـــيـــة اخملــــتـــلـــفــــة والـــتـــقــــالـــيـــد ا
اخملــتــلــفــة ومن جــانب اخــر أردنــا أن
نـنـقـل لـلـعـالم أيـضــا مـا لـديـنـا من قـوة
فى مسرحنـا وتقاليد بنجالديش لذا
فــإنـنـا فى ال " "ITIنـرى انه البـد أن
يـكـون هنـاك نـوع من التـبـادل الثـقافى
والـفـكـرى بــ الـدول اخملـتــلـفـة ولـكن
عــــــلـى كـل دولــــــة ان تـــــــتـــــــعــــــرف عـــــــلى
سرحيـة فدائمـا ما نبحث تقـاليدهـا ا
عن الــتـبـادل الــدولى لـلــثـقــافـات ولـكن
االهم مـن هــــذا هـــــو الــــتـــــعــــرف عـــــلى
ثــقــافــتــنـا احملــلــيــة اوال لــيــكــون هــنـاك

تبادل ثقافى حقيقى.
سرح?  متى بدات العمل فى عالم ا

ـسـرح مــنـذ ايــام الـدراســة االولى ألن ا

إذا لم يكن لديك مال وتريد إنتاج مسرح 
اذهب إلى بنجالديش

سرح عن ثل وكاتب ورث عشق ا
أســــــــــرتـه وفـى عـــــــــام  1981أسس
ـية للـمسرح مركـزا للمـؤسسـة العا
" "ITIفى بنـجالديش أصبح فـيما
ــراكـــز الــتــابــعــة بــعـــد من انــشط ا
ــهــتــمـة لــلــمــؤســســة بــإصــداراته ا
ـيـة وحـلقـاته ـسـرح الـعـا بـحـركـة ا
الـدراســيــة وأهــله ذلك لالنــتــقـال
ــؤسـسـة ـنــاصب الـعــلـيـا فى ا بـ ا
الى أن وصل إلى رئاستـها مؤخرا...
رامـندو مـاجـومـدر حضـر الى مـصر
مــنــذ أيــام حلـــضــور الــدورة االولى
ـــســـرح الـــعــربـى الــذى ـــهـــرجـــان ا
تـنـظـمه الهـيـئـة العـربـيـة للـمـسرح
وعن رأيـه فــــــيــــــهــــــا وعـالقــــــتــــــهـــــا
ية كان لنا معه هذا ؤسسة العا با

احلوار:

مهمتنا إبراز ثقافة األ الفقيرة
ية للمسرح: ؤسسة العا رئيس ا

القطار ال يسير  فى اجتاه واحد.. 
وعلى األوربي أن يتعلموا منا

أمـا فى نـسـاء تـرافـيس جنـد أن األحداث تـتـابع خـطـوة خـطوة
حــتى نــصل إلـى ذروة الـتــعــقــيـد. إن هــرقل يــرسل إلـى زوجـته
بـعـد غـيــاب طـويل مـجــمـوعـة من الـســبـايـا بــيـنـهم فـتــاة أحـبـهـا
وتــزوجـــهــا وبــذلك فــإن ردود األفــعــال هى احملــرك األســاسى
لألحــداث إن ديـانــيــرا تـدب فــيـهــا نـيــران الــغـيــرة فـتــحـاول أن
تـستأثر بقلب هـرقل الذى أحبته وفضـلته على اجلميع وظلت
وفيه له طيـلة غيابه ولـذلك فإنها تـفكر فى استـخدام السحر
إلســتـعـادته ذلك الـســحـر هـو الـدم الـذى أعـطــاه لـهـا نـيـسـوس
حيـنما أصـابه سهـم هرقل الـقاتل وبـالفعـل تضعـه فوق الرداء
ـســمـوم فـيـثـور وتـرســله له لـيـكــون نـهـايـة هـرقـل بـهـذا الـرداء ا

األبن على أمه فيكون رد فعلها هو اإلنتحار.
وفى هـذه األحـداث فـإن الـنبـوءة تـلـعب دورهـا أيضًـا وتـتـكاتف
وتتـضـافـر مع احلـدث الـدرامى فـهـنـاك نـبوءة سـابـقـة يـقـدمـها

سوفوكليس هنا فى عدة مراحل هى:
إن هـرقل إذا خـرج وامـضى خـمـســة عـشـر شـهـرًا لـلـقـتـال ولم
ــعـروف أن خــروج هــرقل هـو ت فــإنه ســيـحــيى ســعـيــدًا. وا

نتاج العقاب الذى أنزلته عليه اآللهة.
وتستـمد الزحـداث بنـاء على ذلك فى البـحث عن هرقل حتى

تأتى األخبار بأنه انتصر وسوف يعود.
أما بقية النبوءة فهى أن هرقل سيقتل بيد شخص من العالم
السـفلى (عـالم األمـوات) إذن فالـقاتل لـيس إنـسانًـا على وجه
األرض وهــو مــا طــمـأن هــرقل كــثــيــرًا ولــكن الــنــبــوءة تــتـحــقق
ـسـحـور كـعـقاب لـه أوالً على فـالـذى يـقـتل هـونـيسـوس بـدمه ا
قـتــله له وثــانـيًــا عـلى فــوزه بـحـبــيـبــته ديـانــيـرا وبــذلك تـتــحـقق

النبوءة أيضًا.
أمـا فـى أنـتــيـجــونى فــإن ســوفـوكــلــيس كـالــعــادة يـخــتــار نـقــطـة
البداية قريبة من الذروة كما هو احلال فى أوديب وفى نساء
تـرافـيس حـيث انـتـشـار الـطـاعـون فى األولى وانـتـظـار ديـانـيرا
لعودة هـرقل فى الثانـية حيث هرقل انـتصر وسـيعود. أما فى
أنـتيجونى فإن البـداية تأتى فى مرحلـة درامية حيث موت كل
من بــولـــيــنـــيس وأثــيـــوكــلــيـس وقــد أصـــر كــريــون قـــراره بــدفن

وتكر جثة أثيوكليس وحرمان بولينيس من ذلك.
هذا القـرار أنى رد فعل لدى أنـتيجـون فقررت عـدم اخلضوع
له وقــامت بـــدفه اجلــثــة وبــذلك تـــكــون أنــتــيــجــون قــد حتــدت
ـلكى وقـرار الدولـة. ولكن مـبررهـا هى هو أنـها تـنفذ القرار ا
قـانـون اإلله بــدفن اجلـثـة - وهـذا األمـر مـوجـود فى الـعـقـيـدة
اليونـانية وبـذلك ال ينفـصل سوفوكل عن واقـعه - ومن ناحية
أخــرى فـإنــهــا تــؤدى فـريــضــة حــيـلــة الــدم بــدفن جـثــة أخــيــهـا

ها بصرف النظر عن كونه معاديًا لوطنه أم ال. وتكر
وحـيــنـمـا يــتـشـبث كــربـون بـقــراره وبـأمـر بــقـتل أنــتـيـجــونـا نـائم
ـوت وهــنـا يـصل االبن بــوضـعـهــا في الـسـجـن لـتـرجـمـه حـتى ا
هــيــمــون لـيــلــعب دوره فى مــحــاولـة إقــنــاع الــوالـد بــالــعــفـو عن
خـطيـبته ولـكنه يـرفض وبالـفعل فـإن أنتيـجونـا تنـتحـر وحيـنما
يذهب إلـيهـا هـيمـون يتـعلق بـجثـتـها وعـندمـا يصل كـربون بـعد
ـؤلم فـإن ابنـه يحـاول قـتله ـصيـر ا أن جـاءته النـبـوءة تـنذره بـا

ًا على ابنها.  ويفشل فينتحر هو وتنتحر يوريديكن األم أ
وهـنـا أيـضًـا تـلـعب الـنـبـوءة دورهـا د اخل احلـدث وإن كانت ال
تـأتى عــلى مـراحل وذلك عـنــدمـا يـحـضـر تــريـزيـاسن الـعـراف
ليـخـبر كـريـوت بأن األلـهـة غضـبت عـليه وأنـه سيـلقـى مصـيرًا
ًـا ولـذلك يـحـاول الـعدول عـن قـراره بـقتـل أنـتـيجـونـا ولـكن مـؤ

أساوية كما تنبأت النبوءة. هله فكانت نهايته ا القدر لم 
أمـا فى إلـكـتـرا فإن نـقـطـة البـدايـة هى قـرب وصـول أوريست
فالكترا أصبحت ال حتـتمل احلياة فى منزل من قتلوا والدها
أما والـدتها القاتلة لكـيتمنسترا فإنـها مذعورة من الكترا كما
أنـــهــا تـــتــقـــرب إلى اآللــهـــة بــالـــقــرابـــ وخالل تـــلك األحــداث
ــاضـيـة والــتى حـدثـت فى جـزء آخـر نـتــعـرف عــلى األحـداث ا
مـن األسـطـورة - غــيـر أن سـوفـوكــلـيس يــجـعل من مـســرحـيـته
وحـده وأحدث مـتكـاملـة لذلك يـقدم هذه األحـداث فى صورة
مـعـلـومـات - فـاجـامنـون والـد الـكـتـرا ضـحى بـابنـته أفـيـجـيـنـيا
مــقـــابل أن تــقــوم األلــهــة بــإرســال الـــريح لــتــحــريك األســطــول
الـبـحـرى الـذى كـان يـقـوده فى حـرب طـروادة ولـذلـك فإن األم

ساعدة إيجست الذى اتخذته عشيقًا لها. انتقمت منه 
وبــيــنــمـا حتــاول الــكــتــرا اســتــعـادة أوريــسـت الـذى أبــعــدته فى
اضى من أجل هذه الـلحظـة حلظة الـقصاص تـأتى األخبار ا
بــأنـه مــات ولــكن ســرعــان مـــا يــظــهــر أورست وفـــقًــا لــلــخــطــة
ــرسـومـة من قــبل مـعــلـمه لـنــصل إلى حلـظــة تـعـرف تــتـعـرف ا
ـنـزل على فـيـها الـكـترا عـلى أخـيهـا ويـحيـكـان خطـة لـدخوله ا

اعتبار ضيفًا ثم يتم له القصاص.
من ذلك نـــرى أن ســـوفـــوكــلـــيس بـــارع فى نـــسج األحـــداث فى
تـدح أرسـطو حـبكـة مـتشـابـكـة كمـا يـحـدث فى أوديب التـى "
ـشـتـبـكـة الـتى نـسـجت أحـداثـهـا وارتـبـطت الـواحدة حـبـكـتـهـا ا

ـكـن اخلـلط فـيه مع > إن مــفـهـوم الــدرامـا يـشـكل جــزءا ضـروريـا ال 
ـسـرح. ولـذلك ليـس صعـبـا الـلـجـوء إلى االستـعـارة الـلـغـوية مـفـهـوم ا

سرح هو الدراما فى معناها احملدد. لنقل إن ا
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بـاإلضافة ألى أن أوديب له صـفات أهمـها اإلندافع آنه سريع
االستثارة وبذلك تظهر لردود أفعاله ومن خاللها نستطيع أن

تدرج الشرخ التراجيدى فى شخصيته.
ديـنة وإنقاذها من إن أوديب من الـبداية يصر عـلى تخليص ا
الــوبـاء لـذلـك أرسل كـريـون الســتـشــارة اآللـهـة وعــنـدمـا يــشـيـر
عليه الكـهنة باسـتشارة األلهـة يخبرهم أنه فـعل ذلك وسيأتيه
اخلـبـر فـعال. وبـالــفـعل يـأتى اخلـبــر من تـريـزيـاس أن الـرجس
هو فى وجـود قاتل اليـوس وأن القـاتل هو أوديس نـفسه ولكن
ــنــدفع لم يــزو ولم يــســأل عن الــســبب وال عن مــقــتل أوديـب ا
ــا لـتـهـورة وانـدفــاعه جنـده يـتـهم ـلك أو مــكـانه أو مـوعـده إ ا
تريزيـاس بأنه يدبـر مؤامرة مع كـريون. مع العـلم أن تريزياس
صر نـدفع وا لم يـكن يريـد إخبـاره بأنه الـقاتل ولـكن أوديب ا
عـلى أن يــعـرف احلـقــيـقـة ويــتـهـكـم من الـعـرافــ واآللـهـة وفن
العـرافـة خاصـة وأن تريـزياس أعـمى فإنه يـستـثيـره فيـكون رد
فعل الـعراف بـأنه أعمى ولـكن له بصـيرة بـينـما أوديب مـبصر

ال يرى وأنه متزوج من أقرب الناس آليه.
ويـــنــدفع أوديب فـى إصــرار من أجل مـــعــرفــة احلـــقــائق. هــذا
اإلنـدفــاع والـتـهــور هـو سـمــة له فـقـد تــشـاجــر مع اليـوس عـلى
عـبـور الـطـريق وانـدفع فــقـتـله دون أن يـتـروى مع أنه خـرج من
ـديـنـة بنـبـوءة أنه سيـقـتل والـده لم يفـكـر حلـظة فى أي شيء ا
إنه سـريع الــتـهـور واإلنـدفـاع ذلك مـا جـلب عـلـيه كل مـشـاكـله.
ولــذلك فــحـيــنــمـا يــقع أوديـب فى الـنــهــايــة ويـتــحــول من حــالـة
السعادة إلى الـشقاء وينـزل العقاب عـلى نفسه فإنـنا نتعاطف
مــعه وذلك ألن أوديب يــثـيــر فـيـنــا مـشــاعـر اخلــوف والـشــفـقـة
الـتى حـددهـا أرسـطـو اخلـوف علـى أنـفسـنـا من أن نـلـقى ذلك
صيـر خاصـة وأننا أقل مـنه منـزلة وعـقالً ومعرفـة والشـفقة ا
عــلى هـذا الــبـطل الـذى قــاده غـروره وتـهــوره إلى تـلك الــنـهـايـة

ة. ؤ ا
ــوذج الــبــطل الــســوفــوكــلي وهــو نــفس الــنــمـوذج أو هـذا هــو 
يــتــشــابه مع بــطل بــنــات تــرافــيس الــبــطل األســطـورى هــرقل.
فـــهـــرقل قـــد خــاض احلـــروب وانـــتـــصــر عـــلى نـــيـــســـوس وفــاز
بــديـانــيـرا لــقـد صــبـر هــرقل عــلى الـعــذاب الــذى قـدرته عــلـيه
اآللـهة. "بـيد أن صـبـر هرقل غـير الـعـادى وقوة حتـمله الـنادرة
ــصــائب تــدل عــلى أنــنــا أمــام بــطل فى ــصــاعب وا فى وجه ا
طـريـقـة إلى اخلـلـود اإللـهى" (1) بـاإلضـافة إلـى أن هرقـل هو
تمـيز الذى حتـدثنا نصـف إله فهو يـفوق البـشر إنه اإلنسـان ا
ثالى ولـكن ما هو الشرخ فى شـخصيته والذى عـنه اإلنسان ا
أدى به إلى هذه النـهاية األلـيمة. الـواقع أن الصفـة األساسية
ـــأســاويــة هى حـب الــنــســاء الــتى أدت بـه إلى هــذه الــنـــهــايــة ا
رة واالفـتـتـان بـهم لـقد حـارب وقـاتل هـرقل من أجل الـنـسـاء ا
األولى من أجل ديــانــيــرا وبــالــفــعل فــاز بــهــا وتـزوجــهــا وأجنب
ـرة الـثـانــيـة من أجل "يـولى" والــتى دمـر مـديــنـتـهـا من مـنـهــا وا
أجل أن يـتزوجها وحـينما  له مـا أراد أثار ذلك غيرة زوجته
ا تلقت هذه الزوجة اخمللصة فكانت نهايته األليمة كرد فعل 

مـنها باألخرى فى عالقة وثـيقة من العلـية فاتضحت الدوافع
ـسرحـيـة نتـيـجة لـذلك درجة اتـضـاحًا تـامـا بل وحتقـقت فى ا
عاليـة من التهـكم الدرامي (١) وهذا بـالفعل مـا وضح لنا فى
سرحيات التى تعرضنا لها وليس فى أوديب فقط. معظم ا
ـســرحـيـات جنـد أن مـركـز الـثـقل فـيـهـا هـو ومن مـوضـوعـات ا
سـرحية قـضايـا الطـبيـعة الـبشريـة نفـسهـا ومن ثم فإن بـنيـة ا
السـوفـوكلـيـة وحـبكـتـها وتـرتـيب مـشاهـدهـا أصـبحت كـلـها فى
خـدمة هـدف رئـيـسى واحـد هـو رسم الـشخـصـيـة وهـو مـجال
تفوق فيه سوفوكليس على غيره من شعراء التراجيديا (٢).

وهذا ما سنجده فى احلديث عن الشخصيات. 
الشخصيات فى مسرح سوفوكليس

ـقـياس الـذى اتـخذه لـقـد كانـت مسـرحـية "أوديب مـلـكا" هى ا
أرسـطـو كـنمـوذج لـلـمـسرحـيـة اجلـيـدة بـكل ما فـيـهـا من حـبـكة
جـيـدة ورسم جيـد للـشـخصـيات بـاإلضافـة لـلعـناصـر األخرى.
وقـد اتخـذ من أوديب صـورة لـنمـوذج الـبـطل التـراجـيدى ذلك
الــبــطل الــنــبــيل الــفــاضـل الـذى يــقـع فى اخلــطــأ الــتــراجــيـدى

نتيجة عيب فى شخصيته وبذلك يلقى مصيرة.
تميز كما ا يصور اإلنسان ا من هنا ندرك أن سوفوكليس إ
أوضــحـنــا من قــبل بـأن ذلـك سـمــة من سـمــات الـعــصـر (وهى
ـتـمــيـز) ولــكـنه إنـســان ال يـرقى إلى مــسـتـوى فــكـرة اإلنـســان ا
اآللـهـة. إنــسـان بـشــرى يـقع فى أخـطــاء بـشـريــة نـتـيــجـة صـفـة

مالزمة له.
من هـنا "يـقع تركـيـز سوفـوكلـيس علـى اإلنسـان ولكن اإلنـسان
عنـده يظهـر فى صورة محـسنة ومـثاليـة فبرغم أنه ابـتعد عن
ــبـالغ فـيــهـا عــنـد ايـســخـيــولـوس لم يــنـزل إلى حـد الـفـخــامـة ا
الـــواقـــعـــيـــة الـــتـى ســـنـــجـــدهـــا بـــعـــد ذلك عـــنـــد يـــوربـــيـــديس..
فــشـــخـــصــيـــات ســوفـــوكـــلــيـس آدمــيـــة تــعـــانى مـن االنــفـــعــاالت
ـسحة شفافة من والـعواطف العادية ولكـنها الزالت حتتفظ 

ة (1). لحمية القد عظمة البطولة ا
ــثـالــيــتـهم إن أبــطـال ســوفــوكـلــيس يــثــيـرون إعــجـابــنــا بـدايــة 
فــأوديب هـو نــبــيل من أصل نــبـيل ابـن مـلك وتــربى فى مــنـزل
ــلك الــذى ربـاه مــلـوك بل إنه يــرفض أن يــســتـمــر فى قــصـر ا
خـوفًا من حتقيق النـبوءة فيهـرب ولكنه فى الواقع هروب إلى
حتـقــيق الـنـبـوءة فــكل خـطـوة يـخــطـوهـا بـعـيــدًا عن كـورنـثـا فى

شئومة. اجتاه طيبة هى خطوة تقربه من حتقيق النبوءة ا
إن أوديب بـطالً تـراجيـديًـا حل الـلـغـز واستـطـاع الـقـضـاء على
ـدينـة هذه احلـادثة جعـلت أوديب يرى الـوحش وبذلك أنـقذ ا
أنه مــعــادالً لــآللــهــة تـــلك الــفــكــرة الــتـى بــدأت تــســيــطــر عــلى
يالد والـتى كـانت ترى اإلغريـقيـ فى الـقرن اخلـامس قـبل ا
أن اإلنـســان قـادر عـلى أن يــسـيـطــر عـلى بــيـئـته ويــصـنع قـدرة

وبهذا يصبح معادالً لآللهة وذلك عن طريق ذكائه (.(2
إن أوديب اعـتــقـد أنه بـذكـائـه وبـدون مـعـاونـة اآللــهـة اسـتـطـاع
ـديـنــة وهـذا غـرور يــتـطـلب عــقـاب اآللـهـة حل الــلـغـز وإنــقـاذ ا

 «أوديب
ملكاً» كانت
قياس ا
الذى اتخذه
أرسطو
كنموذج

 أبطاله
يثيرون

اإلعجاب 
من خالل ما
يطرحونه
من مثالية

سوفوكليس العبقرية واإلبداع(2-2)
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أقام نشاطه حتت شعار 

«صرخة من أجل احلـُب والسالم»
غرب ..جماليات مبهرة وجتربة جديدة فى التلقى  سرح الطفل با ملتقى مرتيل السادس 

غرب:  ا
إبراهيم احلـُسينى

ــصـرى فـادى فــوكـيه خملـرجى الــديـكـور ا
ثـلى عروض ومـصمـمى سيـنوغـرافيـا و
مــــســـرح الـــطـــفـل فى مـــرتــــيل وتـــطـــوان 
وورشـــــــــة أخــــــــرى حـــــــــول دور الـــــــــفـن فى
احملــافــظــة عـلـى مـفــردات الــبــيـئــة  كــمـا
أقـيـمت مــائـدة مـسـتــديـرة حـول " مـسـرح
الـطـفل وحتديـات الـصورة " شـارك فيـها
ــــســــرحـى د. يــــوسف ــــؤلـف ا اخملــــرج وا
ـغرب  مهـندس الـديكور الريـحانى من ا
فــادى فـوكـيه  الـكـاتـب والـنـاقـد إبـراهـيم
احلــســيــنى من مــصــر  الــنــاقــد د. عــبـد
ــــســــرحى ــــؤلف ا الــــعـــزيــــز احلــــلــــوى  ا
مـحـمد أنـقـار  الـنـاقد د. مـحـمـد أشـبال

غرب  ...     من ا
ــسـرح الـطــفل ال يـُـقـدم ومــلـتـقـى مـرتـيل 
ـسـرحـيــة الـتى تـُـقـدم جــوائـز لـلـعــروض ا
ــــا يـــكــــتـــفـى بـــتــــقـــد وجــــبـــة داخــــله وإ
مسـرحية دسـمة ألطـفال مرتـيل  ويعمل
طــــوال دوراتـه عــــلى حتــــقــــيـق الــــتــــفــــاعل
وإلــــغـــاء كـل احلــــواجــــز مـــا بــــ الــــطــــفل
سـرح اخملـتـلـفـة  وقد جنح إلى وفـنـون ا
حـدٍ كبـير فى حتـقيق ذلك  خـاصةً وأنه
ـسرحى الوحـيد الـذى يتوجه هـرجان ا ا
إلـى األطــــفــــال مــــبــــاشـــــرةً وبــــاجملــــان فى
ـهـرجـان حتت مــديـنـة مـرتـيل  ويــطـمح ا
إدارة اخملـــرج مــصـــطـــفى الـــســـتـــيــتـــو فى
الــــســـنــــوات الــــقــــادمــــة إلى حتــــويـل هـــذه
ـسرحيـة من مجرد مـهرجان التـظاهرة ا
مـحلى قادر عـلى استضافـة بعض الفرق
الـــعــربــيــة إلـى مــهــرجــان مـــســرحى دولى
ـــــســـــرح الــــــطـــــفل يـــــكــــــون فى مـــــقـــــدوره
اســتــضــافـة الــعــديــد من الــدول الـعــربــيـة

واألجنبية ... 
هـرجان يُــقام بـجهد وجـدير بـالذكـر أن ا
ــنـــظــمـــة الــوطـــنــيـــة لــفـــنــانى فـــردى من ا
مـــســرح الـــعـــرائس " فـــرع مــرتـــيل " وهى
ـؤسـسـات مـنـظـمـة أهـلـيـة مـدعـومـة من ا
ـغربيـة  ومهرجـان هذا العام الرسـمية ا
ـديـنة قـد  بـدعم مـن اجملـلس الـبـلـدى 

مرتيل ...

ــهـرجــان فـقـرات فـقــد خـصــصت إدارة ا
تــنــشــيــطــيــة ضــاحــكــة وصــاخــبــة مــا بـ
الــعــروض  تـــضــمــنت عـــروضــاً قــصــيــرة
لـلـبـهلـوان  لـلـرقص الشـعـبى  لـلـتقـلـيد 
لــــلــــغــــنــــاء  ... وكــــذلك تــــضــــمــــنـت هـــذه
الــفـــقــرات مــســابــقــات بــ األطــفــال فى
الـــغــنــاء  الــرقص  الـــتــمــثــيل  ... وهى
جتـربة لـهـا جمـالـياتـهـا ولهـا أيـضاً أثـرها
الـــنــفــسى الـــطــيب لـــدى األطــفــال  وقــد
ظــهـــر ذلك من خـالل جتــاوبـــهم مع هــذه

الفقرات ...
ـهرجان مجموعة من وقد صاحب أيام ا
الــورشــات الـفــنــيــة أهــمــهــا إقــامــة ورشـة
تـكـويـنـيـة مـتـخصـصـة فى الـسـيـنـوغـرافـيا
واإلخــــراج قــــدمــــهــــا اخملــــرج ومــــهــــنـــدس

معظم أبطالها من األطفال الصغار ...
ــــلــــتــــقـى لـــنــــفــــسـه ومــــنـــذ وقــــد اخـــتــــار ا
مهـرجانه األول أن يُــقدم جتربـة جمـالية
جـديدة خاصـة بالتلـقى  وهى تتمثل فى
سرح بكاملها جللوس تخصيص صالـة ا
ــتـفـرجــ من األطـفــال بـيـنــمـا يــنـفـصل ا
عـــــنــــهـم ذويــــهـم من الـــــكــــبـــــار مع بــــقـــــيــــة
ـتـفـرج فى مـقـاعـد البـلـكـونة الـعـلـيا  ا
ـا يُــتــيح لـلــطـفل أن يـنــطـلق مع أقـرانه
فى حــريــة كــامـــلــة ومن دون أيــة سـُــلــطــة
عــــلـــيـه  وهـــو بــــالـــفــــعل مــــا حتــــقق لـــدى
األطـفال  والذين لـم يكفوا عـن التفاعل

ـُقدمة لهم ... والغناء مع العروض ا
واسـتكـمـاالً لـهذه الـتـجـربة اجلـمـالـية فى
التلقى وفى تفاعل األطفال مع العروض

ـهـرجـان عـروض " جـزيرة األحالم أيـام ا
ــنــبع اخلــصــوصــيـة " لــفــرقـة مــؤســســة ا
لألطـــفـــال  " دنــيـــا الـــعـــرائس " لـــفـــرقــة
مُـــحـــتـــرّف كـــومـــيـــديــا مـــســـرح الـــعــرائس
ديـنة أغاديـر  " توبـة " لفرقـة مدرسة
ـصير سـيدى إدريس بـتطـوّان  " أرض ا
" لـــفــرقـــة مـــؤســـســـة أبــنـــاء أبـى الــقـــاسم
اخلـصوصـيـة بتـطـوان  " حكـايه وحـكايه
" لـفـرقـة أضـواء اخلـشـبـة بـشـفـشاون ...
وقد جمعت هذه العروض جميعاً ما ب
الــصــبـغــة الـتــعــلـيــمـيــة لألطــفـال ومــا بـ
ـــتــمــثـل فى مــزج الـــســيــنـــمــائى اإلبـــهــار ا
ـسـرحى تـارة  واسـتـخـدام اإلضـاءات بــا
ــلـونــة بـتــراكــيب جــاذبـة تــارات أخـرى  ا
ومـن أهم ســــــمــــــات هــــــذه الــــــعـــــروض أن

ـسـرحـيـة الـتي ـهـرجـانـات ا  قـلـيـلـة هى ا
تـــتــــوجه مــــبــــاشــــرة لـــلــــطــــفل في الــــوطن
الــــعــــربي فــــعــــادة مــــا يــــكــــون االهــــتــــمــــام
ـهـرجانـات مسـرح الكـبار ويـتم جتاهل
بــــدون قــــصــــد عــــالـم الــــطــــفل بــــأســــراره
والغازه وإدهاشاتـه الكثيرة والذى يحتاج
إلـى نوعـية خـاصة جـداً من الـفنـان من
أولــئك الــذين لــهم تــلك الــقــدرة الــعــالــيـة
عـــــلى صـــــنـــــاعــــة عـــــالـم مــــســـــرحي مـــــلئ

بالبهجة .
ــا ذلـك مـا حــدث تــمــامــا  مع مــلــتــقى ر
ـغرب ـسـرح الـطـفل بـا مـرتـيل الـسـادس 
والـذي أقـيم في الـفـترة من 29 أبـريل -

لتقى 3 مايو اجلارى  وقد وضع ا
شـعـاراً رئيـسـياً له هـو " صـرخة من أجل
احلب والــسالم "  وقـدم داخــله ثـمــانـيـة
عــروض مــســرحــيــة تــنــدرج مــضــامــيــنــهـا
جـمـيـعـاً حتت هـذا الـشـعـار  ويُــقـام هذا
ـــبـــادرة من اخملــرج ـــهـــرجــان ســـنـــويــاً  ا
ـغـربـى مـصـطـفى الــسـتـيـتـو  ــسـرحى ا ا
والـــــذى اســـــتــــقـــــدم هـــــذا الــــعـــــام فـــــرقــــة
ـسـرح مــسـرحـيــة مـصــريــــــة هى فـرقــة ا
الـــقـــومى لـألطـــفـــال بـــالـــقـــاهـــرة  والـــتى
قـدمت عـرض " أسعـد سـعـيـد فى الـعالم
" والــذى كــتــبه مـــحــمــود عــامــر وأخــرجه
حـــسن يـــوسف ولــــعب بـــطـــولـــته الـــفـــنـــان
الـــقـــديـــر مـــحـــمــــد أبـــو احلـــسن ونـــخـــبـــة
ـــســــرح الـــقـــومى مـــتــــمـــيـــزة من فــــنـــانى ا
لألطــفـال وقــد عــالج الـعــرض الــقـضــيـة
الـتـقلـيديـة لـلصـراع ما بـ اخلـير والـشر
ولـكن من خالل معـاجلة جديـدة تفترض
وجـود أحـد الـعـلـمـاء الـذى يـقـوم بـتـجـربـة
علـميـة يـُحاول من خاللـها اخـتراع مصل

لنزع جينات الشر من البشر ... 
وقـدمت سـبـعـة عـروض مـسـرحـيـة أخرى
من مـدن مغـربـية مـخـتلـفـة هى عروض "
قـــلـــعـــة األبـــطـــال " وهـــو لـــفـــرقـــة مـــرتـــيل
سرحية لألطفال  ومن تأليف حكيمة ا
ـــودن ومـــصـــطـــفـى الـــســـتـــيـــتـــو وإخــراج ا
مــصــطــفى الـــســتــيــتــو  ويـُــقــدم الــعــرض
مــــعـــاجلــــة جــــديــــدة حلــــدوتـــة ســــنــــدريال
الـــشـــهـــيـــرة مـــزج فـــيـــهـــا اخملـــرج مـــا بـــ
ــسـرحى والـســيـنـمــائى فى شـكـل مـبـهـر ا
ومحبب لألطفال  كما قدم أيضاً داخل

 معظم أبطال
العروض
 من األطفال
الصغار

 عروض مبهرة
اعتمدت
 على مزج
السينما
سرح با
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> الـسيـنمـا كعـرض للـفرجـة تسـيطـر علـيهـا الرؤيـة البـصريـة وتعـتمـد أيضا
قول عـلى إمكـانيـة االستـفادة من الـعناصـر التى تـؤثر أيـضا من خالل زيـادة ا
سـرح على حدود محددة ب ما عـن العالم "الالوقتى" فهى تعتـمد تماما كا

يُرى وما يُمثل.
سرحي جريدة كل ا
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راغى جمال ا

د. أبواحلسن
سالم

 الكمبوشة

التعبير اجلسدي للممثل
 ب السكون واحلركة

مثـل وتمكـنه من صنع تعـتمـد بالغة األداء الـتمـثيـلي على قـدرة ا
ـواقف الــتــوازن بــ تـعــبــيـره اجلــســدي وتــعـبــيــره الــصـوتي عـن ا
الــدرامـيـة عـبـر مـسـتـويـاتـهــاالـشـعـوريـة واإلدراكـيـة اإلراديـة  وغـيـر
ـقـدرة غـالبـا مـا تكـون فـطريـة نـابـعة من مـوهـبة اإلراديـة . وهذه ا
مـارسة واخلبـرة العـملـية تـبعا ـمثل نـفسه كـما أنـها مكـتسـبة بـا ا
سـرحيـة. وفي حالـة كونـها مـارسة والـتقـلب عـلى األدوار ا لطـول ا
حالة غيـر إرادية تكون شبـيهة بحـالة شخص يؤدي عـمال عضليا 
وهــو في الـوقـت نـفــسه يــفــكـر فـي شيء يــشـغل عــقــله.. فــالــشـغل
العـضلي  حالـة حركـية والتـفكيـر الذهـني حالة سـكونيـة وهما ال
يـجتـمعـان وفق إرادة واعيـة.وهو مـوقف إذا تكـرر دوما عنـد شخص
من األشـخاص  فـشـكل ظـاهـرة ; دل على مـرض عـقـلى لدى ذلك
الشخص وهو مـا اصطلح عـلى تسميـته بحالـة من حاالت الذهان
ـمــثل الــذي يــؤدي دورا لــشـخــصــيـة أو اجلــنــون. عـلـى ذلك فــإن ا
سرحية السايكودرامية ذهانية  على نحو ما رأينا في شخصيات ا
( أمـر مكـتـبي) حملـمـد إسمـاعـيل الـقـنـاوي  يصـطـنع لـذلك حـالة
تـساوي بـ حـاالته التـحـريكـية وحـاالته الـسكـونيـة  بـحيث يـبدو

ظاهر ما يفعل نقيضا لباطن فعله. 
غيـر أن حالـة الـذهول اجلـزئيـة تلك وإن كـانت تشـتمل عـلى خلط
بـ حـاالت احلـركـة لـدى الـشـخـصـيـة الـدرامـيـة بـحـاالت الـسـكون
مثل يخلط عن وعي فني ب عندها  دون بـواعث منطقية; فإن ا
احلـالتـ حركـة وسكـونـا في تعـبيـرات جسـدية بـسيـطة ومـتبـاعدة
وتـبدو عـفـويـة عن عـمـد  مثـلـمـا يـخلط أيـضـا بـ حـاالت الكالم
وحــاالت الــصـمت  بــحــيث ال يـكــون في أدائه الــكالمي والــصـامت
عـالقـة مــنـطــقــيـة تــدفـعـه إلى ضـرورة الــصــمت في أثــنـاء كالمه 
ـا ضرورة فـتـوقـفه عن الـكالم  ال يـقـوم علـى ضرورة حـيـاتـيـة  وإ
صـمـته درامـيـة في األسـاس  لـتـأكـيـد مـصـداقـيـة جتـسـيـده لـلـدور
الذهاني. وهذا مـا وجدناه في سايكودراما ( أمـر مكتبي) فالصمت
عــلى تـنــوع وظـيــفـته الــدرامـيــة في طـيــات احلـوار مــحـمــول عـلى

ضرورات درامية.
  على أن جمـالية الـتوازن التـي هي عماد كل مـنتج إبداعي أدبي أو

فني ال تقتصر
ا تتجاوزهـا إلى حالة الثبات  على ثنائـية السكون واحلركـة   وإ
فال وجـود إالّ ويقـوم على منـظومة الـسكـون واحلركة والـثبات. وإذا
كـنـا قد نـاقـشنـا ثـنـائيـة الـسكـون واحلـركة بـاعـتبـار الـسكـون حـركة
كامنة أو حالة إرهاص بحركة سوف تقع  فمن الضرورة أن نناقش
عالقة الـسكـون بـالثـبات ; ألن هـناك مـن يرونـهمـا ظاهـرة واحدة ;
عنى وهذا غير صحـيح. فقد يكون هناك تساو ظاهري بينهما ; 
أن الــسـكـون  والـثـبـات كـلـيـهـمـا يـشـغالن حـيـزا زمـنـيـا مـنـاظـرًا من
الـوقت ; سـواء أكـان التـنـاظـر بـ احلـالتـ مـنـفـصال أم مـجاورا .
فـقـد يكـون تنـاظرهـما في حـيازة زمـنيـة متـصال في حالـة اجتـماع
ـســرح أو في مـشـهــد أو لـقـطـة شـخـصــ في مـشـهـد واحــد عـلى ا
سـيـنمـائيـة واحـدة  كأن يـكـون شخص جـالـسا في حـالـة استـرخاء
عضلي وذهني تـام  بينما اآلخر يجلس في حالة استرخاء عضلي
مع حركة ذهنـية . والفرق ب مـظهر كل منـهما متـباين بالضرورة

مثل وذاك . فيما ب أداء هذا ا
  وال حـاجة بنـا إلى التذكيـر بأن لكل حـركة بشريـة باعثًـا قد يكون
غــريــزيــا وقــد يــكــون إراديــا  ســواء أكــان بــاعــثــا ذاتــيــا نـابــعــا من
ـلك لـير الـشخـصـية الـدرامـية نـفـسهـا كـما هـو احلـال في موقف ا
وضوعي الذي غلّب شـرطه الذاتي ( إرادته الذاتية) عـلى الشرط ا
( قـانـون احلـكم في اجملــتـمع اإلقـطـاعي) الـذي يــقـضي بـحـفـاظه
ـلـكـة هو عـلى رأسـهـا  فـإذا به يـفـكك وحـدة البالد  عـلى وحـدة 
وذلـك مـنــاقض لــقـانــون طـبــقــته االجـتــمــاعـيــة  من جــهـة نــظـر
ادي  ثـالي  في ح يـرى فيه أصـحاب الـفكـر ا أصحـاب الـفكـر ا
من أمثـال بـريـخت مـوقـفا مـتـوافـقـا مع قـانون الـتـطـور الـتـاريخي
االقـتـصـادي والـسـيـاسي لـلـمـجـتـمـعـات. فـإطار فـعـل لـير مـنـاقض
ثـالـي  ألنه الك  ومـفكـريـهم ا لـلمـألـوف في فـكر طـبـقة كـبـار ا
كان ضربة قاصمة لظهر النظام اإلقطاعي . غير أن شكسبير ح

ـلكي  ـسرحـية  رآهـا مأسـاة وقعت عـلى رأس النـظام ا كتـب تلك ا
بـيـنـمــا رآهـا بـريـخت انـتـصــارا لـطـبـيـعـة الــتـطـور االجـتـمـاعي في
ـمكن اعـتبـار فعـله ذاك عمال نـبيال  سـيرة الـبشـرية  وكـان من ا ا
لـوال أنه كـان فـعال حامال لـبـذرة تفـكـيكه ونـقـضه  ألن ليـر  تـنازل
مـلكـة أراضيهـا وناسـها وحـيوانـاتها شـكلـيا عن احلـكم  بتـقسـيم ا
ارسـاته الشـخصـية بـ بـنتـيه الكـبرى والـوسطي  بـينـما ظـلت 
سؤوليات لك. لقد ألقى  ارساته قبل تنازله الشكلي عن ا هي 
هـا ; فـهـو كـمن صنع السـلـطـة علـى بنـتـيه  واسـتـحوذ عـلى مـغـا

جنته  حيث ال عمل بل ملذات دون حدود أو قيود.

فنان بقلب إنسان .. وناشط شديد الكمال ..

قاومة فى ارتورو يو" عام  1970لبريخت .. وفى ا
عـام  .. 1971اعــتـــقــلت احلــكـــومــة أوجــســـتــو لــعــدة
أشــهــر..و أغــلــقت مـــســرح أريــنــا بــعــدهــا .. ورحل
أوجسـتو إلى األرجنـت وقضـى بها خـمس سنوات
ـسرح ..ركز فـيهـا عـلى البـحث فى تـطـوير أسس ا
ا الـوحيد الذى يـطمح إلى تـكوينه ..وكـان أول ور
ــسـرح الــذى يــقـوم بــتـحــلـيل من مــخـرجى وكــتـاب ا
ــســرحــيــة .. وجتــمــيع هــذه الــتـحــلــيالت أعــمــاله ا
اخملـتلـفة فـى كتب مـطبـوعـة وقد اسـتـمر عـلى هذا

النهج حتى نهاية رحلته ...
ومنذ عام  .. 1976انطلق فى رحلة طويلة ب دول
العالم اخملـتلفـة .. بدأها بنـيويورك ثم كـندا ولندن
ومـــدن وعـــواصـم أمـــريـــكــــا الالتــــيـــنـــيــــة .. وتـــونس
واجلـــزائــر وبـــيــروت ودمــشـق والــقــاهـــرة .. وكــانت
رحلته دعوة مستـمرة للبشرية من أجل الثورة على
ــبـدعــ من أجل الــظــلم والـقــهــر .. ولـلــفــنـانــ وا
ــســرح خلــدمــة هـذه الــدعــوة والــقــيـام اســتـخــدام ا
برسالته احلقيقية .. وخالل هذه الفترة أعلن عن
ــقــهـورين فــكـره بــوضــوح وذلك بـتــأســيس مــسـرح ا
بـعـد اسـتـكـمـاله ألسـسه وقـواعده وذلـك عام 1979
 ..ولـيــثــبت أوجــســتــو أنه كــمـا قــال عــنه مــيــلـر " إن
بوال فنان بقلب إنسان وناشط شديد الكمال "...

بعيـدا عن الكلمـات التى مهـما بلغت قـوتها .. فهى
لن تـعـبـر عن مـبـدع بـحـجم أوجـسـتـو بـوال .. بـقدر
ــلـيـئـة بـأعــمــاله وبـصـمـاته ا مـا تـعـبــر عـنه سـيـرته 
اخملـتلـفـة ... بـدأ عـشق أوجسـتـو لـلـقراءة والـكـتـابة
منـذ طـفـولـته..و ذلك من خالل تـشـجيـع أسرته له
الـبرازيـليـ من حب الـفن والغـناء نع الـفقـر ولم 
والــــرقص..بل واإلبــــداع فــــيه كـــثــــيــــرا بـــدأ يــــكـــتب
مـقتـطـفـات مسـرحـية بـسـيـطة يـؤديـهـا وسط أفراد
ـــشـــاركـــتــــهم..بـــجـــانـب بـــعض األبـــحـــاث أســـرتـه و

سرح والدراما... البسيطة أيضا فى ا
وبـــعـــد الـــتــحـــاقه بـــاجلـــامــعـــة بـــريــو دى جـــانـــيــرو 
ودراسـته الكـيمـياء .. اسـتمـر فى أبحـاثه ودراساته
الـفـنــيـة والــدرامـيـة .. وزاد نــهـمه فـى قـراءة كل مـا
ــســـرحـــيــة تـــصل إلـــيه يـــداه .. خـــاصــة األعـــمـــال ا
والـنقدية للكـاتب البرازيلى الالمع وقتـها " نيلسون
رودريـــجــز" والـــذى كــان غـــزيــر اإلنـــتــاج ..ويـــتــمـــيــز
ــسـرحـيـة اخملــتـلـفــة وكـان لـهـذا بــتـحـلـيـل األعـمـال ا

أثره فيما انتهجه أوجستو بعد ذلك ...
واسـتكـماال لـدراساته احلـرة..قام بـدراسة الـدراما
درسة الفنون الدرامية بجامعة كولومبيا بجانب
اســـتـــكــمـــال دراســـته لـــلـــكــيـــمـــيـــاء لــلـــحـــصــول عـــلى
الـدكـتــوراه ..وقـد أشـرف عـلــيه أحـد أكــثـر أسـاتـذة
ــــســــرحى أهـــــمــــيــــة اجملــــرى الــــنــــقـــــد والــــتــــاريـخ ا
الـنمـسـاوى "جـون جاسـنـر"..ومن أساتـذته "تـيـنسى

ويليامز" و"آرثر ميلر" ...
عــاد أوجـــســتـــو إلى الــبـــرازيل عــام  .. 1956وتــلــقى
سـارح .. وبـالفـعل قبل دعوة لـلمـشـاركة فى أحـد ا
الـدعـوة لـلـمـشـاركـة فى مـسـرح "أريـنـا " بـسـاوبـاولـو
ــسـرحــيـ اخملـضــرمـ " ســابـاتــو مـاجـادى " مع ا
ــســرح عــام و"خــوزيه ريـــنــاتــو " الــذى أسـس هــذا ا
 .. 1953واســـــتــــــطـــــاعـت هـــــذه اجملــــــمـــــوعــــــة خالل
اخلـمسيـنيات والـستيـنيات أن حتـدث ثورة جمـالية
ــســرح الــبــرازيــلى .. وكــونــوا حــلــقــة ونــوعــيــة فى ا
دراســيــة وبــحــثــيــة لــلـــدرامــاتــورج وبــلــورة مــفــهــومه
وتـطــويـره .. وأخــذ مـســرح أريـنـا عــلى كـاهــله خـلق
أسس وقـواعـد لـدرامـاتـورج وسـيـنـوغـرافـيـا خـاصة

سرح البرازيلى ... با
وكـانت أولـى أعـمـال أوجـسـتـو .. تــقـد مـسـرحـيـة
الـكــاتب " جـون شـتــايـنـبك "  "فــئـران ورجـال " عـام
 .. 1956وحقـقت جناحا كـبيـرا وعبرت عن اهـتمام
أوجـــســتــو واجملـــمــوعــة بـــالــطــبـــقــات الـــكــادحــة من
اجملــتــمع .. واســتـمــر أوجــسـتــو ورفــاقه فى تــقـد
الـعروض اجليدة التى تـبلور معهـا دور مسرح أرينا
وأهــمــيــته .. فــقــدم لــشــون أوكــايــسى مــســرحــيــة "
جـــونـــو والـــطـــاووس " عـــام  1957والـــتى لـم حتـــقق
الــنــجــاح عــلى غــرار ســابـــقــتــهــا .. ولــكــنه اســتــعــاد
الـنـجـاح وثـقـة جـمــاهـيـره .. بـتـقـد عـرض " نـادى
شـابيتـوبا لكـرة القدم " لـلكـاتب البرازيـلى "أودولفو

فـيـانـا فـيـلـو " عام  1959والـذى نـاقش فـيه مـشاكل
الـشـباب وأحالمـهم .. وفى نـفس العـام بـدأت ثورة
أوجـستـو ضـد القـهـر وقد عـرض " نـاس مثـلـنا " ..
واســتــغل أوجــسـتــو حــمـاســته وانــطالقه فــقـدم فى
نـهايـة نفس العـام عرض آخـر هو " مـهزلـة الزوجة
ــثــالــيـة " إليــدى دى لــيــمــا" ولــكــنه قــدمــهــا بــأحـد ا
مـســارح ريـو دى جـانــيـرو .. وفى عـام  1960أخـرج
عرض " نار باردة " لبربوسا .. وأ كتابة قنبلته "
الـثورة فى أمريكا اجلـنوبية" والـتى أخرجها خوزيه
رينـاتو .. وقدم مـعاجلة مـختلـفة خلالـدة ميكـيافلى
" مانـدراجوال " عام  1962وكانت اسـتـكمـاال للـثورة
ضـد الفـقر ومن تـسبـبوا فيـه .. قبل أن تـكون ضد
حـكـومـات بــعـيـنـهـا .. ثـم أخـرج لـتـيـنــسى ويـلـيـامـز "
عـربة أسمها الـرغبة " ولكن بفـلسفته الذى أخذت
تــزداد وضــوحـا .. ومـن أعـمــاله الــقــيــمــة أيــضـا ..

وليير عام  ... 1964 مسرحية " تارتوف " 
وفـى عـــــام  .. 1965رحل أوجــــــســــــتـــــو إلـى ريـــــو دى
جـانيرو نتيجـة األعمال العسـكرية فى ساوباولو ..
ـعارك ـارسـة نـشاطـاته ضـد الـعـسكـريـة وا وبـدأ 
مع أقــــــرانه مـن مــــــســـــقـط رأسه .. كــــــانت دعــــــوته
للسالم وتنحية السالح جانبا ووقف سفك الدماء
وفى نهـاية عام ..1968عـاد أوجسـتو إلى سـاوباولو
.. وحـاول إعـادة بـنـاء فــريـقه بـأريـنـا مـرة أخـرى ..
وقـــدم مـــجــمـــوعـــة من األعـــمـــال أهــمـــهـــا " ارتـــفــاع

كتب
"الثورة فى 
أمريكا

اجلنوبية"
... وأخرج
«رجال

وفئران »

كـان للكتابـة وجه آخر عند أوجسـتو .. فقد انفرد
ـســرح بــكـونه أول ــبــدعـ فـى ا عن غــيــره حـتى ا
ا ينـتقد أعماله ـا آخر من يناقش ويـحلل ور ور
ونــهــجه فى كــتب عــديــدة .. وقــد بــدأ هــذا الــنــهج

منذ عام ... 1967
ـا تمـيز بـه أوجسـتو أيـضـا .. هو كـتـابته  بـعدد و
من الــلـــغـــات وبــنـــفس اإلتـــقــان وهـى الــبـــرتـــغــالـــيــة

واألسبانية والفرنسية واإلجنليزية ... 
ومن كـتبه بالـبرتـغالـية " كشف حـساب أريـنا " عام
  1967تـــاريخ أمـــريـــكـــا الــذى أعـــرفـه " عــام 1973
جـ الـعصـبى " عام   1977مـعـجزة فى الـبرازيل "
عام  " ? 1979مـسرح أوجـستـو بوال ـ جزء أول " 

"مــســرح أوجـــســتــو بــوال ـ جـــزء ثــانى " عــام 1986
ــســـرح الــتـــشــريـــعى" عــام  " 1996هــامــلت وابن "ا
اخلـبـاز " عـام  .. 2000و" مـسـرح .. وفـنـون الـدفـاع

عن النفس " عام ... 2003
ـسرح الـشـعـبى " عام وبـاألسـبـانيـة كـتـاب " فئـات ا
 .. 1972وبـالــفـرنـســيـة "تـوقف ! إنه الــسـحـر " عـام
ــــــســـــرح وطــــــريـــــقـــــتـه عــــــنـــــد بـــــوال " .. 1983و " ا
وبــــاإلجنــــلــــيــــزيــــة كــــتـب عــــددا من الــــكـــــتب والــــتى
ألهـمـيـتــهـا تـرجـمـهـا إلى الــلـغـات األخـرى والـعـكس

قهورين" عام  1979والذى ومنها : كتـاب "مسرح ا
ــا تــغـــفــلــهـــا جــمــوع ــســرح قـــوة ر وضح فــيـه أن ا
صلحة اجلـماهير .. ولكن احلـكومات تستـخدمه 
أفـرادهــا ومن أجل أغــراض دنــيــئـة وضــرب مــثـاال
سرح فى لذلك حكومة الـبرازيل والتى تستخدم ا

قمع شعبها والسيطرة على حريته ومصيره ...
ــمـثــلــ " عـام ــمـثــلــ وغـيــر ا وكـتــاب " أالعــيب ا
 1992اجلـــزء األول وعـــام  2002اجلـــزء الـــثـــانى ..
وهـو األكـثر تـأثـيـراً فـيـمـا كـتب بـوال .. وفـيه يـقدم
شـرحـا مــوجـزا لـنـظـريـاته ويــشـرح مـفـهـوم الـدرامـا
عــنــده .. وبه الــعــديــد من األمــثــلـة والــقــصص عن
جتاربه اخملتلفة فى أوروبا وأمريكا الالتينية ...
وأخـيـرا .. كـتاب " وهـم الـرغـبـة " عام  1995وفـيه
ــــســــرح كــــعالج يــــحــــاول مــــنـــــاقــــشــــة اســــتــــخــــدام ا
لـألمـراض الـنــفـســيـة اخملــتـلــفـة .. واخلـاصــة الـتى
سببـها الـتفكك اجملـتمـعى .. من خالل البحث عن
وسـيلـة إلعادته كـنسـيج واحد مـترابط وهـو تعديل
لـــنـــظـــريـــاته الـــســـابـــقـــة وتــطـــويـــر ألســـالـــيـــبه الـــتى
ــســـتـــجــدات فى اســتـــخــدمـــهـــا من قـــبل لــتـــخـــدم ا

اجملتمع ".

 أول من انتقد نفسه 
الكاتب .. وجه آخرلـ «أوجستو»

cyan magenta yellow black File: 8- 25 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

األسبوع األول من مهرجان 
جامعة ع شمس.. ثالث مسرحيات

بتوقيع طالب العملى

نساء فى حياتو 
عرض يحاكى اخلطاب الذكورى 

محاكاة ساخرة

9 18 من مايو 2009 العدد 97

 äÉbO
3

سرحي جريدة كل ا

صـ14

رايا ضمن إصدارات احتاد الكتاب. > الشاعر عيد صالح صدر له مؤخرا ديوان شعرى بعنوان خريف ا

الغـولـة 
الثقافة السمعية ح تنتج نصًا

عطية معبد 

صـ 12

اإلمـسـاك بأدوات عـرضه بـتـمكن واضح
ورغـــبــة فى عـــدم االســتــســـهــال مــثالً أو
الــــتـــبـــســــيط نـــلــــمح هــــذا فى تـــوظــــيـــفه
ـوفقة فى خلق لـلشخـصيات ومـحاولته ا
طــقس مـــواز لــواحــة حــقــيـــقــيــة تــصــدق
مــفــرداتـــهــا فـــنــيًـــا لــتـــصــلك رســـالــة فى
ـتاح له - بـقى أن نـثنى النـهـاية - قـدر ا
عـلـى الـدرامـا احلـركـيــة "حملـمـد سـمـيح"
والــتى تــمــاهت تــصـمــيــمــاتــهــا مع الـروح
الـقبـليـة بوجه عـام فبـدت بطـيئـة أحيـانا
ــا خـــلق حــالــة حــركــيــة لــكــنــهــا حــادة 
موازيـة لـرؤيـة اخملـرج فـأثرتـهـا فـنـيًـا أما
أزياء "جـمـاالت عـبده" وإن شـابـهـا بعض
ــبــالـغــة لــكـنــهــا أدت مــهـمــتــهـا بــنــجـاح ا
وأنـبـأت عن رؤيـة فــنـيـة ودرايـة واضـحـة
حـافـظت - على األقـل - على اخلـطوط
ـمـيـزة لـشـبـاب أهل الـواحة الـعريـضـة وا
أمــــا عن مــــوســــيــــقـى وأحلــــان "عــــطــــيـــة
مــــحـــمـــود" فـــقـــد أدت دورًا جــــمـــيالً فى
مـيزة عبر ـكان وطبيـعته ا اإلحـساس با
وحـية بـاخلـوف أحيـانًا بـعض الـتيـمـات ا
أخــرى رغم أشــعــار "يس الــضــوى" الــتى
جـاءت عـاديـة جـدًا لـدرجة تـصـلـح مـعـها
ألى عــرض دون تــمــيـــيــز. وهى حــتى لم
ـــســتــوى "عـــدودة" تــراثـــيــة واحــدة تــرق 
ألــقــتــهــا "ســمــيـــرة عــبــد الــعــزيــز" أثــنــاء

العرض.
بـقى أن نــذكـر أن الـديــكـور واإلضـاءة
لـ "عــمـــرو عـــبـــد الـــله" كـــانـــا إضـــافــة
حــقـيـقــيـة لـلــعـرض من حـيث عــنـاصـر
ديــــكـــوريـــة ســـاعـــدت عــــلى نـــقل "روح
ـكـان" وإحـساس عـال بـطـبيـعـة اجلو ا
الــذى يــعــيــشه الــعــرض - رغم ضــيق
ـوتـيـفـات بـسـيـطـة لـكـنـها ـسـاحـة - ا
مـوحــيـة مـؤثــرة فـنـيًــا وكـذا اإلضـاءة
أضـــفـت عـــلى الــــعـــرض وحــــشـــة كـــان

يحتاجها.
فى الـنهـايـة تـمـيـز صوت "هـبـة مـحـمد"
فى أغـنيـة "يامـاى" وكذا "أسـماء فوزى"
فـى أغــــنـــيــــة الــــفـــرح وإن لـم يـــســــتــــفـــد
مثل مثل العرض من إمـكانات باقى ا
"أحــــمـــــد الـــــطـــــوخى" فـى دور الــــشـــــيخ
عــدوان و"مــصــطــفى الــســيــد" فى دور
الـقاضى وباقى شـيوخ القـبيلـة "محمود
جــــلــــيــــفــــون" مــــحـــمــــود ديــــاب فــــتــــحى
ــــصــــرى أحــــمــــد اجلــــارحى ســــامـى ا
الــــشــــريف عــــاصم رأفت. نــــظن أنــــهم
ــــكــــتــــوب أو أدوا أدوارهم فـى حــــدود ا

طلوب.  باألدق فى حدود ا

"صـالح" الــطــبــيب الــذى أحــبــهــا عــارفًــا
بـــإمـــكـــانـــات الــدور وإن بـــدا تـــقـــلـــيـــديًــا
كـالـعـادة "طـبـيب فى واحـة نـائـية" إال أنه

يزًا وقد كان.  حاول أن يكون أداؤه 
ـغـربى" جـمـيالً وهـو يؤدى كـان "سـعـيـد ا
ـزين" وتـرك انـطـباعًـا جـيدًا دور "أم ا
وهـبة وهو مـا ينطـبق أيضًا على يـنبئ 
"حــــمــــدى أبــــو الــــعال" فى دور "الــــشــــيخ
حـــــابـس" حـــــتى "مـــــحـــــمـــــد درويـش" فى

جملته الواحدة "معلوم سيدى".
ـصـطـفى كل هـذا عـبــر إخـراج مـتـمــيـز "
طلبة" الذى بانت قدراته اإلخراجية فى

"الـــعـــمى" ثـــبــات حـــدقـــة الــعـــ حـــركــة
الـــعــصــا حــركــة الــرأس جتــاه الــصــوت
وغـــيــرهـــا. هـــذا الــثـــالـــوث اجلــمـــيل هم
أصــــحـــاب اخلـــبــــرة الـــتى أنــــقـــذت هـــذا
الــعــرض من الــســـقــوط فى فخ الــرتــابــة
ـلل وألنه ال بـد فى أى عـرض وأحـيـانًـا ا
مثل مثلة وا من قصة حب: نـصل إلى ا
ـان ـهـمـة نـقـصـد "إ الـلـذيـن أديـا هـذه ا
رجـائى" و "مـحــمـد صالح" ولـلــحق فـقـد
ــان رجــائـى" مــقــنــعــة إلى حــد كــانت "إ
ـــتــهـــمــة كــبـــيــر فـى دور "وداد" الــغـــولــة ا
بـاغـتـيـال زوجـهـا لـيـلـة الـدخـلـة وكـذا بدا

األولى وإمـــســـاكه بــتـــفـــاصــيـــلــهـــا فــهـــمًــا
وحــركـة وســتــكــرهه أيـضًــا دون مــجــهـود
مــنـك من أول وهــلـــة وهــذا حتـــديــدًا مــا
برع فى أدائه بـاقتـدار وال يقلل من ذلك

سجلة!! أبدًا صرخة النهاية ا
إلـى جــوار هـاتــ الــقــامــتــ تــقف غــيـر
بـعـيـد "بـشـرى الـقـصبـى" وهى تؤدى دور
"أم الـسـعـد" - اسم غـيـر مـوفق - إال أن
األخــــيــــرة أدت مــــا يــــشــــبه تــــراثــــيًـــا دور
"العرافة" الـعمياء بتمكن هائل وبدا أنها
بــذلت جــهـدًا كــبـيــرًا وصــادقًـا - يــصـلك
ـــفــردات كـــمـــشـــاهـــد - وهى تـــمـــسـك 

بدايـة نحن نـقـدر ونحـترم أيـضًا الـكاتب
والــنـاقــد "بـهـيـج إسـمـاعــيل" وال نـخــتـلف
على منـجزه اإلبداعى عمومًا واختالفنا
مع عــرض "الـغـولــة" الـذى تـقــدمه فـرقـة
عـروض حاليًا الـغد للـعروض التراثـية وا
بـإحدى قـاعات الـبالـون ال ينـال من هذا

البتة.
العـرض إجمـاالً ينـاقش بـعض التـقالـيد
صرية - التراثية فى إحدى الواحات ا
لم يــقل لــنــا أيــهـا يــقــصــد!! - نـحن إذًا
لـــســـنــــا أمـــام خالف أو حـــتى اخـــتالف
ثقافى لبـعض التقاليد والعادات ولكننا
باجلملـة أمام نسق ثقافى مغاير أعنى
أنــنــا أمــام اخــتالف جــذرى فـى الـروح
ــــردود فى الــــبــــنــــيــــة فـى الــــوعى فى ا
ـعرفى. ونـظن أن الـعرض انـبـنى على ا
مـجــرد ثــقـافــة ســمـعــيــة!! جـعــلــته مـثالً
يـتـجـاوز أهـمـيـة الـلـغـة وهى تـكـاد تـكـون
يـز أهالى الـواحات!! فجاءت أهم ما 
لـغـة الـنص عـاديـة أو لـنـقل أيـة لـغـة بال
أى تـميز. كـذلك جعلـته يستـخدم بعض
اآللـيـات احلـيـاتـيـة بـشـكل بـدا سـحـطـيًا
مـثل "الـبـشـعة" (تـعـريض لـسـان شخص
للنار) وهى اخـتبار مصـيرى يتعرض له
ــة ـــة مــا - غــالـــبًــا جــر ــتــهـم بــجــر ا
كــــبــــرى - إلدانــــته أو إلثــــبــــات بــــراءته
لـكــنـهـا هـنــا اسـتـخــدمت ألجل كـشف -
مـــــــــجــــــــرد كــــــــشـف! - كــــــــذب "وداد" أو
صـدقهـا هذه الـثـقافـة السـمعـيـة جعـلته
أخـيــرًا ال يـفـرق فى وضــعـيـة احملــاكـمـة
وكـان احملـكم "الـقـاضى فى الـنص" وما
ــثـله مـن سـلــطــة أو سـلــطــان ال يــقـبل
ـراجــعـة وكـانت احملــاكـمـة الـنــقـاش أو ا
ذاتـهـا طـقـسًـا هـائالً. لـكنـه فى الـعرض
جـــــــــعـل الـــــــــقـــــــــاضـى يـــــــــأخـــــــــذ رأى كل
!! فــيــمــا يـــشــبه الـــتــصــويت اجلــالــســـ
جلس الـشعب أو كأن احملاكـمة قعدة

شاى!! 
دعونـا إذا نـدخل الـعرض لـنـرى أبـطاله.
الــقـــديــرة "ســمــيــرة عــبــد الــعــزيــز" وهى
تـؤدى دور أم وداد فى بـسـاطـة وتـلـقـائـية
شــديــدة وبــصــدق فــنى رائـع اعــتــدنـاه -
خــاصـة مــشــهــد اغــتـيــالــهــا - وكــذا كـان
ثل ـمـثل الـكبـيـر "خلـيل مـرسى" وهـو  ا
"مـسـعــود" احلـاكم اجلـديـد لــلـواحـة بـعـد
وفــاة شــقــيـقه فــقــد أداه بــتـمــكن شــديـد
حـتى لكـأنك تشـعر أنه ال يـبذل مـجهودًا
فى تـقمص هذه الـشخصـية منـذ "طلته"

 الديكور
واإلضاءة قدما
إضافة متميزة

 أصحاب اخلبرة
أنقذوا العرض
من فخ الرتابة!

 مناقشة 
ساخنة للتقاليد
صرية التراثية ا

 انتظرته
اجلموع
خارج
ستشفى ا
لتودعه

ـكن تعـريفه كـلغـوى وتمـثيـلى وهو مـا يجـبر على ـنطوق  > النص ا
اعتبار أساسه غير منطوق. وهذا يجب أن يُفهم فى معناه على أنه فى
احلـكـايــة ال يـوجـد مـكــان لـلـحـوارات بـل يـبـدو ظـاهــرا فى مـا يـجـرى

تمثيله.
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24
أخبار قصيرة ونادرة عن رحيله

اإلعالم الغربى.. كأنه لم يعرف
"" فى الــثـانى مـن مـايــو احلـالى .. غــادرنـا
ــقــهـــورين .. والــذى زار مـــؤسس مــســـرح ا
اضى بـاريس ألول وآخـر مـرة فى مـارس ا
من أجـل أن تــقـــلـــده الـــيـــونــســـكـــو ســـفـــيــرا
ى .. وأوجستو بوال مهندس للمسـرح العا
كـيــمـيـائـى .. درس الـفـنــون .. وجـعل مــنـهـا
رســـالــة إنـــســانـــيــة .. وهـــو الــشـــعــلـــة الــتى
أضـاءت الطـريق أمـام اآلالف من الـشـباب
وتــوعـيــتـهم وإرشــادهم إلى أهــداف أخـرى
سامـيـة وبـاقـية تـخـلـد صـاحبـهـا بـعـيدا عن

ادى " ... الكسب ا
وأيضـا الـهنـدية ومـنهـا مـينت  هـندوسـتان
ــز ومـوراجن أكـسـبــرس .. وحـتى هـنـدو تـا
الـتى نـشــرت مـقـاال بـعـنـوان " رحـيل صـوت
ـســرحى أوجـسـتـو بـوال" جـاء اجلـمـاهـيـر ا

فى جزء منه :
ــلــعــونــة الــفــنـان " اخــتــطــفت الــلــوكــيــمــيـا ا
الــبـــرازيــلى الـــنــاشط "أوجـــســتــو بــوال " ..
حــــيـث كــــانـت اجلـــــمــــوع تـــــنـــــتــــظـــــر خــــارج
مــســـتــشــفى ريــو دى جـــانــيــرو .. وعــنــدمــا
ضــرب الـــرعـــد الـــســـمـــاء .. وكــشـــرت عن
أنيابهـا .. وغطتهـا سحب سوداء .. أقبلت
ـستـشفى " إلـيـزا نونـيز " ـتحـدثة بـاسم ا ا
ــــــكـــــافح وأعــــــلـــــنـت رحـــــيـل بـــــوال .. وأن ا
ــــنــــاضل من أجـل اجملــــتـــمـع قـــد تــــوقف وا
أخـــيــرا عـن احلـــركــة والـــنـــشـــاط .. وأنـــنــا
فــقــدنــا مــقـاومــا آخــر ومن الــقالئل الــذين
يـــقـــاومـــون الـــقــــوى الـــعـــظـــمى فـى الـــعـــالم

بشجاعة».
وأخيرا .. وحتى ال نـتهم بأننـا نتجنى على
ــســافــة فى ــا تــســـبب بــعــد ا أحــد .. فــر
ـتـحـدة عــدم وصـول اخلـبـر إلى الـواليـات ا
رغـم وصـــوله لـــلــــهـــنـــد وعــــدم وصـــوله إلى
إجنلترا رغم وصوله إلى فرنسا وأسبانيا.

االنـــــتـــــظـــــار حـــــتـى حتـــــدث ثـــــورة من أجل
حتـسـ حالـة اجملـتـمع وأفراده .. وعـلـيكم
ـســرح إلحـداث تــغـيـرات أن تـســتـخـدمــوا ا
جذرية فوريـة .. وقد برز بوال مـنذ تأليفه
ــقـــهــورين " عـن مــســرح كــتـــاب " مــســـرح ا
شـــرع فى تــأســـيــسه بــنـــفس االسم .. كــان
ـيا ـلهم واألب الـروحى لـلمـسـرح عا بـوال ا
"... وعـــــلـى اجلـــــانـب اآلخـــــر .. اهــــــتـــــمت
صــــحف الـــلــــغـــات األخـــرى بــــشـــكل واضح
بـرحـيل بوال ومـنـهـا الفـرنـسـية واألسـبـانـية
والبـرتغالـية والهنـدية وغيرهـا وعلى سبيل
ـثـال الـصـحف الـفــرنـسـيـة مـثل ال كـروا  ا
ريــــو   20 دقــــيــــقــــة ومــــتــــرو وصــــوال إلى
الـــلـــومــونـــد الـــتى أعـــدت تـــقـــريـــرا كــتـــبه "
ـشهـد األخـير كـرسـتـيان ديـلـون" بعـنـوان " ا

ألوجستو بوال" ومن كلماته :

مــنــذ بــدايــة عــمــله .. تــوقف عـن إضــافـة
األخبـار يوم وفاة بوال فى  2مايـو واليوم
ا تكون صدفة ـ وكان هذا الذى تاله ـ ر
حـــتى كـــتـــابــة هـــذه الـــســطـــور .. وأخـــيــرا
وجــدت اجلــارديــان والـتى نــشــرت اخلــبـر
ومـرفق مـعه تـقـريـر جـيـد لـتـحـفظ به مـاء
وجه الـصـحافـة اإلجنـليـزيـة والذى كـتبه "
ألـــيـــكس ســـيـــرز" يـــوم األربـــعــاء  6 مـــايــو
 2009 بـــعـــنـــوان طـــويل " رحـــيـل اخملــرج
ـسرح والـكـاتب الـدرامى الـذى آمـن بـأن ا
يــجب أن يــكـــون قــوة لــتــحــقــيـق الــتــغــيــيــر

اجلذرى" وفى جزء منه :
" أوجـــــســــــتـــــو بــــــوال  اخملـــــرج والــــــكـــــاتب
الــبــرازيـلى احلــالم والــذى تــوفى عن عــمـر
يـنـاهز  78عـامـا .. قـضى حـيـاته من أجل
أن يــــثــــبـت أنــــكـم لــــســــتـم فى حـــــاجــــة إلى

من الـبــرازيل خالل الــفـتــرة مـا بــ عـامى
 1964و .. 1985اعـتـقـلـته حـكـومـة بالده
قـبـلـهـا وتـعـرض لـلـسـجن والـتـهـديد بـالـقـتل
والـــــتــــــعــــــذيـب حـــــتـى تــــــركــــــهـــــا راحـال إلى

األرجنت "...
وبــعـــد الـــصـــدمــة األولـى .. انــتـــقـــلت إلى
الصحافة اإلجنـليزية والتى جـاءتنى منها
صـدمــة أخـرى .. فــوجـدت الــديـلى جـرام
ــــــــــرور والــــــــــوول ســـــــــــتـــــــــــريـت وديـــــــــــلـى 
واإلنــدبــنـدنت تــسـيــر عـلى درب مــثـيــلـتــهـا
األمريكية من التجاهل والصمت.. وحتى
ــيـة "اسـتــيــدج" أو "اخلـشــبـة" اجملــلـة الــعـا
ــســرح لم تــهــتم حــتى ــتــخــصــصــة فى ا ا
بــنــشــر خــبـــر ولــيس تــقــريــرا عن بــوال ..
والــغـريب أن هـذه اجملـلــة الـتى لم يـتـوقف
مـوقـعـهـا اإللكـتـرونى عن بـث األخبـار قط

فــوجـئـت بـإحــدى الــقــنــوات الــفــضــائــيـة ..
وأثـــنـــاء إذاعـــة إحــــدى مـــبـــاريـــات الـــدورى
األسـبانى لكـرة القـدم .. وعلى غيـر العادة
وهى تـــشـــيـــر فـى شـــريط األخـــبـــار أســـفل
الــــشــــاشــــة إلى وفــــاة اخملــــرج الـــبــــرازيــــلى
ـفـاجـأة فى "أوجــسـتـو بـوال " .. ولم تــكن ا
الوفاة فى حد ذاتها .. فال أحد كبير على
ـــوت .. ولــكن ســبـــبــهــا هــو أن وفــاة هــذا ا
ـكــانــة حـدثت ــفـكــر الـعــظــيم ا الــفـنــان وا
بـالفعل قـبل عدة أيام وهـذا ما عرفـته بعد
ذلك .. ولم أدر به  رغم متابعتى الدقيقة
ـــيــة .. لــوكـــاالت األنــبـــاء والـــصــحف الـــعــا
والتى يـصـدر غـالبـيـتـها بـالـلـغة اإلجنـلـيـزية
...عـــدت أبـــحث بـــدقـــة شـــديـــدة .. وعـــلى
رة .. وكـان طـبيـعـيا أن نـطـاق أوسع هـذه ا
أبــدأ بــإصــدارات الــلــغـة اإلجنــلــيــزيــة الـتى
تـهـيـمن بـشـكل كـبـيـر عـلى اآللـة اإلعالمـيـة
ية ..وبدأت بصحافة القطب األكبر  العا
تـحدة األمريكية وأهم روافدها الواليات ا
ـز .. وأخــذتــنى يــدى إلى الــنــيــويــورك تــا
الــتى لم تــنــشـر شــيــئـا وكــذلك الــنـيــويـورك
ــز وكــذلك نــيــوز ومــثــلــهــا الـــواشــنــطن تــا
ز وحـتى أمريكـا اليوم الـلوس أجنلـوس تا
.. واألكــــثــــر غــــرابــــة  الــــبــــرودواى وورلـــد
ــــوقــــعــــهـــا ــــســــرح  ــــتــــخــــصــــصــــة فـى ا ا
اإللـكـتـرونى ومـطـبـوعـاتـهـا اخملـتـلـفـة والـتى
تــبـث مــا يـزيــد عــلى  50خــبــرا يــومــيــا فى
ـتــوسط لم تــذكـر هى األخــرى شـيــئـا .. ا
وأخيرا وجدت اخلبر الذى أبحث عنه فى
الـواشــنـطن بــوست والــتى ذكـرت فى خــبـر
صـغـيـر ولــيس تـقـريـرا حتت عـنـوان " وفـاة
الـــكـــاتب الـــبــرازيـــلى أوجـــســـتــو بـــوال" يــوم
السبت بتاريخ  2مايو  2009 وجاء فيه
" مـن ريـــو دى جــانـــيـــرو .. رحل أوجـــســـتــو
ـــــــســـــــرحى بـــــــوال  اخملــــــرج والـــــــكـــــــاتب ا
الــبــرازيـلـى عن عــمـر يــنــاهـز  78عــامــا ..
ـــســـرحـــيـــة بـــوال  الـــذى درس الـــفــــنـــون ا
بـجامـعة كـولومـبيـا بنـيويـورك .. وقد هرب

نوبل فقدت شرف
حصوله عليها

عـندمـا يكـون احلديث عن عـمالق بحـجم ومكـانة " أوجسـتو بـوال " الفـنيـة واألدبية
ـكن .. وإجنــازاته الـكــبـيـرة .. فــإن أهـمـيــة احلـديث عـن اجلـوائـز تــقل كـثــيـرا .. و
ـدن والدول الـتى مـنـحـها الـشـرف بـقـبوله ذكـرهـا فـقط من أجل تـكـر الهـيـئـات وا

هذه اجلوائز منها ...
وقـد نالت هـذا الـشرف الـعـديد من اجلـوائز .. وكـانت أولـها جـائـزة "األب فيـتورا "
ـو " مرتـان كأفضل ألفضل مـخرج عام  1962من مديـنة ساوبـولو .. وجـائزة "بر
ـديـنـة سـاوبولـو أيـضـا .. ونـال أيـضـا جـائزة مـخـرج أيـضـا عامى  1963و 1965
ــسـرحى عـام  1981من "مــولـيــيـر" عـام  .. 1967وجـائـزة "والنــتـاى" فى الــبـحث ا
فنزويال .. وجائزة الثقافة عام  1994من السويد وكذلك ميدالية "بابلو بيكاسو "
من الـيـونسـكـو عام  1994أيـضا .. وكـان آخـر هذه اجلـوائـز " جـراسبـور " لـلسالم
ــكــسـيـك وإجنــلـتــرا ومــصــر وأســتــرالــيـا من أيــرلــنــد .. وغــيــرهــا من ا عـام  2008

وأسبانيا ...
ووسط كل من نالـوا هذا الشـرف الرفيع .. فـقدته نـوبل .. فقد رشح جلـائزة نوبل
سـئولة مـنحتهـا لغيـره .. رغم أنه كان األحق بها لـلسالم عام  2008ولكن الهـيئة ا

وقف وقال : وهذا ما قاله بيتر بروك تعليقا على هذا ا
ـا قام "فقـدت جـائزة نـوبل شـرف حصـول بـوال علـيـها .. وهـو األحق واألجـدر بهـا 

ومازال يقوم به من أجل السالم "...

الهيئة الدولية للمسرح 
تفتح ذراعيها .. حملبيه

رغـم حـالــة الـتــعـتــيم الــكـبــيـرة الــتى صـاحــبت رحــيل أوجـســتـو
بـــوال.. إال أن  مــتــابــعــة مــحــبــيه ومــحـــبى الــفن احلــقــيــقى ..
جـعلـتـهم يهـتـمون بـأخـبار مـرضه .. ويـصيـبـهم احلزن واألسى
لـــرحـــيـــله ... ولـــعل بـــوال يـــخـــتــلـف عن غـــيـــره من الـــفـــنـــانــ

ـفـكـريـن .. فـبـجـانب مـا قـدمه كـكـاتب ومـخـرج لـلـمـسـرح .. وا
أيضا كـتبه اخملتـلفة .. فـقد اعتـاد خالل ما يزيـد على ثالث
سرح عامـا على إقـامة الـورش الفـنيـة للـتدريب والـبحث فـى ا
ونـــظــريــاته ولــهـــذا فــقــد تــدرب عــلى يـــديه مــئــات اآلالف فى

مـختـلف الدول التى قـام بزيـارتها واإلقـامة فـيها لـفترة ...
وبـعيدا عن التـخاذل اإلعالمى .. قامت الـهيئـة الدولية
سـاحة لـلمـسرح بـدورها .. وراحت تـعطى الـفرصـة وا
عـلى موقـعهـا اإللـكتـرونى لكل من يـرغب فى الـكتـابة
عن ذكــرى له مع هــذا الـرجل وغــيـره من الــكـلــمـات

فى حـقه .. وقـد أقـبل الـكـثـيـرون .. وتوالت
ـخـتـلف الـلـغـات .. والـعـديد الـكـتـابـات 
ــبــاشـرة مــنــهم حتــدث عن عـالقــاته ا
بـأسـتـاذه الـذى درس فـتـرة علـى يديه
... والـــــتــــقـط آخــــرون الـــــفـــــكــــرة ..
وأنــــشــــأوا مــــنـــتــــديــــات بـــعــــدد من
ساحة وإتاحة واقع .. لزيـادة ا ا
ن يــرغب فى الـكــتـابـة الـفــرصـة 

عن بوال .. وكان من ب كتبوا عن بوال رئيس الهيئة الدولية
للـمسـرح "راميـندو مـاجومـدار" : كان خـبر وفـاة أوجسـتو بوال
رهيبـا .. ومازالت ذكـرى اللحـظات الرائـعة التى ألـقى خاللها
ى فى بــاريس عــالــقـة ــســرح الـعــا ــلــهـمــة فى  يــوم ا كــلـمــته ا
باألذهان .. وقـد واتتـنى فرصة تـناول العـشاء مع السـيد بوال
ــعــهــودة .. وجــدته ــســاء .. وبــجـــانب لــبــاقــتـه ا وزوجـــته فى ا
بـسيـطا ومـتواضـعا .. ورغم أن ضـعف صحـته كـان واضحا ..
نطلـقة كانت أكثر وضوحا .. إال أن معنوياته العـالية وروحه ا
ولم أكن أتـصـور أن تأتى الـنهـايـة بسـرعة هـكذا ...
لقد كـرس السيـد بوال  حيـاته بأكمـلها لـلمسرح
.. وبـ لـلعـالم كـيـفـيـة استـخـدام مـثل هـذا الفن
واعـتبـاره شـكال من أشـكال االحـتـجاج ومـقـاومة
القـهـر .. ولتـغيـير اجملـتـمع أيضـا .. إن أسطـورية
ـسـرح جــيال بـعـد حـيــاته وذكـراه سـتــلـهم نـشــطـاء ا
ـــــســـــرح  من أجل جـــــيـل من أجـل ا
حتـــقــيق أقــصى رفـــاهــيــة لــعــامــة

البشر...
لــقـــد مــات بـــوال .. ولــكن روحه
لـن تــــمـــوت أبــــدا .. رحــــمه الــــله
رحـمــة واســعــة ولــيـرقــد فى سالم
...وداعا أوجسـتو .. لن ننساك أبدا ».

راغى جمال ا
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ـسرحية يقـوم قبل كل شىء على اختيـار طريقة القراءة. > تـعريف النصوص ا
والـتى بشكل عـام هى قراءة تسـيطر عـليهـا نظرة االنـتماء إلى مـا هو مسرحى
(ولــيس مـا هـو أدبى أو شـاعـرى.. إلخ) وجتـرى فى طـريق من الـنـصـوصـيـة إلى

سرحية التى تنطلق من النص كـ "وثيقة" مسرحية. ا
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شاركة الفنان خالد حمد وهانى شنودة ومودى اإلمام. > ساقية الصاوى تشهد مساء اليوم افتتاح فعاليات مهرجان الساقية للموسيقى التصويرية 

10
ما أسخف الفهد إذا اشتكى من بقع على جلده

 القرد كثيف
 الشعــر

ـان دور يـانك  –مــحــمــد فــاروق فى دور بـادى  –إ
ـــان فـــتـــحى – رمـــضـــان فى دور مـــلـــلـــرد ومـــعـــهم إ
إسالم وسـوف  –شـيـمـاء شـداد  –أحــمـد سـمـيـر –
أحـمـد عـزت  –أحــمـد هالل  –يـاسـمـ جزارين –
أحـمــد مـحـمــود  فـضال عن مــجـمــوعـة الـســجـنـاء :
إسـالم عـيـسى  –إسالم عـوض  –مـحـمـد حـس –
ـديـنـة : مـحـمـود مـحـمـد بـريـقع إضـافـة جملـمـوعـة ا
بدر  –مصـطفى حسنى  –عال سمير  –معتـز البنا
 –أشـرف مـحـيى الدين  –بـسـمـة حـمدى  –شـيـمـاء
صالح  – حـسـام حـمدى  – مـحـمـد حسن  –حـنان
إبـراهيم  – شـريف فوزى  – أسـمـاء عـبـد الـعـال –
ـــنى حـــسـن  وقـــد تـــألـــقت هـــذه نـــيـــرة هـــاشم  – 
اجملــمــوعـــة مع بــاقـى اجملــمــوعـــات لــتــمـــنح الــعــرض
هـــارمـــونـــيـــته وتـــنـــاغـــمـه حـــيث حتـــول لـــقـــطـــعـــة من
ــوسـيـقى الـراقــيـة حتـقـقت نــغـمـاتـهـا مـع مـجـمـوعـة ا
الـبـحارة : مـحمـد البـشبـيشى  – أحـمـد السـمرى –
مــحـمـد عـامـر  – أحــمـد إسـمـاعـيل  – عـمـرو عـبـد
الــســـتـــار  ومــحـــمـــوعــة األطـــبـــاء : أحــمـــد طــارق –
إسالم صـابر  –جابـر إبراهيم  –رضـا أنور  –عـبد
الـلـه أحـمـد  –إسـراء جـابـر  –الــسـيـد مــحـمـد وقـد
عـانى الـعـرض مـن مـشـكالت فى انـضـبـاط االضـاءة
ــا يـشــفع لـه أن ذلك حـدث ـشــاهــد ور مـع بـعـض ا
ــشــكالت ــكن جتــاوز هـــذه ا فى لــيـــلــة االفــتــتـــاح و
الـطفيـفة مع استـمرار العـرض فالتـحية واجـبة لكل
البـس واالكـسـسوارات أفـراد الـعـرض من مـنـفـذى ا
ـكيـاج وأخص بالذكـر إبراهيم سـرحية وا واإلدارة ا
الفـرن منفـذ اإلضاءة و محـمد مصـطفى فى إعداد
ـــوســـيــقـى ومــحـــمـــد مــيـــزو فى تـــصـــمــيم وتــنـــفـــيــذ ا
تميز جمال االستعرضات  وحتية كـبيرة للمخرج ا
يــاقــوت الــذى غــيــر انــطــبــاع اجلــمــهــور عـن عـروض
الـثـقـافـة اجلمـاهـيـريـة التى تـكـرر نـفـسهـا فـالـعرض
يــؤكــد أن وراءه جـهــدا كــبــيــرا ومــخــرجــا يـعـى الـدور
ــســرح فى تــغــيـيــر الــذائــقـة ـكـن أن يـلــعــبه ا الــذى 
ـألوف الذى مـللنا اجلـماليـة عبر مـفارقة الـسائد وا

من مشاهدته على مسارحنا . 

