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أنا مش معاهم !!
أعلن مـسئـوليـته التـامة عن كل حـرف يكـتبه
ووقـع إقــرارًا بــذلك فى حـــضــور كل الــزمالء
وهـو مـا فـعـلـه أيـضًـا محـمـد زعـيـمـه وأحـمد
خـمــيس وعــز بـدوى وأحــمــد زيـدان وخــالـد
ن اخلــشــاب حــســونه وجــمــال يــاقــوت وأ
ومــدحت الـكــاشف وأحــمـد إســمــاعـيل عــبـد
الـبـاقى وحـتى مـحـمـد عـبـد اجلـلـيل الـذى لم
يـطـلع من الـبـيـضـة بـعـد.. وجـدتـهم جـمـيـعًـا
ـشــئـوم الـذى اعـتـبـره يـذكـرونـنـى بـالـوعـد ا

خطأى التراجيدى األكبر فى حياتى.
البأس... قـلـتهـا لنـفسى.. فـالـبركـة فى الكـبار
فـهم أكـثر هـدوًءا وتـعـقالً ... لـكن هيـهـات فـقد
طالت العدوى اجلميع ووجدت نفسى محاًطا

قـلت ألحـدهم «خف إيـديك شـويـة» هـجم على
مثل األسـد الهصـور - وخاصة عـادل حسان

- قائالً : إيه ها ترجع فى كالمك?!
وأذكـر أنـنى طـلـبت من مـسـعـد هـذا أن يتـرفق
قليًال بالعروض التى يكتب عنها فوضع ساًقا
فون أخـرى وشـد نفـًسـا عمـيـًقا مـن سيـجارة -
أخـذهـا منى أصالً - وقـال إيـاك أن تغـير حـرًفا
ـا أكـتب أو تـسـتـبـدل عـنـوانـا بـآخـر واحــًدا 
وكـشـر عن أنـيـابه - الـلبـنـيـة طـبـًعـا - وبدا فى
صــورة مــخــتـلــفــة تــمــاًمــا عن الــصـورة الــتى
يـنشـرهـا مع مـقاالته ويـظـهر فـيـها مـثل الـطفل

البر أو طفل رينوار الباكى!
نفس األمر تكرر مع إبراهيم احلسينى الذى

ـمـارسة قـلت : فـلتـكن هـذه اجلـريـدة ساحـة 
أكبر قدر من احلـرية.. وطلبت من زمالئى أال
يـضـعـوا أقـنـعـة أثـنـاء الـكـتـابـة وأن يـكـتـبوا
مثـلما يعـيشون.. وقطـعت - فى حلظة طيش
- وعدًا على نـفسى بأال أتـدخل فى أى كتابة

سواء باحلذف أو باإلضافة 
وألن محمد مسـعد ومن هم على شاكلته من
ــتــهــوريـن يــعــرفــون جــيــدًا أن الــشـــبــاب ا
مشكـلتى فى احليـاة هى عدم التراجع حتت
أى ظـرف من الـظــروف عن أى وعـد قـطـعـته
عـلى نـفسى فـقـد انـتـهزوهـا فـرصـة وراحوا
يـــدبــجـــون مـــقـــاالت ومــوضـــوعـــات نـــاريــة
ويضـعون لـهـا عنـاوين «حتـرق بالد» وكلـما

ysry_hassan@yahoo.com

بكتابات وعناوين لم أعهدها فى حياتى..
صــحـــيح أنــهــا كــتــابـــات وعــنــاوين رائــعــة
وجـمـيــلـة وسـاخـنـة ومـثـيـرة لـلـجـدل لـكـنـهـا

تودى فى ست داهية.
نبـر برضو - وعلـيه.. أعلن - من فون هـذا ا
إن «أنـا مـش مــعـاهـم».. لـكـن الحـيــلــة لى فى
سـتـحيل أن وعد قـطـعته عـلى نـفـسى ومن ا
تــراجع عـــنه.. ويــبـــقى الــدور عــلـــيــكم فــإذا

عركة.. اقتلوه..!! شاهد أحدهم فى ا
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ووافق شـعــبـان بــشـرط أن يـحــصل عـلـى ألف دوالر شـهــرًيـا.. لـكـن غـنـيم
ـعـًا وقـال إحـنـا مش فى خـفـضـهــا إلى ألف جـنـيه فـقـط.. ورفض شـعـبـان طـبـ

أوكازيون يا ألف دوالر يابالش!!  
سرحنا بيسرى حسان رئيس > بـعد إنتهاء حفل االفتتاح فوجئ العاملون 
حتـرير وهـو يـطـالب اجلمـيع بـعـدم مغـادرة اجلـريدة قـبل اإلنـتـهاء من جتـهـيز

العدد الثانى.. وربنا يكفينا شر رؤساء التحرير..!!
سـرحى «حمـدى طلـبـة» أصر عـلى حضـور افتـتاح «مـسرحـنا» > اخملـرج ا
وجـاء من «بـنى مزار» خـصـيًصـا وعـاد مـساء نـفس الـيـوم وأستـغل اجلـميع
ناسـبة حصولـه على شهـادة تقديـر خاصة جملمـوعة عمل حـضوره لتـهنئتـه 
هرجان عـرضه األخير «مـنمنات تـاريخيـة» لفرقـة بنى مزار من جلـنة حتكـيم ا
القومى للمسرح وجائزة قيمتها خمسة أالف جنية.. ومبروك ياعم «حمدى».
صـرى ليلة > حـديث الفنان «فـاروق حسنى - وزيـر الثقافـة» مع التلـفزيون ا
سـتواها اوجرأتـها كان محور األحـاديث اجلانبية صـدور اجلريدة واشادته 

حلضور حفل االفتتاح.
ـوجودين ـرتـفعـة فى هـذا الـيوم أثـرت بـااليجـاب عـلى جمـيع ا حـرارة اجلو ا
حـيث تميزت أحـاديثهم بـاحلميـمية الـشديدة وكان اسـتقبـال اجلميع لـبعضهم
ـسـرحـيـ أصـحـبت نادرة الـبـعض شـديـد احلـرارة وخاصـة أن جتـمـعـات ا

ـ «لم الشمل». وكان افتتاح «مسرحنا» فرصة ل

ـقـر «مـسـرحـنـا»  كـما ـهـرجـان وأضـطر لـقـراءته كـامًال مـنـذ وصـوله  ا
واعـيـد أخرى بـعـيًدا عن ـغـادرة احلفـل قبل إنـتـهائه الرتـبـاطـة  وضـطر 

«عنب» سعد الصغير..
ـة ـيـ ـبــ ـنـــون الـــشــعــ ـفــ ـالـــد جالل رئـــيس قـــطـــاع الـ ــســـرحى «خــ > اخملـــرج ا
ـناسبة صدور «مسرحنـا» وإنبهاره بالعدد الذى واإلسـتعراضية» أكد سعادته 
نـشر عـلى صفـحـاته حوار خـاص أجراه الـزمـيل «محـمد عـبـد اجللـيل» بعـنوان
ـة اجلمـيع له ـة كل يوم» وهـو األمـر الـذى تـسـبب فى مـداعـب «مـسـتعـد لـلـمـحـاسـب

وطالبوه بنشر نتيجة احلساب «يوم بيوم»!!
ـسـرحـيـ > تـمـيـز حـفل إفـتـتـاح مـسـرحـنــا بـحـضـور عـدد كـبـيـر من ا
والـصحـف واإلدبـاء الذين جـاءوا لإلحـتفـال مع أسرة الـتحـرير وقـيادات
هـيئـة قصـور الثـقافـة وأهتم اجلـميع بـتصـفح العـدد األول بعـد حصـولهم

على اجلريدة أثناء االحتفال.
> اخملـرج أحمد طه والـصحفـيان إسالم عـفيفى وحـس بهـجت حضروا
بـعـد انـتـهـاء احلـفل.. و لم يـلــحـقـوا الـتـورتـة والـكـانـزات واضـطـروا لـشـرب
الـشـاى من بـوفـيه عم سـميـر!! عـمـوًمـا إسالم وطه عـامـلـ ريجـيم أصًال..

! شكلة فقط فى حس وا
شرف على مشروع > مـداعبات وقفشات متـبادلة جرت ب محمد غـنيم ا
ركز الـقومى للمـسرح ود. أحمد ـتحف الكبـير ود. سامح مهـران رئيس ا ا
ركز القومى لثقافة الطفل والشاعر شعبان يوسف والكاتبة مجاهد رئيس ا
مى خـالـد.. غـنـيم طـلب من شـعـبـان يـوسف عـدم  مـهـاجـمـة وزارة الـثـقـافـة

ـاضى لم يكن ـشهـد داخل كـواليـس مقـر جـريدة «مـسـرحنـا» يـوم األثنـ ا ا
ـيـمـيـة الـتى سـيـطـرت عـلى احـاديث ـا ألسـرة حتـريـر اجلـريـدة.. احلـمـ مـفـاجـًئ
احلـضور... السعـادة التى ارتسمت عـلى الوجوه حلظـة تصفح العدد األول..
اجلـمــيع ردد فى وقت واحــد.. «يـاااه أخـيــرًا.. مـســرحـنـا فـى جـورنـال من
اجلـلدة لـلـجلـدة».. مسـرحـنا حـلم حتـقق وأصبح له وجـود.. احـتفـال هاد
بـعـيــًدا عن الـصـخب وكــلـمـات اجملــامالت واالبـتـســامـات الـزائــفـة.. كـتـاب
ـثـلـون ومـخـرجـون.. أصـدقـاء وآخـرون ال نـعـرفـهم ولـكن وصـحـفـيـون.. و
«مسـرحنـا» جمـعتـنا جـميـًعا لـنحـتفل بـافتـتاح مـقر اجلـريدة وصـدور العدد

األول ويارب «مسرحنا» جتمعنا دائًما..... 
>الـدكتور أحمد نوار «رئيس الهيئة العـامة لقصور الثقافة» وصل قبل موعده
ستوى اجلريدة فى عددها األول.. وهو ما أكده بـساعة كاملة وكان سعيًدا 
ـتـاح - عـلى فـكـرة د. نـوار - فـوجئ ـنـاسـبـة اإلفـت ـ فى الـكـلـمـة الـتى ألـقـاهـا 
ه إللقـاء كلمة ولـكنه داعب اجلمـيع وتذكر مع احلضـور أسباب التـفكير بـتقد

فى إصدار «مسرحنا».
ن النـمـر» وحلنـها «عالء غـنيم» >أغـنيـة «مسـرحنـا» الـتى كتـبهـا الـشاعـر «أ
وصـمم استعراضها «أحمد يونس».. كانت الفقرة الرئيسية فى حفل اإلفتتاح
و تـنـفـيذهـا فى أقل من 24 سـاعـة وكـانت مفـاجـأة أهـداهـا الفـنـان «مـحـمد

عفيفى» مدير قصر ثقافة اجليزة» للجريدة..!!
هـرجان الـقومى لـلمـسرح الـذى نشر > «مـهرجـان العـنب» عنـوان كوالـيس ا
ـتــور أشـرف زكـى  رئـيس ـاه الـدكـ ـبـ ـا األول جــذب انـتـ ـا فـى عـددهـ ـن ـســرحـ

السنة األولى ــ العدد الثانى

ى .. رمبرانت اللوحة للفنان العا عادل حسان
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سرح الكوميدى رياض اخلولى خرب ا
انقذوا هذا الكيان.. وصل خط البؤس 

لــلـــحـــديث وخــمـــســـة لــلـــطــلـــيـــعــة وأربـــعــة
للشباب وثالثة للغد .

هـذا بالـنـسبـة للـغـة األرقام أمـا إذا اجتهـنا
ـــتـــابــعـــات الـــنـــقـــديـــة لـــهــذه لـــلـــمـــقـــاالت وا
الـــعـــروض فـــلن جنـــد األمـــر أفــضـل حــاالً
فـــقـــد أجــمـع مــعـــظم الـــنـــقــاد عـــلى تـــراجع
مــــــــــــســــــــــــتـــــــــــوى
عـــــــــــــــــــــــــــــــروض
ـــــــــــــــــســــــــــــــــرح ا
الـــــكـــــومـــــيـــــدى
وتـــدنــــيـــهـــا فى
تــــلك الــــفــــتــــرة
عـن أى فـــــتــــرة
أخـــــــــــــــــــرى فـى

تاريخه.
ومـــــــنـــــــذ عـــــــام
 2005 وحــــــتى
كـــــتـــــابـــــة هـــــذه
الــــســـــطــــور لم
يــــعـــرض عــــلى
ــــســـرح خــــشـــبــــة ا
الــــكـــومـــيــــدى ســـوى مـــســــرحـــيـــتــــ  هـــمـــا
(مـعـقــولـة مـفـيـش مـشـاكل) و(الـبــهـلـوانـات)
الـتى تـمـت إعـادتـهـا ألكـثــر من مـوسم عـلى
الـرغم من عـدم حتـقـيـقـها الـنـجـاح الـكافى
الــــذى يـــتـــطــــلـــبـه إعـــادة أى عــــرض ولـــكن
اإلعـادة كـان لــهـا سـبب آخـر يــتـعـلق بـفـشل
ــشــروعــات اإلدارة فى تـــنــفــيــذ عـــدد من ا
ـسـرح الـتى كــانت مـطـروحـة لـتــقـدم عـلى ا
ـثـال:"فـى بـيـتــنـا شـبح" مـنــهـا عــلى سـبـيـل ا
لــلــمــؤلـف لــيــنــ الــرمــلى واخملــرج عــصــام
ـواطن مهرى"لـلمؤلف الـسيـد ومسرحـية" ا
ولــيـد يــوسف واخملــرج حـسـن عـبــدالـسالم
والــلــذين كــانـا قــد عــقــدا جـلــســات لــلــعـمل
والبروفات األولية لكل منهما لكنهما حتى
كـتابـة هـذه الـسـطـور لم يخـرجـا لـلـنـور فتم
اللـجوء لـعرض سـابق هو الـبهـلوانـات حتى
ال تــصـبـح الـفــرقـة بـال عـروض عــلى مـدار

ـســرح الــكــومــيـدى هــذا هــو حــال فــرقــة  ا
الذى اخـتـلف كثـيـراً- بالـطـبع- إلى األسوأ
منـذ تولى الـفنـان رياض اخلـولى مسـئولـية
إدارتـه ولـــــــيـس أدل عـــــــلـى ذلـك من عـــــــدد
ـها عـلى مـدار تلك العـروض الـتى  تقـد
الـــفــــتـــرة واإليـــرادات الــــتى  حتـــقــــيـــقـــهـــا

ـــقـــارنـــة بــبـــقـــيــة بــا
عــــــــروض الـــــــبــــــــيت
الـــفــنـى لــلـــمـــســرح
ـــــــــــــــوسـم فـــــــــــــــفــى ا
ـــــســــــرحى 2002 ا
 2003 لـم يــــــــقـــــــدم
ـسـرح الـكـومـيـدى ا
ســــــــــــــــوى عـــــــــــــــرض
مــــــســــــرحـى واحـــــد
هـــــو"خـــــايـف أقــــول
الـــــــلى فـى قــــــلــــــبى"
والـــــذى عـــــرض 56
لـيـلـة عـرض وحـقق
ً  58129 جــــنــــيــــهــــا

وذلـك فى مـقـابل سـتـة
عروض لـلمسـرح القومى وثالثـة للحديث
وتـسـعة لـلـطـلـيعـة وسـبـعـة للـشـبـاب وثالثة
ــسـرحى2003 ــوسم ا ـســرح الــغـد وفى ا
ـسـرح الـكـومـيـدى عـرضـ -  2004 قــدم ا
لـيون) والذى عرض همـا (صعلـوك يربح ا
 41 لــــيـــــلــــة عـــــرض حــــقـق فــــيـــــهــــا  28192
ً وعـرض (الـلــعـبـة اجملـنـونـة) والـذى جــنـيـهـا
عـرض 30 لــيـلـة عـرض حــقق فـيـهـا 31085
جــنــيـهــاً وذلك فـى مـقــابل خــمــســة عـروض
لــلـقـومى أربــعـة لـلـحـديـث سـتـة لـلــطـلـيـعـة

سبعة للشباب وثالثة للغد...
سرحى  2004 - 2005 فـكان ـوسم ا أما ا
ـسـرح الـكومـيـدى حيث األسـوأ فى تاريخ ا
ـسـرح سـوى عـرض واحـد فـقط لم يـقـدم ا
وضوع كـبير قـوى» والذى عرض 46 هـو «ا
ً فى ليلة عرض حقق فيها  53734  جنيها
مــقـــابل تــســعــة عــروض لــلــقــومى وخــمــســة

مـنــذ تـولـيه رئــاسـة الـبــيت الـفـنى لــلـمـسـرح
قـبل عام اليـترك د. أشـرف زكى فرصة
إال ويـــعـــلن أنه بـــصـــدد تــرتـــيب الـــبـــيت من
الــداخـل حملــاولــة اســتــعــادة اجلــمــهــور مـرة
ــسـرح وأنه أخـرى بــعــد أن انـصــرف عن ا
ــسـرح يــتــخـذ اخلــطــوات الالزمــة إلعـادة ا
ـواجــهـة.. وعـلـى الـرغم من حتــقـيـقه إلى ا
بــالــفـعل جلــزء من تــصـوراتـه الـتى كــان قـد
طرحها ألكثر من مرة إال أن هناك العديد
مـن عالمـات االسـتـفـهـام الـتى حتـيط بـهـذه
اخلــطـوات والتــوجــد لــهــا إجـابــات مــقــنــعـة
لـــــــدى د.أشـــــــرف ولـــــــعـل أبـــــــرز عالمـــــــات
ــــســـرح االســــتــــفــــهـــام هــــذه مــــا يـــتــــعــــلق بــــا
الــكـــومــيــدى الـــذى يــديـــره الــفـــنــان ريــاض
اخلـــولى مـــنــذ عــام  2001 وحـــتى اآلن أى
مـــنــذ مـــا يــقـــرب من ست ســـنــوات دون أن
ـسـرح أى إجنــاز يـذكـر سـواء يـحـقـق هـذا ا

ستوى اجلماهيرى أو النقدى.. على ا
ـســرح الــكـومــيــدى هى واحـدة من فـفــرقــة ا
ـسرح الـدولة وأكـثر ـسرحـية  أهم الفـرق ا
فـرق البيت الـفنى للـمسرح جذبـاً للجـماهير
عـلـى مـدار تــاريــخـهــا وإذا نــظـرنــا لــتـجــربـة
سرح اخملرج عصام الـسيد فى إدارة هذا ا
فى الـفتـرة الـسابـقـة للـفـنان ريـاض اخلولى
أى من 1995 وحتى 2001 سنجـد أن فرقة
ـســرح الـكــومـيــدى قـد قــدمت الـعــديـد من ا
ـسـرحـيـات الـنـاجـحـة جـمـاهـيـريـاً أو نـقـديًا ا
مـثل (مسـاء اخلـير يـا مـصر الـبـخيل مـولد
ـرعب اللـهم اجعـله خـير.. وأخـيرًا سيـدى ا
رصــاصـة فى الــقــلب..) الـتى حــقــقت أعـلى
إيــــرادات مـــســـرحــــيـــة فى عـــام  2000 عـــلى
مــســتــوى فــرق الــقــطــاع الــعــام. كــمــا شـارك
ـــســـرح الــكـــومـــيـــدى فى هـــذه الـــفــتـــرة فى ا
ـــهــــرجـــانـــات الـــدولـــيـــة وقـــام الــــعـــديـــد من ا
ــســرحــيـة بــإصــدار مــجــمــوعــة من الــكــتب ا
ـهــمــة لـعـل أبـرزهــا كــان نـصــ مــجـهــولـ ا

لبيرم التونسى. 
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العام.
سرح الكـوميدى البد وأن تستند إن فرقة ا
لـرؤيـة فـنيـة وأسـاس علـمى لـتـقد مـسـتوى
راق مـن الــعــروض الــكـــومــيــديــة تـــعــطى بــهــا
مـــثــاًال لـــلــفـــرق الــتـــجــاريــة الـــتى تـــبــحث عن
اجلــــمــــهــــور دون وضـع اجلـــانـب الــــفــــنى فى
االعـتـبـار وهـذا مــا كـان سـائـدًا طـوال تـاريخ
ـسرح الـكوميـدى وهو أيـضًا ما يـتنافى مع ا
ـسـرح ـقـتـرحـة لـعـروض ا شـكل اخلـريــطـة ا
الـكـومـيـدى فى الـفـتـرة الـقـادمـة فـبـاسـتـثـناء
مــســرحـيــة (تــيــتــانك تــو) لــلــمــؤلف مــحــمـود
الــطــوخى واخملــرج هـــشــام عــطــوة; ســنــجــد
ـســرح الـكـومــيـدى قـد قــرر االسـتــعـانـة فى ا
عــرضــ آخــريـن بــالــراقــصــة فــيــفى عــبــده
ـمـثـل الـكـومـيـدى مــحـمـد جنم وهـمـا من وا
ـنطق جنـوم الـقطـاع اخلاص.. فـهل أصبح ا
اآلن أن نــســتــعــ بــنـجــوم الــقــطــاع اخلـاص
بـــتــركــيــبـــته الــتــجـــاريــة الــرخـــيــصــة من أجل
ـسرح الدولة.. خاصة وأن تقد عروض 
مـــحــمــد جنم أو فــيــفـى عــبــده لم يــعــودا من
ـسـرح ولـيس أدل على جنـوم الشـبـاك فى ا
ذلك مـن مــســرحــيـــة فــيــفى عـــبــده األخــيــرة
(إدلـــعى يــا دوســـة) الــتى لـم حتــقق إيــرادات
تـذكـر وفـشـل مـنـتـجـهـا فى مـدهـا ألكـثـر من
مــوسم كـذلك لم يـعــد اإلقـبـال عـلى عـروض
مــــــحـــــــمــــــد جنم كــــــمــــــا كـــــــان قــــــبل ذلـك فى
ـيـزات الـتـسـعـيـنـيـات أى أنه ال تـوجـد أى 
ــســتـوى فى االســتــعــانــة بــهــمــا ســواء عــلى ا

الفنى أو اجلماهيرى..
ـــســـرح ـــؤشــــرات تـــشـــيـــر إلى أن حـــال ا جـــمـــيع ا
الــكـومــيـدى لم يــعـد بـخــيـر وهــذا أمـر يـتــطـلب من
الـــدكـــتـــور أشــــرف زكى ســـرعـــة اتـــخـــاذ إجـــراءات
حـاسمـة وإعادة النـظر فى أحوال الـفرقة ومـستوى

ا هو عليه.  أدائها حتى ال يصبح حالها أسوأ 

محمد عبد اجلليل

سرح الكبار  يكتبون ألنفسهم!! كتاب ا

دون االقـتراب من أسلوبى اإلخراجى فى العرض
مع مــحــاولــة احلـفــاظ عــلى الــروح الــواحــدة لـكل
الــعـروض فــمــثالً فى مــهــرجـان احلــســكــة قـمت
ـسرحـية نـتيـجة لـلنـضوج الـفكرى بـتغـييـر نهـاية ا
الذى وصلت إليه مع باقى فريق العمل بالعرض.
وحول طـبيعـة النصـوص التى يـختارهـا مولود
يـشيـر حلـقـيقـة عـدم تـقيـده بـاخـتيـارات مـحددة
ـكن أن خـاصــة وأن األفــكــار بــشــكل عــام ال 
ترتـبط ببيـئة مـحددة واألهم هـو طريـقة عـرضها
لـلـمتـلـقى وعلى الـرغم من وجـود كـتاب مـسرح
ــكـتـبـة الـعـربـيـة بـنـصـوص مـهـمـة عـرب أثـروا ا
ولـكن مـعـظــمـهم يـكـتـبـون ألنـفـسـهم مـتـجـاهـلـ
ـتغـيرات الـتكـنولـوجيـة اخمليـفة الـتى انعـكست ا
عــــلى اجلــــيل احلــــالى والبــــد من االهــــتــــمـــام
بــالـطـاقـات الـشــابـة الـتى تـكــتب لـلـمـسـرح دون

الفوز بأى فرصة للظهور واالعتراف بهم.

الفنان السورى- مولود داؤب- مخرج اللص الشريف:

 عادل حسان 

وافق الــفــنـان فــاروق حــســنى- وزيـر
الـثـقـافـة- عـلى إطـالق أسـمـاء شـهداء
حريق مـسرح قصر ثقافة بنى سويف
ـواقع عــلى بـعض قــاعـات ومــسـارح ا
الثقافية التابعة لهيئة قصور الثقافة.
وأكــد الــدكــتــور أحــمــد نــوار- رئــيس
الــهــيـئــة- أن افــتــتــاح هــذه الــقــاعـات
سوف يـبـدأ فى اخلامس من سـبـتمـبر
 2007 ويسـتمـر حتى موعـد الذكرى
الـثـالــثـة عـام  2008 ويــصـاحب ذلك

االحتفاء باسم كل شهيد
مـع افـتـتـاح الـقـاعـة الـتى
ســيــطــلـق عـلــيــهــا اســمه

طــبـقـا لـبـرنـامج زمـنى 
االنـتـهـاء من إعـداده وقـد
 تـــــخـــــصــــــيص هـــــذه
الـــقــاعـــات عــلى الـــنــحــو

التالى:
اسم الـراحل نـزار سـمك
قــــصــــر ثـــــقــــافــــة روض
ـــصـــرى الـــفـــرج عالء ا
قصـر ثقافة بهتيم مؤمن
عــــبــــده قــــصـــــرثــــقــــافــــة
األنــــفــــوشـى د. صــــالح
سـعـد بـيت ثـقـافـة مـنـشأة
ناصر حسن عبده قصر
ثـقــافـة الـبـدرشـ يـاسـر
ياسـ قصـر ثقـافة بـقلى
بـــاألســكـــنــدريــة بـــهــائى
ـيــرغــنى قــصــر ثــقــافـة ا
ـنيـا د. مدحت أبـو بكر ا
قــصــر ثـقــافـة 6أكـتــوبـر
حـســنى أبـو جـويـلـة قـصـر

ثقافة زفتى حازم شحاته قصر ثقافة
شـبـرا اخلـيـمــة عـبـدالـله مــحـمـد بـيت
ثقـافة فيصل سامية جمال بيت ثقافة
اجلمـرك. أما شـهدء الـصحـافة أحـمد
عبـداحلميـد وإبراهيم الـدسوقى قصر
ــيـة ثــقــافـة  15مــايـو شــهــداء أكــاد
الفـنون  د. مـحـسن مصـيلـحى شادى
الــوســيـمـى ومـحــمــد شـوقى ومــحــمـد
مصـطفـى حافظ قـصر ثـقـافة اجلـيزة
وفـى بورسـعـيـد  تـخـصـيص قـاعات

شادى أبوشادى

بـقـصر ثـقـافـة الـنـصر ألسـمـاء مـحـمد
السـيد ومحمد السيد أيوب وياسم
نـبـيل وفى بــنى سـويف بـبـيـتى ثـقـافـة

إهناسيا والفشن.
شــهـــداء احملـــافـــظــة أحـــمـــد عــزت
لــيـــمــان وأحـــمــد وأحــمـــد عــلى ســـ
الفـيومى وحسن أبـوالنصر ومازن
قرنى ومحمد أحمد حسنى ونصر
حــسن جــودة وفى قــصــر ثــقــافــة
الــفـــيـــوم وبــيـــوت ثــقـــافـــة طــامـــيــة
وســنــورس  تــخــصـيص
قـاعـات ألسـمـاء الـشـهداء
صالح حـــــامـــــد أحـــــمــــد
مـــحـــمــد جـــودة مـــحـــمــد
أحــمـــد إبــراهــيم أشــرف
جـــابـــر ســـعــــيـــد أمـــيـــرة
ن مــــــحـــــمـــــد حـــــسـن أ
نــــــدى خــــــالـــــــد طه اجلـــــــ
مـــحـــمــود رائـــد مـــحـــمــد
جنـيب رشا محـمد ربيع
ســيـد رجب سـعـيـد سـيـد
مـعــوض عــثــمـان مــحــمـد
رجـب مــــــحــــــمــــــد صالح
حــــامـــــد مــــحــــمـــــد عــــلى
مـنــصــور مــحـمــد يــحـيى
صالح هـا حافظ هناء
عـــطـــوة مـــحـــمـــد أشــرف
حـــسن أســـمـــاء مـــحـــمــد
السـيد أحمد أبوالقاسم
ربيع ربيع محمد وأشرف

محمد محمد .
كذلك تـستعد الهيئة إلصدار
طــبــعـة ثــانــيــة من كـتــاب عــطـر
األحبـاب بعـد إضافـة كتـابات جـديدة
إلــيه مع طـبع  C.Dيــتـضـمن فــيـلـمـاً

تسجيلياً عن الشهداء.
وفى االجتـــاه نــفـــسه بــدأت االدارة
العامة للمسرح بالهيئة فى األعداد
إلقـامـة عـدد من الـفـعـالـيـات إلحـيـاء
الــذكــرى الــثـانــيــة لــرحــيل شــهـداء

سرح فى سبتمبر القادم . ا

سارح أسماء شهداء بنى سويف على  قاعات ا
ـا قـدم الــعـرض عـلى خــشـبــة مـســرح الـقــبـانى بــسـوريـ
ـسـرحى «الـلص الـشـريف» لـلـكـاتب اإليـطـالى داريـوفو ا
ـولـود داؤب بعـد حـصـول العـرض عـلى عدة واإلخـراج 
هرجانـات منها جوائز فـى التمثـيل واإلخراج بعـدد من ا
مـهرجـان الـهـواة األول الذى تـنـظـمه شركـة الـعـ الثـالـثة
مثلة إيناس ذريق لإلنتـاج الفنى بدمشق الذى فازت فيه ا
ـولـود ـثـلــة وجـائـزة أفـضـل إخـراج  بــجـائـزة أفــضل 
ـتـمــثـيل األولى لــنـدى قــطـريب (وفى مــهـرجـان داؤب والـ
سـرحى باحلسـكة فازت ذريق أيـضا بأفضل الشـباب ا

ثل ثان). ثلة ثانية وفاز الصباغ بأفضل 
«الــلـص الــشــريـف» تــدور فى قـــالب كــومـــيــدى مع
الـتــعــرض خلـبــايــا الـعـالقـات الــزوجــيـة ويــشـارك
بـالـتمـثيل فـيهـا كل من نضـال جوهـر ندى قـطريب
إيـنــاس ذريق دوال قــطــريب بــاالشــتــراك مع فـادى

الصباغ وفؤاد كعيد.
ــشــاركـــة فى أكــثــر من مــهــرجــان وعن جتــربــة ا
مسرحـى بعدة مدن مخـتلفة وتأثـير هذا األمر على
طـبــيـعـة الـعــرض والـتـغــيـرات الـتى قــد تـطـرأ عـلى
ــكـان واجلــمـهــور يـؤكـد الـعــمل حـسـب طـبـيــعـة ا
ـسرحـنـا» أن تـغـيـيـر مـكان اخملـرج مـولـود داؤب «
الـعـرض يـؤثـر عـلـيه فى أمـرين األول فـيـمـا يرتـبط
سرح باجلـمهـور ومستـوى ثقـافته وعالقـته بفـن ا
والثـانى هو تغيـر خشبة الـعرض باإلضافة إلى أن
مـثل إلى درجة عالية من تكـرار العرض يصل با
مثل ألدواته األداء بعـيدا عن الرتابة بـعد امتالك ا
وفى كل األحــوال فـأنـا دائــمـًاً مـا أســعى إلضـافـة
ـسـات عـلى الـعـرض عـنـد تكـرار عـرضه فى عـدة 
عـنـاصـره اخملـتـلــفـة كـاإلضـاءة واحلـركـة واحلـوار

< نزار سمك

مـثـلة الـشابـة عفـاف صالح على شـهادة دورة الـدراسات حصـلت ا
سرحية.. عفاف تنتظر عهد العالي للفنون ا احلرة فى الـتمثيل من ا
ـسرحـية. وتـنتـظر أيـضا الـرد على شـاركة في عـدد من األعمـال ا ا
هن التمثيلية للحصول شكواهـا مع مجموعة من زمالئها - لنقابة ا

هنة. مارسة ا على تصاريح عمل تسمح لهم 

عفاف تنتظر موافقة النقابة

< عفاف صالح

<  هناء عطوة

< مولود داؤب

<  رياض اخلولى
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لوحة الغالف
ـســرحى ــســرح هى احملــرك األســاسى لــلــعــرض ا ال تـزال الــلــغــة الــبــصــريــة فى عــالم ا

واليتسنى لنا الرؤية إال بالضوء الذى يسقط على األجسام فيرتد إلى الع فترى. 
ـرئية همـة واألساسيـة التى تتـألف منهـا الصورة ا ـسرحيـة كأحد الـعناصـر ا واإلضاءة ا
ـا هى عـالم مـلىء بـالـتـقـنـيات الـتى ـسـرح لـيـست مـجـرد كـشـاف ضـوء وإ عـلى خـشـبـة ا
ـالبس إلثـراء خــشـبـة يـطـوعــهـا مــصـمم اإلضــاءة لـيــبـدع كــمـا يـبــدع مـهــنـدس الــديـكـور وا
لون تنوعة واجلالت ا سرحـية يتعامل مع أدواته االجهزة ا سرح ومصمم اإلضاءة ا ا

ؤثرات... إلخ. - وأجهزة ا
ــصــور  مع ألــوانه بــالــفــرشـاة حــتـى يـصــيـغ عـمــله من األجــهــزة - كـمــا يــتــعــامل الــفــنــان ا
صور يـرسم على لـوحة ذات بـعدين ويعـطى اإلحسـاس بالبـعد الـثالث أما اإلبتـكارى فـا
ـوسـيقى ـلون كـمـا يعـزف ا مـصـمم الضـوء فـإنه يـجسم ثـالثى األبعـاد ويـعـزف بالـضـوء  ا
ـضـمـون ويـقـدم لـنـا نـسـيـجًـا مـتـراتـبًـا مـبـنـيًـا عـلى مــنـهج عـلـمى مـرتـبط إرتـبـاطًـا وثـيـقًـا بـا
سـرحى ويعتمد مصمم الـضوء على اإلحساس والصدق الدرامى الـذى يطرحه العمل ا
ايـسـترو سـرحى كـكل وكـما يـقـود ا ـلك نـاصيـة إيـقاع الـعـرض ا والـدقة مـعًـا إلنه حـقًا 
عـازفــيه ويـســيـطـر مـصــمم الـضـوء عــلى أجـهــزتـة الـضـوئــيـة ويـتــحـكم فى ألــوانـهـا ودرجـة

> عالء القمبشاوى.. عضو فـرقة قصر ثقافة البدرش يشارك حاليا فى
عـرض «لــعـنـة الـفـراعـنـة» لـلـمــؤلف عـبـد الـفـتـاح الـبــلـتـاجى من إخـراج سـمـيـر
ـاضى«الـعـاشق الــولـهـان» لـلـكـاتب الـشـامى. فـرقــة الـبـدرشـ قـدمت الــعـام ا

الراحل عبد الستار اخلضرى.. على مسرح السالم بالقصر العينى.

سطوعـها وحدتـها وقـوتها لـينـتقل بنـا من منـاخ عاصف موحش إلى
تلك براعة اإلنتقال الزمنى من بزوغ أجواء هادئة أو ناعمة كـما 

الفجر الهاد إلى الشمس الساطعة فالليل احلالك الظلمه
ـسـرحى عـالم مـتـواتـر اإلبـداع اليـقف عـنـد حـد وهو عـالم الـضـوء ا
ـسـرحى ورمـبرانت ـتفـاعـلة فـى بنـاء الـعرض ا من أهم الـعنـاصـر ا
فى لوحة الغالف فتاة صـغيرة وجراب كبير - وياما فى اجلراب -
والـضـوء والـظل هــمـا سـبب حـقـيــقى فى تـألق الـصــورة لـلـفـتـاة الـتى
إرتـدت الــفــسـتــان األبــيض وإيـشــارب أبــيض لــيـظــهــر بـوضــوح وقـوة
جدائل شعـرها الرقـيقـة على بشـرتها الـناعـمة ويتـضاد مع اجلراب
بــاألخـضــر الــداكن مــصــنـوع بــقــمــاش ثـقــيل وأشــبه بــعــالم األسـرار
ـسـرح اجلــمـيل الـذى ال ـفــاجـآت وهـو أشــبه بـعـالـم ا والـغــمـوض وا
يـفـضح أســراره دفـعــة واحـدة وإنـهــمـا يــعـتـمــد دائـمــا عـلى الــتـشـويق
ــتـعــة الـبــنـاءة إنه عــالم جــمـيل وإن بــدت بـراءته واإلثــارة لـلــذهن وا

وعفويته إال أنك ال تأمن صدماته وقسوته.

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دوالراً- الدول االوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  8 دراهم   > تونس  1,100  دينار > ا

> اجلزائر  DA 50 > سوريا 35 ليرة 
> لبنان 1500 ليرة > األردن  500 فلس 
> السعودية 5 رياالت > اإلمارات 5 دراهم 

> قطر 5 رياالت > سلطنة عمان 500 بيزة >
اليمن 80 رياالً  > فلسط 60 سنتاً 

> ليبيا 500 درهم > الكويت 350 فلساً 
> البحرين  5 رياالت > السودان 900 جنيه.

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

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
مع شارع اليابان 

قصر ثقافة اجليزة -- ت. فاكس5634313  
E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس اإلدارة:
د. أحمد نوارد. أحمد نوار

         رئيس التحرير:
يسرى حسانيسرى حسان

        مدير التحرير التنفيذى:
مسعود شومانمسعود شومان

      مجلس التحرير:
محمد زعيمهمحمد زعيمه
إبراهيم احلسينىإبراهيم احلسينى
عادل حسانعادل حسان

ركزى:      الديسك ا
فتحى فرغلىفتحى فرغلى
محمود احللوانىمحمود احللوانى

     مدير التحرير الفنى:
مصطفى حمادةمصطفى حمادة

     سكرتير التحرير التنفيذى: 
وليد يوسفوليد يوسف - محمد مصطفى- محمد مصطفى

راجعة اللغوية:     التصحيح وا
د. محمد السيد إسماعيلد. محمد السيد إسماعيل
هشام عبد العزيزهشام عبد العزيز
عمرو عبدالهادىعمرو عبدالهادى

التجهيزات الفنية : وحدة جتهيزات مسرحنا

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صبحى السيد
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د. أحمد نوار

سرحى سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا نهر اإلبداع ا

كــانـت «مــســـرحــنـــا» اجلــريــدة
حـلـمـا وهــا هـو يـتـحـقق ويـولـد
فـتـيـاً نـابـضـاً بـاحلـيـاة لـيـعـكس
ــشــهـد حــيــويــة مــا يــدور فى ا
ــســـرحى فى مـــصــر هـــكــذا ا
أشـــاع صـــدور «مــــســـرحـــنـــا»
الـــبـــهـــجــــة واألمل فى نـــفـــوس
ـــــست ـــــســـــرحـــــيــــ وقـــــد  ا
مـــجــمـــوعـــة من ردود األفـــعــال
كـانت جميعها تدفع «مسرحنا»
خـــــطـــــوات لـألمـــــام نـــــعـم هى
جـريـدة مشـاغـبـة لكـنه الـشغب
الـذى يحتفى بالـعلم ويقدم لغة
شــــــابــــــة تـــــســــــعى إلـى طـــــرح
مـجــمـوعـة مـن الـرؤى واألفـكـار
اجلـديـدة  الـتى تـتـواكب مـع ما
يــدور فى الـعـالـم من تـصـورات
حـرة تتيح للفن الـفرصة كاملة
ألن يـجــرب ويـتـجــاوز الـثـابت 
ستقر وقد يرى البعض فى وا
ـقاالت حدة لـكنها لـغة بعض ا
فــورة الـعــطـشـى لـلــكـتــابـة دون
ابـتــذال ودون جتـاوز لـتــقـالـيـد

هنة. ا
قـرأت اجلريدة صفـحة صفحة
وكــلــمــا تــعــمــقت فى قــراءتــهــا
ازددت يــقـيــنـاً أنــنـا أمــام عـمل
جـاد البــد من الـوقـوف بــجـانـبه
ودعــمه ولـذا أنـاشــد كل مـهـتم
ـــــســــرح أن يــــعـــــتــــبــــر بـــــفن ا
«مـسرحنـا» بيته الـذى يحتضن
رؤاه وأحالمـه فقـد كـان الـعدد
األول عـاكـسـاً للـتـوجـهـات التى
تـؤمن بـتـحـاور جـمـيع األجـيال
فـــقـــد ضــمـت كـــبـــار الـــكـــتــاب
وشــبـابـهـم فـضالً عن الــتـنـوع
ـتـابـعـة الـعروض الـذى يـسـعى 
ـسـرحــيـة بـالـتـحــلـيل والـنـقـد ا
قاالت والتغطيات إضـافة إلى ا

واحلوارات... الخ.
 إن جـريدة مـسرحـنا تـسعى -
كـما رأيت - لتـطوير تـصوراتنا
عن الـــكـــتــــابـــة عـــمـــومـــاً وعن
ــــســـرح (أبـــو الـــكـــتــــابـــة عن ا
سرح الـفنون) بشكل خاص فا
قـرين احليـاة نفسـها بـحيويـتها
وتـدفقـها بسـاطتـها وتـعقـيدها
ـــــرآة الــــتـى تــــعـــــكس كل إنه ا
تــبـــايـــنـــات وأطـــيـــاف الـــبـــشــر
واجملـــتــــمـــعــــات وقـــد أثــــبـــتت
(مــســـرحــنـــا) عـــبــر تـــنــاولـــهــا
ــوضـــوعــاتــهـــا أنــهـــا شــديــدة
االنـتــبـاه والـوعى لــذلك الـتـنـوع
الــثـــرى فــلم تـــلــتــزم أســـلــوبــاً
واحـداً فى الـكـتـابـة بل تـعددت
فـيـهـا األسـالـيب مـا بـ تـناول
صـحــفى خـفـيـف يـراعى قـارئـاً
بـعـينه ومـوضـوعـاً بعـيـنه وب
تـنـاول رصــ وعـمـيق لـظـواهـر
وعـناصـر مسـرحيـة حتتاج إلى
الـتـعـمق والـعـلـمـيـة فى تـنـاولـها

وتتوجه إلى قار مختلف..
ولهذا أقول إن عددها األول قد
جنح فـى أن يــــقــــدم (خــــلــــطــــة
صـحفيـة) جيدة من شـأنها أن
تــلـبـى حـاجــات مــخــتـلــفــة لـدى

القار أياً كانت ثقافته.
وفى الـنـهـايـة ال يـسـعـنى إالّ أن
أشــد عـــلى أيــدى مــحـــرريــهــا
وأتـــمـــنى لـــهـم دوام الـــتـــوفـــيق

والنجاح.

فى أعدادنا القادمة
سرح أسيوط كنسلت ا
من سقط فى الشبكة

 3 نصوص لم تنشر من قبل لـ بيكيت
سرحى  أسامة أنور عكاشة و السقوط ا

رضا غالب  يدخل صندوق الدنيا
 االرجتال فى مهرجان نوادى القناة

وسيناء

فى أعدادنا القادمةفى أعدادنا القادمةفى أعدادنا القادمةفى أعدادنا القادمةفى أعدادنا القادمة

عزاء واجب
أسرة حترير مسرحنا تتقدم بخالص
العزاء إلى الناقد الكبير د. جابر عصفور
 في وفاة ابنته د. سها وتدعو الله أن

يلهمه الصبر والسلوان 
كما تتقدم بخالص العزاء إلي اخملرج
عصام السيد في وفاة والده أسكنه الله

فسيح جناته

نافع .. هكذا العالم سوبر ماركت لتبادل األشياء وا
رآه أحمد عادل فى مهرجان الرقص احلديث ص 10  

محمد أبو العال
السالمونى
يتساءل عن
مسرحنا اآلن
ومصير تيارات
التراث ص27

ن اخلشاب اكتشف  د. أ
كنوزاً مخفية فى

سرح مهرجان نوادى ا
بالصعيد ويعرضها ص

14ـ15  

أشرف زكى
فخور

بالعمل مع
محمد جنم

ص 7

ليلى علوى 
بتحب

سرح  ا
بس

ياخسارة
 ما

عندهاش
وقت
ص 4

 يحيى الفخرانى
يكرر عالماته اخلاصة
فى كل أدواره

مدحت الكاشف يدلل
على ذلك  ص 26

 منصات  التمثيل  حتولت إلى أشكال عشوائية
سرحى هكذا يرى محمد مسعد العرض ا

«رؤى» ص11 

مثلون فى الشارع ر فنية قدمها ا
وشاهدها أحمد زيدان من فوق

الرصيف ورصدها ص 9

ملوك الشر عبروا
احلواجز على يد

 محمد زهدى ص13 

يوسف وهبى واحلكيم
سرح وثالثى أضواء ا
يعودون إلى الظهور

ص31

سرح شباب ا
يتحدثون عن
أحالمهم

ومشاريعهم ص
  30

مختارات العدد من كتاب 
صطلحات  الدرامية « معجم  ا
سرحية» للدكتور  إبراهيم وا

حمادة
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حوارات مع:
سعد أردش ـ محمود احلدينى ـ يحيى

نصف السويسى ـ سوسن بدر ـ الفخرانى ـ ا
نصور ـ دريد حلام ـ  عفت يحيى منصور ا
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سرح الكوميدى رياض اخلولى خرب ا
انقذوا هذا الكيان.. وصل خط البؤس 

لــلـــحـــديث وخــمـــســـة لــلـــطــلـــيـــعــة وأربـــعــة
للشباب وثالثة للغد .

هـذا بالـنـسبـة للـغـة األرقام أمـا إذا اجتهـنا
ـــتـــابــعـــات الـــنـــقـــديـــة لـــهــذه لـــلـــمـــقـــاالت وا
الـــعـــروض فـــلن جنـــد األمـــر أفــضـل حــاالً
فـــقـــد أجــمـع مــعـــظم الـــنـــقــاد عـــلى تـــراجع
مــــــــــــســــــــــــتـــــــــــوى
عـــــــــــــــــــــــــــــــروض
ـــــــــــــــــســــــــــــــــرح ا
الـــــكـــــومـــــيـــــدى
وتـــدنــــيـــهـــا فى
تــــلك الــــفــــتــــرة
عـن أى فـــــتــــرة
أخـــــــــــــــــــرى فـى

تاريخه.
ومـــــــنـــــــذ عـــــــام
 2005 وحــــــتى
كـــــتـــــابـــــة هـــــذه
الــــســـــطــــور لم
يــــعـــرض عــــلى
ــــســـرح خــــشـــبــــة ا
الــــكـــومـــيــــدى ســـوى مـــســــرحـــيـــتــــ  هـــمـــا
(مـعـقــولـة مـفـيـش مـشـاكل) و(الـبــهـلـوانـات)
الـتى تـمـت إعـادتـهـا ألكـثــر من مـوسم عـلى
الـرغم من عـدم حتـقـيـقـها الـنـجـاح الـكافى
الــــذى يـــتـــطــــلـــبـه إعـــادة أى عــــرض ولـــكن
اإلعـادة كـان لــهـا سـبب آخـر يــتـعـلق بـفـشل
ــشــروعــات اإلدارة فى تـــنــفــيــذ عـــدد من ا
ـسـرح الـتى كــانت مـطـروحـة لـتــقـدم عـلى ا
ـثـال:"فـى بـيـتــنـا شـبح" مـنــهـا عــلى سـبـيـل ا
لــلــمــؤلـف لــيــنــ الــرمــلى واخملــرج عــصــام
ـواطن مهرى"لـلمؤلف الـسيـد ومسرحـية" ا
ولــيـد يــوسف واخملــرج حـسـن عـبــدالـسالم
والــلــذين كــانـا قــد عــقــدا جـلــســات لــلــعـمل
والبروفات األولية لكل منهما لكنهما حتى
كـتابـة هـذه الـسـطـور لم يخـرجـا لـلـنـور فتم
اللـجوء لـعرض سـابق هو الـبهـلوانـات حتى
ال تــصـبـح الـفــرقـة بـال عـروض عــلى مـدار

ـســرح الــكــومــيـدى هــذا هــو حــال فــرقــة  ا
الذى اخـتـلف كثـيـراً- بالـطـبع- إلى األسوأ
منـذ تولى الـفنـان رياض اخلـولى مسـئولـية
إدارتـه ولـــــــيـس أدل عـــــــلـى ذلـك من عـــــــدد
ـها عـلى مـدار تلك العـروض الـتى  تقـد
الـــفــــتـــرة واإليـــرادات الــــتى  حتـــقــــيـــقـــهـــا

ـــقـــارنـــة بــبـــقـــيــة بــا
عــــــــروض الـــــــبــــــــيت
الـــفــنـى لــلـــمـــســرح
ـــــــــــــــوسـم فـــــــــــــــفــى ا
ـــــســــــرحى 2002 ا
 2003 لـم يــــــــقـــــــدم
ـسـرح الـكـومـيـدى ا
ســــــــــــــــوى عـــــــــــــــرض
مــــــســــــرحـى واحـــــد
هـــــو"خـــــايـف أقــــول
الـــــــلى فـى قــــــلــــــبى"
والـــــذى عـــــرض 56
لـيـلـة عـرض وحـقق
ً  58129 جــــنــــيــــهــــا

وذلـك فى مـقـابل سـتـة
عروض لـلمسـرح القومى وثالثـة للحديث
وتـسـعة لـلـطـلـيعـة وسـبـعـة للـشـبـاب وثالثة
ــسـرحى2003 ــوسم ا ـســرح الــغـد وفى ا
ـسـرح الـكـومـيـدى عـرضـ -  2004 قــدم ا
لـيون) والذى عرض همـا (صعلـوك يربح ا
 41 لــــيـــــلــــة عـــــرض حــــقـق فــــيـــــهــــا  28192
ً وعـرض (الـلــعـبـة اجملـنـونـة) والـذى جــنـيـهـا
عـرض 30 لــيـلـة عـرض حــقق فـيـهـا 31085
جــنــيـهــاً وذلك فـى مـقــابل خــمــســة عـروض
لــلـقـومى أربــعـة لـلـحـديـث سـتـة لـلــطـلـيـعـة

سبعة للشباب وثالثة للغد...
سرحى  2004 - 2005 فـكان ـوسم ا أما ا
ـسـرح الـكومـيـدى حيث األسـوأ فى تاريخ ا
ـسـرح سـوى عـرض واحـد فـقط لم يـقـدم ا
وضوع كـبير قـوى» والذى عرض 46 هـو «ا
ً فى ليلة عرض حقق فيها  53734  جنيها
مــقـــابل تــســعــة عــروض لــلــقــومى وخــمــســة

مـنــذ تـولـيه رئــاسـة الـبــيت الـفـنى لــلـمـسـرح
قـبل عام اليـترك د. أشـرف زكى فرصة
إال ويـــعـــلن أنه بـــصـــدد تــرتـــيب الـــبـــيت من
الــداخـل حملــاولــة اســتــعــادة اجلــمــهــور مـرة
ــسـرح وأنه أخـرى بــعــد أن انـصــرف عن ا
ــسـرح يــتــخـذ اخلــطــوات الالزمــة إلعـادة ا
ـواجــهـة.. وعـلـى الـرغم من حتــقـيـقه إلى ا
بــالــفـعل جلــزء من تــصـوراتـه الـتى كــان قـد
طرحها ألكثر من مرة إال أن هناك العديد
مـن عالمـات االسـتـفـهـام الـتى حتـيط بـهـذه
اخلــطـوات والتــوجــد لــهــا إجـابــات مــقــنــعـة
لـــــــدى د.أشـــــــرف ولـــــــعـل أبـــــــرز عالمـــــــات
ــــســـرح االســــتــــفــــهـــام هــــذه مــــا يـــتــــعــــلق بــــا
الــكـــومــيــدى الـــذى يــديـــره الــفـــنــان ريــاض
اخلـــولى مـــنــذ عــام  2001 وحـــتى اآلن أى
مـــنــذ مـــا يــقـــرب من ست ســـنــوات دون أن
ـسـرح أى إجنــاز يـذكـر سـواء يـحـقـق هـذا ا

ستوى اجلماهيرى أو النقدى.. على ا
ـســرح الــكـومــيــدى هى واحـدة من فـفــرقــة ا
ـسرح الـدولة وأكـثر ـسرحـية  أهم الفـرق ا
فـرق البيت الـفنى للـمسرح جذبـاً للجـماهير
عـلـى مـدار تــاريــخـهــا وإذا نــظـرنــا لــتـجــربـة
سرح اخملرج عصام الـسيد فى إدارة هذا ا
فى الـفتـرة الـسابـقـة للـفـنان ريـاض اخلولى
أى من 1995 وحتى 2001 سنجـد أن فرقة
ـســرح الـكــومـيــدى قـد قــدمت الـعــديـد من ا
ـسـرحـيـات الـنـاجـحـة جـمـاهـيـريـاً أو نـقـديًا ا
مـثل (مسـاء اخلـير يـا مـصر الـبـخيل مـولد
ـرعب اللـهم اجعـله خـير.. وأخـيرًا سيـدى ا
رصــاصـة فى الــقــلب..) الـتى حــقــقت أعـلى
إيــــرادات مـــســـرحــــيـــة فى عـــام  2000 عـــلى
مــســتــوى فــرق الــقــطــاع الــعــام. كــمــا شـارك
ـــســـرح الــكـــومـــيـــدى فى هـــذه الـــفــتـــرة فى ا
ـــهــــرجـــانـــات الـــدولـــيـــة وقـــام الــــعـــديـــد من ا
ــســرحــيـة بــإصــدار مــجــمــوعــة من الــكــتب ا
ـهــمــة لـعـل أبـرزهــا كــان نـصــ مــجـهــولـ ا

لبيرم التونسى. 

     بعد موافقة وزير الثقافة  

العام.
سرح الكـوميدى البد وأن تستند إن فرقة ا
لـرؤيـة فـنيـة وأسـاس علـمى لـتـقد مـسـتوى
راق مـن الــعــروض الــكـــومــيــديــة تـــعــطى بــهــا
مـــثــاًال لـــلــفـــرق الــتـــجــاريــة الـــتى تـــبــحث عن
اجلــــمــــهــــور دون وضـع اجلـــانـب الــــفــــنى فى
االعـتـبـار وهـذا مــا كـان سـائـدًا طـوال تـاريخ
ـسرح الـكوميـدى وهو أيـضًا ما يـتنافى مع ا
ـسـرح ـقـتـرحـة لـعـروض ا شـكل اخلـريــطـة ا
الـكـومـيـدى فى الـفـتـرة الـقـادمـة فـبـاسـتـثـناء
مــســرحـيــة (تــيــتــانك تــو) لــلــمــؤلف مــحــمـود
الــطــوخى واخملــرج هـــشــام عــطــوة; ســنــجــد
ـســرح الـكـومــيـدى قـد قــرر االسـتــعـانـة فى ا
عــرضــ آخــريـن بــالــراقــصــة فــيــفى عــبــده
ـمـثـل الـكـومـيـدى مــحـمـد جنم وهـمـا من وا
ـنطق جنـوم الـقطـاع اخلاص.. فـهل أصبح ا
اآلن أن نــســتــعــ بــنـجــوم الــقــطــاع اخلـاص
بـــتــركــيــبـــته الــتــجـــاريــة الــرخـــيــصــة من أجل
ـسرح الدولة.. خاصة وأن تقد عروض 
مـــحــمــد جنم أو فــيــفـى عــبــده لم يــعــودا من
ـسـرح ولـيس أدل على جنـوم الشـبـاك فى ا
ذلك مـن مــســرحــيـــة فــيــفى عـــبــده األخــيــرة
(إدلـــعى يــا دوســـة) الــتى لـم حتــقق إيــرادات
تـذكـر وفـشـل مـنـتـجـهـا فى مـدهـا ألكـثـر من
مــوسم كـذلك لم يـعــد اإلقـبـال عـلى عـروض
مــــــحـــــــمــــــد جنم كــــــمــــــا كـــــــان قــــــبل ذلـك فى
ـيـزات الـتـسـعـيـنـيـات أى أنه ال تـوجـد أى 
ــســتـوى فى االســتــعــانــة بــهــمــا ســواء عــلى ا

الفنى أو اجلماهيرى..
ـــســـرح ـــؤشــــرات تـــشـــيـــر إلى أن حـــال ا جـــمـــيع ا
الــكـومــيـدى لم يــعـد بـخــيـر وهــذا أمـر يـتــطـلب من
الـــدكـــتـــور أشــــرف زكى ســـرعـــة اتـــخـــاذ إجـــراءات
حـاسمـة وإعادة النـظر فى أحوال الـفرقة ومـستوى

ا هو عليه.  أدائها حتى ال يصبح حالها أسوأ 

محمد عبد اجلليل

سرح الكبار  يكتبون ألنفسهم!! كتاب ا

دون االقـتراب من أسلوبى اإلخراجى فى العرض
مع مــحــاولــة احلـفــاظ عــلى الــروح الــواحــدة لـكل
الــعـروض فــمــثالً فى مــهــرجـان احلــســكــة قـمت
ـسرحـية نـتيـجة لـلنـضوج الـفكرى بـتغـييـر نهـاية ا
الذى وصلت إليه مع باقى فريق العمل بالعرض.
وحول طـبيعـة النصـوص التى يـختارهـا مولود
يـشيـر حلـقـيقـة عـدم تـقيـده بـاخـتيـارات مـحددة
ـكن أن خـاصــة وأن األفــكــار بــشــكل عــام ال 
ترتـبط ببيـئة مـحددة واألهم هـو طريـقة عـرضها
لـلـمتـلـقى وعلى الـرغم من وجـود كـتاب مـسرح
ــكـتـبـة الـعـربـيـة بـنـصـوص مـهـمـة عـرب أثـروا ا
ولـكن مـعـظــمـهم يـكـتـبـون ألنـفـسـهم مـتـجـاهـلـ
ـتغـيرات الـتكـنولـوجيـة اخمليـفة الـتى انعـكست ا
عــــلى اجلــــيل احلــــالى والبــــد من االهــــتــــمـــام
بــالـطـاقـات الـشــابـة الـتى تـكــتب لـلـمـسـرح دون

الفوز بأى فرصة للظهور واالعتراف بهم.

الفنان السورى- مولود داؤب- مخرج اللص الشريف:

 عادل حسان 

وافق الــفــنـان فــاروق حــســنى- وزيـر
الـثـقـافـة- عـلى إطـالق أسـمـاء شـهداء
حريق مـسرح قصر ثقافة بنى سويف
ـواقع عــلى بـعض قــاعـات ومــسـارح ا
الثقافية التابعة لهيئة قصور الثقافة.
وأكــد الــدكــتــور أحــمــد نــوار- رئــيس
الــهــيـئــة- أن افــتــتــاح هــذه الــقــاعـات
سوف يـبـدأ فى اخلامس من سـبـتمـبر
 2007 ويسـتمـر حتى موعـد الذكرى
الـثـالــثـة عـام  2008 ويــصـاحب ذلك

االحتفاء باسم كل شهيد
مـع افـتـتـاح الـقـاعـة الـتى
ســيــطــلـق عـلــيــهــا اســمه

طــبـقـا لـبـرنـامج زمـنى 
االنـتـهـاء من إعـداده وقـد
 تـــــخـــــصــــــيص هـــــذه
الـــقــاعـــات عــلى الـــنــحــو

التالى:
اسم الـراحل نـزار سـمك
قــــصــــر ثـــــقــــافــــة روض
ـــصـــرى الـــفـــرج عالء ا
قصـر ثقافة بهتيم مؤمن
عــــبــــده قــــصـــــرثــــقــــافــــة
األنــــفــــوشـى د. صــــالح
سـعـد بـيت ثـقـافـة مـنـشأة
ناصر حسن عبده قصر
ثـقــافـة الـبـدرشـ يـاسـر
ياسـ قصـر ثقـافة بـقلى
بـــاألســكـــنــدريــة بـــهــائى
ـيــرغــنى قــصــر ثــقــافـة ا
ـنيـا د. مدحت أبـو بكر ا
قــصــر ثـقــافـة 6أكـتــوبـر
حـســنى أبـو جـويـلـة قـصـر

ثقافة زفتى حازم شحاته قصر ثقافة
شـبـرا اخلـيـمــة عـبـدالـله مــحـمـد بـيت
ثقـافة فيصل سامية جمال بيت ثقافة
اجلمـرك. أما شـهدء الـصحـافة أحـمد
عبـداحلميـد وإبراهيم الـدسوقى قصر
ــيـة ثــقــافـة  15مــايـو شــهــداء أكــاد
الفـنون  د. مـحـسن مصـيلـحى شادى
الــوســيـمـى ومـحــمــد شـوقى ومــحــمـد
مصـطفـى حافظ قـصر ثـقـافة اجلـيزة
وفـى بورسـعـيـد  تـخـصـيص قـاعات

شادى أبوشادى

بـقـصر ثـقـافـة الـنـصر ألسـمـاء مـحـمد
السـيد ومحمد السيد أيوب وياسم
نـبـيل وفى بــنى سـويف بـبـيـتى ثـقـافـة

إهناسيا والفشن.
شــهـــداء احملـــافـــظــة أحـــمـــد عــزت
لــيـــمــان وأحـــمــد وأحــمـــد عــلى ســـ
الفـيومى وحسن أبـوالنصر ومازن
قرنى ومحمد أحمد حسنى ونصر
حــسن جــودة وفى قــصــر ثــقــافــة
الــفـــيـــوم وبــيـــوت ثــقـــافـــة طــامـــيــة
وســنــورس  تــخــصـيص
قـاعـات ألسـمـاء الـشـهداء
صالح حـــــامـــــد أحـــــمــــد
مـــحـــمــد جـــودة مـــحـــمــد
أحــمـــد إبــراهــيم أشــرف
جـــابـــر ســـعــــيـــد أمـــيـــرة
ن مــــــحـــــمـــــد حـــــسـن أ
نــــــدى خــــــالـــــــد طه اجلـــــــ
مـــحـــمــود رائـــد مـــحـــمــد
جنـيب رشا محـمد ربيع
ســيـد رجب سـعـيـد سـيـد
مـعــوض عــثــمـان مــحــمـد
رجـب مــــــحــــــمــــــد صالح
حــــامـــــد مــــحــــمـــــد عــــلى
مـنــصــور مــحـمــد يــحـيى
صالح هـا حافظ هناء
عـــطـــوة مـــحـــمـــد أشــرف
حـــسن أســـمـــاء مـــحـــمــد
السـيد أحمد أبوالقاسم
ربيع ربيع محمد وأشرف

محمد محمد .
كذلك تـستعد الهيئة إلصدار
طــبــعـة ثــانــيــة من كـتــاب عــطـر
األحبـاب بعـد إضافـة كتـابات جـديدة
إلــيه مع طـبع  C.Dيــتـضـمن فــيـلـمـاً

تسجيلياً عن الشهداء.
وفى االجتـــاه نــفـــسه بــدأت االدارة
العامة للمسرح بالهيئة فى األعداد
إلقـامـة عـدد من الـفـعـالـيـات إلحـيـاء
الــذكــرى الــثـانــيــة لــرحــيل شــهـداء

سرح فى سبتمبر القادم . ا

سارح أسماء شهداء بنى سويف على  قاعات ا
ـا قـدم الــعـرض عـلى خــشـبــة مـســرح الـقــبـانى بــسـوريـ
ـسـرحى «الـلص الـشـريف» لـلـكـاتب اإليـطـالى داريـوفو ا
ـولـود داؤب بعـد حـصـول العـرض عـلى عدة واإلخـراج 
هرجانـات منها جوائز فـى التمثـيل واإلخراج بعـدد من ا
مـهرجـان الـهـواة األول الذى تـنـظـمه شركـة الـعـ الثـالـثة
مثلة إيناس ذريق لإلنتـاج الفنى بدمشق الذى فازت فيه ا
ـولـود ـثـلــة وجـائـزة أفـضـل إخـراج  بــجـائـزة أفــضل 
ـتـمــثـيل األولى لــنـدى قــطـريب (وفى مــهـرجـان داؤب والـ
سـرحى باحلسـكة فازت ذريق أيـضا بأفضل الشـباب ا

ثل ثان). ثلة ثانية وفاز الصباغ بأفضل 
«الــلـص الــشــريـف» تــدور فى قـــالب كــومـــيــدى مع
الـتــعــرض خلـبــايــا الـعـالقـات الــزوجــيـة ويــشـارك
بـالـتمـثيل فـيهـا كل من نضـال جوهـر ندى قـطريب
إيـنــاس ذريق دوال قــطــريب بــاالشــتــراك مع فـادى

الصباغ وفؤاد كعيد.
ــشــاركـــة فى أكــثــر من مــهــرجــان وعن جتــربــة ا
مسرحـى بعدة مدن مخـتلفة وتأثـير هذا األمر على
طـبــيـعـة الـعــرض والـتـغــيـرات الـتى قــد تـطـرأ عـلى
ــكـان واجلــمـهــور يـؤكـد الـعــمل حـسـب طـبـيــعـة ا
ـسرحـنـا» أن تـغـيـيـر مـكان اخملـرج مـولـود داؤب «
الـعـرض يـؤثـر عـلـيه فى أمـرين األول فـيـمـا يرتـبط
سرح باجلـمهـور ومستـوى ثقـافته وعالقـته بفـن ا
والثـانى هو تغيـر خشبة الـعرض باإلضافة إلى أن
مـثل إلى درجة عالية من تكـرار العرض يصل با
مثل ألدواته األداء بعـيدا عن الرتابة بـعد امتالك ا
وفى كل األحــوال فـأنـا دائــمـًاً مـا أســعى إلضـافـة
ـسـات عـلى الـعـرض عـنـد تكـرار عـرضه فى عـدة 
عـنـاصـره اخملـتـلــفـة كـاإلضـاءة واحلـركـة واحلـوار

< نزار سمك

مـثـلة الـشابـة عفـاف صالح على شـهادة دورة الـدراسات حصـلت ا
سرحية.. عفاف تنتظر عهد العالي للفنون ا احلرة فى الـتمثيل من ا
ـسرحـية. وتـنتـظر أيـضا الـرد على شـاركة في عـدد من األعمـال ا ا
هن التمثيلية للحصول شكواهـا مع مجموعة من زمالئها - لنقابة ا

هنة. مارسة ا على تصاريح عمل تسمح لهم 

عفاف تنتظر موافقة النقابة

< عفاف صالح

<  هناء عطوة

< مولود داؤب

<  رياض اخلولى

االثن 23 /22222222007/7

لوحة الغالف
ـســرحى ــســرح هى احملــرك األســاسى لــلــعــرض ا ال تـزال الــلــغــة الــبــصــريــة فى عــالم ا

واليتسنى لنا الرؤية إال بالضوء الذى يسقط على األجسام فيرتد إلى الع فترى. 
ـرئية همـة واألساسيـة التى تتـألف منهـا الصورة ا ـسرحيـة كأحد الـعناصـر ا واإلضاءة ا
ـا هى عـالم مـلىء بـالـتـقـنـيات الـتى ـسـرح لـيـست مـجـرد كـشـاف ضـوء وإ عـلى خـشـبـة ا
ـالبس إلثـراء خــشـبـة يـطـوعــهـا مــصـمم اإلضــاءة لـيــبـدع كــمـا يـبــدع مـهــنـدس الــديـكـور وا
لون تنوعة واجلالت ا سرحـية يتعامل مع أدواته االجهزة ا سرح ومصمم اإلضاءة ا ا

ؤثرات... إلخ. - وأجهزة ا
ــصــور  مع ألــوانه بــالــفــرشـاة حــتـى يـصــيـغ عـمــله من األجــهــزة - كـمــا يــتــعــامل الــفــنــان ا
صور يـرسم على لـوحة ذات بـعدين ويعـطى اإلحسـاس بالبـعد الـثالث أما اإلبتـكارى فـا
ـوسـيقى ـلون كـمـا يعـزف ا مـصـمم الضـوء فـإنه يـجسم ثـالثى األبعـاد ويـعـزف بالـضـوء  ا
ـضـمـون ويـقـدم لـنـا نـسـيـجًـا مـتـراتـبًـا مـبـنـيًـا عـلى مــنـهج عـلـمى مـرتـبط إرتـبـاطًـا وثـيـقًـا بـا
سـرحى ويعتمد مصمم الـضوء على اإلحساس والصدق الدرامى الـذى يطرحه العمل ا
ايـسـترو سـرحى كـكل وكـما يـقـود ا ـلك نـاصيـة إيـقاع الـعـرض ا والـدقة مـعًـا إلنه حـقًا 
عـازفــيه ويـســيـطـر مـصــمم الـضـوء عــلى أجـهــزتـة الـضـوئــيـة ويـتــحـكم فى ألــوانـهـا ودرجـة

> عالء القمبشاوى.. عضو فـرقة قصر ثقافة البدرش يشارك حاليا فى
عـرض «لــعـنـة الـفـراعـنـة» لـلـمــؤلف عـبـد الـفـتـاح الـبــلـتـاجى من إخـراج سـمـيـر
ـاضى«الـعـاشق الــولـهـان» لـلـكـاتب الـشـامى. فـرقــة الـبـدرشـ قـدمت الــعـام ا

الراحل عبد الستار اخلضرى.. على مسرح السالم بالقصر العينى.

سطوعـها وحدتـها وقـوتها لـينـتقل بنـا من منـاخ عاصف موحش إلى
تلك براعة اإلنتقال الزمنى من بزوغ أجواء هادئة أو ناعمة كـما 

الفجر الهاد إلى الشمس الساطعة فالليل احلالك الظلمه
ـسـرحى عـالم مـتـواتـر اإلبـداع اليـقف عـنـد حـد وهو عـالم الـضـوء ا
ـسـرحى ورمـبرانت ـتفـاعـلة فـى بنـاء الـعرض ا من أهم الـعنـاصـر ا
فى لوحة الغالف فتاة صـغيرة وجراب كبير - وياما فى اجلراب -
والـضـوء والـظل هــمـا سـبب حـقـيــقى فى تـألق الـصــورة لـلـفـتـاة الـتى
إرتـدت الــفــسـتــان األبــيض وإيـشــارب أبــيض لــيـظــهــر بـوضــوح وقـوة
جدائل شعـرها الرقـيقـة على بشـرتها الـناعـمة ويتـضاد مع اجلراب
بــاألخـضــر الــداكن مــصــنـوع بــقــمــاش ثـقــيل وأشــبه بــعــالم األسـرار
ـسـرح اجلــمـيل الـذى ال ـفــاجـآت وهـو أشــبه بـعـالـم ا والـغــمـوض وا
يـفـضح أســراره دفـعــة واحـدة وإنـهــمـا يــعـتـمــد دائـمــا عـلى الــتـشـويق
ــتـعــة الـبــنـاءة إنه عــالم جــمـيل وإن بــدت بـراءته واإلثــارة لـلــذهن وا

وعفويته إال أنك ال تأمن صدماته وقسوته.

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دوالراً- الدول االوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  8 دراهم   > تونس  1,100  دينار > ا

> اجلزائر  DA 50 > سوريا 35 ليرة 
> لبنان 1500 ليرة > األردن  500 فلس 
> السعودية 5 رياالت > اإلمارات 5 دراهم 

> قطر 5 رياالت > سلطنة عمان 500 بيزة >
اليمن 80 رياالً  > فلسط 60 سنتاً 

> ليبيا 500 درهم > الكويت 350 فلساً 
> البحرين  5 رياالت > السودان 900 جنيه.

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

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
مع شارع اليابان 

قصر ثقافة اجليزة -- ت. فاكس5634313  
E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس اإلدارة:
د. أحمد نوارد. أحمد نوار

         رئيس التحرير:
يسرى حسانيسرى حسان

        مدير التحرير التنفيذى:
مسعود شومانمسعود شومان

      مجلس التحرير:
محمد زعيمهمحمد زعيمه
إبراهيم احلسينىإبراهيم احلسينى
عادل حسانعادل حسان

ركزى:      الديسك ا
فتحى فرغلىفتحى فرغلى
محمود احللوانىمحمود احللوانى

     مدير التحرير الفنى:
مصطفى حمادةمصطفى حمادة

     سكرتير التحرير التنفيذى: 
وليد يوسفوليد يوسف - محمد مصطفى- محمد مصطفى

راجعة اللغوية:     التصحيح وا
د. محمد السيد إسماعيلد. محمد السيد إسماعيل
هشام عبد العزيزهشام عبد العزيز
عمرو عبدالهادىعمرو عبدالهادى

التجهيزات الفنية : وحدة جتهيزات مسرحنا

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صبحى السيد
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د. أحمد نوار

سرحى سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا نهر اإلبداع ا

كــانـت «مــســـرحــنـــا» اجلــريــدة
حـلـمـا وهــا هـو يـتـحـقق ويـولـد
فـتـيـاً نـابـضـاً بـاحلـيـاة لـيـعـكس
ــشــهـد حــيــويــة مــا يــدور فى ا
ــســـرحى فى مـــصــر هـــكــذا ا
أشـــاع صـــدور «مــــســـرحـــنـــا»
الـــبـــهـــجــــة واألمل فى نـــفـــوس
ـــــست ـــــســـــرحـــــيــــ وقـــــد  ا
مـــجــمـــوعـــة من ردود األفـــعــال
كـانت جميعها تدفع «مسرحنا»
خـــــطـــــوات لـألمـــــام نـــــعـم هى
جـريـدة مشـاغـبـة لكـنه الـشغب
الـذى يحتفى بالـعلم ويقدم لغة
شــــــابــــــة تـــــســــــعى إلـى طـــــرح
مـجــمـوعـة مـن الـرؤى واألفـكـار
اجلـديـدة  الـتى تـتـواكب مـع ما
يــدور فى الـعـالـم من تـصـورات
حـرة تتيح للفن الـفرصة كاملة
ألن يـجــرب ويـتـجــاوز الـثـابت 
ستقر وقد يرى البعض فى وا
ـقاالت حدة لـكنها لـغة بعض ا
فــورة الـعــطـشـى لـلــكـتــابـة دون
ابـتــذال ودون جتـاوز لـتــقـالـيـد

هنة. ا
قـرأت اجلريدة صفـحة صفحة
وكــلــمــا تــعــمــقت فى قــراءتــهــا
ازددت يــقـيــنـاً أنــنـا أمــام عـمل
جـاد البــد من الـوقـوف بــجـانـبه
ودعــمه ولـذا أنـاشــد كل مـهـتم
ـــــســــرح أن يــــعـــــتــــبــــر بـــــفن ا
«مـسرحنـا» بيته الـذى يحتضن
رؤاه وأحالمـه فقـد كـان الـعدد
األول عـاكـسـاً للـتـوجـهـات التى
تـؤمن بـتـحـاور جـمـيع األجـيال
فـــقـــد ضــمـت كـــبـــار الـــكـــتــاب
وشــبـابـهـم فـضالً عن الــتـنـوع
ـتـابـعـة الـعروض الـذى يـسـعى 
ـسـرحــيـة بـالـتـحــلـيل والـنـقـد ا
قاالت والتغطيات إضـافة إلى ا

واحلوارات... الخ.
 إن جـريدة مـسرحـنا تـسعى -
كـما رأيت - لتـطوير تـصوراتنا
عن الـــكـــتــــابـــة عـــمـــومـــاً وعن
ــــســـرح (أبـــو الـــكـــتــــابـــة عن ا
سرح الـفنون) بشكل خاص فا
قـرين احليـاة نفسـها بـحيويـتها
وتـدفقـها بسـاطتـها وتـعقـيدها
ـــــرآة الــــتـى تــــعـــــكس كل إنه ا
تــبـــايـــنـــات وأطـــيـــاف الـــبـــشــر
واجملـــتــــمـــعــــات وقـــد أثــــبـــتت
(مــســـرحــنـــا) عـــبــر تـــنــاولـــهــا
ــوضـــوعــاتــهـــا أنــهـــا شــديــدة
االنـتــبـاه والـوعى لــذلك الـتـنـوع
الــثـــرى فــلم تـــلــتــزم أســـلــوبــاً
واحـداً فى الـكـتـابـة بل تـعددت
فـيـهـا األسـالـيب مـا بـ تـناول
صـحــفى خـفـيـف يـراعى قـارئـاً
بـعـينه ومـوضـوعـاً بعـيـنه وب
تـنـاول رصــ وعـمـيق لـظـواهـر
وعـناصـر مسـرحيـة حتتاج إلى
الـتـعـمق والـعـلـمـيـة فى تـنـاولـها

وتتوجه إلى قار مختلف..
ولهذا أقول إن عددها األول قد
جنح فـى أن يــــقــــدم (خــــلــــطــــة
صـحفيـة) جيدة من شـأنها أن
تــلـبـى حـاجــات مــخــتـلــفــة لـدى

القار أياً كانت ثقافته.
وفى الـنـهـايـة ال يـسـعـنى إالّ أن
أشــد عـــلى أيــدى مــحـــرريــهــا
وأتـــمـــنى لـــهـم دوام الـــتـــوفـــيق

والنجاح.

فى أعدادنا القادمة
سرح أسيوط كنسلت ا
من سقط فى الشبكة

 3 نصوص لم تنشر من قبل لـ بيكيت
سرحى  أسامة أنور عكاشة و السقوط ا

رضا غالب  يدخل صندوق الدنيا
 االرجتال فى مهرجان نوادى القناة

وسيناء

فى أعدادنا القادمةفى أعدادنا القادمةفى أعدادنا القادمةفى أعدادنا القادمةفى أعدادنا القادمة

عزاء واجب
أسرة حترير مسرحنا تتقدم بخالص
العزاء إلى الناقد الكبير د. جابر عصفور
 في وفاة ابنته د. سها وتدعو الله أن

يلهمه الصبر والسلوان 
كما تتقدم بخالص العزاء إلي اخملرج
عصام السيد في وفاة والده أسكنه الله

فسيح جناته

نافع .. هكذا العالم سوبر ماركت لتبادل األشياء وا
رآه أحمد عادل فى مهرجان الرقص احلديث ص 10  

محمد أبو العال
السالمونى
يتساءل عن
مسرحنا اآلن
ومصير تيارات
التراث ص27

ن اخلشاب اكتشف  د. أ
كنوزاً مخفية فى

سرح مهرجان نوادى ا
بالصعيد ويعرضها ص

14ـ15  

أشرف زكى
فخور

بالعمل مع
محمد جنم

ص 7

ليلى علوى 
بتحب

سرح  ا
بس

ياخسارة
 ما

عندهاش
وقت
ص 4

 يحيى الفخرانى
يكرر عالماته اخلاصة
فى كل أدواره

مدحت الكاشف يدلل
على ذلك  ص 26

 منصات  التمثيل  حتولت إلى أشكال عشوائية
سرحى هكذا يرى محمد مسعد العرض ا

«رؤى» ص11 

مثلون فى الشارع ر فنية قدمها ا
وشاهدها أحمد زيدان من فوق

الرصيف ورصدها ص 9

ملوك الشر عبروا
احلواجز على يد

 محمد زهدى ص13 

يوسف وهبى واحلكيم
سرح وثالثى أضواء ا
يعودون إلى الظهور

ص31

سرح شباب ا
يتحدثون عن
أحالمهم

ومشاريعهم ص
  30

مختارات العدد من كتاب 
صطلحات  الدرامية « معجم  ا
سرحية» للدكتور  إبراهيم وا

حمادة
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«مواعيد» يدعم مشاركة أربعة عروض عربية
 فى فعاليات 2007 

عفت بركاتعفت بركات

  > الــــفـــنــــان الــــكـــويــــتى داود حــــســـ يــــســـتــــعـــد حــــالــــيـــاً لــــبـــدء بــــروفـــات الــــعـــرض4444444
ــسـرحـى"الـدراويـش" لـلــكــاتب .مـصــطــفى احلالج ولم يــتم األســتــقـرار عــلى مــخـرج ا
الــعــمل حــتى اآلن يــذكـرأن داود حــســ لم يــشـارك فـى أى أعـمــال مــســرحـيــة مــنـذ
عامـ بعـد مشـاركته فى مـسرحـية"شـران شرون" لـلمـخرج نـاصر الـزايد.. الـطريف

شاركة فى مسلسل تليفزيون مثل الكويتى داود حس انتهى مؤخرا من ا أن ا
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احلب والسيف على مسرح روض الفرج 
سرحية عـلى مسرح قصـر ثقافة روض الفـرج مسرحية قـدمت فرقة روض الفـرج ا
"احلـب والسيف" تألـيف عبدالعـزيز عبدالظـاهر ديكور ومالبـس د. محمود سامى
مـوسيـقى وأحلـان طه راشـد إخراج مـحـمـد الـشبـراوى وحتت رعـايـة إجالل هاشم

رئيس إقليم القاهرة الكبرى وأحمد زحام مدير عام ثقافة القاهرة .
شارك فى هـذا العرض باألداء التمـثيلى إسماعـيل شعراوى فى دور"الداخل" زكريا
جـادو فى دور كـبـيـر احلـرس نـدى سالمـة فى دور"مى" سـارة زيـتـون فى دور عـزيز
أسـامـة مـحـمـود فى دور الـزنـاتى أحـمـد صـبرى فى دور
ان » نافع فى دور سعـدى محمد حسن «ونس إ

ـــســـرحـــيــــة عن طـــريق تــــرشـــيـــحى لــــهـــذه ا
مـصــمم االسـتــعــراضـات د. عــاطف عـوض
ـــــســـــرح وهـــــو فـى نـــــفس الـــــوقـت مـــــديـــــر ا
الــقـومـى لـلــطــفل ... ولــقــد حتــمـسـت جـداً
ـشـاركة فـيـها لـعدة لـهـذه التـجـربة وقـبلت ا
أسـبــاب أهـمــهـا أنــنى أحب الـزطــفـال جـداً
وأتــمـنى أن أقــدم لـهـم أى عـمل مــنـذ فــتـرة
وأيضاً زحب قصـة األميرة  سندريلال منذ
كنت صغيرة باإلضافة لذلك فأنا مطمئنة
جـداً لـفــريق الـعـمل كــله بـدءا من اخملـرجـة
بتول عرفة و أحمد الشامى مروراً بجميع
سـرحية وهم من شاركـ فى ا الـفنانـ ا

الذين يتشرف أى فنان بالعمل معهم.
سـرحـيـة تقـول فـوزية.. وعن اسـتـعـدادها لـهـذه ا
لـقـد تـلقـيت دورة تـدريبـيـة فى الـتمـثـيل فى ورشة

رغم حصولهـا على لقب ملكـة  جمال  مصر
عـام 2006 إال أنـهـا رفـضت أن تـظل أسـيرة
لــهــذه الــلـقـب  وحـاولـت أن تـتــجــاوزه لــتــجـعل
اجلمـهـور يـتـعـرف عـلـيـهـا فى شـكـل جـديد...
هى فوزية ملكـة جمال مصر  السابقة والتى
قـررت أن تـخـوض مــجـال الـتــمـثـيل ألول مـرة
ـــســرحى ( ســـنــدريــلال) من خـالل الــعــرض ا
ـسـرح القـومى للـطفل فى أول الذى يـقدمه ا
ـسرحى  الصيفى  يشارك وسم ا عروضه ا
فـوزيــة الــبـطــولــة عـضــو فــريق وامـا الــغــنـائى
ـة أحـمـد الــشـامى وأيـضــاً يـوسف داود كـر
ــــان ســــيـــد  مــــخـــتــــار حــــمــــدى عـــبــــاس وإ
ـسرحـيـة تألـيف أحـمد عـبدالـرازق وإخراج ا

بتول عرفة...
وعن هـــذه الـــتـــجـــربـــة تـــقـــول فـــوزيـــة: جـــاء

سميحة أيوب ال تعرف شيئًا
عن مهرجان سعد الدين وهبه..!!

زكى فى الوزارة
 نسخة معدلة  من معالى

الوزير
ــادة االقــتــصــاد «زكى الــعــجــيب».. أســتــاذ جــامــعى 
والـعـلـوم الــسـيـاسـيـة يـحب وطــنه جـدًا وفـجـأة وعـلى
ــتــوقع وبــاخلـطــأ يــتم إســنــاد وزارة الــشــبـاب غــيــر ا
والـريــاضـة إلــيه لــيـتــولى مــسـئــولـيــتـهــا ولــكن كـرسى
السلطـة يحوله من مواطن صالح عاشق لوطنه إلى

وزير فاسد..
هـذه هى الـشخـصـيـة الـتى سيـعـود بـهـا الفـنـان «حـس
ــسـرح بــعـد جتــربـته األخــيـرة مع فـهــمى» إلى خــشـبـة ا
سرحى «الـبكـوات» وعودته مصـحوبة أيـًضا بـالثنـائى ا
«لين الرملى - مؤلًفا» و «عصام السيد - مخرًجا» 
وقـــد اخـــتـــار الـــرمـــلى لـــلـــمـــســـرحـــيـــة اسم «زكى فى
الـوزارة» وفكـرتها األسـاسيـة قريبـة الشـبه من فكرة
فـيـلم «مـعالـى الوزيـر» الـذى قدمـه للـسـينـمـا الـكاتب
«وحـــيــــد حــــامــــد» وأخـــرجـه «ســـمــــيــــر ســـيـف» وقـــام

ببطولته النجم الراحل «أحمد زكى».
فى هــذا الــعــمل يــتــأكــد االقـتــبــاس من فــيــلم وحــيـد
حـــامـــد فى عـــدة أحـــداث مـــشـــتـــركـــة مـــثل اخـــتالط
الـــواقع الــذى يــعــيـــشه «زكى» بــاألحـالم والــكــوابــيس
وأيــضًــا عـالقــته بـــأســرته وغــيـــر ذلك من األحــداث
تشـابهة وبـعيدًا عن فكـرة االقتباس أو الـتأثر فإن ا
ــسـرحــيـة تــنـتــمى لـلــمـســرح الـســيـاسـى الـكــومـيـدى ا
ـــؤلف يـــحــاول طـــرح عـــدة مــشـــاهــد الــفـــانـــتــازى فـــا
مــتــعـــلــقــة بــالـــوضع الــســيـــاسي في مــصـــر بــأشــكــال
ـــســـرحـــيــة مـــخـــتـــلــفـــة يـــقـــول «حـــســ فـــهـــمى» إن ا
ســتـعــرض بــعــد انــتــهـاء شــهــر رمــضــان الـقــادم وعن
سرحية يوضح فهمى أنها تقدم فى ستة تفاصيل ا
ــتـخــيل وأن الـدور مــشــاهـد جتــمع بــ الـواقــعى وا
ــر بـعـدة الــذى يـقــدمه فى الــعـرض ثـرى ومــركب و

مراحل متعددة.

وجـــود مــســـرحـــيـــات جـــاهـــزة لـــلــعـــرض عـــلى
خـشبـة مـسرح الـسالم خالل الـفتـرة القـادمة
ــامــة بـيــضــا" عـلى بــعـد عــرض مـســرحــيـة "

مسرح الليسيه باإلسكندرية.

اضـطـر مـسـئـولـو الـبــيت الـفـنى لـلـمـسـرح إلى
سـرحى«اللجنة» إلى تأجيل افتـتاح العرض ا
مــا بـعــد شــهــر رمــضـان الــقــادم بــســبب عـدم
اســـتــكـــمــال الــتـــجــهـــيــزات الــفـــنــيـــة اخلــاصــة
ـعد عن رواية "صنع الله إبراهيم" بالعرض ا
ان وبـطولة نور الـشريف دالـيا البـحيرى إ

راد منير. البحردرويش واإلخراج 
يـذكــر أن الــعـرض مـن األعـمــال الــتى تـتــمــيـز
بـاإلنـتـاج الـضــخم وفى حـاجـة إلى جتـهـيـزات
من نوع خاص لم يتيسر تنفيذها حتى اآلن.
مـن جـانب آخـر تـسـبـب الـتـأجـيل فى إحـداث
ــــســـرح احلــــديث هـــذا ارتـــبــــاك فى خــــطـــة ا
الـشـهـر وهـو األمـر الـذى سـيـتـسبـب فى عدم

أشــرف زكى رئــيس الــبـيت الــفــنى لــلـمــسـرح
يـفـكـر حــالـيـاً فى أكـثــر من حل ألزمـة إضـاءة
ــوسم الــصــيــفى مــا بــ إعـادة ــســرح فى ا ا
ـة مـثل«نـساء الـسـعادة» أحـد العـروض الـقد
ــا يــســـتــقــر األمـــر عــلى أو«الــبــهـــلــوانـــات»ور
عـرض عدد من الـعروض الـفائـزة فى الدورة
الــثــانــيــة لــلــمــهــرجـان الــقــومـى خالل الــفــتـرة
دة لـيلت لكل عـرض ومنها «ذاكرة القادمة 
ــيــاه» «األكـــلــيل والـــعــصـــفــور»  «الــقـــضــيــة ا

2007» «العشرة الطيبة» «ماتقلقش»
«كـالــيــجــوال» «عــنـبــر رقم 1» و «راشـومـون»
ــــتـــمــــيــــزة الـــتى وعــــدد آخــــر من الـــعــــروض ا

هرجان. شاركت فى ا

 رشحوها فى أعمال مسرحية ال تعلم عنها شيئًا

سرح من فـترة ألخرى نقرأ أخـبارًا تؤكد عودة الـنجمة  ليـلى علوى إلى ا
ـسرح وبـالتـحـديـد مـسرح الـدولـة فـمـنذ حـوالى عـام تـقـريـبًا أعـلن مـديـر ا
الـقـومى شـريف عـبــد الـلـطـيف أن الـنـجــمـة لـيـلى عـلـوى ســتـقـوم بـبـطـولـة
مـسـرحـية «الـلـيـلـة الـثـانـيـة عـشـر» لـولـيم شـكـسـبـيـر إعداد رفـيق
ــجـرد الــصـبــان وإخــراج هــانى مــطــاوع وقــال إنه 
انـتـهاء لـيـلى عـلـوى من تصـويـر مـسـلسـلـهـا (نور
ـسرح الـقومى الـصبـاح) سوف تـوجد داخل ا
إلجــراء الــبــروفـــات وهــذا مــا أكــده أيــضًــا

اخملرج  ولكن هذا لم يحدث ..
وأخيرًا سمعنا عن ترشيح ليلى علوى
ومـوافــقـتــهـا عــلى بـطــولـة مــسـرحــيـة
«تـرويض النـمرة» الـتى تغـير  اسـمها
إلى «تـرويض » كمـا أكد خـبر آخر أن
لـيلى ستخـوض جتربة مسرحـية القطاع
اخلـاص يخرجـها سمـير العـصفورى من

إنتاج عمادالباشا..
سـألنـاها عن كل هـذه األخبـار فقالـت ليلى
عــلـوى ال أعــلم  شــيــئًـا عــنــهــا وكل  مـا
أعـــرفه يـــصــلـــنى مـن خالل الـــصــحف
مـثـلـكم تـمـامًـا ثم إنـنى مـشـغـولـة جدًا
بـعـدة أعــمـال سـيـنـمـائــيـة فى الـفـتـرة
الـقادمة ولدى برنـامج  سفر  ألكثر
من مـهرجان دولى سيـنمائى كما
ــســلـسل أقــوم بـالــتـحــضــيـر  
وبــالــتــالى اليــوجـد لــدى وقت
لـلــمـسـرح.. تـعـبت جـدًا
بــهـذه الــتــرشـيــحـات
ومـتـشـوقـة جـدًا جـدًا
لـلـوقوف عـلى خشـبة

سرح. ا

فـازت أربــعـة عــروض مــسـرحــيـة بــدعم بــرنـامج «مــواعـيــد» الــذى تـخــصـصه
ـورد الـثـقـاقـيــة لـتـمـويل مـشـاركـة الـفـرق فى مـؤسـسـة ا

نطقة العربية. الفعاليات  الثقافية داخل ا
الــعـــروض الـــفــائـــزة بــالـــدعم خالل
الــــفــــتــــرة من يــــولــــيــــو حــــتى أول

ديسمبر 2007 هى «بوابة
فاطمـة» لروجيه عساف
« لبنـان» للمـشاركة فى

شاريع التخرج على خشبة القومى خمسة عروض 
ـمـثل الـشـاب- < ا
مـــــــــــــــصـــــــــــــــطـــــــــــــــفـى
الـــــــدوكى- يـــــــقــــــوم
حـــالـــيـــا بـــأداء دور
الـــــــبــــــــطــــــــولــــــــة فى
مــــــــــــســــــــــــرحــــــــــــيـــــــــــة
«الــســنــدبـاد» الــتى
تــــقـــــدمــــهــــا فــــرقــــة
أطـــــــفـــــــال قـــــــصـــــــر
ثـقـافـة الــفـيـوم من
تـــألــــيف مـــنــــتـــصـــر
ثـــــابـت والــــديـــــكــــور
لـــــــشــــــــمس الــــــــدين
حـســ مـوســيـقى
وأحلــــــــان إيـــــــهـــــــاب
حــمـــدى واإلخــراج
حملــــمـــــد  حــــجــــاج
والـــــــدوكـى شــــــارك
مــؤخـرا بــالــتــمــثـيل
فـى الـــــــــــــــــعــــــــــــــــرض
ـــــســـــرحى «آخـــــر ا
الـــــشـــــارع» والـــــذى
قـــدم عـــلى مـــقـــهى

القللى بالفيوم.

مـهـرجـان اجلـزائر
ـتـعدف لـلمـسـرح ا
و« أحـــمــر قــان» -
إى إم آرت
ســـــــــــــــــتــــــــــــــــوديــــــــــــــــو
لــــلــــمــــشــــاركــــة فى
مــــتــــلــــقـى بــــيـــروت
ادولـى لــــــــلــــــــرقص
فـى بـــــــــيــــــــــروت ثم
عمـان «خمـسون»
لــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــاضــل
اجلـــــــــــعـــــــــــايــــــــــبـى-
فــامــيــلــيــا لإلنــتــاج
- فــى تـــــــــــــــــــــــونــس
لــــلــــمــــشــــاركــــة فى
فـــعـــالـــيـــات «ألنـــنــا
نـــــــحب لـــــــبـــــــنــــــان»
والــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــرض
ــوسـيــقى «رحــلـة ا
ســــــــحـــــــــر» ألنــــــــور
إبـــــــــــــراهـــــــــــــيـم مـن
تـونس لــلـمــشـاركـة
فى « ألنـــنـــا نــحب

لبنان».

 مجاهد يستعد ألول مهرجان
سرح الطفل  ويؤسس قومى 
فرقة جديدة خليال الظل

اخملرجون القادمون جمعوا ب على سالم وسعد الله ونوس:

ــــســـــرح الــــقــــومـى انــــتــــهـى طالب قـــــسم اإلخــــراج عــــلـى خــــشـــــبــــة ا
ـسـرحـيــة مـؤخـرا من تـقـد ــعـهـد الـفـنــون  ا بـالـدراسـات الــعـلـيـا 
عـروض مشـاريع الـتخـرج لـهذا الـعام والـتى وصـلت خـمسـة عروض
مــسـرحـيـة بــدأت بـتـقــد بـاسم قـنــاوى لـنص عـلى ســالم  عـفـاريت
مـصــر اجلـديــدةً من تــمـثــيل نــادر فـرنــسـيس ونــهى الــعـزبى ورامى
الطنـبارى ومن إخراج بشـير العجـمى العرض الثـانى كان «مأساة
بـائع الـدبس الــفـقـيـر» لـلــكـاتب الـراحل سـعــد الـله ونـوس بـإشـراف
الدكـتور هـانى مـطاوع  تـمثـيل محـمد عـبدالـتواب ونـادر فرنـسيس
كما  تـقد «األخوة كـرامازوق» لديسـتويفسـكى من إخراج خالد

عـلى الـرغم من االرتـبـاط الـوثـيق فـيـمـا ب
«مـهـرجـان سـعـدالــدين وهـبـة» الـذى يـنـظـمه
ـعـادى سـنـويــا والـفـنـانـة الــنـادى الـثـقـافى بــا
الـــقـــديــرة «ســـمـــيـــحـــة  أيـــوب» بـــاعـــتـــبــارات
ـسـة وفـاء وتـخـلـيـد السـم زوجـها ـهـرجـان  ا
الــكـاتب الــراحل «ســعـد الـديـن وهـبــة» فـقـد
ـــســـرحـــنـــا» عـــدم مـــعـــرفـــتـــهـــا بـــأى أكـــدت «
ــهـــرجـــان وقــالت إن مــعـــلـــومــات خـــاصــة بـــا
ــهــرجــان تــقــتــصــر عــلى دعــوة عالقـــتــهــا بــا

منظمة لها حلضور حفل االفتتاح.
يـــــأتـى هـــــذا فـى الـــــوقـت الـــــذى بــــــدأت فـــــيه
مــراحل االعـــداد الفــتــتــاح فـــعــالــيــات الــدورة
اضى اجلديدة للمـهرجان بعد توقفه العام ا
ألسـبــاب كـثـيـرة أهـمـهـا وكـمـا يـشـيـر «أشـرف
هرجان» سئول التنفيذى عن ا أبوجليل - ا
االسـبـاب الـنـفـسـيـة الـتى تـرتـبت عـلـى حادث
قصر بنى سويف فى 2005 وهو ما أدى إلى

هرجان فى موعده... عدم إقامة ا

والـتى تـصل تكـاليف انـشائـها إلى مـائة الف
جــنــيه ولم يــتم تــوفــيــر سـوى 12 ألف جــنــيه
فـقط ال غـيـر وهى عـبـارة عن  تـبـرعات من
عـدد من الـفـنــانـ والـكـتـاب مــنـهم سـمـيـحـة
أيـــوب ومــحــفـــوظ  عــبـــدالــرحــمـن وحــمــدين
صـبـاحى وفريـد زهران ورفـعت سـيد أحـمد

وصالح فضل وآخرون.     

التجريبى من إنتاج فرقة مسرح الشباب.
 «مـحـمـد و ضيـاء» يـقـومان اآلن بـتـصـمـيم الرقـصـات لـعـدة عروض مـسـرحـية
ـوسم احلــالى مـنـهـا «اإلســكـافى مـلــكًـا» لـلـمــخـرج خـالـد جالل سـتـعــرض فى ا
ـسـرح احلديث مع اخملـرج مـراد منـير. للـمسـرح الـقومى و « الـلجـنـة» لفـرقة ا
يقـول مـحمـد و ضـياء إنـهـما يـسـعيـان لـتكـوين فـرقة مـسـرحيـة خـاصة لـتـقد

سرحية فى مصر تفتقد للجماعية. عروض موسيقية راقصة. ويؤكدان أن ا

محمد وضياء جتربة مثيرة للدهشة

بعد تأجيل اللجنة..
هرجان القومى على خشبة السالم..!! العروض الفائزة فى ا

ـركـز الـقـومى لـثـقـافـة د. أحـمـد مـجـاهـد مـديـر ا
هرجان القومى الطفل يستعد الفتتاح فعاليات ا
سرح الطفل الـذى يهدف إلنعاش األول رئـيس 
سرحية للطـفل ولفت االنتباه إليها من احلركـة ا
ـيـزة ومـتـنـوعـة تـتـنـافس خـالل تـقـد عـروض 
ـهرجان الـتى لم يتم اإلعالن عـنها عـلى جوائز ا

بعد.
هـرجان سيـستضيف صرح أحـمد مجـاهد أن ا
الـعـديـد من فـرق الـقـطـاعـات الـثـقـافـيـة اخملـتـلـفـة
سرح احلر... وسوف يقام على وفـرق الهواة وا
هـرجان نـدوات وحوارات حـول مسرح هـامش ا
الــطـفـل لـطــرح وجــهــات الـنــظــر والــوصـول إلى
صـيغـة أفـضل وسـوف يـتم هـذه األيـام تـشـكيل
ـهـرجـان ثـالث جلـان تـنـفـيـذيـة لـإلشـراف عـلى ا
ــؤتــمـرات الــتى وتــنـســيــقه وهى جلــنــة إعــداد ا
ـقتـرحة وضـوعات ا ستـناقش احلـظة الـعامـة وا
ـشاهـدة التى للـمنـاقـشة خالل الـندوات وجلـنة ا
رشـحة وجدتها ستـقرر مدى مالءمـة العروض ا
وكذلك سـيـقـوم باخـتـيار جلـنـة حتكـيم الـعروض
هرجان وعـلى جانب آخر يقوم عـلى مدار أيام ا
د. مـجاهد بتأسيـس فرقة «خيال ظل» ألول مرة
تـابـعـة لـلـمـركـز الــقـومى لـثـقـافـة الـطـفل تـتـكـون
الـفــرقـة من رواد احلـديــقـة الــثـقـافــيـة بـالــسـيـدة

زينب..
وعن رحلة التأسيس يقول د. أحمد مجاهد إنها
تـتــضـمن تــدريب األطـفــال من خالل ورش عـمل
للـعبة خـيال الظل وعن الهـدف من تأسيس هذه
الـفــرقــة قـال: الــهـدف إحــيـاء الــتــراث الـشــعـبى
ـــســرحـى والــتــأكـــيــد عـــلى أصــالـــته وغــرس ا
االنتـمـاء فى وجدان الـطفل بـشـكل غيـر مبـاشر
من خالل ربـطه بالـفنـون التـراثيـة التى تـقدم فى
أشكـال حـديثـة  تتـعـلق باحلـاضـر. وسوف تـبدأ
قبل. الفرقة عروضها بدءًا من شهر رمضان ا

األراجوز .. (روح احلياة)
ـمثل والعب األراجـوز عادل يسـتعـد ا
مـاضـى لـتــمــثـيـل دوره فى مـســرحــيـة
(روح احليـاة) تألـيف «سعـيد حـجاج»
وإخراج مـحـسن حـلـمى بـطـولـة أحـمد
إبراهيم - ليلى جمال - نيرة عارف.
عـادل شـارك من قـبل كالعب أراجـوز
ــســرحى (احملـــاكــمــة) فى الــعـــرض ا
بــطــولــة أحــمــد مـــاهــر ولــيــلى جــمــال

وإخراج عباس أحمد.

جمالجمال
 عبد الناصر عبد الناصر

اخملـرج حـسن اجلـريـتـلى يـجـري بـروفـات الـعـرض
سرحى «نساء طرواديات» وقد  إعداد النص عن ا
ـسـرحـيـة اليـونـانـيـة كـمـا قـام اخملرج بـعض األعـمـال ا
بعـمل جـلسـات خـاصة مـع الشـاعر «مـحـمود درويش»
وذلـك لـلـمــشـاركــة فى اإلعـداد من خالل رؤيــة خـاصـة

ألشعار الشاعر الكبير.
ــثـلى الـورشـة ومـنـهم: ويـشــتـرك فى الـعـرض بـعض 

زين محمود فاطمة
عـــــادل مـــــحـــــمـــــد
إســـــمــــاعــــيل ومن
ـنــتــظــر أن يــتــفق ا
اخملــرج مع الـفــنـان
«ســــــــوسـن بــــــــدر»
لــلـــقـــيــام بـــبــطـــولــة
الــــــعـــــــرض الــــــذى
Side تـنتجه مـنظمة
الـــســـويـــديـــة الـــتي
تـــهـــتم بـــالـــتـــعـــاون
الـثــقـافـى مع كـثــيـر
مـن الـــــــــــــــفــــــــــــــرق
صرية ـسرحية ا ا
ــــعــــروف أن ومن ا

آخـر الــعــروض الــتى قــدمـتــهــا فــرقـة الــورشــة عـرض
(حالوة الــدنـيــا) والــذى شـارك فـى مـهــرجــان الـبــحـر
ــــتـــوسط 2005 وســـيــــتم عــــرض (نـــســـاء األبـــيض ا
طـــــــــرواديـــــــــات) فـى نـــــــــهـــــــــايـــــــــة الـــــــــعــــــــام 2008.

محمود درويش
مع نساء اجلريتلى 

محمود مختارمحمود مختار

ليلى علوى: ما عنديش وقت للمسرح
برغم تشوقى إليه!!

حس فهمى

سعد الدين وهبة  سميحة أيوب 
يـذكــر أن صـنــدوق الـتــنـمــيـة الــثـقــافـيــة قـرر
صــرف خـــمــســة اآلف جــنــيـه بــعــد مــوافــقــة
ــــنــــعـم - عــــلى دعم ـن عــــبــــدا مــــديــــره - أ

مهرجان سعدالدين وهبة.
ومن جــــانب آخـــر مــــازالت الـــعــــقـــبــــات تـــقف
حــائالً أمـام اسـتــكـمـال مـشــروع انـشـاء قـاعـة
عـــرض مــســـرحى بـــاسم ســـعـــدالـــدين وهـــبــة
هـرجان ـعادى فى دعـوة تبـناهـا مسـئولـو ا با

الـعــيــسـوى واإلشــراف لــلـدكــتــور سـنــاء شــافع  تـمــثــيل مــحـمــد إكـرام
ن بــشـاى ورفـيق الـقـاضى و هـدى عـبـد الـعـزيـز ومى عـبـدالـرازق وأ
وسـيقى ألحـمد حـسن  وديكور شـاركة مـجمـوعة من األطفـال و ا و
مى حــامــد ولــلــكــاتب صـالح عــبــدالــســيــد قــدمت امــيــنــة ســالم نص
«األرشــفـــجى» بـــطـــولــة عـــادل أنـــور وتــامـــر ضـــيــائـى وديــكـــور بـــســنت
وسيقى للدكتور طارق مهران  بإشراف د. عبداحلميد والتـأليف  ا
ـسـرحـية نـبيـل منـيب واخـتـتـمت عـروض مشـاريع الـدراسـات الـعـليـا 
«الـصـراع » لـعـبــدالـله شـنـو ن من ســلـطـنـة عـمـان  مـن تـمـثـيل هـايـدى

عبداخلالق ومحمد عبدالنبى.

تغريبة مصرية... وعودة للمسرح الغنائى 
نتظر سرحى اجلديد «تغريـبة مصرية» وا اخملرج عبدالـرحمن الشافعى يستأنف بـروفات عرضه ا
ه ضـمـن احتـفـاالت الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة بـشـهـر رمـضـان الـقـادم سـرادق الـسـيدة تـقـد
زيـنب. العـرض من تألـيف مـحمـد أبوالـعال السالمـونى وتمـثـيل أحمـد ماهـر مصـطفى حـشيش

طربة الشعبية فاطمة سرحان ولم يستقر اخملرج على بطلته بعد. عبد الله مراد وا
عروف أن عبد الرحمن الـشافعى قدم هذا النص من قبل بعنوان «ست احلسن» وعن من ا
ه مـجددًا يـقـول: قدمت هـذا الـعمل مـنذ (20) عـامًا وأراه صـاحلًا  ألن يـقدم سـبب تقـد
فى كل وقت حـيث تـقـوم فـكرتـه على اسـتـلـهـام البـطل الـشـعـبى فى مـواجهـة حـالـة فـقدان
ـر بها مجـتمعنـا منذ فتـرة ليست بـالقليـلة وقد رأيت أن أقدم هـذه الفكرة الهـوية التى 
بـرؤيـة جـديـدة مـسـتـلـهـمًا بـطالً من نـوع مـخـتـلف من عـمـوم الـنـاس... وهـو - أيـضًا -

أحد شخصيات السيرة الهاللية التى يستلهمها النص.
والعرض كما يقول الشافعى من نوعية العروض الدرامية الغنائية.  

ضياء  شفيق محمد مصطفى 

ـارسـان عـمالً مـشـتـركًا «ضـيـاء شـفيـق و محـمـد مـصـطـفى» اسـمـان مـخـتلـفـان 
اتفقًـا عليه منذ (15) عامًا ومن يـومها وهـما يحـققان الـنجاح مـعًا .. لعل  آخر
ـهـرجـان جنـاحــاتـهـمـا كـان فــوزهـمـا بـجــائـزة أحـسن مـصــمم اسـتـعـراضــات  فى ا
صـرى الـذى عقـد مـؤخرًا عن عـرضـهمـا (عـبر رقم 1) إنـتاج القـومى لـلمـسـرح ا

مركز اإلبداع الفنى التابع لصندوق التنمية الثقافية.
«مـحــمــد و ضــيـاء» اليــقــومـان بــتــصــمـيـم االسـتــعــرضـات فــقط ولــكــنــهـمــا أيــضًـا
وسـيقى. و عن جتربـتها تلك يـخرجان عروضـهما الـتى تتمـيز بدراما احلـركة وا
الـتى قـد تثـيـر الـدهشـة لـدى البـعض يـقـول محـمـد و ضيـاء : تـولـدت فكـرتـنا فى

العمل معًا منذ ما يقرب من (15) عامًا.
نـشأ بـيننـا نوع من الـتفـاهم واالنسجـام حول الـكثـير من األفكـار والرؤى فـقررنا

العمل معًا.
تــجــارب نـــا مــعًـــا عــددًا البـــأس به من الـــ ويــقـــول مــحـــمــد مــصـــطــفـى قــدمــ
بـــدايــة لـــدولـــة وكـــانت الـــ ابـــعــة لـــ تـــ ـــســـرح الـــ نـــاجـــحـــة من خالل فـــرق ا الــ
ـسـرح شادى أبوشادىشادى أبوشادىاحلـقـيـقــيـة لـنـا مع عـرض «شــرقـيـات» الـذى شـارك فـى مـهـرجـان ا

زيزى أنهت احملاكمة
ــمــثــلــة زيـزى عــمــارة بــعــد أن انـتــهت من ا

عــــــمــــــلـــــهــــــا فى
مـــــــســـــــرحـــــــيــــــة
«احملــــــاكــــــمــــــة»
تــــــشــــــارك اآلن
فـى بـــــــروفــــــات
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرض
ــــــــــــســــــــــــرحـى ا
«تـــــــــغــــــــريــــــــبــــــــة
مـــــــــصــــــــــريـــــــــة»
تـــألـــيف مـــحـــمـــد

أبـــــو الـــــعـال الـــــسالمـــــونـى وإخـــــراج عـــــبــــد
الـــرحــــمن الــــشــــافــــعى لــــفــــرقـــة الــــســــامـــر

سرحية. ا

زيزى عمارة 

فى دور"السلطان" ..... وغيرهم .
وتــــــنـــــاول الــــــعـــــرض الــــــصـــــراع بـــــ
الـــهاللـــيــــة والـــزنـــاتى فى أرض
تـــونـس كـــاشـــفـــاً من خالل
هــذا احلـدث حــمــاقـة وال
مــعــقــولــيــة الــكــثــيــر من
الـصــراعـات الـعـربـيـة
الــــــتى اليــــــجـــــنـى من
ورائـــهــــا أحـــد ســـوى
الــــدمــــار وهــــذا مــــا
كــشف فـى الــنــهــايــة
عن آالف الـضـحـايا
وضـــيـــاع احلب بــ
يونس وعزيزة . 

د. محـمـد عبـدالـهـادى كمـا أسـتعـد أيـضـًا للـقـيام
بـتــدريـبــات مـخــتـلــفـة مـع د. عـاطف عــوض عـلى
ـسـرحـية... يـعـتـبـر الـوقـوف على استـعـراضـات ا
كن أن تقابل سـرح من التحديات التى  خشبةا
سرح أى فنان فى مشـواره الفنى حيث يـتطلب ا
إمــكــانـــيــات كـــثــيــرة قـــد اليــتـــطــلــبـــهــا الـــعــمل فى
الـتــلـيـفــزيـون أو الـســيـنـمــا وعن ذلك تـقـول مــلـكـة
جــمـال مــصــر أنـا ســعـيــدة بـهــذه الـتــجـربــة وعـلى
ــسـرح اســتــعـداد لــقــبـول حتــدى الــوقـوف عــلى ا
ألول مــرة عـلى الـرغم من قــلـقى  الـشـديـد... إال
أننـى أحب الـتـجـربـة و مـتـمـسـكـة بـهـا وأحاول أن
أبذل فـيها مـجهودًا كبـيرًا أتمنى أن يـنال إعجاب
اجلـمــهــور لـتــكــون بـدايــتى بــدايـة قــويــة فى عـالم

التمثيل.

