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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

 32  صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 99 -  السنة الثانية

يا حضرة األراجوز
عــنـدمــا شـفــيت من شـلـل األطـفـال وأنــا فى الــرابـعـة
عجزات والست من عمرى.. وكانت تلك واحدة من ا
الـتـي حـقـقـهـا الـدكـتـور رفــعت عـبـد الـواحـد الـغـزاوى
أشـهـر طـبـيـب أسـنـان فى روض الـفـرج.. احـتـاج األمـر
إلى جــلـسـات عالج طـبــيـعى قـام بـهــا عـلى أكـمل وجه
الـدكـتـور عـلى الــزنـفـلى الـذى انـتـقل إلى رحـمـة الـله
مــنـذ خــمـســ عـامـاً وكــان أسـتــاذا ألمـراض الــنـسـاء
ـستشـفى الرمد بـروض الفرج أيـضا وقد والتولـيد 
جنح فى أن يصنع لـى "طقم أسنـان" مازال حتى اآلن

صاحلا إلثارة الدهشة!!
وفى يــقـيــنى ومـلــتى واعـتـقــادى أنه ال يـنــافس طـقم
ــصــرى ــســرح  ا أســنــانى فى إثــارة الــدهــشــة ســوى ا
ورجـال ونسـاء وأطـفال وشـيـوخ ومـشايخ وكـبـار عوائل
ـصـرى.. كــر الـعـنـصـرين بـنـيت اجملـد بـ ـسـرح ا ا

.. أين الهرم الثالث يا موالنا?! األهرام
ـصـرى يكـتب الـنجـار نـصوصـاً مـسرحـية ـسرح ا في ا
لـلــمـسـرح الـكـومـيـدى.. ويـقــوم خـريج مـعـهـد سـنـجـر
بـتـصـمـيـم الـديـكـور.. ويـتـولى الـعـرضـحـاجلى مـهـمـة
اإلخـــراج والــدرامــاتــورج طــبــعــاً.. أمــا صــاحب مــحل
سرح فـهو الذى يتولى التنظير البقالة الذى بجوار ا
ـرة.. وتـوصــيل الـطــلـبـات إلى لــلـعـرض.. والــطـول بــا
ــنـازل.. تـطـلب مــنه جـبـنــة بـرامـيـلى فــيـرسل إلـيك ا
كـيس مـلـوخـيــة ويـطـلب مـنك أن جتـربه بـالـطـمـاطم
زيد واخليار وزيت أمال للـشعر الدهنى.. فـتدعو له 
ـسرحـيـة فى مـركز الـهـنـاجر من مـشـاهدة الـعـروض ا

نزلية. لصيانة األدوات ا
صرى - أقصد سرح ا لقد أتى ح من الدهر عـلى ا
هــذا احلـ يــعــنى - أصـبـح فـيه كل شـىء مـلــخـبــطـاً
ولـــــيس لـه رأس من ذيـل.. ارتـــــفع شـــــعـــــار الـــــقــــراءة
لـلجـميع.. وهـو شـعار نـبـيل.. فظن الـعـواطلـية أن كل
شىء للجميع وليس القراءة فقط.. أصبحت الكتابة
واإلخراج وتـصمـيم الـديكـور والنـقد لـلجـميع لـدرجة

أننى قررت اعتزال الصحافة حتى ال أخسر أمى.
واحلـكــايـة أن أمى ال تـتــوقف عن اتـهـامـى بـأنـنى ولـد
جاحد بسبب رفضى عدة مقاالت كتبتها لها خالتى..
ـقاالت بـاسمـها بـعد أن قـام كاتب أمى لم توقع عـلى ا
مــسـرحـى كـومــيـدى بــســرقـة "اخلــتم" الــذى تـوقع به
وطلب من صاحب صالون حالقـة "األصابع الذهبية"
اثالً وعليه اسمه ليوقع به على أن يصنع له ختما 
مــســرحـيــاته وذلك بــعـد أن ضــاعت حـقــوق مــلـكــيـته
الــفـكـريـة لـعـدة مــسـرحـيـات نـقــشـهـا له واحـد نـقـاش
وبــصم الـكــاتب عـلــيـهـا لــكن الـفـكــهـانى الــذى يـنـتج
سرحـية جاء بـشهادة من احملـكمة تـؤكد أن البـصمة ا
ـا لـكاتب آخـر يـعمل صـبـاحاً لـيست لـهـذا الكـاتب وإ

ارس النقاشة. ساء  فى الصرف الصحى وفى ا
أنـا ال أهـرج.. صـدقـنى.. الـتـهـريج مـهـنـة صـعـبـة جداً
وحتتاج شهادة عالية من معهد متخصص فى الوادى
اجلديد بعد كوبرى اجليزة مباشرة.. تسيب  3شوارع
والشارع الـرابع تالقى على ناصيـته مكتب بـريد شبرا
اخلــيـمـة.. ســيـبك مـنـه واجته فـوراً إلى الــشـارع الـلى
بعـده تالقى محـل كشـرى أبو طـارق.. اتوكل عـلى الله
واســـأله: يــا حــضــرة األراجــواز قــولّى مــنــ يــروحــوا

تولى?!! ا
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مـع "جــولـيــا روبــرتـس " .. "ومـاذا
تـريد الـنسـاء " أمام "هـل هانت
" .. ويـــعــــد مـــيل حــــالـــيـــا لــــفـــيـــلم
جـديد بـعـنوان "سـام وجورج " مع
اخملـرج "ريـتـشـارد دونـيـر " ..كـمـا
يـــعــــد لـــفــــيـــلـم عن حـــيــــاة صـــدام
..تـرى هل يـعود جـيـبـسون حـسـ
لـلـمسـرح هـذا الصـيف بـالصـيني

...??..

رغم مــــرور مــــا يـــــزيــــد عــــلى ربع
قـرن مـنـذ انـتـقـال مـيل جـيـبـسـون
ـتـحـدة وانـطالقه إلى الــواليـات ا
مـن هـــــنـــــاك كـــــمــــــكـــــوك شـــــديـــــد
الــســرعــة نـحــو الــقــمــة .. إال أنه
مــــازال بـــالــــنــــســـبــــة لــــلـــحــــكــــومـــة
ــؤسـسـات الــتـابـعـة األمـريــكـيـة وا
لها مواطـنا أجنبيا .. ويعود ذلك
إلصـــراره عــلى االنـــتــمــاء لـــوطــنه
األول اســـتـــرالـــيـــا .. بـــجـــانب أنه
ــــعـــارضــــة مـــبــــكـــرا رفع شــــعـــار ا
وأصـــر عــلـــيه .. فـــاعــتـــبـــر عــدوا
رغم حب اجلمـاهيـر له .. ولهذا
ـــــؤامــــرات حتــــاك حــــوله ظــــلت ا
إلفــشــال أعـمــاله خـالل عـشــرين
عاما ولم ينجحوا في ذلك ... 
رحلة فلم يتورعـوا عن االنتقـال 
أخــرى أشــد فـــتــكــا .. ومـــحــاولــة
هـــدم عـالقـــتـه مع زوجــــته "ويـــ
ـا يـزيـد عـلى مـور" الـتي امـتـدت 
 25عــــامــــا .. واســــتــــطــــاعــــوا أن
يــوقــعـــوا به .. فـــدبت اخلالفــات
بينه وب زوجته .. وكاد هذا أن
يـــتـــســـبب في انـــهـــيـــاره .. ولــكـــنه
قـاوم بـشـدة وتــمـاسك .. وتـنـفس
الـصعـداء عنـدما رفض الـقاضي

طالقه من زوجته ...
بعدها ..قام ميل بزيارة للمسرح
الـصـيـنـي بـلـوس أجنـلـوس ..وهي
زيــارة مـفــاجــئــة ..وغــيــر مــعــتـادة
فــــلم يــــســــبق جلــــيـــبــــســــون زيـــارة
مـــســـرح أمــريـــكي مـن قــبـل ومــعه
فـــــــتــــــــاة روســـــــيـــــــة ادعت إحـــــــدى
الـصـحف أنــهـا صـديـقـته..ورحب
ــســـرح ودار بــيــنـــهــمــا به مــديـــر ا
حـوار قـصـير..ومـيل لـيس غـريـبا

الـسـينـمـائـيـة وعـرض " وفـاة بائع
ـسرح نيمـور بسيدني متجول " 
عـام ..1985وفي الـسـيـنـما لـعب
جـيـبــسـون بــطـولــة مـجـمــوعـة من
أفــــــضل أفـالم هــــــولــــــيــــــود خالل
الـــثالثـــ عـــامـــا األخـــيـــرة وأمــام
أهم جنمـات وجـميالت الـسـينـما
ـــيـــة .. "الــقـــلب الــشـــجــاع " الـــعــا
أمـام الفرنـسيـة اجلميـلة "صوفي
مـارسـو "  "مـافـريك" مع "جودي
ـؤامرة " فـوسـتـر " ..  "نـظـريـة ا

سرح... على عالم ودنيا ا
كـــانت بــدايــة جـــيــبــســـون الــقــويــة
مـسـرحـيـة..فـلـعب دور رومـيو في
عـرض "رومــيــو وجــولــيـيـت " عـام
 1976في مـــــــســـــــرح ســـــــيـــــــدني
باستـراليا ..ثم شارك على نفس
ــــــــســـــــرح فـي عـــــــروض "أوديب" ا
"هـنـري الـرابـع" و"سـيـدونـا" عـام
 1978 وفـي "انـــــتـــــظـــــار جــــودو"
عــــــــام ..1979وكــــــــان ظـــــــــهــــــــوره
ـسـرحي األخـيـر بـعـد انطـالقته ا

هل يعود .. بعد وفاة بائع متجول 

راغي جمال ا

ورشة التدريب الثانية لـ «مسرحنا»
تعتزم « مسرحنا» تنظيم ورشتها
التدريبية الثانية فى الفترة من ٢٥
يوليو وحتى ١٠ أغسطس ٢٠٠٩ فى

مثل. مجال تدريب ا
يحاضر فى الورشة نخبة من كبار

سرح فى مصر. اساتذة ا
الورشة مجانية ومدتها أسبوعان وتقام
بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.
آخر موعد للتقد ١٦ يوليو ٢٠٠٩
ولن يلتفت إلى االستمارات الواردة بعد
هذا التاريخ وسوف تنشر اسماء

قبول ومواعيد احملاضرات فى العدد ا
٢٠٠٩ الصادر  بتاريخ ٢٠ يوليو 

تمأل االستمارة وترسل بالبريد أو تسلم
باليد فى مقر جريدة مسرحنا.

شارگة فى ورشة «مسرحنا» استمارة ا

اسبوعاسبوعية ــ تصدر عن وزارة الثقافةة ــ تصدر عن وزارة الثقافة
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

ت : ٣٥٦٣٤٣١٣ت : ٣٥٦٣٤٣١٣

رسل مع شارع اليابان الهرم - تقاطع شارع خا ا
 - قصر ثقافة اجليزة - جريدة مسرحنا-  ت : 35634313
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االسم:
السن:

ؤهل: ا
رقم التليفون:

العنوان : 
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وليد منير .. حفل
لتتويج الدهشة

إبراهيم فتحى يكتب
من لندن عن مسرحية
انيا تناقش الوضع فى أ

هل الدراما تورج مهنة
رتزقة والعواطلية? ا

محمد جالل أعراب:
 لسنا مغلوب 

وال نقلد الغالب 

يا حضرة األراجوزيا حضرة األراجوزيا حضرة األراجوزيا حضرة األراجوزيا حضرة األراجوزيا حضرة األراجوزيا حضرة األراجوزيا حضرة األراجوزيا حضرة األراجوزيا حضرة األراجوز

 اإلجابة داخل العدد 

ورشة مسرحنا الثانية
قبل تبدأ  25 يوليو ا

التفاصيل داخل العدد
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اضى > إن األداء الـشـفهى والـطـقـوسى والـشـامى لـيس جـزءاً من ا
ـا هو شكل من أشـكال األداء دينـاميكيـة وغالبـا قابلة «البدائى» وإ
لـلـتكـيف ومـازالت تـشـكل العـديـد من هـويات الـشـعـوب الشـخـصـية

واالجتماعية/ أو الكوزمولوجية (علم الكونيات) اليوم. سرحي جريدة كل ا 2
ájGôŸG 

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 99

اضى بقاعة روابط. > مسرحية "اجلن األزرق" للمؤلف أشرف كامل واخملرج أحمد عبد العال  عرضها اخلميس ا

مختارات العدد 
سرح  ج1  مقدمة فى تاريخ ا

حترير: فيليب زاريللى ترجمة -
د. سومية مظلوم 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

 الغولة..
حكايات من
اضى ا
تتجه إلى
احلاضر
ستقبل وا

صـ 12

مناهج
متعددة
وأسلوب
عام فى
«احليوانات
الزجاجية»

صـ 9

 االتكالية
مستمرة
والشعب
 فى انتظار
اخمللص

و«الطاعون»
تطرح 
األسئلة
 صـ10

هاجران»  «ا
واجتماع
تناقضات ا

فى 
قبو 
النفس
صـ14

 مسرح الستينيات
ونهضته التى بدأت
باحلرب وانتهت

باحلرب صـ 26 -27

صورة الغالف  ديناميكية اللغة
فى العرض
سرحى ا
 القرد كثيف
وذجاًَ الشعر 

صـ 23

سرح  مستقبل ا
صرى مع األزمة ا

واسم ية وا الية العا ا
احملروقة صـ24

مسرحيون يؤكدون
.. الدراماتورجية
مرتزقة وليس لهم
عمل وآخرون دورهم
شديد األهمية

صـ 22

 كيف سمحت
ؤلف احلكومة 
يعمل موظفا

حكومياً  أن يسمى
روايته «يحيا

احلب» !! صـ29 

 وليد منير صاحب
حفل لتتويج الدهشة

يرحل 
فى صمت صـ25

31
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كن أن نعرفه عن العروض فى عصـور ما قبل التعليم منذ 3000 سنة > إن كل ما 
كن جمعه من األدلة األثرية الضئـيلة وتفسير الفنون الشفهية يالد هو ما  قبل ا
ؤلـفات الـشـفهـية الـتى أعطت شـكال راسـخا عـندمـا تطـورت نظم لألداء الـشفـهى وا

الكتابة وحتليل النصوص.
سرحي جريدة كل ا
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>  قاعة منف بالعجوزة تشهد  8.30مساء اليوم عرض مسرحية "عرس كليب" لدرويش األسيوطى واخملرج خالد أبو ضيف ضمن مهرجان فرق األقاليم.

لوحات العدد

الفنان
ميخائيل
نيستروف
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ألول مرة
مانتيكا.. أو نبوءة

نص مـسـرحـى لـلـكــاتب الـكـوبى
ألـبرتـو بـيدروتـورينـى ترجـمة:

أحمد عبد الفتاح

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

ـانـى أكـثـر تــمـيـزا  ــسـرح األ أصـبح ا
فـــلـم يـــفــــقــــد جـــديــــته ولــــكن زادت
ــســاحــة اجلــمـالــيــة فــيه جــودته وا
ــــتـــابــــعـــة بــــعض الـــعــــروض الـــتى و
ـانية حـاليا جند سارح األ تقدمـها ا
ســـمـــات جــديـــدة ال تـــقــتـــصـــر عــلى
ـانى ولـكـنهـا تـنـطـبق على سـرح األ ا
سـرح بشكل عـام ومنهـا ما هو عالم ا
شـديـد الــصـعـوبـة مــثل خـلق فـوضى
ـا هى تشـكيل تـفرج  يـعيش مـعهـا ا
محكـم وبكل دقة وهو مـا أطلق عليه
ـنـظـمة " وغـيـر ذلك من " الـفـوضى ا
ظاهر ومنها سنرى عرضاً مسرحياً ا
"سـالـومى " فى مـعـاجلـة مـوسـيـقـيـة

لـلــمـوســيــقـار " ريــتــشـارد ســتـروس "
لـنص " أوســكــار وايـلــد " و"الـبــؤسـاء"
لــــفـــــيــــكـــــتــــور هـــــوجــــو والـــــتى قــــام
بـدع " لويس ـعاجلـتهـا وأخـرجهـا ا
بالنـت " وفـــــيه حـــــاول الـــــهـــــروب من
ـطـيـة الـعبـارات بـالـلـعب بـاأللـفاظ
لــزيـــادة االحــتــمـــاالت واالجتــاهــات

التى تسير إليها األحداث.
اقرأ صـ  22
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 الزير سالم
تغلق ملف
السلطة 
نوفية فى ا

صــ11

يــســتــحــقـــونــهــا كــمــا أنــنــا نــشك فى
صـحة هذه الـتوقيـعات إلى جانب أن
ـوقعـ على االسـتغـاثة لـيسـوا أكثر ا
ـثــلـون من  14 فــردًا مــدعـ أنــهم 

أكثر من  150 مبدًعا.
وكـان من األجدر بهم أن يـستغـيثوا
من إقـلـيم الـقــنـاة وسـيـنـاء الـثـقـافى
حـــــيـث إنه الــــــســـــبب فـى تـــــأخـــــيـــــر
صــرف شـــيـــكــات اإلنـــتــاج ولـــيــست
ـــــرة األولى الـــــتى يـــــقع هـــــذه هى ا
فـــــيـــــهـــــا هـــــذا اإلقـــــلـــــيم فـى نـــــفس
األخطاء (علـمًا بأن جميع األقاليم
الـــثـــقــــافـــيــــة األربـــعــــة قـــد أنــــتـــجت

سرحية). وقدمت عروضها ا
نــحن نــســتــغــيث بــالـســيــد الــدكــتـور
دع أو رئيس الهـيئة من هؤالء ا

بدع إن صح وصفهم بهذا. ا
سرح إدارة ا

ـــرسل من وصل إلـــيـــنــا الـــفـــاكس ا
ــدعـــ بـــأنـــهم مـــبـــدعــو الـــســـادة ا
إقلـيم القنـاة وسيـناء حول مـناشدة
الــســيــد الــدكــتـــور/ رئــيس الــهــيــئــة
الـعـامــة لـقــصـور الــثـقـافــة وقف مـا
ـال العام ـهزلـة وإهدار ا أسمـوه با
ـهـرجـان وطــالـبـوا بـوقف وتــأجـيل ا

إلى النصف من الشهر القادم.
نــحـيط ســيــادتـكم عــلـمًــا بـأن إدارة
ـــــــــســـــــــرح قـــــــــد أرســـــــــلـت إلـى كل ا
األقـــالـــيم الـــثــقـــافـــيــة فى / 4 / 12
 2009 بــأن انـــتــهـــاء الـــعــروض فى
ــــــد   4/ 30 / 2009 ثـم قــــــامـت 
الــــــفـــــتــــــرة إلى7 / 5/  2009حــــــتى
تـستطيع استـخراج نتيجـة التحكيم
ـبدئية الـتى على أساسهـا ستقيم ا
ـــهـــرجــــان وبـــرغم هــــذه الـــفـــتـــرة ا
سرح الـطويلـة التى وفرتـها إدارة ا
ــــبــــدعــــ إال أنــــهم لم لــــلــــســــادة ا

يستيقظوا إال بعد فوات األوان.

القـادم وكانت أربعـة أقالـيم ثقـافية
سـتـخـضع البـتـزاز إقـلـيم واحـد هـو

تسبب فى تعطيل العروض. ا
وأرى أن الـظلم البـ سيلـحق بأربعة
أقـاليم عمـلت بجد ونـشاط والتزمت
ـواعـيـد لــصـالح مـجـمـوعـة أخـذت بـا
وقـًتا مضاعـًفا إلنتاج عـروضها فهل
يـــســتـــوى الــذين يـــعــمــلـــون والــذين ال
يعـمـلون ويـضـيرهـم أن يعـمل غـيرهم
جملـــرد أن صـــوتــهـم عــال ويـــجـــيــدون
كـتابة االسـتغاثـات. باإلضافة إلى أن
الـــنـــصف من الـــشـــهــر الـــقـــادم الــذى
ـهـرجــان فـيه هـو يـطـالــبـون بـإقـامــة ا
أيـــضـــا وقت (إجـــراء االمـــتـــحـــانــات)
وصحـتها عـقد االمتـحانـات كما أنه
ـا ال يـتيح ـاليـة  فى نـهـاية الـسـنـة ا
ـالــيـة. إنـنـا الـوقت لـتــسـويـة األوراق ا
نـرى فى هذه االستـغاثة دالئل تـشير
الى إلى عدم فـهم كـاتـبهـا بـالنـظـام ا
طالبة بحقوق ال واإلدارى بالهيئـة وا

وقـــد تــــعــــلل هـــؤالء بــــأن شـــيــــكـــات
اإلنــتـاج بــإقـلــيم الــقـنــاة وسـيــنـاء لم
تــــصـل لألقـــــالـــــيم إال فى 29 , 28
4 /  2009وفـى احلــقــيــقــة أعــجب
ألمـر هؤالء الـذين يدعـون اإلبداع
فـــــمـن الـــــواضـح جـــــهــــــلـــــهـم الـــــتـــــام
بـأســلـوب الـعـمل فى الـهـيـئـة حـيث
ــــــســــــرح فى إن مــــــخــــــصــــــصــــــات ا
األقــــــــــالـــــــــــيـم أرســــــــــلـت مـن اإلدارة
ــالــيـة بــتـاريخ  ــركــزيـة لــلـشــئـون ا ا
    1 /4/ 2009 كــــــــــمــــــــــا أن إدارة
ــســـرح أرســلـت مــوافـــقــتـــهـــا عــلى ا
قايـسات من مخـصصات صـرف ا
اإلقـــــــلـــــــيـم بـــــــدءًا من / 3 / 2009 
8ونــحن غـيــر مـسـئــولـ عن غــفـلـة
ــبــدعــ كـــمــا أنــنــا لــســنــا هــؤالء ا
مـسئـولـ عن التـأخـير فى اإلقـليم

(ولن أقول عن غفلة اإلقليم).
وطـــــالـب هـــــؤالء بــــــوقف وتــــــأجـــــيل
ـهـرجـان إلـى الـنـصف من الـشـهـر ا
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لــلـــقــاهـــرة فـــضل عــلـى حــلـــوان فى تـــدمــيـــر تــلك
احلــديـقــة الــتــاريــخـيــة الــعــتـيــدة والــتى تــكــتـسب
أهمـيتـهـا ليس فـقط من ندرة الـنـخيل واألشـجار
ــنــزرعــة بــهــا بل ومـن أعــمــار أشــجــارهــا الــتى ا

جتاوزت  120عامًا.
تـعمـد تقـدم أهالى حـلوان وإزاء هـذا اإلهمـال ا
ــســرح ــشــروع لـــتــرمــيم ا لــلــمــحـــافظ اجلــديــد 
واحلديقة وإعادة افـتتاحه كمشروع ثقافى على
غــرار "سـاقـيـة الـصــاوى" وبـالـرغم من ذلك فـإن
ـــشــروع الـــذي تــقـــدمت به إحـــدى اجلــمـــعــيــات ا
األهليـة وبتمويـل من اليونسـكو لم يلق اسـتجابة
حـتى اآلن رغم مرور عـام. فال احملافـظة قامت
بـواجـبــهـا نـحـو أثــرهـا الـثـقــافى الـوحـيـد وال هى
تـركت مـجــاالً لـلـعـمل األهـلى لـيـقـوم بـذلك. لـهـذا
مـعًا أهالى حلـوان وجريدة مسرحـنا نواصل تلك
ـسـرح والـدعـوة احلــمـلـة لـلـتــعـريف بـقـيـمــة هـذا ا
إلى تــرمــيــمه وإعــادة افــتــتــاحـه كــمــنــارة ثــقــافــيـة

ألهالى حلوان.
مهندس زراعي
يوسف حماد
حلوان البلد 

الــســيــاسي تــلــتــقـى جــمــاهــيــر حــلــوان بــضــيــوف
ـــديــنـــة الــصـــنــاعـــيــة الــذيـن جــاءوا مع الـــرئــيس ا
جمـال عبد الناصـر ومنهم سفير فـيتنام الزعيم
الـــفـــلـــســـطـــيـــنى يـــاســـر عـــرفـــات. وكـــنـــا مع هـــذه
اجلـمـاهـيـر طالبًـا لم نـزل. خـرجـنـا من مـدارسـنا
لــــلـــقــــاء هــــذه الـــرمــــوز الــــســــيـــاســــيــــة وبـــنــــهــــايـــة
ـسرح مرة أخـرى بالتـغيرات السـبعيـنيات يـتأثر ا
الـســيـاسـيـة فـيــنـتـهى دور احلــزب الـواحـد وتـبـدأ
ــســرح أبـوابه مــرحــلــة تـكــوين األحــزاب ويـغــلق ا
لــــثالثـــ عــــامًـــا تـــعــــرضت خاللــــهـــا مـــحــــتـــويـــاته
لـلـسـرقـة ومـبـانـيه لــلـتـلف واحـتـرقت أجـزاء مـنه

وأصبح مأوى ألطفال الشوارع.
ـلحقـة به والتى شاركته دوره ولم تـكن احلديقة ا
الـــثـــقــــافى أســـعـــد حــــظًـــا مـــنه فـــقــــد أزيل كـــشك
وسيقى ولم جتد مـحافظة القاهرة حرجًا فى ا
أن حتــول نـصف احلـديـقـة إلـى مـوقف لـسـيـارات

السرفيس.
وفـى أبــريل  2008 تـــســتــقـل مــديــنـــة حــلــوان عن
الـقـاهــرة وتـصــبح عـاصــمـة لـلــمـحــافـظـة الــولـيـدة
تبقى من احلديقة والتى بادرت بتحـويل اجلزء ا
إلى موقف لـسـيـارات السـرفـيس حـتى ال يـصبح

الـسيد األستاذ رئـيس حترير جريـدة "مسرحنا"
ــــاء إلى الـــدور الـــذى لــــعـــبه مــــســـرح اخلـــديـــو إ
ـعــلـومـات تـوفــيق أعـاود إرســال مـجــمـوعــة من ا

عنه تأكيدًا ألهميته وحرصًا عليه ......
يــقـول الـفـنــان الـتـشـكــيـلى هـانى هــجـرس عـارفًـا
بـقـيـمـة الـنـقــوش والـزخـارف الـتي ال تـزال بـاقـيـة
ـكــنـا تـرمــيم مـثل هـذا ــسـرح: مـازال  بـسـقف ا
الــعـمل الـفـنى الـفـريـد وعــلـيـنـا مـواصـلـة احلـمـلـة
ـسرح حـتى تـقوم الـدولة لـلـتذكـيـر بأهـمـية هـذا ا
بـدورها. فـقـد قـامت بتـرمـيم أوبـرا دمنـهـور التى
ــلك فــؤاد بـيــنـمــا يــعـود إنــشـاء مــسـرح أنـشــأهـا ا
حـلوان إلى عـصـر اخلـديو تـوفـيق. وذكـرنا جـانـبًا
ـــســـرح من الـــعـــروض الـــتـى قـــدمت عــــلى هـــذا ا
آنـذك وحضـر مـعـظمـهـا اخلديـو تـوفـيق على أن
ـــســـرح لم يـــتــوقـف بــانـــتـــهــاء عـــصـــر أســرة دور ا
مــحـمـد عــلى فـبــعـد قــيـام ثـورة  1952أصــبـحت
حـلــوان مـديــنــة صـنــاعـيــة. وشـيــدت فى جــانـبــهـا
الــغـربـى مـســاكن لــلـعــمــال يـفــصــلـهــا عن حــلـوان
اخلـديـويـة شـارع رايل الـطـبـيب اخلـاص لـلـخـديـو
الــذى أرسـله الكـتــشـاف عـيـونــهـا الـكـبــريـتـيـة ومع
ـسـرح تـغـيـر اخلـريـطـة الـسـكـانـيـة حلـلـوان تـأثـر ا
فــأصـبـح يـقــدم عـروضًــا لـلــهــواة كـنــشـاط ثــقـافى
ــراكــز الــشـبــاب إلى جــانب عــروض مـســرحــيـة
للمحـترف كمـسرحية "عـائلة الدوغـرى" لنعمان
عــاشــور عــام  1961ومــســرحــيـة "بــ الــنــهـدين"
بــطــولـة ســنـاء جــمـيـل ومـحــمـد رضــا عـام 1964
بـــخالف الــعـــديـــد من فــرق الـــفــنـــون الــشـــعــبـــيــة
ـوسـيـقـيـة والـتى كـانت تـقـدم عـروضـهـا والـفـرق ا
مــــجـــانًــــا لــــلـــجــــمــــهـــور الــــذى الـــتـف حـــول كــــشك
ـــلــحــقــة ـــوســيــقى والـــذى يــتــوسـط احلــديــقــة ا ا
سرح سرح حيث يشكالن معًا - احلديقة وا با

- الطراز الذى كان سائدًا في تلك الفترة.
ـــســـرح لـــيـــواكب الـــتـــغـــيـــرات كـــذلك اتـــسـع دور ا
الـســيـاسـيــة فـفى عـام  1968 أقـيم بـه "مـعـرض
سرح إبـداعات القيادات الـشابة" وعلى خـشبة ا
ـــبـــدعـــون جـــوائـــزهم من عـــلى تـــســـلم الـــعـــمـــال ا
صبرى األم العام لالحتاد االشتراكى آنذاك.
ـســرح وقـد أصــبح يــسـمى الــنـادى وعـلى هــذا ا

سرح   وإدارة ا
ترد:
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وســيــنـاء الــثــقـافى الــذى يــضم خــمس مـحــافــظـات
سرحـية ينـاشدونكم كـبري بهـا العديـد من الفـرق ا
ــال ــســـرح وعـــدم إهـــدار ا ـــهـــزلـــة بـــإدارة ا وقف ا
ـهــرجـان إلى الـنـصف من الــعـام.. ووقف وتـأجـيل ا

الشهر القادم.

اإلنتاج إلقليم الـقناة وسيناء الثقافى فى 29 , 28 
اضى فمتي يتـسنى لهذه الفرق اإلنتاج قبل أبريل ا
ـدير ـيعـاد الـذى قرر فـيه ا 7 / 5 /  2009 وهـو ا

انتهاء مشاهدة العروض.
أكــثـر من مـائــة وخـمـسـ مــبـدًعـا فى إقـلــيم الـقـنـاة

ــســرح عــلى إصــرار غــريب مـن مــديــر عــام إدارة ا
ــســـرحــيـــة فى الـــســابع إقـــامــة مـــهــرجـــان الــفـــرق ا
والـعــشــرين من الــشــهـر اجلــارى وهــو وقت إجـراء
راحل الـتـعـلـيمـيـة.. تـعنت االمـتحـانـات فى جـمـيع ا
واضح فى اخـــتــيـــار الــفـــرق رغم وصـــول شــيـــكــات

مـتـابعـات نـقديـة لـعـروض: اللى
نــــزل الـــشــــارع الـــقــــرد كــــثـــيف
الــشــعـر الــلى بــنى مـصــر مـآذن
احملـــــروســـــة اتـــــفـــــرج يـــــا سالم

ر حـــجـــاب وعـــمـــر قـــابـــيل
يتـحـدثان عن مـشوارهـما مع

سرح ا

مـشـوار عـبد الـرحـمن الـشـافعى
سرحى مع اإلخراج ا

ـــوت فى مـــســـرح قـــضـــيـــة ا
شكسبير

توقيعات عديدة

cyan magenta yellow black File: 2-31�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـكن أن نـعـلم عن األداء فى حـضـارة يـوجـد من أجـلهـا كل من > مـاذا 
ـكـتــوبـة األولى? هــنـا نــعـيــد بـنـاء األداء الــدلـيل األثــرى والـتــقـاريــر ا
االحـتـفـالى الـكـلـتى الـطـقوسـى/ الشـفـهى قـبل عـصـر الـتـعلّـم حوالى

يالدى. القرن السادس ا
سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 مجاهد

ثقافة النيل
الـنـيل لـيس مـجرى مـائـيـاً يجـرى عـلى عـواهنه
ولــيس تـاريـخــاً طـويالً مـتــصل احلـلـقــات لـكـنه
صــانـع حــضــارة فــالــنــيل قــد أنــتج ثــقــافــة بل
ثــقــافــات عــديــدة البــد من قــراءتــهــا والــوصـول
لعمقها ولنا أن نطرح السؤال حول هذه الثقافة
وظـاللها التاريخية: هل ثقـافة النيل الفرعونية
ــصـرى إنه لم ـواطن ا الــتى كـان يــقـسم فــيـهــا ا
يـــلــوث مــاء الــنــهــر كــشــرط من شــروط الــبــعث
واخلـلود? وهل هى نـفسـها ثـقافة إلـقاء احلـمير
واخملــلــفــات فى مــاء الــنــهــر? أم أنــهــا الــثــقــافـة
الــشـعــبـيـة الــتى تـواصـلـت بـشـكل عــمـيق ومـدت
عروقها لتتجلى فى كثير من إبداعاتنا اآلن عبر

استلهامها وتوظيفها?
إن الــتـعـمق فـى ثـقـافـة الــنـيل يـؤكــد عـلى فـرادة
مـــصــر الــتى قــدمت عــقـــلــهــا وروحــهــا لــلــوطن
الـعربى لـكنـها البـد أن ال تغـفل مصـريتـها التى
كــانـت والزالت مــشـعـل احلــضـارة ووهـج اإلبـداع

حيث تفيض من روحها محاكية النيل.
وحــ تـقـيم الــهـيـئـة الـعــامـة لـقـصــور الـثـقـافـة
مـؤتـمـراً حتت عنـوان ثـقافـة الـنـيل فإنـهـا تدرك
صرية وأهمية بـوعى أهمية النيل على احلياة ا
درس جـوانبه اخملـتلفـة عبـر استضـافة مجـموعة
فـهوم مـن كبـار البـاحثـ الذيـن حتلـقوا حـول ا
ـؤتـمر األدبى والـتـجـلى وهو مـا يـعـكس جديـة ا
الـتاسع إلقليم القـاهرة الكبرى وشـمال الصعيد

الثقافى.
لــقـد تـضـافـرت جـهـود مـثــقـفى الـهـيـئـة وأجـهـزة
مـحـافظـة حـلوان بـدعم كـبيـر من الـدكتـور حازم
الـقـويـضى محـافظ حـلـوان وهو مـا يـعكس وعى
بـعض احملافظ بالدور الذى تلعبه الثقافة فى
ــان بــأهــمــيـة تــغــيــيــر الــوعى من مــنـطــلق اإل
الـثقـافة بـوصفـها الـقاطـرة التى تـقود الـتنـمية
فـال تنـمـية اقـتـصاديـة أو اجـتـماعـيـة دون تنـمـية
ثـقـافـيـة من هـنـا فـإنـنى أقـدم الـشـكـر لعـدد من
رجـال األعمال الوطـني الذين يـقدمون الدعم
حـبة مدركـ طبـيعـة الدور الـثقافى لـلثـقافـة 
وأهــمـيــته أمـا مـن يـرغـبــون فى احلـصــول عـلى
الـــدعــايـــة أو حتــقـــيق مـــكــاسب أو تـــقــد دعم
سلك ضد مـشروط فلن نتعاون معهم ألن هذا ا
ثـقـافة الـنيل الـتى قدمت الـعطـاء والزالت قادرة
عـلى ضخ الدمـاء احليـة وما حتـمله من مـشاعر
صرى الذى يشبه وإبـداعات إلى عروق اإلنسان ا
الـنـيل فى صـبـره وجـماله وتـدفـقه الـذى سـيظل

عالمة مصرية أصيلة.

كواليس

نصورة. نسى وتقدمها فرقة قصر ا لك لير" لشكسبير واخملرج السعيد ا > مسرح السامر يشهد غدا الثالثاء عرض مسرحية "ا سرح السامر ضمن عروض مهرجان فرق األقاليم. > مسرحية "قصة حب" لناظم حكمت واخملرج محمد على لبيت فوه تعرض  10مساء اليوم 
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سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد99
ـكـنـنـا االسـتـفـادة بـحـذر مـن الـدراسـات اإلثـنـوغـرافـيـة (الـعـرقـية)  <
لـلـعروض الـشفـهـية والـطقـوسـية والـشامـانـية الـباقـية الـتى يـقوم بـها
الباحثون فى األنثربولوجيا (علم اإلنسان) والفنون الشعبية واألداء.

قـبـل اعـتــمــادة فى اإلذاعـة والــتــلـيــفــزيـون فـى مـهــرجـان
األصوات اجلديدة عام  1998 ( صوت + عزف) كان
يــــشــــارك ضــــمـن فــــريق "عــــيــــون  90 مع أســـــامــــة طه
ن شــكل فى تــقــد مــحــمــود عــكــوش طــارق أنــور وأ
ـنيا حفالت مـوسيـقيـة للـجمـهور صـيفًـا على كـورنيش ا

ومالعب الشباب والرياضة.
حـيـنــمـا قــدم لـلـمــسـرح عــرضى (االسـتــثـنـاء والــقـاعـدة
أوفـيـد) إخراج مـحـمد حـسن لـفت نـظر جلـنـة التـحـكيم
بـأدائه الــصـوتى والــعـزف عــلى الـعــود فـمــنـحـتـه شـهـادة
سرح اجلامعى ومسرح و ا تقدير دفعته إلى الـسعى 
الـثـقـافـة اجلـمـاهــيـريـة وحـلـمه الـدائم بـتـقـد (أوبـريت
غـنـائى كـبـيـر) يـعـيـد إلـيـنـا روائع سـيد درويـش وجتربـته

الفنية الرائدة.
ـوسـيقى الـتـصويـريـة لفـيلـم روائى قصـير قـدم حـس ا
ùjôàY ±ô°TCG¢بـعــنـوان (مـولــد الـفـولى 2006) إنــتـاج الـقـنــاة الـسـابـعـة

ـرحـلة جتـلت مـوهبـة جـمـال شـاكر األولـى فى الرسم مـنـذ ا
االبــتـدائــيـة جنـد أن والــده لم يـســمح له بــااللـتـحــاق بـكــلـيـة
ـنع هـذا من تـفـجـرّ مـوهـبـته كـفـنان يـلـة ولم  الـفـنـون اجلـمـ
ـــاء واجلــواش يــلـى وإبــدع فى الـــتـــصــويـــر الــزيـــتى وا تــشـــكـــ
والــنـحت اخلــزفى وحـصـل عـلى الــعـديــد من اجلـوائــز عـلى
عرض الدائم باجلزيرة على مستوى اجلمهـورية ويحتوى ا
ــة الــكــانـون بـعـض من أعــمـاله ومــنــهــا لــوحـات جــبــنــة قـد
ـــاء والـــزرع والــوجه الــفـالحى شم الـــنـــســيـم الــفـــرعـــونى ا
احلـسن كــمــا أقــيم له الــعــديـد

عارض. من ا
جــمـــال شـــاكـــر مـــارس الـــتـــمــثـــيل
ـــــســـــرحى فـى الـــــبـــــدايـــــة عـــــلى ا
مـسـرح مـدرسة "الـرمل" الـثـانـوية
ومــســـرح جــامــعـــة اإلســكـــنــدريــة
كــذلك انــضم لــعــضــويــة الــفــرقــة
ـسـرحـيــة بـالـقـلــيـوبـيـة الـقـومـيــة ا
وشـــــارك خاللـــــهـــــا فى عـــــدد من

العروض منها:
"شـــحــــاته ســــيف الـــيــــزل قـــولـــوا
لـــعــــ الـــشــــمس" إخــــراج ســـيـــد
الـــبــاجــورى "أمــيــر الـــصــعــالــيك"
إخــراج رءوف األســيـوطـى "مـلك
" إخــراج مــاهــر ســلــيم الــزبــالـــ
"رسائل قاضى إشبيلـية" إخراج د. هناء عبد الفتاح "عطشان
يـا صبـايـا" إخـراج محـمـد بحـيـرى كـما قـدم عـددًا من عروض
ــونــودرامـا مـن تـألــيــفه وإخــراجه وتــمــثـيــله و"ديــكــوره" أيــضًـا ا

قرعة". هرج يحلم جنوح وحوش الزلزال ا منها: "ا
كذلك قدم "أوبريت" للطفل بعنوان: "الوحش وبلد الورد".

جـمـال شـاكـر تـخـصص أيــضًـا فى تـقـد أدوار "الـكـراكـتـر" مع
فرقة الفنون الشـعبية بالقلـيوبية حيث قدم أدوار: "الدرويش

أذون. والد العروس العمدة اجلاويش ا
كتـب جـمـال شاكـر ومـثّـل وأخرج مـسـرحـيـة من فـصـل واحد
هـى "حـــجــــاب أم عــــكــــاشــــة" وقــــدمــــهــــا عـــلـى مــــســـرح وزارة
الــشــبــاب كــمـــا قــام بــكــتــابــة األغــانـى لــلــعــديــد من عــروض
الـفـنـون الـشــعـبـيـة. أصــدرت له الـهـيـئــة الـعـامـة لــلـكـتـاب روايـة
ـــرشـــحـــة بــــعـــنـــوان "وداعًـــا لـألرض" وهى من بـــ الــــروايـــات ا
ـسـابـقـة "جنـيب مـحـفـوظ" الـتى تـنـظـمـهـا اجلـامـعـة األمـريـكـيـة
بـالقاهـرة. وله عدد من اجملـموعـات القصـصيـة منهـا: العرش

طبق طائر على باب اجلنة درس فى الفن.
إضـافة إلى مـجـمـوعة أخـرى من الـدواوين الـشعـريـة والزجـلـية
منها" غجريـة أب زين صندوق الدنيا. ومن مسرحياته التى
كتبـها "الدايـة واحلانوتى حـجاب أم عكـاشة مشهـد من فيلم.
جـمـال شاكـر فـاز أيـضًـا بجـائـزة فى مـسـابقـة الـتـمـثيل اإلذاعى

التى نظمتها إذاعة القاهرة الكبرى.. فعالً أكثر من فنان!

جمال شاكر..
 أكثر من فنان

ـسرح تـعلـق محـمد أشـرف بالـتمـثيـل منـذ صغـره ومارسه فى ا
اجلــامــعى فى "آداب الــقــاهــرة" حــيث الــتــحق بــفــريق الــتــمـثــيل
ـســرح ألول مـرة فى عـرض "ثـمن الـسـكـوت" عـام ووقف عـلى ا
ــرة الــثــانــيــة خالل  2003مـن إخــراج أحــمــد نــشــأت وكــانت ا
مــــشــــاركــــته فـى عــــرض "الـــواغـش" إخــــراج أســـامــــة فــــوزى فى
مسابـقة اجلـامعات  2004وحصل العـرض على جـائزة أفضل

عــرض عــلـى مــســتـــوى جــامــعــات
مصر.

وقـد أثـبـتت جلـنـة الـتـحـكـيم عـلى
ــمـثــلـ الــشـبـاب أداء الــفـرقـة وا

وتبنتها.
بـعـد ذلك شــارك مـحـمـد أشـرف
فـى عــــرض "احملــــاكــــمــــة" إخـــراج
ســـــــامـح اإلمـــــــام وعــــــــرض عـــــــلى
مـــــســـــرح "الـــــرواد" ســـــنـــــة 2005
وعــــرض "دم الـــــســــواقى" إخــــراج
ســـمــيـــر أحــمـــد الــذى قـــدم عــلى
مـــســـرح ســـاقـــيـــة الــصـــاوى. ومن
تـألـيف بـكـرى عـبـد احلـمـيـد كـمـا

شـــارك فى عـــرض "الـــقـــادم" عــلـى مــســـرح الـــهــنـــاجـــر تـــألــيف
وإخراج جـمال إبراهـيم ويشـترك فى بروفـات مسـرحية "أرض
ال تـنـبت الـزهـور" حملـمـود ديـاب من إخـراج شـادى سـرور على
ساهمات فى مجال مسرح الطليـعة. محمد أشرف له بعض ا
الـدرامــا الــتـلــيــفـزيــونــيـة حــيث شــارك فى مــسـلــسل "األطــفـال"
"يـنــابـيع الــهـدى" مع الــفـنـان حــسن يـوسف وقــام بـدور "مــعـتـز"
مـدرب اإلســكـواش مع اخملــرج زكـريــا يــوسف من إنـتــاج صـوت
ن الــقـــاهـــرة. مــســـلـــسل "صالح الـــدين" عــام  2005إخــراج أ

عبيس وقام بدور قائد حرس "عماد الدين زنكى".
كما مـثل ور "مسـاعد الدجـال" فى مسـلسل "اجلبل" مع الـفنان
كـمـال أبـو ريـة ومـحـمـد ريـاض ودالــيـا مـصـطـفى وأحـمـد خـلـيل
وبـثـيـنـة رشـوان ومن إخـراج إبـراهـيم الـشـوادى وشـارك كـذلك

فى مسلسل "سيت كوم" بعنوان "كوافير أشواق".
مـع مـيــمى جــمــال وحـســام داغــر وقــام بـدور "وائل الــتــوربــيـنى"
" مـع نـــدى ومن إخــــراج رفــــعت عــــزمى. و"بــــنـــات فـى الـــثـالثـــ
بــســـيــونـى ورانــيــا يـــوسف وقـــام بــدور "اخملـــرج الــتــلـــيــفـــزيــونى"
ـسـلـسل مـن إخـراج تـيـسـيـر عـبـود. كـمـا شـارك فى مـسـلـسل وا
"تــامــر وشــوقــيــة" مع أحــمــد الــفــيــشــاوى ومـى كــســاب ونــضـال
الــشـافـعى ومن إخـراج تــغـريـد الـعــصـفـورى. ولم يـكــتف مـحـمـد
سرح والتليـفزيون بل اجته للسينـما أيضًا ليشارك فى عدد با
مـن األفالم وإن كــــان فى أدوار صــــغـــيــــرة.. وهــــذه األفالم هى
"هـى فـــوضى" مع خــــالـــد صـــالح مع اخملــــرج الـــكـــبـــيـــر الـــراحل
ى عــمـر الــشـريف ــســافـر" مع الــنـجـم الـعــا يــوسف شــاهـ "ا
وخالد النبوى وقـدم محمد فى هذا الفيلم دور طالب جامعى
ومحـمد يـتمـنى أن يستـمر فى الـسيـنمـا وأن يلـعب أدوارًا أكبر
ــثالً جــيـدًا يــتــرك انـطــبــاعًـا حــســنًـا لــدى الــنـاس.  ويـصــبح 

محمد أشرف.. يراوده 
حلم السينما

سرح الغنائى حس يحيى.. عاشق ا
تـــألــيف عـــادل مــعـــاطى إخــراج حـــا اخلــطـــيب الــذى
أشـركه مـعه أيـضًا فـى فيـلم تـسـجـيـلى بـعـنـوان (يوم فى
ـعــوق من إنــتـاج "ق "7غــنـاء ) عن الــطـفـل ا حـيــاة كــر

حمدى محفوظ.
قـام بـتــلـحــ أغـنـيــة لـلــمـطـرب حــسن عـبــد اجملـيـد فى
ــوســيــقى الــدورة اإلفــريــقــيـــة إلى جــانب عــمل الـــتــتــر ا
للـقـناة الـسابـعة  2008 يسـتـعد اآلن لـتنـفـيذ مـوسـيقى
مـســرحـيـة (سى الـيـزل) أحلـان رجب الـشـاذلى وإخـراج
سـرحيـة كمـا يشارك فى ـنيـا ا السـعيـد حامـد لفـرقة ا
ــنـــاســبــة عــيــدهــا الــقــومى احــتــفــاالت احملــافــظــة أى 
مــجـمــوعــة أغـان من تــلــحـيــنه وهى (كــروان ســنـدريال
إسـكـنـدريــة) بـتـكـلـيف من ديــوان عـام احملـافـظـة ويـقـدم

سرح الرومانى. احلفل على ا

عــبــده عـرابى يــعــشق الــتـمــثــيل ويـهــوى اإلخــراج بـدأت
ــســرح مــنـــذ انــضم لـــقــومــيــة دمـــيــاط ســنــة عالقــته بـــا
  1988شـــارك فـى الــــعـــديــــد مـن الـــعــــروض فى أدوار
مـخـتـلــفـة مـنـهـا: "الـرجل الـلـى أكل الـوزة" تـألـيف جـمـال
ـــقـــصـــود وإخـــراج حـــلـــمى ســـراج ومـــســـرحـــيــة عـــبـــد ا
" تأليف محـمد الشربيـنى وإخراج ناصر عبد "اجملـان
ـنـعم "خـشب الـورد" تـألـيف عـلـى سـالم إخـراج نـاصر ا
ـــنـــعم "مالعـــيب أفـــنـــديـــنـــا" تــألـــيـف أبــو الـــعال عـــبـــد ا
الــــسالمـــونـى إخـــراج فــــوزى ســـراج "كـــاسـك يـــا وطن"
اغوط وإخراج سمـير زاهر. وعمل مع تـأليف محمـد ا
الـعديد من اخملرجـ مثل: حلـمى سراج فوزى سراج
رأفت ســــرحــــان وأحــــمــــد عــــبــــد اجلــــلـــيـل فى عــــرضه
"احلــرافــيش" تـــألــيف شـــوقى عــبــد الـــرحــمن ورشــدى
إبـــراهــيم فى عـــرض "أوكــازيـــون" تــألـــيف شــوقـى عــبــد
óªMCG ó«°ùdG ≈fÉeCGالـــرحـــمن كــمـــا عـــمل مع ســـمـــيــر الـــعـــدل فى الـــعــرض

عبده حسن عرابى .. يشارك فى األوكازيون
ـسرحى "سبع سواقى" تـأليف سعد الـدين وهبه. كما ا
ـواطن مـهـرى" ـسـرحى "ا شـارك مــؤخـرًا فى الـعـرض ا
تـــألـــيف ولـــيـــد يـــوسـف وإخــراج ســـمـــيـــر زاهـــر. وعـــلى
مستوى اإلخراج قـدم عبده عرابى عددًا من العروض
ـمـر" تــألـيف عـلى سـالم ـتـمـيــزة مـنـهـا: "أغـنــيـة عـلى ا ا
فرقة خاصة "أسود فـاقع" تأليف متولى حامد النادى
مـسـرح كـفـر سـعـد وإخـراج لـنـادى مـسـرح دمـيـاط سـنة
١٩٩٨ مــســرحــيــة "اجلــانب اآلخـــر من الــنــهــار" تــألــيف
ـركــز اإلبـداع الـفــنى سـنـة 2002 مــحـمـد الــشـربـيــنى و
إخراج عرض "بير الـقمح" تأليف على سالم. ثم توالت
عــروضه الـــتى أخــرجـــهــا لــنـــادى مــســرح دمـــيــاط "زمن
الــبـلـيــاتـشـو" تــألـيف عـربـى أبـو سـنــة و"الـوهم" وثالثـة

خارج اليابس" تأليف ناصر العزبى.

شريف عبد العال..
العازف على وتر التمثيل
انشغل شريف عبد العال منذ صـغره بشيئ كبيرين شكال مستقبله بعد
ذلك هــمـا "فن الــتـمــثـيل" الــذى عـشـقه جــدًا من كـثــرة مـشــاهـداته لألفالم
ـوســيـقـى" الـتى تــســلـلت إلى ـســلـسـالت الـتى يــذيــعـهــا الـتــلــيـفــزيــون و"ا وا
وجــدانه صــغـيــرًا من "األغــانى" الــتى كــان يـدمـن االسـتــمــاع إلــيـهــا خــاصـة

أغانى عبد احلليم حافظ..
ـوسـيقى ـارسـة الـتمـثـيل وانـشغـاله بـا ـمـثـل دفـعه إلى  عـشـقه لبـعض ا
واألغـانى دفـعــة لـتـعـلم الــعـزف حـتى أجـاد

عزف جميع آالت اإليقاع والبركشن.
كــــذلك دفــــعه حــــبه لــــلــــســــفـــر والــــرحالت
لاللــتـــحــاق بـــكــلـــيــة الـــســيـــاحــة والـــفــنــادق
والتفوق فيها حتى تخرج بتقدير مرتفع.
ـسرحـيـة الـتى شارك فـيـها أول األعمـال ا
شـريـف عـرض "شــفــيـقــة ومــتــولى" إخـراج
مــحــمــد خــلــيل وقــدمــته فــرقــة الــزقــازيق
وبــعـــد ذلك الــتــقــطـه اخملــرج أحــمــد عــبــد
اجلـــلــيـل لــيـــشـــركه فى عـــدد من عـــروضه
التى يخرجها لفرق القطاع اخلاص منها:
"لــيـالـى شــمس وقــمــر" وقـدم خـاللــهـا دور
مــديــر كـبــاريه "إيه الــلى بــيـحــصل ده" مع
ــنــعم وكـــذلك أشــركه عــبـــد اجلــلــيل فى ــنـــتــصــر بــالـــله صــبــرى عــبـــد ا ا
"أوبريـت" "زمن العـيال" فى احـتفـاليـة إقلـيم غرب الـدلتـا بذكـرى مرور 50
عـاما على الـثورة ويشـارك شريف حالـيًا فى أوبـريت "شهرزاد" مع الـفرقة
القومـية بالـشرقـية.. ويتـمنى شريف أن يـستـمر فى تقـد األدوار اجليدة

التى تفجَّر طاقاته وإمكاناته التمثيلية.
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فاروق حسنى.. خطوة جديدة باجتاه اليونسكو

 فاروق حسنى

خـطـوة أخـرى جـديدة قـطـعـهـا الـفـنـان فاروق
حسنى وزير الـثقافة فى طـريقه إلى منصب
مـديــر عـام مـنــظـمــة الـيــونـسـكــو حـيث رحب
اجـتـمـاع وزراء الـثـقافـة الـعـرب ودول أمـريـكا
اجلـــنــوبـــيــة الـــذى عــقـــد مــؤخـــرًا فى مــديـــنــة
ريــودى جــانـيــرو بــالـبــرازيل بــتـرشــيح الــوزيـر
لـلـمـنـصب الـدولى الـرفـيع وطـالب االجـتـماع
ـرشح باقـى دول أمـريـكـا اجلـنـوبيـة بـتـأيـيـد ا
صـرى والعـربى واألفريـقى الوحـيد خـاصة ا
وأنه شـــخـــصـــيــة حتـــظى بـــاحـــتـــرام وتـــقـــديــر

. ي عا
حــســـام نــصــار مـــســتـــشــار الـــوزيــر لــلـــعالقــات
الــدولــيــة ومـســئــول مــلف الــيـونــســكــو قـال إنه
خالل االجتماع أكـد وزراء الثقافة العرب فى
كـــلـــمـــاتـــهم ومـن بـــيـــنـــهم وزراء الـــثـــقـــافـــة فى

مثل .. فى ورشة "مسرحنا" الثانية تدريب ا

١٦ يوليو القادم.
قــال د. أحـمــد مــجــاهــد رئــيس الــهـيــئــة إن الــنــجـاح
الــكــبــيـــر الــذى حــقــقــته الــورشــة األولى كــان دافــعــاً
الستـمرار هذه الـورشة بشـكل منتـظم كل عام حيث
سرحي حتـرص الهيئة عـلى تقد خدمتهـا لكل ا
سرح فى مصـر مشيرا إلى أن سـعياً إلى ازدهـار ا
ـشـاركـة فى هـذه الـورشـة لن تـقـتـصـر عـلى شـبـاب ا

. سرحي قصور الثقافة لكنها مفتوحة لكل ا
أشـــار إلى أن هــذه الــورشــة بـــاالضــافــة إلى الــورش
سرح فى أقاليم مصر تعددة التى تقـيمها إدارة ا ا
ــصـرى ــســرح ا من شــأنــهــا أن حتــدث طــفــرة فى ا
ــزيـــد من اإلضــافــات ســواء فى مــجــال وتــقــدم له ا

التمثيل أو اإلخراج أو النقد أو الديكور.
ـشرف هـندس مـحمـد أبو سـعده ا من جـانبه قـال ا
عـلى صـندوق الـتـنـمـيـة الـثقـافـيـة إن دعم الـصـندوق
لــهـذه الــورشــة الــتى تــنـظــمــهــا مـســرحــنــا يـتــسق مع
ـــنـــوطـــة به فـى دعم ونـــشـــر الـــثـــقـــافـــة بـــ الـــدور ا
أوساط الـشباب مـتوقـعاً أن حتقق الـورشة فى هذه
ا حققته فى دورتها األولى. ـاثالً  الدورة جناحاً 
طالع األخيرة

 محمد أبو سعدة

بـعــد جنـاح ورشــتـهــا الـتــدريـبــيـة األولى الــتى شـارك
فـــيـــهـــا ٣٠٠ مـــتـــدرب من كـــافـــة أقـــالـــيم مـــصـــر فى
مــجـــاالت الــتــمـــثــيل واإلخـــراج والــديــكـــور والــدرامــا
والــنـــقــد وافق د. أحـــمــد مــجـــاهــد رئـــيس الــهـــيــئــة
الـــعــامـــة لـــقـــصـــور الـــثـــقـــافـــة عـــلى إقـــامـــة الـــورشــة
ـهـنـدس مـحـمـد أبـو الـتـدريـبـيـة الـثـانـيـة كـمـا وافق ا
شـرف على صنـدوق التنـمية الـثقافـية على سـعدة ا
إقــامـــة الـــورشــة بـــالــتـــعـــاون مع الــصـــنـــدوق. وكــانت
الـورشـة األولى قـد أقـيــمت بـالـتـعـاون مع الـصـنـدوق

. أيضاً
الـــورشــة تـــبـــدأ يــوم  25يـــولـــيــو الـــقـــادم وتـــســـتـــمــر
ــمـثل أســبـوعــ وتــخــصص هـذه الــدورة لــتــدريب ا

سرح فى مصر. ويحاضر فيها كبار اساتذة ا
فـعالـيات الورشـة التى تـبدأ فى السـابعـة من مساء
ــــقـــر جــــريـــدة كل يــــوم تـــقــــام بـــقــــاعــــة الـــتــــدريب 
مــسـرحـنــا وسـوف تــتـضـمن أيــضـاً مــحـاضـرات فى
سرح. سرحية يلقيها عدد من أساتذة ا الثقافة ا
الورشة تقام باجملان حرصاً من اجلريدة على نشر
ـهـتــمـ بـفن ـســرحـيـة وتــوسـيع قـاعــدة ا الـثـقــافـة ا

سرح. ا
شاركة هذا األسبوع وحتى يوم يبدأ تلقى طلـبات ا

ــمـلـكــة الـعـربـيــة الـسـعــوديـة ولـيـبــيـا والـعـراق ا
والــســودان واجلـــزائــر وغــيــرهـم إضــافــة إلى
ـثل األمـ الــعـام جلـامــعـة الـدول الــعـربـيـة
دعم دولــهـم لــتــرشـيـح الــفــنـان فــاروق حــســنى
ـنـصب مـديـر عـام مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو األمر
الـذى يـعــكس الـرغـبــة الـعـربــيـة الـتـى خلـصـهـا
قــرار الــقــمــة الــعــربـــيــة األخــيــرة فى الــدوحــة
بـإعالن تـأيـيـد كـافـة الــدول الـعـربـيـة لـتـرشـيح
ــصـرى كــمـرشـح عـربى وحــيـد لــهـذا ـرشح ا ا

نصب الرفيع. ا
كـمــا طـالب الــوزراء الــعـرب فى كــلـمــاتـهم أيــضًـا
دول أمـــريـــكـــا الـالتـــيـــنـــيـــة بـــشـــقـــيـــهـــا اجلـــنـــوبى
والـــشــمــالى بـــأن حتــذو حــذو الــبـــرازيل وشــيــلى
وكـوبـا والـدومنـيـكـان وغـيـرهـا والـتى أعلـنت من

صرى. قبل تأييدها لترشيح الوزير ا

اجتماع وزراء ثقافة العرب  وأمريكا اجلنوبية أعلن تأييده

شاركة تلقى طلبات ا
يبدأ هذا األسبوع
ويستمر حتى 16 يوليو

القادم 

بعد جناح ورشتها األولى

 مشهد من الورشة األولى
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> إذا كـان قـول الشىء فى احلـضـارات الشـفهـية األولـى هو عـقد الـعزم
عــلى فـعــله فـإن أداء طـقــوس تـقـلــيـديـة يــشـبه ذلك فـى أنه يـفـهم أن

«يفعل» أو ينجز شيئا.
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شادى أبوشادى

عشرة نصوص حصدت 46 ألف دوالر جوائز

ونودراما .. وفائزان من مصر سابقة الدولية لنصوص ا إعالن نتائج ا
سالم سليمه السعودية. 

ـــســابـــقــة بـــالـــلــغـــة اإلجنـــلــيـــزيــة أمــا نـــتـــائج ا
والفرنسية فجاءت كما يلى :

ـــــركــــــز األول :" بـــــســـــبـب أخى " تــــــألـــــيف: ا
نــــديــــفـــور إيــــلــــيــــبــــيس  الــــنــــيــــجــــر(بــــالــــلــــغـــة

االجنليزية).
ـواقع " تـأليف : ركـز الـثـانى : " مـحـددو ا ا
بـــاســــكـــال نــــوردمـــان ســــويــــســـرا ( بــــالـــلــــغـــة

الفرنسية).
ـركـز الـثـالث : " الــقـوة الـروحـيـة" تـألـيف : ا
أنـــدريـــاس فــــلـــوراكـــيـس الـــيـــونـــان (بــــالـــلـــغـــة

اإلجنليزية).
ركز األول وسوف يـتم إنتاج الـعمل الـفائز بـا
ـــــهـــــرجــــان وعـــــرضه فـى الــــدورة الـــــرابـــــعـــــة 
الــفــجــيــرة الــدولى لــلــمــونــودرامــا الــتى تــقــام
خالل شــــهـــر يـــنــــايـــر من عـــام  2010 ودعـــوة
الــــفـــائــــزين الــــثالثـــة األول فـى الـــنــــســـخــــتـــ
الـــعــربــيـــة واإلجنــلــيـــزيــة حلـــضــور فــعـــالــيــات
ــهــرجـــان فى حــ ســـيــتم طـــبــاعـــة ونــشــر ا
األعـمـال الـعـشـرة األولى وسـيـتم وضع كـافـة
ـوقع اخلـاص بـالـهـيـئـة لكى الـنـصـوص عـلى ا

سرحي . ن يرغب من ا تكون متاحة 
 جلنة التحكيم لهذه الدورة تشكلت من: 

الـكـاتب يسـرى اجلـنـدى من جـمهـوريـة مـصر
العربية  الفنان أسعد فضه من سوريا
عبد العزيز السريع من دولة الكويت.

األستاذ حا السيد من األردن.
 محمد سيف األفخم أميناً عاماً للجائزة.
ــســرحى عــبــدالــله راشــد مــقـرراً و الــفــنـان ا

للجنة.

أعلنت هيئة الـفجيرة للثقافة واإلعالم نتائج
ونودراما والتى ـسابقة الدولـية لنصـوص ا ا
تـنـظمـهـا الهـيـئـة بالـتـعاون مـع الهـيـئة الـدولـية
لــلـــمــســرح   ITI يــونـــســـكــو  ورابـــطــة كـــتــاب
ــمـــثل الــواحــد ــســـرح الــدولــيـــة  ورابــطــة ا ا
الدولـية  بـحضـور محـمد سعـيد الـضنـحانى
نائب رئيس هيئة الـفجيرة للثقافة واإلعالم
ـمـثل ومـحــمـد سـيف األفـخم رئـيس رابـطـة ا
الــواحـد الــدولـيـة ومــديـر مـهــرجـان الـفــجـيـرة
الـدولـى لـلـمــونـودرامـا والــفـنـان أســعـد فـضـة
عـبــدالــعـزيــز الـســريع عــضـوى جلــنـة حتــكـيم
ـسـرحى ــسـابـقـة ومــقـرر الـلــجـنـة الـفــنـان ا ا

اإلماراتى عبدالله راشد.
وقـال مــحـمـد ســعـيـد الـضــنـحـانى إنه  رفع
ـالـيـة لـلـفـائـزين اعـتـبـاراً من قـيـمـة اجلـوائـز ا
هذه الـدورة ليـصبح مـجمـوعها 46000 دوالر
أمـريكى بـعـد أن كانت قـيـمتـها  20000 دوالر
أمـريـكى تـوزع منـاصـفـة ب الـفـائـزين بالـلـغة
الــعــربــيــة والــفــائــزين بــالــلــغــتــ اإلجنــلــيــزيـة
والـفـرنـسيـة وذلك  من أجل حتـفـيـز الـكـتاب
عــلى امــتــداد رقــعــة الــوطن الــعــربى والــعــالم
لـــتـــقــد إبـــداعـــاتـــهم وإتـــاحـــة اجملـــال أمــام
الــــكـــاتـب الـــعــــربى إليــــصـــال صــــوته وفــــكـــره
وأضــاف أن الــفــجـيــرة الــدولى لــلـمــونــودرامـا
ـزيــد من ـاضــيــة حــفــزنــا  بــدوراته الــثـالث ا
ــسـابــقـة إال األفـكــار واإلبـداعــات ومــا هـذه ا
امتداد لهذه النـجاحات وسوف تعمل الهيئة
ـــتــمــيـــزة لــرفــد عــلى اســـتــغالل الـــنــصــوص ا
ـتـمـيـز ـهـرجــان بـعـروض تـرقى لـلـمــسـتـوى ا ا

الذى وصل إليه.
ــشــرف عــلى وقــال مــحـــمــد ســيف األفــخـم ا
سابقة التى تطلق للمرة األولى اجلائزة إن ا

صعوبـة فى عملـية الفـرز ب هذه الـنصوص
نـتــيـجــة تـقــارب مـسـتــواهـا وقــوتـهــا من حـيث

األفكار واألسلوب.
وأعــلـن الــفـــنـــان أســعـــد فــضـــة عـــضــو جلـــنــة
الـــتـــحـــكـــيم بـــعـــد ذلـك الـــنـــصـــوص الـــفـــائــزة

وجاءت على النحو التالى :
ونودراما ـسابقـة الدوليـة لنصـوص ا نتائج ا
ركز األول وجائـزة مالية مقدارها 12000 با
ـــســــرة» تـــألـــيف : دوالر: « ذاكـــرة الــــوجع وا

فيصل جواد  العراق.
ـركـز الثـانى وجـائـزة مـاليـة مـقـدارها 8000 ا
دوالر: " جـلـجامـش بحـذاء ريـاضى  تـأليف:

خلف على اخللف سوريا.
ـركــز الـثـالث وجـائــزة مـالـيـة قــيـمـتـهـا 6000 ا
دوالر: منـاصـفة بـ كل من  "جـوف احلوت
" تــألــيف : نــاهض الـرمــضــانى الــعـراق. و"
الـدكتـورة أوراق شخـصيـة " تألـيف : محـمد

الشربينى  مصر.
أمــا الـــنـــصــوص الـــتى أشـــادت بــهـــا الـــلــجـــنــة
وسـوف يـتم نــشـرهـا وطـبـاعـتـهـا فـكـانت عـلى

النحو التالى:
ـهـزومـة ـركــز اخلـامس : " صـراع الـلـوحـة ا ا
" تأليف : إسماعيل خلف اخللف  سوريا.
ــركـز الـســادس : " تـوأم " تــألـيف : ســعـيـد ا

غرب. الناجى ا
ـركـز الــسـابع : " الـبـرواز" تــألـيف : أحـمـد ا

قرنى شحاته مصر.
ــركـز الـثــامن : " الـقــرار " تـألــيف : أحـمـد ا

سليمان خنسا سوريا.
ــركــز الـــتــاسع : " كـــمــان " تــألـــيف : غــنــام ا

غنام األردن.
يـزان " تألـيف : محـمد ـركز الـعاشـر : " ا ا

مـنـذ تـأسـيـسـهـا عام   2002 بـالـلـغـة الـعـربـية
بـــــعــــد أن كـــــانت بـــــالـــــلــــغـــــتــــ الـــــفـــــرنــــســـــيــــة
ـركـز االقـلـيـمى ـبــادرة من ا واإلجنـلـيـزيـة و
لـلـهيـئـة الـدوليـة لـلـمسـرح /الـفـجيـرة  وهـيـئة
الـفـجـيـرة لـلــثـقـافـة واإلعالم من أجل اتـاحـة
الـــفــــرصــــة أمـــام الــــكـــتــــاب الــــعـــرب إلظــــهـــار
طـاقـاتهـم اإلبداعـيـة وحتـفـيـزهم لـلـكـتـابة فى
ـــــســــرحــــيــــة وهــــو أصــــعب أنـــــواع الــــفــــنــــون ا
ـكتبـة العـربية ـونودراما من نـاحيـة ورفد ا ا
بـــنـــصــوص إبـــداعـــيـــة جــديـــدة من الـــنـــاحـــيــة
ـــســـابـــقـــة " األخـــرى وبـــخـــصـــوص عـــنـــوان ا
ــسـابـقــة اهـتـمــامـهـا الــصـراع " فــقـد أبـدت ا
وروثة التى البالغ فى تداعيات الصراعات ا
حتـدث فى احلـيـاة الـيـومـيـة الـعـاديـة  وحـثت
ــــســـــرحــــيــــات  إلى كــــتــــابــــة جـــــمــــيع كــــتــــاب ا
ـا يـعـنى " الـصراع" مـسـرحـيـات مـونـودرامـا 

بالنسبة لهم.
سـرحى الكويـتى عبدالـعزيز وقال الكـاتب وا
الــسـريـع  عـضــو جلـنــة الـتــحــكـيم إن الــلـجــنـة
عقدت اللجنة اجتماعها األخير فى القاهرة
بـــــــتــــــــاريخ  2009/4/24 وبــــــــحـــــــضـــــــور كــــــــامل
األعـضـاء وتـوافـر بـ أيـدى أعـضـاء الـلـجـنة
بعد إقفال باب القبول بتاريخ 2008/12/31 )
 (59 تسـعـة وخمـسـون نـصا من كـافـة الدول
العربـية وأضـاف السريع أن الـلجنـة فوجئت
ـقـدمـة األمـر ـتــمـيـز لـلـنـصـوص ا ـسـتـوى ا بـا
الــذى صــعب من مـهــمــة الـلــجـنــة فى اخـتــيـار
الـــنـــصــوص الـــفـــائـــزة  وذكـــر أن آلـــيــة عـــمل
الـلــجـنـة تــلـخـصت بــقـيـام كـل عـضـو بــتـرشـيح
ــــداوالت عــــشــــرة نــــصـــــوص ومن ثـم عــــمل ا
والـنـقـاشـات الالزمـة لـكل نص تـمـهـيـداً لـفـرز
  يسرى اجلندىالنصوص الثالثة األوائل  وقال إنها وجدت

محمد الشربينى

 «كاش ما كاش»

ال  «كاش ما كاش» .. أالعيب سوق ا
فى مسرحية سعودية

اضي لك فهـد الثقافى عرضت اخلميس واجلمعة ا على مسرح مركز ا
مــسـرحـيـة " كــاش مـا كـاش " والــتى قـدمـهــا الـنـجم يــوسف اجلـراح ومـاجـد
ــبـدل وأسـعــد الـزهـرانى وإيــهـاب جالل وآخـرون  الـعـبــيـد وعـبــد الـعـزيـز ا
ــسـرحــيــة قـصــة رجل أعــمــال ابـتــكــر حــيـلــة لــيـعــيــد أمـوال حــيث تــنــاولت ا
مــجــمــوعــة من األشــخـاص الــذين  الــنــصب واالحــتــيــال عــلـيــهم مـن قـبل
ــسـاهــمـات الــعـقــاريـة وقـد أقــاربه الـذين يــعـمــلـون فى ســوق األسـهم وفى ا
ـساعـدة سكـرتيـره الذى يكـتشف فى استطـاع رجل األعمـال " دحروج " و
الـنـهـايـة أنه أحـد أبـنـاء الـذين تـعــرضـوا لـعـمـلـيـة الـنـصب فى اسـتـعـادة هـذه
اضى وتـمت إعادتـها سـرحيـة سبق وقـدمت فى عيـد الـفطـر ا األمـوال.  ا
بـإخـراج من الـفـنـان يـوسف اجلـراح بـدالً من أمـيـر شـاكـر الذى قـدمـهـا فى

عرضها األول.

 يكرم عزت العاليلى وعايدة عبدالعزيز وخليل مرسى 

انطالق فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولى للمسرح
سلوب» .. الوطن ا احملترف حتت شعار «فلسط

 سميحة أيوب

 عزت العاليلى

(مصر) أسعد عيـد (سوريا) أحمد عبد الرحمن
الـــهــذيـل (الــســـعــوديـــة) عــبـــد الــعـــزيــز الـــعــســـيــرى
ــغــرب) عــبــد (الــســعــوديــة) بــهــجــاجى مــحــمــد (ا

غرب) سليم عجاج (سوريا). اللطيف نسيب (ا
ـهـرجان الـوطـنى من جون وتـتشـكل جلـنـة حتكـيم ا
داود من لــبــنــان مــحــمــد أدار وعــمــر مــعــيــوف من
اجلزائر فاطمة الـربيعى من العراق حا السيد
من األردن بلـبل فـرحـان من سـوريا مـحـمـد بدرى

غرب وقاسم مطرود من العراق. من ا
هرجان ووفاء لتقليده السنوى سوف تكرم إدارة ا
ـسـرحـيـ اجلـزائـريـ والـعـرب عـلى كـوكـبـة مـن ا
غــرار: صـــلــيــحــة بـن بــراهم بــشـــكــرى نــور الــدين
فـاطــمــة حــلـيــلــو لــفـقــون حــسن بــوبــريــوة احـسن
كربـوز كمـال فتـيحـة سلـطان بـلقـايد عـبد الـقادر
بـوشارب فـوزيـة مزراجـة بـلقـاسم الـبوزيـدى عـمر
فـــطـــمــوش بـــنـــانى بـــوعالم قـــردة عـــبــد الـــعـــزيــز
حـــمـــيـــدة آيـت احلـــاج حـــمـــودة جـــمـــال ومـــزراجــة
بــلــقــاسم بــاإلضــافــة إلى  15 اســـمــا عــربــيــا هم:
جــهــاد ســعــد (ســوريــا) عـــزت الــعاليــلى (مــصــر)
عـايدة عبد العـزيز (مصر) خـليل مرسى (مصر)
) مـحـمـود عوض جـورج إبـراهـيم حـبش (فـلـسـطـ
) فــاطــمــة الـــربــيــعـى (الــعــراق) حــا (فـــلــســطـــ
ان الـسـيد (األردن) عـز الـدين مـدنى (تـونس) إ
ـون جــبـارة (لـبـنـان) سـمـيـرة ) ر عـون (فـلـسـطـ
عبد الـعزيز (مـصر) جيانـا عيدن (سـوريا) نزهة
غرب). غرب) وعبد اللطيف هالل (ا رقراقى (ا

اضى  وعلى شهدت  اجلزائـر اعتبارا من األحد ا
ـهرجان الدولى مدار عشـرة أيام كامـلة فعـاليات ا
للـمسـرح احملـترف فى طـبعـته الـرابعـة  شارك فى
..الــوطن ــهــرجــان الــذى يـــرفع شــعــار "فــلـــســطــ ا
سلوب" مشاركة نوعية لفرق مسرحية من اثنتى ا
عشـرة دولة عـربيـة إفـريقـية وأخـرى أوروبيـة  مثل
غـرب والعـراق وفـرنسـا وإيطـالـيا وغـينـيا تـونس وا
فــضال عن حــضــور فــلــســطــيـنـى مــكـثـف يــفـوق 60
ناسبة تعرف  أيضا تنظيم فلسطينيا تبـعا لكون ا
ــسـرح الــعــربى ى يــتــمــحــور حــول "ا مــلــتــقى أكــاد
والـقضـية الـفلـسطـينـيـة" وذلك بالـتزامن مع إحـياء
فـعـاليـات تظـاهرة "الـقـدس عاصـمة أبـديـة للـثقـافة

العربية.''
وعــــــلى مــــــســــــرح دار األوبــــــرا وسط الــــــعــــــاصــــــمـــــة
اجلـزائـريــة تـتـنـافـس حـالـيـاَ  عـشــرة أعـمـال ضـمن
مــســرى ''لــلـــعــراقى ـــســابـــقــة الــرســـمــيــة وهى : '' ا
" "قـاضى الظل عـباس فـاضل "غـضب العـاشـق
"الـلــولب" "نـون" "الــصــدمـة" "احلــراس" "مـزغــنـة
 "1995نـــاهـــيك عن "مـــوعـــد مع" و"عـــلــة الـــغـــلــة"
عــلــمــا أنّـه جــرى اســتــبــعــاد ثالثــة أعــمــال فى آخــر
ـقـتـبـسة ا حلـظـة ويـتـعـلق األمـر بـ"الـرجل الـعـارى ''
عـن نص الـــكــــاتب الـــفــــلـــســـطــــيـــنى وديـع اســـمـــنـــدر
لبلـقاسم عمار ''لو كنت فلـسطينيا ''حملمد إسالم

عباس و''حنظلة ''لسعيد حمودى.
فى حـ تشـارك حالـياَ   16فرقـة عربـية إفـريقـية
ــنــافـســة مع اإلشـارة إلى وأخــرى أوروبـيــة خـارج ا
سرح العربى ستواكب أنّ أسماء المعة فى سـماء ا
احلـدث وهى: زيـاد ســعـد (سـوريـا) مــسـيـون عـلى
(سـوريـا) كـامـلـة الـعـيـاد (الـكـويت) سـمـيـحـة أيـوب

 عادل حسان

> مسرحية "ضل راجل" عن رواية "الطوق واإلسورة" تقدمها فرقة غزل احمللة من إخراج شاذلى فرح على مسرح السامر اخلميس القادم.
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> ال شـك أن األداء الـشــفــهى فى سـرد احلــكــايـات لــعب دوراً هــامـا فى
الـثقافة الكلتـية فترة ما قبل التعـلم. بالرغم من أنها من وقت متأخر

جدا.

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 99

محمد محمود عبد الرازق

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

شهدية (2) منتدى طنجة ا
ـتـوسط» ـسـرحـيــة بـ ضـفـتى ا «تـنـاسج الــثـقـافـات ا
ــسـرح مـصــطـلـح جـديــد أطـلــقـتـه مـجــمـوعــة بـحث ا
ـغـرب فى مـنـتدى والـدرامـا بـكـلـية اآلداب - تـطـوان بـا
طـنــجـة الــذى عـقــد مــنـذ أيــام فى مـحــاولـة لــتـأكــيـد
ـســرحـيـة عـلى الـتـمــازج والـتـمــاسك بـ الـثـقــافـات ا
ـتــوسط وتـأكـيــداً لـلـوحـدة ضـفــاف الـبـحـر األبــيض ا
سرح جتربة سرحية باعتبار أن ا الـعضوية للتجارب ا
إنـســانـيــة ال تـخص شــعـبـا بــعـيــنه رغم مـا يــوجـد من
تــنـاقـضــات وخالف واخـتـالف ولـيس من احلــكـمـة أن
نـسـتنـكـر عـلى أنـفسـنـا جتـربـة فنـيـة إنـسـانيـة شـاركـنا
جـمــيـعــا فى صـنــعـهــا شـرقـا وغــربـا كـل بـقـدر طــاقـته
وإبـداعه وخـصـوصـيته دون أن يـكـون ألحـد فـضل على

اآلخر.
» فى كـتـابه ـنـطـلق نـتـذكـر رؤيـة «طه حـسـ من هـذا ا
ـهم «مــسـتـقــبل الـثـقــافـة فى مـصــر» الـذى صـدر فى ا
ـاضى والــذى اسـتــطـاع أن الـثـالثـيــنـيــات من الـقــرن ا
يـضع يده مبكرا على الهوية الثـقافية احلقيقية التى
وج يـنبغى عـلينـا اقتنـاصها والتـمسك بهـا فى عالم 

بالعديد من التيارات والنظريات واآلراء.
ـتوسط أصبحت ضرورة ورأى أن الـعالقة ب ضفتى ا
من أجل حتـقـيق التـقدم والـتـنمـية والـتـحديث ولـقد
تـمـثـلت فى شـخصـيـة طه حـسـ نفـسه هـذا الـتـمازج
تـناسـجة بـ الضـفتـ دون إزاحة الـكامل لـلثـقافـة ا
لـبـنــيـة االخـتالف ودون تـركـيـز عــلى جـانب مـنـهـا دون
اآلخـر وذلك حــ جـمع فى شـخــصـيـته بــ ثـقـافـته
الـعـربـيـة الـشـرقـيـة وثـقـافـته الـفـرنـسـيـة الغـربـيـة بل
وطـبقها على نفـسه بشكل شخص جداً ح تزوج من

«سوزان» زوجته الفرنسية.
» هـذه مـجرد فـكـرة ابـتـدعـها لم تـكن رؤيـة «طه حـسـ
ـا كـانت فى حــقـيـقـتـهـا رؤيـة عـلــمـيـة تـسـتـنـد إلى وإ
أسـاس واقعى وتـاريـخى ومثـلمـا أن احلـضارة الـعربـية
اإلسالمـية نفـسهـا قد استـقت أصولهـا من احلضارات
ـتاخمة لها وتمازجت معها كحضارات الفرس والروم ا
والـهند والسند والـيونان حتى أصبـحت نسيجا واحدا
ـنع أن يـحـدث هـذا مع ومـتـمــيـزا فـلـيس هـنـاك مــا 
احلـضارة األوربـية احلـديـثة خـصوصـا وأنهـا استـمدت
أصـولها - أى احلـضارة األوربـية - من جهـود احلضارة
الـعــربـيــة عـنــدمـا نــقـلت مــنـهــا الـثــقـافــة الـيــونـانــيـة
والالتـينـية ودفـتهـا دفعـاً لتـصبح الـبنـية األولـية لـهذه
احلضارة احلديثة أى إن احلضارات اإلنسانية أيا كان
مـصدرهـا أو مـوقعـها كـانت تـتفـاعل فيـمـا بيـنهـا أخذا
وعـطـاء بال حتــفظ أو حـسـاسـيـة خـصـوصـا حـضـارات
ـتــوسط الــذى هـو بــحق حـوض احلــضـارات الــبـحــر ا
» أيـضا أن قوام ومـهدها األصـيل. كما يـرى «طه حس
احلـيـاة الـعقـلـيـة فى أوربـا يعـود فى رأيه إلى اتـصـالـها
توسط ومن بـالشرق عن طريق العالقـة ب ضفتى ا
ـعروف أن عـصر الـنهـضة فى أوربـا ظهـر أول ما ظـهر ا
عن طـريق إيــطـالـيـا ومـنــهـا انـطـلق إلى بــقـيـة أنـحـاء
أوربـا ولـهذا األمـر داللـته الـعمـيـقـة حيـث إن إيطـالـيا
ـــعــبــر ـــتــوسط وا تــمـــثل جــزءاً هـــامــا من حـــضــارة ا

الرئيسى للحضارة العربية إلى القارة األوربية.

مسرحية تعدل القانون
مــســـرحــيــاته ونـــرى ذلك ظــاهــراً فـى مــســرحــيــة:
«عــبــد الـرحــمن الـنــاصــر» وفى مـســرحـيــة: «زهـرة
الــشــاى». وهى قــصــيــدة عن وطــنـيــة الــيــابــان كـان
مــــحـــمـــد مــــســـعـــود قـــد تــــرجـــمـــهــــا وجـــاء عـــبـــاس
فــمـســرحـهـا فـى درامـا غــنـائــيـة افـتــتح بــهـا تــيـاتـرو
فــيــكــتـوريــا مــوسى بــأعــلى كــازيــنــو الــبــوسـفــور فى
آواخــر ســـنــة 1926.. وكـــذلك فى قـــصـــصه مـــثل
قــصـة: "دمـاء فـى الـسـودان" الــتى جتـرى حــوادثـهـا
ـوت ـهـديـة. وقـصـة: " فى "ســوكش" أيـام الـثـورة ا
وال نــسـلم". وقــد اقـتــطـفــهـا من مــسـرحــيـة: "زهـرة
الـشــاى" وأقـصـوصــة «مـجـرم» وهى عن مــحـاكـمـة
الــثــائــر الــســكــنــدرى مــحــمــد كــر أمــام احملــكــمــة

العسكرية الفرنسية.
ويـــذكــر عـــبـــاس عالم أنه قـــضى فـى وضع روايــة:
«بـــاسـم الـــقــــانـــون» أربــــعـــة أعــــوام مــــتـــواصــــلـــة فى
ــــبـــاحــــثـــة مع أســــاتـــذته ــــراجـــعـــة وا الــــدراســـة وا
وعـندمـا أعدهـا لـلنـشـر قبـيل وفـاته أرفق بهـا عدة
مــــــــقــــــــدمـــــــــات جــــــــاء فـى أوالهــــــــا: «إن األحــــــــوال
الـشخصيـة من زواج وطالق وما أشبه يحـكم فيها
ــقـتـضى الـشـرع اإلسالمـى وهـو ال يـقـضى عـلى
الـرجل بـطالق زوجـته رغـمـا عـنه حـتى إذا اتـهـمته
هذه - وأثـبتت - تفـريطه فى الـواجبات الـزوجية
ولـــيـس هـــذا ألن الــــشــــريــــعـــة اإلسـالمـــيــــة لم تــــعن
رأة العنـاية الكـافية بل ألن عقـوبة الزنا بحقـوق ا
هى رجم الزانى احملصن وبـعبارة أخرى إعدامه
والعـقوبـة الـكبـرى جتب ما حتـتـها عـلى أن الرجم

قد أصبح اآلن فى حكم احلكايات التاريخية.
فإذا ما بحثنـا فى قانون العقوبات الذى حل محل
الــــشـــريـــعـــة اإلسـالمـــيـــة فى احلــــدود وجـــدنـــا أنه
يــشــتـرط شــروطــا لــعــقــاب الـزانـى. وهى أن يــكـون
الــزنــا قــد وقع فى بــيت الــزوجــيــة أكــثـر مـن مـرة
بــامــرأة أعــدهـا الــزوج لــذلك وبــعـد هــذا اإلثــبـات
يــــحـــكم عـــلى الــــزوج بـــاحلـــبس أمــــا الـــطالق فـــلم
يـــتـــعـــرض له الـــقـــانـــون بـــطـــبـــيـــعـــة احلـــال ألنه من

خصائص الشريعة اإلسالمية.
وبــنــاء عـلى مــا تــقــدم يـكــون لــلـزوج - فى الــقــانـون
ة الـزنا طـبق - بعـد تمـضـية مـدة احلبس جلـر ا
أن يــســـتــعـــيــد ســـلـــطــته عـــلى زوجـــته!.. بل وله أن
يـخونـهـا ولـكن فى غـير بـيت الـزوجـيـة أو فى بيت

الزوجية ولكن بامرأة لم يكن أعدها لذلك!..».
وثـمــة رســالـة مـن عـمــر عــارف األديب والــقـاضى
سرحـية بقوله: «إنها جـميلة رائعة.. يصـف فيها ا
وإنه كـواحـد من النـظـار ظل طول الـوقت مـأخوذا
ـا فـيــهـا من مــلح تـضـحـك إلى حـد اإلغـراق فى
ــــعــــانى إلى الــــعــــقــــول الــــوقـت الــــذى تــــصل فــــيـه ا
فــتــشــغــلــهــا (...) إن األمــر جــد ال هــزل وإن مــلح
ـزاح فـيه مــا هى إال لـتــرويح الـنــفس حـتى تــتـتـبع ا
ـوضـوع فى شــغف إذ الـروايـة عـبـارة عن دراسـة ا
وضوع حـيوى وقضية عـويصة من قضايا عـميقة 
األســرة..». ولــقـــد أصــدر مــرقص حـــنــا بــاشــا فى
ـسـرحـيـة - بـصـفـته صـبـاح الـيـوم الـثـانى لـتـمـثـيل ا
وزيــر األشــغـال الــذى تــتــبــعه دار األوبــرا وقــتــئـذ -
أمرا تـليـفونـيا بـإيقـاف تمـثيـللـها إذ وصـلت شكوى
ــســرحـيــة تــعـريــضـا ــراجع الـعــلــيـا بــأن فى ا إلى ا
بـــالــديـن اإلسالمى ورجـــاله ثم عـــاد فـــألـــغى هــذا
ــســرحــيـة األمــر بــعــد أن قـرأ عــلــيـه عــبـاس نـص ا
ـطــبـوعـات بــحـضــور مـحــمـد مــسـعــود بك مـديــر ا
ــسـرحـيــة بـنـفــسه وفى خـتــامـهـا وشـاهــد الـوزيـر ا
ــــؤلف إلى مــــقــــصــــورتـه وقــــدمه إلى اســــتــــدعـى ا
الـــشــخص اجلـــالس مــعه وهـــو زكى أبــو الـــســعــود
سـرحـية من بـاشـا وتـناقش ثالثـتـهم فـيمـا جـاء بـا
تـعـد. وحـيـنــمـا تـولى زكى أبـو الــسـعـود بـاشـا وزارة
حلــقـانــيـة (الـعــدل) سـنـة 1926 اســتـدعى عــبـاس
يـومـا وسـلـمه مــظـروفـا طـلب مــنه أن يـقـرأ مـا فـيه
ـظــروف يـحـوى ويــعـيــده إلـيه صــبـاح الــغـد وكــان ا
مـــــشـــــروعـــــا شـــــامال بـــــتـــــعـــــديل أحـــــكـــــام األحــــوال
ـا فى ذلك أحـكام الـطالق غـير أنه الشـخـصيـة 
خـرج من الـوزارة قبل صـدور هـذا التـشـريع وجاء
ـرسـوم بقـانون بـعده أحـمـد خشـبة بـاشـا وصدر ا
ـواد من 6 إلى رقم 25 لـسـنـة 1929 مـتـضـمــنـا ا

11 بجواز الطالق للضرر.

كــــــــتـب عــــــــبـــــــــاس عالم (1892-1950) إحـــــــدى
وعــشـرين مــسـرحــيــة وثالث روايـات حملــمـد عــبـد
ــــنــــوع احلب» الــــوهـــــاب هى: «يــــحــــيــــا احلـب» و«
و«لست مالكـا» ومن الـطرائف الـتى يرويـها صالح
الـدين كــامل مــؤلف كــتـاب: «عــبــاس عالم الــكـاتب
ــــســــرحـى» أن أحــــد أعــــضـــــاء مــــجــــلـس الــــنــــواب ا
ــعــروفــ بـتــزمــتــهم ســأل جنــيب الــهاللى بــاشـا ا

عارف وقتئذ: وزير ا
ؤلف كـيف تسمح احلكـومة ونحن فى بـلد شرقى 
- وخـاصــة إذا كـان مـوظـفـا حـكــومـيـا - أن يـسـمى
روايــة من روايـاتـه: «يـحــيــا احلب» وأن تــمأل هـذه
الـــعــــبـــارة الــــداعـــرة حــــيــــطـــان الــــشـــوارع وأعــــمـــدة
الـصـحف وتـقع عـلـيـهـا أنـظـار الـفـتـيـات الـغـريرات

والسيدات احملصنات!..
ا عرف عنه من سرعة البديهة فأجاب الهاللى 

والنكتة اللماحة:
ـؤلـف وأنـاب وكـفـر عن سـيـئـته - لـقـد تـاب هـذا ا

نوع احلب». فسمى روايته اجلديدة «
وتــــعــــتــــبـــر مــــســــرحــــيـــة «بــــاسم الــــقــــانــــون» إحـــدى
مسـرحياته الـهامة وهى كـوميديـا بالعامـية مثـلتها
فــرقــة جــورج أبــيـض عــلى مــســرح األوبــرا فى 30
أكـتـوبـر 1924 ولم يـقـصـد بـهـا اإلضـحـاك وحده
فــهى مـســرحـيـة ذات رســالـة تـرتب عــلـيـهــا تـعـديل
ـرأة قـانــون األحـوال الـشـخـصـيــة وذلك بـإعـطـاء ا

احلق فى طلب الطالق للضرر.
وفـى كــلــمــة ســـريــعــة نـــقــول إنه ولــد - كـــمــا يــقــول
ــديـنـة بــورسـعــيـد وقـضى صالح الــدين كـامل - 
ــصـلــحـة بـهــا فـتــرة الــتـعــلــيم االبــتـدائى واشــتــغل 
الــبــريـــد ويــرى أنه تــدرب فى خـالل هــذه الــفــتــرة
ـــثـــابـــرة وحــــصل عـــلى عـــلـى الـــدقـــة والـــنـــظــــام وا
الــــبـــــكــــالــــوريــــا مـن مــــنــــازلـــــهم وانــــتـــــقل إلى وزارة
الــداخـلـيـة بـالــقـاهـرة فـانـتـسـب إلى كـلـيـة احلـقـوق
ـة واسـتـمر فـى دراسته بـاجلـامعـة األهـلـيـة الـقـد
إلى الـسنـة الثـالثة ثـم شغل عن الـدراسة بـنجاحه
فى الـــكـــتـــابـــة لـــلـــمـــســـرح وتـــفـــرغ لـــدراســـة األدب
ـــســـرحـى وتـــدرج فى وظـــائـــفه بـــوزارة وخـــاصـــة ا
الـــداخـــلــيـــة إلى أن أصـــبح «مـــديـــر إدارة مــجـــالس

ديريات». ا
ويرجع البـعض اهتمـامه بتألـيف مسرحـية: «باسم
الــقــانــون» إلى الــســنــوات الــتى قــضــاهــا فى كــلــيــة
احلـقوق والسـبب األول - فى نظـرنا - يرجع إلى
وطــنــيــته الــتى قــادته لــدراســة الــقــانــون كــمــا كـان
يــفــعـل مــعــظم الــشــبــاب الــوطـــنى فى ذلك الــوقت
ونـشــيـر هـنـا إلـى أنه كـان فى عـام 1919 مـوظــفـا
ـوظف صغيـرا بوزارة الداخـلية وأثـناء إضراب ا
تــــصـــــادم مـع مــــراقـب األمن الـــــعـــــام وكـــــان عــــدوا
لـلـحـركـة الـوطـنـيـة فـنـقلـه إلى أسـوان وظل بـعـيدا
عن الـــقـــاهـــرة إلى أن تـــولى ســـعـــد زغـــلــول «وزارة
الشـعب» عام 1924 ويـظـهـر أثر إقـامـته بـأسوان
فى بـعض مـشـاهـد روايـته الـتى تـدور حـوادثـها فى

فندق «كتاراكت».
ـيزة لوطـنية عـباس - كما وكانت هنـاك ظاهرة 
يــــــقـــــول صـالح الـــــديـن كـــــامـل - وهى كــــــراهـــــيــــــته
ـــالــكـــة وحملــمـــد عــلـى بــوجه الــشـــديـــدة لألســرة ا
خاص ويـعتـقـد أن السـبب فى ذلك يرجع إلى أنه
قـرأ فى صـبــاه «يـومـيـات اجلـبـرتى» فـتـأثـر بـهـا. إذ
ــــة مـن هــــذه ـــــلك نـــــســــخـــــة قـــــد كـــــان عــــبـــــاس 
«الـيــومـيــات» وكـان شــديـد االعــتـزاز بــهـا وعــنـدمـا
انـشق الـوفـد بـعـضه عـلى بـعـض كـان هو دائـمـا مع
ــعــادى لــلـــســراى» وكــان ذلـك عــلى حــد الــفــريـق «ا

ا كراهة لعلى». قوله: «ال حبا فى معاوية وإ
ا راودت خـيـاله فكـرة كـتابـة مـسرحـيـة باسم: وطـا
«مـــحـــمــد عـــلى الـــصـــغـــيــر» وكـــان يـــأمل أن تـــقــوم
فيـكتـوريا مـوسى بتـمثـيلـها كـما قـامت سـارة برنار
بـتــمــثــيل «الــنــســر الــصــغــيــر» ألدمــون روسـتــان ثم
حتـول بــخـيــاله - بـعــد ذلك - إلى فــاطـمــة رشـدى
حـ بدأ يكتب لهـا وخاصة بعد أن مـثلت «النسر
الـــصــغــيــر» بـــنــجــاح كــمـــا جنــحت فى تـــمــثــيل دور
الــصـبى فى روايـتـه «تـوتـو» وكـانـت فـكـرته فى ذلك
ــحــمــد ــســرحــيــة ظــاهــرهــا اإلشــادة  أن تــكــون ا
عـلى وباطـنـها الـتصـغـير من شـأنه والـسخـرية من
حمد على الكبير. تسمية «الدخاخنى الصغير» 
وقـــد انـــعـــكـــست وطـــنـــيـــة عـــبـــاس عـــلى كـــثـــيـــر من

 كيف سمحت
ؤلف احلكومة 
يعمل موظفاً
حكومياً أن يسمى

روايته 
«يحيا احلب»?

 جتسدت وطنية
عباس عالم
 فى مواجهته
راقب األمن العام
وكراهيته لألسرة

الكة ا
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هــو رجل خــيــر وجــد كــنــزاً ال صــاحب لـه فـأخــذه لــيــحـل به مــشــكــلـة
رغــيف الــعــيـش الــتى تــعــانى مــنــهــا بـــلــدته ومــا يــجــده من صــعــوبــات

ومفارقات كوميدية فى هذا الصدد.
ـعـاجلـة اجلـديدة ال تـصـلح ـوجـودة فى ا أشـار إلى أن اإلسـقـاطـات ا
لـلـطـفل وحـده فــحـسب بل لـلـكـبـار أيـضــا. وذكـر سـلـيم أنه لم يـتـحـدد
ــشــروع الـذى مـوعــد عــرض األوبـريـت حـتى اآلن نــظــراً لـضــخــامـة ا
سيـستغـرق وقتا فى التـحضيـر وقال إن هناك مـفاوضات مع الـفنانة
االسـتـعراضـيـة نادين لـبـطولـة األوبريـت واألحلان لـ هـيثـم اخلمـيسى

وديكور محمود حجاج ومالبس مروة عودة.
عصام مصطفى
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دة عام. دينة  6أكتوبر  > د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قرر جتديد ندب إيناس شربينى للعمل مديرا لقصر اإلبداع الفنى 

5
 É¡«a Éeh É«fódG ـكن لـلـشعـراء أن يـنـشـدوا أغانى هـجـائـيـة والتى كـان مـفـهوم > كـان 

ن تـغـنى ــوت - حـتى  أنــهـا تـسـبب أضــراراً جـسـديـة - سـوء احلظ أو ا
ران. ضده. والتدريب كشاعر كان تقليديا يتطلب سبع سنوات من ا

سرحي جريدة كل ا
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اريونيت وشقلباظ يقتنصان  نصيب األسد ثورة ا
 من جوائز مهرجان الرواد 

فى دورة حملت اسم سعيد صالح

ــــســــتـــوى أفــــضل دور ثــــان فــــتــــيـــات فـى ا
ـان عـبدالـعـال عن «جعـيدى فى الـثالث إ
ـــســتـــوى الـــثـــانى إســراء حـــقـــوق». وعن  ا
ــــاريـــونــــيت» أمــــا فى أحـــمــــد عن «ثــــورة ا
ستوى األول فذهبت اجلائزة لهند عيد ا
عـن «الــعـــادلـــون»  وذهــبت جـــائـــزة أفــضل
ـــســـتــوى الـــثـــالث حـــامــد ـــثل دور أول ا
مـحــسن عن احملــاكـمــة وسالم ريـاض عن
ـــســـتــوى الـــثــانى ـــاريــونـــيت» فى ا «ثــورة ا
ـــون مـــحــروس» ـــســـتـــوى األول «ر وفى ا
عـن «شــقــلـــبــاظ»  وذهــبت جـــائــزة أفــضل
ـــــســــتـــــوى الـــــثــــالـث آيــــة دور أول بـــــنـــــات ا
إبــراهــيـم عن «أخــبــار أهـــرام جــمــهــوريــة»
ـــســـتـــوى الـــثـــانى مـــارى رمـــزى عن وفـى ا
ـسـتوى «شـقـلـباظ» بـيـنـمـا ذهـبت جـائـزة ا

يرا سعد عن «العادلون». األول 
جائزة أفضل ديكـور حصل عليها محمود
الــــــزنــــــاتى عـن عــــــرض «الــــــلــــــحن األزرق»
تــــألـــــيف أشــــرف كـــــامل وإخـــــراج أحــــمــــد

عبدالعال.
وأفــضـل ســيـــنــوغـــرافـــيــا لـــعــرض «أخـــبــار
أهـــــرام جــــمـــــهــــوريـــــة» تــــألـــــيف إبـــــراهــــيم

احلسينى وإخراج محمد ربيع.