مسعود شومان

الصمت يكتسب معناه ح يكون
للضجيج معنى مواز

الـسـفـيـنـة / الـعـالم / الـسـلـطـة ال يـرون من يـعـمـلـون
عـلـى دفـعــهــا وبـقــائــهــا إال حـيــوانــات دمـيــمــة وحـ
ـ ســنـقف عـلى الـسـخـريـة يـحــدث الـلـقـاء بـ الـعـا
ــرة الـــتى حتـــاول الــقـــردة / مــجـــمـــوعــة الـــوقــادين ا
وتتـصـاعد تـمريـرهـا كـنوع من الـدفـاع عن وجـودهـا 
لـــتـــصل إلى رغـــبـــة فـى الـــنـــيل من صـــاحـــبـــة الـــبـــرج

ن تمثل السلطة . العاجى 
      إن "يـانك" يـطـرح ذاته بوصـفه تـمـثيـال لطـبـقته
ساعيا لكشف التـناقضات االجتماعية التى سجنته
ـــلـــكـــون مـــقـــدرات األمـــور فـــبـــطل فى قـــفص مـن 
ــسـرحـيـة عـلى حــد تـعـبـيـر جــمـال يـاقـوت "شـخص ا
شـديــد االنـتـمــاء لـطــبـقــته رغم افـتــقـاده لـلــمـرجــعـيـة
ـثل القـوة الـتى تـسـتمـد طـاقـتـها من الـدينـيـة" وهـو 
لك العمل واالنتماء  وأختلف مع من يقول إنه ال 
مــنــظــومــة فـكــريــة ألن الــنص يــقــوم فى بــنـائـه عـلى
طـرح عـالم حتـكـمه الـثـنائـيـة الـطـبـقـيـة ولم يـفـجـرها
ـلـكـون ن  كـطـرح نـظـرى إال "يـانـك" ومـجـمـوعـته 
هـذه الـقـوة الـعــضـلـيـة والـفـكـريــة أيـضـا فى مـواجـهـة
االســـتالب والـــقــهـــر والـــفــقـــر نـــعم هم يـــحـــيــون فى
زنزانـة من احلديـد أو فى قفص فى حـديقـة حيوان
لـكنـهم يـدركـون هذه احلـقـيـقة حـيث يـتـأكد ذلك فى
جــمـلـة الـنـهـايـة "الـقــرد هـو الـشىء األصـيل فى هـذا

العالم"
لقد تـكاتفت جمـيع عناصر الـعرض لتقـدم لنا حالة
مــســـرحــيــة فــريـــدة تــتــسم بـــالــرصــانــة واجلـــمــاعــيــة
والــقـــدرة عــلى حتــريك اجلــمــوع بـــانــســيــابــيــة تــؤكــد
القـدرة واحلسـاسية الـعالـية لـلمخـرج جمـال ياقوت
وقد دعمته وتواشجت معه الرؤية التشكيلية للفنان
صــبــحى الـــســيــد الــذى أصــبـح ذا قــدم راســخــة فى
ــا يــطــرح الــنص من ـــصــرى مع وعى  مــســرحــنــا ا
رؤى وأفكـار انعكـست على رسمه لـلعالم فى ثـنائيته
لــيـــتــواشج الــديــكـــور مــؤكــدا مــا يــطـــرحه الــنص من
أفـكـار  وإذا جـاز لـنـا أن نـقـول إن هـذا الـعـرض من
عــروض الـتـمــثـيل حــيث تـبــرز قـدرة هـذه اجملــمـوعـة
بـشـكل يـؤكـد قـدرة اخملـرج عـلى االخـتـيـار والـتـدريب
بارة مـشتعلة ب ونـقل مشاعر الشـخوص وكانت ا
ــمــثــلــ الــذين يــؤكــدون عـلـى خــبـرتــهم مــجــمـوعــة ا
وحسـاسيتـهم ووعيهم بـأدوارهم: أحمد الـسعيد فى

األسـفـل نـرى الـهـيـسـتـريـا واالقـتـتـال والـغـنـاء األجش
والـــضـــجـــيج بـــيـــنـــمـــا فى األعـــلـى نــتـــســـمـع لـــصــوت
ـــوســـيـــقى تـــقــــوده نـــعـــومـــة الـــكـــمـــان مع األصـــوات ا
احلـواريـة اخلفـيـضة لـنـستـبـ الفـوارق االجـتمـاعـية
قـولة الـسيـاسية دون بـ فئـت كـأنه يعـيد عـلينـا ا

زعيق ودون استخدام للشعارات .
نحن إذن أمام عا  األول : يـسير بانتظام مقدر
ـاشـيــة تـسـيــركم دومـا عــصى أسـيـادكم" له "أنـتم كــا
كــمـا يـعـانى أفـراده مـن أمـراض اجـتـمـاعــيـة كـالـفـقـر
واالضـطـهـاد ويـدفـعه الـشك لـكـراهـيـة الـنـسـاء "هن
عـلى اسـتـعـداد خلـيـانـتك فى مـقـابل شـلن" الـثـانى :
ن ال يـــرون ــــنـــتـــفــــخـــون  ركــــاب الـــدرجـــة األولى ا

غيرهم .
يـقيـم العـرض بنـاءه على هـذه الثـنائـية عـلى مسـتوى
ـسـرحى حيث نـرى إيـقاعـا سريـعا عـمار ا الـرؤيـة وا
فـى األسـفل يــراه من يــقـومــون به أنه ســبب الـبــقـاء
حـيث يـعـمل مـجـمـوعـة الـوقـادين وسط األنـواء ومع
جـحيم الفحـم وضجيج اآلالت فيـصبحون جزءا من
هـــذه الــعــجـــلــة اجلـــهــنــمـــيــة ويـــبــررون قــهـــرهم بــأن
اجلحـيم يحـتاج لـرجال بـينـما يـرون األغنـياء الشىء
 بـينمـا هم الكل فى الكل  وألن الرجـال ال يشكون
فــإن أحــدهم يـردد مــصــدقـا عــلى ذلك "مــا أسـخف

الفهد إذا اشتكى من بقع على جلده".
إن احلــوار فى مـــعــظـــمه يـــدور فى الــعـــالم الــتـــحــتى
تربـطه بـالعـالم الفـوقى ساللم عـفنـة لكن أصـحاب

مـنــذ الـلــحـظــة األولى يـدخــلك عـرض الــقـرد كــثـيف
ـوسـيقى يـحاصـرك قبل أن الـشعـر حالـته  صوت ا
تـأخـذ مـكانك عـلى الـكـرسى  أمامـك مجـمـوعة من
ــــارســـون عـــمــــلـــهم  تــــراهم وهم الـــعـــمــــال الـــذين 
رحون ويـتقاتـلون ويبوحـون بقواهرهم بل يـنفثون
ا يـرونه من مهانة كأنـها ميراثهم أو عن غـضبهم 
أقــدارهم الــتى ال فــكــاك مــنـهــا وهم يــراوحــون بـ
الــصــمت والــكالم والــضــجــيج  ويــبــرع الـعــرض فى
ـا يحيـطهـا من أحالم مكـبوتـة عبر تقـد حالـتهم 
الـصـمت الذى يـكـتـسب مـعـنـاه ح يـكـون لـلـضـجيج
ـــتــلـــقى ســيـــتــقــلـب بــ حــاالت من مــعــنـى مــواز فــا
الــهــيــســتــريــا والــبــوح الـذى ال يــخــلــو من ظـل عـمــيق
مـثلـ /الوقـادين : مـحمد يطـرحه أداء مجـموعـة ا
عـيسى  –أحـمـد بـسـيونى  –أحـمـد هـانى  –مـحـمـد
بــــســــيــــونى  –أحــــمـــد رجب  –مــــحــــمــــد مــــجـــدى –
مصطفى أم  –دريد عبد السيد أحمد مصطفى
 –عـمـر وجـدى  –عـصـام عـادل  –مـحـمــود سـعـيـد
ـــثل بـــارع هــو أحــمـــد ســعـــيــد فى دور يـــتــقـــدمــهم 
لـكون قوة هـائلة ن  "يانك" وهـو أحد الوقـادين 
كــانت من أسـبـاب هـيـمــنـته عـلى مـجــمـوعـة الـعـمـال
وهـو يخـتصـر اجملمـوعـة ليـطرح نـيـابة عـنهم تـصورا
لـــلــوضع االجــتـــمــاعى الــذى تـــعــيــشه مـــجــمــوعــة من
الـبشـر حتت وطأة العـمل  وتتـبدى الثـنائيـة بوضوح
سرح  حـيث يقبعون أسـفله بينما من فى مـستوى ا
يـحــكـمـونــهم أو يـتـحــكـمــون فـيـهم فـى األعـلى  فـفى

كن جهد كبير ومخرج يعى الدور الذى 
سرح فى تغيير السائد أن يلعبه ا

> اجلمعية العمومية للهيئة العربية للمسرح انتخبت د. أشرف زكى رئيسا للهيئة لدورة جديدة بداية من مايو اجلارى.
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ـسـرح كـوثــائق وبـشـكل مـشـابه ـكن أن تـسـتــخـدم لـدراسـة ا > إن الــنـصـوص 
المح ـكـتـوبـة إلعـادة "بـنـاء" ا كـيـفـيـة اسـتـفـادة فـقـهـاء الـلـغـة من الـشـهـادات ا
ـسـافــة الـتى تـفـصل نـقـطـة الــصـوتـيـة لـلـغـة مـاتـت مع األخـذ فى االعـتـبـار ا

سرح). البداية (فى النص) عن نقطة النهاية (فى ا
سرحي جريدة كل ا
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سرحى   رحيل صوت اجلماهير ا

راغى جمال ا

هـنـاك رجال تـهـتز لـهم األرض .. عـند رحـيـلهم عـنـها .. وتـزيد
شدة الـهزة كلما كانت آثـارهم وما تركوه للـبشرية .. وما بذلوه
من أجـلها عـظيمـا .. وكلمـا زاد عدد من سيـفتقـدونه .. وكانوا
لــوقت قــريب كــنــبــتــات يــرويــهـا أحــد هــؤالء الــرجــال ويــرعــاهـا
ــبـدع الـبــرازيـلى ـفــكـر ا بــإخالص .. ومن هــؤالء الـرعـاة كــان ا
الـراحـل "أوجـســتـو بــوال" والـذى نــشـأ وتــربى عــلى يـديه مــئـات
اليـ بـشكل ـبـدعـ بشـكل مـباشـر وا اآلالف من الـفـنـان وا
ـا لهـذا السبب غـير مبـاشر خالل مـا يزيـد عن ربع قرن.. ور
ـرض ســرطــان الـدم فى ســريـة تــامـة رحل أوجــســتـو مــتـأثــرا 

خشية أن تهتز األرض إن انتشر نبأ وفاته ..!!!...      
ــسـرح أوجــســتــو بــوال أو أوجــســتــو بــيــنــتــو بــوال أحــد مــلــوك ا
ـبـجـلـ .. بـجــانب كـونه مـخـرجـا وكــاتـبـا مـسـرحـيـا وسـفــرائه ا
وكـاتب مـقـال ونـاشط سـيـاسى  ..  وهـو أكـثـر من سـاهـموا فى
ـعاصرة .. ودعـا أوجستـو إلى السالم وكانت تشكـيل الدراما ا
ـســرح والـدرامـا .. وظـلت هـذه رســالـته إلى اجملـتـمع وسـيـلـته ا
أكــثــر عن نـــصف قــرن .. ولــهــذا اخــتــارته الــيــونــســكــو ســفــيــرا
ـاضى ولــعـلـهـا تـأخـرت ـسـرح فى مـارس ا لـلـسالم فى عـالـم ا

كثيرا فى اختيارها ...   
ولـد أوجــسـتــو عـام  1931 بـضــاحـيـة صــغـيــرة جـدا وفــقـيـرة
تدعـى "بينيا" بواليـة " سانت كاترينا " اجلـنوبية  ب واليتى
أو مدينـتى ريو دى جـانيـرو وسوبـاولو الـشهـيرت وتـطل على
شـاطئ احمليط األطلنطى .. وقـد نشأ فى كنف عائـلة فقيرة
فـــأبـــوه خـــوزيـه أوجـــســـتــــو بـــوال وهـــو خـــبــــاز بـــأحـــد األفـــران
الصـغيـرة بالضـاحيـة ..وأمه ألبرتـينـا بينـتو ربـة منزل  طـيبة
الـقــلب .. صــاحـبــة قــدرة رهـيــبــة عـلى الــتــحـمـل .. وله ثالثـة
أشـقــاء .. وقــد سـعى الــوالـدان بــاســتـمــرار وبـقــوة ال تـكل وال
تـمل من أجل تــعـلـيم أوالدهم ودفـعـهم لـتــحـقـيق مـكـانـة جـيـدة
درسـة الضـاحية الـوحيدة فى اجملـتمع .. والتـحق أوجسـتو 

قهورين  قائد ثورة ا

ــتـمـيــز رغم إمـكـانــيـاتـهـا والـتى تــمـيـزت بـالــعـنـصــر الـبـشـرى ا
القلـيلة .. وبجـانب العلم فقـد حثوهم أيضـا على حب الناس
واجملــتـمع وقــد تــأثـر أوجــسـتــو االبن بــهـذا كــثـيــرا وكـان أكــثـر
س معانـاة الفقـراء من حوله سواء حساسـية لذلك .. و قـد 
فى ضاحيته أو فى الضواحى اجملاورة .. فضال عن تعرضه
ـعــانــاة .. وكـانت هــذه بــدايـة وأســرته جلــزء كـبــيــر من هــذه ا
تـــبــلــور مــصــطــلح " الــقــهـــر " عــنــد أوجــســتــو .. فــقــد تــشــرب
أوجــســتـــو الــفـــقــر ومـــعــانــاتـه حــتى ارتـــوى .. وبــاتت أشـــكــاله
ـصـاحـبـة له وكـافـة أعـراضه تـسرى ـشـاعر واألحـاسـيس ا وا
فى دمـه .. ولــكـــنه وبــفـــضل نــشـــأته الــســـلــيـــمــة قـــوم كل تــلك
اخلبـرة واستخدمهـا بشكل آخر حاول به خلق انـتفاضة قوية
ـقـهورين كى يـنالـوا بعـضا من حـقوقـهم ويتـخلـصوا من لدى ا

قيت ... هذه الصفة وهذا اللقب ا
وفى عــمــر  18ســـنــة .. اجته أوجـــســتـــو إلى ريــو دى جـــانــيــرو
لــدراســة الــهــنــدســة الـــكــيــمــيــائــيــة بــجـــامــعــة فــيــديــرال وخالل
اضى .. سافر أوجستو إلى نيويورك اخلمسينات من الـقرن ا
.. الستكـمال دراسته الكـيميـائية بـجامعـة كولومـبيا الـعريقة ..
وكانت غايته استخدام الكـيمياء بشكل صحيح وبطرق متعددة
فيـمكن أن تكون التركـيبات الكيميـائية دواء لكل داء يعانى منه
ــكن أن تــكــون سالحــاً مــضــاداً ألســلــحـة أفــراد اجملــتـمـع .. و
كـيـمـيـائــيـة صـنـعـتــهـا أيـادى عـابـثــة أخـرى أو أى أسـلـحـة أخـرى
مختلـفة  خاصة الـفيزيائيـة واحليوية .. وأن يـبنى درعا واقيا
لـــلــــبـــشـــر من الـــفـــقـــراء وهم ضـــحـــايـــا احلـــروب دائـــمـــا وأكـــثـــر

تضررين منها . ا
عـفـوا .. أنـنى ذكـرته أوجسـتـو بـوال .. ولـكنه د. أوجـسـتـو بوال
.. ومـا ال يـعـرفه الـكـثــيـرون أنه لم يـنل الـدكـتـوراه فى األدب أو
ــســرح ولــكـــنه حــصـل عــلى درجــة الـــدكــتــوراه فى الــدرامـــا أو ا

الكيمياء من جامعة كولومبيا األمريكية ...

ـــــقــــهـــــوريـن أوروبــــا ..و مـــــســـــرح "وهم ا
الــرغـــبــة " والــذى كــان الــهــدف مــنه فى
شـاكل النفـسية لـلبشر .. البدايـة فهم ا
وصـوال لتـكوين شـخصـيات مـتكـاملة من
الـــواقـع .. ثم نـــعـــود لـــلــــبـــرازيل وظـــهـــور
سرح التشريعى " والذى كان الغرض "ا
مـنه مـسـاعـدة النـاس عـلى فـهم الـقـانون
وتــــطــــبــــيــــقـه بــــشــــكل صــــحــــيح .. وتــــوج
راحل واألشـكـال بـقمـتـها وهـو "مـسرح ا
ـــبـــاشــــرة " والـــذى يـــهـــتم الـــتـــفــــاعالت ا
ــــــبــــــاشــــــر بــــــ األ بــــــاالحــــــتــــــكــــــاك ا

واحلـــضـــارات اخملـــتـــلــفـــة من الـــعـــنـــصــر
البشرى وهو أساس هذا االحتكاك ...
وقد خلص أوجـستـو مسـرحه فى نهـاية
الـــرحـــلـــة بـــشـــجـــرة تـــربـــتـــهـــا اخلـــصـــبــة
(االقــــــتــــــصـــــاديــــــات  الــــــفـــــلــــــســــــفـــــات 
األخالقـــيــات  الـــســـيــاســـات والـــتــاريخ)
ــمــتـدة ( الــكـلــمـة والــصـوت وجــذورهـا ا
والـــصـــورة )  مـــرورا بـــعـــصب الـــشـــجــرة
الـذى يـبدأ بـلـغة احلـوار  ويـنـته بشـكـل
أسـاسـيـ من األشـكـال الـسـابـقـة وهـما
(احملـــــكـــــمــــة والـــــصــــورة) .. ونـــــصل إلى
الــتــجـمــعــات الـورقــيــة والـتى تــتــكـون من
ـتبـقـية (الـصحف  األشكـال اخلـمسـة ا
اخلــفى  وهـم الــرغــبــة  الـــتــشــريــعى و
ــسـرح ـبــاشــرة ) ولـيــكن ا الــتــفـاعـالت ا
صـورة لـلــمـجـتـمع يــسـعـد عـنــدمـا يـسـعـد

ويئن عندما يئن ...

عاش أوجستـو وكل همه خدمة اجملتمع
.. الـذى بـدأ عــنـده بـاحلى الــذى يـعـيش
فـــــيـه واتـــــسـع حـــــتـى أصـــــبـح الـــــبــــــرازيل
بـأكـمــلـهـا .. ثم أمــريـكـا الالتــيـنـيـة .. ثم
ــخــتــلف بــعــد ذلك اجملــتــمـع الــبــشــرى 

أصوله وخاصة فقراءه ...
ومن أجل هـذا  أسس أوجـستـو مـسرح
ـــــســــرح ـــــقـــــهـــــورين الـــــذى ربط بـــــ ا ا
والــــســــلــــوكــــيــــات اجملــــتــــمــــعــــيــــة .. وهى
ــــارســـات مع مــــجـــمـــوعــــة تـــقــــنـــيـــات و
مجـمـوعـة خـبـرات انتـشـرت عـبـر الـعالم
ووجدت تـرحـيـبا شـديـدا من اجلمـاهـير
خالل العقود الثالثة األخيرة من القرن
الــــعــــشــــريـن ومن أهـم أهــــدافه حتــــريــــر
ــســرح الـهــادف من أطــره الــســيــاســيـة ا
إلى قـضــايـا أخـرى ال تـقل أهـمـيـة .. بل
ــا تـزيـد كــالـعـلم والــتـعـلــيم والـتــنـشـئـة ر
االجــــتــــمـــاعــــيــــة والــــصــــحــــة الــــذهــــنــــيـــة

والنفسية ...    
وقد استمد أوجستو طريقة تفكيره من
عــدة مـــصــادر .. وكــان أهــمـــهــا بــجــانب
خـبـرته الـثـقافـيـة واحلـيـاتـية  من خالل
ــــفـــكـــر الـــتـــربـــوى عـــمل مـــثــــله األعـــلى ا
الــبــرازيـلـى "بـاولــو فــريــرى" والــذى يــعـد
األب الــروحى له .. والــذى كــان يـعــتــقـد
ــــســــرح واســــتــــخــــدامــــاته  وســــائل أن ا
حـــيــــويـــة وعــــلـــمــــيـــة إلحــــداث الـــتــــحـــول
الــــــصـــــــحــــــيـح فى اجملـــــــتــــــمـع واحلــــــيــــــاة
احلــقــيـقــيــة .. وكــان أهم عــنــاصــر هـذه
ــمـثل " ــتـفــرج .. ا الــطــريـقــة عــنـصــر "ا

ـــــســــرح والـــــتى مـن خاللـــــهـــــا يـــــعــــكـس ا
بـــالـــعــرض والـــشــرح والـــتــحـــلــيل احلـــيــاة
الـيومية الـتى يعيشـها أفراد اجملتمع ...

  
ــــســــرح عــــام  .. 1971وله ولــــد هــــذا ا
ـــكن أن نـــقـــول إنـــهـــا عـــدة أشـــكـــال .. 
مراحل تطور .. وإن احـتفظ بها جميعا
.. ولـم تـــلغ أحـــدهــــا األخـــرى .. وكـــانت
الــــبـــدايــــة عـــنـــد " مــــســـرح  الــــصـــحف "
والــذى كــان هــدفه مــنــاقــشــة ومــعــاجلــة
ـشاكل احمللـية بدايـة من الشارع الذى ا
ــســرح .. خــروجــا إلى احلى يــقع فــيه ا
ـديـنـة ثم الـدولـة بـأكـمـلهـا إن أمـكن ثم ا
.. ثم كـــان "مـــســـرح احملـــكـــمـــة " وكـــانت
بـدايـته فى بيـرو عام  1973 كـجزء من
برنـامج لـتعـليم الـقـراءة والكـتابـة .. وقد
ـســرح بــقــوة فى أمــريــكـا انــتــشــر هــذا ا
ـكن أن جنده فى الـشـمالـيـة .. واليـوم 
 70دولـــة .. ثم مـــرحـــلـــة تـــطـــور أخـــرى
ــــســــرح اخلــــفى " والــــذى ظــــهــــر فى و"ا
األرجـــنـــتـــ وكـــان بــدايـــة ظـــهـــور الـــلــون
ــقـهــورين .. وبـدايـة ـسـرح ا الــسـيــاسى 

الثورة احلقيقية ...
ثم كـان " مسـرح الصـورة " والذى أسس
خلــلق حــالـة حــوار بـ األ الالتــيـنــيـة
اخملــتــلـفــة الــنــاطـقــة بــاألســبـانــيــة وغــيـر
ـتد النـاطقـة بهـا لـتكـوين نسـيج واحد 
من األرجـــنــتــ لـــكــولــومـــبــيـــا وفــنــزويال
ــكـســيك وإلى آخــر هـذه الـدول وحـتى ا
ـرحـلـة بـدأ يـغـزو مـسرح .. وبـعـد هـذه ا
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على اخلشبة وال يتوصل إليه إال بالنظر.
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ركز القومى للبحوث. > مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تشهد 12 ظهر اليوم ندوة بعنوان أنفلونزا اخلنازير يقدمها د. محمد قطقاط األستاذ با

أحمد خميس

يصلح األمور.
ثـلة رائعة أمـا أم العريس (وفاء) فـإنها 
تتمتع بخـفة ظل وتهكم وغالسة األمهات
كـمـا أنــهـا عـلى جــانب آخـر تـعــرف تـمـامًـا
كــيـف تــخــتــلق أمــورًا لم حتــدث وتــتــصــور
ابـنـهـا ذلك الـفـتى اخلـلـبـوص الـذي عرف
كــيف يـخـطـف قـلـبه مـن جـارته الـصــغـيـرة
فى سن الـصـبـا تـتصـور ذلك الـولـد عـفـيًا

وقادرًا على الفعل فى ليلة ليالء?!
وأظن أن الــفـــرق قــد جنـــحت فى تـــقــد
عــرضـــهــا بــأبــسط اإلمـــكــانــيــات فــاآلالت
ـصــنع تــتــخـذ من ــصــاحــبـة من فــرقــة ا ا
اإليقاعـات غير الـتقلـيدية متـكأ فى صنع
ـصــاحــبـة فــهى فــرقــة تـعــتــمـد احلــاالت ا
عــــلى الـــبــــرامـــيـل والـــصـــاجــــات.. إلخ فى

صنع موسيقاها.
كـــمـــا أن الــديـــكـــور الـــذى قـــام به ســـمـــيــر
شــــاهــــ كــــان يــــعـــتــــمــــد عــــلـى األشــــكـــال
واخلــامـــات الــبــســيـــطــة الــتى تـــتــكئ عــلى
ـتلقى تقول بأن عالمات بارزة فى ذهن ا
ـسـرحى ـنـظـر الـعـام يـتـخـذ من الـلـعب ا ا
ـعـنى مـبـتـغى فـالـكـوشــة لـيـست كـوشـة بـا
الــتـقــلــيــدى ولــكـنــهــا تــأخـذ أهــمــيــتــهـا فى
ــكن أن ــمــثــلــ و ــشـــهــد من حــديث ا ا
تكـون سـبورة فى مـشـهـد الحق فاأليـقـونة
متـعـددة الـدالالت واالتفـاق الـضـمـنى ب
صـــنــاع الــعــرض ومـــتــلــقـــيــهم يــتـــيح تــبــدل
األمـــــاكن واألفــــكــــار بـــــكل ســــهــــولــــة ودون
تــعــقــيــد جــمــالى وهــو ديــكــور ال يــعــتــمــد
عانى اجلمالية ناظر اخلالبـة أو ذات ا ا
الهامة ولكـنه من ذلك النوع النفعى الذى
تــتـــبـــدل اســتـــخـــدامــاتـه بــســـهـــولــة ويـــســر
ـــقــام األول (ديــكـــور فـــقـــيـــر) يـــعـــنى فـى ا
ــمـــثــلـــ وأهــمـــيــة بـــقــدرات مـــجــمـــوعـــة ا

طرحهم االنتقادى لبنية اجملتمع. 

صـورًا خيـالـيـة سريـعـة عن هـذه الشـريـحة
من اجملــتــمع بــكــومــيـديــا تــفــضح ســخــفـهم
وسـذاجتـهم وكذا بـدت أمـيرة الـنشـار التى
تـــظــــهــــر بــــالــــفــــرقـــة ألول مــــرة فـى صـــورة
الــعــروســة الـــســاذجــة الــتى لـم تــرتــبط من
قـبل بــعالقـة حـقـيــقـيـة بـأى شــاب ولـكـنـهـا
غلقـة تعرف تمامًـا كيف تعبر فى الـغرف ا
عن مـشـاعرهـا عـبـر الهـاتف لـلـمـذيع الذى

تعشقه.
ــيــز ــثل  أمــا ســعــيــد مــصــطــفـى فــإنه 
خـاصـة فى االنتـقـاالت الـسـريعـة بـ أكـثر
ــســرحـى فــهـو ــوذج داخـل الــعـرض ا من 
ـــغـــلــــوب عـــلى أمــــره أمـــام الـــزوجـــة األب ا
ـتسلـطة وهو األب الـذى يهرب من درس ا
ـكــر وخـفـة وهـو األب اجلـهــاز الـتـنــاسـلى 
الـذى يـعــرف مـصـيـر تــلك الـزيــجـة خـاصـة
وهــو يــرى ابــنه غــيــر الئـق وغــيــر مــســتــعـد
وغير واع فهـو حزين ولكن ال يعرف كيف
يتـصرف وقـد انفـلتت األمور مـن ب يديه
ـتشـددة لالبن كانت وقد يـظن أن تربـيته ا
ســـبـــبًــا فى خـــروجه بـال شــخـــصـــيـــة ولــكن
ــكـنه فــيــهـا أن فـاتـت األوقـات الــتى كــان 

بـاك) كان الـقـصد األول مـنـها شـرح تاريخ
الـــعـــريـس والـــعــروســـة وعـالقـــاتـــهـــمـــا أيــام
ــــشـــــاهــــد الــــتى الــــصــــبــــا ومـن ثم جتــــد ا
خــرجت عن هـذا الـسـيــاق تـبـدو كـعالمـات
ــعـنى اســتـفــهــام كـبــيــرة حــول األسـلــوب وا

والقصد اجلمالى والتعبيرى.
ولــكن احلــقــيــقــة الــواضــحــة لــلــمـتــلــقى أن
ــتــلــكـون أدواتــهم ــا  هــؤالء احملــبــظــ إ
التمثيلية وكـثيرًا ما يلجأون للكوميديا فى
طـرح أفــكـارهم ورؤاهم عــلى اعـتـبــار أنـهـا
ـتـلـقى الـبـوابـة الــسـريـعـة لـلـوصــول لـقـلب ا
ـسحـراتى تتـخذ وفى ح جتـد أن فرق ا
من الـكـومـيديـا الـبوابـة الـرئيـسـية لـلـعالقة
ـسرحـى وصنـاعه الـوطـيـدة بـ الـعـرض ا
ومـتــلــقـيـه وهم يـلــجــأون لـنــوع الــكـومــيــديـا
الـســوداء فى تـنــاولـهم لــلـحــدث والـقــضـايـا
ـــصــــاحـــبــــة فى هــــذا احلـــ جتــــد عـــلى ا
ـسرح تـلجأ اجلـانب اآلخر فـرقة أتـيلـييه ا
أيـضًــا لـلـكــومـيـديــا ولـكن الــكـومـيــديـا الـتى
تـــمـــيل أكـــثـــر لـــلـــخـــفـــة وإن كـــان عـــرضـــهم
اضى (ريـتشـارد وريتـشارد ضـد بيومى) ا
شـربة قد مـال أكثـر للـكومـيديـا السـوداء ا
بــبــعـض الــفــوضـى الــفــنـــيــة فــإن عـــرضــهم
اآلنـى (لـــقــــد نــــفـــد رصــــيــــدكم) عــــاد مـــرة
أخـرى لـلـكـومــيـديـا اخلـفـيــفـة الـتى تـؤسس
رجتـلـة الـسريـعـة والـتى ال تـهتم لألفـكـار ا

كثيرًا بطبيعة البناء الدرامى.
وح تـشـاهد أحـد عروض فـرقـة أتيـلـييه
ـشـتـرك ـســرح ال بـد وأن يـكـون الـقـاسم ا
ـمــثـل اجلـمــيل األكــبــر في هــذا الــعــرض ا
ـتـلـك مـهارات (بـيـومى فـؤاد) فـهـو لـلـحق 
تـمـثــيـلــيـة بـديــعـة كــمـا أنه يــفـور بـاحلــيـويـة
والـلـياقـة واالرجتـال وهو في هـذا الـعرض
يــقـــوم بــدور أبــو الــعـــروســة الــذى ال يــجــد
طـريـقـة حـقـيـقيـة لـتـعـريف ابـنـته بـواجـبات
الــزوجـــة فى لــيــلــة زفــافـــهــا وعــلى جــانب
آخــر يــلــعب مــحــمــد لــطــفـى أحــد أعــضـاء
الــفــرقــة دور حــمـــادى مــذيع الــتــلــيــفــزيــون
اجلــديـــد والــذى يــرتــبط بـــعالقــة ســريــعــة
بــالــعــروسـة عــبــر الــتــلــيــفــون فــتــراه يـنــسج

بـالــقـدر الــكـافى ولم يــأخـذا وقــتـهــمـا حـتى
تــكــتــمل تــلك الــعـالقــة فى صــورة بــســيــطـة
ولـكـنهم انـصـاعا لـلـصيغ الـتـقلـيـدية فـوجدا
ـكن فك أنـفـسـهم أمام مـعـادلـة صـعـبة ال 
طالسـمـهــا بـسـهـولـة فـالـفـتـاة تـخـشى ذلك
الـــزوج اجلـــديــد ويـــبـــدو أنـــهـــا بال مـــعـــرفــة
ـكن أن يـحـدث بـ الـرجل ــا  حـقـيـقـيـة 
وزوجــتـه والــدرامـــا تــؤسس لـــتـــلك الــفـــكــرة
بـصيغ مـلـؤها الـكومـيـديا وكـذا الـفتى يـبدو
ـر بــعالقــات نـســائـيــة قـبل ذلك خــام ولم 
اليوم ومن ثم ال يـفهم كالم األم التى تقول
لـه (عـــايــــزاك تـــرفـع راســـنــــا الــــنـــهــــاردة يـــا
حمادة) وبينمـا تتحفز أم الفتى ضد زوجة
ابـنـهـا مجـانـيًـا جنـد والـد الـفـتـاة يـحاول أن
ــكـــنـــهـــا أن تـــســـمح يـــشـــرح البـــنـــته كـــيـف 
ـداعبات وتـمنحه نـفسها لزوجهـا ببعض ا
وفى حـــ يـــفــــشل األب أمـــام ابـــنــــته الـــتى
فــهــمت الــشــرح عــلى نــحــو مــغــايــر تــتــبــدل
الدرامـا لتـغوص فى حـيوات هـذه الشرائح
ــتــوســطــة والــتى لم تــأخــذ االجــتــمــاعــيـــة ا
ــعــرفــة الــعــلــمــيــة احلــقــيــقــيــة حــقــهــا فـى ا
ـــــوضـــــوع اجلـــــنـــــسـى فـــــحـــــتـى الـــــكـــــتب بـــــا
ـــرون عـــلـى تـــعـــلـــيم اجلـــهـــاز ـــدرســـ  وا
الــتـنـاســلى مـرور الــكـرام أو مــرور اإلنـسـان
الـذى يــخــجل ويــنـأى بــنــفـسه عـن احلـديث
وضوع الـشائك كما لم تتعرض فى هذا ا
الـتـيـمـات لـلـعالقـات الـكـومـيـديـة الـتى تـقوم
ــشــاهـديـن وبـعض مــقــدمى الــبـرامج بـ ا

اجلدد.
ولم يـنـس مـرجتـلـو فـرقـة األتـيـلـيـيه الـلـجـوء
شاهد الـعشوائية واجملانية والتى لبعض ا
شـاعر ليس إال أو قد تـقوم على دغـدغة ا
تـكـون مــصـنـوعـة خــصـيـصًــا إلرضـاء بـعض
ـسرح ـمـثـل حـتى يـبـدو وجـودهم عـلى ا ا
الئـــقًـــا وله وجـــاهـــتـه مـــضـــحـــ بـــأهـــمـــيـــة
اإلشارات اجلمالية التى تضمنتها ثيماتهم
ــشــاهـد مــخالً حـتى وبـدا هــروبـهم لــهـذه ا
تلقى وصناع العرض باالتفاق الفـنى ب ا
ـــســـرحى فـــاالفـــتـــراض األول يـــقـــول بــأن ا
ـــشــاهـــد الـــتى قـــدمت (بالى مـــجـــمــوعـــة ا

إن الـفــلـســفـة الــتى تــتـبــعـهــا فـرقــة أتــيـلــيـيه
ــســـرح تــتـــبــدل بـــعض الـــشىء من عــرض ا
لـعــرض فـفى حــ كــانت بـدايــات الـفــرقـة
وت فى حادث مع اخملرج الذى اخـتطفه ا
بـــنى ســـويف األلـــيم - حـــسن عـــبــده - فى
عـرض حفـلـة لـلمـجـانـ والذى كـان يـعرى
آلــيـــات اخلــداع والـــزيف ويـــفــضح تـــعــامل
ـرضى الـنـفـسـيـ احلـكـومـة مع مـشــاكل ا

ـشــاكل ــاذج حــقــيــقــيــة  وكــيـف أن هـؤالء 
ــصـرى ـواطـن ا حــقــيــقــيــة يــعــانى مــنــهــا ا
نـراهم فى العروض األخيـرة للفرق يـتبعون
طريقـت مخـتلفـت إلى حد مـا فى تقد
ـســرحى فـفى تـيـمــات وقـضــايـا الــعـرض ا
ــثـال وحــيـنــمـا ـاضي عــلى ســبـيل ا الــعــام ا
قــدمــوا عـرض (ريــتــشــارد وريـتــشــارد ضـد
بــيـــومى كـــانت الــفـــرق تـــلــعب عـــلى تـــقــد
ـنطق ـيـة (ريـتشـارد الـثـالث)  نـصـوص عا
تــهـــكـــمى مـــبـــنى عـــلى فـك طالسم الـــبـــنــاء
سرحى فهم ال شـهد ا الـتقليدى لـطبيعة ا
ا من خالل يـقدمون شكـسبير كـما هو وإ
فـــرقــة تـــتــحـــاور مع الــنـص الــشـــكــســـبــيــرى
ـــر الـــواقـع الـــراهن مـع بـــعض وتـــخــــلـــطـه 
ـسـرحى اخلالق فـتراهم تقـنـيـات اللـعب ا
ـــأخـــوذة ـــشــــاهـــد ا يــــقـــدمـــون لك بــــعض ا
ـتـرجـم حـتى تـطـمـئن صــراحـة عن الـنص ا
ـتـلـكـون هـذه الـنـاحـيـة وعـلى كـمـتـلق أنـهم 
ــشــهــد لــيــقـدم جــانب آخــر يــثــبــتــون هــذا ا
مـشـهـد آخـر يــحـاكى اآلن وهـنـا بــكـومـيـديـا
ــتــلــقى وتــؤسس لــلــوعى ســوداء تـــضــحك ا
ــقـام اجلــمــالى احلــر والـذى ال يــهــمه فى ا
األول ســــوى صــــنـع حــــالــــة من الــــضــــوضى
اخلالقـــة الـــتى ال يـــعـــنــيـــهـــا إال ا اللـــتـــفــات
ـواطن الــيـومــيـة فــيـبـدون وكــأنـهم ــعـانــاة ا
سرحى اطمئن يقولون لك عبـر عرضهم ا
تـمـامًا نـحن مـعك فى نـفس اخلـانة تـقـريـبًا
ــقــدورنـا ـا تــعــانى مـنـه ولـيس  ونــعـانـى 
ســــوى الـــــتــــرويـح عــــنك بـــــبــــعـض األلــــعــــاب
ــسـرحــيــة الـتى قــد تــبــدو لـلــوهــلـة األولى ا
سـهلة وبسيـطة ولكنهـا معقدة من الداخل
لـقــد صـنـعت بــقـصـد جــمـالى وتـقــنى يـعـنى
بـالـتــحـاور مع قــضـايــا الـواقع حــتى لـو كـان
هـذا الـتـحــاور قـد  عـبـر نص غـريب إلى
حـــد مــا عن تـــلك الــبــيـــئــة الــتـى نــدافع عن

وجودنا فيها.
فى عـرضهم اجلديـد - لقد نـفد رصيدكم
ـــنـــعم - اشـــتــــركت الـــكـــاتــــبـــة رشـــا عـــبــــد ا
شاهـد وتعيد كـدراماتورج تؤسس لـبعض ا
صـيــاغـة مـشــاهـد أخـرى  إنــتـاجـهــا عـبـر
فـتوحـة التى أقـامتـها الـفرقة فى الـورشة ا
أكــثــر من مــكــان والــتى تــقــوم عـلـى ارجتـال
ـشـاهد ودمـجـها في الـعـنوان الـعام بعض ا
سـرحى والذى قام عـلى التحاور لـلعرض ا
مع الـواقـع االفـتـراضى والــوسـيط اجلـديـد
الـــذى أشـــاع بــــعض احلـــريـــة والـــفـــوضى -
ـكن أن يدور من موضوعات النت - وما 
تـــــتــــعــــلق بــــهـــــذا اجملــــال خــــاصــــة عالقــــات
الـفـتـيات والـفـتـيان الـوهـميـة والـتى يـجدون
فـيها مـتنفـسًا مـريحًا إلى حـد ما يـتيح لهم
غـرفًـا خاصـة لـلـعالقـات والتـعـارف وتـبادل
ــــعـــرفــــة والـــهــــوس اجلــــنـــسى الــــشـــتــــائم وا
واحلـكايـة بـبـسـاطـة تـتعـلق بـأحـد الـزيـجات
الـسـريـعـة الـتى تـهـتم عـادة فى مـصـر حـيث
الـفـتى والـفتـاة ال يـعـرفن بـعـضـهـمـا الـبعض

لقد نفذ رصيدكم
عن عالقات الشات والقضايا اجملانية

مجموعة
 من احملبط
تلكون 
أدواتهم
التمثيلية
ووسيلتهم
الكوميديا

كوميديا
خفيفة 

تؤسس لألفكار
رجتلة ا
السريعة

زهرة:
(تتمتم في دهشة بالغة) أيه.. بت.. ت.. بتقول إيه?

سعيد: 
أيــوه بـاحـبـهـا.. بـاحــبـهـا حب شـريف.. وعــاوز أجتـوزهـا كـمـان.. مـادام هي

موافقة 
زهرة:

أنت عاوز.. تتجوزها
سعيد:
أيوه

زهرة: 
ما شاء الله.. ما شاء الله.. سامح يا سي مصطفي

مصطفى:
أيوه أيوه.. لكن أنا برضه متهيألي أن معاه حق

سليمان:
طبعا معاه حق.. وأنا لو كنت مطرحه..

زهرة:
ا أنا لكن أنتوا مغفل أنتوا االثن أ

مصطفي:
أيـوه صــحـيـح.. صـحــيح كــنت مـغــفل لــغـايــة من دقــيـقــة واحــدة بس.. كـنت
مغـفل ألني كنت فـاكر أني لـسة شـباب.. كنت مـغفل.. وفـقت من غـفلتي..
وعرفت أني كـنت صحـيح مغـفل.. خالص يا زهـرة بقـا.. حا تـاخذ زمـاننا
وزمان غـيرنا.. مـسألة اجلـواز دي خالص بقا.. الـواحد يسـيبهـا للي لسة

شباب..
سليمان:

وأنـا راخـر.. خالص يــا عم.. تـوبـة ده لـو الـواحـد أجتـوز واحـدة صـغـيـرة..
ـرحوم جـوزها وزغـزغته كـده شويـة.. جتيب خـبرة عـلى طـول.. وبفـلوس ا

العجوز تروح بقا يا عم تنقي لها واحد على كيفها.. شباب زيها..
زهرة: 

ــســألـة مــســألـة أخالق.. ـســألـة مــوش مــسـألــة شــبـاب وكـالم فـاضي.. ا ا
وسعـيد مـهمـا كان بـرضه منـنا.. أزاى حتـصل مسـخرة زى دى? أنـتو طـبعا

عارف البنت دي كويس.. وعارف اخالقها..
سعيد:

أيوه أنا عارفها.. عارفها كويس.. وكفاية بقا حلد كده باقول لك
مصطفى:

اســمــعي يــا زهـرة.. آمــال بــنت كــويــســة وبــنت حالل.. وســعــيــد بـقــا راجل
خالص وبيقدر ينط من فوق الدكة..

سليمان:
طبعا شباب.. وله حق يتكلم زي ما بيتكلم كده بصراحة

مصطفى:
لو كان بيحب آمال

سليمان:
ــنك.. مـوش كـده.. وآلـ بــتـحـبه.. يــبـقى خالص.. تــبـقى هي طــبـعـا أقـرب 

وأال أيه??
زهرة: 

حورية:
(وهي تـنــصـرف) مـوش أنـا اجملــنــونــة.. الــلي أنــاسب عــيـلــة زيــكم.. عــيــلـة

مغفل (تختفي مغضبة)
زهرة:

(بصوت مرتفع) وأنت تطولي.. يا مقشفة.. يا عفشة.. (ثم تعود مقتربة
من اآلخرين) أيه العبارة أنتو كمان.. بتضحكوا.. بتضحكوا على أيه??

مصطفى:
أصلكوا قلتوا لبعض كالم ظريف قوي

سليمان:
ي تمام يا سالم.. أما حتة خناقة.. لكن حر

زهرة:
لكن (تـتماسك) والله عـال.. عال قـوي.. أنتـوا كلكـم ضدي وأال أيه?? أما
عـلـون وأشـوف أيه حـكـايـته مع الـبت دى أروح األول أشـوف الـواد سـعـيـد ا
وبعدين أرجع أشوفكم أن أيه اللي بينكم أنتم وبينها بالضبط (تنصرف)

مصطفى:
الـله.. الـله.. الـولـيـة رايـحـة تـدور عـلـيه فـ يـا خـويـا.. ده هـو دلـوقت عـند

العجل
آمال:

أما أزوغ أنا بقا دلوقت..
مصطفى:

ال.. أنا لو كنت منك ما أعملش كده أبدا..
سليمان:

وال أنا.. لو كنت منك برضه ما أعملش كده أبدا..
مصطفى:

ألنك بــالـطـريـقـة دي حــا تـفـضـحي نـفــسك.. وتـبـقى كـأنـك صـحـيح عـمـلت
عمله..

سليمان:
آه.. مضبوط

آمال:
أيوه.. لكن سعيد على كل حال.. يا

مصطفي:
(وسليمان) يا .. أيه? ياسك
(تشير آمال برأسها أن نعم)

مصطفى:
سعيد.. بأقس; سعيد عنده جرأة يعمل كده??

سليمان:
تصور.. اللي ما كانش قادر يرفع عينه في ع ولية عجوزة مستشيخة

مصطفى:
وأنت يا آمال.. سبتيه يعمل فيك كده.. سبتيه يبوسك??

آمال:
أنـا.. أيـوه.. أنـا.. أنـا حـا أقـول لـكم عـلى الـلي حـصل بـالـظـبط.. أصـل هو
.. وأنــا ســألـتـه.. عـاوز حــقـهـم قـد أيه? قــام هــو عـمل كـان أداني جــوافــتـ

نفسه موش فاهم وراح ماطط شفايفة ناحيتي..
مصطفى:

أما ابن هرمة صحيح..
سليمان:

شوف يا خويا الواد
آمال: 

وبعدين بصيت لقيـته راح ناطط كده من فوق الدكة.. تصورا بقا.. نطمن
فوق الدكة دي.. وساعتها بقا..

مصطفى:
الدكة دى??

آمال:
أيوة.. نط من فوقها وجه جنبي.. وساعتها بقا.. طبعا ما قدرتش.. 

سليمان:
لكن يعني أنا شايف أن الدكة موش عالية قوي..

مصطفى:
بالنسبة لي ما تعتبرش عالية.

سليمان:
وبالنسبة لي أنا بقى .. تبقى واطية خالص

آمال:
آيهيه.. أبقا أنتوا كمان تقدروا تنطوا من فوق الدكة??

مصطفي:
(وسليمان) وليه ال.. تقدر قوي

آمال:
ياه.. دي تبقى حاجة تستاهل الفرجة صحيح

سليمان:
أنـا.. حـافرجـك النط صـحـيح يـكون أزاي (يسـتعـد ويـشمـر مالبسه.. ثم
سافة غير قصيرة) الرهوان األصيل.. قبل ما يبـتعد إلي ما وراء الدكة 
يـنط الزم يـكـسـكـس وراء شـويـة عـلـشـان يــعـرف يـنط كـويس.. ومع أن أنت
وهي من سكتي (يجـري بضع خطوات في اجتاه الدكة ثم يعود فيتراجع
ثــانـيــة إلى الــوراء ويـبــدا من جـديــد يـجــرى حـو الــدكــة.. ويـتــكىء عـلى
حـافـتـها وال يـسـتـطـيع أن يـرفع من جـسمـه عالـيـا فـيـسـقط على األرض
بطـريـقـة تثـيـر الشـقـاق ويئن) آه يـا خـربـتي!! أيه الـلي بـيـنك وبـ الـبـنت

دي..
سعيد:

وأنت مــالك أنـت.. وعـلـى كل حــال حــاقــول لـلــنــايــبــة الــلي بــيــني وبــيــنــهـا..
باحبها 

(بـاكيه) أنتو.. أنـتو كـلكم ضدي.. أنـا.. أنا عـملت فـيكم أيه علـشان تـيجوا
على كلكم كده..

مصطفى:
ال ال.. أما أنتى مالكـيش حق يا زهرة أيه الكالم.. ده.. أحنا ال ضدك وال

حاجة أبدا..
سليمان:

ال ال طبعا.. وال ضدها وال حاجة..
مصطفى:

مش مـعـقــول أبـدا تـبـقى ضـدك.. النـك طـول عـمـرك كـويـســة مـعـانـا.. لـكن
بـرضه عـلى كل حـال أحـنـا بـنى أدم يـا زهـرة.. وآمـال وسـعـيـد هـمـا رخـرين

بني أدم زينا
زهرة:

أكـثــر ضـعــفـا واســتـسـالمـا.. أيــوه لـكن بــنت زي دي أزاي تــعـمل عــمـايل زى
دي.. وبعدين..

مصطفى:
(مـقـاطـعا) سـبــحـان الـله.. أمــا مـالـكــيش حق يـا زهـرة.. يــعـني أنت عـاوزة
ــا الــدنـيــا.. وعـنــدهـا 18 سـنــة وفي عــز شـبــابـهــا.. أيه مـا آمـال تــبـقى دا
ا تفرفش شوية.. الناس تتكلموش.. ما تضحـكوش.. حرام يعني يا زهرة 
كــمـان مــا تـقـدرش تــفل طــول عـمـرهــا جـد.. ومــا تـتــكـلــمش أال في اجلـد..
ـتعـوا نـفـسهم شـويـة.. روقي يا بـرضه سـاعات يـبـقوا عـاوزين يـفـرفشـوا و
شيـخة روقي.. شـوفي آمال عـمالـة تبص لك أزاى ونـفسـها تعـرف إذا كنت

حا تمدي لها أيدك وتديها وش واال ال.. 
آمال:

(تقترب قليال من زهرة)
سليمان:

إن شاء الله حا تديها وش قوي.. وتمد لها أيدها بنفس صافية
زهرة: 

(تـتـردد قـلـيال تـديـهـا في الـبـدايـة ثم تـمـد يـدها إلـى آمال).. حـا تــاخـدي
بالك كويس من سعيد يا آمال (وتنتهي جملتها باكية)

سعيد:
(فرحا) سامعة يا آمال

آمال:
(في فـرحـة بـالـغـة) خـالــتي خـالــتي.. زهـرة (وتـقـبـلـهـا قـبـلـة رقـيـقـة) خـال
مصطفي (تقبله أيضا) خال سليمان (تقبله هو اآلخر) سعيد.. (وترتمي

ب ذراعية).
ستار

 
قدمة جلائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة حتى نهاية ديسمبر القادم. ركز القومى للترجمة برئاسة د. جابر عصفور أعلن هذا األسبوع عن بدء تلقى األعمال ا > ا

22
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

> فـى األداء االستـعـراضى يسـمح بـالـتمـيـيز بـ واحـد وآخر
الـكشف واحلـكى ما يُـقدم وما يُـمثل هـذا الفارق يـشكل أحد

المح الرئيسية للتقابل ب احلكاية/ الدراما. ا

سرحي جريدة كل ا

18من مايو 2009  العدد 97

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

طغيان الصور الزائفة وتعقدها بعد حتول
الواقع احلقيقى إلى واقع افتراضى

ــســرح أو األدب الـدرامى > مــعــروف أن اخلط األكـثــر بــروزا أن تـوجه ا
دائـمـا مـا يـسـتـولى عـلى مـوضـوعـات لـيـست له (أدب وتـاريخ وأسـاطـير

نطوقة. كن أن يُطلق عليه جنون السرقة ا ومالحم..) وهو ما 

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا
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صرية يشهد عرض أوبرا «زواج فيجارو» باللغة العربية يومى 26 و27 مايو اجلارى. سرح الكبير بدار األوبرا ا > ا

12
نساء فى حياتو

يتا استعارة ..عرض يحاكى اخلطاب الذكورى محاكاة ساخرة مسرح ا
راحـل اخملتـلـفـة التى عـلى هـيـئة صـور مـتـتـابعـة تـمـثل ا
ــطــيـة : (وهى صــور مــر بــهـا  مـن الـطــفــولــة إلى اآلن
ـــطـــيـــة; األم واألخت ـــطـــيـــات فى مـــواقف  لـــنـــســـاء 
ـدرسة والتـلميـذة والزوجة وبنت اجليـران واخلادمة وا
ــذيـعــة ... إلخ)  وإمــعـانــا فــــى  الــنــمـطــيــة  قـامت وا
) بـأدائــهـا جــمـيـعــا- فـهن ـثــلـة واحــدة(هى نـورا أمــ
مـتـسـلـطة  لـسن سـوى امـرأة واحـدة  (شـكـاءة  بكـاءة 
بالعـقل أومـفـتـقرة إلى الـذكـاء  مـتـناقـضـة غـارقة فى

اجلهل... 
هـــــذا عـــــلى الـــــرغـم من اخـــــتالفـــــهن ومـــــا شــــابـه ذلك)
ـهنة...)  أى فى(العـمر والـتعـليم واالنـتمـاء الطـبقى وا

إنها الوجوه العديدة للمرأة ذاتها ...
ـــــرأة  إن هــــو إال تـــــصــــور الـــــتــــصـــــور الــــذكـــــورى عن ا
ــا اســتــعــارى  يــنــبــنى عــلـى (وجه الــشــبه فــقط - دو
ــــا يـــعـــنـى أن (الـــرجل) اعـــتــــبـــار ألوجه االخــــتالف) 
ـــــرأة)-  أى بـــــ (الـــــدال يـــــطـــــابـق بـــــ (الـــــصــــــورة وا
ــرأة ـــا يــؤدى إلـى تالشى أو اخـــتــفـــاء (ا ـــرجع)   وا
احلـقـيـقـيـة)- فـالصــــور الـزائـفـة ; الـتى تـتـظـاهـر بـأنـها

رأة احلقيقية .. احلقيقة  لديه  حلت محل ا
لــكـن مــايـــقــوله الـــرجل- فى الـــعـــرض ; مــعـــتــقـــدا بــأنه
سيـرته الـذاتـية- اليـخـتلف عـمـا يـقوله الـذكـور جمـيـعا!
ــــا يـــعــــنى أنـه هـــو أيــــضـــا(بـال ذات خـــاصــــة به); إنه
ـرأة- مـجـرد مـردد لــنـشـيـد عـام وسـائـد- فى تـقـريظ ا
صـبــاح مـسـاء..أى إنـه يـحـتل تـصــدح به جـوقــة الـذكــور
موقعـا ما فى نـظام  الـتمـثيل التـابع للـخطـاب الذكورى
نــفــسه- ولـــعل هــذا يــضىء لــنــا الـــداللــة الــتى تــنــطــوى
عليــــــها (السيمفونية) التى يقوم بتأليفها ; إذ ال تزيد
عن كـونــهــا مـجــرد جتـمــيع (تـكــرارى) لــلـغــنـــــاء الــشـائه
السـائد فى اجملـتمع  أى إنـهـا تخـلو تـمامـا من اإلبداع
سرحية ـاهو خلق على غـير مثال)  .. هـذا واسم ا )
ذاتـهـا (نـسـاء فى حـيـاتـو)  يحـمـل نفـس الـداللة  فـهن

نســــاء فى (حياتو) هو (ضمير الغائب) !..
ـــــرأة بــــــقـــــدر مــــــا تـــــخــــــتـــــفـى(ا ومن نــــــاحـــــيــــــة أخـــــرى 

احلقيقية)حتت الركام الهائل للصور الذكورية
جنـد أن الــصـورنــفـســهـا تــتـضــمن مـايــنـاقض ــتـدفــقـة ا
ـثال فى(الــسـلـطــةاالجـتـمــاعـيـة وجـهــة نـظـر(الــراوى)
ؤسـساتها اخملتلـفة : األسرية والتعـليمية واإلعالمية

والثقافية عامة ...)
أى إنـها تـفـضح وتـعرى اخلـطـاب(الـذكورى)الـسـائد فى
اجملـتـمع  هـكذا- فـمـا صـنـعه الـرجـال يـرتـد إليـهم فى
صــورة امـرأة مــشـوهــة .. أو إن عـلـى الـرجل أن يــطـالع
رأة ; التى صنعها بنفسه صورته احلقيقيـة فى مرآة ا
.. هــذا وقــطع الــقــمــاش الالمــعــة الــتى حتــتل خــلــفــيــة
الــعـرض; تــلـك الـتـى نــعـرف(فـى نــهـايــتـه)- عـلـى لــسـان
(الـزوجــة)- أنــهــا صــور لــنــســاء صــنــعن حــيــاته  تــبـدو
كـــأطــر (بـــراويـــز) ال حتـــمل ســـــوى  فـــراغـــهـــا فـــاألطــر
ـــرأة  تــــكـــشـــــف عن زيف الــــفـــارغــــة  من مــــنـــظــــور ا
الــصـــور (فــهـى مــجـــرد أوهــام) أوهى فـــراغه نـــفــسه -
ه- الـذى يعلـقه على جدران  بـيته متـباهيا أوفراغ عا

به ! ..
(الــبـيــانــوال وصــنــدوق الــدنــيــا)يــرتــبــطــان لــديــنـا بــعــالم
رتـبـطة  بـالـعالم - أعـنى الطـفـولـة ا الطـفـولـة ; القـد
; بـطــابـعه الـثـقـافى الـشــعـبى : حـيث احلـكـايـات الـقـد
ولـيس بـالـطـفـولـة والـســيـر الـشـعـبـيـة والـتـاريخ الـقـومى 
ـــعـــاصــرة.. فـى هــذاالـــعــالـم الــقـــد لم تـــكن هـــنــاك ا
حدود فاصـلة ب اخلـيال والواقع احلـقيقى ;(فـالسير
ـثال- رغـم انتـسـابـهـا لـلـسرود الشـعـبـيـة- عـلى سـبـيل ا
اخليالـية  إال أنهـا تتضـمن تأريخـا ألحداث ثبت وقوع
ا يعنى أن محاولة اإلنسان العربى بعضها بالفـعل) 
خلق عالمات أورموز ثقافـية ;(استعارات) يتجاوز بها
ة- وكـلنا االمتـثال لـلطـبيـعة والـواقع  احلقـيقـي قـد
نـعــرف كم تـمــتـلئ الــذاكـرة الــشـعــبـيـة(إلـى اآلن) بـصـور
ذهــنــيــة زائــفـــة عن الــتــاريخ والــكــون واألشــيــاء واآلخــر

...إلخ)  يتم اعتمادها كحقائق .. 

ـيتـا استـعارة) الذى ـسرح (ا ينتـمى العـرض- نوعـيا- 
ــــســــرحــــيـــة يــــعـــمـل عــــلى الــــوصــــــــــول بــــاالســـتــــعــــارة ا
ــسـرح عــادة- إلى الــتـقــلــيــديــة- الــتى يــنـبــنى عــلــيــهــا ا
اكـتمالها ومن ثم تقـويضها;أى أن العـرض نفسه ينبنى
عـلى اسـتـعارة تـتـخذ من اسـتـعارة أخـرى مـوضوعـا لـها
.. فــــالــــعـــــرض يــــعــــمل عـــــلى تــــفــــكـــــيك نــــفـس الــــنــــسق
االســـــــتعارى  (الـتقـليـدى)  الذى يبـدو للـوهلة األولى
أنه يـنــبـنى عـلــيه  هـكــذا  فـ (الـســـخـريـة)  هى األداة

التى يفكك بها نفسه ..
ومن نــاحـيــة أخــرى  يــســعى الــعـرض بــدأب لــتــفــكـيك
اإلســتـعــارة األخـرى الــتـــــــــى انـطــمس حتــتـهــا (الـواقع
احلـــقــــيـــقى)  أعـــنـى عـــالم الـــصــــور ; أومـــا يـــســـمى بـ
(الــــــواقـع  االفــــــتـــــــراضـى) الــــــذى حـل مـــــــحل (الـــــــواقع

احلرفى) .. 
الــــتــــتــــابع الــــســــردى- فى الــــعــــرض- يـــتــــمــــحــــور حـــول
ـــوســيـــقى)الـــذيــيـــشــرع فى تـــألــيـف عــمل شـــخــصـــيــة(ا
سيمـفونى عن (النـساء فى حيـاته) مستـعرضا (كراو)
تــاريـخ عالقـــته بـــهن  وفى الـــوقت الـــذى يـــتــدفـق فــيه
ـوسـيـقى) أيـضا فى خط شريط (الـصـور)  تـتدفق (ا

مواز ..
ويـــبــدو واضــحــا أن(الـــفالش بــاك)هـــو الــتــقــنـــيــة الــتى
يتـأسس علـيهـا العـرض بـرمته  وعـلى الرغم  من أنـنا
وسـيقى) جالسـا خلف (البيـانو) يعزف  بـينما نرى (ا
ـــشــــــاهـــد االســـكـــتـــشــيـــة)- من تـــنــهـــمـــر (الـــصـــور = ا
إال أنـنا نـتذكـر معه(نروى ـسرح ذاكـرته- على خـشبة ا
ـا بـ لـيـس تـاريخ  عالقـتـنـا بـالـنـسـاء فـقط  وإ أيـضـا)
(الـــبـــيـــانـــوال) : ذلك الـــصـــنـــدوق األســـود الـــذى يـــعـــمل
ـوسيقى  بـواسـطة بـدال  يدوى مـعدنى فـتخـرج منه ا
وكـذلك بـ (صـنـــــدوق الـدنـيــا) : الـذى نـنـظــر بـداخـله-
وصول بعـدسات مكبرة- فـنرى صورا ثابتة من ثـقبه ا
متسـلسلة .. هـكذا أى إننا نـسترجع(عالم  الـطفولة-
) فى الوقت الـذى نسـترجع والـواقع التـاريخى الـقـد

فيه تاريخ عالقتنا بالنساء ..
االستعـارة هنا تـكمن فى إعطاء (دال) الـبيانـو وخشبة
ـــســـرح  (مـــدلـــول) الـــبـــيـــانـــوال وصـــنــــدوق الـــدنـــيـــا  ا
والــتــأكــيــد عــلـى وحــدتــهــمــا الــداللـــيــة من خالل (وجه
ـوسيـقى وتتابع الـشبه) بيـنهـما- الذى هـو (تدفـــــــق  ا

الصور) ..
غـــيــر أن هــذا (الـــدال) بــرمـــته اليـــحــيل إلـى (مــدلــول)
بــــقــــدر مــــا يــــحــــيـل إلى (دال آخــــر) هــــو(الــــصــــنــــدوق)
الذى يحـيل بدوره إلى(دال جـديد)هـو(األشباح- عامـة
الــتى تـســكن الـبـيت)- كــمـا تـقــول(الـزوجـة)  فـى نـهـايـة

العرض ..
(الـصـنـدوق) هـو (الـدال الـكـامن فى الوعى الـعـرض =
الدال الغائب) وراء حضور (البيـــــانو والصور- الدالة
عــــــــلـى ذاكـــــــــرة الــــــــراوى)و(الـــــــــبــــــــيـت) أيـــــــــضــــــــا.. وإذا
نحه داللة (التاريخ  السيرة وسيقى= الزوج)  كان(ا
الــــذاتــــيـــة)  فـ (الــــزوجــــة) تــــمـــنــــحه داللــــة (األشــــبـــاح

أواألوهام) ..
ــا يــضــعــنــا أمــام اســتــعــارة مــزدوجــة الــداللــة- هــذا
االزدواج يشير بـقوة إلى(أوجه االختالف = الال مفكر
ــسـكـوت عـنه) فى اخلــطـاب الـذكـورى الـسـائـد فـيه أوا

رأة .. عن ا
وبـذا جند أنفسنـا إزاء(الديالكتـيك السالب- الذى هو

ا تأليف بينهما).. جمع ب الضدين دو
ــســرح وإذا تــذكــرنــا أن الــعــرض يــقــدم عــلى خــشــبــة ا
الــتـقـلــيـدى (مـســــرح الــعـلـبــة)  أدركـنـا مــدى  سـخـريـة
سـرح التقـليـدى نفسه ا هـو مسـرح- من ا الـعرض- 
ومن االسـتعارات الشـــبـحية  (احلقائق الـوهمية) التى

يتأسس عليها ..
وهـكـذا تـتــفـكك االسـتـعــارة الـتـقـلـيــديـة  وتـتـحـول إلى

غبار .. 
ـوسـيـقى) أو(الرجل) فى الـعـرض (الـراوى : الزوج - ا
رأة)- يـقـدم لـنـا ركـامـا من الـكـلـمـات والصـور  عـن (ا

ه يــخـضع عـادة لــنـوع مـا من الــبـارودى(احملـاكـاة تـقـد
ــــســــرح الـــــســــاخــــرة); كـــــنــــمط خـــــطــــابـى ســــائــــد فـى ا

األيديولوجى. 
هـذا و(احملـاكـاة الــســـاخـرة)- هى نـفـسـهـا- اسـتـعـارة :
وضوع تهيـمن فيهـا الذات- صاحـبة اخلطـاب- على ا

..
أمـا فى عـرض (نـسـاء فى حـيـاتـو) فـاخلـطـاب األنـثـوى
يتـسع للـخطاب الـذكورى  كمـا هــــــو أوبنـفس الكيـفية
على ـا اخـتـزال له  الـتى يـتواتـر بـهـا فى اجملتـمع  دو
الرغم من اختزاله - هو نفسه- وتشويهه للمرأة ! .. 
ــا إ والــعــرض بــتـــعــريــته لــذلك االخـــتــزال والــتــشــويه 
ا يـحاكى اخلـطاب الذكـورى محـاكاة سـاخرة أيـضا 
ـيتا اسـتعارة) يـتا بـارودى)  هى نفسـها (ا يـعنى أن (ا
الـــتى مـن أهم وظــائـــفـــهــا  حتـــطـــيم واحـــديــة الـــصــوت

نظور) .. األيديولوجى أو واحدية ا
هــكـــذا  من خالل تــدفـق الــكــلــمـــات والــصــور  بــقــدر
مــانـــرى أحـــدهــمـــا نـــرى اآلخــر أيـــضـــا .. فـ (الــراوى-
ـوسيـقى)  يروى لـنا عن الـنسـاء فى حيـاته- عارضا ا
مـا يـتـصـور أنه (سـيرتـه  الذاتـيـة- ذاته أوجـزء مـنـها)-

ــــؤلـــفـــة- وهـى اخملـــرجـــة ـــا كــــانت (ا كــــمـــا يــــراهـــا  و
ـمـثـلـة الـوحيـدة أمــــام  الـرجل فى الـعـرض أيـضا)  وا
امرأة  فـما نسـمعه ونراه  اليـخرج عن كـونه (خطاب
ـرأة  أى إنـنا ـتعـلـق بـا ـرأة)  عن (خـطـاب الـرجـل) ا ا
نــقف أمــام(مـيــتـا خــطـاب : خــطــاب أنـثــوى يـتــخـذ  من
ــرأة مــوضــوعــا خــطــاب ذكــورى- عــام وســائــد- عن ا
ــرأة تـنــظـرفـى مـرآة الــرجل لـتــرى صـورتــهـا  لـه).. فـا
ـتتابـعة  نـعثـر على صورة وعبر الـتنـقيب فى الـصور ا

رأة- أيضا .. الرجل- فى مرآة  ا
نـظورين(األنـثوى والذكـورى) يتداخالن ا يـعنى أن ا
مـعا  بنـفس القدر الـذى يتـخارجان به وبـتعبـير آخر;
أو أن إن أحــدهــمـــا اليــوجـــد إال بــالـــنــســبـــة إلى اآلخــر

وجود أحدهما هو الذى..
ـنـحه مـبـررات الـوجود يـفـسح اجملـال لـظـهـور اآلخر و
ـــا هــو مـــســرح ــصـــرى عــامـــة-  .. (فى مـــســرحـــنـــا ا
أيـديـولـوجـى- عـادة مـايـهـيـمن خـطـاب واحــــــد وحـيـد-
ذكــورى أوأنـــثـــوى- عــلى الـــعــروض الـــتى تـــتـــنـــاول تــلك
القـضيـة  بيـنمـا يظل اخلـطـــــاب اآلخـر- الذى مـنحه
أى إن إمـكـانــيـة الـوجــود- مـقـلـصــاأومـخـتــزال ومـشـوهـا

 عرض يفضح اخلطاب الذكورى السائد
..فما صنعه الرجال يرتد إليهم

أسألى سليمان يا زهرة?
سليمان:

ال.. ال.. آبدا.. ده مصطفى.. أسأليه هوه
زهرة:

ما تتكلم يا مصطفى.. أنت خزيان وإال أيه?
مصطفى:

.. أنـا.. أنــا طــبـعــا مــا أقـدرش أنــكــر مـحــاسن حــوريـة آه.. أيـوه.. حـم.. 
.. سـت عاقـلة.. ومحـترمـة.. وأنا سـاعات.. كـنت باقـابلـها فـي السوق ها
وفي مـولد الشـيخ جودة.. وكنـا نقف نتـكلم سواء عن الـبقر والـعجول.. أي

والله
زهرة:

ده كالم طيب.. يا مصطفي.. كالم عال خالص.. وبعدين?
مصطفى:

وبعدين.. وبعدين هي الله ما كانتش عاوزاني رفضتني..
حورية: 

??.. أ..أ.. أنا?? (في دهشة بالغة) م
مصطفي:

.. موش مـعقـول تكـوني نسـيتـي.. ده يومـها كان أيوه.. آمـال يا حـورية هـا
مولد الشيخ جودة شغال.. وكانت الليلة الكبيرة كمان.

حورية:
ـكن أنـا.. لــكن ده مـوش مـعــقـول بـكــون حـصل يـا مــصـطـفـى بك.. مـوش 

أبدا 
مصطفي:

ال.. ال.. حصـل يا حورية ها باألمارة يـومها.. كنا جنـب دكانة الكرملة..
واحللويات..

حورية:
دكان الكرملة..

مصطفى:
أيوه.. أنا لسة فاكر كويس.. أنا حودت على الدكان.. واشتريت بربع ريال
شــوكالتـه.. ولــقــيت ورقـــة من ورق الــبــخـت الــلي في الـــشــكــوالتـه مــكــتــوب
علـيها.. إذا كنت عاوزة تتـجوزيني قولي أيوه وريحني.. وسـاعتها يا حورية
هــا أديـتك الـورقــة تـقـربــهـا وســالـتك عـاوزة.. قــمت أنت ابـتــسـمت.. ومـا
رديـتش عـلـى سـؤالي وال بـكـلـمـة واحـدة صــحـيح الـكالم ده يـا حـوريـة هـا

واال ال.. حصل واال ما حصلش..
حورية:

أيوه.. لكن يا مصطفي بك.. أنا.. أنا على كل حال ما كنتش أقدر أقول
آمال: 

(تلهو ضاحكة مخفية وجهها)
زهرة:

.. موش كده?? لكن دلوقت أظن تقدري تقولي رأيك يا حورية ها
حورية:

.. طبعا.. آه.. آيوه.. يا زهرة.. ها

> قاعة نوستاجليا للفن تشهد حاليا معرض الفنان التشكيلى هيثم عبد احلفيظ ويستمر حتى 4 يونيو القادم.
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كن إنكارها وإن لم يكن األمر كذلك مثلة للحوار ال  رجعية أو ا > الـقيمة ا
ـكنـنا اعـتبارهـا جزءا من الـدراما وكـلمات الـشخـصيـات توصف فى النص ال 

عروض. الدرامى بالضبط ألنها تشكل جزءا من العالم ا
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مصطفي:
أيوه.. لكن دلوقت خالص فات اآلوان.. ده أنا دلوقت قربت على السبع
سـنـة.. أنت مـوش شـايـفـة بـرضه أني بــقـيت عـجـوز خـالص.. لـكن عـلى كل
.. حـال سـلــيـمـان أهــو مـوجـود.. هــو راخـر كـان مـعــجب قـوي بــحـوريـة هـا

وزيادة على كده كان هو اللي لسهة صغير.. شباب.. (ويتجه نحو آمال)
سليمان: 

أنــا?? ال.. ال.. ال أال كــده هـيه?? أنــا ال عـمــري طـلــبت أيــدهـا وال أتــقـدمت
لها..

زهرة:
لكن دلوقت تقدر تتقدم يا سليمان

سليمان:
أنا?? أنا عـمري ما كان عـندي رغبـة لي اجلواز.. وكمـان أنا سبق قلت لك
أني باخاف قوي ال مقدرش أسـد مصاريف جواز ومسئولية عليه (ويتجه

بدوره نحو آمال).
حورية:

(غاضـبة محنقـة وقد أغروققت عيـناها بالدموع) أنا.. أنا أفـكر في اتن
خـنــاشـيـر زى دول مــلـيـانــ مـكـر وجــلـيـطــة.. أنـا أصـلى أســتـاهل أنـا.. إلى

أجيب عندك ناس هزء بالشكل ده.. شغل مسخرة..
زهرة:

أيه.. بتقولي أيه??
حورية:

أيـوه.. أنتـو عيـلة كـلهـا مكـر وجلـيطـة.. عيـلة مـسخـرة.. تهـينوا بـنت شـريفة
محترمة.. علشان جتروا ورا بنت مفعوصة زي دي..

زهرة:
أيه يـا وليـة.. يا أرشـانة يـا للي مـا عنـدكيش مخ أنت..? أزاي تـشتـميـنا في

بيوتنا بالشكل ده??.. يا الله أجنرى من هنا.. أجنري قوام..
حورية:

أيـوه.. أنــا مـاشــيـة مـاشــيـة.. وعــمـري بـعــد كـده مــا عـدت أحط رجــلي هـنـا
تاني..
زهرة:

كانت ساعة باردة.. ساعة ما شفنا خلقتك..
حورية:

.. قال.. أنـا اللي اسـتاهل .. قال عـاملـ لي متـدينـ آه يا شـلق يـا دجالـ
يا صنف ملعون

زهرة:
.. يا حرباية يا لله اجنري.. الباب قـدامك أهو.. يفوت جمل.. يا أم وش

(عنـد مدخل احلديقة مـلتفته إلى زهرة) أنـا اللي حربـاية.. يامـهكعه.. يا
كركوبة يا أم نص لسان..

حورية:
قطع لسانك.. وليه ماتستاهليش نكلة..

مصطفي:
(وسليمان وآال ينظرون إلى بعضهم ويضحكون في غبطة ظاهرة)

مصطفي: 
سعيد
زهرة:

أيوه سعـيد.. سعـيد اللي كـنا فاكريـنه لسـة عيل صغـير ما يعـرفش حاجة
في الـدنـيـا سـعــيـد الـلي أنـا طـول عــمـرى مـحـافـظـة عــلى تـربـيـته.. واخـدة
مـعـايـا الوعـظ وأحـفـظه الـقـرآن.. اسـتغـفـر الـله الـعـظـيم.. (ثم بـثورة إلى
آمـال) لـكن كـله مـنك أنت.. أنت الـلي خـسـرتـيه.. أنت الـلي بـنـت بـايـظة..

ما تختشيش.
آمال:

.. أنـــا .. أنـــا.. مــا (مـأخــوذة ومــتــأثـرة) الـــله.. جـــرى أيه يـــا زهـــرة هــا
تقوليش على كده..

زهرة:
بس أخرسى.. ولك عـ كمان تـتكـلمي?? طـول عمرك بـنت ملـعب وقلـيلة

األدب
سعيد:

(يـظـهر مـقـاطعـا وعـيـناه يـتـطـاير مـنـهـا الغـضب والـثورة) بس عـندك..
أوعى تزودي معاها في الكالم واال تشتمي.. أحسن والله العظيم أوريك

جنوم الضهر..
زهرة: 

أيه?! أزاي تــتــجــرا يــا واد أنت وتــكــلــمـنـي بـالــشــكل ده?? أمــشى أجنــر من
.. واستغفر ربنا على ذنوبك.. اللي قدامي.. روح يا الله صلى لك ركعت

ارتكبتها
سعيد:

ـا صـلى أنـت عـلى الـنــبي.. وأوعى تـزودي.. أنـا مــوش مـنـقــول من هـنـا.. 
يجيلي م حتي..

مصطفي:
الله.. الله.. الله.. أيه بس احلكاية? موش تفهمونا.. حصل إيه

زهرة:
حصل (بفظاعة وغضب) كانو.. حضرتهم حاضن بعض

حورية:
.. هما ما كانوش قالالت األدب.. قوي.. لكن على كل حال يا زهرة ها

زهرة:
ماكانوش قالالت األدب قوي (بحرج وتردد) قصدك أيه يا حورية ها

مصطفي:
سبحان الله.. بقى سعيد يعمل كده!!

سليمان:
عــلى كـل حــال هـومـش غــلــطــان.. هـو (يــنـتـهـي بـهـا األمــر أن تـتـدفق في

البكاء)
مصطفي:

سكا بيدها مهدئا) بس.. بس.. يا آمال )
سليمان: 

سكا بيدها مهدئا) بس.. بس.. يا آمال )
سعيد:

ما تعيطيش يا آمال
مصطفي:

هومش حضنك بس.. طيب وأيه يعني.. 
سليمان:

بس.. بس.. يـا شيـخة.. أوعى تـزعـلي.. نفـسك أبدا.. عـلى كل حال أنت
ة تستاهل ده كله ما عملتيش جر

زهرة:
سليمان
حورية:

(ترقب بعدم ارتياح تصرفات مصطفي وسليمان نحو آمال)
مصطفي:

تعالى يا آمال
سليمان:

خاللي.. بس يا آمال
حورية:

.. أنا أنا موش طايقة أفضل واقفة هنا.. زهرة ها
زهرة:

.. (متـوسقـة.. ومشـتوقـفة أيـاها) دقيـقـة.. دقيـقـة واحـدة يا حـوريـة ها
مـصـطـفي.. سـلـيـمـان.. اسـتـمـعـوالي بـقـا شـويـة.. انـتـوا طـبـعـا عـارفـ أيه
الــلي اتــفـقــنــا عــلــيه.. ســرا واحلـمــد لــله.. الــلي الــظــروف جت كــويــسـة..
.. انـا عـارفـهـا .. اتـفــضـلت وزارتـنـا الـنـهــاردة.. حـوريـة هـا وحـوريـة هـا
ــدرســة صـغــيـرين.. وأنــتــوا كـمــان عـرفــيـنــهـا طــبـعــا من أيــام مـا كــنـا في ا
كــويس.. بـرضه من زمــان.. واحلـقـيــقـة هي بـالــضـبط الـست الــلي بـاحـلم
بــأنـهـا تـكــون مـرات واحـد مـنــكم.. أنـتم اتـفــقـتم مع بـعـض.. مـ الـلي حـا

يطلب أيدها فيكم..
مصطفي:

(بـعــد فـتـرة صــمت طـويــلـة نـســبـيـا) ســعــيــد.. أجــرى أنت خــلــيك جــنب
العجل.. و..

سليمان:
أيوه.. جنب العجل.. ال يكون جراله حاجة..

سعيد:
(يخرج في بطء وتثاقل)

زهرة:
دلوقت بقا.. أيه ما نتكلم يا مصطفى?

مصطفى:
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ـسـرحى يـترجم فى اخـتـزاله التـمـثيـلى فـيمـا يـتعـلق بـالـعنـاصر ـفـهوم" ا > "ا
الـتى تدخل فى الـعرض بدءا من األشـخاص "والتـقمص" يحـوّل الشخص -
مثل) إلى شخص - فـرد درامى و"الرفض" يحول الـشخص - اجلمهور فـرد (ا

احلقيقى إلى شخص - جمهور متخيل أو درامى.  
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زياد يوسف محمد حامد السالمونى

أى إن هــــذه (األيـــديــــولــــوجـــيــــا)- مـــثــــلـــهــــا مـــثل ســــائـــر
األيــديـولــوجــيــات األخــــرى- كــانت- ولم تــزل-  تــخـون

الواقع بالرموز (كما يقول بودريار) ..
الـواقع الـراهن  يـختـلف تـمـامـا عن الـواقع الـقد فى
أن الـصورالـزائـفـة لم تـعـد ذات طـبيـعـة  ذهـنـيـة فقط 
ـــــــيــــــديــــــا اجلـــــــديــــــدة- صــــــورا بل صـــــــارت- بــــــفـــــــعل ا
مـاديـة(مـرئيـة ومـسـموعـة) تـتـوالـد من بعـضـهـا الـبعض
ــعـزل عن الــواقع احلـقـيــقى  مـكـونــة مـا يـطــلق عـلـيه
اآلن اصــــطـــــالح  (الــــواقع االفـــــتــــراضـى) ; وهــــو ذلك
الـــواقع الـــذى حل مـــحـل الـــواقع احلـــقـــيـــقى- ونـــحـــيـــاه

جميعـــا اآلن ..
ومــــا يـــتــــمــــحــــور حــــوله الــــعــــرض- هــــو تــــأكـــيــــده عــــلى
اسـتـمـراريــة وجـود الـصـورالــزائـفـة ; بـطـابــعـهـا الـذهـنى
(االســـتـــعـــارة الـــتـــراثـــيـــة) الـــتى ازدادت تـــعـــقـــيـــدا  فى
ــعــاصــرة بــعــد  حتــول الــواقع الــلــحــظــة الـــتــاريــخــيــة ا
احلقـيقى إلى واقع افـتراضى(اسـتعـارة صورية).. ومن
ا - طـا عـاصـر  هو نـفـسه الـرجل القـد فـالرجـل ا ثم
ـنــظــور .. وبـتــعــبـيــر آخــر  الـرجل- أنه يــتـبــنى نــفس ا

اهوى) للمرأة .. لدينا-  لم يتجاوز التعريف (ا
الـسخـريـة- هـنا- تـنـبع من الـربط ب (الـتـراث- الذى
حتـيل إليه البيانـوال وصندوق الدنيـا)  من ناحية وب

(طـفــولـتـنـا) من نــاحـيـة أخـرى- فــكـمـا يـروى (الـراوى)
لـنـكــتـشف بـأن نـروى نــحن أيـضـا ; نــروى مـعه...هـكــذا
عـاصـرة ذاتهـا ليـست أكـثر من(ذاكـرة عـتيـقة الـلـحظـة ا
ـة)- التى - مـسـتعـادة)  إنـهـا نـفس (اإلسـتـعـارة الـقـد
ة; ـقـتـضـاهـا إلى مـجـرد  (دمـيـة) قـد ـرأة  تـتـحـول ا
يـلــعب يــلــهــو يـتــســلى  بــهــا الـرجـل :(العب الــعـرائس
ـدى الـذى وغـيــر  خـاف بـالـطــبع  ذلك ا ـوســيـقى) أوا
كسلعة عاصرة على جسد األنثى  يديا ا ترتكز فيه ا
ــمــثـلــة تــغـنى ـرأة- ا - وهــو مــا يـوحى بـه الـعــرض(فــا
مسـتـحضـرة مـانراه فى الـفـيديـو كـليب) وتـرقص أيـضـا
كـثـيـرا مايـلـجأ ـسـرح- الشـعـبى- والـتـقلـيـدى عـامة .. ا

إلى تلك احليلة(التقنية)اإلسترجاعية
ا إعـادة نظـر فى احلمـولة الـدالليـة (التـقريـرية)  دو
التى تنطوى علـيها- وباألحـرى  دون أن يتداخل معها
ــا يـعــنى أنه يــعـتــمـدهــا كـمــا هى  بل ويــعـد نــفـسه  
أما امـتدادا لـلـنـســق (الـفـكـرى واجلمـالى)الـذى تـمـثـله 
عـرض(نــسـاء فى حـيــاتـو)- فـيــتـداخل مــعـهـا وبــالـتـالى
مع الــنـسـق ذاته ويــسـعـى لـتــفــكــيــكه والــســخــريـة مــنه ;

بوضعه فى إطار (طفـــــولى = غير  ناضج) ..
ـرأة احلقـيـقـية)حتت ح اخـتـفت أوتالشت أوغـابت(ا
ركام الصور الزائفـة التى أنتجها الرجل  غاب الرجل
أيـــــــــــضــــــــــا- أوتـالشـى أو اخـــــــــــتــــــــــفـى حتـت عـــــــــــمــــــــــائـه
رأة (األيديـولـوجى)  بـنفــــــس القـدر الـذى غـابت به ا
.. لكـن ما يجب الـتأكيـد عليه هـنا  هو أن كـوننا نـحيا
باشرة سـئوليـة ا فى مجتـمع ذكورى  ال يعـنى أبــــدا ا
لـلـرجل عمـا حـدث أويـحـدث- ذلك أن هنـاك (بـنـيـة) :
نسـق تاريخى ; سوسـيو ثقافى  وباألحرى(سلطة); ال
يـختص بـها نوع دون آخـر  كمـا أنهـا التوجـد فى مكان
ـا تـتـوزع بـكـيـفـيـات مـخـتـلـفة  عـلى مـواقع مـحدد  وإ
عـــديـــدة  داخل نـــظــــــــــام الـــتـــمـــثـــيل الـــتـــابع لـــلـــمـــركــز
اخلـــطــــابى (الـــذكــــورى- الـــذى هــــو أكـــبـــر مـن الـــرجل)
نــفــسه- ( فــــــى الــعــرض  (األم) تـــمــنى طــفــلــهــا بــأنه
ـثل الـنـموذج ـستـقـبل مـثل أبـيه- فـهـو  سـيـصـيـر فى ا
الـقيـمى األعلى- هـذا فى الـوقت الذى تـسخـر فيه من

ذلك  كما يســــخر منه (الراوى)  أيضا !) .. 
رأة) يـسعى كل منهما للكشف عن وهكذا  (الرجل وا
(الــفــراغ) الـذى يــحـتــوى عـلــيــه اآلخــر .. لـكن الــعـرض
يـــقـف عـــنــــد تــــلك احلــــدود  دون أن يــــتــــجـــاوزهــــا إلى
ـا هــمــا ضــدان- عـلى مــحـاولــة الــتــألــيف  بـيــنــهــمــا- 
الطريقة (الهيجـلية) ; منتجا استعارة جديدة  تشـــــى
(وهــمــا) بــهــيـــمــنــة طــرف عــلى آخــر .. أى إن الــعــرض
يــنـتـهـى كـمـا انــتـهت (بـيـت الـدمـيــــة) ; بـصـرخــة مـدويـة
رأة)  صرخة هى دال  يخفى حتته تأتيها الزوجة (ا
داال آخر هـو صدى البـاب الذى أغـلقـته (نورا- إبسن)
وراءها- مـنـذ أكثـر من قـرن .. هذا ويـكمـن الفـرق ب
ـــنــغـــلق)  فـى أن هــذا (الـــصـــرخــة) و(صـــدى الـــبـــاب ا
األخــيــــــــــر  يــتــضــمن (حال- ثـــوريــا) أى إنه اســتــعــارة
ـفـهـوم الـتـقـلـيـدى  بـيـنـمـا الـصـرخـة- وبـرغم شـحـنة بـا
ـصاحـبـة لهـا- فهى التـزيـد عن كونـها مـجرد الـغضب ا

(طلب) ..