فوزية ملكة جمال مصر تبدأ مع ( سندريلال)

نور الشريف 

فوزية 
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«مواعيد» يدعم مشاركة أربعة عروض عربية
 فى فعاليات 2007 

عفت بركاتعفت بركات

  > الــــفـــنــــان الــــكـــويــــتى داود حــــســـ يــــســـتــــعـــد حــــالــــيـــاً لــــبـــدء بــــروفـــات الــــعـــرض4444444
ــسـرحـى"الـدراويـش" لـلــكــاتب .مـصــطــفى احلالج ولم يــتم األســتــقـرار عــلى مــخـرج ا
الــعــمل حــتى اآلن يــذكـرأن داود حــســ لم يــشـارك فـى أى أعـمــال مــســرحـيــة مــنـذ
عامـ بعـد مشـاركته فى مـسرحـية"شـران شرون" لـلمـخرج نـاصر الـزايد.. الـطريف

شاركة فى مسلسل تليفزيون مثل الكويتى داود حس انتهى مؤخرا من ا أن ا
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احلب والسيف على مسرح روض الفرج 
سرحية عـلى مسرح قصـر ثقافة روض الفـرج مسرحية قـدمت فرقة روض الفـرج ا
"احلـب والسيف" تألـيف عبدالعـزيز عبدالظـاهر ديكور ومالبـس د. محمود سامى
مـوسيـقى وأحلـان طه راشـد إخراج مـحـمـد الـشبـراوى وحتت رعـايـة إجالل هاشم

رئيس إقليم القاهرة الكبرى وأحمد زحام مدير عام ثقافة القاهرة .
شارك فى هـذا العرض باألداء التمـثيلى إسماعـيل شعراوى فى دور"الداخل" زكريا
جـادو فى دور كـبـيـر احلـرس نـدى سالمـة فى دور"مى" سـارة زيـتـون فى دور عـزيز
أسـامـة مـحـمـود فى دور الـزنـاتى أحـمـد صـبرى فى دور
ان » نافع فى دور سعـدى محمد حسن «ونس إ

ـــســـرحـــيــــة عن طـــريق تــــرشـــيـــحى لــــهـــذه ا
مـصــمم االسـتــعــراضـات د. عــاطف عـوض
ـــــســـــرح وهـــــو فـى نـــــفس الـــــوقـت مـــــديـــــر ا
الــقـومـى لـلــطــفل ... ولــقــد حتــمـسـت جـداً
ـشـاركة فـيـها لـعدة لـهـذه التـجـربة وقـبلت ا
أسـبــاب أهـمــهـا أنــنى أحب الـزطــفـال جـداً
وأتــمـنى أن أقــدم لـهـم أى عـمل مــنـذ فــتـرة
وأيضاً زحب قصـة األميرة  سندريلال منذ
كنت صغيرة باإلضافة لذلك فأنا مطمئنة
جـداً لـفــريق الـعـمل كــله بـدءا من اخملـرجـة
بتول عرفة و أحمد الشامى مروراً بجميع
سـرحية وهم من شاركـ فى ا الـفنانـ ا

الذين يتشرف أى فنان بالعمل معهم.
سـرحـيـة تقـول فـوزية.. وعن اسـتـعـدادها لـهـذه ا
لـقـد تـلقـيت دورة تـدريبـيـة فى الـتمـثـيل فى ورشة

رغم حصولهـا على لقب ملكـة  جمال  مصر
عـام 2006 إال أنـهـا رفـضت أن تـظل أسـيرة
لــهــذه الــلـقـب  وحـاولـت أن تـتــجــاوزه لــتــجـعل
اجلمـهـور يـتـعـرف عـلـيـهـا فى شـكـل جـديد...
هى فوزية ملكـة جمال مصر  السابقة والتى
قـررت أن تـخـوض مــجـال الـتــمـثـيل ألول مـرة
ـــســرحى ( ســـنــدريــلال) من خـالل الــعــرض ا
ـسـرح القـومى للـطفل فى أول الذى يـقدمه ا
ـسرحى  الصيفى  يشارك وسم ا عروضه ا
فـوزيــة الــبـطــولــة عـضــو فــريق وامـا الــغــنـائى
ـة أحـمـد الــشـامى وأيـضــاً يـوسف داود كـر
ــــان ســــيـــد  مــــخـــتــــار حــــمــــدى عـــبــــاس وإ
ـسرحـيـة تألـيف أحـمد عـبدالـرازق وإخراج ا

بتول عرفة...
وعن هـــذه الـــتـــجـــربـــة تـــقـــول فـــوزيـــة: جـــاء

سميحة أيوب ال تعرف شيئًا
عن مهرجان سعد الدين وهبه..!!

زكى فى الوزارة
 نسخة معدلة  من معالى

الوزير
ــادة االقــتــصــاد «زكى الــعــجــيب».. أســتــاذ جــامــعى 
والـعـلـوم الــسـيـاسـيـة يـحب وطــنه جـدًا وفـجـأة وعـلى
ــتــوقع وبــاخلـطــأ يــتم إســنــاد وزارة الــشــبـاب غــيــر ا
والـريــاضـة إلــيه لــيـتــولى مــسـئــولـيــتـهــا ولــكن كـرسى
السلطـة يحوله من مواطن صالح عاشق لوطنه إلى

وزير فاسد..
هـذه هى الـشخـصـيـة الـتى سيـعـود بـهـا الفـنـان «حـس
ــسـرح بــعـد جتــربـته األخــيـرة مع فـهــمى» إلى خــشـبـة ا
سرحى «الـبكـوات» وعودته مصـحوبة أيـًضا بـالثنـائى ا
«لين الرملى - مؤلًفا» و «عصام السيد - مخرًجا» 
وقـــد اخـــتـــار الـــرمـــلى لـــلـــمـــســـرحـــيـــة اسم «زكى فى
الـوزارة» وفكـرتها األسـاسيـة قريبـة الشـبه من فكرة
فـيـلم «مـعالـى الوزيـر» الـذى قدمـه للـسـينـمـا الـكاتب
«وحـــيــــد حــــامــــد» وأخـــرجـه «ســـمــــيــــر ســـيـف» وقـــام

ببطولته النجم الراحل «أحمد زكى».
فى هــذا الــعــمل يــتــأكــد االقـتــبــاس من فــيــلم وحــيـد
حـــامـــد فى عـــدة أحـــداث مـــشـــتـــركـــة مـــثل اخـــتالط
الـــواقع الــذى يــعــيـــشه «زكى» بــاألحـالم والــكــوابــيس
وأيــضًــا عـالقــته بـــأســرته وغــيـــر ذلك من األحــداث
تشـابهة وبـعيدًا عن فكـرة االقتباس أو الـتأثر فإن ا
ــسـرحــيـة تــنـتــمى لـلــمـســرح الـســيـاسـى الـكــومـيـدى ا
ـــؤلف يـــحــاول طـــرح عـــدة مــشـــاهــد الــفـــانـــتــازى فـــا
مــتــعـــلــقــة بــالـــوضع الــســيـــاسي في مــصـــر بــأشــكــال
ـــســـرحـــيــة مـــخـــتـــلــفـــة يـــقـــول «حـــســ فـــهـــمى» إن ا
ســتـعــرض بــعــد انــتــهـاء شــهــر رمــضــان الـقــادم وعن
سرحية يوضح فهمى أنها تقدم فى ستة تفاصيل ا
ــتـخــيل وأن الـدور مــشــاهـد جتــمع بــ الـواقــعى وا
ــر بـعـدة الــذى يـقــدمه فى الــعـرض ثـرى ومــركب و

مراحل متعددة.

وجـــود مــســـرحـــيـــات جـــاهـــزة لـــلــعـــرض عـــلى
خـشبـة مـسرح الـسالم خالل الـفتـرة القـادمة
ــامــة بـيــضــا" عـلى بــعـد عــرض مـســرحــيـة "

مسرح الليسيه باإلسكندرية.

اضـطـر مـسـئـولـو الـبــيت الـفـنى لـلـمـسـرح إلى
سـرحى«اللجنة» إلى تأجيل افتـتاح العرض ا
مــا بـعــد شــهــر رمــضـان الــقــادم بــســبب عـدم
اســـتــكـــمــال الــتـــجــهـــيــزات الــفـــنــيـــة اخلــاصــة
ـعد عن رواية "صنع الله إبراهيم" بالعرض ا
ان وبـطولة نور الـشريف دالـيا البـحيرى إ

راد منير. البحردرويش واإلخراج 
يـذكــر أن الــعـرض مـن األعـمــال الــتى تـتــمــيـز
بـاإلنـتـاج الـضــخم وفى حـاجـة إلى جتـهـيـزات
من نوع خاص لم يتيسر تنفيذها حتى اآلن.
مـن جـانب آخـر تـسـبـب الـتـأجـيل فى إحـداث
ــــســـرح احلــــديث هـــذا ارتـــبــــاك فى خــــطـــة ا
الـشـهـر وهـو األمـر الـذى سـيـتـسبـب فى عدم

أشــرف زكى رئــيس الــبـيت الــفــنى لــلـمــسـرح
يـفـكـر حــالـيـاً فى أكـثــر من حل ألزمـة إضـاءة
ــوسم الــصــيــفى مــا بــ إعـادة ــســرح فى ا ا
ـة مـثل«نـساء الـسـعادة» أحـد العـروض الـقد
ــا يــســـتــقــر األمـــر عــلى أو«الــبــهـــلــوانـــات»ور
عـرض عدد من الـعروض الـفائـزة فى الدورة
الــثــانــيــة لــلــمــهــرجـان الــقــومـى خالل الــفــتـرة
دة لـيلت لكل عـرض ومنها «ذاكرة القادمة 
ــيــاه» «األكـــلــيل والـــعــصـــفــور»  «الــقـــضــيــة ا

2007» «العشرة الطيبة» «ماتقلقش»
«كـالــيــجــوال» «عــنـبــر رقم 1» و «راشـومـون»
ــــتـــمــــيــــزة الـــتى وعــــدد آخــــر من الـــعــــروض ا

هرجان. شاركت فى ا

 رشحوها فى أعمال مسرحية ال تعلم عنها شيئًا

سرح من فـترة ألخرى نقرأ أخـبارًا تؤكد عودة الـنجمة  ليـلى علوى إلى ا
ـسرح وبـالتـحـديـد مـسرح الـدولـة فـمـنذ حـوالى عـام تـقـريـبًا أعـلن مـديـر ا
الـقـومى شـريف عـبــد الـلـطـيف أن الـنـجــمـة لـيـلى عـلـوى ســتـقـوم بـبـطـولـة
مـسـرحـية «الـلـيـلـة الـثـانـيـة عـشـر» لـولـيم شـكـسـبـيـر إعداد رفـيق
ــجـرد الــصـبــان وإخــراج هــانى مــطــاوع وقــال إنه 
انـتـهاء لـيـلى عـلـوى من تصـويـر مـسـلسـلـهـا (نور
ـسرح الـقومى الـصبـاح) سوف تـوجد داخل ا
إلجــراء الــبــروفـــات وهــذا مــا أكــده أيــضًــا

اخملرج  ولكن هذا لم يحدث ..
وأخيرًا سمعنا عن ترشيح ليلى علوى
ومـوافــقـتــهـا عــلى بـطــولـة مــسـرحــيـة
«تـرويض النـمرة» الـتى تغـير  اسـمها
إلى «تـرويض » كمـا أكد خـبر آخر أن
لـيلى ستخـوض جتربة مسرحـية القطاع
اخلـاص يخرجـها سمـير العـصفورى من

إنتاج عمادالباشا..
سـألنـاها عن كل هـذه األخبـار فقالـت ليلى
عــلـوى ال أعــلم  شــيــئًـا عــنــهــا وكل  مـا
أعـــرفه يـــصــلـــنى مـن خالل الـــصــحف
مـثـلـكم تـمـامًـا ثم إنـنى مـشـغـولـة جدًا
بـعـدة أعــمـال سـيـنـمـائــيـة فى الـفـتـرة
الـقادمة ولدى برنـامج  سفر  ألكثر
من مـهرجان دولى سيـنمائى كما
ــســلـسل أقــوم بـالــتـحــضــيـر  
وبــالــتــالى اليــوجـد لــدى وقت
لـلــمـسـرح.. تـعـبت جـدًا
بــهـذه الــتــرشـيــحـات
ومـتـشـوقـة جـدًا جـدًا
لـلـوقوف عـلى خشـبة

سرح. ا

فـازت أربــعـة عــروض مــسـرحــيـة بــدعم بــرنـامج «مــواعـيــد» الــذى تـخــصـصه
ـورد الـثـقـاقـيــة لـتـمـويل مـشـاركـة الـفـرق فى مـؤسـسـة ا

نطقة العربية. الفعاليات  الثقافية داخل ا
الــعـــروض الـــفــائـــزة بــالـــدعم خالل
الــــفــــتــــرة من يــــولــــيــــو حــــتى أول

ديسمبر 2007 هى «بوابة
فاطمـة» لروجيه عساف
« لبنـان» للمـشاركة فى

شاريع التخرج على خشبة القومى خمسة عروض 
ـمـثل الـشـاب- < ا
مـــــــــــــــصـــــــــــــــطـــــــــــــــفـى
الـــــــدوكى- يـــــــقــــــوم
حـــالـــيـــا بـــأداء دور
الـــــــبــــــــطــــــــولــــــــة فى
مــــــــــــســــــــــــرحــــــــــــيـــــــــــة
«الــســنــدبـاد» الــتى
تــــقـــــدمــــهــــا فــــرقــــة
أطـــــــفـــــــال قـــــــصـــــــر
ثـقـافـة الــفـيـوم من
تـــألــــيف مـــنــــتـــصـــر
ثـــــابـت والــــديـــــكــــور
لـــــــشــــــــمس الــــــــدين
حـســ مـوســيـقى
وأحلــــــــان إيـــــــهـــــــاب
حــمـــدى واإلخــراج
حملــــمـــــد  حــــجــــاج
والـــــــدوكـى شــــــارك
مــؤخـرا بــالــتــمــثـيل
فـى الـــــــــــــــــعــــــــــــــــرض
ـــــســـــرحى «آخـــــر ا
الـــــشـــــارع» والـــــذى
قـــدم عـــلى مـــقـــهى

القللى بالفيوم.

مـهـرجـان اجلـزائر
ـتـعدف لـلمـسـرح ا
و« أحـــمــر قــان» -
إى إم آرت
ســـــــــــــــــتــــــــــــــــوديــــــــــــــــو
لــــلــــمــــشــــاركــــة فى
مــــتــــلــــقـى بــــيـــروت
ادولـى لــــــــلــــــــرقص
فـى بـــــــــيــــــــــروت ثم
عمـان «خمـسون»
لــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــاضــل
اجلـــــــــــعـــــــــــايــــــــــبـى-
فــامــيــلــيــا لإلنــتــاج
- فــى تـــــــــــــــــــــــونــس
لــــلــــمــــشــــاركــــة فى
فـــعـــالـــيـــات «ألنـــنــا
نـــــــحب لـــــــبـــــــنــــــان»
والــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــرض
ــوسـيــقى «رحــلـة ا
ســــــــحـــــــــر» ألنــــــــور
إبـــــــــــــراهـــــــــــــيـم مـن
تـونس لــلـمــشـاركـة
فى « ألنـــنـــا نــحب

لبنان».

 مجاهد يستعد ألول مهرجان
سرح الطفل  ويؤسس قومى 
فرقة جديدة خليال الظل

اخملرجون القادمون جمعوا ب على سالم وسعد الله ونوس:

ــــســـــرح الــــقــــومـى انــــتــــهـى طالب قـــــسم اإلخــــراج عــــلـى خــــشـــــبــــة ا
ـسـرحـيــة مـؤخـرا من تـقـد ــعـهـد الـفـنــون  ا بـالـدراسـات الــعـلـيـا 
عـروض مشـاريع الـتخـرج لـهذا الـعام والـتى وصـلت خـمسـة عروض
مــسـرحـيـة بــدأت بـتـقــد بـاسم قـنــاوى لـنص عـلى ســالم  عـفـاريت
مـصــر اجلـديــدةً من تــمـثــيل نــادر فـرنــسـيس ونــهى الــعـزبى ورامى
الطنـبارى ومن إخراج بشـير العجـمى العرض الثـانى كان «مأساة
بـائع الـدبس الــفـقـيـر» لـلــكـاتب الـراحل سـعــد الـله ونـوس بـإشـراف
الدكـتور هـانى مـطاوع  تـمثـيل محـمد عـبدالـتواب ونـادر فرنـسيس
كما  تـقد «األخوة كـرامازوق» لديسـتويفسـكى من إخراج خالد

عـلى الـرغم من االرتـبـاط الـوثـيق فـيـمـا ب
«مـهـرجـان سـعـدالــدين وهـبـة» الـذى يـنـظـمه
ـعـادى سـنـويــا والـفـنـانـة الــنـادى الـثـقـافى بــا
الـــقـــديــرة «ســـمـــيـــحـــة  أيـــوب» بـــاعـــتـــبــارات
ـسـة وفـاء وتـخـلـيـد السـم زوجـها ـهـرجـان  ا
الــكـاتب الــراحل «ســعـد الـديـن وهـبــة» فـقـد
ـــســـرحـــنـــا» عـــدم مـــعـــرفـــتـــهـــا بـــأى أكـــدت «
ــهـــرجـــان وقــالت إن مــعـــلـــومــات خـــاصــة بـــا
ــهــرجــان تــقــتــصــر عــلى دعــوة عالقـــتــهــا بــا

منظمة لها حلضور حفل االفتتاح.
يـــــأتـى هـــــذا فـى الـــــوقـت الـــــذى بــــــدأت فـــــيه
مــراحل االعـــداد الفــتــتــاح فـــعــالــيــات الــدورة
اضى اجلديدة للمـهرجان بعد توقفه العام ا
ألسـبــاب كـثـيـرة أهـمـهـا وكـمـا يـشـيـر «أشـرف
هرجان» سئول التنفيذى عن ا أبوجليل - ا
االسـبـاب الـنـفـسـيـة الـتى تـرتـبت عـلـى حادث
قصر بنى سويف فى 2005 وهو ما أدى إلى

هرجان فى موعده... عدم إقامة ا

والـتى تـصل تكـاليف انـشائـها إلى مـائة الف
جــنــيه ولم يــتم تــوفــيــر سـوى 12 ألف جــنــيه
فـقط ال غـيـر وهى عـبـارة عن  تـبـرعات من
عـدد من الـفـنــانـ والـكـتـاب مــنـهم سـمـيـحـة
أيـــوب ومــحــفـــوظ  عــبـــدالــرحــمـن وحــمــدين
صـبـاحى وفريـد زهران ورفـعت سـيد أحـمد

وصالح فضل وآخرون.     

التجريبى من إنتاج فرقة مسرح الشباب.
 «مـحـمـد و ضيـاء» يـقـومان اآلن بـتـصـمـيم الرقـصـات لـعـدة عروض مـسـرحـية
ـوسم احلــالى مـنـهـا «اإلســكـافى مـلــكًـا» لـلـمــخـرج خـالـد جالل سـتـعــرض فى ا
ـسـرح احلديث مع اخملـرج مـراد منـير. للـمسـرح الـقومى و « الـلجـنـة» لفـرقة ا
يقـول مـحمـد و ضـياء إنـهـما يـسـعيـان لـتكـوين فـرقة مـسـرحيـة خـاصة لـتـقد

سرحية فى مصر تفتقد للجماعية. عروض موسيقية راقصة. ويؤكدان أن ا

محمد وضياء جتربة مثيرة للدهشة

بعد تأجيل اللجنة..
هرجان القومى على خشبة السالم..!! العروض الفائزة فى ا

ـركـز الـقـومى لـثـقـافـة د. أحـمـد مـجـاهـد مـديـر ا
هرجان القومى الطفل يستعد الفتتاح فعاليات ا
سرح الطفل الـذى يهدف إلنعاش األول رئـيس 
سرحية للطـفل ولفت االنتباه إليها من احلركـة ا
ـيـزة ومـتـنـوعـة تـتـنـافس خـالل تـقـد عـروض 
ـهرجان الـتى لم يتم اإلعالن عـنها عـلى جوائز ا

بعد.
هـرجان سيـستضيف صرح أحـمد مجـاهد أن ا
الـعـديـد من فـرق الـقـطـاعـات الـثـقـافـيـة اخملـتـلـفـة
سرح احلر... وسوف يقام على وفـرق الهواة وا
هـرجان نـدوات وحوارات حـول مسرح هـامش ا
الــطـفـل لـطــرح وجــهــات الـنــظــر والــوصـول إلى
صـيغـة أفـضل وسـوف يـتم هـذه األيـام تـشـكيل
ـهـرجـان ثـالث جلـان تـنـفـيـذيـة لـإلشـراف عـلى ا
ــؤتــمـرات الــتى وتــنـســيــقه وهى جلــنــة إعــداد ا
ـقتـرحة وضـوعات ا ستـناقش احلـظة الـعامـة وا
ـشاهـدة التى للـمنـاقـشة خالل الـندوات وجلـنة ا
رشـحة وجدتها ستـقرر مدى مالءمـة العروض ا
وكذلك سـيـقـوم باخـتـيار جلـنـة حتكـيم الـعروض
هرجان وعـلى جانب آخر يقوم عـلى مدار أيام ا
د. مـجاهد بتأسيـس فرقة «خيال ظل» ألول مرة
تـابـعـة لـلـمـركـز الــقـومى لـثـقـافـة الـطـفل تـتـكـون
الـفــرقـة من رواد احلـديــقـة الــثـقـافــيـة بـالــسـيـدة

زينب..
وعن رحلة التأسيس يقول د. أحمد مجاهد إنها
تـتــضـمن تــدريب األطـفــال من خالل ورش عـمل
للـعبة خـيال الظل وعن الهـدف من تأسيس هذه
الـفــرقــة قـال: الــهـدف إحــيـاء الــتــراث الـشــعـبى
ـــســرحـى والــتــأكـــيــد عـــلى أصــالـــته وغــرس ا
االنتـمـاء فى وجدان الـطفل بـشـكل غيـر مبـاشر
من خالل ربـطه بالـفنـون التـراثيـة التى تـقدم فى
أشكـال حـديثـة  تتـعـلق باحلـاضـر. وسوف تـبدأ
قبل. الفرقة عروضها بدءًا من شهر رمضان ا

األراجوز .. (روح احلياة)
ـمثل والعب األراجـوز عادل يسـتعـد ا
مـاضـى لـتــمــثـيـل دوره فى مـســرحــيـة
(روح احليـاة) تألـيف «سعـيد حـجاج»
وإخراج مـحـسن حـلـمى بـطـولـة أحـمد
إبراهيم - ليلى جمال - نيرة عارف.
عـادل شـارك من قـبل كالعب أراجـوز
ــســرحى (احملـــاكــمــة) فى الــعـــرض ا
بــطــولــة أحــمــد مـــاهــر ولــيــلى جــمــال

وإخراج عباس أحمد.

جمالجمال
 عبد الناصر عبد الناصر

اخملـرج حـسن اجلـريـتـلى يـجـري بـروفـات الـعـرض
سرحى «نساء طرواديات» وقد  إعداد النص عن ا
ـسـرحـيـة اليـونـانـيـة كـمـا قـام اخملرج بـعض األعـمـال ا
بعـمل جـلسـات خـاصة مـع الشـاعر «مـحـمود درويش»
وذلـك لـلـمــشـاركــة فى اإلعـداد من خالل رؤيــة خـاصـة

ألشعار الشاعر الكبير.
ــثـلى الـورشـة ومـنـهم: ويـشــتـرك فى الـعـرض بـعض 

زين محمود فاطمة
عـــــادل مـــــحـــــمـــــد
إســـــمــــاعــــيل ومن
ـنــتــظــر أن يــتــفق ا
اخملــرج مع الـفــنـان
«ســــــــوسـن بــــــــدر»
لــلـــقـــيــام بـــبــطـــولــة
الــــــعـــــــرض الــــــذى
Side تـنتجه مـنظمة
الـــســـويـــديـــة الـــتي
تـــهـــتم بـــالـــتـــعـــاون
الـثــقـافـى مع كـثــيـر
مـن الـــــــــــــــفــــــــــــــرق
صرية ـسرحية ا ا
ــــعــــروف أن ومن ا

آخـر الــعــروض الــتى قــدمـتــهــا فــرقـة الــورشــة عـرض
(حالوة الــدنـيــا) والــذى شـارك فـى مـهــرجــان الـبــحـر
ــــتـــوسط 2005 وســـيــــتم عــــرض (نـــســـاء األبـــيض ا
طـــــــــرواديـــــــــات) فـى نـــــــــهـــــــــايـــــــــة الـــــــــعــــــــام 2008.

محمود درويش
مع نساء اجلريتلى 

محمود مختارمحمود مختار

ليلى علوى: ما عنديش وقت للمسرح
برغم تشوقى إليه!!

حس فهمى

سعد الدين وهبة  سميحة أيوب 
يـذكــر أن صـنــدوق الـتــنـمــيـة الــثـقــافـيــة قـرر
صــرف خـــمــســة اآلف جــنــيـه بــعــد مــوافــقــة
ــــنــــعـم - عــــلى دعم ـن عــــبــــدا مــــديــــره - أ

مهرجان سعدالدين وهبة.
ومن جــــانب آخـــر مــــازالت الـــعــــقـــبــــات تـــقف
حــائالً أمـام اسـتــكـمـال مـشــروع انـشـاء قـاعـة
عـــرض مــســـرحى بـــاسم ســـعـــدالـــدين وهـــبــة
هـرجان ـعادى فى دعـوة تبـناهـا مسـئولـو ا با

الـعــيــسـوى واإلشــراف لــلـدكــتــور سـنــاء شــافع  تـمــثــيل مــحـمــد إكـرام
ن بــشـاى ورفـيق الـقـاضى و هـدى عـبـد الـعـزيـز ومى عـبـدالـرازق وأ
وسـيقى ألحـمد حـسن  وديكور شـاركة مـجمـوعة من األطفـال و ا و
مى حــامــد ولــلــكــاتب صـالح عــبــدالــســيــد قــدمت امــيــنــة ســالم نص
«األرشــفـــجى» بـــطـــولــة عـــادل أنـــور وتــامـــر ضـــيــائـى وديــكـــور بـــســنت
وسيقى للدكتور طارق مهران  بإشراف د. عبداحلميد والتـأليف  ا
ـسـرحـية نـبيـل منـيب واخـتـتـمت عـروض مشـاريع الـدراسـات الـعـليـا 
«الـصـراع » لـعـبــدالـله شـنـو ن من ســلـطـنـة عـمـان  مـن تـمـثـيل هـايـدى

عبداخلالق ومحمد عبدالنبى.

تغريبة مصرية... وعودة للمسرح الغنائى 
نتظر سرحى اجلديد «تغريـبة مصرية» وا اخملرج عبدالـرحمن الشافعى يستأنف بـروفات عرضه ا
ه ضـمـن احتـفـاالت الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة بـشـهـر رمـضـان الـقـادم سـرادق الـسـيدة تـقـد
زيـنب. العـرض من تألـيف مـحمـد أبوالـعال السالمـونى وتمـثـيل أحمـد ماهـر مصـطفى حـشيش

طربة الشعبية فاطمة سرحان ولم يستقر اخملرج على بطلته بعد. عبد الله مراد وا
عروف أن عبد الرحمن الـشافعى قدم هذا النص من قبل بعنوان «ست احلسن» وعن من ا
ه مـجددًا يـقـول: قدمت هـذا الـعمل مـنذ (20) عـامًا وأراه صـاحلًا  ألن يـقدم سـبب تقـد
فى كل وقت حـيث تـقـوم فـكرتـه على اسـتـلـهـام البـطل الـشـعـبى فى مـواجهـة حـالـة فـقدان
ـر بها مجـتمعنـا منذ فتـرة ليست بـالقليـلة وقد رأيت أن أقدم هـذه الفكرة الهـوية التى 
بـرؤيـة جـديـدة مـسـتـلـهـمًا بـطالً من نـوع مـخـتـلف من عـمـوم الـنـاس... وهـو - أيـضًا -

أحد شخصيات السيرة الهاللية التى يستلهمها النص.
والعرض كما يقول الشافعى من نوعية العروض الدرامية الغنائية.  

ضياء  شفيق محمد مصطفى 

ـارسـان عـمالً مـشـتـركًا «ضـيـاء شـفيـق و محـمـد مـصـطـفى» اسـمـان مـخـتلـفـان 
اتفقًـا عليه منذ (15) عامًا ومن يـومها وهـما يحـققان الـنجاح مـعًا .. لعل  آخر
ـهـرجـان جنـاحــاتـهـمـا كـان فــوزهـمـا بـجــائـزة أحـسن مـصــمم اسـتـعـراضــات  فى ا
صـرى الـذى عقـد مـؤخرًا عن عـرضـهمـا (عـبر رقم 1) إنـتاج القـومى لـلمـسـرح ا

مركز اإلبداع الفنى التابع لصندوق التنمية الثقافية.
«مـحــمــد و ضــيـاء» اليــقــومـان بــتــصــمـيـم االسـتــعــرضـات فــقط ولــكــنــهـمــا أيــضًـا
وسـيقى. و عن جتربـتها تلك يـخرجان عروضـهما الـتى تتمـيز بدراما احلـركة وا
الـتى قـد تثـيـر الـدهشـة لـدى البـعض يـقـول محـمـد و ضيـاء : تـولـدت فكـرتـنا فى

العمل معًا منذ ما يقرب من (15) عامًا.
نـشأ بـيننـا نوع من الـتفـاهم واالنسجـام حول الـكثـير من األفكـار والرؤى فـقررنا

العمل معًا.
تــجــارب نـــا مــعًـــا عــددًا البـــأس به من الـــ ويــقـــول مــحـــمــد مــصـــطــفـى قــدمــ
بـــدايــة لـــدولـــة وكـــانت الـــ ابـــعــة لـــ تـــ ـــســـرح الـــ نـــاجـــحـــة من خالل فـــرق ا الــ
ـسـرح شادى أبوشادىشادى أبوشادىاحلـقـيـقــيـة لـنـا مع عـرض «شــرقـيـات» الـذى شـارك فـى مـهـرجـان ا

زيزى أنهت احملاكمة
ــمــثــلــة زيـزى عــمــارة بــعــد أن انـتــهت من ا

عــــــمــــــلـــــهــــــا فى
مـــــــســـــــرحـــــــيــــــة
«احملــــــاكــــــمــــــة»
تــــــشــــــارك اآلن
فـى بـــــــروفــــــات
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرض
ــــــــــــســــــــــــرحـى ا
«تـــــــــغــــــــريــــــــبــــــــة
مـــــــــصــــــــــريـــــــــة»
تـــألـــيف مـــحـــمـــد

أبـــــو الـــــعـال الـــــسالمـــــونـى وإخـــــراج عـــــبــــد
الـــرحــــمن الــــشــــافــــعى لــــفــــرقـــة الــــســــامـــر

سرحية. ا

زيزى عمارة 

فى دور"السلطان" ..... وغيرهم .
وتــــــنـــــاول الــــــعـــــرض الــــــصـــــراع بـــــ
الـــهاللـــيــــة والـــزنـــاتى فى أرض
تـــونـس كـــاشـــفـــاً من خالل
هــذا احلـدث حــمــاقـة وال
مــعــقــولــيــة الــكــثــيــر من
الـصــراعـات الـعـربـيـة
الــــــتى اليــــــجـــــنـى من
ورائـــهــــا أحـــد ســـوى
الــــدمــــار وهــــذا مــــا
كــشف فـى الــنــهــايــة
عن آالف الـضـحـايا
وضـــيـــاع احلب بــ
يونس وعزيزة . 

د. محـمـد عبـدالـهـادى كمـا أسـتعـد أيـضـًا للـقـيام
بـتــدريـبــات مـخــتـلــفـة مـع د. عـاطف عــوض عـلى
ـسـرحـية... يـعـتـبـر الـوقـوف على استـعـراضـات ا
كن أن تقابل سـرح من التحديات التى  خشبةا
سرح أى فنان فى مشـواره الفنى حيث يـتطلب ا
إمــكــانـــيــات كـــثــيــرة قـــد اليــتـــطــلــبـــهــا الـــعــمل فى
الـتــلـيـفــزيـون أو الـســيـنـمــا وعن ذلك تـقـول مــلـكـة
جــمـال مــصــر أنـا ســعـيــدة بـهــذه الـتــجـربــة وعـلى
ــسـرح اســتــعـداد لــقــبـول حتــدى الــوقـوف عــلى ا
ألول مــرة عـلى الـرغم من قــلـقى  الـشـديـد... إال
أننـى أحب الـتـجـربـة و مـتـمـسـكـة بـهـا وأحاول أن
أبذل فـيها مـجهودًا كبـيرًا أتمنى أن يـنال إعجاب
اجلـمــهــور لـتــكــون بـدايــتى بــدايـة قــويــة فى عـالم

التمثيل.

فوزية ملكة جمال مصر تبدأ مع ( سندريلال)

نور الشريف 

فوزية 
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ـشاكل وسم الـصيـفى عـلى الرغم من كم ا بدأ الـبـيت الفـنى للـمسـرح مـنذ أيـام قلـيلـة تـقد عـروض ا
الـتى حاصـرت هذه األعـمال وأدت إلى تـوقف بـعضـها وإلـغاء الـبعض اآلخـر بشـكل نهـائى.. د. أشرف
سرحـية يعود ألسباب خارجة عن زكى رئيس البيت الـفنى للمسرح أكد أن تـأجيل عدد من العروض ا

نع وجود أعمال أخرى مهمة ستقدم بالتوالى خالل الفترة القادمة. إرادة اجلميع وهو ما ال 
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أردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنة

تسـتطـيع مـراقبـة تنـفيـذ تـوصيـاتهـا ويرفض
ة سـخسـوخ سـيـاسـة إعادة الـعـروض الـقـد
فى الــبـيت الـفـنى لـلــمـسـرح ويـعـتـرض عـلى
ســيــاســـة االســتــعـــانــة بــنـــجــوم الــســـيــنــمــا
والـتــلـيــفـزيــون لــلـقــيـام بــأدوار الــبـطــولـة فى
سـرح.. ألنها تـؤدى إلى بطالة الـعامل فى ا
ـسـرح الـقـومى .. يـقـول إن هـذه الـسـيـاسة ا
تـــؤدى إلى بــطــالـــة أكــثــر من 80% يــتــحــمل
سـرح أجورهم وال يستفيد منهم باإلضافة ا
لـتـحـمـلـه أجـور الـنـجـوم الـبـاهـظـة. ويـتـحـسـر
سخـسـوخ على أيـام كـانت السـينـمـا تتـهافت

سرح. على جنوم ا
وعـن مــســئــولــيـــة الــلــجــنــة عـن فــشل بــعض
العـروض الـتى يـتم تـرشيـحـهـا لـلمـهـرجـانات
اخلارجـية قـال إن هنـاك أبوابـاً خلـفيـة لسـفر
الـعـروض مـثل تـلـقى دعـوات من اخلارج ال
تـســتـطــيع الـلــجـنــة االعـتــراض عـلــيـهــا أمـا
الـعــروض الـتى تـرشـحــهـا الـلـجــنـة فـهى يـتم
اختـيارهـا بعـنايـة وقد تـتدخـل ظروف أخرى

تؤدى إلى عدم جناح بعضها.
وعن عـرض الـشـبـكـة دافع سـخـسـوخ قـائال:
إن الـعـرض يُــعـد من أفـضل الــعـروض الـتى
ـوسم وعـدم جنـاحه جـمـاهـيـرياً قـدمت هـذا ا
ــا لــعـدم اعــتــيـاد يــعـود ألســبــاب أخـرى ر
اجلمـهور عـلى مثل هـذه النـوعيـة من األعمال

اجلادة منذ زمن بعيد.
وعـموماً يتفق سخـسوخ مع اآلراء التى تقول
ـا حـققه صـرى بـالنـسـبة  ـسـرح ا بتـراجع ا
ـغــرب من تــقـدم ــســرح فى الــشـام وفـى ا ا
ويرى أهـمية أن نأخذ بالتخطيط العلمى وأن
تـــوفــر الــدولـــة اإلمــكــانـــات الالزمــة لـــتــطــور
مـسرحنا وفى هذا يـرى أن هناك عدم عدالة
ــعـــنــيــة ــوارد عــلـى اجلــهـــات ا فى تــوزيـع ا
سرح ودلـيله عـلى ذلك وجود فوائض فى بـا
صــنــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافـيــة فـى حـ أن
سـرحى مهدد بسبب مـشروع حفظ التراث ا

الية. ضعف اإلمكانيات ا
  معايير دقيقة

وفى حـ يـطـالب د. أحــمـد سـخـسـوخ وزيـر
الثـقافة بتـفعيل دور اللـجنة واعتـبار قراراتها
ـشـكـلـة مـلـزمـة وتـرى د. هـدى وصــفى أن ا

ح عنون بهاء طاهر
أحد فصول روايته (احلب
نفى) بهذا العنوان: فى ا
(مؤتمر كغيره) كان يقصد
أن مؤتمرات كثيرة تعقد
وال شىء يحدث.. ال شىء
يتم. فهل تسمح لنا جلنة
سرح التابعة للمجلس ا
األعلى للثقافة بأن
نصفها أيضاً بأنها (جلنة
كغيرها) للتعبير عن نفس
عنى? خاصة وأنها جلنة ا
استشارية ليس لها
صالحيات أكثر من مجرد
شورة تقد النصح وا
هذا أوالً..

محمد عبد القادر

لــيـسـت فى كــون الــتـوجــيــهــات مــلــزمـة أم ال
ولـكنـها فى كـون هـذه التـوصـيات جـيدة أم ال
فـهذا هـو احملك والدليـل على ذلك أن قرارات
الــلـــجــنـــة الـــتى تــقـــوم بـــاخــتـــيــار الـــعــروض
للـمهرجانات الدولية ملزمة فهل يعنى هذا أن
كل اخـتيـاراتهـا صائـبـة وهنـا تشـدد د. هدى
تعارف عايير الدقيقة وا على وجـوب التزام ا
عـلـيـهـا دولـيـاً وأن يـكـون االخـتـيـار نـابـعـاً من
صـلحـة العـامة ولـيس مجـاملـة أو خضـوعاً ا

البتزاز.
 وعن كـيـفـيـة االسـتـفـادة من الـدور االسـتـشارى
لـلـجـنـة تـرى أن هـذا يحـتـاج من أعـضـاء الـلـجـنة
الـــســعـى لــتــفـــعــيـل دورهــا بــالـــود واحلــوار مع
األطـراف األخــرى حــيث يـتــحـمل الــتـنــفـيــذيـون
وحــدهـم أعــبــاء األعـــمــال الـــتى تـــقــدم من دعم
وتنـظيم كما يتحملون وحدهم النقد والهجوم إذا
فــشـلت هــذه األعــمـال; لــذا فــمن حـقــهم إهــمـال
سئول فى النهاية. توصيات أى جلنة لكونهم ا

مش مغسّل وضامن جنة
وبيـنما يـرفض د. سخسوخ االسـتعانـة بنجوم
ـسـرح يـدافع د. أشـرف زكى الـسـيـنـمـا فـى ا
رئيس البيت الفنى للمسرح عن هذه السياسة
رافـضــاً تــصــنــيف الــنـجــوم إلى مــســرحــيـ
وسيـنمائي ومع ذلك فـهو يرى أن االستعانة
بـنـجـوم الـسـيــنـمـا والـتـلـيـفــزيـون تـفـيـد الـفـرق

سرحية وتضيف إليها خبرات جديدة. ا
وعن فــشل بــعض الــعــروض الـتـى تـخــتــارهـا
هـرجانـات الدولـية اللـجنـة لتـمثـيل مصـر فى ا
يقـول: الـلـجـنـة «مش مـغـسّـله وضـامـنه جـنه»
مـؤكـداً عـلى أن كل الـعـروض الـتى اخـتـارتـها

اللجنة هى أفضل العروض.
 وعن انــتـــقــال الـــريــادة إلـى مــســـارح الــشــام
ــغـرب وهــو الـرأى الــذى يـقــول به كـثــيـرون وا
اآلن ويــتــفق مـعـه كـثــيــرون  يـقــول د. أشـرف
ـشـكالت زكـى: مـسـرحـنـا يـعـانـى كـثـيـرًا من ا
ولــكن عــلى الــرغم من هــذا فــقــد بــدأ يــتـعــافى
ويـسـتـعـيـد مـكانـته الـسـابـقـة وسـوف يـسـتـعـيد
كـامل مكانته ودوره عـندما تـتحسن أحوال دور

تهالكة وتتوفر الدعاية اجليدة له.. العرض ا
قوالت الـتى ترى تأخرنا ويـنفى د. زكى تلك ا
سارح العربـية ويؤكد على ـقارنة ببـعض ا با
ـسـرحـيـة أنـنــا مـازلـنـا فى مــرحـلـة الـريــادة ا
وهـذا لـيس رأيه وحـده - حـسب قولـه - حيث
تلـقى مؤخـراً رسالة من الـفنان الـسورى دريد

صرى. سرح ا حلام يؤكد فيها اعتزازه با
وحول مـوقف الـلجـنـة من جتاهل اسـتـشاراتـها
قال إنـه مجـرد عضـو فى اللـجـنة ولـيس رئيـسًا
لهـا ولـكـنه يفـعل قـراراتـهـا فيـمـا يـخص الـبيت
الفـنى للمسرح وأخـيراً يناشد د. أشرف وزير

الثقافة إعطاء اللجنة مزيداً من الصالحيات.

الدنيا.
- ما رأى الـلجنة فى العروض التجارية التى

سرح القومى حالياً? يتبناها ا
- ما عنديش فكرة عنها.

- ما رأى الـلجنة فى استعانة القومى بنجوم
السينما?

- ما عنديش أى فكرة.
- ألم يـحدثك رئيـس البيت الـفنى وهـو عضو

اللجنة فى هذا?
- أل.

 التوجه التجارى ليس عيباً
أما د. سـامح مـهران فـهو يـعلم بـهذا الـتوجه
ويـرحب به ويـرى أن هـذا الـتـوجه الـتـجـارى
ليس عيباً حيث إن استقطاب جنوم السينما
ــسـرح يــحـقق رواجــاً تـســويـقــيـاً لــعـروض ا
الــقـومى نـظـراً حلب الـنــاس لـهـؤالء الـنـجـوم.
ويـحذر مهران من كثرة نـقد القومى (حتى ال

ينهار).
وعن دور الــلـــجــنــة االســتــشــارى قــال إنه ال
ـكـن أن نـتـحـول إلـى جـهـة تــنـفـيــذيـة ألنـنـا

سنصطدم حينها بجهات تنفيذية أخرى.
 إذن.. ما هو دور اللجنة?

ـسرح الـقومى - اللـجـنة أنـشأت مـهـرجان ا
ـسرحـي وكان هـذا مطـلبـاً كبـيراً جلـموع ا

سرحى فى مصر. ونحن نتابع كل النشاط ا
ـــســتــقــلــة ــســارح ا - إذن فـــلــكم عالقـــة بــا

واخلاصة?
- لقـد تـابـعت أنـشـطـة ساقـيـة الـصـاوى مـنذ
بدايـتها وأعـتبر أنـها جنحت جنـاحاً باهراً..
وأصبـحت تـستـوعب طـاقات شـبابـيـة هائـلة..
كـــمــا نـــتــابـع أيــضـــا فــرق الـــهــواة والـــفــرق

ستقلة.. وال نبخل عليهم بنصائحنا. ا
حول عـرض الشبـكة وفشـله جماهـيرياً وعدم
اسـتمراره قال إن العرض لم يفشل والدليل
سـفـره إلى اجلــزائـر بـدعـوة مـن اجلـزائـريـ
أنفسهم وعندما عاد كان موسم االمتحانات

على األبواب فتوقف العرض.
 اللجنة غير مؤثرة 

- ويعـتـرف د. أحـمـد سـخسـوخ بـأن الـلـجـنة
سرحية ويرجع ذلك غـير مؤثرة فى احلياة ا
لكـون رأيـها اسـتـشـارياً غـيـر ملـزم وأنـها ال

أردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنةأردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنةأردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنةأردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنةأردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنةأردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنةأردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنةأردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنة
سرح.. شاهد  ما شافش حاجة!! جلنة ا

د. أحمد سخسوخ د. سامح مهران 

ثـانــيـاً: إذا كـانت هـذه الـلـجـنـة قـد شـكـلت من
أجل تــقـد خــدمـة (اســتـشــاريـة) لــلـنــهـوض
ــصـرى وتــوجـيــهه أال يــكـون من ـســرح ا بــا
الــــضــــرورى أن تــــتــــفق رؤاهــــا وتــــتــــوحَّــــد
ـكن االنـتــفـاع بـهـا فى اسـتــشـاراتـهـا حــتى 
ـسرح واسترداد عافيته? هل يعقل إصالح ا
أن تـتــنـاقض آراء هــذه الـلــجـنــة مع بـعــضـهـا
البـعض? أن يعلن مقررهـا أنه ال يعرف شيئاً
ــسـرح عن عــروض أكــبـر مــســارحــنـا وهــو ا
الـقـومى?  أن يـصـرح بـعض أعـضـائـهـا بـأنه
مادامت هـذه الـلجـنة اسـتشـارية فال تـنتـظروا

منا دوراً?
مـاذا يــحـدث لــو جـئــنـا «بــكـونـســلـتــو» لـعالج
مــريض.. ثم اخـتــلـفت تــشـخــيـصــات األطـبـاء
حـــــول حـــــالـــــتـه وطـــــرق عالجـه? أين يـــــذهب

ريض? ا
فـى الــســـطــور الـــقــادمـــة نـــتــعـــرف عــلى آراء
وإجـابـات بـعض أعـضـاء هـذه الـلجـنـة والـتى
تـضم فـى عـضــويـتــهـا 24 عــضـواً من كــبـار
ـســرح حـول طــبــيـعــة دور الــلـجــنـة رجــال ا
وبـــعض مـــا يـــثـــار مـن أمـــور أخـــرى تـــخص

سرح.. ا
مقرر اللجنة اخملرج سعد أردش كانت ردوده
مـقــتـضــبـة جـداً عــلى أسـئــلـتــنـا فـعن دور

اللجنة أجاب:
- تقد استشارات.

- - فقط ?
- ها هو شأن اللجان دائماً.

- مــا مـســئـولــيـة الــلــجـنــة عن فـشل
بعض العروض التى ترشحها لتمثيل

هرجانات الدولية? مصر فى ا
- لم يـفـشل سـوى عـرض واحـد وهـو
الـذى ذهب إلى سـوريـا (يـوم من هـذا
الزمان) تأليف سعدالله ونوس وإخراج
ـرشـدى.. عــمـرو دوارة وبـطــولـة سـهــيـر ا

نتجة. ونحن نثق فى آراء اجلهة ا
ستقلة? - ما الذى تقدمه اللجنة للفرق ا

ـسـتـقـلة - ليـس لـنـا أى عالقـة بـالـفـرق ا
ولكن لو طلبوا رأينا سنقدمه لهم.

ــــســـارح - يــــقــــال إن عــــروض ا
غـربيـة تفـوقت على الـشامـية وا

عروضنا?
- كل واحـد بياخـد على قد

جهده.
- مـــا هـــو دور الــلـــجـــنــة
هرجان القومى جتـاه ا

للمسرح?
- نـحن نــتـنـاقش فى
االسـتراتـيجـيات مع
رئـيس البيت الفنى
لـــلـــمــســـرح وهــو
مـتـعــاون مـعـنـا..
وكــــتـــــر خــــيــــر

 محمد جنم زى الفل.. ال إسفاف وال مشاهد خليعة..

ـهــا و تـأجـيـلـهـا دون إعالن اإلعالن عن تـقـد
أى أســــبــــاب لــــذلـك حــــدث ذلك بــــالـــــفــــعل مع
مسـرحية «إفيتا» للنجـمة «نبيلة عبيد» واخملرج
«ســمــيــر الــعــصــفـورى» و تــأجــيــلــهــا نــظـرا
النـشــغـال أبـطــالـهــا فى أعــمـال تــلـيــفـزيــونـيـة
ففـضلوا تأجيلها للـموسم الشتوى كما اقترح
العـصـفورى تـقـد عـمل آخر لـنـعمـان عـاشور

وهو «مصر اجلديدة».
اذا?  .. وتوقفت بروفاتها أيضاً

فـتـرض أن يـكون هـذا الـعـمل ضمن كـان من ا
ــشـتــرك مع الــقـطــاع اخلـاص خــطـة اإلنــتـاج ا
نتج محمد فوزى ولكن التأجيل بالـتعاون مع ا
: أولهـما عدم تـوصلـنا لبـروتوكول جاء لـسبـب
تــعــاون مع الـــقــطــاع اخلــاص بــشـــكل نــهــائى
وكذلـك النشغـال بطل الـعرض الفـنان «مـحمود

» خالل هذه الفترة.. ياس
عوقـات التى تمنع كن جتـاوز ا وكيف 
تـنـفـيـذ بـروتـوكـول الـتـعاون مـع الـقـطاع

اخلاص?
األمــر يـتــطـلب دراسـة األوضــاع بـشــكل مـتـأنٍ
ا ال شروع والبد من تنفيذه  حـتى ال يفشل ا
ـنظمة خلـطة عمل البيت يتـعارض مع اللوائح ا
الـفـنى للـمـسرح كـجـهة حـكـوميـة لـها قـوانـينـها

نظمة ألسلوب عملها... والقواعد ا
ــلــفت لـــلــنــظــر فـى عــدد من الــعــروض ا
ـسـرحـيـة الـتى يـنـتـجـهـا الـبـيت الـفـنى ا
خالل الــفــتـرة األخــيــرة إعالنـك أن هـذه
األعمال تـنفذ حتت إشرافك شـخصيا وال
تنسب إلحـدى الفرق مثل مـسرحية «والد

اللذينه» فما السبب فى ذلك?
هـذه الـعــروض تـواجه عـددا من
ا يـضطرنى ـشاكل اإلداريـة  ا
لـــــوضــــــعـــــهـــــا حتت اإلشـــــراف
ـركـزيـة حتى ـبـاشـر لإلدارة ا ا
ـــشـــاكـل ويـــتم يـــتـم حل هــــذه ا
نقـلها للـمسرح الذى تـقدم عليه
وهــو أمـــر ال يـــتـــعـــلـق بـــإنـــتــاج
ــركــزيــة ــســرحــيــة فــاإلدارة ا ا
لـيست جهة إنـتاج وال تملك حق
تـقد عرض من إنتـاجها ولكنه
مــــجــــرد إشـــراف فــــنى وإدارى
حــتى ال تــتــعــطل مــراحـل إنــتـاج

سرحية. ا
هـناك اتـهـام موجه لك بـالـتدخل فى أعـمال
سـارح بالشكـل الذى يلغى بعض مـديرى ا

وجودهم..?
ال يــحــدث ذلك عــلى اإلطالق فــنــحن نــتــعــاون مــعـًا
سرح وال مجال ًكـأسرة واحدة من أجل النهوض با
ـركزية اإلدارة» إال فى احلدود الـتى تضمن جناح »
أى عـمل وأقـول ألى مــديـر مـسـرح يــرى أنـنى أديـر

مسرحه بدًال منه.. «قدم استقالتك فورًا»..
ــــســــرح وهـل أنت راضٍ عـن أداء إدارة ا

الـــكــومـــيــدى مـــنــذ تـــولــيك
رئاسة القطاع?

ـسرح الـكـوميـدى سـيشـهد ا
فى الـفترة الـقادمـة حالة من
الـتـطـور والـنـشـاط فى خـطـة
ــوسم عــروضـه ســواء فـى ا
الـــــصــــيـــــفـى أو الــــشـــــتــــوى
وسـيـقـدم عـددا من الـعروض

همة واجليدة. ا
 ولــكـن هــنــاك الــكـــثــيــر من
الــتــحـــفــظــات حــول وقــوف
«مــحــمــد جنم» عــلى خــشــبـة

مسرح الدولة?
ال أفـهم الـسر وراء عـدم الـتـرحيب
ــحــمــد جنم فـى مــســرح الــدولـة
سـرح الكوميدى فترض أن ا فـمن ا
يــقــدم الــعـــروض الــكــومــيـــديــة لــكل
طبـقات الشعـب فكما يـوجد جمهور
خــاص يــتــذوق أعــمــاال مــثل: «لــيــر»
و«أهال يـا بـكـوات» و«هـامـلت» هـنـاك
أيــضـا اجلــمـهــور الـذى يـطــلب نــوعـيـة
ــســرحــيــات االجــتــمــاعــيـة أخــرى من ا
الكـوميديـة.. وأنا أتسـاءل هنا كـيف نكون
كـمـسـرحـيـ مـؤمـنـ بـأنـواع مـسـرحـية
مـثل «الـفـارس» و«الـڤــودڤـيل» وعـنـدمـا
نــســـعى لــتـــقــد هـــذه األشــكــال
ـسرحـية تـواجـهنـا االتهـامات ا
عــــــــلـى الــــــــرغـم مـن أن هـــــــذه
األعــــمــــال تـــســــتــــقـــبـل عـــلى
ـستـوى اجلمـاهـيرى بـشكل ا
جــيــد والــدلــيل هــو حتــقــيق
مسرحية «النمر» حملمد جنم
إليـرادات وصلت لـ 11 ألف
جـنـيه فـى أول لـيـلـة عـرض..

وهذا يعنى أن التجربة تالقى إقباالً جماهيرياً.
مــا أعـــنــيـه يــتـــعــلـق بــطـــبــيـــعـــة بــعض
ـسـرحـيـات الـتى قـدمهـا «جنم» مـن قبل ا
عـلى مسـرحه وبهـا الكـثير مـن اإلسفاف
ـستوى عروض مسرح وهو ما ال يليق 

الدولة?
أحتــدى أن تــتـضــمن مــســرحــيــة «الــنــمـر» أى
مــشـاهـد مـسـفـة أو خــلـيـعـة أو أى خـروج عـلى
الـنص فـعـنـدما وقـف جنم عـلى خـشـبـة مـسرح
الــدولـــة كــانت لــنــا شــروط خـــاصــة بــطــبــيــعــة
مـسرحـنـا كـما أن الـعـرض من تـألـيف وإخراج
فــنـان مـن أبـنــاء مــســرح الــدولــة هــو «مــحــمـد
اخلـولى».. وال تــتـضــمن أى شىء تـخــجل مـنه

صرية.. األسرة ا
مـا مــدى الـتـداخل بــ مـنـصـبـك كـنـقـيب
لـلمهـن التمـثيـلية وعـملك كـرئيس لـلبيت

الفنى للمسرح?
ـنــصــبـ ــفــتـرض أن يــكــون عـمــلى فـى ا من ا

لـصـالح الفـنـان وإنـصافـه فى كل األحوال وذلك
فى حـدود مــا تـســمح به طـبــيـعـة الــعـمل لــلـبـيت
الـفنى لـلمـسرح وأحتـدى أن يكـون إنصاف أى
فـنــان قـد  عـلى حـسـاب لـوائح الـعـمل بـالـبـيت
الــفـــنى وأنــا حـــريص عـــلى مــراعـــاة ذلك قــدر
اإلمـكان ومدرك جيـداً خلطورة أن يطغى أى من

... نصب على اآلخر وأتفادى ذلك تماماً ا
ـــا أنـــنــا حتـــدثـــنـــا عن بـــروتـــوكــوالت
الـتـعـاون فـماذا عن مـسـرح الـتلـيـفـزيون
ــاذا تــأخـر تــنـفــيــذ مـشــروع الـتــعـاون و

شترك معه? ا
ـــشـــتـــرك مع مـــســـرح  ســـنـــبـــدأ اإلنـــتــــاج ا
ً اإلعداد ً وجارى حاليا ً جدا التليفزيون قريبا
إلنــهــاء خــطــة الــعـــروض الــتى ســوف نــقــوم
بـإنـتـاجــهـا بـعـد االنـتـهـاء من كل الـتـفـاصـيل

شروع.. تعلقة با ا

دا مسرح الدولة يا جماعة!!
د. أشرف
زكى:

 كم الـعروض الـتى أعلـنت عنـها كـرئيس
ها للبيت الفنى للمسرح منذ فترة لتقد
وسم الصيـفى احلالى لم يفتتح خالل ا
مـنهـا حتى اآلن سـوى مسـرحيتـ فقط..

ما السبب?!
ــوسم الـصــيـفى فى ــفــتـرض أن يــبـدأ ا من ا
مـنـتـصف يـولـيـو وهـو مـا  بـالـفـعل بـافـتـتاح
مسـرحـية «الـنـمر» لـلـمسـرح الـكومـيـدى على
امة مسـرح كوته كما  افـتتاح مسـرحية «
ـسـرح احلـديث عـلـى مـسرح بيـضـا» لـفـرقـة ا
لــيـــســيه احلــريــة بــاإلســكــنــدريــة وقــبل هــذا
ـسـتــحـيل أن يـتم افــتـتـاح الــتـاريخ كـان مـن ا
عـروض أخـرى عـلى مـسـارح الـقـاهرة بـسـبب
انشـغالها بفاعـليات الدورة الثانـية للمهرجان
ــتــوقع ــصـــرى ومن ا الــقــومى لـــلــمــســرح ا
افـــتــتــاح بـــاقى الــعـــروض قــبل بــدايـــة شــهــر
أغــسـطس الــقـادم حــتى تـأخــذ فـرصـتــهـا فى
الـــعــرض اجلــمـــاهــيــرى قـــبل بــدء فــعـــالــيــات
هـرجان التـجريبى فى أول سـبتمـبر القادم ا
وأود أن أوضح نــقــطــة مــهــمــة وهى أنــنــا فى
البـيت الفـنى للـمسـرح جنحـنا فى إلـغاء كـلمة
سارح مضاءة طوال شهور العام «مـوسم» فا
حــتى فى وقـت االمـتــحــانـات وأعــتــقـد أن كم
ـفتـرض أن تعرض خالل الـعروض التى من ا
هذا الـشـهـر سـوف حتـقق إقـبـاالً جـمـاهـيـريا
ـسارح مسـتـفـيدة من اإلقـبـال الـذى شهـدته ا
ــتـــنـــوعــة ـــهـــرجــان الـــقـــومى ا فـى عــروض ا

مؤخرا..
 تــتــحــدث كـــثــيــراً عن «الـــكم» والــنــجــاح

اجلــــمـــاهــــيـــرى واإليـــرادات..
فــــــمــــــاذا عـن «الــــــكــــــيـف» فى
العـروض التى يقـدمهـا مسرح

الدولة..?
لــديــنــا عــروض لــكــبــار الــكــتــاب
والـفنان منهـا «اإلسكافى ملكاً»
لـلكـاتب يـسرى اجلـنـدى واخملرج
خـالــد جالل وعــرض «الـلــجــنـة»
عن روايـــة صــــنع الـــله إبـــراهـــيم
ـراد مــنـيـر والــبـطـولـة واإلخـراج 
لـنور الـشـريف ودالـيا الـبـحـيرى
وسم مـسـرحـية كـما نـقـدم هـذا ا
(مـــــعــــــدة) عـن روايـــــتـى «عـــــودة

الـــروح» و«عـــودة الـــوعى» لـــتــوفـــيق
احلــكــيم مـن إعــداد وأشــعــار جـــمــال بــخــيت
ـامـة بـيـضـا» ويـقـوم بـبـطـولـتـها عـلى بـاسم «
احلــــجــــار وهـــدى عــــمــــار ووضع أحلــــانــــهـــا
وموسـيقاها «عمار الـشريعى» بجانب «قصة
حب» وهـو العـرض الذى يـقدمه اخملـرج هانى
مــــطــــاوع من تــــألــــيف نــــاظم حــــكــــمـت هـــذا
بــاإلضـافــة لـعــدد من األعــمـال الــنـاجــحـة من

سرح وكلها أعمال كبيرة. تراث ا
ـنع اختـفـاء عروض مـسرحـية  محمد عبد اجلليلولـكن هذا ال 

محمد جنم 

سعد أردش سعد أردش سعد أردش سعد أردش سعد أردش سعد أردش 

الدينا وما فيهاالدينا وما فيهاالدينا وما فيهاالدينا وما فيهاالدينا وما فيها

777777 ـسـرحى666666 ـسـرحى «مـجـدى عـبـيـد» انـتـهى مـؤخـرًا من تـقـد الـعـرض ا > اخملـرج ا
«سـيـرة شـحـاته سى الـيـزل» لـلـمـؤلف سـمـيـر عـبـد البـاقى لـفـرقـة الـغـربـيـة الـقـومـية
ـسرح.. الذى كـان مغلـقًا بأمر ه بسـاحة قصـر الثقـافة وليس فى ا العـرض  تقد

دنى لعدم صالحيته ! الدفاع ا

استراحة
Act Intermission

(Interval)

تـطـلق عـلى الـفـترة
الـزمنـيـة القـصـيرة
الــــــتى تــــــقع بـــــ
سـرحـية فـصـول ا
ـــعــروضـــة. وفى ا
هـــــــذه األثـــــــنــــــاء
يـتــوقـف الــتـمــثــيل
تـــمـــامـــاً وتـــضــاء
أمـــــاكـن جـــــلــــوس
الــــنــــظـــارة الــــذين
يــــــــســــــــمـح لــــــــهم
ـغادرة مـقاعدهم
إلـى قـــــــــــاعـــــــــــات
الـــــــتـــــــدخــــــ أو
حــــــــــــــــجـــــــــــــــرات
االســــــــتــــــــراحـــــــة
والــــــــشــــــــراب ثم
الـعودة بـعد انـتهاء
مــدة االســـتــراحــة
ـتـابــعـة مــشـاهـدة

العرض.
وإذا مـــــــا عــــــزفت
مــــوســـــيــــقى بــــ
الــــــفـــــــصــــــول أو
قُـــــــــدمـت بـــــــــعض
ـشاهـد اخلفـيفة ا
فـيمكن القول: هذه
مــــــــــوســــــــــيــــــــــقى
االسـتـراحـة وهذا
مــشـهــدهـا.. إلخ..

درسى  بدأ نشاطه الصيفى    سرح ا ا
حتـت شـعـار"نحـن مـحـكـومون بـاألمـل" يـجـرى حـاليـاً تـوجـيـه عام

ـسـرحيـة مـسـابقـته الـسـنـوية فى الـتربـيـة ا
ــســرحــيــة حتت إشــراف زيــزى الــفــنــون ا
سـرحيـة بوزارة حافظ مـوجه عام الـتـربيـة ا
الـتـربــيـة والــتـعــلـيم والــتى حتـدثت عن دور
ـسرح قـائـلـة: إن الوزارة الـوزارة فى دعم ا
انها بدوره ـدرسى إل سرح ا تهـتم بدعم ا
ــــســـتــــوى الـــثــــقـــافى الــــتـــربــــوى فى رفع ا
واجلــمـالى لـلــطالب وذلك عن طــريق إقـامـة
سابقات التى تـقام على مستوى مثل هـذا ا
اإلدارات الــتــعــلــيــمــيــة اخملــتــلــفــة وتــقــيــيم
شاركة عن طريق جلنة من كبار العـروض ا
ـــســرح ثم تــصــعــيــد ـــتــخــصــصــ فى ا ا
العروض الـفائزة لـيتم التسـابق بينـهما على

مستوى اجلمهورية. 
درسى قالت : سرح ا عوقات التى تواجه ا وعن ا

سـرح وهى ضعف مـيزانـيات هنـاك ثالث مشـكالت تواجه هـذا ا
ـمــارسـة الــعـروض وعــدم تـخــصـيـص أوقـات كــافـيــة ومـنــاسـبــة 

سـرحيـة والتـدريب علـيهـا كذلك نـدرة األساتذة األنـشطـة الفـنيـة وا
ـدارس فـهم ــسـرح وخـلــو ا ـتـخــصـصـ فى ا ا
بـــنــســبـــة عــجـــز تــصل إلى  99% وذلك بــســبب
األجور الضعيفة التى ال تشجع أى مدرس على

االستمرار فى شغل هذه الوظيفة.
شكالت أشارت  وعن رؤيتـها لتجـاوز هذه ا
زيــزى حــافظ إلى أهــمـــيــة مــنــاشــدة جــمــيع
الـهـيـئـات اخلـاصـة واحلـكـومـيـة الـتـعـاون مع
سـرحية الوزارة فى دعم األنـشطة الـفنـية وا
ـا لهـا من أهـمـيـة كـبـيـرة فى تـربـيـة أبـنـائـنا
ـكن أن يتم ذلك فكـريا وتـربويـا وجمالـيا. و
ـــادى وإتـــاحـــة الـــوقت عن طـــريـق الـــدعم ا
ـناسـب لـتدريب الطالب كـان الكـافي وا وا
ـــطــــلـــوبــــة كـــذلك ـــهــــارات ا وإكـــســــابـــهـم ا
تخصص ودعمهم مالياً لالستفادة من خبراتهم االستعـانة با

< زيزى حافظـ 

مروة سعيد

ونسات مؤمن تضىء ثقافة القناطر

<  مؤمن عبده

سرحـية لقصر ثقـافة القناطر قدمت الـفرقة  ا
ـسرحى"ونس الـلـيل" تألـيف مؤمن لـعرضـها ا
عــبـده ديــكــور أحـمــد طه مــوسـيــقى وأحلـان
مـحــمــد حــسن تـنــفــيــذ إخـراج مــحــمـد عالم

وإخراج نهال أحمد .
أخــذ"ونس الـلـيل" شــكأل طـقـســيـاً يـحـاول من
خالله تـــخــــســـيـــد احلـــلـم الـــذى يـــدور داخل
ــســـرح والــنص يـــتــكــون من اإلســان عـــلى ا
أربع"ونسـات" منفصـلة استطـاعت نهال أحمد
أن تـصل بــيـنــهـا بــجـسـور صــغـيــرة يـعــبـرهـا
الـرواى لـيـصل بـ األحـداث كـمـا اسـتـطـاعت
أيــضــا أن تـــؤكــد ذلك من خـالل عــنــاصــرهــا
األخرى لـتصـنيع صورة مـدهشـة مستـغلة كل
ـا يجـعل اجلـمهـور مشـاركا ساحـة الـعرض 

بالتمثيل فى تفاصيل احللم .
يـــشــارك فى الــعـــرض :مــحــمــد سـالمــة مــحــمــد
الح ـبـدالــرشـيــد أشـرف عـبــداجلـواد أحــمـد ا عـ
عمـرو سعيد أسامه مـصطفى تغريـد عبدالرحمن

ـان ابراهـيم حـازم كارم مـحـمد زيـنب إبراهـيم إ
ان أم كمساعد إخراج . عبداجلود وإ

ويـــتم بــروفـــات الــعــرض بـــقــصــر ثـــقــافــة
القـناطـر حتت رعاية مـدير الـقصر مـحمد
أمــ الــذى عـــبــر عن ســعـــادته بــإصــرار
اخملــرجــة نــهــال أحــمـــد عــلى جتــمــيع كل

عناصر الفرقة واشتعال حماسهم .

فورد أوقفت  دعمها..و أعضاء الورشة غيروا نشاطهم!
خـمــســة عـشــر عـامــاً من دعم مــؤسـســة فـورد
سـرحيـة التى يـديرهـا اخملرج لـفرقـة الورشـة ا
ؤسسـة دعمها حـسن اجلريتـلى بعدما انـهت ا
لـتـبــدأ الـفـرقـة مـرحــلـة جـديـدة فـى حـيـاتـهـا إذ
تـرتب عـلـى إنـهـاء الـدعم وقف حـال أعـضـائـهـا
حـسن اجلـريتـلى- قـال إن تـوقف دعم فورد لم
يـأت فجـأة وليس له عالقـة بانـتهـاء فتـرة وجود
عمول به ؤسسة فى مصر لكن النظام ا هذه ا
ستقلة هو سرحية ا فى اخلـارج لدعم الفرق ا
دعم مـشـروع الــفـرقـة ولـيس الـفـرقـة إلى األبـد
وهـذا ماحدث مع مؤسسة فورد فـاالتفاق بيننا
مـــدته  15 عـــامــاً وقـــد بــنـى عــلى شـــروط هى
شروعـات قمنا بتنفيذها تـنفيذ عدد مع من ا
مـشروعـاً إثـر مشـروع بـعد مـوافقـة مـنهم وهى
ـراكـز الـثـقـافـيـة األجـنـبـية نـفس شـروط دعم  ا
فى مـصـر ألى فـرقـة مــسـرحـيـة مـسـتـقـلـة فـفى
سـرحية مـرتبطاً اخلـارج يكون حتـويل الفرق ا

بـالـتـنـمـيـة الـشـامـلـة لـلمـجـتـمـع لهـذا يـتـم إبرام
عــقــود كل  3 ســنــوات لــدعم هــذه الــفــرق من
الـدولة أو أى جمعـية أهليـة جتدد حسب رغبة
ــشــروعـات الــتى اجلـهــة الــداعــمــة وطــبـيــعــة ا
تـقـدمـهـا الــفـرقـة ومـدى اتـسـاقـهـا مع  أهـداف

هذه اجلهة .
أكــد اجلــريــتـــلى أنه بــعـــد تــوقف دعم فــورد
ـاديـة لــورشـة" لم يــكن لــديه اإلمـكــانـيــات ا لـ
لــصـرف مــرتــبــات شــهـريــة جلــمــيع أعــضـاء
الــفـرقــة كــمــا كـان مـن قـبـل فـلـم يـكـن أمـامه
سـوى بــديل آخـر الســتـثـمــار كـوادر الــفـرقـة
وهـو أن تــولى أعــضـاؤهــا مـســئـولــيـة ورشـة
عـمل من الورش الـتى تعلن عـنها الـفرقة كل
تــثــمـر فى تــخــصـصـه وبــهـذا يــكــون قــد اســ
سرحية التى كونوها إمـكانياتهم وخبرتهم ا
خالل فـتـرة عـمـلـهم  بـالـورشـة ووفر لـهم من
نـاحـيـة آخـرى احـتـفـاظـهم بـدخـولـهم الـثـابـتة

التى تعودوا احلصول عليها طوال السنوات
ـاضـيـة . قـال اجلـريـتـلى إن فـرقـة الـورشـة ا
سـتـعـتـمـد خـالل الـفـتـرة الـقـادمـة عـلى ثالثـة
لــة لــدعم مـــؤســســة فــورد حلــ لــول بــديـــ حــ
احلـــصــول عـــلى دعـم آخــر احلـل األول هــو
مـشروع تدريب األطـفال والـكبار عـلى جميع
فـنـون الـتـعبـيـر بـالـنـسـبـة لالطـفـال فيـتم  فى
األقـاليم على الفنون الدرامية اخملتلفة سواء
يــــال ظل أو نــــاء أو رقــــصــــا أو خـــ كـــانـت غـــ
ً أو أفالم كرتـون وذلك بالـتعاون مع ا مـسرحـ
مـركـز احلـواديت وفـروعه اخملـتـلـفـة ومـسـرح
نـوافذ ومـسرح اجلـراج أمـا بالـنسـبة لـلكـبار

فهناك مشروع لتدريب 
يـ ومــهـتـمــ من اجلــمـهـور نـاشــطـ ثــقـافــ
ــا ــســـرح فــحـــسب وإ الــعـــادى لــيـس فى ا
ً فى السـيـنـماوالـفن الـتـشـكيـلى. يـتـركز ا أيـضـ
ـــشـــروع عــلى أحـــيـــاء الــدرب األحـــمــر هــذا ا

ــشــروع  بـــدأه حــسن اجلـــريــتـــلى مــنــذ 10 ا
سنوات ومازل مستمرا.

احلل الـثـانى جتـهــيـز وحـدة مـونـتـاج سـيـنـمـائى
وتـليـفزيـونى وتأجـيـر خدمـات إنتـاجيـة للـعامـل
سـتقـلة أما احلـل الثالـث فيتـمثل فى الـسيـنمـا ا
دى حـيث يقوم بـتجـهيز فى مـشروعـات طويلـة ا
ـشــروع الـذى عـرض كــبــيـر بــعـنــوان طــروادة ا
سيحصل من خالله على تمويل جديد إلنتاجه .
اجلـــريـــتــلـى دعــا الـــدولـــة لــلـــعـــمل مع الـــفــرق
ستـقلة بـنظام «الـعالقة التـعاقدية» ـسرحيـة ا ا
ـعـنى أن تـتــوقف الـدولـة مع فـرقـة مـسـرحـيـة
عـلـى أن تـشــارك فى إنـتــاج عــروضـهــا لـفــتـرة
سـرحية من مأزق مـحددة حتى تخـرج الفرق ا

هرجانات أجنبية.!! الدعم األجنبى  أو ا

رشا مصطفى
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ـشاكل وسم الـصيـفى عـلى الرغم من كم ا بدأ الـبـيت الفـنى للـمسـرح مـنذ أيـام قلـيلـة تـقد عـروض ا
الـتى حاصـرت هذه األعـمال وأدت إلى تـوقف بـعضـها وإلـغاء الـبعض اآلخـر بشـكل نهـائى.. د. أشرف
سرحـية يعود ألسباب خارجة عن زكى رئيس البيت الـفنى للمسرح أكد أن تـأجيل عدد من العروض ا

نع وجود أعمال أخرى مهمة ستقدم بالتوالى خالل الفترة القادمة. إرادة اجلميع وهو ما ال 
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أردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنة

تسـتطـيع مـراقبـة تنـفيـذ تـوصيـاتهـا ويرفض
ة سـخسـوخ سـيـاسـة إعادة الـعـروض الـقـد
فى الــبـيت الـفـنى لـلــمـسـرح ويـعـتـرض عـلى
ســيــاســـة االســتــعـــانــة بــنـــجــوم الــســـيــنــمــا
والـتــلـيــفـزيــون لــلـقــيـام بــأدوار الــبـطــولـة فى
سـرح.. ألنها تـؤدى إلى بطالة الـعامل فى ا
ـسـرح الـقـومى .. يـقـول إن هـذه الـسـيـاسة ا
تـــؤدى إلى بــطــالـــة أكــثــر من 80% يــتــحــمل
سـرح أجورهم وال يستفيد منهم باإلضافة ا
لـتـحـمـلـه أجـور الـنـجـوم الـبـاهـظـة. ويـتـحـسـر
سخـسـوخ على أيـام كـانت السـينـمـا تتـهافت

سرح. على جنوم ا
وعـن مــســئــولــيـــة الــلــجــنــة عـن فــشل بــعض
العـروض الـتى يـتم تـرشيـحـهـا لـلمـهـرجـانات
اخلارجـية قـال إن هنـاك أبوابـاً خلـفيـة لسـفر
الـعـروض مـثل تـلـقى دعـوات من اخلارج ال
تـســتـطــيع الـلــجـنــة االعـتــراض عـلــيـهــا أمـا
الـعــروض الـتى تـرشـحــهـا الـلـجــنـة فـهى يـتم
اختـيارهـا بعـنايـة وقد تـتدخـل ظروف أخرى

تؤدى إلى عدم جناح بعضها.
وعن عـرض الـشـبـكـة دافع سـخـسـوخ قـائال:
إن الـعـرض يُــعـد من أفـضل الــعـروض الـتى
ـوسم وعـدم جنـاحه جـمـاهـيـرياً قـدمت هـذا ا
ــا لــعـدم اعــتــيـاد يــعـود ألســبــاب أخـرى ر
اجلمـهور عـلى مثل هـذه النـوعيـة من األعمال

اجلادة منذ زمن بعيد.
وعـموماً يتفق سخـسوخ مع اآلراء التى تقول
ـا حـققه صـرى بـالنـسـبة  ـسـرح ا بتـراجع ا
ـغــرب من تــقـدم ــســرح فى الــشـام وفـى ا ا
ويرى أهـمية أن نأخذ بالتخطيط العلمى وأن
تـــوفــر الــدولـــة اإلمــكــانـــات الالزمــة لـــتــطــور
مـسرحنا وفى هذا يـرى أن هناك عدم عدالة
ــعـــنــيــة ــوارد عــلـى اجلــهـــات ا فى تــوزيـع ا
سرح ودلـيله عـلى ذلك وجود فوائض فى بـا
صــنــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافـيــة فـى حـ أن
سـرحى مهدد بسبب مـشروع حفظ التراث ا

الية. ضعف اإلمكانيات ا
  معايير دقيقة

وفى حـ يـطـالب د. أحــمـد سـخـسـوخ وزيـر
الثـقافة بتـفعيل دور اللـجنة واعتـبار قراراتها
ـشـكـلـة مـلـزمـة وتـرى د. هـدى وصــفى أن ا

ح عنون بهاء طاهر
أحد فصول روايته (احلب
نفى) بهذا العنوان: فى ا
(مؤتمر كغيره) كان يقصد
أن مؤتمرات كثيرة تعقد
وال شىء يحدث.. ال شىء
يتم. فهل تسمح لنا جلنة
سرح التابعة للمجلس ا
األعلى للثقافة بأن
نصفها أيضاً بأنها (جلنة
كغيرها) للتعبير عن نفس
عنى? خاصة وأنها جلنة ا
استشارية ليس لها
صالحيات أكثر من مجرد
شورة تقد النصح وا
هذا أوالً..

محمد عبد القادر

لــيـسـت فى كــون الــتـوجــيــهــات مــلــزمـة أم ال
ولـكنـها فى كـون هـذه التـوصـيات جـيدة أم ال
فـهذا هـو احملك والدليـل على ذلك أن قرارات
الــلـــجــنـــة الـــتى تــقـــوم بـــاخــتـــيــار الـــعــروض
للـمهرجانات الدولية ملزمة فهل يعنى هذا أن
كل اخـتيـاراتهـا صائـبـة وهنـا تشـدد د. هدى
تعارف عايير الدقيقة وا على وجـوب التزام ا
عـلـيـهـا دولـيـاً وأن يـكـون االخـتـيـار نـابـعـاً من
صـلحـة العـامة ولـيس مجـاملـة أو خضـوعاً ا

البتزاز.
 وعن كـيـفـيـة االسـتـفـادة من الـدور االسـتـشارى
لـلـجـنـة تـرى أن هـذا يحـتـاج من أعـضـاء الـلـجـنة
الـــســعـى لــتــفـــعــيـل دورهــا بــالـــود واحلــوار مع
األطـراف األخــرى حــيث يـتــحـمل الــتـنــفـيــذيـون
وحــدهـم أعــبــاء األعـــمــال الـــتى تـــقــدم من دعم
وتنـظيم كما يتحملون وحدهم النقد والهجوم إذا
فــشـلت هــذه األعــمـال; لــذا فــمن حـقــهم إهــمـال
سئول فى النهاية. توصيات أى جلنة لكونهم ا

مش مغسّل وضامن جنة
وبيـنما يـرفض د. سخسوخ االسـتعانـة بنجوم
ـسـرح يـدافع د. أشـرف زكى الـسـيـنـمـا فـى ا
رئيس البيت الفنى للمسرح عن هذه السياسة
رافـضــاً تــصــنــيف الــنـجــوم إلى مــســرحــيـ
وسيـنمائي ومع ذلك فـهو يرى أن االستعانة
بـنـجـوم الـسـيــنـمـا والـتـلـيـفــزيـون تـفـيـد الـفـرق

سرحية وتضيف إليها خبرات جديدة. ا
وعن فــشل بــعض الــعــروض الـتـى تـخــتــارهـا
هـرجانـات الدولـية اللـجنـة لتـمثـيل مصـر فى ا
يقـول: الـلـجـنـة «مش مـغـسّـله وضـامـنه جـنه»
مـؤكـداً عـلى أن كل الـعـروض الـتى اخـتـارتـها

اللجنة هى أفضل العروض.
 وعن انــتـــقــال الـــريــادة إلـى مــســـارح الــشــام
ــغـرب وهــو الـرأى الــذى يـقــول به كـثــيـرون وا
اآلن ويــتــفق مـعـه كـثــيــرون  يـقــول د. أشـرف
ـشـكالت زكـى: مـسـرحـنـا يـعـانـى كـثـيـرًا من ا
ولــكن عــلى الــرغم من هــذا فــقــد بــدأ يــتـعــافى
ويـسـتـعـيـد مـكانـته الـسـابـقـة وسـوف يـسـتـعـيد
كـامل مكانته ودوره عـندما تـتحسن أحوال دور

تهالكة وتتوفر الدعاية اجليدة له.. العرض ا
قوالت الـتى ترى تأخرنا ويـنفى د. زكى تلك ا
سارح العربـية ويؤكد على ـقارنة ببـعض ا با
ـسـرحـيـة أنـنــا مـازلـنـا فى مــرحـلـة الـريــادة ا
وهـذا لـيس رأيه وحـده - حـسب قولـه - حيث
تلـقى مؤخـراً رسالة من الـفنان الـسورى دريد

صرى. سرح ا حلام يؤكد فيها اعتزازه با
وحول مـوقف الـلجـنـة من جتاهل اسـتـشاراتـها
قال إنـه مجـرد عضـو فى اللـجـنة ولـيس رئيـسًا
لهـا ولـكـنه يفـعل قـراراتـهـا فيـمـا يـخص الـبيت
الفـنى للمسرح وأخـيراً يناشد د. أشرف وزير

الثقافة إعطاء اللجنة مزيداً من الصالحيات.

الدنيا.
- ما رأى الـلجنة فى العروض التجارية التى

سرح القومى حالياً? يتبناها ا
- ما عنديش فكرة عنها.

- ما رأى الـلجنة فى استعانة القومى بنجوم
السينما?

- ما عنديش أى فكرة.
- ألم يـحدثك رئيـس البيت الـفنى وهـو عضو

اللجنة فى هذا?
- أل.

 التوجه التجارى ليس عيباً
أما د. سـامح مـهران فـهو يـعلم بـهذا الـتوجه
ويـرحب به ويـرى أن هـذا الـتـوجه الـتـجـارى
ليس عيباً حيث إن استقطاب جنوم السينما
ــسـرح يــحـقق رواجــاً تـســويـقــيـاً لــعـروض ا
الــقـومى نـظـراً حلب الـنــاس لـهـؤالء الـنـجـوم.
ويـحذر مهران من كثرة نـقد القومى (حتى ال

ينهار).
وعن دور الــلـــجــنــة االســتــشــارى قــال إنه ال
ـكـن أن نـتـحـول إلـى جـهـة تــنـفـيــذيـة ألنـنـا

سنصطدم حينها بجهات تنفيذية أخرى.
 إذن.. ما هو دور اللجنة?

ـسرح الـقومى - اللـجـنة أنـشأت مـهـرجان ا
ـسرحـي وكان هـذا مطـلبـاً كبـيراً جلـموع ا

سرحى فى مصر. ونحن نتابع كل النشاط ا
ـــســتــقــلــة ــســارح ا - إذن فـــلــكم عالقـــة بــا

واخلاصة?
- لقـد تـابـعت أنـشـطـة ساقـيـة الـصـاوى مـنذ
بدايـتها وأعـتبر أنـها جنحت جنـاحاً باهراً..
وأصبـحت تـستـوعب طـاقات شـبابـيـة هائـلة..
كـــمــا نـــتــابـع أيــضـــا فــرق الـــهــواة والـــفــرق

ستقلة.. وال نبخل عليهم بنصائحنا. ا
حول عـرض الشبـكة وفشـله جماهـيرياً وعدم
اسـتمراره قال إن العرض لم يفشل والدليل
سـفـره إلى اجلــزائـر بـدعـوة مـن اجلـزائـريـ
أنفسهم وعندما عاد كان موسم االمتحانات

على األبواب فتوقف العرض.
 اللجنة غير مؤثرة 

- ويعـتـرف د. أحـمـد سـخسـوخ بـأن الـلـجـنة
سرحية ويرجع ذلك غـير مؤثرة فى احلياة ا
لكـون رأيـها اسـتـشـارياً غـيـر ملـزم وأنـها ال

أردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنةأردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنةأردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنةأردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنةأردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنةأردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنةأردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنةأردش ماعندوش فكرة!! وسخسوخ يتحسر.. وزكى مش مغسّل وضامن جنة
سرح.. شاهد  ما شافش حاجة!! جلنة ا

د. أحمد سخسوخ د. سامح مهران 

ثـانــيـاً: إذا كـانت هـذه الـلـجـنـة قـد شـكـلت من
أجل تــقـد خــدمـة (اســتـشــاريـة) لــلـنــهـوض
ــصـرى وتــوجـيــهه أال يــكـون من ـســرح ا بــا
الــــضــــرورى أن تــــتــــفق رؤاهــــا وتــــتــــوحَّــــد
ـكن االنـتــفـاع بـهـا فى اسـتــشـاراتـهـا حــتى 
ـسرح واسترداد عافيته? هل يعقل إصالح ا
أن تـتــنـاقض آراء هــذه الـلــجـنــة مع بـعــضـهـا
البـعض? أن يعلن مقررهـا أنه ال يعرف شيئاً
ــسـرح عن عــروض أكــبـر مــســارحــنـا وهــو ا
الـقـومى?  أن يـصـرح بـعض أعـضـائـهـا بـأنه
مادامت هـذه الـلجـنة اسـتشـارية فال تـنتـظروا

منا دوراً?
مـاذا يــحـدث لــو جـئــنـا «بــكـونـســلـتــو» لـعالج
مــريض.. ثم اخـتــلـفت تــشـخــيـصــات األطـبـاء
حـــــول حـــــالـــــتـه وطـــــرق عالجـه? أين يـــــذهب

ريض? ا
فـى الــســـطــور الـــقــادمـــة نـــتــعـــرف عــلى آراء
وإجـابـات بـعض أعـضـاء هـذه الـلجـنـة والـتى
تـضم فـى عـضــويـتــهـا 24 عــضـواً من كــبـار
ـســرح حـول طــبــيـعــة دور الــلـجــنـة رجــال ا
وبـــعض مـــا يـــثـــار مـن أمـــور أخـــرى تـــخص

سرح.. ا
مقرر اللجنة اخملرج سعد أردش كانت ردوده
مـقــتـضــبـة جـداً عــلى أسـئــلـتــنـا فـعن دور

اللجنة أجاب:
- تقد استشارات.

- - فقط ?
- ها هو شأن اللجان دائماً.

- مــا مـســئـولــيـة الــلــجـنــة عن فـشل
بعض العروض التى ترشحها لتمثيل

هرجانات الدولية? مصر فى ا
- لم يـفـشل سـوى عـرض واحـد وهـو
الـذى ذهب إلى سـوريـا (يـوم من هـذا
الزمان) تأليف سعدالله ونوس وإخراج
ـرشـدى.. عــمـرو دوارة وبـطــولـة سـهــيـر ا

نتجة. ونحن نثق فى آراء اجلهة ا
ستقلة? - ما الذى تقدمه اللجنة للفرق ا

ـسـتـقـلة - ليـس لـنـا أى عالقـة بـالـفـرق ا
ولكن لو طلبوا رأينا سنقدمه لهم.

ــــســـارح - يــــقــــال إن عــــروض ا
غـربيـة تفـوقت على الـشامـية وا

عروضنا?
- كل واحـد بياخـد على قد

جهده.
- مـــا هـــو دور الــلـــجـــنــة
هرجان القومى جتـاه ا

للمسرح?
- نـحن نــتـنـاقش فى
االسـتراتـيجـيات مع
رئـيس البيت الفنى
لـــلـــمــســـرح وهــو
مـتـعــاون مـعـنـا..
وكــــتـــــر خــــيــــر

 محمد جنم زى الفل.. ال إسفاف وال مشاهد خليعة..

ـهــا و تـأجـيـلـهـا دون إعالن اإلعالن عن تـقـد
أى أســــبــــاب لــــذلـك حــــدث ذلك بــــالـــــفــــعل مع
مسـرحية «إفيتا» للنجـمة «نبيلة عبيد» واخملرج
«ســمــيــر الــعــصــفـورى» و تــأجــيــلــهــا نــظـرا
النـشــغـال أبـطــالـهــا فى أعــمـال تــلـيــفـزيــونـيـة
ففـضلوا تأجيلها للـموسم الشتوى كما اقترح
العـصـفورى تـقـد عـمل آخر لـنـعمـان عـاشور

وهو «مصر اجلديدة».
اذا?  .. وتوقفت بروفاتها أيضاً

فـتـرض أن يـكون هـذا الـعـمل ضمن كـان من ا
ــشـتــرك مع الــقـطــاع اخلـاص خــطـة اإلنــتـاج ا
نتج محمد فوزى ولكن التأجيل بالـتعاون مع ا
: أولهـما عدم تـوصلـنا لبـروتوكول جاء لـسبـب
تــعــاون مع الـــقــطــاع اخلــاص بــشـــكل نــهــائى
وكذلـك النشغـال بطل الـعرض الفـنان «مـحمود

» خالل هذه الفترة.. ياس
عوقـات التى تمنع كن جتـاوز ا وكيف 
تـنـفـيـذ بـروتـوكـول الـتـعاون مـع الـقـطاع

اخلاص?
األمــر يـتــطـلب دراسـة األوضــاع بـشــكل مـتـأنٍ
ا ال شروع والبد من تنفيذه  حـتى ال يفشل ا
ـنظمة خلـطة عمل البيت يتـعارض مع اللوائح ا
الـفـنى للـمـسرح كـجـهة حـكـوميـة لـها قـوانـينـها

نظمة ألسلوب عملها... والقواعد ا
ــلــفت لـــلــنــظــر فـى عــدد من الــعــروض ا
ـسـرحـيـة الـتى يـنـتـجـهـا الـبـيت الـفـنى ا
خالل الــفــتـرة األخــيــرة إعالنـك أن هـذه
األعمال تـنفذ حتت إشرافك شـخصيا وال
تنسب إلحـدى الفرق مثل مـسرحية «والد

اللذينه» فما السبب فى ذلك?
هـذه الـعــروض تـواجه عـددا من
ا يـضطرنى ـشاكل اإلداريـة  ا
لـــــوضــــــعـــــهـــــا حتت اإلشـــــراف
ـركـزيـة حتى ـبـاشـر لإلدارة ا ا
ـــشـــاكـل ويـــتم يـــتـم حل هــــذه ا
نقـلها للـمسرح الذى تـقدم عليه
وهــو أمـــر ال يـــتـــعـــلـق بـــإنـــتــاج
ــركــزيــة ــســرحــيــة فــاإلدارة ا ا
لـيست جهة إنـتاج وال تملك حق
تـقد عرض من إنتـاجها ولكنه
مــــجــــرد إشـــراف فــــنى وإدارى
حــتى ال تــتــعــطل مــراحـل إنــتـاج

سرحية. ا
هـناك اتـهـام موجه لك بـالـتدخل فى أعـمال
سـارح بالشكـل الذى يلغى بعض مـديرى ا

وجودهم..?
ال يــحــدث ذلك عــلى اإلطالق فــنــحن نــتــعــاون مــعـًا
سرح وال مجال ًكـأسرة واحدة من أجل النهوض با
ـركزية اإلدارة» إال فى احلدود الـتى تضمن جناح »
أى عـمل وأقـول ألى مــديـر مـسـرح يــرى أنـنى أديـر

مسرحه بدًال منه.. «قدم استقالتك فورًا»..
ــــســــرح وهـل أنت راضٍ عـن أداء إدارة ا

الـــكــومـــيــدى مـــنــذ تـــولــيك
رئاسة القطاع?

ـسرح الـكـوميـدى سـيشـهد ا
فى الـفترة الـقادمـة حالة من
الـتـطـور والـنـشـاط فى خـطـة
ــوسم عــروضـه ســواء فـى ا
الـــــصــــيـــــفـى أو الــــشـــــتــــوى
وسـيـقـدم عـددا من الـعروض

همة واجليدة. ا
 ولــكـن هــنــاك الــكـــثــيــر من
الــتــحـــفــظــات حــول وقــوف
«مــحــمــد جنم» عــلى خــشــبـة

مسرح الدولة?
ال أفـهم الـسر وراء عـدم الـتـرحيب
ــحــمــد جنم فـى مــســرح الــدولـة
سـرح الكوميدى فترض أن ا فـمن ا
يــقــدم الــعـــروض الــكــومــيـــديــة لــكل
طبـقات الشعـب فكما يـوجد جمهور
خــاص يــتــذوق أعــمــاال مــثل: «لــيــر»
و«أهال يـا بـكـوات» و«هـامـلت» هـنـاك
أيــضـا اجلــمـهــور الـذى يـطــلب نــوعـيـة
ــســرحــيــات االجــتــمــاعــيـة أخــرى من ا
الكـوميديـة.. وأنا أتسـاءل هنا كـيف نكون
كـمـسـرحـيـ مـؤمـنـ بـأنـواع مـسـرحـية
مـثل «الـفـارس» و«الـڤــودڤـيل» وعـنـدمـا
نــســـعى لــتـــقــد هـــذه األشــكــال
ـسرحـية تـواجـهنـا االتهـامات ا
عــــــــلـى الــــــــرغـم مـن أن هـــــــذه
األعــــمــــال تـــســــتــــقـــبـل عـــلى
ـستـوى اجلمـاهـيرى بـشكل ا
جــيــد والــدلــيل هــو حتــقــيق
مسرحية «النمر» حملمد جنم
إليـرادات وصلت لـ 11 ألف
جـنـيه فـى أول لـيـلـة عـرض..

وهذا يعنى أن التجربة تالقى إقباالً جماهيرياً.
مــا أعـــنــيـه يــتـــعــلـق بــطـــبــيـــعـــة بــعض
ـسـرحـيـات الـتى قـدمهـا «جنم» مـن قبل ا
عـلى مسـرحه وبهـا الكـثير مـن اإلسفاف
ـستوى عروض مسرح وهو ما ال يليق 

الدولة?
أحتــدى أن تــتـضــمن مــســرحــيــة «الــنــمـر» أى
مــشـاهـد مـسـفـة أو خــلـيـعـة أو أى خـروج عـلى
الـنص فـعـنـدما وقـف جنم عـلى خـشـبـة مـسرح
الــدولـــة كــانت لــنــا شــروط خـــاصــة بــطــبــيــعــة
مـسرحـنـا كـما أن الـعـرض من تـألـيف وإخراج
فــنـان مـن أبـنــاء مــســرح الــدولــة هــو «مــحــمـد
اخلـولى».. وال تــتـضــمن أى شىء تـخــجل مـنه

صرية.. األسرة ا
مـا مــدى الـتـداخل بــ مـنـصـبـك كـنـقـيب
لـلمهـن التمـثيـلية وعـملك كـرئيس لـلبيت

الفنى للمسرح?
ـنــصــبـ ــفــتـرض أن يــكــون عـمــلى فـى ا من ا

لـصـالح الفـنـان وإنـصافـه فى كل األحوال وذلك
فى حـدود مــا تـســمح به طـبــيـعـة الــعـمل لــلـبـيت
الـفنى لـلمـسرح وأحتـدى أن يكـون إنصاف أى
فـنــان قـد  عـلى حـسـاب لـوائح الـعـمل بـالـبـيت
الــفـــنى وأنــا حـــريص عـــلى مــراعـــاة ذلك قــدر
اإلمـكان ومدرك جيـداً خلطورة أن يطغى أى من

... نصب على اآلخر وأتفادى ذلك تماماً ا
ـــا أنـــنــا حتـــدثـــنـــا عن بـــروتـــوكــوالت
الـتـعـاون فـماذا عن مـسـرح الـتلـيـفـزيون
ــاذا تــأخـر تــنـفــيــذ مـشــروع الـتــعـاون و

شترك معه? ا
ـــشـــتـــرك مع مـــســـرح  ســـنـــبـــدأ اإلنـــتــــاج ا
ً اإلعداد ً وجارى حاليا ً جدا التليفزيون قريبا
إلنــهــاء خــطــة الــعـــروض الــتى ســوف نــقــوم
بـإنـتـاجــهـا بـعـد االنـتـهـاء من كل الـتـفـاصـيل

شروع.. تعلقة با ا

دا مسرح الدولة يا جماعة!!
د. أشرف
زكى:

 كم الـعروض الـتى أعلـنت عنـها كـرئيس
ها للبيت الفنى للمسرح منذ فترة لتقد
وسم الصيـفى احلالى لم يفتتح خالل ا
مـنهـا حتى اآلن سـوى مسـرحيتـ فقط..

ما السبب?!
ــوسم الـصــيـفى فى ــفــتـرض أن يــبـدأ ا من ا
مـنـتـصف يـولـيـو وهـو مـا  بـالـفـعل بـافـتـتاح
مسـرحـية «الـنـمر» لـلـمسـرح الـكومـيـدى على
امة مسـرح كوته كما  افـتتاح مسـرحية «
ـسـرح احلـديث عـلـى مـسرح بيـضـا» لـفـرقـة ا
لــيـــســيه احلــريــة بــاإلســكــنــدريــة وقــبل هــذا
ـسـتــحـيل أن يـتم افــتـتـاح الــتـاريخ كـان مـن ا
عـروض أخـرى عـلى مـسـارح الـقـاهرة بـسـبب
انشـغالها بفاعـليات الدورة الثانـية للمهرجان
ــتــوقع ــصـــرى ومن ا الــقــومى لـــلــمــســرح ا
افـــتــتــاح بـــاقى الــعـــروض قــبل بــدايـــة شــهــر
أغــسـطس الــقـادم حــتى تـأخــذ فـرصـتــهـا فى
الـــعــرض اجلــمـــاهــيــرى قـــبل بــدء فــعـــالــيــات
هـرجان التـجريبى فى أول سـبتمـبر القادم ا
وأود أن أوضح نــقــطــة مــهــمــة وهى أنــنــا فى
البـيت الفـنى للـمسـرح جنحـنا فى إلـغاء كـلمة
سارح مضاءة طوال شهور العام «مـوسم» فا
حــتى فى وقـت االمـتــحــانـات وأعــتــقـد أن كم
ـفتـرض أن تعرض خالل الـعروض التى من ا
هذا الـشـهـر سـوف حتـقق إقـبـاالً جـمـاهـيـريا
ـسارح مسـتـفـيدة من اإلقـبـال الـذى شهـدته ا
ــتـــنـــوعــة ـــهـــرجــان الـــقـــومى ا فـى عــروض ا

مؤخرا..
 تــتــحــدث كـــثــيــراً عن «الـــكم» والــنــجــاح

اجلــــمـــاهــــيـــرى واإليـــرادات..
فــــــمــــــاذا عـن «الــــــكــــــيـف» فى
العـروض التى يقـدمهـا مسرح

الدولة..?
لــديــنــا عــروض لــكــبــار الــكــتــاب
والـفنان منهـا «اإلسكافى ملكاً»
لـلكـاتب يـسرى اجلـنـدى واخملرج
خـالــد جالل وعــرض «الـلــجــنـة»
عن روايـــة صــــنع الـــله إبـــراهـــيم
ـراد مــنـيـر والــبـطـولـة واإلخـراج 
لـنور الـشـريف ودالـيا الـبـحـيرى
وسم مـسـرحـية كـما نـقـدم هـذا ا
(مـــــعــــــدة) عـن روايـــــتـى «عـــــودة

الـــروح» و«عـــودة الـــوعى» لـــتــوفـــيق
احلــكــيم مـن إعــداد وأشــعــار جـــمــال بــخــيت
ـامـة بـيـضـا» ويـقـوم بـبـطـولـتـها عـلى بـاسم «
احلــــجــــار وهـــدى عــــمــــار ووضع أحلــــانــــهـــا
وموسـيقاها «عمار الـشريعى» بجانب «قصة
حب» وهـو العـرض الذى يـقدمه اخملـرج هانى
مــــطــــاوع من تــــألــــيف نــــاظم حــــكــــمـت هـــذا
بــاإلضـافــة لـعــدد من األعــمـال الــنـاجــحـة من

سرح وكلها أعمال كبيرة. تراث ا
ـنع اختـفـاء عروض مـسرحـية  محمد عبد اجلليلولـكن هذا ال 

محمد جنم 
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الدينا وما فيهاالدينا وما فيهاالدينا وما فيهاالدينا وما فيهاالدينا وما فيها

777777 ـسـرحى666666 ـسـرحى «مـجـدى عـبـيـد» انـتـهى مـؤخـرًا من تـقـد الـعـرض ا > اخملـرج ا
«سـيـرة شـحـاته سى الـيـزل» لـلـمـؤلف سـمـيـر عـبـد البـاقى لـفـرقـة الـغـربـيـة الـقـومـية
ـسرح.. الذى كـان مغلـقًا بأمر ه بسـاحة قصـر الثقـافة وليس فى ا العـرض  تقد

دنى لعدم صالحيته ! الدفاع ا

استراحة
Act Intermission

(Interval)

تـطـلق عـلى الـفـترة
الـزمنـيـة القـصـيرة
الــــــتى تــــــقع بـــــ
سـرحـية فـصـول ا
ـــعــروضـــة. وفى ا
هـــــــذه األثـــــــنــــــاء
يـتــوقـف الــتـمــثــيل
تـــمـــامـــاً وتـــضــاء
أمـــــاكـن جـــــلــــوس
الــــنــــظـــارة الــــذين
يــــــــســــــــمـح لــــــــهم
ـغادرة مـقاعدهم
إلـى قـــــــــــاعـــــــــــات
الـــــــتـــــــدخــــــ أو
حــــــــــــــــجـــــــــــــــرات
االســــــــتــــــــراحـــــــة
والــــــــشــــــــراب ثم
الـعودة بـعد انـتهاء
مــدة االســـتــراحــة
ـتـابــعـة مــشـاهـدة

العرض.
وإذا مـــــــا عــــــزفت
مــــوســـــيــــقى بــــ
الــــــفـــــــصــــــول أو
قُـــــــــدمـت بـــــــــعض
ـشاهـد اخلفـيفة ا
فـيمكن القول: هذه
مــــــــــوســــــــــيــــــــــقى
االسـتـراحـة وهذا
مــشـهــدهـا.. إلخ..

درسى  بدأ نشاطه الصيفى    سرح ا ا
حتـت شـعـار"نحـن مـحـكـومون بـاألمـل" يـجـرى حـاليـاً تـوجـيـه عام

ـسـرحيـة مـسـابقـته الـسـنـوية فى الـتربـيـة ا
ــســرحــيــة حتت إشــراف زيــزى الــفــنــون ا
سـرحيـة بوزارة حافظ مـوجه عام الـتـربيـة ا
الـتـربــيـة والــتـعــلـيم والــتى حتـدثت عن دور
ـسرح قـائـلـة: إن الوزارة الـوزارة فى دعم ا
انها بدوره ـدرسى إل سرح ا تهـتم بدعم ا
ــــســـتــــوى الـــثــــقـــافى الــــتـــربــــوى فى رفع ا
واجلــمـالى لـلــطالب وذلك عن طــريق إقـامـة
سابقات التى تـقام على مستوى مثل هـذا ا
اإلدارات الــتــعــلــيــمــيــة اخملــتــلــفــة وتــقــيــيم
شاركة عن طريق جلنة من كبار العـروض ا
ـــســرح ثم تــصــعــيــد ـــتــخــصــصــ فى ا ا
العروض الـفائزة لـيتم التسـابق بينـهما على

مستوى اجلمهورية. 
درسى قالت : سرح ا عوقات التى تواجه ا وعن ا

سـرح وهى ضعف مـيزانـيات هنـاك ثالث مشـكالت تواجه هـذا ا
ـمــارسـة الــعـروض وعــدم تـخــصـيـص أوقـات كــافـيــة ومـنــاسـبــة 

سـرحيـة والتـدريب علـيهـا كذلك نـدرة األساتذة األنـشطـة الفـنيـة وا
ـدارس فـهم ــسـرح وخـلــو ا ـتـخــصـصـ فى ا ا
بـــنــســبـــة عــجـــز تــصل إلى  99% وذلك بــســبب
األجور الضعيفة التى ال تشجع أى مدرس على

االستمرار فى شغل هذه الوظيفة.
شكالت أشارت  وعن رؤيتـها لتجـاوز هذه ا
زيــزى حــافظ إلى أهــمـــيــة مــنــاشــدة جــمــيع
الـهـيـئـات اخلـاصـة واحلـكـومـيـة الـتـعـاون مع
سـرحية الوزارة فى دعم األنـشطة الـفنـية وا
ـا لهـا من أهـمـيـة كـبـيـرة فى تـربـيـة أبـنـائـنا
ـكن أن يتم ذلك فكـريا وتـربويـا وجمالـيا. و
ـــادى وإتـــاحـــة الـــوقت عن طـــريـق الـــدعم ا
ـناسـب لـتدريب الطالب كـان الكـافي وا وا
ـــطــــلـــوبــــة كـــذلك ـــهــــارات ا وإكـــســــابـــهـم ا
تخصص ودعمهم مالياً لالستفادة من خبراتهم االستعـانة با

< زيزى حافظـ 

مروة سعيد

ونسات مؤمن تضىء ثقافة القناطر

<  مؤمن عبده

سرحـية لقصر ثقـافة القناطر قدمت الـفرقة  ا
ـسرحى"ونس الـلـيل" تألـيف مؤمن لـعرضـها ا
عــبـده ديــكــور أحـمــد طه مــوسـيــقى وأحلـان
مـحــمــد حــسن تـنــفــيــذ إخـراج مــحــمـد عالم

وإخراج نهال أحمد .
أخــذ"ونس الـلـيل" شــكأل طـقـســيـاً يـحـاول من
خالله تـــخــــســـيـــد احلـــلـم الـــذى يـــدور داخل
ــســـرح والــنص يـــتــكــون من اإلســان عـــلى ا
أربع"ونسـات" منفصـلة استطـاعت نهال أحمد
أن تـصل بــيـنــهـا بــجـسـور صــغـيــرة يـعــبـرهـا
الـرواى لـيـصل بـ األحـداث كـمـا اسـتـطـاعت
أيــضــا أن تـــؤكــد ذلك من خـالل عــنــاصــرهــا
األخرى لـتصـنيع صورة مـدهشـة مستـغلة كل
ـا يجـعل اجلـمهـور مشـاركا ساحـة الـعرض 

بالتمثيل فى تفاصيل احللم .
يـــشــارك فى الــعـــرض :مــحــمــد سـالمــة مــحــمــد
الح ـبـدالــرشـيــد أشـرف عـبــداجلـواد أحــمـد ا عـ
عمـرو سعيد أسامه مـصطفى تغريـد عبدالرحمن

ـان ابراهـيم حـازم كارم مـحـمد زيـنب إبراهـيم إ
ان أم كمساعد إخراج . عبداجلود وإ

ويـــتم بــروفـــات الــعــرض بـــقــصــر ثـــقــافــة
القـناطـر حتت رعاية مـدير الـقصر مـحمد
أمــ الــذى عـــبــر عن ســعـــادته بــإصــرار
اخملــرجــة نــهــال أحــمـــد عــلى جتــمــيع كل

عناصر الفرقة واشتعال حماسهم .

فورد أوقفت  دعمها..و أعضاء الورشة غيروا نشاطهم!
خـمــســة عـشــر عـامــاً من دعم مــؤسـســة فـورد
سـرحيـة التى يـديرهـا اخملرج لـفرقـة الورشـة ا
ؤسسـة دعمها حـسن اجلريتـلى بعدما انـهت ا
لـتـبــدأ الـفـرقـة مـرحــلـة جـديـدة فـى حـيـاتـهـا إذ
تـرتب عـلـى إنـهـاء الـدعم وقف حـال أعـضـائـهـا
حـسن اجلـريتـلى- قـال إن تـوقف دعم فورد لم
يـأت فجـأة وليس له عالقـة بانـتهـاء فتـرة وجود
عمول به ؤسسة فى مصر لكن النظام ا هذه ا
ستقلة هو سرحية ا فى اخلـارج لدعم الفرق ا
دعم مـشـروع الــفـرقـة ولـيس الـفـرقـة إلى األبـد
وهـذا ماحدث مع مؤسسة فورد فـاالتفاق بيننا
مـــدته  15 عـــامــاً وقـــد بــنـى عــلى شـــروط هى
شروعـات قمنا بتنفيذها تـنفيذ عدد مع من ا
مـشروعـاً إثـر مشـروع بـعد مـوافقـة مـنهم وهى
ـراكـز الـثـقـافـيـة األجـنـبـية نـفس شـروط دعم  ا
فى مـصـر ألى فـرقـة مــسـرحـيـة مـسـتـقـلـة فـفى
سـرحية مـرتبطاً اخلـارج يكون حتـويل الفرق ا

بـالـتـنـمـيـة الـشـامـلـة لـلمـجـتـمـع لهـذا يـتـم إبرام
عــقــود كل  3 ســنــوات لــدعم هــذه الــفــرق من
الـدولة أو أى جمعـية أهليـة جتدد حسب رغبة
ــشــروعـات الــتى اجلـهــة الــداعــمــة وطــبـيــعــة ا
تـقـدمـهـا الــفـرقـة ومـدى اتـسـاقـهـا مع  أهـداف

هذه اجلهة .
أكــد اجلــريــتـــلى أنه بــعـــد تــوقف دعم فــورد
ـاديـة لــورشـة" لم يــكن لــديه اإلمـكــانـيــات ا لـ
لــصـرف مــرتــبــات شــهـريــة جلــمــيع أعــضـاء
الــفـرقــة كــمــا كـان مـن قـبـل فـلـم يـكـن أمـامه
سـوى بــديل آخـر الســتـثـمــار كـوادر الــفـرقـة
وهـو أن تــولى أعــضـاؤهــا مـســئـولــيـة ورشـة
عـمل من الورش الـتى تعلن عـنها الـفرقة كل
تــثــمـر فى تــخــصـصـه وبــهـذا يــكــون قــد اســ
سرحية التى كونوها إمـكانياتهم وخبرتهم ا
خالل فـتـرة عـمـلـهم  بـالـورشـة ووفر لـهم من
نـاحـيـة آخـرى احـتـفـاظـهم بـدخـولـهم الـثـابـتة

التى تعودوا احلصول عليها طوال السنوات
ـاضـيـة . قـال اجلـريـتـلى إن فـرقـة الـورشـة ا
سـتـعـتـمـد خـالل الـفـتـرة الـقـادمـة عـلى ثالثـة
لــة لــدعم مـــؤســســة فــورد حلــ لــول بــديـــ حــ
احلـــصــول عـــلى دعـم آخــر احلـل األول هــو
مـشروع تدريب األطـفال والـكبار عـلى جميع
فـنـون الـتـعبـيـر بـالـنـسـبـة لالطـفـال فيـتم  فى
األقـاليم على الفنون الدرامية اخملتلفة سواء
يــــال ظل أو نــــاء أو رقــــصــــا أو خـــ كـــانـت غـــ
ً أو أفالم كرتـون وذلك بالـتعاون مع ا مـسرحـ
مـركـز احلـواديت وفـروعه اخملـتـلـفـة ومـسـرح
نـوافذ ومـسرح اجلـراج أمـا بالـنسـبة لـلكـبار

فهناك مشروع لتدريب 
يـ ومــهـتـمــ من اجلــمـهـور نـاشــطـ ثــقـافــ
ــا ــســـرح فــحـــسب وإ الــعـــادى لــيـس فى ا
ً فى السـيـنـماوالـفن الـتـشـكيـلى. يـتـركز ا أيـضـ
ـــشـــروع عــلى أحـــيـــاء الــدرب األحـــمــر هــذا ا

ــشــروع  بـــدأه حــسن اجلـــريــتـــلى مــنــذ 10 ا
سنوات ومازل مستمرا.

احلل الـثـانى جتـهــيـز وحـدة مـونـتـاج سـيـنـمـائى
وتـليـفزيـونى وتأجـيـر خدمـات إنتـاجيـة للـعامـل
سـتقـلة أما احلـل الثالـث فيتـمثل فى الـسيـنمـا ا
دى حـيث يقوم بـتجـهيز فى مـشروعـات طويلـة ا
ـشــروع الـذى عـرض كــبــيـر بــعـنــوان طــروادة ا
سيحصل من خالله على تمويل جديد إلنتاجه .
اجلـــريـــتــلـى دعــا الـــدولـــة لــلـــعـــمل مع الـــفــرق
ستـقلة بـنظام «الـعالقة التـعاقدية» ـسرحيـة ا ا
ـعـنى أن تـتــوقف الـدولـة مع فـرقـة مـسـرحـيـة
عـلـى أن تـشــارك فى إنـتــاج عــروضـهــا لـفــتـرة
سـرحية من مأزق مـحددة حتى تخـرج الفرق ا

هرجانات أجنبية.!! الدعم األجنبى  أو ا

رشا مصطفى
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حمدى طلبة  قاد فرقة بنى مزار  إلى النجاح

> مسرحية «حلم يـوسف» لبهيج إسمـاعيل قدمتها مـؤخرًا فرقة قصر ثـقافة فارسكور
من إخراج فوزى سـراج وأحلان تـوفيق فودة وأشـعار طه شـطا.. وقـام بتمـثيـلها الـفنان
نـعم إبراهـيم أبـومسـلم شيـماء سـلـيمـان السـيد تـميـز طـاهر أبـوحطب هـيام عـبـد ا ا

فاروق ورزق العزبى. 8

إشارة
«مفتاح»
Cue

إخطار سريع يتم
عن طــريق حـركـة
يـــدويـــة أو رنـــ
جرس أو إضاءة

ملونة.. إلخ.
وتــــوجه اإلشـــارة
فـتاح - أو هـذا ا
الـتـنــبـيـهى - إلى
ــمـثـل أو عـامل ا
ــــلــــحــــقـــات أو ا
ــــــســـــئــــــول عن ا
ــــــــــــــؤثــــــــــــــرات ا
الــــصــــوتــــيـــة أو
الــضـوئــيـة.. إلخ
كى يـــبــــدأ عـــمالً
اتــفق عــلـيه. ومن
ـــــــكن هـــــــنـــــــا 
الــــقــــول: إشـــارة
الــدخــول إشـارة
إنــزال الـســتـارة
إشــــــــارة عـــــــزف
الـــــــــــــــــــــــــــــســالم

.. إلخ. الوطنى
وتـــــتـــــضـح هــــذه
اإلشــــــارات - أو
ـــــــفـــــــاتــــــــيح - ا
تـــفـــصــيـــلـــيــاً فى
نـــســـخــة مـــخــرج
ـسرحـية بـصفة ا

خاصة.
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«مــنــمـنــات تــاريــخـيــة» هــو الـنص
ــســرحى الــذى كــتــبه ســعـد الــله ا
ونــوس مــعـــتــمــدا عـــلى الــتــاريخ
اإلسالمى فى فـتـرة ضـعف الـدولة
ـتـوكل عـلى اإلسالمـيـة فى عـهــد ا
اللـه بعـد أن بـلـغت الـبالد مـبـلـغاً
من الــضــعف والــتــفــكك وانــتــشـار
الـــفـــســــاد فى كل دروب احلـــيـــاة
الـــفـــســاد الـــســـيـــاسى والـــفـــســاد
الــعـــســكــرى والـــفــســاد الـــعــلــمى.

