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سرح الكنسى .. ا
عقود من التنوير 

áahôH Oôée

يسرى حسان

ysry_hassan@yahoo.com

دعك من حكاية مسلم ومسيحى التى زهقنا منها

جرت الـعـادة أن تنـتـفض مؤسـسـاتـنا الـثـقافـيـة عقب كل
حـادث جــلل..إذا وقـعت عـمـلــيـة إرهـابـيـة تــعـقـد عـشـرات
الـندوات عن ثـقـافة الـتنـوير ..وإذا حـدثت فتـنة طـائفـية
تـنهـال عـليـنا نـدوات الوحـدة الوطـنيـة والنـسيج الـواحد

والدين لله والوطن للجميع .
أزمتنا أننا نتحرك برد الفعل وال نبادر إلى الفعل نفسه
ا ؤسسـات الثقافـية فحسب وإ ..ليس األمر مـتعلقـاً با
ـؤسسات الـدولة عـمومـاً التى التتـحرك غـالبـاً إال بعد

فوات األوان.
وحتى ال أظلم مؤسساتنا الثقافية أقول إن كل ماتقدمه
ؤسسات من نشاط يصب فى خدمة تلك القضايا هذة ا
فـكـل اآلداب والـفـنـون غــايـتـهــا االرتـقـاء بـاالنــسـان فـهى
بـاألساس تـخـاطب الروح فـيه..لكن تـبـقى عدة مـشكالت
منها أن أغلب القائم عـلى هذة األنشطة غير مؤمن
بـجـدواهـا واليشـغـلهم سـوى تـسـتيف األوراق ..وبـالـتالى
ـسـتـفــيـدون قـلـة مـحـدودة يــكـون مـردودهـا ضـعـيــفـاً.. وا
..فـضالً عن أن الـثـقافـة تـعمل فـى واد بيـنـما غـيـرها من
ثل هذا األمر مثل التعليم واإلعالم عنية  ؤسسات ا ا
 تـعـمل فى واد آخـر ..جزر مـنـعزلـة وكل واحـدة مـكتـفـية
ا تنسـف ماتقوم به األخرى بذاتها.. بل إن كـل واحدة ر

ولنا فى مؤسسة التعليم الفاشلة خير مثال .
ـلف الذى ـهم وحـتى ال أتـوه مـنك أوتـتـوه مـنى ..فـإن ا ا
ـسـرح الـكـنـسى ال يـأتى كرد نـقـدمه فى هـذا الـعـدد عن ا
لـكنـنـا نواصل به مـابـدأناه مـنذ فـعل ألحـداث ماسـبـيرو 
سرح كما ننفتح على عددنا األول ..االنفتاح على هـذا ا
ــدرسى واجلــامـعى والــعــمـالى ومــسـرح الــهـواة ــسـرح ا ا
ـسـلـمـ وغـيـر ذلك من ـسـتـقـلـ ومـسـرح األخـوان ا وا
سـرح الكـنسى يأتى من مسـارح .. ولعل انـفتـاحنا عـلى ا
ـهم والتاريخى الذى لعـبته الكنيسة فى اننا بالدور ا إ
هم الـذى تلعبه الـكنيسة إعادة إحيـاء هذا الفن والدور ا
سرح ودعـمه ليس فيـما يخص صـرية فى االهتـمام بـا ا
ـا فـيمـا يـخص الـهـموم ـسائل الـعـقـائـدية فـحـسب وأ ا

اإلنسانية بصفة عامة .
ـســألـة - فى ظـنـى - نـابـعــة من فـكـرة الــنـسـيج لــيـست ا
الـواحـد أوالـدين لـله والـوطن لـلـجـمـيع ..أكـون كـاذبـاً لو
قـلت لك إننـا نتـحرك بهـذا الدافع ..وتـكون مـخطـئاً  لو
ظـنـنت سـعـادتك أنـنا جنـامل الـكـنـيـسـة أونـنـافـقـها ..كل
هذه األمـور لم تخطر بـبالنـا ونحن نسـعى إلى االهتمام
ــسـرح الــكـنــسى ونـتــابع عـروضـه كـلــمـا ســمـحــوا لـنـا بـا
بــذلك.. مــرة لـم يــســمــحــوا وقـــالــوا إن الــعــروض الــتى

ـهـرجـان تـنـاقش مـسـائل عـقـائـديـة واعـتـذروا يـقـدمـهـا ا
بـلطف وتفـهمـنا األمر ..لـكنـهم فى الغالـب يوجهـون لنا

الدعوة حلضور معظم مهرجاناتهم ونحن نلبى.
سرح الكنسى أوغيره يأتى من منطلق فنى تعاملنا مع ا
بـحت ويأتى كـذلك من أن هـذا دورنا ..قـلـنا إن مـسرحـنا
ـسرحي ..وبـالتالى لم نغـلقها فى وجه أى جريدة كل ا
نــشــاط أو اجتــاه مــسـرحـى ..الفـرق عــنــدنــا بــ عـرض
سـلـمون أو أى تـقـدمه الـكنـيـسـة وآخر يـقـدمه اإلخـوان ا

فريق آخر ..نحن نتعامل مع الفن والشئ غير الفن .
لف الـذى يضـمه العـدد هدفه إبـراز دور الكـنيـسة وهـذا ا
سرح ـسرح وتـسلـيط الضوء عـلى صنـاع ا فى إثراء فن ا
الكـنـسى ومنـهم مـسلـمـون يعـمـلون به مـنـذ عدة سـنوات

دون حرج أو حساسية أوأى اعتبارات من أى نوع .
صرى ولسنا فى سـرح ا هدفنا إبراز الـتنوع والثراء فى ا
مارسة هـذا الدور ..مصر دولة حاجة إلى تـوقيت بعيـنه 
عـظـيـمــة وسـتـبـقى كــذلك إلى أن يـرث الـله األرض ومن
ـصـريـ .. ركـز عـلـيـهــارغم أنف مـشـعـلى احلــرائق من ا
ـصـريـ " لـو سـمـحت ودعك من حـكـايـة مـسـلم عـلى "ا

ومسيحى التى زهقنا منها.
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ـــســرح الــشـــارع الــتي هى الـــورشــة األولى 
تنـظمـها  الـثقـافة اجلـماهـيريـة وتدخل فى
ـــســـرح هـــذه الـــعــام إطـــار اهـــتـــمـــام إدارة ا
بتنظيم عـدد من الورش النوعية التى ينتج
عـنــهـا عـروض مــسـرحـيــة حـتى ال تــقـتـصـر
الورش على األداء التـمثيلى فقط على أن
ـيـزانـيـات إنـتاج تـكون الـعـروض الـنـهـائـية 
مـــنــخـــفــضـــة لـــكــنـــهــا حتـــقق دور الـــثــقـــافــة
اجلماهيريـة التفاعلى فى اجملتمع وتواكب

احلراك السياسى واالجتماعى احلالى.
وأضــــــاف أن الـــــهــــــدف من هــــــذه  الـــــورش
اسـتــعــادة  مــفــهـوم الــثــقــافــة اجلـمــاهــيــريـة
ودورهـــا األســــاسى الـــذى غـــاب لـــســـنـــوات
ــســرح إلـى ســبــوبـة طــويــلــة حتــول فــيـهــا ا
واتــفق مــعه الــشــاعـر ســعــد عـبــد الــرحـمن
رئـيس الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقافـة فى
كـــلـــمــته الـــتي أشـــار خاللـــهـــا  إلى ارتـــبــاط
ــســـرح الــشــارع تــاريخ مـــديــنــة الـــســويس 
والـكـابـ غـزالى واضــاف "نـحـتـاج لـلـعـودة
لـلـجــمـهـور وكـفـانـا عــروض الـلـيـلـة الـواحـدة
وعروض الـعلـبة اإليـطالـية عـليـنا أن نـنزل
إلى الـــشــــارع وآن اآلوان لـــعـــودة الــــثـــقـــافـــة
اجلـماهيريـة لدورها احلقـيقى ب الناس
وكـفــانـا  30ســنـة واكــثـر مـن الـبــروبـاجــنـدا
ـهـرجـانـات الــكـاذبـة والـفـوضى الـفــارغـة وا
الـــتى لـــيس لــــهـــا مـــعـــنى أتـــمـــنى أن تـــعـــود
قــصـور الــثــقـافــة لـعــصــورهـا الــذهـبــيـة وأن

صرى" تلبى أحتياجات الشعب ا
منى شديد

الفالح الـفصـيح" ألحـمد أبـو سمـرة يـعتـمد
عـــــلـى األغـــــانـى الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة الـــــتـــــراثـــــيـــــة
واالسـكـتـشـات الـسـاخـرة ويـتـنـاول ثـورة 25

يناير.
وقـــال أحــمـــد عـــبـــد الـــرازق أبـــو الـــعال فى
كـلـمــته االفـتـتــاحـيـة عـقـب الـعـرض إن هـذه

ـــنــــسق الــــعـــام اخلــــتـــامـى الـــذى قــــدمـــتـه ا
لـــلـــورشــة اخملـــرجـــة عــبـــيـــر عـــلى وتـــضــمن
الــعـديــد من الــفــقـرات بــدأت من الــســاحـة
اخلــارجــيـــة أمــام قـــصــر ثـــقــافــة الـــســويس
بـعــرض قـصـيـر لـفـرقــة مـسـرح الـشـارع من
الـســويس وهــو جــزء من مــسـرحــيــة "عـودة

امـريـكـا من تـألـيف هـنـرى لـيـسـنك تـرجـمة
عبد السالم رضوان.

الـشاعـر سـعد عـبـد الرحـمن رئـيس الهـيـئة
الـعــامـة لـقــصـور الـثــقـافــة والـنـاقــد  أحـمـد
ـسـرح عـبـد الـرازق أبـو الـعال مـديـر إدارة ا
تـدرب شهادات تـقدير فى احلفل سـلما ا

ــســرح بــالــهـــيــئــة الــعــامــة اخــتــتــمـت إدارة ا
ـرحـلة ـاضى ا لـقـصـور الـثـقافـة األسـبـوع ا
األولى من ورشـــــة مــــســــرح الـــــشــــارع الــــتى
اســتـضــافـتــهـا مــديـنـة الــسـويس عــلى مـدار
عـــــشــــرة أيـــــام من  5وحــــتى  15أكـــــتـــــوبــــر
وشــارك فـــيــهــا  22مــتـــدربــا مـن الــقـــاهــرة
ــــــــنــــــــيــــــــا وأســــــــيــــــــوط وقــــــــنــــــــا وأســـــــوان وا
واإلســـمــــاعـــيــــلـــيــــة والـــســــويس والــــغـــربــــيـــة

نوفية والبحيرة ودمنهور. وسوهاج وا
نـــظــمت الـــورشــة إدارة الــورش والـــتــجــارب
ـــنـــاطـق احلـــدوديـــة بـــاإلدارة والـــتـــدريـب وا
الـعـامـة لـلـمـسـرح بـهـدف تـدريب اخملـرج
من شــبـاب األقــالـيـم عـلى تــقـنــيـات مــسـرح
الــشـارع واعـقـبـتــهـا  تـطـبـيـقــات عـمـلـيـة فى
سرح انـتاج عروض مـسرح شارع لـنوادى ا
فى األقـالـيم الـتى يـنتـمى إلـيـهـا كل مـتدرب
ــوقــراطــيـة مــوضـوعــاتــهــا األســاســيـة الــد
ـــدنـــيــة ـــواطـــنـــة والــدولـــة ا والـــتـــعــدديـــة وا

والدستور.
تـضـمنت الـورشة  5 مـحـاور هي  "مـسرح
الــــشــــارع" تــــدريب اخملــــرج عــــادل حــــســــان
ودراماتورج متولى حامد و"مسرح الشارع
بـــاســتـــخـــدام تـــقـــنـــيــات الـــعـــرائس" تـــدريب
اخملـرج محمد اجلـناينى وأحمـد أبو سمرة
ونـاصـر عــبـد الـتـواب واسـتـخـدام تـقـنـيـات
احلـــكى تـــدريب اخملـــرج مـــحــمـــود مـــخـــتــار
ويـاسـر عالم و"تـقـنـيـة مـسـرح االسـتـفـهـام"
تــدريب مــصــطـفـى سـعــد وســعــيــد حــجـاج
ــســرح الــشــارع فى ى  ــوذج عــا ودراســة 
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

∞∏e

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

سعد عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة :

مدير التحرير:

يسرى حسان 
رئيس التحرير :

عادل حسان
األخبار:

محمد عبد اجلليل

ركزى:  الديسك ا
محمود احللوانى
على رزق

التدقيق اللغوى:
جواد البابلى

سكرتير التحرير التنفيذى:
وليد يوســف
التجهيزات الفنية:
أسامة ياس

أبو احلسن الهوارى
سيد عطيه

فوتوغرافيا:

ماكيت أساسى:
إســـــالم الشيـــخ

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  ولم واد ا >ا
واد يسبق نشرها واجلريدة ليست مسئولة عن رد ا

التى لم تنشر.
> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.
أسعار البيع فى الدول العربية

غرب  6.00 دراهم  > > تونس  1,00  دينار > ا
الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة

>اجلزائرDA50 > 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 سنتًا > ليبيا
500 درهم > الكويت 300 فلس> البحرين

0.300 دينار  > السودان. 900 جنيه.

االشتراكات السنوية
مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دوالرًا- الدول

األوروبية وأمريكا 95 دوالرًا

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

E_mail:masrahona@gmail.com

تابعات: التحقيقات وا
 خالد رسالن

عادل صبرى - مدحت صبرى

W¹dB*« W OMJ « v  Î«dÝ UNŠd  V²Jð X «“ U  U²O “Ë—

سرح الكنسى   مسرحنا  تقدم هذا األسبوع روابط عدد من جروبات وصفحات ا

فى مصر على   facebook توافقا مع ملف العدد للتواصل معها
www.facebook.com/group.phpgid=29090742251&ref=ts سرحية فريق احملبة للدرامة ا

بكنيسة األنبا أنطونيوس شبرا

ــصــريــة كــمــكــون أســاس مــصــر وحتــتــاجـه الــكــنــيــســة ا
صـريـة مـثـلـمـا خرج ـصـرى والـشـخـصـيـة ا لـلـمـجـتمع ا
ــسـيــحى احلــر قــد خـرج إلـى الـشــارع مــنـذ  25يـنــايـر ا
ـانـعـة الكـنـيـسة  2011 وحـتى 9 أكتـوبر 2011 رغم 
فى بـداية الثورة ونهيـها للمسـيحي عن اخلروج خرج
صريون ـسلمـون ا صريـون مثلـما خرج ا سـيحيـون ا ا
ـفتى ورجـال الدين ـانعـة ونـهى شيخ األزهـر وا رغم 
صريون وال يزالون لـم يكفروا بدينـهم ولم يقللوا ثـار ا
من رجــــال الـــديـن كـــذلـك لــــكـــنــــهم تــــمــــردوا حتـــرروا
ـان معن ولـلحـياة أصبـحوا أنـفسـهم حيث يـصبح لإل

سرح باألخص. وت معن وللفنون ومنها ا وا
ــســـيـــحــيـــ أيـــضــا من ـــســرحـــيـــ ا البــد من خـــروج ا
الـكنيـسة ومن الـنوع الـدينى األخالقى الـذى كثـيرا ما
يـظـهـر فى نــهـايـة مـسـرحـيـاته "اإلله فى آلـة" اإلغـريـقى
مـتــمـثال فـى طـيف أو ضــمـيــر أومالك أو قـديس أو
ـشـكـلـة غــيـر الـدرامـيـة الـرب نــفـسه لـيــحل الـقـضـيــة/ا
لـيـرسخ هـذا االسـتـخـدام - الـضـعـيف تـقـنـيا  –لـلـحـيـلة
ــسـيــحى واالنـعـزال اإلغـريـقـيـة  –مـزيــدا من الـهـروب ا
والـتــشـيـؤ والــتـأكـيــد عـلى مـا يــرسـخه الــنـظـام بــداخـلـنـا
ـســيــحــيـ "فــئــة" "قــلـة" "مــضــطــهـدة" جــمــيــعـا مـن أن ا
ـسـيـحـيـ الـبـسـطـاء "ضـعـيـفـة" ... الخ وهــو مـا يـدفع ا
إلى اخـتــبـاء أكـبـر داخل الـكـنــائس وإلى تـكـتل وانـعـزال
رارة والقهر زيد من اإلحساس با عن اجملتمع وإلى ا

والغربة واالغتراب.
ــكـنــنى أن أتــفـهـم أن تـقــوم الــراهـبــة الــتـقــيــة الـرائــعـة
روزفـيتـا بـتقـليـد "تيـرانس" سرا وتـكـتب صفـحات قـليـلة
ــسـرحى عـلـى هـدى نـصــوصه فى عـصـور من احلـوار ا
مظلـمة خشيـة أن تتهم بالـهرطقة وحتـرق لكنى أشفق
علـى أصدقائى وتالمـيذى الذين يـختنـقون كلـما تعـلموا
ــكــنـــهم تــطــبـــيــقه بــحـــريــة أو قــرأوا نــصــا ال درســا ال 
كنـهم إخراجه أو تمثـيله داخل الكنـيسة وكثـير منهم
ـكنه كـروزفيـتا يـكتب لـنـفسه ولـبعض أصـدقـائه ما ال 
ــــيالد أو فى ه فى عــــيـــد الــــقـــيــــامـــة أو عــــيـــد ا تـــقــــد
مـهـرجـان حتـدد الـكـنيـسـة مـوضـوع مـسـرحـيـاته مـسـبـقا

عن األمانة أو اخلالص.

ـسيـحـي يـعـرفون ـصـريـ غيـر ا لم يـكن الكـثـير من ا
حتى سنـوات مضت أن هنـاك مسرحـا داخل الكـنيسة
حـتى ثـارت مشـكـلة مـسـرحيـة اإلسـكنـدرية الـتى تـسبب
انـــتـــشـــار سى دى لـــهـــا فـى إثـــارة غـــضـــبـــة الـــبـــعض من
سـريعى االشتعال فى اجلـانب وبالطـبع لم يكن وقتها
ـؤسـسة سـرح داخل ا أهم مـا يـشغل الـبـال هـو سـؤال ا
الدينية بل كان كالعـادة يسيطر سؤال الفتنة/التصالح

ب كل ما هو إسالمى وبعض ما هو مسيحى.
ــعـلــومـة غــيـر الــعـاديـة; ثم عــاد الـنــسـيــان يـغــطى هـذه ا
لـتجد الكثيـرين ال يعرفون شيـئا عن وجود مسرحا فى
ـتــخـصـصـ لم ـصــريـة بل إن كـثــيـرا من ا الـكـنــيـسـة ا
يــشــاهــدوا فـى حــيــاتــهم عــرضـــا مــســرحــيــا واحــدا فى
ـسرحـية داخل كنـيسـة بـالرغم من أن عـدد العـروض ا
ــصــريــة عــلـى مــســتــوى اجلــمــهــوريــة يــصل الــكــنــائس ا
ـــســـرحـــيـــة لـــآلالف الـــتى تـــتـــجـــاوز إنـــتـــاج كل الـــفـــرق ا

بأنواعها وقطاعاتها.
ـصريـ شعار الـفن للـتسـلية وفى ح يرفـع غالبـية ا
تـخصـصون يـرفع الـنظـام شعـار الفـن للـتلـهيـة ويـرفع ا
ــــهـــرجـــانـــات شـــعــــار الـــفن إلثـــبــــات الـــذات وخـــوض ا
ـناهج والـنـظـريات يـرفع اإلسالمـيـون شـعار وتـطـبـيق ا
الـــــفـن حـــــرام وفـى أفـــــضـل األحـــــوال يـــــعــــــلن اإلخـــــوان
وذجهم الـفنى ب أناشيد دينية وطنية سلمون عن  ا

ومسرحيات بال نساء.
كنـنا إنصـاف الكنيـسة التى حترص فى هذا السـياق 
عـلى أن يـكــون فى كل مـؤسـسـة من مـؤسـسـاتـهـا مـسـرح
لــــــكل فــــــئــــــة عـــــمــــــريــــــة ابـــــتــــــدائى وإعــــــدادى وثــــــانـــــوى
ـنع الـفـتـيـات من الـتـمـثيل وشـبـاب/جـامـعـة مسـرح ال 
كما يفعل اإلخوان وال يحـرمهن بالطبع كما السلفي

لــكن الــسـؤال أى مــسـرح هــذا الـذى تــقــدمه الـكــنـائس?
ــكـنـنـا احلـديث عن نـوع مـسـرحى كـنـسى? أم أن وهل 
كل فريق مـسرحى فى كل كـنيسـة له مطـلق احلرية فى

تقد ما يشاء?
ـسـرح الـكــنـسى خـدمـة والـقـائم عـلـيه/اخملـرج خـادم ا
واخلــادم لــقب كــنــسى واخلــدمــة وظــيــفــة ديــنــيــة غــيــر
كهـنـوتيـة يقـوم بـها الـشبـاب فى سـبيل خـدمـة الكـنيـسة
ـسـيـحــيـة لـذلك فـهى ال تــقـتـصـر عـلى ـسـيـحــيـ وا وا
ـســرح فــهـنــاك الــعــديـد من اخلــدام بــقـدر مــا هــنـاك ا

العديد من اخلدمات/األنشطة.
ـكــنـنــا فـهم اإلطــار الـذى يــحـكم الــعـمــلـيـة وعـلى هــذا 
ـــســـرحــــيـــة داخل الـــكـــنـــيــــســـة مـــضـــافـــا لـــذلك األداء ا
اخلدمى غير الكهـنوتى يوجد إشراف كهنوتى من أحد
ـثل رعــايـة وتـوجــيه ومـشـاركــة روحـيـة اآلبـاء الــكـهـنــة 
وفـكريـة تصل فى كـثيـر من األحيـان لدور رقـابى هذه
الـرقابة قـد تكـون من البـداية; بأن يـختـار األب الكاهن
ـوضــوع ويـبــاشـر إنـتــاجه وخـروجه الـنـص أو يـقـتــرح ا
ـنع إذا ما للـنور وقـد تصل التـخاذ قـرار فى النـهايـة با

جتاوز اخملرج/اخلادم من وجهة نظر األب.
ــســرحــيـة من بــدايــتــهـا ـا ا ومــا سـبـق لـيـس غـريــبــا طــا
ـسارح لنـهـايتـها عـملـيـة خدمـية تـتم داخل الكـنـيسـة فا
ـتـفــرجـون هم أهـالى الــفـريق وآبـاء داخل الـكــنـيـســة وا
ــكن أن ــدعــوين الــذين  الــكــنــيــســة وروادهــا وبــعض ا
يـكـون من بــيـنـهم مـسـلــمـ وثـيـقى الــصـلـة بـأحـد أفـراد
الـفريق فى الغالب ولـيس غريبا كـذلك أن يكون هناك
طـقــســا ضـروريــا ضــمن فــعـالــيــات يـوم الــعــرض حـيث
يـقف أحــد اآلبـاء الـكـهـنــة لـيـصـلى ويــقف الـفـريق ومـعه
ـسـلـمـ ألداء ن فـيـهم الــقـلـة من ا اجلـمـهـور بــأكـمـله 

الصالة.
قـدم على خشبة سرحى ا كن أن يكون النـوع ا مـاذا 
ــســـرح فـى هـــذا الــســـيـــاق وهـــذه األطـــر? تـــراجـــيـــديــا ا
إغــريـقــيـة تــتـحــدى الـقــدر? كـومــيـديــا سـاخــرة/سـافـرة?
واقعـية اشتراكية? مـلحمية ثوريـة? وجودية? عبثية? ...
ــا تــسـلــلتْ بــقــصـد نــادر أو دون قــصـد أحــيــانـا الخ. ر
بـعض مـالمح أى من تـلك األنــواع داخل مــسـرحــيـة مـا
ـسـرح اجلـامـعى أو فى يـكــون مـخـرجـهـا قـد مـثـل فى ا
سرح فرقة مستقلـة أو غيرها من فرص االحتكاك با

سرحي جريدة كل ا

> مسرحية : بعد الثورة األحد  30أكتوبر  
ـــــدونـــــات فرقة "ديفاس تييم" اإللكترونيةعـن مـــــجــــــمـــــوعـــــة مـن ا
الوجودإعــــــداد وإخـــــراج/ مــــــحـــــمــــــد أنس
ـــكــان: قــاعـــة احلــكــمـــة ســاقــيــة الصاوى الزمالكا

الثالثاء  25أكتوبر  

كن يحصل
> مسرحية: حصل و

فى إطـــار بــدء
 عن مـــســـرحــيـــة هـــيـــكــابـى (

ى األول)   اخملرج األكاد
مهرجان

دراماتورج دكتور سيد اإلمام

الـعازفـ : داليا سـعيـد  دعاء زكريـا  عمرو
العسيلى 

بكر الشريف 
إضاءة : أبو 

ديكور: أم عادل 

مالبس: نور مجدى 

مساعد مخرج: محمد 

دى الشبراوى 
مخرج منفذ: حم

إخراج : محمود فؤاد 

سرحية نون ا
هد العالى للف

ع كان: ا ا
الزمان: 

الدخول مجانا 

اجلمعة  28أكتوبر  

سرحى قية ا
> بدء مهرجان السا

التاسع2011

من   28أكتوبر حتى  1نوفمبر

سرحية الواد غراب والقمر
م

فرقة الهدف

أليف: أشرف عزب
ت

إخراج: محمد لبيب

اعة احلكمة ساقية
كان: ق ا

صاوى الزمالك
ال

قابل مادى  الدخول 

االثـن  24أكــتــوبـــر  > عــرض "ســنــدريال"

لــكـوم تـألـيف
مـال بـشـبـ ا

فـرقــة شـبـاب الـعــ

عطى (فى إطار ماعى  إخراج:عالء عـبد ا
ج

ــســـرحى (مــهــرجــان مــر ا
مــهــرجــان مــيـت غــ

رحى الــتــاسع عــشــر) (عـروض
ــســ اإلبــداع ا

هرجان مستمرة حتى  31أكتوبر)  ا

كان: مركز شباب ميت غمر  ا

الدخول مجانا 

سم إمام
يا

سرح احلجرة األول السبت  29أكتوبر   ــكن واحــد هـامــلت" إخــراج مـحــمــد الـديب" الكنز" إخراج محمود شلبى  "ترنيـمة القـداس األسود " إخراج مـحمد فؤاد"الرجل الصلصال " إخراج أحمد عادل  "الـبــاحث عن الــبـهــجـة " إخــراج يـاســمـ إمـامإخراج محمد هزاع "الــقـهـوة" إخــراج عـمـاد مـحــمـود جالل "عـكـاز"للعروض القصيرة:  > بدء  مهرجان أبجدية  ــكــان: مــكــتـبــة أبــجــديـة-شــارع طــلــعت حـرب ـ"غليون " إخراج حس عشماوى  "  ا
الزمان: يومى  29 30 أكتوبر وسط البلد.

الدخول مجانا 

shaghafon@gmail.com

اخلميس  27أكتوبر  

ــســرحـى:  انــا
ـ الثورة > الـــعـــرض ا

رجـان الـثـورة
(فى إطــار مـهـ

من 23 /10 حتى 27 /10

يال واضـطـهاد
عن نص اغـتـ

جان بول مارا ( مارا ساد )

تأليف : بيتر فايس 

اج: احـــــــمـــــــد ثـــــــابت
إخـــــــر
الشريف

ســـــرح الــــعــــائم
ــــ ــــكــــان: ا محمد هزاعالكبير ا

ب والقمر
حية الواد غرا

مسر

األربعاء  26أكتوبر  

>مسرحية :  ده اختيـــــارى

سـرحى الكنسى ا
لـــفريـق الطريق 

يـــــدة الـعـذراء مر
بـكـنـيـسـة الـسـ
بأرض اجلولف

ـــــــــون ألفونـــــس
إخـــــراج : ج

ة و النصف مساء 
الزمان: السابع

لدخـول بـعد رفع
(عـدم الـسمـاح بـا

الستارة)

مــر أيـام االربــعـاء 
 (الــعــرض مـســتـ

26 اخلميس  واجلمعة /2011/28/27

ويـــــوم اجلمعة 2011/11/2011

ـنــيــســة الــســيــدة
ـــكــان: مــســرح كـ ا

 بأرض اجلولف 
العذراء مر

قابل مادى  الدخول 
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Vł«Ë ¡«eŽ
رئيس التحرير وأسرة التحرير
يتقدمون بخالص العزاء إلى
أسرتى الفنان الراحل عمر

احلريرى والكاتب والناقد د.
يسرى خميس

تغمد الله الفقيدين برحمته
وأسكنهما فسيح جناته وألهم

أسرتيهما الصبر والسلوان.

خـارج الكـنـيـسة بـخالف مـشـاهدة مـسـرحـيات الـقـطاع
اخلـاص بالتـلفـزيون لكـن هذا التـسلل الـنوعى احملدود
سرح ال يـختلف يـكون فى النـهاية مـقيدا بـإطار نـوعى 
جـوهريـا عن مـسـرحـيات الـعـصـور الـوسطى: "الـديـنـية"
" و"األخالقـــيــــة" هـــذا عـــلى و"األســــرار" و"الـــقـــديـــســــ
مستوى اجلوهـر والفكر وبعض من البناء الدرامى مع
تغيير فى الشكل والتـكنيك على مستوى احلبكة واللغة
سرح والشخصيات وكذلك فيما يتعلق بلغات خشبة ا
فـــمــا كـــان يــقـــدم فى قــداس عـــيــد الـــفــصح فـى الــقــرن
الـعـاشـر البـد أن يــخـتـلف عـمـا يــقـدم فى الـقـداس ذاته

فى القرن الواحد والعشرين.
ــكــنك بــبــسـاطــة أن تــتــفــهم ذلك بــوضــوح من ولــذلك 
ـســرحـيــات مـثل: "مــديـنــة بـابــا يـســوع يـسـوع عـنــاوين ا
ـن يـدعــوه" "حــيــاة يــسـوع عــلى الــبــاب" "الـرب قــريب 
سـيح" وكذلك عـناوين مثل: ـبكرة" "جتـربة الـسيـد ا ا
"ال حتــتـقــر مـحــبـتى" "عــشـان بـحــبـكم" "مــات ألجـلى"
ـسرحية دائمة التكرار "أنت بال عذر أيها اإلنسان" وا
"االبن الـضــال" والـنـوع الــثـالث من الــعـنـاوين الــكـاشـفـة
ــا نــروح اجلــامــعــة" ــســرحى الــكــنــسـى مــثل: " لــلـــنــوع ا
وواضح مـن عـنــوانــهـا أنــهــا تـخص فــئــة ثـانــوى و عــايـز
ــا ــا تــكــبــر وهـى لــفــئــة إعــدادى غــالــبــا ور تــبـــقى إيه 
ابــتــدائـى وكــذلك "الـــثــعـــالب الــصـــغــيـــرة" "الــعـــصــفــور

واجلالد".
صرية - مثلـما كان فى العصور سـرح فى الكنيسـة ا ا
ـثل وســيـلــة أكـثــر حـيــويـة الــوسـطـى - ديـنى أخالقـى; 
وتــأثــيــرا لــتــقــد الــعــظــة والــنــصح واإلرشــاد وتــعــالــيم
سـيح وهـو فى أخالقيـته مـجرد رمـزى يـبتـعد الـسيـد ا
ـستـطاع عـما هـو واقـعى فى اجملتـمع من قضـايا قدر ا
ــســرحــيـات سـاخــنــة بــالــرغم من أن كــثــيـرا مـن هـذه ا
ـدرسـة واجلـامــعـة وطـبـعـا تـدور أحـداثــهـا فى الـبــيت وا
"الـــكــنــيـــســة" إال إن الــصـــراع يــدور دائــمـــا بــ اخلــيــر
والـــشـــر بــ اإلنـــســـان والـــشــيـــطـــان وكــذلـك شــهـــواته

ورغباته وغرائزه.
ــســيــحى وهـــكــذا تــتــشــكـل عــقــلــيـــة الــفــنــان/اإلنــســـان ا
ووجدانه بشكل كبير ليبتعد أكثر عما هو سياسى فى
ـــــــــــــــــعــــــــــــــــنــــــــــــــــا فــى االنــــــــــــــــعـــــــــــــــــزال داخـل واقـــــــــــــــــعـه 
ه/مسرحه/ناديه/دينه/دنياه/" لكته/جمهوريته/عا

كنيسته".
ــســيــحى فـى الــعــصــور الــوســطى تــمــرد لــكـن الــفــنــان ا
وخـرج من الكنيـسة قدم مسرحـه فى الشارع واشترك
ـسـرح الـنـجارون واحلـدادون والـصـيادون ... فى هذا ا
الـخ خـرج إلى الـشـارع بــعـد أن كـانت الــكـنـيـســة نـفـسـهـا
ـمثـل اجلـوال هـا هو الـفنـان الذى حتـتاجه حترق ا

d UF*« v MJ « vŠd *« ŸuM « v  …¡«d

......................................

......................................

bLŠ√
d UŽ 

ahmedaaamer@hotmail.com 
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

www.facebook.com/A3mal.El.Masra7sk=wall  رابـطـة مـحـبى الـكورال
سرح الكنسى  وا

www.facebook.com/group.phpgid=26383476503&v=wall&ref=ts فريق سهم
اخلالص 
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أحمد عبد الرازق أبوالعال
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........................
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UNÐ ôUH²Š« ô …—u¦ « sŽ Î«dO³Fð
لـــــــتــــــقــــــيـم الــــــعــــــروض الـى جــــــانـب تــــــوزيع
اسـتـمـارات اسـتـبـيـان لـلـجـمـهـور وسـيـكـون
هنـاك جائـزة واحدة لـلعـرض األول والذى
ـهـرجـان الـقومى لـلـمـسرح سـيـشارك فى ا

العام القادم .
ــشــكــلـة د. ســيــد اإلمــام عــضــو الــلــجــنــة ا
ـشـاريع قـال إنه رفض الـنـصـوص لـتـقـيم ا

ة التى حتاول التكيف مع الثورة  القد
وفضل اجلـديد الـذى يحـافظ على الـعمق
ــــســــرحـى فى الــــنـص مع خــــبــــرة جــــيــــدة ا

للمخرج.
وأضـاف أن هــنــاك تــنـوعــاً فى الــنــصـوص
اخملـــــتــــارة مــــا بــــ الــــدرامــــا فـى عــــرضى
أســـــــــوان والـــــــــكالســـــــــيــــــــكـى فـى "الـــــــــفالح
الـــفــصــيـح" وتــعــبـــيــرى حـــركى فى عــرض
"كـــان نص حـــلم " واســـتـــعـــراضى كـــعــرض
"الورد الـلى فتح" وحـالـة احتـفالـيـة شعـرية

فى عرض "حضنك يا وطن". 
هـرجـان فـكـرة صـائـبة ويـرى د. سـيـد أن ا
التـاحــة الــفـرصــة لــتــعـبــيــر عن حـســاســيـة
ـؤلف لــلـواقـع احملـيط به وأفــكـار الــنـاس ا

التى تغيرت.
فـيـمـا اعـتبـر حـازم شـبل عـضو الـلـجـنة أن
ـــــارسـه الـــــشـــــبـــــاب أى عــــــمل جـــــمــــــاعى 
سرح والتعبير عن نفسهم لتجريب على ا

شىء جيد. 

وعرض "الفالح الـفصيح" للمخرج اسوان 
إيـهـاب زكـريــا وتـألـيف عـلى أحـمـد بـاكـثـيـر
مـن اســــــــوان وعـــــــــرض "كــــــــان نـص حـــــــــلم"
لــلـــمــخــرج شــريف عــبـــاس وتــألــيف ســامح

عثمان
ـشـاركـة أحـمــد زيـدان أكـد أن الـنـصـوص ا
ـهــرجـان ال حتـتــفل بـالــثـورة بل تــعـبـر فى ا
عن إحـــســـاس  فى شـــكل مــســـرحى  وأنه
حـــرص عــــلى أن تــــكــــون الــــعـــروض جلــــيل

بدع.  سرحى ا جديد من الشباب ا
ــهــرجـــان بــدون جلــنــة حتــكــيم وســيــكــون ا
وسـيـحل مـكـانـهـا جلـنـة شـعـبـيـة من الـنـقـاد

وعرض " حضنك عوض الله من اجلـيزة 
يـا وطن " لـلـمـخــرج هـيـثم عـمـران وتـألـيف
أحـمد إسماعـيل من اسماعيـلية  وعرض
"الـورد الـلى فـتح" لــلـمـخـرج عـمـرو عـجـمى
وعرض وتاليف أحمـد جنم من بورسعيد 
ــزاد الــعـلــنى" تــألــيف وإخـرج "لــلـبــيع فى ا
ــــصــــرى من دمــــيــــاط وعــــرض مــــحــــمـــــد ا
"مــأسـاة فـرعـون" لــلـمـخــرج عـادل الـعـدوى
ووجدى الـفـيـشاوى إعـداد : عـبـد الـعاطى
فـــاوى  –عـــادل الــعــدوى من قـــنــا وعــرض
"خـروج لـلـداخل" لـلـمـخـرج أحـمـد الـغـول و
سـيـنـاريـو حـركى أحـمـد مـحـمـد حـسن من

ــتـمـيـزة ألكــثـر من مـوقع بـذات الـعـروض ا
وافقة عليه وإنتاجه . اإلقليم بعد ا

وأشــــار زيــــدان إلى أن جلــــنــــة ضــــمت فى
عـضــويـتــهـا حــازم شــبل د. سـيــد اإلمـام 

نعم  اخملرج ناصر عبد ا
قدمة والتى شاريع ا تسلمت نسخة من ا
بـلغت  32 مشـروعا  واخـتارت من بـينـها
بـعد التصفـية النهائيـة تسعة عروض هى:
 "ثــورة دوت كـوم " لــلـمــخــرج مـحــمـد عــبـد
الــتـــواب تــألـــيف أحـــمــد حـــسن الـــبـــنــا من
الــــــــفــــــــيـــــــوم  وعــــــــرض "حــــــــكــــــــايــــــــات من
ــيـــدان"تــألـــيف واخـــراج مـــحــمـــد تـــوفــيق ا

واجلــريـــدة مــاثـــلـــة لــلـــطــبـع.. افــتـــتح أمس
األحـد الشـاعر سـعـد عبـد الرحـمن رئيس
هـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة مـهـرجـان الـتـجـارب
الـنوعـيـة لـعـروض الـثـورة فى دورته األولى
عــلـى مـــســـرح فـــاطــمـــة رشـــدى «الـــعـــائم»
بــحــضـور الــنـاقــد أحــمـد عــبـد الــرازق أبـو

سرح بالهيئة. العال مدير عام ا
ـــهـــرجــان أن ذكـــر أحـــمـــد زيـــدان مـــديـــر ا
مـــشـــاريع اإلنـــتــــاج الـــنـــوعى هى مـــحـــاولـــة
إلتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لـــفـــنـــانى األقـــالـــيم من
ـسـرحى لـتــقـد عـروض تـعـبـر الـشــبـاب ا
عن  ثـورة اخلـامس والــعـشـرين من يـنـايـر
من خالل  عـروض مـسـرحيـة ال تـعـبر عن
الـلـحـظـة الـراهـنــة فـحـسب بل عن رؤيـتـهم
ـصـرى اجلـديـد  بـحـيث يـشارك لـلـواقع ا
عــرضـــان مـن كل إقـــلـــيم من خالل شـــكل
ـــوافــــقـــة إنــــتـــاجـى مـــحــــدد  وقــــد تـــمـت ا
ـــــشـــــروع فى الـــــثـــــانى ـــــبـــــدئــــيـــــة عـــــلى ا ا
ــاضى  وأعــلن والــعــشــرين مـن فــبــرايــر ا
عــــنه فـى الــــرابع عــــشــــر من مــــارس عــــلى
مـستوى األقالـيم اخلمسة "أسـوان الفيوم
 بـورسـعـيـد اإلسـمـاعـيـلـيـة  اإلسـكـنـدريـة

اجليزة". دمياط  قنا 
وأضـــــــــاف زيــــــــــدان أن أسس اخـــــــــتـــــــــيـــــــــار
ـــشـــروعــات هـى أن يــقـــوم بـــإخـــراج تــلك ا
ـواقع الـثــقـافـيـة الـعــروض مـخـرجــون من ا
بـشـرط أال يــكـونـوا شـاركــوا بـعـروض فـرق
ـــــســـــرحى احلـــــالى ـــــوسـم ا األقـــــالـــــيم بـــــا
  (2010 -2011) والتكلفة اإلنتاجية

ــشــاريـع تــتــراوح بـ ( 5 إلى  8) لــتــلك ا
آالف جـــنـــيـه دون أجـــور وســـيـــتم حتـــريك

أحمد زيدان سعد عبد الرحمن
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مع عـشـيــقـته بـرأس الـســنـة ويـقـفـز
مـن الــــنـــــافـــــذة عــــنـــــدمــــا يـــــأتى زوج
العشيقـة ليجد رجل األعمال نفسه
داخل صـندوق قـمامـة بجـوار صابر
خـريج اجلـامـعـة والـذى يعـمل عـامل
نـظـافـة فـيـطـلب مـنه رجـل األعـمال
أن يحضر له بدلة سموكن بدال من
بـدلـته الـتـى فـقـدهـا لـيـعـود لـقـصره
ــســتــوى الــذى مـــرة أخــرى بــنــفـس ا

خرج به.
ويضيف عادل أنـور أنه بدأ تمصير
النص قبل الـثورة وبعدها كان البد
أن تختلف الـرؤية تماما دون إقحام
حــتى أن كــلــمـة ثــورة ال تــرد إطالقـا

فى العرض.
وعن أسـلوبه فى الـعـمل يقـول عادل
أنـور إنه يـعشـق الكـباريـه السـياسى
كـــــان مـن أوائل اخملـــــرجــــــ الـــــذين
نهج فى أعماله. استخدموا هذا ا

ـــســـرح الــكـــومـــيــدى عـــلى خـــشـــبــة ا
ــنــيل تــتــواصـل بــروفــات الــعـرض بــا
ـســرحى «بـدلــة سـمــوكن» بــطـولـة: ا
وائـل نــــور عــــايــــدة ريــــاض أحــــمـــد
صـيــام عالء زيـنـهم تـيـتـانـيـا سـيـد
الــــشـــرويــــدى عـــزت بــــدران رانـــيـــا
الـــنـــجـــار أشـــرف عـــبـــد الـــفـــضـــيل
ديـكور مـحمـد هاشم مالبس مـنذر
مــصـطـفـى أشـعـار مــحـمـود جــمـعـة
أحلان عطيـة محمود استعراضات

حسان صابر.
«بــــــدلـــــــة ســــــمـــــــوكـن» حــــــسـب قــــــول
مـخرجهـا ومعدهـا عادل أنور عمل
ـصر عن مسـرحية بـاالسم نفسه
لإليــطـــالى داريـــفــو اخــتـــارهــا أنــور
اقـتـناعـا بـفكـر كـاتبـهـا الذى يـشجب
الـــعـــنف والـــقـــهـــر فى كل مـــكـــان فى
الــعـالم فـضال عن مـسـانـدة داريـفـو

. لقضية فلسط
تــــنــــاقـش «بــــدلــــة ســــمـــــوكن» فــــكــــرة
األقنـعة فى اجملتمع من خالل رجل
أعــمـال يـقع فى مـأزق حـرج عـنـدمـا
يفقد بدلـته االسموكن ليلة احتفاله

محمود حجازى محمد عالمحنان مدنى

عادل أنور

وائل نور

عهد العالى يبدأ غداً على خشـبة مسرح ا
ـســرحـيــة أول عـروض مــهـرجـان لـلــفـنــون ا
ــعـــهــد ى الـــذى يــنـــظــمـه ا اخملــرج األكـــاد
بـإنتـاج قـلـيل الـتكـلـفـة ويسـتـمـر حـتى الرابع
ـشـاركـة 13 عـرضاً من نـوفـمـبـر الـقـادم 
ـعـهـد الـعـالى مـسـرحـيـاً لـطـلـبـة وخـريـجى ا
ـسـرحـيــة وهى «حتت الـتـهـديـد» لـلــفـنـون ا
تــــألــــيـف أبــــو الــــعال الـــــسالمــــونى وإخــــراج
مــحـمــد مـكـى «مـا شــو» تـألــيف وإخـراج
روان «خـلـطـة مـولـيـيـر» تـألـيف حـسـن أنور
وإخــراج أســمـــاء عــبــد الــنـــبى «ديــودرامــا»
تـألــيف وإخـراج مــحــمـد بــركـات «ســنـجل»
إخراج حـسـام عبـد الـعـزيز «الـفخ» تـأليف
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ألفـريـد فـرج وإخراج حـنـان مـدنى «حـالة
مصـريـة» تألـيف وإخـراج مـحمـود حـمدان
«مـصـيـر صـرصـار» تــألـيف تـوفـيق احلـكـيم
ــــكن إخـــراج عــــمــــرو حــــســـان «حــــصل و
يــحــصل» تــألـيـف د. سـيــد اإلمــام وإخـراج
مـــحـــمـــود فـــؤاد «الـــقـــفص» تـــألـــيـف مـــايــر
فراتى وإخـراج محـمود حـجازى «الـقناع»
تـألــيف وإخـراج مـحــمـد عالم و«بـوهــيـمـيـا»
تأليف إيهاب جابر وإخراج أحمد كشك.
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ـنشية الـتحريـر فى حى ع شمس ويـعُتبر من ـقدسة عام  1990 بكـنيسـة مارجرجس  تـكون فريق اخلـشبة ا
ـسـرحـية الـكـنـسـيـة التى تُـقـدم عـروضـهـا حتى اآلن  وكانت شـرارة االنـطالق عـنـدمـا اجـتمـع بعض أقدم الـفـرق ا
سرح التجريبى وكان أول الشـباب احملب للمسرح على هدف واحد و هـو تكوين فريق مصرى مسيحى خلـدمة ا
سـرحى و عـند الـبـدايـة صادفـتـهم بـعض التـخـوفـات وكان أهـمـها فـريق كـنـسى يتـخـصص فى تـقد هـذا الـلـون ا

شاهد لهذه النوعية ولكن بإجماع أعضاء الفريق آنذاك قرروا خوض التجربة. مدى قبول ا

 U¹b%
بــــدأت أول عــــروض الــــفـــريـق عـــام 1991 بـــإعــــداد نص
وتى" لـلـكـاتب الكـبـير "أروين ى هـو " ثـورة ا مـسرحى عـا
ـه بـشـكل مـســرحى جتـريـبى ألول مـرة و شـو" و  تـقـد
القى اســـتــــحــــســـان اجلــــمـــهــــور وقـــتــــهـــا و عــــرضت هـــذه
ـسـارح الـكـنـسـيـة ـسـرحـيـة أكـثـر من مـرة فى عـدد من ا ا

بالقاهرة.
بــعــد الــعــرض األول .. واجه الــفــريق بــعـض الــصــعــوبـات
ـسرح أهـمهـا إيجـاد الـنصـوص الـتى تتـوافق مع إسـلوب ا
الـتـجـريـبى الـذى يـقـدمه .. وكـان الـقـرار بـاالعـتـمـاد عـلى
موهـبـة أعضـاء الفـريق فى تألـيف النـصوص الـتجـريبـية
فـفى عام  1993 قـدموا مـسـرحـية "بـارابـاسـات" وتبـعـها
عــرض "ســفــر األقــويــاء" عــام  1995 وهـمــا مـن تـألــيف
ؤسس للفريق - وإخراج "نادر نبيه" - أحـد األعضاء ا
و  عـرضها فى عدة مسـارح كنسية و بـدأت التخوفات
األولـيـة تـتالشى تــدريـجـيـاً بـعـدمـا اكــتـشـفـوا أن لـلـمـسـرح
الـتـجريـبى جـمـهور لـيس بـقـليـل و إنه يزداد شـيـئـاً فشـيـئاً

زيد. ا شجعهم على تقد ا

انـشــغل الــفـريق دائــمــاً بـكــيـفــيـة تــطـويــر أدائه و قــد كـان .. فــفى عـام  1997 قـدم
الـفـريق مـسـرحـيـة "عـروسـة مـاريـونت" بـعـد ورشـة عـمل مـطـولـة و عُرضـت أكثـر من
مـرة و هى من إخـراج "عمـاد صـموئـيل" ونـال النص بـعـدها شـهـرة واسعـة و ال يزال

سرحية و األسر اجلامعية الكنسية اخملتلفة. يُعرض حتى اآلن بواسطة الفرق ا
ُـلــحـة فى إسـتــمـرار تـقـد هــذه الـنـوعــيـة من الـعـروض و لـرغـبــة أعـضـاء الــفـريق ا
يز  ,قدم الـفريق مـسرحـيتى "الـدرافيل" عام  1999 و "حفـلة الـتجريـبية بـشكل 
ا " عام  2002 وهما من تـأليف الفـنان خالـد الصاوى و  إعـدادهما  للمـجان

يتناسب مع الرسالة الكنسية وأخرجهما "عماد صموئيل".
و فى عام  2005 عُرضـت مسـرحـية "لـسان عـصـفور" بـعـد ورشة تـألـيف جـماعـية
ـهـا أكـثر من  15مـرة فى مـعـظم أنـحاء دامت أكـثـر من سـنـتـ و نـصف و  تـقـد

سيحى. اجلمهورية بعد أن القت قبوالً واسعاً ب أوساط الشباب ا
و فى عـام  2007 قـدم الــفـريـق مـســرحـيــة "ضـلــمـاتــيـكــا" بـعــد ورشـة إعــداد أيـضـاً

ها حتى اآلن لكثرة الطلب عليها. والعروض الثالثة يتم تقد
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ــنـــاســبــة مــرور  20 عــامًــا عــلى ـــقــدســة  فى الــعــام  2010 وضــمن احـــتــفــاالت فــريـق اخلــشــبــة ا
ــقـدسـة "شـبـاب" و الـذى يــضم نـخـبـة من تـأسـيـسه..  اإلعالن رســمـيـاً عن نـشـأة فــريق اخلـشـبـة ا

تحفز لتقد عروض جتريبية مبسطة. الشباب ا
ــسـرحـيــات الـتى قـدمــهـا الـفــريق وهـو مـا أرجــعه األعـضـاء وكـان اجلـمــيع وقـتـهــا يـتـســاءل عن قـلـة ا
يـز بغض النـظر عن الـكم. و خالل عشرين عـاماً قـدم الفريق الـعديد انـهم بتـقد كل ما هـو  إل
هرجانات من العـروض اخلاصة و االسكـتشات التجـريبية الـقصيرة و شارك أيـضاً فى العديـد من ا

الكنسية اخملتلفة واستطاع ان يحصد أكثر من  60 جائزة متنوعة. 

ez«ułqzUÝ—
كن أن يـوافق عـليـها أى إنـسان .. هـكذا قـالوا .. و لـكن ما "واكتـشفـنا أن طـريقـتنـا فى الـتفـكيـر ال 

قيمة ذلك ?! 
مـجـنـون بـالـفـعل من يـحـاول تـقـد طريـقـة تـفـكـيـره لـآلخـرين .. إن إسـلـوبنـا فى الـتـفـكـيـر هـو نـتـيـجة
لـتـفـكـيـر مـسـتـمـر .. إنه ال يـخص حـيـاتـنـا فـحـسب بل يـخص إبـداعـنـا أيـضـاً و لـيس فى مـقـدورنـا أن

نغيره .
تلـقى فى حالـة انتباه دائم نلـعب فى هذه العـروض التجـريبيـة على العالقـة التصـادمية التـى جتعل ا
لعله يستطيع تركيب احلكاية من خالل رفض التفاصيل فنحن مجموعة من الشباب نحكى و نغنى

و نطلب آذاناً صاغية. "

 U¹«bÐ U¹«bÐ U¹«bÐ U¹«bÐ U¹«bÐ
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سرحي جريدة كل ا

كتبت : رنا رأفت
 يجرى فـريق التـمثيل بـكلـية الهـندسة جـامعـة حلوان بـروفات عرض
ه أول نوفـمـبر الـقادم عـلى بـساقـية «اجتـاه إجـبارى» اسـتعـداداً لـتقـد
الـصـاوى من إعـداد وإخراج مـحـمد عـبـد العـزيـز عن «روايـة كل إنسـان». يـحكى
غـلقة وال يـتصور نفـسه وحيداً فى العـرض شخص يعـانى من فوبيـا األماكن ا
القبـر فيبحث عن إنسان يرضى بالبقاء مـعه فى قبره. العرض بطولة محمد
ـان فـرحــات مـعــتـز مــوسى أحـمــد حـمـدى لــيـلى حــسـنى إيــهـاب حــامـد إ
إبـراهـيم أحـمـد طـارق مـصـطــفى صالح أحالم حـسـنى مـحـمـد عـشـرى آيـة

سليم عزة محمود أحمد عبد القادر.

www.facebook.com/group.php?gid=8647416111&ref=ts"  سرح ا
الكنسى

على قاعة الغد بـدأ اخملرج محمد دياب بروفات «زمن ألف ليلة»
ن فــتـيـحـة بـطــولـة سـامى الـعـدل وفــاء احلـكـيم ضـيـاء تـألـيف أ
عـبــد اخلـالق بــدور رنـدا إبـراهــيم فـتــحى اجلـارحى نــائل عـلى
مـحـمد صالح ديـكـور محـمـد جـابر مـصـمم مالبس صبـحى عـبد
اجلــواد أحلـان يـحـيـى غـا من انـتــاج الـفـرقـة الــقـومـيــة لـلـعـروض

التراثية.
ـتـعة يقـول ديـاب: اخـترت هـذا الـنص ألنه يجـمع بـ الـفانـتـازيا وا
ــســرحـيــة كــمـا أن لــلــفـكــرة قــيـمــتــهـا وعــمــقـهــا. أضــاف: الـفــكـرة ا

„—U³  sŽ UŽU œ fO  ÆÆWKO  n √ s “
األســاســيـــة الــتى يــقــوم عــلــيــهــا الــنـص هى «مــاذا عــلى احلــاكم أن
يـعـرف لكى يـحـكم» فـشهـريـار يـجلس فـى غرفـته مـنـتظـرا األخـبار
التـى تصله عن أحوال شعبه وعـندما ينزل بنـفسه لزمن ألف ليلة

يرى الفساد الذى يسود البلد.
ديـاب يــؤكــد أن هــذا الــعـمـل ال يـدافع عـن مـبــارك أو يــبــرر ظــلـمه
ولكنه يحمل إشارة تنبيه للحاكم القادم ليعرف واقعنا ومشاكلنا 

مارى موريس

كتبت :  وداد يسرى
> للـمرة األولى فى تاريخها تنتج فرقة مسرح العرائس ثالثة أعمال دفعة واحدة

وسم القادم.   لتكون متاحة لعشاق مسرح العرائس من الصغار والكبار ا
وجى مـدير الـفرقة قـال إن مدة كل عرض سـتكون   45 دقـيقة فقط الفـنان إسمـاعيل ا
هـا تبـاعـا على أن يـتم حتريـكـها فى احملـافـظات بـنفس تـرتـيب عرضـها فى وسـيتم تـقـد

القاهرة . 
الـعـروض الـثالثــة هى  "عـروسـة خـشب" إخــراج سـيـد رسـتم  و"عــالم جـبـنه رومى" اخـراج
هشام عـلى و"نور القمر فرحان " إخراج رضا حسن  وسيبدأ اخملرجون الثالثة البروفات

خالل أيام .
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علـى خشـبة مـسـرح روابط بـوسط البـلـد تقـدم فـرقة «كـاركـتر» الـعرض
ن ـسرحـى «اخملـرج عـايز كـده» اخلـمـيس 27 أكـتـوبر مـن تألـيف أ ا

حمدى إخراج ماهر الصيدلى.
يـرصـد العـرض أحـداث ثورة يـنـاير مـن خالل مخـرج سـينـمـائى ومؤلف
ومـنــتج يــســتــعـدون لــتــقــد فــيـلـم عن الــثـورة وتــخــتــلف رؤاهم حــولــهـا
اختالفا شـديداً إلى أن يتـفقوا فى النـهاية عـلى رصد الثورة من خالل
ن ينـتمون ن شـاركوا فيـها  انعكـاس تأثيـراتها اخملـتلفـة على عدد 

لشرائح اجتماعية مختلفة.
يـقـول مـاهـر الـصـيـدلى مــخـرج الـعـرض إنه أراد تـقـد الـتـأثـيـر الـهـائل
للثورة عـلى اجملتمع من خالل رصـد تآثيراتـها على نفـوس وشخصيات

شارك فيها. ا
ويـضــيف الـصـيــدلى: نـركــز عـلى حلـظــات الـتـحــول عـنـد أبـطــال الـعـمل
فـهـنـاك الــقـاضى اخلـمـســيـنى الـذى يـعــيش حـيـاته مـنــعـزالً عن جـيـرانه
ومـجــتـمـعه إلى أن يــسـتـشـهـد ابــنه الـوحـيـد مـع الـثـائـرين فــيـتـحـول إلى
إنــســان إيــجــابى وهــنــاك الـضــابط الــذى يــصــاب بــالــهــســتــيــريـا عــقب

ـتـظـاهـرين لـيـغـادر مـوقـعه إلى اجلـانب اآلخـر إطالقه الـنـيـران عـلى ا
والفتـاة القادمـة من العـشوائيـات لتـتعاطف مع الـثورة رغم عـجزها عن

شاركة فيها. ا
«اخملرج عايـز كده» بطـولة سيف أشـرف مدحت صدقى أمـير ماهر
سامـر الـعربى مـحمـود السـبكى نـورهان طه مـحمـود صدقى هـدير

سينوغرافيا وتمثيل وإخراج ماهر الصيدلى.

 رنا رأفت

محمد عبدالعزيز

وجىوفاء احلكيم إسماعيل ا

www.facebook.com/group.phpgid=47146421858&ref=ts منتدى فريق اخلشبة
قدسة ا
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ــصــرى عــلى يــد األسـرة عن كــيــفــيـة انــتــهــاك الــشــعب ا

احلاكمة و عرضها على مسرح العذراء بالزيتون.
تــأثــرت بــشــخــصــيــات كــثــيــرة خالل هــذه الــســنــوات مع
ـسـئول ـؤلف واخملرج ا ـسـرح أولهـا د. مـجدى يـشـوع ا ا
عـن فـريـق صــيـدلــة (اغــســطــيــنــوس) ومن بــعــده تــأثـرت
ـــســـئــول عن أكـــثــر مـن فــريق ــيـالد فــهـــمى اخملــرج وا
مـسـرحى فـى مـطـرانيـة اجلـيـزة وقـد أضـاف لـى الـكـثـير

سرحى فى أدوات اإلخراج ا
وخـتـامـا ال يسـعـنى إال الشـكـر لألخ العـزيـز ناجى عـبـدالله
ـسـرحيـاته الـكـثـير من أسـلـوب الـعرض وهـو من عـلمـنى 
للقـضايـا التى ينـاقشـها بنـصوصه وهـو ما سوف يـغير من
مـــســـرحــيـــاتى الـــقـــادمـــة والــتى أتـــمـــنى أن أقـــدم خاللـــهــا
الكثير.. وأول هذا الـكثير وما أحاول كتابته اآلن أن مصر
ـصري لـليـبرالى والـعلـمانى والـيسـارى واالشتراكى لكل ا
سيـحى.. ليس من حق أى أحد أن يقصى واإلسالمى وا
ـصـر الـسالمـة وأن ـصـر ونـدعـو  اآلخـر أو أن يــسـتـأثـر 

رحلة الدقيقة ونصل إلى بر األمان. تعبر هذه ا

نص من نـــوع الـــكــــومـــيـــديـــا الـــســـوداء الـــتى تـــســـخـــر من
أحوالنا.

ومن بعده مسرحـية "من أجلك" (تأليف وإخراج) عرض
عـام  2000 (مع أسـرة ثــانــوى) وقــمت أيـضــا بــتـمــصــيـر
ـلك) و (أوالد وإعـداد ثالثــة نـصـوص البــتـدائى (أنــغـام ا
ــــلـك) و (يــــوسف الــــصــــديق) وبــــعــــدهــــا       إخــــرجت ا
مــســرحــيــة (حلـــظــة ضــعف) ابــتـــدائى واخــيــرا فى هــذه
رحلـة وبالتحديد فى 2004 قدمت مسـرحية (صخرة ا

ان) (إعداد وإخراج) عن حياة البابا اثناسيوس.  اإل
ــرحـلــة تـغــيـرت نـظــرتى لــلـمـســرح الـكــنـسى وبـعــد هـذه ا
وبــــدأت أنــــظـــر له عــــلى أنـه "مـــســــرح".. مـــســــرح فـــقط
فـروض أن يـناقش كل شـىء.. ويتـكـلم فى كل القـضـايا ا
ويقوم بدوره فى التثقيف وتفتيح عقول من يشاهده

ـسرحـيات الـتى  عرضـها على قـدمت مجـموعة من  ا
مــسـرح األنـبــا رويس بـالــكـاتــدرايـئــة. كـمـا كــان لى شـرف
إخـراج مـســرحـيـتـ لألسـتـاذ نـاجـى عـبـدالـله هـذا الـعـام
أيضا هما: (زمن االراجوزات) وهو نص سياسى يحاول
ــصــرى قـبل الــثــوره و تـغــيــيـر عــرض أحــوال الـشــعب ا
الـنهاية لتالئم الـواقع السياسى اآلن و عـرضها مرت
األولى على مسـرح مطرانيـة شبرا اخلـيمة والثـانية على
مــســرح الـعــذراء بـالــزيــتـون ومــســرحـيــة (الــقـتــلــة) وقـمت
" وهى مـسـرحيـة رمـزية بـإخـراجـها مع "مـرحـلة خـريـج

سـرح ألن الرحلـة عطاء ال أسمى مـا أكتبه "رحـلة" مع ا
وأنــا لم أعط شــيــئــا ولم أضـف شــيــئــا لــلــمــســرح عــامـة
ولـلـمـسرح الـكـنسـى خاصـة.. ولـكنـنى سـوف أكـتب ولكم

احلكم.
سـرح وأعشقه هو الفنان محمد أول من جعلنى أحب ا
صــبــحـى وذلك من خالل أعــمــاله الــرائــعــة والــعــظــيــمــة
والـتى عشقـناها جـميـعا مثل "اجلـوكر وانتـهى الدرس يا
غـبى الـبـغـبغـان الـهـمـجى وجـهـة نـظـر تـخـاريف مـاما
سرح أمـريكـا" وأعمـاله األكثـر من رائعه فى مـهرجـان ا
لــلــجــمـيـع.. لم أكن أدرك بــعــد قــدرتى عــلى الــكــتــابـة أو
ـسـرح الـكــنـسى ولـكــنـنى وجـدت كـيف أن اإلخــراج فى ا
تـعـة للـمـشاهـدين ويـقدم أيـضـا الرسـالة ـسرح يـقـدم ا ا
ـشكالت ويجعلنا نفكر فى حلول أو والضحكة يعرض ا
ـسرح .. عـالم كـبيـير أسـتـطيع من خالله فى أسبـاب. ا
أن أنـقل فـكرة كـلـمة قـضـية ومـن هنـا بـدأت ولكن فى
ـسرح الـكنـسى وسيـلة الـبدايـة سيـطرت عـلى فـكرة أن ا
رئى لذا كـانت بدايـاتى اجتمـاعية من وسائل الـوعظ ا
ديــنـيــة ولـذلك جتــد مـعــظم نـصــوصى األولى تــمـيل إلى
ـبادىء والتـعاليم الـدينيـة حتى ولو كـان النص كومـيديا ا
كمـا فى نصـى األول (مسـيحـي الـيـوم دول) (تـأليف
فــقط) الــذى عــرض عـام 99 مـع فــريق أســرة صــيــدلــة
(فـريق اغــسـطــيـنــوس) عــلى مـســرح األنـبــا رويس.. هـو
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سرح الكنسى. من خالل ا
بــدأنـا أولى الــعـروض فى شـهــر ديـســمـبـر
ــاضى  بــاسـم (مــوت وحــيـاة) من الــعــام ا
) يــــعــــبـــر عـن عالقــــة الــــله (بــــانــــتــــو مــــا
بـــــاإلنـــــســــــان  ومـــــدى رحـــــمـــــتـه وصـــــبـــــره
الجـــتــذاب اخلـــطــاة.وكـــان لــهـــذا الــعــرض
ا فيه تأثير قـوى فى نفوس احلاضرين  
ــسـرحى الــنـاجح  من عــنـاصــر الــعـرض ا
مـن إحــسـاس عــال ومــؤثــرات مــوســيــقــيـة

تجدد. جيدة واإلبداع ا
جتـدد اللقـاء مرة أخرى فى شـهر مارس
ـــانـــنـــا بـــدور بـــعـــد الـــثـــورة اجملــــيـــدة  وإل
ـــســـرح فى ربـط الـــكـــنـــيــســـة بـــاجملـــتـــمع ا
اخلـارجى عــرضـنــا فــكـرة تــنـاسب الــثـورة
فى الــعــرض الــثــانى (ثــورة تــغــيــيــر) فــفى
هذا الـعـرض عرضـنـا بـعض األمثـلـة التى
ثـارت  لــيس عـلى الـنــظـام الــسـابق  ولـكن

على نظام حياتها وعاداتها وخطاياها.
ثـم كــــان الــــنــــجــــاح الــــثـــــالث فى عــــرض (
مــحــطــة أتــوبــيس) تــنــاولــنــا  فــيه قــضــيــة
ـــصـــيــر الـــفـــداء والــديـــنـــونـــة ومـــواجــهـــة ا

األبدى.
ــدوح أمـــا اآلن وحتت رعـــايـــة الــقـــديـــر 
إبـــراهـــيم مـــديــر عـــام جـــمـــعــيـــة الـــشـــبــان
ـسيـحيـة بـأبوقـرقاص  فـنـستـعد لـعرض ا
ــنـاســبــة رأس الـســنـة وهــو عـرض آخـر 
(أوكـازيـون) عـلى مـسـرح اجلـمـعـيـة..  من
تـألـيف الرائـع ناجى عـبـد الـله  الذى أكن
له جزيل  االحترام  والـشكر لقبوله لى و
ترشـيحى لكى أقـدم جزءاً بـسيطـاً وأعبر
عـــمـــا بـــداخـــلى بـــالـــورقـــة والـــقـــلـم.. كـــمــا
نسـتـعد أيـضا لـعـرض مسـرحى آخـر وهو
(بال كلمـات) على مـسرح جمـعية الـشبان
سيحية بـأبوقرقاص أيضا.. كما أتمنى ا
ـسرح الـكنـسى لـنصل به إلى أن يـتطـور ا
ال حــدود فى تـنــاول الــقــضـايــا الــكـنــســيـة

واجملتمعية التى تمس حياتنا اليومية.

فشعـرت أن تفكيـرى محدود بـطبقة مـعينة
من اجملــتــمع إلى أن أتـــيــحت لى الــفــرصــة
ـــمــثل عــلى حلــضــور إحــدى ورش إعــداد ا
مــسـرح كــنـيــسـة األنــبـا انــطـونــيـوس بــشـبـرا
فـاجتـزت اخـتبـار الـتمـثـيل على يـد األسـتاذ
الـــفــنـــان جــمـــيل بـــرســوم والـــفــنـــان مــجــدى
ؤلف الـرائع ناجى عبد شـكرى وبحـضور ا
الله فكل هذه األسماء لها ثقلها فى مجال
ـا زادنى خبـرة ومعـرفة ـسرح الـكنـسى  ا

فى هذا اجملال.
ــســرح الــكـنــسى بــصــعــيــد مـصــر فى بــدأ ا
الـــتــــطــــويـــر  وبــــدأ مـــركــــز خــــدمـــة شــــبـــاب
أبـــوقـــرقـــاص فى تـــكــــوين فـــريق مـــســـرحى
متكامل وبالفعل  تكوين الفريق باجلهود
ــصـاعب الــذاتــيـة وواجــهـتــنـا الــعــديـد من ا
ـعـدات الـتى ال مـنـهــا نـقص اإلمـكـانــات  وا
تــــتــــوافــــر بـــشــــكل جــــيــــد إال فى الــــقــــاهـــرة
ـــعـــاونـــة بـــعض الـــفــرق واإلســـكـــنــدريـــة. و
األخــرى وصــلــنــا لــفــريق( الــشــبــاب احلــر)
الــذى يــقــدم أربــعــة عــروض ســنــويــا.  كــان
هــــدفى من خـالل هــــذا الـــفــــريـق أن أقـــدم
الــفـن إلى جــمـــيع الـــطــبـــقـــات اجملــتـــمــعـــيــة

ـــســــرح الـــكــــنــــسى .. من أهـم الـــوســــائل ا
لــلـــوصــول لــعــقــول اخملـــدومــ بل وأيــضــا
اخلـــدام بـــاخــــتالف ثـــقـــافــــتـــهم وبـــيــــئـــتـــهم
وبـــتـــنــــوع طـــرق تـــفـــكـــيـــرهـم وعـــقـــلـــيـــاتـــهم
وأعمـارهم..وأيضـا من أهم طرق الـتعـبير
عن القضايا الروحـية بطرق مثيرة النتباه
ـشاهـد.. فما تـتحـدث عنه وعـظة كـاملة ا
ــكـن عــرضه عــلى عـــلى مــدار ســاعـــتــ 
ـسرح  فى وقت أقل وبطـرق أكثر تـأثيرا ا
ــســرحى أثــرة فى حــيث يــتـــرك الــعــرض ا
الـنفوس.. فمـا يشاهده اإلنـسان يؤثر فيه
ـا يـسـمــعه.. ومن هـنـا بـدأ شـغـفى أكـثـر 
ــسـرح الـكــنـسى ــسـرح عــامـة وولــعى بـا بـا
خــاصـة.. بــدأ  هــذا الــشــغف الــذى يــصل
ــســـرح عـــنــدمـــا كــنت لــدرجـــة اجلـــنــون بـــا
صـغيرا أرى العـروض  الكنـسية وظل هذا
 الشـغف بداخـلى إلى أن وصلت لـلمـرحلة
اجلـامـعـيـة وتـمكـنت مـن العـمل مـع اخملرج
أكرم نادى حيث إنه  خادم فى كنيستى.
 فى بـاد  األمـر لم أكن اخـدم فى مـجال
ـسـرح كـتمـثـيل وإخـراج مـا  كـان بـداخلى ا
فــــقط بـل هــــو تــــقـــد رســــالــــة فــــاتــــبــــعت
طـريـقـته فى التـعـلـيم فكـنت أتـعـلم  الكـثـير
أثـنــاء الـبـروفـات وأيـضــا كـنـا نـلــتـقى سـويـا
لـكى أتعلم مـنه أسس التمـثيل  وليس هذا
فـقـط بل بـدأت فى الــقـراءة عن مــواضـيع
ـــســـرح وبــدأت تـــخص جـــمـــيع مـــجـــاالت ا
حضـور العـروض ليس لـكى أستمـتع فقط
بل لـكى أتـعـلم مـنهـا   ومـنـهـا عـروض على
ـنـيا وعـروض بـهيـئة مـسرح قـصـر ثقـافة ا
نيـا وعروض كنـسية اجلزويت والـفرير بـا
أخــــــــرى مــــــــثـل عــــــــرض زمـن األرجــــــــوزات

للمؤلف ناجى عبد لله.
ــســرح كل يــوم به  من وجــهــة نــظــرى أن ا
اجلــــديـــد وإن لـم يـــكن بـه جـــديــــد كل يـــوم
فــــأين اإلبـــداع الــــذى يـــتــــنـــوع مـن شـــخص
ـــا أن خــدمـــتى فى مـــحــافـــظــة ألخــر?. و
ــنـــيـــا وهى إحــدى مـــحـــافــظـــات صــعـــيــد ا
مــصـــر فــكــنت بــعــيـــدا عن الــعــروض الــتى
كـــانت تــقـــام فى الـــقــاهـــرة واإلســكـــنــدريــة

مينا وهبى

عمرى 20 سنة من سوهاج
كــــلــــيــــة طــــالــــبــــة فى الـــــصف الــــرابـع فى

التجارة جامعة سوهاج
فى الـــبــدايـــة هــتــكـــلم عن الـــتــمـــثــيل ألنى
ــســرح بــاعــشق الــتـــمــثــيل عــلـى خــشــبــة ا
وكـــــنت أمـــــارسه مـن إعــــدادى وفـى آخــــر
ثانـوى دخلت فريق كـنسى اسـمه (خلـيقة
جـــديــــدة) فــــريق كــــنــــيــــســــة مـــارجــــرجس
بـسـوهـاج تعـلـمت فـيه الـتمـثـيل احلـقـيقى

وهبتى وشىء أحبه. وأن أخدم 
وأخــــــذنـــــا مـن ســـــنـــــتـــــ مــــــركـــــز أول فى
الــكــرازة مـــرحــلــة خـــدام عن مــســـرحــيــة
(عـدم تــعـرض) أخـرجــهـا وكــتـبــهـا جـورج

صدقى. 
وبــعـــد الــتــحـــاقى بــالــكـــلــيــة دخـــلت فــريق
مــــســــرح األســــرة فى الــــكــــنــــيــــســــة فــــريق
(مارمينـا) وشاركت مع فرقتى فى ورشة

تمثيل من ورش األسقفية. 
كــذلك دربت فــريق إعـدادى تــمـثــيل وأنـا
أحـب أن أدرب األطــفـــال عـــلى الــتـــمـــثــيل
ـســرحى .. و فى هـذةالـســنـة فى فـريق ا
(خــلــيــقــة جــديــدة) شــاركت فى تــصــمــيم
اســـتـــعــراض فـى مــســـرحـــيـــة من إخــراج:

جورج صدقى.
فى فــريق (مـــارمــيـــنــا) هــذة الـــســنـــة أيــضــا
أخـرجت مـسـرحـيـة (بـدايـة) كـتـابـة األسـتـاذ
نــاجى عــبــدالـلـه وكــانت أول جتــربــة إخـراج
لى اســتــمـتــعت وتــعــلــمت مــنــهـا هـى كـانت
ـشاكل مـخـتلـفـة ألنـهـا تـنـاولت الـعـديـد من ا
االجــتـمـاعـيــة الـسـيــاسـيـة وأجـمل مــا فـيـهـا
أنـهـا جـعـلــتـنى أتـعـمق بــهـا فـمن اجلـمـيل أن
تـقدم شيـئا لـلناس عـن مشاكـلهم وتـشعرهم
أنـهـا مــشـكـلـة وواجـب حـلـهـا وأن تــقـول لـهم
أنك تـشـعـر بهم وتـمـتـعـهم من خاللـهـا وكان
بـــهـــا اســـتـــعـــراضـــان بـــســـيـــطـــان ألنى أحب
سـرح وأرى أنها االسـتعراضـات جداً فى ا
ــتع أكــثــر تــكــســر تــوصل رســالــة بــشــكـل 
سرحية أن الرقابة ومن الصعب فى هذه ا
ــمــثل يــقـدم أكــثــر من شــخــصــيـة جــعــلت ا
ألنــهــا كــانت تـــتــنــاول مــشــاكـل شــخــصــيــات
ــمـثــلـون ال مـخــتــلـفــة فى كل حــكـايــة وكـان ا
يـــخــــرجـــون لــــلـــكـــوالــــيس ويــــتـــقـــلــــبـــون بـــ
سرح وكان هذا جميل. شخصياتهم ع ا

هــدفى: هــو تــوصـيـل رســالـتـى أو رســالـة
ـتع وعـلمـنى فـريقى سـرحيـة بـشكل  ا

«خليقة جديدة» وفريق «مارمينا» هذا.
سـرحية وما بها فـعندما يقـتنع اخملرج با
من رســـالــة ويـــتـــعــمـــقــهـــا ويــحـــســهـــا بــكل
تــفـاصــيـلــهـا يــسـتـطــيع أن يــوصل عـمــقـهـا
لـــلــــنـــاس كـــمـــا يــــســـتـــطـــيـع أن يـــدخل كل
ر ـمـثلـ فى أدوارهم لـهـذا يـجب أن  ا
ويـشـعــر بـكل أحـاسـيـس األدوار لـيـسـاعـد
مثل على الدخول فى دوره ومعايشته. ا
تـعــلـمـت من جتـربــتى األولى فى اإلخـراج
أشــيـــاء كــثــيـــرة مــثل الـــتــنـــظــيم والـــقــيــادة
ومــــــازلـت أتـــــعــــــلـم.. وأرى أن الـــــشــــــخص
الــنـاجح فـى أى من مــجـاالت احلــيــاة هـو
مـن يــــرى نـــفــــسـه مــــازال يــــتــــعــــلم ويــــحب
عـرفـة ومهـمـا وصل إلى أى مـكانـة فـهو ا

فى حاجة دائمة إلى التعلم.
حــــــالــــــيـــــاً أنــــــا مـــــســــــؤل فـــــنـى فى فــــــريق

«مارمينا»
وعضو فريق «خليقة جديد».
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مر شحاتة

نبيل ثابت صادق

كتبت : ياسم إمام 
صير"  و ذلك اضى ( 17أكتوبر) مسرحية "رحلة صوب ا قدمت األثن ا

فى إطار االحتفال باألسبوع احلادى عشر للغة اإليطالية فى العالم.
صير" عمل مـسرحى معاصر  من أربعـة فصول ترجم  الفصل األول  "رحلـة صوب ا
مـنهـا  حـس أبـو الـعال  فيـمـا  قامت  يـاسمـ مـحمـد ومـاريز سـمـيرو  الرا و أمـيرة
محمـد بترجمة الفصل الـثانى وترجمت  سلمى الكـيال الفصل الثالث وغادة عزت
ـشاهـد حسـ محـمـود- أليـسانـدرا مصـرية- ريـتا راجـعة ا الـفصل الـرابع.  و قـام 
أنـدريـانـيـلـلى- إيـفـانـو كـيـنيـوال.  ولـعب بـطـولـة  الـعـمل م طـلـبـة قـسم الـلـغة واألدب

اإليطالي بكلية األلسن جامعة ع  شمس كتابة و إخراج أحمد كمال. 
 أحمد كمال

عهد الـعالى للفنون عـلى خشبة مسـرح الدسمة  بالكـويت عرضت  مسرحيـة "ثيوديسا" لفـرقة ا
ـســرحـيـة  تـألـيف مـالك ـسـرح فـى دورته الـثـامـنـة ا ـســرحـيـة ضـمن فـعـالــيـات مـهـرجـان أيـام ا ا
ـانع وقام بـدور البطـولة الـفنان عـبدالـله البلـوشى ومشـاركة الفـنان القالف وإخـراج مبارك ا

عبدالله احلمود وخالد السجارى وسارة أحمد والطفل شمالن النصار.
و"ثـيـوديـسـا" من األعـمـال الـفـلـسـفـيـة الـصـعـبة  وتـدور االحـداث فى زمـن غيـر مـحـدد من خالل
ـفهـوم العام ـهرج الـتى لعـبهـا  الفنـان الشـاب عبـدالله الـبلـوشى وبهـا عكس الـكاتب ا شـخصـية ا
ـرأة إذا حـقـدت تتـنـازل عن كل مـبـادئـهـا وبـجـوار ذلك جاءت ـهرج كـمـا أظـهـر أن ا لـشـخـصـيـة ا
سرحى و هو يحاول ان يستكشف بنفسه العالم شخصية الطفل التى قدمت فى بـداية العمل ا
شاكل التى تواجه االنسان فى حياته من حوله ويعيش فى حلم جميل حتى يصبح كابوسا من ا

.
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www.facebook.com/group.phpgid=6471988158&ref=ts ـــــــــســــــــرح هـــــــــواة ا
الكنسى

> الــفــنــانــة نــيــرمــ
زعـــــــــزع انـــــــــضــــــــــمت
ألســــرة مــــســــرحــــيــــة
«رحالت طـــرشـــجى حـــلـــوجى»
الــتى يـــســتــعــد اخملـــرج ســمــيــر
الــعــصـــفــورى لـــبــدء بــروفـــاتــهــا
األســبــوع الــقـادم عــلـى خــشــبـة
مــســرح الــطــلــيـعــة مـن تـألــيف
خــيـرى شـلــبى بـطــولـة مــحـمـود
اجلــنــدى عــلى كــمــالــو وعــدد

من أعضاء فرقة الطليعة.

ـسـرحى «الـغـرفـة» تـألـيف مـحـمـود نـسـيم >>  بــدأت بـروفـات الـعـرض ا
إخـراج ياسر عادل الـذى قال إن «الغرفة» الـتى نتحدث عـنها ليست إال
رأس إنـسـان مهـمش يـتعـرض لـصدمـة بسـبب خـيانـة زوجـته له مع أحد
أصـدقائه ثم تتشابك األحداث ليتم اعتقـاله وهناك يتعرض للكثير من الذل
ـهـانـة والـتـعـذيب الـنـفـسى لـيخـرج بـعـدهـا من مـحـبـسه لـكـنه يـظل حـبيس وا
غـرفته مستعيدا ذكريـاته والظروف السيئة التى تعـرض لها. «الغرفة» بطولة:
شـريف رواش أحمد جـمال حسن جـبر أشعـار محمـود نسيم إعـداد موسيقى
ـفتـرض أن شارك الـعرض فى مـهرجـان الهـوسابـير الـشهر لـياسـر عادل ومن ا

القادم.

> بدأت بـروفات عـرض «من أجـيب ناس» عن نص جنـيب سرور إعـداد مى موسى إخراج
أحمد شعراوى. وذلك بفرقة معهد النقد الفنى.

يـقـول شـعـراوى إنه يـقـدم نص سـرور الـشـهـيـر بـرؤيـة جـديـدة ومـخـتـلـفـة تـمـامـا تـتـنـاسب
والظروف السياسية التى تمر بها البالد.

يتنـاول العرض فكرة القومية العـربية والوعى السياسى واألفكار واأليـدلوجيات التى تسيطر على
ـنـتـهى ـصـرى احلــقـيـقى هـو مـن يـدافع عن مـصــر بـجـديــة و كل مـصــرى وصـوالً إلى فـكــرة أن ا

احلماس بغض النظر عن انتمائه ألى تيار سياسى.
الـعـرض بـطـولـة: ولـيـد الــزرقـانى مـصـريـة بـكـر هـيـثـم جـمـال ديـكـور تـهـامى أحلـان أشـرف عـبـد

فترض أن يشارك العمل فى مهرجان الهوسابير. الرحمن ومن ا

كتبت : وداد يسرى
ـهــرجـان الــدولى لــلـمــسـرح بــاجلـزائــر والـذى عــلى هــامش ا
تنـطلق فـعالـياته غـدا الثالثاء 25 أكتوبـر يقـام ملتـقى علمى لـلوقوف
يـة ودراسـتـهـا وحتلـيـلـها ـسرحـيـة الـعربـيـة والـعـا عـلى أهم الـتـجـارب ا
حتــــــلــــــيـالً نــــــقــــــديــــــا وذلـك لــــــتــــــوظــــــيــــــفــــــهــــــا واالســــــتــــــفــــــادة مــــــنــــــهـــــا.
ـسرحـيـة اخملتـلـفة كـتـجربـة مـسرح ـلتـقى الـتجـارب ا كـما يـسـتعـرض ا
ـــــســـــرح الـــــشـــــعــــبـى ومـــــا بـــــعــــد الـــــدرامـــــا.. وغـــــيـــــرهــــا. احلـــــلــــقـــــة وا
ـسـرحـية ـلتـقى فـهى أوالً: الـتـجارب ا أمـا احملـاور الـتى يدور حـولـهـا ا
ية ب االنبهار بالثـقافات الشرقية والتحديات التكنولوجية أما العا
ـسرحـيـة احملـليـة والـعـربـية فى احملور الـثـانى فـيـدور حول الـتـجـارب ا

عالقتها باآلخر.

ـنـصـورة اخملـتـلـفـة بـروفات ـسـرحـيـة بـكـلـيـات جـامـعـة ا بـدأت الـفـرق ا
ـلــتـقى الـطالبى الــرابع والـذى تـعـلن الــعـروض الـتى تـشــارك بـهـا فى ا

تفاصيل نسخته الرابعة خالل أسابيع قليلة.
ـلك يـلـهـو» فـرقـة كـلــيـة اآلداب بـدأ أعـضـاؤهــا الـبـروفـات عـلى نـص «ا
لـفـكــتـور هـوجـو إعــداد وإخـراج خـالــد عـبـد الــسالم ولـلـمــؤلف نـفـسه
تــقـدم فــرقـة كــلـيــة الــعـلــوم «أحـدب نــوتــردام» إعـداد وإخــراج مـحــمـود

الفيوى.
فـرقـتـا احلـقـوق واآلداب تقـدمـان رؤيـتـ مـخـتـلـفـتـاين لـنص واحـد هو
«كـالـيـجـوال» أللـبـيـر كـامـى إعـداد رمـسـيس يـونـان ويـخـرجه لـلـحـقـوق

. دوح أبو عوف ولفرقة كلية الطب محمد ياس
ومن إعداد وإخراج كر رفعت تقـدم فرقة كلية التجارة نص «روميو
وجولـييت» لشكسبير فـيما تقدم فرقة كليـة السياحة والفنادق عرض

«البيانو» تأليف محمود دياب إخراج أحمد ربيع.
فرقة كليـة الزراعة بدأت مبـكراً بروفات «تاجر الـبندقية» لـشكسبير
إخــراج مــحــمــد عــزت بــيــنــمــا يــعــمل أعــضــاء فــرقــة كــلــيــة حــاســبـات
ومـعـلـومـات عـلى عـرض «عـدنـا من جـديـد» إعـداد أحـمـد حـسن الـبـنـا

عن نص «حرية دوت كوم» إخراج محمد عبد احلميد.
فـى كــلــيــة الــهــنــدسـة تــتــواصـل الــبــروفــات اســتــعــداداً لــتــقــد عـرض
«اطالنــطس» إعــداد مــحـمــد عــبــد احملــسن إخــراج إسالم أبــو عـرب
ــهـا فى بـيــنـمــا لم تــسـتــقـر الــصـيــدلـة والــتـربــيـة عــلى نـصــوص لـتــقـد
ـلــتـقـى بـعــد االســتـقــرار عـلـى أحـمــد يــوسف مـخــرجــاً لـفــرقــة كـلــيـة ا

التربية ومحمود الشواف للصيدلة.
السيد عيد

كتب : الهامى سمير 
ـاضى ـلـكـى بـالـعــاصـمــة األردنـيـة عــمـان األســبـوع ا ـركـز الــثـقــافى ا > عـرضت فـى ا
مـسـرحيـة (نـهـايـة الـعـالم لـيس إال); ضـمن عـروض مـوسم مـسـرح الـكـبـار الـذى تـقـيـمه مـديـرية
ـأخـوذة عن نص لـلـكاتب ـسـرحيـة ا . ا ـسرح بـالـتـعـاون مع نقـابـة الـفـنـان األردنـيـ الـفـنـون وا
الـفــرنـسىّ جــان لـوك الجــارس إخـراج الــفـنــان األردنى نـبــيل اخلـطــيب تـبــرز الـتــنـاقــضـات فى

اجملتمع; حيث جند أشخاصا ال يتفقون مع أنفسهم ويعيشون فى صراع مع اآلخرين.
سرحية بطولة: زيد خليل مصطفى وموسى السطرى رزان الكردى وحن العوالى. ا

spot
> تــســـتــقـــبل إدارة مـــهــرجـــان فــاس
لـلــمـسـرح اجلـامــعى حـالـيــاً مـلـفـات
ـــســـرحـــيـــة الـــراغـــبـــة فى الـــفـــرق ا
ـهـرجـان الـذى يـقـام فى ــشـاركـة بـا ا

أبريل 2012 .
هـرجان مـسرحـيات جـامعـية يقـدم ا
فى مسـابـقـته الرسـمـيـة كمـا يـنظم
لـقـاءات مع فـنـانى وأصـحـاب الورش
سـرحية اخملـتلفـة كما يـنظم على ا
ـهـرجـان مــنـتـدى مـسـرحى هــامش ا
يـجمع الـنـقـاد والفـنـانـ فى ندوات
سـرح الـعـربى بالـتـنـسيق مع حـول ا

غرب. سرح با جمعية نقاد ا

> على مدى ثالثـة أيام بدأت االثن
ــركــز ـاضى 17 أكــتــوبــر احــتــفل ا ا
ـوسيقى والـفنون القـومى للمـسرح وا
ـنـيالوى» ـئـويـة «يـوسف ا الـشـعـبـيـة 
أحــــد رواد فـن الــــطـــــرب فى الـــــقــــرن

التاسع عشر.
تـضمـنت االحتـفـاليـة فى يومـها األول
نـدوة بــاجملـلس األعـلى لـلـثـقـافـة حـول
وسـيقية نيالوى والنـهضة ا يـوسف ا
فى القرن التاسع عشر فيما تضمن
اليوم الثـانى والثالث ورشة للعزف

والغناء.
واخــتـتــمت االحـتــفــالـيــة يـوم األربــعـاء
19 أكتوبر بحفل موسيقى جملموعة
ـعـاصرة أصـيل للـمـوسـيقى الـعـربـية ا

وسيقى. على مسرح معهد ا

> نــــظـم مـــســــرح احلــــارة األســــبـــوع
ـاضى مـهرجـان الـشارع "يال .. يال" ا
للـمرة الثانية على التوالى فى شارع

دينة بيت حلم. هد  ا
"يـال يال " مـهــرجـان الــشـارع الــقـائم
عــلـيه مـسـرح احلــارة عـاد هـذا الـعـام
بـفرحـة جـديـدة عمـت بيت حلم فى
اجـواء احــتــفــالــيـة وبــعــد الــنــجـاح
الـكبيـر الذى القاه مـسرح احلارة فى
مــــهـــرجـــان الـــشـــارع ســـنـــة 2010
وحـضـور مـئـات االطفـال وعـائالتـهم
هرجـان فى مسـيرته فى ومـشاهـدة ا
الشارع ومن ثم الفعاليات والعروض
ــهــد حــيث اخــتــلــطت فى ســاحــة ا
األلــــوان حتت رايــــة "يال نــــفـــرح يال
نــدرس"  قـــرر مــســرح احلــارة اعــادة
ــشــهــد الــذى جـلـب الــفــرحـة هــذا ا

للكبار والصغار.
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عــلى الــطـــاقــة اإلبــداعــيــة لـــلــمــمــثل والـــتــخــلص من
ــعـــروفــة  وورشـــة الــســيـــكــو درامــا األكـــلــشــيـــهــات ا
اإلبداعـية الـتى تعـالج الكـثيـر من احلاالت الـنفـسية
(مـثل االكتئـاب واإلحباط والـتوتر ... الخ)  وورشة

االرجتال  وورشة تنشيط الذاكرة االنفعالية.
ـســرحـيـة لـيس تـطـويـر هــدفى من تـقـد الـورشـة ا
ـمثل فـقط بل تـطـويـر مهـارات اإلنـسان  مـهـارات ا
لــذلك عــنــدمـــا أقــدم الــورشــة أحتــدث عن اجلــانب
مثل بالنسبة لى. كلمة اإلنسانى أوالً ثم بعد ذلك ا
ـسـرح كـلمـة حـرة ومـؤثرة عـلى مـر الـعصـور يـظـهر ا
سرح ستـقبل  لغـة ا فيـها احلق واألمل واحليـاة وا
هى لــغــة حــرة. هــذه الــلــغــة الــتى يــحــســهــا ويــعــرف
ــارس هـــذا الــفن  كـــثــيــرون مــعــنـــاهــا كل إنـــســان 
ــــعـــنى ــــســـرح ولــــكـــنـــهـم ال يـــعــــرفـــون ا ــــارســـون ا
اإلنــسـانى لـهم كــبـشـر ( عـلى شــان تـكـون فـنـان الزم
ــفــضــلـة لـى .. هــنـا تــكــون إنــســان ) ودى الــكــلــمــة ا
إنـــســـان تـــعـــنى روح اإلنـــســــانـــيـــة الـــتى بـــهـــا احملـــبـــة
والـــــتـــــواضع واألخـالق والـــــكـــــثـــــيـــــر من الـــــصـــــفـــــات
احلــمــيــدة. نــحن بــشـر وكــثــيــراً مــا نـقـع فى أخــطـاء
ولــكن يـجب أن نـالحظ أنـفــسـنـا ومـن نـحن ? ومـاذا

اذا نفعل ? وماذا نقدم ? نفعل ? و
ـــرحـــلــة الـــقـــادمــة إلـى تــأســـيس فـــريق أســـعى فى ا
لـألطـفـال بـهـدف الـتـربــيـة من خالل الـفن  وأسـعى
أيــضــاً لــتــكــوين فــريـق ورشــة الــفن أقــدم من خالله

عرضًا لنتاج الورشة.
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ـنــاهج وحــضــورى ورش مـركــز الــفــنـون دراســتى بــا
الـدرامــيـة بــاجلـزويت ســواء ورش تـعــبـيــر حـركى أو
.. مـــصــريــ ـــدربــ مـــســرح فـــقــيــر مـع عــدد من ا
ــركـــز ومن وأجـــانب حـــصـــلت عـــلـى شــهـــادات مـن ا
انى بالـشراكة الـسفـارة االسبانـية ومعـهد جـوته اال
مع مـركـز الفـنـون الـدرامـية  وتـخـصـصت أكـثر فى
سرح الـكنـسى ودربت أكثر من ـمثل بـا فن إعداد ا

نيا  40 ورشة عمل فى أغلب احملافظات ا
وأســيـــوط وســوهــاج والـــقــاهـــرة  ومن أهم الــورش
ـسـرح الفـقـيـر والـتى تـعـتـمد الـتى قـدمـتـهـا ورشـة ا

وهـذه كانت بـداية لى الكـتسـاب مهـارات ومعـلومات
ــنــشــطــ ــدرســة ا جــديـــدة ثم اشـــتــركت  2006 
ـبـدع أحـمـد كـمـال ـدرســة الـفـنـان ا وكـان مـسـئـول ا
الـذى تــعـلـمت الــكـثـيــر مـنه ومــعه نـخــبـة من مـدربى
ــســرح . ومن هـنــا بـدأت أتــعــلم بـرنــامج الــتـوعــيـة ا
الـــتــــربـــويـــة من خـالل الـــفن واســـتـــخــــدمت ذلك مع
األطفال وبدأت بـفريق لتنشيط األطفال من خالل
ذلك البرنامج الذى ينشط مهارات األطفال روحيا
ونفـسيـا وجسـديا ويـجعل األطـفال أكـثر إبـداعا فى
احلـيـاة ويـجـعل لـهم فـكـراً إبـداعـيـاً . واشـتـركت فى
ـدة ثالث سـنـوات عـلى مــهـرجـان الـقـراءه لـلـجـمــيع 
الــتــوالى وهــنـا كــنت أتــعــامل مع األطــفـال كــمــنـشط
ولـيس كـمـخـرج وكـانت أغـلب الـعـروض تـعـتـمـد على
الـتـعـبـيـر احلـركى وأتـذكـر مشـهـداً كـانت فـكـرته من
إبـــداع األطــفــال وكــانــوا يـــصــفــون فــيـه إحــســاســهم
بــصــوت الــرصــاص ألطـــفــال فــلــســطــ والــعــراق .
ـشـهد  وظـهر ذلك وبـالفـعل جنحـت فكـرة عرض ا
ـدرسـة وبـ بـاألخص عــلى سـلـوكــهم فى الـبـيـت وا

األصدقاء .
ــســرح بـــالــنــســبــة لى من مــجــرد ومن هــنــا حتــول ا
خـشــبه يـقـدم عـلـيــهـا أعـمـال فـنـيـة إلـى حـيـاة يـتـعـلم
منها اإلنسان ويكتسب مهارات عديدة. وظهر ذلك
بـــقــوة عـــنــدمـــا حــاولـت أن أدرب فــريـــقًــا لـــلــشـــبــاب
بـــالــــكـــنــــيـــســــة . وكـــنـت فى الــــبـــدايــــة أدربـــهـم عـــلى
الــتــنــشــيط احلــركى والـــذهــنى والــتــوافق الــعــصــبى
وتـعـمـقت كـثيـرا عـنـدمـا اطـلـعت عـلى مـنـاهج إعداد
مثل لـ ستانسالفسكى ولى ستراسبرج وأوجست ا
ـسـرح الـفـقـير.. بـوال وجـروتـوفـسـكى فى مـدرسـة ا
ــســرح هـو عــالم وحــيــاة ولــيس مــجـرد وجــدت أن ا
مثل من خالل فن. بدأت أتعـمق وأحترف تدريب ا

ـسرحى من  10 سـنوات مـنذ أن بـدأت فى العـمل ا
ــاذج فى احلـــيــاة كل مـــنــهــا وأنـــا اكــتـــشف مــعـــان و
يحـمل أسرارًا تـعلمـت منهـا الكـثير والـكثـير ومازلت

حتى اآلن أتعلم .
فى البـدايه ومنذ الطـفولة كـنت منبهـرا بالفن سواء
ـسـرح أو الـتـلـيـفـزيـون أو الـسـيـنـمـا  واجلـمـيل أنى ا
عـــنــد مــشــاهـــدة أى مــســرحـــيــة كــنت أتـــأمل حــركــة
ـمــثل بـالــرغم من إنى فى ذلـك الـوقت لم وشــعــور ا
يـــكن لى أى عـالقه بــالـــفن . وعـــنــد ظـــهــور فـــرصــة
ــســرح الــكــنــيــسـة أن أشــارك بــالــتــمــثــيل أقــنــعــنى
أصــدقـــائى بـــأن أمــثـل دورًا بــســـيــطًـــا لــشـــاب بــدون
هـدف فى حـياته وكـانت الـنـتـيجـة غـريـبـة جدا وهى
ــبــهــر فى الــقــيــام بــهــذا الــدور - نــتــيــجــة جنــاحى ا
غــريــبــة ألنـى كــنت مــقـــتــنــعــاً بــإنـى غــيــر مــوهــوب -
ـسـرحـيـات سواء وبـعـدها شـاركت فـى العـديـد من ا
فـى فريـق الـكـنـيسـة أو فـى فـريق األسـرة اجلـامـعـية
ـحـافـظـة بـنى سـويف . وكـنت أعـمل كـمـمـثل وبـعد
فـتـرة قـصـيـرة جـدا عـمـلت كـمـخـرج مـسـرحى وذلك
ــسـرحى . فى هــذا الـوقت حلــبى الـشــديـد بــالـفن ا
ـنـيــا وكـان حـلـم حـيـاتى أن ــحـافـظــة ا كـنت مــقـيم 
أكـون مـخـرجـا سـيـنـمـائـيـا وبـعـد االنـتهـاء مـن شـهادة
ــعــهــد الــبــكــالــوريــوس فى  2004 تــقــدمت بــالــفــعل 
الـــســـيـــنــــمـــا بـــالـــقـــاهـــرة 2005 ودخـــلـت االمـــتـــحـــان
ولألسف كانت النتيجة (راسب) . وعندما كنت فى
ــسـرح كــنت أرى أنه يــوجـد عـالـم اسـمه الــسـيــنـمـا ا
ولـو جاءتنى الفـرصة فيه هاجنح وبـتفوق وهذا كان
عـهد وعنـد اكتشافى سبب إصـرارى على التـقدم با
ـنـيـا وبـدأت أبـحث عن لــهـذه الـنـتـيـجـة رجـعـت إلى ا
ـــســـرح و من خالل صـــديق تـــعـــرفت عـــلى جـــديـــد ا
مـركز الـفنـون الـدراميـة بجـمـعيـة اجلـزويت والفـرير

ـــســـيـــحى فى كـل مـــكـــان نـــذهب إلـــيه ا
لـذلـك نـحــظى بــالـشــهـرة ألنــنــا نـؤمن أن
الـــكــرازة لـــيـــست بـــالـــكالم والـــلــســـان بل

بالعمل واحلق.. 
ـسـرح ـشــاكل الـتى تـواجــهـنـا وتــواجه ا ا

الكنسى عموما
عـدم وجـود مـسـارح لــهـا رسـالـة . فـعـنـدمـا
نـحـجـز مـسـرحًا لـتـقـد أى عـرض نواجه
سرح يتحكم فى النص بالروت مسـئول ا
ـشـاهد ـسـرحى ويـطـالب بـإلـغـاء بـعض ا ا
أو األفــكــار خــوفــا عــلى مــســرحه .. فــأين
ــــاذا يـــتـــحــــكم صـــاحب حــــريـــة اإلبـــداع? و
سـرح فى فكـرة العرض? كـذلك تواجـهنا ا
ــســـرح الــكـــنــسى يـــفــتـــقــر إلى الـــتــمـــويل ا
عـونـة ربـنا الـتـمـويل ومع ذلك فـهـو ناجـح 
سرحى الذى بداخلنا. ومن أجل العشق ا
وأتـمنى إنـشاء مـؤسسـة خاصـة للـمسرح
الـــكــنــسى أو جـــمــعــيــة خـــاصــة تــرعــاهــا
وزارة الــــثـــقــــافــــة لـــكـى نـــقــــدم أفـــكــــارنـــا
وتوجهنا بـصورة إبداعية وال يتحكم فى

أفكارنا أحد.

