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.. والعـربية والتى بـلغت أكثر من 80 نصـاص مسـرحياً
وقد شاهـدنا عروضـاً لعدة فـرق مأخوذة عن الـنصوص
ــا يــعــنى إثــراء احلــركــة الــتى نــشــرتــهــا مــســرحــنــا 
ـسـرحـيـة بـإتــاحـة نـصـوص جـديـدة بـدالً من الـدوران ا
سرح ا وزهقتنا فى ا حول عدة نصـوص قتلناها تقـد

من أساسه.
ولــــو كــــان عــــنــــدك وقت والــــدنــــيــــا مـش حــــر أذكـــرك
ـــتـــابــعـــات واألخـــبــار بـــالـــتــرجـــمـــات األســبـــوعـــيــة وا

لفات وغيرها وغيرها.. والتحقيقات واحلوارات وا
ÖMôe ∞dCG Éj

اعــتـرض الـبـعض عـلـى مـا يـكـتـبـه د. سـيـد اإلمـام هـنـا
حتت عـنـوان «يـومـيـات عــضـو جلـنـة حتـكـيم» قـالـوا إنه
ـقــال إلـى الــهـجــوم عــلى إدارة يــنــصــرف فى مــعــظـم ا
ـســرح.. من حـقه أن يـهـاجم اإلدارة ومن حق اإلدارة - ا
ـعترض شكـلة - فى نظر ا لو شاءت - أن تـرد.. لكن ا
- أن د. ســيـــد اإلمـــام يـــظـــلم بـــذلـك الــعـــروض الـــتى
ر عليها سريعا دون أن يتوقف يتناولـها بالنقد حيث 
أمـام مـفـرداتهـا بـالـتـحلـيل الـذى هـو قـادر عـليه بال أى

شك.
عترضـ إننا لم نصادر على أى أقول لكل األصـدقاء ا
طـريـقـة فى الكـتـابة.. حـتى لـو كنـا ضـدها أو كـانت لـنا
حتــفــظــات عــلـــيــهــا.. يــا نــاس دعــوا كل من لــديه رأى
يـقــوله.. لـسـنـا جـهــاز رقـابـة حـتى نــقـصـقص مـقـاالت
الــنــقـاد.. هــذا هـو مــا عـنــد د. ســيـد اإلمــام فـأرونــا مـا
ن يـريد الـرد أو التـعقيب.. عندكم.. ويـا ألف مرحب 
ال نريدها جـنازة ونشبـع فيها لـطما بالـطبع.. نريد أن
نـــكــون ســاحــة لـــكل اآلراء.. فــلــوال اخـــتالف الــرأى يــا
.. ويــا ريـتـنـا مــحـتـرم!! رحم الــله عـمـنــا صالح جـاهـ

نتعلم منه.
º«µëàdG ¿É÷ 

سيبك بـقى من مئويـة مسرحـنا  ومقـاالت سيد اإلمام
وخش مـعى عـلـى جلـان الـتـحـكـيـم الـتى تـرسـلـهـا إدارة
ـسـرح لـتقـيـيم عـروض األقـالـيم.. كارثـة يـا مـحـترم.. ا
وقـد اكــتـشف اجلــمـيع هــذه الـكــارثـة عــنـدمــا شـاهـدوا
ـهـرجـان اخلـامس والـثـالثـ لفـرق األقـالـيم عـروض ا

الذى انتهى األسبوع اللى فات.
ــهــرجــان هى إضــافـة ــا تــكــون أهم حــســنـات هــذا ا ر
مــســرحــ جــديــدين أحــدهــمــا فى مــنف واآلخــر فى
الـسامـر.. نصـبوا األخـير وشـالوه وأرجـوهم أن ينـصبوه
تانى بشـكل دائم إلى أن يتم بـناء اجملمع الـثقافى على

أرض السامر.
نـرجع لـلـعــروض الـتى صـعـدتـهـا الــلـجـان لـلـمـهـرجـان
اخلـتــامى.. أحــدهم عـنــدمـا شــاهـدهــا قـال لــو مـسـرح

الثقافة اجلماهيرية كله كده يقفلوه أحسن.
واحلق أن مـسرح الـثقـافـة اجلمـاهيـرية مش كـله كده..
ـهرجـان كان من بـينـها عـروض تنافس وحـتى عروض ا
أجدعـهـا مسـرح لـكن الغـالـبيـة كانـت مش والبد.. فـقد
صعدت الـلجان عـروضاً ما كـان يجب لهـا أن تصعد بل

كان من الواجب محاكمة صناعها فى ميدان عام.
ـســرح تــســعى جــاهــدة إلى إصـالح مـا أعــرف أن إدارة ا
سرح لـيست محل عطـارة.. فيها أفسده الـدهر.. إدارة ا
ــسـرحـيــة مـا يـؤهــلـهــا فـعال لـلــنـهـوض مـن اخلـبـرات ا
ـسـرح األقــالـيم.. لـكن األمـر يــحـتـاج بـعض الـوقت..
ن يـتعـاملـون معه فمـسـرح األقالـيم متـرهل ومتـخم 
بـاعـتـباره مـجـرد سـبوبـة وهـؤالء يجـب أال تأخـذنـا بهم
شــفــقـة البــد من اسـتــبـعــادهم فــوراً وتـنــظـيف مــسـرح
األقـالـيم مـنـهـم وقـد اقـتـرحت عـلى الــفـنـان الـصـديق
ــسـرح أن يـتم نـشـر أسـمـاء عــصـام الـسـيـد مـديـر عـام ا
أعــضـاء جلــان الـتــحـكــيم الـتى صــعـدت الــعـروض إلى
ــهـرجـانــات اخلـتـامــيـة حــتى ال يـفــرط أى عـضـو فى ا
ــكن لــلـنــقـاد مـجــامـلــة هــذا الـعــرض أو ذاك وحـتى 
تـابـع أن يـحاسـبوا هـؤالء قبل أن يـحاسـبوا صـناع وا

العرض.
يـا أعــضــاء الـلــجـان.. كــونــوا مـوضــوعـيــ وانــتـبــهـوا:

شايفنكم!!
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عـنى أن أحداً لم يكن وجود فعالً لـكنه وجـود معـطل 
يـتــيح لـهم فــرصـة الـكـتــابـة فى أى مـطــبـوعـة.. جـاءت
مسرحنـا لتفتح لـهم صفحاتهـا على البحرى.. واحلق
أنه بـقـدر الـدعـم الـذى قـدمـته لـهم اجلـريـدة بـقـدر مـا
أثــروهـا هم بــحــيـوتــهم وطــزاجـة كــتـابــاتــهم وجـدتــهـا
وجـديتهـا فقد امـتلك معـظمهم الـقدرة على الـتحليل
ـــجــرد اإلشــارة الــنــقـــدى الــواعى الـــذى ال يــكـــتــفى 
الـسـريـعـة والـعابـرة إلى مـفـردات الـعـرض.. وال يـكـتفى

نقرضون. جرد حكاية احلدوتة كما يفعل النقاد ا
أنا خارج اآلن لـتوى من مهرجـان فرق األقاليم ومازلت
فى مرحلـة النقاهـة.. ال تسألنى عن أسـمائهم حتى ال
أنسى أحداً مـنهم.. ثم أننى البـد أتيح الفـرصة لقراءة
مـا كــتـبه مــسـعـود شــومـان.. لـو لـم يـقـرأه مــقـاله أحـد
ألصـيب بـصـدمة.. كـفـاه الـصـدمـة التـى هو فـيـهـا فـقد
أودعــنـى ســراً وطــلب مــنى أال أذيـــعه.. وألنــنى احــتــرم
رغبته فلن أقول إن اللصوص سرقوا ذهب زوجته الذى
كــانت حتـتـفظ بـه لـلـزمن.. خــيـرهــا فى غـيـرهــا وربـنـا

يعوض عليه وعليها.
لـم يــقــتــصــر األمــر عــلـى مــجــرد تــقــد هــذا الــعــدد
الـضخم من الـنقاد الـشباب فـقد كـان هناك أيـضا عدد
.. وشــاركـوا جــمـيــعـا فى كــبـيــر من الــنـقــاد الـراســخـ
ـسرحية فى مـصر والوطن العربى.. متابـعة الظاهرة ا
كتبوا عن مـسرح الدولة ومسرح الثـقافة اجلماهيرية..
ـسـتـقـلـة ـسـرح الـعـربى واألجـنـبى والـفـرق ا وعـروض ا
دارس تـابـعوا وفرق اجلـامـعـات حتـى فرق الـشـركـات وا
صرى سرح ا عروضها فى سابقة لم حتدث فى تاريخ ا

والعربى.
ـصرية تـرجمة وا سرحـية ا وعـندك أيضـا النصـوص ا

له أن يستمر ويزدهر ويتطور.
أشـكـر صـديـقى الـشـاعــر د. مـحـمـود نـسـيم مـديـر إدارة
ـسرح الـسابق الـذى أعـطانى هـذه الفـرصـة فهـو الذى ا
ـهـرجـان التـى حتولت رشـحـنى لـرئـاسـة حتريـر نـشـرة ا
إلى جـريدة وكـان رهانه أن تـنجح الـنشـرة وتتـحول إلى

جريدة أسبوعية وجنح رهانه واحلمد لله.
أشــكـــر زمالئى وأصــدقـــائى فى مــجــلـس الــتــحــريــر –
أسماؤهم على الترويسة حتى ال أعطلك  –فهم الذين
يـفعـلـون كل شىء وما أنـا إال مجـرد مـنسق جلـهودهم..
ـــالـــيــة كـــمـــا أشـــكــر اجلـــنـــود اجملـــهــولـــ فى اإلدارة ا
عـاونة.. وقبـل اجلميـع أشكر والـسكـرتاريـة واخلدمـات ا
كــتــاب هــذه اجلــريــدة ومـــحــرريــهــا من مــصــر والــدول
الـعـربيـة الذين يـثرون "مـسرحـنـا" بكـتابـاتهم الـرصيـنة

فرحة. وا
ـوعد الـعشـاء.. أشـكر الـظروف أخـيرًا.. وحـتى تلـحق 
الـتى أتــاحت لـشـاعــر وصـحــفى مـثــلى أن يـكـون أول –
أرجـــو أال يـــكـــون آخــر – رئـــيس حتـــريــر ألول جـــريــدة
مسرحيـة أسبوعيـة فى تاريخ الصـحافة العـربية.. كنت
مـاشى جنب قـاعـة منف رايح الـسـيرك.. دخـلت القـاعة
علـى سبـيل اخلـطـأ.. كانـوا مـزنوقـ فى رئـيس حتـرير
ولم يــجــدوا غــيــرى أمــامـــهم.. عــمــومًــا اخلــطــأ قــابل

لإلصالح فى أى وقت.. حد عايز يصلحه?!!
iôëÑdG ´ áMƒàØe 

ــائــة عــدد الــتى مــا الــذى قــدمــته «مــســرحــنــا» عــبــر ا
أصــدرتـهــا? أقـول لك قـدمـت الـكـثــيـر - راجع مــا كـتـبه
مـسعـود شومـان فى هذا الـعدد - يـكفى أنهـا قدمت إلى

احلركة النقدية.
 أكـثـر من أربـعـ ناقـداً شـابـا.. قـبل مسـرحـنـا كـان لهم

ـرة التى ال تـنزعج.. أرجـوك.. استـحـملـنى هذه ا
أعـدك بأنهـا لن تتـكرر.. صفـحة طـويلة عـريضة
أبـرطع فـيـهــا وحـدى دون شـريك.. لـيـست حـركـة
قرعة من حـركات رؤساء التحـرير الذين يصرون
عـلى الـتواجـد من األولى وحـتى األخـيـرة.. فقط
نحن فى العدد مـائة وهى مناسبة جيدة للثرثرة
ـرة دى.. وإذا تـكـررت الـتى أرجــو أن تـغـفـرهــا لى ا
من حقك أن تفعل بى ما تشاء.. وابقى قابلنى لو

عرفت تعمل حاجة.
ÚdƒÄ°ùŸGh ±hô¶∏d kGôµ°T 

ـائة سـنة ـائة.. مـائـة عدد.. ا احلمـد لله الـذى بـلّغـنا ا
بلغتها وأنا أشاهد عروض مهرجان فرق األقاليم..

عــقـبــال الـعــدد األلف يــا رب ومـعــهـا يــكـون مــسـرحــنـا
ــصـرى والــعــربى قــبل قــد بــلغ سن الــرشــد.. وتــكـون ا
احلـــاجــة أصــبــحت مــلـــحــة إلصــدار عــشــرات اجملالت
ـسرح ولـيس مجـرد جريدة ـتخـصصة فى ا واجلـرائد ا

واحدة ووحيدة.
والرك ع النية يا حمادة!!

لم تـكن "مـسرحـنا" سـوى مشـروع طمـوح وطيب  –نعم
طـيب  –تـكــاتف من أجــله اجلـمــيع حــتى صـار واقــعًـا
ــاذا? فــأنـت تــعــرف.. دعك من وضــرورة وال تـــســألــنى 
حمادة فـهو ال يعرف شيئًا عن أى شىء.. حمادة شاطر
ـسرح حـتى لو ألف فى "الزنب" وبس.. وال تـسأله عن ا
فـيه أربــعـ كـتــابًـا.. كل مــا يـفـعــله حـمــادة هـو (كـوبى

وبعدين بيست) حمادة لهلوبة فى النت!!
شـروع الذى سهرنـا من أجله اللـيالى وأعددنا له هذا ا
عـلى مـدى عـام كـامل وكـدنـا بـسـبب نـطـلق زوجـاتـنا –
لألسف لم ينـجح معظمنا فى ذلك  –كـان وراءه كتيبة
مـقــاتـلــ اسـتــطـاعت أن حتــدث حـراكًـا  –آسف عــلى
ـسـرحى لـم يـكن لـيـحـدث لـوال حـراكًـا  –فى واقــعـنـا ا
وجود جريـدة جريئـة وشابة ال حـسابات لـها مع أو ضد
أحـد.. كـتـيــبـة "الـله حى" الـتى ال تـخـشى أحـدًا ولـيس
عـلى رأسها بـطحـة.. تتوكل عـلى الله وتقـول ما تعـتقد
أنـه احلق.. وإذا أخـــطـــأت تـــعـــتـــذر فـــورًا دون خـــجل أو

كسوف. 
لـــست مـــجــامـالً بـــطــبـــعى.. وال أحتـــلى  –لـــآلسف –
بـفــضـيـلـة الـشــكـر لـكـنى أريـد رد الــفـضل ألصـحـابه..
ـــرة فـــقط  –أن أحتـــلى بـــهـــذه فـــاســـمح لى  –هـــذه ا

الفضيلة.. وبعد كده أنا حتت أمرك.
أشـكـر فـاروق حـسنى وزيـر الـثـقـافة الـذى حتـمس لـهذا
ـشـروع وأحبه  –وال يـزال  –فـلـوال وجـود هـذا الـفـنان ا
الكبـير فى مـنصبه مـا صدرت هـذه اجلريدة أصالً.. لم
يـتــدخل فـاروق حـســنى يـومًـا فى عــمـلـنــا ولم يـبـد أيـة
مـالحــظــة عــلى أدائــنــا.. حــتى اآلراء الــتى وردت عــلى
سرح. لم صفـحاتـنا مـنتقـدة لسـياسـاته فيـما يـخص ا

يبد حتى مجرد عتاب بشأنها.. 
وقـبل أن يـصـدر العـدد األول من هـذه اجلـريـدة قال لى
بـاحلـرف الـواحـد ال حتــجـر عـلى أى رأى ودع كل واحـد
ـقراطـية ارسـة د سـرح  يكـتب مـا يراه صـحيـحًـا.. ا

أساسًا فمارسوها إلى منتهاها.
أشــكـر د. أحـمــد نـوار الـفـنــان الـكـبــيـر ورئـيس الــهـيـئـة
الـسـابـق صـاحب فـكـرة إصـدار هـذه اجلـريـدة فـهـو أول
ـجــرد أن شـاهـدهـا مـن فـكـر فى إصــدارهـا أسـبـوعــيًـا 
تصدر كنشرة يومية مواكبة لفعاليات مهرجان النوادى
بـاإلسـكـنـدرية وبـذل جـهـدًا خارقًـا فى سـبـيل إصـدارها
وتـوفـيـر مـكـان الئق لـهـا وتـزويـدهـا بكـل األجـهزة الـتى
ـكـننـا بـواسطـتـها إصـدار عـشر جـرائـد وليس جـريدة
واحدة وطوال فتـرة رئاسته لـلهيئـة كان مجرد تـليفون
ة ـكا له كـفيالً بـحل أية مـشكلـة تواجه اجلـريدة بـعد ا

بدقائق معدودات.
ـسـرح ورئـيس هـيـئة أشـكـر د. أحـمـد مـجـاهـد رجل ا
ـتحـمسـ واحملب قـصور الثـقافـة الذى كـان أكثر ا
لــهــذه اجلــريــدة والــداعــمــ لــهــا حـتـى وهــو خـارج
الهيئة مـديرًا لصنـدوق التنميـة الثقافـية فقد كان
الـصـنـدوق فى عـهـده أولى مـؤسـسـات وزارة الـثـقـافـة
دعـمًا للـجريـدة وتعـاونًا معـها وبـعد أن تـولى رئاسة
الـهـيـئة تـواصل الـدعم واالهـتـمـام والرعـايـة كـمـا لو
كـانت هـذه اجلريـدة مـشـروعه اخلاص الـذى يـتـمنى

د.  أحمد مجاهد فاروق حسنى

د. محمود نسيم  د.  أحمد نوار

¬∏dG IOGQEG É¡fEG Öé©àJ ’ ..Éæg ≈°ùØf â«≤d ..∑ô«°ùdG íjGQ âæc¬∏dG IOGQEG É¡fEG Öé©àJ ’ ..Éæg ≈°ùØf â«≤d ..∑ô«°ùdG íjGQ âæc¬∏dG IOGQEG É¡fEG Öé©àJ ’ ..Éæg ≈°ùØf â«≤d ..∑ô«°ùdG íjGQ âæc¬∏dG IOGQEG É¡fEG Öé©àJ ’ ..Éæg ≈°ùØf â«≤d ..∑ô«°ùdG íjGQ âæc¬∏dG IOGQEG É¡fEG Öé©àJ ’ ..Éæg ≈°ùØf â«≤d ..∑ô«°ùdG íjGQ âæc¬∏dG IOGQEG É¡fEG Öé©àJ ’ ..Éæg ≈°ùØf â«≤d ..∑ô«°ùdG íjGQ âæc¬∏dG IOGQEG É¡fEG Öé©àJ ’ ..Éæg ≈°ùØf â«≤d ..∑ô«°ùdG íjGQ âæc¬∏dG IOGQEG É¡fEG Öé©àJ ’ ..Éæg ≈°ùØf â«≤d ..∑ô«°ùdG íjGQ âæc¬∏dG IOGQEG É¡fEG Öé©àJ ’ ..Éæg ≈°ùØf â«≤d ..∑ô«°ùdG íjGQ âæc¬∏dG IOGQEG É¡fEG Öé©àJ ’ ..Éæg ≈°ùØf â«≤d ..∑ô«°ùdG íjGQ âæc
ysry_hassan@yahoo.com

مانتيكا أو نبوءة
..نص للكاتب الكوبى
ألبرتو بيدرو تورينتى

ضحيت هنايا فداه

لك لير» األول «ا
 فى مهرجان فرق األقاليم

اخلامس والثالث

ر حجاب
 ال تعرف شيئاً
سرح عن ا
النسوى

وإللى يعرف
يقول لها 

ستون عاما ً على رحيل
الريحانى

 عمرو قابيل:
مهرجان
الضحك
..فكرتى
وسرقوها
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(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

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

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

السودان. 900 جنيه.

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

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

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

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

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

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

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـالح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

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

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

áeOÉ≤dG ÉfOGóYCG

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

سرح فى بالدهم. عن عروض ا

> مـســرحـجـيــة.. صـفـحــة جـديـدة..
ــســـرحــيــ جتـــارب وحــكــايـــات من ا
القـدامى للـمـسرحـي الـشبـاب حتى

ال يناموا. صورة الغالف  كأن أول عدد كان
إمبارح .. 

مسعود شومان
يقدم كشف حساب

مسرحنا
صـ28

ثالثة أوجه لألنثى
ورجل يبحث 

عن نظرة حب .. 
عن بروفات عرض
محمد إبراهيم

 صـ8

جنيب الريحانى
 (21 يــنـايـر 1889 -  8

يونيو 1949)
مـــرت الـــيـــوم الـــذكـــرى
الـستون لـرحيل جنيب
الــــريــــحــــانى الــــفــــنـــان
الـــكــــبــــيـــر الــــذى قـــدم
ـصـرى أكـثـر لـلـمـسـرح ا
مـن ثــالثــــــــــ عــــــــــمـالً
مـــســرحـــيـــاً فـــضالً عن

عشرة أفالم.
مـرت هذه الـذكرى دون
أن يـــتـــذكـــرهـــا أحـــد..
«مــســـرحــنــا» حتـــتــفى
بــالــعـمالق الــراحل فى

هوامشها ومتنها.
اقـرأ رثـاء بـديع خـيرى
لــصـديق عــمـره جنـيب
واقـرأ الــريـحــانى صـ
شــــــــعــــــــبــــــــان يــــــــوسف
مـتحدثاً عن الريحانى

اقرأ صـ27-26-25

É¡«a Éeh É«fódG äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°S ¿Éc Ée Éj ¿ÉcôjhÉ°ûe  ájó©ŸG ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódG äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°S ¿Éc Ée Éj ¿ÉcôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> كان والد جنيب الريحانى من أصل موصلى عراقى كلدانى مسيحى اسمه
إلياس ريحانة يعمل بتجارة اخليل فاستقر به احلال فى القاهرة ليتزوج

سيدة مصرية قبطية أجنب منها ولده جنيب.

8 من يونيه 2009 

> ولد جنيب الريحانى فى 21 يناير 1889 وتوفى فى 8 يونيو عام 1949 إثر
رض التيفود. إصابته 

8 من يونيه 2009  العدد 100

31 ájGôŸG π«°SGôe á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf 2á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

 العدد 100

د. مدحت الكاشف
يبدأ سلسلة مقاالت
مثل عن تدريب ا

 اقرأ صـ24

 «قاعد وال ماشى»
أحمد خميس يقول
له أحسن لك تمشى

صـ12

 مسرح أون الين
صفحة جديدة عن
سرحي معارك ا

على النت صـ 29

 عن جنيب الريحانى
يالد من ا
 إلى الرحيل

مختارات العدد 

ناسبة «الضوى» فى الرد على «الكوفى» 

> د. ســـيــــد اإلمــــام يـــواصـل كـــتــــابـــة
«يوميات عضو جلنة حتكيم».

> د. عـبــد الـرحـمن بن زيــدان يـكـتب
«حـــديث عـن الـــثـــقــــافـــة الـــعــــربـــيـــة
ـسـرح فى زمن يــحـتـاج إلى مـشـروع وا

حداثى».

á©«éØdG óM ≈dEG á∏eÉÛG
يــــوصل وال كــــيـف تـــخــــتــــلـف األزمــــنـــة»
ســـوف أكـــتـــفى بـــهــذه الـــشـــواهــد اآلن
سرحية وأجتاوز ما أسماه بـاللحظة ا
عــنــد يس الــضـوى ألصل إلـى الـتــهــمـة
الــتى ألـــصــقــهـــا «الــكــوفى» بـــالــضــوى»
ــسـرحى وهى تـهــمـة ابــتـكــاره لــلـزمن ا
ــســـتــويـــات لم تـــعــد هـــنــاك مــتـــعـــدد ا
عالمـــات تـــعـــجب أضـــعـــهـــا بـــعـــد هــذه
ـــا هــــنـــاك بــــدائل أتـــرك الـــتــــهـــمــــة إ
لـلـقــار اخـتـيـار أيــهـمـا دون أى جتـاوز
«إذن فـــقــــد قـــام الــــضـــوى بــــالـــتــــألـــيف
بـــقـــدرته الــــفـــائـــقـــة عــــلى رسم صـــورة
ــقــروء وقــد ربط بــصــريــة لــلــمــشــهــد ا
تـلـك الـصــورة بـعـدة مــسـتــويـات زمــنـيـة
ـشهد الـواحد وهذا مختـلفـة ألبطال ا
مـا يــشــيـر بــبـســاطـة إلـى شـكل الــبـنــيـة
البصرية والزمـنية عند الضوى مؤلفاً
فـــمــاذا عن كــونـه مــخــرجـــاً» لم يــكــتف
ولم يـكف «الكـوفى» ما قـاله وهو ألعن
ـــا قـــاله مـــالـك فى اخلـــمــــر لـــيـــعـــلن
أســــفه الــــشــــديـــد أن فــــاته مــــشــــاهـــده
الـكـثـيـر من أعـمـال «الـضـوى» كـمـخـرج
بــــعـــد مـــا عـــدد بــــعض مـــا رآه لــــيـــنـــهى
دراسـته برأيه فيهـا مجتمـعة فى جملة
واحـــــدة ويـــــعـــــدنــــــا أن حـــــكـــــايـــــة «يس
الـضوى» مستـمرة والتى نتـمنى لها -
بـصــدق - أن تـســتـمــر بــعـيــداً عن مـثل
هـذه الــدراسـة عـفــوا أقـصــد الـكــتـابـة
إذن مــا الـذى كــان يــنــتـويـه صـاحــبــنـا
اجملاملة فـقط اجملاملة التى اشتطت
إلى حد الفجيعة فال منهج نقدى وال
مــــعـــيــــار فـــنـى وال رؤيـــة واضــــحـــة وال
استـشهـاد واحد عـلى ما يـقول ال دال
وال مــــدلــــول إنـــــهــــا اجملــــامــــلـــــة فــــقط
ـنهـجية ولتـذهب الدراسـات اجلادة وا

إلى اجلحيم.
عطية معبد

والتى يضع فيهـا أبطاله وجمهوره معاً»
انــتـهى ولم يـشـرح لــنـا كـيف يـتم هـذا!!
ـا يــقــوله عــنـد ولم يــورد مـثــاالً واحــدا 
ــدهــشـة!! ثم «الـضــوى» يــؤيــد فـكــرته ا
يـــصل إلى: 1- اخلــيـــال اخلــصب إذن.
2- إعــــادة الـــصــــيــــاغـــة اخلــــاصـــة. 3-
حــرفـة الــبــنـاء الــدرامى لــيــقـرر أنــهــمـا
ــســرحى عــنــد ــيــز الــشــكل ا أهـم مــا 
«الــضـوى» - كــأن ال يــفــعل هــذا إال هـو
ــــنــــشــــد ـــــمــــثل اخملــــرج ا !!! - فــــهــــو ا
تمـيز ومن هـنا تأتى الديـنى الشاعـر ا
شـموليته ثـم يعدد مؤلـفات «الضوى» -
 - لـيـقــر - أنه قـد قـام بـالــتـألـيف وهـو
ـــعـــمـــارى الــذى يـــرتـــدى ثـــوب اخملــرج ا
سرحية يـهتم بالنمـو الرأسى للدرامـا ا
ويبـتعد كل الـبعـد عن النـمو األفقى فى
األحـــداث» مـــرة أخــرى ســـقت الـــعـــبــارة
كــــامــــلــــة كـى ال أتــــهم بــــاالقـــــتــــطــــاع من
الــــســـــيـــــاق دعك إذن مـن مـــــنــــحـــــوتـــــته
ــعــمــارى» وقل لى الـــعــجــيــبــة «اخملــرج ا
كن أن أفـهم هذا أو حتى أقبله كيف 

دون مثال.
- يــفـعل الــكــوفى هــذا طــوال الـوقت!!
حتى يـصل إلى أن يضع «الضوى» فى
مـقــابـلــة واحـدة مـع «بـرتــولـد بــريـشت»
فــيـــمـــا ادعــاه بـــأن «الــضـــوى» صــاحب
ــلـحــمـيـة ـكن تــسـمــيـته «ا ابـتــكـار مــا 
ــــصـــريـــة» الــــتى تــــتـــشـــابـه فى االسم ا
فقط مع مـلحـميـة «بريـشت»! ويواصل
دراســته الــعــجــائــبـيــة بــالــقــول «ويــصـر
ـــــــــؤلـف يـس الـــــــــضـــــــــوى أن يـــــــــعـــــــــدد ا
مـستـويـات الكـتابـة لـلمـشـهد الـواحد -
ـاذا يصر! وال كيف يعدد! لم يقل لنا 
ــــســـتــــويـــات داخل - ثـم يـــوصل تــــلك ا
أزمــنـــة مـــخــتـــلـــفــة!!! (مـــرة بـــالــنـــســـبــة
للممثل ومرة أخـرى بالنسبة للقار /
ـشـاهـد) - مـرة أخـرى لم يـحـدد عن ا
أى مــــســـــتـــــويــــات يـــــتــــحـــــدث وال كــــيف

بــدايـة نـحـن نـقـدر ونــحـتــرم أى جـهـد -
لـــذاته وفى ذاته - خـــاصـــة فـى مـــجــال
س - إنسانياً اإلبداع وما سأقـوله ال 
عـلى األقل - الـكـاتب «فـتـحى الـكـوفى»
أو الشـاعر «يـس الضـوى» ومن البـداية
أيـضـا أقـرر أنـنى لن أحتـدث عن مـعنى
«الـدراسة األدبية» مـفهومهـا شرائطها
مـعايـيـرهـا أو منـاهـجـها ألنـنى أتـصور
أن هذا سـيـكون كالمـاً فـارغـاً قبـالـة ما
ألــصـــقه «الـــكــوفـى» «بــالـــضـــوى» فــيـــمــا
زعـــمـه من دراســـة عـــنـــوانـــهـــا «الـــبـــنـــيــة
الـــدرامــــيــــة فى مــــســــرح يس الــــضـــوى»

نشورة بالعدد 96 من «مسرحنا». وا
سأجتـاوز اآلن فـكرة أن أصـبح للـضوى
مــســرح خـاص بـه رسخ إلى هــذا احلـد
واعتبره عنوانـاً مجانياً مجامالً ومنذ
الــبــدايــة يــفــاجــئـنـى «الـكــوفى» إلـى حـد
الـــصـــعق - ال يـــكف عن ذلـك!! - حــ

يـقــرر أن «لـلــضـوى» - مــثـلــنـا تــمـامـاً! -
حــواسه اخلــمـس مــفــاجــأة من الــعــيــار
الثـقيل أضـاف إليـها الـسادسة وهى أن
الـضـوى مـسـتـقـبل جـيـد لـكل مـا يـحدث
أمــامه وخـلــفه من أحــداث فـنــيـة وغــيـر
فنية - من منا ليس كذلك!! - ويصعد
ـــفــاجـــأة أكـــثـــر بـــقــولـه «يـــســتـــقـــبل كل ا
األشــيــاء بـكـل حـواسـه مـجــتــمــعــة دفــعـة
واحـدة!! - كـيف !! - ثم يـفـاجـئـنى مرة
أخــرى حـ يــقــرر أن لـلــضـوى خــيـاالً!!
ـــيــــزه أنه لـــيس يـــعـــرف احلـــدود ومـــا 
ـعــهـودة أو الـقـواعــد الـثـابـتـة.. الـفــنـيـة ا
ولـكى ال أتهم بأنـنى أقتطع من الـسياق
أورد فقـرته كـامـلـة يـقـول: «ولكـن يرسم
حــــدوداً خـــاصــــة به ويــــحـــيل رؤيــــته من
خاللــــــهــــــا إلـى صــــــورة مــــــرئــــــيــــــة أمـــــام
مـــــشــــاهــــدى مــــســـــرحه اخلــــاص جــــداً
لـيــجـبـرهم عـلى الـدخـول عـلى الـدخـول
س خــيــاالتـه بــأيــديــهم فى ه و إلى عـــا
ـتخـيلة زمن مـتعدد األزمـنة الـفعـلية وا
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 مسرحية
تدعو
لتحس
ظروف
ومعيشة
الطبقات
الدنيا

سرح. - وسط ظالم قاعة ا
ـتشـابـكة بـ الـطبـقة ـتوتـرة وا ـسرحـيـة العالقـات ا تـتـناول ا
) فى قــاع ســفــيـنــة مــبــحـرة ـســتــغَــلــة (بـفــتح الــغــ الــعــمــالــة ا
سـتـغِـلة (بـكـسر ـنـتمـ إلى الـطـبقـة الـرأسـمالـيـة ا بـالسـادة ا
ـثلـة فى احلـسـنـاء اآلنـسة ) وتـتمـكن الـطـبـقـة العـلـيـا  الـغـ
دوجالس وبـاقى الـركـاب مـن الـسـفـر واالسـتـمـتـاع بـالـتـرحال
شـاعـر اإلنسـانيـة حتـفز فـضول فى سـهـولة ويـسـر غيـر أن ا
اجلميـلة إلى استطـالع ما يدور فى القـاع من خفايـا فتهبط
رهـفة.. بـرؤية الـشحوم إليه لـتصـطدم عـينـاها ومـشاعرهـا ا
والزيوت والـقاذورات  صورة غيـر إنسانيـة.. تدفعهـا للصراخ

فى وجه أكثرهم خشونة وحيوانية (يانك)..
- ابتعدعنى أيها القرد الكثيف الشعر..!!.

ثم تـــســقط مـــغــشــيـــا عــلـــيــهــا مـن بــشــاعـــة مــنــظـــره وجالفــته
وفظاظته التى لم ترها من قبل..!!
ضمرة داخل النص هى: الرسالة ا

> حتس ظروف عمل ومعيشة الطبقات الدنيا.
> حتجيم مكاسب وبذخ حياة الطبقات العليا.

ـسرحـية ومحـتواهـا بانـسيـابية شـاهدون فـحوى ا استـوعب ا
ـشـارك فى خالبـة وسـاحرة بـفـضل جـهود جـمـيع الفـنـان ا

نشود.. كافة مفرداتها فتحقق النجاح ا
فكل التحية للصحبة الفنية.

أبو نصر عثمان
عضو احتاد كتاب مصر - اإلسكندرية

األستاذ الفاضل / رئيس التحرير
حتية طيبة وبعد

تواضعة فى أشكركم على سابق نشركم لبعض مساهماتى ا
جـــريــدتـــكم الــغـــراء «مــســرحـــنــا» الـــتى القت كل تـــرحــيب من
ـهـتـمـ وكل إعـجـاب من اخملـتـصـ فـتـمـنـيـاتـنا لـكـم بدوام ا

النجاح والتوفيق.
ومـرفق «رؤية إبداعية» عن مسـرحية «القرد الـكثيف الشعر»
الـتى عرضت مـؤخراً باإلسـكنـدرية أرجـو أن حتوز إعـجابكم

وحتظى بالنشر مع خالص ودى وتقديرى.
سـاهم قرابة ثمانـ فناناً - من أعمـار متقاربة - فى عرض
مسرحـية األمـريكى (يـوج أونـيل) «القـرد الكـثيف الـشعر»
بـرؤيـة إبـداعـيـة مـتـمـيـزة لـلـمـخـرج الـسـكـنـدرى جـمـال يـاقوت
ــشـــاهــدين - مـن جــمــيع ــســـرحــيـــة عــلى إعـــجــاب ا حــازت ا
ــشــاهــدة طـوال لــيــال الــعـرض األعـمــار - فــتــزاحـمــوا عــلى ا
بــقــصــرى الــثــقــافــة فى ســيــدى جــابــر واألنــفــوشى ورد هــذا
اإلعـجاب إلى مـجمـوعة من الـعوامل فى آن - تـضافـرت معاً

إلثمار عمل مسرحى ناجح.. وهى:
عظم من ساهم فى العرض. تراكمة  > اخلبرات الكثيفة ا
> احلـــرفـــيــة الـــفـــائــقـــة خملـــرج الـــعــرض والـــتـــعــاون مـع بــاقى

. اخملتص
. شارك > التفاهم والتفانى ب جميع ا

ستخدم. > بساطة وتناغم الديكور ا
ـــســـرحـى عـــلى تـــعــــديل مـــفـــردات > دأب مـــخـــرج الــــعـــرض ا
الـصوت مع ضـبط مـستـويات اإلنـارة - عـلى فتـرات مـتقـاربة

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

مثل. مجال تدريب ا
يحاضر فى الورشة نخبة من كبار

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

قبول ومواعيد احملاضرات فى العدد ا
٢٠٠٩ الصادر  بتاريخ ٢٠ يوليو 

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

شارگة فى ورشة «مسرحنا» استمارة ا

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

ت : ٣٥٦٣٤٣١٣ت : ٣٥٦٣٤٣١٣
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> الـنص الـفـائــز بـجـائـزة أبـو الـقـاسم
الـشابى مع دراسـة عن الـنص يـكتـبـها

عبد الغنى داود.

> مـــتـــابــــعـــات نــــقـــديــــة لـــعـــروض
مـهرجانى الـهنـاجر وفـرق األقاليم

اخلامس والثالث 
> دراسة عن سحب أريستوفانيس

يكتبها محمود احللوانى
ــــــــســـــــــرح عـــــــــلى > كـل شـىء عـن ا

الشبكة العنكبوتية

كسيكى للفنان ا
   Siqueiros, David Al-
faro (Mexican, 1896-

1974)  

لوحات العدد
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د. أحمد
 مجاهد

كواليس
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> عاش جنيب الريحانى أيضا فى حى الظاهر وبدت عليه مظاهر االنطوائية إبان
ا أتاح درسة الفرير االبتدائية وهى مدرسة لغتها الرسمية الفرنسية  دراسته 

له فهم هذه اللغة وتطويعها لعقليته الصغيرة.

> نشأ جنيب الريحانى فى القاهرة وعاش فى حى باب الشعرية وعاشر الطبقة
الشعبية البسيطة والفقيرة.
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شــخص فـى اجملـتــمع ال يــحــتــرف إالّ مــهــنـتـه فـقط وال
مـثل يـعـرف تـفـاصـيل مـهنـة أخـرى غـيـرهـا بـاسـتـثـنـاء ا
الـــذى تـــراه يـــقـــدم الـــعـــديـــد من األدوار لـــشـــخـــصـــيـــات
مختـلفة مـهن مختـلفة والبـد أن يكون مـلمًا بـتفاصـيلها
شاهد بها ـها بشكل جيد وإقـناع ا حتى يـستطيع تقد
- ومن هـذا يرى "بسيم" أن "شـارلى شابلن" هـو الفنان
الــشــامـل احلــقــيــقى ألنه اجــتــهـــد فى كل شىء فــعــمل
ـثالً وراقــصًـا ومـتـقــنًـا لـكل شىء مـؤلـفًــا ومـوسـيـقــيًـا و
كن اعتبـاره العبًا محترفًا يسـاعده على التميـز حتى 

فى كل ما يؤديه فى احلياة.. 
أحـمــد بــسـيم يــســتـعــد مــؤخـرًا لــتــقـد عــرض جــديـد
ضمن ورشـة "اجلـراب" بعـنـوان "العـرض مسـتـمر" وهى
ــمـثل اإلبــداعـيــة اخملـتــلـفـة مــحـاولــة إلخـراج طــاقـات ا
ـزيـد من اسـتــنـادًا إلى درامـا بـسـيـطـة تـتـيح لـلـمـمـثـلـ ا

سرحية. التحرر واإلبداع فى شتى العناصر ا

ـنـصـورة" تـرك أحـمـد بـسـيـم أهـله ومـديـنـته اجلـمـيـلـة "ا
عـهد الـعالى سـعـيًا وراء حـلمه الـكبـيـر وهو االلـتحـاق بـا
عهد سرحـية وكان إصراره على االلتحاق با للفنون ا
ـجـرد األلـتـحاق سـبـبـاً في جنـاحـة ولم يـكـتـف أحـمـد 
ـعـهـد بل جــعل من دراسـته زادًا حـقـيــقـيًـا له يـصـقل بـا
زيـد من اخليـال واإلبـداع ويعـينه - ـنـحه ا موهـبته و
بـذلك - عــلى تـفـهـم الـتـفـاصــيل الـدقـيــقـة لألدوار الـتى
ـده كــذلك بـالــوعى الـذى يــجـعـلـه يـضـيف يــؤديـهــا بل 
إلـى األدوار تـفـاصــيل إضـافـيــة جتـعـلــهـا أكـثــر إبـداعًـا..
وتؤكـد بصـمـته اخلاصـة. شارك أحـمـد بسـيم فى عدد
ــهــمــة مــنــهــا "الــشــبــكــة" مع ـــســرحــيــة ا من الــعــروض ا
اخملــرج الـكـبـيــر الـراحل سـعــد أردش وبـطـولـة ســمـيـحـة
أيوب وكـمال أبـو ريه وعـاصم جناتى وقـدم عم عاصم
ــــرة عـــرض "مــــعـــقــــوله مــــفـــيش جنــــاتى اخملـــرج هــــذه ا
مـــشــــاكـل بـــاالشــــتــــراك مع عـالء مـــرسـى ووفـــاء مــــكى
وأحـمــد صـيـام وشـارك مع سـامح بـسـيـونى فى عـرض
"مـــشــعـــلــو احلـــرائق" ومع دعـــاء طــعـــيــمـــة فى "شـــكــلـــهــا

ـســلـسالت بـاظت".. كــمـا شــارك بـســيم فى عــدد من ا
الــدرامــيــة مــثل "حــلــيم" "اإلمــام الــشــافــعى" صــورة فى
". ولم يـفـكـر مـثل غـيـره من الـشـبـاب فى تـأمـ كـلـمـتـ
مسـتـقبـله أوالً بااللـتحـاق باجلـامعـة ثم دراسة الـتمـثيل
فـيما بـعد بل جعـل من دراسته للـتمـثيل هدفًـا وأساسًا
ستـقبـله وهذا هو سـر اإلتقـان الكـبير الـذى يتـميز به
بــســـيم فى عـــمــلـه. بــســـيم عــضـــو فى فـــرقــة "اجلــراب"
ـسرحيـة التى تديـرها اخملرجـة الشابـة دعاء طعـيمة ا
وقــد أتــاحت له هــذه الـفــرقــة فـرصًــا عــديـدة لالبــتــكـار
واإلبـداع الــفــردى واجلـمــاعى حــيث اجلــمـيـع فى هـذه
الــفــرقــة يــرقص ويــغــنى ويــؤلف أيــضًــا من أجـل إبـداع
مـسـرح يـقـدم اجلـديـد دائـمًـا فـهم ال يـقـدمـون عـروضًـا
تـعتـمـد على الـبنـية الـكالسيـكـية بل يـبحـثون دائـمًا عن
تـقـد عـروض تـتـمـيـز بـقـدر عـال من اجلـدّة واالبـتـكـار
الــفــنى والــتــحــرر من الــقــوالب ويــرى بــســيم أن مــهــنــة
الــتـــمــثـــيل صـــعــبـــة بل هى األكـــثـــر صــعـــوبــة عـــلى وجه
اإلطالق من أى مــــهــــنـــة أخــــرى.. ويـــعــــلل ذلـك بـــأن أى
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ــرحـلــة الــثـانــويـة ـســرح فى ا مـحــمـد عـالء تـوطــدت عالقــته بــا
ـدرسـة واشـتـرك فى بـطـولة حـيث الـتـحق بـفـريق الـتـمـثـيل فى ا

ثل ثان. اجلمهورية للمدارس. وحصل على جائزة أفضل 
ـسرح ويـتـعامل مع أدوات عرف مـحمـد عالء كـيف يقـف على ا
ــثل ويـــســاعــد فـى اإلخــراج كل هــذا فى ــســـرحى و الــعــرض ا

رحلة الثانوية. ا
ــتــطــورة وســرعــان مـا ــعــهــة الــعــالى لــلــدراســات ا ثم الــتــحق بــا
ـــســرحى ثـم لم يــكـــتف بــهـــذا فــالـــتــحق شـــارك. فى الــنـــشــاط ا
باستوديو "عماد الـدين" لدراسة التمثيل واإلخراج وحصل على
ــسـرحي ـشــاركـة في الــعـرض ا دورات مـكــثـفــة وبـعــدهـا قـام بــا
" من إخراج إبراهيم خضر وعرضت على "العودة إلى فلسـط

قاعة صالح عبد الصبور بالطليعة.
ـعـهد شـارك عالء فى مـسـرحـية "الـغـابـة" عام  2002ثم وفى ا

"ورقة حلمة" من إخراج محمد سالمة.
وكـان عمله الثالث هـو "اسطوانة الدقن بـاشا" والتى شارك بها
ـعــهـد فى مــهـرجــان ســاقـيــة الـصــاوى عالء شـارك مع طـلــبــة ا
أيـــضًـــا فـى عـــدد من األفالم الـــتـــســـجـــيـــلــــيـــة الـــتى شـــاركت فى
ــهـرجــانـات احملــلـيــة مــثل فـيــلم "اجلــوكـر" وفــيـلم "أثــنـاء األذان ا
واجلـــرس" و"الـــطـــابـــونـــة" واألفالم الـــثـالثـــة من إخـــراجه فـــقـــد
اشــتـرك بــهـذه األفـالم فى مـهــرجـان "األفـالم الـتــسـجــيـلــيـة" فى
ساقيـة الصاوى. ويـعود محـمد عالء إلى عشـقه األول ويشارك
ــســرحـى "الــقــادم" إخــراج جــمـــال إبــراهــيم عــلى في الــعــرض ا

ـتميزة مسـرح الهناجـر. محمـد له بعض التجـارب السينـمائية ا
عــلى الــرغم من قــصــر أدواره فـيــهــا والــتى ال تــتـعــدى مــشــاهـد

قليلة مثل اشتراكه بأدوار صغيرة فى األفالم.
وقــد شــارك فى فــيــلم "الــريـس عــمــر حــرب" مع خــالــد يــوسف
وتعـلم كثـيرًا من هـذه التـجربـة حيث انـطلق يـشارك فى األفالم
مع رامز جالل فى فيلم "شبه منحرف" إخراج وليد محمود ثم
فـيــلم "رمــضــان مـبــروك أبــو الـعــلــمـ حــمــودة" مع اخملـرج وائل
إحـسـان والـفــنـان مـحـمـد هـنـيــدى الـذى أثـنى عـلى أدائه ووعـده
بـدور أكــبــر فى اجلــزء الــثــانى من الــفـيــلم الــذى ســوف يــصـوره

خالل الشهر القادم.
محمد عالء لـه مشاركات أيـضًا فى الدراما الـتليفزيـونية حيث
شـارك فى مسلسل "سـيت كوم" "حواكه بوت" مع عـصام كاريكا
وأحمـد السـعدنى واإلخـراج ألحمـد البـدرى وهو يـشارك حـاليًا
فى بروفات مسرحـية "أرض ال تنبت الزهور" مع شادى سرور
وقـد أحب مــحــمـد هــذا الـعــرض جـدًا ويــقـول إنـه يـســتـفــيـد من
ـسـرحـيـة ويـتــمـنى مـحـمـد أن يـجـسـد ـمـثــلـ فى ا مـجـمـوعـة ا
ـسـرح أو الـسـيــنـمـا ألنه يـحب الـفن أدواراً مـخـتـلــفـة سـواء فى ا

جدًا وطموحه ليس له نهاية.
مــحــمــد الــذى عــمل فى أكــثــر من مــجــال فــنـى يــرى أن خــشــبـة
ـــســرح جـــاد يــحـــتــرم ــســـرح لــهـــا جــاذبـــيــة خـــاصــة ويـــحــلم  ا

شاهدين. ا
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رشا أشـرف طالبة بالفرقة الرابعـة بكلية اإلعالم جامعة القـاهرة عشقت "أبو الفنون" منذ
ـدرسى إلى أن وصلت للمـرحلة اجلامـعية فحاولت أن سرح ا صغـرها فالتـحقت مبكـرًا با
زيد من االنتشار وتشبع عـشقها للمسرح فشاركت فى سرحية لتـحقق ا تطـور جتربتها ا
عدد من عروض الشـباب والرياضة مـنها "باى باى يـا عرب" بالعربى الـفصيح" اخملرج كرم
ــســرحى ثم أحــمــد ثم حــصــاد الــشك مـع اخملـرج عــادل درويـش فى مــهــرجــان الـشــركــات ا
عطـى بجمـعية أنـصار التـمثيل و شاركت فى عـرض "أكتوبـر آخر عـربية" مع مـحسن عبـد ا
"أوديب مـلــكًـا" مع اخملـرج مـحـمـد كـوجـاك فى مـهــرجـان الـنـوادى كـمـا وقـفت أمـام عـدسـات
ـسـلــسالت مع اخملـرج عــادل يـحـيى فى مــسـلـسل كـامــيـرا الـفــيـديـو لـتــشـارك فى عــدد من ا
ـة على الـساحل الـشمـالى" مع عـبد الـلطـيف زكي و"من اجلانى" مع "هـاي سكـول" ثم "جر
حـمــدى الـنــبـوى و"حــمـد الــله عــلى الـسالمــة" مع مــحـمــد عـبــد الـعــزيــز وشـاركت أيــضًـا فى
"عــفــريت الــقش" مـع سـامـى مــحـمــد عــلى و"أيــام احلـب والـرعـب" مع عــمــرو عــابـديـن أمـام
اجـيك" و"علـقة مـوت" وأخيرا كامـيرات الـسيـنما شـاركت رشا فى عـدد من األفالم منـها "ا
"دكان شحاته" خلالد يوسف ورغم هذا التواجد الـكبير أمام عدسات التليفزيون والسينما
ال تسـتطـيع رشـا أن تقـاوم أو تمـنع نفـسهـا عن أبـو الفـنون فـهى تؤكـد أن له سحـره اخلاص

الذى يجتذبها رغم ما به من تعب وإرهاق كبير لكثرة أيام البروفات وقلة أيام العروض.
ــسـرح مـرة ثـانـيـة إلى مـا كـان عـلـيه فـى فـتـرة الـسـتـيـنـيـات كـمـا حتـلم حتـلم رشـا بـأن يـعـود ا

بعودة عروض الـ "١٠٠ ليلة" التى كانت تضىء ربوع مصر ثقافة وفنا وعلما.  

محمد جمال الدين

أشرف الديب

أمانى السيد أحمد

بـدأ عـبد الـله أبو الـنصـر مـشواره الـفنى مـنذ تـفـتح وعيه عـلى ما فى فن
ـسرح من مـتعـة فنـية وقـد تعـرف على الـكثـير مـن أسرار هذا الـتمـثيل وا
الـفـن عن طــريق عالقــته بــاخملــرج الـدمــيــاطى مــحــمــد نـاصـف فى مــركـز
.. وكان ذلك عام  1980كـانت ضربـة البـداية بـالنـسبة لـه قوية وهـوب ا
حــــيـث شــــارك مـع اخملـــــرج الــــكـــــبـــــيـــــر الــــراحـل ســـــعــــد أردش فـى عــــرض
اخملــطـطــ وبـعــده تـوالت مــشـاركـاتـه وأدواره فـشـارك فـى عـرض "عـالم
عـلى بـابـا" مع مـحـمـد نـاصف ثم "اجلـدعـان ونـقـول إيه والـصـفقـة وعـلى
ـطار" مع اخملـرج أحـمـد سراج كـمـا شارك فى الـزيبق والـكالب وصـلت ا
" مع عـرض "حدوتـة مصـرية" مع اخملـرج حافظ أحـمد حافـظ و "اجملان
ثم "كـومبـارس على الـبالنص واألوباش ورحـلة حـنظـلة" ـنعم ناصـر عـبد ا
مع اخملـرج فـوزى سـراج.. وبـعـد ذلك قـدم "اغتـصـاب وقـوم يـا مـصرى مع
اخملــرج رأفت سـرحـان وأكــازيـون مع رشــدي إبـراهـيـم و"احلـرافـيش" مع
أحـمـد عـبـد اجلـليل و"الـسـوق" مع رضـا حـسـنى كـذلك لـعب أدوارًا مـهـمة
دق وسبع سواقى ومع سمير أخرى مع اخملرج سمير الـعدل فى "زقاق ا
ـواطـن مهـرى" عـمـل عـبـد اللـه أبـو الـسـعود زاهـر فى "كـاسك يـا وطن" و"ا
كمـخـرج مـسـاعـد ومـنـفذ مع عـدد من اخملـرجـ الـذين يـنـتـمـون إلى مدارس
هنة. إخراجية مختلفة وهو ما أضاف إليه الكثير من اخلبرات فى حرفيات ا

سارة عبد الوهاب

ـهـرجان اخلـتـامى لـفـرق األقـاليم أثـبت ا
ــصـرى ال يـزال ـســرحـيـة أن اجلــمـهـور ا ا
مــتـعـطـشًـا لـلـمــسـرح فـقـد كـان احلـضـور
ـتابعـة العـروض مؤشرًا الكثـيف كل ليـلة 
مهمًا عـلى محبة الناس لـلمسرح وفنونه
خاصـة ح يـقدمه مـجمـوعة من الـهواة
ال تـركن للـسائـد لكـنـها تـمتـلك الطـموح
ـفـارقة والـتـجديـد وقـد كان لـعودة نـحو ا
ـهـرجــان بـعـد عـدة ســنـوات من الـتـوقف ا
سرحي حوله أثره الكبير فى الـتفاف ا
ومـنـاقـشـة مـا يـدور من عـروض من خالل
ــقــاالت الــنـقــديــة الــتى تــوالهــا شــبـاب ا
الـنـقاد عـبـر النـشـرة اليـومـية الـتى مـثلت

هرجان وفعالياته. مرآة حية لوقائع ا
إن إقامـة مـسرحـ جديـدين هـما مـسرح
الــســـامــر ومــنف تــمــثل مــكــســبًــا كــبــيــرًا
ـــثــابـــة الــرئــة لـــلــمـــســرحـــ ألنــهـــمــا 
ـوهـوب احلـقـيـقـيـة السـتـقـبـال جتـارب ا
واجملـددين من أبـنـاء األقـالـيم وأيًـا كـانت
الــســلـــبــيــات فــالـــنــجــاحــات كـــانت أكــبــر
واإليـجابيات ال بـد من تعظـيمهـا وتطوير
آلــيـاتـهــا كى جنـتـمـع فى كل عـام مع هـذه
ـتـمــيـزة من مـســرحـيى مـصـر الـنـخـبــة ا
ــمـثل والــسـيـنــوغـرافى فـحــ يـجـتــمع ا
وسيقى فإننا واخملرج والناقد والشاعر وا
نــكــون قـد جــمــعــنـا خــبــرات هــذا الـوطن
لـنــتـبــادل الــعـطــاء ونـقــيم جــدالً خالقًـا
حـول الـعـروض أيًـا كـان الـفـائـز فـالـعـبـرة
ن يــفـوز لــكن بــاحلــراك الـذي لــيــست 
ـهــرجــان لـيــتــعــلم اجلـمــيع من أحـدثـه ا
أحــداثه وفــعــالـــيــاته الــتى كــانت خــطــوة
ــســرح أصـــيــلـــة نــســـتــعـــيــد بــهـــا بــريـق ا
اإلقـلـيـمى الـذى كـدنـا نـفـتقـده فـى غـمرة
شـكالت والـعراقـيل واإلهـمال الـذى ساد ا
طويالً وكاد يصبح قانـونًا يحكم العملية
ـسـرحيى أقـاليم مـصر ـسرحـية هـنيـئا  ا
ـسـرح بـنـجاح مـهـرجـانـهم وبفـوزهم 
ـــثــابـــة بــيـــتــ جـــديــديـن ســيـــكــونـــان 
الستـقبـال جتاربـهم عـلى مدار الـعام وكل

عام وأنتم بخير. 
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فى ختام مهرجان فرق األقاليم

"اتـنـ فـى قـفـة" لــفـرقــة بـيت ثــقـافـة
طــــامــــيــــة وفــــاز مــــصــــطــــفى درويش
بــجـائــزة الــديــكـور األولـى عن عـرض
"قـصـة حب" وذهبت اجلـائـزة الثـانـية
إلبـــــراهـــــيـم الـــــفـــــرن عن "مـــــشـــــعـــــلـــــو

احلرائق".
وأقـرت الـلـجنـة فـوز مـسـعـد فتـح الله
بـــجــائــزة الـــتــمــثـــيل األولى رجــال عن
دور عـدنــان في "قــصـة حب" بــيـنــمـا
فــاز بــاجلــائـــزة الــثــانــيـــة "مــنــاصــفــة"
مــحـــمــد مــرسى عن دور شــعالن في
"مــــشــــعــــلــــو احلــــرائق" وعــــمــــر عــــبــــد
الـنـاصـر عن دور قـفـة "في اتـنـ في

قفة".
ـلـكة وفـازت هـدى مـحمـود عن دور ا
في "قـــصــة حب" بـــجــائـــزة الـــتــمـــثــيل
األولى "نساء" وتـقاسمت سارة رشاد
عن دور مـر في "مشـعـلـو احلرائق"
وعــنـــان مــنــسـي عن دور األمــيــرة في
"اتـــنـــ فـي قـــفــة" جـــائـــزة الـــتـــمـــثـــيل

الثانية مناصفة بينهما.
أمــا جــائــزة األحلــان األولى فــذهـبت
إلى وائل عـــاطف عن عــرض "قــصــة
حب" وفــاز إيـهــاب حـمــدى بـاجلــائـزة
الـثـانيـة عن أحلـان عـرض "اتـن فى

قفة".
وفاز الـشاعـر أحمـد زيدان بـاجلائزة
األولي فـى األشــعـــار عن مـــســـرحـــيــة
"اتـــنـــ فـي قـــفـــة" وذهـــبت اجلـــائـــزة
الثانية لـعمرو أبو السعود عن عرض

"قصة حب".
هرجان والتى بدأت كانت فعالـيات ا

اضى قد شهدت  27 مايو ا
مـــشــــاركـــة خــــمـــســــة عـــروض لــــفـــرق
الــبـــيـــوت وثــمـــانـــيــة لـــفـــرق الــقـــصــور
وعـقدت هذه الـدورة برئاسـة الكاتب
محمد أبـو العال السالمونى وأدارها
الــكـاتب مــحـمـد الــشـربـيــنى وقـدمت
الـــعـــروض عـــلـي مـــســـرحي الـــســـامـــر
ـكــشـوفـ بــعـد جتــهـيــزهـمـا ومـنـف ا
بادرة هرجان  الستقبال فـعاليات ا
مـن اخملـرج عــصــام الــســيـد ودعم د.
أحـمد مـجـاهـد رئيس الـهـيـئة الـعـامة

لقصور الثقافة.

واجلـريدة ماثلـة للطـبع قام د. أحمد
مـجاهد رئيس الهـيئة العـامة لقصور
ـــاضى الـــثـــقـــافـــة مـــســــاء اجلـــمـــعـــة ا
بـتـوزيع اجلـوائـز عـلي الـفـرق الـفـائزة
بــــجـــوائــــز الـــدورة  35لــــلــــمــــهــــرجـــان
اخلـتــامى لــفـرق األقــالـيم وذلك بــعـد
إعالن جلـنـتى حتــكـيم فـرق الـقـصـور
والـــبـــيــوت الـــنـــتـــائج الـــنـــهــائـــيـــة بـــعــد

شاركة.. مشاهدة العروض ا
شــــــارك فى حـــــضــــــور حـــــفـل خـــــتـــــام
ـــهـــرجـــان د. عــــبـــد الـــوهـــاب عـــبـــد ا
ــــــركـــــزيـــــة احملـــــسـن رئـــــيـس اإلدارة ا
لــلــشــئــون الــفــنــيــة بــالــهــيــئــة واخملــرج

سرح. عصام السيد مدير عام ا
ـكـونـة جلـنــة حتـكـيم فــرق الـقـصــور ا
من اخملـرج مـحـمـود األلـفى والـكـاتب
الـصـحـفى مـحـمـد الـرفـاعـى والـنـاقد
عــــــبـــــد الــــــرازق حـــــســــــ والـــــنــــــاقـــــد
ــعـــاذ والــكـــاتب مـــحــمــد مـــصــطـــفى ا
الــشـــربــيــنى مــنـــحت جــائــزة الــعــرض
ـلك لــيـر" لـفـرقـة ـسـرحــيـة "ا األولى 
ـــنــصـــورة واجلـــائــزة قــصـــر ثـــقــافـــة ا
ـــســـرحــيـــة "الـــقـــرد كــثـــيف الـــثـــانــيـــة 
الشـعر" لـقصـر التـذوق وفي اإلخراج
ذهــــبت اجلــــائــــزة األولى لــــلــــســــعــــيـــد
ـــــلـك لــــــيـــــر" مــــــنــــــسى عـن عــــــرض "ا
لـــشــــكـــســـبــــيـــر وفـــاز جــــمـــال يـــاقـــوت
بــاجلــائــزة الـثــانــيـة عـن الـقــرد كــثـيف

الشعر ليوج أونيل.
وفــاز بــاجلــائــزة األولي فـى الــديــكـور
كـل من ســـــمـــــيــــر زيـــــدان عـن عــــرض
"تـــاجــر الـــبــنـــدقـــيــة" لـــقــصـــر طــنـــطــا
مناصفة مع ناصر عبد احلافظ عن
عــــرض "ضـل راجل" لـــــقــــصـــــر غــــزل
احملـــلـــة وذهـــبـت اجلـــائـــزة الـــثـــانـــيـــة
مــنـاصــفــة أيــضـا بــ أمــيــر جـاد عن
ــنـصــورة وخــالـد ــلك لــيــر لـقــصــر ا ا
عـــطـــا الــلـه عن "مــنـــ أجـــيب نــاس"

لقصر كوم أمبو بأسوان.
وفــاز أحــمـد الــســعــيـد عـن دور يـانك
فى مـسـرحـيـة "الـقـرد كـثـيـف الـشـعر"
لـــقــصـــر الــتــذوق وطـــارق عــمــار عن
دور شـــايــلــوك فى مــســرحــيــة "تــاجــر
الــبــنــدقــيــة" لــقــصــر طــنــطــا بــجــائــزة
الـــتــــمـــثــــيل األولى رجــــال مـــنــــاصـــفـــة
بـــيــنـــهــمـــا وذهــبت جـــائــزة الـــتــمـــثــيل
الــثــانــيــة مــنــاصــفــة أيــضــا بــ تــامـر
لـك لـير" مـحمـود عـن دور ليـر فـي "ا

عن أشـعـار عرض "ضل راجل" لـغزل
احملــلــة إضــافــة إلى مــنــحــهـا لــثالث
شـهـادات تـقـديـر لـلـسـيـد شـاهـ عن
دوره فى "ضل راجل" ومــحــمــود فـتح
الــله عن دوره في "تــاجــر الــبـنــدقــيـة"
ــلك ومــحـــمــد حــسن عـن دوره فى "ا

نصورة. لير" لقصر ا
ومــنـحت جلــنـة حتـكــيم فـرق الــبـيـوت
ـــكــــونـــة من د. أبــــو احلـــسن سالم وا
ود. مـــــصـــــطـــــفى يـــــوسـف ود. عــــادل
الــعـــلــيــمى والــكــاتب صــفــوت شــعالن
والــنــاقــد الــصــحــفى مــؤمـن خــلــيــفـة
مـســرحـيـة "قــصـة حب" لـبــيت ثـقـافـة
فـــوة جــائــزة الــعـــرض األولى وذهــبت
جـائزة الـعـرض الـثانـيـة مـناصـفـة ب
عـــرضى "مـــشـــعــلـــو احلـــرائق" لـــبـــيت
مــصــطــفـى كــامل "واتــنــ فى قــفــة"
لـبـيت ثـقـافـة طـامـيـة وذهـبـت جـائزة
اإلخـراج األولى للمـخرج محـمد على
مــــحــــمــــود عـن عــــرض "قــــصــــة حب"
ومـــــنح جـــــائـــــزة اإلخـــــراج الـــــثـــــانـــــيــــة
مـــنـــاصــفـــة بـــ مـــحــمـــد مـــرسى عن
"مـشــعـلــو احلـرائق" لــبــيت مـصــطـفى
كــامل بــاإلسـكــنـدريــة وعـزت زين عن

ــنـــصـــورة ومـــيـــدو عن دور لـــقـــصـــر ا
اخملـــــــــرج فـى مـــــــــســـــــــرحـــــــــيــــــــــة "ست
شخصيـات تبحث عن مؤلف" لقصر

التذوق.
وفي جـــوائــز الـــتــمـــثــيـل نــســـاء فــازت
هـــــدى مــــنـــــاع عـن دور نــــعـــــيــــمـــــة في
مـسرحـية "مـنـ أجيب نـاس" لقـصر
ان الـسـويدى عن دور كوم أمـبـو وإ
بـورشيـا فى "تـاجـر البـنـدقـية" لـقـصر
طــــنـــطــــا بـــجــــائـــزة الــــتــــمـــثــــيل األولى

مناصفة.
وذهبت اجلـائـزة الثـانـيـة فى التـمـثيل
نـسـاء مـنـاصـفـة أيضـا بـ هـنـد عـيد
ــــلـك لــــيــــر" عن دور جـــــونــــريل فـي "ا
وشــيــمــاء مـــنــصــور عن دور احلــدادة
فى "ضل راجل" لقصر غزل احمللة.
بيـنـما فـاز حسـام الـشريـف باجلـائزة
األولى فـى األحلـان عن عـرض "ضل
ـــــنــــعـم عــــبــــاس راجل" وفـــــاز عــــبــــد ا
بـجــائـزة األحلـان الــثـانــيـة عن عـرض
"من أجيب ناس" لقصر كوم أمبو.
وقـررت جلنة حتـكيم القـصور حجب
جـــائـــزة األشـــعـــار الـــثـــانـــيـــة ومـــنـــحت
اجلـــائـــزة األولى جملـــدى احلـــمـــزاوى

 السعيد منسى محمد على

زيدان وعبد احلافظ أول الديكور 
وأمير وعطا الله يفوزان بالثانية

عادل حسان 

 مسرحية
لك لير ا
لقصر
نصورة ا

تصوير:
عادل
صبرى
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سرحية فى هذه األيام االستـعدادات على قدم وساق من أجل االنـتهاء من ا
ـــشــاركــ فــيـــهــا وعــمل من خـالل االلــتــقــاء بـــشــكل مــســـتــمــر بـــاألطــفــال ا
(الـبـروفـات) وصوال إلى الـنـتـيـجة الـنـهـائـية الـتى يـطـمح إلـيـها الـقـائـمـون على
ـسرحـية واخملـرجـان.   من جهـته أكد أبـو عـماد الـسكـر نـائب رئيس الـنادى ا
على أهمية الـعمل مثمنا الدور الذى يقوم به اخملرجان وإلى جانبهم األطفال
بذولـة فى إجناح يوم سـرحية آمـال أن تتكلـل كافة اجلـهود ا شـارك فى ا ا
شـارك ـسـرحيـة.  ويرى الـطـفل بكـر- أحد األطـفـال ا الفـعـاليـات وإجناح ا
سرحـية- أن مشـاركته فيـها تأتى كونه الجـئا فلـسطينـيا هجـرت عائلته فى ا
من فـلـسطـ احملـتلـة عام 1948 وذاقت سنـ الـتشـرد والـنكـبـة.  يشـار هـنا
إلى أن اخملـرج كانـا فى وقت سابق قـد أخرجا عـددا من األفالم الوثائـقية
الـتى عرضت جـوانب من احليـاة الفـلسـطينـية وكـان من بيـنهـا فيـلم (بوابات)
و(قــابع خــلف ظــله) و(فــيــلم إلـى مـتـى?!) ويـســتــعــد اخملــرجــان الــشـابــان إلى
مـشـاركــة عـدد من الـشــبـاب األردنى أعـمــالـهم من خالل تــنـظـيم يــوم مـفـتـوح

لعرضها فى األردن فى الفترة القادمة.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> د. حس اجلندى
ركز القومى رئيس ا
وسيقى للمسرح وا
والفنون الشعبية كلف
ركز علومات با مركز ا
بسحب جميع النصوص
سرحية النادرة التراثية ا
لتحويلها إلى ديجيتال
قبل أن تتلف.
كان اجلندى قد قام
بتكليف من الفنان فاروق
حسنى وزير الثقافة
قتنيات التراثية بحصر ا
ركز تمهيًدا لكها ا التى 
إلخالئه وبدء مشروع
بنى. تطوير ا

> التحق جنيب الريحانى بوظيفة كاتب حسابات بشركة السكر بنجع حمادى وهذه
صرى عبود باشا. الشركة كانت ملكاً خالصاً لالقتصادى ا

لحن كر عرفه > ا
يقوم حاليا بوضع
اللمسات األخيرة على
موسيقى وأغانى
مسرحية "يوليوس
قرر عرضها قيصر" ا
نهاية يونيو اجلارى على
سرح العائم خشبة ا
نيل من إنتاج مسرح با
سرحية تأليف الشباب ا
وليم شكسبير وإخراج
سامح بسيونى وكتب
أشعارها مصطفى سليم
وديكور عمرو حسن.

المح > عندما أكمل جنيب الريحانى تعليمه االبتدائى ظهرت عليه بعض ا
الساخرة ولكنه كان يسخر بخجل أيضا وعندما نال شهادة البكالوريا كان والده
قد تدهورت جتارته فاكتفى بهذه الشهادة.
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نهاد الطويل

يستعد اخملرجـان عالء حمادى ونهاد الطويل لتقد مسرحية (النكبة ليست
ذكـرى .. الـنـكـبـة مـسـتـمـرة) وذلك خالل فـعـالـيـات الـقـدس عـاصـمـة الـثـقـافـة
الـعربية  2009 وفعـاليات إحـياء يوم الـنكبـة لهذا الـعام والتى يـنظمـها نادى

«جينصافوط» الرياضى األردنى فى الثانى عشر من  يونيو.
سرحـية بعـضا من مالمح احليـاة الفلـسطيـنية عام 1948 يشارك وتعـرض ا
فيهـا عدد من األطفال والذين تتراوح ب 12- 15 عامـا وذلك بهدف خلق
ـسرحـية إلى ثقـافـة العـودة بـ األجيـال الفـلـسطـيـنيـة الشـابـة. كمـا تـتطـرق ا
ضرورة الـوحـدة الفـلسـطـينـية فى الـوقت الـذى نعـيش فيـه ذكرى الـنكـبة. كـما
سرحية قـال كاتبها الـشاب عبد العـزيز أبو شعر.  من جـانبهم أكد مخـرجا ا
ـسرحيـة كونهـا تأتى فى سيـاق فعالـيات القـدس عاصمة عالء على أهـمية ا
الثـقافة العربية  2009 وذكرى النـكبة مشددين فى الوقت ذاته على ضرورة
خـلق مسـرح فلـسـطيـنى قادر عـلى خدمـة القـضيـة الـفلـسطـينـية وحـمل همـها
ونــقــله إلـى الــعــالم اخلــارجى.  كــمـــا دعــا اخملــرجــان إلى ضــرورة احــتــضــان
ـا يـدعم مـواهـبهم ـسـرحى  ـهـتمـة بـالـعـمل ا ـوهـوبـة وا الـعـنـاصر الـشـابـة ا
ـسرح فلـسطيـنى قادر ومـبدع.  وتسـتمر ويزيد من مـشاركـتهم فى التـأسيس 
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 اختير عـبدالله عبدالـرسول رئيسـا للمكتب
الـقـطـرى لــلـهـيــئـة الـعـربــيـة لـلـمــسـرح بـدولـة
ـكـتب الـتـعريف الـكـويت حـيث يـتـولى هـذا ا
بدور الـهيـئة الـعربـية لـلمـسرح واإلسـهام فى
ـسـرحــيـة ودعم الـعـامـلـ تـطــويـر احلـيـاة ا
فـيهـا وإقـامـة وتنـظـيم األنـشطـة والـفعـالـيات

سرح. تعلقة بشؤون ا ا
ـكــتب الـقــطـرى لـدولــة الـكـويت فى ويـضم ا
عضويـته طارق العلى وخالـد أم ود. عنبر

وليد وخالد بوحيمد.
ـــكـــتـب الـــقـــطــــرى فى مـــصـــر ويـــتــــرأس ا
النـجـمة سـمـيحـة أيـوب وأحمـد اجلـسمى
ـتـحـدة وغـنام لـدولـة االمـارات الـعـربـيـة ا
غنام للمملكة األردنية الهاشمية واخملرج
حــمــد الــرمــيــحى لــدولـة قــطــر وخــلــيــفـة
ملكـة البحرين ـكتب القطـرى  العريفى ا
كـتب القطرى ـديونى ا والدكتـور محمد ا

جلمهورية تونس.
وصــرح اخملـــرج عــبــدالــلـه عــبــدالــرســول أن
الـهيـئـة ومن خالل مـكـاتـبـها الـقـطـريـة تـعمق
ـسـرحـيـ الـعرب ـسـرحـيـة ب ا الـروابط ا

وتبرز الوجه احلضارى للمسرح العربى.
مــشــيــراً إلي أن مــكــتب الــهــيـئــة الــعــربــيـة
لـلــمـسـرح بـدولـة الـكـويـت سـيـعـمل جـاهـدا
ـقبـلة لـتنـفيـذ استـراتيـجية خالل الفـترة ا
الــهــيـئــة الـعــربــيـة لــلـمــســرح والـتــعـاون مع
ـسـرح بـدولة عـنـيـة بـشؤون ا ـؤسـسـات ا ا
ـــــســـــرح ـــــا يـــــلـــــعــــــبه ا الــــــكـــــويت وذلـك 
ـسـرحيـة الـعربـية الـكـويتـيعـلى اخلـارطة ا
وسوف يشهـد مكتب الـكويت تعاونـا كبيرا
ـــقــبـــلــة مع وزارة اإلعالم خالل الــفـــتــرة ا
واجملـــلـس الـــوطـــنى لـــلـــثـــقـــافـــة والـــفـــنــون
عـنية بشؤون ـؤسسات ا واآلداب وجميع ا

سرح بالدولة. ا

∫ƒéN Qƒ°†Mh  áMô°ù‡ óFÉ°üb
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سرح الوطنى ببغداد أقامت على خشـبة ا
ــسـرح حــفال تـأبــيـنــيـا دائـرة الــسـيــنـمــا وا
ــنـــاســبـــة أربـــعــيـــنــيـــة الـــفــنـــان واخملــرج
ـسـرحى الـراحل قاسـم محـمـد وتـضمن ا
فـعـاليـات تنـاولت سـيرة الـراحل وإجنازاته

الفنية.
ـسـرحة وافـتتح احلـفل بـتـقد قـصـائد 
كتبـها الراحل وزمـيله الفـنان عزيـز خيون
وأداهــا الــفــنــانــون ســامى عــبــداحلــمــيــد
وعزيز خـيون وحيدر منـعثر وزهرة بدن
وقــــاسم زيــــدان ومــــهـــنــــد هــــادى ورائـــد

محسن.
ـا وابـدى عـدد من الـفـنـانـ اسـتـيـاءهم 
الـــذى وصــــفـــوه بــــاحلـــضــــور «اخلـــجـــول» 
شـهـدته أربـعـيــنـيـة الـفـنــان قـاسم مـحـمـد.
فيمـا ذكر الـفنان كـاظم النـصار » أن نؤبن

قامة كـبيرة كالفنـان الراحل قاسم محمد
فهذا مـعناه أننـا نستـذكر الريادة والـثقافة
ـؤمل أن ـسـرحـيـة الـرصـيـنـة وكـان من ا ا
يـــتـم االحـــتـــفـــاء بـه بـــشـــكـل أفـــضل عـــبـــر
اســـتـــعـــدادات مــــكـــثـــفـــة لـــهـــذا احلـــدث».
وأضـاف الــنـصـار » كــانت الـقـصــائـد الـتى
قــدمـهـا الـفـنــانـون مـوجـعـة ومــؤثـرة وفـيـهـا
طـقس احـتـفـائى رائع إال ان مـايـوجع أكـثر
ــتـوقع ــفــاجئ وغـيــر ا هـو ذلك الــغــيـاب ا
ا يبدو ثـقف الـعراقيـ ور للفـنان وا
ان هـــنـــاك خــلال فـى تــنـــظــيـم الــفـــعــالـــيــة
واحلــضــور إلــيــهــا وهى كــفــعــالــيــة كــانت
ـمـكن ان مـؤثــرة وهـامـة لـكـنــهـا كـان من ا
تـكـون مــؤثـرة أكــثـر لـوكــان احلـضــور أكـبـر
بــقـيــمـة مـاقــدمه الــفـنـان قــاسم مــحـمـد».

وقاسم محمد.
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عـرض مـســرحـيـة "مع الــغـيـوم" لــلـمـخـرج
ــاضى الــســورى ســامــر زرقــا األســبــوع ا
عـلـى مـســرح الــقــبــانى بــدمـشـق.  الـنص
تألـيف الروسى سيـرغى تشيـنكو وإعداد
آنـا عـكاش.  بـطولـة مأمـون الفـرخ وغادة
حسـنى وهدى اخلطـيب ومحـمود عـثمان
وهالل خـــورى وتـــاج الـــديـن ضـــيف الـــله
وفـيـحاء أبـو حامـد ووائل مـعوض.  يـقول
اخملـــــرج أن فـــــكـــــرة الـــــنص تـــــدور حــــول

مـجـمــوعـة كالب شـاردة وقـط تـعـيش فى
مــكب لــلــنــفــايـات وتــعــانـى من اضــطــهـاد
الـبـشـر لـها مـا سـبب حـقـداً دفيـنـاً لـديـها
ضدهم إلى أن يـأتى كلـب جديـد ويحاول
تـغيـيـر وجهـة نظـرهم بـعدم فـقدان األمل
سرح مسرحـية "مع الـغيوم" تـنتـمى إلى ا
الــــــــــــدرامـى وقـــــــــــريــــــــــــبــــــــــــة جـــــــــــداً مـن
الـتراجـيكـوميـديا الـتى تقـدم للـطفل ألول

مرة فى سورية. 
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كحلة" فى رود وا تعرض حـاليا مسرحية "ا
دار األوبـرا بــدمــشق بــتــنـظــيم من مــؤســسـة
ــعـــهــد الـــســويـــدى لــلـــدراســات "ســيـــدا" و"ا
الدرامية" وبدعم من وزارة الـثقافة والهيئة
الـــعــامـــة لـــدار األســد لـــلـــثــقـــافـــة والــفـــنــون
واجمللس الثقافى البريطانى (فرع سورية).
ــسـرحـيــة تـألـيـف عـدنـان الــعـودة وإخـراج ا
عـمـر أبو سـعـدة ويشـتـرك فى التـمـثيل فـيـها
الفنـانون السوريون لـويز عبد الكر وأدهم

مـــرشـــد وجــمـــال ســـلــوم وســـلـــطــان الـــعــودة
ومحمـد زرزور وناندا محمـد ونسرين فندى

وهدى اخلطيب. 
ـكــحـلــة" عـرض مــسـرحى يــحـاول ــرود وا "ا
ترجـمـة نص شديـد الـواقعـيـة والشـعـرية فى
آن عبـر حـلـول سـيـنـوغـرافيـة غـنـيـة بـصـريا
حتــاول جــاهــدة مـقــاربــة األمــكـنــة واألزمــنـة
تعـددة فى النص ولـغة إخراجـية تؤمن أن ا

سرح هو فضاء للمتعة دوما.  ا

مشهد من مسرحية «النمرود» لفرقة مسرح الشارقة

ƒYóJ ô≤°TC’G ∫É°†f
≈Jhô«H ¢Vô©d zOhôªædG{

ـديـنـة فى لـبـنان الـدعـوة لـفـرقـة مـسـرح الـشـارقة وجه مـسـرح ا
ؤلـفها الـدكتور سـلطان بن الوطـنى لعرض مـسرحيـة "النـمرود" 
ـنـاسـبـة ـنـصف الـسـويـسى وذلك  مـحـمـد الـقـاسـمى وإخـراج ا
ـسـرح واخــتـيــار بـيـروت الــذكـرى اخلــامـسـة عــشـرة لــتـأسـيـس ا

ى. عاصمة للكتاب العا
وقال سـفـيـر الـدولـة فى بـيروت إن هـذا الـعـمل يـعـبـر عن هـوية
ـسرح ويؤكـد التواصل بـ األشقاء ثقـافيـة لها مـعان فى عالم ا

اضى واحلاضر .  ويتضمن مواقف إلى جانب تشخيص ا
من جـانبـهـا قالت الـفـنانـة نـضـال األشقـر إن هـذا العـمل جـميل
جـدا فــيه إبـداع وتـمـيـز يـحـقق اآلمـال والـتـطـلـعـات عـلى صـعـيـد
ـنصـف السـويـسى تـاريخ فى الـعـطاء ـسرح الـعـربى فـاخملـرج ا ا
وفـنـان ومــبـدع من الـطـراز األول .. أمـا فـرقــة مـسـرح الـشـارقـة
كنها من تقد عرض جيد. الوطنى فلديها من التجانس ما 
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اسـتضـاف  مقـهى عكـاظ الثـقافـى الفـنى باجلـمعـية الـعربـية
ــحـافـظـة الــطـائف األسـبـوع الـســعـوديـة لـلــثـقـافـة والــفـنـون 
ـدرسى "خيـوط العـنكـبوت" على سرحى ا ـاضى العـرض ا ا

مسرح اجلمعية .
مـديـر مـقـهى عـكـاظ سـامى الـزهـرانى قـال إن الـعـرض يـأتى
ــدرسى فى الـطــائف والـذى يــعـتـبـر ـسـرح ا ـسـيــرة ا دعــمـا 

النواة األساسية خللق جيل مسرحى واعد  .
ـســرحـيـة تــألـيف عـبــدالـرحـمن الــزهـرانى وإخــراج مـحـمـد ا
اجلـزار ويـقوم بـتـمـثـيـلـهـا عـدد من طالب مـدارس اخللـيل بن
راحـل الدراسية وقد حصلت احمد  بالـطائف من مختلف ا
ركـز األول خالل مـشـاركـتـهـا األخـيـرة ضـمن مـسـابـقة علـى ا
ـحافـظة ـسرحـيـة التـى أقامـتـها إدارة الـتعـلـيم  نـافـسات ا ا

الطائف. كما حصلت على أفضل ديكور وأفضل إخراج.