عز الدين بدوى

ادية  «منمنات تاريخية» عرض اكتملت عناصره رغم ضعف اإلمكانات ا

والنص يـستـعرض هـذه اجلوانب اخملـتلـفة لـلفـساد كـتبـرير
للسقوط حتت أقدام الغزاة تلك هى الفكرة األساسية للنص
سـرحى الـتى أراد سـعـد الـله ونـوس أن تـكـون مـوضـوعًا ا
ـسـرحى ومن ثم يــكـشف عـبـر الـنص عن مـواطن لـنـصه ا
هذا الـفسـاد أو عن تبـدياته فى احلـياة اليـوميـة فهـو يعرض
ـديـنـة ومـا أصـاب لـنـا أحـوال الـعــامـة والـعـدو عـلى حـدود ا
الـسـلـع الـضـروريـة من غالء حـتي اسـتـحـالت احلـيـاة كـمـا
يـســتــعـرض الــنص مــا آل إلـيه حــال الــعـلــمــاء من ضـعف
وهوان واسـتعـداء كل ما مـن شأنه إعـمال الـعقل أو الـنقاش
فيـما يخص حياة الـعباد وأمور دينـهم ويكشف النص كذلك

عن تضامن رجال الدين مع األمراء والدفاع عن منطقهم.
والـنص يـنـقـسم إلى ثالثـة أجـزاء اجلـزء األول هـو الشـيخ
ـة وهو اجلـزء الذى يـقوم برهـان الـدين الشـاذلى أو الهـز
ـتلـقى لفـهم ما سوف عـلومـات التى تؤهل ا بدور عـرض ا
يحـدث لـلـمديـنـة من سـقـوط وتداع وذلـك عبـر اسـتـعراض
ـدينة فـمنذ الـبداية نواحى الـضعف واالستـعداد لتـسليم ا

ينادى مناد:
ـنع إشـهار « يرسم نـائب الـغـيـبـة ويـأمر يـا أهل الـشـام 
ــنع ـــقالع  يـــا أهل الـــشـــام  الـــسالح أو الـــضـــرب بــا

دينة باألمان». التعرض للسفر وتسلم ا
كمـا يركـز النص عـلى نفس هذه الـتيـمة في مـشهد الحق
ذاهب فى ـشهد الذى يـدور ب العلـماء أو قضاة ا وهو ا
صـــحـن اجلـــامـع األمــــوى والـــذى يــــنــــتـــهـى بـــإدانــــة ابن
الشـرائجـى وتكـفيـره ألنه يخـالف صحـيح الدين ويـجادل
شهـد بإدانة ويتـعاطى مـقاالت الكـفار والزنـادقة ويـنتهـى ا

ابن الشرائجى وحرق كتبه.
شهد الذى يدور ب نائب القلعة عنى فى ا ويتأكد نفس ا

أزدار وب ابـن الطيب الذى يبغى الـدفاع عن مدينته لكن
األمـير يـرفض بـدعوى أنه يـشك فى والئه الـوطنى ألنه من
أهل الفتنة والشقاق ومن ثم يساويه مع األعداء والغزاة.
عـلـومات الـتي يـبـثهـا الـنص عـبر مـشـاهده بـعـد كل هـذه ا
تـلقى فى بـؤرة احلدث مـتفـهمـًا ما سـوف يحدث يصـبح ا
ديـنـة وهى الـنقـطـة ذاتـهـا التى يـبـدأ بـها من تـطـور لـهـذه ا
ـشـهـد ـسـرحى فــهـو - أى الـعـرض - يــبـدأ  الـعــرض ا

دينة باألمان. نادى وهو يطلب من الرعية تسليم ا ا
سرحى يبـحث فى أسباب التـدهور والضعف إن النـص ا
هم فى هذا دينة بـعد عزها وازدهـارها فا الذى أصـاب ا
الـسـيـاق مـعـرفـة األسـبـاب الـتي أدت إلى الـوضع الـراهن
كـمــا أن الـنص - أيـضــا - يـحـاول إنـتــاج عالقـة تـربط مـا
ـشـهـدان ـا يـحـدث فـى احلـاضـر فـا ـاضى  حــدث فى ا
واحد واألسـبـاب - أيضـا - واحـدة وهو مـا يـبرر اعـتـماد

النص على هذه الفترة من تاريخ الدولة اإلسالمية.
إن الـنص يـنـتج نـوعـاً مـن اإلسـقـاط عـلى الـفـتـرة الـراهـنة
وهـو مـا فـهـمـته الـرؤيـة اإلخـراجـيـة حلـمـدى طـلـبـة وجـعـله
يـضـع هـذه الـكـلــمـة فى كـتــيب الـعـرض بــشـكل إشـارى:

«األمس.. اليوم التاريخ يعيد نفسه».
اعتـمدت رؤيـة اخملرج عـلى التـركيـز على الـفكـرة األساسـية
نمـنمات األخرى الـتى يحفل بها للـنص حاذفًا الكـثير من ا
سـرحى. إن هذه الـرؤية حتـاول طوال الوقـت إنتاج الـنص ا
ــســـرحى من أفـــكــار عـالقــة بـــ مــا يـــدور حـــول الــنـص ا
تلقى تلـقى فا ومضـام ورؤى وب الفتـرة التى يحيـاها ا
يـسـتـطـيع إيـجـاد عالقـة مـشـابـهـة بـ شـخـوص الـعـرض /

اط حديثة حتيا بيننا. اثلها من أ النص وما 
إن هـذه الـرؤيـة ركــزت بـشـكل واضح عــلى إبـراز الـشىء
عنى الدرامى ونقـيضه فعلى مسـتوى الشخوص يـبرز ا

ديـنة عبـر الشـخصـية ونـقيـضهـا كالـذى ينـادى بتـسلـيم ا
ـدينـة أو منـطق كفـاح الغزاة والذى يـتمـسك بالـدفاع عن ا
ومنـطق االلتـحاق بخـدمتـهم كمـا يتبـدى فى شخـصية ابن

خلدون / كاتبه وتلميذه شرف الدين.
بــصــريـا اســتـطــاع الــعـرض الــتــعـبــيـر عـن هـذه األفــكـار
تـشـكيـلـيـًا عـبـر خـلفـيـة لـهـا الـقدرة عـلى الـتـحـول وهـو ما
يـعـطــيـهـا الــقـدرة عــلي طـرح األفـكــار واإلمـتـاع الــبـصـرى
لقـدرتهـا على الـتحـول; فهى فى الـبدايـة قصـر األميـر كما
أنهـا الساحـة التي يوجـد فيهـا أفراد الشـعب (السوق) ثم
فاجأة تتـحول إلى أسوار للمـدينة زمن االجتيـاح وتبقى ا
فى نهـاية العرض عـندما يـتم تفريغـها لتـتحول إلى سجن
ـديـنـة كـما ـة وسقـوط ا يـحـجـز أفـراد الشـعب بـعـد الـهـز
البس علي اعتـمدت هذا اجلانب الـتشكيلـى فى عنصر ا
إبراز الـفـروق من حيـث السـلـطة والـتـأثيـر فـجاءت مالبس

نظومة. تميز فى هذه ا رجال الدين تعبر عن وضعهم ا
ـنـطق تـعـامل مـحـمـد شـعـبـان (مـصـمم الـديـكـور وبـنـفس ا
البس) مع مالبس األمــيـر واجلــنــود ومالبس الـتــجـار وا

وسرين. وا
وتبـقـى مالبس شـخـصـيـة ابن خـلـدون مـعبـرة عـن اخلواء
والــعــدمــيــة الــتي تــتــيح كـل شىء من أجل الــوصــول إلى

الهدف حتى لو مساعدة العدو والتعاون معه.
عـنى العام للنص إن الرؤيـة التشكيـلية حاولت اإليـحاء با
ـاديـة عـلـى مـسـتـوى اإلنـتاج وبـرغم ضـعـف اإلمـكانـيـات ا
سـرحى حـاولت خـطـة اإلضاءة الـتـعـبيـر عن الـتـحوالت ا
ــديـنـة ثم أيـام احلـرب ثم الــدرامـيـة فى فـتـرات ازدهـار ا

فترات السقوط والتداعى.
واصفـات أهمية يبـقى لشريط الـصوت فى عرض بـهذه ا
ـعنى لـحن طـرح ا خاصـة. فـقد اسـتـطـاع مدحت نـظـيـر ا
بـاسـتـخـدام مـوتـيف صـوتى مـغـنى لـلـتـعـبـير عـن كـثيـر من

ة والسقوط. حلظات العرض معبرًا بذلك على الهز
وأخـيـراً يـصـبح لـعـنصـر األداء الـتـمـثـيـلى بـوصفـه عصب
ـيـزاً فى هـذا الـعـرض فـعـبر ـسـرحـيـة مـكـانا  الـعـمـلـية ا
ــسـرحى الــذى يــتـخــذ من الــرصــانـة والــوضـوح األداد ا
احلـركى والـقــدرة عـلى الـتـعـبــيـر عـبـر اسـتــخـدام الـتـلـوين
الصـوتى الذى ينم عن دربـة وجتربة استطـاعت فرقة بني
ـعــرفـة مـزار تــقـد هــذا الـنـص الـصــعب الـذى يــحـتــاج 

مسرحية ومعرفة لغوية أيضا.
حتيـة لـهؤالء الـشبـاب الـذين يحـاولـون اإلبداع فى سـياق

يطرح نقيضه.
مـحـمـد الـشـوكى أحـمـد شـعـبـان رشـاد أبـو زيـد مـحـمد
كـمـال فـتــحى عـبـد اجملـيـد خـلف شــحـاتـة خـالـد كـمـال
حمـادة عابد أحـمد على غـريب مصطـفى محمـود قاعود
مـصــطـفى فــتـحى حـنــفى حـنــفى صالح عـبــد الـرحـمن
ــسـرح الـعــنـيـد مـحــمـد طـارق... وحتــيـة خـاصــة لـرجل ا

حمدى طلبة.

ـا ألنه لم خــاطـر جـاهــداً أن يـكـون خــفـيف الـظـل وجنح فى ذلك ر
يعـتمد سوى على بنية ( النكتـة) التى أحياناً ما كان بعض اجلمهور

يصل إلى تخم نهايتها قبل أن يصل هو إليها. 
بدأت فـقرته الثالثة بـعزف الرباب والطبل وهـو ما جمع الناس حوله
ا تـعبيراً خاصـة عندما عـزف «عم على» حلن « أنا فى انـتظارك» ر
عنـد  تأخـر فـقرتـهم ألكـثر من سـاعـت ثم كـان احلـكى من السـيرة
الـهاللـيـة وقـد اجـتـذبت  الـفـرقـة اجلـمـهـور الـذى بـدا االرتـيـاح عـلى
وجهه وكـأنه يقول «أخيـراً وجدنا شيـئاً نعرفه» وراح الـبعض يصعد
نصة من بينهم امرأة حتمل بعض أغراضها  فى علبة سمن على ا
معـدنية وهاتك  يارقص .. وهنا كـان البد أن يتدخل رمضان خاطر

إلنهاء الفقرة قبل أن يتحول مسرح الشارع لفرح بلدى.
رتـها) وقـدمهـا راقص وحيد بعـد ذلك قدمت فـرقة « ريـبرا شـو » (
اسـكات  الـتى يرتديـها واحـداً وراء اآلخر والتى تـشير راح يغـير ا

إلى شخصيات من عالم الفضاء.
جحا وفطوره

ثـم قـدمت فـرقـة « ويل يـا ويل» عـرضــاً من مـسـرح الـعـرائس بـاسم
«جــحــا وفـطــوره» تـألــيف سـهــام نــصـر إخــراج ولـيــد بـدر يــحـكى

العرض حكاية جحا الذى يحتال لدخول قصر 
ـلك بـحـجة تـعـليم ابـنه أى شىء ولـيـحصل عـلى مـكـافأة كـبـيرة من ا

لك. ا
لم تـتجـاوز مدة  الـعرض (35) دقـيقـة ومع ذلك فـقد اسـتطـاع جذب
ــثـلى األداء الـصـوتى ـشـاهــدين من كل الـفـئــات وكـان اخـتـيـار  ا
جـيـداً ومـنـاسـبــاً خـاصـة شـخـصـيـة «فــطـورة» الـتى أداهـا الـفـنـان
ـا اسـتـرعى االنـتـباه و يوسف عـيـد كـذلك كـانت األغـانى جـيدة.. 
شاهـدين بالـفرجة عـلى كوالـيس مسـرح العرائس اهتـمام بـعض  ا
ليعـرفوا كيف يبذل فنانو التحريك مجهوداً ضخماً ليقدموا مثل هذا

. العرض الذى يبدو بسيطاً
أسئلة حول مسرح الشارع

ــهـرجـان وتــبـقى األسـئــلـة حـائــرة بـيـنى وبـ وتــنـتـهى فــعـالـيـات  ا
اذا لم جنـد أعماالً الشـاعر جرجـس شكرى حـول مسرح الـشارع. 
لفـرق مثل «السـويس التجـريبيـة» و « حالة» و«رؤى» تلـك الفرق التى
قدمت بـالفـعل جتـارب أكثـر نضـجاً فى مـسرح الـشارع? وهـو الذى
اذا قدمت هـذه العروض الـبهلـوانية الـتى وكأنها تنـتمى له بشـدة? و

هرجان ?  سرح ليقام عليها ا انتزعت من خشبة ا
وهو مـا يجرنا لسـؤال آخر وهو هل يثـير مسرح الشـارع  مشكلـة سياسية?
خـاصـة وأنه ال يـخضـع لرقـابـة مـا ويعـرض عـلى اجلـمـهور بـشـكل مـبـاشر
ـنظم ومجـانى?... ما هو األمـر اخمليف فى مسـرح الشارع الـذى يجعل ا

ركز الشباب. هرجانه األول بإمبابة يضطرون إلقامة عروضه 
أخــبــرنى مـحــمــد عـبــدالــفـتــاح مــؤسس فــرقـة « حــالــة» أنه لم يـدع
ــنـظـمـون بـأنـهم سـوف لـلـمـهـرجـان ســوى مـرة واحـدة وقـد أعـلـنه ا
يـتـصلـون به ولم يـفـعلـوا ويـقول إنه قـدم إلـيـهم معـلـومات كـافـية عن
ـسرح وكـيـفـية ـصـريـة الـتى تقـدم هـذا الـنـوع من ا أسـمـاء الـفرق ا
هرجان. ونتساءل االتصـال بهم. ولكن لم يتم دعوة أحد منـهم إلى ا
سرح نتـزعة قسرا من خـشبة ا أخيـراً : هل تصلح هذه الـعروض ا

ألن تقدم فى الشارع?.

معـها  الراقصون يـقدمون حركـات متماثلـة ثم يذهب كل منهم إلى
جهة ليتعامل مع جمهوره أثناء ارجتاليته الراقصة يسعى إلى عمل
عالقة مع أحد أفراد اجلمهور حتى ولو كانت  عالقة مطاردة تبدو
ـصـادفة وكـأنـهـا  مطـاردة كـائن أسـطـورى غريب لـشـخص جـعلـته ا
البس مثلون ثانية إلى غرفة ا ر فى هذا الشارع .يعود ا وحدها 
خيـمتهم الزرقـاء لينـتهى الــ (شو) وسط ضجـيج وصفيـر وتصفيق

ارة. ا
 اكسسوارات للذكرى

فى العـرض الثانى تنحصر مساحة الـتمثيل فى طاولة  سفرة بيضاء
علـيها مـايشـبه الطـعام ويـطلب من اجلمـهور أن  يـقتـرب ليـجلس على
الطـاولـة إلى جـوار بطـلى الـعرض ومـتـرجم مـصرى ( يـبـدو أنه تورط
مـثلـ القـصة بـينـما يـقوم فى الـتـرجمـة ) على الـطاولـة يحـكى أحـد ا
ـارة عـمـا اآلخـر بـرسم الــشـخـصـيــات عـلى أطـبـاق ورقــيـة يـتـســاءل ا
ترجم فى يحـدث ينصـرف البـعض عن متابـعة احلكـاية وسط فـشل ا
ـتفـرج عـلى الـطاولـة اللتـقاط نـقل مـاقال وتـنتـهى احلـدوتة بـهجـوم ا

ماطوله أيديهم من اكسسوارات للذكرى.
ـثــلـ يــرتـدون مــايـشــبه زى عــمـال الــنـظــافـة أصــفـر الــلـون ثالثــة 
كن أن ويحـملـون دالء علـيهـا عبـارة ( عـلى الطـريق بالراحة) جـملـة 
تقـرأهـا أيضـًا ( بالراحـة على الـطـريق) أو (الطـريق بالراحـة) تأخـذنا
اجلمـلة التى النـستـطيع أن نـحددهـا بدقـة  نظرًا لـطريـقة كـتابـتها إلى
وسيقى التى تسـاؤالت عديدة حول طبيعة العرض الذى اعتمد على ا
مثلون تضـخها مكبرات الصـوت واحلركة بطول الشارع . يـتعارك ا

فيقرر كل منهم السير باجتاه معاكس ثم يلتقون مرة أخرى.
يـحاولـون الـصيـد بـعصى يـحمـلـونهـا ويسـتـخدمـونهـا اسـتخـدامات
كثـيرة يحاولون تـعبئة  الدالء بال شىء يـخرجون من وراء ظهورهم
ا دمى ألطـفـال صـغار ويـلـوحون بـهـا للـنـاس  فى نهـايـة الرحـلـة ر
ـسـافـرون على تـعبـيـراً عن وصـول ما. فـهل أشـفق - بـعد ذلك  – ا
ـا صـغــارهم من تـلك الــرحـلـة  الــتى يـخــوضـونـهــا بال راحـة  ور
بالنتـيجـة أيضـاً لذلك وجـدناهم يـعيـدون دمى األطفـال إلى أماكـنها
هم ... يـعود ـا ا التى أخـرجـوها مـنهـا حلـمايـتـهم من العـالم .. ر
مـثلـون بسـرعة  من حـيث جـاءوا وينـتهى الـعرض. الـذى استـخدم ا
ـركبـة و الـتـشـكـيالت فـيـمـا يشـبه فن ـاءات أكـثـر من احلـركـة ا اإل
تـفرجـ : هو إيه ده ? أجـاب آخر ( ده مـسرح ) سأل أحـد ا ـا (ا

شارع) طب انت فاهم حاجة?.
صطبة  فرقة ا

ـصطـبـة الـتى أسسـهـا رمـضـان خاطـر ( أحـد تالمـيذ قـدمت فـرقـة ا
فرقـة الورشـة التى يـديرهـا حسن اجلـريتـلى) ثالث حكـايات األولى

من ألف ليلة وليلة والثانية مأخوذة عن قصة لعزيز نس بعنوان 
(مافيش حمير فى بلدكم) واألخيرة حكى من السيرة  الهاللية...

جاءت احلـكاية األولى أشبـه بنكتـة مصرية طـالت كثيـراً تتحدث عن
رجل احتـال على أحد األشـخاص لـيستـضيفه ويـطيل مدة ضـيافته
ضـيف احليـلة ط فى أحـداثهـا  فيـفـهم ا فأخـذ يؤلف له حـكـاية و
ويطـرده. والثانية أشـبه باألولى من حيث  اعتـمادها على بنـاء النكتة
ـفـارقـة الـتى تـأتى فى نـهـايـة احلـكايـة وهى واسـتـخـدامـها لـتـقـنـيـة ا
. بـعـشـرة حتـكى عن خـبــيـر فى بـيع وشـراء الـتـحف اشـتـرى حـمـاراً
آالف جنـيه طـمعـاً فى احلـصول عـلى الـسجـادة الـتى يحـمـلهـا فوق
ظهـره والتى يأخذها البـائع قبل أن يسلّمه احلـمار! يحاول رمضان

هوه ايه اللى بيحصل ده مسرح شارع ?! شارع إزاى يعنى
الياعم ده افتتاح محل فى شارع األلفى عبارات ترددت أثناء
صرى األوربى الذى نظمه افتتاح مهرجان مسرح الشارع ا
ركز الثقافى النمساوى بالقاهرة (أول ما يلفت معهد جوته وا
متد بامتداد نظرك وأنت داخل إلى شارع األلفى هو السوق ا
الشارع وهو ماقد يعنى لك أحيانا تمثيليات البيع والشراء
شترين  ظهور البلدية كحدث والفصال أدوار البائع و ا
مفاجئ  ثم فجأة يهرب الشارع كله ويختفى العرض للحظات
مثلون ( البائعون) مرة أخرى بعد انتهاء غارة إلى أن يظهر ا
نصة تمثيلهم اليومية (الشارع) واطنون  البلدية ليعود ا
هرجان ستجد خيمة زرقاء فإذا بدأت بالتحرك ناحية مكان ا
كبيرة حتجب شارع األلفى وقوات أمن تبدو كتشريفة
ثلون أنهم فى مهمة ما ال يعرفون سئول كبير وجنود 
عنها شيئا سوى انتظار األمر بتقمص الدور األمنى فى
محاولة احلفاظ على جدية يرسمونها حتسبا ألى أمر طار
ا حتدث مشكلة ما خاصة وأن والضباط متوترون قليال ر
رور فى شارع هرجان وإال ما استطعنا  ا احملافظ يرعى ا
عد للمشاة فقط وما يفاجئك بعد كل هذا هو أن جتد االلفى ا
دينة منصة تمثيل وسماعات ضخمة وكأنك فى احتفالية 
اإلنتاج  االعالمى.
ـنـظـمون كـلـمـات تـرحـيب وأسـئـلـة حـول مـسـرح الـشارع  يـصـعـد ا
ودوره فى التـقريب بـ الـثقـافات ! ثم كـلمـات حول مـسرح الـشارع
ــكن ألى جــمـهــور فــهـمه ! ( كـالم كـثــيــر ولم نـر وكــونه بال كالم و
ـثل اثـن تـقليـدي يـقدمون مسـرحا لآلن سـوى منـصة تمـثيل و
كالمًــا عن مـســرح الــشـارع) كــانت تــراودنى خــيـاالت عـن جـمــاعـة
مـسـرح الــسـوق فى جــوهـانـســبـرج الـتـى كـانت تـقــدم عـروضـا فى
ـمثل وصـندوق  فارغ الـشارع  – إبـان احلكم العـنصرى  – 
وحامل لـلمالبس يسـتخدم كـخلفـية تعـلق عليه بـعض اإلكسسوارات
الضرورية وبهذه األدوات يقدمون مسرحية قصيرة تنتقد األوضاع
وحترض اجلـمهور على اتخاذ موقف من احلكم العنصرى وقتها ثم

يهربون ح تأتى الشرطة البيضاء.
ــســرح الــسـيــقــان الــعــكــازيــة عــرضــهـا أو تـبــدأ فــرقــة ( زيــبــرا) 
ـوسـيـقـى شـرقـيـة صــاخـبـة تــضـخـهـا الــسـمـاعـات اسـتــعـراضـهــا 
ثل الضـخمة لتغازل بها اجلمهـور طول العرض ... يخرج ثالثة 

يـرتـدون أقـنـعـة لـكـائـنـات تـبـدو خـارجـة لـلـتـو من قـصص خـيـالـيـة...
اجلـمـهـور فى حــالـة دهـشـة جـمـهـور عــشـوائى اليـعـرف أغـلـبه عن
ـهرجـان انفـعال مـشوب سـرح غيـر ما يـراه كجـزء من فـعالـيات ا ا
باحلـذر وقـلق من كـاميـرات الـفضـائـيات يـبـدأ احلـذر فى التالشى
تـدريــجـيـاً مع انـدمــاج هـؤالء األجـانب فى أدوارهم وشــخـصـيـاتـهم
ـمثلون صـاحب الفتتـاح احملال التـجاربة... ا الكـارتونيـة ورقصهم ا
رح ... يـسـعـون جـيئـة وذهـابـاً بـطـول الـشارع يـتـبـعـهم اجلـمـهـور 
ـمثـلة لـيرقص يدخل رجل مـلـتح وسط الراقـصات يـبـتسم جتـذبه ا

البعض ظنه حفل افتتاح محل حلوانى

مسرح الشارع.. المسرح والشارع
شاهدون لم يفهموا شيئًا مثلون.. وا رفنية قدمها ا

عرض «اإلجراءات» .. اجتهاد تمثيلى .. ونص مفكك
سرحى "اإلجـراءات" تأليف إسالم حـامد وإخراج شريف سـرحية الـعرض ا قدمت فـرقة اجلذور ا
شـلـقامى عـلى مـسـرح سـاقيـة الـصـاوى..انـتظـمت  داخل الـعـرض كل عـيوب الـتـجـربـة األولى على
ـسرحى الذى كتبه إسـالم حامد مفكـًكا وال يحتوى مستـوى التأليف واإلخـراج حيث كان النص ا
ؤلـفه  فلـم يستـطع أن يتـحكم فـى أفكاره على خـطاب مسـرحى مـحدد فهـذه هى التـجربـة األولى 
التى يريـد أن يطرحها من خالل ذلك النص الذى يحتوى على كثير من األفكار السلبية التى يعيش
ـتلـقى أن الكاتب يـريد أن يـقول كل ما فيهـا مجـتمعـنا لـكن ال يربطـها خط درامى واحـد فيـشعر ا
يراه سلـبّيًا خالل مدة الـعرض التى ال تتجـاوز ساعة تقريـًبا وعلى الرغم من أن الفـكرة األساسية
التى يحـتويهـا النص  وهى فكرة انـتظار اإلجراءات  فـكرة جيدة فى مـضمونهـا فإنه لم ينجح فى
ـؤلف بـ األفـكـار الفـرعـيـة إلى تـهمـيش هـذه الـفـكرة تـوظيـفـهـا بشـكل جـيـد  حـيث أدى  تـشتت ا

فأصبحت غامضة بالنسبة للجمهور.
ـتلئ بـها الـشارع فى مجـتمـعنـا وهم رجال الـشرطة ـاذج إنسانـية  ؤلـف من خالل النص  قدم ا
من خالل أم الـشرطة والعـسكرى وعالقـة احلاكم باحملكـوم والشحـاذ واللصوص وفـتاة الليل و
نـاديل و قام بتجـميعهـا فى الشارع  و اختـار منتصف الـليل موعدًا الصحـفى والسائق وبائـعة ا
ـوعــد  وبـعــد أن جتــمـعت كل لـتــجـمــعـهـم الـيــومى دون أى تــمـهــيـد درامى لــلــمـشــاهـد عـن ذلك ا
الـشــخـصـيـات فى مــوعـدهـا أصـبـحـت تـتـردد جـمـلــة (هى لـسه اإلجـراءات مـابــدأتش) (إحـنـا لـسه
مستـنيـ اإلجراءات) للـوهلـة األولى تعـتقد أن جـميع الـشخـصيات الـتى تراهـا معـبرة عن عدد من
الشخـصيات التى يتـكون منها مـجتمعنـا تنتظر اإلجـراءات وتعانى من الروت الـيومى  ويتأكد أن
هذه الشـخصيـات مفعـول بها فى ذلك اجملـتمع وليست فـاعلة لـكن تطور األحـداث ودخول السائق
الذى يحـمل جثة شاب اصـطدم بسيـارته  على حد قوله ومحـاولة إلقاء الـتهمة عـلى أم الشرطة
ثـل السلطـة أصاب اجلمـهور بالتـشتت ثم محـاوالت أم الشـرطة إبالغ السـلطات األعلى الذى 
منه بـهذا احلادث وأثـناء كل ذلـك تظهـر عالقة الـقهـر من أم الـشرطـة جتاه الـعسـكرى  كل هذه
الـتركـيـبات أوصـلت اجلـمهـور إلى عـدم فهم الـعالقـات ب هـذه الـشخـصـيات ثم زاد األمـر تـعقـيًدا

ـصـرى فى اجلـامـعـة األمريـكـيـة ثم دخـول فـتى أمـريكى فى دخـول فـتاة أمـريـكـيـة تـدرس التـاريخ ا
مـحــاولـة حـشـر الـتـدخل األجــنـبى وقـيـامه بـدراسـة لــلـمـجـتـمع واخلـلـل الـواضح فى الـعالقـات بـ
لقى على األرض شخصـيات اجملتـمع لينتـهى العرض بـسحب األمريكى واألمـريكية جلـثة الفـتى ا

وبعد انتهاء العرض تشعر أنك لم تتذكر شيًئا من هذا العرض سوى وظائف الشخصيات.
أمـا عـلى مـستـوى اإلخـراج فـهى أيـًضـا الـتجـربـة األولى لـشـريف شـلـقـامى وعـلى الرغـم من جناح
مثل بشكل موفق فإنه لم يسـتطع توصيل رؤيته اإلخراجية بشكل ناجح قام اخملرج فى تـوظيف ا
سرح فقط ولم يجتهـد فى محاولة تفسير الـنص للجمهور فقد بتحـريك الشخصيات على خشـبة ا
سرح دون إدراك التشتت الواضح فى النص حتى أنه لم يحاول أن يفسر كلمة نقله على خشبة ا
اإلجـراءات  حتى جـملـة (هاتـفضل احلـقيـقة خـبطـاها عـربيـة علـشان بـتعـدى الشـارع غلط)  وهى
اجلملـة التى حتملها دعاية العرض  لم يتم تفسيـرها فهى تربطك بتلك اجلثة التى لم يشر لها بأىٍّ
ـساعدة من هـذه الرمـوز التى حتـملـها تـلك اجلمـلة لم يـستطـع مخرج الـعرض تـوظيف الـعنـاصر ا
وسـيـقى فـلم يـحفـل بوجـود أى مـقـطوعـة مـوسـيقـيـة بـداخل الـعرض عـلى الـرغم أن الـعرض مـثل ا
ؤثـرات.. ورغم من كل هـذه السـلبـيات فـإن هـناك جـوانب مشـرقة تـتـمثل فى مـصمم يـحتـمل هـذه ا
ـرسومة (بـانورامـا) لتـعطى عـمًقا فى الـديكـور أحمـد احللـوجى الذى استـطاع تـوظيف اخلـلفـيات ا
وجودين مثـل ا طلوب لـتنفـيذ حركـة مجموعـة ا سـرحى ا الرؤية الـبصرية وبـذلك يعطى الـفراغ ا
سرح وأيًضا يعطى الفراغ الطبـيعى فى الشارع فى مثل هذا الوقت وأيًضا يحتوى على خشـبة ا
تـلكون أدواتـهم فقد اجـتهد كلٌّ مـنهم ليـظهر مـثل اجملـتهديـن الذين  العرض عـلى مجمـوعة من ا
اديـة واالجتـماعيـة والنفـسية فى أحسن صـورة و استطـاع كلٌّ منهم أن يـرسم أبعـاد شخصـيته ا
بشكـل جيد تكونت هـذه اجملموعة اجملـتهدة من (وليد حـمودة محمـد يحيى  إسالم صالح أمير

وجدى يحيى مصطفى رفيدة إسالم جمال هانى أبو احلمد مروة إمام شريف شلقامى).

 أحمد حمدى أحمد زيدان
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ضـــــــــــــــــــــوء
تـــشــارى انــ
يـــســقط فى
ة مـــحـــدوديــ
لــى عـــــــــــــــــــــــ
فـــــــراغ الــــــــ
الـــــــــــــــواقـع
لـف خــــــــــــــــــــ
تـــــحـــــات فـــــ
نـــــاظـــــر ـــــ ا
ة امـــــ قــــــ ـــــ ا
على خشبة
ـــــســـــرح. ا
ا نــــ ومـن هـــــ
ــــــــــــــــــــكـن
فــرج تــ لــمــ لــ
أن يــــــــــــرى
ضـــــــــــــــــــــوء
(الــشــمس)
خــــــــــــــــــــلـف
افــــذة نـــــ الـــــ
ة تــوحـ فــ ــ ا
لــحــجــرة لـــ
الـتى يدور
ا هـــــــ يـــــــ فـــــــ
لـــــــعب. الــــــ

إضاءة
البطانة
  اخللفية
Backing

11

ـشاهدين الصورة  وضع اخملـرج مارتن نـخبار ا
قرب احلـدث ليـشعـرهم بـحمـيمـيـة مع الفـعل الذى
يحـقق فـيه ويـتتـبع خـطـوات اجملرم الـذى هـو ليس
إال احملـقق نـفــسه  ويـتــحـول الـرقص إلـى مـظـهـر

للمادة / الذات التى هى موضع البحث .
رغم عـنــايـة اخملــرج بــالـتــفـاصــيل إال أنه لم يــهـتم
ـا بـدراسـة مـصـادر اإلضـاءة وطـريـقـة تـوزيـعـهـا 
يتالءم مع ما يقدمه من فعل شـديد اخلصوصية 
قـدم  فترهل كما لم يـهتم بدراسـة إيقاع الـفعل ا
ـرحـلـة الثـانـيـة من الـعرض رغم منه اإليـقـاع فى ا
مــا كـانـت تـتــسم به مـن كـومــيــديــا اســتـحــســنــهـا

اجلمهور رغم اختالف الثقافات .
الرقص هنا أم الصورة اآلن?

ـــقــدمـــة فى هــذه الـــدورة قــد رغم أن الــعـــروض ا
أجمعت عـلى عزل اإلنسـان  وحولته بـعضها إلى
مادة لـلـعـرض  وقـهـرته عـروض أخـرى  إال أنـها
لم تتفق عـلى موقف مـحدد من الرقص  وإلى أى
مدى قد يستطيع بذاته أن ينتج عرضاً مسرحياً 
فـغـرق بـعـضـهـا فى اســتـخـدام وسـائط مـسـرحـيـة
إلنــتــاج الــفـــعل والــداللــة (كـــمــا فى عــروض "آالم
" و "الــصــمت ســقــوط الــذاكـرة" و" 4:20 صــبـاحــاً
األبيض" و"حتـقيـق سرى" ) واسـتحـسن بـعضـها
ـسـرحــيـة إلنـتـاج الـفـعل والـداللـة الـوسـائط غـيـر ا
(كمـا فى عـروض "لو تـكـلمت الـغـيوم" و "تـشـكيل"
و"حتقـيق سـرى" )  أما درجـة إخالص الـعروض
للرقص فـقد تفـاوتت ما ب اإلخالص الـتام وعدم
اإلخالص  فمن العروض التى أخلصت إخالصاً
"  أمـا تـامـاً لـلـرقص عـرض "لـذة الـوجـود" و"رنـ
العـروض شبه اخملـلصـة لـلرقص فـكان عـرض "لو
تكـلمت الـغيـوم" و"آالم سـقوط الـذاكرة" و"أدفـتا" 
أما تلك التى لم تخلص للـرقص فكان منها عرض

. " "4:20 صباحاً" و "أجساد وخبز وط
واعتمـدت بعض الـعروض عـلى تقـد الصورة
ـلـفتـة  غـير أنـهـا تراوحت بـهـرة اجلمـالـية ا ا
نـتجـة بـاجلسـد الراقص ً ب الـصـورة ا ا أيضـ
وعالقته بالضوء كما فى عرض "لذة الوجود"
لــفـتـة لـذاتــهـا كـمـا فى ـ والـصـورة اجلـمــالـيـة ا
عـرض "لـو تـكـلـمت الـغـيـوم"  وعـروض فـقـيـرة
الـصــورة . .كـان عــرض "لـذة الــوجـود" ; وهـو
عـرض صــولــو لــرقص الــبــيـتــو ; هــو الــعـرض
الـنـموذجـى من وجـهـة نـظـرى  حيـث كـان بول
ً لـلــرقص  ويـقـدم ا ايـبى يــرقص هـنـا مــخـلــصـ
لــة ــنــتــجــة من مــحــصــ الــصــورة اآلنــيــة ا
الـــعالقـــة بـــ اجلــســـد الـــراقص

واإلضاءة .

سـتـقلـة  كـما حـاولت مـيريت مـيـشيل فى ا
عــرضــهــا "4:20 صــبــاحـــاً" إذ اتــخــذت من
الذات محوراً لعرضهـا عبر استعادة بعض
ــذكــرات إمـــا لــفــظـــاً أو فــعالً مــا خط فـى ا
بالـرقص الذى لم يـكن عـلى نفس الـقدر من
التـعـبـيـرية الـتى حـمـلـتـها األلـفـاظ . كـما أن
اإليقـاع كـاد يتـجـمد أحـيـاناً رغم مـا حتـمله

الذكرى من انفعال وتوتر .
الطقوس والرؤية الذاتية

أيــهــمــا أســبق األســطــورة أم الــطــقس ? وهل
األسـطـورة تـفــسـيـر إضـافـى لـلـطـقس ? أم أن
الطـقس بيـان عمـلى (إعادة إنـتاج) لألسـطورة
ـــمـــكن أن تـــوجـــد أســـاطـــيـــر بال ? وهل من ا

طقوس ? أو طقوس بال أساطير ?
حملتـنى ذاتية الـرؤية التى قـدمها أدهم حافظ
" بــــتــــلك فى عــــرض "أجــــســــاد خــــبــــز وطــــ
ـلـتـبسـة بـ الـطقس التـسـاؤالت عن الـعالقة ا
واألســطــورة  إذ جــاء بـثـالثــة أجــســاد وطـ
وعـجـ وخـبـز  وعـبـر الطـقـوس اخملـتـزلـة من
ـصـريــة والـطـقــوس اخملـتـرعـة أسس الـبـيــئـة ا
ـاً ذاتـيـاً  وأقـحم الـرقص عـلـيه  فـلـو أنك عـا
ـا شعـرت بأى فـجوة أو انتـزعت الرقـصات  

تقصير فى قراءة العرض. 
كان لـلطـقـوس التى أنـتجـهـا العـرض سحـرها
اخلاص ; خاصةً مع تلك احللقة التى صنعها
ـسرح لـتـحـتـوى وحتيط اخملرج فـوق خـشـبـة ا
ــنــتج  وكــانت أجــسـاد ــســرحى ا بـالــفــعل ا
ــاً جــديــداً بــحــركــاتــهــا ــمــثــلــ تــخــلـق عــا ا
ـائــيـة  تـاركـةً لــنـا ـ مـعـشـر وتـعـبـيــراتـهـا اإل
ـتفـرجـ احملـيـطـ بـالـفـعل ـ ثـغـرةً صـغـيرة ا
نتساءل من خاللها عما تمثله هذه الطقوس .

حتقيق خاص جداً
ـرء إلى نفـسه كـمـادة لـتـحـقيق عنـدمـا يـنـظـر ا
خــاص جـــداً وســرى  عـــبــر ثالثـــة مــشـــاهــد
مـعــنـونــة  هل يــصــبح الـرقص

ة ?. جر
 فى عرض يفـتقر
إلـــــــــــــــــــــــــــــى
جمـاليات

(مـشـهـد األب) إلى عبء عـلى عـالم الـعـرض فـلـقد
فـقدت قيمتها وأصبحت تسبح فى فضاء ال متناه..

فضاء العدم..
وقـد جتــلى ذلك فى حتــول مـحـنــة األب إلى مـركـز
حـيث تـخـلت (رؤى) عن اجلـسـر الـذى كـان يـحـتل
مـركز الفـضاء التـمثـيلى والذى كـان يعبـر عن فكرة
الـرحلة.. ذلك اجلـسر الـذى كانت تنـطلق منه لـتعود
ـية ـل ـنصـات الـتـمثـي ـة إلى إحـدى ا إلـيه بـعد كل رحـل
شهد تخلت ـوزعة بشكل عشوائى.. فمنـذ بداية ا ا
الـشـخـصـيــة عن اجلـسـر الـذى حتـول إلى شـاهـد
صـامت عـلى الـنـسـيـان.. وعـلى انـفـصـال النـصف

األول من العرض عن نصفه الثانى..
ـكن أن تـقـدم لـنا ـيـرية  بـالـتأكـيـد إن الـدرامـا التـعـب
تـفسـيرًا شـبه منـطقـى لكـيفـية بـناء مـثل هذا الـعالم
عتادة فى لـكن العرض لم يعتمد التقنيات والسبل ا
ـلـهم ـيـطــة الـ ـة احملـ تـقــد الــشـخــصـيــات الــدرامـيـ
ـيــمـان) الـتى ـل شـخــصـيـة (رجـل الـدين/ســعـيـد سـ
ـطًا شـائـهـا وظلت مـحـافـظة انـطـلقت من كـونـهـا 
عـلى حدود ذلك اجملال بعكس معظم الشخصيات
ـالت إلى مــحـاوالت ـالـزوج (نــاجح نــعـيم) الــتى مـ كـ
فـاشـلـة لـكون ذلك أمـرًا شـديـد الـصـعـوبة فـى عالم

ركزية هنا.. (رؤى). تتحكم به الشخصية ا
ال شيطان وال جحيم 

ـقـولـة.. هى مـقـولـة ارتـداديـة بـالـتـأكـيد فـمن إن تـلك ا
مكن أن تعنى أيضًا وبشكل واضح وصريح أنه ال ا
وجـود للـجنة .. ولـكن العـرض لم يسـتطع عـبور هذا
احلـد.. فـهو يـتـوقف فـقط عنـد حـدود نـفى الشـيـطان
واجلـحـيم.. أمـا الـرب .. فإن حـضـوره الـطـاغى عـبر
كل مـراحل العـرض ينفى وجـود الثـنائيـة السـابقة بل

ويقدم لها فى صور مقلوبة..
ـا إحـدى أهم مـشــكالت الـعـرض فــهـو يـحـاول إنـهـ
ـأكـد ـكن الـت الـوصـول إلى نـفى احلـقـيـقـة الـتى ال 
مـنهـا لكنه ال يـستـطيع أن يـتخـلص فى النـهاية من
ـنـاول أى حـقـيـقـة.. إنه يـسـقط وبـسـهـولـة فى فخ الـت
الـنمتولـوجى ألفكار كان يـرغب فى إزاحتها ونـفيها
بـعدما حتـولت إلى مركزيـات.. إنه عرض يقف على
اجلـسر الذى نسـيه اخملرج ووضعه السـينوغرافى

(صبحى عبداجلواد).
 

ولـكن تـلك مـجرد بـدايـة; فـعلى
ـتـــجــول مع مـــدار الــعـــرض نــ
(رؤى) فى رحـلتهـا للبحث عن
ـيــقــة الــتى ـيــقــة.. احلـــقـ احلــقـ
ـا ومع الوقت عـبر ـن تـكـتشف ل
ـة ـاعــ ـاء قــ ـلـــة داخـل أرجــ رحــ
الـعرض ب منصـات التمثيل
تـتـجول فـيـهـا رؤى ب انـهـيار
عالقـتـهـا بـالـزوج.. وشـعـورها
ـتــــمع ـتــــراب عـن مـــجـــ ـاالغـــ بــ
ـنع ـا فى صـ ـلــهـ ـة..فــشــ ـنـ ــديـ ا
عالقـة ودية مع مؤسسات هذا
ـيـة ـن ـؤســسـة الـديـ اجملـتــمع (ا
عــلى وجه الـتــحـديــد) وأخـيـرًا
األب الـذى نكـتشف من خالل
عالقـتها معه عـدم قدرتها على
ـاضى.. فاألب الـتـخلص من ا
وحـتى الـنهـاية يـرفض الدفن..
يـرفض الـرحـيل مـن الـذاكرة..
ـانى لـتــحــمـله فى ــوت الـثـ أو ا
ـتـفــهـا ـايــة الـعــرض فـوق كـ نـهـ

لتتقدم بصعوبة وتسقط...
ـلــة الــفــشل إذن فال ـا رحـ إنــهـ
الـتمـرد على السـلطـات الديـنية
الـتقـليـدية وال الـزوج وال ذكرى
األب بـتمـرد ناجح.. حـتى التـمرد

الـنسوى هو تمـرد فاشل; فكل الذكور الـتى تقابلهم
ـنــقش  فى ـادرون عــلى الـ ـاء قـ ـا هم ذكــور أقــويـ ـنـ هـ
ـها وقـمعـهـا.. فرغم كل شىء ذاكـرتهـا وتـسيـير عـا
ـركــز الـذى تـتــحـرك حـوله طـوال كـان الــذكـر هـو ا
الـوقت تفزع منه أو تصطدم به وترفضه أو حتاول
ـتـحـقق ـا الـسـبـيل لـل الـتـمـاهى به (كـاألب).. فـهـو هـن

واكتشاف الذات والعالم
ونولوج الطويل   ا

ونولوج الطويل فى الدراما التقليدية- أو حتى ا
ونولـوج بأنها غـير التقـليدية  يـصف النقاد جتـربة ا
حلـظات لـلتـوقف والـتأمل فى بـنيـة العـالم الدرامى..
ـونـولـوج هـو حلـظـة جتـمـيـد ـإن ا ـعـنى آخـر فـ أو 
لـلعالم عند حلظـة بال زمن وال مكان.. حلظة يتوقف
تـراتـبة هـنـدسـياً وفق حـبـكة فـيهـا سـيل األحـداث ا
بـعيـنهـا.. أو لنـقل طريـقة بـناء الـعالم من وجـهة نـظر

بناءة هذا العالم احملاكى للعالم الواقعى...
ـتـــشف أن ـا إلـى عـــرض «رؤى» نـــكــ ـا عـــدنــ وإذ مــ
ركز مـساحـات التـأمل تلك فى جتـربة الـعالم هـى ا
احلـقيـقى لـلعـالم.. فـمـساحـات السـرد الـتى حتاول
ـيــة رؤى هى ـالم الـــداخــلى لــشــخــصـ ـلــيل الــعـ حتـ
األسـاس الـذى يـنـطـلق مـنه الـعـالم وإلـيه يـعود دون
نـهاية وهـو ما يـعكس حـالة من افتـقاد الـقدرة على
ـيع عـالم مـكـتــمل اجلـوانب عـالم درامى قـوى تـصـنـ
ـبـدئـيــة فى الـتــجـربـة ـ ـتـأمالت ا ـبـور الـ يـسـتــطـيع عـ
ـة الـتـأمل الدرامى ـة إلى مـرحل الـشـديدة الـشـخصـي
ثل محاولـة تأمل جتربة الـعالم (حتى العالم الـذى 

الذاتى) فى ضوء جتربة أعمق وأكثر اكتماًال.
ـتوء داخل الـعـالم الذى وهـذه كـانت أولى مراحل الـن

حاول أن يقدمه لنا..
ـتلك ذلك أن الـتأمل الـشخـصى لم يسـتطع أن 
الـقـدرة علـى فصل الـذات عن حـدود ذلك الـعالم
والـتفكـير فـيه وفق أسس عقالنيـة.. وهو ما أدى
ــشـاهــد كـنــتـوءات غــيـر إلى أن تــظـهــر بـعض ا
مـبررة مثل مشهـد (النساء) الـلواتى يتحدثن عن
شـهد عن نـتوء الـزواج واألبنـاء فلـقـد تمـخض ا
غـير مبـرر اللـهم إذا ما تعـاملـنا معه كـمبرر كى
تـلقى (رؤى) تعليقها عن عالقـتها بالبسطاء وهو
مـبرر غيـر درامى وغيـر قابل لالستـيعاب إال فى

أضيق احلدود..
ـة فى حتـلـيل عالقـة رؤى بـاألب الـذى وكـذلك احلـالـ
ـيـرة من زمن الـعـرض تـبـدو إلى يـحـتل مـسـاحـة كـب
ـشاهـد كمـكمالت أو هـوامش لعالم جـوارها بـقية ا
عالقـة رؤى  بـاألب.. ومـا حـدث فى الـنص انـعكس
ـلـــقــد أدى ذلك ـيل) فـ ـابــ عــلى اإلخـــراج (عــمـــرو قـ
االنـدفاع العـنيف والقـوى لنص العـرض نحو سرد
ـاعـــيل) إلى أن عالقـــة (رؤى) بــاألب (طـــارق إســـمـ
يـتجـاهل اخملرج الـسينـوغرافـيا الـتى اعتـمدهـا منذ
بـدايـة العـرض والـتى حتـولت ومـنذ حلـظـات بـداية

1111111111
10

نافع.. واإلنسان ليس أمامه العالم «سوبر ماركت» لتبادل األشياء وا
 إال اإلمساك بذاته.. امسك نفسك يا أخى!! 

هكذا جاءت الصورة فى مهرجان الرقص احلديث

وحـ تـنـفـصل األشـيـاء عن اإلنـسـان  وتـتـغـير
هذه األشياء  وبدالً من أن يـتحكم اإلنسان فى
األشـيــاء احملـيــطـة به كــمــا كـان يــفـعل عــلى مـر
الــعـصــور حــيث كــان يــحــاول تــعــديل األشــيـاء
لــتـــتــوافق مـع رغــبـــاته واحــتـــيــاجـــاته  أصــبح
اإلنـسـان يحـاول أن يـوائم نـفـسه مـع األشـياء 
فـــقـــد أصـــبـــحت األشـــيـــاء هـى الـــتى تـــصـــوغه
وتصوغ حياته  فلم يعد أمام اإلنسان إال ذاته
ليـتشـبث بهـا وينـغمس فـيهـا ويحـاول أن يتواءم

صاغة من قبل األشياء . مع ذاته ا
ـهـرجان لقـد أخـلـصت عروض الـدورة الـثـامنـة 
ـتـشـيئ الـذى ـفـهـوم الـعـالم ا الـرقص احلـديث 
يـنـتج الــقـهـر ويــدفع اإلنـسـان إلـى الـذاتـيـة وإن
تبـاينت طـرق التـعبيـر وأشكـاله  فمـن العروض
الـتى اعـتــمـدت عـلى تــقـد الـقـهــر عـرض ولـيـد
عونى "لو تكلمت الـغيوم" ـ وهو يأتى على رأس
هــذه الــقــائـــمــة من الــعـــروض. وعــرض عــاصم
راضى "الـــصــمـت األبــيـض"  وعــرضـى نــانس
" وأخيراً مارتن وماتيلد روندى " أدفتا" و"رن
عـرض دالـيـا الــعـبـد "تـشـكــيل"  وهـذا ال يـنـفى
وجـود مــلــمح الــذاتـيــة عن هــذه الــعـروض  وال
الـصـيغ الـتى اسـتـخـدمت فى الـتـعـبـير عـن هذه
الــذاتــيـــة . وتــنـــوعت تــيــمـــات الــقـــهــر فى هــذه
العروض; فـكان اجلـدار فى "لو تكـلمت الـغيوم"
والـــزيف فى "الـــصـــمت األبـــيـض"  والـــتـــبــادل
"  وقـوانــ الـعـالم (تـبـادل األشــيـاء) فى "رنــ

فى "أدفتا"  والتحديث فى "تشكيل".
ومن الـعـروض الـتى اعـتــمـدت عـلى الـذاتـيـة فى
قـدمة عرض "4:20 صباحاً" طرحهـا يأتى فى ا
ـيــريت مــيـشــيل وعــرض "لـذة الــوجـود" لــبـول
" ألدهم آبــيـى  وعــرض "أجـــســـاد خـــبــز وطـــ
حافظ  مع وجـود ملـمح الـقهـر بـصور مـتفـاوتة

فى هذه العروض. 
والذاتـيـة الـتى فى هـذه العـروض هى الـتـمـحور
ـها حول الـذات واتخـاذهـا مادة لإلبـداع وتـقد
ـنتج  وقد اعـتمد سرحى ا فى صورة الفـعل ا
ذكرات الشخصية " على ا عرض "4:20 صباحاً
والرؤى الشخصانية لـتحقيق هذه الذاتية  أما
فى عـــرض "لــذة الـــوجـــود" فــقـــد ســـعت الــذات
لـلـتـعــرى مـحـاولـةً مــنـهـا لـتــقـبل الـصــيـغـة الـتى
صــارت عــلــيــهــا بــيــنــمــا كــانت ذاتــيــة الــرؤيــة

." والتأويل فى عرض "أجساد خبز وط
أما الـعـروض الـتى خـلـطت بـ القـهـر والـذاتـية
خـلــطــاً يــصـعـب فـيـه الـفــصل بــيــنـهــمــا فــكـانت
عـروض: "آالم ســقــوط الـذاكــرة" حملـمــد شــفـيق
ولــورانس رونــديــنى  وعــرض "حتــقـيـق سـرى"

ــنــتــجـة فـى هـذا ـســرحــيــة ا رغم أن الــصــورة ا
تغيرات التى حاول العرض كانت عادية  رغم ا
محـمد شـفـيق ـ سيـنوغـرافى الـعرض ومـخرجه ـ
أن يــصــطــنـــعــهــا إال أن الــعــرض لـــعب بــرقــصه
ـتـلـقى لـعـبـة مـرهـقـة ـتـراقـصـة عـلـى ا وكـلـمـاته ا
وطرح عـليه أسـئلـة عديـدة دفعـة واحدة  وتـركنا
ـمــثـلـ وعـازفـ مع سـبـعـة مـن الـراقـصـ / ا

قهورة أمام أعيننا . يدلقون ذكرياتهم وذواتهم ا
ذواتنـا مختـلفـة  وكذلك هـمومـنا  مـنهـا ما هو
مـشـتـرك  ومـنـهـا مـا قـد نـراه فـريـداً  غـيـر أن
مـعـنى احلـيـاة واضح فـى أذهـانـنـا وإن اخـتـلـفت
رؤيـتـنـا لـلـعـالم وتـبـايـنت  ولم يـكن الـرقص رغم
بعـده عن ثـقافـتى عـائقـاً عن تواصـلى مع الـرؤية

مثلون السبعة. التى شحن بها الراقصون / ا
مذكرات

ـارتن نــخـبــار. فـعــرض "آالم سـقــوط الـذاكـرة"
قهورة من قبل مزج ب التمحور حـول الذات ا
آخر و تقد الذات كمادة لإلبداع  بينما مزج
عـرض "حتـقـيق سـرى" بـ ذاتـيـة الـرؤيـة وقـهـر

وضوع / الواقع. ا
اجلدار .. ما أقسى اجلدار

ـا أدرك من شــاهــد فــيـلـم «اجلـدار» The wall ر
ـؤسـسـاته اخملـتـلـفـة بـسـهـولـة كـيف أن اجملـتــمع 
وأفــراده يــصــنع حــول الــفــرد مــنــا جــداراً عــازالً
يحـجـبه عن الـعـالم  وقد كـان هـذا اإلدراك نـاجتًا
عن وضــوح الــرؤيـــة الــتى أراد صــانــعـــو الــفــيــلم
ستـخدمة  ـها  ووضوح األداة الـتعـبيريـة ا تقد
ـوسـيـقى إذ اعـتـمـد أالن بــاركـر عـلى الـصــورة وا
والغنائـية فى إنتـاج رؤيته  فماذا قـدم وليد عونى

فى "لو تكلمت الغيوم"? 
لـقـد أنـتج صـورة بـصـريـة رائـعـة اجلـمـال الفـتـةً
ـسـرح وكل إلى ذاتـهـا مـســتـخـدمـاً كل أبــعـاد ا
سـرح الـكـبـيـر بدار التـقـنـيـات الـتى وفـرها لـه ا
األوبـرا واعـتـمـد عـلى لـغـة جـسـديـة غـريـبـة عن
ثــقـــافــتـــنــا هى لـــغــة الـــرقص احلـــديث  وعــلى
مـوسـيـقى فـاجـنـر شـديـدة الـتـراوح بـ الـهـياج
ـوسيقى والسكـينـة  مدخالً عـليهـا ما يـسمى 
الــراب والــهــيب هــوب  وعـــلى مــدار أكــثــر من
ســـاعـــة ظل فــــريق الـــعـــمـل يـــرقص وسط هـــذه
اللـوحة الـبصـريـة الرائـعة دون مـعنى  غـير أن
متعة الصـورة أفقدتنى بـعض الشىء بحثى عن
كن الداللـة فـيـمـا قـدمه الـفـريق والـعـمل كـان 
تـكـثـيـفه  فـلـوال الـصـورة الـبـصـريـة ومـوسـيـقى
فاجـنر لـفقد إيـقاعه وسـقط فى الـرتابـة خاصةً

عنى .  لغياب ا
                   االختيار

فـلـو حتـدثت الــغـيـوم لـقـالت لــنـا إن ثـمـة جـداراً
ــا كـان عـازالً يــعــزل بــعـضــنــا عن بــعض  ور
يعزلنا عن العالم  وعليـنا عبوره وتخطيه مهما

كلفنا ذلك من جهد .
عنـدما تـسـقط حقك فى االخـتيـار  مـاذا يتـبقى
ـبـاحـة ب ـسـاحـة ا لك من احلـيـاة ? ومـا هى ا

اضى واالختيار ?. ا

عــنــدمــا تــتــحـول الــذات إلـى مــادة لــلــعـرض /
ـسـرحى مع صـورة حتـاول أن تـرتـقى الـفـعل ا

إلى أن تفضح ما فى أعماق هذه الذات . 
لقـد سادت جتـربة قـصيـدة النـثر فى مـصر فى
الـتـسـعـيـنـيـات مـحـاولـة كـتـابـة الـذات عـبـر هذه
الـقــصــيــدة دون أن تـفــلح كــتــابــة الـذات ـ من
وجهة نـظرى ـ فى كتـابة قصـيدة إال فيـما ندر
كمـا لم تـفلح قـصـيدة الـنـثر أن جتـعل لـنفـسـها
مالمح واضحة راسخة خالل التـسعينيات إال
عـنــد من كـان لــديه مـشــروع شـعــرى حـقــيـقى.
وتسربت محـاولة كتابة الـذات إلى عالم السرد
 فدخلت القصة والروايـة على يد مجموعة من
ضمار فى الكتَّاب ـ وخـاصة الكـاتبات ـ هـذا ا
نهـايـة الـتسـعـينـيـات وبـدايات األلـفـيـة الثـالـثة 
عترك سرح مـنذ حول يـدخل هذا ا وها هو ا
بـدوره عـلى يـد طـلـيـعــة من الـفـتـيـان والـفـتـيـات
شاهدت أعمالهم فى عروض نوادى
ــســـرح وعـــروض بـــعض الـــفــرق ا

 حــــ تــــســــود الــــســــلــــعــــة 
ويـــتــــنـــحى اإلنــــســـان . حـــ
تـتجـمـد الـعـالقـات اإلنـسـانـية
فى التبادل ; تبادل األشياء ..
ــــنــــافـع .. تــــبــــادل تــــبـــــادل ا
ــشــاعــر ; يـــصــبح اإلنــســان ا
عـبـارة عن مجـرد شىء صغـير
تافه منعزل  يبحث آلالمه عن
ركن مـنـعــزل مـظـلم يـبـكى فـيه
إنـــســـانـــيـــته أوالً  ويـــصـــبح
العـالم عبـارة عن مـتجـر كبـير
ـــنـــافع لـــتـــبـــادل األشـــيــاء وا

شاعر إذا لزم األمر . وا

نوفية1010101010 سرحى «جتربة فى قرية شبرا بخوم» التابع لثقافة ا > العرض ا
بالهيئة العامة لقصور الثقافة يقدم على خشبة  مسرح  ساقية الصاوى نهاية

الشهر احلالى ... العمل أشعار فؤاد حداد وإخراج أحمد إسماعيل.
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ـسرحى  ولو هـرجان القـومى للـمسرح ا  فى ا
حصل عـلى أى جائزة منـها  فلن أندهش   ألنه
قالة قد صـار اآلن كل شىء جائز - كتـبت هذه ا
قـبل إعالن الــنــتـائج - وأتــمـنـى أن يـكــون بـعض
الـظن إثم . إخــراج ( لـيــنـ الــرمـلى) لــنـصه  ال
يــخــتــلف كــثــيــرا عن طــريــقــة تــألــيــفه له  حــيث
الضـعف  وعدم اسـتطـاعـته على أن يـقيم تـوازنا
مقـنعا يوضح أن ما يحدث من أحداث افتراضية
ـكـن أن يـكـون لــهـا امـتــدادا فى الـواقع  وأن  
اللـعبة التى يـلعبـها هى مجـرد أداة لإلسقاط على
الـواقع احلــالى  لم يــسـتــطع عن طـريق تــوظـيف
ــسـرحى أن يـقـنــعـنـا بـهـذا  مــفـردات الـعـرض ا
ـوسيـقى  خلـيط غيـر متـجانس  بـ عدد من فا
ــتـنـافـرة  والـوجــوه اجلـديـدة الـتى ــقـطـوعـات ا ا
قدمـها فى هذا العرض  نشاهد أفضل منها فى
عروض الـثقافـة اجلماهـيرية  ومع ذلك ال أحد -
لألسف الشـديد - يلـتفت إلـيهـا  مثلـما ال يـلتفت
أحد إلى الـنصوص اجلـيدة لـلكتـاب اجلدد الذين
ال حـول لـهم وال قـوة  إال بـاللـه . القـضـيـة لـيست
أنك قـادر عـلى تـقـد عـرض بـعـنـاصـر شابـة من
الـهـواة  يقـفـون على خـشـبة مـسـرح احملتـرف 
فـهــذه مــسـألــة بـديــهــيـة تــمـامــا  نـعــلــمـهــا نـحن
ـتـعامـلـ مع الـهواة  ولـكن الـقضـيـة تـكمن فى ا
كــيـفــيه تــوظـيـف تـلك الــكــفـاءات  ووضــعــهـا فى
اإلطـار الـصـحـيح الذى تـسـتـطـيع به أن تـنهض 
وتسـتمر فى الـعطـاء  ولكن أن نضـعهـا فى بركة
ـها  أى أن ـاء اآلسن  فال فائـدة من تـقد من ا
االعـتـمـاد عـلى عـنـاصـر من الـهـواة  فى عروض
سـرح احملـتـرف  حق يـراد به بـاطل  والـباطل
يـتـمـثل هـنـا  فى أنـنـا نـضع عـنـاصـر طـيـبـة  فى
عــرض  ال نــســتــطــيـع مــعه أن نــقــرر هل هــؤالء
سرح  الهواة يـستطيعون الصمود على خشبة ا
مـع نص مـــــــــســــــــرحـى راسخ  وقـــــــــوى .. هل
يسـتطـيعـون ?? هـذا هو الـسؤال .. واآلن أتـساءل
من جديـد : من يخشى ( لين الرملى ) وال يُلفت
ـا يـقلـل من قـيمـته  نـظـره  إن مـا يـفـعـله اآلن إ
ومكـانته ككاتب مسرحى قدم عددا ال بأس به من
ـكن أن نــقـبل عـلـى مـشـاهـدة الـنـصــوص الـتى 
عـروضـهـا  بـرحـابـة صـدر  وقـلب مـفـتـوح  من

يقول له  ذلك إذا كان يحبه??.

الـرملـى ) للـمسـرح الـتجـارى  نـصوصـا مـقبـولة
حــيث إنه قـادر عــلى كـتـابه الــكـومـيــديـا  لـكـنه ال
سـرح السياسى  أن يـقدم قضية يسـتطيع فى ا
واضـــحــة  أو مــفــهــومـــة  والــنــمــوذج هــو هــذا
الـعـرض .. أمـا عـن مـسـألـة اإلخـراج  فـيـبـدو أن
كل من أراد أن يـكـون مـخـرجا  أصـبح كـذلك  
ــواكـــبــة  بـــســبـب غــيـــاب احلــركـــة الـــنــقـــديـــة ا
وضـوعيـة  والتى تصـحح الطـريق  ويبدو أن وا
ـديح عن اجملـامالت الـتـى  كـتـبت بـهـا قــصـائـد ا
هـذا الـعــرض  وطـريـقــة إخـراجه  ســهـلت عـلى
ـارســة اإلخـراج  (الـرمــلى ) أن يــقـدم  عــلى 
ـا أنه ال أحـد سـيــحـاسـبه  ولـقـد بــسـهـولـة  طــا
سـيـطـر عـلى الظن  أن يـحـصل ( الـكـاتب ) على
جائـزة اإلخراج  أو جائزة أفضل نص مسرحى

(لـيــنـ الـرمــلى ) مـسـرحــيـته  لـيــست مـبـاشـرة
مــقــبــولــة فــنــيــا  وفى الــوقت الــذى يــرفض فــيه
مسـرحية يـسرى اجلندى ( الـقضية 2007)  نـاعتا
إياهـا - كما ذكر ذلك فى احدى اجملالت - بأنها
مظـاهرة !! يـقول هذا رأيه - وهـو حر بـالطبع فى
رأيه - فـى الـوقـت الــذى يـقــدم فــيه مــســرحــيـات
ـثـال مــبـاشـرة  ودعـائـيــة  ومـنـهـا عـلـى سـبـيل ا
ـسرحـيات (بـالعـربى الفـصيح  – الـعار )  تـلك ا
سرحـيات التى يقـدمها الهواة حتديـدا من أكثر ا
ـا بـسـبب أنـهــا من الـنـصـوص الـتى يـسـهل  ر
على أى مـخرج غير دارس أن يقدمها  ويخدعك
مثلما  ح يقـول لك أنه يقدم مسرحا سـياسيا 
ـا فــعل فى مـســرحـيـة ( اخــلـعـوا األقــنـعـة )  ر
ـسرحـيـة التـى كتـبـها ( لـيـن كـانت الـنصـوص ا

ـؤلف فى حـاجـة ـا كــان ا ـبـاشـر   ـعـنـى ا عن ا
ـبـاشـر الـذى  إلى تـقـد اخلالصـة بـالـشـكل ا
ـسـرحيـة  أمـا عن الـعصـور الـوسطى فـى تلك ا
أو أى عـصـر قـد فـلـمـاذا هـذا اإلسـقـاط  وأنت
تـسـتطـيع أن تـقول مـا تريـد   وبـشكل فـنى بدون
كانى  وبدون حاجـة إلى هذا اإلبعاد الـزمانى وا
الـلـجوء إلى لـعـبـة الـقـناع  أحتـدث هـنـا عن لـعـبة
الـقـنـاع الـتى يـلـجــأ إلـيـهـا الـكـاتب - أى كـاتب -
ــلـك احلــريـــة الــكـــامــلـــة فى أن يـــقــول حـــ ال 
عـاركة الـواقع .. لـعبـة القـناع  فى موضـوعه  
موضـوع تمت معاجلته بشكل سطحى  ال أهمية
وضوع الذى قدمه ( لين لهـا  ما هى خطورة ا
الــرمــلـى ) حــتى يـــلــجــأ إلى لـــعــبــة الـــقــنــاع فى
عـاجلة??  تذكـرت اآلن كتابـا كان قد صـدر منذ ا
ســنـوات لـلـكــاتب ( مـصـطــفى مـحـمــود ) عـنـوانه
(أيـهـا الـسـادة أخلـعـوا األقـنـعـة ) وهـو عـبارة عن
مجـموعة من اخلواطر التى كتبها فى الصحافة 
ــتــعــددة الــتى يــدلـل بــهـا عــلـى وجــود األقــنــعـة ا
يرتديها معظم الناس  حتى احلكام  ولذلك نراه
ــاذج كـثـيــرة مـنـهــا  نـراه يـدعـو بـعــد أن يـقـدم 
النـاس إلى (خلع األقنعة ) لـيمار سوا الوضوح 
والـصـراحـة  حـفـاظـا عــلى إنـسـانـيـة اإلنـسـان 
أدلل به وذجـا من تلك اخلـواطر  وأود أن أذكـر 
عـــلى صالحـــيـــة اســتـــخـــدامه درامــيـــا يـــقــول :
ومطربو الـديسكو لهم حلى  شـايخ لهم حلى  (ا
والوجـوديون لهم حلى  والـشيوعـيون لهم حلى 
والـهـيبـز لهـم حلى  وكلـمات اإلسالم يـتـاجر بـها
ؤمن  والـكافر  ويسرح بها الكل فى السوق ) ا
 ألـيس هـذا هـو نفس الـشىء الـذى فـعلـة الـشيخ
الذى كـان يقـاوم ارتداء األقـنعـة  ثم فجـأة رأيناه
يـرتــدى الـقــنـاع  لـدرجــة أن الـنــاس يـكـتــشـفـون
عـنـدمـا مـات أنه نـفس الـشـيخ الـذى كـان رافـضا
لــفـكــرة ارتـداء األقــنــعـة   ويــقـول أيــضـا : ( كل
العـرب ينادون باحلرب  وال يريدون إال السالم 
وإســرائــيـل تــنــادى بـــالــسالم وال تـــفــكــر إال فى
ـاضى كــان هــنـاك إمــبــراطـور فى احلـرب فـى ا
جيـبه سبعة آالف ملـيون دوالر هو الراحل ( شاه
إيـران) ولم يـسـتـطع الشـاه بـكل مـافى جـيبه  أن
يشترى حلظة امن  وال أن يشترى شقة يسكنها
 وظـل يــرجتف مـن اخلــوف والــهـــلع حـــتى لــفظ
أنـفـاسه  فـهل تعـلـمـنا أن األرض تـهـتز من حتت
.. فـلـنـجـتـمـع كـما أقـدامـنـا  وغـدا يـفـور الـتـنـور 
يجـتمع الرجال ساعة اخلـطب اجللل ولنتفق على
كــلــمــة ... لــقــد ســقـط جــدار الــرعب  وانــشــغل
الـفلـسـطيـنى بالـفـلسـطـينى وانـفـتح الطـريق أمام
إسـرائـيل إلى الـعــواصم الـعـربـيـة). ألـيـست هـذه
أقــنــعــة أشــار إلــيــهــا مــنــذ سـنــوات كــاتـب غــيـر
مــســـرحى بــشــكـل واضح  لم يــســـتــطع مــؤلف
مـسـرحى أن يـجــاريه  فى حتـقـيق تـلك الـغـايـة 
ُفتقد فـى نص (اخلعوا األقنعة ) غايـة الوضوح ا
فهل قـرأ ( لين الـرملى ) ذلك الكتـاب  ليته كان
قـد قـرأه  واســتـفـاد مـنه..          حـتى نـصـدق
قـضـيـته  ونـصدق مـوضـوعه  أقـول هـذا الكالم
وال اخـشى ( لـيـنـ الرمـلى) كـالـذين يـخـشونه 
ـــاذا !? ال أخـــشى أن أقـــول أن تـــلك وال أعــرف 
وذجـا للتأليف سرحـية متهـافتة تمامـا  وتُعد  ا
ـســرحى الـضــعـيف  الــذى إذا أقـدم عــلـيه أى ا
كـاتب جـديد  النـهـار تـمـامـا أمام كـلـمـات الـنـقاد
الالذعــة  واحملــطــمــة  لــكن أن يــكــتب ه(لــيــنــ
الرمـلى ) فالبد أن يحصل عـلى جائزة من الدولة
ــتـوسـط فى نــابـولى أوال  ومن مــؤسـســة بــيت ا
ـاذا حصل عـلى تلك اجلـائزة  وال أعـرف  ثانـيا 
ـبـاشـرة الـتى خـتم بـهـا الـكـاتب أيـضـا  ?? لـكن ا

ـلى خــشــبـة ه عـ  هــذا الــعـرض كــان قــد  تــقــد
سـرح  مع نص آخرين قصيرين للكاتب نفسه ا
 ألول مـرة فى  20 سـبـتـمـبر 2005 من إنـتـاج مـركز
ـالك  وهــمـا ( احملــاضــرة - كـلــنـا الـفــنــون بـالــزمـ
عــايــزين صــورة الــذى ســبق عــرضـه أيــضــا عـام

 (2000 )  و  اختيار النص الرئيسى األطول -

مـدته سـاعـة - لـيـعـرض عـلى مـسـرح الـزمـالك من
ــسـرح الـقــومى  بـعـد حــوالى عـامـ من إنـتـاج ا
إنتـاجه !!  فلـمـاذا حدث هـذا أيضـا?? - فى الوقت
ؤلـف اجلدد الذى يـتم فيه تـضييق اخلـناق عـلى ا
ــمـتـازين بــنـصــوصـهم  وعــدم إعـطـاء الــفـرصـة ا
ُجيدين - أيضا - للعمل  نرى مؤلفا للمـخرج ا
مــســرحـيــا يــقــوم بــإخـراج نــصه  ولم تــكن له إال
ــسـرحى  ـال اإلخــراج ا ســابــقــة واحـدة فـى مـجـ
اذا يحدث هذا األمر الـذى يثير التسـاؤل أيضا .. 
?! لـلـكاتب ( مـصطـفى مـحمـود ) كتـاب صدر مـنذ
عـارف بالـقاهـرة  عنـوانه ( أيها سنـوات عن دار ا
ؤلف السـادة اخلعـوا األقنعـة )  هل استفـاد منه ا

ح كتب مسرحيته التى حتمل نفس االسم ?
 هـذه الــوقــائع وغـيــرهـا جتــعــلـنــا نـتــسـاءل : من
يـخـشى ( لـينـ الـرملى ) حـتى يـسـهل له األمور

على هذا النحو العشوائى ??
سرحية    عن ا

مكن أن تخدعك  كثـيرة هى النصوص الـتى من ا
بأنهـا تنـاقش موضوعـا مهًمـا وخطـيرا  لكـنك بعد
تـفـكيـر قـليل  جـدا  سـوف تكـتـشف  أنهـا مـجرد
ؤلف الذى ال يريـد أن يجتهد خديـعة أوقعك فيهـا ا
كثـيرا وهو يعالج موضوعه  وهو يقدم شخوصه 
وهــو يــجــرى حــواره  ويــقــدم مــواقــفه وأحــداثه 
وسـرعـان  مـا جتـد نـفـسك تـتـخـذ مـوقـفـا جتـاه ما
يقـدمه لك  بعد أن تتب تسرعه  وبعد أن تتب -
كـذلـك- رغـبـتـه فى أن يـأســرك ويـشــدك ولـكن إلى
ـا الشىء .. حــاول( لــيــنـ الــرمــلى) أن يـقــدم عــا
ـاذا?? لـكـنه مـحـدد بـزمان افـتـراضـيـا - ال نعـرف 
اذا أيضا محـدد (العصور الـوسطى ) وال نعـرف 
ـاول أن يــبـ االزدواجــيــة الـتى ??  من خالله يــحـ
أصبـحت سمـة  حيث صـار الكل يـرتدون األقـنعة
التى ال ُتـفصـح عن داخلـهم  بقـدر مـا تبـ اجلزء
ارسون لعبة ارتداء ـرئى منهم  فهم  اخلارجى ا
ــارسـة لـعـبـة األقــنـعـة  ألنـهم غــيـر قـادرين عـلى 
الـصـراحـة والــوضـوح .. األمـيـر ( بــرقـوق) يـحـكم
شـعـبا طـيـبا  وفـجـأة يـجىء إلى القـريـة رجل يـبيع
للنـاس أقنـعة  فـيتهـافتـون على الـشراء واالرتداء 
حتى احلـاكم نـفسه  يـرتدى الـقنـاع - احلاكم فى
ــسـرحــيــة مــخــنث - من اجلــنس الــثـالث- هــذه ا
ـاذا أيـضا ?! وساذج وأهـبل  وعـبـيط  وال نـعرف 
فـيما عـدا شخص واحد ظل الكل يـرتدون األقنـعة 
رافضا ارتداءها .. داعيا الناس إلى خلعها  قائال
 لهم : ( قـيل لكم إن العدو أمامكم  والبحر خلفكم
 احلق أقول لـكم العدو فوق جباهكم  يتسلل من
عـيــونـكم الــتى ال تـرى  وآذانــكم الـتى ال تــسـمع 
واال وشفـاهكم التى ال تنطق  اخلعوا األقنعة اآلن 

لن تخلعوها أبدا ) ..
ــكـان  لـكــنـهـا   تـلك الــفـانـتــازيـا غـيــر مـحـددة ا
ـؤلف مـحـددة الـزمــان ( الـعـصـور الـوسـطى ) وا
يـحـاول أن يـقـيم حـكــايـة أرادهـا أن تـكـون قـريـبـة
الشبه بحكايات ألف ليلة وليلة  لكنه يفشل تماما
فى إقـنـاعنـا  بـتـقد مـادة درامـية  تـكـون قادرة
عـلى تبـرير الـكلـمات الـضخـمة الـتى أطلـقهـا بطل
سـرحية  تلك الـكلمات اخملـادعة  كما ذكرت  ا
سرحية والتى تُوهـمك بأن ثمة قضية تنـاقشها ا
ـسرحـية لـو كانت قـد قدمت وحقـيقـة األمر  أن ا
أحداثـا ومواقف وشخصيات تستطيع أن تُفصح

ـسـرح القـومى  وهو ـشـاهدة عـرض ( راشـمون ) فى ا  حـ ذهبت 
ــيـة الــفـنـون  فـى الـدورة الـثــانـيـة الــعـرض الـذى شــاركت به  أكـاد
صرى  وجدت عرضا آخر هو (اخلعوا للمهرجان القومى لـلمسرح ا
األقنعـة ) على الرغم من أن اجلدول الرسمى لم يـشر الى هذا التغيير
وهـذه الــواقــعــة لم حتــدث إال مع هــذا الـعــرض .. وتــورط جــمــهـور
- فـى مـشـاهـدة عـرض كان تـورطـ (راشـمـون) - وكـنت واحـدا مـن ا

مقررا أن ُيعرض بعد عرض راشمون بيوم فلماذا حدث هذا ??
عـرض ( اخـلـعوا األقـنـعـة ) الذى كـتـبه وأخـرجه( ليـنـ الـرملى) لم

سـابقـة الرسـميـة  إال أن االختـيار  يـكن مقـررا له االشتـراك فى ا
فى اللحظات األخيرة  فلماذا حدث هذا أيضا?? 

وذح للتأليف الضعيف  اخلعوا األقنعة مسرحية متهافتة ودعائية و
 واإلخراج األضعف .. ولو فعلها ناشئ لقتله النقاد 

> انتـهى  الشـاعر الـدميـاطى طه شطـا من كتـابة أشـعار «حـلم يوسف» لـبهـيج إسمـاعيل
الذى ستـقدمه فرقة قصر ثقافة فارسكـور من إخراج فوزى سراج.. شطا يقوم اآلن بكتابة
أشعار احـتفاليـة «دمياط غدا» الـتى ستقـدم فى افتتاح قـصر ثقافـة دمياط بعـد االنتهاء من

جتديداته. ملوك الشر وعبور حاجز اإلمكانية121212121212
شاهـدت عرض «ملوك الشر» لفرقة نادى مسرح
هرجان قصـر ثقافة الزقازيق فى إطار فعاليات ا
الــقـومـى لـلــمــسـرح وذلـك عـلى مــســرح مــيـامى
والـعـرض يـقـوم عـلى فـكـرة خـيـالـيـة مـسـتقـاة من
ـعـتــقـدات الـشـعـبـيـة فــكـرة سـيـطـرت عـلى ذهن ا
مـحمد لـطفى مبـدع العـرض األساسى حيث إنه
ـؤلف «كاتب النص» والسينوجرافى «راسم كل ا
ــادى ـــشــهــد الــبـــصــرى واإلطــار ا تـــفــاصــيل ا
لـــلـــعـــرض» ومـــؤلـف اإلطـــار الـــســـمـــعى «مـــعـــد
وسـيـقى» محـمـد لطـفى الـذى كتب فى بـامـفلت ا
الــعـرض «تــعب كــتــيـر + شــويــة صـبــر = مــلـوك
الــشـر» أثــقل نــفـسه بــحـمـل أطـلس الــذى ذكـرت
األسـاطير أنه كان يـحمل الدنـيا على قرن رأسه
ومـحــمـد لــطـفى كــتب أيـضــا فى كـتــيب الـعـرض
عنـواناً جانبياً لعرضه «كومـيديا واقعية إنسانية»
ـؤمـنـ بـتـجـسـد الـشـيـاطـ فى وقـد يـكـون من ا
ـنـا صـورة اإلنــسـان وظـــهـورهم لــلـعــيـان فى عــا
الواقـعى ولكن احلقيقة التجريبية مازالت حتتاج
إلى دلــيل عــلى حــدوث هــذا فى الــواقع الــفــعـلى

نا البشرى?!. ادى فى عا ا
ـذهـبى لعـمـله الذى وبغض الـنـظر عن تـوصـيفه ا
نـــرى أنه نـــتج عن فـــكــرة فـــلــســـفــيـــة ذات طــابع
أخالقى جتـسد فى صورة فـانتازيـا تنحـو منحى
لـهـاة السـوداء ولـكن مـحمـد لـطفى بـذل جـهداً ا
ادى للعرض خارقـاً فى تصميم وتـنفيذ اإلطـار ا
ـؤدين ـمـثـل ا وخـاصـة فـيـمـا يـتـعـلق بـتـحـريك ا
ـشــخـصــ حـامـلى األقــمـشـة الــسـوداء الـتى وا
حـددت احليـز فى الـفراغ والـذى كان يـتـتابع فى
ألوان وأشـكال متعـددة ومتالحقة التـغير بصورة

ال تخلو من ابتكار وأحيانًا من تفرد.
والفـكرة األساسية للمسـرحية; وكما ذكرت كلمة
الــفـريـق فى كـتــيب الــعــرض «أن الـشــر واخلــيـر
عـمـلـيـة نـسـبيـة فـاخـتـر أنت إلى أيـهـمـا تـنـتمى?..

واصمت.. ألن الصمت سيتحدث».
ولـكن الفـكـرة تـتجـسـد فى مـ نص الـعرض فى
ـعـتقـدات الـشعـبـيـة فى «ما مقـولـة مطـروقـة فى ا
عـفريت إال بـنى آدم» أى أن ما شـيطـان أكثر من
اإلنـسان و«فالن سـاق الهـبل عـلى الشـيطـنة» أى
أن كثـيـرًا من أفـعالـنـا هى شيـطـانـية. وقـد جـسد
ـ هـذه الـفـكـرة عنـدمـا اسـتـفـظع إبـليس كاتب ا
األكبـر ما وصـلت إليه الـبشريـة من حالـة شريرة
صـادرت عــلى وظــيـفــته الـرئــيــسـيــة فى الـغــوايـة
ـعـاش بـالــشـر وأصـبـحت تـهــدده بـاإلحـالـة إلى ا
وإلــغــاء دوره األســاسى فى الــكــون واســتــنــجـد
بأعـوانه األسـاسـيـ أبالـسـة الـقـارات الرئـيـسـية
«أوربــا - أمـريـكـا - آســيـا - أفـريــقـيـا» وأصـدر
ــوضـوع ــنــاقـشــة ا أكـبــرهم أمــراً بــاالجــتـمــاع 
فيـجتمع األبـالسة عـلى الفور لـيتخـذوا قراراً بعد
منـاقشة مـستـفيضـة بإعادة هـداية الـشر ليـتمكن

الشـياط من غوايـتهم مرة أخرى وبـذلك يستقيم
أمر الـكـون ومثـلـثه الـطبـيـعى «الـله - الشـيـطان -
اإلنسـان» وتتم عـمليـة الهدايـة والغوايـة والصراع
األزلى بــ اإلنـســان والــشـيــطـان بــغـرض الــفـوز

لكوت الله أو السقوط فى هاوية اجلحيم .
ــ بـشــكل مــتـنــام وفى زمن ويـســتــعــرض لـنــا ا
تـصــاعـدى لــلـحـدث كــيف يـفــشل الـشــيـاطـ فى
اط بشـرية نراها مـتتابـعة أمامـنا ما ب هدايـة أ
ـرأة الـساقـطـة التى تـعـتبـر بيع الشـاذ جـنسـياً وا
جسـدها عـمالً طـبيـعيًـا; بل وأحيـاناً عـمال فاضال
ـسـحوق ـوظف ا وتـاجر اخملـدرات والـبـلـطـجى وا
والـضابـط الذى ال يـحـفظ أى أمن وتـسـيـطـر عـليه
الـقوة اخملـتـرقة لألمـن واحمليـطـة به فال يرى فى
الرشـوة أى بـأس ويـعـتـبر اخلـضـوع لـتـلك الـقوى
هـو مــا يـحـدث اســتـقـرارا  أمــيـنـاًَ وبــذلك يـحـقق
وظيـفته كشرطى. إذن الفكرة بسيطة بل قد تصل
فى بساطتها إلى حد السذاجة وهى أن الشيطان

ـنا الراهن قد فقـد وظيفته ألننـا بلغنا حداً فى عا
ـا يـسـتـطيـع الـشـيـطـان بدوره مـن الـشر أعـلـى 
ـيــثـولــوجى أن يــحـدثه الـتــقـلــيــدى فى الـفــكــر ا
وبغض الـنظر عن أى مناقشات بيزنطية فى مدى
حـقـيـقـيـة هـذه الـفـكــرة وأنـهـا كـمـا قـلـنـا بـسـيـطـة
بــسـاطــة تــخـلــو من أى تــعـقــيــد ومن أى صـراع
ـــعــنى درامـى أدق ألنه ال يــوجــد حــقـــيــقى أو 
الدافع احلـقيـقى لدى قوتـ متفـردت مـتقابـلت
ومتـناقـضتـ ألحداث مـثل هذا الـصراع فـالكل
شـريـر الـشـيـاطـ وبـنـى الـبـشـر والـهـدف واحد
ـؤقت فى والطـبـيـعـة واحـدة بـالـرغم من الـتـغـير ا
دور مـلـوك الشـر أو الـشـيـاطـ األربـعة أى دور
ـكـن لـلــصــراع الـدرامى أن «الــهـدايــة» فــكــيف 
يتـفـجر وجُل مـا فعـله كـاتب ا هـو استـعراض
اط اط هنا أ اط لتحقيق الـفكر واأل حدوتـة أ
من الشـيـاطـ وكـذلك بـنى الـبشـر حـتى الـنـهـاية

التى قررها العلم.

وبــالــرغم من بــســاطـة الــفــكــرة وعــدم وجـود أى
تـشـويق أو تـشــوف أو تـعـرف درامى بـهـا إال أن
مـؤلف الـعـرض «اخملـرج» اسـتـطـاع أن يـحـقـقـها
بـشـكل مـلـفت لـلنـظـر يـسـتحق الـثـنـاء حـيث جعل
فـريـق عـمـله وحـدة واحــدة مـكـونـة مـن مـجـمـوعـة
مـحـركى األقـمـشـة الـسـوداء الـتى شـكـلت صـور
ـادى حليوانات التمثيل التى تتابع تغير اإلطار ا
ـمثـلـ الذين قـاموا أشكـال رقـعته ومـجـموعـة ا
ـطـروحـة فى الـعمل ـاط الـشـخـصـيـات ا بأداء أ
مثـل ملوك الشر الـلول ناهد مـحسوب مؤمن
مـرزوق صالح نونـو حسـنيـة.... إلخ. وقد برع
مــحـمــد لــطــفى الــســيــنـوجــراف فى رسـم صـور
مشهدية مختلفة ومتعاقبة وسريعة بدون أى ملل
بــصــرى بــالـرغـم من أن مــادة الــتـشــكــيل كــانت
فــوريـة حتــدث أمـامــنـا وكــانت شــرائط الـقــمـاش
األسود يـتخللها أحيـاناً اللون األحمر فى إشارة
قـويــة واضـحـة إلى ألـوان الـشــيـطـان فـاسـتـطـاع
ـادة البسـيطة مـشاهد صـمم أن يجسـد بتلك ا ا
داخــلـيــة كـغــرف وردهـات فى بــيـوت وخــارجـيـة
كسـاحـات وأماكن فـانـتازيـة فى عـالم الـشيـطان
ولم يـكن لـدى الـسـيـنـوجـراف من كـتل مـاديـة إال
بـضع مـكـعـبـات سـوداء أيـضـا ومـجـمـوعـة منـابع
ضـوء اســتـطـاع بــشـعـر حـسـن أن يـسـتــخـدمـهـا
نـاسبة على هـذا العالم األسود إللقـاء األضواء ا
الـذى يـسـيـطــر عـلـيه الـشـر ولـلـحق فـإن مـوهـبـة
محـمـد لطـفى الـسيـنـوجرافـيـة كانت حتـتـاج لكى
تــتـحـقق حتـقــقـاً كـامالً إلى نـص درامى حـقـيـقى
ـمـثـل ولكـنه مع ذلـك استـطـاع أن يـقود فـريق ا
تـحـمـس الـهـواة قـيادة جـيـدة بـحيث الشـبـاب ا
نـصة وخـاصة جتسـدت مواهـبـهم أمامـنا عـلى ا
أمـيـنـة إسـمـاعــيل فى دور زوزو وشـهـاب الـدين
أسـعــد فى دور حـســيب وأحـمــد سـالم فى دور
زر وهـــانى الــصـــادق فى دور الـــلــول وأحـــمــد
مـاجـد فى دور مـحـسـوب وأحـمـد فـواز فى دور
نـسى فى دور نونـو وغادة أبو مـسخل وهالـة ا
وردة فى دور حـسنيـة ومحـمد عـبد الله فى دور
الــزبـال وبــاقى أبــطــال الــعــرض إلــهــام عــلــيـوة
ومحـمـد صـابـر ومـحـمد ثـروت ومـحـمـود عـمران
وأحــمــد الــغــنـدور ومــحــمــد مـصــطــفى ومــحــمـد
رمضـان وبـاقى طاقم الـعرض الـذى يثـبت مقـولة
مـحــمــد لــطــفى ذاتــهــا والــتى تــقــول «مــسـرح +

إمكانيات = مسرح الهواة».
تلقيه والعـرض فى مجمله جدير بالثناء ألنه حقق 
ـوذجــاً تـقـلــيـديــاً جـيـداً ـتـعــة والـفــائـدة ومــثل  ا

سرح بالثقافة اجلماهيرية. لعروض نوادى ا

محمد زهدى

االستعالء
التكبّر
Hybris

الـكلمة اإلجنليزية
ـصدر يـونـانـيـة ا
ومــــعــــروفــــة بـــ
ــأسـاة مـحــلــلى ا
اإلغـــــــريــــــقــــــيــــــة
ونـقـادها. وتـشـير
إلى تـطرف البطل
فى تـكـّبـره وثـقته
ــــا بــــنـــــفــــسه 
يـــــــقــــــوده إلى أن
يـتـخـطى الـتـقـلـيـد
األخــالقـى أو أن
يـتجـاهل القـوان
اإللـــــــهـــــــيـــــــة أو
فـضـيـلـة الـتـوسط
واالعـــــتــــــدال فى
األمـور وعـادة ما
يـــــــــقــــــــود هــــــــذا
الـــــتـــــخـــــطى إلى
هالك صــــاحــــبه

أو عقوبته.
إن مـأساة الـبطل
أجــــــــــــــاكـس فـى
مـــــــســــــرحــــــيــــــة
ســــوفـــوكــــلـــيس
ـــســـمــاة بـــهــذا ا
االســــــــــــــم (٤٥٠
ق.م) تـــكــــمن فى
مـظاهر استعالئه
ــتـطــرف. ولـعل ا
طـموح مـكبث فى
مـأساة شكـسبير
ــعــروفــة خــيـر ا
مـــــــثـــــــال عــــــــلى
ـــــــــغــــــــــاالة فى ا
االســــتـــــعالء فى
الـــــــــــــــدرامـــــــــــــــا
اإلجنـــــلــــــيـــــزيـــــة
ـــــــــة. الـــــــــقـــــــــد

131313131313  أتساءل:  من يخشى
لين الرملى?

زيف.. لعبة طالت              وهربت من اآلنى إلى اخليال طلقة فشنك فى وجه اجملتمع ا
شاكل اجملتمع يز لين الـرملى هو اقتحـامه الدائم  لعل  أهم مـا 
ـغـلف بـاإلطار الـكـومـيـدى األسـود عـلى أن يـحلل ـلـحـة وحـرصه ا ا
األوضاع من حـوله ويعـيدها فى صـيغـة مسرحـية بسـيطـة وسوقيه
وهـو حــريص كل احلـرض عــلى تـعــدد مـسـتــويـات الـفــعل الـدرامى
ـكن قـراءته وفـق تـكويـن مـختـلـف لدى كـل مـشاهـد فـرجل بـحـيث 
لـفتـة الـتى تزيح إلى ـوضـوع بهـجـته ا الشـارع العـادى يـأخذ من ا
حـد كـبـيـر هم يـومه الـطـويل والـطـالب اجلـامـعى يـقـرأ حرصـه على
ـثـقف تـتـعـدد لديه الـرؤى والـفـلـسـفة فـضح األوضـاع الـداخـليـة وا

التى حتكم العمل.
وفى هذا الـعرض - اخلعوا األقنعة - نرى كاتـبنا الكبير يتجه نحو
طـريقـة مـختـلفـة قـد تكـون جديـدة علـيه هـو أيضـا فهـو يـلجـأ حليـلة
القـناع الكثيف ليقدم من خالله رؤيـة تتكئ على اتهام الكل باخلزى
واخلنـوع وال يفـلت من هذا الـتكـوين أى شريف فـالكل خـانع تطويه
قـواعـد اللـعـبة الـتى تـراهن على تـبـديل الوشـوش احلـقيـقـية بـأخرى
كن لـلكل فى هذه احلالة مزيـفة تكون هى اإلطـار العام للمـجتمع و
أن يفـعل ما يحـلو له من زنا وسـرقات وجتسس وخـيانات ورشاوى
وخالفه وحـتى عالء الدين الـشـاب النـابه واخملتـلف عن بـقيـة أفراد
ـحبـة بـنت من نـاحـيـة ويـجارى مـجـتمـعه يـلـجـأ لـلـقنـاع لـكى يـفـوز 
األوضاع من نـاحيـة أخرى?! نـاهيك عن أنـه يفيـق فى نهـاية احلدث
الدرامى ويـدعو أبـناء مـجتـمعه لـلكـشف عن وجوهـهم احلقـيقـية ألن
هم أن البـلد قد امتألت بالغرباء أى غرباء وأى بلد مجاور ال يهم ا
ذلك البـلد اجملاور يرسل جواسيسه لـيتابع تردى األوضاع والناس

واألخالق?!
إن ليـنـ الـرمـلى فى هـذا النص ال يـشـذ عن الـتـكويـن الراسب فى
لكهم عقل مـتلقيه والـذى تربى على أفـكار ثابتـة عن عالقة الرعيـة 
ووزيره. حـكايات ورثـناها عن ألف لـيلة ومـازالت تعاد عـلينـا بصيغ
ـنطق مـخـتـلفـة ولـكـنه يـحـتـفظ بـإطارهـا الـشـكـلى ويـنـسج الـداخل 
ـلك ال يعـرف حراسه وال يعـرف من أتى بهم الكـوميـديا اخلفـيفـة فا
ويتـصرف بصبيـانية ورعونة وال يـهتم إال بكل ما هـو شكلى ويحيك
ا هى عالقة فـتى إ ؤامـرات فقط لكى يـلهو بـالرعية?! وعـالقته با ا

لك ولـو على حـساب احلق والـشريـعة أما متـوترة حتـكمـها إرادة ا
ـا يـطلق فـتى مـتزمت بـغـيـر حق ال يفـهم ديـنه بـالشـكل الالئق وإ ا
األحـكـام وفق عصـبـية عـهـدناهـا فى مـعظم الـفـضائـيـات حيث تـقدم
كـررة والتى حتتـفظ بصورة مشـوهة لرجل الدين ال تـبتعد األفالم ا
ـواقف ولـكـنه كـمـا هـو مـنـذ ــتـغـيـرات وا عـنـهـا كـثـيـرا فـقط بـعض ا
سـنـوات طويـلـة يـلـبس اجللـبـاب والـعمّـة ويـسـتـشيط غـضـبـاً ويصب
اللـعنات على كل ما هو جديد قد تـتغير األحداث وقد تتبدل أحوال
الـنـاس إال الـشـكل الـتـقـلـيـدى لـرجل الـدين? ولـيـنـ هـنـا يـقـدمه فى
صورتـ قبل القناع وبعده فـهو قبل القناع مـتزمت للغاية وعدوانى
ولكـنه بعد الـقنـاع شخص آخر يـجرم شـرعامن يتـخلى عن الـقناع
ؤلـف هنـا تأخـذ مـداها فى تـصـوفات أهل والفـكرة الـتى ابـتدعـهـا ا
شوه فالـكل مقتنع بأن القناع هو السيد البلـدة الفقراء العدماء ا
فـهـو يــتـيح لــهم كل الـتــصـرفـات وال يــجـدون من يــحـاسـبــهم وبـائع
ـآلن الـدنـيـا من حـولـهـمـا بـالـعـالم اجلـديـد حـيث األقـنـعـة وزوجـته 
يتـخفى اإلنسان وال تظهـر إال صورة مغايرة له تمـاماً فالولد يصبح

فتيا والعجوزة تصبح شابة والعاهرة تلبس قناع الشرف.
ـا كانت تـرمى إليه ولم ولهـذا أظن أن اللـعبـة قـد أخذت حـيزا أكـبر 
تعـد قادرة على الغوص فى اآلنى فـتركته متعـمدة وهربت إلى اخليال
ـتلقى الذى يحاول أن يربط ب والتـاريخ والقصص الشعبى وعلى ا
األحداث اجلـارية وتـيـمة الـنص أن يـغوص فى دهـالـيز مـعتـمـة حالـكة

السواد وقد ال يصل إال لبعض الشذرات والقشور غير الفاعلة.
ــهـرجـان أنـا هــنـا أحتـدث عن اجلــزء الـذى قـدم ضــمن فـعــالـيـات ا

صرى. القومى الثانى للمسرح ا
تبـدأ األحداث وتـنتـهى من خالل احلكـواتى والطـريقـة التـقلـيدية فى
اإلشارة الـسريعة للـشخصيات ثم الـولوج إلى قلب احلدث الدرامى
شـاهد التـاليـة من تعلـيق ذلك احلاكى والذى أظن أنه ال وال تنـجو ا
يفـيد احلـدث بقـدر مـا يعـطله فـعلـى الرغم من سـرعة اإليـقاع داخل
الـتـيـمـة إال أن احلاكى كـان فى مـعـظـمـهـا عالمة اسـتـفـهـام ال يـطور

احلدث هو فقط يعلق عليه ويقدمه?!
أمـا عن لـيـنـ اخملـرج فـقد كـان مـوفـقـاً إلى حـد كـبـيـر فى اخـتـياره

ـمـثـلـ وإيـقـاعه الـسـريع وإتـقـانه لـرسم احلـركـة اجلـيـد جملـمـوعـة ا
شـهد إلى جانب عـدم بهرجته بالـقدر الذى يتـيح أهميـة البطل فى ا
وضوع كله لديه مثل فا شـاهد التى حتمل عدداً كبيرا من ا فى ا
مـحفـوف بـطـريقـة الـلـعبـة الـتى ال تـعتـنى بـاحلـقيـقـة بـقدر مـا تـعـتنى
بالـلعبـة ولكن لألسف لم تـكن لعـبة محـفوفـة باخملاطـر ولم تكن لـعبة
صــدامــيـة كــمــا بـدا فـى عـرضه (الــكــابـوس ووجــهــة نـظــر) وهــمـا
العـرضـان اللـذان صـنعـا احـتكـاكـاً فـاعالً مع األحداث الـراهـنة فى
) وكأنه يشير بقـوة وفهم للتغيرات اجملتـمع وبدا من خاللهما (لينـ

صرى. االجتماعية والسياسية فى اجملتمع ا
ـؤلف متـوجهـاً بكـليـته نحـو الكـوميـديا كـإطار مـغلف لـطريـقته ـا كان ا و
ثـلى فى تقد رؤاه فقـد انطبع ذلك التكـوين على لينـ اخملرج فدائما ا
شاهـد حتمل التفسـير والرؤية الكـوميدية ودائمـا الشخصيـات خفيفة ا

وذجاً طيبًا لتبنى طريقة األداء. الظل تتخذ من الكوميديا 
ـتــنـوعـة بـ عـدة طـرق كـأهم وقـد جـاءت مـوســيـقى هـانى شـنـودة ا
سرحى فقد نفذ هانى شنودة طريقة تتبع عنـاصر جناح العرض ا
ؤلف احلدث وقـدم تفـسيـرا يليق بـكل مشـهد عـلى حدة فـإن كان ا
يبـدأ بالطـريقـة التقـليـدية للـحدث فى قـصص ألف ليـلة فال مانع من
ـوسـيـقـيـة الـشـهـيـرة لـهـذا احلـدث وإن كان الـتـنـويع عـلى الـتـيـمـة ا
عهـودة فى التـهكم فإن شـاهد بطـريقـته ا ؤلف يـعلق علـى نهايـة ا ا
ـوسـيقـى سيـصـنع حـدثـاً مـوازيـاً  يـبـرز أهـمـيـة الـتـعلـيق الـنـسـيج ا

. تلقى نفسيا لهذا التقد الكوميدى ويشحذ ا
أمـا عن ديــكـور (صـفـوت سـامى) فـأظن أنه كــان بـعـيـداً عن أهـمـيـة
اإلطــار الـعــام فـلــيـنــ الـرمــلى يـقــدم مـوضــوعه حتت لــواء الـلــعـبـة
سـرحية والتى تتكئ عـلى احلدث القصصى كـحيلة ومن ثم هناك ا
ـتـلــقى عـلى الـلــعب وهـو األمـر الـذى ــؤلف وا اتـفـاق ضــمـنى بـ ا
يـقــتـضى حــريـة فى تــقـد الــسـيــنـوغــرافـيـا حــريـة يــكـون هــدفـهـا
ـشاهـد وإعـمـال العـقل لـلـتفـسـير األسـاسى االبـتعـاد عن تـقـليـديـة ا
ـوحـى بـاحلـدث ومـا قـام به (صـفــوت سـامى) كـان مـحـاولـة جـادة ا
ـلك بـهـرجة شـاهـد فى تـكـويـنـهـا الـتـقـلـيـدى مـنـزل ا لاللـتـصـاق بـا
ـسـرحى لـقاء عـالء الدين ـنـظـر ا شـكـلـيـة وكـرسى حـكم يـتصـدر ا

ومـحـبـوبته فـى حديـقـة خـلفـيـتـهـا خضـراء سـاعـده فى ذلك مـصمم
البس (حمـادة الـبراوى) والـذى أخذ من نـفس الـنسـيج التـقلـيدى ا
ـعهـودة تـاريـخـياً البـسه ا ـلك  فـرجل الـدين بـاجلـبـة والقـفـطـان وا
سـافة الفـنية ـيز عن بقـية أهل القـرية وعلـيه كانت ا وعالء الدين 
ب احلـدث الدرامى والتـعبير عـنه سينـوغرافيـا واضحة بل ومـقلقة

وليست فى صالح العمل الفنى.
وعن األداء التـمـثيـلى ستـجـد أن األسمـاء الالمـعة فـيه مـجمـوعة من
الشـباب الـذين تدربوا بـالقـدر الكافـى على جتسـيد األدوار بـالطرق
سـرحـيـ ال يـعـرف حمـادة شـوشـة أو مـحـمد اخملـتـلـفـة فمـن من ا
ـمثل أراهـم للمرة رضوان أو مـحمد عـلى أو عبيـر مكاوى وبـقية ا
األولى تــمـيـز مـنــهم (حـمـدى عـبــاس) فى دور عالء الـدين والـشىء
مثـل اجلدد جديتـهم واهتمامهم بـالتفاصيل الالفت فى مجـموعة ا
ـبـدأ اللـعب مع احلدث ؤداة واسـتيـعـابهم  الـصـغيـرة للـشـخصـيـة ا

ؤلف واخملرج. بدأ الذى حرص عليه ا الدرامى وهو ا

لفتـة فى مهرجان هذا الـعام هى اتكاء عـدد غير قليل من الحظـة ا وا
عـروف يقوم ؤلف ا بـدع على لـعب أكثـر من دور فليـن الرمـلى ا ا
بـإخـراج عـمـله وكـذا مـحـمـد أبـو الـسـعود فـى أنتـيـجـونى فى رام الـله
أنتـيجونى فى بيروت وكـذا (محمد لطـفى) من الثقافة اجلـماهيرية فى
عـرضه «مـلــوك الـشـر» وهى طـريــقـة نـتـمــنى اخـتـفــائـهـا فى الـدورات
القـادمـة ; فإن كـان ليـنـ قد جنح إلى حـد ما فى لـعـبة اإلخـراج فإن
أباالـسعود ولـطفى قـد خسـرا ح حاوال لـعبـة لم يتمـكنـا من أدواتها
سـرحى) بشكل كـاف كما أن فـكرة تألـيف وإخراج نفس (التـأليف ا
سـرحى فـاآلخر دائـمًا مـا يحـتفظ العـمل تقـلص من أهـميـة العـرض ا
بـوجـهة نـظـر تـصنـيف لـلـعـمل وتـبرز أهـمـيـته وللـحق فـإن (مـصـطفى
سعـد) صاحب مـسـرح االستـفهـام هو األهم فى هـذا االجتاه (تـأليـفًا

وإخراجًا) فهو يعى تمامًا أصول مفاهيم توجهه اجلديد.

ات
دق

 3
ات
دق

 3
ات
دق

 3
ات
دق

 3
ات
دق

 3

3 دقات3 دقات3 دقات3 دقات3 دقات

cyan magenta yellow black File: M_13_12_MM�fl�˙��Æ˝�”�1



االثن 2007/7/23
3 دقات3 دقات3 دقات3 دقات3 دقات3 دقات3 دقات

20
07

/7
/2

3
الثن
ا

مذاق فنى خاص ورؤية نابعة من البيئة

تــرددت كــثــيـرًا
قبل الكتابة عن
مــــشـــــاهــــداتى
لــــــــــعــــــــــروض
ـسـرح نـوادى ا
بـــإقــلـــيم وسط
وجـــــــــــنــــــــــوب
الـــــصــــــعـــــيـــــد
الثـقـافى فـهذه
ـــــــــــــــــرة هــى ا
األولـى الـــــــــتى
أتــــابع فــــيـــهـــا
عـــــــــــروضـــــــــــًا
مــــســـــرحـــــيــــة
لـلـصـعـيـد. فإذا
كــــان الـــبـــعض
يعتـقد أن القيم
اجلــــمـــــالـــــيــــة
والفـكـريـة التى
يـــــطـــــرحـــــهـــــا
ــسـرح فى أى ا
مـــــجــــــتـــــمع ال
تـــــــخـــــــتــــــــلف
اخـتالفـًا كـبـيرا
بـــــــــاخـــــــــتالف
اجملـــتــــمـــعـــات
احملــلــيــة داخل
اجملــــــــــتــــــــــمـع
الـكــبـيــر فـإنى
عـــلى الـــعـــكس
مــن ذلــك أؤمــن
بـاخلـصـوصـية
الــــثـــــقــــافــــيــــة
احملــلــيــة الــتى
تــفــرض مــذاقـًا
فـــــنــــيــــاً ورؤى
فـكــريـة خـاصـة
بـــكل مــجـــتــمع
مـحلى ومن ثم
فإن قدرة الناقد
عــــــــلى قـــــــراءة
الـــــــــــعـــــــــــرض
ـــــــــســـــــــرحى ا
ترتهن إلى  حد
كــبــيــر بـقــدرته
عـــــــــلـى فـــــــــهم
اجملــــــــــتــــــــــمـع
احملــــلى الــــذى
نتج أفرز هذا ا
اإلبداعى شديد
االلـــــتــــــصـــــاق
بالبيئة احمللية
الـــتى تـــفـــرض
ــطــًا خــاصــًا
لـــلــــتــــفــــكــــيـــر
والــــــــــــــــــــــذوق
اجلـــــــــمــــــــــالى

الءة» التى شـديـد احليـويـة الـذى اعـتمـد فـقط عـلى وحـدة «ا
ـســرحى اسـتـخـدامـات اسـتــخـدمت فى تـشــكـيل الـفـراغ ا
مـتـعـددة فـهـى أحـيانـا كـوخ وأحـيـانـًا مـقـام الـشـيـخ عارف

وأحياناً رحم امرأة... إلخ.
ـمـثلـ أجـاد «احلسـيـنى عبـد الـعال» فى دور «مـهران» ومن ا
و«مـحـمود مـسـعود» فى دور «عـواد» و«سـهيـر مـاهر» فى دور
عفـيفة و«صفاء قطب» فى دور الغـجرية. وعلى الرغم من حالة
ـســيـطـرة عــلى الـعــرض إال أن األداء الـتـمــثـيـلى الـتــشـظى ا
اسـتـطـاع أن يخـلق الـوحـدة من خالل الـتـبـاين فـقـد طرح كل
ثل شخـصية فى إطار التركيز على جوهر الشخصية دون
ا أوحى بأسطورية الشخصيات أية تفـاصيل غير ضرورية 
وكأنـها أتت من عالم أسـطورى مـوغل فى القدم حـيث التـركيز
عـلى مـا هو جـوهرى. واسـتـطاع اخملـرج أن يحـقق هـارمونـية
عزوفة الرائعة. تلقى لهذه ا ا زاد من متعة ا األداء الصوتى 
إخراج: أحمد   لعبة هواء  : تألـيف : ستينسـواف ليم

ثابت حس
ـقـدم الـتـكـنـولــوجى الـهـائل الـذى شــهـدته الـعـصـور رغم الـتـ
احلديثـة تظل العالقات احلـاكمة لسـلوك البشـر هى نفسها
ـقولة الـعالقة األزلـية بـ قابـيل وهابـيل.. هذه بـبسـاطة هى ا
ـسرحيـة «لعبـة هواء» ففى مـركبة فـضائيـة يحلق الـرئيـسية 
دكتور «مـيلز» ودكتور «بـلوب» خارج الكرة األرضـية ويظهر
كل مـنـهمـا مـحبـاً لـآلخر ودودا إلى أن يـعـلن عن نـفاد كـمـية
األوكسـج التى لم تعد تكفـى إال لواحد فقط ومن ثم يفكر
ـاء تـسـيــطـر عـلى ـقـ كل مـنـهــمـا فى قـتـل اآلخـر فـغــريـزة الـب
سـلوكـهما وتـعدله لـيتحـوال إلى قاتـل هـمجيـ بعـد أن كانا
ـثالن آخـر ما تـوصـلت إليه احلـضـارة البـشـرية من تـقدم
ورقى.. وبعـد أن يقتل كل منهما صاحبه نكتشف أن فرصة
احلياة كانت مكفولة لهما لو لم يتسرعا إلى االندفاع للقتل.
الـفـكـرة واضـحـة وبـسـيـطـة جنح اخملـرج فى الـتـعـبـيـر عـنـها
بـبـساطـة مـسـتعـيـنا بـإطـار تـشكـيـلى منـاسب يـوحى بـسفـيـنة
البس أيضـا مـقنـعة بـأن يـرتديـها رواد الـفضـاء كـما جـاءت ا
فضاء وفى اخلـلفية كانت هناك لوحـة تعبيرية لم حتاك الواقع
سـرحـية أو مـا يـطلق عـلـيه عرق بـقدر مـا عـبرت عن جـوهـر ا
ــسـرح بــعـدد من ـتــلئ ا ــتـخــفى بــ طـيــاتـهــا. و الــذهب ا
توقفة وهو ما فسره الناقد أحمد خميس - ونتفق الساعات ا
معه فى رأيه - عـلى أنه تعـبير مـجازى عن تـوقف التـاريخ عند

زمن قابيل وهابيل.
وقـد تـدرج إيقـاع العـرض من الـبطء الشـديـد فى البـداية إلى
ـًا مع احـتــدام الــصــراع ولـوال ـيـ ــتالحـق تـدريــجـ الـتــدفق ا
مثلون ولوال النهاية األخطاء اللغوية الفادحة التى وقع فيها ا
الـتى أقحـمهـا اخملرج عـلى الـعرض السـتطـعنـا القـول بأنـها
جتـربـة مسـرحـيـة أقرب إلى االكـتـمال فـقـد أراد اخملرج أن
ـقـولة أخالقـيـة مـقـحمـة فـظـهرت ـسـرحى  يـنهى عـرضه ا
الئـكة ومـجمـوعة من الـشيـاط لـتعـرض لنا مـجمـوعة من ا
ثابة نهاية ثانية بعد النهاية عظة أخالقـية ال مبرر لها جاءت 

نطقية األولى باغتيال كل من الرجل لآلخر. ا
  الليـلة نحلم :  تـأليف  : نـاصر العـزبى إخراج: يوسف

خلف الله
صـور مختـلفـة ثنـائيـات يسـيطـر علـيهـا احللم وشـوق اللـقيا
.. وجتـتمـع تلك تـعـتـرضـهـا سـلـطة غـاشـمـة تـعـاقب احملـبـ
ـايـة وحـدة فى ـتـشـكـل فى الـنـهـ ـة الـكـوالج لـ الـصـور بــطـريـقـ

ضمون رغم تباين الشكل. ا
ويبـدأ تقاطع أحالم احلب اجملهض من لقاء طـفل متحاب

ـدرس ثم نـرى حـالم ونـور ثم صـابـر ونـاعـسة. يـقـهـرهمـا ا
ولكل منـهم حكايـة غير مكـتملة.. وتـدور احلكايات مع دوران
الـطـاحـونـة التـى اتـخذت شـكـل الوجـه الـبشـرى ثـم تتـوقف
احلكايـة مع توقف حفار القبور عن عـمله وكأنه يستعد لدفن
احملب فى القبر الذى حفره أثناء تقدم احلكاية لألمام وهو
أساوية لعالقات احلب اجملهض. وفى ما يـوحى باحلتمية ا
ؤلف ناصر العزبى أو اخملرج يوسف العـموم لم يستطع ا
خـلف الله أن يـقدمـا لـنا نـسيـجاً درامـياً مـوحيـا فالـعرض
يـكتـفى بطـرح الصـورة العرضـية لـقهـر احملبـ ولم يطمح
إلى جتاوزها لـيسبر أغوارها ويتعـمق فى مكنوناتها ولوال
ـا اسـتـطـاع ـلــ  ـمـث ـيـلى اجلـيـد جملـمــوعـة ا األداء الـتـمـثـ
ـا يـجرى ـلـقى عـلى اتـصـال وثـيق  ـت الـعـرض أن يـبـقى ا

نصة. على ا
  سـر الـولد   : تـألــيف : أشـرف عـتـريس إخـراج: أحـمـد

يوسف اجلمل
اثلة ؤلف «أشـرف عتريس» بـالتيمـة األسطوريـة ا يستـع ا
فى الوجـدان الشـعبى عـن ميالد الـطفل الـذى سيـدك عرش
واليد من الذكور إال أن الطاغـية فيأمر األخير باغتيال كل ا
ـنــجح فى مــســعـاه إلى ـنـع مـيـالد الـطــفل الــذى يـ هــذا ال 
ـسـتعـارة من ـيـمـة ا خالص مـجـتـمـعه.. وال شك أن هـذه الـت
التـراث الديـنى لهـا مردود فى الـوجدان الشـعبى ولـعل هذا
مـا دفـع الـكاتـب إلى الـلـجـوء لـعـدد من احلـكـايـات الـشـعـبـية
والـتراث التـاريخى لـينـسجهـا مع تيـمته الـرئيـسية لـيقـدم لنا

صاغ فى لغة أقرب إلى الشعر. سرحى ا نصه ا
سرحية بالنبوءة األولى التى حترك كافة األحداث. وتبدأ ا

«جنمك هـايغيب.. جنـمك هايـنطـفى». وما إن تـطرق الـنبوءة 

رأة تـشـكل ركيـزة أساسـية فى بـعـيد - أن عالقـة الرجل بـا
نيا وهى مالحـظة جديرة بالـتأمل وقد حتتاج فكر شـباب ا
إلى وقفـة فى مجال آخر. ونـعود إلى العرض الـذى يستع
بأسلـوب االسترجاع (الفالش باك) لنـتعرف على حكاية كل
ـتـلـقى بـحيث ـعـد) إلى إرباك ا . ويسـعى اخملـرج (ا سـجـ
يـخـتلط عـليه األمـر: هل هنـاك ثالثة مـساجـ بالـفعل أم أن
الـثالثـة شخـصـيـة واحدة انـقـسـمت علـى ذاتهـا وقـد حاول
ـيـر; فــوحــد مالبس ـتــصــور األخـ اخملــرج االنــحـيــاز إلى الـ
الـشـخـصيـات الـثـالث كـما حـرص عـلـى تـخطـيـط احلـركة
سرحـية بحيث ينعكس الصـراع ب أى شخصيت على ا
عـنى أنه إذا ضرب أحدهم اآلخر تألم الشـخصية الثـالثة 
كن الـثـالث. ونتـفق مع الـناقـد أحمـد خـميس فى قـوله بـأنه 
قراءة الـعرض قراءتـ قراءة تقرر بـأنهم ثالث شـخصيات
وقـراءة تـقـرر بـأنـهم شــخـصـيـة واحـد فى رأيى أن الـقـراءة
عد حدد لكل شخصية األخيرة أكثر عمقاً رغم أن اخملرج ا
صـفـة نـفـسـيـة سـلـوكـيـة واضـحـة فـأحـدهم يـائس والـثـانى
مـستـسلم والـثـالث جبـان ومع ذلك فكـثـيرًا مـا نشـعر بـأنهم
تناقضة شخصية واحدة حتمل فى ذاتها كل هذه الطبائع ا
تبدلة على الدوام. شأنها فى ذلك شأن الطبيعة اإلنسانية ا
ـيز العرض الرؤية التشـكيلية التى لم حتصر ولعل أهم ما 
ـفترض لألحداث (الـزنزانة); ففى خـلفية كان ا تلـقى فى ا ا
ـديـنة تـطل بـوجهـها بـانى الـشاهـقـة وكأن ا شـهـد تظـهـر ا ا
ـيـة (أو ـتــهـا الــشــخــصـ ـقـ ـلـ ـبــيح عــلى الــزنــزانـة الــتى خـ ـقـ الـ
الشـخـصيـات) لـنفـسـها أمـا الـزنزانـة نـفسـهـا فقـد حتددت
ا ـرن  ـطـاطى ا بـشـرائط طولـيـة وعـرضـيـة من القـمـاش ا
أعطى اإلحـساس بإمـكان إزاحتـها وبـأنها من صـنع أبطال

العرض أنفسهم أو من وحى خيالهم.
ـمثـلـون رضا طـلـبـة ووليـد عـبيـدة وأحـمد صالح عن وقـد عبـر ا
ـاط الرئـيـسيـة للـشـخصـيات الـثالث دون مـبالـغة فى األداء األ
رأة كمـا أجـادت ليـلى قـطب فى دور (هى) حيـث جسـدت دور ا
فـى حـيـاة الـشــخـصـيــات الـثالث وحـرص «أكــرم نـادى» عـلى
جتـسيـد النـمط التقـليـدى للحـارس الفظ الـذى يخـفى ضعفه من

صطنعة. خالل قسوته ا
الـعـصـايـا واخلـلـخـال  : تـألــيف وإخـراج: مـحــمـد عـبـد

السالم
لم نكن نـتصور أن مـحمد عـبد السالم الـذى قدم شخـصية
«خـلف» فى مـسـرحـيـة «الـفـيـضـان» هـو نـفسـه مـخـرج هذا
ـتـواضــعـًا مــحـدود ــثال مـ ـنـاه  ـد رأيـ الــعــرض الـبــديع فـقـ
ـتلك أهم اإلمـكانـيـات فإذا به يـطرح نـفسه مـخـرجاً بـارعاً 
سرحى فلـديه خيال جامح وقدرة على مقـومات اإلخراج ا
خـلق عـوالم دراميـة وأجـواء مـزاجيـة يـتحـكم فـيـها من خالل

تباين. توتر ا اإليقاع ا
سـرحيـة عالم احلـكايـات الشـعبـية دون أن تـقدم وتـستـوحى ا
حكايـة تقليدية بعينها فهى تطرح عالقات احلب اجملهض فى
زمن اجلــدب واجلـمـيع فى انـتــظـار اخلالص الـذى ال يـأتى..
ـتـعـارضة أحـيـانًا وتـطرح هـذه الـصـور من خالل الثـنـائـيات ا
تـوافقة فى أحيان أخرى.. فهـناك «عواد» الشرير وابن عمه وا
«مـهـران» الـذى يـقـاوم هـذا الـشر واالثـنـان يـتـصـارعـان عـلى
«عفيـفة» التى تـرتبط مع مهـران بعالقة حب مـجهض وكالهما
مـهدد  بـاجلـان الشـرير.. وتـتـشابك الـعالقات فـى بنـية درامـية
ؤلف ببراعة ح اعـتمد على تفكيك شديدة الـتعقيد صاغهـا ا

وروث وإعادة طرحه من جديد. ا
رئى  وأهم ما يسـتلـفت االنتبـاه فى هذا العـرض التشـكيل ا

وبعـد طول تردد لم يبق فى ذهـنى سوى انطبـاعات عامة عن
عروض شديـدة التميز كشفت لى عـن كنز مسرحى يتجاور
مع كنـوزنا األثريـة فى صعيـد مصر. وال أدعى أنـنى بصدد
هـرجان بقـدر ما هى مـحاولة قـراءة نقـدية مـتأنيـة لعـروض ا
ـبـاب ـة لــهــذا الـشـ ـي ـتــجـارب اإلبــداعـ لالرحتــال مع بـعض الـ

الصعيدى الواعد.
الفيضان   (عن رواية طـرح البحر للروائى يوسف القعيد..