هدف الفريق
ــــــا كــــــانت عــــــلــــــيـه أيـــــام عــــــادة مــــــصــــــر 
وأجـدادنـا مصـر احلب والـطـهارة مـصر
الشـوراع والبـيوت مصـر األمان هـدفنا
أن نـعيد مـصر ألمجـادها التى ولألسف
لم نــعـشــهــا نــحن. ولـكــنــنــا نـعــشق مــصـر
التى شعنها ونتمنى أن نرى ماسمعناه

رسالتنا
ـــــســـــرحـى فـــــريق كـــــنـــــسى فـــــريق در ا
كـرازى مصـرى . يحـمل فى داخله كرازة
ا يـحتـويه من روح احلب والسالم الـله 
وقبول اآلخر بـكل أطيافه.. فريق يحمل
بــداخـله حـب كـنـيــسـة الــله الـتـى أوصـانـا
بـهـا.. ويـحـمـل بـداخـله حب وطـنه مـصـر
الـتى زارهـا الــرب يـسـوع وأوصـانـا بـهـا..
فـــريق يـــعـــيش فى وطـن والــوطـن يــعـــيش
فــيه عـروضه تـتــسم بـالـصـرخــة كـيـوحـنـا
ــعـمـدان وكـلــمـاته كـكــربـاج الـرب يـسـوع ا
فى الـهيـكل فـنحن صـوت صارخ فى كل
فـــاســد فـى كل هـــمــوم الـــوطن الـــديـــنـــيــة
والـسـيـاسـية.. إلـخ وكربـاج لـطـرد جـميع
مـن أفـسـدوا الــكـنــيـســة والـوطـن.. بـدأنـا
بــاحلب لــذلك نـشــعــر دائــمـا بــالــنــجـاح..
نــرفـض من يــتـــهــمـــنــا بـــأنــنـــا نــبـــحث عن
الـــشــهـــرة نــحن فـــريق نـــكــرز بـــأســلـــوبــنــا

عـــروضــــنـــا جـــمـــيــــعـــا من تـــألــــيف نـــاجى
ــسـلم) وإخــراجى أنـا ـؤلف ا عــبـدالــله (ا
ـسيحى) يجـعمعنا أمـير رفعت (اخملرج ا
حب حــــقـــيــــقى ولـــيـس الـــذى نــــراه عـــبـــر
ــزيف واألحــضـان الــزائـفـة الـشــاشـات ا
ــغــلــوطــة أنـا وكــلــمــة الــوحــدة الــوطــنــيــة ا
ونــاجى يـجـمــعـنـا عــشق وطن واحـد كـان
يـــجـــمــعـــنــا قـــهـــر فى هـــذا الــوطـن كــانت
جـمـيع عـروضـنــا تـتـسم بـالـثـوريـة قـبل أن
يفكر أحد أن يعمل ثورة وأفتخر بهذا. 

وت) بعد ذلك عرضنا مسرحية (رداء ا
فى مــهــرجـــان الــكــرازة  وحــصـــلــنــا عــلى
ـثـلـ عـلى مـسـتـوى مـركـز أول أفـضل 
اجلــــمـــهـــوريــــة (مـــيـــنــــا مـــكـــرم) و( فـــادى
جــورج) وكــذلك أفــضل إدارة مــســرحــيـة
(بــوال ألــبــيــر) كــذلك قــدمت مــســرحــيه
"زمن األرجــــــوزات" فـــــكــــــانت انــــــطالقـــــة
جـــديــــدة لـــلــــفـــريق قــــدم الـــعــــرض عـــلى
خـشـبـة الهـنـاجـر لـلـفـنـون وتـنـاولتـه بعض
الـبـرامج التـلـفزيـونـية كـان الـعرض يـدعو
إلى الثورة قـبل ثورة والعرض من تأليف

ناجى عبدالله وإخراجى.
ومن الـعـروض الـتى قـدمـنـاهـا أيـضـا (يـا
صـــبــر أيــوب) وحـــصــلـــنــا به أيـــضــاً عــلى
ــركـز األول فى مـهـرجـان الـكـرازه وقـام ا
بــتــسـلــيم الــكـأس قــداسـة الــبــابـا شــنـودة
الــثــالث وكـــان ذلك حــافــزاً لـــنــا لــتــقــد
األفـــضل دائـــمـــاً وحــصـــلـــنــا أيـــضـــا عــلى
جـــائــزة أفـــضل فـــريق جـــمــاعـى وأفــضل
ركز موسيقى وإضـاءة كما حصل على ا
الـثـانى فـى مـهـرجـان شـبـرا اخلـيـمـة كـما
( قــــدمــــنــــا عـــــرض (والــــلى يـــــســــمع مــــ
وأخــيـرا عــرض (مــات الــكالم) وهـو أول
عرض لنا بعـد الثورة  ويقدم قريبا على

خشبة الهناجر والهوسابير.

ــــــســــــرحـى واحــــــد من فــــــريق در ا
الــفــرق الــكـنــســيــة اسـتــهل مــشــواره عـام

 2000 بإعداد نصوص مسرحية
ـيــة ولـكن فـى سـنـة 2003 مـصــريـة وعــا
بـدأ الــفــريق يــفـكــر فى تــقـد نــصـوص
مــسـرحــيــة جــديـدة بــأفــكــار جــديـدة من

تأليف ناجى عبدالله 
الــبــدايــة كــانت بــعــرض (اخلــوف) وقـدم
فى مـهـرجـان أسـقـفـيـة الـشـبـاب بـرعـايـة
األنـبـا مــوسى واألنـبـا رافـائــيل وحـصـلـنـا
ـركز األول عـلى مسـتوى الـقاهرة على ا
نـال العرض إعـجاب اجلمـيع وخصوصا
األنبا رافائيل الذى قال "لو قعدنا نقول
عشرات الوعظات مش هانعرف نوصل

الرساله زى ماوصلها العرض ده"
ثم انطلقـنا مره أخرى بعرض (وبعدين)
تــألـيف نــاجى عـبــدالـله وإخــراجى وكـان
يـــروى تــاريخ مــصــر من  74الى  2010
ــركــز الــكــاثــولــيــكى قــدم عــلى خــشــبـــة ا
لــلــســيــنــمـــا فى مــهــرجــان فــرق الــدرامــا
ــتــحــدة وحــصــلــنــا عـلـى جــائـزة أفــضل ا
ـثـلة ثـانـية ـثل (مـينـا مـكرم)  عـرض 
(مـــر وديع) وجــائــزة جلـــنــة الــتـــحــكــيم
اخلـاصـة (فــادى جـورج) وأفـضل إخـراج

وعرض مسرحى.

نياوى يوسف ا

عايدة فهمى

> قـرر الــســيــد مـحــمــد عـلـى رئـيس
البيت الفـنى للمسـرح تأجيل عرض
مـسـرحـيـة «مــفـيش حـاجـة تـضـحك»
ألجل غـــيــر مـــســـمى تـــضـــامـــنًــا مـع األحــداث
اجلاريـة وحـدادًا عـلى أرواح شهـداء األقـباط
ـسرحية فى حـادث ماسبـيرو حيث تـتضمن ا

الكثير من مظاهر البهجة.
وذلك بـنــاء عـلى إقـتــراح عـايـدة فــهـمى مـديـر

سرح الكوميدى. ا
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.........................................
أكرم نادى

أكرم نادى
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

www.facebook.com/groups/170581484055/
سرحى جمللس الفريق ا

 سيدة الشباب 

Èd¹uM² « Õd *«Ë W OMJ «

hatem.hafez@gmail.com 

) ومن بـــ األســاتــذة (مـــســيـــحــيـــ ومــســـلــمـــ
ـثال د.هـنـاء عبـد الفـتاح ـسلـم عـلى سـبيل ا ا
د.مــدحت الـكــاشف د.سـامـيــة حـبــيب د.أحـمـد

عامر وكاتب هذه السطور.
ـسـرحـيـة ـتــابـعـة هـذه األنـشـطـة ا لـقـد سـعـدت 
عـن قــرب كــمــا ســعــدت بــقــرار الــلــجــنــة الــعــلــيـا
ـســرح الـعــربى بــالـقــاهـرة"  –والـذى ــهـرجــان "ا
أشــرف بــإدارته  –بـــاســتـــضــافــة أحـــد الــعــروض
هـرجـان الـكـرازة الـسنـوى فى كل دورة الـفـائـزة 
ـهرجان وذلك مـنذ الدورة الـتاسعة من دورات ا
حــيث شــاركت فــرقــة "جــنــود الـكــلــمــة" بــكــنــيــسـة
"الـــــعـــــذراء" بــــعـــــزبـــــة الــــنـــــخـل بــــتـــــقـــــد عــــرض
"شقلباظ" وهو عـرض كوميدى فاز بعدة جوائز

هرجانات الهواة اخملتلفة.
ـتابع لألنـشطـة الفـنـية بـبطـريركـية األقـباط إن ا
األرثــوذكس وخــاصــة أنــشــطــة الــشــبــاب وجــهــود
األنـبــا "مـوسى" أسـقف الـشـبـاب البـد وأن يـغـبط
ــسـيــحــيــ عـلـى هـذا الــدعم الــكــبــيـر أخـوانــنــا ا
والرعايـة احلقيـقية ويـكفى أن نذكـر على سبيل
لتـقى األدبى والـفنى سـنويا ذلك ـثال تـنظـيم ا ا
ــلـــتــقى الــذى عـــقــدت الــدورة الــســـابــعــة له فى ا
ــســرح الــسالم حتت أوائل شــهــر مــايـو  2011
عنوان "صرخة عـمل" وتضمنت موسيقى وغناء
فــــردى وجـــــمــــاعـى ومـــــســــرح وتـــــمــــثـــــيل صـــــامت
واســتــعــراض وشــعــر وفــنــون تــشــكــيــلــيــة وانــتــهت
ـلـتقى بـتـكـر بعض الـرمـوز الـفنـيـة وكـان هذا ا
ــرقـــســيــة" الــذى ـــهــرجــان "الـــكــرازة ا هـــو نــتــاج 
يـــشـــارك فـــيه كـل عـــام حـــوالى تـــســـعـــمـــائـــة ألف
مـشـتـرك عـلى مـسـتــوى اجلـمـهـوريـة من مـخـتـلف

األعمار.
إن هـــذا الــنـــشــاط الـــفــنـى الــكـــبــيـــر يــدعـــونــا فى
ـبادرة التى أعـلنـتها ـقابل إلى التـرحيب بـتلك ا ا
" حـيث أعلنت سـلم أخيرا جـماعـة "اإلخوان ا
عن عـزمهـا العودة لالهـتمـام بالـفنـون والبدء فى
تـكـوين فـرق مـسـرحـيـة وهـو الـدور الـذى تـقـلص
لـألسف مــنـــذ ســنـــوات طــويـــلــة ســـواء بــجـــمــاعــة
ــسـلــمـ وذلك األخــوان أو بــجـمــاعـة الــشـبــان ا
قرها سرح كبير  بالرغم من امتالك األخيـرة 
الــرئــيــسى بــشــارع رمــســيس بــالــقــاهـرة ويــكــفى
ـسـرحـيـة خالل لـلـداللـة عــلى تـقـلص األنـشـطـة ا
الــــســـــنــــوات األخــــيـــــرة أن نــــذكـــــر أن أول فــــرقــــة
مـســرحــيــة إسالمــيـة قــد  تــأســيــسـهــا مــواكــبـة
لــــتـــأســـيـس اجلـــمـــاعــــة بـــفـــضـل جـــهـــود الــــكـــاتب
ـــســـرحى/ عـــبـــد الـــقـــادر الـــســـاعـــاتى (شـــقـــيق ا
الـشـهـيـد/ حـسن الـبـنـا مـؤسس جـمـاعـة اإلخوان

      .( سلم ا
إنـنـى أسـتـطــيع أن أجـزم وبــكل ثـقــة أن الـفــنـانـ
ـصـري - مـسـلمـ و مـسيـحـي ـسـرحيـ ا وا
 –سيصبحون دائما حائط الصد القوى أمام

أى مـؤامـرات إلشـعـال الـفـتـنـة الـطـائـفـيـة الـتى لم
ولن تــعـرفــهــا "مــصــر" فــهم بــثــقــافــتـهـم ووعـيــهم
قــادرين - بــإذن الـلـه - عـلـى قـيــادة اجلــمـوع إلى
طــــريق الــــتـــآلـف والـــوحــــدة واألخـــاء والــــتــــعـــايش

السلمى والعمل على نهضة مصرنا احلبيبة. 

ــســرحى عـالقـة الــعالقــة بــ الــكـنــيــســة والــفن ا
تـاريـخـيـة ومـسـتـمـرة والحتـتـاج إليـضـاح أو تـأكـيد
ـسرحـية فـإليـها يـعود الـفضل فـى إحيـاء الفـنون ا
ـسـرح بـالـعـصـور الـوسـطى بــعـدمـا نـسى الـنـاس ا
ـسـرحـيـات - بعـد سـقـوط الـدولة الـرومـانـية - وا
ــظــلــمــة وشـــطــرا من الــعــصــور طــوال الــعــصـــور ا
ـســيـحـيـة داعـيـة إلى الـوسـطى فــحـيـنـمـا جـاءت ا
عــبــادة اإللـه الــواحــد كـــانت دعــوة مــبـــاشــرة ضــد
الــوثـــنـــيــة الـــرومــانـــيــة بـــكل مـــاتــشـــتـــمل عــلـــيه من
حـضـارات وثقـافـات وفـنون وآداب وبـالـتـالى فـقد
ــســـرح أنــفــاسـه ألنه كــان فى نـــظــر رجــال لـــفظ ا
الـدين نـشـاط تـقـدم من خالله مـسـرحـيـات وثـنـيـة
مـليـئـة بـتمـاثـيل اآللـهـة. ومضـت قرون طـويـلـة قبل
أن تــفـــكـــر الــراهـــبـــة "روســويـــذا" بـــآواخــر الـــقــرن
ــســـرحــيــات عــلى ــيالدى فـى تــقــد ا الــعـــاشــر ا
الهى أســاس ديــنى فـــحــاولت مــحــاكـــاة كــاتــبى ا
الرومـانيـ "بلوتـس" و"تيراس" وإن لم تـرتبط فى
ــذهـب الــكالسى (الـــكالســيــكى) مــحــاوالتــهـــا بــا
وكـــــانـت هـــــذه احملــــــاولـــــة هـى الـــــنــــــواة واألســـــاس
لـلـمسـرحـية الـديـنـية الـتى ظـهرت فى "فـرنـسا" ثم
فى "اجنـلترا" وبـاقى الدول األخرى وذلك بـعدما
وجــــد الــــقـــســــاوســــة والــــرهـــبــــان - الــــذين كــــانـــوا
ـــســـرحـــيـــات ـــســـرح من قـــبل  –أن ا يــــحـــاربـــون ا
ــكن تـــوظــيـــفــهــا لـــشــرح قــصص وســـيــلــة جـــيــدة 
ـــقـــدس وتـــعــالـــيـــمه بـــصـــورة مــحـــبـــبــة الـــكـــتــاب ا
سـرحياتهم من الـكنائس واألديرة إلى فـخرجوا 
الــشـارع والــتـجــمـعــات لـتـحــقـيـق الـتـواصـل بـصـورة
ـخـتــلف أطـيــافه ويـكـفى أن أفــضل مع الـشــعب 
سـرح منذ نذكر لـلداللـة على اهـتمام الـكنـيسة بـا
ــذهب الــكالسى احلــديث الـذى ذلك الــوقت أن ا
تـــأسس فى اجنـــلـــتــرا قـــد  تـــأســـيــسـه عــلـى يــد

لر" (1641 - 1713). الراهب "را
وكـمــا نـؤمن دائــمـا بــأن الـتــاريخ يـعــيـد نـفــسه فـإن
ـصـريـة قـد جنــحت - ومـنـذ الـعـقـدين الـكـنـيــسـة ا
األخـيــرين بــالـقــرن الـعــشـرين  –فى دعـم ورعـايـة
سـرحية مختـلف الفـنون وفى مـقدمـتها الـفنـون ا
ــــســـرح فى نـــشـــر وجـــاهـــدت من أجـل تـــوظـــيف ا
الـوعى والـثـقافـة والـقيم اجلـمـاليـة وبـالتـالى فـقد
ــسـرحــيـة من حـرصت عــلى اخلــروج بـالــعـروض ا
قـاعـات ودور الـعـرض بـالـكـنـائس واألديـرة إلى كل
ـــســرحـــيــات مــكـــان خـــاصــة بـــعـــدمــا أصـــبـــحت ا
ــقـــدمـــة مــســـرحـــيــات اجـــتـــمــاعـــيـــة واليــشـــتــرط ا
ـسرحـيـات الـدينـيـة تلك ـها حتت مـسـمى ا تـقـد
ـسـرحـيــات الـتى كـانت تـتـسـم بـأنـهـا مـسـرحـيـات ا
أخالقــيـة تــعــنى بـتــقـد اآلالم واخلــوارق وكـانت
تــتــنــاول وبــصــورة مــبــاشــرة الــصــراع بــ الــطــهــر
ـان والبـراءة من جـانب فى مواجـهـة الفـجور واإل

والقسوة والوحشية فى جانب آخر.
لـقـد أسـعــدنى احلظ ومـنـذ مـنـتــصف سـبـعـيـنـيـات
ـــاضى بـــفـــرصـــة مـــتـــابـــعـــة الـــكـــثـــيـــر من الـــقـــرن ا
الــعــروض الــكـنــائــســيــة سـواء بــالــقــاهــرة أو بـعض
احملافظات وبالـتالى فقد شهدت عن قرب مدى
الــتـطــور الــكـمى والــنــوعى لــهـذه الــعــروض والـتى
أصــبــحت بــصــدق خــيــر دلــيل ومــؤشــر قــوى عــلى
ارتــقــاء الــوعـى والــثــقــافــة والــتــذوق كــمــا شــرفت
ــشـاركــة مـنــذ سـنـوات فـى الـتـدريـب والـتـدريس بـا
بالدورات التدريبية والدراسات التخصصية التى
ـطـرانـيـة ـيـة الـفـنـون والـثـقـافـة"  تـنـظـمـهـا "أكـاد
"شبـرا اخليمـة" تلك الـدراسات الـتى تنظم حتت
إشـراف األنبا "مـرقس" ويشـرف علـيها فـنيـا فنان
الـــســيــنــوغـــرافــيــا/ فـــادى فــوكــيه والـــتى يــشــارك
ــصــريـ بـالــتــدريس فــيـهــا نــخـبــة من األســاتـذة ا
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سرح الكنيسة فى ا

حا 
حافظ

أخـبرنـى الصـديق خـالـد رسالن بـأنـهم بـصدد
ـسـرح الـكنـسى وهى خـطوة إعـداد ملف عن ا
لفات محـمودة للغاية ألنها قـد تكون توطئة 
ــســرح مــوازيــة عن اجملــاالت الـــنــوعــيــة فى ا
سرح الـكنسى مسارعة وأملـى أال يكون ملف ا
ـسـيـحـي .بـعـد أحـداث مـاسـبـيرو ـصـاحلة ا

األخيرة
واحلـقيقة أن اجلنازة التى شارك فيها اآلالف
تـفـتح مـلــفـا مـهـمـا لـلـغـايـة وهـو مـلف "شـعب
الـكـنـيـسـة" فـفـضال عن أن مـفـهـوم الـكـنـيـسـة
صريـ ألن أغلبهم ال مفـهوم ملتـبس لدى ا
يعـرفـون أن الكـنـيسـة هى مـقابـل القـرآن لدى
ـسـجـد فـإن عوامل سـلـمـ ولـيس مـقابل ا ا
عـديدة ـ لألسف كـلهـا سياسى ال ديـنى ـ دفعت
ـســيـحــيـ لـالحـتــمـاء بــأسـوار الــكـنــيـسـة بـا
تشدد حمـاية من هجـمات اخلطـاب الدينـى ا
دعـوم ـ فتـرة الـسبـعيـنيـات ـ بنـظام الـسادات ا
ــدعـوم بـجــهـاز أمن الــدولـة ـ فـتــرة اخملـلـوع وا

مبارك ألسباب كلنا نعرفها.
أسوار الكنيسة التى احتضنت شعبها ساهمت
ـلـعب الـكـنـسى ـسـرح الـكـنـسـى وا فـى إزدهـار ا
والــرحالت الـــكــنــســـيــة.. إلخ. يـــبــدو لى هــذا
سـرح فى الكنـيسة صحـيحـا رغم تفهـمى أن ا
أصـبح جزءا أصـيال فى عـقـيـدة التـربـيـة لدى
الـكـنـيـسـة. ولـكن يـبدو لى أيـضـا أن الـكـنـيـسة
ـسـيـحـيـ بـأسـوارها نـفـسـهـا اسـتـمـرأت لوذ ا
وشجـعت عـلى تـكـوين جـيـتـو مـسـيـحى مـهدَّد

ومهدد فى الوقت ذاته.
ما فـعلته الـكنيسـة اضطرارا أو اخـتيارا شجع
ضى قدما بـعض اجلماعات اإلسالميـة على ا
ـسرح فى التـربية كـجماعة باجتـاه استغالل ا
سـلـم الـتى دأبت مـنذ عـدة أعوام اإلخـوان ا
عـلى الــتـرويج لــنـفـسـهــا عـبـر إنــتـاج عـدد من
سرحية اإلسـالمية التى ال تشارك الـعروض ا
رأة طبـعا والتى ينصب مـوضوعها إما فيـها ا
فى الــــتـــوجـــيـه الـــســــيـــاسى أو الــــتـــربـــوى أو

السياسى والتربوى معا.
لسـت ضد تشكل مسرح نـوعى موازى للمسرح
سرح اإلسالمى ولست الـكنسى حتت عنوان ا
ـسـرح داخل ضـد االشــتـغـال عـلى الـتــربـيـة بـا
ـسرح ـسـاجد لـكن قلـقى من أسلـمة ا أسوار ا
ومن سـعى اجلـمــاعـات اإلسالمـيــة احملـمـومـة
ألسلـمة اجملتمع على النموذج السعودى. وهو
ما يـنذر ببـدء احلروب الديـنية الـتى قد يكون

سرح. فضاؤها األولى هو ا
كـننى التفكير فى الظـاهرة الفنية بعيدا ال 
سرح عن اجملـتمع وال يسـعنى التـفكيـر فى "ا
فـى الكـنـيـسـة" بـعـيـدا عن قـلـقى مـن الـتـحول
ــســرح" والـتــحــول إلى إلى "الــكــنــيــســة فى ا
ـــســرح" حــتى ال نــكــون كــمن ــســجــد فى ا "ا
تــخــلص من حـــجــرة الــفــئــران لـــيــرتــمى فى

أحضان وادى اخلفافيش.
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فـ بـيـسـكـاتور وذلـك بخالف تـرجـمـته جملـمـوعة من
ـى وفى مقـدمتـها ـسرح الـعا األعـمال الـعظـيـمة من ا
مــــســـرحـــيــــتى "زيـــارة الــــســـيـــدة الــــعـــجـــوز" لــــفـــردريش
دورنـيمات و"كـارمن" اللتـان قام الفـنان الكـبير مـحمد

صبحى بإخراجهما.  
وتـــضم قـــائـــمـــة إبــداعـــات د. يـــســـرى خـــمـــيس أيـــضــا
ــســرحــيـــات الــتى كــتــبــهــا وحــاول من مــجــمــوعــة من ا
ــسـتــجـدات خـاللـهــا اســتـنــطــاق الـروح الــعــربـيــة إزاء ا
ـــتــغــيــرات ومن أهــمــهــا مــســرحــيــة "فــضــيــحــة أبــو وا
غـريب" الصـادرة عن الـهـيئـة الـعـامة لـقـصـور الثـقـافة
ومــســرحـــيــة "مــؤتـــمــر احلــيـــوانــات" الــتى قـــام الــفــنــان
ــســرح ــعــطى بــإخــراجــهــا لــفــرقــة ا د.مـــحــمــد عــبــد ا

القومى للطفل عام 2004.
والــشىء الــذى يــدعــو لــلـدهــشــة أن د.يــســرى خــمـيس
بــالــرغـم من كــثــرة وتــمــيــز إســهــامـــاته لم يــعــرف عــلى
مــســتــوى جـمــاهــيــرى أوسع إال حــيـنــمــا ارتــبط جــمـيع
األطـفـال الــعـرب بــشـخـصــيـتى "بــوجى وطـمــطم" الـتى
ــشـاركــة مـع شــقـيــقـه األديب الــكــبــيـر/ ابــتــدعــهــمــا بــا
ـــديــر األســـبق لـــلــمـــســرح الـــقــومى شـــوقى خــمـــيس (ا
صـرى باألداء الـصوتى لـلطـفل) وقدمـهـا التـلفـزيـون ا
لـلنـجـم يـونس شـلبـى وهالـة فـاخر فى ثـمـانيـة عـشر
ـبـدع الـراحل رحـمى لـيـصـبح هـذا جــزءا من إخـراج ا
ـســلــسل بـنــجــاحه الــكـبــيـر الــذى حــقـقـه أحـد أشــهـر ا

مسلسالت األطفال بالوطن العربى.
وجـديـر بـالــذكـر أن األديب الـكـبـيــر د. يـسـرى خـمـيس
قد درس الطب البيطرى فى كلية الزراعة فى جامعة
الـقــاهــرة وحـصل عــلى شــهــادة الـدكــتــوراه فى الـطب
ـانـيا كـما شـغل عـدة منـاصب متـعددة الـبيـطرى من أ
بــكـلـيــة الـطب الــبـيـطــرى وذلك بـخالف إشــرافه عـلى
األنـشـطـة الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة بـجـامـعـة الـقـاهـرة وإلـيه
ــديــنــة ــســرح اجلــديــد بــا يــعــود الــفــضل فى إنـــشــاء ا
ــســـرح اجملــهــز بـــأرقى الــتـــقــنــيــات اجلـــامــعــيـــة ذلك ا

الفنية.
بدع طـويت مسيرة حيـاة متميزة وبـوفاة هذا األديب ا
زخرت بإبداعات حقـيقية فى مجاالت الشعر واألدب
ــلك إال تــقــد ــســرح وال راد لـــقــضــاء الــله فـال  وا
خالـص العـزاء ألسـرته وأصـدقـائه ونـطلب لـه من الله

غفرة.  الرحمة وا

(يـنحاز "بيتر فـايس" للموقف االجتـماعى بكل رحابته
واتـساعه وصعوباته ومـشاكله  مقتـنعا بأن الفن قادر
بـالـفـعل عـلى تـغـيـيــر احلـيـاة وإعـادة تـشـكـيـلـهـا وأنه ال
بــديل لــلــتــغــيــيــر االجــتــمـاعـى كــشـرط إلطـالق قـدرات
اإلنـسـان وحـريته .. فـهـو شـاعـر ثـورى يقـف إلى جوار
احلــقــيــقـة واحلق واإلنــســان واحلـريــة ويــقـدم بــفــكـره
وسـلـوكه مـثـاال صـحـيـا للـفـنـان الـثـورى األصـيل .. لـقد
ــسـرح عــنـد "فــايس" شــعـرا وعــلـمــا فى نـفس أصـبح ا
تزج العـلم بالشعر ويعيشان فى تزاوج الوقت حيث 
خــصــيب أبــدا) كــتب هــذه الــكــلــمــات األديب الــقــديـر
ى د.يــســرى خــمــيس فى صــدد وصــفه لــلــمــبــدع الـعــا
"بـيـتـر فـايـس" وأعـمـاله وذلك بـدراسـتـه الـقـيـمـة الـتى
ـســرح والـســيـنــمــا" الـقــاهـريــة عـام ـجــلــة "ا نــشـرهــا 
 1968ولم أجد أجمل وأدق من هذا الوصف الذى
يــنـــطــبق وبـــصــورة كـــبــيـــرة جــدا عــلـى األديب الــكـــبــيــر
د.يـسـرى خــمـيس ومـســاهـمـاته اإلبــداعـيـة الــثـريـة فى

سرح والثقافة بصفة عامة. مجال ا
لـقد تـوفى األديب الكبـير د. يـسرى خـميس مـواليد 5
ـوافق فـبــريـر 1937إلـى رحـمــة الــله مـســاء الــسـبـت ا

ستشفى "القصر العينى  17أكتوبر  2011 
ـا ـرض اسـتـمـر  الـفـرنـسـاوى" بـعـد صــراع مـريـر مع ا
ـستشـفى بعد يـقارب العـام حـيث اضطر لـدخول ا
تــدهــور حـــالــته الــصـــحــيــة مــنـــذ مــنــتـــصف أغــســطس
ـاضى ولــكن بـعـدمـا اسـتـجـاب الــله لـدعـائه لـيـشـهـد ا
ـــبـــاركــة فـى يــنـــايــر 2011 كــبـــدايــة ثــورة الـــشـــبــاب ا

للتغيير االجتماعى الذى طالب به كثيرا.
هـــذا ويــعـــد د. يــســـرى خـــمــيـس أحــد أبـــرز الــشـــعــراء
ــتـرجــمــ مـنــذ الــسـتــيــنـيــات وقـد ـســرح وا وكــتــاب ا
بــدأت مـشــاركـاته األدبـيــة مـبــكـرا وبـالــتـحــديـد بـكــتـابـة
الـشـعـر مـنذ  1956 وكـان وقـتـها طـالـبـا فى الـثـانـوية
حـيث كـانت الـلـحـظـة الـفـارقة هـى تـفاعـله مـع أحداث
الـعدوان الـثالثى ومـنذ ذلك الـتاريخ اتـخذ قـراره بأن
تــنــطـلق جــمــيع أعـمــاله من الــواقع الــوطـنـى وبـالــفـعل
ترجم ليواكب سرحى وا انطلق من داخله الشـاعر وا
ـــعـــاصـــرة ويـــقــدم إبـــداعـــاته األحـــداث الـــســيـــاســـيـــة ا
اخملـتـلــفـة والـتى تــكـامـلـت فـيـمــا بـيـنـهــا لـتـؤكــد مـواقـفه

شرفة. اإليجابية ا
كـتـبـة الـعـربـية لـقـد سـاهم الـراحل الـعـزيـز فى إثـراء ا
جـموعاته الـشعرية أو بكثـير من اإلبداعـات  سواء 
مسرحياته أو دراساته النقدية أو بترجماته اخملتلفة
همة وهـو يعد من الشـخصيـات الثقـافية التـقدميـة  ا
فى مـصــر من بــ أبـنــاء جـيــله وأحـد مــؤسـسى شــعـر
الـنـثـر وتــضم قـائـمـة إبــداعـاته خـمـســة دواوين نـثـريـة
هى: "قــبـل ســقــوط األمـــطــار" "الــتـــمــســاح والــوردة" 
ــر األفــيـال" "طــريق احلــريـر" "أســاطــيـر مــائــيـة" "
ــتـــرجــمــات - ـــســرحـــيــات  ا إضــافـــة إلى عــدد من ا
ـانـية الـتى كـان يـجـيـدها  –ومن بـيـنـها خـاصـة عن األ
ـسرحـيات الـتى كـانت حتمل فى أغـلبـها صـفة بعض ا
ــسـرح الــذى كـان أول من ـســرح الـتــسـجــيـلـى وهـو ا ا
تــرجــمه وقــدمه لــلـقــار الــعــربى عــبــر أعــمــال أشــهـر
ــيـ وفى مــقـدمــتـهـم بـرتــولـد بــريـخت ــبـدعــ الــعـا ا
ـــثــال "مـــحـــاكــمـــة جــان الـــذى تـــرجم له عـــلى ســـبـــيل ا
دارك" و"صــعـود وهـبـوط مــديـنـة مـاهــاجـونى" (والـتى
ــســرح الـقــومـى من إخــراج الــقـديــر الــراحل قــدمــهــا ا
ســعــد أردش حتت عـــنــوان الــشــبــكـــة) وكــذلك "بــيــتــر
فـايس" (الـذى تــرجم له "أنـشـودة أجنـوال" (أو أنـشـودة
غــول لــوزيــتــانـــيــا) و "مــارا صــاد"  والــلــتــان قــدمــهــمــا

سرح اجليب (الطليعة). اخملرج أحمد زكى 
وبـــالــتـــالى يــعـــد "د. يــســـرى خــمـــيس" واحــدا من رواد
سـرح الثورى خاصة وقد كان  أول من قدم ترجمة ا
ــســـرح الــتـــســجــيـــلى فى الـــعــالم الـــعــربـى بــتــرجـــمــته ا
ــســرحــيــات بــيــتــر فــايس كــمــا تــرجـم أعــمــاال أخـرى
كـثيـرة لكل من بـريخت ودوريـنمـات وكافـكا ومن أهم
ـسرح السياسى" للمسرحى الكبير مترجماته كتاب "ا

2010 فرقة أحمد اإلبيارى.
وبــــالـــــطــــبـع فــــإن هـــــذا الــــعـــــدد الــــكـــــبـــــيــــر من
سرحيـات أتاح له فرصة العمل مع عدد من ا
كـبار اخملرج وفى مـقدمتهم: زكى طـليمات
يــوسف وهـــبى فــتــوح نــشـــاطى أحــمــد عالم
عـبـد الـرحـيم الـزرقـانى حـمـدى غـيث سـعـيـد
أبــو بـكــر عــادل خـيــرى كــامل يــوسف حـسن
عـــبـــد الــــسالم ســـمـــيـــر الــــعـــصـــفـــورى هـــانى

مطاوع حس كمال. 
أهم األعمال السينمائية

شــارك الـفــنــان الـكــبــيـر عــمــر احلـريــرى بـأداء
األدوار الـرئـيـسـة فـيـمـا يـقـرب من مـائـة فـيـلم
وذلـك مـنـذ عام  1950حـيـنـمـا ظـهـر ألول مـرة
بـفـيـلم "األفوكـاتـو مـديحه" وبـرغم هـذا الـعدد
ــطـلـقـة إال الـكــبـيـر إال أنه لم يــقم بـالـبــطـولـة ا
بـفـيــلم وحـيـد عـام 1955وهــو فـيــلم "أغـلى من
عنيه" من إخراج الـقدير عز الدين ذو الفقار
حـيث اشتهر بـأداء الدور الثانى وتـضم قائمة
األفالم التـى شارك بـها مـجمـوعة من األفالم
الــهـــامـــة من بـــيـــنــهـــا: الـــنــاصـــر صالح الـــدين
الوسـادة اخلـاليـة نـهر احلب أم رتـيـبة سـكر
ـذنـبون أهل الـقـمة ها اجلـبل اخلـائـنة ا
وبـالــوالـدين إحــسـانـا دائــرة االنـتــقـام الـوهم

خيوط العنكبوت معالى الوزير.
ـسـيرة ـنـطـقى أن يتـم تتـويج هـذه ا وكـان من ا
الـثـريـة بـكــثـيـر من أشـكـال الـتـكـر واجلـوائـز
ه بـالدورة ـثـال تـكـر ومن بـيـنـهـا عـلى سـبـيل ا
ــصــريــة عــام ــهــرجــان الــســيــنــمــا ا الــتــاســعــة 

سرح هرجان "ا 2003 وبالدورة الثالثة 
العـربى" عام 2004 رحم الـله فـقـيـدنـا الـغالى
ـوهـبـته وأدخـله فـسـيـح جـنـاته جـزاء احـتـرامه 
وذج مشرف وإخالصه فى عمله فـهو بحق 
لـــلــفـــنــان الـــعــربى وقـــدوة حــقـــيــقـــيــة لـألجــيــال

التالية.

اإلخـالص والــــتــــفـــــانى فـى الــــعــــمـل االلــــتــــزام
الـشديـد التواضع احلـقيـقى جميـعهـا صفات
حـمـيدة اتـسـمت بـها سـلـوكيـات الـفـنان الـقـدير
ــنـــا "يــوم عـــمــر احلـــريــرى الـــذى رحل عن عـــا

�16 أكتوبر�2011 م بعدما حقق الله له
أمـنـيـته بـأن يـسـتـمـر فى الـعـمل حـتى آخـر يـوم
فى حـيـاته فـقـد ساهـم هذا الـعـام فى بـطـولة
مــسـلـســلـ بـاإلضــافـة إلى مـشــاركـته بــبـطـولـة
عـرض األطـفـال "حـديـقـة األذكـيـاء" حـتى آخـر

أيامه. 
وعـــــمــــر احلـــــريـــــرى (عــــمـــــر مــــحـــــمــــد صـــــالح
احلـــريــرى) مـن مــوالـــيـــد فــبـــرايــر�1926بـــحى
حـافـظـة الـقـاهـرة وقـد جنح مـنذ "عـابديـن" 
الــبــدايـة فى صــقل مــوهــبــته الــتى ظــهـرت من
خالل مـشــاركــاته بــعـروض الــهــواة بـالــدراسـة
ـــعـــهــد الـــعـــالى لـــفن وذلك بـــاالنـــضـــمـــام إلى ا
التـمثـيل العربى والـذى تخـرج فيه عام 1947
سرح وبعد تخرجه مـباشرة انضم إلى فرقة ا

وسيقى).  صرية للتمثيل وا القومى (ا
ــشــاركــات الــفــنــيــة ويــذكـــر أنه قــد غــاب عن ا
ـدة ست سنـوات  وبالتـحديد خالل بالـقاهرة 
الــفـتــرة من عـام 1968 إلى عـام 1974 وذلك
سـرح الـوطنى لـلـمشـاركـة فى تأسـيس فـرقـة ا

ببنغازى باجلماهيرية الليبية. 
وقـــد رحل الــقـــديــر/ عــمـــر احلــريــرى بـــعــدمــا
ســـــاهـم فى إثــــــراء مـــــســـــيـــــرة الــــــفن الــــــعـــــربى
ـتـعـددة فى مـا يـزيـد عـلى مـائـتى ـشـاركـاته ا
ـــســـرح عـــمـل بـــجـــمــــيع الـــقــــنـــوات الــــفـــنـــيــــة (ا
والـسيـنـمـا واإلذاعـة والتـلـفـزيـون) ويـحسب له
سـيرة الـثريـة قدرته عـلى تطـوير خالل هـذه ا
مـــفــرداتـه الــفــنـــيــة وجنـــاحه فى الـــوصــول إلى

مرحلة التميز والنضج الفنى.
سرحية: أهم األعمال ا

أوال: بفرق مسارح الدولة
سرح القومى: مدرسة النساء  1- بفرقة ا

الــغــيــرة 1949 راسـبــوتـ الــلص امـرأة فى
ـــائــدة الــوحـل كــرسى االعـــتــراف 70ســنـــة ا
اخلــضـراء بـيــومى أفـنـدى بــنت الـهـوى أوالد
الفـقراء بـنات الـريف الذبـائح بنت مدارس
سر احلـاكم بأمر الـله (وجميـعها من ريـبرتوار
فـرقــة رمــسـيس وقــدمت خالل الــفــتـرة 1949
1954 أصدقاؤنا األلداء قلوب األمهات

اخليـانة العـظمى النـسر الصـغير عام 1951
الــــســــر الــــهــــائـل  ست الــــبــــنــــات عــــام 1952
ياتلحقونى يامتلحقونيش عام  1954 الغيرة
قـاتل الـزوجـة عام 1956 الـوارثـة عـام 1957
بـيت من زجاج  مصـرع كليـوباترا عام 1959
لـيــالى األزبــكــيــة عـام 2004 زكى فى الـوزارة

عام 2008
سرح احلديث: اجملرم احملترم 2- بفرقة ا

ــة والـــعــقـــاب عــام 1964 عـــام 1962 اجلـــر
فى عز الظهر عام 2003

سرح القومى لألطفال: حديقة 3- بفرقة ا
األذكياء عام 2011.

ثانيا: بفرق القطاع اخلاص
ـا يـطـرقع عـام تـعـيش وتــاخـد غـيـرهـا احلظ 
1963 فرقة الريحانى لعبة اسمها احلب

عــــام 1974فـــــرقـــــة عــــمـــــر اخلـــــيـــــام شـــــاهــــد
مـاشــافش حـاجــة عـام  1975 سـيــد الـشــغـال
ـونولـوجست عام تـحدين ا عام 1986فرقـة ا
سرحية منور ياباشا 1993 لفرقة النيل ا

عام  1994فرقة محـمد جنم سكر ها عام
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

أجـانب وأنـصـحـهم بـاالبـتــعـاد عن إيـطـالـيـا ألن ابـنـتى
تــقــيم هـــنــاك وعن فــرنــســا لــوجـــود احملــلل الــنــفــسى

الكبير مصطفى صفوان وهو صديقى أيضا.
> هل أنت واثق من الفوز أيضا مع احلكام األجانب?
ـــكن جـــداً وأنت تــعـــمل مع فـــرقــة - لم ال فــالـــفــوز 
منضـبطة وإدارة تنـتج بشكل جـيد وليـست معوقة مع
اخــتـيـارك لـعـنـاصـر مـبـدعــة لـديـهـا نـفس الـطـمـوح فى

الفوز.
تعامل مع > أراك على خالف كثير من اخملرج ا
اذا? الثقافة اجلماهيرية تشيد باإلنتاج واإلدارة.. 
إن مـبـلغ اخلـمسـ ألف جـنـيه مـيـزانـيـة اإلنـتـاج ليس

قليالً إذا ما أحسن استخدامه.
> مازهقتش من تقد األوبريت?

- ال.. فـــهـــذه الــنـــوعـــيــة مـن الــعـــروض يـــقــبـل عــلـــيـــهــا
ــشــاهــد ويـــطــلــبــهــا فـــأنــا ال أحب أن أقــدم عــرضــاً ا
لـكـراس خـاويـة أو ألسـتـمـتع به وحـدى.. هـذا أعـتـبره

نوعاً من األنانية.
> هل فـى ذلك اتـهـام لـغـيـر االســتـعـراضى والـغـنـائى

بعدم التفاعل مع اجلمهور?
- ال أقــصــد هـذا.. فــهــنــاك زمالء يــقــدمــون عــروضـاً
كالسيكية ورؤيتهم الفنية جتعلها مبهرة كما يقدمون
شاهدين إلى التفاعل صوراً بصرية مدهـشة تدفع ا
مــعـهم واحــتـرامـهــا غـيـر أنى أجــد مـتـعــتى فى تـقـد

العروض االستعراضية واألوبريتات.
ها? > ما هى أكثر العروض التى تفخر بتقد

علم شـحاتة.. وال مسنود زى > أنت مـبروك فعالً زى ا
األهلى.. وال إيه احلكاية بالضبط?

- أجـــــاب: أنــــا مـش مــــبـــــروك أنــــا اجـــــتــــهـــــد وأحــــسن
مثـل واخـتيار كـافة العـناصر وال االخـتيار وتـدريب ا
أتـــرك شــــيـــئــــاً لـــلــــصـــدفــــة وأحتـــكم كــــمـــخــــرج فى كل

ا فيها اإلنتاج. العناصر 
> إزاى بتـعـرف تشـتغل وتـفوز بـجوائـز فى ظل ظروف
تعامل مع الثقافة إنتاجـية يشتكى منها كثير من ا

اجلماهيرية.
- مـيـزانيـة اإلنـتاج فى مـسـرح قصـور الـثقـافـة «كويـسة
» لو أحسن استغاللها وعدم سرقتها أو تبديدها جداً
البس والـديـكور ـواقع تـتـعـامل مع عـنـاصـر ا فـبـعض ا
بشكل مبالغ فيه وتهدر ميزانيتها فى أشياء زائدة عن

احلاجة وأبواب خلفية أحياناً.
> كل هــذا الـكم من اجلــوائـز وفـى مـرات مــتـتــالـيـة..

مابتخافش من احلسد?
أعمل ورزقى على الله اجـتهد وأتعامل مع أى عرض
وكـأنه الـعـرض األول لى.. ودائـماً لـدى مـخـاوف كـثـيرة
تـساعـدنى عـلى الـتـركيـز واالنـضـبـاط واالجتـهـاد فـأنا
ـة فى بلدنا يعاقب من يرتكبها وهبة جر أعلم أن ا
ن وكـذلك االجـتهـاد والـنـجـاح لهـمـا أعـداء وال أحد 
يـتكـلمـون يـبحث عن سـبل لالجـتهـاد لكـى يحـصل على
ما يـريد فـقط يتـفرغـون لـلحـديث فى الفـاضى فقط

لهذا ال يحققون شيئاً.
> هـل تــفــوز بـــاجلــوائــز ألنـك عــرفت ســر اخلـــلــطــة
تبالت الدرامية..? مجموعة أغان ورقصات وبعض ا
- وهل كـل الــنــقــاد وجلــان الــتــحــكــيم الــذين مــنــحــونى
ـــســـئـــولــة ـــعـــرفــة اإلدارة ا اجلـــوائـــز و اخــتـــيـــارهم 
تنطـلى علـيهم هـذه اخللـطة السـحريـة كمـا تقول?.. أو
لـــيـس لـــهـم وجـــهـــة نــــظـــر مـــبــــنـــيــــة عـــلى تــــقـــيـــيـم فـــنى
ــبــدعـ فى ـثــقــفـ وا ومــوضــوعى وهم من خــيــرة ا
بــلـــدنـــا? وضـــمـــيــرهـم الـــفــنـى هــو الـــذى أوصـــلـــهم إلى
مـنــاصـبـهم?.. نــحن نـحب دائــمـاً أن نـقــذف االتـهـامـات

جزافاً.
> لـو لم حتـصل عـلى اجلـوائـز هل كـنت قـلت مـا قلت

عن جلان التحكيم ونزاهة ضمائرهم?
- نــعم كـنت ســأقـولـه أيـضــا وقـد ســبق أن خـرجت من
ــســابــقـات بـال حـمص وفـى بـعــضــهــا حــصـلت بــعض ا
عـلى مـراكز ثـانـيـة وثـالـثـة ولم أقل بـأنـنى كـنت أسـتحق
ــركـــز األول فـــأنــا أحـــتـــرم مــعـــايـــيــر ورؤى الـــلـــجــان ا
اضـى بعد أن فاز وكذلك فقـد تعرضت لـلظلم الـعام ا
ـركـز األول ومع ذلك لم يـتم تـصـعـيـدى إلى عـرضى بـا
ـــعــايــيــر ــهـــرجــان الــقـــومى ورغم أن هــذا يـــخــالف ا ا
اخلـــاصــة بــاإلدارة مـن حــيث أنه لـــيس هــنـــاك حتــكــيم
عــلى حتــكـــيم فــقــد احـــتــرمت الــقـــرار وقــمت بــتـــهــنــئــة

زمالئى.
اذا يـشكك البـعض فى جلان التـحكيم فى كل مرة  <

تفوز فيها باجلائزة?
ـــســـرح بـــاســـتـــقـــدام حـــكــام - أقــتـــرح أن تـــقـــوم إدارة ا
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لـلـحق هـو مخـرج شـاطـر من اآلخر كـده «حـرّيف» يـشـبهه الـبـعض بـ«األهـلى» فى حـصده لـلـجـوائز
ـنافـسيه وكـاألهلى أيـضا يـناله والـبطـوالت واالحـتفـاظ باأللـقاب وعـدم التـفريط فـيهـا بسـهـولة 
حظ وفـيـر من الـتـشـكـيـك فى أحـقـيـته بـالـبـطـوالت فـمـرة يـفـوز بـاحلـكـام ومـرة بـعالقـاته بـاحتـاد
الـلـعبـة ومـرة... إلخ.. غـيـر أن طـبـقة أخـرى من حـسّـاده يـقـولون إنـه «مبـروك» مـثل حـسن شـحـاتة
ـؤهلـة.. أى تـصفـيـات مؤهـلة ألى عـلم» ويـخسـر التـصـفيـات ا ويتـمـنون - طـبـعاً - أن يـلـقى مصـيـر «ا

حاجة والسالم.
هـو اخملـرج أحـمـد عـبـد اجلـلـيـل حـاصـد اجلـوائـز واحلـاصل عـلى «أوسـكــار» الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور
الـثـقافـة كـأحسن مـخـرج «قومـيـات» ألحسـن عرض «آه.. يـا لـيل يا قـمـر» مع فرقـة الـبحـيـرة.. وكان
عـبــد اجلـلــيل قــد حـصل عــلى جـائــزة األوسـكــار من قــبل عـامى 90 و93 كــمـا حــصل فى الــسـنـوات
األخـيرة عـلى اجلائزة األولـى أكثر من ثالث مـرات متـتالـية األمر الـذى دعا الـبعض ألن يـطلق على

اجلائزة اسم أحمد عبد اجلليل..
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- كـل عـروضى غــيـر أنى أريــد االشـارة إلى جتــربـتى
سـرح األفـريقى وقـد أشـركت فيـهـا عنـاصر من مع ا
دول أفــريــقـيــة كــثــيــرة حــيث أقــمت ورشــة فـى مــركـز
وت الـهناجـر وكان نـتاج هـذه الورشة عـرض هـما «ا
لك واألسـد واجلـوهـرة» للـكـاتب الـنيـجـيرى وفـارس ا
«وول ســـونـــيـــكـــا» ومن خـالل مـــجـــهـــودات شـــخـــصـــيـــة
اسـتــطـعت إشــراك عـنــاصـر من الــسـودان نــيـجــيـريـا

أثيوبيا زامبيا جزر القمر ومن النوبة أيضا.
وقـــدمت الـــعـــرضــ فـى الــهـــنـــاجــر عـــامى (98-96)
بإشراف د. هدى وصفى.. كما شارك معى نخبة من
فنـانـيـنـا الـكبـار أمـثـال انـتـصار عـبـد الـفـتـاح د. حسن
عـبـد احلــمـيــد د. هـنـاء عــبـد الــفـتـاح ســلـوى مــحـمـد

على توفيق عبد احلميد وغيرهم.
صرى اذا ال تكرر التجربة اآلن فى ظل االنفتاح ا  <

على أفريقيا بعد الثورة?
- هـنـاك رغـبــة فى اسـتـثـمـار الـظـرف الـراهن وتـكـرار
الــتـجــربـة حــيث طـلــبت مــنى د. هـدى وصــفى إعـداد
مـــشــاريع لـــعــروض إفـــريــقـــيــة كـــذلك فــأنـــا فى حــوار
ترجم نـسيم مجلى لتـقد نص سونيكا مـستمر مع ا
«حصاد كوجنى» الذى يـتحدث عن ديكتاتورية احلكم

العسكرى فى دول العالم الثالث.
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ــسـرح فـى غـايــة مــحـددة يــشــتــرك كل من الــدين وا
وهـى الـتــوجه نـحــو اجملــتـمع ورسم طــريق لإلنــسـان
لـلحـضور فى الـعالـم. فإذا كان الـدين يـزود اإلنسان
ــعــرفـة الــديــنــيـة ومــا حتــمــلـهــا من ابــعــاد روحــيـة بــا
ــسـرح ــثـالى فــإن ا وأخالقــيـة لــتــحـقــيق اجملــتــمع ا
يــهـتم بـالـكـشف عن االبـعــاد اإلنـسـانـيـة فى اجملـتـمع
ومـراجـعـة األفـكـار التـى تدور فـيه لـتـحـقـيق اجملـتمع
سـرح لـهمـا هدف واحـد هو ـثالى. لـذا فالـدين وا ا
حتـــديـــد مـــصـــائـــر اإلنـــســـان وإن اخـــتـــلـــفت الـــســـبل

والوسائل.
ـسـرح خرج  يـكـشف تـاريخ اإلنـسـانيـة عـلى أن فن ا
من عباءة الدين ومن حضن طقوسه اخملتلفة طبقاً
سـرح الـفرعـونى ولد من ألفـكار كل ديـانة فـمـثال ا
ـســرح الـيــونـانى كـنف طــقـوس أوزريـس كـمــا ولـد ا
مـن طــــقــــوس اإلله ديــــونــــيـــــســــيــــوس فى الــــيــــونــــان.
ـســرح وصـعـوده ونـكــتـشف مـن خالل قـراءة تــاريخ ا
ـــســيـــحى حـــكـــايــة لـــهــا وهـــبـــوطه أن له مع الـــدين ا
ــعــرفــيــة تــســتــدعى مــعــرفـة ابــعــادهـا األخـالقــيـة وا
ــكن الــقـول إن لــهـذه حـكــايــة عالقـتــهـمــا مــعـاً. بل 
احلـــكــــايـــة مـــســـارات درامــــيـــة تـــتـــراوح بــــ الـــنـــبـــذ
واالحــتـواء واالقــصــاء واالســتــعـادة. هــذه احلــكــايـة
سرح تتلخص فى محاولـة الكنيسة الغربية جلعل ا
فى خــدمــة الــدين فــتــنـبــذه مــرة حلــمــايـة الــعــقــيـدة
وحتــتــويه تـارة أخــرى وتـوظــفه وتــسـهـم فى خـروجه

للمجتمع مرة أخرى 
مسار االقصاء

ـــــيالدى بـــــدأ الـــــدين مع بـــــدايـــــة الـــــقـــــرن الــــرابـع ا
ــسـيــحى فـى الـســيــطــرة عــلى احلــضـارة الــغــربــيـة ا
محـمالً بقـيم تدعـو إلى اخلالص الروحـى لإلنسان
ا ألفها اإلنسان عـرفة جديدة مغايرة  ومتسلحة 
فأصبـحت الكنيـسة الغربـية تمثل بـجانب حضورها
كـسـلـطـة روحـيـة سـلـطة عـلـمـيـة ومـرجع لـلـمـنـضـم
حتت لوائـها فى تدبـير شئونـهم الدنيـوية واآلخرية
ومن هــنــا بــدأت الــكــنــيـــســة الــغــربــيــة فى مــراجــعــة
ـعــارف الـتى تــنـتـشــر فى احلـضــارة الـغـربــيـة وكـان ا
ديـنة الغـربية سرح وحـاولت نفـيه من ا مـنهـا فن ا

ألسباب أخالقية فى األساس منها:
سرح يستمد وجوده من موضوعات 1ـ إن فن ا

ـــــســــيـــــحى ويـــــتــــنــــاول وثـــــنــــيــــة جتـــــاوزهــــا الـــــدين ا
مــوضـــوعــات تــخــتص بــآلــهـــة وثــنــيــة وتــنــفى الــذات
اإللـهية كمـا احتوت العـروض على بعض اإلشارات

سيحية. التى حترمها الديانة ا
سيحية بطريقة سرح بعض الشعائر ا 2ـ تناول ا
ـا يـهـدد نـفوذ الـكـنـيـسـة الغـربـيـة وبـالـتالى هـزلـية 

سلطتها الروحية والعلمية.
من ثم كـان عام  391م أثـناء حـكم تيـودوس لروما
عالمــة فـارقــة فى الــعالقــة احلــديـة بــ الــكـنــيــسـة
ــسـرح وأصـدرت الــكـنـائس ــسـرح و حتـر ا وا
ــمــثــلــ الــغــربــيـــة ومــجــامــعــهـــا دعــوات بــحــرمـــان ا
ـسيحـي من مـزاولة الطـقوس الديـنية ـمثالت ا وا
لوك وطردهم من الكنيـسة. وحتالف مع الكنيسة ا
واألبــاطــرة فـى حتــر مــهــنـــة الــتــمــثـــيل وظل هــذا

يالدى. الوضع حتى القرن السادس ا
مسار اإلحياء واالستعادة:

إذا كـــان رجــال الـــدين ســبـــبــاً رئـــيــســـيــاً فـى اقــصــاء
ـســرح من اجملـتـمـع فـإنـهـم كـانـوا فــيـمـا بــعـد أحـد ا
ــــســـرح مــــرة أخـــرى إلـى احلـــيـــاة أســـبــــاب رجـــوع ا
فــكـــانت الــنــصــوص احملــفـــوظــة فى األديــرة لــبــعض
سرحـي مثل تيرانس وبلوتس تقرأ سراً الكتاب ا

www.facebook.com/groups/63500444554/ref=ts فريق كنيسة القيامة 
سرحى للتمثيل ا

كل مرة

الثــائر والسيـيـس 

على 
رزق

مــنـذ مـرحـلــة  مـا قـبل الـبــدايـات احـتـفت
الـــدرامـــا بــشـــخـــصــيـــة الــثـــائـــر وصــاغت
تمردة بـاجتاه استعادة حقوقه  مـسيرته ا
ومـواجهة مغـتصبيـها ــ حتى لـو كانوا الهة
ب  ــ  صـاغـتـهـا سـيرا يـقـطـنـون جـبل االو
ومـالحم  ومن ثم مسـرحا يـتصـدر الثـائر
مـشهـده باعتـباره الـشخصـية الـقادرة على
اعــــــادة رسـم مالمـح الــــــتــــــاريخ والــــــواقع

البشرى 
ـالمح الـنـفـسـيـة والــدرامـيـة لـشـخـصـيـة ا
الـــثــائــر مــنــذ ســـبــارتــكــوس  وصــوال الى
احلــسـ وجـيــفـارا  جتـمع بــ الـصالبـة
الـنفسـية والنـبل االنسانى  ال تـنحنى وال
تــمـارى وال تـهـاب صـلف الـطـغـاة وال حـتى
ـا رفــرفت اجـنـحـته ـوت الـذى طـا مـالك ا
فـوق مسيـرتهم بحـثا عن واقع وغد افضل
لـكل الـبـشـر  فـجوهـر الـثـورة هـو التـغـيـير
وصـانعها هو ذاك القادر على دفع اثمانه 

دما ومفارقة لالمان البليد  
ـسـرح يـلـتـفت يـومـا لــكل هـذا  ال اتـصـور ا
الـى شـخــصــيـة " الــشـاب الــســيس " الـذى
يــصـفه بــعـضــهم عـلى االنــتـرنت ــ مــلـعـبه
االسـاسى ــ  بـانه ال يـهـتم بـشىء وال يـاخذ
شـيئـا على مـحمل اجلـد  يجـهل لغته وال
يـجـيـد لـغـات اآلخـرين اال قـشـورا يـحرص
عــــلى الـــتـــبـــاهى بــــهـــا الى جـــوار جـــهـــله
بـالـعربـيـة  كل مافـيه مـصطـنع  بدءا من
ـا النه مـالبـسـه الـتـى ال تالئــمه عــادة  ر
يــريـد ان يـبـدو كــمـا لـوكـان اكــبـر حـجـمـا 
وصــوال الى جــزء من شـعــر الـوجه يــتـركه
يـنمو بـشكل عشـوائى خالفا لبـقيته وكانه
يـــريــد ان يــؤكــد عــلى تــمــيــز مــفــقــود فى
ـا اضـاف لــهـذا كـله كـابـا او مـالمـحه  ور
قـلنـسوة   وطـبعـا ال شىء يجـمع ب هذا
الـتـفاصـيل اال شـذوذ سيـنـوغرافى يـكشف
عـن شذوذ فى الـتفـكير وتـشوش يـحيل كل

فكرة هالما بال قوام .
ـــســـرح طــقـس انــســـانى  يـــحـــتــفى الن ا
بــاجلــوهــر الـبــشــرى خــيـرا وشــرا  اخــتـار
صـنـاعه عبـر تاريـخه شـخصـيات مـتمـايزة
لـــيـــوســـدهـــا ســـدته  ويـــســـقط عـــلـــيـــهــا
ـشـروعة فى طـمـوحـات البـشـر ورغـباتـهم ا
الـتغيير ولـذا ال اظن انه سياتى يوما نرى
" عـيل سـيـيس " بطال درامـيـا لعـمل يـاخذ
مـوقـعه فى التـراث البـشرى ام انه فى زمن
ـكــنـنـا ان نــرى عـمال " كـل شىء جـائــز " 

مسرحيا بعنوان " وائل غنيم ثائرا "!!

aly_rizk@yahoo.com

www.facebook.com/group.php?gid=50241075916&ref=ts ـسـرح  فـريق ا
الكنسى

: من وقت آلخر لسبب
األول: معـرفة أسرار اللـغة الالتيـنية والتى تـعد لغة

عرفة أمور الدين. ضرورية 
الــثـانى: جـمـال األســلـوب الـلـغــوى لـلـكـتــاب الـوثـنـيـ
ووصــولــهــا بــســهـولــة إلـى الــعــقـول واعــجــاب بــعض

الرهبان ببالغتها.
ــيالدى نـــقــطـــة حتــول لـــقــد كـــان الــقـــرن الــعـــاشـــر ا
ـســرح مـرة أخـرى فى الــكـنـيــسـة عـلى يـد لــظـهـور ا
راهبـة اسمهـا روزيتا من راهـبات دير "جـندر شليم"
حاكاة نـصوص تيرنس بإقـليم سكسـونيا وقامـت 
وبــلــوتس وتــطــويـع أســلــوبــهــمــا الــدرامى فى خــدمــة
الـدين وتــمـثـيـلــهـا لـرجــال الـدين  وألـفت مــسـرحـيـة
"دلــشـــتــيـــوس" الــتى تـــدور حــول ثالث مـن الــعــذارى
ـسيـحيات يـرفضن أوامـر االمبراطـور دقلـديانوس ا
مـن قــرار زواجـــهن ويـــعــهـــد االمـــبـــراطــور لـــلـــحــاكم

دلـشـتـيـوس بحـبـسـهن ولـكن يولع احلـاكم بـجـمـالهن
ويــأمـــر بــحــبــســـهم بــغــرفــة الـــقــدور واحلــلل وذهب
احلــاكـم لــيالً الغـــتــصـــابــهـن ولــكن حتـــدث مــعـــجــزة
سيحيات فيخيل له أن القدور ما هى إال البنات ا
ويـلــطخ وجه احلـاكم بـالـسـواد من الـقـدور ويـفـتـضح
ـسيـحيـات. ونلمح سـرحيـة باعدام ا أمره وتـنتـهى ا
ـزج بـ من هـذه الـتـمـثـيــلـيـة أن طـابـعـهـا الـدرامى 

الهزل واجلد.
سرحة فى خدمة الدين ا

ولـــكن هـــنــاك نـــقـــطـــة فى غـــايـــة األهـــمــيـــة وهى أن
ــســـيـــحى التـــخـــلـــو من الـــعـــنـــصــر طـــقــوس الـــديـن ا
ـا يـحـتـويه الـدرامـى وخـاصـة الـقـداس الـكـاثـولـيـكى 
من حــركـات تـمـثـيــلـيـة فـكل حـركــة لـهـا داللـة ومـعن
ـسـيح بـجانب وتـشيـر إلى حلـظـة مهـمـة فى حـياة ا
وجـود الـلـغـة الالتـيــنـيـة الـتى بـدأت فى الـتـوارى عن

تـداول الـشــعب بـهـا مع تـوالى الـقـرون. فـلـجـأ الـبـابـا
ـــيالدى جـــريــــجـــورى األول فـى الـــقــــرن الـــســــادس ا
بـتـقـسـيم الـقـداس إلى جـمـاعتـ يـتـنـاوبـان الـتـراتيل
بـ النشيـد الفردى واجلمـاعى. ثم بدأ احلوار ب
اجلـــمــاعــتــ فى الـــقــداس وجلــأت الــكـــنــيــســة فى
ـيـالدى نـظراً جلـهـل الـعـامـة بـالـلـغة الـقـرن الـتـاسع ا
الالتــيـنــيـة بــإدخـال مــشــهـد قــصـيــر يــسـمــونه تـروب

  tropeعلى صورة سؤال وجواب وهو حوار
ــقـدس فـى بـعض مــشــاهـده مــقــتـبـس من الــكـتــاب ا
يقوم به قس. وتـطور األمر بعد ذلك وأضيف قس
آخـــر وأصـــبح هـــنـــاك قـــســـان يـــتـــحـــاوران بـــالـــلـــغـــة
ـا جعل ـاءة  الالتـيـنـيـة مـصـحوبـ بـاحلـركـة واإل
الـعامة يفهمـون الطقوس الدينـية التى كانت عصية
عـلى الفـهم جلـهل العـامـة بالـلـغة الالتـيـنيـة وأصبح
النص تـمثيلـية مكـونة من أربعة سـطور. وكان جلوء

سرح فى األساس خلدمة الدين. الكنيسة إلى ا
وتـطـور األمـر بعـد ذلك بـأخـذ نصـوص من الـكـتاب
ــــقـــدس اإلصــــحــــاح الـــســــادس عــــشـــر فـى اجنـــيل ا
ـــات الــثالث ــر مــرقص الـــذى يــدور حـــول زيــارة ا
(مـر اجملدلـية ومـر أم يـعقـوب ومـر سلـوما)
ـــســـيح بـــعـــد قــيـــامـــته وصـــعــوده و نـــسج لـــقـــبــر ا
ــســيح من تــمـثــيــلــيــة قــصـيــرة مــنــهــا وهى "قــيــامـة ا
الـــلـــحـــد" وكـــانت تـــمـــثل فـى قـــداس عــيـــد الـــفـــصح
الك يـرتـدى ثوبـاً أبـيـضاً وفى قـسـيس يـقوم بـدور ا
ـذبـح ويـقـوم يــده سـعف مـن الـنـخـل جـالس بــجـوار ا
ـات الثالث. وتـكتمل فى ر ثالثة قـساوسـة بدور ا
هـذه الـتـمـثـيـلـيـة أركـان الـدرامـا حـيث يـتـوافـر فـيـهـا
ـــثـــلــون ــكـــان احملـــدد وهــو الـــقـــبــر أو الـــلـــحــد و ا
يـقــومـون بـأداء األدوار اخملــتـلــفـة مــصـحـوبــة بـالــلـغـة

واحلركة.
ـــقــدس و نــسج ثم بــدأ االنـــفــتــاح عــلـى الــكــتــاب ا
الـعـديـد من الـتـمـثـيـليـات الـتى تـسـتـمـد حـكـايـتـها من
ــيالدى  عــمل نــصــوصـه فــفى الــقــرن الــعــاشــر ا
ـهـد" فى ديــر سـان مــارسـيـال فى تـمــثـيـلــيـة "زيــارة ا
مـديـنة لـيمـوج. ونـستـنتج من هـذا أن أعـياد الـفصح
والـقــيـامـة كـانت أول األعـيـاد الـتى عـرفت الـعـروض
الــتـمـثـيــلـيـة فى داخل الــكـنـيـســة وكـان يـقـوم بــتـمـثـيل
أدوار الرجال والنساء القساوسة فى مدة ال تتعدى
الــدقــائق الــقـلــيــلــة مــحـتــفــظــة بـتــقــالــيــد الـكــنــيــسـة
الــكـاثـولــيـكـيــة مـثل عـدم جتــسـيـد الــذات األلـهـيـة أو
ـــــســـــيح أو الـــــســـــيـــــدة مـــــر الـــــعــــذراء الـــــســـــيـــــد ا
واســـتـــبــدالـــهم بـــالـــعــرائـس أو الــتـــمـــاثــيـل ثم حــدث
يالد وأضافوا إليها تطوير فيما بعد على تمثيلية ا
شوقة وتخللت قدمات وبعض الـتفاصيل ا بعض ا
بـــعـض الـــنـــصـــوص مــــقـــطـــوعـــات شـــعــــر مـــنـــظـــومـــة
بـالالتـيــنـيـة لـتـصل مــدتـهـا إلى ربع ســاعـة. ونـتـيـجـة
لـهذه اإلضـافـات اخملـتلـفـة انـفتـحت الـلـغة الـالتيـنـية
عــلى لـغــة الـشـعـب الـعـامــيـة فـظــهـر نــوع جـديـد من
ـــعــروفـــة وهى الـــتــمـــثــيـالت نــصف الـــتــمـــثــيـــلـــيــات ا
الـــطـــقـــوســيـــة بـــدأ دخـــول الـــلــغـــة الـــشـــعـــبـــيــة عـــلى
الـتمـثـيلـيات الـطقـوسيـة وظـهرت تـمثـيلـية الـعرائس
ثم بدأ عصر التأليف بتمثيلية أو مسرحية "آدم". 
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 حاول فى وقت الحق.. هذه رسالة مسجلة....
ــــؤكـــــد أنـك تــــســـــمــــعـــــهـــــا إن كــــنـت أحــــد شـــــبــــاب جــــمـــــلــــة مـن ا
الـثغـر(اإلسكـنـدرية) وبـداخلك طـاقـات فنـية حتـلم بـتجـسيـدها

مسرحياً.
: تـأكد يـا صـديقى الـفـنـان أنه لن يكـون أمـامك سوى أمـر من اثـن
إمـا أن تقـتل الفنـان الذى يـسكن بـداخلك أو أن تـرتاد أحـد مقاهى
ـثقف فى عـصر يوم صحو وأثـناء تدخيـنك للشيـشة تسبح فى ا
عـالم اخلـيال عـلك جتـد دار عـرض مـسـرحى تسـتـطـيع أن تـعرض
عـليـهـا إبـداعك الـفنـى.. ولكن تـأكـد من مـقـاطعـة أحـد األصـدقاء

لك ليدعوك للعب (الطاولة) حتى منتصف الليل.
عــذراً عـلى اإلطــالـة فـالـكــلـمـات عــالـقـة فى حــنـجـرتـى مـنـذ عـدة

سنوات تبحث عن حلظة لإلنطالق.
ناخ دينة التى حـباها الله  اإلسكـندرية عاصمـة مصر الثانيـة ا
إبـداعى بطـبيـعته تـخلـو من دار عرض مـسرحى واحـدة تستـطيع
.. جميع دور العرض أن تـقف على خشبتها لتقدم عـرضاً مسرحياً
ن ينطبق ـسرحى مغلقة أمامك إما للتجديدات أو ألنك لست  ا

عليهم . 
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اســــتــــطــــاع ضم الــــلــــيــــســــيـه ثم الــــسالم وحــــالــــيــــاً يــــتم
االستعداد الفتتاح مسرح بيرم التونسى.

وحـول مسرح الـليـسيه يـرى أنه قد أصـبح ملـتقى الفن
بــاإلســكــنــدريــة فــخــشــبــته تــســتــقــبل عــروض الــثــقــافــة
ـدارس والـعـروض الـعــمـالـيـة ذلك فـضالً واجلـامــعـة وا

عن استقباله للعروض الوافدة من القاهرة.
واسـتـدرك قـائالً إن التـعـامل مع الـثقـافـة اجلـماهـيـرية
غير مجد فـاستضافة فـعالياتهـا تكبدنا نـفقات كبيرة
إلصالح التـلفـيـات التى تـنتج عـن تلك االسـتضـافة وال
تـتـحمـلـهـا إدارة اإلقلـيم ويـرى أن حل األزمـة يـكمن فى
أمـرين: أولــهــمــا وجــوب أن تـمــد مــكــتــبـة اإلســكــنــدريـة
ـســرح الـســكـنــدرى وتــفـتح لــهم أبـواب يـدهــا لـفــنـانـى ا
مسرحهـا بدال من العروض األجـنبية الـتى تستـضيفها

وال حتدث أى إضافة تذكر.
أمـا األمـر الـثـانى فـهـو ضـرورة إيـجـاد تـعاون مـع قـطاع
الفـنون الشعبيـة الستغالل مسرح مـحمد عبد الوهاب

استـقبـال الـعروض الـوافـدة من القـاهـرة فقط?? وهل
سيظل مسرح بيرم التونسى فى مرحلة جتديد? فمن
ــفـتــرض أنـنــا بـعـد الــثـورة قــد أصـبــحـنــا فى مــرحـلـة ا

عقدة. جديدة تتطلب تسهيل وإجناز إلجراءات ا
شـكـلـة يرى ضـرورة الـتوسـع األفقى بـبـناء حلل هـذه ا
دور عــرض مـــســرحـــيــة ولـن يــتم ذلـك إال بــالـــتــنـــســيق
مـابـ مـحـافظ اإلسـكـنـدريـة والـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصور
الثقـافة ووزارة الـثقافـة مشيـراً إلى أن أراضى الدولة
شـاسعة والبد من استـغاللها إليجاد كـيان يلتف حوله

الفنانون  مثل ساقية الصاوى بالقاهرة.
ــشـرف الــعـام عـلـى مـسـارح األســتـاذ/حــسـ مــلـيس ا
اإلسـكنـدرية بـالـبيت الـفـنى للـمـسرح لـديه رؤيه أخرى
ـــاضى حـــيث كـــان يـــوجــد وقـــد بــدأ كـالمه مـــتــذكـــراً ا
بــاإلســـكــنـــدريــة  26دور عــرض مـــســرحـى وتــقـــلــصت
لــدرجـــة أنه مــنــذ  7ســنـــوات لم يـــكن بــاإلســـكــنـــدريــة
مــســرح واحـــد يــتـــبع الــبـــيت الــفـــنى لــلـــمــســرح إلى أن

إجالل هـــاشم وكــــيل وزارة الـــثـــقــــافـــة ومـــديـــر اإلدارة
ـركزية إلقليم غـرب ووسط الدلتا الثـقافى (سابقا) ا
هذا اإلقليم الذى يتـعامل مع أكبر شريحة من شباب
الـفـنـانـ بـشرتـنـا بـقـرب انـتـهـاء مـشـكـلـة قـصـر ثـقـافة
ــــغـــلق مــــنـــذ أكـــثــــر من عـــامــــ ونـــصف األنــــفـــوشى ا
لــدخـــوله فى مــرحــلــة جتـــديــد وإحالل إال أنــهــا لــيس
ـوعـد اسـتالمه حـيث إن الـهـيـئة لـديـهـا عـلم يـقـيـنى 
ـبـاشـر مع مـقاول الـتـنـفـيذ هى الـتى تـقـوم بـالتـعـامل ا
وال سـلطـة لإلقـلـيم فى ذلك فال تـوجد أيـة تـكلـيـفات
ـتـابـعـة ذلك األمـر وتـرى أن مـسرح رسـمـيـة لإلقـلـيم 
قــصـر ثــقــافــة األنـفــوشى ومــسـرح قــصــر ثـقــافــة بـرج
الـعرب  –الـذى يـبـعد  60كم عن اإلسـكـنـدرية –هـما
ـسرحـية حيث القادران عـلى استـضافـة الفـعالـيات ا
تـرى أن مــســرح قــصــر الـتــذوق يــعــد خــطـأ ال يــغــتــفـر
ـنشئه وتسـاءلت كيف يتم إنشـاء مسرح فى بدروم ال

يوجد به منفذ للخروج??
إجـالل هـاشم تــرى أن حل األزمــة يــكـمـن فى ضـرورة
صـدور قرار من وزير الثقـافة يحتم التـعاون ب كافة
ـــــســــارح الـــــتــــابــــعـــــة لــــلـــــوزارة حــــيـث يــــوجــــد إدارات ا
بــاإلسـكـنـدريــة مـسـارح  تـابــعـة لألوبـرا والــبـيت الـفـنى
لـلـمـسـرح ومـركـز اإلبـداع فـضال عن الـتـابـعـة لـلـثـقـافـة
اجلــمـاهــيـريــة وجـمـيــعـهــا حتت مــظـلــة وزارة الـثــقـافـة
والبد من أن يتم التنـسيق ب هذه اإلدارات اخملتلفه
لــوضع آلــيــة مــا الســتــغـاللــهــا فال يــعــقل أن كل هــذه

سارح مشغولة طوال العام. ا
ـقــتــرح إلى الـفــنــان الـتــشــكـيــلى/مــاهـر ذهـبت بــهــذا ا
جـــرجس نـــائب رئـــيس مـــجــلـس إدارة مــركـــز احلـــريــة
لإلبـــداع فــقــال إن عـــروض الــثـــقــافـــة بــطــبـــيــعـــتــهــا ال
سارح الـتابعـة لدار األوبرا وال تـتناسب تتنـاسب مع ا
أيـضاً مـع طبـيـعـة خـشـبة مـركـز احلـريـة لإلبـداع التى
تـعـامل مـعهـا أن يـكـون لديه فـكـر خاص تـتـطـلب فى ا

سرحى. لتطويعها للعرض ا
إال أنه - رغـم ذلك - يــرحب بــأى مــبــدع يـكــون لــديه
مـشـروع مـسـرحي حـقيـقي بـشـرط الـبـحث عن الـعمل
ــــتــــلــــقى ويــــرى اجلــــاد الـــــذى ال يــــســــخــــر من وعـى ا
جــرجس أن عـروض الـثــقـافـة يـنــاسـبـهـا أكــثـر مـسـارح
ــاذا اليـــفــتـح الــبـــيت الـــفــنى الــبـــيت الـــفــنى وتـــســـاءل 
للـمسـرح يديه لـلمـسرحـي السـكنـدري ?? وهل دور
مــســارح الــبــيـت الــفــنى لــلــمــســرح بــاإلســكــنــدريــة هــو
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غلـق تقريـباً طوال الـعام- وإقامـة عدة دور عرض - ا
هرجانات اخملتلفة مسرحية تكون مجهزه الستقبال ا
الفتاً إلى أن ذلك يحتاج إلى قرار جرىء من الوزير 
ـــســرحـــيــ أن اخملــرج مـــحـــمــد الـــزيــنـى قــال: عـــلى ا
يبادروا بحل وأن يتسع خـيالهم للخروج على العروض
الـــنــمــطــيـــة بــالــبــحـث عن عــروض تــتـالءم مع الــغــرفــة
ـطـيـة فـخـيـال واحلـديـقـة وغـيـرهــمـا من أمـاكن غـيـر 
ــكــنه من اإلبــداع وفـقــاً لــظـروفه اإلنــسـان اخلــصب 
احملـيــطـة مـشــيـراً إلى أن ذلك ال يـعــنى نـفى مــسـؤلـيـة
الـدولة فعليـها التدخل حلل األزمـة و يذكر الزينى أنه
ـشـكـلة منـذ عـدة سـنـوات تـعرضـت صنـاعـة الـسـيـنمـا 

مشابهة تضافرت كافة اجلهود حللها آن ذاك.
ورأى أن احلل احلـقــيــقى هــو الـبــحث عن مــؤســسـات
خـاصـة داعمـة للـمـسرح بـشكـل حقـيقى وهـكـذا تتـوفر
الــســيــولــة الـقــادرة عــلى إنــشــاء أو إعــادة جتــديـد دور
ـســرحــيـة ولــكن مع وضـع الـرقــابــة الالزمـة الــعــرض ا

شروعات. على تلك ا
اخملـــرجـــة ريـــهـــام عــــبـــد الـــرازق تـــرى أن احلل فى أن
تقوم اإلداره بعمل بروتـوكول مع البيت الفنى للمسرح
الستغالل مسارحه سـواء للعروض أو لعمل البروفات
عـليهـا بدالً من الـقاعات اخلـاصة الـتى جتهدنـا مادياً

طلوبة. وال توفر لنا التقنية ا
وتـسـاءلـت هل يـعـقـل أن تـقـام كــافـة عــروض الـشـرائح
عـلى مـسـرح واحد? كـمـا أنـهـا تـرجـو من الـبـيت الـفنى
أن يخفف من اشتراطاته الستغالل مسارحه وأن يتم
الـبـعـد عن الــبـيـروقـراطـيـة الـتى ال تـتـوافق إطالقـاً مع

رحلة احلالية. متطلبات ا
مـجمـوعة كـبيـرة من الـفنـان تـتـألم وتسـخط على كل
من يــقــدم أقــواالً مـرســله وتــتــســاءل أيــضـاً هـل أيـادى
صـانـعـى الـقـرار مـغــلـولـة بـســبب قـوانـ ولــوائح بـالـيـة
أنــهــكــهـا الــدهــر ولم تــعــد قــادرة عــلى مــحــاكــاة إيــقـاع
ـسرحـيـة أم أن أيديـهم مـرتعـشـة غيـر قادرة احلـركة ا

على اتخاذ أى قرار حفاظاً على مقعد لن يدوم??
ومــــا بــــ هــــذا وذاك يــــظل مــــبــــدعــــو اإلســــكــــنــــدريــــة

مسرحي بال مسرح.   

W¹—bMJÝù« v  qŠ sŽ Y×³ð W “√

•hô°ûdG

.......................................................................