اريونيت. عن ثورة ا
جوائز التمثل جاءت كالتالى:

أفضل دور ثان رجالى:
ركـز الثالث أحمد ثابت عن حصل على ا
«الــعــادلــون» تــألــيف ألــبــيــر كـامـل وإخـراج
ـــركــز الـــثـــانـى لـ «عـــمــرو أحــمـــد ثـــابـت. ا
مـــصــطـــفـى » عن «جـــعـــيــدى فـى حـــقــوق»
ـــركــز تـــألـــيف وإخـــراج إبــراهـــيم رفـــيق. ا
األول مـــصـــطــفـى رجب عن دور «وجـــهــ
لـــعــمــلـــة واحــدة» تـــألــيـف مــحـــسن يــوسف

. وإخراج محمود حس

أســـمـــاء الـــفـــائـــزيـن حـــيث ذهـــبت جـــائـــزة
ـسرحـيـة شقـلبـاظ وحصل أفـضل عرض 
عرض «وجه لعـملة واحدة» على جائزة
أفضل عـرض مسـتوى ثـان وذهبت جـائزة
ــســرحــيــة أفــضـل عــرض مــســتــوى ثـــالث 
اريـونيت» ومـنحت جلـنة الـتحـكيم «ثـورة ا

جائزتها اخلاصة لـ «الكابوس» .
حـصل اخملرج محـمود حسـ على جائزة
أفـضل إخـراج عن عـرض وجـهـ  لـعـمـلـة
ـرقص واحـدة وذهــبت اجلــائــزة الـثــانــيــة 
نـير يوسف فـتحى عن شـقلبـاظ والثـالثـة 

وحــسن أبــوالـعال وجلــنــة الـتــحــكـيـم نـاجح
نـعيـم وزوسـر مرزوق وعـدلـى عبـدالـسالم
ثم ســلم شــهــادات الــتــكــر لــكل من اسم
الــــراحل ســـعــــد أردش والـــفـــنــــانـــة عـــايـــدة
عــبـــدالـــعــزيـــز ورشـــوان تــوفـــيق ود. هـــنــاء
عـبـدالـفـتـاح ومحـمـد أبـواحلـسن ومـحـمود
األلــفـى ومــحـــســنـــة تــوفـــيق وعـــمــرو دواره
سرح والفنـان توفيق عـبداحلمـيد مديـر ا
الــــــقــــــومى والــــــذى أعــــــرب عن ســــــعــــــادته
ــهــرجــان والــتـكــر الــذى ذكــره بــفــتـرة بــا
الـهـوايــة. ثم أعـلن رئــيس جلـنــة الـتــحـكـيم

ـــاضى حــفل أقــيـم مــســاء أمـس االثــنــ ا
سرحى فى دورته ختام مهـرجان الرواد ا
الـثـانـيــة والـتى حـمــلت اسم الـنــجم سـعـيـد
صـــالح. أقـــيـم احلـــفل فى قــــاعـــدة الـــنـــيل
ــركـــز الــكــاثـــولــيــكـى حتت رعــايــة األب بــا
«بــــطــــرس دانــــيـــال» وقــــد بــــدأت فــــقـــرات
ـهـرجـان فى احلـفل بـعــرض داتـاشـو عن ا
دورته األولى وصــوالً إلى فـعـالـيـات دورته

شاركة. الثانية مع صور للعروض ا
ثم قـدم راقص الـتنـورة عـبدالـرحـمن على
حــسـ الـشـهــيـر بـ «بـودى» فــقـرة راقـصـة
وبــعـــدهـــا ألــقى مـــحــمـــود الـــكــومى مـــديــر
ـهـرجـان ـهـرجــان وفـادى فـوكـيه رئــيس ا ا
ـــهـــرجـــان ـــشــــرف عـــلى ا وأمـــ بـــكـــيـــر ا
كــلــمـــات الــتــرحـــيب بــاحلـــضــور ســواء من
الــــفـــرق الـــتى شــــاركت ضـــمـن فـــعـــالـــيـــات
ـكــرمـ وصــعـد ــهــرجـان أو الــفـنــانــ ا ا
ــسـرح وشـكـر الـفــنـان سـعــيـد صـالح إلى ا
ــــســــرح ـــــهــــرجــــان الهــــتــــمـــــامه بــــا إدارة ا
ـبـذول إلتـمــام فـعـالـيـات هـذا وبـاجملــهـود ا
ـهـرجـان وأيـضـا لـتـسـمـية الـدورة بـاسـمه ا
وقــــال لــــلـــحــــضــــور إنـه ســــيـــظـل عــــاشــــقـــاً

للمسرح «أبو الفنون» وأقربها إلى قلبه.
قـــام ســــعـــيـــد صـــالـح بـــتـــســـلــــيم شـــهـــادات
التقـدير لـلجـنة الـنقاد حـمدى عـبدالـعزيز

سعيد صالح

حازم الصواف

 د. عمرو دواره توفيق عبداحلميد 

 نادين د. مصطفى سليم

 دهب .. ياقوت .. رغيف عيش .. أحمدك يارب

«على بابا» بطالً ألوبريت غنائى راقص ..
 ومفاوضات مع «نادين» لدور «مرجانة» 

عـاجلة اجلديدة ؤلف والـشاعر مصـطفى سـليم من كتـابة ا  انتـهى ا
الـتى يتنـاول من خاللهـا قصـة على بـابا واألربـع حرامى من خالل
أوبريت غـنائى راقص يـقوم بـإخراجه مـصمم االسـتعـراضات ومـدير
سـرح الـقـومى للـطـفل الفـنـان عـاطف عوض وهـنـاك جلـسـات عمل ا
غـنى بـكـامـله وهو مـكـثفـة بـيـنهـمـا لـوضع الـشكل الـنـهـائى لألوبـريت ا
ـشـروع يقـول مـصطـفى سـليم إنه ابـتـعد أبـريت لألطـفـال وعن هذا ا
كل الـبــعـد عن مــعــاجلـة األديب الــكـبــيـر تــوفـيـق احلـكــيم ألن الـقــصـة
األصـلــيـة مـأخـوذة من الــتـراث الـهـنــدوفـارسى ولـكــنـهـا مع الـتــمـصـيـر

أصبحت مادة يستطيع الكاتب أن يطوعها خلدمة أفكاره.
ا ويـضيف : أحاول بهذا األوبـريت إثبات أن على بابـا ليس لصا وإ

أستاذ سعد الدين وهبة
يرصد مأساة غزة 

حصـل عرض «االستاذ» إنتاج اجلامـعة العماليـة بطنطا على
ـركــز األول عــلى مــسـتــوى اجلــمـهــوريــة فى مـســابــقـة وزارة ا
نـسى على التـعـليم الـعالى وحـصل مخـرج العـرض السـعيـد ا
جـــائــزة أفـــضل مــخـــرج فى حــ حـــصل  مـــحــمــد قـــطــامش
ــركـــز األول فى الـــســـيــنـــوغــرافـــيــا مــصـــمم الـــديــكـــور عـــلى ا
ـنسى والـعـرض تألـيف سـعـد الدين وهـبـة وإخراج الـسـعيـد ا
وديكور محمد قطـامش وأحلان محمد أسامة ومخرج منفذ
تامـر أبـوزيد ومـخرج مـساعـد معـتز الـشافـعى وفريـد يوسف
ـنـعم وكر مـحـمد وعـمـر السـيـد وعلى وبطـولـة حنـان عـبدا
إبـراهـيـم وكـر عـبـدالـغــنى ومـحـمـد احملـالوى وعـمـر شـلـبى
ــان ســـعــد وأســـمــاء ــنـــعم وإ وشـــوقى نــاجـى وحــنـــان عــبـــدا
ـدوح مـبروك. ويـقـول الـسـعـيد اجلـيوشـى وأحمـد بـركـات و
ـنسى مخـرج العـرض رؤيتى لـلنص تـنصب عـلى ماحدث فى ا
غـزة فى الفـترة األخـيـرة وحالـة الـصمت الـتى أحـاطت بالـعالم
وكـأنـهم ال يـسـمـعـون أصـوات االسـتـغـاثـة الـتى تـصـدر من غـزة
وقــــمت بــــعــــمل إســــقــــاط عـــلـى الـــنـص من خـالل الـــدمـج بـــ

العصرى والقصة األساسية للنص.  مسرحية األستاذ

 تكر فيصل ندا وأسماء البكرى 
.. و«كانت أمانى» 

ـفـتـوحـة قـدم فـريق مـسـرح اجلـامـعـة الـعـربـيـة ا
مــــســـــرحــــيــــة «كـــــانت أمـــــانى» األحــــد

اضى على مسرح فيصل ندا. ا
يناقش العرض مشكالت كل الشباب
مثل الـبـطالـة واحملـسوبـيـة والواسـطة
وانـــــعـــــدام عـــــدالــــــة تـــــوزيع الـــــفـــــرص
وغـيرهـا من خالل فتـاة تدعى أمانى
كـل أحالمـــــهــــا بث األمـل فى نــــفــــوس
أصــدقــائـــهــا الـــذين يــكـــونــون فـــريــقــا
مـسرحـيـا يجـهز لـعـرض جديـد بـينـما
يــطــارد أفــراد الــفــريـق فى كل مــكــان
شخص يـسعى السـتقطـاب الضـعفاء
مـنــهم ويـنـجح فـى الـنـهــايـة فى شـراء
ذ معـظمهم فـى ح يبـقى قلـيلون

على مبادئهم.
ويـقول محـمود مـخرج العـرض إن النـهاية الـصادمة
تــعــبـــيــر واضح عن حـــالــة آالف الــشـــبــاب الــذين ال

يــجــدون بــارقــة أمل فى مــســتــقــبـلــهم بــشــكل يــدفع
ئـات للهـجرة ويدفع آخـرين للـتخلى ا
ـــا خــــيـــانــــة الـــوطن ــــبــــاد ور عن ا
والــعــرض جــزء ثــان لــعــرض بــعــنـوان
«أمـــانى» قـــدمه الـــفــريـق قــبل أشـــهــر
وكــانت نــهــايـتـه مـفــعــمــة بــاألمل غــيـر
ــــنـــــطــــقى والــــذى ال يــــتـــــنــــاسب مع ا
األوضــــــاع احملــــــيــــــطــــــة. و إهــــــداء
العرض إلى روح الـراحل سعد الدين
ـــعـــهــد وهـــبـــة فى حـــضـــور عــمـــيـــد ا
العالى لـلسيـنما الـدكتور عـادل يحيى
وعـقـب الـعــرض كــرم الـدكــتــور نــبـيل
كـامل مــديـر فـرع اجلــامـعــة الـعــربـيـة
صر الكـاتب فيصل ندا واخملرجة
ـسـرحى صـبرى ـمـثل واخملـرج ا أسـمـاء الـبـكـرى وا

فواز.

 سعدالدين وهبة

محمد احلنفى

ــصـادر > إن صــورة الــشــعـراء الــبــطـولــيــ األوائل الــتى تـنــبــثق من ا
األيــرلـنـديـة والـولـزيـة تـظـهـر كـيف أن الـشـعـراء الـكـلـتـيـ فـيـمـا قـبل

سيحية كانوا ينشدون تمجيداً وتسبيحاً لآللهة. ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

. > قاعة منف تشهد  8.30مساء اجلمعة القادم فعاليات حفل توزيع اجلوائز على الفرق الفائزة فى مهرجان فرق األقاليم اخلامس والثالث
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محمود احللوانى

غارب» زمنياً إلى ما قبل سرحـية الثانية «غريب بالد ا وتعود بنا ا
أحـداث «الــسـفــيـرة عــزيــزة» حـيث تــقع أحــداثـهــا مــكـانــيـا فى أرض
العراق أثـناء عودة أبـو زيد إلى تونس ثـانية لـتحريـر يونس ومرعى
ويحـيى من األسـر.. فى الطـريق يحل الـهاللـية ضـيوفـا على األمـير
العـراقى «اخلـفـاجى عـامـر» الـذى يـقع فى غـرام «وطـفـة ابـنـة دياب
بن غا ويـقـرر اخلفـاجى الرحـيل مع الهـالليـة إلى تونس لـتحـرير
ــسـرحـيــة فى بـنــاء مـأســاتـهـا أسـراهـم وإقـامـة احلـق.. هـنـا تــبـدأ ا
حــيث يــقف اجلــمــيع ضــد قـرار اخلــفــاجى ابــنــته وأمه وأبــوه وبــنـو
هالل أنـفـسـهم يـحـاولـون رده عن قـراره غيـر أنه يـصـمم عـلى ذلك
ويــتـرك إمــارته وقــصـوره ويـخــوض تـغــريـبــته فى الــصـحــراء مع بـنى
هالل الـذين يــتـنــكـرون له يــعـتــبـرونه ضــيـفــا وال شـأن لـه بـالــقـتـال
يتلقى اإلهانات من بعضهم غير أنه يصمم على استكمال الطريق
مـعـهم لــفك حـبس األســرى فـهـو طـالـب عـدل.. ويـظـهــر كـرامـة فى
القتال عندما تـختطف «اجلازية» ويفر فرسـان الهاللية فيقوم هو

باستعادتها منفرداً..
ومع ذلك يواصل الـهاللية نفـيه واستبعاده حـينما تقع عـليه القرعة
لـقـتــال الـزنـاتـى غـيـر أنـه يـصـمم عــلى الـقــتـال حــتى الـزنـاتـى نـفـسه
ـــبــررات مــعـــقــولـــة وهــو أنه ال عــداء يـــحــاول إثـــنــاءه عن الـــقــتــال 
بيـنـهمـا ولـيس لألمـير الـعـراقى ناقـة فى الـقـتال وال جـمل غـير أن
وته حتاول ابنته اخلفاجى يستمر فى الـقتال يرى حلماً مـخيفاً 
أن جتـعـله يعـدل عن قـراره خـاصـة وأنهـا تـعـلم بـالنـبـوءة الـتى تـقول
بـأن الـزناتى لـن يقـتـله غـيـر دياب بن غـا كـمـا فـسرت حـلم أبـيـها

بأنه سيقتل - ويصمم اخلفاجى على ذلك..
قتـله غدراً على يد مـطاوع حسب اخلطة سـرحية  حتى تـنتهى ا
الــتى وضـــعــهــا مع الـــزنــاتى بـــعــد أن فــشـل األخــيــر فى إثـــنــائه عن
القـتـال كـمـا فشل فى االنـتـصـار عـليه وقـتـله بـشـرف.. وهنـا تـتـأكد
مـأسـاته كـبطل قـومى ضـحى بـنـفـسه من أجل قـيم يـؤمن بهـا بـيـنـما
يـتـخلى عـنه اآلخـرون من بـنى هالل فال يـقيـمـون له قبـراً يـليق به
بل يـسـرعـون فـى إهـالـة الـتـراب عـلـيه حـتى يـفـرغـوا لـشـأنـهم.. وال
يبـقى هنـاك جواره أثـناء مـوته سوى ابـنته دوابـة التـى أكلـها احلزن

فراحت تطلق صوتها فى الفضاء بالعديد.
ــســـرحــيــة بــشـــكل كــبــيـــر فى اخــتــيــاره ـــؤلف فى هــذه ا وقــد وفق ا
لـشــخـصـيــة اخلـفــاجى عـامــر والـتى جنـحـت فى إمـداده بــقـدر بـطل
مأسـاوى راح يـحارب مـن أجل إرساء قـيم الـعدل ومـفـهوم «الـوحدة
ـؤلف عـبد العـربـيـة» فـقـوبل بالـغـدر وخـيـانـة األصدقـاء كـمـا جنح ا
الــغــنى داود فى صــيــاغـة هــذا الــقــدر عـبــر حــواريــة مـحــاولــة إثــنـاء
ا اخلـفاجى عن اخلـروج للقـتال وتصـميـمه هو علـى االستمـرار كأ

يسعى إلى حتفه.

الكتاب:
مسرحية السفيرة

عزيزة
ؤلف: ا

 عبد الغنى داود
الناشر: 

رسم كتاب ا
اإلبداعى

الهاللية كانت والزالت زاداً للناس.. استلهموا
تفاصيلها بداية من بيرم التونسى

مأساة اخلفاجى عامر
والسفيرة عزيزة

«الـسـيــرة الـهاللـيــة» أو «سـيـرة بــنى هالل» أو «تـغـريــبـة بـنى هالل»
كـلهـا أسمـاء أطلـقت على سـيرة شعـبيـة «متـعددة الـروايات» كـما هو
مسـتـقر ومـعـروف فى التـقـالـيد الـشـفاهـيـة حتـكى عن «بنى هالل»
وخروجـهم من شبه اجلزيـرة العـربية ومـوطنـهم األصلى «جند» إلى
ـاء والكأل بـعد غـرب «أو الـغرب» بـحثـاً عن ا تونـس اخلضـراء فى ا
ـدة سبع طـر  أن حل بـأرضهـم القـحط واجلـدب نتـيـجـة احتـبـاس ا
ســـنـــوات حـــتى إنـــهـم أكـــلـــوا كل دابـــة عـــلى األرض أو كـــمـــا يـــقـــول
سلـطـانهم حـسن الهـاللى «أكلـنا كل دابـة عـلى األرض وصرنـا على
وحش الــفال نـنـدار» كــمـا حتـكى الــسـيـرة عــمـا خـاضه الــهاللـيـة من
معارك وما اقتحموه من أهوال أو أقاموه من حتالفات حتت راية
ـغوار أو «أبـو زيد الهاللى» وأبـناء عـمومـته.. وقد اشـتهر فـارسهم ا
من بـ شـخـصـيـات الـسـيـرة أسـمـاء كـثـيـرة مـثل أبـو زيـد ديـاب ابن
غا الزناتى خليـفة اجلازية أم محمـد اخلفاجى عامر وعزيزة
ويـونس وأســمـاء كــثـيــرة غـيــرهـا عــرفـهــا سـكــان الـقــاهـرة من خالل
شذرات الـسـيـرة أو قصص الـطـريق الـتى كان يـقـدمـها فـرج الـسـيد
ـصــريــة فى ســتــيـنــيــات الــقـرن فـرج والــســيــد حــواس فى اإلذاعــة ا
ـاضى وكــذلك من الـبـرنـامـج الـشـهـيـر الــذى كـان يـقـدمه لإلذاعـة ا
الـشـاعـر عـبد الـرحـمن األبـنـودى مـتـنـاوالً فيه الـسـيـرة مع شـعـرائـها
الـكـبـار جــابـر أبـو حــسـ وسـيــد الـضـوى غـيــر أن مـعـرفــة الـسـيـرة
كـانت أشـد وأعـمق - وال تـزال - فى جـنــوب مـصـر حـيث يـتـلـقـاهـا
الــنـاس ويـتـداولــونـهـا بـاعــتـبـارهـا جــزءًا من زادهم الـثـقــافى الـيـومى
الذى ال يخلو منه سـمرهم كما تضاء به وحـوله لياليهم وقد قال
ـهمـ إنـها لـيست عـنهـا عز الـدين نـصر الـدين أحد رواة الـسـيرة ا

سيرة حروب وكر وفر ولكنها كتاب معارف.
وكـمــا كــانـت الــســيــرة زاداً لـلــنــاس كــانـت أيــضــا - وال تـزال - زاداً
لـلـشــعـراء والـكـتـاب يــسـتـلـهـمــون مـادتـهـا من حـكــايـات وشـخـصـيـات
رئيسية كانت أو فرعيـة فى أشعارهم وكتاباتهم ولـعلنا مازلنا نذكر
أوبـــريت «عـــزيـــزة ويـــونـس» الـــذى كـــتـــبه لـإلذاعـــة بـــيـــرم الـــتـــونـــسى
وأخــــرجـه زكــــريــــا احلــــجــــاوى ومن أحــــدث هــــذه االســــتــــلــــهــــامــــات
ـسـرحى والنـاقـد عبـد الـغنى داود مسـرحـيتـان أصـدرهمـا الـكاتب ا
ـسـرحـيـتان ـرسم اإلبداعى» ا فى كـتـاب صدر مـؤخـراً عن «كـتـاب ا

غارب». هما «السفيرة عزيزة» و«غريب بالد ا

ـسـرحـية األولـى «السـفـيـرة عـزيـزة» نرى عـزيـزة مـحـبـوسة فى فى ا
قـصـرهـا نــاقـمـة عـلى أبـيـهـا «الـوهـيـدى» الـذى ال يـريـد أن يـزوجـهـا
ألحــد مــســتــخــســرا جــمــالــهــا فى أى أحــد غــيــره بل ويــريــد - فى
مشهد تال - أن يعقـد عليها ويتضح الـسبب احلقيقى وراء موقفه
هـذا فى حــديــثه لــنـفــسه الــذى نـعــرف مــنه أن مــنـجــمــاً ربط - يـوم
مـولـد عـزيــزة - بـ زواجـهـا ومـوتـه لـهـذا فـهـو يــحـاول إبـعـاد فـكـرة
ا يـوفره لـها من أسـبـاب السـعادة غـير أن عـزيزة ال الـزواج عـنهـا 

تذعن لذلك وتدخل فى صراع معه..
تــشــتــرى عـــزيــزة جــاريــة «جنـــديــة» فــتـــحــدثــهــا هـــذه اجلــاريــة عن
فروسية «يونس» ابن سيـدها السابق سلطـان الهاللية «سرحان»

وتـــأخــذ فى وصف حـــســنه وجــمـــاله فــتــهـــفــو نــفس عـــزيــزة إلــيه
وتــتــمــنـى حــضــوره وعن طــريق «حـــلم اجلــاريــة» و«ضــرب الــرمل»
تــتـأكـد عــزيـزة من قـرب حــضـور «يـونـس».. وبـجـوار قــصـر عـزيـزة
يـتــوقف الـفـرسـان األربـعــة «يـونس وأخـواه مـرعى ويــحـيى وخـالـهم
أبو زيـد» الـذى يـوصـيهم بـإخـفـاء هـويتـهم والـتـنـكر فى شـخـصـيات
.. وفى الـسـوق ال يجـدون معـهم أمـواال لشـراء ما مدّاحـ جـوال
يـحـتـاجونـه من فاكـهـة وأطـعـمة فـيـعـرضـون «عـقد اجلـازيـة» لـلـبيع
يرى الدالل الذى عرضوا عـليه «العقد» أن يعـرضه على السفيرة
عـزيـزة ألنـهـا الـوحـيـدة التـى تسـتـحـقه يـذهب به ومـعه يـونس إلى
قصرهـا فتتـعرف «عزيـزة» على «يونس» وقـد وقع حبه فى قـلبها
قـبل أن تـراه ويـبـادلـهـا «يـونس» احلب من أول نـظـرة فـتـسـتـبـقـيه
فى قـصـرهـا.. وبـيـنـمـا يـرفل فى الـنـعـيم فى الـقـصـر يـتم الـقـبض
على أبو زيد ومن معه فنعرف أنهم قتلوا أربع عبداً من حرس
جنـاين الـزناتى فى طـريقـهم يتم اقـتـيادهم إلى مـجلس الـزناتى
فتذهب عزيزة للتـوسط لدى السلطان للعـفو عنهم كذلك تستغل
رغـبـة الـعالّم فى الـزواج منـهـا فتـوحى له «فى دالل» بـقـبـوله زوجا
إن هـــو تـــشــــفّع لـألغـــراب لـــدى الــــزنـــاتى.. فــــيـــأمـــر األخــــيـــر بـــأن
يصـحـبـهم «الـعالّم» إلى داره بعـد حـوار قـصـير مـعـهم زعـمـوا فيه
أنهم شـعراء ثم يتم القـبض عليهم ثـانية فى غيـبة العالّم ومعهم
ـرة فـيـقـرر «الـزنـاتى» حـبـسـهم وتـفـلح عـزيـزة فى «يـونس» هـذه ا
الـوصول إلـيهم فى الـسجن وتعـد يونس بـإخراجـهم وتذهب ثـانية
ـرة السابـقة فيذهب إلى إلى «العـالّم» وتفعل معه مـا فعلت فى ا
الـســلـطـان مـتـشــفـعـاً ومـجــيـراً لـلـسـجــنـاء غـيـر أن الـســلـطـان يـقـرر
الـتحـقيـق معـهم وإقرار الـعـدالة ويـعـترف أبـو زيـد بقـتل احلراس
وبـعـد مـداوالت يـقـبل الـزنـاتى بـالـديـة فـيـعـد «أبـو زيـد» بـأن يـعـود
إلى بــلــده إلحــضــارهــا غــيــر أنه يــضــمــر فى نــفــسه االنــتــقــام من

الزناتى والوهيدى.
وبــيـنـمــا «أبـو زيـد» فى طــريق عـودته ثــانـيـة إلى تــونس مـتــسـلـحـاً
بفرسان جند ليحرروا أسراهم وينتقموا يعرف الزناتى حقيقة
أبى زيد وأنه لـيس العـبد مـسعـود الشاعـر اجلوال فـيسـتقـبلهم
ـعـركـة بـطــبـول احلـرب والـسـيــوف عـلى أبـواب تـونـس.. وتـدور ا
ويـظـهر تـواطؤ الـعالّم وعـزيزة مع الـهاللـية وكـذلك سـعدة «ابـنة
الزناتى خليـفة» والى أحبت مرعى.. تذهب عزيـزة متخفية إلى
الـهاللية لـتحمـسهم مؤكـدة لهم أنهم سـيملـكون تونس فـهذا ما
قـاله الرمل «الـذى ال يـخيـب» كذلك قـال «مـنام سـعـده» إن دياب
ـنــام الـذى اســتـغــلـتـه عـزيـزة ابن غــا سـيــقـتل الــزنـاتى.. هــذا ا
إلدخـال اخلـوف إلى قـلب الــزنـاتى من ديـاب وهـو مـا سـهل قـتل
الـزناتى بـالـفعل عـلى يـد دياب كـمـا يقـتل «أبـو زيـد» الوهـيدى..
» يـنــقـلب عـلى أهــله ويـسـتــولى عـلى تـاج غـيـر أن «ديــاب بن غـا
الــزنــاتـى وعــرش تـونـس بل ويــطــمح فى عــزيــزة الــتى أصــبــحت
«حـلـيلـة يـونس» وبـيـنهـمـا عـهـد بذلك تـرفض عـزيـزة االسـتسالم
لـديـاب وتـتهـمه والـغـدر فـيـواجـهـهـا بـأنهـا خـانت أهـلـهـا ويـطـعـنـها
ـسـرحيـة بعـد أن ألقت الـضـوء على الـكثـير من بـسيـفه وتنـتهى ا
عواطف ونوازع ومسالك النفس البشرية فى جتلياتها اخملتلفة

وفى حاالت احلب الرغبة الغيرة الطموح اخليانة.

حب وخيانة

مأساة البطل
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> إن الــعـديـد من الـبـاحـثـ قـد اسـتـغــلـوا عـلى نـحـو مـثـمـر نـظـريـات
الـطـقـوس كـأداة لـتـفـسـيـر «احلـدث الـطـقـوسى» فى األشـكـال الالحـقة

سرح. للدراما وا
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إصرار الشريف

حمام رومانى.. أو كيف تكسب
نفسك وتخسر العالم?!

 مشهد من كواليس مسرحية   حمام رومانى

مـــواطـن بــــســــيط يــــجــــد نــــفــــسه فــــجــــأة هــــدفًـــا
لالنـتـهـازيـ والـسـمـاسـرة.. فـيقـع فى مـأزق ويـجد
نـــفــــسـه مـــطــــالــــبًـــا بــــاإلجــــابــــة عن ســــؤال حـــول
اخـتيـاراته.. هل يقف وحـيدًا فى مـواجهـة العالم?
هل يـستـسـلم أم يكـسب نـفسه حـتى لـو كان الـثمن

خسارة العالم?!

وسيقى ا

سامح عيسى: قدمنا موسيقى شرقية فى أطر غربية
ســامـح عــيــسى مــلــحن أشــعــار الــعــرض
حـــمـــام رومــــانى ويـــرى أنـه أحـــد أجـــمل
الـــعــروض الـــتى شــارك فـــيــهـــا واصــفًــا
فكـرة الـعرض بـأنـها مـالئمـة لـلواقع من

وجهة نظره.
وقــال: هـنـاك اســتـعــراضـان األول يــعـبـر
عن الــرغــبـة والــطــمــوح وهـو بــ مــارتـا
واألســتـــاذ ويــوضـح هــذا االســـتــعــراض
طـموح األسـتـاذ ورغـبـة مـارتـا وذلك من
خـالل األشـعــار الــتى كــتــبــهــا مــصـطــفى
زج الـرغبة والـطموح سلـيم فقد قـام 

وسيقى. وهذا ما يكشف ا
واالسـتـعـراض الثـانى هـو الـنـهـايـة وهو
ـسرح الـغنائى يعـد شكالً من أشـكال ا

فـــهــو يــأخـــذ قــالب األوبـــريت الــغـــنــائى
ن وهــــــو يــــــوضـح فــــــكــــــرة أن الــــــبــــــيـت 

يحميه.
ــوســيـــقى الــتـى اســتــخـــدمــهــا ومـالمح ا
ســــامح كـــمـــا يــــقـــول مـــزج بــــ الـــغـــربى
والـــشـــرقى ألن الـــقــصـــة غـــربـــيــة ولـــكن
ــوســيــقى جــوهــرهــا يــبــدو مـصــريًــا فــا
تـأخذ القالب الـغربى بالـشكل الشرقى
وهـــنــاك أصــوات جــيــدة بــالــعــرض مــثل
عـهد الـعالى مونـيا حـيث أنهـا خـريجـة ا
لـلــمــوسـيــقى الـعــربــيـة وهــو مـا ســاعـده
ــــوســــيــــقى أكــــثــــر فى اخــــتــــيــــار شــــكل ا
واألحلــان واألداء والـغــنـاء كــله يــعـتــمـد

على الريستاتيف.

مارتا
مونيا: احلب عندما
عرفة يصطدم با

مـثلة "مـونيـا" دور "مارتا" حـبيبـة عالم اآلثار تـلعب ا
"آنــانــيف" الـذى ال يــراهــا لـشــدة أنــانـيــته واهــتــمـامه

بنفسه وأطماعه فقط.
وتــقـول مــونــيـا عن الــشــخـصــيــة الـتـى تـقــدمــهـا أنــهـا
ــة رومــانــســيــة مــحــبــة لــلــنـاس إنــسـانــة نــاعــمــة حــا

واحلياة.
وتــضــيف: تـــقع مــارتـــا فى غــرام أســـتــاذهـــا آنــانــيف
لــكـــنـــهــا عـــنـــدمــا تـــقــتـــرب مـــنه تـــصــطـــدم بــأنـــانـــيــته

فرطة.. ا
وتـتــابع مــونــيـا: فى الــوقت الــذى تـكــتــشف فــيه قـبح
شــخــصـــيــة "آنــانـــيف" تــرى بـــعــيــنـــيــهــا رقـــة وطــيــبــة
"أنــتــونـوف" صــاحـب الــشـقــة الــتـى اكـتــشـف احلــمـام

أسفلها لتتعلق به شيئًا فشيئًا. 

اخملرج 

هشام جمعة:
 العمل كان حلمًا جمعنى
ومحمد محمود منذ عام 1997
فـى بــدايـــة حــواره مـع "مــســـرحــنـــا" كـــشف اخملــرج
" جمعة بنص "حمام هشام جمعه عـن "غرام قد
رومانى" الـذى سبق وقدم خـطة متـكاملـة لعرضه
عـلى مسـرح الهنـاجر عام  1997مع محـمد محمود
أيـضا لكن الفـكرة لم يكتب لـها اخلروج إلى النور
ـشروع األول بـأكثر عـلى مسـرح الطلـيعـة إال بعد ا

من اثنى عشر عامًا.
ويقول هشام: حرصت على تقد النص كما هو
دون إعــداد أو تــمــصــيــر وقــمت فــقط بــاخــتــصـار
ـشــاهــد الـتى قــد تــسـبب شــعــورًا بـالــغـربــة سـواء ا

للممثل أو اجلمهور.
ويـــضـــيف: الـــنص الــذى يـــعـــد أحـــد كالســيـــكـــيــات
ــســرح ــســرح الـــبــلــغــارى يـــتــشــابه كــثـــيــرًا وروح ا ا
صرى وهو العمل األول الذى واطن ا صرى وا ا

سرح البلغارى. يقدم فى مصر من ا
وعن اخـتـيـاره لـ "الـطلـيـعـة" قـال هـشـام إن فـلـسـفة
فـرقة الطـليعـة وطبيـعتهـا هى األنسب لتـقد مثل
هـذا العـمل الذى كان حـلمًا جـمعـنى وبطله الـفنان

والصديق محمد محمود.
وأشــار هـــشــام إلى أن اخــتــيــاره جملـــمــوعــة الــعــمل
شـمل جنوما من خـارج مسرح الـدولة إضافة إلى
عـهد الـعالى لـلفـنون جنوم فـرقة الـطـليـعة وطـلبـة ا

سرح بجامعة حلوان. سرحية وطلبة قسم ا ا

الديكور
: عندما قرأت النص ربيع عبد الكر

شعرت أننى "أنتونوف"
مهـنـدس ربـيع عـبد الـكـر (حـاسس إن أنا
الـــــــــــبـــــــــــطـل وكـل مـن حـــــــــــولـى هــم هــــــــــؤالء

الشخصيات التى حتيط بالبطل)
يـصف مـهـنـدس الـديـكـور ربـيع عـبـد الـكر

مــســرحــيــة "حـــمــام رومــانى" بــأنــهــا "حــالــة"
ى إال أنك قـائالً: رغـم أنـهـا من األدب الـعـا
ـصــريـتـهــا. ويـضـيـف: شـعـرت وأنـا تـشــعـر 
أقـرأ الـنص أننى أنـا الـبطل "آنـتـونوف" وأن
هــؤالء الـنــاس هم مـن يــحـيــطــون بى فــعالً.
ــسـرحــيـة تــقـدم حــالـة مــعـانــاة إنـسـان ال فـا
يــــســـــتــــطــــيـع أن يــــعــــيـش داخل بــــيـــــته وذلك
يـنـعـكـس عـلى اجملـتـمع (إذا كــنت غـيـر قـادر
أن أعيش فى بـيتى الـصغـير فـكيف أعيش
فى بـيتى الكـبيـر). ويضـيف: السيـنوغـرافيا

ـسرحـية فهى الـتى صممـتهـا تعـكس حالة ا
عـــبــــارة عن أعــــمـــدة تــــرمـــيــــمـــات وآثـــارات
فــالـبـيت تــداعى بـأكــمـله عــلى أعـمـدته وأى
فـعل عـنيف قـد يـجـعل الـبـيت يـنهـار تـعـبـيرًا
البس عن انــهــيـار الــبــطل واجملــتـمع. أمــا ا
فـيقول عنـها إنه اختارهـا عصرية إال بعض
الـــشــخــصـــيــات الـــتى أضـــاف لــهـــمــا مالمح
ـط كالسـيـكى" غـربــيـة فـمــوظـفـون احلى "
لـلــمـوظف يــرتـدون زيًــا مـوحــدًا لـكى نــشـعـر
مــعـهم بــالـرتــابـة ورئــيـســهم هـو الــبـوق الـذى

يتحدث عن السلطة.
وهـنــا يــعـتــبــر االكــسـســوار عــنـصــرًا مــكـمالً
خـاصــة أن هـذا الــعــرض كـومــيـديــا سـوداء.

هـذا هـو مـا يــطـرحه عـرض «حـمـام رومـانى» الـذى
ـسـرح الـطــلـيـعـة ويـجـرى يـخـرجه هـشـام جــمـعـة 
بـروفـاته حـالـيا تـمـهـيـداً لـعـرضه مـنـتـصف الـشـهر

احلالى أبطل العرض  حتدثوا ا لـ «مسرحنا».

أنانيف
ن الشيوى: الفرد فى مواجهة أ
االستغالل جوهر "حمام رومانى"

ن الـشـيـوى دور "آنــانـيف" عـالم اآلثـار الـذى يــلـهث وراء مـصـلـحـته يــلـعب د. أ
فرطـة والتمركز اخلاصة وحتى اسـمه مشتق من "األنـا" داللة على األنانـية ا
ن: الـــعـــمل يـــرصـــد مــعـــركـــة الـــفـــرد فى مـــواجـــهــة حـــول الـــذات. ويـــقـــول د. أ
ـنـتـفـعـ سـواء كـانـوا أفـرادًا أم مـؤسـسـات. ويـضـيف: شـخـصـية االسـتـغالل وا
آنـانـيف مـعـقــدة رغم هـدوئـهـا الـظـاهـرى فــهـو إنـسـان أنـانى جـدًا ويـرى أن من
حـقه بـاعـتـبـاره أول من اكـتـشف احلـمـام الـرومـانى أن هـذا االكـتـشـاف يـخـصه
وحـــده ولــيس مـن حق أى إنــســـان آخــر االســـتــفـــادة مــنه أو االنـــتــفـــاع به وحــتى
"مــارتــا" مــحــبــوبــته ال يــراهــا وال يــشــعــر بــهـا ألنـه مــشــغـول بــنــفــسه وأطــمــاعه.

االستعراضات
ن مصطفى: رقصتا الغزل واحلرب أ

سرحى "قوسان" للنص ا
ن مــصـطــفى اســتـعــراضــ فـقط ضــمن أحــداث الـعــمل يــرصـد األول قــدم أ
عالقة احلب الفاترة ب "مارتا" وأستاذها "آنانيف" وكيف تصطدم مشاعرها
شـغول بـأبحاثه الرومـانسـية الـرقيـقة بالـطمـوح األنانى لـعالم اآلثـار الشـهيـر وا
ن: االسـتـعــراض األول رقـصـة واكـتــشـافـاته حــتى أنه ال يـرى مــارتـا. ويـقــول أ
غزل تـنتهى عـندمـا تكتـشف مارتا أن طـموحهـا هو احلب بـينمـا طموح أسـتاذ ها
هو الـشهرة والـعمل. ويضـيف: االستعراض الـتانى والذى نـقدمه فى نهـاية العمل
ـسـلـوب ويـتـضـمن عـدة إسـقـاطـات ومن خالله هـو "تـلـمـيح" حـول فـكـرة الـبـيت ا

" الوطن السليب. سلوبة هى "فلسط شاهد أن شقة أنتونوف ا يكتشف ا

أنتونوف

محمد محمود: العرض كوميديا سوداء
! واطن واالنتهازي عن الوطن وا
يصـف الفنـان محـمد مـحمـود نص "ستـراتيـف" بأنه كـوميـديا سوداء
. تناقش قضايا اإلنسان البسيط وحقوقه وصراعه مع االنتهازي
ـواطن وعن دوره يـقـول محـمـد مـحـمـود: ألـعب شـخـصـيـة آنـتـونوف ا
الـبـسـيط الـذى يـعـود مـن رحـلـة طويـلـة لـيـجـد بـيـته وقـد تـهـدم حتت
مـعاول الـطـامـعـ فى "احلـمـام الرومـانى" األثـرى الـذى  اكـتـشافه
حتت مـــنـــزله. ويــضـــيف: يـــحــاول الـــطــامـــعــون واالنـــتــهـــازيــون إقـــنــاع
آنتـونوف بـالتـضحـية من أجل الصـالح العـام ليـكتـشف أنهم يـكذبون
وال تــهــمــهم إال مــصــاحلــهم اخلــاصــة فــمــثالً عــالم اآلثــار يــهــمه أن
يــســجل الــكــشف بــاسـمـه وكـذلـك الــسـمــســار ومــهــرب اآلثــار الـذى

يحاول إقناعه بتفكيك احلمام إلى قطع وبيعه.
وأشار محمـد محمود إلى أن الـعرض الذى سيفـتتح مسرح الـطليعة
ـــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح بــعـــد جتــديــده ســيــشــارك أيــضًــا فى ا
وســــيـــعـــرض أوالً عــــلى مــــســـرح الـــغــــد مـــنــــتـــصف يــــونـــيــــو احلـــالى. 

> يـظل األداء الشـفهى والطـقوسى جزءاً تـكامليـا فى حضارات وشـبه حضارات
عـديـدة فى وقـتـنـا احلاضـر  لـذلك من اخلـطـأ أن نـفـترض أن الـثـقـافـات التى

استمر فيها األداء الطقوسى أو الشامانى «بدائية» نوعا ما.

سرحي جريدة كل ا
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> د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قرر جتديد ندب ناهد أحمد أم للعمل مديرًا إلدارة الشباب باإلدارة العامة لثقافة الشباب والعمال بالهيئة.

محمود مسعود

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

لن أقول وداعا 
الــتـغـيـيـر سـمـة احلـيـاة الـصــحـيـة  فـنـحن ال نـنـزل الـنـهـر
مـرتـ  والزمن ال يـرتد أبـدا للـخـلف  حتى لـو حن إليـها
ـوءودة فى صنع مـدنه الفـاضلة شبـاب ال تسـعفه أحالمه ا

فى األيام القادمة  كما أشرنا فى مقال األسبوع الفائت.
لهذا فـقد سعدت جدا حينمـا وصلتنى رسالة من الصديق
رئـيـس حتـريــر مـســرحـنــا يـخــبـرنـى فـيــهـا بــقـرار مــجـلس
ـوقــر نـسف كل أعـمــدة اجلـريـدة  ومــنـهـا هـذا الـتـحــريـر ا
ـتـواضع  وليـس منـهـا بـالـطبع عـمـوده هـو  فـهو العـمـود ا
ـبـدأ  وهـو حق ال رئـيس الـتـحـريـر وله حق الــثـبـات عـلى ا
مراء فيه  أمـا التغيير فيـطال من هم خارج دائرة الرئاسة
ــقــراطى مـؤصل فـى ذهـنــيـة الــتــحـريــريـة  وهــو مــبـدأ د

العالم الثالث.
غير أن مـا أثلج صدرى فعال فى الـرسالة هو إرسـالها ذاتها
 فـهى دليل احـترام وتـقديـر لنـا نحن مـعشـر النـقاد الذين
نـسـتـضاف بـ احلـ واآلخر  عـلى إحـدى مـوائد اإلعالم
ـشـهــيـات  وقـد كـانـت لى جتـربـة ســابـقـة حـيث ــلـيـئــة بـا ا
ـطبـوعة التى اسـتضـافتنـى ناقدة مـحتـرمة داخل عـمود با
تـولت رئاسـة حتريـرها  وعـندما غـادرتهـا رفعت الـصحـفية
الـتى تــولت مـقـعـدهــا الـعـمـود الـذى اخــتـرت أن أكـتب فـيه
طـوال سـنـوات خـمس دون انـقـطـاع  ودون رسـالـة مـنهـا لى
ولكل الزمالء أصـحاب األعمدة التى رفعتها  تشكرنا فيها
عــمـا قـدمــنـاه لـلـمــطـبـوعــة من آراء وأفـكـار أثــرتـهـا وأثـرت
احلياة الـفنية   حتى ولـو كان شكرها هـذا من باب النفاق
االجــتــمــاعى  حــيث إنه يــبــدو أنــهــا لم تــكن نــعــرف هـذه
ـطـبـوعـة الـتى تـولـت رئـاسة الـقـامـات الـتى كـانت تـكـتب بـا

حتريرها.
أمـــا صــديــقـــنــا الــعـــزيــز رئــيس حتـــريــر جــريـــدتــنــا هــذه
ومـجــمـوعـته الـشـابـة  فـهـو رجل يـعـرف قـدر الـنـاس  وهم
مجـموعة مـصطـفاة من هذا اجلـيل الشـاب الذى يدرك أن
تعدد اآلراء هـو الذى يثـرى احليـاة الثقـافيـة  وأن التغـيير
يعـنى ضرورة فـتح كل النـوافذ  ومنـح كل الزهور احلق فى

التفتح واحلياة.
صحيح أن نسف األعمدة التى يرتكن إليها بعض الكتاب 
ـومة وأحيـانـا يـنام فى ظـلـها  جتـبـره - بـحكم ثـبـاتهـا ود
ظـهـورهــا - عـلى تــكـرار مـا قــاله  أو اسـتـغـاللـهـا كــبـوتـيك
خـاص لـبـيع مـنــتـجـاته الـشـخـصـيـة  والـضـغط عـلى هـذه
ـؤســسـة أو تـلك الـهــيـئـة  من أجل أن يــسـوق لـهـا إبـداعه ا
ـتـهافـت  وكم من أعـمدة وصـفـحـات كـامـلـة فى الـصحف ا
ـصـرية  ; قـومـية وحـزبـيـة ومسـتـقـلة يـسـتثـمـرهـا كتـابـها ا
لــتـرويج بـضـائــعـهم الـزائـفــة  فـيـخـتـلط اإلبــداع بـالـنـقـد
بــاإلعالم  ويــشك الــقــار الــلــبـيـب فـيــمــا يــقــرأه  ويـروع
سئـول أمام صرخـات التهلـيل لقدرته الـفذة على اإلجناز ا
تــلــو اإلجنــاز  والــتـى ســرعــان مــا تــتــحــول إلى صــرخــات
ـيـمون  الـشـجب لعـجـزه عن حتـقـيق أى إجنـاز فى عهـده ا
جملرد أنه لم يـستجب لكل رغبات صاحب العمود الثابت أو

الصفحة الدائمة.
أعرف كاتبا حتول لناقد حاد الهجوم على رئيس هيئة جملرد
رفـضـه شـراء مــصـنــفه وأعــرف بـاحــثـا أضــحى أمــام أقـرانه
فزاعة لـلكتـاب يطلـقونه على كل من يـصدر له كـتاب جديد
 لكى يكـشف لهم ما جاء بهـذا الكتاب من أخطـاء مطبعية
وأعرف فنانا محترما تولى منصبا خسرت بعض األقالم ما
ـوقـع الـذى تـواله فـهـاجت كـانت تـســتـفـيـده شــخـصـيـا من ا
عـلـيه وأهـاجت كل الـدبـابـيـر الـتى هـشـهـا من حـوله. أعـرف
اذج منـها وغيرهـا أكثر منى  اذج كثـيرة  وتعرفـون أنتم 
ـيـمـون (سداح سـرحـيـة صـارت مثل انـفـتـاحـنا ا فـالـسـاحـة ا
مـداح)  وصـار الـكـهـول مـنـا يرتـكـنـون إلى أعـمـدتـهم يـبـكون
ـسـكـوب  وأضـحى الـنـقــد ال يـحـتـاج إال لـغـيـر عـلى الـلــ ا

شجاعة أو بجاحة الكتابة.
ورغم سـعـادتى بنـسف األعـمـدة  فسـوف أرتاح نـوعـا ما من
الـتوتـر الذى كـان  يصـيبنـى أسبـوعيـا لكتـابة مـقالـى  غير
أنــــنى ال أمـــلـك أن أقـــول وداعــــا لــــلـــقــــراء الــــذين ســـررت
ـاضية  وكل مـا أملكه هو بالـتواصل معهـم خالل األشهر ا
الـقــول حـتى لـقــاء قـريب  ودام لــكم الـتــغـيـيــر إلى مـا هـو

ــســرحى كــانت هــنــاك بـعض ــثل حــال وواقع الــنــشـاط ا
االجـتهـادات الـفـردية من كـتـاب مـصريـ حـقـقوا نـصـوصا
ارجتـالـيـة تـكـتمل مـن خالل عروضـهـا عـلى اجلـمـهور وهى
ــوجــة الـتـى اجـتــاحت جــهـود شــكــلت مــوجــة أشــبه بــتــلك ا

أوروبا حتت مسمى الكوميديا ديالرتى.
وإذا كان هـناك بـعض الكـتاب اسـتطـاعوا أن يـحقـقوا رؤية
مـسرحية مصـرية من خالل مؤلفاتـهم يجب أن نذكر على
ـسـرحيـة ثم تـوفيق احلـكيم وجه الـتحـديـد أعمـال شوقى ا
وعــلــيــنــا أن نــقف مــلــيًـا أمــام اجتــاهــات وجتــارب مــحــمـود
تـيـمـور الـكومـيـديـة وعـلى الـرغم من تـنوع إنـتـاج الـثالثـة ما
ـسـرحـيــة الـتـاريـخـيــة والـدرامـا االجـتــمـاعـيـة وكـذلك بــ ا
االجتـاه نـحـو الـكـومـيـديـا فى الـفـتـرة الـتى كـان يـسـود فـيـها
ـســرحـيـة الــسـوق الــسـيـنــمـائـيــة هـذا الــنـوع من الــعـروض ا
والـطريف فى األمر أن هذه الـنوعية ازدهـرت تاريخيا فى

. أعقاب احلرب الكبيرت
إال أن هـذا اإلنـتــاج لم يـسـتــطع أن يـحـقـق تـيـاراً مــسـرحـيـا

مصريا وذلك ألسباب عدة.
ــســرحى لــهـوالء الــكــتــاب الــثالثـة 1- إن مــجـمـل اإلنـتــاج ا
ــســـرح الــذهــنـى وقــد تــكـــون أغــلب يــغـــلب عــلـــيه ســمـــات ا
ــسـرح الــشــعـرى عــنـد الـنــصــوص الـتـى قـدمــوهــا خـاصــة ا
شوقى.. وذهنيات توفيق احلـكيم تصلح للقراءة أكثر منها

سرحى وذلك لغلبة التوجه األدبى عليها. للعرض ا
2- إن مـشكـلـة الـلـغـة الـعـربيـة الـفـصـحى الـتى كـانت تـقدم
بـهـا هـذه الــعـروض ال جتـد قـبـوال جـمـاهـيـريـا عـريـضـا وإن
ـــتـــبـــرجــزة» الـــقـــلــة مـن الــطـــبـــقـــة الـــبـــرجــوازيـــة أو تـــلك «ا
بـشـرائـحـهـا اخملـتـلـفـة تـمـثل جـمـهـور هـذه الـعـروض الـقـلـيل
األمــر الـذى يــفـقـد الــعـرض خـصــائـصه الــتـجـاريــة وهـو مـا
ـالى للفرق التى تـقدمها.. خاصة يـسبب نوعا من اخللل ا
وأن هـــذه الــفـــرق مـن الـــكــيـــانـــات االقـــتـــصـــاديـــة الـــفـــرديــة
اخلــاصــة الـــتى حتــتــاج إلى هــامـش من الــربح كــضــرورات

مادية دافعة لالستمرار.
3- هــذا الــواقـع انــعــكــست تــداعــيــاته عــلى حــجم اإلنــتــاج
لهـؤالء الكتـاب فقل إنـتاجـهم خاصـة على مـستـوى العرض
ـــســرحـــيــة ـــســرحـى واعــتـــمــدوا عـــلى نـــشــر كـــتـــابــاتـــهم ا ا
كـنـصــوص أدبـيـة حتــتـويـهــا وفى كـتـاب يــطـرح فى األسـواق
ولم تـظـهـر نــصـوصـهم كـعـروض مـسـرحـيـة بـشـكل يـكـاد أن
ـسـرحـيـة الـتى تـتـبع يـكـون مـنـظـمـا إال بعـد تـكـويـن الفـرق ا
الـدولة التى بـدأت مع إنشـاء الفرقـة القـومية فى مـنتصف

اضى. ثالثينيات القرن ا
أمـــا الــعــنـــصــر الـــثــانى الـــذى ارتــكــز عـــلــيه حـــراك الــفــورة
ـسرحـيـة منـذ بـدايتـهـا والـتى واكبت قـيـام الثـورة والـقرار ا
ــبــكـر الــذى اتـخــذته بـقــيـام اإلصـالح الـزراعى وتــصـفــيـة ا
اإلقطـاع هو اجلمـهور وعلى الـرغم من تعـدد شرائحه إال
أنه دخل حـالة الـتـفـاعل مع أبعـاد هـذا احلـراك وفى إطار
ـشاعـر جتاه ـكان والـفعل تـوحدت كـافة ا وحدة الـزمان وا
تـغير الـذى فجرتـه الثورة والـذى جعل من القـضية أبـعاد ا
ستـوي الداخلى تشـابكة عـلى ا الـوطنية بـكل خطوطـها ا
واخلــــارجى هى الــــدافـع لــــلــــحـــراك اجلــــمــــاهــــيــــرى حــــيث
ــســرحــيـة جتــســدت تــلـك اخلـطــوط مـن خالل الــعــروض ا
ــتـغــيـر.. فــكـان هــذا الـتــوحـد الـتى تــفــاعـلت وأبــعـاد هــذا ا
الـذى وحــد بـ شـرائح اجلـمــاهـيـر فى إطـار تــفـاعـلـهـا مع
ـسـرحـيــة الـتى وجـدت فــيـهـا اجلـمــاهـيـر قـراءة الـعــروض ا
واضحة اللغة عبـرت عن مشاعرها جتاه ما فجرته الثورة

من تغير.
ومن هـنــا كـانت الــبـدايــة لـتــحـقــيق الـقــاعـدة اجلــمـاهــيـريـة
ثابة الشرارة التى شكلت العريضة للمـسرح والتى كانت 
مالمـح الـــنـــهـــضـــة الــــتى تـــفـــجـــرت أبــــعـــادهـــا خالل عـــقـــد
الـستينيات حـيث كان التفاعل مع كـافة مجريات األحداث
ـصــيـريــة الـتى حتــقـقت خالل مــسـاحــته الـزمــانـيــة ولـقـد ا
ـتالحـقـة والفـاعـلـة الـتى عـايشـتـهـا مـصر كـانت األحـداث ا
ــنــطــقــة الــعــربــيـــة بــأكــمــلــهــا خالل هــذا الــعــقــد ومــا بل وا
أحــدثـــته من تــأثـــيــر عـــلى تــركـــيــبــة الـــبــنــيـــة االجــتــمـــاعــيــة
والـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة حـــيث جـــســـدت نـــكـــســة 67
الـعـســكـريـة إحـدى أهم مـفـاجــآت هـذا الـعـقـد وكـانت هـذه
ــثــابـة حــلــقـات االتــصـال ـســرح بــهـا  األحــداث وتــفـاعـل ا
ــسـرح واجلــمـهــور وهـو األمـر الــذى حـافظ الـدائــمـة بـ ا
ــســرح وجـمــهــوره خالل هـذا عــلى الـرابــطــة الـقــويــة بـ ا
الـعــقـد وأكــد عـلى الــدوافع الـتى حــقـقت مــفـهــوم الـنــهـضـة

التى صاحبت مسرح الستينيات.
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ذهنية
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مظاهرات شعبية

شاهد عيان

محاور النهضة

تصوير:
 مدحت صبرى

ميدان العتبة واستنـجدنا بالبوليس لتنظيم الدخول.. لكن
ــــســـرح ضـــغـط الـــشــــعب كــــان أقـــوى وامــــتألت مــــقــــاعـــد ا
والـــبــنــاويـــر واأللــواج بـــأبــنــاء الـــشــعب الـــبــســـطــاء وحتــولت

الصالة إلى مظاهرة شعبية.
ويـسـتــطـرد حـمـروش: وكـان هـذا احلــدث مـلـهـمـاً لـعـواطف
األدبــــاء والــــكــــتــــاب حـــــيث أقــــبـل نــــعــــمــــان عـــــاشــــور ومــــعه
مسرحـيتـان وألفريـد فرج مـسرحيـة ومحـمد عبـد الرحمن
خــلــيل وأمــيــنــة الــصــاوى وأنــور فــتح الــله وعــدد كــبــيــر من
الـــكـــتــاب انـــفـــعـــلــوا بـــاحلـــدث وقـــدمــوا إنـــتـــاجـــهم من أجل

عركة. ا

ــســرح ثـالثــة عــروض من نــوعــيـــة الــفــصل الــواحــد أعــد ا
حـيث قـدم لـنـعـمـان عـاشــور مـسـرحـيـة «عـفـاريت اجلـبـانـة»
الـتـى أخـرجــهـا نــبـيل األلــفى و«صــوت مـصــر» الـتى كــتـبــهـا
ألــــفـــريـــد فـــرج وأخـــرجـــهـــا حـــمـــدى غـــيـث ثم مـــســـرحـــيـــة

«بورسعيد» التى أخرجها فتوح نشاطى.
ظـاهرة شـعبـية حـماسـية وكـانت العـروض تنـتهى كل يـوم 
تـنـدد بـالـعــدوان.. وتـطـالب اجملـتـمـع الـدولى بـالـوقـوف إلى

جانبها ضد الغزاة وقوات العدوان الغاشمة.
ـقـاومـة الـشـعـبـيـة لالنـضـمـام إلى ثم يـتـوجـهـون إلى مـقـار ا
ـعـركـة ـتـوجــهـة إلى مـدن الــقـنـاة حــيث ا فــرق الـفـدائــيـ ا

الدائرة.

يقول شـاهد عيـان من الذين عايـشوا تلك األحـداث يومها
ـــســرح ولم تـــكن تــدرى إلى أين خـــرجت اجلــمـــاهــيــر من ا
ـسـئولـ وكـان أقـرب مـقر تـتـجه لكـى يصل صـوتـهـا إلى ا
ـسرح ـواجه  رسـمى أمـامـهـا هو مـركـز اإلطـفـاء الـرئـيس ا
األزبـكـيـة واعـتـصـمت بـداخلـه مطـالـبـة بـتـسـجـيل أسـمـائهم
ـــتــطـــوعـــ وإنـــهـــاء إجــراءات ســـفـــرهم إلى فى كـــشـــوف ا
ـــقـــاومــة اجلــبـــهـــة عـــلى الـــفـــور واالنـــضـــمـــام إلى كـــتـــائب ا

الشعبية.
ويـقـول حـمـروش فى مالحـظـته حول طـبـيـعـة األجـواء التى
أحـــيــطـت طـــوال فــتـــرة الـــعـــرض لـــلـــمـــســـرحــيـــات الـــثالث:
دهش أنه رغم استمرار الـعرض ألكثر من شهر تقريبا وا
إال أن اجلــمــهــور كــان يــخــرج يــومــيــا عــلى شــكـل مــظــاهـرة

قاومة الشعبية. مطالبا باالنضمام إلى صفوف ا

وكـان هذا احلدث البدايـة احلقيقيـة التى صاغت وشكلت
سـرحية بناء الـقاعدة الـتى انطـلقت منـها كافـة العنـاصر ا
الـالزمـة لـبـنـاء الـنـهــضـة وكـان بـيـنـهـا أهـم عـنـصـرين حـقـقـا
ـبــشـر بــأحـداث ــســرحى ا الــبـدايــة احلـقــيــقـيــة لـلــحـراك ا
الــنـهــضـة كــمـا كــانــا أيـضــا مـحــور جـذب لــكــافـة الــعـنــاصـر
ـسرحـيـ وهـذان الـعـنـصران ـنـظومـة الـعـمـلـ ا ـكـونـة  ا

سرحى/ اجلمهور.. هما: الكاتب ا
سرحى أوالً: الكاتب ا

ــسـرحــيـة ــثل داخل دائــرة الـعــمـلــيـة ا ــسـرحى  الـكــاتب ا
ـكـونـة لـلـعرض ـركـز الـذى تـلـتـقى حـوله كـافة الـعـنـاصـر ا ا

سرحى. ا
ـسـرحى ـاضى كـان الـكـاتب ا وحـتى خـمـسـيـنـيـات الـقـرن ا
ـصـرى من الـعـنـاصـر الـتى يـنـدر وجـودهـا بـالـصـورة الـتى ا
كن أن حتقق تياراً مسرحـيا مصريا خالصاً ولهذا فإن
ــنـهـاج ــسـرحـيــة فى مـصـر الــتى تـشــكـلت عـلى ا احلــركـة ا
ـسـرحـيـة الـشـامـية الـغـربى والـتى بـدأت مع قـدوم الـفـرق ا
الــتى صـــاحــبت هـــجــرة الــشـــوام إلى مــصـــر فى مــنـــتــصف
القرن التاسع عشـر حيث كانت عروض هذه الفرق تعتمد
ــعــربــة ســواء عـلـى مــســتـوى عــلى الــنــصــوص األجــنــبــيــة ا
الــعـروض الــتــراجــيـديــة ذات الــطــابع الــكالســيـكـى أو عـلى
مــســتــوى الــعــروض الــكــومــيــديــة الــتى كــانت تــعــتــمــد عــلى

الفودفيل الفرنسى.
ـعرب لـلنـصوص العـديد من قـتبس أو ا وكان يـقوم بـدور ا
ــتــمــصـــرين الــذين كــانــوا الـــكــتــاب وأغــلــبــهـم من الــشــوام ا
سرح الفرنسى بشكل خاص ثم يعتمدون على ترجمات ا
تـــأتى عـــمــلــيـــة الــتـــعــريب أو الـــتــمــصـــيــر بـــعــد ذلك طـــبــقــا
ــعــاصــر ـــوضــوعــيـــة الــواقع االجـــتــمــاعى أو الـــســيــاسـى ا
سرحى أو طـبقا ألهـواء وميول صـاحب الفرقة للعـرض ا
وغالبا ما يكـون هو اخملرج. بجانب هذا التوجه الذى كان
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سـرح العربى حالـياً وهل هو فعالً > بدايـة كيف ترى ا
بعافية كما يرى الكثيرون?

ــسـرح - ال نــسـتــطـيـع أن نـعــطى أحـكــامــاً عـامــة عـلى ا
الـعــربى كــكل ألنه يــخــتــلف من قــطــر إلى آخـر نــتــيــجـة
لــلــتــفـــاوت فى مــســتــوى الــتــعـــبــيــر وكــذا احلــســاســيــات
ــسـرحــيـة كــمـا أن لــكل بـلــد ثـقــافـة مــعـيــنـة اجلــمـالــيـة ا
واهـتـمامـات مـعيـنـة وكذا لـكل مـسرح قـضـاياه اخلـاصة
ولـكن هذا ال يعنى العـودة إلى األسئلة الـكالسيكية من
ـلك مسـرحـاً عـربـيـاً أم ال نحن قـبـيل الـتـأصـيل وهل 
اآلن أمـــام أســئـــلــة مـــلــحـــة وهى كــيف نـــؤسس لـــفــرجــة
مــسـرحـيــة ومـا هى آلــيـات هـذه الــفـرجـة وكــيف يـعـمل
ـمـثل واخملـرج والـكـمـالـيـات اجلـديـدة لـهـذه الـفـرجـة ا
وأعـتـقـد أن هـنـاك اجــتـهـادات كـثـيـرة وهـذا مـا نـلـحـظه

هرجانات العربية. فى ا
> ترى أن دعاوى التأصيل كانت خطأ?

- دعاوى التأصيل فى رأيى والبحث عن مسرح عربى
مــــؤسَس ومــــؤسِـس كـــانـت مــــوضــــة ومـــوجــــة اعــــتـالهـــا
اجلـمـيع هذا اخلـطـاب الـذى ساد فـى مرحـلـة مـا قبل
ة 67 ومـا أحـدثـتـه من تـأثـيـر  جتـاوزهـا اآلن هـز
إن مــســـألــة الـــهـــويــة والـــعــمـل فى إطــار مـــســـرح عــربى
ثابة هاجس يـنبغى علينا وجمـاليات عربية أصـبحت 

اآلن أن نتجاوزه ونتخلص منه أيضاً.
ـسـرح الـعـربى > قـلت إنـنـا ال نـسـتـطـيع احلـكم عـلى ا
ستويات فماذا عن مـستوى الالعب الكبار لتـفاوت ا

على الساحة?
ـــســرح الـــعـــربى يـــخــضع اآلن - مـــفـــهــوم الـــريـــادة فى ا
فهـوم الذى كانت مصر ولبنان تتميزان للنقاش هذا ا
ـسـرحـهـمـا خالله أصـبح اآلن مـرحـلـة تـاريـخـيـة ألنـنا
غـرب الـعـربى واخلـلـيج تـعمل جنـد جتـارب حـالـيًـا فى ا
بإمكانيات جيدة ومـنفتحة على ثقافات أخرى لم يعد
يــهــمـهــا أسـئــلـة مــسـرح عــربى مــؤسِس ومـؤسَس أو أن
مسرحـنا الـعربى ترجـمة لـلمـسرح الغـربى أو استـنساخ
ـــا تــبـــحث عن مـــســرح كــونـى إنــســـانى ال يــعـــنــيه له إ
ط أو ثـقافـة معـينـة بل مـا يعـنيه هـو التـعبـير احـتكـار 

اإلنسانى فقط.

> أال تـرى أن الـتــغـيـرات الـسـيـاســيـة سـواء اخلـارجـيـة
كـاحــتالل الـعــراق أو الـداخــلـيــة كـإغـراق الــكـثــيـر من
الـدول الـعــربـيـة فـى مـشـاكــلـهـا الــداخـلـيــة سـاهم فى

سرح بها? تراجع ا
ـسـرح تكـمن فى مـعـضلـة أسـاسـية هى هل - مـشـكـلة ا
ــســرح يـتــطــور فى إطـار ــلك مــديـنــة عــربــيـة أم ال? ا
ـــســـرح اإلغـــريـــقى لم يـــتـــطـــور إال فى ظل ـــديـــنـــة وا ا

معضلة أساسية
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قرر تخصيصه لعروض فرقة مسرح الشباب. > البيت الفنى للمسرح بدأ هذا األسبوع أعمال تطوير وجتديد مسرح أوبرا ملك ا
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> يـقصـد من طقـوس معيـنة أن تـداوى حتمى أو تضـر أن تسـترضى روح أحد
ـرء مثل األسـالف أو اآللهـة أو تـشـيـر إلى انـتقـال أو حتـول رئـيـسى فى وضع ا

ولد أو البلوغ. ا

سرحي جريدة كل ا
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 حوار:
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لسنا مغلوب وال نقلد الغالب والعالقة مع
اآلخر قائمة على الندية

ــــغـــربى ـــســــرح ا أحــــد أســـاتــــذة ا
ــؤمـــنــ بـــضـــرورة الــتـــواصل مع ا
الـثقـافات األخـرى وعدم الـتقوقع
على الذات وبحـكم عمله كأستاذ
لـلمـسـرح بكـلـيـة الفـنـون اجلمـيـلة
ــسـرح بــالــربــاط شــغل بــدراســة ا
الــعــربى والـتــنـظــيــر له كـذا وجه
عنـايته لبحث األعـمال اجلديدة
ـغـرب وبــاألخص عـروض مـســرح ا

ـركـزية هـؤالء آمنـوا بـوجـود مسـارح أخـرى تـخرج من ا
األوربـيــة - مـســارح الـشــرق حتـديــداً - وبـالـتــالى قـرب
ــســـرح األوربى بـــالـــقــضـــايـــا الــكـــونـــيــة االهـــتـــمــام مـن ا
واإلنسانية وهنـاك اآلن جتارب مشتركة ب الطرف
ــســرح اجلــامــعى ســواء عــلى مــســتـــوى االحــتــراف أو ا
وتـبـادل خـبـرات وتـأطـيـر وبـالـتـالى فـلم يـعـد اآلخـر هو
تـلبسة اإلنسان الـعربى بل أنظمة اخملـيف أو العقدة ا

ثقافية وسياسية.
> وهل الـتـعـامل الـعـربي مع هـذه األنـظـمـة الـثـقـافـية

والسياسية تعامل الند للند?
- هنـاك جتارب مـسرحـية فـرنسـية اسـتوحت من أنـثر
ــغـربــيـة وأجنـزت بـولـوجــيـة وســوسـيـو درامــا الـثــقـافـة ا
ــقــاربــات الــعالقــة بــيــنــنـا أعـمــاالً انــطالقــا من هــذه ا
غـلوب تـقلـيد لـيست كـما قـال ابن خلـدون: من حـكمـة ا

الغالب!
وهم أيضًا لـن يسمـعوا مـنا ولن يـحتفـظوا بـأعمـالنا إن
تفـرج األوربى يريد منك أن كـانت مجرد مسـوخ لهم ا
تــديــر مـــعه حــوارًا ال أن تــســـمــعه حـــواره هــو ســواء مع

نفسه أو مع غيره.
ب كل ذلك أين تذهب قضايانا اخلاصة?

ومـاذا نـقدم إذن فـى عروضـنـا إننـا ال نـستـعـير قـضـايا
إنـاس أخـرين ونــعـلـيـهـا فـى عـروضـنـا لـنــقـدمـهـا هـنـاك
جـمـهـورك الـذى تـضعه نـصب عـيـنـيك دائـمًـا أعلم أنك
تقصد أن هناك فنـاً تبنى مشاكل الغرب وصار (ملكيًا
ـا يـعجب الـغرب لك) وهـنـاك من يتـحدث  أكثـر من ا
ويــحب أن يـسـمــعه أسـمح لى أن أقــول أنـني لـست من
هــــذا الـــنـــوع وكــــثـــيـــرون غـــيــــرى أيـــضًـــا وحـــديــــثـــنـــا عن
اســتــخــدامــات الــتــقــنــيــات احلــديــثــة ومــصــدرهــا أوربـا
ـــغــرب بــصـــفــة خـــاصــة ال يــعـــنى أنــنـــا نــســتـــعــيــر مع وا

التقنيات قضايا ودمى نلعب بها أو تلعب هى بنا.
ضمون هو ما يفرض الشكل? ولكن أليس ا

ة التي قـلت لك أننا تـعود بنـا لتلك اإلشـكاليـات القـد
قـد جتـاوزنــاهـا وأصــبـحــنـا نــهـتم بــالـتــعـبــيـر اإلنــسـانى
ومادمـنا نقـدم قضايـانا اإلنسـانية فـأى تعرض سـينشأ

ضمون. ب الشكل وا
ن يـنـادون بهـذه الـشـعـارات يـعرف دعـنى أسـألك كم 
ــضــمــون أم أن األمــر صـار جــيــدًا عالقــات الــشــكـل بــا

أكلشيهات محفوظة.
مــرة أخـــرى أقـــول لك أن الـــقــضـــايــا اإلنـــســـانــيـــة جتــد
ا حـاجـة لإلغراق تـعـبـيرهـا اإلنـسانـي بكل سـهـولـة دو

فى إشكاليات من أى نوع.

ن وغـــيـــره وظــــهـــوره فى نـــفـس مـــظـــهـــر بــــاقى الـــفـــرق
شاركة. ا

> وفى كل ذلك أين ذهب مسرح احلكواتى?
- مسرح احلكواتى أو الـسامر أو احللقة هو شكل من
سرحى سرح وصيـغة جماليـة فى التواصل ا أشـكال ا
ـسـرح وهـنـاك جتـارب حــديـثـة اسـتـثـمـرت احلـكى فى ا
اعتماداً على الثـقافة الشعبية وذلك فى إطار احلداثة
وبـــالــتـــالى صـــنـــعت نـــوعـــاً من الـــتــنـــاغم بـــ الـــشــعـــبى
واحلـــداثـى الـــذى يـــدعــــو المـــتـالك جـــمــــالـــيـــات

جديدة فى اإلخراج.
ـثـقـف الـعـربى بــفـرنـسـا > عـالقـة ا

حتديدا مازالت ملغزة?
- يـــــجب أن نـــــتـــــخـــــلـص من هـــــذا
فـهـوم الذى أضـعنـا مـعه الـكثـير ا
مـن الـــوقـت وهــــو فـــكــــرة اآلخـــر
الــذى يـــنــبـــغى أن نــعـى أنه لــيس
دائمـاً عـدواً للـثقـافـة العـربـية بل
هــــو مـــتــــعــــدد ويـــقــــبل الــــتــــعـــايش
والــتــفـاعـل مع الــثـقــافــة الــعــربــيـة
سـرح التجـريبى الـفرنـسى يؤكد وا
ذلك هنـاك مـثالً ما فـعـله أرنون
فى مــســـرح الــقـــســوة من
البحث عن جماليات
ــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــرح فــى ا
األندونـيسى وكذا
يــونــســكـــو وبــيــتــر
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروك
وبــريـشت.. كل

فـهومـهـا الذى يـعنى حتـقـيق احلريـة أما عن ـدينـة  ا
ؤثـرات السـياسـية الـتى تتـحدث عـنهـا فهى سالح ذو ا
ـسـرح الـعـربى أو تـكون حـدين إمـا أن تـوقف حـركـيـة ا
ـسـرح نـوعاً ـعـنى أن يـكـون ا تـفـعـيال لـهـذه احلـركـيـة 
ـقـاومــة لـلـقـمع الـسـيـاسـى وهـو مـا قـد يـنـتـهى إلى من ا
ـوقف بإغالق إحـدى نهـايتـ إما أن يتـم جتميـد هذا ا
الـفـرق واعـتـقـال أفـرادهـا أو تـنـشط فى مـواطـن أخرى
سـارح الـعـراقيـة اآلن بـنقـل نشـاطـها كـما تـفـعل بـعض ا

وقضاياها إلي أوربا وأمريكا.
ــغــرب الــعـربـى صـار اآلن أكــثــر الــتــصــاقـاً > مــســرح ا

بفرنسا فماذا أفاد من ذلك?
ـغـرب الـعـربـى اسـتـطـاع جتـاوز الـكـثـيـر ـسـرح فى ا - ا

من احملـطـات بـحـكم احتـكـاكه بـالـثقـافـة األوربـية
ــيــراث أو ســواء عــلى مــســتــوى الــتــكــوين أو ا
ــــســــرحــــيــــة وال شك أن إجنــــاز الــــفـــــرجــــة ا
ـغـربى لــلـفـرنـســيـة سـاهم اإلدراك الـلـغــوى ا
بـــشــكـل كــبـــيـــر فى الـــتـــواصل مع الـــثـــقـــافــة
الــفـــرانـــكـــفـــونـــيـــة وهــنـــا نـــضع مـالحـــظــة
ــغـرب ــســرح فى ا أســاســيـة أن طــبــيــعــة ا
الـعـربى تـخـتـلف عـنه فى الـبـلـدان الـعـربـية
األخــــــــرى ألن االنــــــــفـــــــــتــــــــاح عــــــــلـى هــــــــذه
ـــســـرح ــــرجـــعــــيـــات والــــثـــقـــافــــات أغـــنـى ا ا
ـــغــربـى وأريـــد أن أســـجل مـــدى كـــونـــيــة ا

ــــغـــرب ـــســــرح فى ا ـــيــــة ا وعــــا
الــــعـــــربى وحــــضــــوره
فــى كـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــار
ــهـــرجــانــات ا
األوربـــيـــة
كأفينو

يرى أن دعاوى التأصيل خاطئة
الـــــعـــــربى وخـــــلـص من  ذلك آلراء
جــريــئــة حــول دعــاوى الــتــأصــيل
لــلـــمــســـرح الــعـــربى والـــعالقــة مع
الغـربـة خـصـوصـاً فرنـسـا ومـفـهوم

سرح العربى. الريادة فى ا
مـسرحـنـا حاورت الـكاتـب والنـاقد
ــغـــربى د. مــحــمــد جالل أعــراب ا

وكانت هذه هى احلصيلة:

ـدينـة سـرح يزدهـر فـى ا ا

سرح العربى كانت موجة دعاوى تأصيل ا
وراحت حلالها

جتارب حديثة

ـيـزة عن أوقات > إن الـطـقـوس الـتقـلـيـديـة منـاسـبـات خاصـة كـانت 
احلــيـاة الـيــومـيـة الـتى تــشـكل وتـعــيـد تـشـكــيل هـويـة الــذات والـهـويـة

االجتماعية والتى تتشكل وتنظم فيها الذات وعالقاتها.
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فرقة
سرح ا
القومى
ستظل
نقطة
التحول
وقاعدة
االنطالق

 مسرح الستينيات

ــسـرحى الـتـابع فـكـان اهــتـمـامـهـا بــإعـادة هـيـكــلـة اجلـانب ا
بكـر بتـشكـيل جلنـة علـيا لإلشراف لـلدولـة فكـان قرارهـا ا
ـسـرح القـومى كـان ب أعـضـائهـا د. طه حـس و عـلى ا
د. حـــســ هـــيـــكل وهـــمـــا مـن رمــوز الـــواجـــهـــة الـــثـــقـــافـــيــة
ـســانـدة هـذا احلــراك واسـتـمـراره ـصـر وذلك  والــفـكـريــة 
كــمـــا كــان قـــرار تـــولى أحــمـــد حـــمــروش وهـــو من رجــاالت
ـســرح الــقــوى حتــقــيــقـا مــوضــوعــيــا لــهـذه الــثــورة رئــاســة ا

ساندة. ا

ـسرح» :"... يـقول حـمروش فى كـتـابه «عشـر سـنوات فى ا
بــــعـــد ثالثــــة أيـــام مـن اســـتالمـى الـــعــــمل وصل إلـى مـــصـــر
اإلنـذار البـريـطانى الـذى رفـضه عـبد الـنـاصر وظـهـر شبح
ـدن ــعـركـة فـى األفق وحـلـقت طــائـرات األعـداء تــقـذف ا ا

عركة. طارات.. ودخل الشعب ا وا
كـنـا نــسـتـعــد لـتـقــد مـسـرحــيـة «إيـزيـس» لـتـوفــيق احلـكـيم

وكان يخرجها نبيل األلفى.
كــنت أذهب فى الـصـبــاح إلى مـوعـد الـبــروفـة فـأجـد عـمالً
مـنـعـزال تمـامـا عن روح الـشعب حـيث أسـمع حلـنـا جنـائـزيا

يقول:
مات الرجل األخضر
مات الرجل الطيب

سرح ال يـتناسب وطـبيعة وأحسـست أن ما أشاهده عـلى ا
عركة ماذا أفعل? ا

ـسـرحــيـات الـوطــنـيــة.. وكـان اجلـواب بــاعـثـا وسـألت عـن ا
لألسف إذ لم يـــكن هــنـــاك ســوى مــســـرحــيــتـــ إحــداهــمــا
«كــفـاح شــعب» تــألــيف مــحـمــد مــحــمــود شـعــبــان عن فــتـرة
صـر واألخـرى «دنشـواى احلـمراء..» االحـتالل الفـرنـسى 

عن مأساة قريتنا الشهيرة.
ـسرحيت حيث بدأ نبيل األلفى فى وبدأنا بروفات على ا

إخراج كفاح شعب وحمدى غيث فى إخراج دنشواى.
ا كـانت األنوار تطفـأ ليالً بسـبب الغارات اجلـوية لقوات و
ـسـرحـية الـعـدوان الـثالثى فـقـد قـرر حـمروش أن تـعـرض ا
بـدءاً من الساعة الثـانية عشرة ظهـراً وحتى اخلامسة قبل

سرح للجمهور مجانا. إطفاء األنوار وأن يفتح ا
ويــــواصـل حــــمــــروش حـــــديــــثـه فى هــــذا الـــــصــــدد: وبــــدأت
جـماهـيـر الشـعب تتـدفق على بـاب مسـرح األزبكـية وتـعطل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور فــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ا

اجلماهير
تخرج من
قاعة
العرض
مطالبة
باالنضمام
لصفوف
قاومة ا

ــــيـــدان الــــعـــمـل حـــيـث قـــدمت ـــرأة  مـــثـل قـــضــــيـــة نــــزول ا
مـسـرحــيـة «مـاهــيـة مـراتى» ثم قــضـيـة تــعـدد الـزوجـات من
سرح رة 11» إلى جانب فـرق ا خالل مسـرحية «مراتى 
احلـر وإسهاماتها كـانت هناك فرقة أنصـار التمثيل وفرقة
جنــيـب الــريـــحـــانى الـــلــتـــان قـــدمــتـــا الـــعــديـــد من األعـــمــال
الـكــومــيـديــة وسـاهــمــتـا فى إثــراء هـذا اجلــانب من الــفـورة

سرحية السائدة. ا

ــســـرح الــقــومى ســـتــظل نــقـــطــة الــتــحــول غــيـــر أن فــرقــة ا
وقــاعــدة االنــطالق لــتـــحــقــيق أبــعــاد مــفـــهــوم الــنــهــضــة فى
إطــارهـا الــكـمى والــكـيــفى وحتـول الــبـعــد من مــجـرد فـورة
سـرحى مـسـرحـيـة اعـتـمـدت بالـدرجـة األولى عـلى الـكـم ا
إلى بعد جديد يتـمثل فى إفراز القاعدة األساسية القادرة
عــلى أن نــطــلق من خاللــهــا األعــمـدة الــتـى يـرتــكــز عــلــيــهـا

مفهوم النهضة فى حتقيقه العلمى.
ــتــغــيــر فـى إطــاره الــفــكــرى حــيـث يــشــمل تـــطــبــيق أبــعـــاد ا
ـنهـجى أمـا القـاعـدة األساسـية الـتى حـملـت أعبـاء هذا وا
ــسـرحـيـ الـذين حـمـلـوا االنـطـالق فـهم جـمـاعـة الـكـتـاب ا
ـــبـــشــر ـــســـرح الـــواقـــعى ا عـــلى عـــاتـــقــهـم إرســـاء قــاعـــدة ا
ـسرح ـستـشـرف للـتـوجه االشتـراكى بـديالً عن مـفهـوم ا وا
ثل البعد الفكرى للمسرح قبل الثورة الذهنى الذى كان 
ولم يــسـتـطع هـذا الـتـوجه أن يـكــون الـقـاعـدة اجلـمـاهـيـريـة
العـريضة بل كان اعـتماده على تـلك الشرائح من الـطبقات
تـبرجـزة» اقتصـاديا أو تلـك التى اتخـذت التـعليم وسـيلة «ا

وطريقا نحو «التبرجز».
ــسـرح أمــا الــقــاعــدة اجلـمــاهــيــريــة الــعــريـضــة فــقــد كــان ا
الـكـومــيـدى والــفـرق الـشــعـبـيــة اجلـوالـة هــمـا الـنــافـذة الـتى

سرح. يطلون منها على فنون ا
ـفـهـوم الـفــكـرى لـلـحـراك ومن هـنـا كــان هـذا الـتـحـول فـى ا
ــتـغــيـر الـذى ــسـرحى الــذى أفـرزتـه حـركـة الــتـفــاعل مع ا ا
أحــدثــته ثــورة يــولــيــو حــيث كــان الــتــوجه نــحــو اجلــمــاهــيـر
احلقـيقـية والـتى تمثـلهـا القـاعدة الـشعبـية الـعريـضة والتى

كانت أصال محور الفعل للمتغير الذى قصدته الثورة.
ولقد حتقق هذا البعـد مسرحيا عندما أغلقت الستار عن
مـسـرحــيـة «الـنــاس الـلى حتت» عـلـى لـطـيـفــة/ عـزت وهـمـا
مـتوجـهـان إلى مـصر اجلـديـدة.. تـلك التى كـانت مالمـحـها

تتحقق فيما أطلقته الثورة من متغير.
ـتغير الذى تفاعل مع ا ـسرحى ا ويـبدو أن هذا احلراك ا
ـكن أن طـرحــته الـثــورة قـد أكـد لــهـا أهـمــيـة الــدور الـذى 
سـرح فى صـيـاغـة حركـة اجلـمـاهـير وتـوجـهـها.. يـقوم بـه ا

اخـــتــــلـــفـت اآلراء وتـــعــــددت الــــرؤى حـــول تــــقـــيــــيم الــــفـــورة
اضى فالبعض ـسرحية التى صاحـبت ستينيات الـقرن ا ا
ـسـرحيـة الـتى بـدأ مـعـهـا الـتأريخ وصـفـهـا بـأنـها الـنـهـضـة ا
ـصـرى احلـديث والبـعض اآلخـر وصـفـها بـأنـها لـلـمـسرح ا
ـسرح ـصـرى مـوجـة ا ـسـرح ا ـرحـلـة الـتى عـايش فـيـهـا ا ا
ــوجه الــذى يـدعم الــنــظـام الــسـيــاسى الــذى أتت به ثـورة ا

يوليو 1952.
الــتـبـاين الــواضح بـ هـذه اآلراء يــجـعـلــنـا نـقف مــلـيـاً أمـام
تـلك الـفـتـرة ونـتـائـجــهـا ومـا أفـرزته من عـنـاصـر مـسـرحـيـة
تغيـر الذى كان موضع اجلدل اسـتطاعت أن حتقـق ذلك ا
الـذى شغل مـساحـة عريـضة من الـتاريـخ النـقدى لـلمـرحلة
والـتى ضـمت آراء من يـعـتـقدون فـيـمـا وصفـوه بـأنه نـهـضة
قـابل الـرأى اآلخـر الـذى يـجب أن يوضع مـسـرحـيـة وفى ا
ـسرح فى إطـاره الـبحـثى لـكى نـبـ األبـعـاد التـى حقـقـهـا ا
خالل تـــلك الـــفــتـــرة والــتى وصـــفت بــأنـــهــا مـن اإلمــكـــانــيــة
والـقدرة بـحـيث تـدعم ويـسـتنـد إلـيـها نـظـام سـيـاسى قائم

بالفعل.

ـاضى لكن ـرحـلة لم تـكن فى سـتـينـيـات القـرن ا وبـداية ا
احلقـيـقة تـشيـر إلى أنهـا كانت مـع منـتصف اخلـمسـينـيات
ــتـغــيـر الـســيـاسـى الـذى حـقــقـته بـعــد أن حتـقــقت مالمح ا
ـــؤســـســـات االجـــتـــمـــاعـــيـــة ثـــورة يـــولـــيـــو ونـــال من كــــافـــة ا
واالقــتـصـاديـة وسـبغ بـأبــعـاده حـركـة اجلـمـاهــيـر ونـشـاطـهـا

اليومى.
ـسرح بـعـيـداً عن هـذا التـأثـيـر بل إن إرهـاصات ولم يـكن ا
تـفـاعله خـاصـة فيـمـا يتـعـلق بأبـعـاد القـضـية الـوطنـيـة التى
حتــددت ســبـل ومــنــهــاج الــتــعــامل مـــعــهــا من خالل الــبــنــود
الــسـتـة الـتى طــرحـتـهـا الــثـورة فـور قـيــامـهـا كـبــرنـامج عـمل
سرح من خالل عروضه التأكيد على سياسى فقد تبنى ا
االلـتـزام بـهـذا الــبـرنـامج بل إنـهـا عــمـلت أيـضـا عـلى احلث

على بعث احلس الوطنى.
سرح احلديث ولـقد شهدت هـذه الفترة تألق جنم فـرقة ا
ـعـهد الـتى تـرأسهـا زكى طـلـيمـات لـكى يـحـتضـن خريـجى ا
الـعـالى الـفـنى الـتـمـثيـل العـربى الـذى حتـول فـيـمـا بـعد إلى
سرحية بعد أن ضاقت بهم الفرقة عهد العالى للـفنون ا ا
ـوسـيــقى وذلك بـعـد أن دب اخلالف ـصـريــة لـلـتـمــثـيل وا ا
ــعــهـد الــذيـن الــتــحــقـوا بــ جــيل الــشــبــاب من خــريــجـى ا
بــالــفــرقــة وبــ قــدامى الــفــنــانــ حــيث تــبــادل الــفــريــقـان

االتهام.
واسـتطاعت الفرقـة أن تقدم عدة مواسم نـاجحة ساهمت
بــشـكـل واضح فى حتــقـيق جنــومـيــة الــشـبــاب الـذين كــانـوا
سرح ـثابة الـقاعدة الـتى انطلق مـنها الـكثيـر من جنوم ا

فيما بعد.
ـسـرح احلـر التـى قدمت ـقـابل كـانت هـناك فـرقـة ا وفى ا
ـسـرحـية إسـهـامـات حـقـيـقيـة لـبـدء فـاعـلـيات تـلك الـفـورة ا
والـتى انـطلـقت من مفـهوم مـسـرحى متـقدم يـتواءم وحـركة
ــتــغـيــر الــذى أحـدثــته ثــورة يــولـيــو وقــد حـمل أبــعــاد هـذه ا
ـصـرى الـذى تفـاعل مع الـرؤيـة جـيل الـكـتـاب من اليـسـار ا

فكر الثورة.
ولـقـد حـقق نــعـمـان عـاشـور بـدايـة إســهـامـات هـذه الـفـرقـة
عـندمـا احتـضنت تـقد أعـمـاله األولى التى قـدمت دراما
الــتـغــيــيــر االجــتـمــاعى الــذى اتــضــحت مالمــحه من خالل
ـبـكـرة والـتى كـان أبـرزهـا فى تـلك الـفـترة قـرارات الـثـورة ا
ـكــاسب الـعـمــالـيـة.. قـرارات اإلصالح الــزراعى وحـمــايـة ا
ــغـمــاطــيس» 1955 ثم مــســرحــيـة فــقــدمت مــســرحــيــة «ا
«الــــنــــاس الـــــلى حتت» 1956 كــــمــــا قــــدمـت الــــعــــديــــد من
ــتــغــيــر الــذى الــعــروض الــتى تــتــواءم وأبــعــاد حــركــة هــذا ا
أســــقط الـــنــــظـــام الـــقــــد بـــكـل تـــداعـــيــــاته حـــيـث قـــدمت
مسـرحـيتـ عن اإلقطـاع وهمـا «األرض الثـائرة» و«الـرضا
تـغير رأة فى ظل هـذا ا الـسامى» ونـاقشت قـضايـا ودور ا
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البداية

سرح القومى ا

بدأت بحرب

النهضة التى بدأت بحرب وانتهت بحرب

 توفيق احلكيم زكى طليمات د.  طه حس 
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> إذا كـان اخـتـراع الـكتـابـة قـد حـول الوعى اإلنـسـانى أسـاسـا فإلى أى
ـتعلم أن يعـيد تخـيل ماذا كان شكل مكن فى عـالم اليوم ا درجـة من ا
احلـيـاة قـبل الـكتـابـة? إذا كـانت أقدم الـنـصـوص األصلـيـة تـرجع فقط

إلى ما قبل 5000-6000 سنة.
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ماحدش فاهم حاجة

الدراماتورج..
 خليّه فى الدرج!

حتقيق:
 عواطف سيد أحمد

الدراماتورجية فى نظر رأفت الدويرى 
مرتزقة وليس لهم عمل

ـه لــلـعــرض فـى أحـسـن صــورة فـإن وتــقـد
اخملرج يعتبـر هذا من صميم رؤيته وكثيرا
مـا جند اخملرج يقـوم بهذا الدور أو يـعتمد
ـسـرحى) عـلى شــخص يـقـوم بـ (اإلعــداد ا
عد ولكننا ال نستطيع أن نطلق على هذا ا

مصطلح دراماتورج.
ويـــتــــفـق د. أحـــمــــد حـالوة مع هــــذا الـــرأى
فـيـقــول: هـنـاك من يـتــوهم أن قـراءة قـصـة
وإعـدادهــا بـشــكل مـســرحى أو تـلــخـيــصـهـا
هـى فــــــكـــــرة الــــــدرامــــــاتـــــورج وهــــــذا لــــــيس
صــحــيــحــا فـــالــدرامــاتــورج مــجــمــوعــة من
ـة فى الـعالم احلرف والـقـدرات وهى قد

كله وليست مستحدثة.
ـسرحى رأفت الدويرى ويـفاجئنـا الكاتب ا
ــســرحــيــة احلــقــيــقــيــة إمــا أن بــقــولـه: إن ا
ـسـرحـية وإذا تـكـون مـسـرحـيـة أو لـيـست 
كانت مسرحيـة حقيقية فهى ال حتتاج إلى
درامـاتـورج وأدعـيـاء هــذا جـمـاعـة مـرتـزقـة
تـقـتـات عـلى مـسـرحيـات ضـعـيـفـة وكان من
ــــــســــــرحــــــيــــــات أمـــــا األولـى رفض هــــــذه ا
(الـدرامـاتورجـيـة) إذا كان والبـد أن يـجدوا
ألنفسـهم دوراً فعلـيهم بالـقصص الـقصيرة
(ويــورونـــا شــطــارتــهم) فـــهــذه مــهــنــة من ال
مــهـــنــة له ولــقـــد صــادفت مــشـــاكل كــثــيــرة
بـسـبـبـهم فـمـسـرحـيتـى «قـطة بـسـبع أرواح»
واحلــاصــلـــة عــلى جـــائــزة الـــدولــة عـــنــدمــا
تـــصـــدى لــهـــا مـــخـــرج وأراد أن يـــفـــعل لـــهــا
درامــاتـورج اعــتــرضت عــلى ذلك وســحـبت

النص.
ــــوظـــفــــ فى الــــثـــقــــافـــة وهــــنـــاك بــــعض ا
اجلـــمـــاهــيـــريـــة يـــفــرضـــون أنـــفــســـهم عـــلى
مــخـرجى األقــالــيم ويـدعــون أن الـنــصـوص
الـتى يـخـرجـونـهـا حتـتاج إلـى تعـديالت وأن
الـدراماتورج هو الـوحيد الذى يـستطيع أن

يقوم بذلك.

وعن ســبب شـيــوع مــصــطـلح الــدرامــاتـورج
فى اآلونــة األخــيــرة رغم أنـه مــوجــود مــنـذ
زمن بـعيـد تقـول اخملرج عـبيـر على: هـناك
عـدة أسـبـاب مـنـهـا االجتـاه نـحـو الـتـجـريب

وضوع. فهو مرتبط بجزء شكلى فى ا
والـسـبـب الـثـانى يــتـمــثل فى تـطــور الـروايـة
ستوى الفـكرى والتقنى وجمالياتها على ا
ـــســـرح هـــذا الـــتــــطـــور الـــذى جتـــاوزت به ا
بـدع يـتركون وبـالتـالى أصبح كـثيـر من ا
ــســرحى ويــتــجــهــون إلى الــروايــة الــنـص ا
أضف إلـى ذلك اجتــــــاه الـــــعـــــالـم فى هـــــذه
اآلونــة إلى احلـكـايـات الــيـومـيـة وارجتـاالت
الـناس ليومـياتهم وخلق حـوارية مع التراث
ـــوا والــــبــــطــــوالت وهـــذا بــــدوره يــــحــــدث 
ا أدى إلى واطن الـعـادى  وتطـورا لـدى ا
إنــتـاج نـوعــيـة حـيــة من الـكــتـابـة تــتـمـثل فى

االرجتال.
ــعــظم وقــد اجتــهت إلى عــمـل درامــاتــورج 
مسـرحـياتى بـدافع الـتـمرد عـلى الـعمل فى
إطــــــار فـــــكــــــرة واحـــــدة مــــــحـــــددة وهـــــذا ال
يستقيم مع تـطور اإلبداع وتعقيدات العقل

البشرى والتقدم التكنولوجى.
وتـــــقـــــول اخملـــــرجــــة مـــــنـى أبـــــو ســـــديــــرة إن
مصطلح الدرامـاتورج قد وقد شاع حاليا
ــــقــــدمـــــة وهى فى بــــســــبـب كم الــــعـــــروض ا
مـعــظـمــهـا تــكـرار وكل واحــد يـريــد أن يـقـدم
عــرضــا مـتــمــيــزا أو أن لــديه فــكــرة مــحـددة
يريد أن يوصلها فيلجأ إلى عمل دراماتورج
يـا فالنص للنص وغـالبا مـا يكون الـنص عا
ـثل أكـثـر من 50% من جنـاح الـعـرض على
العكس من الـنصوص التى جترب ألول مرة

فاحتمال الفشل فيها أكبر.

مــــثال ولـــــكى يــــقــــدم الـــــدرامــــاتــــورج هــــذا
شهد البد وأن يكون مواكبا للمتغيرات. ا

ــيــز د. عــرنــوس بــ االثــنـ بــقــوله إن و
ـــؤلف األصــلى ــعــد يـــفــســـر مــســرحـــيــة ا ا
فــهـــنــاك من يـــعــمــقـــهــا إذا كـــانت بــســـيــطــة
وهــنــاك من يــبـــســطــهــا إذا كــانـت عــمــيــقــة
ا ـبـدع و بـشـرط أال يـخل بـالـبـنـاء وفـكـر ا
يـريـد أن يـوصــله لـلـجــمـهـور فالبـد إذن من

توفر األمانة العلمية.
وتؤكـد الـناقـدة عبـلـة الرويـنى عـلى ضرورة
عد فإذا كانت الـتمييـز ب الدراماتـورج وا
سرحى مهمة الدرامـاتورج تصنيع النص ا

مـــســرحى فـى إطــار فـــكــرة مـــعــيـــنــة وجتــاه
هدف مع ينحو إليه.

وإذا كـان هــذا هـو عـمـل الـدرامـاتــورج فـمـا
ـعد والـدراماتـورج أجابت الفـرق إذن ب ا
ـعـد هــو عـمل عــبـيــر عـلى بــقـولــهـا: عـمـل ا
الـــدرامــاتـــورج غــيـــر أن الــدرامـــاتــورج وهــو
يــعــيــد صــيــاغـة أى نـص فــإن إعـادتـه تـدور

فى إطار فكرة وهدف محدد.
عــلى أن اخملـرج ســامى بــســيــونى يـرى أن
الفـرق بـينـهـما يـكـمن فى أن إعـداد النص
يـسـمح لك بحـذف جـمل أو مشـاهـد لكن
ـسرحى الدرامـاتـورج هو تـشـكيـل للـنص ا
حــــسب الــــوضـع الـــراهـن وهــــذه مــــســــألـــة
صــعـبــة فــيـمــكن أن أقــدم يــولـيس قــيــصـر
مــرتـــديــاً بـــدلـــة ومــعه نـــاس داخل طـــائــرة

بـشـكل جديـد فـأعـيـد الصـيـاغـة مع إدخال
الـتطـويـر عـلى النص وهـذا الـتـطويـر يـطيل
األحــداث الـتى أقـدمـهـا فـى شـكل مـعـاصـر
واخـــتالف الـــثـــقــافـــة من بـــيـــئــة إلـى أخــرى
فــكـيـف أقـدم نــصــا يـنــاقش فــكــرة اإلحلـاد
فى مجتمع مصرى يرفض مناقشة الفكرة

نفسها.

وترى اخملـرجة عـبيـر على أن الـدراماتورج
مــســـرحــة لــوســيط أدبى آخــر غــيــر الــنص
ـــســـرحـى وهـــو يــــقـــوم بــــإعـــادة صــــيـــاغـــة ا
ـــمــثـــلــ أو أى نـــوع أدبى آخــر ارجتــاالت ا
كـــــالـــــقــــصـــــة والــــروايـــــة ويـــــحــــولـه إلى نص

هـل هـى مــــــوضــــــة.. شـــــــيــــــوع مــــــصـــــــطــــــلح
«الــدرامــاتــورج» هـذه األيــام? واحــد يــحـول
الــــنـص من الــــفــــصــــحى إلـى الــــعــــامــــيـــة أو
العـكس يسـمى نفـسه «دراماتـورج».. وآخر
يـحـذف مـشهـداً أو جـمـلـة من نص فـيـطلق
االسم عـلى نـفـسه.. حـتى إن أحـدهم غـير
عــــــنـــــوان الــــــنـص فـــــاعــــــتــــــبــــــر مـــــا قــــــام به

«دراماتورج».
من هــو الـدرامــاتـورج حتــديــدًا ومـا طــبـيــعـة
ـعـد.. وهل عـمـله.. ومــا الـفـرق بـيــنه وبـ ا
له لـزوم فعالً.. أم أن الـدراماتـورج يجب أن
يدخل الدرج?.. وال تشغل نفسك باإلفيه!!
د. عــــــبــــــد الـــــــرحــــــمن عــــــرنــــــوس يــــــعــــــرف
الــدرامــاتــورج بــقـــوله: إنه صــانع الــدرامــا
ـصنوعة وهو رئية ا الـذى يقدم الصـورة ا
ــعــنى والــصــورة يــصــنــعــهــا من الــكــلــمــة وا
ا يسـمى (كيمـيائية والبد أن يكـون ملمـا 
كن تـفكـيكـها فى ركـزة) وكيـف  الكـلمـة ا
صــــــــفـــــــحـــــــات ويــــــــشـــــــاركـه فى ذلـك عـــــــدة
مـسـاعـدين يـبـحـثـون فى الـتـاريخ واجملـتـمع
وسـيكولوجيـة الكلمة ثم يـقوم الدراماتورج

بجمع كل ذلك ويقدمه للعرض.
ومــفـهــوم الـدرامـاتــورج كـمـا تــقـول الـكــاتـبـة
عـــبـــلــة الـــرويـــنى مـــازال حــتـى اآلن - عــلى
األقل فى مــــصــــر - غــــيــــر واضح هــــنـــاك
ارسـة دائمة لـلدرامـاتورج لـكن ال يوجد
ـعــنى أن مـهــامه مـوجـودة فى درامــاتـورج 
ـــســــرح ومـــنــــذ ســـنــــوات ولـــكـن ال تـــوجـــد ا
وظيفـة محددة لـلدراماتـورج يقوم بـها فرد

بعينه بل تقوم بها شخصيات متعددة.
فـــمـــهــمـــة الـــدرامـــاتـــورج هى تـــقـــد رؤيــة
مـغــايـرة أو تـفـكـيك الـنص وقـراءته بـصـورة

. مثل لها عالقة باخلشبة وا
تضـيف: إن الدرامـاتورج مـجمـوعة قدرات
ــسـرحى ومـهــام مــهـمــتـهــا تـصــنـيـع الـنص ا
ـه لـلعـرض فـى أفضـل صـورة وهذا وتـقد
يتطلب بحث ودراسة وتوثيق ومشاركة من
عــــدة أشــــخــــاص فــــهـــــنــــاك من يــــعـــــمل مع
البس وغــــيــــره مع ــــمــــثــــلـــ وآخــــر مـع ا ا

اإلضاءة حتى يصل إلى أفضل صورة.

ويـتـفق د. أحـمـد حالوة مع عـبـلـة الـرويـنى
ويــقـول إن الـدرامـاتــورج قـد ال يـكـون فـرداً
ــهم مــا هى واحــدا بل عــدة أفــراد ولــكن ا
وظـيفته? ومـا هى إمكانـاته? حتى ال يطلق
فترض أى أحد على نفـسه دراماتورج فا
أن تـتــوافـر فى الـدرامـاتـورج مـجـمـوعـة من
الـقـدرات والـعـلم الـكـامل بـتـنـقـيـات االجتاه
الــذى سـيـعــمل فـيه ســواء كـان مــسـرحـاً أو
سـيـنـمـا أو تــلـيـفـزيـون وأن يــكـون عـلى عـلم
كـامل بـعلـوم الـدرامـا والـتكـنـيك سـواء أكان
تكنيكا لألداء أم اإلخراج والفلسفة القائم

عليها الشىء وتقنيته.
فـإذا قدمت دراماتـورج لعمل مـلحمى فمن
ـلـحـمة الـضـرورى أن أكـون عـلى مـعـرفـة بـا
ــنــحـك الـقــدرة عــلى وهــذا من شــأنه أن 
الـــتـــدخل فـى احلـــوار والـــصـــورة وكـــيـــفـــيـــة
ـــاء فــــإذا تـــوفـــر كل األداء من حــــركـــة وإ
ذلك فى شــخص مـا فـهــو مـؤهل ألن يـقـوم

بعمل الدراماتورج.