إعداد وإخراج : محمد عبد الصبور)
سرحيـة على تيـمة العجـز اجلنسى فـ «خـلف» يعجز ترتكـز ا
عـن اإلجناب من زوجـته «رحـمـة» الـتى زوجهـا له والـده الـثرى
دون إرادة االبن ويبـدأ العرض والزوجان فى منتصف العمر
الـزوجة تـتـوق إلى األمومـة والزوج يـحـطمه الـشعـور بـالعـجز
ـكـان فـيـعـود بـنـا الـزمـان إلى ويـبـحـر الـعـرض فـى الزمـان وا
اخللـف لنـرى الزوجـ فى ريـعان شـبابـهـما يـسيـطـر علـيهـما
اآلبـاء ويقـيدانـهمـا فى إطار ضـيق من التـقالـيد الـبالـية وهـو ما
عبـر عنه اخملرج داللياً بأن وضع اآلباء فى إطار خشبى يشبه
ة وأمـام هذه األطـر سـاتر خـشبى أطـر الصـور الـزيتـية الـقـد
ـاضى.. لــقـد بـدا تـتــدلى مـنه الــقـيـود تــكـبل «خــلف» أسـيــر ا
ـاضى طـوال الوقـت مسـيـطـرًا عـلى احلـاضر مـتـحـكـماً فى ا
ستـقبل فالعـمر يتقـدم بالزوج لـنرى «رحمة» وهى مازالت ا
حتـلم بالـطـفل حتـى بعـد أن بلـغت أرذل الـعـمر بـينـمـا «خلف»
محطم يائس مشدود إلى ماضيه العقيم وقد حتول عجزه إلى
طـاقة اسـتـبداد وإذالل يـدعـمهـا ثـراؤه الفـاحش وبـهذا لم يـعد
عـجـزه فــاعالً فـقط فى حـدود شـخــصه وشـخص زوجـته بل
امتـد تأثيره إلـى اجملتمع احمليـط به; فاتسعـت الداللة وخرجت
من إطار اخلـاص إلى العام فالـعجز اجلنـسى ما هو إال رمز
داللى على تـسلط وسيطـرة السلـطة األبويـة التى هى فى ذاتها

سيطرة على اجملتمع. رمز داللى لكل قوى القهر والتخلف ا
وقد جنح اخملـرج إلى حد كبيـر فى التعـبير عن دالالته وطرح
حـلـوًال إخـراجـيـة دالـة ومـعبـرة فى ذات الـوقت مـن ذلك فـكرة
اضى ثم تغلق لتسيطر غـلقة التى تُفتح لتكشف عن ا األطر ا
ـقيـدة لـلـشخـصـيات عـلى احلاضـر بـالـسالسل احلديـديـة ا
وفـكرة قـطـعـة القـمـاش التى تـتـحول إلـى قضـبـان ثم إلى طفل
ـعد إذا أراد أن يستمر فى تقد وليد. ونـصيحتى للمخرج وا
عـروض مسـرحـية تـعتـمـد على روايـة أن يعـهـد بذلك إلى مـعد
سـرح فى ذات الوقت ام بـعـالم الروايـة وعـالم ا قادر عـلى اإل
فـقد كـان اإلعـداد هـو نقـطـة الضـعف الـرئـيسـيـة فى الـعرض
كانية تتم بصورة فالبـناء غير متماسك واالنتقاالت الـزمانية وا
ـعـد فــجـائـيـة والـلـغـة غـيــر مـكـثـفـة. وبـشـكل عــام لم يـتـمـكن ا
ـسـرح كـمـا جـاء (اخملـرج) من نـقل عــالم الـروايـة إلى عـالـم ا

سرحية غير دال على موضوعها. اختيار اسم ا
مـثـلون بـشـكل عام فى أمـا عن األداء الـتمـثـيلى فـقـد جنح ا
قـاصد الداللـية للعـرض باستـثناء «محـمد عبد التعبـير عن ا
راحل السنية اخملـتلفة التى مرت السالم» الذى لم يـقنعنا بـا
ـًا مـتـجـمـدًا مـعـظم ـة «خـلف» وكـان أداؤه ثـابـت بـهـا شـخـصـيـ
ـتلـقى عن الشـخصـية تلك ـا زاد من انفـصال ا الوقت. و
ـفــاحش ـثـــراء الــ ـًا مع الـ ـنــاسـب إطالقــ ـتــ ـتـى ال تـ ـالبس الـ ا
لـلـشـخـصـيـة فى حـ أجـادت «شـيـمـاء عـبـد الـله» فى دور
«رحـمة» وعـبرت تـعبـيراً جـيداً عن مـشاعـر األمومـة احملبـطة
سيـطرة على تفاصـيل الشخصية كـافة. واعتمد أداء باقى ا
الشخـصيات عـلى تصويـر النمط والـتعبـير عن جانب واحد
ـا  استـدعاء مـن جوانب الـشخـصيـة وهو أمـر حتـمى طا

تلك الشخصيات لتجسيد هذا اجلانب وحده.
جنـون عادى جدًا :  تألـيف وإخراج : مـروة فاروق لـعلـها
مصادفـة أن يقدم هذا العـرض فى ذات الليلة الـتى قدم فيها
ـة الـعـجـز ـا عـلى تـيـمـ ـالـعـرض يــرتـكـز أيـضـ ـفـيـضـان» فـ «الـ
ـكان اجلـنـسى. وإذا كـان الفـيـضـان يرحتل فـى الزمـان وا
فـإن «جـنون عـادى جدا» يـتـوقف عنـد حلظـة وحـيدة شـديدة
اخلصـوصية هى حلظـة اخللوة الشـرعية ب زوج وزوجته
فى ليـلة زفافهـما. وإذا كان «خلف» غـير قادر على اإلجناب
فــإن الـزوج هـنـا أسـوأ حـاًال فـهـو غـيـر قـادر عـلى مـعـاشـرة
زوجـته حـيث تطـارده عـناصـر اإلحـباط والـقـهر وحتـول بـينه
وبــ إتـمـام واجـبـاته الـزوجـيـة.. وتـتـجـسـد عـوامل اإلحـبـاط
ـسرح فى صـورة رجال تـنشق عـنهم والـقـهر عـلى خشـبة ا
حــوائط غـرفـة الـنـوم لـيـمـارســوا قـهـرهم عـلى الـزوج ويـأتى
الـتفـسـيـر الـداللى لهـذه الـشـخـصيـات من خـارج الـعرض..
«النـاس دى هـيه انت» وفى رأيى أنه ال يـكـفى أن ترد جـمـلة
إيـضاحـيـة فى سـيـاق الـنص لـتحـمل الـتـفـسـير فـفى وسع
ـؤلف واخملـرج الـتـعـبـيـر عن تـشـظى الـذات إلى عدة ذوات ا
مـتحـاورة مـتصـارعة بـأسـلوب فـنى يـلتـحم ونـسيج الـعرض

بدال من اجلمل اإليضاحية الشارحة.
ومن اللمحات الفنية التى أجادت فيها اخملرجة أن تخرج هذه
الشخـصيات من حوائط المـعة حتمل بهـجة ليلـة الزفاف وما
ا أثار إن يخـرجوا حتى تعود احلوائط إلى طبـيعتها األولى 
تـلقى اإلحساس بالـتناقض فخـلف ما هو إال مبهج فى فى ا

صورته السطحية تكمن عناصر اإلحباط والقهر.
ومثلـما شكل التناقض السـمة الغالبة على عـناصر التشكيل
رئى شـكل التـناقض بـ موقـفى الزوج والـزوجة الـسمة  ا

الغالـبة على درامـا العرض فالـزوج دائم التعبـير عن رغبته فى
الوحـدة واالرتداد إلى الذات فـى مقابل الـرغبـة الدائـمة لـلزوجة

فى االتصال باآلخر.
لـقـد بـدأ العـرض بـدايـة تـقلـيـديـة غايـة فى الـبـهجـة سـرعـان ما
حتـولت إلى مـوقف كـابـوسى مـخـيف وهـو مـا كـان يـسـتتـبع
عناية أكثر باإلطار التشكيلى للتعبير عن العالم الداخلى للزوج
ـؤثـرات اخلـارجـية ـدرس الالفـاعل الـذى يـخـضع كل ا ذلك ا
دون أن تـكـون له الـقـدرة عـلى الـتـأثيـر فى اجملـتـمع احملـيط به
ـارسان ضغـوطهـما الـرهيـبة على اضى واحلـاضر مـعاً  فـا

هذا الزوج الذى ينتهى به األمر إلى العجز اجلنسى.
ويـكـشف نص الـعـرض عن مـوهــبـة واعـدة فى مـجـال الـتـألـيف
ـسـرحى فـقــد عـبـرت «مـروة فـاروق» عن هــذا الـعـالم احملـبط ا
ـباشـرة أو التـجهم كـما يـكشف بـأسلـوب ساخـر لم يلـجأ إلى ا
سرح العـرض أيضاً عن مخرجة تضاف إلى جيل مخرجات ا
ـصرى الـذى بدأ يـتـشكل مـنذ فـتـرة قصـيرة فـقـد استـطاعت ا
وقف الدرامى يتركز فى السـيطرة على إيقاع العرض رغم أن ا
حلـظــة ثـابـتـة ال تـتـبـدل ومع ذلك اسـتـطـاعت أن حتـقق الـتـبـاين
سرحية فقد تباين والتنـوع من خالل األداء التمثيلى واحلركة ا
أسلوب األداء الـتمثـيلى ب الـزوج والزوجة كـما تنـوعت احلركة

سرحية ب السكون واحلركة متباينة اإليقاع. ا
ـهرجان بعرض يـحمالن تقريبا ومع انتهـاء الليلة األولى من ا
عـانى ويـطرحـان نفس الـقضـايا كـانت دهشـتى بالـغة نـفس ا
صـادفـة ولـكن لـذلك الـسـؤال الذى ظـل يلح لـيس فـقط لـتـلك ا
ــاذا اتـخـذ ـهــرجـان حــتى اآلن: « عــلى ذهـنى طــوال لـيــالى ا
الـشبـاب الصـعيـدى من تيـمة الـعجـز اجلنسـى رمزاً داالً على
ا لو حدث ذلك اإلحبـاط والقهر الذى يـعانى منه اجملتـمع?» ر
ـا كــانت دهـشـتى بـالـغـة ولـكن فى فـى مـجـتـمع مـحـلى آخـر 
الصعـيد الشهير بفحولة رجاله وخصوبة نسائه يظل التساؤل

سرح. مطروحاً على الباحث فى سوسيولوجيا ا
أحاول السـيطرة على تلك الدهشة التى تملكتنى ألتابع ليالى
ـتـمـيـزة وقـفات ـهـرجـان وأتـوقف عـنـد بـعض الـعـروض ا ا
ـفهوم العـلمى بقدر ما تأمليـة ال تطمح إلى التـغطية الـنقدية با

هى محاولة لالستقراء والتأمل.
الزنـزانة : تـأليف :  السـيـد الشـوربـجى. إخراج: رائـد أبو

الشيخ
يـطرح تـناول رائـد أبو الـشيخ لـنص الـزنزانـة قضـية اإلعداد
ــعــروف أن مـصــطــلح اإلعـداد عـن نص مـســرحى فــمن ا
ينـسحب علـى إعداد نص مسـرحى عن جنس أدبى أو فنى
غير مسرحى (رواية - قصة - شعر - لوحة..) أما التعامل
صطلح حيث ـسرحى فال ينسحب علـيه هذا ا مع النص ا
يـقتـصر دور اخملـرج عـلى االختـصار والـتكـثـيف والتـفسـير
ـسـرحى إلى عـالم حـى عـلى خـشـبة الالزم إلحـالـة الـنص ا
فهوم ـعد هنـا قد جتاوزا هـذا ا سـرح على أن اخملرج وا ا
وسمحـا لنفـسيهـما بـإعادة بنـاء النص األصلى الـذى انتفت

عالقته - أو كادت - بنص العرض.
وبـعـيداً عن هـذه الـقـضيـة تـدور أحداث الـعـرض حول ثالث
شـخــصـيـات جتـتـمع فى زنـزانـة واحــدة لـكل مـنـهم حـكـايـة
رأة فهى جاءت به إلى الـزنزانة واحلكايات الثالث ترتبط با
صيـر. ويالحظ الناقد التى أودت بـالرجال الثالثـة إلى هذا ا
تابع لعـروض الصعيد منذ زمن مجـدى احلمزاوى - وهو ا

سـعـادتى أن أتـابع هـذا اخملرج الـواعـد وهـو يـتـطـور علـى نفس
النهج الـذى اختاره لنفسه فالـعرضان يتلمـسان طريق استلهام
الصيغـة الشعـبية لتـقد حالة تـمسرح مـيتاتيـاترية. على أنه فى
ية عـرض «أوبو مـلكـاً» تشتـبك الـصيـغة الـشعبـية مـع تيـمات عـا
أعـدها الـراحل د. صالح سـعد لـتطـرح إمكـانيـة جيـدة للـمخرج
; حيث تفرج ى. ويبدأ العـرض من صالة ا ب الشـعبى والعا
يـظـهـر ثـالثـة مـهـرجــ وهم يـغـنــون أغـنـيـة الــشـيخ إمـام «تـوت
حاوى.. حـاوى توت.. خش اتفرج قـرب فوت..» ويصـعد الثالثة
إلى كشك البـلياتشو لـيخرجوا من جراب احلكـايات حكاية أوبو
لك وحترضه زوجته «ماما أوبو» على الذى تـنبأت له العرافات با
ـلك ـلك ورغم أن ضـمـيـر أوبـو يـســتـيـقظ إال أنه يـغـتـال ا قــتل ا
ـلك إلى الـثأر ألبـيه «مـثلـما ويـصبح مـلـكاً. وبـعدهـا يـسعى ابن ا
ـمـلــكـة فـيـغـتـال سـعى هـامــلت» ويـفـرض أوبـو سـطــوته عـلى ا
الـقـضـاة ويـتـولى الـقـضـاء بـنـفـسه ويـفـرض ضـريـبة ١٥% عـلى
ـوت القـيصر ـواجهـة القـيصر و اجلـميع. وتـتجـمع اجليوش 

إال أن رجال الشرطة يعيشون.
وقد اختـار اخملرج التـهريج الشـعبى أسلـوبًا لصـياغة عرضه
سرحى الـذى اعتمد على الهزل بالغ الـسخرية فعلى سبيل ا
شهد الـذى يستيقظ فـيه ضمير أوبو فى ثال تـدور أحداث ا ا
ـته يـظــهـر ـيـقــضى حـاجـ ـو يـجــلس لـ ـنــمـا أوبـ ـي ـيـاه وبـ ـ دورة ا
األراجـوز من «شـبـاك احلـمام» فـى محـاولـة إليـقـاظ ضـمـيره
شـاهـد جـدية إلى أكـثـرهـا هزالً. وبـهـذا يحـيل اخملـرج أشـد ا
وفى ظــنى أن اسـتــمــرار مـصــطــفى إبــراهـيم فـى اكـتــشـاف
كـنه  أن يخط لـنفسه - اإلمـكانـات الهائـلة لـلتهـريج الشـعبى 
ـعالم خـاصة وأنه عـلى رأس فرقة كمـخرج - طريـقاً واضح ا

مسرحية شبه دائمة قادرة على العمل الدؤوب.
ــهــرجــان ثالث مــســرحـيــات هى مــســرحــيـة بــقى مـن عـروض ا
«الـصــنـدوق» تــألـيف تــوفــيق احلـكــيم إخـراج: مــجـدى الــهـوارى
ومسـرحـيـة «اعقل يـا دكـتـور» تألـيف لـينـ الـرمـلى إخراج: مـحـمد
أسـامة وفـى ظنى أن الـعرضـ يتـعديان - كـل بقـدر - فلـسفة
ـسـرح الـتـى تـسـعى إلى تــقـد جتـارب جــديـدة غـيـر نــوادى ا
ه فى إطار أى تقلـيدية ولعل العرض األخير يفتقد مبررات تقد
ا يسـعى إلى القيم مسرح يـسعى إلى تقـد قيـمة فنـية أكثـر 
ــسـرح الـقــطـاع اخلــاص وكم أحـزنــنى أن تـهـدر اخلــاصـة 
اإلمكانيات الواعدة جملموعة الشباب التى قدمت هذا العرض.
ـســرحــيـة الــتى نـعــقب عــلـيــهـا أمــا آخــر الـعــروض ا
ـشعوذ» تـأليف وإخـراج: أحمد أبـو بكر مسـرحية «ا
وإذا كــانت الـقـيم اجلــمـالـيــة لـلـعــرض مـحـدودة فـإن
الـبعـد االجـتمـاعى لـتقـد عـرض بقـريـة النـخـيلـة أمر
يـسـتـحق أن نتـوقف عـنـده بـالتـأمل واإلكـبـار. إن هذه
الــــقـــريــــة الــــتى كــــان أبـــنــــاؤهــــا إلى وقت قــــريب ال
يستـطيعون اخلروج بعد آذان الـعصر. قد استطاعت
أن تــقــدم عــمـالً مــسـرحــيــاً ألول مــرة فـى تــاريــخــهـا
لتـتحدى به قوى البطش واالستبداد ومن خالل نافذة
مـسـرحنـا أقـترح عـلى اإلدارة الـعامـة لـلمـسـرح دعوة
ـهـرجـان اخلـتامى ـشـاركـ فى هـذا العـرض إلى ا ا
تـابعـة عروضه والـتعرف عـلى ما تـقدمه أفـضل فرق
ـسرح تـشـجيـعـا ألبنـاء هـذه القـريـة وصقالً نـوادى ا
واهـبهم الـفنـية فـممـا ال شك فيه أنه لم تـتح لهم من

سرحية. قبل فرص مشاهدة العروض ا

سرح الشعرى بسحره وشجنه. يعيدنا إلى عالم ا
ولم يـحرص اخملـرج فـقط عـلى شـاعـريـة الـكـلـمـة بل تـخـطـاها إلى
شـاعـريــة الـصـورة وشــاعـريـة الــنـغم فــقـد اسـتــغل اخملـرج وحـدة
ـرئـيـة فى الـعـرض فـمـنـها ـفـردات ا «الـعـصـا» لـيـشـكل مـنهـا كل ا
ـركب والسجن... وتـتبدل الـصور فى نعومـة فائقة يتشـكل القطار وا
ثـال ننتقل من بهوت إلى بورسعيد وحساسـية مرهفة فعلى سبيل ا
ـمثـلون رقـصة شـعبـية بأن تـتحـول النـخـلة إلى فـنار وبـينـما يـؤدى ا
مـوحـيـة بـاالنـتـقال اجلـغـرافى.. أمـا شـاعـريـة الـنـغم فـقـد تـمثـلت فى
األحلـان الشـجيـة حملـسن البـدرى والـكلـمات الـرقـيقـة حلـسام عـبد
الـعـزيـز وقـد تـضـافـرت األغـانى مع األداء الـصـوتـى لـلمـمـثـلـ مع
اً شعرياً خالصًا سرحية لتقدم لنا فى النهاية عا شاعرية الـصورة ا
سما بنا عن عالم الواقع ليحلق فى آفاق وجدانية شديدة احلساسية
بلغت قمـتها فى األغنية اخلتامـية البديعة التى كتـبها مسعود شومان
ـذهلة بـعنـوان «حدش شـاف جلـيبى» ومازالـت الصورة الـشعـرية ا
الـتى اخـتتـم بهـا الـعـرض وال أبـالغ إن قـلت بـأن الـصـورة الـشـعـرية
ذهلـة التى اختـتم بها الـعرض مازالت مـاثلة فى ذهـنى حتى حلظة ا
كـتابـة هـذه الـسـطور والـشـاعـر يـتسـاءل: «حـدش شـاف وطن كان
ماشى من شـويه.. ماشى والبس كفن ودموعه من عنيه» وتمنيت أن
أكـون نـاقدًا لـلـشـعـر السـتـجالء مـواطن اجلـمـال فى تـلـك الـصورة
ـشى» ونترك األوطـان فإذا بـشومان تفـردة فإذا كـنا اعتـدنا أن « ا

شى» ويتركنا. يصدمنا بصورة الوطن الذى «
أوبو ملكاً : إعداد: د. صالح سعد إخراج: مصطفى إبراهيم

ــهـرجـان اخلــتـامى األخــيـر شـاهــدت جتـربــة «اتـنـ فى فى ا
احلـالوة» لـلـمـخــرج الـشـاب «مــصـطـفى إبــراهـيم» وكم كـانت 

نـسـائـاًى فى إحـدى يــديه ويـحـتـضـنـه فى شـبق جـنـسى ثم
ـبــدأون فى ـبــاب ثم يـ ـأ الــشـ ـتــوضـ ـيـ ـفـع صــوت اآلذان فـ يــرتـ
ـتـرددًا بـ الـصـالة واحـتـضـان الـصالة ويـظل كـل مـنـهم مـ
اجلـلـبـاب الـنـسـائى. لـقـد جـاءت الـلـوحـة صـادمـة لـلـمـشـاعـر
ـتـابـوهـات ولـوال شـحـنـة الـصدق الـتـى صاحـبت مـخـتـرقـة لـل
تلـقى عن متابعة طريـقة العرض ودفعته جتسيـدها لصرفت ا
ــسـرح أو بـالـفن ـتـفـكـيــر فى أمـور ال عالقـة لــهـا بـفن ا إلى الـ

بشكل عام.
وقد اعـتـمد اإلطـار الـتـشكـيـلى على مـسـاحـة فارغـة يـتوسـطـها
ا ا كـان الشـباب يطل مـنه على الـعالم ور «شبـاك» ضخم ر
ـمزق بـ معـتقدات لم كـان العـالم يطل مـنه على هـذا الشـباب ا
يعد يـؤمن بها وواقع مهتر طارد ومحبط. والعرض فى مجمله
ثل جتربـة فريدة الفتة لالنتبـاه جلرأة اخملرج عماد الدين عيد
ـزج ب فى تـناول مـوضوعـاته واختـياره لـشكل غـير تـقلـيدى 
مثل وصدق الرقص التـعبيرى والدرامى وقد ساهمت لـياقة ا
تلقـى إلى أن يلهث وهو أدائهم فى حـيوية الـعرض التى دفـعت ا

يتابع هذه التدفقات الشبابية الواعدة.
اشهد يا قمر : تأليف: جنيب سرور إخراج: محمود إبراهيم

حاولت أن أجد مـبررًا واحدًا لتغييـر عنوان مسرحية جنيب
سـرور الـشـهـيرة «آه يـا لـيـل يـا قـمر» إلـى الـعـنـوان اجلـديد
ـًا كـانت ـث الــذى وضـعه لـهـا اخملـرج مــحـمـود إبـراهـيـم وعـب
شـاهد احملـاولة فـالـعرض اكـتفى فـقط بـاختـصار بـعض ا
سرحـية األصـليـة. ولعل هـذا العـرض ينـفرد عن بـقية مـن ا
ـهرجان فى االعـتماد علـى نص درامى متماسك  عروض ا

وت.. آذان غـا الـشـرير حـتى يـأمر بـقـتل كل طـفل.. «الزم 
مشـبوح على شجرة». ومع ذلك ال يـنجح غا فى قتل الطفل
ـر ويــخـرج يــاسـ إلى ـقـهـ اخملــلص الــذى يـولــد من رحم الـ

الوجود فى إطار أسطورى.
«هلت الـبشاير وانـقسم القـمر.. ودون الصرخـة آهة فى عيون

السجر»
ورغم حتذيـرات األم وحتذيـرات بهـيـة ابنـة عمه إال أن يـاس
يسعى خلالص مـجتمعه فياس «مـسكون بالوطن.. مهموم

بالناس».
ـظن القـار أننا نـتابع خالل الـعرض رحـلة ياسـ وحبيـبته بـهية. وال ـي
فالعـرض يعتمد عـلى فكرة التـناسخ والتحوالت فـياس سيصل إلى
أدهـم الشـرقاوى ولومـومبـا وسبـارتاكـوس وكل بطل يـعبـر عن أشواق

قهورين. مجتمع ا
وقد استـعان اخملرج بالكورس وتكويناته التى تتناسبت مع اإلطار
لحـمى الذى صاغ فيه مسرحيته واعتمد اإلطار التشكيلى على ا
ـسرح أمـامهـا عدة لـوحة نـسيج الـعنـكبـوت فى عـمق منـتصف ا
ـسـتـويـات يـجـرى جتـسـيـد درجـات يـقـبـلـهــا غـا وأمـام هـذه ا
األحداث اخلـاصة بالبطل اخملـلص حيث حرص اخملرج على
ثال فى غا وحاشيته وعالم الفصل الـتام ب عالم السلطـة 
ــثًال فى الـكــورس والـبـطل اخملــلص. ولـعل أفـضل الـشـعب 
لوحات الـعرض لوحـة ميالد الطفل الـتى استعان فـيها اخملرج
الءة ضخـمة فى أعلى طـرفها بالـكورس مكـتمًال وقد أمـسك 
تـستـلقى األم لـيخـرج الطـفل من أسفـلهـا فى جتسـيد تـعبـيرى.

موح شديد التأثير.
تدفقات : إخراج: عماد الدين عيد

دارس يغنـينى عنـوان العرض عن محـاولة تصـنيفه فى أى  من ا
عروفة فالعرض بالفعل عبارة عن تدفقات متجاورة ال سرحـية ا ا
ـكنـنا أن نـصفه بـأنه نبـضات ـا  تـسيـر فى خطـوط منـتظـمة ر
درامـيـة تـشـكل كل مـنـهـا وحـدة مـسـتـقـلـة حتـاول كل مـنـهـما أن
تـشــتـبك مع الــواقع االجـتــمـاعى دون مــحـاولــة الـتـعــمق فى هـذا

الواقع..
فى البدايـة نرى مجموعة من الشباب يحاولون حتقيق ذاتهم من خالل
ـمـثـلـون ومـنـهم الـراقـصـون. ويـقع اخـتـيـارهم عـلى ـسـرح فـمـنـهم ا ا
موضـوع مناسب من وجهة نظرهـم وهو التساؤل عن أنف أبى الهول
ا اذا هو مـكسور. سـؤال تطرحه اجملـموعة وحتـاول اإلجابة عـليه  و
يـعـكس عبث الـواقع وقسـوته الـتى دفعت هـؤالء الشـباب إلى االغـتراب
ـا ال يـجـدى وهـو ما يـتـأكـد عـندمـا يـقـترح عـن واقعـهم وانـشـغـالهم 
أحــدهـم شــرب الـبــاجنــو.. وال يــتــوقـع الـقــار أن أســرد لـه أحــداثًـا
مسرحـية فالعرض أقرب إلى الصـور العبثية التى تـعتمد على التداعى
ويـتم جتـسيـدهـا بـاحلـوار أحـيانًـا وبـالـرقص فى أحـيـان أخـرى فمن
نشآت» إلى اللوحات الـراقصة تلك اللوحة الـتعبيرية التى تتـحول فيها «ا
سجن ثم حلـبة مصارعـة يتصارع داخـلها الشـباب من خالل رقصة
عنيـفة بينما يردد أحدهم «أنا مش هابـطل أتكلم عن مناخير أبو الهول»
وهـناك لـوحة طابـور اخلبز الـتى تصاحـبها مـوسيقى رومـانسيـة يطلب
مثـلون تغييرها فهم يقتـتلون أمام اخملبز وقد ارتدى كل منهم مالبس ا
سـوداء إلى أن تدخل فـتاة جـمـيلـة لتـحصل عـلى «مـشنـة» خبـز كامـلة
سـرحية من التـعبير بينمـا الطابـور يقف أمام اخملبـز. وتنتقل الـصورة ا
ـسرحى ومـخـاوف مـجـمـوعة الـصامـت إلى منـاقـشـة حـول الـوعى ا
ناقـشة أثناء سـرحية وتـستمـر ا الـشباب من الـنقاد الـذين لن يفهـموا ا
اللـعب بـكـرة ضخـمـة. ويـتعـدد طـرح مشـكالت الـشـباب (الـتـدخ -
احلب - الـقـهــر األبـوى - مـحـاولــة طـالب الـثــانـويـة الـعــامـة حتـسـ

مجموعه... إلخ).
ـعـبـرة عن ـة ا ـر الـلـوحـات إثــارة لـلـجـدل تــلك الـلـوحـ ومن أكـثـ
سك أربعة شباب جلبابًا  كبوتة حينما  األشواق اجلنسية ا

هم الشبـاب يستمر مـهرجان النوادى بـالصعيـد كشف عن كنز مسـرحى.وا

ن اخلشاب د. أ

ـسرحـى نحـو الـصـورة وب فـرق كـبـيـر ب اجتـاه كـثـيـر من شبـابـنـا ا
وهذا الفـارق - مع األسف الشديد - ليس خبراتـهم الدرامية واجلمـالية 
فى صـاحلـهم فهم يـدخلـون عـالم مسـرح الصـورة دون امـتالك حقـيقى
لناصـية الدراما األمـر الذى يجعل كـثيراً من الـعروض تقدم صـورة فيها
إبداع بال قلب أو إبـداع مسلوب اإلرادة والنسيج العفى فـالبنية الداخلية
لهـذه العـروض تبـدو بنـية مـتهافـتة تـعبـر عن تكـوين يكـاد يكـون عشـوائيًا
ـا كان األمر غاية فى اخلـطورة فأتصور محروق األطـراف ونيئ القلب و
سرحـية مراعاة هـتم باحلـركة ا أنه على اجلمـيع وأقصد هنـا جميع ا
كن هؤالء الشـباب واحتضانهم إلعادة الوعى إلـيهم فثقافة الصورة ال 
أن تبـنى مـسـتقـبل مـسـرحنـا أو أنـها لـو فـعلـت ألصبح مـسـرحاً بال أى

أهمية.
ـنـعـم وإخراج: ـوقـف الـتالـت) إعـداد: رشـا عـبد ا ـشـاهـد لعـرض (ا وا
طـارق الدويـرى يالحظ ببـسـاطة أهـميـة تلك الـقـضيـة فالـعرض جـيد بل
والمع إلى حد ما عـلى مستوى الـصورة أو قل السيـنوغرافيـا ولكنه على
ـشـاهـد ـًا تـخـتـلط فـيه ا اجلـانب اآلخـر يـكـاد يـكـون مـبـاشـرًا وعـشـوائـي
ـسـتلـبـة من النـصـوص األصلـيـة بطـريقـة تـنتـصـر لفـكـرة نبـذ احلروب ا

لكونها حتطم اإلنسانية?!
كن أن نسـميه بالنـسيج الدرامى التـقليدى ولـكنه نسيج ليس هنـاك ما 
ـية ويضعها بجانب بعضها ينتخب مـجموعة مشاهد من مسرحيات عا
الـبعض بغـض النظر عـن أهميـة ذلك التلـقيح فى صنـاعة بنـية متـكاملة أو
شبه متـكاملـة وال ننكـر فى ذلك الفكـرة التى بدأت من عـندها «رشـا عبد
سـرحى حـيث جمـعت بـ مجـمـوعة نـصوص ـنعم» مـعـدة العـرض ا ا
تـرثى فى مـجـمـلـهـا مصـيـر اإلنـسـانـية وحتـاول أن تـلـعب عـلى مـشـاعر
تلـقى لنبـذ تلك األفـكار الهـدامة فاحلـروب التى تقـصف رؤوس الرجال ا
والشيـوخ واألطفال ال تنتهى بل تزداد حدتـها يوماً بعد يوم بل أصبحت
تأخذ أطراً جديدة وتتلون بأفكار حداثية تقلب األوضاع التقليدية وتسمى
األشـياء بغـير أسمـائها احلـقيقـية فـمثال شعب مـثل الشعب الـفلسـطينى
ـقـهـور تـسـمى حـركـات الـدفاع عن الـنـفس فـيه بـاحلـركـات االرهـابـية ا
فـحـركـة حـمـاس - من وجـهـة نـظـر األمـريـكـان - حـركـة إرهـابـيـة يـجب
ـشروع مـحـاربـتـهـا والقـضـاء عـلـيـهـا ألنـهـا تـدافع بـبـسـاطة عـن احلق ا
ـثـابـة حـيـاة لـلـقـلب ـسـتـلب?! وحتـاول أن تـثــبت وجـودهـا الـذى هـو  وا
ضـغوط علـيه من كل اجلهات قهـور فما زال هذا الـقلب ا الفلـسطيـنى ا

صديقة كانت  أم عدوة ينبض باحلياة ليذكر اإلنسانية 

دائمـا باخلـطـأ الكـبيـر الذى يـرتكب يـوميـاً فى حق الـشعب الـفلـسطـينى
ضـمـون على الـقـصة فى الـعـراق ولكن ـكن أن ينـصب نـفس ا وكـذا 
ـا يـشـيـر إلى ـ ــسـرحى هـنــا ال يـنـفـذ إلى عــمق األفـكـار وإ الـعـرض ا
ـصـير اإلنـسانـية سـمـيات احلـقيـقيـة من بـعيـد ويشـيـر فقط فى أسى  ا
وكــأنه يـنـعـى أوضـاعـا غــيـر مـألــوفـة.. راجع فى ذلـك مـدى األسى عـلى
ضـابط الـصف بيـكمـان وهـو يتـحدث عن مـردود احلـروب على األطـفال
والـنــسـاء والـشـيـوخ فى رســالـته لـقـائــده الـكـولـونـيل إنــهـا رسـالـة تـبـدو
أخوذ شهد ا رومانتيـكية فى زمن ماتت فيه تلك الـرومانتيكية وكـذا بدا ا
من «مـشعـلـو احلرائق» أو «نـساء طـروادة» لـيوربـيديس الـكـاتب اليـونانى
الـقد والـذى كـان له الـفضل الـعـظيم عـلى الـدراما فـى العـالم كـله حيث
وضـوعات الواقعـية راجع فى ذلك (ميـديا نساء انتقل بـها إلى منـاقشة ا
صير اإلنسان فى صراعه مع السلطة ويقف طروادة) فهـو كاتب يهتم 

مدافعا عن تلك النفس مسلوبة اإلرادة!
ــصــائـر فى بــنى درامــيـة ـا جــاهـدة أن جتــاوز بــ تـلك ا وحتـاول رشـ
شـاهد فبـدت كمن تـأخذ من كل بـستان زهـرة فمن يـتصور مـتجـاورة ا
تجانس تجاور غير ا أن تكون هـناك أهمية ب تلك الرؤى فى وضعـها ا
نـطق السبـبية ـصير اإلنـسانى واحـد ولكن البد أن نـهتم  صحيح أن ا
حيث تـأثـر اخملرج كـثيـرًا بـتلك الـعـشوائـية فـى التـجاور وصـنع نـسيـجًا
تـغلب علـيه ثقـافة الـصورة فـتقـابلك أحـداث متالحـقة ال تـرتبط بـبعـضها
الـبعض ارتـباطا منـطقيـا بقدر مـا يربطـها إطار الـصورة العـامة وال مانع
ـشـهـد الـشهـيـر من هـامـلت حـيث يـصرخ فى ذلك الـتـناول من جتـاور ا
(أكون أو ال أكون) وبـ ضابط الصف بيكمان الذى ينتصر للخوف من
ـصــيـر مع غـنـاء نـوبى جـمـيل وصــورة من صـور الـعـنف االجـتـمـاعى ا
شاهد الشبابى الـعشوائى حتى فى التعبير بالرقـص بينما يقطع تتالى ا
مجموعـة أغنيات بديعة تـعبر بصورة جيدة عن مـصير (آنا تلك اخلادمة
ـتـكـيف احلـداثى الـذى ال يـعـنـيـه ما الـعـامـلـة فى بـيـوت الـنـاس) أو ذلك ا
يجرى لـلناس من حوله إنه فقط متكيف مع أمـثاله من أصحاب النظريات
الشهـيرة بغض النـظر عن كل ما يـجرى من مصـائب إنسانيـة لقد بدت
شـاهد فى حـد ذاتهـا جيدة فى الـتعـبيـر عن أن هنـاك ناسـاً تعانى هـذه ا
فى حيـواتـها من ويالت احلـروب وتـعيش فى قـلق دائم ونـاس ليس فى
يديا التى قلبهم شىء سـوى االستمتاع باللحظة اآلنيـة واالحتفاء بثقافة ا
صير اإلنسانى ا غير العالم وتطيح بسهولة با تسلب القلوب وتصور عا
هيمن على اإلنسانية وإن هزوم إنـها الثقافة اخلاصة بالقطب الـواحد ا ا

نغصات التى قد تطيح به يكن فى اآلونة األخيرة قد وجد بالفعل بعض ا
فى القريب العاجل.

ـتالحـقـة وغـير ـشـاهـد ا ـنـصـات وا ـسـرح فى هـذا الـعـرض تـمـلـؤه ا ا
تجانـسة وكذا طرق التعبير عـنها فمرة يتم التعبـير بالعرائس الضخمة ا
وهى فـكرة بـديعـة ومرة أخـرى بالـرقص الـعنـيف ومرة ثـالـثة بـالسـينـما
ثل حيث تـتبدى قـسوة احلـروب. والعـرض مع ذلك ال يلـعب على بـناء 
ـثال متنـوع الثقافـات وطرق التعـبير ولكـنه كما قلت ا يقدم  تقليـدى وإ
فى الـبـدايـة تـعـبـيـر عـشوائـى يـنـتـصـر للـصـورة عـلـى الـبنـاء أو الـنـسـيج
تكامل وقد ذكرتنى بعض مشاهد الرقص العنيف عنى ا الدرامى ذى ا
هرجان التجريبى ثل مصر منذ عدة سنوات فى ا بالعـرض الذى كان 
(عـلى الـتـرابيـزة بـالـعب ڤـاجنـر) والـذى قـدمه تـلمـيـذ ولـيد عـونى (مـحـمد
شفيق) حيـث تنتصر الصـراعات السريعـة العشوائيـة على تكوين معنى
ذى قيـمـة فـعالـة فـلقـد لـعب اخملـرج طارق الـدويـرى علـى نفس الـنـسيج
ـتـهـافت فى نـفس الـلـحـظـة وأظن أن هـذا الـعرض قـد ضل الـسـريع وا
سبـيله فـهو يـصلح تـمامـاً الفتـتاح مهـرجان الـقاهـرة للـمسـرح التـجريبى
صرى فـمهرجان كـمهرجان هـرجان القومى الـثانى للمـسرح ا وليس ا
صـرى كـان يـجب أن يـبحث عـن عرض آخـر يـخص اإلنـتاج ـسـرح ا ا
الـتقـليدى وال يـشتـبك مع توجه آخـر نحـترمه ونقـدره وكان عـلى القـائم
ـكان بـحيث ال هـرجان االلـتفـات لـهذه الـنقـطـة فهى من األهـميـة  علـى ا
يـجب جتاهـلها.  ولـكن يبدو أن األمـور لم تأخـذ وجهتـها الصـحيحـة بعد
وليس هناك نظام حقيقى يحكم التوجه األدائى للمؤسسة فبدا وكأن منة
وضوع حـيث إن زلة اللسان عبرت شلـبى قد عبرت دون أن تدرى عن ا
بـبسـاطة عن قـضية فى غـاية األهـميـة (قالت منـة شلـبى: إنه يسـعدها أن
تكون متـواجدة فى مهرجان القاهرة الدولى للـمسرح التجريبى فعدل لها
ـهـرجـان الــقـومى الـثـانى ـا بـصـدد ا ـوقـف وأكـدوا لـهـا أنـهـ اجلـمـهـور ا

صرى)?! للمسرح ا
فـهل نسـتفيـد من الدرس ونـختار مـا ينـاسب هذا التـوجه أم سنـقف عند
حد الدهشـة وتبادل القـفشات والنـكات ونترك لـبعض الطامـع الفرصة

صرى??! للنيل من فرحتنا بوجود مهرجان قومى للمسرح ا
 

وقف التالت» صورة جميلة وبنية متهافتة وتعبير عشوائى «ا كن نقبله عرض 
 فى «التجريبى»
 مش القومى!

احمد خميس
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شـاركة فى تـمثـيل عـرض «أطيـاف حكـاية» لـفرقـة كلـية الـزراعة  جـامعة > بـعد انـتهـائه من ا
سـرحى «هانـيبال» مـثل الشاب «مـحمـد فريـد شوقى» حـاليًا بـقراءة الـنص ا القاهـرة يقـوم ا
ـسـرح اجلـامـعى الـقـادم والـذى تـنـظـمه الـذى يـشـارك به اخملـرج عـمـاد يـوسـف فى عـروض ا

جامعة القاهرة سنويًا.
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ومشاهد غير متجانسة.. منة شلبى عندها حق!
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مذاق فنى خاص ورؤية نابعة من البيئة

تــرددت كــثــيـرًا
قبل الكتابة عن
مــــشـــــاهــــداتى
لــــــــــعــــــــــروض
ـسـرح نـوادى ا
بـــإقــلـــيم وسط
وجـــــــــــنــــــــــوب
الـــــصــــــعـــــيـــــد
الثـقـافى فـهذه
ـــــــــــــــــرة هــى ا
األولـى الـــــــــتى
أتــــابع فــــيـــهـــا
عـــــــــــروضـــــــــــًا
مــــســـــرحـــــيــــة
لـلـصـعـيـد. فإذا
كــــان الـــبـــعض
يعتـقد أن القيم
اجلــــمـــــالـــــيــــة
والفـكـريـة التى
يـــــطـــــرحـــــهـــــا
ــسـرح فى أى ا
مـــــجــــــتـــــمع ال
تـــــــخـــــــتــــــــلف
اخـتالفـًا كـبـيرا
بـــــــــاخـــــــــتالف
اجملـــتــــمـــعـــات
احملــلــيــة داخل
اجملــــــــــتــــــــــمـع
الـكــبـيــر فـإنى
عـــلى الـــعـــكس
مــن ذلــك أؤمــن
بـاخلـصـوصـية
الــــثـــــقــــافــــيــــة
احملــلــيــة الــتى
تــفــرض مــذاقـًا
فـــــنــــيــــاً ورؤى
فـكــريـة خـاصـة
بـــكل مــجـــتــمع
مـحلى ومن ثم
فإن قدرة الناقد
عــــــــلى قـــــــراءة
الـــــــــــعـــــــــــرض
ـــــــــســـــــــرحى ا
ترتهن إلى  حد
كــبــيــر بـقــدرته
عـــــــــلـى فـــــــــهم
اجملــــــــــتــــــــــمـع
احملــــلى الــــذى
نتج أفرز هذا ا
اإلبداعى شديد
االلـــــتــــــصـــــاق
بالبيئة احمللية
الـــتى تـــفـــرض
ــطــًا خــاصــًا
لـــلــــتــــفــــكــــيـــر
والــــــــــــــــــــــذوق
اجلـــــــــمــــــــــالى

الءة» التى شـديـد احليـويـة الـذى اعـتمـد فـقط عـلى وحـدة «ا
ـســرحى اسـتـخـدامـات اسـتــخـدمت فى تـشــكـيل الـفـراغ ا
مـتـعـددة فـهـى أحـيانـا كـوخ وأحـيـانـًا مـقـام الـشـيـخ عارف

وأحياناً رحم امرأة... إلخ.
ـمـثلـ أجـاد «احلسـيـنى عبـد الـعال» فى دور «مـهران» ومن ا
و«مـحـمود مـسـعود» فى دور «عـواد» و«سـهيـر مـاهر» فى دور
عفـيفة و«صفاء قطب» فى دور الغـجرية. وعلى الرغم من حالة
ـســيـطـرة عــلى الـعــرض إال أن األداء الـتـمــثـيـلى الـتــشـظى ا
اسـتـطـاع أن يخـلق الـوحـدة من خالل الـتـبـاين فـقـد طرح كل
ثل شخـصية فى إطار التركيز على جوهر الشخصية دون
ا أوحى بأسطورية الشخصيات أية تفـاصيل غير ضرورية 
وكأنـها أتت من عالم أسـطورى مـوغل فى القدم حـيث التـركيز
عـلى مـا هو جـوهرى. واسـتـطاع اخملـرج أن يحـقق هـارمونـية
عزوفة الرائعة. تلقى لهذه ا ا زاد من متعة ا األداء الصوتى 
إخراج: أحمد   لعبة هواء  : تألـيف : ستينسـواف ليم

ثابت حس
ـقـدم الـتـكـنـولــوجى الـهـائل الـذى شــهـدته الـعـصـور رغم الـتـ
احلديثـة تظل العالقات احلـاكمة لسـلوك البشـر هى نفسها
ـقولة الـعالقة األزلـية بـ قابـيل وهابـيل.. هذه بـبسـاطة هى ا
ـسرحيـة «لعبـة هواء» ففى مـركبة فـضائيـة يحلق الـرئيـسية 
دكتور «مـيلز» ودكتور «بـلوب» خارج الكرة األرضـية ويظهر
كل مـنـهمـا مـحبـاً لـآلخر ودودا إلى أن يـعـلن عن نـفاد كـمـية
األوكسـج التى لم تعد تكفـى إال لواحد فقط ومن ثم يفكر
ـاء تـسـيــطـر عـلى ـقـ كل مـنـهــمـا فى قـتـل اآلخـر فـغــريـزة الـب
سـلوكـهما وتـعدله لـيتحـوال إلى قاتـل هـمجيـ بعـد أن كانا
ـثالن آخـر ما تـوصـلت إليه احلـضـارة البـشـرية من تـقدم
ورقى.. وبعـد أن يقتل كل منهما صاحبه نكتشف أن فرصة
احلياة كانت مكفولة لهما لو لم يتسرعا إلى االندفاع للقتل.
الـفـكـرة واضـحـة وبـسـيـطـة جنح اخملـرج فى الـتـعـبـيـر عـنـها
بـبـساطـة مـسـتعـيـنا بـإطـار تـشكـيـلى منـاسب يـوحى بـسفـيـنة
البس أيضـا مـقنـعة بـأن يـرتديـها رواد الـفضـاء كـما جـاءت ا
فضاء وفى اخلـلفية كانت هناك لوحـة تعبيرية لم حتاك الواقع
سـرحـية أو مـا يـطلق عـلـيه عرق بـقدر مـا عـبرت عن جـوهـر ا
ــسـرح بــعـدد من ـتــلئ ا ــتـخــفى بــ طـيــاتـهــا. و الــذهب ا
توقفة وهو ما فسره الناقد أحمد خميس - ونتفق الساعات ا
معه فى رأيه - عـلى أنه تعـبير مـجازى عن تـوقف التـاريخ عند

زمن قابيل وهابيل.
وقـد تـدرج إيقـاع العـرض من الـبطء الشـديـد فى البـداية إلى
ـًا مع احـتــدام الــصــراع ولـوال ـيـ ــتالحـق تـدريــجـ الـتــدفق ا
مثلون ولوال النهاية األخطاء اللغوية الفادحة التى وقع فيها ا
الـتى أقحـمهـا اخملرج عـلى الـعرض السـتطـعنـا القـول بأنـها
جتـربـة مسـرحـيـة أقرب إلى االكـتـمال فـقـد أراد اخملرج أن
ـقـولة أخالقـيـة مـقـحمـة فـظـهرت ـسـرحى  يـنهى عـرضه ا
الئـكة ومـجمـوعة من الـشيـاط لـتعـرض لنا مـجمـوعة من ا
ثابة نهاية ثانية بعد النهاية عظة أخالقـية ال مبرر لها جاءت 

نطقية األولى باغتيال كل من الرجل لآلخر. ا
  الليـلة نحلم :  تـأليف  : نـاصر العـزبى إخراج: يوسف

خلف الله
صـور مختـلفـة ثنـائيـات يسـيطـر علـيهـا احللم وشـوق اللـقيا
.. وجتـتمـع تلك تـعـتـرضـهـا سـلـطة غـاشـمـة تـعـاقب احملـبـ
ـايـة وحـدة فى ـتـشـكـل فى الـنـهـ ـة الـكـوالج لـ الـصـور بــطـريـقـ

ضمون رغم تباين الشكل. ا
ويبـدأ تقاطع أحالم احلب اجملهض من لقاء طـفل متحاب

ـدرس ثم نـرى حـالم ونـور ثم صـابـر ونـاعـسة. يـقـهـرهمـا ا
ولكل منـهم حكايـة غير مكـتملة.. وتـدور احلكايات مع دوران
الـطـاحـونـة التـى اتـخذت شـكـل الوجـه الـبشـرى ثـم تتـوقف
احلكايـة مع توقف حفار القبور عن عـمله وكأنه يستعد لدفن
احملب فى القبر الذى حفره أثناء تقدم احلكاية لألمام وهو
أساوية لعالقات احلب اجملهض. وفى ما يـوحى باحلتمية ا
ؤلف ناصر العزبى أو اخملرج يوسف العـموم لم يستطع ا
خـلف الله أن يـقدمـا لـنا نـسيـجاً درامـياً مـوحيـا فالـعرض
يـكتـفى بطـرح الصـورة العرضـية لـقهـر احملبـ ولم يطمح
إلى جتاوزها لـيسبر أغوارها ويتعـمق فى مكنوناتها ولوال
ـا اسـتـطـاع ـلــ  ـمـث ـيـلى اجلـيـد جملـمــوعـة ا األداء الـتـمـثـ
ـا يـجرى ـلـقى عـلى اتـصـال وثـيق  ـت الـعـرض أن يـبـقى ا

نصة. على ا
  سـر الـولد   : تـألــيف : أشـرف عـتـريس إخـراج: أحـمـد

يوسف اجلمل
اثلة ؤلف «أشـرف عتريس» بـالتيمـة األسطوريـة ا يستـع ا
فى الوجـدان الشـعبى عـن ميالد الـطفل الـذى سيـدك عرش
واليد من الذكور إال أن الطاغـية فيأمر األخير باغتيال كل ا
ـنــجح فى مــســعـاه إلى ـنـع مـيـالد الـطــفل الــذى يـ هــذا ال 
ـسـتعـارة من ـيـمـة ا خالص مـجـتـمـعه.. وال شك أن هـذه الـت
التـراث الديـنى لهـا مردود فى الـوجدان الشـعبى ولـعل هذا
مـا دفـع الـكاتـب إلى الـلـجـوء لـعـدد من احلـكـايـات الـشـعـبـية
والـتراث التـاريخى لـينـسجهـا مع تيـمته الـرئيـسية لـيقـدم لنا

صاغ فى لغة أقرب إلى الشعر. سرحى ا نصه ا
سرحية بالنبوءة األولى التى حترك كافة األحداث. وتبدأ ا

«جنمك هـايغيب.. جنـمك هايـنطـفى». وما إن تـطرق الـنبوءة 

رأة تـشـكل ركيـزة أساسـية فى بـعـيد - أن عالقـة الرجل بـا
نيا وهى مالحـظة جديرة بالـتأمل وقد حتتاج فكر شـباب ا
إلى وقفـة فى مجال آخر. ونـعود إلى العرض الـذى يستع
بأسلـوب االسترجاع (الفالش باك) لنـتعرف على حكاية كل
ـتـلـقى بـحيث ـعـد) إلى إرباك ا . ويسـعى اخملـرج (ا سـجـ
يـخـتلط عـليه األمـر: هل هنـاك ثالثة مـساجـ بالـفعل أم أن
الـثالثـة شخـصـيـة واحدة انـقـسـمت علـى ذاتهـا وقـد حاول
ـيـر; فــوحــد مالبس ـتــصــور األخـ اخملــرج االنــحـيــاز إلى الـ
الـشـخـصيـات الـثـالث كـما حـرص عـلـى تـخطـيـط احلـركة
سرحـية بحيث ينعكس الصـراع ب أى شخصيت على ا
عـنى أنه إذا ضرب أحدهم اآلخر تألم الشـخصية الثـالثة 
كن الـثـالث. ونتـفق مع الـناقـد أحمـد خـميس فى قـوله بـأنه 
قراءة الـعرض قراءتـ قراءة تقرر بـأنهم ثالث شـخصيات
وقـراءة تـقـرر بـأنـهم شــخـصـيـة واحـد فى رأيى أن الـقـراءة
عد حدد لكل شخصية األخيرة أكثر عمقاً رغم أن اخملرج ا
صـفـة نـفـسـيـة سـلـوكـيـة واضـحـة فـأحـدهم يـائس والـثـانى
مـستـسلم والـثـالث جبـان ومع ذلك فكـثـيرًا مـا نشـعر بـأنهم
تناقضة شخصية واحدة حتمل فى ذاتها كل هذه الطبائع ا
تبدلة على الدوام. شأنها فى ذلك شأن الطبيعة اإلنسانية ا
ـيز العرض الرؤية التشـكيلية التى لم حتصر ولعل أهم ما 
ـفترض لألحداث (الـزنزانة); ففى خـلفية كان ا تلـقى فى ا ا
ـديـنة تـطل بـوجهـها بـانى الـشاهـقـة وكأن ا شـهـد تظـهـر ا ا
ـيـة (أو ـتــهـا الــشــخــصـ ـقـ ـلـ ـبــيح عــلى الــزنــزانـة الــتى خـ ـقـ الـ
الشـخـصيـات) لـنفـسـها أمـا الـزنزانـة نـفسـهـا فقـد حتددت
ا ـرن  ـطـاطى ا بـشـرائط طولـيـة وعـرضـيـة من القـمـاش ا
أعطى اإلحـساس بإمـكان إزاحتـها وبـأنها من صـنع أبطال

العرض أنفسهم أو من وحى خيالهم.
ـمثـلـون رضا طـلـبـة ووليـد عـبيـدة وأحـمد صالح عن وقـد عبـر ا
ـاط الرئـيـسيـة للـشـخصـيات الـثالث دون مـبالـغة فى األداء األ
رأة كمـا أجـادت ليـلى قـطب فى دور (هى) حيـث جسـدت دور ا
فـى حـيـاة الـشــخـصـيــات الـثالث وحـرص «أكــرم نـادى» عـلى
جتـسيـد النـمط التقـليـدى للحـارس الفظ الـذى يخـفى ضعفه من

صطنعة. خالل قسوته ا
الـعـصـايـا واخلـلـخـال  : تـألــيف وإخـراج: مـحــمـد عـبـد

السالم
لم نكن نـتصور أن مـحمد عـبد السالم الـذى قدم شخـصية
«خـلف» فى مـسـرحـيـة «الـفـيـضـان» هـو نـفسـه مـخـرج هذا
ـتـواضــعـًا مــحـدود ــثال مـ ـنـاه  ـد رأيـ الــعــرض الـبــديع فـقـ
ـتلك أهم اإلمـكانـيـات فإذا به يـطرح نـفسه مـخـرجاً بـارعاً 
سرحى فلـديه خيال جامح وقدرة على مقـومات اإلخراج ا
خـلق عـوالم دراميـة وأجـواء مـزاجيـة يـتحـكم فـيـها من خالل

تباين. توتر ا اإليقاع ا
سـرحيـة عالم احلـكايـات الشـعبـية دون أن تـقدم وتـستـوحى ا
حكايـة تقليدية بعينها فهى تطرح عالقات احلب اجملهض فى
زمن اجلــدب واجلـمـيع فى انـتــظـار اخلالص الـذى ال يـأتى..
ـتـعـارضة أحـيـانًا وتـطرح هـذه الـصـور من خالل الثـنـائـيات ا
تـوافقة فى أحيان أخرى.. فهـناك «عواد» الشرير وابن عمه وا
«مـهـران» الـذى يـقـاوم هـذا الـشر واالثـنـان يـتـصـارعـان عـلى
«عفيـفة» التى تـرتبط مع مهـران بعالقة حب مـجهض وكالهما
مـهدد  بـاجلـان الشـرير.. وتـتـشابك الـعالقات فـى بنـية درامـية
ؤلف ببراعة ح اعـتمد على تفكيك شديدة الـتعقيد صاغهـا ا

وروث وإعادة طرحه من جديد. ا
رئى  وأهم ما يسـتلـفت االنتبـاه فى هذا العـرض التشـكيل ا

وبعـد طول تردد لم يبق فى ذهـنى سوى انطبـاعات عامة عن
عروض شديـدة التميز كشفت لى عـن كنز مسرحى يتجاور
مع كنـوزنا األثريـة فى صعيـد مصر. وال أدعى أنـنى بصدد
هـرجان بقـدر ما هى مـحاولة قـراءة نقـدية مـتأنيـة لعـروض ا
ـبـاب ـة لــهــذا الـشـ ـي ـتــجـارب اإلبــداعـ لالرحتــال مع بـعض الـ

الصعيدى الواعد.
الفيضان   (عن رواية طـرح البحر للروائى يوسف القعيد..

إعداد وإخراج : محمد عبد الصبور)
سرحيـة على تيـمة العجـز اجلنسى فـ «خـلف» يعجز ترتكـز ا
عـن اإلجناب من زوجـته «رحـمـة» الـتى زوجهـا له والـده الـثرى
دون إرادة االبن ويبـدأ العرض والزوجان فى منتصف العمر
الـزوجة تـتـوق إلى األمومـة والزوج يـحـطمه الـشعـور بـالعـجز
ـكـان فـيـعـود بـنـا الـزمـان إلى ويـبـحـر الـعـرض فـى الزمـان وا
اخللـف لنـرى الزوجـ فى ريـعان شـبابـهـما يـسيـطـر علـيهـما
اآلبـاء ويقـيدانـهمـا فى إطار ضـيق من التـقالـيد الـبالـية وهـو ما
عبـر عنه اخملرج داللياً بأن وضع اآلباء فى إطار خشبى يشبه
ة وأمـام هذه األطـر سـاتر خـشبى أطـر الصـور الـزيتـية الـقـد
ـاضى.. لــقـد بـدا تـتــدلى مـنه الــقـيـود تــكـبل «خــلف» أسـيــر ا
ـاضى طـوال الوقـت مسـيـطـرًا عـلى احلـاضر مـتـحـكـماً فى ا
ستـقبل فالعـمر يتقـدم بالزوج لـنرى «رحمة» وهى مازالت ا
حتـلم بالـطـفل حتـى بعـد أن بلـغت أرذل الـعـمر بـينـمـا «خلف»
محطم يائس مشدود إلى ماضيه العقيم وقد حتول عجزه إلى
طـاقة اسـتـبداد وإذالل يـدعـمهـا ثـراؤه الفـاحش وبـهذا لم يـعد
عـجـزه فــاعالً فـقط فى حـدود شـخــصه وشـخص زوجـته بل
امتـد تأثيره إلـى اجملتمع احمليـط به; فاتسعـت الداللة وخرجت
من إطار اخلـاص إلى العام فالـعجز اجلنـسى ما هو إال رمز
داللى على تـسلط وسيطـرة السلـطة األبويـة التى هى فى ذاتها

سيطرة على اجملتمع. رمز داللى لكل قوى القهر والتخلف ا
وقد جنح اخملـرج إلى حد كبيـر فى التعـبير عن دالالته وطرح
حـلـوًال إخـراجـيـة دالـة ومـعبـرة فى ذات الـوقت مـن ذلك فـكرة
اضى ثم تغلق لتسيطر غـلقة التى تُفتح لتكشف عن ا األطر ا
ـقيـدة لـلـشخـصـيات عـلى احلاضـر بـالـسالسل احلديـديـة ا
وفـكرة قـطـعـة القـمـاش التى تـتـحول إلـى قضـبـان ثم إلى طفل
ـعد إذا أراد أن يستمر فى تقد وليد. ونـصيحتى للمخرج وا
عـروض مسـرحـية تـعتـمـد على روايـة أن يعـهـد بذلك إلى مـعد
سـرح فى ذات الوقت ام بـعـالم الروايـة وعـالم ا قادر عـلى اإل
فـقد كـان اإلعـداد هـو نقـطـة الضـعف الـرئـيسـيـة فى الـعرض
كانية تتم بصورة فالبـناء غير متماسك واالنتقاالت الـزمانية وا
ـعـد فــجـائـيـة والـلـغـة غـيــر مـكـثـفـة. وبـشـكل عــام لم يـتـمـكن ا
ـسـرح كـمـا جـاء (اخملـرج) من نـقل عــالم الـروايـة إلى عـالـم ا

سرحية غير دال على موضوعها. اختيار اسم ا
مـثـلون بـشـكل عام فى أمـا عن األداء الـتمـثـيلى فـقـد جنح ا
قـاصد الداللـية للعـرض باستـثناء «محـمد عبد التعبـير عن ا
راحل السنية اخملـتلفة التى مرت السالم» الذى لم يـقنعنا بـا
ـًا مـتـجـمـدًا مـعـظم ـة «خـلف» وكـان أداؤه ثـابـت بـهـا شـخـصـيـ
ـتلـقى عن الشـخصـية تلك ـا زاد من انفـصال ا الوقت. و
ـفــاحش ـثـــراء الــ ـًا مع الـ ـنــاسـب إطالقــ ـتــ ـتـى ال تـ ـالبس الـ ا
لـلـشـخـصـيـة فى حـ أجـادت «شـيـمـاء عـبـد الـله» فى دور
«رحـمة» وعـبرت تـعبـيراً جـيداً عن مـشاعـر األمومـة احملبـطة
سيـطرة على تفاصـيل الشخصية كـافة. واعتمد أداء باقى ا
الشخـصيات عـلى تصويـر النمط والـتعبـير عن جانب واحد
ـا  استـدعاء مـن جوانب الـشخـصيـة وهو أمـر حتـمى طا

تلك الشخصيات لتجسيد هذا اجلانب وحده.
جنـون عادى جدًا :  تألـيف وإخراج : مـروة فاروق لـعلـها
مصادفـة أن يقدم هذا العـرض فى ذات الليلة الـتى قدم فيها
ـة الـعـجـز ـا عـلى تـيـمـ ـالـعـرض يــرتـكـز أيـضـ ـفـيـضـان» فـ «الـ
ـكان اجلـنـسى. وإذا كـان الفـيـضـان يرحتل فـى الزمـان وا
فـإن «جـنون عـادى جدا» يـتـوقف عنـد حلظـة وحـيدة شـديدة
اخلصـوصية هى حلظـة اخللوة الشـرعية ب زوج وزوجته
فى ليـلة زفافهـما. وإذا كان «خلف» غـير قادر على اإلجناب
فــإن الـزوج هـنـا أسـوأ حـاًال فـهـو غـيـر قـادر عـلى مـعـاشـرة
زوجـته حـيث تطـارده عـناصـر اإلحـباط والـقـهر وحتـول بـينه
وبــ إتـمـام واجـبـاته الـزوجـيـة.. وتـتـجـسـد عـوامل اإلحـبـاط
ـسرح فى صـورة رجال تـنشق عـنهم والـقـهر عـلى خشـبة ا
حــوائط غـرفـة الـنـوم لـيـمـارســوا قـهـرهم عـلى الـزوج ويـأتى
الـتفـسـيـر الـداللى لهـذه الـشـخـصيـات من خـارج الـعرض..
«النـاس دى هـيه انت» وفى رأيى أنه ال يـكـفى أن ترد جـمـلة
إيـضاحـيـة فى سـيـاق الـنص لـتحـمل الـتـفـسـير فـفى وسع
ـؤلف واخملـرج الـتـعـبـيـر عن تـشـظى الـذات إلى عدة ذوات ا
مـتحـاورة مـتصـارعة بـأسـلوب فـنى يـلتـحم ونـسيج الـعرض

بدال من اجلمل اإليضاحية الشارحة.
ومن اللمحات الفنية التى أجادت فيها اخملرجة أن تخرج هذه
الشخـصيات من حوائط المـعة حتمل بهـجة ليلـة الزفاف وما
ا أثار إن يخـرجوا حتى تعود احلوائط إلى طبـيعتها األولى 
تـلقى اإلحساس بالـتناقض فخـلف ما هو إال مبهج فى فى ا

صورته السطحية تكمن عناصر اإلحباط والقهر.
ومثلـما شكل التناقض السـمة الغالبة على عـناصر التشكيل
رئى شـكل التـناقض بـ موقـفى الزوج والـزوجة الـسمة  ا

الغالـبة على درامـا العرض فالـزوج دائم التعبـير عن رغبته فى
الوحـدة واالرتداد إلى الذات فـى مقابل الـرغبـة الدائـمة لـلزوجة

فى االتصال باآلخر.
لـقـد بـدأ العـرض بـدايـة تـقلـيـديـة غايـة فى الـبـهجـة سـرعـان ما
حتـولت إلى مـوقف كـابـوسى مـخـيف وهـو مـا كـان يـسـتتـبع
عناية أكثر باإلطار التشكيلى للتعبير عن العالم الداخلى للزوج
ـؤثـرات اخلـارجـية ـدرس الالفـاعل الـذى يـخـضع كل ا ذلك ا
دون أن تـكـون له الـقـدرة عـلى الـتـأثيـر فى اجملـتـمع احملـيط به
ـارسان ضغـوطهـما الـرهيـبة على اضى واحلـاضر مـعاً  فـا

هذا الزوج الذى ينتهى به األمر إلى العجز اجلنسى.
ويـكـشف نص الـعـرض عن مـوهــبـة واعـدة فى مـجـال الـتـألـيف
ـسـرحى فـقــد عـبـرت «مـروة فـاروق» عن هــذا الـعـالم احملـبط ا
ـباشـرة أو التـجهم كـما يـكشف بـأسلـوب ساخـر لم يلـجأ إلى ا
سرح العـرض أيضاً عن مخرجة تضاف إلى جيل مخرجات ا
ـصرى الـذى بدأ يـتـشكل مـنذ فـتـرة قصـيرة فـقـد استـطاعت ا
وقف الدرامى يتركز فى السـيطرة على إيقاع العرض رغم أن ا
حلـظــة ثـابـتـة ال تـتـبـدل ومع ذلك اسـتـطـاعت أن حتـقق الـتـبـاين
سرحية فقد تباين والتنـوع من خالل األداء التمثيلى واحلركة ا
أسلوب األداء الـتمثـيلى ب الـزوج والزوجة كـما تنـوعت احلركة

سرحية ب السكون واحلركة متباينة اإليقاع. ا
ـهرجان بعرض يـحمالن تقريبا ومع انتهـاء الليلة األولى من ا
عـانى ويـطرحـان نفس الـقضـايا كـانت دهشـتى بالـغة نـفس ا
صـادفـة ولـكن لـذلك الـسـؤال الذى ظـل يلح لـيس فـقط لـتـلك ا
ــاذا اتـخـذ ـهــرجـان حــتى اآلن: « عــلى ذهـنى طــوال لـيــالى ا
الـشبـاب الصـعيـدى من تيـمة الـعجـز اجلنسـى رمزاً داالً على
ا لو حدث ذلك اإلحبـاط والقهر الذى يـعانى منه اجملتـمع?» ر
ـا كــانت دهـشـتى بـالـغـة ولـكن فى فـى مـجـتـمع مـحـلى آخـر 
الصعـيد الشهير بفحولة رجاله وخصوبة نسائه يظل التساؤل

سرح. مطروحاً على الباحث فى سوسيولوجيا ا
أحاول السـيطرة على تلك الدهشة التى تملكتنى ألتابع ليالى
ـتـمـيـزة وقـفات ـهـرجـان وأتـوقف عـنـد بـعض الـعـروض ا ا
ـفهوم العـلمى بقدر ما تأمليـة ال تطمح إلى التـغطية الـنقدية با

هى محاولة لالستقراء والتأمل.
الزنـزانة : تـأليف :  السـيـد الشـوربـجى. إخراج: رائـد أبو

الشيخ
يـطرح تـناول رائـد أبو الـشيخ لـنص الـزنزانـة قضـية اإلعداد
ــعــروف أن مـصــطــلح اإلعـداد عـن نص مـســرحى فــمن ا
ينـسحب علـى إعداد نص مسـرحى عن جنس أدبى أو فنى
غير مسرحى (رواية - قصة - شعر - لوحة..) أما التعامل
صطلح حيث ـسرحى فال ينسحب علـيه هذا ا مع النص ا
يـقتـصر دور اخملـرج عـلى االختـصار والـتكـثـيف والتـفسـير
ـسـرحى إلى عـالم حـى عـلى خـشـبة الالزم إلحـالـة الـنص ا
فهوم ـعد هنـا قد جتاوزا هـذا ا سـرح على أن اخملرج وا ا
وسمحـا لنفـسيهـما بـإعادة بنـاء النص األصلى الـذى انتفت

عالقته - أو كادت - بنص العرض.
وبـعـيداً عن هـذه الـقـضيـة تـدور أحداث الـعـرض حول ثالث
شـخــصـيـات جتـتـمع فى زنـزانـة واحــدة لـكل مـنـهم حـكـايـة
رأة فهى جاءت به إلى الـزنزانة واحلكايات الثالث ترتبط با
صيـر. ويالحظ الناقد التى أودت بـالرجال الثالثـة إلى هذا ا
تابع لعـروض الصعيد منذ زمن مجـدى احلمزاوى - وهو ا

سـعـادتى أن أتـابع هـذا اخملرج الـواعـد وهـو يـتـطـور علـى نفس
النهج الـذى اختاره لنفسه فالـعرضان يتلمـسان طريق استلهام
الصيغـة الشعـبية لتـقد حالة تـمسرح مـيتاتيـاترية. على أنه فى
ية عـرض «أوبو مـلكـاً» تشتـبك الـصيـغة الـشعبـية مـع تيـمات عـا
أعـدها الـراحل د. صالح سـعد لـتطـرح إمكـانيـة جيـدة للـمخرج
; حيث تفرج ى. ويبدأ العـرض من صالة ا ب الشـعبى والعا
يـظـهـر ثـالثـة مـهـرجــ وهم يـغـنــون أغـنـيـة الــشـيخ إمـام «تـوت
حاوى.. حـاوى توت.. خش اتفرج قـرب فوت..» ويصـعد الثالثة
إلى كشك البـلياتشو لـيخرجوا من جراب احلكـايات حكاية أوبو
لك وحترضه زوجته «ماما أوبو» على الذى تـنبأت له العرافات با
ـلك ـلك ورغم أن ضـمـيـر أوبـو يـســتـيـقظ إال أنه يـغـتـال ا قــتل ا
ـلك إلى الـثأر ألبـيه «مـثلـما ويـصبح مـلـكاً. وبـعدهـا يـسعى ابن ا
ـمـلــكـة فـيـغـتـال سـعى هـامــلت» ويـفـرض أوبـو سـطــوته عـلى ا
الـقـضـاة ويـتـولى الـقـضـاء بـنـفـسه ويـفـرض ضـريـبة ١٥% عـلى
ـوت القـيصر ـواجهـة القـيصر و اجلـميع. وتـتجـمع اجليوش 

إال أن رجال الشرطة يعيشون.
وقد اختـار اخملرج التـهريج الشـعبى أسلـوبًا لصـياغة عرضه
سرحى الـذى اعتمد على الهزل بالغ الـسخرية فعلى سبيل ا
شهد الـذى يستيقظ فـيه ضمير أوبو فى ثال تـدور أحداث ا ا
ـته يـظــهـر ـيـقــضى حـاجـ ـو يـجــلس لـ ـنــمـا أوبـ ـي ـيـاه وبـ ـ دورة ا
األراجـوز من «شـبـاك احلـمام» فـى محـاولـة إليـقـاظ ضـمـيره
شـاهـد جـدية إلى أكـثـرهـا هزالً. وبـهـذا يحـيل اخملـرج أشـد ا
وفى ظــنى أن اسـتــمــرار مـصــطــفى إبــراهـيم فـى اكـتــشـاف
كـنه  أن يخط لـنفسه - اإلمـكانـات الهائـلة لـلتهـريج الشـعبى 
ـعالم خـاصة وأنه عـلى رأس فرقة كمـخرج - طريـقاً واضح ا

مسرحية شبه دائمة قادرة على العمل الدؤوب.
ــهــرجــان ثالث مــســرحـيــات هى مــســرحــيـة بــقى مـن عـروض ا
«الـصــنـدوق» تــألـيف تــوفــيق احلـكــيم إخـراج: مــجـدى الــهـوارى
ومسـرحـيـة «اعقل يـا دكـتـور» تألـيف لـينـ الـرمـلى إخراج: مـحـمد
أسـامة وفـى ظنى أن الـعرضـ يتـعديان - كـل بقـدر - فلـسفة
ـسـرح الـتـى تـسـعى إلى تــقـد جتـارب جــديـدة غـيـر نــوادى ا
ه فى إطار أى تقلـيدية ولعل العرض األخير يفتقد مبررات تقد
ا يسـعى إلى القيم مسرح يـسعى إلى تقـد قيـمة فنـية أكثـر 
ــسـرح الـقــطـاع اخلــاص وكم أحـزنــنى أن تـهـدر اخلــاصـة 
اإلمكانيات الواعدة جملموعة الشباب التى قدمت هذا العرض.
ـســرحــيـة الــتى نـعــقب عــلـيــهـا أمــا آخــر الـعــروض ا
ـشعوذ» تـأليف وإخـراج: أحمد أبـو بكر مسـرحية «ا
وإذا كــانت الـقـيم اجلــمـالـيــة لـلـعــرض مـحـدودة فـإن
الـبعـد االجـتمـاعى لـتقـد عـرض بقـريـة النـخـيلـة أمر
يـسـتـحق أن نتـوقف عـنـده بـالتـأمل واإلكـبـار. إن هذه
الــــقـــريــــة الــــتى كــــان أبـــنــــاؤهــــا إلى وقت قــــريب ال
يستـطيعون اخلروج بعد آذان الـعصر. قد استطاعت
أن تــقــدم عــمـالً مــسـرحــيــاً ألول مــرة فـى تــاريــخــهـا
لتـتحدى به قوى البطش واالستبداد ومن خالل نافذة
مـسـرحنـا أقـترح عـلى اإلدارة الـعامـة لـلمـسـرح دعوة
ـهـرجـان اخلـتامى ـشـاركـ فى هـذا العـرض إلى ا ا
تـابعـة عروضه والـتعرف عـلى ما تـقدمه أفـضل فرق
ـسرح تـشـجيـعـا ألبنـاء هـذه القـريـة وصقالً نـوادى ا
واهـبهم الـفنـية فـممـا ال شك فيه أنه لم تـتح لهم من

سرحية. قبل فرص مشاهدة العروض ا

سرح الشعرى بسحره وشجنه. يعيدنا إلى عالم ا
ولم يـحرص اخملـرج فـقط عـلى شـاعـريـة الـكـلـمـة بل تـخـطـاها إلى
شـاعـريــة الـصـورة وشــاعـريـة الــنـغم فــقـد اسـتــغل اخملـرج وحـدة
ـرئـيـة فى الـعـرض فـمـنـها ـفـردات ا «الـعـصـا» لـيـشـكل مـنهـا كل ا
ـركب والسجن... وتـتبدل الـصور فى نعومـة فائقة يتشـكل القطار وا
ثـال ننتقل من بهوت إلى بورسعيد وحساسـية مرهفة فعلى سبيل ا
ـمثـلون رقـصة شـعبـية بأن تـتحـول النـخـلة إلى فـنار وبـينـما يـؤدى ا
مـوحـيـة بـاالنـتـقال اجلـغـرافى.. أمـا شـاعـريـة الـنـغم فـقـد تـمثـلت فى
األحلـان الشـجيـة حملـسن البـدرى والـكلـمات الـرقـيقـة حلـسام عـبد
الـعـزيـز وقـد تـضـافـرت األغـانى مع األداء الـصـوتـى لـلمـمـثـلـ مع
اً شعرياً خالصًا سرحية لتقدم لنا فى النهاية عا شاعرية الـصورة ا
سما بنا عن عالم الواقع ليحلق فى آفاق وجدانية شديدة احلساسية
بلغت قمـتها فى األغنية اخلتامـية البديعة التى كتـبها مسعود شومان
ـذهلة بـعنـوان «حدش شـاف جلـيبى» ومازالـت الصورة الـشعـرية ا
الـتى اخـتتـم بهـا الـعـرض وال أبـالغ إن قـلت بـأن الـصـورة الـشـعـرية
ذهلـة التى اختـتم بها الـعرض مازالت مـاثلة فى ذهـنى حتى حلظة ا
كـتابـة هـذه الـسـطور والـشـاعـر يـتسـاءل: «حـدش شـاف وطن كان
ماشى من شـويه.. ماشى والبس كفن ودموعه من عنيه» وتمنيت أن
أكـون نـاقدًا لـلـشـعـر السـتـجالء مـواطن اجلـمـال فى تـلـك الـصورة
ـشى» ونترك األوطـان فإذا بـشومان تفـردة فإذا كـنا اعتـدنا أن « ا

شى» ويتركنا. يصدمنا بصورة الوطن الذى «
أوبو ملكاً : إعداد: د. صالح سعد إخراج: مصطفى إبراهيم

ــهـرجـان اخلــتـامى األخــيـر شـاهــدت جتـربــة «اتـنـ فى فى ا
احلـالوة» لـلـمـخــرج الـشـاب «مــصـطـفى إبــراهـيم» وكم كـانت 

نـسـائـاًى فى إحـدى يــديه ويـحـتـضـنـه فى شـبق جـنـسى ثم
ـبــدأون فى ـبــاب ثم يـ ـأ الــشـ ـتــوضـ ـيـ ـفـع صــوت اآلذان فـ يــرتـ
ـتـرددًا بـ الـصـالة واحـتـضـان الـصالة ويـظل كـل مـنـهم مـ
اجلـلـبـاب الـنـسـائى. لـقـد جـاءت الـلـوحـة صـادمـة لـلـمـشـاعـر
ـتـابـوهـات ولـوال شـحـنـة الـصدق الـتـى صاحـبت مـخـتـرقـة لـل
تلـقى عن متابعة طريـقة العرض ودفعته جتسيـدها لصرفت ا
ــسـرح أو بـالـفن ـتـفـكـيــر فى أمـور ال عالقـة لــهـا بـفن ا إلى الـ

بشكل عام.
وقد اعـتـمد اإلطـار الـتـشكـيـلى على مـسـاحـة فارغـة يـتوسـطـها
ا ا كـان الشـباب يطل مـنه على الـعالم ور «شبـاك» ضخم ر
ـمزق بـ معـتقدات لم كـان العـالم يطل مـنه على هـذا الشـباب ا
يعد يـؤمن بها وواقع مهتر طارد ومحبط. والعرض فى مجمله
ثل جتربـة فريدة الفتة لالنتبـاه جلرأة اخملرج عماد الدين عيد
ـزج ب فى تـناول مـوضوعـاته واختـياره لـشكل غـير تـقلـيدى 
مثل وصدق الرقص التـعبيرى والدرامى وقد ساهمت لـياقة ا
تلقـى إلى أن يلهث وهو أدائهم فى حـيوية الـعرض التى دفـعت ا

يتابع هذه التدفقات الشبابية الواعدة.
اشهد يا قمر : تأليف: جنيب سرور إخراج: محمود إبراهيم

حاولت أن أجد مـبررًا واحدًا لتغييـر عنوان مسرحية جنيب
سـرور الـشـهـيرة «آه يـا لـيـل يـا قـمر» إلـى الـعـنـوان اجلـديد
ـًا كـانت ـث الــذى وضـعه لـهـا اخملـرج مــحـمـود إبـراهـيـم وعـب
شـاهد احملـاولة فـالـعرض اكـتفى فـقط بـاختـصار بـعض ا
سرحـية األصـليـة. ولعل هـذا العـرض ينـفرد عن بـقية مـن ا
ـهرجان فى االعـتماد علـى نص درامى متماسك  عروض ا

وت.. آذان غـا الـشـرير حـتى يـأمر بـقـتل كل طـفل.. «الزم 
مشـبوح على شجرة». ومع ذلك ال يـنجح غا فى قتل الطفل
ـر ويــخـرج يــاسـ إلى ـقـهـ اخملــلص الــذى يـولــد من رحم الـ

الوجود فى إطار أسطورى.
«هلت الـبشاير وانـقسم القـمر.. ودون الصرخـة آهة فى عيون

السجر»
ورغم حتذيـرات األم وحتذيـرات بهـيـة ابنـة عمه إال أن يـاس
يسعى خلالص مـجتمعه فياس «مـسكون بالوطن.. مهموم

بالناس».
ـظن القـار أننا نـتابع خالل الـعرض رحـلة ياسـ وحبيـبته بـهية. وال ـي
فالعـرض يعتمد عـلى فكرة التـناسخ والتحوالت فـياس سيصل إلى
أدهـم الشـرقاوى ولومـومبـا وسبـارتاكـوس وكل بطل يـعبـر عن أشواق

قهورين. مجتمع ا
وقد استـعان اخملرج بالكورس وتكويناته التى تتناسبت مع اإلطار
لحـمى الذى صاغ فيه مسرحيته واعتمد اإلطار التشكيلى على ا
ـسرح أمـامهـا عدة لـوحة نـسيج الـعنـكبـوت فى عـمق منـتصف ا
ـسـتـويـات يـجـرى جتـسـيـد درجـات يـقـبـلـهــا غـا وأمـام هـذه ا
األحداث اخلـاصة بالبطل اخملـلص حيث حرص اخملرج على
ثال فى غا وحاشيته وعالم الفصل الـتام ب عالم السلطـة 
ــثًال فى الـكــورس والـبـطل اخملــلص. ولـعل أفـضل الـشـعب 
لوحات الـعرض لوحـة ميالد الطفل الـتى استعان فـيها اخملرج
الءة ضخـمة فى أعلى طـرفها بالـكورس مكـتمًال وقد أمـسك 
تـستـلقى األم لـيخـرج الطـفل من أسفـلهـا فى جتسـيد تـعبـيرى.

موح شديد التأثير.
تدفقات : إخراج: عماد الدين عيد

دارس يغنـينى عنـوان العرض عن محـاولة تصـنيفه فى أى  من ا
عروفة فالعرض بالفعل عبارة عن تدفقات متجاورة ال سرحـية ا ا
ـكنـنا أن نـصفه بـأنه نبـضات ـا  تـسيـر فى خطـوط منـتظـمة ر
درامـيـة تـشـكل كل مـنـهـا وحـدة مـسـتـقـلـة حتـاول كل مـنـهـما أن
تـشــتـبك مع الــواقع االجـتــمـاعى دون مــحـاولــة الـتـعــمق فى هـذا

الواقع..
فى البدايـة نرى مجموعة من الشباب يحاولون حتقيق ذاتهم من خالل
ـمـثـلـون ومـنـهم الـراقـصـون. ويـقع اخـتـيـارهم عـلى ـسـرح فـمـنـهم ا ا
موضـوع مناسب من وجهة نظرهـم وهو التساؤل عن أنف أبى الهول
ا اذا هو مـكسور. سـؤال تطرحه اجملـموعة وحتـاول اإلجابة عـليه  و
يـعـكس عبث الـواقع وقسـوته الـتى دفعت هـؤالء الشـباب إلى االغـتراب
ـا ال يـجـدى وهـو ما يـتـأكـد عـندمـا يـقـترح عـن واقعـهم وانـشـغـالهم 
أحــدهـم شــرب الـبــاجنــو.. وال يــتــوقـع الـقــار أن أســرد لـه أحــداثًـا
مسرحـية فالعرض أقرب إلى الصـور العبثية التى تـعتمد على التداعى
ويـتم جتـسيـدهـا بـاحلـوار أحـيانًـا وبـالـرقص فى أحـيـان أخـرى فمن
نشآت» إلى اللوحات الـراقصة تلك اللوحة الـتعبيرية التى تتـحول فيها «ا
سجن ثم حلـبة مصارعـة يتصارع داخـلها الشـباب من خالل رقصة
عنيـفة بينما يردد أحدهم «أنا مش هابـطل أتكلم عن مناخير أبو الهول»
وهـناك لـوحة طابـور اخلبز الـتى تصاحـبها مـوسيقى رومـانسيـة يطلب
مثـلون تغييرها فهم يقتـتلون أمام اخملبز وقد ارتدى كل منهم مالبس ا
سـوداء إلى أن تدخل فـتاة جـمـيلـة لتـحصل عـلى «مـشنـة» خبـز كامـلة
سـرحية من التـعبير بينمـا الطابـور يقف أمام اخملبـز. وتنتقل الـصورة ا
ـسرحى ومـخـاوف مـجـمـوعة الـصامـت إلى منـاقـشـة حـول الـوعى ا
ناقـشة أثناء سـرحية وتـستمـر ا الـشباب من الـنقاد الـذين لن يفهـموا ا
اللـعب بـكـرة ضخـمـة. ويـتعـدد طـرح مشـكالت الـشـباب (الـتـدخ -
احلب - الـقـهــر األبـوى - مـحـاولــة طـالب الـثــانـويـة الـعــامـة حتـسـ

مجموعه... إلخ).
ـعـبـرة عن ـة ا ـر الـلـوحـات إثــارة لـلـجـدل تــلك الـلـوحـ ومن أكـثـ
سك أربعة شباب جلبابًا  كبوتة حينما  األشواق اجلنسية ا

هم الشبـاب يستمر مـهرجان النوادى بـالصعيـد كشف عن كنز مسـرحى.وا

ن اخلشاب د. أ

ـسرحـى نحـو الـصـورة وب فـرق كـبـيـر ب اجتـاه كـثـيـر من شبـابـنـا ا
وهذا الفـارق - مع األسف الشديد - ليس خبراتـهم الدرامية واجلمـالية 
فى صـاحلـهم فهم يـدخلـون عـالم مسـرح الصـورة دون امـتالك حقـيقى
لناصـية الدراما األمـر الذى يجعل كـثيراً من الـعروض تقدم صـورة فيها
إبداع بال قلب أو إبـداع مسلوب اإلرادة والنسيج العفى فـالبنية الداخلية
لهـذه العـروض تبـدو بنـية مـتهافـتة تـعبـر عن تكـوين يكـاد يكـون عشـوائيًا
ـا كان األمر غاية فى اخلـطورة فأتصور محروق األطـراف ونيئ القلب و
سرحـية مراعاة هـتم باحلـركة ا أنه على اجلمـيع وأقصد هنـا جميع ا
كن هؤالء الشـباب واحتضانهم إلعادة الوعى إلـيهم فثقافة الصورة ال 
أن تبـنى مـسـتقـبل مـسـرحنـا أو أنـها لـو فـعلـت ألصبح مـسـرحاً بال أى

أهمية.
ـنـعـم وإخراج: ـوقـف الـتالـت) إعـداد: رشـا عـبد ا ـشـاهـد لعـرض (ا وا
طـارق الدويـرى يالحظ ببـسـاطة أهـميـة تلك الـقـضيـة فالـعرض جـيد بل
والمع إلى حد ما عـلى مستوى الـصورة أو قل السيـنوغرافيـا ولكنه على
ـشـاهـد ـًا تـخـتـلط فـيه ا اجلـانب اآلخـر يـكـاد يـكـون مـبـاشـرًا وعـشـوائـي
ـسـتلـبـة من النـصـوص األصلـيـة بطـريقـة تـنتـصـر لفـكـرة نبـذ احلروب ا

لكونها حتطم اإلنسانية?!
كن أن نسـميه بالنـسيج الدرامى التـقليدى ولـكنه نسيج ليس هنـاك ما 
ـية ويضعها بجانب بعضها ينتخب مـجموعة مشاهد من مسرحيات عا
الـبعض بغـض النظر عـن أهميـة ذلك التلـقيح فى صنـاعة بنـية متـكاملة أو
شبه متـكاملـة وال ننكـر فى ذلك الفكـرة التى بدأت من عـندها «رشـا عبد
سـرحى حـيث جمـعت بـ مجـمـوعة نـصوص ـنعم» مـعـدة العـرض ا ا
تـرثى فى مـجـمـلـهـا مصـيـر اإلنـسـانـية وحتـاول أن تـلـعب عـلى مـشـاعر
تلـقى لنبـذ تلك األفـكار الهـدامة فاحلـروب التى تقـصف رؤوس الرجال ا
والشيـوخ واألطفال ال تنتهى بل تزداد حدتـها يوماً بعد يوم بل أصبحت
تأخذ أطراً جديدة وتتلون بأفكار حداثية تقلب األوضاع التقليدية وتسمى
األشـياء بغـير أسمـائها احلـقيقـية فـمثال شعب مـثل الشعب الـفلسـطينى
ـقـهـور تـسـمى حـركـات الـدفاع عن الـنـفس فـيه بـاحلـركـات االرهـابـية ا
فـحـركـة حـمـاس - من وجـهـة نـظـر األمـريـكـان - حـركـة إرهـابـيـة يـجب
ـشروع مـحـاربـتـهـا والقـضـاء عـلـيـهـا ألنـهـا تـدافع بـبـسـاطة عـن احلق ا
ـثـابـة حـيـاة لـلـقـلب ـسـتـلب?! وحتـاول أن تـثــبت وجـودهـا الـذى هـو  وا
ضـغوط علـيه من كل اجلهات قهـور فما زال هذا الـقلب ا الفلـسطيـنى ا

صديقة كانت  أم عدوة ينبض باحلياة ليذكر اإلنسانية 

دائمـا باخلـطـأ الكـبيـر الذى يـرتكب يـوميـاً فى حق الـشعب الـفلـسطـينى
ضـمـون على الـقـصة فى الـعـراق ولكن ـكن أن ينـصب نـفس ا وكـذا 
ـا يـشـيـر إلى ـ ــسـرحى هـنــا ال يـنـفـذ إلى عــمق األفـكـار وإ الـعـرض ا
ـصـير اإلنـسانـية سـمـيات احلـقيـقيـة من بـعيـد ويشـيـر فقط فى أسى  ا
وكــأنه يـنـعـى أوضـاعـا غــيـر مـألــوفـة.. راجع فى ذلـك مـدى األسى عـلى
ضـابط الـصف بيـكمـان وهـو يتـحدث عن مـردود احلـروب على األطـفال
والـنــسـاء والـشـيـوخ فى رســالـته لـقـائــده الـكـولـونـيل إنــهـا رسـالـة تـبـدو
أخوذ شهد ا رومانتيـكية فى زمن ماتت فيه تلك الـرومانتيكية وكـذا بدا ا
من «مـشعـلـو احلرائق» أو «نـساء طـروادة» لـيوربـيديس الـكـاتب اليـونانى
الـقد والـذى كـان له الـفضل الـعـظيم عـلى الـدراما فـى العـالم كـله حيث
وضـوعات الواقعـية راجع فى ذلك (ميـديا نساء انتقل بـها إلى منـاقشة ا
صير اإلنسان فى صراعه مع السلطة ويقف طروادة) فهـو كاتب يهتم 

مدافعا عن تلك النفس مسلوبة اإلرادة!
ــصــائـر فى بــنى درامــيـة ـا جــاهـدة أن جتــاوز بــ تـلك ا وحتـاول رشـ
شـاهد فبـدت كمن تـأخذ من كل بـستان زهـرة فمن يـتصور مـتجـاورة ا
تجانس تجاور غير ا أن تكون هـناك أهمية ب تلك الرؤى فى وضعـها ا
نـطق السبـبية ـصير اإلنـسانى واحـد ولكن البد أن نـهتم  صحيح أن ا
حيث تـأثـر اخملرج كـثيـرًا بـتلك الـعـشوائـية فـى التـجاور وصـنع نـسيـجًا
تـغلب علـيه ثقـافة الـصورة فـتقـابلك أحـداث متالحـقة ال تـرتبط بـبعـضها
الـبعض ارتـباطا منـطقيـا بقدر مـا يربطـها إطار الـصورة العـامة وال مانع
ـشـهـد الـشهـيـر من هـامـلت حـيث يـصرخ فى ذلك الـتـناول من جتـاور ا
(أكون أو ال أكون) وبـ ضابط الصف بيكمان الذى ينتصر للخوف من
ـصــيـر مع غـنـاء نـوبى جـمـيل وصــورة من صـور الـعـنف االجـتـمـاعى ا
شاهد الشبابى الـعشوائى حتى فى التعبير بالرقـص بينما يقطع تتالى ا
مجموعـة أغنيات بديعة تـعبر بصورة جيدة عن مـصير (آنا تلك اخلادمة
ـتـكـيف احلـداثى الـذى ال يـعـنـيـه ما الـعـامـلـة فى بـيـوت الـنـاس) أو ذلك ا
يجرى لـلناس من حوله إنه فقط متكيف مع أمـثاله من أصحاب النظريات
الشهـيرة بغض النـظر عن كل ما يـجرى من مصـائب إنسانيـة لقد بدت
شـاهد فى حـد ذاتهـا جيدة فى الـتعـبيـر عن أن هنـاك ناسـاً تعانى هـذه ا
فى حيـواتـها من ويالت احلـروب وتـعيش فى قـلق دائم ونـاس ليس فى
يديا التى قلبهم شىء سـوى االستمتاع باللحظة اآلنيـة واالحتفاء بثقافة ا
صير اإلنسانى ا غير العالم وتطيح بسهولة با تسلب القلوب وتصور عا
هيمن على اإلنسانية وإن هزوم إنـها الثقافة اخلاصة بالقطب الـواحد ا ا

نغصات التى قد تطيح به يكن فى اآلونة األخيرة قد وجد بالفعل بعض ا
فى القريب العاجل.

ـتالحـقـة وغـير ـشـاهـد ا ـنـصـات وا ـسـرح فى هـذا الـعـرض تـمـلـؤه ا ا
تجانـسة وكذا طرق التعبير عـنها فمرة يتم التعبـير بالعرائس الضخمة ا
وهى فـكرة بـديعـة ومرة أخـرى بالـرقص الـعنـيف ومرة ثـالـثة بـالسـينـما
ثل حيث تـتبدى قـسوة احلـروب. والعـرض مع ذلك ال يلـعب على بـناء 
ـثال متنـوع الثقافـات وطرق التعـبير ولكـنه كما قلت ا يقدم  تقليـدى وإ
فى الـبـدايـة تـعـبـيـر عـشوائـى يـنـتـصـر للـصـورة عـلـى الـبنـاء أو الـنـسـيج
تكامل وقد ذكرتنى بعض مشاهد الرقص العنيف عنى ا الدرامى ذى ا
هرجان التجريبى ثل مصر منذ عدة سنوات فى ا بالعـرض الذى كان 
(عـلى الـتـرابيـزة بـالـعب ڤـاجنـر) والـذى قـدمه تـلمـيـذ ولـيد عـونى (مـحـمد
شفيق) حيـث تنتصر الصـراعات السريعـة العشوائيـة على تكوين معنى
ذى قيـمـة فـعالـة فـلقـد لـعب اخملـرج طارق الـدويـرى علـى نفس الـنـسيج
ـتـهـافت فى نـفس الـلـحـظـة وأظن أن هـذا الـعرض قـد ضل الـسـريع وا
سبـيله فـهو يـصلح تـمامـاً الفتـتاح مهـرجان الـقاهـرة للـمسـرح التـجريبى
صرى فـمهرجان كـمهرجان هـرجان القومى الـثانى للمـسرح ا وليس ا
صـرى كـان يـجب أن يـبحث عـن عرض آخـر يـخص اإلنـتاج ـسـرح ا ا
الـتقـليدى وال يـشتـبك مع توجه آخـر نحـترمه ونقـدره وكان عـلى القـائم
ـكان بـحيث ال هـرجان االلـتفـات لـهذه الـنقـطـة فهى من األهـميـة  علـى ا
يـجب جتاهـلها.  ولـكن يبدو أن األمـور لم تأخـذ وجهتـها الصـحيحـة بعد
وليس هناك نظام حقيقى يحكم التوجه األدائى للمؤسسة فبدا وكأن منة
وضوع حـيث إن زلة اللسان عبرت شلـبى قد عبرت دون أن تدرى عن ا
بـبسـاطة عن قـضية فى غـاية األهـميـة (قالت منـة شلـبى: إنه يسـعدها أن
تكون متـواجدة فى مهرجان القاهرة الدولى للـمسرح التجريبى فعدل لها
ـهـرجـان الــقـومى الـثـانى ـا بـصـدد ا ـوقـف وأكـدوا لـهـا أنـهـ اجلـمـهـور ا

صرى)?! للمسرح ا
فـهل نسـتفيـد من الدرس ونـختار مـا ينـاسب هذا التـوجه أم سنـقف عند
حد الدهشـة وتبادل القـفشات والنـكات ونترك لـبعض الطامـع الفرصة

صرى??! للنيل من فرحتنا بوجود مهرجان قومى للمسرح ا
 

وقف التالت» صورة جميلة وبنية متهافتة وتعبير عشوائى «ا كن نقبله عرض 
 فى «التجريبى»
 مش القومى!

احمد خميس
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شـاركة فى تـمثـيل عـرض «أطيـاف حكـاية» لـفرقـة كلـية الـزراعة  جـامعة > بـعد انـتهـائه من ا
سـرحى «هانـيبال» مـثل الشاب «مـحمـد فريـد شوقى» حـاليًا بـقراءة الـنص ا القاهـرة يقـوم ا
ـسـرح اجلـامـعى الـقـادم والـذى تـنـظـمه الـذى يـشـارك به اخملـرج عـمـاد يـوسـف فى عـروض ا

جامعة القاهرة سنويًا.
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ومشاهد غير متجانسة.. منة شلبى عندها حق!



مونودراما 
احلب والكراهية

دقـيق مـخـطط ودافئ; الـتـمارين داخـل مؤسـسـة «سـيـرك الشـمس» كل شـىء متـقن 
مثلون والعبـو األكروبات أيام التدريب الشاقة وطريقة اإلعداد الرياضـية التى يجريها ا
ـوسـيــقى الـذى سـيــرافق الـعـرض ـا.. الـبـروفــات عـلى الـنـص ا ـيـهـ ـل لــهـا واإلشـراف عـ
ـرهـقة لـفـريق الـعمل األزيـاء الـتى تـصمم ـة واآلأائيـة ا ـسـرحى االختـبـارات الـصوتـي ا
لـتنـاسب شـخصـيـات العـرض وتـكون دالـة ومـتنـوعـة ومبـتـكرة.. مـحـاولة تـصـور شكل
ـسرح .. وخـلق شـكل مبـتـكر لـفراغ خـشـبة ا ـل مـث األقـنعـة وألـوانهـا وإكـسسـوارات ا
ساحة.. تخـيل خطة اإلضاءة التى تلـون كل مشهد بإيقـاع مختلف بروڤات ترامـية ا ا

بروڤات.. ال شىء يغيب عن أجندة سيرك الشمس!
كل شىء هنـا يعكس فلـسفة االقتـصاد احلر وكيف يـصنع مسرحـًا يعكس روحًا

غامرة ويفجر اإلبداع.. ليكسب جمهورًيا. ولونًا جديدين مسرحًا يسعى إلى ا
سيرك الـشمس مـدينة صـغيرة - تـشبه الفـندق - ساكـنوها ال يـفارقونـها حتى
سرحى الذى تسـتمر بروفاته لعـام أو يزيد من العمل واجلهد ظهـور العرض ا
واالبتـكار ليـطيـر بعـد ذلك إلى معـظم أنحاء الـعالم وإلى من يـقدرون ويـعرفون
ـؤسـسـة بـعـد إجناز مـسـبـقـًا مـا جاء بـه سيـرك الـشـمس وال عـجب أن تـقـوم ا
أشواط طويـلة من العمل بنقل أهالى الـفنان بالطائرة ليـحتفلوا مع أبنائهم من
ا أجنزوا لـيتلقى الـفنان شـحنة عائـلية وإنسـانية تـضيف إلى طاقته بدعـ  ا

اإلبداعية وتشجعه على العمل.
كن سـيـرك الـشـمس مـعـسكـر فـنى دائم حـالـة صـنـاعـة مـسـرحـيـة جـادة ال 
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جمال ياقوت 
يكتب من السويد

 «حلم ليلة صيف» بالسويدى
 من غير «رنة موبايل»
والحتى « ڤايبراشن»

سرح والشاشة نانسى مانسفيلد "Nancy Mansfield" عن عمر يناهز 81 عاماً.. ولدت مانسفيلد فى جنوب > رحلت جنمة ا
مثل خالل األربعينيات واخلمسينيات لكنها ابتعدت شرق لندن عام 1925   وقد حازت على عدد من األدوار الـقيادية البارزة ب ا
سرحى من جديد.. وكانت ذات نشاط كبير فى فترة الثمانينيات والتعسينيات لفترة من أجل تربيـة أطفالها الثالثة ثم عادت لنشاطها ا
مـــســــرحـــيــــا وتـــلــــيـــفــــزيـــونــــيـــا ومـن أهم مــــا قـــدمـت الـــســــلـــســــلـــة الــــتـــلــــيـــفــــزيـــونــــيـــة "Weakend Off"  عـــام 1989...