فواصل

سرح داخل ا
الكنيسة

إبراهيم
احلسينى

ـسـرحـيـة ـســرح الـكـنـسى أحـد الــروافـد ا يـعـتـبـر ا
ـسـرح ــهـمـة فى الــتـعـرف عـلى حــركـة ا ـصـريـة ا ا
ـصــرى  ال تــنــبع هــذه األهـمــيــة من كــونه رافـداً ا
ـســرحـيـة كل عــام  يـقـوم يـقـدم مــئـات الــعـروض ا
ها نخـبة كبـيرة من فنـانى وخدام الكـنيسة بتقـد
فى مخـتلف محافظات مصر  وال كذلك من كونه
يقدم الـقيم األخالقية والدينية واإلنسانية بصفة
عـامـة  حـتى أنه ووفق هــذا الـفـهم يـصـبح تـقـد
مـسرحـيـة مـعـادالً لـتـقـد الـعـشـرات من الدروس
سرح الكنسى فقط من الوعظـية. ال تنبع أهمية ا
هذا الشـأن أو ذلك بقدر مـاتنبع أيضـاً وبجوار هذا
ـــســرحى عــلى خــلق ــســار ا وذاك من قــدرة هــذا ا
سرح حالة من الـتعدد والتنوع داخل مسار حركة ا
ـصـرى  فـيـصـبـح لـديـنـا بـجـوار مـسـارح الـقـطـاع ا
ــدارس  الـتـيـارات الــعـام واخلـاص واجلــامـعـات  ا

سرح الكنسى . ستقلة الهواة و .... ا ا
ـســرح الـكـنـسى بـاإلضـافــة إلى الـنـصـوص الـتى وا
ـيـة لكـتاب تكـتب له يـستـعـي أيـضـاً بنـصـوص عا
مــشـهــورين كـشــكـســبـيــر  أروين شـو  ... أى أنه ال
يغـلق النوافـذ على مـسار أخالقى وديـنى محدود 
ــا يـفــتح نـوافــذه عـلى قــيم جـمـالــيـة وفــكـريـة وإ
مـخـتـلفـة  كـمـا ينـاقش األفـكار الـديـنـية ويـتـحاور
معـهـا ال يـتـماهى داخـلـهـا وتمـتـد مـوضـوعاته إلى
مــاهـو خـارج هـذا اإلطـار فـتـمس مـاهـو اجـتـمـاعى
وسـيـاسى وإقـتصـادى  ... وهـو مـا يـؤكـد لـنـا خارج
جـدران الـكــنـيــسـة بـالــرغم من أنه مــنـتج داخــلـهـا

ويشرف عليه مجموعة من القساوسة واخلدام .
سرح والسؤال الـذى يفـرض نفسه عـند مـناقشـة ا
ـسرح الـكـنسى لألقـباط الـكنـسى هـو : هل يُقـــدَم ا
فــقط بــالــرغـم من اشــتــراك عــنـــاصــر فــنــيــة من
ـسلـم فـيه!?  لقـد شاهـدت بنـفسى فى مـدينة ا
ـسـابـقات أسـيـوط أحـد هذه الـعـروض فى إحـدى ا
سـرحيـة  ولم أجد فى الـعرض مـا يشـير إلى أنه ا
كـنــسى أو يــضع إعالنــاً تـعــريـفــيــاً بـذلـك لـكل من
يـشــاهـده  كــان الـعــرض يـتــحـدث عن مــصـر  عن
مـــشــاكـــلــهـــا  أحالمـــهــا  وجـــعــهـــا  حــاضـــرهــا 
ومستقـبلها  كان ينتقد السلبيات اجملتمعية التى
يـعـانى مــنـهـا جـمـيـع أفـراد اجملـتـمع بـال اسـتـثـنـاء
لــطـائــفـة أو جــمــاعـة أو تــيـار ... ! لــقــد اضـطــهـد
الـــنــظـــام الـــســـابق اجملـــتــمـع كــلـه ولم يـــفــرق فى
اضـــطــــهــــاده بــــ رجـل وامـــرأة  أو بــــ مــــســــلم
ومـسيـحى  كـلنـا كـنا حتت وطـأه احلـاجة نـعيش و
حتت قـهر الـلـحـظة نـتـنـفس هواء ال يـسـتـطيع أن

يكفينا!!
سرح الـكنسى باخلط األخالقى بـنسبة قد يهـتم ا
ـسـرح خارج الـكـنـيسـة لـكنـه يظل مـعـبر أكبـر من ا
فى نــهــايــة األمـــر عن اإلنــســان فـى عــمــومه  عن
أحالمه  انكـساراته  آالمه  ... بنفس القدر الذى
يعبـر به أى مسرح جـاد وهادف ويستـند إلى قاعدة
ا أكثر ما نحتاجه فى فكريـة وفنية صحيحة  ور
ـسرح فى مصر الفتـرة القادمة من كـافة مسارات ا
هـو اللـعب على تـنـميـة الوعى والـتعـريف بخـطورة
عـاشة بـصداماتـها وصـراعاتهـا الكـامنة الـلحظـة ا

هادف من وراء ذلك عبورا آمنا للمستقبل .

elhoosiny@hotmail.com
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اثـنـاسـيــوس: الـفـالــيـون هى اسـطــورة درامـيـة لألديب
الـروسى الـعـظـيم لـيـو تـولـيـسـتـوى تـتحـدث عـن انـسان
امـكنه اجلـلوس على عـرش الله وحـكم العـالم لبـضعة
الئــــكه عن مـــقـــدار دقـــائق ودار حـــوار بـــيــــنه و بـــ ا
الـشـر الـذى يـسـمح الـله بـوجـوده فى هـذا الـعـالم وإنه
كـنه ان يزيل الـشر نـهائـيا لـو امهـله الله بـضعة كان 
سـاعــات أخـرى نــعم انـســان ظن انه احــكم من الـله و

قداره ان يسقط نظام الله. اعدل منه و
ــســرحـيــة واســمـهــا إســقـاط ومن هــنـا جــاءت فــكـرة ا
النـظـام اجلمـيع عـنـدما قـرأ االسم فى الـدعة ظن ان
ـــــــســــــــرحـــــــيـــــــة تـــــــتـــــــنــــــــاول أحـــــــداث ثـــــــورة مـــــــصـــــــر ا
والــنـظــام وإسـقــاط الـنــظـام الـســابق ولــكـنـهـم دهـشـوا
عندما وجودوا ان االسم له مـفهوم أخر وهو محاولة
اإلنـسـان لـقـلب نـظــامه ال نـسـتـعـجب فـنـحن كـثـيـرا مـا
نريد أن يـسقط نظام الـله فى حياتـنا عندمـا نعترض
على مشـيئته عنـدما نشعـر بالظـلم من بعض أحكامه
عـلـيـنـا ونـقـول لـو األمـر بـيـدنـا لـفـعـلـنـا عكـس مـا فعـله
الله ونـحـاول أن نرفع عـقولـنـا فوق كـواكب الـله ونظن
ــسـرحـيـة أن حـكـمــتـنـا تــفـوق حـكـمــته ولـكن أحـداث ا
تــكــشف عن ضــعـف اإلنــســان وهــشــاشـــة حــكــمــته لــو
قـورنت بــحــكـمــة الـله فــإذا كـان بــإمــكـانــنـا ان نــسـقط
كننا األنظمة األرضية و نطـيح بعروش الطغاة فلن 

ساس بنظام الله العادل. ا

القامة تمثال فـريد له من العنب ليتباهى به على كل
عـمـد الـقـرى االخـرى .وعـنـدمـا يـتـجـرا أحـد الـغـفـراء
ويـأكل الـتمـثـال بعـد شعـوره بـاجلوع فـيصـاب بـالسـكر
ويهلل ساخرا (حب العـمدة اسكرنى) ويلقى بالنكات
عــلى الــعـــمــدة . الــذى يــثـــور بــشــدة عــنـــدمــا يــعــلم أن
تمثـاله ومصدر فخـره  التهامه فـيقرر شنق الـغفير
فى نفس موضع الـتمثـال . وهنا يـتدخل احـد الغرباء
عن الــقــريــة ويــشــجع اهــلــهــا عــلى الــثــورة .ضـد ظــلم
ـتـجـبـر والـذى يـواجه الـثـورة بـحـجة تـدهش الـعـمـدة ا
اجلـمـيع وهى انه ظـالم بـالـفـعل ويـعـتـرف ويـقـر بذلك
النه تـعـرض لـظـلم فـادح من الـله وتـشـتـد ثـورة الـناس
ضــده بـــســـبب هـــذا الـــقـــول فـــيـــاخــذهـم الى الـــقـــبــور
ويـــســـتـــدعى شـــهـــادة ثالثـــة مـن االمـــوات . تــتـــلـــخص
قـصصـهم فى ان الـله لم يـستـر عـلـيهم فى خـطـاياهم
ـآسى والـتى من بـينـهـا مـقتل ا ادى الى عـدد من ا
والــد الــعــمــدة ووالـدتـه . ولـهــذا كــره الــنــاس واحلــيـاة
ــا . لـنــكــتــشف ان الــغــريب الــذى حـرض واصــبح ظــا
الــقـــريــة عـــلى الـــثــورة هـــو من ارتــكـب تــلك االخـــطــاء
عــنــدمـا اقــتــحم عــرش الــســمــاء وجــلس عــلى كــرسى

آسى . احلكم وتسبب فى تلك ا
وقـد جنح ميـنا فى تـوظـيف الفـيديـو لـتقـد اخلفـايا
ــسـرح .واسـتــطـاع فـريق الــتى لم تـتــسع لـهـا خــشـبـة ا
ـمثل تـقد أداء متوازن وبـرع ماجد فايز فى دور ا
العمـدة .ومينـا وحيد فى دور الـغريب وماريـانا لويس
فى دور والدة العمدة .وجورج نبيه فى دور الغفير .
ولــكـن يــؤخـــذ عــلى الـــعــرض االطـــالــة .والـــتــعـــامل مع
اجلـمـهــور من مـنـطـلق انه يــحـتـاج الى شـرح وتـوضـيح
حـيث كـان يـحدث ايـقـاف للـعـرض والتـوجه لـلجـمـهور
بـالـكالم لـشـرح مـا عرضـه منـذ قـلـيل .وايـضـا عدم
االهــتـمـام بـالــديـكـور وخـاصــة تـمـثـال الــعـنب الـذى لم
يـدرك اجلـمـهـور انه تـمـثـال إال بـعـد أن اظـهـر احلـوار
ــســرحـيــة وفــكــرتــهـا قــال اخملــرج مــيــنـا ذلك وحــول ا

تاز فريق األنبا رويس  – الذى يحمل اسم قديس
مـصرى كان غـير حاصـل على أية رتـبة كـنسيـة ويعمل
بـائـعًـا لـلـمـلح وبـالـرغم من ذلك انـتـزع صـفـة الـقـداسـة
من الكـنيسة  – بـأنه فريق جـريء يبيـع ملح الفن فى
أعماله التى يعرضهـا على مسرح الكاتدرائية الكبرى
بـالعـبـاسيـة . ويـكفى ان تـراجع أسـماء بـعض األعـمال
الـتى قـدمـها من قـبل لـتـدرك مـدى جـراءة وعـمق هذا
الـفريق الـفريـد ب الـفرق الـكـنيـسة. فـقد سـبق وقدم
مـسـرحـيـة بعـنـوان ( عـيب احـنـا فى كـنيـسـة ) انـتـقدت
الـكـثـيـر من االفـكـار الـتـقـلـيـديـة مـنـهـا الـتـعـرض المـنـاء
صـنـدوق أمـوال الـكــنـسـيـة وشـحــهم فى الـصـرف عـلى
ـشاكل الـفقـراء . واجتـاه الـبـعض لـلـرهبـنـة هـربـا من ا
الــعـاطـفـيـة . كــمـا قـدم الـفـريق مــسـرحـيـة ( أى حـاجـة
ــة لــلــبــيع ) ونــاقــشت تــغــول الــفــكـر االســتــهالكى قـد
ـدة ثالث فى  حـيــاة خـدام الـكـنـيـســة . وبـعـد تـوقف 
سـنــوات عن نـشـاطه عـاد فـريق األنـبـا رويس االسـبـوع
اضـى ليـقدم مـسرحـية مـثيـرة للـجدل حـملت عـنوان ا

(إسقاط النظام )
وإسقـاط النـظام مـاخوذة عن قـصتـ قصـيرتـ هما
قـصــة ( الــفــالــيـون ) لـألديب الــروسى لــيـو تــولــســتـوى
وقصة ( حـبة ع الـعنب ) لكـاتب هذه السـطور وقد
جنح مـخرج الـعـرض مـينـا اثـناسـيـوس فى صـنع دراما
تـورجى جيـد من دمج الـقصـت . لـيـخرج بـعـمل بعـيد
ــسـرح الــكـنــسى الـذى تـمــامــا عن اجلـو الــسـائــد فى ا
يـغـلب عـلى مـعـظم أعــمـاله تـقـد قـصص الـقـديـسـ
ا يخدم الوعظ الروحى وقصص التعليم الدينى  
نــحن أمــام عــرض يــبــدا بــاســتــعــراض راقص صــمــمه
ضــيــاء شــفـــيق لــيــعـــبــر عن ازمــة وحــيـــرة واســئــلــة بال
اجابات ومن االستعـراض ندلف الى تفاصيل العرض
الــذى يـدور فى قــريــة  تـعــانى من عــمــدة مـتــجــبـر –
ديكتـاتور مصغر  – يـتسلط عـلى نفوس اهـالى بلدته
ويـــجـــيـــد االطـــاحـــة بـــكل أحالمـــهـم وقـــد قـــاده غــروره
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www.facebook.com/groups/115356274549/ref=ts
سـاخيــط " فريـق مسـرح " ا

كنيسة الشهيد أبانوب 
www.facebook.com/group.php?gid=114849355217714&v=wall&ref=ts  فريق اليوبيل للدراما
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ــتــنــاثــرة فــوق الــورق.. كم قــرأتُ شـــعــرا ومــست روحى تــلـك األحــرف ا
ولـكـنه إحـسـاس غـريب ومـخـتـلف.. أن أرى هـذه األحـرف الـيـوم تُـجـسد
ؤدى شـاعر يصل لـلمتـلقى الذى يـدهشه صدق ا أمـامى بأداء مفـعم با
ــسـرحــيـة الــتى صـاغــهـا اخملــرج.. فــيـتــفـاعل مع كل وتــعــجـبه الــصـورة ا

عتاد.. يراه. هذا.. وبدال من أن يقرأ الشعر كا
ب الطوابير الطويلة التى تزدحم بها ساللم مركز األبداع.. استطعت
أن أجـد مــسـاحــة لألنـتــظـار.. وقــفت أنــتـظــر بـدأ عــرض "حـلــو الـكالم"
تدريب الدكتورة جناة على وإخراج خالد جالل (وإن كان هو يفضل أن
نـقـول إشراف ال إخـراج).. و"حـلو الـكالم" هـو عـرض مادة اإللـقـاء التى

مثل الشامل. تُدرس ضمن مواد ورشة مركز اإلبداع إلعداد ا
وهـذا الـعرض هـو الـعـرض الـثـانى لـلـدفـعـة الثـالـثـة لـورشـة اإلبـداع فـقد
كان الـعرض األول هو غـنا لـلوطن وكـان نتاج مـادة الغـناء وهـذا العرض
هــو نـتـاج مـادة اإللــقـاء.. ويـتـبــقى أن نـرى عـرضـ أخــرين هـمـا عـرض

الرقص و عرض التمثيل.
ــركـز خــاويــة وقت الــعــروض.. إنـهــا دائــمـا لم أجـد يــومــا ساللم هــذا ا
مــزدحـمــة بــاجلــمـهــور الــذى يـحـب الـفن ويــثق فـى جـودة األعــمــال الـتى

ركز. يقدمها ا
سـرح حـتى دخـل جـموع لـم نـلـبث إال دقـائق بـعـد دخـول اجلمـهـور إلـى ا
ــثل.. دخـلـوا كــلـهم بـتـلــقـائـيـة ـمـثـلـ الـذين يـتـجـاوز عـددهم ال  65 ا
ـشـاركـتــهم فى أمـسـيـتـهم .. بل يـدعـونك  ـثـلـوا لك عـرضــاً وكـأنــهم لن 
الـشـعـريـة.. الـتى لم تـكن فــقط أمـسـيـة رائـعـة فى حب مـصـر.. نـسـتـمع
فــيـهـا لـشـعــر كـبـار الـشـعــراء الـذين تـغـنـوا بــحـبـهم لـلــوطن فى أبـيـاتـهم..
كفاروق جويدة ونزار قبانى وسيد حجاب وجنيب سرور وعبد الرحمن
األبـنـودى وصالح جـاه وغـيـرهم فى قـائـمـة طويـلـة من األسـمـاء التى
حفـرت نفـسهـا فى تارخ مـصر.. بل أسـتطـاع اخملرج خالـد جالل جذب
ـتـفـرج مـشدودا ـسـاته احلـرفـيـة التـى جعـلت ا ـتـفـرج من خالل وضع  ا

طوال ساعة ونصف هى مدة العرض.
ــســرح يــلــقى بــعض ــمــثل يــظــهــر عــلى خــشــبـة ا فــبــدال من أن يــجــعل ا
ل.. حرّك خـالد جالل الـشعر األبيـات الشـعرية.. فى شـكل تقـليـدى 
ـعـنى أنه جـعل الكـلـمة قـصه.. والـبـيت الشـعـرى صورة ـسرح..  عـلى ا
مـرئــيـة.. وجـعـل من الـقــصـيـدة مــسـرحـيــة.. فـقــد رسم حـركــة لـلـمــثـلـ

وسيقى والغناء. سرحية.. وا واستخدم اإلضاءة والتشكيالت ا
ـلل.. كان اخملـرج يتـنقل بـنا بـذكاء مـا ب احلزن وبـدال من أن ينـتابـنا ا
والـــضـــحـك واحلــنـــ والـــفـــخـــر.. فـــكـــان دقـــيـــقـــا فى اخـــتـــيـــار وقت كل

وسيقى التى تصحبها. قصيدة.. وطريقة تأديتها وا
ـمثل "مـحمد أسامة وعـلى ربيع" لتـفجير الكـوميديا فى ولـعل أختيار ا
مــنــاطق مــعـيــنه فى الــعــرض.. كـان اخــتــيــارا مـوفــقــا.. فـقــد جــسـدا دور
بـلطـجيـا الدفـعة.. الـلذان ال يـحبـان الشـعر ويـجعالن اجلـمهـور ينـتقى –
من مـشـنـة الـكتب عـلى حـد قـولـهـما  –أسـمـاء الـشـعـراء ثم يـطلب  –فى
حتدى  – من أصدقائهما أن يبدأوا فى إلقاء قصائد الشاعر اخملتار..
طــبــعـا هــذا مــعــنــاه.. أنك لن تــرى الــعــرض بــنــفس الــشــكل لــو حـضــرته
ـتفرجـ يخـتارون فى كل يوم ليـوم متـتالـي أو ثالثة أو أكـثر.. ألن ا
نـفس األسـمـاء ولـكن فى عـشـوائـية  –أقـصـد فى غـيـر ترتـيـب مسـبق –
ـا يخـتار مـتفـرج اليـوم البـدأ بقـصـائد الـشاعـر فاروق جـويدة بـينـما فـر
تــخــتـار مــتــفـرجه غــدا الــبـدأ بــقـصــائــد نـزار قــبــانى.. ولـكن  –وبــعـد أن
شـاهــدت الـعـرض أكــثـر من مـرة  –أسـتــطـيع أن أقــول أنه فى كل مـرة..
يــجــيـد الــشــبــاب الــتــعــامل مع االخــتــيــارات وال تــنــقــصـهـم أبـدا  –بـرغم
ــعـانى ــهـارة.. فــوعــيــهم  ــوهــبـة أو تــخــونــهم ا الـتــكــرار الــعــشـوائى  –ا
الـكلـمات الـتى يـلقـوها والـتى حتدثت عـن حب الوطن وأمـجاده وتـاريخه
وثــوراته وشــهــدائـه ومــســتــقـــبــله.. كــان أصــيـال بــداخــلــهـم.. فــقــد كــانــوا
يـــتــحــدثـــون بــصــدق عـن مــا يــكـــنــونه لـــلــوطن.. فـــقــد كــنـــا نــتـــمــايل حــ
يــتــمــايــلــون.. وكــان يــخــتــلط صــوتــنــا بــصــوتــهـم فى بــعض األغــانى الــتى
يـغنـونهـا.. أو نـسبـقهم فى قـول كـلمـة من قصـيـدة مشـهورة.. ولـعل جناح
الشباب فى إلقاء القـصائد بذات احلماسة وبنفس اإلحساس كل يوم..
راجع إلـى شهـور الـتـدريب الـطـويـلـة الـتى أشـرفت عـلـيـهـا الـدكـتـورة جناة
مـثلـون.. فهى عـلى.. الـتى يظـهر مـجـهودهـا جلـيا فـى كل كلـمة يـقولـهـا ا

الـتى اختـارت معـهم أسـماء الـشعـراء ودربـتهم عـلى كيـفـية إلـقاء األبـيات
وركــزت عـلى مــخـارج األلــفـاظ ووزعـت الـقــصـائــد عـلى اجملــمـوعــة الـتى

ألقتها..
وألن العـرض ابتـعد عن كـونه أمسـيه شـعريـة.. ليـصبح مـسرحـية مـكونه
ـتـفـرج  –أيـا كـان سـنه  –عـلى من لـوحـات عـديــدة.. فـقـد سـاعـد ذلك ا
االستمـتاع والتـفاعل.. فتـوظيف الكـوميديـا من خالل "بلـطجيـة الدفعة"
من بداية الـعرض كان عامل جـذب جيد راق للـجمهور.. خـصوصا أنهم

تفرج مباشرة وجلسوا بينهم.. تعاملوا مع ا
ومن أجـمل القـصـائد الـتى ألقـيت هى قـصيـدة "مش بـاقى منى" جلـمال
ــصــاحــبــة مــطــرب من طالب بــخــيت والــتى أداهــا مــجــمــوعــة شــبــاب 
نتهى مـثلون يـتبارون فى إلقـاء القصيـدة  الـورشة على العـود.. فكان ا
ـطـرب الــشـاب بـغـنــاء مـقـاطع أخـرى من اإلحـسـاس بـيــنـمـا يـصـاحــبـهم ا

القصيدة.. 
ــنـصب لـفـاروق ومن الــقـصـائـد الــتى ألـقـيت بــشـكل جـيـد هـى قـصـيـدة ا
ثـل عـلى أكتـافهم وهم مـثل يحـمله ثالثـة  جويـدة والتى ظـهر فـيهـا ا
يــرتــدون أقـنــعــة ثم يــلـقــون به إلى األرض ويــبــصـقــون عــلــيه بـعــد ضــيـاع
ـنصب.. وفى احلقيقة فـإن هناك العديد من الـقصائد اجليدة.. التى ا

قال لذكرها كلها. ا لن يتسع ا نقلها لنا اخملرج بشكل جديد ر
و لـألسف.. ال أعــرف كل األســـمــاء الــتـى شــاركت فى عـــرض اإللــقــاء..
ـثال محـمود عـبد الـعزيـز الذى أجـاد فى أكثر ولـكنى أذكـر على سـبيل ا
من قصيدة ألـقاها منـها قصيدة لـصالح جاه ومحمـد محمدى الذى
ألـــقـى "ال تــصـــالـح ألمل دنـــقل" ورفـــيق الـــقـــاضى الـــذى ألـــقى جـــزءاً من
قـصـيـدة لـنـزار قــبـانى وحـمـدى الـتــايه ومـحـمـد غـيث وجــيـهـان ومـحـمـد
دمــراوى وشــيــمــاء قــاسم ويــاســمــ وولــيــد عــبــد الــغــنى ووائـل الــســيـد
ومحـمد مـجدى الـلذين ألـقيـا قصـيدة ألحـمد فـؤاد جنم بشـكل كومـيدى
وغـيرهم.. من طلـبة مركز اإلبـداع الذين يتـمتعـون بأداء جيـد.. وموهبة

صادقة..
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بـقيادة االنـبا مـوسى اسقف الـشباب ومـباركـة قداسة
ــسـرح الــبـابــا شـنــودة الــثـالث ويــضم مــسـابــقـات فى ا
ــيـديـا والـكـمــبـيـوتـر  وااللـعـاب ـوسـيـقى وا والــكـورال ا

الرياضية والفن التشكيلى
ــراحل الــعـمــريـة ويــتم الــتـنــافس فــيـة عــلى مــسـتــوى ا
(مــــرحــــلــــة ابـــتــــدائى _اعـــدادى_ثــــانـــوى _جـــامـــعـــيــ

_خريج _شباب)
وتـتم الـتـصـفـية األولـيـة فى كل ايـبـارشـيـة  (حى) على
ــنــطــقـة   حــدة   ثم يــتم الــتــصــعــيــد إلـى مــســتــوى ا
وأخـيــرا الــتـصــفــيـة عــلى مــسـتــوى اجلــمـهــوريــة والـتى
تــقــسم  إلى أربــعـــة قــطــاعــات (الــقــاهــرة والــوسط -
االسكنـدرية ومدن القـنال  - الفـيوم وشمال الـصعيد

- األقصر وجنوب الصعيد)
وتـستمـر جلان الـتحكـيم فى كل قطـاع من القـطاعات
دة اسبـوع تشاهد خاللة حوالى ٥٠ عرضا األربعة 
لـيصل إجـمالى الـعروض عـلى مدار األسـابيع األربـعة

حوالى 200 عرض.
ــهـرجـان عــلى الـعــروض فـقط بـل تـقـام وال يــقـتــصـر ا
ورش فــنــيـة مــتـخــصـصــة ونـدوات فـى كل قـطــاع عـلى
ــواضـــيع حـــدة كــذلـك ال تــقـــتـــصـــر الـــعـــروض عــلـى ا
ــيه الــديــنــيــة فــقط بل تــتــنــوع   فـمــنــهــا نــصــوص عـا
ا خصوصا لشكـسبير - ودورينمات - وكاسونا - ر
لتميز اعمـال هوالء بقيم أخالقية   وكذلك نصوص
ــصـــريــ . وهــنـــاك عــدد كـــبــيــر من كـــبــار الــكـــتــاب ا
الـشباب يـقدمون عـروضا من تالـيفـهم تناقش قـضايا
ــلـــحــمى أو ـــذهب ا ـــيل مــعـــظــمـــهــا الى ا شــبــابـــيــة 
الـــبــريــخــتـى . وخــصــوصـــا شــبــاب اجلــامـــعــات الــذين
ـــســـرح اجلـــامـــعى ويـــتـــابـــعـــون احلـــركــة يـــحـــتـــكـــون بـــا

هرجانات . سرحية وا ا
فرح أيضا أن بعض هذة العروض اجلدير بالذكـر وا
ــســرحــيــة ــهــرجـــانــات ا بــدأت تــشــارك مـــوخــرًا فى ا
ــــهـــرجــــانــــات احلــــرة الـــتـى جتـــدول ضــــمن خــــاصــــة ا

سرح الكنسى . عروضها عرضا أو اكثر باسم ا
سئول ) من ثال شاركت مسرحية (م ا على سبيل ا
ـهـرجـان شـبــرا اخلـيـمـة لـلـمـسـرح احلـر االســكـنـدريـة 
ومـــهـــرجــان الـــرواد   ومـــهـــرجــان الـــنـــيل   وحـــصــدت
اجلـوائــز ثم قــدمت نــفس الــفـرقــة عــروضـهــا بــسـاقــيـة
الــصــاوى  ومـــركــز الــهــنـــاجــر لــلــفـــنــون . كــذلك عــرض
(شــقــلــبــاظ) مـن الــقــاهــرة الــذى شــارك فى مــهــرجــان
الـرواد  ومهرجـان النـيل والهـناجر وحـصد الـعديد من
اجلـوائـزأيضـا . وكـذلك مـسـرحـيـتـا (مـاكـبث) و (سـيدة
الــفـجــر) لــفــريق كــنــيــســة مـار مــرقس بــشــبــرا والــلــتـان

هرجانات ومركز الهناجر . شاركتا بالعديد من ا
وهــــنـــــاك الــــعــــديــــد من الــــعــــروض الــــتـى شــــاركت فى
ــســرح بــاسم ــصــريــة لــهـــواة ا مــهـــرجــان اجلــمــعــيـــة ا

سرح الكنسى . ا
ـسـرح الـكـنسى لم ويـهمـنى هـنـا أن أؤكـد عـلى أن كـلمـة ا
واعظ سرح اخلـاص بالتعاليم الـكنسية أو ا تعـد تعنى ا
بل تـخـطت ذلك لـيصـبح فـنا مـسـرحيـا عـاديا يـنـتج فقط

داخل الكنائس وحتت رعايتها وليس وصايتها .
وهــذة احـــصــائــيــة من مــهــرجــان الــكــرازة اخلــامس

لالنشطة الكنسية : 2009
سرح   (  213فريق)..........(2402مشارك) ا
الكورال  (  675فريق).........(10063مشارك)

االوبريت ( 21فريق)...........( 487مشارك)
مسرح العرائس ( 31فريق).........(507مشارك)

الــتــوازن الــنــفــسى والــسالم الــداخــلى لــدى األفــراد  
ــســرح من جــديـد إلـى حـضـن الـكــنــيــســة  ولـكن عــاد ا
بــخـطــوات بــطــيــئـة نــســبــيـا حــسب حــمــاس شــبـاب كل
سرح سئـول الدينى بفـكرة ا منطـقة  وحسب قنـاعة ا
سرح  فى عدد قـليل من الكنـائس واجلمعيات فـبدأ ا
ـسـيــحـيــة فى أمــاكن مـتــفـرقــة مـثل جــمـعــيـة الــشـبـان ا
ــســيــحــيــة بــفــروعــهــا وبـعـض الــكـنــائـس فى مــنــطــقـة ا
الــــظــــاهــــر  وشـــبــــرا ( الــــقــــاهــــرة ) وشـــبــــرا اخلــــمــــيـــة

واإلسكندرية .
ـــســـرح  فى عـــدد كـــبـــيـــر من  ثم انـــتـــشـــرت ظـــاهـــرة ا
الـكنـائس فـأفـرزت وجـود مـهـرجانـات ومـسـابـقـات ب
العروض من أقدمها مهرجان شبرا اخليمة ومهرجان

عادى ومهرجان فلمنج باإلسكندرية . ا
أمـا اآلن ال تـكاد تـخـلـو كـنـيـسـة فى أى مـديـنه أو قـرية
من  فــريق تــمــثــيل أو أكــثــر وان لم تــكن كـل الـكــنــائس
تـمــتـلـك  مـســرحـا إال أن عــدد قـلــيالً به مــبـنى مــسـرح
سرحى أحد اهم االنشطة متطور  ويعتـبر النشاط  ا
فى الكنائس حيث  تنمى روح  العمل اجلماعى وتبنى

الوجدان السوى.
ـهـرجـانـات الـكـنـســيـة لـلـمـسـرح  مـهـرجـان ومـن أقـدم ا
شبـرا اخليمة التى تقـيمة مطرانية شـبرا اخليمة منذ
حـــوالى  18عـــامًــا ويـــشــرف عـــلــيه الـــقس مـــارتــيــروس
فـوكــيه الـذى اصــبح كـاهــنـاُ خــاصـاً لالنــشـطــة الـفــنـيـة
ويرعـاه األنبـا مـرقس  اسقف شـبرا اخلـيـمة   جـدير
بــالـــذكــر أن مــطــرانــيـــة شــبــرا اخلــمــيـــة أيــضــا أقــامت
سرحية يا متخـصصًا لدراسة الفنون ا مشروع اكاد
ـوسيقية   مدة الـدراسة  سنت على والسـينمائية وا
اربع فصول يقوم بالتـدريس فيها اساتذه متخصص
سرح مثل د. هـناء عبد الفـتاح    الدكتور فى قـسم ا
مــدحت الــكــاشف والـــدكــتــور عــمــرو دوارة والــدكــتــورة
عـبـير مـنـصور والـدكـتور أحـمـد عامـر    فـادى فوكـية

وغيرهم .
ومـنـذ سـته اعـوام تـولت قـيـادة الـكـنـيـسـة االرثـوذكـسـية
فى مصـر تنـظيم أكـبر مـهرجـان لالنشـطة فى الـشرق
االوسط يـسمى مـهـرجان  (( الـكرازة )) عـلى مسـتوى
ــسـابــقـة فى الــعـامـ كــنـائس اجلــمـهــوريـة  وامــتـدت ا
ـهجر اضيـ لتـضم  السودان  وقـطر وبعض بالد ا ا
ــهــرجـان تــنــظــمــة وتـرعــاه أســقــفـيــة الــشــبـاب . هــذا ا

الـرواد     والسـاقيـة    والهـناجـر   واحلر وغـيرها
وأتشرف بان قمت بهذا الدور.

سرح الكنسى فى مصر ا
ـسرح بـدا    دينـيا    وبـالتـحديد كلـنا نـعلم أن فن ا
يالد  عند اليونان فى ظل فى القرن اخلامس قـبل ا
االحـتــفـاالت  الـديــنـيـة لــعـبـادة اإللـه ديـونـيــسـيـوس إله
ــســيــحــيــة مــلــيــئـة ــا  كــانـت ا اخلــصـب والــنـمــاء    و
بــاألمـثــال واحلــكـايــات الــتـصــويــريـة واألقــرب إلى فن
تقدم داخل الدراما    لذا وجدت الـدراما  مكانها ا
الــكــنـيــســة فى الــعــصـور الــوســطى حــيث كــانت تــقـدم
مــــســــرحــــيــــات االالم    وحتــــولت بــــعـض الــــطــــقـــوس

الكنسية إلى مايشبه  الدراما .
سـرح مـطـرودا من الكـنـيـسة وانـتـشرت فى ثم خـرج ا
كل اجملـــتـــمــعـــات مـــتـــأثــرا ومـــؤثـــرا ومــتـــفـــاعال مع كل
التطورات واالكـتشافات الـعلميـة واألدبية  والفـلسفية

والفنية .
ـسرح  كثيرا الى ان ظهرت بوادره وفى مصر تأخر ا
مع احلــمـــلــة الـــفــرنــســـيــة عــلى مـــصــر عــام  1798 ثم
ـسـرح ومن تـوالـت عـروض الـفـرق الــشـامـيــة ورجـال ا
تـرجمة أو اهـمهم يعـقوب صـنوع وتـعددت العـروض ا
ـسـرح الفـرنـسى ( مثل أعـمال ـقتـبسـة خـاصة من ا ا
سـرحـيـة  اخلـاصـة مثل مـوليـيـر ) ثم تـكـونت الـفـرق ا
فــرقــة سالمــة حــجــازى    وعــلى الــكــسـار    جنــيب
ـــهــديـــة     اوالد عـــكـــاشــة الـــريـــحــانـى    ومــنـــيـــرة ا

وغيرهم .
ثم تـكونت أول فـرقة قومـية عام  1935 وقدمت أولى
مـسـرحـيـاتـها بـعـنـوان أهل الـكـهف لـتـوفـيق احلكـيم ثم
تــكـــونت فــرقــة الــتـــلــفــزيــون عــام  1961 هــكــذا بــدأت
ــســرحـيــة فى مــصــر وبـالــطــبع تـأثــرت بــهـا احلــركـة ا

الكنيسة كما تأتر بها اجملتمع ككل.
سـيحـية وقـليل ومن ثم اضطـلعت بـعض اجلمـعيـات ا
من الـكنـائس بـتقـد عروض مـسـرحيـة مـستـمدة من
ـــيـــة ـــســــرحـــيــــات الـــعــــا ـــقــــدس وبـــعـض ا الــــكـــتــــاب ا

وخصوصا فى الكنائس األجنيلية.
وخـالل الـعــشــرين ســنه األخــيــرة مع حتــول الــكــنـائس
الى مـؤســسـات اجـتــمـاعــيـة وصـحــيـة وتــربـويـة وفــنـيـة
وكـشـفـيـة ومع انـفـتـاح الــكـنـيـسـة عـلى الـعـلـوم والـفـنـون
ــانــهــا بــأهــمـــيــة  دور الــفن وحتــقــيق ــيــة    وإ الــعـــا

ــسـرح طــريــقه إلى الــكــنــيــسـة األرثــوذكــســيـة عــرف ا
بـبطء    وعـلى اسـتـحـيـاء    وتـمـحـورت مـوضـوعاته
ــقــدس الـــتى ال تــخـــلــو  من حــول قــصـص الــكــتـــاب ا
وعظ باشرة  حيث البعض يسميه ( فن ا واعظ ا ا

رئى) . ا
وان كـانت الــكـنـائـس االجنـيـلــيـة وجـمــعـيـات الــشـبـان
ــســيـــحــيـــة قــد ســـبــقت األرثـــوذكــســـيــة فـى تــقــد ا
ــــوضـــــوعــــات عــــروض أكـــــثـــــر حتــــررا وأقـــــرب إلى ا
االجــتــمـــاعــيـــة لــكـــنــهـــا كــانت  كـالســيـــكــيــة األداء  
سـرح يوسف وهـبى  وجنيب الـريحانى ثم متـأثرة 
ـثـلــة فى أسـقـفـيــة الـشـبـاب تـبــنت الـكـاتــدرائـيـة  –
بــقــيــادة االنــبـا مــوسى  – تــكــوين فــرقــة  مــســرحــيـة
ـسـرح الـقـبطـى )) ضمت مـعـظم الـفـنـان بـاسم ((ا
ـــســــيــــحـــيــــ  قــــدمت عــــرضـــ احملــــتــــرفـــ مـن ا
ـــرقــســـيــة ــســـرح الــكـــاتـــدرائــيـــة ا ضــخـــمـــ عــلـى ا
بـالعـباسـية  (الشـاهد الـصامت ) من إخـراج  ناجى

أجنــلـو  1985 بـهــذا تـغـلب إخــراج جـمــيل بـرسـوم 
توقـفت الفـرقة أو تـفرقت لـتبـدأ الكـنائس فى انـتاج
ـــــســــــرحـــــيـــــة  حـــــيـث رأوا فى عـــــروض الـــــعـــــروض ا
ـا شـجع بـعض ـسـرح  الـكـاتـدرائـيـة مـبـاركــة لـفن ا
الــكـــنـــائس الـــكـــبـــرى فى الـــقـــاهـــرة تـــقـــد عــروض
مـســرحـيــة بـشــبـابــهـا الـهــواة     تـطــور االمـر الى
انـشاء مبنى مسـرح فى بعض الكنائس مـثل كنيسة
ـالك بـطــوســون بـشــبــرا    ومـارجــرجس فــلــمـنج  ا
باإلسكندرية ومطرانـية بشبرا اخلمية  ومطرانية

بنى سويف.
ــســرح  احلـــر فى الــثـــمــانــيـــنــيــات ومع ظـــهــور تــيـــار ا
ـســرح الـتــجــريـبى زادت الــفـرق وانــعـقــاد مــهـرجــان ا
سرحية  داخل الـكنائس    سواء من لديها مسرح ا
أو ال فـاضـطـلعـت تلك الـكـنـائس الـتى تمـلك خـشـبات
ــهــرجــانــات الســتــيــعــاب عـروض ــســرح  بــتــنــظــيـم ا ا
هـرجانـات مهـرجان الـكنـائس األخرى    وأول تـلك ا

عادى واإلسكندرية  . شبرا اخليمة ثم ا
ـسـرح الكـنـسى فنـلـمحه أمـا الـتحـول احلـقيـقى  فى ا
عــنـــدمـــا أقـــيـــمت الـــورش الـــفـــنــيـــة  لـــشـــبـــاب الـــهــواة
ـــســـرحــيـــ فى الـــكـــنــائـس والــتـى بــدأتـــهـــا الــهـــيـــئــة ا
الــقـبـطـيـة األجنــيـلـيـة لــلـخـدمـات االجـتــمـاعـيـة     ثم
ــنـــيــا ــعـــادى    وا مــطـــرانـــيــة  شـــبـــرا اخلــيـــمــة  –وا

وغيرها .
فـفى  عام   2006نـظـمت مـطـرانـيـة شـبـرا اخلـيـمـة
ــدة شـــهــر    بــإشـــراف الــقس ورشــة مــســـرحــيـــة 
مـارتــيـروس فـوكــيـة   ضـمت مـن األسـاتـذة كل من
د. هــنــاء عــبــد الــفــتـاح    د. أحــمــد حالوة    د.
مـدحت الكـاشف     د. عمـرو دوارة    د. أحمد
عــامــر    د. فـــريــد الـــنــقـــراشى     أمــ بـــكــيــر
فــادى فـوكـيـه    عـاصم الـبــدوى  رأفت الـديـروى
 إمــيل جــرجـس    مــاهــر لــبــيـب وغــيــرهم والــتى
شجع نـحاجهـا وانعـكاس مردودهـا فى العروض  
شــجع األنــبــا مــرقس أســقـف شــبــرا اخلـيــمــة عــلى
ـية عـمـليـة لـلفـنـون تضم التـفـكيـر فى إنـشاء أكـاد
ــوســيــقى وتــقــنـيــات الــســيـنــمــا  ويــقـوم ــسـرح وا ا
بـالــتــدريس فــيـهــا مــعـظم األســاتــذة الـســابــقـ فى
نفس الـوقت عادت أسـقفـية الـشبـاب لتـبنى رعـاية
ــوســيــقى ــســرح مع بــاقى الــفــنــون االخــرى من ا ا
والسينما  والفنـون التشكيلية والشعر واجلرافيك
 وغــيـــرهـــا فى مــهـــرجــان ضـــخم بـــاسم  مــهـــرجــان
الكـرازة على مـستـوى  اجلمـهوريـة  يكـون التـسابق

سرحية. فيه ب الفرق ا
ـشـاهـدة ـسـرح  ـهــتـمـ بـا  بــدأنـا نـدعـو الـنـقـاد وا
تــلك الــعـروض الــتى بــدات تــتـغــيــر شـكال ومــوضــوعـا
سـرح  كما  خرجت لتسـاير التـيارات احلديـثة  من ا
الــــفــــرق بــــعــــروضـــــهــــا من داخـل اســــوار الــــكــــنــــيــــســــة
للمشاركة فى مهرجانات  حرة  عديدة مثل مهرجان
ـسرح    ومـهـرجان ـسرح  الـعـربى جلمـعـية هـواة ا ا
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طــريق نــهــايــات تــلـك األجــزاء و "إجنى بــتــاعــة خــدمــة
الـعـمال"  لـكن هـذا الـربط نـفـسه حتـول إلى "إفـيه" ال
أكــثـــر  و "إفــيه" فــقــد جـــاذبــيــته و قـــوته مع تــكــراره .
إضــافـة إلـى أن الـعـرض ال يــقـول شــيـئــا مـحــددا فـهـو
يـنتـقل من فكـرة ألخرى دون أن تـكون إحـداها أسـاسا
يـنـبـنى عـلـيـهـا الـنص. فـفى الـبـدايـة هـنـاك فـكـرة أزمـة
تمـرد الشخـصيات الـكارتونـية على أدوارهـا التقـليدية
ـــال أكــثـــر من الـــعـــمل فى و كـــونــهـــا آثـــرت مـــا يــأتـى 
ـــصــــريـــ و الـــكــــارتـــون ثـم فـــكــــرة اســـتــــغالل فـــقــــر ا
ــــشــــكـالت الــــتى تــــعــــيــــشــــهـــا طــــمــــوحــــهم ثـم فــــكـــرة ا
الشـخصـيات ثم فـكرة الـظهور  –كـفكـرة فقط نعـرفها
من خالل اجلمل الـتى تنطق بـها الـشخصـيات  و هو
هد له دراميا  –إلجنى ظهور غير مبـرر نهائيا و ال 
وظفة فى خدمة العمالء و التى تنقلب كل األحداث ا
و كل الـــنـــهــايـــات لـــصـــاحلـــهــا فـى الــنـــهـــايـــة. ثم فـــكــرة
ثلة ألمريكا بشكل عالقتها بأمريكـا ( أو كونها هى 
أو بآخر)  ثم فكرة الثورة على سام (يقوم بها الطفل
ال الشخـصيات نفـسها الـتى  استغاللـها)  ثم فكرة
أن سـام هو دمـية ال أكـثر  ثم فـكرة الـكرسى الـشاغر

و عدم استحقاقية أحد له. 
ودعــونى أســتــرجع هــنــا مــا قـالـه "الجـوس آجــرى" فى
ــسـرحـيـة"  و هـو أنه لـن يـسـتـطـيع كـتـابـه "فن كـتـابـة ا
أحـد أن يـبـنى مسـرحـيـته على فـكـرتـ أساسـيـت  و
نـطـقـية) ـقـدمـة ا الـفـكـرة األساسـيـة (أو مـا يـسمـيه: ا
هى فــكـرة الــعـمل وخــطـته و غــايـته الــتى يـقــيم عـلــيـهـا
الـــكــاتـب الــدلـــيل وهـى الــتى تـــتـــولى هـــدايــتـه لــلـــهــدف
ـــنــشــود و الــبـــذرة األســاســيـــة لــعــمــلـه. و هى الــقــوى ا
سرحـية من احملـركة الـكامـنة وراء كل مـا يصدر فـى ا

أفعال. 
ـــوجـه لـــكــــتـــاب وبــــعـــيــــدا عن كـالم "الجـــوس إجــــرى" ا
ــســرح فــدعـنــا نــقــول من وجــهـة نــظــر اجلــمــهـور إن ا
تـعا جـدا ومضحـكا  لـكن لن يبقى الـعرض سيـبدو 
مــنه أثــر فى أذهــنــتــهم بــعــد أن يــخــرجـوا مــنـه  سـوى

أنهم قد أمضوا وقتا لطيفا و السالم. 
"حـدوتة قـبل الـنوم" عـرضت فى مـشـاهدة جـمـاهيـرية
اضـى فى إطار عـلى مـسـرح قـاعـة احلـكـمـة الـثالثـاء ا

سرحى. برنامج مشاهدات مهرجان الساقية ا
"حــدوتـــة قــبل الــنـــوم" إنــتــاج ذاتى لـــفــرقــة "أوبــرا-فن"
ـستقلة  تألـيف عالء حسن بطولـة إبراهيم سعيد ا
إسـمــاعــيل مــصـطــفى شــريـهــان أحــمـد مــحــمـد أنس
الـوجــود سـارة عــبــد الـعــزيـز مــحــمـود يــسـرى يــاسـر
دوح مـحمد بدوى رنـا رأفت محمـد عادل مـازن 
ـــــوجى إسـالم أشــــرف أحـــــمـــــد أشـــــرف مـــــحـــــمــــد ا
عـــبــدالـــظـــاهـــر صـــفــاء يـــحـــيى أحـــمـــد الـــشــوربـــجى
مـصــطـفى فــاروق مـحــمـد بــسـيـونـى و الـطـفـل أحـمـد
إسـماعـيل. سـينـوغرافـيـا كر إبـراهـيم رسومـات نور
مـــحــمـــود مـــكـــيـــاج زهـــرة إســتـــعـــراضـــات إســـمــاعـــيل
مصـطـفى تـنفـيـذ موسـيـقى مـدحت إسمـاعـيل تنـفـيذ
إضـاءة مــحـمــد عـلى غــنـاء األوفــرتـيــر أحـمــد خـالـد 
إسالم صـالح بـسـنت حـافظ الفـيـنـال تـألـيف وأحلان
ــلـيــجى تـنــفـيـذ و غـنــاء مـعــتـز مـوسـى تـوزيع أحــمـد ا
ديـكـور نـورا الشـامى تـامـر البـهـنـساوى أحـمـد حسن
أحــمـد بالك دعــايـة و إعالن مـحــمـود عــبـد الـرؤوف

مخرج منفذ محمود ناجى إخراج محمد نبيل. 

كـمــا قــدم مـحــمــد نـبــيل عن طــريق كل من إســمــاعـيل
مـصـطـفـى مـصـمم االســتـعـراضـات و  كــر إبـراهـيم
صــانع سـيــنـوغـرافــيـا الـعــرض و مـعـتــز مـوسى مـؤلف
ا ال ـها  عـا وملـحن و مغـنى األغنـيـات التى  تـقد
يـنـقـصه اإلبـهـار عن طـريـق االسـتعـراضـات و األغـانى
التى بدأت العرض و أنهته عن عالم الكارتون و عالم
احلـكـايات و االضـاءة الـتى تـنـوعت ما بـ اسـتـخدام
كـشافات اإلضاءة كلـها و تغيرهـا من ثانية ألخرى فى
مـــــســـــاعـــــدة لـالبـــــهـــــار الـــــبـــــصـــــرى لـــــلـــــعـــــرض أثـــــنـــــاء
االسـتــعـراضـات و أثـنـاء جــو احلـفـلـة  و بـ إضـاءات
ـــهـم و تـــقــد بـــؤريـــة عـــلى األشـــخـــاص أثـــنـــاء تـــقـــد
حكايتهم و بدايـتها  و ب إضاءة ساهمت فى تقد
ـــواقف أو الـــشـــخــصـــيــات احلــالـــة الـــعــامـــة لــبـــعض ا
ــبـهــر بـصـريــا جـدا مع والـديــكـور الــبـســيط جـدا  و ا
ذلك والـذى صـنع عـالم احلـكـايـة مـنـذ بـدايـة الـعرض
لـنهايته  فوجـدنا صور و بوستـرات لسندريال وأليس

وبـطــوط مــعـلــقــة عــلى قـمــاش بــطـانــة وردى الــلـون 
اسـتــخــدامه الحــاطــة مــســاحــة الــتــمــثــيل  و ووجــدنـا
سرح فى بوستـر كبـير يأخـذ مكانه فى وسط أعـلى ا
مـسـتـوى مـتـوسط به قـصـر يـحـيط به الـثـلـوج كـقـصـور
احلـكــايـات إضــافــة إلى قـطع بــسـيــطــة مـثل مــكـتب و
عــــدة كــــراسى يــــتم تــــبـــديـل أمـــاكــــنــــهم و خــــروجـــهم و
ــنـاظـر و االضـاءة مع عـدة لـعب دخـولــهم مع تـغـيـيـر ا
أطــفـــال و دبــاديـب ظــهـــرت عــلى مـــكــتـب الــعم الـــســام

 . نقيب الكارتوني
ــــتـــعـــة اإلبـــهـــار الـــكـــومـــيـــديـــا الـــتى جتـــاوب مـــعـــهـــا ا
اجلـــمــــهـــور كل ذلـك إن الـــعـــرض يـــنـــقــــصه أن يـــكـــون

عرضا مسرحيا.
بــدا كــاســكــتــشـــات مــنــفــصــلــة أكــثـــر من كــونه عــرضــا
مـتــكـامال. حــاول عالء حـسـن الـربط بــ أجـزائه عن

بإجنى وهكذا بالنسبة للشخصيات كلها. 
إلى أن يــثـور طـفـل صـغـيــر عـلى عــالم الـكــارتـون الـذى
تـبــدل و يـطــالب بـإســقـاط "ســام" نـقــيب الـكــارتـونـ

وبــعــودة عــالم الــكــارتــون احلـــقــيــقى ثم ســقط "ســام"
ويظل الكرسى فارغـا و يسأل الطفل أن يجلس عليه
أحــد فـيــهــجم عــلــيه اجلــمــيع فـى مـحــاولــة العــتالئه
فـيــضع شـروطه أن مـن يـجــلس عـلــيه يـجـب أال يـكـون
قــد كـذب أو غش من قـبـل إلخ فـيـنــفض اجلـمـيع من
حـوله مجـمـوعـة فأخـرى إلى أن يـظل الـكرسى خـالـيا

فى النهاية. 
مـــحـــمــد نـــبـــيل مـــخـــرج الــعـــرض أضـــاف إلى أصـــالــة
ه الـــفـــكـــرة و جـــاذبـــيـــة فــرضـــيـــته وشـــخـــصـــيـــاته وعـــا
والــكـــومـــيـــديـــا الــتـى يـــصــنـــعـــهـــا عن طـــريق اخـــتـــيــاره
لـلـمـمــثـلـ و مـقـدرته الــعـالـيـة جـدا عــلى الـتـحـكم فى
ثل على خشبة حركة وتـشكيل ودخول وخروج  19 
ــســرح الـذين ــسـاعــدى خــشـبــة ا ــسـرح  – إضــافــة  ا
يـدخلون ويـخرجـون قطع الـديكـور - فى إيقـاع متدفق
ـتع بصريـا. إضافة إلى الـتشكـيل النهائى و متزن و 
الـــذى صـــنـــعه ب"عـم ســـام" و "الكى"  لــــنـــكـــتـــشف أن
"الكى" هـو مـحـرك "عـم سام" احلـقـيـقـى فنـجـده يـظل
ربـوطة فى حتـريكه حـتى بعـد أن  ظهـور اخليـوط ا
ـسرح فـيقف "الكى" فى يـده و سقـوطه كدمـيـة على ا
وراء "سام و فى مستـوى أعلى منه  ويبدأ االثنان فى
الـكالم بـنـفس الـعبـارات مـعـا فى حـ نـدرك أن سام
يـحــرك فـمه بـاجلــمل فـقط ال غــيـر و يـقــدمـا االثـنـان
مـقـتـطــفـات من خـطـابـات "مـبــارك" أثـنـاء الـثـورة ويـتم
تـــكـــرار بـــعـض الـــكـــلـــمــــات فى نـــهـــايــــة اجلـــمل  وكـــأن
الشـريط قد "سف"  و كـانت كلـمـات مفـتاحـية تـعكس
ــفــتــرض إيــصــالــهــا من بــتــكــراراهــا عــكس الــرســالــة ا

اخلطاب. 

االستمـتاع هـو احلالة األولى الـتى تخرج بـها من هذا
العرض وبـهذا تكـون "حدوتة قـبل النوم" قـد صعدت
أولى خـطـوات الفن الـتى يـتـجـاهـلـها كـثـيـرون بـدعاوى

ملتبسة. 
يـقدم عالء حسن فى نصه فرضـية أولية تُبـنى عليها
ــــســـــرحى وهـى مــــاذا لـــــو تــــمــــردت بـــــقــــيـــــة الــــنـص ا
شـخـصــيـات الـكــارتـون الـتى نــعـرفـهــا عـلى صـانــعـيـهـا

ورفضوا العمل معهم? 
لــيــبـدأ "الكى" و "الــعم سـام " نــقــيب الـكــارتـونــيـ فى
الـــبـــحث عن بــــدائل أمـــام ســـنـــدريـال وألـــيس وهـــرقل
وروبن هـود و بـقـيـة الـشـخـصـيات الـتـى اختـارت عـمل
إعـالنــات تــلــفـــزيــونــيـــة أو االنــضــمــام لـــفــريق كــرة أو
الــبـحث عـن مـا هــو أكــثـر إفــادة مــاديـة من أن يــظــلـوا
شـخصيات كـارتونية. و من هنـا يبدأ الكى و سام فى
مـحاولة صـناعـة شخصـيات جديـدة  ويتم اخـتيارهم
من بـلد فـقيـر يطـمح أهـله كثـيرا لـكن ال سـبيل لـديهم
لــتــحــقــيق أحالمــهم  لــيــتم احــتــكــارهـم مــدى احلــيـاة
وضــمــان الــســيــطــرة عـلــيــهم و عــدم تــمــردهم . ويــقع
االخـتـيار عـلى مـصـر وعلى أربـعـة شخـصـيات فـقـيرة
ن حتب ألنه ال يتعثـر مشروع زواج أحدها "سيدة" 
لك ماال ليتقدم لها ويطمح ثانيها الذى يعيش فى
ــديـــنــة ويــصــيــر أكــبــر إحــدى الــقــرى أن يـــعــيش فى ا
أغـنــيـائـهــا ويـتـمــنى هـريـدى الــصـعــيـدى أن يـكف عن
إنــدفــاعه و طــيــشه و بــطــشه الــســريع بــاآلخـرين وأن
يصير حـكيما بيـنما تتمـنى "أنيسة " أن يتـعامل معها
اآلخـرون كـما يـتـعـامل مع الـرجـال وأال يـتـحـرشـوا بـها

كأنثى. 
ــهــا ومن هــذه الـــشــخــصـــيــات األربع الـــتى يــتم تـــقــد
وتقد مـشكالتـها األولـية بـشكل شـديد الـكومـيديا 
والــتـى يــطــلب كل مــنــهم أمــنـــيــته من عم ســام  يــوقع
ـشـاركــة فى أفالم الـكــارتـون بـدال من اجلــمـيع عـلـى ا
الــشـخــصــيـات الــتى انــســحـبت وتــبــدأ حـكــايــات قـبل
الـنـوم فى زيــهـا اجلـديـد لــتـتـحـقـق لـكل مـنـهـم أمـنـيـته
بعض الـوقت  لكن يـنـقلب احلـال فى الـنهـاية لـصالح
"إجنى بـتـاعـة خدمـة الـعـمال"  فـاألمـيـر بـعـد أن يـجد
مـوبـايل "سيـدة" الـتى غـادرت احلـفل  يتـصل بـخـدمة
الـعـمالء لـيـجـد سـيـدة فـيـتـحـدث مع إجنـى ويـتـبادالن
الــكالم والـضـحــكـات لـيـنــسى سـيـدة ويـتــزوج "عـرفـيـا"
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اإلنـسـان مـجـموعـة من الـفـنـون .. فـخـلق اللـه لإلنسـان يـعـد من أعـظم الـفـنون"
تـلـك كـانت بــعض كــلــمـات األنــبــا مـرقس أســقف شــبـرا اخلــيــمـة  ورئــيس جلــنـة
نـصب األخيـر الذى يـجعـله يلقـب بوزير إعالم قـدس ذلك ا اإلعالم باجملـمع ا
ـشرفـة خاصـة بـعد رفـضه مقـابـلة مـبارك واقـفه ا ـصريـة  عُـرف  الـكنـيـسة ا
ـصـرية ومـسـانـدته لـلـشـعب فى رفـضه لـلـنـظام مـسـاهـمـة مـنه فى دعم الـثـورة ا
سـتـنيـر الذى يـؤمن بدور الـفنـون وأهمـيتـها ـوذج لرجل الـدين ا الـسابق فـهو 
سرح الذى يحظى برعاية خاصة فى خدمة اجملتمع واالرتقاء به وخاصة فن ا
مـــنه ... فى هـــذا احلـــوار  نـــتــــعـــرف أكـــثـــر عـــلى مـــســـاهـــمـــتـه فى دعم رســـالـــة 
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ــشـاهــدين الـذيـن يـتـلــقـونه  تـأثــيـر قــوى عـلى كل ا
ــقـدس ذاته وهــذا لـيـس غـريــبًـا عــلــيـنــا فـالــكــتـاب ا
جنـده يـعـتـمـد عـلى الـكـثـيـر من احلـكـايـات الـتى بـها
ـسـرحـيـة لـيـكـون لـهـا الـكـثـيـر من تـقـالـيـد الـدرامـا ا
تأثـير قوى وفـعال  وأنا أقـول لو أنه وجد مـسرحا
ـسيح لكان  استخدامه للتأثير فى عهد السيد ا

فى الناس وتوعيتهم لصالح أحوالهم.
ومـا هى اآللـيــة الـتى تــعـمـلــون بـهـا لــدعم رسـالـة

سرح على أرض الواقع وبشكل عملى?  ا
ـســرح بــكل مـا بــسـبب مــا قــلـتـه سـابــقــا أنـا أدعـم ا
أمـتـلك من قـوة نظـرا لـلرسـالـة الـتى يحـمـلهـا  كـما
ــوهــبـة ــتــلــكــون ا أنــنى أدعـم كل الــشــبــاب الــذين 
ويــرغــبــون فى صــقـلــهــا خلــدمـة مــجــتــمــعـهـم لـيس
ـهم ـسـرح ديـنـيـا صرف ا شـرطـا عـنـدى أن يـكـون ا
ـيـة أن يـكـون هــادفًـا  وأكـبـر دلـيل عــلى ذلك أكـاد
الـفنـون الـتى قـمنـا بـإنـشائـهـا والـتى وفرنـا فـيـها كل
اإلمـكـانات لـتخـريج شـباب مـوهوب يـحـترف الـعمل
الفنى وليس فقط لـتقد مسرحيات دينية  والتى
نـسعى أن تـشرف علـيها وزارة الـثقـافة.. أنا أخـتبر
ـــيــة الـــطالب الـــراغــبـــ فى الـــدخــول إلـى األكــاد
ــارسـة بــنــفـسى وافــضل مــنـهم الــذى يـســعى إلى 
الـفن بشكل مهـنى لهذا أقوم بسـؤالهم هذا السؤال
ــيـــة ? فــمن ــاذا تـــرغب فى االلـــتــحـــاق بــاألكـــاد  "
يجـيب: كى أتـعلم .. يـعد أمـراً عاديـاً بالـنسـبة لى 
أمـــا من يــجــيب كـى أحــتــرف الــفـن أكــون فى غــايــة
الـــســــعـــادة وأشـــيـــد بـه وأقـــوم يـــرعـــايــــته وأقف إلى
ـمكن أن جـانـبه.. وهذا بـالنـسـبة لى أهم دور من ا
نـقــوم به خلـدمـة اجملـتـمع  فـمـقـدار ثـقـافـة الـدولـة
سرح والفنون فيها .. واحلمد لله يتحدد بنهضة ا
سـرحيـة ويقوم أصـبح لنـا اآلن العـديد من الـفرق ا
ــشــغـول عــلــيــهــا مــجــمــوعــة من الــشــبــاب الــواعـى ا
بـطرح قـضايا اجملـتمع ومعـاجلتهـا ليقـودوا اجملتمع

ا هو أفضل.

ـسرحـيات سـألـة تقـتـصر عـلى ا ـهـا? وهل ا تـقد
الدينية?

ــسـرح عــلى اإلطالق ... نــحن نــرعى كل أشــكــال ا
الــهــادفــة ســواء الــديـنــيــة أو الــدنــيــويـة... أنــا أؤمن
سـرح نظـرا لقدرته بـالدور الـفعـال الذى يقـوم به ا
الـــفـــريــدة فـى الــتـــأثـــيــر عـــلى اجملـــتـــمع بـــالـــكــامل 
فـالـوعظ يـخــاطب فـئـة مـعـيـنـة والــتـرنـيـمـة تـخـاطب
ـسرح فيخاطب كل الفئات فهو له فئة أخرى أما ا

ما يخـرج من الفم يدخل إلى األذن  وما يخرج من
الـعـقـل يـدخل إلى الـعـقل  أمـا مـا يـخـرج من الـقـلب
يــــدخـل إلى الـــــقــــلب وكـل كــــيــــان اإلنـــــســــان  لــــذلك
تـلك القدرة علـى التأثيـر العاطفى ـسرح الذى  فا
له الـقــدرة عـلـى تـغـيــيـر اجملــتـمع بــالـكــامل وتـوعــيـته

لنهضة الوطن.
ــوضــوعـات نـريــد أن نــتــعــرف مــا هى األشــكــال وا
ـسرحية الـتى تهتـمون برعـايتهـا وحترصون على ا

فترض ما هو الدور احلقيقى واألمثل الذى من ا
أن يقوم به الفن?

ـعــزل عن اجملــتـمع ال نــســتـطــيع أن نـنــاقش الــفن 
واجلـــمــهـــور الـــذى يـــقـــدم له  فـــمن الـــضــرورى أن
يـكون للفن دورا فى الـقضايا اآلنـية  والقدرة على
مـواكبة احلدث  حـتى يتسنى له مخـاطبة اإلنسان
فـى وضـــعه الــــراهن  فــــيـــســــتـــطـــيـع أن يـــؤثــــر فـــيه
لــتــوعــيـــته  وإذا لم يــســـتــطع الــفن أن يـــحــقق تــلك
الـفاعلية فى تـناول األحداث الراهنـة سيعزف عنه
اجلــمـــهــور ولـن يــتـــجــاوب مـــعه أحـــد وهى مــســـألــة
مثل سنجده إنسانًا بديهية وإذا طبـقنا ذلك على ا
ـا أوال وأخــيـرا إذا لم يـسـتـطـع أن يـتـأثـر هـو ذاته 
ـثـال ليس يـقـدمه لن يـؤثر فـى أحد فـعـلى سـبـيل ا
ـــنــــطـــقى عــــلى اإلطـالق مـــنــــاقـــشــــة الـــظـــرف مـن ا
ـرتــبط بـثـورة يــولـيـو  1952ونـحن فى الـتــاريـخى ا
ـصـريـ وهو ظـرف مـختـلف يـؤثـر عـلى حيـاة كل ا
ــتــمـثل فى ثــورة يــنـايــر. وإذا لم يـســتــطع الـفن أن ا
يــكــون لـه هــذا الــدور فى قـــضــايــا اجملــتـــمع اآلنــيــة
يـتحول إلى أداة تغيـيبية  لهـذا يجب أن يقوم الفن
بــأداء رســالــته االجــتـمــاعــيــة فى مــنــاقـشــة قــضــايـا
ـواطن مهما كانت تلك القضايا اجملتمع لتوعية ا
ـــــيـــــاه غـــــايـــــة فـى الـــــبـــــســـــاطــــــة مـــــثل الــــــزراعـــــة وا

والسلوكيات االجتماعية.... إلخ.
مـا هو سبب رعايتك للـمسرح بالتحـديد والعناية

الشديدة به من قبلكم?
ـــســـرح من أهـم الـــفـــنــون الـــتـى لـــهـــا أثـــرهــا يـــعـــد ا
الواضح عـلى اجملتـمع بسـبب احلضـور احلى الذى
يـــتــــمـــتـع به وهـــذا مــــا يـــجــــعــــله يـــدخـل إلى الــــعـــمق
اإلنــسـانى فــهـو يــتـواصل مـع احلـضــور هـنـا واآلن 
يــؤثــر فــيـــهم وأيــضــا يـــتــأثــر بــانــفـــعــاالتــهم فى ذات
الــلـحـظــة الـتى يــقـدم فـيــهـا احلـدث  ويــتـضح ذلك
مثل الـذى يتغير أداؤ بـتغير حالة جـليا من خالل ا
اجلـــمــــهـــور الـــذى أمــــامه. لـــذلك أرى أن الــــتـــأثـــيـــر
ــــــســـــرح ــــــيـــــزات الــــــفن وا الـــــعــــــاطـــــفـى من أهـم 
بـالـتحـديد فـبـالتـأثيـر الـعاطـفى تمـتـلك القـدرة على
تـلكون من قسوة تنقـية نفوس الـبشر مهمـا كانوا 
فى قـــلــوبـــهم  فـــاإلنــســـان ال يــســـتــطـــيع أن يـــنــسى
األحـــداث الـــتـى أثـــرت فــــيه عـــاطــــفـــيًـــا  أنــــا عـــلى
ستوى الشـخصى هناك أكثر من حادث شاهدته ا
وأنـا طفل صغيـر ال أستطيع أن أنسـاه نظرا لوقعه
على عاطفيـا وانفعالى الشديد به  فأنا أؤمن بأن
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www.facebook.com/group.php?gid=84692574361&ref=ts فريق صوت الكنيسة
سرحى ا

سرحي جريدة كل ا

اسم العرض : مراسيلك
سرحية - القاهرة جهة االنتاج : فرقة أبوالهول ا

عام  االنتاج : 2011
تأليف : عن أشعار عبد الرحمن األبنودى

صياغة درامية وإخراج : أحمد عادل القضابى

..........................................................

ـــســـرحــــيـــة عـــرض قــــدمت فـــرقــــة أبـــو الـــهــــول ا
"مــراســيــلـك" فى قــصــر ثــقــافــة الــســيــنــمــا وهـو
ــأخــوذ عن ديــوان (جــوابــات حــراجى الــعـــرض ا
الـقـط) لـلــشـاعــر عـبــد الـرحــمن األبـنــودى وقـام
بـــالــصــيـــاغــة الــدرامـــيــة واإلخــراج أحـــمــد عــادل
الــقــضــابى وهــو اخملـرج الــذى ســبق لـه أن قـدم
ـــأخـــوذة عن ـــســـرحـــيـــة ا عــــددًا من الـــعـــروض ا
دواويـن شـعــريــة أو قــصص قــصــيــرة وله أيــضـاً
بــــعـض الـــــروايــــات األدبـــــيـــــة وكـــــتب الـــــدراســــات

واألبحاث.
وقـــام مـــخـــرج الـــعــرض بـــالـــتـــعـــاون مع الـــفـــنـــانــة
عـصـمت الـشـقـنـقـيـرى فى اخـتـيـار مـجـموعـة من
الـــــنــــصــــوص الــــشــــعــــريــــة لـألبــــنــــودى من ديــــوان
(جــــــوابـــــــات حـــــــراجـى الــــــقـط) ودواويـن أخــــــرى
لــلـشــاعـر وعــكـفت عــصــمت الـشــقـنــقـيــرى عـلى
وضع أحلـــان لــهـــذه األغــانـى والــتـى أراهــا غـــيــر
ــلــتــحـمــة بــالــنــســيج الــدرامى لــلــعـرض وقــامت مُ
عـصمـت الشـقـنقـيرى بـأدائـها فـى العـرض بدون
مـــصــاحــبــة أى ألـــة مــوســيــقـــيــة إذ تــعــتـــمــد عــلى

صوتها فقط.
ويتضـمن العرض مـجموعة من مـشاهد الـفيديو
الـتاريـخيـة والوثـائقـية مـثل افتـتاح الـسد الـعالى
وخـــطب تـــاريــــخـــيـــة لـــبـــعض الــــرؤســـاء مـــثل زين
الــعــابــدين بن عــلـى مــزجــهــا اخملــرج فى نــســيج
الـعرض لـتصـبح جزءًا ال يـتجـزأ منه وهـو نسيج
ذكى يـربط مـا بـ أحداث احلـاضـر قـبل إندالع
ثـورة اخلامس والعشـرين من يناير وأبـطالها من
شباب اإلنـترنت والفـيسبـوك وجعلـهم من أحفاد
حــــراجـى الـــقـط وزوجــــته فــــاطــــمــــة فــــاتــــســــعت
بانوراما العرض لتـمتد لفترة تاريخية عريضة..
مـنذ بـناء الـسد الـعالى حـتى ثورة يـناير  2011ـ
ا أثـقل الـعـرض بالـكـثـير مـن التـفـاصـيل ـ التى
هى رغم أهـــمـــيــتـــهـــا إال أنــهـــا تــؤثـــر عـــلى درامــا
ـسرحى.. فـيبدو مـشتـتًا وسـاكنًا.. فى الـعرض ا
كــثــيــرٍ من حلـــظــاته.. خــاصــةً عـــنــدمــا ظل فــتى
وفــــتــــاة اإلنـــتــــرنـت والـــفــــيــــســـبــــوك قــــابـــعــــ فى
ــارسـان (الـشـات) ـ مـقـعــديـهـمــا فى سـكــونـيـة و
احلـــــوار والــــثــــرثــــرة ـ حـــــول األحــــداث اجلــــاريــــة
وتـــأكـــيـــد عـالقـــتـــهـــمـــا بـــاجلـــد حـــراجى واجلـــدة
فــاطـمـة.. بـاإلضـافـة إلى ظــهـور عـصـمت لـتـؤدى
مــقــاطع من أشـــعــار األبــنــودى لــيـــتــوقف جــريــان
احلـدث الذى أجـاد اخملـرج فى صـيـاغـته درامـيًا
ــــتـــوازن ــــســــرحى ا بــــذكــــاء من خـالل الـــفــــعل ا
وجتـــســــيـــد ســــفـــر حــــراجى إلى الــــســـد الــــعـــالى
وحتـــولـه من فالح إلـى أســـطى وبـــقـــاء فـــاطـــمـــة
زوجـتـه فى قــريــتـهــا (جــباليــة الــفــار) ورعــايــتــهـا
البــنــيـهــمــا عــيــد وعـزيــزة ومــداومــة الـبــحث عن
الــرزق فـى بــيــئــة فـقــيــرة وحــرصــهــا عــلى تــعــلــيم

ولدهما.
دارت األحـــــداث فـى مـــــســـــاحـــــة عــــــاريـــــة إال من
ـــة مـــتـــهـــالـــكــة جـــهـــازى الب تـــوب وأريـــكـــة قــد
ومـالبس واقـــعـــيــة بـــســـيـــطــة وإضـــاءة مـــحــدودة
وفــقـيــرة فـاإلنــتـاج هــنــا فـقــيـر ومــتـواضع ورغم
ذلك فـهـو جـهـد مـشـكـور من الـفـرقـة خـاصـة فى
استعانتها بجهاز الفيديو بروجيكتور الذى حقق
رؤيـــــة اخملـــــرج الـــــطـــــمـــــوحــــة الـــــتـى تـــــســـــعى إلى
الـــبـــانــورامـــا الــعـــريــضـــة ألحـــداث عــصـــر كــامل
وتــعــامــله مع أشــعــار األبــنــودى تــعــامالً حــســاسًـا
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ـقــبــرة واحـد عــنــد الـرأس الكــ الـلــذين كــانــا فى ا ا
زامـير. يـقرأ واآلخر عـند الـرجلـ ثم يقـرأون سفـر ا
ـزمـور ــزمـور األول والـكــاهن الـثــانى ا كـبــيـر الـكــهـنـة ا
ـزمـور الــثـالث إلى أن يـصل الـثــانى والـكـاهن الــثـالث ا
ذبح ت. ثم ينزلون من ا إلى اآلية: أنا اضطـجعت و
ــزامــيــر جــمــيــعــا ويــغــلــقــون بــاب الــهــيــكـل ويــكــمــلــون ا

كطقوسهم كهنة وشماسة.
ــا أن الـطــقــسـ الــدرامـيــ الـفــرعـونـى والـقــبـطى و
مـعـظـمـهـما غـنـاء وتـرتـيل نـعـود لـلـمـوسـيـقى مـرة أخرى
ـــأثـــورات تـــثـــبت أنـــنـــا ال نـــزال نــعـــثـــر فى فـــشـــواهـــد ا
ـــارســات الــكـــنــيــســـة عــلى أحلـــان مــشــهـــورة تــتــصل
بــالــعــصــور الــفــرعــونــيــة ومــنــهــا الــلــحن «الــســنــجــارى»
ـة الـتى كانت فى ـسمى بـاسم بـلـدة «سنـجـار» القـد ا
شـمـال مـديـريـة الـغـربـيـة والـتى كـانت حتـوطـهـا األديرة
فى العـصر القـبطى كـما كـانت لهـا شهـرتهـا فى عصر
الـــفـــرعــون رمـــســـيس الـــثـــانى «1301 - 1355ق. م»
ـسـمى بـاسم بـلـدة «إتريب» وكـذلك الـلـحن «األتـربى» ا
ـــوقع بـــالــقـــرب من الـــديـــرين األحـــمــر واألبـــيض فى
عنى مـنطقة أخمـيم. وأيضا حلن «بيانـات ثرونوس» 
«عـرشك يا الله إلى دهر الـدهور» الذى يجـرى ترتيله
كــنـــســيـــا فى الــســـاعــة الـــثــانـــيــة عـــشــرة يـــوم اجلــمـــعــة
ـسيح إلى الـعظـيـمة مـصـاحـبا لـطـقس زفـاف السـيـد ا
الــقــبـر ومـن الـقــبــر إلى الــعــالم الــســفــلى لــكى يــقـتــحم
اجلــحـيم ويــنـتــقل بــآدم وذريـته إلى الــفـردوس بــعـد أن
تـتم مهـمة الفـداء لهم بـالصـلب. هو نـفسه حلن زفاف
الــفــرعــون عــنــد مــوته «فــيــنــزل من الــقــبــر إلى مــركب
الـــشــــمس لـــيـــدور مـع الـــشـــمس فـى اخلـــلـــود واحلـــيـــاة
الـدائمة». وأيـضا حلن «اجلـلجـثة» الذى يـجرى تـرتيله
بـــعـــد صالة الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشــرة مـن اجلـــمـــعــة
ــصــلــوب ــســيـح ا الــعـــظــيــمــة مـع طــقس دفن صـــورة ا
«كوسـيلـة إيضـاح لدفن جـسده بـعد إتمـام عمـل الفداء
وسـيقى والـنغم نفس بـالصلب» وهـو بعـينه من حـيث ا
الـلحن الذى كان يستـخدمه الكهنـة اجلنائزيون.. هذه
وسيقية األخيرة القيمة والهامة للباحث الحظات ا ا

وسيقى الفز الراحل «فرج العنترى». ا
ــقـارنــات الــتـى اجـريــنــاهــا والــتــأمالت الــتى إن هــذه ا
طـرحنـاها مـجـرد أمثـلـة من الصـعب أن نـرصد حـصر
شـامل لـهـا فى مـقـال قـصيـر كـهـذا. وأخـيـرا. إذا كانت
الثقافـة العربيـة للمصريـ جميعـا وإذا كانت العصور
الـفـرعـونــيـة تـراثـا لـلـمـصـريـ فـإن الـعـصـور الـقـبـطـيـة
تـراث للـمـصـري جـمـيعـا أيـضـا. وأن التـراث الـقـبطى
ـنا وحديـثنا كـما سبق هـو همزة الـوصل حقا بـ قد

وأشرنا.

ـطــانـيــات - الـدورة - الــدقن» وهى الـتــالـيـة تـســمى «ا
رحلة تشرح لصالة الساعة الثـانية عشرة وفى هذه ا
اإلرشادات اآلتى: يقول الكـاهن البركة ثم يلف أيقونة
الــدفن بـسـتــر أبـيض وعـلــيـهـا الـصــلـيب ويـضــعـهـا فـوق
ذبح ويدفنـها فى الورود واحلنوط. ثم توضع خمس ا
ــســيح حــبــات من الــبــخــور رمــزا جلــراحــات الــســيـد ا
اخلمسة «الرأس والـيدين والرجل واجلنب الطاهر»
ويـدفن الصليب فـى الورود ويغطى بـاألبروقسارين ثم
يـوضع حـول األيـقـونـة شـمــعـدانـان مـوقـدان عـلى مـثـال

ــرتــلــ الــشــعب بــالــطـبـع. وهــذا الـتــوزيع ويــصــاحب ا
يوضح طريـقة الـفعل وليس الـقص أو السرد. طـريقة
ـونــولــوج. كـمــا أن هـنــاك إرشـادات الــديــالـوج ولــيس ا
« يزانس طلـوبة «ا طـويلة توضح احلركـة واحملاكاة ا
فــفى بــدايـة صـالة الـســاعــة الــثـالــثــة مــلـحــوظــة تــقـول
«تـزين الكـنيـسة بـالسـتـور والشـموع والـقنـاديل وتوضع
أيـقونـة الـصـلبـوت فى مـكـان مـرتفـع وحولـهـا األنـاجيل

.« والصلبان واجملامر والشموع والورود والرياح
وإذا قـــفــزنـــا إلى خـــتـــام هـــذا الـــطـــقس وهى مـــرحـــلــة

ـشـهـور «دريـتـون» بأن ويـحـدثنـا كـذلك الـعـالم األثـرى ا
ــوســيــقـى الــفــرعــونــيــة مــوجــود فى مــفــتــاح غــمــوض ا
وسيقى الـقبطية الـتى ال تقدر بثمن والتى صـفحات ا
تـعـتـبـر أقدم مـوسـيـقـات الـدنـيا. وقـد عـمـلت الـكـنـيـسة
القـبطـية بـحق علـى حفـظهـا وصيانـتهـا. وما يـقال عن
ـــســرح الـــذى هــو ــوســـيــقـى يــنـــســـحب أيــضـــا عـــلى ا ا
طــقـسى عـنــد الـفـريـقـ الــفـرعـونى والــقـبـطى وكـذلك
كـننا ا  بـاقى الفنـون والوحدات الـثقـافية األخـرى 
من القـول إن التـراث الـقبـطى هو هـمـزة الوصـول ب
مـاضـينـا الـفرعـونى وحـاضرنـا الـعربى. وهـنـا قد يـبرز
سؤال هام: هل دراما الطقـوس القبطية امتداد أيضا

للدراما الطقسية الفرعونية?
ـكـننـا إجـراء مقـارنـة ب ولإلجـابة عن هـذا الـسؤال 
درامـا إيـزيس ودرامـا طقـوس اجلـمـعـة الـعـظـيـمـة التى
جتـريهـا الكـنيسـية الـقبـطيـة سنويـا قبـيل عيـد القـيامة
للـتشابه الـشديد بـينهمـا. واجلدير بـالذكر هـنا امتزاج
الـشـعـائـر الـديـنــيـة والـطـقس الـديـنى مع الـدرامـا عـنـد
الــطــرفــ الـــفــرعــونى والــقــبــطـى حتت إدارة الــكــهــنــة
والـعرفاء كفيـفى البصر تبـعا لنص مدون به إرشادات
ـطــلـوبـة ـهــام واحلـركــة ا مــسـرحــيـة  واضــحـة حتــدد ا
ـهـمـة سـواء من الـكـهـنـة أو الـعـرفـاء أو من ألداء هـذه ا
الــشـعب الـذى يــشـارك فى هـذه الـشــعـائـر الـطــقـسـيـة.
يــقـــول هــيــرودوت: يــوجــد كــذلك فى ســايس فى حــرم
مـعـبد أثـيـنة قـبر والـقـبر قـائم وراء الـهيـكل ويـشغل كل
ـعـبـد ــعـبـد أثـيــنـة وتـقـوم فـى حـرم ا احلــائط اخلـلـفى 
كـــذلـك مـــســــلــــتـــان ضــــخـــمــــتــــان من احلــــجـــر ويــــوجـــد
بــجــوارهــمـا بــحــيــرة مــزيــنــة بــحـافــة مـن احلـجــر وهى
مــهـيــأة عــلى وجه حــسن عــلى شــكل دائــرة ومــســاحـته
ـا يـخــيل إلى مـســاحـة الـبــحـيـرة الــتى تـسـمى تـعــادل 
ـسـتـديرة» فى ديـلـوس. وفى هـذه البـحـيرة «الـبـحـيرة ا
ــصـــريــون بـــالــلــيـل بــتـــمــثــيـل مــشـــهــدا يــســـمــيه يــقـــوم ا
ـصــريـون أسـرارا وبــالـرغم من مـعــرفـتى الـتــامـة بـكل ا
ـــراسـم فـــإنى ســـألـــتـــزم الـــصـــمت اخلـــاشع من هـــذه ا
بــشـــأنــهــا. وإذا مـــا عــرفــنـــا أن بــلــدة ســـايس هــذه هى
صاحلجـر وأن أثينـة هى حامية صـاحلجر وأمـا القبر
فــــــهــــــو قــــــبــــــر اإلله أوزوريـس الــــــذى كــــــان له فـى زمن
هـيـرودوت نـصب تـذكـارى بكـل معـبـد فى مـصـر. بـهذه
ــشـهـد الــشـهــادة احلـيــة يـضــعـنـا هــيـرودوت فـى قـلب ا
ـعــبــد هـو ـعــبــد أى أن ا ــكــان هـنــا هــو ا ــسـرحـى فـا ا
كان الذى يشـاهد فيه اجلمهور تمثيلية سرح. هو ا ا
اآلالم والتـمثـيل هنـا هو مـحاكـاة لفعـل يؤدى. بـواسطة
الـــفـــعل ولــيـس بــطـــريـــقـــة الــقص أو الـــســـرد. مـــرتــبط
ـــــكـــــان جـــــمـــــيع الـــــعـــــنـــــاصـــــر مالبـس حـــــركــــة أداء بـــــا
أكــسـســوارات مــشــاعل - إضـاءة - والــعــرض هــنـا فى
ــعـروض هـو قـصـة ــصـريـة والـنص ا صـمـيـم الـديـانـة ا
اإلله وحادث االغـتـيال فى عالقـة مـضفـرة بـاألناشـيد
والـطقوس والشعـائر التى كانت تـؤدى بواسطة مؤدين
ـثل إذا انـتقـلـنا إلى هم الـكـهنـة كـمـا سبق وأشـرنـا. وبا
شــعــائــر اجلـــمــعــة الــعــظـــيــمــة عــنــد األقـــبــاط ســنــجــد
رتـلون.. وهـكذا ارشـادات مثل: يـقول الـكاهن - يـرد ا

الشـواهد الـتى تـربط موسـيقى الـكنـيسـة الـقبـطيـة مع موسـيقـانـا الفـرعونـية بـرباط الـقربى
ـا أدت إليه أثـورات الـنغـميـة. و الساللـيـة وبالـتـوارث احلضـارى فـيمـا يـكشـفه لـنا الـتـاريخ وا
البـحوث األثنـوموزيكولـوجية اجلـادة عن موسيقـى الشعوب. ضـمن ثوابت التـاريخ أنه عندما
سـيحى فى ديارنا. كان أهل مصر حينئذ قـام مرقص الرسول فى سنة 60م تـقريبا بالتبشير ا
ـسيحيـة األولى فى مصر - بـشهادة الفـيلسوف الـسكندرى هم ساللة الـفراعنـة وأن اجلماعة ا
سـيـحيـة أحلـانا فـرعونـيـة موروثـة وضعت ـولـود عام 20 م - قـد اتخـذت لطـقـوسهـا ا «فـيـلو» ا
ـردات عـلــيـهـا الــنـصـوص الـقــبـطـيــة وأن أسـلـوبـهـم فى األداء كـان تـرديــديـا وبـنـفـس أسـلـوب «ا

ستخدم حاليا فى األداء الكنسى ». ا
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ودراميًـا يـشـير إلى وعـيه وخـبـرته بـلغـات خـشـبة
سرح متعددة الدالالت ذات الشبكات الداللية ا
ـتــراكـبـة والــتى قـد تــتـسع لــتـأويالت مــخـتــلـفـة ا
وانعكس ذلك فى األداء التمثيلى وخطة احلركة
الــتـى حــرص اخملـــرج عــلـى أن تــكـــون ذات داللــة
«حــراجى وعـــيــد والــعـــكــرش وطــلـــعت» دائــبى
احلــركـــة والــتــجــول والــتــحـــول من ركن إلى أخــر
ـسـاحـة الـفـارغـة واخلـروج والـدخـول من وإلى ا
بـينمـا تظل فـاطمـة فى القريـة (ساكـنة) إلى حدٍ
ما وحركـتها مـحسوبة إلى حـدٍ كبيـر وقابعة فى
مـكـانـهـا وهـو األمــر الـذى يـثـيـر الـتـسـاؤل وكـأن
ــقـــاطع الـــتى تـــؤديـــهــا حــالـــتـــهــا تـــرتـــبط بـــتــلـك ا
عصمـت الشقـنقيـرى ب الـفينـة والفـينة فـتبدو
(كــــتـــعــــلــــيق) عـــلـى مـــا يــــجــــرى ولـــيـس جـــزءًا من
ا يـجعل اإليـقاع بطـيئًـا.. يزداد بـطئًا احلـدث 
مع سـكـونيـة وضع شـابى اإلنـتـرنت والفـيـسـبوك
وهـو ما يـخلق تـناقـضًـا غريـبًا عـندمـا تقـارن ب
احلـــركــة واحلـــيــويـــة الــتـى بــدا فـــيــهـــا «حــراجى
وعــيــد والــعـكــرش وطــلــعـت» وهم أبــنــاء عــصـر
سـابـق يـخــتــلف عن عــصـر الــشـبــاب الــذى صـنع
الـثورة وأستطـاع أن يغير ويـنقلب على األوضاع
الـراكـدة ويتـحـرر من عقـدتى اخلـوف والـسلـبـية
فـــهم أولى بـــاحلــركـــة والــتـــحــرر مـن الــقـــيــود من

هؤالء الذين سبقوهم.
تـبقى مالحظة حـول هذه الفرقة الـوليدة «فرقة
ـســرحـيـة الـتى تــبـدأ بـدايـة عــلـمـيـة أبــو الـهـول» ا
ومـــنـــهـــجـــيـــة فـــهـى تـــبـــحث عن الـــتـــواصل عـــبـــر
الفيـسبـوك وتسعى لـتطـوير عمـلهـا فهم تقـريبًا
ـيـة الـفـنــون ويـبـحـثـون عن من الـدارسـ بــأكـاد
ــســرحـى يــخــتــلف عن طــريق جــديــد لـــلــعــرض ا
الشـكل الـتـقلـيـدى وتضم الـفـرقـة عنـاصـر جادة
تـبحث عن األصـيل واجلـاد وهم: (إسالم أحـمد
عـلـى) الـذى قـام بــدور حـراجى دون مـبــالـغـة فى
اإلنــفـعـال أو أسـالــيب صـنـعــة األداء.. بـاحـثًـا عن
روح الـشخـصـيـة و(مـارجـريت مـاجدى) فى دور
الشابة احلداثـية مديحة التى حاولت أن تضفى
على دورها بـعض اللمـسات اإلنسانـية البـسيطة
دون تـــكــلف و(وســـام أســامـــة) فى دور فـــاطــمــة
والــتى اســتــطــاعت أن جتــســد أبــعــاد دورهــا فى
ـثــلـة خـبـيـرة ومــوهـوبـة و(أحـمـد اقــتـدار فـهى 
اجلوهـرى) فى دور رامى ـ فـرغم ضـيق مسـاحة
دوره ـ إال أنه تــعــايـش فى الــشــخـــصــيــة وكــذلك
(مروان كـرم) فى دور عـيد و(سـيد حـمايل) فى
دورى الــــعـــكــــرش وطـــلـــعـت.. وكـــذلك مــــســـاعـــدة
اخملـرج (بـسـنـت مـحـمـود).. وهم جـمــيـعًـا بـالـعـلم
واجلـهد وبـقيـادة اخملرج أحـمد عـادل القـضابى
قــادرون عـلى مــزيـدٍ من الــعـطـاء األكــثـر نــضـجًـا

وفى إطارٍ من اللغة والفعل معًا.

.........................................

dMA²  rOKÝ 

.........................................

www.facebook.com/groups/67806199349/ref=ts فريق مسرح كنيسة سان ميشيل
- فريق الراعى الصالح
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سرحي جريدة كل ا

ية الفنون والثقافة أكاد
طرانية شبرا اخليمة
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اسم العرض : سمسم ومنه .. والعصابة الغبية

جهة االنتاج : فرقة حتت 18 - قطاع الفنون الشعبية - القاهرة

عام االنتاج : 2011

نعم محمد تأليف وإخراج : عبد ا

بطاقة

..................................................................................

الصاوى ومنة عرفه
...................................................................................

ــؤثـرات الـصـوتـيـة ـوســيـقى والـغـنـاء وا بــالـكـامل ال بـا
ـمثـلـ (عرائس وبـشر) فحـسب بل أيضـاً بـحديث ا
ويـــتـم إذاعـــته عـــلى طـــريـــقـــة الـ  (playback) جنـــد
ــائــيـاً فـى نـفس وقت ـمــثــلـ يــحــركـون شــفــاهـهم إ ا
ـتـفـرجـ عـلى ـؤديـ وا اإلذاعـة األمـر الـذى يـضع ا
خـطـ متـوازيـ ال يلـتـقـيان تـمـاماً كـقـضـيبى الـسـكة
احلــديــد وذلك بـتــحــديــد اإليـقــاع الــعـام لــلــعـرض فى
ا شـكل محـدد ثابت مـنفـصل عن تفـاعل اجلمـهور 
ـتلقى ؤدى وا يؤدى إلى افـتقاد االتـصال اآلنى بـ ا
ــرتــدة وهـو بــســبب قــطع خط الــتــغــذيــة الـعــكــســيــة ا
ــكــنــاً اخلط الــذى يــجـــعل الــتــفــاعل بـــ الــطــرفــ 
ـمثل ثـال فـإنه بقـطع اتـصال ا ومـؤثرا فـعلى سـبـيل ا
ـمثل أن مع اجلمـهـور لـيس ثمَّ من مـفـر إذا مـا أراد ا
يـتـعــامل مع ضـحـك أو تـصـفــيق أو جتـاوب اجلــمـهـور
وبــذلك يـــتم وضع الـــتــمـــثــيـل فى قــالـب ثــابت جـــامــد
فــضالً عـن اإلفــراط فـى اســتـــخــدام هـــذه الـــطــريـــقــة
يــــصـــنـع شــــرخـــاً فـى مــــفـــهــــوم الــــتــــمــــثـــيـل وتــــقـــنــــيــــاته
ـفــرط هـذا – ــسـتــخـدمــة ال شك أن االســتـخــدام ا ا
طــوال الــعـرض الــلــهم عــدا مـشــهــد وحـيــد- يــعـد حالً
سـهالً لتـقـد أصوات شـخصـيـات العـرائس الـكبـيرة
وفى هــذا الــسـيــاق قــد ال جنـد فــائــدة من هــذا سـوى
فى مــــحـــاولــــة ضـــبـط اإليـــقــــاع عن طـــريـق مـــا يــــشـــبه
ا دروس  الـضربات الوقـائية ضد اإلرجتـال غير ا
ــمـــثــلــ الـــبــشـــريــ كــمـــا لــو كـــانــوا أنــفـــســهم جـــعل ا

عرائساً ليست بالتأكيد عرائس جوردون كريج.
قــد يــصـــنف الــبــعـض الـــعــرض اســــتــعــراضـــيــاً كــونه
يــــتـــضـــــمن فى طــــيـــاتـه عـــديــــداً من األغـــانـى وبـــرغم
مـصـاحـبـة هـذه األغـانى الـعـديـدة لـنـوع مـا من الـشـكل
االستعراضى - جنده فى الثمانينات - إال أن هذا ال
يـكفى – اصطـالحـياً - لـكى يـلـصق بـه هذا الـوصف
ألنــهـا جــمــيـعــاً فى واقع األمــر هى اســتـعــراض وحــيـد
copy &ط الــــكــــربــــون ولــــيس الـ مــــتــــكــــرر عــــلـى 
 (paste) وليت األمر توقف عند هذا احلد لكان

كان!! هان ولكنه بشكل بائس إستعراضاً فى ا

الـــزوجــيـــة وأثـــر الـــشـــجـــارات تــلـك عـــلى األطـــفــال أو
حـدوث الــطالق وتــربـيــة األطـفــال مع زوج أم أو امـرأة
أب كل ذلك يـتم فى قالب غـنائى يـنتـهى بقـيام الـثورة
مـن أجل مــصــر وتـــكــون ثـــورة حــتى الـــنــصــر إن ذلك
االسـتـخفـاف يـضع مـعنى الـثـورة فى إطار بـعـيد تـمـاماً

عن محتواها.
يعتمد العـرض فى معظمه على شريط صوت مسجل

يـقـوم سيـد زوج أم حبـيبـة بـصفـعهـا عـلى وجهـها ألنـها
ـا يدفع األطـفال ـسح ساللم الـعمـارات  لم تـقوم 
إلى الـتـمـرد وإقـامــة مـحـاكـمـة لألهــالى بـسـبب بـعض
شاكل االجـتماعـية مثل إجـبار األطفـال على العمل ا
فى مهن ليست لهم وبالتالى حرمانهم من حقهم فى
مـعـايـشة سـنـهم وكـذلك بـعض األمـراض االجتـمـاعـية
الـــتـى تـــنــــمــــو داخل نــــطــــاق األســـرة مــــثل اخلـالفـــات

ـوضة ال صـوت يـعـلـو فـوق صـوت الـثـورة الـثـورة هى ا
اآلن هـى الـــبـــضـــاعـــة الـــرائـــجـــة الـــتـى يـــتـــكـــالب عـــلى
اسـتـخـدامـهـا اجلـميع ..الـتـجـار البـاعـة الـصـحـفـيون
اإلعالمـــيـــون الــفـــنـــانـــون وغــيـــرهم مـن أجل الـــتــرويج
لبضـاعتهم فلـم يقتصـر األمر على الـتى شيرت وعلم
مصـر والكـاب والالفتـات وقد جتاوز ذلك لـيصل إلى
ــنــاديل الــورقــيــة وصــوالً اجملــات والــدبــاديب وعــلب ا
ــشــانق..... إلخ زاد األمـر لـلــنــاريـجــلـة (الــشـيــشـة) وا
ـتــاجــرة بــهـا كـثــيــراً عن حــد االحــتـفــاء بــالــثـورة إلـى ا
وبـالـطــبع لـيس مـســتـغـربـاً أن تـصـل هـذه الـقـاطـرة إلى
سـرح وهو مـا أشار إليـه رئيس حتـرير هذه مـحطـة ا
ـــطـــبـــوعــة فـى الـــعــدد  (215) فى عـــمـــوده بـــعـــنــوان ا
(ارحـمـونا) حـيث يـتـحدث عـن تشـدق أغـلب الـعروض
هــذه األيــام بــالـــثــورة والــفــهم اخلــاطـىء لــلــمــخــرجــ
سرح الترزيـة األمر الـذى يساهم فى تـعظيم جـراح ا
ـشاهـدين النفـسيـة والبـدنية وأزمته ويضـر بصـحة ا
ويـنـهـى حـديـثه بـالـتــعـجب من كـمـيــة اجلـرائم الـتى يـتم
ارتــكـــابــهـــا بـــاسم الــثـــورة وفى هـــذا الــطـــريق تـــوغــلت

القاطرة حتى وصلت إلى مسرح الطفل !!!
ــســـرحى (ســـمــسم ومـــنــة يـــضــعـــنــا عـــنــوان الـــعـــرض ا
نـعم محمد والعصـابة الغبـية) تأليف وإخـراج : عبد ا
إنــــــتـــــاج فــــــرقـــــة حتت 18  أمـــــام عــــــدة -أفق تــــــوقع-
افتـراضـات وتسـؤالت يـجيب عـنـها يـنفـيـها أو يـثـبتـها
ـــســـرحى ذاتـه فـــأوالً يـــفـــتـــرض أن هـــنــاك الـــعـــرض ا
جبهـت متصـارعت يـشكالن قوام الدرامـا قد يكون
سمسم «محمد الصاوى» ومنة معاً يشكالن جبهة فى
مــواجـهــة الـعــصـابـة كــشـكل مـن أشـكـال الــصـراع وهل

فعالً أن العصابة غبية? 
ـــــدارس حــــيـث يــــحــــاول تــــدور األحـــــداث فى إحــــدى ا
األستـاذ سمـسم مدرس الـعلـوم واألستـاذة تفـيدة تـقد
مــســـرحـــيــة ومـــعــهـم عــدد من األطـــفـــال (مــنـــة أشــرف
وحــبـيــبـة) ويـحــاولـون تــخـطى الــعـقــبـات الــتى تـقف فى
ــدرســة الــذى ال يـــلــتــفت طـــريــقــهم بـــدايــة من نــاظـــر ا
أجـورين األغبياء سرحيـة كنشـاط  مرورًا با ألهميـة ا
ـطلـوب منـهم إفسـاد احلفـلة لـيتـب أن زكى وطيب وا
جــودى األجــنــبــيــة تــقف خــلــفــهم وتــدفــعــهم وفى نــفس
الــوقت يــعـانـى األطـفــال من اســتــبـداد األهل –كــسـلــطـة
أبوية- بـهم فيقررون الـقيام بـثورة ليتم اخـتطافهم فى
مغارة أبو الطيب بـتدبير إجرامى من جودى وينجحون
فترسة التى فى النهاية فى االنتـصار على احليوانات ا

تهاجمهم بعد تكاتف اجلميع.
ـســرحـيـة مــوضـوع الـتـربــيـة اخلـاطــئـة يـصـرخ تــعـالج ا
األطـفـال مــطـالـبــ بـحـقـهـم فى الـتـربــيـة الـصــحـيـحـة
ـطــالـبـة بـضـرورة وتـكـون رســالـة الـعـرض اخلـتــامـيـة بـا
إعـطاء دورة تـدريـبـية فى تـربـيـة األطفـال قـبل الزواج
وكـذلك بـتغـيـير الـقـوان عـلى طـريقـة (كـلمـة شرف!)
وذلـك يـــجــعـل نـــوعـــيــة اخلـــطـــاب الـــدرامى ال تـــنـــاسب
إطالقــــاً مـــســــرح الــــطــــفل فــــلـــيـس يــــكـــفـى أن تـــعــــالج
ــسـرحـيـة قـضـايــا تـخص الـطـفل وتـربــيـته لـكى تـقـدم ا
ـفترض –إصـطالحـياً- أن مـسرح مسـرحاً لـلطـفل فا

الطفل يكون معنياً بالتوجه جلمهور من األطفال.
ـسـرحيـة يـحاول األطـفـال تقـد مـسرحـية فى ثـنـايا ا
داخـــلــيــة/ عـــرض األســتـــاذ ســمـــسم وهى عـــبــارة عن
اســتــعـراض غــنـائى وطــنى (بــكـره جــايـلك ألف عــيـد)
والــذى صـــمــمـه مــصـــطــفـى مــحـــسن وهـــو من نــوعـــيــة
االنــــتــــقـــــال بــــ ربــــوع مــــصـــــر من الــــنـــــوبــــة ســــيــــنــــاء
ـوذج دال عــلى مــاسـبـق طـرحه واإلســكـنــدريــة وهــو 
بــخــصـوص الــتــوجه فــاالسـتــعــراض نـفــسه مــا هـو إال
نـــســـخــــة مـــصـــغـــرة من اســـتــــعـــراضـــات فـــرق الـــفـــنـــون
ـرة يـقـدمـهـا الــشـعـبـيـة الـفـارق الـوحـيــد هـو أنه هـذه ا

أطفال يرقصون النوبى اإلسكندرانى...إلخ.
بــعــدهــا يـقــوم الــنــاظــر بـإحــراج إبــنه أمــام زمالئه ألنه
يـعانى من عيب خلـقى فى عينـيه (إنت أحول!!!) كما
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يهوذا: إذن فأرنا حقيقتها.
إشعيا: إن ما قيل ليس إال نبوءة.

يهوذا: أهى مكتوبة فى كتاب?
إشعيا: نعم فى (كتاب) احلياة).

إنها ليست حلما بل رؤيا.
يهوذا: وكيف رأيتها?

إشعيا: بحق الله.
يـهـوذا: يـبـدو لى أنك هــرم مـخـرف ولــقـد أصـبـحـت مـضـطـرب
الــعــقل قــبل األوان هــذه هى احلــال الـتـى يـبــدو لى أنـك صـرت

رآة? إليها أتعرف جيداً كيف تنظر فى ا
إذن فانظر فى يدى هذه 
د أمامه يده) (وحينئذ 

لترى ما إذا كان قلبى مريضاً أم سليما.
إشعيا: إن فيك داء اخليانة

الذى لن تبرأ منه طول حياتك.
يهوذا: أأنا مريض?

إشعيا: نعم بالضالل.
يهوذا: متى أبرأ منه?

إشعيا: لن تبرأ منه فى أى يوم على وجه التأكيد.
يهوذا: إذن استأنف نبوءتك.

إشعيا: إن ما أقوله ليس هراء.
يـهـوذا: إذن أعـد عــلــيـنــا الــكالم عن رؤيــاك ومــا إذا كـان ذلك
غصـنـا أم عصـاة وعـما سـينـتج عن زهـرته. وحيـنـئذ سـنـعتـبرك

أستاذاً وهذا اجليل سينصت إلى درسك.
ثـلها إشـعيا: إذن أنـصت إلى العجـيبـة الكبـرى التى لم تـسمع 

- مجرد سماع - منذ وجد هذا العالم.
ها هى ذى العذراء حتمل وتلد ابنا وتسميه عمانوئيل(21).
إنه قـريب ولـيس بـعـيـدا لن يــتـأخـر وقـوعه بل هـو بـ يـديـنـا
ذلك أن الـعــذراء ســتــحــمل وسـتــلــد الــعــذراء ولـدا يــســمى عــمـا

نوئيل ويكون رسوله القديس جبرائيل.
الـعذراء هى الـعـذراء مـر إنـها سـتـحـمل ثـمرة احلـيـاة عـيسى

مخلصنا الذى سيخلص آدم من العذاب ويعيده إلى اجلنة:
وهذا الذى أقوله لكم قد جاء من عند الله.

إنه حقيقة مقررة وذلك ما البد أن يحيى األمل.
الهوامش

(1) «وخلق الرب اإللهى آدم من تراب األرض» سفر التكوين
إصحاح 2 آية7.

الحظات األخرى فى تمثيلية آدم الحظة - ككل ا (2) هذه ا
ــؤلف بـعــد األوزان تـبــعـا - مـكــتـوبــة بـالـالتـيــنـيــة ويالحظ أن ا
. لــلـمــواقف واألحـاســيس الـتى يــجب أن نـثــيـرهــا فى الـســامـعـ

انظر من ١٦.
ؤلف هنا بعدل نص سفر التكوين الذى يقول: إن حواء (3) ا

خلقت فى اجلنة
(4) انظر سفر التكوين اإلصحاح الثالث اآليت 4 5.

نظر مستوحى من التكوين 3 1 - 5 . (5) هذا ا
.6 (6) انظر سفر التكوين 3

.7 (7) انظر سفر التكوين 3
(8) هـنا نـرى آدم - بالـرغم من يأسه - يـواجه كارثـته مواجـهة
رجل الـــقــانـــون واحلــقـــيــقـــة أن األدب الــفـــرنــسـى فى الــعـــصــور
ــســائل ــســـائل اخلــلــقــيــة لــبــاس ا الــوســـطى كــثــيــرا مــا يــلــبس ا
القانونية فآدم هنا يعبر عن أمله فى اخلالص ولكنه ال يوجه

كلمة استعطاف واحدة للرب.
(9) حــلـيـة طــقـوســيـة تــتـكــون من شـريط الــنـســيج يـحــمل ثالثـة
صـلـبـان ويـنـزل من الـعـنق حـتى الـقـدمـ وفى بـدايـة الـتـمـثـيـلـية
يظهر الـرمز مرتديـا عباءة مطاسـية طويلـة ذات كم واسع

وكـان يلبس هـذه العـباءة فى باد األمـر الشـمامسـة وبعد ذلك
ـطـارنــة. أمـام «الــبـطــرشـيـل» فـشــعـار الــقـضـاء لـبــسـهــا الـقـس ا
ــرة بـاعــتـبــاره خــالـقــا كـمــا كـان ولــذلك ال يـظــهـر الــرمــز هـذه ا
H. chansrd احلال من قـبل بل باعـتباره قـاضيـا (هـ. شانار

سر آدم ص 71 هامش 2).
.12 (10) انظر التكوين 3

(11) انظر التكوين 3 19-17.
.13 (12) انظر التكوين 3
. 26 (13) انظر التكوين 3

(14) هذه الفقرة مستوحاة من سفر التكوين 3 15-14.
.23 (15) انظر سفر التكوين 3

قبل. (16) إشارة خفية إلى الفداء ا
ـقـدس (17) الـكـلـمـة «عـشــرة» وهى من مـصـطـلـحـات الـكـتـاب ا
كمـا أنـها مـن مصـطلـحـات عهـد اإلقـطاع حـيث كـان يـقدم عـشر
ـاشــيـة زكــاة الــله فــيـعــطى لالوبــ لــدى الـيــهـود لــلـحــصــول وا

والكنيسة أو للسيد االقطاعى فى أوربا االقطاعية.
(18) انـظـر قصـة هـابيل وقـابـيل فى سـفر الـتـكوين من الـكـتاب

قدس. ا
(19) بـعـد أن يـعـلن إشـعـيـا نـبـوءته هـذه بالـالتيـنـيـة يـعـلق عـلـيـها

ذكور. بالفرنسية على هذا النحو ا
(20) هــذا الـــنص حــتـى آخــر الــتـــمــثــيــلـــيــة مــكـــتــوب فى األصل

ترجم. باإلجنليزية النورمندية. ا
14. واألبــيــات الــتــالــيــة تــرجــمــة أجنــلــو (21) ســفــر إشــعــيـا 8

ترجم. نورمندية وشرح للنبوءة. ا

تذييل: 
ؤلف الدينى فى العصور نشرت بكتاب «ا
الوسطى» إصدار وزارة اإلرشاد القومى.