شادى أبوشادى

¬°VôY º∏X √óc ¿É°ûYh Ió°ûH ¢ù«ªN óªMCG  º°UÉîe ¬fEG ∫ƒ≤j ≈Yôe ÚeCG

 ÉæMô°ùe
øj’ ¿hCG

âæ∏d â∏°Uh º«µëàdG ¿É÷ ó°V º«dÉbC’G ≈fÉæa ihÉµ°T
بـعـد لقـائنـا تفـاهـمنـا تمـامـا وآمن بأن الـعرض
شاكل التقنية وبخصوص كان به العـديد من ا
ها عرض أيوب أقـول لك إن الشـكوى ثم تقـد
قـبل وصـول تـقيـيـمى لـإلدارة وهو كـاتب ضـمن
الــشــكــوى أنـــنى تــعــمــدت إســـقــاط الــعــمل أنــا
وزمـيـلى عـز بـدوى فـكـيف عـرف الـسـيـد أمـ

بأن العرض سقط?!
وعن مـا حـدث باجلـلـسة الـتى عـقدتـهـا اللـجـنة
مع الــفــرقــة أقــول لـك بــأنــنى أعــلم تــمــامــا أن
مـعظم الـلجـان ال تتـحدث مع الـفرق ومـا نقوم
به مـن عقد جـلسـات يتم بصـورة ودية أسـاسها
الـبـحث عن كـيـفـيـات تـطـويـر الـعـمل اإلبـداعى
ــسـرحى مع شــرح كـاف جلــمـالــيـات الــعـرض ا
ومشـاكـله الـواضـحة ولـسـيـادتكـم أن ترجع فى
ذلـك لألســتــاذ مـجــدى مــجــاهــد فــهـو صــاحب
فـكـرة عـقـد هــذه الـلـقـاءات والــتى كـانت تـؤتى
ثـمــارا طـيـبـة مـع كل الـفـرق الـتـى شـاهـدنـاهـا
وعن هــذا الــعــرض قــمــنــا بــعــمل اجلــلــســة مع
الفرقـة بعد انـصراف اجلمـهور ولك أن تسأل
مـخرج الـعرض وفريق الـعمل الـذين تبـينت لهم
تـميـزة فى العـرض وأيضـا اجلوانب اجلـوانب ا
الـتى جـانـبـهـا الـصـواب وأود أن أقـول لـك إنـنا
ذكـور بأى حـال من األحوال لم نـهن الـسيـد ا
ولــكـنــنـا فــقط أبـديــنـا رأيــنـا الــفــنى فى عالقـة
ـشـكـلة األسـاسـية الـسيـنـوغـرافيـا بـالـعرض وا
الـتـى وقع فـيــهـا مــهـنــدس الـديــكـور وأرجـو أن
ـمثـل واخملرج ـلحن وا تـعود لشـاعر الـعمل وا

حتى تعرف احلقيقة كاملة.
مقدمه / أحمد خميس عضو جلنة التحكيم

فى 24 مايو 2009

شـكــاوى فـنـانى األقــالـيم ضــد جلـان الـتــحـكـيم
دخـلت مــرحـلــة أكـثــر تـقــدمـا بـعــيـداً عن أدراج
وصناديق شكـاوى اإلدارة العامة للمسرح بهيئة
ــــــواقع قـــــصــــــور الـــــثــــــقـــــافــــــة ووصـــــلـت إلى ا
اإللــكــتــرونـــيــة وكــان من الــطــبـــيــعى أن تــلــفت
شـــكــوى مــصـــمم الــديـــكــور أمـــ مــرعى ضــد
النـاقـد أحـمـد خـمـيس انـتبـاهـنـا وخـاصـة بـعد
ـواقع اخملــتـلــفـة وبـعــيـداً عن انــتـشــارهـا عــلى ا
ــــســـرح إلى قــــاعـــة مــــنف حــــيث مــــقـــر إدارة ا
الـنـت.. نـعــرض شــكــوى مـرعى الــتى يــتــضـرر
خاللـهـا من أحـد أعـضـاء جلـنـة الـتـحكـيم الـتى
شـاهــدت وقــيـمت عــرض أيـوب لــفــرقـة قــصـر
الـزقـازيق والـذى قـام مــرعى بـتـصـمـيم ديـكـوره
ولـكنه فـوجىء بحصـوله على درجـة تقيـيم غير
الـتى تـوقـعهـا وهـو مـا دفـعه للـتـضـرر من وجود
الناقد أحـمد خميس فى اللجنة.. جنتز منها

التالى:
الـسيـد األستاذ الـفاضل/ عـصام الـسيـد مدير

سرح عام ا
حتية طيبة وبعد

ـوافــقــة عـلـى إعـادة تــقــيـيم بــرجــاء الـتــكــرم بــا
سرحى «أيـوب» ومشـاهدة السى دى العـرض ا
اخلــاص به لــقــصــر ثــقــافــة الــزقــازيـق إخـراج
وفـيق مــحـمـود حــيث إن الـلــجـنـة الــتى شـكـلت
لـيس فيهـا متخـصص للسـينوغـرافيا وأن أحد
أفــراد الـــلــجــنــة أحـــمــد خــمـــيس بــيــنـى وبــيــنه

خصومة شديدة جدا.
ا إننى أخـاطب علماً كبيراً من أعالم الفن و
فـإنه ال يـرضى سـيـادتـكم أن يـتم سب وجتـريح
أل إلبداع وإهـانة فـنـان أمـام اجلمـهـور وعـلى ا

فنى قام به.
ا وكـذلك ما حـدث ليس دور جلـنة الـتحـكيم 

عـرض «أيـوب» حـيث كـتب بـالـشـكـوى أن بـيـنى
وبـــيــنه خـــصــومـــة شــديـــدة جــداً! وأنـــنى قــمت
والــــزمــــيـل عــــز الــــدين بــــدوى بـــــاحلــــديث عن
الـسيـنوغـرافـيا وشـوهنـاها وحـقرنـاها بـطريـقة
مـهــيــنـة وكــذلك الــسب فى شــخــصه واتــهـامه
بـاجلـهل األمـر الـذى اسـتـفـز اجلـمـهـور وكادت
حتــدث كــارثــة والــفــتك بــنــا واتــهــمــنــا بــتــعــمـد

إسقاط العمل?!
بـدايـة أقـول لـسـيـادتكـم إنـنى ال أحـمل ضـغـيـنة
ألحد وليس بـينى وب الـسيد أمـ مرعى أية
خـصومة فـقط أتذكـر أننى كـتبت مـقاال نـقديا
عن أحد العـروض التى قام بتصـميم ديكورها
ولم ينل مقـالى استحسـان األستاذ أم ولكن

وضعهم فى صورة سيئة واعتبرت مؤامرة ضد
الـعــرض من اإلدارة مـتـضــامـنـا مــعى فى هـذه
الـشــكــوى اخملـرج ومــجـمــوعــة الـعــرض وبـعض

شاهدين. ا
مــــقـــدمه لـــســــيـــادتـــكـم أمـــ مـــرعـى مـــصـــمم

سينوغرافيا العرض
وفى الـسطـور الـتـالـيـة نـنـشـر رد الـنـاقـد أحـمد

خميس على مذكرة أم مرعى.
الــسـيــد األسـتــاذ / عـصــام الـســيـد مــديـر عـام

اإلدارة العامة للمسرح
حتيطة طيبة وبعد

ـقـدمـة من الـسـيـد أم بـخـصـوص الـشـكـوى ا
مــرعى مــصــمم سـيــنــوغــرافـيــا بــإعـادة تــقــيـيم

 أحمد خميس أم مرعى

عادل حسان

حـاوى وال يـا رفـاعى إيه الـعـبقـريـة فى أنه يـتـعـرض على األرض
سرح اللى اتكلف والصرف باين عليه? مش على ا

طب ماكنوش بنوا مسرح أصال وخصوصا أن العرض مفهوش ما
قـاييس ومعـاييـر مظـبوطة قـوى علـشان اخملرج يستـدعى مكـان 
يــثـبت عـلى رأيه وبـنـات أفـكـاره الـلـى قـالـتـله يـعـرض جـمب نـصـبـة

مثل وخروجهم من ب الناس? الشاى ثم أيه حكاية دخول ا
إيييييييييييييييييييييييه?

إيه يا عم اجلو بتاع الزمان ده.
ههههههههههههههههههه

والـــله يـــا أخ شــريف أنـت عــنـــدك حق فـى الــلى قـــولـــته وزيــادة
ـسـرح العـائم ـهـرجـانـات أين ا ويـفـضل سـؤال مـوجه لـعـبـاقـرة ا
فتـاح? هو مقفول ليـه يا خلج? هو فيه إيه يا قفول بالـضبة وا ا

جدعان?
ـصـاريف وخـراب الـبـيـوت والـقـعـدة فى الـطل مـاكـنـتوا مـا بـدل ا
ـقـفـولـة دى والـهـيـئـة مـا شـاء الـله عـنـدهـا ـسـارح ا اسـتـغـلـيـتـوا ا

مسارح بالهبولى.
طيب

اإلجنــاز عــظـيـم والـســامــر كـده فــله والــلى هــمـا كــانــوا عـاوزين
يعملوه أهو اتعمل.

ـسـرحى جـروب "مـســرحـهم" الـذى أســسه? الـشـاعـر والــكـاتب ا
ـثـابـة مـســاحـة لـلـبـوح والـفـضـفـضـة عـلى أحـمـد زيـدان لـيـكـون 

وقع األكثر شهرة على شبكة اإلنترنت اآلن "الفيس بوك". ا
هرجان اخلتـامى لفرق األقالـيم الذى انتهت عروضه فعاليـات ا
مــســاء اجلــمــعـة كــانت احلــدث األكــثــر ســيـطــرة عــلى كــتــابـات
ـاضى ومـن أبـرز هذه ـسـرح طـوال األسـبـوع ا وتـعلـيـقـات هـواة ا
الـتعلـيقات ماكـتبه شريف صـابر حول عـرض "ياما فى اجلراب"
لفـرقـة قـصـر ثقـافـة حـسن فـتحـى من إخراج يـسـرى الـسـيد...

وكذلك رد محمود سعيد عليه.
Sherif Saber:

تألـقت قاعـة منف ومـسـرح السـامر هـذا األحد بـعرضـ ضمن
هـرجان الذى هـرجان اخلـتامى لفـرق البـيوت والـقصور هـذا ا ا
شاهدة سرحـي بهجتهم  عاد بعد غيـاب سنوات ليعيد إلى ا
العـروض الى اتصـرف علـيهـا مال احلـكومـة ويزيـد التـنافس من
ــســرحــيــة الـتـى تـعــد من أعــراس الــثــقــافـة روعــة الــطــقــســيـة ا

يمون. سرحها ا اجلماهيرية 
"وياما فى اجلراب يا حاوى"

ـسـرح فى قـاعـة مـنـف مـكـشـوف ومـكـشوف تـأكـد لى الـيـوم أن ا
لفـوق الركـبة كمـان األمر الذى دفع اخملـرج يسرى الـسيد لـيثبت
جلمهور عرضه أن مـسرح منف ال تكفيه الطبالى للعرض عليها
وأن خـير ربـنـا كتـيـر والقـاعـة جتمع من احلـبـايب مالي فـتـفتق
ذهنه عن فكرة جهنمية لقلب األمور رأسا على عقب فاختار أن
يـهـجـر الــطـبـلـيـة لــيـقـدم عـرضه بــجـوار نـصـبـة الــشـاى والـقـهـوة
واخملرج أراد أن تـكـون القـعـدة عائـلـية لـيـقدم لـنـا عرضـا لـولبـيا
عاذ عالنية كادت أن تصيب من بإفيهات سـتينية يداعب فيهـا ا
يسمعهـا بجلطة مخـية قدم قصر حـسن فتحى عرضه "ياما فى
ن شـاهد هـذا الـعرض أن الـلجـنة الـتى قامت اجلراب" لـيتـأكد 
تعفنة بتصعيده لم تفتش فى اجلراب جيدا لتعثر على اجلثث ا
فى قـاعـه والـتى أصــابت رائـحـتــهـا جــمـهـور الــعـرض بــحـالـة من
الــغـثــيـان وألنــنى لــست مـتــخـصــصـا فـى الـنــقـد وال أجــيـد وضع
الـعـبـارات اجملـعـلـصـة الـتى يـجـيـدهـا واضـعـو الـكـاسـكـيـتـات فوق

الـرؤوس هـؤالء الـذين يـدخـنـون بـشـراهـة ويـتـكـلـمون مـن أنوفـهم
ويــرتـدون اجلــواكت الـكــاروهـات الــكـاكــيـة إال أن أبـسـط قـواعـد
ـتـلـقى أن يـســتـمـتع سـمـعـيـا وبـصـريـا ـنـطق يــقـول إن من حق ا ا
بالعرض الذى يـحضره والعرض الشهادة لله كان فرجة يتساوى
مع عـرض "الظاهر بـيبرس" لـبيت ثقافـة بيال يتنـافس العرضان
ــلل واالكــتـئــاب أكــثـر من ــشـاهــد بـا حـول أى مــنـهــمــا يـصــيب ا

نظيره.
قـدم العرضـان للـعراء وأثارا اجلـدل ووضعا عـالمات االستـفهام
حول وجهة نـظر اللجـان التى صعدت عـروضا تنقص من أسهم
مـسرح الـثقـافة اجلـماهـيريـة لدى أي جـمهـور يتمـتع بكـامل قواه

يز القبيح ويتأفف من رائحته. العقلية و
يتساوى العـرضان فى تواضع األداء والتـحضير وقصـور التنفيذ
وبالهـة عـناصـره الـفنـية من ديـكـور وإضاءة وأداء تـمـثيـلي ورؤية

وفكر وحتضير وتنفيذ وموسيقى.. إلخ.
مـا دفـعـنى لـلــكـتـابـة هـو أن أرثى هــذا الـيـوم احلـزين وأن اقـتـرح
ـــهــرجــان وضـع بــعض اإلجــراءات االحـــتــرازيــة عــلى صـــانــعى ا
سارح بـتوجيه وتشـغيل باشبـورى عربة اإلطفـاء القابعـة بجوار ا
فى اجتــاه هــذه الــشــاكــلــة من الــعــروض لــتــكــون الــفــرجــة عــلى

أصولها ويجعله عامر.
Sherif Saber عـلى مـا كـتبهMahmoud Saeed  وردا

قائال:
أنـا عــايـز أفــهم حـاجــة واحـدة بس عــرض يـامـا فـى اجلـراب يـا
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

صدر العدد األول من
مسرحنا فى 16 يوليو
2007م كأول جريدة

سرح أسبوعية عن ا
فى تاريخ الصحافة
العربية وتوالت
األعداد لتتابع
سرحية فى الظاهرة ا
مصر والدول العربية
واألجنبية.

> عاد جنيب إلى القاهرة ليجد أن األمور قد تبدلت وأصبح احلصول على عمل فى
ستحيل وأصبحته لغته الفرنسية التى يجيدها غير مطلوبة. حكم ا

> فرقة كلية احلقوق
بجامعة بنى سويف
عروفة بفرقة الشهيد وا
صرى (أحد عالء ا
ضحايا حريق بنى سويف
2005) قـــدمت مـــؤخـــًرا
مسرحية "السلطان
احلائر" لتوفيق احلكيم
وإعداد وأشعار ناظم نور
الدين وإخراج محمد
عرفة وذلك ضمن
مهرجان جامعة بنى
سويف الثالث للمسرح
اجلامعى.

> لم يقتنع جنيب الريحانى بهذه الوظيفة
 التى كانت تدر عليه 6 جنيهات دخالً شهرياً
 وهو مبلغ ال بأس به فى ذلك الوقت.
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á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

نوفية  مسرحية البؤساء جلامعة ا

¿Gƒ°SCG Qhõj ..≈µ°ùaÓ°ùfÉà°S
قـبل وإزالـة االلـتـبـاس فى فـهـمه

تدرب للبحث بنفسه. ودفع ا
واعــتـــرف ســراج بـــوجـــود بــعض
عـوقـات مـثل تـضـارب مـواعـيد ا
الـــورشـــة مع مـــواعــيـــد بـــروفــات
تـدرب الذين يـشاركون بـعض ا
فى أعـــمـــال الـــفـــرقــة الـــقـــومـــيــة
ألسوان قـصـور الثـقافـة نوادى
ـــــســــرح وكــــذلـك عــــدم وجــــود ا

صالة تدريب مجهزة.
وقـــــال: كــــنــــا نــــعــــمـل فى قــــاعــــة
أرضـــيــــتـــهــــا من الــــســـيــــرامـــيك
وبــــدون وســـــائل مـــــســـــاعــــدة أو
ـشاهـدة بـعض األعـمال شـاشـة 
ـســرحـيـة والــعـمل عـلـى حتـلـيل ا
ـــــمــــثــــلــــ بـــــهــــا كل هــــذه أداء ا
الــعـوامـل حتـولت بــروح الـتــعـاون

إلى عوامل محفزة ومساعدة.

≈∏eôdG Úæ«d ¢SƒHÉc
á«bÉ°ùdG ≈∏Y ..

عــلى خـــشــبــة مــســرح الـــســاقــيــة عــرضت
ــاضى مـــســرحـــيــة «الـــكــابــوس» االثــنـــ ا
تـــألـــيف لـــيـــنـــ الـــرمـــلـى إخـــراج هـــشــام

السنباطى.
الـعرض بـطولـة: لؤى إدريس وعـبد الله
الـــســكــرى ومــهــا مــجــدى ومــحــمــود أبــو
رحـــــاب ومـــــصــــطـــــفـى الـــــكـــــردى وأمــــ

ــان عــبــد درويش وولــيــد الــرفـــاعى وإ
الــعـــال ورانــيـــا عـــاطف وأمــانـى سالمــة
ـان الـبـيطـار إضـاءة وديـكـور فدوى وإ
عطية وبـيتر ناجى ورشا يونس أشعار
مـــــراد أبـــــو اجملــــد أغـــــانى عـــــبــــد الـــــله
الـسـكـرى أحلان شـادى إبـراهـيم غـناء

أحمد رأفت.
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قـدمت مـدارس اجليـزة الـقومـيـة ضمن
االحــتـــفــاالت بــخــتــام مـــوسم الــنــشــاط
سـرحيـة الغـنـائيـة «مصـر أمانـة» على ا
ــدرســـة الـــعـــرض مـــوســيـــقى مـــســـرح ا
وأحلـان شيـمـاء حمـدى واسـتعـراضات
مهـا عبـد النـور ديـكورات سـينـوغرافـيا
رأفت خــــالـــد تـــألــــيف وإخـــراج رحـــاب
زكـريا حتت إشراف محـمد منـير مدير

دارس. عام ا
يــســلـط الــعــرض الـــضــوء عــلى عـــظــمــة
مـــــصـــــر ومـــــا بــــــهـــــا من آثـــــار وضـــــرورة

احلفاظ عليها.
العرض بطولـة حسن أحمد ومصطفى
عـــلى وهـــنــــد إبـــراهـــيم وجنـالء فـــتـــحى
وهـــبـــة عـــبـــد الــــله ومـــنـــة هالل وعـــادل

أحمد وسلوى إبراهيم.

حصل على جوائز  أفضل عرض وأفضل إخراج

حــصل عــرض "الــبــؤســاء كــمــا قــدمــتــهــا فــرقــة
ــركـز شــارنــتــون" لــفــريق كــلــيــة احلــقــوق عـلـى ا
األول كــأحـــسن عـــرض فى مـــهــرجـــان جــامـــعــة
ـسـرحى وهـو مــزيج من مـسـرحـيـتى ـنــوفـيـة ا ا
"الـبــؤسـاء" لــلــكـاتب الــفـرنــسى فــيـكــتـور هــوجـو
ومـــــســــرحـــــيـــــة "مــــا راصـــــاد" الـــــتى أخـــــرجـــــهــــا
بــيــتـــربــروك لــفــرقــة شـــارنــتــون والــعــرض رؤيــة

وإخراج مصطفى مراد.
ركز الثانى فـفازت به فرقة كلية التجارة أما ا
عن مــــســــرحــــيـــة حــــلم يــــوسـف تـــألــــيـف بـــهــــيج
إســمــاعــيل وإخـراج راضــيــة طــيـر الــبــر وفـازت
ـركـز الـثـالث عن الـعرض فـرقة كـلـيـة الـعـلوم بـا
ــأخــوذ عن روايـة ــغــفــلـ وا ــســرحى أمــيـر ا ا
أحدب نوتردام إعداد وإخراج محمد شعراوى
ــثــلــة أولى نــهــلــة مــحـمــود كــمــال عن أحــسن 
ــثـلــة ثــانــيـة مـســرحــيــة حــلم يــوسف أحــسن 
تقاسـمتهـا سمر أحمـد عن مسرحـية "السقط"
الـتى قـدمـتـها فـرقـة كـلـية اآلداب تـألـيف أحـمد
الـصــعــيـدى وإخــراج أحـمــد عــبـاس والــطـالــبـة
دعـــاء طــارق "عـن مـــســرحـــيـــة" الـــبـــؤســـاء كـــمــا
ثل أول فاز قدمتها فـرقة شارنتون". أحسن 
به إسالم نـور عن مـسرحـيـة "البـؤسـاء" وذهبت
ثل ثانـى إلسالم الشريف عن جـائزة أحـسن 

الـتـمـثــيل عن دور احملـامى فى مــسـرحـيـة "بـاب
الــفــرج" عــبـــد الــله بــاشـــا لــلــتــمـــيــز فى مــجــال
الــــتـــــمــــثــــيل الــــكــــومــــيـــــدى عن دوره فى عــــرض
مـسرحية "البـؤساء" محمد صديـق للتميز عن
ـيـر عـبـيـر مـنـيـر خـطـاب لـلـتـميـز فى دور فالد
مـجـال الـتــمـثـيل فى دور أزمــيـرالـده عن عـرض

. غفل أمير ا
كـونـت جلـنــة الـتــحـكــيم من مــصـطــفى مـحــمـود
ـسـرح األسـتـاذ بـكـلـيـة الـتـربـيـة الـنـوعـيـة قـسم ا
نـوفيـة واخملـرج هشـام عـطوة مـدير بـجامـعـة ا
مــسـرح الــشــبـاب ولــيــد فــوزى أسـتــاذ الــدرامـا
والـنـقـد بكـلـيـة اآلداب جامـعـة حـلوان وبـحـضور
جــمـعه حـســ عـبـد اجلـواد مــسـتـشـار الــلـجـنـة

نوفية. الفنية العليا بجامعة ا
خاطبة الدكتور أشرف وعدت جلنة التحـكيم 
زكى رئـيس البـيت الفـنى للـمسـرح لعـرض العمل
ـهـرجـان الـقومى لـلـمـسرح الـفائـز فى مـسـابـقة ا
كــمــا وعــد اخملـــرج هــشــام عــطـــوة عــضــو جلــنــة
الــتـحـكـيم بـاسـتـضـافــة الـعـروض الـفـائـزة بـقـاعـة

مسرح الشباب بواقع يوم لكل عرض.

مــســرحــيــة "الــبــؤســاء" وذهــبت جــائــزة أفــضل
مـوســيــقى حملـمــد حـمــيـدة عـن مـســرحـيــة حـلم
يوسف ومنـحت جلنـة التحـكم شهادات تـقدير
ألحـمـد الـصـعـيـدى للـتـمـيـز فى مـجـال الـتـأليف
ــســـرحى عن مــســرحــيــة "الــســقط" واخملــرج ا
أحـمد عباس عن مسـرحية السقط لـلتميز فى
الـعــمل اجلـمـاعى والـطـالـب أحـمـد الـسـبـعـاوى
لــلــتــمـــيــز فى الــتــمــثــيـل عن عــرض "الــبــؤســاء"
ومــصـطــفى فــرحـات عــبـد الــبــارى لـلــتـمــيـز فى

ــســرحـيــة نــفــســهــا وعن نــفس الــعــمل حــصل ا
مـــصــطــفـى مــراد عــلى جـــائــزة اإلخــراج األولى
ـركـز الـثـانى فى مـجـال اإلخـراج بـيـنـمـا احـتل ا
سـرحى محـمـد شعـراوى عن مسـرحـية أمـير ا
.. جـائـزة أفضل سـيـنوغـرافـيا فـاز بـها ـغـفلـ ا
خـالد مـوسى عن مـسرحـية "بـاب الفـرج" التى
قــدمــتــهــا فــرقــة كـلــيــة الــتــربــيــة تـألــيف يــوسف
قــلـعــجى إخــراج خــالـد مــوسى جــائــزة أفـضل
ديـــكـــور فــــاز بـــهــــا عـــبـــد الــــرحـــمن اجلــــمل عن

بهيج إسماعيلمصطفى مراد 

نورهان عبد الله عبد احلميد منصور

اختـتمت مـؤخراً فـعالـيات ورشة
ــــمــــثل وفــــقـــاً لــــنــــظـــام تــــدريب ا
ــــقــــامـــة ســــتــــانـــسـالفـــســــكى - ا
بـإقلـيم جنـوب الصـعيـد الثـقافى
دينة أسوان جرت الفعاليات
طلة كتـبة العقـاد ا فى قـاعة 

على نهر النيل.
شـارك فى الـورشـة تسـعـة عـشر
ـولى مــتـدربـا هـم سـحـر عــبـد ا
صــابـريـن عــبــد الـرحــمـن دالــيـا
سلـيمان حـمدى فـنجـرى خالد
عطا اللـه عرفة شحات حسن
فـــــهــــــمى طــــــارق كـــــامـل هـــــانى
إدريس أســامــة عــبـد الــراضى
رضـــــا عـــــابـــــد رشـــــاد مـــــعـــــبــــد
إســــمــــاعــــيل عــــمــــارة إبــــراهــــيم
بـــــكـــــيـــــر أحــــــمـــــد فـــــاروق وائل
بــــكــــرى رمـــــضــــان نـــــور الــــدين
مــحــمـود عــبــد الــعـاطـى مـوسى
مـحــمــد. ارتـكــزت الـورشــة الـتى
تـسـتـلـهم نـظـام سـتـانـسالفـسـكى
عـلى مـحـوريـن هـمـا الـعـمل عـلى

ــــمـــثـل) والـــعــــمل الــــذات (ذات ا
سرحى. على الدور ا

أحـــمــــد ســـراج مــــدرب الـــورشـــة
قــال لـ«مـســرحـنـا»: كــان الـهـدف
ـتـدرب األسـاسى تــوجـيه فــكـر ا
ـــســـرحى كـــيـــان إلى أن الـــدور ا
ـمـثل يـحـتـاج مـسـتـقـل عن ذات ا
ــمـثل لــلـعــمل عـلــيه مــثل عـمل ا
عـلى ذاته وإعــداد أدواته وهـذا
هـو لب نـظــام سـتـانـسالفـسـكى
ــــــــتــــــــدرب وكــــــــذلـك حتــــــــريــــــــر ا
واإلفـــصـــاح عن تـــفـــرده وإزاحـــة
الـــعـــوائق الــــتى تـــمـــنـع الـــظـــهـــور
الـــتـــلـــقــــائى إلمـــكــــانـــاته وإبـــراز
الـصـفات الـفـريـدة فـيه. بخالف
تــدريــبــات لــلــشــعــور بــاحلــقــيــقـة
والتـصديق فى الـتمـثيل وتـركيز

االنتباه وإعمال اخليال.
إضافـة إلى هـدف تـولـد تلـقـائـيا
خالل االحــتــكـاك بــالــورشــة هـو
الـــتـــعـــريف بــــســـتـــانـــسالفـــســـكى
ن لم يــكن يــعــرفه من ونــظــامـه  محمد جمال الدين

عصام مصطفى
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ــغـربى ـســرح ا الــســودانى هـارولــد بــنـتــر ا
اخملـــرج عــــشـــرون عـــامــــاً عـــلى الـــتــــجـــريـــبى

(عددان) السينوغرافيا.
فــضالً عن مـتــابـعــتـهـا لــلـنــدوات والـفـعــالـيـات
ــســرحــيــة عــبـر الــتــغــطــيــات واألخـبــار ولم ا
تابعات اخلارجية فقد يقتصر األمر عـلى ا
عقدت أكثر من عشر ندوات داخل اجلريدة
سـرحي إضافة إلى طـارحة أسئلـتها على ا
نشـرها لعدد 51 مـسرحـية متـرجمة من دول
أوربـا وأمريـكا الالتـينـية وآسـيا وكـان معظم
انشغـالها بـترجمة نـصوص لكتـاب لم تتعرف
ــسـرحــيــة بــشـكل كــبــيـر أو عــلــيـهـم احلـيــاة ا
تـرجــمـة الـنـصـوص الـعالمـات لـكـبـار الـكـتـاب
ــــســـرحــــيـــ فـى الـــعــــالم أمــــا الـــنــــصـــوص ا
ـرتـبـة الــثـانـيـة حـيث ــصـريـة فـقـد احــتـلت ا ا
بـلغت 25 نـصاً مـسرحـيا معـظمـها لـكتاب من
ـــانــا مـن اجلــريـــدة بـــدورهــا فى الـــشـــبــاب إ
سـرحيـ اجلدد وطرح التـعرف عـلى جيل ا
ـسـرحـيـة لـيـقـرأهـا نـصــوصـهم عـلى احلـيـاة ا
هتمون بـعيداً عن االدعاء السائد أن مصر ا
ال يوجد بها كتاب كما نشرت أربعة نصوص
مــــســـرحــــيـــة لــــكـــتــــاب من الــــدول الـــعــــربـــيـــة
وإلحـــــداث حــــــراك وجــــــدل حـــــول عــــــدد من
ــهـا الــتــجــارب واكــتــســاب خــبــرتــهــا أو تــقــد
لـلـنـاس فـقـد حـاورت مـسـرحـنا 122 مـخـرجـاً
وكـاتبـا ومصمـما للـسينـوغرافيـا وقد أحدث
ـسـرحـية بـعـضهـا جـدالً واسـعـاً فى احليـاة ا
ومـع احلـــوارات كــــانت الــــتـــحــــقـــيــــقــــات الـــتى
ـسرحية ناقـشت واستطلـعت أوجه العمـلية ا
وعـناصـرهـا وصانـعـيهـا عـلى اختالف رؤاهم
وتـــوجــهـــاتـــهم كـــمـــا قـــدمت مـــســـرحـــنــا 493
سرحي فى مشوراً تعرضت فـيها لشباب ا
سرح سـرح احلر وا الثـقافة اجلـماهيـرية وا
ـســتـقل ومــسـرح الــدولـة فــضالً عن بـعض ا
ـسـرحـيـ من الـدول الـعـربـيـة لـكن الالفت ا
ــتــابـعــات الـنــقــديـة لــعـروض حـقــا هــو عـدد ا
ــسـرح والــتى احــتــلت نــصــيب األســد حـيث ا
بلغت 596 مقاالً نقـديا تتناول العروض التى
عــــرضت عــــلـى مــــدى األعـــداد الـ100 وهــــو
الـعـدد الــذى يـؤكـد عــلى اسـتـيــعـابـهــا لـشـبـاب
الـنــقـاد وكـبــارهم الـراســخـ لــيـلـقــوا الـضـوء
ــصــرى وهى ــســـرح ا عـــلى مــا يــقـــدم عــلى ا
ـقـاالت الـتى حتتـاج لـقـراءة لنـرى مـعـها إلى ا
ــكن أن يـتـشـكل تـيـار نـقـدى يـقـبل أى مـدى 
ـســرحى من عــثـراته طــيـلــة سـنـوات الــنـقــد ا
مـضت اإلحـصـاءات مـتـعددة ودالـة لـكن لن
يــصــبح لـهــا قــيـمــة إال بـجــهــد اخملـلــصـ من
ــســرحـــيــة فى تــوجــيه ــهــتــمــ بـــاحلــركــة ا ا
مـسـرحـنا ومـنـاقشـة أبـوابـها ومـا يـقدم فـيـها
ونــحــسب أنــهــا تــمــلك اجلــرأة فى مــحــاســبـة
نــفـسـهـا وحتـاول مــخـلـصـة أن تـقــدم لـلـحـيـاة
ـسرحية ما يـعينها عـلى النهوض واخلروج ا
ـكن أن ـسـرح بـنـاء  من عـثـراتـهـا بـوصف ا
نـرى واقـعـنــا وحـالـنـا فـيه وبــعـد فـإن الـشـكـر
ـــســـرحـــنـــا الـــدعم مـــوصـــول لـــكل مـن قـــدم 
وساعدها على أن تصبح شابة فتية نحرص

جميعاً أال يعشقها يسرى حسان وحده!!

مـائـة عـدد عـدت عـقـبـال الـعـدد ألف تـعـبـنا
والــله دعــونى اسـتــعــيـر بــعض لــغـة صــديـقى
يـســرى حـسـان رئــيس الـتـحــريـر بــالـطـبع لن
أجــاريه فى اخلــفـــة والــتــقــريظ فــقــد جــربه
كـــثـــيــــراً عـــلى «جــــتـــتـــنــــا» لـــكـــنـه كـــان شـــديـــد
ــقــراطــيــة حــ فـــتح «مــســرحــنــا» لــكل الــد
األقالم مـــحــرضـــاً الــشـــبــاب عـــلى الـــكــتـــابــة
ـسـرحـية واالجـتـراء عـلى حتـلـيل الـعـروض ا
كــان الــهــدف هــو اســتــعــادة الــثــقــة لــعــدد من
النقاد الشباب الذين أغلقت األبواب دونهم
فــكــانت مــســرحــنــا الــبــوابــة الــســحـريــة الــتى
أطــلـــوا مــنـــهــا عـــلى الــعـــالم الـــكــبـــيــر لـــفــنــون
كن سرح وقد أعـادوا علينا السؤال هل  ا
سرحية أم أن جلريدة أن تنـهض باحلركة ا
اجلــرائـد تــخـلــقـهــا حـركــة مـســرحـيــة نـشــطـة
وفــارقــة احلـــقــيــقـــة أن مــســرحــنـــا فى ظــنى
اسـتـطــاعت أن تـلـقى بــاألسـئـلـة الــعـصـيـة فى
مــوجــات مـن اإلجــابــات اجلــاهـــزة والــتى من
فـرط جاهـزيتـها قـد طالـها الصـدأ ولم يكن
لها أن تستـعيد الروح إال بأقالم هذه النخبة
ــتـــمــيــزة من الــنــقـــاد: جتــمع األســمــاء عــلى ا
الـــتـــرتـــيب راجع صـ2 خـــمـــســـون اســـمـــا من
ـسـرحـيـة فى أقـالـيـمـها ـتـابـعـ لـعـروضـنا ا ا
ومــركـزهـا يــلـتــفـون حـول عــروض الـدولـة فى
الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح أو الـهـنـاجـر أو مـركز
اإلبــــداع ويــــقــــدمــــون رؤاهم حــــول الــــعـــروض
ــــــراكــــــز الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة احلــــــرة وعــــــروض ا
ــهـرجــانــات فى مــصــر والـدول الــعــربــيـة وا
تـابـعـة وبقـدرة عـلى الـغوص فى بـدأب فى ا
ــسـرحى يــعـايــنـون بــأقالمـهم قـلب الــعـرض ا
ـســرحى الـراهن لــيـقـدمــوا شـهـادة ـشــهـد ا ا
عبر مسرحـنا على ميالد جيل نقدى جديد
شهد وتثبيت أقالم مهـمة هى التى ستقود ا

النقدى إلى غاية ننشدها.
أحمـد إسماعـيل عبد الـباقى أحمـد توفيق
أحـمد حمـدى أحمد خمـيس أحمد زيدان
أحمد سامى خـاطر أحمد عادل القضابى
أحـمـد هـاشم أشرف عـزب أشـرف فـتحى
ن حـافظ إلـهـامى سـمـير أمـيـرة الـوكـيل أ
ن فـاروق د. جـمال عـبـد الـنـاصـر حسن أ
احلـــلــوجى حـــنــان مـــهــدى خـــالــد حـــســونــة
خـالد رسـالن دعاء عـامـر رنـا عبـد الـقوى
زيــاد يـــوسف ســارة عــبــد الــوهــاب شــيــمــاء
توفيق صفـاء البيلى صالح احللبى صالح
عـطـيـة صالح فــرغـلى طـارق مـرسى عـبـد
احلـــمـــيـــد مـــنـــصـــور عـــبـــد الـــله حـــسـن عــز
بـدورى عطيـة معبد عـفت بركات عواطف
ســـيــد أحـــمــد مـــجــدى احلـــمــزاوى مـــحــمــد
إكــرام مــحـــمــد الــســيــد إســمــاعــيل مــحــمــد
الــسـالمــونى مـــحـــمــد بـــكــر مـــحـــمــد جـــبــر
مــــحــــمــــد رفــــعـت يــــونس مـــــحــــمــــد ســــمــــيــــر
اخلــطـيب مـحـمــد عـبـد الـرحــمن الـشـافـعى
مـحـمد عـبد الـقادر مـحـمد مـسعـد محـمود
كــحـيــلــة مــنى فــضل د. هــانى أبــو احلـسن

هبة بركات هداية محمود.
فلم تكن هذه اجلريـدة حلماً جميالً يعبر كل
يــوم أمـــام مــخــيــلــتـــنــا فــحــسب لـــكــنــهــا كــانت
ــسـرحـيـون إجنـازاً فـارقــا وشـهـادة يــقـدمـهـا ا
ـكـابـدات عـلـى زمـانـهم. مـائـة عـدد ومـئـات ا
واألفــراح شــاركــنــا فـــيــهــا األصــدقــاء الــنــقــاد
ــســرحــيـون د. مــحــمــد زعـيــمــة إبــراهـيم وا
احلسينى عـادل حسان  محمود احللوانى

ـتـرجـمـ الـشـبـاب الـذين قـدمت عـدداً من ا
أطـــلــوا بـــنـــا عـــلى مـــســاحـــات من االخـــتالف
ـسرح الغـربى ووضعوا وعى والـدهشة فى ا
ـــســارح ـــســـرحــيـــ أمـــام مــا يـــحـــدث فى ا ا
خــارج مـصـر والـوطن الـعــربى مـنـهم: جـمـال
راغـى دعاء عـامر رحـاب اخليـاط ريهام ا

السيد الشيماء على الدين.
ــهـمـة ــلـفـات ا قـدمت مــسـرحـنــا عـدداً من ا
ـفــسـدون فى بـلــغت أحـد عــشـر مــلـفــاً هى: ا
ـسرح 75 عـامـاً عـلى مـيالد جنـيـب سرور ا
ــســرح ــســرح ســعــد أردش ا اجلــنــون فى ا

فـــتــــحـى فـــرغــــلى عــــلـى رزق هـــشــــام عــــبـــد
الـــعـــزيــز عـــمـــرو عـــبــد الـــهـــادى مـــصــطـــفى
حــمــادة إسالم الـــشــيخ وكــتــيــبـــة الــتــنــفــيــذ:
أســــامـــــة يــــاســــ ولــــيــــد يـــــوسف مــــحــــمــــد
مـــصــطـــفـى ســـيــد عـــطـــيـــة ومـــحـــمـــد عـــبــد

الغفور وصالح صبرى.
لم تـتــوقف مــسـرحــنـا عـنــد تـعــريف الــسـاحـة
ـسـرحـيـة بنـقـادهـا الـطـالـعـ لـكـنـهـا فتـحت ا
أفــقــهـــا عــلى الــعـــالم الــعـــربى لــتــقـــيم عالقــة
عــمــيــقـة مـع عـدد مـن كــتـاب الــوطـن الـعــربى
أصـبحوا صوتا مـتناغما مع مـا تطرحه كما

قدمت أكثر من 40 ناقداً
ينشرون ألول مرة .. جديداً

51 مسرحية مترجمة معظمها لكبار الكتاب 
سرحي من دول ال نعرف شيئا عن مسرحها أو 

596 مقاالً نقدياً تتناول العروض فى مسرح الدولة
ستقل ومسرح الثقافة اجلماهيرية سرح احلر وا وا

مسعود شومان

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

ájGôŸG  äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°S ¿Éc Ée Éj ¿ÉcôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

سرح احلديث > فرقة ا
قررت استئناف تقد
مسرحية "سى على
وتابعه قفة" أللفريد
فرج واخملرج مراد منير
نهاية الشهر اجلارى
على خشبة مسرح
السالم مرة أخرى بعد
توقف عرضها منذ أكثر
سرحية من أسبوع ا
بطولة محمد احللو
فايزة كمال ولطفى
لبيب ومحمود اجلندى
وديكور حازم شبل.

> فى يوم من األيام قادت جنيب الريحانى قدماه إلى شارع عماد الدين الذى كان
الهى الليلية. يعج آنذاك با
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صر سرح فى اجنلترا وعادت   درست ا
نـشـأت فى أسرة فـنـية األب شـاعـر واألم مـد مسـرح الـطفل وفى
دراستـها اطلعت على روايات شكسبيـر ودرستها بلغتها األصلية
ه لــكن والـديــهـا ــسـرح ودفــعــهـا لــدخـول عــا ــا حـبــبــهـا فى ا
ـسـرحـيـة قبل ـعـهـد العـالى لـلـفـنون ا اعـترضـا عـلى دخـولـها ا
حـصـولـهـا عـلى الـشـهـادة اجلـامـعـيـة فـالـتـحـقت بـكـلـيـة اآلداب
ـسـرح اجلــامـعى وقـفت قـسم الـلــغـة اإلجنـلــيـزيـة ومـن خالل ا

سـرح إلى جوار خـالد صـالح وخـالد الـصاوى ثم عـلى خشـبـة ا
انـضمـت لفـرقة الـرقص احلـديث مع وليـد عـونى وأخرجت أول
أعــمـــالــهــا وهى طـــالــبــة فـى اجلــامــعــة. ر حـــجــاب اخملــرجــة
سرح فى إجنلترا وحصلت على سرحية الشابة التى درست ا ا
ــاجـسـتـيـر فـى عـلـومه وعـادت لـلــقـاهـرة لـتـعــيش مع عـشـقـهـا ا

سرح.. حتدثت لـ "مسرحنا" فى هذا احلوار: الكبير ا

مـسرحيـة غنـائية اسـتعراضـية وأن تـكون عمالً
شـاهديـن وهذا أمـر ليس تـعًا يـصل لـقلـب ا

سهلً لكنه بحاجة لعمل وإعداد كبيرين.
اجسـتير ألم تـفكرى فى بعـد حصولك عـلى ا

التدريس اجلامعى?
مـسـألـة الـتـدريس اجلـامـعى تـتـوقف عـلـى قدرة
الشـخص عـلى ذلك وهو مـا ال يـتوفـر لـكثـيرين
ارسة ما درسه وفى النهاية هناك من يحب 
وهـنـاك مـن يـرغب فى الــقـيـام بــتـدريـسه وعن
ـــــارســـــة الـــــفن ولـــــيس نـــــفـــــسـى فــــأنـــــا أحـب 
اجستير تدريسه وليس معـنى حصولى على ا

أن أتهيأ للتدريس اجلامعى.
ـســرحـيــة احلـالـيــة مـا رأيك ورشـة الــكـتـابــة ا

فيها?
الـفـكـرة فى حـد ذاتـهـا لـطـيـفـة  لـكـنى لم أر أى

عرض قائم على ورش الكتابة.
ـسـتـقـلـة قـائـمة عـلى مـعـظم عـروض الـفـرق ا

ورشة كتابة?
ـســرح بـالـذات مـبـنى الــدنـيـا تـتـطــور وتـتـغـيـر وا
عــلى إبـــداع جــمــاعى مـــشــتــرك وقــدرة اخملــرج
احلـقيقية عـلى عمل نوع من التـناغم والتناسق
شارك بالعرض ورأيى أن فكرة ب أعمال ا
ــســرحـــيــة بــأســلــوب الــورشــة فــكــرة الــكــتــابــة ا
جـميلة شـريطة أن تنـفذ بشكل جدى وأرى أن
احلـكم ال يـكـون عـلـيـهـا ولـكن عـلـى نـتـاجـهـا وما

تع أم ال? إذا تمخض عنها عرض جميل 
لـكن مــنـتـقـدى هــذا األسـلـوب يـتــهـمـونه بـأنه

أهدر فكرة الدراما?
ـــســرح وال ـــســـرح الالدرامى أحـــد فــصـــائل ا ا
يصح أن يـكون هـو األوحد بل يـنبـغى أن يكون
هــنـــاك مــســـرح درامى وآخــر ال درامـى ولــيس
مـــعــنـى أن هـــنـــاك عــرضًـــا ال درامـى أال يـــكــون
عــرضًــا مـســرحـيًــا شـريــطــة أن يـؤثــر فـيك وأال

يتحول إلى مظاهرة صغيرة.
سرح النسوى? ما رأيك فى مصطلح ا

ـكن أن يكـون هذا التـقسـيم نقـديًا لـكنه ليس
ــــســـرح مـن كـــومــــيـــدى لـه أى عالقــــة بـــأنــــواع ا
سمى وتراجـيدى.. وحقـيقة أنـا ال أفهم هـذا ا
ـستـقبل حـيث يتم ـا يكـون ذلك مفـيدًا فى ا ر
ــا قــدم الـــرجل ومــا قـــدمــته الـــنــســاء الــتــأريـخ 

عاقون أيضًا! ا ما قدم ا ور
ـسـرح الـنسـوى حـتى لـيس هـنـاك مـا يـسـمى بـا
لـو عــقـد مـهــرجـان حتت هــذا االسم وإال لـكـان
فى الـسـينـمـا أيـضـا "سـينـمـا نـسـويـة" نحن فى
ـنـطلق الـنـهايـة آدمـيـ نقـدم عـملـنـا من هذا ا
رأة سمى ظهر ألنه تاريخ ا ا يكون هـذا ا ور
ـــســـرح لـــيس واضـــحًـــا ســـوى فى الـــفـــتــرة مع ا
األخــيـرة وحــتـى إذا أردنـا أن نــحــكم عــلـى هـذا

سمى فيجب أن ننتظر قليالً. ا

سرح كيف كانت? البداية مع ا
نـشـأت فـى أسـرة فـنـيـة فـوالـدى الـشـاعـر سـيـد
حــجــاب ووالــدتى كــانت مــديــر مــســرح الــطــفل
وأسندت لى أحد األدوار وأنا صغيرة فى أحد
ـــدرســـة عـــروضـــهـــا ودرست شــــكـــســـبـــيـــر فى ا
ـــســـرح كـــان مــعـى مــنـــذ صـــغــرى وبـــالـــتــالـى فــا
ـشاركـتى فى عـدة عـروض مـسـرحـية إضـافـة 
ـــدرســـة ومن ثـم فـــبـــعـــد حــــصـــولى عـــلى فى ا
ـعهد العالى الـثانوية العـامة فكرت فى دخول ا
ــسـرحــيــة ولـكن رأى والــدتى كـان أن لــلـفــنـون ا
ألـتـحق أوالً بـكـلـيـة اآلداب قسم لـغـة إجنـلـيـزية

عهد. ثم بعد ذلك ألتحق با
رغم كون األبـوان فنان فـلماذا كان تـخوفهما
ــعــهـــد قــبل احلــصــول عــلى مـن الــدراســة بــا

شهادة?
لم يكن األمـر كذلك لـقد كنت خـريجـة مدرسة
لـغات وكـانت والـدتى خـائفـة من نـسـيانى لـلـغة
فــأرادت أن أســتـكــمل دراســتى لــلــغــة فى كــلــيـة
اآلداب أيـــضـــا كــــان والـــداى حـــريــــصـــ عـــلى
ـسرحـها دخولى جـامـعة الـقاهـرة واخـتالطى 
اجلـامـعى قـبـل دراسـتى لـلـمـسـرح وهـو مـا كان
ـــســرح اجلـــامــعى مـع خــالــد فـــقــد مــثـــلت فى ا
الـــصـــاوى وخـــالـــد جـالل وطـــارق ســـعـــيـــد وفى
نفس الوقت انضـممت لفرقة الرقص احلديث
مع ولـــــيـــــد عـــــونـى بـــــدار األوبـــــرا وعـــــمـــــلت مع
ـانــيــة بــالــهــنــاجــر ثم أخــرجت أول مــخــرجــة أ
ـــســـرح جتـــربـــة مــــســـرحـــيــــة لى عـــام  1999
الشـباب وكـان اسمـها "زى كل يـوم" وهو عرض

يعتمد على احلركة وليس احلوار.
نـالحظ أن مـعـظم عـروض الــتـجـريـبى تـأخـذ

سرح الراقص? شكل ا
ــسـرح الـراقص نـوع ـســرح الـتـجــريـبى نـوع وا ا
ـسـرح آخـر وبــدايـة فـلـيس هـنـاك شىء اسـمه ا
الــتـــجـــريــبى أو مـــخــرج جتـــريــبـى ولــكن هـــنــاك
ـسـرح عـبـارة عن مـجـمـوعة مـخـرج رحـلـته مع ا
ـا يــكــون مــيل الــشــبـاب من الــتــجــارب. لـكـن ر
لــتــقــد عــرض راقص ال يــعـتــمــد كــثــيـرًا عــلى
احلــوار إلمــكــانــيــة تــرشــيــحـه لــلــســفــر لــلــخـارج
لــــســــهــــولــــة فــــهــــمه فى أوربــــا والــــدول الــــتى ال
تـتحدث الـعربـية هذا الـتوجه قـد يكون أحـيانًا
ـصرى ـسـرح ا لـطـيـفًا وأحـيـانًـا أخـرى يـدفع بـا

لتوجه ال يريده بهذه الكثافة.
إجـادتـك لـلـغـة اإلجنــلـيـزيـة هل جــعـلت مـنك

متابعة جيدة للمسرح األوربى?
حــــيث ســــافــــرت إلجنـــلــــتــــرا لـــلــــحــــصـــول عــــلى
ــاجــسـتــيــر خـصــصت كل وقــتى هــنــاك جلـمع ا
ومـــتــابــعــة كـل مــا أســتــطـــيع مــتــابـــعــته وكــذا كل
حــديث فـى فن الــرقص وكـــنت أســتـــغل أوقــات
اإلجـازات للـسـفـر إلى بولـنـدا وفـرنسـا وروسـيا
سرحـية هنـاك وح عدت تابـعة العـروض ا
تـاحة لـدى هو صـر كانت الـوسيـلة الـوحيـدة ا
الـسـتااليـت واإلنتـرنت وإن كـان ذلك ال يـعوض
مـــتـــابــعـــة هـــذه الــعـــروض هـــنـــاك لــكـن وضــعت
ــــجــــرد األســــاس لـــــنــــفــــسى حــــتـى أصــــبــــحت 

ـدرس عــلى الــتـفــكــيـر عـلـى الـتــلــقـ ال تــعــ ا
والبحث.

رغم كونـك ابنـة الـشـاعـر سيـد حـجـاب لـكنك
لم تقدمى عرضًا واحدًا للمسرح الشعرى?

دائمًا ما كنت ألح عـلى والدى ليكتب مسرحية
شــعــريـة ولــكن ضــيق وقــته وكـثــرة مــشـغــولــيـاته
يقـف حائالً دون ذلك اآلن والـدى يـعـكف على
كـتابـة مسـرحـية شـعريـة ألقـوم بإخـراجهـا وكان
ـاضـى لـكن ألن مـقــررًا أن تــعـرض فـى يـنــايــر ا
أوقات فراغنا لـيست واحدة فدائمًا ما أنشغل
حـ ينـتـهى من عـمله والـعـكس. كل ذلك عطل

وأجل تنفيذ العمل.
ـشـتـركـة بـيـنك حـديـثـنـا عن هــذه الـتـجـربـة ا

وب والدك?
ال أريـــد أن أدخـل فى الـــتــــفـــاصــــيل حـــالــــيًـــا بل
أفـضل االنـتـظـار حتى تـكـتـمل الـتجـربـة وتـخرج
إلى الـنـور كل مــا أسـتـطـيع قــوله أنـنى أريـدهـا

سمـاعى بأحد الـعروض اجلـديدة أخـمن مكان
عرضها.

وكــيف رأيـــتى الــفــارق فى تـــدريس الــفن بــ
أوربا ومصر?

ـاجسـتيـر فى الكـريجـرافيا لقـد حصـلت على ا
والرقـص وكانت الـدراسـة مـكـونـة من كـورسات
ـثـابة وخـمـسـة أبـحـاث الـبـحث األخـيـر مـنـهـا 
جتــمـيع لـألبـحــاث الــسـابــقــة كـنــا نــدرس مـثالً
ــفـــاتــيح مــنـــهج فى الـــفن واجملـــتــمع فـــنــعـــطى ا
األسـاسـيـة لـهـذا الـفـرع من الـعـلم الـتى تـمـكـنـنـا
من زيــادة مــعــرفــتــنــا به عن طــريق إطـالعــاتــنـا
اخلـاصـة ألنه ال أحد سـيـعـطـيك كل شىء البد
أن تـــعـــتــمـــد عـــلى نـــفــسـك ثم يـــقــوم كل دارس
بـكـتـابـة بـحث فـى هـذا الـفـرع من الـزاويـة الـتى
تخدم رسالته وفى النهاية جتمع هذه األبحاث
ــاجــســـتــيــر وتــكــون قــد جــمــعت فى أطــروحه ا
العلم والبحث بيـنما الدراسة فى مصر قائمة

أبى وأمى منعانى من دخول 
سرحية عهد العالى للفنون ا ا

محمد عبد القادر
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سرحي جريدة كل ا

> فى شارع عماد الدين قابل الريحانى صديقا له كان يعشق التمثيل واسمه محمد
سعيد وعرض عليه أن يكونا معاً فرقة مسرحية لتقد االسكتشاف اخلفيفة

الهى. جلماهير ا

كان يقول لى ضاحكا:
والله لو زعلت مرة تانية
ألقول ألمك.. اختلفنا
مرة فى شئون التأليف..
وتوترت أعصابنا فكانت
بيننا مناقشة عنيفة
خرجت على أثرها
مصمما على ترك
العمل معه وخشيت أن
يحضر إلى البيت
فسافرت إلى طنطا كى
ال يعرف مكانى
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 بديع خيرى

رأس الفنان.. ويجعله فى موضع التقدير واإلجالل.
عاطفة كلب!

ــرهـف.. كــان هـــذا الـــرجل الــذى وأذكــر لـه احلس الـــرفــيـق ا
ا يضحك الناس! أضحك الناس يبكى 

ـوبـيـلـيـا.. وكـان كـلـبه يـصـاب كـان يـقـيم فى شـقـة بــعـمـارة اإل
بـنـوبة جـنون كـلمـا رأى كلب إحـدى جـاراته.. كان يـهم بالـفتك
به فــيـبـذل "جنـيب" كل جـهـده لـيــحـول دون اشـتـبـاك الـكـلـبـ

همة. وتقوم صاحبة الكلب اآلخر بنفس ا
ـصعد وكـلبه معه فـإذا بجارته فيه.. وفى ليـلة دخل جنيب ا

رة!.. ة قتل فى هذه ا ومعها كلبها! ال بد أن تقع جر
ولـــكن كـــلب جنـــيب لـم يـــنــبـح.. ولم يـــغـــضب.. بل حتـــرك فى
هـدوء إلي الكلب اآلخر وأخـذ يلحس شعـره فى حنو شديد!

دهش جنيب.. وسأل جارته: "إيه احلكاية?".
فقالت له وهى ال تقل عنه دهشة:

- إن الكالب أنبل من الناس.. لـقد أصيب كلبى بالعمى منذ
ا حـدث له فلم يـشمـت ولم ينـتهز ثالثة أيـام وشعـر كلـبك 
الـفــرصــة لـلــهــجـوم عــلى عــدوه بل تــقـدم إلــيه مــحــزونـا كــمـا
ترى.. وهـا هو ذا يـواسيه.. فـهل يحـدث مثـل هذا بيـننـا نحن

!? اآلدمي
جـمـد جنيـب فى مكـانه وأخـذ يـتـأمل.. ودخل مـسـكـنه وأخذ
ـنـظـر الـغـريب حـسه الـرقـيق وأبـكـاه.. وقـد يـبـكى لـقـد أثـار ا

يضحك غيره!
موقف نبيل!

وحـــدث مـــرة أن ســـبه أحـــد أفـــراد فـــرقـــته بـــأقـــبح الـــشـــتـــائم
وأخـذته ســورة الـغـضب فــتـمـادى.. وبــالـرغم من أن جنـيب ال

يطيق مثل هذا فإنه لم يتكلم!
ودخـل عــلـى وهــوى يـــغـــلى.. وقـــد امـــتـــقع لـــونه وقـــال لى إنه
مـثل فكـر فى أن يرد له شـتائـمه بألعن حيـنمـا سمع سـباب ا
مـنـهـا ولم تــعـجـبه الـفـكـرة ألنــهـا سـتـجـعـلـه شـبـيـهـا له فى فن
الـسـبـاب.. وفـكـر فى ضـربه.. ثم رأى أن هـذا ألـعن.. وأخـيـر

رأى فصله من الفرقة.
وفى الـيـوم الـتـالى قــابـلـنى نـادمـا وقـال لى: "يـا بـديع".. إزاي

تتركني أفصل الراجل ده?
قلت:

- إنه يستحق أكثر من الفصل فقال رحمه الله:
- نــعم.. ولــكـنــنى لم أ فـى  لـيــلــتى.. إنه يــســتــحق الــفـصل
ولـكـنه مـتـزوج وله أوالد.. مـا ذنـبـهم إذا كـان عـائـلـهم أخـطأ..

ونادى بعض رجاله وطلب منه إحضاره ليستأنف عمله.
وبـعد.. فـهـذا هـو الصـديق الـذى فـقدته أمس.. فـهل يـلـومنى

أحد إذا بكيت طويال.. إننى ال أبكيه.. بل أبكى نفسى!!

البس التمثيل وكلفنى أن أنوب عنه. مقابلته 
دخــلـت عــلى ســعــد وصــافـــحــته وجــلــسـت.. وعــقــدت الــهــيــبــة
لــســانى فــلم يــفــتح الــله عــلى بــكــلــمــة حتــيــة.. وتــكــلم ســعـد..
فـشجـعـنا وقـال: "إنه إذا كـان التـمـثـيل يدعـو إلى أن يـكون فى

مصر أمهات صاحلات فهو مدرسة ال مثيل لها".
ورجعت إلى جنيب فسألنى:

- قلت لسعد إيه?!
- وال كلمة..!

فضحك رحمه الله وقال:
- أمال غلباوى معايا أنا بس?!

الفن ال ينتقل..!
ثل فـيه جنيب تـتردد علـيه الشخـصيات سـرح الذى  وكـان ا
الــكــبــرى.. تـوفــيـق نــسـيـم ومــصــطـفـى الــنــحـاس وعــلـى مــاهـر
.. فإذا حضر أحـد هؤالء طلبنا وأحـمد ماهر وأحمد حـسن
مـن جنـيب أن يـذهب إلـيه.. فـكـان يـرفض بـشـدة.. كـان يـقـول
لـى: "إن الــفن ال يــجــوز أن يــنــتــقل إلى أعــظم عــظــيم.. ولــكن
الــرجل الــعــظــيم هــو الــذى يـنــتــقل إلي الــفن ألنـه أعـظم.. ال
أقول هذا كبرا فـأنت تعرف أنني ال أنتقل إلي أحد ألحييه..

ألنه جاء يشاهد الفن".
أذكـر هـذا كـله فـأبـكى.. أبـكى الـفنـان الـذى اسـتـطـاع أن يرفع

يقول غاضبا:
- إيه الكالم الفارغ ده.. ده كالم ما ينفعش!

أغــضـبــتــنى ثـورته بــعــدمـا بــذلـنــا من جــهـد شــديـد.. فــمـزقت
الـكــراسـة الـتـى كـتـبــنـا فــيـهـا الــفـصل األول وألــقـيت بــهـا عـلى
األرض وبـعد حلـظـة جـلسـنـا نـكتـبه من جـديـد.. حتـى أتمـمـنا

كتابته.
قال: "نقرأه اآلن".. ... قرأته له قال:

أهو ده الكالم الفارغ.........
عقول! الفصل اللى قطعته هوا الكالم الكويس ا

ـمـزقة.. ثم وانـحـنيـنـا عـلى األرض.. وأخـذنـا جنـمع األوراق ا
ألصقناها بالصمغ ورقة ورقة.

وقـــرأتـه له مــــرة أخــــرى.. فـــوقـف وأخــــذ يـــرقـص قـــائـال: "يـــا
سالم!". 

الزم نسويها..!
كان جنيب الريحانى - كـما قلت - ينشد الكمال فى فنه. لم
يتخذه فى يوم من األيام وسـيلة للكسب.. كان الفن عنده هو

الغاية ومن هنا كانت إجادته وكان جناحه وكان نبوغه.
مـا قابـلته مـرة بـعد تـمثـيل روايـة جديـدة ألهـنئه.. وأثـنى على
مـواقفه إال عـارضـنى! كان يـقـول لى: "وبعـدين يـا بديع.. أنت
بــتــتـكــلم جــد?! أنــا حـاسس إن فـي الـروايــة حــاجـات نــاقــصـة

سوا.. حسيت بيها وأنا بامثل.. الزم نسويها"!
وجنتـمع.. ونفـحص الروايـة من جديـد فنجـد فيـها دائـما ما
يـســتــحق اإلصالح.. بــيـنــمــا يـكــون اإلقــبـال عــلــيـهــا شــديـدا..

والثناء عليها ال حد له!
ألم أقل إنه كان ينشد الكمال الفنى?

أيام زمان
ارتفع جنـيب إلى أوج مجده أيـام "تياتـرو اإلجبسـيان".. كانت
أعـظم من أيام الـعهـد األخيـر.. فى تـلك األيام كـانت التـذاكر
تـبـاع فى الـسـوق الــسـوداء وكـانت تـنـفـد قـبـل مـوعـد الـتـمـثـيل
بــأسـبــوع عـلى األقـل.. وكـان عــامل الـشــبـاك حــاكـمــا بـأمـره..
يـسـتـبـد بـالــعـبـاد ويـظـفـر "بـالـبـقــاشـيش" الـسـخـيـة من طالب
لك غـفـور له ا الـتذاكـر ليـحـجزهـا لـهم! فى تلـك األيام كـان ا
فـؤاد األول من رواد "تـيـاتـرو اإلجبـسـيـان" وكان أمـيـرا.. وكان
ــرحـــوم عــبـــد الــرحــيـم صــبــرى بـــاشــا.. وكــان يـــتــردد عــلـــيه ا
ـلـكـة نـازلى مــقـصـورة خـاصـة فــيه.. قـبل أن تـصـيـر جلاللــة ا

ملكة للبالد..
وذات لـيـلـة حـضر "األمـيـر أحـمـد فؤاد" وشـاهـد الـروايـة التى
ثـلها جنـيب.. وضحك طـويال من طرافـة التمـثيل كان كـان 
يــقــهــقه.. ولـم يــكــد يــنــصــرف حــتى أذيــعت بــشــرى تــنــصــيــبه

صر. "سلطانا" 
وكـان "سعد زغلول" ال يـحب التمثيل ويسـميه "التشخيص"!..
ولـكـنـنا فـوجـئنـا ذات لـيـلة بـحـضوره إلى "تـيـاتـرو اإلجبـسـيان"
وكـانت فى فـصـول الـروايـة إشـادة بـأثـر األمـهـات الـصـاحلـات
في رفع شـــأن األمــة.. فــإذا بــســـعــد يــصـــفق طــويال لـــنــجــيب

الريحانى.
وقــيل لـنــجـيب: "اذهـب إلى سـعــد فـاعــتـذر بـأنـه ال يـسـتــطـيع

 الرجل العظيم 
هو الذى ينتقل للفن
وليس العكس ألن الفن

أعظم

 تصوير: مدحت صبرى

كامليا وحتية  كاريوكا فى جنازته

صور»   نقالً عن مجلة «ا
يونيه 1949

 جنيب
الريحانى مع
كلبه
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سرحي جريدة كل ا

سرح سنة 1946 بعد أن قدم مع بديع خيرى صديق عمره > اعتزل جنيب الريحانى ا
وتوءمه فى الفن 33 مسرحية.

> محمد نور مدير
مسرح القاهرة للعرائس
انتهى من إعداد خطة
سرح للموسم الصيفى ا
القادم وتتضمن إعادة
عرض مسرحية "األميرة
" للمخرج والتن
محمد كشك والتى
القت جناحا وقبوال
جماهيريًا كبيرًا خالل
أيام عرضها طوال
اضى وسم الشتوى ا ا
إضافة إلى حتقيقها
إليرادات غير مسبوقة
فى تاريخ مسرح
العرائس.
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حوار : محمد جمال كساب

أشعر باحلسرة عندما أمر أمام مركز
خالد جالل لإلبداع
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عن عـمــلــيـة االحــتــكـار الــتى يــســتـأثــر بــهـا فــئـة
مـعينة وهم طلـبة االستوديـو الذين يقدمون كل
ركـز وبـالرغم مـن هذا فـليـس أنشـطة نشـاط ا
مــــــركــــــز اإلبـــــــداع إذًا ال بــــــد من فــــــتـح أبــــــوابه
لـلـمــبـدعـ وأيـضـا بـاســتـضـافـة جتـارب الـفـرق
ـسـتـقلـة الـتى ال جتـد مـسرحًـا يـأويـها احلـرة وا
ـــســرحــيــ الــشــبــاب وأجــد نـــفــسى وزمالئى ا
ـــركــز لـــيـــســوا كـــأنـــنـــا أغــراب عـــنه فـــطـــلــبـــة ا
ـسـرحـيـة وال ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا خـريـجى ا
ـسرح بـكـلـيات اآلداب. وال نـعـرف لهم أقسـام ا
هوية لذلك نطـالب بإعادة النظر فيه من قبل

الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة.
ـســرحــيـ لــتــحــقـيق مــاذا يــحـتــاج شــبــاب ا

صرى? سرح ا التواجد وازدهار ا
الــشــبــاب فى حــاجــة إلى تــقــد أعــمــال جـادة
تـعـبر عن مـشـاكل الـنـاس وهمـومـهم وأن يـكون
ـسـألة لـكل مـخـرج بـصـمـته اخلـاصـة ولـيـست ا
هى االنـــتـــشــار فـــقـط. ويــحـــتـــاجـــون لـــلــتـــواضع
والـــتـــثـــقــــيف والـــتـــعــــاون مع بـــعـــضـــهـم الـــبـــعض
ـسـرحـيـ الـكـبار واالحـتـكـاك مع اخملـرجـ وا
واالســتــفــادة مــنــهم فــمــثل هــذا الــتــواصـل بـ
األجيـال هو الذى يـخلق حـالة الـتوهج واإلبداع
احلـــــقــــــيــــــقى لــــــكـن لألسـف جنـــــد نــــــوعًــــــا من
الــســخـريــة من الـشــبــاب جتـاه الــكـبــار وهـذا ال
يصح فجـيل الستـينيات الـعظمـاء جنحوا ألنهم
عــشــقــوا أعـمــالــهم وتــعــاونــوا مع بــعـضــهم ومن
ســبــقـوهم لــذلك وجــدنــا كل شىء جــمـيالً فى
هذه الفـترة والروح الـتى سيطـرت عليـهم غير
مـتــواجــدة اآلن بـ جــيــلـنــا فــحـتـى خـنــاقــاتـهم
كـانت حـول قــضـايـا هـامـة مـثل الـتـشـاجـر حـول
ـصـرى والـعـربى, قـضـايـا الـتـأصـيل لــلـمـسـرح ا
وحول القضايا الفـنية. وليس قضايا شخصية
وصـراعــات سـخــيـفــة كـمــا يـحــدث الـيــوم. فـأنـا
مـستعـد أن أتشاجـر مع د. أشرف زكى بشرط
أن تـكـون خـنـاقـة فـنـيـة ولـيـست شـخـصـيـة حول
أســبـاب عــدم اسـتــكــمـال عــرض جتـربــة "وجـوه

الساحر".
صرية? سرحية ا كيف تنظر للمهرجانات ا
ـهـرجـانــات مـثل (الـقـومى لـلـمـسـرح الـنـوادى ا
ــسـرح الــعــربى الـتــجــريـبــيى.. وغــيــرهـا إلخ) ا
ـبدع هامد جـدًا فى عملـية االحتـكاك ب ا

والتعـرف على فـكر اآلخر واالسـتفادة مـنها –
وسـلـبـيـاتـهـا إنـنــا ال نـتـرجم هـذا االحـتـكـاك فى
تطوير جتاربنـا وأدواتنا وأفكارنا فليس هناك
ا بعد الـنجاح فنشعر أحيانًا أن وضع امتداد 
ــهــرجـانــات فى واد ـســرحــيــة قــبل ا احلــركــة ا
وأثـناء إقامتهـا فى واد آخر وبعد انتـهائها تعود
ا كانت عـليه. بـدون تطويـر وال أى تأثيـر فأنا
ــهــرجـان الــتـجــريـبي بــشـغف مــثالً كــنت أتـابع ا
كـبـيـر واسـتــفـيـد من أعـمــاله اجلـادة والـهـادفـة
لــكن انـقـطـعت عن مــشـاهـدته مـنـذ  6سـنوات
ألنه لم يـعـد يثـيـرنى أو يـجـذبنى نـظـرًا لـضعف
مــسـتــوى الـعــروض ونـتــمــنى مـراجــعـة ذلك وأن
ـــهــرجـــان الــفــرق يــســـتــقــدم الـــقــائـــمــون عـــلى ا
ـبـدعـ واجلـمـهور والـعـروض الـقـويـة جلـذب ا
إليها بدال من القاعات اخلاوية على عروشها.

ما اجلديد لدى عمرو قابيل??
أقوم حـاليًـا ببـروفات مـسرحـية "سـيدة الـفجر"
اللـيـخـانـدرو كـاســونـا والـتى تـعـود بـهـا الـفـنـانـة
محسنة توفـيق للمسرح بعد انقطاع  25عامًا.
والـعــرض يـطــرح قــضـايــا كـثــيـرة وعــمــيـقــة تـهم
ــزج بـ الــقــالب اخلــيـالى الــنــاس من خالل ا
ــــقـــرر عـــرضـــهـــا بـــعـــد شـــهـــر والـــواقـــعى ومن ا
قبل  –كما أحضـر للجزء الثانى من رمضان ا
جتـربة (وجوه السـاحر) وأوشكت عـلى االنتهاء
من كـــتــابــة ســيــنـــاريــو مــســلــسـل وأبــحث له عن

مخرج وجهة إنتاجية.

التـجـربـة اإلخـراجـيـة األولى دائـمًـا مـا حتمل
ذكـــريـــات خـــاصــة ال تـــنـــسى..  مـــا أول عـــمل

أخرجته وكيف مضيت التجربة بعد ذلك?
أول عـمل أخـرجـته هـو مـسـرحـيـة "عـائـلـة توت"
ــســرح بن خــلـدون بــاجلــمــالــيـة حــيث ضــغط
عـــلىَّ زمـالئى لـــكـي أخـــوض جتـــربـــة اإلخـــراج
رغم أنـنى لم أرغب فى خـوض الـتـجـربـة حلبى
الـشـديد لـلـتـمـثـيل ومع إصـرارهم وافـقت على
ــسـرحــيـة الــتى جنـحـت بـشــكل كـبــيـر إخــراج ا
وهـــذا مـــا دفـــعـــنى الســـتـــكـــمـــال هـــذا الـــطـــريق

الوعر الذى لم أحبه فى البداية.
وفى عــــام  1995أســــسـت مع زمـالئى فــــرقــــة
"همسة" وعمرى  16سنة واستمرت حتى عام
دة  2000بعدها توقفت وقدمنا خالل هذه ا
ما يـقرب من  14مسـرحيـة وعرضـناهـا بنادى
التجارة بنقـابة التجاري مقر الفرقة ورأست
سرح وبدأنـا فى تقد ورش مسرحية فريق ا
سـرح (تمثيل  –إخراج – فى مـعظم عنـاصر ا

ديكور... إلخ).
فى الــوقـت الــذى اقــتــصــرت فــيه الــورش عــلى
مـركــز الـهـنـاجـر لــلـفـنـون وبــعض الـفـرق احلـرة
ــتــنـاثــرة هـنــا وهـنــاك. بــاإلضـافــة إلى تـدريب ا
عهد ن يرغبون بااللتحاق با أعضاء الفرقة 
ـسـرحـيـة ومن أهم الـعـروض الـعـالى لـلـفـنـون ا
التى أخـرجتـها "الـفـواخيـر" وهى قصـة للـكاتب
مـحـمــد سـلـمـاوى  –رئـيس احتـاد كــتـاب مـصـر
احلالى  –جلأت إلى إعدادهـا وتدريب الفريق
عـلـيـهـا من خـالل ورشـة فى الـتـمـثــيل والـكـتـابـة
واإلخـراج ودعــونـا مـؤلـفـهــا عـنـد عـرضـهـا أول
مــــرة وأشــــاد بــــهــــا وحـــقــــقـت إقــــبــــاالً وجنــــاحًـــا
جــمــاهــيــريًــا وتــعـتــبــر بــدايــتـى احلـقــيــقــيــة فى
اإلخــراج وشـاركــنـا بــهـا فـى عـدة مــهـرجــانـات
ومن خاللها بدأت أتـلمس منهجى احملدد وهو

"مسرحة األدب" 
وتـــســـتــهـــويـــنى جـــدًا فـــكــرة اإلعـــداد عن األدب
سـواء الـروايـات أو الـقـصص وهـى فـكـرة نـبـيـلة
ورائــعــة وشــيـقــة حــيث بــدأت بـأعــمــال يـوسف
إدريـس وتـوفـيق احلــكـيم وفى الــبـدايـة وجـدت
صـعوبة فـى حتويل قصـصه للـمسـرح لصـعوبة
اخلروج مـنها إلى هـذا العـالم ومشـروع تقد
أكــثـــر من جتـــربــة مـــســرحـــيـــة فى عـــمل واحــد
مـرهـقــة جـدًا وحتـتــاج مـجـهـوداً بــدنـيـا وعــقـلـيًـا
وبحثـيًا كـبيرًا من اخملـرج وفريق العـمل وفكرة
اإلعــداد عن األدب مـفـيـدة جــدًا لـلـمـسـرح ألن

ـولـيــيـر مـنـهـا: "طـرطـوف مـريض مـسـرحـيـات 
بالوهم عدو البشر البخيل).

هـنــاك الـعـديــد من الـتـجــارب الـتى يـقــدمـهـا
سرحي اآلن.. كيف تقيم الوضع? شباب ا

ـبـدعـ الـشـبـاب لديـهم من وجـهـة نـظـرى أن ا
مـــشـــاكل كـــثــيـــرة وشـــعــور مـــعـــظــمـــهم بـــجـــنــون
ـسـرح الـعـظــمـة عـنـدمـا تـعـرض لـه مـسـرحـيـة 
الـدولة بالـرغم من عدم جناح جتـاربهم وهذا
ـتواضع وأسـاتذتنا عكس مخـرجينا الـكبار ا
الـذين تـعـلـمـنـا مـنـهم والـذين مـازالـوا يـدرسون
ويـبــحـثــون عن مـشــاريع وهـويــة ألعـمـالــهم لـكي
يـتـركـوا بـصـمـة والـشــبـاب يـفـعـلـون عـكس ذلك
لك ونـرى بينهم الفـرقة واألنقسـام وبعضهم 
خـبرات وجتارب ومواهب كـبيرة ويـجلسون فى
مـنـازلــهم أمـثـال (طــارق الـدويـرى عـبــيـر عـلى
ــبـــدعــ طــارق أبـــو الــســـعـــود) وغــيـــرهم مـن ا
احلـــقـــيـــقــــيـــ الـــذين لــــفـــتـــوا إلـــيــــهم األنـــظـــار
ــضــيــئـة فى بــإبــداعــاتــهم وهم من الــعالمــات ا
صرى. وأتساءل أين هؤالء ـسرحى ا شهد ا ا
ــســرح ــســـئــولـــون  ــاذا ال يـــهــتـم ا الـــشــبـــاب و
الـدولـة بــهم? فـهــنـاك جــزء من الـلـوم يــقع عـلى
سرح والـقيادات واجلزء سئولـ عن ا عـاتق ا
ــبــدعـ أنــفـســهم الـذين اآلخــر يـنــصب عـلى ا
تــــكــــاســـلــــوا فـى تـــقــــد أنــــفـــســــهـم لـــلــــجــــهـــات
ـسـرح الـشـبـاب الـذي اإلنـتـاجـيـة. فـإذا نـظــرنـا 
يـرأسه هـشـام عـطـوة وهـو مـخـصص لـلـتـجارب
الشبابية والوجوه اجلديدة. وليس كل من قدم
ـوهــبـة وال بــد من غـربــلـة ــتـلـك ا به جتـارب 
هــؤالء وإعـــطــاء الــفــرص لـــلــجــمــيـع ومن يــثــبت
نـفـسه كــمـخـرج يـتم االســتـفـادة من جتـاربه فى
أعـمـال أخـرى ومن فـشل فـيـتـم االسـتغـنـاء عـنه

صالح الشخصية. بعيدًا عن ا
كـمـا أن هــنـاك عالمـات اســتـفـهــام حـول مـركـز
اإلبداع الـذى يديـره خالـد جالل وأتسـاءل متى
بـدع الشـباب بـعيدًا ـركز أمـام ا يـفتح هذا ا

األدب بـــــحــــــوره أوسع وخــــــيـــــال كــــــتـــــابـه أوسع
ــســرح وأعــمق من خـــيــال غــيــرهم مـن كــتــاب ا
ـسـرح ــواصـفــات وقـواعــد ا الـذيـن يـتــقـيـدون 
وظـروف خـشـبــته وزمـانه وهــذا يـتـيح لــلـمـخـرج
إعــمـــال عــقـــله فى الـــبــحث عـن بــدائل وحـــلــول
لــتـقــد هـذا اخلــيـال وأتــمــنى أن جنـد جنــومًـا
كــبــارًا مـثـل نـور الــشــريف يـوافــقــون عـلـى عـمل
جتــربــة مــثل (وجـــوه الــســاحــر) الــتـى قــدمــتــهــا
مـــــؤخـــــرًا فــــمـن شــــأن ذلـك خـــــدمــــة احلـــــركــــة
ـسـرحيـة حقـقت جنـاحًا سـرحـية ورغم أن ا ا
نــقـديًــا وجـمـاهــيـريًـا كــبـيـرًا ســواء فى مـصـر أو
سـئول ـهرجـان سوريا فـإن ا عـند عرضـها 
لم يشجـعوا التـجربة عـلى استمـرارها وتوقفت
بـــعــد شــهـــر واحــد فـــقط من عـــرضــهـــا. وكــنت
أتمـنـى من د. أشـرف زكى رئـيس الـبيـت الفـنى
لـلمـسـرح إعـادة (وجـوه الـسـاحر) لـفـتـرة طـويـلة
نظرًا ألهـميتهـا كغيرهـا من العروض الضـعيفة
التى تعاد مرت وثالث وأربع. وكنت أتمنى أن
ــشـروع الــذى تــمت ســرقـتـه مـنى أشــارك فى ا
والــشــبـيه بــتــجـربــتى "وجــوه الــسـاحــر" و"لــيـالى
ه سرح الكـوميدى تقد احلـكيم" الذى ينـوى ا
ـسـرحى) فـهـذا ـشـروع مـولـيــيـر ا ـســمى ( وا
ـشـروع تقـدمت به إلى الـفنـان ريـاض اخلولى ا
أثــنـــاء رئـــاســـته لـــلـــمـــســـرح الـــكــومـــيـــدى ورحب
ـــشــــروع تـــوقف بــــعـــد تـــرك بــــالـــفــــكـــرة ولـــكـن ا
اخلولى منصبه بالـكوميدي وتولى أحمد عبد
الــعـزيــز بــدالً مـنه ومــعى أوراق تــثــبت مـلــكــيـتى
شروع الذى أظن أن د. أشرف الفكرية لهذا ا
زكى ال يــعــلم عــنـه شــيــئًــا وأنــا من "مــســرحــنــا"
أعـــلـن له احلـــقـــيـــقــــة لـــكـــنى رغـم ذلك ســـعـــيـــد
شاركة بـخروج مشروع مولـيير للنور وأتـمنى ا
فـــيه بــخـــبــراتى وجتـــاربى حــفـــاظًــا عـــلى حــقى
األدبى وعـنــوان الـفـكـرة الــتى قـدمـتـهــا لـلـفـنـان
ريـــــاض اخلــــولـى حتــــمـل "مــــدرســـــة مــــولـــــيــــيــــر
لألخالق" والتى نـويت أن أقدم فـيهـا مجـموعة

:π«HÉb hôªY

قال إنه يحترم األجيال السابقة أكثر

عمرو قابيل واحد من جيل اخملرج
تميزين.. قدم العديد من اجلدد ا
التجارب الناجحة التى أشاد بها اجلمهور
والنقاد.
سرح بدأت وهو فى التاسعة عالقته با
من عمره واستمرت حتى اآلن.. ونرجو
لها أال تنقطع.
مشوار عمرو قابيل ومشروعه اخلاص
سرحة األدب ورأيه فى الواقع
سرحى اآلن كان محور هذا احلوار:  ا

سرحي جريدة كل ا

كانت والدتى تعتبر
جنيب الريحانى
ابنها وكانت والدته
تعتبرنى ابنها وكنا
نختلف أنا وهو فى
شأن من شئون
العمل.. وأتركه
غاضبًا فيحضر إلى
بيتى.. ويبسط
لوالدتى أسباب
اخلالف ويشكونى
إليها وينصرف.