تيتوس أندرونيكوس
 ورهان أحالم الشباب

ــمـثــلـتـ احلــقـيــقـة أن احلـلــو مـايــكـمــلش إذ كـانـت إحـدى ا
مــحـجـبــة واألخـرى غـيـر مــرتـديـة احلـجــاب وهـو مـا أصـاب
البـعض بعدم الـفهم ولوال التـشابه فيـما بيـنهما وارتـدائهما
ـقـصــود ولـقــد اعـتــمـد اخملـرج ـعـنـى ا ـالبس لـتــاه ا نـفس ا
الــدرامـــاتــورج عــلى االثـــاره والــغــمــوض وتـــكــشف األحــداث
رويـدا رويدا فـاعـتمـد عـلى الـتـقد والـتـأخيـر لـكى يـحدث
ا ـتلـقى من انـقالب االحـداث ولـكن  أثـر الدهـشـة عـلى ا
ـعـد واخملــرج هـو اسـتـخـدامـه لـقـصـيـدة يـؤخـذ عــلى رامى ا
أمل دنـقل كــلــمـات ســبـارتــكـوس األخــيــرة كـفــيـنــال لـلــعـرض
ـسرحى مـعلـقة عـلى احلدث بـأن( ال حتـلمـو بعـالم سعـيد ا
ــوت قـيــصـر جــديـد ) وهـو مــاأضـعف فـخــلف كل قـيــصـر 
ـعـنى العـام للـعرض بـانـحصـاره داخل التـفـسيـر السـياسى ا
وتـفريـغه من خطـوطه اإلنسـانيـة األوسع واألشمل  كـما أنه
ال يـصح أن يــكــتب عــلى الــعــرض تـألــيف ولــيــام شـكــســبــيـر
وجنــد بـداخـلـه قـصـيــدة ألمل دنـقل مع احــتـرامـنــا الـشـديـد
ميزة لـلشـاعر الكـبير. السـينوغرافيا : ولعل من النـقاط ا
فى هـذا الــعــرض هـو االســتــخـدام الــرائع لــلــسـيــنــوغـرافــيـا
ـركـز اإلبــداع حـيث نـرى أشالء إبـتــداء من بـوابـة الــدخـول 
ـا يـدخـلـنا إلـى قلب ـر  ضـيق و خوذ حـرب  ودمـاء فى 
احلـــدث مــبـــاشـــرة   كـــمـــا أن من ذكـــاء اخملـــرج اســـتـــخــدام
ــسـرح وكــأنـهـا الــسـاحـة ـسـاحــة الـدائــريـة حتت خــشـبـة ا ا
ـشــاهــد الــدمـويه او ـشــهــوره لاللــعــاب الـرومــانــيــة فـكـل ا ا
اجلـــنــســيه  حتـــدث فــيــهــا و كـــأن جــمــهـــور احلــاضــرين هم
جـمـهـور االلـعـاب الــرومـانـيـة يـشـاهـدون الـدمـويه و الـقـذاره
امــامـهـم و قـد تــصل اسـتــغـاثــة الـبــر عــنـد اقــدامـهم و هم

جرد النظر واالستمتاع بالدمويه .  مكتفون 
البس :  إن وجود مـصمـمة مالبس مـثل نهـلة مرسى فى ا
البس اإلســـكـــنــــدريـــة لــــهـــو شىء مــــفـــرح جـــدا إذ جــــاءت ا
منـاسبة تماما لـلشخصيات ومن روح الـعصر الرومانى كما
سـرحـية من ـمـثالت فى ا تـغـلبت عـلى مـشـكلـة أن مـعظم ا

احملجبات
ـصـمـمـ اإلضـاءة :  بـالـرغم من أن إبــراهـيم الـفـرن مـن ا
ـشهـود لـهم بـالـبـراعة إال أنـه قد جـانـبه الـتـوفـيق فى هذا ا
ـــســـتـــوى ـــســـرحـى إذ جـــأت اإلضـــاءة أقل مـن ا الــــعـــرض ا

تاز مثله  صمم  عهود  ا
ــــوســــيـــــقى : جــــاءت هى اإلخـــــرى من إعــــداد رامى نــــادر ا
وبـالــرغم من جــودتـهــا ومـنــاســبـتــهـا لــلـعــرض واألحـداث إال

أننى أنصح بإعطاء العيش خلبازه 
الـتمـثـيل : شـبـاب طمح لـديه جـرأة شـديـدة للـتـعـرض ألحد
ــثــلــ نــصــوص شــكــســبــيــر الــصــعــبــة والــتى حتــتــاج إلى 
مـدربـ جـيـدا كـانت أمـيـزهم أمـانى حـسن فـى دور تـامورا
ـــا اثــــار اجلـــمـــهـــور ـالمح هـــادئه وديــــعه  الــــتى تـــتــــمـــتع 

راد. بالدهشة وساعد على اخلداع ا
 الـــرجـــال أحـــمـــد عـــلى فـى دور تــيـــتـــوس بـــأدائـه الـــرصــ
ـسرحى الرخـيم ومن وحسن عـلى بخـفة ظله فى وصوته ا
ـا كسـر حـدة األحداث الـقاتـمـة  كمـا كانت دور احلارس 
ـكونة من  نورهان مـحمد ونانسى حسن مـجموعة العمل ا
وجـون مــاجـد وأدهـم سـمــيـر ومــحـمــد عــبـد اجلــلـيل وتــامـر
محـمود ومحـمد السـيد ومحـمد عبـد القوى وبـاقى الفريق

مجتهدون للغاية .

بــــجـــرأة يـــحـــســــدون عـــلـــيـــهــــا  وعـــلى مـــســــرح مـــركـــز اإلبـــداع
باإلسـكـندريـة قدم فـريق كلـيـة السـياحـة بجـامـعة اإلسـكنـدرية
سرحى تيتوس أنـدرونيكوس تأليف وليام شكسبير العرض ا
وإخـراج اجلـرىء رامى نــادر  نـعم يـجب أن يــوصـفـوا بـاجلـرأة

اذا ?  احملمودة بالطبع ولكن 
سرحـيات التى تـيتوس أنـدرونيكـوس : مسرحـية من إحـدى ا
ـيــة ولـيـام شـكـسـبـيـر والـتى لم كـتـبـهـا امــبـراطـور الـكـتـابـة الـعـا
حتظ بشهـرة مآسيه اخلـالدة (هامـلت وعطيل ومـاكبث ولير)
ــــــســـــرحـــــيــــــة كـــــانـت أوائل ولـــــكـن ذلك يــــــرجع إلـى أن تـــــلـك ا
ــسـرحــيــات الـتـى قـام شــكــسـبــيـر بــكــتـابــتــهـا  وهــو فى عــمـر ا
اخلـــامــســـة والــعـــشـــرين ولــذلـك جتــدهـــا مــلـــيــئـــة بــاخلـــطــوط
ــســرحــيــة من الــنــاحــيــة ــنــفــردة الــتى أضــعــفت ا الــدرامــيــة ا
الــدرامــيـة  وكــأن شـكــسـبــيـر أراد أن يــقـول كـل شىء فى هـذا
الــعـــمل إذ أنه وبـــعــد إكــتــمـــال نــضــجـه الــفــنى نـــراه يــخــصص
مـسرحية كامـلة لكل خط درامى صاغـته يداه فى هذا العمل
سـرحى هو أقل أعـمـال شكـسبـير الحظ أن هذا الـعمـل ا وا
ـصرى خـاصـة والعـربى عـامة سـرح ا ظـهـورا علـى خشـبـات ا
والزالت كـذلك إذ أنـها حتـتـوى على أربـعـة عـشرة حـادثـة قتل
ـسـرح -ولـعل شـكسـبـيـر قـد تعـمـد ذلك إلظـهار عـلى خـشـبة ا
الطـبيعة الرومانيـة التى تعتمد على القـتل والفتوحات فهناك
ــقــراطــيــة قــول  يــقــول أنـه بــيــنــمــا كــانت أثــيـــنــا تــؤسس الــد
ـقراطـية واحلـريـة الفـكريـة للـعـالم كانت رومـا تهـدم تـلك الد
سرحية مليـئة بالتعقيدات كثرة أماكن بسيـوف فتوحاتها  –ا
ا يشكل وقوع احلدث الدرامى وكثـرة اخلطوط واحلوادث 
صـعـوبــة شـديـدة أمــام اخملـرج فى الـتـنــفـيـذ إضــافـة إلى كـثـرة
ـكن االستـغنـاء عنـها عدد الـشـخصـيات األسـاسيـة والتى ال 

واحلدث باختصار هو : 
بــطال رومــانـــيــا ضــحى بـــأحــد وعــشـــرين ولــدا من أوالده فى
احلــرب مع الــقـوط  دفــاعــا عن رفــعـة ومــجــد االمـبــراطــوريـة
الـرومـانــيـة يـتـعـرض حملـاولـة انـتـقــام بـربـريـة من تـامـورا مـلـكـة
ــعـــاونــة أبــنــائـــهــا فــبــعــد أن جنـــحت فى الــزواج من الــقــوط 
ـصــاب بــضـعف شــديـد فى اإلمـبــراطــور الـرومــانى اجلـديــد ا
شــخـصــيــته تــنــجح فى اغــتـيــال شــقــيق اإلمــبـراطــور األصــغـر
واغـتـصـاب أبـنـة تيـتـوس الـبـطل وقـطع لـسـانـهـا وأيـديـهـا ولكن
الـبــطل مـايــزال صـامــدا يـخــطط هـو اآلخــر لالنـتــقـام فــيـقـوم
بـخـطف األبـنــاء وقـتـلـهـمـا وإعــدادهـمـا كـوجـبــة غـذاء يـقـدمـهـا
عـذبـة كـنوع لتـامـورا واإلمـبـراطور وبـعـدهـا يقـوم بـقـتل ابـنتـه ا
من أنـواع الـقـتل الـرحـيم لـيـخـلـصـهـا من الـعـذاب الـتى تـعـيـشه
ليال ونـهارا ثم يقـوم اإلمبـراطور بـالتـخلص من تـيتـوس ويقوم

ابن تيتوس بالتخلص من األمبراطور .
ؤلف ? إذن كيف تعامل رامى نادر مع نص ا

لل الذى سـرحى هو ا لـعل من أبرز العيـوب فى ذلك النص ا
يظهر من اتضـاح االحداث من البدايه و تكرار احلدث سواء
ـســرح او ســرده عن طـريق عن طــريق حــدوثه عـلـى خـشــبــة ا
سرحـية و قد يـصل هذا الى اربع مرات إحدى شخـصيـات ا
يــذكـر فـيــهـا احلــدث وهـكـذا كــان لـزامـا عــلى اخملـرج تــكـثـيف
االحــداث وهـو مــاجنح فى صــنــعه رامى نــادر حـيـث اسـتــطـاع
صـنع إيـقـاع عـام مـحـكم  عن طـريق اسـتـخـدام تـوازى احلدث
عبر بـقع اإلضاءة  وان أكثـر مشاهد الـعرض ذكاء هـو مشهد
ـثـلـت اغـتـصـاب الفـنـيا ابـنـة تـيـتـوس حـيث اسـتـخـدم رامى 
قـريـبـتـا الـشـبـة جـدا من بـعـضـهـمـا أحـدهـمـا فى إحـدى الـبـقع
ـشـهد واألخـرى تقـوم بتـمثـيـله فى بقـعة أخـرى وكأنـنا تـسرد ا
نشاهد فيلما سيـنمائيا يعتمد عل أسلوب الفالش باك ولكن

مسرحية
شكسبير
التى لم
حتظ
بشهرة
مآسية
الشهيرة

سعيد:
موش معقول.. صحيح قلت لهم الكالم ده?

آمال:
أيـوه.. وماله? خـالي مصـطـفى غنى.. وعـفى خالص.. وكـمـان مقـامه كبـير

قوى عند أهل البلد كلهم..
سعيد:

فتى خالص.. والربو اللي عنده?
آمال:

ربو.. ما افتكرش
سعيد:

ده كالم أكيد بأقول لك لـ "والله العظيم عنده ربو"..
آمال: 

سـعـيـد.. متـهـيـأ لي أنك غـيـر أن شـويـة.. واحلـقيـقـة أنـا مـوش فـاهـمة أنت
غيران لـيه? أنت لسه صـغيـر قوى.. وبـتنكـسف من أقل حاجـة.. لسـة نونو

خالص
سعيد:

أنــا.. أنـا عــمـري عــشــرين سـنــة.. وصـحــة زى احلــديـد.. أقــدر أمـسك لك
طور هايج وأوقعه على األرض.. أخليه ينخ زى اجلدي..

آمال:
طيب ما هو خالي من سليمان هو راخر يقدر يعمل كده..

سعيد:
يــا شـيـخه صـلى عـلى الـنـبى.. ده أمـبــارح الـبـقـرة وقـعـته عـلى األرض خـلـته

أنيط زى الرطل 
آمال:

يا خبر.. البقرة هي اللي وقعته..
سعيد:

أيوه آمـال.. أنا عـمـرى فاهم راجل مـهـكع زى ده أزاى بس يـتجـرأ.. ويبص
لواحدة ست..

آمال: 
طيب وأنت??

سعيد:
أننا??
آمال:

أيوه أنت..
سعيد:

أســـمــعى يـــا آمــال.. أنـــا عــاوز اكـــلــمك بـــصــرحـــة.. ألني خالص طـــهــقت..
طـهـقت مـن الـعـيـشـة في الـبـيت ده.. عـايش مـشـدود من أيـدي ورجـلي.. ال
ــ وال شــمـال.. كل يــوم والــثـانـى الزم أروح الـوعظ مع أنــا قــادر ألـتــفت 
الكـركوبـة دي.. والزم تخلـينى أقرأ تـعاويذ وأحـفظ قرآن.. وصحـيح أنا لو
كـنت في أي حـتـة تـانــيـة بـرضه حـا أصـلى وأقـرا كـتـاب الـله.. لـكن الـواحـد
كمان مـا يقدرش يعـيش طول عمـره مكتف في كـحته زى دى.. ال هو قادر
يـغنى.. وال يضحك.. وال حتى يـتكلم مع النـاس!! لكن أنا إذا قدرت.. أيوه
يـا آمــال.. أنـا عــايش في الــدنـيــا وحـاسس أنـي شـاب عــفى وأقـدر اشــتـغل

وأفتح لنفسي سكة في وسط العالم دى كلها.
آمال:

سعيد.. أنا عمرى ما شفتك بتتكلم بالشكل ده
سعيد:

عــلــشـان لــســة مـا تــعــرفــنـيـش.. عـلــشــان إذا كـنـت بـاروح عــنــدكـو فـي غـربه
عرفى.. الزم أروح زى احلـرامى مع بالليل (ويـتابع بعاطـفة متزايدة) مع

أزيك يا آمال
آمال:

كويسة يا ست حورية.. بخير.. احلمد لله (بلهجة تظمئن حورية)
زهرة:

ده أحنا حصل لـنا البركـة اللي زرتينا الـنهاردة.. أنا يـا دوب لسة راجعة م
الـوعظ دلـوقت.. ومصـطفى.. و (فتتـب فتـجد أنهـما قد اخـتفيا) هـما
راحـو فـ يــا خـويـا آمـال..? أي والــله صـحـيـح.. افـتـكـرت أصــلـهم االثـنـ
.. أتفضلي.. اسـتريحي.. أما أعمل لك عـاوزين.. أتفضلي يا حـورية ها
فـنـجـان قـهـوة. بـأيـدي أنـا.. أظن اجلـو هـنـا في اجلـنـيـنـة طراوة شـويـة عن

جوه..
حورية:

.. ده أنا يا دوب لسه شاربه القهوة قبل ما والله ما له لزوم يا زهرة هـا
أجى على طول..

زهرة:
.. بقـا أول مرة تـزورينـا فيـها.. مـا تشـربيش عـندنا يـا خبـر يا حـورية هـا
فـنـجـان قـهوة (وتـخـلع طرحـتهـا الـبيـضـاء ومعـطفـهـا الداكن وتـضـعهـما
.. عـيـنـى عـلـيك ـا بــسم الـله مــا شـاء الــله يـا حــوريـة هــا عـلى الـدكـة) أ
بــاردة.. تـعــرفى أنك مــا تــغــيـرتــيش أبــدا عن أيــام مــا عـرفــتك.. اتــفــضـلى

استريحي..
حورية:

(وآمال جتلسان)
زهرة:

أظن مـــا بــلـــغـت يــا حـــوريـــة هـــا من آمـــال.. أني نـــاويـــة أجــوز واحـــد من
ـنى لو قبـلت تبقى أنك واحدة أخواتي اليـوم دول.. وطبعـا ده يبق يوم ا

من عيلتنا..
حورية:

(في خجل عانس متصابي) أنا عارفت العيلة كويس من زمان..
زهرة:

وأنــا كــمــان عــارفــة عــيــلــتــكم من زمــان.. يــا سالم.. ده أنت حــا تــبــقى فى
ـوضوع.. أن مـصـطـفى وسلـيـمان عـيـنيـنـا من جـوه بس اللـه محـيـرنى فى ا
لسه مـا أتـفـقـوش على مـ الـلي حـا يـتجـوز فـيـهم.. انـتى طبـعـا عـارفة أن
مـصـطفى رئـيس جمـعيـة الـوعظ واإلرشاد في مـنيـا الـقمح.. وأن سـليـمان
هو الصغـير في السن.. تفـتكري م مـنهم "اللي ينـاسبك أكثر?? على كل

.. حال أنت عارفهم كويس هما االتن
حورية:

ولد.. أيوه عارفاكم كويس.. وكنت ساعات بأقابلهم في السوق.. وفي ا
زهرة: 

(في لـطف) و.. ال مؤاخـذة في الـسـؤال بـتـاعى بس كـان بـدى أعرف رأيك
م اللي كان عاجبك فيهم أكثر من الثاني.. مصطفى وإال سليمان?

حورية:
(كأنها خجلة) أنا.. أ.. أ.. يا زهرة ها السؤال بتاعك ده صعب قوى..

الـ أ.. موش عارفة أرد عليه أقول إيه??
زهرة:

أيوه.. أيـوه.. فاهمـة.. دي طبعـا مسائل في الـقلب ما تـتقالش.. مـا تيجي
تــخش جــرة شــويه نــشــوفـهـم بـيــعــمــلـوا أيـه.. وكـمــان تــتــفـرجـى عـلى بــيــتــنـا

.. وتعرفى نظامه.. اتفضلى.. اتفضلى يا حورية ها
حورية:

.. أتفضلى.. ما فيش مانع أبدا يا زهرة ها
زهرة:

تخليكي أنت عندنا شوية يا آمال?
آمال:

زى ما حتبى يا ست زهرة.. استنى أنا هنا شوية
زهرة:

.. ال والــله أنـت األول.. مـا ـدخل) اتــفــضــلى يــا حــوريـة هــا (عـنــد بـاب ا
يصحش ده.. أتفضلي..

(تدخل حورية وتتبعها زهرة إلى الداخل)
سعيد: 

(يتـتبع أنصراف حـورية وزهرة بـنظراته.. ويتـقدم إلى احلديـقة في خفة
على أطراف أصابعها)

آمال:
(وقد فوجئت) بسم الله الرحمن الرحيم.. أما عفريت صحيح..

سعيد:
هم جوه??

آمال:
أيوه كلهم جوه (تشير إلى أن يجلس بجوارها)

سعيد:
ال.. الــواحــد فـي الــبــيت ده الزم يــأخـــذ بــاله كــويس.. أنـــا حــافــضل واقف

أحسن
آمال:

يا سالم.. يا سالم.. يا سعيد.. أنا أنا كنت مبسوطة بشكل!!
سعيد:
أزاى

آمال:
مـوش خالنك االتـنـ كـانـوا فـاكـريـن أني أنـا الـعـروسـة.. وكل واحـد مـنـهم

كان عاوز هوه اللي يتجوزني..
سعيد:

هيه.. وأنت يا آمال? رديتي عليهم قلت أيه?
آمال:

وضوع.. قلت لهم سيبوني شوية أما أشاور نفسي في ا

أنك لو تعرفى قد أيه باحب أروح هناك..
آمال:

ويا ترى.. يا ترى بتروح هناك علشان تشوفنى.. يا سعيد?
سعيد:

ا بـتكـلمـني تـبقى لـطيـفة أيوه.. عـلشـان أشـوفك أنت طبـعا يـا آمـال.. أنت 
قوى وبابا.. بتكلميـني برقة وصراحة.. وعلشان كده باحبك يا آمال.. لكن
ا بـتقوليـلي أنك بتفكـري في جواز واحد من خالنى النـهم أغنيا.. دلوقت 
طـبـعـا أنـا (مـكـتئـبا) أنـا حـا أبـقى في حـالـة فــظـيـعـة خـالص.. والـدنـيـا حـا
تـسـود في عـيـني.. أوعى يـا آمـال.. أوعى تعـطي عـمـلـة زى دي.. مـوش حا

تبقى سعيدة وال وبسوطة.. في عيشتك..
آمال: 

ـا قـلت لـك كـده.. كـنت بس أنـا بــرضـة فـكــرت في كـده يـا ســعـيـد.. دا أنــا 
عاوزه أعرف.. وأضحك عليك شوية..

سعيد:
صحيح.. صحيح يا آمال..

آمال:
آه.. آه.. والله

سعيد:
على كده.. تبقى باقية على يا آمال??

آمال:
أيوه يا سعيد.. أنت شاب شهم وابن حالل

سعيد:
أيـــوه يـــا ســـعــــيـــد.. أنت شـــاب شــــهم وابن.. خالل (مــنــفــعال) آمـــال.. أنـــا
مبسوط قوى .. قـوى.. حا أطير من الفرح.. يا سالم.. (يـقفز في حيوية
وشـبـاب من فـوق الـدكة) ويــقـتـرب مـن آمـال في غـيــر خـوف.. ودلــوقـتي يـا

.. اللي أديتهم لك (ويتهيا لتقبيلها) آمال أنا عاوز منك ثمن اجلوافت
آمال:

لكن يا سعيد.. أنت خالص موتي خايف
سعيد:

ال.. ما أخافش من مخلوق.. تعالى.. تعالى يا آمال..
آمال:

ا.. م.. م آه.. ا
سعيد:

(يحيطها بذراعيه ويقبلها)
زهرة:

ـنزل) مـضـبـوط يـا حـوريه هـا (تـرى العـاشـقـان فتـنـتفض) (عـنـد باب ا
أعـوذ بـالله مـن الشـيـطـان الرجـيم.. يـا مـصـيبـتي.. اسـتـغفـر الـله الـعـظيم..
مـصـطفي.. سـلـيمـان أحلـقوا.. احلـقـونا.. يـا دي الـفضـيـحة.. حـوريـة ها

ده.. عندنا.. 
سعيد:

(يتوارى في احلديقة)
مصطفي:

(وسليمان يظهران)
مصطفي:
جرى أيه??

سليمان:
أيه احلكاية??

زهرة:
تعالوا شوفوا سعيد.. وشوفوا بلوته..

صرية. سرح الصغير بدار األوبرا ا وسيقية بالنمسا تقدم مساء اجلمعة 22 مايو اجلارى حفالً خاصاً با > مجموعة كونسيليام ميوزيكام ا
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> إن احلـــوارات تـــتــضـــمن قـــيـــمــا مـــرجـــعــيـــة وإن اإلرشــادات
ـسـرحيـة تقـدم أحيـانـا رمزيـة أدبيـة. وفى هذا فـإن احلوارات ا
ــكن أن تـكـون "أدبـيـة" كـقـيـمـة مـضـافـة واإلرشـاديـة لـيـست

كذلك على اإلطالق.
سرحي جريدة كل ا
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> إن شــكل الـتــعـامل مع احلــكـايـة الــسـابــقـة عـلى الــعـمل هــو الـشـكل
الـتحويلى لألساس الدرامى فى بـدايته وهو ما يحدد النـتيجة الفنية

ويكشف اإلبداع احلقيقى واألصيل ألى مؤلف.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

18من مايو 2009  العدد 97

كتبات وتنظمها إدارة التدريب بهيئة قصور الثقافة. > قصر ثقافة كفر شكر بالقليوبية يشهد حاليا فعاليات الدورة األولى ألمناء ا
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شهدها األسبوع األول من مهرجان جامعة ع شمس

ثالث مسرحيات.. بتوقيع طالب العملى

الـثــورة والـصـراع عـلى الـعـرش وهـنـاك امـرأة
تـدعـى "بـانـدا" تـشـهـد كل هـذه األحـداث عـبـر

الزمن وتمسها بشكل ما.
لـغة الـعرض عـربيـة فصـيـحة تـميل لـلرصـانة
ـيل فى بـنــاء جـمــلـهــا اتـســمت بـالــشـاعـريــة وا
لـلتأمل أقول هـذا عن لغة الـنص عن القليل
ـمــثـلـ الــذين لـو مـنــهـا الــذى سـمــعـنـاه مـن ا
كـانـوا قـد وجـهـوا اهـتـمـامًا أكـبـر لـلـغـة ولـنـطق
الــكـلـمــات بـطــريـقـة ســلـيــمـة غـيــر مـهــشـمـة أو
مـــدغــمـــة األحــرف لــســـارت األمــور إلـى نــحــو
أفـــضل يــســـاعــدهم فـى إيــصــال انـــفــعـــاالتــهم
بــشــكل صــحــيح فــالــتــمــثــيل لــيس انــفــعــاالت
مـطـلقـة وال االهـتـمام بـالـلغـة من الـكمـالـيات
كما أنه فى التـمثيل ليس هدفًا فى حد ذاته
ــنــطـــوقــة هى وســيط نــقال ألفــكــار فــالــلــغــة ا
ـشـاعـر ويــفـتـرض بـهـا أنــهـا أداة مـسـاعـدة وا
لــلــمــمــثل خــاصــة مـع نص الــكــلــمــة بــطل من

أبطاله.
ــا كـانت هــذه الــنـقــطــة تـســتــحق الــتـوقف ور
عنـدها لـكن من جانب آخـر يقـول النص كل
شـىء وأراه يـــســــرف فى الــــقـــول يــــشـــرح كل
شىء عن الـشــخـصــيـات ودوافـعــهـا وظــروفـهـا
بــإســـهـــاب الـــشىء الـــذى يـــقـــربه مـن الـــســرد
ويـكـسـبه مـذاقًـا أدبـيًـا وثـقالً من نـاحـيـة ومن
نـاحـيـة أخـرى يـعـطى إحـسـاسًـا زائـغًـا لـلـممـثل
بـأنه عـنـدمـا يـتـلـو جـمل احلـوار فـقط قـد قام

ا هو مطلوب منه.
مـثلون لكن أغلبهم ذهب فى االجتاه اجتهد ا
اخلـطـأ "بـاندا  –هـبـة عالم" كـانت مـأسـاويـة
وبــكـائـيــة عـلى طــول اخلط و"إيـبـور  –أحــمـد
صـبحى" يبدو أن لـديه إعجابًا خـاصًا بصوته
وفـخــامـته فـقــد ضـغط عـلــيه كـثــيـرًا وأجـهـده
حـتى فى الـلـحـظـات الـرومـانـسـيـة مع "سـويدا
 –نــــورا الـــــطــــاهــــر" حـــــيث ال ضـــــرورة لــــذلك
لــدرجـــة أن عــروق رقـــبـــته كـــانت تـــبــرز أثـــنــاء
الـــتــــمـــثـــيـل و"هـــارمن  –مـــحــــمـــود عــــبـــد ربه"
ـسـيـطـرة كـان الـشـخـصـيـة اخلـبـيـثـة الـقـويـة ا

ًا أكثر من الالزم. وديعًا ومهذبًا ومسا
"مــحــمـــد الــظــايـط" مــخــرج الـــعــرض كــان فى
مـثليه بشكل أكبر لتبسيط حاجة لالهتمام 
الـتـمـثيـل وتبـسـيط كالسـيـكيـة الـنص أكـثر من
ذلك اهتم بـشكل الـعرض أكـثر ولـكن أفلتت
ناطق خصوصًا تلك التى يتقدم منه بعض ا
ــمــثــلــون "إيــبــور  –أحـمــد صــبــحى" و فـــيــهــا ا
"سـويدا  –نـورا الطـاهر" حـبيـبته نـحو مـقدمة
ـســرح يـتـبــادالن عـبـارات احلـب كـانت هـذه ا
ـشاهد مـظلـمة تقـريبًـا لم حتظ فيـها وجوه ا

مثل بإضاءة مناسبة. ا
ــشـاهـد أجـاد اخملــرج فى عـرض واخــتـصـار ا
االولى فى لـــقــطــات ســريـــعــة جــيــدة اإلضــاءة

والتكوين.
الــــديـــكــــور: حملــــمـــد أبــــو احلــــسن كــــان أبـــرز
ـعـبد – ـكـان (ا عـنـاصـر الـعـرض إليـحـائه بـا
دينة  –السوق) ولسهـولة تغييره ب أطالل ا
ــا أعــطـى تــدفــقًــا مــطــلــوبًــا فى الــفــواصل 
إيـــــقـــــاع الــــــعـــــرض الــــــبـــــانـــــورامــــــا الـــــســـــوداء
ستـخدمة فى اخلـلفية كـانت تتطـلب عناية ا
أكبر خاصة وهى مـستخدمة طوال العرض
الـرسوم الـبيـضـاء التى عـلـيهـا بـدت كضـربات
سريـعة بفـرشاة عريـضة اجتـهدنا لـتفسـيرها
رصعة بها على أنها سحب كمـا أن النجوم ا
الـبـانورامـا بـعـضـهـا كـان يـلـمع والـبـعض اآلخر
ـا أعطى انـطباعًـا بالـتعـجل فى صنـعها ال 

وبالتالى عدم اتقانها.
ــــا تـــكــــون هى جتــــربـــة مــــحـــمــــد الــــظـــايط ر
"األولى فـننـصـحه فيـمـا هو مـقـبل بـاالهتـمام
أكـثــر بــعــنــصــر الــتــمـثــيـل إلى جــوار اهــتـمــامه

بالشكل.

 «انت حر»
يبدأ بسرادق
العزاء وأكليل
الغار يحكى
عن مدينة
افتراضية

لــتــجــســيـــد الــقــبــور هــذه الــقــبــور مــتــحــركــة
وبـانورامـا معتـمة وبـنطـلونـات ذات امتدادات
ـســرح واهــتـم بــشـدة بــيــضــاء عـلـى خــشــبــة ا
بــــإبـــراز عـــنـــصـــر الــــزمن فى الـــشــــكل بـــرسم
أشــكـــال مــخــتـــلــفــة لـــلــســاعـــات فى كل أرجــاء
ـسـرح مسـتـديـرة مسـتـطيـلـة معـديـة حتى ا
ـا لـتـأكـيـد حـضـوره أو الـسـاعـات الـرمـلـيـة ر

سيطرته.
مثل (خالد قرنى مثل العرض خمـسة من ا
 –مــــحـــــمــــد ســــيف  –مــــحــــمــــد كــــمــــال  –ل
إبــراهــيم  –أحــمـــد فـــتــحى) ارتـــدوا جـــمــيـــعًــا
مالبس ســـــوداء يــــضــــيف كـل مــــنــــهم إلــــيــــهــــا
مـوتـيـفة إكـسـسـوار تـوضح النـمط الـذى يـلـعبه
أو يتحـول إليه بالـطو أبيض لـلطبـيب نظارة
لـــلــــمـــثـــقف.. إلخ كــــانـــوا بـــحـــاجـــة لـــلـــتـــدريب
والـتــوجـيه بــشـكل أكــبـر حـيـث كـانت كــثـيـر من
جمل احلـوار غيـر مفـهـومة أو مـسمـوعة كـما
سرحـية وإيقـاع إلقائهم جاء إيقـاع حركتـهم ا
جلمـل احلوار واحـدًا ورتـيـبًـا. طـوال الـعرض
اط الـتى يلعـبها رغم تنوع الـشخصـيات واأل
ثل مـنهم فـأحدهم يـتحـول من موظف كل 

إلى شاويش شرطة بنفس األداء.
الـعنـصر األكـثر بـروزًا بالـعرض كـان اإلضاءة
جـاءت مــتـمــاشـيــة مع روح الــعـرض فــلم تـمل
لــلــسـطــوع أو الــبــهــرجــة بل إلـى الـقــتــامــة مع
ــســتــخـــدمــة لــلــحــفــاظ عــلى تــقـــلــيل األلــوان ا
تفرج. احلالة الدرامية وعدم تشتيت بصر ا

اختتم العرض بأغنية جميلة كلماتها 
عايشـ ندور ع احلـقيقـة.. اللى فى حيـاتنا/
مش أول نسأل.. إيه معـنى حياتنا?/ ساعات
بــنــوصل إن أعــقل حــد فــيــنــا.. مــجــنـون/ وإن
اجلـنــون لـو زاد عن حـده / يــبـقى الــلى عـنـده
جنـون.. مـوزون/ احلقـيـقـة إن احلقـيـقة هى/

إن ما فيش حقيقة).
ا يكون تقد عرض يعتمد على اإلغراب ر
والـــتـــعــبـــيـــر احلــركـى شــيـــئًـــا جـــيــدًا لـــكن فى
ـسرح اجلـامـعى هذا أمـر مـختـلف فـغالـبـية ا
الــطـلـبـة غــيـر مـجــهـزين بـدنــيًـا ومـهــاريًـا لـهـذه
الــنــوعــيـة من الــعــروض كــمــا أن طـلــبــة كــلــيـة
مارسة تبـقى  عملـية كطب األسـنان وقتـهم ا
الـهـوايـة مـحـدود فال يـسـتـطـيـعون إعـطـاء كل
مـالــديـهم من طـاقـة فى عـروض كـهـذه حتـتـاج
إلى تـفـرغ خــاص وتـدريب خـاص والــنـتـيـجـة

فى النهاية تكون غير مرضية.
أمـا عن الـعـرض الــثـالث "إكـلـيل الــغـار" لـكـلـيـة
الـعـلوم فـيـحـكى عن مديـنـة افتـراضـية اسـمـها
"أونــو" جتــرى فـــيــهــا كل األحـــداث وتــتــشــابك
حــولــهــا كل خــيــوط الــقــصص من احلب إلى

اختياره احملـاصرة من قبل اآلخرين األقوى
فــلم يــكـن لـهــا أثــر ظــاهــر فى الــعــرض ولـوال
حملة أو حملـت فى الديـكور (اسـتبـدال ستارة
الـشــبـاك بـشــرائط طـولـيـة ســوداء عـلى شـكل
قضبان فى لوحة مـعاكسة عبده لسوسو ثم
قــضــبـــان قــفص الـــقــرود حـــ يــواعـــد عــبــده
سـوسـو) لـكـنـا نـسـيــنـا اسم الـعـرض وصـيـحـته

تهكمة "إنت حر". التنبيهية ا
 الـتـشخـيص بـشـكل جـيد خـاصـة "شـفيع –
ــنــسى". إسـالم ســمــيــر" و "عــبــده  –أحــمـــد ا
و"عـــزيـــزة  –مـــنى جالل" و األخـــيـــر "جـــســـدا
ـراحل الـعـمـريـة لـلـشـخـصـيـتـ بـوعى تـطـور ا
ــــشـــاهــــد الــــتى وحـــســــاســــيــــة وتــــمــــيـــز فـى ا
جـمـعـتهـمـا مـعًـا كان أفـضـلـها الـلـحـظـات التى
كــانــا وهــمـــا عــجــوزين يــســـتــرجــعــان ذكــريــات

شاكس أيام الشباب. حبهما ا
حلــظـــات اإلظالم الــفــاصــلـــة بــ كل مــشــهــد
والذى يـليه والـتى يتـخلـلهـا يغـير الـديكورات
كـانت طويـلة جـدًا أثـرت على إيـقاع الـعرض
ــتــفــرج بــالـتــواصل مــعه إذ وعــلى إحــســاس ا
كـان عليه أن ينتـظر زمنًا يطـول فيقضيه فى
الـتمـلمـل والهـمهـمـة أو التـعلـيق مع جـاره حتى

سرح. تعود احلياة مجددًا خلشبة ا
شكالت التقنية والفنية بالعرض كان بعض ا
ـــمــكـن تالفـــيـــهــا لـــلـــخـــروج به فى شـــكل من ا
ــصــيــدة الــرئــيــســيــة بــالــعـرض أفــضل لــكن ا
كــانت الــنص الــذى يــحــمل قــضـيــة إنــشــائــيـة
ـكن تالفـيهـا ولـو باإلعـداد الذى واضـحة ال 
قــــام به اخملــــرج هــــنــــا بـــاالخــــتــــزال وكــــان من
األفضل التعامل معه بشكل آخر خاصة وأن
"مــحــمـد اخلــيــام" لــديه رؤيــة بــصــريــة وقـدرة
مثل وهـما خاصتان يفتقدهما على توجيه ا
سرح اجلـامعى إن لم يكن مـعظم مخـرجى ا

عمومًا. 
ـهـرجـان "الـشـخص" لـكـلـيـة الـعـرض الـثـانى بـا
طـب األســـــنـــــان فــــــتـــــدور أحـــــداثـه فى إطـــــار
فــلـــســفى حـــول كــيــنـــونــة اإلنــســـان ومــدى مــا
حقـقه خالل حيـاته وماذا نـكتـشف إذا حاكم
كل مـنا نـفسه وهـل يحـقق اإلنسـان ما يـريده

من حياته.
اعـتـمـدت رؤية اخملـرج "مـحـمـد نـصـرت" على
ــقـام األول وجـاء الـتـعــبـيــرات احلـركــيـة فى ا
ــــا أفـــقـــد الـــتــــمـــثــــيل فى مــــرحـــلـــة تــــالـــيـــة 
ا ـشاهـدين لـها ر سـرحيـة تركـيز وانـتباه ا ا
لعدم فهم التكوينات واحلركات أو غرابتها.
وضـح مــــنـــذ الــــبــــدايـــة تــــركــــيــــز اخملـــرج عــــلى
ـــنــعم".. الــديـــكــور "صـــمــمه  –أحــمـــد عــبـــد ا
بـوفـات بـيـضـاء تـعـلـوهـا شـواهـد بـنـفس الـلـون

فـى األســبــوع األول مـن مــهــرجـــان "مــســـابــقــة
التمثيل الكـبرى" الثانى بجامعة ع شمس
عـرضت ثالث مـسـرحـيات "أنـت حـر" لفـريق
الــتــمــثـيل بــكــلــيـة الــتــمـريض  –تـألــيف: لـيـنـ

الـرملى وإخـراج مـحمـد اخلـيام و"الـشخص"
تـألـيف ألـفـريـد فـرج وإخـراج مـحـمـد نـصرت
لــكــلـيــة طب األسـنــان و"إكـلــيل الــغـار" تــألـيف
أســـامـــة نــور الـــدين إعـــداد مـــحـــمـــد الــبـــهى

وإخراج محمد الظايط.
العـرض األول: "إنت حـر" يبـدأ بسـرادق عزاء
ـواطن د. عــبـده عـبـد الـعــال" يـتـطـلع أبـنـاؤه ا
ــــيـــــراث الــــذى تــــركـه لــــهـم يــــفـــــتــــحــــون إلـى ا
ـتـوفى فى صـنـدوقًـا كــبـيـرًا كــان يـحـتـفـظ به ا
حجرته الصنـدوق خال إال من ألبوم للصور
يــصـابـون بـاإلحــبـاط فـيــبـتـعـدون جــمـيـعًـا إلى
حـفيـده الـذى يـهتم بـأمـر األلـبوم الـذى يـحوى
ذكـريـات جـده فـيـفتـحه ويـقـلب صـوره تـبـاعًا
ومـعه نـسـتـعـرض حـيـاة "عـبـده" مـنـذ الـطـفـولة
حتى وفاته فى لوحات مـشهدية متتابعة إلى
أن يـــغــلـق احلــفــيـــد األلــبـــوم لــتـــنــتـــهى أحــداث

العرض.
فـكــرة ألـبــوم "الــصـور" اســتـفــاد مــنـهــا مـحــمـد
اخلـيـام مـخـرج الـعـرض من أكـثـر مـن نـاحـية
فـمن نـاحـيـة لـيـوحى بـالـزمن وتـطـوره إذ جـعل
الــلـوحـات الـتـى تـنـتـمى إلـى فـتـرة الـســتـيـنـيـات
وقـبــلـهـا بـاألبـيض واألسـود ودرجـات الـرمـادى
البـس والــــديــــكــــورات حــــتى أنه فـى ألــــوان ا
ـمــثــلـ واألجــزاء الــظــاهـرة من طــلى وجــوه ا
أجـــســــادهم كــــاألذرع بـــطــــبـــقــــة خــــفـــيــــفـــة من
الــرمـــادى ومـن نـــاحـــيــة أخـــرى اســـتـــفـــاد من
تــقــنـيــة الــكــادر الــثـابـت فى افــتـتــاح مــشــاهـده

جميعًا وإلغائها.
ــــمـــثـــلـــ أدوارًا مـــنـــفـــردة أدى خـــمـــســـة من ا
(أحمـد الشافعى  – مـناكف) و (أحـمد كـبشة
 – حـــكـــيـم) و (عـــبـــيـــر مـــحـــمـــد  – حـــريـــة) و
ـنـسى  –عـبـده) و(عالء الـنـاشف – (أحـمـد ا
حـشـمت) بـيـنـمـا ثمـانـيـة مـنـهم كـانـوا جـوكرات
الــعــرض أدى كل مــنــهم أكــثــر من شــخــصــيــة
(إسالم سمـير  – مـحمـد أبـو الـنور  –محـمد
فـــرج  – مـــنى جالل  – حـــســـام الـــبــدراوى –
أسماء عـبد العزيز  – منى عادل  – إبراهيم

عبد النبى).
جــاء الــعــرض كــبــانـورامــا اســتــعــراض حلــيـاة
ـواطن "عـبـده عـبـد الـعـال" وتـطـور مـراحـلـها ا
اخملـتـلــفـة وذلك فى شــكل جـمــالى به الـكــثـيـر
من االبــتـــكــار ال أكــثـــر أمــا الــهم الـــفــكــرى أو
األزمـــة ســلـــســلـــة األزمــات الـــوجــوديـــة الــتى
تؤرق وجـود "عبده" ووجـودنا جـميعًـا وحرية

التمريض
وطب
األسنان
والعلوم..
هل هناك
وقت

لإلجادة?!

جتارب
مسرحية
حتلم

باجلديد
وتتمرد 

على الواقع

أحمد توفيق
 عبد احلميد منصور

آه.. أظن أن مــصــطــفـى قــال لك أن هــو الــلي ح يــتــجــوز.. أشــوفي أخــويــا
ـان بــالـله الــراجل.. أمــا ابن هـرمــة صـحــيح.. ده لـســة حـالـف لي ثالث أ
الـعــظـيـم.. أنه حـا يــفــضل طـول عــمــره عـازب.. ألنه بــقــا كـبــيــر في الـسن
صـيبة .. وا قوي.. واحلقـيقة خـليكي مـعايا بـرضه هو قرب عـلى الثمـان
أنه مــا.. بــيــرضــاش يــقــول عـلـي ســنــة احلـقــيــقـي أبـدا!! مــســكــ اخالس

انتهي.. الروماتيزم تاعبه قوي..
آمال:

(باستغراب) الروماتيزم
سليمان:

أيـوه.. أمـال أيـه?? مـا انـتـيش شــايـفـة كـان بـيــعـرض أزاي.. وهـو رايح عـلى
طبخ.. وزيـادة على كده كمـان عنده الـربو.. الله.. أنت موش عـارفة أننا ا

سمينة أبو زمارة..
آمال:

(ضاحكة) أبو زمارة??
سليمان:

أيـوه.. عـلـشـان كل نـوبـة الـربـو مـا جتـهـله.. حـسه بـيـتـهـديج.. ويـبـقى عـامل
تـمـام زي الـزمارة (يـضحك) أنا عـارف أنه قـعـد يهـجس لك بـقـا.. ويـقول
لـك أنه أعـفى مــنى.. وأن صــحـته زي احلــصـان.. لــكن لـو كــان هـو جــامـد
صحـيح.. ما بـيمكش لـيه شغل الزريـبة.. والبـها بدالي?? هـيه.. لكن أنا
بــخـاطـرك بـقــا صـحـيح الــلي يـشـوفـنـي يـقـول عـلى نــحـيف.. ودا يـدوب كل
ـــؤجــرين.. وقـــوتي أنـــا هــنـــا.. في عــروض.. شــغـــله أن يـــلم اإليــجـــار من ا
(يـتحـسس صالبـة أيديه) هـنـا قوتـي.. ولغـايـة دلـوقـتي لـو زقيـت لك فحل

جاموس بأيدي كده أهه.. أروح موقعة على األرض.. طوالي..
آمال:

(باستغراب) أنت???
سليمان:

آمال... أنت فاكرة أيه.. جس.. جس بس كده شوية
آمال:
أجي

سليمان:
أيوه.. جس.. بس هنا شوية (ويـسحب يد آمال واضعا أيدها علي ذراعه)

هيه?? أيه رأيك بقا??
آمال:

ياه.. ده أنت جامد خالص

مصطفي:
(يظهر.. ويرقب في ضيق ما يجري ب سليمان وآمال)

سليمان:
(مـتــابـعـا) آدي الـعــضل واال بـالش.. أدي الـقــوة واال بالش.. (وفي رغــبـة

سك يد بذراع آمال) وده ذراعك احللو احملندق ده..  وشغف 
مصطفي:

(مقاطعا) فجأة سليمان
سليمان:

(صاحبا يده عن آمال في سرعة) دهدي.. أيه مالك.. جرى أيه?
مصطفي:

أنت موش حا تقوم حتط علف للبقرة..
سليمان:

لسه ميعاد أكلهم ماجاش
مصطفي:

أبدا ده جه وزيادت كمان.. الساعة دلوقت بقت خمسة تمام (يجلس) 
سليمان:

أهو سعيد عندك.. يقدر هو يقوم يعلفهم..
مصطفي:

سعيد مش هنا
سليمان:

ا قول لي أنت قوام حلقت ح يكون راح ف يعـني? أهو دلوقت يرجع.. أ
طبخ.. ووقعت البت نبوية سودة.. هيه دلقت الطبيخ واالخلصته شفت ا

مصطفي:
(في تردد) أيوه..

سليمان:
أنت كداب
مصطفي:

(مستنكرا) أنا.. أنا كداب??
سليمان:

أيوه أنت كداب. زي ما كدبت برضه من شوية
مصطفي:

كدبت في إيه??
سليمان:

قلت أن أنا موش حاأجتوز

مصطفي:
الله.. طيب وأنت ما قلتش كده

سليمان:
أبدا.. أنا عمري ما أقبل كالم فارغ زي ده.. أنت اللي قلت أنت موش حا

تتجوز
مصطفي:

(مـستـنكرا ونـاهضـا في غضب) أله.. داه أنت راجـل ضاللي.. أعـوذ بـالله
منك.. يا شيخ

سليمان:

(ناهضا بدوره) أنت اللي طول عمرك راجل دجال.. وخلبوص كمان..
آمال: 

(مهدئة) الله.. الله.. جرى أيه يا جماعة.. موش تخلوني بس أنا اتكلم..
مصطفي:

سـألة دي بالذات.. أنت اللي أيـوه يا آمال.. أنت اللي الزم تتـكلمي.. في ا
الزم تقولي رايك

آمال:
(ناهضة) أقول رأيي?

مصطفي:
ال.. عـارفـة اللي أيـوه.. تقـولي رأيك كـده دغـري.. وأنت عارفـة كـويس يـاا

قلت لك عليه من شوية.. هيه
سليمان: 

(في خـفه) أنت حــا تـهــيص تـاني.. وتــلـعـب مالعـيــبك يـا راجـل.. يـا دجـال
(ثم إلى آمال) اسمعى يا آمال.. أنت عارفة اللي جستيه من شوية.. هيه

مصطفي:
(في حـنق وغـيظ) الــلي جـســته جــست أيه يــا خـويــا.. مـا خــلـيــتـهــاش لـيه
آمـال جتس صـدرك إال.. هـيـبه.. م .. م.. (ويـأتي بحـركـة تـلمـيح يـقـصد

بها األمراض األخرى التي يعانيها سليمان)..
آمال:

ا.. ولكن إ
سليمان:

(غـاضبا للغاية من كالم مصطفي) أنا.. أنا يا أبرز مارة.. الكلب.. طيب
والله ما أنا عاتقك.. (ويهم باألنقضاض عليه مشمرا عن ساعديه).

زهرة:
(وقـد ضهـرت عنـد مـدخل احلديـقة) أعوذ بـالـله من الـشـيـطـان.. الـرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم.. جرى أيه?
مصطفي:

فاجىء) زهرة.. (سليمان وقد توقفا عن الشجار بعد ظهور اختهما ا

زهرة:
أنـتوا حـا تـضربـوا بـعض واال إيه??.. أعـوذ بالـله.. أيه الـلي حـصل.. ده أنا
لــسـه ســايـــبـــاكـــو مع بـــعض من شـــويـــة في أمـــانــة الـــله.. أيـه الــعـــبـــارة.. يــا

مصطفي
مصطفي:

سليمان يا ستي.. بيهني.. حضرته
سليمان:

أبدا.. ده هو اللي شتمني
زهرة:

لكن أيه سـببه يعني..? (تلـمح آمال فتـوجه إليهـما احلديث بـنظرة حادة
ولسان حاد) أنت بتعملي إيه هنا? أنت موش البنت بتاعة عزبه عرفى??

آمال: 
أيوه يا ست زهرة.. أما آمال

زهرة:
هيه.. وأيه يا آمال اللي جابك هنا.. دلوقت?

آمال:
أصل أنـا بلغني أنك عـاوزة جتوزي واحد من أخواتك وبـتدوري لهم.. على

صرية. سرح الصغير بدار األوبرا ا > أوركسترا القاهرة السيمفونى تقدم مساء غد الثالثاء حفلها الشهرى با
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> الـنص الـسـيـنـوغـرافى بال شك األكـثـر تـعـقـيـدا وإشـكـالـية
حـتى ولو كـان من النصـوص التى تنـتمى إلى السـينوغـرافية

سرحى أو االستعراضى. دون أن يندمج مع النص ا

سرحي جريدة كل ا
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عروسة.. هو اخلبر اللي سمعته موش صحيح
زهرة:

أيـوه اخلــبـر صــحـيح (ثم في شك تـسـألـهـا) وأنـت بـقــا جـايه تــدلـيــني عـلى
عروسة كويسة..

مصطفي:
لكن.. يا زهرة

سليمان:
أيوه يا زهرة.. دي هي.. هي .. الـ

زهرة:
(جامدة الوجه) هي?? موش معقول أظن تكوني أنت

آمال:
(مأخوذة ومحرجة) أنا??

زهرة:
آه.. أحسن أني افتكرت

آمال:
ال.. أنا موش جاية هنا علشان نفسي.. أنا

مصطفي:
(وسليمان) موش علشانها??

آمال:
قام.. أنا جاية واسطة خير علشان واحدة ست محترمة قد ا

زهرة:
واحـدة ست محترمة?? آه قـولتيلي والست دي مـتدينة واال ال.. أنت عارفة

أن عيلة أبو شنب عيلة شريفة متدينة ومذهبها حنبلي?
آمال:

وهي كمان والنبي مذهبها حنبلي.. ومتدينة خالص..
زهرة:

? وعمرها كام سنة.. واسمها أيه? ? ومن ودي تبقى م
آمال:

حورية دسوقي
زهرة:

حورية دسوقي.. ااالى من عيلة دسـوقي اللي مناسب عيلة عرفى عندكم
في العزبة..

آمال: 
هي بعينها يا ست زهرة..

(مصطفي وسليمان يشعران بخيبة أمل كبيرة)
زهرة:

(مـتحمسة) يا دالنـهار أبـيض.. يا والد.. دي حتى كـمان كـانت من زمايلي
الـقـدام في مدرسـة مـنيـا الـقمح دي ست مـتـدينـة خالـص.. وبتـروح الوعظ
وأنا قابـلتهـا بيجي عـشر مرات في الـسكة.. مـحتشـمة.. قوى.. دي سـاكنة

قريب مننا جنب منيا القمح على طول.. موش كده.
آمال:

مضبوط.. يا ست زهرة.. وهي كمان تبقى بنت عمنا كده من بعيد..
زهرة:

(فى شىء من الود) والنبي إيه.. وهي صحيح عندها رغبة تتجوز..
آمال:

أيـو يـا ست زهـرة.. أظن طـبـعـا عــنـدهـا الـرغـبـة.. وقـالت كـمـان أنـهـا نـاويـة
تيجي تزورك النهاردة..

زهرة: 
يــا سـالم يــا أهـال وســهـال.. أهي دي صـــحــيـح الــسـت الــلـي تــلـــزمـــنــا.. ال..
وكمان عندها أطيان وعيلتها كويسة خالص.. آه آتارى مصطفى وسليمان
كانوا قـا على بـعض زي الديوك ع دلـوقت بس فهمت سـبب خناقكم..

أنتوا االثن عاوزين تتجوزا (ضحكة) موش كده..
مصطفي: 

ال.. ال.. أبدا يا زهرة.. موش أنا.. ده سليمان
سليمان:

ـكن.. ده أنا مـعـدتي بايـظـة خالـص.. وصدري كـمان أنـا .. أبدا.. مـوش 
ما بيرحمنيش.. من الكحة..

مصطفي:
وأنا عندى البربو.. والروماتيزم.. هادد حيلي.. خالص

زهرة:
الـله.. الـله.. الـله.. أيه الـكالم الـلي مـالـوش أصل من فـصـل ده.. عـيـلـة أبو

شنب عيلة بذرتها شديدة.. وطول عمرها صحتها زى البمب..
آمال:

الـله.. دي ست حورية جاية هـناك أهيه.. وقت بوعـدها وجاية تزورك زي
ما قالت لي

زهرة:
أى والـله صحيح.. هى بـعيـنها.. ودلـوقت بقـا موش عاوزين مـسخرة وكالم

.. فاضى.. أمسكو نفسكوا وحافظوا على مقامكم.. فاهم
دخل الستقبال حورية) (ثم تمضى نحو ا

حورية:
(تدخل)

زهرة:
دي مـ يـا خـواتى الـلي مـنـورة عــنـدنـا دي? حـوريـة هـا يـا أهال وسـهال..

أتفضلى يا حبيبتي.. أهال وسهال.. خطوة عزيزة
حورية:

.. أزيك وأزاى صحتك? الله يحفظك يا زهرة ها
زهرة:

احلمد لله.. أزيك أنت يا حبيبتي.. أتفضلي.. يا ألف نهار أبيض.
حورية:
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سرح يلقيها سيد أحمد حسن وإبراهيم ثروت يوم 27 مايو اجلارى. > قصر ثقافة الطفل ببنها يشهد عقد ندوة حول التقنيات الفنية فى ا
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نبيل األلفى
تأليف

  ΩGôZ
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وهى معـظـمهـا شـخصـيـات عـلى جانب من
اليسار والثراء ومن سكان األقاليم
مصطفى بك أبو شنب  30 سنة

سـلـيـمـان بك أبـو شـنب 65 سـنـة  -   إخـوة
أشقاء

زهرة ها أبو شنب  58سنة
سعيد  20 سنة   ابن أخت لـهم ماتت منذ

مدة
حورية ها  55 سنة

آمال  18سنة   قريبة حلورية ها

الشخصيات 

(كوميديا من فصل واحد)

(يـحـاول أن يفـهمـها بـإشارة صـامتـة أنه يـريدهـا أن تقـول أنهـا قدمت من
أجل سليمان ال من أجله هو)..

سليمان:
(وقـد كشف لعبـة مصطفي) أيـوه يا خويا اسـتبعط.. اسـتعبط.. عامل لي
نــفــسك مــا تــعــرفش آمــال?.. دي آمــال يــا سي مــصــطــفي.. بــتــاعــة عــزبـة

عرفي..
مصطفي:

أحم م.. هـ.. (يغمز بعينه إلى آمال)
آمال:

ا تلعب (تـنفجر ضاحكة) الله.. لكن جرى أيه يـا خال مصطفي! أنت دا
العيب دي.. مالعـيبك دي.. (إلي سـليمان) ده طـول عمـره كده.. يلـعب ا

وإال أيه يا خال سليمان..
سليمان:

العـــيب دي ســبــبــهــا أيه.. (بــخـبث) أيــوه يــا ســتـي.. زهــو طــبــعــا عــارف ا
وأصـلــهـا أيه.. وفــصـلـهــا أيه.. عـاوز حــضـرته يــبـ قــدامي أنه راجل تـقي

صحيح.. وأنه عمره ما فتح عينه في واحدة ست..
مصطفي:

سليمان!! وبعدين وياك بقا..
آمال: تقدروا حتذروا.. أنا جاية هنا ليه??

مصطفي:
(وسليمان) ليه???

آمال:
بس تعالوا األول.. نقصد هنا.. تعالوا..

مصطفي:
آه.. ما فيش مانع.. نقصد برضه..

آمال:
الله.. يا سالم.. ده اجلو هنا حلو خالص.. (جتلس على الدكة) تعال بقا
هـنـا جنـبي يـا خـال مـصـطفـي.. وأنت يا خـال سـلـيـمان.. تـعـالى هـنـا جـنبي

من الناحية التانية..
ـنزل  يـجلـسان عن (مـصطـفي وسـليـمان يـتقـدمان.. يـنظـران ناحـية ا

ينها ويسارها)
مصطفي:

(وسليمان) هه.. وادي قاعدة
آمال: 

أهـوه كـده.. عال.. دا انـتـوا السـكن بـتاعـكـوا هنـا حاجـة مـلك خالص.. دي
جـنــة والـلـه.. وخـصــوصـا كــمـان الــيـومــ دول حـا تــتـجــوزوا عـروســة حـلـوة

وصبية موش كده وإال أيه?
مصطفي:

أنا? ال يا ختى ده سليمان
سليمان:

موش معقول أبدا.. أنا أعمل عملة زى دي.. ده مصطفي.
آمال:

أيوه.. أمـال أيه.. ده أحنـا طول عـمرنـا حـبايب بـنود بـعض خالص (يـسمع
صوت بقرة من بعيد)

مصطفي:
(بحمية وبسرعة) أنا كمان طول عمري يا أمال (ثم يتماسك وينتبه إلى

ركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة برئاسة د. عبد الوهاب عبد احملسن تنظم برنامجا فنيا بسجون إقليم القناة وسيناء خالل مايو اجلارى. > اإلدارة ا
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سـرح فـإن الـعـالم يـفـرض نفـسه مـبـاشـرة أمـام أع > ألنـه ا
ـشـاهد من خالل ـشـاهدين بـيـنمـا فى الـسيـنـما فـإن ع ا ا

الكاميرا التى يتماهى معها فهو يقبل العالم ويدخل فيه.

سرحي جريدة كل ا
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سعيد:
لو خالتي زهـرة عرفت أن خالني االثن وأنـا راخر كلنا بـنفوت كلـنا كثير

على عندكو في عزبة عرفى
آمال:

(مقاطعة) يا خبر.. حاتزعل طبعا
سعيد:

تزعل وبس?
آمال:

ـا تـقـول عــلى مـلـعب عــلى فـكـرة أنـا عــارفـة أنـهــا زعالنـة مـنى قــوى.. ودا
وبزغلل الرجالة من حق والنبي يا سعيد أنا بزغلل?!

سعيد:
(محرجا) أم م ده

آمال:
يـعـني قـصـدك تـقـول أنت راخـر أن أنـا مـلـعب? مـفيـش كده.. أخـص علـيك

يا.. سعيد
سعيد:

(ببراءة) ال ال أبدا يا آمال.. أنت بنت حالل قوي
آمال:

ــا تـــعــرف أن واســطـــة خــيــر في نــهــايـــته.. هي ست زهـــرة عــلى كـل حــال 
مـوضــوع.. اجلـواز ده.. وأن أنــا الـلـي جـايــبـة لــهـا الــعـروســة الـلـي قـلت لك
عـلــيــهـا دي.. حــا تـنــبـسط مــنى خــالص.. وحـابــقى أحــسن صـاحــبـة لــهـا..
وعلى كل حال قـريبتي الـلي على وش جواز دي قـالت لي أنها نـاوية تيجي
تـزور ست زهـرة الـنـهـاردة.. ألنـهـا كـمان تـعـرف لـم من زمـان أيـام مـا كـانوا
درسة.. دلـوقت تشـوف ست زهرة حـاتبقى مـبسـوطة منى مع بـعض في ا

قد أيه..
مصطفي:

? آمال? (يـختفى نزل).. الله.. الـله.. الله.. م (وقـد ظهر عنـد مدخل ا
سعيد مباشرة عند ظهور مصطفي)

سليمان:
(يظهر بدوره قادما من الداخل) الله.. الله.. أزاى ده.. آمال?..

آمال:
(تهرع للقائهما) أهال.. خالي مصطفي..

مصطفي:
(مـتنـاوال يديـها بـ يديه) آمـال.. أد أيه الـنـسـمـة احلـلـوة اللـي حد فـتك

علينا الساعة دي!
سليمان:

? م يا خويا اللي منورة اجلنينة دي? (متظرفا) م
آمال:

أهال وسهال.. أيزك يا خال سليمان
(تسلم في رقة)

مصطفي:
(متـماسكا ومتظاهرا بالـوقار نظرا لوجود سليمان).. و.. لكن أنت جاية

 يا آمال?
آمال:

(في دهشة) هيه!
مصطفي:

وجود سليمان) أيوه.. أيوه.. سامح يا سليمان
سليمان: 

أيه? سامع أيه?
مصطفي:

الــعــجـل.. مــا انــتــاش ســامع الـــعــجل.. أنــا خــايـف لــيــكــون وقع وإال جــرالــة
حاجة.. 
سليمان:

أهو سعيد هناك
مصطفي:

أبدا سعيد موش هناك.. سعيد في اجلنينة..
سليمان:

وت وال يجرى له حاجة.. بس ما تخافش أنت على العجل.. عرض حا 
مصطفي:

.. م عارف? على كل حال أنت اللي مـسئول عن شغل الزريبة.. والبها
أنـا قــلــبى عــلـيـك لـزهــرة تــرجع تــتـخــانق ويــاك.. وعــجل زي ده يــسـاوي له

دلوقت مبلغ وقدرة 
سليمان:

(متمتم في غيظ) آه.. طبعا.. يساوي له مبلغ كبير..
(وينـهض ببطء ويبـدو عليه عـدم الثـقة في أخيه ويـلقى بنـظرة إليه إلى

أمال ثم ينصرف)
مصطفي:

ـواشي غالية (مسـمعا جـعلته إلى أخيه وهـو ينصرف) آه.. خلي بالك.. ا
اليوم دول.. قوي

آمال: 
هو أنت اللي حا تتجوز يا خالي.. مصطفي?

مصطفي:
أيوه يا آمال.. أنا اللي ح أجتوز.. أنا حاسس أني شباب.. شباب خالص 

آمال:
ال.. مشاء الله عينى عليك بإردة.. توزن عشرة رجالة..

مصطفي:
أيوه.. عـليك نور يـا أختي.. عـندك أخويا سـليمـان مثال.. أهو أصـغر مني
.. لكن خالص بقا مـخلع قوي.. وما بـقاش في ريحة!! بييـجي عشر سنـ

الـ.. متعة..
آمال:
أيهيــــــه

مصطفي:
والـله صــحــيح.. زي مــا بـاقــول لك كــده.. مـبــاقــاش فـيه ريــحــة.. خـالص..
طول عـمرة بيشتكي من معـدته.. والكحة مالزماه.. وما غتتـتقتوش بقالها

كام سنة وهوه نفسه مسك ما بيراعيش صحته أبدا..
آمال:

أيوه.. أيوه صحيح
مصطفي:

بيني وبـينك.. كالم في سـرك.. هو.. عنـده فوق األمراض دي كـلها مرض
تاني حتت شويه.. عنده بواسير..

آمال:
هيه.. يا ندامتي.. (يسمع سقوط وعاء)

مصطفي:
حـاجة فـظـيعـة.. مـوش كده?? وكـمـا واحـد زي ده لو أجتـوز يـبقى كـحـيان..
قــوي لـــكن أنــا.. حـــاجــة ثــانـــيــة.. رئـــيس جــمـــعــيــة الـــوعظ واألرشــاد.. في
ب.. وصـحـة حـديـد.. بـخـاطـرك بـقـا.. وزيادة الـبنـدر.. وكـمـان أعـصـاب 
علـى كده كـمان عـاوز اتـمتـع بفـلوسـي.. وعاوز حـد يـشاركـني فـيهـا.. أيوه..

يشاركني (ويستولى على يد آمال في شغف) يشاركني يا آمال..
سليمان:

(يدخل ويتب ما يفعله مصطفي فيزمجر) مصطفي..
مصطفي:

(صاحبا يده من يد آمال في سرعة) أيه? مالك?
سليمان:

طبخ?? قوم.. احلق ا
مصطفى:

طبخ?? طبخ? ماله ا ا
سليمان:

الــله.. أنت مـا سـمــعـتش واال أيه.. مـا سـمــعـتـني حي حــلـة وقـعت.. وريـحـة
أكل شاطط 

مصطفي:
ال ال ال.. دي حـاجة بـسيـطة.. مـوش مهم.. الـبت نـبويـة ابنـها خلـبط شغل

طبخ كله.. ا
سليمان:

عـلى كـيـفك.. عـلى كل حـال أنت الـلي بـتـشـرف عـلى شـراء الـتـمـوين وشـغل
ـا تـرجع زهـرة ح أقـول لـهـا مـصـطفي ـطـبخ.. واحلـاجات الـلي زي دي..  ا

ساب نبوية تعمل اللي على هواها واحللل وقعت.. واألكل باظ..
مصطفي:

(يـنـهض في ضـيق) أنـا راجع لــكم حـاال.. (ويـلــقى إلـيـهـا بـنـظـرة مـلـؤهـا
نزل) الشك والتحذير.. ثم ينصرف إلى داخل ا

سليمان:
(يـأخذ مـكان بـجانب أمال) أنت ما سـمـعتـيش اخلـبـر يا آمـال.. مـوش أنا

اللي ح اجتوز..
آمال:

الله.. أنت كمان يا خال سليمان?..
سليمان:

 نص لم ينشر احتفاالً بالذكرى السادسة والثمان
يالد الكاتب الراحل  
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رأة. رأة بهيئة قصور الثقافة عقدت صباح أمس األحد حلقة بحثية بعنوان 30 عاماً على اتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد ا > إدارة ثقافة ا
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فـهوم الدرامـا محددا "حـقيقـة" باإلخراج ـكن أن يكـون هناك فـهم أفضل   <
ـشهدى وخلدمة "مثالية" احلكاية ويقبل أن يكون معتبرا (مدروسا) كنتيجة ا

للعالقة اإلشكالية التى تنتج عن مستوي آخرين.

سرحي جريدة كل ا

18من مايو 2009  العدد97 
سـرح تكون فـيه احلدود واضحة > لـيس هناك أى نـوع من أنواع الفن كـما فى ا
جـدا بـ النـهـائى والالنهـائى وب احلـكـائى واألسطـورى ويـتمـثل هذا اخلط

الفاصل فى اجملال البصرى للخشبة.

. ركز شباب شب > فرقة شب القناطر بالقليوبية تعرض مسرحية «األراجوز» لسليم كتشنر واخملرج محمد بحيرى نهاية مايو اجلارى 

سرحي جريدة كل ا
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سليمان:
عال بقر.. وعاوزني أنا اللي أجتوز??

مصطفي:
على كل حال.. أنا عمري ما فكرت في الستات.. وال اهتمت بيهم

سليمان:
وال أنا

مصطفي:
(مـغيرا لهـجته في مكر) سلـيمـان.. ال يا شيـخ.. على أنا الـكالم ده.. بقى

يعني ما فيش مرة عينك زاغت كده واال كده?
سليمان:

كن أنا موش فاكر.. (في غيظ) فكرني أنت يا خويا.. 
مصطفي:

يـعــنى بس حــا تـفـكــر تـقـول أيـه.. أمـال لـو مــنـاش طـول عــمـرنــا شـربـ مع
بعض من صغرنا وزهرة كمان ويانا..

سليمان:
هيه?.. كمل يا خويا كمل

مصطفي:
ـاضـي.. مـافـيش داعي.. أنـت عـارف كـويس أنك عــلى أيـة بس حـانــنـبش ا

طول عمرك حتب البنات..
سليمان:

أيه.. بتقول إيه?
مصطفي:

ــسـألـة كـلـهـا أنك بـخـيل.. ولـو مـاكــنـتش بـخـيل كـان زمـانك أجتـوزت.. من ا
زمان

سليمان:
أنا??

مصطفي:
ــا أخــتك من شــويــة قــالــتــلك أجتــوز.. قــلـت لــهـا.. أنت كــان جــوابك أيه.. 
خـــايف.. مــا أقـــدرش أفــتح بـــيت.. وأصـــرف عــلى عـــيــلــة.. أهـــو ده مــربط

الفرس..
سليمان:

(ينهض مغضبا) وأنت أظن علشان ما بتمسك لي سبحة فاكرني يعني..
مصطفي:

(ناهضا بدوره مقاطعا) ال.. ال.. ال.. عندك أنت حا تلبخ.. واال إيه??
سليمان:

أظن عـلشان مـا أنت ساعـات بتـروح تخـطب اجلمعـة.. وعامل لي واعظ..

وعامل لي مـوش عـارف إيه.. فـاكرنـي أنا راخـر ح يـخش عـلي الكالم ده..
واضيع دي.. ا تزقك في ا احلكاية كلها أن زهرة هي اللي كانت دا

مصطفي:
سليمان.. وبعدين وياك يعني??

سليمان:
تـسـمح تقـول لي بقـا حـضرتك كل يـوم والـتاني.. بـتفـوت عـلى عزبـة عرفى
تــعــمـل إيه? أظن عــلــشــان تــصــلـي.. مــوش كــده.. دا أنــا حــتى ديك الــنــهــار

شايفك بعيني بتدي البت أمال زر شمام..
مصطفي:

(مـحرجـا في بـاد األمر) طـيب وأنت يـا سي سـلـيـمـان.. مـا بـتفـوتش أنت
راخر على عزبة عرفى?..

سليمان:
أنـا عاوز أفهم األول.. إذا كنت أنت بتـفوت على هناك.. آه.. تـبقى بتفوت

ليه?
مصطفي:

لكن يا أخى أنا عضو في جمعية الوعظ واإلرشاد..
سليمان:

أيوه.. وعلشان كده بقى فضيلتك بتربي على البت آمال.. اللي هناك
مصطفي:

(ثائرا.. غاضبا) سليمان.. الزم حدك.. بأقولك..
سليمان:

مصطفى?.. هيه!!
(يدخل سعيد وقد بدت عليه الدهشة)

سعيد:
الله.. الله.. الله.. أيه احلكاية??

مصطفي:
ــا تــرجع زهــرة وأنـا ال.. ال.. مـا فــيـش حــاجـة.. (ثم إلى ســلـيـمـان) بس 
ــنـزل وهــو يـتــمـتم) راجل أعـرف شــلـي مــعـاك (ثم يــنـصــرف إلى داخل ا

ألعبان.. زلنطحي.. 
سليمان:

نزل أنت اللي طول عمرك هواش.. أونطجي (ينصرف بدوره إلى داخل ا
ساخطا) 
مصطفي:

(يضـحك في مرح واغتـباط.. ويخـرج من جيبـة جوافة.. ثم يـجلس على
الدكة ويشرع في قضمها.. وأن هي إال حلظة.. تظهر أمال قادمة من باب

احلديقة)
سليمان:

(ترى سعـيد فـتبتـسم ثم تتـقدم وراء ظهـره على أطـراف أصابعـها.. وتضع
يديها على عينيه)

سعيد:
فـاجأة) الله.. الله.. (ثم يتـخلص نـاهضـا وملـتفـتا.. وما أن (مـرتبك بـا

يتب أمال حتى يشرق وجهه بالسعادة) الله.. أمال? آمال?..

آمال: 
ضبطتك.. يا جدع بتأكل أيه??

سعيد:
دي جـوافة مـعطـبـة من السـنة الـلي فاتت (يـلتفت حـوله ليتـأكد أن أحدا

ال يراه: ثم يخرج من جيبه جوافت ويقدمها إلى آمال)
آمال:

ياه.. جوافت مرة واحدة.. بكام دول يا سعيد
سعيد:

وال حاجه.. اجلوافة عندنا كتير..
آمال:

ال يـاخـويا.. مـوش عاوزة (ثم تـنظـر إليه في حـنان) بكـام يـا سعـيـد.. ما
..? تقول?? قرش.. اتن

سعيد:
(يـلـتفت حـوله.. ثم ينـظـر إليـها بـحب.. ماطـا شـفتـيه.. نحـوها) أيوه..

اتن اتن يا آمال
آمال:

أما غـويط صحـيح.. وعامل لـي نفـسك خزيـان قوي.. ومـا انتـاش عارف
تقول حاجة? ما تقرب شوية.. قرب شوية..

سعيد:
(متراجعا) ال.. ال.. موش هنا.. أحسن بعدين يشوفونا..

آمال:
(تضحك) ياه.. دا أنا ماكنتش فاكراك.. خواف للدرجة دي..

سعيد:
أنا? أنا خواف?

آمال:
?? آه.. طبعا أنت.. أمال م

سعيد:
(بـعـد حلـظـة تـردد)  كالم فــاضي.. أنــتي غــطــانـة.. أهه (يـقـتـرب مـنـهـا

محاوال أن يحتضنها ب ذراعيه)
آمال:

(وهي تـتـخـلص منه) ال.. ال.. يـا سـعـيـد.. أنت مـوش خواف.. أنـت سبع
سبع.. والله العظيم سبع..

سعيد: 
أيوه كده أمال.. أحسن هيه??

آمال: 
وضوع) أنت عارف أنا جاية هنا ليه?? (مغيرة ا

سعيد:
???

آمال: 
الله?.. أنت ما دريتش وال إيه?.. ما سمعتش اخلبر?

سعيد:
أبدا.. خبر أيه?

آمال:
ده خـبـر مـالي الـبــلـد كـلـهـا.. بـيــقـولـوا مـصـطـفـي بك.. واال سـلـيـمـان بك..

واحد منهم ح يتجوز
سعيد:

(في دهشة بالغة) أيه الكالم ده?.. موش معقول..
آمال:

والـنبى صـحـيح.. زي ما بـاقـولك كده.. دي ست زهـرة هـا قالـت للـناس
كـلـهـا.. واخلـبـر مـالي الـبـلـد.. ويـقـولـوا أن الـعـروسـة الزم تـكـون صـغـيـرة..

?? علشان ورثهم رايح ف
سعيد:

(قلقا) و.. وأنت يا آمال??
آمال:

أنـا?? ذاكـر أيه يا خـويـا.. أنا جـايه ها.. هـنـا واسطـة خيـر عـلشـان واحدة
محترمة.. 

سعيد:
آه.. قلتيلي

آمال: 
أيـوه.. واحـدة صـحيح مـوش صـغـيرة قـوي.. وصـحـيح موش حـلـوى قوي..

لكن ما تنساش.. أن هما االثن وخربت بقوا مهكم خالص..
سعيد:

? .. م !!? مهكع مهكع
آمال:

هي يا سيـدي إال ما أنت.. تـبقى واحدة قـريبـتنا كـده من بعـيد.. ونفـسها
تتجوز موت.. بس الكالم في سرك.. أوعى جتيب سيرة حلد..

سعيد:
ال.. ال.. طبعا وهي دي تيجي

آمال:
هي زمـان.. من يــيـجي عــشـرين.. خـمــسـة وعـشــرين سـنـة.. كــانت قـابـلت
.. وبـعــدين قـابـلت كـمـان بـالـصـدفــة سي مـصـطـفي.. مــرة كـدة واال مـرتـ
سـي سـلـيـمـان.. وبـعـدين مـا حـصــلـتش قـسـمـة حـد يـرفـرف حـد.. وراحت
األيــام.. وجــات األيــام.. ومـن حــسن احلظ أنــهــا جــاءت تــزورنــا الــيــومــ
ا قالوا لها على اخلـبر بتاع سي مصطفي.. وبس سليمان.. راح دول.. و
ـ وشـهـا مــحـمـر.. زي الـديـك الـرومي وبـقى.. لــسـانـهــا عـمـال يــفـأفـأ. 
وشمـال.. وقـعـدت بقـا حتـكي لـنا حـكـايـتهـا بـتـاعة زمـان زمـان قـوي.. أيام
شبـابـها يـعني.. نـهـايته مـا طولش عـلـيك.. أنا جـايه هـنا.. واسـطة خـير..
وأن شـاء الـله ربـنـا ح يـوفقـني.. خـالنك االثـن بـيـجـيـوا كـتـيـرا عـنـدنا في
عزبـة عرفى.. واحلقـيقة هـما في غـاية الظرف والـلطف.. مـايا.. لدرجة
أني أنـا رخـرة خـدت عـلـيـهـم خـالص ومـا بـقـيـتش أنـادي الـواحـد مـنـهم أال

بقوله يا خالي .
سعيد:

اال قوليلي يا آمال..
آمال:

هيه أقول أيه?

نظر ا
نظر جتـرى األحداث في مزرعة أبو شنب بـالقرب من منيـا القمح وا
ـنظـر تقـريبـا شجـرة ضخـمة ـنزل يـتوسط ا يـصور حـوش أو حديـقة ا
اجلـذع يـربض في ظلـهـا يسـارا دكة ومـنـضدة صـغيـرة ومـقعـدان ونرى
تد في الصدر وحول اليسار سور جهة اليم مدخل منـزل العائلة و

احلديقة وبه باب الدخول إليها من اخلشب األخضر.
ـؤخـرة مـنـازل مـنـيـا الـقـمح وبـيـنـها جـامع ونـلـمح من بـعـيـد في أقـصى ا

عتيق...
الوقت

"بعد ظهر يوم من أيام الربيع"
نضدة في احلديقة يجلس مصطفى وسليمان وزهرة) (حول ا

مصطفى:
الـله.. الـله.. الـله.. إيه الـكالم الـلي بـتـقـولـيه ده يـا زهـرة? عـاوزة واحد
ـنـاسـبـة مــنـنـا أحـنـا االثـنــ الزم يـتـجـوز.. في الـسن ده.. لــيه?.. وإيه ا

فجأة كده يعنى?  
زهرة:

ـوتش.. إحـنـا عـيـلـتـنـا طـول عـمـرهـا عـيـلـة عـلـشـان اسـم أبـو شـنب مـا 
معروفة وشريفة.. فاهم قصدي يا سي مصطفى??..

مصطفى:
أيـوه.. أيــوه.. مــا بــتـقــولش حــاجــة.. لـكـن  إحـنــا خالص أتــعــودنــا عـلى
العزوبية من زمان.. بقى لنا مدة عايش كده.. بقالنا سن وسن

زهرة:
ده موش سبب.. ده يا سي مصطفى..

هيه?? إيه بقى? ما قلتليش..
مصطفى:

هم.. م.. آ.. هـ أنا على كل حال الكبير في السن
زهرة:

أيوه.. لكن أنت بقى برضه اللي صحتك كويسة
مصطفى:

كده برضه??.. تقولى على أنا الكالم ده??
زهرة:

أيـوه.. ودلـوقت بـقى الزم تـتـفـقـوا لكـم علـى رأي.. وتـرسونـي علـى بر..
م اللي راح يتجوز فيكم?

مصطفى:
سليمان.. هو الصغير في السن

سليمان:
أيوه.. أيوه.. لكن أنت برضه يا مصطفى.. أنت واجب عليك تتجوز

مصطفى:
أنا?.. دا أنا بقيت عجوز كهنة خالص

سليمان:
أنا? ال.. ال.. كله إال كده

زهرة: 
صانع يعني وليه ال?.. ايه ا

زهرة:
هيه.. جوابك أيه?

سليمان:
أنــا? .. أيـــوه.. ح أقــول لـك بــرضه.. أصـل أنــا بـــصــراحـــة مــا عـــنــديش

اجلرأة الكافية..
زهرة:

أيه??.. بتـقول إيه? مـا عنـدكش اجلـرأة.. ما عـندكش جـرأة تطـلب أيد
واحدة ست..

مصطفى:
(بخبث) احم.. يــ م.. هـ.. هـ

زهرة:
(مـتـابـعة) لـكن هـو أنت لم تـطـلب أيـد واحـدة ست ح تـرتـكب مـنـكـر يـا
سـليمان?? ده دينا بـيقول اجلواز نص الدين.. يـبقى ما عندكش جرأة

ليه? موش فاهمة
سليمان:

أنا يا سـتي ماكانش قـصدي.. كده خـالص.. أنا بأقـول لك ما عنديش
اجلــرأة الـكـافــيـة عـلــشـان خـايـف أحـسن بـعــدين مـا أقــدرش أفـتح بـيت

لوحدي وأصرف على عيلة بحالها..
زهرة:

آه.. خــايف لــتـخــلف أوالد كـتــيــر يـعــني.. لـكـن يـا ســلـيــمـان يــا خـويــا مـا
تنساش أنك أنت راخر موش صغير قوي في السن..

سليمان:
أيــوه.. أنـــا فــاهم كـــويس لــكـن أنت طــبـــعــا عــايـــزة واحــدة تــكـــون شــابــة
صغـيرة.. وشديدة.. علشـان تشوف مصلحـة البيت برضه.. موش كده

وال إيه?
زهرة:

.. أيــوه.. لـكن مـا تــكـونش كـمـان صــغـيـرة قــوي.. يـعـني خــمـسـة وثالثـ
.. حـاجـة زي كـده.. لــو كـانت عـجـوزة تــبـقى كـأنـنــا مـا غـيـرنـاش أربـعــ
حــاجه.. وطــبـعــا في احلــالــة دي يـبــقى أحــسن لــنــا نـفــضل نــعــكـ في

بعضنا أحنا الثالثة.. زي ما أحنا عايش دلوقت..
مصطفي:

رحومة أخـتنا.. ما بيقومش لكـن أنا بس عايز أفهم.. هو سـعيد ابن ا
بشغله كويس في البيت.. شايف مصاحلنا أربعة وعشرين قيراط..

زهرة:
وأنت متأكد يعنى أن سعيد حا يفضل ويانا على طول??

مصطفى:
وليه ال?..

زهرة:
الولد ده زي عصفور على شجرة.. وما دام أحنا محتاج له في البيت..
الزم كـمان نـضـمن وجوده مـعـنا عـلى طـول.. واال إيه?.. لكن إذا ربـنـا حقق
أملي وواحـد منـكم أجتـوز.. احلالـة ح تـبقى خالف كـده.. الـشغل مع كل ح
ـشـي عـال.. وكـمــان يـا أخــواتي بس نـعــرف فـلــوسـنـا يــتـعــمل وكل شىء ح 
ــوت.. اســمــعـوا لـي كــويس.. مــا خـبــيش ? بــعــد مــا  ـ وارضــنــا ح تــروح 
عــلـيـكم.. أنـا الــنـهـاردة في الــرايـحـة وفي اجلــايـة.. حملت لي بـكــلـمـتـ عن

وضوع لكل اللي قابلوني من معارفنا في منيا القمح.. ا
مصطفى:

هيه.. قلت إيه??!
زهرة:

قلت أنكم عاوزين تتجوزوا
مصطفى:

أنا??
زهرة:

أهو يا أنت.. يا سليمان.. ما تدوخونيش وياكم بقا..
مصطفى:

لكـن يا زهرة.. الـناس دلوقت تـقول علـينا إيه?.. أنت عـاوزاهم يتمـسخروا
علينا?
زهرة:

ليه يا خويا.. الشر برة وبعيد..
مصطفى:

.. وسـلـيـمـان راخر أهـو قـدامك أهـو.. موش لـيه?.. دا أنا عـديت الـسـبـع
.. وحـتى لــو قـبل واحـد مـنــا أنه يـتـجـوز.. ـكن يـبــان عـلـيه أقل مـن سـتـ

تفتكري أن فيه واحدة فيها الرمق ترضى تتجوزه?..
زهرة:

فــيه واحــدة تــرضى?? فــيه يــا خــويــا بــدل الــواحــدة عــدد صــوابع أيــديك..
ورجلـيك.. ليه عيلة أبو شنـب طول عمرها عيلة مـحترمة.. وغنية.. وألف
ش فاهمه انتوا أزاي كاش كده من اجلواز?? م يتمنى يناسبها.. أنا م

ؤذن من بعيد) (يسمع صوت ا
الله دا العصر بيدن أهو..

نزل)   (تنهض مسرعة وتتجه إلى داخل ا
مصطفى:

(في تـملـمل بـعـد انصـرافـها) جـواز?!! جواز إيـه يـا خـويا?.. هـي احلـكـاية
لعبة?

سليمان:

طب ما تروح تتجوز هي.. إذا كانت عاوزة..
(فــتـرة صـمت.. ثـم تـظـهــر زهـرة مـرة ثــانـيـة وقــد ارتـدت طـرحــة بـيـضـاء

ومعطفا داكن اللون)
زهرة:

أنـتـوا بـقى عـلى بـال مـا أرجع.. تـكـونـوا اتـفـقـتـوا لـكم عـلى حـل.. وبـان م
اللي حايطلع ناصح فيكم..
(ثم تنادي) سعيد.. سعيد

مصطفى:
(قادما عند باب احلديقة) أيوه يا خاله.. جاي أهوه..

زهرة:
مـا جتـرى يـا واد شـويه.. عـلـشـان تنـهض الـشـيـخـة مـستـكـة قـبل مـا تـبـتدي

دروس الوعظ
سعيد:

والعجل يا خالتي
زهرة:

هو لسة ما راقش شوية
سعيد:

أبدا يا خالتي?
زهرة:

طـيب معلهش.. خلـيك أنت هنا.. أقرا لوحدك أيـة الكرسي.. وخلي بالك
من العجل كويس..

(وتتخطى مدخل احلديقة.. ثم تختفي)
سعيد:

حـاضـر يـا خـالة (ثم عـلى حدة بـصـوت منـخفض) رايـحـة الـوعظ.. جـاية
.. تــقــولش يــعــني حــاتــبــقى شــيــخــة طــريــقه (ثم من الــوعـظ حــاجــة جتــ

يختفي)
مصطفي:

دي موش حا تعتقنا أبدا.. الزم تفكرلنا في حاجة.. ونشوف لنا طريقة
سليمان:

طيب وأنت ما بتفكرش ليه??
مصطفى:

أنا مالي يا عم.. أنت على كل حال الصغير..
سليمان:

ـا تـقول له أنك ال والـله ناصح.. طـيب مـا أنت راخر مـا بـتخـلـيش حد إال 
ـا كنت نـغنـوغ صغـير شـباب عـني.. وأعفى مـني.. وأنك أجمـد حتـى مني 

بتاع عشرين سنة..
مصطفي:

لكن ده صحيح.. دي احلقيقة..
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فـهوم الدرامـا محددا "حـقيقـة" باإلخراج ـكن أن يكـون هناك فـهم أفضل   <
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للعالقة اإلشكالية التى تنتج عن مستوي آخرين.
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سليمان:
عال بقر.. وعاوزني أنا اللي أجتوز??

مصطفي:
على كل حال.. أنا عمري ما فكرت في الستات.. وال اهتمت بيهم

سليمان:
وال أنا

مصطفي:
(مـغيرا لهـجته في مكر) سلـيمـان.. ال يا شيـخ.. على أنا الـكالم ده.. بقى

يعني ما فيش مرة عينك زاغت كده واال كده?
سليمان:

كن أنا موش فاكر.. (في غيظ) فكرني أنت يا خويا.. 
مصطفي:

يـعــنى بس حــا تـفـكــر تـقـول أيـه.. أمـال لـو مــنـاش طـول عــمـرنــا شـربـ مع
بعض من صغرنا وزهرة كمان ويانا..

سليمان:
هيه?.. كمل يا خويا كمل

مصطفي:
ـاضـي.. مـافـيش داعي.. أنـت عـارف كـويس أنك عــلى أيـة بس حـانــنـبش ا

طول عمرك حتب البنات..
سليمان:

أيه.. بتقول إيه?
مصطفي:

ــسـألـة كـلـهـا أنك بـخـيل.. ولـو مـاكــنـتش بـخـيل كـان زمـانك أجتـوزت.. من ا
زمان

سليمان:
أنا??

مصطفي:
ــا أخــتك من شــويــة قــالــتــلك أجتــوز.. قــلـت لــهـا.. أنت كــان جــوابك أيه.. 
خـــايف.. مــا أقـــدرش أفــتح بـــيت.. وأصـــرف عــلى عـــيــلــة.. أهـــو ده مــربط

الفرس..
سليمان:

(ينهض مغضبا) وأنت أظن علشان ما بتمسك لي سبحة فاكرني يعني..
مصطفي:

(ناهضا بدوره مقاطعا) ال.. ال.. ال.. عندك أنت حا تلبخ.. واال إيه??
سليمان:

أظن عـلشان مـا أنت ساعـات بتـروح تخـطب اجلمعـة.. وعامل لي واعظ..

وعامل لي مـوش عـارف إيه.. فـاكرنـي أنا راخـر ح يـخش عـلي الكالم ده..
واضيع دي.. ا تزقك في ا احلكاية كلها أن زهرة هي اللي كانت دا

مصطفي:
سليمان.. وبعدين وياك يعني??