مؤلفا الكتاب: جان فرابييه
ترجمة وتقد :أ.م. جوسار

 أحمد شهاب الدين
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ؤلف مجهول ا
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مــســرحــيــة أخالقــيــة  مــدمت فى أواخــر  الــقــرن
ــســرحــيـات األخـالقـيــة فى اخلــامس عــشــر من ا

األدب اإلجنليزى ...
إنــــســـان عـــادى مـــســــرحـــيـــة أخالقــــيـــة  وهى من
نـوعيـة الدرامـا اجملازيـة التى تـعطى دروسـا حول
سيحي فـى احلياة و مالذى يجب كـيفية حيـاة ا
أن يــفــعـلــوه لــيــحــافـظــوا عــلى أرواحــهم نــقــيـة من
ــسـرحـيـة األخالقـيــة تـمـامـا مـثل اإلثم  وتـأثـيـر ا
ـسـرح  ــثـلـهــا ا ـوعــظـة  وقـيل إنــهـا مــوعـظـة  ا
ـسرحية األخالقية النموذجية الشخصيات فى ا
personifications ofتــــشــــخص  الــــفــــضــــائل
 virtues مثل األمل واخلير أو صفات أخرى

وكــذلك الــرذائل مــثل الــكـبــر والــكـذب بــاإلضــافـة
ــال أو الـنــشـاطـات إلى تـشــخـيص األشــيـاء مـثل ا
ـــوت أو الـــصـــداقــة بـــاإلضـــافـــة إلـى الــرب مــثـل ا
الئـكة التى قد يظـهروا كبشر مـثل مسرحية " وا

إنسان عادى "
ــسـرحــيـة فى اجلــنـة عــنـدمـا يــرسل الـرب تــبـدأ ا
ـوت لـيـسـتدعى الـشـخـصـيـة الرئـيـسـيـة  إنـسان ا
عــــادى .بـــعــــد ذلـك تــــتـــوالـى األحــــداث  وقــــصـــد
ـؤلف بـذلك أن الـشـخصـيـة الـرئـيـسـيـة تمـثل كل ا
كائن إنسانى  واألفعال التى حتدث على األرض
كن أن حتدث فى أى مـكان . وفى احلقيقة إن
ــبـــدعــة لــهــذا الــنص قــد ال الــتـــرجــمــة األمــيــنــة ا
جتــدهــا فى الــصــفــحــات الــقــادمــة  فــالــتــرجــمــة
فـردات اإلجنـيل والرهـبان  حتـتاج إلى الـرجـوع 
فــــلــــقــــد  ابــــتــــداع وإبــــداع مــــفــــردات أثــــرت فى
الـقــامـوس الـديـنى الـعـربـى وأحـيـانـا أعـطت داللـة
لـكــلــمــة ال جتــد لــهــا قــريــنــة خــارج حـقـل أدبــيـات
فرداتـها ومسـتواها الـرهبان فـاللغـة اإلسالميـة 
فردات غايـة فى احلسية األول تـستخدم اجملـاز 
سلـمون على هذا الدرب  تصـوفة ا ولـقد سار ا
فـأصـبـحت اخلـصــور واخلـمـور واحلـسـان والـقـبل
ــعــانى غـايــة فى الــروحـيــة  بـاســتـثــنـاءات رمـوزا 
بسـيطـة مثل الـنفـرى ... لذا نـقدم هـذه التـرجمة
كــتــقــريب لــهــذا الــنص الــرائع والــثــرى ألفــهــامــنــا
داركنـا مع الوعد لـتقد ترجـمة إبداعـية تليق و
بـــهـــذا الـــنص ومع مـــقـــدمـــة تـــضـع أمـــام أعـــيـــنـــنــا
الـظــرف الـتـاريـخى واالجـتـمــاعى والـثـقـافى الـذى

سرح  وفلسفته وجمالياته . أفرز هذا ا
أسلوب النص :

سرحية إيقاع مهيب وجليل ا
سـرحية مكتوبـة شعرا  وتلتزم بالـقافية أحيانا ا
فى بعضها  جند قافيت يتناوبان مع بعضهم :

I perceive here in my majesty, 
How that all the creatures be to me

unkind, 
Living without dread in worldly

prosperity: 
Of ghostly sight the people be so

blind, 
Drowned in sin, they know me not

for their God; 

In worldly riches is all their mind, 
They fear not my rightwiseness,

the sharp rod; 
My law that I shewed, when I for

them died, 
They forget clean, and shedding of

my blood red; 
I hanged between two, it cannot be

denied; 
To get them life I suffered to be

dead.
وت  أما احلوار الذى يدور ب رسول الرب وا

جند كل بيت يشكلن مقطعا شعريا يلتزم
بقافية موحدة تتغير كل مقطع : 

Lord, I will in the world go run
over all, 

And cruelly outsearch both great
and small; 

Every man will I beset that liveth
beastly 

Out of God’s laws, and dreadeth
not folly; 

He that loveth riches I will strike
with my dart, 

His sight to blind, and from heaven
to depart, 

Except that alms be his good
friend, 

In hell for to dwell, world without
end.

وأحيانا ال جتد قافية فنقرأ األبيات التالية
للصداقة :

Now, by God that all hath brought,

If Death were the messenger, 
For no man that is living to-day 

I will not go that loath journey— 
Not for the father that begat me!

ملحوظة :
ـســرحــيــة بـاإلجنــلــيــزيـة "  " everymanوهـو ا
تـعـبـيـر يـعـنى اإلنـسـان الـعـادى الـبـسـيط الـذى هـو
نـــحـن جـــمـــيــــعـــا  الـــذيـن ال تـــغـــلــــبـــهم شــــهـــواتـــهم
فـــيـــصــبـــحـــوا شـــيــاطـــ  وال تـــنـــتـــصــر أرواحـــهم
بـأشواقـهـا وخيـرها فـيسـتحـيـلوا رهـبانـا ربانـي 
ــوزع بـ اخلــيـر والــشـر هــو اإلنــسـان الــبـســيط ا
والــذى يـغـلـب فـيه الـشــر بـطـبــعه ( هـذه الــنـظـريـة
يل إلى ـسرحيـة ) ففيه من اجلـحود وا تتبـناها ا
ــلــذات والـنـص يـلــعب عــلى الــكــلــمـة الـشــهــوات وا
فـأحـيـانـا جنــد كل كـلـمـة مــفـصـولـة عن األخـرى "

 every man فتعطى معناها احلرفى كل 

ينقض قابيل كاجملنون على هابيل لكى يقتله).
قابيل: إنك ميت يا هابيل.

اذا. هابيل: أنا? 
قابيل: أريد أن انتقم منك.

هابيل: هل ترى أنى ارتكبت جرما?
قابيل: نعم أنت خائن وهذا ما قام عليه الدليل.

هابيل: كال بكل تأكيد.
قابيل: أتنكر ذلك?

هابيل: أنا لم أمل إلى اخليانة قط.
قابيل: ولكنك ارتكبتها!!
هابيل: أنا? كيف ذلك?

قابيل: ستعرف بعد قليل.
هابيل: لست أفهم شيئا.

قابيل: سأفهمك بعد قليل.
هـابيل: احلـقيقـة أنك لن تستـطيع مـطلقـا أن تقدم الـدليل على

ذلك.
قابيل: ليس الدليل ببعيد.

هابيل: الله فى عونى
قابيل: سأقتلك.

هابيل: الله مطلع.
قابيل: (مهددا إياه برفع يده) هذا هو الدليل.

هابيل: إن اعتمادى كله على الله.
قابيل: إنه لن يجيرك منى.

هابيل: فى مقدوره أن يخجلك.
وت. قابيل: لن يستطيع أن يجنبك ا

هابيل: ليس لى إال أن استسلم لقضائه فى كل أمر.
قـابيل: سأخـبرك بـاحلقيـقة إنـك أصبحـت وثيق الـصلـة بالرب
الـذى رفض لى كل شىء من أجلك وبـسببك رد قـربانى. أتظن
ا أنـت جديـر به. أنى لـن أحـملـك علـى دفع الـثـمن? سـأقابـلـك 

سأتركك على هذه األرض مجندال.
هـابيل: إنك إن قـتلـتـنى ارتكـبت إثـما والبـد أن يـنتـقم الـله منك
ـوتى الله يـعـلم أنى لم أعـمل شرا ولـم أفسـد مـا بيـنك وبـينه
بل لــقـد نــصــحــتك - عـلـى الـعــكس من ذلـك - بـأن تــســيــر عـلى
ـنـهج الـذى يـلـيق بـسالمـة فـقدم لـه احلـمد الـواجب لـه وقدم ا
له الزكاة والبواكيـر والقراب وبذلك تكسب حبه وإذا لم تفعل
ذلك حل بـك غـضــبه. إن الــرب حق وهـو يــحــسن مـعــامــلـة من

يخدمه وال يقضى عليه بالهالك.
قابيل: أنت كثير الكالم وستموت من فورك.

هــابـيل: مــاذا تـــقــول يــا أخى? أتــهـــددنى? لــقــد جـــئت هــنــا إلى
اخلارج ثقة فى وعدك.

قـابيل: لم تـعـد فى حـاجـة إلى ثـقـة فـسـأقـتلـك وهـذا ما يـجب
أن تتأكد منه.

هابيل: ادعو الله أن يشملنى برحمته.
ـشـرق ويجـب أن يضع هـابـيل يـجـثـو علـى ركبـتـيه مـتـجـهـا نـحـو ا
مـثل حتت مالبسه قربة مختـفية فيضربهـا قابيل كما لو كان ا

يقتل هابيل نفسه.

ددا عـلى األرض وقد فقد احلياة اجلوقة تغنى يبقى هابيل 
اآلن: أين هابيل أخوك?

نظر الثامن ا
(فى هـذه األثـنـاء يقـبل الـرب من الـكـنيـسـة نـحو قـابـيل وبـعد

انتهاء اإلنشاد يخاطبه فى غضب)
الــرمـز: قــابــيـل أين أخــوك هــابــيل? هل بــدأت الــثــورة? إنك قــد

اشتبكت معى فى خصام واآلن أرنى أخاك حيا.
قابيل: أأعرف أنا يا مـوالى أين ذهب? وما إذا كان فى البيت
ــاذا يـتــحــتم عـلـى أن أعـثــر عـلــيه? إنى لم أم فى حــقل الـقــمح? 

التزم بحراسته.
الــرمـز: مــاذا فــعــلت بـه? أين وضــعــته? إنى أعــرف ذلك جــيــداً
أعـرف أنك قتلته. فـقد صاح دمه يخبـرنى بذلك وصعدت إلى
ـة منكـرة وستـظل ملـعونا روحه فى السـماء. لقـد ارتكـبت جر
ـة طـول حـيــاتك لن تـفـارقـك الـلـعـنــة مـطـلـقــا. هـذه هى اجلـر
وهـذا هـو لـعـقـاب. ال أريـد أن يـقــوم إنـسـان بـقـتـلك بل أريـد أن
تــقــضى حــيــاتك فى الــعـذاب وإذا أقــدم أحــد عــلى قــتل قــابـيل
انـتقـمت لـقابـيل سـبع مرات. إنك قـتـلت أخاك الـذى وضع ثـقته

فيك وسيكون عقابك شديداً.
(ثم يتـجه الرب نـحو الكـنيـسة. تـقبل الشـياطـ وتقـود قابيل
إلى اجلـحـيم بـقـسـوة وهى تـنـهـال بـالـضـربـات الـشـديـدة عـلى

رأسه وكتفيه كما أنها حتمل هابيل أيضا ولكن بلطف)
وفى هــذه األثـنــاء يــظل األنــبـيــاء مـخــتــبـئــ عـلـى اسـتــعـداد
لـلـظـهور مـتـتـابعـ ويـتـقدم كل نـبى فى جالل بـعـد أن يـنادى
اسـمه ويـتـلـو نبـوءته بـصـوت واضح مـتـمـيز الـنـبـرات وبـعد أن

ينتهى كل فتى يقوده الشيطان إلى اجلحيم).
نبوءة أشعيا

ــســكـــا بــيــده كـــتــابــاً ومن بــعــده (يــأتى أرمــيـا) يــأتـى إشــعــيـــا 
ومرتديا عباءة فضفاضة ثم يتلو نبوءته.

«سيخرج من جذع يـسى قضيب وتنبت من جذعه زهرة حتمل
عليها روح الرب»(19).

إشعيا: سأقول لكم قوال عجيبا(20):
سيخرج من جذع يسى
غصن تخرج منه زهرة

تصبح جديرة بشرف عظيم
سيوليها روح القدس عنايته

وعليها سيتخذ راحته.
عبد ليجادل إشعيا ويقول له) (وحينئذ يصعد رجل من ا

يهوذا: هذا هو جوابى يا سيد إشعيا:
أهى خرافة أم نبوءة

تلك التى تفوهت بها هنا?
أأنت الذى وجدتها أم هى مكتوبة?

ت وحلمت بها أأنت 
أهى يق أم مزاح?

إشعيا: إنها ليست خرافة بل كلها حقيقية.
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البـعض فى دفعـهمـا إلى اجلحـيم والبـعض اآلخر فى جـرهما
وتــقـابــلـهــا شــيـاطــ أخـرى تــرقص مــظـهــرة بـذلك ســرورهـا
خلسـراتهما. وح تراهـما طائفة أخرى من الـشياط تشير
إلـيــهـمـا بـاألصـابـع ونـلـقى الـقــبض عـلـيـهــمـا وتـقـلــيـهـمـا فى
اجلــحــيم يــتــصـاعــد دخــان كــثــيف مع صــيــحــات مــرح وأزيـز
مــراجل وقـدور تــقــرع فــيـمــا بــيــنـهــا.. وبــعــد حلـظــات تــخـرج
و فيـمـا عدا بـعضـها كـان الشـياطـ وتعـدو فى كل اجتـاه من ا

التى بقى فى اجلحيم).

نظر السابع ا
(يــدخل قــابــيل وهــابــيل. قـابــيل يــرتــدى مالبس حــمــراء أمـا
مالبس هابيل فبيضاء. يفلحان األرض التى  حتضيرها. ث
يبـدأ هابيل - الذى يأخذ لنفسه شيئا من الراحة - فى توجيه

الكالم إلى أخيه بصوت عذب ودود)
هـابيل: يـا قــابـيل إنـنـا إخـوان ابـنـا أول رجل وهـو آدم. وحـواء
اسم امـنـا فال يـصح لـنـا أن نـسـلك سـلـوك األخـسـاء فى خـدمة
الرب ولنـخضع دائما لـلخالق ولنـخدمه بصورة جتـلب لنا حبه
الـذى فــقـده أبـوانـا بــحـمـقـهــمـا ولـيـحـب كالنـا اآلخـر حـبــاً ثـابـتـاً
قوياً ولنتفان فى خـدمة الله جتلب له السرور ولنؤد إليه حقه
دون حتــفظ فـإذا عــمـلـنــا عـلى طــاعـته مـن كل قـلــبـيـنــا لم يـكن
لــروحــيـنــا أن تــخـشــيــا الـهالك ولــنــؤد إلـيـه زكـاته(17) وجــمـيع
حـقــوقه من حــاصالت وقــرابــ وعـطــايــا وضـحــايــا فـإنــنـا إذا
اسـتــسـلـمـنـا إلغـراء مـنـعـهـا كـان جـزاؤنـا اخلـسـران فى اجلـحـيم
دون رجعـة ولتكن عالقة ما بيـننا قائمة عـلى التعاطف العظيم
دون حــسـد ودون انـتـقــاص فـلـمــاذا يـثـور اخلالف بـيــنـنـا وهـذه

األرض كلها فى متناول أيدينا?
قـابـيل: (ناظـرا إلـيه بـسـيـما الـسـخـرية) أخى اجلـمـيل هـابـيل.
إنك تعرف كيف جتيـد الوعظ وتروض عقلك وتعرض ثمرات
فــكـــرك ولــكن مـن يــصـــغى إلى دروسك ال يـــبــقـى لــديه - بـــعــد
ـا يـسـتـطيـع اعطـاءه وأنـا لم أرحب بـضـعـة أيـام - إال الـقـلـيل 
قط بــإيــتـاء الــزكــاة وفى وســعك أن جتــزل عــطــاءك من مــلـكك
اخلـاص. أمـا مـالى فـإن« سـأفعل بـه ما يـحـلـو لى ولن حتل بك
الـلعـنة من أجل خـطيـئة ارتـكبـها أنا. وإذا كـانت الطـبيـعة تـعلـمنا
أن يـحب كل منـا صاحـبه فـليـرتفع من بـينـنـا كل رياء فـعلى من
يـبـدأ منـا بـإعالن احلرب عـلى أخـيه أن يـتحـمل تـبعـة عـمله وال

يلومن إال نفسه.
هـابـيل: (بـصـوت أكـثـر عـذوبـة) قــابــيل يـا أخـى اجلـمــيل أصغ

إلى.
قابيل: بكل سرور فماذا تريد?

هابيل: أريد خيرك.
قابيل: حلسن احلظ

هـابيل: ال تـثر أبـدا ضد الـرب وال تـصعـر خدك غـروراً صدق
ما أقول.

قابيل: لست إال راغبا فى ذلك.
هـابيل: اتبع نصـيحـتى ولتحـمل إلى اإلله الرب قربـانا يروقه 

فإنـنا إذا أرضـينـاه لم تنـقض علـينـا اخلطـيئـة أبدا ولم يـستول
عـلينا احلزن مطـلقا إذ من اخلير أن نـسعى إلى اكتساب حبه
هـيـا ولــنـقــدم عـلى مـذبــحـة قــربـانــا نـرجـو أن يــجـذب انــتـبـاهه

نحنا حبه وأن يحمينا بالليل والنهار! ولنتوسل إليه أن 
قـابيل: (وكـأنه استحـسن نصـيحـة هابـيل) أخى اجلمـيل هابيل
لــقــد تــكــلــمت فــأحــســنت الــكـالم وصــغت مــوعــظــتك فى خــيــر
أسـلـوب وسـأتـبــعـهـا. هـيـا نـقـدم قـربــانـنـا فـإنك عـلى حق مـاذا

ستقدم?
هابيل: سأقدم حمال خيـر ما فى منزلى من حمالن وأجملها.
هــذا مــا ســـأقــدمه ولــيس شــيــئــا آخــر ولـــكــنى ســأضــيف إلــيه

البخور. ذلك ما استقر عليه عزمى. وأنت ماذا ستقدم?
قابيل: سأقدم بعض قمحى كما وهبنى الله إياه.

هابيل: من خير ما لديك.
قـابيل: كال فى احلـقـيقـة. إن خـير مـا لـدى سـأصنع مـنه خـبزا

ساء. هذا ا
هابيل: هذا قربان غير مقبول.
قابيل: ماذا تقول? لعلك تمزح.

هابيل: أنت رجل غنى ولديك ماشية كثيرة.
قابيل: نعم.

هـابيل: أال تعـدها بـالرأس وتـؤتى عنـها الـزكاة? إنك سـتقـدمها
إلى الـــرب نــفـــسه فــقـــدمــهـــا عن طـــيب خــاطـــر تــنـل مــنه خـــيــر

اجلزاء. أهذا ما ستفعله?
قـابـيل: كال وألف كال أيـهــا األخ اجلـمـيل يـا لــهـا من حـمـاقـة!
أتـريد أال يـبقـى لدى من كل عـشر مـواش أمـلكـهـا غيـر تسع? إن

نصيحتك هذه ال تساوى شيئا. هيا وليقدم كل منا ما يريد.
هابيل: هذا ما أوافق عليه.

قــابـيل: يــذهــبــان نــحــو حــجــرين كــبــيــرين جــهــزا من قــبـل لــهـذا
الـغـرض ووضـعـا مـتـبـاعـديـن بـعض الـشىء أحـدهـمـا عن اآلخـر
يـنه وحجـر قابيل بـحيث إذا ظهـر الرب كان حـجر هـابيل عن 
عن يـساره هـابـيل يـقـدم حمال وبـعض الـبـخـور الذى يـتـصـاعد
دخـانه نـحو الـسـمـاء ويـقدم قـابـيل حـزمـة قـمح وعـلى أثر ذلك
يـطــهـر الـرب فـيـبـارك قـرابـ هـابـيل ويـرد قـرابـ قـابـيل. بـعـد
الـتقد يلقى قابـيل نظره على هابـيل ثم يذهب كل منهما إلى

حال سبيله(18).
قـابـيل: (وقـد عــاد نـحـو هــابـيل وأخـذ يـحــاول اسـتـدراجه إلى

اخلارج لكى يقتله) هيا نخرج
اذا. هابيل: 

قـابـيل: لـكى نـريـح جـسـمـيـنـا ونـرعـى عـمـلـنـا ونـرى مـا إذا كـان
ـا وغـطـاه الـنـور وسـنـرجع بـعـد ذلك حـيث نـكـون قـمـحـنـا قـد 

أكثر نشاطا.
هابيل: سأذهب معك حيثما أردت.

قابيل: هيا إذن فهذا خير ما تفعل.
هابيل: أنت أخى األكبر وسأفعل كل ما تأمر به.

قابيل: تقدم أمامى وسأتبعك على مهل وبخطى بطيئة.
(يـذهـبـان إلى مـكـان مــنـعـزل يـكـاد أن يـكـون مــخـتـبـئـا حـيث 

everymanإنــــســــان فــــكــــأن اإلنــــســــان الــــعـــادى
يـرمـز لـكل إنـسان  every man ولـقـد تـرجـمت
الـعـنـوان " إنـسـان عـادى " بـدال عن " كل إنـسـان "
ـــعـــنى وفى تـــرجـــمــة الـــنص تـــأكــيـــدا عـــلى هـــذا ا
ترجـمت الكلمة بسـياقها وإيحاءاتـها ب الكلمات
فــــأحـــيـــانــــا كل إنــــســـان وأحـــيــــانـــا إنــــســـان عـــادى
وتــعــامــلـت مع االسم عــلى أنه عــلـم فــهــو ال يــريـد
ــا كــأنه يــريــد شــخص اســمه " إنــســانــا عــاديــا إ
إنــســان عــادى " فـــرغم وجــوب تــنــويـــنــهــا الــلــغــوى
ولـكـنـى اسـتـشـعــرت أنـهـا قـد تــعـطى إيـحــاء بـأنـهـا
اسـمــا لـلـنـوع مــلـحـقـا بـصــفـته ولـيس عــلـمـا رمـزيـا
مـشـتـقــا من الـنـوع وصـفـته .. هــذا وعـلـمـاء الـلـغـة

العربية أعلم .
مسرحية إنسان عادى 

الشخصيات 
إنسان عادى .......... القوة 
الرمز .............. احلكمة

لك ................ االعتراف ا
وت .............. اإلدراك " احلواس اخلمسة ا

الرسول .... اجلمال
عرفة الصداقة .... ا

القرابة ...... االعتراف
الك ا

صلة الرحم .... اآللهة ......... الطبيب
العمل الصالح

مسرحية إنسان عادى 
هــنـــا تــكــون الـــبــدايــة الـــفــكــرة  الـــرب فى أعــالى
وت السـتدعاء كل مخـلوق ليأتى  اجلـنة يرسل ا
ولـــيـــحـــاســــبـــوا عـــلى مــــا فـــعـــلـــوه فـى حـــيـــاتـــهم  

سرح األخالقى وبطريقة ا
سرحية  أهب لكم جميعا ا

صالتى  
وسنعرضها لكم بوقار 

سرحية األخالقية – فى هذه ا
سنستدعى إنسان عادى كلما طلبتم 

هذه حياتنا  وهذه الطريقة التى ستنتهى بها 
كم نحن عابرون وفانون !

سألة  كم هى ثمينة ومثيرة للعجب هذه ا
ولكن الغرض منها هذه الروحانية

واللذة 
التى تتحملها إلى ماشاء الله

انتبه جيدا لقصة هذا اإلنسان 
ال تكن سفيها 

أبدا
اخلطيئة حلوة جدا فى البداية

عندما تخطر فى ذهنك
والـــتى فـى الـــنــهـــايـــة ســـتـــأخـــذ روحـك لـــلـــحـــســرة

والندامة
عندما يتمدد جسدك فى الط

هنا سترى كيف الصداقة والفرح
تازان بالقوة  والسرور  واجلمال كالهما 
ستذوب تلك الصفات  عنها كالزهرة فى مايو

ألنك سترى هنا  كيف مليكنا السماوى
دعا إنسان عادى إلى احلساب

فى إجماله
سرحـية علها تساعد عيونكم أهدى إليكم هذه ا
أن تـرى  وآذانكم أن تـسمـعـو  وقلـوبكم أن تـفقه

وتتدبر
الرمز : أدرك هنا عظمتى 

كيف كل تلك اخمللوقات 
ال تخضع لى 

تعيش بالرعب 
فى ازدهار لدنياهم

أرى الناس فى هذا العالم الزائل 
يتخبطون فى العمى

غــارقـــون فى الـــذنــوب  يـــعــرفـــونى بـــأنــنـى لــست
إالههم

يصبون تفكيرهم فى األمور الدنيوية 
إنهم ال يخافون طريقى

طريق احلكمة واالستقامة 
ولكنهم يخشون العصى الغليظة

هذه سنتى
وناموسى

التى عرضتها 
وح أعرضها عليهم فى موتهم

لقد نسوا الطهارة  وأراقوا دمائى احلمراء
كل يوم أنا فى شغل 
ال أستطيع أن أنكره

ما ب حياتهم وموتهم 
أشقى

أطبب أقداهمـهم  من األشواك التى سكنت فى
رأسى

ا فعلت ال أستطيع أن أفعل أكثر 
حقا

واآلن أرى الناس يطهرون أنفسهم منى 
إنهم يرتكبون السبع خطايا الفواحش

فى فخر وغضب وفجور
واآلن فى هذا العالم اجلدير بالثناء 

الئكة وتلك الرفقة السماوية يترك اإلنسان ا
ويعيش كل إنسان من أجل متعته اخلاصة

وبالرغم من أنهم فانون فى هذه احلياة الدنيا
وأرى كثير من الناس  يقضون أيامهم صبرا

ومن عام إلى عام يزدادون سوءا 
الصوم فى احلياة كلها يزداد ضعفا

ولذا سأعجل بهذا كله
وأجمع كل إنسان

ألحاسبه وسأترك الناس وحدهم
يقاسون احلياة بعواصفها الشريرة 
فسيغدون حقا أكثر شرا من الوحوش

سيأكلون بعضهم البعض حسدا 
وسينسون اخلير تماما

أتمنى اخلير لكل إنسان 
ويجب عليه أن يبنى قصرا فى مجدى
وسأصطفيهم أجمع إن فعلوا ذلك 
ولكن اآلن أرى  وكأن اخلائن يبكون

يشكرونى ال ألنى حبيتهم باحلبور والسرور 
أو للوجود الذى أعرتهم إياه من ذاتى
لقد عرضت على الناس الرحمة
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ببركتها الفائضة 
ودة فوجدت قليالً من الناس يسألنى ا

اثاقلوا إلى زينة الدنيا 
فحق عليهم عدالتى

ــوت  فـــلــتــعـــمل عــمــلـك  ألــست أشــد يــا أيـــهــا ا
الرسل هوال ?

شيئتك وت : يا إلهنا العظيم  أنا هنا عبد  ا
فكل وصاياك محققة

الــرمـز : اذهب إلـى أى إنــســـان  واعـــرض عـــلــيه
اسمى 

وابــــلــــغـه بـــأنـه  يــــجب عــــلــــيه احلـج إلى  حــــيث ال
يستطيع احلكيم هربا

وأخبره أن يأتى ومعه حسابه
بدون تأخير أو تلكؤ

لك  سأذهب إلى العالم وت : أيها ا ا
وسأتطوف فى طواياه

باحثا جادا عن كل إنسان 
عظيما كان أو حقيرا

وسأهجم عليه حيث حياته مقفرة
خارج قانون الرب  والرعب ليس حماقة
سأضربه بسهمى ألنه فضل زينة الدنيا
أعمى بصيرته  وجانبت أفعاله السماء

حيث سنلقى به إلى اجلحيم
خالدا مخلدا فيها

ها أنا أرى إنسان عادى ماشيا
ال يفكر بأنى سوف آتيه

باله منشغل برغبات اجلسد وكنوزه
فليتحمل هذا األلم الهائل

قبل الوقوف أمام رب السماوات 
هذا هو إنسان عادى رغم ما يقترفه 

إال أنه اليزال صامدا
لله كيف يفرح ? 

آه .. منك أيها اإلنسان
ألست من  غفلتك صنعت النسيان ? !

اذا تتعجب ? إنسان عادى : 
اذا تنظر إلى هكذا ? ... ماذا تريد ? و

ـوت : نــعم ســيــدى  ســأوضـح لك : فى عــجــلــة ا
كـــبـــيـــرة  أرســـلـــنى الـــرب بـــجالله وعـــظـــمـــته فى

طلبك
اذا أرسل فى طلبى ? إنسان عادى : 

وت : نعم  بـالتأكـيد أنت نـسيته هـنا  وهو فى ا
أل األعلى يذكرك ا

فــهــيـــا بــنـــا نــغــادر لـــتــعــرف مـــا يــنـــتــظــرك ويـــثــيــر
فضولك?

إنسان عادى : ماذا يرغب الرب فى ?
وت : هذا ما سوف أخبرك به : ا

أن يـحـاسـبك علـى كل صغـيـرة وكـبـيـرة  بدون أن
يؤخر شيئا من حسابك

ا يـكـفى حـتى إنـسـان عادى : ولـكنـى لم أسـتـرح 
يأتى وقت احلساب 

هذا غير منطقى على ما أرى 
وت : علينا أن جنتاز رحلة طويلة  ا

وكتابك بيمينك
ثم نذهب إليه  كرة أخرى 

وأخـــــيـــــرة  فــــإنـى لم أكـن أخـــــشى يـــــومـى هــــذا 
لتصبح على يق من أنك أخذت اجلزاء العادل

على ما جاء فى احلساب
ألنك أمــام الـرب سـتـجـيب وتـرى أعـمـاال صـاحلـة
قليلة كسبتها  وأفعاال شريرة كثيرة اكتسبتها

ستسأل عن حياتك 
ماصنعت بها 

خيرا فيبقى أم شرا فتشقى
سيعرض كل ذلك أمام رب الفردوس 

وآمل أن تكون  قد عرفت هذا الطريق 
وتأملت فيه

إنـــســـان عــادى : لــــست مـــــســــتــــعـــــدا اآلن  عــــلى
اإلطالق  أضـف إلى ذلك أنــا ال أعــرف إن كـنت

مرسال أم ال ... خبرنى كيف أعرف الرسول ?
ــوت  فــمـا من رجل وإال اضــطـربت ـوت : انـا ا ا

قدماه من الفزع
الــنــاس جــمــيــعــا يــحــدث لــهم ذلك  إنــهــا وصــيــة

الرب الناس جميعا يخضعون لى 
ـوت لقـد ذكـرتـنى وأنا ال إنـسـان عادى : آه أيـهـا ا

أذكرك إال قليال 
سوف أعطيك ألف جـنيه وتؤخر هذا األمر يوما

واحدا 
ـوت : اسـمع واصغ  كل إنــسـان له طــريق يـؤتى ا

له من قبله 
ال يــــجـــدى مـــعى كـــنـــوز الــــدنـــيـــا وال مـــلـــكـــهـــا  أو

جبروتها
وال يـــجـــدى مــــعى مـــلك أو إمـــبـــراطـــور أو دوق أو

أمير 
إنى وأنـا اســتــقـبل الــهـبــات الــعـظــيـمــة وقـد تــكـون
ـا فـيـهـا  تـغـلب عـلى طـبـيـعـتى الـطـاهرة الـدنيـا 

الفارقة عن طبيعة حياتكم
لن أؤخرك حلظة واحدة فهيا معى وال تتلكأ

إنـسـان عـادى : وا أســفـاه  مــعــقـول ألن تــؤخـرنى
قليال ?

وت أوال فلماذا اليحذرنى ا
رض هذا قلبى فأتهيأ لك ألفكر فيك  قد 

إنـى لـــست مـــســــتـــعـــدا  عـــلـى اإلطالق  لـــكـــتـــاب
ـوت حتى أدعـو الله حـسابى  اسـتـجب لى أيهـا ا
أن يتغـمدك بـالرحمـة  أنقذنى حـتى أجد الدواء

لكل خطاياى
وت : ال تبكى أو تنتحب  وصل  ا

واذهب إلى أصدقائك ودعهم  سوف أنتظرهم 
وت  ولكنك لن تفر من ا

فـكل كــائن يـحـيـا ويـتــنـفس  فـمـنـذ أن ارتـكب آدم
وت  اخلطيئة وحق عليه ا

ـوت إذا كـان لـزامـا على أن إنـسـان عادى : أيـهـا ا
أحج  ومعى كتابى الذى يحصى على أعمالى 

أرنى كرامة  وإال لن أذهب معك ?
وت : ال  أيهـا اإلنسان الـعادى  سـتكـون هناك ا
فالرب ال يأتى إليه ولكنا نحن الذين نذهب إليه

ويجب عليك أن تطمئن 
إنسان عادى : أوه يا إلهى  يا ولى نعمتى  يامن

جتلس على عرشك فى األعالى
توزع رحمتك على من يحتاجها 

سيئة. على األرض سـتشيدون بيوتكم(15) ولم يصبح لكم أى
حق فى اجلـنة وليس لكم أن تطـالبوا بشىء فيـها. ستخرجون
مــنــهـــا دون عــون لـــيس لــكم فـــيــهــا أى حـق فــاتــخـــذوا لــكم فى
غـيرهـا مقـرا. وبخـروجكم مـنهـا ستـتخـلى عنـكم الـسعـادة. ومنذ
اآلن سـتعـرفـون اجلـوع والتـعب سـتعـرفـون الـعذاب واأللم خالل
أيـام األســبــوع جـمــيــعـاً. وســتــكـون إقــامــتـكم فــوق األرض إقــامـة
ـوت سـيـئـة ثـم تـمـوتـون فى نـهـايــة األمـر وال تـكـادون تـذوقـون ا
حــتى تــذهـبــوا إلى اجلــحــيم من فــوركم. ســتــكــون األرض مـأوى
أجــسـامــكـم أمـا أرواحــكـم فـإلـى اجلـحــيـم مـأواهــا حــيث يــقف
ـرصـاد. وسـتـصـبـحـون حتت سـلـطـان الـشـيـطان الـهالك لـهـا بـا
ولن يـكون فى مـقـدور أحد أن يـحفـظـكم منه لن يـسـتطـيع أحد
أن يكون لكم عونـاً إذا أنا لم تأخذنى بكم شفقة(16) (اجلوقة
الك تــغــنى اآليــة Jmsudore vultus tui) وحـــيــنــئــذ يــأتى ا
ـســكـا بــيـده ســيـفــا مـتــوهـجـاً. (الـرب مـرتــديـا لــبـاســا أبـيـض و

يوقفه على باب الفردوس ويقول له):
 الـرمـز: احـرس لى الــفـردوس جـيــداً. واحـذر أن تــدخـلــهـا هـذه
الــذريــة الــطــاحلــة. واحـــرص عــلى أال يــحــصـل عــلى الــقــدرة أو
س فـاكــهـة احلـيــاة بل سـد عـلــيه الـطـريق بــهـذا السـيف اإلذن 

توهج. ا
(وحــ يــخـرج آدم وحــواء من اجلــنـة يــظالن مــتــعـبــ مــطـأطئ
ـسا األرض ويـبـدو عـلـيـهـمـا احلـزن واخلجل. رأسـيـهـمـا حـتى 
الرب يـشير إلـيهمـا بيده وقـد أدار عنهـما وجهه نـحو الفردوس
فـى حـ تــتـر اجلــوقـة بــاآليـة quasi Unus وبــعــد الــنــشــيـد

يرجع الرب نحو الكنيسة)
نظر السادس ا

(يرى آدم وبـيده الفأس وحواء ومعها اجملرفة وقد بدأ يلفحان
األرض ويــبـذران فــيـهــا الــقـمح ثم يــذهـبــان النـتــحـاء مــكـان
يـجـلـسـان فـيه قـلــيال من فـرط الـتـعب فى الـعـمل ويـريـان من
حـ حلــ يـرفـعــان بـصـريــهـمـا نــحـو اجلـنــة وهـمـا يــبـكـيـان
ويـضـربـان بأيـديـهـما عـلى صـدريـهـما. وفـى هذه األثـنـاء يـقبل
الشـيطان ويغرس الشـوك واحلسك فى أرضهما ثم يذهب آدم
وحـواء يــرجــعـان وال يــكــادان يــريـان الــشــوك واحلـسـك حـتى
يــتــمــلــكــهــمـا الــهـم الـشــديــد ويــأخــذان فى قــرع صــدريــهــمـا
وفـخـذيـهـمــا بـحـركـات وإشـارات تـدل عـلى األلم ويـبـدأ آدم فى

االنتحاب).
آدم : وا آسـفا! ما أضـعفنى أمـام شقوتـى التى رأيتـها منـذ اليوم
ـعبود. الـذى انقضت فـيه خطـيئـاتى على ألنى هجـرت موالى ا
من ذا الذى يـستـطيع أن يـخف لنـجدتى? (يـنظـر إلى الفردوس
ـدودتان - نحـوها وقد طـأطأ رأسه فى خضـوع ويتابع ويداه 
ـقام اجلـمـيل يـا حديـقـة اجملد نـحيبه) أيـهـا الـفردوس أيـهـا ا
مـــا أجــمل الـــنــظــر إلـــيك! احلــقــيـــقــة أنى طـــردت مــنــهـــا بــســبب
خـطيئـتى وقد فقـدت كل أمل فى العـودة إليـها. كنت فـيها ولم
ــشـورة الــتى لم تــلـبث أن أدت إلى أكــد اسـتــمـتـع بـهــا صـدقت ا
طــردى واآلن أرانى نــادمـاً ويــحق لى أن أحــزن عــلـيــهــا ولـكن 

فات اآلوان ولم يـصبح فى مـقـدور لهـفاتى أن تـفـعل شيـئاً. أين
كـانـت بـصــيــرتى? أين كــان عـقــلى حــ هـجــرت مــلك اجملـد من
أجل إبليس? ها أنذا اآلن أتألم ولكن دون جدوى. إن خطيئتى
ـد يـده نـحـو حـواء الـتى تـقـف وحـدها سـتـسـجل فى الـتـاريخ (
ـرأة أعـلـى مـنه قـلــيال ويـهــز رأسه فى حق شــديـد). آه! أيـتــهـا ا
ـفـعـمة بـاخلـيـانة! لـق سارعت بـدفـعى إلى حـتـفى ح الـسـيـئة ا
عــمـلت عــلى فــقـدان بــصـيــرتى وعـقــلى. إنى نــادم عـلى مــا كـان
ولــيس لى أن أطــمع فى أى غــفـران. يــا حـواء الــتـعــسـة! مــا كـان
! أســرعك إلـى الــشــر حــ عــجــلت بــتــصــديق نــصــيــحــة الــتــنــ
بــخــطــيـــئــتك أصــبــحـت فى عــداد األمــوات.. نــعـم لــقــد فــقــدت
احلـيـاة أمـا خـطيـئـتك فـسـتـسطـر فى الـكـتـاب. أتـرين األشراط
الـدالـة على االنـقالب الـهائل? لـقـد حلت بـاألرض لـعنـتـنا. بـذرنا
قمحاً فأنتج لنا حـسكا. انظرى إلى بداية عقابنا: إنه ألم هائل
بالنسبة لنا ولكن األلم الذى ينتظرنا أشد منه هوال. فسنساق
إلى اجلـحــيم واعـلـمى أنـنـا هــنـاك لن نـعـدم األلم وال الـعـذاب.
ـهر سـكـينـة? هـذا هو ريـحك هـذا هو ا فـمـاذا ترين يـا حـواء ا
الـذى قـدم لك! لن تـسـتطـيـعى أبـداً أن جتلـبى لـلـرجل خـيراً بل
ستـكون دائـما لـلعـقل عدواً. وكل أولـئك الذيـن سيخـرجون من
أصالبـنا سيعانون جـزاء جرمك. لقد أخطـأت وسيحكم عليك
هؤالء جميعا أما الذى سيرد إليك اعتبارك فلن يأتى إال بعد

زمن طويل.
حــواء: يـــا آدم أيــهـــا الــســيـــد اجلــمـــيل لــقـــد أطــلـت فى لــومى
ذكرتنى رذيـلتى وعنفـتنى علـيها فإنى إذا كـنت قد أذنبت فإنى
أعـانى عـقــاب ذنـبى إنى مـديـنـة والـلـه هـو الـذى سـيـحـاسـبـنى
لـــقــد أجـــرمت أفـــدح اجلــرم فـى حق الـــله وفى حـــقك. وذكــرى
جـرمى ستـظل حـيـة زمنـا طـويال. إن خـطئ لشـديـد وإنى ألكره
خطيئتى. إنى شقية محرومة من كل خير. وليس لى أن اطلب
من الــله حـــامــيــتى وأنــا اآلثـــمــة الــكــبــيــرة. فـــاغــفــر لى ألنى ال
أستطيع التكفير. ولو كان فى مقدورى أن أكفر لقدمت قربانا.
آه أيــتــهـا اآلثــمــة! آه أيــتــهــا الـتــعــســة! آه أيــتــهـا الــضــعــيــفـة! إن
ـوت خـطـيـئـتى تـمـلـؤنى بـاخلـوف من الـله فـخـذنى إذن أيـهـا ا
وال تـتـركنى لـلـحـياة هـا أنـذى فى خطـر ولن أسـتطـيع الـوصول
لـعون قد أغرانى إلى بر النـجاة. إن احلية اخلـائنة إن الـتن ا
بــأكل تــفـاحــة الــتـعــاســة. فـقــدمــتـهــا لك وأنــا أعـتــقــد أنى أفـعل
اذا اخلـير فسقتك إلى خطـيئة ال أعرف كيف أخـلصك منها! 
اذا يا مـوالى لم أحافظ على تعاليمك? لم أطع أمر اخلالق? 
لقد أخـطأت يا آدم ولـكنى أنا أصل دائـناً الذى ال يـبدو شقاؤه
شئـومة ستكلـف أوالدنا ثمنا تى إن مغامـرتى ا قريبا. إن جـر
ـذاق ولـكن الـعقـاب شـديد! ولـقد غالـيـا. كانـت الفـاكهـة حـلوة ا
أكـلـنـاهـا من أجل شـقـائـنـا وسـيـدوم عـقابـنـا ومع ذلك فـإن لى
أمال فى الـله وسينـتهى بـأن يغفـر لى هذه الـغلطـة. سيرد اإلله

إلى فضله وقربه من جديد وسينقذنا من اجلحيم بقدرته.
(يدخل اإللـه ومعه ثالثـة شيـاطـ أو أربعـة حتـمل فى أيديـها
سالسـل وقـيــودا فــتــضــعــهـا حــول عــنــقى آدم وحــواء. ويــأخـذ 
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الـيــوم الـذى أصـبـحت فــيه زوجـتى: يـاله مـن عـذاب ألـيم انـقض
عـلى فى تلك الـلـحظـة! اآلن أصبـحت ضـائعـا بـفضل مـشورتك
وبــفـضل مــشـورتك تــرديت فى الــشـر وهــويت من أعـلـى مـكـان
ا أنا فيه ما لم يتدخل ولن يستطيع إنسـان حى أن يخلصنى 
ــاذا ذكــرت اســمه? أتــراه إله اجلالل. مـــاذا أقــول? وا أســفــاه!! 
سيساعدنى? لقد أثـرت غضبه. لن يستطيع أحمد أن يقدم لى
. ال أدرى يــد الــعــون إال االبن الــذى ســيــخــرج من أحــشــاء مــر
اننا بالله واآلن ليكن ما يريد ماذا سيحل بنا بعد أن فقدنا إ

الله أن يكون فليس لى إال أن أموت.
نظر اخلامس ا

(اجلـوقــة تـغــنى اآليـة Lumdiam bularet وبـعــد الـنــشـيـد
يقبل الرب حامال بطرشيالetole (9). ويدخل الفردوس وهو
يـتـلفت فـيـما حـوله بـاحثـا عن آدم. ولـكن آدم وحواء يـخـتبـئان

فى ركن من الفردوس مظهرين أنهما يعرفنا سوء حالهما)
الرمز: آدم أين أنت يا آدم?

(يــنـهـضــان كالهــمـا واقـفــ أمـام الــرب ولـكــنـهــمـا ال يــقـفـان
مستـقيم بل مـنحنيـ أمام عار اخلطيـئة وقد بدا عـليهما

احلزن الشديد)
ولى اجلـميل. لقـد اختبـأت بسـبب غضبك آدم: إنى هـنا أيهـا ا

وجثمت هنا ألنى عار كل العرى.
الــرمــز: مـــاذا فــــعـــلت? كـــيـف تـــأتى لك أن حتـــيــــد عن الـــطـــريق
ـستقـيم? من الذى انـتزعك من حالـتك السـعيدة? مـاذا فعلت? ا

اذا يعتريك العار?
آدم: كيف يجوز لى أن أدخل معك فى سؤال وجواب?

الرمز: لم تكن خالل اليوم السـابق تنطوى على شىء يشعرك
بـالعـار واآلن أراك حزيـنـا كئـيبـا ومن تـكون هـذه حالـة البد أن

يكون قلق الضمير.
آدم: لــقـد بــلغ شــعــورى بـالــعــار أمـامك يــا مــوالى حـدا جــعــلـنى

أختبئ.
اذا? الرمز: و

آدم: هنـاك عار كـبيـر يلـطخـنى فال يجـعلـنى أجرؤ  عـلى الـنظر
فى وجهك.

ـــاذا لم تـــطـع أمـــرى? أعـــاد عــلـــيـك ذلك بـــالـــربح? أنت الــرمــز: 
عبدى وأنا موالك.

آدم: ال أستطيع أن أقول لك عكس ذلك.
الـرمز: لـقـد بـرأتك عـلى مـثـالى: فـلـمـاذا خـالـفت وصـيـتى? لـقـد
صــورتك عـلى صـورتـى بـكل دقـة وكــان جـزائى مــنك أن سـبـبت
لى كل هـذه اإلهـانــة إنك لم تـراع نـهـى وخـالـفـته عــامـدا. لـقـد
أكلـت الفـاكـهـة الـتى نـهـيـتك عنـهـا بـكل صـراحـة واعـتـقدت أنك
بذلك أصبـحت نداً لى! فهـل تريد - يـا ترى - أن تكـون جفاحا

مضحكا?
ــــرأة الـــتى ــــد يـــده نــــحـــو الــــرب ثم نــــحـــو حــــواء) إنى ا آدم: (
ــعــصـيــة. فــهى الـتى مـنــحــتـنى إيــاهــا هى أول من ارتــكب هـذه ا
نـاولتنى الـفاكهـة فأكلـتهـا. واآلن أرى أنى فعلت ذلك لـشقائى. 

لـقـد أخطـأت حـ أكلـت منـهـا: أسأت الـتـصرف بـسـبب زوجتى
.(10)

ا صدقتنى وأكلت الفاكهة الرمز: لقد صدقت زوجتك أكثـر 
دون إذنى. واآلن هـا هو ذا الثمن: مـلعونـة األرض التى تبغى أن
تبذر فـيها قمـحك إنها لن حتمل ثـمارا من أجلك. إنهـا ستكون
مــلــعــونــة حتـت يــدك ومن الــعــبث أن حتـــاول اســتــثــمــارهــا. من
أجــلك ســتـــصــبح عــقـــيــمــا ولن تـــنــتج غــيـــر الــشــوك واحلــسك
وسـتـصـبح بـذورك مــلـعـونـة حتت احلـكم الــذى قـضى به عـلـيك
ولذا سيـعتريـها الـفساد بـالكدر والـنصب سـتأكل خبـزك وبعرق
جبـينـك طوال الـليـل والنـهار سـتـعيش(11). (يـلتـفت إلى حواء
رأة السيـئة لقد وعـليه سيما التهديد) وأنت يـا حواء أيتهـا ا

أعلنت على احلرب ولم تراع وصاياى.
لعونة هى التى خدعتنى(12). حواء: احلية ا

الــرمـز: بــســبـــبــهـــا اعــقـــتــدت أنك ســـتــصـــبــحـــ نــدا لى? واآلن
أتـسـتطـيـع أن تـخـمنى? فـيـما مـضى كـانت لكـمـا السـيـادة على
كل ما تـدب فيه احليـاة فكـيف فقـدتهـا بهـذه السـرعة? ها أنت
ا ذى حـزينـة خـجلـة. أتـرين أنك رابحـة أم خـاسرة سـأجـازيك 

أنت أهل له وسأدفع لك الثمن الذى يستحقه عملك.
ــصــائب من كل جــانـب. ســتــحــمــلـ أوالدك سـتــنــقـض عــلــيك ا
كـرها(13) وستـلديـنهم كـرها وسـيقضـون كل حـياتهـم غارق
فى بــحـــر من الـــقــلـق هــذه هى اآلالم هـــذا هــو اخلـــراب الــذى
ألــقـيـت بـنــفـسك فــيه أنت وذريـتـك. وكل من سـيــنـحــدرون مـنك

سيبكون على خطيئتك.
! وكان ذلك فى حلـظة جنون فمن حواء: لـقد أتيت عمال سـيئاً
أجل تفاحة سأعانى كل هذا الضرر الذى سيغمرنى باأللم أنا
. وإذا كــنت قـد وذريــتى: فـائــدة صــغـيــرة تــكـبــدنى عــقـابــاً كــبـيــراً
لعونة هى أذنبت فلم يكن ذلك من غرائب األمور ألن احلية ا
الـــتى خــدعــتــنـى. فــهى خــبـــيــرة فى مــيــدان الـــشــر وال تــمت إلى
ـرء مـنهـا نـصـيـحـة لـقد الـنـعـجة بـشـبه. ومن اخلـطل أن يـتـخـذ ا
أخذت التـفاحـة واآلن أعلم أنى ارتكـبت حماقـة ألنك كنت قد
حرمتها ومن ثم اعترف بـأنى قد اقترفت خيانة! لقد أخطأت
حــيــنــمــا ذقــتــهــا وهــا أنــذى مــوضـع لــبــغــضك فــمن أجل ثــمــرة

ضئيلة ال أرى لى محيصا من فقدان احلياة.
الــرمـز: (مـــهــددا احلــيـــة) وأنت أيــتــهـــا احلــيـــة كــونى مــلـــعــونــة!
سـأسترجع مـنك حقوقـى ستزحـفيفن عـلى بطـنك مادمت على
قـيد احلـياة. ولـن تأكـلى غيـر الـتراب سـواء أكـنت فى الغـابة أم
ـرأة فى الـسـهل أم فى الــبـريـة. وسـتـقـوم الـبـغـضـاء بـيـنك وبـ ا
حــيث سـتــظل عـدوة لك إلى األبــد. سـتـسـعــ إلى لـدغ عــقـبـهـا
طرقة ثقيلة تسبب وستقوم هى بنزع حمـتك. وتسحق رأسك 
لك أقصى أنـواع العذاب(14). وستـحرص أيـضا عـلى االنتـقام
منـك لقـد أخـطـأت حـ دبـرت حـيـاتهـا فـإنـهـا سـتـرغمـك على
إحـناء رأسـك وسيـأتى يـوم يـخـرج فـيه من بـ أحشـائـهـا سـليل
يـكشف عن ضـروب نفاقك كـلها. (ثم يـطردهم الرب من اجلنة
قائال) واآلن اخرجوا من اجلنة فقـد استبدلتم بها دار إقامة 

ا قد ال يكون لى على هذه األرض من صديق ر
دائم

ففرض على أن أتركها وأرحل 
ألهذا دعوتنى لك ?

وت : اعلم أنه يومك أيها اإلنسان  وح يأتى ا
هذا اليوم 

أحل عليك  فالقلب ينبض
وال جـسد ترعش  أو عـ تدمع  حتى الـعاطفة

تذوب
كـــأن هــــذه األشـــيـــاء جــــمـــيـــعــــا ســـراب يـــذوب فى

صحراء قاحلة
ا أبكى وأتنهد  إنسان عادى : واأسفاه  لر

اآلن ال صديق لى وال رفيق
يـساعدنى فى رحلـتى   ويحفظـنى من وعثائها 
وكـتــابى فـيه مـن األخـطــاء مـا فــيه  كـيف أعــتـذر

وما من أحد يشفع لى ?
لقد خـلقـنى الله بريـئا يـوم ولدتنى أمى  وروحى

كانت عظيمة وفرحة
أما اآلن فأنا أعانى اآلالم 

إلهى ساعدنى فى هذا الطريق الصعب  
إنى أرى الصداقة لله ما أعظمها

فـــلــنـــا فى الـــيـــوم الـــعـــديـــد من الـــصــداقـــات  فى
الرياضة والعمل والصالة

نـعم ! لقد فكـرت فى أنه هو هذا الذى سـيتحمل
رفقتى فى هذا الدرب العسير

لذا سأكـلمه فى خضـوع ويسر عـله يكـون صديقا
جيدا  ومرآة طيبة 

الصداقة : كيف حالك يا صديقى ?
مالى أراك يائسا وبائسا هكذا

وت فى أثرى إنسان عادى : إن الرب قد أرسل ا
وســـأقف أمــــامه  ويــــريـــد مـــنـى كـــتـــاب أعــــمـــالى

ليحاسبنى على كل صغيرة وكبيرة 
أريد مساعدتك معى فى هذا اليوم 

الـصداقة : إنى ال أستطـيع أن أفارق هذه احلياة
 ولـكن إذا وعـدتنى أنـنـا سـنـرجع بعـد هـذا الـيوم
إلى الــدنـيــا مـرة أخـرى فــسـأقف بــجـوارك وأشـد

من أزرك
إنسان عادى : ال ال لن نرجع هنا مرة أخرى 

الصداقة : إذن فأنا ال أستطيع 
إنسان عادى : ولكنى أحتاجك بشدة هذا اليوم 
الـصـداقـة : كن صـديـقـا وفـيـا أيـهـا اإلنـسـان  وال
تــطـلب مــنى مـا ال أســتـطــيـعه فــأنـا أحـبـك ولـكـنى
أحــبك هــنــا حتت ظل هــذه الــشــجــرة  وبــنـســيم
شع  أحـبك على ضـوء الشمس والـقمر البـحر ا
 فهـمت يـا صـديقى أحـبك فى هـذه احلـيـاة على

األرض 
إنسان عادى : آه أيتها الصداقة  أهكذا إذن 

يا إلهى ساعدنى  
أوه ماذا أرى ? من هؤالء ? 

األسـرة واألقـربـاء : أنــا األســرة وهــذه صــديـقــتى
األقرباء 

إنــســان عـادى : شـــكـــرا لك يـــا إلــهـى  هــؤالء من
سيـقفـون معى  سـيـمسـكون بـيدى حـ ترعش 
ويـســنـدوا قـدمى حـ تـزل  ويــكـفـكـفـوا دمـعى  

ويـربـتـوا علـى كتـفى  فـلـقد كـنت أعـمل كـثـيرا من
أجلهم 

حـــــاولـت أن أرفع مـن شـــــأنـــــهم بـــــعـــــمـــــلـى ومـــــالى
وجــهــدى  هــؤالء حــقـا مـن يـقــفــون مــعى  أيــتــهـا

األسرة واألقرباء أريدكم معى ?
األســرة واألقـربـاء : أوه نــحن مــعـك دائــمــا فــلــقـد

عملت من أجلنا الكثير 
األقرباء : إلى أين أنت ذاهب ?

إنسان عادى : إلى الرب فى السماء ?
األسرة : إلى الرب ... نحن ال نعرف الرب !

إنـسـان عـادى : يـا إلــهى أصـمـمت أم مــاذا تـسـمع
أذناى ?

األسرة : أنا وصديقـتى األقرباء  لن نذهب معك
إلى الرب 

إنـسـان عـادى : ألم تــقــوال أنـكــمــا حتـبــانى كــثــيـرا
وستسيروا معى إلى أى مكان ?

األقــربـاء : لــيـس فى ذلك الـــشك ولــكـــنــنـــا بــنــات
احلياة الدنيا نشأنا هنا وسنظل هنا

إنــسـان عـادى : يــا إلــهى وى كـــأنى لم أعش عــلى
هــذه األرض ولم أفــهـمــهــا حق الــفـهم  أحــقــا مـا
تـرى عــيـنى وصــدقــا مـا تــرى أذنى ! رحـمــاك يـا
إلهـى وى كـأنى لم أمـر عـلى هـذه احليـاة من قـبل
وى كـأنهـا امرأة غـانيـة أغـرتنى ولم تـغن عنى من
نفـسى شيئـا .. يا إلـهى رحمـاك ال حد له فارحم

عبدا باحلد ولد وباحلد مات  
الــعـمـل الـصــالح : هـــيه أنت ... هـل تــريـــد مــنى

شيئا 
إنـسان عادى : لقـد أهملـتك كثـيرا حـتى أصبحت

ضعيفا 
كيف بـالله تـسـتطـيع عمال  أو تـنـطق قوال يـشفع

لى فى هذا اليوم الصعب 
الـعمل الـصالح : ولكـنى قـد أرشـدك إلى مـا فيه

خيرك
ـعــرفـة بـصـحــبـة الـقـوة إنـسـان عادى : هـذه هى ا

واجلمال
سلمتم جميعا أيتها الرفقة الطيبة

القوة : سلمت أيها اإلنسان
اجلــمــال : لــــله كـم كـــنت أحــــبك  وال زلـت فـــأنـــا

معنى هائم اليعرف بيتا له إال فى جسدك
إنـسـان عادى : أرأيت أيـهــا الـعـمل الــصـالح  لـكم
رأة اهـتمـمت بحـياتى بـاجلمـال  نعم أذكـر تلك ا
اجلـمـيلـة الـتى كـنت أجتـمل لـهـا  وتـركت رفـيـقـها
لــتـــتــزوجـــنى  ولـــكــنى ظـــلــلـت أحــافظ عـــلى هــذا

اجلمال فى 
الـقوة : لكم بـطـشت فى حيـاتك  كم كـنت أحبك
حـــ واجــــهت الـــصـــعــــاب ولم تـــضـــعـف  وكـــلـــمـــا

اجتزت وعرة كلما أحببتك 
ـعـرفة : ولـكم قـرأت من الـكـتب  لـتـعـرف الرب ا
واإلنـسان واحلـياة  لـكم شغـلك هذا الـكون الـلغز
الكبير  وهذا اإلنـسان الذى يحوى اللغز بداخله
 لـــكم تـــركـت زوجك فى الـــفــــراش  لـــتـــضىء لى

الشموع فى طقوس تعشقتها معك
إنـسان عادى : أرأيت لم يـكن عمـلى بـاطال  لـقد
قـرأت كـتـبا كـثـيرة فـى الفـلـسفـة والـطب والـعلم  
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وكــنت أمـــارس الـــتــمـــارين الـــريــاضـــيـــة  لم أبــارز
أحدا إال وغلـبته  هيا بـنا أيتهـا الرفقة الـطيبة 
لــقـــد أرسل الــرب فى طـــلــبى وســـأرحل إلــيه ولن
ــــوت يــــأتى نــــرجـع إلى الــــدنــــيـــــا مــــرة أخــــرى فـــــا

لإلنسان مرة واحدة
عرفة : ال نستطيع ا

إنـسـان عـادى : ال تـســتـطـيــعـوا ! كـيف ألـم أعـتـنى
بـكم فى احلـيــاة ! كـيف تـتـخــلـون عـنى فى مـوقف

كهذا  
عرفة : أرجوك أيها اإلنـسان ال تطعن فى حبنا ا
لك ولـكنى خلقت لـهذه احلياة  مـعناى يتخل عن

معناه فى موقفك 
ــقــدســة الـــتى قــرأتــهــا إنــسـان عـادى : والــكــتـب ا
واألســرار الـــكــونــيــة الـــتى ســهــرت الـــلــيــالى ألفك

طالسمها
ــعــرفـة : نـــعم كـل هــذا جـــعل الـــنــاس حتـــتــرمك ا
وتـقدر كتابـاتك وأفكارك  وجعلـك تعيش حياتك
شاعرا بالتميز البشرى على غيرك من الكائنات

احلية األخرى
الـقـوة : وأنــا جــعــلــتك تــنــتــصــرعــلى أعــدائك فى

مبارزاتك
اجلـمـال : وأنــا زوجـتك وبــثـثت فى قـلــوب الـنـاس
حـبك  ولــكـنـا ال نــسـتـطــيع أن نـذهب مــعك لـيس
لهذا خلقنا فال تطلب منا شيئا ال طاقة لنا به 
إنـسان عادى : آه يا لـسخـرية احلـياة  لكـم يعانى
اإلنسـان  فى حيـاته وال يدرى أن مـعانـاته هذه ال

عاناته بعد احلياة تساوى شيئا إذا قيست 
الـعمل الـصالح : هون عـلـيك يا صـديـقى  فإنى

أرى أصدقاء كثيرين قادم
إنــســان عـادى : الـــشــكـــر لــلـــرب  إنــهـــا احلــكـــمــة
واإلدراك  كـــيف حـــالــكـم ?  أتــمـــنى مـن الــله أن
يكونوا اوفياء حقا وال يتبعوا سنة من كان قبلهم

احلكمة: كيف حالك أيها اإلنسان ?
إنــســان عــادى : لـــله كــــيف حـــالـــكـم ? وأنت أيـــهـــا
اإلدراك  لـقــد كـنـتم مالزمـانى كـثـيـرا فى احلـيـاة
الدنـيـا حـقا لـقـد كنـتم نـعم الـصديـقـ لم تتـخـلوا
عـنى فـى أوات كـثـيـرة  أريــدكم اآلن أكـثـر من أى
وقت مـــضى ? ... أريـــدكم أن تـــذهـــبــوا مـــعى إلى

الرب ?
اإلدراك : الرب خلقنى للحكمة  فاسأل احلكمة

إنـسـان عـادى : فـلــتـكــونى حـاكــمـة حــكـيــمـة أيــتـهـا
احلكمة 

احلـكـمـة : إن احلـكــمـة مــخـولــة أن تــخـونك أيــهـا
اإلنـسان  فـأنـا ال أعـمل إال باإلدراك  واإلدراك
ال يــعـمل إال بـجـســدك وجلـسـدك  وحـ تـذهب
إلى الرب فاذهب إليه بدون احلكمة واإلدراك

إنـسـان عـادى : حـتى أنـت أيـتــهـا احلــكـمــة  حـتى
أنـت أيـهـا اإلدراك  واأسـفــاه عـلى مــاضـيـعت فى
حــــيـــاتى  واأســـفـــاه عــــلى عـــقل مــــات ولم يـــعـــقل
ســـفــاهــته  واأســـفــاه عــلـى عــ لم تــر  وأذن لم

تسمع  وقلب لم يدرك
لك فاسأله ! العمل الصالح : هذا هو ا

ـــلك  يــــامن جتــــمع فى  إنــســـان عــادى : أيــــهــــا ا

اسـمك من الــقـوة واجلـمـال واحلـكـمـة واإلدراك 
يــجـــعـل أى إنــســـان يـــســـخـــر كل ذلك من أجـــلك 

فلتأت معى 
لك : إلى أين ? ا

ـوت إنـسـان عـادى : إلى الـرب فــلـقــد أرسل إلى ا
ومعى كتابى ليحاسبنى على ماجاء فيه 

ـــلك : ولــــكــــنـى جــــزء من هــــذا احلــــســــاب  وال ا
أســتــطــيـع أن أعــيــنك  بل عــلــيك أنت أن تــبــحث

عمن يعينك على اسمى فى كتابك 
إنسان عادى : آه من ظلمات بـعضها فوق بعض 

آه من ظلمة بطن احلوت  وغيابت اجلب 
العمل الصالح : ألم تر هذا البصيص من النور
إنـسـان عادى : لـو كـنت أرى حـقـا لـكـنت رأيت مـا

يحدث من حولى فى حياتى 
العمل الصالح : إنه االعتراف اسأله 

إنــســان عـادى : آه أيـــهـــا االعـــتــراف  لـــقـــد كـــنت
أصاحبك فى الكنيسة كثيرا أال تذكر ?!

االعـــتــراف : وأنــــا كــــنت أحــــبك كــــثـــيــــرا يــــا أعـــز
أصدقائى

إنــــســــان عـــادى : إن صـــــديـــــقـك إنـــــســـــان عـــــادى
ســيـذهب إلى الــرب  لـيـحــاسـبه عــلى مـاجـاء فى

كتابه 
االعتراف : نعم وماذا تريد منى ?

إنــســان عـادى : أريـــدك مـــعى  تـــقف بـــجــوارى 
تــشـد عــلى ســاعـدى حــتى يــقــوى سـعــدى  فــلـكم

صاحبتك واعتنيت بأمرك
االعتراف : ولكنى ضعيف مهما كبرت وتعاظمت
قوتى  لـو كنت أستـطيع لـذهبت  ولكـنى موجود

فى الكنيسة إذا احتجت إلى فتعال هناك
إنـسان عادى : إنى لم أعـد هـنـاك ولن أرجع إليه
ثــــانـــيــــة  إلـــهـى كـــيـف لم أفـــكــــر فى ذلـك  كـــيف
صـــاحــبـــتــهم وعـــاشــرتـــهم  ارتــضـــيــتـــهم ورضــيت
عنهم أرأيت أيها العمل الصالح كيف باعونى ?
الــعـمـل الـصــالح : ال تـــقـــلق يـــا صــديـــقى  إنـــهم
حـمقى فال تهـتم لشأنهـم  سأذهب أنا معك إلى

الرب
إنــسـان عـادى : أنت ! أنـت أيــهــا الــعـــمل الــصــالح
ولكـنى لم أكن صـديقـا طيـبا لـك فى الدنـيا ولـقد

آثرتهم كلهم عليك
العمل الصالح : إن القليل الـذى فعلته من أجلى

يجعلنى أعمل الكثير من أجلك يا صديقى
لكة الرب الك : أهال بكم فى السماء  ا

الـطبيب : احذر أيـها اإلنـسان  وتـنبه  تـذكر ما
هوباق فاقترب منه وتقرب

وتـذكــر مـا هــو فـان فــابـتــعـد عـنـه وتـفـرق  –بــفـتح
الفاء وتشديد الراء -

حــتى ال يـــأتــيك أمــر الــرب  فــتــفــرق  –بــســكــون
الفاء وضم الراء –

سرح الكنسى فى العصور الوسطى من ا

حتـى يتـغيـر قـلبـكـما. سـتـصبـحـان - بال أدنى شك - مـنسـاوي
للرب فى الطيبة وفى القدرة. فذوقى هذه الفاكهة.

حواء: ما أشد شوقى ألكلها?
إبليس: ال تصدقى آدم.

حواء: سأذوقها فيما بعد.
إبليس: متى?

حواء: انتظر حتى ينام آدم.
إبليس: كليهما ال تخافى فإن االنتظار ضرب من الصبيانية.
(يـبـتـعد الـشـيطـان عن حـواء ويعـود إلى اجلـحيم آدم يـقـترب
مــنـهــا وقــد بـدا عــلـيه االمــتــعـاض من تــبـادلــهــا احلـديث مع

إبليس)

نظر الرابع ا
ــرأة مــاذا طــلب مــنك هــذا الــشــيــطـان آدم: أخــبــريــنى أيــتـهــا ا

? ماذا أراد منك? اللع
حواء: كان يككلمنى عن شرفنا.

آدم: ال تصدقى هذا اخلائن... نعم إنه خائن.
حواء: أعرف ذلك جيداً.

آدم: أنت? كيف عرفته?
حـواء: قـلت لك: إنـى أعـرف ذلك فــمـاذا تــهم مـعــرفـة الــطـريق

الذى وصلت به?
آدم: سيحملك على تغيير رأيك.

حواء: كال ألنى لن أصدق شيئاً يقوله قبل أن اختبره.
آدم: ال تـــدعـــيه يــقـــتـــرب مــنـك مــنـــذ اآلن ألنه سىء الـــنـــيــة إلى
أقـصى حـد فـقـد سـبق له أن أراد خـيـانـة مـواله والـسـمـو عـلـيه.
مـثل هـذا الـشـقى الـذى لـم يتـورع عـن ذلك الـسـلـوك ال أريد أن

يحظى منك بحسن استقبال.
(حيـة جيدة احملاكـاة تصعد عـلى جذع الشجـرة احملرمة حواء
تقرب مـنها أذنهـا كما لو كـانت تريد أن تنـصت لنصيـحتها. ثم

تقتطف التفاحة وتقدمها آلدم ولكنه يرفضها) (6)
حواء: كل يـا آدم إنك جتهل كـنهـها فلـتأخـذ هذا اخلـبر الذى

صادفنا.
آدم: أهى طيبة?

حواء: ستعرف ذلك... لن تستطيع معرفته دون أن تذوقها.
آدم: إنى أخافها.

حواء: دع عنك هذا!
آدم: لن آكل منها.

حواء: إن ترددك يدل على حماقتك.
آدم: إذن سآخذها.

حواء: كل منها فتعرف اخلير والشر وسأبدأ أنا باألكل منها.
آدم: وأنا بعدك.

حواء: إنها ال خطر منها (تأكل جزءا من التفاحة... آلدم) لقد
ذقتـها: الـله! ما أطـيبـها? ال أعـتقـد أنى ذقت شـيئاً أطـيب مـنها.

يالطيب مذاق هذه التفاحة!
آدم: ما مذاقها?

حواء: لم يـتأت إلنسان أن ذاق مـثلها. اآلن انكـشف الغطاء عن
عـينى حـتى أصـبـحت أشبه الـرب الـقـدير. صـرت أعـرف كل ما
كـان وكل مــا البـد أن يــكـون وأنــا اآلن أسـيــطــر عـلى كل شىء.
فــكل يــا آدم ال تـــتــردد خــذ هـــذه الــتــفـــاحــة إن ذلك من أجل

سعادتك.
آدم: (يـأخـذ الـتـفـاحـة من يـد حـواء): سـأصـدق مـا تـقـولـ فـما

أنت إال نصف منى.
حواء: كل فليس هناك ما تخشاه.

(آدم يــأكل جــزءا مـن الــتــفــاحــة وفى احلــال يـــعــرف خــطــيــئــته
فـيــطـأطئ بـصــورة جتـعل اجلـمــهـور ال يـراه ويــنـزع عـنه مالبس
الــعـيـد ويــرتـدى مالبس زريــة مـصـنــوعـة من ورق شــجـرة الـتـ
(7) ثم يــبــدأ فى االنــتــحـــاب وقــد بــدا عــلى وجــهه أشــد أنــواع

األلم)?
آدم: وا مـصيـبـتـاه! ماذا ارتـكـبت أنا أيـهـا اآلثم? لـقد مت اآلن
وانـتهى األمر لقـد مت دون رجعة مادمت قـد هويت من علياء
وضـعى! لـقـد تـغــيـر مـصـيـرى ويـا لـســوء مـا تـغـيـر! كـان من قـبل
مـصــيــراً ســعـيــداً وهــا هــو ذا اآلن غــايـة فـى الـقــســوة. هــجـرت
خالقى اتباعا لنصيـحة امرأة سيئة. وا مصيبتاه! ماذا ارتكبت
أنــا أيــهـا اآلثـم? كـيف لـى أن أعـول عــلى خــالـقى الــذى هــجـرته
بــحـمــاقـتى? لم يــسـبق لى قــبل أن أعـقــتـد صــفـقـة فـى مـثل هـذا
ـاذا ــوت  اخلـســران. اآلن عــرفت مـعــنى اخلــطـيــئـة. آه! أيــهـا ا
اذا لم يتخلص منى العالم? البد لى تتركنى على قيد احلياة?! 
أن أهـوى إلـى قـاع اجلـحــيم. فى اجلـحــيم سـيــكـون مــقـرى حـتى
يـأتـى من يـخــلــصـنى فـى اجلـحــيم ســتـكــون حـيــاتى. وأنى لى -
ـن يــخف ـن يــأتى لـــنـــجــدتـى? أنى لى - هـــنــاك -  هـــنــاك - 
اذا إلنـقاذى?! من ذا الـذى سـيـخلـصـنى من مـثل هذا الـعـذاب? 
ش جتاه موالى? لقد ضعت دون أرانى سلكت هذا السـلوك ا
رجـعــة لــقــد بــلغ ســلــوكى جتــاه ربى درجــة من الــســوء جتــعـلــنى
عاجزاً عـن الدفاع عن نـفسى أمامـه ألنى على خطـأ وهو على
حق. أيـها الـرب ما أبشع قـضيتى(8)! من ذا الذى سـيتذكرنى
بــعــد الـيــوم? إنــنى مــذنب ال عــذر له ألنى أذنــبت فى حـق مـلك
اجملد فى حق مـلك السمـاء. ليس لى صـديق وال جار يسـتطيع
ـا أنـا فيه. مـن ذا الذى أسـأله الـعـون إذا كانت أن يـخلـصـنى 
زوجـتى قـد خـدعـتـنى زوجـتى الـتى مـنـحـنى الـرب إيـاهـا لـتـكون
نـصفى? لقد وجـهت إلى مشورة سيـئة: آه يا حواء! (يـنظر إلى
ـرأة احلـمـقـاء إنك لم تـولـدى حـواء زوجـته قائال):  آه أيـتـهـا ا
منى إال من أجل شقائى يالـيته كان قد حرق ذلك الضلع الذى
قـادنى إلى هــذا الـوضـع الـسىء! أاللــيت الـنــار كـانـت قـد أبـادت
اذا ذلك الـضـلع الـذى ألـقى بى فى هـذا االضـطـراب الـشـامل! 
ـاذا لم يـقـتـلـنى? لم يـحـرق الـرب هـذا الـضـلع حـ أخـذه مـنى? 
إن الـضـلع قـد خان اجلـسم كـله وأصـابه بـاجلـنـون ووضعه فى
أسـوأ حــال. لم أعـد أدرى مـا أقـول أو أفـعل. فـإذا لم تـتـداركـنى
جندة من السماء فـلن أتخلص من هذا العذاب. هذا هو الداء
الـذى يــعـذبــنى. آه يـا حــواء لـقــد كـان من ســوء حـظى أن جـاء 
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(الشيـطان ينـسحب ويذهب إلى الـشياطـ األخرى وبعد أن
ـرح ــكــان يـرجع إلـى إغـرا آدم والــبـشــر وا يـجــوله قــلـيال فى ا

يبدوان عليه)
إبـليس: مـاذا تفـعل يـا آدم? ألن تغـيـر رأيك? أال تزال غـارقا فى
أفــكـــارك احلـــمـــقـــاء? أظن أنى قـــلت لـك ذات يـــوم: إن الــلـه قــد
جــعــلك هــنــا عــالــة عــلــيه وأنـه لم يــضــعك هــنــا إال لــتــأكل هــذه

الفاكهة أليست لك إذن أية متعة أخرى?
آدم: نعم بكل تأكيد ال شىء ينقصنى.

ــا أنت? أتــعــتــبــر أســمى إبــلـيس: لن تــصــعــد أبــدا إلى أعــلـى 
ـكارم أن يـكون الـرب قد جـعـلك بسـتانـيه? إن الـرب قد جـعلك ا
حـارسا جلنـته. ألن تبـحث لنـفسك قط عن وظـيفـة أخرى? أهو
لـم يـخــلـقـك إال لـكى تــمأل كــرشك? أال يــريـد أن يــســمـو بك إلى
مــكــانــة أخـــرى? أنــصت يـــا آدم اســتــمع إلـى: إذا أصــغــيت إلى
نـصيـحـتى الـتى يـحق لك أن تـثق فـيهـا اسـتـطـعت أن تـصبح بال
مــولى وأن تــصــيـر نــدا لــلــخـالق. بـل سـأقــول لك احلــقــيــقـة فى
ـد يــده نـحــو اجلـنـة) أخــصـر عــبـارة: إنك إن أكــلت الـتــفـاحــة (
أصــبــحت لـك الــســيـادة واســتــطــعت أن تــقــتــسـم الـســلــطــان مع

الرب.
آدم: اخرج من هنا.

إبليس: ماذا يقول آدم?
آدم: اخـرج من هـنــا. إنك الـشـيـطـان ولـست تـقـدم إال الـنـصـائح

الكاذبة.
إبليس: أنا كيف ذلك?

آدم: إنك تـريد أن تـسلمـنى إلى الفـناء وأن تـسىء ما بـينى وب
مــوالى وأن حتــرمـنـى من الــسـرور وأن تــلــقى بى فـى بـحــر من
الــشـقـاد. اخــرج من هـنـا وال يــكن لك من الـصــفـاقـة مــا يـدفـعك
ــــان. إلى الــــعــــودة أمــــامـى مــــرة أخــــرى إنـك خــــائن عــــد اإل
(يـبـتـعـد إبلـيس عن آدم حـزيـنا مـطـأطئ الـرأس ويـذهب حتى
أبـواب اجلــحــيم حـيـث يـتــنــاقش مع الــشـيــاطــ األخـرى ثم
يـجـول بـ الـنـاس وأخــيـرا يـقـتـرب من الـفـردوس من نـاحـيـة

حواء التى يخاطبها فى مرح وحنان).

نظر الثالث(5) ا
إبليس: لقد حضرت هنا من أجل أن أكلمك يا حواء.

حواء: قل لى أيها الشيطان ماذا تريد?
إبليس: إنى أسعى إلى مصلحتك وإلى سعادتك.

حواء: ليمنحنا الرب إياهما.
إبــلـيس: ال تــخــافـى فــإنى أعــرف أســرار الـــفــردوس مــنــذ زمن

طويل. وأريد أن أقص عليك طرفا منها.
حواء: أبدأ إذن فإنى مصغية إليك.

إبليس: أستصغ إلى?
حواء: نعم ولن أغضب فى شىء.

إبليس: هل ستكتم السر?
حواء: نعم أقسم لك.

إبليس: وإذا أذيع?

حواء: لن يكون ذلك على يدى.
إبليس: سأثق فيك ولن أطب منك أى ضمان.

حواء: فى وسعك أن تثق فى كلمتى.
إبـليس: إنك سريـعة الـفهم فـقـد رأيت آدم ولكـنه أظهـر حمـقا

شديدا.
راس بعض الشىء. حواء: إنه شديد ا

. إنه أشد مراسا من اجلحيم. إبليس: سيل
حواء: إنه جد صريح.

إبـلـيس: كال بل شــديـد اخلــضـوع. فـإذا كــان ال يـريــد أن يـبـالى
بـنـفـسه فـلــيـبـال بك عـلى األقل. إنـك مـخـلـوقـة ضـعــيـفـة مـفـعـمـة
ـــودة ووجــهك أنــضــر مـن وجه الــوردة إنك أنــصع بــاحلــنــان وا
بياضـا من البلور والـثلج الذى يتـساقط فوق جلـيد الوادى وقد
جــمع اخلــالق بــيــنــكــمــا وأنــتــمــا جــد مــتــنــافــرين: فــأنـت شــديـدة
احلـنـان وهو شـديـد الـقـسـوة ومع ذلك فـأنت أحكـم منه ألنك
رء أن يوجه إليك حديثه. تـخضع قلبك لـعقلك لذلك يسـر ا

إنى أريد أن أتكلم معك.
حواء: تستطيع أن تثق بى.

إبليس: أريد أال يعرف أحد ذلك.
حواء: ومن الذى يهمه أن يعرفه?

إبليس: حتى وال آدم.
حواء: كال أقسم لك.

إبـلـيس: إذن سـأوضـح لك األمـر فــأنـصـتـى إلى. لـيس اآلن فى
ـكـان سـوانـا نحـن االثنـ أمـا آدم فـهـنـاك ولن يـسـتـطيع هـذا ا

أن يسمعنا.
حواء: ارفع صوتك فلن يسمعنا مهما تكلمت عاليا.

إبـليس: إنى أحـذرك من شرك نـصب لك فى هذه اجلـنة ذلك
أن الفـاكهة الـتى أباحهـا لكمـا الرب ليـست جيدة أمـا تلك التى
حرمـها عليكما بـكل صرامة فإنها ذات مزيـة جلى: ففيها نعيم
ـعرفـة الـشـاملـة وفـيـها احلـيـاة وفيـهـا الـقوة والـسـيـادة وفيـهـا ا

اخلير والشر.
حواء: ما نكهتها?

ــصــيـر الــذى يــلـيق بــجــمـال إبـلـيس: من الــسـمــاء وال شك أن ا
جـسـمـك ووجـهك لـيس أقل من أن تــكـونى مـلـكـة الــعـالم مـلـكـة
اجلـنة والـنـار وأن تعـرفى كل مـا هو مـوجـود وأن تكـونى سـيدة

اجلميع.
حواء: أهذه الفاكهة على نحو ما تقول?

إبليس: نعم حقيقة.
حواء: (بعـد أن تتأمل الفاكهة احملرمة وقتا طويالً): إن مجرد

رؤيتها يفعمنى بالراحة.
إبليس: فكيف يكون احلال لو أكلت منها?

حواء: ما يدرينى?
إبـليس: أال تـصدقـينـنى? خذيـها أوال ونـاوليهـا آدم وفى احلال
سـينـزل عـليـكمـا تاج من الـسمـاء وتـصبـحان نـدين للـخالق. ولن
ترجمة:يسـتطيع أن يخفى عليـكما مقاصده لن تـكادا تذوقان الفاكهة 

 د. محمد القصاص
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تمثيلية آدم التى توجد مخطوطتها الوحيدة فى
حوزة مكتبة «تور Tours» يرجع تاريخها إلى
نهاية القرن الثانى عشر - ومن احملتمل أن يكون
الذى قام بكتابتها شماس نورمندى أو إجنليزى
نورمندى مجهول االسم - لكى تمثل خالل أعياد
يالد فى ميدان الكنيسة اخلارجى وذلك كما ا
كتوبة على اخملطوطة الحظة ا يتب من ا
البس وطريقة بالالتينية حول الديكور وا
مثل اء Mimique بل وحول إلقاء ا اإل

وتشتمل التمثيلية على ثالثة أجزاء: سقوط آدم
وحواء ومقتل هابيل على يد قابيل وموكب

سيح. األنبياء إلعالن قدوم ا
ومن شأن فكرة اخلالص عن طريق التكفير

السارية فى أرجاء تمثيلية آدم أن حتقق وحدتها
الدرامية.

نظر األول ا
الرمز: يا آدم!

آدم: موالى!
الرمز: لقد خلقتك من تراب األرض(1).

آدم: أعرف ذلك يا موالى.
الـرمـز: لــقــد صـورتـك عـلـى مـثــالى وبــرأتك عــلى صــورتى من

تراب فال يصح لك - فى أية حال - أن جترد على حربا.
آدم: كال لن أفعل بل سأومن بك سأطيع خالقى.

الـرمز: لـقد وهـبتك صـحـبة طـيبـة! إنـها زوجك واسـمهـا حواء.
أنـهـا زوجك ونظـيـرك ويـجب علـيك أن تـكون وفـيـا لهـا وعـليك
أن حتـبـهـا وعـليـهـا أن حتـبك وسـتـحظـيـان - كالكـمـا - بـحبى.
علـيها أن تـخضع لسـلطانك وعلـيكمـا أن تخضـعا إلرادتى لقد
خــلـقـتـهــا من ضـلـعك فــهى غـيـر غـريــبـة عـنك بل مــنك جـبـلت.
صـورتـهــا من جـسـمك فـهى خـارجـة مـنك ال من شىء آخـر. ال
يــكن بـيـنـكــمـا أى شـقــاق بل ال يـكن بـيــنـكـمـا إال احلـب الـعـظـيم
ودة العظيمة: هذا هو قانون عشرتكما. (حلواء) وإليك أنت وا
أيــــضـــــا يـــــا حــــواء ســـــأوجه كـالمى فـــــتــــديـــــرى هــــذا الـــــكالم
واستفيدى منه: إذا نـفذت إرادتى حفظت ما تنطوين عليه من
طـيـبـة أحــبى فى خـالـقك وكــرمـيه واعـتــرفى لى بـأنى مـوالك.
وتـوفــرى عـلى خـدمــتى بـكل مـا لــديك من حـمـاس وقـوة وروح.
أحبى آدم وحوليه بـحنانك. إنه زوجك وأنت زوجه. برهنى لى

فى كل وقت أنـك لـــست عـــلى اســـتـــعـــداد لـــعـــصـــيـــانه اخـــدمـــيه
وأحــبـيـه من كل قــبــلك. هــذا هــو قــانــون الــزواج فـإذا أحــســنت

ى. معونته جعلتك وإياه موضع تكر
ـا يرضـيك ولـن أحاول أن حـواء: سـأسـيـر - يـا مـوالى - تـبـعـا 
ولى وله أحـيد عن ذلك بأية حـال سأعترف لك دائـما بأنك ا
بـأنه الـزوج والـسـيـد سأكـون به له فى كل حـال وسـيـتـلـقى منى
خير النصائح وسأبذل كل ما فى وسعى لرضائك وخدمتك.
الرمـز: (يـجعل آدم يـقتـرب منـه ويقـول له بإصـرار أشد من ذى
قـبل)(2) انــصت يـا آدم وافـهـم قـولى: لـقــد خـلــقـتك واآلن هـا
هى ذى الـهـبـة التى أهـبك أيـاهـا: تـسـتـطـيع - إذا أطـعـتنى - أن
ـرض أو اخلوف ولن تـعرف اجلوع تعـيش أبدا وأال يعـتريك ا
ــسك زمـهــريــر وال حـر أو تــشـرب عـن حـاجــة إلى الــرى. ولن 
سـتـحـيـا فى سـرور فـال يـصـيـبك الـنـصب وتـظل فى نـعـيم فال
ـسك األلم. وسـتـتـابع حـيـاتك كلـهـا فى اإلنـشـراح سـتدوم إلى
األبد ولن يـعـتريـها الـقـصر أقـول لك ذلك وأريـد من حواء أن
تـسمعه فـإذا لم تفهـمه كانت حـمقاء لـكما الـوالية على األرض
كلها عـلى طيرها وحيـوانها وجمـيع سكانها. ولن يـضيركما فى
شىء أن تـكونا موضعًا لـلحسد ألن العـالم بأسره سيكون حتت
إمرتكما وأمامكما سأضع اخلير والشر كليهما فمنذ اآلن زنا
كل شىء بـغاية الـدقة وال تـسلكـا سبيال يـتنـافى والوفاء لى دع
الـــشـــر والــــزم واخلـــيـــر أحـــبـب مـــوالك وابق مـــعـه وال تـــهـــجـــر
نـصـيـحـته من أجل أيـة نـصـيـحـة أخـرى فـإذا فـعـلت ذلك بـعـدت

عن طريق اخلطيئة.
آدم: حـــمــدًا جـــزيال لـك أنت يـــا من خــلـــقـــتــنـى ووهــبـــتـــنى هــذه
الــنـــعــمـــة اجلـــلى حــ وضـــعت اخلـــيـــر والــشـــر حتت تـــصــرفى.
ســـأكــرس إرادتى خلـــدمــتك. أنت مـــوالى وأنــا مــخـــلــوقك. أنت
الـذى بــرأتـنى وأنــا صـنــيـعـتـك. إن إرادتى لن تـعــصـاك بــقـدر مـا

تتحمس خلدمتك.
الرمز: (يشير بيده إلى الفردوس) يا آدم!

آدم: موالى!
قصودى. انظر إلى هذه اجلنة. الرمز: سأخبرك 

آدم: ما اسمها?
الرمز: الفردوس.

آدم: إنها رائعة اجلمال.
الـرمز: أنـا الـذى غرسـتهـا ونسـقـتهـا ومن سكـنـها صـار حبـيبى.
وهـا أنـذا أسـلــمـهـا إلـيك لـتـســكـنـهـا وحتـتـفظ بـهـا. (يجـعـلـهـما

مدخالن الفردوس قائال) أدخالها(3)
آدم: أنستطيع دخولها?!

الـرمز: وأن تـعـيـشـا فيـهـا أبـدا اآلبـدين. ولـيس لـكمـا أن تـخـشـيا
رض. (اجلـوقة فـيـهـا شـيـئا وفـيـهـا لن تـمـوتـا ولن يـعـتـريـكـمـا ا

تغنى العناء اجلماعى): إذن لقد فعل الله.
ـد ذراعه نـحـو الـفـردوس) سـأخــبـرك بـطــبـيــعـة هـذه الـرمـز: (
اجلـنـة: لـيـست هـنـاك من مـتعـة تـنـقـصـهـا لـيس هـنـاك من خـير
رأة فى هذا العالم إال يوجد فيـها بكل كفاية. وفيها لن تعانى ا

األتـراح مـن أجل الــرجل ولن يــعــانى الــرجل عــارًا أو خـوفًــا من
ــرأة. ولن يـــحـــتــاج الـــرجل الرتـــكــاب اخلـــطـــيــئـــة من أجل أجـل ا
ـرأة اآلالم من أجل الوضع. فـيهـا ستـحيا الـتناسل ولـن تعانى ا
أبـد اآلبدين فـمـنـاخهـا جـيد جـدًاولـذا سـتظل سـنك دائـمًـا على
ــوت ألنه لن مــا هى عــلــيـه دون أى تــغــيــيــر لن تــخــشـى فــيــهــا ا

يستطيع أن يصيبك - فال تخرج منها واجعل منها مقامك.
اجلـوقـة: (تـغـنى الـغـناء اجلـمـاعى): «قـال الـله آلدم» (ثم يـقوم
الله بـتوجـيه نظر آدم إلى أشـجار اجلنـة ويقول):  تسـتطيع أن
تــأكل من جـــمــيع هـــذه الــفــواكه كـــمــا تــشــاء (يــوجه نــظـره إلى
الـشجـرة احملـرمـة وثمـرتـها) ولـكـنى أنهـاك عن األكـل من هذه
فـإنـك إن أكـلت مـنـهــا مت من فـورك وفـقــدت حـبى وأصـبـحت

صير. تعس ا
آدم: سأحافظ على وصيتك بحذافيرها لن نخالقها فى شىء
ال أنـا وال حواء. أمن أجل ثمرة واحـدة تضيع كل هـذه السكنى!
إنه مـن الـعــدل أن يــقـذف بى إلـى اخلـارج فى مــهب الــريـاح إذا
أنـا تـخــلـيت عن حـبك من أجل تــفـاحـة. إن من يـجـدف ويـخـون
مــواله يـجب أن يــطـبق عـلــيه قـانــون اخلـونـة (الـرب يـذهب نـحـو
الكـنيسـة. آدم وحواء يـتنزهـان فى الفـردوس ويتـسليـان تسـلية

بريئة).

نظر الثانى ا
كـان - بحركات (فى هذه األثـناء تنتـشر الشيـاط فى أرجاء ا
وإشارات مـناسبـة - وتقتـرب بالتـتابع من الفـردوس وهى تلفت
نـظـر حـواء إلى الفـاكـهة احملـرمـة كـما لـو كـانت تريـد إغـراءها

باألكل منها. وأخيرا يذهب إبليس إلى ادم).
إبليس: ماذا تفعل يا آدم?

آدم: أعيش هنا فى بهجة شاملة.
إبليس: أأنت بخير?

آدم: ال أحس أن شيئا يضايقنى.
كن للمرء أن يكون أحسن حاال. إبليس: 

كن ذلك. آدم: ال أدرى كيف 
إبليس: أتريد أن تعرف?

ا أنا اآلن. عرفة خيرا  آدم: لن جتعلنى هذه ا
إبليس: إنى أعرف كيف.

آدم: وماذا يعنينى من ذلك?
إبليس: ولم ال?

آدم: هذا لن ينفعنى فى شىء.
إبليس: بل سينفعك.

آدم: ال أدرى متى.
إبليس: لن أقول لك ذلك بصورة عابرة.

آدم: قله لى اآلن.
إبليس: كال إال بعد أن تكل من كثرة رجائى.

آدم: لست فى حاجة إلى معرفته.
إبـليس: حـقـا إنك لن تـستـطـيع أن تـنـال من كل ذلك أيـة فـائدة:

فأنت ال تعرف كيف تستمتع باخلير الذى فى حوزتك.

آدم: كيف ذلك?
إبليس: أتريد أن تعرف كيف? سأخبرك فيما بينى وبينك.

آدم: فليكن.
إبليس: أنصت يا آدم أعرنى سمعك.

آدم: كلى آذان صاغية.
إبليس: أتصدقنى?

آدم: نعم بكل تأكيد.
إبليس: فى كل ما أقوله?
آدم: إال فى شىء واحد.

إبليس: وما هذا الشىء?
آدم: سأخبرك به: ذلك أنى لن أغضب خالقى.

إبليس: أتخافه إلى هذا احلد?
آدم: نعم احلقيقة أنى أحبه وأخافه.

إبليس: ليس هذا من احلكمة ماذا فى مقدوره أن يفعل?
آدم: كل اخلير والشر.

إبليس: لـقد أصبحت مجنـونا منذ اليـوم الذى اعتقدت فيه أنه
ـكن للشر أن يـصيبك ألست غارقـا فى اجملد? إنك منزه عن

وت. ا
آدم: لقد أخبرنى الرب بأننى سأموت إذا خالفت وصيته.

إبـليس: ومـا هى هـذه اخملــالـفـة الـكـبـيـرة? إنى أريـد أن أعـرفـهـا
دون أى تأخير.

آدم: سـأخبـرك بـهـا بكل صـراحـة: لقـد أدلى إلى بـوصـية وهى:
أنى أســتــطـــيع األكل من جـــمــيع فـــواكه اجلــنـــة مــا عــدا واحــدة

فقط فقد نهانى عن األكل منها ولن أمسها بيدى.
إبليس: وأى فاكهة تلك?

آدم: (يرفع يـده ويشـير بـها إلى الفـاكهـة احملرمة) أتراهـا? إنها
هى التى تنهانى عنها نهيا قاطعا.

اذا? إبليس: أتدرى 
آدم: أنا? كال بكل تأكيد.

إبـلـيس: سـأخـبـرك بــالـسـبب: إن الــفـواكه األخـرى ال تــعـنـيه فى
شىء أمـــا هـــذه الــتـى تــتـــدلى مـن أعــلى - (مــشـيــرا بــيــده إلى
عـرفة التى الـفاكهة احملرمة) - فإنـها شىء آخر إنـها شـجرة ا

تؤدى إلى معرفة كل شيد. فإذا أكلت منها فعلت خيرا.
آدم: أنا? وأى خير?

إبـلـيس: سـتـرى ذلـك سـيـرتـفع الـغـطــاء عن عـيـنـيك فى احلـال
وســيــنــكـشـف لك كل مــا هـو كــائن وســيــصــبح فى مــقـدورك أن
تفعل كل ما تريد فهذا خـير جزيل تستحوذ عليه. كل منها تنل
خــــيـــــرا ولن تـــــعــــود فـى حــــاجـــــة إلى خـــــوف ربك فـى شىء بل
سـتـصبـح ندا له فى كل شىء(4). وهـذا هو الـسبب الـذى دفعه

ها عليك أتصدقنى? ذق هذه الفاكهة. إلى حتر
آدم: لن أفعل ذلك.

إبليس: يا لها من مهزلة! لن تفعل ذلك?
آدم: كال.