> تزوج جنيب الريحانى من الراقصة اللبنانية بديعة مصابنى التى طلقها فيما
بعد بسبب غيرتها عليه وله منها ابنة واحدة.
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أهدى فقيد الفن األستاذ جنيب الريحانى صورته إلى صديقه "بديع خيرى" وكتب
ستحيالت كانت ثالثة قبل أن يعرفه أما بعد أن عرفه ووجد فيه "اخلل حتتها أن ا
قـال يبكى "اخلل سـتحيالت الـثالثة واحدا..! وفـى هذا ا الـوفى" فقـد نقصت هـذه ا

وت. الوفى" الذى اختطفه ا

!ôª©dG ≥jó°U :≈fÉëjôdG Ö«‚
ـــقـــاهى بـــفــــنـــادقـــهـــا واحـــدا واحـــدا.. ولـم يـــزل يـــبـــحـث فى ا

طاعم حتى رآنى.. فبكى وأسرعت إليه معانقا باكيا. وا
وما أبعد الفرق بـ بكاء اليوم وبكاء األمس.. إنه اليوم بكاء

الفراق وكان فى أمس بكاء اللقاء!
"ترابيزة الوحى"!

إنني أجـلس اليوم جـامدا فى مـكانى.. وأغمض عـينى فأرى
"جنـيب" فى كل مظـاهـر حيـاته.. أراه فى "قـهوة فـيـنكس" فى
قهى الذى كنا نلتقى فيه كل يوم شارع عماد الدين.. ذلك ا
ونـؤلف فـيه.. ويـهـبط عـلـينـا وحى الـفن ونـحن جـالـسـان حول
ـقهى كنا إذا منضـدة معينـة ال نغيرهـا.. منضدة فى داخل ا
سـرحية التى غـيرناهـا ال يفتح الله عـلينـا بكلمـة واحدة فى ا
ضى ـقـهى ورواده يـعـرفـون هـذا  نـؤلـفـهـا.. وكـان أصـحاب ا

الزمن فكانوا يتركونها لنا.. فتظل خالية فى انتظارنا.
مــنــذ ست ســنــوات دخل هــذا الــكــلب الــثــمــ مـســرح جنــيب
الـريحانى.. ورآه بديع خـيرى وجنيب الريـحانى وابن شقيقه
بــديع الــريــحــانى.. فــأراد كل مــنــهم أن يــأخــذه.. لــكن جنــيب
ــنــطق أنه أحــقــهم به.. وظل هــذا الــكــلب ال يــفـارقه أثــبت بــا
أبدًا.. وقبل وفاة جنيب بـثالثة أيام أخذ الكلب "يعوى".. ظل

ا كان يحس بأن صاحبه سيموت! يعوى ثالثة أيام.. وكأ
ـنـضـدة فى "قـهـوة فـيـنـكس" بـشـارع عـمـاد الـدين عـلى هـذه ا
كــان "جنــيـب الــريــحــانى" و "بــديع خــيــرى" يــؤلــفــان الــروايــات
ـا أضــحـكت اجلـمـاهــيـر وعـاجلت هـمـوم ـسـرحـيــة الـتى طـا ا
الـناس.. كـان جنيب يعـتقـد أن "وحى" التألـيف ال يهـبط عليه
ــنــضــدة.. هــا هــمــا يــتــخــذان وعــلى صــديــقه إال عــلى هــذه ا

عتاد في انتظار هبوط الوحى! مكانهما ا
لـقـد شـهـدت "قـهـوة فـيـنـكس" أحـلك أيـامـنـا وأشـقـاها.. ورأت
أبهى أيـامنا وأسعـدها.. كنا جنـلس الساعات الـطوال كل منا
يــنــظـر إلى اآلخــر.. وكـان يــســألـنى: "الــوحى جه?".. فــأقـول:
"ال".. وبـــعــــد دقـــائق أســـألـــة نــــفس الـــســـؤال فـــأســــمع نـــفس

اجلواب!
ويـسـتولى عـلـيـنا الـيـأس فيـقـول: "يا لـله نـتسـكع شـوية? طـبـعا
مش حــايالقــيــنـا!".. ويــنــتـهى األمــر بــأن نـتــرك الــتـفــكــيـر فى
ـــنـــضـــدة.. إلـى أن يـــهـــبط الـــوحى الـــروايـــة مع عـــدم تـــرك ا

سرحية التى نؤلفها شيئا جديدا. فنضيف إلى ا
وت جوعًا! كدنا 

كنا جنلس فيهـا للتأليف وكالنا ليس فى جيبه قرش واحد..
لقـد ظـللـنا ثـمـانيـة أشهـر نؤلـف رواية "حـكم قراقـوش"!. وقد
وت دة ألن جنيب لم يعـجبه الفصل الثانى وكدنا  طالت ا
جــوعـا وهـو يـصـر عـلـى تـغـيـيـره.. و"الــوحى" مـصـر عـلى عـدم
الـهـبـوط! كـنت أقـول لـه إن الـرواية مـقـبـولـة وإنـنـا فـى حـاجة

إلى نقود. فيقول لى:
× إزاى بديع خيري يقول كده?

ـوت من اجلوع.. مش أحـسن من إخراج روايـة ما ا  ومالـه 
ارضاش عنها وال يرضى عنها الناس?!

وانـقـطـعـنـا عن إصالح الـرواية بـضـعـة أشـهـر ونحـن فى أسوأ
! كان يـنـشد حـال.. ثم هبط الـوحى فـأصـلحـنـاها فى يـومـ
الـــكـــمــــال فى فـــنه ولـم يـــتـــخـــذه فى يــــوم من األيـــام وســـيـــلـــة
لـلـكسب.. كـان الفن عـنـده هو الـغايـة ومن هـنا كـانت إجادته

وكان جناحه..
وفى تـلك األيام الـشديـدة أخذنـا نـؤلف رواية "جنـمة الـصبح"
وانـتـهــيـنـا من كــتـابـة الـفــصل األول فى بـيـتـى.. وكـنـا فى أشـد

. ال لنسكت الدائن احلاجة إلى ا
وقال جنيب:

× عال.. أهو ده الكالم!
وشربنا القهوة احتفاال بكتابة الفصل األول.. ثم قال:

- اقــرا لـنـا الـفـصـل احلـلـو ده كـمـان مــرة وقـرأته له فـإذا به 

كيف أرثيه.. ونفسى تأبى أن تصدق أنه مات!..
وكـيف أكتب عـنه وذهـنى شارد وقـلـبى حزين.. أصـحـيح أنني
لـن أراه ولن أسـمـعه?! ولن أذهب إلــيه ولن يـزورنى?! إلى أين
أذهب إذن! وعـلى أى طـريـقـة سـأقـضى الـيـوم وسـيـمـر الـغد

وستمر بقية العمر? ال أدرى..
اثـنان وثـالثون عـاما عـشتـها مع جنـيب الريـحانى - مـنذ سـنة
ر يوم واحد من غير أن نلتقى ونتحدث معا  - 1918لم 
شـى معـا وجنلس مـعا ونـأكل معـا ونضـحك معـا..! كنت و
أخــرج من بـيــتى ألقــابل جنــيب وأذهب إلى بــيــتى عــائـدا من

مقابلة جنيب!.
لم نــخــتــلف يــومـا فـى غـيــر شــؤون الــعـمـل الـذى كــنــا نــقـوم به
مــعــا.. وإذا اخـــتــلــفـــنــا فى شــأن مـن شــؤون الــعـــمل.. لم يــكن
غضبنا يطـول أكثر من يوم واحد يعود أحدنا فى نهايته إلى
صــاحـبه مــعـتــذرا أو نـلـتــقى فى الــطـريق وكل مــنـا ذاهب إلى

صاحبه..
سأقول ألمك!

لم تـتــوثق الـصـداقــة بـيـني وبــ جنـيب فـقـط.. ال بل تـوثـقت
أيـضـا بــ والـدتى فـرق بــيـنى وبــيـنـهـا.. كــانت والـدتى تــعـتـبـر
جنـيب الـريـحـانى ابـنهـا وكـانت والـدته تـعـتـبرنى ابـنـهـا.. وكـنا
نـختـلف أنا وهـو فى شأن من شـؤون العـمل.. وأتركه غـاضبا
فـــيــحـــضـــر إلى بـــيـــتى.. ويـــبـــسط لـــوالــدتـى أســبـــاب اخلالف

ويشكونى إليها وينصرف.
فـإذا عـدت إلى البـيت أنـبتـنى وقـالت لى بلـهـجة اآلمـر: "إياك
تـزعل مع جنيب أو تـفكـر فى إنك تـسيـبه.. أنـتم مش حيـفرق

وت". بينكم فى الدنيا دى إال ا
وكـنت أسـمع مـنـهـا هـذا الـكالم فـأذهب من  فـورى إلـيه فال
يـــكــاد يـــرانـى حــتـى يـــســرع نـــحـــوى ويـــعـــانـــقـــنى.. كـــان دائـــمًــا

ينتظرنى.. فمن الذى ينتظرنى اليوم! 
وكــان يــقـول لـى ضـاحــكــا: "والـله لــو زعــلت مــرة تـانــيــة ألقـول

ألمك!..".
منذ يـوم اثن كـانت هذه الدعابة الـفكهة تـضحكنى.. وها

أنذا اآلن أتذكرها فأبكى!..
اخـتـلــفـنـا مــرة فى بـعض شــؤون الـتـألــيف. وتـوتـرت أعــصـابـنـا
فـكانت بيننا منـاقشة عنيفة خرجت عـلى أثرها مصمما على
تـرك الـعـمل مـعه. وخـشـيت أن يـحـضـر إلى الـبـيت فـسـافرت

إلى طنطا كى ال يعرف مكانى.
وكـان بيـنى وب أحـد أصحـابى ما اضـطرنى إلى إخـباره أنى
مــســافــر إلـى طــنــطــا.. ولم يــزل جنــيب يــبــحث ويــســأل حــتى
عــرف.. وفى صـبــاح الـيـوم الــتـالى ســافـر إلى طـنــطـا وطـاف

قهى الريحانى وبديع خيرى على ا

الريحانى فى أحد أفالمه
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سرحي جريدة كل ا

اخملرج 
هشام عطوة مدير
مسرح الشباب قال أن
خطة فرقته تتضمن
بجانب تقد مسرحية
نظرة حب إنتاج ٣
عروض أخرى هى
يوليوس قيصر والعانس
قرر ووهج العش ومن ا
أفتتاح هذه األعمال
خالل يونيو اجلارى
تمهيداً الختيار
العروض التى سوف
تمثل مسرح الشباب فى
هرجان القومى ا
صرى. للمسرح ا

صرى» عام 1931 وفى عام 1934 قدم > قدم جنيب الريحانى مسرحية «اجلنيه ا
ا تضحك» وفى نفس العام أيضا قدم «الستات مايعرفوش مسرحيته «الدنيا 
يكدبوا».
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 اجملذوب

حازم الصواف

عن حــيـرة شـاب بـ زوجـة وحــبـيـبـة وعـشـيــقـة!! يـحـمل لـكل
ــسـرحى مــنــهن حــبـاً مـن نـوع خــاص.. تــدور أحـداث الــعــرض ا
ـسرح «نـظـرة حب» الـذى تـقام بـروفـاته حـالـيـاً بقـاعـة الـغـد 

السالم.
الــعــرض يــرصــد حــيــرة بــطــله الــبــاحـث عن أنــثى جتــمع بــ
الزوجـة واحلبـيـبة والـعشـيقـة فى نص كتـبه ويخـرجه محـمد
ــســرحــيــة بــطـولــة شــادى ســرور مــجــدى رشـوان إبـراهــيم. ا
جــيـسى شـيــريـهــان شـرابى وفـاء حــمـدى ديـكــور وائل عـبـد

الله أشعار سامح العلى موسيقى وغناء سامح عيسى.

 ¬YÉ≤jEG πª©dG ≈a Ée πªLCG :Qhô°S iOÉ°T
يلـعب شـادى سـرور دور «الـشـاب» احلـائـر ب
ثـالثــة أصـــنــاف مـن احلب وعن الـــشـــخــصـــيــة
يـــقــول: ألــعـب دور رجل مــتـــزوج وله عــشـــيــقــة
ـــر بـ«حـــالـــة حـب» وهى قـــصــــة قـــد تـــكـــون و

تقليدية نوعا ما لكن التناول مختلف.
وأشــــار ســــرور إلى حــــالـــة «اجلــــمــــاعـــيــــة» فى
الـعمل وتقنيـة «التسليم والـتسلم» السريع فى
اإلحــــســــاس والــــتى تــــمــــنـح الــــعــــرض مــــذاقـــاً

وتركيبة مختلفة.

ويــضــيف: األداء الــتــمــثــيــلى فى هــذا الــعـرض
ســــيـــنــــمـــائى ولــــيس مـــســــرحـــيـــاً أمــــا أصـــعب
ـشـاهـد فهـو مـشـهـد وفـاة ابـنـة بـطل الـعرض ا
ـناسـبـة ابـنتى فى احلـقـيـقة اسـمـها «نـور» وبـا
«نــور» - ربــنـا يــحــفــظــهــا - وهــو األمــر الـذى
ـشـهد يـجـعـلـنى أتـأثـر بشـدة وأنـا أؤدى هـذا ا
حــــــتـى أنى بـــــــكــــــيـت أكــــــثـــــــر من مـــــــرة أثــــــنــــــاء
الـبروفات.. ولن أكـون مبالـغاً إذا قلت إن هذا

شهد أحد أسباب حماستى للتجربة. ا

 البطل
π£ÑdG zIBGôe{ QhO Ö©dCG :¿Gƒ°TQ ióée

يــلـعب الـفـنــان مـجـدى رشـوان دور «اجملـذوب»
التى تتجاذبها الرومانسية والندم بعد أن مر

به العمر وطالت خبرته وجتاربه.
وعن الـشــخـصـيـة يـقــول مـجـدى: مـفـاتـيح أداء
الــشـــخـــصـــيـــة تـــكـــمن فى مـــحـــاولـــة الـــوصــول
ــشــاعـــر وأحــاســيـس «مــحــمـــد إبــراهــيم» ألن

الشخصية نابعة من وجدانه.
ويــضــيف:الــشــخــصــيــة هى مــرآة لــشــخــصــيــة
الـشاب التى يقـوم بها شادى سـرور فأنا ابدأ

التمثيل فى بعض األحيان ويقوم هو بالصورة
وفـى أحـيـان أخـرى يـحــدث الـعـكس وأكـون أنـا
صــورة له وهـو شـىء مـتــعب جــداً وأتــمـنى أن
أقـدم دورى كمـا يشـعر به ويـتمـناه محـمد ألنه

أكثر من يشعر بهذه التجربة داخله.
ويـعـتـرف مجـدى بـأنه شـخص غـيـر رومـانسى
لـذلك يـحـاول الـسيـطـرة عـلى مـشاعـره لـتـكون
بـوابة الـرومانـسية فـى أدائى لبـعض حلظـاتها

بالعرض.

 العشيقة
∫ÉÑ≤à°SG øe ≈°ûNCG :≈HGô°T ¿É¡jô°T

á«°üî°ûdG zICGôL{`d Qƒ¡ª÷G
تلـعب شريـهـان شرابى فى الـعمل
شـخـصـيـة «الـعـشـيقـة» الـتى حتب
الــشــاب بــطل األحــداث وتــعــطــيه
كـل شىء مـتـمـنـيــة فى خـيـالـهـا أن
تكون زوجة له فى يوم من األيام
لـكـنه فى الـنـهـايـة يـتـركـهـا وحـيـدة
تنـدم على مـا ضيـعته من عـمرها

معه.
تــــــــقـــــــول عـن دورهــــــــا: شــــــــعـــــــرت
بالـتـعاطف مـع الشـخـصيـة بـشكل
كـــــبــــــيـــــر وقــــــد رأيـت مـــــثـل هـــــذه

احلاالت فى مجتمعنا كثيراً 

وبـالـنــسـبـة لـطــريـقـة األداء قـالت:
األداء هــنــا مــرهق جــداً ويــعــتــمـد
عــــلى الــــتــــركـــيــــز الــــتـــام والــــرقـــة
بــــاإلضـــافــــة إلى حــــاالت الـــغــــنـــاء

والرقص والتعبير احلركى.
وأضــــــافت: عــــــلى الــــــرغم مـن كل
ذلك إال أننى قـلقـة بدرجـة كبـيرة
مـن اســـــــتــــــــقـــــــبـــــــال اجلــــــــمـــــــهـــــــور
لــشــخـــصــيــتى اجلـــريــئــة فى هــذا
الــــعـــمل ولــــكـــنــــنى آمل الــــتـــواصل
جــمـاهـيـريــا عـنـد تــقـد الـعـرض

للجمهور.

الزوجة
 IÉ°SCÉe ™e âØWÉ©J ≈°ù«L 

ÉgQòYCG ºdh á«°üî°ûdG
تـــلـــعب جـــيــسـى دور زوجــة شـــابــة
يـحــدث شـرخ كـبــيـر فى عالقــتـهـا
بـــزوجـــهـــا عـــقـب وفـــاة ابـــنـــتـــهـــمـــا

الوحيدة.
وتــقــول جـــيــسى: مــســاحــة الــدور
لـيـسـت كـبـيـرة كـبـقـيـة شـخـصـيـات
الـعرض إال أنه يـحمل فى طـياته
شاعر واألحاسيس الكثيـر من ا
حتى فى حلظات الصمت والتى
حتـــوى تـــمــثـــيالً بـــالـــوجه وحـــركــة
اجلـــسم والــرؤيــة الــتى يــتــبــنــاهــا
اخملــــــرج أراحــــــتــــــنـى ألن تــــــنــــــاول

وضوع هنا يـعتمد على الصورة ا
مثل و«الرى أكشن». وإحساس ا
ــوضــوع يــتــطــلب مــنـا وتــضــيف: ا
جـمـيـعـاً كـمـمــثـلـ طـبـيـعـيـة األداء
والــــتـــلـــقــــائـــيـــة ويــــجب أن تـــكـــون
الــــشــــخــــصـــيــــات نــــابـــعــــة من روح
ـــمــــثـــلــــة الـــتـى تـــقـــوم ـــمــــثل أو ا ا
وضوع ا يـتطلبه ا باألداء وذلك 
من مـصـداقــيـة شـديـدة وأرى أن
الـــزوجـــة والـــعـــشــــيـــقـــة فى بـــعض
األحـيـان تـســيـران فى خط واحـد

رغم تعاطفى مع الزوجة.

محمد إبراهيم.. اخملرج :

iôNC’G AGõLC’G ≈∏Y GógÉ°T âæch É¡æe kGAõL â°ûY á«JÉ«M áHôŒ zÖM Iô¶f{
ــســرح ألن هــذا األســلــوب الــســـيــنــمــائى» فـى ا
يـــــرفع إيـــــقـــــاع الــــعـــــرض ويـــــزيـــــد من تـــــواصل

اجلمهور مع الصالة.
ويـضــيف: الـتـمــثـيل فى هـذا الــعـرض «يـفـضح»
ـــــثل ألنه يـــــعـــــتـــــمــــد عـــــلـى األحــــاســـــيس أى 
ـشـاعـر ال الـصـنـعـة ولـذلك اخـتـرت خـمـسة وا
ــــــســــــرح ــــــوجـــــــودين فـى ا أراهم مـن أفــــــضـل ا

صرى. ا

وأضـــاف: مـــدة الـــعــرض 45 دقـــيـــقـــة يــنـــتـــقل
مـثـلـون خاللـهـا بـ األداء الدرامـى والرقص ا
والـــــــغــــــــنـــــــاء إضـــــــافـــــــة إلـى حلـــــــظــــــــات احلب
والــرومـــانــســيـــة الــتى تــمـــثل اإلطــار الـــرئــيــسى
ألحـــداث الـــعــرض. ونـــفـى إبــراهـــيـم وجــود أى
ـؤلـف ومـحـمد خالفـات بـ مـحـمـد إبـراهـيم ا
إبـــراهــيم اخملــرج حـــيث اشــتـــرك كالهــمــا فى
الــرؤيـــة والـــتــصـــور. وقــال: أعـــشق «الـــتــقـــطــيع

يصف مـحـمد إبـراهـيم كـاتب ومخـرج الـعمل..
هذا العرض بأنه «جتـربة حياتية» عاش جزءاً

منها وعاش أصدقاؤه أجزاءها األخرى.
وقـال إبراهيم لـ«مسـرحنا»: بدأت الـتفكير فى
ـوضــوع وكـتـابــته قـبل أكـثــر من أربـعـة أعـوام ا
ــســرح الـشــبــاب مــنــذ عـام تــقــريــبـاً وقــدمـتــهــا 
ـلح تــقـد نــظـرة خــاصـة عــنـدمــا أصـبح مـن ا

رأة. ومختلفة عن احلب وعالقة الرجل با

 الديكور
óÑY ìÓ°U{`d áMƒd πª©dG :¬∏dG óÑY πFGh
zOƒ°SC’Gh ¢†«HC’G{`H É¡ª°SG zQƒÑ°üdG
بــدأ وائل عــبــد الــله مــصــمم الــديــكــور اخلــاص
ــســرحـيــة «نــظــرة حب» حــديــثـه مـعــنــا قــائالً:
ــشـــكـــلـــة فى هـــذا الـــعـــمل أنـــنى أقـــدمه داخل ا
قاعـة والـتى حتتـاج لـتركـيبـة ذات طـابع خاص
كما أن اجلمهـور فى هذه العروض يعتبر داخل
الـديكور وقـريبـا منه لـدرجة كبـيرة وهـنا يجب
أن يـحمل الديـكور نوعـاً من احلمـيميـة بالنـسبة
لـــلــشــكـل الــعــام حـــتى يـــظل هــنـــاك تــواصل مع
وضوع ـشاهد وهـذا وضعنى فى حـيرة ألن ا ا
يــتـــسم بـــتــعـــود األمــاكـن وبــيـــنــمـــا ثالثـــة أمــاكن
رئـيـســيـة واحـد لــلـزوجـة وآخـر لــلـحـبــيـبـة وثـالث
ـوضـوع والذى لـلعـشـيـقـة ونـظـراً خلصـوصـيـة ا
أشـعرنى للحظـات ألننى أتعامل مع لوحـة كتبها
صالح عــبــد الــصــبـور مـع فــارق الــتـشــبــيه بــيــنه
وبـ مـحـمـد إبـراهيم ولـكـنـنى أشـعـر أنه يـحمل
هــذه الــروح والــتـى جــعــلــتــنى فى حــيــرة طــويــلــة
اقــتــربـت من ثالثــة شــهــور حــتى بــدأت أتــخــيل
الــشــكل الـعــام لــلـمــاكــيت الــرئـيــسى ثم إضــافـة

التفاصيل عليه واحدة تلو األخرى.
والــشـــكل عــبـــارة عن مـــاكــيـت كــامـل به مــنـــاظــر
مـتـعـددة يتم الـلـعب بـشكل بـسـيط فى تـغيـيـرها
بــاإلضــافــة إلـى حتــديــدهــا بــشـــكل أســاسى من
قبل اإلضاءة التى ستلعب دوراً مهماً فى إظهار
هـذا الـديـكـور. يضـيف: بـدأت حـالـيا فى تـنـفـيذ
ــــاكـــيـت وانـــتـــظــــر انـــتــــهـــاء عـــرض «الــــلى نـــزل ا
الـــشـــارع» حــتـى أبــدأ الـــتـــنــفـــيـــذ الـــعــمـــلى داخل
الـقاعـة واعتـمدت بشـكل أساسـى على الـلون
األبـــيض واألســود كـــإطــار رئــيــسـى مع إضــافــة

ألوان أخرى ولكن بشكل بسيط.

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

> فى عام 1936 قدم جنيب الريحانى 
مسرحيت هما: «حكم قراقوش» و«قسمتى».

كان الريحانى يكتب
سيرته الذاتية وهو فى
حالة كشف حساب
للذات عالية وفى الوقت
ذاته كان مياالً لعدم
جتريح اآلخرين لذلك
قرأنا أنه يشير لبعض
الشخصيات بالرمز رغم
التصريح بهذه األسماء
فى بعض الكتابات
األخرى
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وبــعـد كـل أشـكــال الــتــعــاون والـتــنــافــر والــفـراق
والـنجاح والفشل كـانت العالقة العـظيمة التى
نبتت ب فنان وشاعر ومؤلف أزجال هو بديع
خــيـرى وبـ الــريـحــانى وخـلف هــذه الـعالقـة
قـصة طـريـفـة يـحـكيـهـا الـريـحـانى وقـد حدثت
الـقصـة بعـد وقـوع خالف ب الـريحـانى وأم
صــــدقى مــــؤلـف روايــــة "حــــمــــار وحالوة" الــــتى
القـت جنـاحًـا مــنـقــطع الـنــظـيــر وهـذا الــنـجـاح
أغـرى صدقى ليطالب بـحقوق كبـيرة فاضطر
الريحانى إلى قـطع العالقة بينه وب صدقى
وراح لـــــيــــبـــــحث عن مـــــؤلف جـــــديــــد فـــــيــــقــــول
الــريــحــانـى: (وأعــلــنت فــعالً عن حــاجــتى هــذه
ن حـولى فـتـقـدم الـبـعض ألداء إلى كـثـيـرين 
هــذا الــعــمل وأذكــر بــيـــنــهم األســاتــذة حــســنى
رحـمى احملامـى واألستـاذ أميل عـصـاعيـصو..
ن كانـوا معى فى الـبنك وكذلك زمـيل قـد 
الــــزراعى هـــــو الــــســــيـــــد جــــورج. ش).. وادعى
جـــورج أنه يـــقــدر عـــلى تـــألــيـف بــعـض األغــانى
واألزجــال وبـــالـــفــعل جـــاء لــلـــريــحـــانى بـــبــعض
ـقـطوعـات الـتى أعـجـبت الـريـحانـى وجنحت ا
ـسرح ولـكـن جاء عـنـد عـرضـهـا عـلى خـشـبـة ا
للـريحـانى صديـقه ت. م الذى أفـشى سر هذه
ـقطـوعـات وأنـها لـيـست جلـورج. ش ولكـنـها ا
لـــشــــاب مـــجـــهــــول اســـمه بـــديـع خـــيـــرى الـــذى
عـقـدت.م بـيـنـهمـا لـقـاء ومـنـذ ذلك الـوقت صار
مــســـتـــقــبل االثـــتـــ واحــدًا الـــفــشـل والــنـــجــاح
والفقر والغنى ولم حتدث هذه الفرقة إال فى
حاالت قـصوى وهى األوقـات التى سـافر لـيها
الـريــحـانى لـلـبـرازيل فــتـذمـرا من أنـواع الـفـشل
ـفــرق األكــبـر الــتى القــاهــا مـســرحه هــنــا ثم ا
ـوت.. والذى كـتب فـيه بديع خـيـرى رثاء وهـو ا

مؤثرًا وحتدث عن عالقته به.
اجلـــديــــر بـــالـــذكـــر أن الــــريـــحـــانى كــــان يـــكـــتب
سـيــرته وهـو فـى حـالــة كـشف حــسـاب لــلـذات
عــــالـــيــــة وفى الــــوقت ذاتـه كـــان مــــيـــاالً لــــعـــدم
جتـريح اآلخرين لذلك قـرأنا أنه يشـير لبعض
الــشــخــصــيــات بــالــرمــز رغم الــتــصــريح بــهــذه
األسـمــاء فى بـعـض الـكــتـابــات األخـرى فــمـثالً
جــــورج. ش هـــو جــــورج شــــفــــتـش و(ت.م) هـــو
تــوفــيق مـيــخــائـيـل وذكـر الــريــحـانى كــثــيـرًا من
األســــمـــاء بـــحـــروفــــهـــا األولى حــــتى ال يـــجـــرح
الـناس بـذكر بـعض رذائلـهم بطـريقة جتـرحهم
أو تعريـتهم أمـام األخر ولكـنه لم يكن متـسترًا
مع نــفـسه مــثـلـمــا كـان مــتـسـتــرًا مع "اآلخـرين
لـذلك جـاء احلـديث عن زوجـته الفـنـانـة بـديـعة
مــصــابـنـى بـالـغ الـدقــة رغم بــعض مـالحـظــاته
الـسـلــبـيــة واحلـديث عن كل من اخــتـلــفـوا مـعه
كان حديثًا محايدًا دون سباب  ودون تصفية

حسابات كما تقرأ آلخرين..
احلـــديث عن جنـــيب الـــريـــحــانى - بـــالـــطــبع -
ـكـن أن نـكـتبـه هـنـا هو يـطـول ولـكن أقـل ما 
إعادة طـباعة ونـشر مـذكراته فى ذكـرى رحيله
ـــهــذه الــذكـــرى الــتى الــســتـــ وإقــامـــة حــفل 
ــا الــتــذكــيــر ــكن أن تــمــر مــرور الــكــرام ور
بـنـجـيب الـريحـانى يـعـيدنـا إلى بـعض أمـجـادنا

سرحية فى يوم من األيام. ا

ـــــاذا لـم تـــــأخــــذ مـــــذكـــــرات جنـــــيب ال أعــــرف 
رموق والـطبـيعى فى أدب الـريحـانى موقـعهـا ا
"الــســيــرة الـذاتــيــة" بـجــوار "أيــام" طه حــسـ

و"سـيـمـون" ميـخـائـيل نعـيـمـة و"حيـاتى" ألحـمد
أمــــ وغـــيــــرهـــا مـن أدب الـــســــيــــرة الـــذاتــــيـــة
الرفـيع بل أظن أن مذكـرات الريـحانى أهـيلت
عليـها جحافل الـنسيـان وأعتقد أنـها لم تطبع
مـرة أخـرى بـعــد نـشـرهـا فـى كـتـاب الـهالل فى
يـونـيـو  1959 أى بــعـد رحـيـله بــعـشـر سـنـوات
وقدمهـا رفيق حيـاته الفنيـة واالجتمـاعية بديع
ـذكرات قائال: خـيرى واسـتهلـها بـتقـد هذه ا
ــنــاســبـة "لــيس غــريــبًــا أن تــفــكــر دار الـهـالل 
مـرور عشر سنـوات على وفاة جنـيب الريحانى
- فى إصــدار مــذكــراته الــتى خــصــهــا بـهــا فى
حيـاته وكتـبها لـها بقـلمه فشـعارها كـان دائمًا
- وال يزال - "ال يـصح إال الـصحـيح وال يـبقى
ــذكـرات وفى هـذه إال األصـلح". ونــشـر هـذه ا
ــنـــاســبــة بــالـــذات تــكــر لــلـــفن األصــيل فى ا

شخص كرس حياته للفن.
وبـالـفعل  فـإن نـشـر مذكـرات جنـيب الـريـحانى
لــهــو حــدث كــبــيــر فى دنــيــا األدب مـن نــاحــيـة
والـفن من نـاحــيـة أخـرى نــظـرًا لـقـيــمـة جنـيب
الـريــحـانـى االسـتــثـنــائـيــة فى مــسـيــرة الـفن فى
مصر والعالم العربى وألن هذه السيرة - كما
صـرح خيرى - بقلـمه ثم للصدق الـكبير الذى
آثــر أن يـكـتـب به الـريـحــانى والـذى يــقـرأ هـذه
ــذكـرات سـيــشـعــر بـدرجـة كــبـيــرة جـدًا بـيــنـهـا ا
وبــ الــريـحــانى الــذى نــعـرفه فـى مـا بــقى لــنـا
ـــشــاهـــدين مـن جنــيـب الــريـــحـــانى فى نــحـن ا
بـعض أفالمه الـسيـنـمائـيـة مـثل "غزل الـبـنات"
الـــــفــــيـــــلم الـــــذى لم يـــــره ومـــــات قــــبـل عــــرضه
مـبـاشـرة أو فـيـلم "سـالمة بـخـيـر".. وغـيـره من
األفالم الــــقـــــلــــيــــلــــة الــــتـى مــــثل فـــــيــــهــــا جنــــيب
الــــريـــحــــانى.. ثم تــــأتى أهــــمـــيــــة إضـــافــــيـــة أن
مــذكـرات الــفـنــانـ - عــادة - مــا تـتــحـدث عن
تـمجـيد كـاتبـها إال أن جنيـب الريحـانى آثر أن
يـوازن بـ الـنجـاحـات الـتى القـاهـا فى حـياته
ـتتـالـية الـتى قابـلته فى وب أشـكال اإلخـفاق ا
حــيــاته وهــو ال يــلـــقى بــالالئــمــة - كــمــا يــفــعل
دح آخـرون - عـلى الـغيـر عـنـدمـا يـفـشل وال 
نــفــسه دومًــا عـــنــدمــا تــلــقـى أعــمــاله جنــاحــات
مـنــقـطــعـة الـنــظـيــر بل إنه دومـا يــوجه لـنــفـسه
الـلــوم وأسـبـاب فـشل مـســرحـيـة مـا وعـادة مـا
يُــعــيــد ألصــحـــاب الــفــضل وأســـبــاب الــنــجــاح
أدوارهم فـنـجـد مـذكــرات الـريـحـانى مـدجـجـة
بــأشــكــال من الـشــكــر ألصــدقـاء ورفــاق رحــلـته
ــذكـرات وبــالــطـبـع أولـهم الــفــنـان عــلى طــول ا
ــؤلف الــفــذ بــديع خــيــرى وتــأتى والــشــاعــر وا
خلـفه سـلـسلـة ذهـبيـة تـكـتظ باألسـمـاء الكـبـيرة
مــــثـل ســــعــــد زغــــلـــــول وغــــيــــره إلـى األســــمــــاء
الـهـامـشــيـة الـتى ســاهـمت بـشــكل أو بـآخـر فى

تشكيل مسيرة الريحانى الفنية..
وألن الريحانى يعتمد على حياته الفنية بشكل
أساسى فى كتابة سـيرته لذلك جاءت السيرة
درامـيـة ومثـيـرة وغنـيـة مثل الـسـير الـتى كـتبـها
فـــنـــانــــون عـــظــــام كـــشـــارلـى شـــابـــلـن ومـــوريس
شــــيــــفــــالــــيـه وغــــيــــرهم وكــــان البــــد أن يــــعــــرج
الريـحانى عـلى حـياته االجـتمـاعـية مـنذ والدته
ويــعــبــر حلــظــة الــوالدة - بــالــطــبع - قــائالً فى
خـــفـــة دم وطــرافـــة: "لـــست فـى حــاجـــة إلى أن
أرجع بـالذاكـرة إلى التـاريخ الذى تـلقـفتـنى فيه

إلى الـوظـيـفة لـيـكـتـشف أن مـسـتـقبـله لـيس له
عالقـة بـهـذه الـوظـائف فـيـعـقـد صـداقـة أبـدية
مع الـفن عندما تعـرف على الفنـان عزيز عيد
فى إحــدى هـذه الــوظـائف وكــان عـزيــز بـدوره
مـجـنـونًـا بالـفن مـثـله فـاتـفقـا عـلى أن يـتـشـاركا
ويـتآلـفا لـيـعمال مـعًا وقـد كـان فألـفا وأخـرجا
ومـثال سـويًـا إلى أن جـاءت أشـكـال اخلالفـات
التى ال تنتهى بـ االثن بل ب كل الفنان

وكـــان جــوهــر اخلالف بــ الــريــحــانى وعــزيــز
عــيـد يــتـلــخص فى أن األول كــان يـعــشق كل مـا
هــو مــصــرى وعــنـــدمــا كــان عــيـــد والــريــحــانى
يـقــرران اقـتـبــاس روايـة فـرنــسـيـة كــانت وجـهـة
ـا هـى عـلـيه األسـمـاء نـظـر عـيـد أن يــتـركـهـا 
واألمـاكن وكل مـا يـرد بـالـروايـة وكـانت وجـهـة
نــــظــــر الـــريــــحــــانى هى تــــمــــصـــيــــر كل مــــا فى
الرواية.. وكان هذا هو اخلالف الذى تراكمت
عليه خالفـات أخرى فأدت إلى الفراق الذى
لم يفسد - بالـطبع - العالقة ب االثن ألن
عــــــيـــــد والــــــريــــــحـــــانـى كـــــانــــــا عــــــلى درجــــــة من
احلــســـاســيــة واإلنــســانـــيــة واإلخالص لــلــفن -
ـا هــو خـسـيس أو أسـاسًـا - ال تــسـمح لــهـمــا 
نـاقص عـلى عــكس مـا حـدث مع فـرقـة جـورج
أبـيض عنـدما اقـترض مـديرهـا سلـيم أبيض -
ـــال ثم تـــنـــكـــر شـــقـــيق جـــورج - مـــبـــلـــغًــــا من ا
للريحانى بل كـانت مكافأة األخير هى فصله
مل ـبلـغ بالـتقـسـيط ا من الفـرقـة مع سداد ا
والـــذى لـم يـــســـدد بــــالـــطــــبع وهــــنـــاك روايـــات
مــخـــتــلــفــة لـــهــذه الــواقـــعــة فــقــد  تـــكــويــرهــا

وتدويرها وقصها على أنحاء مختلفة.

كف الــعــالم فــأقـول مــثـالً إنـنـى ولـدت خلــمس
خـــلـــون مـن شـــهـــر كـــذا عـــام كـــذا أو إن والدتى
اقــتـرنت بــظـهــور كـوكـب درى فى األفق اعـتــبـره
ـا ال أرى ن وإقـبـال.. أو .. أو  أهـلى طــالع 
فيه لـلقـراء فـائدة..).. ولـذلك يقـفـز الريـحانى
ـرحلـة األولى كامـلة إلى عـلى هذه الـلحـظة وا
بــعــد مــغـادرتـه مــدرســة الــفـريــر بــاخلــرنــفش..
وكان قد تزود بذخيرة جيدة من التعليم الذى
أهــله لــيــكــون مــيـــاالً لــدراســة الــلــغــة الــعــربــيــة
ويـــتــوسـع فى احلـــصــول عـــلى قـــسط وافـــر من
فنونها كالـشعر وتاريخ الشعراء - كما ينوه فى
ــا يــتــلــقــاه فى الــبـــدايــة -  بل إنه لم يــكــتـف 
ـدرســة من دروس بل جىء له بـالــشـيخ بـحـر ا
الذى علمه اإللقـاء بصوت جهورى والذى كان
ـلـك مــنه الــكــثـيــر.. فــكــانت لــديه الــريـحــانـى 
مــلــكــات طـــبــيــعــيـــة فى فن اإللــقــاء والـــتــمــثــيل
ــدرســـة تــكـــلف طـــلــبـــتـــهــا بـــ احلــ وكــانـت ا
واآلخر بتـمثـيل بعض الروايـات على مسـرحها
وكـثيرًا ما كان الـريحانى ينتـدب لتمثيل األدوار

همة فى هذه الروايات..  ا
إذن هــــذه هى الـــعـــتــــبـــة األولى الـــتـى خـــاضـــهـــا
الـريـحـانى لـيـتـلـوهـا إلى عـتـبـات أخـرى أقـصـد
أهــــــــوال أخــــــــرى أول هـــــــــذه األهــــــــوال كـــــــــانت
الــــوظــــائف الــــتى تــــقـــلــــدهــــا الـــريــــحــــانى وهى
وظـــائف عـــاديــة لـم يــنـل مــنـــهـــا ســـوى الــرفت
ـبـكيـة والـتى أودت به ـضـحـكـة ا ـفـارقـات ا وا
فى بعض األحـيـان إلى قـسم الـشرطـة عـنـدما
راح يتـحرش بـإحدى فـاتـنات الـصعـيد فـقبض
عـلــيه ولـكــنه خـرج مــعـافى لــيـعــود مـرة أخـرى

 كتب سيرته الذاتية ليقدم كشف
حساب دون جتريح اآلخرين
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لم يكن يرجع أسباب النجاح لنفسه لكن
أسباب الفشل تكون من نصيبه!

شعبان يوسف 

 تصوير: مدحت صبرى
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سرحي جريدة كل ا

> فى عام 1943 جاءت مسرحيته «إال خمسة»
.«  وفى عام 1945 «حسن ومرقص وكوه

> الفنانة الشابة عبير
الطوخى تشارك حاليا في
بروفات مسرحية "وهج
العشق" للمخرج د. عمرو
دوارة وإنتاج مسرح الشباب
قرر عرضها ومن ا
منتصف الشهر اجلارى
سرحية بطولة والء فريد ا
ومجدي إدريس وآخرين
وموسيقى وأحلان أحمد
رستم وأشعار إسماعيل
العقباوى ديكور محمد
جابر ومالبس جماالت
عبده.
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مشعلو احلرائق
ـــســرحى فى حــضــوره تــكـــمن قــوة الــعــرض ا
ـتـفـرج ـمـثلـ وا اآلنى الـذى يـجـمع بـ ا

ويـكـتـسب احلــضـور اآلنى قـوة أخـرى عـنـدمـا
يــقـدم الــعـرض حــالــة مـعــرفـيــة تـمس الــشـأن
الـيـومى لـلـمـتـفــرج وتـشـخص وضـعه الـراهن
ـكن حــدوثه فى واقـعه لـتــضـعه أمــام مـأزق 
أو يـحـدث دون أن يـدرى به يـتـحـول الـعرض
ـــســـرحـى إلى حلـــظـــة اســـتـــشـــرافـــيـــة تـــقــرأ ا
ـركـبـة ويـحذر الـواقع فى أبـعـاده اخملـتـلـفـة وا

تفرج بأن هناك خطراً داهماً ال محالة. ا
لـقـد كـان عـرض «مـشـعـلـو احلـرائق» حـريـصاً
عـلى فتح النـص على الواقع وإكـسابه صـيغة
ـاضـيـة إلى مـعـاصــرة لـيـخـرجه من زمـنــيـته ا
شاكل زمنية حاضـرة مغايرة تختـلف فيها ا
والـقـضـايـا فى مـجـتـمع مـخـتـلف عن اجملـتـمع
الــذى كـتب فـيه «مـاكـس فـريش» الـنص لـقـد
ـعـد د. مـحـمـود أبـو دومـة تـغـيـيـرات أحـدث ا
ــكــان لم ــســرحـى األصــلى فـــا عـــلى الــنـص ا
ــكـان كــمـا أن الــزمـان مـتــغـيــر نـتــيـجـة يــعـد ا
ـكـان لكـن الدالالت واحـدة وهى الخـتالف ا
فــقــدان اإلنـــســانــيــة نـــتــيــجــة لـــفــقــدان أفــراد
اجملـتــمع الـسـبل الـصــحـيـحـة إلقــامـة مـجـتـمع
ـسـتنـد إلى قيم صـحى يقـوم عـلى التـعايش ا
ـعد نـبـيلـة وإنـسـانـية لـذلك تـعـامل الـنص/ ا
عـــــلـى فـــــكـــــرة أن الـــــزمـــــان دائـــــرى حـــــتـى مع
ـــــكـــــان وتــــغـــــيـــــر األحــــداث إال أن اخـــــتالف ا

النتيجة واحدة هى تدمير اجملتمع.
إن اإلنـــــســــانـــــيـــــة الــــتـى يــــحـــــددهــــا الـــــعــــرض
ــكن كـشـفــهـا عن طــريق ثـنــائـيـة ــسـرحى  ا
الـغـنى/الـفـقـيـر فـهـمـا الـنـمـطـان األسـاسـيان
يـتم من خاللهـا الكـشف عن اجملتـمع واخللل
الـقـابع فى عالقــاته الـصـغـرى وهى عالقـات
الـبــشـر بــ بـعــضـهـم الـبــعض الـتى حتــكـمــهـا
بـــعـض الـــصــفـــات مـــثـل الـــشـــرف والـــضـــمـــيــر
وغـيــرهــا من الــصـفــات الــتى حتـدد وضــعــيـة

اإلنسان وطبيعة اجملتمع.
من هـنـا كـان االخــتالف بـ إنـسـانـيـة مـاكس
فــــريش وإنــــســــانـــيــــة أبــــو دومـــة فــــاألول كـــان
تـقسـيم اجملـتمع عـلى أساس مـجـتمع طـبقى
أمـا الــثـانى فـكــان تـقـسـيم اجملــتـمع يـدور فى
إطـار ذى صــبـغــة أخالقــيـة فــقـدان األخالق
وعــدم إحــســاس الــغـــنى بــالــفــقـــيــر وبــالــتــالى
يــخـــلق نـــوعــاً مـن خــلل فـى الــعالقـــات وعــدم
إقــامـــة عالقــات ســويــة بـــ أفــراد اجملــتــمع
فــإن احلـــرائـق قــادمـــة ال مـــحـــالـــة وإن الـــنــار
سـوف تـأكـل األخـضـر والـيــابس الـذى يـسـكن
هـــــذا الـــــنـــــسق االجـــــتــــــمـــــاعى إن ثـــــنـــــائـــــيـــــة
ـسـتمـدة من إطـار أخالقى الـغـنى/الـفـقـيـر ا
فـكان الغـنى هو من يتـمتع بالـوفرة سواء من
ـــال أو الــــعــــلـم أو األفــــكـــار وأن ال نــــاحــــيــــة ا
يـحسن استـثمارهـا فى خدمة أفـراد اجملتمع
ــتـلــكــونـهــا والــصـلــة الــتى تـربط والــذين ال 
ب الـطرفـ هى صفـات من قبـيل الضـمير

والشرف.
ــســرحى جنـد أن إذا نــظــرنـا إلـى الـعــرض ا
ــعــد اسـتــبــدل مــنـزل الــرجل الــثـرى اخملـرج ا
ـا فى الــنص األصــلى إلـى مــنــزل الـقــاضـى 
يـحـمـله مـن داللة الـعـدل والـقـول الـفـصل فى

 اخللل االجتماعى 
ينكشف بوضوح أمام ثنائية

الغنى والفقير

محمد سمير اخلطيب
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العرض فتح النص 
على الواقع وفى كل األحوال

الدالالت واحدة

ـنــزل هـو تـمــثـيل قـول احلــقـيـقــة كـأن هــذا ا
رمزى للمديـنة ويجسد بوضوح اخللل الذى
يــســكـن اجملــتــمـع مع دخــول عــمـــران مــشــعل
احلرائـق فـهـذا الـبـيت ذو الـطـبـيـعـة الـبـراقة
ـــســـتــتـــرة مع األنــيـــقـــة يـــفـــصح عن داللـــته ا
توالى األحداث والعالقـات الالمتكافـئة عما
هـو خـارجه ويـفـقـد داللـته األصـلـيـة فـكانت
النهاية احلتمية وهو احلريق والدمار قادمة
ال مـــحـــالـــة فـــالـــكل يــــحـــمل عـــوامل تـــدمـــيـــر
اجملـتـمـع فـالـفــاعل «مـشــعـلــو احلـرائق» الـذى
يبدو ظاهـراً طوال العرض يـحركه شخوص
أو فـــاعـــلـــون مـــســتـــتـــرون يـــشـــكـــلـــون أرضـــيــة
اجملـــتـــمع وقـــد أبـــرز ذلك بـــوضـــوح الـــعــرض
عــلى طــاولــة اإلفــطـار حــ يــجــتـمـع مـشــعــلـو
اخلــارج مع أفــراد الــبــيت (عــمــران وزوجــته)
والــعــالـم الــذى تــفـــكــكت شـــخــصـــيــته لـــيــمــثل
ــاط الــنــخـــبــة فى اجملــتــمـع ويــتــجــســد فى أ
ـفـكـر والـعـالم حـاالت عـدة وهى الـشـاعـر وا
وكـان حــوارا عـبــثـيـا يــسـتــعـرض فــيـهـا الــعـالم

إبداعاته اخملتلفة التى ال يفهمها غيره.
ــــســــرحى إلى لــــقـــد  تــــقــــســـيـم الـــفــــضـــاء ا
ــســتــوى األسـفـل يــضم مــنـزل مــســتــويــ فــا
الـبيت وردهاته اخملـتلـفة يوجـد فى الصدارة
ـكتب تـكوين يـنـقسم إلـى مسـتـوي األسـفل ا
وفـوقه الــسـنـدرة وكـأنـهـا هــامش غـيـر مـلـحق
ـنـزل وهى مـكـان يـقــبع بـداخـله كل مـا هـو بـا
ـــنـــزل وكـــان مـــكـــان مـــشـــعـــلــو مـــهـــمـل داخل ا
ـــــكــــتـب وهــــو مـــــصــــدر مـــــجــــد احلــــرائـق. فــــا
الـقـاضـى ويـشـكل قـوته فــوقه مـصـدر دمـاره
الـــــذى جــــــاء من هــــــامش لـم يـــــكـن يـــــعــــــطـــــيه
ــكــان وتــقــسـيــمه األهــمــيــة من قــبل فــكــان ا
ــركـز يــدور عـلـى ثـنــائــيــة الـغــنى/الــفــقـيــر ا
الـهــامش الـذى دمــر كل شىء لـذلك اعــتـمـد
الــعــرض عــلى الــتــقــنـــيــات الــبــريــخــتــيــة الــتى
أضـفت عـلى الـعـرض صـيــغـة مـعـاصـرة حـيث
ـبـاشـر تـتـوجه لـلــجـمـهـور بـصـيــغـة اخلـطـاب ا
ومسـاءلة اجلـمـهور بـاإلضافـة إلى أن أفراد
الـكـورس قـامـوا بـتـمـثـيل احلـكـايـة بـأنـفـسـهم.
وكــــانـــــوا صــــورا حلــــاالت عــــدة مــــثل أشــــبــــاح
الــكــتب فـى الــنــهــايـــة والــتى تــســـتــعــرض أهم
أفكـار اإلنسـانيـة مثل مـارس وبريـخت مرورا
حمود ديـاب التى حتاول تـشخيص الوضع

الراهن فى اجملتمع.
فى النهايـة: جنح العرض الذى قـدمته فرقة
قصر التـذوق بسيدى جابر فى تقد النص
بـصـيـغـة مــعـاصـرة لـيـنـطق بــلـغـة راهـنـة تـدفع
ـتـفـرج ألن يــفـتـحه عــلى جتـاربه احلــيـاتـيـة ا
وقــد أجــاد أفـــراد الــعــمل فى تـــوصــيل داللــة
جــــديــــدة لــــلــــنص مـع احلـــفــــاظ عــــلى شــــكــــله
مثل حاولت الفنى. فى ظل مجموعة من ا
تـــقــــد أداء تـــمـــثــــيـــلى جــــيـــد: أحـــمــــد عـــبـــد
اجلـواد سارة رشاد أحـمد عـسكر ومـحمد
أمــ آســـر عــبـــد الــوهـــاب وطــبـــعــا اخملــرج

محمد مرسى.

سرحي جريدة كل ا

> الفنانة الشابة وسام
أسامه تقدم من إخراجها
مسرحية "بجماليون"
لتوفيق احلكيم على مسرح
السالم 9 يونيو اجلارى
ضمن عروض مشاريع
الدراسات العليا بقسم
التمثيل واإلخراج بكلية
اآلداب جامعة حلوان
ويشارك بالتمثيل فى
العرض منار زين وأحمد
جمال.

> قدم فى عام 1938 مسرحية واحدة هى «لو كنت حليوة» وفى العام الذى يليه قدم
«الدلوعة» ثم «حكاية كل يوم» وبعدها «الرجالة ما بيعرفوش يكدبوا» ثم «الدنيا
بتلف».
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ـسرح ـمثل كـائنـا حـيا عـلى خشـبة ا جعل من ا
.

 إن فن الـتمـثـيل هـو نشـاط مـهـنى يرتـكـز على
ـوهـبـة كأسـاس وعـلى الـعلم كـوسـيـلة لـتـهذيب ا
ـوهبـة الـتى بـدون الـتـعلم وتـنـظـيم عـمل هـذه ا
ــــــكن تــــــظل مــــــجــــــرد شىء رمــــــزى داخــــــلى ال
اإلمـسـاك به وعـنــدمـا تـتـحـول إلى مــهـنـة عـبـر
ـكن أسس عـلـمـيـة فـإنـهـا تـصـبح شـيـئـا مـاديـا 
ــثل مــا بـأنه تــمـيــيــزه ويـجــعــلـنــا نــطـلق عــلى 
موهـوب وأن اآلخر غـير مـوهوب األمـر الذى
ــكن يــثـــيـــر قــضـــيــة من هـــو الــشـــخص الـــذى 
ــكن احلــكم عــلى تــعــلــيــمه الــتــمــثــيـل ?  كــيف 
ـوهـبـة فى الـقدرات مـوهـبتـه ? مبـدئـيـا تـكـمن ا
ن اخـــتــصــهم الــله الــكــامــنــة لــبـــعض الــنــاس 
ســـبـــحـــانه وتـــعـــالى بـــهـــا والـــتى ال تـــتـــوفـــر فى
ـلحـة التى جـميـعهم إنـهـا الضـرورة الداخـلـية ا
تـــدفع الـــفـــرد لـــلـــتـــعـــبــيـــر بـــشـــكل يـــخـــتـــلف عن
اآلخـرين إنـهـا مــا يـعـرف بـالـتــعـبـيـر اإلبـداعى
وهــذه الــقـدرات الــكــامــنــة والــتى ســوف تـتــولى
العـملية الـتعليـمية تنـميتهـا وتأكيدهـا تتمثل فى
ـمثل ومرونـته اجلسـمانيـة  ومهارته : صوت ا
فى تعلم احلركات وتـذكرها وتنفيذها وكذلك
مهـارته فى حتليـل النص الدرامى والـشخـصية
أو الـدور هـذا فـضال عن قـدراته الـتى تـرتبط
ــرونــة الــداخــلــيـة الــتى بــاســتــعـداده لــتــطــويــر ا
تـسمح بـتغـير مدركـاته فى الـتعامـل مع األشياء
واقف التى تفرضها مهنته كممثل  والشك وا
ثابة وسائل لقياس أن هناك مؤشرات تـكون 
وهبـة ألى شخص يـتقـدم لتعـلم التـمثيل هـذه ا
ثـال وضوح تـعبـيراته بـشكلٍ منـها عـلى سبـيل ا
ـطــلـوبـة  وقــدرته عـلى كــاف عن االنـفــعـاالت ا
الــتــفـــاعل مع هــذه االنـــفــعــاالت وحــيـــويــته فى
تـعامـله مع الـتـمثـيل خـاصـة أثنـاء مـحاوالته فى
ـعـنى آخر قـدرته عـلى اإليـحـاء بأنه أو  األداء
ـجــرد إيــصــال مـعــلــومـة أثــنـاء األداء ال يــقــوم 
ــعـــنى والــداللــة ولـــكــنه يــقــدم فــعال ?واضح ا
وبــاإلضـافـة إلـى ذلك أفـكـاره حــول الـفن حـول
سرح حول التـمثيل وهو األمر الذى يفرض ا
ـتـقـدم لـتـعلم ضـرورة قيـاس قـابـلـيـة الشـخص ا
الــتـمــثــيل ويـقــصــد بـهــذه الــقـابــلــيـة اســتــعـداده
ـجـمـوعــة من األفـعـال وردود األفـعـال لـلــقـيـام 
كن من الـتوتر مـستـخدمـا خيالـه بأقل قـدر 
حـيث أن هــذه الـقـابــلـيــة هى الـتى ســوف تـقـود
مـثل مع انخـراطه فى العـملـية الـتعـليمـية إلى ا
بـذل اجلهـد من أجل اكـتشـاف ذاته وإمـكانـياته
وأدواته من أجـل تــنـــمـــيـــة الـــشــعـــور بـــالـــعـــطــاء
لـلمـهنـة مهـنة الـتمـثيل وهـذه القـابلـية لـلتمـثيل
تـتـحدد فى قـدرته عـلى تـفـاعله بـصـدق وإقـناع
فى مـــوقـف مـــا وذكـــاءه فى الـــتـــعــــامل مع ذلك
وقبـوله لالنفـعاالت الـتى يفـرضهـا هذا ـوقف ا
ـوقف وقوة مـالحظـته وإدراكه لكل شىء من ا
و قدرتـه على التـعبـير اخلارجى حوله وخـياله
عن الــصـور الـداخــلـيــة الـتى تــدور فى مـخــيـلـته
ثيـرات احلقيـقية واخلـيالية مع وتعامـله مع ا
ــــــــــواقـف مع األمـــــــــاكـن مـع األشــــــــــيـــــــــاء مـع ا
األشــــــخـــــــاص ومــــــا إلـى ذلك  وقـــــــدرته عـــــــلى
التـشابه مع مـشكالت الـشخـصيـة وانفـعاالتـها
حـتى وان كانت تـختـلف مع خبـراته الشـخصـية
كــإنــســان  وأن يـــكــون لــديه مــحــرك لـــلــتــمــثــيل

مارسة مهنة التمثيل. وحافز شخصى 

 ظهرت غريزة الـتمثيل مع وجود اإلنسان على
وجـه األرض من خالل مــيل اإلنــســان الــبــدائى
لـلـمـحـاكـاة والـتظـاهـر  وهى غـريـزة يـتـمـتع بـها
جـمـيع الـبـشــر بـوصـفـهـا تــعـبـر عن ذلك الـدافع
الـطبـيـعى الذى يـجـعل االنسـان يـبذل جـهـدا ما
كى يــبـدو عــلى غــيــر حــقــيـقــته  أو كــمــا يــقـول
"الـكـسـنـدر بـاكـشى" فى تــعـريـفه لـتـلك الـغـريـزة
ـارسـة الــتـصـنع وذلك عــلى اعـتـبـار أن إنـهــا 
كل مــنـا يــجـاهــد سـاعــيـا نــحــو حتـقــيق نـوع من
زاج تـغـير بـتـغيـر ا ـؤقت أو ا الـتنـكر اجلـزئى ا
أو الـنـيـة  األمـر الـذى يـجـعـل الـفـعل الـتـمـثـيـلى
يـشـكل جـزءا هـامـا من تـصـرفـاتـنـا وسـلـوكـيـاتـنا
الـيـومـيـة  ولـنـتذكـر مـاكـتـبه الـكـاتب االجنـلـيزى
األشهر وليم شكسـبير الذى تساءل على لسان
بـــطـــله "مــكـــبث" مـــا حلــيـــاة ?!  ثم تـــداعى فى
ســرد إجــابـة تــصف تـلـك احلـيــاة بـأنــهـا مــجـرد
ــمــثل مــســكـ يــتــبــخـتــر الــســاعـات ظل عـابــر 
ـــســرح  حــيث آمن احملـــددة له عــلى خـــشــبــة ا
مـكــبث أن احلـيـاة مــاهى إال جـمــاع أدوار نـقـوم
بهـا كل يوم وكل حلـظة  بـدون وعى منـا فأنت
قد تكون فـى بيتك تقوم بدور األب أو االبن أو
األخ  بـيـنــمـا عـنـدمــا تـخـرج إلى الــشـارع فـإنك
تـقـوم بدور جـديـد يـتطـلب مـنك تكـنـيكـا جـديداً
يــفــرض عـلـى تـصــرفــاتك وســلــوكــيـاتـك حـدودا
وأبـعـادا تـتـفق والـدور اجلـديـد  وحـيـنـمـا تـصل
إلى مـقر عـملك فنـجدك تـرتدى قـناعـا جديدا
لـشـخـصــيـة مـخـتـلـفــة  وهـكـذا فـإن يـومك مـلئ
بــاألدوار الــتى عــلــيك أن تــقــوم بــهـا عــلى أكــمل
وجه  دون أن تـــــدخل واحــــدة عــــلى األخــــرى 
إنهـا فكـرة التـظاهـر أو التـنكـر التى هى جـوهر
فن التـمـثيل  األمـر الـذى يتـطلـب منك الـقدرة
عـــلى الـــتـــبـــدل والـــتــــغـــيـــر من حـــال إلى حـــال 
ـــوقف االنــفــعـــالى مع من حــســبـــمــا يــقـــتــضى ا
يـشـاركــونك الـتــمـثــيل  وعـلى ذلك فــإن غـريـزة
الـتــمـثــيل كـمــا يـقــول فـرنـســيس فـرجــسـون هى
شـكـل كـامن لـإلدراك اإلنـســانى  ويــطـلـق عـلى
ـــــــســـــــرحى"  وكـــــــان هـــــــذا اإلدراك "الـــــــوعـى ا
اإلنــســان األول عــنــدمــا كــان يــتــنــاول أى فــكــرة
مـاديــة كـانت أو غـيـبـيـة فـالبـد له أن يـجـسـدهـا
لــيــجـــعــلــهــا حـــاضــرة أمــام عـــيــنــيـه  فــقــد كــان
اإلنسـان األول كمـا يـؤكد "هـربرت ريـد" يـعتـقد
أنه يـسـتـطـيع أن يــضـمن وقـوع احلـدث الـفـعـلى
عن طــريق الـــتــمــثـــيل الــرمـــزى لــهــذا احلــدث 
فــاالشـتـيــاق إلى الـذريــة  أو الـرغــبـة فى مـوت
ـــوت  أو خــروج عـــدو  أو فى اخلـــلـــود بــعـــد ا
روح شــــريـــرة أو طــــردهــــا  ومـــا إلـى ذلك كـــان
ــنـــاسب لـــهــا  وهــو يـــدفــعه إلى خـــلق الـــرمــز ا
مــــاجــــعل رجل مــــســــرح مــــثل اخملــــرج الــــروسى
"نــــيـــكــــوالى إفــــريــــنــــوف" إلطالق وصف (ارادة
ـسرح) عـلى تلك الـغريـزة وأنهـا موجـودة عند ا
كل البـشر قـبل قيـامه بأى فعـل جمالى  هى 
حـــسـن الـــتــــنـــكـــر والـــكـالم الزال لـ إفـــريـــنــــوف 
تـعـة فى خـلق الـوهم  وعـكس صـور الـنفس وا

والواقع على اآلخر.    
ومـبـدئــيـا لـيس بــإمـكـان أحـد أن يـعــلم شـخـصـاً
وهـبة التـمثـيل مـالم تكـن لدى ذلك الـشـخص ا
ـكن تـهيـئـتـهـا بـالتـدريب  ومن واألدوات الـتى 
مثل هـنا فإن تدريبات تـنمية وتطويـر حرفية ا
ـــســاعـــدته عــلـى كــيـــفــيــة مـــا هى إال مــحـــاولــة 
الـتــعــامل مع ذاته وجــسـمـه وصـوته وانــفــعـاالته

ثابة رحلة التـمثيل ومتطـلباته فالتدريب هـو 
لــلــكــشف عن عــوائــقه ومــا يـعــتــرض تــداعــيـات
األداء عنـده  لـينـطـلق إلى إكـتشـاف طـاقات ال
نـهـائيـة لـلتـعـبيـر  ومن مـنظـور تلـك الرؤيـة فإن
ـتـعـلـقة ـنـاهج والـنـظـريـات ا جـمـيع الـوسـائل وا
ـــمــثل  والـــتى تــســتـــنــد إلى جتــارب بــتــدريب ا
ســــــابــــــقــــــة  حــــــاولت  وال زالـت حتــــــاول  فى
ــمــثل  وكل الــبــحث عن كــنه ذلك الــفن  فن ا
مـنهـا قد دلت بـدلـوها فى ذلك الـبحـر اخلضم
مـتالطم األمــواج  والــذى يـكــتـنــفه الـغــمـوض 
حــــــول ســـــبـب أثــــــر ســـــحــــــره فـى اآلخـــــريـن من
ـتفرج  بل إنـهم غاصوا فى أعـماق بحوره ا
مـثل باحـثـ عن الـآللئ الـتى جتـعل مـن أداء ا
أكـثــر سـحــرا وتـأثــيـرا  وبــالـرغـم من ذلك فـلم
ـــتـــكـــامل ـــنـــهـج الـــكـــامل وا يـــوجـــد حـــتى اآلن ا
ــكن والــنــهــائى الــذى يــقــدم لــلــمـمــثـل وصـفــة 
ــوجـبــهـا فى الــتـمــثـيل  وال غـرو إن الـتــمـشى 
ســـتـــانـــسالفـــســـكى نـــفـــسـه وهــو رائـــد مـــؤسس
ــمـثل وفـق عـدد من لــفـكــرة وألهــمـيــة تــدريب ا
الــعـــنـــاصــر احملـــددة  قــد انـــتـــهى إلى نـــتــيـــجــة
ـمـثل !!!  مـؤداهــا إنه اليـوجـد مـنـهج لــتـعـلـيم ا
صلح من كل وطالب على طريقـة العلماء وا
ـثـل أن يـصـنـع مـنـهــجه  حـ قــال مـخــاطـبـا
ـــمــثـل: اصــنـع مــنـــهــجـك !!  ولم يــكـن يــدعى ا
بـذلـك نـوعـا من الـتـواضع أو الـتـقـلـيل من شـأن
ـــبـــهــرة الـــتى وصل إلـــيــهـــا فى وضع الــنـــتــائج ا
بل كان يبغى تلخيص رؤيته أسس فن التمثيل 
سـرحى بـعـد رحـلـة  تأمـلـيـة طـويـلة ظل لـلفـن ا
يـبحث فـيها عن مـسرح تـسكـنه احليـاة  بشكل
دفـعه إلى مــحــاوالت إكـتــشـاف مــاهـو جــوهـرى
بـالـنـسـبـة لـلـمـمـثل  عـبـر ابـتـكـاره جملـمـوعـة من
العـمـليـات النـفسـيـة والتـكنـيكـيـة التى يـناط بـها

بـطـريـقـة مـنـظمـة يـنـاط بـهـا الـتـعـبـيـر عن حـالة
مـثل أيضا إنـسانيـة ما  كـما يتـضمن تـدريب ا
إزالة العـوائق النفـسية والـتقنـية  وحتريره من
الـقــوالب األدائــيـة ســابـقــة الــتـجــهـيــز  أو الـتى
ـارسات خـاطئة نـقلـها من جتمـد فيـها بـفعل 
ــثـلـ ســابـقــ دون وعى  وفى هـذا تــتـأكـد
ـــبــتـــدئــ فــكـــرة أن الـــتــدريب اليـــخص فـــقــد ا
ارسـة الـتـمـثيل  بل إنه الذين يـشـرعـون فى 
فـرض وواجـب أيـضــا عــلى احملــتـرفــ بــغـرض
جتـــديـــد أو إنــعـــاش أدواتـــهم  حـــيث تـــتــضـــمن
ـمــثل إشــارات وتــوجــيــهـات عــمــلــيــات تـدريـب ا
تـسعـى نحـو إطـالق طاقـات الـتـعـبـيـر الـتـلـقـائـية

مثل . تدفقة عند ا وا
ــــــمـــــثـل فى ومن خـالل جتـــــاربـى فـى تـــــدريـب ا
ورش تـدريب ودورات مـتــعـددة  وجـدت شـغـفـا
ـــتـــدربــ عـــلـى اخــتـالف خـــبــراتـــهم من قـــبل ا
نـتهى الطاقة ـمارسة التـدريبات  التمثـيلية  
ـا يـعـنى أن الـتـدريب واحلـيـويـة والـتـلـقـائـيـة  
ــثل مــتـعــة لـلــمـمــثل  التـقل عن فى حـد ذاته 
ـتفـرج  واحلقـيقة أن أى متـعة األداء أمام ا
تـدريب لـلـمـمـثل اليـسـعى نـحـو إكـسـاب مـهارات
ــــمـــثل أن يــــدخـــر مـــعــــيـــنــــة  واليـــتــــطـــلـب من ا
مجـموعـة من احلـيل التى قـد يحـتـاج إليـها فى
جـراب خـاص يـحمـله عـلى ظـهـره  واسـتـخراج
مـا يـعـيـنه عـلى أداء شـخـصـيـة مـا  لـيس األمـر
كــــذلـك عـــــلى اإلطـالق  بل إن الـــــتـــــدريـب هــــو
مثل لـكى نحـو االكتـشاف  اكـتشـاف ا الـباب ا
ـا هـو بــداخـله من مـهــارات وإمـكـانــيـات  بـيـد
ـــا لم يـــعـــرف كـــيف أنـه كـــان يــجـــهـــلـــهـــا  أو ر
ــسك بـــهــا  أو أنـه لم يــخـــتــبـــرهــا مـن قــبل 
األمر الـذى يجعل مـن التدريب فـرصة سـانحة
ـــمـــثل حـــول كـــنه لـــتـــنـــظـــيم أفـــكـــار وتـــأمـالت ا

د. مدحت الكاشف يقول
ثالً جيداً  لك كيف تصبح 

π«ãªàdG áÑgƒe
        π«ãªàdG øa ôgƒL ôµæàdG hCG ôgÉ¶àdG

بتدئ فقط.. التدريب ال يخص ا
مطلوب من احملترف أيضا إنعاش أدواتهم

Dr.medhatkashif@hotmail.com
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سرحي جريدة كل ا

>اخملرج هشام جمعة
ثلة يبحث حاليا عن 
أخرى للمشاركة فى
عرضه اجلديد "حمام
رومانى" وذلك بعد
اعتذار "مونيا" عن  عدم
االستمرار فى العمل بعد
مشاركتها فى البروفات
ألكثر من ثالثة شهور
قرر عرضها سرحية ا ا
قريبا من إنتاج مسرح
الطليعة تواجه مشكلة
أخرى تتعلق بفشل
البيت الفنى للمسرح فى
إيجاد دار عرض لتقد
سرحية بسبب إغالق ا
مسرح الطليعة لعدم
انتهاء عملية تطويره
وجتديده حتى اآلن.

سرحية أيضا «ريا وسكينة > من أعمال جنيب الريحانى ا
ان األول أم أحمد الفلوس مجلس األنس   ضربة مقرعة شار
قنصل الوز علشان بوسة».
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يـحتـلـون سريـر الـزوجـية  كـمـا أنهم يـقـومون
ـشهـد من غـرفـة النـوم/مكـان مـغلق بـتغـيـير ا
إلـى الـــشـــارع/مـــكـــان مـــفـــتـــوح  وقـــد جـــســد
ــســتــوى احلـرفى ــعــنى عــلى ا اخملــرج هـذا ا
بـبـراعـة من خالل مــهـنـدس الـديـكـور الـفـنـان
وائل عــــبـــدالـــلـه عـــنــــدمـــا جـــعـل رجـــال األمن
يــقــومـون بــتــحــريك الــديــكــور وتـبــديــله خالل
ـفردات ـشـهـد لتـتـكـون صورة الـشـارع من ا ا
الــديــكـوريــة لــغـرفــة الــنــوم  لـتــأكــيـد الــفــكـرة
الكـلـية الـتى يريـد أن يطـرحهـا العـرض حيث
أن غـرفـة النـوم لم تـعـد مـكانـا مـغـلـقا بل هى
مكـان مفتـوح لرجال األمن فـهم يتسـللون فى
ـراقـبــته وحـاول الـعــرض تـرسـيخ كل مـكــان 
ــــعـــنى مـــنــــذ الـــبـــدايـــة عــــنـــدمـــا جـــعل هـــذا ا
راقـبة ـتفـرج يـتـلمـسون بـأنـفسـهم فـعل ا ا
فهم يدخلون على مشهد غرفة النوم والزوج
والـــزوجـــة نـــيــــام  ويـــزداد اإلحـــســـاس أكـــثـــر
ــراقــبــة عـــنــدمــا جنــد رجــال األمن بــفـــكــرة ا
ـتفـرج يـدخلـون من مكـان دخول جـمـهور ا
راقبة هذا  وهذه كأننا جميـعا نقوم بفعل ا
الـفـكرة بـالـتـحديـد هى مـا جـعـلت الـعرض له
خـصــوصـيــة عـنــدمـا  تــنـفــيـذه داخل قــاعـة
مغلقة  كى يتـضح لنا جليا ما اصطلح عليه
شـهد ـراقـبة"  –الـبديل جملـتـمع ا "مـجتـمع ا
- الــذى يـرفـض أن نـكـون فـى مـســرح ويـؤكـد
عــلى أنـنــا مـوجـودون داخل مــنـظـومــة الـرؤيـة
ــراقــبــة فى عـالـم أشـبه الــكــلـيــة اخلــاصــة بـا
بــــالــــســــجن الــــنــــمــــوذجى الــــذى يــــراقب فــــيه
ساج ـساج فى ح أن ا السجان كل ا
ال يـــســتــطـــيــعـــون رؤيــته ألنه يـــجــلس وخـــلــفه

إضاءة ساطعة.
øØdG ÜÉ£N

وقــد ظــهــر من خـالل تــقــنع رجــال األمن فى
صـــورة مــجــمــوعـــة من الــراقــصـــات ومــغــنــيــة
ــحـــاكــاة ســاخــرة " بــارودى" ألغــانى يــقــمن 
ـوشــحـات أو ســيــد درويش ومـجــمــوعـة مـن ا
يـــقــدمـن فـــقــرات فـــنـــيـــة مـــلـــيـــئـــة بــالـــســـخف
والـســطـحــيـة وهــنـا تــظـهــر لـنــا أزمـة خــطـاب
الفن الـذى يتـكشف  كمـسخ للـماضى تارة أو
مـحـاولة فـاشلـة فى الـبحث عن الـذات وخلق
هـــويــــة فــــنــــيــــة مـــعــــاصــــرة  إن هــــذه األزمـــة
تــصــنــعــهــا آلـيــات الــســلــطــة الــتى تــرفض أى
مــحـــاولــة إلكــســاب الــوعى لــهــذا اخلــطــاب 
شاركة وهـذا ما يبرر عـندما يرفـض الزوج ا
فـى هـذا اخلــطــاب يــكــشف رجــال األمن عن

هويتهم ويذكروه بأنه دوما مراقب.
≈dÉª°SCGôdG iOÉ°üàb’G ÜÉ£^ÿG

وهـــو اخلــطــاب الـــذى تــســود فــيـه الــعالقــات
الــنــفـعــيــة الــتــبــادلــيــة وتـغــيب فــيـه الـعـالقـات
وذج الداعرة اإلنـسانيـة وقد عبر عن هـذا 
الـذى - تقـنع بـها أحـد أفراد األمن -  ذلك
الــنـمــوذج الــذى تـعــد طــبــيـعــة الــعالقــات فـيه
انـعكاسا واضـحا لطبيـعة العالقات فى عالم
ــــال  وقــــد عــــبــــر الـــعــــرض عـن هـــذا رأس ا
ــعـنـى عـنــدمــا اقــتـرن حــضــور الــداعـرة فى ا
الــعــرض بــحــضـور رجــال األعــمــال  كــمـا أن
شــخـصــيـة الــداعـرة كــان لـهــا دور فى تــبـريـر
مـــــحــــاوالت كـل اخلــــطــــابـــــات األخــــرى داخل
الــعـرض بــجــذب الــزوجــ إلــيـهــا من خالل 

ـــوت "لــوودى من فـــكـــرة مــســـتـــوحـــاة لـــنص ا
ــضــامــ فــلــســفــيـة ودالالت آالن" احملــمـل 
رمـزية عمـيقة جـاءتنا بـشكل أكثـر اجتمـاعية
ـــشـــاهــد مـــجـــمــوعـــة من الـــصـــور اجملــردة وا
الـبـليـغـة البـسيـطـة اعتـمـد علـيـها عـرض اللى
نـزل الـشــارع إعـداد وإخـراج إسالم إمـام فى
مسـرح السالم بـقاعة يـوسف إدريس التـابعة
لـفرقـة مسـرح الشـباب صـور ترصـد أشكال
ـــمــارســـات واالســتـــراتــيـــجــيــات اخلـــطــاب وا
اخلـاصـة بـالـسـلـطـة  وعرض الـطـرائق الـتى
تـتـظاهـر بـها الـسـلطـة أو تـختـلـقهـا أو تـرتدى
أقــنـعــتــهــا وحتــاكــيــهـا  لــتــتــكــشف لــنــا أبــعـاد
الـــســــلـــطـــة فى مــــجـــتـــمـع احملـــاكـــاة والـــصـــور
الزائفة كيف أنها أصبحت مجردة على نحو
مـتــزايــد  وذلك ألنـهــا تــتـكئ عــلى أسس من
األشـكــال احملـاكـيــة  أكـثـر مـن اتـكـائــهـا عـلى

أسس من العالقات االجتماعية الفعلية.
وتــدور أحــداث الــعـــرض حــول رجل وزوجــته
يـقتـحم رجـال األمن غـرفـة نومـهـمـا ليـجـبروا
الـزوج عـلى النـزول إلى الشـارع لـلقـبض على
دينة ويحاولون إقناعه السفاح الذى يـهدد ا
بــأنه هـو الـوحـيــد الـقـادر عـلى الــقـبض عـلـيه
وانــقـاذهـم جـمــيــعًــا من هـذا اخلــطــر  لــهـذا
عـليه أن يظل مـقيمًا هـو وزوجته فى الشارع
ـمكن أمـام بـيته انـتـظـارًا لـلسـفـاح الـذى من ا
أن يــــجىء فى أى حلــــظـــة  ويــــحـــذره رجـــال
األمن من الـــصـــعــود إلـى بــيـــته مـــرة أخــرى 
ويـجب عــلـيه تــنـفـيــذ الـتــعـلـيــمـات الـتـى تـأتـيه
مـنــهم تـبــاعًـا دون وضـع خـطــة مـحــددة لـهـذا
األمـــر  وإذا خــالف تـــلك الــتـــعــلــيـــمــات فــإنه
يـــعــرض نـــفـــسه لـــلـــعــقـــاب حـــيث إنه مـــراقب
طـوال هذا الوقت ويـتركونه وحـيدا فى حالة
من حــــاالت الــــتــــوتــــر واخلـــوف الــــشــــديــــدين
والذى يـزيد من هـذه احلالة أبـعاد شخـصية
الــزوج الـتى تــمـتــاز بـالــسـلــبـيــة وعـدم الــقـدرة
عـــلى الـــفـــعل فـــهـــو دائم اخلـــوف مـن الــعـــالم
ـــنــظـــومــة اخلــارجـى ويــســـيــر داخل آلـــيــات ا
بـحــرص شـديـد حـتى ال يـعـارضـهـا لـيـتـجـسـد
فـيه ميراث القـمع والقهر فى الـعالم الثالث.
ويـترك فى الـشارع كأنه فى سـجن انفرادى.
ــعــنى أدق مــا اصـــطــلح عــلــيه " احلــجــر أو 
اإلرادى " والـــذى تـــســتـــخــدمـه الــســـلـــطــة فى
األزمــــات الــــكــــبــــرى ضــــمن اســــتــــعــــداداتــــهــــا
االنــــــضـــــــبــــــاطــــــيـــــــة الــــــتـى وراءهــــــا وســــــواس
االنــتــفـــاضــات واجلــرائم والـــتــشــرد والــفــرار
والـنـاس الذين يـظـهرون ويـخـتفـون ويـعيـشون

وتون داخل الفوضى. و
ويــبــدأ رجــال األمن أثــنـــاء مــراقــبــتــهم له فى
الظـهور بأشـكال مـختلـفة مسـتخـدم تقـنية
الـتــنــكـر  وتــلك األشــكـال الــتى تــسـتــخـدمــهـا
الـــــــســــــلــــــطــــــة كى تــــــعـــــــبــــــر عن خــــــطــــــابــــــهــــــا
وأيــديــولـوجــيـاتــهـا الــتى تــتـقــنع طــوال الـوقت
لـتـسـيـطـر عـلى الــفـضـاء االجـتـمـاعى بـأكـمـله
ـــا فـى ذلك عــــنــــاصـــره الــــبــــســـيــــطــــة جـــدا
ــتــنــاهــيــة فــعــلـى حــد تــعــبــيــر "فــوكــو" فــإن وا
الــسـلـطــة بـدالً من أن تــمـارس نـفــسـهـا داخل
دائــــرة عـــامـــة أو خـــاصــــة  تـــتـــغـــلــــغل فى كل
جـــانـب حــــيث تــــوجـــد فــــرادى مــــهــــمـــا كــــانت
بـسيـطـة ومتـنـاهيـة فى الـصغـر  إن الـسلـطة
تـــخــدع وتـــمــوه وتـــوهم طـــوال الــوقت دون أن
تـعلن عن حـقيقـتها ومـرجعـية خطـطها داخل

ـــراقــــبـــة هـى مـــا جتـــعــــله له أدائـــهــــا وهـــذه ا
الـقدرة عـلى الـعـقاب كـمـا أنه له صالحـيات
فـى كــــشف قــــنــــاعه عــــنــــد الــــلــــزوم لــــردع كل
مــحــاولــة فى اخلــروج عـن الــنــظــام وهــذا مـا
يُــبــرر داخل الــعـرض تــقــنع رجـال األمن وراء
كـل خـطـابـات وكــشف تـلك األقــنـعـة لــتـرسـيخ
فــكــرة "أنـك مــراقب بــاســتــمــرار" لــهــذا جنــد
رجـال األمـن يـسـيــطـرون عــلى عـالـم الـعـرض
ـــســرحى عــلى بــأكـــمــله ويــشـــكــلــون الــفــراغ ا
ــســتــوى الــبــصــرى والــســيــنــوغــرافى  فــهم ا
ـتمـثـلة يـختـرقـون أشد األمـاكن خـصـوصيـة ا
فـى غـرفـة الــنـوم بل واألكــثـر من ذلـك فـإنـهم

اجملـتـمع تـمامًـا مـثـلـمـا حـدث مع الـزوج الذى
ظـل طــوال الــعــرض يــســأل عن اخلــطــة دون
إجــابـة  فـالــسـؤال عن اخلــطـة مـعــنـاه كـشف

أقنعة السلطة واختراق لتابوهاتها.
ـشـاهد ويـسيـر الـعـرض عبـر مـجـموعـة من ا
كل مشـهد يـظهـر به قنـاع من أقـنعـة السـلطة
وكـل قــنـــاع يــظـــهــر مـــعه خـــطــابـه اخلــاص به

øeC’G ÜÉ£N
ــــســـتــــمــــر طـــوال الــــعـــرض وهــــو اخلـــطــــاب ا
ويـــتــغــلـــغل بــشـــكل خــفـى فى كــافـــة األشــكــال
ـــــــراقب األخــــــرى وذلـك ألنه بـــــــبــــــســـــــاطــــــة ا
الــرئـيـسى لـكل اخلــطـابـات والـضـامن جلـودة

العرض امتاز بتعدد مستويات التلقى
والوصول إلى جميع الشرائح
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. والقدم

سيلستينو:
والطعام.