سليمان:
تـسـمح تقـول لي بقـا حـضرتك كل يـوم والـتاني.. بـتفـوت عـلى عزبـة عرفى
تــعــمـل إيه? أظن عــلــشــان تــصــلـي.. مــوش كــده.. دا أنــا حــتى ديك الــنــهــار

شايفك بعيني بتدي البت أمال زر شمام..
مصطفي:

(مـحرجـا في بـاد األمر) طـيب وأنت يـا سي سـلـيـمـان.. مـا بـتفـوتش أنت
راخر على عزبة عرفى?..

سليمان:
أنـا عاوز أفهم األول.. إذا كنت أنت بتـفوت على هناك.. آه.. تـبقى بتفوت

ليه?
مصطفي:

لكن يا أخى أنا عضو في جمعية الوعظ واإلرشاد..
سليمان:

أيوه.. وعلشان كده بقى فضيلتك بتربي على البت آمال.. اللي هناك
مصطفي:

(ثائرا.. غاضبا) سليمان.. الزم حدك.. بأقولك..
سليمان:

مصطفى?.. هيه!!
(يدخل سعيد وقد بدت عليه الدهشة)

سعيد:
الله.. الله.. الله.. أيه احلكاية??

مصطفي:
ــا تــرجع زهــرة وأنـا ال.. ال.. مـا فــيـش حــاجـة.. (ثم إلى ســلـيـمـان) بس 
ــنـزل وهــو يـتــمـتم) راجل أعـرف شــلـي مــعـاك (ثم يــنـصــرف إلى داخل ا

ألعبان.. زلنطحي.. 
سليمان:

نزل أنت اللي طول عمرك هواش.. أونطجي (ينصرف بدوره إلى داخل ا
ساخطا) 
مصطفي:

(يضـحك في مرح واغتـباط.. ويخـرج من جيبـة جوافة.. ثم يـجلس على
الدكة ويشرع في قضمها.. وأن هي إال حلظة.. تظهر أمال قادمة من باب

احلديقة)
سليمان:

(ترى سعـيد فـتبتـسم ثم تتـقدم وراء ظهـره على أطـراف أصابعـها.. وتضع
يديها على عينيه)

سعيد:
فـاجأة) الله.. الله.. (ثم يتـخلص نـاهضـا وملـتفـتا.. وما أن (مـرتبك بـا

يتب أمال حتى يشرق وجهه بالسعادة) الله.. أمال? آمال?..

آمال: 
ضبطتك.. يا جدع بتأكل أيه??

سعيد:
دي جـوافة مـعطـبـة من السـنة الـلي فاتت (يـلتفت حـوله ليتـأكد أن أحدا

ال يراه: ثم يخرج من جيبه جوافت ويقدمها إلى آمال)
آمال:

ياه.. جوافت مرة واحدة.. بكام دول يا سعيد
سعيد:

وال حاجه.. اجلوافة عندنا كتير..
آمال:

ال يـاخـويا.. مـوش عاوزة (ثم تـنظـر إليه في حـنان) بكـام يـا سعـيـد.. ما
..? تقول?? قرش.. اتن

سعيد:
(يـلـتفت حـوله.. ثم ينـظـر إليـها بـحب.. ماطـا شـفتـيه.. نحـوها) أيوه..

اتن اتن يا آمال
آمال:

أما غـويط صحـيح.. وعامل لـي نفـسك خزيـان قوي.. ومـا انتـاش عارف
تقول حاجة? ما تقرب شوية.. قرب شوية..

سعيد:
(متراجعا) ال.. ال.. موش هنا.. أحسن بعدين يشوفونا..

آمال:
(تضحك) ياه.. دا أنا ماكنتش فاكراك.. خواف للدرجة دي..

سعيد:
أنا? أنا خواف?

آمال:
?? آه.. طبعا أنت.. أمال م

سعيد:
(بـعـد حلـظـة تـردد)  كالم فــاضي.. أنــتي غــطــانـة.. أهه (يـقـتـرب مـنـهـا

محاوال أن يحتضنها ب ذراعيه)
آمال:

(وهي تـتـخـلص منه) ال.. ال.. يـا سـعـيـد.. أنت مـوش خواف.. أنـت سبع
سبع.. والله العظيم سبع..

سعيد: 
أيوه كده أمال.. أحسن هيه??

آمال: 
وضوع) أنت عارف أنا جاية هنا ليه?? (مغيرة ا

سعيد:
???

آمال: 
الله?.. أنت ما دريتش وال إيه?.. ما سمعتش اخلبر?

سعيد:
أبدا.. خبر أيه?

آمال:
ده خـبـر مـالي الـبــلـد كـلـهـا.. بـيــقـولـوا مـصـطـفـي بك.. واال سـلـيـمـان بك..

واحد منهم ح يتجوز
سعيد:

(في دهشة بالغة) أيه الكالم ده?.. موش معقول..
آمال:

والـنبى صـحـيح.. زي ما بـاقـولك كده.. دي ست زهـرة هـا قالـت للـناس
كـلـهـا.. واخلـبـر مـالي الـبـلـد.. ويـقـولـوا أن الـعـروسـة الزم تـكـون صـغـيـرة..

?? علشان ورثهم رايح ف
سعيد:

(قلقا) و.. وأنت يا آمال??
آمال:

أنـا?? ذاكـر أيه يا خـويـا.. أنا جـايه ها.. هـنـا واسطـة خيـر عـلشـان واحدة
محترمة.. 

سعيد:
آه.. قلتيلي

آمال: 
أيـوه.. واحـدة صـحيح مـوش صـغـيرة قـوي.. وصـحـيح موش حـلـوى قوي..

لكن ما تنساش.. أن هما االثن وخربت بقوا مهكم خالص..
سعيد:

? .. م !!? مهكع مهكع
آمال:

هي يا سيـدي إال ما أنت.. تـبقى واحدة قـريبـتنا كـده من بعـيد.. ونفـسها
تتجوز موت.. بس الكالم في سرك.. أوعى جتيب سيرة حلد..

سعيد:
ال.. ال.. طبعا وهي دي تيجي

آمال:
هي زمـان.. من يــيـجي عــشـرين.. خـمــسـة وعـشــرين سـنـة.. كــانت قـابـلت
.. وبـعــدين قـابـلت كـمـان بـالـصـدفــة سي مـصـطـفي.. مــرة كـدة واال مـرتـ
سـي سـلـيـمـان.. وبـعـدين مـا حـصــلـتش قـسـمـة حـد يـرفـرف حـد.. وراحت
األيــام.. وجــات األيــام.. ومـن حــسن احلظ أنــهــا جــاءت تــزورنــا الــيــومــ
ا قالوا لها على اخلـبر بتاع سي مصطفي.. وبس سليمان.. راح دول.. و
ـ وشـهـا مــحـمـر.. زي الـديـك الـرومي وبـقى.. لــسـانـهــا عـمـال يــفـأفـأ. 
وشمـال.. وقـعـدت بقـا حتـكي لـنا حـكـايـتهـا بـتـاعة زمـان زمـان قـوي.. أيام
شبـابـها يـعني.. نـهـايته مـا طولش عـلـيك.. أنا جـايه هـنا.. واسـطة خـير..
وأن شـاء الـله ربـنـا ح يـوفقـني.. خـالنك االثـن بـيـجـيـوا كـتـيـرا عـنـدنا في
عزبـة عرفى.. واحلقـيقة هـما في غـاية الظرف والـلطف.. مـايا.. لدرجة
أني أنـا رخـرة خـدت عـلـيـهـم خـالص ومـا بـقـيـتش أنـادي الـواحـد مـنـهم أال

بقوله يا خالي .
سعيد:

اال قوليلي يا آمال..
آمال:

هيه أقول أيه?

نظر ا
نظر جتـرى األحداث في مزرعة أبو شنب بـالقرب من منيـا القمح وا
ـنظـر تقـريبـا شجـرة ضخـمة ـنزل يـتوسط ا يـصور حـوش أو حديـقة ا
اجلـذع يـربض في ظلـهـا يسـارا دكة ومـنـضدة صـغيـرة ومـقعـدان ونرى
تد في الصدر وحول اليسار سور جهة اليم مدخل منـزل العائلة و

احلديقة وبه باب الدخول إليها من اخلشب األخضر.
ـؤخـرة مـنـازل مـنـيـا الـقـمح وبـيـنـها جـامع ونـلـمح من بـعـيـد في أقـصى ا

عتيق...
الوقت

"بعد ظهر يوم من أيام الربيع"
نضدة في احلديقة يجلس مصطفى وسليمان وزهرة) (حول ا

مصطفى:
الـله.. الـله.. الـله.. إيه الـكالم الـلي بـتـقـولـيه ده يـا زهـرة? عـاوزة واحد
ـنـاسـبـة مــنـنـا أحـنـا االثـنــ الزم يـتـجـوز.. في الـسن ده.. لــيه?.. وإيه ا

فجأة كده يعنى?  
زهرة:

ـوتش.. إحـنـا عـيـلـتـنـا طـول عـمـرهـا عـيـلـة عـلـشـان اسـم أبـو شـنب مـا 
معروفة وشريفة.. فاهم قصدي يا سي مصطفى??..

مصطفى:
أيـوه.. أيــوه.. مــا بــتـقــولش حــاجــة.. لـكـن  إحـنــا خالص أتــعــودنــا عـلى
العزوبية من زمان.. بقى لنا مدة عايش كده.. بقالنا سن وسن

زهرة:
ده موش سبب.. ده يا سي مصطفى..

هيه?? إيه بقى? ما قلتليش..
مصطفى:

هم.. م.. آ.. هـ أنا على كل حال الكبير في السن
زهرة:

أيوه.. لكن أنت بقى برضه اللي صحتك كويسة
مصطفى:

كده برضه??.. تقولى على أنا الكالم ده??
زهرة:

أيـوه.. ودلـوقت بـقى الزم تـتـفـقـوا لكـم علـى رأي.. وتـرسونـي علـى بر..
م اللي راح يتجوز فيكم?

مصطفى:
سليمان.. هو الصغير في السن

سليمان:
أيوه.. أيوه.. لكن أنت برضه يا مصطفى.. أنت واجب عليك تتجوز

مصطفى:
أنا?.. دا أنا بقيت عجوز كهنة خالص

سليمان:
أنا? ال.. ال.. كله إال كده

زهرة: 
صانع يعني وليه ال?.. ايه ا

زهرة:
هيه.. جوابك أيه?

سليمان:
أنــا? .. أيـــوه.. ح أقــول لـك بــرضه.. أصـل أنــا بـــصــراحـــة مــا عـــنــديش

اجلرأة الكافية..
زهرة:

أيه??.. بتـقول إيه? مـا عنـدكش اجلـرأة.. ما عـندكش جـرأة تطـلب أيد
واحدة ست..

مصطفى:
(بخبث) احم.. يــ م.. هـ.. هـ

زهرة:
(مـتـابـعة) لـكن هـو أنت لم تـطـلب أيـد واحـدة ست ح تـرتـكب مـنـكـر يـا
سـليمان?? ده دينا بـيقول اجلواز نص الدين.. يـبقى ما عندكش جرأة

ليه? موش فاهمة
سليمان:

أنا يا سـتي ماكانش قـصدي.. كده خـالص.. أنا بأقـول لك ما عنديش
اجلــرأة الـكـافــيـة عـلــشـان خـايـف أحـسن بـعــدين مـا أقــدرش أفـتح بـيت

لوحدي وأصرف على عيلة بحالها..
زهرة:

آه.. خــايف لــتـخــلف أوالد كـتــيــر يـعــني.. لـكـن يـا ســلـيــمـان يــا خـويــا مـا
تنساش أنك أنت راخر موش صغير قوي في السن..

سليمان:
أيــوه.. أنـــا فــاهم كـــويس لــكـن أنت طــبـــعــا عــايـــزة واحــدة تــكـــون شــابــة
صغـيرة.. وشديدة.. علشـان تشوف مصلحـة البيت برضه.. موش كده

وال إيه?
زهرة:

.. أيــوه.. لـكن مـا تــكـونش كـمـان صــغـيـرة قــوي.. يـعـني خــمـسـة وثالثـ
.. حـاجـة زي كـده.. لــو كـانت عـجـوزة تــبـقى كـأنـنــا مـا غـيـرنـاش أربـعــ
حــاجه.. وطــبـعــا في احلــالــة دي يـبــقى أحــسن لــنــا نـفــضل نــعــكـ في

بعضنا أحنا الثالثة.. زي ما أحنا عايش دلوقت..
مصطفي:

رحومة أخـتنا.. ما بيقومش لكـن أنا بس عايز أفهم.. هو سـعيد ابن ا
بشغله كويس في البيت.. شايف مصاحلنا أربعة وعشرين قيراط..

زهرة:
وأنت متأكد يعنى أن سعيد حا يفضل ويانا على طول??

مصطفى:
وليه ال?..

زهرة:
الولد ده زي عصفور على شجرة.. وما دام أحنا محتاج له في البيت..
الزم كـمان نـضـمن وجوده مـعـنا عـلى طـول.. واال إيه?.. لكن إذا ربـنـا حقق
أملي وواحـد منـكم أجتـوز.. احلالـة ح تـبقى خالف كـده.. الـشغل مع كل ح
ـشـي عـال.. وكـمــان يـا أخــواتي بس نـعــرف فـلــوسـنـا يــتـعــمل وكل شىء ح 
ــوت.. اســمــعـوا لـي كــويس.. مــا خـبــيش ? بــعــد مــا  ـ وارضــنــا ح تــروح 
عــلـيـكم.. أنـا الــنـهـاردة في الــرايـحـة وفي اجلــايـة.. حملت لي بـكــلـمـتـ عن

وضوع لكل اللي قابلوني من معارفنا في منيا القمح.. ا
مصطفى:

هيه.. قلت إيه??!
زهرة:

قلت أنكم عاوزين تتجوزوا
مصطفى:

أنا??
زهرة:

أهو يا أنت.. يا سليمان.. ما تدوخونيش وياكم بقا..
مصطفى:

لكـن يا زهرة.. الـناس دلوقت تـقول علـينا إيه?.. أنت عـاوزاهم يتمـسخروا
علينا?
زهرة:

ليه يا خويا.. الشر برة وبعيد..
مصطفى:

.. وسـلـيـمـان راخر أهـو قـدامك أهـو.. موش لـيه?.. دا أنا عـديت الـسـبـع
.. وحـتى لــو قـبل واحـد مـنــا أنه يـتـجـوز.. ـكن يـبــان عـلـيه أقل مـن سـتـ

تفتكري أن فيه واحدة فيها الرمق ترضى تتجوزه?..
زهرة:

فــيه واحــدة تــرضى?? فــيه يــا خــويــا بــدل الــواحــدة عــدد صــوابع أيــديك..
ورجلـيك.. ليه عيلة أبو شنـب طول عمرها عيلة مـحترمة.. وغنية.. وألف
ش فاهمه انتوا أزاي كاش كده من اجلواز?? م يتمنى يناسبها.. أنا م

ؤذن من بعيد) (يسمع صوت ا
الله دا العصر بيدن أهو..

نزل)   (تنهض مسرعة وتتجه إلى داخل ا
مصطفى:

(في تـملـمل بـعـد انصـرافـها) جـواز?!! جواز إيـه يـا خـويا?.. هـي احلـكـاية
لعبة?

سليمان:

طب ما تروح تتجوز هي.. إذا كانت عاوزة..
(فــتـرة صـمت.. ثـم تـظـهــر زهـرة مـرة ثــانـيـة وقــد ارتـدت طـرحــة بـيـضـاء

ومعطفا داكن اللون)
زهرة:

أنـتـوا بـقى عـلى بـال مـا أرجع.. تـكـونـوا اتـفـقـتـوا لـكم عـلى حـل.. وبـان م
اللي حايطلع ناصح فيكم..
(ثم تنادي) سعيد.. سعيد

مصطفى:
(قادما عند باب احلديقة) أيوه يا خاله.. جاي أهوه..

زهرة:
مـا جتـرى يـا واد شـويه.. عـلـشـان تنـهض الـشـيـخـة مـستـكـة قـبل مـا تـبـتدي

دروس الوعظ
سعيد:

والعجل يا خالتي
زهرة:

هو لسة ما راقش شوية
سعيد:

أبدا يا خالتي?
زهرة:

طـيب معلهش.. خلـيك أنت هنا.. أقرا لوحدك أيـة الكرسي.. وخلي بالك
من العجل كويس..

(وتتخطى مدخل احلديقة.. ثم تختفي)
سعيد:

حـاضـر يـا خـالة (ثم عـلى حدة بـصـوت منـخفض) رايـحـة الـوعظ.. جـاية
.. تــقــولش يــعــني حــاتــبــقى شــيــخــة طــريــقه (ثم من الــوعـظ حــاجــة جتــ

يختفي)
مصطفي:

دي موش حا تعتقنا أبدا.. الزم تفكرلنا في حاجة.. ونشوف لنا طريقة
سليمان:

طيب وأنت ما بتفكرش ليه??
مصطفى:

أنا مالي يا عم.. أنت على كل حال الصغير..
سليمان:

ـا تـقول له أنك ال والـله ناصح.. طـيب مـا أنت راخر مـا بـتخـلـيش حد إال 
ـا كنت نـغنـوغ صغـير شـباب عـني.. وأعفى مـني.. وأنك أجمـد حتـى مني 

بتاع عشرين سنة..
مصطفي:

لكن ده صحيح.. دي احلقيقة..
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وهى معـظـمهـا شـخصـيـات عـلى جانب من
اليسار والثراء ومن سكان األقاليم
مصطفى بك أبو شنب  30 سنة

سـلـيـمـان بك أبـو شـنب 65 سـنـة  -   إخـوة
أشقاء

زهرة ها أبو شنب  58سنة
سعيد  20 سنة   ابن أخت لـهم ماتت منذ

مدة
حورية ها  55 سنة

آمال  18سنة   قريبة حلورية ها

الشخصيات 

(كوميديا من فصل واحد)

(يـحـاول أن يفـهمـها بـإشارة صـامتـة أنه يـريدهـا أن تقـول أنهـا قدمت من
أجل سليمان ال من أجله هو)..

سليمان:
(وقـد كشف لعبـة مصطفي) أيـوه يا خويا اسـتبعط.. اسـتعبط.. عامل لي
نــفــسك مــا تــعــرفش آمــال?.. دي آمــال يــا سي مــصــطــفي.. بــتــاعــة عــزبـة

عرفي..
مصطفي:

أحم م.. هـ.. (يغمز بعينه إلى آمال)
آمال:

ا تلعب (تـنفجر ضاحكة) الله.. لكن جرى أيه يـا خال مصطفي! أنت دا
العيب دي.. مالعـيبك دي.. (إلي سـليمان) ده طـول عمـره كده.. يلـعب ا

وإال أيه يا خال سليمان..
سليمان:

العـــيب دي ســبــبــهــا أيه.. (بــخـبث) أيــوه يــا ســتـي.. زهــو طــبــعــا عــارف ا
وأصـلــهـا أيه.. وفــصـلـهــا أيه.. عـاوز حــضـرته يــبـ قــدامي أنه راجل تـقي

صحيح.. وأنه عمره ما فتح عينه في واحدة ست..
مصطفي:

سليمان!! وبعدين وياك بقا..
آمال: تقدروا حتذروا.. أنا جاية هنا ليه??

مصطفي:
(وسليمان) ليه???

آمال:
بس تعالوا األول.. نقصد هنا.. تعالوا..

مصطفي:
آه.. ما فيش مانع.. نقصد برضه..

آمال:
الله.. يا سالم.. ده اجلو هنا حلو خالص.. (جتلس على الدكة) تعال بقا
هـنـا جنـبي يـا خـال مـصـطفـي.. وأنت يا خـال سـلـيـمان.. تـعـالى هـنـا جـنبي

من الناحية التانية..
ـنزل  يـجلـسان عن (مـصطـفي وسـليـمان يـتقـدمان.. يـنظـران ناحـية ا

ينها ويسارها)
مصطفي:

(وسليمان) هه.. وادي قاعدة
آمال: 

أهـوه كـده.. عال.. دا انـتـوا السـكن بـتاعـكـوا هنـا حاجـة مـلك خالص.. دي
جـنــة والـلـه.. وخـصــوصـا كــمـان الــيـومــ دول حـا تــتـجــوزوا عـروســة حـلـوة

وصبية موش كده وإال أيه?
مصطفي:

أنا? ال يا ختى ده سليمان
سليمان:

موش معقول أبدا.. أنا أعمل عملة زى دي.. ده مصطفي.
آمال:

أيوه.. أمـال أيه.. ده أحنـا طول عـمرنـا حـبايب بـنود بـعض خالص (يـسمع
صوت بقرة من بعيد)

مصطفي:
(بحمية وبسرعة) أنا كمان طول عمري يا أمال (ثم يتماسك وينتبه إلى

ركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة برئاسة د. عبد الوهاب عبد احملسن تنظم برنامجا فنيا بسجون إقليم القناة وسيناء خالل مايو اجلارى. > اإلدارة ا
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سعيد:
لو خالتي زهـرة عرفت أن خالني االثن وأنـا راخر كلنا بـنفوت كلـنا كثير

على عندكو في عزبة عرفى
آمال:

(مقاطعة) يا خبر.. حاتزعل طبعا
سعيد:

تزعل وبس?
آمال:

ـا تـقـول عــلى مـلـعب عــلى فـكـرة أنـا عــارفـة أنـهــا زعالنـة مـنى قــوى.. ودا
وبزغلل الرجالة من حق والنبي يا سعيد أنا بزغلل?!

سعيد:
(محرجا) أم م ده

آمال:
يـعـني قـصـدك تـقـول أنت راخـر أن أنـا مـلـعب? مـفيـش كده.. أخـص علـيك

يا.. سعيد
سعيد:

(ببراءة) ال ال أبدا يا آمال.. أنت بنت حالل قوي
آمال:

ــا تـــعــرف أن واســطـــة خــيــر في نــهــايـــته.. هي ست زهـــرة عــلى كـل حــال 
مـوضــوع.. اجلـواز ده.. وأن أنــا الـلـي جـايــبـة لــهـا الــعـروســة الـلـي قـلت لك
عـلــيــهـا دي.. حــا تـنــبـسط مــنى خــالص.. وحـابــقى أحــسن صـاحــبـة لــهـا..
وعلى كل حال قـريبتي الـلي على وش جواز دي قـالت لي أنها نـاوية تيجي
تـزور ست زهـرة الـنـهـاردة.. ألنـهـا كـمان تـعـرف لـم من زمـان أيـام مـا كـانوا
درسة.. دلـوقت تشـوف ست زهرة حـاتبقى مـبسـوطة منى مع بـعض في ا

قد أيه..
مصطفي:

? آمال? (يـختفى نزل).. الله.. الـله.. الله.. م (وقـد ظهر عنـد مدخل ا
سعيد مباشرة عند ظهور مصطفي)

سليمان:
(يظهر بدوره قادما من الداخل) الله.. الله.. أزاى ده.. آمال?..

آمال:
(تهرع للقائهما) أهال.. خالي مصطفي..

مصطفي:
(مـتنـاوال يديـها بـ يديه) آمـال.. أد أيه الـنـسـمـة احلـلـوة اللـي حد فـتك

علينا الساعة دي!
سليمان:

? م يا خويا اللي منورة اجلنينة دي? (متظرفا) م
آمال:

أهال وسهال.. أيزك يا خال سليمان
(تسلم في رقة)

مصطفي:
(متـماسكا ومتظاهرا بالـوقار نظرا لوجود سليمان).. و.. لكن أنت جاية

 يا آمال?
آمال:

(في دهشة) هيه!
مصطفي:

وجود سليمان) أيوه.. أيوه.. سامح يا سليمان
سليمان: 

أيه? سامع أيه?
مصطفي:

الــعــجـل.. مــا انــتــاش ســامع الـــعــجل.. أنــا خــايـف لــيــكــون وقع وإال جــرالــة
حاجة.. 
سليمان:

أهو سعيد هناك
مصطفي:

أبدا سعيد موش هناك.. سعيد في اجلنينة..
سليمان:

وت وال يجرى له حاجة.. بس ما تخافش أنت على العجل.. عرض حا 
مصطفي:

.. م عارف? على كل حال أنت اللي مـسئول عن شغل الزريبة.. والبها
أنـا قــلــبى عــلـيـك لـزهــرة تــرجع تــتـخــانق ويــاك.. وعــجل زي ده يــسـاوي له

دلوقت مبلغ وقدرة 
سليمان:

(متمتم في غيظ) آه.. طبعا.. يساوي له مبلغ كبير..
(وينـهض ببطء ويبـدو عليه عـدم الثـقة في أخيه ويـلقى بنـظرة إليه إلى

أمال ثم ينصرف)
مصطفي:

ـواشي غالية (مسـمعا جـعلته إلى أخيه وهـو ينصرف) آه.. خلي بالك.. ا
اليوم دول.. قوي

آمال: 
هو أنت اللي حا تتجوز يا خالي.. مصطفي?

مصطفي:
أيوه يا آمال.. أنا اللي ح أجتوز.. أنا حاسس أني شباب.. شباب خالص 

آمال:
ال.. مشاء الله عينى عليك بإردة.. توزن عشرة رجالة..

مصطفي:
أيوه.. عـليك نور يـا أختي.. عـندك أخويا سـليمـان مثال.. أهو أصـغر مني
.. لكن خالص بقا مـخلع قوي.. وما بـقاش في ريحة!! بييـجي عشر سنـ

الـ.. متعة..
آمال:
أيهيــــــه

مصطفي:
والـله صــحــيح.. زي مــا بـاقــول لك كــده.. مـبــاقــاش فـيه ريــحــة.. خـالص..
طول عـمرة بيشتكي من معـدته.. والكحة مالزماه.. وما غتتـتقتوش بقالها

كام سنة وهوه نفسه مسك ما بيراعيش صحته أبدا..
آمال:

أيوه.. أيوه صحيح
مصطفي:

بيني وبـينك.. كالم في سـرك.. هو.. عنـده فوق األمراض دي كـلها مرض
تاني حتت شويه.. عنده بواسير..

آمال:
هيه.. يا ندامتي.. (يسمع سقوط وعاء)

مصطفي:
حـاجة فـظـيعـة.. مـوش كده?? وكـمـا واحـد زي ده لو أجتـوز يـبقى كـحـيان..
قــوي لـــكن أنــا.. حـــاجــة ثــانـــيــة.. رئـــيس جــمـــعــيــة الـــوعظ واألرشــاد.. في
ب.. وصـحـة حـديـد.. بـخـاطـرك بـقـا.. وزيادة الـبنـدر.. وكـمـان أعـصـاب 
علـى كده كـمان عـاوز اتـمتـع بفـلوسـي.. وعاوز حـد يـشاركـني فـيهـا.. أيوه..

يشاركني (ويستولى على يد آمال في شغف) يشاركني يا آمال..
سليمان:

(يدخل ويتب ما يفعله مصطفي فيزمجر) مصطفي..
مصطفي:

(صاحبا يده من يد آمال في سرعة) أيه? مالك?
سليمان:

طبخ?? قوم.. احلق ا
مصطفى:

طبخ?? طبخ? ماله ا ا
سليمان:

الــله.. أنت مـا سـمــعـتش واال أيه.. مـا سـمــعـتـني حي حــلـة وقـعت.. وريـحـة
أكل شاطط 

مصطفي:
ال ال ال.. دي حـاجة بـسيـطة.. مـوش مهم.. الـبت نـبويـة ابنـها خلـبط شغل

طبخ كله.. ا
سليمان:

عـلى كـيـفك.. عـلى كل حـال أنت الـلي بـتـشـرف عـلى شـراء الـتـمـوين وشـغل
ـا تـرجع زهـرة ح أقـول لـهـا مـصـطفي ـطـبخ.. واحلـاجات الـلي زي دي..  ا

ساب نبوية تعمل اللي على هواها واحللل وقعت.. واألكل باظ..
مصطفي:

(يـنـهض في ضـيق) أنـا راجع لــكم حـاال.. (ويـلــقى إلـيـهـا بـنـظـرة مـلـؤهـا
نزل) الشك والتحذير.. ثم ينصرف إلى داخل ا

سليمان:
(يـأخذ مـكان بـجانب أمال) أنت ما سـمـعتـيش اخلـبـر يا آمـال.. مـوش أنا

اللي ح اجتوز..
آمال:

الله.. أنت كمان يا خال سليمان?..
سليمان:

 نص لم ينشر احتفاالً بالذكرى السادسة والثمان
يالد الكاتب الراحل  
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> إن شــكل الـتــعـامل مع احلــكـايـة الــسـابــقـة عـلى الــعـمل هــو الـشـكل
الـتحويلى لألساس الدرامى فى بـدايته وهو ما يحدد النـتيجة الفنية

ويكشف اإلبداع احلقيقى واألصيل ألى مؤلف.
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ثالث مسرحيات.. بتوقيع طالب العملى

الـثــورة والـصـراع عـلى الـعـرش وهـنـاك امـرأة
تـدعـى "بـانـدا" تـشـهـد كل هـذه األحـداث عـبـر

الزمن وتمسها بشكل ما.
لـغة الـعرض عـربيـة فصـيـحة تـميل لـلرصـانة
ـيل فى بـنــاء جـمــلـهــا اتـســمت بـالــشـاعـريــة وا
لـلتأمل أقول هـذا عن لغة الـنص عن القليل
ـمــثـلـ الــذين لـو مـنــهـا الــذى سـمــعـنـاه مـن ا
كـانـوا قـد وجـهـوا اهـتـمـامًا أكـبـر لـلـغـة ولـنـطق
الــكـلـمــات بـطــريـقـة ســلـيــمـة غـيــر مـهــشـمـة أو
مـــدغــمـــة األحــرف لــســـارت األمــور إلـى نــحــو
أفـــضل يــســـاعــدهم فـى إيــصــال انـــفــعـــاالتــهم
بــشــكل صــحــيح فــالــتــمــثــيل لــيس انــفــعــاالت
مـطـلقـة وال االهـتـمام بـالـلغـة من الـكمـالـيات
كما أنه فى التـمثيل ليس هدفًا فى حد ذاته
ــنــطـــوقــة هى وســيط نــقال ألفــكــار فــالــلــغــة ا
ـشـاعـر ويــفـتـرض بـهـا أنــهـا أداة مـسـاعـدة وا
لــلــمــمــثل خــاصــة مـع نص الــكــلــمــة بــطل من

أبطاله.
ــا كـانت هــذه الــنـقــطــة تـســتــحق الــتـوقف ور
عنـدها لـكن من جانب آخـر يقـول النص كل
شـىء وأراه يـــســــرف فى الــــقـــول يــــشـــرح كل
شىء عن الـشــخـصــيـات ودوافـعــهـا وظــروفـهـا
بــإســـهـــاب الـــشىء الـــذى يـــقـــربه مـن الـــســرد
ويـكـسـبه مـذاقًـا أدبـيًـا وثـقالً من نـاحـيـة ومن
نـاحـيـة أخـرى يـعـطى إحـسـاسًـا زائـغًـا لـلـممـثل
بـأنه عـنـدمـا يـتـلـو جـمل احلـوار فـقط قـد قام

ا هو مطلوب منه.
مـثلون لكن أغلبهم ذهب فى االجتاه اجتهد ا
اخلـطـأ "بـاندا  –هـبـة عالم" كـانت مـأسـاويـة
وبــكـائـيــة عـلى طــول اخلط و"إيـبـور  –أحــمـد
صـبحى" يبدو أن لـديه إعجابًا خـاصًا بصوته
وفـخــامـته فـقــد ضـغط عـلــيه كـثــيـرًا وأجـهـده
حـتى فى الـلـحـظـات الـرومـانـسـيـة مع "سـويدا
 –نــــورا الـــــطــــاهــــر" حـــــيث ال ضـــــرورة لــــذلك
لــدرجـــة أن عــروق رقـــبـــته كـــانت تـــبــرز أثـــنــاء
الـــتــــمـــثـــيـل و"هـــارمن  –مـــحــــمـــود عــــبـــد ربه"
ـسـيـطـرة كـان الـشـخـصـيـة اخلـبـيـثـة الـقـويـة ا

ًا أكثر من الالزم. وديعًا ومهذبًا ومسا
"مــحــمـــد الــظــايـط" مــخــرج الـــعــرض كــان فى
مـثليه بشكل أكبر لتبسيط حاجة لالهتمام 
الـتـمـثيـل وتبـسـيط كالسـيـكيـة الـنص أكـثر من
ذلك اهتم بـشكل الـعرض أكـثر ولـكن أفلتت
ناطق خصوصًا تلك التى يتقدم منه بعض ا
ــمــثــلــون "إيــبــور  –أحـمــد صــبــحى" و فـــيــهــا ا
"سـويدا  –نـورا الطـاهر" حـبيـبته نـحو مـقدمة
ـســرح يـتـبــادالن عـبـارات احلـب كـانت هـذه ا
ـشاهد مـظلـمة تقـريبًـا لم حتظ فيـها وجوه ا

مثل بإضاءة مناسبة. ا
ــشـاهـد أجـاد اخملــرج فى عـرض واخــتـصـار ا
االولى فى لـــقــطــات ســريـــعــة جــيــدة اإلضــاءة

والتكوين.
الــــديـــكــــور: حملــــمـــد أبــــو احلــــسن كــــان أبـــرز
ـعـبد – ـكـان (ا عـنـاصـر الـعـرض إليـحـائه بـا
دينة  –السوق) ولسهـولة تغييره ب أطالل ا
ــا أعــطـى تــدفــقًــا مــطــلــوبًــا فى الــفــواصل 
إيـــــقـــــاع الــــــعـــــرض الــــــبـــــانـــــورامــــــا الـــــســـــوداء
ستـخدمة فى اخلـلفية كـانت تتطـلب عناية ا
أكبر خاصة وهى مـستخدمة طوال العرض
الـرسوم الـبيـضـاء التى عـلـيهـا بـدت كضـربات
سريـعة بفـرشاة عريـضة اجتـهدنا لـتفسـيرها
رصعة بها على أنها سحب كمـا أن النجوم ا
الـبـانورامـا بـعـضـهـا كـان يـلـمع والـبـعض اآلخر
ـا أعطى انـطباعًـا بالـتعـجل فى صنـعها ال 

وبالتالى عدم اتقانها.
ــــا تـــكــــون هى جتــــربـــة مــــحـــمــــد الــــظـــايط ر
"األولى فـننـصـحه فيـمـا هو مـقـبل بـاالهتـمام
أكـثــر بــعــنــصــر الــتــمـثــيـل إلى جــوار اهــتـمــامه

بالشكل.

 «انت حر»
يبدأ بسرادق
العزاء وأكليل
الغار يحكى
عن مدينة
افتراضية

لــتــجــســيـــد الــقــبــور هــذه الــقــبــور مــتــحــركــة
وبـانورامـا معتـمة وبـنطـلونـات ذات امتدادات
ـســرح واهــتـم بــشـدة بــيــضــاء عـلـى خــشــبــة ا
بــــإبـــراز عـــنـــصـــر الــــزمن فى الـــشــــكل بـــرسم
أشــكـــال مــخــتـــلــفــة لـــلــســاعـــات فى كل أرجــاء
ـسـرح مسـتـديـرة مسـتـطيـلـة معـديـة حتى ا
ـا لـتـأكـيـد حـضـوره أو الـسـاعـات الـرمـلـيـة ر

سيطرته.
مثل (خالد قرنى مثل العرض خمـسة من ا
 –مــــحـــــمــــد ســــيف  –مــــحــــمــــد كــــمــــال  –ل
إبــراهــيم  –أحــمـــد فـــتــحى) ارتـــدوا جـــمــيـــعًــا
مالبس ســـــوداء يــــضــــيف كـل مــــنــــهم إلــــيــــهــــا
مـوتـيـفة إكـسـسـوار تـوضح النـمط الـذى يـلـعبه
أو يتحـول إليه بالـطو أبيض لـلطبـيب نظارة
لـــلــــمـــثـــقف.. إلخ كــــانـــوا بـــحـــاجـــة لـــلـــتـــدريب
والـتــوجـيه بــشـكل أكــبـر حـيـث كـانت كــثـيـر من
جمل احلـوار غيـر مفـهـومة أو مـسمـوعة كـما
سرحـية وإيقـاع إلقائهم جاء إيقـاع حركتـهم ا
جلمـل احلوار واحـدًا ورتـيـبًـا. طـوال الـعرض
اط الـتى يلعـبها رغم تنوع الـشخصـيات واأل
ثل مـنهم فـأحدهم يـتحـول من موظف كل 

إلى شاويش شرطة بنفس األداء.
الـعنـصر األكـثر بـروزًا بالـعرض كـان اإلضاءة
جـاءت مــتـمــاشـيــة مع روح الــعـرض فــلم تـمل
لــلــسـطــوع أو الــبــهــرجــة بل إلـى الـقــتــامــة مع
ــســتــخـــدمــة لــلــحــفــاظ عــلى تــقـــلــيل األلــوان ا
تفرج. احلالة الدرامية وعدم تشتيت بصر ا

اختتم العرض بأغنية جميلة كلماتها 
عايشـ ندور ع احلـقيقـة.. اللى فى حيـاتنا/
مش أول نسأل.. إيه معـنى حياتنا?/ ساعات
بــنــوصل إن أعــقل حــد فــيــنــا.. مــجــنـون/ وإن
اجلـنــون لـو زاد عن حـده / يــبـقى الــلى عـنـده
جنـون.. مـوزون/ احلقـيـقـة إن احلقـيـقة هى/

إن ما فيش حقيقة).
ا يكون تقد عرض يعتمد على اإلغراب ر
والـــتـــعــبـــيـــر احلــركـى شــيـــئًـــا جـــيــدًا لـــكن فى
ـسرح اجلـامـعى هذا أمـر مـختـلف فـغالـبـية ا
الــطـلـبـة غــيـر مـجــهـزين بـدنــيًـا ومـهــاريًـا لـهـذه
الــنــوعــيـة من الــعــروض كــمــا أن طـلــبــة كــلــيـة
مارسة تبـقى  عملـية كطب األسـنان وقتـهم ا
الـهـوايـة مـحـدود فال يـسـتـطـيـعون إعـطـاء كل
مـالــديـهم من طـاقـة فى عـروض كـهـذه حتـتـاج
إلى تـفـرغ خــاص وتـدريب خـاص والــنـتـيـجـة

فى النهاية تكون غير مرضية.
أمـا عن الـعـرض الــثـالث "إكـلـيل الــغـار" لـكـلـيـة
الـعـلوم فـيـحـكى عن مديـنـة افتـراضـية اسـمـها
"أونــو" جتــرى فـــيــهــا كل األحـــداث وتــتــشــابك
حــولــهــا كل خــيــوط الــقــصص من احلب إلى

اختياره احملـاصرة من قبل اآلخرين األقوى
فــلم يــكـن لـهــا أثــر ظــاهــر فى الــعــرض ولـوال
حملة أو حملـت فى الديـكور (اسـتبـدال ستارة
الـشــبـاك بـشــرائط طـولـيـة ســوداء عـلى شـكل
قضبان فى لوحة مـعاكسة عبده لسوسو ثم
قــضــبـــان قــفص الـــقــرود حـــ يــواعـــد عــبــده
سـوسـو) لـكـنـا نـسـيــنـا اسم الـعـرض وصـيـحـته

تهكمة "إنت حر". التنبيهية ا
 الـتـشخـيص بـشـكل جـيد خـاصـة "شـفيع –
ــنــسى". إسـالم ســمــيــر" و "عــبــده  –أحــمـــد ا
و"عـــزيـــزة  –مـــنى جالل" و األخـــيـــر "جـــســـدا
ـراحل الـعـمـريـة لـلـشـخـصـيـتـ بـوعى تـطـور ا
ــــشـــاهــــد الــــتى وحـــســــاســــيــــة وتــــمــــيـــز فـى ا
جـمـعـتهـمـا مـعًـا كان أفـضـلـها الـلـحـظـات التى
كــانــا وهــمـــا عــجــوزين يــســـتــرجــعــان ذكــريــات

شاكس أيام الشباب. حبهما ا
حلــظـــات اإلظالم الــفــاصــلـــة بــ كل مــشــهــد
والذى يـليه والـتى يتـخلـلهـا يغـير الـديكورات
كـانت طويـلة جـدًا أثـرت على إيـقاع الـعرض
ــتــفــرج بــالـتــواصل مــعه إذ وعــلى إحــســاس ا
كـان عليه أن ينتـظر زمنًا يطـول فيقضيه فى
الـتمـلمـل والهـمهـمـة أو التـعلـيق مع جـاره حتى

سرح. تعود احلياة مجددًا خلشبة ا
شكالت التقنية والفنية بالعرض كان بعض ا
ـــمــكـن تالفـــيـــهــا لـــلـــخـــروج به فى شـــكل من ا
ــصــيــدة الــرئــيــســيــة بــالــعـرض أفــضل لــكن ا
كــانت الــنص الــذى يــحــمل قــضـيــة إنــشــائــيـة
ـكن تالفـيهـا ولـو باإلعـداد الذى واضـحة ال 
قــــام به اخملــــرج هــــنــــا بـــاالخــــتــــزال وكــــان من
األفضل التعامل معه بشكل آخر خاصة وأن
"مــحــمـد اخلــيــام" لــديه رؤيــة بــصــريــة وقـدرة
مثل وهـما خاصتان يفتقدهما على توجيه ا
سرح اجلـامعى إن لم يكن مـعظم مخـرجى ا

عمومًا. 
ـهـرجـان "الـشـخص" لـكـلـيـة الـعـرض الـثـانى بـا
طـب األســـــنـــــان فــــــتـــــدور أحـــــداثـه فى إطـــــار
فــلـــســفى حـــول كــيــنـــونــة اإلنــســـان ومــدى مــا
حقـقه خالل حيـاته وماذا نـكتـشف إذا حاكم
كل مـنا نـفسه وهـل يحـقق اإلنسـان ما يـريده

من حياته.
اعـتـمـدت رؤية اخملـرج "مـحـمـد نـصـرت" على
ــقـام األول وجـاء الـتـعــبـيــرات احلـركــيـة فى ا
ــــا أفـــقـــد الـــتــــمـــثــــيل فى مــــرحـــلـــة تــــالـــيـــة 
ا ـشاهـدين لـها ر سـرحيـة تركـيز وانـتباه ا ا
لعدم فهم التكوينات واحلركات أو غرابتها.
وضـح مــــنـــذ الــــبــــدايـــة تــــركــــيــــز اخملـــرج عــــلى
ـــنــعم".. الــديـــكــور "صـــمــمه  –أحــمـــد عــبـــد ا
بـوفـات بـيـضـاء تـعـلـوهـا شـواهـد بـنـفس الـلـون

فـى األســبــوع األول مـن مــهــرجـــان "مــســـابــقــة
التمثيل الكـبرى" الثانى بجامعة ع شمس
عـرضت ثالث مـسـرحـيات "أنـت حـر" لفـريق
الــتــمــثـيل بــكــلــيـة الــتــمـريض  –تـألــيف: لـيـنـ

الـرملى وإخـراج مـحمـد اخلـيام و"الـشخص"
تـألـيف ألـفـريـد فـرج وإخـراج مـحـمـد نـصرت
لــكــلـيــة طب األسـنــان و"إكـلــيل الــغـار" تــألـيف
أســـامـــة نــور الـــدين إعـــداد مـــحـــمـــد الــبـــهى

وإخراج محمد الظايط.
العـرض األول: "إنت حـر" يبـدأ بسـرادق عزاء
ـواطن د. عــبـده عـبـد الـعــال" يـتـطـلع أبـنـاؤه ا
ــــيـــــراث الــــذى تــــركـه لــــهـم يــــفـــــتــــحــــون إلـى ا
ـتـوفى فى صـنـدوقًـا كــبـيـرًا كــان يـحـتـفـظ به ا
حجرته الصنـدوق خال إال من ألبوم للصور
يــصـابـون بـاإلحــبـاط فـيــبـتـعـدون جــمـيـعًـا إلى
حـفيـده الـذى يـهتم بـأمـر األلـبوم الـذى يـحوى
ذكـريـات جـده فـيـفتـحه ويـقـلب صـوره تـبـاعًا
ومـعه نـسـتـعـرض حـيـاة "عـبـده" مـنـذ الـطـفـولة
حتى وفاته فى لوحات مـشهدية متتابعة إلى
أن يـــغــلـق احلــفــيـــد األلــبـــوم لــتـــنــتـــهى أحــداث

العرض.
فـكــرة ألـبــوم "الــصـور" اســتـفــاد مــنـهــا مـحــمـد
اخلـيـام مـخـرج الـعـرض من أكـثـر مـن نـاحـية
فـمن نـاحـيـة لـيـوحى بـالـزمن وتـطـوره إذ جـعل
الــلـوحـات الـتـى تـنـتـمى إلـى فـتـرة الـســتـيـنـيـات
وقـبــلـهـا بـاألبـيض واألسـود ودرجـات الـرمـادى
البـس والــــديــــكــــورات حــــتى أنه فـى ألــــوان ا
ـمــثــلـ واألجــزاء الــظــاهـرة من طــلى وجــوه ا
أجـــســــادهم كــــاألذرع بـــطــــبـــقــــة خــــفـــيــــفـــة من
الــرمـــادى ومـن نـــاحـــيــة أخـــرى اســـتـــفـــاد من
تــقــنـيــة الــكــادر الــثـابـت فى افــتـتــاح مــشــاهـده

جميعًا وإلغائها.
ــــمـــثـــلـــ أدوارًا مـــنـــفـــردة أدى خـــمـــســـة من ا
(أحمـد الشافعى  – مـناكف) و (أحـمد كـبشة
 – حـــكـــيـم) و (عـــبـــيـــر مـــحـــمـــد  – حـــريـــة) و
ـنـسى  –عـبـده) و(عالء الـنـاشف – (أحـمـد ا
حـشـمت) بـيـنـمـا ثمـانـيـة مـنـهم كـانـوا جـوكرات
الــعــرض أدى كل مــنــهم أكــثــر من شــخــصــيــة
(إسالم سمـير  – مـحمـد أبـو الـنور  –محـمد
فـــرج  – مـــنى جالل  – حـــســـام الـــبــدراوى –
أسماء عـبد العزيز  – منى عادل  – إبراهيم

عبد النبى).
جــاء الــعــرض كــبــانـورامــا اســتــعــراض حلــيـاة
ـواطن "عـبـده عـبـد الـعـال" وتـطـور مـراحـلـها ا
اخملـتـلــفـة وذلك فى شــكل جـمــالى به الـكــثـيـر
من االبــتـــكــار ال أكــثـــر أمــا الــهم الـــفــكــرى أو
األزمـــة ســلـــســلـــة األزمــات الـــوجــوديـــة الــتى
تؤرق وجـود "عبده" ووجـودنا جـميعًـا وحرية

التمريض
وطب
األسنان
والعلوم..
هل هناك
وقت

لإلجادة?!

جتارب
مسرحية
حتلم

باجلديد
وتتمرد 

على الواقع

أحمد توفيق
 عبد احلميد منصور

آه.. أظن أن مــصــطــفـى قــال لك أن هــو الــلي ح يــتــجــوز.. أشــوفي أخــويــا
ـان بــالـله الــراجل.. أمــا ابن هـرمــة صـحــيح.. ده لـســة حـالـف لي ثالث أ
الـعــظـيـم.. أنه حـا يــفــضل طـول عــمــره عـازب.. ألنه بــقــا كـبــيــر في الـسن
صـيبة .. وا قوي.. واحلقـيقة خـليكي مـعايا بـرضه هو قرب عـلى الثمـان
أنه مــا.. بــيــرضــاش يــقــول عـلـي ســنــة احلـقــيــقـي أبـدا!! مــســكــ اخالس

انتهي.. الروماتيزم تاعبه قوي..
آمال:

(باستغراب) الروماتيزم
سليمان:

أيـوه.. أمـال أيـه?? مـا انـتـيش شــايـفـة كـان بـيــعـرض أزاي.. وهـو رايح عـلى
طبخ.. وزيـادة على كده كمـان عنده الـربو.. الله.. أنت موش عـارفة أننا ا

سمينة أبو زمارة..
آمال:

(ضاحكة) أبو زمارة??
سليمان:

أيـوه.. عـلـشـان كل نـوبـة الـربـو مـا جتـهـله.. حـسه بـيـتـهـديج.. ويـبـقى عـامل
تـمـام زي الـزمارة (يـضحك) أنا عـارف أنه قـعـد يهـجس لك بـقـا.. ويـقول
لـك أنه أعـفى مــنى.. وأن صــحـته زي احلــصـان.. لــكن لـو كــان هـو جــامـد
صحـيح.. ما بـيمكش لـيه شغل الزريـبة.. والبـها بدالي?? هـيه.. لكن أنا
بــخـاطـرك بـقــا صـحـيح الــلي يـشـوفـنـي يـقـول عـلى نــحـيف.. ودا يـدوب كل
ـــؤجــرين.. وقـــوتي أنـــا هــنـــا.. في عــروض.. شــغـــله أن يـــلم اإليــجـــار من ا
(يـتحـسس صالبـة أيديه) هـنـا قوتـي.. ولغـايـة دلـوقـتي لـو زقيـت لك فحل

جاموس بأيدي كده أهه.. أروح موقعة على األرض.. طوالي..
آمال:

(باستغراب) أنت???
سليمان:

آمال... أنت فاكرة أيه.. جس.. جس بس كده شوية
آمال:
أجي

سليمان:
أيوه.. جس.. بس هنا شوية (ويـسحب يد آمال واضعا أيدها علي ذراعه)

هيه?? أيه رأيك بقا??
آمال:

ياه.. ده أنت جامد خالص

مصطفي:
(يظهر.. ويرقب في ضيق ما يجري ب سليمان وآمال)

سليمان:
(مـتــابـعـا) آدي الـعــضل واال بـالش.. أدي الـقــوة واال بالش.. (وفي رغــبـة

سك يد بذراع آمال) وده ذراعك احللو احملندق ده..  وشغف 
مصطفي:

(مقاطعا) فجأة سليمان
سليمان:

(صاحبا يده عن آمال في سرعة) دهدي.. أيه مالك.. جرى أيه?
مصطفي:

أنت موش حا تقوم حتط علف للبقرة..
سليمان:

لسه ميعاد أكلهم ماجاش
مصطفي:

أبدا ده جه وزيادت كمان.. الساعة دلوقت بقت خمسة تمام (يجلس) 
سليمان:

أهو سعيد عندك.. يقدر هو يقوم يعلفهم..
مصطفي:

سعيد مش هنا
سليمان:

ا قول لي أنت قوام حلقت ح يكون راح ف يعـني? أهو دلوقت يرجع.. أ
طبخ.. ووقعت البت نبوية سودة.. هيه دلقت الطبيخ واالخلصته شفت ا

مصطفي:
(في تردد) أيوه..

سليمان:
أنت كداب
مصطفي:

(مستنكرا) أنا.. أنا كداب??
سليمان:

أيوه أنت كداب. زي ما كدبت برضه من شوية
مصطفي:

كدبت في إيه??
سليمان:

قلت أن أنا موش حاأجتوز

مصطفي:
الله.. طيب وأنت ما قلتش كده

سليمان:
أبدا.. أنا عمري ما أقبل كالم فارغ زي ده.. أنت اللي قلت أنت موش حا

تتجوز
مصطفي:

(مـستـنكرا ونـاهضـا في غضب) أله.. داه أنت راجـل ضاللي.. أعـوذ بـالله
منك.. يا شيخ

سليمان:

(ناهضا بدوره) أنت اللي طول عمرك راجل دجال.. وخلبوص كمان..
آمال: 

(مهدئة) الله.. الله.. جرى أيه يا جماعة.. موش تخلوني بس أنا اتكلم..
مصطفي:

سـألة دي بالذات.. أنت اللي أيـوه يا آمال.. أنت اللي الزم تتـكلمي.. في ا
الزم تقولي رايك

آمال:
(ناهضة) أقول رأيي?

مصطفي:
ال.. عـارفـة اللي أيـوه.. تقـولي رأيك كـده دغـري.. وأنت عارفـة كـويس يـاا

قلت لك عليه من شوية.. هيه
سليمان: 

(في خـفه) أنت حــا تـهــيص تـاني.. وتــلـعـب مالعـيــبك يـا راجـل.. يـا دجـال
(ثم إلى آمال) اسمعى يا آمال.. أنت عارفة اللي جستيه من شوية.. هيه

مصطفي:
(في حـنق وغـيظ) الــلي جـســته جــست أيه يــا خـويــا.. مـا خــلـيــتـهــاش لـيه
آمـال جتس صـدرك إال.. هـيـبه.. م .. م.. (ويـأتي بحـركـة تـلمـيح يـقـصد

بها األمراض األخرى التي يعانيها سليمان)..
آمال:

ا.. ولكن إ
سليمان:

(غـاضبا للغاية من كالم مصطفي) أنا.. أنا يا أبرز مارة.. الكلب.. طيب
والله ما أنا عاتقك.. (ويهم باألنقضاض عليه مشمرا عن ساعديه).

زهرة:
(وقـد ضهـرت عنـد مـدخل احلديـقة) أعوذ بـالـله من الـشـيـطـان.. الـرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم.. جرى أيه?
مصطفي:

فاجىء) زهرة.. (سليمان وقد توقفا عن الشجار بعد ظهور اختهما ا

زهرة:
أنـتوا حـا تـضربـوا بـعض واال إيه??.. أعـوذ بالـله.. أيه الـلي حـصل.. ده أنا
لــسـه ســايـــبـــاكـــو مع بـــعض من شـــويـــة في أمـــانــة الـــله.. أيـه الــعـــبـــارة.. يــا

مصطفي
مصطفي:

سليمان يا ستي.. بيهني.. حضرته
سليمان:

أبدا.. ده هو اللي شتمني
زهرة:

لكن أيه سـببه يعني..? (تلـمح آمال فتـوجه إليهـما احلديث بـنظرة حادة
ولسان حاد) أنت بتعملي إيه هنا? أنت موش البنت بتاعة عزبه عرفى??

آمال: 
أيوه يا ست زهرة.. أما آمال

زهرة:
هيه.. وأيه يا آمال اللي جابك هنا.. دلوقت?

آمال:
أصل أنـا بلغني أنك عـاوزة جتوزي واحد من أخواتك وبـتدوري لهم.. على

صرية. سرح الصغير بدار األوبرا ا > أوركسترا القاهرة السيمفونى تقدم مساء غد الثالثاء حفلها الشهرى با
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> الـنص الـسـيـنـوغـرافى بال شك األكـثـر تـعـقـيـدا وإشـكـالـية
حـتى ولو كـان من النصـوص التى تنـتمى إلى السـينوغـرافية

سرحى أو االستعراضى. دون أن يندمج مع النص ا

سرحي جريدة كل ا

18من مايو 2009  العدد 97

عروسة.. هو اخلبر اللي سمعته موش صحيح
زهرة:

أيـوه اخلــبـر صــحـيح (ثم في شك تـسـألـهـا) وأنـت بـقــا جـايه تــدلـيــني عـلى
عروسة كويسة..

مصطفي:
لكن.. يا زهرة

سليمان:
أيوه يا زهرة.. دي هي.. هي .. الـ

زهرة:
(جامدة الوجه) هي?? موش معقول أظن تكوني أنت

آمال:
(مأخوذة ومحرجة) أنا??

زهرة:
آه.. أحسن أني افتكرت

آمال:
ال.. أنا موش جاية هنا علشان نفسي.. أنا

مصطفي:
(وسليمان) موش علشانها??

آمال:
قام.. أنا جاية واسطة خير علشان واحدة ست محترمة قد ا

زهرة:
واحـدة ست محترمة?? آه قـولتيلي والست دي مـتدينة واال ال.. أنت عارفة

أن عيلة أبو شنب عيلة شريفة متدينة ومذهبها حنبلي?
آمال:

وهي كمان والنبي مذهبها حنبلي.. ومتدينة خالص..
زهرة:

? وعمرها كام سنة.. واسمها أيه? ? ومن ودي تبقى م
آمال:

حورية دسوقي
زهرة:

حورية دسوقي.. ااالى من عيلة دسـوقي اللي مناسب عيلة عرفى عندكم
في العزبة..

آمال: 
هي بعينها يا ست زهرة..

(مصطفي وسليمان يشعران بخيبة أمل كبيرة)
زهرة:

(مـتحمسة) يا دالنـهار أبـيض.. يا والد.. دي حتى كـمان كـانت من زمايلي
الـقـدام في مدرسـة مـنيـا الـقمح دي ست مـتـدينـة خالـص.. وبتـروح الوعظ
وأنا قابـلتهـا بيجي عـشر مرات في الـسكة.. مـحتشـمة.. قوى.. دي سـاكنة

قريب مننا جنب منيا القمح على طول.. موش كده.
آمال:

مضبوط.. يا ست زهرة.. وهي كمان تبقى بنت عمنا كده من بعيد..
زهرة:

(فى شىء من الود) والنبي إيه.. وهي صحيح عندها رغبة تتجوز..
آمال:

أيـو يـا ست زهـرة.. أظن طـبـعـا عــنـدهـا الـرغـبـة.. وقـالت كـمـان أنـهـا نـاويـة
تيجي تزورك النهاردة..

زهرة: 
يــا سـالم يــا أهـال وســهـال.. أهي دي صـــحــيـح الــسـت الــلـي تــلـــزمـــنــا.. ال..
وكمان عندها أطيان وعيلتها كويسة خالص.. آه آتارى مصطفى وسليمان
كانوا قـا على بـعض زي الديوك ع دلـوقت بس فهمت سـبب خناقكم..

أنتوا االثن عاوزين تتجوزا (ضحكة) موش كده..
مصطفي: 

ال.. ال.. أبدا يا زهرة.. موش أنا.. ده سليمان
سليمان:

ـكن.. ده أنا مـعـدتي بايـظـة خالـص.. وصدري كـمان أنـا .. أبدا.. مـوش 
ما بيرحمنيش.. من الكحة..

مصطفي:
وأنا عندى البربو.. والروماتيزم.. هادد حيلي.. خالص

زهرة:
الـله.. الـله.. الـله.. أيه الـكالم الـلي مـالـوش أصل من فـصـل ده.. عـيـلـة أبو

شنب عيلة بذرتها شديدة.. وطول عمرها صحتها زى البمب..
آمال:

الـله.. دي ست حورية جاية هـناك أهيه.. وقت بوعـدها وجاية تزورك زي
ما قالت لي

زهرة:
أى والـله صحيح.. هى بـعيـنها.. ودلـوقت بقـا موش عاوزين مـسخرة وكالم

.. فاضى.. أمسكو نفسكوا وحافظوا على مقامكم.. فاهم
دخل الستقبال حورية) (ثم تمضى نحو ا

حورية:
(تدخل)

زهرة:
دي مـ يـا خـواتى الـلي مـنـورة عــنـدنـا دي? حـوريـة هـا يـا أهال وسـهال..

أتفضلى يا حبيبتي.. أهال وسهال.. خطوة عزيزة
حورية:

.. أزيك وأزاى صحتك? الله يحفظك يا زهرة ها
زهرة:

احلمد لله.. أزيك أنت يا حبيبتي.. أتفضلي.. يا ألف نهار أبيض.
حورية:

cyan magenta yellow black File: 14-19�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

سرح الكبير باألوبرا أيام 20 22 24 مايو اجلارى. > فرقة أوبرا القاهرة تعرض أوبرا عايدة با

13
äÉbO 3

ـسـرحى يـترجم فى اخـتـزاله التـمـثيـلى فـيمـا يـتعـلق بـالـعنـاصر ـفـهوم" ا > "ا
الـتى تدخل فى الـعرض بدءا من األشـخاص "والتـقمص" يحـوّل الشخص -
مثل) إلى شخص - فـرد درامى و"الرفض" يحول الـشخص - اجلمهور فـرد (ا

احلقيقى إلى شخص - جمهور متخيل أو درامى.  
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زياد يوسف محمد حامد السالمونى

أى إن هــــذه (األيـــديــــولــــوجـــيــــا)- مـــثــــلـــهــــا مـــثل ســــائـــر
األيــديـولــوجــيــات األخــــرى- كــانت- ولم تــزل-  تــخـون

الواقع بالرموز (كما يقول بودريار) ..
الـواقع الـراهن  يـختـلف تـمـامـا عن الـواقع الـقد فى
أن الـصورالـزائـفـة لم تـعـد ذات طـبيـعـة  ذهـنـيـة فقط 
ـــــــيــــــديــــــا اجلـــــــديــــــدة- صــــــورا بل صـــــــارت- بــــــفـــــــعل ا
مـاديـة(مـرئيـة ومـسـموعـة) تـتـوالـد من بعـضـهـا الـبعض
ــعـزل عن الــواقع احلـقـيــقى  مـكـونــة مـا يـطــلق عـلـيه
اآلن اصــــطـــــالح  (الــــواقع االفـــــتــــراضـى) ; وهــــو ذلك
الـــواقع الـــذى حل مـــحـل الـــواقع احلـــقـــيـــقى- ونـــحـــيـــاه

جميعـــا اآلن ..
ومــــا يـــتــــمــــحــــور حــــوله الــــعــــرض- هــــو تــــأكـــيــــده عــــلى
اسـتـمـراريــة وجـود الـصـورالــزائـفـة ; بـطـابــعـهـا الـذهـنى
(االســـتـــعـــارة الـــتـــراثـــيـــة) الـــتى ازدادت تـــعـــقـــيـــدا  فى
ــعــاصــرة بــعــد  حتــول الــواقع الــلــحــظــة الـــتــاريــخــيــة ا
احلقـيقى إلى واقع افـتراضى(اسـتعـارة صورية).. ومن
ا - طـا عـاصـر  هو نـفـسه الـرجل القـد فـالرجـل ا ثم
ـنــظــور .. وبـتــعــبـيــر آخــر  الـرجل- أنه يــتـبــنى نــفس ا

اهوى) للمرأة .. لدينا-  لم يتجاوز التعريف (ا
الـسخـريـة- هـنا- تـنـبع من الـربط ب (الـتـراث- الذى
حتـيل إليه البيانـوال وصندوق الدنيـا)  من ناحية وب

(طـفــولـتـنـا) من نــاحـيـة أخـرى- فــكـمـا يـروى (الـراوى)
لـنـكــتـشف بـأن نـروى نــحن أيـضـا ; نــروى مـعه...هـكــذا
عـاصـرة ذاتهـا ليـست أكـثر من(ذاكـرة عـتيـقة الـلـحظـة ا
ـة)- التى - مـسـتعـادة)  إنـهـا نـفس (اإلسـتـعـارة الـقـد
ة; ـقـتـضـاهـا إلى مـجـرد  (دمـيـة) قـد ـرأة  تـتـحـول ا
يـلــعب يــلــهــو يـتــســلى  بــهــا الـرجـل :(العب الــعـرائس
ـدى الـذى وغـيــر  خـاف بـالـطــبع  ذلك ا ـوســيـقى) أوا
كسلعة عاصرة على جسد األنثى  يديا ا ترتكز فيه ا
ــمــثـلــة تــغـنى ـرأة- ا - وهــو مــا يـوحى بـه الـعــرض(فــا
مسـتـحضـرة مـانراه فى الـفـيديـو كـليب) وتـرقص أيـضـا
كـثـيـرا مايـلـجأ ـسـرح- الشـعـبى- والـتـقلـيـدى عـامة .. ا

إلى تلك احليلة(التقنية)اإلسترجاعية
ا إعـادة نظـر فى احلمـولة الـدالليـة (التـقريـرية)  دو
التى تنطوى علـيها- وباألحـرى  دون أن يتداخل معها
ــا يـعــنى أنه يــعـتــمـدهــا كـمــا هى  بل ويــعـد نــفـسه  
أما امـتدادا لـلـنـســق (الـفـكـرى واجلمـالى)الـذى تـمـثـله 
عـرض(نــسـاء فى حـيــاتـو)- فـيــتـداخل مــعـهـا وبــالـتـالى
مع الــنـسـق ذاته ويــسـعـى لـتــفــكــيــكه والــســخــريـة مــنه ;

بوضعه فى إطار (طفـــــولى = غير  ناضج) ..
ـرأة احلقـيـقـية)حتت ح اخـتـفت أوتالشت أوغـابت(ا
ركام الصور الزائفـة التى أنتجها الرجل  غاب الرجل
أيـــــــــــضــــــــــا- أوتـالشـى أو اخـــــــــــتــــــــــفـى حتـت عـــــــــــمــــــــــائـه
رأة (األيديـولـوجى)  بـنفــــــس القـدر الـذى غـابت به ا
.. لكـن ما يجب الـتأكيـد عليه هـنا  هو أن كـوننا نـحيا
باشرة سـئوليـة ا فى مجتـمع ذكورى  ال يعـنى أبــــدا ا
لـلـرجل عمـا حـدث أويـحـدث- ذلك أن هنـاك (بـنـيـة) :
نسـق تاريخى ; سوسـيو ثقافى  وباألحرى(سلطة); ال
يـختص بـها نوع دون آخـر  كمـا أنهـا التوجـد فى مكان
ـا تـتـوزع بـكـيـفـيـات مـخـتـلـفة  عـلى مـواقع مـحدد  وإ
عـــديـــدة  داخل نـــظــــــــــام الـــتـــمـــثـــيل الـــتـــابع لـــلـــمـــركــز
اخلـــطــــابى (الـــذكــــورى- الـــذى هــــو أكـــبـــر مـن الـــرجل)
نــفــسه- ( فــــــى الــعــرض  (األم) تـــمــنى طــفــلــهــا بــأنه
ـثل الـنـموذج ـستـقـبل مـثل أبـيه- فـهـو  سـيـصـيـر فى ا
الـقيـمى األعلى- هـذا فى الـوقت الذى تـسخـر فيه من

ذلك  كما يســــخر منه (الراوى)  أيضا !) .. 
رأة) يـسعى كل منهما للكشف عن وهكذا  (الرجل وا
(الــفــراغ) الـذى يــحـتــوى عـلــيــه اآلخــر .. لـكن الــعـرض
يـــقـف عـــنــــد تــــلك احلــــدود  دون أن يــــتــــجـــاوزهــــا إلى
ـا هــمــا ضــدان- عـلى مــحـاولــة الــتــألــيف  بـيــنــهــمــا- 
الطريقة (الهيجـلية) ; منتجا استعارة جديدة  تشـــــى
(وهــمــا) بــهــيـــمــنــة طــرف عــلى آخــر .. أى إن الــعــرض
يــنـتـهـى كـمـا انــتـهت (بـيـت الـدمـيــــة) ; بـصـرخــة مـدويـة
رأة)  صرخة هى دال  يخفى حتته تأتيها الزوجة (ا
داال آخر هـو صدى البـاب الذى أغـلقـته (نورا- إبسن)
وراءها- مـنـذ أكثـر من قـرن .. هذا ويـكمـن الفـرق ب
ـــنــغـــلق)  فـى أن هــذا (الـــصـــرخــة) و(صـــدى الـــبـــاب ا
األخــيــــــــــر  يــتــضــمن (حال- ثـــوريــا) أى إنه اســتــعــارة
ـفـهـوم الـتـقـلـيـدى  بـيـنـمـا الـصـرخـة- وبـرغم شـحـنة بـا
ـصاحـبـة لهـا- فهى التـزيـد عن كونـها مـجرد الـغضب ا

(طلب) ..

تيتوس أندرونيكوس
 ورهان أحالم الشباب

ــمـثــلـتـ احلــقـيــقـة أن احلـلــو مـايــكـمــلش إذ كـانـت إحـدى ا
مــحـجـبــة واألخـرى غـيـر مــرتـديـة احلـجــاب وهـو مـا أصـاب
البـعض بعدم الـفهم ولوال التـشابه فيـما بيـنهما وارتـدائهما
ـقـصــود ولـقــد اعـتــمـد اخملـرج ـعـنـى ا ـالبس لـتــاه ا نـفس ا
الــدرامـــاتــورج عــلى االثـــاره والــغــمــوض وتـــكــشف األحــداث
رويـدا رويدا فـاعـتمـد عـلى الـتـقد والـتـأخيـر لـكى يـحدث
ا ـتلـقى من انـقالب االحـداث ولـكن  أثـر الدهـشـة عـلى ا
ـعـد واخملــرج هـو اسـتـخـدامـه لـقـصـيـدة يـؤخـذ عــلى رامى ا
أمل دنـقل كــلــمـات ســبـارتــكـوس األخــيــرة كـفــيـنــال لـلــعـرض
ـسرحى مـعلـقة عـلى احلدث بـأن( ال حتـلمـو بعـالم سعـيد ا
ــوت قـيــصـر جــديـد ) وهـو مــاأضـعف فـخــلف كل قـيــصـر 
ـعـنى العـام للـعرض بـانـحصـاره داخل التـفـسيـر السـياسى ا
وتـفريـغه من خطـوطه اإلنسـانيـة األوسع واألشمل  كـما أنه
ال يـصح أن يــكــتب عــلى الــعــرض تـألــيف ولــيــام شـكــســبــيـر
وجنــد بـداخـلـه قـصـيــدة ألمل دنـقل مع احــتـرامـنــا الـشـديـد
ميزة لـلشـاعر الكـبير. السـينوغرافيا : ولعل من النـقاط ا
فى هـذا الــعــرض هـو االســتــخـدام الــرائع لــلــسـيــنــوغـرافــيـا
ـركـز اإلبــداع حـيث نـرى أشالء إبـتــداء من بـوابـة الــدخـول 
ـا يـدخـلـنا إلـى قلب ـر  ضـيق و خوذ حـرب  ودمـاء فى 
احلـــدث مــبـــاشـــرة   كـــمـــا أن من ذكـــاء اخملـــرج اســـتـــخــدام
ــسـرح وكــأنـهـا الــسـاحـة ـسـاحــة الـدائــريـة حتت خــشـبـة ا ا
ـشــاهــد الــدمـويه او ـشــهــوره لاللــعــاب الـرومــانــيــة فـكـل ا ا
اجلـــنــســيه  حتـــدث فــيــهــا و كـــأن جــمــهـــور احلــاضــرين هم
جـمـهـور االلـعـاب الــرومـانـيـة يـشـاهـدون الـدمـويه و الـقـذاره
امــامـهـم و قـد تــصل اسـتــغـاثــة الـبــر عــنـد اقــدامـهم و هم

جرد النظر واالستمتاع بالدمويه .  مكتفون 
البس :  إن وجود مـصمـمة مالبس مـثل نهـلة مرسى فى ا
البس اإلســـكـــنــــدريـــة لــــهـــو شىء مــــفـــرح جـــدا إذ جــــاءت ا
منـاسبة تماما لـلشخصيات ومن روح الـعصر الرومانى كما
سـرحـية من ـمـثالت فى ا تـغـلبت عـلى مـشـكلـة أن مـعظم ا

احملجبات
ـصـمـمـ اإلضـاءة :  بـالـرغم من أن إبــراهـيم الـفـرن مـن ا
ـشهـود لـهم بـالـبـراعة إال أنـه قد جـانـبه الـتـوفـيق فى هذا ا
ـــســـتـــوى ـــســـرحـى إذ جـــأت اإلضـــاءة أقل مـن ا الــــعـــرض ا

تاز مثله  صمم  عهود  ا
ــــوســــيـــــقى : جــــاءت هى اإلخـــــرى من إعــــداد رامى نــــادر ا
وبـالــرغم من جــودتـهــا ومـنــاســبـتــهـا لــلـعــرض واألحـداث إال

أننى أنصح بإعطاء العيش خلبازه 
الـتمـثـيل : شـبـاب طمح لـديه جـرأة شـديـدة للـتـعـرض ألحد
ــثــلــ نــصــوص شــكــســبــيــر الــصــعــبــة والــتى حتــتــاج إلى 
مـدربـ جـيـدا كـانت أمـيـزهم أمـانى حـسن فـى دور تـامورا
ـــا اثــــار اجلـــمـــهـــور ـالمح هـــادئه وديــــعه  الــــتى تـــتــــمـــتع 

راد. بالدهشة وساعد على اخلداع ا
 الـــرجـــال أحـــمـــد عـــلى فـى دور تــيـــتـــوس بـــأدائـه الـــرصــ
ـسرحى الرخـيم ومن وحسن عـلى بخـفة ظله فى وصوته ا
ـا كسـر حـدة األحداث الـقاتـمـة  كمـا كانت دور احلارس 
ـكونة من  نورهان مـحمد ونانسى حسن مـجموعة العمل ا
وجـون مــاجـد وأدهـم سـمــيـر ومــحـمــد عــبـد اجلــلـيل وتــامـر
محـمود ومحـمد السـيد ومحـمد عبـد القوى وبـاقى الفريق

مجتهدون للغاية .

بــــجـــرأة يـــحـــســــدون عـــلـــيـــهــــا  وعـــلى مـــســــرح مـــركـــز اإلبـــداع
باإلسـكـندريـة قدم فـريق كلـيـة السـياحـة بجـامـعة اإلسـكنـدرية
سرحى تيتوس أنـدرونيكوس تأليف وليام شكسبير العرض ا
وإخـراج اجلـرىء رامى نــادر  نـعم يـجب أن يــوصـفـوا بـاجلـرأة

اذا ?  احملمودة بالطبع ولكن 
سرحـيات التى تـيتوس أنـدرونيكـوس : مسرحـية من إحـدى ا
ـيــة ولـيـام شـكـسـبـيـر والـتى لم كـتـبـهـا امــبـراطـور الـكـتـابـة الـعـا
حتظ بشهـرة مآسيه اخلـالدة (هامـلت وعطيل ومـاكبث ولير)
ــــــســـــرحـــــيــــــة كـــــانـت أوائل ولـــــكـن ذلك يــــــرجع إلـى أن تـــــلـك ا
ــسـرحــيــات الـتـى قـام شــكــسـبــيـر بــكــتـابــتــهـا  وهــو فى عــمـر ا
اخلـــامــســـة والــعـــشـــرين ولــذلـك جتــدهـــا مــلـــيــئـــة بــاخلـــطــوط
ــســرحــيــة من الــنــاحــيــة ــنــفــردة الــتى أضــعــفت ا الــدرامــيــة ا
الــدرامــيـة  وكــأن شـكــسـبــيـر أراد أن يــقـول كـل شىء فى هـذا
الــعـــمل إذ أنه وبـــعــد إكــتــمـــال نــضــجـه الــفــنى نـــراه يــخــصص
مـسرحية كامـلة لكل خط درامى صاغـته يداه فى هذا العمل
سـرحى هو أقل أعـمـال شكـسبـير الحظ أن هذا الـعمـل ا وا
ـصرى خـاصـة والعـربى عـامة سـرح ا ظـهـورا علـى خشـبـات ا
والزالت كـذلك إذ أنـها حتـتـوى على أربـعـة عـشرة حـادثـة قتل
ـسـرح -ولـعل شـكسـبـيـر قـد تعـمـد ذلك إلظـهار عـلى خـشـبة ا
الطـبيعة الرومانيـة التى تعتمد على القـتل والفتوحات فهناك
ــقــراطــيــة قــول  يــقــول أنـه بــيــنــمــا كــانت أثــيـــنــا تــؤسس الــد
ـقراطـية واحلـريـة الفـكريـة للـعـالم كانت رومـا تهـدم تـلك الد
سرحية مليـئة بالتعقيدات كثرة أماكن بسيـوف فتوحاتها  –ا
ا يشكل وقوع احلدث الدرامى وكثـرة اخلطوط واحلوادث 
صـعـوبــة شـديـدة أمــام اخملـرج فى الـتـنــفـيـذ إضــافـة إلى كـثـرة
ـكن االستـغنـاء عنـها عدد الـشـخصـيات األسـاسيـة والتى ال 

واحلدث باختصار هو : 
بــطال رومــانـــيــا ضــحى بـــأحــد وعــشـــرين ولــدا من أوالده فى
احلــرب مع الــقـوط  دفــاعــا عن رفــعـة ومــجــد االمـبــراطــوريـة
الـرومـانــيـة يـتـعـرض حملـاولـة انـتـقــام بـربـريـة من تـامـورا مـلـكـة
ــعـــاونــة أبــنــائـــهــا فــبــعــد أن جنـــحت فى الــزواج من الــقــوط 
ـصــاب بــضـعف شــديـد فى اإلمـبــراطــور الـرومــانى اجلـديــد ا
شــخـصــيــته تــنــجح فى اغــتـيــال شــقــيق اإلمــبـراطــور األصــغـر
واغـتـصـاب أبـنـة تيـتـوس الـبـطل وقـطع لـسـانـهـا وأيـديـهـا ولكن
الـبــطل مـايــزال صـامــدا يـخــطط هـو اآلخــر لالنـتــقـام فــيـقـوم
بـخـطف األبـنــاء وقـتـلـهـمـا وإعــدادهـمـا كـوجـبــة غـذاء يـقـدمـهـا
عـذبـة كـنوع لتـامـورا واإلمـبـراطور وبـعـدهـا يقـوم بـقـتل ابـنتـه ا
من أنـواع الـقـتل الـرحـيم لـيـخـلـصـهـا من الـعـذاب الـتى تـعـيـشه
ليال ونـهارا ثم يقـوم اإلمبـراطور بـالتـخلص من تـيتـوس ويقوم

ابن تيتوس بالتخلص من األمبراطور .
ؤلف ? إذن كيف تعامل رامى نادر مع نص ا

لل الذى سـرحى هو ا لـعل من أبرز العيـوب فى ذلك النص ا
يظهر من اتضـاح االحداث من البدايه و تكرار احلدث سواء
ـســرح او ســرده عن طـريق عن طــريق حــدوثه عـلـى خـشــبــة ا
سرحـية و قد يـصل هذا الى اربع مرات إحدى شخـصيـات ا
يــذكـر فـيــهـا احلــدث وهـكـذا كــان لـزامـا عــلى اخملـرج تــكـثـيف
االحــداث وهـو مــاجنح فى صــنــعه رامى نــادر حـيـث اسـتــطـاع
صـنع إيـقـاع عـام مـحـكم  عن طـريق اسـتـخـدام تـوازى احلدث
عبر بـقع اإلضاءة  وان أكثـر مشاهد الـعرض ذكاء هـو مشهد
ـثـلـت اغـتـصـاب الفـنـيا ابـنـة تـيـتـوس حـيث اسـتـخـدم رامى 
قـريـبـتـا الـشـبـة جـدا من بـعـضـهـمـا أحـدهـمـا فى إحـدى الـبـقع
ـشـهد واألخـرى تقـوم بتـمثـيـله فى بقـعة أخـرى وكأنـنا تـسرد ا
نشاهد فيلما سيـنمائيا يعتمد عل أسلوب الفالش باك ولكن

مسرحية
شكسبير
التى لم
حتظ
بشهرة
مآسية
الشهيرة

سعيد:
موش معقول.. صحيح قلت لهم الكالم ده?

آمال:
أيـوه.. وماله? خـالي مصـطـفى غنى.. وعـفى خالص.. وكـمـان مقـامه كبـير

قوى عند أهل البلد كلهم..
سعيد:

فتى خالص.. والربو اللي عنده?
آمال:

ربو.. ما افتكرش
سعيد:

ده كالم أكيد بأقول لك لـ "والله العظيم عنده ربو"..
آمال: 

سـعـيـد.. متـهـيـأ لي أنك غـيـر أن شـويـة.. واحلـقيـقـة أنـا مـوش فـاهـمة أنت
غيران لـيه? أنت لسه صـغيـر قوى.. وبـتنكـسف من أقل حاجـة.. لسـة نونو

خالص
سعيد:

أنــا.. أنـا عــمـري عــشــرين سـنــة.. وصـحــة زى احلــديـد.. أقــدر أمـسك لك
طور هايج وأوقعه على األرض.. أخليه ينخ زى اجلدي..

آمال:
طيب ما هو خالي من سليمان هو راخر يقدر يعمل كده..

سعيد:
يــا شـيـخه صـلى عـلى الـنـبى.. ده أمـبــارح الـبـقـرة وقـعـته عـلى األرض خـلـته

أنيط زى الرطل 
آمال:

يا خبر.. البقرة هي اللي وقعته..
سعيد:

أيوه آمـال.. أنا عـمـرى فاهم راجل مـهـكع زى ده أزاى بس يـتجـرأ.. ويبص
لواحدة ست..

آمال: 
طيب وأنت??

سعيد:
أننا??
آمال:

أيوه أنت..
سعيد:

أســـمــعى يـــا آمــال.. أنـــا عــاوز اكـــلــمك بـــصــرحـــة.. ألني خالص طـــهــقت..
طـهـقت مـن الـعـيـشـة في الـبـيت ده.. عـايش مـشـدود من أيـدي ورجـلي.. ال
ــ وال شــمـال.. كل يــوم والــثـانـى الزم أروح الـوعظ مع أنــا قــادر ألـتــفت 
الكـركوبـة دي.. والزم تخلـينى أقرأ تـعاويذ وأحـفظ قرآن.. وصحـيح أنا لو
كـنت في أي حـتـة تـانــيـة بـرضه حـا أصـلى وأقـرا كـتـاب الـله.. لـكن الـواحـد
كمان مـا يقدرش يعـيش طول عمـره مكتف في كـحته زى دى.. ال هو قادر
يـغنى.. وال يضحك.. وال حتى يـتكلم مع النـاس!! لكن أنا إذا قدرت.. أيوه
يـا آمــال.. أنـا عــايش في الــدنـيــا وحـاسس أنـي شـاب عــفى وأقـدر اشــتـغل

وأفتح لنفسي سكة في وسط العالم دى كلها.
آمال:

سعيد.. أنا عمرى ما شفتك بتتكلم بالشكل ده
سعيد:

عــلــشـان لــســة مـا تــعــرفــنـيـش.. عـلــشــان إذا كـنـت بـاروح عــنــدكـو فـي غـربه
عرفى.. الزم أروح زى احلـرامى مع بالليل (ويـتابع بعاطـفة متزايدة) مع

أزيك يا آمال
آمال:

كويسة يا ست حورية.. بخير.. احلمد لله (بلهجة تظمئن حورية)
زهرة:

ده أحنا حصل لـنا البركـة اللي زرتينا الـنهاردة.. أنا يـا دوب لسة راجعة م
الـوعظ دلـوقت.. ومصـطفى.. و (فتتـب فتـجد أنهـما قد اخـتفيا) هـما
راحـو فـ يــا خـويـا آمـال..? أي والــله صـحـيـح.. افـتـكـرت أصــلـهم االثـنـ
.. أتفضلي.. اسـتريحي.. أما أعمل لك عـاوزين.. أتفضلي يا حـورية ها
فـنـجـان قـهـوة. بـأيـدي أنـا.. أظن اجلـو هـنـا في اجلـنـيـنـة طراوة شـويـة عن

جوه..
حورية:

.. ده أنا يا دوب لسه شاربه القهوة قبل ما والله ما له لزوم يا زهرة هـا
أجى على طول..

زهرة:
.. بقـا أول مرة تـزورينـا فيـها.. مـا تشـربيش عـندنا يـا خبـر يا حـورية هـا
فـنـجـان قـهوة (وتـخـلع طرحـتهـا الـبيـضـاء ومعـطفـهـا الداكن وتـضـعهـما
.. عـيـنـى عـلـيك ـا بــسم الـله مــا شـاء الــله يـا حــوريـة هــا عـلى الـدكـة) أ
بــاردة.. تـعــرفى أنك مــا تــغــيـرتــيش أبــدا عن أيــام مــا عـرفــتك.. اتــفــضـلى

استريحي..
حورية:

(وآمال جتلسان)
زهرة:

أظن مـــا بــلـــغـت يــا حـــوريـــة هـــا من آمـــال.. أني نـــاويـــة أجــوز واحـــد من
ـنى لو قبـلت تبقى أنك واحدة أخواتي اليـوم دول.. وطبعـا ده يبق يوم ا

من عيلتنا..
حورية:

(في خجل عانس متصابي) أنا عارفت العيلة كويس من زمان..
زهرة:

وأنــا كــمــان عــارفــة عــيــلــتــكم من زمــان.. يــا سالم.. ده أنت حــا تــبــقى فى
ـوضوع.. أن مـصـطـفى وسلـيـمان عـيـنيـنـا من جـوه بس اللـه محـيـرنى فى ا
لسه مـا أتـفـقـوش على مـ الـلي حـا يـتجـوز فـيـهم.. انـتى طبـعـا عـارفة أن
مـصـطفى رئـيس جمـعيـة الـوعظ واإلرشاد في مـنيـا الـقمح.. وأن سـليـمان
هو الصغـير في السن.. تفـتكري م مـنهم "اللي ينـاسبك أكثر?? على كل

.. حال أنت عارفهم كويس هما االتن
حورية:

ولد.. أيوه عارفاكم كويس.. وكنت ساعات بأقابلهم في السوق.. وفي ا
زهرة: 

(في لـطف) و.. ال مؤاخـذة في الـسـؤال بـتـاعى بس كـان بـدى أعرف رأيك
م اللي كان عاجبك فيهم أكثر من الثاني.. مصطفى وإال سليمان?

حورية:
(كأنها خجلة) أنا.. أ.. أ.. يا زهرة ها السؤال بتاعك ده صعب قوى..

الـ أ.. موش عارفة أرد عليه أقول إيه??
زهرة:

أيوه.. أيـوه.. فاهمـة.. دي طبعـا مسائل في الـقلب ما تـتقالش.. مـا تيجي
تــخش جــرة شــويه نــشــوفـهـم بـيــعــمــلـوا أيـه.. وكـمــان تــتــفـرجـى عـلى بــيــتــنـا

.. وتعرفى نظامه.. اتفضلى.. اتفضلى يا حورية ها
حورية:

.. أتفضلى.. ما فيش مانع أبدا يا زهرة ها
زهرة:

تخليكي أنت عندنا شوية يا آمال?
آمال:

زى ما حتبى يا ست زهرة.. استنى أنا هنا شوية
زهرة:

.. ال والــله أنـت األول.. مـا ـدخل) اتــفــضــلى يــا حــوريـة هــا (عـنــد بـاب ا
يصحش ده.. أتفضلي..

(تدخل حورية وتتبعها زهرة إلى الداخل)
سعيد: 

(يتـتبع أنصراف حـورية وزهرة بـنظراته.. ويتـقدم إلى احلديـقة في خفة
على أطراف أصابعها)

آمال:
(وقد فوجئت) بسم الله الرحمن الرحيم.. أما عفريت صحيح..

سعيد:
هم جوه??