إبليس: إذن فأنت معتوه! وسـيأتى يوم تتذكر فيه ما أقوله لك.
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تمثيلية آدم التى توجد مخطوطتها الوحيدة فى
حوزة مكتبة «تور Tours» يرجع تاريخها إلى
نهاية القرن الثانى عشر - ومن احملتمل أن يكون
الذى قام بكتابتها شماس نورمندى أو إجنليزى
نورمندى مجهول االسم - لكى تمثل خالل أعياد
يالد فى ميدان الكنيسة اخلارجى وذلك كما ا
كتوبة على اخملطوطة الحظة ا يتب من ا
البس وطريقة بالالتينية حول الديكور وا
مثل اء Mimique بل وحول إلقاء ا اإل

وتشتمل التمثيلية على ثالثة أجزاء: سقوط آدم
وحواء ومقتل هابيل على يد قابيل وموكب

سيح. األنبياء إلعالن قدوم ا
ومن شأن فكرة اخلالص عن طريق التكفير

السارية فى أرجاء تمثيلية آدم أن حتقق وحدتها
الدرامية.

نظر األول ا
الرمز: يا آدم!

آدم: موالى!
الرمز: لقد خلقتك من تراب األرض(1).

آدم: أعرف ذلك يا موالى.
الـرمـز: لــقــد صـورتـك عـلـى مـثــالى وبــرأتك عــلى صــورتى من

تراب فال يصح لك - فى أية حال - أن جترد على حربا.
آدم: كال لن أفعل بل سأومن بك سأطيع خالقى.

الـرمز: لـقد وهـبتك صـحـبة طـيبـة! إنـها زوجك واسـمهـا حواء.
أنـهـا زوجك ونظـيـرك ويـجب علـيك أن تـكون وفـيـا لهـا وعـليك
أن حتـبـهـا وعـليـهـا أن حتـبك وسـتـحظـيـان - كالكـمـا - بـحبى.
علـيها أن تـخضع لسـلطانك وعلـيكمـا أن تخضـعا إلرادتى لقد
خــلـقـتـهــا من ضـلـعك فــهى غـيـر غـريــبـة عـنك بل مــنك جـبـلت.
صـورتـهــا من جـسـمك فـهى خـارجـة مـنك ال من شىء آخـر. ال
يــكن بـيـنـكــمـا أى شـقــاق بل ال يـكن بـيــنـكـمـا إال احلـب الـعـظـيم
ودة العظيمة: هذا هو قانون عشرتكما. (حلواء) وإليك أنت وا
أيــــضـــــا يـــــا حــــواء ســـــأوجه كـالمى فـــــتــــديـــــرى هــــذا الـــــكالم
واستفيدى منه: إذا نـفذت إرادتى حفظت ما تنطوين عليه من
طـيـبـة أحــبى فى خـالـقك وكــرمـيه واعـتــرفى لى بـأنى مـوالك.
وتـوفــرى عـلى خـدمــتى بـكل مـا لــديك من حـمـاس وقـوة وروح.
أحبى آدم وحوليه بـحنانك. إنه زوجك وأنت زوجه. برهنى لى

فى كل وقت أنـك لـــست عـــلى اســـتـــعـــداد لـــعـــصـــيـــانه اخـــدمـــيه
وأحــبـيـه من كل قــبــلك. هــذا هــو قــانــون الــزواج فـإذا أحــســنت

ى. معونته جعلتك وإياه موضع تكر
ـا يرضـيك ولـن أحاول أن حـواء: سـأسـيـر - يـا مـوالى - تـبـعـا 
ولى وله أحـيد عن ذلك بأية حـال سأعترف لك دائـما بأنك ا
بـأنه الـزوج والـسـيـد سأكـون به له فى كل حـال وسـيـتـلـقى منى
خير النصائح وسأبذل كل ما فى وسعى لرضائك وخدمتك.
الرمـز: (يـجعل آدم يـقتـرب منـه ويقـول له بإصـرار أشد من ذى
قـبل)(2) انــصت يـا آدم وافـهـم قـولى: لـقــد خـلــقـتك واآلن هـا
هى ذى الـهـبـة التى أهـبك أيـاهـا: تـسـتـطـيع - إذا أطـعـتنى - أن
ـرض أو اخلوف ولن تـعرف اجلوع تعـيش أبدا وأال يعـتريك ا
ــسك زمـهــريــر وال حـر أو تــشـرب عـن حـاجــة إلى الــرى. ولن 
سـتـحـيـا فى سـرور فـال يـصـيـبك الـنـصب وتـظل فى نـعـيم فال
ـسك األلم. وسـتـتـابع حـيـاتك كلـهـا فى اإلنـشـراح سـتدوم إلى
األبد ولن يـعـتريـها الـقـصر أقـول لك ذلك وأريـد من حواء أن
تـسمعه فـإذا لم تفهـمه كانت حـمقاء لـكما الـوالية على األرض
كلها عـلى طيرها وحيـوانها وجمـيع سكانها. ولن يـضيركما فى
شىء أن تـكونا موضعًا لـلحسد ألن العـالم بأسره سيكون حتت
إمرتكما وأمامكما سأضع اخلير والشر كليهما فمنذ اآلن زنا
كل شىء بـغاية الـدقة وال تـسلكـا سبيال يـتنـافى والوفاء لى دع
الـــشـــر والــــزم واخلـــيـــر أحـــبـب مـــوالك وابق مـــعـه وال تـــهـــجـــر
نـصـيـحـته من أجل أيـة نـصـيـحـة أخـرى فـإذا فـعـلت ذلك بـعـدت

عن طريق اخلطيئة.
آدم: حـــمــدًا جـــزيال لـك أنت يـــا من خــلـــقـــتــنـى ووهــبـــتـــنى هــذه
الــنـــعــمـــة اجلـــلى حــ وضـــعت اخلـــيـــر والــشـــر حتت تـــصــرفى.
ســـأكــرس إرادتى خلـــدمــتك. أنت مـــوالى وأنــا مــخـــلــوقك. أنت
الـذى بــرأتـنى وأنــا صـنــيـعـتـك. إن إرادتى لن تـعــصـاك بــقـدر مـا

تتحمس خلدمتك.
الرمز: (يشير بيده إلى الفردوس) يا آدم!

آدم: موالى!
قصودى. انظر إلى هذه اجلنة. الرمز: سأخبرك 

آدم: ما اسمها?
الرمز: الفردوس.

آدم: إنها رائعة اجلمال.
الـرمز: أنـا الـذى غرسـتهـا ونسـقـتهـا ومن سكـنـها صـار حبـيبى.
وهـا أنـذا أسـلــمـهـا إلـيك لـتـســكـنـهـا وحتـتـفظ بـهـا. (يجـعـلـهـما

مدخالن الفردوس قائال) أدخالها(3)
آدم: أنستطيع دخولها?!

الـرمز: وأن تـعـيـشـا فيـهـا أبـدا اآلبـدين. ولـيس لـكمـا أن تـخـشـيا
رض. (اجلـوقة فـيـهـا شـيـئا وفـيـهـا لن تـمـوتـا ولن يـعـتـريـكـمـا ا

تغنى العناء اجلماعى): إذن لقد فعل الله.
ـد ذراعه نـحـو الـفـردوس) سـأخــبـرك بـطــبـيــعـة هـذه الـرمـز: (
اجلـنـة: لـيـست هـنـاك من مـتعـة تـنـقـصـهـا لـيس هـنـاك من خـير
رأة فى هذا العالم إال يوجد فيـها بكل كفاية. وفيها لن تعانى ا

األتـراح مـن أجل الــرجل ولن يــعــانى الــرجل عــارًا أو خـوفًــا من
ــرأة. ولن يـــحـــتــاج الـــرجل الرتـــكــاب اخلـــطـــيــئـــة من أجل أجـل ا
ـرأة اآلالم من أجل الوضع. فـيهـا ستـحيا الـتناسل ولـن تعانى ا
أبـد اآلبدين فـمـنـاخهـا جـيد جـدًاولـذا سـتظل سـنك دائـمًـا على
ــوت ألنه لن مــا هى عــلــيـه دون أى تــغــيــيــر لن تــخــشـى فــيــهــا ا

يستطيع أن يصيبك - فال تخرج منها واجعل منها مقامك.
اجلـوقـة: (تـغـنى الـغـناء اجلـمـاعى): «قـال الـله آلدم» (ثم يـقوم
الله بـتوجـيه نظر آدم إلى أشـجار اجلنـة ويقول):  تسـتطيع أن
تــأكل من جـــمــيع هـــذه الــفــواكه كـــمــا تــشــاء (يــوجه نــظـره إلى
الـشجـرة احملـرمـة وثمـرتـها) ولـكـنى أنهـاك عن األكـل من هذه
فـإنـك إن أكـلت مـنـهــا مت من فـورك وفـقــدت حـبى وأصـبـحت

صير. تعس ا
آدم: سأحافظ على وصيتك بحذافيرها لن نخالقها فى شىء
ال أنـا وال حواء. أمن أجل ثمرة واحـدة تضيع كل هـذه السكنى!
إنه مـن الـعــدل أن يــقـذف بى إلـى اخلـارج فى مــهب الــريـاح إذا
أنـا تـخــلـيت عن حـبك من أجل تــفـاحـة. إن من يـجـدف ويـخـون
مــواله يـجب أن يــطـبق عـلــيه قـانــون اخلـونـة (الـرب يـذهب نـحـو
الكـنيسـة. آدم وحواء يـتنزهـان فى الفـردوس ويتـسليـان تسـلية

بريئة).

نظر الثانى ا
كـان - بحركات (فى هذه األثـناء تنتـشر الشيـاط فى أرجاء ا
وإشارات مـناسبـة - وتقتـرب بالتـتابع من الفـردوس وهى تلفت
نـظـر حـواء إلى الفـاكـهة احملـرمـة كـما لـو كـانت تريـد إغـراءها

باألكل منها. وأخيرا يذهب إبليس إلى ادم).
إبليس: ماذا تفعل يا آدم?

آدم: أعيش هنا فى بهجة شاملة.
إبليس: أأنت بخير?

آدم: ال أحس أن شيئا يضايقنى.
كن للمرء أن يكون أحسن حاال. إبليس: 

كن ذلك. آدم: ال أدرى كيف 
إبليس: أتريد أن تعرف?

ا أنا اآلن. عرفة خيرا  آدم: لن جتعلنى هذه ا
إبليس: إنى أعرف كيف.

آدم: وماذا يعنينى من ذلك?
إبليس: ولم ال?

آدم: هذا لن ينفعنى فى شىء.
إبليس: بل سينفعك.

آدم: ال أدرى متى.
إبليس: لن أقول لك ذلك بصورة عابرة.

آدم: قله لى اآلن.
إبليس: كال إال بعد أن تكل من كثرة رجائى.

آدم: لست فى حاجة إلى معرفته.
إبـليس: حـقـا إنك لن تـستـطـيع أن تـنـال من كل ذلك أيـة فـائدة:

فأنت ال تعرف كيف تستمتع باخلير الذى فى حوزتك.

آدم: كيف ذلك?
إبليس: أتريد أن تعرف كيف? سأخبرك فيما بينى وبينك.

آدم: فليكن.
إبليس: أنصت يا آدم أعرنى سمعك.

آدم: كلى آذان صاغية.
إبليس: أتصدقنى?

آدم: نعم بكل تأكيد.
إبليس: فى كل ما أقوله?
آدم: إال فى شىء واحد.

إبليس: وما هذا الشىء?
آدم: سأخبرك به: ذلك أنى لن أغضب خالقى.

إبليس: أتخافه إلى هذا احلد?
آدم: نعم احلقيقة أنى أحبه وأخافه.

إبليس: ليس هذا من احلكمة ماذا فى مقدوره أن يفعل?
آدم: كل اخلير والشر.

إبليس: لـقد أصبحت مجنـونا منذ اليـوم الذى اعتقدت فيه أنه
ـكن للشر أن يـصيبك ألست غارقـا فى اجملد? إنك منزه عن

وت. ا
آدم: لقد أخبرنى الرب بأننى سأموت إذا خالفت وصيته.

إبـليس: ومـا هى هـذه اخملــالـفـة الـكـبـيـرة? إنى أريـد أن أعـرفـهـا
دون أى تأخير.

آدم: سـأخبـرك بـهـا بكل صـراحـة: لقـد أدلى إلى بـوصـية وهى:
أنى أســتــطـــيع األكل من جـــمــيع فـــواكه اجلــنـــة مــا عــدا واحــدة

فقط فقد نهانى عن األكل منها ولن أمسها بيدى.
إبليس: وأى فاكهة تلك?

آدم: (يرفع يـده ويشـير بـها إلى الفـاكهـة احملرمة) أتراهـا? إنها
هى التى تنهانى عنها نهيا قاطعا.

اذا? إبليس: أتدرى 
آدم: أنا? كال بكل تأكيد.

إبـلـيس: سـأخـبـرك بــالـسـبب: إن الــفـواكه األخـرى ال تــعـنـيه فى
شىء أمـــا هـــذه الــتـى تــتـــدلى مـن أعــلى - (مــشـيــرا بــيــده إلى
عـرفة التى الـفاكهة احملرمة) - فإنـها شىء آخر إنـها شـجرة ا

تؤدى إلى معرفة كل شيد. فإذا أكلت منها فعلت خيرا.
آدم: أنا? وأى خير?

إبـلـيس: سـتـرى ذلـك سـيـرتـفع الـغـطــاء عن عـيـنـيك فى احلـال
وســيــنــكـشـف لك كل مــا هـو كــائن وســيــصــبح فى مــقـدورك أن
تفعل كل ما تريد فهذا خـير جزيل تستحوذ عليه. كل منها تنل
خــــيـــــرا ولن تـــــعــــود فـى حــــاجـــــة إلى خـــــوف ربك فـى شىء بل
سـتـصبـح ندا له فى كل شىء(4). وهـذا هو الـسبب الـذى دفعه

ها عليك أتصدقنى? ذق هذه الفاكهة. إلى حتر
آدم: لن أفعل ذلك.

إبليس: يا لها من مهزلة! لن تفعل ذلك?
آدم: كال.

إبليس: إذن فأنت معتوه! وسـيأتى يوم تتذكر فيه ما أقوله لك.
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(الشيـطان ينـسحب ويذهب إلى الـشياطـ األخرى وبعد أن
ـرح ــكــان يـرجع إلـى إغـرا آدم والــبـشــر وا يـجــوله قــلـيال فى ا

يبدوان عليه)
إبـليس: مـاذا تفـعل يـا آدم? ألن تغـيـر رأيك? أال تزال غـارقا فى
أفــكـــارك احلـــمـــقـــاء? أظن أنى قـــلت لـك ذات يـــوم: إن الــلـه قــد
جــعــلك هــنــا عــالــة عــلــيه وأنـه لم يــضــعك هــنــا إال لــتــأكل هــذه

الفاكهة أليست لك إذن أية متعة أخرى?
آدم: نعم بكل تأكيد ال شىء ينقصنى.

ــا أنت? أتــعــتــبــر أســمى إبــلـيس: لن تــصــعــد أبــدا إلى أعــلـى 
ـكارم أن يـكون الـرب قد جـعـلك بسـتانـيه? إن الـرب قد جـعلك ا
حـارسا جلنـته. ألن تبـحث لنـفسك قط عن وظـيفـة أخرى? أهو
لـم يـخــلـقـك إال لـكى تــمأل كــرشك? أال يــريـد أن يــســمـو بك إلى
مــكــانــة أخـــرى? أنــصت يـــا آدم اســتــمع إلـى: إذا أصــغــيت إلى
نـصيـحـتى الـتى يـحق لك أن تـثق فـيهـا اسـتـطـعت أن تـصبح بال
مــولى وأن تــصــيـر نــدا لــلــخـالق. بـل سـأقــول لك احلــقــيــقـة فى
ـد يــده نـحــو اجلـنـة) أخــصـر عــبـارة: إنك إن أكــلت الـتــفـاحــة (
أصــبــحت لـك الــســيـادة واســتــطــعت أن تــقــتــسـم الـســلــطــان مع

الرب.
آدم: اخرج من هنا.

إبليس: ماذا يقول آدم?
آدم: اخـرج من هـنــا. إنك الـشـيـطـان ولـست تـقـدم إال الـنـصـائح

الكاذبة.
إبليس: أنا كيف ذلك?

آدم: إنك تـريد أن تـسلمـنى إلى الفـناء وأن تـسىء ما بـينى وب
مــوالى وأن حتــرمـنـى من الــسـرور وأن تــلــقى بى فـى بـحــر من
الــشـقـاد. اخــرج من هـنـا وال يــكن لك من الـصــفـاقـة مــا يـدفـعك
ــــان. إلى الــــعــــودة أمــــامـى مــــرة أخــــرى إنـك خــــائن عــــد اإل
(يـبـتـعـد إبلـيس عن آدم حـزيـنا مـطـأطئ الـرأس ويـذهب حتى
أبـواب اجلــحــيم حـيـث يـتــنــاقش مع الــشـيــاطــ األخـرى ثم
يـجـول بـ الـنـاس وأخــيـرا يـقـتـرب من الـفـردوس من نـاحـيـة

حواء التى يخاطبها فى مرح وحنان).

نظر الثالث(5) ا
إبليس: لقد حضرت هنا من أجل أن أكلمك يا حواء.

حواء: قل لى أيها الشيطان ماذا تريد?
إبليس: إنى أسعى إلى مصلحتك وإلى سعادتك.

حواء: ليمنحنا الرب إياهما.
إبــلـيس: ال تــخــافـى فــإنى أعــرف أســرار الـــفــردوس مــنــذ زمن

طويل. وأريد أن أقص عليك طرفا منها.
حواء: أبدأ إذن فإنى مصغية إليك.

إبليس: أستصغ إلى?
حواء: نعم ولن أغضب فى شىء.

إبليس: هل ستكتم السر?
حواء: نعم أقسم لك.

إبليس: وإذا أذيع?

حواء: لن يكون ذلك على يدى.
إبليس: سأثق فيك ولن أطب منك أى ضمان.

حواء: فى وسعك أن تثق فى كلمتى.
إبـليس: إنك سريـعة الـفهم فـقـد رأيت آدم ولكـنه أظهـر حمـقا

شديدا.
راس بعض الشىء. حواء: إنه شديد ا

. إنه أشد مراسا من اجلحيم. إبليس: سيل
حواء: إنه جد صريح.

إبـلـيس: كال بل شــديـد اخلــضـوع. فـإذا كــان ال يـريــد أن يـبـالى
بـنـفـسه فـلــيـبـال بك عـلى األقل. إنـك مـخـلـوقـة ضـعــيـفـة مـفـعـمـة
ـــودة ووجــهك أنــضــر مـن وجه الــوردة إنك أنــصع بــاحلــنــان وا
بياضـا من البلور والـثلج الذى يتـساقط فوق جلـيد الوادى وقد
جــمع اخلــالق بــيــنــكــمــا وأنــتــمــا جــد مــتــنــافــرين: فــأنـت شــديـدة
احلـنـان وهو شـديـد الـقـسـوة ومع ذلك فـأنت أحكـم منه ألنك
رء أن يوجه إليك حديثه. تـخضع قلبك لـعقلك لذلك يسـر ا

إنى أريد أن أتكلم معك.
حواء: تستطيع أن تثق بى.

إبليس: أريد أال يعرف أحد ذلك.
حواء: ومن الذى يهمه أن يعرفه?

إبليس: حتى وال آدم.
حواء: كال أقسم لك.

إبـلـيس: إذن سـأوضـح لك األمـر فــأنـصـتـى إلى. لـيس اآلن فى
ـكـان سـوانـا نحـن االثنـ أمـا آدم فـهـنـاك ولن يـسـتـطيع هـذا ا

أن يسمعنا.
حواء: ارفع صوتك فلن يسمعنا مهما تكلمت عاليا.

إبـليس: إنى أحـذرك من شرك نـصب لك فى هذه اجلـنة ذلك
أن الفـاكهة الـتى أباحهـا لكمـا الرب ليـست جيدة أمـا تلك التى
حرمـها عليكما بـكل صرامة فإنها ذات مزيـة جلى: ففيها نعيم
ـعرفـة الـشـاملـة وفـيـها احلـيـاة وفيـهـا الـقوة والـسـيـادة وفيـهـا ا

اخلير والشر.
حواء: ما نكهتها?

ــصــيـر الــذى يــلـيق بــجــمـال إبـلـيس: من الــسـمــاء وال شك أن ا
جـسـمـك ووجـهك لـيس أقل من أن تــكـونى مـلـكـة الــعـالم مـلـكـة
اجلـنة والـنـار وأن تعـرفى كل مـا هو مـوجـود وأن تكـونى سـيدة

اجلميع.
حواء: أهذه الفاكهة على نحو ما تقول?

إبليس: نعم حقيقة.
حواء: (بعـد أن تتأمل الفاكهة احملرمة وقتا طويالً): إن مجرد

رؤيتها يفعمنى بالراحة.
إبليس: فكيف يكون احلال لو أكلت منها?

حواء: ما يدرينى?
إبـليس: أال تـصدقـينـنى? خذيـها أوال ونـاوليهـا آدم وفى احلال
سـينـزل عـليـكمـا تاج من الـسمـاء وتـصبـحان نـدين للـخالق. ولن
ترجمة:يسـتطيع أن يخفى عليـكما مقاصده لن تـكادا تذوقان الفاكهة 

 د. محمد القصاص

Âœ¬ WOKO¦Lð

ؤلف: ا
مجهول

Âœ¬ WOKO¦LðÂœ¬ WOKO¦LðÂœ¬ WOKO¦LðÂœ¬ WOKO¦LðÂœ¬ WOKO¦LðÂœ¬ WOKO¦Lð
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وكــنت أمـــارس الـــتــمـــارين الـــريــاضـــيـــة  لم أبــارز
أحدا إال وغلـبته  هيا بـنا أيتهـا الرفقة الـطيبة 
لــقـــد أرسل الــرب فى طـــلــبى وســـأرحل إلــيه ولن
ــــوت يــــأتى نــــرجـع إلى الــــدنــــيـــــا مــــرة أخــــرى فـــــا

لإلنسان مرة واحدة
عرفة : ال نستطيع ا

إنـسـان عـادى : ال تـســتـطـيــعـوا ! كـيف ألـم أعـتـنى
بـكم فى احلـيــاة ! كـيف تـتـخــلـون عـنى فى مـوقف

كهذا  
عرفة : أرجوك أيها اإلنـسان ال تطعن فى حبنا ا
لك ولـكنى خلقت لـهذه احلياة  مـعناى يتخل عن

معناه فى موقفك 
ــقــدســة الـــتى قــرأتــهــا إنــسـان عـادى : والــكــتـب ا
واألســرار الـــكــونــيــة الـــتى ســهــرت الـــلــيــالى ألفك

طالسمها
ــعــرفـة : نـــعم كـل هــذا جـــعل الـــنــاس حتـــتــرمك ا
وتـقدر كتابـاتك وأفكارك  وجعلـك تعيش حياتك
شاعرا بالتميز البشرى على غيرك من الكائنات

احلية األخرى
الـقـوة : وأنــا جــعــلــتك تــنــتــصــرعــلى أعــدائك فى

مبارزاتك
اجلـمـال : وأنــا زوجـتك وبــثـثت فى قـلــوب الـنـاس
حـبك  ولــكـنـا ال نــسـتـطــيع أن نـذهب مــعك لـيس
لهذا خلقنا فال تطلب منا شيئا ال طاقة لنا به 
إنـسان عادى : آه يا لـسخـرية احلـياة  لكـم يعانى
اإلنسـان  فى حيـاته وال يدرى أن مـعانـاته هذه ال

عاناته بعد احلياة تساوى شيئا إذا قيست 
الـعمل الـصالح : هون عـلـيك يا صـديـقى  فإنى

أرى أصدقاء كثيرين قادم
إنــســان عـادى : الـــشــكـــر لــلـــرب  إنــهـــا احلــكـــمــة
واإلدراك  كـــيف حـــالــكـم ?  أتــمـــنى مـن الــله أن
يكونوا اوفياء حقا وال يتبعوا سنة من كان قبلهم

احلكمة: كيف حالك أيها اإلنسان ?
إنــســان عــادى : لـــله كــــيف حـــالـــكـم ? وأنت أيـــهـــا
اإلدراك  لـقــد كـنـتم مالزمـانى كـثـيـرا فى احلـيـاة
الدنـيـا حـقا لـقـد كنـتم نـعم الـصديـقـ لم تتـخـلوا
عـنى فـى أوات كـثـيـرة  أريــدكم اآلن أكـثـر من أى
وقت مـــضى ? ... أريـــدكم أن تـــذهـــبــوا مـــعى إلى

الرب ?
اإلدراك : الرب خلقنى للحكمة  فاسأل احلكمة

إنـسـان عـادى : فـلــتـكــونى حـاكــمـة حــكـيــمـة أيــتـهـا
احلكمة 

احلـكـمـة : إن احلـكــمـة مــخـولــة أن تــخـونك أيــهـا
اإلنـسان  فـأنـا ال أعـمل إال باإلدراك  واإلدراك
ال يــعـمل إال بـجـســدك وجلـسـدك  وحـ تـذهب
إلى الرب فاذهب إليه بدون احلكمة واإلدراك

إنـسـان عـادى : حـتى أنـت أيـتــهـا احلــكـمــة  حـتى
أنـت أيـهـا اإلدراك  واأسـفــاه عـلى مــاضـيـعت فى
حــــيـــاتى  واأســـفـــاه عــــلى عـــقل مــــات ولم يـــعـــقل
ســـفــاهــته  واأســـفــاه عــلـى عــ لم تــر  وأذن لم

تسمع  وقلب لم يدرك
لك فاسأله ! العمل الصالح : هذا هو ا

ـــلك  يــــامن جتــــمع فى  إنــســـان عــادى : أيــــهــــا ا

اسـمك من الــقـوة واجلـمـال واحلـكـمـة واإلدراك 
يــجـــعـل أى إنــســـان يـــســـخـــر كل ذلك من أجـــلك 

فلتأت معى 
لك : إلى أين ? ا

ـوت إنـسـان عـادى : إلى الـرب فــلـقــد أرسل إلى ا
ومعى كتابى ليحاسبنى على ماجاء فيه 

ـــلك : ولــــكــــنـى جــــزء من هــــذا احلــــســــاب  وال ا
أســتــطــيـع أن أعــيــنك  بل عــلــيك أنت أن تــبــحث

عمن يعينك على اسمى فى كتابك 
إنسان عادى : آه من ظلمات بـعضها فوق بعض 

آه من ظلمة بطن احلوت  وغيابت اجلب 
العمل الصالح : ألم تر هذا البصيص من النور
إنـسـان عادى : لـو كـنت أرى حـقـا لـكـنت رأيت مـا

يحدث من حولى فى حياتى 
العمل الصالح : إنه االعتراف اسأله 

إنــســان عـادى : آه أيـــهـــا االعـــتــراف  لـــقـــد كـــنت
أصاحبك فى الكنيسة كثيرا أال تذكر ?!

االعـــتــراف : وأنــــا كــــنت أحــــبك كــــثـــيــــرا يــــا أعـــز
أصدقائى

إنــــســــان عـــادى : إن صـــــديـــــقـك إنـــــســـــان عـــــادى
ســيـذهب إلى الــرب  لـيـحــاسـبه عــلى مـاجـاء فى

كتابه 
االعتراف : نعم وماذا تريد منى ?

إنــســان عـادى : أريـــدك مـــعى  تـــقف بـــجــوارى 
تــشـد عــلى ســاعـدى حــتى يــقــوى سـعــدى  فــلـكم

صاحبتك واعتنيت بأمرك
االعتراف : ولكنى ضعيف مهما كبرت وتعاظمت
قوتى  لـو كنت أستـطيع لـذهبت  ولكـنى موجود

فى الكنيسة إذا احتجت إلى فتعال هناك
إنـسان عادى : إنى لم أعـد هـنـاك ولن أرجع إليه
ثــــانـــيــــة  إلـــهـى كـــيـف لم أفـــكــــر فى ذلـك  كـــيف
صـــاحــبـــتــهم وعـــاشــرتـــهم  ارتــضـــيــتـــهم ورضــيت
عنهم أرأيت أيها العمل الصالح كيف باعونى ?
الــعـمـل الـصــالح : ال تـــقـــلق يـــا صــديـــقى  إنـــهم
حـمقى فال تهـتم لشأنهـم  سأذهب أنا معك إلى

الرب
إنــسـان عـادى : أنت ! أنـت أيــهــا الــعـــمل الــصــالح
ولكـنى لم أكن صـديقـا طيـبا لـك فى الدنـيا ولـقد

آثرتهم كلهم عليك
العمل الصالح : إن القليل الـذى فعلته من أجلى

يجعلنى أعمل الكثير من أجلك يا صديقى
لكة الرب الك : أهال بكم فى السماء  ا

الـطبيب : احذر أيـها اإلنـسان  وتـنبه  تـذكر ما
هوباق فاقترب منه وتقرب

وتـذكــر مـا هــو فـان فــابـتــعـد عـنـه وتـفـرق  –بــفـتح
الفاء وتشديد الراء -

حــتى ال يـــأتــيك أمــر الــرب  فــتــفــرق  –بــســكــون
الفاء وضم الراء –

سرح الكنسى فى العصور الوسطى من ا

حتـى يتـغيـر قـلبـكـما. سـتـصبـحـان - بال أدنى شك - مـنسـاوي
للرب فى الطيبة وفى القدرة. فذوقى هذه الفاكهة.

حواء: ما أشد شوقى ألكلها?
إبليس: ال تصدقى آدم.

حواء: سأذوقها فيما بعد.
إبليس: متى?

حواء: انتظر حتى ينام آدم.
إبليس: كليهما ال تخافى فإن االنتظار ضرب من الصبيانية.
(يـبـتـعد الـشـيطـان عن حـواء ويعـود إلى اجلـحيم آدم يـقـترب
مــنـهــا وقــد بـدا عــلـيه االمــتــعـاض من تــبـادلــهــا احلـديث مع

إبليس)

نظر الرابع ا
ــرأة مــاذا طــلب مــنك هــذا الــشــيــطـان آدم: أخــبــريــنى أيــتـهــا ا

? ماذا أراد منك? اللع
حواء: كان يككلمنى عن شرفنا.

آدم: ال تصدقى هذا اخلائن... نعم إنه خائن.
حواء: أعرف ذلك جيداً.

آدم: أنت? كيف عرفته?
حـواء: قـلت لك: إنـى أعـرف ذلك فــمـاذا تــهم مـعــرفـة الــطـريق

الذى وصلت به?
آدم: سيحملك على تغيير رأيك.

حواء: كال ألنى لن أصدق شيئاً يقوله قبل أن اختبره.
آدم: ال تـــدعـــيه يــقـــتـــرب مــنـك مــنـــذ اآلن ألنه سىء الـــنـــيــة إلى
أقـصى حـد فـقـد سـبق له أن أراد خـيـانـة مـواله والـسـمـو عـلـيه.
مـثل هـذا الـشـقى الـذى لـم يتـورع عـن ذلك الـسـلـوك ال أريد أن

يحظى منك بحسن استقبال.
(حيـة جيدة احملاكـاة تصعد عـلى جذع الشجـرة احملرمة حواء
تقرب مـنها أذنهـا كما لو كـانت تريد أن تنـصت لنصيـحتها. ثم

تقتطف التفاحة وتقدمها آلدم ولكنه يرفضها) (6)
حواء: كل يـا آدم إنك جتهل كـنهـها فلـتأخـذ هذا اخلـبر الذى

صادفنا.
آدم: أهى طيبة?

حواء: ستعرف ذلك... لن تستطيع معرفته دون أن تذوقها.
آدم: إنى أخافها.

حواء: دع عنك هذا!
آدم: لن آكل منها.

حواء: إن ترددك يدل على حماقتك.
آدم: إذن سآخذها.

حواء: كل منها فتعرف اخلير والشر وسأبدأ أنا باألكل منها.
آدم: وأنا بعدك.

حواء: إنها ال خطر منها (تأكل جزءا من التفاحة... آلدم) لقد
ذقتـها: الـله! ما أطـيبـها? ال أعـتقـد أنى ذقت شـيئاً أطـيب مـنها.

يالطيب مذاق هذه التفاحة!
آدم: ما مذاقها?

حواء: لم يـتأت إلنسان أن ذاق مـثلها. اآلن انكـشف الغطاء عن
عـينى حـتى أصـبـحت أشبه الـرب الـقـدير. صـرت أعـرف كل ما
كـان وكل مــا البـد أن يــكـون وأنــا اآلن أسـيــطــر عـلى كل شىء.
فــكل يــا آدم ال تـــتــردد خــذ هـــذه الــتــفـــاحــة إن ذلك من أجل

سعادتك.
آدم: (يـأخـذ الـتـفـاحـة من يـد حـواء): سـأصـدق مـا تـقـولـ فـما

أنت إال نصف منى.
حواء: كل فليس هناك ما تخشاه.

(آدم يــأكل جــزءا مـن الــتــفــاحــة وفى احلــال يـــعــرف خــطــيــئــته
فـيــطـأطئ بـصــورة جتـعل اجلـمــهـور ال يـراه ويــنـزع عـنه مالبس
الــعـيـد ويــرتـدى مالبس زريــة مـصـنــوعـة من ورق شــجـرة الـتـ
(7) ثم يــبــدأ فى االنــتــحـــاب وقــد بــدا عــلى وجــهه أشــد أنــواع

األلم)?
آدم: وا مـصيـبـتـاه! ماذا ارتـكـبت أنا أيـهـا اآلثم? لـقد مت اآلن
وانـتهى األمر لقـد مت دون رجعة مادمت قـد هويت من علياء
وضـعى! لـقـد تـغــيـر مـصـيـرى ويـا لـســوء مـا تـغـيـر! كـان من قـبل
مـصــيــراً ســعـيــداً وهــا هــو ذا اآلن غــايـة فـى الـقــســوة. هــجـرت
خالقى اتباعا لنصيـحة امرأة سيئة. وا مصيبتاه! ماذا ارتكبت
أنــا أيــهـا اآلثـم? كـيف لـى أن أعـول عــلى خــالـقى الــذى هــجـرته
بــحـمــاقـتى? لم يــسـبق لى قــبل أن أعـقــتـد صــفـقـة فـى مـثل هـذا
ـاذا ــوت  اخلـســران. اآلن عــرفت مـعــنى اخلــطـيــئـة. آه! أيــهـا ا
اذا لم يتخلص منى العالم? البد لى تتركنى على قيد احلياة?! 
أن أهـوى إلـى قـاع اجلـحــيم. فى اجلـحــيم سـيــكـون مــقـرى حـتى
يـأتـى من يـخــلــصـنى فـى اجلـحــيم ســتـكــون حـيــاتى. وأنى لى -
ـن يــخف ـن يــأتى لـــنـــجــدتـى? أنى لى - هـــنــاك -  هـــنــاك - 
اذا إلنـقاذى?! من ذا الـذى سـيـخلـصـنى من مـثل هذا الـعـذاب? 
ش جتاه موالى? لقد ضعت دون أرانى سلكت هذا السـلوك ا
رجـعــة لــقــد بــلغ ســلــوكى جتــاه ربى درجــة من الــســوء جتــعـلــنى
عاجزاً عـن الدفاع عن نـفسى أمامـه ألنى على خطـأ وهو على
حق. أيـها الـرب ما أبشع قـضيتى(8)! من ذا الذى سـيتذكرنى
بــعــد الـيــوم? إنــنى مــذنب ال عــذر له ألنى أذنــبت فى حـق مـلك
اجملد فى حق مـلك السمـاء. ليس لى صـديق وال جار يسـتطيع
ـا أنـا فيه. مـن ذا الذى أسـأله الـعـون إذا كانت أن يـخلـصـنى 
زوجـتى قـد خـدعـتـنى زوجـتى الـتى مـنـحـنى الـرب إيـاهـا لـتـكون
نـصفى? لقد وجـهت إلى مشورة سيـئة: آه يا حواء! (يـنظر إلى
ـرأة احلـمـقـاء إنك لم تـولـدى حـواء زوجـته قائال):  آه أيـتـهـا ا
منى إال من أجل شقائى يالـيته كان قد حرق ذلك الضلع الذى
قـادنى إلى هــذا الـوضـع الـسىء! أاللــيت الـنــار كـانـت قـد أبـادت
اذا ذلك الـضـلع الـذى ألـقى بى فى هـذا االضـطـراب الـشـامل! 
ـاذا لم يـقـتـلـنى? لم يـحـرق الـرب هـذا الـضـلع حـ أخـذه مـنى? 
إن الـضـلع قـد خان اجلـسم كـله وأصـابه بـاجلـنـون ووضعه فى
أسـوأ حــال. لم أعـد أدرى مـا أقـول أو أفـعل. فـإذا لم تـتـداركـنى
جندة من السماء فـلن أتخلص من هذا العذاب. هذا هو الداء
الـذى يــعـذبــنى. آه يـا حــواء لـقــد كـان من ســوء حـظى أن جـاء 
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الـيــوم الـذى أصـبـحت فــيه زوجـتى: يـاله مـن عـذاب ألـيم انـقض
عـلى فى تلك الـلـحظـة! اآلن أصبـحت ضـائعـا بـفضل مـشورتك
وبــفـضل مــشـورتك تــرديت فى الــشـر وهــويت من أعـلـى مـكـان
ا أنا فيه ما لم يتدخل ولن يستطيع إنسـان حى أن يخلصنى 
ــاذا ذكــرت اســمه? أتــراه إله اجلالل. مـــاذا أقــول? وا أســفــاه!! 
سيساعدنى? لقد أثـرت غضبه. لن يستطيع أحمد أن يقدم لى
. ال أدرى يــد الــعــون إال االبن الــذى ســيــخــرج من أحــشــاء مــر
اننا بالله واآلن ليكن ما يريد ماذا سيحل بنا بعد أن فقدنا إ

الله أن يكون فليس لى إال أن أموت.
نظر اخلامس ا

(اجلـوقــة تـغــنى اآليـة Lumdiam bularet وبـعــد الـنــشـيـد
يقبل الرب حامال بطرشيالetole (9). ويدخل الفردوس وهو
يـتـلفت فـيـما حـوله بـاحثـا عن آدم. ولـكن آدم وحواء يـخـتبـئان

فى ركن من الفردوس مظهرين أنهما يعرفنا سوء حالهما)
الرمز: آدم أين أنت يا آدم?

(يــنـهـضــان كالهــمـا واقـفــ أمـام الــرب ولـكــنـهــمـا ال يــقـفـان
مستـقيم بل مـنحنيـ أمام عار اخلطيـئة وقد بدا عـليهما

احلزن الشديد)
ولى اجلـميل. لقـد اختبـأت بسـبب غضبك آدم: إنى هـنا أيهـا ا

وجثمت هنا ألنى عار كل العرى.
الــرمــز: مـــاذا فــــعـــلت? كـــيـف تـــأتى لك أن حتـــيــــد عن الـــطـــريق
ـستقـيم? من الذى انـتزعك من حالـتك السـعيدة? مـاذا فعلت? ا

اذا يعتريك العار?
آدم: كيف يجوز لى أن أدخل معك فى سؤال وجواب?

الرمز: لم تكن خالل اليوم السـابق تنطوى على شىء يشعرك
بـالعـار واآلن أراك حزيـنـا كئـيبـا ومن تـكون هـذه حالـة البد أن

يكون قلق الضمير.
آدم: لــقـد بــلغ شــعــورى بـالــعــار أمـامك يــا مــوالى حـدا جــعــلـنى

أختبئ.
اذا? الرمز: و

آدم: هنـاك عار كـبيـر يلـطخـنى فال يجـعلـنى أجرؤ  عـلى الـنظر
فى وجهك.

ـــاذا لم تـــطـع أمـــرى? أعـــاد عــلـــيـك ذلك بـــالـــربح? أنت الــرمــز: 
عبدى وأنا موالك.

آدم: ال أستطيع أن أقول لك عكس ذلك.
الـرمز: لـقـد بـرأتك عـلى مـثـالى: فـلـمـاذا خـالـفت وصـيـتى? لـقـد
صــورتك عـلى صـورتـى بـكل دقـة وكــان جـزائى مــنك أن سـبـبت
لى كل هـذه اإلهـانــة إنك لم تـراع نـهـى وخـالـفـته عــامـدا. لـقـد
أكلـت الفـاكـهـة الـتى نـهـيـتك عنـهـا بـكل صـراحـة واعـتـقدت أنك
بذلك أصبـحت نداً لى! فهـل تريد - يـا ترى - أن تكـون جفاحا

مضحكا?
ــــرأة الـــتى ــــد يـــده نــــحـــو الــــرب ثم نــــحـــو حــــواء) إنى ا آدم: (
ــعــصـيــة. فــهى الـتى مـنــحــتـنى إيــاهــا هى أول من ارتــكب هـذه ا
نـاولتنى الـفاكهـة فأكلـتهـا. واآلن أرى أنى فعلت ذلك لـشقائى. 

لـقـد أخطـأت حـ أكلـت منـهـا: أسأت الـتـصرف بـسـبب زوجتى
.(10)

ا صدقتنى وأكلت الفاكهة الرمز: لقد صدقت زوجتك أكثـر 
دون إذنى. واآلن هـا هو ذا الثمن: مـلعونـة األرض التى تبغى أن
تبذر فـيها قمـحك إنها لن حتمل ثـمارا من أجلك. إنهـا ستكون
مــلــعــونــة حتـت يــدك ومن الــعــبث أن حتـــاول اســتــثــمــارهــا. من
أجــلك ســتـــصــبح عــقـــيــمــا ولن تـــنــتج غــيـــر الــشــوك واحلــسك
وسـتـصـبح بـذورك مــلـعـونـة حتت احلـكم الــذى قـضى به عـلـيك
ولذا سيـعتريـها الـفساد بـالكدر والـنصب سـتأكل خبـزك وبعرق
جبـينـك طوال الـليـل والنـهار سـتـعيش(11). (يـلتـفت إلى حواء
رأة السيـئة لقد وعـليه سيما التهديد) وأنت يـا حواء أيتهـا ا

أعلنت على احلرب ولم تراع وصاياى.
لعونة هى التى خدعتنى(12). حواء: احلية ا

الــرمـز: بــســبـــبــهـــا اعــقـــتــدت أنك ســـتــصـــبــحـــ نــدا لى? واآلن
أتـسـتطـيـع أن تـخـمنى? فـيـما مـضى كـانت لكـمـا السـيـادة على
كل ما تـدب فيه احليـاة فكـيف فقـدتهـا بهـذه السـرعة? ها أنت
ا ذى حـزينـة خـجلـة. أتـرين أنك رابحـة أم خـاسرة سـأجـازيك 

أنت أهل له وسأدفع لك الثمن الذى يستحقه عملك.
ــصــائب من كل جــانـب. ســتــحــمــلـ أوالدك سـتــنــقـض عــلــيك ا
كـرها(13) وستـلديـنهم كـرها وسـيقضـون كل حـياتهـم غارق
فى بــحـــر من الـــقــلـق هــذه هى اآلالم هـــذا هــو اخلـــراب الــذى
ألــقـيـت بـنــفـسك فــيه أنت وذريـتـك. وكل من سـيــنـحــدرون مـنك

سيبكون على خطيئتك.
! وكان ذلك فى حلـظة جنون فمن حواء: لـقد أتيت عمال سـيئاً
أجل تفاحة سأعانى كل هذا الضرر الذى سيغمرنى باأللم أنا
. وإذا كــنت قـد وذريــتى: فـائــدة صــغـيــرة تــكـبــدنى عــقـابــاً كــبـيــراً
لعونة هى أذنبت فلم يكن ذلك من غرائب األمور ألن احلية ا
الـــتى خــدعــتــنـى. فــهى خــبـــيــرة فى مــيــدان الـــشــر وال تــمت إلى
ـرء مـنهـا نـصـيـحـة لـقد الـنـعـجة بـشـبه. ومن اخلـطل أن يـتـخـذ ا
أخذت التـفاحـة واآلن أعلم أنى ارتكـبت حماقـة ألنك كنت قد
حرمتها ومن ثم اعترف بـأنى قد اقترفت خيانة! لقد أخطأت
حــيــنــمــا ذقــتــهــا وهــا أنــذى مــوضـع لــبــغــضك فــمن أجل ثــمــرة

ضئيلة ال أرى لى محيصا من فقدان احلياة.
الــرمـز: (مـــهــددا احلــيـــة) وأنت أيــتــهـــا احلــيـــة كــونى مــلـــعــونــة!
سـأسترجع مـنك حقوقـى ستزحـفيفن عـلى بطـنك مادمت على
قـيد احلـياة. ولـن تأكـلى غيـر الـتراب سـواء أكـنت فى الغـابة أم
ـرأة فى الـسـهل أم فى الــبـريـة. وسـتـقـوم الـبـغـضـاء بـيـنك وبـ ا
حــيث سـتــظل عـدوة لك إلى األبــد. سـتـسـعــ إلى لـدغ عــقـبـهـا
طرقة ثقيلة تسبب وستقوم هى بنزع حمـتك. وتسحق رأسك 
لك أقصى أنـواع العذاب(14). وستـحرص أيـضا عـلى االنتـقام
منـك لقـد أخـطـأت حـ دبـرت حـيـاتهـا فـإنـهـا سـتـرغمـك على
إحـناء رأسـك وسيـأتى يـوم يـخـرج فـيه من بـ أحشـائـهـا سـليل
يـكشف عن ضـروب نفاقك كـلها. (ثم يـطردهم الرب من اجلنة
قائال) واآلن اخرجوا من اجلنة فقـد استبدلتم بها دار إقامة 

ا قد ال يكون لى على هذه األرض من صديق ر
دائم

ففرض على أن أتركها وأرحل 
ألهذا دعوتنى لك ?

وت : اعلم أنه يومك أيها اإلنسان  وح يأتى ا
هذا اليوم 

أحل عليك  فالقلب ينبض
وال جـسد ترعش  أو عـ تدمع  حتى الـعاطفة

تذوب
كـــأن هــــذه األشـــيـــاء جــــمـــيـــعــــا ســـراب يـــذوب فى

صحراء قاحلة
ا أبكى وأتنهد  إنسان عادى : واأسفاه  لر

اآلن ال صديق لى وال رفيق
يـساعدنى فى رحلـتى   ويحفظـنى من وعثائها 
وكـتــابى فـيه مـن األخـطــاء مـا فــيه  كـيف أعــتـذر

وما من أحد يشفع لى ?
لقد خـلقـنى الله بريـئا يـوم ولدتنى أمى  وروحى

كانت عظيمة وفرحة
أما اآلن فأنا أعانى اآلالم 

إلهى ساعدنى فى هذا الطريق الصعب  
إنى أرى الصداقة لله ما أعظمها

فـــلــنـــا فى الـــيـــوم الـــعـــديـــد من الـــصــداقـــات  فى
الرياضة والعمل والصالة

نـعم ! لقد فكـرت فى أنه هو هذا الذى سـيتحمل
رفقتى فى هذا الدرب العسير

لذا سأكـلمه فى خضـوع ويسر عـله يكـون صديقا
جيدا  ومرآة طيبة 

الصداقة : كيف حالك يا صديقى ?
مالى أراك يائسا وبائسا هكذا

وت فى أثرى إنسان عادى : إن الرب قد أرسل ا
وســـأقف أمــــامه  ويــــريـــد مـــنـى كـــتـــاب أعــــمـــالى

ليحاسبنى على كل صغيرة وكبيرة 
أريد مساعدتك معى فى هذا اليوم 

الـصداقة : إنى ال أستطـيع أن أفارق هذه احلياة
 ولـكن إذا وعـدتنى أنـنـا سـنـرجع بعـد هـذا الـيوم
إلى الــدنـيــا مـرة أخـرى فــسـأقف بــجـوارك وأشـد

من أزرك
إنسان عادى : ال ال لن نرجع هنا مرة أخرى 

الصداقة : إذن فأنا ال أستطيع 
إنسان عادى : ولكنى أحتاجك بشدة هذا اليوم 
الـصـداقـة : كن صـديـقـا وفـيـا أيـهـا اإلنـسـان  وال
تــطـلب مــنى مـا ال أســتـطــيـعه فــأنـا أحـبـك ولـكـنى
أحــبك هــنــا حتت ظل هــذه الــشــجــرة  وبــنـســيم
شع  أحـبك على ضـوء الشمس والـقمر البـحر ا
 فهـمت يـا صـديقى أحـبك فى هـذه احلـيـاة على

األرض 
إنسان عادى : آه أيتها الصداقة  أهكذا إذن 

يا إلهى ساعدنى  
أوه ماذا أرى ? من هؤالء ? 

األسـرة واألقـربـاء : أنــا األســرة وهــذه صــديـقــتى
األقرباء 

إنــســان عـادى : شـــكـــرا لك يـــا إلــهـى  هــؤالء من
سيـقفـون معى  سـيـمسـكون بـيدى حـ ترعش 
ويـســنـدوا قـدمى حـ تـزل  ويــكـفـكـفـوا دمـعى  

ويـربـتـوا علـى كتـفى  فـلـقد كـنت أعـمل كـثـيرا من
أجلهم 

حـــــاولـت أن أرفع مـن شـــــأنـــــهم بـــــعـــــمـــــلـى ومـــــالى
وجــهــدى  هــؤالء حــقـا مـن يـقــفــون مــعى  أيــتــهـا

األسرة واألقرباء أريدكم معى ?
األســرة واألقـربـاء : أوه نــحن مــعـك دائــمــا فــلــقـد

عملت من أجلنا الكثير 
األقرباء : إلى أين أنت ذاهب ?

إنسان عادى : إلى الرب فى السماء ?
األسرة : إلى الرب ... نحن ال نعرف الرب !

إنـسـان عـادى : يـا إلــهى أصـمـمت أم مــاذا تـسـمع
أذناى ?

األسرة : أنا وصديقـتى األقرباء  لن نذهب معك
إلى الرب 

إنـسـان عـادى : ألم تــقــوال أنـكــمــا حتـبــانى كــثــيـرا
وستسيروا معى إلى أى مكان ?

األقــربـاء : لــيـس فى ذلك الـــشك ولــكـــنــنـــا بــنــات
احلياة الدنيا نشأنا هنا وسنظل هنا

إنــسـان عـادى : يــا إلــهى وى كـــأنى لم أعش عــلى
هــذه األرض ولم أفــهـمــهــا حق الــفـهم  أحــقــا مـا
تـرى عــيـنى وصــدقــا مـا تــرى أذنى ! رحـمــاك يـا
إلهـى وى كـأنى لم أمـر عـلى هـذه احليـاة من قـبل
وى كـأنهـا امرأة غـانيـة أغـرتنى ولم تـغن عنى من
نفـسى شيئـا .. يا إلـهى رحمـاك ال حد له فارحم

عبدا باحلد ولد وباحلد مات  
الــعـمـل الـصــالح : هـــيه أنت ... هـل تــريـــد مــنى

شيئا 
إنـسان عادى : لقـد أهملـتك كثـيرا حـتى أصبحت

ضعيفا 
كيف بـالله تـسـتطـيع عمال  أو تـنـطق قوال يـشفع

لى فى هذا اليوم الصعب 
الـعمل الـصالح : ولكـنى قـد أرشـدك إلى مـا فيه

خيرك
ـعــرفـة بـصـحــبـة الـقـوة إنـسـان عادى : هـذه هى ا

واجلمال
سلمتم جميعا أيتها الرفقة الطيبة

القوة : سلمت أيها اإلنسان
اجلــمــال : لــــله كـم كـــنت أحــــبك  وال زلـت فـــأنـــا

معنى هائم اليعرف بيتا له إال فى جسدك
إنـسـان عادى : أرأيت أيـهــا الـعـمل الــصـالح  لـكم
رأة اهـتمـمت بحـياتى بـاجلمـال  نعم أذكـر تلك ا
اجلـمـيلـة الـتى كـنت أجتـمل لـهـا  وتـركت رفـيـقـها
لــتـــتــزوجـــنى  ولـــكــنى ظـــلــلـت أحــافظ عـــلى هــذا

اجلمال فى 
الـقوة : لكم بـطـشت فى حيـاتك  كم كـنت أحبك
حـــ واجــــهت الـــصـــعــــاب ولم تـــضـــعـف  وكـــلـــمـــا

اجتزت وعرة كلما أحببتك 
ـعـرفة : ولـكم قـرأت من الـكـتب  لـتـعـرف الرب ا
واإلنـسان واحلـياة  لـكم شغـلك هذا الـكون الـلغز
الكبير  وهذا اإلنـسان الذى يحوى اللغز بداخله
 لـــكم تـــركـت زوجك فى الـــفــــراش  لـــتـــضىء لى

الشموع فى طقوس تعشقتها معك
إنـسان عادى : أرأيت لم يـكن عمـلى بـاطال  لـقد
قـرأت كـتـبا كـثـيرة فـى الفـلـسفـة والـطب والـعلم  
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ببركتها الفائضة 
ودة فوجدت قليالً من الناس يسألنى ا

اثاقلوا إلى زينة الدنيا 
فحق عليهم عدالتى

ــوت  فـــلــتــعـــمل عــمــلـك  ألــست أشــد يــا أيـــهــا ا
الرسل هوال ?

شيئتك وت : يا إلهنا العظيم  أنا هنا عبد  ا
فكل وصاياك محققة

الــرمـز : اذهب إلـى أى إنــســـان  واعـــرض عـــلــيه
اسمى 

وابــــلــــغـه بـــأنـه  يــــجب عــــلــــيه احلـج إلى  حــــيث ال
يستطيع احلكيم هربا

وأخبره أن يأتى ومعه حسابه
بدون تأخير أو تلكؤ

لك  سأذهب إلى العالم وت : أيها ا ا
وسأتطوف فى طواياه

باحثا جادا عن كل إنسان 
عظيما كان أو حقيرا

وسأهجم عليه حيث حياته مقفرة
خارج قانون الرب  والرعب ليس حماقة
سأضربه بسهمى ألنه فضل زينة الدنيا
أعمى بصيرته  وجانبت أفعاله السماء

حيث سنلقى به إلى اجلحيم
خالدا مخلدا فيها

ها أنا أرى إنسان عادى ماشيا
ال يفكر بأنى سوف آتيه

باله منشغل برغبات اجلسد وكنوزه
فليتحمل هذا األلم الهائل

قبل الوقوف أمام رب السماوات 
هذا هو إنسان عادى رغم ما يقترفه 

إال أنه اليزال صامدا
لله كيف يفرح ? 

آه .. منك أيها اإلنسان
ألست من  غفلتك صنعت النسيان ? !

اذا تتعجب ? إنسان عادى : 
اذا تنظر إلى هكذا ? ... ماذا تريد ? و

ـوت : نــعم ســيــدى  ســأوضـح لك : فى عــجــلــة ا
كـــبـــيـــرة  أرســـلـــنى الـــرب بـــجالله وعـــظـــمـــته فى

طلبك
اذا أرسل فى طلبى ? إنسان عادى : 

وت : نعم  بـالتأكـيد أنت نـسيته هـنا  وهو فى ا
أل األعلى يذكرك ا

فــهــيـــا بــنـــا نــغــادر لـــتــعــرف مـــا يــنـــتــظــرك ويـــثــيــر
فضولك?

إنسان عادى : ماذا يرغب الرب فى ?
وت : هذا ما سوف أخبرك به : ا

أن يـحـاسـبك علـى كل صغـيـرة وكـبـيـرة  بدون أن
يؤخر شيئا من حسابك

ا يـكـفى حـتى إنـسـان عادى : ولـكنـى لم أسـتـرح 
يأتى وقت احلساب 

هذا غير منطقى على ما أرى 
وت : علينا أن جنتاز رحلة طويلة  ا

وكتابك بيمينك
ثم نذهب إليه  كرة أخرى 

وأخـــــيـــــرة  فــــإنـى لم أكـن أخـــــشى يـــــومـى هــــذا 
لتصبح على يق من أنك أخذت اجلزاء العادل

على ما جاء فى احلساب
ألنك أمــام الـرب سـتـجـيب وتـرى أعـمـاال صـاحلـة
قليلة كسبتها  وأفعاال شريرة كثيرة اكتسبتها

ستسأل عن حياتك 
ماصنعت بها 

خيرا فيبقى أم شرا فتشقى
سيعرض كل ذلك أمام رب الفردوس 

وآمل أن تكون  قد عرفت هذا الطريق 
وتأملت فيه

إنـــســـان عــادى : لــــست مـــــســــتــــعـــــدا اآلن  عــــلى
اإلطالق  أضـف إلى ذلك أنــا ال أعــرف إن كـنت

مرسال أم ال ... خبرنى كيف أعرف الرسول ?
ــوت  فــمـا من رجل وإال اضــطـربت ـوت : انـا ا ا

قدماه من الفزع
الــنــاس جــمــيــعــا يــحــدث لــهم ذلك  إنــهــا وصــيــة

الرب الناس جميعا يخضعون لى 
ـوت لقـد ذكـرتـنى وأنا ال إنـسـان عادى : آه أيـهـا ا

أذكرك إال قليال 
سوف أعطيك ألف جـنيه وتؤخر هذا األمر يوما

واحدا 
ـوت : اسـمع واصغ  كل إنــسـان له طــريق يـؤتى ا

له من قبله 
ال يــــجـــدى مـــعى كـــنـــوز الــــدنـــيـــا وال مـــلـــكـــهـــا  أو

جبروتها
وال يـــجـــدى مــــعى مـــلك أو إمـــبـــراطـــور أو دوق أو

أمير 
إنى وأنـا اســتــقـبل الــهـبــات الــعـظــيـمــة وقـد تــكـون
ـا فـيـهـا  تـغـلب عـلى طـبـيـعـتى الـطـاهرة الـدنيـا 

الفارقة عن طبيعة حياتكم
لن أؤخرك حلظة واحدة فهيا معى وال تتلكأ

إنـسـان عـادى : وا أســفـاه  مــعــقـول ألن تــؤخـرنى
قليال ?

وت أوال فلماذا اليحذرنى ا
رض هذا قلبى فأتهيأ لك ألفكر فيك  قد 

إنـى لـــست مـــســــتـــعـــدا  عـــلـى اإلطالق  لـــكـــتـــاب
ـوت حتى أدعـو الله حـسابى  اسـتـجب لى أيهـا ا
أن يتغـمدك بـالرحمـة  أنقذنى حـتى أجد الدواء

لكل خطاياى
وت : ال تبكى أو تنتحب  وصل  ا

واذهب إلى أصدقائك ودعهم  سوف أنتظرهم 
وت  ولكنك لن تفر من ا

فـكل كــائن يـحـيـا ويـتــنـفس  فـمـنـذ أن ارتـكب آدم
وت  اخلطيئة وحق عليه ا

ـوت إذا كـان لـزامـا على أن إنـسـان عادى : أيـهـا ا
أحج  ومعى كتابى الذى يحصى على أعمالى 

أرنى كرامة  وإال لن أذهب معك ?
وت : ال  أيهـا اإلنسان الـعادى  سـتكـون هناك ا
فالرب ال يأتى إليه ولكنا نحن الذين نذهب إليه

ويجب عليك أن تطمئن 
إنسان عادى : أوه يا إلهى  يا ولى نعمتى  يامن

جتلس على عرشك فى األعالى
توزع رحمتك على من يحتاجها 

سيئة. على األرض سـتشيدون بيوتكم(15) ولم يصبح لكم أى
حق فى اجلـنة وليس لكم أن تطـالبوا بشىء فيـها. ستخرجون
مــنــهـــا دون عــون لـــيس لــكم فـــيــهــا أى حـق فــاتــخـــذوا لــكم فى
غـيرهـا مقـرا. وبخـروجكم مـنهـا ستـتخـلى عنـكم الـسعـادة. ومنذ
اآلن سـتعـرفـون اجلـوع والتـعب سـتعـرفـون الـعذاب واأللم خالل
أيـام األســبــوع جـمــيــعـاً. وســتــكـون إقــامــتـكم فــوق األرض إقــامـة
ـوت سـيـئـة ثـم تـمـوتـون فى نـهـايــة األمـر وال تـكـادون تـذوقـون ا
حــتى تــذهـبــوا إلى اجلــحــيم من فــوركم. ســتــكــون األرض مـأوى
أجــسـامــكـم أمـا أرواحــكـم فـإلـى اجلـحــيـم مـأواهــا حــيث يــقف
ـرصـاد. وسـتـصـبـحـون حتت سـلـطـان الـشـيـطان الـهالك لـهـا بـا
ولن يـكون فى مـقـدور أحد أن يـحفـظـكم منه لن يـسـتطـيع أحد
أن يكون لكم عونـاً إذا أنا لم تأخذنى بكم شفقة(16) (اجلوقة
الك تــغــنى اآليــة Jmsudore vultus tui) وحـــيــنــئــذ يــأتى ا
ـســكـا بــيـده ســيـفــا مـتــوهـجـاً. (الـرب مـرتــديـا لــبـاســا أبـيـض و

يوقفه على باب الفردوس ويقول له):
 الـرمـز: احـرس لى الــفـردوس جـيــداً. واحـذر أن تــدخـلــهـا هـذه
الــذريــة الــطــاحلــة. واحـــرص عــلى أال يــحــصـل عــلى الــقــدرة أو
س فـاكــهـة احلـيــاة بل سـد عـلــيه الـطـريق بــهـذا السـيف اإلذن 

توهج. ا
(وحــ يــخـرج آدم وحــواء من اجلــنـة يــظالن مــتــعـبــ مــطـأطئ
ـسا األرض ويـبـدو عـلـيـهـمـا احلـزن واخلجل. رأسـيـهـمـا حـتى 
الرب يـشير إلـيهمـا بيده وقـد أدار عنهـما وجهه نـحو الفردوس
فـى حـ تــتـر اجلــوقـة بــاآليـة quasi Unus وبــعــد الــنــشــيـد

يرجع الرب نحو الكنيسة)
نظر السادس ا

(يرى آدم وبـيده الفأس وحواء ومعها اجملرفة وقد بدأ يلفحان
األرض ويــبـذران فــيـهــا الــقـمح ثم يــذهـبــان النـتــحـاء مــكـان
يـجـلـسـان فـيه قـلــيال من فـرط الـتـعب فى الـعـمل ويـريـان من
حـ حلــ يـرفـعــان بـصـريــهـمـا نــحـو اجلـنــة وهـمـا يــبـكـيـان
ويـضـربـان بأيـديـهـما عـلى صـدريـهـما. وفـى هذه األثـنـاء يـقبل
الشـيطان ويغرس الشـوك واحلسك فى أرضهما ثم يذهب آدم
وحـواء يــرجــعـان وال يــكــادان يــريـان الــشــوك واحلـسـك حـتى
يــتــمــلــكــهــمـا الــهـم الـشــديــد ويــأخــذان فى قــرع صــدريــهــمـا
وفـخـذيـهـمــا بـحـركـات وإشـارات تـدل عـلى األلم ويـبـدأ آدم فى

االنتحاب).
آدم : وا آسـفا! ما أضـعفنى أمـام شقوتـى التى رأيتـها منـذ اليوم
ـعبود. الـذى انقضت فـيه خطـيئـاتى على ألنى هجـرت موالى ا
من ذا الذى يـستـطيع أن يـخف لنـجدتى? (يـنظـر إلى الفردوس
ـدودتان - نحـوها وقد طـأطأ رأسه فى خضـوع ويتابع ويداه 
ـقام اجلـمـيل يـا حديـقـة اجملد نـحيبه) أيـهـا الـفردوس أيـهـا ا
مـــا أجــمل الـــنــظــر إلـــيك! احلــقــيـــقــة أنى طـــردت مــنــهـــا بــســبب
خـطيئـتى وقد فقـدت كل أمل فى العـودة إليـها. كنت فـيها ولم
ــشـورة الــتى لم تــلـبث أن أدت إلى أكــد اسـتــمـتـع بـهــا صـدقت ا
طــردى واآلن أرانى نــادمـاً ويــحق لى أن أحــزن عــلـيــهــا ولـكن 

فات اآلوان ولم يـصبح فى مـقـدور لهـفاتى أن تـفـعل شيـئاً. أين
كـانـت بـصــيــرتى? أين كــان عـقــلى حــ هـجــرت مــلك اجملـد من
أجل إبليس? ها أنذا اآلن أتألم ولكن دون جدوى. إن خطيئتى
ـد يـده نـحـو حـواء الـتى تـقـف وحـدها سـتـسـجل فى الـتـاريخ (
ـرأة أعـلـى مـنه قـلــيال ويـهــز رأسه فى حق شــديـد). آه! أيـتــهـا ا
ـفـعـمة بـاخلـيـانة! لـق سارعت بـدفـعى إلى حـتـفى ح الـسـيـئة ا
عــمـلت عــلى فــقـدان بــصـيــرتى وعـقــلى. إنى نــادم عـلى مــا كـان
ولــيس لى أن أطــمع فى أى غــفـران. يــا حـواء الــتـعــسـة! مــا كـان
! أســرعك إلـى الــشــر حــ عــجــلت بــتــصــديق نــصــيــحــة الــتــنــ
بــخــطــيـــئــتك أصــبــحـت فى عــداد األمــوات.. نــعـم لــقــد فــقــدت
احلـيـاة أمـا خـطيـئـتك فـسـتـسطـر فى الـكـتـاب. أتـرين األشراط
الـدالـة على االنـقالب الـهائل? لـقـد حلت بـاألرض لـعنـتـنا. بـذرنا
قمحاً فأنتج لنا حـسكا. انظرى إلى بداية عقابنا: إنه ألم هائل
بالنسبة لنا ولكن األلم الذى ينتظرنا أشد منه هوال. فسنساق
إلى اجلـحــيم واعـلـمى أنـنـا هــنـاك لن نـعـدم األلم وال الـعـذاب.
ـهر سـكـينـة? هـذا هو ريـحك هـذا هو ا فـمـاذا ترين يـا حـواء ا
الـذى قـدم لك! لن تـسـتطـيـعى أبـداً أن جتلـبى لـلـرجل خـيراً بل
ستـكون دائـما لـلعـقل عدواً. وكل أولـئك الذيـن سيخـرجون من
أصالبـنا سيعانون جـزاء جرمك. لقد أخطـأت وسيحكم عليك
هؤالء جميعا أما الذى سيرد إليك اعتبارك فلن يأتى إال بعد

زمن طويل.
حــواء: يـــا آدم أيــهـــا الــســيـــد اجلــمـــيل لــقـــد أطــلـت فى لــومى
ذكرتنى رذيـلتى وعنفـتنى علـيها فإنى إذا كـنت قد أذنبت فإنى
أعـانى عـقــاب ذنـبى إنى مـديـنـة والـلـه هـو الـذى سـيـحـاسـبـنى
لـــقــد أجـــرمت أفـــدح اجلــرم فـى حق الـــله وفى حـــقك. وذكــرى
جـرمى ستـظل حـيـة زمنـا طـويال. إن خـطئ لشـديـد وإنى ألكره
خطيئتى. إنى شقية محرومة من كل خير. وليس لى أن اطلب
من الــله حـــامــيــتى وأنــا اآلثـــمــة الــكــبــيــرة. فـــاغــفــر لى ألنى ال
أستطيع التكفير. ولو كان فى مقدورى أن أكفر لقدمت قربانا.
آه أيــتــهـا اآلثــمــة! آه أيــتــهــا الـتــعــســة! آه أيــتــهـا الــضــعــيــفـة! إن
ـوت خـطـيـئـتى تـمـلـؤنى بـاخلـوف من الـله فـخـذنى إذن أيـهـا ا
وال تـتـركنى لـلـحـياة هـا أنـذى فى خطـر ولن أسـتطـيع الـوصول
لـعون قد أغرانى إلى بر النـجاة. إن احلية اخلـائنة إن الـتن ا
بــأكل تــفـاحــة الــتـعــاســة. فـقــدمــتـهــا لك وأنــا أعـتــقــد أنى أفـعل
اذا اخلـير فسقتك إلى خطـيئة ال أعرف كيف أخـلصك منها! 
اذا يا مـوالى لم أحافظ على تعاليمك? لم أطع أمر اخلالق? 
لقد أخـطأت يا آدم ولـكنى أنا أصل دائـناً الذى ال يـبدو شقاؤه
شئـومة ستكلـف أوالدنا ثمنا تى إن مغامـرتى ا قريبا. إن جـر
ـذاق ولـكن الـعقـاب شـديد! ولـقد غالـيـا. كانـت الفـاكهـة حـلوة ا
أكـلـنـاهـا من أجل شـقـائـنـا وسـيـدوم عـقابـنـا ومع ذلك فـإن لى
أمال فى الـله وسينـتهى بـأن يغفـر لى هذه الـغلطـة. سيرد اإلله

إلى فضله وقربه من جديد وسينقذنا من اجلحيم بقدرته.
(يدخل اإللـه ومعه ثالثـة شيـاطـ أو أربعـة حتـمل فى أيديـها
سالسـل وقـيــودا فــتــضــعــهـا حــول عــنــقى آدم وحــواء. ويــأخـذ 
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البـعض فى دفعـهمـا إلى اجلحـيم والبـعض اآلخر فى جـرهما
وتــقـابــلـهــا شــيـاطــ أخـرى تــرقص مــظـهــرة بـذلك ســرورهـا
خلسـراتهما. وح تراهـما طائفة أخرى من الـشياط تشير
إلـيــهـمـا بـاألصـابـع ونـلـقى الـقــبض عـلـيـهــمـا وتـقـلــيـهـمـا فى
اجلــحــيم يــتــصـاعــد دخــان كــثــيف مع صــيــحــات مــرح وأزيـز
مــراجل وقـدور تــقــرع فــيـمــا بــيــنـهــا.. وبــعــد حلـظــات تــخـرج
و فيـمـا عدا بـعضـها كـان الشـياطـ وتعـدو فى كل اجتـاه من ا

التى بقى فى اجلحيم).

نظر السابع ا
(يــدخل قــابــيل وهــابــيل. قـابــيل يــرتــدى مالبس حــمــراء أمـا
مالبس هابيل فبيضاء. يفلحان األرض التى  حتضيرها. ث
يبـدأ هابيل - الذى يأخذ لنفسه شيئا من الراحة - فى توجيه

الكالم إلى أخيه بصوت عذب ودود)
هـابيل: يـا قــابـيل إنـنـا إخـوان ابـنـا أول رجل وهـو آدم. وحـواء
اسم امـنـا فال يـصح لـنـا أن نـسـلك سـلـوك األخـسـاء فى خـدمة
الرب ولنـخضع دائما لـلخالق ولنـخدمه بصورة جتـلب لنا حبه
الـذى فــقـده أبـوانـا بــحـمـقـهــمـا ولـيـحـب كالنـا اآلخـر حـبــاً ثـابـتـاً
قوياً ولنتفان فى خـدمة الله جتلب له السرور ولنؤد إليه حقه
دون حتــفظ فـإذا عــمـلـنــا عـلى طــاعـته مـن كل قـلــبـيـنــا لم يـكن
لــروحــيـنــا أن تــخـشــيــا الـهالك ولــنــؤد إلـيـه زكـاته(17) وجــمـيع
حـقــوقه من حــاصالت وقــرابــ وعـطــايــا وضـحــايــا فـإنــنـا إذا
اسـتــسـلـمـنـا إلغـراء مـنـعـهـا كـان جـزاؤنـا اخلـسـران فى اجلـحـيم
دون رجعـة ولتكن عالقة ما بيـننا قائمة عـلى التعاطف العظيم
دون حــسـد ودون انـتـقــاص فـلـمــاذا يـثـور اخلالف بـيــنـنـا وهـذه

األرض كلها فى متناول أيدينا?
قـابـيل: (ناظـرا إلـيه بـسـيـما الـسـخـرية) أخى اجلـمـيل هـابـيل.
إنك تعرف كيف جتيـد الوعظ وتروض عقلك وتعرض ثمرات
فــكـــرك ولــكن مـن يــصـــغى إلى دروسك ال يـــبــقـى لــديه - بـــعــد
ـا يـسـتـطيـع اعطـاءه وأنـا لم أرحب بـضـعـة أيـام - إال الـقـلـيل 
قط بــإيــتـاء الــزكــاة وفى وســعك أن جتــزل عــطــاءك من مــلـكك
اخلـاص. أمـا مـالى فـإن« سـأفعل بـه ما يـحـلـو لى ولن حتل بك
الـلعـنة من أجل خـطيـئة ارتـكبـها أنا. وإذا كـانت الطـبيـعة تـعلـمنا
أن يـحب كل منـا صاحـبه فـليـرتفع من بـينـنـا كل رياء فـعلى من
يـبـدأ منـا بـإعالن احلرب عـلى أخـيه أن يـتحـمل تـبعـة عـمله وال

يلومن إال نفسه.
هـابـيل: (بـصـوت أكـثـر عـذوبـة) قــابــيل يـا أخـى اجلـمــيل أصغ

إلى.
قابيل: بكل سرور فماذا تريد?

هابيل: أريد خيرك.
قابيل: حلسن احلظ

هـابيل: ال تـثر أبـدا ضد الـرب وال تـصعـر خدك غـروراً صدق
ما أقول.

قابيل: لست إال راغبا فى ذلك.
هـابيل: اتبع نصـيحـتى ولتحـمل إلى اإلله الرب قربـانا يروقه 

فإنـنا إذا أرضـينـاه لم تنـقض علـينـا اخلطـيئـة أبدا ولم يـستول
عـلينا احلزن مطـلقا إذ من اخلير أن نـسعى إلى اكتساب حبه
هـيـا ولــنـقــدم عـلى مـذبــحـة قــربـانــا نـرجـو أن يــجـذب انــتـبـاهه

نحنا حبه وأن يحمينا بالليل والنهار! ولنتوسل إليه أن 
قـابيل: (وكـأنه استحـسن نصـيحـة هابـيل) أخى اجلمـيل هابيل
لــقــد تــكــلــمت فــأحــســنت الــكـالم وصــغت مــوعــظــتك فى خــيــر
أسـلـوب وسـأتـبــعـهـا. هـيـا نـقـدم قـربــانـنـا فـإنك عـلى حق مـاذا

ستقدم?
هابيل: سأقدم حمال خيـر ما فى منزلى من حمالن وأجملها.
هــذا مــا ســـأقــدمه ولــيس شــيــئــا آخــر ولـــكــنى ســأضــيف إلــيه

البخور. ذلك ما استقر عليه عزمى. وأنت ماذا ستقدم?
قابيل: سأقدم بعض قمحى كما وهبنى الله إياه.

هابيل: من خير ما لديك.
قـابيل: كال فى احلـقـيقـة. إن خـير مـا لـدى سـأصنع مـنه خـبزا

ساء. هذا ا
هابيل: هذا قربان غير مقبول.
قابيل: ماذا تقول? لعلك تمزح.

هابيل: أنت رجل غنى ولديك ماشية كثيرة.
قابيل: نعم.

هـابيل: أال تعـدها بـالرأس وتـؤتى عنـها الـزكاة? إنك سـتقـدمها
إلى الـــرب نــفـــسه فــقـــدمــهـــا عن طـــيب خــاطـــر تــنـل مــنه خـــيــر

اجلزاء. أهذا ما ستفعله?
قـابـيل: كال وألف كال أيـهــا األخ اجلـمـيل يـا لــهـا من حـمـاقـة!
أتـريد أال يـبقـى لدى من كل عـشر مـواش أمـلكـهـا غيـر تسع? إن

نصيحتك هذه ال تساوى شيئا. هيا وليقدم كل منا ما يريد.
هابيل: هذا ما أوافق عليه.

قــابـيل: يــذهــبــان نــحــو حــجــرين كــبــيــرين جــهــزا من قــبـل لــهـذا
الـغـرض ووضـعـا مـتـبـاعـديـن بـعض الـشىء أحـدهـمـا عن اآلخـر
يـنه وحجـر قابيل بـحيث إذا ظهـر الرب كان حـجر هـابيل عن 
عن يـساره هـابـيل يـقـدم حمال وبـعض الـبـخـور الذى يـتـصـاعد
دخـانه نـحو الـسـمـاء ويـقدم قـابـيل حـزمـة قـمح وعـلى أثر ذلك
يـطــهـر الـرب فـيـبـارك قـرابـ هـابـيل ويـرد قـرابـ قـابـيل. بـعـد
الـتقد يلقى قابـيل نظره على هابـيل ثم يذهب كل منهما إلى

حال سبيله(18).
قـابـيل: (وقـد عــاد نـحـو هــابـيل وأخـذ يـحــاول اسـتـدراجه إلى

اخلارج لكى يقتله) هيا نخرج
اذا. هابيل: 

قـابـيل: لـكى نـريـح جـسـمـيـنـا ونـرعـى عـمـلـنـا ونـرى مـا إذا كـان
ـا وغـطـاه الـنـور وسـنـرجع بـعـد ذلك حـيث نـكـون قـمـحـنـا قـد 

أكثر نشاطا.
هابيل: سأذهب معك حيثما أردت.

قابيل: هيا إذن فهذا خير ما تفعل.
هابيل: أنت أخى األكبر وسأفعل كل ما تأمر به.

قابيل: تقدم أمامى وسأتبعك على مهل وبخطى بطيئة.
(يـذهـبـان إلى مـكـان مــنـعـزل يـكـاد أن يـكـون مــخـتـبـئـا حـيث 

everymanإنــــســــان فــــكــــأن اإلنــــســــان الــــعـــادى
يـرمـز لـكل إنـسان  every man ولـقـد تـرجـمت
الـعـنـوان " إنـسـان عـادى " بـدال عن " كل إنـسـان "
ـــعـــنى وفى تـــرجـــمــة الـــنص تـــأكــيـــدا عـــلى هـــذا ا
ترجـمت الكلمة بسـياقها وإيحاءاتـها ب الكلمات
فــــأحـــيـــانــــا كل إنــــســـان وأحـــيــــانـــا إنــــســـان عـــادى
وتــعــامــلـت مع االسم عــلى أنه عــلـم فــهــو ال يــريـد
ــا كــأنه يــريــد شــخص اســمه " إنــســانــا عــاديــا إ
إنــســان عــادى " فـــرغم وجــوب تــنــويـــنــهــا الــلــغــوى
ولـكـنـى اسـتـشـعــرت أنـهـا قـد تــعـطى إيـحــاء بـأنـهـا
اسـمــا لـلـنـوع مــلـحـقـا بـصــفـته ولـيس عــلـمـا رمـزيـا
مـشـتـقــا من الـنـوع وصـفـته .. هــذا وعـلـمـاء الـلـغـة

العربية أعلم .
مسرحية إنسان عادى 

الشخصيات 
إنسان عادى .......... القوة 
الرمز .............. احلكمة

لك ................ االعتراف ا
وت .............. اإلدراك " احلواس اخلمسة ا

الرسول .... اجلمال
عرفة الصداقة .... ا

القرابة ...... االعتراف
الك ا

صلة الرحم .... اآللهة ......... الطبيب
العمل الصالح

مسرحية إنسان عادى 
هــنـــا تــكــون الـــبــدايــة الـــفــكــرة  الـــرب فى أعــالى
وت السـتدعاء كل مخـلوق ليأتى  اجلـنة يرسل ا
ولـــيـــحـــاســــبـــوا عـــلى مــــا فـــعـــلـــوه فـى حـــيـــاتـــهم  

سرح األخالقى وبطريقة ا
سرحية  أهب لكم جميعا ا

صالتى  
وسنعرضها لكم بوقار 

سرحية األخالقية – فى هذه ا
سنستدعى إنسان عادى كلما طلبتم 

هذه حياتنا  وهذه الطريقة التى ستنتهى بها 
كم نحن عابرون وفانون !

سألة  كم هى ثمينة ومثيرة للعجب هذه ا
ولكن الغرض منها هذه الروحانية

واللذة 
التى تتحملها إلى ماشاء الله

انتبه جيدا لقصة هذا اإلنسان 
ال تكن سفيها 

أبدا
اخلطيئة حلوة جدا فى البداية

عندما تخطر فى ذهنك
والـــتى فـى الـــنــهـــايـــة ســـتـــأخـــذ روحـك لـــلـــحـــســرة

والندامة
عندما يتمدد جسدك فى الط

هنا سترى كيف الصداقة والفرح
تازان بالقوة  والسرور  واجلمال كالهما 
ستذوب تلك الصفات  عنها كالزهرة فى مايو

ألنك سترى هنا  كيف مليكنا السماوى
دعا إنسان عادى إلى احلساب

فى إجماله
سرحـية علها تساعد عيونكم أهدى إليكم هذه ا
أن تـرى  وآذانكم أن تـسمـعـو  وقلـوبكم أن تـفقه

وتتدبر
الرمز : أدرك هنا عظمتى 

كيف كل تلك اخمللوقات 
ال تخضع لى 

تعيش بالرعب 
فى ازدهار لدنياهم

أرى الناس فى هذا العالم الزائل 
يتخبطون فى العمى

غــارقـــون فى الـــذنــوب  يـــعــرفـــونى بـــأنــنـى لــست
إالههم

يصبون تفكيرهم فى األمور الدنيوية 
إنهم ال يخافون طريقى

طريق احلكمة واالستقامة 
ولكنهم يخشون العصى الغليظة

هذه سنتى
وناموسى

التى عرضتها 
وح أعرضها عليهم فى موتهم

لقد نسوا الطهارة  وأراقوا دمائى احلمراء
كل يوم أنا فى شغل 
ال أستطيع أن أنكره

ما ب حياتهم وموتهم 
أشقى

أطبب أقداهمـهم  من األشواك التى سكنت فى
رأسى

ا فعلت ال أستطيع أن أفعل أكثر 
حقا

واآلن أرى الناس يطهرون أنفسهم منى 
إنهم يرتكبون السبع خطايا الفواحش

فى فخر وغضب وفجور
واآلن فى هذا العالم اجلدير بالثناء 

الئكة وتلك الرفقة السماوية يترك اإلنسان ا
ويعيش كل إنسان من أجل متعته اخلاصة

وبالرغم من أنهم فانون فى هذه احلياة الدنيا
وأرى كثير من الناس  يقضون أيامهم صبرا

ومن عام إلى عام يزدادون سوءا 
الصوم فى احلياة كلها يزداد ضعفا

ولذا سأعجل بهذا كله
وأجمع كل إنسان

ألحاسبه وسأترك الناس وحدهم
يقاسون احلياة بعواصفها الشريرة 
فسيغدون حقا أكثر شرا من الوحوش

سيأكلون بعضهم البعض حسدا 
وسينسون اخلير تماما

أتمنى اخلير لكل إنسان 
ويجب عليه أن يبنى قصرا فى مجدى
وسأصطفيهم أجمع إن فعلوا ذلك 
ولكن اآلن أرى  وكأن اخلائن يبكون

يشكرونى ال ألنى حبيتهم باحلبور والسرور 
أو للوجود الذى أعرتهم إياه من ذاتى
لقد عرضت على الناس الرحمة
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مــســرحــيــة أخالقــيــة  مــدمت فى أواخــر  الــقــرن
ــســرحــيـات األخـالقـيــة فى اخلــامس عــشــر من ا

األدب اإلجنليزى ...
إنــــســـان عـــادى مـــســــرحـــيـــة أخالقــــيـــة  وهى من
نـوعيـة الدرامـا اجملازيـة التى تـعطى دروسـا حول
سيحي فـى احلياة و مالذى يجب كـيفية حيـاة ا
أن يــفــعـلــوه لــيــحــافـظــوا عــلى أرواحــهم نــقــيـة من
ــسـرحـيـة األخالقـيــة تـمـامـا مـثل اإلثم  وتـأثـيـر ا
ـسـرح  ــثـلـهــا ا ـوعــظـة  وقـيل إنــهـا مــوعـظـة  ا
ـسرحية األخالقية النموذجية الشخصيات فى ا
personifications ofتــــشــــخص  الــــفــــضــــائل
 virtues مثل األمل واخلير أو صفات أخرى

وكــذلك الــرذائل مــثل الــكـبــر والــكـذب بــاإلضــافـة
ــال أو الـنــشـاطـات إلى تـشــخـيص األشــيـاء مـثل ا
ـــوت أو الـــصـــداقــة بـــاإلضـــافـــة إلـى الــرب مــثـل ا
الئـكة التى قد يظـهروا كبشر مـثل مسرحية " وا

إنسان عادى "
ــسـرحــيـة فى اجلــنـة عــنـدمـا يــرسل الـرب تــبـدأ ا
ـوت لـيـسـتدعى الـشـخـصـيـة الرئـيـسـيـة  إنـسان ا
عــــادى .بـــعــــد ذلـك تــــتـــوالـى األحــــداث  وقــــصـــد
ـؤلف بـذلك أن الـشـخصـيـة الـرئـيـسـيـة تمـثل كل ا
كائن إنسانى  واألفعال التى حتدث على األرض
كن أن حتدث فى أى مـكان . وفى احلقيقة إن
ــبـــدعــة لــهــذا الــنص قــد ال الــتـــرجــمــة األمــيــنــة ا
جتــدهــا فى الــصــفــحــات الــقــادمــة  فــالــتــرجــمــة
فـردات اإلجنـيل والرهـبان  حتـتاج إلى الـرجـوع 
فــــلــــقــــد  ابــــتــــداع وإبــــداع مــــفــــردات أثــــرت فى
الـقــامـوس الـديـنى الـعـربـى وأحـيـانـا أعـطت داللـة
لـكــلــمــة ال جتــد لــهــا قــريــنــة خــارج حـقـل أدبــيـات
فرداتـها ومسـتواها الـرهبان فـاللغـة اإلسالميـة 
فردات غايـة فى احلسية األول تـستخدم اجملـاز 
سلـمون على هذا الدرب  تصـوفة ا ولـقد سار ا
فـأصـبـحت اخلـصــور واخلـمـور واحلـسـان والـقـبل
ــعــانى غـايــة فى الــروحـيــة  بـاســتـثــنـاءات رمـوزا 
بسـيطـة مثل الـنفـرى ... لذا نـقدم هـذه التـرجمة
كــتــقــريب لــهــذا الــنص الــرائع والــثــرى ألفــهــامــنــا
داركنـا مع الوعد لـتقد ترجـمة إبداعـية تليق و
بـــهـــذا الـــنص ومع مـــقـــدمـــة تـــضـع أمـــام أعـــيـــنـــنــا
الـظــرف الـتـاريـخى واالجـتـمــاعى والـثـقـافى الـذى

سرح  وفلسفته وجمالياته . أفرز هذا ا
أسلوب النص :

سرحية إيقاع مهيب وجليل ا
سـرحية مكتوبـة شعرا  وتلتزم بالـقافية أحيانا ا
فى بعضها  جند قافيت يتناوبان مع بعضهم :

I perceive here in my majesty, 
How that all the creatures be to me

unkind, 
Living without dread in worldly

prosperity: 
Of ghostly sight the people be so

blind, 
Drowned in sin, they know me not

for their God; 

In worldly riches is all their mind, 
They fear not my rightwiseness,

the sharp rod; 
My law that I shewed, when I for

them died, 
They forget clean, and shedding of

my blood red; 
I hanged between two, it cannot be

denied; 
To get them life I suffered to be

dead.
وت  أما احلوار الذى يدور ب رسول الرب وا

جند كل بيت يشكلن مقطعا شعريا يلتزم
بقافية موحدة تتغير كل مقطع : 

Lord, I will in the world go run
over all, 

And cruelly outsearch both great
and small; 

Every man will I beset that liveth
beastly 

Out of God’s laws, and dreadeth
not folly; 

He that loveth riches I will strike
with my dart, 

His sight to blind, and from heaven
to depart, 

Except that alms be his good
friend, 

In hell for to dwell, world without
end.

وأحيانا ال جتد قافية فنقرأ األبيات التالية
للصداقة :

Now, by God that all hath brought,

If Death were the messenger, 
For no man that is living to-day 

I will not go that loath journey— 
Not for the father that begat me!

ملحوظة :
ـســرحــيــة بـاإلجنــلــيــزيـة "  " everymanوهـو ا
تـعـبـيـر يـعـنى اإلنـسـان الـعـادى الـبـسـيط الـذى هـو
نـــحـن جـــمـــيــــعـــا  الـــذيـن ال تـــغـــلــــبـــهم شــــهـــواتـــهم
فـــيـــصــبـــحـــوا شـــيــاطـــ  وال تـــنـــتـــصــر أرواحـــهم
بـأشواقـهـا وخيـرها فـيسـتحـيـلوا رهـبانـا ربانـي 
ــوزع بـ اخلــيـر والــشـر هــو اإلنــسـان الــبـســيط ا
والــذى يـغـلـب فـيه الـشــر بـطـبــعه ( هـذه الــنـظـريـة
يل إلى ـسرحيـة ) ففيه من اجلـحود وا تتبـناها ا
ــلــذات والـنـص يـلــعب عــلى الــكــلــمـة الـشــهــوات وا
فـأحـيـانـا جنــد كل كـلـمـة مــفـصـولـة عن األخـرى "

 every man فتعطى معناها احلرفى كل 

ينقض قابيل كاجملنون على هابيل لكى يقتله).
قابيل: إنك ميت يا هابيل.

اذا. هابيل: أنا? 
قابيل: أريد أن انتقم منك.

هابيل: هل ترى أنى ارتكبت جرما?
قابيل: نعم أنت خائن وهذا ما قام عليه الدليل.

هابيل: كال بكل تأكيد.
قابيل: أتنكر ذلك?

هابيل: أنا لم أمل إلى اخليانة قط.
قابيل: ولكنك ارتكبتها!!
هابيل: أنا? كيف ذلك?

قابيل: ستعرف بعد قليل.
هابيل: لست أفهم شيئا.

قابيل: سأفهمك بعد قليل.
هـابيل: احلـقيقـة أنك لن تستـطيع مـطلقـا أن تقدم الـدليل على

ذلك.
قابيل: ليس الدليل ببعيد.

هابيل: الله فى عونى
قابيل: سأقتلك.

هابيل: الله مطلع.
قابيل: (مهددا إياه برفع يده) هذا هو الدليل.

هابيل: إن اعتمادى كله على الله.
قابيل: إنه لن يجيرك منى.

هابيل: فى مقدوره أن يخجلك.
وت. قابيل: لن يستطيع أن يجنبك ا

هابيل: ليس لى إال أن استسلم لقضائه فى كل أمر.
قـابيل: سأخـبرك بـاحلقيـقة إنـك أصبحـت وثيق الـصلـة بالرب
الـذى رفض لى كل شىء من أجلك وبـسببك رد قـربانى. أتظن
ا أنـت جديـر به. أنى لـن أحـملـك علـى دفع الـثـمن? سـأقابـلـك 

سأتركك على هذه األرض مجندال.
هـابيل: إنك إن قـتلـتـنى ارتكـبت إثـما والبـد أن يـنتـقم الـله منك
ـوتى الله يـعـلم أنى لم أعـمل شرا ولـم أفسـد مـا بيـنك وبـينه
بل لــقـد نــصــحــتك - عـلـى الـعــكس من ذلـك - بـأن تــســيــر عـلى
ـنـهج الـذى يـلـيق بـسالمـة فـقدم لـه احلـمد الـواجب لـه وقدم ا
له الزكاة والبواكيـر والقراب وبذلك تكسب حبه وإذا لم تفعل
ذلك حل بـك غـضــبه. إن الــرب حق وهـو يــحــسن مـعــامــلـة من

يخدمه وال يقضى عليه بالهالك.
قابيل: أنت كثير الكالم وستموت من فورك.

هــابـيل: مــاذا تـــقــول يــا أخى? أتــهـــددنى? لــقــد جـــئت هــنــا إلى
اخلارج ثقة فى وعدك.

قـابيل: لم تـعـد فى حـاجـة إلى ثـقـة فـسـأقـتلـك وهـذا ما يـجب
أن تتأكد منه.

هابيل: ادعو الله أن يشملنى برحمته.
ـشـرق ويجـب أن يضع هـابـيل يـجـثـو علـى ركبـتـيه مـتـجـهـا نـحـو ا
مـثل حتت مالبسه قربة مختـفية فيضربهـا قابيل كما لو كان ا

يقتل هابيل نفسه.

ددا عـلى األرض وقد فقد احلياة اجلوقة تغنى يبقى هابيل 
اآلن: أين هابيل أخوك?

نظر الثامن ا
(فى هـذه األثـنـاء يقـبل الـرب من الـكـنيـسـة نـحو قـابـيل وبـعد

انتهاء اإلنشاد يخاطبه فى غضب)
الــرمـز: قــابــيـل أين أخــوك هــابــيل? هل بــدأت الــثــورة? إنك قــد

اشتبكت معى فى خصام واآلن أرنى أخاك حيا.
قابيل: أأعرف أنا يا مـوالى أين ذهب? وما إذا كان فى البيت
ــاذا يـتــحــتم عـلـى أن أعـثــر عـلــيه? إنى لم أم فى حــقل الـقــمح? 

التزم بحراسته.
الــرمـز: مــاذا فــعــلت بـه? أين وضــعــته? إنى أعــرف ذلك جــيــداً
أعـرف أنك قتلته. فـقد صاح دمه يخبـرنى بذلك وصعدت إلى
ـة منكـرة وستـظل ملـعونا روحه فى السـماء. لقـد ارتكـبت جر
ـة طـول حـيــاتك لن تـفـارقـك الـلـعـنــة مـطـلـقــا. هـذه هى اجلـر
وهـذا هـو لـعـقـاب. ال أريـد أن يـقــوم إنـسـان بـقـتـلك بل أريـد أن
تــقــضى حــيــاتك فى الــعـذاب وإذا أقــدم أحــد عــلى قــتل قــابـيل
انـتقـمت لـقابـيل سـبع مرات. إنك قـتـلت أخاك الـذى وضع ثـقته

فيك وسيكون عقابك شديداً.
(ثم يتـجه الرب نـحو الكـنيـسة. تـقبل الشـياطـ وتقـود قابيل
إلى اجلـحـيم بـقـسـوة وهى تـنـهـال بـالـضـربـات الـشـديـدة عـلى

رأسه وكتفيه كما أنها حتمل هابيل أيضا ولكن بلطف)
وفى هــذه األثـنــاء يــظل األنــبـيــاء مـخــتــبـئــ عـلـى اسـتــعـداد
لـلـظـهور مـتـتـابعـ ويـتـقدم كل نـبى فى جالل بـعـد أن يـنادى
اسـمه ويـتـلـو نبـوءته بـصـوت واضح مـتـمـيز الـنـبـرات وبـعد أن

ينتهى كل فتى يقوده الشيطان إلى اجلحيم).
نبوءة أشعيا

ــســكـــا بــيــده كـــتــابــاً ومن بــعــده (يــأتى أرمــيـا) يــأتـى إشــعــيـــا 
ومرتديا عباءة فضفاضة ثم يتلو نبوءته.

«سيخرج من جذع يـسى قضيب وتنبت من جذعه زهرة حتمل
عليها روح الرب»(19).

إشعيا: سأقول لكم قوال عجيبا(20):
سيخرج من جذع يسى
غصن تخرج منه زهرة

تصبح جديرة بشرف عظيم
سيوليها روح القدس عنايته

وعليها سيتخذ راحته.
عبد ليجادل إشعيا ويقول له) (وحينئذ يصعد رجل من ا

يهوذا: هذا هو جوابى يا سيد إشعيا:
أهى خرافة أم نبوءة

تلك التى تفوهت بها هنا?
أأنت الذى وجدتها أم هى مكتوبة?

ت وحلمت بها أأنت 
أهى يق أم مزاح?

إشعيا: إنها ليست خرافة بل كلها حقيقية.

cyan magenta yellow black File: 2-15�fl�˙��Æ˝�”�1
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يهوذا: إذن فأرنا حقيقتها.
إشعيا: إن ما قيل ليس إال نبوءة.

يهوذا: أهى مكتوبة فى كتاب?
إشعيا: نعم فى (كتاب) احلياة).

إنها ليست حلما بل رؤيا.
يهوذا: وكيف رأيتها?

إشعيا: بحق الله.
يـهـوذا: يـبـدو لى أنك هــرم مـخـرف ولــقـد أصـبـحـت مـضـطـرب
الــعــقل قــبل األوان هــذه هى احلــال الـتـى يـبــدو لى أنـك صـرت

رآة? إليها أتعرف جيداً كيف تنظر فى ا
إذن فانظر فى يدى هذه 
د أمامه يده) (وحينئذ 

لترى ما إذا كان قلبى مريضاً أم سليما.
إشعيا: إن فيك داء اخليانة

الذى لن تبرأ منه طول حياتك.
يهوذا: أأنا مريض?