بوشو:
وشهيته.
دولسى:

الزندين.
سيلستينو:

يجب أن نبحث عن واحد يبدو لطيفا.
بوشو:

هذا لطيف
دولسى:

مثل اآلخر.
سيلستينو:

اخلنازير مثيرة للدهشة.
دولسى:

كن أن يكون أى منها أفضل من اآلخر. ال 
سيلستينو:

اخلنازير مثل أطفالنا.
بوشو:

السابق لم يكبر.
سيلستينو:

كنك أن تنتهى إما بخنازير جيدة أو سيئة.
دولسى:

صادفة. كان ذلك با
بوشو:

يجب أن نفكر فى الشحم والدهن.
دولسى:

. والقدم
بوشو:

بـالنسبة لـلشحم.. إنك حتتاج إلى خـنازير من فولتا
أباجو.

سيلستينو:
يا لها من نزعة إقليمية!

دولسى:
األخير كان من فولتا أربيا.

سيلستينو:
غـبـاء بـعض الـناس (تـنطـفئ األضواء.. ويـتحـدثون

فى الظالم)

بوشو:
بعض أصدقائى ذهبوا إلى فولتا أباجو.

سيلستينو:
ذلك اخلنزير كان من فولتا أربيا.

دولسى:
كن أن يكون من أى مكان ولكن ال تنس القدم

والشحم.
سيلستينو:

من فولتا أربيا.
دولسى:

والزندان.
بوشو:

من فولتا آباجو
دولسى:
والقدمان

سيلستينو:
لكنه ليس رخيصا جدًا أيضا

دولسى:
الزندان.. الزندان..

(رنــ األجـراس والــصــرخــات يــتـواصـل فى الــعـام
اجلديد)

النهاية

الـقرع ألنه يـحقق الوظـيفتـ الغذائـية والزخـرفية.
فـهـو يـنـمـو وحـده.. فـالـقـرع من الـزواحف.. وأعـتـقد

أنى سوف أزرع الكوسة أيضًا.
بوشو:

مـــا رأيك فى ذلك (يـشــيـر إلى األرضــيـة.. صـمت..
يالحظون خيطا من الدم يتدفق عبر األرضية).

سيلستينو:
دم!

بوشو:
دم! (نسمع موسيقى ما نتيكا)

دولسى:
ـــوســيـــقى.. وهـــذا الـــدم.. هــذا الـــدم وهــذه هـــذه ا
.. تـــلك ــواطـــنـــ ـــوســـيـــقى.. تـــقـــلل مـن أهـــمـــيـــة ا ا

وسيقى). وسيقى (تتوقف ا ا
بوشو:

ـوسـيـقى إلى الـدم ومن نـفـس الـشىء دائـمـا.. من ا
وسيقى.. الدم إلى ا

سيلستينو:
.. مــاذا نــســتــخــلص من األلم .. ألم وأنــ ألـم وأنــ
.. هل تـــظن أنى أحب هـــذا? أنــا مـــحــتــرف واألنـــ
ولــــسـت مـــربـى خــــنــــازيــــر أو عـــجـالتى.. لــــكـن مـــاذا
? مـا الذى تـريده? وماذا استـخلص مـن األلم واألن

كن أن نفعل. (صمت)
دولسى:

آه.. يا سيلستينو.. هل تفكر فيما أفكر فيه?
هل تعتقد كما اعتقد.. (إلى بوشو) وأنت?

سيلستينو:
يجب أن نفعلها.

دولسى:
يجب أن نفعلها.

بوشو:
يجب أن نفعلها.

سيلستينو:

البد أن نفعلها.
اجلميع:

البد أن نفعلها.
سيلستينو:

يجب أن نشترى واحدًا آخر.
دولسى:

واحد آخر!
بوشو:

واحد آخر!
دولسى:

ال جتعله كبيرا جدًا.
سيلستينو:

أو صغيرا جدًا.
دولسى:

واحد آخر يشبه السابق.
سيلستينو:

نفسه
دولسى:

مثل اآلخر.
سيلستينو:

ـاذج مــصـغــرة بـالــقـرب من يـقــولـون إنــهم يـبــيـعــون 
منطقة (مابويا).

دولسى:
تلك السوداء الصغيرة!

سيلستينو:
واحلمراء الصغيرة!

دولسى:
! والقدم

بوشو:
يقل فيهما اللون.

سيلستينو:
ما يهم هو الساللة.

دولسى:
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اذا ال نبيعه ونشترى الفول السودانى بثمنه?
سيلستينو:

فول سودانى?
دولسى:

الفول السودانى!
بوشو:

الفـول السودانى! هـيا نذهب ونـحضر بـعض السكر
ـقـرمش ونـكـرس ونـصـنع بــعض الـفـول الـسـودانـى ا

أنفسنا لشىء آخر.
دولسى:

قرمش. نبيع الفول السودانى ا
بوشو:

هناك العديد من األطفال فى هافانا اليوم.
دولسى:

لن أجوب هافانا وأنا أبيع الفول السودانى.
بوشو:

كننا أن نقف على أبواب مستشفيات األطفال.
دولسى:

لـن أبـــيـع الـــفــــول الــــســـودانـى أمـــام مــــســــتـــشــــفــــيـــات
األطفال.

بوشو:
ــديـــنــة الــفــاضــلــة.. مــثل أى مــديــنــة فــاضــلــة إنــهــا ا
أخـرى.. الفرق الوحـيد هو أنهـا أفضل من اخلنزير

ألنها ال تقيم روابط عاطفية.
دولسى:

اجلنـة.. اجلنة "لقـد قالهـا بالفـعل.. يجب أن نبحث
عـن أرض ما.. وهذا أفـضل مناخ فى الـعالم.. تزرع
ــاجنــو واألفــوكــانه الــتــقــاوى فى الــصــبـــاح وتــأكــلى ا

والكرز وغيرها من الفواكه فى الظهيرة.
بوشو:

ـــقـــرمش نـــشـــتــرى ــال مـن الــفـــول الـــســـودانى ا وبـــا
مزرعة.

سيلستينو:
مزرعة.. ال.. بل قطعة أرض بالتأكيد..

بوشو:
يجب أن نبدأ فى مكان ما.

دولسى:
ـزيـد من األرض األرض والـقـدور يـا سـيـلـسـتـيـنـو.. ا
والــقــدور وتـرعـى دولـسى أحــواض الــزرع.. وسـوف
تــــرى أنـــنــــا لـن نــــعــــانى من نــــقـص الـــثــــوم والــــبــــصل

واخلضروات ألننى سوف أزرعهم هنا.
بوشو:

اء?? وماذا عن ا
سيلستينو:

أعـــــرف مـن أين أحـــــصـل عـــــلـــــيه.. فـــــفـى الـــــعـــــصــــر
الـرومـانى لم يـكـن هـنـاك بـنـزين ورغم ذلك شـيـدوا

القناطر.
دولسى:

الئم.. ونــسـتــطــيع أن نــزرع الـ لــديـنــا االرتــفــاع ا
فنحن فى الطابق اخلامس.

بوشو:
شــخص مــا اســتــطــاع زراعــة الــعــنب.. وقــد أكـلــته..
الـعـنب الكـوبى.. وقـد أكلـته.. وهـو بالـطبـع حلـو مثل

ستورد من البالد الباردة.. ا
سيلستينو:

لكنه عنب مع ذلك.
دولسى:

ــــكـــنـــنـــا أن نـــضـع خـــلـــيـــة نـــحـل هـــنـــا.. داخل كـــان 
األسـرة.. وننتج عسلـنا.. ليس بكميـة كبيرة زجاجة
. عــلى أيــة حــال نــحن ال نــريــده ألغـراض أو اثــنــتــ
ــكـنــنـا أن نـضع إصــيـصــا أو اثـنـ من الـتــصـديـر. 
األعشـاب الـطبـية جـانبـا ألنه لو حـدث شىء خطـير

ال نضطر إلى اخلروج وزيارة الطبيب.
سيلستينو:

زيـد من األوعيـة.. فما سـوف نضـطر لـلبـحث عن ا
لدينا ال يكفى.

دولسى:
ــقــبــرة! هل تــتــذكــر تــلك الــزهــور الــبــلــغــاريــة الــتى ا
ـقبـرة. فكم كـانت جـميـلة! لـقد حـلمت رأيـنـاها فى ا
دومـا بامـتالك حديقـة.. أظن أنى سوف أزرع بعض
ـــكــــنك أن تـــفــــكـــر فى األكل أحــــواض الـــزهـــور. ال 
فقط. الديكور مـهم جدًا أيضا. ولهذا السبب أحب

> كشكش بيه الشخصية التى اشتهر بها الريحانى كانت عنوان إحدى مسرحياته
والتى منها أيضا «جنان فى جنان مراتى فى اجلهادية لو كنت ملك حمار وحالوة

قسمة حماتك بتحبك الدنيا على كف عفريت».
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سرحي جريدة كل ا

> شارك جنيب الريحانى فى عدة أوبريتات منها: ولو أشى قولوا له العشرة
الطيبة الشاطر حسن أيام العز».

> د. أشرف زكى رئيس
البيت الفنى للمسرح
وافق على تقد
مسرحية "اللى نزل
الشارع" إعداد وإخراج
إسالم إمام وإنتاج
فرقة مسرح الشباب
دة 15 ليلة عرض
دينة اإلسكندرية
خالل يوليو القادم
بعد انتهاء عرضها
بقاعة يوسف إدريس
بالقاهرة.
سرحية تعرض منذ ا
30 يـــــــــــومــــــــــاً والقـت
جناحا جماهيريًا
كبيرًا إضافة إلى
حتقيقها إليرادات
كبيرة.
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الـذكوريـة ويظـهر هذا من الـبدايـة  فالـنظام
ـــــكن أن ـــــســــقـط أى ســـــلــــطـــــة  يـــــريـــــد أن يُ
تـكتـسبـهـا مثل تـلك الـشخـصيـات لـيصـبح هو
الـسلـطة الـوحيـدة احملـركة لـلعـالم الدرامى 
ـشاهد لهـذا يحـاول رجال األمن فـى أغلب ا
الـتـحــرش بـالـزوجـة فى حــضـور زوجـهـا أمـام
ــعـنى عــنــصــر اإلضـاءة عــيـنـه. ويـؤكــد هــذا ا
الـــفــــرديـــة اخلــــاصـــة عــــلى الـــزوج فـى بـــعض
الـلــحـظـات حـيـث كـانت تـصــاحـبه إضـاءة من
ــرتــفــعــة فى اخلــلــفــيــة ــبــانى ا بــعــيــد عــلى ا

لتصور ضآلته.
وبـــرغـم كل مـــا جـــاء - فـــيــمـــا ســـبق - إال أن
الـــعــرض امــتـــاز بــتــعـــدد مــســتـــويــات الـــتــلــقى
والـــوصــــول إلى كــــافـــة الــــشـــرائـح إنه عـــرض
بـسـيط يـستـطـيع الـوصـول للـجـمـهور بـسـرعة
شـديـدة لـكـنه فى نـفس الوقت امـتـاز بـالـعمق
مثل الذين وذلك من خالل مجمـوعة من ا
صـنــعــوا هـارمــونى مــتـمــاسك داخل الــعـرض
مـثل الشـاب أمجد وحـضور مـتمـيز خاصـة ا

ـثـل واعد  احلـجـار والـذى يـعـد مـشـروع 
مثل (وليد فواز وأحمد اكتشافه كما إن ا
عــبـد الــهـادى وأحـمــد  أبـوعــمـيـرة ونــفـرتـارى
جمال ور حجـاب) استطاعوا خلق جو من
ـــرح والــكــومــيـــديــا بــحــيـــويــة شــديــدة داخل ا
فـضاء القاعـة برغم صغرها وقـلة اجلمهور.
هــذا إضـــافــة لـــلــديـــكــور الـــذى صــمـــمه وائل
عـبـدالله والـذى كـان منـاسـبا لـلـعرض فـبرغم
بــســـاطــتـه إال أنه جــاء مـــعـــبــرا لـــهــذا الـــعــالم
الــدرامى خـــاصــة فى اســـتــخـــدامه مــفــردات
واقـعـيـة مـجـردة ال حتـيلـنـا جملـتـمع بـعـينه. إال
أن مـن أهم العنـاصر التى كـانت فى العرض
ولم تـكن مالئمـة هو عـنصـر الغـناء فـقد كان
غيـر متسق مع بـنية العـرض الكلـية  كما أن
ـشــاهـد حتـتــاج إلى الـتــكـثـيف هـنــاك بـعض ا
ــمـثــلـون حتـت تـأثــيـر الــتــطـويل فى وال يــقع ا
ــشـاهـد جلــذب الـضــحـكـات من اجلــمـهـور. ا
وأخـــيــرا اليـــســـعـــنـــا إال أن نـــقــول إنـه عــرض
تعـة ونرجو االهـتمام به استـطاع أن يحـقق ا
فـى اإلعالن عـــــنه ومــــد فـــــتــــرة عـــــرضه ألنه
ــــوذج لـــلـــعــــروض اجلـــمـــاهــــيـــريـــة بـــالـــفــــعل 

اجليدة.

فعل "الـغوايـة" سواء غوايـة اجلسـد أو غواية
ــــال  فــــهـــذا الــــفــــعل يــــكــــشف الــــطـــبــــيــــعـــة ا
احلقـيقيـة للخـطابات األخـرى وأن محاوالت
اجلذب فى هـذا العـالم ما هـى فى احلقـيقة

إال غواية.
øjódG ÜÉ£N

ــعــارضــة يـــعــد هــذا اخلــطــاب هـــو خــطــاب ا
الــوحـيــد فى الـعــرض وقـد جتــسـد من خالل
شـــخــــصـــيـــة "الــــشـــيـخ" والـــذى يـــعــــد من أهم
تـيـارات األيــديـولـوجـيــة الـعـربـيــة والـتى كـانت
لــــهـــا أثــــرهـــا الــــواضح عــــلى اجملــــتـــمع عــــبـــر
الـعصور ولهـا دور فى تفسيـر التاريخ إضافة
إلى قـــدرته عـــلـى الـــســـطـــوة الـــروحـــيـــة عـــلى
الـــنـــاس  إال أن هـــذا اخلـــطــــاب يـــعـــيش فى
ـا أزمــة ألنه لـم يــعــد خــطــابــا مــســتــنــيــرا وإ
حتـول إلى خـطـاب "دوجـمـا" أحادى الـتـفـكـير
مـرجـعـيـته الـنص الذى يـريـد أن يـؤول الـعالم
بـنـاءً عـلـيه بـشـكل سـطـحى ودون وعـى  وقد
عـبر العرض عن هـذا بشكل كـوميدى ساخر
عـنـدمـا صور لـنـا مـجـمـوعـة من رجـال الدين
الـتى ال تـفـكر وال تـصـنع شـيـئا سـوى الـرجوع
لـلـنص والـذى ظــهـر من خالل كـتـاب الـتـأويل
ـــؤســـســة ـــثـل ا الـــذى بـــ أيـــديـــهم والـــذى 
الـــديـــنـــيـــة  وفى هـــذا اخلـــطـــاب ال يـــكـــشف
رجـــال األمن عن وجــــهـــهم احلـــقـــيـــقى الـــذى
يـتخـفى وراء الشـيوخ لـلـزوج ولـكن يكـشفه

للجمهور فقط وذلك لعدة أسباب:
 أنه يعد خطابا معارضا.
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 الــــســــلـــــطــــة هـى احملــــرك الــــرئـــــيــــسـى لــــكل
ــعـارضـة بـشـكـل خـفى فى الـعـالم خـطـابـات ا
ـعـنى نـظـام الـثـالـث (والـسـلـطـة هـنـا لـيـست 
ؤسـسات االجتـماعية ـا سلسـلة ا احلكم وإ
واالقـــــتــــصـــــاديـــــة واجلـــــغـــــرافـــــيـــــا والـــــتـــــوزيع

وغرافى.... إلخ). الد
ΩÓYE’G ÜÉ£N

وهـو الـوجه الــدعـائى لـلــسـلـطـة الــذى يـتـمـثل
داخـــلـه صـــنـــاعــــة الـــوهـم وخـــلق الــــشـــعـــارات
ــعـــلــنـــة كـــمــا يـــتم اســتـــخـــدامه فى تـــوجــيه ا
ـواطن وتبـرير لكل السلـبيات فى اجملتمع ا
ـسـرحى بـأكمـله إلى  وهـنـا يتـحـول الـفـراغ ا

ــواطــنــ فى ذات الــوقت. وتــكـون الــنــهــايـة ا
بـــظــهـــور ســفـــاح جــديـــد يـــبــحـــثــون عـــنه مــرة

أخرى.
 وقــد اســتــخــدم الــعــرض شــكـل الــكــومــيــديـا
وتــقـنــيـاتــهـا والــتى اسـتــغـلت بــشـكل جــيـد فى
إبـــراز مــضـــامـــيـــنه وتـــطـــويـــعـــهـــا إلبــراز تـــلك

األفكار التى سبق احلديث عنها ومنها:- 
 الـتنكر : وهنا تقـنية التنكر مـستمدة آلياتها
مـن آلـيــات الــتــنــكــر فى الــكــومـيــديــا ديالرتى
كشوفة طوال الـوقت بالنسبة للجمهور وال ا
ـا تــكــشـفــهـا الــشــخـصــيـات داخـل الـعــرض 
ـــفـــارقــة الـــكــومـــيـــديــة واإلحـــســاس يــحـــقق ا
ــتـــفـــرج عــلى حـــد تـــعــبـــيــر بـــالــتـــفـــوق عــنـــد ا
بـرجـسـون  إن هـذه الـتـقـنـيـة هى مـا تـكـشف
أقنـعة الـسلـطة وإكـساب الـوعى للـمتـفرج فى
الـنهـاية وهـذا يعـد توظـيفـا جيـدا للـكومـيديا

داخل العرض إلبراز مفاهيمه.
 تـــنـــمـــيط شـــخــــصـــيـــات رجـــال األمن: وذلك
لـلــتـأكـيــد عـلى غــيـاب األبـعــاد اإلنـســانـيـة فى
هـذه الـشـخصـيـات وأنـها أجـسـاد مـجردة فى

يد النظام يشكلها كما يشاء.
 كـوميـديا الـلغة: والـتى تنـبع كـلهـا من رجال
األمـن من خـالل اآللــــيــــة والــــتــــكــــرار وكــــســــر
تـكوين اجلمـلة اللـغوية  وتـظهر هـذه التقـنية
بــشـكل مــبـالغ فــيه ويــتم تـضــخـيــمـهـا لــكـشف
زيف اخلـــطـــاب الـــلــــغـــوى لـــلـــســـلـــطـــة وإبـــراز

تناقضاته اخملتلفة مع اجملتمع.
آلـيـة احلـركـة: والــتى تــصـور احلـصــار ومـجــتـمع
واطن. الرقابة الذى يفرضه رجال األمن على ا
الـتـناقض: وهـذه الـتـقـنـيـة الـكـومـيـديـة كـانت
مـن أهم التقنـيات فى العرض والـتى تبلورت
فـى عـالقـــــــة الـــــــزوج بـــــــالــــــــزوجـــــــة مـن خالل
ـواقف اخملتـلـفة بـيـنـهمـا حـيث يظـهـر الزوج ا
فى مــوقف األضــعـف دومــا ويــفــقــد ســلــطــته

ـرحـلـة فـضـاء دعـائى لـلــسـلـطـة  وفى هـذه ا
بـالـذات تَـضـخـم رمـز الـسـفـاح الى أن أصـبح
ـوجود داخل أكـثـر شـمـولـيـة ليـمـثل الـفـسـاد ا
ــوجــودة ـــزيــفــة ا اجملـــتــمع وكــافـــة األقــنــعــة ا
ـــوضــــوع أكـــثـــر داخل الــــعـــرض  ويـــتــــعـــمـق ا
وت  عـندما تكون صـفة السفاح مـرتبطة با
حيث إن كل ما سـبق يؤدى إلى موت حقيقى
لهذا اجملتمع  وأن الفاعل احلقيقى هى كل
هـــــذه اخلــــطــــابــــات  لـــــهــــذا فــــإن الـــــضــــامن
احلــقـــيـــقى لـــوجــودهـــا واســـتــمـــراريـــتــهـــا هــو
إســــقــــاط الـــتــــهــــمـــة مـن خالل اإلعالم عــــلى
ـوذج الـزوج  فـالـشـخـصـية أنـاس يـشـبـهـون 
الـــرئـــيـــســـيـــة هـــنــــا هى جـــزء مـــحـــورى داخل
ــراقــبــة واالتــهـام الــنــظـام ألن وجــوده حتت ا
طـوال الــوقت يـرسخ الـنــظـام ويـجــعـله ال يـقع

حتت طائلة التهديد واحملاسبة.
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ــثــله ــنــا والـــذى  وهـــو تــيــار مـــهم داخل عـــا
"التقنى" -على حـد تعبير عبد الله العروى-
الـذى يـرى أن كل احلــلـول مـتـمـثــلـة فى الـعـلم
اآلتى مـن الـــــــغــــــرب  فـــــــرجــــــال األمـن داخل
الـعرض يـلـجأون لـلـخـبيـر األجـنبى الكـتـشاف
الـسـفـاح والـذى ظـهـر علـى أنه مـجـموعـة من
ـــضـــخــمـــة من خالل احلـــواس احلـــيــوانـــيــة ا
تـشخيص صـفات الكـلب فى الشم والسمع 
فــاألمن هــنــا يــحــاول تـــبــريــر اتــهــامــاتــهم من
خالل أدلـة الـعـلم الـتى قـد تـكـون وهـمـيـة من
خالل لون الشعـر أو الرائحة... إلخ وبالفعل
يــــتم اتــــهـــام الـــزوج  إال أن خــــطـــاب اإلعالم
ينـقذه فى آخـر اللحـظة ويـنساق وراءه األمن
مـباشـرة ألنه األهم بـالنـسـبة لـلـسلـطـة ليـؤكد
على أن فـكرة اختـيارهم للـسفاح قـائمة على
ـوضوع الـوهم والـصـدفـة الـبـحـتـة  ويـظـهـر ا
بشكل أكثر كوميدية عندما يقتلون اثن من

سرحى إلى فضاء دعائى لتبرير سلبيات اجملتمع  ح يتحول الفراغ ا

 اعتمد على الكوميديا اللغوية
خالد رسالن من خلل آلية التكرار

الـكـبيـر حتت حـراسـة مشـددة فى مـتحف نـيـويورك
ا فـقـدان احتـمال ـشـكلـة إ ألن األكل لم يـكن هو ا
شـىء مـخــتــلـف كــان يـســمـى ذات يــوم مــجـتــمـع أكــثـر
عدالـة وعالم أفـضل - شىء ما ال يـستـطيع أحد أن
يــذكـره ألن زمن آكــلى حلـوم الـبــشـر قـد حــان.. لـقـد

تنبأ به ذلك النبى الذى لم يصغ إليه أحد.
(يرفع الورقة إلى وجه بوشو).

لــقــد طـارت أول أمس عــنــدمـا فــتـحـت الـنــافـذة دون
إذن.. ماذا ننتظر? 

دولسى:
ال أريد أن أراه.

سيلستينو:
أنا لم أطلب منك أن تشاهديه.

دولسى:
ال أريد أن أراه.

سيلستينو:
اء. أطلب منك أن تسخنى ا

دولسى:
ال أريد أن أراه.

سيلستينو:
سنقوم بالعمل بأنفسنا.

بوشو:
ال تعتمد على.. أنا لست جزارًا.

سيلستينو:
حــسـنًــا.. ال أسـتــطــيع آن أفـعـل ذلك وحـدى.. عالوة

على أنى ال أريد ذلك.
دولسى:

كيف يبدو?
سيلستينو:

هو?
دولسى:

احليوان الصغير يا سـيلستينو هل عيناه مفتوحتان
أم مـغـلـقـتـان.. وقـدمـاه الـصـغـيـرتـان.. إن مـا أحـبـبـته
فيه هو قدميه.. كان يلـويهما ويهزهما هكذا عندما
يـــطــلب الــطـــعــام يــا لـه من بــائس.. ال أســـتــطــيع أن

أفعل ذلك.
سيلستينو:

ال بــأس.. سـوف نــبــادله بــواحـد مــثــله بــنــفس الـوزن
ونفس احلجم.. وسوف نأكله أيضا.

دولسى:
لـن آكل حلـم اخلـــــنــــزيـــــر ثـــــانـــــيـــــة.. ألن ذلـك ســــوف

يذكرنى به لقد حرمت على نفسى اخلنزير..
سيلستينو:

إذن ماذا تريدين.. نحنطه?
بوشو:
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سرحي جريدة كل ا

> قدم جنيب الريحانى للسينما عشرة أفالم منها: «صاحب السعادة كشكش بيه
حوادث كشكش بيه ياقوت أفندى بسالمته عايز يتجوز سالمة فى خير لعبة
الست أبو حلموس سى عمر البنات أحمر شفايف».

22

بسرعة.
أى احـتفـال بـالـعام اجلـديـد هـذا.. والنـاس يـكـرهون
بـعـضهـم البـعض.. أنـسى السـيـاسة والـعـمل والدين
أهم شىء هـو األسرة وذلك احلـيوان الـصغـير الذى

حافظ على ما تبقى من األسرة.
بوشو:

إنه الضياع.. الضياع..
سيلستينو:

دينة الفاضلة? الضياع أم فقدان ا
بوشو:

دينة الفاضلة. الضياع عالوة على فقدان ا
سيلستينو:

إن ما احتاجه هو االنـتهاء من جتهيز احليوان. إنك
ال تــــريــــد أن تــــقـــــتــــله.. حـــــسن إذن.. إذا كــــان هــــذا
اخلـنــزيـر هـو مـديـنـتــنـا الـفـاضـلـة كــمـا تـقـولى فـإنك

قتلتها لذلك اسكت.
بوشو:

أنت الذى قتلتها.
سيلستينو:

الزلت تــصــر.. أم أنك تــتــحــدث بــاالســتــعــارات مـرة
أخرى?
بوشو:

ا.. االسـتعارة لـلشـخص الذى يصـرخ وينزف من ر
ألوفة التى ال يريد أن يصل إليها. أجل النهاية ا

دولسى:
يا لها من استعارة!

بوشو:
طـوال الـعـام وأنا أكـتب الـروايـة حـتى جـاء اخلـنـزير.
ـــعـــانــاة.. يـــقــولـــون إن أفـــضل ظـــروف اإلبـــداع فى ا

والبد أن ذلك صحيح.
دولسى:

يا لها من ليلة رأس سنة.
(ال يـجــد بـوشـو صــفـحــة الـروايــة الـتى يــريـدهـا..
يـنقل سيلـستينـو الورقة من أحـد جيوبه ويفـتحها

ويقرأها بصوت عال)
سيلستينو:

خــبـز وخــنــزيـر وبــيض ودجــاجــة.. مـتــضــاعف لــقـد
حتــول الــعــالم إلى هـالوس بــأن الــلــحم فى مــتــنــاول
اجلـميع: الـبقـر الضـخم يـطأطىء رأسه أمـام القـمر
مـثل القـطط الضـالة.. ولم يـعـد النـاس يرغـبون فى
تـناول الكحـول الذى ال يسبب لـهم الضرر.. إذا كان
ــاء ألنــهم كــانـوا يــريــدون شـيــئًــا آخـر.. نــقــيـا مــثل ا
ولــذلك بــدأ هــؤالء الــفــلـبــيــنــيــون فى االخــتــفـاء ألن
الــســود والــغـجــر كــانــوا خـارج الــنــوع اإلنــسـانى و
تــنـصــيب آخــر الـبــوســنـيــ الـذين جنــوا من الــتـغــيـر

فى الثالجة. ثم نأكله قطعة قطعة.
دولسى:

وبعد ذلك?
سيلستينو:
وبعد ذلك?

دولسى:
وبــــعـــد ذلك? (صــمت طـــويل.. نـــســمـع مــوســـيــقى
مـانتيكا) لقـد كان تسـميـنه نوعًا من الـوهم اجلميل
عـلـى األقل. بـدون هــذا احلـيــوان مـاذا كــان يـحـدث

لهذا البيت من اآلن فصاعدًا?
سيلستينو:

اللعنة يا دولسى!
دولسى:

مــاذا ســيــحـــدث لــنــا? ال نــســتــطــيع أن نــعــيش بــدون
أوهام.. لم يعد لدينا أوهام.. أى وهم بقى لنا "هيا

قل لى.
بوشو:

دينة الفاضلة. ال شىء.. فقدان ا
سيلستينو:

دينة الفاضلة.. ا
دولسى:

هـــذا احلــــيــــوان الــــصـــغــــيــــر حـــافـظ عـــلـى األســـرة..
واألسـرة هى الــشىء الـرئــيـسى.. انــظـر إلى نــفـسك
ــرآة يـــا ســيـــلـــســتـــيـــنــو.. ال تـــذكـــرنى.. ابن فى فـى ا
أفـريقـيا واآلخـر فى القـطب الـشمـالى وال أستـطيع
أن ألــــومـــهم ألن أول شــــخص بـــدأ ذلـك هـــو زوجى.
ولــهـــذا الــســـبب انـــتــهى زواجـــنــا ألنـه أمــضى وقـــتــا
ـكـان الـذى أرسـلوه إلـيه وبـالـطـبع قابل طـويال فى ا
امــرأة أخــرى وانـتــهى به األمــر إلى اإلقــامـة هــنـاك.
فـمــاذا كـنت أفـعل. أذهب مـعه ومـاذا أفـعل مع تـلك
اآلالت أو الــصـخـور أو الــديـنـامــيت? عـنــدمـا حـدثت
أزمــة تـــلك الـــصــواريخ كـــنـــا أفــضل حـــاالً. وعــنـــدمــا
ــــكن أن نـــحــــمى مــــا عـــلى انــــتـــصف الــــنـــهــــار كـــان 
األرض كـما يقولون ولـكن كلنا كنا هـنا.. ماما وبابا
ونـحن الـثالثـة.. وأطـفالى واألسـرة كـلـهـا.. وعـنـدما
انـــتــــهى األمـــر بـــدأ اجلــــنـــون.. حـــتى أنـــا نــــفـــسى لم
أعـــرف كــيف حـــدث هـــذا الــبـــعض  ذهـب فى هــذا
الـطـريق واآلخرون ذهـبـوا فى الطـريق اآلخـر ألنهم
كانوا مطلوبـ وكانوا جنودًا فى إنتاج تلك األشياء

وكانوا ال أسرة
 لــــهـم ســــوى اآلالت والــــصـــــخــــور والــــديـــــنــــامــــيت...
قراطـية احلقـيقيـة التى يتـحدث عنـها اجلميع الـد
كـثــيـرا فى هــذا الـبــيت حـيث كل شــخص يـســيـر فى
طـريقه لـكن الـدم له احتـرام. ولـهذا الـسـبب دخلت
ــــدة خـــمـس دقــــائق.. وعــــدت إلى الــــبــــيت احلــــزب 

دولسى:
نقضى عليه.

سيلستينو:
نخرج أحشاءه. ونفتح بطنه.

دولسى:
نفتح بطنه.
سيلستينو:
نفتح بطنه.

دولسى:
ـا يكفى لـتفعل (إلى سـيلسـتينو) وهـل أنت شجاع 
ــا يـــكــفى لـــكى تـــشق بــطن ذلـك? هل أنت شــجـــاع 
ذلـك احلـيــوان الــصــغــيــر الــذى جــاءنــا رضــيــعــا فى

قبعة بشعره السميك مثل دب صغير.
بوشو:

لــكن أن اتـتــبـعه هـنــا وهـنــاك بـتـواضع واحــتـمـال أن
أقــــوده هــــكــــذا مــــات اإلســـــكــــنــــدر ودفن وعــــاد إلى
الـــتـــراب والـــتـــراب هـــو األرض ومن األرض نـــصـــنع
اذا ال الـبـقـايـا ومن هذه الـبـقـايـا التـى حتول إلـيـهـا 

تعلقون بها برميل بيرة?
سيلستينو:

وليم شكسبير.. (صمت.. موسيقى)
دولسى:

اضــطـــررت أن أقــدم له الــلــ فـى زجــاجــة مــثــلــمــا
نـــفــعـل مع األطـــفـــال.. لــقـــد أجـــهـــدوه فى الـــفـــطــام
ت ـاذا لم  وفــصـلــوه عن أمه مـبــكـرا.. وال أعــرف 

أثناء وجوده عندنا.
سيلستينو:

ال.. لقد بحثت عن حلمة للزجاجة.
بوشو:

قــدمت لـه الــلــ فى الـــبــدايــة.. كـل ثالث ســاعــات
. ألنكما كنتما نائم

دولسى:
أول مـرة أكل فيـهـا كدت أسـقط عـليه فـرحًـا.. يا له
مـن شــعـــور! كـــنـت راقــدة فـى الـــقـــيـــلــولـــة وســـمـــعت
ضـوضـاء - فـنــهـضت خـائـفـة وظــنـنت أن شـيـئـا قـد
حـدث له وعـنـدمـا رأيـته يـأكل وحـده شـعـرت بشىء

اء ساخن? فى صدرى.. هل البد أن يكون ا
سيلستينو:

ماء يغلى.. ألن فروة اخلنزير قاسية.
دولسى:

اء حتى اآلن! وماذا بعد? ألم يغلى ا
بوشو: 

نعلقه فى مكان حتى ينزل منه الدم تماما.
سيلستينو:

نـقـطعـه إلى أجزاء جنـعـله يـتـخـطى األزمـة ونـضعه
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سرحي جريدة كل ا

> فرقة فرسان الفجر
ستقلة تستعد حاليا ا
لتقد مسرحية "على
الزيبق" للكاتب يسرى
اجلندى وإخراج سمير
أحمد وبطولة هالة
محمد أحمد ماهر
شريف حمدى كر
عارف أحمد وجيه
ان إبراهيم وموسيقى إ
وأحلان محمد البنا
واستعراضات مى محمد
وإضاءة عمرو الديب
وتصميم الديكور
جماعى ألعضاء الفرقة
ه على وسيتم تقد
مسرح ساقية الصاوى
خالل يوليو القادم.

> توفى جنيب الريحانى أثناء
 تمثيله فيلم غزل البنات عام 1949 فتم تعديل 
نهاية الفيلم قسرا.
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أحمد خميس

ــــــرونـــــة فـى تـــــقـــــد وفـــــاتــــــته بــــــعض ا
مشاهده السـريعة التى تبدو كفالشات
ـــكـن أن نـــعـــيـــد ذلك إلى الـــكـــامـــيـــرا و
الفتـرات الكبـيرة التى تنـتظرهـا الفرقة
كـى تــــأخـــــذ دورهـــــا فى اخلـــــروج عـــــلى
ـشـاهديـن وعدم وجـود مـراكـز تدريب ا
ستمر?! وكنت وأنا تتيح لهم التـواجد ا
أشــاهــد الــعــرض مـشــفــقًــا تــمــامًـا عــلى
مثل الـذى اهتم كثيرًا بأدوار (طارق) ا

ثليه ولم يهتم بذاته بنفس القدر.
ـسـرحى تـمضى وال يـتـركك الـعرض ا
إلى حـــال ســبـــيــلـك بــصـــنــاعـــة نــهـــايــة
متـوقـعة (إعالن الـسـفـارة لعـدم قـبول
ـا يــتــمـسك ــتـقــدمــ لـلــهــجــرة) وإ ا
بـإشـبـاعك بـالـشـعـور بـاحلـزن واألسى
عـلى هـؤالء الـذيـن لم يـعـد لـهم مـكـان
فى وطــــــنـــــهـم واألحـــــداث لـم تـــــقـــــدم
األمل لـــهــــؤالء الـــذين يـــنــــتـــظـــرون فى
ــا يــبــقى طــوابـــيــر طــلب الــهـــجــرة وإ
الوضع كما هو عليه وعليك فقط أن
تـــنــــتـــبه إلى كــــلـــمـــات (مـــحــــمـــد عـــبـــد
ـثل اخلالق) بـأن هناك مـجمـوعة 

تـعـبــوا ويـرجــو حتـيــتـهم عــلى اجملـهـود
الـــذى بـــذلـــوه فــــهى طـــريــــقـــة تـــؤسس
سـرحى ما لـلمـنطق الـعـام (العـرض ا
هــــو إال لــــعــــبــــة شــــيــــقــــة قــــد تــــصـــدق
أحـداثـهـا وقـد تـكـذب تـيـمـاتـهـا) فـقط
عـليك أن حتـيى مـجهـود شـهيـرة فؤاد
وهـبه رمـضـان وشـريف سـمـيـر وعـبـد
احلـلــيم تـاج ومـحـمـد الـنـمس ومـايـكل
لـــطـــفـى وأحـــمــد عـــلـى فـــلـــقـــد قـــامــوا
جـمــيــعـا بــصـنــاعـة الــبــهـجــة فى صـور
جـــمـــالـــيـــة مـــتـــعـــددة ولـــو أنـــهم كـــانـــوا
ـــــــــرارة إلى أحـــــــــداث يـــــــــشــــــــــيـــــــــرون 
ـنا ـهم وتـؤ تـضـجرهم وتـضـجـرنـا وتؤ
وعزاؤنا إنهم لم يقـدموا لنا احلقيقة
الـساخـرة فى صـورة موحـشـة ولكـنهم
وضــعـوهـا داخـل قـطـعــة الـســكـر حـتى
ــشــاهــدين فــنــشــعــر نــبــتــلــعــهــا نــحن ا
بحالوتها فتصـيبنا مرارتها الداخلية

والتى لن تتركنا حلال سبيلنا.

ســـريـــعـــة تـــعـــرض لـــتــــيـــمـــات من بـــعض
قـــصص تـــشـــيــكـــوف وبـــعض ربـــاعـــيــات
الحـــظــة األســاســيــة صالح جــاهــ وا
عـلى العـرض إنـهمـا يشـيان بالـتداعى
ـــــتـــــعـــــمق عـــــلى ــــرور غـــــيـــــر ا احلـــــر وا
الــقــضــايــا وأيــضًــا الـــتــأســيس لــتــدريب
ـمـثل بـطـريـقـة تـتـيح رسم الـشـخـصـية ا
ظـهرها دائمًـا من اخلارج واالهـتمـام 
اخلــارجـى وعــدم الـــغــوص فى طـــريــقــة
واحـــــدة أو شــــخــــصـــــيــــة واحــــدة وكــــذا
االهــتـــمـــام الــكـــاريــكـــاتـــيــرى فـى كــتـــابــة
احلــدث الـدرامـى والـتــعـلــيق عـلى اآلنى
ـــلـح وأيـــضـــا اخلـــلط بـــ أكـــثـــر من وا
طـــريــقــة إخـــراجــيــة لــلـــعــمل فـــيــمــا بــ
التفسيـر واإلبداع كما أنهم ال يقدمون
ا مـوضوعـات ذات صيـغـة تاريـخيـة وإ
مـوضـوعــاتـهم حــتى لـو كــانت مـتــرجـمـة
البــد وأن تــأخــذ الــصــيــغــة احملــلـيــة فى
الـــتــنــاول بــحـــيث تــشـــعــر كــمــتـــلــقى بــأن
ــا هـو احلـدث لــيس غــريــبـا عــلــيك وإ

ر اآلن وهنا! كن أن  حدث 
ـشـترك األكـبر فى وعـليه فـإن الـعامل ا
مثل سريع طـبيعة البـناء والتنـاول هو ا
ــتــهــكم والـــكــومــيــدى غــيــر الــبــديــهـــة وا
ــــسف إنه فــــقط يــــقف عــــنـــد حـــدود ا
األدب والـكــاريــكــاتـيــريــة فى تــنـاوله وال
يـنــزلق بــأى حــال من األحــوال لـلــنــكـات
الــــرخــــيـــصــــة أو اخلــــشـــنــــة إنه خــــريج
اجلــامـعــة الـذى يــود أن يــدخل مـعــتـرك
احلـيـاة ولـتـنـاول الــبـسـيط يـضـعـهم فى
نـــفس الـــســـلــة تـــقـــريــبًـــا عـــلى أن يـــكــون
هـنـاك ثـقل درامـى عـلى اجلـانب اآلخـر
وهــو الـذى تــمــثل فى هــذا الــعـرض فى
كل من (مـحمـد عبـد اخلالق) و (أمانى
سـمير) فمـحمد ال يلـعب أدوار الشباب
ـســئـول فى ــثل دور ا ـا  الــطـائـش وإ
الـسـفــارة أو مـوظف شـركـة االتـصـاالت
أو األب بـينمـا أمانى تلـعب دور السيدة
الـتـى حتـتـفى بـالــزمن الـفـائت بــطـريـقـة
مـلؤهـا الـشـجن والـرومـانـتيـكـيـة صـانـعة
ـشـهـد الـسـابق إيـقـاعـهـا اخملـتــلف عن ا
عـلـيـهـا أو الـذى سـيأتـى بعـدهـا ومن ثم
فـاخملـرج هـنـا يـعـرف تـمـامًـا بـأى الـفرق
ـكن أن يـقـدم يـلـعب وبـأى اإليـقـاعـات 
أحداثه ولـو أنك تـشعـر دائمـا أن طارق
مـثل قد أصـيب ببـعض الكسل سعـيد ا

الـــلـى مـــالـــوش مــــكـــان فـى بـــلــــده أكـــيـــد
مالوش مكان فى أى حته تانية.. هكذا
ــــــســــــرحــــــيـــــة انــــــتــــــهت األحــــــداث فـى ا
الــــــكــــــومــــــيـــــديــــــة (قــــــاعـــــد وال مــــــاشى)
ــســتــقــلــة ــســـرحــيــة لــفــرقــة الـــضــوء ا ا
تــألــيـف وإخــراج طــارق ســعــيــد وكــانت
ـنـطق الــبـدايـة مع حـدث بـســيط قـدم 
غـيــر تــقـلــيـدى حــيث مــجـمــوعـة شــبـاب
قـرروا تـقــد طـلب إلحـدى الـسـفـارات
ــمــثل الـذى األجــنـبــيــة لـلــهــجــرة ونـرى ا
ـــنــطق يــهـــوى تـــقــد الـــشــخـــصـــيــات 

سرحى اخلالق. اللعب ا
(مــــحــــمــــد عـــــبــــد اخلــــالـق) وهــــو يــــفك
الــعـالقــة مع اجلــمـــهــور مــنــذ الـــلــحــظــة
ــعــقـد فى ـنــطــقه الــبـســيط وا األولى 
الـلـحـظـة ذاتـها فـهـو يـضع الـعـرض مـنذ
الــــبـــدايــــة حتت لـــواء الــــلـــعـب ولـــكن أى
لــعب?! إنه يــؤسس لــلـمــنــطق الـتــهــكـمى
ــــواطن الــــذى يـــــصــــيغ الــــعـالقــــة بــــ ا
الـعـادى والـدولـة فى صـور كـاريـكـاتـورية
معقدة من الداخـل.. تراه ينزل للصالة
ويـــســائل اجلــمــهــور واحــدًا بــعــد اآلخــر
مــعـــتــبـــرًا كالً مـــنــهم مـــهــاجـــرًا من ذلك
ـــعـــنى الـــوطن الـــذى لـم يـــعـــد وطـــنًـــا بـــا

فهوم للكلمة. ا
ومن خـالل فـتى وفــتــاهُ رفض طــلـبــهــمـا
لــلـهـجــرة تـتــداعى األحـداث واحــدًا تـلـو
اآلخر محللـة العالقة ب جيل الشباب
وهـــــذا الـــــوطـن الـــــذى يـــــبـــــدو فى مـــــرة
مـــتـــســـخًـــا وغـــيـــر قـــادر عـــلى تـــنـــظـــيف
شـوارعه ومـرة فى صـورة مـسـتـشـفى ال
يــهــتم بــشـفــاء مــرضــاه ومــرة ثــالـثــة فى
ــان صـــورة مـــوظف مـــرتش ومـــدع لـإل
وهـو فـى حـقـيـقــة األمـر أبـعــد مـا يـكـون
عــــــــنـه ورابــــــــعـــــــة فـى صــــــــورة األغــــــــانى
ـنتـشـرة اآلن فـلقـد أصـبـحنـا يـا سادة ا
فـى زمـن الــــــــــوحـــــــــوش دون أن نـــــــــدرى
وبـالــطـبع بــنـاء عــلى هــذا الـشــكل الـذى
ــكن أن يــعــتــمــد عـلـى الـتــداعـى احلـر 
ـتـجـاورة أن تـتـعـرض يـسـمـح لـلـتـيـمـات ا
ـونديـال وفشـل فريق الـزمالك لـصفـر ا
والـفــارق بـ األجــيـال والــكــلـمــات الـتى
ليس لها معـنى حقيقى سوى عند جيل
الـــشــبـــاب وأيــضًــا بـــرامج الــنـــايل ســات
واألبـــــــراج وفــــــشل بــــــعـض الــــــزيــــــجــــــات
واعـــتــمـــاد الــعــرســـان عــلى حـل فــوازيــر

الـبــرامج الـتــافـهــة حـتى يــحـصــلـوا عـلى
شقق.

ــا أن الـعــرض يـفــتــرض وجـود مــتـلق و
سـريع الـبــديـهـة فـإنـه يـسـحب الــتـيـمـات
ــتــجــاورة عــلى أشــدهــا ويــقــدمـهــا فى ا
كن صور سينوغرافية بسيطة للغاية 
فى أحـيان كثيـرة أن تعتمـد على خشبة
ــســرح خـــال تــمـــامًــا إال من عـــاريــة فـــا
تلقى مذيع قد ومنـضدة على  ا
وأبـاجـورة تـخـصـان الـسـيـدة الـتى تـبـكى
ــشــاهـد الــزمن الــذى كـان أمــا بــقــيـة ا
فــقــد وضـــعت بــعض الــبـــانــوهــات الــتى
ـنـطق تـشـى بـاجلـو الـعـام وال تـصـوره بـا
الــواقـعى فــالـبـانــوه فى مـشــهـد مـوظف
شــــركــــة االتـــــصــــاالت حتــــول لـــــشــــبــــاك
حتصـيل الفـواتـير ومـشهـد حـالة الـوفاة
لــيـس فــيه ســوء بـــعض الــكـــراسى الــتى
وضعت بـطريـقـة عشـوائيـة عـلى خشـبة
البـس عـصـريـة ـســرح وكـذا كـانت ا ا
وتــهــتم بـــطــبــيـــعــة كل مــشـــهــد فى ذاته
فــــمــــشــــهــــد شــــلـــــة الــــفــــتــــاة الــــتى دعت
أصـدقاءهـا باجلـامعـة حلفـلة فى مـنزل
أبـيــهــا  الـتــعـبــيـر عــنه بــأزيـاء تــنـاسب
ذلـك الـشــبــاب الــروش فى مــقـابل األب

البس الكالسيكية. ذى ا
إن الـعالقات الشائـعة والتـناول السريع
ـر بـها اجملـتمع شـاكل التى  لطـبيـعـة ا
كــانت هى الــهم األكـبــر لـطــارق سـعــيـد
فــمن خالل فــكــرة رومــانــتـيــكــيــة تــتــعـلق
ــواطـــنــ الــذين حتـــتــويــهم األحــزان بــا
والــهـــمـــوم لــدرجـــة مـــحــاولـــتـــهم اجلــادة
لـلهروب من ذلـك الواقع الطـارد ألبنائه
وانــتـمــائـهـم ألى دولـة حتــتـرم اإلنــسـان
من خالل هذه الفـكرة تطرقت الدراما
ألكثـر من قضـية مـتبـعة بـناء بـسيـطًا ال
ـا فقط يـغـوص فى قـلب أى قضـيـة وإ
يـــضــعـــهــا فـى مــتـــتــالـــيــة مع مـــجــمـــوعــة
الــقــضــايـا األخــرى والــتى تــشـكل فــيــمـا
ـسـرحى وهـذا بـيـنـهـا أفــكـار الـعـرض ا
الـتناول ليس جـديدًا على فـرقة الضوء
الـــتى أســـســـهـــا طــارق ســـعـــيــد  –فـــمن
شـاهــد عـرضــهم الــذى قـدم مــنـذ أكــثـر
من خــمـس ســنــوات أو أكــثــر (فــتــافــيت
ــاس) يــعـرف تــمــامًــا أن هـذه طــريــقـة ا
فـــرقـــة الــضـــوء وكـــان عـــرض فـــتــافـــيت
ــاس يــقــوم عــلى مــجــمــوعــة مــشــاهــد ا

 صور
سينوغرافية
بسيطة
تراهن
على
ذكاء
تلقى ا

يـدعنـا أن نـعيش ونـتـنـفس ونسـتـقبل زوار! خـنـزير..
خــنــزيـر.. إنــنــا نــربى خــنــزيــر عــلى أعــتــاب األلــفــيـة
اجلـديدة تـربيـة سرًا فى شـقة.. وهـذا حتد لـقانون
دن هـذا الـكـوكب أن تـزدهر الـصـحـة الـتى أتـاحت 
ألنـنـا نـريـد الــلـحم والـشـحم.. الـكــثـيـر من الـشـحم..
أطـــنــان مـن الــشـــحم.. ألن الـــســـعـــادة لـــيــسـت ســوى
. ومع هـذا اخلنـزير الـعـيش فى دهن وشـحم دائمـ
سـوف نـنـجح فى الـعــيش بـسالم بـاقى أيـام حـيـاتـنـا
نــأكل شــرائح حلـم اخلــنــزيــر فى جــنــة من الــشــحم
ألنـه ســوف يــكـــون لــديـــنــا الـــكــثــيـــر من الـــشــحم إلى
ــوز األبـــد. وســـوف نـــســـتـــطـــيع أن نـــقـــلـى أشـــجـــار ا
ــكن أن نــقــلــيـه مــهــمــا كـان دون والــبــيض وكل مــا 
ـــكن قـــلــيه بـــشـــكل آدمى ألنـــنــا خــوف وكـل شىء 
نــعــرف مـــا ســنــفــعـــله بــكل هـــذا الــشــحم (موســيـقى
مـانتيـكا صمت) فـافـعلـوا ما يـروق لـكم األمر سـيان
عنـدى إن ذبحـتموه اآلن أوغـدًا أو فى العـام القادم
إن بقينا أحياء. القرار ليس بيدى. ال أريد أن أقرر

نيابة عن أحد. قرروا.
سيلستينو:

ال.. قرر أنت.
دولسى:

هل تتوصال إلى اتفاق بينكما اآلن? 
ألنه بـسـبـب هـذا الـصـيــاح الـذى سـمـعــته كل هـافـانـا

ماذا ستفعالن?
بوشو:

سيعرف هو
سيلستينو:

أنـــا أعــرف.. األمـــر ســـيـــان دائـــمــا.. لـــيـــست لـــديك
السلطة لكى تتخذ القرار.

دولسى:
ماذا ستفعل.

سيلستينو:
بوشو?
بوشو:

الــشك يـأكــلك أيـضــا. رغم أنك لن تــعـتــرف به فـقـد
أمـضـيت حـياتك كـلـهـا تشك.. تـشك سـواء تـصرفت
جـيـدًا أو سيـئًا حـ تركت زوجـتك الروسـية.. ألنك
ال تعرف إن كـان من األفضل لك إن بقيت هناك أو
عــدت مـعــهـا مــرة أخـرى. الــشـكــوك تـأكــلك والـشىء
الــوحـيـد الـذى تـعــرفه هـو دراسـة الـلـغــة اإلجنـلـيـزيـة
والـروسـية والـصراخ. أقالم. أقالم (صـمت.. يخرج
بـوشـو فـجـأة سـكـيـنـا كـان قـد خـبـأهـا ويـجـرى بـهـا
ــسـرح وهــو يـصــرخ فى عـدوانــيـة. الــبـاقـون حـول ا
يــجــمـعــون أنـفــســهم ويـحــتــمـون. ثم يــضع بــوشـو
الـسك داخل الـوعاء. يـسحبـها سيـلسـتينـو ويهرع

سرح). خارج ا
دولسى:

(تـصـرخ) ســيــلــسـتــيــنـو! (صـمـت طـويل.. مـوسـيـقى
مـانـتـيـكـا تـعـزف وتـنـخـفـض بـشـكل كـثـيف بـيـنـمـا

يلتقط بوشو روايته)

بوشو:
لــكن الـلــيل لم يــعــد لــيال حـتـى مـزقت الــشــفـرة ذات
النـصل احلاد الـظالم وأطلقت نـزيف النـجوم الذى
جتــرعـته قــرب اجلـســر نـفس اجلــسـر الــذى يـربط
تقـابلـ إلى األبد: شـاطىء احلياة بـ الشـاطئـ ا
لعون وت (يـعود سيلـستينـو بالسكـ ا وشـاطىء ا
فى يـده.. يبـدو وكأنه صـورة حـية لـشخـصيـة مارك
أنـطـونى كـمـا أداهـا مـارلـون بـرانـدو أثـنـاء خـطـبـته

بعد موت قيصر).
سيلستينو:

مــا حـدث لـى يـحــدث لــكل إنــســان! أى إنــسـان.. أى
إنـســان! إن أردت أن تـرحل.. ال بــأس لـقــد رحـلت..
هـــائـل.. هـــائل! أجـل.. هـــائل! إنــــهـــا تـــمــــلك احلق..
أخـذت األوالد ضد رغـبـتى? ال بـأس! ماذا إذن? إنه
ى.. ويـــخـــصــنى.. ألنـــنى الـــوحــيـــد الــذى شـــأنى.. أ
أتألم. بـعد أسبـوع واحد من وصولـها هنـاك قابلت
رجالً روسـيًا.. ثم مـاذا.. تعـارفنـا عـليه يـوم اجلمـعة
وبــحـــلــول يــوم االثــنــ كــان يــعـــيش مــعــنــا.. وهــنــاك
يـفـكـرون بـشـكل مـختـلف.. األمـر هـنـاك يـختـلف عن
هـنا حـيث الـنـسـاء يجـب أن يتـعـرفن عـلـيك أوال قبل
أن تـــعــــاشـــرهن.. أمـــا هــــنـــاك فـــإنـــهـن يـــعـــاشـــرن ثم

      ¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe        
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ــاء بـالـسـكـر حـولـنـا (تـصـبه وتـقدمه) ومـاذا نـفـعل ا

جميعا?
بوشو:

ال شىء.. نقرأ النصوص.. ونقيم حفالت التنكر!
دولسى:

حفالت التنكر! حزب يقيم حفالت تنكر!
بوشو:

نتجمع لنناقش أعمالنا.
دولسى:

أى نوع من األعمال?
بوشو:

أعــمـالـنــا.. نـحن احلـلــقـة الـضــعـيـفــة فى الـســلـسـلـة:
زنوج ونساء وشواذ ومرضى إيدز.

دولسى:
برافو بوشو!

بوشو:
وعـندمـا حتـ اللـحـظة سـنـتـجمع مـعـا كل واحد فى
واجـهـة عقـدة كره مـجمـوعـته. إنه السـبـيل الوحـيـد 

األجانب.
سيلستينو:

ماء!
دولسى:

هم هو األسرة. ا
بوشو:

الـــعــنــصــريــة وعـــقــدة كــره األجــانـب. هــذا مــا أقــوله
دائما.. العنصرية وعقد كره األجانب و...

دولسى:
يـجب أن نـتــكـاتف مـعـا. كل واحــد وعـقـيـدته.. ولـكن

البد أن تكون معًا دائمًا.
سيلستينو:

اقترب منتصف الليل واحليوان بالداخل.
دولسى:

مــــا دامـت األســــرة مــــتـــحــــدة دع الــــريـح تــــهب حــــيث
شاءت.
بوشو:

التكامل استثنائى
دولسى:

(نـقـدم نخـبا) سـنـة جـديـدة سـعـيدة (يـرفع اجلـميع
ــاء والـــســكـــر ويــرددون الـــنــخـب.. تــرقص أكـــواب ا
كن االعـتماد عـليهم دولسى) فى النـهاية.. الـذين 

هم والديك وأطفالك وأخوتك.. دمك..
(يشربون جميعا).

بوشو:
(بعد الصمت) ماذا اآلن?

سيلستينو:
اذا هذه? ماذا تقصد 

بوشو:
ماذا نفعل به? وماذا تقصد?

دولسى:
ما تبقى لنا هو أن نتكاتف معا.

بوشو:
(إلى سيلستينو) ماذا عنك?

ماذا نفعل به?
سيلستينو:
اء اغلى ا

دولسى:
اذا?

سيلستينو:
لكى نسلخه.

دولسى:
نسلخه?!

سيلستينو:
كننا أن نأكله باجللد. ال 

دولسى:
ال أسـتـطـيع أن أفـكـر فى مـحـاولـة ذلك. ال أسـتطـيع

أن أفكر فى ذلك! ماذا سيحدث بعد ذلك?
سيلستينو:
بعد ذلك?

دولسى:
بعد ذلك.

سيلستينو:
نقضى عليه..

يــتـــعــرفن عــلـى الــرجل.. أوربـــا شىء آخــر والــروس
سـواء شاءوا أم أبوا فإنـهم أوربيون أيضًـا.. وحقيقة
أنـهـا أعـجبت بى ال تـعـنى أنـها كـانت حتـبـنى قبل أن
تـرحل.. فقـد رحـلت ألنهـا من هـناك ولم تـفـهم هذا
الــبـلـد.. وال يـوجـد سـبب يـضــطـرهـا لـذلك عـلى أيـة
حـال ولـو فـهـمت مـا أضـطرت ومـا كـان يـنـبـغى لـها
كن أن ألومـها ألنى فـعلت نفس أن تعـيش هنـا. ال 
الـــشىء الــذى فـــعـــلــته  – رجـــعت مـن حــيـث أتــيت..
وهـذا طـبيـعى فهى من هـنـاك ونحن من هـنا وهى
أل هــنـاك وأنــا هــنــا. لـهــذا الــسـبـب كـان يــجب أن 
فـمى الـنـاس هـنـا والـذين هم كـانـوا هنـاك ألنـهم لم
يعـرفوا أنهم من هنـا وأنه يجب أن نفـكر بالـطريقة
التى نفكر بها هنا.. رغم أن هناك كثيرًا من الناس
لم يـرحلـوا عن هنـا والذين يـتصـادف أنهم يـفكرون
بـنــفس الـطــريـقـة الــتى يـفــكـر بــهـا الـنــاس هـنـاك أو
بـالـطــريـقـة الـتى يـظـنـون أنـهم يـفـكـرون بـهـا هـنـاك..
فـنحن هـنا.. ومـازلت أفكـر بـتلك الـطريـقة رغم أن
كثيـر من الناس هنـا يفكرون بـنفس طريقـتى عندما
كــنت هـنــاك.. ومـا يــحـدث لـى يـحــدث ألى إنـسـان..
فـلـو أن لـهـا عالقـة غـرامـيـة مـنـذ أن كـانت هـنـا ولم
تــعـــد تــهـــتم بى مـــا كــنت أبـــالى أنى مـن هــنـــا. إنــهــا
ها ومـشاكلها.. وأنا هنا! شيوعى هنا هناك مع عا
أجـل شيـوعى.. وكل يـوم أزداد فـيه شـيـوعـيـة أكـثر..
لـقد كنت شيـوعيًا ومازلت وسـوف أظل شيوعيًا من

هنا.. وأحب كونى شيوعيًا.. (صمت)
بوشو:

ماذا عن التغيير? (صمت) ماذا عن التغيير?
(صمت) ماذا عن التغيير?

دولسى:
غدًا يوم فردى.

سيلستينو:
مــاذا تــتـوقــعــ من أنــاس يـأكــلــون بـعــضــهم الــبـعض

أحياء?!
دولسى:

غدا يوم فردى.

سيلستينو:
يـظن كثـيـرون أن الشـيـوعـية انـتـهت.. ولكن مـا يـبدو
من األمـر إن لم يـكن مـا سـوف يـأتى هـو الـفـاشـيـة

فإنها تشبهها كثيرًا.
دولسى:

ماذا سنفعل اآلن?
سيلستينو:

ما نفعله اآلن.
دولسى:

اذا إذن نكسر رؤوسنا بسببها?
بوشو:

نكسر رؤوسنا (إلى سيلستينو) إلى متى?
دولسى:

اذا إذن نكسر رؤوسنا بسببها?
بوشو:

أنا خائفة عـليهم. حلسن احلظ أنهم لم يصلوا إلى
هـنـا عن طـريق الـبـحر لـكن الـسـفـر بـالـطـائـرة صار
كن أن يـظهروا فـى أى حلظة.. وأحذرك مـوضة 

إن كان لديك فى أسرتك شخص بولندى.
بوشو:

على األقل سوف استمر ألكون عضوا فى حزبى.
دولسى:

أى حزب?
بوشو:
حزبى.

دولسى:
أى حزب فيهم?

بوشو:
جماعة ال عالقة لها بالسياسة.

دولسى:
إذن هذا ليس حزبًا (تعد دولسى ماء بسكر)

بوشو:
(إلـى دولسى) نـحن جـميـعـا نـعـرف أنه حـزب. ولكن

ال أحد يذكر الكلمة.
دولسى:
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> يقول يحيى حقى عن جنيب الريحانى: إنه كان من األجانب الذين أكرمت مصر
صري وهذا سر وفادتهم ولكنه عاش طيلة حياته يشعر بفارق مكتوم بينه وب ا

لحوظة فى حياته العامة واخلاصة. وحدته ا
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سرحيات التى قدمها تشير إلى قدرته الفائقة > إن البيبليوجرافيا التى ترصد ا
حينما شارك فى مسرحيات ريا وسكينة عام 1921 - ضربة مقرعة - االبن

اخلارق للطبيعة.

> اخملرج الشاب إبراهيم
عبد السيد يقوم حاليا
بإجراء بروفات مسرحية
"جزيرة العميان" تأليف
وفاء صالح وتمثيل
شريف سمير أميرة
عبده فادى الشرقاوى
الخ واستعراضات كر ا
قرر ضياء شفيق ومن ا
عرضها نهاية يونيو
اجلارى تمهيدا
للمشاركة بها فى
هرجان القادم للمسرح ا
القومى كفرقة مستقلة.
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 äÉbO 3á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc

á``Øb ≈`a Ú`æJG
ـــؤلف نــفــسـه عــلــيــهــا وأســبـــاب اعــتــمــاد ا
وطـــبـــيـــعـــة وجـــودهـــا فـى الـــبـــنـــاء الـــدرامى
للـنص? هل هى جزء من نـسيج احلدث أم
ـكن االســتـغـنـاء هى دخـيـلــة عـلـيه بــحـيث 
عـــنـــهـــا? فـــمـــا الـــذى فـــات عـــزت زين وهـــو
مـخــرج مـخـضــرم له تـاريخ? هـل سـار عـلى
الـــنـــحـــو الـــذى ســـار عـــلـــيه من أخـــرج ذلك
الـنص قـبــله أم أن اإلمـكــانـات لم تــسـاعـده

أم ماذا?!
لــو كــان قــد وظف لــعــبــة األراجــوز وخــيــال
الــــظل فـى مـــشــــهـــد (اإلنــــتــــرلـــود) مــــا بـــ
الـفـصـل لـكـان أكـثـر اسـتـيعـابـا حلـسـاسـية
الــبـنــاء الـدرامى والــبــنـاء الــفـنى واجلــمـالى
سرحية (اجلراب.. ما ب الفصل التى
حــذفـهــا) وحتــضــرنى هــنــا جتــربــة اخملـرج
الـــســكـــنــدرى (نــاجـى أحــمـــد) فى إخــراجه
ـسـرحيـة عام 1990 لـقـصر ثـقـافة لـتلك ا
احلـريـة حــيث حـول مـشــهـد اجلـراب الـذى
حــذفـه (عــزت زين) إلـى لــعـــبــة خـــيــال ظل
تــتــســلى بــهــا األمـــيــرة الــتى تــزوجت (عــلى
جــنـــاح الـــتــبـــريــزى) وكـــان هـــذا الــتـــصــرف
تــصــرفـــا درامــيــا وخــيــالــيـــا وجــمــالــيــا فــيه
مـصــداقــيـة تــوثق ربــاطه بــالـبــنــاء الـدرامى
لــلــحـدث الــرئــيـسى لــلــنص نـفــسه. خــاصـة
وأن الــــــفــــــصل األول مـن الـــــنـص يــــــنـــــتــــــهى
طـالبـة (قفـة) احلصول عـلى نصـيبه من
األمــــوال الــــتـى تــــوهم أن الــــتــــبــــريــــزى قــــد
اسـتــولى عـلــيـهـا أمـا بــدايـة الـفــصل الـثـانى
كون من فتبـدأ بالـتبريـزى يتـناول عشـاءه ا
رغـيف وزيتـون (رمـز أكل العـيش والسالم:
ة) وهـو ما يـتـعادل رمـزيا مع ـسـا احلـياة ا
ـتــنــازع عـلــيه بــ بــطـلى مــا فى اجلــراب ا
) حيث مسرحية اجلراب (ما ب الفصل
يـــــصـف أحـــــدهـــــمـــــا مـــــا بـــــداخل اجلـــــراب
ــــــواطن أوصــــــافــــــا تـــــتــــــطــــــابق مـع أحالم ا
ــسـتــحـوذ عـلـى كل اخلـيـرات الـرأســمـالى ا
(قــــصـــور - حتف مـــال - مــــتع - مـــلـــذات)
أمــام الـــقــاضى الــذى يـــفــصل فـى مــســألــة
مــلـكـيـة أى مــنـهـمـا لــلـجـراب بـيــنـمـا يـصف
الرجل الـثـانى مـا بداخل اجلـراب أوصـافا
تتطابق مع مجتمع اشتراكى تتوفر فيه كل
ـتـطـلـبـات الــعـامـة لـلـشـعب كـله (أوبـرا فى ا
كل بـلــد - مـســرح بــكل قـريــة - مـدارس -
مـالعب - حــــدائق عــــامــــة - جـــامــــعـــات -
مصانع - مستشفيات) وكلها ملكية عامة
ــفــارقـــة الــدرامـــيــة فى اكـــتــشــاف وكــانـت ا
ـتـنـازع عـليه الـقـاضى حملـتـويـات اجلـراب ا
حيث حوى (كـسرة خبـز وزيتونة) ونالحظ
أن نــهـــايــة مـــســرحـــيــة اجلــراب هـى بــدايــة
ــســـرحــيــة األصــلــيــة الــفــصـل الــثــانى من ا
(عـــلى جــنـــاح الــتـــبــريـــزى) فــالـــتــنـــاص بــ
اجلـراب واحلـدث الـرئـيـسى تـنـاص تـآلف
غـيـر أن اخملـرجــ الـذين تـعــرضـوا لـلـنص
ـا بـ الــفـصـلـ لم يـلــحـظـوا أو يــهـتـمــوا 

مـاعـدا مـخـرجـ أحـدهـمـا (نـاجى أحـمد)
قـال فى إخـراجه لـها والـثـانى كـاتب هـذا ا
عـام 1990 أيـضــا. ولـلــمـخــرجـ مـذاهب
مـا بـ خـرجه لـلـثـقــافـة وخـرجه لـلـجـامـعـة

وليست خرجه والسالم!!

داعـبت فـكـرة الــعـدالـة االجـتـمــاعـيـة خـيـال
فـكرين مـنذ القـدم فعـاجلها الفالسـفة وا
ــثــالــيــة عـلى (أفالطــون) فى جــمــهـوريــته ا
الـورق وعـاجلــتـهــا األديـان وبـعـض الـنـظم
الــســـيــاســـيــة تـــبــعـــا لــيــوتـــوبــيـــا (أفالطــون)
ومــديــنــة (الــفـــارابى) الــفــاضــلـــة ويــوتــوبــيــا
لك اإلجنليزى (توماس مور) عـلى عصر ا
فقود (هنرى الثـامن) وفردوس (ميلتون) ا
ـعـرى فى رسالـته البن الـقارح و(غفـران) ا
وكوميديا (دانتى) و(جنس) يوسف إدريس
(الــــثــــالـث) ومــــلك شــــوقى عــــبــــد احلــــكــــيم
(مــــعـــروف) وثــــنــــائـى (ألـــفــــريــــد فــــرج) فى
(قـــفــة). فـــمــا الــذى حتـــقق?! هل حتـــقــقت
الـعــدالـة االجـتــمـاعــيـة وفق مــنـظــور مـثـالى
طـوباوى?! الواقع يـثبت عدم حتـققهـا فما
الـسبب? هل هـناك خـلل فى الفـكرة أم هو
ـــمـــارســــة والـــتـــطـــبـــيق?! وكـــيف خـــلل فى ا
صرى مع هذه الفكرة وما سـرح ا تعامل ا
ـسـرح هـو وجه الـتـنـاص أو الـتــنـاظـر بـ ا
وتــلك الــفـكــرة وبــخــاصـة مــســرحــيــة «عـلى
جـنـاح الـتـبـريـزى وتـابـعه قـفـة» الـتى حـولـهـا
«ألـفـريد فـرج» نـفـسه إلى «اتـنـ فى قـفة»
بعد التحـوالت السياسيـة واالقتصادية من
مجـتمع رأسـمالية الـدولة الذى أطـلق عليه
فى مـصـر «الـتـطـبيق الـعـربى لالشـتـراكـية»
ـــــصــــــانع والـــــذى لـم يــــــزد عـــــلـى تـــــأمــــــيـم ا
والـشــركـات بـتــحـويل مـلــكـيـتــهـا من األفـراد
(مالكها) إلى ملـكية الدولة ووضعها أمانة
ـقــربـ فى أيــدى حـفــنـة مـن األشـخــاص ا
من أصحاب اتـخاذ القرار السياسى (أهل
الــثــقــة) بــغض الـنــظــر عن انــعــدام اخلــبـرة
والـــتـــخـــصص مع تـــشـــكـــيل مـــجـــالس إدارة
ــعـ صــوريـة مــنــتـخــبـة مــعـاونــة لـلــرئـيس ا
بـقــرار سـيـاسى مع مــراعـاة تـمــثـيل عـمـال
ـــؤســــســـة فـى تـــلـك اجملـــالس ـــصــــنع أو ا ا
بـــنـــســـبــة 50% ووضع ضـــوابـط يــحـــكـــمـــهــا
قانـون العمل وتـشرف علـيها مـكاتب العمل
ـنـتـشـرة فى جـمـيع مـحـافـظـات مصـر من ا
خالل تــــبــــعـــيــــتـــهــــا لــــوزيـــر الــــعــــمل - وهـــو
ــقـــربــ من ــنـــاســبـــة أحــد الـــضــبـــاط ا بـــا
الـــقــيـــادة الــســيـــاســيـــة لــتــنـــظــيم الـــضــبــاط
األحــــرار إن لم يــــكـن من ضــــبــــاط الــــصف
الــثــانـى أو الــثــالـث من رجــال الــتـــنــظــيم أو

االحتاد االشتراكى (بعد ذلك).
وفـضال عن ذلك فـقد جـرت تـعديالت فى
نظـام تـعيـ اخلريـجـ ورفع احلد األدنى
ـــا لـألجـــور ومـــنع الــــفـــصل الـــتــــعـــســـفى 
ـسـتـويـات يـشـكل اجتـاهـا إصالحـيــا عـلى ا
االقـــتــصــاديـــة واالجــتـــمــاعـــيــة فى مـــنــاحى
ـشــاركـات الـعــمل وفى مــنــاحى الـتــعــلـيـم وا

اجلماهيرية بإيجابياتها وبسلبياتها.
هــذا عن الـــواقع الــســيــاسى واالقــتــصــادى
واالجـتـمـاعى الذى فـعّ ل فكـر شـوقى عـبد
ــلك مـــعــروف) وجــســد احلــكـــيم فــكــتـب (ا
عدالـته االجـتمـاعـية الـطوبـاويـة وفعّل فـكر
يوسف إدريس فـكـتب «جمـهـورية فـرحات»
وجسد عدالة االشـتراكية الفابية «العدالة
عـــلى مـــراحـل» وفـــعّل فـــكـــر ألـــفـــريـــد فــرج
ليشخص لنـا العدالة الطـوباوية من جديد
حــــيـث إعــــادة تــــوزيع عـــــوائــــد اإلنــــتــــاج من
ــطـحــونـة دون مـنــظـور يــراعى األغــلـبــيـة ا
اهــتـمــام بـوفــرة اإلنـتــاج نـفــسه!! وذلك عن
الك» طــــريق الــــتـــحــــايل عــــلى الــــتــــجـــار «ا

ليـالى ألف لـيـلة وإلى جـانب فـقر الـتـنفـيذ
ـصـداقـيـة حـيث فـلم يـتـمـكن من حتـقـيق ا
نظرى قعـود طفلـ على جانـبى الفضـاء ا
طوال مدة الـعرض فى الظالم بال اهـتمام
ودون أهــمــيـة بــ ارتــبـاك قــطع الــديــكـور
ــعـوقــة النـســيـابــيـة احلــركـة ــتـضــخــمـة وا ا
ـقـاطع الـغنـائـية وتـقـنـية الـقـطع والوصل وا
الــتــغــريـــبــيــة. عــلى أن مـــا تــوقــعــته من أول
شـهد (مـا ب حلظـة حول حـذف اخملـرج 
.. مـسـرحـيـة اجلـراب) الـتى أراد الـفـصـلـ
بـــــهــــا ألـــــفـــــريـــــد فــــرة تـــــأصـــــيل (تـــــقـــــنـــــيــــة
اإلنـتـرلـود).. الـفاصـل الـدرامى أو الـغنـائى
فـيـمـا بــ فـصـول عـرض مـسـرحى واحـد.
وهو تـقلـيـد مسـرحى غربى - قـد حدث -
وال أدرى لـــذلك احلــذف ســـبــبـــاً أو مــبــررا

دراميا أو فنياً.
هل هـو ضـيق الــوقت أمـام من تـوالـوا عـلى
إخــراج ذلك الــنص أم تــقــصــيـر فـى خــيـال
اخملـرجـ أم هـو عـدم فـهم نـتـيـجـة قـصور
فى قراءة اخملرج للنص قراءة حتليلية مع
الــعــودة لــتــاريخ تــلـك الــتــقــنــيــة ووظــيــفــتــهـا

لالقـتــصـاد الــريـعـى م(ا تـنــتـجه األرض من
ثمار ومعـادن دون إعادة تصنيع واستثمار
ـال) غــيـر واالجتــار فـيــهـا - تــدويــر رأس ا
الك أن االستيالء عـلى أموال الـتجار أو ا
فى مسـرحيـة ألفريـد فرج تـلك هى عمـلية
الك قــام بـهــا شـاب حتــايل ونـصب عــلى ا
يراث وتوزيعها تنازل عن ثروة آلت إليه با
على الفقراء الكسالى الذين (ال شغلة لهم
وال مـشــغــلـة) وهــذا بــالـضــبط مــتــنـاص مع
فكرة االشتـراكية الطـوباوية هذا هو نص
ألــفـــريــد فــرج فـى تــنــاصـه مع الــطـــوبــاويــة
ســــواء فـى عـــــنــــوانـه األول أو فى عـــــنـــــوانه
الـــثــــانى فـــمــــاذا عن مــــعـــاجلــــة عـــزت زين
ــســـرحــيــة لـــذلك الــنص وفــرقــة طــامـــيــة ا
ضاد لالشتـراكية الطوباوية حيث عدالة ا
ــــوجــــود حــــتى يــــنــــتــــهى الــــتــــوزيع: تــــوزيـع ا
والــقــعـــود فى الــشــوارع كـــســالى دون عــمل
ودون وجـــود شىء يـــوزع (بال إنـــتـــاج) جلـــأ
اخملــــرج إلـى لــــعــــبــــة األراجـــــوز والــــفــــرجــــة
الـشـعـبـيـة حـيث بـعض الـصـبـيـة يـتـفـرجـون
ــسـتــلــهــمـة من عــلى حــكـايــة (الــتــبـريــزى) ا

ما الذى فات اخملضرم عزت زين
 فى هذا العرض?

د. أبو احلسن سالم

      ΩÓ°ùdGh áLôNh ..ΩÉeCÓd áLôN

ا ال توافقنى لكننا ـاء هنا! ر فنحن سمك بدون ا
ـاء تــمـامًـا.. طـوال الـوقـت الـذى مـضى مـنـذ خـارج ا
أن رأيت ضـــوء طـــائــرة فـى الــســـمـــاء! هـــذه مــنـــاطق
اســتـــوائـــيــة إنه لـــيس خـــطـــأنــا.. لـــيس هـــنــا طـــائــرة

واحدة! 
ــاذا لـيس (يـبـدأون جــمـيـعـا فى صــيـد الـنـامـوس) 
لـــديــنــا نـــامــوس هـــنــا أبــدًا ولـــكــنـــهم بــدأوا يـــكــونــوا
. أســمع قــد خـــرجت إلى الــســطح ولم مــحــســوســ
ـطار.. إنه اآلن مـطـار باالسم أجـد أيـة طائـرة فى ا

فقط.
دولسى:

كـــــيف جـــــرؤت أن حتـــــكـى ألمى. (صــــمت. نــــســـمع
موسيقى مانتيكا من بعيد)

ؤلفون غريبى األطوار.  ا هكذا يبدو ا ر
بوشو:

الـنوع الـذى يـسـتـطيع أن يـقـتل أمه لـكى يـكـتب. هذا
ليس كالمى.. ال تفزعى.. قرأته يوما. 

دولسى:
لكن هذا مخيف.

بوشو:
إنها استعارة..

دولسى:
هذا هراء. وتظن أن هناك بالدًا يحكمها الكتاب. 

بوشو:
من يــعــلم إن كــانت األمــور تــســيــر عـلـى مـا يــرام فى

اخلارج?
دولسى:

هناك.. أين?
سيلستينو:

ـكن حلـها احلـياة لـيست روايـة.. فـبعض األمـور ال 
بــاألدب ألنـك قــد تـــخــاطـــر بـــاتــخـــاذ قــرارات غـــيــر

عملية. ال تفزع لن يحكم الكتاب العالم.
بوشو:

مــا أطــلــبه أمـــر أكــثــر من عــمــلـى.. إنــهــا لــيــلــة رأس
السنة. وذلك كان االتفاق.