آمال:
أيوه كلهم جوه (تشير إلى أن يجلس بجوارها)

سعيد:
ال.. الــواحــد فـي الــبــيت ده الزم يــأخـــذ بــاله كــويس.. أنـــا حــافــضل واقف

أحسن
آمال:

يا سالم.. يا سالم.. يا سعيد.. أنا أنا كنت مبسوطة بشكل!!
سعيد:
أزاى

آمال:
مـوش خالنك االتـنـ كـانـوا فـاكـريـن أني أنـا الـعـروسـة.. وكل واحـد مـنـهم

كان عاوز هوه اللي يتجوزني..
سعيد:

هيه.. وأنت يا آمال? رديتي عليهم قلت أيه?
آمال:

وضوع.. قلت لهم سيبوني شوية أما أشاور نفسي في ا

أنك لو تعرفى قد أيه باحب أروح هناك..
آمال:

ويا ترى.. يا ترى بتروح هناك علشان تشوفنى.. يا سعيد?
سعيد:

ا بـتكـلمـني تـبقى لـطيـفة أيوه.. عـلشـان أشـوفك أنت طبـعا يـا آمـال.. أنت 
قوى وبابا.. بتكلميـني برقة وصراحة.. وعلشان كده باحبك يا آمال.. لكن
ا بـتقوليـلي أنك بتفكـري في جواز واحد من خالنى النـهم أغنيا.. دلوقت 
طـبـعـا أنـا (مـكـتئـبا) أنـا حـا أبـقى في حـالـة فــظـيـعـة خـالص.. والـدنـيـا حـا
تـسـود في عـيـني.. أوعى يـا آمـال.. أوعى تعـطي عـمـلـة زى دي.. مـوش حا

تبقى سعيدة وال وبسوطة.. في عيشتك..
آمال: 

ـا قـلت لـك كـده.. كـنت بس أنـا بــرضـة فـكــرت في كـده يـا ســعـيـد.. دا أنــا 
عاوزه أعرف.. وأضحك عليك شوية..

سعيد:
صحيح.. صحيح يا آمال..

آمال:
آه.. آه.. والله

سعيد:
على كده.. تبقى باقية على يا آمال??

آمال:
أيوه يا سعيد.. أنت شاب شهم وابن حالل

سعيد:
أيـــوه يـــا ســـعــــيـــد.. أنت شـــاب شــــهم وابن.. خالل (مــنــفــعال) آمـــال.. أنـــا
مبسوط قوى .. قـوى.. حا أطير من الفرح.. يا سالم.. (يـقفز في حيوية
وشـبـاب من فـوق الـدكة) ويــقـتـرب مـن آمـال في غـيــر خـوف.. ودلــوقـتي يـا

.. اللي أديتهم لك (ويتهيا لتقبيلها) آمال أنا عاوز منك ثمن اجلوافت
آمال:

لكن يا سعيد.. أنت خالص موتي خايف
سعيد:

ال.. ما أخافش من مخلوق.. تعالى.. تعالى يا آمال..
آمال:

ا.. م.. م آه.. ا
سعيد:

(يحيطها بذراعيه ويقبلها)
زهرة:

ـنزل) مـضـبـوط يـا حـوريه هـا (تـرى العـاشـقـان فتـنـتفض) (عـنـد باب ا
أعـوذ بـالله مـن الشـيـطـان الرجـيم.. يـا مـصـيبـتي.. اسـتـغفـر الـله الـعـظيم..
مـصـطفي.. سـلـيمـان أحلـقوا.. احلـقـونا.. يـا دي الـفضـيـحة.. حـوريـة ها

ده.. عندنا.. 
سعيد:

(يتوارى في احلديقة)
مصطفي:

(وسليمان يظهران)
مصطفي:
جرى أيه??

سليمان:
أيه احلكاية??

زهرة:
تعالوا شوفوا سعيد.. وشوفوا بلوته..

صرية. سرح الصغير بدار األوبرا ا وسيقية بالنمسا تقدم مساء اجلمعة 22 مايو اجلارى حفالً خاصاً با > مجموعة كونسيليام ميوزيكام ا
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> إن احلـــوارات تـــتــضـــمن قـــيـــمــا مـــرجـــعــيـــة وإن اإلرشــادات
ـسـرحيـة تقـدم أحيـانـا رمزيـة أدبيـة. وفى هذا فـإن احلوارات ا
ــكن أن تـكـون "أدبـيـة" كـقـيـمـة مـضـافـة واإلرشـاديـة لـيـست

كذلك على اإلطالق.
سرحي جريدة كل ا
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طغيان الصور الزائفة وتعقدها بعد حتول
الواقع احلقيقى إلى واقع افتراضى

ــســرح أو األدب الـدرامى > مــعــروف أن اخلط األكـثــر بــروزا أن تـوجه ا
دائـمـا مـا يـسـتـولى عـلى مـوضـوعـات لـيـست له (أدب وتـاريخ وأسـاطـير

نطوقة. كن أن يُطلق عليه جنون السرقة ا ومالحم..) وهو ما 

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا
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صرية يشهد عرض أوبرا «زواج فيجارو» باللغة العربية يومى 26 و27 مايو اجلارى. سرح الكبير بدار األوبرا ا > ا

12
نساء فى حياتو

يتا استعارة ..عرض يحاكى اخلطاب الذكورى محاكاة ساخرة مسرح ا
راحـل اخملتـلـفـة التى عـلى هـيـئة صـور مـتـتـابعـة تـمـثل ا
ــطــيـة : (وهى صــور مــر بــهـا  مـن الـطــفــولــة إلى اآلن
ـــطـــيـــة; األم واألخت ـــطـــيـــات فى مـــواقف  لـــنـــســـاء 
ـدرسة والتـلميـذة والزوجة وبنت اجليـران واخلادمة وا
ــذيـعــة ... إلخ)  وإمــعـانــا فــــى  الــنــمـطــيــة  قـامت وا
) بـأدائــهـا جــمـيـعــا- فـهن ـثــلـة واحــدة(هى نـورا أمــ
مـتـسـلـطة  لـسن سـوى امـرأة واحـدة  (شـكـاءة  بكـاءة 
بالعـقل أومـفـتـقرة إلى الـذكـاء  مـتـناقـضـة غـارقة فى

اجلهل... 
هـــــذا عـــــلى الـــــرغـم من اخـــــتالفـــــهن ومـــــا شــــابـه ذلك)
ـهنة...)  أى فى(العـمر والـتعـليم واالنـتمـاء الطـبقى وا

إنها الوجوه العديدة للمرأة ذاتها ...
ـــــرأة  إن هــــو إال تـــــصــــور الـــــتــــصـــــور الــــذكـــــورى عن ا
ــا اســتــعــارى  يــنــبــنى عــلـى (وجه الــشــبه فــقط - دو
ــــا يـــعـــنـى أن (الـــرجل) اعـــتــــبـــار ألوجه االخــــتالف) 
ـــــرأة)-  أى بـــــ (الـــــدال يـــــطـــــابـق بـــــ (الـــــصــــــورة وا
ــرأة ـــا يــؤدى إلـى تالشى أو اخـــتــفـــاء (ا ـــرجع)   وا
احلـقـيـقـيـة)- فـالصــــور الـزائـفـة ; الـتى تـتـظـاهـر بـأنـها

رأة احلقيقية .. احلقيقة  لديه  حلت محل ا
لــكـن مــايـــقــوله الـــرجل- فى الـــعـــرض ; مــعـــتــقـــدا بــأنه
سيـرته الـذاتـية- اليـخـتلف عـمـا يـقوله الـذكـور جمـيـعا!
ــــا يـــعــــنى أنـه هـــو أيــــضـــا(بـال ذات خـــاصــــة به); إنه
ـرأة- مـجـرد مـردد لــنـشـيـد عـام وسـائـد- فى تـقـريظ ا
صـبــاح مـسـاء..أى إنـه يـحـتل تـصــدح به جـوقــة الـذكــور
موقعـا ما فى نـظام  الـتمـثيل التـابع للـخطـاب الذكورى
نــفــسه- ولـــعل هــذا يــضىء لــنــا الـــداللــة الــتى تــنــطــوى
عليــــــها (السيمفونية) التى يقوم بتأليفها ; إذ ال تزيد
عن كـونــهــا مـجــرد جتـمــيع (تـكــرارى) لــلـغــنـــــاء الــشـائه
السـائد فى اجملـتمع  أى إنـهـا تخـلو تـمامـا من اإلبداع
سرحية ـاهو خلق على غـير مثال)  .. هـذا واسم ا )
ذاتـهـا (نـسـاء فى حـيـاتـو)  يحـمـل نفـس الـداللة  فـهن

نســــاء فى (حياتو) هو (ضمير الغائب) !..
ـــــرأة بــــــقـــــدر مــــــا تـــــخــــــتـــــفـى(ا ومن نــــــاحـــــيــــــة أخـــــرى 

احلقيقية)حتت الركام الهائل للصور الذكورية
جنـد أن الــصـورنــفـســهـا تــتـضــمن مـايــنـاقض ــتـدفــقـة ا
ـثال فى(الــسـلـطــةاالجـتـمــاعـيـة وجـهــة نـظـر(الــراوى)
ؤسـساتها اخملتلـفة : األسرية والتعـليمية واإلعالمية

والثقافية عامة ...)
أى إنـها تـفـضح وتـعرى اخلـطـاب(الـذكورى)الـسـائد فى
اجملـتـمع  هـكذا- فـمـا صـنـعه الـرجـال يـرتـد إليـهم فى
صــورة امـرأة مــشـوهــة .. أو إن عـلـى الـرجل أن يــطـالع
رأة ; التى صنعها بنفسه صورته احلقيقيـة فى مرآة ا
.. هــذا وقــطع الــقــمــاش الالمــعــة الــتى حتــتل خــلــفــيــة
الــعـرض; تــلـك الـتـى نــعـرف(فـى نــهـايــتـه)- عـلـى لــسـان
(الـزوجــة)- أنــهــا صــور لــنــســاء صــنــعن حــيــاته  تــبـدو
كـــأطــر (بـــراويـــز) ال حتـــمل ســـــوى  فـــراغـــهـــا فـــاألطــر
ـــرأة  تــــكـــشـــــف عن زيف الــــفـــارغــــة  من مــــنـــظــــور ا
الــصـــور (فــهـى مــجـــرد أوهــام) أوهى فـــراغه نـــفــسه -
ه- الـذى يعلـقه على جدران  بـيته متـباهيا أوفراغ عا

به ! ..
(الــبـيــانــوال وصــنــدوق الــدنــيــا)يــرتــبــطــان لــديــنـا بــعــالم
رتـبـطة  بـالـعالم - أعـنى الطـفـولـة ا الطـفـولـة ; القـد
; بـطــابـعه الـثـقـافى الـشــعـبى : حـيث احلـكـايـات الـقـد
ولـيس بـالـطـفـولـة والـســيـر الـشـعـبـيـة والـتـاريخ الـقـومى 
ـــعـــاصــرة.. فـى هــذاالـــعــالـم الــقـــد لم تـــكن هـــنــاك ا
حدود فاصـلة ب اخلـيال والواقع احلـقيقى ;(فـالسير
ـثال- رغـم انتـسـابـهـا لـلـسرود الشـعـبـيـة- عـلى سـبـيل ا
اخليالـية  إال أنهـا تتضـمن تأريخـا ألحداث ثبت وقوع
ا يعنى أن محاولة اإلنسان العربى بعضها بالفـعل) 
خلق عالمات أورموز ثقافـية ;(استعارات) يتجاوز بها
ة- وكـلنا االمتـثال لـلطـبيـعة والـواقع  احلقـيقـي قـد
نـعــرف كم تـمــتـلئ الــذاكـرة الــشـعــبـيـة(إلـى اآلن) بـصـور
ذهــنــيــة زائــفـــة عن الــتــاريخ والــكــون واألشــيــاء واآلخــر

...إلخ)  يتم اعتمادها كحقائق .. 

ـيتـا استـعارة) الذى ـسرح (ا ينتـمى العـرض- نوعـيا- 
ــــســــرحــــيـــة يــــعـــمـل عــــلى الــــوصــــــــــول بــــاالســـتــــعــــارة ا
ــسـرح عــادة- إلى الــتـقــلــيــديــة- الــتى يــنـبــنى عــلــيــهــا ا
اكـتمالها ومن ثم تقـويضها;أى أن العـرض نفسه ينبنى
عـلى اسـتـعارة تـتـخذ من اسـتـعارة أخـرى مـوضوعـا لـها
.. فــــالــــعـــــرض يــــعــــمل عـــــلى تــــفــــكـــــيك نــــفـس الــــنــــسق
االســـــــتعارى  (الـتقـليـدى)  الذى يبـدو للـوهلة األولى
أنه يـنــبـنى عـلــيه  هـكــذا  فـ (الـســـخـريـة)  هى األداة

التى يفكك بها نفسه ..
ومن نــاحـيــة أخــرى  يــســعى الــعـرض بــدأب لــتــفــكـيك
اإلســتـعــارة األخـرى الــتـــــــــى انـطــمس حتــتـهــا (الـواقع
احلـــقــــيـــقى)  أعـــنـى عـــالم الـــصــــور ; أومـــا يـــســـمى بـ
(الــــــواقـع  االفــــــتـــــــراضـى) الــــــذى حـل مـــــــحل (الـــــــواقع

احلرفى) .. 
الــــتــــتــــابع الــــســــردى- فى الــــعــــرض- يـــتــــمــــحــــور حـــول
ـــوســيـــقى)الـــذيــيـــشــرع فى تـــألــيـف عــمل شـــخــصـــيــة(ا
سيمـفونى عن (النـساء فى حيـاته) مستـعرضا (كراو)
تــاريـخ عالقـــته بـــهن  وفى الـــوقت الـــذى يـــتــدفـق فــيه
ـوسـيـقى) أيـضا فى خط شريط (الـصـور)  تـتدفق (ا

مواز ..
ويـــبــدو واضــحــا أن(الـــفالش بــاك)هـــو الــتــقــنـــيــة الــتى
يتـأسس علـيهـا العـرض بـرمته  وعـلى الرغم  من أنـنا
وسـيقى) جالسـا خلف (البيـانو) يعزف  بـينما نرى (ا
ـــشــــــاهـــد االســـكـــتـــشــيـــة)- من تـــنــهـــمـــر (الـــصـــور = ا
إال أنـنا نـتذكـر معه(نروى ـسرح ذاكـرته- على خـشبة ا
ـا بـ لـيـس تـاريخ  عالقـتـنـا بـالـنـسـاء فـقط  وإ أيـضـا)
(الـــبـــيـــانـــوال) : ذلك الـــصـــنـــدوق األســـود الـــذى يـــعـــمل
ـوسيقى  بـواسـطة بـدال  يدوى مـعدنى فـتخـرج منه ا
وكـذلك بـ (صـنـــــدوق الـدنـيــا) : الـذى نـنـظــر بـداخـله-
وصول بعـدسات مكبرة- فـنرى صورا ثابتة من ثـقبه ا
متسـلسلة .. هـكذا أى إننا نـسترجع(عالم  الـطفولة-
) فى الوقت الـذى نسـترجع والـواقع التـاريخى الـقـد

فيه تاريخ عالقتنا بالنساء ..
االستعـارة هنا تـكمن فى إعطاء (دال) الـبيانـو وخشبة
ـــســـرح  (مـــدلـــول) الـــبـــيـــانـــوال وصـــنــــدوق الـــدنـــيـــا  ا
والــتــأكــيــد عــلـى وحــدتــهــمــا الــداللـــيــة من خالل (وجه
ـوسيـقى وتتابع الـشبه) بيـنهـما- الذى هـو (تدفـــــــق  ا

الصور) ..
غـــيــر أن هــذا (الـــدال) بــرمـــته اليـــحــيل إلـى (مــدلــول)
بــــقــــدر مــــا يــــحــــيـل إلى (دال آخــــر) هــــو(الــــصــــنــــدوق)
الذى يحـيل بدوره إلى(دال جـديد)هـو(األشباح- عامـة
الــتى تـســكن الـبـيت)- كــمـا تـقــول(الـزوجـة)  فـى نـهـايـة

العرض ..
(الـصـنـدوق) هـو (الـدال الـكـامن فى الوعى الـعـرض =
الدال الغائب) وراء حضور (البيـــــانو والصور- الدالة
عــــــــلـى ذاكـــــــــرة الــــــــراوى)و(الـــــــــبــــــــيـت) أيـــــــــضــــــــا.. وإذا
نحه داللة (التاريخ  السيرة وسيقى= الزوج)  كان(ا
الــــذاتــــيـــة)  فـ (الــــزوجــــة) تــــمـــنــــحه داللــــة (األشــــبـــاح

أواألوهام) ..
ــا يــضــعــنــا أمــام اســتــعــارة مــزدوجــة الــداللــة- هــذا
االزدواج يشير بـقوة إلى(أوجه االختالف = الال مفكر
ــسـكـوت عـنه) فى اخلــطـاب الـذكـورى الـسـائـد فـيه أوا

رأة .. عن ا
وبـذا جند أنفسنـا إزاء(الديالكتـيك السالب- الذى هو

ا تأليف بينهما).. جمع ب الضدين دو
ــســرح وإذا تــذكــرنــا أن الــعــرض يــقــدم عــلى خــشــبــة ا
الــتـقـلــيـدى (مـســــرح الــعـلـبــة)  أدركـنـا مــدى  سـخـريـة
سـرح التقـليـدى نفسه ا هـو مسـرح- من ا الـعرض- 
ومن االسـتعارات الشـــبـحية  (احلقائق الـوهمية) التى

يتأسس عليها ..
وهـكـذا تـتــفـكك االسـتـعــارة الـتـقـلـيــديـة  وتـتـحـول إلى

غبار .. 
ـوسـيـقى) أو(الرجل) فى الـعـرض (الـراوى : الزوج - ا
رأة)- يـقـدم لـنـا ركـامـا من الـكـلـمـات والصـور  عـن (ا

ه يــخـضع عـادة لــنـوع مـا من الــبـارودى(احملـاكـاة تـقـد
ــــســــرح الـــــســــاخــــرة); كـــــنــــمط خـــــطــــابـى ســــائــــد فـى ا

األيديولوجى. 
هـذا و(احملـاكـاة الــســـاخـرة)- هى نـفـسـهـا- اسـتـعـارة :
وضوع تهيـمن فيهـا الذات- صاحـبة اخلطـاب- على ا

..
أمـا فى عـرض (نـسـاء فى حـيـاتـو) فـاخلـطـاب األنـثـوى
يتـسع للـخطاب الـذكورى  كمـا هــــــو أوبنـفس الكيـفية
على ـا اخـتـزال له  الـتى يـتواتـر بـهـا فى اجملتـمع  دو
الرغم من اختزاله - هو نفسه- وتشويهه للمرأة ! .. 
ــا إ والــعــرض بــتـــعــريــته لــذلك االخـــتــزال والــتــشــويه 
ا يـحاكى اخلـطاب الذكـورى محـاكاة سـاخرة أيـضا 
ـيتا اسـتعارة) يـتا بـارودى)  هى نفسـها (ا يـعنى أن (ا
الـــتى مـن أهم وظــائـــفـــهــا  حتـــطـــيم واحـــديــة الـــصــوت

نظور) .. األيديولوجى أو واحدية ا
هــكـــذا  من خالل تــدفـق الــكــلــمـــات والــصــور  بــقــدر
مــانـــرى أحـــدهــمـــا نـــرى اآلخــر أيـــضـــا .. فـ (الــراوى-
ـوسيـقى)  يروى لـنا عن الـنسـاء فى حيـاته- عارضا ا
مـا يـتـصـور أنه (سـيرتـه  الذاتـيـة- ذاته أوجـزء مـنـها)-

ــــؤلـــفـــة- وهـى اخملـــرجـــة ـــا كــــانت (ا كــــمـــا يــــراهـــا  و
ـمـثـلـة الـوحيـدة أمــــام  الـرجل فى الـعـرض أيـضا)  وا
امرأة  فـما نسـمعه ونراه  اليـخرج عن كـونه (خطاب
ـرأة  أى إنـنا ـتعـلـق بـا ـرأة)  عن (خـطـاب الـرجـل) ا ا
نــقف أمــام(مـيــتـا خــطـاب : خــطــاب أنـثــوى يـتــخـذ  من
ــرأة مــوضــوعــا خــطــاب ذكــورى- عــام وســائــد- عن ا
ــرأة تـنــظـرفـى مـرآة الــرجل لـتــرى صـورتــهـا  لـه).. فـا
ـتتابـعة  نـعثـر على صورة وعبر الـتنـقيب فى الـصور ا

رأة- أيضا .. الرجل- فى مرآة  ا
نـظورين(األنـثوى والذكـورى) يتداخالن ا يـعنى أن ا
مـعا  بنـفس القدر الـذى يتـخارجان به وبـتعبـير آخر;
أو أن إن أحــدهــمـــا اليــوجـــد إال بــالـــنــســبـــة إلى اآلخــر

وجود أحدهما هو الذى..
ـنـحه مـبـررات الـوجود يـفـسح اجملـال لـظـهـور اآلخر و
ـــا هــو مـــســرح ــصـــرى عــامـــة-  .. (فى مـــســرحـــنـــا ا
أيـديـولـوجـى- عـادة مـايـهـيـمن خـطـاب واحــــــد وحـيـد-
ذكــورى أوأنـــثـــوى- عــلى الـــعــروض الـــتى تـــتـــنـــاول تــلك
القـضيـة  بيـنمـا يظل اخلـطـــــاب اآلخـر- الذى مـنحه
أى إن إمـكـانــيـة الـوجــود- مـقـلـصــاأومـخـتــزال ومـشـوهـا

 عرض يفضح اخلطاب الذكورى السائد
..فما صنعه الرجال يرتد إليهم

أسألى سليمان يا زهرة?
سليمان:

ال.. ال.. آبدا.. ده مصطفى.. أسأليه هوه
زهرة:

ما تتكلم يا مصطفى.. أنت خزيان وإال أيه?
مصطفى:

.. أنـا.. أنــا طــبـعــا مــا أقـدرش أنــكــر مـحــاسن حــوريـة آه.. أيـوه.. حـم.. 
.. سـت عاقـلة.. ومحـترمـة.. وأنا سـاعات.. كـنت باقـابلـها فـي السوق ها
وفي مـولد الشـيخ جودة.. وكنـا نقف نتـكلم سواء عن الـبقر والـعجول.. أي

والله
زهرة:

ده كالم طيب.. يا مصطفي.. كالم عال خالص.. وبعدين?
مصطفى:

وبعدين.. وبعدين هي الله ما كانتش عاوزاني رفضتني..
حورية: 

??.. أ..أ.. أنا?? (في دهشة بالغة) م
مصطفي:

.. موش مـعقـول تكـوني نسـيتـي.. ده يومـها كان أيوه.. آمـال يا حـورية هـا
مولد الشيخ جودة شغال.. وكانت الليلة الكبيرة كمان.

حورية:
ـكن أنـا.. لــكن ده مـوش مـعــقـول بـكــون حـصل يـا مــصـطـفـى بك.. مـوش 

أبدا 
مصطفي:

ال.. ال.. حصـل يا حورية ها باألمارة يـومها.. كنا جنـب دكانة الكرملة..
واحللويات..

حورية:
دكان الكرملة..

مصطفى:
أيوه.. أنا لسة فاكر كويس.. أنا حودت على الدكان.. واشتريت بربع ريال
شــوكالتـه.. ولــقــيت ورقـــة من ورق الــبــخـت الــلي في الـــشــكــوالتـه مــكــتــوب
علـيها.. إذا كنت عاوزة تتـجوزيني قولي أيوه وريحني.. وسـاعتها يا حورية
هــا أديـتك الـورقــة تـقـربــهـا وســالـتك عـاوزة.. قــمت أنت ابـتــسـمت.. ومـا
رديـتش عـلـى سـؤالي وال بـكـلـمـة واحـدة صــحـيح الـكالم ده يـا حـوريـة هـا

واال ال.. حصل واال ما حصلش..
حورية:

أيوه.. لكن يا مصطفي بك.. أنا.. أنا على كل حال ما كنتش أقدر أقول
آمال: 

(تلهو ضاحكة مخفية وجهها)
زهرة:

.. موش كده?? لكن دلوقت أظن تقدري تقولي رأيك يا حورية ها
حورية:

.. طبعا.. آه.. آيوه.. يا زهرة.. ها

> قاعة نوستاجليا للفن تشهد حاليا معرض الفنان التشكيلى هيثم عبد احلفيظ ويستمر حتى 4 يونيو القادم.
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مصطفي:
أيوه.. لكن دلوقت خالص فات اآلوان.. ده أنا دلوقت قربت على السبع
سـنـة.. أنت مـوش شـايـفـة بـرضه أني بــقـيت عـجـوز خـالص.. لـكن عـلى كل
.. حـال سـلــيـمـان أهــو مـوجـود.. هــو راخـر كـان مـعــجب قـوي بــحـوريـة هـا

وزيادة على كده كان هو اللي لسهة صغير.. شباب.. (ويتجه نحو آمال)
سليمان: 

أنــا?? ال.. ال.. ال أال كــده هـيه?? أنــا ال عـمــري طـلــبت أيــدهـا وال أتــقـدمت
لها..

زهرة:
لكن دلوقت تقدر تتقدم يا سليمان

سليمان:
أنا?? أنا عـمري ما كان عـندي رغبـة لي اجلواز.. وكمـان أنا سبق قلت لك
أني باخاف قوي ال مقدرش أسـد مصاريف جواز ومسئولية عليه (ويتجه

بدوره نحو آمال).
حورية:

(غاضـبة محنقـة وقد أغروققت عيـناها بالدموع) أنا.. أنا أفـكر في اتن
خـنــاشـيـر زى دول مــلـيـانــ مـكـر وجــلـيـطــة.. أنـا أصـلى أســتـاهل أنـا.. إلى

أجيب عندك ناس هزء بالشكل ده.. شغل مسخرة..
زهرة:

أيه.. بتقولي أيه??
حورية:

أيـوه.. أنتـو عيـلة كـلهـا مكـر وجلـيطـة.. عيـلة مـسخـرة.. تهـينوا بـنت شـريفة
محترمة.. علشان جتروا ورا بنت مفعوصة زي دي..

زهرة:
أيه يـا وليـة.. يا أرشـانة يـا للي مـا عنـدكيش مخ أنت..? أزاي تـشتـميـنا في

بيوتنا بالشكل ده??.. يا الله أجنرى من هنا.. أجنري قوام..
حورية:

أيـوه.. أنــا مـاشــيـة مـاشــيـة.. وعــمـري بـعــد كـده مــا عـدت أحط رجــلي هـنـا
تاني..
زهرة:

كانت ساعة باردة.. ساعة ما شفنا خلقتك..
حورية:

.. قال.. أنـا اللي اسـتاهل .. قال عـاملـ لي متـدينـ آه يا شـلق يـا دجالـ
يا صنف ملعون

زهرة:
.. يا حرباية يا لله اجنري.. الباب قـدامك أهو.. يفوت جمل.. يا أم وش

(عنـد مدخل احلديقة مـلتفته إلى زهرة) أنـا اللي حربـاية.. يامـهكعه.. يا
كركوبة يا أم نص لسان..

حورية:
قطع لسانك.. وليه ماتستاهليش نكلة..

مصطفي:
(وسليمان وآال ينظرون إلى بعضهم ويضحكون في غبطة ظاهرة)

مصطفي: 
سعيد
زهرة:

أيوه سعـيد.. سعـيد اللي كـنا فاكريـنه لسـة عيل صغـير ما يعـرفش حاجة
في الـدنـيـا سـعــيـد الـلي أنـا طـول عــمـرى مـحـافـظـة عــلى تـربـيـته.. واخـدة
مـعـايـا الوعـظ وأحـفـظه الـقـرآن.. اسـتغـفـر الـله الـعـظـيم.. (ثم بـثورة إلى
آمـال) لـكن كـله مـنك أنت.. أنت الـلي خـسـرتـيه.. أنت الـلي بـنـت بـايـظة..

ما تختشيش.
آمال:

.. أنـــا .. أنـــا.. مــا (مـأخــوذة ومــتــأثـرة) الـــله.. جـــرى أيه يـــا زهـــرة هــا
تقوليش على كده..

زهرة:
بس أخرسى.. ولك عـ كمان تـتكـلمي?? طـول عمرك بـنت ملـعب وقلـيلة

األدب
سعيد:

(يـظـهر مـقـاطعـا وعـيـناه يـتـطـاير مـنـهـا الغـضب والـثورة) بس عـندك..
أوعى تزودي معاها في الكالم واال تشتمي.. أحسن والله العظيم أوريك

جنوم الضهر..
زهرة: 

أيه?! أزاي تــتــجــرا يــا واد أنت وتــكــلــمـنـي بـالــشــكل ده?? أمــشى أجنــر من
.. واستغفر ربنا على ذنوبك.. اللي قدامي.. روح يا الله صلى لك ركعت

ارتكبتها
سعيد:

ـا صـلى أنـت عـلى الـنــبي.. وأوعى تـزودي.. أنـا مــوش مـنـقــول من هـنـا.. 
يجيلي م حتي..

مصطفي:
الله.. الله.. الله.. أيه بس احلكاية? موش تفهمونا.. حصل إيه

زهرة:
حصل (بفظاعة وغضب) كانو.. حضرتهم حاضن بعض

حورية:
.. هما ما كانوش قالالت األدب.. قوي.. لكن على كل حال يا زهرة ها

زهرة:
ماكانوش قالالت األدب قوي (بحرج وتردد) قصدك أيه يا حورية ها

مصطفي:
سبحان الله.. بقى سعيد يعمل كده!!

سليمان:
عــلى كـل حــال هـومـش غــلــطــان.. هـو (يــنـتـهـي بـهـا األمــر أن تـتـدفق في

البكاء)
مصطفي:

سكا بيدها مهدئا) بس.. بس.. يا آمال )
سليمان: 

سكا بيدها مهدئا) بس.. بس.. يا آمال )
سعيد:

ما تعيطيش يا آمال
مصطفي:

هومش حضنك بس.. طيب وأيه يعني.. 
سليمان:

بس.. بس.. يـا شيـخة.. أوعى تـزعـلي.. نفـسك أبدا.. عـلى كل حال أنت
ة تستاهل ده كله ما عملتيش جر

زهرة:
سليمان
حورية:

(ترقب بعدم ارتياح تصرفات مصطفي وسليمان نحو آمال)
مصطفي:

تعالى يا آمال
سليمان:

خاللي.. بس يا آمال
حورية:

.. أنا أنا موش طايقة أفضل واقفة هنا.. زهرة ها
زهرة:

.. (متـوسقـة.. ومشـتوقـفة أيـاها) دقيـقـة.. دقيـقـة واحـدة يا حـوريـة ها
مـصـطـفي.. سـلـيـمـان.. اسـتـمـعـوالي بـقـا شـويـة.. انـتـوا طـبـعـا عـارفـ أيه
الــلي اتــفـقــنــا عــلــيه.. ســرا واحلـمــد لــله.. الــلي الــظــروف جت كــويــسـة..
.. انـا عـارفـهـا .. اتـفــضـلت وزارتـنـا الـنـهــاردة.. حـوريـة هـا وحـوريـة هـا
ــدرســة صـغــيـرين.. وأنــتــوا كـمــان عـرفــيـنــهـا طــبـعــا من أيــام مـا كــنـا في ا
كــويس.. بـرضه من زمــان.. واحلـقـيــقـة هي بـالــضـبط الـست الــلي بـاحـلم
بــأنـهـا تـكــون مـرات واحـد مـنــكم.. أنـتم اتـفــقـتم مع بـعـض.. مـ الـلي حـا

يطلب أيدها فيكم..
مصطفي:

(بـعــد فـتـرة صــمت طـويــلـة نـســبـيـا) ســعــيــد.. أجــرى أنت خــلــيك جــنب
العجل.. و..

سليمان:
أيوه.. جنب العجل.. ال يكون جراله حاجة..

سعيد:
(يخرج في بطء وتثاقل)

زهرة:
دلوقت بقا.. أيه ما نتكلم يا مصطفى?

مصطفى:
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ه) ثل (يتم تقد سـرحى كعالم  ضمون ا > الـدراما واحلكاية يظـهران داخل ا
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على اخلشبة وال يتوصل إليه إال بالنظر.
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ركز القومى للبحوث. > مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تشهد 12 ظهر اليوم ندوة بعنوان أنفلونزا اخلنازير يقدمها د. محمد قطقاط األستاذ با

أحمد خميس

يصلح األمور.
ثـلة رائعة أمـا أم العريس (وفاء) فـإنها 
تتمتع بخـفة ظل وتهكم وغالسة األمهات
كـمـا أنــهـا عـلى جــانب آخـر تـعــرف تـمـامًـا
كــيـف تــخــتــلق أمــورًا لم حتــدث وتــتــصــور
ابـنـهـا ذلك الـفـتى اخلـلـبـوص الـذي عرف
كــيف يـخـطـف قـلـبه مـن جـارته الـصــغـيـرة
فى سن الـصـبـا تـتصـور ذلك الـولـد عـفـيًا

وقادرًا على الفعل فى ليلة ليالء?!
وأظن أن الــفـــرق قــد جنـــحت فى تـــقــد
عــرضـــهــا بــأبــسط اإلمـــكــانــيــات فــاآلالت
ـصــنع تــتــخـذ من ــصــاحــبـة من فــرقــة ا ا
اإليقاعـات غير الـتقلـيدية متـكأ فى صنع
ـصــاحــبـة فــهى فــرقــة تـعــتــمـد احلــاالت ا
عــــلى الـــبــــرامـــيـل والـــصـــاجــــات.. إلخ فى

صنع موسيقاها.
كـــمـــا أن الــديـــكـــور الـــذى قـــام به ســـمـــيــر
شــــاهــــ كــــان يــــعـــتــــمــــد عــــلـى األشــــكـــال
واخلــامـــات الــبــســيـــطــة الــتى تـــتــكئ عــلى
ـتلقى تقول بأن عالمات بارزة فى ذهن ا
ـسـرحى ـنـظـر الـعـام يـتـخـذ من الـلـعب ا ا
ـعـنى مـبـتـغى فـالـكـوشــة لـيـست كـوشـة بـا
الــتـقــلــيــدى ولــكـنــهــا تــأخـذ أهــمــيــتــهـا فى
ــكن أن ــمــثــلــ و ــشـــهــد من حــديث ا ا
تكـون سـبورة فى مـشـهـد الحق فاأليـقـونة
متـعـددة الـدالالت واالتفـاق الـضـمـنى ب
صـــنــاع الــعــرض ومـــتــلــقـــيــهم يــتـــيح تــبــدل
األمـــــاكن واألفــــكــــار بـــــكل ســــهــــولــــة ودون
تــعــقــيــد جــمــالى وهــو ديــكــور ال يــعــتــمــد
عانى اجلمالية ناظر اخلالبـة أو ذات ا ا
الهامة ولكـنه من ذلك النوع النفعى الذى
تــتـــبـــدل اســتـــخـــدامــاتـه بــســـهـــولــة ويـــســر
ـــقــام األول (ديــكـــور فـــقـــيـــر) يـــعـــنى فـى ا
ــمـــثــلـــ وأهــمـــيــة بـــقــدرات مـــجــمـــوعـــة ا

طرحهم االنتقادى لبنية اجملتمع. 

صـورًا خيـالـيـة سريـعـة عن هـذه الشـريـحة
من اجملــتــمع بــكــومــيـديــا تــفــضح ســخــفـهم
وسـذاجتـهم وكذا بـدت أمـيرة الـنشـار التى
تـــظــــهــــر بــــالــــفــــرقـــة ألول مــــرة فـى صـــورة
الــعــروســة الـــســاذجــة الــتى لـم تــرتــبط من
قـبل بــعالقـة حـقـيــقـيـة بـأى شــاب ولـكـنـهـا
غلقـة تعرف تمامًـا كيف تعبر فى الـغرف ا
عن مـشـاعرهـا عـبـر الهـاتف لـلـمـذيع الذى

تعشقه.
ــيــز ــثل  أمــا ســعــيــد مــصــطــفـى فــإنه 
خـاصـة فى االنتـقـاالت الـسـريعـة بـ أكـثر
ــســرحـى فــهـو ــوذج داخـل الــعـرض ا من 
ـــغـــلــــوب عـــلى أمــــره أمـــام الـــزوجـــة األب ا
ـتسلـطة وهو األب الـذى يهرب من درس ا
ـكــر وخـفـة وهـو األب اجلـهــاز الـتـنــاسـلى 
الـذى يـعــرف مـصـيـر تــلك الـزيــجـة خـاصـة
وهــو يــرى ابــنه غــيــر الئـق وغــيــر مــســتــعـد
وغير واع فهـو حزين ولكن ال يعرف كيف
يتـصرف وقـد انفـلتت األمور مـن ب يديه
ـتشـددة لالبن كانت وقد يـظن أن تربـيته ا
ســـبـــبًــا فى خـــروجه بـال شــخـــصـــيـــة ولــكن
ــكـنه فــيــهـا أن فـاتـت األوقـات الــتى كــان 

بـاك) كان الـقـصد األول مـنـها شـرح تاريخ
الـــعـــريـس والـــعــروســـة وعـالقـــاتـــهـــمـــا أيــام
ــــشـــــاهــــد الــــتى الــــصــــبــــا ومـن ثم جتــــد ا
خــرجت عن هـذا الـسـيــاق تـبـدو كـعالمـات
ــعـنى اســتـفــهــام كـبــيــرة حــول األسـلــوب وا

والقصد اجلمالى والتعبيرى.
ولــكن احلــقــيــقــة الــواضــحــة لــلــمـتــلــقى أن
ــتــلــكـون أدواتــهم ــا  هــؤالء احملــبــظــ إ
التمثيلية وكـثيرًا ما يلجأون للكوميديا فى
طـرح أفــكـارهم ورؤاهم عــلى اعـتـبــار أنـهـا
ـتـلـقى الـبـوابـة الــسـريـعـة لـلـوصــول لـقـلب ا
ـسحـراتى تتـخذ وفى ح جتـد أن فرق ا
من الـكـومـيديـا الـبوابـة الـرئيـسـية لـلـعالقة
ـسرحـى وصنـاعه الـوطـيـدة بـ الـعـرض ا
ومـتــلــقـيـه وهم يـلــجــأون لـنــوع الــكـومــيــديـا
الـســوداء فى تـنــاولـهم لــلـحــدث والـقــضـايـا
ـــصــــاحـــبــــة فى هــــذا احلـــ جتــــد عـــلى ا
ـسرح تـلجأ اجلـانب اآلخر فـرقة أتـيلـييه ا
أيـضًــا لـلـكــومـيـديــا ولـكن الــكـومـيــديـا الـتى
تـــمـــيل أكـــثـــر لـــلـــخـــفـــة وإن كـــان عـــرضـــهم
اضى (ريـتشـارد وريتـشارد ضـد بيومى) ا
شـربة قد مـال أكثـر للـكومـيديـا السـوداء ا
بــبــعـض الــفــوضـى الــفــنـــيــة فــإن عـــرضــهم
اآلنـى (لـــقــــد نــــفـــد رصــــيــــدكم) عــــاد مـــرة
أخـرى لـلـكـومــيـديـا اخلـفـيــفـة الـتى تـؤسس
رجتـلـة الـسريـعـة والـتى ال تـهتم لألفـكـار ا

كثيرًا بطبيعة البناء الدرامى.
وح تـشـاهد أحـد عروض فـرقـة أتيـلـييه
ـشـتـرك ـســرح ال بـد وأن يـكـون الـقـاسم ا
ـمــثـل اجلـمــيل األكــبــر في هــذا الــعــرض ا
ـتـلـك مـهارات (بـيـومى فـؤاد) فـهـو لـلـحق 
تـمـثــيـلــيـة بـديــعـة كــمـا أنه يــفـور بـاحلــيـويـة
والـلـياقـة واالرجتـال وهو في هـذا الـعرض
يــقـــوم بــدور أبــو الــعـــروســة الــذى ال يــجــد
طـريـقـة حـقـيـقيـة لـتـعـريف ابـنـته بـواجـبات
الــزوجـــة فى لــيــلــة زفــافـــهــا وعــلى جــانب
آخــر يــلــعب مــحــمــد لــطــفـى أحــد أعــضـاء
الــفــرقــة دور حــمـــادى مــذيع الــتــلــيــفــزيــون
اجلــديـــد والــذى يــرتــبط بـــعالقــة ســريــعــة
بــالــعــروسـة عــبــر الــتــلــيــفــون فــتــراه يـنــسج

بـالــقـدر الــكـافى ولم يــأخـذا وقــتـهــمـا حـتى
تــكــتــمل تــلك الــعـالقــة فى صــورة بــســيــطـة
ولـكـنهم انـصـاعا لـلـصيغ الـتـقلـيـدية فـوجدا
ـكن فك أنـفـسـهم أمام مـعـادلـة صـعـبة ال 
طالسـمـهــا بـسـهـولـة فـالـفـتـاة تـخـشى ذلك
الـــزوج اجلـــديــد ويـــبـــدو أنـــهـــا بال مـــعـــرفــة
ـكن أن يـحـدث بـ الـرجل ــا  حـقـيـقـيـة 
وزوجــتـه والــدرامـــا تــؤسس لـــتـــلك الــفـــكــرة
بـصيغ مـلـؤها الـكومـيـديا وكـذا الـفتى يـبدو
ـر بــعالقــات نـســائـيــة قـبل ذلك خــام ولم 
اليوم ومن ثم ال يـفهم كالم األم التى تقول
لـه (عـــايــــزاك تـــرفـع راســـنــــا الــــنـــهــــاردة يـــا
حمادة) وبينمـا تتحفز أم الفتى ضد زوجة
ابـنـهـا مجـانـيًـا جنـد والـد الـفـتـاة يـحاول أن
ــكـــنـــهـــا أن تـــســـمح يـــشـــرح البـــنـــته كـــيـف 
ـداعبات وتـمنحه نـفسها لزوجهـا ببعض ا
وفى حـــ يـــفــــشل األب أمـــام ابـــنــــته الـــتى
فــهــمت الــشــرح عــلى نــحــو مــغــايــر تــتــبــدل
الدرامـا لتـغوص فى حـيوات هـذه الشرائح
ــتــوســطــة والــتى لم تــأخــذ االجــتــمــاعــيـــة ا
ــعــرفــة الــعــلــمــيــة احلــقــيــقــيــة حــقــهــا فـى ا
ـــــوضـــــوع اجلـــــنـــــسـى فـــــحـــــتـى الـــــكـــــتب بـــــا
ـــرون عـــلـى تـــعـــلـــيم اجلـــهـــاز ـــدرســـ  وا
الــتـنـاســلى مـرور الــكـرام أو مــرور اإلنـسـان
الـذى يــخــجل ويــنـأى بــنــفـسه عـن احلـديث
وضوع الـشائك كما لم تتعرض فى هذا ا
الـتـيـمـات لـلـعالقـات الـكـومـيـديـة الـتى تـقوم
ــشــاهـديـن وبـعض مــقــدمى الــبـرامج بـ ا

اجلدد.
ولم يـنـس مـرجتـلـو فـرقـة األتـيـلـيـيه الـلـجـوء
شاهد الـعشوائية واجملانية والتى لبعض ا
شـاعر ليس إال أو قد تـقوم على دغـدغة ا
تـكـون مــصـنـوعـة خــصـيـصًــا إلرضـاء بـعض
ـسرح ـمـثـل حـتى يـبـدو وجـودهم عـلى ا ا
الئـــقًـــا وله وجـــاهـــتـه مـــضـــحـــ بـــأهـــمـــيـــة
اإلشارات اجلمالية التى تضمنتها ثيماتهم
ــشــاهـد مــخالً حـتى وبـدا هــروبـهم لــهـذه ا
تلقى وصناع العرض باالتفاق الفـنى ب ا
ـــســـرحى فـــاالفـــتـــراض األول يـــقـــول بــأن ا
ـــشــاهـــد الـــتى قـــدمت (بالى مـــجـــمــوعـــة ا

إن الـفــلـســفـة الــتى تــتـبــعـهــا فـرقــة أتــيـلــيـيه
ــســـرح تــتـــبــدل بـــعض الـــشىء من عــرض ا
لـعــرض فـفى حــ كــانت بـدايــات الـفــرقـة
وت فى حادث مع اخملرج الذى اخـتطفه ا
بـــنى ســـويف األلـــيم - حـــسن عـــبــده - فى
عـرض حفـلـة لـلمـجـانـ والذى كـان يـعرى
آلــيـــات اخلــداع والـــزيف ويـــفــضح تـــعــامل
ـرضى الـنـفـسـيـ احلـكـومـة مع مـشــاكل ا

ـشــاكل ــاذج حــقــيــقــيــة  وكــيـف أن هـؤالء 
ــصـرى ـواطـن ا حــقــيــقــيــة يــعــانى مــنــهــا ا
نـراهم فى العروض األخيـرة للفرق يـتبعون
طريقـت مخـتلفـت إلى حد مـا فى تقد
ـســرحى فـفى تـيـمــات وقـضــايـا الــعـرض ا
ــثـال وحــيـنــمـا ـاضي عــلى ســبـيل ا الــعــام ا
قــدمــوا عـرض (ريــتــشــارد وريـتــشــارد ضـد
بــيـــومى كـــانت الــفـــرق تـــلــعب عـــلى تـــقــد
ـنطق ـيـة (ريـتشـارد الـثـالث)  نـصـوص عا
تــهـــكـــمى مـــبـــنى عـــلى فـك طالسم الـــبـــنــاء
سرحى فهم ال شـهد ا الـتقليدى لـطبيعة ا
ا من خالل يـقدمون شكـسبير كـما هو وإ
فـــرقــة تـــتــحـــاور مع الــنـص الــشـــكــســـبــيــرى
ـــر الـــواقـع الـــراهن مـع بـــعض وتـــخــــلـــطـه 
ـسـرحى اخلالق فـتراهم تقـنـيـات اللـعب ا
ـــأخـــوذة ـــشــــاهـــد ا يــــقـــدمـــون لك بــــعض ا
ـتـرجـم حـتى تـطـمـئن صــراحـة عن الـنص ا
ـتـلـكـون هـذه الـنـاحـيـة وعـلى كـمـتـلق أنـهم 
ــشــهــد لــيــقـدم جــانب آخــر يــثــبــتــون هــذا ا
مـشـهـد آخـر يــحـاكى اآلن وهـنـا بــكـومـيـديـا
ــتــلــقى وتــؤسس لــلــوعى ســوداء تـــضــحك ا
ــقـام اجلــمــالى احلــر والـذى ال يــهــمه فى ا
األول ســــوى صــــنـع حــــالــــة من الــــضــــوضى
اخلالقـــة الـــتى ال يـــعـــنــيـــهـــا إال ا اللـــتـــفــات
ـواطن الــيـومــيـة فــيـبـدون وكــأنـهم ــعـانــاة ا
سرحى اطمئن يقولون لك عبـر عرضهم ا
تـمـامًا نـحن مـعك فى نـفس اخلـانة تـقـريـبًا
ــقــدورنـا ـا تــعــانى مـنـه ولـيس  ونــعـانـى 
ســــوى الـــــتــــرويـح عــــنك بـــــبــــعـض األلــــعــــاب
ــسـرحــيــة الـتى قــد تــبــدو لـلــوهــلـة األولى ا
سـهلة وبسيـطة ولكنهـا معقدة من الداخل
لـقــد صـنـعت بــقـصـد جــمـالى وتـقــنى يـعـنى
بـالـتــحـاور مع قــضـايــا الـواقع حــتى لـو كـان
هـذا الـتـحــاور قـد  عـبـر نص غـريب إلى
حـــد مــا عن تـــلك الــبــيـــئــة الــتـى نــدافع عن

وجودنا فيها.
فى عـرضهم اجلديـد - لقد نـفد رصيدكم
ـــنـــعم - اشـــتــــركت الـــكـــاتــــبـــة رشـــا عـــبــــد ا
شاهـد وتعيد كـدراماتورج تؤسس لـبعض ا
صـيــاغـة مـشــاهـد أخـرى  إنــتـاجـهــا عـبـر
فـتوحـة التى أقـامتـها الـفرقة فى الـورشة ا
أكــثــر من مــكــان والــتى تــقــوم عـلـى ارجتـال
ـشـاهد ودمـجـها في الـعـنوان الـعام بعض ا
سـرحى والذى قام عـلى التحاور لـلعرض ا
مع الـواقـع االفـتـراضى والــوسـيط اجلـديـد
الـــذى أشـــاع بــــعض احلـــريـــة والـــفـــوضى -
ـكن أن يدور من موضوعات النت - وما 
تـــــتــــعــــلق بــــهـــــذا اجملــــال خــــاصــــة عالقــــات
الـفـتـيات والـفـتـيان الـوهـميـة والـتى يـجدون
فـيها مـتنفـسًا مـريحًا إلى حـد ما يـتيح لهم
غـرفًـا خاصـة لـلـعالقـات والتـعـارف وتـبادل
ــــعـــرفــــة والـــهــــوس اجلــــنـــسى الــــشـــتــــائم وا
واحلـكايـة بـبـسـاطـة تـتعـلق بـأحـد الـزيـجات
الـسـريـعـة الـتى تـهـتم عـادة فى مـصـر حـيث
الـفـتى والـفتـاة ال يـعـرفن بـعـضـهـمـا الـبعض

لقد نفذ رصيدكم
عن عالقات الشات والقضايا اجملانية

مجموعة
 من احملبط
تلكون 
أدواتهم
التمثيلية
ووسيلتهم
الكوميديا

كوميديا
خفيفة 

تؤسس لألفكار
رجتلة ا
السريعة

زهرة:
(تتمتم في دهشة بالغة) أيه.. بت.. ت.. بتقول إيه?

سعيد: 
أيــوه بـاحـبـهـا.. بـاحــبـهـا حب شـريف.. وعــاوز أجتـوزهـا كـمـان.. مـادام هي

موافقة 
زهرة:

أنت عاوز.. تتجوزها
سعيد:
أيوه

زهرة: 
ما شاء الله.. ما شاء الله.. سامح يا سي مصطفي

مصطفى:
أيوه أيوه.. لكن أنا برضه متهيألي أن معاه حق

سليمان:
طبعا معاه حق.. وأنا لو كنت مطرحه..

زهرة:
ا أنا لكن أنتوا مغفل أنتوا االثن أ

مصطفي:
أيـوه صــحـيـح.. صـحــيح كــنت مـغــفل لــغـايــة من دقــيـقــة واحــدة بس.. كـنت
مغـفل ألني كنت فـاكر أني لـسة شـباب.. كنت مـغفل.. وفـقت من غـفلتي..
وعرفت أني كـنت صحـيح مغـفل.. خالص يا زهـرة بقـا.. حا تـاخذ زمـاننا
وزمان غـيرنا.. مـسألة اجلـواز دي خالص بقا.. الـواحد يسـيبهـا للي لسة

شباب..
سليمان:

وأنـا راخـر.. خالص يــا عم.. تـوبـة ده لـو الـواحـد أجتـوز واحـدة صـغـيـرة..
ـرحوم جـوزها وزغـزغته كـده شويـة.. جتيب خـبرة عـلى طـول.. وبفـلوس ا

العجوز تروح بقا يا عم تنقي لها واحد على كيفها.. شباب زيها..
زهرة: 

ــســألـة مــســألـة أخالق.. ـســألـة مــوش مــسـألــة شــبـاب وكـالم فـاضي.. ا ا
وسعـيد مـهمـا كان بـرضه منـنا.. أزاى حتـصل مسـخرة زى دى? أنـتو طـبعا

عارف البنت دي كويس.. وعارف اخالقها..
سعيد:

أيوه أنا عارفها.. عارفها كويس.. وكفاية بقا حلد كده باقول لك
مصطفى:

اســمــعي يــا زهـرة.. آمــال بــنت كــويــســة وبــنت حالل.. وســعــيــد بـقــا راجل
خالص وبيقدر ينط من فوق الدكة..

سليمان:
طبعا شباب.. وله حق يتكلم زي ما بيتكلم كده بصراحة

مصطفى:
لو كان بيحب آمال

سليمان:
ــنك.. مـوش كـده.. وآلـ بــتـحـبه.. يــبـقى خالص.. تــبـقى هي طــبـعـا أقـرب 

وأال أيه??
زهرة: 

حورية:
(وهي تـنــصـرف) مـوش أنـا اجملــنــونــة.. الــلي أنــاسب عــيـلــة زيــكم.. عــيــلـة

مغفل (تختفي مغضبة)
زهرة:

(بصوت مرتفع) وأنت تطولي.. يا مقشفة.. يا عفشة.. (ثم تعود مقتربة
من اآلخرين) أيه العبارة أنتو كمان.. بتضحكوا.. بتضحكوا على أيه??

مصطفى:
أصلكوا قلتوا لبعض كالم ظريف قوي

سليمان:
ي تمام يا سالم.. أما حتة خناقة.. لكن حر

زهرة:
لكن (تـتماسك) والله عـال.. عال قـوي.. أنتـوا كلكـم ضدي وأال أيه?? أما
عـلـون وأشـوف أيه حـكـايـته مع الـبت دى أروح األول أشـوف الـواد سـعـيـد ا
وبعدين أرجع أشوفكم أن أيه اللي بينكم أنتم وبينها بالضبط (تنصرف)

مصطفى:
الـله.. الـله.. الـولـيـة رايـحـة تـدور عـلـيه فـ يـا خـويـا.. ده هـو دلـوقت عـند

العجل
آمال:

أما أزوغ أنا بقا دلوقت..
مصطفى:

ال.. أنا لو كنت منك ما أعملش كده أبدا..
سليمان:

وال أنا.. لو كنت منك برضه ما أعملش كده أبدا..
مصطفى:

ألنك بــالـطـريـقـة دي حــا تـفـضـحي نـفــسك.. وتـبـقى كـأنـك صـحـيح عـمـلت
عمله..

سليمان:
آه.. مضبوط

آمال:
أيوه.. لكن سعيد على كل حال.. يا

مصطفي:
(وسليمان) يا .. أيه? ياسك
(تشير آمال برأسها أن نعم)

مصطفى:
سعيد.. بأقس; سعيد عنده جرأة يعمل كده??

سليمان:
تصور.. اللي ما كانش قادر يرفع عينه في ع ولية عجوزة مستشيخة

مصطفى:
وأنت يا آمال.. سبتيه يعمل فيك كده.. سبتيه يبوسك??

آمال:
أنـا.. أيـوه.. أنـا.. أنـا حـا أقـول لـكم عـلى الـلي حـصل بـالـظـبط.. أصـل هو
.. وأنــا ســألـتـه.. عـاوز حــقـهـم قـد أيه? قــام هــو عـمل كـان أداني جــوافــتـ

نفسه موش فاهم وراح ماطط شفايفة ناحيتي..
مصطفى:

أما ابن هرمة صحيح..
سليمان:

شوف يا خويا الواد
آمال: 

وبعدين بصيت لقيـته راح ناطط كده من فوق الدكة.. تصورا بقا.. نطمن
فوق الدكة دي.. وساعتها بقا..

مصطفى:
الدكة دى??

آمال:
أيوة.. نط من فوقها وجه جنبي.. وساعتها بقا.. طبعا ما قدرتش.. 

سليمان:
لكن يعني أنا شايف أن الدكة موش عالية قوي..

مصطفى:
بالنسبة لي ما تعتبرش عالية.

سليمان:
وبالنسبة لي أنا بقى .. تبقى واطية خالص

آمال:
آيهيه.. أبقا أنتوا كمان تقدروا تنطوا من فوق الدكة??

مصطفي:
(وسليمان) وليه ال.. تقدر قوي

آمال:
ياه.. دي تبقى حاجة تستاهل الفرجة صحيح

سليمان:
أنـا.. حـافرجـك النط صـحـيح يـكون أزاي (يسـتعـد ويـشمـر مالبسه.. ثم
سافة غير قصيرة) الرهوان األصيل.. قبل ما يبـتعد إلي ما وراء الدكة 
يـنط الزم يـكـسـكـس وراء شـويـة عـلـشـان يــعـرف يـنط كـويس.. ومع أن أنت
وهي من سكتي (يجـري بضع خطوات في اجتاه الدكة ثم يعود فيتراجع
ثــانـيــة إلى الــوراء ويـبــدا من جـديــد يـجــرى حـو الــدكــة.. ويـتــكىء عـلى
حـافـتـها وال يـسـتـطـيع أن يـرفع من جـسمـه عالـيـا فـيـسـقط على األرض
بطـريـقـة تثـيـر الشـقـاق ويئن) آه يـا خـربـتي!! أيه الـلي بـيـنك وبـ الـبـنت

دي..
سعيد:

وأنت مــالك أنـت.. وعـلـى كل حــال حــاقــول لـلــنــايــبــة الــلي بــيــني وبــيــنــهـا..
باحبها 

(بـاكيه) أنتو.. أنـتو كـلكم ضدي.. أنـا.. أنا عـملت فـيكم أيه علـشان تـيجوا
على كلكم كده..

مصطفى:
ال ال.. أما أنتى مالكـيش حق يا زهرة أيه الكالم.. ده.. أحنا ال ضدك وال

حاجة أبدا..
سليمان:

ال ال طبعا.. وال ضدها وال حاجة..
مصطفى:

مش مـعـقــول أبـدا تـبـقى ضـدك.. النـك طـول عـمـرك كـويـســة مـعـانـا.. لـكن
بـرضه عـلى كل حـال أحـنـا بـنى أدم يـا زهـرة.. وآمـال وسـعـيـد هـمـا رخـرين

بني أدم زينا
زهرة:

أكـثــر ضـعــفـا واســتـسـالمـا.. أيــوه لـكن بــنت زي دي أزاي تــعـمل عــمـايل زى
دي.. وبعدين..

مصطفى:
(مـقـاطـعا) سـبــحـان الـله.. أمــا مـالـكــيش حق يـا زهـرة.. يــعـني أنت عـاوزة
ــا الــدنـيــا.. وعـنــدهـا 18 سـنــة وفي عــز شـبــابـهــا.. أيه مـا آمـال تــبـقى دا
ا تفرفش شوية.. الناس تتكلموش.. ما تضحـكوش.. حرام يعني يا زهرة 
كــمـان مــا تـقـدرش تــفل طــول عـمـرهــا جـد.. ومــا تـتــكـلــمش أال في اجلـد..
ـتعـوا نـفـسهم شـويـة.. روقي يا بـرضه سـاعات يـبـقوا عـاوزين يـفـرفشـوا و
شيـخة روقي.. شـوفي آمال عـمالـة تبص لك أزاى ونـفسـها تعـرف إذا كنت

حا تمدي لها أيدك وتديها وش واال ال.. 
آمال:

(تقترب قليال من زهرة)
سليمان:

إن شاء الله حا تديها وش قوي.. وتمد لها أيدها بنفس صافية
زهرة: 

(تـتـردد قـلـيال تـديـهـا في الـبـدايـة ثم تـمـد يـدها إلـى آمال).. حـا تــاخـدي
بالك كويس من سعيد يا آمال (وتنتهي جملتها باكية)

سعيد:
(فرحا) سامعة يا آمال

آمال:
(في فـرحـة بـالـغـة) خـالــتي خـالــتي.. زهـرة (وتـقـبـلـهـا قـبـلـة رقـيـقـة) خـال
مصطفي (تقبله أيضا) خال سليمان (تقبله هو اآلخر) سعيد.. (وترتمي

ب ذراعية).
ستار
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> فـى األداء االستـعـراضى يسـمح بـالـتمـيـيز بـ واحـد وآخر
الـكشف واحلـكى ما يُـقدم وما يُـمثل هـذا الفارق يـشكل أحد

المح الرئيسية للتقابل ب احلكاية/ الدراما. ا

سرحي جريدة كل ا
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ـسرحية يقـوم قبل كل شىء على اختيـار طريقة القراءة. > تـعريف النصوص ا
والـتى بشكل عـام هى قراءة تسـيطر عـليهـا نظرة االنـتماء إلى مـا هو مسرحى
(ولــيس مـا هـو أدبى أو شـاعـرى.. إلخ) وجتـرى فى طـريق من الـنـصـوصـيـة إلى

سرحية التى تنطلق من النص كـ "وثيقة" مسرحية. ا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا
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شاركة الفنان خالد حمد وهانى شنودة ومودى اإلمام. > ساقية الصاوى تشهد مساء اليوم افتتاح فعاليات مهرجان الساقية للموسيقى التصويرية 

10
ما أسخف الفهد إذا اشتكى من بقع على جلده

 القرد كثيف
 الشعــر

ـان دور يـانك  –مــحــمــد فــاروق فى دور بـادى  –إ
ـــان فـــتـــحى – رمـــضـــان فى دور مـــلـــلـــرد ومـــعـــهم إ
إسالم وسـوف  –شـيـمـاء شـداد  –أحــمـد سـمـيـر –
أحـمـد عـزت  –أحــمـد هالل  –يـاسـمـ جزارين –
أحـمــد مـحـمــود  فـضال عن مــجـمــوعـة الـســجـنـاء :
إسـالم عـيـسى  –إسالم عـوض  –مـحـمـد حـس –
ـديـنـة : مـحـمـود مـحـمـد بـريـقع إضـافـة جملـمـوعـة ا
بدر  –مصـطفى حسنى  –عال سمير  –معتـز البنا
 –أشـرف مـحـيى الدين  –بـسـمـة حـمدى  –شـيـمـاء
صالح  – حـسـام حـمدى  – مـحـمـد حسن  –حـنان
إبـراهيم  – شـريف فوزى  – أسـمـاء عـبـد الـعـال –
ـــنى حـــسـن  وقـــد تـــألـــقت هـــذه نـــيـــرة هـــاشم  – 
اجملــمــوعـــة مع بــاقـى اجملــمــوعـــات لــتــمـــنح الــعــرض
هـــارمـــونـــيـــته وتـــنـــاغـــمـه حـــيث حتـــول لـــقـــطـــعـــة من
ــوسـيـقى الـراقــيـة حتـقـقت نــغـمـاتـهـا مـع مـجـمـوعـة ا
الـبـحارة : مـحمـد البـشبـيشى  – أحـمـد السـمرى –
مــحـمـد عـامـر  – أحــمـد إسـمـاعـيل  – عـمـرو عـبـد
الــســـتـــار  ومــحـــمـــوعــة األطـــبـــاء : أحــمـــد طــارق –
إسالم صـابر  –جابـر إبراهيم  –رضـا أنور  –عـبد
الـلـه أحـمـد  –إسـراء جـابـر  –الــسـيـد مــحـمـد وقـد
عـانى الـعـرض مـن مـشـكالت فى انـضـبـاط االضـاءة
ــا يـشــفع لـه أن ذلك حـدث ـشــاهــد ور مـع بـعـض ا
ــشــكالت ــكن جتــاوز هـــذه ا فى لــيـــلــة االفــتــتـــاح و
الـطفيـفة مع استـمرار العـرض فالتـحية واجـبة لكل
البـس واالكـسـسوارات أفـراد الـعـرض من مـنـفـذى ا
ـكيـاج وأخص بالذكـر إبراهيم سـرحية وا واإلدارة ا
الفـرن منفـذ اإلضاءة و محـمد مصـطفى فى إعداد
ـــوســـيــقـى ومــحـــمـــد مــيـــزو فى تـــصـــمــيم وتــنـــفـــيــذ ا
تميز جمال االستعرضات  وحتية كـبيرة للمخرج ا
يــاقــوت الــذى غــيــر انــطــبــاع اجلــمــهــور عـن عـروض
الـثـقـافـة اجلمـاهـيـريـة التى تـكـرر نـفـسهـا فـالـعرض
يــؤكــد أن وراءه جـهــدا كــبــيــرا ومــخــرجــا يـعـى الـدور
ــســرح فى تــغــيـيــر الــذائــقـة ـكـن أن يـلــعــبه ا الــذى 
ـألوف الذى مـللنا اجلـماليـة عبر مـفارقة الـسائد وا

من مشاهدته على مسارحنا . 

مسعود شومان

الصمت يكتسب معناه ح يكون
للضجيج معنى مواز

الـسـفـيـنـة / الـعـالم / الـسـلـطـة ال يـرون من يـعـمـلـون
عـلـى دفـعــهــا وبـقــائــهــا إال حـيــوانــات دمـيــمــة وحـ
ـ ســنـقف عـلى الـسـخـريـة يـحــدث الـلـقـاء بـ الـعـا
ــرة الـــتى حتـــاول الــقـــردة / مــجـــمـــوعــة الـــوقــادين ا
وتتـصـاعد تـمريـرهـا كـنوع من الـدفـاع عن وجـودهـا 
لـــتـــصل إلى رغـــبـــة فـى الـــنـــيل من صـــاحـــبـــة الـــبـــرج

ن تمثل السلطة . العاجى 
      إن "يـانك" يـطـرح ذاته بوصـفه تـمـثيـال لطـبـقته
ساعيا لكشف التـناقضات االجتماعية التى سجنته
ـــلـــكـــون مـــقـــدرات األمـــور فـــبـــطل فى قـــفص مـن 
ــسـرحـيـة عـلى حــد تـعـبـيـر جــمـال يـاقـوت "شـخص ا
شـديــد االنـتـمــاء لـطــبـقــته رغم افـتــقـاده لـلــمـرجــعـيـة
ـثل القـوة الـتى تـسـتمـد طـاقـتـها من الـدينـيـة" وهـو 
لك العمل واالنتماء  وأختلف مع من يقول إنه ال 
مــنــظــومــة فـكــريــة ألن الــنص يــقــوم فى بــنـائـه عـلى
طـرح عـالم حتـكـمه الـثـنائـيـة الـطـبـقـيـة ولم يـفـجـرها
ـلـكـون ن  كـطـرح نـظـرى إال "يـانـك" ومـجـمـوعـته 
هـذه الـقـوة الـعــضـلـيـة والـفـكـريــة أيـضـا فى مـواجـهـة
االســـتالب والـــقــهـــر والـــفــقـــر نـــعم هم يـــحـــيــون فى
زنزانـة من احلديـد أو فى قفص فى حـديقـة حيوان
لـكنـهم يـدركـون هذه احلـقـيـقة حـيث يـتـأكد ذلك فى
جــمـلـة الـنـهـايـة "الـقــرد هـو الـشىء األصـيل فى هـذا

العالم"
لقد تـكاتفت جمـيع عناصر الـعرض لتقـدم لنا حالة
مــســـرحــيــة فــريـــدة تــتــسم بـــالــرصــانــة واجلـــمــاعــيــة
والــقـــدرة عــلى حتــريك اجلــمــوع بـــانــســيــابــيــة تــؤكــد
القـدرة واحلسـاسية الـعالـية لـلمخـرج جمـال ياقوت
وقد دعمته وتواشجت معه الرؤية التشكيلية للفنان
صــبــحى الـــســيــد الــذى أصــبـح ذا قــدم راســخــة فى
ــا يــطــرح الــنص من ـــصــرى مع وعى  مــســرحــنــا ا
رؤى وأفكـار انعكـست على رسمه لـلعالم فى ثـنائيته
لــيـــتــواشج الــديــكـــور مــؤكــدا مــا يــطـــرحه الــنص من
أفـكـار  وإذا جـاز لـنـا أن نـقـول إن هـذا الـعـرض من
عــروض الـتـمــثـيل حــيث تـبــرز قـدرة هـذه اجملــمـوعـة
بـشـكل يـؤكـد قـدرة اخملـرج عـلى االخـتـيـار والـتـدريب
بارة مـشتعلة ب ونـقل مشاعر الشـخوص وكانت ا
ــمــثــلــ الــذين يــؤكــدون عـلـى خــبـرتــهم مــجــمـوعــة ا
وحسـاسيتـهم ووعيهم بـأدوارهم: أحمد الـسعيد فى

األسـفـل نـرى الـهـيـسـتـريـا واالقـتـتـال والـغـنـاء األجش
والـــضـــجـــيج بـــيـــنـــمـــا فى األعـــلـى نــتـــســـمـع لـــصــوت
ـــوســـيـــقى تـــقــــوده نـــعـــومـــة الـــكـــمـــان مع األصـــوات ا
احلـواريـة اخلفـيـضة لـنـستـبـ الفـوارق االجـتمـاعـية
قـولة الـسيـاسية دون بـ فئـت كـأنه يعـيد عـلينـا ا

زعيق ودون استخدام للشعارات .
نحن إذن أمام عا  األول : يـسير بانتظام مقدر
ـاشـيــة تـسـيــركم دومـا عــصى أسـيـادكم" له "أنـتم كــا
كــمـا يـعـانى أفـراده مـن أمـراض اجـتـمـاعــيـة كـالـفـقـر
واالضـطـهـاد ويـدفـعه الـشك لـكـراهـيـة الـنـسـاء "هن
عـلى اسـتـعـداد خلـيـانـتك فى مـقـابل شـلن" الـثـانى :
ن ال يـــرون ــــنـــتـــفــــخـــون  ركــــاب الـــدرجـــة األولى ا

غيرهم .
يـقيـم العـرض بنـاءه على هـذه الثـنائـية عـلى مسـتوى
ـسـرحى حيث نـرى إيـقاعـا سريـعا عـمار ا الـرؤيـة وا
فـى األسـفل يــراه من يــقـومــون به أنه ســبب الـبــقـاء
حـيث يـعـمل مـجـمـوعـة الـوقـادين وسط األنـواء ومع
جـحيم الفحـم وضجيج اآلالت فيـصبحون جزءا من
هـــذه الــعــجـــلــة اجلـــهــنــمـــيــة ويـــبــررون قــهـــرهم بــأن
اجلحـيم يحـتاج لـرجال بـينـما يـرون األغنـياء الشىء
 بـينمـا هم الكل فى الكل  وألن الرجـال ال يشكون
فــإن أحــدهم يـردد مــصــدقـا عــلى ذلك "مــا أسـخف

الفهد إذا اشتكى من بقع على جلده".
إن احلــوار فى مـــعــظـــمه يـــدور فى الــعـــالم الــتـــحــتى
تربـطه بـالعـالم الفـوقى ساللم عـفنـة لكن أصـحاب

مـنــذ الـلــحـظــة األولى يـدخــلك عـرض الــقـرد كــثـيف
ـوسـيقى يـحاصـرك قبل أن الـشعـر حالـته  صوت ا
تـأخـذ مـكانك عـلى الـكـرسى  أمامـك مجـمـوعة من
ــــارســـون عـــمــــلـــهم  تــــراهم وهم الـــعـــمــــال الـــذين 
رحون ويـتقاتـلون ويبوحـون بقواهرهم بل يـنفثون
ا يـرونه من مهانة كأنـها ميراثهم أو عن غـضبهم 
أقــدارهم الــتى ال فــكــاك مــنـهــا وهم يــراوحــون بـ
الــصــمت والــكالم والــضــجــيج  ويــبــرع الـعــرض فى
ـا يحيـطهـا من أحالم مكـبوتـة عبر تقـد حالـتهم 
الـصـمت الذى يـكـتـسب مـعـنـاه ح يـكـون لـلـضـجيج
ـــتــلـــقى ســيـــتــقــلـب بــ حــاالت من مــعــنـى مــواز فــا
الــهــيــســتــريــا والــبــوح الـذى ال يــخــلــو من ظـل عـمــيق
مـثلـ /الوقـادين : مـحمد يطـرحه أداء مجـموعـة ا
عـيسى  –أحـمـد بـسـيونى  –أحـمـد هـانى  –مـحـمـد
بــــســــيــــونى  –أحــــمـــد رجب  –مــــحــــمــــد مــــجـــدى –
مصطفى أم  –دريد عبد السيد أحمد مصطفى
 –عـمـر وجـدى  –عـصـام عـادل  –مـحـمــود سـعـيـد
ـــثل بـــارع هــو أحــمـــد ســعـــيــد فى دور يـــتــقـــدمــهم 
لـكون قوة هـائلة ن  "يانك" وهـو أحد الوقـادين 
كــانت من أسـبـاب هـيـمــنـته عـلى مـجــمـوعـة الـعـمـال
وهـو يخـتصـر اجملمـوعـة ليـطرح نـيـابة عـنهم تـصورا
لـــلــوضع االجــتـــمــاعى الــذى تـــعــيــشه مـــجــمــوعــة من
الـبشـر حتت وطأة العـمل  وتتـبدى الثـنائيـة بوضوح
سرح  حـيث يقبعون أسـفله بينما من فى مـستوى ا
يـحــكـمـونــهم أو يـتـحــكـمــون فـيـهم فـى األعـلى  فـفى

كن جهد كبير ومخرج يعى الدور الذى 
سرح فى تغيير السائد أن يلعبه ا

> اجلمعية العمومية للهيئة العربية للمسرح انتخبت د. أشرف زكى رئيسا للهيئة لدورة جديدة بداية من مايو اجلارى.
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ـسـرح كـوثــائق وبـشـكل مـشـابه ـكن أن تـسـتــخـدم لـدراسـة ا > إن الــنـصـوص 
المح ـكـتـوبـة إلعـادة "بـنـاء" ا كـيـفـيـة اسـتـفـادة فـقـهـاء الـلـغـة من الـشـهـادات ا
ـسـافــة الـتى تـفـصل نـقـطـة الــصـوتـيـة لـلـغـة مـاتـت مع األخـذ فى االعـتـبـار ا

سرح). البداية (فى النص) عن نقطة النهاية (فى ا
سرحي جريدة كل ا
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سرحى   رحيل صوت اجلماهير ا

راغى جمال ا

هـنـاك رجال تـهـتز لـهم األرض .. عـند رحـيـلهم عـنـها .. وتـزيد
شدة الـهزة كلما كانت آثـارهم وما تركوه للـبشرية .. وما بذلوه
من أجـلها عـظيمـا .. وكلمـا زاد عدد من سيـفتقـدونه .. وكانوا
لــوقت قــريب كــنــبــتــات يــرويــهـا أحــد هــؤالء الــرجــال ويــرعــاهـا
ــبـدع الـبــرازيـلى ـفــكـر ا بــإخالص .. ومن هــؤالء الـرعـاة كــان ا
الـراحـل "أوجـســتـو بــوال" والـذى نــشـأ وتــربى عــلى يـديه مــئـات
اليـ بـشكل ـبـدعـ بشـكل مـباشـر وا اآلالف من الـفـنـان وا
ـا لهـذا السبب غـير مبـاشر خالل مـا يزيـد عن ربع قرن.. ور
ـرض ســرطــان الـدم فى ســريـة تــامـة رحل أوجــســتـو مــتـأثــرا 

خشية أن تهتز األرض إن انتشر نبأ وفاته ..!!!...      
ــسـرح أوجــســتــو بــوال أو أوجــســتــو بــيــنــتــو بــوال أحــد مــلــوك ا
ـبـجـلـ .. بـجــانب كـونه مـخـرجـا وكــاتـبـا مـسـرحـيـا وسـفــرائه ا
وكـاتب مـقـال ونـاشط سـيـاسى  ..  وهـو أكـثـر من سـاهـموا فى
ـعاصرة .. ودعـا أوجستـو إلى السالم وكانت تشكـيل الدراما ا
ـســرح والـدرامـا .. وظـلت هـذه رســالـته إلى اجملـتـمع وسـيـلـته ا
أكــثــر عن نـــصف قــرن .. ولــهــذا اخــتــارته الــيــونــســكــو ســفــيــرا
ـاضى ولــعـلـهـا تـأخـرت ـسـرح فى مـارس ا لـلـسالم فى عـالـم ا

كثيرا فى اختيارها ...   
ولـد أوجــسـتــو عـام  1931 بـضــاحـيـة صــغـيــرة جـدا وفــقـيـرة
تدعـى "بينيا" بواليـة " سانت كاترينا " اجلـنوبية  ب واليتى
أو مدينـتى ريو دى جـانيـرو وسوبـاولو الـشهـيرت وتـطل على
شـاطئ احمليط األطلنطى .. وقـد نشأ فى كنف عائـلة فقيرة
فـــأبـــوه خـــوزيـه أوجـــســـتــــو بـــوال وهـــو خـــبــــاز بـــأحـــد األفـــران
الصـغيـرة بالضـاحيـة ..وأمه ألبرتـينـا بينـتو ربـة منزل  طـيبة
الـقــلب .. صــاحـبــة قــدرة رهـيــبــة عـلى الــتــحـمـل .. وله ثالثـة
أشـقــاء .. وقــد سـعى الــوالـدان بــاســتـمــرار وبـقــوة ال تـكل وال
تـمل من أجل تــعـلـيم أوالدهم ودفـعـهم لـتــحـقـيق مـكـانـة جـيـدة
درسـة الضـاحية الـوحيدة فى اجملـتمع .. والتـحق أوجسـتو 

قهورين  قائد ثورة ا

ــتـمـيــز رغم إمـكـانــيـاتـهـا والـتى تــمـيـزت بـالــعـنـصــر الـبـشـرى ا
القلـيلة .. وبجـانب العلم فقـد حثوهم أيضـا على حب الناس
واجملــتـمع وقــد تــأثـر أوجــسـتــو االبن بــهـذا كــثـيــرا وكـان أكــثـر
س معانـاة الفقـراء من حوله سواء حساسـية لذلك .. و قـد 
فى ضاحيته أو فى الضواحى اجملاورة .. فضال عن تعرضه
ـعــانــاة .. وكـانت هــذه بــدايـة وأســرته جلــزء كـبــيــر من هــذه ا
تـــبــلــور مــصــطــلح " الــقــهـــر " عــنــد أوجــســتــو .. فــقــد تــشــرب
أوجــســتـــو الــفـــقــر ومـــعــانــاتـه حــتى ارتـــوى .. وبــاتت أشـــكــاله
ـصـاحـبـة له وكـافـة أعـراضه تـسرى ـشـاعر واألحـاسـيس ا وا
فى دمـه .. ولــكـــنه وبــفـــضل نــشـــأته الــســـلــيـــمــة قـــوم كل تــلك
اخلبـرة واستخدمهـا بشكل آخر حاول به خلق انـتفاضة قوية
ـقـهورين كى يـنالـوا بعـضا من حـقوقـهم ويتـخلـصوا من لدى ا

قيت ... هذه الصفة وهذا اللقب ا
وفى عــمــر  18ســـنــة .. اجته أوجـــســتـــو إلى ريــو دى جـــانــيــرو
لــدراســة الــهــنــدســة الـــكــيــمــيــائــيــة بــجـــامــعــة فــيــديــرال وخالل
اضى .. سافر أوجستو إلى نيويورك اخلمسينات من الـقرن ا
.. الستكـمال دراسته الكـيميـائية بـجامعـة كولومـبيا الـعريقة ..
وكانت غايته استخدام الكـيمياء بشكل صحيح وبطرق متعددة
فيـمكن أن تكون التركـيبات الكيميـائية دواء لكل داء يعانى منه
ــكن أن تــكــون سالحــاً مــضــاداً ألســلــحـة أفــراد اجملــتـمـع .. و
كـيـمـيـائــيـة صـنـعـتــهـا أيـادى عـابـثــة أخـرى أو أى أسـلـحـة أخـرى
مختلـفة  خاصة الـفيزيائيـة واحليوية .. وأن يـبنى درعا واقيا
لـــلــــبـــشـــر من الـــفـــقـــراء وهم ضـــحـــايـــا احلـــروب دائـــمـــا وأكـــثـــر

تضررين منها . ا
عـفـوا .. أنـنى ذكـرته أوجسـتـو بـوال .. ولـكنه د. أوجـسـتـو بوال
.. ومـا ال يـعـرفه الـكـثــيـرون أنه لم يـنل الـدكـتـوراه فى األدب أو
ــســرح ولــكـــنه حــصـل عــلى درجــة الـــدكــتــوراه فى الــدرامـــا أو ا

الكيمياء من جامعة كولومبيا األمريكية ...

ـــــقــــهـــــوريـن أوروبــــا ..و مـــــســـــرح "وهم ا
الــرغـــبــة " والــذى كــان الــهــدف مــنه فى
شـاكل النفـسية لـلبشر .. البدايـة فهم ا
وصـوال لتـكوين شـخصـيات مـتكـاملة من
الـــواقـع .. ثم نـــعـــود لـــلــــبـــرازيل وظـــهـــور
سرح التشريعى " والذى كان الغرض "ا
مـنه مـسـاعـدة النـاس عـلى فـهم الـقـانون
وتــــطــــبــــيــــقـه بــــشــــكل صــــحــــيح .. وتــــوج
راحل واألشـكـال بـقمـتـها وهـو "مـسرح ا
ـــبـــاشــــرة " والـــذى يـــهـــتم الـــتـــفــــاعالت ا
ــــــبــــــاشــــــر بــــــ األ بــــــاالحــــــتــــــكــــــاك ا

واحلـــضـــارات اخملـــتـــلــفـــة من الـــعـــنـــصــر
البشرى وهو أساس هذا االحتكاك ...
وقد خلص أوجـستـو مسـرحه فى نهـاية
الـــرحـــلـــة بـــشـــجـــرة تـــربـــتـــهـــا اخلـــصـــبــة
(االقــــــتــــــصـــــاديــــــات  الــــــفـــــلــــــســــــفـــــات 
األخالقـــيــات  الـــســـيــاســـات والـــتــاريخ)
ــمــتـدة ( الــكـلــمـة والــصـوت وجــذورهـا ا
والـــصـــورة )  مـــرورا بـــعـــصب الـــشـــجــرة
الـذى يـبدأ بـلـغة احلـوار  ويـنـته بشـكـل
أسـاسـيـ من األشـكـال الـسـابـقـة وهـما
(احملـــــكـــــمــــة والـــــصــــورة) .. ونـــــصل إلى
الــتــجـمــعــات الـورقــيــة والـتى تــتــكـون من
ـتبـقـية (الـصحف  األشكـال اخلـمسـة ا
اخلــفى  وهـم الــرغــبــة  الـــتــشــريــعى و
ــسـرح ـبــاشــرة ) ولـيــكن ا الــتــفـاعـالت ا
صـورة لـلــمـجـتـمع يــسـعـد عـنــدمـا يـسـعـد

ويئن عندما يئن ...

عاش أوجستـو وكل همه خدمة اجملتمع
.. الـذى بـدأ عــنـده بـاحلى الــذى يـعـيش
فـــــيـه واتـــــسـع حـــــتـى أصـــــبـح الـــــبــــــرازيل
بـأكـمــلـهـا .. ثم أمــريـكـا الالتــيـنـيـة .. ثم
ــخــتــلف بــعــد ذلك اجملــتــمـع الــبــشــرى 

أصوله وخاصة فقراءه ...
ومن أجل هـذا  أسس أوجـستـو مـسرح
ـــــســــرح ـــــقـــــهـــــورين الـــــذى ربط بـــــ ا ا
والــــســــلــــوكــــيــــات اجملــــتــــمــــعــــيــــة .. وهى
ــــارســـات مع مــــجـــمـــوعــــة تـــقــــنـــيـــات و
مجـمـوعـة خـبـرات انتـشـرت عـبـر الـعالم
ووجدت تـرحـيـبا شـديـدا من اجلمـاهـير
خالل العقود الثالثة األخيرة من القرن
الــــعــــشــــريـن ومن أهـم أهــــدافه حتــــريــــر
ــســرح الـهــادف من أطــره الــســيــاســيـة ا
إلى قـضــايـا أخـرى ال تـقل أهـمـيـة .. بل
ــا تـزيـد كــالـعـلم والــتـعـلــيم والـتــنـشـئـة ر
االجــــتــــمـــاعــــيــــة والــــصــــحــــة الــــذهــــنــــيـــة

والنفسية ...    
وقد استمد أوجستو طريقة تفكيره من
عــدة مـــصــادر .. وكــان أهــمـــهــا بــجــانب
خـبـرته الـثـقافـيـة واحلـيـاتـية  من خالل
ــــفـــكـــر الـــتـــربـــوى عـــمل مـــثــــله األعـــلى ا
الــبــرازيـلـى "بـاولــو فــريــرى" والــذى يــعـد
األب الــروحى له .. والــذى كــان يـعــتــقـد
ــــســــرح واســــتــــخــــدامــــاته  وســــائل أن ا
حـــيــــويـــة وعــــلـــمــــيـــة إلحــــداث الـــتــــحـــول
الــــــصـــــــحــــــيـح فى اجملـــــــتــــــمـع واحلــــــيــــــاة
احلــقــيـقــيــة .. وكــان أهم عــنــاصــر هـذه
ــمـثل " ــتـفــرج .. ا الــطــريـقــة عــنـصــر "ا

ـــــســــرح والـــــتى مـن خاللـــــهـــــا يـــــعــــكـس ا
بـــالـــعــرض والـــشــرح والـــتــحـــلــيل احلـــيــاة
الـيومية الـتى يعيشـها أفراد اجملتمع ...