إشعيا: نعم بالضالل.
يهوذا: متى أبرأ منه?

إشعيا: لن تبرأ منه فى أى يوم على وجه التأكيد.
يهوذا: إذن استأنف نبوءتك.

إشعيا: إن ما أقوله ليس هراء.
يـهـوذا: إذن أعـد عــلــيـنــا الــكالم عن رؤيــاك ومــا إذا كـان ذلك
غصـنـا أم عصـاة وعـما سـينـتج عن زهـرته. وحيـنـئذ سـنـعتـبرك

أستاذاً وهذا اجليل سينصت إلى درسك.
ثـلها إشـعيا: إذن أنـصت إلى العجـيبـة الكبـرى التى لم تـسمع 

- مجرد سماع - منذ وجد هذا العالم.
ها هى ذى العذراء حتمل وتلد ابنا وتسميه عمانوئيل(21).
إنه قـريب ولـيس بـعـيـدا لن يــتـأخـر وقـوعه بل هـو بـ يـديـنـا
ذلك أن الـعــذراء ســتــحــمل وسـتــلــد الــعــذراء ولـدا يــســمى عــمـا

نوئيل ويكون رسوله القديس جبرائيل.
الـعذراء هى الـعـذراء مـر إنـها سـتـحـمل ثـمرة احلـيـاة عـيسى

مخلصنا الذى سيخلص آدم من العذاب ويعيده إلى اجلنة:
وهذا الذى أقوله لكم قد جاء من عند الله.

إنه حقيقة مقررة وذلك ما البد أن يحيى األمل.
الهوامش

(1) «وخلق الرب اإللهى آدم من تراب األرض» سفر التكوين
إصحاح 2 آية7.

الحظات األخرى فى تمثيلية آدم الحظة - ككل ا (2) هذه ا
ــؤلف بـعــد األوزان تـبــعـا - مـكــتـوبــة بـالـالتـيــنـيــة ويالحظ أن ا
. لــلـمــواقف واألحـاســيس الـتى يــجب أن نـثــيـرهــا فى الـســامـعـ

انظر من ١٦.
ؤلف هنا بعدل نص سفر التكوين الذى يقول: إن حواء (3) ا

خلقت فى اجلنة
(4) انظر سفر التكوين اإلصحاح الثالث اآليت 4 5.

نظر مستوحى من التكوين 3 1 - 5 . (5) هذا ا
.6 (6) انظر سفر التكوين 3

.7 (7) انظر سفر التكوين 3
(8) هـنا نـرى آدم - بالـرغم من يأسه - يـواجه كارثـته مواجـهة
رجل الـــقــانـــون واحلــقـــيــقـــة أن األدب الــفـــرنــسـى فى الــعـــصــور
ــســائل ــســـائل اخلــلــقــيــة لــبــاس ا الــوســـطى كــثــيــرا مــا يــلــبس ا
القانونية فآدم هنا يعبر عن أمله فى اخلالص ولكنه ال يوجه

كلمة استعطاف واحدة للرب.
(9) حــلـيـة طــقـوســيـة تــتـكــون من شـريط الــنـســيج يـحــمل ثالثـة
صـلـبـان ويـنـزل من الـعـنق حـتى الـقـدمـ وفى بـدايـة الـتـمـثـيـلـية
يظهر الـرمز مرتديـا عباءة مطاسـية طويلـة ذات كم واسع

وكـان يلبس هـذه العـباءة فى باد األمـر الشـمامسـة وبعد ذلك
ـطـارنــة. أمـام «الــبـطــرشـيـل» فـشــعـار الــقـضـاء لـبــسـهــا الـقـس ا
ــرة بـاعــتـبــاره خــالـقــا كـمــا كـان ولــذلك ال يـظــهـر الــرمــز هـذه ا
H. chansrd احلال من قـبل بل باعـتباره قـاضيـا (هـ. شانار

سر آدم ص 71 هامش 2).
.12 (10) انظر التكوين 3

(11) انظر التكوين 3 19-17.
.13 (12) انظر التكوين 3
. 26 (13) انظر التكوين 3

(14) هذه الفقرة مستوحاة من سفر التكوين 3 15-14.
.23 (15) انظر سفر التكوين 3

قبل. (16) إشارة خفية إلى الفداء ا
ـقـدس (17) الـكـلـمـة «عـشــرة» وهى من مـصـطـلـحـات الـكـتـاب ا
كمـا أنـها مـن مصـطلـحـات عهـد اإلقـطاع حـيث كـان يـقدم عـشر
ـاشــيـة زكــاة الــله فــيـعــطى لالوبــ لــدى الـيــهـود لــلـحــصــول وا

والكنيسة أو للسيد االقطاعى فى أوربا االقطاعية.
(18) انـظـر قصـة هـابيل وقـابـيل فى سـفر الـتـكوين من الـكـتاب

قدس. ا
(19) بـعـد أن يـعـلن إشـعـيـا نـبـوءته هـذه بالـالتيـنـيـة يـعـلق عـلـيـها

ذكور. بالفرنسية على هذا النحو ا
(20) هــذا الـــنص حــتـى آخــر الــتـــمــثــيــلـــيــة مــكـــتــوب فى األصل

ترجم. باإلجنليزية النورمندية. ا
14. واألبــيــات الــتــالــيــة تــرجــمــة أجنــلــو (21) ســفــر إشــعــيـا 8

ترجم. نورمندية وشرح للنبوءة. ا

تذييل: 
ؤلف الدينى فى العصور نشرت بكتاب «ا
الوسطى» إصدار وزارة اإلرشاد القومى.

مؤلفا الكتاب: جان فرابييه
ترجمة وتقد :أ.م. جوسار

 أحمد شهاب الدين
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ؤلف مجهول ا
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ــؤثـرات الـصـوتـيـة ـوســيـقى والـغـنـاء وا بــالـكـامل ال بـا
ـمثـلـ (عرائس وبـشر) فحـسب بل أيضـاً بـحديث ا
ويـــتـم إذاعـــته عـــلى طـــريـــقـــة الـ  (playback) جنـــد
ــائــيـاً فـى نـفس وقت ـمــثــلـ يــحــركـون شــفــاهـهم إ ا
ـتـفـرجـ عـلى ـؤديـ وا اإلذاعـة األمـر الـذى يـضع ا
خـطـ متـوازيـ ال يلـتـقـيان تـمـاماً كـقـضـيبى الـسـكة
احلــديــد وذلك بـتــحــديــد اإليـقــاع الــعـام لــلــعـرض فى
ا شـكل محـدد ثابت مـنفـصل عن تفـاعل اجلمـهور 
ـتلقى ؤدى وا يؤدى إلى افـتقاد االتـصال اآلنى بـ ا
ــرتــدة وهـو بــســبب قــطع خط الــتــغــذيــة الـعــكــســيــة ا
ــكــنــاً اخلط الــذى يــجـــعل الــتــفــاعل بـــ الــطــرفــ 
ـمثل ثـال فـإنه بقـطع اتـصال ا ومـؤثرا فـعلى سـبـيل ا
ـمثل أن مع اجلمـهـور لـيس ثمَّ من مـفـر إذا مـا أراد ا
يـتـعــامل مع ضـحـك أو تـصـفــيق أو جتـاوب اجلــمـهـور
وبــذلك يـــتم وضع الـــتــمـــثــيـل فى قــالـب ثــابت جـــامــد
فــضالً عـن اإلفــراط فـى اســتـــخــدام هـــذه الـــطــريـــقــة
يــــصـــنـع شــــرخـــاً فـى مــــفـــهــــوم الــــتــــمــــثـــيـل وتــــقـــنــــيــــاته
ـفــرط هـذا – ــسـتــخـدمــة ال شك أن االســتـخــدام ا ا
طــوال الــعـرض الــلــهم عــدا مـشــهــد وحـيــد- يــعـد حالً
سـهالً لتـقـد أصوات شـخصـيـات العـرائس الـكبـيرة
وفى هــذا الــسـيــاق قــد ال جنـد فــائــدة من هــذا سـوى
فى مــــحـــاولــــة ضـــبـط اإليـــقــــاع عن طـــريـق مـــا يــــشـــبه
ا دروس  الـضربات الوقـائية ضد اإلرجتـال غير ا
ــمـــثــلــ الـــبــشـــريــ كــمـــا لــو كـــانــوا أنــفـــســهم جـــعل ا

عرائساً ليست بالتأكيد عرائس جوردون كريج.
قــد يــصـــنف الــبــعـض الـــعــرض اســــتــعــراضـــيــاً كــونه
يــــتـــضـــــمن فى طــــيـــاتـه عـــديــــداً من األغـــانـى وبـــرغم
مـصـاحـبـة هـذه األغـانى الـعـديـدة لـنـوع مـا من الـشـكل
االستعراضى - جنده فى الثمانينات - إال أن هذا ال
يـكفى – اصطـالحـياً - لـكى يـلـصق بـه هذا الـوصف
ألنــهـا جــمــيـعــاً فى واقع األمــر هى اســتـعــراض وحــيـد
copy &ط الــــكــــربــــون ولــــيس الـ مــــتــــكــــرر عــــلـى 
 (paste) وليت األمر توقف عند هذا احلد لكان

كان!! هان ولكنه بشكل بائس إستعراضاً فى ا

الـــزوجــيـــة وأثـــر الـــشـــجـــارات تــلـك عـــلى األطـــفــال أو
حـدوث الــطالق وتــربـيــة األطـفــال مع زوج أم أو امـرأة
أب كل ذلك يـتم فى قالب غـنائى يـنتـهى بقـيام الـثورة
مـن أجل مــصــر وتـــكــون ثـــورة حــتى الـــنــصــر إن ذلك
االسـتـخفـاف يـضع مـعنى الـثـورة فى إطار بـعـيد تـمـاماً

عن محتواها.
يعتمد العـرض فى معظمه على شريط صوت مسجل

يـقـوم سيـد زوج أم حبـيبـة بـصفـعهـا عـلى وجهـها ألنـها
ـا يدفع األطـفال ـسح ساللم الـعمـارات  لم تـقوم 
إلى الـتـمـرد وإقـامــة مـحـاكـمـة لألهــالى بـسـبب بـعض
شاكل االجـتماعـية مثل إجـبار األطفـال على العمل ا
فى مهن ليست لهم وبالتالى حرمانهم من حقهم فى
مـعـايـشة سـنـهم وكـذلك بـعض األمـراض االجتـمـاعـية
الـــتـى تـــنــــمــــو داخل نــــطــــاق األســـرة مــــثل اخلـالفـــات

ـوضة ال صـوت يـعـلـو فـوق صـوت الـثـورة الـثـورة هى ا
اآلن هـى الـــبـــضـــاعـــة الـــرائـــجـــة الـــتـى يـــتـــكـــالب عـــلى
اسـتـخـدامـهـا اجلـميع ..الـتـجـار البـاعـة الـصـحـفـيون
اإلعالمـــيـــون الــفـــنـــانـــون وغــيـــرهم مـن أجل الـــتــرويج
لبضـاعتهم فلـم يقتصـر األمر على الـتى شيرت وعلم
مصـر والكـاب والالفتـات وقد جتاوز ذلك لـيصل إلى
ــنــاديل الــورقــيــة وصــوالً اجملــات والــدبــاديب وعــلب ا
ــشــانق..... إلخ زاد األمـر لـلــنــاريـجــلـة (الــشـيــشـة) وا
ـتــاجــرة بــهـا كـثــيــراً عن حــد االحــتـفــاء بــالــثـورة إلـى ا
وبـالـطــبع لـيس مـســتـغـربـاً أن تـصـل هـذه الـقـاطـرة إلى
سـرح وهو مـا أشار إليـه رئيس حتـرير هذه مـحطـة ا
ـــطـــبـــوعــة فـى الـــعــدد  (215) فى عـــمـــوده بـــعـــنــوان ا
(ارحـمـونا) حـيث يـتـحدث عـن تشـدق أغـلب الـعروض
هــذه األيــام بــالـــثــورة والــفــهم اخلــاطـىء لــلــمــخــرجــ
سرح الترزيـة األمر الـذى يساهم فى تـعظيم جـراح ا
ـشاهـدين النفـسيـة والبـدنية وأزمته ويضـر بصـحة ا
ويـنـهـى حـديـثه بـالـتــعـجب من كـمـيــة اجلـرائم الـتى يـتم
ارتــكـــابــهـــا بـــاسم الــثـــورة وفى هـــذا الــطـــريق تـــوغــلت

القاطرة حتى وصلت إلى مسرح الطفل !!!
ــســـرحى (ســـمــسم ومـــنــة يـــضــعـــنــا عـــنــوان الـــعـــرض ا
نـعم محمد والعصـابة الغبـية) تأليف وإخـراج : عبد ا
إنــــــتـــــاج فــــــرقـــــة حتت 18  أمـــــام عــــــدة -أفق تــــــوقع-
افتـراضـات وتسـؤالت يـجيب عـنـها يـنفـيـها أو يـثـبتـها
ـــســـرحى ذاتـه فـــأوالً يـــفـــتـــرض أن هـــنــاك الـــعـــرض ا
جبهـت متصـارعت يـشكالن قوام الدرامـا قد يكون
سمسم «محمد الصاوى» ومنة معاً يشكالن جبهة فى
مــواجـهــة الـعــصـابـة كــشـكل مـن أشـكـال الــصـراع وهل

فعالً أن العصابة غبية? 
ـــــدارس حــــيـث يــــحــــاول تــــدور األحـــــداث فى إحــــدى ا
األستـاذ سمـسم مدرس الـعلـوم واألستـاذة تفـيدة تـقد
مــســـرحـــيــة ومـــعــهـم عــدد من األطـــفـــال (مــنـــة أشــرف
وحــبـيــبـة) ويـحــاولـون تــخـطى الــعـقــبـات الــتى تـقف فى
ــدرســة الــذى ال يـــلــتــفت طـــريــقــهم بـــدايــة من نــاظـــر ا
أجـورين األغبياء سرحيـة كنشـاط  مرورًا با ألهميـة ا
ـطلـوب منـهم إفسـاد احلفـلة لـيتـب أن زكى وطيب وا
جــودى األجــنــبــيــة تــقف خــلــفــهم وتــدفــعــهم وفى نــفس
الــوقت يــعـانـى األطـفــال من اســتــبـداد األهل –كــسـلــطـة
أبوية- بـهم فيقررون الـقيام بـثورة ليتم اخـتطافهم فى
مغارة أبو الطيب بـتدبير إجرامى من جودى وينجحون
فترسة التى فى النهاية فى االنتـصار على احليوانات ا

تهاجمهم بعد تكاتف اجلميع.
ـســرحـيـة مــوضـوع الـتـربــيـة اخلـاطــئـة يـصـرخ تــعـالج ا
األطـفـال مــطـالـبــ بـحـقـهـم فى الـتـربــيـة الـصــحـيـحـة
ـطــالـبـة بـضـرورة وتـكـون رســالـة الـعـرض اخلـتــامـيـة بـا
إعـطاء دورة تـدريـبـية فى تـربـيـة األطفـال قـبل الزواج
وكـذلك بـتغـيـير الـقـوان عـلى طـريقـة (كـلمـة شرف!)
وذلـك يـــجــعـل نـــوعـــيــة اخلـــطـــاب الـــدرامى ال تـــنـــاسب
إطالقــــاً مـــســــرح الــــطــــفل فــــلـــيـس يــــكـــفـى أن تـــعــــالج
ــسـرحـيـة قـضـايــا تـخص الـطـفل وتـربــيـته لـكى تـقـدم ا
ـفترض –إصـطالحـياً- أن مـسرح مسـرحاً لـلطـفل فا

الطفل يكون معنياً بالتوجه جلمهور من األطفال.
ـسـرحيـة يـحاول األطـفـال تقـد مـسرحـية فى ثـنـايا ا
داخـــلــيــة/ عـــرض األســتـــاذ ســمـــسم وهى عـــبــارة عن
اســتــعـراض غــنـائى وطــنى (بــكـره جــايـلك ألف عــيـد)
والــذى صـــمــمـه مــصـــطــفـى مــحـــسن وهـــو من نــوعـــيــة
االنــــتــــقـــــال بــــ ربــــوع مــــصـــــر من الــــنـــــوبــــة ســــيــــنــــاء
ـوذج دال عــلى مــاسـبـق طـرحه واإلســكـنــدريــة وهــو 
بــخــصـوص الــتــوجه فــاالسـتــعــراض نـفــسه مــا هـو إال
نـــســـخــــة مـــصـــغـــرة من اســـتــــعـــراضـــات فـــرق الـــفـــنـــون
ـرة يـقـدمـهـا الــشـعـبـيـة الـفـارق الـوحـيــد هـو أنه هـذه ا

أطفال يرقصون النوبى اإلسكندرانى...إلخ.
بــعــدهــا يـقــوم الــنــاظــر بـإحــراج إبــنه أمــام زمالئه ألنه
يـعانى من عيب خلـقى فى عينـيه (إنت أحول!!!) كما
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www.facebook.com/group.php?gid=84692574361&ref=ts فريق صوت الكنيسة
سرحى ا

سرحي جريدة كل ا

اسم العرض : مراسيلك
سرحية - القاهرة جهة االنتاج : فرقة أبوالهول ا

عام  االنتاج : 2011
تأليف : عن أشعار عبد الرحمن األبنودى

صياغة درامية وإخراج : أحمد عادل القضابى

..........................................................

ـــســـرحــــيـــة عـــرض قــــدمت فـــرقــــة أبـــو الـــهــــول ا
"مــراســيــلـك" فى قــصــر ثــقــافــة الــســيــنــمــا وهـو
ــأخــوذ عن ديــوان (جــوابــات حــراجى الــعـــرض ا
الـقـط) لـلــشـاعــر عـبــد الـرحــمن األبـنــودى وقـام
بـــالــصــيـــاغــة الــدرامـــيــة واإلخــراج أحـــمــد عــادل
الــقــضــابى وهــو اخملـرج الــذى ســبق لـه أن قـدم
ـــأخـــوذة عن ـــســـرحـــيـــة ا عــــددًا من الـــعـــروض ا
دواويـن شـعــريــة أو قــصص قــصــيــرة وله أيــضـاً
بــــعـض الـــــروايــــات األدبـــــيـــــة وكـــــتب الـــــدراســــات

واألبحاث.
وقـــام مـــخـــرج الـــعــرض بـــالـــتـــعـــاون مع الـــفـــنـــانــة
عـصـمت الـشـقـنـقـيـرى فى اخـتـيـار مـجـموعـة من
الـــــنــــصــــوص الــــشــــعــــريــــة لـألبــــنــــودى من ديــــوان
(جــــــوابـــــــات حـــــــراجـى الــــــقـط) ودواويـن أخــــــرى
لــلـشــاعـر وعــكـفت عــصــمت الـشــقـنــقـيــرى عـلى
وضع أحلـــان لــهـــذه األغــانـى والــتـى أراهــا غـــيــر
ــلــتــحـمــة بــالــنــســيج الــدرامى لــلــعـرض وقــامت مُ
عـصمـت الشـقـنقـيرى بـأدائـها فـى العـرض بدون
مـــصــاحــبــة أى ألـــة مــوســيــقـــيــة إذ تــعــتـــمــد عــلى

صوتها فقط.
ويتضـمن العرض مـجموعة من مـشاهد الـفيديو
الـتاريـخيـة والوثـائقـية مـثل افتـتاح الـسد الـعالى
وخـــطب تـــاريــــخـــيـــة لـــبـــعض الــــرؤســـاء مـــثل زين
الــعــابــدين بن عــلـى مــزجــهــا اخملــرج فى نــســيج
الـعرض لـتصـبح جزءًا ال يـتجـزأ منه وهـو نسيج
ذكى يـربط مـا بـ أحداث احلـاضـر قـبل إندالع
ثـورة اخلامس والعشـرين من يناير وأبـطالها من
شباب اإلنـترنت والفـيسبـوك وجعلـهم من أحفاد
حــــراجـى الـــقـط وزوجــــته فــــاطــــمــــة فــــاتــــســــعت
بانوراما العرض لتـمتد لفترة تاريخية عريضة..
مـنذ بـناء الـسد الـعالى حـتى ثورة يـناير  2011ـ
ا أثـقل الـعـرض بالـكـثـير مـن التـفـاصـيل ـ التى
هى رغم أهـــمـــيــتـــهـــا إال أنــهـــا تــؤثـــر عـــلى درامــا
ـسرحى.. فـيبدو مـشتـتًا وسـاكنًا.. فى الـعرض ا
كــثــيــرٍ من حلـــظــاته.. خــاصــةً عـــنــدمــا ظل فــتى
وفــــتــــاة اإلنـــتــــرنـت والـــفــــيــــســـبــــوك قــــابـــعــــ فى
ــارسـان (الـشـات) ـ مـقـعــديـهـمــا فى سـكــونـيـة و
احلـــــوار والــــثــــرثــــرة ـ حـــــول األحــــداث اجلــــاريــــة
وتـــأكـــيـــد عـالقـــتـــهـــمـــا بـــاجلـــد حـــراجى واجلـــدة
فــاطـمـة.. بـاإلضـافـة إلى ظــهـور عـصـمت لـتـؤدى
مــقــاطع من أشـــعــار األبــنــودى لــيـــتــوقف جــريــان
احلـدث الذى أجـاد اخملـرج فى صـيـاغـته درامـيًا
ــــتـــوازن ــــســــرحى ا بــــذكــــاء من خـالل الـــفــــعل ا
وجتـــســــيـــد ســــفـــر حــــراجى إلى الــــســـد الــــعـــالى
وحتـــولـه من فالح إلـى أســـطى وبـــقـــاء فـــاطـــمـــة
زوجـتـه فى قــريــتـهــا (جــباليــة الــفــار) ورعــايــتــهـا
البــنــيـهــمــا عــيــد وعـزيــزة ومــداومــة الـبــحث عن
الــرزق فـى بــيــئــة فـقــيــرة وحــرصــهــا عــلى تــعــلــيم

ولدهما.
دارت األحـــــداث فـى مـــــســـــاحـــــة عــــــاريـــــة إال من
ـــة مـــتـــهـــالـــكــة جـــهـــازى الب تـــوب وأريـــكـــة قــد
ومـالبس واقـــعـــيــة بـــســـيـــطــة وإضـــاءة مـــحــدودة
وفــقـيــرة فـاإلنــتـاج هــنــا فـقــيـر ومــتـواضع ورغم
ذلك فـهـو جـهـد مـشـكـور من الـفـرقـة خـاصـة فى
استعانتها بجهاز الفيديو بروجيكتور الذى حقق
رؤيـــــة اخملـــــرج الـــــطـــــمـــــوحــــة الـــــتـى تـــــســـــعى إلى
الـــبـــانــورامـــا الــعـــريــضـــة ألحـــداث عــصـــر كــامل
وتــعــامــله مع أشــعــار األبــنــودى تــعــامالً حــســاسًـا
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ـقــبــرة واحـد عــنــد الـرأس الكــ الـلــذين كــانــا فى ا ا
زامـير. يـقرأ واآلخر عـند الـرجلـ ثم يقـرأون سفـر ا
ـزمـور ــزمـور األول والـكــاهن الـثــانى ا كـبــيـر الـكــهـنـة ا
ـزمـور الــثـالث إلى أن يـصل الـثــانى والـكـاهن الــثـالث ا
ذبح ت. ثم ينزلون من ا إلى اآلية: أنا اضطـجعت و
ــزامــيــر جــمــيــعــا ويــغــلــقــون بــاب الــهــيــكـل ويــكــمــلــون ا

كطقوسهم كهنة وشماسة.
ــا أن الـطــقــسـ الــدرامـيــ الـفــرعـونـى والـقــبـطى و
مـعـظـمـهـما غـنـاء وتـرتـيل نـعـود لـلـمـوسـيـقى مـرة أخرى
ـــأثـــورات تـــثـــبت أنـــنـــا ال نـــزال نــعـــثـــر فى فـــشـــواهـــد ا
ـــارســات الــكـــنــيــســـة عــلى أحلـــان مــشــهـــورة تــتــصل
بــالــعــصــور الــفــرعــونــيــة ومــنــهــا الــلــحن «الــســنــجــارى»
ـة الـتى كانت فى ـسمى بـاسم بـلـدة «سنـجـار» القـد ا
شـمـال مـديـريـة الـغـربـيـة والـتى كـانت حتـوطـهـا األديرة
فى العـصر القـبطى كـما كـانت لهـا شهـرتهـا فى عصر
الـــفـــرعــون رمـــســـيس الـــثـــانى «1301 - 1355ق. م»
ـسـمى بـاسم بـلـدة «إتريب» وكـذلك الـلـحن «األتـربى» ا
ـــوقع بـــالــقـــرب من الـــديـــرين األحـــمــر واألبـــيض فى
عنى مـنطقة أخمـيم. وأيضا حلن «بيانـات ثرونوس» 
«عـرشك يا الله إلى دهر الـدهور» الذى يجـرى ترتيله
كــنـــســيـــا فى الــســـاعــة الـــثــانـــيــة عـــشــرة يـــوم اجلــمـــعــة
ـسيح إلى الـعظـيـمة مـصـاحـبا لـطـقس زفـاف السـيـد ا
الــقــبـر ومـن الـقــبــر إلى الــعــالم الــســفــلى لــكى يــقـتــحم
اجلــحـيم ويــنـتــقل بــآدم وذريـته إلى الــفـردوس بــعـد أن
تـتم مهـمة الفـداء لهم بـالصـلب. هو نـفسه حلن زفاف
الــفــرعــون عــنــد مــوته «فــيــنــزل من الــقــبــر إلى مــركب
الـــشــــمس لـــيـــدور مـع الـــشـــمس فـى اخلـــلـــود واحلـــيـــاة
الـدائمة». وأيـضا حلن «اجلـلجـثة» الذى يـجرى تـرتيله
بـــعـــد صالة الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشــرة مـن اجلـــمـــعــة
ــصــلــوب ــســيـح ا الــعـــظــيــمــة مـع طــقس دفن صـــورة ا
«كوسـيلـة إيضـاح لدفن جـسده بـعد إتمـام عمـل الفداء
وسـيقى والـنغم نفس بـالصلب» وهـو بعـينه من حـيث ا
الـلحن الذى كان يستـخدمه الكهنـة اجلنائزيون.. هذه
وسيقية األخيرة القيمة والهامة للباحث الحظات ا ا

وسيقى الفز الراحل «فرج العنترى». ا
ــقـارنــات الــتـى اجـريــنــاهــا والــتــأمالت الــتى إن هــذه ا
طـرحنـاها مـجـرد أمثـلـة من الصـعب أن نـرصد حـصر
شـامل لـهـا فى مـقـال قـصيـر كـهـذا. وأخـيـرا. إذا كانت
الثقافـة العربيـة للمصريـ جميعـا وإذا كانت العصور
الـفـرعـونــيـة تـراثـا لـلـمـصـريـ فـإن الـعـصـور الـقـبـطـيـة
تـراث للـمـصـري جـمـيعـا أيـضـا. وأن التـراث الـقـبطى
ـنا وحديـثنا كـما سبق هـو همزة الـوصل حقا بـ قد

وأشرنا.

ـطــانـيــات - الـدورة - الــدقن» وهى الـتــالـيـة تـســمى «ا
رحلة تشرح لصالة الساعة الثـانية عشرة وفى هذه ا
اإلرشادات اآلتى: يقول الكـاهن البركة ثم يلف أيقونة
الــدفن بـسـتــر أبـيض وعـلــيـهـا الـصــلـيب ويـضــعـهـا فـوق
ذبح ويدفنـها فى الورود واحلنوط. ثم توضع خمس ا
ــســيح حــبــات من الــبــخــور رمــزا جلــراحــات الــســيـد ا
اخلمسة «الرأس والـيدين والرجل واجلنب الطاهر»
ويـدفن الصليب فـى الورود ويغطى بـاألبروقسارين ثم
يـوضع حـول األيـقـونـة شـمــعـدانـان مـوقـدان عـلى مـثـال

ــرتــلــ الــشــعب بــالــطـبـع. وهــذا الـتــوزيع ويــصــاحب ا
يوضح طريـقة الـفعل وليس الـقص أو السرد. طـريقة
ـونــولــوج. كـمــا أن هـنــاك إرشـادات الــديــالـوج ولــيس ا
« يزانس طلـوبة «ا طـويلة توضح احلركـة واحملاكاة ا
فــفى بــدايـة صـالة الـســاعــة الــثـالــثــة مــلـحــوظــة تــقـول
«تـزين الكـنيـسة بـالسـتـور والشـموع والـقنـاديل وتوضع
أيـقونـة الـصـلبـوت فى مـكـان مـرتفـع وحولـهـا األنـاجيل

.« والصلبان واجملامر والشموع والورود والرياح
وإذا قـــفــزنـــا إلى خـــتـــام هـــذا الـــطـــقس وهى مـــرحـــلــة

ـشـهـور «دريـتـون» بأن ويـحـدثنـا كـذلك الـعـالم األثـرى ا
ــوســيــقـى الــفــرعــونــيــة مــوجــود فى مــفــتــاح غــمــوض ا
وسيقى الـقبطية الـتى ال تقدر بثمن والتى صـفحات ا
تـعـتـبـر أقدم مـوسـيـقـات الـدنـيا. وقـد عـمـلت الـكـنـيـسة
القـبطـية بـحق علـى حفـظهـا وصيانـتهـا. وما يـقال عن
ـــســرح الـــذى هــو ــوســـيــقـى يــنـــســـحب أيــضـــا عـــلى ا ا
طــقـسى عـنــد الـفـريـقـ الــفـرعـونى والــقـبـطى وكـذلك
كـننا ا  بـاقى الفنـون والوحدات الـثقـافية األخـرى 
من القـول إن التـراث الـقبـطى هو هـمـزة الوصـول ب
مـاضـينـا الـفرعـونى وحـاضرنـا الـعربى. وهـنـا قد يـبرز
سؤال هام: هل دراما الطقـوس القبطية امتداد أيضا

للدراما الطقسية الفرعونية?
ـكـننـا إجـراء مقـارنـة ب ولإلجـابة عن هـذا الـسؤال 
درامـا إيـزيس ودرامـا طقـوس اجلـمـعـة الـعـظـيـمـة التى
جتـريهـا الكـنيسـية الـقبـطيـة سنويـا قبـيل عيـد القـيامة
للـتشابه الـشديد بـينهمـا. واجلدير بـالذكر هـنا امتزاج
الـشـعـائـر الـديـنــيـة والـطـقس الـديـنى مع الـدرامـا عـنـد
الــطــرفــ الـــفــرعــونى والــقــبــطـى حتت إدارة الــكــهــنــة
والـعرفاء كفيـفى البصر تبـعا لنص مدون به إرشادات
ـطــلـوبـة ـهــام واحلـركــة ا مــسـرحــيـة  واضــحـة حتــدد ا
ـهـمـة سـواء من الـكـهـنـة أو الـعـرفـاء أو من ألداء هـذه ا
الــشـعب الـذى يــشـارك فى هـذه الـشــعـائـر الـطــقـسـيـة.
يــقـــول هــيــرودوت: يــوجــد كــذلك فى ســايس فى حــرم
مـعـبد أثـيـنة قـبر والـقـبر قـائم وراء الـهيـكل ويـشغل كل
ـعـبـد ــعـبـد أثـيــنـة وتـقـوم فـى حـرم ا احلــائط اخلـلـفى 
كـــذلـك مـــســــلــــتـــان ضــــخـــمــــتــــان من احلــــجـــر ويــــوجـــد
بــجــوارهــمـا بــحــيــرة مــزيــنــة بــحـافــة مـن احلـجــر وهى
مــهـيــأة عــلى وجه حــسن عــلى شــكل دائــرة ومــســاحـته
ـا يـخــيل إلى مـســاحـة الـبــحـيـرة الــتى تـسـمى تـعــادل 
ـسـتـديرة» فى ديـلـوس. وفى هـذه البـحـيرة «الـبـحـيرة ا
ــصـــريــون بـــالــلــيـل بــتـــمــثــيـل مــشـــهــدا يــســـمــيه يــقـــوم ا
ـصــريـون أسـرارا وبــالـرغم من مـعــرفـتى الـتــامـة بـكل ا
ـــراسـم فـــإنى ســـألـــتـــزم الـــصـــمت اخلـــاشع من هـــذه ا
بــشـــأنــهــا. وإذا مـــا عــرفــنـــا أن بــلــدة ســـايس هــذه هى
صاحلجـر وأن أثينـة هى حامية صـاحلجر وأمـا القبر
فــــــهــــــو قــــــبــــــر اإلله أوزوريـس الــــــذى كــــــان له فـى زمن
هـيـرودوت نـصب تـذكـارى بكـل معـبـد فى مـصـر. بـهذه
ــشـهـد الــشـهــادة احلـيــة يـضــعـنـا هــيـرودوت فـى قـلب ا
ـعــبــد هـو ـعــبــد أى أن ا ــكــان هـنــا هــو ا ــسـرحـى فـا ا
كان الذى يشـاهد فيه اجلمهور تمثيلية سرح. هو ا ا
اآلالم والتـمثـيل هنـا هو مـحاكـاة لفعـل يؤدى. بـواسطة
الـــفـــعل ولــيـس بــطـــريـــقـــة الــقص أو الـــســـرد. مـــرتــبط
ـــــكـــــان جـــــمـــــيع الـــــعـــــنـــــاصـــــر مالبـس حـــــركــــة أداء بـــــا
أكــسـســوارات مــشــاعل - إضـاءة - والــعــرض هــنـا فى
ــعـروض هـو قـصـة ــصـريـة والـنص ا صـمـيـم الـديـانـة ا
اإلله وحادث االغـتـيال فى عالقـة مـضفـرة بـاألناشـيد
والـطقوس والشعـائر التى كانت تـؤدى بواسطة مؤدين
ـثل إذا انـتقـلـنا إلى هم الـكـهنـة كـمـا سبق وأشـرنـا. وبا
شــعــائــر اجلـــمــعــة الــعــظـــيــمــة عــنــد األقـــبــاط ســنــجــد
رتـلون.. وهـكذا ارشـادات مثل: يـقول الـكاهن - يـرد ا

الشـواهد الـتى تـربط موسـيقى الـكنـيسـة الـقبـطيـة مع موسـيقـانـا الفـرعونـية بـرباط الـقربى
ـا أدت إليه أثـورات الـنغـميـة. و الساللـيـة وبالـتـوارث احلضـارى فـيمـا يـكشـفه لـنا الـتـاريخ وا
البـحوث األثنـوموزيكولـوجية اجلـادة عن موسيقـى الشعوب. ضـمن ثوابت التـاريخ أنه عندما
سـيحى فى ديارنا. كان أهل مصر حينئذ قـام مرقص الرسول فى سنة 60م تـقريبا بالتبشير ا
ـسيحيـة األولى فى مصر - بـشهادة الفـيلسوف الـسكندرى هم ساللة الـفراعنـة وأن اجلماعة ا
سـيـحيـة أحلـانا فـرعونـيـة موروثـة وضعت ـولـود عام 20 م - قـد اتخـذت لطـقـوسهـا ا «فـيـلو» ا
ـردات عـلــيـهـا الــنـصـوص الـقــبـطـيــة وأن أسـلـوبـهـم فى األداء كـان تـرديــديـا وبـنـفـس أسـلـوب «ا

ستخدم حاليا فى األداء الكنسى ». ا
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ودراميًـا يـشـير إلى وعـيه وخـبـرته بـلغـات خـشـبة
سرح متعددة الدالالت ذات الشبكات الداللية ا
ـتــراكـبـة والــتى قـد تــتـسع لــتـأويالت مــخـتــلـفـة ا
وانعكس ذلك فى األداء التمثيلى وخطة احلركة
الــتـى حــرص اخملـــرج عــلـى أن تــكـــون ذات داللــة
«حــراجى وعـــيــد والــعـــكــرش وطــلـــعت» دائــبى
احلــركـــة والــتــجــول والــتــحـــول من ركن إلى أخــر
ـسـاحـة الـفـارغـة واخلـروج والـدخـول من وإلى ا
بـينمـا تظل فـاطمـة فى القريـة (ساكـنة) إلى حدٍ
ما وحركـتها مـحسوبة إلى حـدٍ كبيـر وقابعة فى
مـكـانـهـا وهـو األمــر الـذى يـثـيـر الـتـسـاؤل وكـأن
ــقـــاطع الـــتى تـــؤديـــهــا حــالـــتـــهــا تـــرتـــبط بـــتــلـك ا
عصمـت الشقـنقيـرى ب الـفينـة والفـينة فـتبدو
(كــــتـــعــــلــــيق) عـــلـى مـــا يــــجــــرى ولـــيـس جـــزءًا من
ا يـجعل اإليـقاع بطـيئًـا.. يزداد بـطئًا احلـدث 
مع سـكـونيـة وضع شـابى اإلنـتـرنت والفـيـسـبوك
وهـو ما يـخلق تـناقـضًـا غريـبًا عـندمـا تقـارن ب
احلـــركــة واحلـــيــويـــة الــتـى بــدا فـــيــهـــا «حــراجى
وعــيــد والــعـكــرش وطــلــعـت» وهم أبــنــاء عــصـر
سـابـق يـخــتــلف عن عــصـر الــشـبــاب الــذى صـنع
الـثورة وأستطـاع أن يغير ويـنقلب على األوضاع
الـراكـدة ويتـحـرر من عقـدتى اخلـوف والـسلـبـية
فـــهم أولى بـــاحلــركـــة والــتـــحــرر مـن الــقـــيــود من

هؤالء الذين سبقوهم.
تـبقى مالحظة حـول هذه الفرقة الـوليدة «فرقة
ـســرحـيـة الـتى تــبـدأ بـدايـة عــلـمـيـة أبــو الـهـول» ا
ومـــنـــهـــجـــيـــة فـــهـى تـــبـــحث عن الـــتـــواصل عـــبـــر
الفيـسبـوك وتسعى لـتطـوير عمـلهـا فهم تقـريبًا
ـيـة الـفـنــون ويـبـحـثـون عن من الـدارسـ بــأكـاد
ــســرحـى يــخــتــلف عن طــريق جــديــد لـــلــعــرض ا
الشـكل الـتـقلـيـدى وتضم الـفـرقـة عنـاصـر جادة
تـبحث عن األصـيل واجلـاد وهم: (إسالم أحـمد
عـلـى) الـذى قـام بــدور حـراجى دون مـبــالـغـة فى
اإلنــفـعـال أو أسـالــيب صـنـعــة األداء.. بـاحـثًـا عن
روح الـشخـصـيـة و(مـارجـريت مـاجدى) فى دور
الشابة احلداثـية مديحة التى حاولت أن تضفى
على دورها بـعض اللمـسات اإلنسانـية البـسيطة
دون تـــكــلف و(وســـام أســامـــة) فى دور فـــاطــمــة
والــتى اســتــطــاعت أن جتــســد أبــعــاد دورهــا فى
ـثــلـة خـبـيـرة ومــوهـوبـة و(أحـمـد اقــتـدار فـهى 
اجلوهـرى) فى دور رامى ـ فـرغم ضـيق مسـاحة
دوره ـ إال أنه تــعــايـش فى الــشــخـــصــيــة وكــذلك
(مروان كـرم) فى دور عـيد و(سـيد حـمايل) فى
دورى الــــعـــكــــرش وطـــلـــعـت.. وكـــذلك مــــســـاعـــدة
اخملـرج (بـسـنـت مـحـمـود).. وهم جـمــيـعًـا بـالـعـلم
واجلـهد وبـقيـادة اخملرج أحـمد عـادل القـضابى
قــادرون عـلى مــزيـدٍ من الــعـطـاء األكــثـر نــضـجًـا

وفى إطارٍ من اللغة والفعل معًا.
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طــريق نــهــايــات تــلـك األجــزاء و "إجنى بــتــاعــة خــدمــة
الـعـمال"  لـكن هـذا الـربط نـفـسه حتـول إلى "إفـيه" ال
أكــثـــر  و "إفــيه" فــقــد جـــاذبــيــته و قـــوته مع تــكــراره .
إضــافـة إلـى أن الـعـرض ال يــقـول شــيـئــا مـحــددا فـهـو
يـنتـقل من فكـرة ألخرى دون أن تـكون إحـداها أسـاسا
يـنـبـنى عـلـيـهـا الـنص. فـفى الـبـدايـة هـنـاك فـكـرة أزمـة
تمـرد الشخـصيات الـكارتونـية على أدوارهـا التقـليدية
ـــال أكــثـــر من الـــعـــمل فى و كـــونــهـــا آثـــرت مـــا يــأتـى 
ـــصــــريـــ و الـــكــــارتـــون ثـم فـــكــــرة اســـتــــغالل فـــقــــر ا
ــــشــــكـالت الــــتى تــــعــــيــــشــــهـــا طــــمــــوحــــهم ثـم فــــكـــرة ا
الشـخصـيات ثم فـكرة الـظهور  –كـفكـرة فقط نعـرفها
من خالل اجلمل الـتى تنطق بـها الـشخصـيات  و هو
هد له دراميا  –إلجنى ظهور غير مبـرر نهائيا و ال 
وظفة فى خدمة العمالء و التى تنقلب كل األحداث ا
و كل الـــنـــهــايـــات لـــصـــاحلـــهــا فـى الــنـــهـــايـــة. ثم فـــكــرة
ثلة ألمريكا بشكل عالقتها بأمريكـا ( أو كونها هى 
أو بآخر)  ثم فكرة الثورة على سام (يقوم بها الطفل
ال الشخـصيات نفـسها الـتى  استغاللـها)  ثم فكرة
أن سـام هو دمـية ال أكـثر  ثم فـكرة الـكرسى الـشاغر

و عدم استحقاقية أحد له. 
ودعــونى أســتــرجع هــنــا مــا قـالـه "الجـوس آجــرى" فى
ــسـرحـيـة"  و هـو أنه لـن يـسـتـطـيع كـتـابـه "فن كـتـابـة ا
أحـد أن يـبـنى مسـرحـيـته على فـكـرتـ أساسـيـت  و
نـطـقـية) ـقـدمـة ا الـفـكـرة األساسـيـة (أو مـا يـسمـيه: ا
هى فــكـرة الــعـمل وخــطـته و غــايـته الــتى يـقــيم عـلــيـهـا
الـــكــاتـب الــدلـــيل وهـى الــتى تـــتـــولى هـــدايــتـه لــلـــهــدف
ـــنــشــود و الــبـــذرة األســاســيـــة لــعــمــلـه. و هى الــقــوى ا
سرحـية من احملـركة الـكامـنة وراء كل مـا يصدر فـى ا

أفعال. 
ـــوجـه لـــكــــتـــاب وبــــعـــيــــدا عن كـالم "الجـــوس إجــــرى" ا
ــســرح فــدعـنــا نــقــول من وجــهـة نــظــر اجلــمــهـور إن ا
تـعا جـدا ومضحـكا  لـكن لن يبقى الـعرض سيـبدو 
مــنه أثــر فى أذهــنــتــهم بــعــد أن يــخــرجـوا مــنـه  سـوى

أنهم قد أمضوا وقتا لطيفا و السالم. 
"حـدوتة قـبل الـنوم" عـرضت فى مـشـاهدة جـمـاهيـرية
اضـى فى إطار عـلى مـسـرح قـاعـة احلـكـمـة الـثالثـاء ا

سرحى. برنامج مشاهدات مهرجان الساقية ا
"حــدوتـــة قــبل الــنـــوم" إنــتــاج ذاتى لـــفــرقــة "أوبــرا-فن"
ـستقلة  تألـيف عالء حسن بطولـة إبراهيم سعيد ا
إسـمــاعــيل مــصـطــفى شــريـهــان أحــمـد مــحــمـد أنس
الـوجــود سـارة عــبــد الـعــزيـز مــحــمـود يــسـرى يــاسـر
دوح مـحمد بدوى رنـا رأفت محمـد عادل مـازن 
ـــــوجى إسـالم أشــــرف أحـــــمـــــد أشـــــرف مـــــحـــــمــــد ا
عـــبــدالـــظـــاهـــر صـــفــاء يـــحـــيى أحـــمـــد الـــشــوربـــجى
مـصــطـفى فــاروق مـحــمـد بــسـيـونـى و الـطـفـل أحـمـد
إسـماعـيل. سـينـوغرافـيـا كر إبـراهـيم رسومـات نور
مـــحــمـــود مـــكـــيـــاج زهـــرة إســتـــعـــراضـــات إســـمــاعـــيل
مصـطـفى تـنفـيـذ موسـيـقى مـدحت إسمـاعـيل تنـفـيذ
إضـاءة مــحـمــد عـلى غــنـاء األوفــرتـيــر أحـمــد خـالـد 
إسالم صـالح بـسـنت حـافظ الفـيـنـال تـألـيف وأحلان
ــلـيــجى تـنــفـيـذ و غـنــاء مـعــتـز مـوسـى تـوزيع أحــمـد ا
ديـكـور نـورا الشـامى تـامـر البـهـنـساوى أحـمـد حسن
أحــمـد بالك دعــايـة و إعالن مـحــمـود عــبـد الـرؤوف

مخرج منفذ محمود ناجى إخراج محمد نبيل. 

كـمــا قــدم مـحــمــد نـبــيل عن طــريق كل من إســمــاعـيل
مـصـطـفـى مـصـمم االســتـعـراضـات و  كــر إبـراهـيم
صــانع سـيــنـوغـرافــيـا الـعــرض و مـعـتــز مـوسى مـؤلف
ا ال ـها  عـا وملـحن و مغـنى األغنـيـات التى  تـقد
يـنـقـصه اإلبـهـار عن طـريـق االسـتعـراضـات و األغـانى
التى بدأت العرض و أنهته عن عالم الكارتون و عالم
احلـكـايات و االضـاءة الـتى تـنـوعت ما بـ اسـتـخدام
كـشافات اإلضاءة كلـها و تغيرهـا من ثانية ألخرى فى
مـــــســـــاعـــــدة لـالبـــــهـــــار الـــــبـــــصـــــرى لـــــلـــــعـــــرض أثـــــنـــــاء
االسـتــعـراضـات و أثـنـاء جــو احلـفـلـة  و بـ إضـاءات
ـــهـم و تـــقــد بـــؤريـــة عـــلى األشـــخـــاص أثـــنـــاء تـــقـــد
حكايتهم و بدايـتها  و ب إضاءة ساهمت فى تقد
ـــواقف أو الـــشـــخــصـــيــات احلــالـــة الـــعــامـــة لــبـــعض ا
ــبـهــر بـصـريــا جـدا مع والـديــكـور الــبـســيط جـدا  و ا
ذلك والـذى صـنع عـالم احلـكـايـة مـنـذ بـدايـة الـعرض
لـنهايته  فوجـدنا صور و بوستـرات لسندريال وأليس

وبـطــوط مــعـلــقــة عــلى قـمــاش بــطـانــة وردى الــلـون 
اسـتــخــدامه الحــاطــة مــســاحــة الــتــمــثــيل  و ووجــدنـا
سرح فى بوستـر كبـير يأخـذ مكانه فى وسط أعـلى ا
مـسـتـوى مـتـوسط به قـصـر يـحـيط به الـثـلـوج كـقـصـور
احلـكــايـات إضــافــة إلى قـطع بــسـيــطــة مـثل مــكـتب و
عــــدة كــــراسى يــــتم تــــبـــديـل أمـــاكــــنــــهم و خــــروجـــهم و
ــنـاظـر و االضـاءة مع عـدة لـعب دخـولــهم مع تـغـيـيـر ا
أطــفـــال و دبــاديـب ظــهـــرت عــلى مـــكــتـب الــعم الـــســام

 . نقيب الكارتوني
ــــتـــعـــة اإلبـــهـــار الـــكـــومـــيـــديـــا الـــتى جتـــاوب مـــعـــهـــا ا
اجلـــمــــهـــور كل ذلـك إن الـــعـــرض يـــنـــقــــصه أن يـــكـــون

عرضا مسرحيا.
بــدا كــاســكــتــشـــات مــنــفــصــلــة أكــثـــر من كــونه عــرضــا
مـتــكـامال. حــاول عالء حـسـن الـربط بــ أجـزائه عن

بإجنى وهكذا بالنسبة للشخصيات كلها. 
إلى أن يــثـور طـفـل صـغـيــر عـلى عــالم الـكــارتـون الـذى
تـبــدل و يـطــالب بـإســقـاط "ســام" نـقــيب الـكــارتـونـ

وبــعــودة عــالم الــكــارتــون احلـــقــيــقى ثم ســقط "ســام"
ويظل الكرسى فارغـا و يسأل الطفل أن يجلس عليه
أحــد فـيــهــجم عــلــيه اجلــمــيع فـى مـحــاولــة العــتالئه
فـيــضع شـروطه أن مـن يـجــلس عـلــيه يـجـب أال يـكـون
قــد كـذب أو غش من قـبـل إلخ فـيـنــفض اجلـمـيع من
حـوله مجـمـوعـة فأخـرى إلى أن يـظل الـكرسى خـالـيا

فى النهاية. 
مـــحـــمــد نـــبـــيل مـــخـــرج الــعـــرض أضـــاف إلى أصـــالــة
ه الـــفـــكـــرة و جـــاذبـــيـــة فــرضـــيـــته وشـــخـــصـــيـــاته وعـــا
والــكـــومـــيـــديـــا الــتـى يـــصــنـــعـــهـــا عن طـــريق اخـــتـــيــاره
لـلـمـمــثـلـ و مـقـدرته الــعـالـيـة جـدا عــلى الـتـحـكم فى
ثل على خشبة حركة وتـشكيل ودخول وخروج  19 
ــســرح الـذين ــسـاعــدى خــشـبــة ا ــسـرح  – إضــافــة  ا
يـدخلون ويـخرجـون قطع الـديكـور - فى إيقـاع متدفق
ـتع بصريـا. إضافة إلى الـتشكـيل النهائى و متزن و 
الـــذى صـــنـــعه ب"عـم ســـام" و "الكى"  لــــنـــكـــتـــشف أن
"الكى" هـو مـحـرك "عـم سام" احلـقـيـقـى فنـجـده يـظل
ربـوطة فى حتـريكه حـتى بعـد أن  ظهـور اخليـوط ا
ـسرح فـيقف "الكى" فى يـده و سقـوطه كدمـيـة على ا
وراء "سام و فى مستـوى أعلى منه  ويبدأ االثنان فى
الـكالم بـنـفس الـعبـارات مـعـا فى حـ نـدرك أن سام
يـحــرك فـمه بـاجلــمل فـقط ال غــيـر و يـقــدمـا االثـنـان
مـقـتـطــفـات من خـطـابـات "مـبــارك" أثـنـاء الـثـورة ويـتم
تـــكـــرار بـــعـض الـــكـــلـــمــــات فى نـــهـــايــــة اجلـــمل  وكـــأن
الشـريط قد "سف"  و كـانت كلـمـات مفـتاحـية تـعكس
ــفــتــرض إيــصــالــهــا من بــتــكــراراهــا عــكس الــرســالــة ا

اخلطاب. 

االستمـتاع هـو احلالة األولى الـتى تخرج بـها من هذا
العرض وبـهذا تكـون "حدوتة قـبل النوم" قـد صعدت
أولى خـطـوات الفن الـتى يـتـجـاهـلـها كـثـيـرون بـدعاوى

ملتبسة. 
يـقدم عالء حسن فى نصه فرضـية أولية تُبـنى عليها
ــــســـــرحى وهـى مــــاذا لـــــو تــــمــــردت بـــــقــــيـــــة الــــنـص ا
شـخـصــيـات الـكــارتـون الـتى نــعـرفـهــا عـلى صـانــعـيـهـا

ورفضوا العمل معهم? 
لــيــبـدأ "الكى" و "الــعم سـام " نــقــيب الـكــارتـونــيـ فى
الـــبـــحث عن بــــدائل أمـــام ســـنـــدريـال وألـــيس وهـــرقل
وروبن هـود و بـقـيـة الـشـخـصـيات الـتـى اختـارت عـمل
إعـالنــات تــلــفـــزيــونــيـــة أو االنــضــمــام لـــفــريق كــرة أو
الــبـحث عـن مـا هــو أكــثـر إفــادة مــاديـة من أن يــظــلـوا
شـخصيات كـارتونية. و من هنـا يبدأ الكى و سام فى
مـحاولة صـناعـة شخصـيات جديـدة  ويتم اخـتيارهم
من بـلد فـقيـر يطـمح أهـله كثـيرا لـكن ال سـبيل لـديهم
لــتــحــقــيق أحالمــهم  لــيــتم احــتــكــارهـم مــدى احلــيـاة
وضــمــان الــســيــطــرة عـلــيــهم و عــدم تــمــردهم . ويــقع
االخـتـيار عـلى مـصـر وعلى أربـعـة شخـصـيات فـقـيرة
ن حتب ألنه ال يتعثـر مشروع زواج أحدها "سيدة" 
لك ماال ليتقدم لها ويطمح ثانيها الذى يعيش فى
ــديـــنــة ويــصــيــر أكــبــر إحــدى الــقــرى أن يـــعــيش فى ا
أغـنــيـائـهــا ويـتـمــنى هـريـدى الــصـعــيـدى أن يـكف عن
إنــدفــاعه و طــيــشه و بــطــشه الــســريع بــاآلخـرين وأن
يصير حـكيما بيـنما تتمـنى "أنيسة " أن يتـعامل معها
اآلخـرون كـما يـتـعـامل مع الـرجـال وأال يـتـحـرشـوا بـها

كأنثى. 
ــهــا ومن هــذه الـــشــخــصـــيــات األربع الـــتى يــتم تـــقــد
وتقد مـشكالتـها األولـية بـشكل شـديد الـكومـيديا 
والــتـى يــطــلب كل مــنــهم أمــنـــيــته من عم ســام  يــوقع
ـشـاركــة فى أفالم الـكــارتـون بـدال من اجلــمـيع عـلـى ا
الــشـخــصــيـات الــتى انــســحـبت وتــبــدأ حـكــايــات قـبل
الـنـوم فى زيــهـا اجلـديـد لــتـتـحـقـق لـكل مـنـهـم أمـنـيـته
بعض الـوقت  لكن يـنـقلب احلـال فى الـنهـاية لـصالح
"إجنى بـتـاعـة خدمـة الـعـمال"  فـاألمـيـر بـعـد أن يـجد
مـوبـايل "سيـدة" الـتى غـادرت احلـفل  يتـصل بـخـدمة
الـعـمالء لـيـجـد سـيـدة فـيـتـحـدث مع إجنـى ويـتـبادالن
الــكالم والـضـحــكـات لـيـنــسى سـيـدة ويـتــزوج "عـرفـيـا"

…«uN « lO u²Ð WÐUý U¹bO u

www.facebook.com/event.php?eid=259150944127980 سرح يوم افتقاد ا
الكنسى ببنى سويف

W¹dB*« W OMJ UÐ ÊuMH « vŽ«— f d  U³½_«

بطاقة
اسم العرض : حدوتة قبل

النوم
جهة االنتاج : فرقة اوبرا فن

ستقلة - القاهرة  ا
عام االنتاج : 2011
تأليف : عالء حسن
إخراج : محمد نبيل

....................................

W œUN « Õd *« ‰UJý« q  vŽdð W OMJ «

اإلنـسـان مـجـموعـة من الـفـنـون .. فـخـلق اللـه لإلنسـان يـعـد من أعـظم الـفـنون"
تـلـك كـانت بــعض كــلــمـات األنــبــا مـرقس أســقف شــبـرا اخلــيــمـة  ورئــيس جلــنـة
نـصب األخيـر الذى يـجعـله يلقـب بوزير إعالم قـدس ذلك ا اإلعالم باجملـمع ا
ـشرفـة خاصـة بـعد رفـضه مقـابـلة مـبارك واقـفه ا ـصريـة  عُـرف  الـكنـيـسة ا
ـصـرية ومـسـانـدته لـلـشـعب فى رفـضه لـلـنـظام مـسـاهـمـة مـنه فى دعم الـثـورة ا
سـتـنيـر الذى يـؤمن بدور الـفنـون وأهمـيتـها ـوذج لرجل الـدين ا الـسابق فـهو 
سرح الذى يحظى برعاية خاصة فى خدمة اجملتمع واالرتقاء به وخاصة فن ا
مـــنه ... فى هـــذا احلـــوار  نـــتــــعـــرف أكـــثـــر عـــلى مـــســـاهـــمـــتـه فى دعم رســـالـــة 
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ــشـاهــدين الـذيـن يـتـلــقـونه  تـأثــيـر قــوى عـلى كل ا
ــقـدس ذاته وهــذا لـيـس غـريــبًـا عــلــيـنــا فـالــكــتـاب ا
جنـده يـعـتـمـد عـلى الـكـثـيـر من احلـكـايـات الـتى بـها
ـسـرحـيـة لـيـكـون لـهـا الـكـثـيـر من تـقـالـيـد الـدرامـا ا
تأثـير قوى وفـعال  وأنا أقـول لو أنه وجد مـسرحا
ـسيح لكان  استخدامه للتأثير فى عهد السيد ا

فى الناس وتوعيتهم لصالح أحوالهم.
ومـا هى اآللـيــة الـتى تــعـمـلــون بـهـا لــدعم رسـالـة

سرح على أرض الواقع وبشكل عملى?  ا
ـســرح بــكل مـا بــسـبب مــا قــلـتـه سـابــقــا أنـا أدعـم ا
أمـتـلك من قـوة نظـرا لـلرسـالـة الـتى يحـمـلهـا  كـما
ــوهــبـة ــتــلــكــون ا أنــنى أدعـم كل الــشــبــاب الــذين 
ويــرغــبــون فى صــقـلــهــا خلــدمـة مــجــتــمــعـهـم لـيس
ـهم ـسـرح ديـنـيـا صرف ا شـرطـا عـنـدى أن يـكـون ا
ـيـة أن يـكـون هــادفًـا  وأكـبـر دلـيل عــلى ذلك أكـاد
الـفنـون الـتى قـمنـا بـإنـشائـهـا والـتى وفرنـا فـيـها كل
اإلمـكـانات لـتخـريج شـباب مـوهوب يـحـترف الـعمل
الفنى وليس فقط لـتقد مسرحيات دينية  والتى
نـسعى أن تـشرف علـيها وزارة الـثقـافة.. أنا أخـتبر
ـــيــة الـــطالب الـــراغــبـــ فى الـــدخــول إلـى األكــاد
ــارسـة بــنــفـسى وافــضل مــنـهم الــذى يـســعى إلى 
الـفن بشكل مهـنى لهذا أقوم بسـؤالهم هذا السؤال
ــيـــة ? فــمن ــاذا تـــرغب فى االلـــتــحـــاق بــاألكـــاد  "
يجـيب: كى أتـعلم .. يـعد أمـراً عاديـاً بالـنسـبة لى 
أمـــا من يــجــيب كـى أحــتــرف الــفـن أكــون فى غــايــة
الـــســــعـــادة وأشـــيـــد بـه وأقـــوم يـــرعـــايــــته وأقف إلى
ـمكن أن جـانـبه.. وهذا بـالنـسـبة لى أهم دور من ا
نـقــوم به خلـدمـة اجملـتـمع  فـمـقـدار ثـقـافـة الـدولـة
سرح والفنون فيها .. واحلمد لله يتحدد بنهضة ا
سـرحيـة ويقوم أصـبح لنـا اآلن العـديد من الـفرق ا
ــشــغـول عــلــيــهــا مــجــمــوعــة من الــشــبــاب الــواعـى ا
بـطرح قـضايا اجملـتمع ومعـاجلتهـا ليقـودوا اجملتمع

ا هو أفضل.

ـسرحـيات سـألـة تقـتـصر عـلى ا ـهـا? وهل ا تـقد
الدينية?

ــسـرح عــلى اإلطالق ... نــحن نــرعى كل أشــكــال ا
الــهــادفــة ســواء الــديـنــيــة أو الــدنــيــويـة... أنــا أؤمن
سـرح نظـرا لقدرته بـالدور الـفعـال الذى يقـوم به ا
الـــفـــريــدة فـى الــتـــأثـــيــر عـــلى اجملـــتـــمع بـــالـــكــامل 
فـالـوعظ يـخــاطب فـئـة مـعـيـنـة والــتـرنـيـمـة تـخـاطب
ـسرح فيخاطب كل الفئات فهو له فئة أخرى أما ا

ما يخـرج من الفم يدخل إلى األذن  وما يخرج من
الـعـقـل يـدخل إلى الـعـقل  أمـا مـا يـخـرج من الـقـلب
يــــدخـل إلى الـــــقــــلب وكـل كــــيــــان اإلنـــــســــان  لــــذلك
تـلك القدرة علـى التأثيـر العاطفى ـسرح الذى  فا
له الـقــدرة عـلـى تـغـيــيـر اجملــتـمع بــالـكــامل وتـوعــيـته

لنهضة الوطن.
ــوضــوعـات نـريــد أن نــتــعــرف مــا هى األشــكــال وا
ـسرحية الـتى تهتـمون برعـايتهـا وحترصون على ا

فترض ما هو الدور احلقيقى واألمثل الذى من ا
أن يقوم به الفن?

ـعــزل عن اجملــتـمع ال نــســتـطــيع أن نـنــاقش الــفن 
واجلـــمــهـــور الـــذى يـــقـــدم له  فـــمن الـــضــرورى أن
يـكون للفن دورا فى الـقضايا اآلنـية  والقدرة على
مـواكبة احلدث  حـتى يتسنى له مخـاطبة اإلنسان
فـى وضـــعه الــــراهن  فــــيـــســــتـــطـــيـع أن يـــؤثــــر فـــيه
لــتــوعــيـــته  وإذا لم يــســـتــطع الــفن أن يـــحــقق تــلك
الـفاعلية فى تـناول األحداث الراهنـة سيعزف عنه
اجلــمـــهــور ولـن يــتـــجــاوب مـــعه أحـــد وهى مــســـألــة
مثل سنجده إنسانًا بديهية وإذا طبـقنا ذلك على ا
ـا أوال وأخــيـرا إذا لم يـسـتـطـع أن يـتـأثـر هـو ذاته 
ـثـال ليس يـقـدمه لن يـؤثر فـى أحد فـعـلى سـبـيل ا
ـــنــــطـــقى عــــلى اإلطـالق مـــنــــاقـــشــــة الـــظـــرف مـن ا
ـرتــبط بـثـورة يــولـيـو  1952ونـحن فى الـتــاريـخى ا
ـصـريـ وهو ظـرف مـختـلف يـؤثـر عـلى حيـاة كل ا
ــتــمـثل فى ثــورة يــنـايــر. وإذا لم يـســتــطع الـفن أن ا
يــكــون لـه هــذا الــدور فى قـــضــايــا اجملــتـــمع اآلنــيــة
يـتحول إلى أداة تغيـيبية  لهـذا يجب أن يقوم الفن
بــأداء رســالــته االجــتـمــاعــيــة فى مــنــاقـشــة قــضــايـا
ـواطن مهما كانت تلك القضايا اجملتمع لتوعية ا
ـــــيـــــاه غـــــايـــــة فـى الـــــبـــــســـــاطــــــة مـــــثل الــــــزراعـــــة وا

والسلوكيات االجتماعية.... إلخ.
مـا هو سبب رعايتك للـمسرح بالتحـديد والعناية

الشديدة به من قبلكم?
ـــســـرح من أهـم الـــفـــنــون الـــتـى لـــهـــا أثـــرهــا يـــعـــد ا
الواضح عـلى اجملتـمع بسـبب احلضـور احلى الذى
يـــتــــمـــتـع به وهـــذا مــــا يـــجــــعــــله يـــدخـل إلى الــــعـــمق
اإلنــسـانى فــهـو يــتـواصل مـع احلـضــور هـنـا واآلن 
يــؤثــر فــيـــهم وأيــضــا يـــتــأثــر بــانــفـــعــاالتــهم فى ذات
الــلـحـظــة الـتى يــقـدم فـيــهـا احلـدث  ويــتـضح ذلك
مثل الـذى يتغير أداؤ بـتغير حالة جـليا من خالل ا
اجلـــمــــهـــور الـــذى أمــــامه. لـــذلك أرى أن الــــتـــأثـــيـــر
ــــــســـــرح ــــــيـــــزات الــــــفن وا الـــــعــــــاطـــــفـى من أهـم 
بـالـتحـديد فـبـالتـأثيـر الـعاطـفى تمـتـلك القـدرة على
تـلكون من قسوة تنقـية نفوس الـبشر مهمـا كانوا 
فى قـــلــوبـــهم  فـــاإلنــســـان ال يــســـتــطـــيع أن يـــنــسى
األحـــداث الـــتـى أثـــرت فــــيه عـــاطــــفـــيًـــا  أنــــا عـــلى
ستوى الشـخصى هناك أكثر من حادث شاهدته ا
وأنـا طفل صغيـر ال أستطيع أن أنسـاه نظرا لوقعه
على عاطفيـا وانفعالى الشديد به  فأنا أؤمن بأن
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ــتــنــاثــرة فــوق الــورق.. كم قــرأتُ شـــعــرا ومــست روحى تــلـك األحــرف ا
ولـكـنه إحـسـاس غـريب ومـخـتـلف.. أن أرى هـذه األحـرف الـيـوم تُـجـسد
ؤدى شـاعر يصل لـلمتـلقى الذى يـدهشه صدق ا أمـامى بأداء مفـعم با
ــسـرحــيـة الــتى صـاغــهـا اخملــرج.. فــيـتــفـاعل مع كل وتــعــجـبه الــصـورة ا

عتاد.. يراه. هذا.. وبدال من أن يقرأ الشعر كا
ب الطوابير الطويلة التى تزدحم بها ساللم مركز األبداع.. استطعت
أن أجـد مــسـاحــة لألنـتــظـار.. وقــفت أنــتـظــر بـدأ عــرض "حـلــو الـكالم"
تدريب الدكتورة جناة على وإخراج خالد جالل (وإن كان هو يفضل أن
نـقـول إشراف ال إخـراج).. و"حـلو الـكالم" هـو عـرض مادة اإللـقـاء التى

مثل الشامل. تُدرس ضمن مواد ورشة مركز اإلبداع إلعداد ا
وهـذا الـعرض هـو الـعـرض الـثـانى لـلـدفـعـة الثـالـثـة لـورشـة اإلبـداع فـقد
كان الـعرض األول هو غـنا لـلوطن وكـان نتاج مـادة الغـناء وهـذا العرض
هــو نـتـاج مـادة اإللــقـاء.. ويـتـبــقى أن نـرى عـرضـ أخــرين هـمـا عـرض

الرقص و عرض التمثيل.
ــركـز خــاويــة وقت الــعــروض.. إنـهــا دائــمـا لم أجـد يــومــا ساللم هــذا ا
مــزدحـمــة بــاجلــمـهــور الــذى يـحـب الـفن ويــثق فـى جـودة األعــمــال الـتى

ركز. يقدمها ا
سـرح حـتى دخـل جـموع لـم نـلـبث إال دقـائق بـعـد دخـول اجلمـهـور إلـى ا
ــثل.. دخـلـوا كــلـهم بـتـلــقـائـيـة ـمـثـلـ الـذين يـتـجـاوز عـددهم ال  65 ا
ـشـاركـتــهم فى أمـسـيـتـهم .. بل يـدعـونك  ـثـلـوا لك عـرضــاً وكـأنــهم لن 
الـشـعـريـة.. الـتى لم تـكن فــقط أمـسـيـة رائـعـة فى حب مـصـر.. نـسـتـمع
فــيـهـا لـشـعــر كـبـار الـشـعــراء الـذين تـغـنـوا بــحـبـهم لـلــوطن فى أبـيـاتـهم..
كفاروق جويدة ونزار قبانى وسيد حجاب وجنيب سرور وعبد الرحمن
األبـنـودى وصالح جـاه وغـيـرهم فى قـائـمـة طويـلـة من األسـمـاء التى
حفـرت نفـسهـا فى تارخ مـصر.. بل أسـتطـاع اخملرج خالـد جالل جذب
ـتـفـرج مـشدودا ـسـاته احلـرفـيـة التـى جعـلت ا ـتـفـرج من خالل وضع  ا

طوال ساعة ونصف هى مدة العرض.
ــســرح يــلــقى بــعض ــمــثل يــظــهــر عــلى خــشــبـة ا فــبــدال من أن يــجــعل ا
ل.. حرّك خـالد جالل الـشعر األبيـات الشـعرية.. فى شـكل تقـليـدى 
ـعـنى أنه جـعل الكـلـمة قـصه.. والـبـيت الشـعـرى صورة ـسرح..  عـلى ا
مـرئــيـة.. وجـعـل من الـقــصـيـدة مــسـرحـيــة.. فـقــد رسم حـركــة لـلـمــثـلـ

وسيقى والغناء. سرحية.. وا واستخدم اإلضاءة والتشكيالت ا
ـلل.. كان اخملـرج يتـنقل بـنا بـذكاء مـا ب احلزن وبـدال من أن ينـتابـنا ا
والـــضـــحـك واحلــنـــ والـــفـــخـــر.. فـــكـــان دقـــيـــقـــا فى اخـــتـــيـــار وقت كل

وسيقى التى تصحبها. قصيدة.. وطريقة تأديتها وا
ـمثل "مـحمد أسامة وعـلى ربيع" لتـفجير الكـوميديا فى ولـعل أختيار ا
مــنــاطق مــعـيــنه فى الــعــرض.. كـان اخــتــيــارا مـوفــقــا.. فـقــد جــسـدا دور
بـلطـجيـا الدفـعة.. الـلذان ال يـحبـان الشـعر ويـجعالن اجلـمهـور ينـتقى –
من مـشـنـة الـكتب عـلى حـد قـولـهـما  –أسـمـاء الـشـعـراء ثم يـطلب  –فى
حتدى  – من أصدقائهما أن يبدأوا فى إلقاء قصائد الشاعر اخملتار..
طــبــعـا هــذا مــعــنــاه.. أنك لن تــرى الــعــرض بــنــفس الــشــكل لــو حـضــرته
ـتفرجـ يخـتارون فى كل يوم ليـوم متـتالـي أو ثالثة أو أكـثر.. ألن ا
نـفس األسـمـاء ولـكن فى عـشـوائـية  –أقـصـد فى غـيـر ترتـيـب مسـبق –
ـا يخـتار مـتفـرج اليـوم البـدأ بقـصـائد الـشاعـر فاروق جـويدة بـينـما فـر
تــخــتـار مــتــفـرجه غــدا الــبـدأ بــقـصــائــد نـزار قــبــانى.. ولـكن  –وبــعـد أن
شـاهــدت الـعـرض أكــثـر من مـرة  –أسـتــطـيع أن أقــول أنه فى كل مـرة..
يــجــيـد الــشــبــاب الــتــعــامل مع االخــتــيــارات وال تــنــقــصـهـم أبـدا  –بـرغم
ــعـانى ــهـارة.. فــوعــيــهم  ــوهــبـة أو تــخــونــهم ا الـتــكــرار الــعــشـوائى  –ا
الـكلـمات الـتى يـلقـوها والـتى حتدثت عـن حب الوطن وأمـجاده وتـاريخه
وثــوراته وشــهــدائـه ومــســتــقـــبــله.. كــان أصــيـال بــداخــلــهـم.. فــقــد كــانــوا
يـــتــحــدثـــون بــصــدق عـن مــا يــكـــنــونه لـــلــوطن.. فـــقــد كــنـــا نــتـــمــايل حــ
يــتــمــايــلــون.. وكــان يــخــتــلط صــوتــنــا بــصــوتــهـم فى بــعض األغــانى الــتى
يـغنـونهـا.. أو نـسبـقهم فى قـول كـلمـة من قصـيـدة مشـهورة.. ولـعل جناح
الشباب فى إلقاء القـصائد بذات احلماسة وبنفس اإلحساس كل يوم..
راجع إلـى شهـور الـتـدريب الـطـويـلـة الـتى أشـرفت عـلـيـهـا الـدكـتـورة جناة
مـثلـون.. فهى عـلى.. الـتى يظـهر مـجـهودهـا جلـيا فـى كل كلـمة يـقولـهـا ا

الـتى اختـارت معـهم أسـماء الـشعـراء ودربـتهم عـلى كيـفـية إلـقاء األبـيات
وركــزت عـلى مــخـارج األلــفـاظ ووزعـت الـقــصـائــد عـلى اجملــمـوعــة الـتى

ألقتها..
وألن العـرض ابتـعد عن كـونه أمسـيه شـعريـة.. ليـصبح مـسرحـية مـكونه
ـتـفـرج  –أيـا كـان سـنه  –عـلى من لـوحـات عـديــدة.. فـقـد سـاعـد ذلك ا
االستمـتاع والتـفاعل.. فتـوظيف الكـوميديـا من خالل "بلـطجيـة الدفعة"
من بداية الـعرض كان عامل جـذب جيد راق للـجمهور.. خـصوصا أنهم

تفرج مباشرة وجلسوا بينهم.. تعاملوا مع ا
ومن أجـمل القـصـائد الـتى ألقـيت هى قـصيـدة "مش بـاقى منى" جلـمال
ــصــاحــبــة مــطــرب من طالب بــخــيت والــتى أداهــا مــجــمــوعــة شــبــاب 
نتهى مـثلون يـتبارون فى إلقـاء القصيـدة  الـورشة على العـود.. فكان ا
ـطـرب الــشـاب بـغـنــاء مـقـاطع أخـرى من اإلحـسـاس بـيــنـمـا يـصـاحــبـهم ا

القصيدة.. 
ــنـصب لـفـاروق ومن الــقـصـائـد الــتى ألـقـيت بــشـكل جـيـد هـى قـصـيـدة ا
ثـل عـلى أكتـافهم وهم مـثل يحـمله ثالثـة  جويـدة والتى ظـهر فـيهـا ا
يــرتــدون أقـنــعــة ثم يــلـقــون به إلى األرض ويــبــصـقــون عــلــيه بـعــد ضــيـاع
ـنصب.. وفى احلقيقة فـإن هناك العديد من الـقصائد اجليدة.. التى ا

قال لذكرها كلها. ا لن يتسع ا نقلها لنا اخملرج بشكل جديد ر
و لـألسف.. ال أعــرف كل األســـمــاء الــتـى شــاركت فى عـــرض اإللــقــاء..
ـثال محـمود عـبد الـعزيـز الذى أجـاد فى أكثر ولـكنى أذكـر على سـبيل ا
من قصيدة ألـقاها منـها قصيدة لـصالح جاه ومحمـد محمدى الذى
ألـــقـى "ال تــصـــالـح ألمل دنـــقل" ورفـــيق الـــقـــاضى الـــذى ألـــقى جـــزءاً من
قـصـيـدة لـنـزار قــبـانى وحـمـدى الـتــايه ومـحـمـد غـيث وجــيـهـان ومـحـمـد
دمــراوى وشــيــمــاء قــاسم ويــاســمــ وولــيــد عــبــد الــغــنى ووائـل الــســيـد
ومحـمد مـجدى الـلذين ألـقيـا قصـيدة ألحـمد فـؤاد جنم بشـكل كومـيدى
وغـيرهم.. من طلـبة مركز اإلبـداع الذين يتـمتعـون بأداء جيـد.. وموهبة

صادقة..
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بـقيادة االنـبا مـوسى اسقف الـشباب ومـباركـة قداسة
ــسـرح الــبـابــا شـنــودة الــثـالث ويــضم مــسـابــقـات فى ا
ــيـديـا والـكـمــبـيـوتـر  وااللـعـاب ـوسـيـقى وا والــكـورال ا

الرياضية والفن التشكيلى
ــراحل الــعـمــريـة ويــتم الــتـنــافس فــيـة عــلى مــسـتــوى ا
(مــــرحــــلــــة ابـــتــــدائى _اعـــدادى_ثــــانـــوى _جـــامـــعـــيــ

_خريج _شباب)
وتـتم الـتـصـفـية األولـيـة فى كل ايـبـارشـيـة  (حى) على
ــنــطــقـة   حــدة   ثم يــتم الــتــصــعــيــد إلـى مــســتــوى ا
وأخـيــرا الــتـصــفــيـة عــلى مــسـتــوى اجلــمـهــوريــة والـتى
تــقــسم  إلى أربــعـــة قــطــاعــات (الــقــاهــرة والــوسط -
االسكنـدرية ومدن القـنال  - الفـيوم وشمال الـصعيد

- األقصر وجنوب الصعيد)
وتـستمـر جلان الـتحكـيم فى كل قطـاع من القـطاعات
دة اسبـوع تشاهد خاللة حوالى ٥٠ عرضا األربعة 
لـيصل إجـمالى الـعروض عـلى مدار األسـابيع األربـعة

حوالى 200 عرض.
ــهـرجـان عــلى الـعــروض فـقط بـل تـقـام وال يــقـتــصـر ا
ورش فــنــيـة مــتـخــصـصــة ونـدوات فـى كل قـطــاع عـلى
ــواضـــيع حـــدة كــذلـك ال تــقـــتـــصـــر الـــعـــروض عــلـى ا
ــيه الــديــنــيــة فــقط بل تــتــنــوع   فـمــنــهــا نــصــوص عـا
ا خصوصا لشكـسبير - ودورينمات - وكاسونا - ر
لتميز اعمـال هوالء بقيم أخالقية   وكذلك نصوص
ــصـــريــ . وهــنـــاك عــدد كـــبــيــر من كـــبــار الــكـــتــاب ا
الـشباب يـقدمون عـروضا من تالـيفـهم تناقش قـضايا
ــلـــحــمى أو ـــذهب ا ـــيل مــعـــظــمـــهــا الى ا شــبــابـــيــة 
الـــبــريــخــتـى . وخــصــوصـــا شــبــاب اجلــامـــعــات الــذين
ـــســـرح اجلـــامـــعى ويـــتـــابـــعـــون احلـــركــة يـــحـــتـــكـــون بـــا

هرجانات . سرحية وا ا
فرح أيضا أن بعض هذة العروض اجلدير بالذكـر وا
ــســرحــيــة ــهــرجـــانــات ا بــدأت تــشــارك مـــوخــرًا فى ا
ــــهـــرجــــانــــات احلــــرة الـــتـى جتـــدول ضــــمن خــــاصــــة ا

سرح الكنسى . عروضها عرضا أو اكثر باسم ا
سئول ) من ثال شاركت مسرحية (م ا على سبيل ا
ـهـرجـان شـبــرا اخلـيـمـة لـلـمـسـرح احلـر االســكـنـدريـة 
ومـــهـــرجــان الـــرواد   ومـــهـــرجــان الـــنـــيل   وحـــصــدت
اجلـوائــز ثم قــدمت نــفس الــفـرقــة عــروضـهــا بــسـاقــيـة
الــصــاوى  ومـــركــز الــهــنـــاجــر لــلــفـــنــون . كــذلك عــرض
(شــقــلــبــاظ) مـن الــقــاهــرة الــذى شــارك فى مــهــرجــان
الـرواد  ومهرجـان النـيل والهـناجر وحـصد الـعديد من
اجلـوائـزأيضـا . وكـذلك مـسـرحـيـتـا (مـاكـبث) و (سـيدة
الــفـجــر) لــفــريق كــنــيــســة مـار مــرقس بــشــبــرا والــلــتـان

هرجانات ومركز الهناجر . شاركتا بالعديد من ا
وهــــنـــــاك الــــعــــديــــد من الــــعــــروض الــــتـى شــــاركت فى
ــســرح بــاسم ــصــريــة لــهـــواة ا مــهـــرجــان اجلــمــعــيـــة ا

سرح الكنسى . ا
ـسـرح الـكـنسى لم ويـهمـنى هـنـا أن أؤكـد عـلى أن كـلمـة ا
واعظ سرح اخلـاص بالتعاليم الـكنسية أو ا تعـد تعنى ا
بل تـخـطت ذلك لـيصـبح فـنا مـسـرحيـا عـاديا يـنـتج فقط

داخل الكنائس وحتت رعايتها وليس وصايتها .
وهــذة احـــصــائــيــة من مــهــرجــان الــكــرازة اخلــامس

لالنشطة الكنسية : 2009
سرح   (  213فريق)..........(2402مشارك) ا
الكورال  (  675فريق).........(10063مشارك)

االوبريت ( 21فريق)...........( 487مشارك)
مسرح العرائس ( 31فريق).........(507مشارك)

الــتــوازن الــنــفــسى والــسالم الــداخــلى لــدى األفــراد  
ــســرح من جــديـد إلـى حـضـن الـكــنــيــســة  ولـكن عــاد ا
بــخـطــوات بــطــيــئـة نــســبــيـا حــسب حــمــاس شــبـاب كل
سرح سئـول الدينى بفـكرة ا منطـقة  وحسب قنـاعة ا
سرح  فى عدد قـليل من الكنـائس واجلمعيات فـبدأ ا
ـسـيــحـيــة فى أمــاكن مـتــفـرقــة مـثل جــمـعــيـة الــشـبـان ا
ــســيــحــيــة بــفــروعــهــا وبـعـض الــكـنــائـس فى مــنــطــقـة ا
الــــظــــاهــــر  وشـــبــــرا ( الــــقــــاهــــرة ) وشـــبــــرا اخلــــمــــيـــة

واإلسكندرية .
ـــســـرح  فى عـــدد كـــبـــيـــر من  ثم انـــتـــشـــرت ظـــاهـــرة ا
الـكنـائس فـأفـرزت وجـود مـهـرجانـات ومـسـابـقـات ب
العروض من أقدمها مهرجان شبرا اخليمة ومهرجان

عادى ومهرجان فلمنج باإلسكندرية . ا
أمـا اآلن ال تـكاد تـخـلـو كـنـيـسـة فى أى مـديـنه أو قـرية
من  فــريق تــمــثــيل أو أكــثــر وان لم تــكن كـل الـكــنــائس
تـمــتـلـك  مـســرحـا إال أن عــدد قـلــيالً به مــبـنى مــسـرح
سرحى أحد اهم االنشطة متطور  ويعتـبر النشاط  ا
فى الكنائس حيث  تنمى روح  العمل اجلماعى وتبنى

الوجدان السوى.
ـهـرجـانـات الـكـنـســيـة لـلـمـسـرح  مـهـرجـان ومـن أقـدم ا
شبـرا اخليمة التى تقـيمة مطرانية شـبرا اخليمة منذ
حـــوالى  18عـــامًــا ويـــشــرف عـــلــيه الـــقس مـــارتــيــروس
فـوكــيه الـذى اصــبح كـاهــنـاُ خــاصـاً لالنــشـطــة الـفــنـيـة
ويرعـاه األنبـا مـرقس  اسقف شـبرا اخلـيـمة   جـدير
بــالـــذكــر أن مــطــرانــيـــة شــبــرا اخلــمــيـــة أيــضــا أقــامت
سرحية يا متخـصصًا لدراسة الفنون ا مشروع اكاد
ـوسيقية   مدة الـدراسة  سنت على والسـينمائية وا
اربع فصول يقوم بالتـدريس فيها اساتذه متخصص
سرح مثل د. هـناء عبد الفـتاح    الدكتور فى قـسم ا
مــدحت الــكــاشف والـــدكــتــور عــمــرو دوارة والــدكــتــورة
عـبـير مـنـصور والـدكـتور أحـمـد عامـر    فـادى فوكـية

وغيرهم .
ومـنـذ سـته اعـوام تـولت قـيـادة الـكـنـيـسـة االرثـوذكـسـية
فى مصـر تنـظيم أكـبر مـهرجـان لالنشـطة فى الـشرق
االوسط يـسمى مـهـرجان  (( الـكرازة )) عـلى مسـتوى
ــسـابــقـة فى الــعـامـ كــنـائس اجلــمـهــوريـة  وامــتـدت ا
ـهجر اضيـ لتـضم  السودان  وقـطر وبعض بالد ا ا
ــهــرجـان تــنــظــمــة وتـرعــاه أســقــفـيــة الــشــبـاب . هــذا ا

الـرواد     والسـاقيـة    والهـناجـر   واحلر وغـيرها
وأتشرف بان قمت بهذا الدور.

سرح الكنسى فى مصر ا
ـسرح بـدا    دينـيا    وبـالتـحديد كلـنا نـعلم أن فن ا
يالد  عند اليونان فى ظل فى القرن اخلامس قـبل ا
االحـتــفـاالت  الـديــنـيـة لــعـبـادة اإللـه ديـونـيــسـيـوس إله
ــســيــحــيــة مــلــيــئـة ــا  كــانـت ا اخلــصـب والــنـمــاء    و
بــاألمـثــال واحلــكـايــات الــتـصــويــريـة واألقــرب إلى فن
تقدم داخل الدراما    لذا وجدت الـدراما  مكانها ا
الــكــنـيــســة فى الــعــصـور الــوســطى حــيث كــانت تــقـدم
مــــســــرحــــيــــات االالم    وحتــــولت بــــعـض الــــطــــقـــوس

الكنسية إلى مايشبه  الدراما .
سـرح مـطـرودا من الكـنـيـسة وانـتـشرت فى ثم خـرج ا
كل اجملـــتـــمــعـــات مـــتـــأثــرا ومـــؤثـــرا ومــتـــفـــاعال مع كل
التطورات واالكـتشافات الـعلميـة واألدبية  والفـلسفية

والفنية .
ـسرح  كثيرا الى ان ظهرت بوادره وفى مصر تأخر ا
مع احلــمـــلــة الـــفــرنــســـيــة عــلى مـــصــر عــام  1798 ثم
ـسـرح ومن تـوالـت عـروض الـفـرق الــشـامـيــة ورجـال ا
تـرجمة أو اهـمهم يعـقوب صـنوع وتـعددت العـروض ا
ـسـرح الفـرنـسى ( مثل أعـمال ـقتـبسـة خـاصة من ا ا
سـرحـيـة  اخلـاصـة مثل مـوليـيـر ) ثم تـكـونت الـفـرق ا
فــرقــة سالمــة حــجــازى    وعــلى الــكــسـار    جنــيب
ـــهــديـــة     اوالد عـــكـــاشــة الـــريـــحــانـى    ومــنـــيـــرة ا

وغيرهم .
ثم تـكونت أول فـرقة قومـية عام  1935 وقدمت أولى
مـسـرحـيـاتـها بـعـنـوان أهل الـكـهف لـتـوفـيق احلكـيم ثم
تــكـــونت فــرقــة الــتـــلــفــزيــون عــام  1961 هــكــذا بــدأت
ــســرحـيــة فى مــصــر وبـالــطــبع تـأثــرت بــهـا احلــركـة ا

الكنيسة كما تأتر بها اجملتمع ككل.
سـيحـية وقـليل ومن ثم اضطـلعت بـعض اجلمـعيـات ا
من الـكنـائس بـتقـد عروض مـسـرحيـة مـستـمدة من
ـــيـــة ـــســــرحـــيــــات الـــعــــا ـــقــــدس وبـــعـض ا الــــكـــتــــاب ا

وخصوصا فى الكنائس األجنيلية.
وخـالل الـعــشــرين ســنه األخــيــرة مع حتــول الــكــنـائس
الى مـؤســسـات اجـتــمـاعــيـة وصـحــيـة وتــربـويـة وفــنـيـة
وكـشـفـيـة ومع انـفـتـاح الــكـنـيـسـة عـلى الـعـلـوم والـفـنـون
ــانــهــا بــأهــمـــيــة  دور الــفن وحتــقــيق ــيــة    وإ الــعـــا

ــسـرح طــريــقه إلى الــكــنــيــسـة األرثــوذكــســيـة عــرف ا
بـبطء    وعـلى اسـتـحـيـاء    وتـمـحـورت مـوضـوعاته
ــقــدس الـــتى ال تــخـــلــو  من حــول قــصـص الــكــتـــاب ا
وعظ باشرة  حيث البعض يسميه ( فن ا واعظ ا ا

رئى) . ا
وان كـانت الــكـنـائـس االجنـيـلــيـة وجـمــعـيـات الــشـبـان
ــســيـــحــيـــة قــد ســـبــقت األرثـــوذكــســـيــة فـى تــقــد ا
ــــوضـــــوعــــات عــــروض أكـــــثـــــر حتــــررا وأقـــــرب إلى ا
االجــتــمـــاعــيـــة لــكـــنــهـــا كــانت  كـالســيـــكــيــة األداء  
سـرح يوسف وهـبى  وجنيب الـريحانى ثم متـأثرة 
ـثـلــة فى أسـقـفـيــة الـشـبـاب تـبــنت الـكـاتــدرائـيـة  –
بــقــيــادة االنــبـا مــوسى  – تــكــوين فــرقــة  مــســرحــيـة
ـسـرح الـقـبطـى )) ضمت مـعـظم الـفـنـان بـاسم ((ا
ـــســــيــــحـــيــــ  قــــدمت عــــرضـــ احملــــتــــرفـــ مـن ا
ـــرقــســـيــة ــســـرح الــكـــاتـــدرائــيـــة ا ضــخـــمـــ عــلـى ا
بـالعـباسـية  (الشـاهد الـصامت ) من إخـراج  ناجى

أجنــلـو  1985 بـهــذا تـغـلب إخــراج جـمــيل بـرسـوم 
توقـفت الفـرقة أو تـفرقت لـتبـدأ الكـنائس فى انـتاج
ـــــســــــرحـــــيـــــة  حـــــيـث رأوا فى عـــــروض الـــــعـــــروض ا
ـا شـجع بـعض ـسـرح  الـكـاتـدرائـيـة مـبـاركــة لـفن ا
الــكـــنـــائس الـــكـــبـــرى فى الـــقـــاهـــرة تـــقـــد عــروض
مـســرحـيــة بـشــبـابــهـا الـهــواة     تـطــور االمـر الى
انـشاء مبنى مسـرح فى بعض الكنائس مـثل كنيسة
ـالك بـطــوســون بـشــبــرا    ومـارجــرجس فــلــمـنج  ا
باإلسكندرية ومطرانـية بشبرا اخلمية  ومطرانية

بنى سويف.
ــســرح  احلـــر فى الــثـــمــانــيـــنــيــات ومع ظـــهــور تــيـــار ا
ـســرح الـتــجــريـبى زادت الــفـرق وانــعـقــاد مــهـرجــان ا
سرحية  داخل الـكنائس    سواء من لديها مسرح ا
أو ال فـاضـطـلعـت تلك الـكـنـائس الـتى تمـلك خـشـبات
ــهــرجــانــات الســتــيــعــاب عـروض ــســرح  بــتــنــظــيـم ا ا
هـرجانـات مهـرجان الـكنـائس األخرى    وأول تـلك ا

عادى واإلسكندرية  . شبرا اخليمة ثم ا
ـسـرح الكـنـسى فنـلـمحه أمـا الـتحـول احلـقيـقى  فى ا
عــنـــدمـــا أقـــيـــمت الـــورش الـــفـــنــيـــة  لـــشـــبـــاب الـــهــواة
ـــســـرحــيـــ فى الـــكـــنــائـس والــتـى بــدأتـــهـــا الــهـــيـــئــة ا
الــقـبـطـيـة األجنــيـلـيـة لــلـخـدمـات االجـتــمـاعـيـة     ثم
ــنـــيــا ــعـــادى    وا مــطـــرانـــيــة  شـــبـــرا اخلــيـــمــة  –وا

وغيرها .
فـفى  عام   2006نـظـمت مـطـرانـيـة شـبـرا اخلـيـمـة
ــدة شـــهــر    بــإشـــراف الــقس ورشــة مــســـرحــيـــة 
مـارتــيـروس فـوكــيـة   ضـمت مـن األسـاتـذة كل من
د. هــنــاء عــبــد الــفــتـاح    د. أحــمــد حالوة    د.
مـدحت الكـاشف     د. عمـرو دوارة    د. أحمد
عــامــر    د. فـــريــد الـــنــقـــراشى     أمــ بـــكــيــر
فــادى فـوكـيـه    عـاصم الـبــدوى  رأفت الـديـروى
 إمــيل جــرجـس    مــاهــر لــبــيـب وغــيــرهم والــتى
شجع نـحاجهـا وانعـكاس مردودهـا فى العروض  
شــجع األنــبــا مــرقس أســقـف شــبــرا اخلـيــمــة عــلى
ـية عـمـليـة لـلفـنـون تضم التـفـكيـر فى إنـشاء أكـاد
ــوســيــقى وتــقــنـيــات الــســيـنــمــا  ويــقـوم ــسـرح وا ا
بـالــتــدريس فــيـهــا مــعـظم األســاتــذة الـســابــقـ فى
نفس الـوقت عادت أسـقفـية الـشبـاب لتـبنى رعـاية
ــوســيــقى ــســرح مع بــاقى الــفــنــون االخــرى من ا ا
والسينما  والفنـون التشكيلية والشعر واجلرافيك
 وغــيـــرهـــا فى مــهـــرجــان ضـــخم بـــاسم  مــهـــرجــان
الكـرازة على مـستـوى  اجلمـهوريـة  يكـون التـسابق

سرحية. فيه ب الفرق ا
ـشـاهـدة ـسـرح  ـهــتـمـ بـا  بــدأنـا نـدعـو الـنـقـاد وا
تــلك الــعـروض الــتى بــدات تــتـغــيــر شـكال ومــوضــوعـا
سـرح  كما  خرجت لتسـاير التـيارات احلديـثة  من ا
الــــفــــرق بــــعــــروضـــــهــــا من داخـل اســــوار الــــكــــنــــيــــســــة
للمشاركة فى مهرجانات  حرة  عديدة مثل مهرجان
ـسرح    ومـهـرجان ـسرح  الـعـربى جلمـعـية هـواة ا ا
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 حاول فى وقت الحق.. هذه رسالة مسجلة....
ــــؤكـــــد أنـك تــــســـــمــــعـــــهـــــا إن كــــنـت أحــــد شـــــبــــاب جــــمـــــلــــة مـن ا
الـثغـر(اإلسكـنـدرية) وبـداخلك طـاقـات فنـية حتـلم بـتجـسيـدها

مسرحياً.
: تـأكد يـا صـديقى الـفـنـان أنه لن يكـون أمـامك سوى أمـر من اثـن
إمـا أن تقـتل الفنـان الذى يـسكن بـداخلك أو أن تـرتاد أحـد مقاهى
ـثقف فى عـصر يوم صحو وأثـناء تدخيـنك للشيـشة تسبح فى ا
عـالم اخلـيال عـلك جتـد دار عـرض مـسـرحى تسـتـطـيع أن تـعرض
عـليـهـا إبـداعك الـفنـى.. ولكن تـأكـد من مـقـاطعـة أحـد األصـدقاء

لك ليدعوك للعب (الطاولة) حتى منتصف الليل.
عــذراً عـلى اإلطــالـة فـالـكــلـمـات عــالـقـة فى حــنـجـرتـى مـنـذ عـدة

سنوات تبحث عن حلظة لإلنطالق.
ناخ دينة التى حـباها الله  اإلسكـندرية عاصمـة مصر الثانيـة ا
إبـداعى بطـبيـعته تـخلـو من دار عرض مـسرحى واحـدة تستـطيع
.. جميع دور العرض أن تـقف على خشبتها لتقدم عـرضاً مسرحياً
ن ينطبق ـسرحى مغلقة أمامك إما للتجديدات أو ألنك لست  ا

عليهم . 
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اســــتــــطــــاع ضم الــــلــــيــــســــيـه ثم الــــسالم وحــــالــــيــــاً يــــتم
االستعداد الفتتاح مسرح بيرم التونسى.