اخلـشـبــيـة  رفـعـهـا تــدريـجـيـا لـتــكـون نـصف دائـرة من
ـنظر الذي رسوم علـيه مناظر الـغابات ..وهو ا القمـاش ا
ـنـهـج الـذي انـتـهـجه اخملـرج مـنـذ أري أنه أخل كـثـيـراً بـا
الـبـداية بـحـيث أبـعدنـا عن اجلـو األسـطوري و الـغـابات و
كل ما له عالقـة بالـنص ثم فجـأة أدخلنـا في جو الـغابات
ـسـرحـيـة مع اسـتـمـرار مـحـافـظـته عـلي فـي قـرب نـهايـة ا
البس واالكسسوارات التي ـعاصر فيما يتعلق با اجلو ا
تمركـز معظمها في زجاجات الـكانز الفارغة و التي مثلت
ـلـيئ بـاخملـلـفات في رمـيـهـا علـي األرض شاطـئ البـحـر ا

عاصرة. الفارغة. وهو أيضاً مشهد شديد ا
 وقد أمـعن اخملرج في االبتعاد بالعرض عن اجلو احملدد
بــالـنص خــاصــة فـيــمـا يــتــعـلق بــالـغــاء كــافـة االيــحـاءات
ـتـعـلـقـة بـاجلـان و الـعـطـر الـذي االسـطـوريـة  مـنـهـا تـلك ا
يسـبب احلب كما هو وارد بـالنص حيث اسـتبدله اخملرج
اء يـنـسـدفع خالل خـرطوم بـجـركن فـيه نـوع خاص مـن ا

يسبب حالة االنخراط في احلب .....
أمــا الــتــغــيـر األكــبــر فــقــد كــان في الــسـبـب الـذي جــعل
هـيبـولـيتـا تـنجـذب نحـو احلـمار وتـقع في غـرامه ... حيث
جـعل الـسـبب جــنـسـيـاً بـالـدرجـة األولىً لــيـثـيـر قـهـقـهـات
اجلـمـهـور في الـصـالــة و يـرجع ذلك بـالـطـبع الي أن هـذا
النـوع في السلـوك ال يعد خـارجا عن اآلداب وفـقا لثـقافة
الــغــرب وال يــتــنــافي مع قــواعــد الــعــمل في بــيـت ثــقــافـة
ســتــوكــهــولم; حــتي أنه في
الـنــهـايــة تـخــتـتم أحـداث
ــســـرحــيــة بـــاحــتــفــال ا
اجلمـيع بـليـلـة منـتصف
الـصيف ويتم االحتفال
أيـضا بـشكل مـعاصر
تــــمــــامــــا كــــمــــا يــــتم
االحـتـفـال الـيـوم بـأن
يـــــخــــــرج الــــــنـــــاس
للـمتنزهات و يغنون
أغـاني ليلة منتصف
الـصيف اجلـميـلة و
يــــــــــرقــــــــــصــــــــــون
ويـــــــشـــــــربـــــــون و
ـارسـون اجلنس
و هــــو مـــــا أكــــده
اخملـرج بتـصويره
أهم مــــظــــهـــر من
مـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــر
االحـتفـاالت التي تتم
الـــــــيـــــــوم فـي مـــــــيـــــــادين
سـتـوكـهـولم  حـيث الـتف
اجلــــمـــيع حــــول هـــيـــكل
خـشبي مـزين بالورود و
أوراق األشـــجـــار وأخــذ
اجلميع يرقصون حوله
ولم يــنــسى اخملــرج أن
البـس لـيــست يــجــعل ا
مـالبس لــــــلــــــعــــــصــــــر
احلـــديـث فـــحـــسب بل
هـي مالبـس الــــشـــارع
اآلن فـي مــــــــديـــــــــنــــــــة
ســــتـــــوكــــهـــــولم و قــــد
عـاصرة تـبلـورت هـذه ا

ـلل رغم ان الوقت تـفـرج بـا ـسـرحي بـحيث ال يـشـعـر ا ا
سـاعـتـ و نــصف تـخـلـلـتـهـا اسـتـراحـة وفي االسـتـراحـة
تـسـتــطـيع أن تـري بــسـهـولــة تـشـوق اجلــمـهـور لــلـعـرض
ـتـابـعة ولـهـفـتـهم عـلي الـدخـول لـصـالـة الـعـرض سـريـعـاً 

العرض. 
تـفـرجـون معـظـمهـم من الشـبـاب ما بـ الـثـالثـة عـشرة و ا
ـراحل الــعــمـريــة حـتي ـثـل كـافــة ا الـعــشـرين و الــبــاقي 
ــاذا ال يـدرس ــطــروح هـنــا ...  الــتـســعــ ... والـســؤال ا
دارس االبتـدائية و االعدادية سـرح كمادة أساسـية في ا ا
و الثانـوية .... يقـوم الناس تـفهم يعـني إيه مسـرح و تتعود
سرح حـتي لو لم تمارسه ... منـظر أعجبني انها تـشاهد ا
.. قـبـل دخـول الـعـرض كــانت هـنـاك مــجـمـوعــة مـكـونـة من
ــراهـقــة .. احـدهم حــوالي عـشــرين ولــدًا وبـنــتـاً في سن ا
حتـدث بــصـوت مــرتــفع فـعــنــفه اجلـمــيع ... لــقـد رفــضـوا
ـسـرح ... عـندنـا نـهـلوس الـصوت الـعـالي ألنـنـا سنـدخل ا
ـسـرحـيـة شـغـالـة بـدعوي ان ـسـرح بل نـهـلـوس وا داخل ا
ـسرحـية الـوحـشة الزم نـهيس عـليـها ... شـيئ متـخلف و ا
دعوة فـاسدة ألن الفن البد وأن يـقدر مهمـا كان مستواه ..
هـذه وجهـة نظـر مـقدمـيه وعـليـنا أن نـقـبلـهـا ونرحب بـها أو

ن يحترم ما يقدم فيه. كان ونتركه  نغادر ا
لم يطلـب أحد غلق أجهزة التليـفون احملمول ولم نسمع طوال
العـرض رنة أو حتي واحـد "فيـبراشن"  أعتـقد ان ذلك يرجع
إلي أن النـاس في السويد "عالم فاضية" وليس بينهم بيزنس
مان مـهم زي رجال األعمال الـلي عندنا والـذين ال تسمح أبًد
ـدة سـاعة في ظـروف عمـلـهم أن يـغلـقـوا هـواتفـهم احملـمـولة 

سرحي اليوم هي مدة تقد العرض ا

ـمــثالت خــاصــة مالبس ــمــثــلــ وا في مالبـس جـمــيع ا
هـيــرمـيــا الـتـي كـانت عــبـارة عن جــيـبــة قـصــيـرة لــلـغــايـة
زق من بعض أجزائه وأسفلها كالون سترتش أسود و 
ـوضة مـن علي الـركـبة و األفـخـاذ .. وعنـدما رأيـت هذه ا
ـكن أن تاتي فـي شوارع سـتكـهـولم حمـدت الـله أنهـا ال 
إلـينـا ألن الفـكرة نفـسهـا عنـدما نفـذتهـا أوربا في اجلـينز
طـبـقت في شـوارع احملـروسـة في اليـوم الـتـالي فـوجـدنا
ضون في الشـوارع «بنات وبن » حتي هذه اللحظة  
في الشـوارع ويذهبـون إلي اجلامعـات مرتـدين بنطـلونات
زقة من كل موضع وعندما تندهش وتتساءل عن جيـنز 
أولـــيــاء االمـــور الــذين يـــهــمــلـــون أوالدهم إلي حـــد أنــهم
يتركـونهم ينزلـون الشوارع ببـنطلونـات مقطعـة ... يجيئك
وضة ... وعندما يصعب الرد بأن اآلباء مظلومون ألنها ا
عــلــيك الـبــنــات الــغالبـة الــلي «ركــبــهم ســايـبــة» من كــتـر
تعرضـها للهواء عنـد القطع ... وليس حتي النـقود القليلة
اللي تخـليهم يرقعوا البنطلونات فيمشوا بيها عريان ...
ـوضـة ... من هــنـا حــمـدت الـله ألن يــجـيـئك الــرد إنـهــا ا
الـكــالـونـات لم ولن تــكـون مــسـتـخــدمـة عـنــدنـا في بالدنـا
احملروسة بهذا الشكل  ... هو احنا كنا بنقول كل ده ليه
... آه .... منه لـله عرض بيت ثقـافة ستوكـهولم اللي خلي
الـبت هـيـرمـيـا تـلـبس كـالـون مـقـطع زي الـلي في شـوارع
ســتــوكــهــولم و الــلي مش هــايــكــون فــيه زيه فـي شـوارع
البس احملـروسـة إن شــاء الـله ... من هـنـا نـقل اخملـرج ا

سرح هنا اآلن ..... من الشارع هنا اآلن إلي ا
ـسـرحـيـة درسـاً في األداء األداء الـتـمـثـيـلي : تـعــد هـذه ا
الـكومـيـدي .. فاجلـميع يـشـخصـون الـكومـيديـا بال تـكلف
وقف وخارجة من وال استـظراف .. الكوميديا نابعة من ا
اطار الـشخصـية ذاتـها ... والـفكـرة ال تكـمن في االلتزام
بـالنص الـشـيكـسـبيـري من عـدمه; لكن الـفـكرة احلـقـيقـية
ــمـــثل مع اخملــرج في نــسج اطــار تــكــمن في اجــتــهــاد ا
للشـخصية يـكون مالئماً لـها وتتحرك خـالله بشكل يؤكد
وحـدتهـا الـعضـوية واتـسـاقهـا حتي لـو قـام هذا االتـساق
ــتـلــقي كل مـا قــدمـته عـلـي الـتـنــاقض.  من هــنـا صـدق ا
ـتابـعة والـتعاطف الـشخـصة وتـفاعل مـعهـا بالـضحك و ا
... انها الـكوميديـا احلقيقـية ليس ألنهـا تقدم في أوربا –
حــاكم احـنـا عـنـدنـا عـقــدة اخلـواجـة و بـنـشـوف كل الـلي
بـيعمـله األجنبي صح  –لكن ألن الـتجربـة التي شاهـدتها

هي جتربة جديرة بكل التقدير واالحترام. 
الـكـوميـديا الـشـديدة و جتـاوب اجلمـهـور طوال الـوقت كان
مـن أهم عـوامل جنـاح الــعـرض والـذي تــبـلـور في الــنـهـايـة
بـدخول فـريق الـعـمل للـتـحـية خـمس مـرات بـناًء عـلي رغـبة
اجلماهـير التي عبر عنها بالتصـفيق و التصفير الشديدين
ـمثـلـ من الـتحـيـة فـيخـرجـون ويـعودون مع عقـب انتـهـاء ا
اسـتمـرار التصـفيق لطـلبهـم... حلظة جـميلـة للمـثل أن يجد
جـمـهـوراً يـقـدر فـنـه بـهـذا الـشـكل. لـكـنــهم يـعـرقـون كـثـيـرًا
ويأخذون عـملهم بالكثير من اجلدية حتي يصلوا إلي قلوب
جمـاهيرهم بهذا الـشكل ... مش يال بينـا اسبوع و اقلب
مثـل يطـرشوا الكالم ... و تالقي العـرض فلة .. يـادوب ا
و ساعات مـا بيالقوش وقت يـحفظـوا يقوم يـتعبـوا األستاذ
... واخملـرج نا في ـلـقن مـعـاهم .. و الـله ناس مـفـتـريـ ا
ـهم الـسـبـوبـة تـمـشي و الـعـقـد الـعـسل ... مش هـامه ألن ا

 . ت يتمضي و الفلوس تدخل اجليب ا
 يــنـقــصـنــا الـكـثــيـر لــكي نـتــعـلم فـن إدارة إيـقـاع الــعـمل

..وعندهم مسرح لألطفال الرضع كمان

سرح.. ولو فى مونتريال اطلبوا ا

ن فاروق أ

) على رأسـها كـأحد تـخيـلهـا يـقف مؤسـسهـا ومالـكهـا ومنـتـجهـا (جى البرتـ
» الذى يتجاوز اخلمس من عمره حياته الشـخصيات األسطورية. بدأ «البرت
دن والـقرى مع مـجمـوعة من الفـنيـة كالعب سيـرك «بأقـدام صنـاعيـة» يجـوب ا
ـيـ مثل: فـنـانى السـيـرك البـسـطـاء وهو اآلن يـسـتـع بـكـبار اخملـرجـ الـعا
دومـنـيك شـامبـ وفـرانكـو دراجـونى وفـيتـرى بـاسـكا وهم الـذين يـقـدمون أهم

العروض االفتتاحية للحفالت الفنية فى العالم كحفالت األوسكار.
«سيرك الـشمس» مؤسـسة مسرحـية تخـتزل الفنـون داخلهـا وتمتد عـبر العالم
ية ارتفعت بهـا فوق مسارح برودواى ليصبح ـية عا لتشـكل قيمة فنية وأكاد

تطورة للمسرح فى العالم. «سيرك الشمس» هو النسخة ا
ـية اإلبـداعـيـة طوال إنـتـاجـهـا.. إنه جزء من ) عن سـير الـعـمـل وال يـبـتعـد (جى البـرتـ
التجـربة يتابع مـا أجنز من العمل عـلى مراحل ويستبـعد منه ما ال يـنسجم وخبرته
وتـاريخـه العـريقـ فكل مـا سيـتم فى الـنهـاية هـو صنـيـعته فـهو الـذى استـطاع أن
ى اجلـديد ذى الثقل واجلماليات سرح العا يحّول «مـونتريال» إلى مدينة لـصناعة ا
التى امـتصت كل الفنون من دراما شعبية وفنون سيرك وغناء ورقص وفنون حركة
ة ـسـرح الـشـامل الـذى يشـيـر بـقـوة إلى عـو واسـتـعـراض وتـشكـيل.. إنه نـوع من ا
ـكنك أن تـشاهـد ملـصقًا سرح بـفروعه الـكثـيرة الـتى تمـتد عبـر العـالم حتى أنه  ا
سـرحية سيـتم عرضها بـعد سنـوات سواء فى النت أو الوسـائل اإلعالنية األخرى
سرح من فهنـاك خطة واضـحة بلـيالى العـروض تمتـد لسنـوات قادمة وفـنانو هـذا ا

جنسـيات مخـتلفة وهـناك أيضا فـريق اخلبراء الـذى يجوب العـالم للتـنقيب مثًال عن
ـارًا فى أحـد ـب ـت ـسـئـولــة عن األصـوات أن جتـرى اخـ صـوت مـعـ بـل تـسـتـطــيع ا
االستديـوهات فى رومـانيا أو بـولندا وغـيرهمـا للـبحث عن هذا الـصوت وبعـدها يتم
صقله وتـدريبه وتأهيله لم ينتج سيرك الشمس أعماالً كثيرة لكنه أنتج أعماالً تستمر
طويالً عـرضت فى مسارح عديدة فى الـعالم وقد استضافت دولـة اإلمارات العربية

اضى. تحدة أحد هذه العروض فى مارس ا ا
«سيـرك الشمس» ال يقدم مـسرحاً مبتذالً يـغازل اجلمهور ويـبحث عن الربح إنه يفعل
ـة حقـيقـية ومـتـطورة فـهو يـطرح أفـكـارًا فلـسفـية ذلك ولـكن عن طريـق تقـد خدمـة فنـي

عميقة فى الغالب.
إما إلى إنه مسرح يحيل فوضى العالم وغرابته إلى إبداع يشتبك مع اجلمهور ويدفعه 

الترقب والتساؤل أو إلى الصراخ ويقوم على اإلبهار والتنوع والتشويق.
ـنا بـتـناقـضـاته اخلـوف والقـوة الـنصـر والـفشل إن عـالم مـسرح الـشـمس يشـبه عـا
ـفـيـهـا الـثـرى والـبـائس ــوت; وشـخـصـيـاته هى نـحن فـ الـضـيـاع والـصـعـود احلب وا
بتذل والقوى والضـعيف والزاحف والطائر والقـرصان.. لقد اختزل العالم والضـائع وا
داخله فى جـنونه وحكمته وعطائه وقـسوته فى عالم فنى غرائبى مـدجج بكل التقنيات

احلديثة وأرقى أنواع اخليال الفنى.

سرح.. ولو فى مونتريال سرح.. ولو فى مونتريالاطلبوا ا سرح.. ولو فى مونتريالاطلبوا ا سرح.. ولو فى مونتريالاطلبوا ا سرح.. ولو فى مونتريالاطلبوا ا اطلبوا ا

اخلروج  إلى النهار .. إلى قلب سارة !
كن حتمل الـكونـتراباص البـد أن جتره جـرا وهو إذا وقع انكـسر وال 
ـقـعـد األمــامى... جتـده واقـفــا فى الـشـقـة أن تـدخـله الــسـيـارة إال بــطى ا
ـكن أن تغلـقه وتتركه ببالهـة... ليس كالـبيانـو مثالً... األخـير قطـعة أثاث 

أما هذا فال».        
ـرء ال يولـد عازفـاً لهـذه اآللة بل حظ عازف الـكونـترابـاص نفـسه تـعس فا
ر بتعاريج وإحـباطات ال حصر لـها: «انظروا إلى مثًال الطـريق إلى ذلك 
حـالى يـتــحـدث بـاسـم ألـوف من عـازفى الــكـونـتــرابـاص. أبى شــخـصـيـة
مسـيطرة موظف غير مـوسيقى أمى ضعيـفة الشخصيـة تعزف الفلوت
وسيقى غريب لكراهيتى لألب قررت أال أصبح موظفاً بل فنانا» ذوقهـا ا
ـوســيــقــيــة آلـة ال وثـأرًا مـن أمى اخـتــرت أن أعــزف عــلى أكــبــر اآلالت ا
نفـرد" ثم يعـود إلى مشكالته أستـطيع اإلمسـاك بهـا وال تصلح لـلعـزف ا
ومعـاناته مع هـذه اآللة «الـبشعـة»- كمـا يقـول- «من فضـلكم انـظرو إلـيها
إنـهـا تـبدو مـثل امـرأة بـدينـة عـجـوز األرداف هابـطـة جـدًا اخلصـر يـدعو
... هذه لـلـرثاء عـالى جـداً ولـيس ضـيـقـاً كـمـا يـنبـغى ثـم منـطـقـة الـكـتـفـ
ـشوهة منظـر يدفع إلى اجلنون السبب فى ذلك نطـقة النحيـفة الهابطة ا ا
يـرجع إلـى أن الـكـونـتـرابــاص فى األصل آلـة مـخـنــثـة كم أود أحـيـانـًا أن
أحـطـمه أنـشـره أفـرمه أكـسـره وأطحـنه وأنـثـره طـعـامـا لـلـنـيـران ال! أنا
بالـفعل الأستـطيع الزعم بـأننى أحبه إنه أيـضًا مقـرف فى عزفه... حتتاج
الـكف بـكـامل اتـسـاعـها لـعـزف نـصف تـون ثالث مـرات... هـكذا مـثًال! ثم

يقوم بعزف تون ثالث مرات.
ال أمل لـديه كـعـازف كـونـتـرابـاص أن يـجـلس فى الـصـفـوف األمـامـيـة فى
األوركــسـتـرا فـمــنـذ أن انـتـهى عــصـر"الـبـاص" كــأسـاس لـكـتــابـة الـنـوتـة
وسـيقـية يعـنى منذ حـوالى سنة 1750 وعـازفو الكـونتـراباص يجـلسون ا

فى اخللف وسوف يظل الوضع هكذا!
وهــو كــعـازف كــونــتــرابـاص يــحــتــاج إلى امــرأة تـكــون نــقــيـضــة فى كل
«لـقـد فـكـرت وقلت شـىء...«خفـة... مـوسـيـقيـة... جـمـال... حظ... شـهرة» 
لنـفسى لو فعلت اآلن شيئًا لو أننى استحوذت على اهتمامها مثًال... إذا
ألقـيت آلة الـكونـترابـاص أو إذا صدمت قـوسى بالـتشـيلـلو أمامى أو إذا
ببـساطة عزفت عزفًا فاضحا فى خروجه عن النوتة» ولكنه يصرف النظر
وسيقية تـمنعه عنه و"قلت لـنفسى إذا حتتم عليك أن عن ذلك ألن أمانـته ا
تعـزف خطأ لكى تنتبه إلى وجودك...مجرد وجودك فمن األفضل أال تنتبه
إليك.. هـكذا أنـا » حاول أن يـعـزف عزفـا جمـيًال لكـى يلـفت أنتـباهـها «إذا
رأة الـتى سـأعـيش مـعـهـا بـقـيـة حـياتى ألـقت نـظـرة نـاحـيتـى إذن فهـى ا
سـارة لألبـد ولـكن إذا لم تـنـظـر نـاحـيـتى فـسـوف يـنـتـهى كل شىء نـعم!
هـكــذا هـو اإلنــســان فى مـوضــوع احلب يــؤمن بـاخلــرافــات. ولم تـنــظـر
ناحـيـتى» ولم يـبق أمـامه إذن سـوى احلـلم بـاخلـروج إلى دائـرة الـضوء
شاهدة أوبرا «ذهب ـساء القادم وفى حضور مشاهير العالم  فى حفل ا
الـراين» فى مـهـرجـان «فـاجـنـر» ثم فى الـلـحـظـة الـسـامـيـة عـنـدما تـصـبح
األوبرا كـونا بأكمله فى حلظـة كأنها نشـوء اخلليقة وعنـدما ترنو األبصار
فى ترقب وانتظار وتنحبس األنفاس تنطلق صرخة مدوية من قلب عاشق
يصـرخ «سار»! فى اليوم الـتالى سوف يـظهر اخلبـر فى الصحف سوف
يطـردوننى من أوركسترا الدولة كالبطل سأقول لها أنا الرجل الذى سبب
لك اإلحراج ألنـنى أحبك العناق الوصال الـنشوة ذروة السعادة العالم
! وسـيكـون ذلك «فـعًال بـطـولـيا» كـمـا يـقول فى يـضـمـحل ويخـتـفى... آمـ
ا يـطلق ـسرحـيـة: الشـهرة لـسـارة والطـرد له من األوركسـتـرا ر نهـاية ا
ـا يطـلـقون الـنـار سهـوًا على حرس الـوزراء النـار عـليه كـفـعل طائش ور
ـايـسـترو عـلى أيـة حـال سـيـحـدث شىء وسـوف تـتغـيـر حـيـاته تـغـيـيرًا ا
حـاسـمـاً كمـا يـقـول:"نـقطـة فـاصـلـة فى سـيرتى الـذاتـيـة وحـتى لـو لم تكن
سارة من نـصيـبى فهى لن تنـسانى أبـداً بالرغم من ذلك سـأصبح نادرة
هـنـيـة صـرخـتى سـتـكون فى من الـنـوادر الـتى حتـكيـهـا طـوال حـيـاتـهـا ا
سـرحيـة وهو يـعلن أنه ذاهب «اآلن» إلى األوبـرا لكى مكـانهـا».. وتنـتهـى ا
كـنكم أن تقرأوا اخلبر فى الصحف... يصـرخ باسمها إذا واتته اجلرأة و
مع السالمـة!».. الكونتـراباص مونودراما راقـية تستـحوذ على ذهن القار
ثل شامل مـقتدر سـرح إلى  منـذ اللحـظة األولى ويحـتاج تنـفيذهـا على ا

كتوب إلى متعة بصرية مضافة. يستطيع أن يحول النص ا

وبـالـرغم من شـهـرته الـكبـيـرة والـثروة الـتى هـبـطت عـلـيه وبالـرغم من كم
إنتـاجه احملدود فهو يـعيش حياة بـسيطة فى شـقة صغيرة فـى حى الطلبة
اجملاور جلـامعة"مـيوجن" أمـا ترفه الـوحيـد فهو بـيته الـصغـير الـذى يهرب

إليه من وقت آلخر فى اجلنوب الفرنسى. 
ـار لـروايـة"الــعـطـر" وتــرجـمـة كــاتب هـذه الــسـطـور بـعــد تـرجـمــة نـبــيل احلـفـ
لروايـة"احلمامة" وقصص «زوسكيـند» القصيرة فى مجـموعة بعنوان «هوس
سرحية «الكونتراباص» (صادرة انيـة  العـمق» وهاهى ترجمة بديعة عن األ
ـتميز سمير جريس) ترجم ا شـروع القومى للترجمة بـالقاهرة بقلم ا عن ا
انية «لـفجاجن بورشرت» الذى سـبق أن قدم لنا الكـثير من الترجـمات عن األ
ـالـذكـر أن هـذه ـنـر» وغـيــرهم واجلـديـر بـ ـت و«مـاكس فــريش» و «ايـريش كـسـ
ـانيـة أكثـر من عشرين عـامًا عـرضت أكثر سارح األ سـرحية تـقدم عـلى ا ا
من خمـسمـائة مـرة فى خمـسة وعـشرين إخـراجًا مـختـلفـًا فى موسم1984 
انـيا فى كل من باريس كمـا ترجـمت إلى العديـد من اللـغات وقدمت خـارج أ

ولندن ونيويورك والقاهرة ودمشق وبيروت.
ـمثل شـاب فى مـنتـصف الـعمـر يـجلس وحـيـدا يسـتمع سـرحيـة  تـبـدأ ا
شـاهـدين» إلى اسـطـوانة تـقـدم الـسيـمـفـونيـة الـثـانيـة لـ«بـرامز» «ويـسـمع ا
ويـدخل فى مـوضـوعه مبـاشـرة عن أهـميـة وروعـة وحـتمـيـة وإمـكانـيـات آلة
الكـونترابـاص التى ال يـولد أى أوركسـترا بدونـها «يـوجد اوركسـترا بدون
كــمـان أول بــدون آالت نـفخ بــدون طـبـل أو أبـواق بــدون كل شىء ولـكن
مـثل عن ذلك مـوضحـاً أن اإلنسان ليس بـدون كونـترابـاص» وال يتـوقف ا
ـسـافـة كـبـيـرة كل ـكن أن يالحـظ أن الـكـونـتـرابـاص يـسـبق  الـعـادى ال
اآلالت األخــرى فى األهــمـيــة عـنــد الـنــظـر إلــيه «هـوالــذى يـشــكل الـكــيـان
ن األساسى لألوركـسـترا وعـلـيه يرتـكـز أعضـاء األوركـستـرا اآلخرون 
وسـيـقـية وأهـمـية ايـسـتـرو وهى فرصـة السـتـعراض مـعـلـوماتـه ا فـيـهم ا
عازف الـكونتـراباص بالنـسبة لـلعازفـ اآلخرين ثم يـقدم نفسـه كإنسان
متـواضع ولكـنه مـعروف بـوصـفه موسـيـقارًا وهـو يعـرف جـيدًا األرضـية
التـى يـقف عـلـيـهـا «أمـنـا األرض التـى تـمـتد
فيـهـا جـذورنـا.... مـنبـع القـوة الـتى نـسـتـمد
ـوسـيقـية» كـمـا يتـحدث منـهـا كل أفكـارنا ا
عن مـغنـية الـسوبـرانـو الشـابة «سـارة» التى
ـس صـوتـهـا شغـاف قـلـبه يحـبـهـا والـتى 
مـــازالت بـــنـــتـــا صـــغـــيـــرة فى مـــنـــتـــصف
العـشرينيات... رائعـة... جتعل القلب يطير»
ولكـن هـذا لـيس مـوضـوعـنـا هـذه اجلـمـيـلة
الرقـيقة هى نـقيض آلته الـبدينـة وهى القطب
اآلخــر الــذى"مـــنه أو إلــيه أو مــعـه يــتــكــامل
الـكونـتـراباص بال أدنى مـقـاومة يـعـنى هذا
وسـيقـية من قطب إلى مـا يشعل الـشرارة ا

قطب من باص إلى سوبرانو"!
ـمـثل ويـتـناول آلـته األثـيـرة ويـشد وينـهض ا
أوتـار القوس ويعزف والينسى أن يذكر أنه
يـستخدم أفـضل األقواس واألوتار ويشرح
الـنـغـمـات الـصـادرة عـن الـعـزف حـتى تـلك
ـسـمــوعـة" الـكـامــنـة فى اآللــة نـظـريـا غـيــر ا
وفزيـائيًا والتى ال يستخـرجها كلها العازف
عمـلـيًا ومـوسيـقـيًا «أحتـدث اآلن مجـازيًا...
أعــرف بـــشــرا فـى أعــمـــاقــهـم الــكـــون كــله
بالحـدود ما بداخلـهم ال يستـخرجونه حتى
لـو شـنقـوهم... ولـكن هـذا لـيس موضـوعـنـا!» والكـاتب يـسـتـخدم الـعـبارة
األخـيـرة «ولـكن هـذا لـيس مـوضـوعـنـا» لـيـنـتـقل بـعـد اسـتـطـراد إلى نـقـطة
جـديـدة فى خــطـابه لـلــجـمـهــور الـذى يـسـتــمع إلى الـعــازف وبـالـرغم من
لل أو االستـطرادات الـعرضـية الـكثـيرة ال يـشعـر القـار بأى درجـة من ا
تخـصص عن تاريخ آلة الكـونتراباص الضـجر فالكـاتب يتحدث حـديث ا
واسـتـخـدامـهـا وتـبـدل مـوقـعـهـا فى األوركـسـتـرا كـمـا يـتـحـدث عن هـيـام
العـازف بهـا واعـتزازه ومـا يقـابل ذلك من كـره دف لـهـا. نعم! هـو يـحبـها
ويكـرههـا فى الوقت نفـسه ألنهـا إلى جانب ما فـيهـا من مزايا هى أصل
مـا هـو فيه مـن بالء. عازفـو الـكونـتـراباص هـم أكثـر الـعازفـ بـذال للـجـهد
بـانـتـهاء احلـفل تـكـون ثـياب كل مـنـهم غـارقة فى الـعـرق «ذات يـوم سوف
أصاب بـاإلجـهـاد واإلعـيـاء وسـأسـقط فى وسط األوركـسـتـرا ولن أتـعافى
بـعـد ذلك أبـداً ألن عزف الـكـونتـرابـاص مسـألـة قوة عـضـليـة فـقط ليس له
كن لطفل أن يعزف على الكونتراباص» فهو وسيقى ولذلك ال  عالقة با
حض إرادته «ليس اليعـرف أحداً من زمالئه العازف اخـتار هذه اآللة 
من السـهل اإلمساك بـهذه اآللة هى عائـق أكثر منـها آلة... ال تـستطيع أن

ـغـمور إلى جنم ـسـرح ا ـناريـست وكـاتب ا فى أقل من عـام حتـول الـسـي
ى والـغـريب أن يـتم ذلك كـله مـصـادفـة: فـفى سـاطع فـى سـمـاء األدب الـعـا
ـانى يـعـرض له مـونـودراما مـن فصل سـرح األ مـوسم 1985  1984 كـان ا
واحد بعنوان «الكـونتراباص» وكان ب اجلمهور مشاهدة أعجبت بالعرض
ـؤلف وعنـدما قـابلته سـألته عن أعـماله األخـرى وعرفت أنه كان سألت عن ا
شاهـدة التى كانت سكرتيرة قد انـتهى من كتابة رواية وال يجـد ناشرا لها. ا
انيـا قرأت مخطوطة الـرواية وقدمتها إلى صاحب ألحد كـبار الناشرين فى أ
الدار الـذى اقتـنع بالـرواية ونـشرهـا وهكـذا خرجت إلى حـيز الـوجود رواية
ـعمورة (العـطر) التى حـملت شـهرة كـاتبـها «باتـريك زوسكـينـد» إلى أركان ا
ختلف اللغات. األربعـة والتى طبع منها حتى اآلن أكثر من ملـيونى نسخة 
كان زوسـكيـنـد فى الثالثـ من عمـره عـندمـا طبـقت شـهرته اآلفـاق ولم يكن
رسوم وحتى يتـوقع أن يحدث فى حياته أى تـطور حاد يغير من مـسارها ا
ذلك احل كـان يعتـمد فى حـياته بـصورة أسـاسيـة على الـكتـابة لـلتـليـفزيون
شاركة فى رواية «العطر» التى صدرت عام  1984ظلت أكثر من ـانى. وا األ
ثـمانية أعوام-  439 أسبـوعًا بالتـحديد- تـتصدر قـائمة الكـتب األكثر مـبيعا
ـانيـة أو بـاللـغات الـتى ترجـمت إلـيهـا وهو جنـاح جتارى لم سواء بـاللـغة األ
ـبـة ـا مـنـذ صــدور روايـة «طـل ـي ـانـ يـتـحــقق من قـبل ألى عـمـل أدبى آخـر فى أ
الصـفيح» للكـاتب «جونتـر جراس» فى أواخر اخلمـسينيـات. أما نقاد األدب
فقد كـانوا قد تـوقعوا ذلك الـنجاح لروايـة «العطـر» وأن يستمـر تأثيـرها زمنا
ـبـرتــهـا بـعض » عـنـد صــدورهـا كــمـا اعـتـ ـا ـة «تـ ـل ـا ذكـرت مـجـ طــويال كـمـ
ثابة رد أوروبى على صـرعة الواقعية السحرية فى أدب راجـعات النقدية  ا

أمريكا الالتينية.
ثيرة التى تدخل بالقار "العطـر" بعنوانها الفرعى «قصة قاتل» وبـدايتها ا
وضـوع مبـاشـرة تؤكـد ذلك الـنجـاح وتلـك الشـهرة فـبـداية الـرواية إلى ا
ـاير» يقـول عن «زوسكـيند» ثـيرة هى التى جـعلت الـناقـد «جيرارد شـتاو ا
إنه يـقـبض على شـخـصيـة الـبطـل ويثـبـته ويخـتـرعه لنـفـسه ويخـتـرع بذلك

شـيئا لم يحدث له مثيل فى األدب الروائى
مـنـذ زمن طـويل «جــريـنـوى» بـطل الـروايـة
شــخــصـــيــة من الـــقــرن الــثـــامن عــشــر
ــكن فـى الـوقت اليــصــبح مــثــاالً لـشىء 
احلــاضـــر وحـــسب ولـــكن شـــخــصـــيــة
ـادة ـكـنـهـا  مـسـتــقـبـلـيـة كـذلـك ورؤيـة 
ـــاضى اســـتـــدعـــاء األهــوال الـــبـــعـــيــدة ا

واستيقاظها على احلاضر" 
ـولود فى سـنة 1949 «بـاتريك زوسـكيـند» ا
فى إحـدى قرى «بافـاريا» جنـوبى «هيوجن»
درس تـاريخ الـعـصــور الـوسـطى والـتـاريخ
ـيـا ـانـ ـ ـا وأ ـامــعــات فـرنــسـ احلــديث فى جـ
وحاول- أثناء الدراسة- تأليف «قطع نثرية»
ـابـــة ـتـــ ـيــــرة لـم جتــــد نــــاشــــرا وكـــ صــــغــ
سيـناريوهـات طويلة ألفالم لم تـصور وبعد
ـيـرة فـقـد الـرغـبـة فى الـشـعـر ـث إحـبـاطـات كـ
ـتـمـر عــلى هـذه ـابـته واسـ والــقـدرة عـلـى كـتـ
ـا احلــــــال إلـى أن قــــــدمـت مـــــــونــــــودرامـــــ
ـســرح ثم كـانت ـتـرابــاص» عـلـى ا «الــكـونـ
«الـعطـر» الـتى بـاضت له الـذهب والـشـهرة.
بعـد ذلك تنـبه النـقاد إلى أنه كـاتب سيـناريو
ـة ـيه اجلــوائـز األدبـي ـتـاز; فـانـهــمـرت عـل ـ

رتبطـة باجلوائز اليـة ا كـافآت ا والغـريب أنه  يرفض ذلك كله كـما يرفض ا
ـيفـزيونـيـة وفى الوقت الـذى كـانت حتظى ـة والتـل ـقابالت الـصـحفـي وإجـراء ا
ـاً فى بيـته الصـغـير جـنوبى فـيه"الـعطـر" بالـذيـوع واالنتـشار كـان هـو مخـتفـي
عتـاد بعيـدًا عن صخب وأضواء الـشهرة وكــأن لسان فرنـسا; ألنه بهـدوئه ا
حاله يـقول «دعـونى أعيش فى هـدوء» وهى العبـارة التى يـرددها بـطل قصته
ـته ـنــد» روايـ ـيــ ـنــة  7 198أصـــدر «زوســكـ ـيــد زومـــر». وفى سـ «قــصـــة الــسـ
الثـانية"احلمامـة" التى حولت إلى مـسرحية ولقـيت جناحاً كبـيراً فى لندن فى
مـوسم  1993 وهى تـروى قـصـة شـاب غـريب األطـوار يـعـمل حـارسـاً ألحد
الـبنـوك ويعـيش منـفردًا عن الـعالـم مخضـعًا تـفاصـيل حـياته الـيومـية لـنظام
منـضبط صـارم إلى أن يجىء يـوم تظـهر له فـيه حمـامة فـتقـلب نظـام حياته
رأسًا على عقب بالرغم من أنه عاش كل عمره السابق ال يتوقع شيئًا يجعل
ؤلف قـبل أن يـصدر ـرسـوم تمـامـًا كمـا كـان ا ـاته حتـيد عن مـسـارها ا حـي

روايته األولى.
وفى سـنة  1997 أصدر «زوسـكـينـد» مـجمـوعـة قـصصـيـة صغـيـرة تضم

ثالث قصص قصيرة ونصًا تأملياً فى القراءة واختياره للكتب.

طلعت الشايب

في وسط مـديـنـة سـتوكـهـولم يـقع بـيت الثـقـافـة... وهـو مجـمع كـبـير
يـضم عدداً مـن األنشـطة الـثقـافيـة والفـنـية ومن أهم األنـشطـة التي
دينة وهو مجمع يضم خمسة يحتويها بيت الثقافة في ستوكهولم هو مسرح ا
سرحية لالطفال والكبار وللرضع أيضًا مسارح تقدم العديد من ألوان الفنون ا
حيث يـوجـد مسـرح يـقدم مـسرحـيـات لألطفـال من سن ثـمانـيـة شهـور وهو من
وجـودة في الـعـالم ألن له جتـربـة فـريـدة ارجـو أن يـتسع اهم مـسـارح األطـفـال ا

اجملال لعرضها في مقال الحق ....
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ــوجــودة بـاجملــمع فــهي تــقـدم ـســارح ا  أمــا عن بــاقي ا
أعـمــاالً درامــيـة لــكــتــاب من الــسـويــد وأهــمـهـم أوجـست
سـتـرنـدبرج   August Strindberg حـيث تـعرض له
حـالـيــاً مـســرحـيـة "حــلم" وكـذلـك تـقـدم نــصـوص لــكـتـاب
آخــرين يـأتي في مـقــدمـتـهم الـكـاتـب األجنـلـيـزي األشـهـر
ولـيام شـيكـسبـير الـذي تعـرض له حالـيا مـسرحيـة " حلم
EN MIDSOMMAR-    مــنــتـصـف لــيـلــة صــيف

NATTSDROM
   AV WILLIAM SHAKESPEARE
 Alexander Mork Eidem ـسرحـيـة من إخراج ا

وقام بتصميم السينوغرافيا 
البس فـكـانت من تـصـمـيم   Olav  Myrtvedt أمـا ا
 Tomas Bohlinو   Markus Aberg وقــــــــدمت

  Stora Scenen .  علي مسرح
ـسرحية التى قدمـت بشكل معاصر تـماما يتشابه شاهدت ا
إلي حد بـعيد مع العرض الـذي قدمته اخملرجة إيـفا برجمان
ــعــروف اجنــمـار بــرجــمـان - من ي ا - ابــنـة اخملــرج الــعـا
سـنـوات قلـيلـة في اإلسـكنـدرية مـن خالل ورشة عـمل ضمت
ـثـلـ من عـدد من األقـطـار الـعـربـيـة مـنـهـا مـصـر لـبـنـان
غرب ومصـر ... ويأتي اإلحساس بهذا األردرن فلـسط ا
الـتشابه  –وال أعـني الـنقل  –من خالل الـسيـنوغـرافيـا التي
اعــتـمــدت في الـعــرضـ  في األســاس األول عـلي مــسـاحـة
شـاسـعـة خـالـيــة من الـكـوالـيس أو الـسـتـائـر اخلـلـفـيـة .. مع
وجود فرقـة موسيقيـة تعتمـد في آالتها علـي الطبلـة الضخمة
و اجلـيـتـار.. ولـكـن في الـعـرض الـذي قــدم في اإلسـكـنـدريـة
ـوسـيقـيـة مـوجـودة أمامـنـا طـوال الـوقت علي كـانت الفـرقـة ا
ـــوســــيـــقـي في عـــرض ـــســــرح في حــــ بـــدأت فــــرقـــة ا ا
سرحية و هو ستـوكهوولم في الظهور في الربع األخير من ا
اجلزء الذي قـدمت فيه الفرقة التمثيلية فقراتها في العرض و
من الالفت للنظر أن أعضاء الفرقة التمثيلية و التي أصبحت
ـسرحـية تـقدم فـنـها من خالل األغـاني انـضم إليـهـا أبطـال ا
سرحية ( عدا اجلان ) مالبس جميـعاً ليرتدي جميع أفراد ا
من الـفـولـكـلـور الـسـويـدي ... اجلـان في عـرض سـتـوكـهـولم
يـرتـدون مالبس تـتـشـابه إلي حـد بـعـيـد مع مالبـس الـسـهرة
عـاصرة فـهي مالبس قـصيـرة لـلسـيدات والمـعـة و شديـدة ا
في حـ يـرتدي الـرجـال بـدالً المعـة ايـضـا .. فيـمـا عـدا باك
الذي كـان يرتـدي مالبس "كاجـوال"... و قد يـأتي االحساس
بالتشابه أيضاً من جراء استخدام نوامات معاصرة في كال
العرضـ في مشهـد تالقي احملب بـالغابة وقـد يكون توارد
الفكـر ناجتاً عن أن هذه النوامات تستخدم بشكل مكثف في
الـرحالت الـتي يقـوم بهـا الشـبـاب في الغـرب فهي عـبارة عن
مرتبـة خفيفة مـن وجه بيـنهما سوسـتة يدخل فـيها الشاب
ويغلق عـلي نفسه بالسوستة فيكون جسمه محمياً من أسفل

ومن أعلي.
ــديــنـة ونــأتي لــســيــنــوغــرافـيــا عــرض مــســرح ا
ـسـرح خـال من الـسـتـائـر بـسـتـوكـهـولم حـيث ا
ـكـنك أن تـري بـوضـوح اخلـلـفـيـة واألمـامـيـة و
األبواب اخلـلفيـة للـمسرح والـتي وظفت ضمن
ــسـرح نــســيج الــعــرض .... عــلي أرضــيــة ا
الشـاسعـة وضـعت أرينـة سداسـية األضالع
احــتـل أحـد أضـالعــهـا مــســرح صــمم عــلي
تد شكل شـاليه وخـلفـيته عـبارة عن مـنظـر 
ـشهد ـسرح في ا للـبحر وقـد استـخدم هذا ا
األول حيث كـانت تتدرب عـليه الفـرقة التـمثيـلية
الــتـي قــدمت عـــلي أنــهـــا فــرقـــة تــقـــدم أعــمــاٍال
مـوسـيـقـيـة بـشكـل كـوميـدي من هـنـا وضع عـلي
وسـيقـية ـسرح الـصغـير عـدد من األالت ا هذا ا

واستخدمتها الفرقة في العزف احلي.
ــســرح « لــشـالــيه» وضـع كـشك أمـام هــذا ا
خــشــبي يــشـبـه األكـشــاك الــتي تـوضـع عـلي
الـشــواطئ و قـد أســتـخــدم هـذا الــكـشك في
مـشـاهــد اجلـان حـيث تــغـيـر اجتــاهه بـحـيث
أصـــبـح مـــائالً  واســـتـــخـــدم في مـــشـــاهـــد
هــيـــبــولــيـــتــا وأوبــيـــرون ... وفي الــنـــهــايــة
اسـتـخـدم في مـشاهـد الـغـابـة حـيث اخـتـبأ
فــيه الــعــشــاق األربــعــة و قــد قــام اخملــرج
باسـتخدام هـذا الصـندوق اخلشـبي بشكل

جــيـد بــحــيث وظـفـه في كل مــشـهــد بــطـريــقـة
بـسيـطة بـعـيدة عن الـتعـقيـد و مبـتكـرة في الوقت

ـسـرحـيـة فـتـحت ذاته. و في الـنـصـف الـثـاني من ا
السـتار عـلي نصف دائـرة من احلديـد حتيط بـاألرينة
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االثن 2007/7/23

سرح..  و الشارع كمان  99 عامًا من عشق ا
18"Nancy Mans- ـسـرح والشـاشـة نـانـسى مانـسـفـيـلد رحـلت جنـمـة ا

”field عن عـمـر ينـاهز 81 عامـاً.. ولـدت مانـسـفـيلـد فى جـنوب شـرق لـندن
ـمـثـل عـام 1925 وقـد حـازت عـلى عـدد من األدوار الـقـيـاديـة الـبـارزة بـ ا

خالل األربعينيات واخلمسينيات 1818181818

إن مـعالم حـياة كل إنـسان ما هـي إال مجمـوعة من
األحـداث واألشـخـاص الـذين يـؤثـر فـيـهم ويـؤثـرون
فـــيـه .. وألــــبـــرت  «2005 – 1906»  بـــحــــيــــاته
ـها ـعـالم .. ولـكن مـعـا ـديـدة نـتـوقـعـهـا كـثـيـرة ا ا
مــخــتـــلــفــة .. إلى حـــد أني أجــزم أن تـــلك احلــالــة
النـفسـية واالجـتمـاعيـة صعـبة الـتكـرار.. لنـذكر أنه
ـثـلي وكـتــابي ومـنـتـجي الـفن في كـان من أجنح  
الـعــالم وال أذكــر أن هـنــاك كـثــيــر قـد جــمـعــوا بـ
ي جائـزة األوسـكـار أكـبـر جـوائـز الـسـيـنمـا .. وإ
أكـبــر جـوائــز الــتـلــفــزيـون .. وتــوني أكــبـر جــوائـز
سـرح  مثلما جميعها هو.. أضف إلى ذلك كونه ا
مفـكرا ومحاضـرا في الكثير من اجلـامعات كعالم
لـلـبـيـئــة والـزراعـة .. مـهـمـومــا بـأقل الـبـشـر شـأنـا

ينـاقش معـهم حيـاتهم والـقلـيل الذي يـحلـمون به ..
ولنـعد لـرحلـته التي بـدأت مبـكرًا جـدا .. فقـد خرج
ـديـنـة ميـنـابـولـيس بـوالية مـنـيـسـوتا إلى الـشـارع 
ـديــنـة الـفــقـيــرة .. وراح يـبـيع األمـريــكـيـة .. تــلك ا
ـدة تـزيد الصـحف مـنـذ كـان عـمره ست سـنـوات و
عن عـشر سـنـوات .. ويـحـمل مـا يـكـسـبه لـوالديه..
للـذين  كـانا يـعانـيـان من الفـقر الـشـديد مـثل باقي
دينة  .. ورغـم ما نراه في ذلك من شقاء سـكان  ا
لـهذا الطـفل البـائس  فإنـنى أذكر مـا قاله عن ذلك
.. " خــروجي إلى الــشـارع صــغــيـرا كــان لي بــابـا
نحـو احلـياة احلـقـيقـية.. " ..  فـقـد سعي من خالل
ما بـ يديه إلى النهل من الثقافة والعلوم .. ويبدو
مع ذلك أيـضا أنه قـد نـشأ في بـيت غـرس فيه حب
غـيــره من الـنـاس وإحــسـاسه بـهم .. فــعـنـدمـا كـان
يـنتهي من عمله ..  يـذهب في آخر اليوم .. ويؤدي
بعض احلـركات التمـثيليـة على أحد األرصفة أوفي
ـيــادين .. مـحـاوال الـتـخـفــيف من هـمـوم ومـعـانـاة ا
أهل جـزيرته.. وقد بـدأ يشـاركه اآلخرون بعـد فترة
ــســرح .. مـــكــونــا مــا أســمــاه ألــبـــرت بــعــد ذلك 
الـشارع أو مسرح  قاع اجملتـمع .. معتبرا أن ذلك

سرح احلقيقي .... "  هو ا
واحلقـيقة أنه وبعد جـدل أقر الباحثـون أن أيديولوجية
ـسـرح .. فـهـو ـســرح .. تـتـطـابـق بـالـفـعل مع ذلـك ا ا
ـتـفـرجـ وأكـثـر تـفاعـال معـهم األكـثـر احـتـكـاكـا مع ا
سرح احلـقيقية .. وتأثـيرا فيهم .. وتـلك هي أهداف ا

ومظاهر جناحه وتوفيقه ..
ثم أكملت كيرا قائلة :

رحـلـة ومـا بـعـدهـا في حيـاته هي " .... وكـانت هـذه ا
الـلـبــنـة األسـاســيـة لـبــنـاء شـخــصـيـته .. فــقـد أنـصب
اهـتـمـامه في شـيـئـ كـانـا بـالـنـسـبـة له األهـم واألكـثر
أال وهـما القـراءة الغـزيرة والـتواجد متـعة في احلـياة 
رحلـة والتحق ألـبرت بجـامعة ب الـناس ومرت تـلك ا
سـرحي .. والـتحـق بالـعمل منـيـسوتـا لـدراسة الـفن ا
ـالهي اللـيلـية ومـنــدوب في عدة مـهن مـنهـا مغـني با
تــأمـــ وأيــضـــا العـب تــرابـــيــز فـي ســـرك اإلخـــــوة
Escalante Brother's Cir- "  ســــكــالنــــتي
كسيك بعد تخرجه  " cus في فتـرة تواجده فيها با
.. وكـأنـه بـذكــائه الـشــديــد وتـأمالته كــان يــتـنــقل بـ
منـاحي احليـاة ينـهل مـنهـا  فيـجمع بـ حكـمة الـعلم
وحــكــمــة احلــيــاة .. والــتــحق بــاجلــيش وشــارك  في
يـة الثانـية لـيضيف اجلـديد إلى حصـيلة احلرب الـعا
خبـرته احلياتية .. وبعد  سنوات واصل فيها نهله من
ـثال هـنــا ومن هـنـاك .. عـمل مـذيـعـا بـالـراديـو .. ثم 
بـاإلذاعـة .. وصـوال لـلـمـسـرح .. وظـهـر جـلـيـا كـل  ما
اكـتـســبه في الـسـنـوات الـسـابــقـة .. من حـيث الـتـلـون
الـــشــديــد .. وتــعـــــدد الــوجــوه ..حــتى أطـــلق عــلــيه "
ـائـة وجه ".. وعـمل بـشـراهـة شـديـدة أثـنـاء صـاحب ا
ـسـرح والـسـيـنـمـا تـلك الــفـتـرة من حـيـاته .. وأثــرى ا

رغــم كونه كـان سنيدا سينمائـيا .. سيدا مسرحيا ..
سرح وما زاد مـن تألقه هــــو مـحافظته عـلي قواعد ا
ــتـفــــرج والـتــفـاعل الـتـي يـؤمن بــهـا من إحــســاس بـا
ـــتــبـــادل بـــيـــنـــهــمـــا.. أضـف إلي ذلك اســـتـــمـــــرار ا
اهـتـمـامــــاتـــه األخـرى الـتي تـخص اجملـتـمع كـأسـرة
كبـيرة ثم بيـته وأسرته الصغـيرة بعـد زواجه من فنانة
كسيك وهي مكـسيكية كـانت أحد فوائد رحـلته إلي ا
" مارجـو " والتي أثبتت عـبقريته باخـتيار من تشاركـه
أفــكـاره وتـؤمن بــهـا مـعه .. ومـا أدل عــلي ذلك أكـثـــر
مــن أن هـــــــذا الـــــزواج دام  40 عـــــــامــــــا حـــــتــــى
وفــــــاتـــهـــــا  وأيــضـــــا دوره كـــأب البـــنــه " ادوارد "
ـاأخـذ - اتـطـاعــته من أبـيه .. والبـنـته الـــذي أخـــذ 
بـالـتـبـني " مـيـا " .. وكـأن الـشـخـصـيــــة   ذات الـبـناء
اجليـد ال تـتـجـزأ .. تـسـتـطـيــع أن تـقـوم بـكل أدوارها
كــمـــا يـجب .. ثم اسـتـكــمــــال دوره نـحـو اجملـتـمع ..
ليس كممثـل وكاتب ومنتج ومخرج ومغن ــ فقد درس

ـوســيـقى الـكالســيـكـيـــة ودأب عـلـي خـلـطـهـا ا
ـــســـــــرح ــ ولـــكـــنه أدى دورا آخـــر بـــا
ـــا حتـــمل الـكــلـمـــة كــعـــالم بـيــئـــة 
مـــن مـعـنــى  حـقـيـقي .. فـقد دافع
عـن الـــبــــيـــئــــــة وعن األرض وعن
الـفالح وعن احليوانـات والطيور
وكـان شـديـد الـتأمـل كعـادته في
كـل تـــلك األشــــيـــاء .. حــــتى أنه
وفي أحـد تـأمالته وجد أن طـائر
الــبــجع لم يــضـع مــوالــيــده كــمـا
اعـتاد وأن الـدواجن قد ماتت

 وسط مـــجـــمـــوعـــة من األصـــدقــاء ..
ـــرور تــســعــة كــانـــوا يــحــتـــفــلــون 
وتــسـعـ عـامـا عــلى مـيالده .. وقـبل
ـدة قـصــيـرة .. سـأله صـديق وفـاته 
عـمـا يتـمـنى .. فـقـال .. " أود أن أعود
إلى الـــــشــــارع .. " .... " ذكــــرت هــــذه
وقع " جي بـول بيـشوب " الـكـلمـات 
في جـــزء من مــقـــدمــة خـــاصــة بــإدي
ألـبــرت .. ثم كـتــبت كـيــرا ألـبــ عـنه

وقع فقالت :  بنفس ا

وقد أحـيت داخله حـلمه الـقد كـمزارع .. والـذي طبقه
ـنـزله بـلوس ـوذجـيـة مـلـحـقـة  بـالـفـعل بـعـمل حـديـقة 
أجنـلوس بـعد ذلك .. وألنه كـان يؤمن بـاالختالف وعدم
التقليدية فقد كان محبا للتغيير وأن لكل شخص ألوانه
فضـلة .. والتي بـالتـأكيد سـيخالف فـضلة ونـباتـاته ا ا
سرح مختلفا  فيـها غيره .. و كان كذلك علي خشبة ا
تـفرج يفـاجئ من حوله من فـنانـ قبل أن يفـاجئ ا
ن يـســتـخف به من ويـنــتـصـر لــلـمـتــفـرج ويـقــتص له 
الـفـنـانـ اآلخـرين .. وحــارب من أجل مـنع اسـتـنـزاف
التـربة كمـا حارب من أجل القـضاء علي عـمل األطفال
كمـزارعـ صغـار بأجـور زهيـدة وسـعى إلنشـاء مديـنة
خــاصــة لــهــؤالء الــصـغــار  كــمــا كــتب مــجــمـوعــة من
سـرحيـات التي اهتم فـيها سـلسالت التـليـفزيونـية وا ا
زارعـ .. كانت له أيـضا بالـبيـئـة واإلنسـان وخاصـة ا
اهتـمامات باقـتصاد وسـياسة بلـده .. فقد كان أول من
دعــا إلي االنــطالق إلـي األراضي الــشــاســعــة لــلــبــنــاء
والـزراعة بدال من العبث في أراضي هي بـالفعل تعطي
ــــكـن من فــــائــــدة .. وبــــجــــانب كـل هـــذه أكــــثــــر مــــا 
االهــــتــــمــــامــــات .. ظل الــــفـن هــــو مالذه األول .. وظل
سئول سـرح هو عشقه وقدم أفكارا قيمة .. لو أن ا ا
ال للمسرح اتبـعوا بعضهـا لكانت هناك تـغيرات كبيـرة 
ـسرحي وحده بل لـلـمـجـتـمع ككـل . منـهـا أن الـعـمل ا
عـمـل جـمـاعي فــاألفـراد كـلــهم سـواء كــانـو صـغـارا أم
قياس احلقيقي .. كبـارا .. وأن ما يبذل من جهد هـو ا
وأن النـجاح للجمـيع .. مثلما يـصيب الفشل اجلميع ..
وأيضـا كانت فكرة مسرح القاع .. أي مسرح الشارع
ـسـرح ـمـكن أن يــفـرز هـذا ا بـال حـواجـزألم يـكـن من ا
ــوهــوبــ لم تـــظــهــر أبــدا .. ووصــولــهــا أجــيـــاال من ا
سرح للمسارح األخرى أمر شاق .. وأيضا فكرة أن ا
للـضـحك مثـلـما هـو لـلـبكـاء.. ولـلحب والـكـره .. واحللم

واحلقيقة .... "
 لو أطـلنا التـركيز في تـلك األفكار التـي نقلتـها كير عن
سرح أهدافا سامية كبرى .. وأصبح ألبرت .. حلقق ا
أكثـر تأثيرا بكـثير وأضحت مقـولة إن هذا اجليل جيل
سـرح بـأخالقـيـاته  وسـلـوكه الـقـو هي الـسـائدة  .. ا
ولـيس جيـل فن هـابط كمـا يـقـال اآلن  إن من يـتـهـمون
الـفـن بـأنه أحــد أهم أســبـاب تــخـلف اجملــتــمع سـلــوكـا
وخلـقا علي حق .. فلنجـرب تلك الفكرة .. ولنـر النتيجة
ـا هي عـليه اآلن .. فـفي كل األحـوال لن تـكون أسـوأ 
اليـوم وبعد سـنوات طـويلة من طـرح أفكاره جنـد هناك
في أوروبـا من يطـبق فـكرة مـسـرح الشـارع بـكل جناح
ــال أصــحـاب وسط حــرب ضــروس يــشــنــهــا رجــال ا

سارح الكبرى ومنتجيها ... ا
 واستكملت كيرا أيضا :

".... أيضـا نذكـر له أراءه وأفكـاره السيـاسيـة اخلاصة
ببـالده مثل اعـتـراضه الـشــديـد عـلـي حــــرب فيـتـنـــام
في ذلــك احلـــيـــن ووصـــفه الـــرئـــيس بـــوش ومن مـــعه

جموعة
ـــه   لصوص تخطط لسرقة العالم وتقد
علي طبق من ذهب لزمرة من احملتاليــن 
ومصــاصي الدمـــاء.. وبعــد كــل تـلك 
النجاحات .. جند هذا الرجل وهو علـي 
القمة وما أصــــابه من جنــاح وشهـــرة 
كبيرة وأموال طائلة ومشاركته للعديــــد 

من الـــنــجــوم الالمـــعـــة في ســمــاء
الفــن فـي 

تـحدة األمريـكية الـواليات ا
حتى صـار

 واحـــــدا مـــــنـــــهـــــا .. لم
تـــــــؤثـــــــــــر فـــــــيـــه وفي
اهـتــمــامـاته ..  يــقـول "
سـنـوات الـشـقـاء األولي
هـي أفــــضـل ســـــنــــوات

حياتي " .... "
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  بابات 
قمر الدين
محمد بن حنتيال
فى خيال  الظل
وظل اخليال!

  بابات 
قمر الدين
محمد بن حنتيال
فى خيال  الظل
وظل اخليال!

  بابات 
قمر الدين
محمد بن حنتيال
فى خيال  الظل
وظل اخليال!

  بابات 
قمر الدين
محمد بن حنتيال
فى خيال  الظل
وظل اخليال!

  بابات 
قمر الدين
محمد بن حنتيال
فى خيال  الظل
وظل اخليال!

  بابات 
قمر الدين
محمد بن حنتيال
فى خيال  الظل
وظل اخليال!

سرحية األولى التى أسماها (ياس وبهية) إن من يعرف مسرح جنيب سرور يدرك على الفور حقيقة مؤداها: أنه مسرح غير تقليدى إذ منذ ا
عروفة للمسرحية ـ  1976) لم يكتب على طريقة األبنية الغربية ا سرحية (من أجيب ناس  ـ إلى آخر مؤلفاته ا ـ والتى احتار النقاد فى تصنيفها 
ا قدم مسرحيات جنيبية ترجع مبانيها اجلمالية إليه وحده ولم يسبقه أحد. وإ
ية اخملتلفة شرقًا وغربا فى الوقت الذى لم ينس يومًا تراث وطنه وسعة ألشكال الدراما العا لقد كان جنيب سرور يكتب على هدى دراساته ا
من الفنون القولية وبخاصة تلك الفنون القولية الشفاهية من أمثال وسير وحواديت ومواويل قصصية وقصص شعبية.. لذا تعد درامات جنيب
صرية.. وإذا كنا نرى مدى التشابه ب سرور مزيجاً عجيبًا ب تلك الروافد اخملتلفة جميعًا فى اتساق لم يسبقه إليه أحد من كتاب الدراما ا
ه النفسى. وكالهما طعن من وطنيه من جراء ما تكبده من العبقرى اإلجنليزى بايرون  ( 1788 ـ 1824) وجنيب سرور فى أن كليهما عاش أسير أ
ظلوم والفقراء وكالهما أفرز فنونا لم يسبقه إليه أحد ولم يستطع أحد ة وكالهما تمرد على واقعه ووقف إلى جوار العوام من ا وشايات ظا
تقليدها فإن إجنلترا تمجد اليوم بايرون تمجيدها ألحد ملوكها العظام الذين بنوا تاريخها بينما نحن هنا لم نكمل قصر ثقافة جنيب سرور الذى
ثله. بدأت الهيئة فى إنشائه قبل أكثر من عقد ونصف ولم تهتم بجمع تراثه وتنشره نشرا عاما يليق بكيانه كأديب مصرى ندر أن جتود األيام 
سرحي الراحل جنيب سرور وفيها يعود ألحد روافد فى هذا العدد نقدم للقار احملب لفن الدراما جتربة درامية جديدة لم نألفها للشاعر ا
صرى بتعرضه لعورات مجتمعه من خالل التراث الشعبى التى لم يستخدمها من قبل وهو فن اخملايلة أو فن خيال الظل محاكيا ابن دانيال ا
وضوع اخملايلة من ناحية واستخدام النثر والشعر من ناحية أخرى بقدر همة  شخصيته األساسية سليطة اللسان عارضا كل النماذج البشرية ا
ساحة النشر أود القول  إن جنيب سرور عاش حياته على وتيرة رارة احلقيقة...  نظرا  باشرة أحيانا ليواجه الواقع  من الفن غالبا ومن ا
واحدة وموقف  واحد إزاء القضايا االجتماعية والسياسية التى عاشها لم يتغير موقفه بتغير الظروف ولم ين بتغير األوضاع.
وضوع محاكمة الثائر ولم يبق من أعمال جنيب سرور قيد النشر لدى سوى مسرحية (البيرق األبيض) ذات اللوحات التسع  والتى تتعرض 
صرى أحمد عرابى وهو ما سنعرض له في كتاب مستقل فى القريب العاجل. ا

أجنـتـها داخـل بيـضـها فـدأب هـو وولـده يبـحـثون عن
D.D.T األســبــاب  حــتى تــوصل إلي أن مـــادة الـ
هي ســبب كـوارث الــطـيـور .. ـســتـخـدمــة كـمــبـيـد  وا
وتصـادف بـعـد فـتـرة وجـود بـرنـامج يـتـحـدث عن هذه
ـادة وعـن تـعـزيــز اسـتــخـدامــهـا .. فــتـواصل مــعـهم ا
وحاورهم بـاألدلة والـبراه كـعالم ومـفكر حـتى اقتنع
ــادة خـطــيـرة جــدا .. ثم بـعــد عـدة اجلــمـيع أن تــلك ا
أســــابـــيع .. حـــاضــــر في ثالث جـــامــــعـــات عن هـــذا
ـوضـوع وغـيـره عن الـبـيـئـة .. لـيـضـاف ألدواره دور ا
جديـد يزيد إلى خـبراته مـا يعضد فـنه وأداءه .. وبعد
سنـوات بات يحـاضر في خمسـ جامعة .. ومع ذلك
االهــــتـــمــــام قـــام بــــعـــمل واحــــدة من أجنـح عـــروضه
Green Ar- » ـسرحيـة وهي " البقـاع اخلضراء ا
 eas» واستـمر عرضها ست سنوات متواصلة وكان
ـزارعـ .. ومـا حتـتـاج إليه يـنـاقش أحوال األرض وا

د. عصام الدين أبوالعال

راغى ترجمة: جمال ا

نص لم ينشر من قبل

حققه:

نص لم ينشر من قبلنص لم ينشر من قبلنص لم ينشر من قبلنص لم ينشر من قبلنص لم ينشر من قبل
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سرح..  و الشارع كمان  99 عامًا من عشق ا
18"Nancy Mans- ـسـرح والشـاشـة نـانـسى مانـسـفـيـلد رحـلت جنـمـة ا

”field عن عـمـر ينـاهز 81 عامـاً.. ولـدت مانـسـفـيلـد فى جـنوب شـرق لـندن
ـمـثـل عـام 1925 وقـد حـازت عـلى عـدد من األدوار الـقـيـاديـة الـبـارزة بـ ا

خالل األربعينيات واخلمسينيات 1818181818

إن مـعالم حـياة كل إنـسان ما هـي إال مجمـوعة من
األحـداث واألشـخـاص الـذين يـؤثـر فـيـهم ويـؤثـرون
فـــيـه .. وألــــبـــرت  «2005 – 1906»  بـــحــــيــــاته
ـها ـعـالم .. ولـكن مـعـا ـديـدة نـتـوقـعـهـا كـثـيـرة ا ا
مــخــتـــلــفــة .. إلى حـــد أني أجــزم أن تـــلك احلــالــة
النـفسـية واالجـتمـاعيـة صعـبة الـتكـرار.. لنـذكر أنه
ـثـلي وكـتــابي ومـنـتـجي الـفن في كـان من أجنح  
الـعــالم وال أذكــر أن هـنــاك كـثــيــر قـد جــمـعــوا بـ
ي جائـزة األوسـكـار أكـبـر جـوائـز الـسـيـنمـا .. وإ
أكـبــر جـوائــز الــتـلــفــزيـون .. وتــوني أكــبـر جــوائـز
سـرح  مثلما جميعها هو.. أضف إلى ذلك كونه ا
مفـكرا ومحاضـرا في الكثير من اجلـامعات كعالم
لـلـبـيـئــة والـزراعـة .. مـهـمـومــا بـأقل الـبـشـر شـأنـا

ينـاقش معـهم حيـاتهم والـقلـيل الذي يـحلـمون به ..
ولنـعد لـرحلـته التي بـدأت مبـكرًا جـدا .. فقـد خرج
ـديـنـة ميـنـابـولـيس بـوالية مـنـيـسـوتا إلى الـشـارع 
ـديــنـة الـفــقـيــرة .. وراح يـبـيع األمـريــكـيـة .. تــلك ا
ـدة تـزيد الصـحف مـنـذ كـان عـمره ست سـنـوات و
عن عـشر سـنـوات .. ويـحـمل مـا يـكـسـبه لـوالديه..
للـذين  كـانا يـعانـيـان من الفـقر الـشـديد مـثل باقي
دينة  .. ورغـم ما نراه في ذلك من شقاء سـكان  ا
لـهذا الطـفل البـائس  فإنـنى أذكر مـا قاله عن ذلك
.. " خــروجي إلى الــشـارع صــغــيـرا كــان لي بــابـا
نحـو احلـياة احلـقـيقـية.. " ..  فـقـد سعي من خالل
ما بـ يديه إلى النهل من الثقافة والعلوم .. ويبدو
مع ذلك أيـضا أنه قـد نـشأ في بـيت غـرس فيه حب
غـيــره من الـنـاس وإحــسـاسه بـهم .. فــعـنـدمـا كـان
يـنتهي من عمله ..  يـذهب في آخر اليوم .. ويؤدي
بعض احلـركات التمـثيليـة على أحد األرصفة أوفي
ـيــادين .. مـحـاوال الـتـخـفــيف من هـمـوم ومـعـانـاة ا
أهل جـزيرته.. وقد بـدأ يشـاركه اآلخرون بعـد فترة
ــســرح .. مـــكــونــا مــا أســمــاه ألــبـــرت بــعــد ذلك 
الـشارع أو مسرح  قاع اجملتـمع .. معتبرا أن ذلك

سرح احلقيقي .... "  هو ا
واحلقـيقة أنه وبعد جـدل أقر الباحثـون أن أيديولوجية
ـسـرح .. فـهـو ـســرح .. تـتـطـابـق بـالـفـعل مع ذلـك ا ا
ـتـفـرجـ وأكـثـر تـفاعـال معـهم األكـثـر احـتـكـاكـا مع ا
سرح احلـقيقية .. وتأثـيرا فيهم .. وتـلك هي أهداف ا

ومظاهر جناحه وتوفيقه ..
ثم أكملت كيرا قائلة :

رحـلـة ومـا بـعـدهـا في حيـاته هي " .... وكـانت هـذه ا
الـلـبــنـة األسـاســيـة لـبــنـاء شـخــصـيـته .. فــقـد أنـصب
اهـتـمـامه في شـيـئـ كـانـا بـالـنـسـبـة له األهـم واألكـثر
أال وهـما القـراءة الغـزيرة والـتواجد متـعة في احلـياة 
رحلـة والتحق ألـبرت بجـامعة ب الـناس ومرت تـلك ا
سـرحي .. والـتحـق بالـعمل منـيـسوتـا لـدراسة الـفن ا
ـالهي اللـيلـية ومـنــدوب في عدة مـهن مـنهـا مغـني با
تــأمـــ وأيــضـــا العـب تــرابـــيــز فـي ســـرك اإلخـــــوة
Escalante Brother's Cir- "  ســــكــالنــــتي
كسيك بعد تخرجه  " cus في فتـرة تواجده فيها با
.. وكـأنـه بـذكــائه الـشــديــد وتـأمالته كــان يــتـنــقل بـ
منـاحي احليـاة ينـهل مـنهـا  فيـجمع بـ حكـمة الـعلم
وحــكــمــة احلــيــاة .. والــتــحق بــاجلــيش وشــارك  في
يـة الثانـية لـيضيف اجلـديد إلى حصـيلة احلرب الـعا
خبـرته احلياتية .. وبعد  سنوات واصل فيها نهله من
ـثال هـنــا ومن هـنـاك .. عـمل مـذيـعـا بـالـراديـو .. ثم 
بـاإلذاعـة .. وصـوال لـلـمـسـرح .. وظـهـر جـلـيـا كـل  ما
اكـتـســبه في الـسـنـوات الـسـابــقـة .. من حـيث الـتـلـون
الـــشــديــد .. وتــعـــــدد الــوجــوه ..حــتى أطـــلق عــلــيه "
ـائـة وجه ".. وعـمل بـشـراهـة شـديـدة أثـنـاء صـاحب ا
ـسـرح والـسـيـنـمـا تـلك الــفـتـرة من حـيـاته .. وأثــرى ا

رغــم كونه كـان سنيدا سينمائـيا .. سيدا مسرحيا ..
سرح وما زاد مـن تألقه هــــو مـحافظته عـلي قواعد ا
ــتـفــــرج والـتــفـاعل الـتـي يـؤمن بــهـا من إحــســاس بـا
ـــتــبـــادل بـــيـــنـــهــمـــا.. أضـف إلي ذلك اســـتـــمـــــرار ا
اهـتـمـامــــاتـــه األخـرى الـتي تـخص اجملـتـمع كـأسـرة
كبـيرة ثم بيـته وأسرته الصغـيرة بعـد زواجه من فنانة
كسيك وهي مكـسيكية كـانت أحد فوائد رحـلته إلي ا
" مارجـو " والتي أثبتت عـبقريته باخـتيار من تشاركـه
أفــكـاره وتـؤمن بــهـا مـعه .. ومـا أدل عــلي ذلك أكـثـــر
مــن أن هـــــــذا الـــــزواج دام  40 عـــــــامــــــا حـــــتــــى
وفــــــاتـــهـــــا  وأيــضـــــا دوره كـــأب البـــنــه " ادوارد "
ـاأخـذ - اتـطـاعــته من أبـيه .. والبـنـته الـــذي أخـــذ 
بـالـتـبـني " مـيـا " .. وكـأن الـشـخـصـيــــة   ذات الـبـناء
اجليـد ال تـتـجـزأ .. تـسـتـطـيــع أن تـقـوم بـكل أدوارها
كــمـــا يـجب .. ثم اسـتـكــمــــال دوره نـحـو اجملـتـمع ..
ليس كممثـل وكاتب ومنتج ومخرج ومغن ــ فقد درس

ـوســيـقى الـكالســيـكـيـــة ودأب عـلـي خـلـطـهـا ا
ـــســـــــرح ــ ولـــكـــنه أدى دورا آخـــر بـــا
ـــا حتـــمل الـكــلـمـــة كــعـــالم بـيــئـــة 
مـــن مـعـنــى  حـقـيـقي .. فـقد دافع
عـن الـــبــــيـــئــــــة وعن األرض وعن
الـفالح وعن احليوانـات والطيور
وكـان شـديـد الـتأمـل كعـادته في
كـل تـــلك األشــــيـــاء .. حــــتى أنه
وفي أحـد تـأمالته وجد أن طـائر
الــبــجع لم يــضـع مــوالــيــده كــمـا
اعـتاد وأن الـدواجن قد ماتت

 وسط مـــجـــمـــوعـــة من األصـــدقــاء ..
ـــرور تــســعــة كــانـــوا يــحــتـــفــلــون 
وتــسـعـ عـامـا عــلى مـيالده .. وقـبل
ـدة قـصــيـرة .. سـأله صـديق وفـاته 
عـمـا يتـمـنى .. فـقـال .. " أود أن أعود
إلى الـــــشــــارع .. " .... " ذكــــرت هــــذه
وقع " جي بـول بيـشوب " الـكـلمـات 
في جـــزء من مــقـــدمــة خـــاصــة بــإدي
ألـبــرت .. ثم كـتــبت كـيــرا ألـبــ عـنه

وقع فقالت :  بنفس ا

وقد أحـيت داخله حـلمه الـقد كـمزارع .. والـذي طبقه
ـنـزله بـلوس ـوذجـيـة مـلـحـقـة  بـالـفـعل بـعـمل حـديـقة 
أجنـلوس بـعد ذلك .. وألنه كـان يؤمن بـاالختالف وعدم
التقليدية فقد كان محبا للتغيير وأن لكل شخص ألوانه
فضـلة .. والتي بـالتـأكيد سـيخالف فـضلة ونـباتـاته ا ا
سرح مختلفا  فيـها غيره .. و كان كذلك علي خشبة ا
تـفرج يفـاجئ من حوله من فـنانـ قبل أن يفـاجئ ا
ن يـســتـخف به من ويـنــتـصـر لــلـمـتــفـرج ويـقــتص له 
الـفـنـانـ اآلخـرين .. وحــارب من أجل مـنع اسـتـنـزاف
التـربة كمـا حارب من أجل القـضاء علي عـمل األطفال
كمـزارعـ صغـار بأجـور زهيـدة وسـعى إلنشـاء مديـنة
خــاصــة لــهــؤالء الــصـغــار  كــمــا كــتب مــجــمـوعــة من
سـرحيـات التي اهتم فـيها سـلسالت التـليـفزيونـية وا ا
زارعـ .. كانت له أيـضا بالـبيـئـة واإلنسـان وخاصـة ا
اهتـمامات باقـتصاد وسـياسة بلـده .. فقد كان أول من
دعــا إلي االنــطالق إلـي األراضي الــشــاســعــة لــلــبــنــاء
والـزراعة بدال من العبث في أراضي هي بـالفعل تعطي
ــــكـن من فــــائــــدة .. وبــــجــــانب كـل هـــذه أكــــثــــر مــــا 
االهــــتــــمــــامــــات .. ظل الــــفـن هــــو مالذه األول .. وظل
سئول سـرح هو عشقه وقدم أفكارا قيمة .. لو أن ا ا
ال للمسرح اتبـعوا بعضهـا لكانت هناك تـغيرات كبيـرة 
ـسرحي وحده بل لـلـمـجـتـمع ككـل . منـهـا أن الـعـمل ا
عـمـل جـمـاعي فــاألفـراد كـلــهم سـواء كــانـو صـغـارا أم
قياس احلقيقي .. كبـارا .. وأن ما يبذل من جهد هـو ا
وأن النـجاح للجمـيع .. مثلما يـصيب الفشل اجلميع ..
وأيضـا كانت فكرة مسرح القاع .. أي مسرح الشارع
ـسـرح ـمـكن أن يــفـرز هـذا ا بـال حـواجـزألم يـكـن من ا
ــوهــوبــ لم تـــظــهــر أبــدا .. ووصــولــهــا أجــيـــاال من ا
سرح للمسارح األخرى أمر شاق .. وأيضا فكرة أن ا
للـضـحك مثـلـما هـو لـلـبكـاء.. ولـلحب والـكـره .. واحللم

واحلقيقة .... "
 لو أطـلنا التـركيز في تـلك األفكار التـي نقلتـها كير عن
سرح أهدافا سامية كبرى .. وأصبح ألبرت .. حلقق ا
أكثـر تأثيرا بكـثير وأضحت مقـولة إن هذا اجليل جيل
سـرح بـأخالقـيـاته  وسـلـوكه الـقـو هي الـسـائدة  .. ا
ولـيس جيـل فن هـابط كمـا يـقـال اآلن  إن من يـتـهـمون
الـفـن بـأنه أحــد أهم أســبـاب تــخـلف اجملــتــمع سـلــوكـا
وخلـقا علي حق .. فلنجـرب تلك الفكرة .. ولنـر النتيجة
ـا هي عـليه اآلن .. فـفي كل األحـوال لن تـكون أسـوأ 
اليـوم وبعد سـنوات طـويلة من طـرح أفكاره جنـد هناك
في أوروبـا من يطـبق فـكرة مـسـرح الشـارع بـكل جناح
ــال أصــحـاب وسط حــرب ضــروس يــشــنــهــا رجــال ا

سارح الكبرى ومنتجيها ... ا
 واستكملت كيرا أيضا :

".... أيضـا نذكـر له أراءه وأفكـاره السيـاسيـة اخلاصة
ببـالده مثل اعـتـراضه الـشــديـد عـلـي حــــرب فيـتـنـــام
في ذلــك احلـــيـــن ووصـــفه الـــرئـــيس بـــوش ومن مـــعه

جموعة
ـــه   لصوص تخطط لسرقة العالم وتقد
علي طبق من ذهب لزمرة من احملتاليــن 
ومصــاصي الدمـــاء.. وبعــد كــل تـلك 
النجاحات .. جند هذا الرجل وهو علـي 
القمة وما أصــــابه من جنــاح وشهـــرة 
كبيرة وأموال طائلة ومشاركته للعديــــد 

من الـــنــجــوم الالمـــعـــة في ســمــاء
الفــن فـي 

تـحدة األمريـكية الـواليات ا
حتى صـار

 واحـــــدا مـــــنـــــهـــــا .. لم
تـــــــؤثـــــــــــر فـــــــيـــه وفي
اهـتــمــامـاته ..  يــقـول "
سـنـوات الـشـقـاء األولي
هـي أفــــضـل ســـــنــــوات

حياتي " .... "
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سرحية األولى التى أسماها (ياس وبهية) إن من يعرف مسرح جنيب سرور يدرك على الفور حقيقة مؤداها: أنه مسرح غير تقليدى إذ منذ ا
عروفة للمسرحية ـ  1976) لم يكتب على طريقة األبنية الغربية ا سرحية (من أجيب ناس  ـ إلى آخر مؤلفاته ا ـ والتى احتار النقاد فى تصنيفها 
ا قدم مسرحيات جنيبية ترجع مبانيها اجلمالية إليه وحده ولم يسبقه أحد. وإ
ية اخملتلفة شرقًا وغربا فى الوقت الذى لم ينس يومًا تراث وطنه وسعة ألشكال الدراما العا لقد كان جنيب سرور يكتب على هدى دراساته ا
من الفنون القولية وبخاصة تلك الفنون القولية الشفاهية من أمثال وسير وحواديت ومواويل قصصية وقصص شعبية.. لذا تعد درامات جنيب
صرية.. وإذا كنا نرى مدى التشابه ب سرور مزيجاً عجيبًا ب تلك الروافد اخملتلفة جميعًا فى اتساق لم يسبقه إليه أحد من كتاب الدراما ا
ه النفسى. وكالهما طعن من وطنيه من جراء ما تكبده من العبقرى اإلجنليزى بايرون  ( 1788 ـ 1824) وجنيب سرور فى أن كليهما عاش أسير أ
ظلوم والفقراء وكالهما أفرز فنونا لم يسبقه إليه أحد ولم يستطع أحد ة وكالهما تمرد على واقعه ووقف إلى جوار العوام من ا وشايات ظا
تقليدها فإن إجنلترا تمجد اليوم بايرون تمجيدها ألحد ملوكها العظام الذين بنوا تاريخها بينما نحن هنا لم نكمل قصر ثقافة جنيب سرور الذى
ثله. بدأت الهيئة فى إنشائه قبل أكثر من عقد ونصف ولم تهتم بجمع تراثه وتنشره نشرا عاما يليق بكيانه كأديب مصرى ندر أن جتود األيام 
سرحي الراحل جنيب سرور وفيها يعود ألحد روافد فى هذا العدد نقدم للقار احملب لفن الدراما جتربة درامية جديدة لم نألفها للشاعر ا
صرى بتعرضه لعورات مجتمعه من خالل التراث الشعبى التى لم يستخدمها من قبل وهو فن اخملايلة أو فن خيال الظل محاكيا ابن دانيال ا
وضوع اخملايلة من ناحية واستخدام النثر والشعر من ناحية أخرى بقدر همة  شخصيته األساسية سليطة اللسان عارضا كل النماذج البشرية ا
ساحة النشر أود القول  إن جنيب سرور عاش حياته على وتيرة رارة احلقيقة...  نظرا  باشرة أحيانا ليواجه الواقع  من الفن غالبا ومن ا
واحدة وموقف  واحد إزاء القضايا االجتماعية والسياسية التى عاشها لم يتغير موقفه بتغير الظروف ولم ين بتغير األوضاع.
وضوع محاكمة الثائر ولم يبق من أعمال جنيب سرور قيد النشر لدى سوى مسرحية (البيرق األبيض) ذات اللوحات التسع  والتى تتعرض 
صرى أحمد عرابى وهو ما سنعرض له في كتاب مستقل فى القريب العاجل. ا

أجنـتـها داخـل بيـضـها فـدأب هـو وولـده يبـحـثون عن
D.D.T األســبــاب  حــتى تــوصل إلي أن مـــادة الـ
هي ســبب كـوارث الــطـيـور .. ـســتـخـدمــة كـمــبـيـد  وا
وتصـادف بـعـد فـتـرة وجـود بـرنـامج يـتـحـدث عن هذه
ـادة وعـن تـعـزيــز اسـتــخـدامــهـا .. فــتـواصل مــعـهم ا
وحاورهم بـاألدلة والـبراه كـعالم ومـفكر حـتى اقتنع
ــادة خـطــيـرة جــدا .. ثم بـعــد عـدة اجلــمـيع أن تــلك ا
أســــابـــيع .. حـــاضــــر في ثالث جـــامــــعـــات عن هـــذا
ـوضـوع وغـيـره عن الـبـيـئـة .. لـيـضـاف ألدواره دور ا
جديـد يزيد إلى خـبراته مـا يعضد فـنه وأداءه .. وبعد
سنـوات بات يحـاضر في خمسـ جامعة .. ومع ذلك
االهــــتـــمــــام قـــام بــــعـــمل واحــــدة من أجنـح عـــروضه
Green Ar- » ـسرحيـة وهي " البقـاع اخلضراء ا
 eas» واستـمر عرضها ست سنوات متواصلة وكان
ـزارعـ .. ومـا حتـتـاج إليه يـنـاقش أحوال األرض وا

د. عصام الدين أبوالعال

راغى ترجمة: جمال ا
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بابات
وتون.. وهنا األسالف 

لكن تلعبهم أشباح األشباه..
ما ب خيال الظل وظل خيال!

سرح ذاته.. فإذا كان التغريب هو ا
سرح يعني التغريب.. وإذا كان ا

فعلى من يقع التغريب?
أعلى األصل?

هذا يعني نفي األصل..
مع إثبات بديل..

يعني القتل!
أمع الصورة?!

هـــذا يـــعـــني إثـــبـــات األصل ونـــفي  
        الصورة..

قتول.. يعني إحياء ا
وهو محال!

أمع الشاهد?!
تفرج.. وهو هنا ا

هذا يعني نفي اإلثبات..
ليظل السر مصونًا..

في أعماق البئر..
يــعـــني تـــغـــريب األصـل وتــغـــريب    

         الصورة..
في وقت واحد..

واإليحاء
يعني اإللغاز.. اإلغراب..
حتى ال يفهم أحد شيئًا..
ا يجري فوق اخلشبة..
أو يجري خلف الكالوس..

ذبح.. أو يجري في ا
التغريب إذن بابات..
عدد البابات ثالث!

فارسم من ذاكرتك قردًا..
.. يلبس تاجًا للوجه

كياج  .. يصبح مينا بعد ا
طبق األصل..

قالوا فرس البحر
فرس البحر صانك يا طيبة
لك فمات ياطروادة! عض ا

فليرحمه الله..
فرس النهر حصانك يا طروادة..

تحدث مجنون.. وإذا كان ا
ستمع العقل.. فعلى ا

وهنا نسأل..
لك فمات.. عض الفرس ا
لك بغير العض.. أم مات ا

أم قبل العض وبعد العض?!
يُسأل عن هذا حالق الصحة!

ونولوجست: ا
         دقوا الطبول وكاسـات مشخللة  

                  كبيرة رصعت باخليبة احلزم
        وفقروا كبتوع الزار في صخب

              وهبهبوا ككالب الكفر في الظلم
        ثم انثنوا فكلوها وهي والعـة 

              يا الطش العبي أدرك خاطف الهرم
        سبحان من خلق اإلنسان من علق 

             ثم اجـــتـــبــــاه بـــعــــيـن حــــلـــوة وفـم
ـــــكم       ولم يقل مرة هـــــزوا عما

            إذ تذكروني وصـيحـوا واتلـهوا بدم
      طبـــــل وزمر وتدجيل وأضرحة

             باسم الـديـانة بـتـنا ضـحـكة األ
      هل في الكتاب ذقون شعرها سلب 

            كــانت تــزمــر لـلــرحــمن فـي احلـرم
صطفي خبر  وهل به عن حدود ا

      كما روي شرم الشيخ عن شيخه شرم
    وهل به من ضريح ستره قصب 

     يطـوف من حوله الـساعـون كالـصنم
 أو الــقــرابـــ أشــكــاًال نـــقــدمــهــا          
          بـاسم الـنـذور لـبطـن الـسادن الـنـهم 

 أستغفر الله من قول بال عمل 
     ومن مظاهرة تمشي بال علم!

أبو الفتح: أقضي العمـر تشبيهًا      
              على الناس وتمويها

    أرى األيـام ال تبقى  
                   على حـال فأحكيها

    فيـوم شـــرُّهـــــا فيَّ  
                   ويـــــوم شــرَّتي فيها

(2)

بابة
طاقية اإلخفاء

علم: هكذا يا سيداتي سادتي.. ا
 يصبح الواحد ظالً وخياال..
يصبح اثن معًا وألف قناع..

أي خيال الظل أو ظل اخليال..
ظل أنثى هو بالنحو مذكر..
وخيال الظل "باللهو" مؤنث..
فهو في احلال خنثى أو شكر

ال بأنثى أو ذكر!
هو جنس يتخفى
وألمرٍ ما بجنس!

ما الذي يدفع جنسًا للتخفي.. 
أهو إحساس بذنب..
يا تُرى أم طبع ذئب?!

ى الشاعر:    أرى احليَّ جنًسا ظل يشمل عا
بأنواعه ال بُورك النوع واجلنسُ

علم: أي جنس كان يقصد.. ا
عرة.. شيخنا (١) القديس في منفى ا

والعمى..?!
ونولوجست: احلب ده حاكم  وحاكم  جاهل ا
ــره والــراجل       يــقــتل ويــأســر في ا
                        جاب الشريفة حتت ِرجل السافل
ـــســلم عـــلى الــيـــهــوديــة                          وجــمع ا

ذكر.. علم: أتغزل الشعراء حقًّا با ا
         أم كان من خلف الغزل..

قدّر? دبَّر وا قصد الهروب من ا
ذكر وهو أنثى.. أولى بهم غزل ا

ؤنث وهو في احلق من أن يهيموا با
         الذكر..

فيم الشذوذ إذن..
إذا كان الشذوذ عن الشذوذ?

الشاعر: أما قاله الكوفي في صفة الزهد
                     كما قاله احلكمي في  صفة اخلمر?!
علم: كيف التقى الضدان قديس وداعر.. ا

نتهى.. وتعانقا في ا
ـــذكـــر مـــحض   لـــو لم يـــكن غـــزل ا

         حيلة..
أو قناع للتخفي..

ا كان الغزل.. أو ر
ذكر.. حتى بأوصاف ا

نوعًا من اإليحاء بالتشبيه..
عمّى .. حلبيب .. والرمز ا

ال يجوز البوح باسمه..
أم كان في الظاهر حبًّا للمذكر..

وهو في الباطن حب للبكارة..
للطهارة..

في عصور أصبح الداعر فيها..
من يشذُّ عن الدعارة..

مثلما أصبح زنديقًا طريدًا..
من مضى يصرخ في الناس أفيقوا..

أصبح الدين جتارة..
الشاعر: بني أميـة هبُّـوا من رقـادكمُ   

      إن اخلليفة داود بن يعقوب
          ضاعت خالفتكم يا قوم فالتمسوا 

     خليفة الله ب الّرّق والعـود
علم: كان يعقوب بن داود إشارة.. ا

خلَّصت جنسًا تخفى..
وسطا ليالً على كل إمارة..

ولهذا دفع الشاعر رأسه!
أبـو الفـتح: إن لـله عــبـــاًدا أخــذوا الـعــمـر خــلـيــطـا
سون أعراًبا ويضحـون نبيـطا!              فهم 

علم: سيداتي سادتي.. ا
منهج التغريب من قبل بريخت..

عندنا منذ قرون
ا منذ قرون وقرون.. ر

فأبو الهول برأس اآلدمي..
وعلى جسمٍ لوحشٍ..

هو تمثال لفن األقنعة..
للتنكر..

والتخيُّل!
سرح أيضًا! فأبو الهول أبو ا

التلميذ: فلماذا قيل بأن التغريب بريختي
          األصل..

سرح في األصل التغريب? وا
.. صري أين إذن موروث ا

وروث سرح من قبل ا في فن ا
اليوناني?!

مخبوء في وكر اللص..
ولع بالتقليد وبالتشبيه.. ا

والنسخ ونسخ النسخ..
والهارب خلف األقنعة الظلية

من قبل بناء الهرم األكبر..
وهنا نسأل من باب غرابة..

أو بابة تغريب أو بوابة..
بفضول يتخطى بُعد الهرم الزمني..

غلوطة.. في األزمنة اخلالية ا
ــــــكـن أن تــــــبــــــدأ في األرض   هل 

        حضارة..
ال في مصر فقط..
وبتمثال للتشبيه..

 كأبي الهول?
مـا لـم يــكن الــتـشــبــيه قــد ســبق إلى

         البدء التمثال..
والتمثال أليس هو التمثيل?

فلماذا تبدأ بالتشبيه حضارة?!
هذا يعني أن التشبيه..

تلقى اللي سارح  ومبلم       
                           واللي وخمان

     واللي مسطل ومحلق
              واللى مبحلق
        واللي معتم ومغلق

                           واللي نعسان
واللي تالقيه قاعد فارش
                  وبيتناقش

  واللي بيضحك ويهارش     
                           قال جنتلمان

  واللي بيكـتــب ويـــــألــف
               حاجة تخوف
       ليله نهاره بيخطرف 

                          أشكال والوان
 واللي عنيه زايغه ومايحه
               جايه ورايحه

 وريالته على صدره سايحه   
                           عاشق ولهان

   وشـــلـة النــقــاد بـالكيــف 
               نازل تخريف

 فالن تقيل وفالن ده سخيف   
                            وفـالن فنان

   وفالن سقط وفالن ناجح
                    وفالن قارح

     وفـــالنـه زفــــت بتـتـقــاوح        
                           وفالن خيبان

     معرض حوى كل األشكال
                من هلس وعال
      فن وأدب وطرب وخيال

                      وجنان في جنان
(يخرج)

علم    : سيداتي سادتي.. لمَ قلنا بابة ا

كان نهايتها ال البدء..
فيما زعم جميع القوادين..

تذكر يعقوب.. وألمر في نفس ا
مــا األقــنــعــة عــلى جــدران مــعــابــد  

         مصر..
إال رمز للنور وللظل..

خليال الظل.. وظل خيال..
وألهل الكهف..

ولكهف احلالم أفالطون..
ولصندوق الدنيا..

ولشاشة دار خيالة..
وليونس في جوف احلوت..

ولتابوتك يا أوزير..
ولتـمثـيليـة آالمك يـا أول آخر مـقتول

         أو مصلوب..
والــتــمـــثــيـــلــيـــة في األصل درامــا    

         التتويج..
الشاعر: توَّجْتَني الفتيا فتوجْني غدًا  

        تاجًا بإعفائي من التتويج
علم: إذا كان التشبيه هو التتويج... ا

والتتويج هو التشبيه..
فأبوالهول نذير وبشير!

أعني عبرة
ال للتأنيث.. ولكن للتذكير..

لكن كيف تكون العبرة..
ما لم تسبقها العبرات..

ــــاضي من     ـــا في ا والـــعـــبــــرات 
         حسرات..

واحلسرات بلغة األسالف مالحم..
قبل الهرم بآالف األهرامات..
لحمة انقلبت تمثيلية.. لكن ا

واآلالم انقلبت أعيادًا ترفيهية..
منذ التتويج..

قبالً كان الراوي يحكي..
وهنا ثمَّ مرتل..

"يلعب" دور الراوي..
وتون.. كان األسالف 

لكن الراوي يعطيهم بالقيثارة..
زاد حياة!

لـــلــفـــلـــســـفـــة من غـــيـــر إمـــضــاء
لألسف ال أعــتـقــد أنـهــا ســبـقت

إليه..
عـــــــلم  : ماذا قالت اجمللة? ا

الـفيلسوف: علم الفـلسـفة هو أوسع الـعلوم
وأسهلـها.. ولـكي تكون فـيلـسوفًا
يـجب أن تــقـول كالمًــا سـخــيـفًـا
وأن تــســـخّف كل رأي تـــســـمــعه
فــــإذا قــــلت إلنـــــســــان: "انت ابن
كـلب" فـهـذه تُـدعـى قـبـاحـة وقـلـة
حـيــا. أمـا إذا قــلت له: "انت ابن

قرد" فهذه تُدعى فلسفة.
              وإذا قال لـك: "أنـا سـوف أتزوج"
فقلت له: " مبروك" فهذه ليست
فلسفـة. أما إذا قلت له بـاحتقار
وســـخــــريـــة: إن الــــزواج رابـــطـــة
ة درسة القد عتيقة من أثـار ا
الــــتي تُــــؤلـف بــــ الــــعــــنــــاصــــر
ــتالزمـــة في نـــاســوت الـــنــفس ا
البشرية التي تـتغلغل إلى أعماق
مـا في أعـلـى مـراتب اإلنـســانـيـة
من تـمـوجـات أثـيـريـة تـرتـفع إلى
طــبــقـــات الــهــيــولـي في أشــكــال
مـتـبــايـنــة وأنـواع مـخــتـلــفـة حـتى
تُـــحــلـقَ عـــلى أجـــنـــحـــة اخلـــيــال
ـــنـــبــــعث من االجـــتــــمـــاعـــيـــات ا
ــنـتــشــرة في طــبــقــات مــعــيــنـة ا
ــتـــدة إلى مــا وراء األرواح في
حــصــاد الــقــلــوب الــكــامــنــة بـ
ســطــور أســرار كـــمــاالت الــكــون
ـودعـة صــحف خــفـايـا األزلـيــة ا
اجلـوانح الــروحـانــيـة الالهــوتـيـة
فإنـهـا ال تـفـتـأ تـتـصـادم وتـتدافع
ــخــتــلف الــتــطــورات وتــتــطــور 

العجيبة حتى تصل إلى مركز 
القوة الـفردية وهـناك يكـون البقـاء وصرير    
األسـنـان.. فـأنت فـيـلـسـوف "ابن

فيلسوف".
عـــلم  : هذا كالم جميل .. ولكن ما معناه? ا

الفيلسوف: ال معنى له على اإلطالق..
عــــلم   : انتظر سيادتك باخلارج قليالً.. ا
فقد نـحتـاج إليك .. وإن كـنا في
حاجة إلى شيء من الترفيه بعد
هـــــذه الــــــدوامـــــة الــــــتي جتــــــلب
ونولوجست. الصداع .. فليدخل ا

(يدخل)

      في قهوة الفن اتقدم
                   وتعا تعلم

ذكر? بدل الباب فأنَّثْنا ا
التلميذ  : لم يعد ثمة فرق ب أنثى وذكر
ا; لكن هذا سيكون محض علم    : ر ا

تـــكـــرار لـــواقـع غـــيـــر خـــافٍ عن
أحد!

.. في :   أهو تـرديـد لـتقـلـيـد قد لـتلـميذ  ا
معاريج اللغة?

 .. علم  : عندما كان القد ا
           مـحــدًثــا..  كـان ابـن دانـيــال يــسـمي

           الباب : بابة.. 
وكـتـرديـد لـتـقـلـيـد قـد كـان تـرديـدًا

         ألقدم!
 ما الدواعي يا تُرى من خلف تأنيث

ذكر..          ا
ؤنث?!   بل وتذكير ا
فلنضف: إن الذكر.. 

ذكر.. غير ا
ذاك مخلوق ذكر..

بينما اآلخر مجعول ذكر!
فهي مفعول به!

وكذاك األمر في مجرى القياس..
ؤنث.. ا

ليس باخللقة أنثى..
هو مفعول بها!

سخرة" هكذا ندخل باب "ا
وهي تعني: "ماسكراد"

حفلة باألقنعة
هكذا تلعب أنثى...

 سادتي دور الذكر..
هكذا يا سيداتي والذكر..

دور أنثى!

قمر الدين محمد بن حنتيال..
فى خيال الظـل وظـل اخلـيال!

(1)

بابة
ســــخرة ا

علم: سيداتي سادتي... ا
مجت األسماع ما يلقى إليها

من فنون القول صبحًا ومساء...
كاألغاني والطقاطيق اخلليعة..

وتقاسيم اخلطب!
سيداتي سادتي

ُ ما يُقذف فيها.. ملّتْ األع
من فنون اللوم صبحًا ومساء..

سارح سئمتْ دور ا
سئمت دور اخليالة..

علب الليل التي تدمن في الليل اللعب!
سيداتي سادتي

سئم الناس الصحف
تصفع اإلنسانَ صبحًا ومساء..

بالعناوين الكبيرة..
لم نعد نقرأ غير الوفيات

رغم أن الوفيات..
مثل كل الصفحات

ليس تخلو من رياءٍ وكذب
سيداتي سادتي

لم يعد غير الكتب..
غير أن الناس ال ُتلقي إليها أي بال..

ا لوال بقايا من كسوف.. ر
رء عليها ثم بال.. عرج ا

ما احلكاية?!
ا قرأ الناس الكفاية.. ر

ا كتب الناس الكفاية..  ر
رغم هذا ثمَّ ناس يكتبون
بل ويبدو أنهم ال يتعبون

أتُراهم يقرأون?!
ولهذا سيداتي سادتي

.. نرجع اليوم إلى الشكل القد
خليال الظل أو ظل اخليال..

ا نلقى جديدًا ر
يصلح اليوم عالًجا للملل.. والسآمة

نبدأ اليوم بحفنة..
من تالل الفلسفة..

يا تُرى ما الفلسفة?!
(يدخل الفيلسوف)

أنـــا أقـــول لك يـــا مـــبـــروك الــفـيــلــسـوف: 
الفلسفة يعنى إيه!

عــــلم    : حضرتك م األول? ا
الفيلسوف: فيلسوف .. أنا فيلسوف..
             نشرت مجلة الناقد بتاريخ 

             االثن  31 أكتوبر  1927 تعـريفًا

«فلما جثونا الترب فوق رفيقنا    جزعت ولكن أى ساعة مجزع»     (الهمذانى)
ـعرى ) «ومـاجــدل األقـــوام إال تـعــــلـةًّ      مـصـورة من بـاطل مـتوهم»      (أبـو الـعالء ا
«غـريـب قـد طـرأ ال أعـرف شـخـصـه فـأصـبـر عـلـيـه إلى آخـر مـقـامـتـه لـعـله يـنـبئ
بعالمته»                                                                                                                            (الهمذانى)
«له نار تشب على يفاع     إذا لنيران ألبست القناعا»       (أبو الفتح الهمذانى)
«ضـربت للسـر قبابـاً خضراً فى دار دارا وإيـوان كسرى»    (أبـو الفتح الـهمذانى)
«أنا طوراً من النبيط          وطوراً من العرب»                                    (أبو الفتح)
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بابات
وتون.. وهنا األسالف 

لكن تلعبهم أشباح األشباه..
ما ب خيال الظل وظل خيال!

سرح ذاته.. فإذا كان التغريب هو ا
سرح يعني التغريب.. وإذا كان ا

فعلى من يقع التغريب?
أعلى األصل?

هذا يعني نفي األصل..
مع إثبات بديل..

يعني القتل!
أمع الصورة?!

هـــذا يـــعـــني إثـــبـــات األصل ونـــفي  
        الصورة..

قتول.. يعني إحياء ا
وهو محال!

أمع الشاهد?!
تفرج.. وهو هنا ا

هذا يعني نفي اإلثبات..
ليظل السر مصونًا..

في أعماق البئر..
يــعـــني تـــغـــريب األصـل وتــغـــريب    

         الصورة..
في وقت واحد..

واإليحاء
يعني اإللغاز.. اإلغراب..
حتى ال يفهم أحد شيئًا..
ا يجري فوق اخلشبة..
أو يجري خلف الكالوس..

ذبح.. أو يجري في ا
التغريب إذن بابات..
عدد البابات ثالث!

فارسم من ذاكرتك قردًا..
.. يلبس تاجًا للوجه

كياج  .. يصبح مينا بعد ا
طبق األصل..

قالوا فرس البحر
فرس البحر صانك يا طيبة
لك فمات ياطروادة! عض ا

فليرحمه الله..
فرس النهر حصانك يا طروادة..

تحدث مجنون.. وإذا كان ا
ستمع العقل.. فعلى ا

وهنا نسأل..
لك فمات.. عض الفرس ا
لك بغير العض.. أم مات ا

أم قبل العض وبعد العض?!
يُسأل عن هذا حالق الصحة!

ونولوجست: ا
         دقوا الطبول وكاسـات مشخللة  

                  كبيرة رصعت باخليبة احلزم
        وفقروا كبتوع الزار في صخب

              وهبهبوا ككالب الكفر في الظلم
        ثم انثنوا فكلوها وهي والعـة 

              يا الطش العبي أدرك خاطف الهرم
        سبحان من خلق اإلنسان من علق 

             ثم اجـــتـــبــــاه بـــعــــيـن حــــلـــوة وفـم
ـــــكم       ولم يقل مرة هـــــزوا عما

            إذ تذكروني وصـيحـوا واتلـهوا بدم
      طبـــــل وزمر وتدجيل وأضرحة

             باسم الـديـانة بـتـنا ضـحـكة األ
      هل في الكتاب ذقون شعرها سلب 

            كــانت تــزمــر لـلــرحــمن فـي احلـرم
صطفي خبر  وهل به عن حدود ا

      كما روي شرم الشيخ عن شيخه شرم
    وهل به من ضريح ستره قصب 

     يطـوف من حوله الـساعـون كالـصنم
 أو الــقــرابـــ أشــكــاًال نـــقــدمــهــا          
          بـاسم الـنـذور لـبطـن الـسادن الـنـهم 

 أستغفر الله من قول بال عمل 
     ومن مظاهرة تمشي بال علم!

أبو الفتح: أقضي العمـر تشبيهًا      
              على الناس وتمويها

    أرى األيـام ال تبقى  
                   على حـال فأحكيها

    فيـوم شـــرُّهـــــا فيَّ  
                   ويـــــوم شــرَّتي فيها

(2)

بابة
طاقية اإلخفاء

علم: هكذا يا سيداتي سادتي.. ا
 يصبح الواحد ظالً وخياال..
يصبح اثن معًا وألف قناع..

أي خيال الظل أو ظل اخليال..
ظل أنثى هو بالنحو مذكر..
وخيال الظل "باللهو" مؤنث..
فهو في احلال خنثى أو شكر

ال بأنثى أو ذكر!
هو جنس يتخفى
وألمرٍ ما بجنس!

ما الذي يدفع جنسًا للتخفي.. 
أهو إحساس بذنب..
يا تُرى أم طبع ذئب?!

ى الشاعر:    أرى احليَّ جنًسا ظل يشمل عا
بأنواعه ال بُورك النوع واجلنسُ

علم: أي جنس كان يقصد.. ا
عرة.. شيخنا (١) القديس في منفى ا

والعمى..?!
ونولوجست: احلب ده حاكم  وحاكم  جاهل ا
ــره والــراجل       يــقــتل ويــأســر في ا
                        جاب الشريفة حتت ِرجل السافل
ـــســلم عـــلى الــيـــهــوديــة                          وجــمع ا

ذكر.. علم: أتغزل الشعراء حقًّا با ا
         أم كان من خلف الغزل..

قدّر? دبَّر وا قصد الهروب من ا
ذكر وهو أنثى.. أولى بهم غزل ا

ؤنث وهو في احلق من أن يهيموا با
         الذكر..

فيم الشذوذ إذن..
إذا كان الشذوذ عن الشذوذ?

الشاعر: أما قاله الكوفي في صفة الزهد
                     كما قاله احلكمي في  صفة اخلمر?!
علم: كيف التقى الضدان قديس وداعر.. ا

نتهى.. وتعانقا في ا
ـــذكـــر مـــحض   لـــو لم يـــكن غـــزل ا

         حيلة..
أو قناع للتخفي..

ا كان الغزل.. أو ر
ذكر.. حتى بأوصاف ا

نوعًا من اإليحاء بالتشبيه..
عمّى .. حلبيب .. والرمز ا

ال يجوز البوح باسمه..
أم كان في الظاهر حبًّا للمذكر..

وهو في الباطن حب للبكارة..
للطهارة..

في عصور أصبح الداعر فيها..
من يشذُّ عن الدعارة..

مثلما أصبح زنديقًا طريدًا..
من مضى يصرخ في الناس أفيقوا..

أصبح الدين جتارة..
الشاعر: بني أميـة هبُّـوا من رقـادكمُ   

      إن اخلليفة داود بن يعقوب
          ضاعت خالفتكم يا قوم فالتمسوا 

     خليفة الله ب الّرّق والعـود
علم: كان يعقوب بن داود إشارة.. ا

خلَّصت جنسًا تخفى..
وسطا ليالً على كل إمارة..

ولهذا دفع الشاعر رأسه!
أبـو الفـتح: إن لـله عــبـــاًدا أخــذوا الـعــمـر خــلـيــطـا
سون أعراًبا ويضحـون نبيـطا!              فهم 

علم: سيداتي سادتي.. ا
منهج التغريب من قبل بريخت..

عندنا منذ قرون
ا منذ قرون وقرون.. ر

فأبو الهول برأس اآلدمي..
وعلى جسمٍ لوحشٍ..

هو تمثال لفن األقنعة..
للتنكر..

والتخيُّل!
سرح أيضًا! فأبو الهول أبو ا

التلميذ: فلماذا قيل بأن التغريب بريختي
          األصل..

سرح في األصل التغريب? وا
.. صري أين إذن موروث ا

وروث سرح من قبل ا في فن ا
اليوناني?!

مخبوء في وكر اللص..
ولع بالتقليد وبالتشبيه.. ا

والنسخ ونسخ النسخ..
والهارب خلف األقنعة الظلية

من قبل بناء الهرم األكبر..
وهنا نسأل من باب غرابة..

أو بابة تغريب أو بوابة..
بفضول يتخطى بُعد الهرم الزمني..

غلوطة.. في األزمنة اخلالية ا
ــــــكـن أن تــــــبــــــدأ في األرض   هل 

        حضارة..
ال في مصر فقط..
وبتمثال للتشبيه..

 كأبي الهول?
مـا لـم يــكن الــتـشــبــيه قــد ســبق إلى

         البدء التمثال..
والتمثال أليس هو التمثيل?

فلماذا تبدأ بالتشبيه حضارة?!
هذا يعني أن التشبيه..

تلقى اللي سارح  ومبلم       
                           واللي وخمان

     واللي مسطل ومحلق
              واللى مبحلق
        واللي معتم ومغلق

                           واللي نعسان
واللي تالقيه قاعد فارش
                  وبيتناقش

  واللي بيضحك ويهارش     
                           قال جنتلمان

  واللي بيكـتــب ويـــــألــف
               حاجة تخوف
       ليله نهاره بيخطرف 

                          أشكال والوان
 واللي عنيه زايغه ومايحه
               جايه ورايحه

 وريالته على صدره سايحه   
                           عاشق ولهان

   وشـــلـة النــقــاد بـالكيــف 
               نازل تخريف

 فالن تقيل وفالن ده سخيف   
                            وفـالن فنان

   وفالن سقط وفالن ناجح
                    وفالن قارح

     وفـــالنـه زفــــت بتـتـقــاوح        
                           وفالن خيبان

     معرض حوى كل األشكال
                من هلس وعال
      فن وأدب وطرب وخيال

                      وجنان في جنان
(يخرج)

علم    : سيداتي سادتي.. لمَ قلنا بابة ا

كان نهايتها ال البدء..
فيما زعم جميع القوادين..

تذكر يعقوب.. وألمر في نفس ا
مــا األقــنــعــة عــلى جــدران مــعــابــد  

         مصر..
إال رمز للنور وللظل..

خليال الظل.. وظل خيال..
وألهل الكهف..

ولكهف احلالم أفالطون..
ولصندوق الدنيا..

ولشاشة دار خيالة..
وليونس في جوف احلوت..

ولتابوتك يا أوزير..
ولتـمثـيليـة آالمك يـا أول آخر مـقتول

         أو مصلوب..
والــتــمـــثــيـــلــيـــة في األصل درامــا    

         التتويج..
الشاعر: توَّجْتَني الفتيا فتوجْني غدًا  

        تاجًا بإعفائي من التتويج
علم: إذا كان التشبيه هو التتويج... ا

والتتويج هو التشبيه..
فأبوالهول نذير وبشير!

أعني عبرة
ال للتأنيث.. ولكن للتذكير..

لكن كيف تكون العبرة..
ما لم تسبقها العبرات..

ــــاضي من     ـــا في ا والـــعـــبــــرات 
         حسرات..

واحلسرات بلغة األسالف مالحم..
قبل الهرم بآالف األهرامات..
لحمة انقلبت تمثيلية.. لكن ا

واآلالم انقلبت أعيادًا ترفيهية..
منذ التتويج..

قبالً كان الراوي يحكي..
وهنا ثمَّ مرتل..

"يلعب" دور الراوي..
وتون.. كان األسالف 

لكن الراوي يعطيهم بالقيثارة..
زاد حياة!

لـــلــفـــلـــســـفـــة من غـــيـــر إمـــضــاء
لألسف ال أعــتـقــد أنـهــا ســبـقت

إليه..
عـــــــلم  : ماذا قالت اجمللة? ا

الـفيلسوف: علم الفـلسـفة هو أوسع الـعلوم
وأسهلـها.. ولـكي تكون فـيلـسوفًا
يـجب أن تــقـول كالمًــا سـخــيـفًـا
وأن تــســـخّف كل رأي تـــســـمــعه
فــــإذا قــــلت إلنـــــســــان: "انت ابن
كـلب" فـهـذه تُـدعـى قـبـاحـة وقـلـة
حـيــا. أمـا إذا قــلت له: "انت ابن

قرد" فهذه تُدعى فلسفة.
              وإذا قال لـك: "أنـا سـوف أتزوج"
فقلت له: " مبروك" فهذه ليست
فلسفـة. أما إذا قلت له بـاحتقار
وســـخــــريـــة: إن الــــزواج رابـــطـــة
ة درسة القد عتيقة من أثـار ا
الــــتي تُــــؤلـف بــــ الــــعــــنــــاصــــر
ــتالزمـــة في نـــاســوت الـــنــفس ا
البشرية التي تـتغلغل إلى أعماق
مـا في أعـلـى مـراتب اإلنـســانـيـة
من تـمـوجـات أثـيـريـة تـرتـفع إلى
طــبــقـــات الــهــيــولـي في أشــكــال
مـتـبــايـنــة وأنـواع مـخــتـلــفـة حـتى
تُـــحــلـقَ عـــلى أجـــنـــحـــة اخلـــيــال
ـــنـــبــــعث من االجـــتــــمـــاعـــيـــات ا
ــنـتــشــرة في طــبــقــات مــعــيــنـة ا
ــتـــدة إلى مــا وراء األرواح في
حــصــاد الــقــلــوب الــكــامــنــة بـ
ســطــور أســرار كـــمــاالت الــكــون
ـودعـة صــحف خــفـايـا األزلـيــة ا
اجلـوانح الــروحـانــيـة الالهــوتـيـة
فإنـهـا ال تـفـتـأ تـتـصـادم وتـتدافع
ــخــتــلف الــتــطــورات وتــتــطــور 

العجيبة حتى تصل إلى مركز 
القوة الـفردية وهـناك يكـون البقـاء وصرير    
األسـنـان.. فـأنت فـيـلـسـوف "ابن

فيلسوف".
عـــلم  : هذا كالم جميل .. ولكن ما معناه? ا

الفيلسوف: ال معنى له على اإلطالق..
عــــلم   : انتظر سيادتك باخلارج قليالً.. ا
فقد نـحتـاج إليك .. وإن كـنا في
حاجة إلى شيء من الترفيه بعد
هـــــذه الــــــدوامـــــة الــــــتي جتــــــلب
ونولوجست. الصداع .. فليدخل ا

(يدخل)

      في قهوة الفن اتقدم
                   وتعا تعلم

ذكر? بدل الباب فأنَّثْنا ا
التلميذ  : لم يعد ثمة فرق ب أنثى وذكر
ا; لكن هذا سيكون محض علم    : ر ا

تـــكـــرار لـــواقـع غـــيـــر خـــافٍ عن
أحد!

.. في :   أهو تـرديـد لـتقـلـيـد قد لـتلـميذ  ا
معاريج اللغة?

 .. علم  : عندما كان القد ا
           مـحــدًثــا..  كـان ابـن دانـيــال يــسـمي

           الباب : بابة.. 
وكـتـرديـد لـتـقـلـيـد قـد كـان تـرديـدًا

         ألقدم!
 ما الدواعي يا تُرى من خلف تأنيث

ذكر..          ا
ؤنث?!   بل وتذكير ا
فلنضف: إن الذكر.. 

ذكر.. غير ا
ذاك مخلوق ذكر..

بينما اآلخر مجعول ذكر!
فهي مفعول به!

وكذاك األمر في مجرى القياس..
ؤنث.. ا

ليس باخللقة أنثى..
هو مفعول بها!

سخرة" هكذا ندخل باب "ا
وهي تعني: "ماسكراد"

حفلة باألقنعة
هكذا تلعب أنثى...

 سادتي دور الذكر..
هكذا يا سيداتي والذكر..

دور أنثى!

قمر الدين محمد بن حنتيال..
فى خيال الظـل وظـل اخلـيال!

(1)

بابة
ســــخرة ا

علم: سيداتي سادتي... ا
مجت األسماع ما يلقى إليها

من فنون القول صبحًا ومساء...
كاألغاني والطقاطيق اخلليعة..

وتقاسيم اخلطب!
سيداتي سادتي

ُ ما يُقذف فيها.. ملّتْ األع
من فنون اللوم صبحًا ومساء..

سارح سئمتْ دور ا
سئمت دور اخليالة..

علب الليل التي تدمن في الليل اللعب!
سيداتي سادتي

سئم الناس الصحف
تصفع اإلنسانَ صبحًا ومساء..

بالعناوين الكبيرة..
لم نعد نقرأ غير الوفيات

رغم أن الوفيات..
مثل كل الصفحات

ليس تخلو من رياءٍ وكذب
سيداتي سادتي

لم يعد غير الكتب..
غير أن الناس ال ُتلقي إليها أي بال..

ا لوال بقايا من كسوف.. ر
رء عليها ثم بال.. عرج ا

ما احلكاية?!
ا قرأ الناس الكفاية.. ر

ا كتب الناس الكفاية..  ر
رغم هذا ثمَّ ناس يكتبون
بل ويبدو أنهم ال يتعبون

أتُراهم يقرأون?!
ولهذا سيداتي سادتي

.. نرجع اليوم إلى الشكل القد
خليال الظل أو ظل اخليال..

ا نلقى جديدًا ر
يصلح اليوم عالًجا للملل.. والسآمة

نبدأ اليوم بحفنة..
من تالل الفلسفة..

يا تُرى ما الفلسفة?!
(يدخل الفيلسوف)

أنـــا أقـــول لك يـــا مـــبـــروك الــفـيــلــسـوف: 
الفلسفة يعنى إيه!

عــــلم    : حضرتك م األول? ا
الفيلسوف: فيلسوف .. أنا فيلسوف..
             نشرت مجلة الناقد بتاريخ 

             االثن  31 أكتوبر  1927 تعـريفًا

«فلما جثونا الترب فوق رفيقنا    جزعت ولكن أى ساعة مجزع»     (الهمذانى)
ـعرى ) «ومـاجــدل األقـــوام إال تـعــــلـةًّ      مـصـورة من بـاطل مـتوهم»      (أبـو الـعالء ا
«غـريـب قـد طـرأ ال أعـرف شـخـصـه فـأصـبـر عـلـيـه إلى آخـر مـقـامـتـه لـعـله يـنـبئ
بعالمته»                                                                                                                            (الهمذانى)
«له نار تشب على يفاع     إذا لنيران ألبست القناعا»       (أبو الفتح الهمذانى)
«ضـربت للسـر قبابـاً خضراً فى دار دارا وإيـوان كسرى»    (أبـو الفتح الـهمذانى)
«أنا طوراً من النبيط          وطوراً من العرب»                                    (أبو الفتح)
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ما لم تسبقها العبرات..
ـــــاضي من     ـــــا في ا والــــعـــــبــــرات 

         حسرات..
واحلسرات بلغة األسالف مالحم..

قبل الهرم بآالف األهرامات..
لحمة انقلبت تمثيلية.. لكن ا

واآلالم انقلبت أعيادًا ترفيهية..
منذ التتويج..

قبالً كان الراوي يحكي..
وهنا ثمَّ مرتل..

"يلعب" دور الراوي..
وتون.. كان األسالف 

لكن الراوي يعطيهم بالقيثارة..
زاد حياة!

وتون.. وهنا األسالف 
لكن تلعبهم أشباح األشباه..

ما ب خيال الظل وظل خيال!
سرح ذاته.. فإذا كان التغريب هو ا

سرح يعني التغريب.. وإذا كان ا
فعلى من يقع التغريب?

أعلى األصل?
هذا يعني نفي األصل..

مع إثبات بديل..
يعني القتل!

أمع الصورة?!
هــــذا يــــعــــنـي إثــــبــــات األصل ونــــفي  

        الصورة..
قتول.. يعني إحياء ا

وهو محال!
أمع الشاهد?!

تفرج.. وهو هنا ا
هذا يعني نفي اإلثبات..

ليظل السر مصونًا..
في أعماق البئر..

يـــعــــني تــــغــــريب األصـل وتـــغــــريب    
         الصورة..

في وقت واحد..
واإليحاء

يعني اإللغاز.. اإلغراب..

حتى ال يفهم أحد شيئًا..
ا يجري فوق اخلشبة..
أو يجري خلف الكالوس..

ذبح.. أو يجري في ا
التغريب إذن بابات..
عدد البابات ثالث!

فارسم من ذاكرتك قردًا..
.. يلبس تاجًا للوجه

كياج  .. يصبح مينا بعد ا
طبق األصل..

قالوا فرس البحر
فرس البحر صانك يا طيبة
لك فمات ياطروادة! عض ا

فليرحمه الله..
فرس النهر حصانك يا طروادة..

تحدث مجنون.. وإذا كان ا
ستمع العقل.. فعلى ا

وهنا نسأل..
لك فمات.. عض الفرس ا
لك بغير العض.. أم مات ا

أم قبل العض وبعد العض?!
يُسأل عن هذا حالق الصحة!

ونولوجست: ا
         دقوا الطبول وكاسـات مشخللة  

                  كبيرة رصعت باخليبة احلزم
        وفقروا كبتوع الزار في صخب

              وهبهبوا ككالب الكفر في الظلم
        ثم انثنوا فكلوها وهي والعـة 

              يا الطش العبي أدرك خاطف الهرم
        سبحان من خلق اإلنسان من علق 

             ثم اجـــــتــــبـــــاه بــــعــــيــن حـــــلــــوة وفـم
ـــــكم       ولم يقل مرة هـــــزوا عما

            إذ تـذكروني وصـيـحوا واتـلهـوا بدم

من مضى يصرخ في الناس أفيقوا..
أصبح الدين جتارة..