ـمثل أحـمد الـسيـد يتفـق على أن وظـيفة ا
الـــدرامـــاتـــورج مــــوجـــودة مـــنــــذ زمن ولـــكن
اخملـــــرج هــــو الــــذى كــــان يـــــقــــوم بــــهــــا أمــــا
اســتــحــداث أحـد لــلــقــيــام بـهــذه الــوظــيــفـة

فيعد شيئاً جديدا.
ؤلف يـقـوم بالـتألـيف واإلخراج فـقد كـان ا
وعــمل الـدرامــاتـورج كـشــكـسـبــيـر ومـولــيـيـر
ـثال وقد يـكون مؤلف النص عـلى سبيل ا
ـمــكن أن أقـدم نـصـه وفـكـرته مــيـتـا فــمن ا

عرنوس 
يعتبره صانع
الدراما ويضع
شروطاً للقيام
همته

عدة أفرد

إعادة صياغة

مثل ارجتاالت ا

التمييز نعمة

سبب االجتاه

صرى تذيع األسبوع القادم حلقات برنامج نص ساعة مسرح ويقدمه أحمد مختار ويخرجه تامر هارون. > القناة األولى بالتليفزيون ا
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> عـندمـا تتحـول الكلـمات إلى كتـابة يـتحول االتـصال الشـفهى إلى شكل من
ـكانى الذى يـعيـد إعادة بـناء الـتفكـير. أمـا البـقية أشـكال االتـصال الـيدوى/ ا
دونة عـلى الط أو عـلى الرق أو الورق الـتى تتـرك فى الكتـابة - العالمـات - 

- فإنها ليست موجودة فى الثقافات الشفهية األولى.
سرحي جريدة كل ا
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سرحية  الدعاية ا
ب ثقافة شمولية ورأسمالية

مـثلـما تـتغـير الـثقـافة وتـتحـول  فإن لـها القـدرة أيضـا على أن
تـباع وتـشـتـرى  عـنـدمـا تـتـحـول من طـريـقـة لـقراءة الـذات فى
سياق الـعالم إلى سلعة تعرض على العـالم للبيع . وكما تذكرنا
ية تعددة اجلنسيات ; فإن البيئة العا دائما إعالنـات الشركات ا
ـنتـجـات وشرائـها . وال ـستـهلـكـ بالـرغـبة فى ا تؤكـد اقـتنـاع ا
ـسرح اسـتثنـاء من قوانـ العرض والـطلب .فـعلى الرغم يعد ا
من مـيــلـنــا الـغــالب إلى افــتـراض أن الــفـنـون مــعـفــاة من قـوى
الـسوق; فـإن قـيمـة الـسلـعة فى عـرضـها  سـواء أكـانت فكـرية أم
تـرفـيـهـية مـعـنـوية أم مـاديـة. . فـمـا قيـمـة أن نـعرض مـنـتـجا ال
تـقـبل علـيه اجلـماهـيـر ?!  يـقول مـاكـليـنـتوك  جتـلس السـلـعة
ـقـدسة علـى أعتـاب الـثـقـافـة والـتـجارة فـتـخـلط بـ احلـدود ا
ــال والـفن . فـرضــا بــ عـلم اجلــمــالـيــات واالقـتــصــاد وبـ ا
ـشتـركة بـ العـا وهـناك احـتمـال فى عروض الـبـيثـقافـية ا

األول والثانى إلى حيز التنفيذ."
ى    وألن فاعلية التداخل الثقافى ب ما هو وافد غربى عو
ومـا هــو مـصــرى أو عـربى ; ضــاغـطــة عـلـى مـخــزون هـويــتـنـا
الثـقافـية ومـزاحم لـها إلى حـدود اإلزاحة واإلحالل  لـذا فإن
سرحية أو الفنية ـناسب جلمهورنا  –اآلن -  من العـروض ا ا
بعامـة هى العروض الـبيـثقافـية  التى تـتداخل فـيها عـناصر
ية مع ثقافتنا القـومية أو الوطنية  فيما يشبه الثقافـة العو
لونا من ألوان احلوار ب ثقافت  إحداهما تراثية أو تراثية
معـصرنـة  واألخرى حـداثيـة عصريـة. فعـرض ( حلـم نحات)
لـولــيـد عـونى يــركـز عــلى الـتـفــاعل الـثــقـافى داخل مــحـمـود
ـصرية عاصـر- ب ثـقافته ا صـرى ا مـختار  –رائد الـنحت ا
األصيلـة وثقافته األوروبية  وأثر ذلك على إبداعاته النحتية
 ولكى يـكشف اخملرج تـلك التـفاعالت الـبيثـقافـية ; زاوج ب

أسلـوبـ من أسالـيب الـتعـبـير مـوسـيقـيا وتـعـبيـريـا جسـديا 
الزم له ثال الفرعونى ا فعنـدما ينهمك مختار متوحدا مع ا
فتلك صـورة بيثـقافية  وعـندما يشـرع النحـات الفرعونى فى
طرقة واألزميل فى مادة مشروع التمثال  وينهمك توظـيف ا
مـختـار فى وضع الـلمـسات األخـيرة عـلى الـتمـثال نـفسه بـعد
إتمامه ودبيب احلركة فى التمثال نفسه  فى مصاحبة أغنية
صـرى  ويعقب عـليـها اخملرج  تراثـية نوبـية  أو من الـريف ا
بتعـبير جسـدى بأسلـوب الباليه فى تـكوين إطارى فى خـلفية
الـتـمـثــال  بـوسـاطـة جــوقـة تـمـثل بــات الـفـنـون الــسـبع عـنـد

اإلغريق .
ـسـرحـيـة فى مـجــتـمـعـات شـمـولـيـة   وإذا قـلـنـا إن الــعـروض ا
األنظمـة  يهتم منـتجوهـا بترويج األفكـار أكثر من اهتـمامها
بـعـنـاصـر الـفـرجـة ; لذا فـإن عـمـلـيـة الـدعـايـة بـوصـفـهـا آلـية
لـلـمـسـرح تـعــتـمـد عـلى شـبــاك الـتـذاكـر  كـعــنـصـر مـسـاعـد 
وتـقـصــر عـنـد تـلك احلــدود  أمـا الـفـكـر اإلنـتــاجى لـلـمـسـرح
التـجارى  فيـرى فى مجـرد وقوف الـدعاية عـند حـدود شباك
ــنـتج الــتــذاكـر  مــســرحـا خــاســرا. فـالــدعــايـة فى فـى فـكــر ا
ـســرحى الــتــجــارى ال تــتــوقف  عــنــد حــدود إعالم جــمــهـور ا
ـسـرحى ( عـنـوانه مـواعـيده مع اخلـاصـة والـعامـة بـالـعـرض ا
ـؤلف واخملرج والـنـجوم أو ـعـلومـات األسـاسيـة حـول ا بـعض ا
ـشارك فـيه ) وحث اجلمـهور على ارتـياد حفالته الفـنان ا
ـا  تـتـف فى تـخـطـيط حمـالت إعالنيـة وأخـرى إعالمـية وإ
ـسرح الذى مكثـفة و حلوحـة  تسـتميت فى اسـتعادة جـمهور ا
سـلـسالت الـتلـيـفزيـونـيـة والشـبـكة الـعـنـكبـوتـية ( اجـتـذبتـه ا
السات والـشات)  بغية احلـصول على عوائد مـالية ربحية فى
األســاس. حــمالت تــتـوزع فــيــمــا بـ  الــوســائل الــصـحــافــيـة
بـوصفـهـا أسهل الـوسائـل وأكثـرها انـتشـارا بـ قراء الـصحف
ــتــعــددة  ولـقــدرتــهــا عـلى نــشــر أخــبـار الــنــجـوم الـيــومــيـة ا
اإليـجـابيـة والـسـلـبيـة  وأثـر ذلك عـلى أن تـظل صـورة الـنجم
حـية فى أذهـان الـقراء  وهـو ما يـسهم بـطـريقـة غيـر مبـاشرة
سرحى الذى يشارك فيه هذا الفنان أو فى الدعاية للعرض ا
تـلك الـفنـانة. هـذا فـضال عن رخص أسعـار الـنشـر الصـحافى
قياسـا على النشر التليفزيـونى الباهظ التكاليف . وللدعاية
واإلعالن وسـائل متـعـددة غيـر تـقلـيـدية  مـبـتكـرة تـبعـا لـدقة
التـخطيط ومسـاحات اخليال اإلعالنى وفـنونه وما يرصد له

من أموال.

وليد منير.. 
حفل لتتويج الدهشة

جلأ للرمز فى أغلب
مسرحياته وشبه
ثقف بالفئران التى ا
تهرب من مواجهة

اخلطر

ا وتوظيف لـلحكى لـلوصول جلـوهر الشخـصية 
سـرحى  فيـقول فى مسـرحية هى مدار الـعمل ا

الفأر
ـــحـض الـــصـــدفــة الـــفـــأر: أنت دخـــلت الـــســـجن 
جملــرد أنـك كــنـت صــديـــقــا عـــاديـــا لــثـالثــة طالب

ثوري وفنان يساري .
ـزج وليد مـنيـر ب اجتاهـات مسـرحية كـثيرة  و
فى مـجــمـوعـته تـلك فـتـجــد الـراوى فى مـسـرحـيـة
ـثـلة بـيت الـنجـوم  ومالمح من عـصـر النـهـضة 
ـــونــــودرامـــا فى مـــســـرحـــيـــة فـى أبـــرز مالمـــحه; ا
الــســـور   ويـــطل مـــســـرح الــعـــبث فـى مــســـرحـــيــة
الـفـأر غيـر أن الـتأثـر بصـالح عبـد الصـبـور يظل
الـهـاجس األكـبــر فى تـلك اجملـمــوعـة ; ولن نـعـمـد
ــا لــرصــد تــراكــيب قــد تـــتــمــاثل وشــخــصــيــات ر
تـتقارب بـل نلتـفت للجـو العـام وما يبـدو من تأثر
فى الـتخـطـيط العـام للـمـسرحـيات ; فـاجلو الـعام
فى مـــونـــودرامــــا الـــســـور  يـــتــــسق مع مــــســـرحـــيـــة
ــا يـراه الــدكـتـور صالح األمـيـرة تــنـتـظــر  خالفـا 
ـلك ـوت ا ـغــازلـتــهـا مـســرحـيــة  بـعــد أن  فــضل 
راجع مــقـالـته فى الــعـربى الـعـدد  473 كـمـايـبـدو
صــراع الـكــلــمـة الــســيف  وهــو الـصــراع احملـورى
عـــنــد عـــبـــد الــصـــبـــور حــاضـــرا بـــشــدة فـى أغــلب
ـواطن; فـيـقول  –مـثال - فى مـسـرحيـة  الـعـائد ا

لك على لسان ا
ـلكى ـلـكتى ال حتـتاج إلى أغـصـان أو كتب     
حتـتاج إلى بـنائـ وجتار وجـنود.فـضال عن تنـاثر

سرحيات منها قوله احلكمة فى ا
من ال يرغب فى أن يعرف نفسه يخسر نفسه.

ال يـنـسى ولــيـد مـنـيــر أبـدا كـونه شــاعـرا مـجـددا.
سـرحية إلى ما فـتراه يعمـد فى أغلب إرشاداته ا
تلك الـتى جتبـرك على قراءة يسـمى بالغة رائـقة
اإلرشادة وتـدبرها عـوض القفز عـليهـاكما درجت
ذلك الـذى ـسـرحـى لـديـنـا  عـلـيه أدبـيــات الـنص ا
يـــتــوهـــمه الــكـــثــيـــرون حــوارا خـــالــصـــا دون كــبـــيــر
ــرافق لـلــحـوار والــتـعــبـيــر بـديل اهــتـمــام بـالــنص ا

لإلرشادات اجترحه الرائع حازم شحاته .
وبالغـة اإلرشــادة عـنـد ولـيـد مـنــيـر لـيـست مـجـرد
حـلــيــة لـفــظــيـة أو تــدلـيـل لـلــقـار وال مــغــازلـة له
ـقتضيات جلـذبه لقراءة اإلرشادة ولـكنها جاءت 
مسرحية الفصل الواحد التى تتطلب توظيف كل
ـظــهــر الـفــنى لــلـعــمل بــرمـته وألن شــاردة ألجل ا
جـدليـة الـلـغـة واحلـدث كـانت هـمه األكـبـر ورهانه

ومشروع حياته .
فــمــثال فى مــسـرحــيـة  الــعــائـد يــسـتــخــدم الـنص
الـــقـــرآنى  فى احلـــديـث عن الـــســلـــطـــة فـــيـــقــول:
وخــامـــســـهم ســـيــدهم : ص  19حـــيث يـــلـــمح إلى
وجـهـة نظـره فى الـسلـطة لـتـتمـاهى مع الـكلب فى

سورة الكهف .
فـــإذا تــــعـــارضـت اإلرشـــادة مـع الـــنص فــــالـــغــــلـــبـــة
وذلك ألن اإلرشـادة فـعل احلوار كالم لإلرشـادة 
ن يـعــيـهـا - فـعـل والـفـعل - حـتى ـســرحـيـة -  وا
فى سـيـاقنـا الـثقـافى مـقـدم على الـقـول وإذا كان
ثمة تـناقض ب الكـلمات والـفعل فله الغـلبة ليس
فـقط ألن اإلرشــادة تـبــرز الـفــعل وجتـســده ولـكن
ألنـها نص فرعى والـنص الفرعى هـو دائما أقوى

من الرئيسى وأكثر منه أهمية .

ــا ال يـتـيح احملــكـوم بــالـتـلــقى الـشــفـاهى وآلــيـاته 
أتى مجـاال لدخـول رموز بـعيـدة التـناول عـسيـرة ا

.
وقــد يــدخل احلــلم والــوهم واخلــيــال واألســطــورة
فى قـلـب األحـداث  وفى مـسـرحـيــة بـيت الـنـجـوم
ـــســرح تـــنــزل يـــاســمـــ بــعـــد بــعـــثــهـــا من ســـمــاء ا
مـؤطرا ألسـطـوريـتـها ليـسـتـقـبلـهـا مـكـذبا عـيـنـيه 
فــيــقـــول عــمــر : :يــاســمـــ وكــذب عــيــنى أم ال...
طـفولة روحى خيـمة ذاكرتى  وشراع الـسفينة فى

بحر أسطورتى?
ــــســـرحـى مـــهـــادا   يـــبــــدو الـــوعـى بـــكــــون الـــنص ا
للـعرض ومـقدمـة له فى مـواطن كثـيرة سـواء منـها
ـاح بــالـرمـز  ــ كـمــا سـبق فـى اإل مـا دخل فى ا

سـرحى زاهدا من الـطبقة شغول بـالفن ا يبـدو ا
ـعان العـلـيا; زاهـدا فى العـرض إن اكـتنـز نصه  
لم يــعـد يــعـبــأ بـهــا إال الـقــلـيل ; زاهــدا فى الـنــقـد
الـــذى حتــتـــرفه - فى األغــلـب - أقالم مــتـــعــهــدى
الــــعــــروض  عـــــلى غــــرار  مــــتـــــعــــهــــدى احلــــفالت
وانـسحب النص إلى ذيل قـائمة االهتـمام; يحرك
الظاهرة بأسرها ويكون أول ما يُُُُلقى به جانبا.
ــسـرحى   يـزداد األمــر أسى حــ يـكــون الــنص ا
شــعــريـــا  لــيــصـــيــر الــهـم هــمــ  ويـــكــون الــنص
كـتوب حقل ألـغام يـصعب أن يبـرأ منه أحد إال ا
الشاعر القدير الذى يعلو مسرحه الشعرى بقدر
عــلــو طــبـقــته الــشــعــريــة فــإذا حـاول مــبــدع كــتــابـة
مــســرح شــعــرى مــتــخــذا مـن مــســرحــيــة الــفــصل
الواحـد قـالـبـا فـهو مـغـامـر جـسور يـريـد اصـطـياد
عــيــنى طــائــر نــزق وقــد فــعــلــهــا ولــيــد مــنــيــر فى
مجـموعته حـفل لتتـويج الدهشـة الصادرة 1995

سرح العربى . ضمن سلسلة ا
سرحى ذاته وهو عليه   يناجز وليد مـنير الفن ا
قـادر  فــيـدخل إلى مــسـرحــيـة الـفــصل الـواحـد ;
تلك الـتى حتتاج  –وبـخاصـة ح تصـاغ شعرا -
ـا آمن ولــيـد مــنـيـر أن اخـتــزاال وتـكــثـيـفــا   ولـطــا
الـــدرامـــا اســـتـــثـــنـــاء وتــــكـــثـــيف  تـــبــــعـــا لـــتـــعـــبـــيـــر
س.و.داوسن . وإذ تـــــبــــدو مــــســـــرحــــيــــة الـــــفــــصل
الـواحـد عـسـيـرة فـقـد ذلـلـهـا فـعل الـتـجـريب الـذى
ظل يحـرك مبـدعنـا فسـانده فى كـتابـة هذا الـلون
فضال عن غـرامه بـاإلغارة عـلى احلدود الـعـسيـر
بــــ األنـــواع .إنــــهــــامـــســــرحــــيــــة طـــلــــقــــة فى وجه
ـتـجمـدين أمـام مـفـاهيم مـعـيـنة ثـابـتـة. هل كانت ا
مــســرحــيـة الــفــصل الــواحــد سالحـا رآه مــنــاســبـا
جملــابــهـة الــغــنــائــيــة وهى الــســبـة األكــبــر فى وجه
ــــســـرح الـــعــــربى  ولـــكـــنــــهـــا حتـــتــــاج إلى نـــظـــرة ا
رادهـا ولـيد مـنـيـر فى بحـثه الـرائع  فـضاء أخـرى

الصوت الدرامى  . 
ـسـرحـيـة الـفـصل الـواحـد مـتـطـلـبات وألن   وألن 
ـسرحى شديد احلـضور فقد جلأ وعى مـبدعنا ا
للرمز فى بنـاء أغلب مسرحيات اجملموعة وجاء
الرمـز كثيـفا دون تـعميـة فيـكون تركـيبه كـتركيب
الـــــلـــــون األبـــــيـض الـــــذى يـــــبـــــدو أبـــــسط األلـــــوان
فـيـسـتـخـدم رمـز  الـفــأر ; لـكـونه أكـثـر اخملـلـوقـات
اسـتـشـعــارا لألخـطـار قـبـل حـلـول األخـطـار - وإن
شــعــر بـشـىء من غـمــوض الــرمــز فــكـشـف عـنه -
ـقابـلة وإن جاء مـنـاط استـخـدامه لتـفـعيـل فكـرة ا
بـــ الــفــئــران الـــتى تــهــرب  مـن األخــطــار  وبــ
ثـقفـ الـذين يفـترض أن يـواجهـوا اخلطـر بدال ا

من االقتداء بالفئران .
وقـد يـأتى الـرمـز فى حملـة عـارضـة  فـمـثال  من
خالل اإلحـالـة لـتجـربـة شـخـصـيتـ مـغـرقـت فى
االغتراب الوجودى  أبـو حيان التوحيدى وفرانز
كافكا  يتم رسم الشخصية برمتها مشتمال على

ناخ النفسى للبطل ا
الـــفــأر : لـــيــلـــة أمس قـــرأت عــلـى مــهل مـــســودات
قصـيـدتك  الفـئـران ورأيت على مـكـتبك اخلـشبى

كتاب لكافكا وأبى حيان التوحيدى
الرجل : عجبا من أنت?

الفأر :أنت أنا إنسانان وفأران .
إن هذه الرموز النمـطية ال تعنى قلة اخليال عند
شــاعـــرنـــا الــرائـع  ولــكـــنـــهـــا عالمـــة وعى عـــمــيق
كتـوب  من جهة كونه فـترض لنـصه ا صـير ا با
سـرحيـة  وهو مهـادا للـعرض; جـوهر الـظاهـرة ا

 و ليد منير

د.عالء اجلابرى

سرحى الذى رحل فى صمت الشاعر وا

 زاوج ب احللم
والوهم.. واخليال

واألسطورة 
فى نصوصه

 عبدالرحمن عرنوسرأفت الدويرىد.  أحمد حالوة

 أحمد  السيد عبير علي 
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سرحي جريدة كل ا

صـ 14

اضى أوبريت "مصر أمانة" تأليف وإخراج رحاب زكريا وموسيقى وأحلان شيماء حمدى. > مدارس اجليزة القومية قدمت األسبوع ا

احليوانات الزجاجية
مناهج متعددة وأسلوب عام فى العرض

عصام مصطفى

صـ 12

///

 شاشة العرض السينمائى أخفقت 
فى لعب دورها 

ــلـحــمـة ـعــقـدة األولـى مـثل ا >  تــدوين الــنـصــوص الـشــفـهــيــة الـغــنـيــة وا
ـلحمـت اإلغريـقت عـروفة بجـلجامش والـهنديـة مهابـهاراتا وا الـسومـرية ا
الـشهيـرت اإلليـاذة واألوديسا. ولكن حـدث حتول جوهـرى عندمـا لم تعد هذه

ا تقرأ من أجل معناها. النصوص تسمع فقط وإ
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شاركة  10عروض. سرحية  هرجان السنوى لفرق الشركات ا > مسرح جامعة قناة السويس يشهد  13يونيو القادم بدء فعاليات ا

24
واسم احملروقة ية وا الية العا مع األزمة ا

صرى سرح ا مستقبل ا
مظلم.. احلقوووه!

د. حسام عطا

كون من عدد 2 حيوية أكثر وبـرغم بساطة الديكور ا
كرسى وكـنبة ومـنضـدة مسـتديـرة فقـد كان مـوفقا فى
تلقى من مكان عـمل تكوينات أخرى بـها تنقل خيـال ا
آلخر فى حلظات مدعـماً ذلك بحركات اإلضاءة التى
جـاءت معـبـرة تـمـامـاً عن اجلـو الـنـفـسى لـلـشـخـصـيات

الفنية بشكل خاص وعن جو العرض بشكل عام.
ــا يـقـدمه اخملـرج أمــا عن الـتـمــثـيل فـقـد جــاء مـواكـبـا 
ــســرحى قـد أحــمـد صــالح من فــكــر داخل الــعـرض ا
ـــتــنـــعـــاً تـــغـــلـــبه احلـــركــة ـــمـــثـــلـــ ســـهالً  جــاء أداء ا
الـداخلـيـة لـلـممـثل أكـثـر وأقـوى من احلركـة اخلـارجـية
ـمـثل الشـاب أحـمد مـصـطفى فى دور فـقد اسـتـطاع ا
المــحه احلــزيـنــة الــبـســيــطـة أن يــفــجـر االبن (تــوم) 
تفرج من خالل ما يتعرض الضحك ب صفـوف ا
له من مـواقف تراجـيديـة مأساويـة وبقـدر ما اسـتطاع
إضــحـاكــهم اســتـطــاع أيــضـا أن يــبــكـيــهم شــفـقــة عــلـيه
ــــمـــثـــلـــة وعــــلى أســـرتـه فى نـــهــــايـــة الـــعــــرض وتـــأتى ا
الـــفـــرنـــســـيـــة (بـــوالنـــدا) والـــتـى تـــلـــعب دور األم حـــيث
نتهى التمكن من أدواتها الداخلية واخلارجية أيضا 
احلـرفــيـة والـبـســاطـة فـاسـتــغـلت إمـكــانـاتـهـا الــصـوتـيـة
ـشاهدين يفـهمون كالمها رغم ا جعل ا واجلـسدية 
ــمـثـلـة األســبـانـيـة حتـدثـهـا الــفـرنـسـيــة وأيـضـا جـاءت ا
(إيـــزابــيـل) فى دور االبـــنـــة (لــورا) مـن خالل قـــدرتـــهــا
الفـائـقـة عـلى التـعـبـيـر بوجـهـهـا وصوتـهـا فـعـلى الرغم
من بــــســـاطــــة جــــمـــلــــهــــا احلـــواريــــة مــــقـــارنــــة بــــبـــقــــيـــة
سرح. الشخصيات فقد كان لها حضور جيد على ا
ـمثل الـشـاب (خالـد رءوف) والـذى لعب دور أمـا عن ا
(جــيم) صـديق االبـن وهـو مــصـرى ويــحـمل اجلــنـســيـة
ــســرح ــتـــلك حــضـــورا ووســامــة عـــلى ا الـــيــونــانـــيــة و
بـشـرط أال يراقـب نفـسه ويـراقب كـيف يـراه اجلـمـهور
وال يــنــشــغل إال بــأداء دوره فــقـط ألن ذلك يــضــيع من

ميزة له. كذلك يفقد تلقائيته ا حضوره الكثير 
أمـا اخملـرج أحـد صالح فـهـو خـريج كـلـيـة اآلداب قسم
ــســـرح ولـه جتـــارب عـــديــدة فـى اإلخـــراج مـــنـــذ كــان ا
طــالـبـا وكـون فـرقـة بـعـد تـخــرجه وهى فـرقـة مـسـتـقـلـة
ـديــنــة وقـدمت مــا يــقـرب مـن تـســعـة تــسـمـى بـفــرقــة ا
عـروض مسرحية وهـو دائما يسـعى إلى تقد مسرح
ـة ـسـرحـيـة الـقـد جـديـد يـخـرج عن نـطـاق الـقـوالب ا
ويــخـاطب به كـافـة الــطـبـقـات اخملـتـلــفـة رغم الـقـضـايـا
ــتـطـورة الــتى يـطــرحـهـا فــقـد اســتـخـدم الــعـديـد من ا
ـــســـرحـــيــــة اخملـــتـــلـــفـــة فى هـــذا ـــدارس ا ـــذاهب وا ا
ـلــحـمـيـة والــرمـزيـة والــواقـعـيـة . إنه الـعـرض مــا بـ ا
مـخرج مـالك ألدواته استـطاع أن يـجعل هـناك أسـلوبا

عاما فى العرض.

عنـدما تـختـلف اللـغة بـ النـاس يسـتطـيعـون التواصل
فـيـما بـيـنهم وعـنـدما تـتـوحد الـلـغة يـفـتقـدون الـتواصل
ـة ــصـطــلح الـعــو ـفــهـوم احلــديث  والـتــوحـد فـى ظل ا
كـانت هذه هى إحـدى األفكـار التى قـدمهـا لنـا اخملرج
ـــســرحى الــشـــاب أحــمـــد صــالـح من خالل الـــعــرض ا
«احلــيـوانــات الــزجـاجــيــة» لـلــكــاتب األمــريـكى تــيــنـسى
ــركـز الــثــقـافى ولــيـامــز بــاإلسـكــنــدريـة حتـت رعـايــة ا

الفرنسى.
يــــتـــــنــــاول اخملــــرج أحـــــمــــد صـــــالح نص «احلـــــيــــوانــــات
الزجاجية» بعد مـا قام بعمل إعداد للنص ليناسب ما
يــعـــيــشـه الــعـــالم الــيـــوم من أزمـــة اقــتـــصــاديـــة فى ظل
ـة وبـالـتـالى قـدم اخملـرج رؤيـته فى شـكل مـفـهـوم الـعــو
عـتاد فهو أقـرب إلى التجريب وذلك من يـختلف عن ا
سـتخـدمة فى الـعرض فـالنص حيث الـلغـة احلواريـة ا
يــتـــكــون من أربع شـــخــصــيـــات فــنــيــة ثـالثًــا من أســرة
واحدة وهم األم (أمـانـدا) واالبن (تـوم) واالبنـة (لورا)
ثـابة الـدخيل على وصديق االبن (جـيم) الذى يـكون 
األســـرة فى الـــثـــلث األخــــيـــر من الـــعـــرض أمـــا الـــلـــغـــة
احلوارية للعرض فكانت مختلفة من شخصية ألخرى
حيث كـانت األم تتحـدث الفـرنسـية بـينـما كـانت االبنة
تتحدث اإلسبانية وكان االبن يتحدث العربية باللهجة
ــصــريــة أمــا صــديق االبن فــكــان يــتــحــدث الــعــامــيــة ا
اإلجنــلـيــزيــة وعـنــد ظــهـوره أصــبح اجلــمــيع يـتــحــدثـون
الـــلـــغــة اإلجنـــلـــيـــزيــة وبـــالـــرغم من تـــوحـــد الــلـــغـــة بــ

الـشخـصيـات عند ظـهور هـذا الضـيف (صديق االبن)
فإن الشخصيات فقدت تواصلها الذى كان قائما إلى
حـــد مــا قــبل وصـــول الــضــيـف تــأكــيـــداً لــوجــهـــة نــظــر
اخملـرج فى أن اخـتالف الـلـغـة قـد يـؤدى إلى الـتـواصل

بينما توحيدها يؤدى إلى فقدان هذا التواصل.
ـأساة أم تعـيش مع ابنهـا الذى يعمل يتعـرض العرض 
عــمـالً شــاقـــاً لــيـــوفــر احـــتــيـــاجـــات أســرته رغـم دخــله
صابـة بعجز فى ساقها وكبر سنها البسيط واالبنة ا
ولم تتـزوج وال يشـغل فكـرهـا سوى الـلعب بـاحليـوانات
الزجاجية وهـناك دائما صراع طوال العرض ب األم
ـتصابـية التـى تركهـا زوجها ورحـل مهاجـراً منذ زمن ا
ــتــمـرد عــلى األم دائــمــا والــذى يــشـرب بــعــيــد واالبن ا
اخلـمـر من أجل الـهروب مـن سيـطـرتـهـا وحتـمله عبء
نفقات أسرته ويظل هـذا الصراع احليوى قائما فيما
بــيــنـــهم إلى أن يـــدخل عــلــيـــهم ذات لــيــلـــة ضــيف وهــو
صـديق االبن يـأملـون فى أن يـعجـب باالبـنـة ويتـزوجـها
قـــبل أن تـــصـل إلى سن الـــعـــنـــوســـة وبــعـــد رحـــيل تـــلك
الـشــخـصــيـة وعــدم رغـبـتـه فى االرتـبــاط بـاالبــنـة جنـد
حالـة من احلزن تخـيم على األسـرة وحالـة من فقدان
الـتواصل تؤدى بـهم إلى أن يذهب كل مـنهم فى طريق

ال يعرف آخره.
ـثــابـة وعـلـى الـرغم من أن هــذه الــتـجــربـة قــد تـكــون 

ـضـمون ـتـلقى لـكى يـصله ا ـا يـقدمه ومـا يـحتـاجه ا
ـقـدم له غـيـر أنه أخـفق ـسـرحى ا من خالل الـشـكل ا
فى اسـتخدامه لشاشـة عرض سينمـائى كبانوراما فى
ـســرح  وعـلى الــرغم من حتــكم اخملـرج فى خـلــفـيــة ا
ـونـولـوجـات الـتى جتـسـدها إيـقـاع الـعـمل بـرغم كـثـرة ا
الــشــخــصــيــات فــقــد خــانه الــتــوفــيق أيــضــاً فـى إيــقـاع
مــشـــهـــد يــجـــمع مــا بـــ االبــنـــة (لــورا) وصـــديق االبن
ـالً لـلـغـايــة مـفـتـقـدا ـشـهـد  (جــيم) حـيث جـاء هــذا ا
ـشـهـد كـان يدور لـلحـيـويـة والـتـدفق خـاصة وأن هـذا ا
سرح بـكامله داخل بـؤرة ضوئـية صـغيرة فى مـقدمـة ا
ــشــهــد بــإيــجــاز حــواره ــمــكن عـالج هــذا ا وكــان من ا
الـذى كان يشوبه الـتكرار أو رسم حركـة أخرى تمنحه

سالح ذى حــدين عــلى مـــســتــوى اســتــخــدام الــلــغــة فى
ــيــزاً وجـديــدا من الــعــرض فــإمــا أن جتـعــله عــرضــاً 
ــسـرح الــتـقــلـيـدى أو يــصـبح نـوعه ومــتـجــاوزا حلـدود ا
عرضـاً مـفـكـكـاً ومـفـتقـداً لـلـتـوازن والـتـمـاسك ولـكن ما
ـستخدمة حـدث أن اإلعداد جعل من العـرض واللغة ا
ثابة سيمـفونية عزفها رسومة بدقـة  فيه واحلـركة ا
ـمثلون بقيـادة اخملرج أحمد صالح فـقد جعل اللغات ا
األخرى غيـر العـربيـة تكـاد تكون مـفهـومة تـماماً وذلك
ــاءاتـهـم وانـفــعــاالتـهم بـردود أفــعــال الـشــخــصـيــات وإ
وكـذلـك تـكـنـيك رسـم احلـركـة لـكل مــشـهـد وإضـاءة كل
مـشــهــد كــذلك أيــضـا اســتــخــدام قــطـعــة اإلكــســسـوار
الواحـدة بأكثـر من مدلـول وهذا ما يـحسب خملرج واعٍ

تلقى   مخرج واع يدرك ما الذى يحتاجه ا
من مضام وأشكال مسرحية

سرح فى كل دول العالم هو ا
بيت القيمة إال فى مصر

ميزانية البيت الفنى 
سبعة مالي جنيه فقط!

ـيــة الـراهـنـة إن أيـة مـحــاولـة لـفــهم األزمـة االقـتــصـاديـة الــعـا
بعيداً عن زاوية التناول الثقافية لهى محاولة قاصرة.

ـــال الــكـــبــيـــر لـــلــشـــركـــات مــتـــعــددة فــهـى أزمــة تـــداول رأس ا
اجلــنــسـيــات الــتى تــود صـبـغ الـعــالم كــله بــالـصــبــغــة الـغــربــيـة
األمـريكية على مسـتوى أداء وسلوك وطريقـة معيشة األفراد
حــول الــعــالم وهـى فى جــوهــرهــا أزمــة تــعــبــر عن تــصــور ال

كسب على حساب كل شىء. أخالقى إلدارة الربح وا
ـكن تــركه حلـسـاب الـسـوق وألن مـصـر لم وألن كل شىء ال 
ـرتبط ى ا ـال الـعا تكن مـتورطـة حلـد بعـيد فى دورة رأس ا
بــتـــلك الــشـــركــات فــإن تـــأثــرهـــا بــتــلـك األزمــة ســيـــظل عــلى

باشر. مستوى رد الفعل والتأثير غير ا
وال مــجــال لــلــخــروج من تــلك األزمــة فى مــصــر إال بــالــلــجـوء
إلدارتهـا بصيغة أخالقـية ال يعترف قانـون الربح والسوق بها
كثـيرا ومع ذلك فـالنـظـرة األخالقيـة هى صمـام أمان الـسوق
صـرى فى كل اجملـاالت للـحـفاظ عـلى سـير األعـمال ودعم ا
ـواطن الـعـادى فى ظل أزمـة تــهـدد بـالـركـود والـبـطـالـة ومـا ا
يـسـرى فـى ذلك عـلى كـافـة أوجه احلــيـاة فى مـصـر هـو أكـثـر
ضــرورة فى مـجــال إنـتــاج الـثــقـافــة والـفــنـون. وإذا مــا تـأمــلـنـا
صـرى سـيظـهر واضـحاً فى سـرح ا تـأثيـر تلك األزمـة عـلى ا

ضوء تلك الزاوية األخالقية فى النظر.
ـصرى فى مـستـواه االحترافـى كان قبـل تلك األزمة ـسرح ا ا
فى حـالة يرثى لها نـتيجة عدم قـدرته على جلب تلك األرباح
الهـائلة الـتى تدرها الـسينـما اجلديـدة سواء اجلاد مـنها وهو
ـضـحـكـ اجلـدد نـادر احلــدوث أو الـقـائم عـلى اسـتــهالك ا
وهو األغلب واألعم وكـذلك قدرة الدرامـا التلـيفزيـونية على
ـــــســـــرح حـــــيـث االنـــــتـــــشــــار جـــــذب أغـــــلب جنـــــوم وشـــــبـــــاب ا
اجلــمـاهـيـرى األكــبـر واألجـر األكــبـر أيـضـا... لــقـد تـأكـد فى
ـستـقـلة هم فى ـسـرح والفـرق ا ـاضـيـة أن هواة ا الـسـنوات ا
صيـغتهم الـهامشـية وغيـر التجـارية بالتـعاون مع اجلادين فى
ـصرى فى ـسرح ا ـسرح اجلـامعـى والعـمالى من يـحـملـون ا ا
ضـمـيـرهم وعـيـونــهم ولـكن فى أطـر فـئـويـة خـاصـة وجلـمـهـور
هـتم بالشـأن الثقافى العام وكل ضـيق محدود أغلبه من ا
ذلك يــتم فـى إطــار ســرى ولــلــيــالـى عــرض مــحــدودة بــيــنــمــا
يـعـانـى مـسـرح الـدولـة من تـرهل فـى نـظـامه اإلنـتـاجى وصـيغ
إنـتـاجـيـة حتـاكـى الـقـطـاع اخلـاص الـتـجـارى الـذى انـهـار أمـام
ـا أدى إلى بـقاء ـسـتهـلـكـة  تـراجع جـمهـوره عن مـعـادالته ا
عـادل إمام وحـده صـامـداً فى القـطـاع اخلـاص وسمـيـر غا
يـحــاول جــاهـداً اإلبــقــاء عـلـى صـيــغــة عـرض الــرجل الــواحـد
كن مـعتـمـداً عـلى رصـيده الـقـد وألسـبـاب غيـر واضـحـة 
إجــمــالــهـا فـى عـدم االكــتــراث بــالـعــامــلــ فى قـطــاع الــفــنـون
الشعـبيـة واالستـعراضـية خرج الـقطـاع الذى كـان يقدم روائع
ــنـافــسـة وظــلت هـيــئـة ــسـرح الــغـنــائى االســتـعــراضى من ا ا

يزانيتها الضئيلة تكافح من أجل البقاء. سرح وحدها  ا
ــســرح فـى كل أنــحـــاء الــعــالم هـــو بــيت الـــقــيــمـــة وحــتى فى ا
سرح والسينما زاوجة ب ا هوليوود يقوم معظم جنومها با
والتـليفـزيون أحـيانـاً وذلك فى إطار عـمل يـحترم فـكرة وقت
اآلخرين ومـيعاد التدريبـات والتصوير فالـفنان ال يعمل أكثر
ـكن له فيهـا وعبـر نظام من ثـمانى ساعـات عمل فى الـيوم 
دقــــيق أن يــــزاوج بــــ دوره فى عــــرض مـــســــرحى وســــاعـــات
ـمـارسـة الـتـصـويـر فى الـبالتـوه وراحـة وتـأمل يـسـمـحـان له 
اإلبــداع وهـــنـــاك ال تــســـمع عن أزمـــات قـــلــبـــيـــة أو ســكـــتــات
ــرهق أثـنـاء الـتـصـويـر دمـاغـيـة أو جتـلــطـات تـصـيب الـفـنـان ا
مثـلـمـا حدث مع الـصـديق الفـنـان الـكبـيـر شوقى شـامخ أثـناء
تـعرضه لإلرهاق الشديـد فى دهشور خالل تصـوير مسلسل
ــصـراويــة وال مـا حــدث مع الـســيـد راضى الــفـنــان الـكــبـيـر ا
متـعدد االهـتمـامات أيـضا والحظ مـعى إصابـة معـظم جنوم
صريـة اآلن وال مجال لذكر األسـماء حرصاً على الـشاشة ا
ـرض بأمراض الـقلب وارتـفاع ضـغط الدم من خـصوصـية ا
جراء الشهـر األخير قبـيل وأثناء رمضـان حيث ينـام الفنانون
فى االستـديوهات إلنهاء أعمـالهم التليفـزيونية وكأن رمضان

جـاء فــجــأة... ومع كل عـام يــزداد االحــتـقــان والـتــوتـر وتــقـوم
سـلسالت الـتلـيفـزيونـية بـتعـطيل كـافة شـئون احلـياة الـفنـية ا
األخـرى خـاصـة مع تـكـاثـر الـقـنـوات الـفـضـائـيـة حـيث تـتـحول
فـتــرة االسـتــعــداد لـرمــضـان الــتــلـيــفـزيــونى حملــرقـة جــمـاعــيـة
تـضـغط عــلى اجلـهـاز الــعـصـبى لـلــجـمـيع وتــسـاهم بـشـكل أو
بــآخـــر فى تــعـــطـــيل كل شىء وفـى خــروج أعـــمــال درامـــيــة ال

تتوخى الدقة الفنية.
ــصـرى قــبل األزمـة أمــا بــعـدهــا وعـلى تــوتـر ـســرح ا هـكــذا ا
ـصرى فقد زاد وخـوف أصحاب األموال فى دوائـر اإلنتاج ا
الــطـ بــلـة حـيـث خـرج مــعـظم مــنـتـجـى الـقـطــاع اخلـاص من
ــدة يــومــ كل ـــا أن عــادل إمــام يــعـــرض  دائــرة اإلنــتــاج طــا
أسـبـوع وسـمـيـر غـا أغـلق عـرضه اجلـديـد تـرالم لـم لـغـياب

اجلمهور.
ـبارك ـوسم الـصـيـفى الـقـادم وجملئ شـهـر رمـضـان ا ويـظل ا
فى آواخـر أغسـطس الـقادم هـو موسـم محـدد بأيـام بـسيـطة
ـسرح ومع انـشـغـال الـكل بسـوق رمـضـان الـتـليـفـزيـونى يـظل ا
ـــصــرى مـــرفــوعًـــا مــؤقـــتــاً مـن اخلــدمـــة أمــا عـــقب انــتـــهــاء ا
ـرهقـة وأبدانهم رمضـان وبعـد أن يلـملم الـفنانـون نفـسيـتهم ا
ـوسم ـســرحـيـة فـإن ا اجملــهـدة وحلـ مـواصـلــة الـتـدريـبـات ا
الــشـتــوى أيــضــاً مــهــدد بــعــدم وجــود مــســرحــيــات احــتــرافــيـة
جـديـدة ألن انتـهـاء الـتدريـبـات احملـتمـلـة سـوف يجـعل مـيـعاد
وسـم الشتـوى القادم مع افـتتاح تـلك العـروض احملتمـلة فى ا
ـصـرية قـرب حـلول مـوسم االمـتـحانـات حـيث تتـوتـر األسرة ا
ـنــزل فى الـظـروف الــعـاديـة فــمـا بـالك مع وال تـخــرج خـارج ا
ـيـة عـلـى أولـويـات مـيـزانـية ـاليـة الـعـا تـأثـيـر رد فـعـل األزمـة ا

صري . معظم ا
صرى وليس حله هو إنتاج سـرح ا إنه عام صعب قادم فى ا
مــســرحــيــات كــومــيـــديــة فى شــراكــة مع قـــنــاة نــايل كــومــيــدى
والـبيت الفنى للـمسرح كما أعـلن د. أشرف زكى مؤخراً وهو
الذى داوم عـلى التـصريح بـأن ميـزانيـة البـيت الذى يـديره ال
سرح فى تتجاوز ميزانية مـسلسل تليفزيونى عادى وإدماج ا
التـليفـزيون ضرورة فنـية وحدوثـها ال يجب أن يجـعلنـا نتخلى

عن ضرورة ذهاب اجلمهور للمسرح.
ـســرح وتـذكـرتـهـا أمـا جـوالت األقـالــيم الـتى نـســيـتـهـا هــيـئـة ا
فـجأة مـع مسـرحـيـات نـايل كـوميـدى فـهى حل هـام الكـتـساب
ـصــرى احلـقـيـقـيـ ـسـرح ا جـمـهـور حـقــيـقى يـنـتـظــر جنـوم ا
ـــســرح ولـــيس مـــجــمـــوعـــة من الـــشـــبـــاب اجلــدد ســـيـــصـــنع ا
ـصرى مع نايل كـوميدى احلـقيـقة جنومـيتهم اجلـديدة التى ا

ضحك اجلدد. ستصب بالتأكيد فى تيار ا
احلـل إذن فى مـســانــدة الــعـروض اجلــادة اجلــديـدة والــلــجـوء
ألبــنــاء الــبــيت الــفــنـى لــلــمــســرح وعــدم الــلــهث وراء األســمــاء
ـسـرح احلل هـو تـكـثـيف وضخ الـتـلـيـفـزيـونـيـة الـتى ال تـريـد ا
أجود الـنـجوم الـكـبيـرة فى دعايـة حـقيـقـة ألبنـاء البـيت الـفنى
هن الـتمثـيلـية لصـناعة ولشـباب الـفنانـ من أعضـاء نقابـة ا
جنــوم جـــدد مع عـــقــود اتـــفـــاق تــتـــضــمـن الــتـــزامــهـم بــالـــعــمل
دة سنـوات محددة مـقابل اإلنـفاق علـيهم فى إطار لـلمسـرح 
ـبـتـكـرة ضـرورة تـعــلم كـيـفـيــة صـنـاعـة الـنــجم عـبـر الـدعــايـة ا

للمسرح.
ـصـرى كــان وال يـزال خـارج دائــرة اهـتـمـام رأس ــسـرح ا إن ا
ية ـالية الـعا ال الـوطنى وبالـتأكيـد سيكـون ضغط األزمة ا ا
وسم الـتلـيفزيـونى الدرامى الـرمضان عـليه مع حصـاره من ا
سـرحـية احملـروقـة لقـصـرها وتـداخل اهـتمـامات ومـواسـمه ا
زيد هامة أخرى للجمهور فيها بالتأكيد سيكون ذلك سبباً 
ـسرحـي وإلرادة من احلـصار سـيحـتاج لـتفـكـير جـديد من ا
حـديديـة حتـتـاج لـتـحـدى الـتيـار الـعـام الـضـاغط والـذى يـهدد
ـصـرى إن لم يــخـلص له ـسـتــقـبل غــيـر سـعــيـد لــلـمـســرح ا

رجاله.
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اضى مسرحية "فانتازيا اللجنة" للمخرج إسالم يسرى على مسرح روابط. سرحية عرضت األسبوع ا > فرقة الطمى ا
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> بـعـض األشـكـال األولـى من األداء الـشــفـهى اســتـخــدمت الـصــور بـبــسـاطـة
ستمع والصور طريقة كمساعد للذاكرة بالنسبة للـراوى ولزيادة استمتاع ا

للبشر للوصول إلى ما هو «غير مرئى».

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 99
> إن الـثـقـافـات الشـفـهـيـة األولى هى مـواقع «عـرضـيـة» من االسـتـماع
واإلصـغاء والتـعبيـر باأللفـاظ حيث يـتم خلق العـالم «األسطورى». ال
ـا يكـتشف ـستـمع أن يحـلل أو يـفهم أو يـفـسر مـا يسـمع وإ يحـاول ا

ويستوعب موسيقية الصوت.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 99

ن الشرقاوى على مسرح جامعة القاهرة. > مدارس احلسينى اخلاصة بالعمرانية قدمت مؤخرًا مسرحية "بطل من مصر" للمؤلف كرم أحمد واخملرج أ
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مجدى احلمزاوى

نصورة عانت منه حقوق ا

هؤالء
الطالب
مثلون ا
مبشرون

 لو استمروا
بهذا األداء
اجليد

الطاعون
االتكالية مستمرة والشعب فى انتظار اخمللص

✂✂

 هل الطاعون
هو

الشيوعية
اذا غلب و

اللون األحمر
على مالبس

الفريق?

الـتى يـتـحـدث فـيـهـا عن االسـتـفـتـاءات وكـيف تـكـون فى صـالح
الـطـاعـون;  أيـضــا تـوزيع الـفـقـر واالحـتــيـاج عـلى الـشـعـوب من
خـالل وزارات الـتــمـوين ومــا شـابــهـهــا وأيـضــا فى االخـتــبـارات
ـناصب القـيادية ; ـناسب فى ا التى تـضع دائما الـرجل غير ا
ثم جــعل كل شىء يــسـيــر طـبــقـا لــلـبــطـاقــات ; فـهــنـاك بــطـاقـة
تمـوين وبطاقـة حرية  ..الخ; وكانـت اللفتـة اجليدة من اخملرج
شاهد التى تدور فى السجون وأماكن احلصار ; خاصة فى ا
حيث إنه لم يجعل أعـوان الطاعون هم الذين يـرمون الشعوب
ـا أفـراد الـشـعب هم الـذين وراء هـذه الـقـضـبـان الـكـثــيـرة وإ
يحـملون قضـبانهم بأيديـهم صانع هم سـجنهم فى أى مكان
يتواجدون به  مع مـا فى ذلك من داللة خاصة إذا ربطنا ب
هـذا الشـعب  حتت نيـر احلاكم األول خاصـة فى رفض كل ما
هو حديـث وجديد ; واالنـصياع الـتام له وغلق الـعقول تـماما ;
ثم هـذا االنــصـيـاع لـلـطـاعــون الـذى سـيـتـكـشـف فـيـمـا بـعـد أنه
يــعـــيش عــلى اخلــوف فـــقط ; وأنه ال يــقـــدر أن يــصــيب من ال
يشـعـر بـالرهـبـة مـنه بل ويحـدوه األمل فى الـتـغـييـر - ويـحدث
هذا عندما يعود دييجو من منفاه ويقابل حبيبته ثم يشرع فى
مــحـاولـة الـوقـوف أمـام هـذا الـطـاعــون ; ويـثـيـر هـذا الـديـيـجـو
شـعـور عـدم اخلـوف فى بـعض أفـراد الـشـعب ; ونـرى مـحـاولة
سـكـرتــيـرة الـطــاعـون فى االسـتــحـواذ عـلى ديــيـجـو حــيث أنـهـا
حتـبه وتــتـمــنـاه لــنـفــسـهـا ولــكـنـه يـرفض هــذا احلب ; ثم تـأتى
ـرض من حـبـيـبتـه وتـكون الـتـضـحـيـة الـكـبـرى حـيـنـمـا يـتـمكـن ا
قاومة ـقاومة ولكنه ال يـنبذ ا سـاومة ب حياتـها وب نبذ ا ا
وت هو بـدال من حبـيبـته ; يرفض الـطاعون فى ويعـرض أن 
باد األمر ويطلب من الـسكرتيرة أن تقـوم بقبض روح دييجو
ولـكـنـها تـفـشل فى هـذا نـتيـجـة حـبـها له; وحـيـنـها نـرى وجـهـها
الـبشع احلقـيقى نـتيجـة قناع قـد وضع لهـا وهى تعطى وجـهها
وت ديـيجو سـرح ساعـة الرفض هذا !!!; وفـعال  لكـواليس ا
بدال من احلبيبة ويـثور الشعب على الطاعون; ويبرع قطامش
فى تـنـفـيـذ انـهــيـار الـنـجـمـة شـعـار هـذا الـطـاعـون الـتى اعـتـلت
ــسـرح ســاعـة وصــوله ; لـكى ـنــطـقــة الـقــويـة بــأعـلى وسط ا ا
يـــتـــزامن هـــذا االنـــهــيـــار مع ثـــورة الـــشـــعب أيـــضــا مـع شــروع
نـيـا إياهـا بأن الطـاعـون فى الرحـيل مـصطـحبـا سـكرتـيـرته 
هـنـاك بـالدًا أخـرى سـيـغـزوهـا ; ولـكن يـبـقى هـنـاك مـجـمـوعـة
ـنافق الـتى عدلت من وضعـها بسـرعة وأصبحت تمـلق ا ا
فى خدمة الشـعب بدال من الطاعـون وهم نفس اجملموعة من
ـتـمـلـقـ الـتى كـانت مع احلـاكم الـسـابق أيـضـا ; لـهذا داللـته ا

أيضا.
 ولـكـن مع احـتـرامــنـا الـشـديــد لـلـســيـد كـامى ; ومـع أن سـمـيـر
الــعـــدل له وجـــهــة نـــظــر فى تـــقــد هـــذا الــعـــرض; إال أنه لم
يـتـمكن كـلـيـة من اخلروج من أسـر الـدعـاية الـتى روجـهـا كامى
بكتابة هذا النـص حيث جعل الطاعون هذا مـرادفا للشيوعية
ـمـكن أن تـتـحـكم بـالـشـعـوب نـتـيـجـة لـفـسـاد الـنـظام الـتـى من ا
ـواكبـة والـتـغيـيـر بحـيث يـسـاير الـرأسمـالى غـيـر القـادر عـلى ا
الـعصـور احلـديـثة; بل إنه وفـريق الـعـمل انحـازا لـهذه الـدعـاية
من خـالل الـــلــــون األحــــمـــر الــــذى غــــلب عــــلى مــــعـــظـم أفـــراد
ـسـرح  ال الـطـاعــون وهـذا الـنـجم الـذى سـطـع ثم تـمـكن من ا
نـقول هـذا دفـاعا عن الـشـيوعـيـة ولكن لـيـتسق خـطـابه هو مع
نـطـقة الـعربـية بـعضه فـموسـيـقى الوطن األكـبـر   حتيل لـكل ا
ـنطـقة فى أغـلبـها كـانت وال تـزال تأخذ تقـريبـا ; مع أن هذه ا
مــوقـــفــا من هــذا االجتـــاه الــفــكـــرى االقــتــصـــادى ولم تــقع فى
قبـضته بعد إال فى الـقليل منـها; كما أن هـذا النص أيضا يقع
فى بـراثن انتظار الـبطل اخمللص الـذى يدفع الشعب لـلنهوض
مــتـــمـــثال فى ديـــيـــجــو وعـــودته ; وأيـــضــا لـم يــســـتـــطع اخملــرج
الــتـخـلص من هـذه االتـكــالـيـة الـشـعـبـيــة عـلى هـذا الـبـطل رغم
أطـروحـاته الـتـقـدمـيــة ولـكن نـعـتـقـد أن هـنـاك حـذوفـات كـانت
ـا لم يــفـعل هــذا خـوفـا من واجـبــة ولـكــنـهـا لم تــتم ; ولـكــنه ر
ى; من سـدنـة الـســيـد كـامى وكل مـا هـو مـصـحـوب بـكـلـمـة عـا
نصوص مسرحيـة مترجمة . عامة الـعرض كان أكثر من جيد
رغم هذه الكلمـات وذلك استنادا إلى ما اشـرنا إليه فى بداية
سرحى بكلية احلديث عن هذا العرض ; وأيضا ألن الفريق ا
احلـقــوق; وهـو فــريق جـيـد فـى الـعـمــوم وإن كـان هــنـاك بـعض
أفراد اقـتـربوا من االمـتيـاز فعـالوة على مـحمـد عزت وأسـماء
السيـد كان هنـاك أحمد عـوض الذى قام بـدور نادا السـكير ;
ويــاســمــ ســرور الــتـى قــامت بــدور فــيــكــتــوريــا ابــنــة احلــاكم
وحـبـيـبــة ديـيـجـو  ومـحـمـدجـالل الـذى قـام بـدور الـصـيـاد ; ثم
ثـل جيـد  وواعد مـحـمد حـسن الـذى قـام بدور ديـيجـو وهـو 
ـكن أن نـنـسى أيـضـا آيـة وسـيـكـون له شـأن لـو اسـتــمـر;  وال 
اجلـزار; أمــانى سـامى; مـحـمـد عــلى; حـسـام حـسن الـذى قـام
بـدور اجلــزار; الــســعــيــد إبــراهــيم ; ومــدحت جالل ومــحــمـود
مــوسى ; ومن خاللــهم نــوجه حتــيـة لــكل أفــراد الــفــريق سـواء

سرح أو وراء الستار. الذين كانوا على خشبة ا

 احلـصـار أو الطـاعـون همـا اسـمان مـشـهوران لـنص مـسرحى
واحد لـلكاتب ألـبيـر كامى ووجود اسـم مـشهورين ألى نص
هـو فى حـد ذاته فـرصـة لـبـعض اخملـرجـ ألن يـقـدمـوا نـفس
الـعـرض أكــثـر من مـرة بـاسـمـ مـخـتـلـفـ ; وغـنى عن الـذكـر
الـتـعريف بـألبـير كـامى; ولكن هـناك خـطأ شـائعـاً بأن الـبعض
يـضــعــون كل مـا كــتــبه كــامى داخل نــطـاق الــعــبث ; ولـكــنه فى
احلـقيـقة له نـصوص تخـرج عن هذا الـنطـاق خاصـة نصوصه
الــتى كــتــبــهـا وهــو يــعــيش فى اجلــزائــر أثــنــاء فــتـرة االحــتالل
الـفـرنــسى لـهـذا الـبـلـد ; أو حتت تـأثـيـر هـذه اإلقـامـة هـنـاك 
ولـكن لـنـدخل مـبـاشـرة إلى كـيفـيـة تـقـد هـذا الـنص عـلى يد
اخملـرج سـمـيـر الـعـدل لـفـريق الـتـمـثـيل بـكـلـيـة احلـقـوق جـامـعة
نصورة; وبدايـة هناك جناح ; يتـمثل فى أن أى ناقد لم تعد ا
لـــديه فــرصــة لــلــحــديـث عن مــفــردات الــعــرض الــواحــدة تــلــو
عنى أن يـكون هناك حديث منفصل عن النص ثم األخرى ; 
فردات ; وأصبح نص الديكور مـثال ثم أى مفردة أخرى من ا
العـرض هـو نسـخـة اإلخراج الـنـهائـيـة بكل مـا فـيهـا من حـركة
مــســرحــيــة وداللــة تــشــكــيــلــيــة وأيـضــا األصــوات ســواء كــانت
مـوســيـقى أو غــنـاء أو أداء احلــوار فـيــمـا بـ الــشـخــصـيـات ;
وهـذه الــنــســخــة الـنــهــائــيــة الـتـى جنـحـت فى غــالـبــيــة فــتـرات
مكن أن العـرض أخذت الـنص من مدارسه الـفنـية التـى من ا
ـكن أن يـتـفق عـلـيه اجلـمـيع يـخـتـلف عـلـيـهـا الـبـعض; إلى مـا 
نـقــادا وجـمـهـورا; وهـذا يـحـسـب لـلـعـمـلـيـة الــتـأويـلـيـة أو وجـهـة
النـظـر التى قـدم بهـا العـدل هـذا النص; فـقد أخـذ النص إلى
مـا يـسـمى بـالـواقـعـيـة الـرمـزيـة فى بـعض األحـيـان ثم نـحى به
إلـى الواقـعيـة التـحريـضيـة أوقـات أخرى خـاصة فى الـنهـاية ;
وفـيمـا ب الـرمزيـة والتـحريـضيـة كانت هـناك الـواقعـية فقط
هم أن الـواقعية رغم اختالف مـسمياتها فى بعض األحيان ا
كـانت هى الـغالـبـة عـلى هـذا الـعـرض; فـاحلـديث إذن سـيـكون
كـيف  حـقـق فـريق الـعـمل هـذه الـواقـعـيـة حتت قـيـادة اخملـرج?
ــشـهــد األول الــذى تـعــرض فــيه لـهــذا الــبـلــد الـواقع رغم أن ا
حتـت نيـر سـلـطة تـرفض كل مـا هـو جديـد ;بل وتـمـارس شتى
أنــواع الــظـــلم عــلـى الــشــعب الـــذى يــرضخ لــكـل مــا تــراه هــذه
احلـكـومــة; حـتى لـو كــان الـشىء ظـاهـرا فـى وضـوح مـثل هـذا
الـنــجم الـذى بـدأ يـراود سـمـاء الـبــلـدة ولـكن تـصـدر الـقـرارات
بــأنه لــيس هــنــاك جنم فى األفق ; وطــبــعــا كــالــعــادة ســتــكـون
ـتــنـوريـن الـطــامـحـ هـنــاك عالقـة بــ ابـنــة احلـاكم وأحــد ا
لتحقيق العـدالة والتحديث وهو دييجو الذى ينفى من األرض

لعدم رضوخه  وطبيعى أن مجتمعا مثل هذا يصبح مهيأ ألن
يـحـدث فـيه انـقالب سـلطـوى; سـواء كـان هـذا االنـقالب  يأتى
من الداخل أو طـامع من اخلـارج ; وقد حـافظ الـعدل وفـريقه
على االحتمال مـعا ; فمن ناحية; جاء هذا الطاعون ورفاقه
ـســرح;ومن الـنـاحــيـة األخـرى فــإن مـحـمـد مـن خـارج خـشــبـة ا
قـطامش مـصـمم الديـكور قـد وضع سالسل تربط بـ خشـبة
ـســرح والـصـالـة ; أى أنه جـعـلـنــا كـلـنـا داخل هـذا احلـصـار ; ا
ومـن ثم فـنـحن أيـضـا من الـرعـايـا لــهـذه الـسـلـطـة ويـقع عـلـيـنـا
ـسـرح ويـتم فعـال االنقالب نـفس الـفـعل الـواقع علـى خشـبـة ا
كان بيسر ودون أو تسلم الطاعون للسلطة فى هذا البلد أو ا
ـنح احلـاكم األمـان بـأال يـتعـرض له ; أى مـعـانـاة ; مـقـابل أن 
وأيـضا بـانـحيـاز أتبـاع احلـاكم للـسـلطـة اجلـديدة; ويـرحب بهم
ـنـافـق هم األداة األولى الـطـاعـون فـعال مـوضحـا أن هـؤالء ا
جمليـئه والركيـزة األساسيـة أيضـا فى نظامه الـقادم ; وإن كان
محمد عزت الذى قـام بدور الطاعون قد قدم بالشكل القبيح
ـعـروفة ;مع ; بل إن اخملـرج جـعله شـبـيهـا بـصـورة القـراصـنة ا
ما فى هذا من داللة; والـشىء بالشىء يذكـر أنه فعال قد قام
بـالدور عـلى أكـمل وجه حتى أنك ال تـسـتطـيع أن تفـكر فى أن
ــمـكن أن يــقــوم بـالــدور بــدال مـنه; وفى ــثال آخـر كــان من ا
اجلـانـب اآلخـر فــإن الــسـكــرتــيـرة لــهــذا الــطـاعــون قــد قـدمت
غـاير ; فهى وإن كـانت هى التى تـقوم بكل بالـشكل الضـد أو ا
األعـمـال الـطاعـونـية من وضع قـوائم من سـيـحل الدور عـلـيهم
نازل واألمـكنة الـتى ستحرق ـوت ; ورسم الدوائر فـوق ا فى ا
ـا يـكـون متـواجـدا بـهـا - والوبـاء هـنـا لـيس هو ; ألن الوبـاء ر
ـا الشك فى وبـاء عـدم الرضـا عن سيـاسة رضى وإ الـوبـاء ا
ـمـثـلـة أسـمـاء الـسـيـد لـهـذا هـذا الـطـاعـون - فـاخـتــار الـعـدل ا
الدور ; ليب أن الشـر ليس بالضرورة أن يكـون شكله قبيحا;
بـل أن اجلـمـال اخلـارجى لــلـشـر دائـمــا مـا يـكـون هــو الـوسـيـلـة
لالنــحـيــاز مــعه ; فــجـاء األداء األنــثــوى الـواثـق مع االبـتــســامـة
ـرافـقـة لـكل الـقـرارات حـتى لـو كـانت قـرارات اإلعـدام; وقـد ا
أدت أسماء الدور بشـكل جيد  ويأخذنا اخملرج وفريق العمل
لـلخـروج من اسر الـعـمومـية اإلنـسانـية لـلـمشـكلـة واإلشارة إلى
أنـهـا مـشـكـلـة تـخـصــنـا نـحن ; وذلك عن طـريق أشـعـار الـسـيـد
األبـاصـيرى وأحلـان عـبد الـله رجـال; التى  كـانت دائـما تـتـكلم
ـصـريـة والعـربـيـة وال تـقـذف باألمـر لـلـبـعد عن اخلـصـوصيـة ا
اإلنـسـانى الـعـام ; بل أن عـبـد الـله رجـال اعـتـمـد عـلى الـبـداية
ـناطق الـلحـنيـة لنـشيـد   الوطن األكـبر الـشهـير ; خـاصة فى ا

تطبيقًا على القرد كثيف الشعر

سرحى ديناميكية اللغة فى العرض ا

اخملرج أوجد 
عالقة جديدة ب نص أونيل

ونص العرض

اللغة أكثر وسائل العرض
سرحى قدرة على إحداث ا
تلقى مثل وا التواصل ب ا

ـا عـهـدنـاه من وقـد يـعـدّ هـذا  –فى الـظـاهر  –مـخـالـفـة فـنــيـة 
ـسـتـخـدمـة وحـالـة الـشـخـصـيـة من ارتـبـاط بـ قـامـوس الـلــغـة ا
حـيـث الـقـوة والـضــعف إال أن ذلك خـدم الـعــرض بـشـكل أعـمق

من خالل مشهدٍ يعتمد التناقضَ ب القول والفعل.
ــانـاً من اخملــرج بـديــنـامـيــكـيــة الـلـغــة وقـدرتــهـا عــلى إضـافـة وإ
دالالت عــمـيـقــة لـلـنـص نـراه يـغـيــر احلـوار الـذى كــان بـ يـانك
والشـرطى قبيل انـتهاء العـرض إلى مناجـاةٍ ب يانك وربه وقد

خدم ذلك اخلط الدرامى بشكل أكثر عمقاً:
"قـل لى يــا من فى عُـالك .. مــا تــهــمــتى? تــهــمــتى أنى وُلــدت ..

ألبسنى لباس احلكمة وقل لى أين أذهب?"
كــمـا أنه قــام بـتــغـيــيـر بــعض الـتــسـمــيـات الــتى تـرمــز إلى احتـاد
الـعـمال الـصنـاعـي (كـما وردت فى الـنص) وأضـاف إليـها بـعدًا
عصريًـا لتـتحول إلى (مـنظمـة احلرية اإلرهـابية) وأرى أن ذلك

عاصر.  تلقى ا ساعد على تقريب النص زمنيًا ومكانيًا إلى ا
أما على مستوى الـتحليل األسلوبى فـإن لغة هذا النص (القرد
كثـيف الـشعـر) لـغة غـنيـة بـاإليحـاء والـرمزيـة. فمـن بدايـة النصّ
تكلم سنـد إلى ضمير ا ضارع ا توحى كثافة استخـدام الفعل ا
بـتضـخم األنـا وعـلو اإلحـسـاس بالـذات لـدى (يـانك) وقد يـفـسر
ـصـيره  –موتـاً أو سجـناً –فى سـبيل ذلك عـدم اكتـراث يـانك 
حتــقـيق أهــدافه. ومن أمــثـلــة ذلك: (ألـتــهـمه  –أتـغــذى عـلـيه –
أجعـله يشتعل  –أجعـله يتحرك  –أتهيأ أنا  –أحطم  –أنتقم …

إلخ). 
وفى مـــنــاطـق أخــرى جنـــد الــنصّ يـــؤكــد  –من خالل الـــلـــغــة –
اعتداد يانك بنفـسه باستخدام الضمـير (أنا) بكثافة ومن ذلك
قوله: (أنا البخار  –أنا الدخان –أنا الذى أجـعل الفحم يحترق
 –أنــا من احلــديــد صــلــبـاً  –أنــا الـصــلب  –عـنــدمــا أتــهــيــأ أنـا

تتحرك السفينة). 
فـى حـ عــبـر الــنصّ فى مــنـاطـق عـدة عن نــظــرة يـانك لــهـؤالء
األغـنـيـاء الـذين يـراهم غـيـر أصالء: (هـو غـيـر أصيل  –إنـهم ال
يـنـتـمـون  –أنت غـيـر مـنـتمٍ  –إنـهم ال يـحـركـونـهـا مـيالً واحـداً –
هى غير أصيلة  –طالء ومساحيق  –أنتم حثالة  –أنتم قمامة

 –أنتم غبار الفحم  –أنتم مجرد دُمَى). 
ـسـرحى نـراه وتــأكـيـداً لـسـيـطــرة يـانك وهـيـمـنـتـه عـلى احلـدث ا
ـضـارع ــبـاشــرة وا يــسـتــخـدم أســلـوب األمــر كـثــيـراً بــصـيــغـتــيه ا

سبوق بالم األمر: ا
(لـتحـتـرقْ احلكـومات  –لـيـذهبْ البـيت إلى اجلـحيم  –لتـحـترقْ
أنت وبـيتك  –ولينـظرْ مـاذا يحدث له  –ليـعطـنى أحدكم - غَنَّ
–  –عــامـلـهنَّ  –اجـلسْ  –دعْ  –دعـوه –اشـربـوا  –أنــصـتـوا إلىَّ

أقفلْ  –انزلْ).
ولـقـد أكد الـنصُّ أن لـلـكلـمـات دوراً مـفتـاحـيـاً فى تـغيـيـر أحداث
سرحـية وهو مـا رأيناه بـعد جمـلة(أبعدونـى عن هذا احليوان ا
ـانه بـأصـالـته الـقـذِر); إذ بـدا يـانك بـعـد هــذه اجلـمـلـة يـفـقـد إ

وانتمائه وهام على وجهه بحثاً عن انتماءٍ جديد . 
كما جنحت لغة النصّ فى التعبير عن انحدار خط الطاقة لدى
(يانك) وهـو مـا ظهـر فى تعـبيـراته: (احليـوانات تـظن أننى غـير
أصــيل  –إنى أكـــاد أمــوت  –إن كـل شىء مـــظـــلم  –فــلـــيس لى
مـاضٍِ .. وال مـستـقـبل أحلم به  –أنـا لست عـلى األرض وال فى

السماء  _أتلقى  أعنف اللطمات- لقد انتصر علىَّ).
أهمية التدقيق اللغوى: 

أما عـن التـدقـيق الـلـغـوى فى عـروض الفـصـحى فـإن له أهـمـية
ّ  بصورته الـصحيحة التى يـجب أن يكون عليها; كبرى إذا ما 
بــدءاً بــضــبط الــنص بــالـشــكل الــتــام مــروراً بـبــروفــات الــقـراءة
ـسـرح وقيـاس مدى األولـية ثم مـتـابعـة الـبروفـات على خـشـبة ا

مثل فى أدائه اللغوى. التقدم الذى يحرزه ا
وقد ثبَت لدينا أن الـتدقيق اللغوى ال يـقف عند مجرد أن ينطق
ــمـثـل احلـروف بــشــكل جــيــد أو أن يـنــطق نــهــايـات الــكــلــمـات ا
ا يـتخطى ذلك إلى االهـتمام بـحركاتـها اإلعرابـية الـسليـمة; وإ
لمح صوتي غـير تركيبي يقوم عـليهما فن اإللقاء هما:
الـلـذان لـهـمـا أثـر كـبـير  intonation  والـتـنـغـيم  stress  الـنـبر

فى حتميل الكلمات واجلمل دالالت كثيرة ومتنوعة.
والــسـؤال الــذى يـطــفـر اآلن هــو : لمَ ال يـنــظم كلُّ قــصـر ثــقـافـة
ورشـةَ لغـة مثلـما يحـدث فى التـمثيـل والديكـور ?.. ولمَ ال يكون
كلُّ مـخرجٍ مدركـاً أهميـة التـدقيق اللـغوى بكل مـستويـاته فيولى
اهـتـمـاماً أكـبـر بـاحلـالـة الـلـغـويـة فى الـعـرض ? هـذا إن أردنا أن

سرحية غيرَ مشوَّهة . تكون لغةُ عروضنا ا
سرحـى قدرةً على وأخـيراً .. تـظل اللـغة أكـثر وسـائل العـرض ا
تلقى حتى فى حلظات الصمت ـمثل وا إحداث التواصل ب ا
الــتى تـتــخـلل الــعـرض تـســتـخــدم لـغـات أخــرى: لـغــة اجلـسـد ...

وسيقى. السينوغرافيا ... ا

سـرحيـة لغةً من بـ صنـوف الكـتابـة األدبيـة تعـدُّ لغـة الكـتابـة ا
دينـامـيـكيـة تـتمـيـز بـكثـيـر من احليـويـة واإليـحاء. وخالل الـعـديد
ــسـرحــيـة الــتى تــفـاعــلتُ مــعـهــا شـغــلتْ قـضــيـةُ مـن الـتــجـارب ا
االتصـال والتلقى حـيزاً كبيـراً من تفكيـرى. وفى كل جتربة أجد

مثل واجلمهور. اللغة مهيمنةً على وسائل االتصال ب ا
: ــســتــويــ ولـن نــخــوض هــاهــنــا فى اجلـــدل حــول اســتــخــدام ا
الــفـصــيح والــعـامى ومــدى قــدرة كلٍّ مـنــهـمــا عـلـى الـتــعـبــيـر عن
ــسـرحـيـة ومـدى تـوافــقه مع فـكـرة الـنص; إذ إن هـذا أحـداث ا
ـا سـنـركـز عـلى الـلـغـة الـفصـحى الـتى ـا تـنـاوله كـثـيـرون . وإ
ـتــرجـمـة فـالـلــغـة الـفـصــحى بـغـنـاهـا ـيـة ا هى لـغـة اآلداب الــعـا
وخـصـوبـتـهـا وشـاعـريـتـهـا أقـدر عـلى تـنـاول الـقـضـايـا اإلنـسـانـية

والتاريخية والفلسفية . 
سرحى هى ذاتها اللغة  ليست اللغة عندما تُنطق فى العرض ا
ـفــردات الـداللــيــة الـتى يــســتـخــدمـهــا أىُّ جــنس أدبى آخـر أو ا
ـســرحى فــإنه يـخــتـلف تــمـامًــا عـنـد إنــتـاجه وحـتى فى الــنصّ ا
ـسـرح تـكـامل بـ عـوامل كـثـيرة كـعـرض مـسـرحى; إذ ثـمـة فى ا
سرحى تلقى ا وسيقى وب ا منها: السينوغرافيا والتمثيل وا
الـذى يـتـمـيز –غـالـبـاً- بـحضـور ذهـنى ونـفـسـية مـتـفـاعـلـة مع ما

يُعرض أمامه. 
وبــتـكـامل لـغـة الـنصّ مع بـقــيـة عـنـاصـر الـعـرض الـسـابق ذكـرهـا
تنـبنى لغة ثـانية هى مزيج ذلك كـله لغة ال تشـبه لغة الرواية أو
ا هى أقرب إلى لغة الشعر; من قال أو القصـة القصيرة وإ ا

حيث انفتاحها الداللى وتعدد رؤاها التفسيرية . 
ـسـرحى عن غـيـره من األنـواع األدبـيـة بـعـنـصـر ويـتـمـيــز الـنص ا
سـرحيـة تشـترك مـع القـصة فى وجـود عنـصر احلوار مـع أن ا
سرحى احلوار; إال أن احلوار عنصر أساس يُبنى عليه النص ا
ثل وسيلـة التفاعل ب الشخصيات واألحداث واألداة . وهو 
ـسـرحـيـة . والـوظـيـفة الـتى تـتـواصل عن طـريـقـهـا شـخـصـيـات ا
ـــــســـــرحـــــيـــــة إلى األســـــاســـــيـــــة لـــــلـــــحـــــوار أنه يـــــدفـع أحــــداث ا
ـسـرحى لـغـة ديـنـامـيـكـيـة قـادرة األمـام(الـذروة)  ولــغـة احلـوار ا

على التحول والتحرك فهى لغة ال تسكن أبداً.
سرحى: اإلعداد ا

هناك اختالف بـ الدارس فى استخـدام مصطلح (اإلعداد)
حـيث يفـضل بـعضـهم اسـتخـدام مـصطـلح (درامـاتورج) ويـسـميه
آخـرون (تـدخـل اخملـرج فى الـنص حـذفـاً أو إضـافـة) وقـد آثرت

تلقى . استخدام (اإلعداد) لشيوعه وحضوره فى ذهن ا
ــسـرحى قــابل لــلـتــجـديـد ـســرحى يـثــبت أن الـنص ا واإلعــداد ا
والـتــطــويــر وهـذا الــتــجـديــد وذاك الــتــطـويــر يــضـمــنــان لــلـنص

سرحى عناصرَ البقاء واحلضور . ا
الشخصية والقاموس اللغوى: 

ـسـرحى حتوطـهـا مجـمـوعة الشك أن الـشـخصـيـة فى العـرض ا
من الـسـمـات الـفـارقـة الـتى تـميـزهـا عن بـقـيـة الـشـخـصـيات فى
الـعرض. ومـن أهم هـذه السـمـات الـقـامـوس الـلـغـوى الـذى يضم
فـردات التى تنـطق بهـا الشخـصيـة خالل أحداث النصّ. ذلك ا
الــقــامـــوس الــذى يــســايــر اخلـط الــدرامى لــكـل شــخــصــيــة قــوة

وضعفًا رقياً وانحداراً .
وكـثـيــراً مـا يـعـبــر الـقـامـوس الــلـغـوى لـلـشــخـصـيـة عـن مـسـتـواهـا
الثقـافى واالجتماعى . وقـد يستـخدم القامـوس اللغوى لـتحقيق
أهــداف الـشــخــصـيــة  وفى بـعـض األحـيــان يـخــتــلف الـقــامـوس
الـلـغوى لـلـشـخـصـيـة داخل الـعـمل الـواحـد; لـيـخدم بـذلك اخلط
الدرامى ... ففى نص (ميس جولـيا ) لسترنـدبيرج يبدأ (جان)
أحداثه باستخدام قاموس لغوى راقٍ يتناسب وطموحاته فى أن
يكون واحداً من األثرياء فيستخدم مفردات تكشف عن ثقافته

ومعرفته بفنون اإلتيكيت . 
ـفردات أو اجلـمـل مـحـورًا مـفـصـلـيًـا يـتـحول وقـد تـمـثل بـعـض ا

النصّ دراميًا من بعدها حتوالً كبيراً.
: (عـرض مـؤخـراً بـاإلسـكـنـدرية ـوذجـاً الـقـرد كـثـيف الـشـعـر 

إخراج: جمال ياقوت) .
إن كــان ثـــمــة رأى يــقــول بــضــرورة أن يــكــون اخملــرج أكــثــر وفــاءً
ـكـتـوب ألن فـى غـيـر ذلك إضــعـافًـا لـنــسـيج الـنص إال لـلـنـص ا
أنـــــنى وجــــدت فـى رؤيــــة اخملــــرج جتـــــاه الــــنصّ مـــــا يــــدعــــو إلى
انـسـجـامه وتـمـاسـكه; إذ اسـتـطـاع أن يـوجـد عالقـة جـديـدة بـ
نص يـوجـ أو نـيل ونص الـعـرض بـكل مـا بـيـنـهـمـا من مـسـافـة

زمنية ومكانية.
فمن ذلك أنه استعار فى نهاية عرضه بعض اجلمل التى وردت
فى بـــدايـــة الــنصّ والـــتى تـــتــبع مـــا أســـمــاه هـــو (خط الــطـــاقــة
األعــلى) مع أن خـط الــطــاقــة لــدى يــانـك يــنــحــدر قــرب نــهــايــة
الـعـرض: "أنـا الذى أجـعل الـفحم قـابالً لالحـتـراق .. أنا الـبـخار
والـزيت الـذى فى اآلالت .. أنـا الـدخــان .. أنـا الـقـطـار الـسـريع
ـــصــنع .. أنــا مـن احلــديــد صـــلــبــاً .. أنــا والــبــاخـــرة وصــفــارة ا

مدحت عيسى العضالت التى فى الصلب".
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> الفنان محمد محمود مدير مسرح الطليعة يبحث حاليا عن دارى عرض لتقد مسرحيتى "أرض ال تنبت الزهور وحمام رومانى" بعد استمرار غلق قاعة مسرح الطليعة لترميمه.

11
äÉbO 3

> كـان محـرك الدمى الـظل يسـتطـيع بشـكل حرفى أن يـجعل احلـياة تدب فى
ـا سـمح لـفـن حتـريك الـدمى الـظــلـيـلـة أن حتل فى الــظالل عـلى شـاشــته. 

شعبيتها محل الشكل القد من قراءة أو تسميع الصور األكثر سكونا.

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 99
سرح الـتقليدى اليوم وأكـثرها شعبية قد > إن أشـهر شكل من أشكال ا
تـطورت كـأشكـال معـينـة مدونـة على لـفافـة وقد انـفصـلت عن اللـفافة
لـتصـبح دمى منـفردة. وعن طـريق جمع عـدد من الشـخصـيات الدمى

التى يحركها بشكل مستقل.

ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 99

مثل الشاب محمد أبوزيد يشارك حاليا فى بروفات مسرحية "العادلون" للمخرج حازم الصواف لفرقة نادى مسرح اجليزة. > ا
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د.سيد اإلمام

انية تعبر احلصار  عروض أ
يونخ سالومى والبؤساء باللوبيك .. واجلدل 

✂✂

يوميات عضو جلنة حتكيم (2)

نوفية «الزير سالم»تغلق ملف السلطة فى قومية ا

حمدت الله أن اجلاويش بدر لم يكن بصحبتى
حتى ال يتهمنى بالتواطؤ مع اخملرج

الـثـمـانيـنـيـات أثرا لـلـتـأكـيد عـلى مـا سـبـبته
احلــــرب وقــــد اكــــتــــفـــوا بــــهــــذه الــــســــنـــوات
الـطــويــلـة .. و إزالــة آثـار احلــرب وتـواله
أحــد فــنــانى الـكـالسـيــكــيـة ومــدرســة الـفن
واإلدارة الــعـتــيـقــة " ديــتـشــر هـاس " خالل
الـفــتـرة من  1983إلى  1988 وهـكــذا حـتى
كــان الــتـحــول والــتــوجه الــنــوعى والــفــكـرى
اجلـديـد حتت قـيـادة " كـريـسـتـ شتـوكل "
بـدايــة من عـام  2002 والـذى أحــدث ثـورة
ـسـرح واسـتـحوذ كـبـيـرة فيـمـا يـقـدم عـلى ا
عـلى اهتـمـام عيـون نقـاد وجـماهـيـر مديـنة
ــان وبـــعــدهــا مـــيــونخ بـــدايــة ثـم عــيـــون األ
أوروبا والـعالم الـغربى .. واهـتم بهـا أيضا
أهـل الـــــــــشـــــــــرق واآلســــــــيـــــــــوى عـــــــــلـى وجه
اخلــــصــــوص .. ومن الــــعـــروض اجلــــديـــدة
والـتى تـقــوم بـعـدد من اجلــوالت الـداخـلـيـة
واخلارجية وحتظى باهتمام كبير عرض "
ـــــانـى " بـــــرى دى اجلـــــدل " لــــــلـــــكــــــاتـب األ
مـــاريـــفـــوكس " والــــذى يـــخـــرجه " فـــيـــلـــيب
ـلـحـوظ هـيـشـيك " وفـيه لم يـعـد الـتـطـور ا
شــكــلـيــا ولــكــنه مــوضــوعى أيــضـا .. حــيث
يـــتـــعــامل فـــيـــلـــيب مع الـــنــفـس اإلنــســـانـــيــة
تـفـصـيـال ولـيس إجـمـاال .. فــالـنـفس نـفس
واجلــســد جــســد .. بــجــانب خــلق مــنــاظــر
مـسـرحــيـة مـخـتـلــفـة ومـتـغـيــرة .. وبـعـضـهـا
ـسرح .. قـدمـها ا يـكـون جديـدا عـلى ا ر
بــحـريــة فى الـتــخـيل دون الــتـقــيـد بــقـواعـد
مــحـــددة وخـــاصــة فى عـــنـــاصــر الـــديـــكــور
واإلضــاءة وزوايــاهــمـا اخملــتــلـفــة وتــصــمـيم

الرقصات ...
انى سرح األ والنظرة اإلجمـالية تقول إن ا
وعــروضـه احلــالـــيــة تـــشــتـــرك جـــمــيـــعــا فى
ــيــزات ال جتـــدهــا فى ســواهـــا .. وكــلــهــا
سـمات جيدة وقـيمة ولكن الـتحدى اجلديد
لـــديـــهم والـــذى يــــصـــرون عـــلـــيه وهـــو لـــيس
سـارح بصفة عامة هو حرية بجديد على ا
ــشـاهــيـر دون تـكــلف .. فـهل الـتــعـبــيـر عن ا
ـانى الذى عـاش جـافا ـسـرح األ يسـتـطيع ا
لسنوات وكتم أحاسيسه ومشاعره لسنوات
طـويلة أن يثور ثـورة حقيقية ويـعبر عما فى

داخله بحرية ..??!...
صادر:  صادر: ا ا
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فى الـقــاعـة الـوســطى بـالــلـوبــيك .. هـنـاك
عـــرض آخـــر ال يــــقل أهـــمــــيـــة وهـــو روايـــة
"الــبـــؤســـاء" لــفـــيــكـــتـــور هــوجـــو والـــتى قــام
بدع " لويس بالنت عاجلتهـا ويخرجها ا
طية العبارات " وفيه حاول الهـروب من 
بـــالـــلــعـب بــاأللـــفـــاظ لـــزيــادة االحـــتـــمــاالت
واالجتـاهــات الـتى تــســيـر إلــيـهــا األحـداث
فى ظل الــتـــغــيــرات الـــتى يــحــدثـــهــا لــويس
بــاســتـــمــرار وبـــثــقــة فـى وجــهــتـه اجلــديــدة
وكـذلك رسم لــوحــات جـمــالـيــة مـعــبـرة من
خالل أشـياء وأشخـاص مبعـثرين وإحداث
فــوضى عــارمــة وكـــأنــهــا لــوحـــة ســريــالــيــة

ولكنها يسيرة الفهم والتناول ...
كمـا يحاول لـويس استـكمال بـعض ما يراه
من النـواقص الـتى لم تـعـاجلـهـا الـرواية ..
ــــظـــــلم ومـــــنــــهـــــا الـــــكــــشـف عن اجلـــــانـب ا
ـظـلــوم عـلى حـد لإلنـســان  أى الـظـالـم وا
ـظـلـوم كل مـنـهـمـا من سـواء .. فـالـظـالم وا
حلـم ودم  وعــــــقل وقــــــلب وروح .. ولــــــفت
لويس الـنـظر فى هـذا العـرض إلى أن قوة
الـنص الــروائى ال تـعـنى أنـه ال يـحـتـاج إلى
إضـــافـــة ولـــكـن  كـــلـــمــــا زادت قـــوة الـــنص
األصـلى كلـما ازدادت مـهـمة اخملـرج وبقـية
أفـراد أسـرة الـعـمل صـعـوبـة وأن كل تـنـاول
جـــديـــد لـــهـــذا الـــنص إن لـم يـــضف له فال

جدوى منه ...
وإن اجتــهــنــا جـنــوبــا .. إلى مــديـنــة مــيـونخ
الـعـريـقـة .. وبــشـارع بـريـنــيـر حـيث مـسـرح
مــــيــــونخ الــــكـالســــيــــكى والــــذى بـــــنى عــــلى
أنقـاض مسرح مـيونخ الـقد بـعد احلرب
نطقة حتى أوائل ية وإن ظـلت هذه ا العا

تخصصـا واكتفى باألوبرا والدراما .. ولم
يـــكن غـــريـــبــا عـــلى مـــســـرح بــهـــذا الـــتــاريخ
ـــــكـــــانـــــة أن يــــكـــــون واجـــــهـــــته واحلـــــجم وا
احلـداثـة والـتـغيـر فى بالد  رغـم احلديث
عن الـتـعـصب فـيـهـا إال أنه ال يـتـعدى كـونه
ــــنع احلــــريــــة وقـــد حـــصــــارا فــــكــــريــــا ال 
يستـسلم لـلواقع اجلديـد رضوخا لـترحيب

اجلماهير به ...
فى لـوبيك .. تقدم الـقاعة الكـبرى عرضًا
مـــســــرحـــيًــــا هـــامًـــا وهــــو " ســـالــــومى " فى
معاجلـة موسـيقـية لـلمـوسيـقار " ريـتشارد
سـتــروس " لــنص " أوسـكــار ويـلــد " والـذى
ـــانـــيـــة " هـــدوين الشـــيـــمــان " تــرجـــمـه لأل
ويـخــرجه " رومــان بـروجــلى سـاشــر " وهـو
كـمـا وصـفه الـنـقـاد قـائـد الـطـفـرة الـنـوعـية

انى ... سرح األ فى ا
والـعـرض يــعـد اسـتـمــرارا لـنـهج رومـان فى
الـــــــعــــــمـل عـــــــلى عـــــــدة مـــــــســــــتـــــــويـــــــات من
ـــكـــانـــيــة .. الـــشـــخـــصـــيـــات والـــطـــبـــقـــات ا
والــوصـــول إلى أقـــصى درجــات االلـــتــحــام
سـرح نـافـذة عـلى عـالم بـالـطـبـيـعـة وكـأن ا
جـــديـــد بـــأرضه وســــمـــائه ويـــابــــسه ومـــائه
ـسـرحـيـة وهـذا مـخـالـف بـشـدة لـلـقـواعـد ا
ــانـيــة .. كــمـا لـم يـلــتــزم رومـان بــوجــهـة األ
انـيـة خطـيرة ـؤلف وخرق قـاعـدة أ نظـر ا
تـقــول " اخملــرج لــيس له نــظـريــة أو نــظـرة
خـــــاصـــــة فى الـــــعـــــرض " .. وكـــــان كـل هم
رومــان أيـــضــا اإلبـــحــار بـــعــمـق داخل قــلب
وعــقل ســالـومـى والـتــوغل فـى إنـســانــيــتــهـا
بــعــيــدا عن فــكـــرة احلــدود الــفــاصــلــة بــ

اجلانى واجملنى عليه ...

العـالم لـقـدر من الـتـنـوع واإلبـداع توقف ..
وانـــحــــســـر رويـــدا رويـــدا وخـــاصـــة وأن أى
مـحاولـة للـتـغيـيـر لم تكن مـقـبولـة .. وليس
انى " أدل على ذلك من جتربة اخملرج األ
ترى بوتشيف " عندما قدم مسرحية " د
ـــــيــــــلـى جـــــوتـى " عـــــام  1986بــــــالـــــلــــــغـــــة إ
هرجان انية  اإلجنليزية بجانب اللغة األ
ــسـرح بــلـنــدن وقـوبـل هـذا بــغـضب ونــقـد ا
ــهـتــمـ بــالـفن الذعــ من قـبل الــنــقـاد وا
ـــانـــيـــا.. رغم أنه نـــال جـــائــزة تـــمـــيــز فى أ
هرجان ... ورويدا .. خاصة خالل هـذا ا
ــــانـى أكــــثـــر ــــســــرح األ رويــــدا .. أصــــبح ا
تــمـــيــزا  فـــلم يـــفــقـــد جـــديــتـه ولــكن زادت
ـتـابـعة ـسـاحـة اجلـمـاليـة فـيه و جـودته وا
ـــســارح بــعض الـــعـــروض الــتـى تــقـــدمـــهــا ا
ــانـيــة حــالــيــا لــوجـدنــا ســمــات جــديـدة األ
ــا ـــانى ولــكن ر ــســرح األ لـــيــست عــلـى ا
سرح بـشكل عام ومنها ما هو على عالم ا
شـديـد الـصـعـوبـة مـثل خـلق فـوضى يـعـيش
ا هى تـشكيل مـحكم وبكل تـفرج  معهـا ا
دقــــة وهـــــو مــــا أطـــــلق عــــلـــــيه " الـــــفــــوضى

ظاهر ... نظمة " وغير ذلك من ا ا
إن اجتـهنـا شمـاال .. ومديـنة " شـليسـفيش
ـانـيـة ـسـارح األ هـولـشـتـاين " حـيث أكـبـر ا
.. " مسرح لـوبيك " والذى بنى عام 1908
عن تـصمـيم لـلـفنـان "مـارتـ دولفـيـر" وقد
ـــســـرح " إمـــيل بـــوســـيل " أســـسـه عـــاشق ا
سـرحيـات الكـوميدى لـتقـد كافة أنـواع ا
مـــنـــهـــا والـــتــــراجـــيـــدى واألوبـــرا والـــدرامـــا
والــــبـــــالـــــيه وغـــــيــــرهـــــا .. وإن تـــــنــــاقـــــصت
األغـــــراض واألشـــــكــــــال لـــــيـــــصـــــبـح أكـــــثـــــر

من شيم األ الـعـريـقة أن يـكـون لهـا هـوية
ـعـالم .. تسـعى دائـمـا لـلمـحـافـظة مـحـددة ا
عليها .. فالهـوية هى التى تعبر عن حقيقة
ـمــيـزة لـهـا .. والـهـويـة الـشـعــوب وسـمـاتـهـا ا
هى الــــتى تــــعـــظـم الـــشــــعـــور بــــاالنـــتــــمـــاء ..
والعلماء يؤكـدون فى أبحاثهم اخملتلفة على

حقيقة أنه ال يوجد شعب بال هوية ...
وقـــد زاد االهــتـــمــام بـــالــبـــحث فى الـــهــويــة
ـتعـلقـة بها خالل الـفتـرة األخيرة والـعلوم ا
وتــعـــالت أصـــوات تــنـــادى بــاحلـــفـــاظ عــلى
هـويـة الـشعـوب وخـاصـة هويـتـهم الـثقـافـية
ـــــة وحتــــديــــدا شـــــقــــهــــا وحتــــذر مـن الــــعــــو
الـثقافى التى تتـشكل معها مـعالم الشعوب
وتاريخهـا وال تتركهم مسوخا وأطالل أ

بالية ...
والـهــويـة الـثـقـافــيـة هى الـســمـة اجلـوهـريـة
الــتى تـمــيـز حـضــارة عن أخـرى .. شــامـلـة
قـــــــيـــــــمـه وأخالقـــــــيـــــــاتـه وال خـالف فى أن
الــســعى الــدءوب وراء احلــفــاظ عــلـى هـذه
الهـوية هو غـاية ال عـيب فيـها .. ولكن فى
بعض األحيان تـتحول حدود هذه احملاولة
 فى احلــفـــاظ عــلــيـــهــا إلى ســـيــاج لــلـــقــمع
واحلـــصــــار ضــــد حــــريــــة الــــرأى والــــفــــكـــر

واإلبداع ...
ــمـــيــزة احلــديـث عن الــهـــويـــة وحــدودهـــا ا
والـقـتـال من أجـلـهــا يـسـيـر فى طـريـقه إلى
ـانيا .. واالنبـهار باالعتـزاز الشديد لدى أ
انى بهويـته .. واإلحساس بالتميز .. كل أ
ولـــيس هـــذا بــحـــديث بل لـه تــاريـخ طــويل
ـــا بــقـــدم نــشـــأة الـــساللــة وقــد جـــدا ر
ـانى .. اآلريـة الـتى يـنـتـمى لـهـا الشـعب األ
وبـــات تـــوجــهـــا رســـمـــيـــا شــعـــبـــا وحـــكـــومــة
ومؤسسات تـنتهج كل السبل من أجل ذلك
.. وتـــــــــتــــــــــعــــــــــصـب لـه .. وجنــــــــــذ ذلـك فى
إصرارهم عـلى اكتـشاف كل مـا هو جـديد
عـمـلـيــا وصـنـاعـيـا بـأنـفـسـهم ونـقل األسس
فقط إن لـزم األمر من اآلخرين .. فهم ال
ـسـلـمـة الـبـدء من حـيث انـتـهى يـعـتـرفــون 
ــــانــــيـــة اآلخــــرون والــــنــــقل بــــ الــــلـــغــــة األ

واللغات األخرى يلجأون له فيما ندر .
ـية فـلم يـكن كـافيـا تـرجـمة الـنـصـوص العـا
ـهـا دراميـا سـيـنمـائـيا ـانـيـة وتقـد إلى األ
أو مـــســــرحـــيـــا بـل يـــكـــون هــــنـــاك حـــراكـــا
وجتـريــبـا وقـدرا من الـتـجـديـد .. وهـذا مـا
ـبـدعـ فى بـدأه مـجـمـوعـة من الـكـتـاب وا
ــــاضى وكــــانـــوا روادا فى بــــدايـــة الــــقـــرن ا

التجريب ...
ـــدهش والــذى قــاد ولـــكن هــذا الـــتــحــول ا

يـبــقى فى األمـام إال الـعــامـة أنـفــسـهم بــأسـئـلــتـهم الـتى
اسـتــحــالت أســئــلــة"وجــود"ال تــخــلـو مـن طــابع فــلـســفى
تتعمق بتعلـيق الرواة بينما تكشف التوابيت- فى هذا
الـتـكـوين بـالغ الـداللـة- عن شـظـايـا مـرايـا مـوجـهـة إلى
اجلمهور فى الصالـة وكأنها تدعوه ألن يتأمل صورته
اثل وهو يراقب ا اكتنـفها من تـمزق وتشـوه  فيهـا 
صـراع الـقـوى حـول الـعـرش أو يـستـدرج إلـيـه مسـتـلب
الــوعى واإلرادة فــاقـد الــشـعــور بـكــيـنــونــته فى قـبــضـة
شـهـد دالـة على الـبلـطـجة. لـقـد كـانت مـعاجلـة هـذا ا
ـعــاجلــة اإلخـراجــيــة الـذى لم يــغــفل الــطـابع أســلــوب ا
ــهــا عــلى الــشــعــبى لــلــمــادة الــدرامـــيــة ووســيط تــقــد
الربابة بالروى والتعـليق ومحاولة التجسيد التى تخلق
فـــــــــضـــــــــاء فـى اخملـــــــــيـــــــــلــــــــة وإن صـــــــــنـع"حـــــــــمـــــــــدى"مع
السـينوغـرافر"حازم شـبل"فضاء اسـتعاريـا يهيـمن عليه
الـعــرش فى مــنـتــصف الـعــمق وقــد اتـخــذ ظـهــره شـكل
ـلـطـخة ـكـعـبـات ا الـتابـوت وتـكـوّن من مـجـمـوعـة من ا
تحركة مثله بالدماء األمـر الذى يجعل من التوابيت ا
ـكـعبـات أجـزاءه الـتى تـعـيـد"الـعـامة" امـتـدادا له ومن ا
تشـكيل الفراغ منهـا وفق مقتضيات تـغير مكان الفعل
الدرامى باستمـرار فى سهولة تسهم فى خلق اإليقاع
ــتـدة من شــجـرة عـنب الـعــام لـلـعــرض عـلى خـلــفـيـة 
ضــخـــمـــة تـــشـــكــلـت من اخلـــيش وخـــامـــة الــبـالســتـــيك
الشفـاف فمـنحـتهـا حياديـة وبرودة سـافرة رغم حـمية
ا الـدم الذى يـتفـجر بـه الصـراع.وبرغم ذلك لم أفـهم 
ــا حتـورت اتــخــذت الــتــوابــيت شــكال مــســيــحــيــا? وال 
شهد الذى شجرة العنب إلى شـجرة ت شوكى فى ا
تـغرى فـيه"سـعـاد"أخت "الـتبع حـسـان"جـسـاسا بـقـبـضة
مـن عـنب حــديـقـة"كــلـيب"? وإن بــدا تـشــكـيل احلــديـقـة

بأجساد"العامة"رائعا.
ولــــــــــوال بــــــــــعـض الــــــــــهـــــــــــنــــــــــات فـى فــــــــــهـم الــــــــــعـالقــــــــــة
"التمبـو"و"اإليقاع" وفى توقـيت التداخل من الروى بـ
ــوســيــقــيـة واإلنــشــاد فى األحــداث ورتـابــة الالزمــة ا
ـشـاهـد لـكـان واخلـشـونـة أحــيـانـا فى إعـادة تـشـكــيل ا
للـعـرض شـأن آخر رغم أن"حـمـدى"أصـر عـلى حتديه
ــثل بـارز فى لـلــضـوابط وحــول"يـوسف الــنـقــيب"من 
الـفــرقـة إلى راو ومـنـشـد يـقف رأسـا بـرأس إلى جـانب
مـنـشـد محـتـرف مثـل"إبراهـيم طـلبـة" كـأنه ولـد وتربى
ـوالـد ولم تـمـنـعه مــخـالـفـاته الـسـافـرة من تـقـد فى ا
يـضى/سالم"آزرته كـوكبة من مشـروع جنم مثل"وليـد ا
قـدامى الـفــرقـة ومـحـدثـيـهـا كلُُ بـحـسب قـدرته سـواء
مــثــلــوا أدوارا أو حتــولــوا مـــشــكــورين إلـى عــامــة تــغــلق

الباب على ملفات سلطة"جيفير".