  
ــــســــرح عــــام  .. 1971وله ولــــد هــــذا ا
ـــكن أن نـــقـــول إنـــهـــا عـــدة أشـــكـــال .. 
مراحل تطور .. وإن احـتفظ بها جميعا
.. ولـم تـــلغ أحـــدهــــا األخـــرى .. وكـــانت
الــــبـــدايــــة عـــنـــد " مــــســـرح  الــــصـــحف "
والــذى كــان هــدفه مــنــاقــشــة ومــعــاجلــة
ـشاكل احمللـية بدايـة من الشارع الذى ا
ــســرح .. خــروجــا إلى احلى يــقع فــيه ا
ـديـنـة ثم الـدولـة بـأكـمـلهـا إن أمـكن ثم ا
.. ثم كـــان "مـــســـرح احملـــكـــمـــة " وكـــانت
بـدايـته فى بيـرو عام  1973 كـجزء من
برنـامج لـتعـليم الـقـراءة والكـتابـة .. وقد
ـســرح بــقــوة فى أمــريــكـا انــتــشــر هــذا ا
ـكن أن جنده فى الـشـمالـيـة .. واليـوم 
 70دولـــة .. ثم مـــرحـــلـــة تـــطـــور أخـــرى
ــــســــرح اخلــــفى " والــــذى ظــــهــــر فى و"ا
األرجـــنـــتـــ وكـــان بــدايـــة ظـــهـــور الـــلــون
ــقـهــورين .. وبـدايـة ـسـرح ا الــسـيــاسى 

الثورة احلقيقية ...
ثم كـان " مسـرح الصـورة " والذى أسس
خلــلق حــالـة حــوار بـ األ الالتــيـنــيـة
اخملــتــلـفــة الــنــاطـقــة بــاألســبـانــيــة وغــيـر
ـتد النـاطقـة بهـا لـتكـوين نسـيج واحد 
من األرجـــنــتــ لـــكــولــومـــبــيـــا وفــنــزويال
ــكـســيك وإلى آخــر هـذه الـدول وحـتى ا
ـرحـلـة بـدأ يـغـزو مـسرح .. وبـعـد هـذه ا

أوجستو بوال ..أوجستو بوال ..أوجستو بوال ..أوجستو بوال ..أوجستو بوال ..أوجستو بوال ..أوجستو بوال ..أوجستو بوال ..أوجستو بوال ..أوجستو بوال ..أوجستو بوال ..أوجستو بوال ..
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رايا ضمن إصدارات احتاد الكتاب. > الشاعر عيد صالح صدر له مؤخرا ديوان شعرى بعنوان خريف ا

الغـولـة 
الثقافة السمعية ح تنتج نصًا

عطية معبد 

صـ 12

اإلمـسـاك بأدوات عـرضه بـتـمكن واضح
ورغـــبــة فى عـــدم االســتــســـهــال مــثالً أو
الــــتـــبـــســــيط نـــلــــمح هــــذا فى تـــوظــــيـــفه
ـوفقة فى خلق لـلشخـصيات ومـحاولته ا
طــقس مـــواز لــواحــة حــقــيـــقــيــة تــصــدق
مــفــرداتـــهــا فـــنــيًـــا لــتـــصــلك رســـالــة فى
ـتاح له - بـقى أن نـثنى النـهـاية - قـدر ا
عـلـى الـدرامـا احلـركـيــة "حملـمـد سـمـيح"
والــتى تــمــاهت تــصـمــيــمــاتــهــا مع الـروح
الـقبـليـة بوجه عـام فبـدت بطـيئـة أحيـانا
ــا خـــلق حــالــة حــركــيــة لــكــنــهــا حــادة 
موازيـة لـرؤيـة اخملـرج فـأثرتـهـا فـنـيًـا أما
أزياء "جـمـاالت عـبده" وإن شـابـهـا بعض
ــبــالـغــة لــكـنــهــا أدت مــهـمــتــهـا بــنــجـاح ا
وأنـبـأت عن رؤيـة فــنـيـة ودرايـة واضـحـة
حـافـظت - على األقـل - على اخلـطوط
ـمـيـزة لـشـبـاب أهل الـواحة الـعريـضـة وا
أمــــا عن مــــوســــيــــقـى وأحلــــان "عــــطــــيـــة
مــــحـــمـــود" فـــقـــد أدت دورًا جــــمـــيالً فى
مـيزة عبر ـكان وطبيـعته ا اإلحـساس با
وحـية بـاخلـوف أحيـانًا بـعض الـتيـمـات ا
أخــرى رغم أشــعــار "يس الــضــوى" الــتى
جـاءت عـاديـة جـدًا لـدرجة تـصـلـح مـعـها
ألى عــرض دون تــمــيـــيــز. وهى حــتى لم
ـــســتــوى "عـــدودة" تــراثـــيــة واحــدة تــرق 
ألــقــتــهــا "ســمــيـــرة عــبــد الــعــزيــز" أثــنــاء

العرض.
بـقى أن نــذكـر أن الـديــكـور واإلضـاءة
لـ "عــمـــرو عـــبـــد الـــله" كـــانـــا إضـــافــة
حــقـيـقــيـة لـلــعـرض من حـيث عــنـاصـر
ديــــكـــوريـــة ســـاعـــدت عــــلى نـــقل "روح
ـكـان" وإحـساس عـال بـطـبيـعـة اجلو ا
الــذى يــعــيــشه الــعــرض - رغم ضــيق
ـوتـيـفـات بـسـيـطـة لـكـنـها ـسـاحـة - ا
مـوحــيـة مـؤثــرة فـنـيًــا وكـذا اإلضـاءة
أضـــفـت عـــلى الــــعـــرض وحــــشـــة كـــان

يحتاجها.
فى الـنهـايـة تـمـيـز صوت "هـبـة مـحـمد"
فى أغـنيـة "يامـاى" وكذا "أسـماء فوزى"
فـى أغــــنـــيــــة الــــفـــرح وإن لـم يـــســــتــــفـــد
مثل مثل العرض من إمـكانات باقى ا
"أحــــمـــــد الـــــطـــــوخى" فـى دور الــــشـــــيخ
عــدوان و"مــصــطــفى الــســيــد" فى دور
الـقاضى وباقى شـيوخ القـبيلـة "محمود
جــــلــــيــــفــــون" مــــحـــمــــود ديــــاب فــــتــــحى
ــــصــــرى أحــــمــــد اجلــــارحى ســــامـى ا
الــــشــــريف عــــاصم رأفت. نــــظن أنــــهم
ــــكــــتــــوب أو أدوا أدوارهم فـى حــــدود ا

طلوب.  باألدق فى حدود ا

"صـالح" الــطــبــيب الــذى أحــبــهــا عــارفًــا
بـــإمـــكـــانـــات الــدور وإن بـــدا تـــقـــلـــيـــديًــا
كـالـعـادة "طـبـيب فى واحـة نـائـية" إال أنه

يزًا وقد كان.  حاول أن يكون أداؤه 
ـغـربى" جـمـيالً وهـو يؤدى كـان "سـعـيـد ا
ـزين" وتـرك انـطـباعًـا جـيدًا دور "أم ا
وهـبة وهو مـا ينطـبق أيضًا على يـنبئ 
"حــــمــــدى أبــــو الــــعال" فى دور "الــــشــــيخ
حـــــابـس" حـــــتى "مـــــحـــــمـــــد درويـش" فى

جملته الواحدة "معلوم سيدى".
ـصـطـفى كل هـذا عـبــر إخـراج مـتـمــيـز "
طلبة" الذى بانت قدراته اإلخراجية فى

"الـــعـــمى" ثـــبــات حـــدقـــة الــعـــ حـــركــة
الـــعــصــا حــركــة الــرأس جتــاه الــصــوت
وغـــيــرهـــا. هـــذا الــثـــالـــوث اجلــمـــيل هم
أصــــحـــاب اخلـــبــــرة الـــتى أنــــقـــذت هـــذا
الــعــرض من الــســـقــوط فى فخ الــرتــابــة
ـلل وألنه ال بـد فى أى عـرض وأحـيـانًـا ا
مثل مثلة وا من قصة حب: نـصل إلى ا
ـان ـهـمـة نـقـصـد "إ الـلـذيـن أديـا هـذه ا
رجـائى" و "مـحــمـد صالح" ولـلــحق فـقـد
ــان رجــائـى" مــقــنــعــة إلى حــد كــانت "إ
ـــتــهـــمــة كــبـــيــر فـى دور "وداد" الــغـــولــة ا
بـاغـتـيـال زوجـهـا لـيـلـة الـدخـلـة وكـذا بدا

األولى وإمـــســـاكه بــتـــفـــاصــيـــلــهـــا فــهـــمًــا
وحــركـة وســتــكــرهه أيـضًــا دون مــجــهـود
مــنـك من أول وهــلـــة وهــذا حتـــديــدًا مــا
برع فى أدائه بـاقتـدار وال يقلل من ذلك

سجلة!! أبدًا صرخة النهاية ا
إلـى جــوار هـاتــ الــقــامــتــ تــقف غــيـر
بـعـيـد "بـشـرى الـقـصبـى" وهى تؤدى دور
"أم الـسـعـد" - اسم غـيـر مـوفق - إال أن
األخــــيــــرة أدت مــــا يــــشــــبه تــــراثــــيًـــا دور
"العرافة" الـعمياء بتمكن هائل وبدا أنها
بــذلت جــهـدًا كــبـيــرًا وصــادقًـا - يــصـلك
ـــفــردات كـــمـــشـــاهـــد - وهى تـــمـــسـك 

بدايـة نحن نـقـدر ونحـترم أيـضًا الـكاتب
والــنـاقــد "بـهـيـج إسـمـاعــيل" وال نـخــتـلف
على منـجزه اإلبداعى عمومًا واختالفنا
مع عــرض "الـغـولــة" الـذى تـقــدمه فـرقـة
عـروض حاليًا الـغد للـعروض التراثـية وا
بـإحدى قـاعات الـبالـون ال ينـال من هذا

البتة.
العـرض إجمـاالً ينـاقش بـعض التـقالـيد
صرية - التراثية فى إحدى الواحات ا
لم يــقل لــنــا أيــهـا يــقــصــد!! - نـحن إذًا
لـــســـنــــا أمـــام خالف أو حـــتى اخـــتالف
ثقافى لبـعض التقاليد والعادات ولكننا
باجلملـة أمام نسق ثقافى مغاير أعنى
أنــنــا أمــام اخــتالف جــذرى فـى الـروح
ــــردود فى الــــبــــنــــيــــة فـى الــــوعى فى ا
ـعرفى. ونـظن أن الـعرض انـبـنى على ا
مـجــرد ثــقـافــة ســمـعــيــة!! جـعــلــته مـثالً
يـتـجـاوز أهـمـيـة الـلـغـة وهى تـكـاد تـكـون
يـز أهالى الـواحات!! فجاءت أهم ما 
لـغـة الـنص عـاديـة أو لـنـقل أيـة لـغـة بال
أى تـميز. كـذلك جعلـته يستـخدم بعض
اآللـيـات احلـيـاتـيـة بـشـكل بـدا سـحـطـيًا
مـثل "الـبـشـعة" (تـعـريض لـسـان شخص
للنار) وهى اخـتبار مصـيرى يتعرض له
ــة ـــة مــا - غــالـــبًــا جــر ــتــهـم بــجــر ا
كــــبــــرى - إلدانــــته أو إلثــــبــــات بــــراءته
لـكــنـهـا هـنــا اسـتـخــدمت ألجل كـشف -
مـــــــــجــــــــرد كــــــــشـف! - كــــــــذب "وداد" أو
صـدقهـا هذه الـثـقافـة السـمعـيـة جعـلته
أخـيــرًا ال يـفـرق فى وضــعـيـة احملــاكـمـة
وكـان احملـكم "الـقـاضى فى الـنص" وما
ــثـله مـن سـلــطــة أو سـلــطــان ال يــقـبل
ـراجــعـة وكـانت احملــاكـمـة الـنــقـاش أو ا
ذاتـهـا طـقـسًـا هـائالً. لـكنـه فى الـعرض
جـــــــــعـل الـــــــــقـــــــــاضـى يـــــــــأخـــــــــذ رأى كل
!! فــيــمــا يـــشــبه الـــتــصــويت اجلــالــســـ
جلس الـشعب أو كأن احملاكـمة قعدة

شاى!! 
دعونـا إذا نـدخل الـعرض لـنـرى أبـطاله.
الــقـــديــرة "ســمــيــرة عــبــد الــعــزيــز" وهى
تـؤدى دور أم وداد فى بـسـاطـة وتـلـقـائـية
شــديــدة وبــصــدق فــنى رائـع اعــتــدنـاه -
خــاصـة مــشــهــد اغــتـيــالــهــا - وكــذا كـان
ثل ـمـثل الـكبـيـر "خلـيل مـرسى" وهـو  ا
"مـسـعــود" احلـاكم اجلـديـد لــلـواحـة بـعـد
وفــاة شــقــيـقه فــقــد أداه بــتـمــكن شــديـد
حـتى لكـأنك تشـعر أنه ال يـبذل مـجهودًا
فى تـقمص هذه الـشخصـية منـذ "طلته"

 الديكور
واإلضاءة قدما
إضافة متميزة

 أصحاب اخلبرة
أنقذوا العرض
من فخ الرتابة!

 مناقشة 
ساخنة للتقاليد
صرية التراثية ا

 انتظرته
اجلموع
خارج
ستشفى ا
لتودعه

ـكن تعـريفه كـلغـوى وتمـثيـلى وهو مـا يجـبر على ـنطوق  > النص ا
اعتبار أساسه غير منطوق. وهذا يجب أن يُفهم فى معناه على أنه فى
احلـكـايــة ال يـوجـد مـكــان لـلـحـوارات بـل يـبـدو ظـاهــرا فى مـا يـجـرى

تمثيله.
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أخبار قصيرة ونادرة عن رحيله

اإلعالم الغربى.. كأنه لم يعرف
"" فى الــثـانى مـن مـايــو احلـالى .. غــادرنـا
ــقــهـــورين .. والــذى زار مـــؤسس مــســـرح ا
اضى بـاريس ألول وآخـر مـرة فى مـارس ا
من أجـل أن تــقـــلـــده الـــيـــونــســـكـــو ســـفـــيــرا
ى .. وأوجستو بوال مهندس للمسـرح العا
كـيــمـيـائـى .. درس الـفـنــون .. وجـعل مــنـهـا
رســـالــة إنـــســانـــيــة .. وهـــو الــشـــعــلـــة الــتى
أضـاءت الطـريق أمـام اآلالف من الـشـباب
وتــوعـيــتـهم وإرشــادهم إلى أهــداف أخـرى
سامـيـة وبـاقـية تـخـلـد صـاحبـهـا بـعـيدا عن

ادى " ... الكسب ا
وأيضـا الـهنـدية ومـنهـا مـينت  هـندوسـتان
ــز ومـوراجن أكـسـبــرس .. وحـتى هـنـدو تـا
الـتى نـشــرت مـقـاال بـعـنـوان " رحـيل صـوت
ـســرحى أوجـسـتـو بـوال" جـاء اجلـمـاهـيـر ا

فى جزء منه :
ــلــعــونــة الــفــنـان " اخــتــطــفت الــلــوكــيــمــيـا ا
الــبـــرازيــلى الـــنــاشط "أوجـــســتــو بــوال " ..
حــــيـث كــــانـت اجلـــــمــــوع تـــــنـــــتــــظـــــر خــــارج
مــســـتــشــفى ريــو دى جـــانــيــرو .. وعــنــدمــا
ضــرب الـــرعـــد الـــســـمـــاء .. وكــشـــرت عن
أنيابهـا .. وغطتهـا سحب سوداء .. أقبلت
ـستـشفى " إلـيـزا نونـيز " ـتحـدثة بـاسم ا ا
ــــــكـــــافح وأعــــــلـــــنـت رحـــــيـل بـــــوال .. وأن ا
ــــنــــاضل من أجـل اجملــــتـــمـع قـــد تــــوقف وا
أخـــيــرا عـن احلـــركــة والـــنـــشـــاط .. وأنـــنــا
فــقــدنــا مــقـاومــا آخــر ومن الــقالئل الــذين
يـــقـــاومـــون الـــقــــوى الـــعـــظـــمى فـى الـــعـــالم

بشجاعة».
وأخيرا .. وحتى ال نـتهم بأننـا نتجنى على
ــســافــة فى ــا تــســـبب بــعــد ا أحــد .. فــر
ـتـحـدة عــدم وصـول اخلـبـر إلى الـواليـات ا
رغـم وصـــوله لـــلــــهـــنـــد وعــــدم وصـــوله إلى
إجنلترا رغم وصوله إلى فرنسا وأسبانيا.

االنـــــتـــــظـــــار حـــــتـى حتـــــدث ثـــــورة من أجل
حتـسـ حالـة اجملـتـمع وأفراده .. وعـلـيكم
ـســرح إلحـداث تــغـيـرات أن تـســتـخـدمــوا ا
جذرية فوريـة .. وقد برز بوال مـنذ تأليفه
ــقـــهــورين " عـن مــســرح كــتـــاب " مــســـرح ا
شـــرع فى تــأســـيــسه بــنـــفس االسم .. كــان
ـيا ـلهم واألب الـروحى لـلمـسـرح عا بـوال ا
"... وعـــــلـى اجلـــــانـب اآلخـــــر .. اهــــــتـــــمت
صــــحف الـــلــــغـــات األخـــرى بــــشـــكل واضح
بـرحـيل بوال ومـنـهـا الفـرنـسـية واألسـبـانـية
والبـرتغالـية والهنـدية وغيرهـا وعلى سبيل
ـثـال الـصـحف الـفــرنـسـيـة مـثل ال كـروا  ا
ريــــو   20 دقــــيــــقــــة ومــــتــــرو وصــــوال إلى
الـــلـــومــونـــد الـــتى أعـــدت تـــقـــريـــرا كــتـــبه "
ـشهـد األخـير كـرسـتـيان ديـلـون" بعـنـوان " ا

ألوجستو بوال" ومن كلماته :

مــنــذ بــدايــة عــمــله .. تــوقف عـن إضــافـة
األخبـار يوم وفاة بوال فى  2مايـو واليوم
ا تكون صدفة ـ وكان هذا الذى تاله ـ ر
حـــتى كـــتـــابــة هـــذه الـــســطـــور .. وأخـــيــرا
وجــدت اجلــارديــان والـتى نــشــرت اخلــبـر
ومـرفق مـعه تـقـريـر جـيـد لـتـحـفظ به مـاء
وجه الـصـحافـة اإلجنـليـزيـة والذى كـتبه "
ألـــيـــكس ســـيـــرز" يـــوم األربـــعــاء  6 مـــايــو
 2009 بـــعـــنـــوان طـــويل " رحـــيـل اخملــرج
ـسرح والـكـاتب الـدرامى الـذى آمـن بـأن ا
يــجب أن يــكـــون قــوة لــتــحــقــيـق الــتــغــيــيــر

اجلذرى" وفى جزء منه :
" أوجـــــســــــتـــــو بــــــوال  اخملـــــرج والــــــكـــــاتب
الــبــرازيـلى احلــالم والــذى تــوفى عن عــمـر
يـنـاهز  78عـامـا .. قـضى حـيـاته من أجل
أن يــــثــــبـت أنــــكـم لــــســــتـم فى حـــــاجــــة إلى

من الـبــرازيل خالل الــفـتــرة مـا بــ عـامى
 1964و .. 1985اعـتـقـلـته حـكـومـة بالده
قـبـلـهـا وتـعـرض لـلـسـجن والـتـهـديد بـالـقـتل
والـــــتــــــعــــــذيـب حـــــتـى تــــــركــــــهـــــا راحـال إلى

األرجنت "...
وبــعـــد الـــصـــدمــة األولـى .. انــتـــقـــلت إلى
الصحافة اإلجنـليزية والتى جـاءتنى منها
صـدمــة أخـرى .. فــوجـدت الــديـلى جـرام
ــــــــــرور والــــــــــوول ســـــــــــتـــــــــــريـت وديـــــــــــلـى 
واإلنــدبــنـدنت تــسـيــر عـلى درب مــثـيــلـتــهـا
األمريكية من التجاهل والصمت.. وحتى
ــيـة "اسـتــيــدج" أو "اخلـشــبـة" اجملــلـة الــعـا
ــســرح لم تــهــتم حــتى ــتــخــصــصــة فى ا ا
بــنــشــر خــبـــر ولــيس تــقــريــرا عن بــوال ..
والــغـريب أن هـذه اجملـلــة الـتى لم يـتـوقف
مـوقـعـهـا اإللكـتـرونى عن بـث األخبـار قط

فــوجـئـت بـإحــدى الــقــنــوات الــفــضــائــيـة ..
وأثـــنـــاء إذاعـــة إحــــدى مـــبـــاريـــات الـــدورى
األسـبانى لكـرة القـدم .. وعلى غيـر العادة
وهى تـــشـــيـــر فـى شـــريط األخـــبـــار أســـفل
الــــشــــاشــــة إلى وفــــاة اخملــــرج الـــبــــرازيــــلى
ـفـاجـأة فى "أوجــسـتـو بـوال " .. ولم تــكن ا
الوفاة فى حد ذاتها .. فال أحد كبير على
ـــوت .. ولــكن ســبـــبــهــا هــو أن وفــاة هــذا ا
ـكــانــة حـدثت ــفـكــر الـعــظــيم ا الــفـنــان وا
بـالفعل قـبل عدة أيام وهـذا ما عرفـته بعد
ذلك .. ولم أدر به  رغم متابعتى الدقيقة
ـــيــة .. لــوكـــاالت األنــبـــاء والـــصــحف الـــعــا
والتى يـصـدر غـالبـيـتـها بـالـلـغة اإلجنـلـيـزية
...عـــدت أبـــحث بـــدقـــة شـــديـــدة .. وعـــلى
رة .. وكـان طـبيـعـيا أن نـطـاق أوسع هـذه ا
أبــدأ بــإصــدارات الــلــغـة اإلجنــلــيــزيــة الـتى
تـهـيـمن بـشـكل كـبـيـر عـلى اآللـة اإلعالمـيـة
ية ..وبدأت بصحافة القطب األكبر  العا
تـحدة األمريكية وأهم روافدها الواليات ا
ـز .. وأخــذتــنى يــدى إلى الــنــيــويــورك تــا
الــتى لم تــنــشـر شــيــئـا وكــذلك الــنـيــويـورك
ــز وكــذلك نــيــوز ومــثــلــهــا الـــواشــنــطن تــا
ز وحـتى أمريكـا اليوم الـلوس أجنلـوس تا
.. واألكــــثــــر غــــرابــــة  الــــبــــرودواى وورلـــد
ــــوقــــعــــهـــا ــــســــرح  ــــتــــخــــصــــصــــة فـى ا ا
اإللـكـتـرونى ومـطـبـوعـاتـهـا اخملـتـلـفـة والـتى
تــبـث مــا يـزيــد عــلى  50خــبــرا يــومــيــا فى
ـتــوسط لم تــذكـر هى األخــرى شـيــئـا .. ا
وأخيرا وجدت اخلبر الذى أبحث عنه فى
الـواشــنـطن بــوست والــتى ذكـرت فى خــبـر
صـغـيـر ولــيس تـقـريـرا حتت عـنـوان " وفـاة
الـــكـــاتب الـــبــرازيـــلى أوجـــســـتــو بـــوال" يــوم
السبت بتاريخ  2مايو  2009 وجاء فيه
" مـن ريـــو دى جــانـــيـــرو .. رحل أوجـــســـتــو
ـــــــســـــــرحى بـــــــوال  اخملــــــرج والـــــــكـــــــاتب ا
الــبــرازيـلـى عن عــمـر يــنــاهـز  78عــامــا ..
ـــســـرحـــيـــة بـــوال  الـــذى درس الـــفــــنـــون ا
بـجامـعة كـولومـبيـا بنـيويـورك .. وقد هرب

نوبل فقدت شرف
حصوله عليها

عـندمـا يكـون احلديث عن عـمالق بحـجم ومكـانة " أوجسـتو بـوال " الفـنيـة واألدبية
ـكن .. وإجنــازاته الـكــبـيـرة .. فــإن أهـمـيــة احلـديث عـن اجلـوائـز تــقل كـثــيـرا .. و
ـدن والدول الـتى مـنـحـها الـشـرف بـقـبوله ذكـرهـا فـقط من أجل تـكـر الهـيـئـات وا

هذه اجلوائز منها ...
وقـد نالت هـذا الـشرف الـعـديد من اجلـوائز .. وكـانت أولـها جـائـزة "األب فيـتورا "
ـو " مرتـان كأفضل ألفضل مـخرج عام  1962من مديـنة ساوبـولو .. وجـائزة "بر
ـديـنـة سـاوبولـو أيـضـا .. ونـال أيـضـا جـائزة مـخـرج أيـضـا عامى  1963و 1965
ــسـرحى عـام  1981من "مــولـيــيـر" عـام  .. 1967وجـائـزة "والنــتـاى" فى الــبـحث ا
فنزويال .. وجائزة الثقافة عام  1994من السويد وكذلك ميدالية "بابلو بيكاسو "
من الـيـونسـكـو عام  1994أيـضا .. وكـان آخـر هذه اجلـوائـز " جـراسبـور " لـلسالم
ــكــسـيـك وإجنــلـتــرا ومــصــر وأســتــرالــيـا من أيــرلــنــد .. وغــيــرهــا من ا عـام  2008

وأسبانيا ...
ووسط كل من نالـوا هذا الشـرف الرفيع .. فـقدته نـوبل .. فقد رشح جلـائزة نوبل
سـئولة مـنحتهـا لغيـره .. رغم أنه كان األحق بها لـلسالم عام  2008ولكن الهـيئة ا

وقف وقال : وهذا ما قاله بيتر بروك تعليقا على هذا ا
ـا قام "فقـدت جـائزة نـوبل شـرف حصـول بـوال علـيـها .. وهـو األحق واألجـدر بهـا 

ومازال يقوم به من أجل السالم "...

الهيئة الدولية للمسرح 
تفتح ذراعيها .. حملبيه

رغـم حـالــة الـتــعـتــيم الــكـبــيـرة الــتى صـاحــبت رحــيل أوجـســتـو
بـــوال.. إال أن  مــتــابــعــة مــحــبــيه ومــحـــبى الــفن احلــقــيــقى ..
جـعلـتـهم يهـتـمون بـأخـبار مـرضه .. ويـصيـبـهم احلزن واألسى
لـــرحـــيـــله ... ولـــعل بـــوال يـــخـــتــلـف عن غـــيـــره من الـــفـــنـــانــ

ـفـكـريـن .. فـبـجـانب مـا قـدمه كـكـاتب ومـخـرج لـلـمـسـرح .. وا
أيضا كـتبه اخملتـلفة .. فـقد اعتـاد خالل ما يزيـد على ثالث
سرح عامـا على إقـامة الـورش الفـنيـة للـتدريب والـبحث فـى ا
ونـــظــريــاته ولــهـــذا فــقــد تــدرب عــلى يـــديه مــئــات اآلالف فى

مـختـلف الدول التى قـام بزيـارتها واإلقـامة فـيها لـفترة ...
وبـعيدا عن التـخاذل اإلعالمى .. قامت الـهيئـة الدولية
سـاحة لـلمـسرح بـدورها .. وراحت تـعطى الـفرصـة وا
عـلى موقـعهـا اإللـكتـرونى لكل من يـرغب فى الـكتـابة
عن ذكــرى له مع هــذا الـرجل وغــيـره من الــكـلــمـات

فى حـقه .. وقـد أقـبل الـكـثـيـرون .. وتوالت
ـخـتـلف الـلـغـات .. والـعـديد الـكـتـابـات 
ــبــاشـرة مــنــهم حتــدث عن عـالقــاته ا
بـأسـتـاذه الـذى درس فـتـرة علـى يديه
... والـــــتــــقـط آخــــرون الـــــفـــــكــــرة ..
وأنــــشــــأوا مــــنـــتــــديــــات بـــعــــدد من
ساحة وإتاحة واقع .. لزيـادة ا ا
ن يــرغب فى الـكــتـابـة الـفــرصـة 

عن بوال .. وكان من ب كتبوا عن بوال رئيس الهيئة الدولية
للـمسـرح "راميـندو مـاجومـدار" : كان خـبر وفـاة أوجسـتو بوال
رهيبـا .. ومازالت ذكـرى اللحـظات الرائـعة التى ألـقى خاللها
ى فى بــاريس عــالــقـة ــســرح الـعــا ــلــهـمــة فى  يــوم ا كــلـمــته ا
باألذهان .. وقـد واتتـنى فرصة تـناول العـشاء مع السـيد بوال
ــعــهــودة .. وجــدته ــســاء .. وبــجـــانب لــبــاقــتـه ا وزوجـــته فى ا
بـسيـطا ومـتواضـعا .. ورغم أن ضـعف صحـته كـان واضحا ..
نطلـقة كانت أكثر وضوحا .. إال أن معنوياته العـالية وروحه ا
ولم أكن أتـصـور أن تأتى الـنهـايـة بسـرعة هـكذا ...
لقد كـرس السيـد بوال  حيـاته بأكمـلها لـلمسرح
.. وبـ لـلعـالم كـيـفـيـة استـخـدام مـثل هـذا الفن
واعـتبـاره شـكال من أشـكال االحـتـجاج ومـقـاومة
القـهـر .. ولتـغيـير اجملـتـمع أيضـا .. إن أسطـورية
ـسـرح جــيال بـعـد حـيــاته وذكـراه سـتــلـهم نـشــطـاء ا
ـــــســـــرح  من أجل جـــــيـل من أجـل ا
حتـــقــيق أقــصى رفـــاهــيــة لــعــامــة

البشر...
لــقـــد مــات بـــوال .. ولــكن روحه
لـن تــــمـــوت أبــــدا .. رحــــمه الــــله
رحـمــة واســعــة ولــيـرقــد فى سالم
...وداعا أوجسـتو .. لن ننساك أبدا ».

راغى جمال ا
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أقام نشاطه حتت شعار 

«صرخة من أجل احلـُب والسالم»
غرب ..جماليات مبهرة وجتربة جديدة فى التلقى  سرح الطفل با ملتقى مرتيل السادس 

غرب:  ا
إبراهيم احلـُسينى

ــصـرى فـادى فــوكـيه خملـرجى الــديـكـور ا
ثـلى عروض ومـصمـمى سيـنوغـرافيـا و
مــــســـرح الـــطـــفـل فى مـــرتــــيل وتـــطـــوان 
وورشـــــــــة أخــــــــرى حـــــــــول دور الـــــــــفـن فى
احملــافــظــة عـلـى مـفــردات الــبــيـئــة  كــمـا
أقـيـمت مــائـدة مـسـتــديـرة حـول " مـسـرح
الـطـفل وحتديـات الـصورة " شـارك فيـها
ــــســــرحـى د. يــــوسف ــــؤلـف ا اخملــــرج وا
ـغرب  مهـندس الـديكور الريـحانى من ا
فــادى فـوكـيه  الـكـاتـب والـنـاقـد إبـراهـيم
احلــســيــنى من مــصــر  الــنــاقــد د. عــبـد
ــــســــرحى ــــؤلف ا الــــعـــزيــــز احلــــلــــوى  ا
مـحـمد أنـقـار  الـنـاقد د. مـحـمـد أشـبال

غرب  ...     من ا
ــسـرح الـطــفل ال يـُـقـدم ومــلـتـقـى مـرتـيل 
ـسـرحـيــة الـتى تـُـقـدم جــوائـز لـلـعــروض ا
ــــا يـــكــــتـــفـى بـــتــــقـــد وجــــبـــة داخــــله وإ
مسـرحية دسـمة ألطـفال مرتـيل  ويعمل
طــــوال دوراتـه عــــلى حتــــقــــيـق الــــتــــفــــاعل
وإلــــغـــاء كـل احلــــواجــــز مـــا بــــ الــــطــــفل
سـرح اخملـتـلـفـة  وقد جنح إلى وفـنـون ا
حـدٍ كبـير فى حتـقيق ذلك  خـاصةً وأنه
ـسرحى الوحـيد الـذى يتوجه هـرجان ا ا
إلـى األطــــفــــال مــــبــــاشـــــرةً وبــــاجملــــان فى
ـهـرجـان حتت مــديـنـة مـرتـيل  ويــطـمح ا
إدارة اخملـــرج مــصـــطـــفى الـــســـتـــيــتـــو فى
الــــســـنــــوات الــــقــــادمــــة إلى حتــــويـل هـــذه
ـسرحيـة من مجرد مـهرجان التـظاهرة ا
مـحلى قادر عـلى استضافـة بعض الفرق
الـــعــربــيــة إلـى مــهــرجــان مـــســرحى دولى
ـــــســـــرح الــــــطـــــفل يـــــكــــــون فى مـــــقـــــدوره
اســتــضــافـة الــعــديــد من الــدول الـعــربــيـة

واألجنبية ... 
هـرجان يُــقام بـجهد وجـدير بـالذكـر أن ا
ــنـــظــمـــة الــوطـــنــيـــة لــفـــنــانى فـــردى من ا
مـــســرح الـــعـــرائس " فـــرع مــرتـــيل " وهى
ـؤسـسـات مـنـظـمـة أهـلـيـة مـدعـومـة من ا
ـغربيـة  ومهرجـان هذا العام الرسـمية ا
ـديـنة قـد  بـدعم مـن اجملـلس الـبـلـدى 

مرتيل ...

ــهـرجــان فـقـرات فـقــد خـصــصت إدارة ا
تــنــشــيــطــيــة ضــاحــكــة وصــاخــبــة مــا بـ
الــعــروض  تـــضــمــنت عـــروضــاً قــصــيــرة
لـلـبـهلـوان  لـلـرقص الشـعـبى  لـلـتقـلـيد 
لــــلــــغــــنــــاء  ... وكــــذلك تــــضــــمــــنـت هـــذه
الــفـــقــرات مــســابــقــات بــ األطــفــال فى
الـــغــنــاء  الــرقص  الـــتــمــثــيل  ... وهى
جتـربة لـهـا جمـالـياتـهـا ولهـا أيـضاً أثـرها
الـــنــفــسى الـــطــيب لـــدى األطــفــال  وقــد
ظــهـــر ذلك من خـالل جتــاوبـــهم مع هــذه

الفقرات ...
ـهرجان مجموعة من وقد صاحب أيام ا
الــورشــات الـفــنــيــة أهــمــهــا إقــامــة ورشـة
تـكـويـنـيـة مـتـخصـصـة فى الـسـيـنـوغـرافـيا
واإلخــــراج قــــدمــــهــــا اخملــــرج ومــــهــــنـــدس

معظم أبطالها من األطفال الصغار ...
ــــلــــتــــقـى لـــنــــفــــسـه ومــــنـــذ وقــــد اخـــتــــار ا
مهـرجانه األول أن يُــقدم جتربـة جمـالية
جـديدة خاصـة بالتلـقى  وهى تتمثل فى
سرح بكاملها جللوس تخصيص صالـة ا
ــتـفـرجــ من األطـفــال بـيـنــمـا يــنـفـصل ا
عـــــنــــهـم ذويــــهـم من الـــــكــــبـــــار مع بــــقـــــيــــة
ـتـفـرج فى مـقـاعـد البـلـكـونة الـعـلـيا  ا
ـا يُــتــيح لـلــطـفل أن يـنــطـلق مع أقـرانه
فى حــريــة كــامـــلــة ومن دون أيــة سـُــلــطــة
عــــلـــيـه  وهـــو بــــالـــفــــعل مــــا حتــــقق لـــدى
األطـفال  والذين لـم يكفوا عـن التفاعل

ـُقدمة لهم ... والغناء مع العروض ا
واسـتكـمـاالً لـهذه الـتـجـربة اجلـمـالـية فى
التلقى وفى تفاعل األطفال مع العروض

ـهـرجـان عـروض " جـزيرة األحالم أيـام ا
ــنــبع اخلــصــوصــيـة " لــفــرقـة مــؤســســة ا
لألطـــفـــال  " دنــيـــا الـــعـــرائس " لـــفـــرقــة
مُـــحـــتـــرّف كـــومـــيـــديــا مـــســـرح الـــعــرائس
ديـنة أغاديـر  " توبـة " لفرقـة مدرسة
ـصير سـيدى إدريس بـتطـوّان  " أرض ا
" لـــفــرقـــة مـــؤســـســـة أبــنـــاء أبـى الــقـــاسم
اخلـصوصـيـة بتـطـوان  " حكـايه وحـكايه
" لـفـرقـة أضـواء اخلـشـبـة بـشـفـشاون ...
وقد جمعت هذه العروض جميعاً ما ب
الــصــبـغــة الـتــعــلـيــمـيــة لألطــفـال ومــا بـ
ـــتــمــثـل فى مــزج الـــســيــنـــمــائى اإلبـــهــار ا
ـسـرحى تـارة  واسـتـخـدام اإلضـاءات بــا
ــلـونــة بـتــراكــيب جــاذبـة تــارات أخـرى  ا
ومـن أهم ســــــمــــــات هــــــذه الــــــعـــــروض أن

ـسـرحـيـة الـتي ـهـرجـانـات ا  قـلـيـلـة هى ا
تـــتــــوجه مــــبــــاشــــرة لـــلــــطــــفل في الــــوطن
الــــعــــربي فــــعــــادة مــــا يــــكــــون االهــــتــــمــــام
ـهـرجانـات مسـرح الكـبار ويـتم جتاهل
بــــدون قــــصــــد عــــالـم الــــطــــفل بــــأســــراره
والغازه وإدهاشاتـه الكثيرة والذى يحتاج
إلـى نوعـية خـاصة جـداً من الـفنـان من
أولــئك الــذين لــهم تــلك الــقــدرة الــعــالــيـة
عـــــلى صـــــنـــــاعــــة عـــــالـم مــــســـــرحي مـــــلئ

بالبهجة .
ــا ذلـك مـا حــدث تــمــامــا  مع مــلــتــقى ر
ـغرب ـسـرح الـطـفل بـا مـرتـيل الـسـادس 
والـذي أقـيم في الـفـترة من 29 أبـريل -

لتقى 3 مايو اجلارى  وقد وضع ا
شـعـاراً رئيـسـياً له هـو " صـرخة من أجل
احلب والــسالم "  وقـدم داخــله ثـمــانـيـة
عــروض مــســرحــيــة تــنــدرج مــضــامــيــنــهـا
جـمـيـعـاً حتت هـذا الـشـعـار  ويُــقـام هذا
ـــبـــادرة من اخملــرج ـــهـــرجــان ســـنـــويــاً  ا
ـغـربـى مـصـطـفى الــسـتـيـتـو  ــسـرحى ا ا
والـــــذى اســـــتــــقـــــدم هـــــذا الــــعـــــام فـــــرقــــة
ـسـرح مــسـرحـيــة مـصــريــــــة هى فـرقــة ا
الـــقـــومى لـألطـــفـــال بـــالـــقـــاهـــرة  والـــتى
قـدمت عـرض " أسعـد سـعـيـد فى الـعالم
" والــذى كــتــبه مـــحــمــود عــامــر وأخــرجه
حـــسن يـــوسف ولــــعب بـــطـــولـــته الـــفـــنـــان
الـــقـــديـــر مـــحـــمــــد أبـــو احلـــسن ونـــخـــبـــة
ـــســــرح الـــقـــومى مـــتــــمـــيـــزة من فــــنـــانى ا
لألطــفـال وقــد عــالج الـعــرض الــقـضــيـة
الـتـقلـيديـة لـلصـراع ما بـ اخلـير والـشر
ولـكن من خالل معـاجلة جديـدة تفترض
وجـود أحـد الـعـلـمـاء الـذى يـقـوم بـتـجـربـة
علـميـة يـُحاول من خاللـها اخـتراع مصل

لنزع جينات الشر من البشر ... 
وقـدمت سـبـعـة عـروض مـسـرحـيـة أخرى
من مـدن مغـربـية مـخـتلـفـة هى عروض "
قـــلـــعـــة األبـــطـــال " وهـــو لـــفـــرقـــة مـــرتـــيل
سرحية لألطفال  ومن تأليف حكيمة ا
ـــودن ومـــصـــطـــفـى الـــســـتـــيـــتـــو وإخــراج ا
مــصــطــفى الـــســتــيــتــو  ويـُــقــدم الــعــرض
مــــعـــاجلــــة جــــديــــدة حلــــدوتـــة ســــنــــدريال
الـــشـــهـــيـــرة مـــزج فـــيـــهـــا اخملـــرج مـــا بـــ
ــسـرحى والـســيـنـمــائى فى شـكـل مـبـهـر ا
ومحبب لألطفال  كما قدم أيضاً داخل

 معظم أبطال
العروض
 من األطفال
الصغار

 عروض مبهرة
اعتمدت
 على مزج
السينما
سرح با
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> الـسيـنمـا كعـرض للـفرجـة تسـيطـر علـيهـا الرؤيـة البـصريـة وتعـتمـد أيضا
قول عـلى إمكـانيـة االستـفادة من الـعناصـر التى تـؤثر أيـضا من خالل زيـادة ا
سـرح على حدود محددة ب ما عـن العالم "الالوقتى" فهى تعتـمد تماما كا

يُرى وما يُمثل.
سرحي جريدة كل ا
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 الكمبوشة

التعبير اجلسدي للممثل
 ب السكون واحلركة

مثـل وتمكـنه من صنع تعـتمـد بالغة األداء الـتمـثيـلي على قـدرة ا
ـواقف الــتــوازن بــ تـعــبــيـره اجلــســدي وتــعـبــيــره الــصـوتي عـن ا
الــدرامـيـة عـبـر مـسـتـويـاتـهــاالـشـعـوريـة واإلدراكـيـة اإلراديـة  وغـيـر
ـقـدرة غـالبـا مـا تكـون فـطريـة نـابـعة من مـوهـبة اإلراديـة . وهذه ا
مـارسة واخلبـرة العـملـية تـبعا ـمثل نـفسه كـما أنـها مكـتسـبة بـا ا
سـرحيـة. وفي حالـة كونـها مـارسة والـتقـلب عـلى األدوار ا لطـول ا
حالة غيـر إرادية تكون شبـيهة بحـالة شخص يؤدي عـمال عضليا 
وهــو في الـوقـت نـفــسه يــفــكـر فـي شيء يــشـغل عــقــله.. فــالــشـغل
العـضلي  حالـة حركـية والتـفكيـر الذهـني حالة سـكونيـة وهما ال
يـجتـمعـان وفق إرادة واعيـة.وهو مـوقف إذا تكـرر دوما عنـد شخص
من األشـخاص  فـشـكل ظـاهـرة ; دل على مـرض عـقـلى لدى ذلك
الشخص وهو مـا اصطلح عـلى تسميـته بحالـة من حاالت الذهان
ـمــثل الــذي يــؤدي دورا لــشـخــصــيـة أو اجلــنــون. عـلـى ذلك فــإن ا
سرحية السايكودرامية ذهانية  على نحو ما رأينا في شخصيات ا
( أمـر مكـتـبي) حملـمـد إسمـاعـيل الـقـنـاوي  يصـطـنع لـذلك حـالة
تـساوي بـ حـاالته التـحـريكـية وحـاالته الـسكـونيـة  بـحيث يـبدو

ظاهر ما يفعل نقيضا لباطن فعله. 
غيـر أن حالـة الـذهول اجلـزئيـة تلك وإن كـانت تشـتمل عـلى خلط
بـ حـاالت احلـركـة لـدى الـشـخـصـيـة الـدرامـيـة بـحـاالت الـسـكون
مثل يخلط عن وعي فني ب عندها  دون بـواعث منطقية; فإن ا
احلـالتـ حركـة وسكـونـا في تعـبيـرات جسـدية بـسيـطة ومـتبـاعدة
وتـبدو عـفـويـة عن عـمـد  مثـلـمـا يـخلط أيـضـا بـ حـاالت الكالم
وحــاالت الــصـمت  بــحــيث ال يـكــون في أدائه الــكالمي والــصـامت
عـالقـة مــنـطــقــيـة تــدفـعـه إلى ضـرورة الــصــمت في أثــنـاء كالمه 
ـا ضرورة فـتـوقـفه عن الـكالم  ال يـقـوم علـى ضرورة حـيـاتـيـة  وإ
صـمـته درامـيـة في األسـاس  لـتـأكـيـد مـصـداقـيـة جتـسـيـده لـلـدور
الذهاني. وهذا مـا وجدناه في سايكودراما ( أمـر مكتبي) فالصمت
عــلى تـنــوع وظـيــفـته الــدرامـيــة في طـيــات احلـوار مــحـمــول عـلى

ضرورات درامية.
  على أن جمـالية الـتوازن التـي هي عماد كل مـنتج إبداعي أدبي أو

فني ال تقتصر
ا تتجاوزهـا إلى حالة الثبات  على ثنائـية السكون واحلركـة   وإ
فال وجـود إالّ ويقـوم على منـظومة الـسكـون واحلركة والـثبات. وإذا
كـنـا قد نـاقـشنـا ثـنـائيـة الـسكـون واحلـركة بـاعـتبـار الـسكـون حـركة
كامنة أو حالة إرهاص بحركة سوف تقع  فمن الضرورة أن نناقش
عالقة الـسكـون بـالثـبات ; ألن هـناك مـن يرونـهمـا ظاهـرة واحدة ;
عنى وهذا غير صحـيح. فقد يكون هناك تساو ظاهري بينهما ; 
أن الــسـكـون  والـثـبـات كـلـيـهـمـا يـشـغالن حـيـزا زمـنـيـا مـنـاظـرًا من
الـوقت ; سـواء أكـان التـنـاظـر بـ احلـالتـ مـنـفـصال أم مـجاورا .
فـقـد يكـون تنـاظرهـما في حـيازة زمـنيـة متـصال في حالـة اجتـماع
ـســرح أو في مـشـهــد أو لـقـطـة شـخـصــ في مـشـهـد واحــد عـلى ا
سـيـنمـائيـة واحـدة  كأن يـكـون شخص جـالـسا في حـالـة استـرخاء
عضلي وذهني تـام  بينما اآلخر يجلس في حالة استرخاء عضلي
مع حركة ذهنـية . والفرق ب مـظهر كل منـهما متـباين بالضرورة

مثل وذاك . فيما ب أداء هذا ا
  وال حـاجة بنـا إلى التذكيـر بأن لكل حـركة بشريـة باعثًـا قد يكون
غــريــزيــا وقــد يــكــون إراديــا  ســواء أكــان بــاعــثــا ذاتــيــا نـابــعــا من
ـلك لـير الـشخـصـية الـدرامـية نـفـسهـا كـما هـو احلـال في موقف ا
وضوعي الذي غلّب شـرطه الذاتي ( إرادته الذاتية) عـلى الشرط ا
( قـانـون احلـكم في اجملــتـمع اإلقـطـاعي) الـذي يــقـضي بـحـفـاظه
ـلـكـة هو عـلى رأسـهـا  فـإذا به يـفـكك وحـدة البالد  عـلى وحـدة 
وذلـك مـنــاقض لــقـانــون طـبــقــته االجـتــمــاعـيــة  من جــهـة نــظـر
ادي  ثـالي  في ح يـرى فيه أصـحاب الـفكـر ا أصحـاب الـفكـر ا
من أمثـال بـريـخت مـوقـفا مـتـوافـقـا مع قـانون الـتـطـور الـتـاريخي
االقـتـصـادي والـسـيـاسي لـلـمـجـتـمـعـات. فـإطار فـعـل لـير مـنـاقض
ثـالـي  ألنه الك  ومـفكـريـهم ا لـلمـألـوف في فـكر طـبـقة كـبـار ا
كان ضربة قاصمة لظهر النظام اإلقطاعي . غير أن شكسبير ح

ـلكي  ـسرحـية  رآهـا مأسـاة وقعت عـلى رأس النـظام ا كتـب تلك ا
بـيـنـمــا رآهـا بـريـخت انـتـصــارا لـطـبـيـعـة الــتـطـور االجـتـمـاعي في
ـمكن اعـتبـار فعـله ذاك عمال نـبيال  سـيرة الـبشـرية  وكـان من ا ا
لـوال أنه كـان فـعال حامال لـبـذرة تفـكـيكه ونـقـضه  ألن ليـر  تـنازل
مـلكـة أراضيهـا وناسـها وحـيوانـاتها شـكلـيا عن احلـكم  بتـقسـيم ا
ارسـاته الشـخصـية بـ بـنتـيه الكـبرى والـوسطي  بـينـما ظـلت 
سؤوليات لك. لقد ألقى  ارساته قبل تنازله الشكلي عن ا هي 
هـا ; فـهـو كـمن صنع السـلـطـة علـى بنـتـيه  واسـتـحوذ عـلى مـغـا

جنته  حيث ال عمل بل ملذات دون حدود أو قيود.

فنان بقلب إنسان .. وناشط شديد الكمال ..

قاومة فى ارتورو يو" عام  1970لبريخت .. وفى ا
عـام  .. 1971اعــتـــقــلت احلــكـــومــة أوجــســـتــو لــعــدة
أشــهــر..و أغــلــقت مـــســرح أريــنــا بــعــدهــا .. ورحل
أوجسـتو إلى األرجنـت وقضـى بها خـمس سنوات
ـسرح ..ركز فـيهـا عـلى البـحث فى تـطـوير أسس ا
ا الـوحيد الذى يـطمح إلى تـكوينه ..وكـان أول ور
ــسـرح الــذى يــقـوم بــتـحــلـيل من مــخـرجى وكــتـاب ا
ــســرحــيــة .. وجتــمــيع هــذه الــتـحــلــيالت أعــمــاله ا
اخملـتلـفة فـى كتب مـطبـوعـة وقد اسـتـمر عـلى هذا

النهج حتى نهاية رحلته ...
ومنذ عام  .. 1976انطلق فى رحلة طويلة ب دول
العالم اخملـتلفـة .. بدأها بنـيويورك ثم كـندا ولندن
ومـــدن وعـــواصـم أمـــريـــكــــا الالتــــيـــنـــيــــة .. وتـــونس
واجلـــزائــر وبـــيــروت ودمــشـق والــقــاهـــرة .. وكــانت
رحلته دعوة مستـمرة للبشرية من أجل الثورة على
ــبـدعــ من أجل الــظــلم والـقــهــر .. ولـلــفــنـانــ وا
ــســرح خلــدمــة هـذه الــدعــوة والــقــيـام اســتـخــدام ا
برسالته احلقيقية .. وخالل هذه الفترة أعلن عن
ــقــهـورين فــكـره بــوضــوح وذلك بـتــأســيس مــسـرح ا
بـعـد اسـتـكـمـاله ألسـسه وقـواعده وذلـك عام 1979
 ..ولـيــثــبت أوجــســتــو أنه كــمـا قــال عــنه مــيــلـر " إن
بوال فنان بقلب إنسان وناشط شديد الكمال "...

بعيـدا عن الكلمـات التى مهـما بلغت قـوتها .. فهى
لن تـعـبـر عن مـبـدع بـحـجم أوجـسـتـو بـوال .. بـقدر
ــلـيـئـة بـأعــمــاله وبـصـمـاته ا مـا تـعـبــر عـنه سـيـرته 
اخملـتلـفـة ... بـدأ عـشق أوجسـتـو لـلـقراءة والـكـتـابة
منـذ طـفـولـته..و ذلك من خالل تـشـجيـع أسرته له
الـبرازيـليـ من حب الـفن والغـناء نع الـفقـر ولم 
والــــرقص..بل واإلبــــداع فــــيه كـــثــــيــــرا بـــدأ يــــكـــتب
مـقتـطـفـات مسـرحـية بـسـيـطة يـؤديـهـا وسط أفراد
ـــشـــاركـــتــــهم..بـــجـــانـب بـــعض األبـــحـــاث أســـرتـه و

سرح والدراما... البسيطة أيضا فى ا
وبـــعـــد الـــتــحـــاقه بـــاجلـــامــعـــة بـــريــو دى جـــانـــيــرو 
ودراسـته الكـيمـياء .. اسـتمـر فى أبحـاثه ودراساته
الـفـنــيـة والــدرامـيـة .. وزاد نــهـمه فـى قـراءة كل مـا
ــســـرحـــيــة تـــصل إلـــيه يـــداه .. خـــاصــة األعـــمـــال ا
والـنقدية للكـاتب البرازيلى الالمع وقتـها " نيلسون
رودريـــجــز" والـــذى كــان غـــزيــر اإلنـــتــاج ..ويـــتــمـــيــز
ــسـرحـيـة اخملــتـلـفــة وكـان لـهـذا بــتـحـلـيـل األعـمـال ا

أثره فيما انتهجه أوجستو بعد ذلك ...
واسـتكـماال لـدراساته احلـرة..قام بـدراسة الـدراما
درسة الفنون الدرامية بجامعة كولومبيا بجانب
اســـتـــكــمـــال دراســـته لـــلـــكــيـــمـــيـــاء لــلـــحـــصــول عـــلى
الـدكـتــوراه ..وقـد أشـرف عـلــيه أحـد أكــثـر أسـاتـذة
ــــســــرحى أهـــــمــــيــــة اجملــــرى الــــنــــقـــــد والــــتــــاريـخ ا
الـنمـسـاوى "جـون جاسـنـر"..ومن أساتـذته "تـيـنسى

ويليامز" و"آرثر ميلر" ...
عــاد أوجـــســتـــو إلى الــبـــرازيل عــام  .. 1956وتــلــقى
سـارح .. وبـالفـعل قبل دعوة لـلمـشـاركة فى أحـد ا
الـدعـوة لـلـمـشـاركـة فى مـسـرح "أريـنـا " بـسـاوبـاولـو
ــسـرحــيـ اخملـضــرمـ " ســابـاتــو مـاجـادى " مع ا
ــســرح عــام و"خــوزيه ريـــنــاتــو " الــذى أسـس هــذا ا
 .. 1953واســـــتــــــطـــــاعـت هـــــذه اجملــــــمـــــوعــــــة خالل
اخلـمسيـنيات والـستيـنيات أن حتـدث ثورة جمـالية
ــســرح الــبــرازيــلى .. وكــونــوا حــلــقــة ونــوعــيــة فى ا
دراســيــة وبــحــثــيــة لــلـــدرامــاتــورج وبــلــورة مــفــهــومه
وتـطــويـره .. وأخــذ مـســرح أريـنـا عــلى كـاهــله خـلق
أسس وقـواعـد لـدرامـاتـورج وسـيـنـوغـرافـيـا خـاصة

سرح البرازيلى ... با
وكـانت أولـى أعـمـال أوجـسـتـو .. تــقـد مـسـرحـيـة
الـكــاتب " جـون شـتــايـنـبك "  "فــئـران ورجـال " عـام
 .. 1956وحقـقت جناحا كـبيـرا وعبرت عن اهـتمام
أوجـــســتــو واجملـــمــوعــة بـــالــطــبـــقــات الـــكــادحــة من
اجملــتــمع .. واســتـمــر أوجــسـتــو ورفــاقه فى تــقـد
الـعروض اجليدة التى تـبلور معهـا دور مسرح أرينا
وأهــمــيــته .. فــقــدم لــشــون أوكــايــسى مــســرحــيــة "
جـــونـــو والـــطـــاووس " عـــام  1957والـــتى لـم حتـــقق
الــنــجــاح عــلى غــرار ســابـــقــتــهــا .. ولــكــنه اســتــعــاد
الـنـجـاح وثـقـة جـمــاهـيـره .. بـتـقـد عـرض " نـادى
شـابيتـوبا لكـرة القدم " لـلكـاتب البرازيـلى "أودولفو

فـيـانـا فـيـلـو " عام  1959والـذى نـاقش فـيه مـشاكل
الـشـباب وأحالمـهم .. وفى نـفس العـام بـدأت ثورة
أوجـستـو ضـد القـهـر وقد عـرض " نـاس مثـلـنا " ..
واســتــغل أوجــسـتــو حــمـاســته وانــطالقه فــقـدم فى
نـهايـة نفس العـام عرض آخـر هو " مـهزلـة الزوجة
ــثــالــيـة " إليــدى دى لــيــمــا" ولــكــنه قــدمــهــا بــأحـد ا
مـســارح ريـو دى جـانــيـرو .. وفى عـام  1960أخـرج
عرض " نار باردة " لبربوسا .. وأ كتابة قنبلته "
الـثورة فى أمريكا اجلـنوبية" والـتى أخرجها خوزيه
رينـاتو .. وقدم مـعاجلة مـختلـفة خلالـدة ميكـيافلى
" مانـدراجوال " عام  1962وكانت اسـتـكمـاال للـثورة
ضـد الفـقر ومن تـسبـبوا فيـه .. قبل أن تـكون ضد
حـكـومـات بــعـيـنـهـا .. ثـم أخـرج لـتـيـنــسى ويـلـيـامـز "
عـربة أسمها الـرغبة " ولكن بفـلسفته الذى أخذت
تــزداد وضــوحـا .. ومـن أعـمــاله الــقــيــمــة أيــضـا ..

وليير عام  ... 1964 مسرحية " تارتوف " 
وفـى عـــــام  .. 1965رحل أوجــــــســــــتـــــو إلـى ريـــــو دى
جـانيرو نتيجـة األعمال العسـكرية فى ساوباولو ..
ـعارك ـارسـة نـشاطـاته ضـد الـعـسكـريـة وا وبـدأ 
مع أقــــــرانه مـن مــــــســـــقـط رأسه .. كــــــانت دعــــــوته
للسالم وتنحية السالح جانبا ووقف سفك الدماء
وفى نهـاية عام ..1968عـاد أوجسـتو إلى سـاوباولو
.. وحـاول إعـادة بـنـاء فــريـقه بـأريـنـا مـرة أخـرى ..
وقـــدم مـــجــمـــوعـــة من األعـــمـــال أهــمـــهـــا " ارتـــفــاع

كتب
"الثورة فى 
أمريكا

اجلنوبية"
... وأخرج
«رجال

وفئران »

كـان للكتابـة وجه آخر عند أوجسـتو .. فقد انفرد
ـســرح بــكـونه أول ــبــدعـ فـى ا عن غــيــره حـتى ا
ا ينـتقد أعماله ـا آخر من يناقش ويـحلل ور ور
ونــهــجه فى كــتب عــديــدة .. وقــد بــدأ هــذا الــنــهج

منذ عام ... 1967
ـا تمـيز بـه أوجسـتو أيـضـا .. هو كـتـابته  بـعدد و
من الــلـــغـــات وبــنـــفس اإلتـــقــان وهـى الــبـــرتـــغــالـــيــة

واألسبانية والفرنسية واإلجنليزية ... 
ومن كـتبه بالـبرتـغالـية " كشف حـساب أريـنا " عام
  1967تـــاريخ أمـــريـــكـــا الــذى أعـــرفـه " عــام 1973
جـ الـعصـبى " عام   1977مـعـجزة فى الـبرازيل "
عام  " ? 1979مـسرح أوجـستـو بوال ـ جزء أول " 

"مــســرح أوجـــســتــو بــوال ـ جـــزء ثــانى " عــام 1986
ــســـرح الــتـــشــريـــعى" عــام  " 1996هــامــلت وابن "ا
اخلـبـاز " عـام  .. 2000و" مـسـرح .. وفـنـون الـدفـاع

عن النفس " عام ... 2003
ـسرح الـشـعـبى " عام وبـاألسـبـانيـة كـتـاب " فئـات ا
 .. 1972وبـالــفـرنـســيـة "تـوقف ! إنه الــسـحـر " عـام
ــــــســـــرح وطــــــريـــــقـــــتـه عــــــنـــــد بـــــوال " .. 1983و " ا
وبــــاإلجنــــلــــيــــزيــــة كــــتـب عــــددا من الــــكـــــتب والــــتى
ألهـمـيـتــهـا تـرجـمـهـا إلى الــلـغـات األخـرى والـعـكس

قهورين" عام  1979والذى ومنها : كتـاب "مسرح ا
ــا تــغـــفــلــهـــا جــمــوع ــســرح قـــوة ر وضح فــيـه أن ا
صلحة اجلـماهير .. ولكن احلـكومات تستـخدمه 
أفـرادهــا ومن أجل أغــراض دنــيــئـة وضــرب مــثـاال
سرح فى لذلك حكومة الـبرازيل والتى تستخدم ا

قمع شعبها والسيطرة على حريته ومصيره ...
ــمـثــلــ " عـام ــمـثــلــ وغـيــر ا وكـتــاب " أالعــيب ا
 1992اجلـــزء األول وعـــام  2002اجلـــزء الـــثـــانى ..
وهـو األكـثر تـأثـيـراً فـيـمـا كـتب بـوال .. وفـيه يـقدم
شـرحـا مــوجـزا لـنـظـريـاته ويــشـرح مـفـهـوم الـدرامـا
عــنــده .. وبه الــعــديــد من األمــثــلـة والــقــصص عن
جتاربه اخملتلفة فى أوروبا وأمريكا الالتينية ...
وأخـيـرا .. كـتاب " وهـم الـرغـبـة " عام  1995وفـيه
ــــســــرح كــــعالج يــــحــــاول مــــنـــــاقــــشــــة اســــتــــخــــدام ا
لـألمـراض الـنــفـســيـة اخملــتـلــفـة .. واخلـاصــة الـتى
سببـها الـتفكك اجملـتمـعى .. من خالل البحث عن
وسـيلـة إلعادته كـنسـيج واحد مـترابط وهـو تعديل
لـــنـــظـــريـــاته الـــســـابـــقـــة وتــطـــويـــر ألســـالـــيـــبه الـــتى
ــســـتـــجــدات فى اســتـــخــدمـــهـــا من قـــبل لــتـــخـــدم ا

اجملتمع ".

 أول من انتقد نفسه 
الكاتب .. وجه آخرلـ «أوجستو»
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كن أن تقدم درجات أقل أو أكثر تركيزا طبقا للحقب واألنسقة > إن الدراما 
ـسرحى فى ـركزى" لـلـعـالم ا ـلـمح "ا والـتـوجه الـشـخـصى لكل مـؤلف وهـذا ا

واحدة من احللقات احملدودة من الشخصيات تكون أقل أو أكثر محدودية.

سرحي جريدة كل ا

18 من مايو 2009 العدد 97

منى شديد

ـراكــز غـيـر الــفـاعــلـة وأســبـاب هـذا ا
واذا مــا كـــانت فى أيـــدى انــاس غــيــر
أكفاء سيتم االستغناء عنهم والبحث
عن مــســئــولـ جــدد بــاإلضــافـة الى
دعـــوة دول اخـــرى لـــتـــاســـيس مـــراكــز
ــيــة ــســـرح الــعـــا ـــؤســســـة ا جـــديــدة 
" "ITI فى اســـيـــا والـــعـــالم الـــعـــربى
وافريقيا وهناك قاعدة البد لنا من
ـسـرح الـتـغـلب عـلـيـهـا وهى أن تـيـار ا
ـــســـرح الـــرئــــيـــسى فـى الـــعـــالـم هـــو ا
االوربـى وهــو غــيــر صــحــيـح ولــكــنــهــا
قـاعدة اسـتطـاع االوروبيـون إرساءها
ـــاديـــة واالعالم عـن طـــريق الـــقــــوة ا
صـحـيح أنـنـا أ أصـغـر ولـكـن لـديـنا
سرحية ثراء فى الثقافـة والثقاليد ا
نــريـد أن نــحـمــيه وهــذا هـو أهم دور
ل" "ITI فى رأيى وان تساعد على
تنشيط الـتبادل الثقافى "فالقطار ال
يسـيـر علـى جانب واحـد من الـطريق
ــا هـنـاك طـريــقـان ذهـاب وإيـاب" وا
عــلى االوروبــيـ ان يــتــعــلـمــوا اشــيـاء
منـا كـما نـتـعلم نـحن مـنهـم لذا نـريد
ـــؤســـســــة ان نـــركـــز عـــلى مـن خالل ا
ــــســــرح نــــقــــاط الــــقـــــوة اخلــــاصــــة بــــا
الـتـقـلـيـدى والـثـقـافـات اخملـتـلـفـة لـدى

كل دولة.
ؤسسة? هل هناك مشاكل مادية فى ا
ــال مـشـكــلـة اخــرى رئـيــسـيـة بـالــطـبع ا
ؤسـسة كـانت تمول من تـواجهنـا الن ا
قبـل اليـونسـكـو منـذ تاسـيـسهـا فى عام
 1948ولـــــــــكن مـــــــــؤخــــــــرا خــــــــفـــــــــضت
اليـونـسكـو دعمـها لـنـا تمـاما واصـبحت
تعطينـا أمواال قليلـة جدا لتمويل بعض
شروعات والدخل الرئيسى لنا االن ا
من مــشــاركـات مــراكــزنــا اخملـتــلــفـة فى
دول الـعـالم ومسـاهـمـات كل دولـة تـبـعا
ـاديــة لــهـذه الــدولـة إال أن لــلـظــروف ا
شـاركـات السـنويـة ال يـتم دفعـها هـذه ا
ا يشكل ضغـطاً علينا بشكل منتـظم 
وال نـسـتـطـيع ان نـعـمل بـشـكل جـيـد مع
ضــــعف اإلمــــكــــانــــيــــات ولــــكن حلــــسن
احلظ تــلــقــيــنـا بــعض الــتــبــرعــات الـتى

ساعدتنا كثيرا.
ــشـــكــلــة ــال هـــو ا  هـل تــعـــتــقـــد أن ا
ــسـرح عـلى الــرئـيــسـيـة الــتى تـواجه ا

مستوى العالم?
ال الاعتقـد هذا ولكن فى الغرب على
ـال مــشـكــلـة وجه الـتــحـديــد يــرون ان ا
كبـيرة ولـكن تقـاليـدنا نحـن اإلسالمية
ـشـكـلة ـال هـو ا جتعـلـنـا النـقـتـنع بـأن ا
ـــــــــثــــــــــال فى االهـم عـــــــــلـى ســــــــــبـــــــــيـل ا
ال بـنـجالديش لـيس لـديـنـا الـدعم او ا
ومع هـذا اسـتـطـعـنــا ان نـقـدم مـسـرحـا
ITI"" جـيـدا ومـازلنـا مـسـتـمرين وفى
نـقـول اذا لم يـكن لـديـك مـال وتـريد أن
تقدم مشروعا اذهب إلى بنجالديش.

عـام ضـعــيف جـدا الن لـديــهـا أولـويـات
اخــرى وهــو بــالــطــبـع امــر مــحــبط لــنــا
ولكـننا نـعمل بالـرغم من هذا وجمـيعنا
مــتـــطـــوعـــون ال نـــتــلـــقـى ايــة امـــوال من
ــســـرح وفى أحــيـــان أخــرى نـــدفع من ا
مـالـنـا اخلـاص لـنـنـفق عـلـيه واجلـمـهـور
هـو الـعائـد الذى نـتـلقـاه الى جـانب بيع
ـسرح وحـبنـا له هو الـتذاكـر شغـفنـا با

الدافع الرئيسى الستمرارنا.
شاكل ماذا عن ال" "ITIمـا هى اهم ا

التى تواجهك كرئيس للمؤسسة?
ؤسسـة وصلوا الدول االعضـاء فى ا
اآلن إلـى مـــايـــقـــرب من  100عـــضــو
ولــــكن مـــا اراه هـــو ان  %30 مــنـــهم
لـيــسـوا اعــضــاء فـاعــلـ لــذا فـهــنـاك
حتـقيقات جتـرى حاليـا للتـعرف على

وراثـة فـى عـائــلــتى وتـقــلــيـد مــتــبع  أنـا
ثل و ومنتج مسرحى ورئيس حترير
سـرح  ولـكـنـنـا فى بنـجالديش جملـلـة ا
ال نــسـتــطــيع ان نــصــبح صــنــاع مــسـرح
سرح محـترف مـهنـتنا الـوحيـدة هى ا
ال التليفزيون فقط النه ال يوفر لنـا ا
ـال عــلى صـنـاعه لـذا هــو الـذى يـدر ا
ـسـرحيـ لديـهم مـهن اخرى فـجـميع ا
ـسـاء فـهـو مـخصص فى الـصـباح امـا ا
لـــلــــمــــســــرح ولــــكـــنــــنــــا من جــــانـب اخـــر
مــــــحـــــتـــــرفــــــون عـــــلى مــــــســـــتـــــوى االداء
ـــســـرحى ومـــا نـــقـــدمه عـــلـى خـــشـــبــة ا

سرح باقل االمكانيات. ا
 ألــيـس هـنــاك اى دعـم من احلــكــومـة

للمسرح فى بنجالديش?
فى بلدى دعم احلكـومة للثقافة بشكل

ـؤسـسة  مـتـى تـوليـت مـنصـب رئـيس ا
ITI" " ية للمسرح العا

 انــتـــخــابـى رئــيـــســا لـــلـــمــؤســـســة فى
ـــــاضى اثـــــنــــاء مـــــدريــــد ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ا
ى الــذى ـــؤتــمـــر الــعـــا "الـــكــوجنـــرس" ا

. يعقد كل عام
 هـل تـعــتــقـد ان هــذا االنــتـخــاب جـاء
نـتـيـجة جملـهـوداتك فى رئاسـة مـركز "

 "ITI فى بنجالديش?
 ITI"" فى احلـــــقـــــيـــــقـــــة عـــــمـــــلـى مع 
مـسـتـمـر مـنـذ اعـوام طـويـلـة حـتى االن
ـــركــز فى فــفـى عــام  1981اســـست ا
ـركـز ـثال له فى ا بـنـجـالديش وكـنت 
الــــرئـــيـــسى لــــلـــمـــؤســـســــة وعـــضـــوا فى
ـا يــقـرب من 20 الــلـجــنـة الــتــنـفــيـذيــة 
عـــــامـــــاً وعـــــلى مـــــدى ثالث دورات أى
ؤسسة ستة اعوام كـنت نائبا لـرئيس ا
عـلى مــسـتـوى الـعـالم واعــتـقـد بـالـفـعل
ان نـشاطـنا فى بـنجالديش هـو السبب
االول واالهم النتـخابى بـاالضافة الى
ـــؤســــســـة مــــشـــاركــــتـى ونـــشــــاطى فـى ا

ية. العا
مـا هـى اهم االنـشـطـة الـتى يـقـوم بـها

مركز بنجالديش?
ـــســـرح اهـم مـــطـــبــــوعـــات مـــؤســــســـة ا
ـــيــة " "ITI صــدرت عـن طــريق الـــعــا
مــركـزنــا حــيث انـه كل عــامــ نــصـدر
سرح" وهو كتابـاً حتت عنوان "عالم ا
ــسـرح فى عـبــارة عن رصــد حلــركــة ا
الــعـالـم خالل الــعــامــ وتـشــارك فــيه
جـــمـــيع الـــدول بـــارســـال مـــقـــاالت عن
ــوســيــقى فى كل ــســرح والــرقص وا ا
مــنــهــا نـقــوم بــتــحــريــرهـا وطــبــاعــتــهـا
ويـعــتـبــر هـذا أهـم كـتــاب مـعــاصـر عن
ـسـرح فى الــعـالم وقـد اصـدرنـاه من ا
بــنـــجالديش عـــشــر مـــرات حــتى االن
هــــذا بــــاالضــــافـــة إلـى اقــــامــــة عــــشـــر
حـــلــــقـــات دراســــيــــة دولـــيــــة خالل 25
عـامـاً واحـيـانــا كـنـا نـقـيم مـهـرجـانـات
ــيــة لــلــمــســـرح ايــضــا لــذا فــنــحن عــا
لـــديــنــا ثــقـــافــة مــســـرحــيــة فـــعــالــة فى

بنجالديش.
 مــا الـدافـع الـذى جـعــلك تـقــدم عـلى

تأسيس مركز ل" "ITIفى بلدك?
ـسـرح أردنـا الـتــعـمق اكــثـر فى عــالم ا
واقــتـبـاس االشـيــاء اجلـيـدة من الـدول
ــــســـرحـــيـــة اخملــــتـــلـــفــــة والـــتـــقــــالـــيـــد ا
اخملــتــلــفــة ومن جــانب اخــر أردنــا أن
نـنـقـل لـلـعـالم أيـضــا مـا لـديـنـا من قـوة
فى مسرحنـا وتقاليد بنجالديش لذا
فــإنـنـا فى ال " "ITIنـرى انه البـد أن
يـكـون هنـاك نـوع من التـبـادل الثـقافى
والـفـكـرى بــ الـدول اخملـتــلـفـة ولـكن
عــــــلـى كـل دولــــــة ان تـــــــتـــــــعــــــرف عـــــــلى
سرحيـة فدائمـا ما نبحث تقـاليدهـا ا
عن الــتـبـادل الــدولى لـلــثـقــافـات ولـكن
االهم مـن هــــذا هـــــو الــــتـــــعــــرف عـــــلى
ثــقــافــتــنـا احملــلــيــة اوال لــيــكــون هــنـاك

تبادل ثقافى حقيقى.
سرح?  متى بدات العمل فى عالم ا

ـسـرح مــنـذ ايــام الـدراســة االولى ألن ا

إذا لم يكن لديك مال وتريد إنتاج مسرح 
اذهب إلى بنجالديش

سرح عن ثل وكاتب ورث عشق ا
أســــــــــرتـه وفـى عـــــــــام  1981أسس
ـية للـمسرح مركـزا للمـؤسسـة العا
" "ITIفى بنـجالديش أصبح فـيما
ــراكـــز الــتــابــعــة بــعـــد من انــشط ا
ــهــتــمـة لــلــمــؤســســة بــإصــداراته ا
ـيـة وحـلقـاته ـسـرح الـعـا بـحـركـة ا
الـدراســيــة وأهــله ذلك لالنــتــقـال
ــؤسـسـة ـنــاصب الـعــلـيـا فى ا بـ ا
الى أن وصل إلى رئاستـها مؤخرا...
رامـندو مـاجـومـدر حضـر الى مـصر
مــنــذ أيــام حلـــضــور الــدورة االولى
ـــســـرح الـــعــربـى الــذى ـــهـــرجـــان ا
تـنـظـمه الهـيـئـة العـربـيـة للـمـسرح
وعن رأيـه فــــــيــــــهــــــا وعـالقــــــتــــــهـــــا
ية كان لنا معه هذا ؤسسة العا با

احلوار:

مهمتنا إبراز ثقافة األ الفقيرة
ية للمسرح: ؤسسة العا رئيس ا

القطار ال يسير  فى اجتاه واحد.. 
وعلى األوربي أن يتعلموا منا

أمـا فى نـسـاء تـرافـيس جنـد أن األحداث تـتـابع خـطـوة خـطوة
حــتى نــصل إلـى ذروة الـتــعــقــيـد. إن هــرقل يــرسل إلـى زوجـته
بـعـد غـيــاب طـويل مـجــمـوعـة من الـســبـايـا بــيـنـهم فـتــاة أحـبـهـا
وتــزوجـــهــا وبــذلك فــإن ردود األفــعــال هى احملــرك األســاسى
لألحــداث إن ديـانــيــرا تـدب فــيـهــا نـيــران الــغـيــرة فـتــحـاول أن
تـستأثر بقلب هـرقل الذى أحبته وفضـلته على اجلميع وظلت
وفيه له طيـلة غيابه ولـذلك فإنها تـفكر فى استـخدام السحر
إلســتـعـادته ذلك الـســحـر هـو الـدم الـذى أعـطــاه لـهـا نـيـسـوس
حيـنما أصـابه سهـم هرقل الـقاتل وبـالفعـل تضعـه فوق الرداء
ـســمـوم فـيـثـور وتـرســله له لـيـكــون نـهـايـة هـرقـل بـهـذا الـرداء ا

األبن على أمه فيكون رد فعلها هو اإلنتحار.
وفى هـذه األحـداث فـإن الـنبـوءة تـلـعب دورهـا أيضًـا وتـتـكاتف
وتتـضـافـر مع احلـدث الـدرامى فـهـنـاك نـبوءة سـابـقـة يـقـدمـها

سوفوكليس هنا فى عدة مراحل هى:
إن هـرقل إذا خـرج وامـضى خـمـســة عـشـر شـهـرًا لـلـقـتـال ولم
ــعـروف أن خــروج هــرقل هـو ت فــإنه ســيـحــيى ســعـيــدًا. وا

نتاج العقاب الذى أنزلته عليه اآللهة.
وتستـمد الزحـداث بنـاء على ذلك فى البـحث عن هرقل حتى

تأتى األخبار بأنه انتصر وسوف يعود.
أما بقية النبوءة فهى أن هرقل سيقتل بيد شخص من العالم
السـفلى (عـالم األمـوات) إذن فالـقاتل لـيس إنـسانًـا على وجه
األرض وهــو مــا طــمـأن هــرقل كــثــيــرًا ولــكن الــنــبــوءة تــتـحــقق
ـسـحـور كـعـقاب لـه أوالً على فـالـذى يـقـتل هـونـيسـوس بـدمه ا
قـتــله له وثــانـيًــا عـلى فــوزه بـحـبــيـبــته ديـانــيـرا وبــذلك تـتــحـقق

النبوءة أيضًا.
أمـا فـى أنـتــيـجــونى فــإن ســوفـوكــلــيس كـالــعــادة يـخــتــار نـقــطـة
البداية قريبة من الذروة كما هو احلال فى أوديب وفى نساء
تـرافـيس حـيث انـتـشـار الـطـاعـون فى األولى وانـتـظـار ديـانـيرا
لعودة هـرقل فى الثانـية حيث هرقل انـتصر وسـيعود. أما فى
أنـتيجونى فإن البـداية تأتى فى مرحلـة درامية حيث موت كل
من بــولـــيــنـــيس وأثــيـــوكــلــيـس وقــد أصـــر كــريــون قـــراره بــدفن

وتكر جثة أثيوكليس وحرمان بولينيس من ذلك.
هذا القـرار أنى رد فعل لدى أنـتيجـون فقررت عـدم اخلضوع
له وقــامت بـــدفه اجلــثــة وبــذلك تـــكــون أنــتــيــجــون قــد حتــدت
ـلكى وقـرار الدولـة. ولكن مـبررهـا هى هو أنـها تـنفذ القرار ا
قـانـون اإلله بــدفن اجلـثـة - وهـذا األمـر مـوجـود فى الـعـقـيـدة
اليونـانية وبـذلك ال ينفـصل سوفوكل عن واقـعه - ومن ناحية
أخــرى فـإنــهــا تــؤدى فـريــضــة حــيـلــة الــدم بــدفن جـثــة أخــيــهـا

ها بصرف النظر عن كونه معاديًا لوطنه أم ال. وتكر
وحـيــنـمـا يــتـشـبث كــربـون بـقــراره وبـأمـر بــقـتل أنــتـيـجــونـا نـائم
ـوت وهــنـا يـصل االبن بــوضـعـهــا في الـسـجـن لـتـرجـمـه حـتى ا
هــيــمــون لـيــلــعب دوره فى مــحــاولـة إقــنــاع الــوالـد بــالــعــفـو عن
خـطيـبته ولـكنه يـرفض وبالـفعل فـإن أنتيـجونـا تنـتحـر وحيـنما
يذهب إلـيهـا هـيمـون يتـعلق بـجثـتـها وعـندمـا يصل كـربون بـعد
ـؤلم فـإن ابنـه يحـاول قـتله ـصيـر ا أن جـاءته النـبـوءة تـنذره بـا

ًا على ابنها.  ويفشل فينتحر هو وتنتحر يوريديكن األم أ
وهـنـا أيـضًـا تـلـعب الـنـبـوءة دورهـا د اخل احلـدث وإن كانت ال
تـأتى عــلى مـراحل وذلك عـنــدمـا يـحـضـر تــريـزيـاسن الـعـراف
ليـخـبر كـريـوت بأن األلـهـة غضـبت عـليه وأنـه سيـلقـى مصـيرًا
ًـا ولـذلك يـحـاول الـعدول عـن قـراره بـقتـل أنـتـيجـونـا ولـكن مـؤ

أساوية كما تنبأت النبوءة. هله فكانت نهايته ا القدر لم 
أمـا فى إلـكـتـرا فإن نـقـطـة البـدايـة هى قـرب وصـول أوريست
فالكترا أصبحت ال حتـتمل احلياة فى منزل من قتلوا والدها
أما والـدتها القاتلة لكـيتمنسترا فإنـها مذعورة من الكترا كما
أنـــهــا تـــتــقـــرب إلى اآللــهـــة بــالـــقــرابـــ وخالل تـــلك األحــداث
ــاضـيـة والــتى حـدثـت فى جـزء آخـر نـتــعـرف عــلى األحـداث ا
مـن األسـطـورة - غــيـر أن سـوفـوكــلـيس يــجـعل من مـســرحـيـته
وحـده وأحدث مـتكـاملـة لذلك يـقدم هذه األحـداث فى صورة
مـعـلـومـات - فـاجـامنـون والـد الـكـتـرا ضـحى بـابنـته أفـيـجـيـنـيا
مــقـــابل أن تــقــوم األلــهــة بــإرســال الـــريح لــتــحــريك األســطــول
الـبـحـرى الـذى كـان يـقـوده فى حـرب طـروادة ولـذلـك فإن األم

ساعدة إيجست الذى اتخذته عشيقًا لها. انتقمت منه 
وبــيــنــمـا حتــاول الــكــتــرا اســتــعـادة أوريــسـت الـذى أبــعــدته فى
اضى من أجل هذه الـلحظـة حلظة الـقصاص تـأتى األخبار ا
بــأنـه مــات ولــكن ســرعــان مـــا يــظــهــر أورست وفـــقًــا لــلــخــطــة
ــرسـومـة من قــبل مـعــلـمه لـنــصل إلى حلـظــة تـعـرف تــتـعـرف ا
ـنـزل على فـيـها الـكـترا عـلى أخـيهـا ويـحيـكـان خطـة لـدخوله ا

اعتبار ضيفًا ثم يتم له القصاص.
من ذلك نـــرى أن ســـوفـــوكــلـــيس بـــارع فى نـــسج األحـــداث فى
تـدح أرسـطو حـبكـة مـتشـابـكـة كمـا يـحـدث فى أوديب التـى "
ـشـتـبـكـة الـتى نـسـجت أحـداثـهـا وارتـبـطت الـواحدة حـبـكـتـهـا ا

ـكـن اخلـلط فـيه مع > إن مــفـهـوم الــدرامـا يـشـكل جــزءا ضـروريـا ال 
ـسـرح. ولـذلك ليـس صعـبـا الـلـجـوء إلى االستـعـارة الـلـغـوية مـفـهـوم ا

سرح هو الدراما فى معناها احملدد. لنقل إن ا
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بـاإلضافة ألى أن أوديب له صـفات أهمـها اإلندافع آنه سريع
االستثارة وبذلك تظهر لردود أفعاله ومن خاللها نستطيع أن

تدرج الشرخ التراجيدى فى شخصيته.
ديـنة وإنقاذها من إن أوديب من الـبداية يصر عـلى تخليص ا
الــوبـاء لـذلـك أرسل كـريـون الســتـشــارة اآللـهـة وعــنـدمـا يــشـيـر
عليه الكـهنة باسـتشارة األلهـة يخبرهم أنه فـعل ذلك وسيأتيه
اخلـبـر فـعال. وبـالــفـعل يـأتى اخلـبــر من تـريـزيـاس أن الـرجس
هو فى وجـود قاتل اليـوس وأن القـاتل هو أوديس نـفسه ولكن
ــنــدفع لم يــزو ولم يــســأل عن الــســبب وال عن مــقــتل أوديـب ا
ــا لـتـهـورة وانـدفــاعه جنـده يـتـهم ـلك أو مــكـانه أو مـوعـده إ ا
تريزيـاس بأنه يدبـر مؤامرة مع كـريون. مع العـلم أن تريزياس
صر نـدفع وا لم يـكن يريـد إخبـاره بأنه الـقاتل ولـكن أوديب ا
عـلى أن يــعـرف احلـقــيـقـة ويــتـهـكـم من الـعـرافــ واآللـهـة وفن
العـرافـة خاصـة وأن تريـزياس أعـمى فإنه يـستـثيـره فيـكون رد
فعل الـعراف بـأنه أعمى ولـكن له بصـيرة بـينـما أوديب مـبصر

ال يرى وأنه متزوج من أقرب الناس آليه.
ويـــنــدفع أوديب فـى إصــرار من أجل مـــعــرفــة احلـــقــائق. هــذا
اإلنـدفــاع والـتـهــور هـو سـمــة له فـقـد تــشـاجــر مع اليـوس عـلى
عـبـور الـطـريق وانـدفع فــقـتـله دون أن يـتـروى مع أنه خـرج من
ـديـنـة بنـبـوءة أنه سيـقـتل والـده لم يفـكـر حلـظة فى أي شيء ا
إنه سـريع الــتـهـور واإلنـدفـاع ذلك مـا جـلب عـلـيه كل مـشـاكـله.
ولــذلك فــحـيــنــمـا يــقع أوديـب فى الـنــهــايــة ويـتــحــول من حــالـة
السعادة إلى الـشقاء وينـزل العقاب عـلى نفسه فإنـنا نتعاطف
مــعه وذلك ألن أوديب يــثـيــر فـيـنــا مـشــاعـر اخلــوف والـشــفـقـة
الـتى حـددهـا أرسـطـو اخلـوف علـى أنـفسـنـا من أن نـلـقى ذلك
صيـر خاصـة وأننا أقل مـنه منـزلة وعـقالً ومعرفـة والشـفقة ا
عــلى هـذا الــبـطل الـذى قــاده غـروره وتـهــوره إلى تـلك الــنـهـايـة

ة. ؤ ا
ــوذج الــبــطل الــســوفــوكــلي وهــو نــفس الــنــمـوذج أو هـذا هــو 
يــتــشــابه مع بــطل بــنــات تــرافــيس الــبــطل األســطـورى هــرقل.
فـــهـــرقل قـــد خــاض احلـــروب وانـــتـــصــر عـــلى نـــيـــســـوس وفــاز
بــديـانــيـرا لــقـد صــبـر هــرقل عــلى الـعــذاب الــذى قـدرته عــلـيه
اآللـهة. "بـيد أن صـبـر هرقل غـير الـعـادى وقوة حتـمله الـنادرة
ــصــائب تــدل عــلى أنــنــا أمــام بــطل فى ــصــاعب وا فى وجه ا
طـريـقـة إلى اخلـلـود اإللـهى" (1) بـاإلضـافة إلـى أن هرقـل هو
تمـيز الذى حتـدثنا نصـف إله فهو يـفوق البـشر إنه اإلنسـان ا
ثالى ولـكن ما هو الشرخ فى شـخصيته والذى عـنه اإلنسان ا
أدى به إلى هذه النـهاية األلـيمة. الـواقع أن الصفـة األساسية
ـــأســاويــة هى حـب الــنــســاء الــتى أدت بـه إلى هــذه الــنـــهــايــة ا
رة واالفـتـتـان بـهم لـقد حـارب وقـاتل هـرقل من أجل الـنـسـاء ا
األولى من أجل ديــانــيــرا وبــالــفــعل فــاز بــهــا وتـزوجــهــا وأجنب
ـرة الـثـانــيـة من أجل "يـولى" والــتى دمـر مـديــنـتـهـا من مـنـهــا وا
أجل أن يـتزوجها وحـينما  له مـا أراد أثار ذلك غيرة زوجته
ا تلقت هذه الزوجة اخمللصة فكانت نهايته األليمة كرد فعل 

مـنها باألخرى فى عالقة وثـيقة من العلـية فاتضحت الدوافع
ـسرحـيـة نتـيـجة لـذلك درجة اتـضـاحًا تـامـا بل وحتقـقت فى ا
عاليـة من التهـكم الدرامي (١) وهذا بـالفعل مـا وضح لنا فى
سرحيات التى تعرضنا لها وليس فى أوديب فقط. معظم ا
ـســرحـيـات جنـد أن مـركـز الـثـقل فـيـهـا هـو ومن مـوضـوعـات ا
سـرحية قـضايـا الطـبيـعة الـبشريـة نفـسهـا ومن ثم فإن بـنيـة ا
السـوفـوكلـيـة وحـبكـتـها وتـرتـيب مـشاهـدهـا أصـبحت كـلـها فى
خـدمة هـدف رئـيـسى واحـد هـو رسم الـشخـصـيـة وهـو مـجال
تفوق فيه سوفوكليس على غيره من شعراء التراجيديا (٢).