الشاعر: بني أميـة هبُّـوا من رقـادكمُ   
      إن اخلليفة داود بن يعقوب

          ضاعت خالفتكم يا قوم فالتمسوا 
     خليفة الله ب الّرّق والعـود

علم: كان يعقوب بن داود إشارة.. ا
خلَّصت جنسًا تخفى..

وسطا ليالً على كل إمارة..
ولهذا دفع الشاعر رأسه!

أبـو الـفـتح: إن لــله عــبــــادًا أخــذوا الــعــمــر خــلــيــطــا
سـون أعراًبا ويضحـون نبيـطا!              فهم 

علم: سيداتي سادتي.. ا
منهج التغريب من قبل بريخت..

عندنا منذ قرون
ا منذ قرون وقرون.. ر

فأبو الهول برأس اآلدمي..
وعلى جسمٍ لوحشٍ..

هو تمثال لفن األقنعة..
للتنكر..

والتخيُّل!
سرح أيضًا! فأبو الهول أبو ا

التلميذ: فلماذا قيل بأن التغريب بريختي
          األصل..

 ليله نهاره بيخطرف 
                          أشكال والوان

 واللي عنيه زايغه ومايحه
               جايه ورايحه

 وريالته على صدره سايحه   
                           عاشق ولهان

   وشـــلـة النــقــاد بـالكيــف 
               نازل تخريف

 فالن تقيل وفالن ده سخيف   
                            وفـالن فنان

   وفالن سقط وفالن ناجح
                    وفالن قارح

     وفـــالنـه زفــــت بتـتـقــاوح        
                           وفالن خيبان

     معرض حوى كل األشكال

سرح في األصل التغريب? وا
.. صري أين إذن موروث ا

وروث سرح من قبل ا في فن ا
اليوناني?!

مخبوء في وكر اللص..
ولع بالتقليد وبالتشبيه.. ا

والنسخ ونسخ النسخ..
والهارب خلف األقنعة الظلية

من قبل بناء الهرم األكبر..
وهنا نسأل من باب غرابة..

أو بابة تغريب أو بوابة..
بفضول يتخطى بُعد الهرم الزمني..

غلوطة.. في األزمنة اخلالية ا
ــــــــكـن أن تــــــــبــــــــدأ في األرض   هـل 

        حضارة..
ال في مصر فقط..
وبتمثال للتشبيه..

 كأبي الهول?
مـــا لم يـــكن الــتـــشــبـــيه قـــد ســبق إلى

         البدء التمثال..
والتمثال أليس هو التمثيل?

فلماذا تبدأ بالتشبيه حضارة?!
هذا يعني أن التشبيه..
 كان نهايتها ال البدء..

فيما زعم جميع القوادين..
تذكر يعقوب.. وألمر في نفس ا

مـــا األقـــنـــعــة عـــلى جـــدران مـــعـــابــد  
         مصر..

إال رمز للنور وللظل..
خليال الظل.. وظل خيال..

وألهل الكهف..
ولكهف احلالم أفالطون..

ولصندوق الدنيا..
ولشاشة دار خيالة..

وليونس في جوف احلوت..
ولتابوتك يا أوزير..

ولتـمـثيـليـة آالمك يـا أول آخـر مقـتول
         أو مصلوب..

والـــتـــمــــثـــيـــلـــيــــة في األصل درامـــا    
         التتويج..

الشاعر: توَّجْتَني الفتيا فتوجْني غدًا  
        تاجًا بإعفائي من التتويج

علم: إذا كان التشبيه هو التتويج... ا
والتتويج هو التشبيه..

فأبوالهول نذير وبشير!
أعني عبرة

ال للتأنيث.. ولكن للتذكير..
لكن كيف تكون العبرة..

تُــــحـــلـقَ عــــلى أجــــنــــحــــة اخلــــيـــال
ــــنــــبـــــعث مـن االجــــتــــمـــــاعــــيــــات ا
ــنـــتــشـــرة في طــبـــقــات مـــعــيـــنــة ا
ـــتــــدة إلى مـــا وراء األرواح في
حـــصــاد الـــقـــلــوب الـــكـــامــنـــة بــ
ســـطـــور أســـرار كـــمـــاالت الـــكـــون
ــودعـة صــحـف خــفــايـا األزلــيــة ا
اجلــوانح الــروحــانــيـة الـالهــوتــيـة
فـإنــهـا ال تـفـتـأ تــتـصـادم وتـتـدافع
ــخـــتـــلف الـــتـــطــورات وتـــتـــطـــور 

العجيبة حتى تصل إلى مركز 
   القـوة الفـردية وهـناك يـكون الـبقـاء وصرير
األسـنــان.. فـأنت فــيـلــسـوف "ابن

فيلسوف".
عـــلم  : هذا كالم جميل .. ولكن ما معناه? ا

الفيلسوف: ال معنى له على اإلطالق..
عــــلم   : انتظـر سيادتك باخلارج قليالً.. ا
فـقد نـحـتاج إلـيك .. وإن كـنا في
حاجـة إلى شيء من الترفيه بعد
هــــــــذه الـــــــدوامـــــــة الــــــــتي جتــــــــلب
ونولوجست. الصداع .. فليدخل ا

(يدخل)

      في قهوة الفن اتقدم
                   وتعا تعلم

  تلقى اللي سارح  ومبلم       
                           واللي وخمان

     واللي مسطل ومحلق
              واللى مبحلق
        واللي معتم ومغلق

                           واللي نعسان
واللي تالقيه قاعد فارش
                  وبيتناقش

  واللي بيضحك ويهارش     
                           قال جنتلمان

  واللي بيكـتــب ويـــــألــف
               حاجة تخوف

          من هلس وعال
      فن وأدب وطرب وخيال

                      وجنان في جنان
(يخرج)

علم    : سيداتي سادتي.. لمَ قلنا بابة ا
ذكر? بدل الباب فأنَّثْنا ا

التلميذ  : لم يعد ثمة فرق ب أنثى وذكر
ا; لكن هذا سيكون محض علم    : ر ا

تــــكـــــرار لــــواقع غـــــيــــر خــــافٍ عن
أحد!

.. في الـتـلمـيذ :   أهـو تـرديـد لـتـقـلـيـد قـد
معاريج اللغة?

 .. علم  : عندما كان القد ا
           مــحــدًثـــا..  كــان ابن دانــيـــال يــســمي

           الباب : بابة.. 
وكــتـرديــد لـتـقــلـيــد قـد كــان تـرديـدًا

         ألقدم!
 ما الـدواعي يا تُرى من خلف تأنيث

ذكر..          ا
ؤنث?!   بل وتذكير ا
فلنضف: إن الذكر.. 

ذكر.. غير ا
ذاك مخلوق ذكر..

بينما اآلخر مجعول ذكر!
فهي مفعول به!

وكذاك األمر في مجرى القياس..
ؤنث.. ا

ليس باخللقة أنثى..
هو مفعول بها!

سخرة" هكذا ندخل باب "ا
وهي تعني: "ماسكراد"

حفلة باألقنعة
هكذا تلعب أنثى...

 سادتي دور الذكر..
هكذا يا سيداتي والذكر..

دور أنثى!
أبو الفتح: أقضي العمـر تشبيهًا      

              على الناس وتمويها
    أرى األيـام ال تبقى  

                   على حـال فأحكيها
    فيـوم شـــرُّهـــــا فيَّ  

                   ويـــــوم شــرَّتي فيها

(2)

بابة
طاقية اإلخفاء

(1)

بابة
ســــخرة ا

علم: سيداتي سادتي... ا
مجت األسماع ما يلقى إليها

من فنون القول صبحًا ومساء...
كاألغاني والطقاطيق اخلليعة..

وتقاسيم اخلطب!
سيداتي سادتي

ُ ما يُقذف فيها.. ملّتْ األع
من فنون اللوم صبحًا ومساء..

سارح سئمتْ دور ا
سئمت دور اخليالة..

علب الليل التي تدمن في الليل اللعب!
سيداتي سادتي

سئم الناس الصحف
تصفع اإلنسانَ صبحًا ومساء..

بالعناوين الكبيرة..
لم نعد نقرأ غير الوفيات

رغم أن الوفيات..
مثل كل الصفحات

ليس تخلو من رياءٍ وكذب
سيداتي سادتي

لم يعد غير الكتب..
غير أن الناس ال ُتلقي إليها أي بال..

ا لوال بقايا من كسوف.. ر
رء عليها ثم بال.. عرج ا

ما احلكاية?!
ا قرأ الناس الكفاية.. ر

ا كتب الناس الكفاية..  ر
رغم هذا ثمَّ ناس يكتبون
بل ويبدو أنهم ال يتعبون

أتُراهم يقرأون?!
ولهذا سيداتي سادتي

.. نرجع اليوم إلى الشكل القد
خليال الظل أو ظل اخليال..

ا نلقى جديدًا ر
يصلح اليوم عالًجا للملل.. والسآمة

نبدأ اليوم بحفنة..
من تالل الفلسفة..

يا تُرى ما الفلسفة?!
(يدخل الفيلسوف)

الــفـــيــلــســوف: أنــــا أقـــول لـك يــــا مــــبـــروك
الفلسفة يعنى إيه!

عــــلم    : حضرتك م األول? ا
الفيلسوف: فيلسوف .. أنا فيلسوف..
             نشرت مجلة الناقد بتاريخ 

             االثن  31 أكـتوبر  1927 تـعريفًا
لــــلــــفــــلـــســــفــــة من غــــيــــر إمــــضـــاء
لألسف ال أعــتــقـــد أنــهــا ســبــقت

إليه..
عـــــــلم  : ماذا قالت اجمللة? ا

الفـيلسوف: عـلم الفـلسـفة هـو أوسع العـلوم
وأسهـلـها.. ولـكي تكـون فيـلسـوفًا
يــجب أن تــقــول كالمًــا ســخــيــفًـا
وأن تـــســــخّف كـل رأي تـــســــمـــعه
فـــــإذا قــــــلت إلنــــــســـــان: "انـت ابن
كــلب" فـهــذه تُـدعـى قـبــاحـة وقــلـة
حــيــا. أمـــا إذا قــلت له: "انت ابن

قرد" فهذه تُدعى فلسفة.
              وإذا قـال لـك: "أنـا سـوف أتـزوج"
فقلـت له: " مبروك" فهذه ليست
فلسـفة. أما إذا قـلت له باحـتقار
وســــخـــــريـــــة: إن الــــزواج رابـــــطــــة
ة درسـة القد عتيـقة من أثار ا
الـــــتـي تُـــــؤلـف بـــــ الــــــعـــــنــــــاصـــــر
ــــتالزمـــة فـي نـــاســـوت الــــنـــفس ا
البشـرية التي تتـغلغل إلى أعماق
مــا في أعــلى مــراتب اإلنــســانــيـة
من تـمــوجـات أثـيــريـة تــرتـفع إلى
طـــبـــقــــات الـــهـــيـــولي في أشـــكـــال
مــتــبــايـنــة وأنــواع مــخــتــلــفـة حــتى

علم: هكذا يا سيداتي سادتي.. ا
 يصبح الواحد ظالً وخياال..
يصبح اثن معًا وألف قناع..

أي خيال الظل أو ظل اخليال..
ظل أنثى هو بالنحو مذكر..
وخيال الظل "باللهو" مؤنث..
فهو في احلال خنثى أو شكر

ال بأنثى أو ذكر!
هو جنس يتخفى
وألمرٍ ما بجنس!

ما الذي يدفع جنسًا للتخفي.. 
أهو إحساس بذنب..
يا تُرى أم طبع ذئب?!

ى الشاعر:    أرى احليَّ جنًسا ظل يشمل عا
بأنواعه ال بُورك النوع واجلنسُ

علم: أي جنس كان يقصد.. ا
عرة.. شيخنا (١) القديس في منفى ا

والعمى..?!
ونولوجست: احلب ده حاكم  وحاكم  جاهل ا
ــره والـــراجل       يـــقـــتل ويـــأســر فـي ا
                        جاب الشريفة حتت ِرجل السافل
ـــســـلم عـــلـى الـــيـــهـــوديـــة                          وجـــمـع ا

ذكر.. علم: أتغزل الشعراء حقًّا با ا
         أم كان من خلف الغزل..

قدّر? دبَّر وا قصد الهروب من ا
ذكر وهو أنثى.. أولى بهم غزل ا

ؤنث وهو في احلق من أن يهـيموا با
         الذكر..

فيم الشذوذ إذن..
إذا كان الشذوذ عن الشذوذ?

الشاعر: أما قاله الكوفي في صفة الزهد
                     كما قاله احلكمي في  صفة اخلمر?!
علم: كيف التقى الضدان قديس وداعر.. ا

نتهى.. وتعانقا في ا
ــــذكــــر مــــحض   لــــو لـم يــــكن غــــزل ا

         حيلة..
أو قناع للتخفي..

ا كان الغزل.. أو ر
ذكر.. حتى بأوصاف ا

نوعًا من اإليحاء بالتشبيه..
عمّى .. حلبيب .. والرمز ا

ال يجوز البوح باسمه..
أم كان في الظاهر حبًّا للمذكر..

وهو في الباطن حب للبكارة..
للطهارة..

في عصور أصبح الداعر فيها..
من يشذُّ عن الدعارة..

مثلما أصبح زنديقًا طريدًا..
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ما لم تسبقها العبرات..
ـــــاضي من     ـــــا في ا والــــعـــــبــــرات 

         حسرات..
واحلسرات بلغة األسالف مالحم..

قبل الهرم بآالف األهرامات..
لحمة انقلبت تمثيلية.. لكن ا

واآلالم انقلبت أعيادًا ترفيهية..
منذ التتويج..

قبالً كان الراوي يحكي..
وهنا ثمَّ مرتل..

"يلعب" دور الراوي..
وتون.. كان األسالف 

لكن الراوي يعطيهم بالقيثارة..
زاد حياة!

وتون.. وهنا األسالف 
لكن تلعبهم أشباح األشباه..

ما ب خيال الظل وظل خيال!
سرح ذاته.. فإذا كان التغريب هو ا

سرح يعني التغريب.. وإذا كان ا
فعلى من يقع التغريب?

أعلى األصل?
هذا يعني نفي األصل..

مع إثبات بديل..
يعني القتل!

أمع الصورة?!
هــــذا يــــعــــنـي إثــــبــــات األصل ونــــفي  

        الصورة..
قتول.. يعني إحياء ا

وهو محال!
أمع الشاهد?!

تفرج.. وهو هنا ا
هذا يعني نفي اإلثبات..

ليظل السر مصونًا..
في أعماق البئر..

يـــعــــني تــــغــــريب األصـل وتـــغــــريب    
         الصورة..

في وقت واحد..
واإليحاء

يعني اإللغاز.. اإلغراب..

حتى ال يفهم أحد شيئًا..
ا يجري فوق اخلشبة..
أو يجري خلف الكالوس..

ذبح.. أو يجري في ا
التغريب إذن بابات..
عدد البابات ثالث!

فارسم من ذاكرتك قردًا..
.. يلبس تاجًا للوجه

كياج  .. يصبح مينا بعد ا
طبق األصل..

قالوا فرس البحر
فرس البحر صانك يا طيبة
لك فمات ياطروادة! عض ا

فليرحمه الله..
فرس النهر حصانك يا طروادة..

تحدث مجنون.. وإذا كان ا
ستمع العقل.. فعلى ا

وهنا نسأل..
لك فمات.. عض الفرس ا
لك بغير العض.. أم مات ا

أم قبل العض وبعد العض?!
يُسأل عن هذا حالق الصحة!

ونولوجست: ا
         دقوا الطبول وكاسـات مشخللة  

                  كبيرة رصعت باخليبة احلزم
        وفقروا كبتوع الزار في صخب

              وهبهبوا ككالب الكفر في الظلم
        ثم انثنوا فكلوها وهي والعـة 

              يا الطش العبي أدرك خاطف الهرم
        سبحان من خلق اإلنسان من علق 

             ثم اجـــــتــــبـــــاه بــــعــــيــن حـــــلــــوة وفـم
ـــــكم       ولم يقل مرة هـــــزوا عما

            إذ تـذكروني وصـيـحوا واتـلهـوا بدم

من مضى يصرخ في الناس أفيقوا..
أصبح الدين جتارة..

الشاعر: بني أميـة هبُّـوا من رقـادكمُ   
      إن اخلليفة داود بن يعقوب

          ضاعت خالفتكم يا قوم فالتمسوا 
     خليفة الله ب الّرّق والعـود

علم: كان يعقوب بن داود إشارة.. ا
خلَّصت جنسًا تخفى..

وسطا ليالً على كل إمارة..
ولهذا دفع الشاعر رأسه!

أبـو الـفـتح: إن لــله عــبــــادًا أخــذوا الــعــمــر خــلــيــطــا
سـون أعراًبا ويضحـون نبيـطا!              فهم 

علم: سيداتي سادتي.. ا
منهج التغريب من قبل بريخت..

عندنا منذ قرون
ا منذ قرون وقرون.. ر

فأبو الهول برأس اآلدمي..
وعلى جسمٍ لوحشٍ..

هو تمثال لفن األقنعة..
للتنكر..

والتخيُّل!
سرح أيضًا! فأبو الهول أبو ا

التلميذ: فلماذا قيل بأن التغريب بريختي
          األصل..

 ليله نهاره بيخطرف 
                          أشكال والوان

 واللي عنيه زايغه ومايحه
               جايه ورايحه

 وريالته على صدره سايحه   
                           عاشق ولهان

   وشـــلـة النــقــاد بـالكيــف 
               نازل تخريف

 فالن تقيل وفالن ده سخيف   
                            وفـالن فنان

   وفالن سقط وفالن ناجح
                    وفالن قارح

     وفـــالنـه زفــــت بتـتـقــاوح        
                           وفالن خيبان

     معرض حوى كل األشكال

سرح في األصل التغريب? وا
.. صري أين إذن موروث ا

وروث سرح من قبل ا في فن ا
اليوناني?!

مخبوء في وكر اللص..
ولع بالتقليد وبالتشبيه.. ا

والنسخ ونسخ النسخ..
والهارب خلف األقنعة الظلية

من قبل بناء الهرم األكبر..
وهنا نسأل من باب غرابة..

أو بابة تغريب أو بوابة..
بفضول يتخطى بُعد الهرم الزمني..

غلوطة.. في األزمنة اخلالية ا
ــــــــكـن أن تــــــــبــــــــدأ في األرض   هـل 

        حضارة..
ال في مصر فقط..
وبتمثال للتشبيه..

 كأبي الهول?
مـــا لم يـــكن الــتـــشــبـــيه قـــد ســبق إلى

         البدء التمثال..
والتمثال أليس هو التمثيل?

فلماذا تبدأ بالتشبيه حضارة?!
هذا يعني أن التشبيه..
 كان نهايتها ال البدء..

فيما زعم جميع القوادين..
تذكر يعقوب.. وألمر في نفس ا

مـــا األقـــنـــعــة عـــلى جـــدران مـــعـــابــد  
         مصر..

إال رمز للنور وللظل..
خليال الظل.. وظل خيال..

وألهل الكهف..
ولكهف احلالم أفالطون..

ولصندوق الدنيا..
ولشاشة دار خيالة..

وليونس في جوف احلوت..
ولتابوتك يا أوزير..

ولتـمـثيـليـة آالمك يـا أول آخـر مقـتول
         أو مصلوب..

والـــتـــمــــثـــيـــلـــيــــة في األصل درامـــا    
         التتويج..

الشاعر: توَّجْتَني الفتيا فتوجْني غدًا  
        تاجًا بإعفائي من التتويج

علم: إذا كان التشبيه هو التتويج... ا
والتتويج هو التشبيه..

فأبوالهول نذير وبشير!
أعني عبرة

ال للتأنيث.. ولكن للتذكير..
لكن كيف تكون العبرة..

تُــــحـــلـقَ عــــلى أجــــنــــحــــة اخلــــيـــال
ــــنــــبـــــعث مـن االجــــتــــمـــــاعــــيــــات ا
ــنـــتــشـــرة في طــبـــقــات مـــعــيـــنــة ا
ـــتــــدة إلى مـــا وراء األرواح في
حـــصــاد الـــقـــلــوب الـــكـــامــنـــة بــ
ســـطـــور أســـرار كـــمـــاالت الـــكـــون
ــودعـة صــحـف خــفــايـا األزلــيــة ا
اجلــوانح الــروحــانــيـة الـالهــوتــيـة
فـإنــهـا ال تـفـتـأ تــتـصـادم وتـتـدافع
ــخـــتـــلف الـــتـــطــورات وتـــتـــطـــور 

العجيبة حتى تصل إلى مركز 
   القـوة الفـردية وهـناك يـكون الـبقـاء وصرير
األسـنــان.. فـأنت فــيـلــسـوف "ابن

فيلسوف".
عـــلم  : هذا كالم جميل .. ولكن ما معناه? ا

الفيلسوف: ال معنى له على اإلطالق..
عــــلم   : انتظـر سيادتك باخلارج قليالً.. ا
فـقد نـحـتاج إلـيك .. وإن كـنا في
حاجـة إلى شيء من الترفيه بعد
هــــــــذه الـــــــدوامـــــــة الــــــــتي جتــــــــلب
ونولوجست. الصداع .. فليدخل ا

(يدخل)

      في قهوة الفن اتقدم
                   وتعا تعلم

  تلقى اللي سارح  ومبلم       
                           واللي وخمان

     واللي مسطل ومحلق
              واللى مبحلق
        واللي معتم ومغلق

                           واللي نعسان
واللي تالقيه قاعد فارش
                  وبيتناقش

  واللي بيضحك ويهارش     
                           قال جنتلمان

  واللي بيكـتــب ويـــــألــف
               حاجة تخوف

          من هلس وعال
      فن وأدب وطرب وخيال

                      وجنان في جنان
(يخرج)

علم    : سيداتي سادتي.. لمَ قلنا بابة ا
ذكر? بدل الباب فأنَّثْنا ا

التلميذ  : لم يعد ثمة فرق ب أنثى وذكر
ا; لكن هذا سيكون محض علم    : ر ا

تــــكـــــرار لــــواقع غـــــيــــر خــــافٍ عن
أحد!

.. في الـتـلمـيذ :   أهـو تـرديـد لـتـقـلـيـد قـد
معاريج اللغة?

 .. علم  : عندما كان القد ا
           مــحــدًثـــا..  كــان ابن دانــيـــال يــســمي

           الباب : بابة.. 
وكــتـرديــد لـتـقــلـيــد قـد كــان تـرديـدًا

         ألقدم!
 ما الـدواعي يا تُرى من خلف تأنيث

ذكر..          ا
ؤنث?!   بل وتذكير ا
فلنضف: إن الذكر.. 

ذكر.. غير ا
ذاك مخلوق ذكر..

بينما اآلخر مجعول ذكر!
فهي مفعول به!

وكذاك األمر في مجرى القياس..
ؤنث.. ا

ليس باخللقة أنثى..
هو مفعول بها!

سخرة" هكذا ندخل باب "ا
وهي تعني: "ماسكراد"

حفلة باألقنعة
هكذا تلعب أنثى...

 سادتي دور الذكر..
هكذا يا سيداتي والذكر..

دور أنثى!
أبو الفتح: أقضي العمـر تشبيهًا      

              على الناس وتمويها
    أرى األيـام ال تبقى  

                   على حـال فأحكيها
    فيـوم شـــرُّهـــــا فيَّ  

                   ويـــــوم شــرَّتي فيها

(2)

بابة
طاقية اإلخفاء

(1)

بابة
ســــخرة ا

علم: سيداتي سادتي... ا
مجت األسماع ما يلقى إليها

من فنون القول صبحًا ومساء...
كاألغاني والطقاطيق اخلليعة..

وتقاسيم اخلطب!
سيداتي سادتي

ُ ما يُقذف فيها.. ملّتْ األع
من فنون اللوم صبحًا ومساء..

سارح سئمتْ دور ا
سئمت دور اخليالة..

علب الليل التي تدمن في الليل اللعب!
سيداتي سادتي

سئم الناس الصحف
تصفع اإلنسانَ صبحًا ومساء..

بالعناوين الكبيرة..
لم نعد نقرأ غير الوفيات

رغم أن الوفيات..
مثل كل الصفحات

ليس تخلو من رياءٍ وكذب
سيداتي سادتي

لم يعد غير الكتب..
غير أن الناس ال ُتلقي إليها أي بال..

ا لوال بقايا من كسوف.. ر
رء عليها ثم بال.. عرج ا

ما احلكاية?!
ا قرأ الناس الكفاية.. ر

ا كتب الناس الكفاية..  ر
رغم هذا ثمَّ ناس يكتبون
بل ويبدو أنهم ال يتعبون

أتُراهم يقرأون?!
ولهذا سيداتي سادتي

.. نرجع اليوم إلى الشكل القد
خليال الظل أو ظل اخليال..

ا نلقى جديدًا ر
يصلح اليوم عالًجا للملل.. والسآمة

نبدأ اليوم بحفنة..
من تالل الفلسفة..

يا تُرى ما الفلسفة?!
(يدخل الفيلسوف)

الــفـــيــلــســوف: أنــــا أقـــول لـك يــــا مــــبـــروك
الفلسفة يعنى إيه!

عــــلم    : حضرتك م األول? ا
الفيلسوف: فيلسوف .. أنا فيلسوف..
             نشرت مجلة الناقد بتاريخ 

             االثن  31 أكـتوبر  1927 تـعريفًا
لــــلــــفــــلـــســــفــــة من غــــيــــر إمــــضـــاء
لألسف ال أعــتــقـــد أنــهــا ســبــقت

إليه..
عـــــــلم  : ماذا قالت اجمللة? ا

الفـيلسوف: عـلم الفـلسـفة هـو أوسع العـلوم
وأسهـلـها.. ولـكي تكـون فيـلسـوفًا
يــجب أن تــقــول كالمًــا ســخــيــفًـا
وأن تـــســــخّف كـل رأي تـــســــمـــعه
فـــــإذا قــــــلت إلنــــــســـــان: "انـت ابن
كــلب" فـهــذه تُـدعـى قـبــاحـة وقــلـة
حــيــا. أمـــا إذا قــلت له: "انت ابن

قرد" فهذه تُدعى فلسفة.
              وإذا قـال لـك: "أنـا سـوف أتـزوج"
فقلـت له: " مبروك" فهذه ليست
فلسـفة. أما إذا قـلت له باحـتقار
وســــخـــــريـــــة: إن الــــزواج رابـــــطــــة
ة درسـة القد عتيـقة من أثار ا
الـــــتـي تُـــــؤلـف بـــــ الــــــعـــــنــــــاصـــــر
ــــتالزمـــة فـي نـــاســـوت الــــنـــفس ا
البشـرية التي تتـغلغل إلى أعماق
مــا في أعــلى مــراتب اإلنــســانــيـة
من تـمــوجـات أثـيــريـة تــرتـفع إلى
طـــبـــقــــات الـــهـــيـــولي في أشـــكـــال
مــتــبــايـنــة وأنــواع مــخــتــلــفـة حــتى

علم: هكذا يا سيداتي سادتي.. ا
 يصبح الواحد ظالً وخياال..
يصبح اثن معًا وألف قناع..

أي خيال الظل أو ظل اخليال..
ظل أنثى هو بالنحو مذكر..
وخيال الظل "باللهو" مؤنث..
فهو في احلال خنثى أو شكر

ال بأنثى أو ذكر!
هو جنس يتخفى
وألمرٍ ما بجنس!

ما الذي يدفع جنسًا للتخفي.. 
أهو إحساس بذنب..
يا تُرى أم طبع ذئب?!

ى الشاعر:    أرى احليَّ جنًسا ظل يشمل عا
بأنواعه ال بُورك النوع واجلنسُ

علم: أي جنس كان يقصد.. ا
عرة.. شيخنا (١) القديس في منفى ا

والعمى..?!
ونولوجست: احلب ده حاكم  وحاكم  جاهل ا
ــره والـــراجل       يـــقـــتل ويـــأســر فـي ا
                        جاب الشريفة حتت ِرجل السافل
ـــســـلم عـــلـى الـــيـــهـــوديـــة                          وجـــمـع ا

ذكر.. علم: أتغزل الشعراء حقًّا با ا
         أم كان من خلف الغزل..

قدّر? دبَّر وا قصد الهروب من ا
ذكر وهو أنثى.. أولى بهم غزل ا

ؤنث وهو في احلق من أن يهـيموا با
         الذكر..

فيم الشذوذ إذن..
إذا كان الشذوذ عن الشذوذ?

الشاعر: أما قاله الكوفي في صفة الزهد
                     كما قاله احلكمي في  صفة اخلمر?!
علم: كيف التقى الضدان قديس وداعر.. ا

نتهى.. وتعانقا في ا
ــــذكــــر مــــحض   لــــو لـم يــــكن غــــزل ا

         حيلة..
أو قناع للتخفي..

ا كان الغزل.. أو ر
ذكر.. حتى بأوصاف ا

نوعًا من اإليحاء بالتشبيه..
عمّى .. حلبيب .. والرمز ا

ال يجوز البوح باسمه..
أم كان في الظاهر حبًّا للمذكر..

وهو في الباطن حب للبكارة..
للطهارة..

في عصور أصبح الداعر فيها..
من يشذُّ عن الدعارة..

مثلما أصبح زنديقًا طريدًا..
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كـــــمـــــا روي شـــــرم الـــــشـــــيـخ عن شـــــيـــــخـه شــــرم
وهل به من ضريح ستره قصب 

     يـطوف من حـوله الـسـاعون كـالـصنم
 أو الـــقـــرابـــ أشـــكـــاًال نـــقـــدمـــهـــا          
          بـاسم الـنــذور لـبـطن الــسـادن الـنـهم 

 أستغفر الله من قول بال عمل 
     ومن مظاهرة تمشي بال علم!

أبو الفتح: ويحك هذا الزمان زور    
            فال يــــغــــرنـك الـــغــــرور

              بزوق ومحزق وكْل وأطرق 
ن تزور                         واسرق وطلبق 

             ال تلتـــــــزم حالــة ولكــــن 
                        درْ بـالــلـيـــالي كــمـا تــدور

سرح.. علم: قلنا إن التغريب هو ا ا
سرح ذاته.. وإذا كان التغريب هو ا

فعلينا أن نبحث عن منهج..
عن رابعة البابات

سرح.. البعد الرابع في ا
وهو خيال الظل..

أعني تغريب التغريب..
سرح ذاته.. نفي ا

لكن نفي النفي هو اإلثبات..
ـــســــرح إثـــبـــات     هـل يـــعــــني نـــفـي ا

سرح?!          ا
ال .. بل يـــعـــني الـــنـــفي هـــنـــا إثـــبــات 

         النفي..
ما دام النفي هناك..

نفي اإلثبات..
أبو الفتح: يا قوم إني رجل تائب      

   من بلـد الكفر وأمـري عجيب 
              فظلت أخفي الدين في أسرتي

                وأعـــــبــــد الـــــله بـــــقـــــلب مـــــنــــيب 
            أسجد لالت حذار العدا

               وال أرى الـكــعــبـة خــوف الــرقـيب
          وأسأل الله إذا جنني 

               لــــيل واجــــتــــبـــانـي يــــوم عـــصــــيب
           رب كما أنك أنقذتني    

                فــــــنـــــجـــــني إنـي فـــــيـــــهـم غـــــريب
سرح.. علم : ولهذا كرهت مصر ا ا

فعليها أن تنفيه..
ما دام الوجه قفا..

فاألقفية وجوه..
والصفع هنا وهنا سيان..

ا الشاعر: خذا وجه هرش أو قفاها فإ
 كال جانبي هرش لهن طريق

أبو الفتح: توشحت أبا الفتح 
                        بـــهــذا الـــســيف مـــخــتــاال

             فما تصنع بالسيف  
ــــــــــــــــاال                          إذا لـم تــك قــــــــــــــــتّ

            فصغْ ما أنت حليت   
                        بـه ســــــيـــــفـك خـــــلــــــخـــــاال

علم: واآلن.. إليكم أيها السادة   ا
والسيدات.. حديثًا جرى ب ابن 

القارح واجلني في جنة العفاريت.. 
برسالة الغفران

 (يظهران على الشاشة)
اخلبنقور: ما جاء بك يا إنس

ابن القارح: سمعت أنكم جن مؤمنون
فـــجــئـت ألــتـــمس عـــنــدكم أخـــبــار
اجلنـان.. ومـا لـعـله يـوجـد لـديكم

ردة. من أشعار ا
اخلبنقور: لقد أصبحت العالم بجدة األمر

مثل عما بدا لك.
ابن القارح: ما اسمك أيها الشيخ?

اخلبنقور: أنا اخلبنقور أحد بني الشيطان
ولسـنـا من ولـد إبـلـيس ولـكـنا من
اجلـن الــــذين كــــانــــوا يــــســــكــــنــــون
األرض قــبـل ولــد آدم صـــلى الــله

عليه.
ابن القارح: أخبرني عن أشعار اجلن فقد

علم: إذا كان التشبيه هو التتويج... ا
والتتويج هو التشبيه..

فأبوالهول نذير وبشير!
أعني عبرة

ال للتأنيث.. ولكن للتذكير..
لكن كيف تكون العبرة..
ما لم تسبقها العبرات..

ـــــاضي من     ـــــا في ا والــــعـــــبــــرات 
         حسرات..

واحلسرات بلغة األسالف مالحم..
قبل الهرم بآالف األهرامات..
لحمة انقلبت تمثيلية.. لكن ا

واآلالم انقلبت أعيادًا ترفيهية..
منذ التتويج..

قبالً كان الراوي يحكي..
وهنا ثمَّ مرتل..

"يلعب" دور الراوي..
وتون.. كان األسالف 

لكن الراوي يعطيهم بالقيثارة..
زاد حياة!

وتون.. وهنا األسالف 
لكن تلعبهم أشباح األشباه..

ما ب خيال الظل وظل خيال!
سرح ذاته.. فإذا كان التغريب هو ا

سرح يعني التغريب.. وإذا كان ا
فعلى من يقع التغريب?

أعلى األصل?
هذا يعني نفي األصل..

مع إثبات بديل..
يعني القتل!

أمع الصورة?!
هــــذا يــــعــــنـي إثــــبــــات األصل ونــــفي  

        الصورة..
قتول.. يعني إحياء ا

وهو محال!
أمع الشاهد?!

تفرج.. وهو هنا ا
هذا يعني نفي اإلثبات..

ليظل السر مصونًا..
في أعماق البئر..

يـــعــــني تــــغــــريب األصـل وتـــغــــريب    
         الصورة..

 ليله نهاره بيخطرف 
                          أشكال والوان

 واللي عنيه زايغه ومايحه
               جايه ورايحه

 وريالته على صدره سايحه   
                           عاشق ولهان

   وشـــلـة النــقــاد بـالكيــف 
               نازل تخريف

 فالن تقيل وفالن ده سخيف   
                            وفـالن فنان

   وفالن سقط وفالن ناجح
                    وفالن قارح

     وفـــالنـه زفــــت بتـتـقــاوح        
                           وفالن خيبان

     معرض حوى كل األشكال
                من هلس وعال
      فن وأدب وطرب وخيال

                      وجنان في جنان
(يخرج)

علم    : سيداتي سادتي.. لمَ قلنا بابة ا
ذكر? بدل الباب فأنَّثْنا ا

التلميذ  : لم يعد ثمة فرق ب أنثى وذكر
ا; لكن هذا سيكون محض علم    : ر ا

تــــكـــــرار لــــواقع غـــــيــــر خــــافٍ عن
أحد!

.. في الـتـلمـيذ :   أهـو تـرديـد لـتـقـلـيـد قـد
معاريج اللغة?

 .. علم  : عندما كان القد ا
           مــحــدًثـــا..  كــان ابن دانــيـــال يــســمي

           الباب : بابة.. 
وكــتـرديــد لـتـقــلـيــد قـد كــان تـرديـدًا

         ألقدم!
 ما الـدواعي يا تُرى من خلف تأنيث

ذكر..          ا
ؤنث?!   بل وتذكير ا
فلنضف: إن الذكر.. 

تُــــحـــلـقَ عــــلى أجــــنــــحــــة اخلــــيـــال
ــــنــــبـــــعث مـن االجــــتــــمـــــاعــــيــــات ا
ــنـــتــشـــرة في طــبـــقــات مـــعــيـــنــة ا
ـــتــــدة إلى مـــا وراء األرواح في
حـــصــاد الـــقـــلــوب الـــكـــامــنـــة بــ
ســـطـــور أســـرار كـــمـــاالت الـــكـــون
ــودعـة صــحـف خــفــايـا األزلــيــة ا
اجلــوانح الــروحــانــيـة الـالهــوتــيـة
فـإنــهـا ال تـفـتـأ تــتـصـادم وتـتـدافع
ــخـــتـــلف الـــتـــطــورات وتـــتـــطـــور 

العجيبة حتى تصل إلى مركز 
   القـوة الفـردية وهـناك يـكون الـبقـاء وصرير
األسـنــان.. فـأنت فــيـلــسـوف "ابن

فيلسوف".
عـــلم  : هذا كالم جميل .. ولكن ما معناه? ا

الفيلسوف: ال معنى له على اإلطالق..
عــــلم   : انتظـر سيادتك باخلارج قليالً.. ا
فـقد نـحـتاج إلـيك .. وإن كـنا في
حاجـة إلى شيء من الترفيه بعد
هــــــــذه الـــــــدوامـــــــة الــــــــتي جتــــــــلب
ونولوجست. الصداع .. فليدخل ا

(يدخل)

      في قهوة الفن اتقدم
                   وتعا تعلم

  تلقى اللي سارح  ومبلم       
                           واللي وخمان

     واللي مسطل ومحلق
              واللى مبحلق
        واللي معتم ومغلق

                           واللي نعسان
واللي تالقيه قاعد فارش
                  وبيتناقش

  واللي بيضحك ويهارش     
                           قال جنتلمان

  واللي بيكـتــب ويـــــألــف
               حاجة تخوف

ذكر.. غير ا
ذاك مخلوق ذكر..

بينما اآلخر مجعول ذكر!
فهي مفعول به!

وكذاك األمر في مجرى القياس..
ؤنث.. ا

ليس باخللقة أنثى..
هو مفعول بها!

سخرة" هكذا ندخل باب "ا
وهي تعني: "ماسكراد"

حفلة باألقنعة
هكذا تلعب أنثى...

 سادتي دور الذكر..
هكذا يا سيداتي والذكر..

دور أنثى!
أبو الفتح: أقضي العمـر تشبيهًا      

              على الناس وتمويها
    أرى األيـام ال تبقى  

                   على حـال فأحكيها
    فيـوم شـــرُّهـــــا فيَّ  

                   ويـــــوم شــرَّتي فيها

(2)

بابة
طاقية اإلخفاء

علم: هكذا يا سيداتي سادتي.. ا
 يصبح الواحد ظالً وخياال..
يصبح اثن معًا وألف قناع..

أي خيال الظل أو ظل اخليال..
ظل أنثى هو بالنحو مذكر..
وخيال الظل "باللهو" مؤنث..
فهو في احلال خنثى أو شكر

ال بأنثى أو ذكر!
هو جنس يتخفى
وألمرٍ ما بجنس!

ما الذي يدفع جنسًا للتخفي.. 
أهو إحساس بذنب..
يا تُرى أم طبع ذئب?!

ى الشاعر:    أرى احليَّ جنًسا ظل يشمل عا
بأنواعه ال بُورك النوع واجلنسُ

علم: أي جنس كان يقصد.. ا
عرة.. شيخنا (١) القديس في منفى ا

والعمى..?!
ونولوجست: احلب ده حاكم  وحاكم  جاهل ا
ــره والـــراجل       يـــقـــتل ويـــأســر فـي ا
                        جاب الشريفة حتت ِرجل السافل
ـــســـلم عـــلـى الـــيـــهـــوديـــة                          وجـــمـع ا

ذكر.. علم: أتغزل الشعراء حقًّا با ا
         أم كان من خلف الغزل..

قدّر? دبَّر وا قصد الهروب من ا
ذكر وهو أنثى.. أولى بهم غزل ا

ؤنث وهو في احلق من أن يهـيموا با
         الذكر..

فيم الشذوذ إذن..
إذا كان الشذوذ عن الشذوذ?

الشاعر: أما قاله الكوفي في صفة الزهد
                     كما قاله احلكمي في  صفة اخلمر?!
علم: كيف التقى الضدان قديس وداعر.. ا

نتهى.. وتعانقا في ا
ــــذكــــر مــــحض   لــــو لـم يــــكن غــــزل ا

         حيلة..
أو قناع للتخفي..

ا كان الغزل.. أو ر
ذكر.. حتى بأوصاف ا

نوعًا من اإليحاء بالتشبيه..
عمّى .. حلبيب .. والرمز ا

ال يجوز البوح باسمه..
أم كان في الظاهر حبًّا للمذكر..

(1)

بابة
ســــخرة ا

علم: سيداتي سادتي... ا
مجت األسماع ما يلقى إليها

من فنون القول صبحًا ومساء...
كاألغاني والطقاطيق اخلليعة..

وتقاسيم اخلطب!
سيداتي سادتي

ُ ما يُقذف فيها.. ملّتْ األع
من فنون اللوم صبحًا ومساء..

سارح سئمتْ دور ا
سئمت دور اخليالة..

علب الليل التي تدمن في الليل اللعب!
سيداتي سادتي

سئم الناس الصحف
تصفع اإلنسانَ صبحًا ومساء..

بالعناوين الكبيرة..
لم نعد نقرأ غير الوفيات

رغم أن الوفيات..
مثل كل الصفحات

ليس تخلو من رياءٍ وكذب
سيداتي سادتي

لم يعد غير الكتب..
غير أن الناس ال ُتلقي إليها أي بال..

ا لوال بقايا من كسوف.. ر
رء عليها ثم بال.. عرج ا

ما احلكاية?!
ا قرأ الناس الكفاية.. ر

ا كتب الناس الكفاية..  ر
رغم هذا ثمَّ ناس يكتبون
بل ويبدو أنهم ال يتعبون

أتُراهم يقرأون?!
ولهذا سيداتي سادتي

.. نرجع اليوم إلى الشكل القد
خليال الظل أو ظل اخليال..

ا نلقى جديدًا ر
يصلح اليوم عالًجا للملل.. والسآمة

نبدأ اليوم بحفنة..
من تالل الفلسفة..

يا تُرى ما الفلسفة?!
(يدخل الفيلسوف)

الــفـــيــلــســوف: أنــــا أقـــول لـك يــــا مــــبـــروك
الفلسفة يعنى إيه!

عــــلم    : حضرتك م األول? ا
الفيلسوف: فيلسوف .. أنا فيلسوف..
             نشرت مجلة الناقد بتاريخ 

             االثن  31 أكـتوبر  1927 تـعريفًا
لــــلــــفــــلـــســــفــــة من غــــيــــر إمــــضـــاء
لألسف ال أعــتــقـــد أنــهــا ســبــقت

إليه..
عـــــــلم  : ماذا قالت اجمللة? ا

الفـيلسوف: عـلم الفـلسـفة هـو أوسع العـلوم
وأسهـلـها.. ولـكي تكـون فيـلسـوفًا
يــجب أن تــقــول كالمًــا ســخــيــفًـا
وأن تـــســــخّف كـل رأي تـــســــمـــعه
فـــــإذا قــــــلت إلنــــــســـــان: "انـت ابن
كــلب" فـهــذه تُـدعـى قـبــاحـة وقــلـة
حــيــا. أمـــا إذا قــلت له: "انت ابن

قرد" فهذه تُدعى فلسفة.
              وإذا قـال لـك: "أنـا سـوف أتـزوج"
فقلـت له: " مبروك" فهذه ليست
فلسـفة. أما إذا قـلت له باحـتقار
وســــخـــــريـــــة: إن الــــزواج رابـــــطــــة
ة درسـة القد عتيـقة من أثار ا
الـــــتـي تُـــــؤلـف بـــــ الــــــعـــــنــــــاصـــــر
ــــتالزمـــة فـي نـــاســـوت الــــنـــفس ا
البشـرية التي تتـغلغل إلى أعماق
مــا في أعــلى مــراتب اإلنــســانــيـة
من تـمــوجـات أثـيــريـة تــرتـفع إلى
طـــبـــقــــات الـــهـــيـــولي في أشـــكـــال
مــتــبــايـنــة وأنــواع مــخــتــلــفـة حــتى

وهو في الباطن حب للبكارة..
للطهارة..

في عصور أصبح الداعر فيها..
من يشذُّ عن الدعارة..

مثلما أصبح زنديقًا طريدًا..
من مضى يصرخ في الناس أفيقوا..

أصبح الدين جتارة..
الشاعر: بني أميـة هبُّـوا من رقـادكمُ   

      إن اخلليفة داود بن يعقوب
          ضاعت خالفتكم يا قوم فالتمسوا 

     خليفة الله ب الّرّق والعـود
علم: كان يعقوب بن داود إشارة.. ا

خلَّصت جنسًا تخفى..
وسطا ليالً على كل إمارة..
ولهذا دفع الشاعر رأسه!

أبـو الـفـتح: إن لــله عــبــــادًا أخــذوا الــعــمــر خــلــيــطــا
سـون أعراًبا ويضحـون نبيـطا!              فهم 

علم: سيداتي سادتي.. ا
منهج التغريب من قبل بريخت..

عندنا منذ قرون
ا منذ قرون وقرون.. ر

فأبو الهول برأس اآلدمي..
وعلى جسمٍ لوحشٍ..

هو تمثال لفن األقنعة..
للتنكر..

والتخيُّل!
سرح أيضًا! فأبو الهول أبو ا

التلميذ: فلماذا قيل بأن التغريب بريختي
          األصل..

سرح في األصل التغريب? وا
.. صري أين إذن موروث ا

وروث سرح من قبل ا في فن ا
اليوناني?!

مخبوء في وكر اللص..
ولع بالتقليد وبالتشبيه.. ا

والنسخ ونسخ النسخ..
والهارب خلف األقنعة الظلية

من قبل بناء الهرم األكبر..
وهنا نسأل من باب غرابة..

أو بابة تغريب أو بوابة..
بفضول يتخطى بُعد الهرم الزمني..

غلوطة.. في األزمنة اخلالية ا
ــــــــكـن أن تــــــــبــــــــدأ في األرض   هـل 

        حضارة..
ال في مصر فقط..
وبتمثال للتشبيه..

 كأبي الهول?
مـــا لم يـــكن الــتـــشــبـــيه قـــد ســبق إلى

         البدء التمثال..
والتمثال أليس هو التمثيل?

فلماذا تبدأ بالتشبيه حضارة?!
هذا يعني أن التشبيه..
 كان نهايتها ال البدء..

فيما زعم جميع القوادين..
تذكر يعقوب.. وألمر في نفس ا

مـــا األقـــنـــعــة عـــلى جـــدران مـــعـــابــد  
         مصر..

إال رمز للنور وللظل..
خليال الظل.. وظل خيال..

وألهل الكهف..
ولكهف احلالم أفالطون..

ولصندوق الدنيا..
ولشاشة دار خيالة..

وليونس في جوف احلوت..
ولتابوتك يا أوزير..

ولتـمـثيـليـة آالمك يـا أول آخـر مقـتول
         أو مصلوب..

والـــتـــمــــثـــيـــلـــيــــة في األصل درامـــا    
         التتويج..

الشاعر: توَّجْتَني الفتيا فتوجْني غدًا  
        تاجًا بإعفائي من التتويج

في وقت واحد..
واإليحاء

يعني اإللغاز.. اإلغراب..

حتى ال يفهم أحد شيئًا..
ا يجري فوق اخلشبة..
أو يجري خلف الكالوس..

ذبح.. أو يجري في ا
التغريب إذن بابات..
عدد البابات ثالث!

فارسم من ذاكرتك قردًا..
.. يلبس تاجًا للوجه

كياج  .. يصبح مينا بعد ا
طبق األصل..

قالوا فرس البحر
فرس البحر صانك يا طيبة
لك فمات ياطروادة! عض ا

فليرحمه الله..
فرس النهر حصانك يا طروادة..

تحدث مجنون.. وإذا كان ا
ستمع العقل.. فعلى ا

وهنا نسأل..
لك فمات.. عض الفرس ا
لك بغير العض.. أم مات ا

أم قبل العض وبعد العض?!
يُسأل عن هذا حالق الصحة!

ونولوجست: ا
         دقوا الطبول وكاسـات مشخللة  

                  كبيرة رصعت باخليبة احلزم
        وفقروا كبتوع الزار في صخب

              وهبهبوا ككالب الكفر في الظلم
        ثم انثنوا فكلوها وهي والعـة 

              يا الطش العبي أدرك خاطف الهرم
        سبحان من خلق اإلنسان من علق 

             ثم اجـــــتــــبـــــاه بــــعــــيــن حـــــلــــوة وفـم
ـــــكم       ولم يقل مرة هـــــزوا عما

            إذ تـذكروني وصـيـحوا واتـلهـوا بدم
      طبـــــل وزمر وتدجيل وأضرحة

             بـاسم الـديـانـة بـتـنـا ضـحـكة األ
      هل في الكتاب ذقون شعرها سلب 

            كـــانت تــزمـــر لــلـــرحــمـن في احلــرم
صطفي خبر  وهل به عن حدود ا
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كـــــمـــــا روي شـــــرم الـــــشـــــيـخ عن شـــــيـــــخـه شــــرم
وهل به من ضريح ستره قصب 

     يـطوف من حـوله الـسـاعون كـالـصنم
 أو الـــقـــرابـــ أشـــكـــاًال نـــقـــدمـــهـــا          
          بـاسم الـنــذور لـبـطن الــسـادن الـنـهم 

 أستغفر الله من قول بال عمل 
     ومن مظاهرة تمشي بال علم!

أبو الفتح: ويحك هذا الزمان زور    
            فال يــــغــــرنـك الـــغــــرور

              بزوق ومحزق وكْل وأطرق 
ن تزور                         واسرق وطلبق 

             ال تلتـــــــزم حالــة ولكــــن 
                        درْ بـالــلـيـــالي كــمـا تــدور

سرح.. علم: قلنا إن التغريب هو ا ا
سرح ذاته.. وإذا كان التغريب هو ا

فعلينا أن نبحث عن منهج..
عن رابعة البابات

سرح.. البعد الرابع في ا
وهو خيال الظل..

أعني تغريب التغريب..
سرح ذاته.. نفي ا

لكن نفي النفي هو اإلثبات..
ـــســــرح إثـــبـــات     هـل يـــعــــني نـــفـي ا

سرح?!          ا
ال .. بل يـــعـــني الـــنـــفي هـــنـــا إثـــبــات 

         النفي..
ما دام النفي هناك..

نفي اإلثبات..
أبو الفتح: يا قوم إني رجل تائب      

   من بلـد الكفر وأمـري عجيب 
              فظلت أخفي الدين في أسرتي

                وأعـــــبــــد الـــــله بـــــقـــــلب مـــــنــــيب 
            أسجد لالت حذار العدا

               وال أرى الـكــعــبـة خــوف الــرقـيب
          وأسأل الله إذا جنني 

               لــــيل واجــــتــــبـــانـي يــــوم عـــصــــيب
           رب كما أنك أنقذتني    

                فــــــنـــــجـــــني إنـي فـــــيـــــهـم غـــــريب
سرح.. علم : ولهذا كرهت مصر ا ا

فعليها أن تنفيه..
ما دام الوجه قفا..

فاألقفية وجوه..
والصفع هنا وهنا سيان..

ا الشاعر: خذا وجه هرش أو قفاها فإ
 كال جانبي هرش لهن طريق

أبو الفتح: توشحت أبا الفتح 
                        بـــهــذا الـــســيف مـــخــتــاال

             فما تصنع بالسيف  
ــــــــــــــــاال                          إذا لـم تــك قــــــــــــــــتّ

            فصغْ ما أنت حليت   
                        بـه ســــــيـــــفـك خـــــلــــــخـــــاال

علم: واآلن.. إليكم أيها السادة   ا
والسيدات.. حديثًا جرى ب ابن 

القارح واجلني في جنة العفاريت.. 
برسالة الغفران

 (يظهران على الشاشة)
اخلبنقور: ما جاء بك يا إنس

ابن القارح: سمعت أنكم جن مؤمنون
فـــجــئـت ألــتـــمس عـــنــدكم أخـــبــار
اجلنـان.. ومـا لـعـله يـوجـد لـديكم

ردة. من أشعار ا
اخلبنقور: لقد أصبحت العالم بجدة األمر

مثل عما بدا لك.
ابن القارح: ما اسمك أيها الشيخ?

اخلبنقور: أنا اخلبنقور أحد بني الشيطان
ولسـنـا من ولـد إبـلـيس ولـكـنا من
اجلـن الــــذين كــــانــــوا يــــســــكــــنــــون
األرض قــبـل ولــد آدم صـــلى الــله

عليه.
ابن القارح: أخبرني عن أشعار اجلن فقد

علم: إذا كان التشبيه هو التتويج... ا
والتتويج هو التشبيه..

فأبوالهول نذير وبشير!
أعني عبرة

ال للتأنيث.. ولكن للتذكير..
لكن كيف تكون العبرة..
ما لم تسبقها العبرات..

ـــــاضي من     ـــــا في ا والــــعـــــبــــرات 
         حسرات..

واحلسرات بلغة األسالف مالحم..
قبل الهرم بآالف األهرامات..
لحمة انقلبت تمثيلية.. لكن ا

واآلالم انقلبت أعيادًا ترفيهية..
منذ التتويج..

قبالً كان الراوي يحكي..
وهنا ثمَّ مرتل..

"يلعب" دور الراوي..
وتون.. كان األسالف 

لكن الراوي يعطيهم بالقيثارة..
زاد حياة!

وتون.. وهنا األسالف 
لكن تلعبهم أشباح األشباه..

ما ب خيال الظل وظل خيال!
سرح ذاته.. فإذا كان التغريب هو ا

سرح يعني التغريب.. وإذا كان ا
فعلى من يقع التغريب?

أعلى األصل?
هذا يعني نفي األصل..

مع إثبات بديل..
يعني القتل!

أمع الصورة?!
هــــذا يــــعــــنـي إثــــبــــات األصل ونــــفي  

        الصورة..
قتول.. يعني إحياء ا

وهو محال!
أمع الشاهد?!

تفرج.. وهو هنا ا
هذا يعني نفي اإلثبات..

ليظل السر مصونًا..
في أعماق البئر..

يـــعــــني تــــغــــريب األصـل وتـــغــــريب    
         الصورة..

 ليله نهاره بيخطرف 
                          أشكال والوان

 واللي عنيه زايغه ومايحه
               جايه ورايحه

 وريالته على صدره سايحه   
                           عاشق ولهان

   وشـــلـة النــقــاد بـالكيــف 
               نازل تخريف

 فالن تقيل وفالن ده سخيف   
                            وفـالن فنان

   وفالن سقط وفالن ناجح
                    وفالن قارح

     وفـــالنـه زفــــت بتـتـقــاوح        
                           وفالن خيبان

     معرض حوى كل األشكال
                من هلس وعال
      فن وأدب وطرب وخيال

                      وجنان في جنان
(يخرج)

علم    : سيداتي سادتي.. لمَ قلنا بابة ا
ذكر? بدل الباب فأنَّثْنا ا

التلميذ  : لم يعد ثمة فرق ب أنثى وذكر
ا; لكن هذا سيكون محض علم    : ر ا

تــــكـــــرار لــــواقع غـــــيــــر خــــافٍ عن
أحد!

.. في الـتـلمـيذ :   أهـو تـرديـد لـتـقـلـيـد قـد
معاريج اللغة?

 .. علم  : عندما كان القد ا
           مــحــدًثـــا..  كــان ابن دانــيـــال يــســمي

           الباب : بابة.. 
وكــتـرديــد لـتـقــلـيــد قـد كــان تـرديـدًا

         ألقدم!
 ما الـدواعي يا تُرى من خلف تأنيث

ذكر..          ا
ؤنث?!   بل وتذكير ا
فلنضف: إن الذكر.. 

تُــــحـــلـقَ عــــلى أجــــنــــحــــة اخلــــيـــال
ــــنــــبـــــعث مـن االجــــتــــمـــــاعــــيــــات ا
ــنـــتــشـــرة في طــبـــقــات مـــعــيـــنــة ا
ـــتــــدة إلى مـــا وراء األرواح في
حـــصــاد الـــقـــلــوب الـــكـــامــنـــة بــ
ســـطـــور أســـرار كـــمـــاالت الـــكـــون
ــودعـة صــحـف خــفــايـا األزلــيــة ا
اجلــوانح الــروحــانــيـة الـالهــوتــيـة
فـإنــهـا ال تـفـتـأ تــتـصـادم وتـتـدافع
ــخـــتـــلف الـــتـــطــورات وتـــتـــطـــور 

العجيبة حتى تصل إلى مركز 
   القـوة الفـردية وهـناك يـكون الـبقـاء وصرير
األسـنــان.. فـأنت فــيـلــسـوف "ابن

فيلسوف".
عـــلم  : هذا كالم جميل .. ولكن ما معناه? ا

الفيلسوف: ال معنى له على اإلطالق..
عــــلم   : انتظـر سيادتك باخلارج قليالً.. ا
فـقد نـحـتاج إلـيك .. وإن كـنا في
حاجـة إلى شيء من الترفيه بعد
هــــــــذه الـــــــدوامـــــــة الــــــــتي جتــــــــلب
ونولوجست. الصداع .. فليدخل ا

(يدخل)

      في قهوة الفن اتقدم
                   وتعا تعلم

  تلقى اللي سارح  ومبلم       
                           واللي وخمان

     واللي مسطل ومحلق
              واللى مبحلق
        واللي معتم ومغلق

                           واللي نعسان
واللي تالقيه قاعد فارش
                  وبيتناقش

  واللي بيضحك ويهارش     
                           قال جنتلمان

  واللي بيكـتــب ويـــــألــف
               حاجة تخوف

ذكر.. غير ا
ذاك مخلوق ذكر..

بينما اآلخر مجعول ذكر!
فهي مفعول به!

وكذاك األمر في مجرى القياس..
ؤنث.. ا

ليس باخللقة أنثى..
هو مفعول بها!

سخرة" هكذا ندخل باب "ا
وهي تعني: "ماسكراد"

حفلة باألقنعة
هكذا تلعب أنثى...

 سادتي دور الذكر..
هكذا يا سيداتي والذكر..

دور أنثى!
أبو الفتح: أقضي العمـر تشبيهًا      

              على الناس وتمويها
    أرى األيـام ال تبقى  

                   على حـال فأحكيها
    فيـوم شـــرُّهـــــا فيَّ  

                   ويـــــوم شــرَّتي فيها

(2)

بابة
طاقية اإلخفاء

علم: هكذا يا سيداتي سادتي.. ا
 يصبح الواحد ظالً وخياال..
يصبح اثن معًا وألف قناع..

أي خيال الظل أو ظل اخليال..
ظل أنثى هو بالنحو مذكر..
وخيال الظل "باللهو" مؤنث..
فهو في احلال خنثى أو شكر

ال بأنثى أو ذكر!
هو جنس يتخفى
وألمرٍ ما بجنس!

ما الذي يدفع جنسًا للتخفي.. 
أهو إحساس بذنب..
يا تُرى أم طبع ذئب?!

ى الشاعر:    أرى احليَّ جنًسا ظل يشمل عا
بأنواعه ال بُورك النوع واجلنسُ

علم: أي جنس كان يقصد.. ا
عرة.. شيخنا (١) القديس في منفى ا

والعمى..?!
ونولوجست: احلب ده حاكم  وحاكم  جاهل ا
ــره والـــراجل       يـــقـــتل ويـــأســر فـي ا
                        جاب الشريفة حتت ِرجل السافل
ـــســـلم عـــلـى الـــيـــهـــوديـــة                          وجـــمـع ا

ذكر.. علم: أتغزل الشعراء حقًّا با ا
         أم كان من خلف الغزل..

قدّر? دبَّر وا قصد الهروب من ا
ذكر وهو أنثى.. أولى بهم غزل ا

ؤنث وهو في احلق من أن يهـيموا با
         الذكر..

فيم الشذوذ إذن..
إذا كان الشذوذ عن الشذوذ?

الشاعر: أما قاله الكوفي في صفة الزهد
                     كما قاله احلكمي في  صفة اخلمر?!
علم: كيف التقى الضدان قديس وداعر.. ا

نتهى.. وتعانقا في ا
ــــذكــــر مــــحض   لــــو لـم يــــكن غــــزل ا

         حيلة..
أو قناع للتخفي..

ا كان الغزل.. أو ر
ذكر.. حتى بأوصاف ا

نوعًا من اإليحاء بالتشبيه..
عمّى .. حلبيب .. والرمز ا

ال يجوز البوح باسمه..
أم كان في الظاهر حبًّا للمذكر..

(1)

بابة
ســــخرة ا

علم: سيداتي سادتي... ا
مجت األسماع ما يلقى إليها

من فنون القول صبحًا ومساء...
كاألغاني والطقاطيق اخلليعة..

وتقاسيم اخلطب!
سيداتي سادتي

ُ ما يُقذف فيها.. ملّتْ األع
من فنون اللوم صبحًا ومساء..

سارح سئمتْ دور ا
سئمت دور اخليالة..

علب الليل التي تدمن في الليل اللعب!
سيداتي سادتي

سئم الناس الصحف
تصفع اإلنسانَ صبحًا ومساء..

بالعناوين الكبيرة..
لم نعد نقرأ غير الوفيات

رغم أن الوفيات..
مثل كل الصفحات

ليس تخلو من رياءٍ وكذب
سيداتي سادتي

لم يعد غير الكتب..
غير أن الناس ال ُتلقي إليها أي بال..

ا لوال بقايا من كسوف.. ر
رء عليها ثم بال.. عرج ا

ما احلكاية?!
ا قرأ الناس الكفاية.. ر

ا كتب الناس الكفاية..  ر
رغم هذا ثمَّ ناس يكتبون
بل ويبدو أنهم ال يتعبون

أتُراهم يقرأون?!
ولهذا سيداتي سادتي

.. نرجع اليوم إلى الشكل القد
خليال الظل أو ظل اخليال..

ا نلقى جديدًا ر
يصلح اليوم عالًجا للملل.. والسآمة

نبدأ اليوم بحفنة..
من تالل الفلسفة..

يا تُرى ما الفلسفة?!
(يدخل الفيلسوف)

الــفـــيــلــســوف: أنــــا أقـــول لـك يــــا مــــبـــروك
الفلسفة يعنى إيه!

عــــلم    : حضرتك م األول? ا
الفيلسوف: فيلسوف .. أنا فيلسوف..
             نشرت مجلة الناقد بتاريخ 

             االثن  31 أكـتوبر  1927 تـعريفًا
لــــلــــفــــلـــســــفــــة من غــــيــــر إمــــضـــاء
لألسف ال أعــتــقـــد أنــهــا ســبــقت

إليه..
عـــــــلم  : ماذا قالت اجمللة? ا

الفـيلسوف: عـلم الفـلسـفة هـو أوسع العـلوم
وأسهـلـها.. ولـكي تكـون فيـلسـوفًا
يــجب أن تــقــول كالمًــا ســخــيــفًـا
وأن تـــســــخّف كـل رأي تـــســــمـــعه
فـــــإذا قــــــلت إلنــــــســـــان: "انـت ابن
كــلب" فـهــذه تُـدعـى قـبــاحـة وقــلـة
حــيــا. أمـــا إذا قــلت له: "انت ابن

قرد" فهذه تُدعى فلسفة.
              وإذا قـال لـك: "أنـا سـوف أتـزوج"
فقلـت له: " مبروك" فهذه ليست
فلسـفة. أما إذا قـلت له باحـتقار
وســــخـــــريـــــة: إن الــــزواج رابـــــطــــة
ة درسـة القد عتيـقة من أثار ا
الـــــتـي تُـــــؤلـف بـــــ الــــــعـــــنــــــاصـــــر
ــــتالزمـــة فـي نـــاســـوت الــــنـــفس ا
البشـرية التي تتـغلغل إلى أعماق
مــا في أعــلى مــراتب اإلنــســانــيـة
من تـمــوجـات أثـيــريـة تــرتـفع إلى
طـــبـــقــــات الـــهـــيـــولي في أشـــكـــال
مــتــبــايـنــة وأنــواع مــخــتــلــفـة حــتى

وهو في الباطن حب للبكارة..
للطهارة..

في عصور أصبح الداعر فيها..
من يشذُّ عن الدعارة..

مثلما أصبح زنديقًا طريدًا..
من مضى يصرخ في الناس أفيقوا..

أصبح الدين جتارة..
الشاعر: بني أميـة هبُّـوا من رقـادكمُ   

      إن اخلليفة داود بن يعقوب
          ضاعت خالفتكم يا قوم فالتمسوا 

     خليفة الله ب الّرّق والعـود
علم: كان يعقوب بن داود إشارة.. ا

خلَّصت جنسًا تخفى..
وسطا ليالً على كل إمارة..
ولهذا دفع الشاعر رأسه!

أبـو الـفـتح: إن لــله عــبــــادًا أخــذوا الــعــمــر خــلــيــطــا
سـون أعراًبا ويضحـون نبيـطا!              فهم 

علم: سيداتي سادتي.. ا
منهج التغريب من قبل بريخت..

عندنا منذ قرون
ا منذ قرون وقرون.. ر

فأبو الهول برأس اآلدمي..
وعلى جسمٍ لوحشٍ..

هو تمثال لفن األقنعة..
للتنكر..

والتخيُّل!
سرح أيضًا! فأبو الهول أبو ا

التلميذ: فلماذا قيل بأن التغريب بريختي
          األصل..

سرح في األصل التغريب? وا
.. صري أين إذن موروث ا

وروث سرح من قبل ا في فن ا
اليوناني?!

مخبوء في وكر اللص..
ولع بالتقليد وبالتشبيه.. ا

والنسخ ونسخ النسخ..
والهارب خلف األقنعة الظلية

من قبل بناء الهرم األكبر..
وهنا نسأل من باب غرابة..

أو بابة تغريب أو بوابة..
بفضول يتخطى بُعد الهرم الزمني..

غلوطة.. في األزمنة اخلالية ا
ــــــــكـن أن تــــــــبــــــــدأ في األرض   هـل 

        حضارة..
ال في مصر فقط..
وبتمثال للتشبيه..

 كأبي الهول?
مـــا لم يـــكن الــتـــشــبـــيه قـــد ســبق إلى

         البدء التمثال..
والتمثال أليس هو التمثيل?

فلماذا تبدأ بالتشبيه حضارة?!
هذا يعني أن التشبيه..
 كان نهايتها ال البدء..

فيما زعم جميع القوادين..
تذكر يعقوب.. وألمر في نفس ا

مـــا األقـــنـــعــة عـــلى جـــدران مـــعـــابــد  
         مصر..

إال رمز للنور وللظل..
خليال الظل.. وظل خيال..

وألهل الكهف..
ولكهف احلالم أفالطون..

ولصندوق الدنيا..
ولشاشة دار خيالة..

وليونس في جوف احلوت..
ولتابوتك يا أوزير..

ولتـمـثيـليـة آالمك يـا أول آخـر مقـتول
         أو مصلوب..

والـــتـــمــــثـــيـــلـــيــــة في األصل درامـــا    
         التتويج..

الشاعر: توَّجْتَني الفتيا فتوجْني غدًا  
        تاجًا بإعفائي من التتويج

في وقت واحد..
واإليحاء

يعني اإللغاز.. اإلغراب..

حتى ال يفهم أحد شيئًا..
ا يجري فوق اخلشبة..
أو يجري خلف الكالوس..

ذبح.. أو يجري في ا
التغريب إذن بابات..
عدد البابات ثالث!

فارسم من ذاكرتك قردًا..
.. يلبس تاجًا للوجه

كياج  .. يصبح مينا بعد ا
طبق األصل..

قالوا فرس البحر
فرس البحر صانك يا طيبة
لك فمات ياطروادة! عض ا

فليرحمه الله..
فرس النهر حصانك يا طروادة..

تحدث مجنون.. وإذا كان ا
ستمع العقل.. فعلى ا

وهنا نسأل..
لك فمات.. عض الفرس ا
لك بغير العض.. أم مات ا

أم قبل العض وبعد العض?!
يُسأل عن هذا حالق الصحة!

ونولوجست: ا
         دقوا الطبول وكاسـات مشخللة  

                  كبيرة رصعت باخليبة احلزم
        وفقروا كبتوع الزار في صخب

              وهبهبوا ككالب الكفر في الظلم
        ثم انثنوا فكلوها وهي والعـة 

              يا الطش العبي أدرك خاطف الهرم
        سبحان من خلق اإلنسان من علق 

             ثم اجـــــتــــبـــــاه بــــعــــيــن حـــــلــــوة وفـم
ـــــكم       ولم يقل مرة هـــــزوا عما

            إذ تـذكروني وصـيـحوا واتـلهـوا بدم
      طبـــــل وزمر وتدجيل وأضرحة

             بـاسم الـديـانـة بـتـنـا ضـحـكة األ
      هل في الكتاب ذقون شعرها سلب 

            كـــانت تــزمـــر لــلـــرحــمـن في احلــرم
صطفي خبر  وهل به عن حدود ا
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الــشــعــوب ســتـــرفض هــذا الــسـالم وهــذا مــا أكــدته
األحداث التالية وحتى االن.

ابتعد جـيل السبعـينيات والثـمانينـيات نسبيـاً عن القضية
اللهم إال بـعض كتاب ليبيا من أمثـال: البوصيرى عبدالله
فى رائعـته " الـغربـان وجـوقة اجلـياع"  1982 وفـيهـا طرح
ــصـراتى مــأسـاة الالجــئـ الــفـلــسـطــيـنــيـ ومـفــتـاح ا
فـى"لـعـبـة الـشـطـرجن الـقذرة"  1982 وفـيـهـا تـنـاول أحداث
صـبـرا وشـاتـيـال ودور أمـريـكـا فى لــعـبـة الـصـراع ومن
قبـلهمـا كانت رائـعة على اجلـهانى" الـهامة"  1973 وكانت
عن دخول الصـهاينة فـلسط واغتـصابها ومـقاومة أبناء
ـصـطـفى فـلـسـطـ لالحـتالل ثـم كـانت" عـكـاز مـوسى" 
األمـير  1983  وقـد تـنـاولت الـصراع بـشـكل أكـثـر عـمـقًا.
صـريـة فكـانت هـناك أعـمال أمـا علـى مسـتوى الـدرامـا ا
سـافة صـفر" لدرويش هـنا وهـناك فـكانت" الـرحلـة عبـر ا
األسـيوطى ثم جتـدهـا عنـد جـيل التـسعـيـنيـات فـنجـدها
بـشكل الفت لـلنـظر عـند مـحمد  سـيد عـمار- آخـر حبات
ـسـرح اجلادين فـكتب أربـعة الـعقـد فى مـنظـومة كـتاب ا
أعـمال تـناول فـيهـا قصـة الصـراع ب الـعرب وإسـرائيل
مــعـتــمــداً عـلى الــعـهــد الـقــد والــتـراث الــعـربى الــقـد
فـكتب"هـكـذا يـقـول الرب "  1999 ثم مـسرحـيـته الشـعـرية
اجلـيـدة " مـلك الـعـرب"  2000  والـتـى فـاز عـنـهـا بـجـائـزة
أندلـسيـة لإلبداع ثم ثـنائـية احلـلم والسـقوط" 2003 وفاز
عـنهـا بـجائـزة اجمللـس األعلى لـلثـقـافة وجـائـزة الشـارقة
لإلبـداع الـدرامى ثـم مـسـرحـيـته األخــيـرة"الـشـقـة" 2006
وهى مـسرحـيـة نـثريـة تـبـرز حيل الـيـهـود فى السـيـطـرة على
الـعـالم!! وكـانت مـسـرحـيـة أبــوالـعال الـسالمـونى"الـقـتل فى
ـسرحـيات الـتسـجيـليـة التى رصـدت قسوة " من أهم ا جـن
الصـراع العربى اإلسرائيـلى ومسرحيـة "احلادثة اللى جرت
فى شهر سبتمبر"  2004 التى أشارت إلى الصراع فاضحة

دور أمريكا فى الشرق األوسط. 
ـسـرحى ـشـهـد ا وبـعــد; فـهـذه إطاللـة بـانـورامـيــة عـلى ا
الـعربى الـذى تنـاول الـقضـية وبـالـتأكـيد هـنـاك أعمـال قد
تــكــون ســقــطت ســهــواً عن غــيـر عــمــد ألن تــنــاول هـذه

سرح العربى يحتاج إلى كتاب. القضية فى ا
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ســبـــحــان احملــيى مـن الــعــدم  من أخــرج
سرحنا بهـيج اسماعيل من كهـفه وأرسله 
سرح فى مصر   لكشـف أسباب فساد ا
ا وكـأنه لـيس جـزءا مـن هذه األسـبـاب . 
ـا كـتـبه قـدمه لـفـرق الـقــطـاع اخلـاص  و
ـــات ظــنــهـــا نــصــوصـــا   فــقــد مـن تــهــو
اكـــتــشف أن كـل شىء فى مـــصــر تــاه عن
خـط الـزمن . والــذى لم يــكــتـشــفه بــعـد أن
كـاتـبـنـا الـكـبيـر ـ هـو أكـبـر مـنى سـنـاً ـ هو
الــــذى تــــاه عن خط الــــزمن    ولـم يـــدرك
ـتـغـيـرات بالـسـلـب واإليجـاب الـتى حـجم ا
حـدثت فى مصر . فلـملم ذراعيه بـالوصيد

ا غاب عنا من حقائق .   وأحتفنا 
ولـــيس أدل عـــلى [ الــتـــوهـــة ] الــتى    
تـمــلـكـته هــو تـصـوره أن الــتـقـسـيــمـة الـتى
جـعلت من البـعض كتابـا جملرد اإلقامة فى
العـاصمة ما تـزال قائمـة . فالكاتب الـكبير
يسـتخدم مـصطـلحات غـريبة مـثل : مسرح
األقـاليم ومـخرج األقـاليم وكاتـب األقاليم .
ـصـرى ] وكـأن مـصـر لم تـكـن [ اإلقـلـيم ا
ــصــرى ]   وأنــهــا مــجـرد أو [ الــقــطــر ا
عــاصـمــة وأقــالـيم . قــد يــصـدق هــذا عـلى
دولـة ذات عـرقـيـات وثـقافـات مـتـعـددة مـثل
كنـدا مثال  لـكنه بـالتأكـيد ال يـصدق عـلى
بــوتـقــة مـصــر الـتـى صـهــرت كل عـنــاصـر
الثـقافات الـوافدة لـتحيـلها مـزيجا مـصريا
يــتـعــصى عـــلى الـفــرز . واســتـخــدام هـذه
ــصــطـــلــحـــات إمــا أنه يـــدلل عـــلى جــهل ا
الــكــاتب  أو يــكـشـف عن حــالــة مــرضــيـة
ـركــزيـة لــتـبــريـر تـصــيب من يــحـتــمـون بــا

وجودهم . 
أفــهم أن يــشـار إلى الــكــتـاب الــذين آثـروا
اإلقـامـة فى قـراهم فى الـدلـتـا والـصـعـيد 

ـحل إقامتـهم فيقـال الكـاتب فى اإلقليم .
ـــعــــنى فال وجــــود لـــكــــاتـب اقـــلــــيــــمى بــــا
العـنصرى الذى أشار إليه بهيج اسماعيل
ن ـا هى نـرجـسـيـة تــتـمـلك الـبـعض  . إ
اليــجـدون  مــا يـبــرر شـعـــورهم بـالــتـمــايـز
سوى إقـامـتهـم بالـعـاصمـة . وعـلى كاتـبـنا
الـكـبـيـر أن يـتـأمل ـ إن كـان مـايـزال قادرا
ــسـرحــيـة فى عــلى الــقـراءة ـ  اخلــريـطــة ا
مـصـر   وســوف يـتـ له أن مـن يـقـومـون
ـسرح بـالـقـاهـرة هم من بـاإلخـراج لـفـرق ا
يـــقـــومــون بـــاإلخـــراج لـــفــرق احملـــافـــظــات
واجلـامـعات فى مـصـر . ولـو كـلف خـاطره
بـالـنـظـر إلى خـارطـة العـروض الـتى قـدمت
عـــلـى مـــســـارح الـــبــــيت الـــفـــنـى مـــثال فى
ـا وجـدهـا الـسـنـوات اخلـــمس األخـيــرة  
تـخـلـو من عـمل لـكــاتب مـسـرحى يـقـيم فى
فهوم أن محـافظته . األمـر اخلطير وغـير ا
ما كـتبه الكـاتب الكـبير قد يـوحى بأن فرق
احملــافــظـــات لــهــا قــائــمــةـ كــقــائــمــة نــادى
الـزمـالك ـ تـقــيـد بـهـا كـتـابـهـا ومـخـرجـيـهـا
وهى تــســتـكــتب جــهـلــة ال عالقــة لــهم بـفن
سرحية  ويخرج لها أناس مروا الكتابة ا
ـسرح ـسرح ولـم يـروا ا بـالـصـدفـة أمـام ا

فى حياتهم .  
أمــا دعـواه بـأن مــسـرح األقـالـيـم ـ يـقـصـد
ـســرحـيـة فى احملــافـظـات ـ أو مـا الــفـرق ا
يطـلق علـيه أمثـاله بقــرف ـ مسـرح الثـقافة
ـؤلف اجلمـاهيـرية ـ لم يتـطور ألن بعض ا
واخملـرج ال يقرأ الـصحف  فهذا ادعـاء
ســخـيف يــدل عــلى نـرجــســيـة حتــتـاج إلى
عالج .. فـاللجان التى تقرأ نصوص هؤالء
الكـتـاب  تقرأ نصـوص بهيج اسماعيل  
واللـجـان الـتـى تـشـاهد عـروضـهـم تـشـاهد
عـروضه . وبـعـضـهم قــدمت مـسـرحـيـاتـهم
خــارج مــصــر  وفــازوا بــجــوائـز مــحــافل
ـيـة مــهـمــة   قـبل أن ثـقــافـيــة عـربــيـة وعــا
صريـون أن بهيج اسمـاعيل يكتب يعـرف ا

سرح .  ا

[ فأووا إلى الـكهف يـنشـر لكم ربكم من
رحمته  ويهئ لكم من أمركم مرفقا ] 

صدق الله العظيم 
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عالماته اخلاصة تتكرر فى معظم أدواره

واقف وهو ثبـاته عن القيام بـفعل ظاهرى أو خـارجى فى بعض ا
كن مـا يـعطى طـاقـته اخملتـزنـة شكًال مـعـبراً وداال األمـر الـذى 
ـاء ـا أثـن مـعه تــصـور أن كل احلــركـات والـصــوتـيـات الــتى يـؤديـهـ
ـاغـتهـا اعـتمـاداً عـلى تـاريخه ـة قـد تمت صـي جتـسـيـده للـشـخصـي
ـبـدنى و ـبـزغ مـن أعـمــاقه ومن حــضــوره الـ الـشــخــصى فــهى تـ

الفكرى واالجتماعى.
ـأن كل مــا يـأتى به ـكـن اجلـزم بـ ومن اجلــديــر بـالــذكــر أنه ال 
مثل من حـركات وأصوات قد حتمل  معانى يحـيى الفخرانى ا
مـحددة لـها عالقـة بالـشخـصيـة اجملسـدة الذين يـحولـونها عن
شاهدة– إلى مـعانى مقروءة طـيب خاطر-  نابع مـن تلقائـية ا
وغـامـضة فى نـفس الـوقت إال أنـهـا حتـقق لديـهم تـأثـيـرات ما
مثل يحيى الفخرانى ـنح ا تتفـاوت من متفرج آلخر وهو ما 
ثـراء رمـزًيــا وتـعــبـيـرًيــا من جـاذبــيـته وحــضـوره الــكـاريـزمى

الطاغى.
Hegelوبــهـذا يـقــتـرب أداء الــفـخـرانـى من تـصــور هـيـجل
مـثل اإلغريقى الذى جعل من جسده بـواسطة التمثيل عن ا
عـضـواً مفـكـرًا حيـث استـطـاع الفـخـرانى أن يوظف أدواته
على نحو منفتح ومستعد لكافة االحتماالت التعبيرية والتى
ــسـرح أن تــطــلـبت مــنه فى مــعــظم مـواقف األداء عــلى ا

تواصل دائم وذلك عن طـريق مـشاركـة تكـويـنه اجلسـمانى
بـشــكل حـيـوى وتـلـقــائى ذلك الـتـكـوين اجلــسـمـانى شـديـد
اخلـصـوصـيـة والـتـمـيـز لـلـفـخـرانى والـذى بـات قـادرًا عـلى
التعـبير ببالغة عـما بداخله من مشاعـر وانفعاالت بصورة
يــصـعـب مـعــهــا مالحــظــة احلـدود الــفــاصــلـة بــ الــقــنـاع
ـتباينـة  وليس ذلك فقط الشـخصى له وب أقـنعة األدوار ا
بل عالقته بـالشخـصية الـتى يؤديها ومـن ثم صارت له لغة
خــاصـة فى الـتــعـبـيــر تـعـتــمـد هـذه الــلـغـة عــلى مـخـزن من
عارف التى اخلبـرات والتصورات والـذكريات والتجـارب وا
ـثيـرات الـتى تـلـقاهـا عـن طريـق حـواسه واسـتـجابـتـه لكـل ا
ا تتبلور بفعل وعيه وإدراكه وثقافته الذاتية  لكل ما حوله 
كن مـعه القول إن أداء الفـخرانى قد حتول مع الوقت إلى
أداة مـعــرفـيـة ذات بـعــد ثـقـافى وتــاريـخى وجـمــالى مـتـعـدد
الــصـور واألشـكـال وهـو مـا تـدل عـلـيه سـلـوكـيـاته األدائـيـة
التلـقائية ذات األصل الـبيولوجى أو الـغريزية والـتى تمتزج
لك كتـسبة اجتـماعًيـا وثقافًيـا مع لير فى «ا مع سلوكـياته ا

لير» أو فى شخصية سوريانو فى «جوازة طليانى».
إن األداء اجلسـدى والصوتى واالنـفعـالى ليحـيى الفـخرانى على
ـيريـة حتى فى حلـظات سـكونه أو ـومة الـتعـب ـسرح يـتمـيز بـالد ا

الصراع 
العربى اإلسـرائيلى 
سـرح فـى ا
 العربــى 

سرحى مثل وقناع الدور ا  يحيى الفخرانى ب قناع ا

يـتـحـرر من قـيوده الـفـيـزيـقيـة الـطـبـيعـيـة والـتى تـتـمثل فى
ـشى والتى عالقـة جـسمه بـالـتـوازن واجلاذبـيـة وطريـقـة ا
اسـتـطـاع بـهـا أن يــتـخـذ لـنـفـسه أســلـوبًـا أدائـيًـا يـقـنع به
ـتــفـرج بـأنـه يـسـعـى دومًـا أن يـقــدم وجـوداً مـحــسـوسًـا ا
ـسـرح فى نـفس الـلـحـظـة التى لـشـخص مـا يعـيش عـلى ا
تفرج أثـناء العرض فهو بـاإلضافة إلى تعبيره يعيـشها ا
عن ذاته كـإنـسان يـجـتهـد فى الـتـعبـيـر عن أشيـاء مـحددة
عن طريق إطالق الـعنان خلياله وتـلقائيته فى ذلك الـتعبير
وفى الــوقـت الــذى يــنـــدفع فــيه –  بـــوازع من االهــتــمــام
ــتــفــرجــ أو بــأنه يــرتــدى قــنــاع هــذه بــالــتــواصل مـع ا
الــشــخــصــيــة فــوق قــنــاعه الــشــخــصى من أجـل إحـداث
ــتـفـرجـ وهـو مــايـنـفى فـكـرة الـتـأثـيــرات احلـسـيـة فى ا
ـعــايـشـة الـكــامـلـة الــتى هى فى مـحل شك االنــدمـاج أو ا
ـمــثــلـ بـالــصــورة األســطـوريــة الــتى يــزعـمــهــا مــعـظـم ا

ألنفسهم وهى محض خرافة.
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ـمــثل هــو قــنــاع ذلك اإلنـســان الــذى وظف من أجل أداء  ا
سرح وفى احلـياة... لقد أراد أدوار مختـلفة ومـتباينـة فى ا
ــتــخـصص فى الـفــخــرانى أن يـخــرج من قــنـاع الــطــبـيب ا
مثل... األمراض النـفسيـة والعصـبية إلى قـناع الفخـرانى ا
خـرج الـفخـرانى من عالـم الطب إلى عـالم التـمـثيل ولم يـعد
وأصـبح ذلـك الـنـجـم الـذى يـبــعث وجـهـه فـيـنــا ابـتــسـامـة ال

تفارقه هى سر جاذبيته كفنان.
ـشــاعـر و الــتـعـبــيـر عن وبــقـدر تـركــيـزه عــلى االهـتــمـام بــا
سرحـية التى يـؤديها آثر كنـونات الداخلـية للـشخصيـة ا ا
يـحـيى الـفـخـرانى أن يـجـعل لـوجـهة نـظـره الـعـقـلـيـة كـمـمثل
حـضوراً طـاغًيـا حتى بات وهـو يجـسد الـشخصـية كـما لو
أنه يقف خلـف الشخصـية وينظـر إليها كـشخص آخر يقف
أمـامه وبـقدر اهـتـمـامه بتـوخى الـصـدق الفـنى فى تـصـوير
قابل يهتم بالتواصل مع الشخصيات ومشاعرها فهو فى ا
ـزج الـقنـاع قـناعه ـتفـرجـ وبهـذا أراد الفـخرانى أن  ا
الـشخـصى كإنـسان مع قـناع الـشخـصيـة فى بوتـقة واحدة

يقدم بها نسخة فخرانية لكل دور يقوم به.
ومن ثـم يـتــأسس عــمل الــفــخــرانى فى جتــســيـده ألدواره
اخملتلـفة على مفـارقة ناجتة عن اجلدل بـ قناعه الواقعى
ـتـخيل الـذى تـفرضه الـشـخصـية كـإنسـان وبـ القـناع ا
حيث يـخضع األول للداللـة على األخير وعـليه فقد أصبح
ـزدوج لـلـممـثل اإلنـسـان/الشـخـصيـة بـسـماته احلـضور ا
نح قـناعه الشـخصى قـدرة تأسيس الفيـزيقـية هو الـذى 
البالغـة التـعبيـرية لـلدور الـذى يضـطلع به وذلك من خالل
عـرفى والذى يـكمن تضـافر أسس ثـالثة هى: األسـاس ا
فى مـهاراته وتـقنـياتـه وأسلـوبه فى تهـيئـة أبعـاده النـفسـية
واجلسديـة األساس الفيزيقى وهو الذى يبدو منحوتاً فى
نحه يـكانيـكيـة وتشريـحية جـسده بشـكل  وعيه وإدراكه 
الــقــدرة عــلى إظــهــار مـا هــو غــيــر مــرئى خــلف الــقــنـاع
األسـاس الـعـاطـفى والـذى يـتـجلـى فى الـدوافع الـنـفـسـية

الداخلية لألفعال اخلارجية.
ا احملفـور بداخـله بفعل ومن خالل اهتـمامه التـلقـائى أو ر
كن نوطـة بالتـعبـير  تراكم اخلبـرات فى جمـيع األجهـزة ا
الـقـول إن يـحـيى الفـخـرانى كـمـمثل–  فى مـعـظم األحوال–
مـسـئـول عن إنـتـاج عالمـاته اخلـاصـة وهى الـتى تـتكـرر فى
ـسـرح أو الـسـيـنـمـا مــعـظم األدوار الـتى قـام بـأدائـهــا فى ا
والـتـلـيـفـزيــون ولـعل مـرجع ذلك أنه يــعـمل من خالل نـظـام
ـثابة يـسمح بـالتداعى والـتلـقائيـة فى التعـبيـر الذى أصبح 
طبيعة ثانية تكونت داخله كفنان  وذلك على الرغم من كونه
ــــؤلـف أو اخملـــرج أو يــــعــــمل مـن خالل إرادة آخــــرين كــــا
ـمـارسة ـنـاخ الـعـام الـذى يـحـيط  الـظروف اإلنـتـاجـيـة أو ا

مهنة التمثيل.
ـمـثل يــحـيى الـفـخـرانى وخـالصـة الـقـول إن حتـلـيـل عـمل ا
هنة عطيات ا ينطلق من أساس فلسفى ذاتى تكون داخله 
ارسـها  حتى أصـبحت أفـكاره و معتـقداته الـفكرية التى 
والثقـافة االجتماعية التى شـكلت قناعه الشخصى فى حالة

> مع دخولنـا العام السـابع بعد األلفيـة الثانيـة يكون قد مر
ـسرح إلى مـا يـزيـد عن قرن نـصف الـقرن عـلى دخـول فن ا
بالدنـا أو 160عـاًمـا بـالـتـمـام والــكـمـال. تـرى بـعـد كل هـذه
الـسـنوات هـل نسـتـطـيع أن نـرصـد ونـحـدد مالمح الـتـجـربة
صـرية وخـصوصـيتـها التى تـميـزها عن غـيرها ـسرحـية ا ا
ـسـرح فـى الـعـالم? ومـا هى االجـتـهـادات الـتى من جتـارب ا

سرح بوجه عام?. صرية إلى شكل ا أضافتها التجربة ا
لقـد جاء مارون نقاش من بيروت إلى اإلسـكندرية ومنها إلى
إيطـالـيـا حـيث شـاهـد مـسارحـهـا وبـهـرته عـروضـهـا. وعقب
عودته من إيطـاليا كتب أول مسرحية عربية بعنوان «البخيل»
غفل أو هارون (سنة (1847 وتلـتها مسرحيـة أبواحلسن ا
الـرشيـد (سنة 1849) ومسـرحيـة السلـيط واحلسـود (سنة

.(1853
بـهـذا يـعــتـبـر مـارون نـقـاش الـرائــد األول لـلـمـسـرح الـعـربى
ـسرحى مـسـتلـهـما احلـديث فـهو أول من مـارس الـتألـيف ا
النـمط أو القالب الغـربى فى الشكل واحلوار إال أنه أضاف
من عنـده أسلوباً يجـذب اجلمهور عن طـريق ربط مسرحياته
وسـيقى والغناء فاختار لها أغانى فردية وأناشيد جماعية با
وسيـقى الشرقيـة بحجـة أن ذلك وسيلة من ومعزوفـات من ا
الوسائل الـتى تساعد اجلمهور العربى لكى يتذوق هذا الفن

عروف. الوليد غير ا
ــسـرحى الـغــنـائى ظل الــقـالب الـســائـد طـوال هـذا الــنـمط ا
ـا وضع مــارون نــقـاش تــقـلــيـدًا ـســرحى وكــأ تــاريــخـنــا ا
كالسيـكيًا راسخًا أصبح من الـصعب اخلروج عليه وهو ما
ـسـرح الـغــنـائى فى أوائل الـقـرن أدى إلى تـفـشى ظــاهـرة ا
اضى خصوصًا على يد سالمة حجازى وسيد درويش. ا
وهكذا إلى أن جـاءت فترة الستـينيات حيث كانت نـقلة نوعية
ـسـرحـيـات ـسـرحى حـيث قــدمت ا فى أسـلـوب الـعــرض ا
ـوسـيـقى والـغـنـاء إال فـيـمـا ندر خـاليـة من هـذا الـنـوع من ا
ولـكن بـعـد ذلـك عـادت األمـور إلى مـا كـانـت عـلـيه من تـقـد
وسـيقى والـغنـاء حتى أصـبح تقـليدًا ـسرحـية بـا الـعروض ا

سائدًا خصوصًا فى عروض مسرح القطاع اخلاص.
ثم جـاءت النـقـلة الـثـانيـة من داخل مـسـرح السـتـينـيـات ح
ـــوســـيـــقى والـــغـــنـــاء بل إلى جلـــأ يـــوسف إدريـس ال إلى ا
ــسـرح الــشـعــبى وجتــربـته اسـتــلـهــام أحــد مـفــردات فن ا
الـوحيـدة (الـفرافـيـر) وجلأ تـوفـيق احلكـيم فى كـتـابه (قالـبـنا
ـيـب ســرور فى ـــســرحـى) إلى فن احلـــكـــاواتى وجلـــأ جنـ ا
ثالثـيــته إلى احلـكـايــات الـشـعــبـيـة وجلـأ مــحـمـود ديـاب فى

مسرحياته إلى فن السامر الشعبى.
ــوجـة الــثــالــثـة بــعــد جــيل الــرواد وجـيل > ثم جــاء تــيــار ا
السـتـينـيـات وقـدم اجتـهـادات مهـمـة فى تـطويـر بـنيـة الـشكل
ـســرحى عـلى نـحــو أوسع مـعـتــمـدًا عـلى جــمـيع مـفـردات ا
سرحية التى سرح الـشعبى والتراث الـشعبى والظواهـر ا ا
ظـهـرت فـى تـاريـخــنـا ولم يــسـتــثـمـرهــا أحـد أو يــطـورهـا أو
ــسـرحى يــسـتـحــدث مـنــهـا أشــكـاالً فــنـيــة تـخـدم الــشـكل ا
ـسرح الـغـربى لتـعـطيه الـتقـليـدى وتـخرجه مـن تأثـير قـالب ا
هوية تميزه وجتعل له قالباً مغايرًا أو مختلفًا على نحو ما.
تـرى بـعد هـذه الـتجـارب أو هـذه الـنقالت الـثالث الـتى بدأت
وسيقى والغناء ثم بإضـافة مارون نقاش وجيل الرواد فن ا
فـردات الـشـعـبـية ثم مـسـرح الـسـتـينـيـات بـإضـافـة بعـض ا
مـسـرح اجلـيل الـثـالث بـالـتـوسع فى اسـتـخـدام وتـطـويـر فن
سرحيـة قد تبلورت هوية قومية سرح الـشعبى والظواهر ا ا
كـنـنا حـ نـراها إن نـقـول أن ما يـقدم صـرى  لـلمـسـرح ا
على خشـبة مسارحنا هو مسـرح مصرى له هوية تميزه عن

ى?. سرح العا سرح الغربى أو ا اط وقوالب ا باقى إ
ـســرح عـنـدنـا لـقــد جنح فن الـروايـة فــيـمـا أخــفق فـيه فن ا

فـكالهمـا فن مـستـورد لم يـكن له جذور فــى البـيئـة الـعربـية
ومع ذلك فـقـد اسـتـطـاعت فـنـون الـقـصـة والـرواية أن حتـقق
إجنازًا قومـيًا فى مجال إثبات الوجود وتأكيد الهوية األدبية
وحــصـلـت عـلى صك الــوجــود واألصـالــة بــحـصــول جنـيب
مـحـفـوظ على جـائـزة نوبل فـى اآلداب خصـوصـاً عن روايته
«أوالد حـارتنـا» الـتى اعـتـمـدت تـمامـًا عـلى الـتـراث الـشـعبى
ـوضوع الـذى اعتـمد عـلى تيـمة الـفتوات سـواء فى اختـيار ا
واحلـرافـيش أو فى الـبـنـاء الـقـصصـى الـذى تشـبّه فـيه بـفن
الـسيـرة الـشعـبيـة أو فى طـريقـة احلكى الـذى يـشبه أسـلوب
احلـكـواتى أو الـراوى أو فى بـنـاء الـشـخـصـيـة الـذى يـشـبه
الحم الشعـبية. وعلـى وجه العموم فـقد جنح جنيب أبطـال ا
كن أن يستزرع ستورد  محفوظ فى أن يثبت لنا أن الفن ا
نشأ ويـحصل هذا الـفن اجلديد على فى أرض غيـر أرض ا
شهـادة منشـأ جديـدة تؤكد هـويته وأصـالته فى هذه األرض
اجلديـدة تـمـاًمـا كـمـا فـعل محـمـد عـلى بـاشـا حـ اسـتزرع
صـريـة رغم أنه نبـات لم يـسبق أن نـبـات القـطن فى الـتربـة ا
صرى عـلى شهادة اجلودة استـزرع فيهـا وحصل القـطن ا

واألصالة والهوية فى جميع أنحاء العالم.
ــصـرى عــلى شـهـادة ـسـرح ا  نــعـود لـنــسـأل هل حــصل ا
مــنـشــأ تـؤكــد خـصــوصـيــته وهـويــته وتـمــيـزه عن غــيـره من
مــســـارح الــعـــالم بـــعــد مـــرور أكــثـــر من قــرن ونـــصف من
الـــزمــان..? وهـــو زمن أطــول من زمـن مــنـــشــأ فن الـــقــصــة
سرحى شهد ا وجه إلينا إزاء ا والرواية? هذا هو السؤال ا
ـسرحى اآلن ـصـرى الـذى نـراه اآلن. إن حـركـة اإلبـداع ا ا
تكاد تـكون حركة عـشوائية ال يـجمع بينـها منطق أو رابط أو
تيار فـهنـاك من اليزال يكـتب بطريـقة مـارون نقاش بـإضافة
ـوسـيقـى واألغانى خـصـوًصـا فى بـداية الـعـرض ونـهـايته. ا
وهـنـاك من يـكـتب بـطـريـقــة كـتـاب الـسـتـيـنـيـات الـتى تـتـنـاول
قضايـا وموضوعات اجـتماعيـة دون زخارف شكلـية وهناك
من يــكـتب بــطـريـقــة االجتـاهــات الـتـجــريـبـيــة احلـديــثـة الـتى
ـسـرح الـتـجـريـبى والـتى اكـتـسـبـهـا مـن مـشـاهـد لـعـروض ا

ا تتـسم بالشكالنيـة واألداء احلركى أكثر 
ـوضـوع واحلـوار وهـناك من يـعـتـمـد على ا
يـكـتب بطـريـقـة توفـيق احلـكـيم وألفـريـد فرج
ـوضـوعـات الـتـاريــخـيـة والـتـراثـيـة يـتــنـاول ا
ـطية وهناك من بأشـكال وقوالب تقـليدية و
ـسرحية الشعريـة بطريقة الشرقاوى يكتب ا
وصالح عـبـدالـصـبور ولـكن بـطـريـقـة آلـية ال
ـيـــهــا وال حـــيــاة. وهـــنــاك من يـــكــتب روح فـ
الـكـومـيــديـا بـطـريـقـة مـســرح الـعـشـريـنـيـات
ــســرح ـيــنـــيــات كــمــا يـــجــرى فى ا والـــثالثـ
الـتـجـارى. إال أن هـناك تـيـارًا كـان قـد خرج
قويـًا وعاتيـاً فى أعقاب الـنكسة عـلى يد اجليل
ـيــار الــعـودة الــثــالث الــذى ســبق ذكــره وهـو تـ

ـسرح ـسـرحـيـة الـتـراثـيـة ومـفـردات ا لـألشـكـال والـقـوالب ا
وضـوعات الـتراثـية التى الشـعبى. وأنا ال أحتـدث هنـا عن ا
ـثال جنـدهـا فى أعمـال احلـكيم وألـفـريد فـرج عـلى سبـيل ا
ـسـرحيـة الـتراثـيـة التى تـبدت ولـكنـى أحتدث عن األشـكال ا
ـيـر أو قـالب احلـكـواتـى أو قـالب الـسـامـر فـى جتـربـة الـفـرافـ
الشـعـبى أو بنـية احلـكايـة الشـعبـيـة والسـيرة الـشعـبيـة. هذا
الـتيـار بـدأ قوًيـا وعاتـيـاً فى أوائل الـسبـعـينـيات فـى مواجـهة
عوامل الـنـكسـة والـتـمسك بـاجلـذور التـراثـيـة لتـأكـيد الـهـوية
ـيـة الـقــومـيـة الــتى طـغت فى أعــقـاب الـنــكـسـة واخلـصـوصـ
واستمر هـذا التيار عاتيا فى الثمانينيات والتسعينيات وفى
شرق العربى مع نفس الـوقت كان التيـار نفسه جارفا فـى ا
ـغـرب الـعربـى مع جتارب جتـارب مـسـرح احلـكـواتى وفى ا

تعد قضية الصراع العربى اإلسرائيلى من أهم القضايا
إن لم تـكن أهـمـهـا عــلى اإلطالق- الـتى فـرضت نـفـسـهـا
ـبدع بـوصفـها قضـية الـعرب األولى فى الـعصر على ا
احلـديث نـستـطيـع رصدهـا فى الفن الـعـربى بشـكل عام
ـاضى وحتى اآلن (مسـرح - سيـنما- منـذ ثلثى الـقرن ا
تلـيـفـزيون- فـن تشـكـيـلى- كـاريكـاتـيـر- أغنـيـة - شـعر-

رواية- قصة قصيرة...إلخ).
لـقـد كانت هـذه الـقضـيـة والتزال الـهم األكـبر الـذى يؤرق
كـتـاب الـدرامـا الـذين عـشـقـوا هذا الـوطـن. وتـفاعـلـوا مع
قـضـاياه بـوصـفـهم جزءًا ال يـتـجـزأ من بنـيـة هـذا الوطن.
لــقــد انــصــهــر بــعــضــهم فى بــوتــقــة الــصــراع الــعــربى
اإلسرائيـلى لدرجة أن هـذه القضـية كانت سـببًا مـباشرًا
ـعـنوى (مـحـمـود ديـاب وسـعـد الله ـادى وا فى مـوتـهم ا
ونـوس مـثالً). لـقد سـارت هـذه الـقـضيـة حـثـيـثًا فى رحم
اإلبـداع الــدرامى الــعـربـى بـوجه عــام واالبــداع الـدرامى
ـــصـــرى بـــوجه خـــاص حـــتى وصـــلت ذروتـــهـــا بـــعـــد ا

نكسة 1967 مباشرة.
يرجع الـفضل إلى"ولـيم شكسـبيـر" الذى كـشف مسـرحيًا عن
طـبيـعة النـفسيـة اليهـودية فى رائـعته" تاجـر البنـدقية" من خالل
الذى أراد اقـتطـاع رطل الـلحم من جـسد شـخـصيـة" شيـلـوك"
خـصـمـه"أنـطـونـيـو" بال رحــمـة واألمـر نـفـسه فــعـله مـعـاصـره
ـه "يـهـودى مـالــطـة" وكالهـمـا- ـتـوفـر مـارلــو" فى رائـعـت "كـريـسـ

شكسبير ومارلو- ينتميان إلى العصر اإلليزابيثى.
أمـا علـى مستـوى الدرامـا العـربيـة فالـفضل كل الـفضل
يرجع إلى عـلى أحمد باكـثير الكـاتب الفذ الـذى ظلم حيًا
م ميتـاً!! فقـد كان أول من اسـتشعـر اخلطـر الصـهيونى
الـقـادم وأول من تـنـبـأ بـقــيـام دولـة إسـرائـيل عـلى ضـوء
ـعـطـيـات الـواقع بـعـد ثـورة الـشـعب الـفـلـسـطـيـنى قـراءته 

 1935  فكتب باكثير رائعته "شيلوك اجلديد" 1945

وفـيـهــا تـنـبـأ بــاخملـطط االسـتــعـمـارى الـكــبـيـر الـذى زرع
اسـرائـيـل فى قـلب الــوطن الـعــربى فـمـا رطـل الـلـحم إال
فلـسـطـ الـتى اقـتـطـعت عـنوة من جـسـد األمـة الـعـربـية
وبـالفـعل حتقق مـا تنـبأ به بـاكثـير كـاشفاً عـن قدرة كاتب
الـدرامــا ذى الـبــصـيــرة الـنــافـذة عــلى الـنــبـوءة بــأحـداث
ـستـقبـل ثم تبـعـها بـاكثـيـر برائـعـته"شعب الـله اخملـتار" ا
وفيـها كـشف النـقاب عن أسـاليب الـعدو الـقذرة من أجل

واجـهة العسـكرية"البـندقية" حًال وفى الـثانية األولى قدم ا
) إلى اجلـثـة"الـوطن الـعربى" طـالب بـعـودة الرأس(فـلـسـط
والـرأس رمـز لـلـفـكـر فـإذا عـاد الـفـكـر نـسـتـطـيع مـواجـهـة
األعــداء وفى الـثــالـثــة دعـا إلى تـرتــيب الـبــيت من الـداخل
وتـهــيــئــة اجلـو لــلــجــيل الـقــادم الــذى ســيـحــقق الــنــصـر
ـسرحـيـة كلـهـا قائـمـة عـلى فكـرة انـتظـار اخملـلص الذى وا
سرحـية"باب الـفتوح" سيقـود األمة إلى اجملد ثم أتـبعهـا 
ــســرح الــعــربى فى الــقـرن والــتى تــعـد إحــدى عالمــات ا
ـة األمة وكـيـفـية اخلالص ـاضى والـتى طـرح فيـهـا هـز ا
من هـذا الـكابـوس عن طـريق تـعـانق الـفكـر بـالـسـيف حيث
ـكن أن يـستـمـر بدون قـوة حتـميه والقـوة تـستـطيع الفـكر 
الـصـمــود دون فـكـر يــوجـهــهـا لـقــد حـاكم مـحــمـود ديـاب
التـاريخ فى باب الـفتـوح وحاول إضـافة ما أسـقط منه عن
عـمـد عن طـريق خـلــقه لـشـخـصـيـة أسـامـة يـعـقـوب الـثـائـر
األنـدلسـى الذى يـحـمل كـتابـاً"بـاب الـفـتوح" قـاصـداً الـبطل
صالح الــدين فى الــشــرق حــتى يــحــمى كــتــابه (الــفــكـر)
ـنـتفـعـ وحـاشـيـة صالح الـدين بـسـيفـه ولـكن اخلـونـة وا

يحولون دون لقاء أسامة بصالح الدين!!.
ـمـر" تـصـور وكـانـت مـسـرحـيـة عـلى سـالم"أغــنـيـة عـلى ا
ـصـريـ فى حـرب االسـتـنزاف ثم مـالمح من بـطوالت ا
كــانت حــرب أكـتــوبـر  1973 حـيـث عـبــرت مـصــر الـقــنـاة
وحـقـقت نصـرًا عزيـزًا كـان يود مـحمـود ديـاب أن يكـتمل
صـرى إلى قلب تل أبيب فـكتب"رسول بدخـول اجليش ا
من قريـة شميرة لالسـتفهام عن مـسألة احلرب والسالم"
  الحـظ طـول الـعـنـوان فــهـو أطـول عـنــوان مـسـرحـيـة فى
اآلدب الـعـربى وهـذا له داللـته الـعـمـيـقـة عـلى طـول فـتـرة
الــصـراع الـعـربى اإلســرائـيـلى وقـد أنــهـاهـا ديـاب عـلى
لسان أحـد اجلنود من أبـناء القريـة (اوعى يابا تـفتكر إن
احلرب انـتهت.. احلـرب لسه مانـتهـتش) وهذا مـعناه أن
الـصـراع بـ الـعـرب وإسـرائـيل مـسـتمـر ثـم كانـت آخر
أعـمـاله بعـد معـاهدة كـامب ديفـيد" أرض التـنبت الـزهور"
وقـد قـدم لهـا بـعـبارته الـشـهـيرة(إن أرضـاً رويت بـالـدماء
ـســرحـيـة ــكن أن تـنــبت فـيــهـا زهــرة حب واحــدة" وا ال
إشارة واضـحة وصريحة تـؤكد استحـالة حتقيق السالم
ب الـطرف نظراً ألن ميراث الدم ميراث طويل فحتى
  د. محمد عبد الله حسلــو حتــقق سالم شــكــلى عــلى مــســتــوى الــقــادة فــإن

حـجم الــصـدمــة كـبـيــرًا فـكــانت ردة الـفــعل عـنــد كـتـاب
الـدرامـا على مـستـوى احلـدث فكـانت رائعـة سـعد وهـبة
سامـير" التى أنهـاها بجمـلة على لسـان البط ل"عبدالل "ا
ه"(اضـرب يا عـبدالـله) داعـيًا فـيهـا إلى استـئنـاف القـتال
مع العـدو وكانت رائعته الـتى منعتـها الرقابة" 7 سواقى"
ـسؤولـ عن الـنكـسة مـطالـبـًا بدفـنهم الـتى حاكم فـيـها ا
أحـياء وأحـيـا فيـهـا شهـداء مـصر عـلى مـر تاريـخـها من
أجل اسـتئـنـاف الـعمـلـيـات الفـدائـية فـى سيـنـاء!! وكانت
رائـعـة عبـدالـرحـمن الشـرقـاوى "وطنـى عكـا" والـتى هزت
ثقف آنذاك وحركت طالب جامعة القاهرة فى أوساط ا
مظاهرة شهيرة راح ضحيتها عدد من الطالب  1968 من
ـســؤولـ عن الــنـكــسـة وكـانـت رائـعـة أجل مـحــاسـبــة ا
سعـدالله ونـوس "حفـلة سـمر من أجل  5 حـزيران" والتى
ـريرة من األنـظمـة العـربيـة التى ثـابة الـسخـرية ا كـانت 
أضـاعت األرض وأحـلت الـصــهـايـنـة مــكـان أبـنـاء الـبالد
احلـقيـقـيـ وكذلك كـانت "الـنـار والزيـتـون" أللفـريـد فرج
ـسرح الـتسجـيلى  والـتى طرح فـيها والتى تنـتمى إلى ا
ـقـاومة أبـعـاد الصـراع الـعـربى اإلسـرائـيلى داعـيـًا إلى ا
حــتى الـنـفس األخـيـر كـذالك كــتب مـعـ بـسـيـسـو"ثـورة
ــثـابــة صــرخـة الــزجن " و" شــمــشـون ودلــيــلـة" فــكــانت 
عـبـد عـلى من فـيه!! وكـانت االحـتـجـاج حـتى ال يـنـهـدم ا
رائعة يسرى اجلندى"اليهودى التائه" والتى تناولت قصة
اليهـود مع التشرد والضياع وهى مسـرحية جيدة معقدة
البنـاء تعد من أهم األعمال التى ألقـت الضوء على طبيعة
العـدو وكـأنه يقـول: اعرف عـدوك أوالً ثم حـاربه ثم كان
الـكاتب الـفـذ مـحـمود ديـاب الـذى طـرح الـقضـيـة بـجـميع
أبــعـادهـا راصـداً تـطـورهـا عـلـى مـسـتـوى الـتـاريخ وعـلى
مــسـتـوى الـواقع مع قـدرة فـائــقـة عـلى الـنـبـوءة بـأحـداث
ستقبل لم يكتف محمود دياب بطرح األسئلة بل حاول ا
تـقـد إجابـات فى ضـوء رؤيته الـعـميـقـة ألبعـاد الـصراع
ـصـرى الــعـربى اإلسـرائــيـلى وخـصــوصـيـة الــصـراع ا
اإلســـرائـــيـــلى فـــكــتـب عــام" 1970 رجل طـــيب فى ثالث
حكايـات" وهى عبارة عن ثالث حكـايات منفصـلة متصلة
يربـطها خط درامى واحد تـلخص قصـة الصراع وكـيفية
إنهائـه األولى بعنوان"الغـرباء ال يشربون الـقهوة" والثانى
ة"الـرجـال لـهم رؤوس" والـثـالـثـة "اضـبـطـوا الـسـاعـات" فى

السيـطرة على األرض والتغلغل داخل اجملتمعات العربية
ـرابـاة واجلـنس ثم أكـد ذلك ـال وا عـن طـريق اإلغـراء با
فى مـسـرحيـة ثـالـثـة "إله اسـرائيـل" معـتـمـدًا عـلى الـتراث
الديـنى مؤكـداً من خالل معـطيـات التـاريخ والتـراثة - أن
ـال همـا اإلله األوحـد عنـد اليـهـود الذين تـركوا الـذهب وا

موسى عليه السالم وعبدوا العجل!!
إن باكـثير كاتب من طراز فريد لم ينل حظه نقدياً وإعالميًا

قال. حتى اآلن ألسباب عديدة ليس مجالها هذا ا
دخـل الـعــرب حــربــ ضـروســ مع الــيــهـود فى 1956 ,
ـادى ـزيــد من الـضـيـاع ا  1948  كــان من نـتـائـجــهـمـا ا

ـعنـوى للـعرب بـوجه عام ولـلفـلسـطيـني بـوجه خاص وا
ـيـديـا الغـربـيـة التى يـسـيـطر عـلـيـها الـيـهود وقد روجت ا
مقولـة: "إن العرب بـاعوا أوطانـهم" وهى مغالـطة تاريـخية
كـبـرى صـدقـهـا الـعـالم مع أن الـثـابت تـاريـخـيـًا أنـهم لم
يـبـيعـوا األرض وأن من قام بـالبـيع مـجمـوعة من اخلـونة
من أصـول غيـر فلـسطـيـنيـة مثـل عائـلة سـرسق الـلبـنانـية
األصـل ولـعل ذلك مــادفع شــاعـراً كــبـيــراً مـثل إبــراهـيم

طوقان ألن ينشد:
   أفنيت عمرك يا مسك بالتأوه واحلزن

 وقعدت  مكتوف اليدين تقول حاربنى الزمن 
 وطن يباع ويشترى وتقول فليحيا الوطن 

لــقـد أصـبــحت إسـرائــيل شـوكــة فى حـلق الــعـرب تـقض
مضـاجع الشعوب ..العـربية فى كل مكـان فقد أصبحت
ثابـة النغمة النشاذ عـلى خريطة الوطن. فى أثناء حرب
 1956 كتب يوسف إدريس "اللحظة احلرجة" عارضًا

قـاومـة الـشعـبـية فـى بورسـعـيد فـيهـا صـورة من صـور ا
ضـد قــوات االحــتالل(فـرنــسـا- بــريــطـانــيـا- إســرائـيل)
وكـانت مـسرحـيـة ألـفريـد فـرج الـقـصيـرة" صـوت مـصر"
باشر إلظهار صور البطولة ثابة رد الفعل ا  1956 

ـقـاومـة ضـد الـعـدوان الـثـالثى وفى أول الـسـتـيـنـيـات وا
قدمت بـعض األعمال التى حذرت من وجـود كارثة قادمة
ثال ـثابة النبـوءة بنكسة  1967 منـها على سبيل ا كانت 
"سكة الـسالمة" لسعد وهبة ثم كـانت النكسة التى كانت
ثابـة االنهيار للمشروع الـقومى الذى قاده عبدالناصر
فاحـتـلت إسـرائيل الـبـقـية الـبـاقـية من فـلـسـط والـضـفة
الـغـربيـة وغـزة واجلـوالن وشـبه جـزيرة سـيـنـاء لـقـد كان

< محمد أبوالعال السالمونى

سرح االحتفالى. ا
ضى على  إال أن هذا الـتيار لألسف الشـديد بدأ يـخفت و
اسـتـحـياء وكـأنه غـريب فى أرض الـلـئـام. وهـذ فى اعـتـقادى
راجع إلى سبب رئـيسى هـو ضعف احلركـة النقـدية التى لم
تـواكب هذا التـيار مـواكبة عـلميـة ومنهـجيـة باستـثناء كـتابات
عـلى الـراعى عن مـسـرح الـشــعب الـذى كـان عـزًفـا مـنـفـردًا
ووحـيـدًا رغم أنه كـان مـقـتـصـرًا عـلى مـرحـلتـى جيـل الرواد

وجيل الستينيات.
وهـذا فى احلـقيـقة هو اخلـطأ الـترا جـيدى والـتاريـخى الذى
ـثـقـفـون الـعــرب الـذين يـتـحـمـلـون مـسـئـولـيـة عـدم وقع فـيه ا
ـا مع أنه فـن إنسـانـى نشـاء مع ـسـرح قـد مـعـرفـتـنا بـفن ا
سرح اإلنسان مـنذ بـدء اخلليـقة. لقـد عرفت اإلنـسانيـة فن ا
سرحية البدائية التى تعتبر بذورًا أولية من خالل الظواهـر ا
ـسـرح ويـتـرعرع  حـ تـتـوافـر له الـشروط يـنبـت فيـهـا فن ا
وضـوعية التى وضوعـية لنـموه الطبـيعى وهذه الـشروط ا ا
ــسـرحـيـة إلى فن ـكـن أن تـسـمح بـتــطـور هـذه الـظـواهـر ا
مـسـرحى مـتـكـامل لم تـتـوفـر بـالـفـعل فى مـنـطـقـتـنـا الـعـربـية
ألسـبـاب اجـتــمـاعـيـة وسـيـاسـيـة عـديـدة ولـكن الـسـبب األهم
يـرجع إلى سـبب ثقـافى مـهم وهـو أن النـخـبة ألنـهـا صاحـبة
ثـقـافـة لـفـظـيـة أو لــغـويـة وال تـهـتم إال بـفـنـون الـقـول ال فـنـون
ـثقـفـ منـهم يهـتـمون بـقـراءة الشـعر الـعرض ولـهذا نـرى ا
نـطق والكـتابـات النـظريـة األخرى أو قل وعـلوم الـفلـسفـة وا
ا كانـوا فى حالة استعالء على كل الفنون فيما عدا فنون ر
قدسة التى يرون أنهم يتميزون بها عن سائر اخللق. اللغة ا
ؤكدة أن فنون العرض كانت بعيدة كل البعد عن واحلقيـقة ا
ـثقـفـة الـتى كـانت مـعـنيـة بـفـنـون الـقول اهـتـمـامات الـنـخـبـة ا
وفنون الـلغة التـى يهتم بهـا احلكام والسالطـ وظلت فنون
العرض مـقصوة على الطبقات الشعبية الفقيرة كما تبدو فى
نشدين ورواة احلكايات الشعبية والفنان داح وا فنون ا
ـشـعــوذين والـســحـر وسـائـر اجلــوالـ وألـعــاب احلـواة وا
والـد الشـعبـية ـفردات الـشعـبيـة الـتى كانت مـنتـشرة فـى ا ا
ــــمــــكن أن والــــتـى كــــان من ا
سرح أو يخـرج منـها جوهـر ا
ـسـرحى درامــا لـعـبــة األداء ا
تــلك الــلـعــبـة الــتى اكـتــشـفــهـا
األغــريــقــيــون الــقــدامى خالل
ـيـــة احـــتـــفــــاالتـــهم الــــشـــعــــبــ
ـيـــرامـــبـــيــة وطـــقـــوســـهم الـــدثـ
والـديــونـزيــوسـيــة الـتى تــشـبه
تمـامًا احتفاالتنا وطقوسنا فى
والـد الشعـبية فـانطلـقوا بها ا
ـيــأ والـــهــا الـــنــمـــو فى ظل وهــ
ـــقــراطــيــة مــوائــمــة ظــروف د
لـــنـــمـــوهـــا حـــتـى خـــرجت إلى
الوجود كـائنا متكـامال بشقـيه التراجيـدى والكوميـدى بينما
نـحن لم نـطـوراحـتـفـاليـاتـنـا ومـوالـدنـا الـشـعـبـيـة مـثـلـما فـعل
األغـريـقـوكل مـا اسـتـطـعـنـا أن نـفـعـله هـو أن نـسـتـولـد مـنـها
سرحـية البدائـية  التى عـرفت فى تراثنـا الشعبى الظواهـر ا
ـقـامـة أو الـتـعـازى أو بـاسم األراجـوزى أو خـيـال الـظل أو ا
الحم وهى فى مـجـمـلـهـا ما احلـكـواتى أو راوى الـسـيـرة وا
ـسـرحـيـة عـلى اصـطـلـحـنـا عـلى تـسـمـيـته بـاسم الـظـواهـر ا

احسن تقدير.
هـذه الـظـواهــر حـدث لـهـا تـطـور نـسـبى فى الـقـرنـ الـثـامن
عشر والـتاسع عشـر بظهور جـماعات عـشوائية ال صـلة لها
ـتـعـالـيـة عـلـيـها  كـانت تـسـتـخـدم الـلـعـبة ـثـقـفة ا بـالـنـخـبـة ا
ـسرحـيـة بطـريقـة بـدائيه وسـاذجة  تـلك اجلـماعـات عرفت ا
بـاسم احملــبـظـ أواحملـبـظـاتـيـة أو الـسـامـر الـشـعـبى والـتى
تستـخدم  أسلوب التـقليد أو التشـخيص  هذا األسلوب هو
الـوحـيـد الــذى اسـتـطـاعت به هـذه اجلـمـاعـة الـعـشـوائـيـة أن
مكن سرحيـة عندنـا وكان من ا حتدث تطـوراً فى الظاهـرة ا
أن حتدث خاللهـا الطفرة الطبيعـية التى حققها اإل غريق فى
سـرحـيـة  ولكن لـألسف لم حتدث هـذه الـطـفرة جتـربـتهـم ا
الـتى كـنا نـنتـظرهـا ذلك ألن هـذا األسلـوب التـشخـيصى أو
الـسامـرى ظل حبـيسـاً لعـشوائـيته وبـدائيـته وسذاجـته  كما
ثقـفة من الشعراء واألدباء ظل بعيـدا عن اهتمامات الـنخبة ا
وازدرته جـمـاعة االنـتـلـجـنـسـيـا الـتى كـان يجـب أن تهـتم  به
ــثـقـفــون اإلغـريق وتــعـمل عــلى تـطــويـره تــمـامــا كـمــا فـعل ا
ـيـلــوس  وسـوفـوكــلـيس وشـعــراؤهم الـقــدامى أمـثــال اسـخـ
ويـوريــبـيــدس وارســتـوفــانــيس  او سـتــطــاعـوا أن يــطـوروا
ـسرحية الديثرامبية التى تـهيأ لها ظهور فيلسوف الظواهر ا
كبـير كأرسـطوطـاليس وضع لـها الـقواعـد واألسس وهو ما

ضمن لها االستمرار والتطور والبقاء إلى ماشاء الله.
سرحية إن أدباءنا ومـفكرينا وشعراء نالم يهتموا بالظاهرة ا
سرحية إالعندمـا سافروا إلى أوربا واطلـعوا على النمـاذج ا
يـة وعـاد وا لـيـقـلـدوهـا عـلى اسـتحـيـاء وسط رفض من الـعـا
ــســرح نــظــرة االحــتــفــار ذويــهـم الــذين يــنــظــرون إلى فن ا

واالزدراء .
ـثـقـفـ الـقـدامى والـذى أدى لـتـعـطيل كـان هـذا هو مـوقف ا
ـسـرحـيـة فى مـجـتـمـعـاتـنـا و تـأخـر ظـهـور تـطـور الـظـاهـرة ا
ــســرح فى بالدنـا  وأخــشى مــا أخـشــاه أن تـيــار اجلـيل ا
ــسـرحى الـثــالث الــذى قـدم اجــتـهــادًا مـهــًمــا فى الـشــكل ا
والذيبـدأ قويًا  وعاتيًا فى السـبعينيات و الـثمانينات  أخشى
ـثــقـفـ م  أخـشــاه أن يـواجه  هــذا الـتـيــار بـنـفـس مـوقف ا
ـعاهد الـفنية القدامى  وأن تـظل احلركة الـنقديـة احلديثة وا
سـرحية تـتجـاهل هذا الـتيار عـنية بـاحلركـة ا ـؤسسـات ا وا

وال تواكبه أو تدعمه وتعمل على تطويرهوترشيده.
إننا فى حـاجة إلى نـاقد ومفـكر مـسرحى يسـتكـمل ما بدأ ه
ـســرحــيـة الــشــعـبــيـة عــلى الــراعى حـ رصــد الــظـاهــرة ا
رحلت الـسابقت (مرحلة الرواد – ودرسها ونـظرلها فى ا
مـرحلـة الـستـيـنات)  و أن يـقـوم برصـد ودراسـة تيـار اجليل
الثالث وتـنظيره قبل أن يخبـو هذا التيار باجـتها داته وتبتلعه
شهد سرحية العشوائية التى يتسم بها ا دوامات احلركـة ا

سرحى اآلن.     ا

 د. مدحت الكاشف 
الــــــــــــــــســــــــــــــــطـح
اخلــــــــــــــشـــــــــــــبـى
لــــــلـــــــمـــــــســــــرح
حـــــــيـث يـــــــؤدى
الـــــــــــــــــعــــــــــــــــرض
ــــــــــســــــــــرحى. ا
وقــــــــد تـــــــــوضع
عـالمـــــــــــات أو
تــــخـــطــــيـــطـــات
بـــســيــطــة فــوق
الـــــســـــطـح كى
يــســتــرشــدبــهــا
ـــمـــثـــلـــون فى ا
حتـركــاتـهم أو
الــــــعـــــمــــــال فى
أثــــــــــنـــــــــاء وضع
األثــــــاثــــــات أو
الـــــلــــواحق  أو
الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــطـع
ـــــنـــــظـــــريـــــة.  ا
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سرحى.  ٠>الكتاب: نظرية العرض ا
ؤلف:جوليان هيلتون.  >ا

تـرجم:د. نهـاد صـليـحة.  >الـناشـر:هال لـلنـشر والـتوزيع. >ا

الحـظـة أكـثـر من أى فـنان ـمـثل: عـلـيك أن جتـيـد ا أيـهـا ا
آخر.