سيلستينو:
ال بـــأس.. فى نـــهــايـــة الـــنــقـــاش.. أنت عـــلى صــواب
ــســـئــول عــمــا تــمــامًـــا. ســنــفـــعل مــا تـــقــول. لــكـــنك ا

سيحدث  – فيما بعد.. فلنفعل ذلك اآلن?
دولسى:

ــكن أن تــخـرج اآلن?! يــجب أن نــسـتــعــد لـذلك. ال 

      ¢Uƒ°üf
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ونـــــفــــعل ذلـك. يــــجب أن نـــــدبــــر خــــطـــــة.. يــــجب أن
نــســتــعـد ومـن خالل االســتـعــداد ال نــفــسـد شىء أو
حتـدث ضوضـاء ضخـمة وعـندئـذ سوف يـتضح كل
ــراة  األولى. لم نــفـعل ذلك شىء بــالـتــأكـيــد إنــهـا ا

من قبل. فكر فى األمر يا سيلستينو!
سيلستينو:

(إلى بوشو) متى?
بوشو:

شكلة تخصنى اآلن! كيف لى أن أعرف? ا
دولسى:

بــرغـم كل شىء.. أنـــا مــغـــرمــة به.. لـــست أدرى هل
هى الـعادة.. لكنكـما تتشاجـران.. إنك تبعد الرجل
ولــكـن عــنـــدمــا جتـىء حلــظـــة احلــقـــيــقـــة تــنـــسى كل

تاعب التى سببها لك وال تريد أن يتم احلدث. ا
سيلستينو:

سألة شاقة فعال الناس تزداد تعلقا به. ا
دولسى:

إن لـم نــكن مــضــطــريـن أن نــراه كل يــوم وكل ســاعــة
ـكن أن يـكـون مـخـتـلـفا ولـكن وكل دقـيـقـة فـاألمـر 
يـجب عـلـيك أن تـراه طـوال الـوقت.. تـراه كل دقـيـقة

فى اليوم.. لقد صار جزءًا من األسرة.
سيلستينو:

نــعم.. يــبــدو كــأنه جــزء من األســرة.. مــثـل أبـوك أو
ابنك.

دولسى:
سـيكـون األمر كـذلك لكـنك تشـعر وكـأنك ال أعرف

 –قائال!
بوشو:

لكنه حيوان.. حيوان!
دولسى:

صلحتك.. إهدأ! (تهدئة) بوشو.. 
بوشو:

! حيوان ملعون.. سوف يجعلنا عصابي ومختبئ
دولسى:

صلحتك! (تهدئة) إهدأ 
بوشو:

ــبـنى  – اجلــيـران والــصــحــافـة فــلــيـســمع كل هــذا ا
األجـــنــبـــيــة  – إنـــنـــا نــربـى خــنـــزيـــر.. خــنـــزيــر.. وال
نـستـطيع حتمـله بعد ذلـك.. ألننا هـنا ثالثة والـشقة
ـــســاجـــ والــرائـــحــة ضـــيــقـــة جــدا ونـــعــيـش مــثل ا
الـكــريــهـة ال تــغـادرنــا.. إنــنـا نــربى خــنـزيــر وهـذا ال 

بوشو:
ـــديــنـــة أفــضـل.. وســوف تـــكــون لى ســأتـــرك هــذه ا
عـالقــة دائـــمـــة بـــالـــبـــحـــر. ذلك مـــا أنـــا عـــلـــيه.. ابن

د.. بحار على البر. وج.. ألعوبة ا ا
دولسى:

كان ملكنا نحن الثالثة. تركه والدانا لنا. هذا ا
سيلستينو:

ال تــلـعـب دور الـضــحــيــة.. لم نــقل إن أحــدًا البـد أن
يـــرحل إلى أى مــكــان. هــذا الـــرجل قــادر أن يــعــيش
ا أنه ال يـستيقظ مبكرا. فال تبحث حتت جسر طا
عن مــزيــد من األعــذار. غــدا أوقــظك مـن الــســريـر
قـبل شــروق الـشـمس ونــذهب مـعًـا. ال أســتـطـيع أن

أجهز الشاحنة وحدى.
دولسى:

كيف جرؤت أن حتكى ألمى?
بوشو:

أنا وأنت مع هذه العلب?
دولسى:

أجل مع هذه العلب.
بوشو:

إذا فعـلنـا ما تـقولـينه لـنا دعـنا نـستـمر كـما نـحن يا
سـيـلسـتيـنو. صـحيح أنـا ال أحب أن اسـتيـقظ مبـكرا
"ولـكن هـذا لـيس مـا تتـحـدث عـنه.. يـجب أن تـتـخذ
ـكن أن نـســتـمـر بـهـذه الـطـريـقـة  – نـقتل قـرارًا ال 
الـصـراصيـر ونـصوب عـلى الـذباب ونـتـحدث بـرقة
ونـتـشاجـر ألتفه شىء  – ألنـنا ال نـستـطيع أن نـنهى

ما يجب أن نفعله.
دولسى:

كيف جرؤت حتكى ألمى?
بوشو:

إنها ليلة عيد لـرأس السنة. لنتحمل بعضنا البعض
حتى تنتهى السنة!

دولسى:
كيف جرؤت حتكى ألمى?

(صـمت.. نسمع مـوسيقى مـانتيـكا.. عنف واضح..
تدمع عيونها.. يالحظها بوشو)

سيلستينو:
اء كان األمر مختلفًا اء كان آخر إضافـة.. قبل ا ا
ثـم جـاء الـسـمـك.. رغم أنـنـا البــد أن نـراه فى الـعـام
اجلـديـد.. لكـن ال يهم كم نـحن مـختـبـئ يـنـبغى أن
نــفــتح الــبــاب.. يــجب أن نــدخل ونــخــرج بــشـكـل مـا.

بوشو:
أحتمله ألنه ليس لدى شىء آخر أفعله.

دولسى:
كل شىء عـادى يــا بـوشـو كـل شىء عـادى بـالــنـسـبـة

لنا.. عادى يا بوشو!
بوشو:

كال.. ليس عاديًا يا دولسى ليس عاديًا!
دولسى:

ولكن بدا وكأنه كذلك!
بوشو:
وكأنه?

دولسى:
ليس مهما يا بوشو ليس مهما على االطالق!

بوشو:
ضى اذا تـعتـقدين أنه سـوف  إن ذلك من أجـله.. 
حـياته وهو يحـفف دموعه أمامى? مـا زوخية تخفى

جوانب ضعف أخرى.
سيلستينو:
ماذا قلت?

بوشو:
يــا لــهــا من أغــنــيــة ورقــصــة عــظــيــمـتــ أنـك سـوف

ترسم نفسك.
سيلستينو:

اللعنة.. اظهر لى بعض االحترام!
بوشو:

احترم نفسك أوال!
سيلستينو:

ما حدث لى يحدث لكل إنسان.
بوشو:

أنـــــــا ال أحتـــــــدث عـن زوجـــــــتـك.. أنـــــــا أحتـــــــدث عن
أصدقائنا.
سيلستينو:

أصدقائك.. أصدقائك!
بوشو:

الذين كانوا أصدقائك أيضا.
دولسى:

وكنتما منسجم معًا.
سيلستينو:

كان ذلك خارج حدود األدب.
دولسى:

األدب أن تــقـول له مـرحــبـا وتـمــضى بـعـد ذلك. إنك
ــعــارض الــفــنــيــة لم تـــذهب مــعه إلى الــســيــنــمــا أو ا

خارج حدود األدب.
سيلستينو:

اضطررت لذلك دون سبب.
دولسى:

دون سبب? (صمت)
سيلستينو:

دون سـبب. فـعـنـدمـا عـدت من مـوسـكـو وجدت أمى
زقة تماما ألنه أخبرها باحلقيقة.

دولسى:
هـل فـعــلـت ذلك يــا بـوشــو.. أنــظــر إلى.. هـل فـعــلت

وافقة) أوه يا ربى.. ذلك (يومىء بوشو با
وسيقى) (صمت نسمع ا

سيلستينو:
لم أرد أواجـهه ألنه عدوانى جـدا.. فـقد طـردوه توا
من اجلـامـعـة. وحـاولت أن أخـرجه من هـذه الـبـيـئـة
ولــذلـك تــورطت مــعه.. واضــطــررت أن أتــعــرف إلى

أصدقائه. حاولت أن أنقذه لكنى لم أستطيع.
بوشو:

حاولت أن تنقذنى.
سيلستينو:

أنــقـذك.. أجل! قــد يــكــون األمـر مــخــتــلـفًــا فى بالد
أخرى ولكن الناس هنا لها طريقتها فى التفكير.

بوشو:
كنك أن توقف عالجك.. إن كان ذلك ال يزعجك

فمازال أمامى بعض الوقت.
سيلستينو:

الـلـعــنـة.. اسـمـعـنى.. إنك أخى! ال يـعـنـيـنى مـا يـظـنه
الـناس.. وألعن من يـقول لى غيـر ذلك هل تصدق?
(صــــمت) غـــــدًا يــــــوم فــــــردى وســـــوف تــــــأتى مــــــعى

نع ذلك أن تكون مؤلفًا. بشاحنتك.. ولن 
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> قدمت اإلذاعة قصة حياة جنيب الريحانى فى مسلسل تأليف الكاتب الكبير
محمود السعدنى وإخراج الراحل محمد علوان.
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سرحي جريدة كل ا

> الفنانة الشابة سماح
السعيد تبدأ خالل هذا
األسبوع بروفات العرض
سرحى اجلديد ا
"اجلبل" عن رواية ليلة
القدر للمغربى الطاهر
بن جلون وإعداد
مسرحى حلا حافظ
وسينوغرافيا صبحى
قرر السيد ومن ا
وسم عرضها خالل ا
الشتوى القادم من إنتاج
البيت الفنى للمسرح
رشحة ضمن العروض ا
للمشاركة فى فعاليات
مهرجان القاهرة الدولى
للمسرح التجريبى.

صرية عبر روح ساخرة ومن > حققت مسرحياته شهرة كبيرة التصالها باحلياة ا
شمش - كشكش بك فى باريس - سرحيات - تعاليلى يا بطة- بكره فى ا هذه ا
وصية كشكش بك - خللى بالك من إبليس عام 1916.
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أشرف فتحى

 أمسية جنوبية 
تستعرض مالمح الفقر
 والتخلف واجلهل

ارتـكـابه خلــرق األعـراف والـعـادات والـتـقـالـيـد وسط إجـمـاع من
أهـالى الــقـريـة لــتـنـتــهى األحـداث بـأن يــأتى الـقــدر اإللـهى عـلى
وتى كأى ن فيهم اجلـنوبى الذى ينضم إلى صفوف ا اجلميع 

فرد منهم يطوله الوباء.
ä’’ódG ¥É°ùJG

ــســرحى الـــذى صــمــمه نــاصــر عــبــد ــنــظــر ا لــقــد غــلب عــلـى ا
احلافظ الطابع الـتجريدى إلى حـد كبير فلم يـعكس بيئـة معينة
فى الــوقت الــذى كــانت فــيـه األحـداث تــدل عــلـى أواخــر الــقـرن
الــتــاسع عــشــر فى قــريــة من قــرى جــنــوب مــصــر حــيـث مــسـرح
األحـداث وقد اعتمد اخملـرج على استخدم اكـسسوارات معبرة
عن هذه البيئة كالعمـة وعالقتها برمز الرجولة للجنوبى عندما
اكتشف عجزه وكذلك منديل البكارة الذى تكرر استخدامه مع
شاهد كما نبوية وفهيمة وإن لم تعمم هذه الدالالت فى باقى ا
كـان لـلــمـوسـيـقى بـتـعـدد مـصـادرهــا أثـرهـا الـسـلـبى عـلى حتـديـد
هـوية الـعمل فـتـارة استـخدم فن الـنمـيم اجلـنوبى وأخـرى احلدو

البدوى وأخرى توزيع حداثى لفنون اجلنوب.
كـذلك أثارت شـخـصيـة اجلـنوبى أو صـانع األسـطورة كـمـا أطلق
عــلــيه اخملــرج شــاذلى فــرح فـى مــنــاقــشــات بــعــد الــعــرض جـدال
ـا ــبـرر درامــيـا فى خــريـطــة األحـداث  بــسـبب الــتـدخل غــيـر ا
أوحى لـلـبـعض بـأن هذه الـشـخـصـيـة تمـثل الـذات اإللـهـيـة ولكن
خلـروج هـذه الـشـخـصيـة من حتـت نـفس األغـطيـة الـتى خـرجت
ا منـهـا شخـصـيات الـعرض ورجـوعه إلـيهـا مـعهم فى الـنـهايـة إ
ـرتفع ـوقع ا هـو دليل عـلى إنه واحـد مـنـهم وقد يـكـون تـمـيزه بـا
داللــــة عـــلى وعـى مـــرتـــفـع وإن لم يـــعــــتـــمـــد اخملــــرج عـــلى فـــروق
ـنـطلق حـيث كـان شيـوخ الـطريـقة ـستـويـات للـتـميـيـز من هذا ا ا
عبد وأيضا فى مستوى مختلف عن مسـتوى التمثيل وكذا كان ا
مـسـاحـة الـتمـثـيل اخلـاصـة بـاخلال وعـلى هـذا فـإن هـذه الـداللة
ليـست ضمن نـسق التصـور العام لـلديكـور ولكن إذا تنـازلنا عن
وصف هـذه األحداث بـاألسطـورة فـإننـا نسـتطـيع أن نـعتـبر ذلك
اجلــنــوبى بـالــفــاضح لــلــمـرض والــكــاشف عــنه من مــوقـعـه أعـلى
ـسرح حـتى وإن كان هنـاك نوع من الـتقـصير فى رسم خـشبة ا

سرح. هذه الشخصية التى ظهرت على خشبة ا
ـــمــثـــلــ فـــإنــهم وعــلـى الــرغم مـن غــرابـــة بــيـــئــة الـــنص عن ا
تمـيزوا فى أداء أدوارهم وتـمكـنـوا من تقـد لهـجة اجلـنوبى
بـشــكل جـيـد فـكــانت هـدى حـسـ (حــزيـنـة) تـنــقل لـنـا هـمـوم
ـرأة اجلنوبية وإصـرارها على حتدى هـذه الهموم فى نفس ا
ـرأة الــتى تــتـحــمل الـصــعـاب كــذلك كـانت الـوقـت فـهى تــلك ا
شـــيــــمـــاء مـــنـــصــــور (احلـــداده) تـــنـــقـل لـــنـــا مـــشــــاعـــر احلـــقـــد
والـكراهيـة فى كل ما يـخص ميراثـها ومـيراث أخيـها احلداد
عـلى الـرغم من حـسـن طالـعـهـا الـربـانى الـذى لـم يكـن عـائـقًا
عـلـى األداء الـتـمـثــيـلى لـشـخــصـيـة احلـدادة كـمــا كـان الـسـيـد
شـاهــ (مـصـطـفى  –دور اخلــال) قـادرًا عــلى نــقل مـشــاعـر
اإلحـباط والـيـأس حال كـل جنـوبى فـقـير مـعـدوم احلـيلـة بـعد
رحالته الــفـــاشــلــة واســتــسالمه لـــلــقــدر ولــكن دون أن يــفــقــد
عصبية اجلنوبى وحميته على قضية الشرف وجتلت براعته
ـهــانـة والــذل بـعـد انــتـشــار الـفـضــيـحـة فى نــقـله ألحــاسـيس ا
كــذلـك جنح أعــضــاء الــفـــرقــة فى ضــبط إيـــقــاع الــعــرض فى
شكـله الـطـقـسى وكـانـوا جـمـيعًـا وحـدة واحـدة جـمـعت الـسـيد
شــاهـــ وهـــدى حـــسن مع مـــصـــطـــفى شـــوشـــة وفـــوزى عـــبــد
الـسـتــار وشـيـمــاء مـنـصـور وخــالـد عـبــد الـسالم وسـارة عـادل
وديــنــا مــجـدى ومــحــمــد هـمــام ومى حــسن ومــحــمـد شــلــبــايـة
وسـمــيـر صــابـر والــسـيــد عـيـد ومــحـمــد قـادوس وبــاسم رضـا
إضافة إلى أحـمد بدوى ومـحمد عبـد العزيـز ومحمود عالم
وأحـمـد كـمـال.. كـذلك لـعب األطـفـال دورًا هـامًـا فى الـعرض
من خالل شذا فرها وشريف فرها وعبد القادر مصطفى..
ـعــبـر إضـافــة إلى روح االســتـعــراض فى اســتـعــراض الـفــرح ا
ــان الـــذى صــمـــمه صــابـــر شــحـــاته وأدته ســـحــر مـــحــمـــد وإ

ان على وميادة هاشم. محمد وإ

عن الـفـروق االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة وكذا احلـل السـلـبى عن
ـعـبـد تـواردت هـذه األفـكــار فى عـقل نـبـويـة مـصـورة كم طـريق ا
كـان ذلك عــبـئــا عـلى عــاتـقـهــا فى حـ أنه لــيس لـهــا ذنب فـيه

ويأخذها اجلنوبى كما أخذ جدها.
≈YÉªàLG ±ô©c πà≤dG

ــتـمــثل فى ويــبــدأ فــصل جـديــد يــخص شــرف الــفـتــاة فــهـيــمــة ا
بـكـارتـهـا والـتى كـانـت بـطـلـته ابـنـة نـبـويــة وحـفـيـدة حـزيـنـة والـتى
ـنـزل الـفـقـيـر عـلى يـد اجلـدة واخلـال الـعـائـد تـتـربى فى نـفـس ا
مهـزوما بـعد سـن الغـربة وخـيانـة الزوجة األجـنبـية له. عـندما
يشتد عود هذه الفتاة تقع فى حب ابن احلدادة الذى ينظر لها
عـلى اعـتـبـار أنـهــا من نـسـبه رغـمـا عـن أمه بل ونـراه يـطـلب من
أمه الـزواج من فــهـيـمـة ابــنـة خـاله فـتــرفض وحـيث أنـهــمـا كـانـا
ـشاعر ـعبد خـلسـة فقد تـطورت بـينهـما ا يتـقابالن فى سـاحة ا
حـتى الـنـهايـة وقـد عبـر اخملـرج عن ذلك بإعـادة مـشهـد اجلـماع
كـان إلتمام عمـلية التـلقيح والذى الذى حدث ألمـها فى نفس ا
ـسـكـوت عــنه فـإذا بـاخلـال يــوقع بـهـا أشـد كـان األداة لـكــشف ا
أشـكـال األلم والــعـذاب دون أن تـتـحـرك حـزيـنــة مـعـبـرة عن قـلـة
احلـيلـة بل إنهـا أيضـا لم تتـحرك عـندمـا أتى ابن الـعمـة ليـقتـلها
بـحــجـة الــتــسـتــر عــلى شـرف الــعــائـلــة وتــبـرئــة نــفـسه مـن تـهــمـة

عـنـدمـا نـتـوارث الـفـقــر واجلـهل نـصـاب بـالـتـخـلف الـذى من أهم
سمـاته افـتراضـات غيـر صحـيـة للـمشـاكل التـى نواجـههـا ننـساق
ا تداريها التبـاع احللول السلبـية والتى ال تقضى على الـعلة وإ
عن أعـيـنـنا فـنـصـبح مـجـبـرين عـلى التـعـايش مـعـهـا نـتحـمل األلم
ثل الـشـعبى صـاحب لـها عـضـويا ونـفـسـيا ولـكـنهـا كـما يـقـول ا ا
ـدفـون يـكـسـر الـفأس" حـيث تـعـطـلـنـا عن الـتـقدم فى "احلجـر ا
مـسـارات حـيـاتـنـا وتـتـحـول إلى صـور أكـثـر تـعـقـيـدًا قـد تـؤدى بـنا

إلى الوباء.
ـســرحـيــة الـتـابــعـة لــلـهـيــئـة الــعـامـة لــقـصـور فــرقـة غـزل احملــلـة ا
ـأخوذة عـن روايـة "الـطوق الـثـقـافـة قـدمت عـرض "ضل راجـل" ا
واألســورة" لـلــكــاتب يـحــيى الــطـاهــر عــبـد الــله وقــام بــإخـراجــهـا
شـاذلى فـرح عن إعـداد ألسـامـة الـبـنـا طـارحـة نـفـسهـا فى شـكل
سـمع لفن الـنـميم اجلـنوبـى مسـتعـرضة أمسـيـة جنـوبيـة بـدأت 
ــا يـعــانــيه هــذا اجلــنــوبى من مــشــاكل الــفــقـر واجلــهل بــعــضًــا 
والـتـخـلف تــمـهـيــدا لـعـرض يـدور حــول مـشـكــلـة الـشـرف كــقـيـمـة
تـمثل فى شخـصيـة احلداد (شلـباية) أخالقيـة عند الرجل  –ا
رأة سرح أمـام بيته ودكانه - وا الـعاجز والذى يـقف فى  ا
ــتــمــثـلــة فى شــخــصــيــة حــزيـنــة (هــدى حــسن) ونــســلـهــا من - ا
الـفــتـيــات ابـنـتــهـا نــبـويــة (سـارة عــادل) واحلـفـيــدة فـهــيـمــة (ديـنـا
ـسـرح فى بيـت مظـهـره الـفـقر مـجـدى) والـلواتـى يسـكن شـمـال ا
بـيـنمـا تـتـوزع أطراف الـقـضـية عـلى مـسـتويـات مـتـبايـنـة االرتـفاع
.. شـيـوخ ــسـرح بـالـتــرتـيب اآلتى مــشـكـلـ دائــرة حتـيط صـدر ا
ـسرح ـعبـد فى أعـلى وسط ا الـطريـقـة فى وسط الـشمـال ثم ا
واجلـنــوبى إلى الـيـمـ ثم مــنـطـقـة خـارج الـقـريــة يـسـكـنـهـا أخـو

حزينة لفترة من زمن العرض.
نـسـتطـيع أن نلـحظ شـخصـيـة اجلنـوبى (مصـطـفى شوشـة) وهو
من مـوقـعه فى أعلى مـسـتوى عـلى اخلشـبـة منـهمـكـا فى تشـكيل
الـطـ يـقــود األحـداث لـتـفــجـيـر الــقـضـيـة مــسـتـخــدمـا عـلـوه فى
كـشف األسباب واستخدامـها فنراه بحـركاته التى أوحت لنا فى
بــعض األحــيـان أنــهــا حــركـات قــدريــة تــضع شــخـصــيــات الــعـمل
زيـفـة لـلـشرف" مـسـيـرة للـتـعـرض ألزمـة هذا اجملـتـمع "الـقـيـمـة ا
تـفرج بـبعض االلـتباس حـيث لم يتم وهذه الشـخصـية أصـابت ا
تـعـريـفـهـا وإن كـانت تـتـمـاس مع الـكـاتب الـروائى يـحـيـى الـطـاهر
ـسـرحى شـاذلى فرح فـكالهـمـا يقـود الـعمل عـبـد الـله واخملرج ا
ــوت عـلـى إحـدى الــشــخـصــيـات لــكـشف الــوبــاء فـيــحــكم تـارة بــا
وأخــرى بـالــزواج لـيــكـتــمل الــنـســيج مـرورا بــاألبــعـاد الــتى تـوضح

الفقر واجلهل.
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بــعـد أن قـدم الــعـرض شـخــصـيــاته األسـاسـيــة يـســحب اجلـنـوبى
شخـصية األب (فوزى عبد الـستار) فتفقـد أسرة حزينة العائل
لـتبـدأ أولى اخلـطـوات حـيث تـوافق حـزينـة عـلى زواج ابـنـتـها من
احلداد "ألن البيت محـتاج راجل" ورغم معارضة احلدادة لهذه
الـزيجـة لـعـدم الـتـكـافـؤ االقتـصـادى إال أن احلـداد يـتـمم الـزيـجة
ـبـاركة وفى اسـتـعراض بـعـد أن يرد األخ الـغـائب عـلى حزيـنـة با
بـسـيط ومــشـهـد جــيـد الـصــنع لـلـيــلـة الـدخــلـة يـكــشف عن عـجـز
احلــداد والـــذى  تـــصــويـــره بـــحــرفـــيـــة اعــتـــمـــدت عــلى دالالت
اجلنوبية مستخدما رمز العمة وسقوطها من على رأس احلداد
فى تـمـثـيل طـعـنـة الـشـرف التـى أصـابتـه إال أن حـزيـنة لـم تـيأس
فـذهـبت إلى شيـوخ الـطريـقـة والذين دلـوهـا على وصـفـة شهـيرة
يستـخدمها كل رجـال القرية دلـيال على تفشى الـداء فى القرية
وهـــو األمــر الـــذى يــكـــشــفه لـــنــا اجلـــنــوبـى من مــكـــانه بـــإشــاراته
اإلخـراجـية الـتى تضـىء اخلشـبة عـلـيهم وهم يـتنـاولـون الوصـفة
الـتى تـثـبت فشـلـهـا ولـكن تـعلن عـمـومـيـة الـداء فيـشـيـر اجلـنوبى
ــعـبــد لـتــخـرج نــبـويـة مـرة أخــرى فـتــذهب حــزيـنـة ونــبـويــة إلى ا
حـاملـة ثمـرة الـلقـاح وعنـدما تـعلم احلـدادة باألمـر تثـور وتتـسبب
فى طـردهـا وحتاول إثـبات عـجـز أخيـها ولـكـنه يتـمـسك بالـنسب
الـكاذب ليـحمى شرفه وهـنا ينـهى اجلنـوبى فصل الشـرف عند
وت احلداد وتموت نبوية بعد أن تمثل فى فحولته و الرجل ا
يـفـشل شـيخ الطـريـقـة فى عالجهـا حـيث يـعرض لـنـا اخملرج فى
ـتـمــثـلـة فى مــشـهـد احــتـضــار نـبـويــة مـسـتــعـرضـا أبــعـاد األزمــة ا
(اخلـال) الـعـائل الـغـائب مـنـخـرطـا فى مـجـونه سـاقـطـا فى عـاره
وكذا حـلقـات الذكـر التـى ما كـان منـها إصالح وحـديث احلدادة

 سيطرة الطابع التجريدى
سرحى نظر ا على ا

      ¢Uƒ°üf
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بوشو:
إن لها رسالة.

دولسى:
ـنـجل ومـا هى رســالـة سـيـلــسـتـيــنـو فى تـاج الــغـار وا

والشاكوش فى يديه?
بوشو:

اسأليه.
سيلستينو:

ماذا تريد يا بوشو?
بوشو:

أريدك أن تخلع القناع.
سيلستينو:

أى قناع?
بوشو:

قناع الرجل اجلاد!
سيلستينو:

أنا ال أتدخل فى شئونك. فال تتدخل فى شئونى.
بوشو:

شئونك تؤثر علينا كلنا.
سيلستينو:

وشئونك ال تؤثر فينا.. إذن?
بوشو:

لـقد كـانت فكـرتك ولهـذا السـبب نعـيش هكذا.. إن
ــكن أن نــسـمــيــهـا حــيــاة.. فـهـى لـيــست حــيـاة كــان 

سهلة مع أخ مثلك!
سيلستينو:

ـارس ال بــأس.. ألنه من الـســهل أن تــعــيش مع أخ 
نفس السلوك الذى تمارسه!

دولسى:
سيلستينو!

سيلستينو:
مـاذا يــا دولــسى? لــقـد ســئــمت مـعــانــيه وتــلـمــيــحـاته

دائما تسىء معاملتى!!
بوشو:

ال أعيش هنا ألنى أريد ذلك.
دولسى:
بوشو!

ـــاذا فــــعـــلـت ذلك يـــا ســــيـــلــــســـتــــيـــنــــو? ألم يــــكن من
اذا فعلت ذلك? عرض? كم هو لطيف.  ا

سيلستينو:
لـــست مـــضـــطـــرا أن أحـــيى كل شـــخـص أراه. وهــذا

الشخص بالذات ال يهمنى.
بوشو:

لم تكن تفكر بتلك الطريقة من قبل.
سيلستينو:

كان ذلك فيما مضى.
بوشو:

ومنذ متى غيرت رأيك?
سيلستينو:

ومـن قــال لك إنى تــغــيــرت? (صــمت. يـرجــعـون إلى
سماع موسيقى مانتيكا).

دولسى:
ــهــذب رغم لــونه يــا لــلــعـار.. ذلـك الـشــاب األنــيق ا
بــالـتــأكـيــد عـنــدمـا رأيــته ألول مـرة ظــنـنت أنه العب
ريـاضة  – أحـد العبـى كرة الـسلة  – وفـى اللـحـظة
الـتى فـتح فيـهـا فمه شـعـرت باخلـزى ألنه كـان فنـانًا
رء يـتعلم شيئًا جديدا كل يوم. رغم حجمه ولونه! ا
ومـاذا حدث له? هل استـمر فى فن الـرسم? يقولون
إنـه كــان بــارعًـــا فــيه لـــكــنى فى احلـــقــيـــقــة ال أفــهم

رسوماته.
سيلستينو:

لم يداوم عليه أيضا.
دولسى:

تـلك الـبـقع كـانت تـشبه أرجـل الصـراصـيـر واأللوان
يـبـدو كأنـهـا تـسـقط عـلـيك. لم أعـرف مـاذا أقول له
ـعـرضه. لـقـد ـرة الـوحـيـدة الـتى دعـانى فـيـهـا  فى ا
أفـزعـتـنى كل تـلك الـرسـومـات. وارتـعشـت فضـحك.

يا له من شخص يائس.. ماذا جرى له?
بوشو:

ــــنـــــاظــــر الــــطــــبـــــيــــعــــيــــة ال شىء.. إنـه اآلن يــــرسم ا
لــلـسـائـحـ والــديـكـورات لـلـفــنـادق.. وسـوف يـتـزوج

ا يرحل ويعود. من أجنبية.. ور
سيلستينو:

يرحل.. بشكل خاص.
بوشو:

ويعود مرة أخرى.
سيلستينو:

ويرحل مرة أخرى. كل شخص يعود ويرحل ثانية.
بوشو:

أنت لم تفعل.
سيلستينو:

عــنـدى وظــيـفــة وأطـفــال وكـنت مــتـزوجًــا وعـدت لم
ـــــكن أن أبـــــقى تـــــكن عـــــنـــــدى أى مــــشـــــاكـل. كــــان 
وعـدت.. لـو كنت مـكـانى ما عـدت. ألنه لـيس لديك

اجلرأة لذلك.
بوشو:

أراد أن يــرســمك عـــاريًــا.. هل تــتــذكـــر? بــإكــلــيل من
نجل فى يديك. الغار على رأسك والشاكوش وا

دولسى:
عاريًا?
بوشو:

هل وصلت إلى اتفاق معه فى النهاية. أم ال.
سيلستينو:
اتفاق ماذا?

بوشو:
رسم. كنت ستذهب إلى ا

سيلستينو:
أى مرسم?

بوشو:
لكه فى بيته. رسم الذى  مرسمه. ا

سيلستينو:
لم أرتب مع أحد للذهاب إلى أى مرسم.

بوشو:
لقد أخبرنى أنه وصل معك إلى اتفاق.

سيلستينو:
ألن ذلك ما أراده.

بوشو:
لـقـد اتصـل بك عبـر الـتلـيـفون ووافـقت أن يـرسمك
ـنـجل عــاريًـا وعـلـى رأسك تـاج الـغــار والـشـاكــوش وا

فى يديك.
دولسى:

ومـاذا يعـنى ذلك? كل األعـمال الـفـنيـة بـها شىء من
ذلك  – ماذا تسميها?
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 330 – 329 ولـذلك بدأ بزيـارتهم ليـزيد معارفه.
أول هذه األماكن كان يسـكنه ملك.. مكسوا بالفراء
ــلـكى األرجـوانى. وكـان يــجـلس فـوق الـعـرش الـذى ا
كـان بــســيـطــا ومــهـيــبًـا فـى ذات الـوقت. آه.. هــا هـو
ـلك عـنـدمـا رأى األمـيـر الـصـغـيـر ـوضــوع تـعـجب ا ا
قــادمــا وتـســاءل األمـيــر الـصــغــيـر فى نــفــسه "كـيف
عــــرفــــنى رغم أنـه لم يــــرنى من قــــبل? لـم يـــدرك أن
ـلـوك.. وكـل الـرجـال بـالـنـسـبة الـعـالم مـفـتـوح أمـام ا

لهم موضوعات.
دولسى:

(تأكل لقمة اخلبز) إلهى!
بوشو:

ألنه كــــان مـــتــــعـــبــــا.. فـــتــــثـــاءب "أمـــر مــنــافى آلداب
ــلك. فــقـال له الـســلـوك أن تــتــثـاءب فى حــضـرة ا
ـلك أنهاك أن تفعل ذلك. فأجاب األمير" ال حيلة ا
. لـى فى ذلك فــأنـا قــادم من رحــلــة طــويــلـة ولم أ
ــلك. وقــد كــان آه.. إذن آمـــرك أن تــتــثــاءب.. قـــال ا
مــلــكــا مــســتــبــدًأ. ولــكـن ألنه كــان طــيــبــا فــقــد جــعل
أوامـره مـعـقولـة. فـإن أمـر جـنـراال فـيـمـكـنه أن يـقول
"إن أمـرت جنراال أن يـحول نفـسه إلى طائر نورس
ولم يـطـيـعنـى فلن يـكـون ذلك من خـطـأ اجلـنرال.

كن أن يكون خطائى أنا". بل 
دولسى:

(وهى تأكل) بالطبع!
بوشو:

(يرمى اخلبز) كل منا يـجب أن يطلب من اآلخر ما
قام األول على يسـتطيعه. ألن الـسلطـة ترتكـز فى ا
الـعــقل. فال تــطـلب من الــنـاس مــاال يـطــيـقـونـه. فـلـو
أمــرت شـعـبك أن يـلـقى بـنــفـسه فى الـبـحـر فـسـوف

يقوم الناس بثورة.
سيلستينو:

نحن اآلن فى عيد القديس إيكسبرى!
بوشو:

(إلى سيلستينو) هل مازلت تتذكر? ألن ترجع يوما
إلـى مـــــا كـــــنـت عـــــلــــــيه أم أن هـــــذا كــــــان جـــــزءًا من
اضى جزءًا من تلك األيام الـتى ذهبنا فيها سويًا ا
ـكــتـبــة وكـنـت تـدعــونى ألصـحــبك دائــمـا. هل إلـى ا
ــوســـيـــقى تـــتـــذكـــر? لم تـــكن عـــنـــيـــدًا. وكـــنت حتـب ا

الكالسيكية والباليه.
سيلستينو:

(إلى دولسى) هل غدًا يوم فردى أم زوجى? 
بوشو:

صديقى سأل عنك
سيلستينو:
أى صديق

بوشو:
صديقنا.

سيلستينو:
أصدقائى ليسوا هم أصدقائك.

بوشو:
الرسام صديقى سأل عنك.

سيلستينو:
أى رسام?

بوشو:
الـرسـام.. قـال إنه صـادفك أول أمس ولم تـلق عـليه

التحية.
سيلستينو:

ال بد أنى لم أره.
بوشو:

قال إنك رأيته.
سيلستينو:

ر.. والبد أن البـد أنى لم أحلظ وجـوده. فالـوقت 
وزنه قد زاد.

بوشو:
بل كان فى أبهى صوره.

سيلستينو:
كبر فى السن إذن.

بوشو:
لم يبد أكبر سنًا أبدًا.

سيلستينو:
لم أشعر أنى أود أن أقدم له حتية!

بوشو:
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مناخ فى العالم.
ومع التعـليـقات على الـعنصـرية وعقـدة كره األجانب
ـتزايـد وغـير وانـهـيار االحتـاد الـسوفـيـتى واالرتفـاع ا
ــتـوقـع لـلــمـشــاكل االجـتــمـاعــيـة وهــمـوم ومــتـاعب ا
ـشـاهــدين الـذين اســتـجـابــوا لـلـعــرض بـالـتــصـفـيق ا
ـسرحـية مـا تسـعى إليه والضـحك الصـاخب حتقق ا
من إيـجاد مـسـاحة لـلنـقاش األكـثـر حيـوية وشـموال

سرح السياسى بالعبث. سرحية تمزج ا ألن ا
وألــبـرتـو بـيــدرو تـوريـنــتى أثـنـاء اســتـغالله ألقـصى
إمــكــانــيــات احلـوار مـع مـعــاصــريه فــإنه يــنــظــر إلـيه
ساحة التى تتجلى فيها نبر أو ا نصة أو ا باعتـباره ا
ـثل وشـاعـر وكاتب درامى ـتـصارعـة. وهـو  األفـكـار ا

ثال: سرحيات منها على سبيل ا قدم العديد من ا
- عطلة فى باهيا      1978
يتة        1989  -عاطفة 

هاجــرون           1991  -ا
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سرحي جريدة كل ا

تناقضات االجتماعية التى رصدها فى عدد من > لقد كان شديد الولع بطرح ا
ان األول - خللى سرحيات منها -ليلة الزفاف - عندك حاجة تبلغ عنها - شار ا
بالك من إميلى - ابقى قابلنى.
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سيلستينو:

شكلة يا سيدتى? ما ا
بوشو:

الرائحة الكريهة.. أليس كذلك?
دولسى:

شىء فظيع.
سيلستينو:

ال تنبعث منه رائحة كريهة. إنها رائحة مألوفة.
بوشو:

إنها رائحة مرعبة.
دولسى:

كل األبواب مغلقة.. ال بد أنها قادمة من هنا.
سيلستينو:

حـسنًا. ليست قـادمة من هنا.. هذه الـرائحة ليست
من هنا.
دولسى:

هـذا صــحـيح! الــرائـحــة الـقــادمـة مـن هـنــا رائـحــتـهـا
مختلفة.

بوشو:
ورغم ذلك الرائحة كريهة.

دولسى:
كال يــا بـوشــو. الـرائـحــة الـكــريـهـة الــتى ال تـســتـطـيع
تـفـاديــهـا هى شىء واحـد. ولـكــنك تـعـرف أن الـنـاس
يـبـذلون جـهـدًا فى تـطـهـيـر أنفـسـهم بـالـكـحول أو أى
شـىء آخـر. أمـا الـرائـحــة الـكـريـهــة الـتى هى رائـحـة
كــريـهــة مـنـتــشـرة ألن الــرائـحـة الــكـريــهـة شىء آخـر

تماما.
سيلستينو:

ال توجـد رائحـة كريـهة هـنا هـناك رائـحة نـفاذة وال
شىء أكـثــر من ذلك ولــكن الـرائــحـة الــكـريـهــة الـتى
يـســمــونـهــا رائـحــة كـريــهــة لـيــست هــنـا ألن كــلـيــنـا ال
ـيــزهـا شـخص يــشـمـهــا والـرائـحـة الــكـريـهــة الـتى 
واحــد هى رائــحـة شــخــصـيــة ولـذلـك فـإن رائــحـتك

الكريهة ال قيمة لها.
(صمت. نسمع موسيقى مانتيكا)

بوشو:
متى ينتهى كل هذا? إلى ماذا يؤدى?

سيلستينو:
ــضى. الــشىء األســاسى هـو احلــصـول إلـى حـيث 

على األقالم.
بوشو:

الــطــبــيـعــة مــثل اجملــتــمع لــهـا قــوانــ ال عالقــة لــهـا
بـــــاألقـالم. هـــــذا شىء أحـــــمق.. عـــــقـــــيـم.. وتـــــطــــوع

رخيص.
دولسى:

يقولون إن "جارسيا ماركيز" يكتب بواسطة آلة. 
بوشو:

يـــجب أن أســـتــخـــدم األقالم ألنـــنى بـــبـــســاطـــة أريــد
ذلك. يــجب أن أفــكـــر هــكــذا بــأقالمى. لــقــد بــدأت
تــنـهـمـر.. شــكـرا ألقالمى.. البـد أن تــسـعـد.. شـكـرا
ألقالمى والبـــد أن تــتـــوقف.. شـــكــرا ألقـالمى.. هــا

هى تمطر ثانية شكرا ألقالمى.
دولسى:

كن إذا كانـت اآللة هى الـتى تكـتب الروايـات فال 
أن يـــكــون "جـــارســـيـــا مـــاركـــيـــز" كـــاتـــبـــا بـــارعًـــا كـــمــا

يزعمون.
بوشو:

ذلك ألننا على ما نحن عليه.
سيلستينو:

بسبب نقص األقالم.
بوشو:

بسبب كثرة األقالم.. كما تريد أن تقول.
دولسى:

وأنـــا تــــقـــريـــبـــا مــــتـــأكـــدة أن هـــذه اآللـــة لــــيـــست من
كـولـومـبـيـا رغم ذلـك ألن الـيـابـانـيـ يـعـرفـون أكـثـر
عـن هـذه األشـياء. (تـقطع لـقمـة خـبز وتـتقـاسمـها

ب ثالثتهم).
سيلستينو:

بسبب نقص األقالم.
بوشو:

(يــأكل قـطــعـة من اخلــبـز) " لـــقــد وجــد نـــفــسه فى
(اســــتـــريـــوس)  – 328 – 327 – 326 – 325

ما كل هذه الضوضاء?
سيلستينو:

أية ضوضاء?
بوشو:

ال أعرف. إنها ضوضاء غريبة.
دولسى:

ــكـن أن يـــســـمـــعـــونــنـــا? إن هـــذا يـــبـــدو وكـــأنى هـل 
ـناقـشـات غـيـر مالئـمة. افـعـلـوا ما أخـبـركم.. هـذه ا
يـجب أن تــفـعـلـوه فــقط وقـفـة (تـرفع صـوتـهـا حتى
يـستـطيـعـوا سمـاعهـا فى اخلارج) عـلى أيـة حـال ما
الـذى ترسـله تـلك الدول إلـيـنا? حـتى نـصل إلى هذا
احلـد بـعـد أن نذرف كـثـيرا من الـدم! والـبوسـنـيون
قــنـابـل هـنــا وقــنــابل هــنــاك والــدمـاء تــســيل فى كل
مكان وال أحتـدث عن أفريقيا رغم ذلك. وكل ذلك
ـانيا الـبقـر الذى يـنطلق حـرًا فى الهـند واآلن فى أ
ال يـوجد سود وال أتـراك. ولذلك كانـوا قادرين على
إنــــهـــــاء هـــــذا الـــــوضع? دعـــــونـــــا نـــــرى اآلن هـــــنــــاك
فــيــتـنــامــيــون وصــيــنــيــون وكــوريــون.. وإذا لم يــظــهـر
الــبــتــرول فى "جــاهــاركــا" ألنه فـى "فـيــراديــرو"? أين
هــــذا الـــبـــلـــد? ومـن أين جـــاء هـــؤالء الــــنـــاس ألنـــهم
لـيسـوا من البـيض ومؤكـد أنـهم ليـسوا سـوداً كذلك

. ما الذى جتلبه لنا هذه السفينة?  أو خالسي
(تـعـود اإلضـاءة. يـطـفـئــون شـمـوعـهم ويـصـفـقـون.
سـرح خالـيًا يـجرون إلى الـداخل مـؤقتـا يتـركـون ا

.( ثم يعودون مبتسم
دولسى:

(على استحياء) هل تشم هذا?
سيلستينو:

ماذا?
دولسى:

ال شىء.. ال شىء. األمر كان فى رأسى فقط.
(صمت) ألست حقـيقة تشم أى رائحة? ال شىء? ال

شىء على االطالق?

اسـتمـرت معهـا "حفيـدتى ليـست روسية" عـجباً لك
ـرأة الـبـائـسـة! األمـر هو يـا أمى! كم حتـمـلت تـلك ا
أن الـكوبـي يـعتقـدون دائمـا أن األجانب ال يـعرفون
كـم نحن مـخـدوعـون.. ولـهـذا.. انـظـر مـا حدث اآلن
لــــقـــد ضــــاق الـــروس بــــذلك. وخــــصـــوصــــا الـــنــــســـاء
الــروســيــات ألنـكم يــا مــعــشـر الــرجــال قــادرون عـلى
حتـــمل أى شـىء أى شىء عــلـى اإلطالق إال الــزواج
بـامرأة واحـدة فقط. فـأنتم تعـيشـون وتمـوتون وأنتم
ـكـم.. إنـكم لــســتم لــبـنــانــيـون أو أى حتــلــمـون بــحــر

شىء آخر رغم ذلك.
سيلستينو:

لم يكن األمر بيدى.. لم يكن األمر بيدى!
دولسى:

ـنى مـنذ أيـام بـنفـس الطـريـقة ربـى.. إن صدرى يـؤ
نى بها فى ليلة كل عام جديد! التى كان يؤ

سيلستينو:
سـوف أركب دراجـتى ذات يـوم وألـقى بـنـفـسى أمام

سيارة نقل "ثم ينتهى كل شىء"
(نسمع موسيقى شانو بوزو)

دولسى:
أمام سيارة نقل?

بوشو:
سيـارة نقل (يـخفى بوشو سـكينا تـستخدم فى فتح

غلقة فى الكتب) الصفحات ا
دولسى:

وصـلــنـا إلى حــادثـتـ ســوف تـرتــكـبـهــمـا بــالـدراجـة
وفى كل مرة حتت عجالت سيارة نقل.

بوشو:
نفس سيارة النقل.

سيلستينو:
كيف اكتشفت ذلك?

دولسى:
عرفت.

سيلستينو:
لقد حذرتهم أن يخبروك.. على أية حال لم يحدث

شىء.
بوشو:

كن أن يحدث.
دولسى:

لـقـد كـدت تــقـتل نـفـسك.. لــقـد أخـرجـوك من حتت
العجلة اخللفية.

بوشو:
لقد ظن اجلميع أنك ميت.

دولسى:
والسائق لم يهتم.

بوشو:
لقد كان نفس السائق.. كما حدث من قبل.

دولسى:
ــاذا تــنــدفع دائــمــا فى اجتــاه نــفس الــشــاحــنــة فى

نفس الوقت من النهار?
بوشو:

ونفس السائق أيضا.
سيلستينو:

أمسك.. أمسك..
دولسى:

اذا تندفع دائما نحو نفس الشاحنة يا سيلستينو?
سيلستينو:

ألنــنى دائـمــا آخـذ دراجـتى نــحـو نــفس الـشـاحــنـة يـا
سيلستينو?
سيلستينو:

ألنــنـى دائــمــا آخــذ دراجــتى إلـى نــفس الــشــارع فى
نـفس الوقت من الـنـهار والـرجل يـقود سـيـارته مارًا

بنفس الناصية!
بوشو:

رور. أظن أنك تذكرت ذلك اآلن بعد عند عالمـة ا
أن صُدمت أول مرة.

سيلستينو:
ـاذا لكنى حسـنا ال أتذكـر تلك الـعالمة. وال أعرف 

لم أرها أبدًا.
بوشو:

لم ترها أبدًا.
سيلستينو:

أوال يـــجـب أن تـــصل إلـى هـــنــــاك فى الـــصــــبـــاح فى
األيام الفردية بشاحنتك ولترى إن كنا نستطيع أن
نـســيـطــر عــلى أنـفــسـنــا. لــيس شـيــئـا ضــخــمـا لــكـنه
يسـاعد. كل شىء صـعب. إننـا ال نحـصل حتى على
الــتـطــعــيــمــات. فـإذا جــاء الــفــيــروس سـوف تــنــتــشـر
الـعدوى ألننا لـسنا وحدنا. فـكم عدد الناس الذين

وقف? هل ينجون! فى نفس ا
دولسى:

ـاذا تنـدفع كل يوم دائـمًا أمـام نفس الـسيـارة النقل
ـــاذا ال تالحظ عالمـــة "هـــدىء ونـــفس الـــســـائـق? و

السرعة" يا سيلستينو?
بوشو:

هل تريد أن أقرأ لك قليال من روايتى?
(يــجــمع بـــوشــو أوراقه ويــقــرأ) هـــبط الــــلـــيل عـــلى
ــلـعــونــة وكـانـت رائـحــة الــبـحــر هى األمل ــديـنــة ا ا
الـوحيد لسكانـها العميان الـذين ال يعرفون النوم أو
الـــيــقـــظــة وعــنـــدئــذ تـــســلق ذلـك الــزجنى الـــضــخم
ـكـبــوت وكـأنه ــرعب إلى مــكـان الـفــرج األبـيـض ا ا
يـقـول "لــقـد وصـلت" وقــد بـدأ يـتـبــول بـغـزارة فـظن
ـالح هو الـنـاس أنه سـيل من الـبـحر أو أن الـبـحـر ا
الـذى يـسقط فـوق رؤوسـهم. وكان هـنـاك ضوء وقح
(يـخبـو الضوء) ملـعون (من مـسافة).. ضوء لـلمرة
ـنـسـيـة بـالـصـمت ـديـنــة ا الـثــانـيـة وإلى األبـد فـوق ا

رغم ذلك".
سيلستينو:

لنرى إن كان ذلك الزجنى يعود للتبول.
(يضىء اجلميع شموعًا).

دولسى:
كــان ذلك جــمـيال. لــقــد ســمـعـت أسـوأ مـن هـذا من
ذلك الرجل "جـارسيا ماركـيز". (صمت فى الظالم

يستمرون جميعًا فى أداء واجباتهم البادية) 
يا إلهى.. اغفر لى. كأنى رأيت أمى!

بوشو:
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ميزة سرحية ا > لقد كانت شخصية كشكش بك عالمة فارقة تؤكد على مالمحه ا
سرحيات حتت هذه الشخصية نذكر منها -كشكش بيه التى جتلت فى عدد من ا

وشيخ الغفر زعرب.
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äÉ«°üî°ûdGـــصــــادفـــة أن حتـــقـق "مـــانـــتـــيــــكـــا" أكـــبـــر لــــيس من ا
ــــكن تـــصــــنــــيف هـــذه الــــنـــجــــاحـــات فـى كـــوبــــا إذ 
سـرحيات الـتقلـيدية سرحـية باعـتبارهـا أفضل ا ا
ألنـهــا مـبــنــيـة عــلى األســالـيـب الـتى تــهــدف إلى قـلب
مــنــظــومــة الــقــيم رأسًــا عــلى عــقب. وبــإلــقــاء نــظــرة
فـاحـصـة ألقـصـى صـور الـواقع الـيـومى جنـد أن هـذه
ــســرحــيـــة ال يــنــقــصــهــا روح الـــفــكــاهــة أو الــطــاقــة ا
ـنحها هدفا أكبر التفـكيكية  العالمات والدالالت و

وأعمق وأقوى.
ــســـرحــيـــة تــدور حــول األخـــوة الــثالثـــة "بــوشــو" وا
و"ســيــلـــســتــيــنـــو" و"دولــسى" الــذيـن اخــتــاروا حــبس
شاكل عانـاة وا أنفسـهم فى بيت الـظروف الصـعبـة وا
ـهنـية.. وهم الـتى واجهـوها فـى حياتـهم الـعاطـفية وا
يـخـططـون لـفعل مـرعب وبـدون ذلك تـكون حـيـاتهم
غير مـحتـملة. فـنرى "بوشـو" يلح على أخـويه بقوله
ـنــاقـشـة فى بـدايـة "يـجب أن نـفـعـلــهـا" وذلك خالل ا

سرحية والتى تكسر رتابة الكالم اليومى. ا
وهى أيضا مـناقشة تـشير إلى أفعـال دموية محـتملة
تـداعـية اجملـبـرين على فى ظل الـظـروف القـاسـيـة وا
سـئـوليـة الـتى سـارت عبـئـا يـستـعـبدهم. حتمـلـهـا وا
كن للقارىء أن يلحظ تاريخ كل شخصية ويلمس و
ـثل إسقـاطا على ـركب لهـذا التـاريخ الذى  التأثـير ا

الواقع االجتماعى والسياسى فى كوبا.
ـمـنـوع إذ يـشـيـر وبــ الـلـعب الـغـامض والـتــنـاص مع ا

سرحية "مانتيكا"; وهى مقطوعة موسيقية عنوان ا
لـــلــمـــوســـيــقـــار الـــكــوبـى "شــانـــو بـــوزو" إلى تـــدخــ
ــوسـيـقى ــاريـجـوانــا وهى إشـارة خـفــيـة ألن هـذه ا ا
ـسـرحـيـة. فـاحلـدث ـشـهـد طــوال أحـداث ا تــقـتـحم ا
يتـطور ويتم تأجـيل طردهم من البـيت حتى يحدث
االنفـجار األخير الـذى يكشف البـاعث إلى استخدام

أسلوب التراجيكوميديا:
فـهم يـقـومون عـلـى تـربيـة خـنـزيـر فى شـقـتـهم حـتى
يـضمـنـوا الـغذاء عـلى الـرغم من أن حلظـة الـتضـحـية
بـاحليـوان فى لـيلـة رأس الـسنـة كـما هـو مـتفق بـيـنهم
قــد حــانت; وهى مــنـاســبــة تـتــجــمع فــيـهــا الــعـائالت
شوى ويحتـفلـون بعشـاء تقـليدى من حلم اخلـنزيـر ا
واألرز والــفــول والــبــيــرة.. لـم يــكن ذلك الــقــرار ســهال

عليهم.
ومــســـرحــيـــة "مــانــتـــيــكــا" تـــقف وراء طــاقـــة الــفــشل
والـتــعــلـيــقــات الـقــومــيـة عــلى نــقص الــدواء نـتــيــجـة
احلــصــار والــغــرور الــذى يــؤدى إلـى عــدم الــتــســامح..
فمـحصول األرز ال يكاد يكفـى والفنانون حتولوا إلى
الـنــزعــة الـتــجــاريـة مـن أجل حـيــاة أفــضل والــنـقص
الهـزلى فى احملاصيل الزراعـية فى بلد يـتمتع بأفضل
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سرحيات التى القت جناحاً كبيراً منها : الدلوعة عام1939. > قدم عدداً من ا
حكاية كل يوم - الرجالة مايعرفوش يكدبوا -الدنيا بتلف - إال خمسة عام -  

1943حسن ومرقص وكوه عام 1945.
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سرح عام  1946 بعد أن قدم مع بديع خيرى صديق عمره > اعتزل الريحانى ا
صرى عام -   وتوأمه فى الفن  33مسرحية من أهمها ( مسرحية اجلنيه ا
1931قسمتى عام 1936   - لو كنت حليوة عام 1938).
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سيلستينو:
فى الــيـوم الــذى يـتــوقف فــيه الـكــتــاب عن األكل هـو
الـيــوم الـذى أصــدق فـيه احلــكـايــة اخلـرافــيـة بــأنـهم

يعيشون على غذاء الروح.
دولسى:

ـرحـلة اجلـوع ذلك ـرون  الـكـتـاب الـعـظـام دائـمـا 
ـرون بـاجلـوع مـا تــقـوله نـهـايـات كـتـبـهـم. جـمـيـعـهم 
ـعــانـاة بــدايـة من "سـرفـانـتس" وحـتى "جـارسـيـا وا
مــاركـيـز" الــذى ولــد فى قــريـة ريــفــيــة.. والــذى كـان
أسـوأ مــا يــكـون ومــنح نــفـسه جــائـزة نــوبل.. عــلـيك
فـقط أن تـسـتـمـر يـا أخى اسـتـمـر مع أوراقك مـثـلـما
كنت تـفعل اآلن.. وفى الـلحظـة التى سوف يـنشرون

فيها أول سطر لك سوف تتذكر كالمى.
سيلستينو:

عندما ينشرون روايته!
دولسى:

عندما ينشرون روايته.
سيلستينو:

يضع.. وضع.. موضوع.. يعلم.. علم.. معلوم
دولسى:

هــذا الــرجل "جــارسـيـا مــاركـيـز" بــالــتــأكــيــد إنه من
كولومبيا.. والكهرباء تنقطع هناك أيضا.

بوشو:
ســـوف أكــتب عــنـك فى روايــتى يــا "ســيـلــســتـيــنـو"
وسـوف تـكـون الـشـخـصـيـة الـوحـيـدة الـتى سـتـحتـفظ
بـاسمهـا احلقيـقى يا سيـلستـينو.. سـوف أكتب عنك
بــاالسم والــلـقـب وكل شىء يــا ســيـلــســتــيــنــو.. فـصل
كـامل أخـصـصه لـك حـيث سـيـعـرف الـعـالم كم أنت
جــبـان يــا ســيـلــسـتــيــنـو. جــبـنـك هـذا هــو أسـوأ شىء
ألنك لست شجاعًا بـالقدر الكافى لكى تعترف أنك

خائف وأنا أعرف أنك خائف يا سيلستينو.
سيلستينو:

ـكنك أن تـتخذ يـجب أن نفـكر كـثيـرا فى ذلك.. ال 
قرارًا متعجال.

دولسى:
لم يحن الوقت بعد..

بوشو:
االنـتــظـار.. االنـتـظـار هـذا لـيس عـدال لـقـد حتـولـنـا

إلى حفنة من العبيد.

وقف غير محتمل هذا ا
سيلستينو:
اخرج إذن

دولسى:
ـاذا? لـقـد ولدت هـنـا. ولى حـقوق أكـثـر من حـقوقه

رغم ذلك. ألننى من هافانا.. وهو من الريف.
دولسى:

(تــضـحك) آه.. يــا بــوشــو من األشـــيــاء الــتى تــفــكــر
فـيهـا! الذى سـوف يـنشـرون فيـه رواتبك تـلك سوف
تــــصــــبح أكــــثــــر شـــهــــرة مـن ذلك الــــرجل "جــــارســــيـــا
ـديــنـة وهــو من الــريف. آه.. يـا مــاركــيـز" ألنك مـن ا

بوشو إنك مجنون!
بوشو:

أنــتــمــا اجملــنـونــان هــنــا! وإن لم نــفــعل ذلك بــســرعـة
فسوف يحدث لنا..

سيلستينو:
ومـن ســيـــفـــعـــلـــهـــا? هـــنـــاك شـــخص أعـــرفـه يـــصــاب
بــاإلغـمـاء عــنـدمـا يــسـمع كـلــمـة دم. فـمـن سـيـفــعـلـهـا

إذن?
بوشو:

أكـره احلـركـات الـعـنـفـيـة. أنـا مـسالـم وأحاول فـقط
أن اســتــخــدم الـكــلــمــات إلقـنــاع الــرجــال األشـداء –
ـسـتـعدون ألن ذوى الـكـفـاءة.. الـرجـال احلـقيـقـيـون ا

يفعلوا.
دولسى:

ال جتعلنا نبدأ مرة أخرى!
سيلستينو:

ــسـرح وهــو يــقـول (بــيــنــمـا يــدق األرضــيـة أعــلى ا
"صراصير".. "صراصير") ولنفرض أنه حدث ماذا
دة خمسة عشر أوعشرين يوما بعد ذلك?. سعادة 
ـنـعـطف الـذى كـالـعـادة ورقـصـة الـكـوجنـا ونـدخل ا
نحب أن نسير فـيه نحن الكوبيون. وبعد ذلك ماذا?
نــتـحــمل اجلـوع.. اجلــوع! الـعــيش يـوم بــيـوم يــنـاسب
احلـــيــــوانـــات فـــقط. ذلـك هـــو اكـــتــــشـــاف األغـــنـــيـــاء

العظيم.
بوشو:

أحب هــذه الـلـحـظـة ألن صـوت اخلــلـود يـتـردد فـيـهـا
بـقـوة كمـا يقـول الـشاعـر. أنا مـسـالم ولكـنى وجودى

باإلضافة إلى ذلك.

(يـقع احلــدث فى غـرفــة مـعــيـشــة األشـقــاء الـذين
بـسبـب وضعـهم احلـالى اضطـروا إلى أن يـحولـوها
ستودعات لعـلب احملفوظات الصدئة إلى نـوع من ا
ــتــنـاثــرة من كـل األنـواع واألجـوالــة والــصــنــاديق ا
واألحـجـام يـتجـول "سـيـلـسـتـيـنـو" بال هـدف ومعه
بـــعض عـــلـب الـــزيت الـــفـــارغـــة وعـــجـــلـــة دراجـــة
ويـستخدم معداته فى إصالح أو صنع شىء غريب.
ويتصفح "بوشو" أوراق روايته ليبحث عن شىء وال

يجده).
وتقوم "دولسى" بتنقية بعض األرز بشكل احتفالى.
تـرتفع األضـواء وتـسقط بـشـكل أحادى لـكى تـعطى
تـأثــيـرا بـأنه قــد حـان الـوقـت لـلـتــوقف عن احلـركـة.
ـصـاحـبـة لـلمـسـرحـيـة واحدة ـوسـيـقـية ا اخلـلـفيـة ا
وهى مــوسـيـقى "شـانـو بـوزو" "مـانـتـيـكا" ذات األداء

ستويات. العريض على كل ا
(يــردد "ســيـلــســتــيــنـو" بــعض الــقــصــائـد بــالــلــغـة
اإلجنـلـيـزيـة دون أن يـنـقـطع عـمـا يـفـعـله. يـقـاطع
"بـــوشــو" هـــذا الــصـــمت عــنـــدمــا يـــظن اخملــرج أن
اجلـــمـــهــور قـــد فــطـن إلى مـــغــزى هـــذا الـــتــوقف.
يــنــطــفىء الــنــور ويــضــاء بــشــكل مــتــقـطـع أثــنـاء
ـسرحـية وحـسب رؤيـة اخملرج ولـكن الشـخصـيات ا
ال تـتـوقف عــمـا تـفـعــله. يـرتـدى "بــوشـو" زيًـا أشـبه
هـرج وتـرتدى "دولـسى" حذاء بـكـعب عال وثـوبا بـا
من قماش الالميه الكاروه من طراز عتيق ويرتدى
"سـيــلـســتـيــنـو" أفــروالً من الـتــويـد وحــذاء "بـوت".
ـــوســيــقى مـــحــزنــة وتــلـــطف من حــدة األحــداث ا

ولكنها ليست مقحمة.
بوشو:

يجب أن تفعلها
دولسى:
نفعلها?!

بوشو:
أجل.. نفعلها.

دولسى:
ال سبيل إلى ذلك.

سيلستينو:
شرب.. يشرب.. مشروب

بوشو:

ألن الـرطـوبـة شـديـدة وقـد أصـيبـت بـاجلفـاف ولم
حتـب الـبــرد ألنه لم يــكن هـنــاك هــواء شـديــد! مـاذا
كــانت تــريـد األم? هل ظــنــنت أنـهــا لن تــتـمــرد? مـاذا

كن أن تفعل تلك اخمللوقة البائسة?
سيلستينو:

ـــكن ألم أن تـــفـــضل أن ـــؤلف كـــيـف  هـــيـــا أيـــهـــا ا
يتجمد أطفالها?

بوشو:
إنه مجرد حلم.

سيلستينو:
كانت تـريد األمر بـهذه الطـريقة.. أعـرف إنها كانت
ــكن أن تــفـضل أن تـريــده بــهـذه الــطـريــقــة.. كـيف 
يتجمد أوالدها. لقد كانت هناك قبل الكارثة.. ولم
يــكن هـــنــاك أى نــقص فـى اجلــ كل أنــواع اجلــ
والـلحم والنبيـذ والفودكا واخلبز والـبقسماط. كيف
ـــكــنه أن تـــصل األمـــور إلى هــذا احلـــد? ومن كــان 
يخبرنى بأن األمور ستصل إلى هذا احلد.. األوالد
ـكـنـنى أن أفعل هـنـاك وأنا هـنـا.. بـعـيدًا جـدًا وال 

شيئا?
دولسى:

ـــاذا يــرتـــبط الـــنــاس بـــالــروس.. البــد أن ال أعــرف 
ذلك بسبـب ما فعلوه فى األفالم  –يقايضون أفالم
تهدل تلك اجلـميلـة "دولوريس ديل ريوى بـشعرهـا ا
بـشـعــور الـروسـيـات الالتى تـرتـدين ثـيـابًـا مـثل ثـيـاب
اجلـنود وقد يأسن جـميعا من احلـصول على دبابة
ـانـية لـكى تقـتلـهم كـما حـدث أيام هـتلـر. ال أعرف ا
مــاذا كــان ذلك ألن ذلك الــلــحم الــروسى  – الــنــوع
ـــقـــاطـــعــــة األمـــريـــكـــيـــة الـــذى أرســــلـــوه فى بـــدايــــة ا
والــــســــيــــرك والــــصــــواريخ الــــتـى عــــادوا وأخــــذوهـــا
ـعـلـون سـنـرقص والـنـاس يـصـيـحـون "نـيــكـيـتـا أيـهـا ا
عـلى قبرك لقد رحـلت بعد أن أخذت مـا أعطيتنا
رسـوم على غـالفه البـقرة والـتى قال ذلـك اللـحم ا
النـاس عنهـا إنهـا دب وهذا اللـحم هو حلم الدب..
لــقـد أنـقــذنـا ذلك الـلــحم ألن كل الـدول رفـضت أن
تـــعـــطــيـــنـــا شــيـــئًــا  –لـــكم كـــنت أحـب ذلك الـــلــحم –
ـعــلب أيــضـا. رغم أن بــعض الــنـاس كــانـوا والــلــحم ا
يـــقــــولـــون إنه حلم آدمـى من ســـجـــون ســــيـــبـــريـــا فى
مـعسكرات الـتعذيب كما قـال ذلك الرجل الصينى
ــتــجـر ــطــعم فى الــشــارع حــيث ا الــذى كــان يـديــر ا
اخلـــالى اآلن والـــذى جــاء من كـــانــتـــون. إذ قــال إنه
جــــاء إلى هــــنــــا فـــرارا من "مـــاوتـــسى تــوجن" ولــــكن
الـشـيـوعـيـة أدركـته هنـا أيـضـا. وقـال الـنـاس إنه جنا
بــنـــفـــسه.. واحلـــقــيـــقـــة أنى لم أهـــتم بـــأى شىء من
ذلـك. فـالــشــخص الــذى لم أســتـطـع أن أحتـمــله من
البدايـة ليس ألنه كان روسى ولكن ألنه.. هو ذلك
الـرجل "مـايكـويان" ألن األمـر يـتـعلق بـتـركه جلـنازة
زوجــته لــيــأتـى إلى هــنــا. ولــكن الــعــجــوز "نــيــكــتــيــنـا"
يفاجئنى بأنه شـخص لطيف وحكاية خلعه للحذاء
ــــــتـــــحــــــدة لم وإعـــــادة ربــــــطه عــــــلـى مـــــائــــــدة األ ا
أصـدقـهـا. بـالـتـأكـيـد أحب أن يـكـون ولـدا أخى هـنـا
ا يـحدث ألنهـما لـيسـا روسي وال ألنه ال أهـميـة 

بد أنهما يعانيان.
سيلستينو:

خصوصًا البنت.
دولسى:

يــا لــهـا مـن فــتـاة بــائــسه! وألن الــصــبى مالك ولــكن
ابـــنــة أخى ولـــدت وهى تــعـــرف مــا يـــفــيــدهـــا. تــأمل
فــقط.. لـــقــد حـــاولت أمــهـــا أن تــعـــلــمـــهــا الـــروســيــة
وفــــشــــلـت. وال داعى لــــذكــــر احلــــســــاء الــــذى كــــانت
ــكن لــتــلك الــطــفــلــة أن تــصــنــعه لــهــا دائــمــا. كـــان 
تــخــفــيه.. وتــلــقـى به فى احلــمــام ثم تــذهب لــتــأكل
طـبق الـفـول الـطـرى الـلذيـد ثم تـرجع ألمـهـا بـقـصة

محبوكة بأنها أكلت احلساء.. ماذا كان اسمه?
سيلستينو:

ما هو?
دولسى:

احلساء.. ما اسم ذلك احلساء?
بوشو:

البنجر.
دولسى:

البـنـجر. كـانت غلـطة أمى. أنـظر كـيف كان اجلـميع
يقول لها "ال تتدخلى فلست أم الطفلة" ولكن أمى 

سوف أكتب ذلك فى روايتى.
دولسى:

ماذا?
بوشو:

ذلـك اجلـــــزء عـن الـــــديــــــنـــــاصــــــورات.. تـــــصـــــورى أن
نـظريـتك بـهـا تنـاقض.. هـنـاك دول بـها ديـنـاصورات
وليـست ضمن الـدول السبع الـتى جتتـمع معًا.. ومن
نــاحـيـة أخـرى هــنـاك دول أخـرى لـيـس بـهـا أى حـيـاة

مثل حياة تلك السبع.
دولسى:

ــون جـدًا لــنــا. تــأمل فــقط مـا ـغــرورون مــؤ أولــئك ا
يــعـــيــشــون عـــلــيه فـى هــاواى? يــعـــيــشــون عـــلى بــراءة
الـوطـنـيــ وأولـئك الـفـتـيــات بـالـزهـور فـوق رؤوسـهن
ــصــنــوعــة من الــزهــور أيــضــا وهن وتــلك الــعــقــود ا
ـكـنك أن تـقـول إنـهم وطـنـيون يـرقـصن فى بـراءة.. 
كن أن نفعل ذلك هنا ألن أى حقيقيـون ولكننا ال 
ــــكـــــنه أن يــــقــــول عــــلـى الــــفــــور إن أولــــئك إنــــســــان 
احلالسـيات والـسمـراوت ليسـوا نسـاء وطنـيات على
لـيـونيـرات لـسن دمى ألن غـرورهم هو اإلطـالق. وا

أسوأ كثيرا من عدم امتالك ديناصورات.
سيلستينو:

ــا تـلك هـى اإلجـابــة الـصــحـيـحــة. فـمـن يـدرى لـو ر
أنـهـا عمـيـقـة األغـوار.. ذلك لـيس احلل.. بـاخـتـصار
يـا لهـا من ملـعونـة.. فلـتشرق الـشمس حـينـما وأيـنما

تريد.
دولسى:

آه.. يا سيلستينو!
سيلستينو:

(إلى بوشو) أنت على حق.. أنا جبان..
بوشو:

كــنت أمــزح فــقط حــول مــسـألــة وضـع حـكــايــتك فى
روايتى.

سيلستينو:

يـتمسكـوا بكل الدينـاصورات. ورغم ذلك ال يذكرون
الـســعـوديـة! تــلك هى الــطـبـيــعـة لــقـد تـصــادف أنـنـا
ولــــــدنـــــــا فى نـــــــصـف الــــــدنـــــــيــــــا الـــــــذى لـــــــيس فـــــــيه
ديـناصـورات. ورغم ذلك من يـدرى لو أن مـا حدث
هــنــا كــان بــســبـب تــدخل األســبــان ألنه لــو أن األب
ــنـعـهم من قـتل الــهـنـود فـكـيف "الس كـاسـاس" لم 
ــنــعــهم من أكـل الـســحــالى? ألــيــست يــســتــطــيع أن 
االيــجــوانــا تــشــبه الــديــنــاصــور أكـثــر مـن أى حــيـوان
آخـر? ولكـنـهم هنـا ال يـتركـوهم لـيكـبـروا ويتـطوروا..
لم تعـد لدينا إيـجوانا الـيوم. بل النـوع الذى لو صار
بــشــكل طـيب حلــول نــفـسه إلـى ديـنــاصـورات. ورغم
ذلك ال أدرى حـقًا إن كان األسـبان هـم الذين جـلبوا
هـذه الـكراهـيـة مع اإليـجـوانا أم أنـهـا كـانت مـوجودة
مـع الـهـنـود. كـان يــروق لى ذلك دائـمـا ألن الــطـبـيـعـة
أرادته بــتــلـك الــطــريــقـــة. فــالــعــالـم مــقــسم إلى دول
تــمــلـك ديــنــاصــورات ودول ال تــمــلك ديــنــاصــورات..
والـدول التى تملك الديـناصورات تفعل مـا يحلو لها
ـــشــغـــولـــة دائـــمــا دائـــمـــا. يــا لـــتـــلك الـــدول الـــســـبع ا

باالجتماعات فى أوربا. (صمت).
سيلستينو:

(يـشيـر إلى ما تـفعـله دولسى باألرز) إن البـطاطس
مـغـذى أكـثـر. وسـتـأتى الـلـحـظـة التـى لن يـكون األرز

فيها هو غذاءنا األساسى.
بوشو:

سوف تكون البطاطس غذائنا.
(تـضع دولسى جـوال األرز الـصغـير جـانـبا وتـقاطع

(" "يوم االثن
سيلستينو:

الـــبــــطــــاطس.. أجل.. الــــبـــطــــاطس..! لــــقــــد أكـــلــــنـــا
الـبـطــاطس فى االحتـاد الـسـوفـيـتى.. كـمـيـات كـبـيـرة

ت أحد بسببها. من البطاطس ولم 
(تـقاطع دولسى "يوم الثالثاء" وهى تضع جوال أرز

آخر بجوار األول).
بوشو:

تقصد التتار.. يسمونهم التتار فى روسيا.
سيلستينو:

ــعـدة بـاحلـمـوضـة حــكـايـة الـبـطـاطـس تـلك تـصـيب ا
هـنـاك األطـفال يـأكـلـون الـبـطـاطس ويـصـيـرون أكـثر

قوة من األطفال هنا.
(تقول دولسى "األربعاء" وتضع جانبا جوال ثالثًا)

بوشو:
فى روسيا?
سيلستينو:

سوف يظل اسمه بالنسبة لى االحتاد السوفيتى.
(تكرر دولسى نفسه الفعل وهى تقول "اخلميس").

بوشو:
دينة للروس. ليس با

سيلستينو:
كانوا أفضل وهم سوفيت.

(تكرر دولسى الفعل وهى تقول "اجلمعة")
بوشو:

يأكلون التاترز.
سيلستينو:

ــدة ســبع أجل يـــأكــلــون الـــبــطــاطـس. لــقــد أكـــلــتــهـــا 
سـنـوات. وحـصـلت عـلى درجـة فى الـهـنـدسة وكـنت

ا أنا اآلن. أسعد حاال 
(دولسى تقول "السبت" وتكرر الفعل)

بوشو:
شكرا للتتار.
سيلستينو:

عـــلى األقل لم يـــكن هـــنـــاك شـــحــاذون وال مـــدمـــنــو
مخدرات وال أحد يتسول "كان اجلميع يأكلون. 

(تـقاطع دولسى "األحـد" وتضع جـانبا جـواالً ورقيا
آخر بأرز األسبوع).

بوشو:
تاترز.. أكلوا التاترز

سيلستينو:
أتــمــنى أن يــتــمــكن أطــفــالى مـن تــنــاول الـبــطــاطس!
حــــــــتى لــــــــو كـــــــان ذلـك كـل شىء.. الــــــــبـــــــطــــــــاطس..
والـبـطـاطس فـقط (صـمت. نـسـمع موسـيـقى شـانو

بوزو)
بوشو:

ــهم.. لــيـس مــعى أقالم لـــيس مــعى أقـالم لــلــشـىء ا
فقط.

دولسى:
األطفال بخير.. هذا ما تقوله اخلطابات.

سيلستينو:
احلــقـيـقـة شىء آخــر. كل مـا يـجب عـلــيك أن تـفـعـله

هو أن تقرأ اجلرائد وتشاهد التليفزيون.
بوشو:

اجلرائد.. التليفزيون!!
سيلستينو:

ال أمــلـك أن أمــنــعــهــا مـن أخــذ األطــفــال مــعــهــا.. ال
أملك شىء على اإلطالق. (صمت).

دولسى:
لـقد أديت مـا علـيك.. األطفـال يـنتـمون لألم هـكذا
ــكـان احلــال دائـمــا.. فــإن إرادت أن تـأخــذهم إلى ا
الــــذى ولـــدت فــــيه فــــلــــهــــا احلق فـى ذلك. إنــــهم لن
يـتمـنـوا أبًـا أفضل مـنك.. ولـكن لـكل شـعب تقـالـيده
ا فى ذلك هى.. من أى مـكان هى.. ما اسم ذلك

كان? ا
بوشو:
قزغيزيا
دولسى:

تمـاما.. إنـهن لسن صـينـيات.. أو أى شىء ولكن ال
ثل نعهن أن يكن هكذا.. مع إنهن يشعرن  شىء 

ما تشعر به سائر األمهات.
سيلستينو:

هــنـــاك?.. ال أعــرف.. وفــجـــأة نــامـــوا.. وقــدمت لى
أمـــهم فـــنـــجـــان شـــاى.. وقـــلـت لــهـــا إنـــهـم يـــشـــعــرون
ـاذا أجـابت.. لـقد بـالـبـرد.. هل تـريـدى أن تعـرفى 
ابـتـعدت ولن أعـود.. وأفضل أن يـتجـمدوا من الـبرد

هل تسمعنى يا سيلستينو? فليتجمدوا.
دولسى:

تــلك عــاطـفــة مالئــمــة جـدًا. لـم تـكـن جتب احلـرارة
سيلستينو:

صـــاد.. يــصــيـــد.. صــائــد. حـــفظ يــحـــفظ حــافظ..
عرف.. يعرف.. عارف.

بوشو:
لـنــا حــيـاتــنــا.. حـيــاة واحـدة فــقط. من يــدرى لـو أن
ـرض فى مــعــدته فــجــأة وخـرج أحــدنـا لـم يـصـب 

قبرة فى مرح? من ا
دولسى:

اضية كان كفى يا بوشو.. ربى.. طوال تلك األيام ا
نى كما يحدث كل عشية سنة جديدة! صدرى يؤ

بوشو:
وفـى أى مــــكــــان فى الــــعــــالـم يــــحــــدث هــــذا? فى أى

مدينة أقل حتضرًا.
دولسى:

اجليران يا بوشو!
بوشو:

يجب أن نـتجاوز ذلك ونفـتح النوافـذ.. نفتـحها على
مصراعيها وبذلك يدخل الهواء!

دولسى:
اجليران يا بوشو!

بوشو:
ــكن أن نــسـتــمــر فى خـداع أنــفــسـنــا وال بـد أن ال 
ـــلـــعــونـــة وهـــذه احلـــالــة نـــخـــرج من هـــذه الـــعــزلـــة ا

رضية. ا
سيلستينو:

قـاد.. يــقـود.. قـائــد فـهم.. يــفـهم.. مـفــهـوم.. مـارى
ثلة (صـمت.. نسمع موسـيقى شانو بوزو" أستـور 

مانتيكا).
دولسى:

ـشـكـلـة لم يــكن لـديـنـا ديـنـاصــورات أبـدًا. تـلك هى ا
ذلك هـــو أســـلـــوب الــطـــبـــيـــعـــة. ذلك يـــتـــعـــلق بـــقـــيــام
األمريـكي بـرفع احلظر كـما يقولـون ثم يسوى كل
ــــشـــكــــلـــة شـىء بـــعــــد ذلك.. هـــذا هــــو اجلــــهل.. فـــا
. ولـكن ألنه لـيس احلــقـيـقـيـة لـيـست مع األمــريـكـيـ
لـديـنـا ديـنـاصـورات.. بـدون الـديـنـاصـورات ال يـوجد
ــكــنــنـا أن بــتــرول. و"يـاراهــوكــا" قــصــة أخــرى. وال 
نفـعل ذلك بدون الـديناصـورات. كم ديناصـور تكفى
لء بـرمـيل مـن الـبـتـرول? تـلك الــدول الـسـبع هـنـاك
ـشـغـولـون دائـمـا بـاالجـتـمـاعـات فى أوربـا يـجب أن ا

cyan magenta yellow black File: 16- 17�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂ ✂✂ ✂✂✂

      ¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe        

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódG äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°S ¿Éc Ée Éj ¿ÉcôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

      ¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe        

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódG äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°S ¿Éc Ée Éj ¿ÉcôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا
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صرى عام -   وتوأمه فى الفن  33مسرحية من أهمها ( مسرحية اجلنيه ا
1931قسمتى عام 1936   - لو كنت حليوة عام 1938).
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سيلستينو:
فى الــيـوم الــذى يـتــوقف فــيه الـكــتــاب عن األكل هـو
الـيــوم الـذى أصــدق فـيه احلــكـايــة اخلـرافــيـة بــأنـهم

يعيشون على غذاء الروح.
دولسى:

ـرحـلة اجلـوع ذلك ـرون  الـكـتـاب الـعـظـام دائـمـا 
ـرون بـاجلـوع مـا تــقـوله نـهـايـات كـتـبـهـم. جـمـيـعـهم 
ـعــانـاة بــدايـة من "سـرفـانـتس" وحـتى "جـارسـيـا وا
مــاركـيـز" الــذى ولــد فى قــريـة ريــفــيــة.. والــذى كـان
أسـوأ مــا يــكـون ومــنح نــفـسه جــائـزة نــوبل.. عــلـيك
فـقط أن تـسـتـمـر يـا أخى اسـتـمـر مع أوراقك مـثـلـما
كنت تـفعل اآلن.. وفى الـلحظـة التى سوف يـنشرون

فيها أول سطر لك سوف تتذكر كالمى.
سيلستينو:

عندما ينشرون روايته!
دولسى:

عندما ينشرون روايته.
سيلستينو:

يضع.. وضع.. موضوع.. يعلم.. علم.. معلوم
دولسى:

هــذا الــرجل "جــارسـيـا مــاركـيـز" بــالــتــأكــيــد إنه من
كولومبيا.. والكهرباء تنقطع هناك أيضا.