بـصحبتى اجلـاويش"بدر" حتى ال يوشى بى ويـتهمنى
بـالتواطؤ مع اخملرجـ وإغماض عينى عن مـخالفتهم
ـقــدس.والــواقع أن اجملـرم"حــمـدى الـواضــحــة لـلــبـنــد ا
"بــلغ به الـــعــتــو واجلــبــروت أن قــدم نص"الــزيــر حــســ
ســـالم"مع األغـــنـــيـــات وتــعـــلـــيــقـــات رواة الـــربـــابــة الـــتى
كتبها"أحمد الصعيدى" فى ساعة وعشر دقائق ولك
- كم حـــذف وكـم مــزق أن تــتـــصـــور- عـــزيـــزى الـــقـــار

.!! سك وألقى بطول ذراعه من جسد النص ا
ولـــــــكن بــــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لـى فـــــــفـى بـــــــراعـــــــة الفـــــــتـــــــة
أغــــلق"حــــمــــدى"مــــلف الــــصــــراع عــــلى الــــســــلــــطــــة بـــ
قـبيلـتى"بكـر- تغـلب" رغم ما فـيه من إغراء تـراجيدى
آســــــر الســـــــتــــــعــــــادة كــــــلـــــــيب حـــــــيــــــا فــــــيـــــــمــــــا تــــــريــــــد
ـامة"بـتـدعـيم سـيف عـمـهـا "الـزيـر" وأغلق الـصـغـيـرة"
فى الــــــوقت نــــــفــــــسه مــــــلـف األســـــئــــــلــــــة احلـــــائــــــرة فى
ـــراق بــ قــبـــيــلــة ذهن"هـــجــرس"حــول أســـبــاب الــدم ا
أمه"جـلـيـلـة"وأبيه"كـلـيب" ويـلـطخ العـرش الـذى يـدعونه
لـلـجــلـوس عـلـيه أو مــؤامـرة أمه لـيـخــلص إلـيه الـعـرش
ــكــان األســبـــاب فى دائــرتى من دون عـــمه ولم يــعـن 
احلق والـبـاطل أو الـشـرعـيـة واالغتـصـاب لـيـركـز بؤرة
اهـتمامه على أسئـلة العامة من الـناس الذين تدوسهم
األقـــدام فى هـــذا الـــصــــراع ويـــضـــحى بــــهم فى آتـــون
ــلـتـهب فى رؤوس رمـوز الـقــبـيـلـتـ وكـأنـهم الـطـمـوح ا
أعـجـاز الـنـخل اخلـاويـة أو األصـفـار الـتى تـزيـد فـقط
من قـيــمـة األرقـام وتــضـاعــفـهـا.غــيـر أن هـؤالء الــعـامـة
ـتمـيـزة عن سادتـهم/ كبـارهم الذين اكتـشفـوا ذواتهم ا
ـــا الـــتــحـــقــوا بـــهم أو أحلـــقـــوا لــيـــبـــرروا وجــودهم طــا
ويسـتنـدوا إليهم وكـأنهم بال قيـمة تذكـر دونهم بيـنما
السادة ال يعنون إال بأنفسهم وبكبريائهم وطموحهم.
ــلـفـات بـشـكل مـادى وقـد جــسـد"حـمـدى"إغالق هـذه ا
ــرض"الـزيـر" ــشـاهــد الـتى عــنـيت  حـ اخــتـزل كل ا
وبـــاعـــتالء"جـــســـاس"الـــعـــرش وتـــنـــاقـــضـــات الـــدم بـــ
قتل أبنائها األعمام واألخوال الذى جترعته"أسماء"
وكـوّن مـن نــاحـيــة أخــرى قــوســا بــالــتــوابــيت اخملــضــبـة
ــتـحــاربـة بـالــدم ويـتــحــرك من ورائـهــا قـوى الــعــامـة ا
ــــا حـــولـه من رمـــوز لـــيــــحـــصــــر الـــعــــرش فى الــــعـــمق 
مـتصـارعـة تـود لـو تصـدر قـيـمهـا وأفـكـارهـا لألبد وال

تـغييـر فيهـا باحلذف أو اإلضـافة أو الـتبديل والـتعديل
وهــو بــنــد- والــله- ال أحــسب أن أحــدا ذى صــلـة بــفن
كن أن يـصـوغه ثم- يا سـرح وبتـاريـخه وقضـايـاه  ا
للجـرأة- ويعلنه بـصفته من عُـمد الضـوابط التى تمنع
ـسـرحى ويــدعـمه بـقـوة آفـات اإلفــسـاد عن الـعــرض ا
ا ـتـابـعـة ور الـسـلـطـة اإلداريـة- ال أدرى- أو سـلـطـة ا
الـتفتيش النقـدية لتضعه مـوضع التطبيق.وال ريب أن
ـــــؤلـف/الـــــنـص"عـالقـــــة شــــــائـــــكـــــة عـالقـــــة"اخملــــــرج- ا
بـــاخلالفــات من قـــد ومن االفـــتــئــات الـــزعم بـــأنــهــا
ـكـن تـقــنــيـنــهـا أو حـســمت ألى من الــطــرفـ بــحــيث 
ـلــزمـة بــهـا عــلى نــحـو من األنــحـاء إصــدار الـفــتــاوى ا
فـقـد كـانت ومـازالت وسـتظل الـقـضـيـة مـقتـرنـة بـحـرية
اإلبــداع والــقــراءة والــتــأويل فـــتــحــتــمل تــنــاقض اآلراء
ـا يثـرى الرؤى اجلـمالـية وال يـصادرها أو وتقـاطعـها 
يــقـــصــرهـــا عــلى مـــفــهــوم غـــامض يــدعـى"الــتــفـــســيــر"
يـستدعى منطـقيا ألوانـا من التدخل فى"النص" سواء
أكـان الـنـقـد بـإزاء مـخـرج من طـبـقـة"بـيـتـر بـروك"و"كرم
مـــــــطـــــــاوع"- رحــــــمـه الـــــــلـه- أو من طـــــــبـــــــقـــــــة"عـــــــبــــــده
ألون آفاق الفن ضـجيجا.ومن كـفته"وصبيـانه الذين 
نـافـلـة الــقـول أن عـمل"الـدرامـاتـورجى"يـعـود إلى الـقـرن
ـارسـة وتـنـظـيـرا عـلى يـد"لـسنـج" وقد الـثـامن عـشـر 
ـســرحـيـون قـبــله- فى اجنـلــتـرا خـاصـة- دون مـارسه ا
اصطالح أو تنظير وتدرب عـليه"شكسبير"نفسه فترة
من الـزمن قـبـل أن يـجـتـر عــلى تـقـد عـمـل مـسـتـقل
ومـــكـــتـــمـل بـــاســـمـه ألصـــحـــاب الـــفـــرق الــــتى شـــهـــدت
ـصــطـلح أبــعـادا بــدايـاته كــمــا مـنح"بــرتـولت بــريــشت"ا
عـــمـــيـــقـــة وأصـــبح من الـــتـــخـــصـــصـــات الـــدقـــيـــقـــة فى

الدراسات النقدية.
واحلـق إنـــنـى لم أســــتــــطع مــــنع نــــفــــسى مـن الـــضــــحك
" كلـما تذكرت كتـوم وأنا أشهـد رؤية"حمدى حـس ا
ـذكـور بـلــغـة صـيــاغـته الـقــاطـعـة الـتى بــنـد الـضـوابـط ا
تـنـضح بــجـديـة مـفـرطـة وأتـصـور- فى الـوقت نـفـسه-
نـــهــــايـــة الــــعـــرض وقــــد تـــعــــ عــــلى أن أجـــر"حــــمـــدى
"من قــفـــاه وأزج به فـى الــســـجن الـــذى أعــدته حـــســـ
ــفـســدى الـنــصـوص أو أوقّـعُ مـذكــرة بـإحــالـته اإلدارة 
لـلـتـقـاعـد عن اإلخـراج ولـكـنى حـمدت الـله أن لـم يكن

ــــســــرح ألســــمــــاء ال شـك أن خــــطــــاب تــــرشــــيح إدارة ا
ـوتى الـذين يـنبـغى الـتعـامل مـعـهم فى فرع اخملـرج ا
اإلسـكـنـدريـة وقـد أشـرت إلـيه فى الـيـومـيـة الـسـابـقـة
ـؤقت وغــيـر يــدل بـوضــوح عـلى ضــرب من الــفـقــدان ا
قصود فى الوقت نـفسه للذاكرة تمنيت- وأرجو أال ا
ـــا فى الـــتــــمـــنى- أن تـــبـــلـى مـــنه اإلدارة فال أكــــون حـــا
ـاثــلـة.ولـكن مـا تـمـيــتـنـا من الــضـحك عـلى فــكـاهـات 
ـتــواضـعــة حـتى قــاد جـدول كــدت أفــرغ من أمـنــيـتـى ا
ـنـوفـيـة الـرحـلـة فى إقـلـيم غـرب الـدلـتـا خـطـاى إلى ا
سرحي هـناك يصرون- سـامحهم الله- على وإذا بـا
ألوا ســـمــعى بــفــكـــاهــة أخــرى تــنـــبع بــدورهــا من أن 
فـــقــدان الـــذاكـــرة مـــثــلـــمـــا تـــنــبـع من مـــذكــرة ضـــوابط
الـتــشــغـيـل الـتى تــأبــطـهــا  عــضـوا جلــنــة مـتــابــعـة أثــنـاء

يمونة لهم. زيارتهما ا
ـتــابـعـة وأشـهـرا عـصـا فـقـد أخـذت الــعـضـوين جاللـةُ ا
الـســلـطـة وراحــا يـأمـران بــوقف الـبــروفـة عـلى طــريـقـة
الضابـط"جيفـير" وكأن اخملـرج الذى يقـودها ال وجود
لـه أو كـأنـهـمـا- وبـيـنـهـمــا مـخـرج شـهـيـر- فـقـدا ذاكـرة
ـســرحى.لـقـد الـتــقـالــيـد الـتـى حتـكم عالقــات الـعــمل ا
تـــدخل أوالد احلالل بــــذكـــاء أو فـــطـــنــــة الـــفالحـــ أو
مــكـــرهم- كــمــا يـــحــلــو ألفــنـــديــة الــبــنـــادر أن يــقــولــوا-
وامـتـصـوا شـهـوة الـسـادة فى الـضـبط الـقـضـائى لـتـمر
ـفـقودة الـلـيلـة الـليـالء على خـيـر ولكن تـأبى الـذاكرة ا
إال أن تخـلق الـفكـاهة وإن أثـارت الـنكـد من أى سـبيل
فــإذا بــعــضـــو من الــلــجـــنــة- حــمــاه الــلـه- يــصــرخ عــلى
ـذكـرة الـضـوابط من طـريـقـة:امـسك حـرامى مـشـيـرا 
ثـلة فى العرض سبق أن نـاحية وإلى مخالـفة وجود 
شـاهـدها فـى عرض آخـر يـتـبع الـفـرع الـثـقـافى نـفسه
وإذا به يــســتــرد بـغــتــة ذاكــرة"كــورســيــكــا"الــنــابــلــيــونــيـة
ـا بـالــطالق فـيـمـا ظن ـغـلــظـة- ور ـان ا ويـقـسـم بـاأل
اآلثـمة قلـوبهم- أال يـشهـد العـرض النـور مادامت فيه
ــمـثـلــة فـهل أفــقـد الـعــضـو وأفـقــدت الـضـوابط هـذه ا
ــزعـــومـــة ذاكـــرة اإلدارة ومـــا فـــيـــهـــا من حـــفـــر غـــائــر ا
بـالبـنط الـعـريض عن أزمـة الـعـنـصـر الـنـسـائى الـغـالـبة
واقع الثقافـية? أو أننا بإزاء واحدة من فكاهات فى ا
الــتـــفــســيــر احلـــرفى لــهــذه الـــضــوابط? أو واحــدة من
جتـلـيـات مالحـقـة"جـيــفـيـر" ألمـثـال "جـان فـاجلـان"لص

كسرة اخلبز باسم القانون??.
ـا انطوى عـليه من قراءة والغـريب أن العرض نـفسه 
خـاصـة ورؤيــة درامـاتـورجـيــة لـنص"الـزيــر سـالم" الـذى
ــــة كـــــتــــبه الـــــراحل"الـــــفــــريــــد فـــــرج"فى أعــــقـــــاب هــــز
يونـية ?1967كان يـتحـدى- رغم جمـاليـاته اخلاصة-
ـبـروكة بـشكـل سافـر بـنـدا هـامـا من بنـود الـضـوابط ا
وإن كـان يفوح- على مـستو آخر- بـفقدان الذاكرة. إن
هـذا الـبـنـد يـجـرم فـيــمـا اعـتـبـره عـبـثـا بـالـنـصـوص أى راغى جمال ا

عرض اجلدل عرض البؤساء

عرض سالومى
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سرحية. ستقبل بالقاهرة اجلديدة تدرس حاليا إنشاء أول معهد خاص للفنون ا ية ا > أكاد
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ة والتـعويذات والطقوس وما أشبه > لـقد تطورت العديد من الـصلوات القد
ذلـك وكـانت تـؤدى من أجل حتـقـيق وتـرسـيـخ وتـصـحـيح الـعالقـات اإلنـسـانـيـة
ناظر ـقدسة أو ا باشـرة والكلمات ا تأصـلة فى الكون داخل البـيئة ا لـلقوى ا

الطبيعية الطقوسية.
سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 98
ة من اط القد ـيز «اإلصغاء اجلـاد» و/أو «رؤية» العديـد من األ  <
ـشـاهـد مبـاشـرة وتـسـاعـد فى خلـق عالقة األداء الـتى جتـذب حـواس ا

فهوم خالل األسطورة وليس التاريخ. رء بالعالم ا ا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 99

> اخملرج هشام عطوة يجرى حاليا بروفات حفل افتتاح مهرجان اإلسكندرية لألغنية والذى يديره الفنان سمير صبرى.

12
الغـــــولة

ب نص بهيج إسماعيل وعرض مصطفى طلبة

✂✂

كان تأثير
العناصر
سرحية ا
كبيراً فى
خروج العرض
بالشكل
اجليد

مينشماير ..  شيطانة مثيرة 

بــهـيج اســمــاعـيل كــاتب مـتــجــدد ومـتــمـرد فى حــيـاته
وفــنه عـلى الــســواء . عـاشـق لـلــحــيـاة وعــشــقه وحـبه
ــعـالم األســاسـيـة فى الــعـديـد من لــلـحـيــاه هـو أحـد ا
مــسـرحـيـاتـه من حـلم يـوسـف إلى عـاشق الـروح ومن
األســــيــــاد ورجـل حــــر إلى الــــغــــولــــة مــــرروا بــــســــائــــر
مـسـرحــيـاته وحـبه لــلـحـيـاة يــدفـعه إلى تـأكــيـد الـقـيم
الـنبيلـة كاحلق واجلمال واحلريـة وهى قيم تعلى من

شأن اإلنسان وتؤكد وجوده احلر اخلالق .
ـاضـى لـكن تــفــكـيــر الــكـاتب و"الـغــولــة" حـكــايــة من ا
ـعـاصـر ومـعــاجلـته الـدرامــيـة تـتــجه إلى احلـاضــر وا
وهــو يـهـتم بــالـوجـدان الـشــعـبى فى الـتــراث فـيـضـفـر
ـة واألســاطـيـر والــثـقـافـة الــعـادات والـتــقـالـيـد الــقـد
ــراثى) واألغــانى الـشــعــبــيـة الــشـعــبــيــة (الــتـعــديــد وا
ـــوغــلــة فـى احلــزن من أجـل إبــراز رؤيــتـه لــقـــضــيــة ا
مــــعــــاصـــرة ومــــلــــحــــة هى الــــردة فى بــــعض األفــــكـــار
الدخـيلة الـتى جتاوز حـد االعتـدال إلى الشطط فى
رأة نـظرة دونـية الفـكر والـقول والـفعل وتـنظـر إلى ا
فـــتـــجــردهـــا من إرادتـــهـــا وحـــريــتـــهـــا وشـــخــصـــيـــتـــهــا
ووجـودهــا الـفـعــال فـهـذه الــدرامـا تـنــاهض مـثل هـذه
األفـــكــــار الـــتى تـــعـــيــــدنـــا إلى زمن مــــضى وانـــقـــضى
ـنأى وجتـرفنـا إلى جـمود وركـود فـنتـخـلف ونصـبح 

تطور. تدفق وا عن ركب احلياة ا

وزمن األحـداث هـو تـقـريـبـا مـنـتـصف اخلـمـسـيـنـيـات
اضى أما مكانها فهو واحة سيوة وعدد من القرن ا
ـشاهـد هـو عشـرة مـشاهـد ويـتجـلى فى الـنص قوة ا
تــصـويــر جـو ومــشـاهــد الــبـيــئـة الــصــحـراويــة والـلــغـة
ـنولوجـات والطـقوس الـغنـائية طـعمـة با سـرحيـة ا ا
ـعــبـر عن ـركــز ا وأيـضــا الـتــقـطــيع اجلـيــد لـلــحـوار ا

طبائع الشخصيات البدوية وسلوكياتها .

اخلـطـوط األســاسـيـة لـلـصـراع فى مــسـرحـيـتـنـا هـذه
هى : خط احلــلم وحب احلـيــاة والـرغــبـة فـى الـفـرح
تـعلمة وتمـثله شخـصية وداد الشـخصيـة الرئيسـية ا
ــتــمـــردة الــعــاشــقــة ل"فــؤاد الــوحــيــدة فـى الــواحــة وا
الطـبيب الـغريب عن الـواحة" والـراغبـة فى التـغيـير.
ـوروثــات الـبــالـيـة وخـط الـعـنـف والـقـتـل والـتـخــلف وا
ــصـــالح والــرغـــبـــات واألطــمـــاع الــتى والــشـــهـــوات وا
ـــثــله شـــخــصـــيــة تـــســتـــتــر وراء قـــنــاع ديـــنى زائف و
مـســعـود اجلـاهل الـذى يـواجه الــعـلم والـتـقـدم (فـؤاد

الطبيب-وداد) .
ـة ـوت (أم الــسـعـد حـارســة الـتـقـالــيـد الـثـد وخط ا
ومــســعــود وبــكــر وصــابــر) أمــام خط احلــيـاة (وداد-

فؤاد) .
إن احلب والـــنـــور وحـب احلـــيـــاة هـــنـــا فى مـــواجـــهـــة

وت . العنف والقتل والتسلط وا

يستع الكاتب فى نصه بثالث تيمات :
الـتــيـمـة األولى : يـقـال إن اجلن فى الـزمن الـسـحـيق
قتضاها يتزين عقدوا صفقة مع أهل واحـة سيوة 
اجلن بــــــالـــــذهـب وأهل الــــــواحـــــة بـــــاخلــــــرز واحلـــــلى
البالستيكية مقابل السماح لهم بالعيش فى الواحة
الـتيمـة الثـانية : هـى عزل األرملـة التى تـوفى زوجها
ـدة مــائـة يـوم ثم اغـتــسـالـهـا من فـى غـرفـة مـظــلـمـة 
ـدة ال تـرى أحـدا وال الـبـئـر وتـطـهـرهـا وطـوال تـلك ا

يراها أحد حتى ال تصيبه اللعنة .
التيـمة الثالـثة : هى توظيف تـقليد بـدوى واستخدام

"الـبــشـعـة" وهى قـطـعـة مـن احلـديـد تـوضع فى الـنـار
حــتى تــتــوهج ويــضع الــشــخص مــوضع االســتــجـواب
لـســانه عــلـيــهـا فــيـحــتــرق إذا كـان كــاذبـا أمــا إذا كـان

صادقا فال يصيبه مكروه .
ومن هـــذه الـــتـــيـــمـــات الـــثـالث يـــتـــولـــد الـــصـــراع بــ
مسعود حاكم الواحة من جانب وب وداد وأمها من
جـــانب آخــر وبـــ شــرق الـــواحــة مـن جــهـــة (بــكــر –
صــابــر  –أم  –أم الــسـعــد) وبــ غــرب الــواحـة :
(دومـة  –بـلـحـة  –حـابس) . ومـسـعـود حـاكم الـواحة
يطلب من أم السعـد أن تطلب من أم وداد أن تقتلها
وأن يــــقـــتل احلالق أمــــ الـــطـــبـــيـب فـــؤاد فـــتـــرفض
األولى وتـموت بطعنـة طائشة وهى تـدافع عن ابنتها

ويخفق أم احلالق فى مهمته .
وتـنـتهى األحـداث بـفـرار فـؤاد الطـبـيب الـذى أكد أن
مـوت عدوان الـزوج الـسـابق لوداد كـان طـبـيعـيـا . فر
فــؤاد ووداد رغـم حــراســـة مــســـعــود ورجـــاله . وبــقى
مــسـعــود يــصـرخ وحــيــدا فى الــصـحــراء كــأنه صـوت
غـريب فى البـرية بـعد انـفضـاض أهل الواحـة عنه .
هــذا فـى الــعــرض  أمـــا فى الـــنص فــتـــأتى أصــوات
مـخـتــلـطـة ومــجـهـولـة تــعـلق عـلى اخــتـفـاء وداد وفـؤاد

مثل :
هل وداد كانت جنية ?

هل وداد كانت إنسية  ?
الكالم فات عليه سن وسن .

الشيخ مسعود اجتن ومات .
أم انشل ومات .

أم السعد رفصها حمار وماتت .
واحلال اتغير مبقاش فيها غولة ! .

وكـأن الفـكرة ذابت واسـتـقرت فى اجلـموع وهـذا هو
عنى الذى يرمى الكاتب إليه لقد  التغيير . ا

وفق اخملـرج مــصـطـفى طــلـبـة فـى حـدود قـدراته فى
تـقـد رؤيـة الـكـاتب عـبـر أسـلـوبه الـواقـعى وبـرز من
مثل الـقدير بحـضوره القوى مثـل خليل مـرسى ا ا
زين غربى (ا وتعبيراته بالـصوت والوجه . وسعيد ا
) بأدائه الـكـاريـكاتـورى الـضاحـك ومثـله حـمدى أمـ
أبـو العال ( الشيـخ حابس) كان ساخـرا ومرحا وكان
مــشـهـد الــبـشـعــة الـذى قــام به عـاصم رأفت فى دور
ـشاهد فى العـرض مثله مثل (الـعرباوى) من أقوى ا
الــرقـصـة اجلــنـائـزيــة الـتى أداهــا الـكـومــبـارس عـقب
مقـتل أم وداد أما بـشـرى القـصبى (أم الـسـعد) فـقد
كــانت مــالــكـة لــزمــام دورهــا ومــسـيــطــرة عل خــشــبـة
ــســرح واجلــمــهـــور . بــقــيت بــطــلــة الــعــرض (وداد) ا
ـان رجـائى فـبعـد دقـائق قـلـيـلـة من بـدايـة الـعرض إ
فــرضت وجــودهـا وتــأثـيــرهــا بـاســتـيــعـابــهــا لـنــفـســيـة
الــشــخــصــيــة (وداد) وســاعــدهــا شــبــابــهــا وجــمــالــهـا
وحيويـتهـا . إنهـا موهـبة صـاعدة بـحق . أما تـصميم
البـس فــــقـــد كــــان فـى دقـــتـه وجــــمـــالـه وواقــــعـــيــــته ا
ــصــمــمــة األزيــاء الــســيــدة وتــنــاســبه بــاهــرا وأتــوقع 

جماالت عبده جائزة عن هذا العرض .
ـوسـيـقى فـكـان هـنـاك شـبه تـراوح تـأثـيــر اإلضـاءة وا
ثـبـات نسـبى فى اإلضـاءة أمـا الـديكـور فـقـد كان من
ـمـكن تـقـلـيل حـجـمه ورغم أى مالحـظـات لـنـا عـلى ا
الـعـرض فـإنه لـقى قـبـوال واسـتـحـسـانـا مـن اجلـمـهور
شـاهـد ووجدانه وهـو ما يـعـنى أنه وصل إلى عـقل ا

. حتية لفريق هذا العرض البديع .

حكايات
اضى من ا

تتجه 
إلى
احلاضر
ستقبل وا

عـشــقت اإلثــارة مـنــذ نـعــومــة أظـافــرهـا .. وتــمـنت أن
تعـيش حياة مـثيرة ومـتغيـرة ومليـئة بكل مـا هو غريب
سرح ولم تـعرف أنها ستحـقق هذا عبر تمثـيلها فى ا
والــسـيـنــمـا والــتـلـيــفـزيــون .. وكـافـأهــا الـقــدر بـاإلثـارة
ـمـتع فى حـياتـهـا أيضـا .. فـنالت سـتـمر وا والتـغـيـر ا
ـسـرحـيـة ثم اخـتـطفـوهـا لـتـنـال جـائزة جـائـزة فـيـينـا ا
برل الـسيـنمـائيـة وبعدهـا تشـارك فى أكثـر األعمال
انى .. هكذا قالت جنمة تميزا فى مسـرح البورج األ
لـهمة الـنمسـاوية " برجـيت مينـشماير " ... الشـباب ا
بـدأت مــيـنــشـمــايـر حــيـاتــهـا الــفـنــيـة بــدراسـة الــدرامـا
ــركــز مـاكـس ريــنـدهــارت بــفــيــيــنــا.. ثم شــاركت فى
عــرض كــبـــيــر وهــو " تــرويـــلــوس وكــريــســـيــدا " لــولــيم
شكسـبيـر .. ثم كان أول ظـهور سـينـمائى لـها والـفيلم
ـــــثـــــيـــــر " وداع " عــــام   1999ثم شـــــاركت فـى أكـــــثــــر ا
ــانــيـــة إثــارة "تــاتــورت" الــسالسل الـــتــلــيـــفــزيــونــيـــة األ
ــــثـــلــــة .. وتــــوالى وحــــصـــلـت عــــلى جــــائــــزة أفـــضـل 
ـسـرحى والـســيـنـمـائى مـع اسـتـمـرار جنـاح ظـهـورهــا ا
هذه الـسـلسـلـة التـلـيفـزيـونيـة .. وحـصلت عـلى جـائزة
ـلك لير ثلـة عن عرض " ا مـهرجان فـيينـا كأفـضل 
ـة هاتـفـية ثم ـنزلـهـا جاءتـهـا مكـا " .. وأثنـاء عـودتهـا 
أخذتـها طـائرة خـاصة إلـى برلـ لضـيق الوقت بـعد
رحلـة بـحث عـنـها لـتـفـاجـأ بفـوزهـا بـاجلـائزة الـفـضـية
ـانى " من مــهـرجـان بــرلـ عن دورهــا فى الـفــيـلم األ
اآلخـــرون " لــــيـــلــــتـــقــــطــــهـــا اخملــــرج " مـــارتــــ كـــوزى»
ــانى الـكــبـيـر " كــارل شـنـيــونـر " .. وهـو الــشـيـطــانـة " لأل
عـــرض تـــظن أحــيـــانـــا أنه كـــومـــيــديـــا ســـوداء ولــكـــنه فى
ـــاذا نــحن األخـــيــر يـــحــاول أن يـــخــبـــرنـــا نــحن الـــبـــشــر 
ـاذا خلقنا فى هـنا..?.. وما الذى يـجب أن نفعله ..?.. و

هذه احلياة..?

مسرح البرتقالة كامل
العدد .. بدون جمهور

ـتـبادل واآلداب الـعـامـة .. يـجب أن تـكون في مـقـامـهـا الـرفيع االحـتـرام ا
وفي طـليعـة أهداف أي مـسرح .. وللـجمهـور دور رئيـسي في فرض هذه
نـطقـة ريشـمونـد بلـندن بـاد .. هكـذا دلل جمـهور مـسرح الـبرتـقالـة  ا
على قدرته عـلى نيل االحترام وتـقد السلـوكيات والتـصرفات من شدة
ـيـز وهـو " أذن صـغـيــرة ... في مـسـرح الــبـرتـقـالــة .. عـرض مـســرحي 
ـعـروف " مــيـشـيل عـوامـل غـيـر مـتــوقـعـة " عن روايــة لـلـكــاتب الـفـرنــسي ا
فــيــنــامــز " صـاحـب روايـة " 11ســبــتــمــبـر  "2001والـتـي أثــارت ضــجـة
كبـرى .. وقـد أعـد " عـوامل غـير مـتـوقـعـة " وتـرجمـتـهـا " كـاثـرين كريب "
ويخـرج الـعرض " سـام والـترز "
ويـجـسدهـا " جـيمـا تـشرشل " 
ـا جورج " " ربـيكـا إجان "  " إ
 " ديـفــيـد انـتــروبـوس "  " بـول
بــيــجـــلــيف " و" بــول جـــيــلــمــور "
ــســرحـيــة حــول شــركـة وتــدور ا
جتـــــمــــــيل تــــــتـــــعـــــرض لـإلفالس
نــتـيـجـة أن أحــد مـرطـبــاتـهـا قـد
تـــــــســــــبـب في إصـــــــابــــــة إحــــــدى
الـــــــنــــــجـــــــمــــــات الـــــــشــــــهـــــــيــــــرات
واحملبوبات بسرطان اجللد ...
نعـود للجـمهـور .. فأثـناء إحدى
مثل ليالي العـرض قام أحد ا
الــــشــــبــــاب بــــالــــتــــلــــفظ بــــبــــعض
الـكلمـات اخلارجة الـتي تسببت
في اســتـهـجـان عــدد كـبـيــر من اجلـمــاهـيـر والـتـي اعـتـبــرت هـذه األلـفـاظ
إهانـة موجـهة لـهم .. ولم يكـتفـوا بذلك .. فـفي اليـوم التـالي قام جـمهور
سـرح ومحـبيه من ريشـمونـد بشراء الـتذاكـر كاملـة ووقفـوا جميـعا أمام ا
الــبــاب اخلــارجي لــلــمــســرح .. مــعـهـم بــعض الــلــوحـات الــتـي تـبــ ســبب
دة ساعت وهي مدة العرض .. بينما وقفتهم تلك .. وظلوا معتصم 
مـثلـي يـؤدون لقـاعـة فارغـة وقد خـرج عدد من كـبار الـفنـان لـيعـتذر ا
ـسـرح .. وقـرروا إلى اجلـمـهـور كـمـا قـامــوا بـاالعـتـذار عـبـر مـيـكـروفـون ا
دة أسـبوع مجـانا .. كمـا تفكر إدارة السمـاح للجـمهور بـحضور الـعرض 
ا عـدم السماح ـمثل من استـكمال دوره ور سرح جـديا في منع هذا ا ا

سرحهم مرة أخرى ... له بالعمل 

هيكتور  التريو  
دريد فى مباراة  ثنائية 
بــعـــد زيـــارة قـــصـــيـــرة لـــبـــويـــنس
ايــرس .. والـتى اعــتـاد أن يــقـوم
بـها كل فتـرة .. عاد األرجنـتينى
هــيـــكــتــور الـــتــريــو إلى اســـبــانــيــا
شوار .. ليشارك فى واصلـة ا
ـــســـرحى " اثـــنـــ أو الــــعـــرض ا
أقل " عن روايـة صمـويل بيـكيت
 " الـنــهـايــة " والـتـى كـتــبـهــا عـام
 .. 1946 ويــــشـــاركه فـى مـــبـــاراة
ثنـائـيـة الـنـجم األسـبانـى "خوزيه
سـاكــريـسـتــيـان" الـتـى تـقـتــحـمـهـا
ـــمــــثـــلـــة الــــشـــهـــيـــرة " أحـــيــــانـــا ا

سيسليا سوالج " ...
ـثـل شـامل  هـيــكــتــور الـتــريــو 
ــسـرحــيـة هى األهم . فــبـعـد فى الــسـيــنـمـا والــتـلــيـفــزيـون ولـكن ســيـرته ا
ظـهـوره األول عـام  1948 وعـرض " كــيف تـنـتـحـر فى الـربـيع " وذلك بـعـد
ــسـرح اجلـديـد عـام انــتـهـائه من دراســته فى مـدرسـة الــدرامـا .. أنـشـأ ا
ــسـرح األرجــنــتـيــنى حــتى عـام  1964  1950 وقــاد به ثـورة عــارمــة فى ا
وخالل هذا الـعام بـدأت مشاركـاته السـينـمائيـة والتـليفـزيونـية حتى رحل
شـاركة فى فيلم " اإلله اجملهول " ونال إلى أسبـانيا  بدأها بالـسينما وا
عنـه جائـزة أفـضل مـثل عام  .. 1977 وتوالـت أعمـاله ولـكـنه عـاد سـريـعا
سارح فى مدريد  الصغيرة سرح .. الذى كان مالذه وتنـقل ب ا إلى ا
والـكــبــيــرة .. حــتى وصل إلى مــســرح " ديـانــاالســاس " والــذى يــؤدى فـيه
العرض اجلديد " اثن أو أقل " والذى يخرجه " أوسكار مارتينز " ...
ـشـاعـر الـهـادئـة الـتى ويـدور الـعـرض اجلـديـد فى جـو مـلـئ بـالـعـاطـفـة وا
ـستـشفـيات وخالل األوقات زادهـا النـضج رسوخـا .. وذلك داخل أحد ا
القـصيـرة التى يتـلقى فـيهـا اثنان من الـعجـائز العالج .. حـيث يتـسامران
ويحـكى كل منـهمـا شيئـا عن نفـسه ويتـذكران أحالمـهما ومـا حتقق مـنها
ومـا لم يتحقق .. ويؤكـد كل منهما أنه لو عـاد به الزمن وبدأ مشواره مع
احلـياة مرة أخرى .. ما تغـير شىء ولسار فى نفس درب حـياته السابقة
ـا يكون األخيـر ألنه يفكر ... صرح التـريو مؤخرا .. أن هـذا العرض ر

جديا فى االعتزال لالستجمام والراحة .. فهل يستطيع.

جوينيث بالترو .. 
مع الشقيقات الثالث 

  تـعـود بــعـد مـا يـقـرب مـن عـشـرين عـامــا .. مـنـذ كـانت فـى الـسـابـعـة
لـيونـية اجلـميلـة " جويـنيث بـالترو " ( عشـرة من عمـرها .. الـنجمـة ا
ـسـرح الـغربـى بلـنـدن لـلـمـشـاركـة فى رائـعـة " أنـطوان  37عـامـا) إلى ا
تشـيـكوف " .. "الـشقـيقـات الثالث" وهـذا حـسبـما ذكـرت الديـلى ميل
ــمـثـلـة األمـريـكــيـة اجلـمـيـلـة فى أحــد أعـمـدتـهـا ... جـويــنـيث بـالـتـرو ا
ـشـاركة مـسـرحيـة وحـيدة وعـرض " إثـبات " بـدأت حـياتـهـا الـعمـلـية 
ـسرح الـغـربى بـلـنـدن .. انـطـلقـت بعـدهـا إلى الـسـيـنـما عـام  1990 بـا
الـتـى اخـتــطـفــتـهــا بــقـوة فــشـاركـت فى عـامــهـا األول  1991فـى فـيـلم "
انفجار " مع النجم " جـون ترافولتا " وكذلك " خطاف " مع النجوم "
جولـيا روبـرتس "  " روب ويـليـامز " و" داسـ هوفـمان " واسـتمرت
فى الــصــعــود مع بــســاط اإلبــداع الــســحــرى .. وكــانت أهم أعــمــالــهـا
ان " وخطـيبهـا السابق "سبـعة" عام  1995مع األسمـر " مورجان فـر
ــة الــكـامــلــة " أمـام وحــبــيـبــهــا األول " بـراد بــيت " .. وأيــضــا " اجلـر
مـعـشـوق الــنـسـاء " مـايـكل دوجالس " عـام ... 1998 وكـان عام 1998
نقـطـة حتول فى مـسيـرة بـالتـرو الفـنـية فـشاركت فى فـيـلم "شكـسبـير
فى احلب" الـذى وصلت مـعه إلى قـمة جنـمات هـولـيود ورشـحت عنه
لـكبـرى اجلوائـز وأهمـها األوسكـار والكـرة الذهـبيـة وتضـاعف أجرها

عدة مرات ... 
عـرف عن بـالـتـرو أنهـا شـديدة
الـذكـاء وصـاحـبـة نـشـاط كـبـيـر
.. فــــهـى تــــكــــافح ضــــد مــــرض
الــســرطــان مــنــذ وفــاة والــدهـا
فـى بدايـة األلـفـيـة الثـالـثـة كـما
تــخـصـص جـزءا عـلـى مـوقــعـهـا
وقـد صــرحت لـديــلى مـيل " ال
أعـــرف مــاذا أفــعل مع أســرتى
.. لــكـنى ســعــيـدة بــالــعـودة إلى
حـــــبــــيـــــبى األول " .. تـــــقــــصــــد

سرح الغربى بالطبع . ا

راغى  جمال ا

 مصطفى كامل سعد

ب النص والعرض

كان والزمان والشخصيات ا

اخلطوط األساسية للصراع

ثالث تيمات

العرض
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ـعـروفة - اإللـياذة واألوديـسـيا لـهومـيروس أو ؤلـفات الـشـفهـية ا > إن مـعـظم ا
لكه من ـلحمة السـومرية جلجامش - انـقرضت كعروض شفـهية . وكل ما  ا
هــذه األعـمـال - خـاصـة فى الـغـرب - أثـر أو قـدر ضـئـيل من هـذه األعـمـال فى

شكل نصوص مدونة فى الكتابة.
سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009 العدد 99
الحم وحــتى احلـكـايـات مــحـددة بـالـســيـاق بـشـكل > إن األســاطـيـر وا
ـعـنى أنـهـا مـثل الـطـقـوس تـقـال أو تمـثل داخـل يخـصص تـقـلـيـدى 

بالتحديد متى وأين تنقل أو تبلغ كل حكاية.

ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009 العدد 99

سرح وحتويله إلى مركز إشعاع ثقافي وفنى. ية الفنون  انتهى من إعداد دراسة خاصة بتشغيل ا ى "سيد درويش" بأكاد ركز الثقافى األكاد > الفنان جالل عثمان مدير ا
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 «اجلانــب اآلخـــر» 

أحمد عبد الرازق أبو العال

(ُي جــاتـــســبى الـــعــظـــيم) عن عـــالم أصــبح
أرضـــا خــــرابـــا رغم الــــتـــرف واإلغـــراق فى
الـــشـــهــوات (عـــنـــد تـــفــسـخ اإلمــبـــراطـــوريــة
الـرومانيـة) وهنـاك أيضًـا فيلم سـاتيـريكون
ـسـرحـية فـلـلـيـنى. فـتـفـاعل الـنـصـ نـص ا
ونص ســــاتــــيــــريــــكــــون عن عــــالـم بــــاتــــســـاع
الـكوكب يـتدهـور خلـقيا ويـتمـثل فى نقالت
ـتـحدة فى ثـيـاب فـتاة كارل إلى الـواليـات ا
لـــيل وفى أكل جـــثـــته. وبـــاســـتـــثــنـــاد نـــاقــد
اجلــارديــان لم يــشــر نـــاقــد بــريــطــانــيــا إلى
ـــة بل وقف اجلـــمـــيـع عـــنــد مـــســـألـــة الـــعـــو
ـانيـا دون ربـطـها مـسـألـة تـوحيـد شـطـرى أ
بالـسياق األعم. ولم تـكن ساتـيريكـون بترو
نـيــوس مـغـيــبـة فى أعـمــاق اخملـطـوطـات أو
ـــتــخـــصــصـــة فـــقــد عـــرضت عــام الــكـــتب ا
 1994عـــــلى مــــســــرح بـــــيــــارة الــــبــــرتــــقــــال

الشعري فى جنيف 
l'aram- de Poetique Theatre

gerie
ـــــاني وقـــــبـل ذلك عـــــرضـــــهـــــا الـــــفـــــنـــــان األ
1979. Man- مـانــفـريـد هــنـلــيـنــجـر عـام

fred Henimger
بـشــتــوجتــارت فى  55صــورة تــوضــيــحــيـة.
وكـان الـعــرض مـبـهــرا لـلـبــصـر وقـد أخـرج
ـسـرحـيـة مـخـرج مـعـروف (رامـ جراي) ا
سـرحية ـؤلف. ولم تكن ا بـاالشتراك مع ا
نـاظرة كمـا قال بـعض الـنقـاد تنـتـمى إلي ا
ـسـرح الفـنـية الـفكـريـة بـعيـدًا عن أدوات ا

كما لم تكن عند مؤلفها مارك رافنهيل.
Mark Ravemhill 

تـســتـغل الـرمـز الـسـيــاسى حـتى االسـتـنـزاف
واإلجــهـــاد. فـــهى مــثـل ســاتـــيــريـــكــون تـــقــدم
ســـخـــريــة هـــجـــائـــيــة شـــديـــدة احلـــيــويـــة فى
مواقف ضـاحكـة عبـر سلـسلـة متـشابـكة من
ـركزة يـسيـطـر علـيه أكـوام علب الشـذرات ا
الــســوبــر مــاركت الــتي تــتــســاقط فـى فــجـوة
. كما أمـامية لتشـير إلي انهيار حـائط برل
ـمـثالن بـدقـة مـا بـيـنـهمـا من أبـرز األعـوان ا
تـمـايـزات نـفـسـيـة رغـم الـتـشـابـة اجلـثـمـانى
فـــالـــغـــربـى يـــبـــدو رابط اجلــــأش واثـــقـــا من
نـفـسه بـاعـتـبـاره جتـسـيـدا لـلـثـقـة الـظـاهـريـة
ـثل ــعــلن عـنــهــا جــيـدا لــلــغـرب كــمــا أن  ا
الــشــرقـى يــبــدو أكــثــر شــيــطــنــة وتــمــردا (أو
قـدمة واخلـاتمـة يحول سـقوطـا) فهـو فى ا
نــفـــسـه إلى صـــورة مـــتـــصـــنــعـــة مـن اإلغــراء
األنثـوى "الـكـاليـفـورنى" فى بالد األمـريـكان
ـسـرحيـة بـبـراعـة احلركـة الـدرامـية وتـبـزر ا
ــا يــشـــبه احلب إلى عــدم بـــ الــتــوءمـــ 
الـثقة ثم إلى كراهيـة قاتلة ال تـقف عندهما
بل تـتـعـداهـمـا إلى الـعالقـة بـ أخـوة أعداء
ي. ونـــحن لــســـنــا أمــام عــلى الـــنــطــاق الـــعــا
كـوميديا أخطـاء يحدث فيهـا إساءة التعرف
عــلى أحــد الــتــوءمــ بــاعــتـبــاره شــقــيــقه أو
شــبـيـهه اآلخــر كـمـا أنـنــا لـسـنـا أمــام حـكـايـة
رمزيـة سيـاسـية سـطحـيـة ومراوغـة بل أمام
عـــمـل فـــنـى يــــحـــاول اســــتــــكــــشـــاف الــــوضع

البشرى فى عالم اليوم.

عـرضـهـا بال أصدقـاء فى الـتـنـاول الـنـقدى
الرسـمى داخل الثـقـافتـ وليـست شـبيـهة

بتوءم بل بطفل وحيد يتيم.
وإلـى أن كـــــان كــــــارل مــــــنــــــبـــــهــــــرا بــــــجــــــنـــــة
االســـتـــهالك فـى الـــغـــرب كـــان الــــنـــقـــد فى
معظم اجلرائد البـريطانية يعلق على سير
سرحـية بـأنه قابل للـتصديق وبـأن هناك ا
تـركـيبـا مـحـكمـا بـ القـصـة ومادة الـتـناول
الـــفــــكــــريـــة (بــــ احلـــوادث الــــشــــخـــصــــيـــة
والـرمـزيـة الـسـيـاسـيـة) (وقـد اسـتـمـر نـاقـد
ا وحده اجلـارديان "مايكل  بـيلينـجتون (ر
ـــســـرحــــيـــة حـــتى ـــســــار ا فـي اإلعـــجـــاب 
ـؤلف بعـد أن ب كيف أن نهـايتهـا) ولكن ا
ـانـيــا الـغـربـيــة الـتـهـمت الــشـرقـيـة أوال ثم أ
ــة جلـأ إلى ــعـو الـتــهـمــتــهـا الــرأسـمــالـيــة ا
ـــكـــررة ى وبــــعض مــــفـــرداتـه ا األدب الــــعـــا
(مـوتـيـفـاته) فــقـد جـعل كـارل رمـز الـشـرق
يتـوسل إلي شقيـقه أن يقـتله وبـعد أن فعل
ذلك بــــدأ فــــرانـــتـس فى أكـل اجلـــثــــة. ومن
الــواضح أنــنــا هــنــا أمــام مــغــازلــة لــســاتــيـر
يكون "روايـة" بتر ونـيوس الشـهيرة (اسـمها
األصـلى سـاتيـريـكـا) الـتى اسـتلـهـمـهـا كـتاب
ى جــــون ســـيــــنج عـــظــــام فى األدب الــــعــــا
وكريسـتوفر فـراى وسكوت فـيتنـر جيرالد

ـــانــيــا فــحــ وســواء فى إجنـــلــتــرا أو فى أ
يـــــدور الـــــكالم عـن احلـــــاضــــر أو الـــــتـــــاريخ
عروف جيدا فإنه ال بد أن احلديث جدا ا
يـواجه بـتـجـهـيـزات جـاهـزة قـويـة. والـقـراءة
الــفـاحــصــة لـلــمـســرحـيــة ال تــؤكـد أنــهـا فى
ــانــيــا الــشـرقــيــة بل فى صف جــهــاز أمن أ
ــانى الـتـاريـخـيـة صف تـقــالـيـد الـشـعب األ
أى تــقـالــيـد احلــركـة الــعـمــالـيــة ومـنــاهـضـة
سرحية الديكتاتورية وتـقاليدها األدبية وا

ى. وانتمائها إلى األدب العا
ـــشــاهـــدين الــذين وقــد الحـظ كــثــيـــر من ا
ــســـرحـــيــة اخـــتـــلــطـت عــلـــيـــهم األمـــور أن ا
تـــــتــــأرجـح فى األســـــلــــوب بـــــ أن تــــســـــبب
ـضــايـقـة وأن تــسـبب اإلجنـذاب بــطـريـقـة ا
غريـبـة فإن تـصـويـر إعادة احتـاد فـرانتس
من الغـرب وكـارل من الشـرق كرمـز إلعادة
ـثـالن شــقــيــقـان ـانــيــا قــام بـه  تــوحــيــد أ
مشهـوران مع استـخدام مفـرط للمـستردة
البس - وتلويث اجلسم بهـا وكثرة تغيير ا
وحتى مظهر أعضاء اجلسم - من رجالية
ـــاءة "رمـــزيـــة" إلى أن إلـى نـــســـائـــيـــة فى إ
ـــــســــألـــــة لم تــــكـن إعــــادة تـــــوحــــيـــــد عــــلى ا
اإلطالق بـل إن أحـــــد الـــــبـــــلـــــدين تـــــعـــــرض
اللــتـــهــام أو اســتـــهالك بــلــد آخـــر. فــهــنــاك

 يــــوافق هــــذا الـــعــــام الــــذكـــرى الــــعــــشـــرين
لـسقـوط جدار  بـرل وتـعـرض فى مـسرح
رويــال كــورت بـــلــنــدن مـــســرحـــيــة "اجلــانب
اآلخـــر" مـــنـــذ أوائل شـــهـــر مــارس 2009 

كما عرضت ببرل بعد ذلك  
   وتـــــصـــــور مـــــســــرحـــــيـــــة اجلــــانـب اآلخــــر
"Over thereعــن طــــــــــــريــق تـــــــــــــوءمــــــــــــ
ــانــيــا بــعــد زمن من مــتــمــاثــلــ تــوحــيــد أ
تـقــسـيــمــهـا إلى شــرقـيــة تــتـبع االشــتـراكــيـة
الــبــيــروقــراطــيــة الــروســيــة الــتى كــانت فى
طريقـها إلى االنهـيار وغربـية تتـبع النظام
ى بـــقــــيـــادة  الـــواليـــات الـــرأســــمـــالى الــــعـــا
ـــــتــــــحـــــدة الــــــذى كـــــان فـى طـــــريـــــقـه إلى ا
األزمــــــات االقـــــتــــــصـــــاديــــــة احلـــــادة. وكـــــان
التـوءمان رمـزين لالنـقـسام. وحـينـمـا كانت
بـرلــ مـقــسـمــة بـقـى كـارل فى الــشـرق مع
والــده بــيــنــمـا هــرب تــوءمه إلـي الـغــرب مع
ـــــؤلف افـــــتــــتــــان والــــدتـه. وقــــد اقـــــتــــنص ا
الــنـصـف الـغــربى بــالــتــلــصص عــلى نــصـفه
الـشـرقى الـتـطــهـرى. وسـعـادة تـوءم الـشـرق
بالـقـيام أيـام اجلدار بـرحالت مـسـموح بـها

ليوم واحد.
وبـــعـــد ســـقـــوط اجلـــدار فى  1989 رغب
تــوءم الــشــرق فـى احلــصــول عــلى مــا فــاته
"أنتم تعيشون باأللوان فى الغرب أما نحن
فقـد عشـنا دائـمًا فى أسود وأبـيض فقط"
وبـكل سرور يـرتدى بـدلـة شقـيقه الالمـعة
ويــــتـــقــــمـص دوره فى اجــــتــــمـــاعــــاتـه. وقـــام
ـؤلف بتلطيخ تـوءم الشرق بكمـيات كبيرة ا
ـــســطــردة والـــشــوكــوالته من الــصـــلــصــة وا
والدقيق وعـصير الـتفاح تـمثيال لـفرقة في
الــنــزعــة االسـتــهالكــيـة وكــرهه لــهــا. فـرغم
االنـــفـــصـــال كـــان لـــلـــتـــوءمـــ حلـــظـــات من
تــقــمص كـل مــنــهــمـا حلــيــاة نــصــفـه اآلخـر
وازداد ســـرورهــمــا حــيــنــمــا ســقط اجلــدار
واســتـطــاعـا أخـيــرا الـلـقــاء دائـمـا بــقـدر مـا
يرغـبـان. ولـكن األمـور سـاءت بـشـدة. وبدأ

الصراع بينهما على النفوذ والسيطرة. 
فـتـوءم الــشـرق أبـدى اهـتــمـامـا بــأبـوة طـفل
تـوءم الـغـرب وأخـذ دور توءمـه فى اجملـتمع
وارتــداء مالبـس صــارخـــة األلــوان. ولـــكــنه
نــتـيــجــة لـتــربـيــة وتـلــقــ والـده االشــتـراكى
سئم الطريقة التى سيطرت بها على حياة
القـيم االستـهالكيـة األنانـية الـضيـقة وخـلو
ـانيا الرأسمالية من حياته اجلديدة  فى أ
ــــــكـــــانــــــة والــــــوضع والــــــصالت ــــــعــــــنى وا ا
اإلنــسـانــيــة. وهــنــا يـشـن مـعــقــبــو اجلــرائـد
الــــبـــريــــطــــانـــيــــة ونـــقــــادهـــا الــــهـــجــــوم عـــلى
سرحية ومؤلفها. فقد فهموها على أنها ا
تـــفــــضل احلــــيــــاة فى الــــشـــرق حتـت وطـــأة
الــديــكـــتــاتـــوريــة وجــهـــاز أمن الــدولـــة عــلى
ـانـيا احلـيـاة الـتى يـظـنـونـهـا في بـحـبـوحـة أ
ــــوحــــدة. ويــــرى نــــاقـــد ــــقــــراطــــيــــة ا الــــد
الـتـليـجـراف أن هذا الـرأى أبـله بل يذهب
ؤلف أن يـفكـر فى كيف كان إلى أن عـلى ا
سيكون مصـيره لو عاش ككاتب منشق فى

انى قبل سقوط اجلدار. الشرق األ

وحدة حتاول انيا ا مسرحية عن أ
استكشاف الوضع البشرى فى عالم اليوم

شيئان: 
ــــثال فى احلـــدث الــــســـيــــاسى الــــضــــخم 
( احلـــدث الــــشــــخـــصى (احتــــاد الـــتــــوءمـــ
الــضــئــيل وهــنـاك اإلشــارة إلى أنه فى أى
عالقــة وحــدة ال بـــد فى الــنــهــايــة أن يــأكل
أحـد الــطـرفـ اآلخــر بـعـد انــقـسـام طـويل
عـمـيـق هـنـاك مـشـكـلـة أى هـويـة سـتـسـود?.
ـــســرحـــيــة فـى بــريـــطــانـــيــا وقــد عـــرضت ا
ى عن ــهــرجـان الــعــا ــانــيــا كــجــزء من ا وأ
ـــــنــــهــــارة (هل بــــرزت األيـــــديــــولــــوجــــيــــات ا
ـة مــطـلــقـة أيــديـولــوجــيـة الــسـوق عن الــعــو
احلـرية اللـيبـرالية اجلـديدة كـأيديولـوجية
مـــــــــنـــــــــهــــــــارة فـى أجـــــــــهـــــــــزة اإلعـالم مـــــــــثل
األيـديولـوجـية الـسوفـيتـية كـمسـلمـة يقـينـية
ـسـرحـية فى الـوعى الـيـومى كـمـا حـاولت ا
ى عن ـــهــرجــان الـــعــا أن تــومـئ?). ولــكن ا
نهـارة كان عنـوانه احلفر األيديولـوجيـات ا
ــســرحــيـة عـمــيــقــا حــتى الــتـلــوث. وكــانت ا
شــديـــدة اجلــســارة وتـــقــول شــيــئـــا خالفــيــا
تـــمـــامــا فـى إشــارة إلـى أن تــوحـــيـــد شــرق
ــانــيـا وقـع أيـضــا فى فك تــوحــيـد وغـرب أ
ـــانــيـــا وإخـــضـــاع مالمـــحـــهـــا لالقـــتـــصــاد أ

انية. عولم بقيادة غير أ ا
سـرحيـة أثنـاء استـمرار ـا كانت تـلك ا ور

إبراهيم فتحى
 يكتب من لندن :

ـــصــمــمــ وحـــده-  ولم يــســـتــطع أى من ا
الذين شـاهدت عـروضـهم فى هذا اإلقـليم
أن يقـدم رقـصـات تتـسم بـاجلـمـال  وليس
لــكــنــهــا هــنــا فى عــرض الــقــيــمــة الــفــنــيـــة 
(الــقــرد كــثــيف الــشــعــر) ركــزت عـلـى إبـراز
بـعد درامـى خـافى  قـام بـتعـويـض احلذف
الــــذى جلـــأ إلـــيه اخملـــرج  وهـــو حـــذف لم
يضـر  عـوضته مـشـاهد الـدرامـا احلركـية
الـتـى صـمـمــهـا بـاقــتـدار ( مـحــمـد مـيـزو) 
ـشـاهد حلـظـة انـطالق( يانك) ومن هـذه ا
نحو( ملدرد) حـ نعتته بأنه حيوان يشبه
الـقرد كثيف الشـعر اندفع كالـسهم النافذ
 فـــتــــلـــقـــفـــته مـــجـــمـــوعــــة الـــوقـــادين أعـــلى
رؤوسهم فى مشهد سريع  يعطى الداللة
ـــــوســــيـــــقى الـــــتى قـــــام بـــــاخــــتـــــيـــــارهــــا    ا
وإعـدادها ( مـحمـد مـصطـفى)  موسـيقى
مــنــاســبــة حلــالــة الـنـص  حـيـث الـصــخب
والــعــنف إنــهــا مــعـبــرة عن احلــالــتــ مــنـذ
دخـــــول اجلـــــمـــــهــــور إلـى صــــالـــــة الـــــعــــرض
ـا من الـواجب هـنـا حتـية ـسرحـى .. ور ا
هـؤالء الـذين قـامـوا بـتـنـفـيـذ الـديـكور  ألن
مـجهودهم غيـر عادى  خاصـة ح قاموا
بـــإعــداد الــنــمــوذج الــذى رســمه ( صــبــحى
الـسـيد ) وهـو عـبارة عن مـربع من الـفوم 
فـى وســـطه مـــربع آخـــر صـــغـــيـــر احلـــجم 
فـوقه بـروز عـلى شـكل جنـمـة  لـيـمثـل هذا
الــشــكل جــدران الــســـفــيــنــة  عــلى واجــهــة
ــســرح  وكل هـذا مــلــصــوق عـلى خــشـبــة ا
ومعلق بـحرفية شـديدة  لكن هذه قـماش 
احلرفية ماكانت سـتتحقق نتائجها  بدون
اجلــــهـــد الـــذى بــــذله كـل من ( عـــلـى عـــبـــد
الـنبى –سـعـيـد الـسـيـد- عـمـرو إبراهـيم –

نعمة مصطفى ) .  
 هـذا الــعــرض قـدم طــاقـة تــمـثــيــلـيــة الفـته
لـلـمـمـثل ( أحـمـد السـعـيـد) الـذى قـام بدور
(يـانك)  لــقـد اسـتــطـاع أن يــتـرجم بـاألداء
هـمجـية الـشخـصيـة  وقـلقـها  وغـضبـها 
واســـتــطــاع فى الـــوقت نــفـــسه- أن يــتــرجم
وخـبـرته الـتـمـثـيـلـية وإنـسـانيـتـهـا  مـخـاوفـهـا
واضحة فى لـياقـته اجلسديـة العالـية التى
أتـاحت له فـرصـة احلـركـة الـعنـيـفـة الـقـوية
ـسرحى وعلى مدى ساعة طوال العرض ا
ونصف الساعـة . وكذلك (محمد فاروق )
ـــان رمــضـــان الــتى فى دور (بــادى) أمـــا إ
قـامت بـدور ( مــلـدرد ) فـكـانت حتـتـاج إلى
تـدريب أكثر لـتفـهم طبيـعة تـلك الشخـصية
 خـاصة وان دورها وشـخصيـتها هى التى
ـسرحـية من تسـببت فى كل مـاحدث فى ا
أحداث  شعرت  بأن هـناك شيئا ناقصا
فى أدائـهـا الـتمـثـيـلى  سـيـكـتـمل بـقلـيل من
االهـتمـام  بـعـد فـهم طـبـيعـة الـشـخـصـية 
الــوقـادون كــلــهم كـانــوا يـتــحــركـون بــحـيــويـة
شـــديــــدة  ولم تـــكـن تـــشــــعـــر بــــأى حلـــظـــة
ارتـــبـــاك فى حـــركـــتـــهـم بــرغـم صـــعـــوبـــتـــهــا
وبـرغم وجـود تــلك الـكـتــلـة الـكـبــيـرة  الـتى
هى الـسفـينـة  لـقد شـارك فى هذا الـعمل
ــثــلـة  ــثال و حــوالى ثالثــة وخــمــســون 
بــعـــضــهـم شــارك فـى الــدرامـــا احلــركـــيــة 
ـــعــنـى كــمــا وكـــانــوا قــادريـن عــلى أعـــطــاء ا
ذكرت  وبعضـهم اآلخر قام بدور صغير 
لـــكن وجــــوده كـــان ضـــروريـــا فـــوق خـــشـــبـــة
ــــســــرح .. يـــبــــقى فـى الـــنــــهــــايـــة أن أوجه ا
الـتــحـيـة لــلـمـخــرج ( جـمـال يــاقـوت ) الـذى
قـدم دفـتــرا من أربـعـة وعـشــرين صـفـحـة 
غير الغالف اخلـارجى  يحتوى على كافة
ـسـرحى  ـتــعـلـقــة بـالـعــرض ا ــعـلــومـات ا ا
ويـــقـــدم مــعـــلـــومـــات بــبـــلـــوغــرافـــيـــة عن كل
ـــشـــاركـــة فــــيه  وتـــلك مـــيـــزة الـــعـــنـــاصـــر ا
حتــــسب له .. ويــــحـــسب له  –أيـــضـــا- أنه
قــــدم عــــرضــــا مـــنــــضــــبــــطـــا فـى إيـــقــــاعه 
ومـــتـــنــاغـــمـــا فى عـــنـــاصـــره  وقــادرا عـــلى
مثل على خشبة حتريك عدد كبيـر من ا
ـــســـرح بـــدون ارتــبـــاك  كل هـــذه ســـاعــد ا
عـلـى تـقــد صـورة مــسـرحــيــة مـتــكـامــلـة 

دة طويلة .    لعرض يظل فى ذاكرتنا 

الــــــتـــــفــــــســــــيـــــريــــــة  مـن قـــــبــــــيل وظــــــيــــــفـــــة
الـدرامــاتـورجى ??! لــو أنــنـا رضــيـنــا بـذلك
لـفــتــحــنــا الــبـاب أمــام الــكــســالى من  غــيـر
ــوهـومــ بـرغــبــة الـتــألـيف ــوهــوبـ  وا ا
ـــســرحى  أو الـــكــتـــابــة لـــلــمـــســرح  وهم ا
ـــلــكـــون الــقـــدرة عــلى الـــكــتـــابــة أصال  ال
فـــتـــحـــنــا الـــبـــاب لــيـــعـــبــثـــوا فى الـــنـــصــوص
ـــكـــتـــوبـــة  –أصـال- لـــلـــمـــســـرح .وجـــمـــال ا
يــاقـــوت  قـــدم تـــفـــســـيـــرا  عـــمق بـه رؤيــة
(يــوجــ أونــيـل) ولم يــخــتــلـف مــعــهــا  ولم
يــــعـــارضـــهــــا  وهـــذه هى وظــــيـــفـــة اخملـــرج

احلقيقية ..
 قـلت إن الـرؤيـة الـتـشـكــيـلـيـة الـتى وضـعـهـا
(صــبـــحى الــســيــد) ســـاعــدت عــلى تــقــد
ـــتـــعـــدد وعـــرض هـــذا الـــنـص الـــصـــعـب  ا
ـشــاهـد بـشـكل سـهل  الـسـهـولـة  –هـنا- ا
لم تـغـفل جـمال الـصـورة  ولم تـغفل أن كل
ـسـرح له وظيـفة تـخدم شىء فـوق خشـبة ا
الــدرامـا  مــفــردات الـصــورة نــفــسـهــا تــعـد
عـنصرا درامـيا  ألن احلدث مـرتبط بها 
ارتـــبــاطــا طـــبــيــعـــيــا  فــمـــكــان احلــدث هــو
صــــانـــعه .. وحـــقــــيـــقـــة األمــــر أن صـــبـــحى
الـــســـيـــد  يـــثـــبت مـن عـــمل إلى آخـــر  أنه
قادر على تطويـر رؤيته  وتطوير تصوراته
يـزه حـقيـقة  ودعم خيـاله الـفنى بـشـكل 
عن اآلخـرين  فـعـلى الــرغم من أنه يـنـجح
فى تـقـد رؤيــة تـبـدو من الــنـظـرة األولـيـة
شهد- السريعة  واقعية - أعنى واقعية ا
إال أنـك بــعــد قــلــيل من الــتــأمل تــكــتــشف 
أنـك أمـــام صــــورة جتـــريــــديـــة  تــــوحى لك
ـــشـــهـــد كـــامال..اذن (يـــوجــ ـــضـــمــون ا
أونيل ) كان يبحث عن األثر الذى سيتركه
ـشـاهـدين  ولـيس ولم ـكـان فى نـفــوس ا ا
ـنــظـر  وذلك الــفـهم يـبــحث عن واقــعـيــة ا
ــا لم يــقـرأ حــقــقه مــهـنــدس الــديــكــور  ر
ماذكره ( أونيل ) لـكنه الفهم الذى انعكس

فى الرؤية .  
  الـرقـصـات فى هـذا الـعـرض  جاءت فى
واقـع األمـــر  ( درامـــا حـــركـــيـــة ) ألنـــهـــا لم
تــركــز عـــلى اجلــمــال وحــده  أو اإلبــهــار -

فـــهـى تــــأتـــمــــر بــــأوامــــره  ولــــيس بــــأوامـــر
ـكـان  هى قـبـطـانـهـا  فـكـرة الـتـوحـد مع ا
الـتى جـعـلته يـسـتـغل ثبـات الـهـيكل  لـيـكون
مــكـان الــوقـادين - أســفل الــسـفــيـنــة - هـو
نــفـــسه الــســـجن الــذى زج ب(يـــانك) فــيه 
بــــعـــد اتــــهـــامه بــــاالنـــضــــمـــام إلى جــــمـــاعـــة
يـسارية ح خـرج من السفيـنة باحثا عن
تـلك الــفـتـاة ( مــلـدرد) لــيـنـتــقم مـنـهــا ألنـهـا
أهانـته أمام زمالئه  ونـعتـته بأنه حـيوان 
يـــشــبه الـــقـــرد كــثـــيف الــشـــعــر   وجـــعــلـــهــا
اخملــرج - أيـضـا - تــمـثل - بــاإلضـافـة إلى
الـسفينـة - الشارع  واحلديـقة  ( حديقة
احلـيوان ) التى انتـهت فيهـا حياة ( يانك )
عــلى يـــد الـــغــوريـــلال حــ دخـل مــعـــهــا فى
عـراك  وكـان يـظن أنه سـيـنـتـصـر عـلـيـها 
انا بأن جسده قض من انا بقـوته  وإ إ
شاهد مع ثبات الديكور – حديد!!تغييـر ا
ـعــنى الـذى أراده كـمــا أشــرت- أكـد هــذا ا
اخملــــرج  وهــــو يــــقـــــوم بــــتــــفــــســــيــــر الــــنص

الـرؤيـة الـتشـكـيـليـة الـتى وضـعهـا ( صـبحى
الـسـيــد ) لـعـرض ( الـقــرد كـثـيـف الـشـعـر )
ـهارة  وظفـهـا اخملـرج ( جـمال يـاقـوت ) 
ـشاهـد  برغم ثـبات حلل مشـكلـة تغـيـير ا
قطع الديكور  الـتى هى عبارة عن سفينة
ــسـتــويـ : الــعــلـوى وهــو سـطح كــبــيـرة  
ــتــعــلــقـة الــسـفــيــنــة تــدور فـوقـه األحـداث ا
بــركــابــهــا  والــســفــلى تــدور فــيه األحــداث
ـــتـــعــلـــقـــة بـــالــوقـــادين  الـــذين يـــزودونـــهــا ا
بالـفحـم حتى تـسـير  وبـهذه الـرؤيـة  أتيح
لـــلــمــخـــرج أن يــبــ طـــبــيــعـــة الــصــراع بــ

: الطـبقـة العـليـا وتمـثلـها ( مـلدرد) طبـقتـ
ابـــنـه رئـــيس احتــــاد الـــصــــلب  والـــطــــبـــقـــة
ثـلهـا زعيم الـوقادين ( يانك)  السـفلى و
ذلك الــــديــــكــــور الـــــثــــابت  صــــمـم بــــحــــيث
يـســتـطـيع اخملــرج االنـتـقــال - كـمـا ذكـرت-
من مشهد إلى مـشهد  واالنتقال باحلدث
من مـــكــان إلى مـــكــان آخـــر وذلك الـــثــبــات
ـــثل عـــائـــقـــا أمـــام احلـــدث التـــشـــعـــر أنـه 
حلــظــة انــتـــقــاله  وحلــظــة تـــغــيــره زمــانــيــا
ومـكــانــيــا  ألن اخملـرج  قــام بــرسم حــركـة
ــشــهـد ــمــثــلــ - مع كــثــرة عــددهم فى ا ا
الـواحـد- بـشكل أتـاح لـهم فـرصـة االنـتـقال
بـتـنــاغم شـديـد جــدا  وبـإيـقـاع مــنـضـبط 
فـــضال عن تـــوظـــيف اإلضـــاءة  لـــتــوضـــيح
كانـية لـلحدث تـلك االنتقـاالت الزمـانيـة وا
وكـذلك تـوظـيف الـدرامـا احلـركـيـة  لـسد
شاهد النقص الذى أحـدثه حذف بعض ا
 أو جمل احلوار .. تلك الرؤيـة التشكيلية
 تضـافرت ووقـفت جنـبا إلى جـنب الرؤية
الـتـفـســيـريـة الـتى وضـعـهـا اخملـرج ( جـمـال
يــاقــوت) لــنـص يــوجــ أونــيل  وهــو لــيس
من الـنـصوص الـسـهـلة  ألنـه يتـطـلب وعـيا
خـاصا من اخملرج الـذى يضطـلع بإخراجه
 والرؤيـة الـتفـسـيـرية ركـزت عـلى أن عالم
يـــانك ( زعــيم الـــوقــادين) احلــقـــيــقى  هــو
هـذه الـسـفـيـنـة  الـتـى اليـسـتـطـيع االبـتـعـاد
عـنــهــا  فـهــو يـرى أنــهــا التـســيـر إال بــأمـره
هـو وأنه مثلـها قـد قض من حديد   وانه
القـيـمـة لـتـلك الـســفـيـنـة  وركـابـهـا بـدونه 

ـــســـرحى  وهــــذا الـــتـــفـــســــيـــر- فى واقع ا
األمــر - لـم يــهـــدر رؤيــة ( يــوجـــ أونــيل )
بقـدر مـاعمـقهـا  ووضـحهـا  وأبـرزها عن
طـريق تــوظـيف عـنـاصـر الــعـرض اخملـتـلـفـة
(مــــوســــيـــقى  –إضـــاءة  –إكــــســــســـوارات-
درامـــــا حـــــركـــــيــــة  –مـــــاكـــــيــــاج  –مـالبس-
أشـــعـــار) .. ولــــذلك - ولـــكل مـــاســـبق  –ال
أجد أن عبـارة ( دراما تورج وإخراج) التى
وضــعــهــا عــلـى بــانــفــلــيت الــعــرض  عــبــارة
صـــحـــيــحـــة  ألن وظـــيـــفـــة الـــدرامـــاتــورج 
تــــخـــــتــــلـف كــــلــــيـــــة عن وظــــيـــــفــــة اخملــــرج 
الـــــدرامـــــاتـــــورج يــــعـــــمـل عـــــلى مـــــادة غـــــيــــر
مــســـرحــيــة  أو مـــجــمــوعـــة مــواد  ويــقــوم
بـصـيـاغـتـهـا لـتـصـبح مـادة صـاحلـة لـلـعرض
ـسـرح  وهـنـا األمـر يـخـتـلف - كـلـية عـلى ا
- فـهذا نص مـسـرحى متـكـامل كتـبه واحد
ـــســــرح األمــــريــــكـى وهـــو من أهـم كــــتــــاب ا
(يــوجــ أونــيل) فــكــيف يــكــون مــقــبــوال أن
نعتبر وظيـفة اخملرج التفسيرية  أو رؤيته

تكسرت
ضلوعه
ح لم
يستوعب
أن القوة
لها شروط

صرخات (القرد كثيف الشعر) 
فى اإلسكندرية تدعونا إلى االنتباه  

 العرض
 ال يقدم
رقصات لكنه
يطرحها
بوصفها 
دراما
 حركية
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عـنى أننا لم نـلقن فهم > إن فـهمنـا للطـقوس عادة مـا يكون ثـانويا 
قدسة. فكما أن مارسات الطقوسية وا الـعالم بواسطة مجموعة من ا
كن لـلـممـارسات كن أن تـكون أولـيـة أو ثانـوية فـكـذلك  الـشـفهـيـة 

الطقوسية.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009 العدد 99

هن التمثيلية دون أي إعالن رسمى و إسناد مهامه كسكرتير عام للنقابة للفنان سامى نوار. > الفنان هشام سليم انسحب من عضوية مجلس إدارة نقابة ا
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هاجران ا
تناقضات جتتمع فى قبو النفس ا

سارة عبد الوهاب

نهج ا
الطبيعى
يحول

شاهد إلى ا
جزء من
العرض

تــكـون مــهــمـة لــكن األهم هــو الــلـحــظــة الـتى
خـلـقـهـا اخملـرج تـلك الـلـحـظـة الـواقـعـية الـتى
صــنـعــهـا بــضـوء شــمـعــة تـابــعـنــا بـهــا الـعـرض
ضــوء شــمــعــة فـــقط اســتــطــعــنــا أن نــعــيش -
ـــــكـــــان - وسط ظـالم دامس يــــــخـــــيم عــــــلى ا
حلـظـة واقعـيـة فـالطـقس من حـولك طـبـيعى
ــشـهـد ولـيـس واقـعــيـا وال نـفــكـر طــول هـذا ا
الـذى ال طـائل له فــلم يـحـدث شىء يــجـعـلـنـا
نتـابع بـاهتـمام فـكلـها أحـاديث تشـعرنـا بأنـها
ـــــــمـــــــكن مـــــــجـــــــرد ملء فـــــــراغ فـــــــكـــــــان من ا
اخــتـصــارهـا لــوقت أقل دون إخالل بــاحلـدث
الـكلى. حتتد اللـحظات التى تـمر ب االثن
وهانحن نرى اخلـوف يسرى فى قلب االثن
حـيـنمـا يـسـمعـان صـفـارات إنـذار احلريق من
اخلـارج فــيـهــبــان لـلــرحـيل حــتى يــسـتــطـيــعـا
إنـقاذ نفـسيـهمـا ومن أجل بقـاء النـفس يقوم
الـصـراع فــيـمــسك رجل اجلـســد بـبــلـطـة كى
يـنــوى قـتل مــرآته الـنــاقـدة األخــرى وحـيــنـئـذ
عنى آخر معنى يعود النور فعـلياً كى يدلى 
يـقـتـرب إلى حـدوث حلـظـة إنـارة ذهـنـيـة لـدى
االثـنــ والــتى يــعــقــبــهــا بــالــتــأكــيـد رد فــعل
فــيــقـــرر رجل (اجلــســـد) االنــتــحـــار ويــهــاوده
اآلخــر فـيــمـلى عــلـيه بــضـرورة كــتـابــة خـطـاب
ألهله وبـالفعل يـتحـاوران فى كتابـة اخلطاب
ـقـرر لالنــتـحـار إلى الـسـقف بـعــد مـا صـعـد ا
حـتى يــشـنق نــفـسه فـنــشـعـر بــلـحـظــة هـبـوط
نـفسـى بعـد مـا كـنـا نـتـنـفس الـصـعـداء حـيـنـما
قــرر االنــتــحــار وكــأنــنــا نــشــعــر أن جــزءاً من
أنــفـســنــا سـيــنــدثـر وتــكــون الـنــهــايـة الــهــادئـة
ألحـداث هـادئـة فــيـنـعس رجل (اجلـسـد) وال
يــشــعــر بـشـىء فــيــأتى اآلخــر بــهــدوء ويــعــيـد
تـــرتـــيب احلـــجــــرة بـــشـــكل هـــاد واعـــتـــيـــادى
لـيـخلـد إلى الـنـوم مـرة أخرى وتـطـفـأ األنوار
وكأن ما حدث هو نفس ما يحدث كل يوم.
ـهــاجـران) بال أسـمـاء ألنـهـمـا وهـكـذا كـان (ا
بـداخل كل فـرد ومن ثم كـان اسـتـخـدام هـذا
ـــنـــهـج الـــطـــبـــيــــعى فى الـــتــــمـــثـــيل واإلخـــراج ا
وتـصــمــيم الــســيــنـوغــرافــيــا هــو الــشىء الـذى
جعلنا نتـعايش مع طقس العرض وكأننا منه
ـنـاخ كله من حـولك يـجـبرك عـلى الـدخول فا
مع الشـخصيـات بأحاديـثهم وحـواراتهم فكل
شىء جـاء طــبـيــعـيــاً وتـلــقـائـيــاً ال يـخــتـلف عن
ا هذا ما جـعلنا نـتقبل طول مدة الـواقع ور
الــعـرض والــتى اســتــغـرقـت سـاعــتــ ونـصف
الساعة إال أننا نـشعر فى نهاية العرض أننا
كــنــا بـــصــدد مـــرآة أخــرى مـــخــتــلـــفــة األوجه
لــكـنــهـا تــعـكس شــيـئــا واحـداً أال وهـو الــنـفس
البشرية بكل ما حتمله من جهل وثقافة ومن
عــنف وهــدوء ومن حــكــمــة وتـلــقــائــيــة فــكـيف
ــتــنـــاقــضــات أن تـــعــيش داخـل مــكــان لــتــلـك ا
واحد بال نـزاع كـمـا حـدث ولكـنـهـا رغم هذه
الــنــزاعــات والــصــراعـات تــعــود لــتــســكـن مـرة
أخرى داخل مكان واحد داخل قبو النفس.

عـنـدمـا دخـلت مـسـرح الـغـد حلـضـور الـعرض
ــهــاجــران) فــوجــئت فى الــبــدايــة الــســورى (ا
بــــرغــــبــــة اخملــــرج فـى دخــــول اجلــــمــــهــــور من
الــكـــوالــيـس فــانـــدهــشـت مــا الـــســـبب الــذى
جــعــله يــطــلب هــذا الــطــلب وحــيــنـمــا دخــلت
قــــاعـــة الــــعـــرض بـــطـل الـــعــــجب وزاد فى آن
واحد فقاعة الغـد قد تغيرت مالمحها التى
اعــــتـــدت عــــلــــيـــهــــا فــــدخـــلـت داخل (بـــدروم)
بـسيط حتيطه مقـاعد اجلماهـير من جانب
فـقط وكأننـا نعيش مع الـعرض ومع أبطاله
ـسـرحى وبـدأ الـضـوء وحـيـنـمـا بـدأ الـعـرض ا
يــنــتــشــر فى كـل مــكـان فــيــبــدد الــظـالم الـذى
كان لنرى رجالً يتمدد على سرير ساد فى ا
ــسك بــيــديه كــتــابــاً يــقـرأ فــيه ومـن حـوله و
أشياء بسيطة وقليلة فاحلجرة التى توحدنا
ـمـثـلـ - ال سـويـا فـيــهـا - نـحن اجلـمـهـور وا
حتتـوى على أكثـر من سريـرين على اجلـهت
الـيـمنى والـيـسرى وشـمـاعتـ عـلقت عـلـيهـما
البس اخلفيفـة وإنارة طبيـعية كالتى بـعض ا
نـسـتــخـدمـهــا جـمـيــعـا فى حـجــراتـنـا وبــيـوتـنـا
ـوجود بـاجلـهـة اليـمـنى نرى وخـلف السـريـر ا
صــــنـــبــــوراً وضع حتــــته جــــردل كـــبــــيــــر وكـــأنه

كان. (حوض) هذا ا
ومـــا يـــدهـــشـك فى بـــنـــاء هـــذه احلـــجـــرة هـــو
ســقــفـهــا ذلك الـســقف الــذى عـلــته مـواســيـر
اء طـوال العرض ـياه الـتى يتـساقط مـنهـا ا ا

سرحى. ا
الـعرض تـأليف الـكاتب الـبولـونى (سوافـومير
مــروجــيك) تـرجــمـة وســيــنـوغــرافـيــا وإخـراج
د.ســـامـــر عـــمـــران بـــطـــولـــة مـــحـــمـــد آل رش
وســامــر عــمــران وهــمـا لـم يــظــهــرا بــأســمـاء
مسـتعـارة بل كـانا كـما هـمـا لم نسـمع طوال
مـــــدة الـــــعـــــرض أيـــــة نـــــداءات حتـــــدد كـــــنـــــيــــة
الـشخصيـت بل كانت الـنداءات دائما حتت
اسم (يــــارجل) وهــــو مــــفـــتــــاح ال نــــســــتـــطــــيع
إهـمــاله ألنه سـيـرشــدنـا بـالـتــأكـيـد إلى شىء
فى الـعـرض هـذان الـرجالن مـغـتـربـان تـركا
بالدهـما طـلـبـا للـعـيش أيـا كان هـذا الـعيش
ــال أو عــبـر احلــريـة أو عــبـر يــتــحـقق عــبـر ا
الـثــقـافـة فــمن خالل يـومـهــمـا الـذى نــعـايـشه
مـعـهــمـا نـحـدد مـاهــيـة هـاتـ الـشــخـصـيـتـ

فــقـد تــشــعـر أنــهـمــا فى نــفـسك وقــد تـشــعـر
أنـهــمـا بــعـيــدان كل الـبــعـد عــنك وقـد تــشـعـر
أنك تــــتــــعـــــاطف مع فـــــرد دون اآلخــــر حــــتى
تــكـــتــشـف فى الــنـــهــايـــة أنك أنت هـــمــا مـــعــا
هـاجرين لـنقل عـلى أحدهـما وللـتفـرقة بـ ا
الـــعـــقل واآلخـــر اجلــســـد فـــالـــشــخـص الــذى
تسـلط عليـه اإلضاءة وجنده يـقرأ هـو العقل
واآلخـر الــذى يـدخل من اخلـارج إلـى الـغـرفـة

هو اجلسد.
طـوال مــدة الــعــرض ال جنـد أحــداثــا درامــيـة
نـســتــطــيع أن نــطــلق عــلــيــهــا أحــداثــا درامــيـة
بـــالـــشــكـل الــذى اعـــتـــدنــا عـــلـــيه فى الـــدرامــا
ـــســـرحــيـــة وال أن نـــطـــبق مـــراحل أرســـطــو ا
لـــتــــطــــور احلــــدث الـــدرامـى بل جنــــد أن مـــا
يــحـدث أمــامـنـا مــا هـو إال حـكــايـات بـســيـطـة
ــشـــاجـــرات بــ يـــتـــخـــلــلـــهـــا أحــيـــانـــا بــعـض ا

الـــــرجـــــلـــــ لـــــكن هـــــذه احلـــــكـــــايـــــات وهــــذه
ــــشــــاجــــرات هى الــــتـى تــــصــــنع يــــوم هــــذين ا

. الشخص
ـا حدث تـبدأ أولى سـلسـلة هـذه احلكـايات 
لرجل (اجلسد) حيـنما كان باخلارج فيهذى
بقـصص شاهـدهـا أثنـاء ذهابه لـلـمطـار وقد
ـــتــفــرج وسط هــذه الـــقــصص الــتى ال يــتــوه ا
طـــائل مـن ورائـــهــــا حــــتى حــــ يـــنــــطق رجل
(العقل) بـشكل حتلـيلى يسـرد لنا حتـليل هذه
الــقــصص لــنــســتــطــيـع أن نــطــلق عــلــيه رجل
الــــعــــقـل حــــقــــا فــــكـل هــــذه الــــقــــصـص الــــتى
اسـتــمـرت أكــثـر من ثــلث الــسـاعــة مـا هى إال
أوهـام تــوهـمـهــا رجل (اجلـسـد) انــطالقـا من
حــيـاة الـفــراغ الـتى يــحـيـاهــا فـيــعـتـبــر الـعـالم
اخلـارجى وكأنه (سـينمـا) يرى األدوار ويضع
بنـفسه أماكن هـذه األدوار لعـله يجد لـنفسه
فى الـــنـــهـــايــة دوراً يـــقـــوم به ولـــعل اخـــتـــيــاره
ـطـار لـلــمـطـار لــيس بـبـعــيـد عن حـالــته ألن ا
ـكــان الـوحـيـد الــذى ال يـشـعــر فـيه بـأنه هـو ا
غريب ألنه فى األصل غريب وسط غرباء.
ثقـف التحـليلى وحـينمـا ينتـهى سرد الـرجل ا

يأتى فـراغ آخـر وحديث آخـر حول (الـذباب)
فـنرى رجل (اجلسـد) وهو يتـفانى فى وصفه
جلمال الذباب وهى داللة درامية تؤكد على
رغبـة هـذا الرجل فى الـتـواجـد العـلـمى ولكن
ــرآة األخـــرى الــتى تــفــضح كل عــجــزه أمــام ا
عـــيـــوب هـــذه احملــــاوالت لم يـــنــــقـــطع هـــذان
الرجالن عن العـالم اخلارجى بل إننا نسمع
من حــ إلى آخـر مـؤثــرات صـوتـيـة تــشـعـرنـا
ـرحـلـة بــالـفـعل أنــنـا نـسـكن بــالـبـدروم وأنـنــا 
حـضــيـضـيـة يـعــلـونـا أنـاس آخــرون فـهـا نـحن
نـسـمع أصـوات احـتـفـالـيـة حتـتـفل بـلـيـلـة رأس
السنة ولكننا سـنتابع احتفاالً خاصاً معهما
فـهاهـمـا يـسـتـهالن احـتـفـالـهـمـا بـكـؤوس خـمر
عنوية وإذا أردنا الدقة ترفع من أرواحهما ا
فـــهى تـــرفـع من شـــأن فـــرد وتــــنـــزل بـــاآلخـــر
فـــبــــعـــد مـــا رأيـــنــــا الـــعـــقل مـن طـــرف الـــرجل
ـثقف جنده ينـحدر مع اآلخر ويـغنى ويهذى ا
ستوى (الرأس) كما قال بكلمات ال ترتفع 
وتـأتى حلـظـة انقـطـاع الـنـور السـتـقـبـال الـعام
اجلديـد فنتـابعهـا وكأننـا منهم نـنتظـر معهم
ونـسـمع أحـاديثـهم الـتى لـيـست بـالـضرورة أن

الرجل:
ال يا سيدتى فأنا مقيد باألغالل

الزوجة:
هل أساعدك

اجملذوب:
لن تستطيعى فأنا مسجون بداخلى

العشيقة:
وأنا أنتظرك كل يوم.

الرجل:
تنتظرين سرابًا فلم يعد لدى أمل

احلبيبة:
واحلب..
الرجل:

احترقت بداخلى شمعته فأحرقت النار ما تبقى
اجملذوب:

.. كان لى يـوما ما حبـيبة يـقال إنهـا صعدت ذلك اجلبل هل تعلـم
فاختفت.
العشيقة:
والعشق..

الرجل:
هوى ال أستطيع أن أملكه اآلن.

اجملذوب:
هل تـعلـمـ كـان لى يومـا مـا عشـيـقة يـقـال إنهـا اتـخذت ذلك الـنـهر

طريقا فاختفت
الزوجة:

واحلقيقة..
الرجل:

مازلت أبحث عنها..
اجملذوب:

هل تـعـلـمـ كـان لى يـومـا مـا زوجـة.. يـقـال إنـهـا دخـلت هـذه الـغـابة
فاختفت.

الرجل:
ومنذ ذلك احل وأنا أنتظر.. منذ عشرين عاما وأنا أنتظر..

احلبيبة:
انتظرك أن تأتى لترتد إلى عينى أنوار الصباح..

العشيقة:
انتظرك أن تأتى لترتد احلياة إلي األرض البور.

الزوجة:
انتظرك أن تأتى لتمحو ذلك احلزن..

اجملذوب:
سيدى هل آن اآلوان سيدى... لقد طال االنتظار...

(عودة الرجل)
احلبيبة:

(من الداخل) ... م
الرجل:

أنا 
احلبيبة:

(تفتح الباب)... م
الرجل:
 أنا

احلبيبة:
.. أنت م

الرجل:
مش عرفانى..

الزوجة:
نبرة صوتك مش غريبة عليا..

العشيقة:
كأنى عرفاك من زمان..

الرجل:
ياه هو أنا أتأخرت كده..

احلبيبة:
جاى ليه?

الرجل:
بحبك..
الثالث:
اسكت

الرجل:
بحبك..
الثالث:
كداب

الزوجة:
كنت فاكر إنى هفضل كل ده مستنياك

العشيقة:
وال كنت فاكر إن العمر هيفضل مستنى فى احملطة

الرجل:
بحبك

احلبيبة:
كداب

الزوجة:
فضلت مستنياك سنة ورا سنة ورا سنة..

العشيقة:
حلد ما عدا الزمن وسرق العمر وياه..

الرجل:
بحبك

احلبيبة:
كداب

الزوجة:
كل يوم يطلع عليا صباحه أبكي حلد الغروب.

العشيقة:
ويجى الليل أموت من اخلوف.

الرجل:
بحبك.

احلبيبة:
كداب:

الزوجة:
كل حلظة تمر عليا كانت بتقتلنى..

العشيقة:
وتقتل جوايا حاجات كتير كانت مستنياك..

الرجل:

سرحى عاصم رأفت يجرى حاليا بروفات مسرحية "أوديب وشفيقة" للكاتب أحمد األبلج وإنتاج الفرقة القومية التراثية. > اخملرج ا
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> عــنــدمــا أصـبــحت اجملــتــمـعــات أكــبــر وأكـثــر تــعــقـيــداً أصــبح بــعض األفـراد
مـتـخـصـصـ فى اسـتـخـدام قـواهم فى مـجال واحـد وحـيـثـمـا تـطـورت الدول
اسـتـمر األشـخـاص ذوو القـوى اخلـاصة يـعمـلـون ولكن كـانت مـركزيـة الـسلـطة

مارسات الدينية الرسمية. تقيد قدراتهم أحيانا فى ا
سرحي جريدة كل ا
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بحبك
احلبيبة:
كداب

الرجل:
والله العظيم...

احلبيبة:
يـاه فاكـره.. فاكـره نفس الـلحظـة اللى قـولتـلى فيـها بـحبك وقـولتلى
ـا شـفت فى عـيـونك أنك مـتـقـدرش تـسـتـغـنى حلــظـة فـاكـره فـاكـره 
ضى بــيـــقــولى ألـف ألف بــحـــبك فـــاكــره احــســـاسك بى فـى حلــظــة
ـطـعم والـنيل والـقـمر ضعف فـاكـره خوفك عـلـيـا فاكـره الـشارع وا

والنجوم والسما والبحر فاكره.. قولى أنت فاكر إيه?
الرجل:
بحبك..
الثالث:

كداب.. (يغلقن األبواب)
اجملذوب:

ال أحد يـسـتـطـيع أن يـفهـمك فى هـذا الـعـالم.. عـلـيك أن تـبحث عن
مكان آخـر وزمان آخر وعالم آخر.. (أثـناء حديث اجملذوب يصعد
ـشنـقة لـيـشنق نـفسه..) وال تـنس يـا سيـدي أن تـأخذ الـرجل إلى ا
مـعك كل شىء وال تـنس شـيـئًـا... ال تـنس يا سـيـدى أن تـأخـذ معك
احلل ال تنس يا سيـدى أن تأخذ معك األمل.. ال تـنس يا سيدي أن
.. األمـنيات.. ال تأخـذ معك الـذكريـات.. احلب.. األشواق.. احلـن

تنس يا سيدي أن تأخذ معك العمر.. العمر..
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> قصر حسن فتحى باألقصر قدم مساء أمس األحد مسرحية "ياما فى اجلراب" للكاتب صالح سعد واخملرج يسرى السيد ضمن فعاليات مهرجان فرق األقاليم.
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محمد إبراهيم
تأليف

    Iô¶f
ÖM     

هذا النص يقدمه مسرح الشباب قريبًا

ـكن أن ــا هـذا مــا   درامـا الــلـحــظـة.. ر
نـتــحــدث عــنه عــنــد قــراءة مــســرحــيـة
«نـظرة حب» حملمد إبراهيم  فـلسنا هنا
ــكـن ســردهــا  أمـــام حــكـــايــة طــويـــلــة 
ولـكننا أمـام حلظة درامـية مكثـفة تقدم
تـشكيالً درامياً يـحاول أن يعيـد مناقشة
رأة في حـياة الرجل قد فـكرة وضعـية ا
تـكـون احلـبـيـبـة أو الـعـشـيـقـة أو الـزوجـة
أو......... وقـد ترمز ألشياء أخري  ففى
هــذا الــنـص ســنــجـــد أنــفــســـا أمــام رجل
ـرأة وبـالـرغم من ذلك فـهو ال حتـاصـره ا

يهرب من هذا احلصار.
مــحــمــد إبــراهــيم مــخــرج مــســرحى فى
ـثل أيـضـا  وغـالب األمـر أن األسـاس و
« نـــظـــرة حب» هى مـــســـرحـــيـــته األولى
ـؤكــد أنـهــا األولى الـتى الـتى يــكـتــبـهــا وا

ينشرها.

احلبيبة:
أيوه إهمالك ليه هيبعدنى عنك

الرجل:
بس أنا محتجلك أوى محتجلك دلوقتى أكتر من أى وقت

العشيقة:
وأنا محتاجة راجل راجل يخاف عليا ويراعينى

الزوجة:
أنت متعرفش أنا قد إيه حاسة بالوحدة واخلوف

الرجل:
يــعـنـى أعـمل إيه أنــا كــمـان مش ال قـى نـفــسى مش عــارف إن كـنت

. حى وال ميت صاحى وال نا
احلبيبة:

يعني أنا حبيت وهم
العشيقة:

أنت فعال وهم
الزوجة:
أنت وهم
اجملذوب:

الـوهم واحلـقـيـقـة وجـهـان لـعـمـلـة واحـدة وقـد نـؤمن بـالـوهم وتـظل
احلقيقة هى اخليال ستظل متهما إلى أن تثبت براءتك.

الرجل:
ده اتهام باطل أنا حبيتك فعال..

الزوجة:
أنت عـمـرك مـا حـبـتنـى ألنك مـا بـتـعـرفش حتب يـا خـسـارة الـعـمر

اللى ضيعته معاك
الرجل:

بعد ما سمعت الكالم ده وفكرت فيه شوية قررت إنى أبعد
احلبيبة:

يعنى مش هشوفك تانى..

اجملذوب:

سؤال ليس له إجابة فصمت الرجل أبلغ من كالمه
العشيقة:

هترجع إمتى.
اجملذوب:

مـعذرة يا سـيدتى فـهو ال يعـلم ال يعـلم متى سـيعود أو أين سـيعود
أو كيف سيعود ال يعلم......

...............
ها قـد عـدت وحـيـدًا مرة أخـرى سـجـ االنـتظـار.. لـيس لـدى غـير
اجلـلــوس هــا هــنـا أحــدق بــبــصــرى فى هــذا الـطــريق لــعــله يــعـود..
(يـنـظر) .. أرى شـبـحًا يـتـهـادى فى الـظالم أيـها الـقـادم من بـعـيد

من تكون..
احلبيبة:

ك فـأنـا أحـلم بك فى حبـيـبى هـا قـد جـئت إلـيك فـخـذنى إلى عـا
كـل لــيــلــة أتـــشــوق أن أرى ذلك احلــلـم يــتــحــقـق حــبــيــبـي. أنــا كل مــا

تتمناه.
الزوجة:

حبـيبى صال االنـتظار وقـد مللت من طـول األمل فهل لى أن أسير
معك.. 

العشيقة:
أحــتــمـى بك فى هــذا الــلــيـل احلــالك أحــتــمـى بك من هــذه الــعــيــون

اجلائعة..
احلبيبة:

حبيبى الصبح قد اقترب ولم أجد فى الطريق سواك..
الزوجة:

حبيبى العمر قد مضى ولم أسمع إال خطاك..
العشيقة:

حبيبى انتفض قلبى ولن يسكن حتى يلقاك..
اجملذوب:

منذ عشرين عامًا وأنا هنا أنتظر وأترقب أترقب شيئًا ما 
احلبيبة:

وهل وجدته..
>  اخملرج حسن سعد يجرى حاليا بروفات مسرحية "دقة زار" للكاتب محمد الفيل وإنتاج قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية.
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ـتخـصص تـقنـيات الـتنـكر (ارتداء > كـيف يسـتخـدم بعض ا
عينة وسيقى والـتشخيص و/أو األزياء ا األقـنعة) واإليقاع وا
قدس خالل االبتهال والتحول للتوصل لقوة أو االتصال با

وما شابه ذلك.
سرحي جريدة كل ا
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الرجل:
معييش فلوس

احلبيبة:
أنا معايا تسمحلى أعزمك. تشرب إيه?

العشيقة:
كن تاخد منى

الرجل:
أنا من أمتى باخد منك فلوس

احلبيبة:
سلف وابقى رجعهم تانى..

الزوجة:
هاه اتصرفت?

الرجل:
أتفضلى.
احلبيبة:

مش أنا شفت حلم امبارح
الرجل:

خير?
اجملذوب:

حلم عمرى أحكـيه كل يوم للقاسى والـدانى. أحلم بأن أكون وحيدًا
فى هـذا الـعـالم. أحـلم بأن أكـون في الـسـمـاء. أحـلم بـأن أكـون على
ـاء. أحــلم بــالـهــدوء والـطــمــأنـيــنـة والــسالم. أحــلم بـاحلب. ســطح ا

أحلم بيكى فى كل يوم.
العشيقة:

ال أنا وأنت فى جنينة والشجر حوالينا فى كل حتة..
احلبيبة: وشفت بنت صغيرة. جاية تضحك. والضحكة عالية

الزوجة:
البنت سخنت تانى الزم توديها للدكتور.

الرجل:
وبعدين

العشيقة:
الضحكة رنت هزت عش اليمام..

الزوجة:
البنت حرارتها بقت 38

احلبيبة:
امة بيضة وقفت على كتف البنت..

الزوجة:
احلرارة بقت 39

العشيقة:
وخدتها وطارت لفوق فى السما..

الزوجة:
40

احلبيبة:
البنت ضحكتها بقت صراخ و بكى..

الزوجة:
تصرخ (داللة على موت البنت)

اجملذوب:
ــلـك إال قــمـــرًا واحـــدًا جــاءت كل ـــلك إال قـــمــرًا واحـــدًا.. ال  ال 
سحابات احلزن على صـوتك نعرف من يحبنا نعرف من يكرهنا
نــعـــرف من يـــكـــذب من يـــقــول الـــصـــدق نــعـــرف كل شـىء لــكـــنـــنــا
هلهل القد نصمت فالتراب يخنقنا واحلزن نحمله فى ثوبنا ا

الرجل:
فى الـبـدايـة كـان حـلم حـلم كـان بـيـكـبـر جـوايـا ويـزيـد يـوم بـعـد يوم
ــسه بـأيــديه احتــقق احلـلم ومال واحتــقق احلـلم وبــدأت أشـوفه وأ

علي الدنيا وقلت أسميه نور.
نـور أكـسـر بـيه كل الـضـلـمة الـلى طـبـقـة عـلى صـدرى عـمـلت مـنـها
حاجـات كتير عمـلت منها لوحـة جميلة أشـوفها وأدوب من احلن

عـمـلت مـنـهـا حلن أرقص عـلى نـغـمـاته وأغـنـى وأطـيـر عمـلـت مـنـها
قمـر وشـمس وضى ونيل احلـاجة الـوحيـدة الـلى كانت مـحسـسانى
إنى عـايش وقـادر اسـتـحـمل مـعـقـول مـعـقول احلـلـم يـبقـى كـابوس
كـابـوس مــزعج يـطــاردنى فى كل مـكــان سـامـحـيــنى سـامـحــيـنى يـا

بنتى سامحيني يا نور.
احلبيبة:

أنت بـتـبــكى أول مـرة أشـوف الـدمــعـة فى عـيـنــيك أرجـوك كـفـايـة
أنت متعرفش أنت إيه فى حياتى.

العشيقة:
إنت كل حـاجة إنـت السـمـاء والـشـمس إنت الـهـوا الـلى بـاتـنـفسه

أوعى تسبنى.
الزوجة:

مش كفاية موت بنتك
الرجل:

أنا
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قرر عقده فى يوليو القادم تبدأ فى عقد اجتماعاتها التحضيرية للمهرجان بداية من األسبوع القادم. سرح القومى ا هرجان ا > اللجنة العليا 
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> إن األدب الـكـنسى الـباقى مـجمـوعة كـبيـرة من النـصوص الـنثـرية والـشعـرية
تعلقة باألنساب والتاريخى األسطورى واحلماسى عارف التاريخية وا تغطى ا
ـواد والــقــبــلـى واألســرى واإلجــراءات االجــتــمـاعــيــة والــقــانــونــيــة والــطـب وا

سرحية. ا
سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد99 
ـارسـة الـطـقـوس والـدين مـسـألـة اخـتـيـار فـردى بـدال من كـونـهـا > أصــبـحت 
ضـرورة اجتـماعيـة أو كوزمولـوجية. بـالفعـل فكلـمة طقـوس غالبـا ما تسـتخدم
ا أيضا إلى قدسـة التقليـدية وإ ناسك الديـنية أو ا لـتشير لـيس فقط إلى ا

طقوس احلياة اليومية.

> اخملرج حسن الفزارى يستعد حاليا لعرض مسرحية "كاليجوال" أللبير كامى وإنتاج فرقة سحر الضوء.

سرحي جريدة كل ا
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بنتك سخنة ومحتاجه تروح للدكتور
الرجل:

معلش الزم أنزل دلوقتى
العشيقة:

(من الشباك) هتيجى تانى
الرجل:

(ال يلقى باال)
احلبيبة:

اتأخرت كثير على معادك بقالى نص ساعة مستنياك
الرجل:

معلش أصل البنت كانت سخنة والزم أوديها للدكتور.
احلبيبة:

خالص أنا مسمحاك أنت كويس
الزوجة:

متـهـيـألك أنت مـنـتش كـويس وال حـاجة أنت حـاسس بـالـفـقـر والذل
إنك مش قادر تواجه. انزل دور على شغل

الرجل:
وضوع ده دلوقتى. أرجوكى مش عايز اتكلم فى ا

احلبيبة:
هو أنا كل ما أقلك هنتجوز إمتى...

الرجل:
(يـوجه كالمه إلي العـشيقه) أنـا قلـتلك كـذا مرة إنى جـوازنا دولتي

هيحطني فى ورطة
الزوجة: 

أنت لسه نا وال بتهرب?
الرجل:

أنا عمرى ما خفت
احلبيبة:
أل خايف
اجملذوب:

وت آه من اخلـوف لـقـد دمـر علـيـنـا احلـياة جـعـلـنـا نـستـشـعـر قـرب ا
ونحن لم نصل فى الطريق إلى منتهاه

الرجل:
وخايف من إيه إنشاء الله?

الزوجة: 

أنت نسيت إن النهاردة أول الشهر معاد قسط أوضه النوم
الرجل:

وضوع ده يوه... أنا زهت كل شويه تكلمنى فى ا
الزوجة:

كن نتكلم فيه.. هو فى موضوع تانى 
احلبيبة:

موضوع جوازنا أهم حاجة فى الدنيا
الرجل:

أل. فى أهم من كده. قوليلى بحبك
الزوجة:
بحبك

العشيقة:
بحبك

اجملذوب:
الــله مـــا أحــلـى رنــ هـــذه الــكـــلــمـــة عــلـى األذن مــا أجـــمــلـــهــا وهى
تـتـشابـك مع دقـات الـقـلب لـيـعـزف هذا الـلـحن اجلـمـيل.. بـحـبك..

بحبك..
احلبيبة:

منا بقالى سنتـ بقولك.. بحبك.. بحبك.. فـاكر أول يوم اتقابلنا
فيه

الزوجة:
رغم إنـك كـنت مــبـهــدل فى لـبــسك ومـهــمـوم بس كــان فـيـك حـاجـة

خلتنى أتشدلك
اجملذوب:

عـشـرون عـامـا قـد مـرت ذهب مـعـهـا عـمـر بـأكـمـله هل أقـول عـنـهـا
إنها أحلى أيام العمر أم ادفن رأسى فى التراب خجال منك

احلبيبة:
? وساعتها سألتك هنروح على ف

الرجل:
(يغنى) هنروح على البلد اللى جتمع شمل العشاق..

احلبيبة:
صوتك وحش

الرجل:
بس بحبك
العشيقة:

أنا كمان بحبك ومش عرافة أعمل إيه
الرجل:

أنا أقولك حتضنينى
الزوجة: فى الشارع. ده أنت مجنون...

اجملذوب:
ـا تـوجــد أشـيـاد يـكــتـمـهـا فـى داخـله. أشـيـاء ال ـجــنـون.. ر لـيس 
ــعـقـد ه ا نـعـرفــهـا. أشـيــاء ال نـحــسـهـا. ال نــفـهـمــهـا. أشـيــاء من عـا
ا ه الـبعـيد. نـقرا عـنـها فى اجلـرائـد اليـوميـة ور الـغريب. من عـا

الظروف.
الرجل:

مفيش أى ظروف هتخلينى أبعد عنك
الزوجة:

يعنى مش هيجى يوم عليك وتكرهنى
الرجل:

أل
العشيقة:

يعنى مبتحبش حد غيرى?
الرجل: 

أل
احلبيبة:

ومش هتحب حد غيرى?
الرجل:

أل
الزوجة:

مبروك يا حبيبى? جتلك بنت زى القمر
احلبيبة:

هنسميها إيه?
الرجل:
نور

العشيقة:
حلو أوى االسم ده

الرجل:
نفسى فى بنت وأسميها نور

الزوجة:
صاريف درسة بكرة ومدفعناش ا البنت رايحة ا

اجملذوب:
رة فى يد الله يفاجئنا باألشياء احللوة وا

الثالث:
الفقر

اجملذوب:
هل يكفى الفقر ألن تكفر بالله? الله.. الله..

الثالث:
نحن قتلناه.

اجملذوب:
ومن أن

الثالث:
ـطر كـان غيورا أحـببـته فكنت كان حـنينى فـى العالم كـان نقـيا كا

حبيبة.
العشيقة:

كان يـداعبنى يـفتح لى أبـواب اخلصب يـشق القـنوات حررنى من
فـقـدان الـذات بـال مـعـنى فـتـح لى حـجـرات األرض الـعــطـشى فـتح

لى أعماقى فسرت عشيقته.
الزوجة:

رحـة والبسـمة احلنـونة وضع فى بذرته راح استقـبلنى بـاالذرعة ا

وجاء فوقى سن ونام فى حضنى فأصبحت إمراته.
ــشـنــقــة فـيــبـدأ (فـى هـذه األحــداث يـكــون الــرجل قـد نــزل من ا

شهد األول) جتسيد ا
(يبدأ مشهد الرجل واحلبيبة)

احلبيبة:
إنت ماشى وعامل نفسك متعرفنيش.

الرجل:
أنا..

احلبيبة:
إنت إيه?
الرجل:
أنا آسف
الزوجة:

هو بيتأسف ليه
احلبيبة:

بينه عمل غلطة
الرجل:
أيوه غلط
احلبيبة:

????
الرجل:

شهد ويبدأ فى جتسيده) مساء اخلير (يتذكر ا
العشيقة:
يلزم خدمة

الرجل:
أنـا ساكن فى الـدور الربع مـتجـوز وعنـدى بنت بـحب شكل الـسما
والـبـحـر وبــحب كـمـان الـســودانى مع الـبـيـرة وحــاسس إنى مـكـبـوت

جنسيًا ومش عارف أعمل إيه.
العشيقة:

إيه بـتبـصـولى كده لـيه أنا مـالى عمـوما مـعمـلنـاش حاجـة يا دوبك
اتعرفنا على بعض ومشيت معاه حلد احملطة.

الرجل:
وفى احملطة فكرت شوية تروح معاها وال تروح 

العشيقة:
فـاضل شارع وبـعدين نـحود  تـالت مبـنى على الـشمـال حتتيه

محل.
احلبيبة:

يعنى رحت معاها?
الزوجة:

بنتى?
احلبيبة:

انت متجوز?
الرجل:

أيوه بس بحبك
احلبيبة:

طب ومراتك?
الرجل:
أم بنتى

احلبيبة:
يعنى مبتحبهاش

اجملذوب:
احلب ال يـــســأل عــنـه فــاحلب مــرســـوم عــلى الـــوجه تــكـــشف عــنه

العيون.
العشيقة:

مبتحبهاش?
اجملذوب:

ما زال يبحث عن جواب فالسؤال أصعب ما يكون
الزوجة:

مبتحبنيش?
الرجل:

أنا........
احلبيبة:

يعنى هتفضل مخلصلى على طول?
الرجل:
أوعدك

العشيقة:
يعنى الساعة بقت اتن ونصف ولسه مجتش?

الرجل:
مـعـلش أصل جـاى مـاشى (يـفـتح الشـباك) الـقـاهرة بـالـلـيل جـمـيـلة

أوى
الزوجة:

ـشــهـد عــلى رجل مـشــنــوق ويـبــدو أنه شـنق نــفـسه. (يــفـتـح ا
شـنوق يـدخل الـرجل اجملذوب مـن داخل احلجـرة يتـفـحص ا

ثم ينظر إلى اجلمهور)
اجملذوب:

تزن العـاقل مجنون? لست أصدق قالوا مجنون هـذا الشاب ا
لكن ما سبب القتل?

(تدخل ثالث من النساء ويقلن فى نفس واحد)
الثالث:

االحزان االحزان.
اجملذوب:

ـتلئ باحلزن ما هل يكفى احلزن لكى نـرتكب اجلرم? العالم 
سبب القتل?