وهذا ما سنجده فى احلديث عن الشخصيات. 
الشخصيات فى مسرح سوفوكليس

ـقـياس الـذى اتـخذه لـقـد كانـت مسـرحـية "أوديب مـلـكا" هى ا
أرسـطـو كـنمـوذج لـلـمـسرحـيـة اجلـيـدة بـكل ما فـيـهـا من حـبـكة
جـيـدة ورسم جيـد للـشـخصـيات بـاإلضافـة لـلعـناصـر األخرى.
وقـد اتخـذ من أوديب صـورة لـنمـوذج الـبـطل التـراجـيدى ذلك
الــبــطل الــنــبــيل الــفــاضـل الـذى يــقـع فى اخلــطــأ الــتــراجــيـدى

نتيجة عيب فى شخصيته وبذلك يلقى مصيرة.
تميز كما ا يصور اإلنسان ا من هنا ندرك أن سوفوكليس إ
أوضــحـنــا من قــبل بـأن ذلـك سـمــة من سـمــات الـعــصـر (وهى
ـتـمــيـز) ولــكـنه إنـســان ال يـرقى إلى مــسـتـوى فــكـرة اإلنـســان ا
اآللـهـة. إنــسـان بـشــرى يـقع فى أخـطــاء بـشـريــة نـتـيــجـة صـفـة

مالزمة له.
من هـنا "يـقع تركـيـز سوفـوكلـيس علـى اإلنسـان ولكن اإلنـسان
عنـده يظهـر فى صورة محـسنة ومـثاليـة فبرغم أنه ابـتعد عن
ــبـالغ فـيــهـا عــنـد ايـســخـيــولـوس لم يــنـزل إلى حـد الـفـخــامـة ا
الـــواقـــعـــيـــة الـــتـى ســـنـــجـــدهـــا بـــعـــد ذلك عـــنـــد يـــوربـــيـــديس..
فــشـــخـــصــيـــات ســوفـــوكـــلــيـس آدمــيـــة تــعـــانى مـن االنــفـــعــاالت
ـسحة شفافة من والـعواطف العادية ولكـنها الزالت حتتفظ 

ة (1). لحمية القد عظمة البطولة ا
ــثـالــيــتـهم إن أبــطـال ســوفــوكـلــيس يــثــيـرون إعــجـابــنــا بـدايــة 
فــأوديب هـو نــبــيل من أصل نــبـيل ابـن مـلك وتــربى فى مــنـزل
ــلك الــذى ربـاه مــلـوك بل إنه يــرفض أن يــســتـمــر فى قــصـر ا
خـوفًا من حتقيق النـبوءة فيهـرب ولكنه فى الواقع هروب إلى
حتـقــيق الـنـبـوءة فــكل خـطـوة يـخــطـوهـا بـعـيــدًا عن كـورنـثـا فى

شئومة. اجتاه طيبة هى خطوة تقربه من حتقيق النبوءة ا
إن أوديب بـطالً تـراجيـديًـا حل الـلـغـز واستـطـاع الـقـضـاء على
ـدينـة هذه احلـادثة جعـلت أوديب يرى الـوحش وبذلك أنـقذ ا
أنه مــعــادالً لــآللــهــة تـــلك الــفــكــرة الــتـى بــدأت تــســيــطــر عــلى
يالد والـتى كـانت ترى اإلغريـقيـ فى الـقرن اخلـامس قـبل ا
أن اإلنـســان قـادر عـلى أن يــسـيـطــر عـلى بــيـئـته ويــصـنع قـدرة

وبهذا يصبح معادالً لآللهة وذلك عن طريق ذكائه (.(2
إن أوديب اعـتــقـد أنه بـذكـائـه وبـدون مـعـاونـة اآللــهـة اسـتـطـاع
ـديـنــة وهـذا غـرور يــتـطـلب عــقـاب اآللـهـة حل الــلـغـز وإنــقـاذ ا

 «أوديب
ملكاً» كانت
قياس ا
الذى اتخذه
أرسطو
كنموذج

 أبطاله
يثيرون

اإلعجاب 
من خالل ما
يطرحونه
من مثالية

سوفوكليس العبقرية واإلبداع(2-2)
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> الـشخص الناجت عن الـعالقة ب احلكـاية - الدراما يـجرى ترجمته
فـى الفضـاء بشكل أقـل أو أكبر من الـقول "الصـافى" أى يحـتوى على

عناصر غير درامية من احلكاية.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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حازم الصواف

ياسر على ماهر: 

سرح تنبت من جديد زهور ا
.. فى أرض محمود دياب

 مشهد من كواليس مسرحية أرض ال تنبت الزهور

من إنــتـاج مــسـرح الــطـلـيــعـة تــقـام حــالـيــاً بـروفــات الـعـرض
ــســرحى «أرض ال تـــنــبت الــزهــور» تــألــيف مــحــمــود ديــاب ا
ـان إمـام مــحـمـد إبـراهـيم وإخـراج شـادى ســرور وبـطـولـة إ
خـالـد الـنـجـدى مـصـطـفى طـلـبـة يـاسـر عـلى مـاهـر طـارق
شرف نـشوى إسمـاعيل منـال زكى محمـد الشربـينى ديكور

محمد سعد موسيقى وأحلان وليد الشهاوى.
ـلكـة زيـنب الزبـاء مـلكـة «تـدمر» تـدور أحـداث الـعرض حـول ا
ــة الــوضـاح مــلك ــلك عــلى يــد جــذ والــتى قــتل والــدهــا ا
ـة «احلــيـرة» فــتــقـرر الــثـأر وتــرسم مــكــيـدة لإليــقــاع بـجــذ
واالنـتـقـام منـه ليـتـولى عـرشه ابن شـقيـقـته عـمـرو بن عدى
ـكـره والـذى يـقـنـعه وزيـره قـصــيـر بن سـعـيـد الـذى اشـتـهـر 

ـلكـة الـزباء ثـأرا خلـاله لـكنه بـالـذهاب «لـتـدمـر» واإليقـاع بـا
يـقع فى حـبـها ويـعـرض عـلـيهـا الـصـلح والزواج. فى الـنـهـاية
ــمـلـكـتـ ويـتـحـدن لـكن احلـقـد يـسـود الـسالم بـ شـعـبى ا
ورغبـة االنتـقـام اللـذين سيـطـرا على الـزبـاء جعالهـا ترفض
وتـقـتل نـفـسـهـا كى ال تـنـجـرف وراء إحـسـاس يـرفضـه العـقل

رغم أن قلبها يخفق بعكس ذلك.
«مــســرحــنــا».. شــاركت اخملــرج وفــريق الــعــمل إحــدى لـيــالى
الــبــروفـات واقــتــربت مـن الـرؤيــة الــتى يــقــدمــونــهــا لـلــنص

«العتيد».

ثل التمثيل مسئولية كل 
يـــلـــعب يـــاســـر عـــلـى مـــاهـــر شـــخـــصـــيـــة
ـــة الـــوضــاح مـــلـك احلـــيـــرة الــذى جـــذ
تــــخــــدعـه الــــزبــــاء.. ويـــــقــــول يــــاســــر إن
الـشــخــصـيــة أعــجـبــته كــثــيـراً وأعــجــبـته
رؤيـــــــة اخملــــــرج شـــــــادى ســـــــرور والــــــذى
وصــفـه بــأنه شـــاب يــحـــمل مـــواصــفــات
ــمـثل الــفـنــان اجلــيـد كــمــا أنه يـهــتم بــا
ألبــــعــــد درجـــــة. ويــــضــــيف: ســــرت وراء
اإلطـــار الـــعـــام لـــلـــشــــخـــصـــيـــة وحـــاولت
االجــــتـــهــــاد بــــقـــدر اإلمــــكــــان ونـــاقــــشت
اخملــرج فـى إضــافـــة بــعض الـــتــفـــاصــيل
ــــــــســــــــاس بـــــــــاخلـط أو الــــــــرؤيــــــــة دون ا
الـــدرامـــيـــة لـــلـــشـــخـــصـــيـــة فـــالـــتـــمـــثـــيل
ثل بالتنسيق مع اخملرج مسئوليـة كل 
الـــذى يــعــتــبــر رب الــعــمل األول وقــائــده

وأول من رآه فـى خـــيـــالـه ويـــرى يـــاســـر
ـــــؤلـف ألــــــقى عــــــلى عــــــلى مــــــاهــــــر أن ا
الـشـخـصـيـة الكـثـيـر من األبـعـاد والـقيم
وأهـمهـا أن «من فـقد احلـكـمة ال يـصلح
لـلـحــكم» قـال: أعـتـبــر أن أهم مـشـاهـد
الـــعــرض هــو األخــيــر الــذى يــؤكــد عــلى
اســتـــمـــراريــة الـــصــراع وأضـــاف: أقــوم
بـــاإلضـــافــة لـــدورى كـــمـــمـــثل بـــالـــعــرض
وبــاالتـــفــاق مـع مــخـــرج الــعـــمل بـــضــبط
اللغة وضبط الصياغة دون أى اعتداء
ــؤلـف أو مــســاس بــرؤيــة اخملـرج عــلى ا
الـتى أحـتـرمـهـا. مـشـيـراً إلى أنه يـراهن
ـا حتـمله من على جنـاح هـذه الـتجـربـة 

قيم وجهد كبير لكل من شارك بها.

محمد إبراهيم: 

شهد األخير متنع» وخائف من ا ألعب «السهل ا
ـمـثل مـحـمد إبـراهـيم شـخـصـية يـقـدم ا
«عـــمـــرو بن عـــدى» وهـــو مــلـك وشـــاعــر
ـقــتـول عـلى يـد ورث احلـكم عـن خـاله ا
ــلـــكــة الــزبــاء وهـى الــشــخــصـــيــة الــتى ا
يـصفها محـمد بأنها فى غـاية الصعوبة
ــــثل أن ولــــيس من الــــســــهل عــــلى أى 
يتقمصها نظـرا للطريقة التى كتبها بها
مـحـمـود دياب بـاإلضـافـة إلى مـجـمـوعة
ــشـاعــر والـتى تــبـدو فى األحـاســيس وا
بعض األحـيان مـتنـاقضـة وقال إن مثل
هــذه الـشــخـصــيـات حتــتـاج لــتـركــيـز تـام

واندماج مع الفكرة ورؤية اخملرج.
وأضاف: أعتبر قـبولى لهذه الشخصية
ـمــثل بــهــاء ثــروت عــنــهـا بــعــد اعــتــذار ا

مــغـامــرة كــبــيـرة خــاصــة إنـنـى أقـدم فى
نــفس الـــتــوقــيت عـــمال مــســـرحــيــا آخــر
بـعــنـوان «نـظــرة حب» ولـكـنـنـى مـطـمـئن
لــــوجــــود شـــادى ســــرور مـــعـى وقـــال إن

نـص «أرض ال تـــــــــنــــــــبـت الـــــــــزهــــــــور» 
ه كـــثــيـــراً لــكن رؤيـــة شــادى ذات تــقـــد

مذاق خاص ومغايرة.
وأضـــاف: الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتى ألـــعـــبـــهـــا
تـــــتــــــمـــــاس فـى بـــــعـض األحـــــيــــــان مـــــعى
شــــخــــصــــيــــا وهــــو مـــــا شــــجــــعــــنى عــــلى
االجـتــهـاد كى أقـدمــهـا بـالــشـكل الالئق
ورغم أن كـل مــشــاهــد عـــمــرو بن عــدى
فى غــايــة األهــمـــيــة واخلــطــورة إال أنه

شهد األخير هو األصعب. يرى أن ا

خالد النجدى:

 أقدم رؤية جديدة
يـقدم خـالـد الـنـجـدى شـخـصـيـة «قـصـيـر بن سـعـيد»
ــكــره ـــلك قــصـــيــر الـــقــامـــة الــذى اشـــتــهـــر  وزيــر ا
ودهـائه ويـقـول خالـد إنه يـحـاول تـقـد هـذا الدور
ـمثـل الذيـن سبـقوه مشـيراً إلى بشـكل مغـاير عن ا
أن رؤيـة اخملـرج سـاعـدته كـثـيـرا وذكـر أنه مـنذ أول
جـلسـة وبـعد قـراءته لـلشـخـصيـة وحتـدثه مع اخملرج
فى سكة األداء وتصـوره عنها قال له شادى إن هذا

هو ما يريده بالفعل.
وأضـــــاف: أحــــاول أن أعـــــطى الـــــشــــخـــــصــــيـــــة حملــــة
ــكن مـــعـــاصـــرة فــقـــصـــيــر يـــرمـــز ألشــيـــاء عـــديـــدة 
إســقــاطـــهــا عـــلى زمــنـــنــا احلــالـى حــيث أشـــعــر بــأنه
ـــعــاصــر ــســتـــعــمـــر أو احملــتـل بــشــكـــله اجلـــديــد ا ا
وأتــمــنى أن يــعـجـب اجلـمــهــور بــأدائى حــيـنــمــا تــبـدأ

ليالى العروض التى أنتظرها بشغف.

طارق شرف:
 عدم وجود جنم زاد

 من «تناغم» فريق العمل
ــمــثل طـــارق شــرف شــخــصــيــة «زبــداى» يــقــدم ا
ـلـكة الـزبـاء فى تدمـر والـذى علـمـها قـائـد جنـد ا
فنـون الفـروسيـة والقـتال ويعـيش صـراعا داخـليا

سئولية. ب العاطفة وا
ويــقـول طــارق: يــعــتــبـر زبــداى من الــشــخــصــيـات
الــصــعـــبــة الــتى يــجـب اســتــيــعــابــهـــا بــشــكل كــامل
والـبــحث عن تــفــاصـيــلــهـا فــهــو يـحــاول دائــمـا أن
ـلـكـة الـزباء تـشـعـر بـحـبه لـكـنـهـا تـتـجاهل يـجـعل ا
ــــشــــاعــــر رغم تــــقـــــديــــرهــــا الــــشــــديــــد له هـــــذه ا
ـمـلـكة وفى حـيـاتـها واقـتنـاعـهـا بـدوره الهـام فى ا

ستوى الشخصى. على ا
ويــضــيف أن شــادى ســرور من اخملــرجــ الــذين
ـمـثـلـ عـلى يـهـتـمـون بـأدق الـتـفــاصـيل فى أداء ا
مــســتـوى األداء احلــركى أو اإلحــســاس بــاجلـمل
وهـو مـا يــسـاعــده كـثــيـراً فى االنــدمـاج مع الـدور
ا جعـله يشعر الذى بدأ يـستوعبه بـشكل كبـير 
ـسـاحـة ـتـعـة طـوال فـتـرة الـبـروفـات كـمـا أن ا بـا
اإلبداعية اخلاصة لـلممثل موجودة ومسموح بها
ـــا يــرفـع مــعـــنــويـــاتى كــمـــمــثل من قـــبل اخملــرج 
ألصـل إلى أعــلى درجــات األداء الــتــمــثــيــلى عــنــد

سرح. تقد الشخصية على خشبة ا
ويـضيف طارق إنه توجـد كيميـاء بينه وب فريق
ـمـثـل والـسـر فى ذلك الـعـمل سـواء اخملـرج أو ا
هـو التـفـرغ الـتـام لـلـبروفـات والـتـنـاغم الـذى كان
ــمــكـن أن يــقل بــنــســبــة مـا فـى حــالــة وجـود من ا
ــــكن أن جنـم. ويــــرى طــــارق أن هــــذا الــــعــــرض 
يــوضع حتت مــســمى الــعــروض الــكـالســيــكــيـة أو
ـهرجـانات نـظرا لـقيـمته عـلى مسـتوى عروض ا
الــكـتــابـة أو عــلى مـســتـوى الــرؤيـة اجلـديــدة الـتى

أضافها اخملرج للعرض.

اخملرج شادى سرور :

 عدت إلى أرض دياب بعد 11 عاما
ألناقش فكرة «احلاكم» و«كرسيه»
عــــامـــاً اخملــــرج شـــادى ســــرور الــــذى قـــدم الــــنص نــــفـــسـه قـــبل 11 
ـركز األول وحصل باجلـامعـة وفاز وقتـها فى مهـرجان اجلامـعة با
ـغـرب عـلى الـعـديـد من اجلـوائـز بل وسـافـر لـلـتـكـر والـعـرض بـا
يـرى أن الوقت احلالى هو األنسب لـتقد هذه الـتجربة وقال إنه
حـمـلـهـا بإسـقـاطـات جـديدة جـعـلـتـهـا مخـتـلـفـة تمـامـا عـلى مـسـتوى

الرؤية.
ــســتــويـات وأضــاف: نــعــيش فى أرض ال تــنــبت الـزهــور عــلى كل ا
رة فـكـرة احلكم سـيـاسيـا واقـتصـاديـا واجـتمـاعـيا ونـنـاقش هـذه ا
بــشـكل عــام وال يـقــتـصــر عـلى مــصـر ألن تـعــمـيم األمــر يـؤدى إلى
تعـمـيق الـرؤيـة خاصـة أن الـظـروف أصـبحت مـتـشـابـهة ومـتـقـاربة
إلى حــــد كــــبــــيــــر بــــ أغــــلـب دول الــــعــــالم فـى ظل الــــســــقــــطــــات

عدمة. االقتصادية واحلروب واألراضى احملتلة والشعوب ا
شــادى الـذى يـؤمـن أن الـفن تـلــمـيح ولـيس تــصـريح ال يــقـدم نـشـرة
ـشاكل واألزمـات التى أخبـار بل يدق نـاقوس اإلنـذار للـعـديد من ا
نـعـيـشـهـا جمـيـعـا حـسب تـعـبـيـره وإن كـانت فـكـرة احلـكم وقرارات
قولة احلـكام هى غرضه ومقصـده األساسى فهو يبـدأ العرض 
«إنــنـــا نــفـــتش حتت الـــتــاج عن إنـــســان فـال جنــد ســـوى مــلك» هى
اجلـملة الـتى تتـكرر علـى مدار األحداث إلى أن تـكتـمل عقب أحد
قولة «أما إذا فـتشنا حتت ثيابنا فال جند سوى إنسان شاهد  ا

شاعر». مجرد من ا
ــوضــوع بــحس جــديــد عــلى مــســتـوى ويـقــول شــادى: أتــعــامل مع ا
الصـورة والسينوغرافـيا والتمثيل بـعد أن قمت باإلعداد الدرامى
لـلـنـص وحـاولت تــطـويــعه لـزمــنـنــا احلـالى فــقـمت بــإضـافــة فـكـرة

«الكورس» وهى غير موجودة بالنص األصلى ولكننى ابتكرتها.
بـالـنـسـبـة لـلسـيـنـوغـرافـيـا والديـكـور يـقـول شـادى إنه وبـاالتـفاق مع
صـمم مـحـمد سـعـد اعتـمـد على األعـمـدة والـتى تعـبـر فى أغلب ا
األحـيــان عن احلــالـة الــوجــدانـيــة لـلــمـلــكـة الــزبــاء والـكــرسى الـذى
يـناقش من خالله فكرة احلـاكم ولذلك صنع كـرسى احلكم بشكل

طيع «استرتش» حتى يستوعب أى شخص يجلس عليه.

زينب الزباء:
نال سالمة ان إمام.. لست بديلة  إ

ـان إمام فى الـعـمل شـخـصـيـة «زينب تـقـدم إ
الــزبــاء» مــلــكــة «تــدمــر» وهى امــرأة فى غــايــة
اجلــمــال واألنــوثــة ســمـــيت «بــالــزبــاء» لــطــول
شـعرها تمتلـكها روح االنتقـام تستعذب إيذاء
ــلــكـــتــهــا ــة» مـــعــلــمـــهــا وقــائـــد جــنـــد  «جـــذ
وتشـتهى آالمه تعـلم من داخلـها أنهـا ال تقوى
عــلى الـــقـــتل ولـــكــنـــهــا تـــدبـــر ذلك وحتــاول أن

تنجح فى إتمامه.
ـــان إن شـــخـــصــــيـــة حتـــمل كل هـــذه تـــقـــول إ
ـثـلـة الـسـمـات ال شك أنـهـا حتـد كـبـيـر ألى 
ـمــثل ويـكـشف أى ومـثل هــذا الـدور يـكــشف ا
ـــا يـــضع عــــلى عـــاتـــقى افـــتـــعـــال فى أدائـه 
مـسئـولـية كـبـيرة أتـمـنى أن أكون عـلى قـدرها
وأضافـت: رغم هذا اخلـوف أسـتـمـتع بـتـقد
ــمــثل مــثل هــذه الــشــخــصــيــات الــتى تــرهق ا
والــدور مـــلىء بــالــتــفــاصــيـل الــتى اكــتــشــفــتــهــا

ـساعدة شادى سـرور الذى قام بـبناء النص
درامى بشكل مغاير عن النص األصلى  الذى
كـتـبه الراحل مـحـمـود ديـاب وألن الشـخـصـية
مـــــحــــــور األحـــــداث ومــــــحـــــرك رئــــــيـــــسـى من
مــــحـــركــــات الـــدرامــــا فـــكـل مـــشــــاهــــدهـــا فى
الـعــرض ذات أبـعـاد وتــفـاصـيـل عـديـدة ورغم
ـشـهـد األخـيـر الذى ـان أن ا ذلك اعـتـبـرت إ
ـــلـك عـــمــــرو بن عــــدى من أهم تـــواجـه فـــيـه ا
ــشــاعـــر واألحــاســيس ــشـــاهــد نــظــراً لـــكم ا ا

تناقضة التى تشعر بها ا
وأضــــافت مــــبـــتــــســـمــــة: أشــــعـــر أن الــــقـــدر أو
النصـيب لعب لعبـته بعد اعـتذار الفنـانة منال
سالمــة عــدم تـقــد الــشـخــصــيـة ورغـم أنـنى
كـــنت فـى الـــبـــدايـــة مـــتـــرددة إال أنـــنى وافـــقت
حــيـنــمــا أخــبـرنى شــادى أنه يــخــتـارنى اآلن ال
ا اختارنى «لزينب الزباء». كبديلة ألحد وإ

ـنطـوق كشـىء قريب من الـتعـبـير الـواقعى ـكن تـخيل أن الـنص ا  <
كـالروايـة اخلارجة من الـتمـثيل التى تـدفع متـفرجا يـسأل شخـصا ما

سرحية. عما تعنيه ا

سرحي جريدة كل ا
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د. محمد زعيمه

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

عروض متهافتة
ـسـرح فى تــعـقـيــبه عـلى مـداخـالت اجلـلـسـة األولـى من نـدوة (ا
العـربى  إلى أين ?)  التى أقـيمت ضـمن فاعـليـات الدورة األولى
ــسـرح الــعـربى األســبـوع الــفـائت  أعــلن اخملـرج من مـهــرجـان ا
ــعـروف "روجــيه عـســاف" إنـكــاره لـوجــود مـا يــسـمى الــلـبــنـانى ا
سرح  إنسانى الهوية  وأن عملية سرح هو ا سـرح العربى  فا با
تـأصـيـل مـسـرحــنـا هى عــقـدة صـنــعـهـا الــغـرب لــنـا  عـلــيـنـا أن
نتخـلص منـها . وهو مـا البد لنـا من اإلعالن عن اختالفـنا معه
سـرح جنس عام  لكنه مـثل الشعر والرواية جملـة وتفصيال  فا
والسينـما وغيرها من األجناس الفنية واألدبية يصير مجتمعيا
حلظة والدته وتـعبـيره عن همـوم وطنه  وتـواصله مع جمـاهيره
ـنطـوقة وسبـل تلقـيهـا اخلاصة  تـعيـنة زمانـا ومكـانا بـلغتـها ا ا
ومن ثم فنحن نـتحدث عن الـشعـر والرواية والـسينـما العـربية 
ـكـسـيـكى واألسـبـانى والـعـربى ـسـرح الـروسى وا مـثـلـمـا نـدرس ا
أيضـا  وكل نتـاج هذا الـفن ينـتمى من حـيث اجلنس أو الـنوع ل
ـســرح)  لــكـنـه حـتــمـا يــخــتـلف مـن حـيث اإلبــداع وتــفـســيـر (ا

تعة الفنية من مجتمع آلخر . الدالالت وفهم الرسائل وا
فـإنتـاج تـوفيق احلـكـيم وألفـريـد فرج وسـعـد الله ونـوس ويـسرى
دنى وأبـو العال الـسالمونى وغـيرهم  هى اجلنـدى وعز الـدين ا
نصوص درامـية ذات وجود عربى الفكر والـتعبير  وعروض سعد
ـنصف الـسويـسى وروجيه أردش وكرم مـطاوع ونـضال األشـقر وا
عـسـاف نـفـسه ومـسـرحه احلـكـواتـى  هى أعـمـال تـدرك طـبـيـعة
جمـهـورهـا وذائـقته اجلـمـالـيـة اخلـاصة وتـتـوجه إلـيه  وإطـارها

رجعى كامن بعقل جمهورها هذا وليس بأى عقل آخر . ا
ـسـرحـيـة يـضـعـنـا هـذا الـرأى أمـام هـذه الـنـمـاذج من الـعـروض ا
هـرجان  والتى نشك كثيـرا أن غالبيتها العربـية التى عرضت با
تواصل ـسرح الـعربى وإبـداعه ا ا نـتصـوره ونعرفه عن ا ينتـمى 
عـلى مـدى قـرون طويـلـة  وال أعـرف السـبب وراء هـبـوط أضعف
عـروض الـدول العـربيـة للـمشـاركـة فى الدورة األولى  والـتى كان
البد وأن تـكون هى الـنمـوذج الـذى يجب أن يـحتـذى فى الدورات
القادمـة  وببلـدان أقل خبرة وأحدث تـاريخا وأضـعف نشاطا من
ـؤسـسـات الــراسـخـة والـتــراث اإلبـداعى الـضـخم الـقــاهـرة ذات ا

هرجانات الدولية. واخلبرة الرفيعة فى إقامة ا
ـهـرجـانـات  مع حرص ويـبدو أن غـيـاب الـتـنـافس عـلى جـوائـز ا
ـؤسـسـات احلـكـومـية عـلى اخـتـيـار مـا تـراه هى مـعـبـرا عن فـكر ا
أنـظمـتهـا  أو على األقل غـيـر مخـتلف مـعهـا  وعدم قـيام جلـنة
ـنـوط بـهـا  قـد أدى حلـضـور عـروض الـهـواة ـشـاهــدة بـدورهـا ا ا
ظهر الـذى ال يقدم الصورة احلقيقة درسيـة  وظهورها بهذا ا ا
للمـسرح فى األقطار العربيـة  وقد سألت مخرجة كنت فى زيارة
بـلـدهــا مـنـذ عـدة أسـابـيع : هل تــشـاركـ بـعـرضك اجلـديـد فى
سرح العربى ?  فردت على بصورة قاطعة  بالطبع ال مهرجان ا
 فسوف أشـارك فى مهرجـان القاهـرة للـمسرح الـتجريـبى  فهو
األكثـر قـوة  والـذى يـضعـنى فى مـنـافـسـة حقـيـقـيـة مع عروض

كبيرة . 
يــعـنى هــذا أن اخملـرج اخملــرج يـبـحـث عن مـهــرجـان ذى عـروض
كـبــيـرة لــيـبـرز بــعـرضه داخــله  وأن الـنــاقـد الـنــاقـد يــتـابع هـذه
سرح ستـوى الراقى الذى وصل إلـيه حال ا هرجـانات ليـعرف ا ا
عـربـيـا ودولـيــا  وهـو مـا كـنت أحـزن له  كـلـمـا انـتـهى عـرض من
ـذكـورة  ويـزداد غـالـبــيـة الـعــروض الـتى شـاهــدتـهـا فى الــدورة ا
ـنـاقـشـة هـذه الـعروض حـزنى عـلى زمالء وأصـدقـاء يـضـطـرون 
ـتهـافتة فـى ندوات تطـبيـقية عـقب كل عرض  بـحضـور مخرج ا
ـا يـضـعـهم فى مـوقف شـديـد الـعـرض وفـرقـتـه غـالـبـا فـقط  
لـكون أمامه غـير شـحذ لغـتهم الـدبلومـاسية  وإال احلرج  ال 

سينالون عقابا تشيب له الولدان.
نأمل فى الدورة الـقادمة  والتى ستقام فى عاصمة عربية أخرى
 أن نــســتـفــيــد من أخـطــاء اخــتـيــار عــروض هـذه الــدورة  فـأى
مـهـرجــان يـنـجـح بـعـروضه ومــا يـفـجــره فى الـواقع من قــضـايـا

جدلية  ليست من قبيل إنكار وجود مسرح عربى.

وعـلى الرغم مـن كل ذلك وبالـرغم من مـشاركـتهـا فى احلدث
كـشـخصـيـة مـستـقـلـة إال أنهـا ال تـصـر على مـواقـفـها وتـغـيـرها
ـواقف دائـمــا وغــايـة مــا تــهـدف إلــيه اجلــوقــة هـو أن تــهــد ا
الــعــنــيــفــة وأن تــصل إلى حــلــول تــوفــيــقــيـة ( 22) إن اجلــوقـة
بالصـورة التى استـخدمـها سوفـوكليس لـم تعد مـعوقًا لـلحدث
الـدرامى بل إنها تدفعه إلى األمـام كما أنها تـؤكد على عظمة
وصـفـات الشـخـصيـات الـدرامـية ذاتـهـا لكـون اجلـوقـة ضعـيـفة
ـــواقف اخملــتــلـــفــة.. هــذا األســـلــوب هــو مـــا أعــجب به أمــام ا
أرسـطــو وأشـار إلـيه بــأنه من الـواجب أن تـقــوم اجلـوقـة بـدور

شخصية درامية.

ــوروث كــمــا اســـتــلــهـم ســوفــوكل مـــادته من األســاطـــيــر وهى ا
ـوجـود وعـمل عـلى الـشـعـبى آنـذاك فـإنه اسـتـخـدم األسـلـوب ا
تـطويره لذلك جتده اسـتخدم الرسل والـتى تقوم بدور سردى
تـفرجـون باإلضـافة إلى الـتزامه وهو أسـلوب كـان يعـجب به ا
سرحـيات ال تـتعدى بـالوحدات وحـدة الزمـان حيث أن هـذه ا
 24ســاعـة فـعــودة هـرقل ومــوته أو رحـلـة أوديـب فى الـكـشف
عن قـاتل اليـوس ومعـرفـة احلقـيـقة أو انـتـظار الـكـترا لـوصول
أوريـست والـقـصـاص من األم أو دفن أنـتـيـجـونى جلـثـة أخـيـها

أساوية لهم كل ذلك لم يتعدى اليوم. والنهاية ا
ـــوضــــوع واحــــد فى كـل هـــذه ومن نــــاحـــيــــة أخــــرى جنــــد أن ا
ـوضوع فال توجد أحداث ا يـؤكد على وحدة ا ـسرحيات  ا
ــشـاهــد بل إن كل األحــداث مــرتــبـة تــرتــيــبًـا فــرعـيــة تــشــتت ا

منطقيًا.
أمـا الــوحــدة الــثـالــثــة والــتى لم يــذكــرهـا أرســطــو فــهى وحـدة
ـكـان وجنـد أيـضًـا أن هذه الـوحـدة مـتـوفـرة وهذا فـى الواقع ا
ــســرح الــيـونــانى أمــا األحــداث الــتى جتـرى بـســبب طــبــيــعـة ا
ـكـان مــثل أحـداث الـقــتل وغـيـرهـا فــإنـهـا تـروفى خــارج هـذا ا

سردًا على لسان الرسول.
خالصـة القـول إن سـوفوكـليس اسـتـطاع أن يـحـافظ على مـوروثة
وبـالـتـالى الـتـعـبـيـر عن مـحـلـيـته بـصـورة جـيـدة جـعـلـته مـتـميـًزا فى
عـصـره حـيث إنه كـمـا قيل أسـتـاذ فى خـلق الـدوافع وفى صـنـاعة
ــســرحى وإثــارة الــتــهــكم الــدرامـى كـمــا هــو أســتــاذ فى الــتــوتــر ا
الـشاعـرية وأتـزان األحكام (1) وهى ما جـعلته مـتمـيًزا فاسـتطاع
أن يـجعل أعمـاله "تعكس أشـغال احلـياة العـامة فى أثيـنا فأوديب
ــا آلت إلــيه أثــيــنــا فى عــهــد بــريــكــلــيس حــيــنــمـا مــثًال هى مــرأة 

أوقدت حرب الببلوبونيز بينها وب أسبرطة (2).
ـسرحـياته حـتى يومـنا ولعـل أهم ما جـعل سوفـوكلـيس يحـيا 
هـذا هــو أن سـوفــوكــلـيس قــد قـدم مــوضــوعـات وشــخـصــيـات

عظيمةز
فـأبـطـال سـوفـوكلـيس يـتـخـطـون فـرد بـيـنـهم وذواتـهم ويـعـبرون

عن أبطال يتحدون هذه الذوات.
ـــوضـــوعـــات لـــيـــست مـــوضــــوعـــات خـــاصـــة بل هى كـــمــــا أن ا
مــــوضـــــوعــــات ذات قــــضـــــايــــا عــــامــــة كـــــمــــا رأيــــنـــــا فى أوديب

وأنتيجونا.
بـاإلضافة إلـى أن هذه األعمـال حتوى أكـثر من تـفسـير ورؤية
ولذلك فإن النقاد على مر الـعصول يختلفون فى تفسير هذه
ـــــســــــرحى الــــــنـــــصــــــوص ومن هــــــنــــــا وجـــــدنــــــا ثــــــراء الـــــنـص ا

السوفوكليس.
لـقــد اتـضح سـوفـوكــلـيس الـدرامـا مـن الـنـاحـيـة الــشـكـلـيـة ومن

ضمون أيضا. ناحية ا
راجع: ا

سـرح فى مأسـاة أوديب" عالم 1 -لـطفى عـبد الـوهاب يـحيى "األسـطـورة واحلضـارة وا
الفكر م16 ع 3 الكويت  1985ص.10

رجع السابق ص .19  2- ا
ـسرحـيـة القـاهرة  3-  إبـراهـيم حمـادة: "محـاضـرات السـتـة األولى" معـهد الـفـنون ا

1986/11/13.
  4- محـمد حمـدى إبراهـيم ثنائـية البـناء فى مـسرحيـة أنتيـجون سوفـوكليس م18

ع ?2الكويت  1987ص .276
رجع السابق ص .275 5- ا

رجع السابق ص .275  6- ا
ى عدد 249- الكـويت يونيو سـرح العا  7 - أحمد عـثمان "مقـدمة بنـات ترافيس" ا

         1990.
 8 - بـيــرنـارد نــوكس: "روائع الـتــراجـيــديـا فى أدب الــغـرب" كــلـيـنـت بـوركس تــرجـمـة

محمود السمرة دار الكاتب العربى بيروت .1964
سرحية" ترجمـة سعيد خطاب وآخرون دخل إلى الفنـون ا  9 - فـرانك م. هوايتنج "ا

وزارة التعليم القاهرة مابان ص .27
ـعرفة عدد  77الكـويت مايو 1984-   10- أحمد عـثمان "الـشعر اإلغـريقى" عالم ا

ص .268
رجع السابق ص 269-.270    11 -ا

  12- قارن أوديبوس "روائع التراجيديا" م.س ص .21
  13- أحمد عتمان: "بنات ترافيس م. س ص .104

  14- محمد حمدى إبراهيم: "ثنائية البناء" م. س ص .265
  15- إبراهيم حمادة محاضرات م. س.

  16- قارن أحمد عثمان: الشعر اإلغريقى م.س. ص .103
رجع السابق ص .275   17- ا
رجع السابق ص .275   18- ا
رجع السابق ص .265   19- ا
رجع السابق ص .266   20 -ا

سرحية" ص .27 دخل إلى الفنون ا   21 - فرانك م. هوايتنج: "ا
ى عدد  ?26الـكويت ص سـرح الـعـا   22 - عـلى حـافظ: "مـقـدمة نـسـاء تـرافـيس ا

22.

وإن كان ذلك دون قصد أو عمد منها.
وأبـطـال سـوفـوكـلـيس يـثـيـرون إعـجـاب فـهم "أبـطـال يـواجـهـون
ـوتـون ولـكن ال يـنـبـغى أال دائـمًـا ألـوانًـا من الـتـعـذيـب بل قـد 
يـفهم من ذلك أن الـشاعر يـحقـرهم أو يدين تـصرفـاتهم إنهم
ثـلـون فى نـفس الوقت يـسـتحـقـون الـرثاء والـشـفـقة ولـكـنـهم 
الــسـمــو الــبــطـولى الــذى يــعــلـو درجــات فــوق مــسـتــوى الــبــشـر
وقف والروح وت واالحتفـاظ بخلود ا الـعادى فهم يفضـلون ا
على أن يحـطون من قـدرهم. إن طبيـعة هذا الـبطل هى التى
شـرف الذى يخـتم وجوده على األرض وما وت ا تـقوده إلى ا
معـاناة البـطل السوفـوكلي إال وسيـلة فى يد الـشاعر لـتسليط

الضوء على بعض سمات اجملد اإلنسانى (2).

فارقة عـمن سبقوه بل لقد تمـيز سوفوكـليس فى استخـدام ا
وحلـقـوه فـى الـعـصـر اإلغـريــقى هـذا األسـلـوب الــذى اقـتـبـسه
مــنه فـيــمـا بــعــد األخـرون وعــمـلــوا عـلى تــطــويـره بل إن كــتـابه
الـكـومـيديـا اعـتـمـدوا بصـورة كـبـيرة عـلى هـذا األسـلـوب. وقد
سـاعد هـذا األسـلوب سـوفـوكلـيس كـثيـرا حـيث "برع فى رسم
ــفــارقـات مــشــاهــد كـامــلــة مــفــعــمـة مـن أولـهــا إلـى آخـرهــا بــا
ؤلـفـ الـقـدامى واحملـدث الـتراجـيـديـة ولم يـفـلح أحـد من ا
فى تصويـر عجز اإلنسـان وقصر نظـره كما فعل سـوفوكليس

فارقات". معتمدًا على مثل هذه ا
ـــفــــارقـــة تــــمـــثـل جـــزءًا هــــامًـــا فى فى أوديـب جنـــد أن هــــذه ا
ـسرحـيـة فـأوديب الـذى ال يـعـلم أنه الـقـاتل بـيـنـمـا اجلـمـهور ا
ـثل ذلك مـفـارقة كـبـرى وفى مـشهـد أخـر جنده يـعرف ذلك 
يـفرح ألن ملك كـورنتـامات وبذلك فـإنه لم يقـتله وهـؤالء يعلم
ــفـــارقــة أيـــضًــا فى أن أنه لــيـس والــده بل إنـه قــتل والـــده. وا
أوديب يـلـعن قـاتل اليـوس ويـصـر عـلى الـقـصـاص مـنه ولـذلك
فإنـه حينمـا يكتـشف احلقائق فـإنه ينزل بـنفسه الـعقاب ومن

هنا ينال إعجابنا.
أمـا فى الـكـتـرا فـنـجـد أكــثـر من مـشـهـد مـثل مـشـهـد الـتـعـرف
علـى شخـصـيـة أورست بـيـنمـا الـكـتـرا تعـتـقـد أنه مـات وتـبكى
عـلــيه ثـم يـنــقل الــوضع بــأن تــعـتــقــد األم أنه مــات وتــفـرح فى

ح أنه على وشك القصاص واجلمهور يعلم كل ذلك.
ــفــارقــة "تــبــرز مالمح الــتــنــاقض وفى بــنــات تــرافــيس جنــد ا
ـظـهـر واجلـوهر وبـ مـا تـتـوقع ديـانـيـرا ومـا يقع احلـاد بـ ا
سموم وتعتقد لها بالفعل"(21) خاصة حينما ترسل الرداء ا
ـتـاعب أنه سـيـجــعل هـرقل لــهـا وحـدهـا ولــكـنه يـجــر عـلـيــهـا ا
فـارقـة فى هـرقـل الذى ويـقـر بـهـا من مـأسـاتـهـا ونـهـايـتـهـا. وا
أعـــتـــقـــد أنه جـــعل اآللـــهـــة تـــرض عـــنه وأن وقت الـــراحـــة من

العذاب ولكنه فى النهاية يقربه إلى مأساته وإلى نهايته.
إن سوفوكليس بذلك يثـير نوًعا من التشويق واإلثارة باإلضافة

إلى إبراز عجز اإلنسان عن تفهم الواقع والغيب والقدر.

ــوروثــات الـتـى أبـقى ذكـرت من قــبل أن اجلــوقــة هى إحـدى ا
عـلـيــهـا سـوفـوكل بـاعـتــبـار أنـهـا عـنـصـرًا تــعـود عـلـيه اجلـمـهـور
وأحـبه ولـكـنه طـور دورهـا فـقـد أصـبـحت تـشـارك فى احلـوار
وهى هـنا تمثل اإلنسان الـعادى فى مقابل الكائـنات البطولية
ــمــثــلــون األخـــرون أدوارهــا. إنــهــا ال حتــاول أن الــتى يــلــعـب ا
ظـهر من يتـمتع باحلكـمة ولذلك فـإنها دائـما ما تقع تظـهر 
فى األخــطـاء (1) فــاجلــوقـة فـى مـســرحــيـة أنــتــيـجــون تــخـدع
ـوقف كـريـوت فى الـبـدايـة ثم حـيـنـمـا يـعـرض رأى أنـتـيـجون
توافـقـهـا ولـكـنهـا ضـعـيـفة ال تـسـتـطـيع أن تـعلـن ذلك فى قرب
النـهـاية عـندمـا تنـحاز ألنـتـيجـونى ولكن حـزنـا علـيهـا. أما فى
نساء تـرافيس فإنهـا تتورط مع ديانـيرا وتوافقـها على إرسال
الـرداء الـهديـة بعـد أن روت لهـا ديـانيـرا القـصـة توافـقهـا على
نوعًا فـى ذلك الوقت أيضًا استخـدام السحـر وهو ما كـان 
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ـى" الـتى تـصــدرهـا دولــة الـكـويت ـســرح الـعـا ال شك أن ســلـســلـة "ا
تـعددة والتى الـشقيـقة ضـمن إصداراتهـا ومشـروعاتهـا الثـقافيـة ا
حتـولت - مع الـزمن والـتـراكم - إلى زاد ثـقـافى حـقـيـقى لـكل قار
عربى وقد أتيح له - مـن خاللها - أن يطّلع على مساحات واسعة
كتـوب بالكثـير من اللغـات مترجمًا من التـراث الثقافى اإلنـسانى ا
ــا أســهــمت بــدورهــا فى عــصـور إلى لــغــته الــعــربــيــة األم الــتى طــا
ازدهــار أهــلــهــا فى إبــداع احلــيــاة عن طـــريق مــا قــدمــته من عــلــوم
ى" كـان لـهـا أثر كـبـير ـسـرح الـعا وآداب أقول ال شك أن سـلـسـلة "ا
ى واجتـاهاته وكـتابه ـسرح الـعا فى تعـريف القـارىء العـربى بفن ا
ـاضى وحـتى مـنـذ صـدورهـا مع بـدايـات الـعـقد الـثـامن مـن القـرن ا
ـسرح األسـبـانى" لـلـدكـتور اآلن... وقـد جـاء هـذا الـكتـاب "ظـواهـر ا
صالح فضل كـإحدى الـثمـرات اليـانعـة لهـذه السـلسـلة لـيسـد فراغًا
ـــادة الــنـــقــديـــة الــتى كـــتــبـــهــا كــبـــيــرًا فى هـــذا الـــبــاب حـــيث ضم ا
ـســرحــيــة الــتى تــرجـمــهــا عن األســبــانــيـة كــمــقـدمــات لــلــنــصــوص ا
وقـدمـتـهـا الـسـلـسـلة ابـتـداء من  1974كـذلك اشـتـمل عـلى مـقـدمات
ـؤلف جملموعة أخـرى من النصوص الـتى ترجمت عن نفس كتبها ا
ــادة الـــلـــغــة ولـــذلك - كـــمـــا يـــصف د. صالح فـــضل - فـــإنـــهـــا - ا
الـنقـدية - تـتسم بـطابع "تـعـريفى" ال "جتـريبى" حـيث لم تكن تُـشغل
نـهج النقدى وال بتوخى مظـاهر احلداثة بقدر ما كانت شكلة ا
تـوظف كل مــا يـتــاح لـهــا من بـيــانـات تـاريــخـيــة وإجـراءات حتــلـيــلـيـة
ـاط ـسـرح الـذى يُـعَـدّ من أقـرب أ وبـحـوث مـقـارنـة إلضـاءة هـذا ا
ـسـرح األوربى إلى مـزاجـنـا الـعـربى وعـنـاصـر ثـقـافـتـنـا احلـمـيـمـة ا
ا يكشـفه د. صالح فضل فى كتـابه "أن احلضارة العـربية كانت و
اء الكـامن حتت األرض األسبـانيـة والهـواء الذى يـتنـفسه مـبدعو ا
ـسـرح األسـبـانـى خـاصـة فى عـصـره الــذهـبى" لـذلك يـذهب هـذا ا
ـسـرح - الـلـغوى ـؤلف إلى أنه "بـالـرغم من انـتـمـائـهم - مـبـدعـى ا ا
ـقــصـود إلى الـثــقـافـة الــغـربـيــة بـأصـولــهـا الـيــونـانـيـة ـيـثــولـوجى ا وا
سـرح - بـصـدق ونـفاذ - أهم والـرومـانـيـة وبقـدر مـا يـعـكس هـذا ا
خـصـائص الشـخـصـية األسـبـانيـة فى مـراحـلهـا الـتـاريخـيـة اخملتـلـفة
بـقدر مـا يقـتـرب من الكـشف عن الـعـصب العـربى الـذى مازال حـيًا
فى تـكـويـنـهم الـوجـدانى والفـني" وقـد حـصـر د. فـضل فـتـرة ازدهار
سـرح األسبانى وعـصره الذهـبى فى الفترة الـواقعة مـا ب سنتى ا
(١٥٨٠ × ١٦٨٠م) ذلك ألنــهـــا شــهــدت أعـالمه الــكـــبــار ومــدارسه
الـرئـيـسـية وشـخـصـيـاته الـبـارزة الـثالث الـتى تـركت بـصـمـاتـهـا على
الـثـقـافـة اإلنـسـانـيـة وهم: فـيـجـيل دى ثـيـربـانـتس (١٥٤٧ - ١٦١٦)
لـوبى دى بـيــجـا (١٥٦٢ - ١٦٣٥) كـالــديـرون دى البـاركـا (١٦٠٠ -

.(١٦٨١
وقد قسم د. صالح فضل كتابه إلى قسم رئيسي ضم حتتهما
ـسـرح األسـبـانى األول تـنـازل فـيه (ظـواهر ما رصـده من ظـواهـر ا
الــعــصــر الـذهــبـى) وخـصـص الـثــانـى لـلــتــعــريف بــظــواهــر الــعــصـر
ؤلف - حـول مشكالت احلديث" الذى يـدور فى جوهره - حـسب ا
الطـغيان السـياسى والقـهر االجتمـاعى والتعصب الـدينى ونشدان
ـؤلف إلى الربط مـرة أخرى الـتحـرر الـفكـرى والفـني وهـو ما دعـا ا
ـا ـســرح األسـبـانى وقــضـايـانــا فى الـعـالم الــعـربى " بـ قــضـايـا ا
وذج سرح خير  يجعل جتربة إسبـانيا التاريخية كما تنعكس فى ا
كن أن نرى فيه بـعض مالمح واقعنا ونسترد به قدرًا من وعينا

ستنيرة أمالً فى مستقبلنا. ونستشرف من حلوله احلضارية ا
خصائص فنية:

أمَّـا اخلصـائص الفـنيـة للـمسـرح األسبانـى فى عصـره الذهبـى فقد
ـادة الــتى يـسـتـقى رصـد د. صـالح فـضل عـددًا مـنـهــا أولـهـا: ثـراء ا
ــلــحـمـى الـســابق إلى مــنــهــا وقـد الحـظ أنـهــا تــمــتـد مـن الـتــراث ا
ميزة وضوعات ا ية والقومية كـما تشمل ا الوقائع التاريخيـة العا
ـسـتــعـجــمـ والـفــروسـيـة لــعـصـر الــنـهــضـة وأدب الـرعــاة والـعــرب ا
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> الدرامـا بـتـعريـفـها كـمـضمـون مـسـرحى مركب أو مـتـشـكل من شكل
مــحــدد تــقــتـرب كــثــيــرا من عــنــصــر الــتــراجـيــديــا الــتى يــســمــيــهـا
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سرح األسبانى بعد احلرب األهلية فنسميه "مسرح الغالب على ا
ـعنوى مـشيرًا ادى وا الهـروب" ويتوقف عـند هذا الـطابع بشـقيه ا
ــادى تــمــثل فـى هــجــرة بــقــايــا الــكــتــاب الــواعــ إلى أن الــهــروب ا
سئـولياتـهم األدبية إلى أمـريكا الالتـينيـة ومن أهمهم "ألـتخاندرو
كــاســونــا" و "مــاكس أوب" أمــا اجلــنــاح الــثـانـى من الــهــاربـ فــهم
الذين رضوا بحيـاة الدعة واالطمئنان إلى األوضاع القائمة والذين
ؤلف ب طـائفت منهم: يز ا هجروا مسئولـياتهم جتاه وطنـهم و
ن يـغطـون األلم باالبـتسـام طبـقة كـتاب الـيم كتـاب الكـوميـديا 

ن تقوم مصاحلهم على الدفاع عن التقاليد الثابتة.
ـســرح األســبـانى فى ويـخــصص الــكـتــاب فـصــوالً عن أبــرز كـتــاب ا
عـصــريه الــذهــبى واحلــديث فـيــتــنــاول فى اجلـزء األول إلـى جـانب
ــؤلف - "لــوبى دى بــيــجــا" تــوقــفـه عــنــد "ثــربــانــتس" ومــســرحه - ا
مـقدمًـا حملـاته من سـيـرته وشـريط حيـاته بـاألعـوام إلى جـانب ما
أسـمــاه بـ "حــصــر الـتــركــة والــتـصــنــيف الــعــلـمـى ثم الــقـيم الــفــنــيـة
واالجتـماعـية فى مـسرحه وتـصنـيفه بـاعتـباره (ضـد الكـالسيـكية)

سرح األوربى. وأخيرًا تأثيره فى ا
ؤلف "كالـدرون دى ال باركا" الذى ؤلف حياة وأعـمال ا كما يقـدم ا
ـؤرخـون عــلى حـيـاته "تـاريخ حـيـاة الـصـمت" نـظـرًا لـلـصـمت أطـلق ا
ـؤلف أبـرز مـعــالم مـسـرحه ثم الـذى كــان يـلـفـهــا كـمـا اسـتـعــرض ا
ـسرحـيـته ـصـادر األدبـيـة  اسـتـعـرض جـهـود الـبـاحـثـ فى حتـلـيل ا
ــصـادر من خالل مــنـهج "احلــيـاة حــلم" لـلــوقـوف عــلى أبـعــاد هـذه ا
ــقـارن وقـد أشــار د. صالح فـضـل إلى الـصالت الــوطـيـدة األدب ا
الـتى أثـبـتـهـا الـبـاحـثـون بـ مــسـرحـيـة "كـالـديـرون" وتـراثـنـا الـعـربى
ـــثالً فـى أكــثـــر مـن قـــصـــة من قـــصص ألف لـــيـــلـــة إضـــافـــة إلى
غرب" اعتمادها أيـضًا على نص أقصـوصة عربيـة ورد في كتاب "ا
البن سـعيـد األنـدلسى كـذلك جـاءت فصـول اجلـزء الثـانى لـتتـناول
التـعريف بـحيـاة وأعـمال "بـويرو بـابيـخو" و "ألـفـونسـو ساسـترى" ثم
ثل الـكومـيـديا األسـبانـية "مـيـجيل مـيودا" وهـم من كتـاب العـصر

احلديث.
وقد آثـر د. صالح فـضل أن يبـقى عـلى الـطابع األصـلى الـذى كتب
ـترجـمة "ألن به فصـول كتـابه عـندمـا نـشرت كـمقـدمـات لألعمـال ا

هدف "التعريف" الذى كان يحدوها مازال قائمًا.
"عناوين"

ــاء الــكـــامن حتت األرض األســبــانــيــة احلــضــارة الــعـــربــيــة كــانت ا
سرح األسباني فى عصره الذهبى. والهواء الذي يتنفسه مبدعو ا

كن أن نرى فيه بعض مالمحنا. وذج  سرح األسبانى خير  ا
ـســرحـيـة الـتــقـلـيـديــة وانـصـهـرت تـقـاربت احلـدود بــ األجـنـاس ا

لهاة  أساة فى ا ا
سبـقوا الـرومانـتيـكيـة فى اتخـاذ الـفصـول الثالثـة شكالً غـالبًـا على

مسرحهم.

ـسـتـقاة ـوضـوعات ذات الـطـابع الـديـنى ا واألسـاطـيـر إلى جـانب ا
من العهدين القد واجلديد واألسرار الدينية هذا باإلضافة إلي
ـعـاصـرة سـيـاسـيـة أو ـســتـمـدة من احلـيـاة الـيـومـيـة ا ـوضـوعـات ا ا

اجتماعية".
ـؤلف - ـوضـوع ال يـحـدد قــيـمـة الـعـمل الـفـنى - كـمـا يـؤكـد ا وألن ا
فقـد أشار إلى خصـيصة ثـانيـة إلى خصائص هـذا العصـر الذهبى
ـادة الـتى لم تـكن تـصلح وهى "هذه الـقـدرة الـعجـيـبـة علـى حتويل ا
لـلــمـسـرح وخــلق بـذرة الــدرامـا فـيــهـا وهــو مـا أطـلق عــلـيه "مــعـجـزة
مــسـرحــيــة احلــيـاة نــفــســهـا وإخــضــاعــهـا لــنــوع من الــرؤيــة الـفــنــيـة
الشـامـلة" وقـد اسـتخـلص د. فـضل من هـذا الشـمـول ظاهـرة هـامة
ـســرحـيـة الـتــقـلـيــديـة حـيث وهى "تـقــارب احلـدود بـ األجــنـاس ا
ـلهاة ـأساة با امتـزجت فى بوتقـة هذا العـصر الذهـبى األسبانى ا
ليس بـطـريـقة "الـتـراجيـكـومـيديـا" الـتى حـدثت فى اآلداب األخرى
نـطق االنـصهار مـن خالل وعى كبـار كتـابه بطـبيعـة اخللق ا  وإ
الفنى وثـورتهم - عـلى طريـقتـهم - ضد الـنزعـات التى تـبلورت فى
ـدرس كذلك أشار القرن السـادس عشر على أيـدى كالسيك ا
اط ثـابـتة اتـهم بـسبـبـها ـسرح لـنـمـاذج وأ ـؤلف إلى إنـتاج هـذا ا ا
سـرح األسبـانى بالـسطـحيـة غيـر أنه دافع بأن "وإن صـدقت هذه ا
سـرح فـهى ال تصـدق عـلى اجلزء الـتهـمـة فى جزء من إنـتـاج هـذا ا
اآلخر الذى وفق مـؤلفوه إلى خلق شخصيات ذات مالمح فردية أو

اجتماعية حتى من ب هذه النماذج التى تغرى بالنمطية..
ومن ناحـية الـبنيـة والتـكنـيك أشار د. صالح فـضل إلى أن األسبان
فى عــصــرهم الـذهــبى ســبـقــوا احلـركــة الــرومـانــتـيــكــيـة في اتــخـاذ
سرحية وكان الشائع الفصول الثالثـة شكالً غالبًا على أعمالهم ا
من قـبل هو الفصـول اخلمسـة ولم يكن هذا مجـرد مسألـة تقسيم
نطق وظيفى وإحـكامًا للهيكل الدرامى ا كان خـضوعًا  شكلى وإ
ا يـخـدم الـعمل ـقـدمـات"  كذلك أشـار إلى سـمـة "االقـتصـاد فى ا
ــــؤلف األســــبــــانى "يــــهــــجم" عــــلـى احلـــدث الــــدرامـى حـــيـث كــــان ا

الرئيسى دون مقدمات كثيرة أو تمهيد طويل.
ـؤلـفـ ـؤلف الـتـزام ا ومن اخلـصـائص األخـرى الـتى أشـار إلـيـهـا ا
األسـبـان بـوحـدة احلـدث فـقط وهـو نـفس مـوقف شـكـسـبـيـر الـذى

حدث مع ثيربانتس فى عام واحد هو (١٦١٦م). 
ــســرح األسـبــانى األولى فـى هـذا الــعــصـر ثم كــانت طــبــيــعـة هــذا ا
"كــمــســرح شـــعــرى" هى آخــر خـــصــائــصه الـــتى رصــدهــا د. صالح
فــضل مــعــتــبـرًا أن الــشــعــر لم يــكن لــغــة لــلــمــســرح فــقط فى ذلك

ا كان لبه وروحه. العصر الذهبى وإ
ؤلف لرصد "ظواهـر العصر احلديث" وفى اجلزء الذى خصـصه ا
ــسـرح األســبـانى فى المح ا حتـدث عـن الـتــقـســيـمــات األســاسـيــة 
ـا أسماه فتـرة ما قـبل احلرب األهلـية (١٩٣٦ - ١٩٣٩) مـنطلـقا 
ــــســــرح ــــوسم الــــثــــانـى" من مــــواسـم اخلــــصب واحلــــيــــاة فى ا بـ "ا
د الثقافى رحلة أخرى من ا األسبانى والذى شـكل نقطة انطالق 
" ثـله اجليل الـذى سمى بجـيل "الثـامن والتـسع واألدبى وهو مـا 
ــســـرح مـن هــذا اجلـــيل "بـــاريس انـــكالن" (١٨٩٨م) ومن مـــؤلــفـى ا
ـسـرحـيـة بـاجلـرأة والـتـمرد عـلى الذى اتـسـمت جتـاربه الـروائـيـة وا
فاهيم الفنـية فى عصره وابتداع قواعد فنية جمالية خاصة به ا
ـســارح ال جتـرؤ عـلى مـا فــيـهـا من عُـرى وعـنف األمـر الـذى جـعل ا
وقيم طـليـعيـة وجتريـبيـة ال يطيـقهـا اجلمـهور الـعادى تـلك األعمال
ــؤلف اخملــيف هــو الــتى أثــبـــتت - فــيــمــا بــعــد - أن مــســـرح هــذا ا
اإلضـافـة احلقـيـقيـة الـتى كان بـوسع أسـبـانيـا أن تـقدمـهـا إلى أوربا
ؤلف عن فى مطـالع هذا الـقـرن ومن هذا اجلـيل أيضًـا يـتحـدث ا
"أونا مـونو" الذى تمـيز بنزعـته التجريـبية والعـمق الوجودى الزاخر
ضـمون الـفكرى وهـو اجليـل الذى تغـذى لوركـا على أعـماله فى ا
ـؤلف الـطـابع محمود احللوانىكـمــا تـغـذى عـلى أعـمـال الــعـصـر الـذهـبي. ويـتــنـاول ا

سرح «ا
 الذى يشبهنا»

سرح األسبانى الكتاب: ظواهر ا
ؤلف: الدكتور صالح فضل ا

الناشر: الهيئة العامة للكتاب (2007)

سرح الصغير باألوبرا مساء اجلمعة 29 مايو اجلارى. > الفنان أشرف شرارة يقدم حفال موسيقيا على ا
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شاهدة أقرت إنتاج 84 عرضاً مسرحياً فى «النوادى» جلان ا

عادل حسان

إقليم غرب ووسط الدلتا يفوز بنصيب األسد

وإخـــراج مــــحـــمـــد صــــابـــر إضــــافـــة إلى
عـشـرة عـروض لـنـادى مـسـرح بـورسـعـيـد
«هى حاجة تفرح» حملمود سالم وإخراج
عـــمـــرو كــــمـــال «حـــلـم يـــوسف» لــــبـــهـــيج
إســمــاعــيـل وإخــراج إبــراهــيـم ســكــرانــة
«أشـكال» تـأليف وإخـراج عـمرو عـجمى
«احملــطـة األخــيــرة» تـألــيف وإخـراج زكى
فــــوز «مـــــســـــروقـــــات» تـــــألــــيـف هـــــشــــام
الـــسالمـــونى وإخـــراج مـــحـــمـــد عــيـــسى
«مذكـرات مـجنـون» حملـمد عـبـد الرءوف
ن عــــادل «دوايـــر» حملــــمـــود وإخــــراج أ
سالم وإخراج محـمد العشرى «عدودة»
حملمـد رءوف وإخراج أمير عادل «حارة
عـيــد» تــألــيف وإخــراج حــسن الــبالسى
و«رحـــلـــة حــنـــظــلـــة» لـــســعـــد الـــله ونــوس

إخراج أحمد السمان.
ووصل عـدد الـعروض الـتى وافقت جلـنة
ــشــاهــدة عــلى إنــتـاجــهــا بــإقــلـيـم غـرب ا
ووسط الـدلـتا إلى 29 عـرضـاً مسـرحـياً
مـنها 21 لـنادى مـسرح اإلسـكنـدرية هى
«تــصــادم» تــألــيف وإخــراج مـحــمــد عــبـد
الـصبـور «الـربع اخلالى» حملـمـد عاطف
وإخـراج منـذر الفـخرانى «آخـر الشارع»
ـؤمن عـبـده وإخـراج مـيـدو «ولـد وبـنت»
إليـهـاب الــفـخـرانى وإخــراج حـسـام عـبـد
الــعـــزيــز «األب» ألوجـــست ســتـــرنــدبــرج
وإخــــراج أحـــمــــد مــــصــــطــــفى «أوبــــريت
الــــدرافــــيل» خلــــالــــد الــــصــــاوى وإخـــراج
رفـعت عـبـد الـعـلـيم «عـلى بـاب الـدراما»
تــألـيـف وإخـراج مــحــمــد فــاروق «فــجـأة
حصـلت مـفـاجأة» حملـمـد فـاروق وإخراج
أحـمـد راسم «فى انـتـظـار يـوم» هـانـكس
لـصالح الـسـايح وإخـراج سـمـيـرة أحـمـد
«الــــوصــــول» تــــألـــــيف وإخــــراج مــــحــــمــــد
شـــمس «صـــنـــدوق األمل» إلدوارد إلـــبى
وإخـــراج هـــنــد حـــسن «حـــيـــوان شــرس»
صـــديق تـــألـــيف مـــحـــمـــد أمـــ وإخــراج
خــالــد نـــبــيل «يــوم فـى وسط األســبــوع»
لــلــمــخــرج أحــمــد كــشك «ســلك شــائك»
تـــــــألــــــيـف وإخـــــــراج ســــــامـح عــــــثـــــــمــــــان
«الــقـداحــة» لــهـانــز كـريــســتـان أنــدرسـون
وإخـراج محمـد السيـد «فانبـاير» تأليف
وإخــــراج إسالم مــــخـــيــــمـــر «مـن بـــعــــيـــد
لـبـعــيـد» تـألــيف وإخـراج شــريف عـبـاس
«زيــارة إلى دار جــويــدة» تــألــيف وإخـراج
عـمـرو أبـو الـسـعـود «حـلـبـة حـلـيب سـكـر
بــره» تــألــيف جــمــاعى وإخــراج إبــراهــيم
ـــوتـى لـــعـــبـــد الـــكـــر الـــفـــرن «عـــربـــة ا
الــعـامــرى وإخــراج مــحــمــد خـمــيس «ت
مربـوطة» لـسـامح عثـمـان وإخراج نـرم
الـــوريــدى بـــيـــنـــمـــا يــقـــدم نـــادى مـــســرح
الـبحـيرة عـرض هـمـا «ميـديا» لـلمـخرج
جـابـر الـبـشـبـيشـى و«سمـع هس» إخراج

حسنى شحاتة.
وفى نـادى مـسـرح الـغربـيـة يـتم تـقد 3
عـــروض هـى «مـــرسم اخلـــلـــود» حلـــســام
عـــبــــد الـــرءوف وإخـــراج أحــــمـــد كـــمـــال
«الــقــرد كــثــيف الــشــعــر» لــيــوجــ أونــيل
ــهــرجـان» وإخــراج مــحــمــد فــتح الــلـه «ا

اغوط وإخراج أشرف فجل. حملمد ا
ــلك لــيــر» لــشــكــســبــيــر ومــســرحــيــات «ا
وإخــراج مــصــطـــفى مــراد «وفــانــدولــيــز»
لـلـمخـرج أحـمـد عـيـسى «وعـوداً» ألحـمد
الصعيـدى وإخراج يوسف النـقيب لنادى

نوفية. مسرح ا

العـدوى «انـتظـار أخـير» تـألـيف وإخراج
خــالــد عــطــا الــله و«احلــارس» لــيــوسف
ــون حـــلـــيم شـــعـــبـــان مـــســلـم وإخـــراج ر
فـــــــاضـل «كـــــــاسـك يـــــــا وطن» حملـــــــمـــــــد

اغوط وإخراج محمد الهوارى. ا
وفى إقــلــيم شــرق الــدلــتــا جــارى حــالــيــاً
اإلعـداد لــتــقـد 13 عـرضــاً مــسـرحــيـاً
كونة من النقاد شاهدة ا وافقت جلنة ا
د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـــة وهـــشـــام إبـــراهـــيم
ومـجـدى احلـمـزاوى عـلى إنـتـاجـها وهى
«كــارامــازوف» لـــلــمــخــرج أحــمــد عــوض
«أســـــطـــــورة ســــيـــــزيف» إخـــــراج أحـــــمــــد
الدسوقى و«الـوردة والتاج» إخراج أحمد
ـــهـــتـــرئـــون» تـــألـــيف وإخـــراج زهــــران «ا
رسى «ذكـريات» تـأليف أحـمد محـمـد ا
عــبـــده وإخـــراج هـــيــثـم جــنـــاح «خـــنـــجــر
قيـصـر» إخراج هـشام الـشرقـاوى «حتى
تــثــبت إدانــته» لــريــجــيــنــالــد روز وإخـراج
أحـــــمــــد صـــــبــــرى غـــــبـــــاشى «الـــــدجــــال
والـقيـامـة» لـعبـد الـكـر برشـيـد وإخراج
فـــريــــد يـــوسف لــــنـــادى مـــســــرح ثـــقـــافـــة
ـنصـورة بـينـما يـقـدم نادى مـسرح كـفر ا
الشيخ مسـرحية «مفيش فايدة» للمخرج

أحمد جاويش وتأليف جماعى.
ويــقــدم نـادى مــسـرح دمــيـاط 4 عـروض
هى «وداعا بـريـخت» للـمـخرج مـصـطفى
مـحـمـود و«ثالثـة خـارج الـيـابس» تـألـيف
عــبـــده عــرابى وإخـــراج نــاصـــر الــعــزبى
«أحالم مـؤجــلــة» إخــراج حـسن الــنــجـار
ومن تــــألـــــيف أحالم عـــــبــــد الــــله يــــقــــدم
اخملــرج مـــحــمـــد الــبـــحــيـــرى «ألف لــيـــلــة

وليلة».
وفى إقلـيم القـناة وسـيناء وافـقت اللـجنة
ـــكــونـــة من الــنـــاقــديـن أحــمــد خـــمــيس ا
وأحـــمــد هـــاشم واخملـــرج حـــسن الـــوزيــر
عـلى إجــازة إنـتـاج 13 عـرضـاً مـسـرحـيـاً
مــــــنــــــهــــــا 3 عــــــروض لــــــنــــــادى مــــــســــــرح
ـــوتى» اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة هـى «حـــديـــقـــة ا
إلبـراهـيم جـابـر وإخـراج مـحـمـد الـسـيـد
و«عـــابــر ســبــيل» لـــعــادل مــوسى وإخــراج
مـــجــــدى مـــرعى و«مـــاذا بــــعـــد» تـــألـــيف

نيا وسوهاج واألقصر وقنا محافظـات ا
ــــيــــخــــائــــيل وأســــوان وهـى «اخلــــطــــاب» 
رومان إخراج رضا محمد «يوم جديد»
ألمــــ بـــكــــيــــر وإخـــراج رامـى الـــرزوقى
«الـــــراوى» خلـــــالــــــد الـــــصـــــاوى وإخـــــراج
مـصـطـفى إبــراهـيم «احلـارس» لـيـوسف
شـــعـــبـــان وإخـــراج مــصـــطـــفى إبـــراهـــيم
«حـسن ونــعـيــمـة» لــشـوقى عــبـد احلــكـيم
وإخـــراج نـــبــيـل فــهـــمى «تـــووت» تـــألــيف
وإخـــراج مـــحـــمــد مـــوسى «حـــلـــقـــة نــار»
لــلـمـؤلـف أشـرف عـتــريس وإخـراج عـادل

وفـى بـــنـى ســـويف يــــقـــدم نــــادى مـــســـرح
إهـنــاسـيــا مـســرحـيـة «الــطـفــايـة» تــألـيف
وإخــراج ربـــيـع إمــام ومـن تــألـــيـف نــبـــيل
بـــدران يـــقـــدم نـــادى مـــســـرح الـــقـــنـــاطـــر
اخلـيـريـة بـالقـلـيـوبـية «بـاى بـاى يـا عرب»

إخراج أشرف عبد اجلواد.
بــيـنـمــا وافـقت جلـنــة مـشـاهـدة ومــتـابـعـة
ــــســـرح بـــإقـــلـــيم وسط عـــروض نـــوادى ا
ــكــونــة من الــنــقـاد وجــنــوب الــصــعـيــد وا
مــــحـــــمــــد زهـــــدى وعــــز بـــــدوى ودرويش
األسـيـوطى عـلى إنـتاج 11 عـرضـاً تـمـثل

84 عــــرضـــاً مــــســــرحــــيـــاً هـى إجـــمــــالى
ـشــاهـدة الـتــجـارب الــتى وافـقت جلــان ا
ـتابـعـة على إنـتـاجهـا هـذا العـام ضمن وا
ـخــتـلف األقـالـيم ـسـرح  خـطـة نــوادى ا
الثـقـافيـة الـتابـعـة لـلهـيـئة الـعـامة لـقـصور
سرحيات يبدأ عرضها خالل الثقافـة ا
أغــــســـطـس الـــقــــادم تــــمــــهـــيــــداً إلقــــامـــة
ــسـرح فى ـهــرجـان اخلــتـامى لــنـوادى ا ا

أكتوبر القادم.
سرح اخملـرج عصام الـسيـد مدير عـام ا
بــالــهــيــئـة قــال إن تــراجع عــدد الــعـروض
ــنـــتـــجـــة هـــذا الـــعـــام يـــعــود لـألســـلــوب ا
ــعــتــمـد اجلــديــد الــذى تــتــبــعه اإلدارة وا
عـــلى تـــقـــد أعـــمــــال مـــســـرحـــيـــة عـــلى

مستوى جيد بعيداً عن سياسة الكم.
وأضــــاف: نــــحـــاول مــــنـع حتــــول جتـــارب
ـــســرح إلى مـــجــرد بـــاب خــلــفى نــوادى ا
يــــــــســــــــعـى مـن خـاللـه اخملــــــــرجــــــــون إلى
االعــتــمــاد لـــلــتــمـــكن من إخــراج عــروض
الــفــرق الـــقــومــيـــة والــقــصـــور والــبــيــوت
ــســرح هـذا إضـافــة إلى اهــتــمـام إدارة ا
الـعـام بـتــكـثـيف إقـامـة الـورش الـتـدريـبـيـة
ـــشـــاركــ فـى عــروض ــســـرح ا لـــهـــواة ا
ـسـرحـيـة وهو الـنـوادى وفـرق األقالـيم ا
مــــا  تـــنــــفـــيــــذ مـــرحــــلـــتـه األولى خالل

اضية بنجاح. الشهور ا
من جانبه قال اخملرج شاذلى فرح مدير
ـشـاهـدة ــسـرح إن جلـان ا إدارة نـوادى ا
هذا العـام تابعت بروفات أكثر من 150
عـــــرضـــــاً مــــســـــرحـــــيــــاً عـــــلى مـــــســـــتــــوى
اجلــــمــــهــــوريــــة ولـم تــــوافـق عــــلى إنــــتــــاج
مـعـظـمــهـا البـتـعـادهـا عـن فـلـسـفـة نـوادى
ـعــايــيـر الــتى اشــتـرطت إدارة ــســرح وا ا
ـــقــرر ــســـرح تـــوفــرهـــا فى الـــعــروض ا ا

إنتاجها.
فـى إقــلـــيـم الــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى وشـــمــال
ـتـابـعة الـصـعـيـد الثـقـافى وافـقت جلـنـة ا
كونـة من النـاقدين د. رضا ـشاهـدة ا وا
غــالب و د. عـادل الـعـلـيــمى عـلى إنـتـاج
15 عـرضــاً مـسـرحــيـاً مـنـهــا ثالثـة لـفـرع
ـلك» للمؤلف ثقافة الـقاهرة هى «مات ا
ولــيــد يــوسـف وإخــراج عــهــدى الــســنـان
و«الــــطــــوفــــان» تـــــألــــيف وإخــــراج ســــامح
خــلـــيل و«احملـــاكـــمـــة» لــلـــمـــؤلف يـــســرى

اجلندى واخملرج مجدى زيان.
ولم تـوافق الـلـجـنـة إال عـلى إنـتـاج عرض
واحد لـنادى مـسـرح الفـيـوم هو «الـدائرة
ـــغـــلـــقــة» تـــألـــيف حـــازم عـــرب وإخــراج ا

جمال محمود.
وفـاز فـرع ثقـافـة اجلـيزة بـنـصـيب األسد
من حـيـث عـدد الــعـروض الــتى  إجـازة
إنــــتـــاجــــهـــا لإلقــــلـــيـم والـــتى وصــــلت إلى
ثــمـــانــيـــة عــروض لــنـــادى مــســـرح قــصــر
تـولى حامد ثـقافة اجلـيزة هى «النـعام» 
وإخـــراج أحــــمـــد ثـــابت «لــــيـــلـــة مـــصـــرع
يـخـائيل رومـان وإخـراج طارق جيـفـارا» 
عــزت «كالبش فــالــصــو» لــســعــد الــدين
وهـــبــة وإخـــراج عــمـــرو حــســـان «بــكــره»
حملـمـود الـطــوخى وإخـراج أحـمـد عـوف
» حملــمــد الــدرة «كل ســنــة وأنـــتم طــيــبــ
وإخـــراج نــهى أحــمـــد فــؤاد «الــعــادلــون»
أللــبــيــر كــامى وإخــراج حــازم الــصــواف
«مــكـيــاج» لــكــرم الــنــجــار واخملــرج خــالـد
ــاريــونت» حلــازم عـــبــد الــكــر «ثـــورة ا
مـصـطـفى وإخـراج مـنــيـر يـوسف بـيـنـمـا
نيرة الغـربية باجليزة يقدم بيت ثقـافة ا
ـــمـــدوح عـــدوان مـــســـرحـــيـــة «الــــقـــنـــاع» 

وإخراج محمد توفيق.

مشهد من عرض  وداعاً هاملت لنادى مسرح قصر التذوق

شاذلى فرح

 عصام السيد:
وداعاً للعبة

«الباب اخللفى»..
والكيف 
عيار هو ا

د. عادل العليمى

 15 عرضاً فى
القاهرة الكبرى

وشمال الصعيد..
ومسرحية واحدة
لنادى الفيوم
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> يجب على عالم العـمل (احلكاية) أن يكون واضـحا وأن يكون واقعيا
بـقدر اإلمـكـان ويـتخـطى حـواجـز الـعالم الـسـيـنوغـرافى ومن نـاحـية

أخرى يجب أن تقوم الدراما ببناء هذا فى ذاك.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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سرحية. سرحية لتقد عروض يشارك فيها خريجى معهد الفنون ا ية ا ية الفنون وافق على مشروع إعادة تشغيل فرقة األكاد > د. سامح مهران رئيس أكاد

4 
سرح احلر» هرجان «ليالى ا انطالق الدورة الرابعة 

شادى أبو شادى

ـاضى كـمـا يـكرم الـسـتـينـيـات من الـقـرن ا
الفنـان السـينمـائى العـراقى محمـد شكرى
هرجان خالل جميل . وب أنه مع تطور ا
دوراته الـــســابـــقـــة ســيـــتم فى هـــذه الــدورة
سـرحية إقامة نـدوات تقـييمـية للـعروض ا
ــشـاركــة من خالل مــتـخــصـصــ إلثـراء ا
اجلانب النـظرى واالسـتفادة من اآلراء فى
ـسـرحـيـة وتـقـيـيـمـهـا كـمـا تـقدم الـعـروض ا
نـدوة فــكــريـة بــعــنــوان (الـقــدس فى عــيـون
) يـشـارك فـيـهـا الـفـنـان يـوسف ـسـرحـيـ ا
الـعانـى وكامـيـلـيا بـطـرس ومـحمـد الـقـبانى

وهشام كفارنة وسميرة البارودى.
ـسرح احلـر نحـو ترسيخ ونـوه إلى سعى ا
ــهــرجــان لــيـــصــبح تــظــاهــرة مــســرحــيــة ا
عـربيـة تـقـام كل عـام ونسـعى الى الـتـطور
والـــتـــنـــويع فـى مـــخــتـــلـف أنـــواع الـــفـــنــون
لـيــصـبح مــلـتـقى الــفـنـانــ الـعـرب وتـزداد
ـــشـــاركـــات فـــيه لـــيـــصـــبـح دولـــيـــا وهــذا ا
ــــيــــزانــــيــــة له من يــــتــــطــــلب رفـع ســــقف ا
تـمـثـلـة فى أمـانة اجلـهـات الـداعـمـة له وا
عـمــان ووزارة الــثــقـافــة ونــطــمح إلشـراك
الـقطاع اخلـاص فى رعايـة ودعم الثـقافة
واإلبداع الـلتـان همـا من مكـونات الـنسيج
الوطنى للـمجتـمع األردنى. أما عن آليات
اخـتــيــار الـعــروض قــال: لم نــعـتــمــد عـلى
ــا كــان ــمــتــدة وإ عـالقــاتــنــا الــعــربـــيــة ا
ــهــرجــان عــلـى شــبــكـة بــنــشــر اســتــمــارة ا
االنتـرنت إلفـسـاح اجملال ألكـثـر عدد من
الـفـرق الـعـربـية الـتى قـد تـقـدم إبـداعات
مـتـمـيزة وال تـسـمح لـهـا الـظـروف بـتـقد
جتــاربـهـا خـارج بـلـدانـهـا وقـد ورد لـنـا مـا
شاركة يقارب الثالثـ استمارة راغبة با
ـــهــــرجـــان مـن مـــخــــتـــلـف الـــبــــلـــدان فـى ا
الـعـربـيـة وقــد  تـشـكـيل جلـنـة من داخل
ـشـاهـدة ـسـرح احلــر وسـمـيت بــلـجـنــة ا ا
وضـــــبط اجلـــــودة الخـــــتـــــيـــــار الـــــعــــروض
ـهــرجـان ــنــاسـبــة لـظــروف ا ــتـمــيـزة وا ا
وإمـكـانـيـاتـه وقـد شـاهـدت الـلـجـنـة جـمـيع
ــــغـــنـــطـــة ــــســـرحـــيـــات عــــلى أقـــراص  ا
شاركة. وخلصت الى اختيار التجارب ا

ومسرحية شـبابية بعنـوان عبال م ياللى
بـتــرقص بـالـعـتــمـة لـعـبـد الــرحـمن بـركـات
ـسـرح احلــر عـمـله االسـتـعـراضى ويـقـدم ا
الـــــضـــــخـم (اجلـــــدار) مـن خالل لـــــوحـــــات
مــوســيــقـــيــة قــام الــفـــنــان ولــيـــد الــهــشــيم
بـتألـيـفـهـا ويقـوم الـفـنان مـوسى الـسـطرى
بـــــــالــــــــتـــــــدريـب عـــــــلـى الـــــــكــــــــوريـــــــجـــــــراف
ـراشـدة ويـقـدم والـسـيـنـوغـرافـيـا حملـمـد ا
ــهــرجــان . هــذا الـــعــمل فى حــفـل خــتــام ا
ـهــرجـان من لـبـنــان الـفـنـانـة ويـســتـضـيف ا
سميرة البارودى نقيب الفنان احملترف
فى لبنان واسـعد عيد نقـيب الفنان فى
سـوريـا وكـاميـلـيا بـطـرس وهـشام كـفـارنة
من سوريا وعبـد الله راشد وعـمر غباش
ـتحـدة كمـا ويكرم من اإلمارات الـعربـية ا
ــهــرجـان نــخــبـة من الــفــنـانــ األردنــيـ ا
والــعـــرب الــذين اثـــروا الــســاحـــة األردنــيــة
والــعــربــيــة إبـداعــا ولــهم الــتــاريخ الــطــويل
حــيث يـكـرم الـفـنــان يـوسف يـوسف ولـيـنـا
التل واسحق السـردى وهو يعـتبر من جيل
سـرحيـة األردنية فى ؤسـس للـحركـة ا ا

ـــســـرحـــيــة مـــســـرح الـــشـــارقـــة الـــوطـــنـى 
األطــفــال الــقــنــديـل الــصــغــيــر من إخــراج
مـــحـــمــد غـــبـــاشى أمـــا مـــصــر فـــتـــشــارك
ــسـرحـيـة وجـود لــلـمـخـرج سالمـة إمـام
سرح الـليبى بعرض حن الليل يشارك ا
لــــلــــمـــخــــرج نــــاصــــر االوجـــلـى . وأضـــاف:
وتــشــارك الــســودان عــبــر فــرقــة فــلــوكــلـور
ســـودانى بـــعــرض مـن قــصـــائـــد لــلـــشـــاعــر
محمود درويش حتت عنوان ثالث قصائد
فى حب الـــوطن من إخـــراج ســيـــد أحــمــد
أمــــا فـــــلـــــســــطـــــ ســــتـــــشــــارك بـــــالــــعـــــمل
االستعراضى الراقص الذى تقدمه فرقة
سـريــة رام الــله وهــو قــصـة ســاحــة الـورد
مـن تــألـــيـف حــســـ الـــبـــرغــوثـى واخــراج
عـامــر حـلــيـحـل وقـد اخــتـيــر لـلــعـرض فى
حـــفل االفـــتـــتـــاح كـــمـــا يـــشـــارك الـــعـــرض
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـى حـــكـــايـــات نص نـــصـــيص
لألطـفـال والـذى يـقـدمه مـسـرح سفـر من
ــــشـــــاركــــات إخـــــراج فــــادى الـــــغــــول أمـــــا ا
األردنــــيــــة فـــتــــقـــدم مــــســــرحـــيــــة إشـــارات
وحتـوالت لــلـمـخــرج زيـد خـلـيـل مـصـطـفى

انـــطــلـــقت فى الـــســـادس عــشـــر من مـــايــو
ــهــرجـان لــيـالى اجلـارى الــدورة الـرابــعـة 
ــــســــرح احلــــر حتت عــــنــــوان الــــقــــدس ا
بالتعاون مع وزارة الـثقافة ونقـابة الفنان

. األردني
ـهـرجـان ـسـرح احلـر الـتى تـنـظم ا فـرقـة ا
أهــدت الـدورة لـذكــرى الـراحـلــ الـشـاعـر
ــلــحن الــفــلـــســطــيــنى مــحــمــود درويش وا
عـامـر ماضى واخملـرج مـحـمد الـبـرماوى
والـفـنـان حـسـ أبـو حـمـد وزهـيـر حـسن
وقـاسم مـحمـد وتـسـتـمـر الفـعـالـيـات حتى

الواحد والعشرين من الشهر اجلارى.
ــــســـرح احلـــر عـــلى وقــــال رئـــيس فـــرقـــة ا
عـــلــــيـــان عـن اجلـــديـــد فـى هـــذه الـــدورة
ــــشــــاركــــة عـــروض ســــتــــكــــون مــــوســــعــــة 
مـــســـرحـــيـــة عـــربـــيــــة من تـــونس وســـوريـــا
ـــغــــرب واإلمـــارات الــــعـــربـــيــــة ولـــيــــبـــيـــا وا
والـــســـودان ومــصـــر وفـــلـــســطـــ لـــتـــقــدم
ـسـرحـيــة عـلى مـدار أسـبـوع إبـداعـاتــهـا ا
ـــلـــكى ـــركـــز الــــثـــقـــافى ا عـــلى مـــســـارح ا
ــــشـــيـــنى وســــتـــنـــتـــقل ومــــســـرح أســـامـــة ا
الــعـــروض الــعــربــيـــة لــتــعــرض فـى مــديــنــة
الــكــرك مــديــنــة الــثـقــافــة األردنــيــة وكــلــيـة
دينة إربد . الفنون فى جامعة اليرموك 
وأضــاف تـقـدم عـروض األطـفـال صـبـاحـا
إلـى مـــــراكــــــز األيــــــتـــــام وذلـك من جــــــانب
ـسـرح احلـر بـتـقـد هـذه اهــتـمـامـنـا فى ا
العروض الى هـذه الشريـحة احملرومة فى

اجملتمع وتعاد مساء للجمهور.
هرجـان قال: بأنها وعن طبيعـة عروض ا
مـتنـوعـة ما بـ عروض األطـفـال والكـبار
حــــيث تــــشــــارك ســـوريــــا بــــعـــرضــــ وهى
مـسـرحـيـة األطـفـال قـمـر وخـوابى الـعـسل
ـوت وهما من ومسـرحية الـكبار ربـاعية ا
إخـــراج يـــوسف شـــمـــوط وهـــنـــاك عــرض
ســورى ثــالث لـلــفــنـانــة نــدى حـمــصى ومن
إخراج محمـد قارصلى بعنوان (امرأة ...
ـسـرحـيـة واحـد نـسـاء) وتـشــارك تـونس 
مـنـا لـلفـنـان جـعـفر الـقـاسـمى ومن إخراج
مـنــيـر الـعـرقـى وبـعـرض تـونــسى ثـانى هـو
كــولـــون حلــافظ خـــلــيـــفــة وتـــشــارك دولــة
ــــتـــحــــدة من خالل اإلمـــارات الــــعـــربــــيـــة ا

 مسرحية إشارات وحتوالت 

 على عليان

 مسرحية مرة أخرى قصة حب

عـلى خشـبة مـسـرح مركـز محـمود درويش
الـثقـافى فى مديـنة الـناصرة عـرضت قبل
أيام  مسرحية "مرة أخرى قصه حب" من

ير جرانوف. إخراج فالد
ــســرحـيــة قــصــة حب بــ فــنـان تــروى ا
تــشــكــيــلى ورســـامــة يــعــيــشــان فى نــفس
البنايـة ولكن مداخل البنايـات مختلفة
ــــطــــرقـــة ــــرأة تــــشــــكـــو مـن ضــــجــــيج ا ا
ــوسـيــقى والــرجل يــشــكــو من أصــوات ا

ثالً رئيس جامعة   احلس بن طالل.. 

 د.على الهروط

شارك الدكتـور على الهروط رئيس جامعة
احلـــســـ بن طـالل طــلـــبـــة قـــسم الـــدرامــا
بــجــامـعــة الــيـرمــوك فى تــمـثــيل مــسـرحــيـة
"حلــــــــد هــــــــون وبس" الــــــــتـى عــــــــرضـت فى
اجلامعة ضمن رحلتها للعرض فى مختلف

اجلامعات األردنية .
ــســـرحــيــة تـــأتى نـــتــيــجـــة تــعـــاون مــا بــ ا
اجملـلـس الـثــقــافى الـبــريــطـانـى واجلـامــعـة
تــألـيف ريـاض طـبـيــشـات وإخـراج الـدكـتـور

سرح التفاعلى . غسان حداد وهى من ا
وقــام بــتــمــثــيل شــخــصــيــاتــهــا طــلــبــة قــسم
الــدرامــا فى اجلــامــعــة عــبــدالــله عــبــيـدات
وهـنـا الــشـومــلى وأحـمــد اجلـيــزاوى وكـيـان

حتر .
سرحية تـتكون من ثالثة مشاهد وبعدها ا
يــقـام مــنـتــدى لــلـنــقــاش يـتــفـاعـل اجلـمــهـور
ــســرحــيـــة الــتى عــكـــست كــمــا خالله مـع ا
أشــار أغـلب احلـضـور الــواقع والـعـديـد من

مشاكله.