بوشو:
ســـوف أكــتب عــنـك فى روايــتى يــا "ســيـلــســتـيــنـو"
وسـوف تـكـون الـشـخـصـيـة الـوحـيـدة الـتى سـتـحتـفظ
بـاسمهـا احلقيـقى يا سيـلستـينو.. سـوف أكتب عنك
بــاالسم والــلـقـب وكل شىء يــا ســيـلــســتــيــنــو.. فـصل
كـامل أخـصـصه لـك حـيث سـيـعـرف الـعـالم كم أنت
جــبـان يــا ســيـلــسـتــيــنـو. جــبـنـك هـذا هــو أسـوأ شىء
ألنك لست شجاعًا بـالقدر الكافى لكى تعترف أنك

خائف وأنا أعرف أنك خائف يا سيلستينو.
سيلستينو:

ـكنك أن تـتخذ يـجب أن نفـكر كـثيـرا فى ذلك.. ال 
قرارًا متعجال.

دولسى:
لم يحن الوقت بعد..

بوشو:
االنـتــظـار.. االنـتـظـار هـذا لـيس عـدال لـقـد حتـولـنـا

إلى حفنة من العبيد.

وقف غير محتمل هذا ا
سيلستينو:
اخرج إذن

دولسى:
ـاذا? لـقـد ولدت هـنـا. ولى حـقوق أكـثـر من حـقوقه

رغم ذلك. ألننى من هافانا.. وهو من الريف.
دولسى:

(تــضـحك) آه.. يــا بــوشــو من األشـــيــاء الــتى تــفــكــر
فـيهـا! الذى سـوف يـنشـرون فيـه رواتبك تـلك سوف
تــــصــــبح أكــــثــــر شـــهــــرة مـن ذلك الــــرجل "جــــارســــيـــا
ـديــنـة وهــو من الــريف. آه.. يـا مــاركــيـز" ألنك مـن ا

بوشو إنك مجنون!
بوشو:

أنــتــمــا اجملــنـونــان هــنــا! وإن لم نــفــعل ذلك بــســرعـة
فسوف يحدث لنا..

سيلستينو:
ومـن ســيـــفـــعـــلـــهـــا? هـــنـــاك شـــخص أعـــرفـه يـــصــاب
بــاإلغـمـاء عــنـدمـا يــسـمع كـلــمـة دم. فـمـن سـيـفــعـلـهـا

إذن?
بوشو:

أكـره احلـركـات الـعـنـفـيـة. أنـا مـسالـم وأحاول فـقط
أن اســتــخــدم الـكــلــمــات إلقـنــاع الــرجــال األشـداء –
ـسـتـعدون ألن ذوى الـكـفـاءة.. الـرجـال احلـقيـقـيـون ا

يفعلوا.
دولسى:

ال جتعلنا نبدأ مرة أخرى!
سيلستينو:

ــسـرح وهــو يــقـول (بــيــنــمـا يــدق األرضــيـة أعــلى ا
"صراصير".. "صراصير") ولنفرض أنه حدث ماذا
دة خمسة عشر أوعشرين يوما بعد ذلك?. سعادة 
ـنـعـطف الـذى كـالـعـادة ورقـصـة الـكـوجنـا ونـدخل ا
نحب أن نسير فـيه نحن الكوبيون. وبعد ذلك ماذا?
نــتـحــمل اجلـوع.. اجلــوع! الـعــيش يـوم بــيـوم يــنـاسب
احلـــيــــوانـــات فـــقط. ذلـك هـــو اكـــتــــشـــاف األغـــنـــيـــاء

العظيم.
بوشو:

أحب هــذه الـلـحـظـة ألن صـوت اخلــلـود يـتـردد فـيـهـا
بـقـوة كمـا يقـول الـشاعـر. أنا مـسـالم ولكـنى وجودى

باإلضافة إلى ذلك.

(يـقع احلــدث فى غـرفــة مـعــيـشــة األشـقــاء الـذين
بـسبـب وضعـهم احلـالى اضطـروا إلى أن يـحولـوها
ستودعات لعـلب احملفوظات الصدئة إلى نـوع من ا
ــتــنـاثــرة من كـل األنـواع واألجـوالــة والــصــنــاديق ا
واألحـجـام يـتجـول "سـيـلـسـتـيـنـو" بال هـدف ومعه
بـــعض عـــلـب الـــزيت الـــفـــارغـــة وعـــجـــلـــة دراجـــة
ويـستخدم معداته فى إصالح أو صنع شىء غريب.
ويتصفح "بوشو" أوراق روايته ليبحث عن شىء وال

يجده).
وتقوم "دولسى" بتنقية بعض األرز بشكل احتفالى.
تـرتفع األضـواء وتـسقط بـشـكل أحادى لـكى تـعطى
تـأثــيـرا بـأنه قــد حـان الـوقـت لـلـتــوقف عن احلـركـة.
ـصـاحـبـة لـلمـسـرحـيـة واحدة ـوسـيـقـية ا اخلـلـفيـة ا
وهى مــوسـيـقى "شـانـو بـوزو" "مـانـتـيـكا" ذات األداء

ستويات. العريض على كل ا
(يــردد "ســيـلــســتــيــنـو" بــعض الــقــصــائـد بــالــلــغـة
اإلجنـلـيـزيـة دون أن يـنـقـطع عـمـا يـفـعـله. يـقـاطع
"بـــوشــو" هـــذا الــصـــمت عــنـــدمــا يـــظن اخملــرج أن
اجلـــمـــهــور قـــد فــطـن إلى مـــغــزى هـــذا الـــتــوقف.
يــنــطــفىء الــنــور ويــضــاء بــشــكل مــتــقـطـع أثــنـاء
ـسرحـية وحـسب رؤيـة اخملرج ولـكن الشـخصـيات ا
ال تـتـوقف عــمـا تـفـعــله. يـرتـدى "بــوشـو" زيًـا أشـبه
هـرج وتـرتدى "دولـسى" حذاء بـكـعب عال وثـوبا بـا
من قماش الالميه الكاروه من طراز عتيق ويرتدى
"سـيــلـســتـيــنـو" أفــروالً من الـتــويـد وحــذاء "بـوت".
ـــوســيــقى مـــحــزنــة وتــلـــطف من حــدة األحــداث ا

ولكنها ليست مقحمة.
بوشو:

يجب أن تفعلها
دولسى:
نفعلها?!

بوشو:
أجل.. نفعلها.

دولسى:
ال سبيل إلى ذلك.

سيلستينو:
شرب.. يشرب.. مشروب

بوشو:

ألن الـرطـوبـة شـديـدة وقـد أصـيبـت بـاجلفـاف ولم
حتـب الـبــرد ألنه لم يــكن هـنــاك هــواء شـديــد! مـاذا
كــانت تــريـد األم? هل ظــنــنت أنـهــا لن تــتـمــرد? مـاذا

كن أن تفعل تلك اخمللوقة البائسة?
سيلستينو:

ـــكن ألم أن تـــفـــضل أن ـــؤلف كـــيـف  هـــيـــا أيـــهـــا ا
يتجمد أطفالها?

بوشو:
إنه مجرد حلم.

سيلستينو:
كانت تـريد األمر بـهذه الطـريقة.. أعـرف إنها كانت
ــكن أن تــفـضل أن تـريــده بــهـذه الــطـريــقــة.. كـيف 
يتجمد أوالدها. لقد كانت هناك قبل الكارثة.. ولم
يــكن هـــنــاك أى نــقص فـى اجلــ كل أنــواع اجلــ
والـلحم والنبيـذ والفودكا واخلبز والـبقسماط. كيف
ـــكــنه أن تـــصل األمـــور إلى هــذا احلـــد? ومن كــان 
يخبرنى بأن األمور ستصل إلى هذا احلد.. األوالد
ـكـنـنى أن أفعل هـنـاك وأنا هـنـا.. بـعـيدًا جـدًا وال 

شيئا?
دولسى:

ـــاذا يــرتـــبط الـــنــاس بـــالــروس.. البــد أن ال أعــرف 
ذلك بسبـب ما فعلوه فى األفالم  –يقايضون أفالم
تهدل تلك اجلـميلـة "دولوريس ديل ريوى بـشعرهـا ا
بـشـعــور الـروسـيـات الالتى تـرتـدين ثـيـابًـا مـثل ثـيـاب
اجلـنود وقد يأسن جـميعا من احلـصول على دبابة
ـانـية لـكى تقـتلـهم كـما حـدث أيام هـتلـر. ال أعرف ا
مــاذا كــان ذلك ألن ذلك الــلــحم الــروسى  – الــنــوع
ـــقـــاطـــعــــة األمـــريـــكـــيـــة الـــذى أرســــلـــوه فى بـــدايــــة ا
والــــســــيــــرك والــــصــــواريخ الــــتـى عــــادوا وأخــــذوهـــا
ـعـلـون سـنـرقص والـنـاس يـصـيـحـون "نـيــكـيـتـا أيـهـا ا
عـلى قبرك لقد رحـلت بعد أن أخذت مـا أعطيتنا
رسـوم على غـالفه البـقرة والـتى قال ذلـك اللـحم ا
النـاس عنهـا إنهـا دب وهذا اللـحم هو حلم الدب..
لــقـد أنـقــذنـا ذلك الـلــحم ألن كل الـدول رفـضت أن
تـــعـــطــيـــنـــا شــيـــئًــا  –لـــكم كـــنت أحـب ذلك الـــلــحم –
ـعــلب أيــضـا. رغم أن بــعض الــنـاس كــانـوا والــلــحم ا
يـــقــــولـــون إنه حلم آدمـى من ســـجـــون ســــيـــبـــريـــا فى
مـعسكرات الـتعذيب كما قـال ذلك الرجل الصينى
ــتــجـر ــطــعم فى الــشــارع حــيث ا الــذى كــان يـديــر ا
اخلـــالى اآلن والـــذى جــاء من كـــانــتـــون. إذ قــال إنه
جــــاء إلى هــــنــــا فـــرارا من "مـــاوتـــسى تــوجن" ولــــكن
الـشـيـوعـيـة أدركـته هنـا أيـضـا. وقـال الـنـاس إنه جنا
بــنـــفـــسه.. واحلـــقــيـــقـــة أنى لم أهـــتم بـــأى شىء من
ذلـك. فـالــشــخص الــذى لم أســتـطـع أن أحتـمــله من
البدايـة ليس ألنه كان روسى ولكن ألنه.. هو ذلك
الـرجل "مـايكـويان" ألن األمـر يـتـعلق بـتـركه جلـنازة
زوجــته لــيــأتـى إلى هــنــا. ولــكن الــعــجــوز "نــيــكــتــيــنـا"
يفاجئنى بأنه شـخص لطيف وحكاية خلعه للحذاء
ــــــتـــــحــــــدة لم وإعـــــادة ربــــــطه عــــــلـى مـــــائــــــدة األ ا
أصـدقـهـا. بـالـتـأكـيـد أحب أن يـكـون ولـدا أخى هـنـا
ا يـحدث ألنهـما لـيسـا روسي وال ألنه ال أهـميـة 

بد أنهما يعانيان.
سيلستينو:

خصوصًا البنت.
دولسى:

يــا لــهـا مـن فــتـاة بــائــسه! وألن الــصــبى مالك ولــكن
ابـــنــة أخى ولـــدت وهى تــعـــرف مــا يـــفــيــدهـــا. تــأمل
فــقط.. لـــقــد حـــاولت أمــهـــا أن تــعـــلــمـــهــا الـــروســيــة
وفــــشــــلـت. وال داعى لــــذكــــر احلــــســــاء الــــذى كــــانت
ــكن لــتــلك الــطــفــلــة أن تــصــنــعه لــهــا دائــمــا. كـــان 
تــخــفــيه.. وتــلــقـى به فى احلــمــام ثم تــذهب لــتــأكل
طـبق الـفـول الـطـرى الـلذيـد ثم تـرجع ألمـهـا بـقـصة

محبوكة بأنها أكلت احلساء.. ماذا كان اسمه?
سيلستينو:

ما هو?
دولسى:

احلساء.. ما اسم ذلك احلساء?
بوشو:

البنجر.
دولسى:

البـنـجر. كـانت غلـطة أمى. أنـظر كـيف كان اجلـميع
يقول لها "ال تتدخلى فلست أم الطفلة" ولكن أمى 

سوف أكتب ذلك فى روايتى.
دولسى:

ماذا?
بوشو:

ذلـك اجلـــــزء عـن الـــــديــــــنـــــاصــــــورات.. تـــــصـــــورى أن
نـظريـتك بـهـا تنـاقض.. هـنـاك دول بـها ديـنـاصورات
وليـست ضمن الـدول السبع الـتى جتتـمع معًا.. ومن
نــاحـيـة أخـرى هــنـاك دول أخـرى لـيـس بـهـا أى حـيـاة

مثل حياة تلك السبع.
دولسى:

ــون جـدًا لــنــا. تــأمل فــقط مـا ـغــرورون مــؤ أولــئك ا
يــعـــيــشــون عـــلــيه فـى هــاواى? يــعـــيــشــون عـــلى بــراءة
الـوطـنـيــ وأولـئك الـفـتـيــات بـالـزهـور فـوق رؤوسـهن
ــصــنــوعــة من الــزهــور أيــضــا وهن وتــلك الــعــقــود ا
ـكـنك أن تـقـول إنـهم وطـنـيون يـرقـصن فى بـراءة.. 
كن أن نفعل ذلك هنا ألن أى حقيقيـون ولكننا ال 
ــــكـــــنه أن يــــقــــول عــــلـى الــــفــــور إن أولــــئك إنــــســــان 
احلالسـيات والـسمـراوت ليسـوا نسـاء وطنـيات على
لـيـونيـرات لـسن دمى ألن غـرورهم هو اإلطـالق. وا

أسوأ كثيرا من عدم امتالك ديناصورات.
سيلستينو:

ــا تـلك هـى اإلجـابــة الـصــحـيـحــة. فـمـن يـدرى لـو ر
أنـهـا عمـيـقـة األغـوار.. ذلك لـيس احلل.. بـاخـتـصار
يـا لهـا من ملـعونـة.. فلـتشرق الـشمس حـينـما وأيـنما

تريد.
دولسى:

آه.. يا سيلستينو!
سيلستينو:

(إلى بوشو) أنت على حق.. أنا جبان..
بوشو:

كــنت أمــزح فــقط حــول مــسـألــة وضـع حـكــايــتك فى
روايتى.

سيلستينو:

يـتمسكـوا بكل الدينـاصورات. ورغم ذلك ال يذكرون
الـســعـوديـة! تــلك هى الــطـبـيــعـة لــقـد تـصــادف أنـنـا
ولــــــدنـــــــا فى نـــــــصـف الــــــدنـــــــيــــــا الـــــــذى لـــــــيس فـــــــيه
ديـناصـورات. ورغم ذلك من يـدرى لو أن مـا حدث
هــنــا كــان بــســبـب تــدخل األســبــان ألنه لــو أن األب
ــنـعـهم من قـتل الــهـنـود فـكـيف "الس كـاسـاس" لم 
ــنــعــهم من أكـل الـســحــالى? ألــيــست يــســتــطــيع أن 
االيــجــوانــا تــشــبه الــديــنــاصــور أكـثــر مـن أى حــيـوان
آخـر? ولكـنـهم هنـا ال يـتركـوهم لـيكـبـروا ويتـطوروا..
لم تعـد لدينا إيـجوانا الـيوم. بل النـوع الذى لو صار
بــشــكل طـيب حلــول نــفـسه إلـى ديـنــاصـورات. ورغم
ذلك ال أدرى حـقًا إن كان األسـبان هـم الذين جـلبوا
هـذه الـكراهـيـة مع اإليـجـوانا أم أنـهـا كـانت مـوجودة
مـع الـهـنـود. كـان يــروق لى ذلك دائـمـا ألن الــطـبـيـعـة
أرادته بــتــلـك الــطــريــقـــة. فــالــعــالـم مــقــسم إلى دول
تــمــلـك ديــنــاصــورات ودول ال تــمــلك ديــنــاصــورات..
والـدول التى تملك الديـناصورات تفعل مـا يحلو لها
ـــشــغـــولـــة دائـــمــا دائـــمـــا. يــا لـــتـــلك الـــدول الـــســـبع ا

باالجتماعات فى أوربا. (صمت).
سيلستينو:

(يـشيـر إلى ما تـفعـله دولسى باألرز) إن البـطاطس
مـغـذى أكـثـر. وسـتـأتى الـلـحـظـة التـى لن يـكون األرز

فيها هو غذاءنا األساسى.
بوشو:

سوف تكون البطاطس غذائنا.
(تـضع دولسى جـوال األرز الـصغـير جـانـبا وتـقاطع

(" "يوم االثن
سيلستينو:

الـــبــــطــــاطس.. أجل.. الــــبـــطــــاطس..! لــــقــــد أكـــلــــنـــا
الـبـطــاطس فى االحتـاد الـسـوفـيـتى.. كـمـيـات كـبـيـرة

ت أحد بسببها. من البطاطس ولم 
(تـقاطع دولسى "يوم الثالثاء" وهى تضع جوال أرز

آخر بجوار األول).
بوشو:

تقصد التتار.. يسمونهم التتار فى روسيا.
سيلستينو:

ــعـدة بـاحلـمـوضـة حــكـايـة الـبـطـاطـس تـلك تـصـيب ا
هـنـاك األطـفال يـأكـلـون الـبـطـاطس ويـصـيـرون أكـثر

قوة من األطفال هنا.
(تقول دولسى "األربعاء" وتضع جانبا جوال ثالثًا)

بوشو:
فى روسيا?
سيلستينو:

سوف يظل اسمه بالنسبة لى االحتاد السوفيتى.
(تكرر دولسى نفسه الفعل وهى تقول "اخلميس").

بوشو:
دينة للروس. ليس با

سيلستينو:
كانوا أفضل وهم سوفيت.

(تكرر دولسى الفعل وهى تقول "اجلمعة")
بوشو:

يأكلون التاترز.
سيلستينو:

ــدة ســبع أجل يـــأكــلــون الـــبــطــاطـس. لــقــد أكـــلــتــهـــا 
سـنـوات. وحـصـلت عـلى درجـة فى الـهـنـدسة وكـنت

ا أنا اآلن. أسعد حاال 
(دولسى تقول "السبت" وتكرر الفعل)

بوشو:
شكرا للتتار.
سيلستينو:

عـــلى األقل لم يـــكن هـــنـــاك شـــحــاذون وال مـــدمـــنــو
مخدرات وال أحد يتسول "كان اجلميع يأكلون. 

(تـقاطع دولسى "األحـد" وتضع جـانبا جـواالً ورقيا
آخر بأرز األسبوع).

بوشو:
تاترز.. أكلوا التاترز

سيلستينو:
أتــمــنى أن يــتــمــكن أطــفــالى مـن تــنــاول الـبــطــاطس!
حــــــــتى لــــــــو كـــــــان ذلـك كـل شىء.. الــــــــبـــــــطــــــــاطس..
والـبـطـاطس فـقط (صـمت. نـسـمع موسـيـقى شـانو

بوزو)
بوشو:

ــهم.. لــيـس مــعى أقالم لـــيس مــعى أقـالم لــلــشـىء ا
فقط.

دولسى:
األطفال بخير.. هذا ما تقوله اخلطابات.

سيلستينو:
احلــقـيـقـة شىء آخــر. كل مـا يـجب عـلــيك أن تـفـعـله

هو أن تقرأ اجلرائد وتشاهد التليفزيون.
بوشو:

اجلرائد.. التليفزيون!!
سيلستينو:

ال أمــلـك أن أمــنــعــهــا مـن أخــذ األطــفــال مــعــهــا.. ال
أملك شىء على اإلطالق. (صمت).

دولسى:
لـقد أديت مـا علـيك.. األطفـال يـنتـمون لألم هـكذا
ــكـان احلــال دائـمــا.. فــإن إرادت أن تـأخــذهم إلى ا
الــــذى ولـــدت فــــيه فــــلــــهــــا احلق فـى ذلك. إنــــهم لن
يـتمـنـوا أبًـا أفضل مـنك.. ولـكن لـكل شـعب تقـالـيده
ا فى ذلك هى.. من أى مـكان هى.. ما اسم ذلك

كان? ا
بوشو:
قزغيزيا
دولسى:

تمـاما.. إنـهن لسن صـينـيات.. أو أى شىء ولكن ال
ثل نعهن أن يكن هكذا.. مع إنهن يشعرن  شىء 

ما تشعر به سائر األمهات.
سيلستينو:

هــنـــاك?.. ال أعــرف.. وفــجـــأة نــامـــوا.. وقــدمت لى
أمـــهم فـــنـــجـــان شـــاى.. وقـــلـت لــهـــا إنـــهـم يـــشـــعــرون
ـاذا أجـابت.. لـقد بـالـبـرد.. هل تـريـدى أن تعـرفى 
ابـتـعدت ولن أعـود.. وأفضل أن يـتجـمدوا من الـبرد

هل تسمعنى يا سيلستينو? فليتجمدوا.
دولسى:

تــلك عــاطـفــة مالئــمــة جـدًا. لـم تـكـن جتب احلـرارة
سيلستينو:

صـــاد.. يــصــيـــد.. صــائــد. حـــفظ يــحـــفظ حــافظ..
عرف.. يعرف.. عارف.

بوشو:
لـنــا حــيـاتــنــا.. حـيــاة واحـدة فــقط. من يــدرى لـو أن
ـرض فى مــعــدته فــجــأة وخـرج أحــدنـا لـم يـصـب 

قبرة فى مرح? من ا
دولسى:

اضية كان كفى يا بوشو.. ربى.. طوال تلك األيام ا
نى كما يحدث كل عشية سنة جديدة! صدرى يؤ

بوشو:
وفـى أى مــــكــــان فى الــــعــــالـم يــــحــــدث هــــذا? فى أى

مدينة أقل حتضرًا.
دولسى:

اجليران يا بوشو!
بوشو:

يجب أن نـتجاوز ذلك ونفـتح النوافـذ.. نفتـحها على
مصراعيها وبذلك يدخل الهواء!

دولسى:
اجليران يا بوشو!

بوشو:
ــكن أن نــسـتــمــر فى خـداع أنــفــسـنــا وال بـد أن ال 
ـــلـــعــونـــة وهـــذه احلـــالــة نـــخـــرج من هـــذه الـــعــزلـــة ا

رضية. ا
سيلستينو:

قـاد.. يــقـود.. قـائــد فـهم.. يــفـهم.. مـفــهـوم.. مـارى
ثلة (صـمت.. نسمع موسـيقى شانو بوزو" أستـور 

مانتيكا).
دولسى:

ـشـكـلـة لم يــكن لـديـنـا ديـنـاصــورات أبـدًا. تـلك هى ا
ذلك هـــو أســـلـــوب الــطـــبـــيـــعـــة. ذلك يـــتـــعـــلق بـــقـــيــام
األمريـكي بـرفع احلظر كـما يقولـون ثم يسوى كل
ــــشـــكــــلـــة شـىء بـــعــــد ذلك.. هـــذا هــــو اجلــــهل.. فـــا
. ولـكن ألنه لـيس احلــقـيـقـيـة لـيـست مع األمــريـكـيـ
لـديـنـا ديـنـاصـورات.. بـدون الـديـنـاصـورات ال يـوجد
ــكــنــنـا أن بــتــرول. و"يـاراهــوكــا" قــصــة أخــرى. وال 
نفـعل ذلك بدون الـديناصـورات. كم ديناصـور تكفى
لء بـرمـيل مـن الـبـتـرول? تـلك الــدول الـسـبع هـنـاك
ـشـغـولـون دائـمـا بـاالجـتـمـاعـات فى أوربـا يـجب أن ا
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سيلستينو:

شكلة يا سيدتى? ما ا
بوشو:

الرائحة الكريهة.. أليس كذلك?
دولسى:

شىء فظيع.
سيلستينو:

ال تنبعث منه رائحة كريهة. إنها رائحة مألوفة.
بوشو:

إنها رائحة مرعبة.
دولسى:

كل األبواب مغلقة.. ال بد أنها قادمة من هنا.
سيلستينو:

حـسنًا. ليست قـادمة من هنا.. هذه الـرائحة ليست
من هنا.
دولسى:

هـذا صــحـيح! الــرائـحــة الـقــادمـة مـن هـنــا رائـحــتـهـا
مختلفة.

بوشو:
ورغم ذلك الرائحة كريهة.

دولسى:
كال يــا بـوشــو. الـرائـحــة الـكــريـهـة الــتى ال تـســتـطـيع
تـفـاديــهـا هى شىء واحـد. ولـكــنك تـعـرف أن الـنـاس
يـبـذلون جـهـدًا فى تـطـهـيـر أنفـسـهم بـالـكـحول أو أى
شـىء آخـر. أمـا الـرائـحــة الـكـريـهــة الـتى هى رائـحـة
كــريـهــة مـنـتــشـرة ألن الــرائـحـة الــكـريــهـة شىء آخـر

تماما.
سيلستينو:

ال توجـد رائحـة كريـهة هـنا هـناك رائـحة نـفاذة وال
شىء أكـثــر من ذلك ولــكن الـرائــحـة الــكـريـهــة الـتى
يـســمــونـهــا رائـحــة كـريــهــة لـيــست هــنـا ألن كــلـيــنـا ال
ـيــزهـا شـخص يــشـمـهــا والـرائـحـة الــكـريـهــة الـتى 
واحــد هى رائــحـة شــخــصـيــة ولـذلـك فـإن رائــحـتك

الكريهة ال قيمة لها.
(صمت. نسمع موسيقى مانتيكا)

بوشو:
متى ينتهى كل هذا? إلى ماذا يؤدى?

سيلستينو:
ــضى. الــشىء األســاسى هـو احلــصـول إلـى حـيث 

على األقالم.
بوشو:

الــطــبــيـعــة مــثل اجملــتــمع لــهـا قــوانــ ال عالقــة لــهـا
بـــــاألقـالم. هـــــذا شىء أحـــــمق.. عـــــقـــــيـم.. وتـــــطــــوع

رخيص.
دولسى:

يقولون إن "جارسيا ماركيز" يكتب بواسطة آلة. 
بوشو:

يـــجب أن أســـتــخـــدم األقالم ألنـــنى بـــبـــســاطـــة أريــد
ذلك. يــجب أن أفــكـــر هــكــذا بــأقالمى. لــقــد بــدأت
تــنـهـمـر.. شــكـرا ألقالمى.. البـد أن تــسـعـد.. شـكـرا
ألقالمى والبـــد أن تــتـــوقف.. شـــكــرا ألقـالمى.. هــا

هى تمطر ثانية شكرا ألقالمى.
دولسى:

كن إذا كانـت اآللة هى الـتى تكـتب الروايـات فال 
أن يـــكــون "جـــارســـيـــا مـــاركـــيـــز" كـــاتـــبـــا بـــارعًـــا كـــمــا

يزعمون.
بوشو:

ذلك ألننا على ما نحن عليه.
سيلستينو:

بسبب نقص األقالم.
بوشو:

بسبب كثرة األقالم.. كما تريد أن تقول.
دولسى:

وأنـــا تــــقـــريـــبـــا مــــتـــأكـــدة أن هـــذه اآللـــة لــــيـــست من
كـولـومـبـيـا رغم ذلـك ألن الـيـابـانـيـ يـعـرفـون أكـثـر
عـن هـذه األشـياء. (تـقطع لـقمـة خـبز وتـتقـاسمـها

ب ثالثتهم).
سيلستينو:

بسبب نقص األقالم.
بوشو:

(يــأكل قـطــعـة من اخلــبـز) " لـــقــد وجــد نـــفــسه فى
(اســــتـــريـــوس)  – 328 – 327 – 326 – 325

ما كل هذه الضوضاء?
سيلستينو:

أية ضوضاء?
بوشو:

ال أعرف. إنها ضوضاء غريبة.
دولسى:

ــكـن أن يـــســـمـــعـــونــنـــا? إن هـــذا يـــبـــدو وكـــأنى هـل 
ـناقـشـات غـيـر مالئـمة. افـعـلـوا ما أخـبـركم.. هـذه ا
يـجب أن تــفـعـلـوه فــقط وقـفـة (تـرفع صـوتـهـا حتى
يـستـطيـعـوا سمـاعهـا فى اخلارج) عـلى أيـة حـال ما
الـذى ترسـله تـلك الدول إلـيـنا? حـتى نـصل إلى هذا
احلـد بـعـد أن نذرف كـثـيرا من الـدم! والـبوسـنـيون
قــنـابـل هـنــا وقــنــابل هــنــاك والــدمـاء تــســيل فى كل
مكان وال أحتـدث عن أفريقيا رغم ذلك. وكل ذلك
ـانيا الـبقـر الذى يـنطلق حـرًا فى الهـند واآلن فى أ
ال يـوجد سود وال أتـراك. ولذلك كانـوا قادرين على
إنــــهـــــاء هـــــذا الـــــوضع? دعـــــونـــــا نـــــرى اآلن هـــــنــــاك
فــيــتـنــامــيــون وصــيــنــيــون وكــوريــون.. وإذا لم يــظــهـر
الــبــتــرول فى "جــاهــاركــا" ألنه فـى "فـيــراديــرو"? أين
هــــذا الـــبـــلـــد? ومـن أين جـــاء هـــؤالء الــــنـــاس ألنـــهم
لـيسـوا من البـيض ومؤكـد أنـهم ليـسوا سـوداً كذلك

. ما الذى جتلبه لنا هذه السفينة?  أو خالسي
(تـعـود اإلضـاءة. يـطـفـئــون شـمـوعـهم ويـصـفـقـون.
سـرح خالـيًا يـجرون إلى الـداخل مـؤقتـا يتـركـون ا

.( ثم يعودون مبتسم
دولسى:

(على استحياء) هل تشم هذا?
سيلستينو:

ماذا?
دولسى:

ال شىء.. ال شىء. األمر كان فى رأسى فقط.
(صمت) ألست حقـيقة تشم أى رائحة? ال شىء? ال

شىء على االطالق?

اسـتمـرت معهـا "حفيـدتى ليـست روسية" عـجباً لك
ـرأة الـبـائـسـة! األمـر هو يـا أمى! كم حتـمـلت تـلك ا
أن الـكوبـي يـعتقـدون دائمـا أن األجانب ال يـعرفون
كـم نحن مـخـدوعـون.. ولـهـذا.. انـظـر مـا حدث اآلن
لــــقـــد ضــــاق الـــروس بــــذلك. وخــــصـــوصــــا الـــنــــســـاء
الــروســيــات ألنـكم يــا مــعــشـر الــرجــال قــادرون عـلى
حتـــمل أى شـىء أى شىء عــلـى اإلطالق إال الــزواج
بـامرأة واحـدة فقط. فـأنتم تعـيشـون وتمـوتون وأنتم
ـكـم.. إنـكم لــســتم لــبـنــانــيـون أو أى حتــلــمـون بــحــر

شىء آخر رغم ذلك.
سيلستينو:

لم يكن األمر بيدى.. لم يكن األمر بيدى!
دولسى:

ـنى مـنذ أيـام بـنفـس الطـريـقة ربـى.. إن صدرى يـؤ
نى بها فى ليلة كل عام جديد! التى كان يؤ

سيلستينو:
سـوف أركب دراجـتى ذات يـوم وألـقى بـنـفـسى أمام

سيارة نقل "ثم ينتهى كل شىء"
(نسمع موسيقى شانو بوزو)

دولسى:
أمام سيارة نقل?

بوشو:
سيـارة نقل (يـخفى بوشو سـكينا تـستخدم فى فتح

غلقة فى الكتب) الصفحات ا
دولسى:

وصـلــنـا إلى حــادثـتـ ســوف تـرتــكـبـهــمـا بــالـدراجـة
وفى كل مرة حتت عجالت سيارة نقل.

بوشو:
نفس سيارة النقل.

سيلستينو:
كيف اكتشفت ذلك?

دولسى:
عرفت.

سيلستينو:
لقد حذرتهم أن يخبروك.. على أية حال لم يحدث

شىء.
بوشو:

كن أن يحدث.
دولسى:

لـقـد كـدت تــقـتل نـفـسك.. لــقـد أخـرجـوك من حتت
العجلة اخللفية.

بوشو:
لقد ظن اجلميع أنك ميت.

دولسى:
والسائق لم يهتم.

بوشو:
لقد كان نفس السائق.. كما حدث من قبل.

دولسى:
ــاذا تــنــدفع دائــمــا فى اجتــاه نــفس الــشــاحــنــة فى

نفس الوقت من النهار?
بوشو:

ونفس السائق أيضا.
سيلستينو:

أمسك.. أمسك..
دولسى:

اذا تندفع دائما نحو نفس الشاحنة يا سيلستينو?
سيلستينو:

ألنــنى دائـمــا آخـذ دراجـتى نــحـو نــفس الـشـاحــنـة يـا
سيلستينو?
سيلستينو:

ألنــنـى دائــمــا آخــذ دراجــتى إلـى نــفس الــشــارع فى
نـفس الوقت من الـنـهار والـرجل يـقود سـيـارته مارًا

بنفس الناصية!
بوشو:

رور. أظن أنك تذكرت ذلك اآلن بعد عند عالمـة ا
أن صُدمت أول مرة.

سيلستينو:
ـاذا لكنى حسـنا ال أتذكـر تلك الـعالمة. وال أعرف 

لم أرها أبدًا.
بوشو:

لم ترها أبدًا.
سيلستينو:

أوال يـــجـب أن تـــصل إلـى هـــنــــاك فى الـــصــــبـــاح فى
األيام الفردية بشاحنتك ولترى إن كنا نستطيع أن
نـســيـطــر عــلى أنـفــسـنــا. لــيس شـيــئـا ضــخــمـا لــكـنه
يسـاعد. كل شىء صـعب. إننـا ال نحـصل حتى على
الــتـطــعــيــمــات. فـإذا جــاء الــفــيــروس سـوف تــنــتــشـر
الـعدوى ألننا لـسنا وحدنا. فـكم عدد الناس الذين

وقف? هل ينجون! فى نفس ا
دولسى:

ـاذا تنـدفع كل يوم دائـمًا أمـام نفس الـسيـارة النقل
ـــاذا ال تالحظ عالمـــة "هـــدىء ونـــفس الـــســـائـق? و

السرعة" يا سيلستينو?
بوشو:

هل تريد أن أقرأ لك قليال من روايتى?
(يــجــمع بـــوشــو أوراقه ويــقــرأ) هـــبط الــــلـــيل عـــلى
ــلـعــونــة وكـانـت رائـحــة الــبـحــر هى األمل ــديـنــة ا ا
الـوحيد لسكانـها العميان الـذين ال يعرفون النوم أو
الـــيــقـــظــة وعــنـــدئــذ تـــســلق ذلـك الــزجنى الـــضــخم
ـكـبــوت وكـأنه ــرعب إلى مــكـان الـفــرج األبـيـض ا ا
يـقـول "لــقـد وصـلت" وقــد بـدأ يـتـبــول بـغـزارة فـظن
ـالح هو الـنـاس أنه سـيل من الـبـحر أو أن الـبـحـر ا
الـذى يـسقط فـوق رؤوسـهم. وكان هـنـاك ضوء وقح
(يـخبـو الضوء) ملـعون (من مـسافة).. ضوء لـلمرة
ـنـسـيـة بـالـصـمت ـديـنــة ا الـثــانـيـة وإلى األبـد فـوق ا

رغم ذلك".
سيلستينو:

لنرى إن كان ذلك الزجنى يعود للتبول.
(يضىء اجلميع شموعًا).

دولسى:
كــان ذلك جــمـيال. لــقــد ســمـعـت أسـوأ مـن هـذا من
ذلك الرجل "جـارسيا ماركـيز". (صمت فى الظالم

يستمرون جميعًا فى أداء واجباتهم البادية) 
يا إلهى.. اغفر لى. كأنى رأيت أمى!

بوشو:
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سرحي جريدة كل ا

ميزة سرحية ا > لقد كانت شخصية كشكش بك عالمة فارقة تؤكد على مالمحه ا
سرحيات حتت هذه الشخصية نذكر منها -كشكش بيه التى جتلت فى عدد من ا

وشيخ الغفر زعرب.
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äÉ«°üî°ûdGـــصــــادفـــة أن حتـــقـق "مـــانـــتـــيــــكـــا" أكـــبـــر لــــيس من ا
ــــكن تـــصــــنــــيف هـــذه الــــنـــجــــاحـــات فـى كـــوبــــا إذ 
سـرحيات الـتقلـيدية سرحـية باعـتبارهـا أفضل ا ا
ألنـهــا مـبــنــيـة عــلى األســالـيـب الـتى تــهــدف إلى قـلب
مــنــظــومــة الــقــيم رأسًــا عــلى عــقب. وبــإلــقــاء نــظــرة
فـاحـصـة ألقـصـى صـور الـواقع الـيـومى جنـد أن هـذه
ــســرحــيـــة ال يــنــقــصــهــا روح الـــفــكــاهــة أو الــطــاقــة ا
ـنحها هدفا أكبر التفـكيكية  العالمات والدالالت و

وأعمق وأقوى.
ــســـرحــيـــة تــدور حــول األخـــوة الــثالثـــة "بــوشــو" وا
و"ســيــلـــســتــيــنـــو" و"دولــسى" الــذيـن اخــتــاروا حــبس
شاكل عانـاة وا أنفسـهم فى بيت الـظروف الصـعبـة وا
ـهنـية.. وهم الـتى واجهـوها فـى حياتـهم الـعاطـفية وا
يـخـططـون لـفعل مـرعب وبـدون ذلك تـكون حـيـاتهم
غير مـحتـملة. فـنرى "بوشـو" يلح على أخـويه بقوله
ـنــاقـشـة فى بـدايـة "يـجب أن نـفـعـلــهـا" وذلك خالل ا

سرحية والتى تكسر رتابة الكالم اليومى. ا
وهى أيضا مـناقشة تـشير إلى أفعـال دموية محـتملة
تـداعـية اجملـبـرين على فى ظل الـظـروف القـاسـيـة وا
سـئـوليـة الـتى سـارت عبـئـا يـستـعـبدهم. حتمـلـهـا وا
كن للقارىء أن يلحظ تاريخ كل شخصية ويلمس و
ـثل إسقـاطا على ـركب لهـذا التـاريخ الذى  التأثـير ا

الواقع االجتماعى والسياسى فى كوبا.
ـمـنـوع إذ يـشـيـر وبــ الـلـعب الـغـامض والـتــنـاص مع ا

سرحية "مانتيكا"; وهى مقطوعة موسيقية عنوان ا
لـــلــمـــوســـيــقـــار الـــكــوبـى "شــانـــو بـــوزو" إلى تـــدخــ
ــوسـيـقى ــاريـجـوانــا وهى إشـارة خـفــيـة ألن هـذه ا ا
ـسـرحـيـة. فـاحلـدث ـشـهـد طــوال أحـداث ا تــقـتـحم ا
يتـطور ويتم تأجـيل طردهم من البـيت حتى يحدث
االنفـجار األخير الـذى يكشف البـاعث إلى استخدام

أسلوب التراجيكوميديا:
فـهم يـقـومون عـلـى تـربيـة خـنـزيـر فى شـقـتـهم حـتى
يـضمـنـوا الـغذاء عـلى الـرغم من أن حلظـة الـتضـحـية
بـاحليـوان فى لـيلـة رأس الـسنـة كـما هـو مـتفق بـيـنهم
قــد حــانت; وهى مــنـاســبــة تـتــجــمع فــيـهــا الــعـائالت
شوى ويحتـفلـون بعشـاء تقـليدى من حلم اخلـنزيـر ا
واألرز والــفــول والــبــيــرة.. لـم يــكن ذلك الــقــرار ســهال

عليهم.
ومــســـرحــيـــة "مــانــتـــيــكــا" تـــقف وراء طــاقـــة الــفــشل
والـتــعــلـيــقــات الـقــومــيـة عــلى نــقص الــدواء نـتــيــجـة
احلــصــار والــغــرور الــذى يــؤدى إلـى عــدم الــتــســامح..
فمـحصول األرز ال يكاد يكفـى والفنانون حتولوا إلى
الـنــزعــة الـتــجــاريـة مـن أجل حـيــاة أفــضل والــنـقص
الهـزلى فى احملاصيل الزراعـية فى بلد يـتمتع بأفضل

8 من يونيه 2009  العدد 100

cyan magenta yellow black File: 15-18�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

سرحي جريدة كل ا

> الفنانة الشابة سماح
السعيد تبدأ خالل هذا
األسبوع بروفات العرض
سرحى اجلديد ا
"اجلبل" عن رواية ليلة
القدر للمغربى الطاهر
بن جلون وإعداد
مسرحى حلا حافظ
وسينوغرافيا صبحى
قرر السيد ومن ا
وسم عرضها خالل ا
الشتوى القادم من إنتاج
البيت الفنى للمسرح
رشحة ضمن العروض ا
للمشاركة فى فعاليات
مهرجان القاهرة الدولى
للمسرح التجريبى.

صرية عبر روح ساخرة ومن > حققت مسرحياته شهرة كبيرة التصالها باحلياة ا
شمش - كشكش بك فى باريس - سرحيات - تعاليلى يا بطة- بكره فى ا هذه ا
وصية كشكش بك - خللى بالك من إبليس عام 1916.
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أشرف فتحى

 أمسية جنوبية 
تستعرض مالمح الفقر
 والتخلف واجلهل

ارتـكـابه خلــرق األعـراف والـعـادات والـتـقـالـيـد وسط إجـمـاع من
أهـالى الــقـريـة لــتـنـتــهى األحـداث بـأن يــأتى الـقــدر اإللـهى عـلى
وتى كأى ن فيهم اجلـنوبى الذى ينضم إلى صفوف ا اجلميع 

فرد منهم يطوله الوباء.
ä’’ódG ¥É°ùJG

ــســرحى الـــذى صــمــمه نــاصــر عــبــد ــنــظــر ا لــقــد غــلب عــلـى ا
احلافظ الطابع الـتجريدى إلى حـد كبير فلم يـعكس بيئـة معينة
فى الــوقت الــذى كــانت فــيـه األحـداث تــدل عــلـى أواخــر الــقـرن
الــتــاسع عــشــر فى قــريــة من قــرى جــنــوب مــصــر حــيـث مــسـرح
األحـداث وقد اعتمد اخملـرج على استخدم اكـسسوارات معبرة
عن هذه البيئة كالعمـة وعالقتها برمز الرجولة للجنوبى عندما
اكتشف عجزه وكذلك منديل البكارة الذى تكرر استخدامه مع
شاهد كما نبوية وفهيمة وإن لم تعمم هذه الدالالت فى باقى ا
كـان لـلــمـوسـيـقى بـتـعـدد مـصـادرهــا أثـرهـا الـسـلـبى عـلى حتـديـد
هـوية الـعمل فـتـارة استـخدم فن الـنمـيم اجلـنوبى وأخـرى احلدو

البدوى وأخرى توزيع حداثى لفنون اجلنوب.
كـذلك أثارت شـخـصيـة اجلـنوبى أو صـانع األسـطورة كـمـا أطلق
عــلــيه اخملــرج شــاذلى فــرح فـى مــنــاقــشــات بــعــد الــعــرض جـدال
ـا ــبـرر درامــيـا فى خــريـطــة األحـداث  بــسـبب الــتـدخل غــيـر ا
أوحى لـلـبـعض بـأن هذه الـشـخـصـيـة تمـثل الـذات اإللـهـيـة ولكن
خلـروج هـذه الـشـخـصيـة من حتـت نـفس األغـطيـة الـتى خـرجت
ا منـهـا شخـصـيات الـعرض ورجـوعه إلـيهـا مـعهم فى الـنـهايـة إ
ـرتفع ـوقع ا هـو دليل عـلى إنه واحـد مـنـهم وقد يـكـون تـمـيزه بـا
داللــــة عـــلى وعـى مـــرتـــفـع وإن لم يـــعــــتـــمـــد اخملــــرج عـــلى فـــروق
ـنـطلق حـيث كـان شيـوخ الـطريـقة ـستـويـات للـتـميـيـز من هذا ا ا
عبد وأيضا فى مستوى مختلف عن مسـتوى التمثيل وكذا كان ا
مـسـاحـة الـتمـثـيل اخلـاصـة بـاخلال وعـلى هـذا فـإن هـذه الـداللة
ليـست ضمن نـسق التصـور العام لـلديكـور ولكن إذا تنـازلنا عن
وصف هـذه األحداث بـاألسطـورة فـإننـا نسـتطـيع أن نـعتـبر ذلك
اجلــنــوبى بـالــفــاضح لــلــمـرض والــكــاشف عــنه من مــوقـعـه أعـلى
ـسرح حـتى وإن كان هنـاك نوع من الـتقـصير فى رسم خـشبة ا

سرح. هذه الشخصية التى ظهرت على خشبة ا
ـــمــثـــلــ فـــإنــهم وعــلـى الــرغم مـن غــرابـــة بــيـــئــة الـــنص عن ا
تمـيزوا فى أداء أدوارهم وتـمكـنـوا من تقـد لهـجة اجلـنوبى
بـشــكل جـيـد فـكــانت هـدى حـسـ (حــزيـنـة) تـنــقل لـنـا هـمـوم
ـرأة اجلنوبية وإصـرارها على حتدى هـذه الهموم فى نفس ا
ـرأة الــتى تــتـحــمل الـصــعـاب كــذلك كـانت الـوقـت فـهى تــلك ا
شـــيــــمـــاء مـــنـــصــــور (احلـــداده) تـــنـــقـل لـــنـــا مـــشــــاعـــر احلـــقـــد
والـكراهيـة فى كل ما يـخص ميراثـها ومـيراث أخيـها احلداد
عـلى الـرغم من حـسـن طالـعـهـا الـربـانى الـذى لـم يكـن عـائـقًا
عـلـى األداء الـتـمـثــيـلى لـشـخــصـيـة احلـدادة كـمــا كـان الـسـيـد
شـاهــ (مـصـطـفى  –دور اخلــال) قـادرًا عــلى نــقل مـشــاعـر
اإلحـباط والـيـأس حال كـل جنـوبى فـقـير مـعـدوم احلـيلـة بـعد
رحالته الــفـــاشــلــة واســتــسالمه لـــلــقــدر ولــكن دون أن يــفــقــد
عصبية اجلنوبى وحميته على قضية الشرف وجتلت براعته
ـهــانـة والــذل بـعـد انــتـشــار الـفـضــيـحـة فى نــقـله ألحــاسـيس ا
كــذلـك جنح أعــضــاء الــفـــرقــة فى ضــبط إيـــقــاع الــعــرض فى
شكـله الـطـقـسى وكـانـوا جـمـيعًـا وحـدة واحـدة جـمـعت الـسـيد
شــاهـــ وهـــدى حـــسن مع مـــصـــطـــفى شـــوشـــة وفـــوزى عـــبــد
الـسـتــار وشـيـمــاء مـنـصـور وخــالـد عـبــد الـسالم وسـارة عـادل
وديــنــا مــجـدى ومــحــمــد هـمــام ومى حــسن ومــحــمـد شــلــبــايـة
وسـمــيـر صــابـر والــسـيــد عـيـد ومــحـمــد قـادوس وبــاسم رضـا
إضافة إلى أحـمد بدوى ومـحمد عبـد العزيـز ومحمود عالم
وأحـمـد كـمـال.. كـذلك لـعب األطـفـال دورًا هـامًـا فى الـعرض
من خالل شذا فرها وشريف فرها وعبد القادر مصطفى..
ـعــبـر إضـافــة إلى روح االســتـعــراض فى اســتـعــراض الـفــرح ا
ــان الـــذى صــمـــمه صــابـــر شــحـــاته وأدته ســـحــر مـــحــمـــد وإ

ان على وميادة هاشم. محمد وإ

عن الـفـروق االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة وكذا احلـل السـلـبى عن
ـعـبـد تـواردت هـذه األفـكــار فى عـقل نـبـويـة مـصـورة كم طـريق ا
كـان ذلك عــبـئــا عـلى عــاتـقـهــا فى حـ أنه لــيس لـهــا ذنب فـيه

ويأخذها اجلنوبى كما أخذ جدها.
≈YÉªàLG ±ô©c πà≤dG

ــتـمــثل فى ويــبــدأ فــصل جـديــد يــخص شــرف الــفـتــاة فــهـيــمــة ا
بـكـارتـهـا والـتى كـانـت بـطـلـته ابـنـة نـبـويــة وحـفـيـدة حـزيـنـة والـتى
ـنـزل الـفـقـيـر عـلى يـد اجلـدة واخلـال الـعـائـد تـتـربى فى نـفـس ا
مهـزوما بـعد سـن الغـربة وخـيانـة الزوجة األجـنبـية له. عـندما
يشتد عود هذه الفتاة تقع فى حب ابن احلدادة الذى ينظر لها
عـلى اعـتـبـار أنـهــا من نـسـبه رغـمـا عـن أمه بل ونـراه يـطـلب من
أمه الـزواج من فــهـيـمـة ابــنـة خـاله فـتــرفض وحـيث أنـهــمـا كـانـا
ـشاعر ـعبد خـلسـة فقد تـطورت بـينهـما ا يتـقابالن فى سـاحة ا
حـتى الـنـهايـة وقـد عبـر اخملـرج عن ذلك بإعـادة مـشهـد اجلـماع
كـان إلتمام عمـلية التـلقيح والذى الذى حدث ألمـها فى نفس ا
ـسـكـوت عــنه فـإذا بـاخلـال يــوقع بـهـا أشـد كـان األداة لـكــشف ا
أشـكـال األلم والــعـذاب دون أن تـتـحـرك حـزيـنــة مـعـبـرة عن قـلـة
احلـيلـة بل إنهـا أيضـا لم تتـحرك عـندمـا أتى ابن الـعمـة ليـقتـلها
بـحــجـة الــتــسـتــر عــلى شـرف الــعــائـلــة وتــبـرئــة نــفـسه مـن تـهــمـة

عـنـدمـا نـتـوارث الـفـقــر واجلـهل نـصـاب بـالـتـخـلف الـذى من أهم
سمـاته افـتراضـات غيـر صحـيـة للـمشـاكل التـى نواجـههـا ننـساق
ا تداريها التبـاع احللول السلبـية والتى ال تقضى على الـعلة وإ
عن أعـيـنـنا فـنـصـبح مـجـبـرين عـلى التـعـايش مـعـهـا نـتحـمل األلم
ثل الـشـعبى صـاحب لـها عـضـويا ونـفـسـيا ولـكـنهـا كـما يـقـول ا ا
ـدفـون يـكـسـر الـفأس" حـيث تـعـطـلـنـا عن الـتـقدم فى "احلجـر ا
مـسـارات حـيـاتـنـا وتـتـحـول إلى صـور أكـثـر تـعـقـيـدًا قـد تـؤدى بـنا

إلى الوباء.
ـســرحـيــة الـتـابــعـة لــلـهـيــئـة الــعـامـة لــقـصـور فــرقـة غـزل احملــلـة ا
ـأخوذة عـن روايـة "الـطوق الـثـقـافـة قـدمت عـرض "ضل راجـل" ا
واألســورة" لـلــكــاتب يـحــيى الــطـاهــر عــبـد الــله وقــام بــإخـراجــهـا
شـاذلى فـرح عن إعـداد ألسـامـة الـبـنـا طـارحـة نـفـسهـا فى شـكل
سـمع لفن الـنـميم اجلـنوبـى مسـتعـرضة أمسـيـة جنـوبيـة بـدأت 
ــا يـعــانــيه هــذا اجلــنــوبى من مــشــاكل الــفــقـر واجلــهل بــعــضًــا 
والـتـخـلف تــمـهـيــدا لـعـرض يـدور حــول مـشـكــلـة الـشـرف كــقـيـمـة
تـمثل فى شخـصيـة احلداد (شلـباية) أخالقيـة عند الرجل  –ا
رأة سرح أمـام بيته ودكانه - وا الـعاجز والذى يـقف فى  ا
ــتــمــثـلــة فى شــخــصــيــة حــزيـنــة (هــدى حــسن) ونــســلـهــا من - ا
الـفــتـيــات ابـنـتــهـا نــبـويــة (سـارة عــادل) واحلـفـيــدة فـهــيـمــة (ديـنـا
ـسـرح فى بيـت مظـهـره الـفـقر مـجـدى) والـلواتـى يسـكن شـمـال ا
بـيـنمـا تـتـوزع أطراف الـقـضـية عـلى مـسـتويـات مـتـبايـنـة االرتـفاع
.. شـيـوخ ــسـرح بـالـتــرتـيب اآلتى مــشـكـلـ دائــرة حتـيط صـدر ا
ـسرح ـعبـد فى أعـلى وسط ا الـطريـقـة فى وسط الـشمـال ثم ا
واجلـنــوبى إلى الـيـمـ ثم مــنـطـقـة خـارج الـقـريــة يـسـكـنـهـا أخـو

حزينة لفترة من زمن العرض.
نـسـتطـيع أن نلـحظ شـخصـيـة اجلنـوبى (مصـطـفى شوشـة) وهو
من مـوقـعه فى أعلى مـسـتوى عـلى اخلشـبـة منـهمـكـا فى تشـكيل
الـطـ يـقــود األحـداث لـتـفــجـيـر الــقـضـيـة مــسـتـخــدمـا عـلـوه فى
كـشف األسباب واستخدامـها فنراه بحـركاته التى أوحت لنا فى
بــعض األحــيـان أنــهــا حــركـات قــدريــة تــضع شــخـصــيــات الــعـمل
زيـفـة لـلـشرف" مـسـيـرة للـتـعـرض ألزمـة هذا اجملـتـمع "الـقـيـمـة ا
تـفرج بـبعض االلـتباس حـيث لم يتم وهذه الشـخصـية أصـابت ا
تـعـريـفـهـا وإن كـانت تـتـمـاس مع الـكـاتب الـروائى يـحـيـى الـطـاهر
ـسـرحى شـاذلى فرح فـكالهـمـا يقـود الـعمل عـبـد الـله واخملرج ا
ــوت عـلـى إحـدى الــشــخـصــيـات لــكـشف الــوبــاء فـيــحــكم تـارة بــا
وأخــرى بـالــزواج لـيــكـتــمل الــنـســيج مـرورا بــاألبــعـاد الــتى تـوضح

الفقر واجلهل.
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بــعـد أن قـدم الــعـرض شـخــصـيــاته األسـاسـيــة يـســحب اجلـنـوبى
شخـصية األب (فوزى عبد الـستار) فتفقـد أسرة حزينة العائل
لـتبـدأ أولى اخلـطـوات حـيث تـوافق حـزينـة عـلى زواج ابـنـتـها من
احلداد "ألن البيت محـتاج راجل" ورغم معارضة احلدادة لهذه
الـزيجـة لـعـدم الـتـكـافـؤ االقتـصـادى إال أن احلـداد يـتـمم الـزيـجة
ـبـاركة وفى اسـتـعراض بـعـد أن يرد األخ الـغـائب عـلى حزيـنـة با
بـسـيط ومــشـهـد جــيـد الـصــنع لـلـيــلـة الـدخــلـة يـكــشف عن عـجـز
احلــداد والـــذى  تـــصــويـــره بـــحــرفـــيـــة اعــتـــمـــدت عــلى دالالت
اجلنوبية مستخدما رمز العمة وسقوطها من على رأس احلداد
فى تـمـثـيل طـعـنـة الـشـرف التـى أصـابتـه إال أن حـزيـنة لـم تـيأس
فـذهـبت إلى شيـوخ الـطريـقـة والذين دلـوهـا على وصـفـة شهـيرة
يستـخدمها كل رجـال القرية دلـيال على تفشى الـداء فى القرية
وهـــو األمــر الـــذى يــكـــشــفه لـــنــا اجلـــنــوبـى من مــكـــانه بـــإشــاراته
اإلخـراجـية الـتى تضـىء اخلشـبة عـلـيهم وهم يـتنـاولـون الوصـفة
الـتى تـثـبت فشـلـهـا ولـكن تـعلن عـمـومـيـة الـداء فيـشـيـر اجلـنوبى
ــعـبــد لـتــخـرج نــبـويـة مـرة أخــرى فـتــذهب حــزيـنـة ونــبـويــة إلى ا
حـاملـة ثمـرة الـلقـاح وعنـدما تـعلم احلـدادة باألمـر تثـور وتتـسبب
فى طـردهـا وحتاول إثـبات عـجـز أخيـها ولـكـنه يتـمـسك بالـنسب
الـكاذب ليـحمى شرفه وهـنا ينـهى اجلنـوبى فصل الشـرف عند
وت احلداد وتموت نبوية بعد أن تمثل فى فحولته و الرجل ا
يـفـشل شـيخ الطـريـقـة فى عالجهـا حـيث يـعرض لـنـا اخملرج فى
ـتـمــثـلـة فى مــشـهـد احــتـضــار نـبـويــة مـسـتــعـرضـا أبــعـاد األزمــة ا
(اخلـال) الـعـائل الـغـائب مـنـخـرطـا فى مـجـونه سـاقـطـا فى عـاره
وكذا حـلقـات الذكـر التـى ما كـان منـها إصالح وحـديث احلدادة

 سيطرة الطابع التجريدى
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بوشو:
إن لها رسالة.

دولسى:
ـنـجل ومـا هى رســالـة سـيـلــسـتـيــنـو فى تـاج الــغـار وا

والشاكوش فى يديه?
بوشو:

اسأليه.
سيلستينو:

ماذا تريد يا بوشو?
بوشو:

أريدك أن تخلع القناع.
سيلستينو:

أى قناع?
بوشو:

قناع الرجل اجلاد!
سيلستينو:

أنا ال أتدخل فى شئونك. فال تتدخل فى شئونى.
بوشو:

شئونك تؤثر علينا كلنا.
سيلستينو:

وشئونك ال تؤثر فينا.. إذن?
بوشو:

لـقد كـانت فكـرتك ولهـذا السـبب نعـيش هكذا.. إن
ــكن أن نــسـمــيــهـا حــيــاة.. فـهـى لـيــست حــيـاة كــان 

سهلة مع أخ مثلك!
سيلستينو:

ـارس ال بــأس.. ألنه من الـســهل أن تــعــيش مع أخ 
نفس السلوك الذى تمارسه!

دولسى:
سيلستينو!

سيلستينو:
مـاذا يــا دولــسى? لــقـد ســئــمت مـعــانــيه وتــلـمــيــحـاته

دائما تسىء معاملتى!!
بوشو:

ال أعيش هنا ألنى أريد ذلك.
دولسى:
بوشو!

ـــاذا فــــعـــلـت ذلك يـــا ســــيـــلــــســـتــــيـــنــــو? ألم يــــكن من
اذا فعلت ذلك? عرض? كم هو لطيف.  ا

سيلستينو:
لـــست مـــضـــطـــرا أن أحـــيى كل شـــخـص أراه. وهــذا

الشخص بالذات ال يهمنى.
بوشو:

لم تكن تفكر بتلك الطريقة من قبل.
سيلستينو:

كان ذلك فيما مضى.
بوشو:

ومنذ متى غيرت رأيك?
سيلستينو:

ومـن قــال لك إنى تــغــيــرت? (صــمت. يـرجــعـون إلى
سماع موسيقى مانتيكا).

دولسى:
ــهــذب رغم لــونه يــا لــلــعـار.. ذلـك الـشــاب األنــيق ا
بــالـتــأكـيــد عـنــدمـا رأيــته ألول مـرة ظــنـنت أنه العب
ريـاضة  – أحـد العبـى كرة الـسلة  – وفـى اللـحـظة
الـتى فـتح فيـهـا فمه شـعـرت باخلـزى ألنه كـان فنـانًا
رء يـتعلم شيئًا جديدا كل يوم. رغم حجمه ولونه! ا
ومـاذا حدث له? هل استـمر فى فن الـرسم? يقولون
إنـه كــان بــارعًـــا فــيه لـــكــنى فى احلـــقــيـــقــة ال أفــهم

رسوماته.
سيلستينو:

لم يداوم عليه أيضا.
دولسى:

تـلك الـبـقع كـانت تـشبه أرجـل الصـراصـيـر واأللوان
يـبـدو كأنـهـا تـسـقط عـلـيك. لم أعـرف مـاذا أقول له
ـعـرضه. لـقـد ـرة الـوحـيـدة الـتى دعـانى فـيـهـا  فى ا
أفـزعـتـنى كل تـلك الـرسـومـات. وارتـعشـت فضـحك.

يا له من شخص يائس.. ماذا جرى له?
بوشو:

ــــنـــــاظــــر الــــطــــبـــــيــــعــــيــــة ال شىء.. إنـه اآلن يــــرسم ا
لــلـسـائـحـ والــديـكـورات لـلـفــنـادق.. وسـوف يـتـزوج

ا يرحل ويعود. من أجنبية.. ور
سيلستينو:

يرحل.. بشكل خاص.
بوشو:

ويعود مرة أخرى.
سيلستينو:

ويرحل مرة أخرى. كل شخص يعود ويرحل ثانية.
بوشو:

أنت لم تفعل.
سيلستينو:

عــنـدى وظــيـفــة وأطـفــال وكـنت مــتـزوجًــا وعـدت لم
ـــــكن أن أبـــــقى تـــــكن عـــــنـــــدى أى مــــشـــــاكـل. كــــان 
وعـدت.. لـو كنت مـكـانى ما عـدت. ألنه لـيس لديك

اجلرأة لذلك.
بوشو:

أراد أن يــرســمك عـــاريًــا.. هل تــتــذكـــر? بــإكــلــيل من
نجل فى يديك. الغار على رأسك والشاكوش وا

دولسى:
عاريًا?
بوشو:

هل وصلت إلى اتفاق معه فى النهاية. أم ال.
سيلستينو:
اتفاق ماذا?

بوشو:
رسم. كنت ستذهب إلى ا

سيلستينو:
أى مرسم?

بوشو:
لكه فى بيته. رسم الذى  مرسمه. ا

سيلستينو:
لم أرتب مع أحد للذهاب إلى أى مرسم.

بوشو:
لقد أخبرنى أنه وصل معك إلى اتفاق.

سيلستينو:
ألن ذلك ما أراده.

بوشو:
لـقـد اتصـل بك عبـر الـتلـيـفون ووافـقت أن يـرسمك
ـنـجل عــاريًـا وعـلـى رأسك تـاج الـغــار والـشـاكــوش وا

فى يديك.
دولسى:

ومـاذا يعـنى ذلك? كل األعـمال الـفـنيـة بـها شىء من
ذلك  – ماذا تسميها?
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 330 – 329 ولـذلك بدأ بزيـارتهم ليـزيد معارفه.
أول هذه األماكن كان يسـكنه ملك.. مكسوا بالفراء
ــلـكى األرجـوانى. وكـان يــجـلس فـوق الـعـرش الـذى ا
كـان بــســيـطــا ومــهـيــبًـا فـى ذات الـوقت. آه.. هــا هـو
ـلك عـنـدمـا رأى األمـيـر الـصـغـيـر ـوضــوع تـعـجب ا ا
قــادمــا وتـســاءل األمـيــر الـصــغــيـر فى نــفــسه "كـيف
عــــرفــــنى رغم أنـه لم يــــرنى من قــــبل? لـم يـــدرك أن
ـلـوك.. وكـل الـرجـال بـالـنـسـبة الـعـالم مـفـتـوح أمـام ا

لهم موضوعات.
دولسى:

(تأكل لقمة اخلبز) إلهى!
بوشو:

ألنه كــــان مـــتــــعـــبــــا.. فـــتــــثـــاءب "أمـــر مــنــافى آلداب
ــلك. فــقـال له الـســلـوك أن تــتــثـاءب فى حــضـرة ا
ـلك أنهاك أن تفعل ذلك. فأجاب األمير" ال حيلة ا
. لـى فى ذلك فــأنـا قــادم من رحــلــة طــويــلـة ولم أ
ــلك. وقــد كــان آه.. إذن آمـــرك أن تــتــثــاءب.. قـــال ا
مــلــكــا مــســتــبــدًأ. ولــكـن ألنه كــان طــيــبــا فــقــد جــعل
أوامـره مـعـقولـة. فـإن أمـر جـنـراال فـيـمـكـنه أن يـقول
"إن أمـرت جنراال أن يـحول نفـسه إلى طائر نورس
ولم يـطـيـعنـى فلن يـكـون ذلك من خـطـأ اجلـنرال.

كن أن يكون خطائى أنا". بل 
دولسى:

(وهى تأكل) بالطبع!
بوشو:

(يرمى اخلبز) كل منا يـجب أن يطلب من اآلخر ما
قام األول على يسـتطيعه. ألن الـسلطـة ترتكـز فى ا
الـعــقل. فال تــطـلب من الــنـاس مــاال يـطــيـقـونـه. فـلـو
أمــرت شـعـبك أن يـلـقى بـنــفـسه فى الـبـحـر فـسـوف

يقوم الناس بثورة.
سيلستينو:

نحن اآلن فى عيد القديس إيكسبرى!
بوشو:

(إلى سيلستينو) هل مازلت تتذكر? ألن ترجع يوما
إلـى مـــــا كـــــنـت عـــــلــــــيه أم أن هـــــذا كــــــان جـــــزءًا من
اضى جزءًا من تلك األيام الـتى ذهبنا فيها سويًا ا
ـكــتـبــة وكـنـت تـدعــونى ألصـحــبك دائــمـا. هل إلـى ا
ــوســـيـــقى تـــتـــذكـــر? لم تـــكن عـــنـــيـــدًا. وكـــنت حتـب ا

الكالسيكية والباليه.
سيلستينو:

(إلى دولسى) هل غدًا يوم فردى أم زوجى? 
بوشو:

صديقى سأل عنك
سيلستينو:
أى صديق

بوشو:
صديقنا.

سيلستينو:
أصدقائى ليسوا هم أصدقائك.

بوشو:
الرسام صديقى سأل عنك.

سيلستينو:
أى رسام?

بوشو:
الـرسـام.. قـال إنه صـادفك أول أمس ولم تـلق عـليه

التحية.
سيلستينو:

ال بد أنى لم أره.
بوشو:

قال إنك رأيته.
سيلستينو:

ر.. والبد أن البـد أنى لم أحلظ وجـوده. فالـوقت 
وزنه قد زاد.

بوشو:
بل كان فى أبهى صوره.

سيلستينو:
كبر فى السن إذن.

بوشو:
لم يبد أكبر سنًا أبدًا.

سيلستينو:
لم أشعر أنى أود أن أقدم له حتية!

بوشو:
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

سرحيات التى قدمها تشير إلى قدرته الفائقة > إن البيبليوجرافيا التى ترصد ا
حينما شارك فى مسرحيات ريا وسكينة عام 1921 - ضربة مقرعة - االبن

اخلارق للطبيعة.

> اخملرج الشاب إبراهيم
عبد السيد يقوم حاليا
بإجراء بروفات مسرحية
"جزيرة العميان" تأليف
وفاء صالح وتمثيل
شريف سمير أميرة
عبده فادى الشرقاوى
الخ واستعراضات كر ا
قرر ضياء شفيق ومن ا
عرضها نهاية يونيو
اجلارى تمهيدا
للمشاركة بها فى
هرجان القادم للمسرح ا
القومى كفرقة مستقلة.
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ـــؤلف نــفــسـه عــلــيــهــا وأســبـــاب اعــتــمــاد ا
وطـــبـــيـــعـــة وجـــودهـــا فـى الـــبـــنـــاء الـــدرامى
للـنص? هل هى جزء من نـسيج احلدث أم
ـكن االســتـغـنـاء هى دخـيـلــة عـلـيه بــحـيث 
عـــنـــهـــا? فـــمـــا الـــذى فـــات عـــزت زين وهـــو
مـخــرج مـخـضــرم له تـاريخ? هـل سـار عـلى
الـــنـــحـــو الـــذى ســـار عـــلـــيه من أخـــرج ذلك
الـنص قـبــله أم أن اإلمـكــانـات لم تــسـاعـده

أم ماذا?!
لــو كــان قــد وظف لــعــبــة األراجــوز وخــيــال
الــــظل فـى مـــشــــهـــد (اإلنــــتــــرلـــود) مــــا بـــ
الـفـصـل لـكـان أكـثـر اسـتـيعـابـا حلـسـاسـية
الــبـنــاء الـدرامى والــبــنـاء الــفـنى واجلــمـالى
سرحية (اجلراب.. ما ب الفصل التى
حــذفـهــا) وحتــضــرنى هــنــا جتــربــة اخملـرج
الـــســكـــنــدرى (نــاجـى أحــمـــد) فى إخــراجه
ـسـرحيـة عام 1990 لـقـصر ثـقـافة لـتلك ا
احلـريـة حــيث حـول مـشــهـد اجلـراب الـذى
حــذفـه (عــزت زين) إلـى لــعـــبــة خـــيــال ظل
تــتــســلى بــهــا األمـــيــرة الــتى تــزوجت (عــلى
جــنـــاح الـــتــبـــريــزى) وكـــان هـــذا الــتـــصــرف
تــصــرفـــا درامــيــا وخــيــالــيـــا وجــمــالــيــا فــيه
مـصــداقــيـة تــوثق ربــاطه بــالـبــنــاء الـدرامى
لــلــحـدث الــرئــيـسى لــلــنص نـفــسه. خــاصـة
وأن الــــــفــــــصل األول مـن الـــــنـص يــــــنـــــتــــــهى
طـالبـة (قفـة) احلصول عـلى نصـيبه من
األمــــوال الــــتـى تــــوهم أن الــــتــــبــــريــــزى قــــد
اسـتــولى عـلــيـهـا أمـا بــدايـة الـفــصل الـثـانى
كون من فتبـدأ بالـتبريـزى يتـناول عشـاءه ا
رغـيف وزيتـون (رمـز أكل العـيش والسالم:
ة) وهـو ما يـتـعادل رمـزيا مع ـسـا احلـياة ا
ـتــنــازع عـلــيه بــ بــطـلى مــا فى اجلــراب ا
) حيث مسرحية اجلراب (ما ب الفصل
يـــــصـف أحـــــدهـــــمـــــا مـــــا بـــــداخل اجلـــــراب
ــــــواطن أوصــــــافــــــا تـــــتــــــطــــــابق مـع أحالم ا
ــسـتــحـوذ عـلـى كل اخلـيـرات الـرأســمـالى ا
(قــــصـــور - حتف مـــال - مــــتع - مـــلـــذات)
أمــام الـــقــاضى الــذى يـــفــصل فـى مــســألــة
مــلـكـيـة أى مــنـهـمـا لــلـجـراب بـيــنـمـا يـصف
الرجل الـثـانى مـا بداخل اجلـراب أوصـافا
تتطابق مع مجتمع اشتراكى تتوفر فيه كل
ـتـطـلـبـات الــعـامـة لـلـشـعب كـله (أوبـرا فى ا
كل بـلــد - مـســرح بــكل قـريــة - مـدارس -
مـالعب - حــــدائق عــــامــــة - جـــامــــعـــات -
مصانع - مستشفيات) وكلها ملكية عامة
ــفــارقـــة الــدرامـــيــة فى اكـــتــشــاف وكــانـت ا
ـتـنـازع عـليه الـقـاضى حملـتـويـات اجلـراب ا
حيث حوى (كـسرة خبـز وزيتونة) ونالحظ
أن نــهـــايــة مـــســرحـــيــة اجلــراب هـى بــدايــة
ــســـرحــيــة األصــلــيــة الــفــصـل الــثــانى من ا
(عـــلى جــنـــاح الــتـــبــريـــزى) فــالـــتــنـــاص بــ
اجلـراب واحلـدث الـرئـيـسى تـنـاص تـآلف
غـيـر أن اخملـرجــ الـذين تـعــرضـوا لـلـنص
ـا بـ الــفـصـلـ لم يـلــحـظـوا أو يــهـتـمــوا 

مـاعـدا مـخـرجـ أحـدهـمـا (نـاجى أحـمد)
قـال فى إخـراجه لـها والـثـانى كـاتب هـذا ا
عـام 1990 أيـضــا. ولـلــمـخــرجـ مـذاهب
مـا بـ خـرجه لـلـثـقــافـة وخـرجه لـلـجـامـعـة

وليست خرجه والسالم!!

داعـبت فـكـرة الــعـدالـة االجـتـمــاعـيـة خـيـال
فـكرين مـنذ القـدم فعـاجلها الفالسـفة وا
ــثــالــيــة عـلى (أفالطــون) فى جــمــهـوريــته ا
الـورق وعـاجلــتـهــا األديـان وبـعـض الـنـظم
الــســـيــاســـيــة تـــبــعـــا لــيــوتـــوبــيـــا (أفالطــون)
ومــديــنــة (الــفـــارابى) الــفــاضــلـــة ويــوتــوبــيــا
لك اإلجنليزى (توماس مور) عـلى عصر ا
فقود (هنرى الثـامن) وفردوس (ميلتون) ا
ـعـرى فى رسالـته البن الـقارح و(غفـران) ا
وكوميديا (دانتى) و(جنس) يوسف إدريس
(الــــثــــالـث) ومــــلك شــــوقى عــــبــــد احلــــكــــيم
(مــــعـــروف) وثــــنــــائـى (ألـــفــــريــــد فــــرج) فى
(قـــفــة). فـــمــا الــذى حتـــقق?! هل حتـــقــقت
الـعــدالـة االجـتــمـاعــيـة وفق مــنـظــور مـثـالى
طـوباوى?! الواقع يـثبت عدم حتـققهـا فما
الـسبب? هل هـناك خـلل فى الفـكرة أم هو
ـــمـــارســــة والـــتـــطـــبـــيق?! وكـــيف خـــلل فى ا
صرى مع هذه الفكرة وما سـرح ا تعامل ا
ـسـرح هـو وجه الـتـنـاص أو الـتــنـاظـر بـ ا
وتــلك الــفـكــرة وبــخــاصـة مــســرحــيــة «عـلى
جـنـاح الـتـبـريـزى وتـابـعه قـفـة» الـتى حـولـهـا
«ألـفـريد فـرج» نـفـسه إلى «اتـنـ فى قـفة»
بعد التحـوالت السياسيـة واالقتصادية من
مجـتمع رأسـمالية الـدولة الذى أطـلق عليه
فى مـصـر «الـتـطـبيق الـعـربى لالشـتـراكـية»
ـــــصــــــانع والـــــذى لـم يــــــزد عـــــلـى تـــــأمــــــيـم ا
والـشــركـات بـتــحـويل مـلــكـيـتــهـا من األفـراد
(مالكها) إلى ملـكية الدولة ووضعها أمانة
ـقــربـ فى أيــدى حـفــنـة مـن األشـخــاص ا
من أصحاب اتـخاذ القرار السياسى (أهل
الــثــقــة) بــغض الـنــظــر عن انــعــدام اخلــبـرة
والـــتـــخـــصص مع تـــشـــكـــيل مـــجـــالس إدارة
ــعـ صــوريـة مــنــتـخــبـة مــعـاونــة لـلــرئـيس ا
بـقــرار سـيـاسى مع مــراعـاة تـمــثـيل عـمـال
ـــؤســــســـة فـى تـــلـك اجملـــالس ـــصــــنع أو ا ا
بـــنـــســـبــة 50% ووضع ضـــوابـط يــحـــكـــمـــهــا
قانـون العمل وتـشرف علـيها مـكاتب العمل
ـنـتـشـرة فى جـمـيع مـحـافـظـات مصـر من ا
خالل تــــبــــعـــيــــتـــهــــا لــــوزيـــر الــــعــــمل - وهـــو
ــقـــربــ من ــنـــاســبـــة أحــد الـــضــبـــاط ا بـــا
الـــقــيـــادة الــســيـــاســيـــة لــتــنـــظــيم الـــضــبــاط
األحــــرار إن لم يــــكـن من ضــــبــــاط الــــصف
الــثــانـى أو الــثــالـث من رجــال الــتـــنــظــيم أو

االحتاد االشتراكى (بعد ذلك).
وفـضال عن ذلك فـقد جـرت تـعديالت فى
نظـام تـعيـ اخلريـجـ ورفع احلد األدنى
ـــا لـألجـــور ومـــنع الــــفـــصل الـــتــــعـــســـفى 
ـسـتـويـات يـشـكل اجتـاهـا إصالحـيــا عـلى ا
االقـــتــصــاديـــة واالجــتـــمــاعـــيــة فى مـــنــاحى
ـشــاركـات الـعــمل وفى مــنــاحى الـتــعــلـيـم وا

اجلماهيرية بإيجابياتها وبسلبياتها.
هــذا عن الـــواقع الــســيــاسى واالقــتــصــادى
واالجـتـمـاعى الذى فـعّ ل فكـر شـوقى عـبد
ــلك مـــعــروف) وجــســد احلــكـــيم فــكــتـب (ا
عدالـته االجـتمـاعـية الـطوبـاويـة وفعّل فـكر
يوسف إدريس فـكـتب «جمـهـورية فـرحات»
وجسد عدالة االشـتراكية الفابية «العدالة
عـــلى مـــراحـل» وفـــعّل فـــكـــر ألـــفـــريـــد فــرج
ليشخص لنـا العدالة الطـوباوية من جديد
حــــيـث إعــــادة تــــوزيع عـــــوائــــد اإلنــــتــــاج من
ــطـحــونـة دون مـنــظـور يــراعى األغــلـبــيـة ا
اهــتـمــام بـوفــرة اإلنـتــاج نـفــسه!! وذلك عن
الك» طــــريق الــــتـــحــــايل عــــلى الــــتــــجـــار «ا

ليـالى ألف لـيـلة وإلى جـانب فـقر الـتـنفـيذ
ـصـداقـيـة حـيث فـلم يـتـمـكن من حتـقـيق ا
نظرى قعـود طفلـ على جانـبى الفضـاء ا
طوال مدة الـعرض فى الظالم بال اهـتمام
ودون أهــمــيـة بــ ارتــبـاك قــطع الــديــكـور
ــعـوقــة النـســيـابــيـة احلــركـة ــتـضــخــمـة وا ا
ـقـاطع الـغنـائـية وتـقـنـية الـقـطع والوصل وا
الــتــغــريـــبــيــة. عــلى أن مـــا تــوقــعــته من أول
شـهد (مـا ب حلظـة حول حـذف اخملـرج 
.. مـسـرحـيـة اجلـراب) الـتى أراد الـفـصـلـ
بـــــهــــا ألـــــفـــــريـــــد فــــرة تـــــأصـــــيل (تـــــقـــــنـــــيــــة
اإلنـتـرلـود).. الـفاصـل الـدرامى أو الـغنـائى
فـيـمـا بــ فـصـول عـرض مـسـرحى واحـد.
وهو تـقلـيـد مسـرحى غربى - قـد حدث -
وال أدرى لـــذلك احلــذف ســـبــبـــاً أو مــبــررا

دراميا أو فنياً.
هل هـو ضـيق الــوقت أمـام من تـوالـوا عـلى
إخــراج ذلك الــنص أم تــقــصــيـر فـى خــيـال
اخملـرجـ أم هـو عـدم فـهم نـتـيـجـة قـصور
فى قراءة اخملرج للنص قراءة حتليلية مع
الــعــودة لــتــاريخ تــلـك الــتــقــنــيــة ووظــيــفــتــهـا

لالقـتــصـاد الــريـعـى م(ا تـنــتـجه األرض من
ثمار ومعـادن دون إعادة تصنيع واستثمار
ـال) غــيـر واالجتــار فـيــهـا - تــدويــر رأس ا
الك أن االستيالء عـلى أموال الـتجار أو ا
فى مسـرحيـة ألفريـد فرج تـلك هى عمـلية
الك قــام بـهــا شـاب حتــايل ونـصب عــلى ا
يراث وتوزيعها تنازل عن ثروة آلت إليه با
على الفقراء الكسالى الذين (ال شغلة لهم
وال مـشــغــلـة) وهــذا بــالـضــبط مــتــنـاص مع
فكرة االشتـراكية الطـوباوية هذا هو نص
ألــفـــريــد فــرج فـى تــنــاصـه مع الــطـــوبــاويــة
ســــواء فـى عـــــنــــوانـه األول أو فى عـــــنـــــوانه
الـــثــــانى فـــمــــاذا عن مــــعـــاجلــــة عـــزت زين
ــســـرحــيــة لـــذلك الــنص وفــرقــة طــامـــيــة ا
ضاد لالشتـراكية الطوباوية حيث عدالة ا
ــــوجــــود حــــتى يــــنــــتــــهى الــــتــــوزيع: تــــوزيـع ا
والــقــعـــود فى الــشــوارع كـــســالى دون عــمل
ودون وجـــود شىء يـــوزع (بال إنـــتـــاج) جلـــأ
اخملــــرج إلـى لــــعــــبــــة األراجـــــوز والــــفــــرجــــة
الـشـعـبـيـة حـيث بـعض الـصـبـيـة يـتـفـرجـون
ــسـتــلــهــمـة من عــلى حــكـايــة (الــتــبـريــزى) ا

ما الذى فات اخملضرم عزت زين
 فى هذا العرض?