الثالث:
اآلالم اآلالم

اجملذوب:
اآلالم تدفـعـنـا أن نـكـتـشف الـعـالم أن نـحـتـضن األعـماق أو أن

نفقد أنفسنا دون عزاء.
الثالث:
ستقبل ا
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> إن األدب الـكـنسى الـباقى مـجمـوعة كـبيـرة من النـصوص الـنثـرية والـشعـرية
تعلقة باألنساب والتاريخى األسطورى واحلماسى عارف التاريخية وا تغطى ا
ـواد والــقــبــلـى واألســرى واإلجــراءات االجــتــمـاعــيــة والــقــانــونــيــة والــطـب وا

سرحية. ا
سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد99 
ـارسـة الـطـقـوس والـدين مـسـألـة اخـتـيـار فـردى بـدال من كـونـهـا > أصــبـحت 
ضـرورة اجتـماعيـة أو كوزمولـوجية. بـالفعـل فكلـمة طقـوس غالبـا ما تسـتخدم
ا أيضا إلى قدسـة التقليـدية وإ ناسك الديـنية أو ا لـتشير لـيس فقط إلى ا

طقوس احلياة اليومية.

> اخملرج حسن الفزارى يستعد حاليا لعرض مسرحية "كاليجوال" أللبير كامى وإنتاج فرقة سحر الضوء.

سرحي جريدة كل ا

 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf
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بنتك سخنة ومحتاجه تروح للدكتور
الرجل:

معلش الزم أنزل دلوقتى
العشيقة:

(من الشباك) هتيجى تانى
الرجل:

(ال يلقى باال)
احلبيبة:

اتأخرت كثير على معادك بقالى نص ساعة مستنياك
الرجل:

معلش أصل البنت كانت سخنة والزم أوديها للدكتور.
احلبيبة:

خالص أنا مسمحاك أنت كويس
الزوجة:

متـهـيـألك أنت مـنـتش كـويس وال حـاجة أنت حـاسس بـالـفـقـر والذل
إنك مش قادر تواجه. انزل دور على شغل

الرجل:
وضوع ده دلوقتى. أرجوكى مش عايز اتكلم فى ا

احلبيبة:
هو أنا كل ما أقلك هنتجوز إمتى...

الرجل:
(يـوجه كالمه إلي العـشيقه) أنـا قلـتلك كـذا مرة إنى جـوازنا دولتي

هيحطني فى ورطة
الزوجة: 

أنت لسه نا وال بتهرب?
الرجل:

أنا عمرى ما خفت
احلبيبة:
أل خايف
اجملذوب:

وت آه من اخلـوف لـقـد دمـر علـيـنـا احلـياة جـعـلـنـا نـستـشـعـر قـرب ا
ونحن لم نصل فى الطريق إلى منتهاه

الرجل:
وخايف من إيه إنشاء الله?

الزوجة: 

أنت نسيت إن النهاردة أول الشهر معاد قسط أوضه النوم
الرجل:

وضوع ده يوه... أنا زهت كل شويه تكلمنى فى ا
الزوجة:

كن نتكلم فيه.. هو فى موضوع تانى 
احلبيبة:

موضوع جوازنا أهم حاجة فى الدنيا
الرجل:

أل. فى أهم من كده. قوليلى بحبك
الزوجة:
بحبك

العشيقة:
بحبك

اجملذوب:
الــله مـــا أحــلـى رنــ هـــذه الــكـــلــمـــة عــلـى األذن مــا أجـــمــلـــهــا وهى
تـتـشابـك مع دقـات الـقـلب لـيـعـزف هذا الـلـحن اجلـمـيل.. بـحـبك..

بحبك..
احلبيبة:

منا بقالى سنتـ بقولك.. بحبك.. بحبك.. فـاكر أول يوم اتقابلنا
فيه

الزوجة:
رغم إنـك كـنت مــبـهــدل فى لـبــسك ومـهــمـوم بس كــان فـيـك حـاجـة

خلتنى أتشدلك
اجملذوب:

عـشـرون عـامـا قـد مـرت ذهب مـعـهـا عـمـر بـأكـمـله هل أقـول عـنـهـا
إنها أحلى أيام العمر أم ادفن رأسى فى التراب خجال منك

احلبيبة:
? وساعتها سألتك هنروح على ف

الرجل:
(يغنى) هنروح على البلد اللى جتمع شمل العشاق..

احلبيبة:
صوتك وحش

الرجل:
بس بحبك
العشيقة:

أنا كمان بحبك ومش عرافة أعمل إيه
الرجل:

أنا أقولك حتضنينى
الزوجة: فى الشارع. ده أنت مجنون...

اجملذوب:
ـا تـوجــد أشـيـاد يـكــتـمـهـا فـى داخـله. أشـيـاء ال ـجــنـون.. ر لـيس 
ــعـقـد ه ا نـعـرفــهـا. أشـيــاء ال نـحــسـهـا. ال نــفـهـمــهـا. أشـيــاء من عـا
ا ه الـبعـيد. نـقرا عـنـها فى اجلـرائـد اليـوميـة ور الـغريب. من عـا

الظروف.
الرجل:

مفيش أى ظروف هتخلينى أبعد عنك
الزوجة:

يعنى مش هيجى يوم عليك وتكرهنى
الرجل:

أل
العشيقة:

يعنى مبتحبش حد غيرى?
الرجل: 

أل
احلبيبة:

ومش هتحب حد غيرى?
الرجل:

أل
الزوجة:

مبروك يا حبيبى? جتلك بنت زى القمر
احلبيبة:

هنسميها إيه?
الرجل:
نور

العشيقة:
حلو أوى االسم ده

الرجل:
نفسى فى بنت وأسميها نور

الزوجة:
صاريف درسة بكرة ومدفعناش ا البنت رايحة ا

اجملذوب:
رة فى يد الله يفاجئنا باألشياء احللوة وا

الثالث:
الفقر

اجملذوب:
هل يكفى الفقر ألن تكفر بالله? الله.. الله..

الثالث:
نحن قتلناه.

اجملذوب:
ومن أن

الثالث:
ـطر كـان غيورا أحـببـته فكنت كان حـنينى فـى العالم كـان نقـيا كا

حبيبة.
العشيقة:

كان يـداعبنى يـفتح لى أبـواب اخلصب يـشق القـنوات حررنى من
فـقـدان الـذات بـال مـعـنى فـتـح لى حـجـرات األرض الـعــطـشى فـتح

لى أعماقى فسرت عشيقته.
الزوجة:

رحـة والبسـمة احلنـونة وضع فى بذرته راح استقـبلنى بـاالذرعة ا

وجاء فوقى سن ونام فى حضنى فأصبحت إمراته.
ــشـنــقــة فـيــبـدأ (فـى هـذه األحــداث يـكــون الــرجل قـد نــزل من ا

شهد األول) جتسيد ا
(يبدأ مشهد الرجل واحلبيبة)

احلبيبة:
إنت ماشى وعامل نفسك متعرفنيش.

الرجل:
أنا..

احلبيبة:
إنت إيه?
الرجل:
أنا آسف
الزوجة:

هو بيتأسف ليه
احلبيبة:

بينه عمل غلطة
الرجل:
أيوه غلط
احلبيبة:

????
الرجل:

شهد ويبدأ فى جتسيده) مساء اخلير (يتذكر ا
العشيقة:
يلزم خدمة

الرجل:
أنـا ساكن فى الـدور الربع مـتجـوز وعنـدى بنت بـحب شكل الـسما
والـبـحـر وبــحب كـمـان الـســودانى مع الـبـيـرة وحــاسس إنى مـكـبـوت

جنسيًا ومش عارف أعمل إيه.
العشيقة:

إيه بـتبـصـولى كده لـيه أنا مـالى عمـوما مـعمـلنـاش حاجـة يا دوبك
اتعرفنا على بعض ومشيت معاه حلد احملطة.

الرجل:
وفى احملطة فكرت شوية تروح معاها وال تروح 

العشيقة:
فـاضل شارع وبـعدين نـحود  تـالت مبـنى على الـشمـال حتتيه

محل.
احلبيبة:

يعنى رحت معاها?
الزوجة:

بنتى?
احلبيبة:

انت متجوز?
الرجل:

أيوه بس بحبك
احلبيبة:

طب ومراتك?
الرجل:
أم بنتى

احلبيبة:
يعنى مبتحبهاش

اجملذوب:
احلب ال يـــســأل عــنـه فــاحلب مــرســـوم عــلى الـــوجه تــكـــشف عــنه

العيون.
العشيقة:

مبتحبهاش?
اجملذوب:

ما زال يبحث عن جواب فالسؤال أصعب ما يكون
الزوجة:

مبتحبنيش?
الرجل:

أنا........
احلبيبة:

يعنى هتفضل مخلصلى على طول?
الرجل:
أوعدك

العشيقة:
يعنى الساعة بقت اتن ونصف ولسه مجتش?

الرجل:
مـعـلش أصل جـاى مـاشى (يـفـتح الشـباك) الـقـاهرة بـالـلـيل جـمـيـلة

أوى
الزوجة:

ـشــهـد عــلى رجل مـشــنــوق ويـبــدو أنه شـنق نــفـسه. (يــفـتـح ا
شـنوق يـدخل الـرجل اجملذوب مـن داخل احلجـرة يتـفـحص ا

ثم ينظر إلى اجلمهور)
اجملذوب:

تزن العـاقل مجنون? لست أصدق قالوا مجنون هـذا الشاب ا
لكن ما سبب القتل?

(تدخل ثالث من النساء ويقلن فى نفس واحد)
الثالث:

االحزان االحزان.
اجملذوب:

ـتلئ باحلزن ما هل يكفى احلزن لكى نـرتكب اجلرم? العالم 
سبب القتل?

الثالث:
اآلالم اآلالم

اجملذوب:
اآلالم تدفـعـنـا أن نـكـتـشف الـعـالم أن نـحـتـضن األعـماق أو أن

نفقد أنفسنا دون عزاء.
الثالث:
ستقبل ا
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15
1 من يونيه 2009  العدد 99

¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe

محمد إبراهيم
تأليف

    Iô¶f
ÖM     

هذا النص يقدمه مسرح الشباب قريبًا

ـكن أن ــا هـذا مــا   درامـا الــلـحــظـة.. ر
نـتــحــدث عــنه عــنــد قــراءة مــســرحــيـة
«نـظرة حب» حملمد إبراهيم  فـلسنا هنا
ــكـن ســردهــا  أمـــام حــكـــايــة طــويـــلــة 
ولـكننا أمـام حلظة درامـية مكثـفة تقدم
تـشكيالً درامياً يـحاول أن يعيـد مناقشة
رأة في حـياة الرجل قد فـكرة وضعـية ا
تـكـون احلـبـيـبـة أو الـعـشـيـقـة أو الـزوجـة
أو......... وقـد ترمز ألشياء أخري  ففى
هــذا الــنـص ســنــجـــد أنــفــســـا أمــام رجل
ـرأة وبـالـرغم من ذلك فـهو ال حتـاصـره ا

يهرب من هذا احلصار.
مــحــمــد إبــراهــيم مــخــرج مــســرحى فى
ـثل أيـضـا  وغـالب األمـر أن األسـاس و
« نـــظـــرة حب» هى مـــســـرحـــيـــته األولى
ـؤكــد أنـهــا األولى الـتى الـتى يــكـتــبـهــا وا

ينشرها.

احلبيبة:
أيوه إهمالك ليه هيبعدنى عنك

الرجل:
بس أنا محتجلك أوى محتجلك دلوقتى أكتر من أى وقت

العشيقة:
وأنا محتاجة راجل راجل يخاف عليا ويراعينى

الزوجة:
أنت متعرفش أنا قد إيه حاسة بالوحدة واخلوف

الرجل:
يــعـنـى أعـمل إيه أنــا كــمـان مش ال قـى نـفــسى مش عــارف إن كـنت

. حى وال ميت صاحى وال نا
احلبيبة:

يعني أنا حبيت وهم
العشيقة:

أنت فعال وهم
الزوجة:
أنت وهم
اجملذوب:

الـوهم واحلـقـيـقـة وجـهـان لـعـمـلـة واحـدة وقـد نـؤمن بـالـوهم وتـظل
احلقيقة هى اخليال ستظل متهما إلى أن تثبت براءتك.

الرجل:
ده اتهام باطل أنا حبيتك فعال..

الزوجة:
أنت عـمـرك مـا حـبـتنـى ألنك مـا بـتـعـرفش حتب يـا خـسـارة الـعـمر

اللى ضيعته معاك
الرجل:

بعد ما سمعت الكالم ده وفكرت فيه شوية قررت إنى أبعد
احلبيبة:

يعنى مش هشوفك تانى..

اجملذوب:

سؤال ليس له إجابة فصمت الرجل أبلغ من كالمه
العشيقة:

هترجع إمتى.
اجملذوب:

مـعذرة يا سـيدتى فـهو ال يعـلم ال يعـلم متى سـيعود أو أين سـيعود
أو كيف سيعود ال يعلم......

...............
ها قـد عـدت وحـيـدًا مرة أخـرى سـجـ االنـتظـار.. لـيس لـدى غـير
اجلـلــوس هــا هــنـا أحــدق بــبــصــرى فى هــذا الـطــريق لــعــله يــعـود..
(يـنـظر) .. أرى شـبـحًا يـتـهـادى فى الـظالم أيـها الـقـادم من بـعـيد

من تكون..
احلبيبة:

ك فـأنـا أحـلم بك فى حبـيـبى هـا قـد جـئت إلـيك فـخـذنى إلى عـا
كـل لــيــلــة أتـــشــوق أن أرى ذلك احلــلـم يــتــحــقـق حــبــيــبـي. أنــا كل مــا

تتمناه.
الزوجة:

حبـيبى صال االنـتظار وقـد مللت من طـول األمل فهل لى أن أسير
معك.. 

العشيقة:
أحــتــمـى بك فى هــذا الــلــيـل احلــالك أحــتــمـى بك من هــذه الــعــيــون

اجلائعة..
احلبيبة:

حبيبى الصبح قد اقترب ولم أجد فى الطريق سواك..
الزوجة:

حبيبى العمر قد مضى ولم أسمع إال خطاك..
العشيقة:

حبيبى انتفض قلبى ولن يسكن حتى يلقاك..
اجملذوب:

منذ عشرين عامًا وأنا هنا أنتظر وأترقب أترقب شيئًا ما 
احلبيبة:

وهل وجدته..
>  اخملرج حسن سعد يجرى حاليا بروفات مسرحية "دقة زار" للكاتب محمد الفيل وإنتاج قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية.
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ـتخـصص تـقنـيات الـتنـكر (ارتداء > كـيف يسـتخـدم بعض ا
عينة وسيقى والـتشخيص و/أو األزياء ا األقـنعة) واإليقاع وا
قدس خالل االبتهال والتحول للتوصل لقوة أو االتصال با

وما شابه ذلك.
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الرجل:
معييش فلوس

احلبيبة:
أنا معايا تسمحلى أعزمك. تشرب إيه?

العشيقة:
كن تاخد منى

الرجل:
أنا من أمتى باخد منك فلوس

احلبيبة:
سلف وابقى رجعهم تانى..

الزوجة:
هاه اتصرفت?

الرجل:
أتفضلى.
احلبيبة:

مش أنا شفت حلم امبارح
الرجل:

خير?
اجملذوب:

حلم عمرى أحكـيه كل يوم للقاسى والـدانى. أحلم بأن أكون وحيدًا
فى هـذا الـعـالم. أحـلم بأن أكـون في الـسـمـاء. أحـلم بـأن أكـون على
ـاء. أحــلم بــالـهــدوء والـطــمــأنـيــنـة والــسالم. أحــلم بـاحلب. ســطح ا

أحلم بيكى فى كل يوم.
العشيقة:

ال أنا وأنت فى جنينة والشجر حوالينا فى كل حتة..
احلبيبة: وشفت بنت صغيرة. جاية تضحك. والضحكة عالية

الزوجة:
البنت سخنت تانى الزم توديها للدكتور.

الرجل:
وبعدين

العشيقة:
الضحكة رنت هزت عش اليمام..

الزوجة:
البنت حرارتها بقت 38

احلبيبة:
امة بيضة وقفت على كتف البنت..

الزوجة:
احلرارة بقت 39

العشيقة:
وخدتها وطارت لفوق فى السما..

الزوجة:
40

احلبيبة:
البنت ضحكتها بقت صراخ و بكى..

الزوجة:
تصرخ (داللة على موت البنت)

اجملذوب:
ــلـك إال قــمـــرًا واحـــدًا جــاءت كل ـــلك إال قـــمــرًا واحـــدًا.. ال  ال 
سحابات احلزن على صـوتك نعرف من يحبنا نعرف من يكرهنا
نــعـــرف من يـــكـــذب من يـــقــول الـــصـــدق نــعـــرف كل شـىء لــكـــنـــنــا
هلهل القد نصمت فالتراب يخنقنا واحلزن نحمله فى ثوبنا ا

الرجل:
فى الـبـدايـة كـان حـلم حـلم كـان بـيـكـبـر جـوايـا ويـزيـد يـوم بـعـد يوم
ــسه بـأيــديه احتــقق احلـلم ومال واحتــقق احلـلم وبــدأت أشـوفه وأ

علي الدنيا وقلت أسميه نور.
نـور أكـسـر بـيه كل الـضـلـمة الـلى طـبـقـة عـلى صـدرى عـمـلت مـنـها
حاجـات كتير عمـلت منها لوحـة جميلة أشـوفها وأدوب من احلن

عـمـلت مـنـهـا حلن أرقص عـلى نـغـمـاته وأغـنـى وأطـيـر عمـلـت مـنـها
قمـر وشـمس وضى ونيل احلـاجة الـوحيـدة الـلى كانت مـحسـسانى
إنى عـايش وقـادر اسـتـحـمل مـعـقـول مـعـقول احلـلـم يـبقـى كـابوس
كـابـوس مــزعج يـطــاردنى فى كل مـكــان سـامـحـيــنى سـامـحــيـنى يـا

بنتى سامحيني يا نور.
احلبيبة:

أنت بـتـبــكى أول مـرة أشـوف الـدمــعـة فى عـيـنــيك أرجـوك كـفـايـة
أنت متعرفش أنت إيه فى حياتى.

العشيقة:
إنت كل حـاجة إنـت السـمـاء والـشـمس إنت الـهـوا الـلى بـاتـنـفسه

أوعى تسبنى.
الزوجة:

مش كفاية موت بنتك
الرجل:

أنا
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عـنى أننا لم نـلقن فهم > إن فـهمنـا للطـقوس عادة مـا يكون ثـانويا 
قدسة. فكما أن مارسات الطقوسية وا الـعالم بواسطة مجموعة من ا
كن لـلـممـارسات كن أن تـكون أولـيـة أو ثانـوية فـكـذلك  الـشـفهـيـة 

الطقوسية.
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هن التمثيلية دون أي إعالن رسمى و إسناد مهامه كسكرتير عام للنقابة للفنان سامى نوار. > الفنان هشام سليم انسحب من عضوية مجلس إدارة نقابة ا
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هاجران ا
تناقضات جتتمع فى قبو النفس ا

سارة عبد الوهاب

نهج ا
الطبيعى
يحول

شاهد إلى ا
جزء من
العرض

تــكـون مــهــمـة لــكن األهم هــو الــلـحــظــة الـتى
خـلـقـهـا اخملـرج تـلك الـلـحـظـة الـواقـعـية الـتى
صــنـعــهـا بــضـوء شــمـعــة تـابــعـنــا بـهــا الـعـرض
ضــوء شــمــعــة فـــقط اســتــطــعــنــا أن نــعــيش -
ـــــكـــــان - وسط ظـالم دامس يــــــخـــــيم عــــــلى ا
حلـظـة واقعـيـة فـالطـقس من حـولك طـبـيعى
ــشـهـد ولـيـس واقـعــيـا وال نـفــكـر طــول هـذا ا
الـذى ال طـائل له فــلم يـحـدث شىء يــجـعـلـنـا
نتـابع بـاهتـمام فـكلـها أحـاديث تشـعرنـا بأنـها
ـــــــمـــــــكن مـــــــجـــــــرد ملء فـــــــراغ فـــــــكـــــــان من ا
اخــتـصــارهـا لــوقت أقل دون إخالل بــاحلـدث
الـكلى. حتتد اللـحظات التى تـمر ب االثن
وهانحن نرى اخلـوف يسرى فى قلب االثن
حـيـنمـا يـسـمعـان صـفـارات إنـذار احلريق من
اخلـارج فــيـهــبــان لـلــرحـيل حــتى يــسـتــطـيــعـا
إنـقاذ نفـسيـهمـا ومن أجل بقـاء النـفس يقوم
الـصـراع فــيـمــسك رجل اجلـســد بـبــلـطـة كى
يـنــوى قـتل مــرآته الـنــاقـدة األخــرى وحـيــنـئـذ
عنى آخر معنى يعود النور فعـلياً كى يدلى 
يـقـتـرب إلى حـدوث حلـظـة إنـارة ذهـنـيـة لـدى
االثـنــ والــتى يــعــقــبــهــا بــالــتــأكــيـد رد فــعل
فــيــقـــرر رجل (اجلــســـد) االنــتــحـــار ويــهــاوده
اآلخــر فـيــمـلى عــلـيه بــضـرورة كــتـابــة خـطـاب
ألهله وبـالفعل يـتحـاوران فى كتابـة اخلطاب
ـقـرر لالنــتـحـار إلى الـسـقف بـعــد مـا صـعـد ا
حـتى يــشـنق نــفـسه فـنــشـعـر بــلـحـظــة هـبـوط
نـفسـى بعـد مـا كـنـا نـتـنـفس الـصـعـداء حـيـنـما
قــرر االنــتــحــار وكــأنــنــا نــشــعــر أن جــزءاً من
أنــفـســنــا سـيــنــدثـر وتــكــون الـنــهــايـة الــهــادئـة
ألحـداث هـادئـة فــيـنـعس رجل (اجلـسـد) وال
يــشــعــر بـشـىء فــيــأتى اآلخــر بــهــدوء ويــعــيـد
تـــرتـــيب احلـــجــــرة بـــشـــكل هـــاد واعـــتـــيـــادى
لـيـخلـد إلى الـنـوم مـرة أخرى وتـطـفـأ األنوار
وكأن ما حدث هو نفس ما يحدث كل يوم.
ـهــاجـران) بال أسـمـاء ألنـهـمـا وهـكـذا كـان (ا
بـداخل كل فـرد ومن ثم كـان اسـتـخـدام هـذا
ـــنـــهـج الـــطـــبـــيــــعى فى الـــتــــمـــثـــيل واإلخـــراج ا
وتـصــمــيم الــســيــنـوغــرافــيــا هــو الــشىء الـذى
جعلنا نتـعايش مع طقس العرض وكأننا منه
ـنـاخ كله من حـولك يـجـبرك عـلى الـدخول فا
مع الشـخصيـات بأحاديـثهم وحـواراتهم فكل
شىء جـاء طــبـيــعـيــاً وتـلــقـائـيــاً ال يـخــتـلف عن
ا هذا ما جـعلنا نـتقبل طول مدة الـواقع ور
الــعـرض والــتى اســتــغـرقـت سـاعــتــ ونـصف
الساعة إال أننا نـشعر فى نهاية العرض أننا
كــنــا بـــصــدد مـــرآة أخــرى مـــخــتــلـــفــة األوجه
لــكـنــهـا تــعـكس شــيـئــا واحـداً أال وهـو الــنـفس
البشرية بكل ما حتمله من جهل وثقافة ومن
عــنف وهــدوء ومن حــكــمــة وتـلــقــائــيــة فــكـيف
ــتــنـــاقــضــات أن تـــعــيش داخـل مــكــان لــتــلـك ا
واحد بال نـزاع كـمـا حـدث ولكـنـهـا رغم هذه
الــنــزاعــات والــصــراعـات تــعــود لــتــســكـن مـرة
أخرى داخل مكان واحد داخل قبو النفس.

عـنـدمـا دخـلت مـسـرح الـغـد حلـضـور الـعرض
ــهــاجــران) فــوجــئت فى الــبــدايــة الــســورى (ا
بــــرغــــبــــة اخملــــرج فـى دخــــول اجلــــمــــهــــور من
الــكـــوالــيـس فــانـــدهــشـت مــا الـــســـبب الــذى
جــعــله يــطــلب هــذا الــطــلب وحــيــنـمــا دخــلت
قــــاعـــة الــــعـــرض بـــطـل الـــعــــجب وزاد فى آن
واحد فقاعة الغـد قد تغيرت مالمحها التى
اعــــتـــدت عــــلــــيـــهــــا فــــدخـــلـت داخل (بـــدروم)
بـسيط حتيطه مقـاعد اجلماهـير من جانب
فـقط وكأننـا نعيش مع الـعرض ومع أبطاله
ـسـرحى وبـدأ الـضـوء وحـيـنـمـا بـدأ الـعـرض ا
يــنــتــشــر فى كـل مــكـان فــيــبــدد الــظـالم الـذى
كان لنرى رجالً يتمدد على سرير ساد فى ا
ــسك بــيــديه كــتــابــاً يــقـرأ فــيه ومـن حـوله و
أشياء بسيطة وقليلة فاحلجرة التى توحدنا
ـمـثـلـ - ال سـويـا فـيــهـا - نـحن اجلـمـهـور وا
حتتـوى على أكثـر من سريـرين على اجلـهت
الـيـمنى والـيـسرى وشـمـاعتـ عـلقت عـلـيهـما
البس اخلفيفـة وإنارة طبيـعية كالتى بـعض ا
نـسـتــخـدمـهــا جـمـيــعـا فى حـجــراتـنـا وبــيـوتـنـا
ـوجود بـاجلـهـة اليـمـنى نرى وخـلف السـريـر ا
صــــنـــبــــوراً وضع حتــــته جــــردل كـــبــــيــــر وكـــأنه

كان. (حوض) هذا ا
ومـــا يـــدهـــشـك فى بـــنـــاء هـــذه احلـــجـــرة هـــو
ســقــفـهــا ذلك الـســقف الــذى عـلــته مـواســيـر
اء طـوال العرض ـياه الـتى يتـساقط مـنهـا ا ا

سرحى. ا
الـعرض تـأليف الـكاتب الـبولـونى (سوافـومير
مــروجــيك) تـرجــمـة وســيــنـوغــرافـيــا وإخـراج
د.ســـامـــر عـــمـــران بـــطـــولـــة مـــحـــمـــد آل رش
وســامــر عــمــران وهــمـا لـم يــظــهــرا بــأســمـاء
مسـتعـارة بل كـانا كـما هـمـا لم نسـمع طوال
مـــــدة الـــــعـــــرض أيـــــة نـــــداءات حتـــــدد كـــــنـــــيــــة
الـشخصيـت بل كانت الـنداءات دائما حتت
اسم (يــــارجل) وهــــو مــــفـــتــــاح ال نــــســــتـــطــــيع
إهـمــاله ألنه سـيـرشــدنـا بـالـتــأكـيـد إلى شىء
فى الـعـرض هـذان الـرجالن مـغـتـربـان تـركا
بالدهـما طـلـبـا للـعـيش أيـا كان هـذا الـعيش
ــال أو عــبـر احلــريـة أو عــبـر يــتــحـقق عــبـر ا
الـثــقـافـة فــمن خالل يـومـهــمـا الـذى نــعـايـشه
مـعـهــمـا نـحـدد مـاهــيـة هـاتـ الـشــخـصـيـتـ

فــقـد تــشــعـر أنــهـمــا فى نــفـسك وقــد تـشــعـر
أنـهــمـا بــعـيــدان كل الـبــعـد عــنك وقـد تــشـعـر
أنك تــــتــــعـــــاطف مع فـــــرد دون اآلخــــر حــــتى
تــكـــتــشـف فى الــنـــهــايـــة أنك أنت هـــمــا مـــعــا
هـاجرين لـنقل عـلى أحدهـما وللـتفـرقة بـ ا
الـــعـــقل واآلخـــر اجلــســـد فـــالـــشــخـص الــذى
تسـلط عليـه اإلضاءة وجنده يـقرأ هـو العقل
واآلخـر الــذى يـدخل من اخلـارج إلـى الـغـرفـة

هو اجلسد.
طـوال مــدة الــعــرض ال جنـد أحــداثــا درامــيـة
نـســتــطــيع أن نــطــلق عــلــيــهــا أحــداثــا درامــيـة
بـــالـــشــكـل الــذى اعـــتـــدنــا عـــلـــيه فى الـــدرامــا
ـــســـرحــيـــة وال أن نـــطـــبق مـــراحل أرســـطــو ا
لـــتــــطــــور احلــــدث الـــدرامـى بل جنــــد أن مـــا
يــحـدث أمــامـنـا مــا هـو إال حـكــايـات بـســيـطـة
ــشـــاجـــرات بــ يـــتـــخـــلــلـــهـــا أحــيـــانـــا بــعـض ا

الـــــرجـــــلـــــ لـــــكن هـــــذه احلـــــكـــــايـــــات وهــــذه
ــــشــــاجــــرات هى الــــتـى تــــصــــنع يــــوم هــــذين ا

. الشخص
ـا حدث تـبدأ أولى سـلسـلة هـذه احلكـايات 
لرجل (اجلسد) حيـنما كان باخلارج فيهذى
بقـصص شاهـدهـا أثنـاء ذهابه لـلـمطـار وقد
ـــتــفــرج وسط هــذه الـــقــصص الــتى ال يــتــوه ا
طـــائل مـن ورائـــهــــا حــــتى حــــ يـــنــــطق رجل
(العقل) بـشكل حتلـيلى يسـرد لنا حتـليل هذه
الــقــصص لــنــســتــطــيـع أن نــطــلق عــلــيه رجل
الــــعــــقـل حــــقــــا فــــكـل هــــذه الــــقــــصـص الــــتى
اسـتــمـرت أكــثـر من ثــلث الــسـاعــة مـا هى إال
أوهـام تــوهـمـهــا رجل (اجلـسـد) انــطالقـا من
حــيـاة الـفــراغ الـتى يــحـيـاهــا فـيــعـتـبــر الـعـالم
اخلـارجى وكأنه (سـينمـا) يرى األدوار ويضع
بنـفسه أماكن هـذه األدوار لعـله يجد لـنفسه
فى الـــنـــهـــايــة دوراً يـــقـــوم به ولـــعل اخـــتـــيــاره
ـطـار لـلــمـطـار لــيس بـبـعــيـد عن حـالــته ألن ا
ـكــان الـوحـيـد الــذى ال يـشـعــر فـيه بـأنه هـو ا
غريب ألنه فى األصل غريب وسط غرباء.
ثقـف التحـليلى وحـينمـا ينتـهى سرد الـرجل ا

يأتى فـراغ آخـر وحديث آخـر حول (الـذباب)
فـنرى رجل (اجلسـد) وهو يتـفانى فى وصفه
جلمال الذباب وهى داللة درامية تؤكد على
رغبـة هـذا الرجل فى الـتـواجـد العـلـمى ولكن
ــرآة األخـــرى الــتى تــفــضح كل عــجــزه أمــام ا
عـــيـــوب هـــذه احملــــاوالت لم يـــنــــقـــطع هـــذان
الرجالن عن العـالم اخلارجى بل إننا نسمع
من حــ إلى آخـر مـؤثــرات صـوتـيـة تــشـعـرنـا
ـرحـلـة بــالـفـعل أنــنـا نـسـكن بــالـبـدروم وأنـنــا 
حـضــيـضـيـة يـعــلـونـا أنـاس آخــرون فـهـا نـحن
نـسـمع أصـوات احـتـفـالـيـة حتـتـفل بـلـيـلـة رأس
السنة ولكننا سـنتابع احتفاالً خاصاً معهما
فـهاهـمـا يـسـتـهالن احـتـفـالـهـمـا بـكـؤوس خـمر
عنوية وإذا أردنا الدقة ترفع من أرواحهما ا
فـــهى تـــرفـع من شـــأن فـــرد وتــــنـــزل بـــاآلخـــر
فـــبــــعـــد مـــا رأيـــنــــا الـــعـــقل مـن طـــرف الـــرجل
ـثقف جنده ينـحدر مع اآلخر ويـغنى ويهذى ا
ستوى (الرأس) كما قال بكلمات ال ترتفع 
وتـأتى حلـظـة انقـطـاع الـنـور السـتـقـبـال الـعام
اجلديـد فنتـابعهـا وكأننـا منهم نـنتظـر معهم
ونـسـمع أحـاديثـهم الـتى لـيـست بـالـضرورة أن

الرجل:
ال يا سيدتى فأنا مقيد باألغالل

الزوجة:
هل أساعدك

اجملذوب:
لن تستطيعى فأنا مسجون بداخلى

العشيقة:
وأنا أنتظرك كل يوم.

الرجل:
تنتظرين سرابًا فلم يعد لدى أمل

احلبيبة:
واحلب..
الرجل:

احترقت بداخلى شمعته فأحرقت النار ما تبقى
اجملذوب:

.. كان لى يـوما ما حبـيبة يـقال إنهـا صعدت ذلك اجلبل هل تعلـم
فاختفت.
العشيقة:
والعشق..

الرجل:
هوى ال أستطيع أن أملكه اآلن.

اجملذوب:
هل تـعلـمـ كـان لى يومـا مـا عشـيـقة يـقـال إنهـا اتـخذت ذلك الـنـهر

طريقا فاختفت
الزوجة:

واحلقيقة..
الرجل:

مازلت أبحث عنها..
اجملذوب:

هل تـعـلـمـ كـان لى يـومـا مـا زوجـة.. يـقـال إنـهـا دخـلت هـذه الـغـابة
فاختفت.

الرجل:
ومنذ ذلك احل وأنا أنتظر.. منذ عشرين عاما وأنا أنتظر..

احلبيبة:
انتظرك أن تأتى لترتد إلى عينى أنوار الصباح..

العشيقة:
انتظرك أن تأتى لترتد احلياة إلي األرض البور.

الزوجة:
انتظرك أن تأتى لتمحو ذلك احلزن..

اجملذوب:
سيدى هل آن اآلوان سيدى... لقد طال االنتظار...

(عودة الرجل)
احلبيبة:

(من الداخل) ... م
الرجل:

أنا 
احلبيبة:

(تفتح الباب)... م
الرجل:
 أنا

احلبيبة:
.. أنت م

الرجل:
مش عرفانى..

الزوجة:
نبرة صوتك مش غريبة عليا..

العشيقة:
كأنى عرفاك من زمان..

الرجل:
ياه هو أنا أتأخرت كده..

احلبيبة:
جاى ليه?

الرجل:
بحبك..
الثالث:
اسكت

الرجل:
بحبك..
الثالث:
كداب

الزوجة:
كنت فاكر إنى هفضل كل ده مستنياك

العشيقة:
وال كنت فاكر إن العمر هيفضل مستنى فى احملطة

الرجل:
بحبك

احلبيبة:
كداب

الزوجة:
فضلت مستنياك سنة ورا سنة ورا سنة..

العشيقة:
حلد ما عدا الزمن وسرق العمر وياه..

الرجل:
بحبك

احلبيبة:
كداب

الزوجة:
كل يوم يطلع عليا صباحه أبكي حلد الغروب.

العشيقة:
ويجى الليل أموت من اخلوف.

الرجل:
بحبك.

احلبيبة:
كداب:

الزوجة:
كل حلظة تمر عليا كانت بتقتلنى..

العشيقة:
وتقتل جوايا حاجات كتير كانت مستنياك..

الرجل:

سرحى عاصم رأفت يجرى حاليا بروفات مسرحية "أوديب وشفيقة" للكاتب أحمد األبلج وإنتاج الفرقة القومية التراثية. > اخملرج ا
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> عــنــدمــا أصـبــحت اجملــتــمـعــات أكــبــر وأكـثــر تــعــقـيــداً أصــبح بــعض األفـراد
مـتـخـصـصـ فى اسـتـخـدام قـواهم فى مـجال واحـد وحـيـثـمـا تـطـورت الدول
اسـتـمر األشـخـاص ذوو القـوى اخلـاصة يـعمـلـون ولكن كـانت مـركزيـة الـسلـطة

مارسات الدينية الرسمية. تقيد قدراتهم أحيانا فى ا
سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 99

بحبك
احلبيبة:
كداب

الرجل:
والله العظيم...

احلبيبة:
يـاه فاكـره.. فاكـره نفس الـلحظـة اللى قـولتـلى فيـها بـحبك وقـولتلى
ـا شـفت فى عـيـونك أنك مـتـقـدرش تـسـتـغـنى حلــظـة فـاكـره فـاكـره 
ضى بــيـــقــولى ألـف ألف بــحـــبك فـــاكــره احــســـاسك بى فـى حلــظــة
ـطـعم والـنيل والـقـمر ضعف فـاكـره خوفك عـلـيـا فاكـره الـشارع وا

والنجوم والسما والبحر فاكره.. قولى أنت فاكر إيه?
الرجل:
بحبك..
الثالث:

كداب.. (يغلقن األبواب)
اجملذوب:

ال أحد يـسـتـطـيع أن يـفهـمك فى هـذا الـعـالم.. عـلـيك أن تـبحث عن
مكان آخـر وزمان آخر وعالم آخر.. (أثـناء حديث اجملذوب يصعد
ـشنـقة لـيـشنق نـفسه..) وال تـنس يـا سيـدي أن تـأخذ الـرجل إلى ا
مـعك كل شىء وال تـنس شـيـئًـا... ال تـنس يا سـيـدى أن تـأخـذ معك
احلل ال تنس يا سيـدى أن تأخذ معك األمل.. ال تـنس يا سيدي أن
.. األمـنيات.. ال تأخـذ معك الـذكريـات.. احلب.. األشواق.. احلـن

تنس يا سيدي أن تأخذ معك العمر.. العمر..
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قبلة. صر يقوم حاليا باإلعداد خلطة عمل االحتاد خالل الفترة ا دوح الليثى الرئيس اجلديد الحتاد النقابات الفنية   <
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ـعـروفة - اإللـياذة واألوديـسـيا لـهومـيروس أو ؤلـفات الـشـفهـية ا > إن مـعـظم ا
لكه من ـلحمة السـومرية جلجامش - انـقرضت كعروض شفـهية . وكل ما  ا
هــذه األعـمـال - خـاصـة فى الـغـرب - أثـر أو قـدر ضـئـيل من هـذه األعـمـال فى

شكل نصوص مدونة فى الكتابة.
سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009 العدد 99
الحم وحــتى احلـكـايـات مــحـددة بـالـســيـاق بـشـكل > إن األســاطـيـر وا
ـعـنى أنـهـا مـثل الـطـقـوس تـقـال أو تمـثل داخـل يخـصص تـقـلـيـدى 

بالتحديد متى وأين تنقل أو تبلغ كل حكاية.

ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009 العدد 99

سرح وحتويله إلى مركز إشعاع ثقافي وفنى. ية الفنون  انتهى من إعداد دراسة خاصة بتشغيل ا ى "سيد درويش" بأكاد ركز الثقافى األكاد > الفنان جالل عثمان مدير ا
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 «اجلانــب اآلخـــر» 

أحمد عبد الرازق أبو العال

(ُي جــاتـــســبى الـــعــظـــيم) عن عـــالم أصــبح
أرضـــا خــــرابـــا رغم الــــتـــرف واإلغـــراق فى
الـــشـــهــوات (عـــنـــد تـــفــسـخ اإلمــبـــراطـــوريــة
الـرومانيـة) وهنـاك أيضًـا فيلم سـاتيـريكون
ـسـرحـية فـلـلـيـنى. فـتـفـاعل الـنـصـ نـص ا
ونص ســــاتــــيــــريــــكــــون عن عــــالـم بــــاتــــســـاع
الـكوكب يـتدهـور خلـقيا ويـتمـثل فى نقالت
ـتـحدة فى ثـيـاب فـتاة كارل إلى الـواليـات ا
لـــيل وفى أكل جـــثـــته. وبـــاســـتـــثــنـــاد نـــاقــد
اجلــارديــان لم يــشــر نـــاقــد بــريــطــانــيــا إلى
ـــة بل وقف اجلـــمـــيـع عـــنــد مـــســـألـــة الـــعـــو
ـانيـا دون ربـطـها مـسـألـة تـوحيـد شـطـرى أ
بالـسياق األعم. ولم تـكن ساتـيريكـون بترو
نـيــوس مـغـيــبـة فى أعـمــاق اخملـطـوطـات أو
ـــتــخـــصــصـــة فـــقــد عـــرضت عــام الــكـــتب ا
 1994عـــــلى مــــســــرح بـــــيــــارة الــــبــــرتــــقــــال

الشعري فى جنيف 
l'aram- de Poetique Theatre

gerie
ـــــاني وقـــــبـل ذلك عـــــرضـــــهـــــا الـــــفـــــنـــــان األ
1979. Man- مـانــفـريـد هــنـلــيـنــجـر عـام

fred Henimger
بـشــتــوجتــارت فى  55صــورة تــوضــيــحــيـة.
وكـان الـعــرض مـبـهــرا لـلـبــصـر وقـد أخـرج
ـسـرحـيـة مـخـرج مـعـروف (رامـ جراي) ا
سـرحية ـؤلف. ولم تكن ا بـاالشتراك مع ا
نـاظرة كمـا قال بـعض الـنقـاد تنـتـمى إلي ا
ـسـرح الفـنـية الـفكـريـة بـعيـدًا عن أدوات ا

كما لم تكن عند مؤلفها مارك رافنهيل.
Mark Ravemhill 

تـســتـغل الـرمـز الـسـيــاسى حـتى االسـتـنـزاف
واإلجــهـــاد. فـــهى مــثـل ســاتـــيــريـــكــون تـــقــدم
ســـخـــريــة هـــجـــائـــيــة شـــديـــدة احلـــيــويـــة فى
مواقف ضـاحكـة عبـر سلـسلـة متـشابـكة من
ـركزة يـسيـطـر علـيه أكـوام علب الشـذرات ا
الــســوبــر مــاركت الــتي تــتــســاقط فـى فــجـوة
. كما أمـامية لتشـير إلي انهيار حـائط برل
ـمـثالن بـدقـة مـا بـيـنـهمـا من أبـرز األعـوان ا
تـمـايـزات نـفـسـيـة رغـم الـتـشـابـة اجلـثـمـانى
فـــالـــغـــربـى يـــبـــدو رابط اجلــــأش واثـــقـــا من
نـفـسه بـاعـتـبـاره جتـسـيـدا لـلـثـقـة الـظـاهـريـة
ـثل ــعــلن عـنــهــا جــيـدا لــلــغـرب كــمــا أن  ا
الــشــرقـى يــبــدو أكــثــر شــيــطــنــة وتــمــردا (أو
قـدمة واخلـاتمـة يحول سـقوطـا) فهـو فى ا
نــفـــسـه إلى صـــورة مـــتـــصـــنــعـــة مـن اإلغــراء
األنثـوى "الـكـاليـفـورنى" فى بالد األمـريـكان
ـسـرحيـة بـبـراعـة احلركـة الـدرامـية وتـبـزر ا
ــا يــشـــبه احلب إلى عــدم بـــ الــتــوءمـــ 
الـثقة ثم إلى كراهيـة قاتلة ال تـقف عندهما
بل تـتـعـداهـمـا إلى الـعالقـة بـ أخـوة أعداء
ي. ونـــحن لــســـنــا أمــام عــلى الـــنــطــاق الـــعــا
كـوميديا أخطـاء يحدث فيهـا إساءة التعرف
عــلى أحــد الــتــوءمــ بــاعــتـبــاره شــقــيــقه أو
شــبـيـهه اآلخــر كـمـا أنـنــا لـسـنـا أمــام حـكـايـة
رمزيـة سيـاسـية سـطحـيـة ومراوغـة بل أمام
عـــمـل فـــنـى يــــحـــاول اســــتــــكــــشـــاف الــــوضع

البشرى فى عالم اليوم.

عـرضـهـا بال أصدقـاء فى الـتـنـاول الـنـقدى
الرسـمى داخل الثـقـافتـ وليـست شـبيـهة

بتوءم بل بطفل وحيد يتيم.
وإلـى أن كـــــان كــــــارل مــــــنــــــبـــــهــــــرا بــــــجــــــنـــــة
االســـتـــهالك فـى الـــغـــرب كـــان الــــنـــقـــد فى
معظم اجلرائد البـريطانية يعلق على سير
سرحـية بـأنه قابل للـتصديق وبـأن هناك ا
تـركـيبـا مـحـكمـا بـ القـصـة ومادة الـتـناول
الـــفــــكــــريـــة (بــــ احلـــوادث الــــشــــخـــصــــيـــة
والـرمـزيـة الـسـيـاسـيـة) (وقـد اسـتـمـر نـاقـد
ا وحده اجلـارديان "مايكل  بـيلينـجتون (ر
ـــســـرحــــيـــة حـــتى ـــســــار ا فـي اإلعـــجـــاب 
ـؤلف بعـد أن ب كيف أن نهـايتهـا) ولكن ا
ـانـيــا الـغـربـيــة الـتـهـمت الــشـرقـيـة أوال ثم أ
ــة جلـأ إلى ــعـو الـتــهـمــتــهـا الــرأسـمــالـيــة ا
ـــكـــررة ى وبــــعض مــــفـــرداتـه ا األدب الــــعـــا
(مـوتـيـفـاته) فــقـد جـعل كـارل رمـز الـشـرق
يتـوسل إلي شقيـقه أن يقـتله وبـعد أن فعل
ذلك بــــدأ فــــرانـــتـس فى أكـل اجلـــثــــة. ومن
الــواضح أنــنــا هــنــا أمــام مــغــازلــة لــســاتــيـر
يكون "روايـة" بتر ونـيوس الشـهيرة (اسـمها
األصـلى سـاتيـريـكـا) الـتى اسـتلـهـمـهـا كـتاب
ى جــــون ســـيــــنج عـــظــــام فى األدب الــــعــــا
وكريسـتوفر فـراى وسكوت فـيتنـر جيرالد

ـــانــيــا فــحــ وســواء فى إجنـــلــتــرا أو فى أ
يـــــدور الـــــكالم عـن احلـــــاضــــر أو الـــــتـــــاريخ
عروف جيدا فإنه ال بد أن احلديث جدا ا
يـواجه بـتـجـهـيـزات جـاهـزة قـويـة. والـقـراءة
الــفـاحــصــة لـلــمـســرحـيــة ال تــؤكـد أنــهـا فى
ــانــيــا الــشـرقــيــة بل فى صف جــهــاز أمن أ
ــانى الـتـاريـخـيـة صف تـقــالـيـد الـشـعب األ
أى تــقـالــيـد احلــركـة الــعـمــالـيــة ومـنــاهـضـة
سرحية الديكتاتورية وتـقاليدها األدبية وا

ى. وانتمائها إلى األدب العا
ـــشــاهـــدين الــذين وقــد الحـظ كــثــيـــر من ا
ــســـرحـــيــة اخـــتـــلــطـت عــلـــيـــهم األمـــور أن ا
تـــــتــــأرجـح فى األســـــلــــوب بـــــ أن تــــســـــبب
ـضــايـقـة وأن تــسـبب اإلجنـذاب بــطـريـقـة ا
غريـبـة فإن تـصـويـر إعادة احتـاد فـرانتس
من الغـرب وكـارل من الشـرق كرمـز إلعادة
ـثـالن شــقــيــقـان ـانــيــا قــام بـه  تــوحــيــد أ
مشهـوران مع استـخدام مفـرط للمـستردة
البس - وتلويث اجلسم بهـا وكثرة تغيير ا
وحتى مظهر أعضاء اجلسم - من رجالية
ـــاءة "رمـــزيـــة" إلى أن إلـى نـــســـائـــيـــة فى إ
ـــــســــألـــــة لم تــــكـن إعــــادة تـــــوحــــيـــــد عــــلى ا
اإلطالق بـل إن أحـــــد الـــــبـــــلـــــدين تـــــعـــــرض
اللــتـــهــام أو اســتـــهالك بــلــد آخـــر. فــهــنــاك

 يــــوافق هــــذا الـــعــــام الــــذكـــرى الــــعــــشـــرين
لـسقـوط جدار  بـرل وتـعـرض فى مـسرح
رويــال كــورت بـــلــنــدن مـــســرحـــيــة "اجلــانب
اآلخـــر" مـــنـــذ أوائل شـــهـــر مــارس 2009 

كما عرضت ببرل بعد ذلك  
   وتـــــصـــــور مـــــســــرحـــــيـــــة اجلــــانـب اآلخــــر
"Over thereعــن طــــــــــــريــق تـــــــــــــوءمــــــــــــ
ــانــيــا بــعــد زمن من مــتــمــاثــلــ تــوحــيــد أ
تـقــسـيــمــهـا إلى شــرقـيــة تــتـبع االشــتـراكــيـة
الــبــيــروقــراطــيــة الــروســيــة الــتى كــانت فى
طريقـها إلى االنهـيار وغربـية تتـبع النظام
ى بـــقــــيـــادة  الـــواليـــات الـــرأســــمـــالى الــــعـــا
ـــــتــــــحـــــدة الــــــذى كـــــان فـى طـــــريـــــقـه إلى ا
األزمــــــات االقـــــتــــــصـــــاديــــــة احلـــــادة. وكـــــان
التـوءمان رمـزين لالنـقـسام. وحـينـمـا كانت
بـرلــ مـقــسـمــة بـقـى كـارل فى الــشـرق مع
والــده بــيــنــمـا هــرب تــوءمه إلـي الـغــرب مع
ـــــؤلف افـــــتــــتــــان والــــدتـه. وقــــد اقـــــتــــنص ا
الــنـصـف الـغــربى بــالــتــلــصص عــلى نــصـفه
الـشـرقى الـتـطــهـرى. وسـعـادة تـوءم الـشـرق
بالـقـيام أيـام اجلدار بـرحالت مـسـموح بـها

ليوم واحد.
وبـــعـــد ســـقـــوط اجلـــدار فى  1989 رغب
تــوءم الــشــرق فـى احلــصــول عــلى مــا فــاته
"أنتم تعيشون باأللوان فى الغرب أما نحن
فقـد عشـنا دائـمًا فى أسود وأبـيض فقط"
وبـكل سرور يـرتدى بـدلـة شقـيقه الالمـعة
ويــــتـــقــــمـص دوره فى اجــــتــــمـــاعــــاتـه. وقـــام
ـؤلف بتلطيخ تـوءم الشرق بكمـيات كبيرة ا
ـــســطــردة والـــشــوكــوالته من الــصـــلــصــة وا
والدقيق وعـصير الـتفاح تـمثيال لـفرقة في
الــنــزعــة االسـتــهالكــيـة وكــرهه لــهــا. فـرغم
االنـــفـــصـــال كـــان لـــلـــتـــوءمـــ حلـــظـــات من
تــقــمص كـل مــنــهــمـا حلــيــاة نــصــفـه اآلخـر
وازداد ســـرورهــمــا حــيــنــمــا ســقط اجلــدار
واســتـطــاعـا أخـيــرا الـلـقــاء دائـمـا بــقـدر مـا
يرغـبـان. ولـكن األمـور سـاءت بـشـدة. وبدأ

الصراع بينهما على النفوذ والسيطرة. 
فـتـوءم الــشـرق أبـدى اهـتــمـامـا بــأبـوة طـفل
تـوءم الـغـرب وأخـذ دور توءمـه فى اجملـتمع
وارتــداء مالبـس صــارخـــة األلــوان. ولـــكــنه
نــتـيــجــة لـتــربـيــة وتـلــقــ والـده االشــتـراكى
سئم الطريقة التى سيطرت بها على حياة
القـيم االستـهالكيـة األنانـية الـضيـقة وخـلو
ـانيا الرأسمالية من حياته اجلديدة  فى أ
ــــــكـــــانــــــة والــــــوضع والــــــصالت ــــــعــــــنى وا ا
اإلنــسـانــيــة. وهــنــا يـشـن مـعــقــبــو اجلــرائـد
الــــبـــريــــطــــانـــيــــة ونـــقــــادهـــا الــــهـــجــــوم عـــلى
سرحية ومؤلفها. فقد فهموها على أنها ا
تـــفــــضل احلــــيــــاة فى الــــشـــرق حتـت وطـــأة
الــديــكـــتــاتـــوريــة وجــهـــاز أمن الــدولـــة عــلى
ـانـيا احلـيـاة الـتى يـظـنـونـهـا في بـحـبـوحـة أ
ــــوحــــدة. ويــــرى نــــاقـــد ــــقــــراطــــيــــة ا الــــد
الـتـليـجـراف أن هذا الـرأى أبـله بل يذهب
ؤلف أن يـفكـر فى كيف كان إلى أن عـلى ا
سيكون مصـيره لو عاش ككاتب منشق فى

انى قبل سقوط اجلدار. الشرق األ

وحدة حتاول انيا ا مسرحية عن أ
استكشاف الوضع البشرى فى عالم اليوم

شيئان: 
ــــثال فى احلـــدث الــــســـيــــاسى الــــضــــخم 
( احلـــدث الــــشــــخـــصى (احتــــاد الـــتــــوءمـــ
الــضــئــيل وهــنـاك اإلشــارة إلى أنه فى أى
عالقــة وحــدة ال بـــد فى الــنــهــايــة أن يــأكل
أحـد الــطـرفـ اآلخــر بـعـد انــقـسـام طـويل
عـمـيـق هـنـاك مـشـكـلـة أى هـويـة سـتـسـود?.
ـــســرحـــيــة فـى بــريـــطــانـــيــا وقــد عـــرضت ا
ى عن ــهــرجـان الــعــا ــانــيــا كــجــزء من ا وأ
ـــــنــــهــــارة (هل بــــرزت األيـــــديــــولــــوجــــيــــات ا
ـة مــطـلــقـة أيــديـولــوجــيـة الــسـوق عن الــعــو
احلـرية اللـيبـرالية اجلـديدة كـأيديولـوجية
مـــــــــنـــــــــهــــــــارة فـى أجـــــــــهـــــــــزة اإلعـالم مـــــــــثل
األيـديولـوجـية الـسوفـيتـية كـمسـلمـة يقـينـية
ـسـرحـية فى الـوعى الـيـومى كـمـا حـاولت ا
ى عن ـــهــرجــان الـــعــا أن تــومـئ?). ولــكن ا
نهـارة كان عنـوانه احلفر األيديولـوجيـات ا
ــســرحــيـة عـمــيــقــا حــتى الــتـلــوث. وكــانت ا
شــديـــدة اجلــســارة وتـــقــول شــيــئـــا خالفــيــا
تـــمـــامــا فـى إشــارة إلـى أن تــوحـــيـــد شــرق
ــانــيـا وقـع أيـضــا فى فك تــوحــيـد وغـرب أ
ـــانــيـــا وإخـــضـــاع مالمـــحـــهـــا لالقـــتـــصــاد أ

انية. عولم بقيادة غير أ ا
سـرحيـة أثنـاء استـمرار ـا كانت تـلك ا ور

إبراهيم فتحى
 يكتب من لندن :

ـــصــمــمــ وحـــده-  ولم يــســـتــطع أى من ا
الذين شـاهدت عـروضـهم فى هذا اإلقـليم
أن يقـدم رقـصـات تتـسم بـاجلـمـال  وليس
لــكــنــهــا هــنــا فى عــرض الــقــيــمــة الــفــنــيـــة 
(الــقــرد كــثــيف الــشــعــر) ركــزت عـلـى إبـراز
بـعد درامـى خـافى  قـام بـتعـويـض احلذف
الــــذى جلـــأ إلـــيه اخملـــرج  وهـــو حـــذف لم
يضـر  عـوضته مـشـاهد الـدرامـا احلركـية
الـتـى صـمـمــهـا بـاقــتـدار ( مـحــمـد مـيـزو) 
ـشـاهد حلـظـة انـطالق( يانك) ومن هـذه ا
نحو( ملدرد) حـ نعتته بأنه حيوان يشبه
الـقرد كثيف الشـعر اندفع كالـسهم النافذ
 فـــتــــلـــقـــفـــته مـــجـــمـــوعــــة الـــوقـــادين أعـــلى
رؤوسهم فى مشهد سريع  يعطى الداللة
ـــــوســــيـــــقى الـــــتى قـــــام بـــــاخــــتـــــيـــــارهــــا    ا
وإعـدادها ( مـحمـد مـصطـفى)  موسـيقى
مــنــاســبــة حلــالــة الـنـص  حـيـث الـصــخب
والــعــنف إنــهــا مــعـبــرة عن احلــالــتــ مــنـذ
دخـــــول اجلـــــمـــــهــــور إلـى صــــالـــــة الـــــعــــرض
ـا من الـواجب هـنـا حتـية ـسرحـى .. ور ا
هـؤالء الـذين قـامـوا بـتـنـفـيـذ الـديـكور  ألن
مـجهودهم غيـر عادى  خاصـة ح قاموا
بـــإعــداد الــنــمــوذج الــذى رســمه ( صــبــحى
الـسـيد ) وهـو عـبارة عن مـربع من الـفوم 
فـى وســـطه مـــربع آخـــر صـــغـــيـــر احلـــجم 
فـوقه بـروز عـلى شـكل جنـمـة  لـيـمثـل هذا
الــشــكل جــدران الــســـفــيــنــة  عــلى واجــهــة
ــســرح  وكل هـذا مــلــصــوق عـلى خــشـبــة ا
ومعلق بـحرفية شـديدة  لكن هذه قـماش 
احلرفية ماكانت سـتتحقق نتائجها  بدون
اجلــــهـــد الـــذى بــــذله كـل من ( عـــلـى عـــبـــد
الـنبى –سـعـيـد الـسـيـد- عـمـرو إبراهـيم –

نعمة مصطفى ) .  
 هـذا الــعــرض قـدم طــاقـة تــمـثــيــلـيــة الفـته
لـلـمـمـثل ( أحـمـد السـعـيـد) الـذى قـام بدور
(يـانك)  لــقـد اسـتــطـاع أن يــتـرجم بـاألداء
هـمجـية الـشخـصيـة  وقـلقـها  وغـضبـها 
واســـتــطــاع فى الـــوقت نــفـــسه- أن يــتــرجم
وخـبـرته الـتـمـثـيـلـية وإنـسـانيـتـهـا  مـخـاوفـهـا
واضحة فى لـياقـته اجلسديـة العالـية التى
أتـاحت له فـرصـة احلـركـة الـعنـيـفـة الـقـوية
ـسرحى وعلى مدى ساعة طوال العرض ا
ونصف الساعـة . وكذلك (محمد فاروق )
ـــان رمــضـــان الــتى فى دور (بــادى) أمـــا إ
قـامت بـدور ( مــلـدرد ) فـكـانت حتـتـاج إلى
تـدريب أكثر لـتفـهم طبيـعة تـلك الشخـصية
 خـاصة وان دورها وشـخصيـتها هى التى
ـسرحـية من تسـببت فى كل مـاحدث فى ا
أحداث  شعرت  بأن هـناك شيئا ناقصا
فى أدائـهـا الـتمـثـيـلى  سـيـكـتـمل بـقلـيل من
االهـتمـام  بـعـد فـهم طـبـيعـة الـشـخـصـية 
الــوقـادون كــلــهم كـانــوا يـتــحــركـون بــحـيــويـة
شـــديــــدة  ولم تـــكـن تـــشــــعـــر بــــأى حلـــظـــة
ارتـــبـــاك فى حـــركـــتـــهـم بــرغـم صـــعـــوبـــتـــهــا
وبـرغم وجـود تــلك الـكـتــلـة الـكـبــيـرة  الـتى
هى الـسفـينـة  لـقد شـارك فى هذا الـعمل
ــثــلـة  ــثال و حــوالى ثالثــة وخــمــســون 
بــعـــضــهـم شــارك فـى الــدرامـــا احلــركـــيــة 
ـــعــنـى كــمــا وكـــانــوا قــادريـن عــلى أعـــطــاء ا
ذكرت  وبعضـهم اآلخر قام بدور صغير 
لـــكن وجــــوده كـــان ضـــروريـــا فـــوق خـــشـــبـــة
ــــســــرح .. يـــبــــقى فـى الـــنــــهــــايـــة أن أوجه ا
الـتــحـيـة لــلـمـخــرج ( جـمـال يــاقـوت ) الـذى
قـدم دفـتــرا من أربـعـة وعـشــرين صـفـحـة 
غير الغالف اخلـارجى  يحتوى على كافة
ـسـرحى  ـتــعـلـقــة بـالـعــرض ا ــعـلــومـات ا ا
ويـــقـــدم مــعـــلـــومـــات بــبـــلـــوغــرافـــيـــة عن كل
ـــشـــاركـــة فــــيه  وتـــلك مـــيـــزة الـــعـــنـــاصـــر ا
حتــــسب له .. ويــــحـــسب له  –أيـــضـــا- أنه
قــــدم عــــرضــــا مـــنــــضــــبــــطـــا فـى إيـــقــــاعه 
ومـــتـــنــاغـــمـــا فى عـــنـــاصـــره  وقــادرا عـــلى
مثل على خشبة حتريك عدد كبيـر من ا
ـــســـرح بـــدون ارتــبـــاك  كل هـــذه ســـاعــد ا
عـلـى تـقــد صـورة مــسـرحــيــة مـتــكـامــلـة 

دة طويلة .    لعرض يظل فى ذاكرتنا 

الــــــتـــــفــــــســــــيـــــريــــــة  مـن قـــــبــــــيل وظــــــيــــــفـــــة
الـدرامــاتـورجى ??! لــو أنــنـا رضــيـنــا بـذلك
لـفــتــحــنــا الــبـاب أمــام الــكــســالى من  غــيـر
ــوهـومــ بـرغــبــة الـتــألـيف ــوهــوبـ  وا ا
ـــســرحى  أو الـــكــتـــابــة لـــلــمـــســرح  وهم ا
ـــلــكـــون الــقـــدرة عــلى الـــكــتـــابــة أصال  ال
فـــتـــحـــنــا الـــبـــاب لــيـــعـــبــثـــوا فى الـــنـــصــوص
ـــكـــتـــوبـــة  –أصـال- لـــلـــمـــســـرح .وجـــمـــال ا
يــاقـــوت  قـــدم تـــفـــســـيـــرا  عـــمق بـه رؤيــة
(يــوجــ أونــيـل) ولم يــخــتــلـف مــعــهــا  ولم
يــــعـــارضـــهــــا  وهـــذه هى وظــــيـــفـــة اخملـــرج

احلقيقية ..
 قـلت إن الـرؤيـة الـتـشـكــيـلـيـة الـتى وضـعـهـا
(صــبـــحى الــســيــد) ســـاعــدت عــلى تــقــد
ـــتـــعـــدد وعـــرض هـــذا الـــنـص الـــصـــعـب  ا
ـشــاهـد بـشـكل سـهل  الـسـهـولـة  –هـنا- ا
لم تـغـفل جـمال الـصـورة  ولم تـغفل أن كل
ـسـرح له وظيـفة تـخدم شىء فـوق خشـبة ا
الــدرامـا  مــفــردات الـصــورة نــفــسـهــا تــعـد
عـنصرا درامـيا  ألن احلدث مـرتبط بها 
ارتـــبــاطــا طـــبــيــعـــيــا  فــمـــكــان احلــدث هــو
صــــانـــعه .. وحـــقــــيـــقـــة األمــــر أن صـــبـــحى
الـــســـيـــد  يـــثـــبت مـن عـــمل إلى آخـــر  أنه
قادر على تطويـر رؤيته  وتطوير تصوراته
يـزه حـقيـقة  ودعم خيـاله الـفنى بـشـكل 
عن اآلخـرين  فـعـلى الــرغم من أنه يـنـجح
فى تـقـد رؤيــة تـبـدو من الــنـظـرة األولـيـة
شهد- السريعة  واقعية - أعنى واقعية ا
إال أنـك بــعــد قــلــيل من الــتــأمل تــكــتــشف 
أنـك أمـــام صــــورة جتـــريــــديـــة  تــــوحى لك
ـــشـــهـــد كـــامال..اذن (يـــوجــ ـــضـــمــون ا
أونيل ) كان يبحث عن األثر الذى سيتركه
ـشـاهـدين  ولـيس ولم ـكـان فى نـفــوس ا ا
ـنــظـر  وذلك الــفـهم يـبــحث عن واقــعـيــة ا
ــا لم يــقـرأ حــقــقه مــهـنــدس الــديــكــور  ر
ماذكره ( أونيل ) لـكنه الفهم الذى انعكس

فى الرؤية .  
  الـرقـصـات فى هـذا الـعـرض  جاءت فى
واقـع األمـــر  ( درامـــا حـــركـــيـــة ) ألنـــهـــا لم
تــركــز عـــلى اجلــمــال وحــده  أو اإلبــهــار -

فـــهـى تــــأتـــمــــر بــــأوامــــره  ولــــيس بــــأوامـــر
ـكـان  هى قـبـطـانـهـا  فـكـرة الـتـوحـد مع ا
الـتى جـعـلته يـسـتـغل ثبـات الـهـيكل  لـيـكون
مــكـان الــوقـادين - أســفل الــسـفــيـنــة - هـو
نــفـــسه الــســـجن الــذى زج ب(يـــانك) فــيه 
بــــعـــد اتــــهـــامه بــــاالنـــضــــمـــام إلى جــــمـــاعـــة
يـسارية ح خـرج من السفيـنة باحثا عن
تـلك الــفـتـاة ( مــلـدرد) لــيـنـتــقم مـنـهــا ألنـهـا
أهانـته أمام زمالئه  ونـعتـته بأنه حـيوان 
يـــشــبه الـــقـــرد كــثـــيف الــشـــعــر   وجـــعــلـــهــا
اخملــرج - أيـضـا - تــمـثل - بــاإلضـافـة إلى
الـسفينـة - الشارع  واحلديـقة  ( حديقة
احلـيوان ) التى انتـهت فيهـا حياة ( يانك )
عــلى يـــد الـــغــوريـــلال حــ دخـل مــعـــهــا فى
عـراك  وكـان يـظن أنه سـيـنـتـصـر عـلـيـها 
انا بأن جسده قض من انا بقـوته  وإ إ
شاهد مع ثبات الديكور – حديد!!تغييـر ا
ـعــنى الـذى أراده كـمــا أشــرت- أكـد هــذا ا
اخملــــرج  وهــــو يــــقـــــوم بــــتــــفــــســــيــــر الــــنص

الـرؤيـة الـتشـكـيـليـة الـتى وضـعهـا ( صـبحى
الـسـيــد ) لـعـرض ( الـقــرد كـثـيـف الـشـعـر )
ـهارة  وظفـهـا اخملـرج ( جـمال يـاقـوت ) 
ـشاهـد  برغم ثـبات حلل مشـكلـة تغـيـير ا
قطع الديكور  الـتى هى عبارة عن سفينة
ــسـتــويـ : الــعــلـوى وهــو سـطح كــبــيـرة  
ــتــعــلــقـة الــسـفــيــنــة تــدور فـوقـه األحـداث ا
بــركــابــهــا  والــســفــلى تــدور فــيه األحــداث
ـــتـــعــلـــقـــة بـــالــوقـــادين  الـــذين يـــزودونـــهــا ا
بالـفحـم حتى تـسـير  وبـهذه الـرؤيـة  أتيح
لـــلــمــخـــرج أن يــبــ طـــبــيــعـــة الــصــراع بــ

: الطـبقـة العـليـا وتمـثلـها ( مـلدرد) طبـقتـ
ابـــنـه رئـــيس احتــــاد الـــصــــلب  والـــطــــبـــقـــة
ثـلهـا زعيم الـوقادين ( يانك)  السـفلى و
ذلك الــــديــــكــــور الـــــثــــابت  صــــمـم بــــحــــيث
يـســتـطـيع اخملــرج االنـتـقــال - كـمـا ذكـرت-
من مشهد إلى مـشهد  واالنتقال باحلدث
من مـــكــان إلى مـــكــان آخـــر وذلك الـــثــبــات
ـــثل عـــائـــقـــا أمـــام احلـــدث التـــشـــعـــر أنـه 
حلــظــة انــتـــقــاله  وحلــظــة تـــغــيــره زمــانــيــا
ومـكــانــيــا  ألن اخملـرج  قــام بــرسم حــركـة
ــشــهـد ــمــثــلــ - مع كــثــرة عــددهم فى ا ا
الـواحـد- بـشكل أتـاح لـهم فـرصـة االنـتـقال
بـتـنــاغم شـديـد جــدا  وبـإيـقـاع مــنـضـبط 
فـــضال عن تـــوظـــيف اإلضـــاءة  لـــتــوضـــيح
كانـية لـلحدث تـلك االنتقـاالت الزمـانيـة وا
وكـذلك تـوظـيف الـدرامـا احلـركـيـة  لـسد
شاهد النقص الذى أحـدثه حذف بعض ا
 أو جمل احلوار .. تلك الرؤيـة التشكيلية
 تضـافرت ووقـفت جنـبا إلى جـنب الرؤية
الـتـفـســيـريـة الـتى وضـعـهـا اخملـرج ( جـمـال
يــاقــوت) لــنـص يــوجــ أونــيل  وهــو لــيس
من الـنـصوص الـسـهـلة  ألنـه يتـطـلب وعـيا
خـاصا من اخملرج الـذى يضطـلع بإخراجه
 والرؤيـة الـتفـسـيـرية ركـزت عـلى أن عالم
يـــانك ( زعــيم الـــوقــادين) احلــقـــيــقى  هــو
هـذه الـسـفـيـنـة  الـتـى اليـسـتـطـيع االبـتـعـاد
عـنــهــا  فـهــو يـرى أنــهــا التـســيـر إال بــأمـره
هـو وأنه مثلـها قـد قض من حديد   وانه
القـيـمـة لـتـلك الـســفـيـنـة  وركـابـهـا بـدونه 

ـــســـرحى  وهــــذا الـــتـــفـــســــيـــر- فى واقع ا
األمــر - لـم يــهـــدر رؤيــة ( يــوجـــ أونــيل )
بقـدر مـاعمـقهـا  ووضـحهـا  وأبـرزها عن
طـريق تــوظـيف عـنـاصـر الــعـرض اخملـتـلـفـة
(مــــوســــيـــقى  –إضـــاءة  –إكــــســــســـوارات-
درامـــــا حـــــركـــــيــــة  –مـــــاكـــــيــــاج  –مـالبس-
أشـــعـــار) .. ولــــذلك - ولـــكل مـــاســـبق  –ال
أجد أن عبـارة ( دراما تورج وإخراج) التى
وضــعــهــا عــلـى بــانــفــلــيت الــعــرض  عــبــارة
صـــحـــيــحـــة  ألن وظـــيـــفـــة الـــدرامـــاتــورج 
تــــخـــــتــــلـف كــــلــــيـــــة عن وظــــيـــــفــــة اخملــــرج 
الـــــدرامـــــاتـــــورج يــــعـــــمـل عـــــلى مـــــادة غـــــيــــر
مــســـرحــيــة  أو مـــجــمــوعـــة مــواد  ويــقــوم
بـصـيـاغـتـهـا لـتـصـبح مـادة صـاحلـة لـلـعرض
ـسـرح  وهـنـا األمـر يـخـتـلف - كـلـية عـلى ا
- فـهذا نص مـسـرحى متـكـامل كتـبه واحد
ـــســــرح األمــــريــــكـى وهـــو من أهـم كــــتــــاب ا
(يــوجــ أونــيل) فــكــيف يــكــون مــقــبــوال أن
نعتبر وظيـفة اخملرج التفسيرية  أو رؤيته

تكسرت
ضلوعه
ح لم
يستوعب
أن القوة
لها شروط

صرخات (القرد كثيف الشعر) 
فى اإلسكندرية تدعونا إلى االنتباه  

 العرض
 ال يقدم
رقصات لكنه
يطرحها
بوصفها 
دراما
 حركية
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سرحية. ستقبل بالقاهرة اجلديدة تدرس حاليا إنشاء أول معهد خاص للفنون ا ية ا > أكاد

21
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ة والتـعويذات والطقوس وما أشبه > لـقد تطورت العديد من الـصلوات القد
ذلـك وكـانت تـؤدى من أجل حتـقـيق وتـرسـيـخ وتـصـحـيح الـعالقـات اإلنـسـانـيـة
ناظر ـقدسة أو ا باشـرة والكلمات ا تأصـلة فى الكون داخل البـيئة ا لـلقوى ا

الطبيعية الطقوسية.
سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 98
ة من اط القد ـيز «اإلصغاء اجلـاد» و/أو «رؤية» العديـد من األ  <
ـشـاهـد مبـاشـرة وتـسـاعـد فى خلـق عالقة األداء الـتى جتـذب حـواس ا

فهوم خالل األسطورة وليس التاريخ. رء بالعالم ا ا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 99

> اخملرج هشام عطوة يجرى حاليا بروفات حفل افتتاح مهرجان اإلسكندرية لألغنية والذى يديره الفنان سمير صبرى.

12
الغـــــولة

ب نص بهيج إسماعيل وعرض مصطفى طلبة

✂✂

كان تأثير
العناصر
سرحية ا
كبيراً فى
خروج العرض
بالشكل
اجليد

مينشماير ..  شيطانة مثيرة 

بــهـيج اســمــاعـيل كــاتب مـتــجــدد ومـتــمـرد فى حــيـاته
وفــنه عـلى الــســواء . عـاشـق لـلــحــيـاة وعــشــقه وحـبه
ــعـالم األســاسـيـة فى الــعـديـد من لــلـحـيــاه هـو أحـد ا
مــسـرحـيـاتـه من حـلم يـوسـف إلى عـاشق الـروح ومن
األســــيــــاد ورجـل حــــر إلى الــــغــــولــــة مــــرروا بــــســــائــــر
مـسـرحــيـاته وحـبه لــلـحـيـاة يــدفـعه إلى تـأكــيـد الـقـيم
الـنبيلـة كاحلق واجلمال واحلريـة وهى قيم تعلى من

شأن اإلنسان وتؤكد وجوده احلر اخلالق .
ـاضـى لـكن تــفــكـيــر الــكـاتب و"الـغــولــة" حـكــايــة من ا
ـعـاصـر ومـعــاجلـته الـدرامــيـة تـتــجه إلى احلـاضــر وا
وهــو يـهـتم بــالـوجـدان الـشــعـبى فى الـتــراث فـيـضـفـر
ـة واألســاطـيـر والــثـقـافـة الــعـادات والـتــقـالـيـد الــقـد
ــراثى) واألغــانى الـشــعــبــيـة الــشـعــبــيــة (الــتـعــديــد وا
ـــوغــلــة فـى احلــزن من أجـل إبــراز رؤيــتـه لــقـــضــيــة ا
مــــعــــاصـــرة ومــــلــــحــــة هى الــــردة فى بــــعض األفــــكـــار
الدخـيلة الـتى جتاوز حـد االعتـدال إلى الشطط فى
رأة نـظرة دونـية الفـكر والـقول والـفعل وتـنظـر إلى ا
فـــتـــجــردهـــا من إرادتـــهـــا وحـــريــتـــهـــا وشـــخــصـــيـــتـــهــا
ووجـودهــا الـفـعــال فـهـذه الــدرامـا تـنــاهض مـثل هـذه
األفـــكــــار الـــتى تـــعـــيــــدنـــا إلى زمن مــــضى وانـــقـــضى
ـنأى وجتـرفنـا إلى جـمود وركـود فـنتـخـلف ونصـبح 

تطور. تدفق وا عن ركب احلياة ا

وزمن األحـداث هـو تـقـريـبـا مـنـتـصف اخلـمـسـيـنـيـات
اضى أما مكانها فهو واحة سيوة وعدد من القرن ا
ـشاهـد هـو عشـرة مـشاهـد ويـتجـلى فى الـنص قوة ا
تــصـويــر جـو ومــشـاهــد الــبـيــئـة الــصــحـراويــة والـلــغـة
ـنولوجـات والطـقوس الـغنـائية طـعمـة با سـرحيـة ا ا
ـعــبـر عن ـركــز ا وأيـضــا الـتــقـطــيع اجلـيــد لـلــحـوار ا

طبائع الشخصيات البدوية وسلوكياتها .

اخلـطـوط األســاسـيـة لـلـصـراع فى مــسـرحـيـتـنـا هـذه
هى : خط احلــلم وحب احلـيــاة والـرغــبـة فـى الـفـرح
تـعلمة وتمـثله شخـصية وداد الشـخصيـة الرئيسـية ا
ــتــمـــردة الــعــاشــقــة ل"فــؤاد الــوحــيــدة فـى الــواحــة وا
الطـبيب الـغريب عن الـواحة" والـراغبـة فى التـغيـير.
ـوروثــات الـبــالـيـة وخـط الـعـنـف والـقـتـل والـتـخــلف وا
ــصـــالح والــرغـــبـــات واألطــمـــاع الــتى والــشـــهـــوات وا
ـــثــله شـــخــصـــيــة تـــســتـــتــر وراء قـــنــاع ديـــنى زائف و
مـســعـود اجلـاهل الـذى يـواجه الــعـلم والـتـقـدم (فـؤاد

الطبيب-وداد) .
ـة ـوت (أم الــسـعـد حـارســة الـتـقـالــيـد الـثـد وخط ا
ومــســعــود وبــكــر وصــابــر) أمــام خط احلــيـاة (وداد-

فؤاد) .
إن احلب والـــنـــور وحـب احلـــيـــاة هـــنـــا فى مـــواجـــهـــة

وت . العنف والقتل والتسلط وا

يستع الكاتب فى نصه بثالث تيمات :
الـتــيـمـة األولى : يـقـال إن اجلن فى الـزمن الـسـحـيق
قتضاها يتزين عقدوا صفقة مع أهل واحـة سيوة 
اجلن بــــــالـــــذهـب وأهل الــــــواحـــــة بـــــاخلــــــرز واحلـــــلى
البالستيكية مقابل السماح لهم بالعيش فى الواحة
الـتيمـة الثـانية : هـى عزل األرملـة التى تـوفى زوجها
ـدة مــائـة يـوم ثم اغـتــسـالـهـا من فـى غـرفـة مـظــلـمـة 
ـدة ال تـرى أحـدا وال الـبـئـر وتـطـهـرهـا وطـوال تـلك ا

يراها أحد حتى ال تصيبه اللعنة .
التيـمة الثالـثة : هى توظيف تـقليد بـدوى واستخدام

"الـبــشـعـة" وهى قـطـعـة مـن احلـديـد تـوضع فى الـنـار
حــتى تــتــوهج ويــضع الــشــخص مــوضع االســتــجـواب
لـســانه عــلـيــهـا فــيـحــتــرق إذا كـان كــاذبـا أمــا إذا كـان

صادقا فال يصيبه مكروه .
ومن هـــذه الـــتـــيـــمـــات الـــثـالث يـــتـــولـــد الـــصـــراع بــ
مسعود حاكم الواحة من جانب وب وداد وأمها من
جـــانب آخــر وبـــ شــرق الـــواحــة مـن جــهـــة (بــكــر –
صــابــر  –أم  –أم الــسـعــد) وبــ غــرب الــواحـة :
(دومـة  –بـلـحـة  –حـابس) . ومـسـعـود حـاكم الـواحة
يطلب من أم السعـد أن تطلب من أم وداد أن تقتلها
وأن يــــقـــتل احلالق أمــــ الـــطـــبـــيـب فـــؤاد فـــتـــرفض
األولى وتـموت بطعنـة طائشة وهى تـدافع عن ابنتها

ويخفق أم احلالق فى مهمته .
وتـنـتهى األحـداث بـفـرار فـؤاد الطـبـيب الـذى أكد أن
مـوت عدوان الـزوج الـسـابق لوداد كـان طـبـيعـيـا . فر
فــؤاد ووداد رغـم حــراســـة مــســـعــود ورجـــاله . وبــقى
مــسـعــود يــصـرخ وحــيــدا فى الــصـحــراء كــأنه صـوت
غـريب فى البـرية بـعد انـفضـاض أهل الواحـة عنه .
هــذا فـى الــعــرض  أمـــا فى الـــنص فــتـــأتى أصــوات
مـخـتــلـطـة ومــجـهـولـة تــعـلق عـلى اخــتـفـاء وداد وفـؤاد

مثل :
هل وداد كانت جنية ?

هل وداد كانت إنسية  ?
الكالم فات عليه سن وسن .

الشيخ مسعود اجتن ومات .
أم انشل ومات .

أم السعد رفصها حمار وماتت .
واحلال اتغير مبقاش فيها غولة ! .

وكـأن الفـكرة ذابت واسـتـقرت فى اجلـموع وهـذا هو
عنى الذى يرمى الكاتب إليه لقد  التغيير . ا

وفق اخملـرج مــصـطـفى طــلـبـة فـى حـدود قـدراته فى
تـقـد رؤيـة الـكـاتب عـبـر أسـلـوبه الـواقـعى وبـرز من
مثل الـقدير بحـضوره القوى مثـل خليل مـرسى ا ا
زين غربى (ا وتعبيراته بالـصوت والوجه . وسعيد ا
) بأدائه الـكـاريـكاتـورى الـضاحـك ومثـله حـمدى أمـ
أبـو العال ( الشيـخ حابس) كان ساخـرا ومرحا وكان
مــشـهـد الــبـشـعــة الـذى قــام به عـاصم رأفت فى دور
ـشاهد فى العـرض مثله مثل (الـعرباوى) من أقوى ا
الــرقـصـة اجلــنـائـزيــة الـتى أداهــا الـكـومــبـارس عـقب
مقـتل أم وداد أما بـشـرى القـصبى (أم الـسـعد) فـقد
كــانت مــالــكـة لــزمــام دورهــا ومــسـيــطــرة عل خــشــبـة
ــســرح واجلــمــهـــور . بــقــيت بــطــلــة الــعــرض (وداد) ا
ـان رجـائى فـبعـد دقـائق قـلـيـلـة من بـدايـة الـعرض إ
فــرضت وجــودهـا وتــأثـيــرهــا بـاســتـيــعـابــهــا لـنــفـســيـة
الــشــخــصــيــة (وداد) وســاعــدهــا شــبــابــهــا وجــمــالــهـا
وحيويـتهـا . إنهـا موهـبة صـاعدة بـحق . أما تـصميم
البـس فــــقـــد كــــان فـى دقـــتـه وجــــمـــالـه وواقــــعـــيــــته ا
ــصــمــمــة األزيــاء الــســيــدة وتــنــاســبه بــاهــرا وأتــوقع 

جماالت عبده جائزة عن هذا العرض .
ـوسـيـقى فـكـان هـنـاك شـبه تـراوح تـأثـيــر اإلضـاءة وا
ثـبـات نسـبى فى اإلضـاءة أمـا الـديكـور فـقـد كان من
ـمـكن تـقـلـيل حـجـمه ورغم أى مالحـظـات لـنـا عـلى ا
الـعـرض فـإنه لـقى قـبـوال واسـتـحـسـانـا مـن اجلـمـهور
شـاهـد ووجدانه وهـو ما يـعـنى أنه وصل إلى عـقل ا

. حتية لفريق هذا العرض البديع .

حكايات
اضى من ا

تتجه 
إلى
احلاضر
ستقبل وا

عـشــقت اإلثــارة مـنــذ نـعــومــة أظـافــرهـا .. وتــمـنت أن
تعـيش حياة مـثيرة ومـتغيـرة ومليـئة بكل مـا هو غريب
سرح ولم تـعرف أنها ستحـقق هذا عبر تمثـيلها فى ا
والــسـيـنــمـا والــتـلـيــفـزيــون .. وكـافـأهــا الـقــدر بـاإلثـارة
ـمـتع فى حـياتـهـا أيضـا .. فـنالت سـتـمر وا والتـغـيـر ا
ـسـرحـيـة ثم اخـتـطفـوهـا لـتـنـال جـائزة جـائـزة فـيـينـا ا
برل الـسيـنمـائيـة وبعدهـا تشـارك فى أكثـر األعمال
انى .. هكذا قالت جنمة تميزا فى مسـرح البورج األ
لـهمة الـنمسـاوية " برجـيت مينـشماير " ... الشـباب ا
بـدأت مــيـنــشـمــايـر حــيـاتــهـا الــفـنــيـة بــدراسـة الــدرامـا
ــركــز مـاكـس ريــنـدهــارت بــفــيــيــنــا.. ثم شــاركت فى
عــرض كــبـــيــر وهــو " تــرويـــلــوس وكــريــســـيــدا " لــولــيم
شكسـبيـر .. ثم كان أول ظـهور سـينـمائى لـها والـفيلم
ـــــثـــــيـــــر " وداع " عــــام   1999ثم شـــــاركت فـى أكـــــثــــر ا
ــانــيـــة إثــارة "تــاتــورت" الــسالسل الـــتــلــيـــفــزيــونــيـــة األ
ــــثـــلــــة .. وتــــوالى وحــــصـــلـت عــــلى جــــائــــزة أفـــضـل 
ـسـرحى والـســيـنـمـائى مـع اسـتـمـرار جنـاح ظـهـورهــا ا
هذه الـسـلسـلـة التـلـيفـزيـونيـة .. وحـصلت عـلى جـائزة
ـلك لير ثلـة عن عرض " ا مـهرجان فـيينـا كأفـضل 
ـة هاتـفـية ثم ـنزلـهـا جاءتـهـا مكـا " .. وأثنـاء عـودتهـا 
أخذتـها طـائرة خـاصة إلـى برلـ لضـيق الوقت بـعد
رحلـة بـحث عـنـها لـتـفـاجـأ بفـوزهـا بـاجلـائزة الـفـضـية
ـانى " من مــهـرجـان بــرلـ عن دورهــا فى الـفــيـلم األ
اآلخـــرون " لــــيـــلــــتـــقــــطــــهـــا اخملــــرج " مـــارتــــ كـــوزى»
ــانى الـكــبـيـر " كــارل شـنـيــونـر " .. وهـو الــشـيـطــانـة " لأل
عـــرض تـــظن أحــيـــانـــا أنه كـــومـــيــديـــا ســـوداء ولــكـــنه فى
ـــاذا نــحن األخـــيــر يـــحــاول أن يـــخــبـــرنـــا نــحن الـــبـــشــر 
ـاذا خلقنا فى هـنا..?.. وما الذى يـجب أن نفعله ..?.. و

هذه احلياة..?

مسرح البرتقالة كامل
العدد .. بدون جمهور

ـتـبادل واآلداب الـعـامـة .. يـجب أن تـكون في مـقـامـهـا الـرفيع االحـتـرام ا
وفي طـليعـة أهداف أي مـسرح .. وللـجمهـور دور رئيـسي في فرض هذه
نـطقـة ريشـمونـد بلـندن بـاد .. هكـذا دلل جمـهور مـسرح الـبرتـقالـة  ا
على قدرته عـلى نيل االحترام وتـقد السلـوكيات والتـصرفات من شدة
ـيـز وهـو " أذن صـغـيــرة ... في مـسـرح الــبـرتـقـالــة .. عـرض مـســرحي 
ـعـروف " مــيـشـيل عـوامـل غـيـر مـتــوقـعـة " عن روايــة لـلـكــاتب الـفـرنــسي ا
فــيــنــامــز " صـاحـب روايـة " 11ســبــتــمــبـر  "2001والـتـي أثــارت ضــجـة
كبـرى .. وقـد أعـد " عـوامل غـير مـتـوقـعـة " وتـرجمـتـهـا " كـاثـرين كريب "
ويخـرج الـعرض " سـام والـترز "
ويـجـسدهـا " جـيمـا تـشرشل " 
ـا جورج " " ربـيكـا إجان "  " إ
 " ديـفــيـد انـتــروبـوس "  " بـول
بــيــجـــلــيف " و" بــول جـــيــلــمــور "
ــســرحـيــة حــول شــركـة وتــدور ا
جتـــــمــــــيل تــــــتـــــعـــــرض لـإلفالس
نــتـيـجـة أن أحــد مـرطـبــاتـهـا قـد
تـــــــســــــبـب في إصـــــــابــــــة إحــــــدى
الـــــــنــــــجـــــــمــــــات الـــــــشــــــهـــــــيــــــرات
واحملبوبات بسرطان اجللد ...
نعـود للجـمهـور .. فأثـناء إحدى
مثل ليالي العـرض قام أحد ا
الــــشــــبــــاب بــــالــــتــــلــــفظ بــــبــــعض
الـكلمـات اخلارجة الـتي تسببت
في اســتـهـجـان عــدد كـبـيــر من اجلـمــاهـيـر والـتـي اعـتـبــرت هـذه األلـفـاظ
إهانـة موجـهة لـهم .. ولم يكـتفـوا بذلك .. فـفي اليـوم التـالي قام جـمهور
سـرح ومحـبيه من ريشـمونـد بشراء الـتذاكـر كاملـة ووقفـوا جميـعا أمام ا
الــبــاب اخلــارجي لــلــمــســرح .. مــعـهـم بــعض الــلــوحـات الــتـي تـبــ ســبب
دة ساعت وهي مدة العرض .. بينما وقفتهم تلك .. وظلوا معتصم 
مـثلـي يـؤدون لقـاعـة فارغـة وقد خـرج عدد من كـبار الـفنـان لـيعـتذر ا
ـسـرح .. وقـرروا إلى اجلـمـهـور كـمـا قـامــوا بـاالعـتـذار عـبـر مـيـكـروفـون ا
دة أسـبوع مجـانا .. كمـا تفكر إدارة السمـاح للجـمهور بـحضور الـعرض 
ا عـدم السماح ـمثل من استـكمال دوره ور سرح جـديا في منع هذا ا ا

سرحهم مرة أخرى ... له بالعمل 

هيكتور  التريو  
دريد فى مباراة  ثنائية 
بــعـــد زيـــارة قـــصـــيـــرة لـــبـــويـــنس
ايــرس .. والـتى اعــتـاد أن يــقـوم
بـها كل فتـرة .. عاد األرجنـتينى
هــيـــكــتــور الـــتــريــو إلى اســـبــانــيــا
شوار .. ليشارك فى واصلـة ا
ـــســـرحى " اثـــنـــ أو الــــعـــرض ا
أقل " عن روايـة صمـويل بيـكيت
 " الـنــهـايــة " والـتـى كـتــبـهــا عـام
 .. 1946 ويــــشـــاركه فـى مـــبـــاراة
ثنـائـيـة الـنـجم األسـبانـى "خوزيه
سـاكــريـسـتــيـان" الـتـى تـقـتــحـمـهـا
ـــمــــثـــلـــة الــــشـــهـــيـــرة " أحـــيــــانـــا ا

سيسليا سوالج " ...
ـثـل شـامل  هـيــكــتــور الـتــريــو 
ــسـرحــيـة هى األهم . فــبـعـد فى الــسـيــنـمـا والــتـلــيـفــزيـون ولـكن ســيـرته ا
ظـهـوره األول عـام  1948 وعـرض " كــيف تـنـتـحـر فى الـربـيع " وذلك بـعـد
ــسـرح اجلـديـد عـام انــتـهـائه من دراســته فى مـدرسـة الــدرامـا .. أنـشـأ ا
ــسـرح األرجــنــتـيــنى حــتى عـام  1964  1950 وقــاد به ثـورة عــارمــة فى ا
وخالل هذا الـعام بـدأت مشاركـاته السـينـمائيـة والتـليفـزيونـية حتى رحل
شـاركة فى فيلم " اإلله اجملهول " ونال إلى أسبـانيا  بدأها بالـسينما وا
عنـه جائـزة أفـضل مـثل عام  .. 1977 وتوالـت أعمـاله ولـكـنه عـاد سـريـعا
سارح فى مدريد  الصغيرة سرح .. الذى كان مالذه وتنـقل ب ا إلى ا
والـكــبــيــرة .. حــتى وصل إلى مــســرح " ديـانــاالســاس " والــذى يــؤدى فـيه
العرض اجلديد " اثن أو أقل " والذى يخرجه " أوسكار مارتينز " ...
ـشـاعـر الـهـادئـة الـتى ويـدور الـعـرض اجلـديـد فى جـو مـلـئ بـالـعـاطـفـة وا
ـستـشفـيات وخالل األوقات زادهـا النـضج رسوخـا .. وذلك داخل أحد ا
القـصيـرة التى يتـلقى فـيهـا اثنان من الـعجـائز العالج .. حـيث يتـسامران
ويحـكى كل منـهمـا شيئـا عن نفـسه ويتـذكران أحالمـهما ومـا حتقق مـنها
ومـا لم يتحقق .. ويؤكـد كل منهما أنه لو عـاد به الزمن وبدأ مشواره مع
احلـياة مرة أخرى .. ما تغـير شىء ولسار فى نفس درب حـياته السابقة
ـا يكون األخيـر ألنه يفكر ... صرح التـريو مؤخرا .. أن هـذا العرض ر

جديا فى االعتزال لالستجمام والراحة .. فهل يستطيع.

جوينيث بالترو .. 
مع الشقيقات الثالث 

  تـعـود بــعـد مـا يـقـرب مـن عـشـرين عـامــا .. مـنـذ كـانت فـى الـسـابـعـة
لـيونـية اجلـميلـة " جويـنيث بـالترو " ( عشـرة من عمـرها .. الـنجمـة ا
ـسـرح الـغربـى بلـنـدن لـلـمـشـاركـة فى رائـعـة " أنـطوان  37عـامـا) إلى ا
تشـيـكوف " .. "الـشقـيقـات الثالث" وهـذا حـسبـما ذكـرت الديـلى ميل
ــمـثـلـة األمـريـكــيـة اجلـمـيـلـة فى أحــد أعـمـدتـهـا ... جـويــنـيث بـالـتـرو ا
ـشـاركة مـسـرحيـة وحـيدة وعـرض " إثـبات " بـدأت حـياتـهـا الـعمـلـية 
ـسرح الـغـربى بـلـنـدن .. انـطـلقـت بعـدهـا إلى الـسـيـنـما عـام  1990 بـا
الـتـى اخـتــطـفــتـهــا بــقـوة فــشـاركـت فى عـامــهـا األول  1991فـى فـيـلم "
انفجار " مع النجم " جـون ترافولتا " وكذلك " خطاف " مع النجوم "
جولـيا روبـرتس "  " روب ويـليـامز " و" داسـ هوفـمان " واسـتمرت
فى الــصــعــود مع بــســاط اإلبــداع الــســحــرى .. وكــانت أهم أعــمــالــهـا
ان " وخطـيبهـا السابق "سبـعة" عام  1995مع األسمـر " مورجان فـر
ــة الــكـامــلــة " أمـام وحــبــيـبــهــا األول " بـراد بــيت " .. وأيــضــا " اجلـر
مـعـشـوق الــنـسـاء " مـايـكل دوجالس " عـام ... 1998 وكـان عام 1998
نقـطـة حتول فى مـسيـرة بـالتـرو الفـنـية فـشاركت فى فـيـلم "شكـسبـير
فى احلب" الـذى وصلت مـعه إلى قـمة جنـمات هـولـيود ورشـحت عنه
لـكبـرى اجلوائـز وأهمـها األوسكـار والكـرة الذهـبيـة وتضـاعف أجرها

عدة مرات ... 
عـرف عن بـالـتـرو أنهـا شـديدة
الـذكـاء وصـاحـبـة نـشـاط كـبـيـر
.. فــــهـى تــــكــــافح ضــــد مــــرض
الــســرطــان مــنــذ وفــاة والــدهـا
فـى بدايـة األلـفـيـة الثـالـثـة كـما
تــخـصـص جـزءا عـلـى مـوقــعـهـا
وقـد صــرحت لـديــلى مـيل " ال
أعـــرف مــاذا أفــعل مع أســرتى
.. لــكـنى ســعــيـدة بــالــعـودة إلى
حـــــبــــيـــــبى األول " .. تـــــقــــصــــد

سرح الغربى بالطبع . ا

راغى  جمال ا

 مصطفى كامل سعد

ب النص والعرض

كان والزمان والشخصيات ا

اخلطوط األساسية للصراع

ثالث تيمات

العرض
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> الفنان محمد محمود مدير مسرح الطليعة يبحث حاليا عن دارى عرض لتقد مسرحيتى "أرض ال تنبت الزهور وحمام رومانى" بعد استمرار غلق قاعة مسرح الطليعة لترميمه.
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> كـان محـرك الدمى الـظل يسـتطـيع بشـكل حرفى أن يـجعل احلـياة تدب فى
ـا سـمح لـفـن حتـريك الـدمى الـظــلـيـلـة أن حتل فى الــظالل عـلى شـاشــته. 

شعبيتها محل الشكل القد من قراءة أو تسميع الصور األكثر سكونا.

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 99
سرح الـتقليدى اليوم وأكـثرها شعبية قد > إن أشـهر شكل من أشكال ا
تـطورت كـأشكـال معـينـة مدونـة على لـفافـة وقد انـفصـلت عن اللـفافة
لـتصـبح دمى منـفردة. وعن طـريق جمع عـدد من الشـخصـيات الدمى

التى يحركها بشكل مستقل.

ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 99

مثل الشاب محمد أبوزيد يشارك حاليا فى بروفات مسرحية "العادلون" للمخرج حازم الصواف لفرقة نادى مسرح اجليزة. > ا
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د.سيد اإلمام

انية تعبر احلصار  عروض أ
يونخ سالومى والبؤساء باللوبيك .. واجلدل 

✂✂

يوميات عضو جلنة حتكيم (2)

نوفية «الزير سالم»تغلق ملف السلطة فى قومية ا

حمدت الله أن اجلاويش بدر لم يكن بصحبتى
حتى ال يتهمنى بالتواطؤ مع اخملرج

الـثـمـانيـنـيـات أثرا لـلـتـأكـيد عـلى مـا سـبـبته
احلــــرب وقــــد اكــــتــــفـــوا بــــهــــذه الــــســــنـــوات
الـطــويــلـة .. و إزالــة آثـار احلــرب وتـواله
أحــد فــنــانى الـكـالسـيــكــيـة ومــدرســة الـفن
واإلدارة الــعـتــيـقــة " ديــتـشــر هـاس " خالل
الـفــتـرة من  1983إلى  1988 وهـكــذا حـتى
كــان الــتـحــول والــتــوجه الــنــوعى والــفــكـرى
اجلـديـد حتت قـيـادة " كـريـسـتـ شتـوكل "
بـدايــة من عـام  2002 والـذى أحــدث ثـورة
ـسـرح واسـتـحوذ كـبـيـرة فيـمـا يـقـدم عـلى ا
عـلى اهتـمـام عيـون نقـاد وجـماهـيـر مديـنة
ــان وبـــعــدهــا مـــيــونخ بـــدايــة ثـم عــيـــون األ
أوروبا والـعالم الـغربى .. واهـتم بهـا أيضا
أهـل الـــــــــشـــــــــرق واآلســــــــيـــــــــوى عـــــــــلـى وجه
اخلــــصــــوص .. ومن الــــعـــروض اجلــــديـــدة
والـتى تـقــوم بـعـدد من اجلــوالت الـداخـلـيـة
واخلارجية وحتظى باهتمام كبير عرض "
ـــــانـى " بـــــرى دى اجلـــــدل " لــــــلـــــكــــــاتـب األ
مـــاريـــفـــوكس " والــــذى يـــخـــرجه " فـــيـــلـــيب
ـلـحـوظ هـيـشـيك " وفـيه لم يـعـد الـتـطـور ا
شــكــلـيــا ولــكــنه مــوضــوعى أيــضـا .. حــيث
يـــتـــعــامل فـــيـــلـــيب مع الـــنــفـس اإلنــســـانـــيــة
تـفـصـيـال ولـيس إجـمـاال .. فــالـنـفس نـفس
واجلــســد جــســد .. بــجــانب خــلق مــنــاظــر
مـسـرحــيـة مـخـتـلــفـة ومـتـغـيــرة .. وبـعـضـهـا
ـسرح .. قـدمـها ا يـكـون جديـدا عـلى ا ر
بــحـريــة فى الـتــخـيل دون الــتـقــيـد بــقـواعـد
مــحـــددة وخـــاصــة فى عـــنـــاصــر الـــديـــكــور
واإلضــاءة وزوايــاهــمـا اخملــتــلـفــة وتــصــمـيم

الرقصات ...
انى سرح األ والنظرة اإلجمـالية تقول إن ا
وعــروضـه احلــالـــيــة تـــشــتـــرك جـــمــيـــعــا فى
ــيــزات ال جتـــدهــا فى ســواهـــا .. وكــلــهــا
سـمات جيدة وقـيمة ولكن الـتحدى اجلديد
لـــديـــهم والـــذى يــــصـــرون عـــلـــيه وهـــو لـــيس
سـارح بصفة عامة هو حرية بجديد على ا
ــشـاهــيـر دون تـكــلف .. فـهل الـتــعـبــيـر عن ا
ـانى الذى عـاش جـافا ـسـرح األ يسـتـطيع ا
لسنوات وكتم أحاسيسه ومشاعره لسنوات
طـويلة أن يثور ثـورة حقيقية ويـعبر عما فى
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فى الـقــاعـة الـوســطى بـالــلـوبــيك .. هـنـاك
عـــرض آخـــر ال يــــقل أهـــمــــيـــة وهـــو روايـــة
"الــبـــؤســـاء" لــفـــيــكـــتـــور هــوجـــو والـــتى قــام
بدع " لويس بالنت عاجلتهـا ويخرجها ا
طية العبارات " وفيه حاول الهـروب من 
بـــالـــلــعـب بــاأللـــفـــاظ لـــزيــادة االحـــتـــمــاالت
واالجتـاهــات الـتى تــســيـر إلــيـهــا األحـداث
فى ظل الــتـــغــيــرات الـــتى يــحــدثـــهــا لــويس
بــاســتـــمــرار وبـــثــقــة فـى وجــهــتـه اجلــديــدة
وكـذلك رسم لــوحــات جـمــالـيــة مـعــبـرة من
خالل أشـياء وأشخـاص مبعـثرين وإحداث
فــوضى عــارمــة وكـــأنــهــا لــوحـــة ســريــالــيــة

ولكنها يسيرة الفهم والتناول ...
كمـا يحاول لـويس استـكمال بـعض ما يراه
من النـواقص الـتى لم تـعـاجلـهـا الـرواية ..
ــــظـــــلم ومـــــنــــهـــــا الـــــكــــشـف عن اجلـــــانـب ا
ـظـلــوم عـلى حـد لإلنـســان  أى الـظـالـم وا
ـظـلـوم كل مـنـهـمـا من سـواء .. فـالـظـالم وا
حلـم ودم  وعــــــقل وقــــــلب وروح .. ولــــــفت
لويس الـنـظر فى هـذا العـرض إلى أن قوة
الـنص الــروائى ال تـعـنى أنـه ال يـحـتـاج إلى
إضـــافـــة ولـــكـن  كـــلـــمــــا زادت قـــوة الـــنص
األصـلى كلـما ازدادت مـهـمة اخملـرج وبقـية
أفـراد أسـرة الـعـمل صـعـوبـة وأن كل تـنـاول
جـــديـــد لـــهـــذا الـــنص إن لـم يـــضف له فال

جدوى منه ...
وإن اجتــهــنــا جـنــوبــا .. إلى مــديـنــة مــيـونخ
الـعـريـقـة .. وبــشـارع بـريـنــيـر حـيث مـسـرح
مــــيــــونخ الــــكـالســــيــــكى والــــذى بـــــنى عــــلى
أنقـاض مسرح مـيونخ الـقد بـعد احلرب
نطقة حتى أوائل ية وإن ظـلت هذه ا العا

تخصصـا واكتفى باألوبرا والدراما .. ولم
يـــكن غـــريـــبــا عـــلى مـــســـرح بــهـــذا الـــتــاريخ
ـــــكـــــانـــــة أن يــــكـــــون واجـــــهـــــته واحلـــــجم وا
احلـداثـة والـتـغيـر فى بالد  رغـم احلديث
عن الـتـعـصب فـيـهـا إال أنه ال يـتـعدى كـونه
ــــنع احلــــريــــة وقـــد حـــصــــارا فــــكــــريــــا ال 
يستـسلم لـلواقع اجلديـد رضوخا لـترحيب

اجلماهير به ...
فى لـوبيك .. تقدم الـقاعة الكـبرى عرضًا
مـــســــرحـــيًــــا هـــامًـــا وهــــو " ســـالــــومى " فى
معاجلـة موسـيقـية لـلمـوسيـقار " ريـتشارد
سـتــروس " لــنص " أوسـكــار ويـلــد " والـذى
ـــانـــيـــة " هـــدوين الشـــيـــمــان " تــرجـــمـه لأل
ويـخــرجه " رومــان بـروجــلى سـاشــر " وهـو
كـمـا وصـفه الـنـقـاد قـائـد الـطـفـرة الـنـوعـية

انى ... سرح األ فى ا
والـعـرض يــعـد اسـتـمــرارا لـنـهج رومـان فى
الـــــــعــــــمـل عـــــــلى عـــــــدة مـــــــســــــتـــــــويـــــــات من
ـــكـــانـــيــة .. الـــشـــخـــصـــيـــات والـــطـــبـــقـــات ا
والــوصـــول إلى أقـــصى درجــات االلـــتــحــام
سـرح نـافـذة عـلى عـالم بـالـطـبـيـعـة وكـأن ا
جـــديـــد بـــأرضه وســــمـــائه ويـــابــــسه ومـــائه
ـسـرحـيـة وهـذا مـخـالـف بـشـدة لـلـقـواعـد ا
ــانـيــة .. كــمـا لـم يـلــتــزم رومـان بــوجــهـة األ
انـيـة خطـيرة ـؤلف وخرق قـاعـدة أ نظـر ا
تـقــول " اخملــرج لــيس له نــظـريــة أو نــظـرة
خـــــاصـــــة فى الـــــعـــــرض " .. وكـــــان كـل هم
رومــان أيـــضــا اإلبـــحــار بـــعــمـق داخل قــلب
وعــقل ســالـومـى والـتــوغل فـى إنـســانــيــتــهـا
بــعــيــدا عن فــكـــرة احلــدود الــفــاصــلــة بــ

اجلانى واجملنى عليه ...