مصر غابت
سرح  عن أيام ا
األمازيغى

انـطـلقت فـعـاليـات األيام
يــــة لــــلــــمــــســــرح ــــغــــاربــــ ا
الـــنـــاطـق بـــاألمـــازيــــغـــيـــة
وذلك بـــــدار الــــثـــــقـــــافــــة

"مولود معمرى". 
ويــــــــــشــــــــــارك فـى هــــــــــذه
التظـاهرة التى يـنظّمها
ـــســــرح اجلـــهـــوى فـــرق ا
ــمــلــكــة يـــة من ا مــســرحــ
ــغـربـيـة وتـونس ولـيـبـيـا ا
فـيـما تـعـذر على أعـضاء
فـرق مـسـرحـيـة مـصـريـة
ومــوريـــتـــانــيـــة احلـــضــور

دون إعالن األسباب.

الــصـــاخــبـــة. يـــلــتـــقــيـــان مــرةً عـن طــريق
الـصــدفـة خـارج الــبـنــايـة دون أن يــعـرفـا
بـأنـهـمـا يـسـكـنـان نـفس الـبـنـايـة ويـفـصل
بـيــنـهــمـا حــائط ويــعـجــبـان بــبـعــضـهــمـا
ــائى يـــجــمع الــعــرض بــ الــتــمــثــيل اإل
والـفـنـون األدائــيـة وقـام بـبـطــولـتـهـا ربـيع
خـــورى رحــيق حـــاج يــحـــيى شــادن أبــو
الــعـسـل حـسن طـه عـلـى عـلى مــجــمـد

دبدوب ودريد لداوى.

قاالت التى كتبت عن أعمال اخملرج أحمد زكى. صرى من إعداد د. مصطفى سليم ويضم مجموعة من ا سرح ا > صدر مؤخرا كتاب أحمد زكى سندباد ا
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تخيل فى > لو فهمنا الدراما على أنهـا الشكل الذى يقدم به العالم ا
ـسـرح يـجـب فـهم احلـكـايـة عـلى أنـهـا شـكل "آخـر" لـتـنـظـيم الـعـالم ا

عروض". تخيل وليس "ا ا

سرحي جريدة كل ا
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محمود أحمد ذكرى

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

مهرجان الهيئة العربية
للمسرح

ـا يـقـرب من خـمس عـشـرة بــعـد مـعـانـاة شـديـدة امـتـدت 
سـنـة أى مـنـذ انـعقـاد مـلـتـقى الـقاهـرة الـعـلـمى لـعروض
هرجان ـسرح العربى عادت الـقاهرة لتحـتضن عروض ا ا
بـادرة الطـبيـة التى قام األول لـلمـسرح الـعربى فى إطـار ا
بـها حـاكم الشـارقة الـدكتور مـحمـد بن سلـطان الـقاسمى

بتكوين الهيئة العربية للمسرح.
بـادرة جاءت من رجل عاشق لـلمسرح واحلـقيقـة أن هذه ا
ـسـرحــيـة الـعـربــيـة وحـريص عـلى وغــيـور عـلى احلــركـة ا
نـهضـتها وإقـامتهـا من عثرتـها ويريـد أن يضعـها فى إطار
ـسرح العـربى فى شتى مـحتـرم يلـيق بهـا ويلـيق بفـنانى ا
أقـطارنـا العـربية هـذا الرجل رغم مـسئـولياته الـسيـاسية
فـى إدارة اإلمارة الـتى يحـكـمهـا إال أنه اسـتقـطع من وقته
الـكثير لـيكتب مؤلفـات عديدة ومسـرحيات تاريخـية يعبر
فـيها عن هموم وتطـلعات أمته ويدلى بـدلوه فيما تواجهه
مـن اخطار جسـام تهدد هويـتها ومـستقبـلها ونظـراً لثقة
هــذا الـرجل فـى مـصـر الــتى تـعــلم فـيــهـا وقــضى سـنـوات
شـبابه فى إحدى كلياتها ومـازال يتذكر هذه السنوات بكل
امتنان واعتزاز فقد رأى أن تكون القاهرة هى مقر الهيئة
الـعـربـية لـلـمـسرح وأن يـعـقـد بهـا أول مـهـرجان لـلـعروض
الــعـربـيـة فـى دورته األولى والـتى سـوف تــتـنـاوب األقـطـار
الـعربية دوراتـها القادمـة دورة كل عام إذن فإن هذا الرجل
أعــطى كل مــالـديه من أجل خــلق تـنــظـيــمى واسع لـدفع
سـرحيـة العـربـية إلى األمـام وهو جـهد وعـطاء احلـركـة ا
يـشكـر علـيهمـا كل الشـكر وله مـنا كل العـرفان واالمـتنان
واحلـقـيـقـة أن القـاهـرة بـاحتـضـانـها لـهـذه الـهيـئـة وعـقد
دورتـــهــا األولى بــهـــا بــدأت بــحــفل كـــبــيــر فى دار األوبــرا
ـصـريـة وكـرم فيـهـا رجل من رجـاالت مسـرح مـصـر واحد ا
ـسـرحـيـة مـنـذ الـسـتـيـنـيـات وهـو االسـتـاذ رواد حــركـتـهـا ا
اخملـرج الـكـبيـر أحـمد زكى لـهـو بـالتـأكـيد رد اعـتـبار كـبـير
ـلـتـقـى القـاهـرة الـذى أجـهـض مـنذ خـمـس عـشـرة سـنة
والــذى أتــمـنـى أن يـكــرم فى دورته الــقـادمــة مــؤسس هـذا
ـلـتقى الـكاتب الـكبـيـر يسـرى اجلنـدى الذى كـان شريـكا ا
شبوهة الذابة لـألستاذ أحمد زكى فى تصديهمـا للدعوة ا
الـهـوية الـعـربيـة فـيمـا يسـمى بـالشـرق أو سـطيـة تـمهـيداً
لـلتطبيع مع العدو الصهـيونى والتى تمخض عنها فكرة

لتقى العربى حينذاك. إقامة ا
ثـمة مـلحـوظة مـهمـة أود أن أشيـر إليـها وأحـيط بهـا علم
الـدكـتـور أشـرف زكى الـذى انـتـخب مـؤخـراً رئـيـسـاً الحتاد
الـفنانـ العرب أى أنـه أصبح مسـئوالً مسـئوليـة مباشرة
عـن كل فنـان عـربى فى أى مـكـان فى مـنطـقـتـنا الـعـربـية
وهـى مـسـئـولـيـة جـد خـطيـرة عـلـيـه أن يـتـحـمـلـهـا ويـقدر
ـسألة عـواقبـها دون مبـررات أو أعذار. مـلحوظـتى تخص ا
ـفروض أن هـرجـان األول الـذى من ا الـتـنـظـيمـيـة لـهـذا ا
يــكــون مــثـاالً ومــثالً أعــلى فـى اإلدارة والـتــنــظــيم وقـدوة
ا يـسـتدعى أن يـعتـمد حـسـنة لـبقـيـة الدورات الـقادمـة 
عــلى نـخــبـة مـخــتـارة من مــعـاونـيه عــلى مـســتـوى نـفس
ـسـئـولـيـة. غـيـر أن مـاحـدث وخـصـوصـاً فـى سـهـرة قـصر ا
ـانـسـتـرلى عقـب حفل االفـتـتـاح يدل عـلى سـوء تـنـظيم ا
خـارق للـعادة ويكـفى أن أذكر أن كثـيراً من الـوفود العـربية
لـم جتـد مـقـعـداً واحــداً واضـطـر الـكـثــيـرون لـلـعـودة إلى
ـه فـنـادقهم فـى حالـة من االستـيـاء الشـديـد واحلرج ا

األمـر الـذى ليـس يسىء إلى أشـرف زكى وحـده  بل يسىء
إلى سمعة مصر. ودورها الثقافى.  

سرحى يحيى حقى والنقد ا
فى وصفها وحار مـعنا نطس األطبـاء. لعلها كانت
بدعـا ب عـقـليـات الشـعوب"(ص 7) ويفـنـد حقى
ـــا كـــان لــلـــعــرب من هـــذه األوصـــاف اجلــزافـــيــة 
فتـوحات علـمية ومن لغـة التفـتت إلى الفروق ب
االشـيـاء وال تـقف عـنـد األبـيض واألسـود مـتـغـافـلة
عن مـنـاطق الضـبـاب والـرماديـة الـتى تالئم أجواء
ــســرح كـــمــا أن انــتــاج الــعــرب األدبـى والــعــلــمى ا
ورحالتهم الذائعـة يرد عنهم ما رموا به من ضيق
اخلــيـال وقــلـة األســفـار أمــا مــا قـيل عن حــيـلــولـة
ــسـرح الـنــعــرة الــقــومـيــة الــعــربــيـة دون اقــتــبــاس ا
فيدحضه اقتباسهم األلفاظ واألنظمة السياسية
ومثله مـا قيل عن التـشبث بالـلغة الرسـمية ومـثلها
األعـــلى األدب اجلـــاهـــلى) اســـتـــعـالء عــلـى الـــلـــغــة
بـــحــيــويــتـــهــا وحــضــورهــا ــنــاســبــة  – الـــشــعــبــيـــة ا
ـسـرح حـيث واجـتـمـاعـيـتـهـا وأسـاطـيـرها  –لـفن ا
يُــــســــقـط هــــذا االدعــــاء حــــضــــور األســــطــــورة فى
مـختـلف األشـعـار العـربـية وبـقـاء اآلداب الـشعـبـية

مدونة حتى وصلتنا راجع ص ( 10 - 5).
ـنــاجـزات ردوداً مــكــثـفــة عـلى من كـانت هــذه ا
ـســرح (ذى الــنــمط الــيــونـانى) اتــخــذ من غــيــاب ا
عن احلضـارة العـربيـة سبـيال إلى االنتـقاص  –أو

الطعن  –فى العرب عقال ولغة وثقافة.
وقـد اتـخـذ حـقى مـوقـفـاً نـاقـداً الـتـيـار الـهـزلى فى
سرح منذ األربـعينيات ورأى أنه يسطح القضايا ا
 –إن اشـتــمل عـلـيـهـا  – وال يــجـتـهــد فى فـهم روح
صرى فى عام 1944   سـرح ا الشعب فـيصف ا
بــأنه " فـى جــوع مــلـح لــلــقــصـص الــتى تــقـــتــطع له
قـــطــعـــة حـــيــة مـن صــمـــيم روح الـــشــعـب وأخالقــة
وعـاداته. وال مــفـر من االعــتـراف بــأن هـذه الـروح
تـبـدو هشـة مـفـتـتة. هل كـان ذلك ألنـهـا بـطـبيـعـتـها
سـطحـيـة الـتيـارات. أم ألنـنـا لم نـفلح إلى اآلن فى

سبر أغوارها والوصول إلى أسرارها? 
ومن مـــعـــضــلـــة فـــهم الـــواقع احلـــسى واســـتــلـــهــام
روافـده وجتـلـيـاته فى سـبـيل إثـراء (الـواقع الـفـنى)
ـسـرحى إلى قـضـيـة تنـدرج حتـتـهـا وحتـمل ثقال ا
مـن مشـكالتـهـا وهى (اسـتـلهـام الـفـنـون الشـعـبـية)
ويتـساءل حـقى: ما هـو دور الفـنان حـينـما يـستـمد
مــادتـه اخلــام من الــفــنـــون الــشــعــبـــيــة ويــجــيب –
ونـلــفت أن إجـابــاته هـذه كـانـت فى سـنـة 1964:-
إنه دور يتراوح بـ اخلضـوع لألصل على درجات
متفاوتة بـحيث يظل العـمل داخال دائماً فى نطاق
الــفـنـون الـشـعــبـيـة ونـصــيب االبـتـكــار فـيه ضـئـيل
وبـ التـحرر من نـسقه لـيحل مـحله عـمل مسـتقل
جـديد ال تـربـطه باألصل إال أسـالك رفيـعـة قلـيـلة
خـفـيـة....... هـذه األسالك هى الـتى تـقـيم وحـدة
الــــروح واإليــــحـــــاء بــــ األصل الــــقـــــد والــــعــــمل
اجلــــــديـــــد" (ص 154 – 153) إن هـــــذا الــــــوعى
رحلة دارج اسـتلهام الـفنون الشـعبية فى هـذه ا
بكرة  –نسبياً  –يحدد  –على نحو فضفاض – ا
ـعاصر مـكنـة أمام الفـنان ا نُـهج هذا االسـتلهـام ا
ويـــحــدد مــدى إبـــداعــيـــة الــعـــمل الــنـــاجت عن هــذه
ـسـتـلـهم ـدى حـرفـيـة الـفنـان ا ـركـبـة  الـعـمـلـيـة ا
وقــدرته عـلـى غـرس عـمــله فى تـربــة عـصـره رغم
وشــــائــــجه مـع األصل يــــفــــيـض حــــقى" يــــخــــتــــلف
الـفـنانـون بـ قـادر بفـضل نـبوغـه على إنـتـاج عمل
مــبـــتــكــر أســـمى من األصـل الــذى ال يــنـــكــره وبــ
عاجز يتخـبط فى إسار حريته فيعجز عن اإلتيان
ــــســــتــــمــــدة من ــــاثـل األصل فـى قــــوته ا بــــعــــمل 
بـساطته ووضـوحه وصدقه وأغـلب أعمالـنا التى
نـصفـهـا بأنـهـا تـطويـر لـلفـنـون الشـعـبيـة داخـلة فى
هذه الـفـئة" (ص154) .. وهـو نـقد حـقـيقى واكب
وســبق مـــخــاض جتــارب االســتــلـــهــام الــكــبــرى فى

مسرح الستينيات.
هذا بـعض ما نال اهـتمـام يحـيى حقى من قـضايا
مــسـرحــيـة وغــنى عن الــقـول أن كــثـيــراً مـا حتــمـله
ـســرحى يـتــخـطى- الــقـيــمـة كـتــابـاته فـى الـشــأن ا

التاريخية
ـــرحـــلـــة احلـــالـــيــة- ـــرحـــلــتـه) ويــصـــلح  –فى ا ) 
لالشــتـغـال به والــبـنـاء عـلــيه واسـتـلــهـامه وجتـاوزه

وهى سمات النصوص الكبرى فى كل ثقافة. 

ـة أن تــكـون نــظـرتــنـا إلى بــعض الـشــعــوب الـقــد
ـــذنب الـــعــرب  –وقـــد جـــهـــلــوه  –نـــظـــرتــنـــا إلى ا
الواقف فى قفص االتـهام أو أن يكـون هذا اجلهل

عيبا محطا للقدر" (ص 7).
ـسـرح  – ذى الـشـكل ـعـلــوم أن غـيـاب فن ا ومن ا
الـيونـانى  –عن الـثـقـافــة الـعـربـيـة مـثّل مـشـكـلـة –
ــا إشـكــالــيـة  –فـى سـبــيل الــتــمــاس األســبـاب ور
الـكـامــنـة خـلف هــذا االـغـيــاب وأدى هـذا الـسـؤال
إلى (اسـتـقـطـاب عـلـمـى) بـ بـاحـث  –من شـرق
ومن غـرب  –يـنــكـرون الـغـيـاب من أصـله مـؤكـدين
حـضــور ألـوان نـاضـجــة من فن الـتـمــثـيل وآخـرين
يــبـــحــثـــون عن بـــدائل لـــهــذا الـــغــيـــاب فى الـــتــاريخ
الــعـربى هــذا فـضال عــمـا أدى من أســبـاب جلـهل

العرب بهذا الفن.
ويـتناول حـقى هذه األسبـاب موضحـا أن فكرة
الــبــداوة والــصــحــراء الــتى يــتــكئ عــلــيــهـا الــبــعض
ــســارح الـتـى مـحــلــهــا احلــواضـر تــعــلـيـالً لـغــيــاب ا
ــدن -هـذه الــفــكــرة ال تــعــنى أن الــصـحــراء فى وا
حـيـاة العـرب سـداح مداح  –كمـا يـنفى  –ال يـفعل
الــعــربـى فــيــهــا غــيـر هــدم اخلــيــمــة والــضــرب فى
األرض كـــثـــيب يـــشـــيـــله وكـــثـــيـب يــحـــطـه كـــمــا أن

ستقرة. دن ا اجلزيرة لم تخل من ا
ـشـاجب أمـا الــعـقــلـيـة الــعـربــيـة فــكـانت أحــد ا
سـرح ويـسـخر الـقـريـبـة التى عـلق عـلـيهـا غـيـاب ا
حـقى من األوصـاف الــتى ألـصـقـت بـهـذه الـعــقـلـيـة
قائالً: " هى موصوفة مرة بـأنها عقلية تركيبية ال
سـرح يعتمد على التـحليل وقيل عنها حتليلية وا
مـراراً إنها عـقليـة جتميـعية ال تـركيبـية. لقـد حرنا

أدى ذيـــوع األعــمـــال اإلبــداعـــيــة ( الـــقــصـــصــيــة )
ليـحيى حقـى إلى تصدرهـا فى مسـاقات الـتعريف
ـــا كـــانت بـه فـــضال عـن اإلشـــادة والـــتـــثـــمـــ ور
احلـيـاة األدبــيـة مـحـقــة فى اإلعالء من شـأن أحـد
بدع خـاصة إذا مـثلت لبـنة مـؤسسة فى منـاحى ا
نـوعـهـا غـيـر أن هـذا ال يـبـرر الـتـعـتـيم عـلى جـانب
آخـــر مـــنـــتج من الـــعـــقل نـــفـــسه وأخـــذ حـــظه من
رعـشــات الـوجـدان ذاته مـهـمـا ضـؤل هـذا اخلط;
فــقـراءة ( الـنص الـكـامـل) لـلـمـبـدع (مـ وحـواش)
ــعــمّـد) مـن قِـبل ــعــتــمـد وا يــضــفى عــلى نــتـاجه (ا
جــهـات االعـتـمــاد اإلبـداعـيـة  –يـضـفى مـزيـداً من
ـعــرفــة الـكــاشــفـة جلــوانـبـه وعالقـاتـه ويـفــيـد – ا
- فى ــنــازع اخملـتــلــفـة  –نــقـديــاً حتـديـداً  –ذوى ا
ـكن قــراءة آفـاق وعى الـفــنـان هـذا فـضـال عـمـا 
أن يـتـوافـر فى ( النـصـوص الهـامـشـية!) من قـيـمة

ذاتية تضيف إلى مجالها اخلاص..
وغــيــر خــفـى عــلى الــنــاظــر فى أعــمــال يــحــيى
حــقـى (الــكـــامــلـــة ) أنه مـــارس إلى جـــوار صــرحه
اإلبـداعى الــشــامخ فى فن الــقص عــمال ثــقـافــيـاً
جتــســد فـى نــتــاج فـــكــرى غــطـى مــعــظم الـــفــنــون
ــشــاركـــات الالفــتــة فـى قــضــايــا بـــاإلضــافــة إلـى ا
تــاريـخــيــة واجـتــمـاعــيـة وغــيـرهــمـا وإذا كــان هـذا
ـــتـــنه الـــنـــتـــاج ذا أهــمـــيـــة فى ذاتـه وفى عالقـــته 
اإلبـداعى فــإن مـا انـصب مــنه عـلـى نـقـد الــفـنـون
يـبــدو أجــلى أهــمـيــة وأحـرى بــاالهــتـمــام بــوصـفه
يـجـســد خـبـرة ذات أواصـر بـخــبـرة اإلبـداع فـفـعل
الـنـقد  –حـتى وإن طُـرح كـنـقـيض لـفـعل اإلبداع –
رغبة فى تقـسيم االدوار وفصماً ب الوظائف! –
هو فعل يتماهى  –وال أقول يتـضافر أو يتبادل أو
نـــحــوهـــمــا  –مـع فــعل اإلبـــداع بــدايـــة من (الــذات
بدعة) النـاقد األول إلنتاجها الفنى وصوال إلى ا
اجلــــدل  – احلــــتــــمى  –بــــ اإلبـــداع ( بــــوصـــفه
مـؤسـسـة) والـنــقـد (بـوصـفه كـذلك) الـذى يـتـبـدى
فى صــــراع اجلـــمـــاعــــات اإلبـــداعــــيـــة والـــنــــقـــديـــة
وشروط منافـذ النشر واإلعالم واإلعالن وطـبيعة
ـناخ الـعـلمى والـسـيـاسى واالجتـمـاعى...... هذه ا
الـسـيـاقـات الـتى تـؤثـر فى اإلبـداع  –بل فى إفـراز
ــبــدعـ  –وجتـــعــلـه بــؤرة لـــتـــجــاذبـــات تـــنــد عن ا
احلصر تؤكد التالزم الالزب ب النقد واإلبداع.
أأمـا إذا كـان الـنص اإلبداعـى والنـقـدى ثـمرة ذات
ـقــارنـة بـيــنـهـمـا  –حـقـا  –شــائـقـة واحــدة; فـإن ا
بإفـصاحـها عن وعى نـظرى مـحدد ( فى الـثانى )
تـدثر بـلـغـة الـفن ( فى األول ) ومـوقف اجـتـماعى
أو ســيـــاسى جتــلى جــهــاراً (فـى الــثــانى ) وتــخــفى
حــتى تــأبى عــلى الــقــبض عـلــيه (فى األول )......
ـنــحى يــحــيى حــقى الــنــقـدى إلخ وفى حتــديــده 
فـقـد أكـد مـحـمـد مـندور  –تـعـلـيـقـا عـلى مـا زعمه
حـقى أن نـقـده ال يـخـرج عن دائـرة النـقـد الـتـأثرى
أن مـــذهــبـه "لــيس تـــأثــريـــا جــمـــالــيـــا خــالـــصــا – 
فـــالـــتـــأثـــريـــة فـى الـــنـــقـــد جتـــمع بـــ الـــتـــفـــســـيـــر
ـا هـو نـقد تـقـيـيـمى فى جـوهره والـتـقيـيم.... وإ
وإن كـانت أسس الـتـقــيـيم ال تـنـهض عـلى احلـاسـة
اجلـمـالـيـة وحدهـا بل يـجـمع إليـهـا فـطنـة مـرهـفة
لــوظـيــفـة الــلـغـة بــعـنــاصـرهــا اخملـتـلــفـة فى األدب
وحـاسـة قـوية بـوظـائف األدب اإلنـسـانيـة" ( الـنـقد
ـعـاصـرون نـهـضـة مـصـر  : 1981ص والـنـقـاد وا
 204 – 203) - ومـــا الحــــظه مــــنـــدور صــــحـــيح
واضح فى مجـمل إسهـامات حقى الـنقـدية ومـنها
ـسـرحـى الـذى تـتـنـوع مـقـاالته فـيه ( الـتى الـنـقـد ا
يـضــمـهـا اجلـزء الـعــشـرون من أعـمـالـه الـكـامـلـة –
هـيـئة الـكـتاب) بـ إثـارة لقـضـايا مـحـورية فى فن
ـسـرحـية ـسـرح والـلغـة ا ـسـرح (مثل الـعـرب وا ا
ــســـرح....) مـــتـــابــعـــات نـــقـــديــة والـــواقـــعـــيــة فـى ا
لعـروض ونقد لنـصوص مترجـمة ولوحات قـلمية
..... إلخ وفى كل ذلك ال تعوزه مثل عن بعض ا
رقه الــــفــــكــــاهــــة وال رصـــــانــــة الــــلــــغــــة وال الــــوعى
بـسـيـاقات الـظـواهر وال احلس الـبـاده بـجمـالـيات

اللغة فى مختلف مستويات استعمالها.....
سـرح مفنداً ا طرحه عن عالقة الـعرب با و
ـضـمار سـالـكاً جـملـة من اآلراء الـدائرة فـى هذا ا
مـنـحى مغـايـراً افتـتـحه بقـوله" أشـفقـت ح يـكون
ــســرح ودوره الــكــبــيــر فى حــيــاة الــكـالم إشــادة بــا

 هل العقلية
العربية

 بتركيبتها البدوية
كانت سبباً فى
سرح! غياب ا

العروض مجانا لأليتام

 عروض متنوعة
للصغار والكبار

قصة حب واغتراب .. فى عرض مسرحى بالناصرة

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

 عصام السيد

وحـصلت عال عـبد اخلـالق «كلـية تـمريض» وهـدير
ركز الثالث تمثيل. فتحى «كلية آداب» جائزة ا

ـــركـــز األول وحـــصــــلت كـــلـــيــــة طب بـــشـــرى عــــلى ا
ــركـز مـوســيــقى كــمــا حــصــلت كــلــيــة جتــارة عــلى ا

ركز الثالث موسيقى. الثانى وحاسبات على ا
كـمــا قـررت الـلــجـنـة مــنح جـائــزة مـركـز أول إخـراج

ــثل شــاب تـخــرج فى كــلــيــة الــتــجـارة مــحـمــد جــبــر مــخــرج و
جــامـعــة عــ شـمـس ثم الــتـحق بــكــلــيـة اآلداب قــسم الــدرامـا
سـرحى; لـيدعم مـوهبـته بالـدراسة شـارك بالـتمـثيل والـنقـد ا
ـسـرحـيـة أهـمـهـا عـرض "هـانـيـبـال" فى الـعـديـد من الـعـروض ا
لـلـمـخـرج مـحــمـد خـلـيـفـة و"عـلى جـنــاح الـتـبـريـزى وتـابـعه قـفـة"
للمخرج محـمود جمال وهو العـرض الذى شارك فى مهرجان
ـــتـــخــصص. كـــمـــا قــام ـــســرح ا ا
مـحـمد جـبـر بـإخراج الـعـديد من
الـعــروض لـيــشـارك بــهـا فى عـدة
مـــــهــــــرجــــــانـــــات مــــــنـــــهــــــا عـــــرض
"مـابــنـحــلـمش" الـذى حــصل عـلى
ـركز الـثانى "إخراج" من جائزة ا
هرجان الـعربى تأليف محمود ا

جمال.
كــــمـــــا شــــارك جـــــبــــر أيـــــضًــــا فى
ــهــرجــان الــقــومى بــعــرض "ربع ا
ـوضوع يـتحل". وحصل ساعة وا
ـركـز الـثـانى فى مـهـرجـان عـلى ا
الــسـاقـيـة عن عـرض "كـالـيـجـوال"
ــهـرجــان الــعــربى بــعــرض "إبــلـيس". ويــواصل مــشــاركـاتـه فى ا
ويـجــرى حـالــيًـا بــروفـات عــرض "زيـارة الــسـيــدة الـعــجـوز" كــمـا
يــسـتــعــد أيـضًــا لــتــصـويــر دوره فى مــسـلــسل "الــست كــوم" بـدر

وبدرية.
مثـله األعلى فى الـتمثـيل هو الـنجم "عـادل إمام" وفى اإلخراج
ــثالً خــالــد جالل ويـــحــلم أن يــصــبـح مــخــرجًــا مــســـرحــيًــا و

سينمائيا.

> إن "احلـوار الدرامى" لـيس سوى شكل لـلحدث الـدرامى وهو نتـيجة
الـنشـاط الشـفهـى للـشخصـيات. احلـدث الذى يـتضـمن احلـوار يعـتبر

عنصرا دراميا ناجتا أو ثانويا.
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د. أحمد
 مجاهد

معرض تورينو 
وحاضر ثقافتنا

بــؤرة ضـوء جــديــدة يــنـشــرهــا مــعـرض
تـوريـنـو الـدولى لـلـكـتـاب عـلى الـثـقـافـة
ــصـريــ حـيـث حـلت مــصـر واإلبــداع ا
ضـيـفة شـرف لهـذا الـعام وهـو ما يـؤكد
الــدور الـريــادى الـذى تـلــعـبه مــصـر فى
ـية ويتـأكد هذا الـثقافـة العـربية والـعا
ـا قـدمه الـفـنـان فاروق حـسـنى الـدور 
من إجنـازات وإسـهـامـات بـالـغـة الـعـمق
ـعـرض تـتـويــجـاً جلـهـد ثـقـافى ويــعـد ا
يحفر مجرى ثرياً فى احملافل الدولية
كـما يتـأكد هذا الـدور باستـضافة نـخبة
بـدع ـثـقفـ وا فـكرين وا مـن كبـار ا
ـصــريـ كـمـا أنه - كــمـا قـال الـفـنـان ا
فــاروق حـســنى - فــرصـة ذهــبـيــة لـدعم
ـبدع احلـوار الثـقافى والـفكـرى ب ا
صـريـ ومبـدعى إيـطالـيا فـكـرين ا وا
بــــشــــكل خـــــاص وبــــاقى دول الــــعــــالم

عرض. شاركة فى ا ا
إن تـــمـــثـــيل مـــصــــر حتت عـــنـــوان «من
الـفـراعـنة حـتى اآلن» يـؤكـد عـلى خيط
ـاضى واحلاضـر كمـا يطرح سـرى ب ا
عـــلـى اجلـــمـــهـــور اإليـــطـــالى الـــتـــنـــوع
ـــــصــــرى فى الـــــثــــقـــــافى واإلبـــــداعى ا
ـصـرى ـتـحف ا مـجـاالت: الـسـيـنـمـا - ا
ـصرية اإليـطالية اجلديـد - العالقات ا
صرى احلديث - النقد األدبى - الفن ا
ـصرى - سـرح ا والـتـأثـير اإليـطـالى - ا
األدب ودعم حقوق النشر - اإليطاليون
ــصـرى فى فى مــصـر - أســاتـذة األدب ا
الـقـرن الــعـشــرين - الـفـالسـفــة الـعـرب
والــنــهـضــة األوربـيــة - أسـرار احلــضـارة

الفرعونية.
إن هذه الـعـناوين تـمـثل بـانورامـا رائـعة
لــلــثــقــافــة واإلبــداع فى مــصــر وتــزداد
قيمتها ح يقدمها مجموعة من كبار
ـبـدع الـذين يـعدون قـامات الـنـقاد وا
شــامــخــة ورمــوزاً بــازغــة فى  الــثــقــافـة
ــثـلـون الـروح ــصـريـة والـعــربـيـة بل  ا
ـصـريـة الـتـى تـوجت الـفـكـر اإلبـداعى ا
اخلالق ليـصـبح عنـوانـاً كبـيراً لـلـثقـافة

صرية فى العالم. ا

كواليس

مثل الشاب رامى رمزى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «اجلبل» للمخرج عادل حسان وإنتاج مسرح الدولة. > ا

لك».. على قمة مهرجان وت ا «قبل أن 
جامعة الزقازيق للعروض الطويلة

دة ثالثة شهور لتقد عروض مسرح الدولة عليهما. > البيت الفنى للمسرح انتهى من إتمام إجراءات تأجير مسرحى الريحانى والفردوس 
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ـسـرح أو فى كـلـمـات ـقـدمـة فـى ا > الــدرامـا فى مـجـمـوع عــنـاصـرهـا ا
أرسـطيـة هى "األشيـاء التى يـجرى محـاكاتـها" هـذه ستكـون العـناصر
ـقــدمـة وهـو مـا األســاسـيـة أو األولــيـة لـدرامــا الـفـضـاءات واألزمــنـة ا

مثلون أو "الشخصيات". يقدمه ا

مروة سعيد

سمير الكردى بدأ فى اجليزويت
فـاهـيم اإلنسـانـية يـهـدف إلى تـنمـيـة اجملتـمع وعـرض ا

دينة. فى الريف وا
شـارك الـكـردى مع رفـيق مـشـواره الـفـنـان مـاهـر بـشرى
مع تــكـــوين جــمــاعــة مـــســرحــيــة فى 2003 من فــنــانى
ـــســرح بــتـــمــويل اجلـــمــعــيــات مــراكــز الـــشــبــاب وهــواة ا
األهــلـيـة وعـروض شـبه جتـريـبـيـة تــعـتـمـد عـلى تـصـنـيع
الـديـكـور بـخـامـات جـديـدة (سـلك كـاوتش كـرتون) فى
عـروض ال حتـتـاج إلى ديـكـورات ضـخـمـة أو كالسـيـكـية
مـثل (قلب الكون سر الـولد هستـيريا فالشات طبق
فــــضـــة) وتــــقـــدم اجلــــمــــاعـــة عــــروضــــهـــا عــــلى مــــســـرح

اجليزويت ونادى الوادى ومسرح احملافظة.

.1998 
ـسـرحـيـة شـارك كـمـخـرج ـنـيـا ا حـيـنـمـا تـكـونت فــرقـة ا
مـساعـد فى عروض الـفرقـة مع فرجـانى دياب وجـمال
اخلطـيب حـيث تعـلم مـعنى االلـتـزام واجلديـة مع أفراد
ــســرحــيــة آنــذاك وهـو مــا أطــلق عــلــيه جــيل احلــركــة ا
(مــعـمل 82) وظــهـور أحــمـد رشــدى ونــبـيل فــرج نـاجى
الــكــبــيـر مــاهــر بــشــرى مــحــمــد جنــيب وقــد قــدمـو ا

عروضهم على الكورنيش بدون خشبة للجمهور.
وفى مـجال الـدرامـا الـتلـيـفـزيونـيـة فـقد شـارك الـكردى
فى عـدد من الــبـرامج مـنــهـا (احلل إيه جـذور األرض

بدون قصد سقط سهوًا) 1997.
ـسـرح بـنــادى الـدفـاع االجـتـمـاعى قــام بـتـكـوين شـعــبـة ا
سـرح التـوجيـهى الذى وقدم عـروضًا قـصيـرة بغـرض ا

ســــمـــــيــــر الـــــكـــــردى.. بــــدأ فـى اجلــــيـــــزويت فـى آواخــــر
اخلــمــســيــنــيــات حتـديــدًا فـى عـام 1958 كــان ســمــيـر
ـنـيا الـكـردى تـلـمـيـذًا فى مـدرسـة اآلبـاء الـيـسـوعـيـ بـا
ــان وشــارك فى مــســرحــيـــة "الــنــجــيل" إخــراج اآلب بــو
الـذى اكــتـشف مـوهــبـة اإللـقــاء لـديه - فـدفــعه أيـضًـا -
درسى وقد قدم ـسرح ا لـيمارس هواية الـتمثيل فى ا
عــددًا من األعـمـال مع اخملـرج حــامـد الـداقـوفى ضـمن

نشاط التربية والتعليم.
فى عـام 1972 شـارك فى عـروض "حـصحـص حوش
عـنتـر شلـة األنس" إخـراج فؤاد فـرغـلى وحيـنـما سـافر
إلى الـقــاهـرة عـمل مع اخملـرج الـكــبـيـر كـرم مـطـاوع فى
مـسرحيـته "روض الفـرج" واعتبـر أن فرصـته احلقيـقية
ـــشـــاركـــته فـى مــســـلـــسل "لـص الـــثالثـــاء" عــام جـــاءته 

سرح محمد رجب الشاعر فى ا
الـــوسط الــثـــقــافى فـى بــنى ســـويف كــان يـــعــرف "مــحـــمــد رجب
ميزة عبـده" لسنـوات طويلـة باعتبـاره أحد األصوات الـشعريـة ا
ضـمن شــعـراء إهـنــاسـيـا. شــارك فـيـمــا ال يـحــصى من الـنـدوات
ـهــرجـانــات األدبـيـة فـى بـنى ســويف وخـارجــهـا بــهـذه الــصـفـة وا
وبـــهـــذه الـــصـــفـــة أيـــضًـــا أصـــدر ديـــوانه األول "ضـــرائب" ضـــمن
مـشـروع النـشـر اإلقـلـيمى فى 2004. واحلقـيـقة أنه كـان صـوتًا
حداثـيًا مخـتلـفًا عن بـاقى شعـراء جيـله. إال أنه خالل الـسنوات
ـسرح األربع األخـيـرة أخـذ مـنحى جـديـدًا تـمامًـا بـاجتـاهه إلى ا
درسة الـعربـية للـسيـنما كليـة ليس ذلك فـقط لكـنه درس فى ا
والـتــلـيــفـزيـون بــإشـراف د. مــنى الـصــبـان حــتى إنه ألّفَ وأخـرج
ـوتى" عـرض فى مـهـرجان فـيـلـما قـصـيـرًا حتت عـنوان "أحالم ا
األفالم الــقـصــيـرة 2007 ورغم أنه كــان أول إنـتــاج له فى هـذا
ـيـزًا ووشى الــسـيـاق إال أن الــفـيــلم بـاعـتــراف نـقــاد كـبـار كــان 

وهبة فنية عالية ستجد طريقها للضوء حتمًا

ــســـرح فــقــد أخـــرج من تــألـــيــفه أيـــضًــا نص "اخلط أمــا فى ا
ـــنــعـــقــد ـــســرح ا األحـــمــر" وشـــارك به فى مـــهــرجـــان نــوادى ا
بــالـــفــيــوم 2007 عن بـــيت ثـــقــافــة إهـــنــاســـيــا اخلـــضــراء. ثم
اســتـهــوته الــتـجــربـة مــرة أخـرى لــيــخـرج عــرض "لـيل وأحالم"
لــصـــمــويل بـــيــكــيـت ويــشــارك به أيـــضًــا فى مـــهــرجــان نــوادى
ـديـنـة. هـذا الـولع ـسرح 2008 عن بـيـت ثـقـافـة إهـنـاسـيـا ا ا
عـهد ه جـعله يـلتـحق بقـسم الدراسـات احلرة بـا ـسـرح وعا با
ـسـرحيـة وال يـغيب الـشـعر أبـدًا عن عروض الـعـالى للـفـنون ا
ا سرحيـة فهو حاضر بقوة بشكل أو بآخر إ محمد رجب ا
هنـاك فى اخللـفيـة فى العـمق وليس كـما كـان فى البـداية فى

قدمة. مواجهة اجلميع فى ا

محمد جبر مخرج مسرحى
متميز يحلم بالسينما

ـوســيــقي الــعـربــيـة فــاطــمـة عــادل مــاضي .. خـريــجــة مـعــهــد ا
تخصص عزف قانـون "فاطمة" تغني وتمثل وهى أول بنت في
مصر تقول السيرة الهاللية دخلت التمثيل عن طريق والدها

مثل ومصمم العرائس "عادل ماضي" ا
بدأت طـفلة "٥ سنـوات" في الثقـافة اجلماهـيرية وشاركت في

أكـثـر من ورشـة مـسـرحـيـة مـنـهـا
فــرقــة الـــعــبث وفــرقــة الــورشــة
ــســرحـــيــة وفــرقــة حـــبــايــبــنــا ا
وفـرقة الـشيخ زين كـان يامـكان
وهي فــرقــة مــتــخــصــصــة تــقـدم
ة الفن الشـعبي واألغاني القد
وتـهــتم بـصـفــة خـاصـة بــالـسـيـرة
الــشــعــبــيــة وكــذلك فــرقــة حــكي
مـــصـــاطب الـــتـي كـــان نـــتـــاجـــهـــا
عـــــــــرض "ضـــــــــاع الـــــــــقــــــــــرد" من
حكايات ألف لـيلة ولـيلة عن أبو
مــــحــــمـــد الــــكــــسالن لــــلـــمــــخـــرج

"رمضان خاطر".
شــاركت "فـاطـمــة" بـالـتــمـثـيل في الــعـديـد من األفـالم الـروائـيـة
الطويلة - سينما مـستقلة - منها فيلم البصرة للمخرج أحمد
رشـوان وأفالم روائـيـة قصـيـرة مـنـهـا "رؤيـة شـرعـيـة" لـلـمـخرج

رامي عبد اجلبار.
تخصصـة في اللغة العربية انضمت فاطمة لفـرقة "الورشة" ا

والشعرية في عرض "نساء طروادة".
تــأثــرت كــثـيــراً بــفــنــانــات الــزمن الــقــد مــثل الــراحــلــة ســعـاد
حسـني فـاتن حمـامة شـادية ولـكنـهـا تتـمني أن تـكون نـفسـها

.. وهي حتلم بالشهرة والنجومية في التمثيل والغناء معاً.
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فاطمة عادل .. حتلم
بالشهرة والنجومية

 عمرو شلبى ال يريد
أن يشفى من احلمى

ــرحـله اجلـامــعـيه حــيث كـان مـلــتـحـقـا بـدأ الــتـمـثــيل اثـنـاء ا
بــكـلــيه الــزراعه بــاإلسـمــاعــلـيه  وكــان يــحـلم ان يــكــون مـثل
الـفــنـان عـادل إمــام إبن كـلـيه الــزراعه.. فـقــرر أن يـشـتـرك
بفريق الـتمـثيل بالـكلـيه وقدم مـعه مسرحـيه ( اللـهم اجعله
خــيــر ) تــألــيف لــيــنــ الــرمــلى واإلخــراج جــمــاعى لــفــريق
ـسـرحيـه عـلى جـائزه الـتـمثـيـل بالـكـلـيه وحـصل فـى نـفس ا
ه صريه و تكر ثل على مسـتوى اجلامعـات ا أفـضل 
من الــفــنـانــ خــلـيـل مـرسـى  سـمــيــر حـســنى وطــلــبــا مـنه
ـوهـبته االسـتمـرار فى الـتمـثـيل إلنه موهـوب وهـنا احس 
ــسـرحـيه ولم ــعـهـد الــعـالى لـلــفـنـون ا فـتـقــدم الخـتـبـارات ا
ــــعـــهــــد الـــعــــالى لــــلــــخـــدمه يــــحـــالــــفه احلظ  فــــالــــتـــحـق بـــا
ـعـهد اإلجـتـمـاعـيه بـبـورسـعـيـد واشتـرك بـفـريق الـتـمـثـيل بـا
عـلى مدار أربعه أعوام قـدم خاللها مسـرحيات ( إصحى
يـا نـا ) تألـيف مـحـمود عـطـيه  "سلـطـان زمانه" لـيـسرى
اجلــنــدى  حـــلــقه نــار لـــلــمـــؤلف أشــرف عــتـــريس وهم من
إخراج : رابح رخـا كـما قـدم ومـسـرحيه ( تـوته وال تـخلص
احلـــــدوتـه ) تـــــألـــــيـف مـــــحــــــمـــــد عـــــايـش وإخـــــراج : صالح
ــثـل عــلى الــدمـــرداش وقــد حـــصل عـــلى جــائـــزه أفـــضل 

عاهد العليا عن مسرحيه ( حلقه نار )  مستوى ا
انتقل عمـرو شلبى للـعمل بفرقه بـورسعيد اإلقـليميه وقدم
مع الفرقه مسرحيات ( رحله حنظله  بالعربى الفصيح )
من إخراج سعـيد حامـد ومسرحـيه ( الفرعـون األمريكانى
) إخــــراج طـــــارق حــــسـن ثم مـــــســـــرحــــيـه ( أخــــبـــــار أهــــرام
الـكى وأخـيرا مـسـرحيه ( جـمهـوريه ) من إخـراج محـمـد ا

ترنيمه الـ  7سن ) للمخرج حس عز الدين. 
ـسـرح بـبـورسـعـيد كـمـا قـدم جتـربـتـ من إخـراجه لـنـادى ا
لف ) همـا ( باب الـفـرج ) تألـيف عبـد الـفتـاح روس  و( ا

صرى تأليف أسامه ا
وأحس عــــمـــرو انـه البـــد ان يــــصـــقل مــــوهـــبــــته بــــالـــدراسه
ــسـرحــيه (الــدراسـات ــعـهــد الــعـالـى لـلــفـنــون ا فــالــتـحق بــا

احلره ) قسم تمثيل
عـمـرو بـرأسـه أفـكـار عـديـده يــحـلم أن يـخـرجــهـا ويـقـدمـهـا

دينه الباسلة.  غير أن عدم وجود مسرح داخل ا
سـرح بـالنـسبه لـعمـرو شلـبى - كمـا يجب دائـماً أن يـقول ا

- حمى يدعو الله أال يشفى منها أبدا ونحن ندعو معه!
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حملمد على كلية طب بشرى.
ركـز الثانى حملـمود الـبنا لـكليـة احلقوق وجـائزة ا
ــركـز الــثـالث وحــصل مــحـمــد الـدرة عــلى جــائـزة ا
إخراج كلـية الـصيدلـة كمـا حصـلت كليـة الصـيدلة
ركز ركز األول سينـوغرافيا وكلـية جتارة ا عـلى ا
ـركـز الثـالـث وفازت الـثـانى وكـلـيـة احلـقـوق عـلى ا
ـــــركــــز األول فـى اإلضــــاءة كـــــلــــيـــــة حـــــاســــبـــــات بـــــا
والــديـــكـــور. و اســتـــبــعـــاد ثالثـــة عــروض بـــســبب
ـــدة احملـــددة لــلـــعـــرض وهم كــلـــيـــة جتــارة جتــاوز ا
لـــعـــرض «نـــازلـــ احملـــطـــة اجلـــايـــة» إخـــراج وفـــيق
مـحمـود وكلـية زراعـة «ثامن أيـام األسبـوع» إخراج
أحـمد فـكـرى وكـلـيـة تـربـيـة نـوعـيـة «الـفيـل يا مـلك
الــزمـان» إخــراج مــحـمــود كــحــيـلــة. وحــصل عـرض
«عـفـواً لــقـد نـفــد الـرصـيـد» عــلى جـائـزة الــتـحـكـيم

اخلاصة إعداد وإخراج أحمد عبد احلى.

ــلك» ــوت ا ـــســرحى «قـــبل أن  حـــصل الــعــرض ا
عـــــلى اجلـــــائـــــزة األولى فـى مــــهـــــرجــــان الـــــعــــروض
ـسـرحيـة الـطويـلـة الذى نـظمـته جـامعـة الـزقازيق ا

وانتهت فعالياته قبل أيام.
الـعـرض الـذى مثل كـلـيـة اآلداب من إخـراج مـحـمد
صابـر بيـنمـا ذهبت اجلـائزة الـثانـية لـعرض «ط
ودم» إخراج السيد لطفى لفريق كفاية إنتاجية.

وحــصـــلت مـــســرحـــيــة «الـــكالب االيـــرلــنـــدى» عــلى
ـركـز الـثـالث لـكـلـيـة تـمـريض مـن إخـراج مـحـمد ا
السـيد. وحـصل أحـمد نـاجى من كـلـية طب بـشرى
على اجلـائزة األولى تمـثيل وتـقاسم أميـر الشاذلى
كلية جتارة  ومحمـد موافى صيدلة جائزة التمثيل
ـركـز الثـالث تـمـثيل ـركـز الـثانى. تـقـاسم جـائزة ا ا
شاذلى فهمى «حاسبات» ومحمد صابر «اآلداب».
ركز ـان من كليـة التجـارة على جـائزة ا حصلت إ
األول تـــمـــثــيـل. وتــقـــاســـمت ســـارة مـــحــمـــد «كـــلـــيــة
الـتمـريض» وسـمـر محـمـد «كـفايـة إنـتـاجيـة» جـائزة

ركز الثانى تمثيل. ا

 محمود كحيلة محمد الدرة

عصام السيد يستعد لـ«الناس بتحب كده»..
صرية بـ«اجلراجات» سارح ا ويصف ا

عـلى خـشـبـة مـسـرح الـعـائم يـواصل اخملـرج عـصـام الـسـيـد
ــســرحى «الــنــاس بـتــحـب كـده» تــألــيف بــروفــات الــعــرض ا
ـان الــبـحـر درويش رانــيـا فـريـد أحـمـد الــسـيـد بــطـولـة إ
شــوقى هـالــة فــاخـر ســامى مــغــاورى والـوجــوه اجلــديـدة

أوتاكا على هناء مجدى..
عن الـعمل يقول عصام الـسيد: العمل كومـيديا غنائية فى
ـان الـبـحر أغـنـيـاته فـى العـمل ثـمـانـيـة مـشـاهـد ويـلـحن إ
ـسـرح بـيـنـمـا تـتـقـاسم هـالـة بـنـفـسه فى أولى جتـاربه مع ا

فاخر وسامى مغاورى مسئولية اإلضحاك فى العمل.
ــصـرى فى ويــضــيف: يــنــاقش الــعـمل مــشــكالت الــشــارع ا

مجاالت متعددة.
وعن مـيـزانـيـة الـعـرض قـال عـصـام: مـسـرح الـدولـة خـدمـة
ــــا بــــاحلــــضــــور ثــــقــــافــــيـــــة وال يــــحــــاسب بــــاإليــــرادات وإ

ــســرحــيـــ أن يــبــحــثــوا عن عــوامل اجلــمـــاهــيــرى وعــلى ا
اجلـذب اجلـمـاهــيـرى حـتى ال يـقـدمـوا أعــمـالـهم لـلـكـراسى

اخلالية.
واعــتـبــر عــصــام الـســيــد أن قــيـمــة الــتــذكـرة حتــدد نــوعــيـة
ــســرح بــأنه اجلــمــهـــور الــذى يــشــاهـــد الــعــرض واصــفـــاً ا

«سلعة فنية» يجب اإلنفاق عليها جيداً.
ـهـم أن يـكـون لـديــنـا خـشــبـات مـسـارح ودور وقـال إنه من ا
سرح فى مصر - حسب تعبيره - عرض «حقيقية» ألن ا
ـسـرح عـبـارة عن خـشـبــة وأمـامـهـا كـراسى فـقط!! بـيـنـمـا ا
ـقارنة فى اخلـارج كيان مـتطور يـضم إمكـانيات ضـخمة وا
ـكن أن تـضع مـسـارحـنـا فى خـانـة «اجلـراجات». بـيـنـهـمـا 

اليوم.. ختام مهرجان «الرواد» على قاعة النيل
ركـز الكـاثولـيكى حـفل ختام يقـام اليـوم االثنـ بقـاعة «النـيل» فى ا

سرحى. مهرجان «محلة الرواد» ا
ويشهـد احلفل تـكر الـنجم سـعيـد صالح د. هـانى مطـاوع عايدة
عبد الـعزيـز محسـنة تـوفيق د. عمـرو دوارة د. هنـاء عبد الـفتاح
ــهـــرجــان قــد بــدأت واسـم الــراحل ســعـــد أردش. كــانت فــعـــالــيــات ا
ــســرحى الــســبت 9 مــايــو عــلـى مــســرح احتــاد الـــعــمــال بــالـــعــرض ا
«أكـتــوبـر» تــألـيف مــحـسن يــوسف إخـراج مــحـمــود حـســ بـعـد أن
ـواصـفـات تـعـذر اســتـخـدام مــسـرح «مـحـلــة الـرواد» لـعــدم مالئـمـتـه 
ـــهــرجـــان مــســـرحــيــات ـــدنى. عــرضـت خالل أيــام ا إدارة الـــدفــاع ا
«الــزنــزانــة» تــألــيف ســيــد الــشــوربــجى إخــراج أمــ وجـدى «رأس
ــمـلــوك جــابـر» تــألــيف سـعــد الــله ونــوس إخـراج أحــمــد شـحــاتـة ا
«احملاكـمة» تـأليف يـسـرى اجلنـدى وإخراج مـجدى زيـان «وشوش»
ـــلك» تــألـــيف ولـــيـــد يــوسف تـــألـــيف وإخـــراج هــيـــثم ســـعــد «مـــات ا
ـــاريــونـت» تــألـــيف حـــازم مـــصـــطــفى وإخـــراج هــانـى ســنـــاء «ثـــورة ا
وإخـــراج مــنـــيــر يـــوسف «ال نـــعــرف» تـــألــيف وإخـــراج بـــيــتـــر نــاجى
طاف» تأليف «صرخة ألم» تأليف وإخراج نـاجى مصطفى «آخر ا
مؤمن عبـده وإخراج خالـد أبو بكر «أخـبار أهرام» تـأليف إبراهيم
احلـسينى وإخـراج محـمد ربيع «شـقلبـاظ» تألـيف وإخراج مرقص
فــتـــحى «اجلن األزرق» تــألــيـف أشــرف كــامل إخـــراج أحــمــد عــبــد
العال «لـيلـة مصرع جـيفـارا» تألـيف ميخـائيل رومـان وإخراج طارق
محـمد «الكـابوس» تألـيف لينـ الرملى وإخـراج هشام الـسنباطى
«فول بالبيض» تأليـف محمود سامى إخراج فتحى الكوفى «بعث»
تـألـيف ألـبـيـر كـامى عـن نص «الـعـادلـون» درامـاتـورج وإخـراج أحـمـد

ثابت.

محسنة توفيق

األربعاء.. شهرزاد 
على قصر ثقافة الزقازيق
عــلـى مــســرح قــصــر ثــقــافـــة الــزقــازيق تــبــدأ فــرقــة
الـشــرقـيـة الــقـومـيــة األربـعــاء الـقـادم تــقـد أوبـريت
شهـرزاد للـمؤلف عـزيز عـيد وأشـعار بيـرم التـونسى
وأحلــان ســـيــد درويش وتــوزيع مــوســـيــقى عــبــد الــله
رجــال.أحــمـد عــبـد اجلــلـيـل مـخــرج الـعــرض قـال إن
هـذه الـتـجربـة سـوف تـكون
مــفــاجــأة وعــودة لــلــمــسـرح
الـغــنــائى الـذى اخــتـفى من
صرى. خريطة مسرحنا ا
ـطــربـة األوبــريت بــطـولــة ا
ــطـرب مــحـمـد كــامـيـلــيـا وا
ـــطـــربـــتــ الـــســـويـــسى وا
والء عــــزت وصـــفــــاء عـــبـــد
الـرحـمن وتــمـثـيل عـمـر أبـو
الـفــتـوح وائل زكى حـسـام
مـــحــــيى مـــحــــمـــود جـــودة
مــحــمــود مــســعــد مــحــمـد
عـــبـــد الـــعــظـــيـم مـــحـــمــود
فــــــوزى عـــــلــــــيـــــاء هـــــيــــــثم
يــــاســــمــــ عــــاطف نــــدى نــــرمــــ عــــاطـف مـــارى

إبراهيم عاطف الطيب.
االســتـعــراضـات إلبــراهـيم الــديب وديــكـور ومالبس

نعم مبارك. د. عبد ا
أحمد شحاتة

يكرم سعيد صالح وعايدة عبد العزيز ومحسنة توفيق

 كاميليا

حازم الصواف

أمانى السيد أحمد
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سرحة فى عـناه الدارج الذى بالضرورة أن تكـون لها عالقة با > مصطلح الدراما 
سرحية. معناها الواسع كمصطلح محدد للنظرية األدبية والنظرية ا
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سرحية بسبب انشغاله بعدد من األعمال الفنية. > الفنان سعيد صديق قدم اعتذارا عن عدم استمراره فى إدارة فرقة السامر ا

مختارات العدد 
 من كتاب الدراما والزمن - تأليف

خوسيه لويس جارثيا-ت: د.
طلعت شاه مهرجان القاهرة

الدولى للمسرح التجريبى 2008

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دوالراً

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 رياالً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم األخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـالح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com
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ــكن اإلشــارة إلى تــفــضــيــلى مــصــطــلح "الــدرامى" بــشــكل مــتــواصل أكــثــر من  <
اسـتخـدام مصـطلح "مـسرحى" الـذى يعـبر عن نـظريـة األنواع األدبـية لـلتـميـيز ب

األنواع الثالثة الكبرى.
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» للمخرج سامى طه وإنتاج الفرقة القومية حملافظة 6 أكتوبر. مثلة الشابة أميرة النشار تشارك حالياً فى بروفات مسرحية «أمير احلشاش > ا

لوحات العدد
انى للفنان  األ
بيتر دو
هوش

á«Mô°ùŸG Qƒ°ü∏d á≤HÉ°ùe áeÉbEGh ôjƒ£àdÉH º∏ëfáeOÉ≤dG ÉfOGóYCG
ــــيـــة ــــســــارح الــــعــــا إحــــداث بـــاب مــــتــــابــــعــــة ا
وجـديــدهـا وعـدم االكـتـفـاء بـأخـبـار مـخـتـصـرة

ا متابعات  وإ
سرحي في كل احملـافظة عـلى تقليـد النص ا
عدد تعويض نشر الـلوحات التشكيلية بصور
ا ال إحداث مسابقة للصور  مسرحية و

ـــســــرح الــــعـــربي إجـــراء حــــوارات مع جنــــوم ا
يــتــوجب إعــادة الـنــظــر فـيــهــا وحتــسـيــنــهـا عن
طـــريق تـــنـــويـع األقـــطـــار واألســـمـــاء اعـــتـــمـــاد
مـــراســــلـــ لـــيـــســــاهـــمـــوا في تــــغـــطـــيـــة أوسع
ـسـرحـيـة بـالـعـالم الـعـربـي  طـبـعا لألنـشـطـة ا
ـقتـرحـات أرجو أال تـتـعارض مغ اخلط هـذه ا
الــتـــحـــريـــري لــلـــجـــريــدة وأال تـــكـــون مــثـــالـــيــة

الية. وارد ا وتصطدم بعائق ا
موفقون بإذن الله ونحن في انتظار تطوركم 
إسماعيل الشاوني
غرب من شفشاون/ا

السالم عليكم ورحمة الله
حضرة الفاضل السيد يسري حسان 

يـشـرفني أن أراسـلك عمال بـتوصـيات مـقالك
األخـــيــر فـي جــريـــدتــنـــا الــطـــيـــبــة مـــســرحـــنــا
وتــقــد مــقـتــرحــات لــتـحــســ أداء اجلــريـدة
التي مألت فراغا مـهوال كنا نعاني من وطأته

قبل صدورها
حتتـفل جريـدتنا قـريبـا بيـوبيلـها الـذهبي وهو
شوار  سار وروعة ا ما يؤشر على سالمة ا
اقتراحاتي أرجو أن جتدوها عملية وهي 
تــصـغـيـر حـجـم الـصـفـحــة لـيـسـهل تــصـفـحـهـا
وحتبيذا لعملية التغيير شكال ومضمونا 

أن تـقــتــصـر الــصـفــحــة األولى عـلـى الـعــنـاوين
الـرئيسة ولـكن بأن يعاد الـنظر في اخلطوط
وأشـكال الـكـتـابة واحلـجم والـلـون لتـكـون أكـثر

جلبا وإثارة. 
في حــالـة إنــقـاص حــجم اجلــريـدة نــتــمـنى أن

تزداد عدد الصفحات 
مـتـابـعة جـديـد الـفـرق واألنـشـطـة عـلى صـعـيد
صر ويخصص لها النوادي وقصور الـثقافة 
ـن بــــالـــكــــامـل لــــكل صــــفــــحـــات الــــهــــامش األ
اجلـريــدة كـمــا هـو الــشـأن لــلـهــامش الـســفـلي
ـقـتطـفات الـعدد والـهامش الـعلـوي اخملصص 
ألن اجلـريـدة أصـبـحت عـربـيـة وتـلك األخـبـار
احملـلـيـة تـنـفـر بـعض الـقـراء الـذين يـحـسـبـونـها
جريدة إخبارية مصرية مع كل احتراماتي 
ــلف أن يــخــلق تــقــلـيــد قــار في كـل عــدد هـو ا
ــســرح ــواضــيع الـــتي أقــتــرحـــهــا هي: ا ومـن ا
سـرح اليـاباني الـتأصـيل للـمسرح الـروسي ا
ـــــســــرحــــيــــة... الـــــعــــربي األزيـــــاء الــــصــــورة ا
ويــســرني أن أشــاركــكم فـي بــعــضـهــا عــلى أن

يتم اإلخبار عنها مسبقا 
ـسـرح إحــداث بـاب خـاص لــلـتــعـريف بـرمــوز ا

العربي والفرق العربية 

ÉæMô°ùe ™bƒe øjCG
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أنا واحد مـن عشاق «مـسرحـنا» وأتـابعـها ورقـياً لـكننى
أتـمنى أن أجد مسـرحنا على «النـت» حتى أستطيع أن
ــقــاالت نـــقــديــاً أو احلــصــول عــلى بــعض أتــعــامل مع ا
مقـاطع مـنهـا عنـد التـناول الـنظـرى للـمسـرح فضالً عن
ـعـلـومـات سـوف يتـيـح لـلـقراء أن وجـودهـا عـلى شـبـكـة ا
ــســرح ومـن يــقــدمــونه وهــو مــا تــواجـــداً أكــبــر لــفــنــون ا
ـنـاقـشة سـيـمـنح جـيـلـنـا من الـشـبـاب فـرصـة االطالع وا
ـسـرح مـوجوداً بـشـكل تـفـاعلـيـو ويـقيم احلـيـة لـيصـبح ا
ــســرحــيـــ الــعــرب الــذين ال نـــعــرفــهم فى عالقـــة مع ا

األقطار العربية الشقيقة.
إبراهيم الغزاوى
اإلسماعيلية
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ح تصل مـسرحنا للـعدد مائة فإنـها تثبت أن أقدامـها باتت ثابتة
لكن الثبات ال يعـنى أال نتأمل بعض األشياء خاصة فى إخراج بعض
صفـحاتهـا كما نـدعو اجلريـدة لتأمل األعـمدة الثـابتة الـتى أرى أنها
بحـاجة إلى تطـوير بحـيث تسـتضيف كـتاباً آخـرين أو تكون مـساحة
حـرة لــكـبـار الــكـتــاب والـراســخـ مـنــهم حـتى ال تــكـون أرضــاً خـاصـة
لبـعض كتاب األعـمدة وهذا ال يـعنى أنهـا ليست مـهمة لـكن أهميـتها
ال تـعــنى أنـهــا تـكــون حـكــرا عـلى عــدد مـحــدود من الـكــتـاب أيــا كـانت

سرحـي من أقاليـم مصر عموداً اذا ال يكـتب أحد ا مكانـتهم إذن 
ليتغير فى األسبوع الـذى يليه فنراه كاتباً من محافظة أخرى وهكذا
ســنــقف عـلى الــتــنـوع فـى األفـكــار خـاصــة فى عالقــتــهـا بــاجلــغـرافــيـا
سرحية إذا جاز التعـبير والرأى فى النهاية لكم فما أقدمه مجرد ا

اقتراح ليس إال.
عبد الله حامد محمود
البلينا - سوهاج

ìô°ùŸG iOGƒf

π«©Øà∏d ∫ƒ∏Mh
سـرح قاصرة على مـجموعة الحـظت أن جتارب نوادى ا
من الـهـواة الـذين يـجـمـعـون بـعضـهـم بحـيـث يـبدو وكـأنـهم
نع شـلة ويحـجبون غـيرهم من الـدخول بيـنهم وهـو ما 
دخـــول مـــوهـــوبـــ آخـــرين لـــهـــذه اجملـــمـــوعـــات فـــمـــصـــر
ــواهب لــكـنــهــا ال تـعــرف الــطـريق وأقــالــيـمــهــا تـمــتــلئ بـا
للـمسـرح من هنـا أرجو أن يـضع كل قـصر ثـقافـة إعالنًا
فى مـراكـز الـشـبـاب واجلـامـعـات وأمـاكن الـتـجـمـعـات عن
لك مـوهبة ن  سـرح حتى يتـسنى  بدء جتارب نـوادى ا
أن يـطرح مـوهـبـته دون أن يـقـتـصر األمـر عـلى مـجـمـوعة
بعينـها تمثل «شـلة» وتأتى بـبعضها كـل عام للعروض دون

جتديد للدماء ودون دخول جدد.
ن حمدان - عرب العليقات- القليوبية أ
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سئول عن جريدة مسرحنا.. حتية طيبة وبعد حضرات السادة من النقاد وا
أرجـو من سـيـادتـكم تـخـصيص عـدد من الـصـفـحـات أو األعـمـدة من أجل مـسرح
ـتابـعة: الـعـروض الصـيفـيـة والشـتـوية سـواء كانت فى ـصريـة وذلك  اجلـامعـات ا
اجلــامـعــات أو الــكــلـيــات كــمـا أرجــو نــشــر أخـبــار اجلــامــعـات من خـالل مـتــابــعـة
مـثـل ـهـرجـانات اجلـديـدة ونـرجو عـمل لـقـاءات وحوارات مـع ا اإلعـداد لـبدء ا
واخملـرجــ من مـخـتــلف الـكــلـيـات وكــذلك إضـافـة نــصـوص مـســرحـيـة قــصـيـرة
ختلف أنواعها من كوميـديا وتراجيديا... إلخ سواء كانت مصرية أو عربية أو
مثل اجلـيد وكذلك من أجد ـية. إضافـة مقاالت مـتواصلـة فى بناء وإعـداد ا عا

إعداد اخملرج اجليد.
ـســرحــيـات الــتى تــعــرض فى الـوقت إدراج مــقـال أو عــمــود يـقــدم إشــارات عن ا

احلالى وأماكن عرضها.
أسامة تمام
ثل كلية التجارة
جامعة طنطا

 دراســات نـــقــديــة عن عــروض:
مــآذن احملـــروســة عــلى وتــابــعه
قـفــة الـبــؤسـاء الــقـرد كــثـيف
الشعر عروض مهرجان جامعة
ـــنـــصـــورة جـــامـــعـــة طـــنـــطــا ا
جــامـــعـــة عــ شـــمس عــروض
ــــغـــرب ــــســـرح فـى ســــوريــــا وا ا
والـــــكــــويـت ولـــــبــــنـــــان وقـــــطــــر

والبحرين.

حوارات مع روجـيه عساف ر
حــــجــــاب يــــوسف احلــــمــــدان
ـــــــان ســـــــامـح بـــــــســـــــيــــــــونى إ
الــصـــيــرفـي فــرحـــان اخلـــلــيل
مـــحـــمـــد جالل أعـــراب حـــسن

الوزير عمرو قابيل.

ـســرح واجلـمـهـور مـلـفــات عن ا
ــــســـرح مــــهــــنــــة الــــتــــمــــثــــيـل ا
ـــســـرح الـــســورى اجلـــزائـــرى ا

مسرح الستينيات.

تـدعــو مـســرحـنــا الــكـتــاب والـنــقـاد فى مــصـر
ــشـاركـة بـالــكـتـابـة فى والـدول الـعــربـيـة إلى ا
قـال على ملـفـاتهـا على أال تـزيـد الدراسـة أو ا
ألف كــلـــمــة. كــمـــا تــدعـــو الــنــقـــاد فى الــدول
العربيـة إلى موافاتها بدراسات مزودة بالصور

سرح فى بالدهم. عن عروض ا

رض سرطان رحل أوجستو متأثرا 
الـدم فى سريـة تامـة خشـية أن تـهتز

األرض إن انتشر نبأ وفاته ..!!!
أوجــســتــو بـوال أو أوجــســتــو بـيــنــتـو
ــســرح وســفـرائه بــوال أحــد مــلـوك ا
ــبـجــلـ .. بــجــانب كـونـه مـخــرجـا ا
وكاتبـا مسرحيا وكاتب مقال وناشط
سيـاسى  ..  وهو أكثر من ساهموا فى
ــعــاصــرة .. ودعـا تــشــكــيل الــدرامــا ا
أوجـسـتو إلى الـسالم وكـانت وسـيـلته
ـــــســـــرح والــــدرامـــــا .. وظــــلـت هــــذه ا
رسـالـته إلى اجملـتـمع أكـثر عـن نصف
قــرن .. ولـهــذا اخـتــارته الــيــونـســكـو
ـسرح فى سـفـيرا لـلـسالم فى عـالم ا
ـاضى ولـعـلـهـا تـأخـرت كـثـيـرا مـارس ا

فى اختيارها ...  
طالع صـ25-24-23
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سوف يستمر
ــســرحــيــ والـقــراء مــقــتــرحـاتــهم لــتــطــويـر طــلــبت من ا
ـقــتـرحـات مـســرحـنــا.. االسـتـجــابـة كـانـت جـيـدة والــله.. وا
ـتازة وإن اعـترض أحـد الـزمالء فى مجـلس الـتحـرير من
ـاناً راسـخاً بـأن مـصر تـعيش أزهى عـصور الذيـن يؤمـنون إ
ـقراطيـة على إشراك أحـد غير مـجلس التـحرير فى الد
ـوقر سـيد قراره وضع خطـة التـطويـر باعـتبـار أن مجـلسه ا
وال يــجـوز ألحــد أن يــتـدخـل فى عـمــله.. الــزمــيل يـســتــعـد
لتـرشيـح نفـسه جمللس الـشعب سـعيـاً منه إلى تـرسيخ مـبدأ
ــزيــد من ــقـــراطــيــة الــذى يـــؤمن به.. أبــشـــروا إذن  الــد
.. ع اجلمل قراطيـة فى مصر احملروسـة من كل ع الـد
وع الـسلي التى فى منخفض الفـيوم التى ظللنا نشرب
من مــيــاهــهــا ســنــوات طــويـلــة بــاعــتــبــارهــا مــعــدنـيــة.. ثم
ويـالـلـعـجب اكـتـشـفـنا أنـهـا مـيـاه صـرف صـحى..  هل هـناك
ـقـراطـيـة أم أنـها عـالقة بـ مـيـاه عـ الـسـلـي وبـ الـد

تشابه أسماء!!
ولـــيس مـــعـــنـى أنــنـــا نـــطـــلـب إشــراك أصـــحـــاب األمـــر من
سـرحيـ والقـراء فى تطـوير «مسـرحنـا» أننـا عاجزون عن ا
اإلتـيـان بـأفـكــار جـديـدة.. لـسـنـا عـاجـزيـن طـبـعـاً لـكـنـنـا فى
الـنـهـايـة بــشـر ومـهـمـا أوتـيـنـا مـن عـلم وخـبـرة فـإن قـدراتـنـا
محـدودة والبد مـن االستعـانة بـصديـق خاصة إذا كـنا نـعمل
.. ونعلم جيـداً أننا بدونه كمن من أجل هـذا الصديق أساسـاً
.. لكن ال يحـرث فى الـبحـر.. أحيـاناً نـحـرث فى البـحر فـعالً

بأس.. التكرار يعلم الشطار.
ال بـــأس أن نـــقـــول لـــلـــقــار حتـب تــشـــرب إيـه حــضـــرتك..
شروبـات الكحـولية شروبـات الكحـوليـة طبعـاً  ا باسـتثنـاء ا
ـصـرى والعـربى.. وأظـنكم سـرح ا ضارة بـالـصـحة وضـارة بـا
ـسـرحـيـة.. عروض تلـمـسـون ذلك عـند مـشـاهـدة الـعروض ا

شروبات . تذكرنى بأردأ أنواع هذه  ا
دعك من «مـنقوع البراطـيش» الذى تتعاطـاه مسارحنا.. ركز
«مسـارحنا» وليس «مسـرحنا».. مسرحـنا ال تقرب اخلمر وال
ا ذلك ما يغيظ يسر وليس لها فى وأد البنات.. ور تلـعب ا
أحـد الـفــاشـلـ الـذى يـضــمـر لـهـا شــراً يـكـفى لـتــعـبـئـة كل
الــبــرامــيـل فى خــمــارات الــعــالم أجـــمع.. لــكــنــنــا نــتــلــقــاه
«ونـسـخـسـخ» عـلى روحـنـا من الــضـحك.. دعك من كل ذلك
فـالـقــافـلـة تـسـيــر بـيـنـمـا يــنـبح الـرجل الــبـرمـيل.. واعـلم -
أكـرمك الله - أن الشعـار الذى رفعـناه منـذ عددنا األول وهو
«كـل عـدد جـديـد مـجـرد بـروفــة لـعـدد تـال أفـضل» مـازال هـو
شعـارنا الذى نـؤمن به ونسعى لـتطبـيقه وأننـا أبداً لن نصل
إلى حـالة من الـرضا عن «مـسرحـنا» وعـندما نـصل وال جند
لـديـنـا جـديـداً سـنـقـول لك الـسالم عـلـيـكـو.. ونـنـصـرف إلى

حال سبيلنا.
.. الـغـرض من إشـراك الـغـيـر مـعـنـا دلـيل احـتـرامـنـا لـلـقار
ــا لم يــأت به األولـون.. ثم ـا نــتـصــور أنـفــسـنــا نـأتى  فــر
.. القار هـو سيـدنا وتاج نـكتشف أن كل ذلك ال يـهم القـار
ـطـلق راسـنــا والبـد أن نـسـتـجـيب الحـتـيـاجـاته.. لـيس فى ا
بالـتـأكيـد.. لـكن هـناك أمـوراً مـحـتمل تـكـون غـائبـة عـنا وال
يـســتـطــيع أحــد اإلمـســاك بـهــا سـوى الــقـار الــذى حـتــمـا

سينصرف عنا لو جتاهلنا احتياجاته.
والعـمل فى مسرحـنا ليس سـبوبة.. مادامت اجلـريدة تصدر
بانـتظام والـرواتب أيضاً تأتى بـانتظـام فكل شىء إذن جيد..
هــذا كالم فــارغ إذا لم تــكن لــديــنــا رغــبـة فــعالً فـى حتـقــيق
إضافـة نوعـية لـلـصحـافة الـثقـافيـة فـاألفضل أن نـبحث لـنا
عن مـهنة أخرى.. وأظن أننـا حققنا هـذه اإلضافة لكن البد

زيد.. والبد من توريط السيد القار معنا. زيد وا من ا
أقـول لك على سر وأرجـو أن يظل بينـى وبينك فقط.. وردت
إليـنا رسائل كـثيرة جداً تـطالب بإلـغاء «مجرد بـروفة» عمود
رئــيس الـتـحـريـر.. وأنـا مـضـطــر أن أنـضم مع زمـيـلى عـضـو
ؤمن بأننا نعيش أزهى عصور مجلس التحرير إلى فرقة ا
ـقراطية وسوف أبدأ بنفسى.. فمادام القراء ال يريدون الد
هذا الـعمـود.. أقول لهم أبـشروا: عمـود «مجرد بـروفة» سوف

يستمر!!

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
نوفية بأوسكار سيد درويش  االثن 23من   جماد أول  1430هـ  18 مايو  2009 فوز فرقتى البحيرة وا

مـــنـــاصـــفـــة كـل من مـــحـــمـــد شـــبـــانه
بـورســعـيـد وإيــهـاب عـبــده يـونس من
فـــرقـــة الـــسالم كـــمـــا قـــررت جلـــنــة
الـتحكيم مـنح شهادة تـقدير لكل من
ن فــــايــــز "بــــورســــعــــيــــد" وأحــــمـــد أ

إسماعيل "كفر الشيخ".
وفي الـــدويـــتـــو فـــاز أحــمـــد  فـــتـــحى
وحــــنـــان اخلــــولى بــــاجلــــائـــزة األولى
مـــنـــاصـــفــــة وقـــيـــمـــتـــهـــا  1000جـــنـــيه
وأحمـد عبد الـعال ونـيرم مـحمود
بــاجلـائــزة الـثــانـيــة وكل من شــيـرين
عــادل ومـــســـعــد عـــثـــمــان بـــاجلـــائــزة

الثالثة. 
ـهـرجـان شـهـد حـضـور حـفـل خـتـام ا
عــــدد من قــــيــــادات هــــيــــئــــة قــــصـــور
الــثـــقـــافـــة والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامــة
واإلعـالمــــيــــة مــــنــــهــــا إجالل هــــاشم
رئــيـس إقــلــيـم غــرب ووسط الـــدلــتــا
ود. عــــبـــد الــــوهـــاب عــــبــــد احملـــسن
ــــركـــزيـــة لــــلـــشـــئـــون رئـــيس اإلدارة ا
الــفـــنــيـــة بــالـــهــيـــئــة والـــفــنـــان أحــمــد
ــــوســـيــــقى إبــــراهــــيم مــــديـــر عــــام ا
إضـافة إلى د. حـسن البـحر درويش
حـفــيـد فـنــان الـشـعـب سـيـد درويش

والفنان أحمد احلجار .

ــنــوفــيــة فــازت فــرقــتـــا الــبــحــيـــرة وا
للـموسـيقى الـعـربيـة بجـائزة أوسـكار
فـنـان الشـعب سـيـد درويش الـذهبى
مـــنـــاصــفـــة بـــاإلضـــافـــة إلى جـــائــزة
مــالــيــة قــدرهــا خــمــســة آالف جـنــيه
لــكل فــرقـة وقــام د. أحـمــد مـجــاهـد
رئيس الهيئة الـعامة لقصور الثقافة
بــتــوزيع اجلــوائـــز خالل حــفل خــتــام
فــــعـــالـــيــــات الـــتـــصـــفــــيـــة الـــنــــهـــائـــيـــة
ـهـرجان لـلمـسـابـقة احلـاديـة عـشرة 
ـــوســـيــقـى الـــعــربـــيـــة والـــذى عـــقــد ا
مـؤخــرا عـلى مـســرح مـجــمع مـبـارك

حافظة البحيرة. الثقافى 
ـــهـــرجــان بـــرئـــاســة جلــنـــة حتـــكــيم ا
ـوسـيـقار حـلـمى بـكـر وعـضـوية كل ا
ــــوســــيــــقــــار مـــــحــــمــــد قــــابــــيل مـن ا
ـــايـــســـتـــرو عـــبـــد احلـــمـــيـــد عـــبـــد وا
الـغفـار أعـلنت أيـضـا عن فوز فـرقة
كــفــر الــشــيخ لــلــمــوســيــقى الــعــربــيــة
ــــركـــــز الــــثــــانـى وجــــاءت فــــرقــــة بــــا
الــسالم لـــلـــمــوســـيــقـى الــعـــربـــيــة فى
ـايـسـترو ـركـز الـثـانى بـيـنمـا فـاز ا ا
ــايــســتــرو أكــرم ــصــرى وا صـــبــرى ا
ـركـز األول منـاصـفة يـر بـجائـزة ا
كـــأفـــضل قـــائــد فـــرقـــة وحـــصل كل
مــنــهــمــا عـلـى جـائــزة مــالــيــة قــدرهـا

مــالــيــة قــدرهـا  1000جـنــيـه وشــهـادة
تــقــديـر وانــتـصــار الــسـيــد بـاجلــائـزة
الـــثــــانـــيــــة وحـــصـــلـت عـــلـى شـــهـــادة
تــقـديــر. وفى الــغـنــاء الـفــردى رجـال
حـصل إبـراهيـم مصـطـفى من فـرقة
الـــــــــسـالم عـــــــــلـى اجلـــــــــائـــــــــزة األولى
وقــيــمــتــهـا  2000 جـنــيـه إضـافــة إلى
شـــهــادات تـــقــديــر وذهـــبت اجلــائــزة
الـثانـيـة مـناصـفـة إلى مـحمـد مـتولى
نـوفيـة ومحـمد حـسب الله من من ا
الــبـــحــيــرة وحــصل كل مـــنــهــمــا عــلى
ـركـز الـثالث شـهـادة تـقديـر وفـاز بـا

 2000جـنــيه وشــهـادتى تــقـديــر وجـاء

ركز ايسترو محمد احلايس فى ا ا
الــــثـــانـى عن قــــيـــادتـه لـــفــــرقـــة كــــفـــر
الــــشــــيـخ. وفى الــــعـــــزف اجلــــمــــاعى
حــصـــلـت فـــرقــة كـــفـــر الـــشـــيخ عـــلى
جــائــزة مــالــيــة قــدرهــا  2500 جــنــيه
ــركــز األول وفـازت بــعــد فــوزهــا بــا
ركـز الثانى وذهب نوفـية بـا فرقـة ا

ركز الثالث لفرقة البحيرة. ا
وفــازت نـانــسى عــصـام إبــراهـيم من
ـنـوفـيـة بـاجلـائـزة األولى فى فـرقـة ا
الغـناء الـفردى وحـصلت عـلى جائزة

هرجان  حفل ختام ا

سرح.. بجانب سيركها الراقص  تستنجد با
سار بريتنى سبيرز فى رحلة تصحيح ا

ـطـربـة األمـريـكـيــة " بـريـتـنى سـبـيـرز " األكـثـر فـتـرة غـريـبــة .. مـرت بـهـا ا
شهرة حاليا .. كلهـا تخبط واضطراب .. وبعدما كانت أخبار جناحها
وانـطالقهـا فى عالم الـغـناء تـتصـدر كل اجملالت الـغنـائيـة .. تورطت
فى عـــدد مـن الـــقــــضـــايـــا والــــفـــضــــائح األخالقــــيـــة .. والــــعالقـــات
ـــشــبـــوهـــة .. وحتــولت إلـى ضــيـف دائم جملالت الـــفــضـــائح فى ا

أمريكا وأوروبا ...
عـادت بريتنى لتصـحح مسارها .. وذلك بدايـة من منتصف عام
 .. 2007 واســـتــنـــدت فى ذلـك إلى حب اجلـــمـــهـــور الــكـــبـــيــر ..
والـذى لـم  يـتــخل عــنــهــا .. عـنــدمــا تــرنـحـت .. وسـقــطت فى
الـوحل .. وراح يــســاعــدهــا عـلـى انـتــشــال نــفـســهــا وإنــقـاذ
ــا اسـتــيـقــظت لــنـداء اجلــمـاهــيـر عــنـدمـا حـيـاتــهـا .. ور
حـرمـتـهــا احملـكـمـة من حــضـانـة طـفــلـيـهـا الــصـغـيـرين ..
ـــصــيــبـــة مــولــدا جـــديــدا لــهـــا .. فــعــادت وكـــانت تــلك ا
لـسـيـرتـهـا األولى .. وقـد أخـذت عـددا من صـديـقـاتـها
لـعـرض خـاص ومـغـلق فى بـرودواى " صـحـوة الربـيع "
ـا إنــتـاجه أيــضـا بـلــنـدن فى ه ور الــذى تـنــوى تـقــد

قبل ... يونيو ا
كـانت بـريـتـنـى قـد انـطـلـقت فـى عـالم الـغـنـاء .. عـام
 1999ولـم تـــــكن قــــــد أتـــــمت  18عـــــامـــــاً.. وحـــــقق
ألـبـومـها األول "حـبـيـبى .. مـزيـدا من الـوقت" رواجا

ــرتــبــة كـــبــيــرا .. وبــلــغت مــبــيــعــاته  32مــلــيــون دوالر واحـــتــلت به ا
الثـامـنة.. واسـتمـرت فى التـألق وقدمت ألـبومـها الـثانى "آسـفة
.. فــعـــلـــتـــهـــا مـــرة أخــرى "  وبـــعـــده الـــثـــالث "بـــريـــتــنـى" عــام
نطـقة احمليطة " عام  2003 ثم قدمت  2001ثم " فى ا
فيـلم " مفـترق طـرق " والذى لم يـحقق الـنجـاح .. وبعـدها
بــدأت سـنـوات االنـهـيــار الـثالث حـتى عـادت فى 2007 
بألبـوم جديد "إغـماء" والذى شـرحت فيه جلمـهورها ما
مـــرت بـه وحـــقق مـــبـــيـــعـــات قـــدرهـــا  83مـــلـــيـــون دوالر
ــركــز األول .. ثم كــان ألـبــومــهــا األخــيـر " واحــتــلت به ا
ســيـرك " والــذى تــبـعــته بـجــولــة جـديــدة من جـوالتــهـا
وعـــروضـــهـــا الـــراقـــصـــة حتـت عـــنـــوان "ســـيــرك

بريتنى سبيرز"...
ـسـرح وفى تـعـلـيق عـلى من هـاجـمـوهـا لـغـلق ا
مـن أجل عـــرض خـــاص لـــهـــا ولـــصـــديـــقـــاتـــهــا

قالت :
ى " لـقـد سـبـقـتـنى سـارة جـيـسـيـكـا بـاركـر ود
ـشـاهـدة صـحـوة ـسـرح  مـور فـى غـلق نـفس ا

الربيع فى عرض خاص منذ أيام قليلة».
راغى بريتنى سبيرز جمال ا

مشاريع «بكالوريوس فنون مسرحية» على العائم 

فى ختام مهرجان فرق قصور الثقافة للموسيقى العربية

ـيـتـ هـمـا «نـزهـة فى اجلـبـهـة» مـسـرحـيـتـ عــا
ـهـنـدس آشـور» وكـلـتــاهـمـا لـفـرنـانـدو ارابـال و«ا
حتت إشــــــراف د. مـــــحـــــمـــــود زكى ويـــــقـــــدمـــــون
بالعـاميـة مسـرحيتـ لعـلى سالم هـما «الـبوفيه»
ــهـنـدس» حتت إشـراف د. شـريف الحظ وا و«ا
حمد. ويتبقى طـلبة «سكشن د» والذين يقدمون
يـة هى «رغبـة حتت شجرة مسـرحية واحـدة عا
الـدردار» لــيـوجـ أونـيـل حتت إشـراف د. هـانى
مـــطـــاوع ومـــازالـــوا يـــبـــحـــثـــون عن نـص عـــامـــيــة

ه. لتقد

أشـرف زكى. بــيـنـمـا يـقــدمـون ثالث مـسـرحـيـات
عاميـة هى «سكـة السالمة» لـسعد الـدين وهبة
ـعـلم كـندوز» لـتـوفيـق احلكـيم «اجلـنيه «عـمارة ا
ـــصـــرى» من تـــراث جنــــيب الـــريـــحــــانى وبـــديع ا

خيرى حتت إشراف دكتورة سميرة محسن.
ويــقـــدم طــلــبـــة «ســكــشـن ب» مــســرحـــيــة واحــدة
ـيـة هى «مـوتى بال قـبـور» جلـان بـول سـارتر عـا
حتـت إشـــــــــــــراف د. ســــــــــــنــــــــــــاء شــــــــــــافـع وثـالث
صطفى مسرحيات عـامية هى «ليه ماعرفش» 
ـتــفــائل» تــألـيف ســعــد «أربــعـة فى زنــزانــة» و«ا
عــلى ســالم ويــشــرف عــلــيــهــا د. عــبــد الــلــطــيف
الـــشـــيـــتى. أمـــا «ســـكـــشن ج» « فـــيـــقـــدم طـــلـــبـــته

ــعــهــد الــعــالى يــواصل طــلــبــة الــبــكـــالــوريــوس بــا
ـسرحـية الـعمل عـلى مشـاريع تخـرجهم للـفنون ا
ـسرح العـائم الصـغير الـتى تقرر عـرضهـا على ا

قبل. نيل فى أوائل يونيو ا با
طـلـبــة الـبــكـالــوريـوس الـبــالغ عـددهم 22 طـالــبـاً
يتـوزعون على أربـعة «سـكاشن» يـقدم كل واحد
ــيــة وأخــرى عــربــيــة وثــالــثــة مــنــهــا أعــمــاالً عــا

صرية. بالعامية ا
طــلــبــة «سـكــشـن أ» يــقــدمـون ثـالث مــســرحــيـات
ــيـــة هى «بــيــكـــيت شــرف الـــله» جلــان أنــوى عــا
الـــزمالء الـــثالثـــة جلـــيــمـس بــرومـــلـــ «مــا وراء
األفق» لـــيـــوجــ أونـــيل وذلـك حتت إشــراف د.
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