ثل إال الحـظة: ح يجـعل البشـر موضوعه ال  إن فن ا
فرعا من فن معاملة الناس.  

ـمـثل: هى أن تـكـون بــاحـثـاً ومـعـلـمـاً فى فن مـهـنـتـك أيـهـا ا
معاملة البشر.

هــكـذا يــرى"بـريــخت"عـمــلـيــة الـتــمـثــيل بـاعــتـبــارهـا عــمـلــيـة
الحـــظـــة وتــــعـــبـــيـــراً عن فـــكـــرة االحـــتـــفـــال اســـتـــيـــعـــاب ا

اجلماعى كوسيلة لدعم الرابطة االجتماعية.
سرحى" للكاتب   وهكذا يتناول كتاب"نظرية العرض ا
" جـــولــيـــان هــيـــلــتـــون" والــذى تـــرجــمـــته وقـــدمــته د. نـــهــاد
صـليـحة لـيـعرض لـنا عـبر مـداخـله السـبعـة كـينـونة الـعمل
ـــســـرح وفـــنـــون األداء ـــســـرحى وبـــعـض نـــظـــريـــات فن ا ا
ؤدى سـرحى كما يعـرض لنا عالقة ا وعنـاصر العرض ا

باجلمهور.
ـــؤلف: أنه من خـالل الــقـــدرة عـــلى اإليــهـــام يـــكــمن يـــرى ا
ــسـرحى فى رأى الــعـديــد من الـفـالسـفـة خــطـر الــعـرض ا
ـســرح عـلى الــتـأثــيـر فى ورجــال الـدين; لــذا كـانت قــدرة ا
جـــمـــهـــوره هـى الـــســـبـب احلـــقـــيـــقـى وراء اجلـــدل الـــديـــنى
واألخـالقى الـــذى أثــــيـــر واليــــزال يـــثــــار حـــوله. لــــقـــد كـــان
ــســرح الــشـــبــاب عــلى تــقــبل أفالطــون يـــخــشى أن يــعــود ا
الــعــادات األخالقــيــة الــســيــئــة وكــرد فــعل لــهــذه اخملـاوف
سـرح فى دفاعه عن نـفسه بـرأى نقـيض يؤكد استـشهـد ا
ـا يعـرى حـقيـقتـها ويـديـنهـا ويطـهر أن عرض الـفـضائح إ
اجلـمـهـور من أى نـوازع دفـيـنـة قـد تـدفـعه إلى الـرغـبـة فى
ــا أل إ مــثل هـــذا الــســلــوك; فــاســتــعـــراض الــشــر عــلى ا
ــؤمـــنـــ إلى ســـبل جتــنـب الــرذيـــلـــة واســتـــخــدم يـــرشـــد ا
سرح الفالسفة والقساوسة هذه احلجة فى الدفاع عن ا
- كمـا فعـل أرسطـو مثالً أو اجلـزويت- وأبدعـوا نظـريات
فـى الـفن الـدرامى تــؤكـد فـاعــلـيـته اجلــوهـريـة فى تــطـهـيـر
الــــــنـــــفـــــوس وإصـالح األخـالق وقـــــدرته عــــــلى تــــــزويـــــدنـــــا
ؤلف ذلك قائال: بـاد األخالقية ويوضح ا باحلقائق وا
إنـنا نـسـتـطيع تـبـريـر دراسـة فن العـرض واألداء بـأن نـقيم
ــاثــلــة لـفــرضــيــتى أرســطـو فــإذا كــان الــعـرض فــروضـا 
سـرحى يتفوق على مـعظم األنشطة اإلنـسانية فى تعدد ا
مـهـارات صـانعـيه وتـنـوعـهـا وما يـتـطـلب من قـدرات تـكون
فــرضــيــتــنــا األولى - وفق ذلك: هـى األنـظــمــة الــســلــوكــيـة

ركبة التى اخترعها اإلنسان. ا
أمــا الــفـرضــيــة الـثــانـيــة: هى أن فن الــعــرض واألداء لـيس
تاريـخا وصفـيا فقط يـعيـد بناء الـتاريخ فى صورة الـشعر
بل هو أيـضاً جهد والفـرضية الثـالثة: هى أن فن العرض
لـيس نـشاطـاً تنـفيذيـا أى ال يقـتصـر علـى التـنفـيذ وإعادة

تقد إبداع سابق لآلخر فى ثوب جديد.
بـل هـو فن إبـداعى يـنـشئ شـيــئـا جـديـدا أصـيال ويـتـحـول
فـن اإلبـداع (الــنص) إلى وســيـلــة لــتـحــقــيق غـايــة مــبـتــكـرة
جـديـدة هى الـعـرض نـفـسـه. ويـؤكـد "جـولـيـان هـيـلـتـون" أن
ـسـرح أنـفسـهم أشـد مـعـارضـة لـدراسـة فن الـعرض أهل ا
ـسـرح عـلى عـتـبـار واألداء فـقـد جـرت الـعـادة فى مـجـال ا
الـترفـيه والدراسة اجلـادة هدف مـتعارضـ وهذا ليس
ـتعـة منذ صـحيحـا حيث إن الـتعـليم الـناجح قد ارتـبط با
الـقــدم وعـلـى هـذا فــإنـنــا حـ نــدرس فى حـقــيـقــة األمـر
ـتع أنـفـسـنـا بـصـورة أفـضل كـمـؤدين فـإنـنـا نـتـعـرف كــيف 

تعة. . فكلما تعمق الفهم ازدادت ا ومتفرج
ويـعـد شـكـسـبــيـر أسـبـابـا ومـبـررات جتـعــلـنـا نـنـظـر إلى فن
العرض باعتباره سالحـنا األمامى فى معركتنا مع الزمن
فــكل عـــرض مــســرحى يـــعــد فى أبـــعــاده تــأمال فـى مــعــنى
ـستـمر الـزمن والوجـود; لذا كـان علـى يقـ بأن الـعرض ا
ألعماله هو أضمن وسيلة خللوده. أما أرسطو فقد رصد
فى نـــظــريــة فن الــشـــعــر ســتــة عـــنــاصــر مــكـــونــة لــلــعــرض
سرحى هى: احلبكة والشـخصية والرسالة أو الفكرة ا
نـظـر. وحـ تتـحـد هـذه العـنـاصر ـوسـيـقى وا والـلـغة وا
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سرحية . سرح القريب: جتربة شبرابخوم ا > الكتاب: ا
> الكاتب : أحمد إسماعيل.

> الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة 2007.

سرحية مع جتـــــربة قريته شبرابخوم أحمد إسماعيل يروى سيرته ا

إذا ما اسـتعـدنـا االهتـمام بـالـتجـربة
البريـختـية مـنذ الـستـينـيات سـيلفت
ــؤلـفــات الــعــربــيـة انــتـبــاهــنــا نــدرة ا
حــولـهـا هـكـذا بــدأ د. مـدكـور ثـابت
ـه لـــكـــتـــاب "بـــرت بـــريـــشت- تـــقـــد
الــنــظــريــة والـــتــطــبــيـق.. مــســرحــيــًا
وسـينـمائـيًا" وهـو الكـاتب الذى كـتبه
د. أحـــمــد ســـخــســـوخ مــســـتــعـــرضــًا
ودارســاً هـذه الـتـجــربـة الـثــريـة عـبـر
مقدمة ضافـية تتناول تاريخ الرجل
مــخـــرجــاً مــجـــربــًا لـــيــعــرج بـــعــدهــا
مــتـــنــاوًال بــريـــشت بــ الـــتــعــبـــيــريــة
والــــداديـــة ثـم بـــريــــشت والـــنــــقـــاد
مـؤكـداً أن الــنـقـد يـعــنى بـوضع جـثـة
العـمل الفنـى فوق منـضدة الـتشريح
ـرض ثم الـكشف لتـحـديـد مـعـالم ا
عن األســـبــاب الــتـى أدت لــلــمــرض
كمـا يتـنـاول الكـتاب مـسـرحيـة "بال"
ومـعــاجلـاتـهــا اخملـتـلــفـة لـيــنـتـقل إلى
مـسرحيـة"أوبرا اجلروشن الـثالثية"
وظـروف كتابـة بريشت لـها عارضًا
ـلـحـمى وتـتوالى ـسرح ا لـتـقنـيـات ا
فصول الكتاب لـتقد متعة عميقة
لـــــلــــقــــار حــــيـث يــــطــــالع"األم" بــــ
ـــــان عـــــلى إخـــــراج بـــــريـــــشت وبـــــا
سـرح الـنمـساوى- الـسـيد بـونـتيال ا
وتــابـعه مــاتى- بــونـتــيال بـ شــاشـة
ـســرح هــكـذا الــسـيــنــمـا وخــشــبــة ا
تــتـولى إطالالت د. ســخـســوخ حـول
الـتـجـربـة الـبــريـخـتـيـة لـبـعـضـنـا أمـام
ه فـــــنــــدخـــــله لـــــنــــتـــــزود بــــثــــراء عـــــا
الــتــجـربــة ونــخــرج مـنــهــا مـحــمــلـ
بـأفـكـار وجـمـالــيـات حتـطـيم الـثـابت
ـسرح الـكتـاب صدر تـواتر فى ا وا
ضمن سلسلة دراسات ومراجع عن

ية الفنون .  أكاد

 1988أثــنـاء عــرض «الــشـاطــر حــسن» حـيث
قــامـت مــجـــمــوعـــة من الـــســيـــدات الـــعــجـــائــز
ـتـبع لدخـول اجلـمـهور وفق بـاخـتـراق الـنظـام ا
دعـــوات مـــحـــددة بــالـــيـــوم إلتـــاحــة الـــفـــرصــة
ـشـاهـدة الـعـرض عـلى مـدى ـواطـنى الــقـريـة 
أيـامـه حـيث صـمــمن عـلى مـشــاهـدة الـعـرض
يومـياً وعندما اسـترعت انتبـاهه هذه الظاهرة
تــوجه لــســـؤالــهن عن ذلـك اإلصــرار الــغــريب
وقـد حـفـظن الـعـرض بأغـانـيه فـإذا بـهن يـقلن
«إنـنا ال نـأتى هنـا مثل اآلخرين لـلفـرجة ولكن

نحضر للعالج إنه دواء لنا».
غواية االستشهاد بآراء النقاد  

رغم صغـر حـجم كتـاب أحمـد إسمـاعيل فـقد
انـســاق وراء غـوايــة لم أعـرف مــبـررهـا وهى
غــوايـــة االســـتــشـــهــاد فـى كل مــا يـــقـــوله بــآراء
الـــــــنــــــاقــــــد فـالن والــــــنـــــــاقــــــد عـالن ورغم أن
الــصــفــحــات الــتـى اســتــرسل فــيــهــا فى حــكى
جتـربته وتـبـيان مـدى فـرادتهـا كـانت صفـحات
ـلــيـلــة إال أن اجلــانب األعـظم مـن الـكــتـاب ال قـ
ـنـ وأحــيـانــاً ثالثـة يــخـلــو من اســتـشــهـاد أو اثـ
ـــدهش أن كـــثـــيـــرًا مـــنـــهــا ـنـــقـــاد. وا ألقـــوال الـ
ـتـدح اخملـرج أو اليـضىء الـتـجـربـة بـقـدر مـا 
يـــصـف الـــعـــروض مـع كـــثــــيـــر من الــــعـــبـــارات
اإلنشائيـة. وفى الوقت الذى اهتم فيه اخملرج
ـئــلــة مــهــمــة كــانت بــرأى الــنــقــاد فــيه نــسى أسـ
ـلـــيـــهـــا ال شك تــضـىء الــتـــجـــربــة اإلجـــابـــة عـ
ثال:  وتثيرها ومن هذه األسئلة على سبيل ا
كـــيف اســـتـــطـــاع أحـــمـــد إســـمـــاعـــيل تـــكـــوين
فــرقـتـ مـسـرحـيـتـ واحـدة لـلـكـبـار وأخـرى
لــلـصـغــار ومـا الـصــعـوبــات الـتى واجــهـهـا مع
تـقـالــيـد أهل قــريـته وكـيـف أقـنـعــهم لـدرجـة
وجـــود ثالثـــة أجـــيـــال مــتـــواصـــلـــة فى فـــرقــة
الـــكـــبــار? يـــذكـــر اخملـــرج فى كـــتـــابه أن لـــديه
ـكن خــمـســة أجــيــال من أهل قــريـتـه كـيـف 
تـصــمــيم هــذه الـتــجـربــة الــنـاجــحــة فى قـرى
وكـفــور وجنـوع مـصـر وزرع الـقــيم اجلـمـالـيـة

من خالل الفن? 
كـيف بــنى الــنـظـام الــصـادم الــذى صـهــر فـيه
ـا جـعـلـهـا مـؤسـسـة تـعـتـمد أعـضـاء فـرقـته 
عـلى بنـية هـيراركـيـة بكل مـا فيـها من قـواعد

ضبط وتقو وتعليم.
كــيف تـغـلب عــلى نـقص الـعـنــصـر الـنـسـائى 
وأقـنع أهـالى قـريته بـكـسـر الصـورة الـنمـطـية
ــمــثالت لــلـــمــمــثـــلــة. فــخـــرجت أجــيــال مـن ا

تميزات من فرقته ? ا
هذه األسئلة وغـيرها كثير  كنت أبحث
عـن إجـــابـــات لــــهـــا  وأنـــا ألـــتــــهم كـــتـــاب
أحـمــد إسـمـاعــيل والـذى كـان لــصـاحـبه
رأى آخــر وشــواغل أخــرى أثــنــاء كــتـابــته
ا جـعلنى أفكر وأتساءل لو لسيرته 
كـــــان اخملـــــرج جـــــمع مـــــا كـــــتـب عـــــنه من
مقاالت لتـصدر فى كتاب. هل كان ذلك

أفضل?
أيـاً كانت اإلجابـة فإنى مـوقن أن هناك
فى جـــعــبـــة أحــمـــد إســمـــاعــيـل عن هــذه
الـتــجـربــة مـا يــســتـحق الــذكـر والــكـتــابـة

عنه واالستفادة منه.

وفـى خـلــفــيــتــهــا مــســتـطــيـل مـرتــفع عـن هـذه
الدائرة كخشبة مسرح تقليدية فى اخللف.
سـرح فى جو احتفـالى كبير وقد بـنى هذا ا
شـارك فيه الـكثـير من أهـالى القـرية وأسهم
ـــلـك أصـــحـــاب اجلــرارات ـــا  كل واحـــد 
الــزراعــيــة الــتى نــقــلـت الـتــراب مـن اجلــسـور
الــــبــــعــــيــــدة والــــشــــبــــاب الــــذين حــــمــــلــــوهــــا

والسائقون... إلخ .
ــــــســـــرح بــــــاجملــــــهـــــود الــــــذاتى لـــــقــــــد بــــــنى ا
واإلمـكـانـيـات احملـليـة من أيـد عـامـلـة وتراب
ورمل وطـــوب لــــيـــتـــشـــكل فـــضـــاء مـــســـرحى
ـسرح يـضـعـنا أمـام جـمـالـيـات مخـتـلـفـة عن ا
الـتـقـلـيــدى ... من حـيث احلـركـة والـتـشـكـيل.
ورؤى مخـتلـفة للـبنـاء الدرامى والـشخـصيات
ــشـــاهــدة مـن ثالثــة وطـــرق األداء فــزاويـــة ا
أركان دائـرية ( 413) دائرة ( تفـرض شكًال
ـــمـــثـــلـــون كـــاجلـــمـــهـــور لـــلـــحـــركـــة واألداء. وا
ـــســـتــــوى الـــدرامى جـــالــــســـون عـــلـى نـــفـس ا
الـــــرمـــــزى. لـــــذلـك تـــــبـــــدأ عـــــروض أحـــــمـــــد
ـسـتـوى درامى مـواٍز ومـتالٍق مع إسـمـاعـيل 
مثل اجلمـهور هو مستـوى السرد. فيـظهر ا
بـشـخـصه أوالً ولـيس بـدوره. وعـنـدمـا يـنـتـقل

ستوى األول. إلى التقمص فإنه يلغى ا
ــمــثـل/الــراوى الــفــعل/الــســرد إن صــيــغــة ا
كـانت بـدايـاتـهـا فى مـسرح  أحـمـد إسـمـاعيل
من خالل سـهـرة ريـفـيـة وإن لم تـكـن بـدرجة
نــاضــجــة كــمـــا حــدث فى عــرض «الــشــاطــر
سـرح فى قريـته تأثـير حسن»  وكـان لـبنـاء ا
مـــهم عــلى تــطــور وعــيـه وإمــكــانــيــاته ومن ثم
عــرضه. فـعــلى مـسـرح شــبـرابـخــوم ال يـوجـد
حــائط رابع أو مـحـاولـة لـكـسـر اإليـهـام. ألنه
ال يـوجـد فى األصل إيـهـام وإن وجـد ...فـهو
صـنـاعـة مـؤقـتة. يـبـدو أن هـذه احلـالـة أقرب

إلى احتفاالت القرية.
شروع مع «الشاطر حسن»  تبلور ا

فى عــرض «الـــشــاطــر حـــسن» تــبـــلــورت رؤيــة
أحـمـد إسـمـاعـيل كـامـلـة فى عـرض يـعد ذروة
أعـــــمــــاله فــــقــــد وجــــد فـى نص فــــؤاد حــــداد
ومــتـولى عـبـدالـلــطـيف أفـًقـا مـســرحـًيـا يـعـتـمـد
عــلى احلــكى كــمـنــطــلق أســاسى لــلـعــمل ومن
داخــله تــتــخــلق األفــعــال واألحـداث وتــتــجــسـد
ـسـتويـاتـها الـعـديدة حـكى بـتقـمص تـقمص
فقط مـحاكـاة للتـقمص بـاعتـبار أن الـتقمص
ــســـرحى وإلدراكه أن هــو جتـــســـد احلـــدث ا
ـسرحى ـنحـنى يـخـتلف عن األسـلـوب ا هـذا ا
ـًا عـلى الـفـعل وفـًقـا الــسـائـد الـذى يـقـوم أسـاسـ
ـعـاصـرة  كـما لـلـمنـطق األرسـطى وجتـلـيـاته ا
كـان يرى أن خـصوصيـة مصريـة وعربيـة لهذا
ـنـحـنى تـرجع إلى ثقـافـة الـسيـر واحلـكـايات ا
مـن نـاحـيــة وإلى طـابع اإلفــضـاء واحلـمــيـمـيـة
ـــســرح من نـــاحـــيـــة أخـــرى اخملـــرج مــعـــنـّى 
مخـتلف قريب من قـلوب الناس اقـتراحاً منه
ــــعــــضــــلـــة أن ذلك ســــوف يــــســــاهم فـى حل ا
ــســرح الــكـــامــنــة فـى الــهـــوة الــشــاســـعــة بـــ ا
الــــســـائــــد والــــســـواد األعــــظم مـن اجلـــمــــهـــور

صرى. ا
ويـــذكـــر اخملـــرج أنـه ربح فـــيـــمـــا راهن عـــلـــيه
مــسـتـدالً عــلى ذلك بـاحلــضـور الـكــثـيف الـذى

ـسرحى فعـالية جـماليـة باألساس الـعرض ا
لكـنه أيضًا وعـلى نفس الدرجـة من األهمية
ـتـلقى ـارسـة اجتـمـاعيـة بـحيث يـتـموضع ا
بـصـبواته واحـتـيـاجاته كـطـرف أصـيل وفاعل

فى العملية الفنية .
ويـعمل اخملـرج أحمـد إسمـاعيل جـاهدًا على
تـأكــيــد مـشــروع مــسـرحى يــخــصه مــقـتــرحـًا
ـسرحى صيـغة مـصريـة يقف فـيهـا عرضه ا
: الــفـاعـلــيـة اجلـمــالـيـة عـلى قــدمـ ثـابــتـتـ
ـسرح ـمـارسـة االجـتـماعـيـة. وفى كـتـابه «ا وا
ــســـرحــيــة» الــقـــريب: جتــربـــة شــبــرابـــخــوم ا
الــصــادر عن هــيـئــة قــصـور الــثــقـافــة  يـروى
ـســرحـيـة الـتى ال أحــمـد إسـمـاعــيل سـيـرته ا
تـنـفـصم عـن قـريـته طـارحـاً اإلشـكـالـيـة الـتى
ظـلت تـؤرقه سنـوات عـديدة مـنـذ كان طـالـبًا
ـسـرحـيـة (1975-1971) ـعـهـد الـفـنـون ا
وهى إدراكه أن اخلـــلل احلـــاد الـــذى يــعـــتــرى
ـصــريـة كـامن فى نـدرة ـسـرحـيـة ا احلـركــة ا
اجلـمـهور قـيـاساً بـعـدد السـكـان وقد اسـتـمر
هـــذا الـــهـــاجس مـــصـــاحـــبـــًا له حـــتـى تـــبـــلــور
مشـروعه الذى اتخـذ شعار «نـحو مسرح فى
كل مـكـان» وهو عـنـوان «بامـفـليت» الـعـرض

األول والثانى لثالثـية سهرة ريفي(82- 84)
وإذا كانـت الثـقافـة اجلـماهـيـرية هى الالعب
سرحـية فى اإلقلـيم فإنها الـوحيد لـلحركـة ا
وضعت فى بـدايات عـملـها بـرنامـجًا لـتحرك
حـافظـات مـصر اخملـتلـفة الـفـرق الشـعبـيـة 
ـــدن والـــقــرى وكـــان من هــذه لـــكى جتــوب ا
ـثــال فــرقـة «أم زيــتـون» الــفـرق عــلى ســبـيـل ا
وفـرقــة «أحـمــد الــعـدل» بــالـدقــهـلــيـة وفــرقـة
حــــمـــامـــة بــــاإلســـكـــنــــدريـــة وفـــوزى الــــعـــمـــدة
بـــســـوهـــاج.. وغـــيـــرهـــا وكـــان لـــهـــذه الـــفـــرق
اخلـاصــة قـوامــهـا الــفـنى واإلدارى ونــظـامــهـا
ــتـــفــاعل مع اإلنـــتــاجى وتـــصــورهـــا الــفـــنى ا
ــدن والـــقـــرى كــأن تـــقــدم جــمـــهـــورهــا فـى ا
احلــــكــــايـــات الــــشــــعــــبـــيــــة جــــنـــبــــاً إلى جــــنب
يـة بعد تمصيرها وإعطائها سرحيات العا ا

صرية . النكهة ا
 ولـألسف لم تــتـم دراســة شــامـــلــة عن هــذه
ــكن لــهــذا الــنـبع- الــفـرق حــتى اآلن وكــان 
الـــذى انـــقـــطـع- أن يـــســـتـــمـــر ويـــتـــواصل فى
صـرى باألقـاليـم فهـذه التـجارب مـسرحـنـا ا
ــنــاطق ـا فى الــولـــوج إلى ا التـــكــمن أهــمــيـــتــهـ
الــغــائـرة والــنــائـيــة فى ربــوع مـصــر فــحـسب
ـا فى اكـتــشـافــهـا بــشـكل أو بــآخـر ــا أيـًضـ وإ
ـــســـرحى والـــذائـــقـــة خلـــصـــوصـــيـــة الـــفـن ا
ــصــرى اجلــمـــالــيـــة اخلــاصــة لـــلــجـــمــهـــور ا

وجمهور القرى على وجه اخلصوص .
ـاذا لم تـسـتـمـر ويــتـسـاءل أحـمـد إسـمـاعــيل: 
ــــاذا لم تـــرعــــهـــا وزارة هــــذه الـــتــــجـــارب? أو 
الـثـقافـة فى فـتـراتهـا اخملـتـلفـة لـتشـكـيل تـيار
مـضـطـرد أفـقًيـا فى خـريـطة مـصـر? ورأسـيًا
نحو مسرح ذى خصوصية للتعبير عن بهجة

وثـقافـة مواطـنـيه مسـرح يتـفـاعل مع ميـولهم
الـفنـية وهمـومهم اإلنسـانية وألن إجـابة هذا
ـثـابـر الـسـؤال مـؤسـيـة فـقـد اكـتـفى اخملـرج ا
بـــاقـــتـــراحه اخلـــاص مـــتـــســـلـــحـــًا بـــدراســـته
ية من جانب واستيعابه جلهود هذه األكاد
الفرق الشعـبية من جانب آخر مع استفادته
من جتـــارب ســـبـــقـــتـه وواكـــبـــته مـــثل جتـــربـــة
مسرح الفالحـ للراحل سرور نور وجتربة
هــنـاء عـبـدالــفـتـاح فى عـام  1969مع أهـالى
قــريــة دنــشــواى كـذلـك جتـارب عــبــدالــعــزيـز

مخيون وعادل العليمى وعباس أحمد.
القرية تبنى مسرحها

كـانـت بـدايــات جتـربــة أحــمـد إســمــاعـيل فى
قـريـة «شـبـرابـخـوم» (73 -77) فى الـسـاحـة
احملـدودة  جلمـعـيـة تنـمـيـة اجملـتمع بـالـقـرية.
ومـع بـدايــة اجلــزء األول من «ســهــرة ريــفــيـة»
 1982انــتـقـل إلى سـاحــة الــنـادى الــريـاضى
ـتــوقع والـذى السـتــيـعــاب حـجم اجلــمـهــور ا
ازداد عــامـــًا بـــعـــد عــام األمـــر الـــذى أحــدث
مشـكلة فى اجلـزء الثالث مـن عرضه «سهرة
ريـفـيـة» فكـان عـليه أن يـفـكـر فى حيـز مـكانى
ـنـتـظـمـة خـاصـة فى ضـوء ـشـاهـدة ا يـتـيح ا

تواضعة للصوت واإلضاءة. اإلمكانيات ا
فـــعــــاد مـــرة ثـــانــــيـــة إلى الــــســـاحـــة احملـــدودة
لـلـجـمـعـيـة وشـرع فى بـنـاء مـسـرح لـه طـبـيـعة
خـــــاصـــــة مـن حـــــيث تــــــداخل خـــــشـــــبـــــتـه مع
مـدرجات جـمهـوره لتصـبح اخلشـبة فى قلب

اجلمهور.
ــســرح مع وعــنــدمــا قــام اخملـرج بــتــصــمــيم ا
الـفــنـان الــتـشــكـيــلى «يـحــيى حـجى» راعى أن
تـكون خـشبـته على هيـئة نـصف دائرة حتيط
بــهـا مـدرجــات اجلـمــهـور من ثالثـة أربــاعـهـا
ـدرجـات  فــأصـبـحت اخلـشـبـة فى حـضن ا

محمود حامد
ـصـرى الـذى سـطـرت عـلـيه  وإلى رمـال صـقــر خـفـاجـة إلى الـبـردى ا
قـطوعات حـتى عثرنـا عليـها فى الرابع من مصر الـتى حافظت عـلى هذه ا
هـذا القـرن ولنا هـنا ملـحوظة شـديدة األهـمية عـلى الكتـاب وهى عدم وجود
أى معلـومات عن توقيت صدوره حـتى نتمكن من معـرفة القرن الذى أشار
إلـيه الكاتب فى الـقطعـة السابـقة والتى تـوضح الفترة الـزمنيـة التى ُعثـر فيها
على بـرديات «منادروس» الـذى يعتبـر آخر كتـاب االغريق..  وفى الفصل
ـسرحى وتطـوره فى العصـر اليونانى بنى ا الثالث من الـكتاب نـتعرف عـلى ا
ـتطلـبات وظـروف العروض من مـكان عـلى شكل حـلقة مـستـديرة حول وفـقاً 
ـدرجـات اخلـشـبـية الـعـرض تطـور إلـى نـصف دائـرى عـبـارة عن عـدد من ا
سـرحية ومـات فى ذلك احلادث كـثير انهارت ذات مـرة أثنـاء أحد العـروض ا
ـسـرح فى مـن احلـاضـرين  ولــذلك رأى الـيــونـان أنه من واألفــضل إقـامــة ا
ـدرجات فى الصخـر جتنبًا رحلة الـتاليـة على سفح تل أو هضـبة لينـحتوا ا ا
ـمـثلـ  ومن اجلـديد للـحـوادث  مع وجـود خيـمـة  لتـبـديل مالبس وأقـنعـة ا
سرح اإلغريـقى لم يبلغ حد الكـمال من الناحيـة الهندسية  إال بالذكر أن بـناء ا
البس الـيـونـانـيـة فـقـد عـنـدمـا أوشك األدب الـتـمـثـيــلى عـلى الـزوال...    أمـا ا
ـسرحـيـة مـنذ نـشـأتـها األولى إذ ـسرح وظـهـرت مع ا تطـورت مع تـطـور ا
كـانوا يـسـتعـمـلون األصـبـاغ لدهـن الوجـوه ويـستـخـدمون حلى من أوراق
الشـجـر وأقنـعة مـصـنوعـة من قشـور األشـجار فى أداء طـقوسـهم الـدينـية
ـسرحـية كـما يـتضح من األوانى الـتى ترجع واسـتخـدموهـا فى أعمـالهم ا

يالد. إلى القرن السادس قبل ا
 وكان  لون الثـوب يرتبط بالدور التمثيلى بكل ما ينطوى عليه من حالة إجتماعية
وانفعاالت فـالشيوخ باللون األبيـض والشباب مزركش والعبد يـستعمل جلبابًا
تـرفون ـشى الـسريع واحلـركـة اخلفـيـفة واألثـريـاء ا قصـيـرًا يسـاعـده على ا
البس سوداء... وكان أبيض والفـقراء والبؤ سـاء يظهرون بـخرق مهلـهلة أو 
من أهم مظاهر اهـتمام السـلطة اإلغريقـية بالثـقافة إقامـتها للـمسابقات
ـآساة ـنـاسبـات الديـنـية وكـان يشـتـرك فى مسـابـقة ا سـرحـية فى ا ا
ثالثـة شـعــراء يـقـدم كل مـنـهم صـبـيـحـة كل يـوم من أيـام الـعـيـد ثالث
مـآسى ومسـرحيـة ( ساتـورية ) وكـان العـرض يسـتمـر حتى الـواحدة
ظهراً ثم زاد عدد الشعراء إلى خمسة تعرض مسرحية لكل منهم بعد

ظهر يوم من أيام العيد اخلمسة.
واهتـم اجزاء الـكـتـاب لتـبـيـ كل ما سـبق وتـأكـيده الـنـمـاذج التى

سرحى اليونانى وهى: قدمها من األدب ا

سرحيات ) وضـوعات التى تقدم من خالل هذه التراجيديات ( ا وكانت ا
سـرحي ة بـعد أن ادخل عـليـها الـشعـراء ا تـعتمـد على األسـاطيـر القـد
الكثير من التعديالت لتحقق الهدف الذى كانوا يرمون إليه  بل لقد اختلف

الشعراء أنفسهم فى سرد التفاصيل لألسطورة الواحدة.
سرحية اليونانية واتصلت أكثر بحياة الناس عندما تناولت وضـوعات ا ثم تطورت ا
شاكل اإلنسانية فأصبحت مرآة صادقة تعكس صور أحداث تاريخية واهتمت با
ت إلى احليـاة السيـاسية احلـياة احلـقيقـية  وتلـقن اجلمـهور دروساً فى كل مـا 
كن عـرض كل منها آسـاة تتكـون من ثالثة أجزاء  واإلجتمـاعية بصـلة  وكانت ا
ـسرح الـيـونـانى هم «أيـسـخيـلـوس» و«سـوفـوكـليس» عـلى حـدة وأعـظم شـعـراء ا
لـهاة «اسرحيات الضاحكة» فكان و«يودبيديس» وذلك فـى كتابة التراجيديات أما  ا

أعظم كتابها ( أريسيتوفانيس ) و( منادروس ).
كن ا  وفى سياق الـتعريف باسرح االغريقى يعرفـنا الكاتب على أهم الشعراء 

أن تخلص منه باخملتصر األتى عن كل منهم كما يلى.
أيسخليوس:

أول كاتب مسـرحى اغريقى وكان مهموماً بقضايا الناس ولديه العديد من
األفكار والـتجارب وكانت مسرحياته مؤثرة وبلغ عددها التسع بقى منها

«الضارعات» و«الفرس».
نون- حامالت القراب - و«بيرمـيسيوس» و«سبعة ضد طيبة» ثم كتب ثالثية ( أجا

دبات احلساب ) وكان ال يهتم بالتفاصيل وتبرير األفعال.
سوفو كليس:

كان يـتمـيز بـعمق الـتفكـير والـتعـبير الـفن والقـدرة على خـلق الدوافع وصـناعة
ـتــزنـة ومن مـسـرحــيـاته ( أوديب مـلـكـًا ) و ( ــسـرحى واألحـكـام ا الـتـوتـر ا

اجاكس ) و ( انتيجونا ) و ( فيلو كتبتوس ).
يوربيدوس:

مـفـكـر وصـاحب نــزعـة إنـسـانـيـة من أهم مـسـرحـيـاته ( نـسـاء طـروادة ) و(
هيبولبيتوس ) و (افيجينيا فى أوليس).

أريستوفانيس:
ـسرحـية تـمتـاز  بـالبـراعة والـدهشـة والقـدرة على ـلهـاة وكانـت كتـاباته ا أبو ا
الـسخـريـة بكل الـوسـائل وبكل الـطـرق ومن أشـهر أعـمالـه ( الضـفادع ) و (

ان النساء ). السحب ) و ( بر
مناندروس: ( ٢٤٣ - ٢٩٢ ق.م )

نظم ما يـقرب من مائتى ملهاة ويـرجع الفضل فى بقائها كـما يقول د. محمد

ـا لهـا من وفضل وأهـميـة ثقـافيـة وفنـية على تبـسيط الـتجـربة الـيونـانية 
يزات هذا الكتاب الذى  نشره ضمن اإلنسـانية هى واحدة من أهم 
سلـسـلـة ( األلف كتـاب ) بـإشـراف إدارة الثـقـافـة العـامـة لـوزارة التـربـية
صرية  عندما كانت تـعطى أهمية حقيقـية لتربية فكر ووجدان والتعلـيم ا

األمة بالتعاون مع اجمللس األعلى لرعاية الفنون.
أمـا الـكـاتب فهـو د. مـحـمـد صقـر خـفـاجة اسـتـاذ الـدراسـات اليـونـانـية
والالتـينيـة بكـليـة األداب جامعـة القـاهرة وقـد استـخدم معـرفته الـعظـيمة
سـرح االغريقى بـاألداب الالتيـنية والـيونانـية فى تبـسيط كل مـا يتعـلق با
ـتخصص يستـطيع أن يتعلم ويـستمتع بكل (اليونـانى ) بحيث ان غير ا
ما جـاء بـالكـتـاب من معـلـومات ( أثـيـنا ) عـاصـمة الـيـونان الـتى تـطورت
ـوقراطى أمـكنه بسـرعة عـظيـمـة وصفـها الـنقـاد أنهـا تصـنع مجـتمع د
الـدفاع عـنهـا ضـد أطمـاع الـغزاة الـفرس ثم اسـتـقرت الـيـونان بـعد ذلك
وعمهـا الرخاء فاجتهت حكـومتها إلى تشـجيع األداب والفنون  وربطت

ب ذلك وب العبادات والطقوس الدينية واألعياد القومية.
ـسرح فى كل فـأهتم بـهـا الـشـعب وأقبل عـلـيـهـا  ولذلك وجـد شـعـراء ا
ـناسـبات فرصـة لتقـد مسـرحياتـهم لنـيل االستحـسان والـتكر من ا
الـدولـة ومن النـاس  وعن ذلك يـقول الـكـاتب أن تشـجيـع الدولـة كان من
أهم العوامل الـتى أدت إلى ازدهار الثقـافة اليونـانية  إذ جعـلت احلكومة
ـشـاهـدة التـمـثـيلـيـات  كـما ـسرح بـاجملـان لـتسـمح لـلـفـقراء  دخـول ا

ناسبات . شجعت قدوم األجانب والغرباء إلى أثينا فى تلك ا
ـتـفـرجـ أكـبـر اآلثـر فى نـفوس وكـان حلـضـور األعـداد الـغـفـيـرة من ا
الشـعـراء الذين كـانـوا يبـذلـون قصـارى جـهدهم لـيـفوزوا بـتـقديـر الـدولة

باريات. وينالوا اجلوائز األولى فى ا
ـسرحى  يـضم إليه جـماعة من ـسرحـية اليـونانـية كان الـشاعـر أو الكاتب  ا وفى ا
الناس يـلقنهم بـعض األبيات التى تـفيض باحلزن واألسى يـرددونها أثيـناء اإلنشاد
ـظـهـر ( الـسـاتوروى ) أى اعـز لـيـظـهـروا  هم ( اجلـوقـة ) وكـانـوا يـرتـدون جـلـد ا

كانة. الشخصيات ذات الهيبة والقدسية وا
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ـسرحى بـعرض «الـعاصـفة» لولـيم شكـسبـير ويـشارك فى بـطولته > اسـتأنف مـركز اإلبـداع الفنى بـاألوبرا نـشاطه ا
سرح . ركز ويـخرجه سـتة من اخملرجـ فى جتربـة هى األولى من نوعـها فى مجـال ا أعضـاء ورشة الـتمثـيل فى ا
رة سرحى االستعراضى « عنبر  يشـرف عليها  اخملرج عصام السيد كمـا يستعد مركز اإلبداع لتقد الـعرض ا
ـركز ويـشاركـهم البـطولـة أعضـاء الدفـعة الـثانـية لـقسم الـتمـثيل ه طـلبـة قسم االسـتعـراض با ١» الـذى يقـوم بتـقد

العرض إخراج ضياء شفيق ومحمد مصطفى وتقرر أن يبدأ عروضه فى الرابع عشر من الشهر اجلارى .

االثن 2007/7/23

اخــتـصـار وتـقــلـيص جـمـالــيـة وصـلت ذروتـهــا الـقـصـوى فى
مـسـرحـية"الـنـفس" التى لـم حتظ باإلقـبـال إال أنهـا أثـبتت
مــبــاد هــامــة وهى أهــمــيــة عــمــلــيــة اإلشــارة فى تــوجــيه
عـروض وإدراكنا لطبيعته كما تسعى إلى رؤيتنا للحدث ا

استكشاف أبعاد العالقة ب الكلمات واألشياء.
ـؤلف: إن الــلـعب وعـن إمـكــانـيــة تـعــلم فـنــون األداء يـقــول ا
ـارسـة األداء أهم طـرق تـعـلم فـنـون الـهـادف والـتـدريب و
ـرحـلـة من األداء وتـرتـبط كل وسـيـلـة من هـذه الـوسـائل 
سـرحى نفـسه فمن خالل الـلعب مراحل تـكون الـعـرض ا
الهـادف نتـعلم كيف نـعبـر عن أنفـسنـا ومن خالل التدريب
ــمــارسـة نــتــعــلم كــيف نــعـبــر عن ذات أخــرى ومن خالل ا

عبر عنها بذوات أخرى. نتعلم: كيف تتفاعل الذات ا
وإذا طـرحـنـا هـذه الـوسـائل فى صـورة ديـالـكـتـيـكـيـة يصـبح
الـلـعب نـظـيرا لـلـوجـود والـتدريب نـظـيـرا لـتمـثـيل الـوجود
ـسرحـى نفـسه هـو التـجمـع الذى يـوحد ويـصـبح العـرض ا

االثن فى توليفة جديدة. 
ؤدون إلى اكـتسـاب مهارات ولـلتـعبـير عن الـنفس يـحتـاج ا
خــاصـة فى مــرحـلـة تــدريـبــهم عـلى تــقـمص ضــمـيـر ووعى
ذات أخـرى ولــقـد أدركت نـظـم الـتـعـلــيم اإلنـسـانــيـة دائـمـا

سرح كوسيلة لتعليم الوعى بالذات. قيمة ا
ـؤلف عالقـة اجلـمـهور وفى آخـر فـصول الـكـتـاب يـتنـاول ا
: شق جــمـالى وآخــر مـالى ـؤدى ويــقـســمـهــا إلى شــقـ بــا
ــســرحى حــيث تــعــتــمـــد عــمــلــيــة الــتــواصل بــ الــعــرض ا
واجلـمـهــور عـلى فــرضـيـة تــتـعـلق بــاحلـواس فـنــفـتـرض أن
سرح إال أن اجلمـهور يرى ويسـمع ما يدور على خـشبة ا
ــسـرح هــنــاك خـيــارات فى تــنــاول عــمــلــيــة االتــصــال فى ا
ــسـرحى ســواء فى احلـديث تــتـجــلى فى نـوعــيـة اإللــقـاء ا
ــونــولــوج أو مــنــاجــاة الـنــفس ــبــاشـر إلـى اجلـمــهــور أو ا ا
اط ـاطا خـاصة لالسـتمـاع. إال أن أ وكالهمـا يـفرض أ
ـــبــاشــرة إلـى اجلــمـــهــور تــزيـــد وعى اجلـــمــهــور احلـــديث ا
بالـتفاصيل ومن انتبـاهه لها يتخـلق لديه إحساس بوجود 

هم نلعب أى مكان صـالح للعرض وتعلم فنون األداء سهل جداً.. ا

نـظـر. وحـ تتـحـد هـذه العـنـاصر ـوسـيـقى وا والـلـغة وا
تكون فيما بينها ما أسماه أرسطو باحملاكاة حلدث ما.

ويشـير جوليان هيـلتون إلى أنه: لكى نفهم طـبيعة العرض
ـسرحى علـينا أن نـنظـر إليهـا كعمـليـة جسديـة مادية من ا
تطلبات ناحية ومجازية استعـارية من ناحية أخرى أما ا
اجلـسـدية والـتى حـددهـا فى كل من مـكان الـعـرض وزمنه
ــتــلــقى ال نـــســتــطــيع أن نــفــصـل كالً مــنــهم عن ــؤدى وا وا

اآلخر.
وعـن مــكــان الــعـــرض يــرى أن فــعل اإلشــارة يـــســتــطــيع أن
يـحـول أى مكـان إلى مكـان لـلعـرض كمـا يـذكر بـيتـر بروك
ساحة اخلاليـة" فعادة يتضـمن تصميم مكان فى كتـابه "ا
ــســرحى إشــارة حتــديــد هــويــته وتــخــضع رؤيــة الــعـــرض ا

ؤثرين هما: تفرج ألماكن العرض  ؤدى وا ا
ـسـرح ـتـعـلق بـشـكل ا نـسـق الـتـوقـيـعـات الـثـقـافى الـسـائـد ا

وتصميمه.
ـتـفــردة الـتـى يـرسـيــهـا كل مــجـمــوعـة الــقـواعــد اخلـاصــة ا

عرض على حده.
ـــوقع بــأقــســـامه احملــايــدة وهـــنــاك يــبــرز عـــامالن هــمــا: ا
والعارضة واخملصصة الدائمة والعامل اآلخر هو الشكل
ـنـظـمة ـسـرحى والـعالقـات ا ـوقع ا الـعـام لـلـمكـان داخل ا
بـ مـساحـاته ودالالته االجتـماعـية والـنفـسيـة للـمسـافات

النسبية واألشكال واجملاالت اخملتلفة داخله.
 وعـن زمن العرض : يـرى جوليـان هيـلتون أن الـعالقة ب
ــــشـــكالت ـــســـرحـى أعـــقـــد ا الــــزمن  الـــواقــــعى والـــزمـن ا
وأكثـرها تركيبا فـفى مقابل الزمن الـواقعى للعرض يقف
سـرحى الذى يتـسم بخاصـيت أسـاسيت زمـن العرض ا
هــمــا: مــحــاكــاة الــزمن الــواقــعـى من نــاحــيــة والــتــمــثــيل أو
الـطرح الدرامى لـلزمن من نـاحية أخـرى غير أن التـمثيل
أو الطرح الدرامى ال حتده قيود أو قواعد عدا استعداد
ـشاركـ فى العرض من مـؤدين ومتـفرج لـتصديق أى ا
بــنــيــة زمــنــيـة يــســتــخــدمــهـا الــعــرض ويــصــرح بــهـا فـى أيـة

حلظة.
ـؤلف أيـضــا أنه: قـد يــكـون جـمـادا ـؤدى: يــرى ا امــا عن ا
ــتـــحـــركـــة فى مـــســرح عـــلى هـــيـــئـــة إنـــســان مـــثل الـــدمـى ا
البس أو أحـد األمـكـنة الـعـرائس وقـد يـكـون قـطـعة مـن ا
وتـسـتـطـيع عـمـلـيـة اإلشـارة أن حتـول الـكـائـنـات احليـة إلى
جـمـاد والــعـكس صـحـيـح. وقـد حـاول"صـمــويل بـيـكـيت" أن
يــتـوصل عــمـلـيـا إلـى احلـد األدنى من الـشــروط الـتى البـد
سرحى; فـشرع فى عملية من توافـرها ليتحـقق العرض ا

تحدث. عالقة خاصة بينه وب ا
تعة فى تع اجلمهور ويوظف هذه ا ؤدى أن  ويستطيع ا
ــشـاعـر تــثـقــيف وتـوســيع مـداركـه كـمـا يــسـتــطـيع شــحـذ ا
وتــكــثــيــفـــهــا وتــعــمــيق الــوعى بــاحلـــيــاة. وكــذلك يــســتــطــيع
ــســـرحى أن يــنــشـــد اإلحــســاس بــاالنـــتــمــاء إلى الـــعــرض ا
ـمــثل الــذى يـضع حب اجملــتــمع ويـســاهم فى تــغـيــيــره وا
اجلــــمـــهـــور فـــوق كـل شىء يـــتـــخـــطـى اخلط احلـــرج الـــذى
ــســرحى وبـــ الــواقع وال تــقــتــصــر يــفــصل بــ الـــوهم ا
سـرحيـة كمـا يـرى جولـيان عـلى الـكومـيديـا فقط تـعـة ا ا
ـة أو تـخـلو من كـمـا أن التـراجـيـدايـا ليـست بـالـضـرورة مؤ
ـتعـة تتـحـقق على مـستـوى فـكرى وشـعورى أكـثر تـعـة فا ا
عــمــقــا فــهى مــتــعــة تـنــبع مـن إدراكـنــا لــصــدق مــا يــعـرض

أمامنا ومن نزاهة العروض.
ــثل مــحــور الـــدرامــا فــهــو يــتــخــذ وعن الــصـــراع.. الــذى 
صورا مـختلـفة; حيث يـتجـسد فى صورة مـشكلـة أخالقية
ــكن أن يــتــخـذ أو يــصــبح جــزءاً من عــمــلـيــة وجــدانــيـة. و
الصراع الدرامى الصورة الـتى وصفها نيتشه وهى صورة
ــكـــمل وحــ يـــتــحــقق الــبــحـث عن الــنـــقــيض أو الـــضــد ا
ـتعارضتـ يتحد الـنقيضان الـتوازن الكامل بـ القوت ا

فى فعل إبداعى خالق.
ـسرح ـؤلف"جولـيـان هيـلتـون" كـتابه بـقوله: إن ا  ويـخـتتم ا
يـــعـــمل فـى إطـــار الـــنـــظــــام الـــثـــقـــافـى الـــذى يـــنـــتــــمى إلـــيه
ويــســتــطــيـع عن طــريق إحالل بــعض الــعــنــاصــر اجلــديــدة
ـــة أن يــولــد حتــوالت فـى هــذا الــنــظــام مـــحل أخــرى قــد
وروثة تضيف ظالال من الغموض والـنسبية على هوايته ا
وقيـمه ودالالته ويستطيع أيـضا فى مرحلة تـالية أن يولد

نظاما ثقافيا جديدا.

عفت بركات

جوليان هيلتون يبشركم

هــو أن يــنــشط
ــــــــــمــــــــــثـل مـن ا
حــــــــــــــــركــــــــــــــــتـه
ــــــــــــــــــــاءاتــه وإ
ودرجـة صوته
كى يُـحدث فى
ــــــشـــــاهــــــدين ا
تـــأثـــيـــراً أكـــبـــر
من الـــــتــــأثــــيــــر
الــــســـابـق عـــلى
بـــــــدئـه لـــــــهـــــــذا

التنشيط.

Rally

االستجماع
التمثيلى

١- ميديا ( يوربيديس )
ـتــصب مـنه حتــكى عن ( أيــسـو ن ) حــاكم ( يــولـكــوس ) الـذى اغـ
ـه إال أن عـهـد بـأبـنه الـولـيـد ( احلـكم أخــوه ( يـلـيـاس ) فـمـا كـان مـن
ـربى الـعظـيم ( خـيـروت ) الـذى انـقـذ حـياتـه وتولى يـاسـون ) إلى ا
ـًا قــوى الـعـضالت عـاد إلى عــمه لـيـطـالـبه ـته حـتى صـار شـاب رعـايـ
وافقته على ذلك شريطة أن يوافيه ابن أخيه بالعرس وتظاهر العم 
( بـالـفراء الـذهـبى ) إلنـقـاذ البالد ثـم يتـخـلى له عـلى الـعرس ووافق
ـهمـة وأبـحر مع صـفوة أبـطـال اليـونان الـشاب اجلـرىء عـلى هذه ا
ـة حـتى وصل إلى شـاطىء الـبـحـر األسـود حيث وقـام بـرحلـة طـويـل
ــغـامــرين وقـال «لــقـد يــوجـد الــفـراء ويــوجــد مـلك يــحب األبــطـال ا
استـطعت فيـما مـضى أن أشد إلى احملراث ثـورين  أقدامـهما من
الـبرونـز  وأنفاسـهما مـن لهيب الـنار  وسيـطرت عـليهـما  وحرثت
حـقالً من أرضى  وبـزرت فــيه أسـنـان تـنـ كــانت تـنـبت فى احلـال
رجاالً مسـلح استأصلـتهم فى التو حتى ال يـستفحل أمرهم .. هذا
ـا قمنا به يـفوز بالـفروة ويعود ما قمت به فـمن منكم يسـتطيع الـقيام 
ــوت نـصـيـبى...   مــا كـان ( يـاسـون ) لــيـنـجح بال بـهـا حــتى لـو كـان ا
ـلك التى أحبته ومساعـدته فى النجاح ثم الهروب مساعـدة من ( ميديا ) ابنة ا
ساندة ( لياسون من أبيهـا الذى لم يكن يسمح ألحد بأخذ الفراء ثم واصت ا
) فمكـنته من عرس أبيه الذى اغتـصبه له عمه ثم أجنبت طفـل وقضيا عشر
ا هم بخيانتها والزواج بغيرها انتقمت منه أشد سنوات كلها سعادة وهناء ثم 
يت ثم وضـعته فى صندوق اإلنتقـام حيث جاءت بثـوب جميل وبـللته بعـطر 
وكلفت ولديـها أن يحماله لزوجـة أبيهما الـتى اشتعلت النـار فى جسمها فورًا
ح البصر  ثم قتلت ميديا ولديها حتى ال يعذبا ردائها له وأصـبحت رماد فى 

قائلة ( لقد أعطيتهما احلياة .. وسوف اذيقهما كأس الردى ).
٢- الضفادع ( اريستوفانيس )

صور فيهـا مباراة ب أيسـخيولوس ويوربـيديس بعد انتـقالهما إلى عالم
وتـى حيث أخـذ الـشـاعـران يـتـبادالن احلـجج والـبـراهـ وكل مـنـهـما ا
آسـاة فى العـالم اآلخر يـحاول أن يـثبت أحـقيـته فى التـربع علـى عرس ا
واتفقا على إستخدام ميزان  ليزن ابياتهما وألفاظهما وليقرروا بعد بحث
دقـيق أيهـما أبـدع فى نظم الـشعـر التـمثـيلى وأيـهما أجـدر بأن ُيـبعث من
ـآساة إلى مـجدهـا القـد وأغـلق كاتـبنـا د. محـمد صـقر جديـد ُلـيعـيد ا
ـسرحية اليونانـية بخاتمة أقرب محمود محمد كحيلةخفاجة هـذه النافذة الثقافـية الرائعة على ا
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سرحية اليونانية > الكتاب: دراسات فى ا
ؤلف: د. محمد صقر خفاجى > ا
> الناشر: وزارة التربية و التعليم

ـراجعة العامـة على محتويـات الكتاب بنـفس أسلوبه البسيط ما تكون إلى ا
نطـقة هامة وثريـة من البحوث والدراسات أكد فيهـا أنه يقدم وجبة مـبسطة 
ـثـقـفـ عـامة ـام بـهـا لألدبـاء وا ـسـرحـيـة الـيـونـانـيـة الـتى ال غـنى عن اإل ا

وللمسرحي عى وجه اخلصوص.

ا عم الرخــاء      
فتحــت
سـرح  احلكومـة ا
للفقـراءباجملــان
..عقبالنا !! 

ا عم الرخــاء      
فتحــت
سـرح  احلكومـة ا
للفقـراءباجملــان
..عقبالنا !! 

ا عم الرخــاء      
فتحــت
سـرح  احلكومـة ا
للفقـراءباجملــان
..عقبالنا !! 

ا عم الرخــاء      
فتحــت
سـرح  احلكومـة ا
للفقـراءباجملــان
..عقبالنا !! 

ا عم الرخــاء      
فتحــت
سـرح  احلكومـة ا
للفقـراءباجملــان
..عقبالنا !! 

ا عم الرخــاء      
فتحــت
سـرح  احلكومـة ا
للفقـراءباجملــان
..عقبالنا !! 

ا عم الرخــاء      
فتحــت
سـرح  احلكومـة ا
للفقـراءباجملــان
..عقبالنا !! 

ا عم الرخــاء      
فتحــت
سـرح  احلكومـة ا
للفقـراءباجملــان
..عقبالنا !! 

ا عم الرخــاء      
فتحــت
سـرح  احلكومـة ا
للفقـراءباجملــان
..عقبالنا !! 

ا عم الرخــاء      
فتحــت
سـرح  احلكومـة ا
للفقـراءباجملــان
..عقبالنا !! 

ا عم الرخــاء      
فتحــت
سـرح  احلكومـة ا
للفقـراءباجملــان
..عقبالنا !! 

ا عم الرخــاء      
فتحــت
سـرح  احلكومـة ا
للفقـراءباجملــان
..عقبالنا !! 
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سرحى.  ٠>الكتاب: نظرية العرض ا
ؤلف:جوليان هيلتون.  >ا

تـرجم:د. نهـاد صـليـحة.  >الـناشـر:هال لـلنـشر والـتوزيع. >ا

الحـظـة أكـثـر من أى فـنان ـمـثل: عـلـيك أن جتـيـد ا أيـهـا ا
آخر.

ثل إال الحـظة: ح يجـعل البشـر موضوعه ال  إن فن ا
فرعا من فن معاملة الناس.  

ـمـثل: هى أن تـكـون بــاحـثـاً ومـعـلـمـاً فى فن مـهـنـتـك أيـهـا ا
معاملة البشر.

هــكـذا يــرى"بـريــخت"عـمــلـيــة الـتــمـثــيل بـاعــتـبــارهـا عــمـلــيـة
الحـــظـــة وتــــعـــبـــيـــراً عن فـــكـــرة االحـــتـــفـــال اســـتـــيـــعـــاب ا

اجلماعى كوسيلة لدعم الرابطة االجتماعية.
سرحى" للكاتب   وهكذا يتناول كتاب"نظرية العرض ا
" جـــولــيـــان هــيـــلــتـــون" والــذى تـــرجــمـــته وقـــدمــته د. نـــهــاد
صـليـحة لـيـعرض لـنا عـبر مـداخـله السـبعـة كـينـونة الـعمل
ـــســـرح وفـــنـــون األداء ـــســـرحى وبـــعـض نـــظـــريـــات فن ا ا
ؤدى سـرحى كما يعـرض لنا عالقة ا وعنـاصر العرض ا

باجلمهور.
ـــؤلف: أنه من خـالل الــقـــدرة عـــلى اإليــهـــام يـــكــمن يـــرى ا
ــسـرحى فى رأى الــعـديــد من الـفـالسـفـة خــطـر الــعـرض ا
ـســرح عـلى الــتـأثــيـر فى ورجــال الـدين; لــذا كـانت قــدرة ا
جـــمـــهـــوره هـى الـــســـبـب احلـــقـــيـــقـى وراء اجلـــدل الـــديـــنى
واألخـالقى الـــذى أثــــيـــر واليــــزال يـــثــــار حـــوله. لــــقـــد كـــان
ــســرح الــشـــبــاب عــلى تــقــبل أفالطــون يـــخــشى أن يــعــود ا
الــعــادات األخالقــيــة الــســيــئــة وكــرد فــعل لــهــذه اخملـاوف
سـرح فى دفاعه عن نـفسه بـرأى نقـيض يؤكد استـشهـد ا
ـا يعـرى حـقيـقتـها ويـديـنهـا ويطـهر أن عرض الـفـضائح إ
اجلـمـهـور من أى نـوازع دفـيـنـة قـد تـدفـعه إلى الـرغـبـة فى
ــا أل إ مــثل هـــذا الــســلــوك; فــاســتــعـــراض الــشــر عــلى ا
ــؤمـــنـــ إلى ســـبل جتــنـب الــرذيـــلـــة واســتـــخــدم يـــرشـــد ا
سرح الفالسفة والقساوسة هذه احلجة فى الدفاع عن ا
- كمـا فعـل أرسطـو مثالً أو اجلـزويت- وأبدعـوا نظـريات
فـى الـفن الـدرامى تــؤكـد فـاعــلـيـته اجلــوهـريـة فى تــطـهـيـر
الــــــنـــــفـــــوس وإصـالح األخـالق وقـــــدرته عــــــلى تــــــزويـــــدنـــــا
ؤلف ذلك قائال: بـاد األخالقية ويوضح ا باحلقائق وا
إنـنا نـسـتـطيع تـبـريـر دراسـة فن العـرض واألداء بـأن نـقيم
ــاثــلــة لـفــرضــيــتى أرســطـو فــإذا كــان الــعـرض فــروضـا 
سـرحى يتفوق على مـعظم األنشطة اإلنـسانية فى تعدد ا
مـهـارات صـانعـيه وتـنـوعـهـا وما يـتـطـلب من قـدرات تـكون
فــرضــيــتــنــا األولى - وفق ذلك: هـى األنـظــمــة الــســلــوكــيـة

ركبة التى اخترعها اإلنسان. ا
أمــا الــفـرضــيــة الـثــانـيــة: هى أن فن الــعــرض واألداء لـيس
تاريـخا وصفـيا فقط يـعيـد بناء الـتاريخ فى صورة الـشعر
بل هو أيـضاً جهد والفـرضية الثـالثة: هى أن فن العرض
لـيس نـشاطـاً تنـفيذيـا أى ال يقـتصـر علـى التـنفـيذ وإعادة

تقد إبداع سابق لآلخر فى ثوب جديد.
بـل هـو فن إبـداعى يـنـشئ شـيــئـا جـديـدا أصـيال ويـتـحـول
فـن اإلبـداع (الــنص) إلى وســيـلــة لــتـحــقــيق غـايــة مــبـتــكـرة
جـديـدة هى الـعـرض نـفـسـه. ويـؤكـد "جـولـيـان هـيـلـتـون" أن
ـسـرح أنـفسـهم أشـد مـعـارضـة لـدراسـة فن الـعرض أهل ا
ـسـرح عـلى عـتـبـار واألداء فـقـد جـرت الـعـادة فى مـجـال ا
الـترفـيه والدراسة اجلـادة هدف مـتعارضـ وهذا ليس
ـتعـة منذ صـحيحـا حيث إن الـتعـليم الـناجح قد ارتـبط با
الـقــدم وعـلـى هـذا فــإنـنــا حـ نــدرس فى حـقــيـقــة األمـر
ـتع أنـفـسـنـا بـصـورة أفـضل كـمـؤدين فـإنـنـا نـتـعـرف كــيف 

تعة. . فكلما تعمق الفهم ازدادت ا ومتفرج
ويـعـد شـكـسـبــيـر أسـبـابـا ومـبـررات جتـعــلـنـا نـنـظـر إلى فن
العرض باعتباره سالحـنا األمامى فى معركتنا مع الزمن
فــكل عـــرض مــســرحى يـــعــد فى أبـــعــاده تــأمال فـى مــعــنى
ـستـمر الـزمن والوجـود; لذا كـان علـى يقـ بأن الـعرض ا
ألعماله هو أضمن وسيلة خللوده. أما أرسطو فقد رصد
فى نـــظــريــة فن الــشـــعــر ســتــة عـــنــاصــر مــكـــونــة لــلــعــرض
سرحى هى: احلبكة والشـخصية والرسالة أو الفكرة ا
نـظـر. وحـ تتـحـد هـذه العـنـاصر ـوسـيـقى وا والـلـغة وا
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سرحية . سرح القريب: جتربة شبرابخوم ا > الكتاب: ا
> الكاتب : أحمد إسماعيل.

> الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة 2007.

سرحية مع جتـــــربة قريته شبرابخوم أحمد إسماعيل يروى سيرته ا

إذا ما اسـتعـدنـا االهتـمام بـالـتجـربة
البريـختـية مـنذ الـستـينـيات سـيلفت
ــؤلـفــات الــعــربــيـة انــتـبــاهــنــا نــدرة ا
حــولـهـا هـكـذا بــدأ د. مـدكـور ثـابت
ـه لـــكـــتـــاب "بـــرت بـــريـــشت- تـــقـــد
الــنــظــريــة والـــتــطــبــيـق.. مــســرحــيــًا
وسـينـمائـيًا" وهـو الكـاتب الذى كـتبه
د. أحـــمــد ســـخــســـوخ مــســـتــعـــرضــًا
ودارســاً هـذه الـتـجــربـة الـثــريـة عـبـر
مقدمة ضافـية تتناول تاريخ الرجل
مــخـــرجــاً مــجـــربــًا لـــيــعــرج بـــعــدهــا
مــتـــنــاوًال بــريـــشت بــ الـــتــعــبـــيــريــة
والــــداديـــة ثـم بـــريــــشت والـــنــــقـــاد
مـؤكـداً أن الــنـقـد يـعــنى بـوضع جـثـة
العـمل الفنـى فوق منـضدة الـتشريح
ـرض ثم الـكشف لتـحـديـد مـعـالم ا
عن األســـبــاب الــتـى أدت لــلــمــرض
كمـا يتـنـاول الكـتاب مـسـرحيـة "بال"
ومـعــاجلـاتـهــا اخملـتـلــفـة لـيــنـتـقل إلى
مـسرحيـة"أوبرا اجلروشن الـثالثية"
وظـروف كتابـة بريشت لـها عارضًا
ـلـحـمى وتـتوالى ـسرح ا لـتـقنـيـات ا
فصول الكتاب لـتقد متعة عميقة
لـــــلــــقــــار حــــيـث يــــطــــالع"األم" بــــ
ـــــان عـــــلى إخـــــراج بـــــريـــــشت وبـــــا
سـرح الـنمـساوى- الـسـيد بـونـتيال ا
وتــابـعه مــاتى- بــونـتــيال بـ شــاشـة
ـســرح هــكـذا الــسـيــنــمـا وخــشــبــة ا
تــتـولى إطالالت د. ســخـســوخ حـول
الـتـجـربـة الـبــريـخـتـيـة لـبـعـضـنـا أمـام
ه فـــــنــــدخـــــله لـــــنــــتـــــزود بــــثــــراء عـــــا
الــتــجـربــة ونــخــرج مـنــهــا مـحــمــلـ
بـأفـكـار وجـمـالــيـات حتـطـيم الـثـابت
ـسرح الـكتـاب صدر تـواتر فى ا وا
ضمن سلسلة دراسات ومراجع عن

ية الفنون .  أكاد

 1988أثــنـاء عــرض «الــشـاطــر حــسن» حـيث
قــامـت مــجـــمــوعـــة من الـــســيـــدات الـــعــجـــائــز
ـتـبع لدخـول اجلـمـهور وفق بـاخـتـراق الـنظـام ا
دعـــوات مـــحـــددة بــالـــيـــوم إلتـــاحــة الـــفـــرصــة
ـشـاهـدة الـعـرض عـلى مـدى ـواطـنى الــقـريـة 
أيـامـه حـيث صـمــمن عـلى مـشــاهـدة الـعـرض
يومـياً وعندما اسـترعت انتبـاهه هذه الظاهرة
تــوجه لــســـؤالــهن عن ذلـك اإلصــرار الــغــريب
وقـد حـفـظن الـعـرض بأغـانـيه فـإذا بـهن يـقلن
«إنـنا ال نـأتى هنـا مثل اآلخرين لـلفـرجة ولكن

نحضر للعالج إنه دواء لنا».
غواية االستشهاد بآراء النقاد  

رغم صغـر حـجم كتـاب أحمـد إسمـاعيل فـقد
انـســاق وراء غـوايــة لم أعـرف مــبـررهـا وهى
غــوايـــة االســـتــشـــهــاد فـى كل مــا يـــقـــوله بــآراء
الـــــــنــــــاقــــــد فـالن والــــــنـــــــاقــــــد عـالن ورغم أن
الــصــفــحــات الــتـى اســتــرسل فــيــهــا فى حــكى
جتـربته وتـبـيان مـدى فـرادتهـا كـانت صفـحات
ـلــيـلــة إال أن اجلــانب األعـظم مـن الـكــتـاب ال قـ
ـنـ وأحــيـانــاً ثالثـة يــخـلــو من اســتـشــهـاد أو اثـ
ـــدهش أن كـــثـــيـــرًا مـــنـــهــا ـنـــقـــاد. وا ألقـــوال الـ
ـتـدح اخملـرج أو اليـضىء الـتـجـربـة بـقـدر مـا 
يـــصـف الـــعـــروض مـع كـــثــــيـــر من الــــعـــبـــارات
اإلنشائيـة. وفى الوقت الذى اهتم فيه اخملرج
ـئــلــة مــهــمــة كــانت بــرأى الــنــقــاد فــيه نــسى أسـ
ـلـــيـــهـــا ال شك تــضـىء الــتـــجـــربــة اإلجـــابـــة عـ
ثال:  وتثيرها ومن هذه األسئلة على سبيل ا
كـــيف اســـتـــطـــاع أحـــمـــد إســـمـــاعـــيل تـــكـــوين
فــرقـتـ مـسـرحـيـتـ واحـدة لـلـكـبـار وأخـرى
لــلـصـغــار ومـا الـصــعـوبــات الـتى واجــهـهـا مع
تـقـالــيـد أهل قــريـته وكـيـف أقـنـعــهم لـدرجـة
وجـــود ثالثـــة أجـــيـــال مــتـــواصـــلـــة فى فـــرقــة
الـــكـــبــار? يـــذكـــر اخملـــرج فى كـــتـــابه أن لـــديه
ـكن خــمـســة أجــيــال من أهل قــريـتـه كـيـف 
تـصــمــيم هــذه الـتــجـربــة الــنـاجــحــة فى قـرى
وكـفــور وجنـوع مـصـر وزرع الـقــيم اجلـمـالـيـة

من خالل الفن? 
كـيف بــنى الــنـظـام الــصـادم الــذى صـهــر فـيه
ـا جـعـلـهـا مـؤسـسـة تـعـتـمد أعـضـاء فـرقـته 
عـلى بنـية هـيراركـيـة بكل مـا فيـها من قـواعد

ضبط وتقو وتعليم.
كــيف تـغـلب عــلى نـقص الـعـنــصـر الـنـسـائى 
وأقـنع أهـالى قـريته بـكـسـر الصـورة الـنمـطـية
ــمــثالت لــلـــمــمــثـــلــة. فــخـــرجت أجــيــال مـن ا

تميزات من فرقته ? ا
هذه األسئلة وغـيرها كثير  كنت أبحث
عـن إجـــابـــات لــــهـــا  وأنـــا ألـــتــــهم كـــتـــاب
أحـمــد إسـمـاعــيل والـذى كـان لــصـاحـبه
رأى آخــر وشــواغل أخــرى أثــنــاء كــتـابــته
ا جـعلنى أفكر وأتساءل لو لسيرته 
كـــــان اخملـــــرج جـــــمع مـــــا كـــــتـب عـــــنه من
مقاالت لتـصدر فى كتاب. هل كان ذلك

أفضل?
أيـاً كانت اإلجابـة فإنى مـوقن أن هناك
فى جـــعــبـــة أحــمـــد إســمـــاعــيـل عن هــذه
الـتــجـربــة مـا يــســتـحق الــذكـر والــكـتــابـة

عنه واالستفادة منه.

وفـى خـلــفــيــتــهــا مــســتـطــيـل مـرتــفع عـن هـذه
الدائرة كخشبة مسرح تقليدية فى اخللف.
سـرح فى جو احتفـالى كبير وقد بـنى هذا ا
شـارك فيه الـكثـير من أهـالى القـرية وأسهم
ـــلـك أصـــحـــاب اجلــرارات ـــا  كل واحـــد 
الــزراعــيــة الــتى نــقــلـت الـتــراب مـن اجلــسـور
الــــبــــعــــيــــدة والــــشــــبــــاب الــــذين حــــمــــلــــوهــــا

والسائقون... إلخ .
ــــــســـــرح بــــــاجملــــــهـــــود الــــــذاتى لـــــقــــــد بــــــنى ا
واإلمـكـانـيـات احملـليـة من أيـد عـامـلـة وتراب
ورمل وطـــوب لــــيـــتـــشـــكل فـــضـــاء مـــســـرحى
ـسرح يـضـعـنا أمـام جـمـالـيـات مخـتـلـفـة عن ا
الـتـقـلـيــدى ... من حـيث احلـركـة والـتـشـكـيل.
ورؤى مخـتلـفة للـبنـاء الدرامى والـشخـصيات
ــشـــاهــدة مـن ثالثــة وطـــرق األداء فــزاويـــة ا
أركان دائـرية ( 413) دائرة ( تفـرض شكًال
ـــمـــثـــلـــون كـــاجلـــمـــهـــور لـــلـــحـــركـــة واألداء. وا
ـــســـتــــوى الـــدرامى جـــالــــســـون عـــلـى نـــفـس ا
الـــــرمـــــزى. لـــــذلـك تـــــبـــــدأ عـــــروض أحـــــمـــــد
ـسـتـوى درامى مـواٍز ومـتالٍق مع إسـمـاعـيل 
مثل اجلمـهور هو مستـوى السرد. فيـظهر ا
بـشـخـصه أوالً ولـيس بـدوره. وعـنـدمـا يـنـتـقل

ستوى األول. إلى التقمص فإنه يلغى ا
ــمــثـل/الــراوى الــفــعل/الــســرد إن صــيــغــة ا
كـانت بـدايـاتـهـا فى مـسرح  أحـمـد إسـمـاعيل
من خالل سـهـرة ريـفـيـة وإن لم تـكـن بـدرجة
نــاضــجــة كــمـــا حــدث فى عــرض «الــشــاطــر
سـرح فى قريـته تأثـير حسن»  وكـان لـبنـاء ا
مـــهم عــلى تــطــور وعــيـه وإمــكــانــيــاته ومن ثم
عــرضه. فـعــلى مـسـرح شــبـرابـخــوم ال يـوجـد
حــائط رابع أو مـحـاولـة لـكـسـر اإليـهـام. ألنه
ال يـوجـد فى األصل إيـهـام وإن وجـد ...فـهو
صـنـاعـة مـؤقـتة. يـبـدو أن هـذه احلـالـة أقرب

إلى احتفاالت القرية.
شروع مع «الشاطر حسن»  تبلور ا

فى عــرض «الـــشــاطــر حـــسن» تــبـــلــورت رؤيــة
أحـمـد إسـمـاعـيل كـامـلـة فى عـرض يـعد ذروة
أعـــــمــــاله فــــقــــد وجــــد فـى نص فــــؤاد حــــداد
ومــتـولى عـبـدالـلــطـيف أفـًقـا مـســرحـًيـا يـعـتـمـد
عــلى احلــكى كــمـنــطــلق أســاسى لــلـعــمل ومن
داخــله تــتــخــلق األفــعــال واألحـداث وتــتــجــسـد
ـسـتويـاتـها الـعـديدة حـكى بـتقـمص تـقمص
فقط مـحاكـاة للتـقمص بـاعتـبار أن الـتقمص
ــســـرحى وإلدراكه أن هــو جتـــســـد احلـــدث ا
ـسرحى ـنحـنى يـخـتلف عن األسـلـوب ا هـذا ا
ـًا عـلى الـفـعل وفـًقـا الــسـائـد الـذى يـقـوم أسـاسـ
ـعـاصـرة  كـما لـلـمنـطق األرسـطى وجتـلـيـاته ا
كـان يرى أن خـصوصيـة مصريـة وعربيـة لهذا
ـنـحـنى تـرجع إلى ثقـافـة الـسيـر واحلـكـايات ا
مـن نـاحـيــة وإلى طـابع اإلفــضـاء واحلـمــيـمـيـة
ـــســرح من نـــاحـــيـــة أخـــرى اخملـــرج مــعـــنـّى 
مخـتلف قريب من قـلوب الناس اقـتراحاً منه
ــــعــــضــــلـــة أن ذلك ســــوف يــــســــاهم فـى حل ا
ــســرح الــكـــامــنــة فـى الــهـــوة الــشــاســـعــة بـــ ا
الــــســـائــــد والــــســـواد األعــــظم مـن اجلـــمــــهـــور

صرى. ا
ويـــذكـــر اخملـــرج أنـه ربح فـــيـــمـــا راهن عـــلـــيه
مــسـتـدالً عــلى ذلك بـاحلــضـور الـكــثـيف الـذى

ـسرحى فعـالية جـماليـة باألساس الـعرض ا
لكـنه أيضًا وعـلى نفس الدرجـة من األهمية
ـتـلقى ـارسـة اجتـمـاعيـة بـحيث يـتـموضع ا
بـصـبواته واحـتـيـاجاته كـطـرف أصـيل وفاعل

فى العملية الفنية .
ويـعمل اخملـرج أحمـد إسمـاعيل جـاهدًا على
تـأكــيــد مـشــروع مــسـرحى يــخــصه مــقـتــرحـًا
ـسرحى صيـغة مـصريـة يقف فـيهـا عرضه ا
: الــفـاعـلــيـة اجلـمــالـيـة عـلى قــدمـ ثـابــتـتـ
ـسرح ـمـارسـة االجـتـماعـيـة. وفى كـتـابه «ا وا
ــســـرحــيــة» الــقـــريب: جتــربـــة شــبــرابـــخــوم ا
الــصــادر عن هــيـئــة قــصـور الــثــقـافــة  يـروى
ـســرحـيـة الـتى ال أحــمـد إسـمـاعــيل سـيـرته ا
تـنـفـصم عـن قـريـته طـارحـاً اإلشـكـالـيـة الـتى
ظـلت تـؤرقه سنـوات عـديدة مـنـذ كان طـالـبًا
ـسـرحـيـة (1975-1971) ـعـهـد الـفـنـون ا
وهى إدراكه أن اخلـــلل احلـــاد الـــذى يــعـــتــرى
ـصــريـة كـامن فى نـدرة ـسـرحـيـة ا احلـركــة ا
اجلـمـهور قـيـاساً بـعـدد السـكـان وقد اسـتـمر
هـــذا الـــهـــاجس مـــصـــاحـــبـــًا له حـــتـى تـــبـــلــور
مشـروعه الذى اتخـذ شعار «نـحو مسرح فى
كل مـكـان» وهو عـنـوان «بامـفـليت» الـعـرض

األول والثانى لثالثـية سهرة ريفي(82- 84)
وإذا كانـت الثـقافـة اجلـماهـيـرية هى الالعب
سرحـية فى اإلقلـيم فإنها الـوحيد لـلحركـة ا
وضعت فى بـدايات عـملـها بـرنامـجًا لـتحرك
حـافظـات مـصر اخملـتلـفة الـفـرق الشـعبـيـة 
ـــدن والـــقــرى وكـــان من هــذه لـــكى جتــوب ا
ـثــال فــرقـة «أم زيــتـون» الــفـرق عــلى ســبـيـل ا
وفـرقــة «أحـمــد الــعـدل» بــالـدقــهـلــيـة وفــرقـة
حــــمـــامـــة بــــاإلســـكـــنــــدريـــة وفـــوزى الــــعـــمـــدة
بـــســـوهـــاج.. وغـــيـــرهـــا وكـــان لـــهـــذه الـــفـــرق
اخلـاصــة قـوامــهـا الــفـنى واإلدارى ونــظـامــهـا
ــتـــفــاعل مع اإلنـــتــاجى وتـــصــورهـــا الــفـــنى ا
ــدن والـــقـــرى كــأن تـــقــدم جــمـــهـــورهــا فـى ا
احلــــكــــايـــات الــــشــــعــــبـــيــــة جــــنـــبــــاً إلى جــــنب
يـة بعد تمصيرها وإعطائها سرحيات العا ا

صرية . النكهة ا
 ولـألسف لم تــتـم دراســة شــامـــلــة عن هــذه
ــكن لــهــذا الــنـبع- الــفـرق حــتى اآلن وكــان 
الـــذى انـــقـــطـع- أن يـــســـتـــمـــر ويـــتـــواصل فى
صـرى باألقـاليـم فهـذه التـجارب مـسرحـنـا ا
ــنــاطق ـا فى الــولـــوج إلى ا التـــكــمن أهــمــيـــتــهـ
الــغــائـرة والــنــائـيــة فى ربــوع مـصــر فــحـسب
ـا فى اكـتــشـافــهـا بــشـكل أو بــآخـر ــا أيـًضـ وإ
ـــســـرحى والـــذائـــقـــة خلـــصـــوصـــيـــة الـــفـن ا
ــصــرى اجلــمـــالــيـــة اخلــاصــة لـــلــجـــمــهـــور ا

وجمهور القرى على وجه اخلصوص .
ـاذا لم تـسـتـمـر ويــتـسـاءل أحـمـد إسـمـاعــيل: 
ــــاذا لم تـــرعــــهـــا وزارة هــــذه الـــتــــجـــارب? أو 
الـثـقافـة فى فـتـراتهـا اخملـتـلفـة لـتشـكـيل تـيار
مـضـطـرد أفـقًيـا فى خـريـطة مـصـر? ورأسـيًا
نحو مسرح ذى خصوصية للتعبير عن بهجة

وثـقافـة مواطـنـيه مسـرح يتـفـاعل مع ميـولهم
الـفنـية وهمـومهم اإلنسـانية وألن إجـابة هذا
ـثـابـر الـسـؤال مـؤسـيـة فـقـد اكـتـفى اخملـرج ا
بـــاقـــتـــراحه اخلـــاص مـــتـــســـلـــحـــًا بـــدراســـته
ية من جانب واستيعابه جلهود هذه األكاد
الفرق الشعـبية من جانب آخر مع استفادته
من جتـــارب ســـبـــقـــتـه وواكـــبـــته مـــثل جتـــربـــة
مسرح الفالحـ للراحل سرور نور وجتربة
هــنـاء عـبـدالــفـتـاح فى عـام  1969مع أهـالى
قــريــة دنــشــواى كـذلـك جتـارب عــبــدالــعــزيـز

مخيون وعادل العليمى وعباس أحمد.
القرية تبنى مسرحها

كـانـت بـدايــات جتـربــة أحــمـد إســمــاعـيل فى
قـريـة «شـبـرابـخـوم» (73 -77) فى الـسـاحـة
احملـدودة  جلمـعـيـة تنـمـيـة اجملـتمع بـالـقـرية.
ومـع بـدايــة اجلــزء األول من «ســهــرة ريــفــيـة»
 1982انــتـقـل إلى سـاحــة الــنـادى الــريـاضى
ـتــوقع والـذى السـتــيـعــاب حـجم اجلــمـهــور ا
ازداد عــامـــًا بـــعـــد عــام األمـــر الـــذى أحــدث
مشـكلة فى اجلـزء الثالث مـن عرضه «سهرة
ريـفـيـة» فكـان عـليه أن يـفـكـر فى حيـز مـكانى
ـنـتـظـمـة خـاصـة فى ضـوء ـشـاهـدة ا يـتـيح ا

تواضعة للصوت واإلضاءة. اإلمكانيات ا
فـــعــــاد مـــرة ثـــانــــيـــة إلى الــــســـاحـــة احملـــدودة
لـلـجـمـعـيـة وشـرع فى بـنـاء مـسـرح لـه طـبـيـعة
خـــــاصـــــة مـن حـــــيث تــــــداخل خـــــشـــــبـــــتـه مع
مـدرجات جـمهـوره لتصـبح اخلشـبة فى قلب

اجلمهور.
ــســرح مع وعــنــدمــا قــام اخملـرج بــتــصــمــيم ا
الـفــنـان الــتـشــكـيــلى «يـحــيى حـجى» راعى أن
تـكون خـشبـته على هيـئة نـصف دائرة حتيط
بــهـا مـدرجــات اجلـمــهـور من ثالثـة أربــاعـهـا
ـدرجـات  فــأصـبـحت اخلـشـبـة فى حـضن ا

محمود حامد
ـصـرى الـذى سـطـرت عـلـيه  وإلى رمـال صـقــر خـفـاجـة إلى الـبـردى ا
قـطوعات حـتى عثرنـا عليـها فى الرابع من مصر الـتى حافظت عـلى هذه ا
هـذا القـرن ولنا هـنا ملـحوظة شـديدة األهـمية عـلى الكتـاب وهى عدم وجود
أى معلـومات عن توقيت صدوره حـتى نتمكن من معـرفة القرن الذى أشار
إلـيه الكاتب فى الـقطعـة السابـقة والتى تـوضح الفترة الـزمنيـة التى ُعثـر فيها
على بـرديات «منادروس» الـذى يعتبـر آخر كتـاب االغريق..  وفى الفصل
ـسرحى وتطـوره فى العصـر اليونانى بنى ا الثالث من الـكتاب نـتعرف عـلى ا
ـتطلـبات وظـروف العروض من مـكان عـلى شكل حـلقة مـستـديرة حول وفـقاً 
ـدرجـات اخلـشـبـية الـعـرض تطـور إلـى نـصف دائـرى عـبـارة عن عـدد من ا
سـرحية ومـات فى ذلك احلادث كـثير انهارت ذات مـرة أثنـاء أحد العـروض ا
ـسـرح فى مـن احلـاضـرين  ولــذلك رأى الـيــونـان أنه من واألفــضل إقـامــة ا
ـدرجات فى الصخـر جتنبًا رحلة الـتاليـة على سفح تل أو هضـبة لينـحتوا ا ا
ـمـثلـ  ومن اجلـديد للـحـوادث  مع وجـود خيـمـة  لتـبـديل مالبس وأقـنعـة ا
سرح اإلغريـقى لم يبلغ حد الكـمال من الناحيـة الهندسية  إال بالذكر أن بـناء ا
البس الـيـونـانـيـة فـقـد عـنـدمـا أوشك األدب الـتـمـثـيــلى عـلى الـزوال...    أمـا ا
ـسرحـيـة مـنذ نـشـأتـها األولى إذ ـسرح وظـهـرت مع ا تطـورت مع تـطـور ا
كـانوا يـسـتعـمـلون األصـبـاغ لدهـن الوجـوه ويـستـخـدمون حلى من أوراق
الشـجـر وأقنـعة مـصـنوعـة من قشـور األشـجار فى أداء طـقوسـهم الـدينـية
ـسرحـية كـما يـتضح من األوانى الـتى ترجع واسـتخـدموهـا فى أعمـالهم ا

يالد. إلى القرن السادس قبل ا
 وكان  لون الثـوب يرتبط بالدور التمثيلى بكل ما ينطوى عليه من حالة إجتماعية
وانفعاالت فـالشيوخ باللون األبيـض والشباب مزركش والعبد يـستعمل جلبابًا
تـرفون ـشى الـسريع واحلـركـة اخلفـيـفة واألثـريـاء ا قصـيـرًا يسـاعـده على ا
البس سوداء... وكان أبيض والفـقراء والبؤ سـاء يظهرون بـخرق مهلـهلة أو 
من أهم مظاهر اهـتمام السـلطة اإلغريقـية بالثـقافة إقامـتها للـمسابقات
ـآساة ـنـاسبـات الديـنـية وكـان يشـتـرك فى مسـابـقة ا سـرحـية فى ا ا
ثالثـة شـعــراء يـقـدم كل مـنـهم صـبـيـحـة كل يـوم من أيـام الـعـيـد ثالث
مـآسى ومسـرحيـة ( ساتـورية ) وكـان العـرض يسـتمـر حتى الـواحدة
ظهراً ثم زاد عدد الشعراء إلى خمسة تعرض مسرحية لكل منهم بعد

ظهر يوم من أيام العيد اخلمسة.
واهتـم اجزاء الـكـتـاب لتـبـيـ كل ما سـبق وتـأكـيده الـنـمـاذج التى

سرحى اليونانى وهى: قدمها من األدب ا

سرحيات ) وضـوعات التى تقدم من خالل هذه التراجيديات ( ا وكانت ا
سـرحي ة بـعد أن ادخل عـليـها الـشعـراء ا تـعتمـد على األسـاطيـر القـد
الكثير من التعديالت لتحقق الهدف الذى كانوا يرمون إليه  بل لقد اختلف

الشعراء أنفسهم فى سرد التفاصيل لألسطورة الواحدة.
سرحية اليونانية واتصلت أكثر بحياة الناس عندما تناولت وضـوعات ا ثم تطورت ا
شاكل اإلنسانية فأصبحت مرآة صادقة تعكس صور أحداث تاريخية واهتمت با
ت إلى احليـاة السيـاسية احلـياة احلـقيقـية  وتلـقن اجلمـهور دروساً فى كل مـا 
كن عـرض كل منها آسـاة تتكـون من ثالثة أجزاء  واإلجتمـاعية بصـلة  وكانت ا
ـسرح الـيـونـانى هم «أيـسـخيـلـوس» و«سـوفـوكـليس» عـلى حـدة وأعـظم شـعـراء ا
لـهاة «اسرحيات الضاحكة» فكان و«يودبيديس» وذلك فـى كتابة التراجيديات أما  ا

أعظم كتابها ( أريسيتوفانيس ) و( منادروس ).
كن ا  وفى سياق الـتعريف باسرح االغريقى يعرفـنا الكاتب على أهم الشعراء 

أن تخلص منه باخملتصر األتى عن كل منهم كما يلى.
أيسخليوس:

أول كاتب مسـرحى اغريقى وكان مهموماً بقضايا الناس ولديه العديد من
األفكار والـتجارب وكانت مسرحياته مؤثرة وبلغ عددها التسع بقى منها

«الضارعات» و«الفرس».
نون- حامالت القراب - و«بيرمـيسيوس» و«سبعة ضد طيبة» ثم كتب ثالثية ( أجا

دبات احلساب ) وكان ال يهتم بالتفاصيل وتبرير األفعال.
سوفو كليس:

كان يـتمـيز بـعمق الـتفكـير والـتعـبير الـفن والقـدرة على خـلق الدوافع وصـناعة
ـتــزنـة ومن مـسـرحــيـاته ( أوديب مـلـكـًا ) و ( ــسـرحى واألحـكـام ا الـتـوتـر ا

اجاكس ) و ( انتيجونا ) و ( فيلو كتبتوس ).
يوربيدوس:

مـفـكـر وصـاحب نــزعـة إنـسـانـيـة من أهم مـسـرحـيـاته ( نـسـاء طـروادة ) و(
هيبولبيتوس ) و (افيجينيا فى أوليس).

أريستوفانيس:
ـسرحـية تـمتـاز  بـالبـراعة والـدهشـة والقـدرة على ـلهـاة وكانـت كتـاباته ا أبو ا
الـسخـريـة بكل الـوسـائل وبكل الـطـرق ومن أشـهر أعـمالـه ( الضـفادع ) و (

ان النساء ). السحب ) و ( بر
مناندروس: ( ٢٤٣ - ٢٩٢ ق.م )

نظم ما يـقرب من مائتى ملهاة ويـرجع الفضل فى بقائها كـما يقول د. محمد

ـا لهـا من وفضل وأهـميـة ثقـافيـة وفنـية على تبـسيط الـتجـربة الـيونـانية 
يزات هذا الكتاب الذى  نشره ضمن اإلنسـانية هى واحدة من أهم 
سلـسـلـة ( األلف كتـاب ) بـإشـراف إدارة الثـقـافـة العـامـة لـوزارة التـربـية
صرية  عندما كانت تـعطى أهمية حقيقـية لتربية فكر ووجدان والتعلـيم ا

األمة بالتعاون مع اجمللس األعلى لرعاية الفنون.
أمـا الـكـاتب فهـو د. مـحـمـد صقـر خـفـاجة اسـتـاذ الـدراسـات اليـونـانـية
والالتـينيـة بكـليـة األداب جامعـة القـاهرة وقـد استـخدم معـرفته الـعظـيمة
سـرح االغريقى بـاألداب الالتيـنية والـيونانـية فى تبـسيط كل مـا يتعـلق با
ـتخصص يستـطيع أن يتعلم ويـستمتع بكل (اليونـانى ) بحيث ان غير ا
ما جـاء بـالكـتـاب من معـلـومات ( أثـيـنا ) عـاصـمة الـيـونان الـتى تـطورت
ـوقراطى أمـكنه بسـرعة عـظيـمـة وصفـها الـنقـاد أنهـا تصـنع مجـتمع د
الـدفاع عـنهـا ضـد أطمـاع الـغزاة الـفرس ثم اسـتـقرت الـيـونان بـعد ذلك
وعمهـا الرخاء فاجتهت حكـومتها إلى تشـجيع األداب والفنون  وربطت

ب ذلك وب العبادات والطقوس الدينية واألعياد القومية.
ـسرح فى كل فـأهتم بـهـا الـشـعب وأقبل عـلـيـهـا  ولذلك وجـد شـعـراء ا
ـناسـبات فرصـة لتقـد مسـرحياتـهم لنـيل االستحـسان والـتكر من ا
الـدولـة ومن النـاس  وعن ذلك يـقول الـكـاتب أن تشـجيـع الدولـة كان من
أهم العوامل الـتى أدت إلى ازدهار الثقـافة اليونـانية  إذ جعـلت احلكومة
ـشـاهـدة التـمـثـيلـيـات  كـما ـسرح بـاجملـان لـتسـمح لـلـفـقراء  دخـول ا

ناسبات . شجعت قدوم األجانب والغرباء إلى أثينا فى تلك ا
ـتـفـرجـ أكـبـر اآلثـر فى نـفوس وكـان حلـضـور األعـداد الـغـفـيـرة من ا
الشـعـراء الذين كـانـوا يبـذلـون قصـارى جـهدهم لـيـفوزوا بـتـقديـر الـدولة

باريات. وينالوا اجلوائز األولى فى ا
ـسرحى  يـضم إليه جـماعة من ـسرحـية اليـونانـية كان الـشاعـر أو الكاتب  ا وفى ا
الناس يـلقنهم بـعض األبيات التى تـفيض باحلزن واألسى يـرددونها أثيـناء اإلنشاد
ـظـهـر ( الـسـاتوروى ) أى اعـز لـيـظـهـروا  هم ( اجلـوقـة ) وكـانـوا يـرتـدون جـلـد ا

كانة. الشخصيات ذات الهيبة والقدسية وا
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ـسرحى بـعرض «الـعاصـفة» لولـيم شكـسبـير ويـشارك فى بـطولته > اسـتأنف مـركز اإلبـداع الفنى بـاألوبرا نـشاطه ا
سرح . ركز ويـخرجه سـتة من اخملرجـ فى جتربـة هى األولى من نوعـها فى مجـال ا أعضـاء ورشة الـتمثـيل فى ا
رة سرحى االستعراضى « عنبر  يشـرف عليها  اخملرج عصام السيد كمـا يستعد مركز اإلبداع لتقد الـعرض ا
ـركز ويـشاركـهم البـطولـة أعضـاء الدفـعة الـثانـية لـقسم الـتمـثيل ه طـلبـة قسم االسـتعـراض با ١» الـذى يقـوم بتـقد

العرض إخراج ضياء شفيق ومحمد مصطفى وتقرر أن يبدأ عروضه فى الرابع عشر من الشهر اجلارى .

االثن 2007/7/23

اخــتـصـار وتـقــلـيص جـمـالــيـة وصـلت ذروتـهــا الـقـصـوى فى
مـسـرحـية"الـنـفس" التى لـم حتظ باإلقـبـال إال أنهـا أثـبتت
مــبــاد هــامــة وهى أهــمــيــة عــمــلــيــة اإلشــارة فى تــوجــيه
عـروض وإدراكنا لطبيعته كما تسعى إلى رؤيتنا للحدث ا

استكشاف أبعاد العالقة ب الكلمات واألشياء.
ـؤلف: إن الــلـعب وعـن إمـكــانـيــة تـعــلم فـنــون األداء يـقــول ا
ـارسـة األداء أهم طـرق تـعـلم فـنـون الـهـادف والـتـدريب و
ـرحـلـة من األداء وتـرتـبط كل وسـيـلـة من هـذه الـوسـائل 
سـرحى نفـسه فمن خالل الـلعب مراحل تـكون الـعـرض ا
الهـادف نتـعلم كيف نـعبـر عن أنفـسنـا ومن خالل التدريب
ــمــارسـة نــتــعــلم كــيف نــعـبــر عن ذات أخــرى ومن خالل ا

عبر عنها بذوات أخرى. نتعلم: كيف تتفاعل الذات ا
وإذا طـرحـنـا هـذه الـوسـائل فى صـورة ديـالـكـتـيـكـيـة يصـبح
الـلـعب نـظـيرا لـلـوجـود والـتدريب نـظـيـرا لـتمـثـيل الـوجود
ـسرحـى نفـسه هـو التـجمـع الذى يـوحد ويـصـبح العـرض ا

االثن فى توليفة جديدة. 
ؤدون إلى اكـتسـاب مهارات ولـلتـعبـير عن الـنفس يـحتـاج ا
خــاصـة فى مــرحـلـة تــدريـبــهم عـلى تــقـمص ضــمـيـر ووعى
ذات أخـرى ولــقـد أدركت نـظـم الـتـعـلــيم اإلنـسـانــيـة دائـمـا

سرح كوسيلة لتعليم الوعى بالذات. قيمة ا
ـؤلف عالقـة اجلـمـهور وفى آخـر فـصول الـكـتـاب يـتنـاول ا
: شق جــمـالى وآخــر مـالى ـؤدى ويــقـســمـهــا إلى شــقـ بــا
ــســرحى حــيث تــعــتــمـــد عــمــلــيــة الــتــواصل بــ الــعــرض ا
واجلـمـهــور عـلى فــرضـيـة تــتـعـلق بــاحلـواس فـنــفـتـرض أن
سرح إال أن اجلمـهور يرى ويسـمع ما يدور على خـشبة ا
ــسـرح هــنــاك خـيــارات فى تــنــاول عــمــلــيــة االتــصــال فى ا
ــسـرحى ســواء فى احلـديث تــتـجــلى فى نـوعــيـة اإللــقـاء ا
ــونــولــوج أو مــنــاجــاة الـنــفس ــبــاشـر إلـى اجلـمــهــور أو ا ا
اط ـاطا خـاصة لالسـتمـاع. إال أن أ وكالهمـا يـفرض أ
ـــبــاشــرة إلـى اجلــمـــهــور تــزيـــد وعى اجلـــمــهــور احلـــديث ا
بالـتفاصيل ومن انتبـاهه لها يتخـلق لديه إحساس بوجود 

هم نلعب أى مكان صـالح للعرض وتعلم فنون األداء سهل جداً.. ا

نـظـر. وحـ تتـحـد هـذه العـنـاصر ـوسـيـقى وا والـلـغة وا
تكون فيما بينها ما أسماه أرسطو باحملاكاة حلدث ما.

ويشـير جوليان هيـلتون إلى أنه: لكى نفهم طـبيعة العرض
ـسرحى علـينا أن نـنظـر إليهـا كعمـليـة جسديـة مادية من ا
تطلبات ناحية ومجازية استعـارية من ناحية أخرى أما ا
اجلـسـدية والـتى حـددهـا فى كل من مـكان الـعـرض وزمنه
ــتــلــقى ال نـــســتــطــيع أن نــفــصـل كالً مــنــهم عن ــؤدى وا وا

اآلخر.
وعـن مــكــان الــعـــرض يــرى أن فــعل اإلشــارة يـــســتــطــيع أن
يـحـول أى مكـان إلى مكـان لـلعـرض كمـا يـذكر بـيتـر بروك
ساحة اخلاليـة" فعادة يتضـمن تصميم مكان فى كتـابه "ا
ــســرحى إشــارة حتــديــد هــويــته وتــخــضع رؤيــة الــعـــرض ا

ؤثرين هما: تفرج ألماكن العرض  ؤدى وا ا
ـسـرح ـتـعـلق بـشـكل ا نـسـق الـتـوقـيـعـات الـثـقـافى الـسـائـد ا

وتصميمه.
ـتـفــردة الـتـى يـرسـيــهـا كل مــجـمــوعـة الــقـواعــد اخلـاصــة ا

عرض على حده.
ـــوقع بــأقــســـامه احملــايــدة وهـــنــاك يــبــرز عـــامالن هــمــا: ا
والعارضة واخملصصة الدائمة والعامل اآلخر هو الشكل
ـنـظـمة ـسـرحى والـعالقـات ا ـوقع ا الـعـام لـلـمكـان داخل ا
بـ مـساحـاته ودالالته االجتـماعـية والـنفـسيـة للـمسـافات

النسبية واألشكال واجملاالت اخملتلفة داخله.
 وعـن زمن العرض : يـرى جوليـان هيـلتون أن الـعالقة ب
ــــشـــكالت ـــســـرحـى أعـــقـــد ا الــــزمن  الـــواقــــعى والـــزمـن ا
وأكثـرها تركيبا فـفى مقابل الزمن الـواقعى للعرض يقف
سـرحى الذى يتـسم بخاصـيت أسـاسيت زمـن العرض ا
هــمــا: مــحــاكــاة الــزمن الــواقــعـى من نــاحــيــة والــتــمــثــيل أو
الـطرح الدرامى لـلزمن من نـاحية أخـرى غير أن التـمثيل
أو الطرح الدرامى ال حتده قيود أو قواعد عدا استعداد
ـشاركـ فى العرض من مـؤدين ومتـفرج لـتصديق أى ا
بــنــيــة زمــنــيـة يــســتــخــدمــهـا الــعــرض ويــصــرح بــهـا فـى أيـة

حلظة.
ـؤلف أيـضــا أنه: قـد يــكـون جـمـادا ـؤدى: يــرى ا امــا عن ا
ــتـــحـــركـــة فى مـــســرح عـــلى هـــيـــئـــة إنـــســان مـــثل الـــدمـى ا
البس أو أحـد األمـكـنة الـعـرائس وقـد يـكـون قـطـعة مـن ا
وتـسـتـطـيع عـمـلـيـة اإلشـارة أن حتـول الـكـائـنـات احليـة إلى
جـمـاد والــعـكس صـحـيـح. وقـد حـاول"صـمــويل بـيـكـيت" أن
يــتـوصل عــمـلـيـا إلـى احلـد األدنى من الـشــروط الـتى البـد
سرحى; فـشرع فى عملية من توافـرها ليتحـقق العرض ا

تحدث. عالقة خاصة بينه وب ا
تعة فى تع اجلمهور ويوظف هذه ا ؤدى أن  ويستطيع ا
ــشـاعـر تــثـقــيف وتـوســيع مـداركـه كـمـا يــسـتــطـيع شــحـذ ا
وتــكــثــيــفـــهــا وتــعــمــيق الــوعى بــاحلـــيــاة. وكــذلك يــســتــطــيع
ــســـرحى أن يــنــشـــد اإلحــســاس بــاالنـــتــمــاء إلى الـــعــرض ا
ـمــثل الــذى يـضع حب اجملــتــمع ويـســاهم فى تــغـيــيــره وا
اجلــــمـــهـــور فـــوق كـل شىء يـــتـــخـــطـى اخلط احلـــرج الـــذى
ــســرحى وبـــ الــواقع وال تــقــتــصــر يــفــصل بــ الـــوهم ا
سـرحيـة كمـا يـرى جولـيان عـلى الـكومـيديـا فقط تـعـة ا ا
ـة أو تـخـلو من كـمـا أن التـراجـيـدايـا ليـست بـالـضـرورة مؤ
ـتعـة تتـحـقق على مـستـوى فـكرى وشـعورى أكـثر تـعـة فا ا
عــمــقــا فــهى مــتــعــة تـنــبع مـن إدراكـنــا لــصــدق مــا يــعـرض

أمامنا ومن نزاهة العروض.
ــثل مــحــور الـــدرامــا فــهــو يــتــخــذ وعن الــصـــراع.. الــذى 
صورا مـختلـفة; حيث يـتجـسد فى صورة مـشكلـة أخالقية
ــكن أن يــتــخـذ أو يــصــبح جــزءاً من عــمــلـيــة وجــدانــيـة. و
الصراع الدرامى الصورة الـتى وصفها نيتشه وهى صورة
ــكـــمل وحــ يـــتــحــقق الــبــحـث عن الــنـــقــيض أو الـــضــد ا
ـتعارضتـ يتحد الـنقيضان الـتوازن الكامل بـ القوت ا

فى فعل إبداعى خالق.
ـسرح ـؤلف"جولـيـان هيـلتـون" كـتابه بـقوله: إن ا  ويـخـتتم ا
يـــعـــمل فـى إطـــار الـــنـــظــــام الـــثـــقـــافـى الـــذى يـــنـــتــــمى إلـــيه
ويــســتــطــيـع عن طــريق إحالل بــعض الــعــنــاصــر اجلــديــدة
ـــة أن يــولــد حتــوالت فـى هــذا الــنــظــام مـــحل أخــرى قــد
وروثة تضيف ظالال من الغموض والـنسبية على هوايته ا
وقيـمه ودالالته ويستطيع أيـضا فى مرحلة تـالية أن يولد

نظاما ثقافيا جديدا.

عفت بركات

جوليان هيلتون يبشركم

هــو أن يــنــشط
ــــــــــمــــــــــثـل مـن ا
حــــــــــــــــركــــــــــــــــتـه
ــــــــــــــــــــاءاتــه وإ
ودرجـة صوته
كى يُـحدث فى
ــــــشـــــاهــــــدين ا
تـــأثـــيـــراً أكـــبـــر
من الـــــتــــأثــــيــــر
الــــســـابـق عـــلى
بـــــــدئـه لـــــــهـــــــذا

التنشيط.