العـالم لـقـدر من الـتـنـوع واإلبـداع توقف ..
وانـــحــــســـر رويـــدا رويـــدا وخـــاصـــة وأن أى
مـحاولـة للـتـغيـيـر لم تكن مـقـبولـة .. وليس
انى " أدل على ذلك من جتربة اخملرج األ
ترى بوتشيف " عندما قدم مسرحية " د
ـــــيــــــلـى جـــــوتـى " عـــــام  1986بــــــالـــــلــــــغـــــة إ
هرجان انية  اإلجنليزية بجانب اللغة األ
ــسـرح بــلـنــدن وقـوبـل هـذا بــغـضب ونــقـد ا
ــهـتــمـ بــالـفن الذعــ من قـبل الــنــقـاد وا
ـــانـــيـــا.. رغم أنه نـــال جـــائــزة تـــمـــيــز فى أ
هرجان ... ورويدا .. خاصة خالل هـذا ا
ــــانـى أكــــثـــر ــــســــرح األ رويــــدا .. أصــــبح ا
تــمـــيــزا  فـــلم يـــفــقـــد جـــديــتـه ولــكن زادت
ـتـابـعة ـسـاحـة اجلـمـاليـة فـيه و جـودته وا
ـــســارح بــعض الـــعـــروض الــتـى تــقـــدمـــهــا ا
ــانـيــة حــالــيــا لــوجـدنــا ســمــات جــديـدة األ
ــا ـــانى ولــكن ر ــســرح األ لـــيــست عــلـى ا
سرح بـشكل عام ومنها ما هو على عالم ا
شـديـد الـصـعـوبـة مـثل خـلق فـوضى يـعـيش
ا هى تـشكيل مـحكم وبكل تـفرج  معهـا ا
دقــــة وهـــــو مــــا أطـــــلق عــــلـــــيه " الـــــفــــوضى

ظاهر ... نظمة " وغير ذلك من ا ا
إن اجتـهنـا شمـاال .. ومديـنة " شـليسـفيش
ـانـيـة ـسـارح األ هـولـشـتـاين " حـيث أكـبـر ا
.. " مسرح لـوبيك " والذى بنى عام 1908
عن تـصمـيم لـلـفنـان "مـارتـ دولفـيـر" وقد
ـــســـرح " إمـــيل بـــوســـيل " أســـسـه عـــاشق ا
سـرحيـات الكـوميدى لـتقـد كافة أنـواع ا
مـــنـــهـــا والـــتــــراجـــيـــدى واألوبـــرا والـــدرامـــا
والــــبـــــالـــــيه وغـــــيــــرهـــــا .. وإن تـــــنــــاقـــــصت
األغـــــراض واألشـــــكــــــال لـــــيـــــصـــــبـح أكـــــثـــــر

من شيم األ الـعـريـقة أن يـكـون لهـا هـوية
ـعـالم .. تسـعى دائـمـا لـلمـحـافـظة مـحـددة ا
عليها .. فالهـوية هى التى تعبر عن حقيقة
ـمــيـزة لـهـا .. والـهـويـة الـشـعــوب وسـمـاتـهـا ا
هى الــــتى تــــعـــظـم الـــشــــعـــور بــــاالنـــتــــمـــاء ..
والعلماء يؤكـدون فى أبحاثهم اخملتلفة على

حقيقة أنه ال يوجد شعب بال هوية ...
وقـــد زاد االهــتـــمــام بـــالــبـــحث فى الـــهــويــة
ـتعـلقـة بها خالل الـفتـرة األخيرة والـعلوم ا
وتــعـــالت أصـــوات تــنـــادى بــاحلـــفـــاظ عــلى
هـويـة الـشعـوب وخـاصـة هويـتـهم الـثقـافـية
ـــــة وحتــــديــــدا شـــــقــــهــــا وحتــــذر مـن الــــعــــو
الـثقافى التى تتـشكل معها مـعالم الشعوب
وتاريخهـا وال تتركهم مسوخا وأطالل أ

بالية ...
والـهــويـة الـثـقـافــيـة هى الـســمـة اجلـوهـريـة
الــتى تـمــيـز حـضــارة عن أخـرى .. شــامـلـة
قـــــــيـــــــمـه وأخالقـــــــيـــــــاتـه وال خـالف فى أن
الــســعى الــدءوب وراء احلــفــاظ عــلـى هـذه
الهـوية هو غـاية ال عـيب فيـها .. ولكن فى
بعض األحيان تـتحول حدود هذه احملاولة
 فى احلــفـــاظ عــلــيـــهــا إلى ســـيــاج لــلـــقــمع
واحلـــصــــار ضــــد حــــريــــة الــــرأى والــــفــــكـــر

واإلبداع ...
ــمـــيــزة احلــديـث عن الــهـــويـــة وحــدودهـــا ا
والـقـتـال من أجـلـهــا يـسـيـر فى طـريـقه إلى
ـانيا .. واالنبـهار باالعتـزاز الشديد لدى أ
انى بهويـته .. واإلحساس بالتميز .. كل أ
ولـــيس هـــذا بــحـــديث بل لـه تــاريـخ طــويل
ـــا بــقـــدم نــشـــأة الـــساللــة وقــد جـــدا ر
ـانى .. اآلريـة الـتى يـنـتـمى لـهـا الشـعب األ
وبـــات تـــوجــهـــا رســـمـــيـــا شــعـــبـــا وحـــكـــومــة
ومؤسسات تـنتهج كل السبل من أجل ذلك
.. وتـــــــــتــــــــــعــــــــــصـب لـه .. وجنــــــــــذ ذلـك فى
إصرارهم عـلى اكتـشاف كل مـا هو جـديد
عـمـلـيــا وصـنـاعـيـا بـأنـفـسـهم ونـقل األسس
فقط إن لـزم األمر من اآلخرين .. فهم ال
ـسـلـمـة الـبـدء من حـيث انـتـهى يـعـتـرفــون 
ــــانــــيـــة اآلخــــرون والــــنــــقل بــــ الــــلـــغــــة األ

واللغات األخرى يلجأون له فيما ندر .
ـية فـلم يـكن كـافيـا تـرجـمة الـنـصـوص العـا
ـهـا دراميـا سـيـنمـائـيا ـانـيـة وتقـد إلى األ
أو مـــســــرحـــيـــا بـل يـــكـــون هــــنـــاك حـــراكـــا
وجتـريــبـا وقـدرا من الـتـجـديـد .. وهـذا مـا
ـبـدعـ فى بـدأه مـجـمـوعـة من الـكـتـاب وا
ــــاضى وكــــانـــوا روادا فى بــــدايـــة الــــقـــرن ا

التجريب ...
ـــدهش والــذى قــاد ولـــكن هــذا الـــتــحــول ا

يـبــقى فى األمـام إال الـعــامـة أنـفــسـهم بــأسـئـلــتـهم الـتى
اسـتــحــالت أســئــلــة"وجــود"ال تــخــلـو مـن طــابع فــلـســفى
تتعمق بتعلـيق الرواة بينما تكشف التوابيت- فى هذا
الـتـكـوين بـالغ الـداللـة- عن شـظـايـا مـرايـا مـوجـهـة إلى
اجلمهور فى الصالـة وكأنها تدعوه ألن يتأمل صورته
اثل وهو يراقب ا اكتنـفها من تـمزق وتشـوه  فيهـا 
صـراع الـقـوى حـول الـعـرش أو يـستـدرج إلـيـه مسـتـلب
الــوعى واإلرادة فــاقـد الــشـعــور بـكــيـنــونــته فى قـبــضـة
شـهـد دالـة على الـبلـطـجة. لـقـد كـانت مـعاجلـة هـذا ا
ـعــاجلــة اإلخـراجــيــة الـذى لم يــغــفل الــطـابع أســلــوب ا
ــهــا عــلى الــشــعــبى لــلــمــادة الــدرامـــيــة ووســيط تــقــد
الربابة بالروى والتعـليق ومحاولة التجسيد التى تخلق
فـــــــــضـــــــــاء فـى اخملـــــــــيـــــــــلــــــــة وإن صـــــــــنـع"حـــــــــمـــــــــدى"مع
السـينوغـرافر"حازم شـبل"فضاء اسـتعاريـا يهيـمن عليه
الـعــرش فى مــنـتــصف الـعــمق وقــد اتـخــذ ظـهــره شـكل
ـلـطـخة ـكـعـبـات ا الـتابـوت وتـكـوّن من مـجـمـوعـة من ا
تحركة مثله بالدماء األمـر الذى يجعل من التوابيت ا
ـكـعبـات أجـزاءه الـتى تـعـيـد"الـعـامة" امـتـدادا له ومن ا
تشـكيل الفراغ منهـا وفق مقتضيات تـغير مكان الفعل
الدرامى باستمـرار فى سهولة تسهم فى خلق اإليقاع
ــتـدة من شــجـرة عـنب الـعــام لـلـعــرض عـلى خـلــفـيـة 
ضــخـــمـــة تـــشـــكــلـت من اخلـــيش وخـــامـــة الــبـالســتـــيك
الشفـاف فمـنحـتهـا حياديـة وبرودة سـافرة رغم حـمية
ا الـدم الذى يـتفـجر بـه الصـراع.وبرغم ذلك لم أفـهم 
ــا حتـورت اتــخــذت الــتــوابــيت شــكال مــســيــحــيــا? وال 
شهد الذى شجرة العنب إلى شـجرة ت شوكى فى ا
تـغرى فـيه"سـعـاد"أخت "الـتبع حـسـان"جـسـاسا بـقـبـضة
مـن عـنب حــديـقـة"كــلـيب"? وإن بــدا تـشــكـيل احلــديـقـة

بأجساد"العامة"رائعا.
ولــــــــــوال بــــــــــعـض الــــــــــهـــــــــــنــــــــــات فـى فــــــــــهـم الــــــــــعـالقــــــــــة
"التمبـو"و"اإليقاع" وفى توقـيت التداخل من الروى بـ
ــوســيــقــيـة واإلنــشــاد فى األحــداث ورتـابــة الالزمــة ا
ـشـاهـد لـكـان واخلـشـونـة أحــيـانـا فى إعـادة تـشـكــيل ا
للـعـرض شـأن آخر رغم أن"حـمـدى"أصـر عـلى حتديه
ــثل بـارز فى لـلــضـوابط وحــول"يـوسف الــنـقــيب"من 
الـفــرقـة إلى راو ومـنـشـد يـقف رأسـا بـرأس إلى جـانب
مـنـشـد محـتـرف مثـل"إبراهـيم طـلبـة" كـأنه ولـد وتربى
ـوالـد ولم تـمـنـعه مــخـالـفـاته الـسـافـرة من تـقـد فى ا
يـضى/سالم"آزرته كـوكبة من مشـروع جنم مثل"وليـد ا
قـدامى الـفــرقـة ومـحـدثـيـهـا كلُُ بـحـسب قـدرته سـواء
مــثــلــوا أدوارا أو حتــولــوا مـــشــكــورين إلـى عــامــة تــغــلق

الباب على ملفات سلطة"جيفير".

بـصحبتى اجلـاويش"بدر" حتى ال يوشى بى ويـتهمنى
بـالتواطؤ مع اخملرجـ وإغماض عينى عن مـخالفتهم
ـقــدس.والــواقع أن اجملـرم"حــمـدى الـواضــحــة لـلــبـنــد ا
"بــلغ به الـــعــتــو واجلــبــروت أن قــدم نص"الــزيــر حــســ
ســـالم"مع األغـــنـــيـــات وتــعـــلـــيــقـــات رواة الـــربـــابــة الـــتى
كتبها"أحمد الصعيدى" فى ساعة وعشر دقائق ولك
- كم حـــذف وكـم مــزق أن تــتـــصـــور- عـــزيـــزى الـــقـــار

.!! سك وألقى بطول ذراعه من جسد النص ا
ولـــــــكن بــــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لـى فـــــــفـى بـــــــراعـــــــة الفـــــــتـــــــة
أغــــلق"حــــمــــدى"مــــلف الــــصــــراع عــــلى الــــســــلــــطــــة بـــ
قـبيلـتى"بكـر- تغـلب" رغم ما فـيه من إغراء تـراجيدى
آســــــر الســـــــتــــــعــــــادة كــــــلـــــــيب حـــــــيــــــا فــــــيـــــــمــــــا تــــــريــــــد
ـامة"بـتـدعـيم سـيف عـمـهـا "الـزيـر" وأغلق الـصـغـيـرة"
فى الــــــوقت نــــــفــــــسه مــــــلـف األســـــئــــــلــــــة احلـــــائــــــرة فى
ـــراق بــ قــبـــيــلــة ذهن"هـــجــرس"حــول أســـبــاب الــدم ا
أمه"جـلـيـلـة"وأبيه"كـلـيب" ويـلـطخ العـرش الـذى يـدعونه
لـلـجــلـوس عـلـيه أو مــؤامـرة أمه لـيـخــلص إلـيه الـعـرش
ــكــان األســبـــاب فى دائــرتى من دون عـــمه ولم يــعـن 
احلق والـبـاطل أو الـشـرعـيـة واالغتـصـاب لـيـركـز بؤرة
اهـتمامه على أسئـلة العامة من الـناس الذين تدوسهم
األقـــدام فى هـــذا الـــصــــراع ويـــضـــحى بــــهم فى آتـــون
ــلـتـهب فى رؤوس رمـوز الـقــبـيـلـتـ وكـأنـهم الـطـمـوح ا
أعـجـاز الـنـخل اخلـاويـة أو األصـفـار الـتى تـزيـد فـقط
من قـيــمـة األرقـام وتــضـاعــفـهـا.غــيـر أن هـؤالء الــعـامـة
ـتمـيـزة عن سادتـهم/ كبـارهم الذين اكتـشفـوا ذواتهم ا
ـــا الـــتــحـــقــوا بـــهم أو أحلـــقـــوا لــيـــبـــرروا وجــودهم طــا
ويسـتنـدوا إليهم وكـأنهم بال قيـمة تذكـر دونهم بيـنما
السادة ال يعنون إال بأنفسهم وبكبريائهم وطموحهم.
ــلـفـات بـشـكل مـادى وقـد جــسـد"حـمـدى"إغالق هـذه ا
ــرض"الـزيـر" ــشـاهــد الـتى عــنـيت  حـ اخــتـزل كل ا
وبـــاعـــتالء"جـــســـاس"الـــعـــرش وتـــنـــاقـــضـــات الـــدم بـــ
قتل أبنائها األعمام واألخوال الذى جترعته"أسماء"
وكـوّن مـن نــاحـيــة أخــرى قــوســا بــالــتــوابــيت اخملــضــبـة
ــتـحــاربـة بـالــدم ويـتــحــرك من ورائـهــا قـوى الــعــامـة ا
ــــا حـــولـه من رمـــوز لـــيــــحـــصــــر الـــعــــرش فى الــــعـــمق 
مـتصـارعـة تـود لـو تصـدر قـيـمهـا وأفـكـارهـا لألبد وال

تـغييـر فيهـا باحلذف أو اإلضـافة أو الـتبديل والـتعديل
وهــو بــنــد- والــله- ال أحــسب أن أحــدا ذى صــلـة بــفن
كن أن يـصـوغه ثم- يا سـرح وبتـاريـخه وقضـايـاه  ا
للجـرأة- ويعلنه بـصفته من عُـمد الضـوابط التى تمنع
ـسـرحى ويــدعـمه بـقـوة آفـات اإلفــسـاد عن الـعــرض ا
ا ـتـابـعـة ور الـسـلـطـة اإلداريـة- ال أدرى- أو سـلـطـة ا
الـتفتيش النقـدية لتضعه مـوضع التطبيق.وال ريب أن
ـــــؤلـف/الـــــنـص"عـالقـــــة شــــــائـــــكـــــة عـالقـــــة"اخملــــــرج- ا
بـــاخلالفــات من قـــد ومن االفـــتــئــات الـــزعم بـــأنــهــا
ـكـن تـقــنــيـنــهـا أو حـســمت ألى من الــطــرفـ بــحــيث 
ـلــزمـة بــهـا عــلى نــحـو من األنــحـاء إصــدار الـفــتــاوى ا
فـقـد كـانت ومـازالت وسـتظل الـقـضـيـة مـقتـرنـة بـحـرية
اإلبــداع والــقــراءة والــتــأويل فـــتــحــتــمل تــنــاقض اآلراء
ـا يثـرى الرؤى اجلـمالـية وال يـصادرها أو وتقـاطعـها 
يــقـــصــرهـــا عــلى مـــفــهــوم غـــامض يــدعـى"الــتــفـــســيــر"
يـستدعى منطـقيا ألوانـا من التدخل فى"النص" سواء
أكـان الـنـقـد بـإزاء مـخـرج من طـبـقـة"بـيـتـر بـروك"و"كرم
مـــــــطـــــــاوع"- رحــــــمـه الـــــــلـه- أو من طـــــــبـــــــقـــــــة"عـــــــبــــــده
ألون آفاق الفن ضـجيجا.ومن كـفته"وصبيـانه الذين 
نـافـلـة الــقـول أن عـمل"الـدرامـاتـورجى"يـعـود إلى الـقـرن
ـارسـة وتـنـظـيـرا عـلى يـد"لـسنـج" وقد الـثـامن عـشـر 
ـســرحـيـون قـبــله- فى اجنـلــتـرا خـاصـة- دون مـارسه ا
اصطالح أو تنظير وتدرب عـليه"شكسبير"نفسه فترة
من الـزمن قـبـل أن يـجـتـر عــلى تـقـد عـمـل مـسـتـقل
ومـــكـــتـــمـل بـــاســـمـه ألصـــحـــاب الـــفـــرق الــــتى شـــهـــدت
ـصــطـلح أبــعـادا بــدايـاته كــمــا مـنح"بــرتـولت بــريــشت"ا
عـــمـــيـــقـــة وأصـــبح من الـــتـــخـــصـــصـــات الـــدقـــيـــقـــة فى

الدراسات النقدية.
واحلـق إنـــنـى لم أســــتــــطع مــــنع نــــفــــسى مـن الـــضــــحك
" كلـما تذكرت كتـوم وأنا أشهـد رؤية"حمدى حـس ا
ـذكـور بـلــغـة صـيــاغـته الـقــاطـعـة الـتى بــنـد الـضـوابـط ا
تـنـضح بــجـديـة مـفـرطـة وأتـصـور- فى الـوقت نـفـسه-
نـــهــــايـــة الــــعـــرض وقــــد تـــعــــ عــــلى أن أجـــر"حــــمـــدى
"من قــفـــاه وأزج به فـى الــســـجن الـــذى أعــدته حـــســـ
ــفـســدى الـنــصـوص أو أوقّـعُ مـذكــرة بـإحــالـته اإلدارة 
لـلـتـقـاعـد عن اإلخـراج ولـكـنى حـمدت الـله أن لـم يكن

ــــســــرح ألســــمــــاء ال شـك أن خــــطــــاب تــــرشــــيح إدارة ا
ـوتى الـذين يـنبـغى الـتعـامل مـعـهم فى فرع اخملـرج ا
اإلسـكـنـدريـة وقـد أشـرت إلـيه فى الـيـومـيـة الـسـابـقـة
ـؤقت وغــيـر يــدل بـوضــوح عـلى ضــرب من الــفـقــدان ا
قصود فى الوقت نـفسه للذاكرة تمنيت- وأرجو أال ا
ـــا فى الـــتــــمـــنى- أن تـــبـــلـى مـــنه اإلدارة فال أكــــون حـــا
ـاثــلـة.ولـكن مـا تـمـيــتـنـا من الــضـحك عـلى فــكـاهـات 
ـتــواضـعــة حـتى قــاد جـدول كــدت أفــرغ من أمـنــيـتـى ا
ـنـوفـيـة الـرحـلـة فى إقـلـيم غـرب الـدلـتـا خـطـاى إلى ا
سرحي هـناك يصرون- سـامحهم الله- على وإذا بـا
ألوا ســـمــعى بــفــكـــاهــة أخــرى تــنـــبع بــدورهــا من أن 
فـــقــدان الـــذاكـــرة مـــثــلـــمـــا تـــنــبـع من مـــذكــرة ضـــوابط
الـتــشــغـيـل الـتى تــأبــطـهــا  عــضـوا جلــنــة مـتــابــعـة أثــنـاء

يمونة لهم. زيارتهما ا
ـتــابـعـة وأشـهـرا عـصـا فـقـد أخـذت الــعـضـوين جاللـةُ ا
الـســلـطـة وراحــا يـأمـران بــوقف الـبــروفـة عـلى طــريـقـة
الضابـط"جيفـير" وكأن اخملـرج الذى يقـودها ال وجود
لـه أو كـأنـهـمـا- وبـيـنـهـمــا مـخـرج شـهـيـر- فـقـدا ذاكـرة
ـســرحى.لـقـد الـتــقـالــيـد الـتـى حتـكم عالقــات الـعــمل ا
تـــدخل أوالد احلالل بــــذكـــاء أو فـــطـــنــــة الـــفالحـــ أو
مــكـــرهم- كــمــا يـــحــلــو ألفــنـــديــة الــبــنـــادر أن يــقــولــوا-
وامـتـصـوا شـهـوة الـسـادة فى الـضـبط الـقـضـائى لـتـمر
ـفـقودة الـلـيلـة الـليـالء على خـيـر ولكن تـأبى الـذاكرة ا
إال أن تخـلق الـفكـاهة وإن أثـارت الـنكـد من أى سـبيل
فــإذا بــعــضـــو من الــلــجـــنــة- حــمــاه الــلـه- يــصــرخ عــلى
ـذكـرة الـضـوابط من طـريـقـة:امـسك حـرامى مـشـيـرا 
ثـلة فى العرض سبق أن نـاحية وإلى مخالـفة وجود 
شـاهـدها فـى عرض آخـر يـتـبع الـفـرع الـثـقـافى نـفسه
وإذا به يــســتــرد بـغــتــة ذاكــرة"كــورســيــكــا"الــنــابــلــيــونــيـة
ـا بـالــطالق فـيـمـا ظن ـغـلــظـة- ور ـان ا ويـقـسـم بـاأل
اآلثـمة قلـوبهم- أال يـشهـد العـرض النـور مادامت فيه
ــمـثـلــة فـهل أفــقـد الـعــضـو وأفـقــدت الـضـوابط هـذه ا
ــزعـــومـــة ذاكـــرة اإلدارة ومـــا فـــيـــهـــا من حـــفـــر غـــائــر ا
بـالبـنط الـعـريض عن أزمـة الـعـنـصـر الـنـسـائى الـغـالـبة
واقع الثقافـية? أو أننا بإزاء واحدة من فكاهات فى ا
الــتـــفــســيــر احلـــرفى لــهــذه الـــضــوابط? أو واحــدة من
جتـلـيـات مالحـقـة"جـيــفـيـر" ألمـثـال "جـان فـاجلـان"لص

كسرة اخلبز باسم القانون??.
ـا انطوى عـليه من قراءة والغـريب أن العرض نـفسه 
خـاصـة ورؤيــة درامـاتـورجـيــة لـنص"الـزيــر سـالم" الـذى
ــــة كـــــتــــبه الـــــراحل"الـــــفــــريــــد فـــــرج"فى أعــــقـــــاب هــــز
يونـية ?1967كان يـتحـدى- رغم جمـاليـاته اخلاصة-
ـبـروكة بـشكـل سافـر بـنـدا هـامـا من بنـود الـضـوابط ا
وإن كـان يفوح- على مـستو آخر- بـفقدان الذاكرة. إن
هـذا الـبـنـد يـجـرم فـيــمـا اعـتـبـره عـبـثـا بـالـنـصـوص أى راغى جمال ا

عرض اجلدل عرض البؤساء

عرض سالومى
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اضى مسرحية "فانتازيا اللجنة" للمخرج إسالم يسرى على مسرح روابط. سرحية عرضت األسبوع ا > فرقة الطمى ا
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> بـعـض األشـكـال األولـى من األداء الـشــفـهى اســتـخــدمت الـصــور بـبــسـاطـة
ستمع والصور طريقة كمساعد للذاكرة بالنسبة للـراوى ولزيادة استمتاع ا

للبشر للوصول إلى ما هو «غير مرئى».

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 99
> إن الـثـقـافـات الشـفـهـيـة األولى هى مـواقع «عـرضـيـة» من االسـتـماع
واإلصـغاء والتـعبيـر باأللفـاظ حيث يـتم خلق العـالم «األسطورى». ال
ـا يكـتشف ـستـمع أن يحـلل أو يـفهم أو يـفـسر مـا يسـمع وإ يحـاول ا

ويستوعب موسيقية الصوت.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد 99

ن الشرقاوى على مسرح جامعة القاهرة. > مدارس احلسينى اخلاصة بالعمرانية قدمت مؤخرًا مسرحية "بطل من مصر" للمؤلف كرم أحمد واخملرج أ

10

مجدى احلمزاوى

نصورة عانت منه حقوق ا

هؤالء
الطالب
مثلون ا
مبشرون

 لو استمروا
بهذا األداء
اجليد

الطاعون
االتكالية مستمرة والشعب فى انتظار اخمللص

✂✂

 هل الطاعون
هو

الشيوعية
اذا غلب و

اللون األحمر
على مالبس

الفريق?

الـتى يـتـحـدث فـيـهـا عن االسـتـفـتـاءات وكـيف تـكـون فى صـالح
الـطـاعـون;  أيـضــا تـوزيع الـفـقـر واالحـتــيـاج عـلى الـشـعـوب من
خـالل وزارات الـتــمـوين ومــا شـابــهـهــا وأيـضــا فى االخـتــبـارات
ـناصب القـيادية ; ـناسب فى ا التى تـضع دائما الـرجل غير ا
ثم جــعل كل شىء يــسـيــر طـبــقـا لــلـبــطـاقــات ; فـهــنـاك بــطـاقـة
تمـوين وبطاقـة حرية  ..الخ; وكانـت اللفتـة اجليدة من اخملرج
شاهد التى تدور فى السجون وأماكن احلصار ; خاصة فى ا
حيث إنه لم يجعل أعـوان الطاعون هم الذين يـرمون الشعوب
ـا أفـراد الـشـعب هم الـذين وراء هـذه الـقـضـبـان الـكـثــيـرة وإ
يحـملون قضـبانهم بأيديـهم صانع هم سـجنهم فى أى مكان
يتواجدون به  مع مـا فى ذلك من داللة خاصة إذا ربطنا ب
هـذا الشـعب  حتت نيـر احلاكم األول خاصـة فى رفض كل ما
هو حديـث وجديد ; واالنـصياع الـتام له وغلق الـعقول تـماما ;
ثم هـذا االنــصـيـاع لـلـطـاعــون الـذى سـيـتـكـشـف فـيـمـا بـعـد أنه
يــعـــيش عــلى اخلــوف فـــقط ; وأنه ال يــقـــدر أن يــصــيب من ال
يشـعـر بـالرهـبـة مـنه بل ويحـدوه األمل فى الـتـغـييـر - ويـحدث
هذا عندما يعود دييجو من منفاه ويقابل حبيبته ثم يشرع فى
مــحـاولـة الـوقـوف أمـام هـذا الـطـاعــون ; ويـثـيـر هـذا الـديـيـجـو
شـعـور عـدم اخلـوف فى بـعض أفـراد الـشـعب ; ونـرى مـحـاولة
سـكـرتــيـرة الـطــاعـون فى االسـتــحـواذ عـلى ديــيـجـو حــيث أنـهـا
حتـبه وتــتـمــنـاه لــنـفــسـهـا ولــكـنـه يـرفض هــذا احلب ; ثم تـأتى
ـرض من حـبـيـبتـه وتـكون الـتـضـحـيـة الـكـبـرى حـيـنـمـا يـتـمكـن ا
قاومة ـقاومة ولكنه ال يـنبذ ا سـاومة ب حياتـها وب نبذ ا ا
وت هو بـدال من حبـيبـته ; يرفض الـطاعون فى ويعـرض أن 
باد األمر ويطلب من الـسكرتيرة أن تقـوم بقبض روح دييجو
ولـكـنـها تـفـشل فى هـذا نـتيـجـة حـبـها له; وحـيـنـها نـرى وجـهـها
الـبشع احلقـيقى نـتيجـة قناع قـد وضع لهـا وهى تعطى وجـهها
وت ديـيجو سـرح ساعـة الرفض هذا !!!; وفـعال  لكـواليس ا
بدال من احلبيبة ويـثور الشعب على الطاعون; ويبرع قطامش
فى تـنـفـيـذ انـهــيـار الـنـجـمـة شـعـار هـذا الـطـاعـون الـتى اعـتـلت
ــسـرح ســاعـة وصــوله ; لـكى ـنــطـقــة الـقــويـة بــأعـلى وسط ا ا
يـــتـــزامن هـــذا االنـــهــيـــار مع ثـــورة الـــشـــعب أيـــضــا مـع شــروع
نـيـا إياهـا بأن الطـاعـون فى الرحـيل مـصطـحبـا سـكرتـيـرته 
هـنـاك بـالدًا أخـرى سـيـغـزوهـا ; ولـكن يـبـقى هـنـاك مـجـمـوعـة
ـنافق الـتى عدلت من وضعـها بسـرعة وأصبحت تمـلق ا ا
فى خدمة الشـعب بدال من الطاعـون وهم نفس اجملموعة من
ـتـمـلـقـ الـتى كـانت مع احلـاكم الـسـابق أيـضـا ; لـهذا داللـته ا

أيضا.
 ولـكـن مع احـتـرامــنـا الـشـديــد لـلـســيـد كـامى ; ومـع أن سـمـيـر
الــعـــدل له وجـــهــة نـــظــر فى تـــقــد هـــذا الــعـــرض; إال أنه لم
يـتـمكن كـلـيـة من اخلروج من أسـر الـدعـاية الـتى روجـهـا كامى
بكتابة هذا النـص حيث جعل الطاعون هذا مـرادفا للشيوعية
ـمـكن أن تـتـحـكم بـالـشـعـوب نـتـيـجـة لـفـسـاد الـنـظام الـتـى من ا
ـواكبـة والـتـغيـيـر بحـيث يـسـاير الـرأسمـالى غـيـر القـادر عـلى ا
الـعصـور احلـديـثة; بل إنه وفـريق الـعـمل انحـازا لـهذه الـدعـاية
من خـالل الـــلــــون األحــــمـــر الــــذى غــــلب عــــلى مــــعـــظـم أفـــراد
ـسـرح  ال الـطـاعــون وهـذا الـنـجم الـذى سـطـع ثم تـمـكن من ا
نـقول هـذا دفـاعا عن الـشـيوعـيـة ولكن لـيـتسق خـطـابه هو مع
نـطـقة الـعربـية بـعضه فـموسـيـقى الوطن األكـبـر   حتيل لـكل ا
ـنطـقة فى أغـلبـها كـانت وال تـزال تأخذ تقـريبـا ; مع أن هذه ا
مــوقـــفــا من هــذا االجتـــاه الــفــكـــرى االقــتــصـــادى ولم تــقع فى
قبـضته بعد إال فى الـقليل منـها; كما أن هـذا النص أيضا يقع
فى بـراثن انتظار الـبطل اخمللص الـذى يدفع الشعب لـلنهوض
مــتـــمـــثال فى ديـــيـــجــو وعـــودته ; وأيـــضــا لـم يــســـتـــطع اخملــرج
الــتـخـلص من هـذه االتـكــالـيـة الـشـعـبـيــة عـلى هـذا الـبـطل رغم
أطـروحـاته الـتـقـدمـيــة ولـكن نـعـتـقـد أن هـنـاك حـذوفـات كـانت
ـا لم يــفـعل هــذا خـوفـا من واجـبــة ولـكــنـهـا لم تــتم ; ولـكــنه ر
ى; من سـدنـة الـســيـد كـامى وكل مـا هـو مـصـحـوب بـكـلـمـة عـا
نصوص مسرحيـة مترجمة . عامة الـعرض كان أكثر من جيد
رغم هذه الكلمـات وذلك استنادا إلى ما اشـرنا إليه فى بداية
سرحى بكلية احلديث عن هذا العرض ; وأيضا ألن الفريق ا
احلـقــوق; وهـو فــريق جـيـد فـى الـعـمــوم وإن كـان هــنـاك بـعض
أفراد اقـتـربوا من االمـتيـاز فعـالوة على مـحمـد عزت وأسـماء
السيـد كان هنـاك أحمد عـوض الذى قام بـدور نادا السـكير ;
ويــاســمــ ســرور الــتـى قــامت بــدور فــيــكــتــوريــا ابــنــة احلــاكم
وحـبـيـبــة ديـيـجـو  ومـحـمـدجـالل الـذى قـام بـدور الـصـيـاد ; ثم
ثـل جيـد  وواعد مـحـمد حـسن الـذى قـام بدور ديـيجـو وهـو 
ـكن أن نـنـسى أيـضـا آيـة وسـيـكـون له شـأن لـو اسـتــمـر;  وال 
اجلـزار; أمــانى سـامى; مـحـمـد عــلى; حـسـام حـسن الـذى قـام
بـدور اجلــزار; الــســعــيــد إبــراهــيم ; ومــدحت جالل ومــحــمـود
مــوسى ; ومن خاللــهم نــوجه حتــيـة لــكل أفــراد الــفــريق سـواء

سرح أو وراء الستار. الذين كانوا على خشبة ا

 احلـصـار أو الطـاعـون همـا اسـمان مـشـهوران لـنص مـسرحى
واحد لـلكاتب ألـبيـر كامى ووجود اسـم مـشهورين ألى نص
هـو فى حـد ذاته فـرصـة لـبـعض اخملـرجـ ألن يـقـدمـوا نـفس
الـعـرض أكــثـر من مـرة بـاسـمـ مـخـتـلـفـ ; وغـنى عن الـذكـر
الـتـعريف بـألبـير كـامى; ولكن هـناك خـطأ شـائعـاً بأن الـبعض
يـضــعــون كل مـا كــتــبه كــامى داخل نــطـاق الــعــبث ; ولـكــنه فى
احلـقيـقة له نـصوص تخـرج عن هذا الـنطـاق خاصـة نصوصه
الــتى كــتــبــهـا وهــو يــعــيش فى اجلــزائــر أثــنــاء فــتـرة االحــتالل
الـفـرنــسى لـهـذا الـبـلـد ; أو حتت تـأثـيـر هـذه اإلقـامـة هـنـاك 
ولـكن لـنـدخل مـبـاشـرة إلى كـيفـيـة تـقـد هـذا الـنص عـلى يد
اخملـرج سـمـيـر الـعـدل لـفـريق الـتـمـثـيل بـكـلـيـة احلـقـوق جـامـعة
نصورة; وبدايـة هناك جناح ; يتـمثل فى أن أى ناقد لم تعد ا
لـــديه فــرصــة لــلــحــديـث عن مــفــردات الــعــرض الــواحــدة تــلــو
عنى أن يـكون هناك حديث منفصل عن النص ثم األخرى ; 
فردات ; وأصبح نص الديكور مـثال ثم أى مفردة أخرى من ا
العـرض هـو نسـخـة اإلخراج الـنـهائـيـة بكل مـا فـيهـا من حـركة
مــســرحــيــة وداللــة تــشــكــيــلــيــة وأيـضــا األصــوات ســواء كــانت
مـوســيـقى أو غــنـاء أو أداء احلــوار فـيــمـا بـ الــشـخــصـيـات ;
وهـذه الــنــســخــة الـنــهــائــيــة الـتـى جنـحـت فى غــالـبــيــة فــتـرات
مكن أن العـرض أخذت الـنص من مدارسه الـفنـية التـى من ا
ـكن أن يـتـفق عـلـيه اجلـمـيع يـخـتـلف عـلـيـهـا الـبـعض; إلى مـا 
نـقــادا وجـمـهـورا; وهـذا يـحـسـب لـلـعـمـلـيـة الــتـأويـلـيـة أو وجـهـة
النـظـر التى قـدم بهـا العـدل هـذا النص; فـقد أخـذ النص إلى
مـا يـسـمى بـالـواقـعـيـة الـرمـزيـة فى بـعض األحـيـان ثم نـحى به
إلـى الواقـعيـة التـحريـضيـة أوقـات أخرى خـاصة فى الـنهـاية ;
وفـيمـا ب الـرمزيـة والتـحريـضيـة كانت هـناك الـواقعـية فقط
هم أن الـواقعية رغم اختالف مـسمياتها فى بعض األحيان ا
كـانت هى الـغالـبـة عـلى هـذا الـعـرض; فـاحلـديث إذن سـيـكون
كـيف  حـقـق فـريق الـعـمل هـذه الـواقـعـيـة حتت قـيـادة اخملـرج?
ــشـهــد األول الــذى تـعــرض فــيه لـهــذا الــبـلــد الـواقع رغم أن ا
حتـت نيـر سـلـطة تـرفض كل مـا هـو جديـد ;بل وتـمـارس شتى
أنــواع الــظـــلم عــلـى الــشــعب الـــذى يــرضخ لــكـل مــا تــراه هــذه
احلـكـومــة; حـتى لـو كــان الـشىء ظـاهـرا فـى وضـوح مـثل هـذا
الـنــجم الـذى بـدأ يـراود سـمـاء الـبــلـدة ولـكن تـصـدر الـقـرارات
بــأنه لــيس هــنــاك جنم فى األفق ; وطــبــعــا كــالــعــادة ســتــكـون
ـتــنـوريـن الـطــامـحـ هـنــاك عالقـة بــ ابـنــة احلـاكم وأحــد ا
لتحقيق العـدالة والتحديث وهو دييجو الذى ينفى من األرض

لعدم رضوخه  وطبيعى أن مجتمعا مثل هذا يصبح مهيأ ألن
يـحـدث فـيه انـقالب سـلطـوى; سـواء كـان هـذا االنـقالب  يأتى
من الداخل أو طـامع من اخلـارج ; وقد حـافظ الـعدل وفـريقه
على االحتمال مـعا ; فمن ناحية; جاء هذا الطاعون ورفاقه
ـســرح;ومن الـنـاحــيـة األخـرى فــإن مـحـمـد مـن خـارج خـشــبـة ا
قـطامش مـصـمم الديـكور قـد وضع سالسل تربط بـ خشـبة
ـســرح والـصـالـة ; أى أنه جـعـلـنــا كـلـنـا داخل هـذا احلـصـار ; ا
ومـن ثم فـنـحن أيـضـا من الـرعـايـا لــهـذه الـسـلـطـة ويـقع عـلـيـنـا
ـسـرح ويـتم فعـال االنقالب نـفس الـفـعل الـواقع علـى خشـبـة ا
كان بيسر ودون أو تسلم الطاعون للسلطة فى هذا البلد أو ا
ـنح احلـاكم األمـان بـأال يـتعـرض له ; أى مـعـانـاة ; مـقـابل أن 
وأيـضا بـانـحيـاز أتبـاع احلـاكم للـسـلطـة اجلـديدة; ويـرحب بهم
ـنـافـق هم األداة األولى الـطـاعـون فـعال مـوضحـا أن هـؤالء ا
جمليـئه والركيـزة األساسيـة أيضـا فى نظامه الـقادم ; وإن كان
محمد عزت الذى قـام بدور الطاعون قد قدم بالشكل القبيح
ـعـروفة ;مع ; بل إن اخملـرج جـعله شـبـيهـا بـصـورة القـراصـنة ا
ما فى هذا من داللة; والـشىء بالشىء يذكـر أنه فعال قد قام
بـالدور عـلى أكـمل وجه حتى أنك ال تـسـتطـيع أن تفـكر فى أن
ــمـكن أن يــقــوم بـالــدور بــدال مـنه; وفى ــثال آخـر كــان من ا
اجلـانـب اآلخـر فــإن الــسـكــرتــيـرة لــهــذا الــطـاعــون قــد قـدمت
غـاير ; فهى وإن كـانت هى التى تـقوم بكل بالـشكل الضـد أو ا
األعـمـال الـطاعـونـية من وضع قـوائم من سـيـحل الدور عـلـيهم
نازل واألمـكنة الـتى ستحرق ـوت ; ورسم الدوائر فـوق ا فى ا
ـا يـكـون متـواجـدا بـهـا - والوبـاء هـنـا لـيس هو ; ألن الوبـاء ر
ـا الشك فى وبـاء عـدم الرضـا عن سيـاسة رضى وإ الـوبـاء ا
ـمـثـلـة أسـمـاء الـسـيـد لـهـذا هـذا الـطـاعـون - فـاخـتــار الـعـدل ا
الدور ; ليب أن الشـر ليس بالضرورة أن يكـون شكله قبيحا;
بـل أن اجلـمـال اخلـارجى لــلـشـر دائـمــا مـا يـكـون هــو الـوسـيـلـة
لالنــحـيــاز مــعه ; فــجـاء األداء األنــثــوى الـواثـق مع االبـتــســامـة
ـرافـقـة لـكل الـقـرارات حـتى لـو كـانت قـرارات اإلعـدام; وقـد ا
أدت أسماء الدور بشـكل جيد  ويأخذنا اخملرج وفريق العمل
لـلخـروج من اسر الـعـمومـية اإلنـسانـية لـلـمشـكلـة واإلشارة إلى
أنـهـا مـشـكـلـة تـخـصــنـا نـحن ; وذلك عن طـريق أشـعـار الـسـيـد
األبـاصـيرى وأحلـان عـبد الـله رجـال; التى  كـانت دائـما تـتـكلم
ـصـريـة والعـربـيـة وال تـقـذف باألمـر لـلـبـعد عن اخلـصـوصيـة ا
اإلنـسـانى الـعـام ; بل أن عـبـد الـله رجـال اعـتـمـد عـلى الـبـداية
ـناطق الـلحـنيـة لنـشيـد   الوطن األكـبر الـشهـير ; خـاصة فى ا

تطبيقًا على القرد كثيف الشعر

سرحى ديناميكية اللغة فى العرض ا

اخملرج أوجد 
عالقة جديدة ب نص أونيل

ونص العرض

اللغة أكثر وسائل العرض
سرحى قدرة على إحداث ا
تلقى مثل وا التواصل ب ا

ـا عـهـدنـاه من وقـد يـعـدّ هـذا  –فى الـظـاهر  –مـخـالـفـة فـنــيـة 
ـسـتـخـدمـة وحـالـة الـشـخـصـيـة من ارتـبـاط بـ قـامـوس الـلــغـة ا
حـيـث الـقـوة والـضــعف إال أن ذلك خـدم الـعــرض بـشـكل أعـمق

من خالل مشهدٍ يعتمد التناقضَ ب القول والفعل.
ــانـاً من اخملــرج بـديــنـامـيــكـيــة الـلـغــة وقـدرتــهـا عــلى إضـافـة وإ
دالالت عــمـيـقــة لـلـنـص نـراه يـغـيــر احلـوار الـذى كــان بـ يـانك
والشـرطى قبيل انـتهاء العـرض إلى مناجـاةٍ ب يانك وربه وقد

خدم ذلك اخلط الدرامى بشكل أكثر عمقاً:
"قـل لى يــا من فى عُـالك .. مــا تــهــمــتى? تــهــمــتى أنى وُلــدت ..

ألبسنى لباس احلكمة وقل لى أين أذهب?"
كــمـا أنه قــام بـتــغـيــيـر بــعض الـتــسـمــيـات الــتى تـرمــز إلى احتـاد
الـعـمال الـصنـاعـي (كـما وردت فى الـنص) وأضـاف إليـها بـعدًا
عصريًـا لتـتحول إلى (مـنظمـة احلرية اإلرهـابية) وأرى أن ذلك

عاصر.  تلقى ا ساعد على تقريب النص زمنيًا ومكانيًا إلى ا
أما على مستوى الـتحليل األسلوبى فـإن لغة هذا النص (القرد
كثـيف الـشعـر) لـغة غـنيـة بـاإليحـاء والـرمزيـة. فمـن بدايـة النصّ
تكلم سنـد إلى ضمير ا ضارع ا توحى كثافة استخـدام الفعل ا
بـتضـخم األنـا وعـلو اإلحـسـاس بالـذات لـدى (يـانك) وقد يـفـسر
ـصـيره  –موتـاً أو سجـناً –فى سـبيل ذلك عـدم اكتـراث يـانك 
حتــقـيق أهــدافه. ومن أمــثـلــة ذلك: (ألـتــهـمه  –أتـغــذى عـلـيه –
أجعـله يشتعل  –أجعـله يتحرك  –أتهيأ أنا  –أحطم  –أنتقم …

إلخ). 
وفى مـــنــاطـق أخــرى جنـــد الــنصّ يـــؤكــد  –من خالل الـــلـــغــة –
اعتداد يانك بنفـسه باستخدام الضمـير (أنا) بكثافة ومن ذلك
قوله: (أنا البخار  –أنا الدخان –أنا الذى أجـعل الفحم يحترق
 –أنــا من احلــديــد صــلــبـاً  –أنــا الـصــلب  –عـنــدمــا أتــهــيــأ أنـا

تتحرك السفينة). 
فـى حـ عــبـر الــنصّ فى مــنـاطـق عـدة عن نــظــرة يـانك لــهـؤالء
األغـنـيـاء الـذين يـراهم غـيـر أصالء: (هـو غـيـر أصيل  –إنـهم ال
يـنـتـمـون  –أنت غـيـر مـنـتمٍ  –إنـهم ال يـحـركـونـهـا مـيالً واحـداً –
هى غير أصيلة  –طالء ومساحيق  –أنتم حثالة  –أنتم قمامة

 –أنتم غبار الفحم  –أنتم مجرد دُمَى). 
ـسـرحى نـراه وتــأكـيـداً لـسـيـطــرة يـانك وهـيـمـنـتـه عـلى احلـدث ا
ـضـارع ــبـاشــرة وا يــسـتــخـدم أســلـوب األمــر كـثــيـراً بــصـيــغـتــيه ا

سبوق بالم األمر: ا
(لـتحـتـرقْ احلكـومات  –لـيـذهبْ البـيت إلى اجلـحيم  –لتـحـترقْ
أنت وبـيتك  –ولينـظرْ مـاذا يحدث له  –ليـعطـنى أحدكم - غَنَّ
–  –عــامـلـهنَّ  –اجـلسْ  –دعْ  –دعـوه –اشـربـوا  –أنــصـتـوا إلىَّ

أقفلْ  –انزلْ).
ولـقـد أكد الـنصُّ أن لـلـكلـمـات دوراً مـفتـاحـيـاً فى تـغيـيـر أحداث
سرحـية وهو مـا رأيناه بـعد جمـلة(أبعدونـى عن هذا احليوان ا
ـانه بـأصـالـته الـقـذِر); إذ بـدا يـانك بـعـد هــذه اجلـمـلـة يـفـقـد إ

وانتمائه وهام على وجهه بحثاً عن انتماءٍ جديد . 
كما جنحت لغة النصّ فى التعبير عن انحدار خط الطاقة لدى
(يانك) وهـو مـا ظهـر فى تعـبيـراته: (احليـوانات تـظن أننى غـير
أصــيل  –إنى أكـــاد أمــوت  –إن كـل شىء مـــظـــلم  –فــلـــيس لى
مـاضٍِ .. وال مـستـقـبل أحلم به  –أنـا لست عـلى األرض وال فى

السماء  _أتلقى  أعنف اللطمات- لقد انتصر علىَّ).
أهمية التدقيق اللغوى: 

أما عـن التـدقـيق الـلـغـوى فى عـروض الفـصـحى فـإن له أهـمـية
ّ  بصورته الـصحيحة التى يـجب أن يكون عليها; كبرى إذا ما 
بــدءاً بــضــبط الــنص بــالـشــكل الــتــام مــروراً بـبــروفــات الــقـراءة
ـسـرح وقيـاس مدى األولـية ثم مـتـابعـة الـبروفـات على خـشـبة ا

مثل فى أدائه اللغوى. التقدم الذى يحرزه ا
وقد ثبَت لدينا أن الـتدقيق اللغوى ال يـقف عند مجرد أن ينطق
ــمـثـل احلـروف بــشــكل جــيــد أو أن يـنــطق نــهــايـات الــكــلــمـات ا
ا يـتخطى ذلك إلى االهـتمام بـحركاتـها اإلعرابـية الـسليـمة; وإ
لمح صوتي غـير تركيبي يقوم عـليهما فن اإللقاء هما:
الـلـذان لـهـمـا أثـر كـبـير  intonation  والـتـنـغـيم  stress  الـنـبر

فى حتميل الكلمات واجلمل دالالت كثيرة ومتنوعة.
والــسـؤال الــذى يـطــفـر اآلن هــو : لمَ ال يـنــظم كلُّ قــصـر ثــقـافـة
ورشـةَ لغـة مثلـما يحـدث فى التـمثيـل والديكـور ?.. ولمَ ال يكون
كلُّ مـخرجٍ مدركـاً أهميـة التـدقيق اللـغوى بكل مـستويـاته فيولى
اهـتـمـاماً أكـبـر بـاحلـالـة الـلـغـويـة فى الـعـرض ? هـذا إن أردنا أن

سرحية غيرَ مشوَّهة . تكون لغةُ عروضنا ا
سرحـى قدرةً على وأخـيراً .. تـظل اللـغة أكـثر وسـائل العـرض ا
تلقى حتى فى حلظات الصمت ـمثل وا إحداث التواصل ب ا
الــتى تـتــخـلل الــعـرض تـســتـخــدم لـغـات أخــرى: لـغــة اجلـسـد ...

وسيقى. السينوغرافيا ... ا

سـرحيـة لغةً من بـ صنـوف الكـتابـة األدبيـة تعـدُّ لغـة الكـتابـة ا
دينـامـيـكيـة تـتمـيـز بـكثـيـر من احليـويـة واإليـحاء. وخالل الـعـديد
ــسـرحــيـة الــتى تــفـاعــلتُ مــعـهــا شـغــلتْ قـضــيـةُ مـن الـتــجـارب ا
االتصـال والتلقى حـيزاً كبيـراً من تفكيـرى. وفى كل جتربة أجد

مثل واجلمهور. اللغة مهيمنةً على وسائل االتصال ب ا
: ــســتــويــ ولـن نــخــوض هــاهــنــا فى اجلـــدل حــول اســتــخــدام ا
الــفـصــيح والــعـامى ومــدى قــدرة كلٍّ مـنــهـمــا عـلـى الـتــعـبــيـر عن
ــسـرحـيـة ومـدى تـوافــقه مع فـكـرة الـنص; إذ إن هـذا أحـداث ا
ـا سـنـركـز عـلى الـلـغـة الـفصـحى الـتى ـا تـنـاوله كـثـيـرون . وإ
ـتــرجـمـة فـالـلــغـة الـفـصــحى بـغـنـاهـا ـيـة ا هى لـغـة اآلداب الــعـا
وخـصـوبـتـهـا وشـاعـريـتـهـا أقـدر عـلى تـنـاول الـقـضـايـا اإلنـسـانـية

والتاريخية والفلسفية . 
سرحى هى ذاتها اللغة  ليست اللغة عندما تُنطق فى العرض ا
ـفــردات الـداللــيــة الـتى يــســتـخــدمـهــا أىُّ جــنس أدبى آخـر أو ا
ـســرحى فــإنه يـخــتـلف تــمـامًــا عـنـد إنــتـاجه وحـتى فى الــنصّ ا
ـسـرح تـكـامل بـ عـوامل كـثـيرة كـعـرض مـسـرحى; إذ ثـمـة فى ا
سرحى تلقى ا وسيقى وب ا منها: السينوغرافيا والتمثيل وا
الـذى يـتـمـيز –غـالـبـاً- بـحضـور ذهـنى ونـفـسـية مـتـفـاعـلـة مع ما

يُعرض أمامه. 
وبــتـكـامل لـغـة الـنصّ مع بـقــيـة عـنـاصـر الـعـرض الـسـابق ذكـرهـا
تنـبنى لغة ثـانية هى مزيج ذلك كـله لغة ال تشـبه لغة الرواية أو
ا هى أقرب إلى لغة الشعر; من قال أو القصـة القصيرة وإ ا

حيث انفتاحها الداللى وتعدد رؤاها التفسيرية . 
ـسـرحى عن غـيـره من األنـواع األدبـيـة بـعـنـصـر ويـتـمـيــز الـنص ا
سـرحيـة تشـترك مـع القـصة فى وجـود عنـصر احلوار مـع أن ا
سرحى احلوار; إال أن احلوار عنصر أساس يُبنى عليه النص ا
ثل وسيلـة التفاعل ب الشخصيات واألحداث واألداة . وهو 
ـسـرحـيـة . والـوظـيـفة الـتى تـتـواصل عن طـريـقـهـا شـخـصـيـات ا
ـــــســـــرحـــــيـــــة إلى األســـــاســـــيـــــة لـــــلـــــحـــــوار أنه يـــــدفـع أحــــداث ا
ـسـرحى لـغـة ديـنـامـيـكـيـة قـادرة األمـام(الـذروة)  ولــغـة احلـوار ا

على التحول والتحرك فهى لغة ال تسكن أبداً.
سرحى: اإلعداد ا

هناك اختالف بـ الدارس فى استخـدام مصطلح (اإلعداد)
حـيث يفـضل بـعضـهم اسـتخـدام مـصطـلح (درامـاتورج) ويـسـميه
آخـرون (تـدخـل اخملـرج فى الـنص حـذفـاً أو إضـافـة) وقـد آثرت

تلقى . استخدام (اإلعداد) لشيوعه وحضوره فى ذهن ا
ــسـرحى قــابل لــلـتــجـديـد ـســرحى يـثــبت أن الـنص ا واإلعــداد ا
والـتــطــويــر وهـذا الــتــجـديــد وذاك الــتــطـويــر يــضـمــنــان لــلـنص

سرحى عناصرَ البقاء واحلضور . ا
الشخصية والقاموس اللغوى: 

ـسـرحى حتوطـهـا مجـمـوعة الشك أن الـشـخصـيـة فى العـرض ا
من الـسـمـات الـفـارقـة الـتى تـميـزهـا عن بـقـيـة الـشـخـصـيات فى
الـعرض. ومـن أهم هـذه السـمـات الـقـامـوس الـلـغـوى الـذى يضم
فـردات التى تنـطق بهـا الشخـصيـة خالل أحداث النصّ. ذلك ا
الــقــامـــوس الــذى يــســايــر اخلـط الــدرامى لــكـل شــخــصــيــة قــوة

وضعفًا رقياً وانحداراً .
وكـثـيــراً مـا يـعـبــر الـقـامـوس الــلـغـوى لـلـشــخـصـيـة عـن مـسـتـواهـا
الثقـافى واالجتماعى . وقـد يستـخدم القامـوس اللغوى لـتحقيق
أهــداف الـشــخــصـيــة  وفى بـعـض األحـيــان يـخــتــلف الـقــامـوس
الـلـغوى لـلـشـخـصـيـة داخل الـعـمل الـواحـد; لـيـخدم بـذلك اخلط
الدرامى ... ففى نص (ميس جولـيا ) لسترنـدبيرج يبدأ (جان)
أحداثه باستخدام قاموس لغوى راقٍ يتناسب وطموحاته فى أن
يكون واحداً من األثرياء فيستخدم مفردات تكشف عن ثقافته

ومعرفته بفنون اإلتيكيت . 
ـفردات أو اجلـمـل مـحـورًا مـفـصـلـيًـا يـتـحول وقـد تـمـثل بـعـض ا

النصّ دراميًا من بعدها حتوالً كبيراً.
: (عـرض مـؤخـراً بـاإلسـكـنـدرية ـوذجـاً الـقـرد كـثـيف الـشـعـر 

إخراج: جمال ياقوت) .
إن كــان ثـــمــة رأى يــقــول بــضــرورة أن يــكــون اخملــرج أكــثــر وفــاءً
ـكـتـوب ألن فـى غـيـر ذلك إضــعـافًـا لـنــسـيج الـنص إال لـلـنـص ا
أنـــــنى وجــــدت فـى رؤيــــة اخملــــرج جتـــــاه الــــنصّ مـــــا يــــدعــــو إلى
انـسـجـامه وتـمـاسـكه; إذ اسـتـطـاع أن يـوجـد عالقـة جـديـدة بـ
نص يـوجـ أو نـيل ونص الـعـرض بـكل مـا بـيـنـهـمـا من مـسـافـة

زمنية ومكانية.
فمن ذلك أنه استعار فى نهاية عرضه بعض اجلمل التى وردت
فى بـــدايـــة الــنصّ والـــتى تـــتــبع مـــا أســـمــاه هـــو (خط الــطـــاقــة
األعــلى) مع أن خـط الــطــاقــة لــدى يــانـك يــنــحــدر قــرب نــهــايــة
الـعـرض: "أنـا الذى أجـعل الـفحم قـابالً لالحـتـراق .. أنا الـبـخار
والـزيت الـذى فى اآلالت .. أنـا الـدخــان .. أنـا الـقـطـار الـسـريع
ـــصــنع .. أنــا مـن احلــديــد صـــلــبــاً .. أنــا والــبــاخـــرة وصــفــارة ا

مدحت عيسى العضالت التى فى الصلب".
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سرحي جريدة كل ا

صـ 14

اضى أوبريت "مصر أمانة" تأليف وإخراج رحاب زكريا وموسيقى وأحلان شيماء حمدى. > مدارس اجليزة القومية قدمت األسبوع ا

احليوانات الزجاجية
مناهج متعددة وأسلوب عام فى العرض

عصام مصطفى

صـ 12

///

 شاشة العرض السينمائى أخفقت 
فى لعب دورها 

ــلـحــمـة ـعــقـدة األولـى مـثل ا >  تــدوين الــنـصــوص الـشــفـهــيــة الـغــنـيــة وا
ـلحمـت اإلغريـقت عـروفة بجـلجامش والـهنديـة مهابـهاراتا وا الـسومـرية ا
الـشهيـرت اإلليـاذة واألوديسا. ولكن حـدث حتول جوهـرى عندمـا لم تعد هذه

ا تقرأ من أجل معناها. النصوص تسمع فقط وإ
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شاركة  10عروض. سرحية  هرجان السنوى لفرق الشركات ا > مسرح جامعة قناة السويس يشهد  13يونيو القادم بدء فعاليات ا

24
واسم احملروقة ية وا الية العا مع األزمة ا

صرى سرح ا مستقبل ا
مظلم.. احلقوووه!

د. حسام عطا

كون من عدد 2 حيوية أكثر وبـرغم بساطة الديكور ا
كرسى وكـنبة ومـنضـدة مسـتديـرة فقـد كان مـوفقا فى
تلقى من مكان عـمل تكوينات أخرى بـها تنقل خيـال ا
آلخر فى حلظات مدعـماً ذلك بحركات اإلضاءة التى
جـاءت معـبـرة تـمـامـاً عن اجلـو الـنـفـسى لـلـشـخـصـيات

الفنية بشكل خاص وعن جو العرض بشكل عام.
ــا يـقـدمه اخملـرج أمــا عن الـتـمــثـيل فـقـد جــاء مـواكـبـا 
ــســرحى قـد أحــمـد صــالح من فــكــر داخل الــعـرض ا
ـــتــنـــعـــاً تـــغـــلـــبه احلـــركــة ـــمـــثـــلـــ ســـهالً  جــاء أداء ا
الـداخلـيـة لـلـممـثل أكـثـر وأقـوى من احلركـة اخلـارجـية
ـمـثل الشـاب أحـمد مـصـطفى فى دور فـقد اسـتـطاع ا
المــحه احلــزيـنــة الــبـســيــطـة أن يــفــجـر االبن (تــوم) 
تفرج من خالل ما يتعرض الضحك ب صفـوف ا
له من مـواقف تراجـيديـة مأساويـة وبقـدر ما اسـتطاع
إضــحـاكــهم اســتـطــاع أيــضـا أن يــبــكـيــهم شــفـقــة عــلـيه
ــــمـــثـــلـــة وعــــلى أســـرتـه فى نـــهــــايـــة الـــعــــرض وتـــأتى ا
الـــفـــرنـــســـيـــة (بـــوالنـــدا) والـــتـى تـــلـــعب دور األم حـــيث
نتهى التمكن من أدواتها الداخلية واخلارجية أيضا 
احلـرفــيـة والـبـســاطـة فـاسـتــغـلت إمـكــانـاتـهـا الــصـوتـيـة
ـشاهدين يفـهمون كالمها رغم ا جعل ا واجلـسدية 
ــمـثـلـة األســبـانـيـة حتـدثـهـا الــفـرنـسـيــة وأيـضـا جـاءت ا
(إيـــزابــيـل) فى دور االبـــنـــة (لــورا) مـن خالل قـــدرتـــهــا
الفـائـقـة عـلى التـعـبـيـر بوجـهـهـا وصوتـهـا فـعـلى الرغم
من بــــســـاطــــة جــــمـــلــــهــــا احلـــواريــــة مــــقـــارنــــة بــــبـــقــــيـــة
سرح. الشخصيات فقد كان لها حضور جيد على ا
ـمثل الـشـاب (خالـد رءوف) والـذى لعب دور أمـا عن ا
(جــيم) صـديق االبـن وهـو مــصـرى ويــحـمل اجلــنـســيـة
ــســرح ــتـــلك حــضـــورا ووســامــة عـــلى ا الـــيــونــانـــيــة و
بـشـرط أال يراقـب نفـسه ويـراقب كـيف يـراه اجلـمـهور
وال يــنــشــغل إال بــأداء دوره فــقـط ألن ذلك يــضــيع من

ميزة له. كذلك يفقد تلقائيته ا حضوره الكثير 
أمـا اخملـرج أحـد صالح فـهـو خـريج كـلـيـة اآلداب قسم
ــســـرح ولـه جتـــارب عـــديــدة فـى اإلخـــراج مـــنـــذ كــان ا
طــالـبـا وكـون فـرقـة بـعـد تـخــرجه وهى فـرقـة مـسـتـقـلـة
ـديــنــة وقـدمت مــا يــقـرب مـن تـســعـة تــسـمـى بـفــرقــة ا
عـروض مسرحية وهـو دائما يسـعى إلى تقد مسرح
ـة ـسـرحـيـة الـقـد جـديـد يـخـرج عن نـطـاق الـقـوالب ا
ويــخـاطب به كـافـة الــطـبـقـات اخملـتـلــفـة رغم الـقـضـايـا
ــتـطـورة الــتى يـطــرحـهـا فــقـد اســتـخـدم الــعـديـد من ا
ـــســـرحـــيــــة اخملـــتـــلـــفـــة فى هـــذا ـــدارس ا ـــذاهب وا ا
ـلــحـمـيـة والــرمـزيـة والــواقـعـيـة . إنه الـعـرض مــا بـ ا
مـخرج مـالك ألدواته استـطاع أن يـجعل هـناك أسـلوبا

عاما فى العرض.

عنـدما تـختـلف اللـغة بـ النـاس يسـتطـيعـون التواصل
فـيـما بـيـنهم وعـنـدما تـتـوحد الـلـغة يـفـتقـدون الـتواصل
ـة ــصـطــلح الـعــو ـفــهـوم احلــديث  والـتــوحـد فـى ظل ا
كـانت هذه هى إحـدى األفكـار التى قـدمهـا لنـا اخملرج
ـــســرحى الــشـــاب أحــمـــد صــالـح من خالل الـــعــرض ا
«احلــيـوانــات الــزجـاجــيــة» لـلــكــاتب األمــريـكى تــيــنـسى
ــركـز الــثــقـافى ولــيـامــز بــاإلسـكــنــدريـة حتـت رعـايــة ا

الفرنسى.
يــــتـــــنــــاول اخملــــرج أحـــــمــــد صـــــالح نص «احلـــــيــــوانــــات
الزجاجية» بعد مـا قام بعمل إعداد للنص ليناسب ما
يــعـــيــشـه الــعـــالم الــيـــوم من أزمـــة اقــتـــصــاديـــة فى ظل
ـة وبـالـتـالى قـدم اخملـرج رؤيـته فى شـكل مـفـهـوم الـعــو
عـتاد فهو أقـرب إلى التجريب وذلك من يـختلف عن ا
سـتخـدمة فى الـعرض فـالنص حيث الـلغـة احلواريـة ا
يــتـــكــون من أربع شـــخــصــيـــات فــنــيــة ثـالثًــا من أســرة
واحدة وهم األم (أمـانـدا) واالبن (تـوم) واالبنـة (لورا)
ثـابة الـدخيل على وصديق االبن (جـيم) الذى يـكون 
األســـرة فى الـــثـــلث األخــــيـــر من الـــعـــرض أمـــا الـــلـــغـــة
احلوارية للعرض فكانت مختلفة من شخصية ألخرى
حيث كـانت األم تتحـدث الفـرنسـية بـينـما كـانت االبنة
تتحدث اإلسبانية وكان االبن يتحدث العربية باللهجة
ــصــريــة أمــا صــديق االبن فــكــان يــتــحــدث الــعــامــيــة ا
اإلجنــلـيــزيــة وعـنــد ظــهـوره أصــبح اجلــمــيع يـتــحــدثـون
الـــلـــغــة اإلجنـــلـــيـــزيــة وبـــالـــرغم من تـــوحـــد الــلـــغـــة بــ

الـشخـصيـات عند ظـهور هـذا الضـيف (صديق االبن)
فإن الشخصيات فقدت تواصلها الذى كان قائما إلى
حـــد مــا قــبل وصـــول الــضــيـف تــأكــيـــداً لــوجــهـــة نــظــر
اخملـرج فى أن اخـتالف الـلـغـة قـد يـؤدى إلى الـتـواصل

بينما توحيدها يؤدى إلى فقدان هذا التواصل.
ـأساة أم تعـيش مع ابنهـا الذى يعمل يتعـرض العرض 
عــمـالً شــاقـــاً لــيـــوفــر احـــتــيـــاجـــات أســرته رغـم دخــله
صابـة بعجز فى ساقها وكبر سنها البسيط واالبنة ا
ولم تتـزوج وال يشـغل فكـرهـا سوى الـلعب بـاحليـوانات
الزجاجية وهـناك دائما صراع طوال العرض ب األم
ـتصابـية التـى تركهـا زوجها ورحـل مهاجـراً منذ زمن ا
ــتــمـرد عــلى األم دائــمــا والــذى يــشـرب بــعــيــد واالبن ا
اخلـمـر من أجل الـهروب مـن سيـطـرتـهـا وحتـمله عبء
نفقات أسرته ويظل هـذا الصراع احليوى قائما فيما
بــيــنـــهم إلى أن يـــدخل عــلــيـــهم ذات لــيــلـــة ضــيف وهــو
صـديق االبن يـأملـون فى أن يـعجـب باالبـنـة ويتـزوجـها
قـــبل أن تـــصـل إلى سن الـــعـــنـــوســـة وبــعـــد رحـــيل تـــلك
الـشــخـصــيـة وعــدم رغـبـتـه فى االرتـبــاط بـاالبــنـة جنـد
حالـة من احلزن تخـيم على األسـرة وحالـة من فقدان
الـتواصل تؤدى بـهم إلى أن يذهب كل مـنهم فى طريق

ال يعرف آخره.
ـثــابـة وعـلـى الـرغم من أن هــذه الــتـجــربـة قــد تـكــون 

ـضـمون ـتـلقى لـكى يـصله ا ـا يـقدمه ومـا يـحتـاجه ا
ـقـدم له غـيـر أنه أخـفق ـسـرحى ا من خالل الـشـكل ا
فى اسـتخدامه لشاشـة عرض سينمـائى كبانوراما فى
ـســرح  وعـلى الــرغم من حتــكم اخملـرج فى خـلــفـيــة ا
ـونـولـوجـات الـتى جتـسـدها إيـقـاع الـعـمل بـرغم كـثـرة ا
الــشــخــصــيــات فــقــد خــانه الــتــوفــيق أيــضــاً فـى إيــقـاع
مــشـــهـــد يــجـــمع مــا بـــ االبــنـــة (لــورا) وصـــديق االبن
ـالً لـلـغـايــة مـفـتـقـدا ـشـهـد  (جــيم) حـيث جـاء هــذا ا
ـشـهـد كـان يدور لـلحـيـويـة والـتـدفق خـاصة وأن هـذا ا
سرح بـكامله داخل بـؤرة ضوئـية صـغيرة فى مـقدمـة ا
ــشــهــد بــإيــجــاز حــواره ــمــكن عـالج هــذا ا وكــان من ا
الـذى كان يشوبه الـتكرار أو رسم حركـة أخرى تمنحه

سالح ذى حــدين عــلى مـــســتــوى اســتــخــدام الــلــغــة فى
ــيــزاً وجـديــدا من الــعــرض فــإمــا أن جتـعــله عــرضــاً 
ــسـرح الــتـقــلـيـدى أو يــصـبح نـوعه ومــتـجــاوزا حلـدود ا
عرضـاً مـفـكـكـاً ومـفـتقـداً لـلـتـوازن والـتـمـاسك ولـكن ما
ـستخدمة حـدث أن اإلعداد جعل من العـرض واللغة ا
ثابة سيمـفونية عزفها رسومة بدقـة  فيه واحلـركة ا
ـمثلون بقيـادة اخملرج أحمد صالح فـقد جعل اللغات ا
األخرى غيـر العـربيـة تكـاد تكون مـفهـومة تـماماً وذلك
ــاءاتـهـم وانـفــعــاالتـهم بـردود أفــعــال الـشــخــصـيــات وإ
وكـذلـك تـكـنـيك رسـم احلـركـة لـكل مــشـهـد وإضـاءة كل
مـشــهــد كــذلك أيــضـا اســتــخــدام قــطـعــة اإلكــســسـوار
الواحـدة بأكثـر من مدلـول وهذا ما يـحسب خملرج واعٍ

تلقى   مخرج واع يدرك ما الذى يحتاجه ا
من مضام وأشكال مسرحية

سرح فى كل دول العالم هو ا
بيت القيمة إال فى مصر

ميزانية البيت الفنى 
سبعة مالي جنيه فقط!

ـيــة الـراهـنـة إن أيـة مـحــاولـة لـفــهم األزمـة االقـتــصـاديـة الــعـا
بعيداً عن زاوية التناول الثقافية لهى محاولة قاصرة.

ـــال الــكـــبــيـــر لـــلــشـــركـــات مــتـــعــددة فــهـى أزمــة تـــداول رأس ا
اجلــنــسـيــات الــتى تــود صـبـغ الـعــالم كــله بــالـصــبــغــة الـغــربــيـة
األمـريكية على مسـتوى أداء وسلوك وطريقـة معيشة األفراد
حــول الــعــالم وهـى فى جــوهــرهــا أزمــة تــعــبــر عن تــصــور ال

كسب على حساب كل شىء. أخالقى إلدارة الربح وا
ـكن تــركه حلـسـاب الـسـوق وألن مـصـر لم وألن كل شىء ال 
ـرتبط ى ا ـال الـعا تكن مـتورطـة حلـد بعـيد فى دورة رأس ا
بــتـــلك الــشـــركــات فــإن تـــأثــرهـــا بــتــلـك األزمــة ســيـــظل عــلى

باشر. مستوى رد الفعل والتأثير غير ا
وال مــجــال لــلــخــروج من تــلك األزمــة فى مــصــر إال بــالــلــجـوء
إلدارتهـا بصيغة أخالقـية ال يعترف قانـون الربح والسوق بها
كثـيرا ومع ذلك فـالنـظـرة األخالقيـة هى صمـام أمان الـسوق
صـرى فى كل اجملـاالت للـحـفاظ عـلى سـير األعـمال ودعم ا
ـواطن الـعـادى فى ظل أزمـة تــهـدد بـالـركـود والـبـطـالـة ومـا ا
يـسـرى فـى ذلك عـلى كـافـة أوجه احلــيـاة فى مـصـر هـو أكـثـر
ضــرورة فى مـجــال إنـتــاج الـثــقـافــة والـفــنـون. وإذا مــا تـأمــلـنـا
صـرى سـيظـهر واضـحاً فى سـرح ا تـأثيـر تلك األزمـة عـلى ا

ضوء تلك الزاوية األخالقية فى النظر.
ـصرى فى مـستـواه االحترافـى كان قبـل تلك األزمة ـسرح ا ا
فى حـالة يرثى لها نـتيجة عدم قـدرته على جلب تلك األرباح
الهـائلة الـتى تدرها الـسينـما اجلديـدة سواء اجلاد مـنها وهو
ـضـحـكـ اجلـدد نـادر احلــدوث أو الـقـائم عـلى اسـتــهالك ا
وهو األغلب واألعم وكـذلك قدرة الدرامـا التلـيفزيـونية على
ـــــســـــرح حـــــيـث االنـــــتـــــشــــار جـــــذب أغـــــلب جنـــــوم وشـــــبـــــاب ا
اجلــمـاهـيـرى األكــبـر واألجـر األكــبـر أيـضـا... لــقـد تـأكـد فى
ـستـقـلة هم فى ـسـرح والفـرق ا ـاضـيـة أن هواة ا الـسـنوات ا
صيـغتهم الـهامشـية وغيـر التجـارية بالتـعاون مع اجلادين فى
ـصرى فى ـسرح ا ـسرح اجلـامعـى والعـمالى من يـحـملـون ا ا
ضـمـيـرهم وعـيـونــهم ولـكن فى أطـر فـئـويـة خـاصـة وجلـمـهـور
هـتم بالشـأن الثقافى العام وكل ضـيق محدود أغلبه من ا
ذلك يــتم فـى إطــار ســرى ولــلــيــالـى عــرض مــحــدودة بــيــنــمــا
يـعـانـى مـسـرح الـدولـة من تـرهل فـى نـظـامه اإلنـتـاجى وصـيغ
إنـتـاجـيـة حتـاكـى الـقـطـاع اخلـاص الـتـجـارى الـذى انـهـار أمـام
ـا أدى إلى بـقاء ـسـتهـلـكـة  تـراجع جـمهـوره عن مـعـادالته ا
عـادل إمام وحـده صـامـداً فى القـطـاع اخلـاص وسمـيـر غا
يـحــاول جــاهـداً اإلبــقــاء عـلـى صـيــغــة عـرض الــرجل الــواحـد
كن مـعتـمـداً عـلى رصـيده الـقـد وألسـبـاب غيـر واضـحـة 
إجــمــالــهـا فـى عـدم االكــتــراث بــالـعــامــلــ فى قـطــاع الــفــنـون
الشعـبيـة واالستـعراضـية خرج الـقطـاع الذى كـان يقدم روائع
ــنـافــسـة وظــلت هـيــئـة ــسـرح الــغـنــائى االســتـعــراضى من ا ا

يزانيتها الضئيلة تكافح من أجل البقاء. سرح وحدها  ا
ــســرح فـى كل أنــحـــاء الــعــالم هـــو بــيت الـــقــيــمـــة وحــتى فى ا
سرح والسينما زاوجة ب ا هوليوود يقوم معظم جنومها با
والتـليفـزيون أحـيانـاً وذلك فى إطار عـمل يـحترم فـكرة وقت
اآلخرين ومـيعاد التدريبـات والتصوير فالـفنان ال يعمل أكثر
ـكن له فيهـا وعبـر نظام من ثـمانى ساعـات عمل فى الـيوم 
دقــــيق أن يــــزاوج بــــ دوره فى عــــرض مـــســــرحى وســــاعـــات
ـمـارسـة الـتـصـويـر فى الـبالتـوه وراحـة وتـأمل يـسـمـحـان له 
اإلبــداع وهـــنـــاك ال تــســـمع عن أزمـــات قـــلــبـــيـــة أو ســكـــتــات
ــرهق أثـنـاء الـتـصـويـر دمـاغـيـة أو جتـلــطـات تـصـيب الـفـنـان ا
مثـلـمـا حدث مع الـصـديق الفـنـان الـكبـيـر شوقى شـامخ أثـناء
تـعرضه لإلرهاق الشديـد فى دهشور خالل تصـوير مسلسل
ــصـراويــة وال مـا حــدث مع الـســيـد راضى الــفـنــان الـكــبـيـر ا
متـعدد االهـتمـامات أيـضا والحظ مـعى إصابـة معـظم جنوم
صريـة اآلن وال مجال لذكر األسـماء حرصاً على الـشاشة ا
ـرض بأمراض الـقلب وارتـفاع ضـغط الدم من خـصوصـية ا
جراء الشهـر األخير قبـيل وأثناء رمضـان حيث ينـام الفنانون
فى االستـديوهات إلنهاء أعمـالهم التليفـزيونية وكأن رمضان

جـاء فــجــأة... ومع كل عـام يــزداد االحــتـقــان والـتــوتـر وتــقـوم
سـلسالت الـتلـيفـزيونـية بـتعـطيل كـافة شـئون احلـياة الـفنـية ا
األخـرى خـاصـة مع تـكـاثـر الـقـنـوات الـفـضـائـيـة حـيث تـتـحول
فـتــرة االسـتــعــداد لـرمــضـان الــتــلـيــفـزيــونى حملــرقـة جــمـاعــيـة
تـضـغط عــلى اجلـهـاز الــعـصـبى لـلــجـمـيع وتــسـاهم بـشـكل أو
بــآخـــر فى تــعـــطـــيل كل شىء وفـى خــروج أعـــمــال درامـــيــة ال

تتوخى الدقة الفنية.
ــصـرى قــبل األزمـة أمــا بــعـدهــا وعـلى تــوتـر ـســرح ا هـكــذا ا
ـصرى فقد زاد وخـوف أصحاب األموال فى دوائـر اإلنتاج ا
الــطـ بــلـة حـيـث خـرج مــعـظم مــنـتـجـى الـقـطــاع اخلـاص من
ــدة يــومــ كل ـــا أن عــادل إمــام يــعـــرض  دائــرة اإلنــتــاج طــا
أسـبـوع وسـمـيـر غـا أغـلق عـرضه اجلـديـد تـرالم لـم لـغـياب

اجلمهور.
ـبارك ـوسم الـصـيـفى الـقـادم وجملئ شـهـر رمـضـان ا ويـظل ا
فى آواخـر أغسـطس الـقادم هـو موسـم محـدد بأيـام بـسيـطة
ـسرح ومع انـشـغـال الـكل بسـوق رمـضـان الـتـليـفـزيـونى يـظل ا
ـــصــرى مـــرفــوعًـــا مــؤقـــتــاً مـن اخلــدمـــة أمــا عـــقب انــتـــهــاء ا
ـرهقـة وأبدانهم رمضـان وبعـد أن يلـملم الـفنانـون نفـسيـتهم ا
ـوسم ـســرحـيـة فـإن ا اجملــهـدة وحلـ مـواصـلــة الـتـدريـبـات ا
الــشـتــوى أيــضــاً مــهــدد بــعــدم وجــود مــســرحــيــات احــتــرافــيـة
جـديـدة ألن انتـهـاء الـتدريـبـات احملـتمـلـة سـوف يجـعل مـيـعاد
وسـم الشتـوى القادم مع افـتتاح تـلك العـروض احملتمـلة فى ا
ـصـرية قـرب حـلول مـوسم االمـتـحانـات حـيث تتـوتـر األسرة ا
ـنــزل فى الـظـروف الــعـاديـة فــمـا بـالك مع وال تـخــرج خـارج ا
ـيـة عـلـى أولـويـات مـيـزانـية ـاليـة الـعـا تـأثـيـر رد فـعـل األزمـة ا

صري . معظم ا
صرى وليس حله هو إنتاج سـرح ا إنه عام صعب قادم فى ا
مــســرحــيــات كــومــيـــديــة فى شــراكــة مع قـــنــاة نــايل كــومــيــدى
والـبيت الفنى للـمسرح كما أعـلن د. أشرف زكى مؤخراً وهو
الذى داوم عـلى التـصريح بـأن ميـزانيـة البـيت الذى يـديره ال
سرح فى تتجاوز ميزانية مـسلسل تليفزيونى عادى وإدماج ا
التـليفـزيون ضرورة فنـية وحدوثـها ال يجب أن يجـعلنـا نتخلى

عن ضرورة ذهاب اجلمهور للمسرح.
ـســرح وتـذكـرتـهـا أمـا جـوالت األقـالــيم الـتى نـســيـتـهـا هــيـئـة ا
فـجأة مـع مسـرحـيـات نـايل كـوميـدى فـهى حل هـام الكـتـساب
ـصــرى احلـقـيـقـيـ ـسـرح ا جـمـهـور حـقــيـقى يـنـتـظــر جنـوم ا
ـــســرح ولـــيس مـــجــمـــوعـــة من الـــشـــبـــاب اجلــدد ســـيـــصـــنع ا
ـصرى مع نايل كـوميدى احلـقيـقة جنومـيتهم اجلـديدة التى ا

ضحك اجلدد. ستصب بالتأكيد فى تيار ا
احلـل إذن فى مـســانــدة الــعـروض اجلــادة اجلــديـدة والــلــجـوء
ألبــنــاء الــبــيت الــفــنـى لــلــمــســرح وعــدم الــلــهث وراء األســمــاء
ـسـرح احلل هـو تـكـثـيف وضخ الـتـلـيـفـزيـونـيـة الـتى ال تـريـد ا
أجود الـنـجوم الـكـبيـرة فى دعايـة حـقيـقـة ألبنـاء البـيت الـفنى
هن الـتمثـيلـية لصـناعة ولشـباب الـفنانـ من أعضـاء نقابـة ا
جنــوم جـــدد مع عـــقــود اتـــفـــاق تــتـــضــمـن الــتـــزامــهـم بــالـــعــمل
دة سنـوات محددة مـقابل اإلنـفاق علـيهم فى إطار لـلمسـرح 
ـبـتـكـرة ضـرورة تـعــلم كـيـفـيــة صـنـاعـة الـنــجم عـبـر الـدعــايـة ا

للمسرح.
ـصـرى كــان وال يـزال خـارج دائــرة اهـتـمـام رأس ــسـرح ا إن ا
ية ـالية الـعا ال الـوطنى وبالـتأكيـد سيكـون ضغط األزمة ا ا
وسم الـتلـيفزيـونى الدرامى الـرمضان عـليه مع حصـاره من ا
سـرحـية احملـروقـة لقـصـرها وتـداخل اهـتمـامات ومـواسـمه ا
زيد هامة أخرى للجمهور فيها بالتأكيد سيكون ذلك سبباً 
ـسرحـي وإلرادة من احلـصار سـيحـتاج لـتفـكـير جـديد من ا
حـديديـة حتـتـاج لـتـحـدى الـتيـار الـعـام الـضـاغط والـذى يـهدد
ـصـرى إن لم يــخـلص له ـسـتــقـبل غــيـر سـعــيـد لــلـمـســرح ا

رجاله.
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> إذا كـان اخـتـراع الـكتـابـة قـد حـول الوعى اإلنـسـانى أسـاسـا فإلى أى
ـتعلم أن يعـيد تخـيل ماذا كان شكل مكن فى عـالم اليوم ا درجـة من ا
احلـيـاة قـبل الـكتـابـة? إذا كـانت أقدم الـنـصـوص األصلـيـة تـرجع فقط

إلى ما قبل 5000-6000 سنة.
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ماحدش فاهم حاجة

الدراماتورج..
 خليّه فى الدرج!

حتقيق:
 عواطف سيد أحمد

الدراماتورجية فى نظر رأفت الدويرى 
مرتزقة وليس لهم عمل

ـه لــلـعــرض فـى أحـسـن صــورة فـإن وتــقـد
اخملرج يعتبـر هذا من صميم رؤيته وكثيرا
مـا جند اخملرج يقـوم بهذا الدور أو يـعتمد
ـسـرحى) عـلى شــخص يـقـوم بـ (اإلعــداد ا
عد ولكننا ال نستطيع أن نطلق على هذا ا

مصطلح دراماتورج.
ويـــتــــفـق د. أحـــمــــد حـالوة مع هــــذا الـــرأى
فـيـقــول: هـنـاك من يـتــوهم أن قـراءة قـصـة
وإعـدادهــا بـشــكل مـســرحى أو تـلــخـيــصـهـا
هـى فــــــكـــــرة الــــــدرامــــــاتـــــورج وهــــــذا لــــــيس
صــحــيــحــا فـــالــدرامــاتــورج مــجــمــوعــة من
ـة فى الـعالم احلرف والـقـدرات وهى قد

كله وليست مستحدثة.
ـسرحى رأفت الدويرى ويـفاجئنـا الكاتب ا
ــســرحــيــة احلــقــيــقــيــة إمــا أن بــقــولـه: إن ا
ـسـرحـية وإذا تـكـون مـسـرحـيـة أو لـيـست 
كانت مسرحيـة حقيقية فهى ال حتتاج إلى
درامـاتـورج وأدعـيـاء هــذا جـمـاعـة مـرتـزقـة
تـقـتـات عـلى مـسـرحيـات ضـعـيـفـة وكان من
ــــــســــــرحــــــيــــــات أمـــــا األولـى رفض هــــــذه ا
(الـدرامـاتورجـيـة) إذا كان والبـد أن يـجدوا
ألنفسـهم دوراً فعلـيهم بالـقصص الـقصيرة
(ويــورونـــا شــطــارتــهم) فـــهــذه مــهــنــة من ال
مــهـــنــة له ولــقـــد صــادفت مــشـــاكل كــثــيــرة
بـسـبـبـهم فـمـسـرحـيتـى «قـطة بـسـبع أرواح»
واحلــاصــلـــة عــلى جـــائــزة الـــدولــة عـــنــدمــا
تـــصـــدى لــهـــا مـــخـــرج وأراد أن يـــفـــعل لـــهــا
درامــاتـورج اعــتــرضت عــلى ذلك وســحـبت

النص.
ــــوظـــفــــ فى الــــثـــقــــافـــة وهــــنـــاك بــــعض ا
اجلـــمـــاهــيـــريـــة يـــفــرضـــون أنـــفــســـهم عـــلى
مــخـرجى األقــالــيم ويـدعــون أن الـنــصـوص
الـتى يـخـرجـونـهـا حتـتاج إلـى تعـديالت وأن
الـدراماتورج هو الـوحيد الذى يـستطيع أن

يقوم بذلك.

وعن ســبب شـيــوع مــصــطـلح الــدرامــاتـورج
فى اآلونــة األخــيــرة رغم أنـه مــوجــود مــنـذ
زمن بـعيـد تقـول اخملرج عـبيـر على: هـناك
عـدة أسـبـاب مـنـهـا االجتـاه نـحـو الـتـجـريب

وضوع. فهو مرتبط بجزء شكلى فى ا
والـسـبـب الـثـانى يــتـمــثل فى تـطــور الـروايـة
ستوى الفـكرى والتقنى وجمالياتها على ا
ـــســـرح هـــذا الـــتــــطـــور الـــذى جتـــاوزت به ا
بـدع يـتركون وبـالتـالى أصبح كـثيـر من ا
ــســرحى ويــتــجــهــون إلى الــروايــة الــنـص ا
أضف إلـى ذلك اجتــــــاه الـــــعـــــالـم فى هـــــذه
اآلونــة إلى احلـكـايـات الــيـومـيـة وارجتـاالت
الـناس ليومـياتهم وخلق حـوارية مع التراث
ـــوا والــــبــــطــــوالت وهـــذا بــــدوره يــــحــــدث 
ا أدى إلى واطن الـعـادى  وتطـورا لـدى ا
إنــتـاج نـوعــيـة حـيــة من الـكــتـابـة تــتـمـثل فى

االرجتال.
ــعــظم وقــد اجتــهت إلى عــمـل درامــاتــورج 
مسـرحـياتى بـدافع الـتـمرد عـلى الـعمل فى
إطــــــار فـــــكــــــرة واحـــــدة مــــــحـــــددة وهـــــذا ال
يستقيم مع تـطور اإلبداع وتعقيدات العقل

البشرى والتقدم التكنولوجى.
وتـــــقـــــول اخملـــــرجــــة مـــــنـى أبـــــو ســـــديــــرة إن
مصطلح الدرامـاتورج قد وقد شاع حاليا
ــــقــــدمـــــة وهى فى بــــســــبـب كم الــــعـــــروض ا
مـعــظـمــهـا تــكـرار وكل واحــد يـريــد أن يـقـدم
عــرضــا مـتــمــيــزا أو أن لــديه فــكــرة مــحـددة
يريد أن يوصلها فيلجأ إلى عمل دراماتورج
يـا فالنص للنص وغـالبا مـا يكون الـنص عا
ـثل أكـثـر من 50% من جنـاح الـعـرض على
العكس من الـنصوص التى جترب ألول مرة

فاحتمال الفشل فيها أكبر.

مــــثال ولـــــكى يــــقــــدم الـــــدرامــــاتــــورج هــــذا
شهد البد وأن يكون مواكبا للمتغيرات. ا

ــيــز د. عــرنــوس بــ االثــنـ بــقــوله إن و
ـــؤلف األصــلى ــعــد يـــفــســـر مــســرحـــيــة ا ا
فــهـــنــاك من يـــعــمــقـــهــا إذا كـــانت بــســـيــطــة
وهــنــاك من يــبـــســطــهــا إذا كــانـت عــمــيــقــة
ا ـبـدع و بـشـرط أال يـخل بـالـبـنـاء وفـكـر ا
يـريـد أن يـوصــله لـلـجــمـهـور فالبـد إذن من

توفر األمانة العلمية.
وتؤكـد الـناقـدة عبـلـة الرويـنى عـلى ضرورة
عد فإذا كانت الـتمييـز ب الدراماتـورج وا
سرحى مهمة الدرامـاتورج تصنيع النص ا

مـــســرحى فـى إطــار فـــكــرة مـــعــيـــنــة وجتــاه
هدف مع ينحو إليه.

وإذا كـان هــذا هـو عـمـل الـدرامـاتــورج فـمـا
ـعد والـدراماتـورج أجابت الفـرق إذن ب ا
ـعـد هــو عـمل عــبـيــر عـلى بــقـولــهـا: عـمـل ا
الـــدرامــاتـــورج غــيـــر أن الــدرامـــاتــورج وهــو
يــعــيــد صــيــاغـة أى نـص فــإن إعـادتـه تـدور

فى إطار فكرة وهدف محدد.
عــلى أن اخملـرج ســامى بــســيــونى يـرى أن
الفـرق بـينـهـما يـكـمن فى أن إعـداد النص
يـسـمح لك بحـذف جـمل أو مشـاهـد لكن
ـسرحى الدرامـاتـورج هو تـشـكيـل للـنص ا
حــــسب الــــوضـع الـــراهـن وهــــذه مــــســــألـــة
صــعـبــة فــيـمــكن أن أقــدم يــولـيس قــيــصـر
مــرتـــديــاً بـــدلـــة ومــعه نـــاس داخل طـــائــرة

بـشـكل جديـد فـأعـيـد الصـيـاغـة مع إدخال
الـتطـويـر عـلى النص وهـذا الـتـطويـر يـطيل
األحــداث الـتى أقـدمـهـا فـى شـكل مـعـاصـر
واخـــتالف الـــثـــقــافـــة من بـــيـــئــة إلـى أخــرى
فــكـيـف أقـدم نــصــا يـنــاقش فــكــرة اإلحلـاد
فى مجتمع مصرى يرفض مناقشة الفكرة

نفسها.

وترى اخملـرجة عـبيـر على أن الـدراماتورج
مــســـرحــة لــوســيط أدبى آخــر غــيــر الــنص
ـــســـرحـى وهـــو يــــقـــوم بــــإعـــادة صــــيـــاغـــة ا
ـــمــثـــلــ أو أى نـــوع أدبى آخــر ارجتــاالت ا
كـــــالـــــقــــصـــــة والــــروايـــــة ويـــــحــــولـه إلى نص

هـل هـى مــــــوضــــــة.. شـــــــيــــــوع مــــــصـــــــطــــــلح
«الــدرامــاتــورج» هـذه األيــام? واحــد يــحـول
الــــنـص من الــــفــــصــــحى إلـى الــــعــــامــــيـــة أو
العـكس يسـمى نفـسه «دراماتـورج».. وآخر
يـحـذف مـشهـداً أو جـمـلـة من نص فـيـطلق
االسم عـلى نـفـسه.. حـتى إن أحـدهم غـير
عــــــنـــــوان الــــــنـص فـــــاعــــــتــــــبــــــر مـــــا قــــــام به

«دراماتورج».
من هــو الـدرامــاتـورج حتــديــدًا ومـا طــبـيــعـة
ـعـد.. وهل عـمـله.. ومــا الـفـرق بـيــنه وبـ ا
له لـزوم فعالً.. أم أن الـدراماتـورج يجب أن
يدخل الدرج?.. وال تشغل نفسك باإلفيه!!
د. عــــــبــــــد الـــــــرحــــــمن عــــــرنــــــوس يــــــعــــــرف
الــدرامــاتــورج بــقـــوله: إنه صــانع الــدرامــا
ـصنوعة وهو رئية ا الـذى يقدم الصـورة ا
ــعــنى والــصــورة يــصــنــعــهــا من الــكــلــمــة وا
ا يسـمى (كيمـيائية والبد أن يكـون ملمـا 
كن تـفكـيكـها فى ركـزة) وكيـف  الكـلمـة ا
صــــــــفـــــــحـــــــات ويــــــــشـــــــاركـه فى ذلـك عـــــــدة
مـسـاعـدين يـبـحـثـون فى الـتـاريخ واجملـتـمع
وسـيكولوجيـة الكلمة ثم يـقوم الدراماتورج

بجمع كل ذلك ويقدمه للعرض.
ومــفـهــوم الـدرامـاتــورج كـمـا تــقـول الـكــاتـبـة
عـــبـــلــة الـــرويـــنى مـــازال حــتـى اآلن - عــلى
األقل فى مــــصــــر - غــــيــــر واضح هــــنـــاك
ارسـة دائمة لـلدرامـاتورج لـكن ال يوجد
ـعــنى أن مـهــامه مـوجـودة فى درامــاتـورج 
ـــســــرح ومـــنــــذ ســـنــــوات ولـــكـن ال تـــوجـــد ا
وظيفـة محددة لـلدراماتـورج يقوم بـها فرد

بعينه بل تقوم بها شخصيات متعددة.
فـــمـــهــمـــة الـــدرامـــاتـــورج هى تـــقـــد رؤيــة
مـغــايـرة أو تـفـكـيك الـنص وقـراءته بـصـورة

. مثل لها عالقة باخلشبة وا
تضـيف: إن الدرامـاتورج مـجمـوعة قدرات
ــسـرحى ومـهــام مــهـمــتـهــا تـصــنـيـع الـنص ا
ـه لـلعـرض فـى أفضـل صـورة وهذا وتـقد
يتطلب بحث ودراسة وتوثيق ومشاركة من
عــــدة أشــــخــــاص فــــهـــــنــــاك من يــــعـــــمل مع
البس وغــــيــــره مع ــــمــــثــــلـــ وآخــــر مـع ا ا

اإلضاءة حتى يصل إلى أفضل صورة.

ويـتـفق د. أحـمـد حالوة مع عـبـلـة الـرويـنى
ويــقـول إن الـدرامـاتــورج قـد ال يـكـون فـرداً
ــهم مــا هى واحــدا بل عــدة أفــراد ولــكن ا
وظـيفته? ومـا هى إمكانـاته? حتى ال يطلق
فترض أى أحد على نفـسه دراماتورج فا
أن تـتــوافـر فى الـدرامـاتـورج مـجـمـوعـة من
الـقـدرات والـعـلم الـكـامل بـتـنـقـيـات االجتاه
الــذى سـيـعــمل فـيه ســواء كـان مــسـرحـاً أو
سـيـنـمـا أو تــلـيـفـزيـون وأن يــكـون عـلى عـلم
كـامل بـعلـوم الـدرامـا والـتكـنـيك سـواء أكان
تكنيكا لألداء أم اإلخراج والفلسفة القائم

عليها الشىء وتقنيته.
فـإذا قدمت دراماتـورج لعمل مـلحمى فمن
ـلـحـمة الـضـرورى أن أكـون عـلى مـعـرفـة بـا
ــنــحـك الـقــدرة عــلى وهــذا من شــأنه أن 
الـــتـــدخل فـى احلـــوار والـــصـــورة وكـــيـــفـــيـــة
ـــاء فــــإذا تـــوفـــر كل األداء من حــــركـــة وإ
ذلك فى شــخص مـا فـهــو مـؤهل ألن يـقـوم

بعمل الدراماتورج.