وحـول مسرح الـليـسيه يـرى أنه قد أصـبح ملـتقى الفن
بــاإلســكــنــدريــة فــخــشــبــته تــســتــقــبل عــروض الــثــقــافــة
ـدارس والـعـروض الـعــمـالـيـة ذلك فـضالً واجلـامــعـة وا

عن استقباله للعروض الوافدة من القاهرة.
واسـتـدرك قـائالً إن التـعـامل مع الـثقـافـة اجلـماهـيـرية
غير مجد فـاستضافة فـعالياتهـا تكبدنا نـفقات كبيرة
إلصالح التـلفـيـات التى تـنتج عـن تلك االسـتضـافة وال
تـتـحمـلـهـا إدارة اإلقلـيم ويـرى أن حل األزمـة يـكمن فى
أمـرين: أولــهــمــا وجــوب أن تـمــد مــكــتــبـة اإلســكــنــدريـة
ـســرح الـســكـنــدرى وتــفـتح لــهم أبـواب يـدهــا لـفــنـانـى ا
مسرحهـا بدال من العروض األجـنبية الـتى تستـضيفها

وال حتدث أى إضافة تذكر.
أمـا األمـر الـثـانى فـهـو ضـرورة إيـجـاد تـعاون مـع قـطاع
الفـنون الشعبيـة الستغالل مسرح مـحمد عبد الوهاب

استـقبـال الـعروض الـوافـدة من القـاهـرة فقط?? وهل
سيظل مسرح بيرم التونسى فى مرحلة جتديد? فمن
ــفـتــرض أنـنــا بـعـد الــثـورة قــد أصـبــحـنــا فى مــرحـلـة ا

عقدة. جديدة تتطلب تسهيل وإجناز إلجراءات ا
شـكـلـة يرى ضـرورة الـتوسـع األفقى بـبـناء حلل هـذه ا
دور عــرض مـــســرحـــيــة ولـن يــتم ذلـك إال بــالـــتــنـــســيق
مـابـ مـحـافظ اإلسـكـنـدريـة والـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصور
الثقـافة ووزارة الـثقافـة مشيـراً إلى أن أراضى الدولة
شـاسعة والبد من استـغاللها إليجاد كـيان يلتف حوله

الفنانون  مثل ساقية الصاوى بالقاهرة.
ــشـرف الــعـام عـلـى مـسـارح األســتـاذ/حــسـ مــلـيس ا
اإلسـكنـدرية بـالـبيت الـفـنى للـمـسرح لـديه رؤيه أخرى
ـــاضى حـــيث كـــان يـــوجــد وقـــد بــدأ كـالمه مـــتــذكـــراً ا
بــاإلســـكــنـــدريــة  26دور عــرض مـــســرحـى وتــقـــلــصت
لــدرجـــة أنه مــنــذ  7ســنـــوات لم يـــكن بــاإلســـكــنـــدريــة
مــســرح واحـــد يــتـــبع الــبـــيت الــفـــنى لــلـــمــســرح إلى أن

إجالل هـــاشم وكــــيل وزارة الـــثـــقــــافـــة ومـــديـــر اإلدارة
ـركزية إلقليم غـرب ووسط الدلتا الثـقافى (سابقا) ا
هذا اإلقليم الذى يتـعامل مع أكبر شريحة من شباب
الـفـنـانـ بـشرتـنـا بـقـرب انـتـهـاء مـشـكـلـة قـصـر ثـقـافة
ــــغـــلق مــــنـــذ أكـــثــــر من عـــامــــ ونـــصف األنــــفـــوشى ا
لــدخـــوله فى مــرحــلــة جتـــديــد وإحالل إال أنــهــا لــيس
ـوعـد اسـتالمه حـيث إن الـهـيـئة لـديـهـا عـلم يـقـيـنى 
ـبـاشـر مع مـقاول الـتـنـفـيذ هى الـتى تـقـوم بـالتـعـامل ا
وال سـلطـة لإلقـلـيم فى ذلك فال تـوجد أيـة تـكلـيـفات
ـتـابـعـة ذلك األمـر وتـرى أن مـسرح رسـمـيـة لإلقـلـيم 
قــصـر ثــقــافــة األنـفــوشى ومــسـرح قــصــر ثـقــافــة بـرج
الـعرب  –الـذى يـبـعد  60كم عن اإلسـكـنـدرية –هـما
ـسرحـية حيث القادران عـلى استـضافـة الفـعالـيات ا
تـرى أن مــســرح قــصــر الـتــذوق يــعــد خــطـأ ال يــغــتــفـر
ـنشئه وتسـاءلت كيف يتم إنشـاء مسرح فى بدروم ال

يوجد به منفذ للخروج??
إجـالل هـاشم تــرى أن حل األزمــة يــكـمـن فى ضـرورة
صـدور قرار من وزير الثقـافة يحتم التـعاون ب كافة
ـــــســــارح الـــــتــــابــــعـــــة لــــلـــــوزارة حــــيـث يــــوجــــد إدارات ا
بــاإلسـكـنـدريــة مـسـارح  تـابــعـة لألوبـرا والــبـيت الـفـنى
لـلـمـسـرح ومـركـز اإلبـداع فـضال عن الـتـابـعـة لـلـثـقـافـة
اجلــمـاهــيـريــة وجـمـيــعـهــا حتت مــظـلــة وزارة الـثــقـافـة
والبد من أن يتم التنـسيق ب هذه اإلدارات اخملتلفه
لــوضع آلــيــة مــا الســتــغـاللــهــا فال يــعــقل أن كل هــذه

سارح مشغولة طوال العام. ا
ـقــتــرح إلى الـفــنــان الـتــشــكـيــلى/مــاهـر ذهـبت بــهــذا ا
جـــرجس نـــائب رئـــيس مـــجــلـس إدارة مــركـــز احلـــريــة
لإلبـــداع فــقــال إن عـــروض الــثـــقــافـــة بــطــبـــيــعـــتــهــا ال
سارح الـتابعـة لدار األوبرا وال تـتناسب تتنـاسب مع ا
أيـضاً مـع طبـيـعـة خـشـبة مـركـز احلـريـة لإلبـداع التى
تـعـامل مـعهـا أن يـكـون لديه فـكـر خاص تـتـطـلب فى ا

سرحى. لتطويعها للعرض ا
إال أنه - رغـم ذلك - يــرحب بــأى مــبــدع يـكــون لــديه
مـشـروع مـسـرحي حـقيـقي بـشـرط الـبـحث عن الـعمل
ــــتــــلــــقى ويــــرى اجلــــاد الـــــذى ال يــــســــخــــر من وعـى ا
جــرجس أن عـروض الـثــقـافـة يـنــاسـبـهـا أكــثـر مـسـارح
ــاذا اليـــفــتـح الــبـــيت الـــفــنى الــبـــيت الـــفــنى وتـــســـاءل 
للـمسـرح يديه لـلمـسرحـي السـكنـدري ?? وهل دور
مــســارح الــبــيـت الــفــنى لــلــمــســرح بــاإلســكــنــدريــة هــو
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غلـق تقريـباً طوال الـعام- وإقامـة عدة دور عرض - ا
هرجانات اخملتلفة مسرحية تكون مجهزه الستقبال ا
الفتاً إلى أن ذلك يحتاج إلى قرار جرىء من الوزير 
ـــســرحـــيــ أن اخملــرج مـــحـــمــد الـــزيــنـى قــال: عـــلى ا
يبادروا بحل وأن يتسع خـيالهم للخروج على العروض
الـــنــمــطــيـــة بــالــبــحـث عن عــروض تــتـالءم مع الــغــرفــة
ـطـيـة فـخـيـال واحلـديـقـة وغـيـرهــمـا من أمـاكن غـيـر 
ــكــنه من اإلبــداع وفـقــاً لــظـروفه اإلنــسـان اخلــصب 
احملـيــطـة مـشــيـراً إلى أن ذلك ال يـعــنى نـفى مــسـؤلـيـة
الـدولة فعليـها التدخل حلل األزمـة و يذكر الزينى أنه
ـشـكـلة منـذ عـدة سـنـوات تـعرضـت صنـاعـة الـسـيـنمـا 

مشابهة تضافرت كافة اجلهود حللها آن ذاك.
ورأى أن احلل احلـقــيــقى هــو الـبــحث عن مــؤســسـات
خـاصـة داعمـة للـمـسرح بـشكـل حقـيقى وهـكـذا تتـوفر
الــســيــولــة الـقــادرة عــلى إنــشــاء أو إعــادة جتــديـد دور
ـســرحــيـة ولــكن مع وضـع الـرقــابــة الالزمـة الــعــرض ا

شروعات. على تلك ا
اخملـــرجـــة ريـــهـــام عــــبـــد الـــرازق تـــرى أن احلل فى أن
تقوم اإلداره بعمل بروتـوكول مع البيت الفنى للمسرح
الستغالل مسارحه سـواء للعروض أو لعمل البروفات
عـليهـا بدالً من الـقاعات اخلـاصة الـتى جتهدنـا مادياً

طلوبة. وال توفر لنا التقنية ا
وتـسـاءلـت هل يـعـقـل أن تـقـام كــافـة عــروض الـشـرائح
عـلى مـسـرح واحد? كـمـا أنـهـا تـرجـو من الـبـيت الـفنى
أن يخفف من اشتراطاته الستغالل مسارحه وأن يتم
الـبـعـد عن الــبـيـروقـراطـيـة الـتى ال تـتـوافق إطالقـاً مع

رحلة احلالية. متطلبات ا
مـجمـوعة كـبيـرة من الـفنـان تـتـألم وتسـخط على كل
من يــقــدم أقــواالً مـرســله وتــتــســاءل أيــضـاً هـل أيـادى
صـانـعـى الـقـرار مـغــلـولـة بـســبب قـوانـ ولــوائح بـالـيـة
أنــهــكــهـا الــدهــر ولم تــعــد قــادرة عــلى مــحــاكــاة إيــقـاع
ـسرحـيـة أم أن أيديـهم مـرتعـشـة غيـر قادرة احلـركة ا

على اتخاذ أى قرار حفاظاً على مقعد لن يدوم??
ومــــا بــــ هــــذا وذاك يــــظل مــــبــــدعــــو اإلســــكــــنــــدريــــة

مسرحي بال مسرح.   
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فواصل

سرح داخل ا
الكنيسة

إبراهيم
احلسينى

ـسـرحـيـة ـســرح الـكـنـسى أحـد الــروافـد ا يـعـتـبـر ا
ـسـرح ــهـمـة فى الــتـعـرف عـلى حــركـة ا ـصـريـة ا ا
ـصــرى  ال تــنــبع هــذه األهـمــيــة من كــونه رافـداً ا
ـســرحـيـة كل عــام  يـقـوم يـقـدم مــئـات الــعـروض ا
ها نخـبة كبـيرة من فنـانى وخدام الكـنيسة بتقـد
فى مخـتلف محافظات مصر  وال كذلك من كونه
يقدم الـقيم األخالقية والدينية واإلنسانية بصفة
عـامـة  حـتى أنه ووفق هــذا الـفـهم يـصـبح تـقـد
مـسرحـيـة مـعـادالً لـتـقـد الـعـشـرات من الدروس
سرح الكنسى فقط من الوعظـية. ال تنبع أهمية ا
هذا الشـأن أو ذلك بقدر مـاتنبع أيضـاً وبجوار هذا
ـــســرحى عــلى خــلق ــســار ا وذاك من قــدرة هــذا ا
سرح حالة من الـتعدد والتنوع داخل مسار حركة ا
ـصـرى  فـيـصـبـح لـديـنـا بـجـوار مـسـارح الـقـطـاع ا
ــدارس  الـتـيـارات الــعـام واخلـاص واجلــامـعـات  ا

سرح الكنسى . ستقلة الهواة و .... ا ا
ـســرح الـكـنـسى بـاإلضـافــة إلى الـنـصـوص الـتى وا
ـيـة لكـتاب تكـتب له يـستـعـي أيـضـاً بنـصـوص عا
مــشـهــورين كـشــكـســبـيــر  أروين شـو  ... أى أنه ال
يغـلق النوافـذ على مـسار أخالقى وديـنى محدود 
ــا يـفــتح نـوافــذه عـلى قــيم جـمـالــيـة وفــكـريـة وإ
مـخـتـلفـة  كـمـا ينـاقش األفـكار الـديـنـية ويـتـحاور
معـهـا ال يـتـماهى داخـلـهـا وتمـتـد مـوضـوعاته إلى
مــاهـو خـارج هـذا اإلطـار فـتـمس مـاهـو اجـتـمـاعى
وسـيـاسى وإقـتصـادى  ... وهـو مـا يـؤكـد لـنـا خارج
جـدران الـكــنـيــسـة بـالــرغم من أنه مــنـتج داخــلـهـا

ويشرف عليه مجموعة من القساوسة واخلدام .
سرح والسؤال الـذى يفـرض نفسه عـند مـناقشـة ا
ـسرح الـكـنسى لألقـباط الـكنـسى هـو : هل يُقـــدَم ا
فــقط بــالــرغـم من اشــتــراك عــنـــاصــر فــنــيــة من
ـسلـم فـيه!?  لقـد شاهـدت بنـفسى فى مـدينة ا
ـسـابـقات أسـيـوط أحـد هذه الـعـروض فى إحـدى ا
سـرحيـة  ولم أجد فى الـعرض مـا يشـير إلى أنه ا
كـنــسى أو يــضع إعالنــاً تـعــريـفــيــاً بـذلـك لـكل من
يـشــاهـده  كــان الـعــرض يـتــحـدث عن مــصـر  عن
مـــشــاكـــلــهـــا  أحالمـــهــا  وجـــعــهـــا  حــاضـــرهــا 
ومستقـبلها  كان ينتقد السلبيات اجملتمعية التى
يـعـانى مــنـهـا جـمـيـع أفـراد اجملـتـمع بـال اسـتـثـنـاء
لــطـائــفـة أو جــمــاعـة أو تــيـار ... ! لــقــد اضـطــهـد
الـــنــظـــام الـــســـابق اجملـــتــمـع كــلـه ولم يـــفــرق فى
اضـــطــــهــــاده بــــ رجـل وامـــرأة  أو بــــ مــــســــلم
ومـسيـحى  كـلنـا كـنا حتت وطـأه احلـاجة نـعيش و
حتت قـهر الـلـحـظة نـتـنـفس هواء ال يـسـتـطيع أن

يكفينا!!
سرح الـكنسى باخلط األخالقى بـنسبة قد يهـتم ا
ـسـرح خارج الـكـنـيسـة لـكنـه يظل مـعـبر أكبـر من ا
فى نــهــايــة األمـــر عن اإلنــســان فـى عــمــومه  عن
أحالمه  انكـساراته  آالمه  ... بنفس القدر الذى
يعبـر به أى مسرح جـاد وهادف ويستـند إلى قاعدة
ا أكثر ما نحتاجه فى فكريـة وفنية صحيحة  ور
ـسرح فى مصر الفتـرة القادمة من كـافة مسارات ا
هـو اللـعب على تـنـميـة الوعى والـتعـريف بخـطورة
عـاشة بـصداماتـها وصـراعاتهـا الكـامنة الـلحظـة ا

هادف من وراء ذلك عبورا آمنا للمستقبل .

elhoosiny@hotmail.com
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اثـنـاسـيــوس: الـفـالــيـون هى اسـطــورة درامـيـة لألديب
الـروسى الـعـظـيم لـيـو تـولـيـسـتـوى تـتحـدث عـن انـسان
امـكنه اجلـلوس على عـرش الله وحـكم العـالم لبـضعة
الئــــكه عن مـــقـــدار دقـــائق ودار حـــوار بـــيــــنه و بـــ ا
الـشـر الـذى يـسـمح الـله بـوجـوده فى هـذا الـعـالم وإنه
كـنه ان يزيل الـشر نـهائـيا لـو امهـله الله بـضعة كان 
سـاعــات أخـرى نــعم انـســان ظن انه احــكم من الـله و

قداره ان يسقط نظام الله. اعدل منه و
ــســرحـيــة واســمـهــا إســقـاط ومن هــنـا جــاءت فــكـرة ا
النـظـام اجلمـيع عـنـدما قـرأ االسم فى الـدعة ظن ان
ـــــــســــــــرحـــــــيـــــــة تـــــــتـــــــنــــــــاول أحـــــــداث ثـــــــورة مـــــــصـــــــر ا
والــنـظــام وإسـقــاط الـنــظـام الـســابق ولــكـنـهـم دهـشـوا
عندما وجودوا ان االسم له مـفهوم أخر وهو محاولة
اإلنـسـان لـقـلب نـظــامه ال نـسـتـعـجب فـنـحن كـثـيـرا مـا
نريد أن يـسقط نظام الـله فى حياتـنا عندمـا نعترض
على مشـيئته عنـدما نشعـر بالظـلم من بعض أحكامه
عـلـيـنـا ونـقـول لـو األمـر بـيـدنـا لـفـعـلـنـا عكـس مـا فعـله
الله ونـحـاول أن نرفع عـقولـنـا فوق كـواكب الـله ونظن
ــسـرحـيـة أن حـكـمــتـنـا تــفـوق حـكـمــته ولـكن أحـداث ا
تــكــشف عن ضــعـف اإلنــســان وهــشــاشـــة حــكــمــته لــو
قـورنت بــحــكـمــة الـله فــإذا كـان بــإمــكـانــنـا ان نــسـقط
كننا األنظمة األرضية و نطـيح بعروش الطغاة فلن 

ساس بنظام الله العادل. ا

القامة تمثال فـريد له من العنب ليتباهى به على كل
عـمـد الـقـرى االخـرى .وعـنـدمـا يـتـجـرا أحـد الـغـفـراء
ويـأكل الـتمـثـال بعـد شعـوره بـاجلوع فـيصـاب بـالسـكر
ويهلل ساخرا (حب العـمدة اسكرنى) ويلقى بالنكات
عــلى الــعـــمــدة . الــذى يــثـــور بــشــدة عــنـــدمــا يــعــلم أن
تمثـاله ومصدر فخـره  التهامه فـيقرر شنق الـغفير
فى نفس موضع الـتمثـال . وهنا يـتدخل احـد الغرباء
عن الــقــريــة ويــشــجع اهــلــهــا عــلى الــثــورة .ضـد ظــلم
ـتـجـبـر والـذى يـواجه الـثـورة بـحـجة تـدهش الـعـمـدة ا
اجلـمـيع وهى انه ظـالم بـالـفـعل ويـعـتـرف ويـقـر بذلك
النه تـعـرض لـظـلم فـادح من الـله وتـشـتـد ثـورة الـناس
ضــده بـــســـبب هـــذا الـــقـــول فـــيـــاخــذهـم الى الـــقـــبــور
ويـــســـتـــدعى شـــهـــادة ثالثـــة مـن االمـــوات . تــتـــلـــخص
قـصصـهم فى ان الـله لم يـستـر عـلـيهم فى خـطـاياهم
ـآسى والـتى من بـينـهـا مـقتل ا ادى الى عـدد من ا
والــد الــعــمــدة ووالـدتـه . ولـهــذا كــره الــنــاس واحلــيـاة
ــا . لـنــكــتــشف ان الــغــريب الــذى حـرض واصــبح ظــا
الــقـــريــة عـــلى الـــثــورة هـــو من ارتــكـب تــلك االخـــطــاء
عــنــدمـا اقــتــحم عــرش الــســمــاء وجــلس عــلى كــرسى

آسى . احلكم وتسبب فى تلك ا
وقـد جنح ميـنا فى تـوظـيف الفـيديـو لـتقـد اخلفـايا
ــسـرح .واسـتــطـاع فـريق الــتى لم تـتــسع لـهـا خــشـبـة ا
ـمثل تـقد أداء متوازن وبـرع ماجد فايز فى دور ا
العمـدة .ومينـا وحيد فى دور الـغريب وماريـانا لويس
فى دور والدة العمدة .وجورج نبيه فى دور الغفير .
ولــكـن يــؤخـــذ عــلى الـــعــرض االطـــالــة .والـــتــعـــامل مع
اجلـمـهــور من مـنـطـلق انه يــحـتـاج الى شـرح وتـوضـيح
حـيث كـان يـحدث ايـقـاف للـعـرض والتـوجه لـلجـمـهور
بـالـكالم لـشـرح مـا عرضـه منـذ قـلـيل .وايـضـا عدم
االهــتـمـام بـالــديـكـور وخـاصــة تـمـثـال الــعـنب الـذى لم
يـدرك اجلـمـهـور انه تـمـثـال إال بـعـد أن اظـهـر احلـوار
ــســرحـيــة وفــكــرتــهـا قــال اخملــرج مــيــنـا ذلك وحــول ا

تاز فريق األنبا رويس  – الذى يحمل اسم قديس
مـصرى كان غـير حاصـل على أية رتـبة كـنسيـة ويعمل
بـائـعًـا لـلـمـلح وبـالـرغم من ذلك انـتـزع صـفـة الـقـداسـة
من الكـنيسة  – بـأنه فريق جـريء يبيـع ملح الفن فى
أعماله التى يعرضهـا على مسرح الكاتدرائية الكبرى
بـالعـبـاسيـة . ويـكفى ان تـراجع أسـماء بـعض األعـمال
الـتى قـدمـها من قـبل لـتـدرك مـدى جـراءة وعـمق هذا
الـفريق الـفريـد ب الـفرق الـكـنيـسة. فـقد سـبق وقدم
مـسـرحـيـة بعـنـوان ( عـيب احـنـا فى كـنيـسـة ) انـتـقدت
الـكـثـيـر من االفـكـار الـتـقـلـيـديـة مـنـهـا الـتـعـرض المـنـاء
صـنـدوق أمـوال الـكــنـسـيـة وشـحــهم فى الـصـرف عـلى
ـشاكل الـفقـراء . واجتـاه الـبـعض لـلـرهبـنـة هـربـا من ا
الــعـاطـفـيـة . كــمـا قـدم الـفـريق مــسـرحـيـة ( أى حـاجـة
ــة لــلــبــيع ) ونــاقــشت تــغــول الــفــكـر االســتــهالكى قـد
ـدة ثالث فى  حـيــاة خـدام الـكـنـيـســة . وبـعـد تـوقف 
سـنــوات عن نـشـاطه عـاد فـريق األنـبـا رويس االسـبـوع
اضـى ليـقدم مـسرحـية مـثيـرة للـجدل حـملت عـنوان ا

(إسقاط النظام )
وإسقـاط النـظام مـاخوذة عن قـصتـ قصـيرتـ هما
قـصــة ( الــفــالــيـون ) لـألديب الــروسى لــيـو تــولــســتـوى
وقصة ( حـبة ع الـعنب ) لكـاتب هذه السـطور وقد
جنح مـخرج الـعـرض مـينـا اثـناسـيـوس فى صـنع دراما
تـورجى جيـد من دمج الـقصـت . لـيـخرج بـعـمل بعـيد
ــسـرح الــكـنــسى الـذى تـمــامــا عن اجلـو الــسـائــد فى ا
يـغـلب عـلى مـعـظم أعــمـاله تـقـد قـصص الـقـديـسـ
ا يخدم الوعظ الروحى وقصص التعليم الدينى  
نــحن أمــام عــرض يــبــدا بــاســتــعــراض راقص صــمــمه
ضــيــاء شــفـــيق لــيــعـــبــر عن ازمــة وحــيـــرة واســئــلــة بال
اجابات ومن االستعـراض ندلف الى تفاصيل العرض
الــذى يـدور فى قــريــة  تـعــانى من عــمــدة مـتــجــبـر –
ديكتـاتور مصغر  – يـتسلط عـلى نفوس اهـالى بلدته
ويـــجـــيـــد االطـــاحـــة بـــكل أحالمـــهـم وقـــد قـــاده غــروره
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www.facebook.com/groups/115356274549/ref=ts
سـاخيــط " فريـق مسـرح " ا

كنيسة الشهيد أبانوب 
www.facebook.com/group.php?gid=114849355217714&v=wall&ref=ts  فريق اليوبيل للدراما

سرح الكنسى وا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

أجـانب وأنـصـحـهم بـاالبـتــعـاد عن إيـطـالـيـا ألن ابـنـتى
تــقــيم هـــنــاك وعن فــرنــســا لــوجـــود احملــلل الــنــفــسى

الكبير مصطفى صفوان وهو صديقى أيضا.
> هل أنت واثق من الفوز أيضا مع احلكام األجانب?
ـــكن جـــداً وأنت تــعـــمل مع فـــرقــة - لم ال فــالـــفــوز 
منضـبطة وإدارة تنـتج بشكل جـيد وليـست معوقة مع
اخــتـيـارك لـعـنـاصـر مـبـدعــة لـديـهـا نـفس الـطـمـوح فى

الفوز.
تعامل مع > أراك على خالف كثير من اخملرج ا
اذا? الثقافة اجلماهيرية تشيد باإلنتاج واإلدارة.. 
إن مـبـلغ اخلـمسـ ألف جـنـيه مـيـزانـيـة اإلنـتـاج ليس

قليالً إذا ما أحسن استخدامه.
> مازهقتش من تقد األوبريت?

- ال.. فـــهـــذه الــنـــوعـــيــة مـن الــعـــروض يـــقــبـل عــلـــيـــهــا
ــشــاهــد ويـــطــلــبــهــا فـــأنــا ال أحب أن أقــدم عــرضــاً ا
لـكـراس خـاويـة أو ألسـتـمـتع به وحـدى.. هـذا أعـتـبره

نوعاً من األنانية.
> هل فـى ذلك اتـهـام لـغـيـر االســتـعـراضى والـغـنـائى

بعدم التفاعل مع اجلمهور?
- ال أقــصــد هـذا.. فــهــنــاك زمالء يــقــدمــون عــروضـاً
كالسيكية ورؤيتهم الفنية جتعلها مبهرة كما يقدمون
شاهدين إلى التفاعل صوراً بصرية مدهـشة تدفع ا
مــعـهم واحــتـرامـهــا غـيـر أنى أجــد مـتـعــتى فى تـقـد

العروض االستعراضية واألوبريتات.
ها? > ما هى أكثر العروض التى تفخر بتقد

علم شـحاتة.. وال مسنود زى > أنت مـبروك فعالً زى ا
األهلى.. وال إيه احلكاية بالضبط?

- أجـــــاب: أنــــا مـش مــــبـــــروك أنــــا اجـــــتــــهـــــد وأحــــسن
مثـل واخـتيار كـافة العـناصر وال االخـتيار وتـدريب ا
أتـــرك شــــيـــئــــاً لـــلــــصـــدفــــة وأحتـــكم كــــمـــخــــرج فى كل

ا فيها اإلنتاج. العناصر 
> إزاى بتـعـرف تشـتغل وتـفوز بـجوائـز فى ظل ظروف
تعامل مع الثقافة إنتاجـية يشتكى منها كثير من ا

اجلماهيرية.
- مـيـزانيـة اإلنـتاج فى مـسـرح قصـور الـثقـافـة «كويـسة
» لو أحسن استغاللها وعدم سرقتها أو تبديدها جداً
البس والـديـكور ـواقع تـتـعـامل مع عـنـاصـر ا فـبـعض ا
بشكل مبالغ فيه وتهدر ميزانيتها فى أشياء زائدة عن

احلاجة وأبواب خلفية أحياناً.
> كل هــذا الـكم من اجلــوائـز وفـى مـرات مــتـتــالـيـة..

مابتخافش من احلسد?
أعمل ورزقى على الله اجـتهد وأتعامل مع أى عرض
وكـأنه الـعـرض األول لى.. ودائـماً لـدى مـخـاوف كـثـيرة
تـساعـدنى عـلى الـتـركيـز واالنـضـبـاط واالجتـهـاد فـأنا
ـة فى بلدنا يعاقب من يرتكبها وهبة جر أعلم أن ا
ن وكـذلك االجـتهـاد والـنـجـاح لهـمـا أعـداء وال أحد 
يـتكـلمـون يـبحث عن سـبل لالجـتهـاد لكـى يحـصل على
ما يـريد فـقط يتـفرغـون لـلحـديث فى الفـاضى فقط

لهذا ال يحققون شيئاً.
> هـل تــفــوز بـــاجلــوائــز ألنـك عــرفت ســر اخلـــلــطــة
تبالت الدرامية..? مجموعة أغان ورقصات وبعض ا
- وهل كـل الــنــقــاد وجلــان الــتــحــكــيم الــذين مــنــحــونى
ـــســـئـــولــة ـــعـــرفــة اإلدارة ا اجلـــوائـــز و اخــتـــيـــارهم 
تنطـلى علـيهم هـذه اخللـطة السـحريـة كمـا تقول?.. أو
لـــيـس لـــهـم وجـــهـــة نــــظـــر مـــبــــنـــيــــة عـــلى تــــقـــيـــيـم فـــنى
ــبــدعـ فى ـثــقــفـ وا ومــوضــوعى وهم من خــيــرة ا
بــلـــدنـــا? وضـــمـــيــرهـم الـــفــنـى هــو الـــذى أوصـــلـــهم إلى
مـنــاصـبـهم?.. نــحن نـحب دائــمـاً أن نـقــذف االتـهـامـات

جزافاً.
> لـو لم حتـصل عـلى اجلـوائـز هل كـنت قـلت مـا قلت

عن جلان التحكيم ونزاهة ضمائرهم?
- نــعم كـنت ســأقـولـه أيـضــا وقـد ســبق أن خـرجت من
ــســابــقـات بـال حـمص وفـى بـعــضــهــا حــصـلت بــعض ا
عـلى مـراكز ثـانـيـة وثـالـثـة ولم أقل بـأنـنى كـنت أسـتحق
ــركـــز األول فـــأنــا أحـــتـــرم مــعـــايـــيــر ورؤى الـــلـــجــان ا
اضـى بعد أن فاز وكذلك فقـد تعرضت لـلظلم الـعام ا
ـركـز األول ومع ذلك لم يـتم تـصـعـيـدى إلى عـرضى بـا
ـــعــايــيــر ــهـــرجــان الــقـــومى ورغم أن هــذا يـــخــالف ا ا
اخلـــاصــة بــاإلدارة مـن حــيث أنه لـــيس هــنـــاك حتــكــيم
عــلى حتــكـــيم فــقــد احـــتــرمت الــقـــرار وقــمت بــتـــهــنــئــة

زمالئى.
اذا يـشكك البـعض فى جلان التـحكيم فى كل مرة  <

تفوز فيها باجلائزة?
ـــســـرح بـــاســـتـــقـــدام حـــكــام - أقــتـــرح أن تـــقـــوم إدارة ا
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لـلـحق هـو مخـرج شـاطـر من اآلخر كـده «حـرّيف» يـشـبهه الـبـعض بـ«األهـلى» فى حـصده لـلـجـوائز
ـنافـسيه وكـاألهلى أيـضا يـناله والـبطـوالت واالحـتفـاظ باأللـقاب وعـدم التـفريط فـيهـا بسـهـولة 
حظ وفـيـر من الـتـشـكـيـك فى أحـقـيـته بـالـبـطـوالت فـمـرة يـفـوز بـاحلـكـام ومـرة بـعالقـاته بـاحتـاد
الـلـعبـة ومـرة... إلخ.. غـيـر أن طـبـقة أخـرى من حـسّـاده يـقـولون إنـه «مبـروك» مـثل حـسن شـحـاتة
ـؤهلـة.. أى تـصفـيـات مؤهـلة ألى عـلم» ويـخسـر التـصـفيـات ا ويتـمـنون - طـبـعاً - أن يـلـقى مصـيـر «ا

حاجة والسالم.
هـو اخملـرج أحـمـد عـبـد اجلـلـيـل حـاصـد اجلـوائـز واحلـاصل عـلى «أوسـكــار» الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور
الـثـقافـة كـأحسن مـخـرج «قومـيـات» ألحسـن عرض «آه.. يـا لـيل يا قـمـر» مع فرقـة الـبحـيـرة.. وكان
عـبــد اجلـلــيل قــد حـصل عــلى جـائــزة األوسـكــار من قــبل عـامى 90 و93 كــمـا حــصل فى الــسـنـوات
األخـيرة عـلى اجلائزة األولـى أكثر من ثالث مـرات متـتالـية األمر الـذى دعا الـبعض ألن يـطلق على

اجلائزة اسم أحمد عبد اجلليل..
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- كـل عـروضى غــيـر أنى أريــد االشـارة إلى جتــربـتى
سـرح األفـريقى وقـد أشـركت فيـهـا عنـاصر من مع ا
دول أفــريــقـيــة كــثــيــرة حــيث أقــمت ورشــة فـى مــركـز
وت الـهناجـر وكان نـتاج هـذه الورشة عـرض هـما «ا
لك واألسـد واجلـوهـرة» للـكـاتب الـنيـجـيرى وفـارس ا
«وول ســـونـــيـــكـــا» ومن خـالل مـــجـــهـــودات شـــخـــصـــيـــة
اسـتــطـعت إشــراك عـنــاصـر من الــسـودان نــيـجــيـريـا

أثيوبيا زامبيا جزر القمر ومن النوبة أيضا.
وقـــدمت الـــعـــرضــ فـى الــهـــنـــاجــر عـــامى (98-96)
بإشراف د. هدى وصفى.. كما شارك معى نخبة من
فنـانـيـنـا الـكبـار أمـثـال انـتـصار عـبـد الـفـتـاح د. حسن
عـبـد احلــمـيــد د. هـنـاء عــبـد الــفـتـاح ســلـوى مــحـمـد

على توفيق عبد احلميد وغيرهم.
صرى اذا ال تكرر التجربة اآلن فى ظل االنفتاح ا  <

على أفريقيا بعد الثورة?
- هـنـاك رغـبــة فى اسـتـثـمـار الـظـرف الـراهن وتـكـرار
الــتـجــربـة حــيث طـلــبت مــنى د. هـدى وصــفى إعـداد
مـــشــاريع لـــعــروض إفـــريــقـــيــة كـــذلك فــأنـــا فى حــوار
ترجم نـسيم مجلى لتـقد نص سونيكا مـستمر مع ا
«حصاد كوجنى» الذى يـتحدث عن ديكتاتورية احلكم

العسكرى فى دول العالم الثالث.

ÕU−M « v ≈ tKO³Ý X½U  ‘—u « WOÐdG « W OMJ «Ë Õd *« 5Ð W öF « WO ¹—Uð
vDÝu « —uBF « v

ــسـرح فـى غـايــة مــحـددة يــشــتــرك كل من الــدين وا
وهـى الـتــوجه نـحــو اجملــتـمع ورسم طــريق لإلنــسـان
لـلحـضور فى الـعالـم. فإذا كان الـدين يـزود اإلنسان
ــعــرفـة الــديــنــيـة ومــا حتــمــلـهــا من ابــعــاد روحــيـة بــا
ــسـرح ــثـالى فــإن ا وأخالقــيـة لــتــحـقــيق اجملــتــمع ا
يــهـتم بـالـكـشف عن االبـعــاد اإلنـسـانـيـة فى اجملـتـمع
ومـراجـعـة األفـكـار التـى تدور فـيه لـتـحـقـيق اجملـتمع
سـرح لـهمـا هدف واحـد هو ـثالى. لـذا فالـدين وا ا
حتـــديـــد مـــصـــائـــر اإلنـــســـان وإن اخـــتـــلـــفت الـــســـبل

والوسائل.
ـسـرح خرج  يـكـشف تـاريخ اإلنـسـانيـة عـلى أن فن ا
من عباءة الدين ومن حضن طقوسه اخملتلفة طبقاً
سـرح الـفرعـونى ولد من ألفـكار كل ديـانة فـمـثال ا
ـســرح الـيــونـانى كـنف طــقـوس أوزريـس كـمــا ولـد ا
مـن طــــقــــوس اإلله ديــــونــــيـــــســــيــــوس فى الــــيــــونــــان.
ـســرح وصـعـوده ونـكــتـشف مـن خالل قـراءة تــاريخ ا
ـــســيـــحى حـــكـــايــة لـــهــا وهـــبـــوطه أن له مع الـــدين ا
ــعــرفــيــة تــســتــدعى مــعــرفـة ابــعــادهـا األخـالقــيـة وا
ــكن الــقـول إن لــهـذه حـكــايــة عالقـتــهـمــا مــعـاً. بل 
احلـــكــــايـــة مـــســـارات درامــــيـــة تـــتـــراوح بــــ الـــنـــبـــذ
واالحــتـواء واالقــصــاء واالســتــعـادة. هــذه احلــكــايـة
سرح تتلخص فى محاولـة الكنيسة الغربية جلعل ا
فى خــدمــة الــدين فــتــنـبــذه مــرة حلــمــايـة الــعــقــيـدة
وحتــتــويه تـارة أخــرى وتـوظــفه وتــسـهـم فى خـروجه

للمجتمع مرة أخرى 
مسار االقصاء

ـــــيالدى بـــــدأ الـــــدين مع بـــــدايـــــة الـــــقـــــرن الــــرابـع ا
ــسـيــحى فـى الـســيــطــرة عــلى احلــضـارة الــغــربــيـة ا
محـمالً بقـيم تدعـو إلى اخلالص الروحـى لإلنسان
ا ألفها اإلنسان عـرفة جديدة مغايرة  ومتسلحة 
فأصبـحت الكنيـسة الغربـية تمثل بـجانب حضورها
كـسـلـطـة روحـيـة سـلـطة عـلـمـيـة ومـرجع لـلـمـنـضـم
حتت لوائـها فى تدبـير شئونـهم الدنيـوية واآلخرية
ومن هــنــا بــدأت الــكــنــيـــســة الــغــربــيــة فى مــراجــعــة
ـعــارف الـتى تــنـتـشــر فى احلـضــارة الـغـربــيـة وكـان ا
ديـنة الغـربية سرح وحـاولت نفـيه من ا مـنهـا فن ا

ألسباب أخالقية فى األساس منها:
سرح يستمد وجوده من موضوعات 1ـ إن فن ا

ـــــســــيـــــحى ويـــــتــــنــــاول وثـــــنــــيــــة جتـــــاوزهــــا الـــــدين ا
مــوضـــوعــات تــخــتص بــآلــهـــة وثــنــيــة وتــنــفى الــذات
اإللـهية كمـا احتوت العـروض على بعض اإلشارات

سيحية. التى حترمها الديانة ا
سيحية بطريقة سرح بعض الشعائر ا 2ـ تناول ا
ـا يـهـدد نـفوذ الـكـنـيـسـة الغـربـيـة وبـالـتالى هـزلـية 

سلطتها الروحية والعلمية.
من ثم كـان عام  391م أثـناء حـكم تيـودوس لروما
عالمــة فـارقــة فى الــعالقــة احلــديـة بــ الــكـنــيــسـة
ــسـرح وأصـدرت الــكـنـائس ــسـرح و حتـر ا وا
ــمــثــلــ الــغــربــيـــة ومــجــامــعــهـــا دعــوات بــحــرمـــان ا
ـسيحـي من مـزاولة الطـقوس الديـنية ـمثالت ا وا
لوك وطردهم من الكنيـسة. وحتالف مع الكنيسة ا
واألبــاطــرة فـى حتــر مــهــنـــة الــتــمــثـــيل وظل هــذا

يالدى. الوضع حتى القرن السادس ا
مسار اإلحياء واالستعادة:

إذا كـــان رجــال الـــدين ســبـــبــاً رئـــيــســـيــاً فـى اقــصــاء
ـســرح من اجملـتـمـع فـإنـهـم كـانـوا فــيـمـا بــعـد أحـد ا
ــــســـرح مــــرة أخـــرى إلـى احلـــيـــاة أســـبــــاب رجـــوع ا
فــكـــانت الــنــصــوص احملــفـــوظــة فى األديــرة لــبــعض
سرحـي مثل تيرانس وبلوتس تقرأ سراً الكتاب ا

www.facebook.com/groups/63500444554/ref=ts فريق كنيسة القيامة 
سرحى للتمثيل ا

كل مرة

الثــائر والسيـيـس 

على 
رزق

مــنـذ مـرحـلــة  مـا قـبل الـبــدايـات احـتـفت
الـــدرامـــا بــشـــخـــصــيـــة الــثـــائـــر وصــاغت
تمردة بـاجتاه استعادة حقوقه  مـسيرته ا
ومـواجهة مغـتصبيـها ــ حتى لـو كانوا الهة
ب  ــ  صـاغـتـهـا سـيرا يـقـطـنـون جـبل االو
ومـالحم  ومن ثم مسـرحا يـتصـدر الثـائر
مـشهـده باعتـباره الـشخصـية الـقادرة على
اعــــــادة رسـم مالمـح الــــــتــــــاريخ والــــــواقع

البشرى 
ـالمح الـنـفـسـيـة والــدرامـيـة لـشـخـصـيـة ا
الـــثــائــر مــنــذ ســـبــارتــكــوس  وصــوال الى
احلــسـ وجـيــفـارا  جتـمع بــ الـصالبـة
الـنفسـية والنـبل االنسانى  ال تـنحنى وال
تــمـارى وال تـهـاب صـلف الـطـغـاة وال حـتى
ـا رفــرفت اجـنـحـته ـوت الـذى طـا مـالك ا
فـوق مسيـرتهم بحـثا عن واقع وغد افضل
لـكل الـبـشـر  فـجوهـر الـثـورة هـو التـغـيـير
وصـانعها هو ذاك القادر على دفع اثمانه 

دما ومفارقة لالمان البليد  
ـسـرح يـلـتـفت يـومـا لــكل هـذا  ال اتـصـور ا
الـى شـخــصــيـة " الــشـاب الــســيس " الـذى
يــصـفه بــعـضــهم عـلى االنــتـرنت ــ مــلـعـبه
االسـاسى ــ  بـانه ال يـهـتم بـشىء وال يـاخذ
شـيئـا على مـحمل اجلـد  يجـهل لغته وال
يـجـيـد لـغـات اآلخـرين اال قـشـورا يـحرص
عــــلى الـــتـــبـــاهى بــــهـــا الى جـــوار جـــهـــله
بـالـعربـيـة  كل مافـيه مـصطـنع  بدءا من
ـا النه مـالبـسـه الـتـى ال تالئــمه عــادة  ر
يــريـد ان يـبـدو كــمـا لـوكـان اكــبـر حـجـمـا 
وصــوال الى جــزء من شـعــر الـوجه يــتـركه
يـنمو بـشكل عشـوائى خالفا لبـقيته وكانه
يـــريــد ان يــؤكــد عــلى تــمــيــز مــفــقــود فى
ـا اضـاف لــهـذا كـله كـابـا او مـالمـحه  ور
قـلنـسوة   وطـبعـا ال شىء يجـمع ب هذا
الـتـفاصـيل اال شـذوذ سيـنـوغرافى يـكشف
عـن شذوذ فى الـتفـكير وتـشوش يـحيل كل

فكرة هالما بال قوام .
ـــســـرح طــقـس انــســـانى  يـــحـــتــفى الن ا
بــاجلــوهــر الـبــشــرى خــيـرا وشــرا  اخــتـار
صـنـاعه عبـر تاريـخه شـخصـيات مـتمـايزة
لـــيـــوســـدهـــا ســـدته  ويـــســـقط عـــلـــيـــهــا
ـشـروعة فى طـمـوحـات البـشـر ورغـباتـهم ا
الـتغيير ولـذا ال اظن انه سياتى يوما نرى
" عـيل سـيـيس " بطال درامـيـا لعـمل يـاخذ
مـوقـعه فى التـراث البـشرى ام انه فى زمن
ـكــنـنـا ان نــرى عـمال " كـل شىء جـائــز " 

مسرحيا بعنوان " وائل غنيم ثائرا "!!

aly_rizk@yahoo.com

www.facebook.com/group.php?gid=50241075916&ref=ts ـسـرح  فـريق ا
الكنسى

: من وقت آلخر لسبب
األول: معـرفة أسرار اللـغة الالتيـنية والتى تـعد لغة

عرفة أمور الدين. ضرورية 
الــثـانى: جـمـال األســلـوب الـلـغــوى لـلـكـتــاب الـوثـنـيـ
ووصــولــهــا بــســهـولــة إلـى الــعــقـول واعــجــاب بــعض

الرهبان ببالغتها.
ــيالدى نـــقــطـــة حتــول لـــقــد كـــان الــقـــرن الــعـــاشـــر ا
ـســرح مـرة أخـرى فى الــكـنـيــسـة عـلى يـد لــظـهـور ا
راهبـة اسمهـا روزيتا من راهـبات دير "جـندر شليم"
حاكاة نـصوص تيرنس بإقـليم سكسـونيا وقامـت 
وبــلــوتس وتــطــويـع أســلــوبــهــمــا الــدرامى فى خــدمــة
الـدين وتــمـثـيـلــهـا لـرجــال الـدين  وألـفت مــسـرحـيـة
"دلــشـــتــيـــوس" الــتى تـــدور حــول ثالث مـن الــعــذارى
ـسيـحيات يـرفضن أوامـر االمبراطـور دقلـديانوس ا
مـن قــرار زواجـــهن ويـــعــهـــد االمـــبـــراطــور لـــلـــحــاكم

دلـشـتـيـوس بحـبـسـهن ولـكن يولع احلـاكم بـجـمـالهن
ويــأمـــر بــحــبــســـهم بــغــرفــة الـــقــدور واحلــلل وذهب
احلــاكـم لــيالً الغـــتــصـــابــهـن ولــكن حتـــدث مــعـــجــزة
سيحيات فيخيل له أن القدور ما هى إال البنات ا
ويـلــطخ وجه احلـاكم بـالـسـواد من الـقـدور ويـفـتـضح
ـسيـحيـات. ونلمح سـرحيـة باعدام ا أمره وتـنتـهى ا
ـزج بـ من هـذه الـتـمـثـيــلـيـة أن طـابـعـهـا الـدرامى 

الهزل واجلد.
سرحة فى خدمة الدين ا

ولـــكن هـــنــاك نـــقـــطـــة فى غـــايـــة األهـــمــيـــة وهى أن
ــســـيـــحى التـــخـــلـــو من الـــعـــنـــصــر طـــقــوس الـــديـن ا
ـا يـحـتـويه الـدرامـى وخـاصـة الـقـداس الـكـاثـولـيـكى 
من حــركـات تـمـثـيــلـيـة فـكل حـركــة لـهـا داللـة ومـعن
ـسـيح بـجانب وتـشيـر إلى حلـظـة مهـمـة فى حـياة ا
وجـود الـلـغـة الالتـيــنـيـة الـتى بـدأت فى الـتـوارى عن

تـداول الـشــعب بـهـا مع تـوالى الـقـرون. فـلـجـأ الـبـابـا
ـــيالدى جـــريــــجـــورى األول فـى الـــقــــرن الـــســــادس ا
بـتـقـسـيم الـقـداس إلى جـمـاعتـ يـتـنـاوبـان الـتـراتيل
بـ النشيـد الفردى واجلمـاعى. ثم بدأ احلوار ب
اجلـــمــاعــتــ فى الـــقــداس وجلــأت الــكـــنــيــســة فى
ـيـالدى نـظراً جلـهـل الـعـامـة بـالـلـغة الـقـرن الـتـاسع ا
الالتــيـنــيـة بــإدخـال مــشــهـد قــصـيــر يــسـمــونه تـروب

  tropeعلى صورة سؤال وجواب وهو حوار
ــقـدس فـى بـعض مــشــاهـده مــقــتـبـس من الــكـتــاب ا
يقوم به قس. وتـطور األمر بعد ذلك وأضيف قس
آخـــر وأصـــبح هـــنـــاك قـــســـان يـــتـــحـــاوران بـــالـــلـــغـــة
ـا جعل ـاءة  الالتـيـنـيـة مـصـحوبـ بـاحلـركـة واإل
الـعامة يفهمـون الطقوس الدينـية التى كانت عصية
عـلى الفـهم جلـهل العـامـة بالـلـغة الالتـيـنيـة وأصبح
النص تـمثيلـية مكـونة من أربعة سـطور. وكان جلوء

سرح فى األساس خلدمة الدين. الكنيسة إلى ا
وتـطـور األمـر بعـد ذلك بـأخـذ نصـوص من الـكـتاب
ــــقـــدس اإلصــــحــــاح الـــســــادس عــــشـــر فـى اجنـــيل ا
ـــات الــثالث ــر مــرقص الـــذى يــدور حـــول زيــارة ا
(مـر اجملدلـية ومـر أم يـعقـوب ومـر سلـوما)
ـــســـيح بـــعـــد قــيـــامـــته وصـــعــوده و نـــسج لـــقـــبــر ا
ــســيح من تــمـثــيــلــيــة قــصـيــرة مــنــهــا وهى "قــيــامـة ا
الـــلـــحـــد" وكـــانت تـــمـــثل فـى قـــداس عــيـــد الـــفـــصح
الك يـرتـدى ثوبـاً أبـيـضاً وفى قـسـيس يـقوم بـدور ا
ـذبـح ويـقـوم يــده سـعف مـن الـنـخـل جـالس بــجـوار ا
ـات الثالث. وتـكتمل فى ر ثالثة قـساوسـة بدور ا
هـذه الـتـمـثـيـلـيـة أركـان الـدرامـا حـيث يـتـوافـر فـيـهـا
ـــثـــلــون ــكـــان احملـــدد وهــو الـــقـــبــر أو الـــلـــحــد و ا
يـقــومـون بـأداء األدوار اخملــتـلــفـة مــصـحـوبــة بـالــلـغـة

واحلركة.
ـــقــدس و نــسج ثم بــدأ االنـــفــتــاح عــلـى الــكــتــاب ا
الـعـديـد من الـتـمـثـيـليـات الـتى تـسـتـمـد حـكـايـتـها من
ــيالدى  عــمل نــصــوصـه فــفى الــقــرن الــعــاشــر ا
ـهـد" فى ديــر سـان مــارسـيـال فى تـمــثـيـلــيـة "زيــارة ا
مـديـنة لـيمـوج. ونـستـنتج من هـذا أن أعـياد الـفصح
والـقــيـامـة كـانت أول األعـيـاد الـتى عـرفت الـعـروض
الــتـمـثـيــلـيـة فى داخل الــكـنـيـســة وكـان يـقـوم بــتـمـثـيل
أدوار الرجال والنساء القساوسة فى مدة ال تتعدى
الــدقــائق الــقـلــيــلــة مــحـتــفــظــة بـتــقــالــيــد الـكــنــيــسـة
الــكـاثـولــيـكـيــة مـثل عـدم جتــسـيـد الــذات األلـهـيـة أو
ـــــســـــيح أو الـــــســـــيـــــدة مـــــر الـــــعــــذراء الـــــســـــيـــــد ا
واســـتـــبــدالـــهم بـــالـــعــرائـس أو الــتـــمـــاثــيـل ثم حــدث
يالد وأضافوا إليها تطوير فيما بعد على تمثيلية ا
شوقة وتخللت قدمات وبعض الـتفاصيل ا بعض ا
بـــعـض الـــنـــصـــوص مــــقـــطـــوعـــات شـــعــــر مـــنـــظـــومـــة
بـالالتـيــنـيـة لـتـصل مــدتـهـا إلى ربع ســاعـة. ونـتـيـجـة
لـهذه اإلضـافـات اخملـتلـفـة انـفتـحت الـلـغة الـالتيـنـية
عــلى لـغــة الـشـعـب الـعـامــيـة فـظــهـر نــوع جـديـد من
ـــعــروفـــة وهى الـــتــمـــثــيـالت نــصف الـــتــمـــثــيـــلـــيــات ا
الـــطـــقـــوســيـــة بـــدأ دخـــول الـــلــغـــة الـــشـــعـــبـــيــة عـــلى
الـتمـثـيلـيات الـطقـوسيـة وظـهرت تـمثـيلـية الـعرائس
ثم بدأ عصر التأليف بتمثيلية أو مسرحية "آدم". 
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

www.facebook.com/groups/170581484055/
سرحى جمللس الفريق ا

 سيدة الشباب 

Èd¹uM² « Õd *«Ë W OMJ «

hatem.hafez@gmail.com 

) ومن بـــ األســاتــذة (مـــســيـــحــيـــ ومــســـلــمـــ
ـثال د.هـنـاء عبـد الفـتاح ـسلـم عـلى سـبيل ا ا
د.مــدحت الـكــاشف د.سـامـيــة حـبــيب د.أحـمـد

عامر وكاتب هذه السطور.
ـسـرحـيـة ـتــابـعـة هـذه األنـشـطـة ا لـقـد سـعـدت 
عـن قــرب كــمــا ســعــدت بــقــرار الــلــجــنــة الــعــلــيـا
ـســرح الـعــربى بــالـقــاهـرة"  –والـذى ــهـرجــان "ا
أشــرف بــإدارته  –بـــاســتـــضــافــة أحـــد الــعــروض
هـرجـان الـكـرازة الـسنـوى فى كل دورة الـفـائـزة 
ـهرجان وذلك مـنذ الدورة الـتاسعة من دورات ا
حــيث شــاركت فــرقــة "جــنــود الـكــلــمــة" بــكــنــيــسـة
"الـــــعـــــذراء" بــــعـــــزبـــــة الــــنـــــخـل بــــتـــــقـــــد عــــرض
"شقلباظ" وهو عـرض كوميدى فاز بعدة جوائز

هرجانات الهواة اخملتلفة.
ـتابع لألنـشطـة الفـنـية بـبطـريركـية األقـباط إن ا
األرثــوذكس وخــاصــة أنــشــطــة الــشــبــاب وجــهــود
األنـبــا "مـوسى" أسـقف الـشـبـاب البـد وأن يـغـبط
ــسـيــحــيــ عـلـى هـذا الــدعم الــكــبــيـر أخـوانــنــا ا
والرعايـة احلقيـقية ويـكفى أن نذكـر على سبيل
لتـقى األدبى والـفنى سـنويا ذلك ـثال تـنظـيم ا ا
ــلـــتــقى الــذى عـــقــدت الــدورة الــســـابــعــة له فى ا
ــســرح الــسالم حتت أوائل شــهــر مــايـو  2011
عنوان "صرخة عـمل" وتضمنت موسيقى وغناء
فــــردى وجـــــمــــاعـى ومـــــســــرح وتـــــمــــثـــــيل صـــــامت
واســتــعــراض وشــعــر وفــنــون تــشــكــيــلــيــة وانــتــهت
ـلـتقى بـتـكـر بعض الـرمـوز الـفنـيـة وكـان هذا ا
ــرقـــســيــة" الــذى ـــهــرجــان "الـــكــرازة ا هـــو نــتــاج 
يـــشـــارك فـــيه كـل عـــام حـــوالى تـــســـعـــمـــائـــة ألف
مـشـتـرك عـلى مـسـتــوى اجلـمـهـوريـة من مـخـتـلف

األعمار.
إن هـــذا الــنـــشــاط الـــفــنـى الــكـــبــيـــر يــدعـــونــا فى
ـبادرة التى أعـلنـتها ـقابل إلى التـرحيب بـتلك ا ا
" حـيث أعلنت سـلم أخيرا جـماعـة "اإلخوان ا
عن عـزمهـا العودة لالهـتمـام بالـفنـون والبدء فى
تـكـوين فـرق مـسـرحـيـة وهـو الـدور الـذى تـقـلص
لـألسف مــنـــذ ســنـــوات طــويـــلــة ســـواء بــجـــمــاعــة
ــسـلــمـ وذلك األخــوان أو بــجـمــاعـة الــشـبــان ا
قرها سرح كبير  بالرغم من امتالك األخيـرة 
الــرئــيــسى بــشــارع رمــســيس بــالــقــاهـرة ويــكــفى
ـسـرحـيـة خالل لـلـداللـة عــلى تـقـلص األنـشـطـة ا
الــــســـــنــــوات األخــــيـــــرة أن نــــذكـــــر أن أول فــــرقــــة
مـســرحــيــة إسالمــيـة قــد  تــأســيــسـهــا مــواكــبـة
لــــتـــأســـيـس اجلـــمـــاعــــة بـــفـــضـل جـــهـــود الــــكـــاتب
ـــســـرحى/ عـــبـــد الـــقـــادر الـــســـاعـــاتى (شـــقـــيق ا
الـشـهـيـد/ حـسن الـبـنـا مـؤسس جـمـاعـة اإلخوان

      .( سلم ا
إنـنـى أسـتـطــيع أن أجـزم وبــكل ثـقــة أن الـفــنـانـ
ـصـري - مـسـلمـ و مـسيـحـي ـسـرحيـ ا وا
 –سيصبحون دائما حائط الصد القوى أمام

أى مـؤامـرات إلشـعـال الـفـتـنـة الـطـائـفـيـة الـتى لم
ولن تــعـرفــهــا "مــصــر" فــهم بــثــقــافــتـهـم ووعـيــهم
قــادرين - بــإذن الـلـه - عـلـى قـيــادة اجلــمـوع إلى
طــــريق الــــتـــآلـف والـــوحــــدة واألخـــاء والــــتــــعـــايش

السلمى والعمل على نهضة مصرنا احلبيبة. 

ــســرحى عـالقـة الــعالقــة بــ الــكـنــيــســة والــفن ا
تـاريـخـيـة ومـسـتـمـرة والحتـتـاج إليـضـاح أو تـأكـيد
ـسرحـية فـإليـها يـعود الـفضل فـى إحيـاء الفـنون ا
ـسـرح بـالـعـصـور الـوسـطى بــعـدمـا نـسى الـنـاس ا
ـسـرحـيـات - بعـد سـقـوط الـدولة الـرومـانـية - وا
ــظــلــمــة وشـــطــرا من الــعــصــور طــوال الــعــصـــور ا
ـســيـحـيـة داعـيـة إلى الـوسـطى فــحـيـنـمـا جـاءت ا
عــبــادة اإللـه الــواحــد كـــانت دعــوة مــبـــاشــرة ضــد
الــوثـــنـــيــة الـــرومــانـــيــة بـــكل مـــاتــشـــتـــمل عــلـــيه من
حـضـارات وثقـافـات وفـنون وآداب وبـالـتـالى فـقد
ــســـرح أنــفــاسـه ألنه كــان فى نـــظــر رجــال لـــفظ ا
الـدين نـشـاط تـقـدم من خالله مـسـرحـيـات وثـنـيـة
مـليـئـة بـتمـاثـيل اآللـهـة. ومضـت قرون طـويـلـة قبل
أن تــفـــكـــر الــراهـــبـــة "روســويـــذا" بـــآواخــر الـــقــرن
ــســـرحــيــات عــلى ــيالدى فـى تــقــد ا الــعـــاشــر ا
الهى أســاس ديــنى فـــحــاولت مــحــاكـــاة كــاتــبى ا
الرومـانيـ "بلوتـس" و"تيراس" وإن لم تـرتبط فى
ــذهـب الــكالسى (الـــكالســيــكى) مــحــاوالتــهـــا بــا
وكـــــانـت هـــــذه احملــــــاولـــــة هـى الـــــنــــــواة واألســـــاس
لـلـمسـرحـية الـديـنـية الـتى ظـهرت فى "فـرنـسا" ثم
فى "اجنـلترا" وبـاقى الدول األخرى وذلك بـعدما
وجــــد الــــقـــســــاوســــة والــــرهـــبــــان - الــــذين كــــانـــوا
ـــســـرحـــيـــات ـــســـرح من قـــبل  –أن ا يــــحـــاربـــون ا
ــكن تـــوظــيـــفــهــا لـــشــرح قــصص وســـيــلــة جـــيــدة 
ـــقـــدس وتـــعــالـــيـــمه بـــصـــورة مــحـــبـــبــة الـــكـــتــاب ا
سـرحياتهم من الـكنائس واألديرة إلى فـخرجوا 
الــشـارع والــتـجــمـعــات لـتـحــقـيـق الـتـواصـل بـصـورة
ـخـتــلف أطـيــافه ويـكـفى أن أفــضل مع الـشــعب 
سـرح منذ نذكر لـلداللـة على اهـتمام الـكنـيسة بـا
ــذهب الــكالسى احلــديث الـذى ذلك الــوقت أن ا
تـــأسس فى اجنـــلـــتــرا قـــد  تـــأســـيــسـه عــلـى يــد

لر" (1641 - 1713). الراهب "را
وكـمــا نـؤمن دائــمـا بــأن الـتــاريخ يـعــيـد نـفــسه فـإن
ـصـريـة قـد جنــحت - ومـنـذ الـعـقـدين الـكـنـيــسـة ا
األخـيــرين بــالـقــرن الـعــشـرين  –فى دعـم ورعـايـة
سـرحية مختـلف الفـنون وفى مـقدمـتها الـفنـون ا
ــــســـرح فى نـــشـــر وجـــاهـــدت من أجـل تـــوظـــيف ا
الـوعى والـثـقافـة والـقيم اجلـمـاليـة وبـالتـالى فـقد
ــسـرحــيـة من حـرصت عــلى اخلــروج بـالــعـروض ا
قـاعـات ودور الـعـرض بـالـكـنـائس واألديـرة إلى كل
ـــســرحـــيــات مــكـــان خـــاصــة بـــعـــدمــا أصـــبـــحت ا
ــقـــدمـــة مــســـرحـــيــات اجـــتـــمــاعـــيـــة واليــشـــتــرط ا
ـسرحـيـات الـدينـيـة تلك ـها حتت مـسـمى ا تـقـد
ـسـرحـيــات الـتى كـانت تـتـسـم بـأنـهـا مـسـرحـيـات ا
أخالقــيـة تــعــنى بـتــقـد اآلالم واخلــوارق وكـانت
تــتــنــاول وبــصــورة مــبــاشــرة الــصــراع بــ الــطــهــر
ـان والبـراءة من جـانب فى مواجـهـة الفـجور واإل

والقسوة والوحشية فى جانب آخر.
لـقـد أسـعــدنى احلظ ومـنـذ مـنـتــصف سـبـعـيـنـيـات
ـــاضى بـــفـــرصـــة مـــتـــابـــعـــة الـــكـــثـــيـــر من الـــقـــرن ا
الــعــروض الــكـنــائــســيــة سـواء بــالــقــاهــرة أو بـعض
احملافظات وبالـتالى فقد شهدت عن قرب مدى
الــتـطــور الــكـمى والــنــوعى لــهـذه الــعــروض والـتى
أصــبــحت بــصــدق خــيــر دلــيل ومــؤشــر قــوى عــلى
ارتــقــاء الــوعـى والــثــقــافــة والــتــذوق كــمــا شــرفت
ــشـاركــة مـنــذ سـنـوات فـى الـتـدريـب والـتـدريس بـا
بالدورات التدريبية والدراسات التخصصية التى
ـطـرانـيـة ـيـة الـفـنـون والـثـقـافـة"  تـنـظـمـهـا "أكـاد
"شبـرا اخليمـة" تلك الـدراسات الـتى تنظم حتت
إشـراف األنبا "مـرقس" ويشـرف علـيها فـنيـا فنان
الـــســيــنــوغـــرافــيــا/ فـــادى فــوكــيه والـــتى يــشــارك
ــصــريـ بـالــتــدريس فــيـهــا نــخـبــة من األســاتـذة ا
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سرح الكنيسة فى ا

حا 
حافظ

أخـبرنـى الصـديق خـالـد رسالن بـأنـهم بـصدد
ـسـرح الـكنـسى وهى خـطوة إعـداد ملف عن ا
لفات محـمودة للغاية ألنها قـد تكون توطئة 
ــســرح مــوازيــة عن اجملــاالت الـــنــوعــيــة فى ا
سرح الـكنسى مسارعة وأملـى أال يكون ملف ا
ـسـيـحـي .بـعـد أحـداث مـاسـبـيرو ـصـاحلة ا

األخيرة
واحلـقيقة أن اجلنازة التى شارك فيها اآلالف
تـفـتح مـلــفـا مـهـمـا لـلـغـايـة وهـو مـلف "شـعب
الـكـنـيـسـة" فـفـضال عن أن مـفـهـوم الـكـنـيـسـة
صريـ ألن أغلبهم ال مفـهوم ملتـبس لدى ا
يعـرفـون أن الكـنـيسـة هى مـقابـل القـرآن لدى
ـسـجـد فـإن عوامل سـلـمـ ولـيس مـقابل ا ا
عـديدة ـ لألسف كـلهـا سياسى ال ديـنى ـ دفعت
ـســيـحــيـ لـالحـتــمـاء بــأسـوار الــكـنــيـسـة بـا
تشدد حمـاية من هجـمات اخلطـاب الدينـى ا
دعـوم ـ فتـرة الـسبـعيـنيـات ـ بنـظام الـسادات ا
ــدعـوم بـجــهـاز أمن الــدولـة ـ فـتــرة اخملـلـوع وا

مبارك ألسباب كلنا نعرفها.
أسوار الكنيسة التى احتضنت شعبها ساهمت
ـلـعب الـكـنـسى ـسـرح الـكـنـسـى وا فـى إزدهـار ا
والــرحالت الـــكــنــســـيــة.. إلخ. يـــبــدو لى هــذا
سـرح فى الكنـيسة صحـيحـا رغم تفهـمى أن ا
أصـبح جزءا أصـيال فى عـقـيـدة التـربـيـة لدى
الـكـنـيـسـة. ولـكن يـبدو لى أيـضـا أن الـكـنـيـسة
ـسـيـحـيـ بـأسـوارها نـفـسـهـا اسـتـمـرأت لوذ ا
وشجـعت عـلى تـكـوين جـيـتـو مـسـيـحى مـهدَّد

ومهدد فى الوقت ذاته.
ما فـعلته الـكنيسـة اضطرارا أو اخـتيارا شجع
ضى قدما بـعض اجلماعات اإلسالميـة على ا
ـسرح فى التـربية كـجماعة باجتـاه استغالل ا
سـلـم الـتى دأبت مـنذ عـدة أعوام اإلخـوان ا
عـلى الــتـرويج لــنـفـسـهــا عـبـر إنــتـاج عـدد من
سرحية اإلسـالمية التى ال تشارك الـعروض ا
رأة طبـعا والتى ينصب مـوضوعها إما فيـها ا
فى الــــتـــوجـــيـه الـــســــيـــاسى أو الــــتـــربـــوى أو

السياسى والتربوى معا.
لسـت ضد تشكل مسرح نـوعى موازى للمسرح
سرح اإلسالمى ولست الـكنسى حتت عنوان ا
ـسـرح داخل ضـد االشــتـغـال عـلى الـتــربـيـة بـا
ـسرح ـسـاجد لـكن قلـقى من أسلـمة ا أسوار ا
ومن سـعى اجلـمــاعـات اإلسالمـيــة احملـمـومـة
ألسلـمة اجملتمع على النموذج السعودى. وهو
ما يـنذر ببـدء احلروب الديـنية الـتى قد يكون

سرح. فضاؤها األولى هو ا
كـننى التفكير فى الظـاهرة الفنية بعيدا ال 
سرح عن اجملـتمع وال يسـعنى التـفكيـر فى "ا
فـى الكـنـيـسـة" بـعـيـدا عن قـلـقى مـن الـتـحول
ــســرح" والـتــحــول إلى إلى "الــكــنــيــســة فى ا
ـــســرح" حــتى ال نــكــون كــمن ــســجــد فى ا "ا
تــخــلص من حـــجــرة الــفــئــران لـــيــرتــمى فى

أحضان وادى اخلفافيش.
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فـ بـيـسـكـاتور وذلـك بخالف تـرجـمـته جملـمـوعة من
ـى وفى مقـدمتـها ـسرح الـعا األعـمال الـعظـيـمة من ا
مــــســـرحـــيــــتى "زيـــارة الــــســـيـــدة الــــعـــجـــوز" لــــفـــردريش
دورنـيمات و"كـارمن" اللتـان قام الفـنان الكـبير مـحمد

صبحى بإخراجهما.  
وتـــضم قـــائـــمـــة إبــداعـــات د. يـــســـرى خـــمـــيس أيـــضــا
ــســرحــيـــات الــتى كــتــبــهــا وحــاول من مــجــمــوعــة من ا
ــسـتــجـدات خـاللـهــا اســتـنــطــاق الـروح الــعــربـيــة إزاء ا
ـــتــغــيــرات ومن أهــمــهــا مــســرحــيــة "فــضــيــحــة أبــو وا
غـريب" الصـادرة عن الـهـيئـة الـعـامة لـقـصـور الثـقـافة
ومــســرحـــيــة "مــؤتـــمــر احلــيـــوانــات" الــتى قـــام الــفــنــان
ــســرح ــعــطى بــإخــراجــهــا لــفــرقــة ا د.مـــحــمــد عــبــد ا

القومى للطفل عام 2004.
والــشىء الــذى يــدعــو لــلـدهــشــة أن د.يــســرى خــمـيس
بــالــرغـم من كــثــرة وتــمــيــز إســهــامـــاته لم يــعــرف عــلى
مــســتــوى جـمــاهــيــرى أوسع إال حــيـنــمــا ارتــبط جــمـيع
األطـفـال الــعـرب بــشـخـصــيـتى "بــوجى وطـمــطم" الـتى
ــشـاركــة مـع شــقـيــقـه األديب الــكــبــيـر/ ابــتــدعــهــمــا بــا
ـــديــر األســـبق لـــلــمـــســرح الـــقــومى شـــوقى خــمـــيس (ا
صـرى باألداء الـصوتى لـلطـفل) وقدمـهـا التـلفـزيـون ا
لـلنـجـم يـونس شـلبـى وهالـة فـاخر فى ثـمـانيـة عـشر
ـبـدع الـراحل رحـمى لـيـصـبح هـذا جــزءا من إخـراج ا
ـســلــسل بـنــجــاحه الــكـبــيـر الــذى حــقـقـه أحـد أشــهـر ا

مسلسالت األطفال بالوطن العربى.
وجـديـر بـالــذكـر أن األديب الـكـبـيــر د. يـسـرى خـمـيس
قد درس الطب البيطرى فى كلية الزراعة فى جامعة
الـقــاهــرة وحـصل عــلى شــهــادة الـدكــتــوراه فى الـطب
ـانـيا كـما شـغل عـدة منـاصب متـعددة الـبيـطرى من أ
بــكـلـيــة الـطب الــبـيـطــرى وذلك بـخالف إشــرافه عـلى
األنـشـطـة الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة بـجـامـعـة الـقـاهـرة وإلـيه
ــديــنــة ــســرح اجلــديــد بــا يــعــود الــفــضل فى إنـــشــاء ا
ــســـرح اجملــهــز بـــأرقى الــتـــقــنــيــات اجلـــامــعــيـــة ذلك ا

الفنية.
بدع طـويت مسيرة حيـاة متميزة وبـوفاة هذا األديب ا
زخرت بإبداعات حقـيقية فى مجاالت الشعر واألدب
ــلك إال تــقــد ــســرح وال راد لـــقــضــاء الــله فـال  وا
خالـص العـزاء ألسـرته وأصـدقـائه ونـطلب لـه من الله

غفرة.  الرحمة وا

(يـنحاز "بيتر فـايس" للموقف االجتـماعى بكل رحابته
واتـساعه وصعوباته ومـشاكله  مقتـنعا بأن الفن قادر
بـالـفـعل عـلى تـغـيـيــر احلـيـاة وإعـادة تـشـكـيـلـهـا وأنه ال
بــديل لــلــتــغــيــيــر االجــتــمـاعـى كــشـرط إلطـالق قـدرات
اإلنـسـان وحـريته .. فـهـو شـاعـر ثـورى يقـف إلى جوار
احلــقــيــقـة واحلق واإلنــســان واحلـريــة ويــقـدم بــفــكـره
وسـلـوكه مـثـاال صـحـيـا للـفـنـان الـثـورى األصـيل .. لـقد
ــسـرح عــنـد "فــايس" شــعـرا وعــلـمــا فى نـفس أصـبح ا
تزج العـلم بالشعر ويعيشان فى تزاوج الوقت حيث 
خــصــيب أبــدا) كــتب هــذه الــكــلــمــات األديب الــقــديـر
ى د.يــســرى خــمــيس فى صــدد وصــفه لــلــمــبــدع الـعــا
"بـيـتـر فـايـس" وأعـمـاله وذلك بـدراسـتـه الـقـيـمـة الـتى
ـســرح والـســيـنــمــا" الـقــاهـريــة عـام ـجــلــة "ا نــشـرهــا 
 1968ولم أجد أجمل وأدق من هذا الوصف الذى
يــنـــطــبق وبـــصــورة كـــبــيـــرة جــدا عــلـى األديب الــكـــبــيــر
د.يـسـرى خــمـيس ومـســاهـمـاته اإلبــداعـيـة الــثـريـة فى

سرح والثقافة بصفة عامة. مجال ا
لـقد تـوفى األديب الكبـير د. يـسرى خـميس مـواليد 5
ـوافق فـبــريـر 1937إلـى رحـمــة الــله مـســاء الــسـبـت ا

ستشفى "القصر العينى  17أكتوبر  2011 
ـا ـرض اسـتـمـر  الـفـرنـسـاوى" بـعـد صــراع مـريـر مع ا
ـستشـفى بعد يـقارب العـام حـيث اضطر لـدخول ا
تــدهــور حـــالــته الــصـــحــيــة مــنـــذ مــنــتـــصف أغــســطس
ـاضى ولــكن بـعـدمـا اسـتـجـاب الــله لـدعـائه لـيـشـهـد ا
ـــبـــاركــة فـى يــنـــايــر 2011 كــبـــدايــة ثــورة الـــشـــبــاب ا

للتغيير االجتماعى الذى طالب به كثيرا.
هـــذا ويــعـــد د. يــســـرى خـــمــيـس أحــد أبـــرز الــشـــعــراء
ــتـرجــمــ مـنــذ الــسـتــيــنـيــات وقـد ـســرح وا وكــتــاب ا
بــدأت مـشــاركـاته األدبـيــة مـبــكـرا وبـالــتـحــديـد بـكــتـابـة
الـشـعـر مـنذ  1956 وكـان وقـتـها طـالـبـا فى الـثـانـوية
حـيث كـانت الـلـحـظـة الـفـارقة هـى تـفاعـله مـع أحداث
الـعدوان الـثالثى ومـنذ ذلك الـتاريخ اتـخذ قـراره بأن
تــنــطـلق جــمــيع أعـمــاله من الــواقع الــوطـنـى وبـالــفـعل
ترجم ليواكب سرحى وا انطلق من داخله الشـاعر وا
ـــعـــاصـــرة ويـــقــدم إبـــداعـــاته األحـــداث الـــســيـــاســـيـــة ا
اخملـتـلــفـة والـتى تــكـامـلـت فـيـمــا بـيـنـهــا لـتـؤكــد مـواقـفه

شرفة. اإليجابية ا
كـتـبـة الـعـربـية لـقـد سـاهم الـراحل الـعـزيـز فى إثـراء ا
جـموعاته الـشعرية أو بكثـير من اإلبداعـات  سواء 
مسرحياته أو دراساته النقدية أو بترجماته اخملتلفة
همة وهـو يعد من الشـخصيـات الثقـافية التـقدميـة  ا
فى مـصــر من بــ أبـنــاء جـيــله وأحـد مــؤسـسى شــعـر
الـنـثـر وتــضم قـائـمـة إبــداعـاته خـمـســة دواوين نـثـريـة
هى: "قــبـل ســقــوط األمـــطــار" "الــتـــمــســاح والــوردة" 
ــر األفــيـال" "طــريق احلــريـر" "أســاطــيـر مــائــيـة" "
ــتـــرجــمــات - ـــســرحـــيــات  ا إضــافـــة إلى عــدد من ا
ـانـية الـتى كـان يـجـيـدها  –ومن بـيـنـها خـاصـة عن األ
ـسرحـيات الـتى كـانت حتمل فى أغـلبـها صـفة بعض ا
ــسـرح الــذى كـان أول من ـســرح الـتــسـجــيـلـى وهـو ا ا
تــرجــمه وقــدمه لــلـقــار الــعــربى عــبــر أعــمــال أشــهـر
ــيـ وفى مــقـدمــتـهـم بـرتــولـد بــريـخت ــبـدعــ الــعـا ا
ـــثــال "مـــحـــاكــمـــة جــان الـــذى تـــرجم له عـــلى ســـبـــيل ا
دارك" و"صــعـود وهـبـوط مــديـنـة مـاهــاجـونى" (والـتى
ــســرح الـقــومـى من إخــراج الــقـديــر الــراحل قــدمــهــا ا
ســعــد أردش حتت عـــنــوان الــشــبــكـــة) وكــذلك "بــيــتــر
فـايس" (الـذى تــرجم له "أنـشـودة أجنـوال" (أو أنـشـودة
غــول لــوزيــتــانـــيــا) و "مــارا صــاد"  والــلــتــان قــدمــهــمــا

سرح اجليب (الطليعة). اخملرج أحمد زكى 
وبـــالــتـــالى يــعـــد "د. يــســـرى خــمـــيس" واحــدا من رواد
سـرح الثورى خاصة وقد كان  أول من قدم ترجمة ا
ــســـرح الــتـــســجــيـــلى فى الـــعــالم الـــعــربـى بــتــرجـــمــته ا
ــســرحــيــات بــيــتــر فــايس كــمــا تــرجـم أعــمــاال أخـرى
كـثيـرة لكل من بـريخت ودوريـنمـات وكافـكا ومن أهم
ـسرح السياسى" للمسرحى الكبير مترجماته كتاب "ا

2010 فرقة أحمد اإلبيارى.
وبــــالـــــطــــبـع فــــإن هـــــذا الــــعـــــدد الــــكـــــبـــــيــــر من
سرحيـات أتاح له فرصة العمل مع عدد من ا
كـبار اخملرج وفى مـقدمتهم: زكى طـليمات
يــوسف وهـــبى فــتــوح نــشـــاطى أحــمــد عالم
عـبـد الـرحـيم الـزرقـانى حـمـدى غـيث سـعـيـد
أبــو بـكــر عــادل خـيــرى كــامل يــوسف حـسن
عـــبـــد الــــسالم ســـمـــيـــر الــــعـــصـــفـــورى هـــانى

مطاوع حس كمال. 
أهم األعمال السينمائية

شــارك الـفــنــان الـكــبــيـر عــمــر احلـريــرى بـأداء
األدوار الـرئـيـسـة فـيـمـا يـقـرب من مـائـة فـيـلم
وذلـك مـنـذ عام  1950حـيـنـمـا ظـهـر ألول مـرة
بـفـيـلم "األفوكـاتـو مـديحه" وبـرغم هـذا الـعدد
ــطـلـقـة إال الـكــبـيـر إال أنه لم يــقم بـالـبــطـولـة ا
بـفـيــلم وحـيـد عـام 1955وهــو فـيــلم "أغـلى من
عنيه" من إخراج الـقدير عز الدين ذو الفقار
حـيث اشتهر بـأداء الدور الثانى وتـضم قائمة
األفالم التـى شارك بـها مـجمـوعة من األفالم
الــهـــامـــة من بـــيـــنــهـــا: الـــنــاصـــر صالح الـــدين
الوسـادة اخلـاليـة نـهر احلب أم رتـيـبة سـكر
ـذنـبون أهل الـقـمة ها اجلـبل اخلـائـنة ا
وبـالــوالـدين إحــسـانـا دائــرة االنـتــقـام الـوهم

خيوط العنكبوت معالى الوزير.
ـسـيرة ـنـطـقى أن يتـم تتـويج هـذه ا وكـان من ا
الـثـريـة بـكــثـيـر من أشـكـال الـتـكـر واجلـوائـز
ه بـالدورة ـثـال تـكـر ومن بـيـنـهـا عـلى سـبـيل ا
ــصــريــة عــام ــهــرجــان الــســيــنــمــا ا الــتــاســعــة 

سرح هرجان "ا 2003 وبالدورة الثالثة 
العـربى" عام 2004 رحم الـله فـقـيـدنـا الـغالى
ـوهـبـته وأدخـله فـسـيـح جـنـاته جـزاء احـتـرامه 
وذج مشرف وإخالصه فى عمله فـهو بحق 
لـــلــفـــنــان الـــعــربى وقـــدوة حــقـــيــقـــيــة لـألجــيــال

التالية.

اإلخـالص والــــتــــفـــــانى فـى الــــعــــمـل االلــــتــــزام
الـشديـد التواضع احلـقيـقى جميـعهـا صفات
حـمـيدة اتـسـمت بـها سـلـوكيـات الـفـنان الـقـدير
ــنـــا "يــوم عـــمــر احلـــريــرى الـــذى رحل عن عـــا

�16 أكتوبر�2011 م بعدما حقق الله له
أمـنـيـته بـأن يـسـتـمـر فى الـعـمل حـتى آخـر يـوم
فى حـيـاته فـقـد ساهـم هذا الـعـام فى بـطـولة
مــسـلـســلـ بـاإلضــافـة إلى مـشــاركـته بــبـطـولـة
عـرض األطـفـال "حـديـقـة األذكـيـاء" حـتى آخـر

أيامه. 
وعـــــمــــر احلـــــريـــــرى (عــــمـــــر مــــحـــــمــــد صـــــالح
احلـــريــرى) مـن مــوالـــيـــد فــبـــرايــر�1926بـــحى
حـافـظـة الـقـاهـرة وقـد جنح مـنذ "عـابديـن" 
الــبــدايـة فى صــقل مــوهــبــته الــتى ظــهـرت من
خالل مـشــاركــاته بــعـروض الــهــواة بـالــدراسـة
ـــعـــهــد الـــعـــالى لـــفن وذلك بـــاالنـــضـــمـــام إلى ا
التـمثـيل العربى والـذى تخـرج فيه عام 1947
سرح وبعد تخرجه مـباشرة انضم إلى فرقة ا

وسيقى).  صرية للتمثيل وا القومى (ا
ــشــاركــات الــفــنــيــة ويــذكـــر أنه قــد غــاب عن ا
ـدة ست سنـوات  وبالتـحديد خالل بالـقاهرة 
الــفـتــرة من عـام 1968 إلى عـام 1974 وذلك
سـرح الـوطنى لـلـمشـاركـة فى تأسـيس فـرقـة ا

ببنغازى باجلماهيرية الليبية. 
وقـــد رحل الــقـــديــر/ عــمـــر احلــريــرى بـــعــدمــا
ســـــاهـم فى إثــــــراء مـــــســـــيـــــرة الــــــفن الــــــعـــــربى
ـتـعـددة فى مـا يـزيـد عـلى مـائـتى ـشـاركـاته ا
ـــســـرح عـــمـل بـــجـــمــــيع الـــقــــنـــوات الــــفـــنـــيــــة (ا
والـسيـنـمـا واإلذاعـة والتـلـفـزيـون) ويـحسب له
سـيرة الـثريـة قدرته عـلى تطـوير خالل هـذه ا
مـــفــرداتـه الــفــنـــيــة وجنـــاحه فى الـــوصــول إلى

مرحلة التميز والنضج الفنى.
سرحية: أهم األعمال ا

أوال: بفرق مسارح الدولة
سرح القومى: مدرسة النساء  1- بفرقة ا

الــغــيــرة 1949 راسـبــوتـ الــلص امـرأة فى
ـــائــدة الــوحـل كــرسى االعـــتــراف 70ســنـــة ا
اخلــضـراء بـيــومى أفـنـدى بــنت الـهـوى أوالد
الفـقراء بـنات الـريف الذبـائح بنت مدارس
سر احلـاكم بأمر الـله (وجميـعها من ريـبرتوار
فـرقــة رمــسـيس وقــدمت خالل الــفــتـرة 1949
1954 أصدقاؤنا األلداء قلوب األمهات

اخليـانة العـظمى النـسر الصـغير عام 1951
الــــســــر الــــهــــائـل  ست الــــبــــنــــات عــــام 1952
ياتلحقونى يامتلحقونيش عام  1954 الغيرة
قـاتل الـزوجـة عام 1956 الـوارثـة عـام 1957
بـيت من زجاج  مصـرع كليـوباترا عام 1959
لـيــالى األزبــكــيــة عـام 2004 زكى فى الـوزارة

عام 2008
سرح احلديث: اجملرم احملترم 2- بفرقة ا

ــة والـــعــقـــاب عــام 1964 عـــام 1962 اجلـــر
فى عز الظهر عام 2003

سرح القومى لألطفال: حديقة 3- بفرقة ا
األذكياء عام 2011.

ثانيا: بفرق القطاع اخلاص
ـا يـطـرقع عـام تـعـيش وتــاخـد غـيـرهـا احلظ 
1963 فرقة الريحانى لعبة اسمها احلب

عــــام 1974فـــــرقـــــة عــــمـــــر اخلـــــيـــــام شـــــاهــــد
مـاشــافش حـاجــة عـام  1975 سـيــد الـشــغـال
ـونولـوجست عام تـحدين ا عام 1986فرقـة ا
سرحية منور ياباشا 1993 لفرقة النيل ا

عام  1994فرقة محـمد جنم سكر ها عام
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www.facebook.com/group.phpgid=6471988158&ref=ts ـــــــــســــــــرح هـــــــــواة ا
الكنسى

> الــفــنــانــة نــيــرمــ
زعـــــــــزع انـــــــــضــــــــــمت
ألســــرة مــــســــرحــــيــــة
«رحالت طـــرشـــجى حـــلـــوجى»
الــتى يـــســتــعــد اخملـــرج ســمــيــر
الــعــصـــفــورى لـــبــدء بــروفـــاتــهــا
األســبــوع الــقـادم عــلـى خــشــبـة
مــســرح الــطــلــيـعــة مـن تـألــيف
خــيـرى شـلــبى بـطــولـة مــحـمـود
اجلــنــدى عــلى كــمــالــو وعــدد

من أعضاء فرقة الطليعة.

ـسـرحى «الـغـرفـة» تـألـيف مـحـمـود نـسـيم >>  بــدأت بـروفـات الـعـرض ا
إخـراج ياسر عادل الـذى قال إن «الغرفة» الـتى نتحدث عـنها ليست إال
رأس إنـسـان مهـمش يـتعـرض لـصدمـة بسـبب خـيانـة زوجـته له مع أحد
أصـدقائه ثم تتشابك األحداث ليتم اعتقـاله وهناك يتعرض للكثير من الذل
ـهـانـة والـتـعـذيب الـنـفـسى لـيخـرج بـعـدهـا من مـحـبـسه لـكـنه يـظل حـبيس وا
غـرفته مستعيدا ذكريـاته والظروف السيئة التى تعـرض لها. «الغرفة» بطولة:
شـريف رواش أحمد جـمال حسن جـبر أشعـار محمـود نسيم إعـداد موسيقى
ـفتـرض أن شارك الـعرض فى مـهرجـان الهـوسابـير الـشهر لـياسـر عادل ومن ا

القادم.

> بدأت بـروفات عـرض «من أجـيب ناس» عن نص جنـيب سرور إعـداد مى موسى إخراج
أحمد شعراوى. وذلك بفرقة معهد النقد الفنى.

يـقـول شـعـراوى إنه يـقـدم نص سـرور الـشـهـيـر بـرؤيـة جـديـدة ومـخـتـلـفـة تـمـامـا تـتـنـاسب
والظروف السياسية التى تمر بها البالد.

يتنـاول العرض فكرة القومية العـربية والوعى السياسى واألفكار واأليـدلوجيات التى تسيطر على
ـنـتـهى ـصـرى احلــقـيـقى هـو مـن يـدافع عن مـصــر بـجـديــة و كل مـصــرى وصـوالً إلى فـكــرة أن ا

احلماس بغض النظر عن انتمائه ألى تيار سياسى.
الـعـرض بـطـولـة: ولـيـد الــزرقـانى مـصـريـة بـكـر هـيـثـم جـمـال ديـكـور تـهـامى أحلـان أشـرف عـبـد

فترض أن يشارك العمل فى مهرجان الهوسابير. الرحمن ومن ا

كتبت : وداد يسرى
ـهــرجـان الــدولى لــلـمــسـرح بــاجلـزائــر والـذى عــلى هــامش ا
تنـطلق فـعالـياته غـدا الثالثاء 25 أكتوبـر يقـام ملتـقى علمى لـلوقوف
يـة ودراسـتـهـا وحتلـيـلـها ـسرحـيـة الـعربـيـة والـعـا عـلى أهم الـتـجـارب ا
حتــــــلــــــيـالً نــــــقــــــديــــــا وذلـك لــــــتــــــوظــــــيــــــفــــــهــــــا واالســــــتــــــفــــــادة مــــــنــــــهـــــا.
ـسرحـيـة اخملتـلـفة كـتـجربـة مـسرح ـلتـقى الـتجـارب ا كـما يـسـتعـرض ا
ـــــســـــرح الـــــشـــــعــــبـى ومـــــا بـــــعــــد الـــــدرامـــــا.. وغـــــيـــــرهــــا. احلـــــلــــقـــــة وا
ـسـرحـية ـلتـقى فـهى أوالً: الـتـجارب ا أمـا احملـاور الـتى يدور حـولـهـا ا
ية ب االنبهار بالثـقافات الشرقية والتحديات التكنولوجية أما العا
ـسرحـيـة احملـليـة والـعـربـية فى احملور الـثـانى فـيـدور حول الـتـجـارب ا

عالقتها باآلخر.