د. أبو احلسن سالم

      ΩÓ°ùdGh áLôNh ..ΩÉeCÓd áLôN

ا ال توافقنى لكننا ـاء هنا! ر فنحن سمك بدون ا
ـاء تــمـامًـا.. طـوال الـوقـت الـذى مـضى مـنـذ خـارج ا
أن رأيت ضـــوء طـــائــرة فـى الــســـمـــاء! هـــذه مــنـــاطق
اســتـــوائـــيــة إنه لـــيس خـــطـــأنــا.. لـــيس هـــنــا طـــائــرة

واحدة! 
ــاذا لـيس (يـبـدأون جــمـيـعـا فى صــيـد الـنـامـوس) 
لـــديــنــا نـــامــوس هـــنــا أبــدًا ولـــكــنـــهم بــدأوا يـــكــونــوا
. أســمع قــد خـــرجت إلى الــســطح ولم مــحــســوســ
ـطار.. إنه اآلن مـطـار باالسم أجـد أيـة طائـرة فى ا

فقط.
دولسى:

كـــــيف جـــــرؤت أن حتـــــكـى ألمى. (صــــمت. نــــســـمع
موسيقى مانتيكا من بعيد)

ؤلفون غريبى األطوار.  ا هكذا يبدو ا ر
بوشو:

الـنوع الـذى يـسـتـطيع أن يـقـتل أمه لـكى يـكـتب. هذا
ليس كالمى.. ال تفزعى.. قرأته يوما. 

دولسى:
لكن هذا مخيف.

بوشو:
إنها استعارة..

دولسى:
هذا هراء. وتظن أن هناك بالدًا يحكمها الكتاب. 

بوشو:
من يــعــلم إن كــانت األمــور تــســيــر عـلـى مـا يــرام فى

اخلارج?
دولسى:

هناك.. أين?
سيلستينو:

ـكن حلـها احلـياة لـيست روايـة.. فـبعض األمـور ال 
بــاألدب ألنـك قــد تـــخــاطـــر بـــاتــخـــاذ قــرارات غـــيــر

عملية. ال تفزع لن يحكم الكتاب العالم.
بوشو:

مــا أطــلــبه أمـــر أكــثــر من عــمــلـى.. إنــهــا لــيــلــة رأس
السنة. وذلك كان االتفاق.

سيلستينو:
ال بـــأس.. فى نـــهــايـــة الـــنــقـــاش.. أنت عـــلى صــواب
ــســـئــول عــمــا تــمــامًـــا. ســنــفـــعل مــا تـــقــول. لــكـــنك ا

سيحدث  – فيما بعد.. فلنفعل ذلك اآلن?
دولسى:

ــكن أن تــخـرج اآلن?! يــجب أن نــسـتــعــد لـذلك. ال 
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ونـــــفــــعل ذلـك. يــــجب أن نـــــدبــــر خــــطـــــة.. يــــجب أن
نــســتــعـد ومـن خالل االســتـعــداد ال نــفــسـد شىء أو
حتـدث ضوضـاء ضخـمة وعـندئـذ سوف يـتضح كل
ــراة  األولى. لم نــفـعل ذلك شىء بــالـتــأكـيــد إنــهـا ا

من قبل. فكر فى األمر يا سيلستينو!
سيلستينو:

(إلى بوشو) متى?
بوشو:

شكلة تخصنى اآلن! كيف لى أن أعرف? ا
دولسى:

بــرغـم كل شىء.. أنـــا مــغـــرمــة به.. لـــست أدرى هل
هى الـعادة.. لكنكـما تتشاجـران.. إنك تبعد الرجل
ولــكـن عــنـــدمــا جتـىء حلــظـــة احلــقـــيــقـــة تــنـــسى كل

تاعب التى سببها لك وال تريد أن يتم احلدث. ا
سيلستينو:

سألة شاقة فعال الناس تزداد تعلقا به. ا
دولسى:

إن لـم نــكن مــضــطــريـن أن نــراه كل يــوم وكل ســاعــة
ـكن أن يـكـون مـخـتـلـفا ولـكن وكل دقـيـقـة فـاألمـر 
يـجب عـلـيك أن تـراه طـوال الـوقت.. تـراه كل دقـيـقة

فى اليوم.. لقد صار جزءًا من األسرة.
سيلستينو:

نــعم.. يــبــدو كــأنه جــزء من األســرة.. مــثـل أبـوك أو
ابنك.

دولسى:
سـيكـون األمر كـذلك لكـنك تشـعر وكـأنك ال أعرف

 –قائال!
بوشو:

لكنه حيوان.. حيوان!
دولسى:

صلحتك.. إهدأ! (تهدئة) بوشو.. 
بوشو:

! حيوان ملعون.. سوف يجعلنا عصابي ومختبئ
دولسى:

صلحتك! (تهدئة) إهدأ 
بوشو:

ــبـنى  – اجلــيـران والــصــحــافـة فــلــيـســمع كل هــذا ا
األجـــنــبـــيــة  – إنـــنـــا نــربـى خــنـــزيـــر.. خــنـــزيــر.. وال
نـستـطيع حتمـله بعد ذلـك.. ألننا هـنا ثالثة والـشقة
ـــســاجـــ والــرائـــحــة ضـــيــقـــة جــدا ونـــعــيـش مــثل ا
الـكــريــهـة ال تــغـادرنــا.. إنــنـا نــربى خــنـزيــر وهـذا ال 

بوشو:
ـــديــنـــة أفــضـل.. وســوف تـــكــون لى ســأتـــرك هــذه ا
عـالقــة دائـــمـــة بـــالـــبـــحـــر. ذلك مـــا أنـــا عـــلـــيه.. ابن

د.. بحار على البر. وج.. ألعوبة ا ا
دولسى:

كان ملكنا نحن الثالثة. تركه والدانا لنا. هذا ا
سيلستينو:

ال تــلـعـب دور الـضــحــيــة.. لم نــقل إن أحــدًا البـد أن
يـــرحل إلى أى مــكــان. هــذا الـــرجل قــادر أن يــعــيش
ا أنه ال يـستيقظ مبكرا. فال تبحث حتت جسر طا
عن مــزيــد من األعــذار. غــدا أوقــظك مـن الــســريـر
قـبل شــروق الـشـمس ونــذهب مـعًـا. ال أســتـطـيع أن

أجهز الشاحنة وحدى.
دولسى:

كيف جرؤت أن حتكى ألمى?
بوشو:

أنا وأنت مع هذه العلب?
دولسى:

أجل مع هذه العلب.
بوشو:

إذا فعـلنـا ما تـقولـينه لـنا دعـنا نـستـمر كـما نـحن يا
سـيـلسـتيـنو. صـحيح أنـا ال أحب أن اسـتيـقظ مبـكرا
"ولـكن هـذا لـيس مـا تتـحـدث عـنه.. يـجب أن تـتـخذ
ـكن أن نـســتـمـر بـهـذه الـطـريـقـة  – نـقتل قـرارًا ال 
الـصـراصيـر ونـصوب عـلى الـذباب ونـتـحدث بـرقة
ونـتـشاجـر ألتفه شىء  – ألنـنا ال نـستـطيع أن نـنهى

ما يجب أن نفعله.
دولسى:

كيف جرؤت حتكى ألمى?
بوشو:

إنها ليلة عيد لـرأس السنة. لنتحمل بعضنا البعض
حتى تنتهى السنة!

دولسى:
كيف جرؤت حتكى ألمى?

(صـمت.. نسمع مـوسيقى مـانتيـكا.. عنف واضح..
تدمع عيونها.. يالحظها بوشو)

سيلستينو:
اء كان األمر مختلفًا اء كان آخر إضافـة.. قبل ا ا
ثـم جـاء الـسـمـك.. رغم أنـنـا البــد أن نـراه فى الـعـام
اجلـديـد.. لكـن ال يهم كم نـحن مـختـبـئ يـنـبغى أن
نــفــتح الــبــاب.. يــجب أن نــدخل ونــخــرج بــشـكـل مـا.

بوشو:
أحتمله ألنه ليس لدى شىء آخر أفعله.

دولسى:
كل شىء عـادى يــا بـوشـو كـل شىء عـادى بـالــنـسـبـة

لنا.. عادى يا بوشو!
بوشو:

كال.. ليس عاديًا يا دولسى ليس عاديًا!
دولسى:

ولكن بدا وكأنه كذلك!
بوشو:
وكأنه?

دولسى:
ليس مهما يا بوشو ليس مهما على االطالق!

بوشو:
ضى اذا تـعتـقدين أنه سـوف  إن ذلك من أجـله.. 
حـياته وهو يحـفف دموعه أمامى? مـا زوخية تخفى

جوانب ضعف أخرى.
سيلستينو:
ماذا قلت?

بوشو:
يــا لــهــا من أغــنــيــة ورقــصــة عــظــيــمـتــ أنـك سـوف

ترسم نفسك.
سيلستينو:

اللعنة.. اظهر لى بعض االحترام!
بوشو:

احترم نفسك أوال!
سيلستينو:

ما حدث لى يحدث لكل إنسان.
بوشو:

أنـــــــا ال أحتـــــــدث عـن زوجـــــــتـك.. أنـــــــا أحتـــــــدث عن
أصدقائنا.
سيلستينو:

أصدقائك.. أصدقائك!
بوشو:

الذين كانوا أصدقائك أيضا.
دولسى:

وكنتما منسجم معًا.
سيلستينو:

كان ذلك خارج حدود األدب.
دولسى:

األدب أن تــقـول له مـرحــبـا وتـمــضى بـعـد ذلك. إنك
ــعــارض الــفــنــيــة لم تـــذهب مــعه إلى الــســيــنــمــا أو ا

خارج حدود األدب.
سيلستينو:

اضطررت لذلك دون سبب.
دولسى:

دون سبب? (صمت)
سيلستينو:

دون سـبب. فـعـنـدمـا عـدت من مـوسـكـو وجدت أمى
زقة تماما ألنه أخبرها باحلقيقة.

دولسى:
هـل فـعــلـت ذلك يــا بـوشــو.. أنــظــر إلى.. هـل فـعــلت

وافقة) أوه يا ربى.. ذلك (يومىء بوشو با
وسيقى) (صمت نسمع ا

سيلستينو:
لم أرد أواجـهه ألنه عدوانى جـدا.. فـقد طـردوه توا
من اجلـامـعـة. وحـاولت أن أخـرجه من هـذه الـبـيـئـة
ولــذلـك تــورطت مــعه.. واضــطــررت أن أتــعــرف إلى

أصدقائه. حاولت أن أنقذه لكنى لم أستطيع.
بوشو:

حاولت أن تنقذنى.
سيلستينو:

أنــقـذك.. أجل! قــد يــكــون األمـر مــخــتــلـفًــا فى بالد
أخرى ولكن الناس هنا لها طريقتها فى التفكير.

بوشو:
كنك أن توقف عالجك.. إن كان ذلك ال يزعجك

فمازال أمامى بعض الوقت.
سيلستينو:

الـلـعــنـة.. اسـمـعـنى.. إنك أخى! ال يـعـنـيـنى مـا يـظـنه
الـناس.. وألعن من يـقول لى غيـر ذلك هل تصدق?
(صــــمت) غـــــدًا يــــــوم فــــــردى وســـــوف تــــــأتى مــــــعى

نع ذلك أن تكون مؤلفًا. بشاحنتك.. ولن 
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> قدمت اإلذاعة قصة حياة جنيب الريحانى فى مسلسل تأليف الكاتب الكبير
محمود السعدنى وإخراج الراحل محمد علوان.
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سرحي جريدة كل ا

> فرقة فرسان الفجر
ستقلة تستعد حاليا ا
لتقد مسرحية "على
الزيبق" للكاتب يسرى
اجلندى وإخراج سمير
أحمد وبطولة هالة
محمد أحمد ماهر
شريف حمدى كر
عارف أحمد وجيه
ان إبراهيم وموسيقى إ
وأحلان محمد البنا
واستعراضات مى محمد
وإضاءة عمرو الديب
وتصميم الديكور
جماعى ألعضاء الفرقة
ه على وسيتم تقد
مسرح ساقية الصاوى
خالل يوليو القادم.

> توفى جنيب الريحانى أثناء
 تمثيله فيلم غزل البنات عام 1949 فتم تعديل 
نهاية الفيلم قسرا.
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أحمد خميس

ــــــرونـــــة فـى تـــــقـــــد وفـــــاتــــــته بــــــعض ا
مشاهده السـريعة التى تبدو كفالشات
ـــكـن أن نـــعـــيـــد ذلك إلى الـــكـــامـــيـــرا و
الفتـرات الكبـيرة التى تنـتظرهـا الفرقة
كـى تــــأخـــــذ دورهـــــا فى اخلـــــروج عـــــلى
ـشـاهديـن وعدم وجـود مـراكـز تدريب ا
ستمر?! وكنت وأنا تتيح لهم التـواجد ا
أشــاهــد الــعــرض مـشــفــقًــا تــمــامًـا عــلى
مثل الـذى اهتم كثيرًا بأدوار (طارق) ا

ثليه ولم يهتم بذاته بنفس القدر.
ـسـرحى تـمضى وال يـتـركك الـعرض ا
إلى حـــال ســبـــيــلـك بــصـــنــاعـــة نــهـــايــة
متـوقـعة (إعالن الـسـفـارة لعـدم قـبول
ـا يــتــمـسك ــتـقــدمــ لـلــهــجــرة) وإ ا
بـإشـبـاعك بـالـشـعـور بـاحلـزن واألسى
عـلى هـؤالء الـذيـن لم يـعـد لـهم مـكـان
فى وطــــــنـــــهـم واألحـــــداث لـم تـــــقـــــدم
األمل لـــهــــؤالء الـــذين يـــنــــتـــظـــرون فى
ــا يــبــقى طــوابـــيــر طــلب الــهـــجــرة وإ
الوضع كما هو عليه وعليك فقط أن
تـــنــــتـــبه إلى كــــلـــمـــات (مـــحــــمـــد عـــبـــد
ـثل اخلالق) بـأن هناك مـجمـوعة 

تـعـبــوا ويـرجــو حتـيــتـهم عــلى اجملـهـود
الـــذى بـــذلـــوه فــــهى طـــريــــقـــة تـــؤسس
سـرحى ما لـلمـنطق الـعـام (العـرض ا
هــــو إال لــــعــــبــــة شــــيــــقــــة قــــد تــــصـــدق
أحـداثـهـا وقـد تـكـذب تـيـمـاتـهـا) فـقط
عـليك أن حتـيى مـجهـود شـهيـرة فؤاد
وهـبه رمـضـان وشـريف سـمـيـر وعـبـد
احلـلــيم تـاج ومـحـمـد الـنـمس ومـايـكل
لـــطـــفـى وأحـــمــد عـــلـى فـــلـــقـــد قـــامــوا
جـمــيــعـا بــصـنــاعـة الــبــهـجــة فى صـور
جـــمـــالـــيـــة مـــتـــعـــددة ولـــو أنـــهم كـــانـــوا
ـــــــــرارة إلى أحـــــــــداث يـــــــــشــــــــــيـــــــــرون 
ـنا ـهم وتـؤ تـضـجرهم وتـضـجـرنـا وتؤ
وعزاؤنا إنهم لم يقـدموا لنا احلقيقة
الـساخـرة فى صـورة موحـشـة ولكـنهم
وضــعـوهـا داخـل قـطـعــة الـســكـر حـتى
ــشــاهــدين فــنــشــعــر نــبــتــلــعــهــا نــحن ا
بحالوتها فتصـيبنا مرارتها الداخلية

والتى لن تتركنا حلال سبيلنا.

ســـريـــعـــة تـــعـــرض لـــتــــيـــمـــات من بـــعض
قـــصص تـــشـــيــكـــوف وبـــعض ربـــاعـــيــات
الحـــظــة األســاســيــة صالح جــاهــ وا
عـلى العـرض إنـهمـا يشـيان بالـتداعى
ـــــتـــــعـــــمق عـــــلى ــــرور غـــــيـــــر ا احلـــــر وا
الــقــضــايــا وأيــضًــا الـــتــأســيس لــتــدريب
ـمـثل بـطـريـقـة تـتـيح رسم الـشـخـصـية ا
ظـهرها دائمًـا من اخلارج واالهـتمـام 
اخلــارجـى وعــدم الـــغــوص فى طـــريــقــة
واحـــــدة أو شــــخــــصـــــيــــة واحــــدة وكــــذا
االهــتـــمـــام الــكـــاريــكـــاتـــيــرى فـى كــتـــابــة
احلــدث الـدرامـى والـتــعـلــيق عـلى اآلنى
ـــلـح وأيـــضـــا اخلـــلط بـــ أكـــثـــر من وا
طـــريــقــة إخـــراجــيــة لــلـــعــمل فـــيــمــا بــ
التفسيـر واإلبداع كما أنهم ال يقدمون
ا مـوضوعـات ذات صيـغـة تاريـخيـة وإ
مـوضـوعــاتـهم حــتى لـو كــانت مـتــرجـمـة
البــد وأن تــأخــذ الــصــيــغــة احملــلـيــة فى
الـــتــنــاول بــحـــيث تــشـــعــر كــمــتـــلــقى بــأن
ــا هـو احلـدث لــيس غــريــبـا عــلــيك وإ

ر اآلن وهنا! كن أن  حدث 
ـشـترك األكـبر فى وعـليه فـإن الـعامل ا
مثل سريع طـبيعة البـناء والتنـاول هو ا
ــتــهــكم والـــكــومــيــدى غــيــر الــبــديــهـــة وا
ــــسف إنه فــــقط يــــقف عــــنـــد حـــدود ا
األدب والـكــاريــكــاتـيــريــة فى تــنـاوله وال
يـنــزلق بــأى حــال من األحــوال لـلــنــكـات
الــــرخــــيـــصــــة أو اخلــــشـــنــــة إنه خــــريج
اجلــامـعــة الـذى يــود أن يــدخل مـعــتـرك
احلـيـاة ولـتـنـاول الــبـسـيط يـضـعـهم فى
نـــفس الـــســـلــة تـــقـــريــبًـــا عـــلى أن يـــكــون
هـنـاك ثـقل درامـى عـلى اجلـانب اآلخـر
وهــو الـذى تــمــثل فى هــذا الــعـرض فى
كل من (مـحمـد عبـد اخلالق) و (أمانى
سـمير) فمـحمد ال يلـعب أدوار الشباب
ـســئـول فى ــثل دور ا ـا  الــطـائـش وإ
الـسـفــارة أو مـوظف شـركـة االتـصـاالت
أو األب بـينمـا أمانى تلـعب دور السيدة
الـتـى حتـتـفى بـالــزمن الـفـائت بــطـريـقـة
مـلؤهـا الـشـجن والـرومـانـتيـكـيـة صـانـعة
ـشـهـد الـسـابق إيـقـاعـهـا اخملـتــلف عن ا
عـلـيـهـا أو الـذى سـيأتـى بعـدهـا ومن ثم
فـاخملـرج هـنـا يـعـرف تـمـامًـا بـأى الـفرق
ـكن أن يـقـدم يـلـعب وبـأى اإليـقـاعـات 
أحداثه ولـو أنك تـشعـر دائمـا أن طارق
مـثل قد أصـيب ببـعض الكسل سعـيد ا

الـــلـى مـــالـــوش مــــكـــان فـى بـــلــــده أكـــيـــد
مالوش مكان فى أى حته تانية.. هكذا
ــــــســــــرحــــــيـــــة انــــــتــــــهت األحــــــداث فـى ا
الــــــكــــــومــــــيـــــديــــــة (قــــــاعـــــد وال مــــــاشى)
ــســتــقــلــة ــســـرحــيــة لــفــرقــة الـــضــوء ا ا
تــألــيـف وإخــراج طــارق ســعــيــد وكــانت
ـنـطق الــبـدايـة مع حـدث بـســيط قـدم 
غـيــر تــقـلــيـدى حــيث مــجـمــوعـة شــبـاب
قـرروا تـقــد طـلب إلحـدى الـسـفـارات
ــمــثل الـذى األجــنـبــيــة لـلــهــجــرة ونـرى ا
ـــنــطق يــهـــوى تـــقــد الـــشــخـــصـــيــات 

سرحى اخلالق. اللعب ا
(مــــحــــمــــد عـــــبــــد اخلــــالـق) وهــــو يــــفك
الــعـالقــة مع اجلــمـــهــور مــنــذ الـــلــحــظــة
ــعــقـد فى ـنــطــقه الــبـســيط وا األولى 
الـلـحـظـة ذاتـها فـهـو يـضع الـعـرض مـنذ
الــــبـــدايــــة حتت لـــواء الــــلـــعـب ولـــكن أى
لــعب?! إنه يــؤسس لــلـمــنــطق الـتــهــكـمى
ــــواطن الــــذى يـــــصــــيغ الــــعـالقــــة بــــ ا
الـعـادى والـدولـة فى صـور كـاريـكـاتـورية
معقدة من الداخـل.. تراه ينزل للصالة
ويـــســائل اجلــمــهــور واحــدًا بــعــد اآلخــر
مــعـــتــبـــرًا كالً مـــنــهم مـــهــاجـــرًا من ذلك
ـــعـــنى الـــوطن الـــذى لـم يـــعـــد وطـــنًـــا بـــا

فهوم للكلمة. ا
ومن خـالل فـتى وفــتــاهُ رفض طــلـبــهــمـا
لــلـهـجــرة تـتــداعى األحـداث واحــدًا تـلـو
اآلخر محللـة العالقة ب جيل الشباب
وهـــــذا الـــــوطـن الـــــذى يـــــبـــــدو فى مـــــرة
مـــتـــســـخًـــا وغـــيـــر قـــادر عـــلى تـــنـــظـــيف
شـوارعه ومـرة فى صـورة مـسـتـشـفى ال
يــهــتم بــشـفــاء مــرضــاه ومــرة ثــالـثــة فى
ــان صـــورة مـــوظف مـــرتش ومـــدع لـإل
وهـو فـى حـقـيـقــة األمـر أبـعــد مـا يـكـون
عــــــــنـه ورابــــــــعـــــــة فـى صــــــــورة األغــــــــانى
ـنتـشـرة اآلن فـلقـد أصـبـحنـا يـا سادة ا
فـى زمـن الــــــــــوحـــــــــوش دون أن نـــــــــدرى
وبـالــطـبع بــنـاء عــلى هــذا الـشــكل الـذى
ــكن أن يــعــتــمــد عـلـى الـتــداعـى احلـر 
ـتـجـاورة أن تـتـعـرض يـسـمـح لـلـتـيـمـات ا
ـونديـال وفشـل فريق الـزمالك لـصفـر ا
والـفــارق بـ األجــيـال والــكــلـمــات الـتى
ليس لها معـنى حقيقى سوى عند جيل
الـــشــبـــاب وأيــضًــا بـــرامج الــنـــايل ســات
واألبـــــــراج وفــــــشل بــــــعـض الــــــزيــــــجــــــات
واعـــتــمـــاد الــعــرســـان عــلى حـل فــوازيــر

الـبــرامج الـتــافـهــة حـتى يــحـصــلـوا عـلى
شقق.

ــا أن الـعــرض يـفــتــرض وجـود مــتـلق و
سـريع الـبــديـهـة فـإنـه يـسـحب الــتـيـمـات
ــتــجــاورة عــلى أشــدهــا ويــقــدمـهــا فى ا
كن صور سينوغرافية بسيطة للغاية 
فى أحـيان كثيـرة أن تعتمـد على خشبة
ــســرح خـــال تــمـــامًــا إال من عـــاريــة فـــا
تلقى مذيع قد ومنـضدة على  ا
وأبـاجـورة تـخـصـان الـسـيـدة الـتى تـبـكى
ــشــاهـد الــزمن الــذى كـان أمــا بــقــيـة ا
فــقــد وضـــعت بــعض الــبـــانــوهــات الــتى
ـنـطق تـشـى بـاجلـو الـعـام وال تـصـوره بـا
الــواقـعى فــالـبـانــوه فى مـشــهـد مـوظف
شــــركــــة االتـــــصــــاالت حتــــول لـــــشــــبــــاك
حتصـيل الفـواتـير ومـشهـد حـالة الـوفاة
لــيـس فــيه ســوء بـــعض الــكـــراسى الــتى
وضعت بـطريـقـة عشـوائيـة عـلى خشـبة
البـس عـصـريـة ـســرح وكـذا كـانت ا ا
وتــهــتم بـــطــبــيـــعــة كل مــشـــهــد فى ذاته
فــــمــــشــــهــــد شــــلـــــة الــــفــــتــــاة الــــتى دعت
أصـدقاءهـا باجلـامعـة حلفـلة فى مـنزل
أبـيــهــا  الـتــعـبــيـر عــنه بــأزيـاء تــنـاسب
ذلـك الـشــبــاب الــروش فى مــقـابل األب

البس الكالسيكية. ذى ا
إن الـعالقات الشائـعة والتـناول السريع
ـر بـها اجملـتمع شـاكل التى  لطـبيـعـة ا
كــانت هى الــهم األكـبــر لـطــارق سـعــيـد
فــمن خالل فــكــرة رومــانــتـيــكــيــة تــتــعـلق
ــواطـــنــ الــذين حتـــتــويــهم األحــزان بــا
والــهـــمـــوم لــدرجـــة مـــحــاولـــتـــهم اجلــادة
لـلهروب من ذلـك الواقع الطـارد ألبنائه
وانــتـمــائـهـم ألى دولـة حتــتـرم اإلنــسـان
من خالل هذه الفـكرة تطرقت الدراما
ألكثـر من قضـية مـتبـعة بـناء بـسيـطًا ال
ـا فقط يـغـوص فى قـلب أى قضـيـة وإ
يـــضــعـــهــا فـى مــتـــتــالـــيــة مع مـــجــمـــوعــة
الــقــضــايـا األخــرى والــتى تــشـكل فــيــمـا
ـسـرحى وهـذا بـيـنـهـا أفــكـار الـعـرض ا
الـتناول ليس جـديدًا على فـرقة الضوء
الـــتى أســـســـهـــا طــارق ســـعـــيــد  –فـــمن
شـاهــد عـرضــهم الــذى قـدم مــنـذ أكــثـر
من خــمـس ســنــوات أو أكــثــر (فــتــافــيت
ــاس) يــعـرف تــمــامًــا أن هـذه طــريــقـة ا
فـــرقـــة الــضـــوء وكـــان عـــرض فـــتــافـــيت
ــاس يــقــوم عــلى مــجــمــوعــة مــشــاهــد ا

 صور
سينوغرافية
بسيطة
تراهن
على
ذكاء
تلقى ا

يـدعنـا أن نـعيش ونـتـنـفس ونسـتـقبل زوار! خـنـزير..
خــنــزيـر.. إنــنــا نــربى خــنــزيــر عــلى أعــتــاب األلــفــيـة
اجلـديدة تـربيـة سرًا فى شـقة.. وهـذا حتد لـقانون
دن هـذا الـكـوكب أن تـزدهر الـصـحـة الـتى أتـاحت 
ألنـنـا نـريـد الــلـحم والـشـحم.. الـكــثـيـر من الـشـحم..
أطـــنــان مـن الــشـــحم.. ألن الـــســـعـــادة لـــيــسـت ســوى
. ومع هـذا اخلنـزير الـعـيش فى دهن وشـحم دائمـ
سـوف نـنـجح فى الـعــيش بـسالم بـاقى أيـام حـيـاتـنـا
نــأكل شــرائح حلـم اخلــنــزيــر فى جــنــة من الــشــحم
ألنـه ســوف يــكـــون لــديـــنــا الـــكــثــيـــر من الـــشــحم إلى
ــوز األبـــد. وســـوف نـــســـتـــطـــيع أن نـــقـــلـى أشـــجـــار ا
ــكن أن نــقــلــيـه مــهــمــا كـان دون والــبــيض وكل مــا 
ـــكن قـــلــيه بـــشـــكل آدمى ألنـــنــا خــوف وكـل شىء 
نــعــرف مـــا ســنــفــعـــله بــكل هـــذا الــشــحم (موســيـقى
مـانتيـكا صمت) فـافـعلـوا ما يـروق لـكم األمر سـيان
عنـدى إن ذبحـتموه اآلن أوغـدًا أو فى العـام القادم
إن بقينا أحياء. القرار ليس بيدى. ال أريد أن أقرر

نيابة عن أحد. قرروا.
سيلستينو:

ال.. قرر أنت.
دولسى:

هل تتوصال إلى اتفاق بينكما اآلن? 
ألنه بـسـبـب هـذا الـصـيــاح الـذى سـمـعــته كل هـافـانـا

ماذا ستفعالن?
بوشو:

سيعرف هو
سيلستينو:

أنـــا أعــرف.. األمـــر ســـيـــان دائـــمــا.. لـــيـــست لـــديك
السلطة لكى تتخذ القرار.

دولسى:
ماذا ستفعل.

سيلستينو:
بوشو?
بوشو:

الــشك يـأكــلك أيـضــا. رغم أنك لن تــعـتــرف به فـقـد
أمـضـيت حـياتك كـلـهـا تشك.. تـشك سـواء تـصرفت
جـيـدًا أو سيـئًا حـ تركت زوجـتك الروسـية.. ألنك
ال تعرف إن كـان من األفضل لك إن بقيت هناك أو
عــدت مـعــهـا مــرة أخـرى. الــشـكــوك تـأكــلك والـشىء
الــوحـيـد الـذى تـعــرفه هـو دراسـة الـلـغــة اإلجنـلـيـزيـة
والـروسـية والـصراخ. أقالم. أقالم (صـمت.. يخرج
بـوشـو فـجـأة سـكـيـنـا كـان قـد خـبـأهـا ويـجـرى بـهـا
ــسـرح وهــو يـصــرخ فى عـدوانــيـة. الــبـاقـون حـول ا
يــجــمـعــون أنـفــســهم ويـحــتــمـون. ثم يــضع بــوشـو
الـسك داخل الـوعاء. يـسحبـها سيـلسـتينـو ويهرع

سرح). خارج ا
دولسى:

(تـصـرخ) ســيــلــسـتــيــنـو! (صـمـت طـويل.. مـوسـيـقى
مـانـتـيـكـا تـعـزف وتـنـخـفـض بـشـكل كـثـيف بـيـنـمـا

يلتقط بوشو روايته)

بوشو:
لــكن الـلــيل لم يــعــد لــيال حـتـى مـزقت الــشــفـرة ذات
النـصل احلاد الـظالم وأطلقت نـزيف النـجوم الذى
جتــرعـته قــرب اجلـســر نـفس اجلــسـر الــذى يـربط
تقـابلـ إلى األبد: شـاطىء احلياة بـ الشـاطئـ ا
لعون وت (يـعود سيلـستينـو بالسكـ ا وشـاطىء ا
فى يـده.. يبـدو وكأنه صـورة حـية لـشخـصيـة مارك
أنـطـونى كـمـا أداهـا مـارلـون بـرانـدو أثـنـاء خـطـبـته

بعد موت قيصر).
سيلستينو:

مــا حـدث لـى يـحــدث لــكل إنــســان! أى إنــسـان.. أى
إنـســان! إن أردت أن تـرحل.. ال بــأس لـقــد رحـلت..
هـــائـل.. هـــائل! أجـل.. هـــائل! إنــــهـــا تـــمــــلك احلق..
أخـذت األوالد ضد رغـبـتى? ال بـأس! ماذا إذن? إنه
ى.. ويـــخـــصــنى.. ألنـــنى الـــوحــيـــد الــذى شـــأنى.. أ
أتألم. بـعد أسبـوع واحد من وصولـها هنـاك قابلت
رجالً روسـيًا.. ثم مـاذا.. تعـارفنـا عـليه يـوم اجلمـعة
وبــحـــلــول يــوم االثــنــ كــان يــعـــيش مــعــنــا.. وهــنــاك
يـفـكـرون بـشـكل مـختـلف.. األمـر هـنـاك يـختـلف عن
هـنا حـيث الـنـسـاء يجـب أن يتـعـرفن عـلـيك أوال قبل
أن تـــعــــاشـــرهن.. أمـــا هــــنـــاك فـــإنـــهـن يـــعـــاشـــرن ثم
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ــاء بـالـسـكـر حـولـنـا (تـصـبه وتـقدمه) ومـاذا نـفـعل ا

جميعا?
بوشو:

ال شىء.. نقرأ النصوص.. ونقيم حفالت التنكر!
دولسى:

حفالت التنكر! حزب يقيم حفالت تنكر!
بوشو:

نتجمع لنناقش أعمالنا.
دولسى:

أى نوع من األعمال?
بوشو:

أعــمـالـنــا.. نـحن احلـلــقـة الـضــعـيـفــة فى الـســلـسـلـة:
زنوج ونساء وشواذ ومرضى إيدز.

دولسى:
برافو بوشو!

بوشو:
وعـندمـا حتـ اللـحـظة سـنـتـجمع مـعـا كل واحد فى
واجـهـة عقـدة كره مـجمـوعـته. إنه السـبـيل الوحـيـد 

األجانب.
سيلستينو:

ماء!
دولسى:

هم هو األسرة. ا
بوشو:

الـــعــنــصــريــة وعـــقــدة كــره األجــانـب. هــذا مــا أقــوله
دائما.. العنصرية وعقد كره األجانب و...

دولسى:
يـجب أن نـتــكـاتف مـعـا. كل واحــد وعـقـيـدته.. ولـكن

البد أن تكون معًا دائمًا.
سيلستينو:

اقترب منتصف الليل واحليوان بالداخل.
دولسى:

مــــا دامـت األســــرة مــــتـــحــــدة دع الــــريـح تــــهب حــــيث
شاءت.
بوشو:

التكامل استثنائى
دولسى:

(نـقـدم نخـبا) سـنـة جـديـدة سـعـيدة (يـرفع اجلـميع
ــاء والـــســكـــر ويــرددون الـــنــخـب.. تــرقص أكـــواب ا
كن االعـتماد عـليهم دولسى) فى النـهاية.. الـذين 

هم والديك وأطفالك وأخوتك.. دمك..
(يشربون جميعا).

بوشو:
(بعد الصمت) ماذا اآلن?

سيلستينو:
اذا هذه? ماذا تقصد 

بوشو:
ماذا نفعل به? وماذا تقصد?

دولسى:
ما تبقى لنا هو أن نتكاتف معا.

بوشو:
(إلى سيلستينو) ماذا عنك?

ماذا نفعل به?
سيلستينو:
اء اغلى ا

دولسى:
اذا?

سيلستينو:
لكى نسلخه.

دولسى:
نسلخه?!

سيلستينو:
كننا أن نأكله باجللد. ال 

دولسى:
ال أسـتـطـيع أن أفـكـر فى مـحـاولـة ذلك. ال أسـتطـيع

أن أفكر فى ذلك! ماذا سيحدث بعد ذلك?
سيلستينو:
بعد ذلك?

دولسى:
بعد ذلك.

سيلستينو:
نقضى عليه..

يــتـــعــرفن عــلـى الــرجل.. أوربـــا شىء آخــر والــروس
سـواء شاءوا أم أبوا فإنـهم أوربيون أيضًـا.. وحقيقة
أنـهـا أعـجبت بى ال تـعـنى أنـها كـانت حتـبـنى قبل أن
تـرحل.. فقـد رحـلت ألنهـا من هـناك ولم تـفـهم هذا
الــبـلـد.. وال يـوجـد سـبب يـضــطـرهـا لـذلك عـلى أيـة
حـال ولـو فـهـمت مـا أضـطرت ومـا كـان يـنـبـغى لـها
كن أن ألومـها ألنى فـعلت نفس أن تعـيش هنـا. ال 
الـــشىء الــذى فـــعـــلــته  – رجـــعت مـن حــيـث أتــيت..
وهـذا طـبيـعى فهى من هـنـاك ونحن من هـنا وهى
أل هــنـاك وأنــا هــنــا. لـهــذا الــسـبـب كـان يــجب أن 
فـمى الـنـاس هـنـا والـذين هم كـانـوا هنـاك ألنـهم لم
يعـرفوا أنهم من هنـا وأنه يجب أن نفـكر بالـطريقة
التى نفكر بها هنا.. رغم أن هناك كثيرًا من الناس
لم يـرحلـوا عن هنـا والذين يـتصـادف أنهم يـفكرون
بـنــفس الـطــريـقـة الــتى يـفــكـر بــهـا الـنــاس هـنـاك أو
بـالـطــريـقـة الـتى يـظـنـون أنـهم يـفـكـرون بـهـا هـنـاك..
فـنحن هـنا.. ومـازلت أفكـر بـتلك الـطريـقة رغم أن
كثيـر من الناس هنـا يفكرون بـنفس طريقـتى عندما
كــنت هـنــاك.. ومـا يــحـدث لـى يـحــدث ألى إنـسـان..
فـلـو أن لـهـا عالقـة غـرامـيـة مـنـذ أن كـانت هـنـا ولم
تــعـــد تــهـــتم بى مـــا كــنت أبـــالى أنى مـن هــنـــا. إنــهــا
ها ومـشاكلها.. وأنا هنا! شيوعى هنا هناك مع عا
أجـل شيـوعى.. وكل يـوم أزداد فـيه شـيـوعـيـة أكـثر..
لـقد كنت شيـوعيًا ومازلت وسـوف أظل شيوعيًا من

هنا.. وأحب كونى شيوعيًا.. (صمت)
بوشو:

ماذا عن التغيير? (صمت) ماذا عن التغيير?
(صمت) ماذا عن التغيير?

دولسى:
غدًا يوم فردى.

سيلستينو:
مــاذا تــتـوقــعــ من أنــاس يـأكــلــون بـعــضــهم الــبـعض

أحياء?!
دولسى:

غدا يوم فردى.

سيلستينو:
يـظن كثـيـرون أن الشـيـوعـية انـتـهت.. ولكن مـا يـبدو
من األمـر إن لم يـكن مـا سـوف يـأتى هـو الـفـاشـيـة

فإنها تشبهها كثيرًا.
دولسى:

ماذا سنفعل اآلن?
سيلستينو:

ما نفعله اآلن.
دولسى:

اذا إذن نكسر رؤوسنا بسببها?
بوشو:

نكسر رؤوسنا (إلى سيلستينو) إلى متى?
دولسى:

اذا إذن نكسر رؤوسنا بسببها?
بوشو:

أنا خائفة عـليهم. حلسن احلظ أنهم لم يصلوا إلى
هـنـا عن طـريق الـبـحر لـكن الـسـفـر بـالـطـائـرة صار
كن أن يـظهروا فـى أى حلظة.. وأحذرك مـوضة 

إن كان لديك فى أسرتك شخص بولندى.
بوشو:

على األقل سوف استمر ألكون عضوا فى حزبى.
دولسى:

أى حزب?
بوشو:
حزبى.

دولسى:
أى حزب فيهم?

بوشو:
جماعة ال عالقة لها بالسياسة.

دولسى:
إذن هذا ليس حزبًا (تعد دولسى ماء بسكر)

بوشو:
(إلـى دولسى) نـحن جـميـعـا نـعـرف أنه حـزب. ولكن

ال أحد يذكر الكلمة.
دولسى:
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> يقول يحيى حقى عن جنيب الريحانى: إنه كان من األجانب الذين أكرمت مصر
صري وهذا سر وفادتهم ولكنه عاش طيلة حياته يشعر بفارق مكتوم بينه وب ا

لحوظة فى حياته العامة واخلاصة. وحدته ا
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سرحي جريدة كل ا

> شارك جنيب الريحانى فى عدة أوبريتات منها: ولو أشى قولوا له العشرة
الطيبة الشاطر حسن أيام العز».

> د. أشرف زكى رئيس
البيت الفنى للمسرح
وافق على تقد
مسرحية "اللى نزل
الشارع" إعداد وإخراج
إسالم إمام وإنتاج
فرقة مسرح الشباب
دة 15 ليلة عرض
دينة اإلسكندرية
خالل يوليو القادم
بعد انتهاء عرضها
بقاعة يوسف إدريس
بالقاهرة.
سرحية تعرض منذ ا
30 يـــــــــــومــــــــــاً والقـت
جناحا جماهيريًا
كبيرًا إضافة إلى
حتقيقها إليرادات
كبيرة.
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الـذكوريـة ويظـهر هذا من الـبدايـة  فالـنظام
ـــــكن أن ـــــســــقـط أى ســـــلــــطـــــة  يـــــريـــــد أن يُ
تـكتـسبـهـا مثل تـلك الـشخـصيـات لـيصـبح هو
الـسلـطة الـوحيـدة احملـركة لـلعـالم الدرامى 
ـشاهد لهـذا يحـاول رجال األمن فـى أغلب ا
الـتـحــرش بـالـزوجـة فى حــضـور زوجـهـا أمـام
ــعـنى عــنــصــر اإلضـاءة عــيـنـه. ويـؤكــد هــذا ا
الـــفــــرديـــة اخلــــاصـــة عــــلى الـــزوج فـى بـــعض
الـلــحـظـات حـيـث كـانت تـصــاحـبه إضـاءة من
ــرتــفــعــة فى اخلــلــفــيــة ــبــانى ا بــعــيــد عــلى ا

لتصور ضآلته.
وبـــرغـم كل مـــا جـــاء - فـــيــمـــا ســـبق - إال أن
الـــعــرض امــتـــاز بــتــعـــدد مــســتـــويــات الـــتــلــقى
والـــوصــــول إلى كــــافـــة الــــشـــرائـح إنه عـــرض
بـسـيط يـستـطـيع الـوصـول للـجـمـهور بـسـرعة
شـديـدة لـكـنه فى نـفس الوقت امـتـاز بـالـعمق
مثل الذين وذلك من خالل مجمـوعة من ا
صـنــعــوا هـارمــونى مــتـمــاسك داخل الــعـرض
مـثل الشـاب أمجد وحـضور مـتمـيز خاصـة ا

ـثـل واعد  احلـجـار والـذى يـعـد مـشـروع 
مثل (وليد فواز وأحمد اكتشافه كما إن ا
عــبـد الــهـادى وأحـمــد  أبـوعــمـيـرة ونــفـرتـارى
جمال ور حجـاب) استطاعوا خلق جو من
ـــرح والــكــومــيـــديــا بــحــيـــويــة شــديــدة داخل ا
فـضاء القاعـة برغم صغرها وقـلة اجلمهور.
هــذا إضـــافــة لـــلــديـــكــور الـــذى صــمـــمه وائل
عـبـدالله والـذى كـان منـاسـبا لـلـعرض فـبرغم
بــســـاطــتـه إال أنه جــاء مـــعـــبــرا لـــهــذا الـــعــالم
الــدرامى خـــاصــة فى اســـتــخـــدامه مــفــردات
واقـعـيـة مـجـردة ال حتـيلـنـا جملـتـمع بـعـينه. إال
أن مـن أهم العنـاصر التى كـانت فى العرض
ولم تـكن مالئمـة هو عـنصـر الغـناء فـقد كان
غيـر متسق مع بـنية العـرض الكلـية  كما أن
ـشــاهـد حتـتــاج إلى الـتــكـثـيف هـنــاك بـعض ا
ــمـثــلـون حتـت تـأثــيـر الــتــطـويل فى وال يــقع ا
ــشـاهـد جلــذب الـضــحـكـات من اجلــمـهـور. ا
وأخـــيــرا اليـــســـعـــنـــا إال أن نـــقــول إنـه عــرض
تعـة ونرجو االهـتمام به استـطاع أن يحـقق ا
فـى اإلعالن عـــــنه ومــــد فـــــتــــرة عـــــرضه ألنه
ــــوذج لـــلـــعــــروض اجلـــمـــاهــــيـــريـــة بـــالـــفــــعل 

اجليدة.

فعل "الـغوايـة" سواء غوايـة اجلسـد أو غواية
ــــال  فــــهـــذا الــــفــــعل يــــكــــشف الــــطـــبــــيــــعـــة ا
احلقـيقيـة للخـطابات األخـرى وأن محاوالت
اجلذب فى هـذا العـالم ما هـى فى احلقـيقة

إال غواية.
øjódG ÜÉ£N

ــعــارضــة يـــعــد هــذا اخلــطــاب هـــو خــطــاب ا
الــوحـيــد فى الـعــرض وقـد جتــسـد من خالل
شـــخــــصـــيـــة "الــــشـــيـخ" والـــذى يـــعــــد من أهم
تـيـارات األيــديـولـوجـيــة الـعـربـيــة والـتى كـانت
لــــهـــا أثــــرهـــا الــــواضح عــــلى اجملــــتـــمع عــــبـــر
الـعصور ولهـا دور فى تفسيـر التاريخ إضافة
إلى قـــدرته عـــلـى الـــســـطـــوة الـــروحـــيـــة عـــلى
الـــنـــاس  إال أن هـــذا اخلـــطــــاب يـــعـــيش فى
ـا أزمــة ألنه لـم يــعــد خــطــابــا مــســتــنــيــرا وإ
حتـول إلى خـطـاب "دوجـمـا" أحادى الـتـفـكـير
مـرجـعـيـته الـنص الذى يـريـد أن يـؤول الـعالم
بـنـاءً عـلـيه بـشـكل سـطـحى ودون وعـى  وقد
عـبر العرض عن هـذا بشكل كـوميدى ساخر
عـنـدمـا صور لـنـا مـجـمـوعـة من رجـال الدين
الـتى ال تـفـكر وال تـصـنع شـيـئا سـوى الـرجوع
لـلـنص والـذى ظــهـر من خالل كـتـاب الـتـأويل
ـــؤســـســة ـــثـل ا الـــذى بـــ أيـــديـــهم والـــذى 
الـــديـــنـــيـــة  وفى هـــذا اخلـــطـــاب ال يـــكـــشف
رجـــال األمن عن وجــــهـــهم احلـــقـــيـــقى الـــذى
يـتخـفى وراء الشـيوخ لـلـزوج ولـكن يكـشفه

للجمهور فقط وذلك لعدة أسباب:
 أنه يعد خطابا معارضا.
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 الــــســــلـــــطــــة هـى احملــــرك الــــرئـــــيــــسـى لــــكل
ــعـارضـة بـشـكـل خـفى فى الـعـالم خـطـابـات ا
ـعـنى نـظـام الـثـالـث (والـسـلـطـة هـنـا لـيـست 
ؤسـسات االجتـماعية ـا سلسـلة ا احلكم وإ
واالقـــــتــــصـــــاديـــــة واجلـــــغـــــرافـــــيـــــا والـــــتـــــوزيع

وغرافى.... إلخ). الد
ΩÓYE’G ÜÉ£N

وهـو الـوجه الــدعـائى لـلــسـلـطـة الــذى يـتـمـثل
داخـــلـه صـــنـــاعــــة الـــوهـم وخـــلق الــــشـــعـــارات
ــعـــلــنـــة كـــمــا يـــتم اســتـــخـــدامه فى تـــوجــيه ا
ـواطن وتبـرير لكل السلـبيات فى اجملتمع ا
ـسـرحى بـأكمـله إلى  وهـنـا يتـحـول الـفـراغ ا

ــواطــنــ فى ذات الــوقت. وتــكـون الــنــهــايـة ا
بـــظــهـــور ســفـــاح جــديـــد يـــبــحـــثــون عـــنه مــرة

أخرى.
 وقــد اســتــخــدم الــعــرض شــكـل الــكــومــيــديـا
وتــقـنــيـاتــهـا والــتى اسـتــغـلت بــشـكل جــيـد فى
إبـــراز مــضـــامـــيـــنه وتـــطـــويـــعـــهـــا إلبــراز تـــلك

األفكار التى سبق احلديث عنها ومنها:- 
 الـتنكر : وهنا تقـنية التنكر مـستمدة آلياتها
مـن آلـيــات الــتــنــكــر فى الــكــومـيــديــا ديالرتى
كشوفة طوال الـوقت بالنسبة للجمهور وال ا
ـا تــكــشـفــهـا الــشــخـصــيـات داخـل الـعــرض 
ـــفـــارقــة الـــكــومـــيـــديــة واإلحـــســاس يــحـــقق ا
ــتـــفـــرج عــلى حـــد تـــعــبـــيــر بـــالــتـــفـــوق عــنـــد ا
بـرجـسـون  إن هـذه الـتـقـنـيـة هى مـا تـكـشف
أقنـعة الـسلـطة وإكـساب الـوعى للـمتـفرج فى
الـنهـاية وهـذا يعـد توظـيفـا جيـدا للـكومـيديا

داخل العرض إلبراز مفاهيمه.
 تـــنـــمـــيط شـــخــــصـــيـــات رجـــال األمن: وذلك
لـلــتـأكـيــد عـلى غــيـاب األبـعــاد اإلنـســانـيـة فى
هـذه الـشـخصـيـات وأنـها أجـسـاد مـجردة فى

يد النظام يشكلها كما يشاء.
 كـوميـديا الـلغة: والـتى تنـبع كـلهـا من رجال
األمـن من خـالل اآللــــيــــة والــــتــــكــــرار وكــــســــر
تـكوين اجلمـلة اللـغوية  وتـظهر هـذه التقـنية
بــشـكل مــبـالغ فــيه ويــتم تـضــخـيــمـهـا لــكـشف
زيف اخلـــطـــاب الـــلــــغـــوى لـــلـــســـلـــطـــة وإبـــراز

تناقضاته اخملتلفة مع اجملتمع.
آلـيـة احلـركـة: والــتى تــصـور احلـصــار ومـجــتـمع
واطن. الرقابة الذى يفرضه رجال األمن على ا
الـتـناقض: وهـذه الـتـقـنـيـة الـكـومـيـديـة كـانت
مـن أهم التقنـيات فى العرض والـتى تبلورت
فـى عـالقـــــــة الـــــــزوج بـــــــالــــــــزوجـــــــة مـن خالل
ـواقف اخملتـلـفة بـيـنـهمـا حـيث يظـهـر الزوج ا
فى مــوقف األضــعـف دومــا ويــفــقــد ســلــطــته

ـرحـلـة فـضـاء دعـائى لـلــسـلـطـة  وفى هـذه ا
بـالـذات تَـضـخـم رمـز الـسـفـاح الى أن أصـبح
ـوجود داخل أكـثـر شـمـولـيـة ليـمـثل الـفـسـاد ا
ــوجــودة ـــزيــفــة ا اجملـــتــمع وكــافـــة األقــنــعــة ا
ـــوضــــوع أكـــثـــر داخل الــــعـــرض  ويـــتــــعـــمـق ا
وت  عـندما تكون صـفة السفاح مـرتبطة با
حيث إن كل ما سـبق يؤدى إلى موت حقيقى
لهذا اجملتمع  وأن الفاعل احلقيقى هى كل
هـــــذه اخلــــطــــابــــات  لـــــهــــذا فــــإن الـــــضــــامن
احلــقـــيـــقى لـــوجــودهـــا واســـتــمـــراريـــتــهـــا هــو
إســــقــــاط الـــتــــهــــمـــة مـن خالل اإلعالم عــــلى
ـوذج الـزوج  فـالـشـخـصـية أنـاس يـشـبـهـون 
الـــرئـــيـــســـيـــة هـــنــــا هى جـــزء مـــحـــورى داخل
ــراقــبــة واالتــهـام الــنــظـام ألن وجــوده حتت ا
طـوال الــوقت يـرسخ الـنــظـام ويـجــعـله ال يـقع

حتت طائلة التهديد واحملاسبة.
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ــثــله ــنــا والـــذى  وهـــو تــيــار مـــهم داخل عـــا
"التقنى" -على حـد تعبير عبد الله العروى-
الـذى يـرى أن كل احلــلـول مـتـمـثــلـة فى الـعـلم
اآلتى مـن الـــــــغــــــرب  فـــــــرجــــــال األمـن داخل
الـعرض يـلـجأون لـلـخـبيـر األجـنبى الكـتـشاف
الـسـفـاح والـذى ظـهـر علـى أنه مـجـموعـة من
ـــضـــخــمـــة من خالل احلـــواس احلـــيــوانـــيــة ا
تـشخيص صـفات الكـلب فى الشم والسمع 
فــاألمن هــنــا يــحــاول تـــبــريــر اتــهــامــاتــهم من
خالل أدلـة الـعـلم الـتى قـد تـكـون وهـمـيـة من
خالل لون الشعـر أو الرائحة... إلخ وبالفعل
يــــتم اتــــهـــام الـــزوج  إال أن خــــطـــاب اإلعالم
ينـقذه فى آخـر اللحـظة ويـنساق وراءه األمن
مـباشـرة ألنه األهم بـالنـسـبة لـلـسلـطـة ليـؤكد
على أن فـكرة اختـيارهم للـسفاح قـائمة على
ـوضوع الـوهم والـصـدفـة الـبـحـتـة  ويـظـهـر ا
بشكل أكثر كوميدية عندما يقتلون اثن من

سرحى إلى فضاء دعائى لتبرير سلبيات اجملتمع  ح يتحول الفراغ ا

 اعتمد على الكوميديا اللغوية
خالد رسالن من خلل آلية التكرار

الـكـبيـر حتت حـراسـة مشـددة فى مـتحف نـيـويورك
ا فـقـدان احتـمال ـشـكلـة إ ألن األكل لم يـكن هو ا
شـىء مـخــتــلـف كــان يـســمـى ذات يــوم مــجـتــمـع أكــثـر
عدالـة وعالم أفـضل - شىء ما ال يـستـطيع أحد أن
يــذكـره ألن زمن آكــلى حلـوم الـبــشـر قـد حــان.. لـقـد

تنبأ به ذلك النبى الذى لم يصغ إليه أحد.
(يرفع الورقة إلى وجه بوشو).

لــقــد طـارت أول أمس عــنــدمـا فــتـحـت الـنــافـذة دون
إذن.. ماذا ننتظر? 

دولسى:
ال أريد أن أراه.

سيلستينو:
أنا لم أطلب منك أن تشاهديه.

دولسى:
ال أريد أن أراه.

سيلستينو:
اء. أطلب منك أن تسخنى ا

دولسى:
ال أريد أن أراه.

سيلستينو:
سنقوم بالعمل بأنفسنا.

بوشو:
ال تعتمد على.. أنا لست جزارًا.

سيلستينو:
حــسـنًــا.. ال أسـتــطــيع آن أفـعـل ذلك وحـدى.. عالوة

على أنى ال أريد ذلك.
دولسى:

كيف يبدو?
سيلستينو:

هو?
دولسى:

احليوان الصغير يا سـيلستينو هل عيناه مفتوحتان
أم مـغـلـقـتـان.. وقـدمـاه الـصـغـيـرتـان.. إن مـا أحـبـبـته
فيه هو قدميه.. كان يلـويهما ويهزهما هكذا عندما
يـــطــلب الــطـــعــام يــا لـه من بــائس.. ال أســـتــطــيع أن

أفعل ذلك.
سيلستينو:

ال بــأس.. سـوف نــبــادله بــواحـد مــثــله بــنــفس الـوزن
ونفس احلجم.. وسوف نأكله أيضا.

دولسى:
لـن آكل حلـم اخلـــــنــــزيـــــر ثـــــانـــــيـــــة.. ألن ذلـك ســــوف

يذكرنى به لقد حرمت على نفسى اخلنزير..
سيلستينو:

إذن ماذا تريدين.. نحنطه?
بوشو:
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سرحي جريدة كل ا

> قدم جنيب الريحانى للسينما عشرة أفالم منها: «صاحب السعادة كشكش بيه
حوادث كشكش بيه ياقوت أفندى بسالمته عايز يتجوز سالمة فى خير لعبة
الست أبو حلموس سى عمر البنات أحمر شفايف».
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بسرعة.
أى احـتفـال بـالـعام اجلـديـد هـذا.. والنـاس يـكـرهون
بـعـضهـم البـعض.. أنـسى السـيـاسة والـعـمل والدين
أهم شىء هـو األسرة وذلك احلـيوان الـصغـير الذى

حافظ على ما تبقى من األسرة.
بوشو:

إنه الضياع.. الضياع..
سيلستينو:

دينة الفاضلة? الضياع أم فقدان ا
بوشو:

دينة الفاضلة. الضياع عالوة على فقدان ا
سيلستينو:

إن ما احتاجه هو االنـتهاء من جتهيز احليوان. إنك
ال تــــريــــد أن تــــقـــــتــــله.. حـــــسن إذن.. إذا كــــان هــــذا
اخلـنــزيـر هـو مـديـنـتــنـا الـفـاضـلـة كــمـا تـقـولى فـإنك

قتلتها لذلك اسكت.
بوشو:

أنت الذى قتلتها.
سيلستينو:

الزلت تــصــر.. أم أنك تــتــحــدث بــاالســتــعــارات مـرة
أخرى?
بوشو:

ا.. االسـتعارة لـلشـخص الذى يصـرخ وينزف من ر
ألوفة التى ال يريد أن يصل إليها. أجل النهاية ا

دولسى:
يا لها من استعارة!

بوشو:
طـوال الـعـام وأنا أكـتب الـروايـة حـتى جـاء اخلـنـزير.
ـــعـــانــاة.. يـــقــولـــون إن أفـــضل ظـــروف اإلبـــداع فى ا

والبد أن ذلك صحيح.
دولسى:

يا لها من ليلة رأس سنة.
(ال يـجــد بـوشـو صــفـحــة الـروايــة الـتى يــريـدهـا..
يـنقل سيلـستينـو الورقة من أحـد جيوبه ويفـتحها

ويقرأها بصوت عال)
سيلستينو:

خــبـز وخــنــزيـر وبــيض ودجــاجــة.. مـتــضــاعف لــقـد
حتــول الــعــالم إلى هـالوس بــأن الــلــحم فى مــتــنــاول
اجلـميع: الـبقـر الضـخم يـطأطىء رأسه أمـام القـمر
مـثل القـطط الضـالة.. ولم يـعـد النـاس يرغـبون فى
تـناول الكحـول الذى ال يسبب لـهم الضرر.. إذا كان
ــاء ألنــهم كــانـوا يــريــدون شـيــئًــا آخـر.. نــقــيـا مــثل ا
ولــذلك بــدأ هــؤالء الــفــلـبــيــنــيــون فى االخــتــفـاء ألن
الــســود والــغـجــر كــانــوا خـارج الــنــوع اإلنــسـانى و
تــنـصــيب آخــر الـبــوســنـيــ الـذين جنــوا من الــتـغــيـر

فى الثالجة. ثم نأكله قطعة قطعة.
دولسى:

وبعد ذلك?
سيلستينو:
وبعد ذلك?

دولسى:
وبــــعـــد ذلك? (صــمت طـــويل.. نـــســمـع مــوســـيــقى
مـانتيكا) لقـد كان تسـميـنه نوعًا من الـوهم اجلميل
عـلـى األقل. بـدون هــذا احلـيــوان مـاذا كــان يـحـدث

لهذا البيت من اآلن فصاعدًا?
سيلستينو:

اللعنة يا دولسى!
دولسى:

مــاذا ســيــحـــدث لــنــا? ال نــســتــطــيع أن نــعــيش بــدون
أوهام.. لم يعد لدينا أوهام.. أى وهم بقى لنا "هيا

قل لى.
بوشو:

دينة الفاضلة. ال شىء.. فقدان ا
سيلستينو:

دينة الفاضلة.. ا
دولسى:

هـــذا احلــــيــــوان الــــصـــغــــيــــر حـــافـظ عـــلـى األســـرة..
واألسـرة هى الــشىء الـرئــيـسى.. انــظـر إلى نــفـسك
ــرآة يـــا ســيـــلـــســتـــيـــنــو.. ال تـــذكـــرنى.. ابن فى فـى ا
أفـريقـيا واآلخـر فى القـطب الـشمـالى وال أستـطيع
أن ألــــومـــهم ألن أول شــــخص بـــدأ ذلـك هـــو زوجى.
ولــهـــذا الــســـبب انـــتــهى زواجـــنــا ألنـه أمــضى وقـــتــا
ـكـان الـذى أرسـلوه إلـيه وبـالـطـبع قابل طـويال فى ا
امــرأة أخــرى وانـتــهى به األمــر إلى اإلقــامـة هــنـاك.
فـمــاذا كـنت أفـعل. أذهب مـعه ومـاذا أفـعل مع تـلك
اآلالت أو الــصـخـور أو الــديـنـامــيت? عـنــدمـا حـدثت
أزمــة تـــلك الـــصــواريخ كـــنـــا أفــضل حـــاالً. وعــنـــدمــا
ــــكن أن نـــحــــمى مــــا عـــلى انــــتـــصف الــــنـــهــــار كـــان 
األرض كـما يقولون ولـكن كلنا كنا هـنا.. ماما وبابا
ونـحن الـثالثـة.. وأطـفالى واألسـرة كـلـهـا.. وعـنـدما
انـــتــــهى األمـــر بـــدأ اجلــــنـــون.. حـــتى أنـــا نــــفـــسى لم
أعـــرف كــيف حـــدث هـــذا الــبـــعض  ذهـب فى هــذا
الـطـريق واآلخرون ذهـبـوا فى الطـريق اآلخـر ألنهم
كانوا مطلوبـ وكانوا جنودًا فى إنتاج تلك األشياء

وكانوا ال أسرة
 لــــهـم ســــوى اآلالت والــــصـــــخــــور والــــديـــــنــــامــــيت...
قراطـية احلقـيقيـة التى يتـحدث عنـها اجلميع الـد
كـثــيـرا فى هــذا الـبــيت حـيث كل شــخص يـســيـر فى
طـريقه لـكن الـدم له احتـرام. ولـهذا الـسـبب دخلت
ــــدة خـــمـس دقــــائق.. وعــــدت إلى الــــبــــيت احلــــزب 

دولسى:
نقضى عليه.

سيلستينو:
نخرج أحشاءه. ونفتح بطنه.

دولسى:
نفتح بطنه.
سيلستينو:
نفتح بطنه.

دولسى:
ـا يكفى لـتفعل (إلى سـيلسـتينو) وهـل أنت شجاع 
ــا يـــكــفى لـــكى تـــشق بــطن ذلـك? هل أنت شــجـــاع 
ذلـك احلـيــوان الــصــغــيــر الــذى جــاءنــا رضــيــعــا فى

قبعة بشعره السميك مثل دب صغير.
بوشو:

لــكن أن اتـتــبـعه هـنــا وهـنــاك بـتـواضع واحــتـمـال أن
أقــــوده هــــكــــذا مــــات اإلســـــكــــنــــدر ودفن وعــــاد إلى
الـــتـــراب والـــتـــراب هـــو األرض ومن األرض نـــصـــنع
اذا ال الـبـقـايـا ومن هذه الـبـقـايـا التـى حتول إلـيـهـا 

تعلقون بها برميل بيرة?
سيلستينو:

وليم شكسبير.. (صمت.. موسيقى)
دولسى:

اضــطـــررت أن أقــدم له الــلــ فـى زجــاجــة مــثــلــمــا
نـــفــعـل مع األطـــفـــال.. لــقـــد أجـــهـــدوه فى الـــفـــطــام
ت ـاذا لم  وفــصـلــوه عن أمه مـبــكـرا.. وال أعــرف 

أثناء وجوده عندنا.
سيلستينو:

ال.. لقد بحثت عن حلمة للزجاجة.
بوشو:

قــدمت لـه الــلــ فى الـــبــدايــة.. كـل ثالث ســاعــات
. ألنكما كنتما نائم

دولسى:
أول مـرة أكل فيـهـا كدت أسـقط عـليه فـرحًـا.. يا له
مـن شــعـــور! كـــنـت راقــدة فـى الـــقـــيـــلــولـــة وســـمـــعت
ضـوضـاء - فـنــهـضت خـائـفـة وظــنـنت أن شـيـئـا قـد
حـدث له وعـنـدمـا رأيـته يـأكل وحـده شـعـرت بشىء

اء ساخن? فى صدرى.. هل البد أن يكون ا
سيلستينو:

ماء يغلى.. ألن فروة اخلنزير قاسية.
دولسى:

اء حتى اآلن! وماذا بعد? ألم يغلى ا
بوشو: 

نعلقه فى مكان حتى ينزل منه الدم تماما.
سيلستينو:

نـقـطعـه إلى أجزاء جنـعـله يـتـخـطى األزمـة ونـضعه
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سرحي جريدة كل ا

>اخملرج هشام جمعة
ثلة يبحث حاليا عن 
أخرى للمشاركة فى
عرضه اجلديد "حمام
رومانى" وذلك بعد
اعتذار "مونيا" عن  عدم
االستمرار فى العمل بعد
مشاركتها فى البروفات
ألكثر من ثالثة شهور
قرر عرضها سرحية ا ا
قريبا من إنتاج مسرح
الطليعة تواجه مشكلة
أخرى تتعلق بفشل
البيت الفنى للمسرح فى
إيجاد دار عرض لتقد
سرحية بسبب إغالق ا
مسرح الطليعة لعدم
انتهاء عملية تطويره
وجتديده حتى اآلن.

سرحية أيضا «ريا وسكينة > من أعمال جنيب الريحانى ا
ان األول أم أحمد الفلوس مجلس األنس   ضربة مقرعة شار
قنصل الوز علشان بوسة».
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يـحتـلـون سريـر الـزوجـية  كـمـا أنهم يـقـومون
ـشهـد من غـرفـة النـوم/مكـان مـغلق بـتغـيـير ا
إلـى الـــشـــارع/مـــكـــان مـــفـــتـــوح  وقـــد جـــســد
ــســتــوى احلـرفى ــعــنى عــلى ا اخملــرج هـذا ا
بـبـراعـة من خالل مــهـنـدس الـديـكـور الـفـنـان
وائل عــــبـــدالـــلـه عـــنــــدمـــا جـــعـل رجـــال األمن
يــقــومـون بــتــحــريك الــديــكــور وتـبــديــله خالل
ـفردات ـشـهـد لتـتـكـون صورة الـشـارع من ا ا
الــديــكـوريــة لــغـرفــة الــنــوم  لـتــأكــيـد الــفــكـرة
الكـلـية الـتى يريـد أن يطـرحهـا العـرض حيث
أن غـرفـة النـوم لم تـعـد مـكانـا مـغـلـقا بل هى
مكـان مفتـوح لرجال األمن فـهم يتسـللون فى
ـراقـبــته وحـاول الـعــرض تـرسـيخ كل مـكــان 
ــــعـــنى مـــنــــذ الـــبـــدايـــة عــــنـــدمـــا جـــعل هـــذا ا
راقـبة ـتفـرج يـتـلمـسون بـأنـفسـهم فـعل ا ا
فهم يدخلون على مشهد غرفة النوم والزوج
والـــزوجـــة نـــيــــام  ويـــزداد اإلحـــســـاس أكـــثـــر
ــراقــبــة عـــنــدمــا جنــد رجــال األمن بــفـــكــرة ا
ـتفـرج يـدخلـون من مكـان دخول جـمـهور ا
راقبة هذا  وهذه كأننا جميـعا نقوم بفعل ا
الـفـكرة بـالـتـحديـد هى مـا جـعـلت الـعرض له
خـصــوصـيــة عـنــدمـا  تــنـفــيـذه داخل قــاعـة
مغلقة  كى يتـضح لنا جليا ما اصطلح عليه
شـهد ـراقـبة"  –الـبديل جملـتـمع ا "مـجتـمع ا
- الــذى يـرفـض أن نـكـون فـى مـســرح ويـؤكـد
عــلى أنـنــا مـوجـودون داخل مــنـظـومــة الـرؤيـة
ــراقــبــة فى عـالـم أشـبه الــكــلـيــة اخلــاصــة بـا
بــــالــــســــجن الــــنــــمــــوذجى الــــذى يــــراقب فــــيه
ساج ـساج فى ح أن ا السجان كل ا
ال يـــســتــطـــيــعـــون رؤيــته ألنه يـــجــلس وخـــلــفه

إضاءة ساطعة.
øØdG ÜÉ£N

وقــد ظــهــر من خـالل تــقــنع رجــال األمن فى
صـــورة مــجــمــوعـــة من الــراقــصـــات ومــغــنــيــة
ــحـــاكــاة ســاخــرة " بــارودى" ألغــانى يــقــمن 
ـوشــحـات أو ســيــد درويش ومـجــمــوعـة مـن ا
يـــقــدمـن فـــقــرات فـــنـــيـــة مـــلـــيـــئـــة بــالـــســـخف
والـســطـحــيـة وهــنـا تــظـهــر لـنــا أزمـة خــطـاب
الفن الـذى يتـكشف  كمـسخ للـماضى تارة أو
مـحـاولة فـاشلـة فى الـبحث عن الـذات وخلق
هـــويــــة فــــنــــيــــة مـــعــــاصــــرة  إن هــــذه األزمـــة
تــصــنــعــهــا آلـيــات الــســلــطــة الــتى تــرفض أى
مــحـــاولــة إلكــســاب الــوعى لــهــذا اخلــطــاب 
شاركة وهـذا ما يبرر عـندما يرفـض الزوج ا
فـى هـذا اخلــطــاب يــكــشف رجــال األمن عن

هويتهم ويذكروه بأنه دوما مراقب.
≈dÉª°SCGôdG iOÉ°üàb’G ÜÉ£^ÿG

وهـــو اخلــطــاب الـــذى تــســود فــيـه الــعالقــات
الــنــفـعــيــة الــتــبــادلــيــة وتـغــيب فــيـه الـعـالقـات
وذج الداعرة اإلنـسانيـة وقد عبر عن هـذا 
الـذى - تقـنع بـها أحـد أفراد األمن -  ذلك
الــنـمــوذج الــذى تـعــد طــبــيـعــة الــعالقــات فـيه
انـعكاسا واضـحا لطبيـعة العالقات فى عالم
ــــال  وقــــد عــــبــــر الـــعــــرض عـن هـــذا رأس ا
ــعـنـى عـنــدمــا اقــتـرن حــضــور الــداعـرة فى ا
الــعــرض بــحــضـور رجــال األعــمــال  كــمـا أن
شــخـصــيـة الــداعـرة كــان لـهــا دور فى تــبـريـر
مـــــحــــاوالت كـل اخلــــطــــابـــــات األخــــرى داخل
الــعـرض بــجــذب الــزوجــ إلــيـهــا من خالل 

ـــوت "لــوودى من فـــكـــرة مــســـتـــوحـــاة لـــنص ا
ــضــامــ فــلــســفــيـة ودالالت آالن" احملــمـل 
رمـزية عمـيقة جـاءتنا بـشكل أكثـر اجتمـاعية
ـــشـــاهــد مـــجـــمــوعـــة من الـــصـــور اجملــردة وا
الـبـليـغـة البـسيـطـة اعتـمـد علـيـها عـرض اللى
نـزل الـشــارع إعـداد وإخـراج إسالم إمـام فى
مسـرح السالم بـقاعة يـوسف إدريس التـابعة
لـفرقـة مسـرح الشـباب صـور ترصـد أشكال
ـــمــارســـات واالســتـــراتــيـــجــيــات اخلـــطــاب وا
اخلـاصـة بـالـسـلـطـة  وعرض الـطـرائق الـتى
تـتـظاهـر بـها الـسـلطـة أو تـختـلـقهـا أو تـرتدى
أقــنـعــتــهــا وحتــاكــيــهـا  لــتــتــكــشف لــنــا أبــعـاد
الـــســــلـــطـــة فى مــــجـــتـــمـع احملـــاكـــاة والـــصـــور
الزائفة كيف أنها أصبحت مجردة على نحو
مـتــزايــد  وذلك ألنـهــا تــتـكئ عــلى أسس من
األشـكــال احملـاكـيــة  أكـثـر مـن اتـكـائــهـا عـلى

أسس من العالقات االجتماعية الفعلية.
وتــدور أحــداث الــعـــرض حــول رجل وزوجــته
يـقتـحم رجـال األمن غـرفـة نومـهـمـا ليـجـبروا
الـزوج عـلى النـزول إلى الشـارع لـلقـبض على
دينة ويحاولون إقناعه السفاح الذى يـهدد ا
بــأنه هـو الـوحـيــد الـقـادر عـلى الــقـبض عـلـيه
وانــقـاذهـم جـمــيــعًــا من هـذا اخلــطــر  لــهـذا
عـليه أن يظل مـقيمًا هـو وزوجته فى الشارع
ـمكن أمـام بـيته انـتـظـارًا لـلسـفـاح الـذى من ا
أن يــــجىء فى أى حلــــظـــة  ويــــحـــذره رجـــال
األمن من الـــصـــعــود إلـى بــيـــته مـــرة أخــرى 
ويـجب عــلـيه تــنـفـيــذ الـتــعـلـيــمـات الـتـى تـأتـيه
مـنــهم تـبــاعًـا دون وضـع خـطــة مـحــددة لـهـذا
األمـــر  وإذا خــالف تـــلك الــتـــعــلــيـــمــات فــإنه
يـــعــرض نـــفـــسه لـــلـــعــقـــاب حـــيث إنه مـــراقب
طـوال هذا الوقت ويـتركونه وحـيدا فى حالة
من حــــاالت الــــتــــوتــــر واخلـــوف الــــشــــديــــدين
والذى يـزيد من هـذه احلالة أبـعاد شخـصية
الــزوج الـتى تــمـتــاز بـالــسـلــبـيــة وعـدم الــقـدرة
عـــلى الـــفـــعل فـــهـــو دائم اخلـــوف مـن الــعـــالم
ـــنــظـــومــة اخلــارجـى ويــســـيــر داخل آلـــيــات ا
بـحــرص شـديـد حـتى ال يـعـارضـهـا لـيـتـجـسـد
فـيه ميراث القـمع والقهر فى الـعالم الثالث.
ويـترك فى الـشارع كأنه فى سـجن انفرادى.
ــعــنى أدق مــا اصـــطــلح عــلــيه " احلــجــر أو 
اإلرادى " والـــذى تـــســتـــخــدمـه الــســـلـــطــة فى
األزمــــات الــــكــــبــــرى ضــــمن اســــتــــعــــداداتــــهــــا
االنــــــضـــــــبــــــاطــــــيـــــــة الــــــتـى وراءهــــــا وســــــواس
االنــتــفـــاضــات واجلــرائم والـــتــشــرد والــفــرار
والـنـاس الذين يـظـهرون ويـخـتفـون ويـعيـشون

وتون داخل الفوضى. و
ويــبــدأ رجــال األمن أثــنـــاء مــراقــبــتــهم له فى
الظـهور بأشـكال مـختلـفة مسـتخـدم تقـنية
الـتــنــكـر  وتــلك األشــكـال الــتى تــسـتــخـدمــهـا
الـــــــســــــلــــــطــــــة كى تــــــعـــــــبــــــر عن خــــــطــــــابــــــهــــــا
وأيــديــولـوجــيـاتــهـا الــتى تــتـقــنع طــوال الـوقت
لـتـسـيـطـر عـلى الــفـضـاء االجـتـمـاعى بـأكـمـله
ـــا فـى ذلك عــــنــــاصـــره الــــبــــســـيــــطــــة جـــدا
ــتــنــاهــيــة فــعــلـى حــد تــعــبــيــر "فــوكــو" فــإن وا
الــسـلـطــة بـدالً من أن تــمـارس نـفــسـهـا داخل
دائــــرة عـــامـــة أو خـــاصــــة  تـــتـــغـــلــــغل فى كل
جـــانـب حــــيث تــــوجـــد فــــرادى مــــهــــمـــا كــــانت
بـسيـطـة ومتـنـاهيـة فى الـصغـر  إن الـسلـطة
تـــخــدع وتـــمــوه وتـــوهم طـــوال الــوقت دون أن
تـعلن عن حـقيقـتها ومـرجعـية خطـطها داخل

ـــراقــــبـــة هـى مـــا جتـــعــــله له أدائـــهــــا وهـــذه ا
الـقدرة عـلى الـعـقاب كـمـا أنه له صالحـيات
فـى كــــشف قــــنــــاعه عــــنــــد الــــلــــزوم لــــردع كل
مــحــاولــة فى اخلــروج عـن الــنــظــام وهــذا مـا
يُــبــرر داخل الــعـرض تــقــنع رجـال األمن وراء
كـل خـطـابـات وكــشف تـلك األقــنـعـة لــتـرسـيخ
فــكــرة "أنـك مــراقب بــاســتــمــرار" لــهــذا جنــد
رجـال األمـن يـسـيــطـرون عــلى عـالـم الـعـرض
ـــســرحى عــلى بــأكـــمــله ويــشـــكــلــون الــفــراغ ا
ــســتــوى الــبــصــرى والــســيــنــوغــرافى  فــهم ا
ـتمـثـلة يـختـرقـون أشد األمـاكن خـصـوصيـة ا
فـى غـرفـة الــنـوم بل واألكــثـر من ذلـك فـإنـهم

اجملـتـمع تـمامًـا مـثـلـمـا حـدث مع الـزوج الذى
ظـل طــوال الــعــرض يــســأل عن اخلــطــة دون
إجــابـة  فـالــسـؤال عن اخلــطـة مـعــنـاه كـشف

أقنعة السلطة واختراق لتابوهاتها.
ـشـاهد ويـسيـر الـعـرض عبـر مـجـموعـة من ا
كل مشـهد يـظهـر به قنـاع من أقـنعـة السـلطة
وكـل قــنـــاع يــظـــهــر مـــعه خـــطــابـه اخلــاص به

øeC’G ÜÉ£N
ــــســـتــــمــــر طـــوال الــــعـــرض وهــــو اخلـــطــــاب ا
ويـــتــغــلـــغل بــشـــكل خــفـى فى كــافـــة األشــكــال
ـــــــراقب األخــــــرى وذلـك ألنه بـــــــبــــــســـــــاطــــــة ا
الــرئـيـسى لـكل اخلــطـابـات والـضـامن جلـودة

العرض امتاز بتعدد مستويات التلقى
والوصول إلى جميع الشرائح
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. والقدم

سيلستينو:
والطعام.

بوشو:
وشهيته.
دولسى:

الزندين.
سيلستينو:

يجب أن نبحث عن واحد يبدو لطيفا.
بوشو:

هذا لطيف
دولسى:

مثل اآلخر.
سيلستينو:

اخلنازير مثيرة للدهشة.
دولسى:

كن أن يكون أى منها أفضل من اآلخر. ال 
سيلستينو:

اخلنازير مثل أطفالنا.
بوشو:

السابق لم يكبر.
سيلستينو:

كنك أن تنتهى إما بخنازير جيدة أو سيئة.
دولسى:

صادفة. كان ذلك با
بوشو:

يجب أن نفكر فى الشحم والدهن.
دولسى:

. والقدم
بوشو:

بـالنسبة لـلشحم.. إنك حتتاج إلى خـنازير من فولتا
أباجو.

سيلستينو:
يا لها من نزعة إقليمية!

دولسى:
األخير كان من فولتا أربيا.

سيلستينو:
غـبـاء بـعض الـناس (تـنطـفئ األضواء.. ويـتحـدثون

فى الظالم)

بوشو:
بعض أصدقائى ذهبوا إلى فولتا أباجو.

سيلستينو:
ذلك اخلنزير كان من فولتا أربيا.

دولسى:
كن أن يكون من أى مكان ولكن ال تنس القدم

والشحم.
سيلستينو:

من فولتا أربيا.
دولسى:

والزندان.
بوشو:

من فولتا آباجو
دولسى:
والقدمان

سيلستينو:
لكنه ليس رخيصا جدًا أيضا

دولسى:
الزندان.. الزندان..

(رنــ األجـراس والــصــرخــات يــتـواصـل فى الــعـام
اجلديد)

النهاية

الـقرع ألنه يـحقق الوظـيفتـ الغذائـية والزخـرفية.
فـهـو يـنـمـو وحـده.. فـالـقـرع من الـزواحف.. وأعـتـقد

أنى سوف أزرع الكوسة أيضًا.
بوشو:

مـــا رأيك فى ذلك (يـشــيـر إلى األرضــيـة.. صـمت..
يالحظون خيطا من الدم يتدفق عبر األرضية).

سيلستينو:
دم!

بوشو:
دم! (نسمع موسيقى ما نتيكا)

دولسى:
ـــوســيـــقى.. وهـــذا الـــدم.. هــذا الـــدم وهــذه هـــذه ا
.. تـــلك ــواطـــنـــ ـــوســـيـــقى.. تـــقـــلل مـن أهـــمـــيـــة ا ا

وسيقى). وسيقى (تتوقف ا ا
بوشو:

ـوسـيـقى إلى الـدم ومن نـفـس الـشىء دائـمـا.. من ا
وسيقى.. الدم إلى ا

سيلستينو:
.. مــاذا نــســتــخــلص من األلم .. ألم وأنــ ألـم وأنــ
.. هل تـــظن أنى أحب هـــذا? أنــا مـــحــتــرف واألنـــ
ولــــسـت مـــربـى خــــنــــازيــــر أو عـــجـالتى.. لــــكـن مـــاذا
? مـا الذى تـريده? وماذا استـخلص مـن األلم واألن

كن أن نفعل. (صمت)
دولسى:

آه.. يا سيلستينو.. هل تفكر فيما أفكر فيه?
هل تعتقد كما اعتقد.. (إلى بوشو) وأنت?

سيلستينو:
يجب أن نفعلها.

دولسى:
يجب أن نفعلها.

بوشو:
يجب أن نفعلها.

سيلستينو:

البد أن نفعلها.
اجلميع:

البد أن نفعلها.
سيلستينو:

يجب أن نشترى واحدًا آخر.
دولسى:

واحد آخر!
بوشو:

واحد آخر!
دولسى:

ال جتعله كبيرا جدًا.
سيلستينو:

أو صغيرا جدًا.
دولسى:

واحد آخر يشبه السابق.
سيلستينو:

نفسه
دولسى:

مثل اآلخر.
سيلستينو:

ـاذج مــصـغــرة بـالــقـرب من يـقــولـون إنــهم يـبــيـعــون 
منطقة (مابويا).