ـمثل أحـمد الـسيـد يتفـق على أن وظـيفة ا
الـــدرامـــاتـــورج مــــوجـــودة مـــنــــذ زمن ولـــكن
اخملـــــرج هــــو الــــذى كــــان يـــــقــــوم بــــهــــا أمــــا
اســتــحــداث أحـد لــلــقــيــام بـهــذه الــوظــيــفـة

فيعد شيئاً جديدا.
ؤلف يـقـوم بالـتألـيف واإلخراج فـقد كـان ا
وعــمل الـدرامــاتـورج كـشــكـسـبــيـر ومـولــيـيـر
ـثال وقد يـكون مؤلف النص عـلى سبيل ا
ـمــكن أن أقـدم نـصـه وفـكـرته مــيـتـا فــمن ا

عرنوس 
يعتبره صانع
الدراما ويضع
شروطاً للقيام
همته

عدة أفرد

إعادة صياغة

مثل ارجتاالت ا

التمييز نعمة

سبب االجتاه

صرى تذيع األسبوع القادم حلقات برنامج نص ساعة مسرح ويقدمه أحمد مختار ويخرجه تامر هارون. > القناة األولى بالتليفزيون ا
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> عـندمـا تتحـول الكلـمات إلى كتـابة يـتحول االتـصال الشـفهى إلى شكل من
ـكانى الذى يـعيـد إعادة بـناء الـتفكـير. أمـا البـقية أشـكال االتـصال الـيدوى/ ا
دونة عـلى الط أو عـلى الرق أو الورق الـتى تتـرك فى الكتـابة - العالمـات - 

- فإنها ليست موجودة فى الثقافات الشفهية األولى.
سرحي جريدة كل ا
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سرحية  الدعاية ا
ب ثقافة شمولية ورأسمالية

مـثلـما تـتغـير الـثقـافة وتـتحـول  فإن لـها القـدرة أيضـا على أن
تـباع وتـشـتـرى  عـنـدمـا تـتـحـول من طـريـقـة لـقراءة الـذات فى
سياق الـعالم إلى سلعة تعرض على العـالم للبيع . وكما تذكرنا
ية تعددة اجلنسيات ; فإن البيئة العا دائما إعالنـات الشركات ا
ـنتـجـات وشرائـها . وال ـستـهلـكـ بالـرغـبة فى ا تؤكـد اقـتنـاع ا
ـسرح اسـتثنـاء من قوانـ العرض والـطلب .فـعلى الرغم يعد ا
من مـيــلـنــا الـغــالب إلى افــتـراض أن الــفـنـون مــعـفــاة من قـوى
الـسوق; فـإن قـيمـة الـسلـعة فى عـرضـها  سـواء أكـانت فكـرية أم
تـرفـيـهـية مـعـنـوية أم مـاديـة. . فـمـا قيـمـة أن نـعرض مـنـتـجا ال
تـقـبل علـيه اجلـماهـيـر ?!  يـقول مـاكـليـنـتوك  جتـلس السـلـعة
ـقـدسة علـى أعتـاب الـثـقـافـة والـتـجارة فـتـخـلط بـ احلـدود ا
ــال والـفن . فـرضــا بــ عـلم اجلــمــالـيــات واالقـتــصــاد وبـ ا
ـشتـركة بـ العـا وهـناك احـتمـال فى عروض الـبـيثـقافـية ا

األول والثانى إلى حيز التنفيذ."
ى    وألن فاعلية التداخل الثقافى ب ما هو وافد غربى عو
ومـا هــو مـصــرى أو عـربى ; ضــاغـطــة عـلـى مـخــزون هـويــتـنـا
الثـقافـية ومـزاحم لـها إلى حـدود اإلزاحة واإلحالل  لـذا فإن
سرحية أو الفنية ـناسب جلمهورنا  –اآلن -  من العـروض ا ا
بعامـة هى العروض الـبيـثقافـية  التى تـتداخل فـيها عـناصر
ية مع ثقافتنا القـومية أو الوطنية  فيما يشبه الثقافـة العو
لونا من ألوان احلوار ب ثقافت  إحداهما تراثية أو تراثية
معـصرنـة  واألخرى حـداثيـة عصريـة. فعـرض ( حلـم نحات)
لـولــيـد عـونى يــركـز عــلى الـتـفــاعل الـثــقـافى داخل مــحـمـود
ـصرية عاصـر- ب ثـقافته ا صـرى ا مـختار  –رائد الـنحت ا
األصيلـة وثقافته األوروبية  وأثر ذلك على إبداعاته النحتية
 ولكى يـكشف اخملرج تـلك التـفاعالت الـبيثـقافـية ; زاوج ب

أسلـوبـ من أسالـيب الـتعـبـير مـوسـيقـيا وتـعـبيـريـا جسـديا 
الزم له ثال الفرعونى ا فعنـدما ينهمك مختار متوحدا مع ا
فتلك صـورة بيثـقافية  وعـندما يشـرع النحـات الفرعونى فى
طرقة واألزميل فى مادة مشروع التمثال  وينهمك توظـيف ا
مـختـار فى وضع الـلمـسات األخـيرة عـلى الـتمـثال نـفسه بـعد
إتمامه ودبيب احلركة فى التمثال نفسه  فى مصاحبة أغنية
صـرى  ويعقب عـليـها اخملرج  تراثـية نوبـية  أو من الـريف ا
بتعـبير جسـدى بأسلـوب الباليه فى تـكوين إطارى فى خـلفية
الـتـمـثــال  بـوسـاطـة جــوقـة تـمـثل بــات الـفـنـون الــسـبع عـنـد

اإلغريق .
ـسـرحـيـة فى مـجــتـمـعـات شـمـولـيـة   وإذا قـلـنـا إن الــعـروض ا
األنظمـة  يهتم منـتجوهـا بترويج األفكـار أكثر من اهتـمامها
بـعـنـاصـر الـفـرجـة ; لذا فـإن عـمـلـيـة الـدعـايـة بـوصـفـهـا آلـية
لـلـمـسـرح تـعــتـمـد عـلى شـبــاك الـتـذاكـر  كـعــنـصـر مـسـاعـد 
وتـقـصــر عـنـد تـلك احلــدود  أمـا الـفـكـر اإلنـتــاجى لـلـمـسـرح
التـجارى  فيـرى فى مجـرد وقوف الـدعاية عـند حـدود شباك
ــنـتج الــتــذاكـر  مــســرحـا خــاســرا. فـالــدعــايـة فى فـى فـكــر ا
ـســرحى الــتــجــارى ال تــتــوقف  عــنــد حــدود إعالم جــمــهـور ا
ـسـرحى ( عـنـوانه مـواعـيده مع اخلـاصـة والـعامـة بـالـعـرض ا
ـؤلف واخملرج والـنـجوم أو ـعـلومـات األسـاسيـة حـول ا بـعض ا
ـشارك فـيه ) وحث اجلمـهور على ارتـياد حفالته الفـنان ا
ـا  تـتـف فى تـخـطـيط حمـالت إعالنيـة وأخـرى إعالمـية وإ
ـسرح الذى مكثـفة و حلوحـة  تسـتميت فى اسـتعادة جـمهور ا
سـلـسالت الـتلـيـفزيـونـيـة والشـبـكة الـعـنـكبـوتـية ( اجـتـذبتـه ا
السات والـشات)  بغية احلـصول على عوائد مـالية ربحية فى
األســاس. حــمالت تــتـوزع فــيــمــا بـ  الــوســائل الــصـحــافــيـة
بـوصفـهـا أسهل الـوسائـل وأكثـرها انـتشـارا بـ قراء الـصحف
ــتــعــددة  ولـقــدرتــهــا عـلى نــشــر أخــبـار الــنــجـوم الـيــومــيـة ا
اإليـجـابيـة والـسـلـبيـة  وأثـر ذلك عـلى أن تـظل صـورة الـنجم
حـية فى أذهـان الـقراء  وهـو ما يـسهم بـطـريقـة غيـر مبـاشرة
سرحى الذى يشارك فيه هذا الفنان أو فى الدعاية للعرض ا
تـلك الـفنـانة. هـذا فـضال عن رخص أسعـار الـنشـر الصـحافى
قياسـا على النشر التليفزيـونى الباهظ التكاليف . وللدعاية
واإلعالن وسـائل متـعـددة غيـر تـقلـيـدية  مـبـتكـرة تـبعـا لـدقة
التـخطيط ومسـاحات اخليال اإلعالنى وفـنونه وما يرصد له

من أموال.

وليد منير.. 
حفل لتتويج الدهشة

جلأ للرمز فى أغلب
مسرحياته وشبه
ثقف بالفئران التى ا
تهرب من مواجهة

اخلطر

ا وتوظيف لـلحكى لـلوصول جلـوهر الشخـصية 
سـرحى  فيـقول فى مسـرحية هى مدار الـعمل ا

الفأر
ـــحـض الـــصـــدفــة الـــفـــأر: أنت دخـــلت الـــســـجن 
جملــرد أنـك كــنـت صــديـــقــا عـــاديـــا لــثـالثــة طالب

ثوري وفنان يساري .
ـزج وليد مـنيـر ب اجتاهـات مسـرحية كـثيرة  و
فى مـجــمـوعـته تـلك فـتـجــد الـراوى فى مـسـرحـيـة
ـثـلة بـيت الـنجـوم  ومالمح من عـصـر النـهـضة 
ـــونــــودرامـــا فى مـــســـرحـــيـــة فـى أبـــرز مالمـــحه; ا
الــســـور   ويـــطل مـــســـرح الــعـــبث فـى مــســـرحـــيــة
الـفـأر غيـر أن الـتأثـر بصـالح عبـد الصـبـور يظل
الـهـاجس األكـبــر فى تـلك اجملـمــوعـة ; ولن نـعـمـد
ــا لــرصــد تــراكــيب قــد تـــتــمــاثل وشــخــصــيــات ر
تـتقارب بـل نلتـفت للجـو العـام وما يبـدو من تأثر
فى الـتخـطـيط العـام للـمـسرحـيات ; فـاجلو الـعام
فى مـــونـــودرامــــا الـــســـور  يـــتــــسق مع مــــســـرحـــيـــة
ــا يـراه الــدكـتـور صالح األمـيـرة تــنـتـظــر  خالفـا 
ـلك ـوت ا ـغــازلـتــهـا مـســرحـيــة  بـعــد أن  فــضل 
راجع مــقـالـته فى الــعـربى الـعـدد  473 كـمـايـبـدو
صــراع الـكــلــمـة الــســيف  وهــو الـصــراع احملـورى
عـــنــد عـــبـــد الــصـــبـــور حــاضـــرا بـــشــدة فـى أغــلب
ـواطن; فـيـقول  –مـثال - فى مـسـرحيـة  الـعـائد ا

لك على لسان ا
ـلكى ـلـكتى ال حتـتاج إلى أغـصـان أو كتب     
حتـتاج إلى بـنائـ وجتار وجـنود.فـضال عن تنـاثر

سرحيات منها قوله احلكمة فى ا
من ال يرغب فى أن يعرف نفسه يخسر نفسه.

ال يـنـسى ولــيـد مـنـيــر أبـدا كـونه شــاعـرا مـجـددا.
سـرحية إلى ما فـتراه يعمـد فى أغلب إرشاداته ا
تلك الـتى جتبـرك على قراءة يسـمى بالغة رائـقة
اإلرشادة وتـدبرها عـوض القفز عـليهـاكما درجت
ذلك الـذى ـسـرحـى لـديـنـا  عـلـيه أدبـيــات الـنص ا
يـــتــوهـــمه الــكـــثــيـــرون حــوارا خـــالــصـــا دون كــبـــيــر
ــرافق لـلــحـوار والــتـعــبـيــر بـديل اهــتـمــام بـالــنص ا

لإلرشادات اجترحه الرائع حازم شحاته .
وبالغـة اإلرشــادة عـنـد ولـيـد مـنــيـر لـيـست مـجـرد
حـلــيــة لـفــظــيـة أو تــدلـيـل لـلــقـار وال مــغــازلـة له
ـقتضيات جلـذبه لقراءة اإلرشادة ولـكنها جاءت 
مسرحية الفصل الواحد التى تتطلب توظيف كل
ـظــهــر الـفــنى لــلـعــمل بــرمـته وألن شــاردة ألجل ا
جـدليـة الـلـغـة واحلـدث كـانت هـمه األكـبـر ورهانه

ومشروع حياته .
فــمــثال فى مــسـرحــيـة  الــعــائـد يــسـتــخــدم الـنص
الـــقـــرآنى  فى احلـــديـث عن الـــســلـــطـــة فـــيـــقــول:
وخــامـــســـهم ســـيــدهم : ص  19حـــيث يـــلـــمح إلى
وجـهـة نظـره فى الـسلـطة لـتـتمـاهى مع الـكلب فى

سورة الكهف .
فـــإذا تــــعـــارضـت اإلرشـــادة مـع الـــنص فــــالـــغــــلـــبـــة
وذلك ألن اإلرشـادة فـعل احلوار كالم لإلرشـادة 
ن يـعــيـهـا - فـعـل والـفـعل - حـتى ـســرحـيـة -  وا
فى سـيـاقنـا الـثقـافى مـقـدم على الـقـول وإذا كان
ثمة تـناقض ب الكـلمات والـفعل فله الغـلبة ليس
فـقط ألن اإلرشــادة تـبــرز الـفــعل وجتـســده ولـكن
ألنـها نص فرعى والـنص الفرعى هـو دائما أقوى

من الرئيسى وأكثر منه أهمية .

ــا ال يـتـيح احملــكـوم بــالـتـلــقى الـشــفـاهى وآلــيـاته 
أتى مجـاال لدخـول رموز بـعيـدة التـناول عـسيـرة ا

.
وقــد يــدخل احلــلم والــوهم واخلــيــال واألســطــورة
فى قـلـب األحـداث  وفى مـسـرحـيــة بـيت الـنـجـوم
ـــســرح تـــنــزل يـــاســمـــ بــعـــد بــعـــثــهـــا من ســـمــاء ا
مـؤطرا ألسـطـوريـتـها ليـسـتـقـبلـهـا مـكـذبا عـيـنـيه 
فــيــقـــول عــمــر : :يــاســمـــ وكــذب عــيــنى أم ال...
طـفولة روحى خيـمة ذاكرتى  وشراع الـسفينة فى

بحر أسطورتى?
ــــســـرحـى مـــهـــادا   يـــبــــدو الـــوعـى بـــكــــون الـــنص ا
للـعرض ومـقدمـة له فى مـواطن كثـيرة سـواء منـها
ـاح بــالـرمـز  ــ كـمــا سـبق فـى اإل مـا دخل فى ا

سـرحى زاهدا من الـطبقة شغول بـالفن ا يبـدو ا
ـعان العـلـيا; زاهـدا فى العـرض إن اكـتنـز نصه  
لم يــعـد يــعـبــأ بـهــا إال الـقــلـيل ; زاهــدا فى الـنــقـد
الـــذى حتــتـــرفه - فى األغــلـب - أقالم مــتـــعــهــدى
الــــعــــروض  عـــــلى غــــرار  مــــتـــــعــــهــــدى احلــــفالت
وانـسحب النص إلى ذيل قـائمة االهتـمام; يحرك
الظاهرة بأسرها ويكون أول ما يُُُُلقى به جانبا.
ــسـرحى   يـزداد األمــر أسى حــ يـكــون الــنص ا
شــعــريـــا  لــيــصـــيــر الــهـم هــمــ  ويـــكــون الــنص
كـتوب حقل ألـغام يـصعب أن يبـرأ منه أحد إال ا
الشاعر القدير الذى يعلو مسرحه الشعرى بقدر
عــلــو طــبـقــته الــشــعــريــة فــإذا حـاول مــبــدع كــتــابـة
مــســرح شــعــرى مــتــخــذا مـن مــســرحــيــة الــفــصل
الواحـد قـالـبـا فـهو مـغـامـر جـسور يـريـد اصـطـياد
عــيــنى طــائــر نــزق وقــد فــعــلــهــا ولــيــد مــنــيــر فى
مجـموعته حـفل لتتـويج الدهشـة الصادرة 1995

سرح العربى . ضمن سلسلة ا
سرحى ذاته وهو عليه   يناجز وليد مـنير الفن ا
قـادر  فــيـدخل إلى مــسـرحــيـة الـفــصل الـواحـد ;
تلك الـتى حتتاج  –وبـخاصـة ح تصـاغ شعرا -
ـا آمن ولــيـد مــنـيـر أن اخـتــزاال وتـكــثـيـفــا   ولـطــا
الـــدرامـــا اســـتـــثـــنـــاء وتــــكـــثـــيف  تـــبــــعـــا لـــتـــعـــبـــيـــر
س.و.داوسن . وإذ تـــــبــــدو مــــســـــرحــــيــــة الـــــفــــصل
الـواحـد عـسـيـرة فـقـد ذلـلـهـا فـعل الـتـجـريب الـذى
ظل يحـرك مبـدعنـا فسـانده فى كـتابـة هذا الـلون
فضال عن غـرامه بـاإلغارة عـلى احلدود الـعـسيـر
بــــ األنـــواع .إنــــهــــامـــســــرحــــيــــة طـــلــــقــــة فى وجه
ـتـجمـدين أمـام مـفـاهيم مـعـيـنة ثـابـتـة. هل كانت ا
مــســرحــيـة الــفــصل الــواحــد سالحـا رآه مــنــاســبـا
جملــابــهـة الــغــنــائــيــة وهى الــســبـة األكــبــر فى وجه
ــــســـرح الـــعــــربى  ولـــكـــنــــهـــا حتـــتــــاج إلى نـــظـــرة ا
رادهـا ولـيد مـنـيـر فى بحـثه الـرائع  فـضاء أخـرى

الصوت الدرامى  . 
ـسـرحـيـة الـفـصل الـواحـد مـتـطـلـبات وألن   وألن 
ـسرحى شديد احلـضور فقد جلأ وعى مـبدعنا ا
للرمز فى بنـاء أغلب مسرحيات اجملموعة وجاء
الرمـز كثيـفا دون تـعميـة فيـكون تركـيبه كـتركيب
الـــــلـــــون األبـــــيـض الـــــذى يـــــبـــــدو أبـــــسط األلـــــوان
فـيـسـتـخـدم رمـز  الـفــأر ; لـكـونه أكـثـر اخملـلـوقـات
اسـتـشـعــارا لألخـطـار قـبـل حـلـول األخـطـار - وإن
شــعــر بـشـىء من غـمــوض الــرمــز فــكـشـف عـنه -
ـقابـلة وإن جاء مـنـاط استـخـدامه لتـفـعيـل فكـرة ا
بـــ الــفــئــران الـــتى تــهــرب  مـن األخــطــار  وبــ
ثـقفـ الـذين يفـترض أن يـواجهـوا اخلطـر بدال ا

من االقتداء بالفئران .
وقـد يـأتى الـرمـز فى حملـة عـارضـة  فـمـثال  من
خالل اإلحـالـة لـتجـربـة شـخـصـيتـ مـغـرقـت فى
االغتراب الوجودى  أبـو حيان التوحيدى وفرانز
كافكا  يتم رسم الشخصية برمتها مشتمال على

ناخ النفسى للبطل ا
الـــفــأر : لـــيــلـــة أمس قـــرأت عــلـى مــهل مـــســودات
قصـيـدتك  الفـئـران ورأيت على مـكـتبك اخلـشبى

كتاب لكافكا وأبى حيان التوحيدى
الرجل : عجبا من أنت?

الفأر :أنت أنا إنسانان وفأران .
إن هذه الرموز النمـطية ال تعنى قلة اخليال عند
شــاعـــرنـــا الــرائـع  ولــكـــنـــهـــا عالمـــة وعى عـــمــيق
كتـوب  من جهة كونه فـترض لنـصه ا صـير ا با
سـرحيـة  وهو مهـادا للـعرض; جـوهر الـظاهـرة ا

 و ليد منير

د.عالء اجلابرى

سرحى الذى رحل فى صمت الشاعر وا

 زاوج ب احللم
والوهم.. واخليال

واألسطورة 
فى نصوصه

 عبدالرحمن عرنوسرأفت الدويرىد.  أحمد حالوة

 أحمد  السيد عبير علي 
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سـرح العربى حالـياً وهل هو فعالً > بدايـة كيف ترى ا
بعافية كما يرى الكثيرون?

ــسـرح - ال نــسـتــطـيـع أن نـعــطى أحـكــامــاً عـامــة عـلى ا
الـعــربى كــكل ألنه يــخــتــلف من قــطــر إلى آخـر نــتــيــجـة
لــلــتــفـــاوت فى مــســتــوى الــتــعـــبــيــر وكــذا احلــســاســيــات
ــسـرحــيـة كــمـا أن لــكل بـلــد ثـقــافـة مــعـيــنـة اجلــمـالــيـة ا
واهـتـمامـات مـعيـنـة وكذا لـكل مـسرح قـضـاياه اخلـاصة
ولـكن هذا ال يعنى العـودة إلى األسئلة الـكالسيكية من
ـلك مسـرحـاً عـربـيـاً أم ال نحن قـبـيل الـتـأصـيل وهل 
اآلن أمـــام أســئـــلــة مـــلــحـــة وهى كــيف نـــؤسس لـــفــرجــة
مــسـرحـيــة ومـا هى آلــيـات هـذه الــفـرجـة وكــيف يـعـمل
ـمـثل واخملـرج والـكـمـالـيـات اجلـديـدة لـهـذه الـفـرجـة ا
وأعـتـقـد أن هـنـاك اجــتـهـادات كـثـيـرة وهـذا مـا نـلـحـظه

هرجانات العربية. فى ا
> ترى أن دعاوى التأصيل كانت خطأ?

- دعاوى التأصيل فى رأيى والبحث عن مسرح عربى
مــــؤسَس ومــــؤسِـس كـــانـت مــــوضــــة ومـــوجــــة اعــــتـالهـــا
اجلـمـيع هذا اخلـطـاب الـذى ساد فـى مرحـلـة مـا قبل
ة 67 ومـا أحـدثـتـه من تـأثـيـر  جتـاوزهـا اآلن هـز
إن مــســـألــة الـــهـــويــة والـــعــمـل فى إطــار مـــســـرح عــربى
ثابة هاجس يـنبغى علينا وجمـاليات عربية أصـبحت 

اآلن أن نتجاوزه ونتخلص منه أيضاً.
ـسـرح الـعـربى > قـلت إنـنـا ال نـسـتـطـيع احلـكم عـلى ا
ستويات فماذا عن مـستوى الالعب الكبار لتـفاوت ا

على الساحة?
ـــســرح الـــعـــربى يـــخــضع اآلن - مـــفـــهــوم الـــريـــادة فى ا
فهـوم الذى كانت مصر ولبنان تتميزان للنقاش هذا ا
ـسـرحـهـمـا خالله أصـبح اآلن مـرحـلـة تـاريـخـيـة ألنـنا
غـرب الـعـربى واخلـلـيج تـعمل جنـد جتـارب حـالـيًـا فى ا
بإمكانيات جيدة ومـنفتحة على ثقافات أخرى لم يعد
يــهــمـهــا أسـئــلـة مــسـرح عــربى مــؤسِس ومـؤسَس أو أن
مسرحـنا الـعربى ترجـمة لـلمـسرح الغـربى أو استـنساخ
ـــا تــبـــحث عن مـــســرح كــونـى إنــســـانى ال يــعـــنــيه له إ
ط أو ثـقافـة معـينـة بل مـا يعـنيه هـو التـعبـير احـتكـار 

اإلنسانى فقط.

> أال تـرى أن الـتــغـيـرات الـسـيـاســيـة سـواء اخلـارجـيـة
كـاحــتالل الـعــراق أو الـداخــلـيــة كـإغـراق الــكـثــيـر من
الـدول الـعــربـيـة فـى مـشـاكــلـهـا الــداخـلـيــة سـاهم فى

سرح بها? تراجع ا
ـسـرح تكـمن فى مـعـضلـة أسـاسـية هى هل - مـشـكـلة ا
ــســرح يـتــطــور فى إطـار ــلك مــديـنــة عــربــيـة أم ال? ا
ـــســـرح اإلغـــريـــقى لم يـــتـــطـــور إال فى ظل ـــديـــنـــة وا ا

معضلة أساسية
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قرر تخصيصه لعروض فرقة مسرح الشباب. > البيت الفنى للمسرح بدأ هذا األسبوع أعمال تطوير وجتديد مسرح أوبرا ملك ا
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> يـقصـد من طقـوس معيـنة أن تـداوى حتمى أو تضـر أن تسـترضى روح أحد
ـرء مثل األسـالف أو اآللهـة أو تـشـيـر إلى انـتقـال أو حتـول رئـيـسى فى وضع ا

ولد أو البلوغ. ا

سرحي جريدة كل ا
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 حوار:
 محمدعبدالقادر

لسنا مغلوب وال نقلد الغالب والعالقة مع
اآلخر قائمة على الندية

ــــغـــربى ـــســــرح ا أحــــد أســـاتــــذة ا
ــؤمـــنــ بـــضـــرورة الــتـــواصل مع ا
الـثقـافات األخـرى وعدم الـتقوقع
على الذات وبحـكم عمله كأستاذ
لـلمـسـرح بكـلـيـة الفـنـون اجلمـيـلة
ــسـرح بــالــربــاط شــغل بــدراســة ا
الــعــربى والـتــنـظــيــر له كـذا وجه
عنـايته لبحث األعـمال اجلديدة
ـغـرب وبــاألخص عـروض مـســرح ا

ـركـزية هـؤالء آمنـوا بـوجـود مسـارح أخـرى تـخرج من ا
األوربـيــة - مـســارح الـشــرق حتـديــداً - وبـالـتــالى قـرب
ــســـرح األوربى بـــالـــقــضـــايـــا الــكـــونـــيــة االهـــتـــمــام مـن ا
واإلنسانية وهنـاك اآلن جتارب مشتركة ب الطرف
ــســرح اجلــامــعى ســواء عــلى مــســتـــوى االحــتــراف أو ا
وتـبـادل خـبـرات وتـأطـيـر وبـالـتـالى فـلم يـعـد اآلخـر هو
تـلبسة اإلنسان الـعربى بل أنظمة اخملـيف أو العقدة ا

ثقافية وسياسية.
> وهل الـتـعـامل الـعـربي مع هـذه األنـظـمـة الـثـقـافـية

والسياسية تعامل الند للند?
- هنـاك جتارب مـسرحـية فـرنسـية اسـتوحت من أنـثر
ــغـربــيـة وأجنـزت بـولـوجــيـة وســوسـيـو درامــا الـثــقـافـة ا
ــقــاربــات الــعالقــة بــيــنــنـا أعـمــاالً انــطالقــا من هــذه ا
غـلوب تـقلـيد لـيست كـما قـال ابن خلـدون: من حـكمـة ا

الغالب!
وهم أيضًا لـن يسمـعوا مـنا ولن يـحتفـظوا بـأعمـالنا إن
تفـرج األوربى يريد منك أن كـانت مجرد مسـوخ لهم ا
تــديــر مـــعه حــوارًا ال أن تــســـمــعه حـــواره هــو ســواء مع

نفسه أو مع غيره.
ب كل ذلك أين تذهب قضايانا اخلاصة?

ومـاذا نـقدم إذن فـى عروضـنـا إننـا ال نـستـعـير قـضـايا
إنـاس أخـرين ونــعـلـيـهـا فـى عـروضـنـا لـنــقـدمـهـا هـنـاك
جـمـهـورك الـذى تـضعه نـصب عـيـنـيك دائـمًـا أعلم أنك
تقصد أن هناك فنـاً تبنى مشاكل الغرب وصار (ملكيًا
ـا يـعجب الـغرب لك) وهـنـاك من يتـحدث  أكثـر من ا
ويــحب أن يـسـمــعه أسـمح لى أن أقــول أنـني لـست من
هــــذا الـــنـــوع وكــــثـــيـــرون غـــيــــرى أيـــضًـــا وحـــديــــثـــنـــا عن
اســتــخــدامــات الــتــقــنــيــات احلــديــثــة ومــصــدرهــا أوربـا
ـــغــرب بــصـــفــة خـــاصــة ال يــعـــنى أنــنـــا نــســتـــعــيــر مع وا

التقنيات قضايا ودمى نلعب بها أو تلعب هى بنا.
ضمون هو ما يفرض الشكل? ولكن أليس ا

ة التي قـلت لك أننا تـعود بنـا لتلك اإلشـكاليـات القـد
قـد جتـاوزنــاهـا وأصــبـحــنـا نــهـتم بــالـتــعـبــيـر اإلنــسـانى
ومادمـنا نقـدم قضايـانا اإلنسـانية فـأى تعرض سـينشأ

ضمون. ب الشكل وا
ن يـنـادون بهـذه الـشـعـارات يـعرف دعـنى أسـألك كم 
ــضــمــون أم أن األمــر صـار جــيــدًا عالقــات الــشــكـل بــا

أكلشيهات محفوظة.
مــرة أخـــرى أقـــول لك أن الـــقــضـــايــا اإلنـــســـانــيـــة جتــد
ا حـاجـة لإلغراق تـعـبـيرهـا اإلنـسانـي بكل سـهـولـة دو

فى إشكاليات من أى نوع.

ن وغـــيـــره وظــــهـــوره فى نـــفـس مـــظـــهـــر بــــاقى الـــفـــرق
شاركة. ا

> وفى كل ذلك أين ذهب مسرح احلكواتى?
- مسرح احلكواتى أو الـسامر أو احللقة هو شكل من
سرحى سرح وصيـغة جماليـة فى التواصل ا أشـكال ا
ـسـرح وهـنـاك جتـارب حــديـثـة اسـتـثـمـرت احلـكى فى ا
اعتماداً على الثـقافة الشعبية وذلك فى إطار احلداثة
وبـــالــتـــالى صـــنـــعت نـــوعـــاً من الـــتــنـــاغم بـــ الـــشــعـــبى
واحلـــداثـى الـــذى يـــدعــــو المـــتـالك جـــمــــالـــيـــات

جديدة فى اإلخراج.
ـثـقـف الـعـربى بــفـرنـسـا > عـالقـة ا

حتديدا مازالت ملغزة?
- يـــــجب أن نـــــتـــــخـــــلـص من هـــــذا
فـهـوم الذى أضـعنـا مـعه الـكثـير ا
مـن الـــوقـت وهــــو فـــكــــرة اآلخـــر
الــذى يـــنــبـــغى أن نــعـى أنه لــيس
دائمـاً عـدواً للـثقـافـة العـربـية بل
هــــو مـــتــــعــــدد ويـــقــــبل الــــتــــعـــايش
والــتــفـاعـل مع الــثـقــافــة الــعــربــيـة
سـرح التجـريبى الـفرنـسى يؤكد وا
ذلك هنـاك مـثالً ما فـعـله أرنون
فى مــســـرح الــقـــســوة من
البحث عن جماليات
ــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــرح فــى ا
األندونـيسى وكذا
يــونــســكـــو وبــيــتــر
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروك
وبــريـشت.. كل

فـهومـهـا الذى يـعنى حتـقـيق احلريـة أما عن ـدينـة  ا
ؤثـرات السـياسـية الـتى تتـحدث عـنهـا فهى سالح ذو ا
ـسـرح الـعـربى أو تـكون حـدين إمـا أن تـوقف حـركـيـة ا
ـسـرح نـوعاً ـعـنى أن يـكـون ا تـفـعـيال لـهـذه احلـركـيـة 
ـقـاومــة لـلـقـمع الـسـيـاسـى وهـو مـا قـد يـنـتـهى إلى من ا
ـوقف بإغالق إحـدى نهـايتـ إما أن يتـم جتميـد هذا ا
الـفـرق واعـتـقـال أفـرادهـا أو تـنـشط فى مـواطـن أخرى
سـارح الـعـراقيـة اآلن بـنقـل نشـاطـها كـما تـفـعل بـعض ا

وقضاياها إلي أوربا وأمريكا.
ــغــرب الــعـربـى صـار اآلن أكــثــر الــتــصــاقـاً > مــســرح ا

بفرنسا فماذا أفاد من ذلك?
ـغـرب الـعـربـى اسـتـطـاع جتـاوز الـكـثـيـر ـسـرح فى ا - ا

من احملـطـات بـحـكم احتـكـاكه بـالـثقـافـة األوربـية
ــيــراث أو ســواء عــلى مــســتــوى الــتــكــوين أو ا
ــــســــرحــــيــــة وال شك أن إجنــــاز الــــفـــــرجــــة ا
ـغـربى لــلـفـرنـســيـة سـاهم اإلدراك الـلـغــوى ا
بـــشــكـل كــبـــيـــر فى الـــتـــواصل مع الـــثـــقـــافــة
الــفـــرانـــكـــفـــونـــيـــة وهــنـــا نـــضع مـالحـــظــة
ــغـرب ــســرح فى ا أســاســيـة أن طــبــيــعــة ا
الـعـربى تـخـتـلف عـنه فى الـبـلـدان الـعـربـية
األخــــــــرى ألن االنــــــــفـــــــــتــــــــاح عــــــــلـى هــــــــذه
ـــســـرح ــــرجـــعــــيـــات والــــثـــقـــافــــات أغـــنـى ا ا
ـــغــربـى وأريـــد أن أســـجل مـــدى كـــونـــيــة ا

ــــغـــرب ـــســــرح فى ا ـــيــــة ا وعــــا
الــــعـــــربى وحــــضــــوره
فــى كـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــار
ــهـــرجــانــات ا
األوربـــيـــة
كأفينو

يرى أن دعاوى التأصيل خاطئة
الـــــعـــــربى وخـــــلـص من  ذلك آلراء
جــريــئــة حــول دعــاوى الــتــأصــيل
لــلـــمــســـرح الــعـــربى والـــعالقــة مع
الغـربـة خـصـوصـاً فرنـسـا ومـفـهوم

سرح العربى. الريادة فى ا
مـسرحـنـا حاورت الـكاتـب والنـاقد
ــغـــربى د. مــحــمــد جالل أعــراب ا

وكانت هذه هى احلصيلة:

ـدينـة سـرح يزدهـر فـى ا ا

سرح العربى كانت موجة دعاوى تأصيل ا
وراحت حلالها

جتارب حديثة

ـيـزة عن أوقات > إن الـطـقـوس الـتقـلـيـديـة منـاسـبـات خاصـة كـانت 
احلــيـاة الـيــومـيـة الـتى تــشـكل وتـعــيـد تـشـكــيل هـويـة الــذات والـهـويـة

االجتماعية والتى تتشكل وتنظم فيها الذات وعالقاتها.
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 مسرح الستينيات

ــسـرحى الـتـابع فـكـان اهــتـمـامـهـا بــإعـادة هـيـكــلـة اجلـانب ا
بكـر بتـشكـيل جلنـة علـيا لإلشراف لـلدولـة فكـان قرارهـا ا
ـسـرح القـومى كـان ب أعـضـائهـا د. طه حـس و عـلى ا
د. حـــســ هـــيـــكل وهـــمـــا مـن رمــوز الـــواجـــهـــة الـــثـــقـــافـــيــة
ـســانـدة هـذا احلــراك واسـتـمـراره ـصـر وذلك  والــفـكـريــة 
كــمـــا كــان قـــرار تـــولى أحــمـــد حـــمــروش وهـــو من رجــاالت
ـســرح الــقــوى حتــقــيــقـا مــوضــوعــيــا لــهـذه الــثــورة رئــاســة ا

ساندة. ا

ـسرح» :"... يـقول حـمروش فى كـتـابه «عشـر سـنوات فى ا
بــــعـــد ثالثــــة أيـــام مـن اســـتالمـى الـــعــــمل وصل إلـى مـــصـــر
اإلنـذار البـريـطانى الـذى رفـضه عـبد الـنـاصر وظـهـر شبح
ـدن ــعـركـة فـى األفق وحـلـقت طــائـرات األعـداء تــقـذف ا ا

عركة. طارات.. ودخل الشعب ا وا
كـنـا نــسـتـعــد لـتـقــد مـسـرحــيـة «إيـزيـس» لـتـوفــيق احلـكـيم

وكان يخرجها نبيل األلفى.
كــنت أذهب فى الـصـبــاح إلى مـوعـد الـبــروفـة فـأجـد عـمالً
مـنـعـزال تمـامـا عن روح الـشعب حـيث أسـمع حلـنـا جنـائـزيا

يقول:
مات الرجل األخضر
مات الرجل الطيب

سرح ال يـتناسب وطـبيعة وأحسـست أن ما أشاهده عـلى ا
عركة ماذا أفعل? ا

ـسـرحــيـات الـوطــنـيــة.. وكـان اجلـواب بــاعـثـا وسـألت عـن ا
لألسف إذ لم يـــكن هــنـــاك ســوى مــســـرحــيــتـــ إحــداهــمــا
«كــفـاح شــعب» تــألــيف مــحـمــد مــحــمــود شـعــبــان عن فــتـرة
صـر واألخـرى «دنشـواى احلـمراء..» االحـتالل الفـرنـسى 

عن مأساة قريتنا الشهيرة.
ـسرحيت حيث بدأ نبيل األلفى فى وبدأنا بروفات على ا

إخراج كفاح شعب وحمدى غيث فى إخراج دنشواى.
ا كـانت األنوار تطفـأ ليالً بسـبب الغارات اجلـوية لقوات و
ـسـرحـية الـعـدوان الـثالثى فـقـد قـرر حـمروش أن تـعـرض ا
بـدءاً من الساعة الثـانية عشرة ظهـراً وحتى اخلامسة قبل

سرح للجمهور مجانا. إطفاء األنوار وأن يفتح ا
ويــــواصـل حــــمــــروش حـــــديــــثـه فى هــــذا الـــــصــــدد: وبــــدأت
جـماهـيـر الشـعب تتـدفق على بـاب مسـرح األزبكـية وتـعطل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور فــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ا

اجلماهير
تخرج من
قاعة
العرض
مطالبة
باالنضمام
لصفوف
قاومة ا

ــــيـــدان الــــعـــمـل حـــيـث قـــدمت ـــرأة  مـــثـل قـــضــــيـــة نــــزول ا
مـسـرحــيـة «مـاهــيـة مـراتى» ثم قــضـيـة تــعـدد الـزوجـات من
سرح رة 11» إلى جانب فـرق ا خالل مسـرحية «مراتى 
احلـر وإسهاماتها كـانت هناك فرقة أنصـار التمثيل وفرقة
جنــيـب الــريـــحـــانى الـــلــتـــان قـــدمــتـــا الـــعــديـــد من األعـــمــال
الـكــومــيـديــة وسـاهــمــتـا فى إثــراء هـذا اجلــانب من الــفـورة

سرحية السائدة. ا

ــســـرح الــقــومى ســـتــظل نــقـــطــة الــتــحــول غــيـــر أن فــرقــة ا
وقــاعــدة االنــطالق لــتـــحــقــيق أبــعــاد مــفـــهــوم الــنــهــضــة فى
إطــارهـا الــكـمى والــكـيــفى وحتـول الــبـعــد من مــجـرد فـورة
سـرحى مـسـرحـيـة اعـتـمـدت بالـدرجـة األولى عـلى الـكـم ا
إلى بعد جديد يتـمثل فى إفراز القاعدة األساسية القادرة
عــلى أن نــطــلق من خاللــهــا األعــمـدة الــتـى يـرتــكــز عــلــيــهـا

مفهوم النهضة فى حتقيقه العلمى.
ــتــغــيــر فـى إطــاره الــفــكــرى حــيـث يــشــمل تـــطــبــيق أبــعـــاد ا
ـنهـجى أمـا القـاعـدة األساسـية الـتى حـملـت أعبـاء هذا وا
ــسـرحـيـ الـذين حـمـلـوا االنـطـالق فـهم جـمـاعـة الـكـتـاب ا
ـــبـــشــر ـــســـرح الـــواقـــعى ا عـــلى عـــاتـــقــهـم إرســـاء قــاعـــدة ا
ـسرح ـستـشـرف للـتـوجه االشتـراكى بـديالً عن مـفهـوم ا وا
ثل البعد الفكرى للمسرح قبل الثورة الذهنى الذى كان 
ولم يــسـتـطع هـذا الـتـوجه أن يـكــون الـقـاعـدة اجلـمـاهـيـريـة
العـريضة بل كان اعـتماده على تـلك الشرائح من الـطبقات
تـبرجـزة» اقتصـاديا أو تلـك التى اتخـذت التـعليم وسـيلة «ا

وطريقا نحو «التبرجز».
ــسـرح أمــا الــقــاعــدة اجلـمــاهــيــريــة الــعــريـضــة فــقــد كــان ا
الـكـومــيـدى والــفـرق الـشــعـبـيــة اجلـوالـة هــمـا الـنــافـذة الـتى

سرح. يطلون منها على فنون ا
ـفـهـوم الـفــكـرى لـلـحـراك ومن هـنـا كــان هـذا الـتـحـول فـى ا
ــتـغــيـر الـذى ــسـرحى الــذى أفـرزتـه حـركـة الــتـفــاعل مع ا ا
أحــدثــته ثــورة يــولــيــو حــيث كــان الــتــوجه نــحــو اجلــمــاهــيـر
احلقـيقـية والـتى تمثـلهـا القـاعدة الـشعبـية الـعريـضة والتى

كانت أصال محور الفعل للمتغير الذى قصدته الثورة.
ولقد حتقق هذا البعـد مسرحيا عندما أغلقت الستار عن
مـسـرحــيـة «الـنــاس الـلى حتت» عـلـى لـطـيـفــة/ عـزت وهـمـا
مـتوجـهـان إلى مـصر اجلـديـدة.. تـلك التى كـانت مالمـحـها

تتحقق فيما أطلقته الثورة من متغير.
ـتغير الذى تفاعل مع ا ـسرحى ا ويـبدو أن هذا احلراك ا
ـكن أن طـرحــته الـثــورة قـد أكـد لــهـا أهـمــيـة الــدور الـذى 
سـرح فى صـيـاغـة حركـة اجلـمـاهـير وتـوجـهـها.. يـقوم بـه ا

اخـــتــــلـــفـت اآلراء وتـــعــــددت الــــرؤى حـــول تــــقـــيــــيم الــــفـــورة
اضى فالبعض ـسرحية التى صاحـبت ستينيات الـقرن ا ا
ـسـرحيـة الـتى بـدأ مـعـهـا الـتأريخ وصـفـهـا بـأنـها الـنـهـضـة ا
ـصـرى احلـديث والبـعض اآلخـر وصـفـها بـأنـها لـلـمـسرح ا
ـسرح ـصـرى مـوجـة ا ـسـرح ا ـرحـلـة الـتى عـايش فـيـهـا ا ا
ــوجه الــذى يـدعم الــنــظـام الــسـيــاسى الــذى أتت به ثـورة ا

يوليو 1952.
الــتـبـاين الــواضح بـ هـذه اآلراء يــجـعـلــنـا نـقف مــلـيـاً أمـام
تـلك الـفـتـرة ونـتـائـجــهـا ومـا أفـرزته من عـنـاصـر مـسـرحـيـة
تغيـر الذى كان موضع اجلدل اسـتطاعت أن حتقـق ذلك ا
الـذى شغل مـساحـة عريـضة من الـتاريـخ النـقدى لـلمـرحلة
والـتى ضـمت آراء من يـعـتـقدون فـيـمـا وصفـوه بـأنه نـهـضة
قـابل الـرأى اآلخـر الـذى يـجب أن يوضع مـسـرحـيـة وفى ا
ـسرح فى إطـاره الـبحـثى لـكى نـبـ األبـعـاد التـى حقـقـهـا ا
خالل تـــلك الـــفــتـــرة والــتى وصـــفت بــأنـــهــا مـن اإلمــكـــانــيــة
والـقدرة بـحـيث تـدعم ويـسـتنـد إلـيـها نـظـام سـيـاسى قائم

بالفعل.

ـاضى لكن ـرحـلة لم تـكن فى سـتـينـيـات القـرن ا وبـداية ا
احلقـيـقة تـشيـر إلى أنهـا كانت مـع منـتصف اخلـمسـينـيات
ــتـغــيـر الـســيـاسـى الـذى حـقــقـته بـعــد أن حتـقــقت مالمح ا
ـــؤســـســـات االجـــتـــمـــاعـــيـــة ثـــورة يـــولـــيـــو ونـــال من كــــافـــة ا
واالقــتـصـاديـة وسـبغ بـأبــعـاده حـركـة اجلـمـاهــيـر ونـشـاطـهـا

اليومى.
ـسرح بـعـيـداً عن هـذا التـأثـيـر بل إن إرهـاصات ولم يـكن ا
تـفـاعله خـاصـة فيـمـا يتـعـلق بأبـعـاد القـضـية الـوطنـيـة التى
حتــددت ســبـل ومــنــهــاج الــتــعــامل مـــعــهــا من خالل الــبــنــود
الــسـتـة الـتى طــرحـتـهـا الــثـورة فـور قـيــامـهـا كـبــرنـامج عـمل
سرح من خالل عروضه التأكيد على سياسى فقد تبنى ا
االلـتـزام بـهـذا الــبـرنـامج بل إنـهـا عــمـلت أيـضـا عـلى احلث

على بعث احلس الوطنى.
سرح احلديث ولـقد شهدت هـذه الفترة تألق جنم فـرقة ا
ـعـهد الـتى تـرأسهـا زكى طـلـيمـات لـكى يـحـتضـن خريـجى ا
الـعـالى الـفـنى الـتـمـثيـل العـربى الـذى حتـول فـيـمـا بـعد إلى
سرحية بعد أن ضاقت بهم الفرقة عهد العالى للـفنون ا ا
ـوسـيــقى وذلك بـعـد أن دب اخلالف ـصـريــة لـلـتـمــثـيل وا ا
ــعــهـد الــذيـن الــتــحــقـوا بــ جــيل الــشــبــاب من خــريــجـى ا
بــالــفــرقــة وبــ قــدامى الــفــنــانــ حــيث تــبــادل الــفــريــقـان

االتهام.
واسـتطاعت الفرقـة أن تقدم عدة مواسم نـاجحة ساهمت
بــشـكـل واضح فى حتــقـيق جنــومـيــة الــشـبــاب الـذين كــانـوا
سرح ـثابة الـقاعدة الـتى انطلق مـنها الـكثيـر من جنوم ا

فيما بعد.
ـسـرح احلـر التـى قدمت ـقـابل كـانت هـناك فـرقـة ا وفى ا
ـسـرحـية إسـهـامـات حـقـيـقيـة لـبـدء فـاعـلـيات تـلك الـفـورة ا
والـتى انـطلـقت من مفـهوم مـسـرحى متـقدم يـتواءم وحـركة
ــتــغـيــر الــذى أحـدثــته ثــورة يــولـيــو وقــد حـمل أبــعــاد هـذه ا
ـصـرى الـذى تفـاعل مع الـرؤيـة جـيل الـكـتـاب من اليـسـار ا

فكر الثورة.
ولـقـد حـقق نــعـمـان عـاشـور بـدايـة إســهـامـات هـذه الـفـرقـة
عـندمـا احتـضنت تـقد أعـمـاله األولى التى قـدمت دراما
الــتـغــيــيــر االجــتـمــاعى الــذى اتــضــحت مالمــحه من خالل
ـبـكـرة والـتى كـان أبـرزهـا فى تـلك الـفـترة قـرارات الـثـورة ا
ـكــاسب الـعـمــالـيـة.. قـرارات اإلصالح الــزراعى وحـمــايـة ا
ــغـمــاطــيس» 1955 ثم مــســرحــيـة فــقــدمت مــســرحــيــة «ا
«الــــنــــاس الـــــلى حتت» 1956 كــــمــــا قــــدمـت الــــعــــديــــد من
ــتــغــيــر الــذى الــعــروض الــتى تــتــواءم وأبــعــاد حــركــة هــذا ا
أســــقط الـــنــــظـــام الـــقــــد بـــكـل تـــداعـــيــــاته حـــيـث قـــدمت
مسـرحـيتـ عن اإلقطـاع وهمـا «األرض الثـائرة» و«الـرضا
تـغير رأة فى ظل هـذا ا الـسامى» ونـاقشت قـضايـا ودور ا
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البداية

سرح القومى ا

بدأت بحرب

النهضة التى بدأت بحرب وانتهت بحرب

 توفيق احلكيم زكى طليمات د.  طه حس 

غربى محمد جالل أعراب: سرحى ا ا
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> إن الــعـديـد من الـبـاحـثـ قـد اسـتـغــلـوا عـلى نـحـو مـثـمـر نـظـريـات
الـطـقـوس كـأداة لـتـفـسـيـر «احلـدث الـطـقـوسى» فى األشـكـال الالحـقة

سرح. للدراما وا
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سرحي جريدة كل ا
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> السيدة نادية مينا  تكليفها بتسيير أعمال إدارة دراسات الثقافة السينمائية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
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إصرار الشريف

حمام رومانى.. أو كيف تكسب
نفسك وتخسر العالم?!

 مشهد من كواليس مسرحية   حمام رومانى

مـــواطـن بــــســــيط يــــجــــد نــــفــــسه فــــجــــأة هــــدفًـــا
لالنـتـهـازيـ والـسـمـاسـرة.. فـيقـع فى مـأزق ويـجد
نـــفــــسـه مـــطــــالــــبًـــا بــــاإلجــــابــــة عن ســــؤال حـــول
اخـتيـاراته.. هل يقف وحـيدًا فى مـواجهـة العالم?
هل يـستـسـلم أم يكـسب نـفسه حـتى لـو كان الـثمن

خسارة العالم?!

وسيقى ا

سامح عيسى: قدمنا موسيقى شرقية فى أطر غربية
ســامـح عــيــسى مــلــحن أشــعــار الــعــرض
حـــمـــام رومــــانى ويـــرى أنـه أحـــد أجـــمل
الـــعــروض الـــتى شــارك فـــيــهـــا واصــفًــا
فكـرة الـعرض بـأنـها مـالئمـة لـلواقع من

وجهة نظره.
وقــال: هـنـاك اســتـعــراضـان األول يــعـبـر
عن الــرغــبـة والــطــمــوح وهـو بــ مــارتـا
واألســتـــاذ ويــوضـح هــذا االســـتــعــراض
طـموح األسـتـاذ ورغـبـة مـارتـا وذلك من
خـالل األشـعــار الــتى كــتــبــهــا مــصـطــفى
زج الـرغبة والـطموح سلـيم فقد قـام 

وسيقى. وهذا ما يكشف ا
واالسـتـعـراض الثـانى هـو الـنـهـايـة وهو
ـسرح الـغنائى يعـد شكالً من أشـكال ا

فـــهــو يــأخـــذ قــالب األوبـــريت الــغـــنــائى
ن وهــــــو يــــــوضـح فــــــكــــــرة أن الــــــبــــــيـت 

يحميه.
ــوســيـــقى الــتـى اســتــخـــدمــهــا ومـالمح ا
ســــامح كـــمـــا يــــقـــول مـــزج بــــ الـــغـــربى
والـــشـــرقى ألن الـــقــصـــة غـــربـــيــة ولـــكن
ــوســيــقى جــوهــرهــا يــبــدو مـصــريًــا فــا
تـأخذ القالب الـغربى بالـشكل الشرقى
وهـــنــاك أصــوات جــيــدة بــالــعــرض مــثل
عـهد الـعالى مونـيا حـيث أنهـا خـريجـة ا
لـلــمــوسـيــقى الـعــربــيـة وهــو مـا ســاعـده
ــــوســــيــــقى أكــــثــــر فى اخــــتــــيــــار شــــكل ا
واألحلــان واألداء والـغــنـاء كــله يــعـتــمـد

على الريستاتيف.

مارتا
مونيا: احلب عندما
عرفة يصطدم با

مـثلة "مـونيـا" دور "مارتا" حـبيبـة عالم اآلثار تـلعب ا
"آنــانــيف" الـذى ال يــراهــا لـشــدة أنــانـيــته واهــتــمـامه

بنفسه وأطماعه فقط.
وتــقـول مــونــيـا عن الــشــخـصــيــة الـتـى تـقــدمــهـا أنــهـا
ــة رومــانــســيــة مــحــبــة لــلــنـاس إنــسـانــة نــاعــمــة حــا

واحلياة.
وتــضــيف: تـــقع مــارتـــا فى غــرام أســـتــاذهـــا آنــانــيف
لــكـــنـــهــا عـــنـــدمــا تـــقــتـــرب مـــنه تـــصــطـــدم بــأنـــانـــيــته

فرطة.. ا
وتـتــابع مــونــيـا: فى الــوقت الــذى تـكــتــشف فــيه قـبح
شــخــصـــيــة "آنــانـــيف" تــرى بـــعــيــنـــيــهــا رقـــة وطــيــبــة
"أنــتــونـوف" صــاحـب الــشـقــة الــتـى اكـتــشـف احلــمـام

أسفلها لتتعلق به شيئًا فشيئًا. 

اخملرج 

هشام جمعة:
 العمل كان حلمًا جمعنى
ومحمد محمود منذ عام 1997
فـى بــدايـــة حــواره مـع "مــســـرحــنـــا" كـــشف اخملــرج
" جمعة بنص "حمام هشام جمعه عـن "غرام قد
رومانى" الـذى سبق وقدم خـطة متـكاملـة لعرضه
عـلى مسـرح الهنـاجر عام  1997مع محـمد محمود
أيـضا لكن الفـكرة لم يكتب لـها اخلروج إلى النور
ـشروع األول بـأكثر عـلى مسـرح الطلـيعـة إال بعد ا

من اثنى عشر عامًا.
ويقول هشام: حرصت على تقد النص كما هو
دون إعــداد أو تــمــصــيــر وقــمت فــقط بــاخــتــصـار
ـشــاهــد الـتى قــد تــسـبب شــعــورًا بـالــغـربــة سـواء ا

للممثل أو اجلمهور.
ويـــضـــيف: الـــنص الــذى يـــعـــد أحـــد كالســيـــكـــيــات
ــســرح ــســرح الـــبــلــغــارى يـــتــشــابه كــثـــيــرًا وروح ا ا
صرى وهو العمل األول الذى واطن ا صرى وا ا

سرح البلغارى. يقدم فى مصر من ا
وعن اخـتـيـاره لـ "الـطلـيـعـة" قـال هـشـام إن فـلـسـفة
فـرقة الطـليعـة وطبيـعتهـا هى األنسب لتـقد مثل
هـذا العـمل الذى كان حـلمًا جـمعـنى وبطله الـفنان

والصديق محمد محمود.
وأشــار هـــشــام إلى أن اخــتــيــاره جملـــمــوعــة الــعــمل
شـمل جنوما من خـارج مسرح الـدولة إضافة إلى
عـهد الـعالى لـلفـنون جنوم فـرقة الـطـليـعة وطـلبـة ا

سرح بجامعة حلوان. سرحية وطلبة قسم ا ا

الديكور
: عندما قرأت النص ربيع عبد الكر

شعرت أننى "أنتونوف"
مهـنـدس ربـيع عـبد الـكـر (حـاسس إن أنا
الـــــــــــبـــــــــــطـل وكـل مـن حـــــــــــولـى هــم هــــــــــؤالء

الشخصيات التى حتيط بالبطل)
يـصف مـهـنـدس الـديـكـور ربـيع عـبـد الـكر

مــســرحــيــة "حـــمــام رومــانى" بــأنــهــا "حــالــة"
ى إال أنك قـائالً: رغـم أنـهـا من األدب الـعـا
ـصــريـتـهــا. ويـضـيـف: شـعـرت وأنـا تـشــعـر 
أقـرأ الـنص أننى أنـا الـبطل "آنـتـونوف" وأن
هــؤالء الـنــاس هم مـن يــحـيــطــون بى فــعالً.
ــسـرحــيـة تــقـدم حــالـة مــعـانــاة إنـسـان ال فـا
يــــســـــتــــطــــيـع أن يــــعــــيـش داخل بــــيـــــته وذلك
يـنـعـكـس عـلى اجملـتـمع (إذا كــنت غـيـر قـادر
أن أعيش فى بـيتى الـصغـير فـكيف أعيش
فى بـيتى الكـبيـر). ويضـيف: السيـنوغـرافيا

ـسرحـية فهى الـتى صممـتهـا تعـكس حالة ا
عـــبــــارة عن أعــــمـــدة تــــرمـــيــــمـــات وآثـــارات
فــالـبـيت تــداعى بـأكــمـله عــلى أعـمـدته وأى
فـعل عـنيف قـد يـجـعل الـبـيت يـنهـار تـعـبـيرًا
البس عن انــهــيـار الــبــطل واجملــتـمع. أمــا ا
فـيقول عنـها إنه اختارهـا عصرية إال بعض
الـــشــخــصـــيــات الـــتى أضـــاف لــهـــمــا مالمح
ـط كالسـيـكى" غـربــيـة فـمــوظـفـون احلى "
لـلــمـوظف يــرتـدون زيًــا مـوحــدًا لـكى نــشـعـر
مــعـهم بــالـرتــابـة ورئــيـســهم هـو الــبـوق الـذى

يتحدث عن السلطة.
وهـنــا يــعـتــبــر االكــسـســوار عــنـصــرًا مــكـمالً
خـاصــة أن هـذا الــعــرض كـومــيـديــا سـوداء.

هـذا هـو مـا يــطـرحه عـرض «حـمـام رومـانى» الـذى
ـسـرح الـطــلـيـعـة ويـجـرى يـخـرجه هـشـام جــمـعـة 
بـروفـاته حـالـيا تـمـهـيـداً لـعـرضه مـنـتـصف الـشـهر

احلالى أبطل العرض  حتدثوا ا لـ «مسرحنا».

أنانيف
ن الشيوى: الفرد فى مواجهة أ
االستغالل جوهر "حمام رومانى"

ن الـشـيـوى دور "آنــانـيف" عـالم اآلثـار الـذى يــلـهث وراء مـصـلـحـته يــلـعب د. أ
فرطـة والتمركز اخلاصة وحتى اسـمه مشتق من "األنـا" داللة على األنانـية ا
ن: الـــعـــمل يـــرصـــد مــعـــركـــة الـــفـــرد فى مـــواجـــهــة حـــول الـــذات. ويـــقـــول د. أ
ـنـتـفـعـ سـواء كـانـوا أفـرادًا أم مـؤسـسـات. ويـضـيف: شـخـصـية االسـتـغالل وا
آنـانـيف مـعـقــدة رغم هـدوئـهـا الـظـاهـرى فــهـو إنـسـان أنـانى جـدًا ويـرى أن من
حـقه بـاعـتـبـاره أول من اكـتـشف احلـمـام الـرومـانى أن هـذا االكـتـشـاف يـخـصه
وحـــده ولــيس مـن حق أى إنــســـان آخــر االســـتــفـــادة مــنه أو االنـــتــفـــاع به وحــتى
"مــارتــا" مــحــبــوبــته ال يــراهــا وال يــشــعــر بــهـا ألنـه مــشــغـول بــنــفــسه وأطــمــاعه.

االستعراضات
ن مصطفى: رقصتا الغزل واحلرب أ

سرحى "قوسان" للنص ا
ن مــصـطــفى اســتـعــراضــ فـقط ضــمن أحــداث الـعــمل يــرصـد األول قــدم أ
عالقة احلب الفاترة ب "مارتا" وأستاذها "آنانيف" وكيف تصطدم مشاعرها
شـغول بـأبحاثه الرومـانسـية الـرقيـقة بالـطمـوح األنانى لـعالم اآلثـار الشـهيـر وا
ن: االسـتـعــراض األول رقـصـة واكـتــشـافـاته حــتى أنه ال يـرى مــارتـا. ويـقــول أ
غزل تـنتهى عـندمـا تكتـشف مارتا أن طـموحهـا هو احلب بـينمـا طموح أسـتاذ ها
هو الـشهرة والـعمل. ويضـيف: االستعراض الـتانى والذى نـقدمه فى نهـاية العمل
ـسـلـوب ويـتـضـمن عـدة إسـقـاطـات ومن خالله هـو "تـلـمـيح" حـول فـكـرة الـبـيت ا

" الوطن السليب. سلوبة هى "فلسط شاهد أن شقة أنتونوف ا يكتشف ا

أنتونوف

محمد محمود: العرض كوميديا سوداء
! واطن واالنتهازي عن الوطن وا
يصـف الفنـان محـمد مـحمـود نص "ستـراتيـف" بأنه كـوميـديا سوداء
. تناقش قضايا اإلنسان البسيط وحقوقه وصراعه مع االنتهازي
ـواطن وعن دوره يـقـول محـمـد مـحـمـود: ألـعب شـخـصـيـة آنـتـونوف ا
الـبـسـيط الـذى يـعـود مـن رحـلـة طويـلـة لـيـجـد بـيـته وقـد تـهـدم حتت
مـعاول الـطـامـعـ فى "احلـمـام الرومـانى" األثـرى الـذى  اكـتـشافه
حتت مـــنـــزله. ويــضـــيف: يـــحــاول الـــطــامـــعــون واالنـــتــهـــازيــون إقـــنــاع
آنتـونوف بـالتـضحـية من أجل الصـالح العـام ليـكتـشف أنهم يـكذبون
وال تــهــمــهم إال مــصــاحلــهم اخلــاصــة فــمــثالً عــالم اآلثــار يــهــمه أن
يــســجل الــكــشف بــاسـمـه وكـذلـك الــسـمــســار ومــهــرب اآلثــار الـذى

يحاول إقناعه بتفكيك احلمام إلى قطع وبيعه.
وأشار محمـد محمود إلى أن الـعرض الذى سيفـتتح مسرح الـطليعة
ـــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح بــعـــد جتــديــده ســيــشــارك أيــضًــا فى ا
وســــيـــعـــرض أوالً عــــلى مــــســـرح الـــغــــد مـــنــــتـــصف يــــونـــيــــو احلـــالى. 

> يـظل األداء الشـفهى والطـقوسى جزءاً تـكامليـا فى حضارات وشـبه حضارات
عـديـدة فى وقـتـنـا احلاضـر  لـذلك من اخلـطـأ أن نـفـترض أن الـثـقـافـات التى

استمر فيها األداء الطقوسى أو الشامانى «بدائية» نوعا ما.

سرحي جريدة كل ا
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> د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قرر جتديد ندب ناهد أحمد أم للعمل مديرًا إلدارة الشباب باإلدارة العامة لثقافة الشباب والعمال بالهيئة.

محمود مسعود

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

لن أقول وداعا 
الــتـغـيـيـر سـمـة احلـيـاة الـصــحـيـة  فـنـحن ال نـنـزل الـنـهـر
مـرتـ  والزمن ال يـرتد أبـدا للـخـلف  حتى لـو حن إليـها
ـوءودة فى صنع مـدنه الفـاضلة شبـاب ال تسـعفه أحالمه ا

فى األيام القادمة  كما أشرنا فى مقال األسبوع الفائت.
لهذا فـقد سعدت جدا حينمـا وصلتنى رسالة من الصديق
رئـيـس حتـريــر مـســرحـنــا يـخــبـرنـى فـيــهـا بــقـرار مــجـلس
ـوقــر نـسف كل أعـمــدة اجلـريـدة  ومــنـهـا هـذا الـتـحــريـر ا
ـتـواضع  وليـس منـهـا بـالـطبع عـمـوده هـو  فـهو العـمـود ا
ـبـدأ  وهـو حق ال رئـيس الـتـحـريـر وله حق الــثـبـات عـلى ا
مراء فيه  أمـا التغيير فيـطال من هم خارج دائرة الرئاسة
ــقــراطى مـؤصل فـى ذهـنــيـة الــتــحـريــريـة  وهــو مــبـدأ د

العالم الثالث.
غير أن مـا أثلج صدرى فعال فى الـرسالة هو إرسـالها ذاتها
 فـهى دليل احـترام وتـقديـر لنـا نحن مـعشـر النـقاد الذين
نـسـتـضاف بـ احلـ واآلخر  عـلى إحـدى مـوائد اإلعالم
ـشـهــيـات  وقـد كـانـت لى جتـربـة ســابـقـة حـيث ــلـيـئــة بـا ا
ـطبـوعة التى اسـتضـافتنـى ناقدة مـحتـرمة داخل عـمود با
تـولت رئاسـة حتريـرها  وعـندما غـادرتهـا رفعت الـصحـفية
الـتى تــولت مـقـعـدهــا الـعـمـود الـذى اخــتـرت أن أكـتب فـيه
طـوال سـنـوات خـمس دون انـقـطـاع  ودون رسـالـة مـنهـا لى
ولكل الزمالء أصـحاب األعمدة التى رفعتها  تشكرنا فيها
عــمـا قـدمــنـاه لـلـمــطـبـوعــة من آراء وأفـكـار أثــرتـهـا وأثـرت
احلياة الـفنية   حتى ولـو كان شكرها هـذا من باب النفاق
االجــتــمــاعى  حــيث إنه يــبــدو أنــهــا لم تــكن نــعــرف هـذه
ـطـبـوعـة الـتى تـولـت رئـاسة الـقـامـات الـتى كـانت تـكـتب بـا

حتريرها.
أمـــا صــديــقـــنــا الــعـــزيــز رئــيس حتـــريــر جــريـــدتــنــا هــذه
ومـجــمـوعـته الـشـابـة  فـهـو رجل يـعـرف قـدر الـنـاس  وهم
مجـموعة مـصطـفاة من هذا اجلـيل الشـاب الذى يدرك أن
تعدد اآلراء هـو الذى يثـرى احليـاة الثقـافيـة  وأن التغـيير
يعـنى ضرورة فـتح كل النـوافذ  ومنـح كل الزهور احلق فى

التفتح واحلياة.
صحيح أن نسف األعمدة التى يرتكن إليها بعض الكتاب 
ـومة وأحيـانـا يـنام فى ظـلـها  جتـبـره - بـحكم ثـبـاتهـا ود
ظـهـورهــا - عـلى تــكـرار مـا قــاله  أو اسـتـغـاللـهـا كــبـوتـيك
خـاص لـبـيع مـنــتـجـاته الـشـخـصـيـة  والـضـغط عـلى هـذه
ـؤســسـة أو تـلك الـهــيـئـة  من أجل أن يــسـوق لـهـا إبـداعه ا
ـتـهافـت  وكم من أعـمدة وصـفـحـات كـامـلـة فى الـصحف ا
ـصـرية  ; قـومـية وحـزبـيـة ومسـتـقـلة يـسـتثـمـرهـا كتـابـها ا
لــتـرويج بـضـائــعـهم الـزائـفــة  فـيـخـتـلط اإلبــداع بـالـنـقـد
بــاإلعالم  ويــشك الــقــار الــلــبـيـب فـيــمــا يــقــرأه  ويـروع
سئـول أمام صرخـات التهلـيل لقدرته الـفذة على اإلجناز ا
تــلــو اإلجنــاز  والــتـى ســرعــان مــا تــتــحــول إلى صــرخــات
ـيـمون  الـشـجب لعـجـزه عن حتـقـيق أى إجنـاز فى عهـده ا
جملرد أنه لم يـستجب لكل رغبات صاحب العمود الثابت أو

الصفحة الدائمة.
أعرف كاتبا حتول لناقد حاد الهجوم على رئيس هيئة جملرد
رفـضـه شـراء مــصـنــفه وأعــرف بـاحــثـا أضــحى أمــام أقـرانه
فزاعة لـلكتـاب يطلـقونه على كل من يـصدر له كـتاب جديد
 لكى يكـشف لهم ما جاء بهـذا الكتاب من أخطـاء مطبعية
وأعرف فنانا محترما تولى منصبا خسرت بعض األقالم ما
ـوقـع الـذى تـواله فـهـاجت كـانت تـســتـفـيـده شــخـصـيـا من ا
عـلـيه وأهـاجت كل الـدبـابـيـر الـتى هـشـهـا من حـوله. أعـرف
اذج منـها وغيرهـا أكثر منى  اذج كثـيرة  وتعرفـون أنتم 
ـيـمـون (سداح سـرحـيـة صـارت مثل انـفـتـاحـنا ا فـالـسـاحـة ا
مـداح)  وصـار الـكـهـول مـنـا يرتـكـنـون إلى أعـمـدتـهم يـبـكون
ـسـكـوب  وأضـحى الـنـقــد ال يـحـتـاج إال لـغـيـر عـلى الـلــ ا

شجاعة أو بجاحة الكتابة.
ورغم سـعـادتى بنـسف األعـمـدة  فسـوف أرتاح نـوعـا ما من
الـتوتـر الذى كـان  يصـيبنـى أسبـوعيـا لكتـابة مـقالـى  غير
أنــــنى ال أمـــلـك أن أقـــول وداعــــا لــــلـــقــــراء الــــذين ســـررت
ـاضية  وكل مـا أملكه هو بالـتواصل معهـم خالل األشهر ا
الـقــول حـتى لـقــاء قـريب  ودام لــكم الـتــغـيـيــر إلى مـا هـو

ــســرحى كــانت هــنــاك بـعض ــثل حــال وواقع الــنــشـاط ا
االجـتهـادات الـفـردية من كـتـاب مـصريـ حـقـقوا نـصـوصا
ارجتـالـيـة تـكـتمل مـن خالل عروضـهـا عـلى اجلـمـهور وهى
ــوجــة الـتـى اجـتــاحت جــهـود شــكــلت مــوجــة أشــبه بــتــلك ا

أوروبا حتت مسمى الكوميديا ديالرتى.
وإذا كان هـناك بـعض الكـتاب اسـتطـاعوا أن يـحقـقوا رؤية
مـسرحية مصـرية من خالل مؤلفاتـهم يجب أن نذكر على
ـسـرحيـة ثم تـوفيق احلـكيم وجه الـتحـديـد أعمـال شوقى ا
وعــلــيــنــا أن نــقف مــلــيًـا أمــام اجتــاهــات وجتــارب مــحــمـود
تـيـمـور الـكومـيـديـة وعـلى الـرغم من تـنوع إنـتـاج الـثالثـة ما
ـسـرحـيــة الـتـاريـخـيــة والـدرامـا االجـتــمـاعـيـة وكـذلك بــ ا
االجتـاه نـحـو الـكـومـيـديـا فى الـفـتـرة الـتى كـان يـسـود فـيـها
ـســرحـيـة الــسـوق الــسـيـنــمـائـيــة هـذا الــنـوع من الــعـروض ا
والـطريف فى األمر أن هذه الـنوعية ازدهـرت تاريخيا فى

. أعقاب احلرب الكبيرت
إال أن هـذا اإلنـتــاج لم يـسـتــطع أن يـحـقـق تـيـاراً مــسـرحـيـا

مصريا وذلك ألسباب عدة.
ــســرحى لــهـوالء الــكــتــاب الــثالثـة 1- إن مــجـمـل اإلنـتــاج ا
ــســـرح الــذهــنـى وقــد تــكـــون أغــلب يــغـــلب عــلـــيه ســمـــات ا
ــسـرح الــشــعـرى عــنـد الـنــصــوص الـتـى قـدمــوهــا خـاصــة ا
شوقى.. وذهنيات توفيق احلـكيم تصلح للقراءة أكثر منها

سرحى وذلك لغلبة التوجه األدبى عليها. للعرض ا
2- إن مـشكـلـة الـلـغـة الـعـربيـة الـفـصـحى الـتى كـانت تـقدم
بـهـا هـذه الــعـروض ال جتـد قـبـوال جـمـاهـيـريـا عـريـضـا وإن
ـــتـــبـــرجــزة» الـــقـــلــة مـن الــطـــبـــقـــة الـــبـــرجــوازيـــة أو تـــلك «ا
بـشـرائـحـهـا اخملـتـلـفـة تـمـثل جـمـهـور هـذه الـعـروض الـقـلـيل
األمــر الـذى يــفـقـد الــعـرض خـصــائـصه الــتـجـاريــة وهـو مـا
ـالى للفرق التى تـقدمها.. خاصة يـسبب نوعا من اخللل ا
وأن هـــذه الــفـــرق مـن الـــكــيـــانـــات االقـــتـــصـــاديـــة الـــفـــرديــة
اخلــاصــة الـــتى حتــتــاج إلى هــامـش من الــربح كــضــرورات

مادية دافعة لالستمرار.
3- هــذا الــواقـع انــعــكــست تــداعــيــاته عــلى حــجم اإلنــتــاج
لهـؤالء الكتـاب فقل إنـتاجـهم خاصـة على مـستـوى العرض
ـــســرحـــيــة ـــســرحـى واعــتـــمــدوا عـــلى نـــشــر كـــتـــابــاتـــهم ا ا
كـنـصــوص أدبـيـة حتــتـويـهــا وفى كـتـاب يــطـرح فى األسـواق
ولم تـظـهـر نــصـوصـهم كـعـروض مـسـرحـيـة بـشـكل يـكـاد أن
ـسـرحـيـة الـتى تـتـبع يـكـون مـنـظـمـا إال بعـد تـكـويـن الفـرق ا
الـدولة التى بـدأت مع إنشـاء الفرقـة القـومية فى مـنتصف

اضى. ثالثينيات القرن ا
أمـــا الــعــنـــصــر الـــثــانى الـــذى ارتــكــز عـــلــيه حـــراك الــفــورة
ـسرحـيـة منـذ بـدايتـهـا والـتى واكبت قـيـام الثـورة والـقرار ا
ــبــكـر الــذى اتـخــذته بـقــيـام اإلصـالح الـزراعى وتــصـفــيـة ا
اإلقطـاع هو اجلمـهور وعلى الـرغم من تعـدد شرائحه إال
أنه دخل حـالة الـتـفـاعل مع أبعـاد هـذا احلـراك وفى إطار
ـشاعـر جتاه ـكان والـفعل تـوحدت كـافة ا وحدة الـزمان وا
تـغير الـذى فجرتـه الثورة والـذى جعل من القـضية أبـعاد ا
ستـوي الداخلى تشـابكة عـلى ا الـوطنية بـكل خطوطـها ا
واخلــــارجى هى الــــدافـع لــــلــــحـــراك اجلــــمــــاهــــيــــرى حــــيث
ــســرحــيـة جتــســدت تــلـك اخلـطــوط مـن خالل الــعــروض ا
ــتـغــيـر.. فــكـان هــذا الـتــوحـد الـتى تــفــاعـلت وأبــعـاد هــذا ا
الـذى وحــد بـ شـرائح اجلـمــاهـيـر فى إطـار تــفـاعـلـهـا مع
ـسـرحـيــة الـتى وجـدت فــيـهـا اجلـمــاهـيـر قـراءة الـعــروض ا
واضحة اللغة عبـرت عن مشاعرها جتاه ما فجرته الثورة

من تغير.
ومن هـنــا كـانت الــبـدايــة لـتــحـقــيق الـقــاعـدة اجلــمـاهــيـريـة
ثابة الشرارة التى شكلت العريضة للمـسرح والتى كانت 
مالمـح الـــنـــهـــضـــة الــــتى تـــفـــجـــرت أبــــعـــادهـــا خالل عـــقـــد
الـستينيات حـيث كان التفاعل مع كـافة مجريات األحداث
ـصــيـريــة الـتى حتــقـقت خالل مــسـاحــته الـزمــانـيــة ولـقـد ا
ـتالحـقـة والفـاعـلـة الـتى عـايشـتـهـا مـصر كـانت األحـداث ا
ــنــطــقــة الــعــربــيـــة بــأكــمــلــهــا خالل هــذا الــعــقــد ومــا بل وا
أحــدثـــته من تــأثـــيــر عـــلى تــركـــيــبــة الـــبــنــيـــة االجــتــمـــاعــيــة
والـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة حـــيث جـــســـدت نـــكـــســة 67
الـعـســكـريـة إحـدى أهم مـفـاجــآت هـذا الـعـقـد وكـانت هـذه
ــثــابـة حــلــقـات االتــصـال ـســرح بــهـا  األحــداث وتــفـاعـل ا
ــسـرح واجلــمـهــور وهـو األمـر الــذى حـافظ الـدائــمـة بـ ا
ــســرح وجـمــهــوره خالل هـذا عــلى الـرابــطــة الـقــويــة بـ ا
الـعــقـد وأكــد عـلى الــدوافع الـتى حــقـقت مــفـهــوم الـنــهـضـة

التى صاحبت مسرح الستينيات.

كانت هناك
ندرة فى
الكُتاب
بحيث 
ال نستطيع
أن نتحدث
عن تيار
مسرحى

شوقى
وتيمور
واحلكيم
قدموا
نصوصاً
ذهنية
للمسرح

مظاهرات شعبية

شاهد عيان

محاور النهضة

تصوير:
 مدحت صبرى

ميدان العتبة واستنـجدنا بالبوليس لتنظيم الدخول.. لكن
ــــســـرح ضـــغـط الـــشــــعب كــــان أقـــوى وامــــتألت مــــقــــاعـــد ا
والـــبــنــاويـــر واأللــواج بـــأبــنــاء الـــشــعب الـــبــســـطــاء وحتــولت

الصالة إلى مظاهرة شعبية.
ويـسـتــطـرد حـمـروش: وكـان هـذا احلــدث مـلـهـمـاً لـعـواطف
األدبــــاء والــــكــــتــــاب حـــــيث أقــــبـل نــــعــــمــــان عـــــاشــــور ومــــعه
مسرحـيتـان وألفريـد فرج مـسرحيـة ومحـمد عبـد الرحمن
خــلــيل وأمــيــنــة الــصــاوى وأنــور فــتح الــله وعــدد كــبــيــر من
الـــكـــتــاب انـــفـــعـــلــوا بـــاحلـــدث وقـــدمــوا إنـــتـــاجـــهم من أجل

عركة. ا

ــســرح ثـالثــة عــروض من نــوعــيـــة الــفــصل الــواحــد أعــد ا
حـيث قـدم لـنـعـمـان عـاشــور مـسـرحـيـة «عـفـاريت اجلـبـانـة»
الـتـى أخـرجــهـا نــبـيل األلــفى و«صــوت مـصــر» الـتى كــتـبــهـا
ألــــفـــريـــد فـــرج وأخـــرجـــهـــا حـــمـــدى غـــيـث ثم مـــســـرحـــيـــة

«بورسعيد» التى أخرجها فتوح نشاطى.
ظـاهرة شـعبـية حـماسـية وكـانت العـروض تنـتهى كل يـوم 
تـنـدد بـالـعــدوان.. وتـطـالب اجملـتـمـع الـدولى بـالـوقـوف إلى

جانبها ضد الغزاة وقوات العدوان الغاشمة.
ـقـاومـة الـشـعـبـيـة لالنـضـمـام إلى ثم يـتـوجـهـون إلى مـقـار ا
ـعـركـة ـتـوجــهـة إلى مـدن الــقـنـاة حــيث ا فــرق الـفـدائــيـ ا

الدائرة.

يقول شـاهد عيـان من الذين عايـشوا تلك األحـداث يومها
ـــســرح ولم تـــكن تــدرى إلى أين خـــرجت اجلــمـــاهــيــر من ا
ـسـئولـ وكـان أقـرب مـقر تـتـجه لكـى يصل صـوتـهـا إلى ا
ـسرح ـواجه  رسـمى أمـامـهـا هو مـركـز اإلطـفـاء الـرئـيس ا
األزبـكـيـة واعـتـصـمت بـداخلـه مطـالـبـة بـتـسـجـيل أسـمـائهم
ـــتــطـــوعـــ وإنـــهـــاء إجــراءات ســـفـــرهم إلى فى كـــشـــوف ا
ـــقـــاومــة اجلــبـــهـــة عـــلى الـــفـــور واالنـــضـــمـــام إلى كـــتـــائب ا

الشعبية.
ويـقـول حـمـروش فى مالحـظـته حول طـبـيـعـة األجـواء التى
أحـــيــطـت طـــوال فــتـــرة الـــعـــرض لـــلـــمـــســـرحــيـــات الـــثالث:
دهش أنه رغم استمرار الـعرض ألكثر من شهر تقريبا وا
إال أن اجلــمــهــور كــان يــخــرج يــومــيــا عــلى شــكـل مــظــاهـرة

قاومة الشعبية. مطالبا باالنضمام إلى صفوف ا

وكـان هذا احلدث البدايـة احلقيقيـة التى صاغت وشكلت
سـرحية بناء الـقاعدة الـتى انطـلقت منـها كافـة العنـاصر ا
الـالزمـة لـبـنـاء الـنـهــضـة وكـان بـيـنـهـا أهـم عـنـصـرين حـقـقـا
ـبــشـر بــأحـداث ــســرحى ا الــبـدايــة احلـقــيــقـيــة لـلــحـراك ا
الــنـهــضـة كــمـا كــانــا أيـضــا مـحــور جـذب لــكــافـة الــعـنــاصـر
ـسرحـيـ وهـذان الـعـنـصران ـنـظومـة الـعـمـلـ ا ـكـونـة  ا

سرحى/ اجلمهور.. هما: الكاتب ا
سرحى أوالً: الكاتب ا

ــسـرحــيـة ــثل داخل دائــرة الـعــمـلــيـة ا ــسـرحى  الـكــاتب ا
ـكـونـة لـلـعرض ـركـز الـذى تـلـتـقى حـوله كـافة الـعـنـاصـر ا ا

سرحى. ا
ـسـرحى ـاضى كـان الـكـاتب ا وحـتى خـمـسـيـنـيـات الـقـرن ا
ـصـرى من الـعـنـاصـر الـتى يـنـدر وجـودهـا بـالـصـورة الـتى ا
كن أن حتقق تياراً مسرحـيا مصريا خالصاً ولهذا فإن
ــنـهـاج ــسـرحـيــة فى مـصـر الــتى تـشــكـلت عـلى ا احلــركـة ا
ـسـرحـيـة الـشـامـية الـغـربى والـتى بـدأت مع قـدوم الـفـرق ا
الــتى صـــاحــبت هـــجــرة الــشـــوام إلى مــصـــر فى مــنـــتــصف
القرن التاسع عشـر حيث كانت عروض هذه الفرق تعتمد
ــعــربــة ســواء عـلـى مــســتـوى عــلى الــنــصــوص األجــنــبــيــة ا
الــعـروض الــتــراجــيـديــة ذات الــطــابع الــكالســيـكـى أو عـلى
مــســتــوى الــعــروض الــكــومــيــديــة الــتى كــانت تــعــتــمــد عــلى

الفودفيل الفرنسى.
ـعرب لـلنـصوص العـديد من قـتبس أو ا وكان يـقوم بـدور ا
ــتــمــصـــرين الــذين كــانــوا الـــكــتــاب وأغــلــبــهـم من الــشــوام ا
سرح الفرنسى بشكل خاص ثم يعتمدون على ترجمات ا
تـــأتى عـــمــلــيـــة الــتـــعــريب أو الـــتــمــصـــيــر بـــعــد ذلك طـــبــقــا
ــعــاصــر ـــوضــوعــيـــة الــواقع االجـــتــمــاعى أو الـــســيــاسـى ا
سرحى أو طـبقا ألهـواء وميول صـاحب الفرقة للعـرض ا
وغالبا ما يكـون هو اخملرج. بجانب هذا التوجه الذى كان
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هــو رجل خــيــر وجــد كــنــزاً ال صــاحب لـه فـأخــذه لــيــحـل به مــشــكــلـة
رغــيف الــعــيـش الــتى تــعــانى مــنــهــا بـــلــدته ومــا يــجــده من صــعــوبــات

ومفارقات كوميدية فى هذا الصدد.
ـعـاجلـة اجلـديدة ال تـصـلح ـوجـودة فى ا أشـار إلى أن اإلسـقـاطـات ا
لـلـطـفل وحـده فــحـسب بل لـلـكـبـار أيـضــا. وذكـر سـلـيم أنه لم يـتـحـدد
ــشــروع الـذى مـوعــد عــرض األوبـريـت حـتى اآلن نــظــراً لـضــخــامـة ا
سيـستغـرق وقتا فى التـحضيـر وقال إن هناك مـفاوضات مع الـفنانة
االسـتـعراضـيـة نادين لـبـطولـة األوبريـت واألحلان لـ هـيثـم اخلمـيسى

وديكور محمود حجاج ومالبس مروة عودة.
عصام مصطفى
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دة عام. دينة  6أكتوبر  > د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قرر جتديد ندب إيناس شربينى للعمل مديرا لقصر اإلبداع الفنى 
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ن تـغـنى ــوت - حـتى  أنــهـا تـسـبب أضــراراً جـسـديـة - سـوء احلظ أو ا
ران. ضده. والتدريب كشاعر كان تقليديا يتطلب سبع سنوات من ا

سرحي جريدة كل ا
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اريونيت وشقلباظ يقتنصان  نصيب األسد ثورة ا
 من جوائز مهرجان الرواد 

فى دورة حملت اسم سعيد صالح

ــــســــتـــوى أفــــضل دور ثــــان فــــتــــيـــات فـى ا
ـان عـبدالـعـال عن «جعـيدى فى الـثالث إ
ـــســتـــوى الـــثـــانى إســراء حـــقـــوق». وعن  ا
ــــاريـــونــــيت» أمــــا فى أحـــمــــد عن «ثــــورة ا
ستوى األول فذهبت اجلائزة لهند عيد ا
عـن «الــعـــادلـــون»  وذهــبت جـــائـــزة أفــضل
ـــســـتــوى الـــثـــالث حـــامــد ـــثل دور أول ا
مـحــسن عن احملــاكـمــة وسالم ريـاض عن
ـــســـتــوى الـــثــانى ـــاريــونـــيت» فى ا «ثــورة ا
ـــون مـــحــروس» ـــســـتـــوى األول «ر وفى ا
عـن «شــقــلـــبــاظ»  وذهــبت جـــائــزة أفــضل
ـــــســــتـــــوى الـــــثــــالـث آيــــة دور أول بـــــنـــــات ا
إبــراهــيـم عن «أخــبــار أهـــرام جــمــهــوريــة»
ـــســـتـــوى الـــثـــانى مـــارى رمـــزى عن وفـى ا
ـسـتوى «شـقـلـباظ» بـيـنـمـا ذهـبت جـائـزة ا

يرا سعد عن «العادلون». األول 
جائزة أفضل ديكـور حصل عليها محمود
الــــــزنــــــاتى عـن عــــــرض «الــــــلــــــحن األزرق»
تــــألـــــيف أشــــرف كـــــامل وإخـــــراج أحــــمــــد

عبدالعال.
وأفــضـل ســيـــنــوغـــرافـــيــا لـــعــرض «أخـــبــار
أهـــــرام جــــمـــــهــــوريـــــة» تــــألـــــيف إبـــــراهــــيم

احلسينى وإخراج محمد ربيع.

اريونيت. عن ثورة ا
جوائز التمثل جاءت كالتالى:

أفضل دور ثان رجالى:
ركـز الثالث أحمد ثابت عن حصل على ا
«الــعــادلــون» تــألــيف ألــبــيــر كـامـل وإخـراج
ـــركــز الـــثـــانـى لـ «عـــمــرو أحــمـــد ثـــابـت. ا
مـــصــطـــفـى » عن «جـــعـــيــدى فـى حـــقــوق»
ـــركــز تـــألـــيف وإخـــراج إبــراهـــيم رفـــيق. ا
األول مـــصـــطــفـى رجب عن دور «وجـــهــ
لـــعــمــلـــة واحــدة» تـــألــيـف مــحـــسن يــوسف

. وإخراج محمود حس

أســـمـــاء الـــفـــائـــزيـن حـــيث ذهـــبت جـــائـــزة
ـسرحـيـة شقـلبـاظ وحصل أفـضل عرض 
عرض «وجه لعـملة واحدة» على جائزة
أفضل عـرض مسـتوى ثـان وذهبت جـائزة
ــســرحــيــة أفــضـل عــرض مــســتــوى ثـــالث 
اريـونيت» ومـنحت جلـنة الـتحـكيم «ثـورة ا

جائزتها اخلاصة لـ «الكابوس» .
حـصل اخملرج محـمود حسـ على جائزة
أفـضل إخـراج عن عـرض وجـهـ  لـعـمـلـة
ـرقص واحـدة وذهــبت اجلــائــزة الـثــانــيــة 
نـير يوسف فـتحى عن شـقلبـاظ والثـالثـة 

وحــسن أبــوالـعال وجلــنــة الـتــحــكـيـم نـاجح
نـعيـم وزوسـر مرزوق وعـدلـى عبـدالـسالم
ثم ســلم شــهــادات الــتــكــر لــكل من اسم
الــــراحل ســـعــــد أردش والـــفـــنــــانـــة عـــايـــدة
عــبـــدالـــعــزيـــز ورشـــوان تــوفـــيق ود. هـــنــاء
عـبـدالـفـتـاح ومحـمـد أبـواحلـسن ومـحـمود
األلــفـى ومــحـــســنـــة تــوفـــيق وعـــمــرو دواره
سرح والفنـان توفيق عـبداحلمـيد مديـر ا
الــــــقــــــومى والــــــذى أعــــــرب عن ســــــعــــــادته
ــهــرجــان والــتـكــر الــذى ذكــره بــفــتـرة بــا
الـهـوايــة. ثم أعـلن رئــيس جلـنــة الـتــحـكـيم

ـــاضى حــفل أقــيـم مــســاء أمـس االثــنــ ا
سرحى فى دورته ختام مهـرجان الرواد ا
الـثـانـيــة والـتى حـمــلت اسم الـنــجم سـعـيـد
صـــالح. أقـــيـم احلـــفل فى قــــاعـــدة الـــنـــيل
ــركـــز الــكــاثـــولــيــكـى حتت رعــايــة األب بــا
«بــــطــــرس دانــــيـــال» وقــــد بــــدأت فــــقـــرات
ـهـرجـان فى احلـفل بـعــرض داتـاشـو عن ا
دورته األولى وصــوالً إلى فـعـالـيـات دورته

شاركة. الثانية مع صور للعروض ا
ثم قـدم راقص الـتنـورة عـبدالـرحـمن على
حــسـ الـشـهــيـر بـ «بـودى» فــقـرة راقـصـة
وبــعـــدهـــا ألــقى مـــحــمـــود الـــكــومى مـــديــر
ـهـرجـان ـهـرجــان وفـادى فـوكـيه رئــيس ا ا
ـــهـــرجـــان ـــشــــرف عـــلى ا وأمـــ بـــكـــيـــر ا
كــلــمـــات الــتــرحـــيب بــاحلـــضــور ســواء من
الــــفـــرق الـــتى شــــاركت ضـــمـن فـــعـــالـــيـــات
ـكــرمـ وصــعـد ــهــرجـان أو الــفـنــانــ ا ا
ــسـرح وشـكـر الـفــنـان سـعــيـد صـالح إلى ا
ــــســــرح ـــــهــــرجــــان الهــــتــــمـــــامه بــــا إدارة ا
ـبـذول إلتـمــام فـعـالـيـات هـذا وبـاجملــهـود ا
ـهـرجـان وأيـضـا لـتـسـمـية الـدورة بـاسـمه ا
وقــــال لــــلـــحــــضــــور إنـه ســــيـــظـل عــــاشــــقـــاً

للمسرح «أبو الفنون» وأقربها إلى قلبه.
قـــام ســــعـــيـــد صـــالـح بـــتـــســـلــــيم شـــهـــادات
التقـدير لـلجـنة الـنقاد حـمدى عـبدالـعزيز

سعيد صالح

حازم الصواف

 د. عمرو دواره توفيق عبداحلميد 

 نادين د. مصطفى سليم

 دهب .. ياقوت .. رغيف عيش .. أحمدك يارب

«على بابا» بطالً ألوبريت غنائى راقص ..
 ومفاوضات مع «نادين» لدور «مرجانة» 

عـاجلة اجلديدة ؤلف والـشاعر مصـطفى سـليم من كتـابة ا  انتـهى ا
الـتى يتنـاول من خاللهـا قصـة على بـابا واألربـع حرامى من خالل
أوبريت غـنائى راقص يـقوم بـإخراجه مـصمم االسـتعـراضات ومـدير
سـرح الـقـومى للـطـفل الفـنـان عـاطف عوض وهـنـاك جلـسـات عمل ا
غـنى بـكـامـله وهو مـكـثفـة بـيـنهـمـا لـوضع الـشكل الـنـهـائى لألوبـريت ا
ـشـروع يقـول مـصطـفى سـليم إنه ابـتـعد أبـريت لألطـفـال وعن هذا ا
كل الـبــعـد عن مــعــاجلـة األديب الــكـبــيـر تــوفـيـق احلـكــيم ألن الـقــصـة
األصـلــيـة مـأخـوذة من الــتـراث الـهـنــدوفـارسى ولـكــنـهـا مع الـتــمـصـيـر

أصبحت مادة يستطيع الكاتب أن يطوعها خلدمة أفكاره.
ا ويـضيف : أحاول بهذا األوبـريت إثبات أن على بابـا ليس لصا وإ

أستاذ سعد الدين وهبة
يرصد مأساة غزة 

حصـل عرض «االستاذ» إنتاج اجلامـعة العماليـة بطنطا على
ـركــز األول عــلى مــسـتــوى اجلــمـهــوريــة فى مـســابــقـة وزارة ا
نـسى على التـعـليم الـعالى وحـصل مخـرج العـرض السـعيـد ا
جـــائــزة أفـــضل مــخـــرج فى حــ حـــصل  مـــحــمــد قـــطــامش
ــركـــز األول فى الـــســـيــنـــوغــرافـــيــا مــصـــمم الـــديــكـــور عـــلى ا
ـنسى والـعـرض تألـيف سـعـد الدين وهـبـة وإخراج الـسـعيـد ا
وديكور محمد قطـامش وأحلان محمد أسامة ومخرج منفذ
تامـر أبـوزيد ومـخرج مـساعـد معـتز الـشافـعى وفريـد يوسف
ـنـعم وكر مـحـمد وعـمـر السـيـد وعلى وبطـولـة حنـان عـبدا
إبـراهـيـم وكـر عـبـدالـغــنى ومـحـمـد احملـالوى وعـمـر شـلـبى
ــان ســـعــد وأســـمــاء ــنـــعم وإ وشـــوقى نــاجـى وحــنـــان عــبـــدا
ـدوح مـبروك. ويـقـول الـسـعـيد اجلـيوشـى وأحمـد بـركـات و
ـنسى مخـرج العـرض رؤيتى لـلنص تـنصب عـلى ماحدث فى ا
غـزة فى الفـترة األخـيـرة وحالـة الـصمت الـتى أحـاطت بالـعالم
وكـأنـهم ال يـسـمـعـون أصـوات االسـتـغـاثـة الـتى تـصـدر من غـزة
وقــــمت بــــعــــمل إســــقــــاط عـــلـى الـــنـص من خـالل الـــدمـج بـــ

العصرى والقصة األساسية للنص.  مسرحية األستاذ

 تكر فيصل ندا وأسماء البكرى 
.. و«كانت أمانى» 

ـفـتـوحـة قـدم فـريق مـسـرح اجلـامـعـة الـعـربـيـة ا
مــــســـــرحــــيــــة «كـــــانت أمـــــانى» األحــــد

اضى على مسرح فيصل ندا. ا
يناقش العرض مشكالت كل الشباب
مثل الـبـطالـة واحملـسوبـيـة والواسـطة
وانـــــعـــــدام عـــــدالــــــة تـــــوزيع الـــــفـــــرص
وغـيرهـا من خالل فتـاة تدعى أمانى
كـل أحالمـــــهــــا بث األمـل فى نــــفــــوس
أصــدقــائـــهــا الـــذين يــكـــونــون فـــريــقــا
مـسرحـيـا يجـهز لـعـرض جديـد بـينـما
يــطــارد أفــراد الــفــريـق فى كل مــكــان
شخص يـسعى السـتقطـاب الضـعفاء
مـنــهم ويـنـجح فـى الـنـهــايـة فى شـراء
ذ معـظمهم فـى ح يبـقى قلـيلون

على مبادئهم.
ويـقول محـمود مـخرج العـرض إن النـهاية الـصادمة
تــعــبـــيــر واضح عن حـــالــة آالف الــشـــبــاب الــذين ال

يــجــدون بــارقــة أمل فى مــســتــقــبـلــهم بــشــكل يــدفع
ئـات للهـجرة ويدفع آخـرين للـتخلى ا
ـــا خــــيـــانــــة الـــوطن ــــبــــاد ور عن ا
والــعــرض جــزء ثــان لــعــرض بــعــنـوان
«أمـــانى» قـــدمه الـــفــريـق قــبل أشـــهــر
وكــانت نــهــايـتـه مـفــعــمــة بــاألمل غــيـر
ــــنـــــطــــقى والــــذى ال يــــتـــــنــــاسب مع ا
األوضــــــاع احملــــــيــــــطــــــة. و إهــــــداء
العرض إلى روح الـراحل سعد الدين
ـــعـــهــد وهـــبـــة فى حـــضـــور عــمـــيـــد ا
العالى لـلسيـنما الـدكتور عـادل يحيى
وعـقـب الـعــرض كــرم الـدكــتــور نــبـيل
كـامل مــديـر فـرع اجلــامـعــة الـعــربـيـة
صر الكـاتب فيصل ندا واخملرجة
ـسـرحى صـبرى ـمـثل واخملـرج ا أسـمـاء الـبـكـرى وا

فواز.

 سعدالدين وهبة

محمد احلنفى

ــصـادر > إن صــورة الــشــعـراء الــبــطـولــيــ األوائل الــتى تـنــبــثق من ا
األيــرلـنـديـة والـولـزيـة تـظـهـر كـيف أن الـشـعـراء الـكـلـتـيـ فـيـمـا قـبل

سيحية كانوا ينشدون تمجيداً وتسبيحاً لآللهة. ا 28
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سرحي جريدة كل ا

. > قاعة منف تشهد  8.30مساء اجلمعة القادم فعاليات حفل توزيع اجلوائز على الفرق الفائزة فى مهرجان فرق األقاليم اخلامس والثالث
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محمود احللوانى

غارب» زمنياً إلى ما قبل سرحـية الثانية «غريب بالد ا وتعود بنا ا
أحـداث «الــسـفــيـرة عــزيــزة» حـيث تــقع أحــداثـهــا مــكـانــيـا فى أرض
العراق أثـناء عودة أبـو زيد إلى تونس ثـانية لـتحريـر يونس ومرعى
ويحـيى من األسـر.. فى الطـريق يحل الـهاللـية ضـيوفـا على األمـير
العـراقى «اخلـفـاجى عـامـر» الـذى يـقع فى غـرام «وطـفـة ابـنـة دياب
بن غا ويـقـرر اخلفـاجى الرحـيل مع الهـالليـة إلى تونس لـتحـرير
ــسـرحـيــة فى بـنــاء مـأســاتـهـا أسـراهـم وإقـامـة احلـق.. هـنـا تــبـدأ ا
حــيث يــقف اجلــمــيع ضــد قـرار اخلــفــاجى ابــنــته وأمه وأبــوه وبــنـو
هالل أنـفـسـهم يـحـاولـون رده عن قـراره غيـر أنه يـصـمم عـلى ذلك
ويــتـرك إمــارته وقــصـوره ويـخــوض تـغــريـبــته فى الــصـحــراء مع بـنى
هالل الـذين يــتـنــكـرون له يــعـتــبـرونه ضــيـفــا وال شـأن لـه بـالــقـتـال
يتلقى اإلهانات من بعضهم غير أنه يصمم على استكمال الطريق
مـعـهم لــفك حـبس األســرى فـهـو طـالـب عـدل.. ويـظـهــر كـرامـة فى
القتال عندما تـختطف «اجلازية» ويفر فرسـان الهاللية فيقوم هو

باستعادتها منفرداً..
ومع ذلك يواصل الـهاللية نفـيه واستبعاده حـينما تقع عـليه القرعة
لـقـتــال الـزنـاتـى غـيـر أنـه يـصـمم عــلى الـقــتـال حــتى الـزنـاتـى نـفـسه
ـــبــررات مــعـــقــولـــة وهــو أنه ال عــداء يـــحــاول إثـــنــاءه عن الـــقــتــال 
بيـنـهمـا ولـيس لألمـير الـعـراقى ناقـة فى الـقـتال وال جـمل غـير أن
وته حتاول ابنته اخلفاجى يستمر فى الـقتال يرى حلماً مـخيفاً 
أن جتـعـله يعـدل عن قـراره خـاصـة وأنهـا تـعـلم بـالنـبـوءة الـتى تـقول
بـأن الـزناتى لـن يقـتـله غـيـر دياب بن غـا كـمـا فـسرت حـلم أبـيـها

بأنه سيقتل - ويصمم اخلفاجى على ذلك..
قتـله غدراً على يد مـطاوع حسب اخلطة سـرحية  حتى تـنتهى ا
الــتى وضـــعــهــا مع الـــزنــاتى بـــعــد أن فــشـل األخــيــر فى إثـــنــائه عن
القـتـال كـمـا فشل فى االنـتـصـار عـليه وقـتـله بـشـرف.. وهنـا تـتـأكد
مـأسـاته كـبطل قـومى ضـحى بـنـفـسه من أجل قـيم يـؤمن بهـا بـيـنـما
يـتـخلى عـنه اآلخـرون من بـنى هالل فال يـقيـمـون له قبـراً يـليق به
بل يـسـرعـون فـى إهـالـة الـتـراب عـلـيه حـتى يـفـرغـوا لـشـأنـهم.. وال
يبـقى هنـاك جواره أثـناء مـوته سوى ابـنته دوابـة التـى أكلـها احلزن

فراحت تطلق صوتها فى الفضاء بالعديد.
ــســـرحــيــة بــشـــكل كــبــيـــر فى اخــتــيــاره ـــؤلف فى هــذه ا وقــد وفق ا
لـشــخـصـيــة اخلـفــاجى عـامــر والـتى جنـحـت فى إمـداده بــقـدر بـطل
مأسـاوى راح يـحارب مـن أجل إرساء قـيم الـعدل ومـفـهوم «الـوحدة
ـؤلف عـبد العـربـيـة» فـقـوبل بالـغـدر وخـيـانـة األصدقـاء كـمـا جنح ا
الــغــنى داود فى صــيــاغـة هــذا الــقــدر عـبــر حــواريــة مـحــاولــة إثــنـاء
ا اخلـفاجى عن اخلـروج للقـتال وتصـميـمه هو علـى االستمـرار كأ

يسعى إلى حتفه.