Rally

االستجماع
التمثيلى

١- ميديا ( يوربيديس )
ـتــصب مـنه حتــكى عن ( أيــسـو ن ) حــاكم ( يــولـكــوس ) الـذى اغـ
ـه إال أن عـهـد بـأبـنه الـولـيـد ( احلـكم أخــوه ( يـلـيـاس ) فـمـا كـان مـن
ـربى الـعظـيم ( خـيـروت ) الـذى انـقـذ حـياتـه وتولى يـاسـون ) إلى ا
ـًا قــوى الـعـضالت عـاد إلى عــمه لـيـطـالـبه ـته حـتى صـار شـاب رعـايـ
وافقته على ذلك شريطة أن يوافيه ابن أخيه بالعرس وتظاهر العم 
( بـالـفراء الـذهـبى ) إلنـقـاذ البالد ثـم يتـخـلى له عـلى الـعرس ووافق
ـهمـة وأبـحر مع صـفوة أبـطـال اليـونان الـشاب اجلـرىء عـلى هذه ا
ـة حـتى وصل إلى شـاطىء الـبـحـر األسـود حيث وقـام بـرحلـة طـويـل
ــغـامــرين وقـال «لــقـد يــوجـد الــفـراء ويــوجــد مـلك يــحب األبــطـال ا
استـطعت فيـما مـضى أن أشد إلى احملراث ثـورين  أقدامـهما من
الـبرونـز  وأنفاسـهما مـن لهيب الـنار  وسيـطرت عـليهـما  وحرثت
حـقالً من أرضى  وبـزرت فــيه أسـنـان تـنـ كــانت تـنـبت فى احلـال
رجاالً مسـلح استأصلـتهم فى التو حتى ال يـستفحل أمرهم .. هذا
ـا قمنا به يـفوز بالـفروة ويعود ما قمت به فـمن منكم يسـتطيع الـقيام 
ــوت نـصـيـبى...   مــا كـان ( يـاسـون ) لــيـنـجح بال بـهـا حــتى لـو كـان ا
ـلك التى أحبته ومساعـدته فى النجاح ثم الهروب مساعـدة من ( ميديا ) ابنة ا
ساندة ( لياسون من أبيهـا الذى لم يكن يسمح ألحد بأخذ الفراء ثم واصت ا
) فمكـنته من عرس أبيه الذى اغتـصبه له عمه ثم أجنبت طفـل وقضيا عشر
ا هم بخيانتها والزواج بغيرها انتقمت منه أشد سنوات كلها سعادة وهناء ثم 
يت ثم وضـعته فى صندوق اإلنتقـام حيث جاءت بثـوب جميل وبـللته بعـطر 
وكلفت ولديـها أن يحماله لزوجـة أبيهما الـتى اشتعلت النـار فى جسمها فورًا
ح البصر  ثم قتلت ميديا ولديها حتى ال يعذبا ردائها له وأصـبحت رماد فى 

قائلة ( لقد أعطيتهما احلياة .. وسوف اذيقهما كأس الردى ).
٢- الضفادع ( اريستوفانيس )

صور فيهـا مباراة ب أيسـخيولوس ويوربـيديس بعد انتـقالهما إلى عالم
وتـى حيث أخـذ الـشـاعـران يـتـبادالن احلـجج والـبـراهـ وكل مـنـهـما ا
آسـاة فى العـالم اآلخر يـحاول أن يـثبت أحـقيـته فى التـربع علـى عرس ا
واتفقا على إستخدام ميزان  ليزن ابياتهما وألفاظهما وليقرروا بعد بحث
دقـيق أيهـما أبـدع فى نظم الـشعـر التـمثـيلى وأيـهما أجـدر بأن ُيـبعث من
ـآساة إلى مـجدهـا القـد وأغـلق كاتـبنـا د. محـمد صـقر جديـد ُلـيعـيد ا
ـسرحية اليونانـية بخاتمة أقرب محمود محمد كحيلةخفاجة هـذه النافذة الثقافـية الرائعة على ا
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سرحية اليونانية > الكتاب: دراسات فى ا
ؤلف: د. محمد صقر خفاجى > ا
> الناشر: وزارة التربية و التعليم

ـراجعة العامـة على محتويـات الكتاب بنـفس أسلوبه البسيط ما تكون إلى ا
نطـقة هامة وثريـة من البحوث والدراسات أكد فيهـا أنه يقدم وجبة مـبسطة 
ـثـقـفـ عـامة ـام بـهـا لألدبـاء وا ـسـرحـيـة الـيـونـانـيـة الـتى ال غـنى عن اإل ا

وللمسرحي عى وجه اخلصوص.
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هشام عبدالعزيز

ـسرح كـان الـهـدف الـبحث حـ أُسـست نـوادى ا
ـواهب احلـقـيـقـيـة التـى تـعشـق هذا عن الـهـواة وا
الفن وعمرو عبد الـعزيز مخرج مسرحى شاب
تلك عينا مسـرحية جيدة ورؤية واعية خلشبة
ــســـرحــيــة ـــســرح يـــحــقـق مــعـــادلــة الـــفــرجـــة ا ا
والـــرســـالـــة الـــتى يـــريــــد أن يـــقـــدمـــهـــا من خالل

عرضه.. وهو أحد نتاجات هذه النوادى.
شـاهـدنـا له عـرض «آخـر مـشـهـد» الـذى قـدمـته
فـرقــة قـصـر ثــقـافـة مــصـطـفـى كـامل وهـو عن
قصة «أغنية الـوداع» ألنطون تشيكوف وأعدها
سـامح عثـمان تـمثـيل محـمد عـبد الـعزيـز ودينا
الــســمــادونى وأحلــان أحـمــد الــســعــدنى ودرامـا

حركية شريف عباس.
ثل مجـتهد من فنانى سـرحية تعـرض أزمة  وا
ـدينة الـكبيرة األقـاليم ويحـلم بفرصـة كبيرة فى ا
ـــمــــثل األول فى (الـــقــــاهـــرة) ألنـه يـــرى نـــفــــسه ا
مــحــافـظــته وســوف يــســاعــده ذلك فى أن يــكـون
األول فـى الـقـاهـرة أيـضـاً. والـصـراع الـذى فـجره
ـمـثل أنه اخملـرج طـوال الــعـرض إحـسـاس هــذا ا
مـجرد فـرد فى مجـموعات صـامتـة ال شىء أكثر
من ذلك فـــيـــرفض األمــر ويـــقـــرر أن يــعـــود مــرة

دينته الصغيرة. أخرى 
ــسـرحــيــة من وقــدمـت ا
خالل رؤيـة مــونـودرامـيـة
رغــم وجـــــــــــــــــــــــــــود ثــالث
شــــــخـــــصــــــيـــــات ولــــــكن
حـــــــــــوارات الـــــــــــعـــــــــــرض
اعتمـدت على احلوارات
ـشبعـة باحلزن الطـويلة ا
والـبــكــاء والـتى زادت من
مـثل محمد خالل أداء ا
عـــبــد الـــعـــزيــز وقـــدمت
ـــــــــمــــــــثــــــــلـــــــــة « ديــــــــنــــــــا ا
الــــــــســــــــمـــــــــادونـى» ثالث
شــخـــصــيــات مـــخــتـــلــفــة
ً فــأجــادت فـيــهن تــمــامــا

جمـيعًا وتعـاملت بتلـقائية مع
كـل شـخـصـيـة عـلى حـدة فـشـعـرنـا بـأنـهـا «اخملـرجة
ـتعـسفـة التى ـديرة ا ـتكـبرة» حـ قامت بـذلك وا ا
تمارس الـقهر عـلى موظـفها الـصغيـر وأقنعـتنا بدور
الـبــنت واحلـبــيـبـة الــتى تـود أن تــعـيش مــثل كل بـنـات
جـيـلـهـا. وحتـتـاج مـسـرحـيـة «آخـر مـشـهـد» إلى حـالة
مـن التكـثيـف الذى يلـم خيوط احلـدث وال يؤدى إلى
خلـل فكـان يجـب حذف أى كـلمـة زائـدة عن احلوار
مثل أيضا شاهد وعـلى ا ألنهـا ستكون عبـئاً على ا

وهذا هو دور اخملرج الذى يعد النص للعرض.
وقــد اعـتـمــد اخملـرج عــمـر و عـبــد الـعــزيـز عـلى
شاشـة سينمائـية كى تساعـده فى تقد تصور
ــسـرح لــلــديـكــور - إيــحــائى - لــيـجــعل فــضــاء ا
ـــثل - غــول - كى فـــارغــًا ويـــحــتـــاج ذلك إلى 
أل هـذا الفـراغ وأعـتقـد أنه كـان حـمالً زائدا
ــمـثـل مـحــمــد عـبــد الـعــزيــز فـلم وكــبــيـرًا عــلى ا
أل كل هـــذا الــفـــراغ الـــنــاجت عن يــســـتـــطع أن 
الديكور اإليحائى لشاشة العرض السينمائى.
ورغم ذلـك جنح اخملـــــرج فـى تـــــقـــــد فـــــرجــــة

شاهدة رغم الهواية. وعرض جديرين با
والـــعـــرض عــمـــومـــا يـــكــشف عـن مــخـــرج جـــيــد
ومــوهـوب  ســيــكـون له دور فـى تـقــد عـروض
سرحيـة فى اإلسكندرية جيـدة تخدم احلركـة ا

ستقبل القريب. واألقاليم فى ا

ثل فى «تاجر البندقية»االثن 23 /30302007/7 مثل واخملرج الشاب «محمد إكرام» فى قمة نشاطه هذه األيام.. إكرام  ا
من إخـراج «جالل الـشـرقاوى» لـفـرقـة شـباب مـسـرح الـفن كـما انـضم لـفـريق عـمل «اإلسـكافى
ملـكا» مع اخملرج «خالد جـالل» والكاتب «يسرى اجلـندى». وخالل أيام يبـدأ بروفات أولى أعماله

لك» من تأليف «وليد يوسف» وإنتاج جمعية أنصار التمثيل اإلخراجية «مات ا 30303030
   عمرو عبدالعزيز...
سرح تربية نوادى ا

هانى عبد الناصر دجنوان موليير

الكاتب يخدم اخملـرج والكاتب بداخلى بدون حتيز
خـدم وأفــاد اخملــرج ولـيس الــعـكـس; وفى رأيى فـإن
اخملـرج خــادم لـلـكـاتب ويـســاعـده فى إخـراج مـا قـد
يـسـتـعـصى عـلى الـقـراءة وقـد سـاعـدنى اخملـرج فى
كــتــابـــة احلــركــة بـــشــكل جـــيــد وحتــويـل الــنص إلى
حـركــة دائـمـة وبــشـكل غـيــر مـعـتـاد وقــد كـسـر ذلك
اجلـمـود الوثـائـقى وسـاعدنى أيـًضـا فى تـقد نص
ـطية اإلضـاءة كى أعبر بـعثرات» ال  ومـسرحـية «ا

زاجية . عن احلالة ا
حسام له رأى فى جائزة تيـمور يقول عنها: اجلائزة
أبــرزت أســمــاء المــعــة ولــكن هــذا الــدور يــقل اآلن
ـــــســــرحى; ألن ونــــحن فـى حــــاجــــة إلـى الــــعــــرض ا
سرحى بدون عـرض تنقصه أشياء كثيرة الكاتب ا
وأرجـو أن يــعـاود مـســرح الـهــنـاجـر عــرض األعـمـال
ــــســـرحــــيـــة الــــفـــائــــزة كــــمـــا كــــان فى الــــســـابق .   ا

هانى عفيفى
يحلم بإخراج هاملت

هـانى عــفـيــفى  مــخـرج شــاب  قـدم فى
ــســرح احلــديث قــاعــة يــوسف إدريس بــا
مـــســرحـــيـــة «ولــد وبـــنت وحــاجـــات» وهــو
خريج دار الـعـلـوم وشارك فى الـعـديد من
دروس الــتــمــثــيل واإلضــاءة واإلخــراج فى
ركز راكز الثقـافية األجنبيـة وبخاصة ا ا
 الـثـقـافى الـفـرنسـى والروسـى واإلسبـانى
وفـى مـــكـــتـــبـــة اإلســـكـــنـــدريـــة واجلـــامـــعــة

األمريكية.
يـــــدرس اإلخـــــراج فى مـــــركـــــز اإلبــــداع
الـفــنى- الـدورة الـثـانـيـة - حـصل عـلى
مـــــــنــــــحـــــــتــــــ مـن وزارة اخلــــــارجـــــــيــــــة
الـفـرنـســيـة من مـؤســسـة «أجـيـد» عن
ــــركـــز الــــثــــقـــافى الــــفــــرنـــسى طــــريق ا
لـــلـــســـفــر لـــفـــرنـــســـا ولـــلـــمــشـــاركـــة فى
ى لــلـمــسـرح مـهــرجـان «أفــنـيــون» الــعـا
وشــــــــــــــارك فـى دورة 2004 / 2005

هرجان . من ا
سرح شارك فى العديـد من مهرجانات ا
اجلـامعى وحـصل عـلى عدد من اجلـوائز
فى الـتمـثـيل والـكتـابـة واإلخراج والـديـكور
وحــــصل عــــلى جــــائــــزة أحــــسـن  مــــخـــرج
لدورتـ مـتتـالـيتـ فى مهـرجـان الشـباب
ـصـرى.. ـركـز  الـثـقـافى ا الـذى يـنـظـمه ا
كما حصل عرضه  «أنا دلوقت ميت» على
جائزة خاصـة من الدورة األولى للمهرجان
الـــقــومـى لــلـــمــســـرح  وأهم األعـــمـــال الــتى
أخـــــرجـــــهــــا هـى «ولــــد وبـــــنت وحـــــاجــــات»
و«فـصـد الـدم» و «االســتـثـنــاء والـقـاعـدة» و
«أنا دلـوقت  ميت». وعن عـرض ولد وبنت
وحاجات يقول أفـكر دائًما  بـعقل الشباب
ال أريــد أن أطـــرح قـــضـــايـــا بـــعـــيــدة عـــنى
أحـــاول أن أعــــبـــر عـن الـــشــــبـــاب بــــصـــدق
فالـقاعـدة العـريضـة من الشـباب واحملرك
ألفكار عـروضى هى  همومى وهـمومهم .
وعــرض «ولــد وبــنت وحــاجــات» مــنــاقــشـة
ألفـكـار وطـموحـات وإحـبـاطـات أى ولد مع
أى بــنت فـى الــعـــصــر احلـــالى جملــتـــمــعـــنــا
وأزمـة احلـاجـات الـسـياسـيـة واالقـتـصـادية
واالجـتـمــاعـيـة  والــعـاطـفــيـة لـلــشـبـاب وعن
مــشــكـلــة تــغـيــيــر بـطــلـة عــرض «ولــد وبـنت
وحاجات» يـقول بدأت «مـنى هال» العرض
وشـــاركـت فى ارجتــــاالت الـــعــــرض األولى
أثــنــاء الــكــتــابــة وأثــرت فى الــكــتــابــة وحــ
قــــررت «مـــــنى هـال» أن تـــــتــــرك الـــــعــــرض
لـظـروف خـاصـة بـهـا كـانت  «آيـة حـمـيدة»
تــســتــعــد لــكى تــلــعب الــدور فــكــانت تــقـوم
بعمل بروفـة قبل العرض وتـشاهد العرض
وتــقــوم بــعــمل بــروفـة أخــرى بــعــد الــعـرض
وأدى هـذا االلــتــزام إلى نــتـيــجــة رائــعـة فى
أول يـوم عـرض لــهـا حـيث لم يــشـعـر أحـد
بـأى خـلل. وتتـميـز «آيـة حمـيدة» بـالـتلـقائـية
ــأخــوذ من فى األداء وااللــتــزام الــشــديــد ا
والــدهـا الـفـنــان «مـحـمــود حـمـيــدة» ويـحـلم
هـانى عـفـيفى بـتـقد «هـامـلت» شـكسـبـير
بــرؤيـة شــبــابـيــة حــديـثــة وهــو  يـجــهـز اآلن
لـفـكـرة أخـرى مـع فـرقـة خـاصـة هى فـرقـة
«الـسـاعة» لـتـقد عـرض من  إنـتاج مـركز

اإلبداع  للفنون بعنوان «أنا بكلم نفسى».
  محمد عبد احلافظ

ـســرحى وعـن مــسـابــقــة مــحــمــد تــيــمـور لـإلبــداع ا
يقول: كنت أتردد على اإلدارة العامة للمسرح بهيئة
قـــصـــور الــثـــقـــافــة فـى قــاعـــة مـــنف وعـــرفت خـــبــر
ـــســابـــقــة وقـــرأت الــشـــروط وعــرفـت أنــهـــا عــلى ا
مـستـوى العـالم العـربى فـكان الـتحـدى أكبـر داخلى
سـرحية وهى وتـقدمت وفـزت باجلـائزة وطبـعت ا
عـمل يـتـنــاول تـاريخ الـقـدس مـنـذ آدم عـلـيه الـسالم
وحـــــتـى اآلن وال يـــــوجــــد رابـط بـــــ األحــــداث إال
الــــقــــدس الــــتى هى الــــبــــطل وهـى الـــســــيــــاق الـــذى

سرحية . تكتشفه بعد رؤية ا
أما الكتاب الذين تأثر بهم وأحب أعمالهم فيقول :
أحب أبــــوالـــعـال الـــسـالمـــونى جــــدًا وقــــرأت أغـــلب
ــســـتـــوى الـــعـــربى أحب مـــحـــمــد أعـــمــالـه. وعــلـى ا
ى ـستـوى الـعا ـاغـوط وسعـد الـله ونوس وعـلى ا ا
موليير وشكسـبير. وألنه كاتب ومخرج فهو يرى أن

ارس حـسام عـبد الـرءوف كاتب مـسرحـى شاب و
اإلخـراج أيـًضـا فـاز بـجـائـزة مـحـمـد تـيـمور لـإلبداع
ــســرحى عـام 2004  عـن مــسـرحــيــة «مــبــعــثـرات ا
عـلى طـاولة الـقـدس» بدأ مـشـوار الكـتـابة من خالل
ـقــاالت وجـاءت كــتـابــته لـلــمـسـرح كــتـابـة الــقـصــة وا
مــصــادفــة; حــيث قــادته قــدمــاه إلى «بــروفــة» ومن
ـسرح لـكنه فى مـسرح اجلـامعـة بدأ وقـتهـا تعـلق با
ـثـًال قـبل الـكــتـابـة وبـعــدهـا بـعــام كـتب أول فـكـرة
ـســرح فى حــاجـة إلى ـا أن كـتــابــة ا وعــرف ســاعـتــهـ

اختزال من خالل احلوار .
يـقـول: بدأت مـشوار الـكتـابة بـعـدة مسـرحيـات منـها
«مـبــعــثـرات عــلى طــاولــة الـقــدس» و «الــقـضــبـان» و
«ومـضـات ضـائـعـة» وبـعـدهـا رأيت أهـمـية أن أدرس
ـعهـد العالى سـرح فتـقدمت لـلدراسـة احلرة فى ا ا

سرحية. للفنون ا

سرح  حسام عبد الرءوف .. مصادفة قادته إلى دنيا ا

< بـدأ حــيـاته الـتـمــثـيـلـيـة عــلى مـسـرح اجلـامــعـة.. لـفـتت وســامـته األنـظـار
فـالـتــقـطـته وكـاالت اإلعالن لـيـقـدم بــعض اإلعالنـات ويـدخل بـعـدهـا
إلى عالم الفـيديو كـليب كمـوديل.. ومنه إلى السـينمـا التى اختارته
ليـلـعب دورًا فـى فـيلـم «فى شـقـة مـصر اجلـديـدة» وعـلى الـرغم
سرح ويقول: «إن من كل هذه األدوار التى يلعـبها فإنه يفضل ا
ـغـامرة والـتـجـديد ويـشـبـعنى ـسـرحى يحـقق لى روح ا العـمل ا
فــنــيــاً.. يــعــمل هــانى عــبــد الــنــاصـر مــدرســاً بــكــلــيــة الــتــربــيـة
ـوسيـقية جـامعـة حلوان وهـو حاصل عـلى درجة الـدكتوراه ا

وسيقية من نفس اجلامعة. فى فلسفة التربية ا
ــسـرحـيـة لـعب هـانى أدوارًا مــهـمـة فى عــدد من الـعـروض ا
ـوتى) لــلـمـخــرج حـازم الــكـفـراوى مـنــهـا دوره فى (حــديث ا
ودوره فى «أحــدب نــوتــردام» لــفــيــكــتــور هــوجــو إخــراج وســام

دنى. ا
وعن هـذا الدور يـقول: كـان دورًا مهمـًا بالـنسـبة لى لـفت إلّى األنظار
ــنــافق الــذى حـوَّل بــعــد ذلك فــقــد قــمت بــدور «إيــزاك»  ذلك الــعــجــوز ا
مـجرى األحـداث بشـهادة زور قـالـها.. ومع اعـتزازه بـهذا الـدور فـهو يـعتـبر أن
فتـرة اإلعـداد التـى سبـقت الـعرض كـانت مـفـيدة جـداً بـالنـسـبـة له حيث اسـتـفاد
كثـيراً من التـدريبات الـذهنيـة واجلسديـة التى كان يـجريهـا اخملرج حمـدى الرملى..
ولهـذا فهو يـؤكد أهـمية الـتدريب بـالنسـبة للـممـثل ويعتـبره ضـروريًا جدًا لـكل من يريد

سرح أو أمام الكاميرا. التفوق والوقوف بثبات على خشبة ا
ـسرحى هذه األيام يـقول هانى عبـد الناصـر: إننى مقبل عـلى صيف مسرحى وعن نشاطه ا
سـاخـن جـدًا حــيث أقــوم اآلن بــالـتــحــضــيـر وعــمل الــبــروڤـات ألكــثــر من عــرض أشـارك فى
بـطولته وهـذه العروض مـرشحة لالشـتراك فى مهـرجان اخملرجـة العربـية وهى «حادى
بادى» تـأليف الـراحل مؤمن عـبده وإخـراج عفت بركـات و«الشـوكة» تـأليف فـرانسوا

ساجان وإخراج منى أبو سديرة.
.. ويـقـول: ألتـعــلم من مـدارسـهم يـتـمــنى هـانى أن يـتـعــامل مع كـبـار اخملــرجـ

الفنية اخملتلفة وأستفيد من خبراتهم الواسعة فى فنون اإلخراج.
ركبة والـبعيدة عن شخصيته تـمامًا ألنها شخصيات كذلك يفضل األدوار ا

متعددة اجلوانب وغير سوية.
عفت بركات

سرحية تامر  وكامى فى معهد الفنون ا
ــــمـــثل الــــســـكـــنــــدرى الـــشــــاب تـــامـــر قـــدَّم ا
عـهد الـعالى الـقـاضى  مشـروع تخـرجه فى ا
ـسـرحـيـة (فــرع اإلسـكـنـدريـة) وقـد لـلـفـنــون ا
وقع اخـتيـاره عـلى مـسـرحيـة «الـعـادلون» أللـبـير
كـــامى  لـــتـــكـــون مـــشــــروعه لـــلـــتـــخـــرج  وعن
سـرحية يـقول تامر إن أسبـاب اختياره لـهذه ا
هـناك عدة أسـباب من أهمهـا أن كامى  يقدم
فـيـها شـخـصيـات مـركبـة تـتيح لـلـممـثل فـرصة

جيدة لإلعالن عن إمكانياته. 
ــســرح مــنــذ الــتــحــاقه بــدأ اهــتــمــام تــامــر بــا
بـاجلامعـة حيث قام بـالعديد من األدوار فى
سـرح اجلامعى وحصل على عدة عروض ا
ثل عن عرض جـوائز منـها: جائـزة أفضل 
احلــالـة «2002 » إخـراج مـحــمـد مـحـروس.
ـــكــتـــبــة ـــمـــثل  الــتـــحق بـــورشـــة اســتـــوديــو ا
ـدة عامـ وقدم خـاللهـا ستة اإلسـكنـدرية 
: صــالح  سـعـد كـر عــروض مع اخملـرجـ
التونسى ومحمـد أبو السعود ويعترف تامر
الـقاضى بـأن هـذه الـورشة أسـهـمت بـشكل  

كبير فى صـقل موهبته وذلك بفضل الدروس
ـكـثـفـة الـتى كـان يـحـصل عـلـيـهـا فى الـتـمـثـيل ا
عــلـى أيــدى األســاتــذة: مــحـــمــد عــبــدالــهــادى

أحمد كمال وسامى عبداحلليم .
سرحية يقول تامر: إن  وعن أهم محطاته ا
ــونــودرامــا الــتى قــدمــهــا فى مــهــرجـان ا
ــــســــرح الـــســــادس عــــشـــر «بث  نـــوادى ا

مـبـاشـر» مـن أبـرز هـذه احملـطـات ألنـها
كـــانت من إخــــراجى وتـــمـــثـــيـــلى وإعـــداد
ســـامح عـــثـــمـــان عن نـص «خــدر الـــتـــبغ»
لـتشـيكـوف وقـد حصل بـهـا على جـائزة
ـهرجان  كـما حصل ثل فى ا أحـسن 
بـهـا أيـضاً عـلى اجلـائـزة الثـانـيـة ألفضل
الـعـروض فى مـهـرجـان سـاقـيـة الـصـاوى
كــذلك كـان انـضـمـامـه لـفـرقـة «الـورشـة»
مع اخملـرج حـسن اجلـريـتـلى حـيث قـدم
الـعـديــد من عـروض احلـكـى بـاإلضـافـة

لـــــعـــــرض «يــــاحـالوة الــــدنـــــيـــــا» الــــذى 
عـــرضه فى «مـــيالنــو» و«عـــمــان» فــضالً

اإلسكندرية. نيا عن القاهرة ا
أمــا احملــطــة األخــرى الــتـى يــعــتــز بــهــا تــامـر
القاضى ويراهـا بداية أخرى له كممثل فهى
ــسـلـسـل الـتـلــيـفـزيــونى «بـنـات اشــتـراكه فى ا
عــــمـــــرى» من إخـــــراج يـــــاســــ إســـــمــــاعـــــيل

.. ياس

ا ألن اذا يثير فّى فيلم «إشاعة حب» أفكاًرا تتصل باحلياة السياسية والثقافية واالجتماعية ر ال أدرى 
بدع أو- اعتماًدا على فيلم إشاعة حب- إشاعة فن احلياة الثقافية والفنية تمتلئ  بكثير من أشباه ا
تماًما كما تمتلئ احلياة بأشباه الرجال أو الرجال اإلشاعة.

يوسف وهبى.. الرجل اإلشاعة
 اسـتـحــوذ قـلـقـاً شـديـد.اً وانـدهـشــوا كـيف أن فى االسـتـطـاعـة
الــتـــمــثــيـل بــدون مــغـــنى ولــكـن بــعــد مـــشــاهــدة روايـــة «كــرسى
االعـتـراف» فى الـلـيـلة األولـى قامـت ضجـة كـبـرى ومـنـاقـشات
ـشــارب كل يـنـتــصـر لـرأيه فى شــديـدة عـنــيـفـة فى الــنـوادى وا
الـتـمـثـيل ومن الـغـريب أن حـزب الـتـمـثـيل (حـاف) انـتـصر عـلى

غنى). حزب التمثيل (با
وكـنا مـخافة غـضب اجلمـهور واسـتجالًبـا لرضـائه أحسـسنا
مـيلهم هـذا قد قررنـا أن يلقى عـلى أفندى هاللـى واآلنستان
ـونـولـوجات ـة أحـمـد وفـردوس حسن بـعض األغـانى وا كـر
ب الـفـصول ولـكنـهم أبوا عـلـينـا ذلك لعـدم لـزومهـا واكتـفاًء

ا نقدمه من محصول فنى طيب.
ــغـنى من أهل تـونس أمـا أهل طـرابـلـس فـهم أشـد مـيًال إلى ا
وهم مع ذلك متمدينون يعرفون ما للفن من مكانة وحقوق..
< هل كان يفهم التونـسيون اللغة التى تـتكلمون بها
سـرح وقد أدركـوا الرواية وهل كانـوا يخرجـون من ا

تمامًا?
- أجل كانـوا يفهمونهـا تمامًا غيـر أن األمر أشكل عليهم فى
روايــة «الـذبـائح» ألنــهـا مـوضـوعـة كــمـا تـعـلـم بـالـلـغــة الـعـامـيـة
فاضـطررت إلـى أن أمثـلهـا بالـلهـجـة التـونسـية الـدارجة بـقدر
اإلمكان ومن الغريب أن جمـهور النظارة لم يفهم من الرواية

إال دورى أنا فقط!!
ـقارنـة بـ نـظـارة مسـارحـهم ونـظارة ـكن ا < هل 
ـسـارح ـارحـنـا من حــيث احملـافـظــة عـلى آداب ا مـسـ

مثل الذى يقوم بدوره? ومراعاة كرامة ا
ــسـارح ويــحـرصــون عــلى احــتـرامــهـا - إنـهـم يـقــدرون آداب ا
واتبـاعها كل احلرص. فهم يفـوقوننا فى هذا الـضرب بكثير
ـــتـــعــلم ــمـــثل نـــظـــرة اإلجالل وا كــمـــا أنـــهم يـــنـــظــرون إلـى ا
ـستـرشـد لـلمـرشـد وكثـيـرًا مـا كانـوا يـتجـمـهرون لـألستـاذ وا
ـسـرح بــعـد االنـتـهــاء من الـتـمـثـيـل عـلى أمل إلـقـاء عــلى بـاب ا
ـثـلـ حــ خـروجـهم أو أداء واجب الــتـحـيـة ـمـ نـظــرة عـلى ا
لـــهـم. وكم صـــادفــــنى فـى طـــريـــقـى عـــشــــرات مـــنــــهم وحـــ
ـلــة وهم فى ذلك بــ يــعــرفــونى يــتــبــعــونــنـى مــســافــات طــويـ
ــصـــافــحــتى يــرتــد بـــهم عــامل اخلــجل اإلقــدام واإلحــجــام 
واحلـياء حـتى إذا ما استـقووا علـيه اعترضـونى وهزوا يدى

وعلى وجوههم سمات البشر واالحترام.
< هل مثلتم أمام سمو باى تونس?

- لم أمثل وال مـرة ألنه كان مريـضًا طول مدة مـكوثى هناك
ـا شـرفنـى أجناله فـى مسـرح الـبـلـديـة ومن فـرط إعـجاب إ
هراجا» أحدهم بتمثيلى رمانى فى لـيلة تمثيل رواية «انتقام ا
ـتـنـى ولـكـنـهـا سـرتـنى فى آن واحـد والـقـذيـفـة هى بـقـذيـفـة آ
ـسرح بـاقة ضـخـمـة من الورود والـزهـور غـافـلنى وأنـا عـلى ا
ورمانى بها بكل قواه فاصطدمت بجسمى وكادت تسحقنى
ى لـوال لـطف الـله فـتقـبـلـتـها شـاكـرًا وقـد أنـسـانى سرورى أ
وتصدع جسمى من هول الصـدمة وشعرت أننى سعيد بهذا
ـهوّش األكـبر يـوسف وهبى أن اإلعجـاب».. هكـذا استـطاع ا
يــحـول الـهـجـوم الـســاحق عـلـيه إلى فـرصـة لــتـوسـيع مـسـاحـة
الـتهـويش.. وال يـظن أحد أن ذلـك لفـرط ذكـائه فقط فى
عمـل البـروبـاجنـدا بل إن هـناك سـبـبًا آخـر أكـثر أهـمـية
ـــتــواصـل ولــيس كـــبــعض وهــو دأبـه فى الــعـــمل والـــعــمل ا
فنـانينا من أولئـك الذين ال يفعلـون سوى الكذب واالدعاء

والنوم فحسب وكأن أحدهم ح يتهيأ لعمل يقول:
أنام والرغى فى لسانى
واقوم والكدب عنوانى

سرح سرح»ذاكرة ا فرقة «ثالثى أضواء ا

 باريـس ليـتـلقى فن الـتـمثـيل فـيهـا  ثم أرجـعه لـيقـوم بأدوار
الكـومبـارس فى فـرقة رمـسيس ! ثم رأى أن هـذا التـهويش
اليــفــيــد شـــيــئــاً من غــيـــرغــنــاء وطــرب ورقص وهــز أرداف
وبطن فـأعلن بحروف كـبيرة عن أشهـر مطرب فى مصر
أتعرف من هو? ال تستطيع أن تعرف إنه مصطفى أفندى
!! ومـصــطـفى أمــ هـذا كــان شـريــًكـا لــلـكــسـار فــيـمـا أمــ
مضى ولكن لم نسمع عـنه أنه أشهر مطرب فى مصر إال
هوشاتى األكبر!! ثم أعـلن أن السيدت مارى منصور من ا
وسـريــنـا إبــراهـيم من ضــمن أفـراد جـوقــته الـتى ســتـشـرّف
ـعـر!! مع أن الــسـيـدة الـشــام وتـلــقى عـلـيــهم درًسـا فى فـن ا
مـارى مـنصـور لم تقـبل السـفر من
زمن بــــعـــيــــد والـــســــيـــدة ســــريـــنـــا
إبــراهـــيم اســـتـــقــالت مـن الــفـــرقــة
لــقـسـوة يـوسف الـتى ال مـبـرر لـهـا
وتـلـقــاء إهـانـاته الــتى ال تـفـرق بـ
اجلـــــــنـس الــــــلـــــــطـــــــيف واجلـــــــنس
اخلــشن!! بـعــد هـذا كــان بـودنـا أن
يـــتــــرك يـــوسف وهـــبـى إلخـــوانـــنـــا
الــســوريـ حــريــة تـقــديــرهم إيـاه
وأن يــعـلـم أنـهم قــوم يـفــهـمــون كـمـا
نـفـهم نـحن وال يـغـتـرون بـكل هـذه

البروباجندا القاسية!!
وعــــــــسـى أن ال نـــــــســـــــمـع أنـه رجع
بـخسـارة ماديـة كبيـرة وأنهم تـلقوه
ـقـاالت قـاسـيـة كـمـا تـلـقـوا غـيره
مـن قـبل وأن يـقــولـوا له دائــًمـا: يـا

شيخ روح بالش زعبرة.
وأخيرًا نرجو إخواننا السـوري أن يحسنوا الظن بالكوماندور
وأن ال يـعـدوه نــذيـر شــؤم بـحـضــوره بـعـد هــذه الـكـارثــة- كـارثـة
الـزالزل- التى حـدثت منذ أيـام فقط عـندهم ونحن نـؤكد لهم
أن فكرة السفر قامت برأسه قبل سفر تونس وحسبها ضمن

كنه تأجيلها ولكن!! برنامجه وقد كان 
ـسرح وقرر أن لـقد غـضب يوسف وهـبى جدًا من مجـلة ا
يـقـاطعـها نـهائـيًا.. لـكن ال تظن أن ذلك حـقيـقة فـهى حيـلة
من الـــبـــروبــاجـــنـــديـــست يـــوسف وهـــبى حـــتى جتــرى وراءه
اجمللـة لعمل حوار وهـو ما حدث بالـفعل بعد ذلك فى عدد
أول أغـــســـطس 1927 فى اإلســــكـــنــــدريـــة حتت عــــنـــوان:

حديث باإلكراه مع الكوماندور يوسف وهبى... جاء فيه:
سرح) ولكن األستاذ رفض «ذهبت للقائه والتحدث إليه باسم (ا
ــســرح ولــكــنـى مــازلت ألح عــلــيه فى أسف لــزعــلـه من مــجــلــة ا
وأقـنعه بالـقبول وهو يـعتذر اعتـذارًا ال يجعل مـجاالً للشك فى أنه لن
سـرح وأنه ال يـتـأخر بـرهـة عن إجـابتى يـصـرح بـاحلديث مـن أجل ا

فى أى حديث على أن أنشره فى أى مجلة أو جريدة أخرى.
وسـطت إسمـاعيل بك وهبى فـيما بـيننـا وما هى إال خمس
ــسـرح دقــائق حــتى عــدل يـوسف ســيــاسـته وقــبل مــوعـد ا
يـعـاد احملـدد انـتـحـيـنـا جـانـبًا من وافـيـته فى زيـزيـنـيا فـى ا

حديقة الكازينو وجلسنا وهنا بادرته بأول سؤال:
< هل يــقـدر أهل تــونس وطــرابـلس الــفن ورجـاله?

وهل يتذوقونه? وهل هناك شىء اسمه فن?
- أجـل إنـهم يـقـدرون الـفـن بل ويـتـذوقـونه أكــثـر مـنـا حـتى
أنــهم يـذهــبـون فــيه أحــيـاًنــا مـذهب اجلــد ويـعــتـبــرونه أمـرًا
ـمـثـل الـذى يـقـوم حــقـيـقــًيـا واقـعــًيـا لـدرجـة أنــهم يـكــرهـون ا
بأدوار مـكروهة وتـخفق قلـوبهم بـالعاطـفة اخلالـصة لذلك
ـثـل دورًا يـنـبى عـن كـرم خـلق أو شــهـامـة وبــطـولـة.. الـذى 
ــشــاهـدة فــرقــتى الــشـيـخ سالمـة ــا كــانـوا قــد تــمــتـعــوا  و
حجازى واألستاذ جورج أبيض منذ ثالث عشرة سنة تقريًبا

السالم الذى ارتبط اسمه لفترات طويلة بفرقة الثالثى وأجنح عروضها.
ـؤلف فيصل ندا والذى وفى عام 1967 بدأت الفرقـة مرحلة جديـدة بالتعاون مع ا
ـتزوجون» (1976) «أهال يـا دكتور» (1980) وهـما من أجنح عـروضها قدم لـلفـرقة «ا
ولكن لألسف بـعد انـتهاء الـعرض األخـير عام1983 ا نفـصل سميـر عن الفـرقة وانضم
ـسرحـيـة (مـطـيع زايد) ثم إلـى فرقـة أحـمـد اإلبيـارى فى حـ اسـتـمر إلى فرقـة الـنـيل ا
جورج سيـدهم مع شقيقه أمـير فى إدارة الفرقـة فقدم عام 1985 «لـو انت فار أنا قطة».
سرح والـتى توقفت عام 1986  بسبب احتـراق مسرح الهوسـابير ثم عاد بـعد جتديد ا

عام( 1992) وقدم «حب فى التخشيبة» «نشنت يا ناصح» عام (1995).
وبـخالف الـثالثى وجنـوم الفـرقـة الـذين شـاركـوا فى أكـثر عـروضـهـا وفى مـقـدمـتهم
ـوجى فـاديـة عــكـاشـة أنـور كـامل شـارك بـعض أسـامـة عـبـاس زكــريـا مـوافى جنـاح ا
الـنجوم فى عـروض الفرقة وفى مـقدمتهم صـالح ذو الفقار حـس الشربـينى أحمد آدم
هـشام عبـد احلميد فـاروق جنيب فاروق فلـوكس نسرين شـيرين فريدة سـيف النصر

هويدا سهير البارونى.
ومن جنوم الـكومـيديا الـذين قدمـتهم الـفرقـة محمـد أبو احلـسن إبراهـيم نصر
مـحـمـد الـتـاجى إيـڤـا وتـضم قـائـمـة اخملـرجـ الـذين قـدمـوا عروض الـفـرقـة كل من
نـعم مدبـولى أحمـد حلمى محـمد سـالم الضيف أحـمد حـسن عبـد السالم عـبد ا

جالل الشرقاوى نور الدمرداش سمير سيف.
ـا سـبق يـتـضح أن الـفـرقـة خالل مـا يـقرب مـن ثالثـ عـاما قـدمـت عشـرين و
ـهـا كـبـار اخملـرجـ وتــمـيـزت عـروض الـفـرقــة بـالـكـومـيـديـا عـرضـا شـارك فى تـقــد
وسيـقيـة ويحسب لـها أنـها استـطاعت حتـقيق االستـمراريـة وانتظـام عروضـها على ا
مـسـرح الـهوسـابـيـر بـرغم كل الـصـعـوبـات التـى واجهـتـهـا ولـعل من أصـعـبـهـا رحيل

. سرح وكذلك انفصال سمير غا الضيف واحتراق ا

اضى سرح والتى تأسست فى أواخر الستينيات من القرن ا تعد فرقـة ثالثى أضواء ا
وبالـتحـديد عام 1967 من أشهر وأجنح فـرق القطاع اخلـاص حيث استـطاعت ومنـذ البداية
ـستـمـرة كفـرقـة الريـحانى ـسـرحيـة النـاجـحة وا أن تثـبت وجودهـا وسط الـعديـد من الـفرق ا
سرحية كما تحدين باإلضافة إلى فرقة التليفزيون ا ـسرح احلر وفرقة ا وحتية كاريوكا وا

استطاعت عبر مسيرتها أن تطور من عروضها فكريا وفنيا.
تأسـست الفـرقة من الـثالثى الكـوميـدى الضـيف أحمـد وجورج سـيدهم وسـمير
غـا والذين بـدأوا مسـيرتـهم الفـنيـة انطالقا مـن جناحهم بـالفـرق اجلامـعيـة فاحـترفوا
جـرد تخـرجهم فى اجلـامعة وكـونوا فى الـبداية ثـالوثـا فكاهـيا يـقدم االسكـتشات الفن 
ـونولـوج والغـناء وكـان لنـجاحـهم فى هذا الـلون الـفضل فى الـتى جتمـع ب الـتمـثيل وا
اقتحامهم للـحفالت الغنائية ومشاركاتهم فى برامج التـليفزيون واألفالم السينمائية كما

جنحوا فى تقد فوازير رمضان وذلك منذ ذيوع شهرتهم منذ عام 1962.
سرحية بعرض «حواديت وبراغيت» وشاركهم بدأت فرقة الـثالثى فى تقد عروضها ا
نـوعات الـكبـير البـطـولة سـهيـر البـارونى وأحمـد نبـيل وعادل نـصيف وقـام باإلخـراج مخـرج ا

محمد سالم الذى كان وراء تألقهم وجناحهم.
ـنوعـات بدأت الـفرقـة عام 1968 وبـعد جنـاح العـرض األول والذى يـندرج حتت اسم ا
سرحـيات الـكوميـدية وذلك بتـقد «حدث فـى عزبة الـورد» من اقتبـاس على سالم فى تقـد ا

نعم مدبولى. وإخراج: عبد ا
اليكة» اقـتباس عـلى سالم «أحدث وتـوالت بعد ذلك عـروض الفرقـة ومن بينـها «طبـيخ ا
امـرأة فى الـعالـم» اقتـبـاس وإخـراج أحـمـد حـلمى (1969) «كل واحـد وله عـفريت» (1969)

«الراجل اللى جوز مراته» (1970) وقد قام بإخراجها الضيف أحمد قبل وفاته مباشرة.
سيـرة باسم فرقة الثالثى فـقدما معا وجنح الثنائى جـورج وسمير فى استـكمال ا
«أنت الــلى قـتـلت عـلـيـوة» (1970) «فـنـدق األشـغـال الـشـاقـة» (1974 ) «مـوسـيـقى فى
احلى الـشرقى» (1972) «جـوليـو وروميت» (1973) «فـندق الـثالث ورقات» (1974)
سرحيات مقتبسة من «من أجل حفنة نساء» (1975) واجلدير بـالذكر أن أغلب هذه ا
أصـول أجـنبـيـة وقـام باقـتـباسـهـا فـهيـم القـاضى وأخـرجـها اخملـرج الـقديـر حـسن عـبد 

توفيق احلكيم: أتمنى موتة ليفة 

مـن هـؤالء كـثـيـر تـعـقــبـتـهم الـصـحف الــفـنـيـة فى أوائل الـقـرن
الـعـشـريـن ورصـدت مـجمـوعـة اإلشـاعـات الـتـى أحـاطـوا بـها
أنـفسـهم وعـلى رأس هـؤالء جمـيـعًا يـوسف بك وهـبى الذى
هوّش قاالت والتحقيـقات الصحفيـة فى بداياته با وصفتـه ا
األكـبــر أو الـبـروبــاجـنــديـست األشــهـر فى تـاريـخ فن الـتــمـثـيل
الــعــربى ولــيس غــريــًبــا وفق هــذا الــســيــاق أن يــكـون يــوسف
وهبى هـو أحد أبطـال فيلم إشاعـة حب بل وصانع اإلشاعة

أيضًا.
ـجـمــوعـة من اإلشـاعـات لـقـد أحــاط يـوسف وهـبى نــفـسه 
الكـاذبـة من مثل مـا ُكـتب عنه فـى مجـلة تـيـاترو عـدد نـوفمـبر

1924 حيث قـال احملرر:
«الـــــتـــــحق يـــــوسـف وهـــــبى
بــإحـدى شـركـات الـسـيـنـمـا
اإليطالـية ولم تمض عليه
ســـــنــــة حـــــتـى كــــان يـــــقــــوم
بــاألدوار األولى فى شــركـة
ـلــوريـا فــيــلم وصــارت له جـ
شــهــرة عــظــيــمــة غــيـر أن
ــركـز وتـلك الــشـهـرة ذاك ا
لم تــنــسـه مــصـر وأراد أن
ـنـــًيـــا فـــأرسل يــــخـــدمـــهـــا فــ
واســتـدعى األسـتــاذ عـزيـز
أفــــــنـــــدى عــــــيــــــد وصـــــارا
يــــطـــوفــــان ســــوًيــــا أشــــهـــر
مــســـارح أوربــا مــدة ســنــة;
كان يوسف بك فى أثـنائها
ــــســـرح لــــيـــنــــفـــذ يــــدرس ا

مشروًعـا اختمر فى فكره وهـو إيجاد مسرح مصـرى للتمثيل
الراقى».

ر بإشاعاتـه الكاذبة- كما يصفها محرر لكنه لم يكن له أن 
ــسـرح عـدد 25 يـولـيـو 1927- دون تــعـقّب فـكـتب مــجـلـة ا
هوّش األكـبر: «الكومـاندور يوسف وهبى عنه حتت عـنوان: ا
ــثل بـارع ومـؤلف مـسـخـوط عـلــيه ومـديـر فـنى مـتـواضع

ولكنه واحلق يقال مهوّش كبير وبروباجنديست شهير..
أراد أن يـسـافـر إلى الــشـام فى رحـلـة.. ولـكن قـبل أن يـسـافـر
أراد أن يــهـوّش الـشــوام تـهـويــشـة لم نـســمع عـنـهــا فى مـصـر
فــقــدم نــفـسـه إلى اجلـمــهــور أوًال بــأنه مــديـر الــفــرقــة وبـطل
ـــيــدالــيــات الــذهــبــيــة الــتــمــثــيل فـى الــشــرق واحلــائــز عــلى ا
ـصــريـة واإليــطـالـيــة «هـكـذا والــنـيــاشـ من الـبــابـا والــدولـة ا
مـكـتـوب فى البـرنـامج والفـرنـسـية(?) ومن سـمـو تونس»!! ثم
قال عن سياسته إنها فنية (ال بأس) رسمية!! (يعنى أيه)..!!
ثم يــريــد أن يـــصــطــحب مــعـه أوركــســتــرا راقــيـــة (فــلــيــكن)
مــطــرب فــنـى وراقــصــات مــصــريــات.. ويـــظــهــر أنه نــسى

ة. صريات أمثال فردوس وأمينة وكر طربات ا ا
وكــلــنــا يــعــلم أن فــرقــة رمــســـيس فــرقــة قــويــة تــضم بــعض
مثل النبـغاء.. وهم أربعة أو خمسة ال يوجد غيرهم فى ا
ـا لم نــســمع أن فــرقــة رمــســيس مــكــونــة من مــصــر.. ولــكــنـ
ن اشـتـغل ـعـارف! أو  أسـاتـذة فـنـيـ فى مـدارس وزارة ا
سيو باألجواق األوروباوية من كتاب وأدبـاء فإذا استثنينا ا
ـا فــلـيـس هـنــاك سـوى عــلى طـبــنـجــات وقـاسم أدمـون تــو
وجدى.. وهـؤالء لم يدرسوا إال فى الـكتاتيب الـبلدية..!! ثم
ـيـدالـيات ـثالته ا ـثـلـيه و ـهـوش األكـبـر جمـيع  أعـطى ا
مـتازة الـذهـبيـة وبـالغ فى التـهويـش فأعـطاهم الـدرجـات ا
ــبـاراة وإال فـهـل سـمـعت أن غـصــًبـا عن احلــكـومــة وجلـنـة ا
حسن أفـندى البـارودى نال األولى فى التـراجيدى ولم يُبق
أحـدًا من غــيـر مـيـدالـيـة ومـن لم يـعـطه مـيــدالـيـة بـعـثه إلى

رأة       حـيـاة تـوفـيق احلـكيم الـشـخـصـيـة ومـوقفـه من ا
ـوت أو بــعـزرائــيل رأيه فى احلب الـذي الـتي يــشـبــهـهـا بــا
يـرحب به فـقط إذا كــان سـيـلـهـمه كـتــبـاً جـديـدة واعـتـبـاره
نـوعـاً من « الـشـغل» ورأيه في الـزواج وويالته.. يـقـدم هذا
ـسـرح مـا الـذي قاله احلـوار توفـيق احلـكـيم بـعـيدًا عن ا
وهل حتـــقـــقت أمـــنـــيـــاته أم وقع في احملـــظـــور الـــذي كــان
ـنـشور يـخـشاه ذلـك ماسـنـعـرفه من  «احلـديث اجملـاني» ا
ـــــصـــــورة بــــتـــــاريخ 1944/9/3. ـــــجــــلـــــة آخـــــر ســــاعـــــة ا

حديث مجانى مع األستاذ توفيق  احلكيم 
  قـلت لألسـتــاذ تـوفـيق احلـكـيم  وهـو جـالس عـلي إحـدى

القهاوي يستعرض مخلوقات الكون.
- إزي الصحة?.

ب ب...  وقــال تـوفــيق : - 
طـــــــلــــــــيـــــــانـي.. ثـم كـــــــان هـــــــذا

احلديث:
- مـارأيك في احلب .. وهل
معنى جلوسك اآلن ساهما
مفكرا.. أنك في حالة حب?!
- احلـب عــنـــد الـــنـــاس مــا دام
شـــريــــفـــا نــــبــــيال فــــهـــو أجــــمل
عــاطـــفـــة أنـــعم الـــله بـــهــا عـــلي

اإلنـسان; ألنه يـجعل حـواسه ومشـاعره قـادرة على إدراك
كل ما هـو رفيع وبديع من مظـاهر احليـاة ... ويسبغ على
كل شىء أثــوابــا رائـعــة.. جتــعل االنـســان يــسـبـح في عـالم
سـماوي مـا كان يـحس بوجـوده فتـزداد اتسـاعا وخـصوبة.

وسكت توفيق قبل أن يقول.
- أمـا احلب عـندي أنـا فـإننـى أرحب به إذا كان من ورائه
ما يلهـمني كتبا جديـدة فهو عندئد بـالنسبة لي من عدة «

الشغل».
- وهل احلب ضروري للزواج?

- يــا عـزيــزي.. إذا وجـد احلب قـبـل الـزواج وكـان شــريـفـا
حقـيقة كان أضـمن تمهيـد للحيـاة الزوجية الـسعيدة ولكن
الزواج اخلـالي من احلب والكراهيـة يجوز أن يـوجد نوعا
ــودة يــرتـفــعــان إلى درجـة احلـب الـزوجي من الــتـفــاهم وا

السعيد .. والعكس بالعكس بطبيعة احلال! 
- هل فكرت في الزواج ?

ـا غـيري هـو الذي حـرضني .. - أعـوذ بـالله يـاشيخ .. إ
ومـن يومـها وأنـا أحـاذر كل احلذر من أن أدع غـيـري يفـكر

نيابة عني في الزواج أو غيره.
- أال تتمنى أن تتزوج?

 - يــا أخي حـرام عــلـيـك .. إنـنى أرجــو من الـله تــعـالي أن
يجنبني  ويالت الزواج كما جنب مصر حتي اآلن  ويالت

 احلرب.. وعلي الله حسن اخلتام ...
- وما  هي شروطك في مدام « توفيق احلكيم?»

- قلت لك إنني لن أتزوج.
- إذن مـــاهـي شـــروطك في الـــزوجـــة الـــصـــاحلـــة

باعتبارك كاتبا اجتماعيا?
ــوتـة» الـتي يـريـد أن - هل يـســأل اإلنـسـان عن نـوع « ا

وتها....إن اإلنسان يقول :
ـوتـة الـتي قـسـمـها لـي اللـه .. وكل مـا أرجوه إذا فـلـتـكن ا
وت حق هو أن تكون «موتة» كان الزواج حقا.. كمـا أن ا
خـفـيـفـة لـطـيـفـة فـجـائـيـة ... تـمـامـا كـالـسـكـتـة الـقـلـبـية..
ــكن أن وأظن أن هــذه هي الــطـــريــقــة الــوحــيـــدة الــتي 
أتــزوج بــهـــا... فــلـــتــهــبـط عــلي من تـــقــول: -اتـــفــضل انــا

مراتك ...
كـمـا يـهـبط عـزرائـيل لـيـقـول: - اتـفـضل خـليـني أقـبض

روحك.
-هل لك ضحايا من النساء أو الغيد احلسان?

- عــدد ضــحــايــاي هـو عــدد بــطالت قــصــصى... (
عــــنـــــدنــــا الـــــبـــــطالت  الـــــفــــاضـالت وهن مع حـــــفظ
األلقاب .. سنية ناتالي.. سوزي ... فيفى.. حمارة

احلكيم).
وودعت توفيق احلكيم ... وودعني وهو يقول :

- يعني خدت حـديث ببالش .. كده ... بأه كده ...
يـعـني كـده ... تضـحك عـلي وتاخـد احلـديث ببالش

وقلت له: - تمام كده... يعني كده ببالش.

د. عمرو دوارة

حسن احللوجى

محمد عبد اجلليل
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هشام عبدالعزيز

ـسرح كـان الـهـدف الـبحث حـ أُسـست نـوادى ا
ـواهب احلـقـيـقـيـة التـى تـعشـق هذا عن الـهـواة وا
الفن وعمرو عبد الـعزيز مخرج مسرحى شاب
تلك عينا مسـرحية جيدة ورؤية واعية خلشبة
ــســـرحــيــة ـــســرح يـــحــقـق مــعـــادلــة الـــفــرجـــة ا ا
والـــرســـالـــة الـــتى يـــريــــد أن يـــقـــدمـــهـــا من خالل

عرضه.. وهو أحد نتاجات هذه النوادى.
شـاهـدنـا له عـرض «آخـر مـشـهـد» الـذى قـدمـته
فـرقــة قـصـر ثــقـافـة مــصـطـفـى كـامل وهـو عن
قصة «أغنية الـوداع» ألنطون تشيكوف وأعدها
سـامح عثـمان تـمثـيل محـمد عـبد الـعزيـز ودينا
الــســمــادونى وأحلــان أحـمــد الــســعــدنى ودرامـا

حركية شريف عباس.
ثل مجـتهد من فنانى سـرحية تعـرض أزمة  وا
ـدينة الـكبيرة األقـاليم ويحـلم بفرصـة كبيرة فى ا
ـــمــــثل األول فى (الـــقــــاهـــرة) ألنـه يـــرى نـــفــــسه ا
مــحــافـظــته وســوف يــســاعــده ذلك فى أن يــكـون
األول فـى الـقـاهـرة أيـضـاً. والـصـراع الـذى فـجره
ـمـثل أنه اخملـرج طـوال الــعـرض إحـسـاس هــذا ا
مـجرد فـرد فى مجـموعات صـامتـة ال شىء أكثر
من ذلك فـــيـــرفض األمــر ويـــقـــرر أن يــعـــود مــرة

دينته الصغيرة. أخرى 
ــسـرحــيــة من وقــدمـت ا
خالل رؤيـة مــونـودرامـيـة
رغــم وجـــــــــــــــــــــــــــود ثــالث
شــــــخـــــصــــــيـــــات ولــــــكن
حـــــــــــوارات الـــــــــــعـــــــــــرض
اعتمـدت على احلوارات
ـشبعـة باحلزن الطـويلة ا
والـبــكــاء والـتى زادت من
مـثل محمد خالل أداء ا
عـــبــد الـــعـــزيــز وقـــدمت
ـــــــــمــــــــثــــــــلـــــــــة « ديــــــــنــــــــا ا
الــــــــســــــــمـــــــــادونـى» ثالث
شــخـــصــيــات مـــخــتـــلــفــة
ً فــأجــادت فـيــهن تــمــامــا

جمـيعًا وتعـاملت بتلـقائية مع
كـل شـخـصـيـة عـلى حـدة فـشـعـرنـا بـأنـهـا «اخملـرجة
ـتعـسفـة التى ـديرة ا ـتكـبرة» حـ قامت بـذلك وا ا
تمارس الـقهر عـلى موظـفها الـصغيـر وأقنعـتنا بدور
الـبــنت واحلـبــيـبـة الــتى تـود أن تــعـيش مــثل كل بـنـات
جـيـلـهـا. وحتـتـاج مـسـرحـيـة «آخـر مـشـهـد» إلى حـالة
مـن التكـثيـف الذى يلـم خيوط احلـدث وال يؤدى إلى
خلـل فكـان يجـب حذف أى كـلمـة زائـدة عن احلوار
مثل أيضا شاهد وعـلى ا ألنهـا ستكون عبـئاً على ا

وهذا هو دور اخملرج الذى يعد النص للعرض.
وقــد اعـتـمــد اخملـرج عــمـر و عـبــد الـعــزيـز عـلى
شاشـة سينمائـية كى تساعـده فى تقد تصور
ــسـرح لــلــديـكــور - إيــحــائى - لــيـجــعل فــضــاء ا
ـــثل - غــول - كى فـــارغــًا ويـــحــتـــاج ذلك إلى 
أل هـذا الفـراغ وأعـتقـد أنه كـان حـمالً زائدا
ــمـثـل مـحــمــد عـبــد الـعــزيــز فـلم وكــبــيـرًا عــلى ا
أل كل هـــذا الــفـــراغ الـــنــاجت عن يــســـتـــطع أن 
الديكور اإليحائى لشاشة العرض السينمائى.
ورغم ذلـك جنح اخملـــــرج فـى تـــــقـــــد فـــــرجــــة

شاهدة رغم الهواية. وعرض جديرين با
والـــعـــرض عــمـــومـــا يـــكــشف عـن مــخـــرج جـــيــد
ومــوهـوب  ســيــكـون له دور فـى تـقــد عـروض
سرحيـة فى اإلسكندرية جيـدة تخدم احلركـة ا

ستقبل القريب. واألقاليم فى ا

ثل فى «تاجر البندقية»االثن 23 /30302007/7 مثل واخملرج الشاب «محمد إكرام» فى قمة نشاطه هذه األيام.. إكرام  ا
من إخـراج «جالل الـشـرقاوى» لـفـرقـة شـباب مـسـرح الـفن كـما انـضم لـفـريق عـمل «اإلسـكافى
ملـكا» مع اخملرج «خالد جـالل» والكاتب «يسرى اجلـندى». وخالل أيام يبـدأ بروفات أولى أعماله

لك» من تأليف «وليد يوسف» وإنتاج جمعية أنصار التمثيل اإلخراجية «مات ا 30303030
   عمرو عبدالعزيز...
سرح تربية نوادى ا

هانى عبد الناصر دجنوان موليير

الكاتب يخدم اخملـرج والكاتب بداخلى بدون حتيز
خـدم وأفــاد اخملــرج ولـيس الــعـكـس; وفى رأيى فـإن
اخملـرج خــادم لـلـكـاتب ويـســاعـده فى إخـراج مـا قـد
يـسـتـعـصى عـلى الـقـراءة وقـد سـاعـدنى اخملـرج فى
كــتــابـــة احلــركــة بـــشــكل جـــيــد وحتــويـل الــنص إلى
حـركــة دائـمـة وبــشـكل غـيــر مـعـتـاد وقــد كـسـر ذلك
اجلـمـود الوثـائـقى وسـاعدنى أيـًضـا فى تـقد نص
ـطية اإلضـاءة كى أعبر بـعثرات» ال  ومـسرحـية «ا

زاجية . عن احلالة ا
حسام له رأى فى جائزة تيـمور يقول عنها: اجلائزة
أبــرزت أســمــاء المــعــة ولــكن هــذا الــدور يــقل اآلن
ـــــســــرحى; ألن ونــــحن فـى حــــاجــــة إلـى الــــعــــرض ا
سرحى بدون عـرض تنقصه أشياء كثيرة الكاتب ا
وأرجـو أن يــعـاود مـســرح الـهــنـاجـر عــرض األعـمـال
ــــســـرحــــيـــة الــــفـــائــــزة كــــمـــا كــــان فى الــــســـابق .   ا

هانى عفيفى
يحلم بإخراج هاملت

هـانى عــفـيــفى  مــخـرج شــاب  قـدم فى
ــســرح احلــديث قــاعــة يــوسف إدريس بــا
مـــســرحـــيـــة «ولــد وبـــنت وحــاجـــات» وهــو
خريج دار الـعـلـوم وشارك فى الـعـديد من
دروس الــتــمــثــيل واإلضــاءة واإلخــراج فى
ركز راكز الثقـافية األجنبيـة وبخاصة ا ا
 الـثـقـافى الـفـرنسـى والروسـى واإلسبـانى
وفـى مـــكـــتـــبـــة اإلســـكـــنـــدريـــة واجلـــامـــعــة

األمريكية.
يـــــدرس اإلخـــــراج فى مـــــركـــــز اإلبــــداع
الـفــنى- الـدورة الـثـانـيـة - حـصل عـلى
مـــــــنــــــحـــــــتــــــ مـن وزارة اخلــــــارجـــــــيــــــة
الـفـرنـســيـة من مـؤســسـة «أجـيـد» عن
ــــركـــز الــــثــــقـــافى الــــفــــرنـــسى طــــريق ا
لـــلـــســـفــر لـــفـــرنـــســـا ولـــلـــمــشـــاركـــة فى
ى لــلـمــسـرح مـهــرجـان «أفــنـيــون» الــعـا
وشــــــــــــــارك فـى دورة 2004 / 2005

هرجان . من ا
سرح شارك فى العديـد من مهرجانات ا
اجلـامعى وحـصل عـلى عدد من اجلـوائز
فى الـتمـثـيل والـكتـابـة واإلخراج والـديـكور
وحــــصل عــــلى جــــائــــزة أحــــسـن  مــــخـــرج
لدورتـ مـتتـالـيتـ فى مهـرجـان الشـباب
ـصـرى.. ـركـز  الـثـقـافى ا الـذى يـنـظـمه ا
كما حصل عرضه  «أنا دلوقت ميت» على
جائزة خاصـة من الدورة األولى للمهرجان
الـــقــومـى لــلـــمــســـرح  وأهم األعـــمـــال الــتى
أخـــــرجـــــهــــا هـى «ولــــد وبـــــنت وحـــــاجــــات»
و«فـصـد الـدم» و «االســتـثـنــاء والـقـاعـدة» و
«أنا دلـوقت  ميت». وعن عـرض ولد وبنت
وحاجات يقول أفـكر دائًما  بـعقل الشباب
ال أريــد أن أطـــرح قـــضـــايـــا بـــعـــيــدة عـــنى
أحـــاول أن أعــــبـــر عـن الـــشــــبـــاب بــــصـــدق
فالـقاعـدة العـريضـة من الشـباب واحملرك
ألفكار عـروضى هى  همومى وهـمومهم .
وعــرض «ولــد وبــنت وحــاجــات» مــنــاقــشـة
ألفـكـار وطـموحـات وإحـبـاطـات أى ولد مع
أى بــنت فـى الــعـــصــر احلـــالى جملــتـــمــعـــنــا
وأزمـة احلـاجـات الـسـياسـيـة واالقـتـصـادية
واالجـتـمــاعـيـة  والــعـاطـفــيـة لـلــشـبـاب وعن
مــشــكـلــة تــغـيــيــر بـطــلـة عــرض «ولــد وبـنت
وحاجات» يـقول بدأت «مـنى هال» العرض
وشـــاركـت فى ارجتــــاالت الـــعــــرض األولى
أثــنــاء الــكــتــابــة وأثــرت فى الــكــتــابــة وحــ
قــــررت «مـــــنى هـال» أن تـــــتــــرك الـــــعــــرض
لـظـروف خـاصـة بـهـا كـانت  «آيـة حـمـيدة»
تــســتــعــد لــكى تــلــعب الــدور فــكــانت تــقـوم
بعمل بروفـة قبل العرض وتـشاهد العرض
وتــقــوم بــعــمل بــروفـة أخــرى بــعــد الــعـرض
وأدى هـذا االلــتــزام إلى نــتـيــجــة رائــعـة فى
أول يـوم عـرض لــهـا حـيث لم يــشـعـر أحـد
بـأى خـلل. وتتـميـز «آيـة حمـيدة» بـالـتلـقائـية
ــأخــوذ من فى األداء وااللــتــزام الــشــديــد ا
والــدهـا الـفـنــان «مـحـمــود حـمـيــدة» ويـحـلم
هـانى عـفـيفى بـتـقد «هـامـلت» شـكسـبـير
بــرؤيـة شــبــابـيــة حــديـثــة وهــو  يـجــهـز اآلن
لـفـكـرة أخـرى مـع فـرقـة خـاصـة هى فـرقـة
«الـسـاعة» لـتـقد عـرض من  إنـتاج مـركز

اإلبداع  للفنون بعنوان «أنا بكلم نفسى».
  محمد عبد احلافظ

ـســرحى وعـن مــسـابــقــة مــحــمــد تــيــمـور لـإلبــداع ا
يقول: كنت أتردد على اإلدارة العامة للمسرح بهيئة
قـــصـــور الــثـــقـــافــة فـى قــاعـــة مـــنف وعـــرفت خـــبــر
ـــســابـــقــة وقـــرأت الــشـــروط وعــرفـت أنــهـــا عــلى ا
مـستـوى العـالم العـربى فـكان الـتحـدى أكبـر داخلى
سـرحية وهى وتـقدمت وفـزت باجلـائزة وطبـعت ا
عـمل يـتـنــاول تـاريخ الـقـدس مـنـذ آدم عـلـيه الـسالم
وحـــــتـى اآلن وال يـــــوجــــد رابـط بـــــ األحــــداث إال
الــــقــــدس الــــتى هى الــــبــــطل وهـى الـــســــيــــاق الـــذى

سرحية . تكتشفه بعد رؤية ا
أما الكتاب الذين تأثر بهم وأحب أعمالهم فيقول :
أحب أبــــوالـــعـال الـــسـالمـــونى جــــدًا وقــــرأت أغـــلب
ــســـتـــوى الـــعـــربى أحب مـــحـــمــد أعـــمــالـه. وعــلـى ا
ى ـستـوى الـعا ـاغـوط وسعـد الـله ونوس وعـلى ا ا
موليير وشكسـبير. وألنه كاتب ومخرج فهو يرى أن

ارس حـسام عـبد الـرءوف كاتب مـسرحـى شاب و
اإلخـراج أيـًضـا فـاز بـجـائـزة مـحـمـد تـيـمور لـإلبداع
ــســرحى عـام 2004  عـن مــسـرحــيــة «مــبــعــثـرات ا
عـلى طـاولة الـقـدس» بدأ مـشـوار الكـتـابة من خالل
ـقــاالت وجـاءت كــتـابــته لـلــمـسـرح كــتـابـة الــقـصــة وا
مــصــادفــة; حــيث قــادته قــدمــاه إلى «بــروفــة» ومن
ـسرح لـكنه فى مـسرح اجلـامعـة بدأ وقـتهـا تعـلق با
ـثـًال قـبل الـكــتـابـة وبـعــدهـا بـعــام كـتب أول فـكـرة
ـســرح فى حــاجـة إلى ـا أن كـتــابــة ا وعــرف ســاعـتــهـ

اختزال من خالل احلوار .
يـقـول: بدأت مـشوار الـكتـابة بـعـدة مسـرحيـات منـها
«مـبــعــثـرات عــلى طــاولــة الـقــدس» و «الــقـضــبـان» و
«ومـضـات ضـائـعـة» وبـعـدهـا رأيت أهـمـية أن أدرس
ـعهـد العالى سـرح فتـقدمت لـلدراسـة احلرة فى ا ا

سرحية. للفنون ا

سرح  حسام عبد الرءوف .. مصادفة قادته إلى دنيا ا

< بـدأ حــيـاته الـتـمــثـيـلـيـة عــلى مـسـرح اجلـامــعـة.. لـفـتت وســامـته األنـظـار
فـالـتــقـطـته وكـاالت اإلعالن لـيـقـدم بــعض اإلعالنـات ويـدخل بـعـدهـا
إلى عالم الفـيديو كـليب كمـوديل.. ومنه إلى السـينمـا التى اختارته
ليـلـعب دورًا فـى فـيلـم «فى شـقـة مـصر اجلـديـدة» وعـلى الـرغم
سرح ويقول: «إن من كل هذه األدوار التى يلعـبها فإنه يفضل ا
ـغـامرة والـتـجـديد ويـشـبـعنى ـسـرحى يحـقق لى روح ا العـمل ا
فــنــيــاً.. يــعــمل هــانى عــبــد الــنــاصـر مــدرســاً بــكــلــيــة الــتــربــيـة
ـوسيـقية جـامعـة حلوان وهـو حاصل عـلى درجة الـدكتوراه ا

وسيقية من نفس اجلامعة. فى فلسفة التربية ا
ــسـرحـيـة لـعب هـانى أدوارًا مــهـمـة فى عــدد من الـعـروض ا
ـوتى) لــلـمـخــرج حـازم الــكـفـراوى مـنــهـا دوره فى (حــديث ا
ودوره فى «أحــدب نــوتــردام» لــفــيــكــتــور هــوجــو إخــراج وســام

دنى. ا
وعن هـذا الدور يـقول: كـان دورًا مهمـًا بالـنسـبة لى لـفت إلّى األنظار
ــنــافق الــذى حـوَّل بــعــد ذلك فــقــد قــمت بــدور «إيــزاك»  ذلك الــعــجــوز ا
مـجرى األحـداث بشـهادة زور قـالـها.. ومع اعـتزازه بـهذا الـدور فـهو يـعتـبر أن
فتـرة اإلعـداد التـى سبـقت الـعرض كـانت مـفـيدة جـداً بـالنـسـبـة له حيث اسـتـفاد
كثـيراً من التـدريبات الـذهنيـة واجلسديـة التى كان يـجريهـا اخملرج حمـدى الرملى..
ولهـذا فهو يـؤكد أهـمية الـتدريب بـالنسـبة للـممـثل ويعتـبره ضـروريًا جدًا لـكل من يريد

سرح أو أمام الكاميرا. التفوق والوقوف بثبات على خشبة ا
ـسرحى هذه األيام يـقول هانى عبـد الناصـر: إننى مقبل عـلى صيف مسرحى وعن نشاطه ا
سـاخـن جـدًا حــيث أقــوم اآلن بــالـتــحــضــيـر وعــمل الــبــروڤـات ألكــثــر من عــرض أشـارك فى
بـطولته وهـذه العروض مـرشحة لالشـتراك فى مهـرجان اخملرجـة العربـية وهى «حادى
بادى» تـأليف الـراحل مؤمن عـبده وإخـراج عفت بركـات و«الشـوكة» تـأليف فـرانسوا

ساجان وإخراج منى أبو سديرة.
.. ويـقـول: ألتـعــلم من مـدارسـهم يـتـمــنى هـانى أن يـتـعــامل مع كـبـار اخملــرجـ

الفنية اخملتلفة وأستفيد من خبراتهم الواسعة فى فنون اإلخراج.
ركبة والـبعيدة عن شخصيته تـمامًا ألنها شخصيات كذلك يفضل األدوار ا

متعددة اجلوانب وغير سوية.
عفت بركات

سرحية تامر  وكامى فى معهد الفنون ا
ــــمـــثل الــــســـكـــنــــدرى الـــشــــاب تـــامـــر قـــدَّم ا
عـهد الـعالى الـقـاضى  مشـروع تخـرجه فى ا
ـسـرحـيـة (فــرع اإلسـكـنـدريـة) وقـد لـلـفـنــون ا
وقع اخـتيـاره عـلى مـسـرحيـة «الـعـادلون» أللـبـير
كـــامى  لـــتـــكـــون مـــشــــروعه لـــلـــتـــخـــرج  وعن
سـرحية يـقول تامر إن أسبـاب اختياره لـهذه ا
هـناك عدة أسـباب من أهمهـا أن كامى  يقدم
فـيـها شـخـصيـات مـركبـة تـتيح لـلـممـثل فـرصة

جيدة لإلعالن عن إمكانياته. 
ــســرح مــنــذ الــتــحــاقه بــدأ اهــتــمــام تــامــر بــا
بـاجلامعـة حيث قام بـالعديد من األدوار فى
سـرح اجلامعى وحصل على عدة عروض ا
ثل عن عرض جـوائز منـها: جائـزة أفضل 
احلــالـة «2002 » إخـراج مـحــمـد مـحـروس.
ـــكــتـــبــة ـــمـــثل  الــتـــحق بـــورشـــة اســتـــوديــو ا
ـدة عامـ وقدم خـاللهـا ستة اإلسـكنـدرية 
: صــالح  سـعـد كـر عــروض مع اخملـرجـ
التونسى ومحمـد أبو السعود ويعترف تامر
الـقاضى بـأن هـذه الـورشة أسـهـمت بـشكل  

كبير فى صـقل موهبته وذلك بفضل الدروس
ـكـثـفـة الـتى كـان يـحـصل عـلـيـهـا فى الـتـمـثـيل ا
عــلـى أيــدى األســاتــذة: مــحـــمــد عــبــدالــهــادى

أحمد كمال وسامى عبداحلليم .
سرحية يقول تامر: إن  وعن أهم محطاته ا
ــونــودرامــا الــتى قــدمــهــا فى مــهــرجـان ا
ــــســــرح الـــســــادس عــــشـــر «بث  نـــوادى ا

مـبـاشـر» مـن أبـرز هـذه احملـطـات ألنـها
كـــانت من إخــــراجى وتـــمـــثـــيـــلى وإعـــداد
ســـامح عـــثـــمـــان عن نـص «خــدر الـــتـــبغ»
لـتشـيكـوف وقـد حصل بـهـا على جـائزة
ـهرجان  كـما حصل ثل فى ا أحـسن 
بـهـا أيـضاً عـلى اجلـائـزة الثـانـيـة ألفضل
الـعـروض فى مـهـرجـان سـاقـيـة الـصـاوى
كــذلك كـان انـضـمـامـه لـفـرقـة «الـورشـة»
مع اخملـرج حـسن اجلـريـتـلى حـيث قـدم
الـعـديــد من عـروض احلـكـى بـاإلضـافـة

لـــــعـــــرض «يــــاحـالوة الــــدنـــــيـــــا» الــــذى 
عـــرضه فى «مـــيالنــو» و«عـــمــان» فــضالً

اإلسكندرية. نيا عن القاهرة ا
أمــا احملــطــة األخــرى الــتـى يــعــتــز بــهــا تــامـر
القاضى ويراهـا بداية أخرى له كممثل فهى
ــسـلـسـل الـتـلــيـفـزيــونى «بـنـات اشــتـراكه فى ا
عــــمـــــرى» من إخـــــراج يـــــاســــ إســـــمــــاعـــــيل

.. ياس

ا ألن اذا يثير فّى فيلم «إشاعة حب» أفكاًرا تتصل باحلياة السياسية والثقافية واالجتماعية ر ال أدرى 
بدع أو- اعتماًدا على فيلم إشاعة حب- إشاعة فن احلياة الثقافية والفنية تمتلئ  بكثير من أشباه ا
تماًما كما تمتلئ احلياة بأشباه الرجال أو الرجال اإلشاعة.

يوسف وهبى.. الرجل اإلشاعة
 اسـتـحــوذ قـلـقـاً شـديـد.اً وانـدهـشــوا كـيف أن فى االسـتـطـاعـة
الــتـــمــثــيـل بــدون مــغـــنى ولــكـن بــعــد مـــشــاهــدة روايـــة «كــرسى
االعـتـراف» فى الـلـيـلة األولـى قامـت ضجـة كـبـرى ومـنـاقـشات
ـشــارب كل يـنـتــصـر لـرأيه فى شــديـدة عـنــيـفـة فى الــنـوادى وا
الـتـمـثـيل ومن الـغـريب أن حـزب الـتـمـثـيل (حـاف) انـتـصر عـلى

غنى). حزب التمثيل (با
وكـنا مـخافة غـضب اجلمـهور واسـتجالًبـا لرضـائه أحسـسنا
مـيلهم هـذا قد قررنـا أن يلقى عـلى أفندى هاللـى واآلنستان
ـونـولـوجات ـة أحـمـد وفـردوس حسن بـعض األغـانى وا كـر
ب الـفـصول ولـكنـهم أبوا عـلـينـا ذلك لعـدم لـزومهـا واكتـفاًء

ا نقدمه من محصول فنى طيب.
ــغـنى من أهل تـونس أمـا أهل طـرابـلـس فـهم أشـد مـيًال إلى ا
وهم مع ذلك متمدينون يعرفون ما للفن من مكانة وحقوق..
< هل كان يفهم التونـسيون اللغة التى تـتكلمون بها
سـرح وقد أدركـوا الرواية وهل كانـوا يخرجـون من ا

تمامًا?
- أجل كانـوا يفهمونهـا تمامًا غيـر أن األمر أشكل عليهم فى
روايــة «الـذبـائح» ألنــهـا مـوضـوعـة كــمـا تـعـلـم بـالـلـغــة الـعـامـيـة
فاضـطررت إلـى أن أمثـلهـا بالـلهـجـة التـونسـية الـدارجة بـقدر
اإلمكان ومن الغريب أن جمـهور النظارة لم يفهم من الرواية

إال دورى أنا فقط!!
ـقارنـة بـ نـظـارة مسـارحـهم ونـظارة ـكن ا < هل 
ـسـارح ـارحـنـا من حــيث احملـافـظــة عـلى آداب ا مـسـ

مثل الذى يقوم بدوره? ومراعاة كرامة ا
ــسـارح ويــحـرصــون عــلى احــتـرامــهـا - إنـهـم يـقــدرون آداب ا
واتبـاعها كل احلرص. فهم يفـوقوننا فى هذا الـضرب بكثير
ـــتـــعــلم ــمـــثل نـــظـــرة اإلجالل وا كــمـــا أنـــهم يـــنـــظــرون إلـى ا
ـستـرشـد لـلمـرشـد وكثـيـرًا مـا كانـوا يـتجـمـهرون لـألستـاذ وا
ـسـرح بــعـد االنـتـهــاء من الـتـمـثـيـل عـلى أمل إلـقـاء عــلى بـاب ا
ـثـلـ حــ خـروجـهم أو أداء واجب الــتـحـيـة ـمـ نـظــرة عـلى ا
لـــهـم. وكم صـــادفــــنى فـى طـــريـــقـى عـــشــــرات مـــنــــهم وحـــ
ـلــة وهم فى ذلك بــ يــعــرفــونى يــتــبــعــونــنـى مــســافــات طــويـ
ــصـــافــحــتى يــرتــد بـــهم عــامل اخلــجل اإلقــدام واإلحــجــام 
واحلـياء حـتى إذا ما استـقووا علـيه اعترضـونى وهزوا يدى

وعلى وجوههم سمات البشر واالحترام.
< هل مثلتم أمام سمو باى تونس?

- لم أمثل وال مـرة ألنه كان مريـضًا طول مدة مـكوثى هناك
ـا شـرفنـى أجناله فـى مسـرح الـبـلـديـة ومن فـرط إعـجاب إ
هراجا» أحدهم بتمثيلى رمانى فى لـيلة تمثيل رواية «انتقام ا
ـتـنـى ولـكـنـهـا سـرتـنى فى آن واحـد والـقـذيـفـة هى بـقـذيـفـة آ
ـسرح بـاقة ضـخـمـة من الورود والـزهـور غـافـلنى وأنـا عـلى ا
ورمانى بها بكل قواه فاصطدمت بجسمى وكادت تسحقنى
ى لـوال لـطف الـله فـتقـبـلـتـها شـاكـرًا وقـد أنـسـانى سرورى أ
وتصدع جسمى من هول الصـدمة وشعرت أننى سعيد بهذا
ـهوّش األكـبر يـوسف وهبى أن اإلعجـاب».. هكـذا استـطاع ا
يــحـول الـهـجـوم الـســاحق عـلـيه إلى فـرصـة لــتـوسـيع مـسـاحـة
الـتهـويش.. وال يـظن أحد أن ذلـك لفـرط ذكـائه فقط فى
عمـل البـروبـاجنـدا بل إن هـناك سـبـبًا آخـر أكـثر أهـمـية
ـــتــواصـل ولــيس كـــبــعض وهــو دأبـه فى الــعـــمل والـــعــمل ا
فنـانينا من أولئـك الذين ال يفعلـون سوى الكذب واالدعاء

والنوم فحسب وكأن أحدهم ح يتهيأ لعمل يقول:
أنام والرغى فى لسانى
واقوم والكدب عنوانى

سرح سرح»ذاكرة ا فرقة «ثالثى أضواء ا

 باريـس ليـتـلقى فن الـتـمثـيل فـيهـا  ثم أرجـعه لـيقـوم بأدوار
الكـومبـارس فى فـرقة رمـسيس ! ثم رأى أن هـذا التـهويش
اليــفــيــد شـــيــئــاً من غــيـــرغــنــاء وطــرب ورقص وهــز أرداف
وبطن فـأعلن بحروف كـبيرة عن أشهـر مطرب فى مصر
أتعرف من هو? ال تستطيع أن تعرف إنه مصطفى أفندى
!! ومـصــطـفى أمــ هـذا كــان شـريــًكـا لــلـكــسـار فــيـمـا أمــ
مضى ولكن لم نسمع عـنه أنه أشهر مطرب فى مصر إال
هوشاتى األكبر!! ثم أعـلن أن السيدت مارى منصور من ا
وسـريــنـا إبــراهـيم من ضــمن أفـراد جـوقــته الـتى ســتـشـرّف
ـعـر!! مع أن الــسـيـدة الـشــام وتـلــقى عـلـيــهم درًسـا فى فـن ا
مـارى مـنصـور لم تقـبل السـفر من
زمن بــــعـــيــــد والـــســــيـــدة ســــريـــنـــا
إبــراهـــيم اســـتـــقــالت مـن الــفـــرقــة
لــقـسـوة يـوسف الـتى ال مـبـرر لـهـا
وتـلـقــاء إهـانـاته الــتى ال تـفـرق بـ
اجلـــــــنـس الــــــلـــــــطـــــــيف واجلـــــــنس
اخلــشن!! بـعــد هـذا كــان بـودنـا أن
يـــتــــرك يـــوسف وهـــبـى إلخـــوانـــنـــا
الــســوريـ حــريــة تـقــديــرهم إيـاه
وأن يــعـلـم أنـهم قــوم يـفــهـمــون كـمـا
نـفـهم نـحن وال يـغـتـرون بـكل هـذه

البروباجندا القاسية!!
وعــــــــسـى أن ال نـــــــســـــــمـع أنـه رجع
بـخسـارة ماديـة كبيـرة وأنهم تـلقوه
ـقـاالت قـاسـيـة كـمـا تـلـقـوا غـيره
مـن قـبل وأن يـقــولـوا له دائــًمـا: يـا

شيخ روح بالش زعبرة.
وأخيرًا نرجو إخواننا السـوري أن يحسنوا الظن بالكوماندور
وأن ال يـعـدوه نــذيـر شــؤم بـحـضــوره بـعـد هــذه الـكـارثــة- كـارثـة
الـزالزل- التى حـدثت منذ أيـام فقط عـندهم ونحن نـؤكد لهم
أن فكرة السفر قامت برأسه قبل سفر تونس وحسبها ضمن

كنه تأجيلها ولكن!! برنامجه وقد كان 
ـسرح وقرر أن لـقد غـضب يوسف وهـبى جدًا من مجـلة ا
يـقـاطعـها نـهائـيًا.. لـكن ال تظن أن ذلك حـقيـقة فـهى حيـلة
من الـــبـــروبــاجـــنـــديـــست يـــوسف وهـــبى حـــتى جتــرى وراءه
اجمللـة لعمل حوار وهـو ما حدث بالـفعل بعد ذلك فى عدد
أول أغـــســـطس 1927 فى اإلســــكـــنــــدريـــة حتت عــــنـــوان:

حديث باإلكراه مع الكوماندور يوسف وهبى... جاء فيه:
سرح) ولكن األستاذ رفض «ذهبت للقائه والتحدث إليه باسم (ا
ــســرح ولــكــنـى مــازلت ألح عــلــيه فى أسف لــزعــلـه من مــجــلــة ا
وأقـنعه بالـقبول وهو يـعتذر اعتـذارًا ال يجعل مـجاالً للشك فى أنه لن
سـرح وأنه ال يـتـأخر بـرهـة عن إجـابتى يـصـرح بـاحلديث مـن أجل ا

فى أى حديث على أن أنشره فى أى مجلة أو جريدة أخرى.
وسـطت إسمـاعيل بك وهبى فـيما بـيننـا وما هى إال خمس
ــسـرح دقــائق حــتى عــدل يـوسف ســيــاسـته وقــبل مــوعـد ا
يـعـاد احملـدد انـتـحـيـنـا جـانـبًا من وافـيـته فى زيـزيـنـيا فـى ا

حديقة الكازينو وجلسنا وهنا بادرته بأول سؤال:
< هل يــقـدر أهل تــونس وطــرابـلس الــفن ورجـاله?

وهل يتذوقونه? وهل هناك شىء اسمه فن?
- أجـل إنـهم يـقـدرون الـفـن بل ويـتـذوقـونه أكــثـر مـنـا حـتى
أنــهم يـذهــبـون فــيه أحــيـاًنــا مـذهب اجلــد ويـعــتـبــرونه أمـرًا
ـمـثـل الـذى يـقـوم حــقـيـقــًيـا واقـعــًيـا لـدرجـة أنــهم يـكــرهـون ا
بأدوار مـكروهة وتـخفق قلـوبهم بـالعاطـفة اخلالـصة لذلك
ـثـل دورًا يـنـبى عـن كـرم خـلق أو شــهـامـة وبــطـولـة.. الـذى 
ــشــاهـدة فــرقــتى الــشـيـخ سالمـة ــا كــانـوا قــد تــمــتـعــوا  و
حجازى واألستاذ جورج أبيض منذ ثالث عشرة سنة تقريًبا

السالم الذى ارتبط اسمه لفترات طويلة بفرقة الثالثى وأجنح عروضها.
ـؤلف فيصل ندا والذى وفى عام 1967 بدأت الفرقـة مرحلة جديـدة بالتعاون مع ا
ـتزوجون» (1976) «أهال يـا دكتور» (1980) وهـما من أجنح عـروضها قدم لـلفـرقة «ا
ولكن لألسف بـعد انـتهاء الـعرض األخـير عام1983 ا نفـصل سميـر عن الفـرقة وانضم
ـسرحـيـة (مـطـيع زايد) ثم إلـى فرقـة أحـمـد اإلبيـارى فى حـ اسـتـمر إلى فرقـة الـنـيل ا
جورج سيـدهم مع شقيقه أمـير فى إدارة الفرقـة فقدم عام 1985 «لـو انت فار أنا قطة».
سرح والـتى توقفت عام 1986  بسبب احتـراق مسرح الهوسـابير ثم عاد بـعد جتديد ا

عام( 1992) وقدم «حب فى التخشيبة» «نشنت يا ناصح» عام (1995).
وبـخالف الـثالثى وجنـوم الفـرقـة الـذين شـاركـوا فى أكـثر عـروضـهـا وفى مـقـدمـتهم
ـوجى فـاديـة عــكـاشـة أنـور كـامل شـارك بـعض أسـامـة عـبـاس زكــريـا مـوافى جنـاح ا
الـنجوم فى عـروض الفرقة وفى مـقدمتهم صـالح ذو الفقار حـس الشربـينى أحمد آدم
هـشام عبـد احلميد فـاروق جنيب فاروق فلـوكس نسرين شـيرين فريدة سـيف النصر

هويدا سهير البارونى.
ومن جنوم الـكومـيديا الـذين قدمـتهم الـفرقـة محمـد أبو احلـسن إبراهـيم نصر
مـحـمـد الـتـاجى إيـڤـا وتـضم قـائـمـة اخملـرجـ الـذين قـدمـوا عروض الـفـرقـة كل من
نـعم مدبـولى أحمـد حلمى محـمد سـالم الضيف أحـمد حـسن عبـد السالم عـبد ا

جالل الشرقاوى نور الدمرداش سمير سيف.
ـا سـبق يـتـضح أن الـفـرقـة خالل مـا يـقرب مـن ثالثـ عـاما قـدمـت عشـرين و
ـهـا كـبـار اخملـرجـ وتــمـيـزت عـروض الـفـرقــة بـالـكـومـيـديـا عـرضـا شـارك فى تـقــد
وسيـقيـة ويحسب لـها أنـها استـطاعت حتـقيق االستـمراريـة وانتظـام عروضـها على ا
مـسـرح الـهوسـابـيـر بـرغم كل الـصـعـوبـات التـى واجهـتـهـا ولـعل من أصـعـبـهـا رحيل

. سرح وكذلك انفصال سمير غا الضيف واحتراق ا

اضى سرح والتى تأسست فى أواخر الستينيات من القرن ا تعد فرقـة ثالثى أضواء ا
وبالـتحـديد عام 1967 من أشهر وأجنح فـرق القطاع اخلـاص حيث استـطاعت ومنـذ البداية
ـستـمـرة كفـرقـة الريـحانى ـسـرحيـة النـاجـحة وا أن تثـبت وجودهـا وسط الـعديـد من الـفرق ا
سرحية كما تحدين باإلضافة إلى فرقة التليفزيون ا ـسرح احلر وفرقة ا وحتية كاريوكا وا

استطاعت عبر مسيرتها أن تطور من عروضها فكريا وفنيا.
تأسـست الفـرقة من الـثالثى الكـوميـدى الضـيف أحمـد وجورج سـيدهم وسـمير
غـا والذين بـدأوا مسـيرتـهم الفـنيـة انطالقا مـن جناحهم بـالفـرق اجلامـعيـة فاحـترفوا
جـرد تخـرجهم فى اجلـامعة وكـونوا فى الـبداية ثـالوثـا فكاهـيا يـقدم االسكـتشات الفن 
ـونولـوج والغـناء وكـان لنـجاحـهم فى هذا الـلون الـفضل فى الـتى جتمـع ب الـتمـثيل وا
اقتحامهم للـحفالت الغنائية ومشاركاتهم فى برامج التـليفزيون واألفالم السينمائية كما

جنحوا فى تقد فوازير رمضان وذلك منذ ذيوع شهرتهم منذ عام 1962.
سرحية بعرض «حواديت وبراغيت» وشاركهم بدأت فرقة الـثالثى فى تقد عروضها ا
نـوعات الـكبـير البـطـولة سـهيـر البـارونى وأحمـد نبـيل وعادل نـصيف وقـام باإلخـراج مخـرج ا

محمد سالم الذى كان وراء تألقهم وجناحهم.
ـنوعـات بدأت الـفرقـة عام 1968 وبـعد جنـاح العـرض األول والذى يـندرج حتت اسم ا
سرحـيات الـكوميـدية وذلك بتـقد «حدث فـى عزبة الـورد» من اقتبـاس على سالم فى تقـد ا

نعم مدبولى. وإخراج: عبد ا
اليكة» اقـتباس عـلى سالم «أحدث وتـوالت بعد ذلك عـروض الفرقـة ومن بينـها «طبـيخ ا
امـرأة فى الـعالـم» اقتـبـاس وإخـراج أحـمـد حـلمى (1969) «كل واحـد وله عـفريت» (1969)

«الراجل اللى جوز مراته» (1970) وقد قام بإخراجها الضيف أحمد قبل وفاته مباشرة.
سيـرة باسم فرقة الثالثى فـقدما معا وجنح الثنائى جـورج وسمير فى استـكمال ا
«أنت الــلى قـتـلت عـلـيـوة» (1970) «فـنـدق األشـغـال الـشـاقـة» (1974 ) «مـوسـيـقى فى
احلى الـشرقى» (1972) «جـوليـو وروميت» (1973) «فـندق الـثالث ورقات» (1974)
سرحيات مقتبسة من «من أجل حفنة نساء» (1975) واجلدير بـالذكر أن أغلب هذه ا
أصـول أجـنبـيـة وقـام باقـتـباسـهـا فـهيـم القـاضى وأخـرجـها اخملـرج الـقديـر حـسن عـبد 

توفيق احلكيم: أتمنى موتة ليفة 

مـن هـؤالء كـثـيـر تـعـقــبـتـهم الـصـحف الــفـنـيـة فى أوائل الـقـرن
الـعـشـريـن ورصـدت مـجمـوعـة اإلشـاعـات الـتـى أحـاطـوا بـها
أنـفسـهم وعـلى رأس هـؤالء جمـيـعًا يـوسف بك وهـبى الذى
هوّش قاالت والتحقيـقات الصحفيـة فى بداياته با وصفتـه ا
األكـبــر أو الـبـروبــاجـنــديـست األشــهـر فى تـاريـخ فن الـتــمـثـيل
الــعــربى ولــيس غــريــًبــا وفق هــذا الــســيــاق أن يــكـون يــوسف
وهبى هـو أحد أبطـال فيلم إشاعـة حب بل وصانع اإلشاعة

أيضًا.
ـجـمــوعـة من اإلشـاعـات لـقـد أحــاط يـوسف وهـبى نــفـسه 
الكـاذبـة من مثل مـا ُكـتب عنه فـى مجـلة تـيـاترو عـدد نـوفمـبر

1924 حيث قـال احملرر:
«الـــــتـــــحق يـــــوسـف وهـــــبى
بــإحـدى شـركـات الـسـيـنـمـا
اإليطالـية ولم تمض عليه
ســـــنــــة حـــــتـى كــــان يـــــقــــوم
بــاألدوار األولى فى شــركـة
ـلــوريـا فــيــلم وصــارت له جـ
شــهــرة عــظــيــمــة غــيـر أن
ــركـز وتـلك الــشـهـرة ذاك ا
لم تــنــسـه مــصـر وأراد أن
ـنـــًيـــا فـــأرسل يــــخـــدمـــهـــا فــ
واســتـدعى األسـتــاذ عـزيـز
أفــــــنـــــدى عــــــيــــــد وصـــــارا
يــــطـــوفــــان ســــوًيــــا أشــــهـــر
مــســـارح أوربــا مــدة ســنــة;
كان يوسف بك فى أثـنائها
ــــســـرح لــــيـــنــــفـــذ يــــدرس ا

مشروًعـا اختمر فى فكره وهـو إيجاد مسرح مصـرى للتمثيل
الراقى».

ر بإشاعاتـه الكاذبة- كما يصفها محرر لكنه لم يكن له أن 
ــسـرح عـدد 25 يـولـيـو 1927- دون تــعـقّب فـكـتب مــجـلـة ا
هوّش األكـبر: «الكومـاندور يوسف وهبى عنه حتت عـنوان: ا
ــثل بـارع ومـؤلف مـسـخـوط عـلــيه ومـديـر فـنى مـتـواضع

ولكنه واحلق يقال مهوّش كبير وبروباجنديست شهير..
أراد أن يـسـافـر إلى الــشـام فى رحـلـة.. ولـكن قـبل أن يـسـافـر
أراد أن يــهـوّش الـشــوام تـهـويــشـة لم نـســمع عـنـهــا فى مـصـر
فــقــدم نــفـسـه إلى اجلـمــهــور أوًال بــأنه مــديـر الــفــرقــة وبـطل
ـــيــدالــيــات الــذهــبــيــة الــتــمــثــيل فـى الــشــرق واحلــائــز عــلى ا
ـصــريـة واإليــطـالـيــة «هـكـذا والــنـيــاشـ من الـبــابـا والــدولـة ا
مـكـتـوب فى البـرنـامج والفـرنـسـية(?) ومن سـمـو تونس»!! ثم
قال عن سياسته إنها فنية (ال بأس) رسمية!! (يعنى أيه)..!!
ثم يــريــد أن يـــصــطــحب مــعـه أوركــســتــرا راقــيـــة (فــلــيــكن)
مــطــرب فــنـى وراقــصــات مــصــريــات.. ويـــظــهــر أنه نــسى

ة. صريات أمثال فردوس وأمينة وكر طربات ا ا
وكــلــنــا يــعــلم أن فــرقــة رمــســـيس فــرقــة قــويــة تــضم بــعض
مثل النبـغاء.. وهم أربعة أو خمسة ال يوجد غيرهم فى ا
ـا لم نــســمع أن فــرقــة رمــســيس مــكــونــة من مــصــر.. ولــكــنـ
ن اشـتـغل ـعـارف! أو  أسـاتـذة فـنـيـ فى مـدارس وزارة ا
سيو باألجواق األوروباوية من كتاب وأدبـاء فإذا استثنينا ا
ـا فــلـيـس هـنــاك سـوى عــلى طـبــنـجــات وقـاسم أدمـون تــو
وجدى.. وهـؤالء لم يدرسوا إال فى الـكتاتيب الـبلدية..!! ثم
ـيـدالـيات ـثالته ا ـثـلـيه و ـهـوش األكـبـر جمـيع  أعـطى ا
مـتازة الـذهـبيـة وبـالغ فى التـهويـش فأعـطاهم الـدرجـات ا
ــبـاراة وإال فـهـل سـمـعت أن غـصــًبـا عن احلــكـومــة وجلـنـة ا
حسن أفـندى البـارودى نال األولى فى التـراجيدى ولم يُبق
أحـدًا من غــيـر مـيـدالـيـة ومـن لم يـعـطه مـيــدالـيـة بـعـثه إلى

رأة       حـيـاة تـوفـيق احلـكيم الـشـخـصـيـة ومـوقفـه من ا
ـوت أو بــعـزرائــيل رأيه فى احلب الـذي الـتي يــشـبــهـهـا بــا
يـرحب به فـقط إذا كــان سـيـلـهـمه كـتــبـاً جـديـدة واعـتـبـاره
نـوعـاً من « الـشـغل» ورأيه في الـزواج وويالته.. يـقـدم هذا
ـسـرح مـا الـذي قاله احلـوار توفـيق احلـكـيم بـعـيدًا عن ا
وهل حتـــقـــقت أمـــنـــيـــاته أم وقع في احملـــظـــور الـــذي كــان
ـنـشور يـخـشاه ذلـك ماسـنـعـرفه من  «احلـديث اجملـاني» ا
ـــــصـــــورة بــــتـــــاريخ 1944/9/3. ـــــجــــلـــــة آخـــــر ســــاعـــــة ا

حديث مجانى مع األستاذ توفيق  احلكيم 
  قـلت لألسـتــاذ تـوفـيق احلـكـيم  وهـو جـالس عـلي إحـدى

القهاوي يستعرض مخلوقات الكون.
- إزي الصحة?.

ب ب...  وقــال تـوفــيق : - 
طـــــــلــــــــيـــــــانـي.. ثـم كـــــــان هـــــــذا

احلديث:
- مـارأيك في احلب .. وهل
معنى جلوسك اآلن ساهما
مفكرا.. أنك في حالة حب?!
- احلـب عــنـــد الـــنـــاس مــا دام
شـــريــــفـــا نــــبــــيال فــــهـــو أجــــمل
عــاطـــفـــة أنـــعم الـــله بـــهــا عـــلي

اإلنـسان; ألنه يـجعل حـواسه ومشـاعره قـادرة على إدراك
كل ما هـو رفيع وبديع من مظـاهر احليـاة ... ويسبغ على
كل شىء أثــوابــا رائـعــة.. جتــعل االنـســان يــسـبـح في عـالم
سـماوي مـا كان يـحس بوجـوده فتـزداد اتسـاعا وخـصوبة.

وسكت توفيق قبل أن يقول.
- أمـا احلب عـندي أنـا فـإننـى أرحب به إذا كان من ورائه
ما يلهـمني كتبا جديـدة فهو عندئد بـالنسبة لي من عدة «

الشغل».
- وهل احلب ضروري للزواج?

- يــا عـزيــزي.. إذا وجـد احلب قـبـل الـزواج وكـان شــريـفـا
حقـيقة كان أضـمن تمهيـد للحيـاة الزوجية الـسعيدة ولكن
الزواج اخلـالي من احلب والكراهيـة يجوز أن يـوجد نوعا
ــودة يــرتـفــعــان إلى درجـة احلـب الـزوجي من الــتـفــاهم وا

السعيد .. والعكس بالعكس بطبيعة احلال! 
- هل فكرت في الزواج ?

ـا غـيري هـو الذي حـرضني .. - أعـوذ بـالله يـاشيخ .. إ
ومـن يومـها وأنـا أحـاذر كل احلذر من أن أدع غـيـري يفـكر

نيابة عني في الزواج أو غيره.
- أال تتمنى أن تتزوج?

 - يــا أخي حـرام عــلـيـك .. إنـنى أرجــو من الـله تــعـالي أن
يجنبني  ويالت الزواج كما جنب مصر حتي اآلن  ويالت

 احلرب.. وعلي الله حسن اخلتام ...
- وما  هي شروطك في مدام « توفيق احلكيم?»

- قلت لك إنني لن أتزوج.
- إذن مـــاهـي شـــروطك في الـــزوجـــة الـــصـــاحلـــة

باعتبارك كاتبا اجتماعيا?
ــوتـة» الـتي يـريـد أن - هل يـســأل اإلنـسـان عن نـوع « ا

وتها....إن اإلنسان يقول :
ـوتـة الـتي قـسـمـها لـي اللـه .. وكل مـا أرجوه إذا فـلـتـكن ا
وت حق هو أن تكون «موتة» كان الزواج حقا.. كمـا أن ا
خـفـيـفـة لـطـيـفـة فـجـائـيـة ... تـمـامـا كـالـسـكـتـة الـقـلـبـية..
ــكن أن وأظن أن هــذه هي الــطـــريــقــة الــوحــيـــدة الــتي 
أتــزوج بــهـــا... فــلـــتــهــبـط عــلي من تـــقــول: -اتـــفــضل انــا

مراتك ...
كـمـا يـهـبط عـزرائـيل لـيـقـول: - اتـفـضل خـليـني أقـبض

روحك.
-هل لك ضحايا من النساء أو الغيد احلسان?

- عــدد ضــحــايــاي هـو عــدد بــطالت قــصــصى... (
عــــنـــــدنــــا الـــــبـــــطالت  الـــــفــــاضـالت وهن مع حـــــفظ
األلقاب .. سنية ناتالي.. سوزي ... فيفى.. حمارة

احلكيم).
وودعت توفيق احلكيم ... وودعني وهو يقول :

- يعني خدت حـديث ببالش .. كده ... بأه كده ...
يـعـني كـده ... تضـحك عـلي وتاخـد احلـديث ببالش

وقلت له: - تمام كده... يعني كده ببالش.

د. عمرو دوارة

حسن احللوجى

محمد عبد اجلليل
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وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

MASRAHONA

أسبوعية  ـ السنة األولى ـ  العدد الثانى ـ االثن 9 رجب 1428هـ ـ 23 يوليو 2007 م
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< يسرى حسان

االثن 23 /7 /2007

أنا مش معاهم !!
أعلن مـسئـوليـته التـامة عن كل حـرف يكـتبه
ووقـع إقــرارًا بــذلك فى حـــضــور كل الــزمالء
وهـو مـا فـعـلـه أيـضًـا محـمـد زعـيـمـه وأحـمد
خـمــيس وعــز بـدوى وأحــمــد زيـدان وخــالـد
ن اخلــشــاب حــســونه وجــمــال يــاقــوت وأ
ومــدحت الـكــاشف وأحــمـد إســمــاعـيل عــبـد
الـبـاقى وحـتى مـحـمـد عـبـد اجلـلـيل الـذى لم
يـطـلع من الـبـيـضـة بـعـد.. وجـدتـهم جـمـيـعًـا
ـشــئـوم الـذى اعـتـبـره يـذكـرونـنـى بـالـوعـد ا

خطأى التراجيدى األكبر فى حياتى.
البأس... قـلـتهـا لنـفسى.. فـالـبركـة فى الكـبار
فـهم أكـثر هـدوًءا وتـعـقالً ... لـكن هيـهـات فـقد
طالت العدوى اجلميع ووجدت نفسى محاًطا

قـلت ألحـدهم «خف إيـديك شـويـة» هـجم على
مثل األسـد الهصـور - وخاصة عـادل حسان

- قائالً : إيه ها ترجع فى كالمك?!
وأذكـر أنـنى طـلـبت من مـسـعـد هـذا أن يتـرفق
قليًال بالعروض التى يكتب عنها فوضع ساًقا
فون أخـرى وشـد نفـًسـا عمـيـًقا مـن سيـجارة -
أخـذهـا منى أصالً - وقـال إيـاك أن تغـير حـرًفا
ـا أكـتب أو تـسـتـبـدل عـنـوانـا بـآخـر واحــًدا 
وكـشـر عن أنـيـابه - الـلبـنـيـة طـبـًعـا - وبدا فى
صــورة مــخــتـلــفــة تــمــاًمــا عن الــصـورة الــتى
يـنشـرهـا مع مـقاالته ويـظـهر فـيـها مـثل الـطفل

البر أو طفل رينوار الباكى!
نفس األمر تكرر مع إبراهيم احلسينى الذى

ـمـارسة قـلت : فـلتـكن هـذه اجلـريـدة ساحـة 
أكبر قدر من احلـرية.. وطلبت من زمالئى أال
يـضـعـوا أقـنـعـة أثـنـاء الـكـتـابـة وأن يـكـتـبوا
مثـلما يعـيشون.. وقطـعت - فى حلظة طيش
- وعدًا على نـفسى بأال أتـدخل فى أى كتابة

سواء باحلذف أو باإلضافة 
وألن محمد مسـعد ومن هم على شاكلته من
ــتــهــوريـن يــعــرفــون جــيــدًا أن الــشـــبــاب ا
مشكـلتى فى احليـاة هى عدم التراجع حتت
أى ظـرف من الـظــروف عن أى وعـد قـطـعـته
عـلى نـفسى فـقـد انـتـهزوهـا فـرصـة وراحوا
يـــدبــجـــون مـــقـــاالت ومــوضـــوعـــات نـــاريــة
ويضـعون لـهـا عنـاوين «حتـرق بالد» وكلـما

ysry_hassan@yahoo.com

بكتابات وعناوين لم أعهدها فى حياتى..
صــحـــيح أنــهــا كــتــابـــات وعــنــاوين رائــعــة
وجـمـيــلـة وسـاخـنـة ومـثـيـرة لـلـجـدل لـكـنـهـا

تودى فى ست داهية.
نبـر برضو - وعلـيه.. أعلن - من فون هـذا ا
إن «أنـا مـش مــعـاهـم».. لـكـن الحـيــلــة لى فى
سـتـحيل أن وعد قـطـعته عـلى نـفـسى ومن ا
تــراجع عـــنه.. ويــبـــقى الــدور عــلـــيــكم فــإذا

عركة.. اقتلوه..!! شاهد أحدهم فى ا

MASRAHONA

أنا مش معاهم !!أنا مش معاهم !!أنا مش معاهم !!أنا مش معاهم !!

ووافق شـعــبـان بــشـرط أن يـحــصل عـلـى ألف دوالر شـهــرًيـا.. لـكـن غـنـيم
ـعـًا وقـال إحـنـا مش فى خـفـضـهــا إلى ألف جـنـيه فـقـط.. ورفض شـعـبـان طـبـ

أوكازيون يا ألف دوالر يابالش!!  
سرحنا بيسرى حسان رئيس > بـعد إنتهاء حفل االفتتاح فوجئ العاملون 
حتـرير وهـو يـطـالب اجلمـيع بـعـدم مغـادرة اجلـريدة قـبل اإلنـتـهاء من جتـهـيز

العدد الثانى.. وربنا يكفينا شر رؤساء التحرير..!!
سـرحى «حمـدى طلـبـة» أصر عـلى حضـور افتـتاح «مـسرحـنا» > اخملـرج ا
وجـاء من «بـنى مزار» خـصـيًصـا وعـاد مـساء نـفس الـيـوم وأستـغل اجلـميع
ناسـبة حصولـه على شهـادة تقديـر خاصة جملمـوعة عمل حـضوره لتـهنئتـه 
هرجان عـرضه األخير «مـنمنات تـاريخيـة» لفرقـة بنى مزار من جلـنة حتكـيم ا
القومى للمسرح وجائزة قيمتها خمسة أالف جنية.. ومبروك ياعم «حمدى».
صـرى ليلة > حـديث الفنان «فـاروق حسنى - وزيـر الثقافـة» مع التلـفزيون ا
سـتواها اوجرأتـها كان محور األحـاديث اجلانبية صـدور اجلريدة واشادته 

حلضور حفل االفتتاح.
ـوجودين ـرتـفعـة فى هـذا الـيوم أثـرت بـااليجـاب عـلى جمـيع ا حـرارة اجلو ا
حـيث تميزت أحـاديثهم بـاحلميـمية الـشديدة وكان اسـتقبـال اجلميع لـبعضهم
ـسـرحـيـ أصـحـبت نادرة الـبـعض شـديـد احلـرارة وخاصـة أن جتـمـعـات ا

ـ «لم الشمل». وكان افتتاح «مسرحنا» فرصة ل

ـقـر «مـسـرحـنـا»  كـما ـهـرجـان وأضـطر لـقـراءته كـامًال مـنـذ وصـوله  ا
واعـيـد أخرى بـعـيًدا عن ـغـادرة احلفـل قبل إنـتـهائه الرتـبـاطـة  وضـطر 

«عنب» سعد الصغير..
ـة ـيـ ـبــ ـنـــون الـــشــعــ ـفــ ـالـــد جالل رئـــيس قـــطـــاع الـ ــســـرحى «خــ > اخملـــرج ا
ـناسبة صدور «مسرحنـا» وإنبهاره بالعدد الذى واإلسـتعراضية» أكد سعادته 
نـشر عـلى صفـحـاته حوار خـاص أجراه الـزمـيل «محـمد عـبـد اجللـيل» بعـنوان
ـة اجلمـيع له ـة كل يوم» وهـو األمـر الـذى تـسـبب فى مـداعـب «مـسـتعـد لـلـمـحـاسـب

وطالبوه بنشر نتيجة احلساب «يوم بيوم»!!
ـسـرحـيـ > تـمـيـز حـفل إفـتـتـاح مـسـرحـنــا بـحـضـور عـدد كـبـيـر من ا
والـصحـف واإلدبـاء الذين جـاءوا لإلحـتفـال مع أسرة الـتحـرير وقـيادات
هـيئـة قصـور الثـقافـة وأهتم اجلـميع بـتصـفح العـدد األول بعـد حصـولهم

على اجلريدة أثناء االحتفال.
> اخملـرج أحمد طه والـصحفـيان إسالم عـفيفى وحـس بهـجت حضروا
بـعـد انـتـهـاء احلـفل.. و لم يـلــحـقـوا الـتـورتـة والـكـانـزات واضـطـروا لـشـرب
الـشـاى من بـوفـيه عم سـميـر!! عـمـوًمـا إسالم وطه عـامـلـ ريجـيم أصًال..

! شكلة فقط فى حس وا
شرف على مشروع > مـداعبات وقفشات متـبادلة جرت ب محمد غـنيم ا
ركز الـقومى للمـسرح ود. أحمد ـتحف الكبـير ود. سامح مهـران رئيس ا ا
ركز القومى لثقافة الطفل والشاعر شعبان يوسف والكاتبة مجاهد رئيس ا
مى خـالـد.. غـنـيم طـلب من شـعـبـان يـوسف عـدم  مـهـاجـمـة وزارة الـثـقـافـة

ـاضى لم يكن ـشهـد داخل كـواليـس مقـر جـريدة «مـسـرحنـا» يـوم األثنـ ا ا
ـيـمـيـة الـتى سـيـطـرت عـلى احـاديث ـا ألسـرة حتـريـر اجلـريـدة.. احلـمـ مـفـاجـًئ
احلـضور... السعـادة التى ارتسمت عـلى الوجوه حلظـة تصفح العدد األول..
اجلـمــيع ردد فى وقت واحــد.. «يـاااه أخـيــرًا.. مـســرحـنـا فـى جـورنـال من
اجلـلدة لـلـجلـدة».. مسـرحـنا حـلم حتـقق وأصبح له وجـود.. احـتفـال هاد
بـعـيــًدا عن الـصـخب وكــلـمـات اجملــامالت واالبـتـســامـات الـزائــفـة.. كـتـاب
ـثـلـون ومـخـرجـون.. أصـدقـاء وآخـرون ال نـعـرفـهم ولـكن وصـحـفـيـون.. و
«مسـرحنـا» جمـعتـنا جـميـًعا لـنحـتفل بـافتـتاح مـقر اجلـريدة وصـدور العدد

األول ويارب «مسرحنا» جتمعنا دائًما..... 
>الـدكتور أحمد نوار «رئيس الهيئة العـامة لقصور الثقافة» وصل قبل موعده
ستوى اجلريدة فى عددها األول.. وهو ما أكده بـساعة كاملة وكان سعيًدا 
ـتـاح - عـلى فـكـرة د. نـوار - فـوجئ ـنـاسـبـة اإلفـت ـ فى الـكـلـمـة الـتى ألـقـاهـا 
ه إللقـاء كلمة ولـكنه داعب اجلمـيع وتذكر مع احلضـور أسباب التـفكير بـتقد

فى إصدار «مسرحنا».
ن النـمـر» وحلنـها «عالء غـنيم» >أغـنيـة «مسـرحنـا» الـتى كتـبهـا الـشاعـر «أ
وصـمم استعراضها «أحمد يونس».. كانت الفقرة الرئيسية فى حفل اإلفتتاح
و تـنـفـيذهـا فى أقل من 24 سـاعـة وكـانت مفـاجـأة أهـداهـا الفـنـان «مـحـمد

عفيفى» مدير قصر ثقافة اجليزة» للجريدة..!!
هـرجان الـقومى لـلمـسرح الـذى نشر > «مـهرجـان العـنب» عنـوان كوالـيس ا
ـتــور أشـرف زكـى  رئـيس ـاه الـدكـ ـبـ ـا األول جــذب انـتـ ـا فـى عـددهـ ـن ـســرحـ

السنة األولى ــ العدد الثانى

ى .. رمبرانت اللوحة للفنان العا عادل حسان

.. واجتمعـوا احلبايـب.. واجتمعـوا احلبايـب.. واجتمعـوا احلبايـب.. واجتمعـوا احلبايـب.. واجتمعـوا احلبايـب.. واجتمعـوا احلبايـب
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