ـنـصـورة اخملـتـلـفـة بـروفات ـسـرحـيـة بـكـلـيـات جـامـعـة ا بـدأت الـفـرق ا
ـلــتـقى الـطالبى الــرابع والـذى تـعـلن الــعـروض الـتى تـشــارك بـهـا فى ا

تفاصيل نسخته الرابعة خالل أسابيع قليلة.
ـلك يـلـهـو» فـرقـة كـلــيـة اآلداب بـدأ أعـضـاؤهــا الـبـروفـات عـلى نـص «ا
لـفـكــتـور هـوجـو إعــداد وإخـراج خـالــد عـبـد الــسالم ولـلـمــؤلف نـفـسه
تــقـدم فــرقـة كــلـيــة الــعـلــوم «أحـدب نــوتــردام» إعـداد وإخــراج مـحــمـود

الفيوى.
فـرقـتـا احلـقـوق واآلداب تقـدمـان رؤيـتـ مـخـتـلـفـتـاين لـنص واحـد هو
«كـالـيـجـوال» أللـبـيـر كـامـى إعـداد رمـسـيس يـونـان ويـخـرجه لـلـحـقـوق

. دوح أبو عوف ولفرقة كلية الطب محمد ياس
ومن إعداد وإخراج كر رفعت تقـدم فرقة كلية التجارة نص «روميو
وجولـييت» لشكسبير فـيما تقدم فرقة كليـة السياحة والفنادق عرض

«البيانو» تأليف محمود دياب إخراج أحمد ربيع.
فرقة كليـة الزراعة بدأت مبـكراً بروفات «تاجر الـبندقية» لـشكسبير
إخــراج مــحــمــد عــزت بــيــنــمــا يــعــمل أعــضــاء فــرقــة كــلــيــة حــاســبـات
ومـعـلـومـات عـلى عـرض «عـدنـا من جـديـد» إعـداد أحـمـد حـسن الـبـنـا

عن نص «حرية دوت كوم» إخراج محمد عبد احلميد.
فـى كــلــيــة الــهــنــدسـة تــتــواصـل الــبــروفــات اســتــعــداداً لــتــقــد عـرض
«اطالنــطس» إعــداد مــحـمــد عــبــد احملــسن إخــراج إسالم أبــو عـرب
ــهـا فى بـيــنـمــا لم تــسـتــقـر الــصـيــدلـة والــتـربــيـة عــلى نـصــوص لـتــقـد
ـلــتـقـى بـعــد االســتـقــرار عـلـى أحـمــد يــوسف مـخــرجــاً لـفــرقــة كـلــيـة ا

التربية ومحمود الشواف للصيدلة.
السيد عيد

كتب : الهامى سمير 
ـاضى ـلـكـى بـالـعــاصـمــة األردنـيـة عــمـان األســبـوع ا ـركـز الــثـقــافى ا > عـرضت فـى ا
مـسـرحيـة (نـهـايـة الـعـالم لـيس إال); ضـمن عـروض مـوسم مـسـرح الـكـبـار الـذى تـقـيـمه مـديـرية
ـأخـوذة عن نص لـلـكاتب ـسـرحيـة ا . ا ـسرح بـالـتـعـاون مع نقـابـة الـفـنـان األردنـيـ الـفـنـون وا
الـفــرنـسىّ جــان لـوك الجــارس إخـراج الــفـنــان األردنى نـبــيل اخلـطــيب تـبــرز الـتــنـاقــضـات فى

اجملتمع; حيث جند أشخاصا ال يتفقون مع أنفسهم ويعيشون فى صراع مع اآلخرين.
سرحية بطولة: زيد خليل مصطفى وموسى السطرى رزان الكردى وحن العوالى. ا

spot
> تــســـتــقـــبل إدارة مـــهــرجـــان فــاس
لـلــمـسـرح اجلـامــعى حـالـيــاً مـلـفـات
ـــســـرحـــيـــة الـــراغـــبـــة فى الـــفـــرق ا
ـهـرجـان الـذى يـقـام فى ــشـاركـة بـا ا

أبريل 2012 .
هـرجان مـسرحـيات جـامعـية يقـدم ا
فى مسـابـقـته الرسـمـيـة كمـا يـنظم
لـقـاءات مع فـنـانى وأصـحـاب الورش
سـرحية اخملـتلفـة كما يـنظم على ا
ـهـرجـان مــنـتـدى مـسـرحى هــامش ا
يـجمع الـنـقـاد والفـنـانـ فى ندوات
سـرح الـعـربى بالـتـنـسيق مع حـول ا

غرب. سرح با جمعية نقاد ا

> على مدى ثالثـة أيام بدأت االثن
ــركــز ـاضى 17 أكــتــوبــر احــتــفل ا ا
ـوسيقى والـفنون القـومى للمـسرح وا
ـنـيالوى» ـئـويـة «يـوسف ا الـشـعـبـيـة 
أحــــد رواد فـن الــــطـــــرب فى الـــــقــــرن

التاسع عشر.
تـضمـنت االحتـفـاليـة فى يومـها األول
نـدوة بــاجملـلس األعـلى لـلـثـقـافـة حـول
وسـيقية نيالوى والنـهضة ا يـوسف ا
فى القرن التاسع عشر فيما تضمن
اليوم الثـانى والثالث ورشة للعزف

والغناء.
واخــتـتــمت االحـتــفــالـيــة يـوم األربــعـاء
19 أكتوبر بحفل موسيقى جملموعة
ـعـاصرة أصـيل للـمـوسـيقى الـعـربـية ا

وسيقى. على مسرح معهد ا

> نــــظـم مـــســــرح احلــــارة األســــبـــوع
ـاضى مـهرجـان الـشارع "يال .. يال" ا
للـمرة الثانية على التوالى فى شارع

دينة بيت حلم. هد  ا
"يـال يال " مـهــرجـان الــشـارع الــقـائم
عــلـيه مـسـرح احلــارة عـاد هـذا الـعـام
بـفرحـة جـديـدة عمـت بيت حلم فى
اجـواء احــتــفــالــيـة وبــعــد الــنــجـاح
الـكبيـر الذى القاه مـسرح احلارة فى
مــــهـــرجـــان الـــشـــارع ســـنـــة 2010
وحـضـور مـئـات االطفـال وعـائالتـهم
هرجـان فى مسـيرته فى ومـشاهـدة ا
الشارع ومن ثم الفعاليات والعروض
ــهــد حــيث اخــتــلــطت فى ســاحــة ا
األلــــوان حتت رايــــة "يال نــــفـــرح يال
نــدرس"  قـــرر مــســرح احلــارة اعــادة
ــشــهــد الــذى جـلـب الــفــرحـة هــذا ا

للكبار والصغار.
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نرم زعزع

www.facebook.com/groups/253009284742372/
فــريق مــســـرح كــنــيـــســة االنــبــا

شنوده بالغردقة
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عــلى الــطـــاقــة اإلبــداعــيــة لـــلــمــمــثل والـــتــخــلص من
ــعـــروفــة  وورشـــة الــســيـــكــو درامــا األكـــلــشــيـــهــات ا
اإلبداعـية الـتى تعـالج الكـثيـر من احلاالت الـنفـسية
(مـثل االكتئـاب واإلحباط والـتوتر ... الخ)  وورشة

االرجتال  وورشة تنشيط الذاكرة االنفعالية.
ـســرحـيـة لـيس تـطـويـر هــدفى من تـقـد الـورشـة ا
ـمثل فـقط بل تـطـويـر مهـارات اإلنـسان  مـهـارات ا
لــذلك عــنــدمـــا أقــدم الــورشــة أحتــدث عن اجلــانب
مثل بالنسبة لى. كلمة اإلنسانى أوالً ثم بعد ذلك ا
ـسـرح كـلمـة حـرة ومـؤثرة عـلى مـر الـعصـور يـظـهر ا
سرح ستـقبل  لغـة ا فيـها احلق واألمل واحليـاة وا
هى لــغــة حــرة. هــذه الــلــغــة الــتى يــحــســهــا ويــعــرف
ــارس هـــذا الــفن  كـــثــيــرون مــعــنـــاهــا كل إنـــســان 
ــــعـــنى ــــســـرح ولــــكـــنـــهـم ال يـــعــــرفـــون ا ــــارســـون ا
اإلنــسـانى لـهم كــبـشـر ( عـلى شــان تـكـون فـنـان الزم
ــفــضــلـة لـى .. هــنـا تــكــون إنــســان ) ودى الــكــلــمــة ا
إنـــســـان تـــعـــنى روح اإلنـــســــانـــيـــة الـــتى بـــهـــا احملـــبـــة
والـــــتـــــواضع واألخـالق والـــــكـــــثـــــيـــــر من الـــــصـــــفـــــات
احلــمــيــدة. نــحن بــشـر وكــثــيــراً مــا نـقـع فى أخــطـاء
ولــكن يـجب أن نـالحظ أنـفــسـنـا ومـن نـحن ? ومـاذا

اذا نفعل ? وماذا نقدم ? نفعل ? و
ـــرحـــلــة الـــقـــادمــة إلـى تــأســـيس فـــريق أســـعى فى ا
لـألطـفـال بـهـدف الـتـربــيـة من خالل الـفن  وأسـعى
أيــضــاً لــتــكــوين فــريـق ورشــة الــفن أقــدم من خالله

عرضًا لنتاج الورشة.
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ـنــاهج وحــضــورى ورش مـركــز الــفــنـون دراســتى بــا
الـدرامــيـة بــاجلـزويت ســواء ورش تـعــبـيــر حـركى أو
.. مـــصــريــ ـــدربــ مـــســرح فـــقــيــر مـع عــدد من ا
ــركـــز ومن وأجـــانب حـــصـــلت عـــلـى شــهـــادات مـن ا
انى بالـشراكة الـسفـارة االسبانـية ومعـهد جـوته اال
مع مـركـز الفـنـون الـدرامـية  وتـخـصـصت أكـثر فى
سرح الـكنـسى ودربت أكثر من ـمثل بـا فن إعداد ا

نيا  40 ورشة عمل فى أغلب احملافظات ا
وأســيـــوط وســوهــاج والـــقــاهـــرة  ومن أهم الــورش
ـسـرح الفـقـيـر والـتى تـعـتـمد الـتى قـدمـتـهـا ورشـة ا

وهـذه كانت بـداية لى الكـتسـاب مهـارات ومعـلومات
ــنــشــطــ ــدرســة ا جــديـــدة ثم اشـــتــركت  2006 
ـبـدع أحـمـد كـمـال ـدرســة الـفـنـان ا وكـان مـسـئـول ا
الـذى تــعـلـمت الــكـثـيــر مـنه ومــعه نـخــبـة من مـدربى
ــســرح . ومن هـنــا بـدأت أتــعــلم بـرنــامج الــتـوعــيـة ا
الـــتــــربـــويـــة من خـالل الـــفن واســـتـــخــــدمت ذلك مع
األطفال وبدأت بـفريق لتنشيط األطفال من خالل
ذلك البرنامج الذى ينشط مهارات األطفال روحيا
ونفـسيـا وجسـديا ويـجعل األطـفال أكـثر إبـداعا فى
احلـيـاة ويـجـعل لـهم فـكـراً إبـداعـيـاً . واشـتـركت فى
ـدة ثالث سـنـوات عـلى مــهـرجـان الـقـراءه لـلـجـمــيع 
الــتــوالى وهــنـا كــنت أتــعــامل مع األطــفـال كــمــنـشط
ولـيس كـمـخـرج وكـانت أغـلب الـعـروض تـعـتـمـد على
الـتـعـبـيـر احلـركى وأتـذكـر مشـهـداً كـانت فـكـرته من
إبـــداع األطــفــال وكــانــوا يـــصــفــون فــيـه إحــســاســهم
بــصــوت الــرصــاص ألطـــفــال فــلــســطــ والــعــراق .
ـشـهد  وظـهر ذلك وبـالفـعل جنحـت فكـرة عرض ا
ـدرسـة وبـ بـاألخص عــلى سـلـوكــهم فى الـبـيـت وا

األصدقاء .
ــســرح بـــالــنــســبــة لى من مــجــرد ومن هــنــا حتــول ا
خـشــبه يـقـدم عـلـيــهـا أعـمـال فـنـيـة إلـى حـيـاة يـتـعـلم
منها اإلنسان ويكتسب مهارات عديدة. وظهر ذلك
بـــقــوة عـــنــدمـــا حــاولـت أن أدرب فــريـــقًــا لـــلــشـــبــاب
بـــالــــكـــنــــيـــســــة . وكـــنـت فى الــــبـــدايــــة أدربـــهـم عـــلى
الــتــنــشــيط احلــركى والـــذهــنى والــتــوافق الــعــصــبى
وتـعـمـقت كـثيـرا عـنـدمـا اطـلـعت عـلى مـنـاهج إعداد
مثل لـ ستانسالفسكى ولى ستراسبرج وأوجست ا
ـسـرح الـفـقـير.. بـوال وجـروتـوفـسـكى فى مـدرسـة ا
ــســرح هـو عــالم وحــيــاة ولــيس مــجـرد وجــدت أن ا
مثل من خالل فن. بدأت أتعـمق وأحترف تدريب ا

ـسرحى من  10 سـنوات مـنذ أن بـدأت فى العـمل ا
ــاذج فى احلـــيــاة كل مـــنــهــا وأنـــا اكــتـــشف مــعـــان و
يحـمل أسرارًا تـعلمـت منهـا الكـثير والـكثـير ومازلت

حتى اآلن أتعلم .
فى البـدايه ومنذ الطـفولة كـنت منبهـرا بالفن سواء
ـسـرح أو الـتـلـيـفـزيـون أو الـسـيـنـمـا  واجلـمـيل أنى ا
عـــنــد مــشــاهـــدة أى مــســرحـــيــة كــنت أتـــأمل حــركــة
ـمــثل بـالــرغم من إنى فى ذلـك الـوقت لم وشــعــور ا
يـــكن لى أى عـالقه بــالـــفن . وعـــنــد ظـــهــور فـــرصــة
ــســرح الــكــنــيــسـة أن أشــارك بــالــتــمــثــيل أقــنــعــنى
أصــدقـــائى بـــأن أمــثـل دورًا بــســـيــطًـــا لــشـــاب بــدون
هـدف فى حـياته وكـانت الـنـتـيجـة غـريـبـة جدا وهى
ــبــهــر فى الــقــيــام بــهــذا الــدور - نــتــيــجــة جنــاحى ا
غــريــبــة ألنـى كــنت مــقـــتــنــعــاً بــإنـى غــيــر مــوهــوب -
ـسـرحـيـات سواء وبـعـدها شـاركت فـى العـديـد من ا
فـى فريـق الـكـنـيسـة أو فـى فـريق األسـرة اجلـامـعـية
ـحـافـظـة بـنى سـويف . وكـنت أعـمل كـمـمـثل وبـعد
فـتـرة قـصـيـرة جـدا عـمـلت كـمـخـرج مـسـرحى وذلك
ــسـرحى . فى هــذا الـوقت حلــبى الـشــديـد بــالـفن ا
ـنـيــا وكـان حـلـم حـيـاتى أن ــحـافـظــة ا كـنت مــقـيم 
أكـون مـخـرجـا سـيـنـمـائـيـا وبـعـد االنـتهـاء مـن شـهادة
ــعــهــد الــبــكــالــوريــوس فى  2004 تــقــدمت بــالــفــعل 
الـــســـيـــنــــمـــا بـــالـــقـــاهـــرة 2005 ودخـــلـت االمـــتـــحـــان
ولألسف كانت النتيجة (راسب) . وعندما كنت فى
ــسـرح كــنت أرى أنه يــوجـد عـالـم اسـمه الــسـيــنـمـا ا
ولـو جاءتنى الفـرصة فيه هاجنح وبـتفوق وهذا كان
عـهد وعنـد اكتشافى سبب إصـرارى على التـقدم با
ـنـيـا وبـدأت أبـحث عن لــهـذه الـنـتـيـجـة رجـعـت إلى ا
ـــســـرح و من خالل صـــديق تـــعـــرفت عـــلى جـــديـــد ا
مـركز الـفنـون الـدراميـة بجـمـعيـة اجلـزويت والفـرير

ـــســـيـــحى فى كـل مـــكـــان نـــذهب إلـــيه ا
لـذلـك نـحــظى بــالـشــهـرة ألنــنــا نـؤمن أن
الـــكــرازة لـــيـــست بـــالـــكالم والـــلــســـان بل

بالعمل واحلق.. 
ـسـرح ـشــاكل الـتى تـواجــهـنـا وتــواجه ا ا

الكنسى عموما
عـدم وجـود مـسـارح لــهـا رسـالـة . فـعـنـدمـا
نـحـجـز مـسـرحًا لـتـقـد أى عـرض نواجه
سرح يتحكم فى النص بالروت مسـئول ا
ـشـاهد ـسـرحى ويـطـالب بـإلـغـاء بـعض ا ا
أو األفــكــار خــوفــا عــلى مــســرحه .. فــأين
ــــاذا يـــتـــحــــكم صـــاحب حــــريـــة اإلبـــداع? و
سـرح فى فكـرة العرض? كـذلك تواجـهنا ا
ــســـرح الــكـــنــسى يـــفــتـــقــر إلى الـــتــمـــويل ا
عـونـة ربـنا الـتـمـويل ومع ذلك فـهـو ناجـح 
سرحى الذى بداخلنا. ومن أجل العشق ا
وأتـمنى إنـشاء مـؤسسـة خاصـة للـمسرح
الـــكــنــسى أو جـــمــعــيــة خـــاصــة تــرعــاهــا
وزارة الــــثـــقــــافــــة لـــكـى نـــقــــدم أفـــكــــارنـــا
وتوجهنا بـصورة إبداعية وال يتحكم فى

أفكارنا أحد.

هدف الفريق
ــــــا كــــــانت عــــــلــــــيـه أيـــــام عــــــادة مــــــصــــــر 
وأجـدادنـا مصـر احلب والـطـهارة مـصر
الشـوراع والبـيوت مصـر األمان هـدفنا
أن نـعيد مـصر ألمجـادها التى ولألسف
لم نــعـشــهــا نــحن. ولـكــنــنــا نـعــشق مــصـر
التى شعنها ونتمنى أن نرى ماسمعناه

رسالتنا
ـــــســـــرحـى فـــــريق كـــــنـــــسى فـــــريق در ا
كـرازى مصـرى . يحـمل فى داخله كرازة
ا يـحتـويه من روح احلب والسالم الـله 
وقبول اآلخر بـكل أطيافه.. فريق يحمل
بــداخـله حـب كـنـيــسـة الــله الـتـى أوصـانـا
بـهـا.. ويـحـمـل بـداخـله حب وطـنه مـصـر
الـتى زارهـا الــرب يـسـوع وأوصـانـا بـهـا..
فـــريق يـــعـــيش فى وطـن والــوطـن يــعـــيش
فــيه عـروضه تـتــسم بـالـصـرخــة كـيـوحـنـا
ــعـمـدان وكـلــمـاته كـكــربـاج الـرب يـسـوع ا
فى الـهيـكل فـنحن صـوت صارخ فى كل
فـــاســد فـى كل هـــمــوم الـــوطن الـــديـــنـــيــة
والـسـيـاسـية.. إلـخ وكربـاج لـطـرد جـميع
مـن أفـسـدوا الــكـنــيـســة والـوطـن.. بـدأنـا
بــاحلب لــذلك نـشــعــر دائــمـا بــالــنــجـاح..
نــرفـض من يــتـــهــمـــنــا بـــأنــنـــا نــبـــحث عن
الـــشــهـــرة نــحن فـــريق نـــكــرز بـــأســلـــوبــنــا

عـــروضــــنـــا جـــمـــيــــعـــا من تـــألــــيف نـــاجى
ــسـلم) وإخــراجى أنـا ـؤلف ا عــبـدالــله (ا
ـسيحى) يجـعمعنا أمـير رفعت (اخملرج ا
حب حــــقـــيــــقى ولـــيـس الـــذى نــــراه عـــبـــر
ــزيف واألحــضـان الــزائـفـة الـشــاشـات ا
ــغــلــوطــة أنـا وكــلــمــة الــوحــدة الــوطــنــيــة ا
ونــاجى يـجـمــعـنـا عــشق وطن واحـد كـان
يـــجـــمــعـــنــا قـــهـــر فى هـــذا الــوطـن كــانت
جـمـيع عـروضـنــا تـتـسم بـالـثـوريـة قـبل أن
يفكر أحد أن يعمل ثورة وأفتخر بهذا. 

وت) بعد ذلك عرضنا مسرحية (رداء ا
فى مــهــرجـــان الــكــرازة  وحــصـــلــنــا عــلى
ـثـلـ عـلى مـسـتـوى مـركـز أول أفـضل 
اجلــــمـــهـــوريــــة (مـــيـــنــــا مـــكـــرم) و( فـــادى
جــورج) وكــذلك أفــضل إدارة مــســرحــيـة
(بــوال ألــبــيــر) كــذلك قــدمت مــســرحــيه
"زمن األرجــــــوزات" فـــــكــــــانت انــــــطالقـــــة
جـــديــــدة لـــلــــفـــريق قــــدم الـــعــــرض عـــلى
خـشـبـة الهـنـاجـر لـلـفـنـون وتـنـاولتـه بعض
الـبـرامج التـلـفزيـونـية كـان الـعرض يـدعو
إلى الثورة قـبل ثورة والعرض من تأليف

ناجى عبدالله وإخراجى.
ومن الـعـروض الـتى قـدمـنـاهـا أيـضـا (يـا
صـــبــر أيــوب) وحـــصــلـــنــا به أيـــضــاً عــلى
ــركـز األول فى مـهـرجـان الـكـرازه وقـام ا
بــتــسـلــيم الــكـأس قــداسـة الــبــابـا شــنـودة
الــثــالث وكـــان ذلك حــافــزاً لـــنــا لــتــقــد
األفـــضل دائـــمـــاً وحــصـــلـــنــا أيـــضـــا عــلى
جـــائــزة أفـــضل فـــريق جـــمــاعـى وأفــضل
ركز موسيقى وإضـاءة كما حصل على ا
الـثـانى فـى مـهـرجـان شـبـرا اخلـيـمـة كـما
( قــــدمــــنــــا عـــــرض (والــــلى يـــــســــمع مــــ
وأخــيـرا عــرض (مــات الــكالم) وهـو أول
عرض لنا بعـد الثورة  ويقدم قريبا على

خشبة الهناجر والهوسابير.

ــــــســــــرحـى واحــــــد من فــــــريق در ا
الــفــرق الــكـنــســيــة اسـتــهل مــشــواره عـام

 2000 بإعداد نصوص مسرحية
ـيــة ولـكن فـى سـنـة 2003 مـصــريـة وعــا
بـدأ الــفــريق يــفـكــر فى تــقـد نــصـوص
مــسـرحــيــة جــديـدة بــأفــكــار جــديـدة من

تأليف ناجى عبدالله 
الــبــدايــة كــانت بــعــرض (اخلــوف) وقـدم
فى مـهـرجـان أسـقـفـيـة الـشـبـاب بـرعـايـة
األنـبـا مــوسى واألنـبـا رافـائــيل وحـصـلـنـا
ـركز األول عـلى مسـتوى الـقاهرة على ا
نـال العرض إعـجاب اجلمـيع وخصوصا
األنبا رافائيل الذى قال "لو قعدنا نقول
عشرات الوعظات مش هانعرف نوصل

الرساله زى ماوصلها العرض ده"
ثم انطلقـنا مره أخرى بعرض (وبعدين)
تــألـيف نــاجى عـبــدالـله وإخــراجى وكـان
يـــروى تــاريخ مــصــر من  74الى  2010
ــركــز الــكــاثــولــيــكى قــدم عــلى خــشــبـــة ا
لــلــســيــنــمـــا فى مــهــرجــان فــرق الــدرامــا
ــتــحــدة وحــصــلــنــا عـلـى جــائـزة أفــضل ا
ـثـلة ثـانـية ـثل (مـينـا مـكرم)  عـرض 
(مـــر وديع) وجــائــزة جلـــنــة الــتـــحــكــيم
اخلـاصـة (فــادى جـورج) وأفـضل إخـراج

وعرض مسرحى.

نياوى يوسف ا

عايدة فهمى

> قـرر الــســيــد مـحــمــد عـلـى رئـيس
البيت الفـنى للمسـرح تأجيل عرض
مـسـرحـيـة «مــفـيش حـاجـة تـضـحك»
ألجل غـــيــر مـــســـمى تـــضـــامـــنًــا مـع األحــداث
اجلاريـة وحـدادًا عـلى أرواح شهـداء األقـباط
ـسرحية فى حـادث ماسبـيرو حيث تـتضمن ا

الكثير من مظاهر البهجة.
وذلك بـنــاء عـلى إقـتــراح عـايـدة فــهـمى مـديـر

سرح الكوميدى. ا

.........................................

.........................................
أكرم نادى

أكرم نادى

..............................

..............................
 أمير رفعت

 أمير رفعت
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سرحي جريدة كل ا

كتبت : رنا رأفت
 يجرى فـريق التـمثيل بـكلـية الهـندسة جـامعـة حلوان بـروفات عرض
ه أول نوفـمـبر الـقادم عـلى بـساقـية «اجتـاه إجـبارى» اسـتعـداداً لـتقـد
الـصـاوى من إعـداد وإخراج مـحـمد عـبـد العـزيـز عن «روايـة كل إنسـان». يـحكى
غـلقة وال يـتصور نفـسه وحيداً فى العـرض شخص يعـانى من فوبيـا األماكن ا
القبـر فيبحث عن إنسان يرضى بالبقاء مـعه فى قبره. العرض بطولة محمد
ـان فـرحــات مـعــتـز مــوسى أحـمــد حـمـدى لــيـلى حــسـنى إيــهـاب حــامـد إ
إبـراهـيم أحـمـد طـارق مـصـطــفى صالح أحالم حـسـنى مـحـمـد عـشـرى آيـة

سليم عزة محمود أحمد عبد القادر.

www.facebook.com/group.php?gid=8647416111&ref=ts"  سرح ا
الكنسى

على قاعة الغد بـدأ اخملرج محمد دياب بروفات «زمن ألف ليلة»
ن فــتـيـحـة بـطــولـة سـامى الـعـدل وفــاء احلـكـيم ضـيـاء تـألـيف أ
عـبــد اخلـالق بــدور رنـدا إبـراهــيم فـتــحى اجلـارحى نــائل عـلى
مـحـمد صالح ديـكـور محـمـد جـابر مـصـمم مالبس صبـحى عـبد
اجلــواد أحلـان يـحـيـى غـا من انـتــاج الـفـرقـة الــقـومـيــة لـلـعـروض

التراثية.
ـتـعة يقـول ديـاب: اخـترت هـذا الـنص ألنه يجـمع بـ الـفانـتـازيا وا
ــســرحـيــة كــمـا أن لــلــفـكــرة قــيـمــتــهـا وعــمــقـهــا. أضــاف: الـفــكـرة ا

„—U³  sŽ UŽU œ fO  ÆÆWKO  n √ s “
األســاســيـــة الــتى يــقــوم عــلــيــهــا الــنـص هى «مــاذا عــلى احلــاكم أن
يـعـرف لكى يـحـكم» فـشهـريـار يـجلس فـى غرفـته مـنـتظـرا األخـبار
التـى تصله عن أحوال شعبه وعـندما ينزل بنـفسه لزمن ألف ليلة

يرى الفساد الذى يسود البلد.
ديـاب يــؤكــد أن هــذا الــعـمـل ال يـدافع عـن مـبــارك أو يــبــرر ظــلـمه
ولكنه يحمل إشارة تنبيه للحاكم القادم ليعرف واقعنا ومشاكلنا 

مارى موريس

كتبت :  وداد يسرى
> للـمرة األولى فى تاريخها تنتج فرقة مسرح العرائس ثالثة أعمال دفعة واحدة

وسم القادم.   لتكون متاحة لعشاق مسرح العرائس من الصغار والكبار ا
وجى مـدير الـفرقة قـال إن مدة كل عرض سـتكون   45 دقـيقة فقط الفـنان إسمـاعيل ا
هـا تبـاعـا على أن يـتم حتريـكـها فى احملـافـظات بـنفس تـرتـيب عرضـها فى وسـيتم تـقـد

القاهرة . 
الـعـروض الـثالثــة هى  "عـروسـة خـشب" إخــراج سـيـد رسـتم  و"عــالم جـبـنه رومى" اخـراج
هشام عـلى و"نور القمر فرحان " إخراج رضا حسن  وسيبدأ اخملرجون الثالثة البروفات

خالل أيام .

‰u×² «  UE(Ë ”UM «Ë …—u¦ « sŽ ÆÆÁb  e¹UŽ Ãd<«
علـى خشـبة مـسـرح روابط بـوسط البـلـد تقـدم فـرقة «كـاركـتر» الـعرض
ن ـسرحـى «اخملـرج عـايز كـده» اخلـمـيس 27 أكـتـوبر مـن تألـيف أ ا

حمدى إخراج ماهر الصيدلى.
يـرصـد العـرض أحـداث ثورة يـنـاير مـن خالل مخـرج سـينـمـائى ومؤلف
ومـنــتج يــســتــعـدون لــتــقــد فــيـلـم عن الــثـورة وتــخــتــلف رؤاهم حــولــهـا
اختالفا شـديداً إلى أن يتـفقوا فى النـهاية عـلى رصد الثورة من خالل
ن ينـتمون ن شـاركوا فيـها  انعكـاس تأثيـراتها اخملـتلفـة على عدد 

لشرائح اجتماعية مختلفة.
يـقـول مـاهـر الـصـيـدلى مــخـرج الـعـرض إنه أراد تـقـد الـتـأثـيـر الـهـائل
للثورة عـلى اجملتمع من خالل رصـد تآثيراتـها على نفـوس وشخصيات

شارك فيها. ا
ويـضــيف الـصـيــدلى: نـركــز عـلى حلـظــات الـتـحــول عـنـد أبـطــال الـعـمل
فـهـنـاك الــقـاضى اخلـمـســيـنى الـذى يـعــيش حـيـاته مـنــعـزالً عن جـيـرانه
ومـجــتـمـعه إلى أن يــسـتـشـهـد ابــنه الـوحـيـد مـع الـثـائـرين فــيـتـحـول إلى
إنــســان إيــجــابى وهــنــاك الـضــابط الــذى يــصــاب بــالــهــســتــيــريـا عــقب

ـتـظـاهـرين لـيـغـادر مـوقـعه إلى اجلـانب اآلخـر إطالقه الـنـيـران عـلى ا
والفتـاة القادمـة من العـشوائيـات لتـتعاطف مع الـثورة رغم عـجزها عن

شاركة فيها. ا
«اخملرج عايـز كده» بطـولة سيف أشـرف مدحت صدقى أمـير ماهر
سامـر الـعربى مـحمـود السـبكى نـورهان طه مـحمـود صدقى هـدير

سينوغرافيا وتمثيل وإخراج ماهر الصيدلى.

 رنا رأفت

محمد عبدالعزيز

وجىوفاء احلكيم إسماعيل ا

www.facebook.com/group.phpgid=47146421858&ref=ts منتدى فريق اخلشبة
قدسة ا

dB0 dŁQ² ¹ Ê√ bŠ√ oŠ s  fO
ــصــرى عــلى يــد األسـرة عن كــيــفــيـة انــتــهــاك الــشــعب ا

احلاكمة و عرضها على مسرح العذراء بالزيتون.
تــأثــرت بــشــخــصــيــات كــثــيــرة خالل هــذه الــســنــوات مع
ـسـئول ـؤلف واخملرج ا ـسـرح أولهـا د. مـجدى يـشـوع ا ا
عـن فـريـق صــيـدلــة (اغــســطــيــنــوس) ومن بــعــده تــأثـرت
ـــســـئــول عن أكـــثــر مـن فــريق ــيـالد فــهـــمى اخملــرج وا
مـسـرحى فـى مـطـرانيـة اجلـيـزة وقـد أضـاف لـى الـكـثـير

سرحى فى أدوات اإلخراج ا
وخـتـامـا ال يسـعـنى إال الشـكـر لألخ العـزيـز ناجى عـبـدالله
ـسـرحيـاته الـكـثـير من أسـلـوب الـعرض وهـو من عـلمـنى 
للقـضايـا التى ينـاقشـها بنـصوصه وهـو ما سوف يـغير من
مـــســـرحــيـــاتى الـــقـــادمـــة والــتى أتـــمـــنى أن أقـــدم خاللـــهــا
الكثير.. وأول هذا الـكثير وما أحاول كتابته اآلن أن مصر
ـصري لـليـبرالى والـعلـمانى والـيسـارى واالشتراكى لكل ا
سيـحى.. ليس من حق أى أحد أن يقصى واإلسالمى وا
ـصـر الـسالمـة وأن ـصـر ونـدعـو  اآلخـر أو أن يــسـتـأثـر 

رحلة الدقيقة ونصل إلى بر األمان. تعبر هذه ا

نص من نـــوع الـــكــــومـــيـــديـــا الـــســـوداء الـــتى تـــســـخـــر من
أحوالنا.

ومن بعده مسرحـية "من أجلك" (تأليف وإخراج) عرض
عـام  2000 (مع أسـرة ثــانــوى) وقــمت أيـضــا بــتـمــصــيـر
ـلك) و (أوالد وإعـداد ثالثــة نـصـوص البــتـدائى (أنــغـام ا
ــــلـك) و (يــــوسف الــــصــــديق) وبــــعــــدهــــا       إخــــرجت ا
مــســرحــيــة (حلـــظــة ضــعف) ابــتـــدائى واخــيــرا فى هــذه
رحلـة وبالتحديد فى 2004 قدمت مسـرحية (صخرة ا

ان) (إعداد وإخراج) عن حياة البابا اثناسيوس.  اإل
ــرحـلــة تـغــيـرت نـظــرتى لــلـمـســرح الـكــنـسى وبـعــد هـذه ا
وبــــدأت أنــــظـــر له عــــلى أنـه "مـــســــرح".. مـــســــرح فـــقط
فـروض أن يـناقش كل شـىء.. ويتـكـلم فى كل القـضـايا ا
ويقوم بدوره فى التثقيف وتفتيح عقول من يشاهده

ـسرحـيات الـتى  عرضـها على قـدمت مجـموعة من  ا
مــسـرح األنـبــا رويس بـالــكـاتــدرايـئــة. كـمـا كــان لى شـرف
إخـراج مـســرحـيـتـ لألسـتـاذ نـاجـى عـبـدالـله هـذا الـعـام
أيضا هما: (زمن االراجوزات) وهو نص سياسى يحاول
ــصــرى قـبل الــثــوره و تـغــيــيـر عــرض أحــوال الـشــعب ا
الـنهاية لتالئم الـواقع السياسى اآلن و عـرضها مرت
األولى على مسـرح مطرانيـة شبرا اخلـيمة والثـانية على
مــســرح الـعــذراء بـالــزيــتـون ومــســرحـيــة (الــقـتــلــة) وقـمت
" وهى مـسـرحيـة رمـزية بـإخـراجـها مع "مـرحـلة خـريـج

سـرح ألن الرحلـة عطاء ال أسمى مـا أكتبه "رحـلة" مع ا
وأنــا لم أعط شــيــئــا ولم أضـف شــيــئــا لــلــمــســرح عــامـة
ولـلـمـسرح الـكـنسـى خاصـة.. ولـكنـنى سـوف أكـتب ولكم

احلكم.
سـرح وأعشقه هو الفنان محمد أول من جعلنى أحب ا
صــبــحـى وذلك من خالل أعــمــاله الــرائــعــة والــعــظــيــمــة
والـتى عشقـناها جـميـعا مثل "اجلـوكر وانتـهى الدرس يا
غـبى الـبـغـبغـان الـهـمـجى وجـهـة نـظـر تـخـاريف مـاما
سرح أمـريكـا" وأعمـاله األكثـر من رائعه فى مـهرجـان ا
لــلــجــمـيـع.. لم أكن أدرك بــعــد قــدرتى عــلى الــكــتــابـة أو
ـسـرح الـكــنـسى ولـكــنـنى وجـدت كـيف أن اإلخــراج فى ا
تـعـة للـمـشاهـدين ويـقدم أيـضـا الرسـالة ـسرح يـقـدم ا ا
ـشكالت ويجعلنا نفكر فى حلول أو والضحكة يعرض ا
ـسرح .. عـالم كـبيـير أسـتـطيع من خالله فى أسبـاب. ا
أن أنـقل فـكرة كـلـمة قـضـية ومـن هنـا بـدأت ولكن فى
ـسرح الـكنـسى وسيـلة الـبدايـة سيـطرت عـلى فـكرة أن ا
رئى لذا كـانت بدايـاتى اجتمـاعية من وسائل الـوعظ ا
ديــنـيــة ولـذلك جتــد مـعــظم نـصــوصى األولى تــمـيل إلى
ـبادىء والتـعاليم الـدينيـة حتى ولو كـان النص كومـيديا ا
كمـا فى نصـى األول (مسـيحـي الـيـوم دول) (تـأليف
فــقط) الــذى عــرض عـام 99 مـع فــريق أســرة صــيــدلــة
(فـريق اغــسـطــيـنــوس) عــلى مـســرح األنـبــا رويس.. هـو
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سرح الكنسى. من خالل ا
بــدأنـا أولى الــعـروض فى شـهــر ديـســمـبـر
ــاضى  بــاسـم (مــوت وحــيـاة) من الــعــام ا
) يــــعــــبـــر عـن عالقــــة الــــله (بــــانــــتــــو مــــا
بـــــاإلنـــــســــــان  ومـــــدى رحـــــمـــــتـه وصـــــبـــــره
الجـــتــذاب اخلـــطــاة.وكـــان لــهـــذا الــعــرض
ا فيه تأثير قـوى فى نفوس احلاضرين  
ــسـرحى الــنـاجح  من عــنـاصــر الــعـرض ا
مـن إحــسـاس عــال ومــؤثــرات مــوســيــقــيـة

تجدد. جيدة واإلبداع ا
جتـدد اللقـاء مرة أخرى فى شـهر مارس
ـــانـــنـــا بـــدور بـــعـــد الـــثـــورة اجملــــيـــدة  وإل
ـــســـرح فى ربـط الـــكـــنـــيــســـة بـــاجملـــتـــمع ا
اخلـارجى عــرضـنــا فــكـرة تــنـاسب الــثـورة
فى الــعــرض الــثــانى (ثــورة تــغــيــيــر) فــفى
هذا الـعـرض عرضـنـا بـعض األمثـلـة التى
ثـارت  لــيس عـلى الـنــظـام الــسـابق  ولـكن

على نظام حياتها وعاداتها وخطاياها.
ثـم كــــان الــــنــــجــــاح الــــثـــــالث فى عــــرض (
مــحــطــة أتــوبــيس) تــنــاولــنــا  فــيه قــضــيــة
ـــصـــيــر الـــفـــداء والــديـــنـــونـــة ومـــواجــهـــة ا

األبدى.
ــدوح أمـــا اآلن وحتت رعـــايـــة الــقـــديـــر 
إبـــراهـــيم مـــديــر عـــام جـــمـــعــيـــة الـــشـــبــان
ـسيـحيـة بـأبوقـرقاص  فـنـستـعد لـعرض ا
ــنـاســبــة رأس الـســنـة وهــو عـرض آخـر 
(أوكـازيـون) عـلى مـسـرح اجلـمـعـيـة..  من
تـألـيف الرائـع ناجى عـبـد الـله  الذى أكن
له جزيل  االحترام  والـشكر لقبوله لى و
ترشـيحى لكى أقـدم جزءاً بـسيطـاً وأعبر
عـــمـــا بـــداخـــلى بـــالـــورقـــة والـــقـــلـم.. كـــمــا
نسـتـعد أيـضا لـعـرض مسـرحى آخـر وهو
(بال كلمـات) على مـسرح جمـعية الـشبان
سيحية بـأبوقرقاص أيضا.. كما أتمنى ا
ـسرح الـكنـسى لـنصل به إلى أن يـتطـور ا
ال حــدود فى تـنــاول الــقــضـايــا الــكـنــســيـة

واجملتمعية التى تمس حياتنا اليومية.

فشعـرت أن تفكيـرى محدود بـطبقة مـعينة
من اجملــتــمع إلى أن أتـــيــحت لى الــفــرصــة
ـــمــثل عــلى حلــضــور إحــدى ورش إعــداد ا
مــسـرح كــنـيــسـة األنــبـا انــطـونــيـوس بــشـبـرا
فـاجتـزت اخـتبـار الـتمـثـيل على يـد األسـتاذ
الـــفــنـــان جــمـــيل بـــرســوم والـــفــنـــان مــجــدى
ؤلف الـرائع ناجى عبد شـكرى وبحـضور ا
الله فكل هذه األسماء لها ثقلها فى مجال
ـا زادنى خبـرة ومعـرفة ـسرح الـكنـسى  ا

فى هذا اجملال.
ــســرح الــكـنــسى بــصــعــيــد مـصــر فى بــدأ ا
الـــتــــطــــويـــر  وبــــدأ مـــركــــز خــــدمـــة شــــبـــاب
أبـــوقـــرقـــاص فى تـــكــــوين فـــريق مـــســـرحى
متكامل وبالفعل  تكوين الفريق باجلهود
ــصـاعب الــذاتــيـة وواجــهـتــنـا الــعــديـد من ا
ـعـدات الـتى ال مـنـهــا نـقص اإلمـكـانــات  وا
تــــتــــوافــــر بـــشــــكل جــــيــــد إال فى الــــقــــاهـــرة
ـــعـــاونـــة بـــعض الـــفــرق واإلســـكـــنــدريـــة. و
األخــرى وصــلــنــا لــفــريق( الــشــبــاب احلــر)
الــذى يــقــدم أربــعــة عــروض ســنــويــا.  كــان
هــــدفى من خـالل هــــذا الـــفــــريـق أن أقـــدم
الــفـن إلى جــمـــيع الـــطــبـــقـــات اجملــتـــمــعـــيــة

ـــســــرح الـــكــــنــــسى .. من أهـم الـــوســــائل ا
لــلـــوصــول لــعــقــول اخملـــدومــ بل وأيــضــا
اخلـــدام بـــاخــــتالف ثـــقـــافــــتـــهم وبـــيــــئـــتـــهم
وبـــتـــنــــوع طـــرق تـــفـــكـــيـــرهـم وعـــقـــلـــيـــاتـــهم
وأعمـارهم..وأيضـا من أهم طرق الـتعـبير
عن القضايا الروحـية بطرق مثيرة النتباه
ـشاهـد.. فما تـتحـدث عنه وعـظة كـاملة ا
ــكـن عــرضه عــلى عـــلى مــدار ســاعـــتــ 
ـسرح  فى وقت أقل وبطـرق أكثر تـأثيرا ا
ــســرحى أثــرة فى حــيث يــتـــرك الــعــرض ا
الـنفوس.. فمـا يشاهده اإلنـسان يؤثر فيه
ـا يـسـمــعه.. ومن هـنـا بـدأ شـغـفى أكـثـر 
ــسـرح الـكــنـسى ــسـرح عــامـة وولــعى بـا بـا
خــاصـة.. بــدأ  هــذا الــشــغف الــذى يــصل
ــســـرح عـــنــدمـــا كــنت لــدرجـــة اجلـــنــون بـــا
صـغيرا أرى العـروض  الكنـسية وظل هذا
 الشـغف بداخـلى إلى أن وصلت لـلمـرحلة
اجلـامـعـيـة وتـمكـنت مـن العـمل مـع اخملرج
أكرم نادى حيث إنه  خادم فى كنيستى.
 فى بـاد  األمـر لم أكن اخـدم فى مـجال
ـسـرح كـتمـثـيل وإخـراج مـا  كـان بـداخلى ا
فــــقط بـل هــــو تــــقـــد رســــالــــة فــــاتــــبــــعت
طـريـقـته فى التـعـلـيم فكـنت أتـعـلم  الكـثـير
أثـنــاء الـبـروفـات وأيـضــا كـنـا نـلــتـقى سـويـا
لـكى أتعلم مـنه أسس التمـثيل  وليس هذا
فـقـط بل بـدأت فى الــقـراءة عن مــواضـيع
ـــســـرح وبــدأت تـــخص جـــمـــيع مـــجـــاالت ا
حضـور العـروض ليس لـكى أستمـتع فقط
بل لـكى أتـعـلم مـنهـا   ومـنـهـا عـروض على
ـنـيا وعـروض بـهيـئة مـسرح قـصـر ثقـافة ا
نيـا وعروض كنـسية اجلزويت والـفرير بـا
أخــــــــرى مــــــــثـل عــــــــرض زمـن األرجــــــــوزات

للمؤلف ناجى عبد لله.
ــســرح كل يــوم به  من وجــهــة نــظــرى أن ا
اجلــــديـــد وإن لـم يـــكن بـه جـــديــــد كل يـــوم
فــــأين اإلبـــداع الــــذى يـــتــــنـــوع مـن شـــخص
ـــا أن خــدمـــتى فى مـــحــافـــظــة ألخــر?. و
ــنـــيـــا وهى إحــدى مـــحـــافــظـــات صــعـــيــد ا
مــصـــر فــكــنت بــعــيـــدا عن الــعــروض الــتى
كـــانت تــقـــام فى الـــقــاهـــرة واإلســكـــنــدريــة

مينا وهبى

عمرى 20 سنة من سوهاج
كــــلــــيــــة طــــالــــبــــة فى الـــــصف الــــرابـع فى

التجارة جامعة سوهاج
فى الـــبــدايـــة هــتــكـــلم عن الـــتــمـــثــيل ألنى
ــســرح بــاعــشق الــتـــمــثــيل عــلـى خــشــبــة ا
وكـــــنت أمـــــارسه مـن إعــــدادى وفـى آخــــر
ثانـوى دخلت فريق كـنسى اسـمه (خلـيقة
جـــديــــدة) فــــريق كــــنــــيــــســــة مـــارجــــرجس
بـسـوهـاج تعـلـمت فـيه الـتمـثـيل احلـقـيقى

وهبتى وشىء أحبه. وأن أخدم 
وأخــــــذنـــــا مـن ســـــنـــــتـــــ مــــــركـــــز أول فى
الــكــرازة مـــرحــلــة خـــدام عن مــســـرحــيــة
(عـدم تــعـرض) أخـرجــهـا وكــتـبــهـا جـورج

صدقى. 
وبــعـــد الــتــحـــاقى بــالــكـــلــيــة دخـــلت فــريق
مــــســــرح األســــرة فى الــــكــــنــــيــــســــة فــــريق
(مارمينـا) وشاركت مع فرقتى فى ورشة

تمثيل من ورش األسقفية. 
كــذلك دربت فــريق إعـدادى تــمـثــيل وأنـا
أحـب أن أدرب األطــفـــال عـــلى الــتـــمـــثــيل
ـســرحى .. و فى هـذةالـســنـة فى فـريق ا
(خــلــيــقــة جــديــدة) شــاركت فى تــصــمــيم
اســـتـــعــراض فـى مــســـرحـــيـــة من إخــراج:

جورج صدقى.
فى فــريق (مـــارمــيـــنــا) هــذة الـــســنـــة أيــضــا
أخـرجت مـسـرحـيـة (بـدايـة) كـتـابـة األسـتـاذ
نــاجى عــبــدالـلـه وكــانت أول جتــربــة إخـراج
لى اســتــمـتــعت وتــعــلــمت مــنــهـا هـى كـانت
ـشاكل مـخـتلـفـة ألنـهـا تـنـاولت الـعـديـد من ا
االجــتـمـاعـيــة الـسـيــاسـيـة وأجـمل مــا فـيـهـا
أنـهـا جـعـلــتـنى أتـعـمق بــهـا فـمن اجلـمـيل أن
تـقدم شيـئا لـلناس عـن مشاكـلهم وتـشعرهم
أنـهـا مــشـكـلـة وواجـب حـلـهـا وأن تــقـول لـهم
أنك تـشـعـر بهم وتـمـتـعـهم من خاللـهـا وكان
بـــهـــا اســـتـــعـــراضـــان بـــســـيـــطـــان ألنى أحب
سـرح وأرى أنها االسـتعراضـات جداً فى ا
ــتع أكــثــر تــكــســر تــوصل رســالــة بــشــكـل 
سرحية أن الرقابة ومن الصعب فى هذه ا
ــمــثل يــقـدم أكــثــر من شــخــصــيـة جــعــلت ا
ألنــهــا كــانت تـــتــنــاول مــشــاكـل شــخــصــيــات
ــمـثــلـون ال مـخــتــلـفــة فى كل حــكـايــة وكـان ا
يـــخــــرجـــون لــــلـــكـــوالــــيس ويــــتـــقـــلــــبـــون بـــ
سرح وكان هذا جميل. شخصياتهم ع ا

هــدفى: هــو تــوصـيـل رســالـتـى أو رســالـة
ـتع وعـلمـنى فـريقى سـرحيـة بـشكل  ا

«خليقة جديدة» وفريق «مارمينا» هذا.
سـرحية وما بها فـعندما يقـتنع اخملرج با
من رســـالــة ويـــتـــعــمـــقــهـــا ويــحـــســهـــا بــكل
تــفـاصــيـلــهـا يــسـتـطــيع أن يــوصل عـمــقـهـا
لـــلــــنـــاس كـــمـــا يــــســـتـــطـــيـع أن يـــدخل كل
ر ـمـثلـ فى أدوارهم لـهـذا يـجب أن  ا
ويـشـعــر بـكل أحـاسـيـس األدوار لـيـسـاعـد
مثل على الدخول فى دوره ومعايشته. ا
تـعــلـمـت من جتـربــتى األولى فى اإلخـراج
أشــيـــاء كــثــيـــرة مــثل الـــتــنـــظــيم والـــقــيــادة
ومــــــازلـت أتـــــعــــــلـم.. وأرى أن الـــــشــــــخص
الــنـاجح فـى أى من مــجـاالت احلــيــاة هـو
مـن يــــرى نـــفــــسـه مــــازال يــــتــــعــــلم ويــــحب
عـرفـة ومهـمـا وصل إلى أى مـكانـة فـهو ا

فى حاجة دائمة إلى التعلم.
حــــــالــــــيـــــاً أنــــــا مـــــســــــؤل فـــــنـى فى فــــــريق

«مارمينا»
وعضو فريق «خليقة جديد».
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مر شحاتة

نبيل ثابت صادق

كتبت : ياسم إمام 
صير"  و ذلك اضى ( 17أكتوبر) مسرحية "رحلة صوب ا قدمت األثن ا

فى إطار االحتفال باألسبوع احلادى عشر للغة اإليطالية فى العالم.
صير" عمل مـسرحى معاصر  من أربعـة فصول ترجم  الفصل األول  "رحلـة صوب ا
مـنهـا  حـس أبـو الـعال  فيـمـا  قامت  يـاسمـ مـحمـد ومـاريز سـمـيرو  الرا و أمـيرة
محمـد بترجمة الفصل الـثانى وترجمت  سلمى الكـيال الفصل الثالث وغادة عزت
ـشاهـد حسـ محـمـود- أليـسانـدرا مصـرية- ريـتا راجـعة ا الـفصل الـرابع.  و قـام 
أنـدريـانـيـلـلى- إيـفـانـو كـيـنيـوال.  ولـعب بـطـولـة  الـعـمل م طـلـبـة قـسم الـلـغة واألدب

اإليطالي بكلية األلسن جامعة ع  شمس كتابة و إخراج أحمد كمال. 
 أحمد كمال

عهد الـعالى للفنون عـلى خشبة مسـرح الدسمة  بالكـويت عرضت  مسرحيـة "ثيوديسا" لفـرقة ا
ـســرحـيـة  تـألـيف مـالك ـسـرح فـى دورته الـثـامـنـة ا ـســرحـيـة ضـمن فـعـالــيـات مـهـرجـان أيـام ا ا
ـانع وقام بـدور البطـولة الـفنان عـبدالـله البلـوشى ومشـاركة الفـنان القالف وإخـراج مبارك ا

عبدالله احلمود وخالد السجارى وسارة أحمد والطفل شمالن النصار.
و"ثـيـوديـسـا" من األعـمـال الـفـلـسـفـيـة الـصـعـبة  وتـدور االحـداث فى زمـن غيـر مـحـدد من خالل
ـفهـوم العام ـهرج الـتى لعـبهـا  الفنـان الشـاب عبـدالله الـبلـوشى وبهـا عكس الـكاتب ا شـخصـية ا
ـرأة إذا حـقـدت تتـنـازل عن كل مـبـادئـهـا وبـجـوار ذلك جاءت ـهرج كـمـا أظـهـر أن ا لـشـخـصـيـة ا
سرحى و هو يحاول ان يستكشف بنفسه العالم شخصية الطفل التى قدمت فى بـداية العمل ا
شاكل التى تواجه االنسان فى حياته من حوله ويعيش فى حلم جميل حتى يصبح كابوسا من ا

.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

www.facebook.com/A3mal.El.Masra7sk=wall  رابـطـة مـحـبى الـكورال
سرح الكنسى  وا

www.facebook.com/group.phpgid=26383476503&v=wall&ref=ts فريق سهم
اخلالص 
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أحمد عبد الرازق أبوالعال
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لـــــــتــــــقــــــيـم الــــــعــــــروض الـى جــــــانـب تــــــوزيع
اسـتـمـارات اسـتـبـيـان لـلـجـمـهـور وسـيـكـون
هنـاك جائـزة واحدة لـلعـرض األول والذى
ـهـرجـان الـقومى لـلـمـسرح سـيـشارك فى ا

العام القادم .
ــشــكــلـة د. ســيــد اإلمــام عــضــو الــلــجــنــة ا
ـشـاريع قـال إنه رفض الـنـصـوص لـتـقـيم ا

ة التى حتاول التكيف مع الثورة  القد
وفضل اجلـديد الـذى يحـافظ على الـعمق
ــــســــرحـى فى الــــنـص مع خــــبــــرة جــــيــــدة ا

للمخرج.
وأضـاف أن هــنــاك تــنـوعــاً فى الــنــصـوص
اخملـــــتــــارة مــــا بــــ الــــدرامــــا فـى عــــرضى
أســـــــــوان والـــــــــكالســـــــــيــــــــكـى فـى "الـــــــــفالح
الـــفــصــيـح" وتــعــبـــيــرى حـــركى فى عــرض
"كـــان نص حـــلم " واســـتـــعـــراضى كـــعــرض
"الورد الـلى فتح" وحـالـة احتـفالـيـة شعـرية

فى عرض "حضنك يا وطن". 
هـرجـان فـكـرة صـائـبة ويـرى د. سـيـد أن ا
التـاحــة الــفـرصــة لــتــعـبــيــر عن حـســاســيـة
ـؤلف لــلـواقـع احملـيط به وأفــكـار الــنـاس ا

التى تغيرت.
فـيـمـا اعـتبـر حـازم شـبل عـضو الـلـجـنة أن
ـــــارسـه الـــــشـــــبـــــاب أى عــــــمل جـــــمــــــاعى 
سرح والتعبير عن نفسهم لتجريب على ا

شىء جيد. 

وعرض "الفالح الـفصيح" للمخرج اسوان 
إيـهـاب زكـريــا وتـألـيف عـلى أحـمـد بـاكـثـيـر
مـن اســــــــوان وعـــــــــرض "كــــــــان نـص حـــــــــلم"
لــلـــمــخــرج شــريف عــبـــاس وتــألــيف ســامح

عثمان
ـشـاركـة أحـمــد زيـدان أكـد أن الـنـصـوص ا
ـهــرجـان ال حتـتــفل بـالــثـورة بل تــعـبـر فى ا
عن إحـــســـاس  فى شـــكل مــســـرحى  وأنه
حـــرص عــــلى أن تــــكــــون الــــعـــروض جلــــيل

بدع.  سرحى ا جديد من الشباب ا
ــهــرجـــان بــدون جلــنــة حتــكــيم وســيــكــون ا
وسـيـحل مـكـانـهـا جلـنـة شـعـبـيـة من الـنـقـاد

وعرض " حضنك عوض الله من اجلـيزة 
يـا وطن " لـلـمـخــرج هـيـثم عـمـران وتـألـيف
أحـمد إسماعـيل من اسماعيـلية  وعرض
"الـورد الـلى فـتح" لــلـمـخـرج عـمـرو عـجـمى
وعرض وتاليف أحمـد جنم من بورسعيد 
ــزاد الــعـلــنى" تــألــيف وإخـرج "لــلـبــيع فى ا
ــــصــــرى من دمــــيــــاط وعــــرض مــــحــــمـــــد ا
"مــأسـاة فـرعـون" لــلـمـخــرج عـادل الـعـدوى
ووجدى الـفـيـشاوى إعـداد : عـبـد الـعاطى
فـــاوى  –عـــادل الــعــدوى من قـــنــا وعــرض
"خـروج لـلـداخل" لـلـمـخـرج أحـمـد الـغـول و
سـيـنـاريـو حـركى أحـمـد مـحـمـد حـسن من

ــتـمـيـزة ألكــثـر من مـوقع بـذات الـعـروض ا
وافقة عليه وإنتاجه . اإلقليم بعد ا

وأشــــار زيــــدان إلى أن جلــــنــــة ضــــمت فى
عـضــويـتــهـا حــازم شــبل د. سـيــد اإلمـام 

نعم  اخملرج ناصر عبد ا
قدمة والتى شاريع ا تسلمت نسخة من ا
بـلغت  32 مشـروعا  واخـتارت من بـينـها
بـعد التصفـية النهائيـة تسعة عروض هى:
 "ثــورة دوت كـوم " لــلـمــخــرج مـحــمـد عــبـد
الــتـــواب تــألـــيف أحـــمــد حـــسن الـــبـــنــا من
الــــــــفــــــــيـــــــوم  وعــــــــرض "حــــــــكــــــــايــــــــات من
ــيـــدان"تــألـــيف واخـــراج مـــحــمـــد تـــوفــيق ا

واجلــريـــدة مــاثـــلـــة لــلـــطــبـع.. افــتـــتح أمس
األحـد الشـاعر سـعـد عبـد الرحـمن رئيس
هـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة مـهـرجـان الـتـجـارب
الـنوعـيـة لـعـروض الـثـورة فى دورته األولى
عــلـى مـــســـرح فـــاطــمـــة رشـــدى «الـــعـــائم»
بــحــضـور الــنـاقــد أحــمـد عــبـد الــرازق أبـو

سرح بالهيئة. العال مدير عام ا
ـــهـــرجــان أن ذكـــر أحـــمـــد زيـــدان مـــديـــر ا
مـــشـــاريع اإلنـــتــــاج الـــنـــوعى هى مـــحـــاولـــة
إلتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لـــفـــنـــانى األقـــالـــيم من
ـسـرحى لـتــقـد عـروض تـعـبـر الـشــبـاب ا
عن  ثـورة اخلـامس والــعـشـرين من يـنـايـر
من خالل  عـروض مـسـرحيـة ال تـعـبر عن
الـلـحـظـة الـراهـنــة فـحـسب بل عن رؤيـتـهم
ـصـرى اجلـديـد  بـحـيث يـشارك لـلـواقع ا
عــرضـــان مـن كل إقـــلـــيم من خالل شـــكل
ـــوافــــقـــة إنــــتـــاجـى مـــحــــدد  وقــــد تـــمـت ا
ـــــشـــــروع فى الـــــثـــــانى ـــــبـــــدئــــيـــــة عـــــلى ا ا
ــاضى  وأعــلن والــعــشــرين مـن فــبــرايــر ا
عــــنه فـى الــــرابع عــــشــــر من مــــارس عــــلى
مـستوى األقالـيم اخلمسة "أسـوان الفيوم
 بـورسـعـيـد اإلسـمـاعـيـلـيـة  اإلسـكـنـدريـة

اجليزة". دمياط  قنا 
وأضـــــــــاف زيــــــــــدان أن أسس اخـــــــــتـــــــــيـــــــــار
ـــشـــروعــات هـى أن يــقـــوم بـــإخـــراج تــلك ا
ـواقع الـثــقـافـيـة الـعــروض مـخـرجــون من ا
بـشـرط أال يــكـونـوا شـاركــوا بـعـروض فـرق
ـــــســـــرحى احلـــــالى ـــــوسـم ا األقـــــالـــــيم بـــــا
  (2010 -2011) والتكلفة اإلنتاجية

ــشــاريـع تــتــراوح بـ ( 5 إلى  8) لــتــلك ا
آالف جـــنـــيـه دون أجـــور وســـيـــتم حتـــريك

أحمد زيدان سعد عبد الرحمن

W UL  ‚ËbM  v  vÝUOÝ t¹—U³  ÆÆs uLÝ W bÐ

 ÆÆb¹bN² « X%
v1œU _« Ãd<« ÊUłdN  `²²H¹

مع عـشـيــقـته بـرأس الـســنـة ويـقـفـز
مـن الــــنـــــافـــــذة عــــنـــــدمــــا يـــــأتى زوج
العشيقـة ليجد رجل األعمال نفسه
داخل صـندوق قـمامـة بجـوار صابر
خـريج اجلـامـعـة والـذى يعـمل عـامل
نـظـافـة فـيـطـلب مـنه رجـل األعـمال
أن يحضر له بدلة سموكن بدال من
بـدلـته الـتـى فـقـدهـا لـيـعـود لـقـصره
ــســتــوى الــذى مـــرة أخــرى بــنــفـس ا

خرج به.
ويضيف عادل أنـور أنه بدأ تمصير
النص قبل الـثورة وبعدها كان البد
أن تختلف الـرؤية تماما دون إقحام
حــتى أن كــلــمـة ثــورة ال تــرد إطالقـا

فى العرض.
وعن أسـلوبه فى الـعـمل يقـول عادل
أنـور إنه يـعشـق الكـباريـه السـياسى
كـــــان مـن أوائل اخملـــــرجــــــ الـــــذين
نهج فى أعماله. استخدموا هذا ا

ـــســـرح الــكـــومـــيــدى عـــلى خـــشـــبــة ا
ــنــيل تــتــواصـل بــروفــات الــعـرض بــا
ـســرحى «بـدلــة سـمــوكن» بــطـولـة: ا
وائـل نــــور عــــايــــدة ريــــاض أحــــمـــد
صـيــام عالء زيـنـهم تـيـتـانـيـا سـيـد
الــــشـــرويــــدى عـــزت بــــدران رانـــيـــا
الـــنـــجـــار أشـــرف عـــبـــد الـــفـــضـــيل
ديـكور مـحمـد هاشم مالبس مـنذر
مــصـطـفـى أشـعـار مــحـمـود جــمـعـة
أحلان عطيـة محمود استعراضات

حسان صابر.
«بــــــدلـــــــة ســــــمـــــــوكـن» حــــــسـب قــــــول
مـخرجهـا ومعدهـا عادل أنور عمل
ـصر عن مسـرحية بـاالسم نفسه
لإليــطـــالى داريـــفــو اخــتـــارهــا أنــور
اقـتـناعـا بـفكـر كـاتبـهـا الذى يـشجب
الـــعـــنف والـــقـــهـــر فى كل مـــكـــان فى
الــعـالم فـضال عن مـسـانـدة داريـفـو

. لقضية فلسط
تــــنــــاقـش «بــــدلــــة ســــمـــــوكن» فــــكــــرة
األقنـعة فى اجملتمع من خالل رجل
أعــمـال يـقع فى مـأزق حـرج عـنـدمـا
يفقد بدلـته االسموكن ليلة احتفاله

محمود حجازى محمد عالمحنان مدنى

عادل أنور

وائل نور

عهد العالى يبدأ غداً على خشـبة مسرح ا
ـســرحـيــة أول عـروض مــهـرجـان لـلــفـنــون ا
ــعـــهــد ى الـــذى يــنـــظــمـه ا اخملــرج األكـــاد
بـإنتـاج قـلـيل الـتكـلـفـة ويسـتـمـر حـتى الرابع
ـشـاركـة 13 عـرضاً من نـوفـمـبـر الـقـادم 
ـعـهـد الـعـالى مـسـرحـيـاً لـطـلـبـة وخـريـجى ا
ـسـرحـيــة وهى «حتت الـتـهـديـد» لـلــفـنـون ا
تــــألــــيـف أبــــو الــــعال الـــــسالمــــونى وإخــــراج
مــحـمــد مـكـى «مـا شــو» تـألــيف وإخـراج
روان «خـلـطـة مـولـيـيـر» تـألـيف حـسـن أنور
وإخــراج أســمـــاء عــبــد الــنـــبى «ديــودرامــا»
تـألــيف وإخـراج مــحــمـد بــركـات «ســنـجل»
إخراج حـسـام عبـد الـعـزيز «الـفخ» تـأليف

........................
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ألفـريـد فـرج وإخراج حـنـان مـدنى «حـالة
مصـريـة» تألـيف وإخـراج مـحمـود حـمدان
«مـصـيـر صـرصـار» تــألـيف تـوفـيق احلـكـيم
ــــكن إخـــراج عــــمــــرو حــــســـان «حــــصل و
يــحــصل» تــألـيـف د. سـيــد اإلمــام وإخـراج
مـــحـــمـــود فـــؤاد «الـــقـــفص» تـــألـــيـف مـــايــر
فراتى وإخـراج محـمود حـجازى «الـقناع»
تـألــيف وإخـراج مـحــمـد عالم و«بـوهــيـمـيـا»
تأليف إيهاب جابر وإخراج أحمد كشك.
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ـنشية الـتحريـر فى حى ع شمس ويـعُتبر من ـقدسة عام  1990 بكـنيسـة مارجرجس  تـكون فريق اخلـشبة ا
ـسـرحـية الـكـنـسـيـة التى تُـقـدم عـروضـهـا حتى اآلن  وكانت شـرارة االنـطالق عـنـدمـا اجـتمـع بعض أقدم الـفـرق ا
سرح التجريبى وكان أول الشـباب احملب للمسرح على هدف واحد و هـو تكوين فريق مصرى مسيحى خلـدمة ا
سـرحى و عـند الـبـدايـة صادفـتـهم بـعض التـخـوفـات وكان أهـمـها فـريق كـنـسى يتـخـصص فى تـقد هـذا الـلـون ا

شاهد لهذه النوعية ولكن بإجماع أعضاء الفريق آنذاك قرروا خوض التجربة. مدى قبول ا

 U¹b%
بــــدأت أول عــــروض الــــفـــريـق عـــام 1991 بـــإعــــداد نص
وتى" لـلـكـاتب الكـبـير "أروين ى هـو " ثـورة ا مـسرحى عـا
ـه بـشـكل مـســرحى جتـريـبى ألول مـرة و شـو" و  تـقـد
القى اســـتــــحــــســـان اجلــــمـــهــــور وقـــتــــهـــا و عــــرضت هـــذه
ـسـارح الـكـنـسـيـة ـسـرحـيـة أكـثـر من مـرة فى عـدد من ا ا

بالقاهرة.
بــعــد الــعــرض األول .. واجه الــفــريق بــعـض الــصــعــوبـات
ـسرح أهـمهـا إيجـاد الـنصـوص الـتى تتـوافق مع إسـلوب ا
الـتـجـريـبى الـذى يـقـدمه .. وكـان الـقـرار بـاالعـتـمـاد عـلى
موهـبـة أعضـاء الفـريق فى تألـيف النـصوص الـتجـريبـية
فـفى عام  1993 قـدموا مـسـرحـية "بـارابـاسـات" وتبـعـها
عــرض "ســفــر األقــويــاء" عــام  1995 وهـمــا مـن تـألــيف
ؤسس للفريق - وإخراج "نادر نبيه" - أحـد األعضاء ا
و  عـرضها فى عدة مسـارح كنسية و بـدأت التخوفات
األولـيـة تـتالشى تــدريـجـيـاً بـعـدمـا اكــتـشـفـوا أن لـلـمـسـرح
الـتـجريـبى جـمـهور لـيس بـقـليـل و إنه يزداد شـيـئـاً فشـيـئاً

زيد. ا شجعهم على تقد ا

انـشــغل الــفـريق دائــمــاً بـكــيـفــيـة تــطـويــر أدائه و قــد كـان .. فــفى عـام  1997 قـدم
الـفـريق مـسـرحـيـة "عـروسـة مـاريـونت" بـعـد ورشـة عـمل مـطـولـة و عُرضـت أكثـر من
مـرة و هى من إخـراج "عمـاد صـموئـيل" ونـال النص بـعـدها شـهـرة واسعـة و ال يزال

سرحية و األسر اجلامعية الكنسية اخملتلفة. يُعرض حتى اآلن بواسطة الفرق ا
ُـلــحـة فى إسـتــمـرار تـقـد هــذه الـنـوعــيـة من الـعـروض و لـرغـبــة أعـضـاء الــفـريق ا
يز  ,قدم الـفريق مـسرحـيتى "الـدرافيل" عام  1999 و "حفـلة الـتجريـبية بـشكل 
ا " عام  2002 وهما من تـأليف الفـنان خالـد الصاوى و  إعـدادهما  للمـجان

يتناسب مع الرسالة الكنسية وأخرجهما "عماد صموئيل".
و فى عام  2005 عُرضـت مسـرحـية "لـسان عـصـفور" بـعـد ورشة تـألـيف جـماعـية
ـهـا أكـثر من  15مـرة فى مـعـظم أنـحاء دامت أكـثـر من سـنـتـ و نـصف و  تـقـد

سيحى. اجلمهورية بعد أن القت قبوالً واسعاً ب أوساط الشباب ا
و فى عـام  2007 قـدم الــفـريـق مـســرحـيــة "ضـلــمـاتــيـكــا" بـعــد ورشـة إعــداد أيـضـاً

ها حتى اآلن لكثرة الطلب عليها. والعروض الثالثة يتم تقد
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ــنـــاســبــة مــرور  20 عــامًــا عــلى ـــقــدســة  فى الــعــام  2010 وضــمن احـــتــفــاالت فــريـق اخلــشــبــة ا
ــقـدسـة "شـبـاب" و الـذى يــضم نـخـبـة من تـأسـيـسه..  اإلعالن رســمـيـاً عن نـشـأة فــريق اخلـشـبـة ا

تحفز لتقد عروض جتريبية مبسطة. الشباب ا
ــسـرحـيــات الـتى قـدمــهـا الـفــريق وهـو مـا أرجــعه األعـضـاء وكـان اجلـمــيع وقـتـهــا يـتـســاءل عن قـلـة ا
يـز بغض النـظر عن الـكم. و خالل عشرين عـاماً قـدم الفريق الـعديد انـهم بتـقد كل ما هـو  إل
هرجانات من العـروض اخلاصة و االسكـتشات التجـريبية الـقصيرة و شارك أيـضاً فى العديـد من ا

الكنسية اخملتلفة واستطاع ان يحصد أكثر من  60 جائزة متنوعة. 

ez«ułqzUÝ—
كن أن يـوافق عـليـها أى إنـسان .. هـكذا قـالوا .. و لـكن ما "واكتـشفـنا أن طـريقـتنـا فى الـتفـكيـر ال 

قيمة ذلك ?! 
مـجـنـون بـالـفـعل من يـحـاول تـقـد طريـقـة تـفـكـيـره لـآلخـرين .. إن إسـلـوبنـا فى الـتـفـكـيـر هـو نـتـيـجة
لـتـفـكـيـر مـسـتـمـر .. إنه ال يـخص حـيـاتـنـا فـحـسب بل يـخص إبـداعـنـا أيـضـاً و لـيس فى مـقـدورنـا أن

نغيره .
تلـقى فى حالـة انتباه دائم نلـعب فى هذه العـروض التجـريبيـة على العالقـة التصـادمية التـى جتعل ا
لعله يستطيع تركيب احلكاية من خالل رفض التفاصيل فنحن مجموعة من الشباب نحكى و نغنى

و نطلب آذاناً صاغية. "

 U¹«bÐ U¹«bÐ U¹«bÐ U¹«bÐ U¹«bÐ
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صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

سعد عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة :

مدير التحرير:

يسرى حسان 
رئيس التحرير :

عادل حسان
األخبار:

محمد عبد اجلليل

ركزى:  الديسك ا
محمود احللوانى
على رزق

التدقيق اللغوى:
جواد البابلى

سكرتير التحرير التنفيذى:
وليد يوســف
التجهيزات الفنية:
أسامة ياس

أبو احلسن الهوارى
سيد عطيه

فوتوغرافيا:

ماكيت أساسى:
إســـــالم الشيـــخ

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  ولم واد ا >ا
واد يسبق نشرها واجلريدة ليست مسئولة عن رد ا

التى لم تنشر.
> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.
أسعار البيع فى الدول العربية

غرب  6.00 دراهم  > > تونس  1,00  دينار > ا
الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة

>اجلزائرDA50 > 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.

االشتراكات السنوية
مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دوالرًا- الدول

األوروبية وأمريكا 95 دوالرًا

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

E_mail:masrahona@gmail.com

تابعات: التحقيقات وا
 خالد رسالن

عادل صبرى - مدحت صبرى
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سرح الكنسى   مسرحنا  تقدم هذا األسبوع روابط عدد من جروبات وصفحات ا

فى مصر على   facebook توافقا مع ملف العدد للتواصل معها
www.facebook.com/group.phpgid=29090742251&ref=ts سرحية فريق احملبة للدرامة ا

بكنيسة األنبا أنطونيوس شبرا

ــصــريــة كــمــكــون أســاس مــصــر وحتــتــاجـه الــكــنــيــســة ا
صـريـة مـثـلـمـا خرج ـصـرى والـشـخـصـيـة ا لـلـمـجـتمع ا
ــسـيــحى احلــر قــد خـرج إلـى الـشــارع مــنـذ  25يـنــايـر ا
ـانـعـة الكـنـيـسة  2011 وحـتى 9 أكتـوبر 2011 رغم 
فى بـداية الثورة ونهيـها للمسـيحي عن اخلروج خرج
صريون ـسلمـون ا صريـون مثلـما خرج ا سـيحيـون ا ا
ـفتى ورجـال الدين ـانعـة ونـهى شيخ األزهـر وا رغم 
صريون وال يزالون لـم يكفروا بدينـهم ولم يقللوا ثـار ا
من رجــــال الـــديـن كـــذلـك لــــكـــنــــهم تــــمــــردوا حتـــرروا
ـان معن ولـلحـياة أصبـحوا أنـفسـهم حيث يـصبح لإل

سرح باألخص. وت معن وللفنون ومنها ا وا
ــســـيـــحــيـــ أيـــضــا من ـــســرحـــيـــ ا البــد من خـــروج ا
الـكنيـسة ومن الـنوع الـدينى األخالقى الـذى كثـيرا ما
يـظـهـر فى نــهـايـة مـسـرحـيـاته "اإلله فى آلـة" اإلغـريـقى
مـتــمـثال فـى طـيف أو ضــمـيــر أومالك أو قـديس أو
ـشـكـلـة غــيـر الـدرامـيـة الـرب نــفـسه لـيــحل الـقـضـيــة/ا
لـيـرسخ هـذا االسـتـخـدام - الـضـعـيف تـقـنـيا  –لـلـحـيـلة
ــسـيــحى واالنـعـزال اإلغـريـقـيـة  –مـزيــدا من الـهـروب ا
والـتــشـيـؤ والــتـأكـيــد عـلى مـا يــرسـخه الــنـظـام بــداخـلـنـا
ـســيــحــيـ "فــئــة" "قــلـة" "مــضــطــهـدة" جــمــيــعـا مـن أن ا
ـسـيـحـيـ الـبـسـطـاء "ضـعـيـفـة" ... الخ وهــو مـا يـدفع ا
إلى اخـتــبـاء أكـبـر داخل الـكـنــائس وإلى تـكـتل وانـعـزال
رارة والقهر زيد من اإلحساس با عن اجملتمع وإلى ا

والغربة واالغتراب.
ــكـنــنى أن أتــفـهـم أن تـقــوم الــراهـبــة الــتـقــيــة الـرائــعـة
روزفـيتـا بـتقـليـد "تيـرانس" سرا وتـكـتب صفـحات قـليـلة
ــسـرحى عـلـى هـدى نـصــوصه فى عـصـور من احلـوار ا
مظلـمة خشيـة أن تتهم بالـهرطقة وحتـرق لكنى أشفق
علـى أصدقائى وتالمـيذى الذين يـختنـقون كلـما تعـلموا
ــكــنـــهم تــطــبـــيــقه بــحـــريــة أو قــرأوا نــصــا ال درســا ال 
كنـهم إخراجه أو تمثـيله داخل الكنـيسة وكثـير منهم
ـكنه كـروزفيـتا يـكتب لـنـفسه ولـبعض أصـدقـائه ما ال 
ــــيالد أو فى ه فى عــــيـــد الــــقـــيــــامـــة أو عــــيـــد ا تـــقــــد
مـهـرجـان حتـدد الـكـنيـسـة مـوضـوع مـسـرحـيـاته مـسـبـقا

عن األمانة أو اخلالص.

ـسيـحـي يـعـرفون ـصـريـ غيـر ا لم يـكن الكـثـير من ا
حتى سنـوات مضت أن هنـاك مسرحـا داخل الكـنيسة
حـتى ثـارت مشـكـلة مـسـرحيـة اإلسـكنـدرية الـتى تـسبب
انـــتـــشـــار سى دى لـــهـــا فـى إثـــارة غـــضـــبـــة الـــبـــعض من
سـريعى االشتعال فى اجلـانب وبالطـبع لم يكن وقتها
ـؤسـسة سـرح داخل ا أهم مـا يـشغل الـبـال هـو سـؤال ا
الدينية بل كان كالعـادة يسيطر سؤال الفتنة/التصالح

ب كل ما هو إسالمى وبعض ما هو مسيحى.
ــعـلــومـة غــيـر الــعـاديـة; ثم عــاد الـنــسـيــان يـغــطى هـذه ا
لـتجد الكثيـرين ال يعرفون شيـئا عن وجود مسرحا فى
ـتــخـصـصـ لم ـصــريـة بل إن كـثــيـرا من ا الـكـنــيـسـة ا
يــشــاهــدوا فـى حــيــاتــهم عــرضـــا مــســرحــيــا واحــدا فى
ـسرحـية داخل كنـيسـة بـالرغم من أن عـدد العـروض ا
ــصــريــة عــلـى مــســتــوى اجلــمــهــوريــة يــصل الــكــنــائس ا
ـــســـرحـــيـــة لـــآلالف الـــتى تـــتـــجـــاوز إنـــتـــاج كل الـــفـــرق ا

بأنواعها وقطاعاتها.
ـصريـ شعار الـفن للـتسـلية وفى ح يرفـع غالبـية ا
تـخصـصون يـرفع الـنظـام شعـار الفـن للـتلـهيـة ويـرفع ا
ــــهـــرجـــانـــات شـــعــــار الـــفن إلثـــبــــات الـــذات وخـــوض ا
ـناهج والـنـظـريات يـرفع اإلسالمـيـون شـعار وتـطـبـيق ا
الـــــفـن حـــــرام وفـى أفـــــضـل األحـــــوال يـــــعــــــلن اإلخـــــوان
وذجهم الـفنى ب أناشيد دينية وطنية سلمون عن  ا

ومسرحيات بال نساء.
كنـنا إنصـاف الكنيـسة التى حترص فى هذا السـياق 
عـلى أن يـكــون فى كل مـؤسـسـة من مـؤسـسـاتـهـا مـسـرح
لــــــكل فــــــئــــــة عـــــمــــــريــــــة ابـــــتــــــدائى وإعــــــدادى وثــــــانـــــوى
ـنع الـفـتـيـات من الـتـمـثيل وشـبـاب/جـامـعـة مسـرح ال 
كما يفعل اإلخوان وال يحـرمهن بالطبع كما السلفي

لــكن الــسـؤال أى مــسـرح هــذا الـذى تــقــدمه الـكــنـائس?
ــكـنـنـا احلـديث عن نـوع مـسـرحى كـنـسى? أم أن وهل 
كل فريق مـسرحى فى كل كـنيسـة له مطـلق احلرية فى

تقد ما يشاء?
ـسـرح الـكــنـسى خـدمـة والـقـائم عـلـيه/اخملـرج خـادم ا
واخلــادم لــقب كــنــسى واخلــدمــة وظــيــفــة ديــنــيــة غــيــر
كهـنـوتيـة يقـوم بـها الـشبـاب فى سـبيل خـدمـة الكـنيـسة
ـسـيـحــيـة لـذلك فـهى ال تــقـتـصـر عـلى ـسـيـحــيـ وا وا
ـســرح فــهـنــاك الــعــديـد من اخلــدام بــقـدر مــا هــنـاك ا

العديد من اخلدمات/األنشطة.
ـكــنـنــا فـهم اإلطــار الـذى يــحـكم الــعـمــلـيـة وعـلى هــذا 
ـــســـرحــــيـــة داخل الـــكـــنـــيــــســـة مـــضـــافـــا لـــذلك األداء ا
اخلدمى غير الكهـنوتى يوجد إشراف كهنوتى من أحد
ـثل رعــايـة وتـوجــيه ومـشـاركــة روحـيـة اآلبـاء الــكـهـنــة 
وفـكريـة تصل فى كـثيـر من األحيـان لدور رقـابى هذه
الـرقابة قـد تكـون من البـداية; بأن يـختـار األب الكاهن
ـوضــوع ويـبــاشـر إنـتــاجه وخـروجه الـنـص أو يـقـتــرح ا
ـنع إذا ما للـنور وقـد تصل التـخاذ قـرار فى النـهايـة با

جتاوز اخملرج/اخلادم من وجهة نظر األب.
ــســرحــيـة من بــدايــتــهـا ـا ا ومــا سـبـق لـيـس غـريــبــا طــا
ـسارح لنـهـايتـها عـملـيـة خدمـية تـتم داخل الكـنـيسـة فا
ـتـفــرجـون هم أهـالى الــفـريق وآبـاء داخل الـكــنـيـســة وا
ــكن أن ــدعــوين الــذين  الــكــنــيــســة وروادهــا وبــعض ا
يـكـون من بــيـنـهم مـسـلــمـ وثـيـقى الــصـلـة بـأحـد أفـراد
الـفريق فى الغالب ولـيس غريبا كـذلك أن يكون هناك
طـقــســا ضـروريــا ضــمن فــعـالــيــات يـوم الــعــرض حـيث
يـقف أحــد اآلبـاء الـكـهـنــة لـيـصـلى ويــقف الـفـريق ومـعه
ـسـلـمـ ألداء ن فـيـهم الــقـلـة من ا اجلـمـهـور بــأكـمـله 

الصالة.
قـدم على خشبة سرحى ا كن أن يكون النـوع ا مـاذا 
ــســـرح فـى هـــذا الــســـيـــاق وهـــذه األطـــر? تـــراجـــيـــديــا ا
إغــريـقــيـة تــتـحــدى الـقــدر? كـومــيـديــا سـاخــرة/سـافـرة?
واقعـية اشتراكية? مـلحمية ثوريـة? وجودية? عبثية? ...
ــا تــسـلــلتْ بــقــصـد نــادر أو دون قــصـد أحــيــانـا الخ. ر
بـعض مـالمح أى من تـلك األنــواع داخل مــسـرحــيـة مـا
ـسـرح اجلـامـعى أو فى يـكــون مـخـرجـهـا قـد مـثـل فى ا
سرح فرقة مستقلـة أو غيرها من فرص االحتكاك با

سرحي جريدة كل ا

> مسرحية : بعد الثورة األحد  30أكتوبر  
ـــــدونـــــات فرقة "ديفاس تييم" اإللكترونيةعـن مـــــجــــــمـــــوعـــــة مـن ا
الوجودإعــــــداد وإخـــــراج/ مــــــحـــــمــــــد أنس
ـــكــان: قــاعـــة احلــكــمـــة ســاقــيــة الصاوى الزمالكا

الثالثاء  25أكتوبر  

كن يحصل
> مسرحية: حصل و

فى إطـــار بــدء
 عن مـــســـرحــيـــة هـــيـــكــابـى (

ى األول)   اخملرج األكاد
مهرجان

دراماتورج دكتور سيد اإلمام

الـعازفـ : داليا سـعيـد  دعاء زكريـا  عمرو
العسيلى 

بكر الشريف 
إضاءة : أبو 

ديكور: أم عادل 

مالبس: نور مجدى 

مساعد مخرج: محمد 

دى الشبراوى 
مخرج منفذ: حم

إخراج : محمود فؤاد 

سرحية نون ا
هد العالى للف

ع كان: ا ا
الزمان: 

الدخول مجانا 

اجلمعة  28أكتوبر  

سرحى قية ا
> بدء مهرجان السا

التاسع2011

من   28أكتوبر حتى  1نوفمبر

سرحية الواد غراب والقمر
م

فرقة الهدف

أليف: أشرف عزب
ت

إخراج: محمد لبيب

اعة احلكمة ساقية
كان: ق ا

صاوى الزمالك
ال

قابل مادى  الدخول 

االثـن  24أكــتــوبـــر  > عــرض "ســنــدريال"

لــكـوم تـألـيف
مـال بـشـبـ ا

فـرقــة شـبـاب الـعــ

عطى (فى إطار ماعى  إخراج:عالء عـبد ا
ج

ــســـرحى (مــهــرجــان مــر ا
مــهــرجــان مــيـت غــ

رحى الــتــاسع عــشــر) (عـروض
ــســ اإلبــداع ا

هرجان مستمرة حتى  31أكتوبر)  ا

كان: مركز شباب ميت غمر  ا

الدخول مجانا 

سم إمام
يا

سرح احلجرة األول السبت  29أكتوبر   ــكن واحــد هـامــلت" إخــراج مـحــمــد الـديب" الكنز" إخراج محمود شلبى  "ترنيـمة القـداس األسود " إخراج مـحمد فؤاد"الرجل الصلصال " إخراج أحمد عادل  "الـبــاحث عن الــبـهــجـة " إخــراج يـاســمـ إمـامإخراج محمد هزاع "الــقـهـوة" إخــراج عـمـاد مـحــمـود جالل "عـكـاز"للعروض القصيرة:  > بدء  مهرجان أبجدية  ــكــان: مــكــتـبــة أبــجــديـة-شــارع طــلــعت حـرب ـ"غليون " إخراج حس عشماوى  "  ا
الزمان: يومى  29 30 أكتوبر وسط البلد.

الدخول مجانا 

shaghafon@gmail.com

اخلميس  27أكتوبر  

ــســرحـى:  انــا
ـ الثورة > الـــعـــرض ا

رجـان الـثـورة
(فى إطــار مـهـ

من 23 /10 حتى 27 /10

يال واضـطـهاد
عن نص اغـتـ

جان بول مارا ( مارا ساد )

تأليف : بيتر فايس 

اج: احـــــــمـــــــد ثـــــــابت
إخـــــــر
الشريف

ســـــرح الــــعــــائم
ــــ ــــكــــان: ا محمد هزاعالكبير ا

ب والقمر
حية الواد غرا

مسر

األربعاء  26أكتوبر  

>مسرحية :  ده اختيـــــارى

سـرحى الكنسى ا
لـــفريـق الطريق 

يـــــدة الـعـذراء مر
بـكـنـيـسـة الـسـ
بأرض اجلولف

ـــــــــون ألفونـــــس
إخـــــراج : ج

ة و النصف مساء 
الزمان: السابع

لدخـول بـعد رفع
(عـدم الـسمـاح بـا

الستارة)

مــر أيـام االربــعـاء 
 (الــعــرض مـســتـ

26 اخلميس  واجلمعة /2011/28/27

ويـــــوم اجلمعة 2011/11/2011

ـنــيــســة الــســيــدة
ـــكــان: مــســرح كـ ا

 بأرض اجلولف 
العذراء مر

قابل مادى  الدخول 
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Vł«Ë ¡«eŽ
رئيس التحرير وأسرة التحرير
يتقدمون بخالص العزاء إلى
أسرتى الفنان الراحل عمر

احلريرى والكاتب والناقد د.
يسرى خميس

تغمد الله الفقيدين برحمته
وأسكنهما فسيح جناته وألهم

أسرتيهما الصبر والسلوان.

خـارج الكـنـيـسة بـخالف مـشـاهدة مـسـرحـيات الـقـطاع
اخلـاص بالتـلفـزيون لكـن هذا التـسلل الـنوعى احملدود
سرح ال يـختلف يـكون فى النـهاية مـقيدا بـإطار نـوعى 
جـوهريـا عن مـسـرحـيات الـعـصـور الـوسطى: "الـديـنـية"
" و"األخالقـــيــــة" هـــذا عـــلى و"األســــرار" و"الـــقـــديـــســــ
مستوى اجلوهـر والفكر وبعض من البناء الدرامى مع
تغيير فى الشكل والتـكنيك على مستوى احلبكة واللغة
سرح والشخصيات وكذلك فيما يتعلق بلغات خشبة ا
فـــمــا كـــان يــقـــدم فى قــداس عـــيــد الـــفــصح فـى الــقــرن
الـعـاشـر البـد أن يــخـتـلف عـمـا يــقـدم فى الـقـداس ذاته

فى القرن الواحد والعشرين.
ــكــنك بــبــسـاطــة أن تــتــفــهم ذلك بــوضــوح من ولــذلك 
ـســرحـيــات مـثل: "مــديـنــة بـابــا يـســوع يـسـوع عـنــاوين ا
ـن يـدعــوه" "حــيــاة يــسـوع عــلى الــبــاب" "الـرب قــريب 
سـيح" وكذلك عـناوين مثل: ـبكرة" "جتـربة الـسيـد ا ا
"ال حتــتـقــر مـحــبـتى" "عــشـان بـحــبـكم" "مــات ألجـلى"
ـسرحية دائمة التكرار "أنت بال عذر أيها اإلنسان" وا
"االبن الـضــال" والـنـوع الــثـالث من الــعـنـاوين الــكـاشـفـة
ــا نــروح اجلــامــعــة" ــســرحى الــكــنــسـى مــثل: " لــلـــنــوع ا
وواضح مـن عـنــوانــهـا أنــهــا تـخص فــئــة ثـانــوى و عــايـز
ــا ــا تــكــبــر وهـى لــفــئــة إعــدادى غــالــبــا ور تــبـــقى إيه 
ابــتــدائـى وكــذلك "الـــثــعـــالب الــصـــغــيـــرة" "الــعـــصــفــور

واجلالد".
صرية - مثلـما كان فى العصور سـرح فى الكنيسـة ا ا
ـثل وســيـلــة أكـثــر حـيــويـة الــوسـطـى - ديـنى أخالقـى; 
وتــأثــيــرا لــتــقــد الــعــظــة والــنــصح واإلرشــاد وتــعــالــيم
سـيح وهـو فى أخالقيـته مـجرد رمـزى يـبتـعد الـسيـد ا
ـستـطاع عـما هـو واقـعى فى اجملتـمع من قضـايا قدر ا
ــســرحــيـات سـاخــنــة بــالــرغم من أن كــثــيـرا مـن هـذه ا
ـدرسـة واجلـامــعـة وطـبـعـا تـدور أحـداثــهـا فى الـبــيت وا
"الـــكــنــيـــســة" إال إن الــصـــراع يــدور دائــمـــا بــ اخلــيــر
والـــشـــر بــ اإلنـــســـان والـــشــيـــطـــان وكــذلـك شــهـــواته

ورغباته وغرائزه.
ــســيــحى وهـــكــذا تــتــشــكـل عــقــلــيـــة الــفــنــان/اإلنــســـان ا
ووجدانه بشكل كبير ليبتعد أكثر عما هو سياسى فى
ـــــــــــــــــعــــــــــــــــنــــــــــــــــا فــى االنــــــــــــــــعـــــــــــــــــزال داخـل واقـــــــــــــــــعـه 
ه/مسرحه/ناديه/دينه/دنياه/" لكته/جمهوريته/عا

كنيسته".
ــســيــحى فـى الــعــصــور الــوســطى تــمــرد لــكـن الــفــنــان ا
وخـرج من الكنيـسة قدم مسرحـه فى الشارع واشترك
ـسـرح الـنـجارون واحلـدادون والـصـيادون ... فى هذا ا
الـخ خـرج إلى الـشـارع بــعـد أن كـانت الــكـنـيـســة نـفـسـهـا
ـمثـل اجلـوال هـا هو الـفنـان الذى حتـتاجه حترق ا
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سرح الكنسى .. ا
عقود من التنوير 

áahôH Oôée

يسرى حسان

ysry_hassan@yahoo.com

دعك من حكاية مسلم ومسيحى التى زهقنا منها

جرت الـعـادة أن تنـتـفض مؤسـسـاتـنا الـثـقافـيـة عقب كل
حـادث جــلل..إذا وقـعت عـمـلــيـة إرهـابـيـة تــعـقـد عـشـرات
الـندوات عن ثـقـافة الـتنـوير ..وإذا حـدثت فتـنة طـائفـية
تـنهـال عـليـنا نـدوات الوحـدة الوطـنيـة والنـسيج الـواحد

والدين لله والوطن للجميع .
أزمتنا أننا نتحرك برد الفعل وال نبادر إلى الفعل نفسه
ا ؤسسـات الثقافـية فحسب وإ ..ليس األمر مـتعلقـاً با
ـؤسسات الـدولة عـمومـاً التى التتـحرك غـالبـاً إال بعد

فوات األوان.
وحتى ال أظلم مؤسساتنا الثقافية أقول إن كل ماتقدمه
ؤسسات من نشاط يصب فى خدمة تلك القضايا هذة ا
فـكـل اآلداب والـفـنـون غــايـتـهــا االرتـقـاء بـاالنــسـان فـهى
بـاألساس تـخـاطب الروح فـيه..لكن تـبـقى عدة مـشكالت
منها أن أغلب القائم عـلى هذة األنشطة غير مؤمن
بـجـدواهـا واليشـغـلهم سـوى تـسـتيف األوراق ..وبـالـتالى
ـسـتـفــيـدون قـلـة مـحـدودة يــكـون مـردودهـا ضـعـيــفـاً.. وا
..فـضالً عن أن الـثـقافـة تـعمل فـى واد بيـنـما غـيـرها من
ثل هذا األمر مثل التعليم واإلعالم عنية  ؤسسات ا ا
 تـعـمل فى واد آخـر ..جزر مـنـعزلـة وكل واحـدة مـكتـفـية
ا تنسـف ماتقوم به األخرى بذاتها.. بل إن كـل واحدة ر

ولنا فى مؤسسة التعليم الفاشلة خير مثال .
ـلف الذى ـهم وحـتى ال أتـوه مـنك أوتـتـوه مـنى ..فـإن ا ا
ـسـرح الـكـنـسى ال يـأتى كرد نـقـدمه فى هـذا الـعـدد عن ا
لـكنـنـا نواصل به مـابـدأناه مـنذ فـعل ألحـداث ماسـبـيرو 
سرح كما ننفتح على عددنا األول ..االنفتاح على هـذا ا
ــدرسى واجلــامـعى والــعــمـالى ومــسـرح الــهـواة ــسـرح ا ا
ـسـلـمـ وغـيـر ذلك من ـسـتـقـلـ ومـسـرح األخـوان ا وا
سـرح الكـنسى يأتى من مسـارح .. ولعل انـفتـاحنا عـلى ا
ـهم والتاريخى الذى لعـبته الكنيسة فى اننا بالدور ا إ
هم الـذى تلعبه الـكنيسة إعادة إحيـاء هذا الفن والدور ا
سرح ودعـمه ليس فيـما يخص صـرية فى االهتـمام بـا ا
ـا فـيمـا يـخص الـهـموم ـسائل الـعـقـائـدية فـحـسب وأ ا

اإلنسانية بصفة عامة .
ـســألـة - فى ظـنـى - نـابـعــة من فـكـرة الــنـسـيج لــيـست ا
الـواحـد أوالـدين لـله والـوطن لـلـجـمـيع ..أكـون كـاذبـاً لو
قـلت لك إننـا نتـحرك بهـذا الدافع ..وتـكون مـخطـئاً  لو
ظـنـنت سـعـادتك أنـنا جنـامل الـكـنـيـسـة أونـنـافـقـها ..كل
هذه األمـور لم تخطر بـبالنـا ونحن نسـعى إلى االهتمام
ــسـرح الــكـنــسى ونـتــابع عـروضـه كـلــمـا ســمـحــوا لـنـا بـا
بــذلك.. مــرة لـم يــســمــحــوا وقـــالــوا إن الــعــروض الــتى

ـهـرجـان تـنـاقش مـسـائل عـقـائـديـة واعـتـذروا يـقـدمـهـا ا
بـلطف وتفـهمـنا األمر ..لـكنـهم فى الغالـب يوجهـون لنا

الدعوة حلضور معظم مهرجاناتهم ونحن نلبى.
سرح الكنسى أوغيره يأتى من منطلق فنى تعاملنا مع ا
بـحت ويأتى كـذلك من أن هـذا دورنا ..قـلـنا إن مـسرحـنا
ـسرحي ..وبـالتالى لم نغـلقها فى وجه أى جريدة كل ا
نــشــاط أو اجتــاه مــسـرحـى ..الفـرق عــنــدنــا بــ عـرض
سـلـمون أو أى تـقـدمه الـكنـيـسـة وآخر يـقـدمه اإلخـوان ا

فريق آخر ..نحن نتعامل مع الفن والشئ غير الفن .
لف الـذى يضـمه العـدد هدفه إبـراز دور الكـنيـسة وهـذا ا
سرح ـسرح وتـسلـيط الضوء عـلى صنـاع ا فى إثراء فن ا
الكـنـسى ومنـهم مـسلـمـون يعـمـلون به مـنـذ عدة سـنوات

دون حرج أو حساسية أوأى اعتبارات من أى نوع .
صرى ولسنا فى سـرح ا هدفنا إبراز الـتنوع والثراء فى ا
مارسة هـذا الدور ..مصر دولة حاجة إلى تـوقيت بعيـنه 
عـظـيـمــة وسـتـبـقى كــذلك إلى أن يـرث الـله األرض ومن
ـصـريـ .. ركـز عـلـيـهــارغم أنف مـشـعـلى احلــرائق من ا
ـصـريـ " لـو سـمـحت ودعك من حـكـايـة مـسـلم عـلى "ا

ومسيحى التى زهقنا منها.

06وداعا يسرى خميس .. عمر احلريرى
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ـــســرح الــشـــارع الــتي هى الـــورشــة األولى 
تنـظمـها  الـثقـافة اجلـماهـيريـة وتدخل فى
ـــســـرح هـــذه الـــعــام إطـــار اهـــتـــمـــام إدارة ا
بتنظيم عـدد من الورش النوعية التى ينتج
عـنــهـا عـروض مــسـرحـيــة حـتى ال تــقـتـصـر
الورش على األداء التـمثيلى فقط على أن
ـيـزانـيـات إنـتاج تـكون الـعـروض الـنـهـائـية 
مـــنــخـــفــضـــة لـــكــنـــهــا حتـــقق دور الـــثــقـــافــة
اجلماهيريـة التفاعلى فى اجملتمع وتواكب

احلراك السياسى واالجتماعى احلالى.
وأضــــــاف أن الـــــهــــــدف من هــــــذه  الـــــورش
اسـتــعــادة  مــفــهـوم الــثــقــافــة اجلـمــاهــيــريـة
ودورهـــا األســــاسى الـــذى غـــاب لـــســـنـــوات
ــســرح إلـى ســبــوبـة طــويــلــة حتــول فــيـهــا ا
واتــفق مــعه الــشــاعـر ســعــد عـبــد الــرحـمن
رئـيس الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقافـة فى
كـــلـــمــته الـــتي أشـــار خاللـــهـــا  إلى ارتـــبــاط
ــســـرح الــشــارع تــاريخ مـــديــنــة الـــســويس 
والـكـابـ غـزالى واضــاف "نـحـتـاج لـلـعـودة
لـلـجــمـهـور وكـفـانـا عــروض الـلـيـلـة الـواحـدة
وعروض الـعلـبة اإليـطالـية عـليـنا أن نـنزل
إلى الـــشــــارع وآن اآلوان لـــعـــودة الــــثـــقـــافـــة
اجلـماهيريـة لدورها احلقـيقى ب الناس
وكـفــانـا  30ســنـة واكــثـر مـن الـبــروبـاجــنـدا
ـهـرجـانـات الــكـاذبـة والـفـوضى الـفــارغـة وا
الـــتى لـــيس لــــهـــا مـــعـــنى أتـــمـــنى أن تـــعـــود
قــصـور الــثــقـافــة لـعــصــورهـا الــذهـبــيـة وأن

صرى" تلبى أحتياجات الشعب ا
منى شديد

الفالح الـفصـيح" ألحـمد أبـو سمـرة يـعتـمد
عـــــلـى األغـــــانـى الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة الـــــتـــــراثـــــيـــــة
واالسـكـتـشـات الـسـاخـرة ويـتـنـاول ثـورة 25

يناير.
وقـــال أحــمـــد عـــبـــد الـــرازق أبـــو الـــعال فى
كـلـمــته االفـتـتــاحـيـة عـقـب الـعـرض إن هـذه

ـــنــــسق الــــعـــام اخلــــتـــامـى الـــذى قــــدمـــتـه ا
لـــلـــورشــة اخملـــرجـــة عــبـــيـــر عـــلى وتـــضــمن
الــعـديــد من الــفــقـرات بــدأت من الــســاحـة
اخلــارجــيـــة أمــام قـــصــر ثـــقــافــة الـــســويس
بـعــرض قـصـيـر لـفـرقــة مـسـرح الـشـارع من
الـســويس وهــو جــزء من مــسـرحــيــة "عـودة

امـريـكـا من تـألـيف هـنـرى لـيـسـنك تـرجـمة
عبد السالم رضوان.

الـشاعـر سـعد عـبـد الرحـمن رئـيس الهـيـئة
الـعــامـة لـقــصـور الـثــقـافــة والـنـاقــد  أحـمـد
ـسـرح عـبـد الـرازق أبـو الـعال مـديـر إدارة ا
تـدرب شهادات تـقدير فى احلفل سـلما ا

ــســرح بــالــهـــيــئــة الــعــامــة اخــتــتــمـت إدارة ا
ـرحـلة ـاضى ا لـقـصـور الـثـقافـة األسـبـوع ا
األولى من ورشـــــة مــــســــرح الـــــشــــارع الــــتى
اســتـضــافـتــهـا مــديـنـة الــسـويس عــلى مـدار
عـــــشــــرة أيـــــام من  5وحــــتى  15أكـــــتـــــوبــــر
وشــارك فـــيــهــا  22مــتـــدربــا مـن الــقـــاهــرة
ــــــــنــــــــيــــــــا وأســــــــيــــــــوط وقــــــــنــــــــا وأســـــــوان وا
واإلســـمــــاعـــيــــلـــيــــة والـــســــويس والــــغـــربــــيـــة

نوفية والبحيرة ودمنهور. وسوهاج وا
نـــظــمت الـــورشــة إدارة الــورش والـــتــجــارب
ـــنـــاطـق احلـــدوديـــة بـــاإلدارة والـــتـــدريـب وا
الـعـامـة لـلـمـسـرح بـهـدف تـدريب اخملـرج
من شــبـاب األقــالـيـم عـلى تــقـنــيـات مــسـرح
الــشـارع واعـقـبـتــهـا  تـطـبـيـقــات عـمـلـيـة فى
سرح انـتاج عروض مـسرح شارع لـنوادى ا
فى األقـالـيم الـتى يـنتـمى إلـيـهـا كل مـتدرب
ــوقــراطــيـة مــوضـوعــاتــهــا األســاســيـة الــد
ـــدنـــيــة ـــواطـــنـــة والــدولـــة ا والـــتـــعــدديـــة وا

والدستور.
تـضـمنت الـورشة  5 مـحـاور هي  "مـسرح
الــــشــــارع" تــــدريب اخملــــرج عــــادل حــــســــان
ودراماتورج متولى حامد و"مسرح الشارع
بـــاســتـــخـــدام تـــقـــنـــيــات الـــعـــرائس" تـــدريب
اخملـرج محمد اجلـناينى وأحمـد أبو سمرة
ونـاصـر عــبـد الـتـواب واسـتـخـدام تـقـنـيـات
احلـــكى تـــدريب اخملـــرج مـــحــمـــود مـــخـــتــار
ويـاسـر عالم و"تـقـنـيـة مـسـرح االسـتـفـهـام"
تــدريب مــصــطـفـى سـعــد وســعــيــد حــجـاج
ــســرح الــشــارع فى ى  ــوذج عــا ودراســة 
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