الكتاب:
مسرحية السفيرة

عزيزة
ؤلف: ا

 عبد الغنى داود
الناشر: 

رسم كتاب ا
اإلبداعى

الهاللية كانت والزالت زاداً للناس.. استلهموا
تفاصيلها بداية من بيرم التونسى

مأساة اخلفاجى عامر
والسفيرة عزيزة

«الـسـيــرة الـهاللـيــة» أو «سـيـرة بــنى هالل» أو «تـغـريــبـة بـنى هالل»
كـلهـا أسمـاء أطلـقت على سـيرة شعـبيـة «متـعددة الـروايات» كـما هو
مسـتـقر ومـعـروف فى التـقـالـيد الـشـفاهـيـة حتـكى عن «بنى هالل»
وخروجـهم من شبه اجلزيـرة العـربية ومـوطنـهم األصلى «جند» إلى
ـاء والكأل بـعد غـرب «أو الـغرب» بـحثـاً عن ا تونـس اخلضـراء فى ا
ـدة سبع طـر  أن حل بـأرضهـم القـحط واجلـدب نتـيـجـة احتـبـاس ا
ســـنـــوات حـــتى إنـــهـم أكـــلـــوا كل دابـــة عـــلى األرض أو كـــمـــا يـــقـــول
سلـطـانهم حـسن الهـاللى «أكلـنا كل دابـة عـلى األرض وصرنـا على
وحش الــفال نـنـدار» كــمـا حتـكى الــسـيـرة عــمـا خـاضه الــهاللـيـة من
معارك وما اقتحموه من أهوال أو أقاموه من حتالفات حتت راية
ـغوار أو «أبـو زيد الهاللى» وأبـناء عـمومـته.. وقد اشـتهر فـارسهم ا
من بـ شـخـصـيـات الـسـيـرة أسـمـاء كـثـيـرة مـثل أبـو زيـد ديـاب ابن
غا الزناتى خليـفة اجلازية أم محمـد اخلفاجى عامر وعزيزة
ويـونس وأســمـاء كــثـيــرة غـيــرهـا عــرفـهــا سـكــان الـقــاهـرة من خالل
شذرات الـسـيـرة أو قصص الـطـريق الـتى كان يـقـدمـها فـرج الـسـيد
ـصــريــة فى ســتــيـنــيــات الــقـرن فـرج والــســيــد حــواس فى اإلذاعــة ا
ـاضى وكــذلك من الـبـرنـامـج الـشـهـيـر الــذى كـان يـقـدمه لإلذاعـة ا
الـشـاعـر عـبد الـرحـمن األبـنـودى مـتـنـاوالً فيه الـسـيـرة مع شـعـرائـها
الـكـبـار جــابـر أبـو حــسـ وسـيــد الـضـوى غـيــر أن مـعـرفــة الـسـيـرة
كـانت أشـد وأعـمق - وال تـزال - فى جـنــوب مـصـر حـيث يـتـلـقـاهـا
الــنـاس ويـتـداولــونـهـا بـاعــتـبـارهـا جــزءًا من زادهم الـثـقــافى الـيـومى
الذى ال يخلو منه سـمرهم كما تضاء به وحـوله لياليهم وقد قال
ـهمـ إنـها لـيست عـنهـا عز الـدين نـصر الـدين أحد رواة الـسـيرة ا

سيرة حروب وكر وفر ولكنها كتاب معارف.
وكـمــا كــانـت الــســيــرة زاداً لـلــنــاس كــانـت أيــضــا - وال تـزال - زاداً
لـلـشــعـراء والـكـتـاب يــسـتـلـهـمــون مـادتـهـا من حـكــايـات وشـخـصـيـات
رئيسية كانت أو فرعيـة فى أشعارهم وكتاباتهم ولـعلنا مازلنا نذكر
أوبـــريت «عـــزيـــزة ويـــونـس» الـــذى كـــتـــبه لـإلذاعـــة بـــيـــرم الـــتـــونـــسى
وأخــــرجـه زكــــريــــا احلــــجــــاوى ومن أحــــدث هــــذه االســــتــــلــــهــــامــــات
ـسـرحى والنـاقـد عبـد الـغنى داود مسـرحـيتـان أصـدرهمـا الـكاتب ا
ـسـرحـيـتان ـرسم اإلبداعى» ا فى كـتـاب صدر مـؤخـراً عن «كـتـاب ا

غارب». هما «السفيرة عزيزة» و«غريب بالد ا

ـسـرحـية األولـى «السـفـيـرة عـزيـزة» نرى عـزيـزة مـحـبـوسة فى فى ا
قـصـرهـا نــاقـمـة عـلى أبـيـهـا «الـوهـيـدى» الـذى ال يـريـد أن يـزوجـهـا
ألحــد مــســتــخــســرا جــمــالــهــا فى أى أحــد غــيــره بل ويــريــد - فى
مشهد تال - أن يعقـد عليها ويتضح الـسبب احلقيقى وراء موقفه
هـذا فى حــديــثه لــنـفــسه الــذى نـعــرف مــنه أن مــنـجــمــاً ربط - يـوم
مـولـد عـزيــزة - بـ زواجـهـا ومـوتـه لـهـذا فـهـو يــحـاول إبـعـاد فـكـرة
ا يـوفره لـها من أسـبـاب السـعادة غـير أن عـزيزة ال الـزواج عـنهـا 

تذعن لذلك وتدخل فى صراع معه..
تــشــتــرى عـــزيــزة جــاريــة «جنـــديــة» فــتـــحــدثــهــا هـــذه اجلــاريــة عن
فروسية «يونس» ابن سيـدها السابق سلطـان الهاللية «سرحان»

وتـــأخــذ فى وصف حـــســنه وجــمـــاله فــتــهـــفــو نــفس عـــزيــزة إلــيه
وتــتــمــنـى حــضــوره وعن طــريق «حـــلم اجلــاريــة» و«ضــرب الــرمل»
تــتـأكـد عــزيـزة من قـرب حــضـور «يـونـس».. وبـجـوار قــصـر عـزيـزة
يـتــوقف الـفـرسـان األربـعــة «يـونس وأخـواه مـرعى ويــحـيى وخـالـهم
أبو زيـد» الـذى يـوصـيهم بـإخـفـاء هـويتـهم والـتـنـكر فى شـخـصـيات
.. وفى الـسـوق ال يجـدون معـهم أمـواال لشـراء ما مدّاحـ جـوال
يـحـتـاجونـه من فاكـهـة وأطـعـمة فـيـعـرضـون «عـقد اجلـازيـة» لـلـبيع
يرى الدالل الذى عرضوا عـليه «العقد» أن يعـرضه على السفيرة
عـزيـزة ألنـهـا الـوحـيـدة التـى تسـتـحـقه يـذهب به ومـعه يـونس إلى
قصرهـا فتتـعرف «عزيـزة» على «يونس» وقـد وقع حبه فى قـلبها
قـبل أن تـراه ويـبـادلـهـا «يـونس» احلب من أول نـظـرة فـتـسـتـبـقـيه
فى قـصـرهـا.. وبـيـنـمـا يـرفل فى الـنـعـيم فى الـقـصـر يـتم الـقـبض
على أبو زيد ومن معه فنعرف أنهم قتلوا أربع عبداً من حرس
جنـاين الـزناتى فى طـريقـهم يتم اقـتـيادهم إلى مـجلس الـزناتى
فتذهب عزيزة للتـوسط لدى السلطان للعـفو عنهم كذلك تستغل
رغـبـة الـعالّم فى الـزواج منـهـا فتـوحى له «فى دالل» بـقـبـوله زوجا
إن هـــو تـــشــــفّع لـألغـــراب لـــدى الــــزنـــاتى.. فــــيـــأمـــر األخــــيـــر بـــأن
يصـحـبـهم «الـعالّم» إلى داره بعـد حـوار قـصـير مـعـهم زعـمـوا فيه
أنهم شـعراء ثم يتم القـبض عليهم ثـانية فى غيـبة العالّم ومعهم
ـرة فـيـقـرر «الـزنـاتى» حـبـسـهم وتـفـلح عـزيـزة فى «يـونس» هـذه ا
الـوصول إلـيهم فى الـسجن وتعـد يونس بـإخراجـهم وتذهب ثـانية
ـرة السابـقة فيذهب إلى إلى «العـالّم» وتفعل معه مـا فعلت فى ا
الـســلـطـان مـتـشــفـعـاً ومـجــيـراً لـلـسـجــنـاء غـيـر أن الـســلـطـان يـقـرر
الـتحـقيـق معـهم وإقرار الـعـدالة ويـعـترف أبـو زيـد بقـتل احلراس
وبـعـد مـداوالت يـقـبل الـزنـاتى بـالـديـة فـيـعـد «أبـو زيـد» بـأن يـعـود
إلى بــلــده إلحــضــارهــا غــيــر أنه يــضــمــر فى نــفــسه االنــتــقــام من

الزناتى والوهيدى.
وبــيـنـمــا «أبـو زيـد» فى طــريق عـودته ثــانـيـة إلى تــونس مـتــسـلـحـاً
بفرسان جند ليحرروا أسراهم وينتقموا يعرف الزناتى حقيقة
أبى زيد وأنه لـيس العـبد مـسعـود الشاعـر اجلوال فـيسـتقـبلهم
ـعـركـة بـطــبـول احلـرب والـسـيــوف عـلى أبـواب تـونـس.. وتـدور ا
ويـظـهر تـواطؤ الـعالّم وعـزيزة مع الـهاللـية وكـذلك سـعدة «ابـنة
الزناتى خليـفة» والى أحبت مرعى.. تذهب عزيـزة متخفية إلى
الـهاللية لـتحمـسهم مؤكـدة لهم أنهم سـيملـكون تونس فـهذا ما
قـاله الرمل «الـذى ال يـخيـب» كذلك قـال «مـنام سـعـده» إن دياب
ـنــام الـذى اســتـغــلـتـه عـزيـزة ابن غــا سـيــقـتل الــزنـاتى.. هــذا ا
إلدخـال اخلـوف إلى قـلب الــزنـاتى من ديـاب وهـو مـا سـهل قـتل
الـزناتى بـالـفعل عـلى يـد دياب كـمـا يقـتل «أبـو زيـد» الوهـيدى..
» يـنــقـلب عـلى أهــله ويـسـتــولى عـلى تـاج غـيـر أن «ديــاب بن غـا
الــزنــاتـى وعــرش تـونـس بل ويــطــمح فى عــزيــزة الــتى أصــبــحت
«حـلـيلـة يـونس» وبـيـنهـمـا عـهـد بذلك تـرفض عـزيـزة االسـتسالم
لـديـاب وتـتهـمه والـغـدر فـيـواجـهـهـا بـأنهـا خـانت أهـلـهـا ويـطـعـنـها
ـسـرحيـة بعـد أن ألقت الـضـوء على الـكثـير من بـسيـفه وتنـتهى ا
عواطف ونوازع ومسالك النفس البشرية فى جتلياتها اخملتلفة

وفى حاالت احلب الرغبة الغيرة الطموح اخليانة.

حب وخيانة

مأساة البطل
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> إذا كـان قـول الشىء فى احلـضـارات الشـفهـية األولـى هو عـقد الـعزم
عــلى فـعــله فـإن أداء طـقــوس تـقـلــيـديـة يــشـبه ذلك فـى أنه يـفـهم أن

«يفعل» أو ينجز شيئا.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂
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سرحي جريدة كل ا
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> فرقة قصر كوم أمبو تعرض مساء األربعاء القادم مسرحية "من أجيب ناس" لنجيب سرور واخملرج أسامة عبد الرءوف على مسرح السامر.
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شادى أبوشادى

عشرة نصوص حصدت 46 ألف دوالر جوائز

ونودراما .. وفائزان من مصر سابقة الدولية لنصوص ا إعالن نتائج ا
سالم سليمه السعودية. 

ـــســابـــقــة بـــالـــلــغـــة اإلجنـــلــيـــزيــة أمــا نـــتـــائج ا
والفرنسية فجاءت كما يلى :

ـــــركــــــز األول :" بـــــســـــبـب أخى " تــــــألـــــيف: ا
نــــديــــفـــور إيــــلــــيــــبــــيس  الــــنــــيــــجــــر(بــــالــــلــــغـــة

االجنليزية).
ـواقع " تـأليف : ركـز الـثـانى : " مـحـددو ا ا
بـــاســــكـــال نــــوردمـــان ســــويــــســـرا ( بــــالـــلــــغـــة

الفرنسية).
ـركـز الـثـالث : " الــقـوة الـروحـيـة" تـألـيف : ا
أنـــدريـــاس فــــلـــوراكـــيـس الـــيـــونـــان (بــــالـــلـــغـــة

اإلجنليزية).
ركز األول وسوف يـتم إنتاج الـعمل الـفائز بـا
ـــــهـــــرجــــان وعـــــرضه فـى الــــدورة الـــــرابـــــعـــــة 
الــفــجــيــرة الــدولى لــلــمــونــودرامــا الــتى تــقــام
خالل شــــهـــر يـــنــــايـــر من عـــام  2010 ودعـــوة
الــــفـــائــــزين الــــثالثـــة األول فـى الـــنــــســـخــــتـــ
الـــعــربــيـــة واإلجنــلــيـــزيــة حلـــضــور فــعـــالــيــات
ــهــرجـــان فى حــ ســـيــتم طـــبــاعـــة ونــشــر ا
األعـمـال الـعـشـرة األولى وسـيـتم وضع كـافـة
ـوقع اخلـاص بـالـهـيـئـة لكى الـنـصـوص عـلى ا

سرحي . ن يرغب من ا تكون متاحة 
 جلنة التحكيم لهذه الدورة تشكلت من: 

الـكـاتب يسـرى اجلـنـدى من جـمهـوريـة مـصر
العربية  الفنان أسعد فضه من سوريا
عبد العزيز السريع من دولة الكويت.

األستاذ حا السيد من األردن.
 محمد سيف األفخم أميناً عاماً للجائزة.
ــســرحى عــبــدالــله راشــد مــقـرراً و الــفــنـان ا

للجنة.

أعلنت هيئة الـفجيرة للثقافة واإلعالم نتائج
ونودراما والتى ـسابقة الدولـية لنصـوص ا ا
تـنـظمـهـا الهـيـئـة بالـتـعاون مـع الهـيـئة الـدولـية
لــلـــمــســرح   ITI يــونـــســـكــو  ورابـــطــة كـــتــاب
ــمـــثل الــواحــد ــســـرح الــدولــيـــة  ورابــطــة ا ا
الدولـية  بـحضـور محـمد سعـيد الـضنـحانى
نائب رئيس هيئة الـفجيرة للثقافة واإلعالم
ـمـثل ومـحــمـد سـيف األفـخم رئـيس رابـطـة ا
الــواحـد الــدولـيـة ومــديـر مـهــرجـان الـفــجـيـرة
الـدولـى لـلـمــونـودرامـا والــفـنـان أســعـد فـضـة
عـبــدالــعـزيــز الـســريع عــضـوى جلــنـة حتــكـيم
ـسـرحى ــسـابـقـة ومــقـرر الـلــجـنـة الـفــنـان ا ا

اإلماراتى عبدالله راشد.
وقـال مــحـمـد ســعـيـد الـضــنـحـانى إنه  رفع
ـالـيـة لـلـفـائـزين اعـتـبـاراً من قـيـمـة اجلـوائـز ا
هذه الـدورة ليـصبح مـجمـوعها 46000 دوالر
أمـريكى بـعـد أن كانت قـيـمتـها  20000 دوالر
أمـريـكى تـوزع منـاصـفـة ب الـفـائـزين بالـلـغة
الــعــربــيــة والــفــائــزين بــالــلــغــتــ اإلجنــلــيــزيـة
والـفـرنـسيـة وذلك  من أجل حتـفـيـز الـكـتاب
عــلى امــتــداد رقــعــة الــوطن الــعــربى والــعــالم
لـــتـــقــد إبـــداعـــاتـــهم وإتـــاحـــة اجملـــال أمــام
الــــكـــاتـب الـــعــــربى إليــــصـــال صــــوته وفــــكـــره
وأضــاف أن الــفــجـيــرة الــدولى لــلـمــونــودرامـا
ـزيــد من ـاضــيــة حــفــزنــا  بــدوراته الــثـالث ا
ــسـابــقـة إال األفـكــار واإلبـداعــات ومــا هـذه ا
امتداد لهذه النـجاحات وسوف تعمل الهيئة
ـــتــمــيـــزة لــرفــد عــلى اســـتــغالل الـــنــصــوص ا
ـتـمـيـز ـهـرجــان بـعـروض تـرقى لـلـمــسـتـوى ا ا

الذى وصل إليه.
ــشــرف عــلى وقــال مــحـــمــد ســيف األفــخـم ا
سابقة التى تطلق للمرة األولى اجلائزة إن ا

صعوبـة فى عملـية الفـرز ب هذه الـنصوص
نـتــيـجــة تـقــارب مـسـتــواهـا وقــوتـهــا من حـيث

األفكار واألسلوب.
وأعــلـن الــفـــنـــان أســعـــد فــضـــة عـــضــو جلـــنــة
الـــتـــحـــكـــيم بـــعـــد ذلـك الـــنـــصـــوص الـــفـــائــزة

وجاءت على النحو التالى :
ونودراما ـسابقـة الدوليـة لنصـوص ا نتائج ا
ركز األول وجائـزة مالية مقدارها 12000 با
ـــســــرة» تـــألـــيف : دوالر: « ذاكـــرة الــــوجع وا

فيصل جواد  العراق.
ـركـز الثـانى وجـائـزة مـاليـة مـقـدارها 8000 ا
دوالر: " جـلـجامـش بحـذاء ريـاضى  تـأليف:

خلف على اخللف سوريا.
ـركــز الـثـالث وجـائــزة مـالـيـة قــيـمـتـهـا 6000 ا
دوالر: منـاصـفة بـ كل من  "جـوف احلوت
" تــألــيف : نــاهض الـرمــضــانى الــعـراق. و"
الـدكتـورة أوراق شخـصيـة " تألـيف : محـمد

الشربينى  مصر.
أمــا الـــنـــصــوص الـــتى أشـــادت بــهـــا الـــلــجـــنــة
وسـوف يـتم نــشـرهـا وطـبـاعـتـهـا فـكـانت عـلى

النحو التالى:
ـهـزومـة ـركــز اخلـامس : " صـراع الـلـوحـة ا ا
" تأليف : إسماعيل خلف اخللف  سوريا.
ــركـز الـســادس : " تـوأم " تــألـيف : ســعـيـد ا

غرب. الناجى ا
ـركـز الــسـابع : " الـبـرواز" تــألـيف : أحـمـد ا

قرنى شحاته مصر.
ــركـز الـثــامن : " الـقــرار " تـألــيف : أحـمـد ا

سليمان خنسا سوريا.
ــركــز الـــتــاسع : " كـــمــان " تــألـــيف : غــنــام ا

غنام األردن.
يـزان " تألـيف : محـمد ـركز الـعاشـر : " ا ا

مـنـذ تـأسـيـسـهـا عام   2002 بـالـلـغـة الـعـربـية
بـــــعــــد أن كـــــانت بـــــالـــــلــــغـــــتــــ الـــــفـــــرنــــســـــيــــة
ـركـز االقـلـيـمى ـبــادرة من ا واإلجنـلـيـزيـة و
لـلـهيـئـة الـدوليـة لـلـمسـرح /الـفـجيـرة  وهـيـئة
الـفـجـيـرة لـلــثـقـافـة واإلعالم من أجل اتـاحـة
الـــفــــرصــــة أمـــام الــــكـــتــــاب الــــعـــرب إلظــــهـــار
طـاقـاتهـم اإلبداعـيـة وحتـفـيـزهم لـلـكـتـابة فى
ـــــســــرحــــيــــة وهــــو أصــــعب أنـــــواع الــــفــــنــــون ا
ـكتبـة العـربية ـونودراما من نـاحيـة ورفد ا ا
بـــنـــصــوص إبـــداعـــيـــة جــديـــدة من الـــنـــاحـــيــة
ـــســـابـــقـــة " األخـــرى وبـــخـــصـــوص عـــنـــوان ا
ــسـابـقــة اهـتـمــامـهـا الــصـراع " فــقـد أبـدت ا
وروثة التى البالغ فى تداعيات الصراعات ا
حتـدث فى احلـيـاة الـيـومـيـة الـعـاديـة  وحـثت
ــــســـــرحــــيــــات  إلى كــــتــــابــــة جـــــمــــيع كــــتــــاب ا
ـا يـعـنى " الـصراع" مـسـرحـيـات مـونـودرامـا 

بالنسبة لهم.
سـرحى الكويـتى عبدالـعزيز وقال الكـاتب وا
الــسـريـع  عـضــو جلـنــة الـتــحــكـيم إن الــلـجــنـة
عقدت اللجنة اجتماعها األخير فى القاهرة
بـــــــتــــــــاريخ  2009/4/24 وبــــــــحـــــــضـــــــور كــــــــامل
األعـضـاء وتـوافـر بـ أيـدى أعـضـاء الـلـجـنة
بعد إقفال باب القبول بتاريخ 2008/12/31 )
 (59 تسـعـة وخمـسـون نـصا من كـافـة الدول
العربـية وأضـاف السريع أن الـلجنـة فوجئت
ـقـدمـة األمـر ـتــمـيـز لـلـنـصـوص ا ـسـتـوى ا بـا
الــذى صــعب من مـهــمــة الـلــجـنــة فى اخـتــيـار
الـــنـــصــوص الـــفـــائـــزة  وذكـــر أن آلـــيــة عـــمل
الـلــجـنـة تــلـخـصت بــقـيـام كـل عـضـو بــتـرشـيح
ــــداوالت عــــشــــرة نــــصـــــوص ومن ثـم عــــمل ا
والـنـقـاشـات الالزمـة لـكل نص تـمـهـيـداً لـفـرز
  يسرى اجلندىالنصوص الثالثة األوائل  وقال إنها وجدت

محمد الشربينى

 «كاش ما كاش»

ال  «كاش ما كاش» .. أالعيب سوق ا
فى مسرحية سعودية

اضي لك فهـد الثقافى عرضت اخلميس واجلمعة ا على مسرح مركز ا
مــسـرحـيـة " كــاش مـا كـاش " والــتى قـدمـهــا الـنـجم يــوسف اجلـراح ومـاجـد
ــبـدل وأسـعــد الـزهـرانى وإيــهـاب جالل وآخـرون  الـعـبــيـد وعـبــد الـعـزيـز ا
ــسـرحــيــة قـصــة رجل أعــمــال ابـتــكــر حــيـلــة لــيـعــيــد أمـوال حــيث تــنــاولت ا
مــجــمــوعــة من األشــخـاص الــذين  الــنــصب واالحــتــيــال عــلـيــهم مـن قـبل
ــسـاهــمـات الــعـقــاريـة وقـد أقــاربه الـذين يــعـمــلـون فى ســوق األسـهم وفى ا
ـساعـدة سكـرتيـره الذى يكـتشف فى استطـاع رجل األعمـال " دحروج " و
الـنـهـايـة أنه أحـد أبـنـاء الـذين تـعــرضـوا لـعـمـلـيـة الـنـصب فى اسـتـعـادة هـذه
اضى وتـمت إعادتـها سـرحيـة سبق وقـدمت فى عيـد الـفطـر ا األمـوال.  ا
بـإخـراج من الـفـنـان يـوسف اجلـراح بـدالً من أمـيـر شـاكـر الذى قـدمـهـا فى

عرضها األول.

 يكرم عزت العاليلى وعايدة عبدالعزيز وخليل مرسى 

انطالق فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولى للمسرح
سلوب» .. الوطن ا احملترف حتت شعار «فلسط

 سميحة أيوب

 عزت العاليلى

(مصر) أسعد عيـد (سوريا) أحمد عبد الرحمن
الـــهــذيـل (الــســـعــوديـــة) عــبـــد الــعـــزيــز الـــعــســـيــرى
ــغــرب) عــبــد (الــســعــوديــة) بــهــجــاجى مــحــمــد (ا

غرب) سليم عجاج (سوريا). اللطيف نسيب (ا
ـهـرجان الـوطـنى من جون وتـتشـكل جلـنـة حتكـيم ا
داود من لــبــنــان مــحــمــد أدار وعــمــر مــعــيــوف من
اجلزائر فاطمة الـربيعى من العراق حا السيد
من األردن بلـبل فـرحـان من سـوريا مـحـمـد بدرى

غرب وقاسم مطرود من العراق. من ا
هرجان ووفاء لتقليده السنوى سوف تكرم إدارة ا
ـسـرحـيـ اجلـزائـريـ والـعـرب عـلى كـوكـبـة مـن ا
غــرار: صـــلــيــحــة بـن بــراهم بــشـــكــرى نــور الــدين
فـاطــمــة حــلـيــلــو لــفـقــون حــسن بــوبــريــوة احـسن
كربـوز كمـال فتـيحـة سلـطان بـلقـايد عـبد الـقادر
بـوشارب فـوزيـة مزراجـة بـلقـاسم الـبوزيـدى عـمر
فـــطـــمــوش بـــنـــانى بـــوعالم قـــردة عـــبــد الـــعـــزيــز
حـــمـــيـــدة آيـت احلـــاج حـــمـــودة جـــمـــال ومـــزراجــة
بــلــقــاسم بــاإلضــافــة إلى  15 اســـمــا عــربــيــا هم:
جــهــاد ســعــد (ســوريــا) عـــزت الــعاليــلى (مــصــر)
عـايدة عبد العـزيز (مصر) خـليل مرسى (مصر)
) مـحـمـود عوض جـورج إبـراهـيم حـبش (فـلـسـطـ
) فــاطــمــة الـــربــيــعـى (الــعــراق) حــا (فـــلــســطـــ
ان الـسـيد (األردن) عـز الـدين مـدنى (تـونس) إ
ـون جــبـارة (لـبـنـان) سـمـيـرة ) ر عـون (فـلـسـطـ
عبد الـعزيز (مـصر) جيانـا عيدن (سـوريا) نزهة
غرب). غرب) وعبد اللطيف هالل (ا رقراقى (ا

اضى  وعلى شهدت  اجلزائـر اعتبارا من األحد ا
ـهرجان الدولى مدار عشـرة أيام كامـلة فعـاليات ا
للـمسـرح احملـترف فى طـبعـته الـرابعـة  شارك فى
..الــوطن ــهــرجــان الــذى يـــرفع شــعــار "فــلـــســطــ ا
سلوب" مشاركة نوعية لفرق مسرحية من اثنتى ا
عشـرة دولة عـربيـة إفـريقـية وأخـرى أوروبيـة  مثل
غـرب والعـراق وفـرنسـا وإيطـالـيا وغـينـيا تـونس وا
فــضال عن حــضــور فــلــســطــيـنـى مــكـثـف يــفـوق 60
ناسبة تعرف  أيضا تنظيم فلسطينيا تبـعا لكون ا
ــسـرح الــعــربى ى يــتــمــحــور حــول "ا مــلــتــقى أكــاد
والـقضـية الـفلـسطـينـيـة" وذلك بالـتزامن مع إحـياء
فـعـاليـات تظـاهرة "الـقـدس عاصـمة أبـديـة للـثقـافة

العربية.''
وعــــــلى مــــــســــــرح دار األوبــــــرا وسط الــــــعــــــاصــــــمـــــة
اجلـزائـريــة تـتـنـافـس حـالـيـاَ  عـشــرة أعـمـال ضـمن
مــســرى ''لــلـــعــراقى ـــســابـــقــة الــرســـمــيــة وهى : '' ا
" "قـاضى الظل عـباس فـاضل "غـضب العـاشـق
"الـلــولب" "نـون" "الــصــدمـة" "احلــراس" "مـزغــنـة
 "1995نـــاهـــيك عن "مـــوعـــد مع" و"عـــلــة الـــغـــلــة"
عــلــمــا أنّـه جــرى اســتــبــعــاد ثالثــة أعــمــال فى آخــر
ـقـتـبـسة ا حلـظـة ويـتـعـلق األمـر بـ"الـرجل الـعـارى ''
عـن نص الـــكــــاتب الـــفــــلـــســـطــــيـــنى وديـع اســـمـــنـــدر
لبلـقاسم عمار ''لو كنت فلـسطينيا ''حملمد إسالم

عباس و''حنظلة ''لسعيد حمودى.
فى حـ تشـارك حالـياَ   16فرقـة عربـية إفـريقـية
ــنــافـســة مع اإلشـارة إلى وأخــرى أوروبـيــة خـارج ا
سرح العربى ستواكب أنّ أسماء المعة فى سـماء ا
احلـدث وهى: زيـاد ســعـد (سـوريـا) مــسـيـون عـلى
(سـوريـا) كـامـلـة الـعـيـاد (الـكـويت) سـمـيـحـة أيـوب

 عادل حسان

> مسرحية "ضل راجل" عن رواية "الطوق واإلسورة" تقدمها فرقة غزل احمللة من إخراج شاذلى فرح على مسرح السامر اخلميس القادم.
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> ال شـك أن األداء الـشــفــهى فى سـرد احلــكــايـات لــعب دوراً هــامـا فى
الـثقافة الكلتـية فترة ما قبل التعـلم. بالرغم من أنها من وقت متأخر

جدا.

سرحي جريدة كل ا
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شهدية (2) منتدى طنجة ا
ـتـوسط» ـسـرحـيــة بـ ضـفـتى ا «تـنـاسج الــثـقـافـات ا
ــسـرح مـصــطـلـح جـديــد أطـلــقـتـه مـجــمـوعــة بـحث ا
ـغـرب فى مـنـتدى والـدرامـا بـكـلـية اآلداب - تـطـوان بـا
طـنــجـة الــذى عـقــد مــنـذ أيــام فى مـحــاولـة لــتـأكــيـد
ـســرحـيـة عـلى الـتـمــازج والـتـمــاسك بـ الـثـقــافـات ا
ـتــوسط وتـأكـيــداً لـلـوحـدة ضـفــاف الـبـحـر األبــيض ا
سرح جتربة سرحية باعتبار أن ا الـعضوية للتجارب ا
إنـســانـيــة ال تـخص شــعـبـا بــعـيــنه رغم مـا يــوجـد من
تــنـاقـضــات وخالف واخـتـالف ولـيس من احلــكـمـة أن
نـسـتنـكـر عـلى أنـفسـنـا جتـربـة فنـيـة إنـسـانيـة شـاركـنا
جـمــيـعــا فى صـنــعـهــا شـرقـا وغــربـا كـل بـقـدر طــاقـته
وإبـداعه وخـصـوصـيته دون أن يـكـون ألحـد فـضل على

اآلخر.
» فى كـتـابه ـنـطـلق نـتـذكـر رؤيـة «طه حـسـ من هـذا ا
ـهم «مــسـتـقــبل الـثـقــافـة فى مـصــر» الـذى صـدر فى ا
ـاضى والــذى اسـتــطـاع أن الـثـالثـيــنـيــات من الـقــرن ا
يـضع يده مبكرا على الهوية الثـقافية احلقيقية التى
وج يـنبغى عـلينـا اقتنـاصها والتـمسك بهـا فى عالم 

بالعديد من التيارات والنظريات واآلراء.
ـتوسط أصبحت ضرورة ورأى أن الـعالقة ب ضفتى ا
من أجل حتـقـيق التـقدم والـتـنمـية والـتـحديث ولـقد
تـمـثـلت فى شـخصـيـة طه حـسـ نفـسه هـذا الـتـمازج
تـناسـجة بـ الضـفتـ دون إزاحة الـكامل لـلثـقافـة ا
لـبـنــيـة االخـتالف ودون تـركـيـز عــلى جـانب مـنـهـا دون
اآلخـر وذلك حــ جـمع فى شـخــصـيـته بــ ثـقـافـته
الـعـربـيـة الـشـرقـيـة وثـقـافـته الـفـرنـسـيـة الغـربـيـة بل
وطـبقها على نفـسه بشكل شخص جداً ح تزوج من

«سوزان» زوجته الفرنسية.
» هـذه مـجرد فـكـرة ابـتـدعـها لم تـكن رؤيـة «طه حـسـ
ـا كـانت فى حــقـيـقـتـهـا رؤيـة عـلــمـيـة تـسـتـنـد إلى وإ
أسـاس واقعى وتـاريـخى ومثـلمـا أن احلـضارة الـعربـية
اإلسالمـية نفـسهـا قد استـقت أصولهـا من احلضارات
ـتاخمة لها وتمازجت معها كحضارات الفرس والروم ا
والـهند والسند والـيونان حتى أصبـحت نسيجا واحدا
ـنع أن يـحـدث هـذا مع ومـتـمــيـزا فـلـيس هـنـاك مــا 
احلـضارة األوربـية احلـديـثة خـصوصـا وأنهـا استـمدت
أصـولها - أى احلـضارة األوربـية - من جهـود احلضارة
الـعــربـيــة عـنــدمـا نــقـلت مــنـهــا الـثــقـافــة الـيــونـانــيـة
والالتـينـية ودفـتهـا دفعـاً لتـصبح الـبنـية األولـية لـهذه
احلضارة احلديثة أى إن احلضارات اإلنسانية أيا كان
مـصدرهـا أو مـوقعـها كـانت تـتفـاعل فيـمـا بيـنهـا أخذا
وعـطـاء بال حتــفظ أو حـسـاسـيـة خـصـوصـا حـضـارات
ـتــوسط الــذى هـو بــحق حـوض احلــضـارات الــبـحــر ا
» أيـضا أن قوام ومـهدها األصـيل. كما يـرى «طه حس
احلـيـاة الـعقـلـيـة فى أوربـا يعـود فى رأيه إلى اتـصـالـها
توسط ومن بـالشرق عن طريق العالقـة ب ضفتى ا
ـعروف أن عـصر الـنهـضة فى أوربـا ظهـر أول ما ظـهر ا
عن طـريق إيــطـالـيـا ومـنــهـا انـطـلق إلى بــقـيـة أنـحـاء
أوربـا ولـهذا األمـر داللـته الـعمـيـقـة حيـث إن إيطـالـيا
ـــعــبــر ـــتــوسط وا تــمـــثل جــزءاً هـــامــا من حـــضــارة ا

الرئيسى للحضارة العربية إلى القارة األوربية.

مسرحية تعدل القانون
مــســـرحــيــاته ونـــرى ذلك ظــاهــراً فـى مــســرحــيــة:
«عــبــد الـرحــمن الـنــاصــر» وفى مـســرحـيــة: «زهـرة
الــشــاى». وهى قــصــيــدة عن وطــنـيــة الــيــابــان كـان
مــــحـــمـــد مــــســـعـــود قـــد تــــرجـــمـــهــــا وجـــاء عـــبـــاس
فــمـســرحـهـا فـى درامـا غــنـائــيـة افـتــتح بــهـا تــيـاتـرو
فــيــكــتـوريــا مــوسى بــأعــلى كــازيــنــو الــبــوسـفــور فى
آواخــر ســـنــة 1926.. وكـــذلك فى قـــصـــصه مـــثل
قــصـة: "دمـاء فـى الـسـودان" الــتى جتـرى حــوادثـهـا
ـوت ـهـديـة. وقـصـة: " فى "ســوكش" أيـام الـثـورة ا
وال نــسـلم". وقــد اقـتــطـفــهـا من مــسـرحــيـة: "زهـرة
الـشــاى" وأقـصـوصــة «مـجـرم» وهى عن مــحـاكـمـة
الــثــائــر الــســكــنــدرى مــحــمــد كــر أمــام احملــكــمــة

العسكرية الفرنسية.
ويـــذكــر عـــبـــاس عالم أنه قـــضى فـى وضع روايــة:
«بـــاسـم الـــقــــانـــون» أربــــعـــة أعــــوام مــــتـــواصــــلـــة فى
ــــبـــاحــــثـــة مع أســــاتـــذته ــــراجـــعـــة وا الــــدراســـة وا
وعـندمـا أعدهـا لـلنـشـر قبـيل وفـاته أرفق بهـا عدة
مــــــــقــــــــدمـــــــــات جــــــــاء فـى أوالهــــــــا: «إن األحــــــــوال
الـشخصيـة من زواج وطالق وما أشبه يحـكم فيها
ــقـتـضى الـشـرع اإلسالمـى وهـو ال يـقـضى عـلى
الـرجل بـطالق زوجـته رغـمـا عـنه حـتى إذا اتـهـمته
هذه - وأثـبتت - تفـريطه فى الـواجبات الـزوجية
ولـــيـس هـــذا ألن الــــشــــريــــعـــة اإلسـالمـــيــــة لم تــــعن
رأة العنـاية الكـافية بل ألن عقـوبة الزنا بحقـوق ا
هى رجم الزانى احملصن وبـعبارة أخرى إعدامه
والعـقوبـة الـكبـرى جتب ما حتـتـها عـلى أن الرجم

قد أصبح اآلن فى حكم احلكايات التاريخية.
فإذا ما بحثنـا فى قانون العقوبات الذى حل محل
الــــشـــريـــعـــة اإلسـالمـــيـــة فى احلــــدود وجـــدنـــا أنه
يــشــتـرط شــروطــا لــعــقــاب الـزانـى. وهى أن يــكـون
الــزنــا قــد وقع فى بــيت الــزوجــيــة أكــثـر مـن مـرة
بــامــرأة أعــدهـا الــزوج لــذلك وبــعـد هــذا اإلثــبـات
يــــحـــكم عـــلى الــــزوج بـــاحلـــبس أمــــا الـــطالق فـــلم
يـــتـــعـــرض له الـــقـــانـــون بـــطـــبـــيـــعـــة احلـــال ألنه من

خصائص الشريعة اإلسالمية.
وبــنــاء عـلى مــا تــقــدم يـكــون لــلـزوج - فى الــقــانـون
ة الـزنا طـبق - بعـد تمـضـية مـدة احلبس جلـر ا
أن يــســـتــعـــيــد ســـلـــطــته عـــلى زوجـــته!.. بل وله أن
يـخونـهـا ولـكن فى غـير بـيت الـزوجـيـة أو فى بيت

الزوجية ولكن بامرأة لم يكن أعدها لذلك!..».
وثـمــة رســالـة مـن عـمــر عــارف األديب والــقـاضى
سرحـية بقوله: «إنها جـميلة رائعة.. يصـف فيها ا
وإنه كـواحـد من النـظـار ظل طول الـوقت مـأخوذا
ـا فـيــهـا من مــلح تـضـحـك إلى حـد اإلغـراق فى
ــــعــــانى إلى الــــعــــقــــول الــــوقـت الــــذى تــــصل فــــيـه ا
فــتــشــغــلــهــا (...) إن األمــر جــد ال هــزل وإن مــلح
ـزاح فـيه مــا هى إال لـتــرويح الـنــفس حـتى تــتـتـبع ا
ـوضـوع فى شــغف إذ الـروايـة عـبـارة عن دراسـة ا
وضوع حـيوى وقضية عـويصة من قضايا عـميقة 
األســرة..». ولــقـــد أصــدر مــرقص حـــنــا بــاشــا فى
ـسـرحـيـة - بـصـفـته صـبـاح الـيـوم الـثـانى لـتـمـثـيل ا
وزيــر األشــغـال الــذى تــتــبــعه دار األوبــرا وقــتــئـذ -
أمرا تـليـفونـيا بـإيقـاف تمـثيـللـها إذ وصـلت شكوى
ــســرحـيــة تــعـريــضـا ــراجع الـعــلــيـا بــأن فى ا إلى ا
بـــالــديـن اإلسالمى ورجـــاله ثم عـــاد فـــألـــغى هــذا
ــســرحــيـة األمــر بــعــد أن قـرأ عــلــيـه عــبـاس نـص ا
ـطــبـوعـات بــحـضــور مـحــمـد مــسـعــود بك مـديــر ا
ــسـرحـيــة بـنـفــسه وفى خـتــامـهـا وشـاهــد الـوزيـر ا
ــــؤلف إلى مــــقــــصــــورتـه وقــــدمه إلى اســــتــــدعـى ا
الـــشــخص اجلـــالس مــعه وهـــو زكى أبــو الـــســعــود
سـرحـية من بـاشـا وتـناقش ثالثـتـهم فـيمـا جـاء بـا
تـعـد. وحـيـنــمـا تـولى زكى أبـو الــسـعـود بـاشـا وزارة
حلــقـانــيـة (الـعــدل) سـنـة 1926 اســتـدعى عــبـاس
يـومـا وسـلـمه مــظـروفـا طـلب مــنه أن يـقـرأ مـا فـيه
ـظــروف يـحـوى ويــعـيــده إلـيه صــبـاح الــغـد وكــان ا
مـــــشـــــروعـــــا شـــــامال بـــــتـــــعـــــديل أحـــــكـــــام األحــــوال
ـا فى ذلك أحـكام الـطالق غـير أنه الشـخـصيـة 
خـرج من الـوزارة قبل صـدور هـذا التـشـريع وجاء
ـرسـوم بقـانون بـعده أحـمـد خشـبة بـاشـا وصدر ا
ـواد من 6 إلى رقم 25 لـسـنـة 1929 مـتـضـمــنـا ا

11 بجواز الطالق للضرر.

كــــــــتـب عــــــــبـــــــــاس عالم (1892-1950) إحـــــــدى
وعــشـرين مــسـرحــيــة وثالث روايـات حملــمـد عــبـد
ــــنــــوع احلب» الــــوهـــــاب هى: «يــــحــــيــــا احلـب» و«
و«لست مالكـا» ومن الـطرائف الـتى يرويـها صالح
الـدين كــامل مــؤلف كــتـاب: «عــبــاس عالم الــكـاتب
ــــســــرحـى» أن أحــــد أعــــضـــــاء مــــجــــلـس الــــنــــواب ا
ــعــروفــ بـتــزمــتــهم ســأل جنــيب الــهاللى بــاشـا ا

عارف وقتئذ: وزير ا
ؤلف كـيف تسمح احلكـومة ونحن فى بـلد شرقى 
- وخـاصــة إذا كـان مـوظـفـا حـكــومـيـا - أن يـسـمى
روايــة من روايـاتـه: «يـحــيــا احلب» وأن تــمأل هـذه
الـــعــــبـــارة الــــداعـــرة حــــيــــطـــان الــــشـــوارع وأعــــمـــدة
الـصـحف وتـقع عـلـيـهـا أنـظـار الـفـتـيـات الـغـريرات

والسيدات احملصنات!..
ا عرف عنه من سرعة البديهة فأجاب الهاللى 

والنكتة اللماحة:
ـؤلـف وأنـاب وكـفـر عن سـيـئـته - لـقـد تـاب هـذا ا

نوع احلب». فسمى روايته اجلديدة «
وتــــعــــتــــبـــر مــــســــرحــــيـــة «بــــاسم الــــقــــانــــون» إحـــدى
مسـرحياته الـهامة وهى كـوميديـا بالعامـية مثـلتها
فــرقــة جــورج أبــيـض عــلى مــســرح األوبــرا فى 30
أكـتـوبـر 1924 ولم يـقـصـد بـهـا اإلضـحـاك وحده
فــهى مـســرحـيـة ذات رســالـة تـرتب عــلـيـهــا تـعـديل
ـرأة قـانــون األحـوال الـشـخـصـيــة وذلك بـإعـطـاء ا

احلق فى طلب الطالق للضرر.
وفـى كــلــمــة ســـريــعــة نـــقــول إنه ولــد - كـــمــا يــقــول
ــديـنـة بــورسـعــيـد وقـضى صالح الــدين كـامل - 
ــصـلــحـة بـهــا فـتــرة الــتـعــلــيم االبــتـدائى واشــتــغل 
الــبــريـــد ويــرى أنه تــدرب فى خـالل هــذه الــفــتــرة
ـــثـــابـــرة وحــــصل عـــلى عـــلـى الـــدقـــة والـــنـــظــــام وا
الــــبـــــكــــالــــوريــــا مـن مــــنــــازلـــــهم وانــــتـــــقل إلى وزارة
الــداخـلـيـة بـالــقـاهـرة فـانـتـسـب إلى كـلـيـة احلـقـوق
ـة واسـتـمر فـى دراسته بـاجلـامعـة األهـلـيـة الـقـد
إلى الـسنـة الثـالثة ثـم شغل عن الـدراسة بـنجاحه
فى الـــكـــتـــابـــة لـــلـــمـــســـرح وتـــفـــرغ لـــدراســـة األدب
ـــســـرحـى وتـــدرج فى وظـــائـــفه بـــوزارة وخـــاصـــة ا
الـــداخـــلــيـــة إلى أن أصـــبح «مـــديـــر إدارة مــجـــالس

ديريات». ا
ويرجع البـعض اهتمـامه بتألـيف مسرحـية: «باسم
الــقــانــون» إلى الــســنــوات الــتى قــضــاهــا فى كــلــيــة
احلـقوق والسـبب األول - فى نظـرنا - يرجع إلى
وطــنــيــته الــتى قــادته لــدراســة الــقــانــون كــمــا كـان
يــفــعـل مــعــظم الــشــبــاب الــوطـــنى فى ذلك الــوقت
ونـشــيـر هـنـا إلـى أنه كـان فى عـام 1919 مـوظــفـا
ـوظف صغيـرا بوزارة الداخـلية وأثـناء إضراب ا
تــــصـــــادم مـع مــــراقـب األمن الـــــعـــــام وكـــــان عــــدوا
لـلـحـركـة الـوطـنـيـة فـنـقلـه إلى أسـوان وظل بـعـيدا
عن الـــقـــاهـــرة إلى أن تـــولى ســـعـــد زغـــلــول «وزارة
الشـعب» عام 1924 ويـظـهـر أثر إقـامـته بـأسوان
فى بـعض مـشـاهـد روايـته الـتى تـدور حـوادثـها فى

فندق «كتاراكت».
ـيزة لوطـنية عـباس - كما وكانت هنـاك ظاهرة 
يــــــقـــــول صـالح الـــــديـن كـــــامـل - وهى كــــــراهـــــيــــــته
ـــالــكـــة وحملــمـــد عــلـى بــوجه الــشـــديـــدة لألســرة ا
خاص ويـعتـقـد أن السـبب فى ذلك يرجع إلى أنه
قـرأ فى صـبــاه «يـومـيـات اجلـبـرتى» فـتـأثـر بـهـا. إذ
ــــة مـن هــــذه ـــــلك نـــــســــخـــــة قـــــد كـــــان عــــبـــــاس 
«الـيــومـيــات» وكـان شــديـد االعــتـزاز بــهـا وعــنـدمـا
انـشق الـوفـد بـعـضه عـلى بـعـض كـان هو دائـمـا مع
ــعــادى لــلـــســراى» وكــان ذلـك عــلى حــد الــفــريـق «ا

ا كراهة لعلى». قوله: «ال حبا فى معاوية وإ
ا راودت خـيـاله فكـرة كـتابـة مـسرحـيـة باسم: وطـا
«مـــحـــمــد عـــلى الـــصـــغـــيــر» وكـــان يـــأمل أن تـــقــوم
فيـكتـوريا مـوسى بتـمثـيلـها كـما قـامت سـارة برنار
بـتــمــثــيل «الــنــســر الــصــغــيــر» ألدمــون روسـتــان ثم
حتـول بــخـيــاله - بـعــد ذلك - إلى فــاطـمــة رشـدى
حـ بدأ يكتب لهـا وخاصة بعد أن مـثلت «النسر
الـــصــغــيــر» بـــنــجــاح كــمـــا جنــحت فى تـــمــثــيل دور
الــصـبى فى روايـتـه «تـوتـو» وكـانـت فـكـرته فى ذلك
ــحــمــد ــســرحــيــة ظــاهــرهــا اإلشــادة  أن تــكــون ا
عـلى وباطـنـها الـتصـغـير من شـأنه والـسخـرية من
حمد على الكبير. تسمية «الدخاخنى الصغير» 
وقـــد انـــعـــكـــست وطـــنـــيـــة عـــبـــاس عـــلى كـــثـــيـــر من

 كيف سمحت
ؤلف احلكومة 
يعمل موظفاً
حكومياً أن يسمى

روايته 
«يحيا احلب»?

 جتسدت وطنية
عباس عالم
 فى مواجهته
راقب األمن العام
وكراهيته لألسرة

الكة ا
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ـكن أن نـعـلم عن األداء فى حـضـارة يـوجـد من أجـلهـا كل من > مـاذا 
ـكـتــوبـة األولى? هــنـا نــعـيــد بـنـاء األداء الــدلـيل األثــرى والـتــقـاريــر ا
االحـتـفـالى الـكـلـتى الـطـقوسـى/ الشـفـهى قـبل عـصـر الـتـعلّـم حوالى

يالدى. القرن السادس ا
سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
1 من يونيه 2009  العدد99

د. أحمد
 مجاهد

ثقافة النيل
الـنـيل لـيس مـجرى مـائـيـاً يجـرى عـلى عـواهنه
ولــيس تـاريـخــاً طـويالً مـتــصل احلـلـقــات لـكـنه
صــانـع حــضــارة فــالــنــيل قــد أنــتج ثــقــافــة بل
ثــقــافــات عــديــدة البــد من قــراءتــهــا والــوصـول
لعمقها ولنا أن نطرح السؤال حول هذه الثقافة
وظـاللها التاريخية: هل ثقـافة النيل الفرعونية
ــصـرى إنه لم ـواطن ا الــتى كـان يــقـسم فــيـهــا ا
يـــلــوث مــاء الــنــهــر كــشــرط من شــروط الــبــعث
واخلـلود? وهل هى نـفسـها ثـقافة إلـقاء احلـمير
واخملــلــفــات فى مــاء الــنــهــر? أم أنــهــا الــثــقــافـة
الــشـعــبـيـة الــتى تـواصـلـت بـشـكل عــمـيق ومـدت
عروقها لتتجلى فى كثير من إبداعاتنا اآلن عبر

استلهامها وتوظيفها?
إن الــتـعـمق فـى ثـقـافـة الــنـيل يـؤكــد عـلى فـرادة
مـــصــر الــتى قــدمت عــقـــلــهــا وروحــهــا لــلــوطن
الـعربى لـكنـها البـد أن ال تغـفل مصـريتـها التى
كــانـت والزالت مــشـعـل احلــضـارة ووهـج اإلبـداع

حيث تفيض من روحها محاكية النيل.
وحــ تـقـيم الــهـيـئـة الـعــامـة لـقـصــور الـثـقـافـة
مـؤتـمـراً حتت عنـوان ثـقافـة الـنـيل فإنـهـا تدرك
صرية وأهمية بـوعى أهمية النيل على احلياة ا
درس جـوانبه اخملـتلفـة عبـر استضـافة مجـموعة
فـهوم مـن كبـار البـاحثـ الذيـن حتلـقوا حـول ا
ـؤتـمر األدبى والـتـجـلى وهو مـا يـعـكس جديـة ا
الـتاسع إلقليم القـاهرة الكبرى وشـمال الصعيد

الثقافى.
لــقـد تـضـافـرت جـهـود مـثــقـفى الـهـيـئـة وأجـهـزة
مـحـافظـة حـلوان بـدعم كـبيـر من الـدكتـور حازم
الـقـويـضى محـافظ حـلـوان وهو مـا يـعكس وعى
بـعض احملافظ بالدور الذى تلعبه الثقافة فى
ــان بــأهــمــيـة تــغــيــيــر الــوعى من مــنـطــلق اإل
الـثقـافة بـوصفـها الـقاطـرة التى تـقود الـتنـمية
فـال تنـمـية اقـتـصاديـة أو اجـتـماعـيـة دون تنـمـية
ثـقـافـيـة من هـنـا فـإنـنى أقـدم الـشـكـر لعـدد من
رجـال األعمال الوطـني الذين يـقدمون الدعم
حـبة مدركـ طبـيعـة الدور الـثقافى لـلثـقافـة 
وأهــمـيــته أمـا مـن يـرغـبــون فى احلـصــول عـلى
الـــدعــايـــة أو حتــقـــيق مـــكــاسب أو تـــقــد دعم
سلك ضد مـشروط فلن نتعاون معهم ألن هذا ا
ثـقـافة الـنيل الـتى قدمت الـعطـاء والزالت قادرة
عـلى ضخ الدمـاء احليـة وما حتـمله من مـشاعر
صرى الذى يشبه وإبـداعات إلى عروق اإلنسان ا
الـنـيل فى صـبـره وجـماله وتـدفـقه الـذى سـيظل

عالمة مصرية أصيلة.

كواليس

نصورة. نسى وتقدمها فرقة قصر ا لك لير" لشكسبير واخملرج السعيد ا > مسرح السامر يشهد غدا الثالثاء عرض مسرحية "ا سرح السامر ضمن عروض مهرجان فرق األقاليم. > مسرحية "قصة حب" لناظم حكمت واخملرج محمد على لبيت فوه تعرض  10مساء اليوم 
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سرحي جريدة كل ا

1 من يونيه 2009  العدد99
ـكـنـنـا االسـتـفـادة بـحـذر مـن الـدراسـات اإلثـنـوغـرافـيـة (الـعـرقـية)  <
لـلـعروض الـشفـهـية والـطقـوسـية والـشامـانـية الـباقـية الـتى يـقوم بـها
الباحثون فى األنثربولوجيا (علم اإلنسان) والفنون الشعبية واألداء.

قـبـل اعـتــمــادة فى اإلذاعـة والــتــلـيــفــزيـون فـى مـهــرجـان
األصوات اجلديدة عام  1998 ( صوت + عزف) كان
يــــشــــارك ضــــمـن فــــريق "عــــيــــون  90 مع أســـــامــــة طه
ن شــكل فى تــقــد مــحــمــود عــكــوش طــارق أنــور وأ
ـنيا حفالت مـوسيـقيـة للـجمـهور صـيفًـا على كـورنيش ا

ومالعب الشباب والرياضة.
حـيـنــمـا قــدم لـلـمــسـرح عــرضى (االسـتــثـنـاء والــقـاعـدة
أوفـيـد) إخراج مـحـمد حـسن لـفت نـظر جلـنـة التـحـكيم
بـأدائه الــصـوتى والــعـزف عــلى الـعــود فـمــنـحـتـه شـهـادة
سرح اجلامعى ومسرح و ا تقدير دفعته إلى الـسعى 
الـثـقـافـة اجلـمـاهــيـريـة وحـلـمه الـدائم بـتـقـد (أوبـريت
غـنـائى كـبـيـر) يـعـيـد إلـيـنـا روائع سـيد درويـش وجتربـته

الفنية الرائدة.
ـوسـيقى الـتـصويـريـة لفـيلـم روائى قصـير قـدم حـس ا
ùjôàY ±ô°TCG¢بـعــنـوان (مـولــد الـفـولى 2006) إنــتـاج الـقـنــاة الـسـابـعـة

ـرحـلة جتـلت مـوهبـة جـمـال شـاكر األولـى فى الرسم مـنـذ ا
االبــتـدائــيـة جنـد أن والــده لم يـســمح له بــااللـتـحــاق بـكــلـيـة
ـنع هـذا من تـفـجـرّ مـوهـبـته كـفـنان يـلـة ولم  الـفـنـون اجلـمـ
ـــاء واجلــواش يــلـى وإبــدع فى الـــتـــصــويـــر الــزيـــتى وا تــشـــكـــ
والــنـحت اخلــزفى وحـصـل عـلى الــعـديــد من اجلـوائــز عـلى
عرض الدائم باجلزيرة على مستوى اجلمهـورية ويحتوى ا
ــة الــكــانـون بـعـض من أعــمـاله ومــنــهــا لــوحـات جــبــنــة قـد
ـــاء والـــزرع والــوجه الــفـالحى شم الـــنـــســيـم الــفـــرعـــونى ا
احلـسن كــمــا أقــيم له الــعــديـد

عارض. من ا
جــمـــال شـــاكـــر مـــارس الـــتـــمــثـــيل
ـــــســـــرحى فـى الـــــبـــــدايـــــة عـــــلى ا
مـسـرح مـدرسة "الـرمل" الـثـانـوية
ومــســـرح جــامــعـــة اإلســكـــنــدريــة
كــذلك انــضم لــعــضــويــة الــفــرقــة
ـسـرحـيــة بـالـقـلــيـوبـيـة الـقـومـيــة ا
وشـــــارك خاللـــــهـــــا فى عـــــدد من

العروض منها:
"شـــحــــاته ســــيف الـــيــــزل قـــولـــوا
لـــعــــ الـــشــــمس" إخــــراج ســـيـــد
الـــبــاجــورى "أمــيــر الـــصــعــالــيك"
إخــراج رءوف األســيـوطـى "مـلك
" إخــراج مــاهــر ســلــيم الــزبــالـــ
"رسائل قاضى إشبيلـية" إخراج د. هناء عبد الفتاح "عطشان
يـا صبـايـا" إخـراج محـمـد بحـيـرى كـما قـدم عـددًا من عروض
ــونــودرامـا مـن تـألــيــفه وإخــراجه وتــمــثـيــله و"ديــكــوره" أيــضًـا ا

قرعة". هرج يحلم جنوح وحوش الزلزال ا منها: "ا
كذلك قدم "أوبريت" للطفل بعنوان: "الوحش وبلد الورد".

جـمـال شـاكـر تـخـصص أيــضًـا فى تـقـد أدوار "الـكـراكـتـر" مع
فرقة الفنون الشـعبية بالقلـيوبية حيث قدم أدوار: "الدرويش

أذون. والد العروس العمدة اجلاويش ا
كتـب جـمـال شاكـر ومـثّـل وأخرج مـسـرحـيـة من فـصـل واحد
هـى "حـــجــــاب أم عــــكــــاشــــة" وقــــدمــــهــــا عـــلـى مــــســـرح وزارة
الــشــبــاب كــمـــا قــام بــكــتــابــة األغــانـى لــلــعــديــد من عــروض
الـفـنـون الـشــعـبـيـة. أصــدرت له الـهـيـئــة الـعـامـة لــلـكـتـاب روايـة
ـــرشـــحـــة بــــعـــنـــوان "وداعًـــا لـألرض" وهى من بـــ الــــروايـــات ا
ـسـابـقـة "جنـيب مـحـفـوظ" الـتى تـنـظـمـهـا اجلـامـعـة األمـريـكـيـة
بـالقاهـرة. وله عدد من اجملـموعـات القصـصيـة منهـا: العرش

طبق طائر على باب اجلنة درس فى الفن.
إضـافة إلى مـجـمـوعة أخـرى من الـدواوين الـشعـريـة والزجـلـية
منها" غجريـة أب زين صندوق الدنيا. ومن مسرحياته التى
كتبـها "الدايـة واحلانوتى حـجاب أم عكـاشة مشهـد من فيلم.
جـمـال شاكـر فـاز أيـضًـا بجـائـزة فى مـسـابقـة الـتـمـثيل اإلذاعى

التى نظمتها إذاعة القاهرة الكبرى.. فعالً أكثر من فنان!

جمال شاكر..
 أكثر من فنان

ـسرح تـعلـق محـمد أشـرف بالـتمـثيـل منـذ صغـره ومارسه فى ا
اجلــامــعى فى "آداب الــقــاهــرة" حــيث الــتــحق بــفــريق الــتــمـثــيل
ـســرح ألول مـرة فى عـرض "ثـمن الـسـكـوت" عـام ووقف عـلى ا
ــرة الــثــانــيــة خالل  2003مـن إخــراج أحــمــد نــشــأت وكــانت ا
مــــشــــاركــــته فـى عــــرض "الـــواغـش" إخــــراج أســـامــــة فــــوزى فى
مسابـقة اجلـامعات  2004وحصل العـرض على جـائزة أفضل

عــرض عــلـى مــســتـــوى جــامــعــات
مصر.

وقـد أثـبـتت جلـنـة الـتـحـكـيم عـلى
ــمـثــلـ الــشـبـاب أداء الــفـرقـة وا

وتبنتها.
بـعـد ذلك شــارك مـحـمـد أشـرف
فـى عــــرض "احملــــاكــــمــــة" إخـــراج
ســـــــامـح اإلمـــــــام وعــــــــرض عـــــــلى
مـــــســـــرح "الـــــرواد" ســـــنـــــة 2005
وعــــرض "دم الـــــســــواقى" إخــــراج
ســـمــيـــر أحــمـــد الــذى قـــدم عــلى
مـــســـرح ســـاقـــيـــة الــصـــاوى. ومن
تـألـيف بـكـرى عـبـد احلـمـيـد كـمـا

شـــارك فى عـــرض "الـــقـــادم" عــلـى مــســـرح الـــهــنـــاجـــر تـــألــيف
وإخراج جـمال إبراهـيم ويشـترك فى بروفـات مسـرحية "أرض
ال تـنـبت الـزهـور" حملـمـود ديـاب من إخـراج شـادى سـرور على
ساهمات فى مجال مسرح الطليـعة. محمد أشرف له بعض ا
الـدرامــا الــتـلــيــفـزيــونــيـة حــيث شــارك فى مــسـلــسل "األطــفـال"
"يـنــابـيع الــهـدى" مع الــفـنـان حــسن يـوسف وقــام بـدور "مــعـتـز"
مـدرب اإلســكـواش مع اخملــرج زكـريــا يــوسف من إنـتــاج صـوت
ن الــقـــاهـــرة. مــســـلـــسل "صالح الـــدين" عــام  2005إخــراج أ

عبيس وقام بدور قائد حرس "عماد الدين زنكى".
كما مـثل ور "مسـاعد الدجـال" فى مسـلسل "اجلبل" مع الـفنان
كـمـال أبـو ريـة ومـحـمـد ريـاض ودالــيـا مـصـطـفى وأحـمـد خـلـيل
وبـثـيـنـة رشـوان ومن إخـراج إبـراهـيم الـشـوادى وشـارك كـذلك

فى مسلسل "سيت كوم" بعنوان "كوافير أشواق".
مـع مـيــمى جــمــال وحـســام داغــر وقــام بـدور "وائل الــتــوربــيـنى"
" مـع نـــدى ومن إخــــراج رفــــعت عــــزمى. و"بــــنـــات فـى الـــثـالثـــ
بــســـيــونـى ورانــيــا يـــوسف وقـــام بــدور "اخملـــرج الــتــلـــيــفـــزيــونى"
ـسـلـسل مـن إخـراج تـيـسـيـر عـبـود. كـمـا شـارك فى مـسـلـسل وا
"تــامــر وشــوقــيــة" مع أحــمــد الــفــيــشــاوى ومـى كــســاب ونــضـال
الــشـافـعى ومن إخـراج تــغـريـد الـعــصـفـورى. ولم يـكــتف مـحـمـد
سرح والتليـفزيون بل اجته للسينـما أيضًا ليشارك فى عدد با
مـن األفالم وإن كــــان فى أدوار صــــغـــيــــرة.. وهــــذه األفالم هى
"هـى فـــوضى" مع خــــالـــد صـــالح مع اخملــــرج الـــكـــبـــيـــر الـــراحل
ى عــمـر الــشـريف ــســافـر" مع الــنـجـم الـعــا يــوسف شــاهـ "ا
وخالد النبوى وقـدم محمد فى هذا الفيلم دور طالب جامعى
ومحـمد يـتمـنى أن يستـمر فى الـسيـنمـا وأن يلـعب أدوارًا أكبر
ــثالً جــيـدًا يــتــرك انـطــبــاعًـا حــســنًـا لــدى الــنـاس.  ويـصــبح 

محمد أشرف.. يراوده 
حلم السينما

سرح الغنائى حس يحيى.. عاشق ا
تـــألــيف عـــادل مــعـــاطى إخــراج حـــا اخلــطـــيب الــذى
أشـركه مـعه أيـضًا فـى فيـلم تـسـجـيـلى بـعـنـوان (يوم فى
ـعــوق من إنــتـاج "ق "7غــنـاء ) عن الــطـفـل ا حـيــاة كــر

حمدى محفوظ.
قـام بـتــلـحــ أغـنـيــة لـلــمـطـرب حــسن عـبــد اجملـيـد فى
ــوســيــقى الــدورة اإلفــريــقــيـــة إلى جــانب عــمل الـــتــتــر ا
للـقـناة الـسابـعة  2008 يسـتـعد اآلن لـتنـفـيذ مـوسـيقى
مـســرحـيـة (سى الـيـزل) أحلـان رجب الـشـاذلى وإخـراج
سـرحيـة كمـا يشارك فى ـنيـا ا السـعيـد حامـد لفـرقة ا
ــنـــاســبــة عــيــدهــا الــقــومى احــتــفــاالت احملــافــظــة أى 
مــجـمــوعــة أغـان من تــلــحـيــنه وهى (كــروان ســنـدريال
إسـكـنـدريــة) بـتـكـلـيف من ديــوان عـام احملـافـظـة ويـقـدم

سرح الرومانى. احلفل على ا

عــبــده عـرابى يــعــشق الــتـمــثــيل ويـهــوى اإلخــراج بـدأت
ــســرح مــنـــذ انــضم لـــقــومــيــة دمـــيــاط ســنــة عالقــته بـــا
  1988شـــارك فـى الــــعـــديــــد مـن الـــعــــروض فى أدوار
مـخـتـلــفـة مـنـهـا: "الـرجل الـلـى أكل الـوزة" تـألـيف جـمـال
ـــقـــصـــود وإخـــراج حـــلـــمى ســـراج ومـــســـرحـــيــة عـــبـــد ا
" تأليف محـمد الشربيـنى وإخراج ناصر عبد "اجملـان
ـنـعم "خـشب الـورد" تـألـيف عـلـى سـالم إخـراج نـاصر ا
ـــنـــعم "مالعـــيب أفـــنـــديـــنـــا" تــألـــيـف أبــو الـــعال عـــبـــد ا
الــــسالمـــونـى إخـــراج فــــوزى ســـراج "كـــاسـك يـــا وطن"
اغوط وإخراج سمـير زاهر. وعمل مع تـأليف محمـد ا
الـعديد من اخملرجـ مثل: حلـمى سراج فوزى سراج
رأفت ســــرحــــان وأحــــمــــد عــــبــــد اجلــــلـــيـل فى عــــرضه
"احلــرافــيش" تـــألــيف شـــوقى عــبــد الـــرحــمن ورشــدى
إبـــراهــيم فى عـــرض "أوكــازيـــون" تــألـــيف شــوقـى عــبــد
óªMCG ó«°ùdG ≈fÉeCGالـــرحـــمن كــمـــا عـــمل مع ســـمـــيــر الـــعـــدل فى الـــعــرض

عبده حسن عرابى .. يشارك فى األوكازيون
ـسرحى "سبع سواقى" تـأليف سعد الـدين وهبه. كما ا
ـواطن مـهـرى" ـسـرحى "ا شـارك مــؤخـرًا فى الـعـرض ا
تـــألـــيف ولـــيـــد يـــوسـف وإخــراج ســـمـــيـــر زاهـــر. وعـــلى
مستوى اإلخراج قـدم عبده عرابى عددًا من العروض
ـمـر" تــألـيف عـلى سـالم ـتـمـيــزة مـنـهـا: "أغـنــيـة عـلى ا ا
فرقة خاصة "أسود فـاقع" تأليف متولى حامد النادى
مـسـرح كـفـر سـعـد وإخـراج لـنـادى مـسـرح دمـيـاط سـنة
١٩٩٨ مــســرحــيــة "اجلــانب اآلخـــر من الــنــهــار" تــألــيف
ـركــز اإلبـداع الـفــنى سـنـة 2002 مــحـمـد الــشـربـيــنى و
إخراج عرض "بير الـقمح" تأليف على سالم. ثم توالت
عــروضه الـــتى أخــرجـــهــا لــنـــادى مــســرح دمـــيــاط "زمن
الــبـلـيــاتـشـو" تــألـيف عـربـى أبـو سـنــة و"الـوهم" وثالثـة

خارج اليابس" تأليف ناصر العزبى.

شريف عبد العال..
العازف على وتر التمثيل
انشغل شريف عبد العال منذ صـغره بشيئ كبيرين شكال مستقبله بعد
ذلك هــمـا "فن الــتـمــثـيل" الــذى عـشـقه جــدًا من كـثــرة مـشــاهـداته لألفالم
ـوســيـقـى" الـتى تــســلـلت إلى ـســلـسـالت الـتى يــذيــعـهــا الـتــلــيـفــزيــون و"ا وا
وجــدانه صــغـيــرًا من "األغــانى" الــتى كــان يـدمـن االسـتــمــاع إلــيـهــا خــاصـة

أغانى عبد احلليم حافظ..
ـوسـيقى ـارسـة الـتمـثـيل وانـشغـاله بـا ـمـثـل دفـعه إلى  عـشـقه لبـعض ا
واألغـانى دفـعــة لـتـعـلم الــعـزف حـتى أجـاد

عزف جميع آالت اإليقاع والبركشن.
كــــذلك دفــــعه حــــبه لــــلــــســــفـــر والــــرحالت
لاللــتـــحــاق بـــكــلـــيــة الـــســيـــاحــة والـــفــنــادق
والتفوق فيها حتى تخرج بتقدير مرتفع.
ـسرحـيـة الـتى شارك فـيـها أول األعمـال ا
شـريـف عـرض "شــفــيـقــة ومــتــولى" إخـراج
مــحــمــد خــلــيل وقــدمــته فــرقــة الــزقــازيق
وبــعـــد ذلك الــتــقــطـه اخملــرج أحــمــد عــبــد
اجلـــلــيـل لــيـــشـــركه فى عـــدد من عـــروضه
التى يخرجها لفرق القطاع اخلاص منها:
"لــيـالـى شــمس وقــمــر" وقـدم خـاللــهـا دور
مــديــر كـبــاريه "إيه الــلى بــيـحــصل ده" مع
ــنــعم وكـــذلك أشــركه عــبـــد اجلــلــيل فى ــنـــتــصــر بــالـــله صــبــرى عــبـــد ا ا
"أوبريـت" "زمن العـيال" فى احـتفـاليـة إقلـيم غرب الـدلتـا بذكـرى مرور 50
عـاما على الـثورة ويشـارك شريف حالـيًا فى أوبـريت "شهرزاد" مع الـفرقة
القومـية بالـشرقـية.. ويتـمنى شريف أن يـستـمر فى تقـد األدوار اجليدة

التى تفجَّر طاقاته وإمكاناته التمثيلية.
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فاروق حسنى.. خطوة جديدة باجتاه اليونسكو

 فاروق حسنى

خـطـوة أخـرى جـديدة قـطـعـهـا الـفـنـان فاروق
حسنى وزير الـثقافة فى طـريقه إلى منصب
مـديــر عـام مـنــظـمــة الـيــونـسـكــو حـيث رحب
اجـتـمـاع وزراء الـثـقافـة الـعـرب ودول أمـريـكا
اجلـــنــوبـــيــة الـــذى عــقـــد مــؤخـــرًا فى مــديـــنــة
ريــودى جــانـيــرو بــالـبــرازيل بــتـرشــيح الــوزيـر
لـلـمـنـصب الـدولى الـرفـيع وطـالب االجـتـماع
ـرشح باقـى دول أمـريـكـا اجلـنـوبيـة بـتـأيـيـد ا
صـرى والعـربى واألفريـقى الوحـيد خـاصة ا
وأنه شـــخـــصـــيــة حتـــظى بـــاحـــتـــرام وتـــقـــديــر

. ي عا
حــســـام نــصــار مـــســتـــشــار الـــوزيــر لــلـــعالقــات
الــدولــيــة ومـســئــول مــلف الــيـونــســكــو قـال إنه
خالل االجتماع أكـد وزراء الثقافة العرب فى
كـــلـــمـــاتـــهم ومـن بـــيـــنـــهم وزراء الـــثـــقـــافـــة فى

مثل .. فى ورشة "مسرحنا" الثانية تدريب ا

١٦ يوليو القادم.
قــال د. أحـمــد مــجــاهــد رئــيس الــهـيــئــة إن الــنــجـاح
الــكــبــيـــر الــذى حــقــقــته الــورشــة األولى كــان دافــعــاً
الستـمرار هذه الـورشة بشـكل منتـظم كل عام حيث
سرحي حتـرص الهيئة عـلى تقد خدمتهـا لكل ا
سرح فى مصـر مشيرا إلى أن سـعياً إلى ازدهـار ا
ـشـاركـة فى هـذه الـورشـة لن تـقـتـصـر عـلى شـبـاب ا

. سرحي قصور الثقافة لكنها مفتوحة لكل ا
أشـــار إلى أن هــذه الــورشــة بـــاالضــافــة إلى الــورش
سرح فى أقاليم مصر تعددة التى تقـيمها إدارة ا ا
ــصـرى ــســرح ا من شــأنــهــا أن حتــدث طــفــرة فى ا
ــزيـــد من اإلضــافــات ســواء فى مــجــال وتــقــدم له ا

التمثيل أو اإلخراج أو النقد أو الديكور.
ـشرف هـندس مـحمـد أبو سـعده ا من جـانبه قـال ا
عـلى صـندوق الـتـنـمـيـة الـثقـافـيـة إن دعم الـصـندوق
لــهـذه الــورشــة الــتى تــنـظــمــهــا مـســرحــنــا يـتــسق مع
ـــنـــوطـــة به فـى دعم ونـــشـــر الـــثـــقـــافـــة بـــ الـــدور ا
أوساط الـشباب مـتوقـعاً أن حتقق الـورشة فى هذه
ا حققته فى دورتها األولى. ـاثالً  الدورة جناحاً 
طالع األخيرة

 محمد أبو سعدة

بـعــد جنـاح ورشــتـهــا الـتــدريـبــيـة األولى الــتى شـارك
فـــيـــهـــا ٣٠٠ مـــتـــدرب من كـــافـــة أقـــالـــيم مـــصـــر فى
مــجـــاالت الــتــمـــثــيل واإلخـــراج والــديــكـــور والــدرامــا
والــنـــقــد وافق د. أحـــمــد مــجـــاهــد رئـــيس الــهـــيــئــة
الـــعــامـــة لـــقـــصـــور الـــثـــقـــافـــة عـــلى إقـــامـــة الـــورشــة
ـهـنـدس مـحـمـد أبـو الـتـدريـبـيـة الـثـانـيـة كـمـا وافق ا
شـرف على صنـدوق التنـمية الـثقافـية على سـعدة ا
إقــامـــة الـــورشــة بـــالــتـــعـــاون مع الــصـــنـــدوق. وكــانت
الـورشـة األولى قـد أقـيــمت بـالـتـعـاون مع الـصـنـدوق

. أيضاً
الـــورشــة تـــبـــدأ يــوم  25يـــولـــيــو الـــقـــادم وتـــســـتـــمــر
ــمـثل أســبـوعــ وتــخــصص هـذه الــدورة لــتــدريب ا

سرح فى مصر. ويحاضر فيها كبار اساتذة ا
فـعالـيات الورشـة التى تـبدأ فى السـابعـة من مساء
ــــقـــر جــــريـــدة كل يــــوم تـــقــــام بـــقــــاعــــة الـــتــــدريب 
مــسـرحـنــا وسـوف تــتـضـمن أيــضـاً مــحـاضـرات فى
سرح. سرحية يلقيها عدد من أساتذة ا الثقافة ا
الورشة تقام باجملان حرصاً من اجلريدة على نشر
ـهـتــمـ بـفن ـســرحـيـة وتــوسـيع قـاعــدة ا الـثـقــافـة ا

سرح. ا
شاركة هذا األسبوع وحتى يوم يبدأ تلقى طلـبات ا

ــمـلـكــة الـعـربـيــة الـسـعــوديـة ولـيـبــيـا والـعـراق ا
والــســودان واجلـــزائــر وغــيــرهـم إضــافــة إلى
ـثل األمـ الــعـام جلـامــعـة الـدول الــعـربـيـة
دعم دولــهـم لــتــرشـيـح الــفــنـان فــاروق حــســنى
ـنـصب مـديـر عـام مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو األمر
الـذى يـعــكس الـرغـبــة الـعـربــيـة الـتـى خلـصـهـا
قــرار الــقــمــة الــعــربـــيــة األخــيــرة فى الــدوحــة
بـإعالن تـأيـيـد كـافـة الــدول الـعـربـيـة لـتـرشـيح
ــصـرى كــمـرشـح عـربى وحــيـد لــهـذا ـرشح ا ا

نصب الرفيع. ا
كـمــا طـالب الــوزراء الــعـرب فى كــلـمــاتـهم أيــضًـا
دول أمـــريـــكـــا الـالتـــيـــنـــيـــة بـــشـــقـــيـــهـــا اجلـــنـــوبى
والـــشــمــالى بـــأن حتــذو حــذو الــبـــرازيل وشــيــلى
وكـوبـا والـدومنـيـكـان وغـيـرهـا والـتى أعلـنت من

صرى. قبل تأييدها لترشيح الوزير ا

اجتماع وزراء ثقافة العرب  وأمريكا اجلنوبية أعلن تأييده

شاركة تلقى طلبات ا
يبدأ هذا األسبوع
ويستمر حتى 16 يوليو

القادم 

بعد جناح ورشتها األولى

 مشهد من الورشة األولى
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اضى > إن األداء الـشـفهى والـطـقـوسى والـشـامى لـيس جـزءاً من ا
ـا هو شكل من أشـكال األداء دينـاميكيـة وغالبـا قابلة «البدائى» وإ
لـلـتكـيف ومـازالت تـشـكل العـديـد من هـويات الـشـعـوب الشـخـصـية

واالجتماعية/ أو الكوزمولوجية (علم الكونيات) اليوم. سرحي جريدة كل ا 2
ájGôŸG 

سرحي جريدة كل ا
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اضى بقاعة روابط. > مسرحية "اجلن األزرق" للمؤلف أشرف كامل واخملرج أحمد عبد العال  عرضها اخلميس ا

مختارات العدد 
سرح  ج1  مقدمة فى تاريخ ا

حترير: فيليب زاريللى ترجمة -
د. سومية مظلوم 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

 الغولة..
حكايات من
اضى ا
تتجه إلى
احلاضر
ستقبل وا

صـ 12

مناهج
متعددة
وأسلوب
عام فى
«احليوانات
الزجاجية»

صـ 9

 االتكالية
مستمرة
والشعب
 فى انتظار
اخمللص

و«الطاعون»
تطرح 
األسئلة
 صـ10

هاجران»  «ا
واجتماع
تناقضات ا

فى 
قبو 
النفس
صـ14

 مسرح الستينيات
ونهضته التى بدأت
باحلرب وانتهت

باحلرب صـ 26 -27

صورة الغالف  ديناميكية اللغة
فى العرض
سرحى ا
 القرد كثيف
وذجاًَ الشعر 

صـ 23

سرح  مستقبل ا
صرى مع األزمة ا

واسم ية وا الية العا ا
احملروقة صـ24

مسرحيون يؤكدون
.. الدراماتورجية
مرتزقة وليس لهم
عمل وآخرون دورهم
شديد األهمية

صـ 22

 كيف سمحت
ؤلف احلكومة 
يعمل موظفا

حكومياً  أن يسمى
روايته «يحيا

احلب» !! صـ29 

 وليد منير صاحب
حفل لتتويج الدهشة

يرحل 
فى صمت صـ25

31
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كن أن نعرفه عن العروض فى عصـور ما قبل التعليم منذ 3000 سنة > إن كل ما 
كن جمعه من األدلة األثرية الضئـيلة وتفسير الفنون الشفهية يالد هو ما  قبل ا
ؤلـفات الـشـفهـية الـتى أعطت شـكال راسـخا عـندمـا تطـورت نظم لألداء الـشفـهى وا

الكتابة وحتليل النصوص.
سرحي جريدة كل ا
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>  قاعة منف بالعجوزة تشهد  8.30مساء اليوم عرض مسرحية "عرس كليب" لدرويش األسيوطى واخملرج خالد أبو ضيف ضمن مهرجان فرق األقاليم.

لوحات العدد

الفنان
ميخائيل
نيستروف

áeOÉ≤dG ÉfOGóYCG

ألول مرة
مانتيكا.. أو نبوءة

نص مـسـرحـى لـلـكــاتب الـكـوبى
ألـبرتـو بـيدروتـورينـى ترجـمة:

أحمد عبد الفتاح

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

ـانـى أكـثـر تــمـيـزا  ــسـرح األ أصـبح ا
فـــلـم يـــفــــقــــد جـــديــــته ولــــكن زادت
ــســاحــة اجلــمـالــيــة فــيه جــودته وا
ــــتـــابــــعـــة بــــعض الـــعــــروض الـــتى و
ـانية حـاليا جند سارح األ تقدمـها ا
ســـمـــات جــديـــدة ال تـــقــتـــصـــر عــلى
ـانى ولـكـنهـا تـنـطـبق على سـرح األ ا
سـرح بشكل عـام ومنهـا ما هو عالم ا
شـديـد الــصـعـوبـة مــثل خـلق فـوضى
ـا هى تشـكيل تـفرج  يـعيش مـعهـا ا
محكـم وبكل دقة وهو مـا أطلق عليه
ـنـظـمة " وغـيـر ذلك من " الـفـوضى ا
ظاهر ومنها سنرى عرضاً مسرحياً ا
"سـالـومى " فى مـعـاجلـة مـوسـيـقـيـة

لـلــمـوســيــقـار " ريــتــشـارد ســتـروس "
لـنص " أوســكــار وايـلــد " و"الـبــؤسـاء"
لــــفـــــيــــكـــــتــــور هـــــوجــــو والـــــتى قــــام
بـدع " لويس ـعاجلـتهـا وأخـرجهـا ا
بالنـت " وفـــــيه حـــــاول الـــــهـــــروب من
ـطـيـة الـعبـارات بـالـلـعب بـاأللـفاظ
لــزيـــادة االحــتــمـــاالت واالجتــاهــات

التى تسير إليها األحداث.
اقرأ صـ  22
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 الزير سالم
تغلق ملف
السلطة 
نوفية فى ا

صــ11

يــســتــحــقـــونــهــا كــمــا أنــنــا نــشك فى
صـحة هذه الـتوقيـعات إلى جانب أن
ـوقعـ على االسـتغـاثة لـيسـوا أكثر ا
ـثــلـون من  14 فــردًا مــدعـ أنــهم 

أكثر من  150 مبدًعا.
وكـان من األجدر بهم أن يـستغـيثوا
من إقـلـيم الـقــنـاة وسـيـنـاء الـثـقـافى
حـــــيـث إنه الــــــســـــبب فـى تـــــأخـــــيـــــر
صــرف شـــيـــكــات اإلنـــتــاج ولـــيــست
ـــــرة األولى الـــــتى يـــــقع هـــــذه هى ا
فـــــيـــــهـــــا هـــــذا اإلقـــــلـــــيم فـى نـــــفس
األخطاء (علـمًا بأن جميع األقاليم
الـــثـــقــــافـــيــــة األربـــعــــة قـــد أنــــتـــجت

سرحية). وقدمت عروضها ا
نــحن نــســتــغــيث بــالـســيــد الــدكــتـور
دع أو رئيس الهـيئة من هؤالء ا

بدع إن صح وصفهم بهذا. ا
سرح إدارة ا

ـــرسل من وصل إلـــيـــنــا الـــفـــاكس ا
ــدعـــ بـــأنـــهم مـــبـــدعــو الـــســـادة ا
إقلـيم القنـاة وسيـناء حول مـناشدة
الــســيــد الــدكــتـــور/ رئــيس الــهــيــئــة
الـعـامــة لـقــصـور الــثـقـافــة وقف مـا
ـال العام ـهزلـة وإهدار ا أسمـوه با
ـهـرجـان وطــالـبـوا بـوقف وتــأجـيل ا

إلى النصف من الشهر القادم.
نــحـيط ســيــادتـكم عــلـمًــا بـأن إدارة
ـــــــــســـــــــرح قـــــــــد أرســـــــــلـت إلـى كل ا
األقـــالـــيم الـــثــقـــافـــيــة فى / 4 / 12
 2009 بــأن انـــتــهـــاء الـــعــروض فى
ــــــد   4/ 30 / 2009 ثـم قــــــامـت 
الــــــفـــــتــــــرة إلى7 / 5/  2009حــــــتى
تـستطيع استـخراج نتيجـة التحكيم
ـبدئية الـتى على أساسهـا ستقيم ا
ـــهـــرجــــان وبـــرغم هــــذه الـــفـــتـــرة ا
سرح الـطويلـة التى وفرتـها إدارة ا
ــــبــــدعــــ إال أنــــهم لم لــــلــــســــادة ا

يستيقظوا إال بعد فوات األوان.

القـادم وكانت أربعـة أقالـيم ثقـافية
سـتـخـضع البـتـزاز إقـلـيم واحـد هـو

تسبب فى تعطيل العروض. ا
وأرى أن الـظلم البـ سيلـحق بأربعة
أقـاليم عمـلت بجد ونـشاط والتزمت
ـواعـيـد لــصـالح مـجـمـوعـة أخـذت بـا
وقـًتا مضاعـًفا إلنتاج عـروضها فهل
يـــســتـــوى الــذين يـــعــمــلـــون والــذين ال
يعـمـلون ويـضـيرهـم أن يعـمل غـيرهم
جملـــرد أن صـــوتــهـم عــال ويـــجـــيــدون
كـتابة االسـتغاثـات. باإلضافة إلى أن
الـــنـــصف من الـــشـــهــر الـــقـــادم الــذى
ـهـرجــان فـيه هـو يـطـالــبـون بـإقـامــة ا
أيـــضـــا وقت (إجـــراء االمـــتـــحـــانــات)
وصحـتها عـقد االمتـحانـات كما أنه
ـا ال يـتيح ـاليـة  فى نـهـاية الـسـنـة ا
ـالــيـة. إنـنـا الـوقت لـتــسـويـة األوراق ا
نـرى فى هذه االستـغاثة دالئل تـشير
الى إلى عدم فـهم كـاتـبهـا بـالنـظـام ا
طالبة بحقوق ال واإلدارى بالهيئـة وا

وقـــد تــــعــــلل هـــؤالء بــــأن شـــيــــكـــات
اإلنــتـاج بــإقـلــيم الــقـنــاة وسـيــنـاء لم
تــــصـل لألقـــــالـــــيم إال فى 29 , 28
4 /  2009وفـى احلــقــيــقــة أعــجب
ألمـر هؤالء الـذين يدعـون اإلبداع
فـــــمـن الـــــواضـح جـــــهــــــلـــــهـم الـــــتـــــام
بـأســلـوب الـعـمل فى الـهـيـئـة حـيث
ــــــســــــرح فى إن مــــــخــــــصــــــصــــــات ا
األقــــــــــالـــــــــــيـم أرســــــــــلـت مـن اإلدارة
ــالــيـة بــتـاريخ  ــركــزيـة لــلـشــئـون ا ا
    1 /4/ 2009 كــــــــــمــــــــــا أن إدارة
ــســـرح أرســلـت مــوافـــقــتـــهـــا عــلى ا
قايـسات من مخـصصات صـرف ا
اإلقـــــــلـــــــيـم بـــــــدءًا من / 3 / 2009 
8ونــحن غـيــر مـسـئــولـ عن غــفـلـة
ــبــدعــ كـــمــا أنــنــا لــســنــا هــؤالء ا
مـسئـولـ عن التـأخـير فى اإلقـليم

(ولن أقول عن غفلة اإلقليم).
وطـــــالـب هـــــؤالء بــــــوقف وتــــــأجـــــيل
ـهـرجـان إلـى الـنـصف من الـشـهـر ا
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لــلـــقــاهـــرة فـــضل عــلـى حــلـــوان فى تـــدمــيـــر تــلك
احلــديـقــة الــتــاريــخـيــة الــعــتـيــدة والــتى تــكــتـسب
أهمـيتـهـا ليس فـقط من ندرة الـنـخيل واألشـجار
ــنــزرعــة بــهــا بل ومـن أعــمــار أشــجــارهــا الــتى ا

جتاوزت  120عامًا.
تـعمـد تقـدم أهالى حـلوان وإزاء هـذا اإلهمـال ا
ــســرح ــشــروع لـــتــرمــيم ا لــلــمــحـــافظ اجلــديــد 
واحلديقة وإعادة افـتتاحه كمشروع ثقافى على
غــرار "سـاقـيـة الـصــاوى" وبـالـرغم من ذلك فـإن
ـــشــروع الـــذي تــقـــدمت به إحـــدى اجلــمـــعــيــات ا
األهليـة وبتمويـل من اليونسـكو لم يلق اسـتجابة
حـتى اآلن رغم مرور عـام. فال احملافـظة قامت
بـواجـبــهـا نـحـو أثــرهـا الـثـقــافى الـوحـيـد وال هى
تـركت مـجــاالً لـلـعـمل األهـلى لـيـقـوم بـذلك. لـهـذا
مـعًا أهالى حلـوان وجريدة مسرحـنا نواصل تلك
ـسـرح والـدعـوة احلــمـلـة لـلـتــعـريف بـقـيـمــة هـذا ا
إلى تــرمــيــمه وإعــادة افــتــتــاحـه كــمــنــارة ثــقــافــيـة

ألهالى حلوان.
مهندس زراعي
يوسف حماد
حلوان البلد 

الــســيــاسي تــلــتــقـى جــمــاهــيــر حــلــوان بــضــيــوف
ـــديــنـــة الــصـــنــاعـــيــة الــذيـن جــاءوا مع الـــرئــيس ا
جمـال عبد الناصـر ومنهم سفير فـيتنام الزعيم
الـــفـــلـــســـطـــيـــنى يـــاســـر عـــرفـــات. وكـــنـــا مع هـــذه
اجلـمـاهـيـر طالبًـا لم نـزل. خـرجـنـا من مـدارسـنا
لــــلـــقــــاء هــــذه الـــرمــــوز الــــســــيـــاســــيــــة وبـــنــــهــــايـــة
ـسرح مرة أخـرى بالتـغيرات السـبعيـنيات يـتأثر ا
الـســيـاسـيـة فـيــنـتـهى دور احلــزب الـواحـد وتـبـدأ
ــســرح أبـوابه مــرحــلــة تـكــوين األحــزاب ويـغــلق ا
لــــثالثـــ عــــامًـــا تـــعــــرضت خاللــــهـــا مـــحــــتـــويـــاته
لـلـسـرقـة ومـبـانـيه لــلـتـلف واحـتـرقت أجـزاء مـنه

وأصبح مأوى ألطفال الشوارع.
ـلحقـة به والتى شاركته دوره ولم تـكن احلديقة ا
الـــثـــقــــافى أســـعـــد حــــظًـــا مـــنه فـــقــــد أزيل كـــشك
وسيقى ولم جتد مـحافظة القاهرة حرجًا فى ا
أن حتــول نـصف احلـديـقـة إلـى مـوقف لـسـيـارات

السرفيس.
وفـى أبــريل  2008 تـــســتــقـل مــديــنـــة حــلــوان عن
الـقـاهــرة وتـصــبح عـاصــمـة لـلــمـحــافـظـة الــولـيـدة
تبقى من احلديقة والتى بادرت بتحـويل اجلزء ا
إلى موقف لـسـيـارات السـرفـيس حـتى ال يـصبح

الـسيد األستاذ رئـيس حترير جريـدة "مسرحنا"
ــــاء إلى الـــدور الـــذى لــــعـــبه مــــســـرح اخلـــديـــو إ
ـعــلـومـات تـوفــيق أعـاود إرســال مـجــمـوعــة من ا

عنه تأكيدًا ألهميته وحرصًا عليه ......
يــقـول الـفـنــان الـتـشـكــيـلى هـانى هــجـرس عـارفًـا
بـقـيـمـة الـنـقــوش والـزخـارف الـتي ال تـزال بـاقـيـة
ـكــنـا تـرمــيم مـثل هـذا ــسـرح: مـازال  بـسـقف ا
الــعـمل الـفـنى الـفـريـد وعــلـيـنـا مـواصـلـة احلـمـلـة
ـسرح حـتى تـقوم الـدولة لـلـتذكـيـر بأهـمـية هـذا ا
بـدورها. فـقـد قـامت بتـرمـيم أوبـرا دمنـهـور التى
ــلك فــؤاد بـيــنـمــا يــعـود إنــشـاء مــسـرح أنـشــأهـا ا
حـلوان إلى عـصـر اخلـديو تـوفـيق. وذكـرنا جـانـبًا
ـــســـرح من الـــعـــروض الـــتـى قـــدمت عــــلى هـــذا ا
آنـذك وحضـر مـعـظمـهـا اخلديـو تـوفـيق على أن
ـــســـرح لم يـــتــوقـف بــانـــتـــهــاء عـــصـــر أســرة دور ا
مــحـمـد عــلى فـبــعـد قــيـام ثـورة  1952أصــبـحت
حـلــوان مـديــنــة صـنــاعـيــة. وشـيــدت فى جــانـبــهـا
الــغـربـى مـســاكن لــلـعــمــال يـفــصــلـهــا عن حــلـوان
اخلـديـويـة شـارع رايل الـطـبـيب اخلـاص لـلـخـديـو
الــذى أرسـله الكـتــشـاف عـيـونــهـا الـكـبــريـتـيـة ومع
ـسـرح تـغـيـر اخلـريـطـة الـسـكـانـيـة حلـلـوان تـأثـر ا
فــأصـبـح يـقــدم عـروضًــا لـلــهــواة كـنــشـاط ثــقـافى
ــراكــز الــشـبــاب إلى جــانب عــروض مـســرحــيـة
للمحـترف كمـسرحية "عـائلة الدوغـرى" لنعمان
عــاشــور عــام  1961ومــســرحــيـة "بــ الــنــهـدين"
بــطــولـة ســنـاء جــمـيـل ومـحــمـد رضــا عـام 1964
بـــخالف الــعـــديـــد من فــرق الـــفــنـــون الــشـــعــبـــيــة
ـوسـيـقـيـة والـتى كـانت تـقـدم عـروضـهـا والـفـرق ا
مــــجـــانًــــا لــــلـــجــــمــــهـــور الــــذى الـــتـف حـــول كــــشك
ـــلــحــقــة ـــوســيــقى والـــذى يــتــوسـط احلــديــقــة ا ا
سرح سرح حيث يشكالن معًا - احلديقة وا با

- الطراز الذى كان سائدًا في تلك الفترة.
ـــســـرح لـــيـــواكب الـــتـــغـــيـــرات كـــذلك اتـــسـع دور ا
الـســيـاسـيــة فـفى عـام  1968 أقـيم بـه "مـعـرض
سرح إبـداعات القيادات الـشابة" وعلى خـشبة ا
ـــبـــدعـــون جـــوائـــزهم من عـــلى تـــســـلم الـــعـــمـــال ا
صبرى األم العام لالحتاد االشتراكى آنذاك.
ـســرح وقـد أصــبح يــسـمى الــنـادى وعـلى هــذا ا

سرح   وإدارة ا
ترد:
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وســيــنـاء الــثــقـافى الــذى يــضم خــمس مـحــافــظـات
سرحـية ينـاشدونكم كـبري بهـا العديـد من الفـرق ا
ــال ــســـرح وعـــدم إهـــدار ا ـــهـــزلـــة بـــإدارة ا وقف ا
ـهــرجـان إلى الـنـصف من الــعـام.. ووقف وتـأجـيل ا

الشهر القادم.

اإلنتاج إلقليم الـقناة وسيناء الثقافى فى 29 , 28 
اضى فمتي يتـسنى لهذه الفرق اإلنتاج قبل أبريل ا
ـدير ـيعـاد الـذى قرر فـيه ا 7 / 5 /  2009 وهـو ا

انتهاء مشاهدة العروض.
أكــثـر من مـائــة وخـمـسـ مــبـدًعـا فى إقـلــيم الـقـنـاة

ــســرح عــلى إصــرار غــريب مـن مــديــر عــام إدارة ا
ــســـرحــيـــة فى الـــســابع إقـــامــة مـــهــرجـــان الــفـــرق ا
والـعــشــرين من الــشــهـر اجلــارى وهــو وقت إجـراء
راحل الـتـعـلـيمـيـة.. تـعنت االمـتحـانـات فى جـمـيع ا
واضح فى اخـــتــيـــار الــفـــرق رغم وصـــول شــيـــكــات

مـتـابعـات نـقديـة لـعـروض: اللى
نــــزل الـــشــــارع الـــقــــرد كــــثـــيف
الــشــعـر الــلى بــنى مـصــر مـآذن
احملـــــروســـــة اتـــــفـــــرج يـــــا سالم

ر حـــجـــاب وعـــمـــر قـــابـــيل
يتـحـدثان عن مـشوارهـما مع

سرح ا

مـشـوار عـبد الـرحـمن الـشـافعى
سرحى مع اإلخراج ا

ـــوت فى مـــســـرح قـــضـــيـــة ا
شكسبير

توقيعات عديدة
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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  
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يا حضرة األراجوز
عــنـدمــا شـفــيت من شـلـل األطـفـال وأنــا فى الــرابـعـة
عجزات والست من عمرى.. وكانت تلك واحدة من ا
الـتـي حـقـقـهـا الـدكـتـور رفــعت عـبـد الـواحـد الـغـزاوى
أشـهـر طـبـيـب أسـنـان فى روض الـفـرج.. احـتـاج األمـر
إلى جــلـسـات عالج طـبــيـعى قـام بـهــا عـلى أكـمل وجه
الـدكـتـور عـلى الــزنـفـلى الـذى انـتـقل إلى رحـمـة الـله
مــنـذ خــمـســ عـامـاً وكــان أسـتــاذا ألمـراض الــنـسـاء
ـستشـفى الرمد بـروض الفرج أيـضا وقد والتولـيد 
جنح فى أن يصنع لـى "طقم أسنـان" مازال حتى اآلن

صاحلا إلثارة الدهشة!!
وفى يــقـيــنى ومـلــتى واعـتـقــادى أنه ال يـنــافس طـقم
ــصــرى ــســرح  ا أســنــانى فى إثــارة الــدهــشــة ســوى ا
ورجـال ونسـاء وأطـفال وشـيـوخ ومـشايخ وكـبـار عوائل
ـصـرى.. كــر الـعـنـصـرين بـنـيت اجملـد بـ ـسـرح ا ا

.. أين الهرم الثالث يا موالنا?! األهرام
ـصـرى يكـتب الـنجـار نـصوصـاً مـسرحـية ـسرح ا في ا
لـلــمـسـرح الـكـومـيـدى.. ويـقــوم خـريج مـعـهـد سـنـجـر
بـتـصـمـيـم الـديـكـور.. ويـتـولى الـعـرضـحـاجلى مـهـمـة
اإلخـــراج والــدرامــاتــورج طــبــعــاً.. أمــا صــاحب مــحل
سرح فـهو الذى يتولى التنظير البقالة الذى بجوار ا
ـرة.. وتـوصــيل الـطــلـبـات إلى لــلـعـرض.. والــطـول بــا
ــنـازل.. تـطـلب مــنه جـبـنــة بـرامـيـلى فــيـرسل إلـيك ا
كـيس مـلـوخـيــة ويـطـلب مـنك أن جتـربه بـالـطـمـاطم
زيد واخليار وزيت أمال للـشعر الدهنى.. فـتدعو له 
ـسرحـيـة فى مـركز الـهـنـاجر من مـشـاهدة الـعـروض ا

نزلية. لصيانة األدوات ا
صرى - أقصد سرح ا لقد أتى ح من الدهر عـلى ا
هــذا احلـ يــعــنى - أصـبـح فـيه كل شـىء مـلــخـبــطـاً
ولـــــيس لـه رأس من ذيـل.. ارتـــــفع شـــــعـــــار الـــــقــــراءة
لـلجـميع.. وهـو شـعار نـبـيل.. فظن الـعـواطلـية أن كل
شىء للجميع وليس القراءة فقط.. أصبحت الكتابة
واإلخراج وتـصمـيم الـديكـور والنـقد لـلجـميع لـدرجة

أننى قررت اعتزال الصحافة حتى ال أخسر أمى.
واحلـكــايـة أن أمى ال تـتــوقف عن اتـهـامـى بـأنـنى ولـد
جاحد بسبب رفضى عدة مقاالت كتبتها لها خالتى..
ـقاالت بـاسمـها بـعد أن قـام كاتب أمى لم توقع عـلى ا
مــسـرحـى كـومــيـدى بــســرقـة "اخلــتم" الــذى تـوقع به
وطلب من صاحب صالون حالقـة "األصابع الذهبية"
اثالً وعليه اسمه ليوقع به على أن يصنع له ختما 
مــســرحـيــاته وذلك بــعـد أن ضــاعت حـقــوق مــلـكــيـته
الــفـكـريـة لـعـدة مــسـرحـيـات نـقــشـهـا له واحـد نـقـاش
وبــصم الـكــاتب عـلــيـهـا لــكن الـفـكــهـانى الــذى يـنـتج
سرحـية جاء بـشهادة من احملـكمة تـؤكد أن البـصمة ا
ـا لـكاتب آخـر يـعمل صـبـاحاً لـيست لـهـذا الكـاتب وإ

ارس النقاشة. ساء  فى الصرف الصحى وفى ا
أنـا ال أهـرج.. صـدقـنى.. الـتـهـريج مـهـنـة صـعـبـة جداً
وحتتاج شهادة عالية من معهد متخصص فى الوادى
اجلديد بعد كوبرى اجليزة مباشرة.. تسيب  3شوارع
والشارع الـرابع تالقى على ناصيـته مكتب بـريد شبرا
اخلــيـمـة.. ســيـبك مـنـه واجته فـوراً إلى الــشـارع الـلى
بعـده تالقى محـل كشـرى أبو طـارق.. اتوكل عـلى الله
واســـأله: يــا حــضــرة األراجــواز قــولّى مــنــ يــروحــوا

تولى?!! ا
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مـع "جــولـيــا روبــرتـس " .. "ومـاذا
تـريد الـنسـاء " أمام "هـل هانت
" .. ويـــعــــد مـــيل حــــالـــيـــا لــــفـــيـــلم
جـديد بـعـنوان "سـام وجورج " مع
اخملـرج "ريـتـشـارد دونـيـر " ..كـمـا
يـــعــــد لـــفــــيـــلـم عن حـــيــــاة صـــدام
..تـرى هل يـعود جـيـبـسون حـسـ
لـلـمسـرح هـذا الصـيف بـالصـيني

...??..

رغم مــــرور مــــا يـــــزيــــد عــــلى ربع
قـرن مـنـذ انـتـقـال مـيل جـيـبـسـون
ـتـحـدة وانـطالقه إلى الــواليـات ا
مـن هـــــنـــــاك كـــــمــــــكـــــوك شـــــديـــــد
الــســرعــة نـحــو الــقــمــة .. إال أنه
مــــازال بـــالــــنــــســـبــــة لــــلـــحــــكــــومـــة
ــؤسـسـات الــتـابـعـة األمـريــكـيـة وا
لها مواطـنا أجنبيا .. ويعود ذلك
إلصـــراره عــلى االنـــتــمــاء لـــوطــنه
األول اســـتـــرالـــيـــا .. بـــجـــانب أنه
ــــعـــارضــــة مـــبــــكـــرا رفع شــــعـــار ا
وأصـــر عــلـــيه .. فـــاعــتـــبـــر عــدوا
رغم حب اجلمـاهيـر له .. ولهذا
ـــــؤامــــرات حتــــاك حــــوله ظــــلت ا
إلفــشــال أعـمــاله خـالل عـشــرين
عاما ولم ينجحوا في ذلك ... 
رحلة فلم يتورعـوا عن االنتقـال 
أخــرى أشــد فـــتــكــا .. ومـــحــاولــة
هـــدم عـالقـــتـه مع زوجــــته "ويـــ
ـا يـزيـد عـلى مـور" الـتي امـتـدت 
 25عــــامــــا .. واســــتــــطــــاعــــوا أن
يــوقــعـــوا به .. فـــدبت اخلالفــات
بينه وب زوجته .. وكاد هذا أن
يـــتـــســـبب في انـــهـــيـــاره .. ولــكـــنه
قـاوم بـشـدة وتــمـاسك .. وتـنـفس
الـصعـداء عنـدما رفض الـقاضي

طالقه من زوجته ...
بعدها ..قام ميل بزيارة للمسرح
الـصـيـنـي بـلـوس أجنـلـوس ..وهي
زيــارة مـفــاجــئــة ..وغــيــر مــعــتـادة
فــــلم يــــســــبق جلــــيـــبــــســــون زيـــارة
مـــســـرح أمــريـــكي مـن قــبـل ومــعه
فـــــــتــــــــاة روســـــــيـــــــة ادعت إحـــــــدى
الـصـحف أنــهـا صـديـقـته..ورحب
ــســـرح ودار بــيــنـــهــمــا به مــديـــر ا
حـوار قـصـير..ومـيل لـيس غـريـبا

الـسـينـمـائـيـة وعـرض " وفـاة بائع
ـسرح نيمـور بسيدني متجول " 
عـام ..1985وفي الـسـيـنـما لـعب
جـيـبــسـون بــطـولــة مـجـمــوعـة من
أفــــــضل أفـالم هــــــولــــــيــــــود خالل
الـــثالثـــ عـــامـــا األخـــيـــرة وأمــام
أهم جنمـات وجـميالت الـسـينـما
ـــيـــة .. "الــقـــلب الــشـــجــاع " الـــعــا
أمـام الفرنـسيـة اجلميـلة "صوفي
مـارسـو "  "مـافـريك" مع "جودي
ـؤامرة " فـوسـتـر " ..  "نـظـريـة ا

سرح... على عالم ودنيا ا
كـــانت بــدايــة جـــيــبــســـون الــقــويــة
مـسـرحـيـة..فـلـعب دور رومـيو في
عـرض "رومــيــو وجــولــيـيـت " عـام
 1976في مـــــــســـــــرح ســـــــيـــــــدني
باستـراليا ..ثم شارك على نفس
ــــــــســـــــرح فـي عـــــــروض "أوديب" ا
"هـنـري الـرابـع" و"سـيـدونـا" عـام
 1978 وفـي "انـــــتـــــظـــــار جــــودو"
عــــــــام ..1979وكــــــــان ظـــــــــهــــــــوره
ـسـرحي األخـيـر بـعـد انطـالقته ا

هل يعود .. بعد وفاة بائع متجول 

راغي جمال ا

ورشة التدريب الثانية لـ «مسرحنا»
تعتزم « مسرحنا» تنظيم ورشتها
التدريبية الثانية فى الفترة من ٢٥
يوليو وحتى ١٠ أغسطس ٢٠٠٩ فى

مثل. مجال تدريب ا
يحاضر فى الورشة نخبة من كبار

سرح فى مصر. اساتذة ا
الورشة مجانية ومدتها أسبوعان وتقام
بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.
آخر موعد للتقد ١٦ يوليو ٢٠٠٩
ولن يلتفت إلى االستمارات الواردة بعد
هذا التاريخ وسوف تنشر اسماء

قبول ومواعيد احملاضرات فى العدد ا
٢٠٠٩ الصادر  بتاريخ ٢٠ يوليو 

تمأل االستمارة وترسل بالبريد أو تسلم
باليد فى مقر جريدة مسرحنا.

شارگة فى ورشة «مسرحنا» استمارة ا

اسبوعاسبوعية ــ تصدر عن وزارة الثقافةة ــ تصدر عن وزارة الثقافة
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

ت : ٣٥٦٣٤٣١٣ت : ٣٥٦٣٤٣١٣

رسل مع شارع اليابان الهرم - تقاطع شارع خا ا
 - قصر ثقافة اجليزة - جريدة مسرحنا-  ت : 35634313
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االسم:
السن:

ؤهل: ا
رقم التليفون:

العنوان : 
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//

وليد منير .. حفل
لتتويج الدهشة

إبراهيم فتحى يكتب
من لندن عن مسرحية
انيا تناقش الوضع فى أ

هل الدراما تورج مهنة
رتزقة والعواطلية? ا

محمد جالل أعراب:
 لسنا مغلوب 

وال نقلد الغالب 
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 اإلجابة داخل العدد 

ورشة مسرحنا الثانية
قبل تبدأ  25 يوليو ا

التفاصيل داخل العدد
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