دولسى:
تلك السوداء الصغيرة!

سيلستينو:
واحلمراء الصغيرة!

دولسى:
! والقدم

بوشو:
يقل فيهما اللون.

سيلستينو:
ما يهم هو الساللة.

دولسى:
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اذا ال نبيعه ونشترى الفول السودانى بثمنه?
سيلستينو:

فول سودانى?
دولسى:

الفول السودانى!
بوشو:

الفـول السودانى! هـيا نذهب ونـحضر بـعض السكر
ـقـرمش ونـكـرس ونـصـنع بــعض الـفـول الـسـودانـى ا

أنفسنا لشىء آخر.
دولسى:

قرمش. نبيع الفول السودانى ا
بوشو:

هناك العديد من األطفال فى هافانا اليوم.
دولسى:

لن أجوب هافانا وأنا أبيع الفول السودانى.
بوشو:

كننا أن نقف على أبواب مستشفيات األطفال.
دولسى:

لـن أبـــيـع الـــفــــول الــــســـودانـى أمـــام مــــســــتـــشــــفــــيـــات
األطفال.

بوشو:
ــديـــنــة الــفــاضــلــة.. مــثل أى مــديــنــة فــاضــلــة إنــهــا ا
أخـرى.. الفرق الوحـيد هو أنهـا أفضل من اخلنزير

ألنها ال تقيم روابط عاطفية.
دولسى:

اجلنـة.. اجلنة "لقـد قالهـا بالفـعل.. يجب أن نبحث
عـن أرض ما.. وهذا أفـضل مناخ فى الـعالم.. تزرع
ــاجنــو واألفــوكــانه الــتــقــاوى فى الــصــبـــاح وتــأكــلى ا

والكرز وغيرها من الفواكه فى الظهيرة.
بوشو:

ـــقـــرمش نـــشـــتــرى ــال مـن الــفـــول الـــســـودانى ا وبـــا
مزرعة.

سيلستينو:
مزرعة.. ال.. بل قطعة أرض بالتأكيد..

بوشو:
يجب أن نبدأ فى مكان ما.

دولسى:
ـزيـد من األرض األرض والـقـدور يـا سـيـلـسـتـيـنـو.. ا
والــقــدور وتـرعـى دولـسى أحــواض الــزرع.. وسـوف
تــــرى أنـــنــــا لـن نــــعــــانى من نــــقـص الـــثــــوم والــــبــــصل

واخلضروات ألننى سوف أزرعهم هنا.
بوشو:

اء?? وماذا عن ا
سيلستينو:

أعـــــرف مـن أين أحـــــصـل عـــــلـــــيه.. فـــــفـى الـــــعـــــصــــر
الـرومـانى لم يـكـن هـنـاك بـنـزين ورغم ذلك شـيـدوا

القناطر.
دولسى:

الئم.. ونــسـتــطــيع أن نــزرع الـ لــديـنــا االرتــفــاع ا
فنحن فى الطابق اخلامس.

بوشو:
شــخص مــا اســتــطــاع زراعــة الــعــنب.. وقــد أكـلــته..
الـعـنب الكـوبى.. وقـد أكلـته.. وهـو بالـطبـع حلـو مثل

ستورد من البالد الباردة.. ا
سيلستينو:

لكنه عنب مع ذلك.
دولسى:

ــــكـــنـــنـــا أن نـــضـع خـــلـــيـــة نـــحـل هـــنـــا.. داخل كـــان 
األسـرة.. وننتج عسلـنا.. ليس بكميـة كبيرة زجاجة
. عــلى أيــة حــال نــحن ال نــريــده ألغـراض أو اثــنــتــ
ــكـنــنـا أن نـضع إصــيـصــا أو اثـنـ من الـتــصـديـر. 
األعشـاب الـطبـية جـانبـا ألنه لو حـدث شىء خطـير

ال نضطر إلى اخلروج وزيارة الطبيب.
سيلستينو:

زيـد من األوعيـة.. فما سـوف نضـطر لـلبـحث عن ا
لدينا ال يكفى.

دولسى:
ــقــبــرة! هل تــتــذكــر تــلك الــزهــور الــبــلــغــاريــة الــتى ا
ـقبـرة. فكم كـانت جـميـلة! لـقد حـلمت رأيـنـاها فى ا
دومـا بامـتالك حديقـة.. أظن أنى سوف أزرع بعض
ـــكــــنك أن تـــفــــكـــر فى األكل أحــــواض الـــزهـــور. ال 
فقط. الديكور مـهم جدًا أيضا. ولهذا السبب أحب

> كشكش بيه الشخصية التى اشتهر بها الريحانى كانت عنوان إحدى مسرحياته
والتى منها أيضا «جنان فى جنان مراتى فى اجلهادية لو كنت ملك حمار وحالوة

قسمة حماتك بتحبك الدنيا على كف عفريت».
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سرحي جريدة كل ا

> فى عام 1943 جاءت مسرحيته «إال خمسة»
.«  وفى عام 1945 «حسن ومرقص وكوه

> الفنانة الشابة عبير
الطوخى تشارك حاليا في
بروفات مسرحية "وهج
العشق" للمخرج د. عمرو
دوارة وإنتاج مسرح الشباب
قرر عرضها ومن ا
منتصف الشهر اجلارى
سرحية بطولة والء فريد ا
ومجدي إدريس وآخرين
وموسيقى وأحلان أحمد
رستم وأشعار إسماعيل
العقباوى ديكور محمد
جابر ومالبس جماالت
عبده.

9

8 من يونيه 2009   العدد 100

 äÉbO 3á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc

مشعلو احلرائق
ـــســرحى فى حــضــوره تــكـــمن قــوة الــعــرض ا
ـتـفـرج ـمـثلـ وا اآلنى الـذى يـجـمع بـ ا

ويـكـتـسب احلــضـور اآلنى قـوة أخـرى عـنـدمـا
يــقـدم الــعـرض حــالــة مـعــرفـيــة تـمس الــشـأن
الـيـومى لـلـمـتـفــرج وتـشـخص وضـعه الـراهن
ـكن حــدوثه فى واقـعه لـتــضـعه أمــام مـأزق 
أو يـحـدث دون أن يـدرى به يـتـحـول الـعرض
ـــســـرحـى إلى حلـــظـــة اســـتـــشـــرافـــيـــة تـــقــرأ ا
ـركـبـة ويـحذر الـواقع فى أبـعـاده اخملـتـلـفـة وا

تفرج بأن هناك خطراً داهماً ال محالة. ا
لـقـد كـان عـرض «مـشـعـلـو احلـرائق» حـريـصاً
عـلى فتح النـص على الواقع وإكـسابه صـيغة
ـاضـيـة إلى مـعـاصــرة لـيـخـرجه من زمـنــيـته ا
شاكل زمنية حاضـرة مغايرة تختـلف فيها ا
والـقـضـايـا فى مـجـتـمع مـخـتـلف عن اجملـتـمع
الــذى كـتب فـيه «مـاكـس فـريش» الـنص لـقـد
ـعـد د. مـحـمـود أبـو دومـة تـغـيـيـرات أحـدث ا
ــكــان لم ــســرحـى األصــلى فـــا عـــلى الــنـص ا
ــكـان كــمـا أن الــزمـان مـتــغـيــر نـتــيـجـة يــعـد ا
ـكـان لكـن الدالالت واحـدة وهى الخـتالف ا
فــقــدان اإلنـــســانــيــة نـــتــيــجــة لـــفــقــدان أفــراد
اجملـتــمع الـسـبل الـصــحـيـحـة إلقــامـة مـجـتـمع
ـسـتنـد إلى قيم صـحى يقـوم عـلى التـعايش ا
ـعد نـبـيلـة وإنـسـانـية لـذلك تـعـامل الـنص/ ا
عـــــلـى فـــــكـــــرة أن الـــــزمـــــان دائـــــرى حـــــتـى مع
ـــــكـــــان وتــــغـــــيـــــر األحــــداث إال أن اخـــــتالف ا

النتيجة واحدة هى تدمير اجملتمع.
إن اإلنـــــســــانـــــيـــــة الــــتـى يــــحـــــددهــــا الـــــعــــرض
ــكن كـشـفــهـا عن طــريق ثـنــائـيـة ــسـرحى  ا
الـغـنى/الـفـقـيـر فـهـمـا الـنـمـطـان األسـاسـيان
يـتم من خاللهـا الكـشف عن اجملتـمع واخللل
الـقـابع فى عالقــاته الـصـغـرى وهى عالقـات
الـبــشـر بــ بـعــضـهـم الـبــعض الـتى حتــكـمــهـا
بـــعـض الـــصــفـــات مـــثـل الـــشـــرف والـــضـــمـــيــر
وغـيــرهــا من الــصـفــات الــتى حتـدد وضــعــيـة

اإلنسان وطبيعة اجملتمع.
من هـنـا كـان االخــتالف بـ إنـسـانـيـة مـاكس
فــــريش وإنــــســــانـــيــــة أبــــو دومـــة فــــاألول كـــان
تـقسـيم اجملـتمع عـلى أساس مـجـتمع طـبقى
أمـا الــثـانى فـكــان تـقـسـيم اجملــتـمع يـدور فى
إطـار ذى صــبـغــة أخالقــيـة فــقـدان األخالق
وعــدم إحــســاس الــغـــنى بــالــفــقـــيــر وبــالــتــالى
يــخـــلق نـــوعــاً مـن خــلل فـى الــعالقـــات وعــدم
إقــامـــة عالقــات ســويــة بـــ أفــراد اجملــتــمع
فــإن احلـــرائـق قــادمـــة ال مـــحـــالـــة وإن الـــنــار
سـوف تـأكـل األخـضـر والـيــابس الـذى يـسـكن
هـــــذا الـــــنـــــسق االجـــــتــــــمـــــاعى إن ثـــــنـــــائـــــيـــــة
ـسـتمـدة من إطـار أخالقى الـغـنى/الـفـقـيـر ا
فـكان الغـنى هو من يتـمتع بالـوفرة سواء من
ـــال أو الــــعــــلـم أو األفــــكـــار وأن ال نــــاحــــيــــة ا
يـحسن استـثمارهـا فى خدمة أفـراد اجملتمع
ــتـلــكــونـهــا والــصـلــة الــتى تـربط والــذين ال 
ب الـطرفـ هى صفـات من قبـيل الضـمير

والشرف.
ــســرحى جنـد أن إذا نــظــرنـا إلـى الـعــرض ا
ــعــد اسـتــبــدل مــنـزل الــرجل الــثـرى اخملـرج ا
ـا فى الــنص األصــلى إلـى مــنــزل الـقــاضـى 
يـحـمـله مـن داللة الـعـدل والـقـول الـفـصل فى

 اخللل االجتماعى 
ينكشف بوضوح أمام ثنائية

الغنى والفقير

محمد سمير اخلطيب

A≈°T πc ∫É©à°TÉH Qòæj ájƒ°ùdG äÉbÓ©dG ÜÉ«Z

العرض فتح النص 
على الواقع وفى كل األحوال

الدالالت واحدة

ـنــزل هـو تـمــثـيل قـول احلــقـيـقــة كـأن هــذا ا
رمزى للمديـنة ويجسد بوضوح اخللل الذى
يــســكـن اجملــتــمـع مع دخــول عــمـــران مــشــعل
احلرائـق فـهـذا الـبـيت ذو الـطـبـيـعـة الـبـراقة
ـــســـتــتـــرة مع األنــيـــقـــة يـــفـــصح عن داللـــته ا
توالى األحداث والعالقـات الالمتكافـئة عما
هـو خـارجه ويـفـقـد داللـته األصـلـيـة فـكانت
النهاية احلتمية وهو احلريق والدمار قادمة
ال مـــحـــالـــة فـــالـــكل يــــحـــمل عـــوامل تـــدمـــيـــر
اجملـتـمـع فـالـفــاعل «مـشــعـلــو احلـرائق» الـذى
يبدو ظاهـراً طوال العرض يـحركه شخوص
أو فـــاعـــلـــون مـــســتـــتـــرون يـــشـــكـــلـــون أرضـــيــة
اجملـــتـــمع وقـــد أبـــرز ذلك بـــوضـــوح الـــعــرض
عــلى طــاولــة اإلفــطـار حــ يــجــتـمـع مـشــعــلـو
اخلــارج مع أفــراد الــبــيت (عــمــران وزوجــته)
والــعــالـم الــذى تــفـــكــكت شـــخــصـــيــته لـــيــمــثل
ــاط الــنــخـــبــة فى اجملــتــمـع ويــتــجــســد فى أ
ـفـكـر والـعـالم حـاالت عـدة وهى الـشـاعـر وا
وكـان حــوارا عـبــثـيـا يــسـتــعـرض فــيـهـا الــعـالم

إبداعاته اخملتلفة التى ال يفهمها غيره.
ــــســــرحى إلى لــــقـــد  تــــقــــســـيـم الـــفــــضـــاء ا
ــســتــوى األسـفـل يــضم مــنـزل مــســتــويــ فــا
الـبيت وردهاته اخملـتلـفة يوجـد فى الصدارة
ـكتب تـكوين يـنـقسم إلـى مسـتـوي األسـفل ا
وفـوقه الــسـنـدرة وكـأنـهـا هــامش غـيـر مـلـحق
ـنـزل وهى مـكـان يـقــبع بـداخـله كل مـا هـو بـا
ـــنـــزل وكـــان مـــكـــان مـــشـــعـــلــو مـــهـــمـل داخل ا
ـــــكــــتـب وهــــو مـــــصــــدر مـــــجــــد احلــــرائـق. فــــا
الـقـاضـى ويـشـكل قـوته فــوقه مـصـدر دمـاره
الـــــذى جــــــاء من هــــــامش لـم يـــــكـن يـــــعــــــطـــــيه
ــكــان وتــقــسـيــمه األهــمــيــة من قــبل فــكــان ا
ــركـز يــدور عـلـى ثـنــائــيــة الـغــنى/الــفــقـيــر ا
الـهــامش الـذى دمــر كل شىء لـذلك اعــتـمـد
الــعــرض عــلى الــتــقــنـــيــات الــبــريــخــتــيــة الــتى
أضـفت عـلى الـعـرض صـيــغـة مـعـاصـرة حـيث
ـبـاشـر تـتـوجه لـلــجـمـهـور بـصـيــغـة اخلـطـاب ا
ومسـاءلة اجلـمـهور بـاإلضافـة إلى أن أفراد
الـكـورس قـامـوا بـتـمـثـيل احلـكـايـة بـأنـفـسـهم.
وكــــانـــــوا صــــورا حلــــاالت عــــدة مــــثل أشــــبــــاح
الــكــتب فـى الــنــهــايـــة والــتى تــســـتــعــرض أهم
أفكـار اإلنسـانيـة مثل مـارس وبريـخت مرورا
حمود ديـاب التى حتاول تـشخيص الوضع

الراهن فى اجملتمع.
فى النهايـة: جنح العرض الذى قـدمته فرقة
قصر التـذوق بسيدى جابر فى تقد النص
بـصـيـغـة مــعـاصـرة لـيـنـطق بــلـغـة راهـنـة تـدفع
ـتـفـرج ألن يــفـتـحه عــلى جتـاربه احلــيـاتـيـة ا
وقــد أجــاد أفـــراد الــعــمل فى تـــوصــيل داللــة
جــــديــــدة لــــلــــنص مـع احلـــفــــاظ عــــلى شــــكــــله
مثل حاولت الفنى. فى ظل مجموعة من ا
تـــقــــد أداء تـــمـــثــــيـــلى جــــيـــد: أحـــمــــد عـــبـــد
اجلـواد سارة رشاد أحـمد عـسكر ومـحمد
أمــ آســـر عــبـــد الــوهـــاب وطــبـــعــا اخملــرج

محمد مرسى.

سرحي جريدة كل ا

> الفنانة الشابة وسام
أسامه تقدم من إخراجها
مسرحية "بجماليون"
لتوفيق احلكيم على مسرح
السالم 9 يونيو اجلارى
ضمن عروض مشاريع
الدراسات العليا بقسم
التمثيل واإلخراج بكلية
اآلداب جامعة حلوان
ويشارك بالتمثيل فى
العرض منار زين وأحمد
جمال.

> قدم فى عام 1938 مسرحية واحدة هى «لو كنت حليوة» وفى العام الذى يليه قدم
«الدلوعة» ثم «حكاية كل يوم» وبعدها «الرجالة ما بيعرفوش يكدبوا» ثم «الدنيا
بتلف».
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ـسرح ـمثل كـائنـا حـيا عـلى خشـبة ا جعل من ا
.

 إن فن الـتمـثـيل هـو نشـاط مـهـنى يرتـكـز على
ـوهـبـة كأسـاس وعـلى الـعلم كـوسـيـلة لـتـهذيب ا
ـوهبـة الـتى بـدون الـتـعلم وتـنـظـيم عـمل هـذه ا
ــــــكن تــــــظل مــــــجــــــرد شىء رمــــــزى داخــــــلى ال
اإلمـسـاك به وعـنــدمـا تـتـحـول إلى مــهـنـة عـبـر
ـكن أسس عـلـمـيـة فـإنـهـا تـصـبح شـيـئـا مـاديـا 
ــثل مــا بـأنه تــمـيــيــزه ويـجــعــلـنــا نــطـلق عــلى 
موهـوب وأن اآلخر غـير مـوهوب األمـر الذى
ــكن يــثـــيـــر قــضـــيــة من هـــو الــشـــخص الـــذى 
ــكن احلــكم عــلى تــعــلــيــمه الــتــمــثــيـل ?  كــيف 
ـوهـبـة فى الـقدرات مـوهـبتـه ? مبـدئـيـا تـكـمن ا
ن اخـــتــصــهم الــله الــكــامــنــة لــبـــعض الــنــاس 
ســـبـــحـــانه وتـــعـــالى بـــهـــا والـــتى ال تـــتـــوفـــر فى
ـلحـة التى جـميـعهم إنـهـا الضـرورة الداخـلـية ا
تـــدفع الـــفـــرد لـــلـــتـــعـــبــيـــر بـــشـــكل يـــخـــتـــلف عن
اآلخـرين إنـهـا مــا يـعـرف بـالـتــعـبـيـر اإلبـداعى
وهــذه الــقـدرات الــكــامــنــة والــتى ســوف تـتــولى
العـملية الـتعليـمية تنـميتهـا وتأكيدهـا تتمثل فى
ـمثل ومرونـته اجلسـمانيـة  ومهارته : صوت ا
فى تعلم احلركات وتـذكرها وتنفيذها وكذلك
مهـارته فى حتليـل النص الدرامى والـشخـصية
أو الـدور هـذا فـضال عن قـدراته الـتى تـرتبط
ــرونــة الــداخــلــيـة الــتى بــاســتــعـداده لــتــطــويــر ا
تـسمح بـتغـير مدركـاته فى الـتعامـل مع األشياء
واقف التى تفرضها مهنته كممثل  والشك وا
ثابة وسائل لقياس أن هناك مؤشرات تـكون 
وهبـة ألى شخص يـتقـدم لتعـلم التـمثيل هـذه ا
ثـال وضوح تـعبـيراته بـشكلٍ منـها عـلى سبـيل ا
ـطــلـوبـة  وقــدرته عـلى كــاف عن االنـفــعـاالت ا
الــتــفـــاعل مع هــذه االنـــفــعــاالت وحــيـــويــته فى
تـعامـله مع الـتـمثـيل خـاصـة أثنـاء مـحاوالته فى
ـعـنى آخر قـدرته عـلى اإليـحـاء بأنه أو  األداء
ـجــرد إيــصــال مـعــلــومـة أثــنـاء األداء ال يــقــوم 
ــعـــنى والــداللــة ولـــكــنه يــقــدم فــعال ?واضح ا
وبــاإلضـافـة إلـى ذلك أفـكـاره حــول الـفن حـول
سرح حول التـمثيل وهو األمر الذى يفرض ا
ـتـقـدم لـتـعلم ضـرورة قيـاس قـابـلـيـة الشـخص ا
الــتـمــثــيل ويـقــصــد بـهــذه الــقـابــلــيـة اســتــعـداده
ـجـمـوعــة من األفـعـال وردود األفـعـال لـلــقـيـام 
كن من الـتوتر مـستـخدمـا خيالـه بأقل قـدر 
حـيث أن هــذه الـقـابــلـيــة هى الـتى ســوف تـقـود
مـثل مع انخـراطه فى العـملـية الـتعـليمـية إلى ا
بـذل اجلهـد من أجل اكـتشـاف ذاته وإمـكانـياته
وأدواته من أجـل تــنـــمـــيـــة الـــشــعـــور بـــالـــعـــطــاء
لـلمـهنـة مهـنة الـتمـثيل وهـذه القـابلـية لـلتمـثيل
تـتـحدد فى قـدرته عـلى تـفـاعله بـصـدق وإقـناع
فى مـــوقـف مـــا وذكـــاءه فى الـــتـــعــــامل مع ذلك
وقبـوله لالنفـعاالت الـتى يفـرضهـا هذا ـوقف ا
ـوقف وقوة مـالحظـته وإدراكه لكل شىء من ا
و قدرتـه على التـعبـير اخلارجى حوله وخـياله
عن الــصـور الـداخــلـيــة الـتى تــدور فى مـخــيـلـته
ثيـرات احلقيـقية واخلـيالية مع وتعامـله مع ا
ــــــــــواقـف مع األمـــــــــاكـن مـع األشــــــــــيـــــــــاء مـع ا
األشــــــخـــــــاص ومــــــا إلـى ذلك  وقـــــــدرته عـــــــلى
التـشابه مع مـشكالت الـشخـصيـة وانفـعاالتـها
حـتى وان كانت تـختـلف مع خبـراته الشـخصـية
كــإنــســان  وأن يـــكــون لــديه مــحــرك لـــلــتــمــثــيل

مارسة مهنة التمثيل. وحافز شخصى 

 ظهرت غريزة الـتمثيل مع وجود اإلنسان على
وجـه األرض من خالل مــيل اإلنــســان الــبــدائى
لـلـمـحـاكـاة والـتظـاهـر  وهى غـريـزة يـتـمـتع بـها
جـمـيع الـبـشــر بـوصـفـهـا تــعـبـر عن ذلك الـدافع
الـطبـيـعى الذى يـجـعل االنسـان يـبذل جـهـدا ما
كى يــبـدو عــلى غــيــر حــقــيـقــته  أو كــمــا يــقـول
"الـكـسـنـدر بـاكـشى" فى تــعـريـفه لـتـلك الـغـريـزة
ـارسـة الــتـصـنع وذلك عــلى اعـتـبـار أن إنـهــا 
كل مــنـا يــجـاهــد سـاعــيـا نــحــو حتـقــيق نـوع من
زاج تـغـير بـتـغيـر ا ـؤقت أو ا الـتنـكر اجلـزئى ا
أو الـنـيـة  األمـر الـذى يـجـعـل الـفـعل الـتـمـثـيـلى
يـشـكل جـزءا هـامـا من تـصـرفـاتـنـا وسـلـوكـيـاتـنا
الـيـومـيـة  ولـنـتذكـر مـاكـتـبه الـكـاتب االجنـلـيزى
األشهر وليم شكسـبير الذى تساءل على لسان
بـــطـــله "مــكـــبث" مـــا حلــيـــاة ?!  ثم تـــداعى فى
ســرد إجــابـة تــصف تـلـك احلـيــاة بـأنــهـا مــجـرد
ــمــثل مــســكـ يــتــبــخـتــر الــســاعـات ظل عـابــر 
ـــســرح  حــيث آمن احملـــددة له عــلى خـــشــبــة ا
مـكــبث أن احلـيـاة مــاهى إال جـمــاع أدوار نـقـوم
بهـا كل يوم وكل حلـظة  بـدون وعى منـا فأنت
قد تكون فـى بيتك تقوم بدور األب أو االبن أو
األخ  بـيـنــمـا عـنـدمــا تـخـرج إلى الــشـارع فـإنك
تـقـوم بدور جـديـد يـتطـلب مـنك تكـنـيكـا جـديداً
يــفــرض عـلـى تـصــرفــاتك وســلــوكــيـاتـك حـدودا
وأبـعـادا تـتـفق والـدور اجلـديـد  وحـيـنـمـا تـصل
إلى مـقر عـملك فنـجدك تـرتدى قـناعـا جديدا
لـشـخـصــيـة مـخـتـلـفــة  وهـكـذا فـإن يـومك مـلئ
بــاألدوار الــتى عــلــيك أن تــقــوم بــهـا عــلى أكــمل
وجه  دون أن تـــــدخل واحــــدة عــــلى األخــــرى 
إنهـا فكـرة التـظاهـر أو التـنكـر التى هى جـوهر
فن التـمـثيل  األمـر الـذى يتـطلـب منك الـقدرة
عـــلى الـــتـــبـــدل والـــتــــغـــيـــر من حـــال إلى حـــال 
ـــوقف االنــفــعـــالى مع من حــســبـــمــا يــقـــتــضى ا
يـشـاركــونك الـتــمـثــيل  وعـلى ذلك فــإن غـريـزة
الـتــمـثــيل كـمــا يـقــول فـرنـســيس فـرجــسـون هى
شـكـل كـامن لـإلدراك اإلنـســانى  ويــطـلـق عـلى
ـــــــســـــــرحى"  وكـــــــان هـــــــذا اإلدراك "الـــــــوعـى ا
اإلنــســان األول عــنــدمــا كــان يــتــنــاول أى فــكــرة
مـاديــة كـانت أو غـيـبـيـة فـالبـد له أن يـجـسـدهـا
لــيــجـــعــلــهــا حـــاضــرة أمــام عـــيــنــيـه  فــقــد كــان
اإلنسـان األول كمـا يـؤكد "هـربرت ريـد" يـعتـقد
أنه يـسـتـطـيع أن يــضـمن وقـوع احلـدث الـفـعـلى
عن طــريق الـــتــمــثـــيل الــرمـــزى لــهــذا احلــدث 
فــاالشـتـيــاق إلى الـذريــة  أو الـرغــبـة فى مـوت
ـــوت  أو خــروج عـــدو  أو فى اخلـــلـــود بــعـــد ا
روح شــــريـــرة أو طــــردهــــا  ومـــا إلـى ذلك كـــان
ــنـــاسب لـــهــا  وهــو يـــدفــعه إلى خـــلق الـــرمــز ا
مــــاجــــعل رجل مــــســــرح مــــثل اخملــــرج الــــروسى
"نــــيـــكــــوالى إفــــريــــنــــوف" إلطالق وصف (ارادة
ـسرح) عـلى تلك الـغريـزة وأنهـا موجـودة عند ا
كل البـشر قـبل قيـامه بأى فعـل جمالى  هى 
حـــسـن الـــتــــنـــكـــر والـــكـالم الزال لـ إفـــريـــنــــوف 
تـعـة فى خـلق الـوهم  وعـكس صـور الـنفس وا

والواقع على اآلخر.    
ومـبـدئــيـا لـيس بــإمـكـان أحـد أن يـعــلم شـخـصـاً
وهـبة التـمثـيل مـالم تكـن لدى ذلك الـشـخص ا
ـكن تـهيـئـتـهـا بـالتـدريب  ومن واألدوات الـتى 
مثل هـنا فإن تدريبات تـنمية وتطويـر حرفية ا
ـــســاعـــدته عــلـى كــيـــفــيــة مـــا هى إال مــحـــاولــة 
الـتــعــامل مع ذاته وجــسـمـه وصـوته وانــفــعـاالته

ثابة رحلة التـمثيل ومتطـلباته فالتدريب هـو 
لــلــكــشف عن عــوائــقه ومــا يـعــتــرض تــداعــيـات
األداء عنـده  لـينـطـلق إلى إكـتشـاف طـاقات ال
نـهـائيـة لـلتـعـبيـر  ومن مـنظـور تلـك الرؤيـة فإن
ـتـعـلـقة ـنـاهج والـنـظـريـات ا جـمـيع الـوسـائل وا
ـــمــثل  والـــتى تــســتـــنــد إلى جتــارب بــتــدريب ا
ســــــابــــــقــــــة  حــــــاولت  وال زالـت حتــــــاول  فى
ــمــثل  وكل الــبــحث عن كــنه ذلك الــفن  فن ا
مـنهـا قد دلت بـدلـوها فى ذلك الـبحـر اخلضم
مـتالطم األمــواج  والــذى يـكــتـنــفه الـغــمـوض 
حــــــول ســـــبـب أثــــــر ســـــحــــــره فـى اآلخـــــريـن من
ـتفرج  بل إنـهم غاصوا فى أعـماق بحوره ا
مـثل باحـثـ عن الـآللئ الـتى جتـعل مـن أداء ا
أكـثــر سـحــرا وتـأثــيـرا  وبــالـرغـم من ذلك فـلم
ـــتـــكـــامل ـــنـــهـج الـــكـــامل وا يـــوجـــد حـــتى اآلن ا
ــكن والــنــهــائى الــذى يــقــدم لــلــمـمــثـل وصـفــة 
ــوجـبــهـا فى الــتـمــثـيل  وال غـرو إن الـتــمـشى 
ســـتـــانـــسالفـــســـكى نـــفـــسـه وهــو رائـــد مـــؤسس
ــمـثل وفـق عـدد من لــفـكــرة وألهــمـيــة تــدريب ا
الــعـــنـــاصــر احملـــددة  قــد انـــتـــهى إلى نـــتــيـــجــة
ـمـثل !!!  مـؤداهــا إنه اليـوجـد مـنـهج لــتـعـلـيم ا
صلح من كل وطالب على طريقـة العلماء وا
ـثـل أن يـصـنـع مـنـهــجه  حـ قــال مـخــاطـبـا
ـــمــثـل: اصــنـع مــنـــهــجـك !!  ولم يــكـن يــدعى ا
بـذلـك نـوعـا من الـتـواضع أو الـتـقـلـيل من شـأن
ـــبـــهــرة الـــتى وصل إلـــيــهـــا فى وضع الــنـــتــائج ا
بل كان يبغى تلخيص رؤيته أسس فن التمثيل 
سـرحى بـعـد رحـلـة  تأمـلـيـة طـويـلة ظل لـلفـن ا
يـبحث فـيها عن مـسرح تـسكـنه احليـاة  بشكل
دفـعه إلى مــحــاوالت إكـتــشـاف مــاهـو جــوهـرى
بـالـنـسـبـة لـلـمـمـثل  عـبـر ابـتـكـاره جملـمـوعـة من
العـمـليـات النـفسـيـة والتـكنـيكـيـة التى يـناط بـها

بـطـريـقـة مـنـظمـة يـنـاط بـهـا الـتـعـبـيـر عن حـالة
مـثل أيضا إنـسانيـة ما  كـما يتـضمن تـدريب ا
إزالة العـوائق النفـسية والـتقنـية  وحتريره من
الـقــوالب األدائــيـة ســابـقــة الــتـجــهـيــز  أو الـتى
ـارسات خـاطئة نـقلـها من جتمـد فيـها بـفعل 
ــثـلـ ســابـقــ دون وعى  وفى هـذا تــتـأكـد
ـــبــتـــدئــ فــكـــرة أن الـــتــدريب اليـــخص فـــقــد ا
ارسـة الـتـمـثيل  بل إنه الذين يـشـرعـون فى 
فـرض وواجـب أيـضــا عــلى احملــتـرفــ بــغـرض
جتـــديـــد أو إنــعـــاش أدواتـــهم  حـــيث تـــتــضـــمن
ـمــثل إشــارات وتــوجــيــهـات عــمــلــيــات تـدريـب ا
تـسعـى نحـو إطـالق طاقـات الـتـعـبـيـر الـتـلـقـائـية

مثل . تدفقة عند ا وا
ــــــمـــــثـل فى ومن خـالل جتـــــاربـى فـى تـــــدريـب ا
ورش تـدريب ودورات مـتــعـددة  وجـدت شـغـفـا
ـــتـــدربــ عـــلـى اخــتـالف خـــبــراتـــهم من قـــبل ا
نـتهى الطاقة ـمارسة التـدريبات  التمثـيلية  
ـا يـعـنى أن الـتـدريب واحلـيـويـة والـتـلـقـائـيـة  
ــثل مــتـعــة لـلــمـمــثل  التـقل عن فى حـد ذاته 
ـتفـرج  واحلقـيقة أن أى متـعة األداء أمام ا
تـدريب لـلـمـمـثل اليـسـعى نـحـو إكـسـاب مـهارات
ــــمـــثل أن يــــدخـــر مـــعــــيـــنــــة  واليـــتــــطـــلـب من ا
مجـموعـة من احلـيل التى قـد يحـتـاج إليـها فى
جـراب خـاص يـحمـله عـلى ظـهـره  واسـتـخراج
مـا يـعـيـنه عـلى أداء شـخـصـيـة مـا  لـيس األمـر
كــــذلـك عـــــلى اإلطـالق  بل إن الـــــتـــــدريـب هــــو
مثل لـكى نحـو االكتـشاف  اكـتشـاف ا الـباب ا
ـا هـو بــداخـله من مـهــارات وإمـكـانــيـات  بـيـد
ـــا لم يـــعـــرف كـــيف أنـه كـــان يــجـــهـــلـــهـــا  أو ر
ــسك بـــهــا  أو أنـه لم يــخـــتــبـــرهــا مـن قــبل 
األمر الـذى يجعل مـن التدريب فـرصة سـانحة
ـــمـــثل حـــول كـــنه لـــتـــنـــظـــيم أفـــكـــار وتـــأمـالت ا

د. مدحت الكاشف يقول
ثالً جيداً  لك كيف تصبح 

π«ãªàdG áÑgƒe
        π«ãªàdG øa ôgƒL ôµæàdG hCG ôgÉ¶àdG

بتدئ فقط.. التدريب ال يخص ا
مطلوب من احملترف أيضا إنعاش أدواتهم

Dr.medhatkashif@hotmail.com
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سرحي جريدة كل ا

اخملرج 
هشام عطوة مدير
مسرح الشباب قال أن
خطة فرقته تتضمن
بجانب تقد مسرحية
نظرة حب إنتاج ٣
عروض أخرى هى
يوليوس قيصر والعانس
قرر ووهج العش ومن ا
أفتتاح هذه األعمال
خالل يونيو اجلارى
تمهيداً الختيار
العروض التى سوف
تمثل مسرح الشباب فى
هرجان القومى ا
صرى. للمسرح ا

صرى» عام 1931 وفى عام 1934 قدم > قدم جنيب الريحانى مسرحية «اجلنيه ا
ا تضحك» وفى نفس العام أيضا قدم «الستات مايعرفوش مسرحيته «الدنيا 
يكدبوا».
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       É«fódG
É¡«a Éeh   

á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

 ..≈ãfCÓd ¬LhCG áKÓK
zÖM Iô¶f{ øY åëÑj ôFÉM πLQh                   

 اجملذوب

حازم الصواف

عن حــيـرة شـاب بـ زوجـة وحــبـيـبـة وعـشـيــقـة!! يـحـمل لـكل
ــسـرحى مــنــهن حــبـاً مـن نـوع خــاص.. تــدور أحـداث الــعــرض ا
ـسرح «نـظـرة حب» الـذى تـقام بـروفـاته حـالـيـاً بقـاعـة الـغـد 

السالم.
الــعــرض يــرصــد حــيــرة بــطــله الــبــاحـث عن أنــثى جتــمع بــ
الزوجـة واحلبـيـبة والـعشـيقـة فى نص كتـبه ويخـرجه محـمد
ــســرحــيــة بــطـولــة شــادى ســرور مــجــدى رشـوان إبـراهــيم. ا
جــيـسى شـيــريـهــان شـرابى وفـاء حــمـدى ديـكــور وائل عـبـد

الله أشعار سامح العلى موسيقى وغناء سامح عيسى.

 ¬YÉ≤jEG πª©dG ≈a Ée πªLCG :Qhô°S iOÉ°T
يلـعب شـادى سـرور دور «الـشـاب» احلـائـر ب
ثـالثــة أصـــنــاف مـن احلب وعن الـــشـــخــصـــيــة
يـــقــول: ألــعـب دور رجل مــتـــزوج وله عــشـــيــقــة
ـــر بـ«حـــالـــة حـب» وهى قـــصــــة قـــد تـــكـــون و

تقليدية نوعا ما لكن التناول مختلف.
وأشــــار ســــرور إلى حــــالـــة «اجلــــمــــاعـــيــــة» فى
الـعمل وتقنيـة «التسليم والـتسلم» السريع فى
اإلحــــســــاس والــــتى تــــمــــنـح الــــعــــرض مــــذاقـــاً

وتركيبة مختلفة.

ويــضــيف: األداء الــتــمــثــيــلى فى هــذا الــعـرض
ســــيـــنــــمـــائى ولــــيس مـــســــرحـــيـــاً أمــــا أصـــعب
ـشـاهـد فهـو مـشـهـد وفـاة ابـنـة بـطل الـعرض ا
ـناسـبـة ابـنتى فى احلـقـيـقة اسـمـها «نـور» وبـا
«نــور» - ربــنـا يــحــفــظــهــا - وهــو األمــر الـذى
ـشـهد يـجـعـلـنى أتـأثـر بشـدة وأنـا أؤدى هـذا ا
حــــــتـى أنى بـــــــكــــــيـت أكــــــثـــــــر من مـــــــرة أثــــــنــــــاء
الـبروفات.. ولن أكـون مبالـغاً إذا قلت إن هذا

شهد أحد أسباب حماستى للتجربة. ا

 البطل
π£ÑdG zIBGôe{ QhO Ö©dCG :¿Gƒ°TQ ióée

يــلـعب الـفـنــان مـجـدى رشـوان دور «اجملـذوب»
التى تتجاذبها الرومانسية والندم بعد أن مر

به العمر وطالت خبرته وجتاربه.
وعن الـشــخـصـيـة يـقــول مـجـدى: مـفـاتـيح أداء
الــشـــخـــصـــيـــة تـــكـــمن فى مـــحـــاولـــة الـــوصــول
ــشــاعـــر وأحــاســيـس «مــحــمـــد إبــراهــيم» ألن

الشخصية نابعة من وجدانه.
ويــضــيف:الــشــخــصــيــة هى مــرآة لــشــخــصــيــة
الـشاب التى يقـوم بها شادى سـرور فأنا ابدأ

التمثيل فى بعض األحيان ويقوم هو بالصورة
وفـى أحـيـان أخـرى يـحــدث الـعـكس وأكـون أنـا
صــورة له وهـو شـىء مـتــعب جــداً وأتــمـنى أن
أقـدم دورى كمـا يشـعر به ويـتمـناه محـمد ألنه

أكثر من يشعر بهذه التجربة داخله.
ويـعـتـرف مجـدى بـأنه شـخص غـيـر رومـانسى
لـذلك يـحـاول الـسيـطـرة عـلى مـشاعـره لـتـكون
بـوابة الـرومانـسية فـى أدائى لبـعض حلظـاتها

بالعرض.

 العشيقة
∫ÉÑ≤à°SG øe ≈°ûNCG :≈HGô°T ¿É¡jô°T

á«°üî°ûdG zICGôL{`d Qƒ¡ª÷G
تلـعب شريـهـان شرابى فى الـعمل
شـخـصـيـة «الـعـشـيقـة» الـتى حتب
الــشــاب بــطل األحــداث وتــعــطــيه
كـل شىء مـتـمـنـيــة فى خـيـالـهـا أن
تكون زوجة له فى يوم من األيام
لـكـنه فى الـنـهـايـة يـتـركـهـا وحـيـدة
تنـدم على مـا ضيـعته من عـمرها

معه.
تــــــــقـــــــول عـن دورهــــــــا: شــــــــعـــــــرت
بالـتـعاطف مـع الشـخـصيـة بـشكل
كـــــبــــــيـــــر وقــــــد رأيـت مـــــثـل هـــــذه

احلاالت فى مجتمعنا كثيراً 

وبـالـنــسـبـة لـطــريـقـة األداء قـالت:
األداء هــنــا مــرهق جــداً ويــعــتــمـد
عــــلى الــــتــــركـــيــــز الــــتـــام والــــرقـــة
بــــاإلضـــافــــة إلى حــــاالت الـــغــــنـــاء

والرقص والتعبير احلركى.
وأضــــــافت: عــــــلى الــــــرغم مـن كل
ذلك إال أننى قـلقـة بدرجـة كبـيرة
مـن اســـــــتــــــــقـــــــبـــــــال اجلــــــــمـــــــهـــــــور
لــشــخـــصــيــتى اجلـــريــئــة فى هــذا
الــــعـــمل ولــــكـــنــــنى آمل الــــتـــواصل
جــمـاهـيـريــا عـنـد تــقـد الـعـرض

للجمهور.

الزوجة
 IÉ°SCÉe ™e âØWÉ©J ≈°ù«L 

ÉgQòYCG ºdh á«°üî°ûdG
تـــلـــعب جـــيــسـى دور زوجــة شـــابــة
يـحــدث شـرخ كـبــيـر فى عالقــتـهـا
بـــزوجـــهـــا عـــقـب وفـــاة ابـــنـــتـــهـــمـــا

الوحيدة.
وتــقــول جـــيــسى: مــســاحــة الــدور
لـيـسـت كـبـيـرة كـبـقـيـة شـخـصـيـات
الـعرض إال أنه يـحمل فى طـياته
شاعر واألحاسيس الكثيـر من ا
حتى فى حلظات الصمت والتى
حتـــوى تـــمــثـــيالً بـــالـــوجه وحـــركــة
اجلـــسم والــرؤيــة الــتى يــتــبــنــاهــا
اخملــــــرج أراحــــــتــــــنـى ألن تــــــنــــــاول

وضوع هنا يـعتمد على الصورة ا
مثل و«الرى أكشن». وإحساس ا
ــوضــوع يــتــطــلب مــنـا وتــضــيف: ا
جـمـيـعـاً كـمـمــثـلـ طـبـيـعـيـة األداء
والــــتـــلـــقــــائـــيـــة ويــــجب أن تـــكـــون
الــــشــــخــــصـــيــــات نــــابـــعــــة من روح
ـــمــــثـــلــــة الـــتـى تـــقـــوم ـــمــــثل أو ا ا
وضوع ا يـتطلبه ا باألداء وذلك 
من مـصـداقــيـة شـديـدة وأرى أن
الـــزوجـــة والـــعـــشــــيـــقـــة فى بـــعض
األحـيـان تـســيـران فى خط واحـد

رغم تعاطفى مع الزوجة.

محمد إبراهيم.. اخملرج :

iôNC’G AGõLC’G ≈∏Y GógÉ°T âæch É¡æe kGAõL â°ûY á«JÉ«M áHôŒ zÖM Iô¶f{
ــســرح ألن هــذا األســلــوب الــســـيــنــمــائى» فـى ا
يـــــرفع إيـــــقـــــاع الــــعـــــرض ويـــــزيـــــد من تـــــواصل

اجلمهور مع الصالة.
ويـضــيف: الـتـمــثـيل فى هـذا الــعـرض «يـفـضح»
ـــــثل ألنه يـــــعـــــتـــــمــــد عـــــلـى األحــــاســـــيس أى 
ـشـاعـر ال الـصـنـعـة ولـذلك اخـتـرت خـمـسة وا
ــــــســــــرح ــــــوجـــــــودين فـى ا أراهم مـن أفــــــضـل ا

صرى. ا

وأضـــاف: مـــدة الـــعــرض 45 دقـــيـــقـــة يــنـــتـــقل
مـثـلـون خاللـهـا بـ األداء الدرامـى والرقص ا
والـــــــغــــــــنـــــــاء إضـــــــافـــــــة إلـى حلـــــــظــــــــات احلب
والــرومـــانــســيـــة الــتى تــمـــثل اإلطــار الـــرئــيــسى
ألحـــداث الـــعــرض. ونـــفـى إبــراهـــيـم وجــود أى
ـؤلـف ومـحـمد خالفـات بـ مـحـمـد إبـراهـيم ا
إبـــراهــيم اخملــرج حـــيث اشــتـــرك كالهــمــا فى
الــرؤيـــة والـــتــصـــور. وقــال: أعـــشق «الـــتــقـــطــيع

يصف مـحـمد إبـراهـيم كـاتب ومخـرج الـعمل..
هذا العرض بأنه «جتـربة حياتية» عاش جزءاً

منها وعاش أصدقاؤه أجزاءها األخرى.
وقـال إبراهيم لـ«مسـرحنا»: بدأت الـتفكير فى
ـوضــوع وكـتـابــته قـبل أكـثــر من أربـعـة أعـوام ا
ــســرح الـشــبــاب مــنــذ عـام تــقــريــبـاً وقــدمـتــهــا 
ـلح تــقـد نــظـرة خــاصـة عــنـدمــا أصـبح مـن ا

رأة. ومختلفة عن احلب وعالقة الرجل با

 الديكور
óÑY ìÓ°U{`d áMƒd πª©dG :¬∏dG óÑY πFGh
zOƒ°SC’Gh ¢†«HC’G{`H É¡ª°SG zQƒÑ°üdG
بــدأ وائل عــبــد الــله مــصــمم الــديــكــور اخلــاص
ــســرحـيــة «نــظــرة حب» حــديــثـه مـعــنــا قــائالً:
ــشـــكـــلـــة فى هـــذا الـــعـــمل أنـــنى أقـــدمه داخل ا
قاعـة والـتى حتتـاج لـتركـيبـة ذات طـابع خاص
كما أن اجلمهـور فى هذه العروض يعتبر داخل
الـديكور وقـريبـا منه لـدرجة كبـيرة وهـنا يجب
أن يـحمل الديـكور نوعـاً من احلمـيميـة بالنـسبة
لـــلــشــكـل الــعــام حـــتى يـــظل هــنـــاك تــواصل مع
وضوع ـشاهد وهـذا وضعنى فى حـيرة ألن ا ا
يــتـــسم بـــتــعـــود األمــاكـن وبــيـــنــمـــا ثالثـــة أمــاكن
رئـيـســيـة واحـد لــلـزوجـة وآخـر لــلـحـبــيـبـة وثـالث
ـوضـوع والذى لـلعـشـيـقـة ونـظـراً خلصـوصـيـة ا
أشـعرنى للحظـات ألننى أتعامل مع لوحـة كتبها
صالح عــبــد الــصــبـور مـع فــارق الــتـشــبــيه بــيــنه
وبـ مـحـمـد إبـراهيم ولـكـنـنى أشـعـر أنه يـحمل
هــذه الــروح والــتـى جــعــلــتــنى فى حــيــرة طــويــلــة
اقــتــربـت من ثالثــة شــهــور حــتى بــدأت أتــخــيل
الــشــكل الـعــام لــلـمــاكــيت الــرئـيــسى ثم إضــافـة

التفاصيل عليه واحدة تلو األخرى.
والــشـــكل عــبـــارة عن مـــاكــيـت كــامـل به مــنـــاظــر
مـتـعـددة يتم الـلـعب بـشكل بـسـيط فى تـغيـيـرها
بــاإلضــافــة إلـى حتــديــدهــا بــشـــكل أســاسى من
قبل اإلضاءة التى ستلعب دوراً مهماً فى إظهار
هـذا الـديـكـور. يضـيف: بـدأت حـالـيا فى تـنـفـيذ
ــــاكـــيـت وانـــتـــظــــر انـــتــــهـــاء عـــرض «الــــلى نـــزل ا
الـــشـــارع» حــتـى أبــدأ الـــتـــنــفـــيـــذ الـــعــمـــلى داخل
الـقاعـة واعتـمدت بشـكل أساسـى على الـلون
األبـــيض واألســود كـــإطــار رئــيــسـى مع إضــافــة

ألوان أخرى ولكن بشكل بسيط.

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

> فى عام 1936 قدم جنيب الريحانى 
مسرحيت هما: «حكم قراقوش» و«قسمتى».

كان الريحانى يكتب
سيرته الذاتية وهو فى
حالة كشف حساب
للذات عالية وفى الوقت
ذاته كان مياالً لعدم
جتريح اآلخرين لذلك
قرأنا أنه يشير لبعض
الشخصيات بالرمز رغم
التصريح بهذه األسماء
فى بعض الكتابات
األخرى
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وبــعـد كـل أشـكــال الــتــعــاون والـتــنــافــر والــفـراق
والـنجاح والفشل كـانت العالقة العـظيمة التى
نبتت ب فنان وشاعر ومؤلف أزجال هو بديع
خــيـرى وبـ الــريـحــانى وخـلف هــذه الـعالقـة
قـصة طـريـفـة يـحـكيـهـا الـريـحـانى وقـد حدثت
الـقصـة بعـد وقـوع خالف ب الـريحـانى وأم
صــــدقى مــــؤلـف روايــــة "حــــمــــار وحالوة" الــــتى
القـت جنـاحًـا مــنـقــطع الـنــظـيــر وهـذا الــنـجـاح
أغـرى صدقى ليطالب بـحقوق كبـيرة فاضطر
الريحانى إلى قـطع العالقة بينه وب صدقى
وراح لـــــيــــبـــــحث عن مـــــؤلف جـــــديــــد فـــــيــــقــــول
الــريــحــانـى: (وأعــلــنت فــعالً عن حــاجــتى هــذه
ن حـولى فـتـقـدم الـبـعض ألداء إلى كـثـيـرين 
هــذا الــعــمل وأذكــر بــيـــنــهم األســاتــذة حــســنى
رحـمى احملامـى واألستـاذ أميل عـصـاعيـصو..
ن كانـوا معى فى الـبنك وكذلك زمـيل قـد 
الــــزراعى هـــــو الــــســــيـــــد جــــورج. ش).. وادعى
جـــورج أنه يـــقــدر عـــلى تـــألــيـف بــعـض األغــانى
واألزجــال وبـــالـــفــعل جـــاء لــلـــريــحـــانى بـــبــعض
ـقـطوعـات الـتى أعـجـبت الـريـحانـى وجنحت ا
ـسرح ولـكـن جاء عـنـد عـرضـهـا عـلى خـشـبـة ا
للـريحـانى صديـقه ت. م الذى أفـشى سر هذه
ـقطـوعـات وأنـها لـيـست جلـورج. ش ولكـنـها ا
لـــشــــاب مـــجـــهــــول اســـمه بـــديـع خـــيـــرى الـــذى
عـقـدت.م بـيـنـهمـا لـقـاء ومـنـذ ذلك الـوقت صار
مــســـتـــقــبل االثـــتـــ واحــدًا الـــفــشـل والــنـــجــاح
والفقر والغنى ولم حتدث هذه الفرقة إال فى
حاالت قـصوى وهى األوقـات التى سـافر لـيها
الـريــحـانى لـلـبـرازيل فــتـذمـرا من أنـواع الـفـشل
ـفــرق األكــبـر الــتى القــاهــا مـســرحه هــنــا ثم ا
ـوت.. والذى كـتب فـيه بديع خـيـرى رثاء وهـو ا

مؤثرًا وحتدث عن عالقته به.
اجلـــديــــر بـــالـــذكـــر أن الــــريـــحـــانى كــــان يـــكـــتب
سـيــرته وهـو فـى حـالــة كـشف حــسـاب لــلـذات
عــــالـــيــــة وفى الــــوقت ذاتـه كـــان مــــيـــاالً لــــعـــدم
جتـريح اآلخرين لذلك قـرأنا أنه يشـير لبعض
الــشــخــصــيــات بــالــرمــز رغم الــتــصــريح بــهــذه
األسـمــاء فى بـعـض الـكــتـابــات األخـرى فــمـثالً
جــــورج. ش هـــو جــــورج شــــفــــتـش و(ت.م) هـــو
تــوفــيق مـيــخــائـيـل وذكـر الــريــحـانى كــثــيـرًا من
األســــمـــاء بـــحـــروفــــهـــا األولى حــــتى ال يـــجـــرح
الـناس بـذكر بـعض رذائلـهم بطـريقة جتـرحهم
أو تعريـتهم أمـام األخر ولكـنه لم يكن متـسترًا
مع نــفـسه مــثـلـمــا كـان مــتـسـتــرًا مع "اآلخـرين
لـذلك جـاء احلـديث عن زوجـته الفـنـانـة بـديـعة
مــصــابـنـى بـالـغ الـدقــة رغم بــعض مـالحـظــاته
الـسـلــبـيــة واحلـديث عن كل من اخــتـلــفـوا مـعه
كان حديثًا محايدًا دون سباب  ودون تصفية

حسابات كما تقرأ آلخرين..
احلـــديث عن جنـــيب الـــريـــحــانى - بـــالـــطــبع -
ـكـن أن نـكـتبـه هـنـا هو يـطـول ولـكن أقـل ما 
إعادة طـباعة ونـشر مـذكراته فى ذكـرى رحيله
ـــهــذه الــذكـــرى الــتى الــســتـــ وإقــامـــة حــفل 
ــا الــتــذكــيــر ــكن أن تــمــر مــرور الــكــرام ور
بـنـجـيب الـريحـانى يـعـيدنـا إلى بـعض أمـجـادنا

سرحية فى يوم من األيام. ا

ـــــاذا لـم تـــــأخــــذ مـــــذكـــــرات جنـــــيب ال أعــــرف 
رموق والـطبـيعى فى أدب الـريحـانى موقـعهـا ا
"الــســيــرة الـذاتــيــة" بـجــوار "أيــام" طه حــسـ

و"سـيـمـون" ميـخـائـيل نعـيـمـة و"حيـاتى" ألحـمد
أمــــ وغـــيــــرهـــا مـن أدب الـــســــيــــرة الـــذاتــــيـــة
الرفـيع بل أظن أن مذكـرات الريـحانى أهـيلت
عليـها جحافل الـنسيـان وأعتقد أنـها لم تطبع
مـرة أخـرى بـعــد نـشـرهـا فـى كـتـاب الـهالل فى
يـونـيـو  1959 أى بــعـد رحـيـله بــعـشـر سـنـوات
وقدمهـا رفيق حيـاته الفنيـة واالجتمـاعية بديع
ـذكرات قائال: خـيرى واسـتهلـها بـتقـد هذه ا
ــنــاســبـة "لــيس غــريــبًــا أن تــفــكــر دار الـهـالل 
مـرور عشر سنـوات على وفاة جنـيب الريحانى
- فى إصــدار مــذكــراته الــتى خــصــهــا بـهــا فى
حيـاته وكتـبها لـها بقـلمه فشـعارها كـان دائمًا
- وال يزال - "ال يـصح إال الـصحـيح وال يـبقى
ــذكـرات وفى هـذه إال األصـلح". ونــشـر هـذه ا
ــنـــاســبــة بــالـــذات تــكــر لــلـــفن األصــيل فى ا

شخص كرس حياته للفن.
وبـالـفعل  فـإن نـشـر مذكـرات جنـيب الـريـحانى
لــهــو حــدث كــبــيــر فى دنــيــا األدب مـن نــاحــيـة
والـفن من نـاحــيـة أخـرى نــظـرًا لـقـيــمـة جنـيب
الـريــحـانـى االسـتــثـنــائـيــة فى مــسـيــرة الـفن فى
مصر والعالم العربى وألن هذه السيرة - كما
صـرح خيرى - بقلـمه ثم للصدق الـكبير الذى
آثــر أن يـكـتـب به الـريـحــانى والـذى يــقـرأ هـذه
ــذكـرات سـيــشـعــر بـدرجـة كــبـيــرة جـدًا بـيــنـهـا ا
وبــ الــريـحــانى الــذى نــعـرفه فـى مـا بــقى لــنـا
ـــشــاهـــدين مـن جنــيـب الــريـــحـــانى فى نــحـن ا
بـعض أفالمه الـسيـنـمائـيـة مـثل "غزل الـبـنات"
الـــــفــــيـــــلم الـــــذى لم يـــــره ومـــــات قــــبـل عــــرضه
مـبـاشـرة أو فـيـلم "سـالمة بـخـيـر".. وغـيـره من
األفالم الــــقـــــلــــيــــلــــة الــــتـى مــــثل فـــــيــــهــــا جنــــيب
الــــريـــحــــانى.. ثم تــــأتى أهــــمـــيــــة إضـــافــــيـــة أن
مــذكـرات الــفـنــانـ - عــادة - مــا تـتــحـدث عن
تـمجـيد كـاتبـها إال أن جنيـب الريحـانى آثر أن
يـوازن بـ الـنجـاحـات الـتى القـاهـا فى حـياته
ـتتـالـية الـتى قابـلته فى وب أشـكال اإلخـفاق ا
حــيــاته وهــو ال يــلـــقى بــالالئــمــة - كــمــا يــفــعل
دح آخـرون - عـلى الـغيـر عـنـدمـا يـفـشل وال 
نــفــسه دومًــا عـــنــدمــا تــلــقـى أعــمــاله جنــاحــات
مـنــقـطــعـة الـنــظـيــر بل إنه دومـا يــوجه لـنــفـسه
الـلــوم وأسـبـاب فـشل مـســرحـيـة مـا وعـادة مـا
يُــعــيــد ألصــحـــاب الــفــضل وأســـبــاب الــنــجــاح
أدوارهم فـنـجـد مـذكــرات الـريـحـانى مـدجـجـة
بــأشــكــال من الـشــكــر ألصــدقـاء ورفــاق رحــلـته
ــذكـرات وبــالــطـبـع أولـهم الــفــنـان عــلى طــول ا
ــؤلف الــفــذ بــديع خــيــرى وتــأتى والــشــاعــر وا
خلـفه سـلـسلـة ذهـبيـة تـكـتظ باألسـمـاء الكـبـيرة
مــــثـل ســــعــــد زغــــلـــــول وغــــيــــره إلـى األســــمــــاء
الـهـامـشــيـة الـتى ســاهـمت بـشــكل أو بـآخـر فى

تشكيل مسيرة الريحانى الفنية..
وألن الريحانى يعتمد على حياته الفنية بشكل
أساسى فى كتابة سـيرته لذلك جاءت السيرة
درامـيـة ومثـيـرة وغنـيـة مثل الـسـير الـتى كـتبـها
فـــنـــانــــون عـــظــــام كـــشـــارلـى شـــابـــلـن ومـــوريس
شــــيــــفــــالــــيـه وغــــيــــرهم وكــــان البــــد أن يــــعــــرج
الريـحانى عـلى حـياته االجـتمـاعـية مـنذ والدته
ويــعــبــر حلــظــة الــوالدة - بــالــطــبع - قــائالً فى
خـــفـــة دم وطــرافـــة: "لـــست فـى حــاجـــة إلى أن
أرجع بـالذاكـرة إلى التـاريخ الذى تـلقـفتـنى فيه

إلى الـوظـيـفة لـيـكـتـشف أن مـسـتـقبـله لـيس له
عالقـة بـهـذه الـوظـائف فـيـعـقـد صـداقـة أبـدية
مع الـفن عندما تعـرف على الفنـان عزيز عيد
فى إحــدى هـذه الــوظـائف وكــان عـزيــز بـدوره
مـجـنـونًـا بالـفن مـثـله فـاتـفقـا عـلى أن يـتـشـاركا
ويـتآلـفا لـيـعمال مـعًا وقـد كـان فألـفا وأخـرجا
ومـثال سـويًـا إلى أن جـاءت أشـكـال اخلالفـات
التى ال تنتهى بـ االثن بل ب كل الفنان

وكـــان جــوهــر اخلالف بــ الــريــحــانى وعــزيــز
عــيـد يــتـلــخص فى أن األول كــان يـعــشق كل مـا
هــو مــصــرى وعــنـــدمــا كــان عــيـــد والــريــحــانى
يـقــرران اقـتـبــاس روايـة فـرنــسـيـة كــانت وجـهـة
ـا هـى عـلـيه األسـمـاء نـظـر عـيـد أن يــتـركـهـا 
واألمـاكن وكل مـا يـرد بـالـروايـة وكـانت وجـهـة
نــــظــــر الـــريــــحــــانى هى تــــمــــصـــيــــر كل مــــا فى
الرواية.. وكان هذا هو اخلالف الذى تراكمت
عليه خالفـات أخرى فأدت إلى الفراق الذى
لم يفسد - بالـطبع - العالقة ب االثن ألن
عــــــيـــــد والــــــريــــــحـــــانـى كـــــانــــــا عــــــلى درجــــــة من
احلــســـاســيــة واإلنــســانـــيــة واإلخالص لــلــفن -
ـا هــو خـسـيس أو أسـاسًـا - ال تــسـمح لــهـمــا 
نـاقص عـلى عــكس مـا حـدث مع فـرقـة جـورج
أبـيض عنـدما اقـترض مـديرهـا سلـيم أبيض -
ـــال ثم تـــنـــكـــر شـــقـــيق جـــورج - مـــبـــلـــغًــــا من ا
للريحانى بل كـانت مكافأة األخير هى فصله
مل ـبلـغ بالـتقـسـيط ا من الفـرقـة مع سداد ا
والـــذى لـم يـــســـدد بــــالـــطــــبع وهــــنـــاك روايـــات
مــخـــتــلــفــة لـــهــذه الــواقـــعــة فــقــد  تـــكــويــرهــا

وتدويرها وقصها على أنحاء مختلفة.

كف الــعــالم فــأقـول مــثـالً إنـنـى ولـدت خلــمس
خـــلـــون مـن شـــهـــر كـــذا عـــام كـــذا أو إن والدتى
اقــتـرنت بــظـهــور كـوكـب درى فى األفق اعـتــبـره
ـا ال أرى ن وإقـبـال.. أو .. أو  أهـلى طــالع 
فيه لـلقـراء فـائدة..).. ولـذلك يقـفـز الريـحانى
ـرحلـة األولى كامـلة إلى عـلى هذه الـلحـظة وا
بــعــد مــغـادرتـه مــدرســة الــفـريــر بــاخلــرنــفش..
وكان قد تزود بذخيرة جيدة من التعليم الذى
أهــله لــيــكــون مــيـــاالً لــدراســة الــلــغــة الــعــربــيــة
ويـــتــوسـع فى احلـــصــول عـــلى قـــسط وافـــر من
فنونها كالـشعر وتاريخ الشعراء - كما ينوه فى
ــا يــتــلــقــاه فى الــبـــدايــة -  بل إنه لم يــكــتـف 
ـدرســة من دروس بل جىء له بـالــشـيخ بـحـر ا
الذى علمه اإللقـاء بصوت جهورى والذى كان
ـلـك مــنه الــكــثـيــر.. فــكــانت لــديه الــريـحــانـى 
مــلــكــات طـــبــيــعــيـــة فى فن اإللــقــاء والـــتــمــثــيل
ــدرســـة تــكـــلف طـــلــبـــتـــهــا بـــ احلــ وكــانـت ا
واآلخر بتـمثـيل بعض الروايـات على مسـرحها
وكـثيرًا ما كان الـريحانى ينتـدب لتمثيل األدوار

همة فى هذه الروايات..  ا
إذن هــــذه هى الـــعـــتــــبـــة األولى الـــتـى خـــاضـــهـــا
الـريـحـانى لـيـتـلـوهـا إلى عـتـبـات أخـرى أقـصـد
أهــــــــوال أخــــــــرى أول هـــــــــذه األهــــــــوال كـــــــــانت
الــــوظــــائف الــــتى تــــقـــلــــدهــــا الـــريــــحــــانى وهى
وظـــائف عـــاديــة لـم يــنـل مــنـــهـــا ســـوى الــرفت
ـبـكيـة والـتى أودت به ـضـحـكـة ا ـفـارقـات ا وا
فى بعض األحـيـان إلى قـسم الـشرطـة عـنـدما
راح يتـحرش بـإحدى فـاتـنات الـصعـيد فـقبض
عـلــيه ولـكــنه خـرج مــعـافى لــيـعــود مـرة أخـرى

 كتب سيرته الذاتية ليقدم كشف
حساب دون جتريح اآلخرين
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لم يكن يرجع أسباب النجاح لنفسه لكن
أسباب الفشل تكون من نصيبه!

شعبان يوسف 

 تصوير: مدحت صبرى
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سرحي جريدة كل ا

سرح سنة 1946 بعد أن قدم مع بديع خيرى صديق عمره > اعتزل جنيب الريحانى ا
وتوءمه فى الفن 33 مسرحية.

> محمد نور مدير
مسرح القاهرة للعرائس
انتهى من إعداد خطة
سرح للموسم الصيفى ا
القادم وتتضمن إعادة
عرض مسرحية "األميرة
" للمخرج والتن
محمد كشك والتى
القت جناحا وقبوال
جماهيريًا كبيرًا خالل
أيام عرضها طوال
اضى وسم الشتوى ا ا
إضافة إلى حتقيقها
إليرادات غير مسبوقة
فى تاريخ مسرح
العرائس.
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حوار : محمد جمال كساب

أشعر باحلسرة عندما أمر أمام مركز
خالد جالل لإلبداع
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عن عـمــلــيـة االحــتــكـار الــتى يــســتـأثــر بــهـا فــئـة
مـعينة وهم طلـبة االستوديـو الذين يقدمون كل
ركـز وبـالرغم مـن هذا فـليـس أنشـطة نشـاط ا
مــــــركــــــز اإلبـــــــداع إذًا ال بــــــد من فــــــتـح أبــــــوابه
لـلـمــبـدعـ وأيـضـا بـاســتـضـافـة جتـارب الـفـرق
ـسـتـقلـة الـتى ال جتـد مـسرحًـا يـأويـها احلـرة وا
ـــســرحــيــ الــشــبــاب وأجــد نـــفــسى وزمالئى ا
ـــركــز لـــيـــســوا كـــأنـــنـــا أغــراب عـــنه فـــطـــلــبـــة ا
ـسـرحـيـة وال ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا خـريـجى ا
ـسرح بـكـلـيات اآلداب. وال نـعـرف لهم أقسـام ا
هوية لذلك نطـالب بإعادة النظر فيه من قبل

الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة.
ـســرحــيـ لــتــحــقـيق مــاذا يــحـتــاج شــبــاب ا

صرى? سرح ا التواجد وازدهار ا
الــشــبــاب فى حــاجــة إلى تــقــد أعــمــال جـادة
تـعـبر عن مـشـاكل الـنـاس وهمـومـهم وأن يـكون
ـسـألة لـكل مـخـرج بـصـمـته اخلـاصـة ولـيـست ا
هى االنـــتـــشــار فـــقـط. ويــحـــتـــاجـــون لـــلــتـــواضع
والـــتـــثـــقــــيف والـــتـــعــــاون مع بـــعـــضـــهـم الـــبـــعض
ـسـرحـيـ الـكـبار واالحـتـكـاك مع اخملـرجـ وا
واالســتــفــادة مــنــهم فــمــثل هــذا الــتــواصـل بـ
األجيـال هو الذى يـخلق حـالة الـتوهج واإلبداع
احلـــــقــــــيــــــقى لــــــكـن لألسـف جنـــــد نــــــوعًــــــا من
الــســخـريــة من الـشــبــاب جتـاه الــكـبــار وهـذا ال
يصح فجـيل الستـينيات الـعظمـاء جنحوا ألنهم
عــشــقــوا أعـمــالــهم وتــعــاونــوا مع بــعـضــهم ومن
ســبــقـوهم لــذلك وجــدنــا كل شىء جــمـيالً فى
هذه الفـترة والروح الـتى سيطـرت عليـهم غير
مـتــواجــدة اآلن بـ جــيــلـنــا فــحـتـى خـنــاقــاتـهم
كـانت حـول قــضـايـا هـامـة مـثل الـتـشـاجـر حـول
ـصـرى والـعـربى, قـضـايـا الـتـأصـيل لــلـمـسـرح ا
وحول القضايا الفـنية. وليس قضايا شخصية
وصـراعــات سـخــيـفــة كـمــا يـحــدث الـيــوم. فـأنـا
مـستعـد أن أتشاجـر مع د. أشرف زكى بشرط
أن تـكـون خـنـاقـة فـنـيـة ولـيـست شـخـصـيـة حول
أســبـاب عــدم اسـتــكــمـال عــرض جتـربــة "وجـوه

الساحر".
صرية? سرحية ا كيف تنظر للمهرجانات ا
ـهـرجـانــات مـثل (الـقـومى لـلـمـسـرح الـنـوادى ا
ــسـرح الــعــربى الـتــجــريـبــيى.. وغــيــرهـا إلخ) ا
ـبدع هامد جـدًا فى عملـية االحتـكاك ب ا

والتعـرف على فـكر اآلخر واالسـتفادة مـنها –
وسـلـبـيـاتـهـا إنـنــا ال نـتـرجم هـذا االحـتـكـاك فى
تطوير جتاربنـا وأدواتنا وأفكارنا فليس هناك
ا بعد الـنجاح فنشعر أحيانًا أن وضع امتداد 
ــهــرجـانــات فى واد ـســرحــيــة قــبل ا احلــركــة ا
وأثـناء إقامتهـا فى واد آخر وبعد انتـهائها تعود
ا كانت عـليه. بـدون تطويـر وال أى تأثيـر فأنا
ــهــرجـان الــتـجــريـبي بــشـغف مــثالً كــنت أتـابع ا
كـبـيـر واسـتــفـيـد من أعـمــاله اجلـادة والـهـادفـة
لــكن انـقـطـعت عن مــشـاهـدته مـنـذ  6سـنوات
ألنه لم يـعـد يثـيـرنى أو يـجـذبنى نـظـرًا لـضعف
مــسـتــوى الـعــروض ونـتــمــنى مـراجــعـة ذلك وأن
ـــهــرجـــان الــفــرق يــســـتــقــدم الـــقــائـــمــون عـــلى ا
ـبـدعـ واجلـمـهور والـعـروض الـقـويـة جلـذب ا
إليها بدال من القاعات اخلاوية على عروشها.

ما اجلديد لدى عمرو قابيل??
أقوم حـاليًـا ببـروفات مـسرحـية "سـيدة الـفجر"
اللـيـخـانـدرو كـاســونـا والـتى تـعـود بـهـا الـفـنـانـة
محسنة توفـيق للمسرح بعد انقطاع  25عامًا.
والـعــرض يـطــرح قــضـايــا كـثــيـرة وعــمــيـقــة تـهم
ــزج بـ الــقــالب اخلــيـالى الــنــاس من خالل ا
ــــقـــرر عـــرضـــهـــا بـــعـــد شـــهـــر والـــواقـــعى ومن ا
قبل  –كما أحضـر للجزء الثانى من رمضان ا
جتـربة (وجوه السـاحر) وأوشكت عـلى االنتهاء
من كـــتــابــة ســيــنـــاريــو مــســلــسـل وأبــحث له عن

مخرج وجهة إنتاجية.

التـجـربـة اإلخـراجـيـة األولى دائـمًـا مـا حتمل
ذكـــريـــات خـــاصــة ال تـــنـــسى..  مـــا أول عـــمل

أخرجته وكيف مضيت التجربة بعد ذلك?
أول عـمل أخـرجـته هـو مـسـرحـيـة "عـائـلـة توت"
ــســرح بن خــلـدون بــاجلــمــالــيـة حــيث ضــغط
عـــلىَّ زمـالئى لـــكـي أخـــوض جتـــربـــة اإلخـــراج
رغم أنـنى لم أرغب فى خـوض الـتـجـربـة حلبى
الـشـديد لـلـتـمـثـيل ومع إصـرارهم وافـقت على
ــسـرحــيـة الــتى جنـحـت بـشــكل كـبــيـر إخــراج ا
وهـــذا مـــا دفـــعـــنى الســـتـــكـــمـــال هـــذا الـــطـــريق

الوعر الذى لم أحبه فى البداية.
وفى عــــام  1995أســــسـت مع زمـالئى فــــرقــــة
"همسة" وعمرى  16سنة واستمرت حتى عام
دة  2000بعدها توقفت وقدمنا خالل هذه ا
ما يـقرب من  14مسـرحيـة وعرضـناهـا بنادى
التجارة بنقـابة التجاري مقر الفرقة ورأست
سرح وبدأنـا فى تقد ورش مسرحية فريق ا
سـرح (تمثيل  –إخراج – فى مـعظم عنـاصر ا

ديكور... إلخ).
فى الــوقـت الــذى اقــتــصــرت فــيه الــورش عــلى
مـركــز الـهـنـاجـر لــلـفـنـون وبــعض الـفـرق احلـرة
ــتــنـاثــرة هـنــا وهـنــاك. بــاإلضـافــة إلى تـدريب ا
عهد ن يرغبون بااللتحاق با أعضاء الفرقة 
ـسـرحـيـة ومن أهم الـعـروض الـعـالى لـلـفـنـون ا
التى أخـرجتـها "الـفـواخيـر" وهى قصـة للـكاتب
مـحـمــد سـلـمـاوى  –رئـيس احتـاد كــتـاب مـصـر
احلالى  –جلأت إلى إعدادهـا وتدريب الفريق
عـلـيـهـا من خـالل ورشـة فى الـتـمـثــيل والـكـتـابـة
واإلخـراج ودعــونـا مـؤلـفـهــا عـنـد عـرضـهـا أول
مــــرة وأشــــاد بــــهــــا وحـــقــــقـت إقــــبــــاالً وجنــــاحًـــا
جــمــاهــيــريًــا وتــعـتــبــر بــدايــتـى احلـقــيــقــيــة فى
اإلخــراج وشـاركــنـا بــهـا فـى عـدة مــهـرجــانـات
ومن خاللها بدأت أتـلمس منهجى احملدد وهو

"مسرحة األدب" 
وتـــســـتــهـــويـــنى جـــدًا فـــكــرة اإلعـــداد عن األدب
سـواء الـروايـات أو الـقـصص وهـى فـكـرة نـبـيـلة
ورائــعــة وشــيـقــة حــيث بــدأت بـأعــمــال يـوسف
إدريـس وتـوفـيق احلــكـيم وفى الــبـدايـة وجـدت
صـعوبة فـى حتويل قصـصه للـمسـرح لصـعوبة
اخلروج مـنها إلى هـذا العـالم ومشـروع تقد
أكــثـــر من جتـــربــة مـــســرحـــيـــة فى عـــمل واحــد
مـرهـقــة جـدًا وحتـتــاج مـجـهـوداً بــدنـيـا وعــقـلـيًـا
وبحثـيًا كـبيرًا من اخملـرج وفريق العـمل وفكرة
اإلعــداد عن األدب مـفـيـدة جــدًا لـلـمـسـرح ألن

ـولـيــيـر مـنـهـا: "طـرطـوف مـريض مـسـرحـيـات 
بالوهم عدو البشر البخيل).

هـنــاك الـعـديــد من الـتـجــارب الـتى يـقــدمـهـا
سرحي اآلن.. كيف تقيم الوضع? شباب ا

ـبـدعـ الـشـبـاب لديـهم من وجـهـة نـظـرى أن ا
مـــشـــاكل كـــثــيـــرة وشـــعــور مـــعـــظــمـــهم بـــجـــنــون
ـسـرح الـعـظــمـة عـنـدمـا تـعـرض لـه مـسـرحـيـة 
الـدولة بالـرغم من عدم جناح جتـاربهم وهذا
ـتواضع وأسـاتذتنا عكس مخـرجينا الـكبار ا
الـذين تـعـلـمـنـا مـنـهم والـذين مـازالـوا يـدرسون
ويـبــحـثــون عن مـشــاريع وهـويــة ألعـمـالــهم لـكي
يـتـركـوا بـصـمـة والـشــبـاب يـفـعـلـون عـكس ذلك
لك ونـرى بينهم الفـرقة واألنقسـام وبعضهم 
خـبرات وجتارب ومواهب كـبيرة ويـجلسون فى
مـنـازلــهم أمـثـال (طــارق الـدويـرى عـبــيـر عـلى
ــبـــدعــ طــارق أبـــو الــســـعـــود) وغــيـــرهم مـن ا
احلـــقـــيـــقــــيـــ الـــذين لــــفـــتـــوا إلـــيــــهم األنـــظـــار
ــضــيــئـة فى بــإبــداعــاتــهم وهم من الــعالمــات ا
صرى. وأتساءل أين هؤالء ـسرحى ا شهد ا ا
ــســرح ــســـئــولـــون  ــاذا ال يـــهــتـم ا الـــشــبـــاب و
الـدولـة بــهم? فـهــنـاك جــزء من الـلـوم يــقع عـلى
سرح والـقيادات واجلزء سئولـ عن ا عـاتق ا
ــبــدعـ أنــفـســهم الـذين اآلخــر يـنــصب عـلى ا
تــــكــــاســـلــــوا فـى تـــقــــد أنــــفـــســــهـم لـــلــــجــــهـــات
ـسـرح الـشـبـاب الـذي اإلنـتـاجـيـة. فـإذا نـظــرنـا 
يـرأسه هـشـام عـطـوة وهـو مـخـصص لـلـتـجارب
الشبابية والوجوه اجلديدة. وليس كل من قدم
ـوهــبـة وال بــد من غـربــلـة ــتـلـك ا به جتـارب 
هــؤالء وإعـــطــاء الــفــرص لـــلــجــمــيـع ومن يــثــبت
نـفـسه كــمـخـرج يـتم االســتـفـادة من جتـاربه فى
أعـمـال أخـرى ومن فـشل فـيـتـم االسـتغـنـاء عـنه

صالح الشخصية. بعيدًا عن ا
كـمـا أن هــنـاك عالمـات اســتـفـهــام حـول مـركـز
اإلبداع الـذى يديـره خالـد جالل وأتسـاءل متى
بـدع الشـباب بـعيدًا ـركز أمـام ا يـفتح هذا ا

األدب بـــــحــــــوره أوسع وخــــــيـــــال كــــــتـــــابـه أوسع
ــســرح وأعــمق من خـــيــال غــيــرهم مـن كــتــاب ا
ـسـرح ــواصـفــات وقـواعــد ا الـذيـن يـتــقـيـدون 
وظـروف خـشـبــته وزمـانه وهــذا يـتـيح لــلـمـخـرج
إعــمـــال عــقـــله فى الـــبــحث عـن بــدائل وحـــلــول
لــتـقــد هـذا اخلــيـال وأتــمــنى أن جنـد جنــومًـا
كــبــارًا مـثـل نـور الــشــريف يـوافــقــون عـلـى عـمل
جتــربــة مــثل (وجـــوه الــســاحــر) الــتـى قــدمــتــهــا
مـــــؤخـــــرًا فــــمـن شــــأن ذلـك خـــــدمــــة احلـــــركــــة
ـسـرحيـة حقـقت جنـاحًا سـرحـية ورغم أن ا ا
نــقـديًــا وجـمـاهــيـريًـا كــبـيـرًا ســواء فى مـصـر أو
سـئول ـهرجـان سوريا فـإن ا عـند عرضـها 
لم يشجـعوا التـجربة عـلى استمـرارها وتوقفت
بـــعــد شــهـــر واحــد فـــقط من عـــرضــهـــا. وكــنت
أتمـنـى من د. أشـرف زكى رئـيس الـبيـت الفـنى
لـلمـسـرح إعـادة (وجـوه الـسـاحر) لـفـتـرة طـويـلة
نظرًا ألهـميتهـا كغيرهـا من العروض الضـعيفة
التى تعاد مرت وثالث وأربع. وكنت أتمنى أن
ــشـروع الــذى تــمت ســرقـتـه مـنى أشــارك فى ا
والــشــبـيه بــتــجـربــتى "وجــوه الــسـاحــر" و"لــيـالى
ه سرح الكـوميدى تقد احلـكيم" الذى ينـوى ا
ـسـرحى) فـهـذا ـشـروع مـولـيــيـر ا ـســمى ( وا
ـشـروع تقـدمت به إلى الـفنـان ريـاض اخلولى ا
أثــنـــاء رئـــاســـته لـــلـــمـــســـرح الـــكــومـــيـــدى ورحب
ـــشــــروع تـــوقف بــــعـــد تـــرك بــــالـــفــــكـــرة ولـــكـن ا
اخلولى منصبه بالـكوميدي وتولى أحمد عبد
الــعـزيــز بــدالً مـنه ومــعى أوراق تــثــبت مـلــكــيـتى
شروع الذى أظن أن د. أشرف الفكرية لهذا ا
زكى ال يــعــلم عــنـه شــيــئًــا وأنــا من "مــســرحــنــا"
أعـــلـن له احلـــقـــيـــقــــة لـــكـــنى رغـم ذلك ســـعـــيـــد
شاركة بـخروج مشروع مولـيير للنور وأتـمنى ا
فـــيه بــخـــبــراتى وجتـــاربى حــفـــاظًــا عـــلى حــقى
األدبى وعـنــوان الـفـكـرة الــتى قـدمـتـهــا لـلـفـنـان
ريـــــاض اخلــــولـى حتــــمـل "مــــدرســـــة مــــولـــــيــــيــــر
لألخالق" والتى نـويت أن أقدم فـيهـا مجـموعة

:π«HÉb hôªY

قال إنه يحترم األجيال السابقة أكثر

عمرو قابيل واحد من جيل اخملرج
تميزين.. قدم العديد من اجلدد ا
التجارب الناجحة التى أشاد بها اجلمهور
والنقاد.
سرح بدأت وهو فى التاسعة عالقته با
من عمره واستمرت حتى اآلن.. ونرجو
لها أال تنقطع.
مشوار عمرو قابيل ومشروعه اخلاص
سرحة األدب ورأيه فى الواقع
سرحى اآلن كان محور هذا احلوار:  ا

سرحي جريدة كل ا

كانت والدتى تعتبر
جنيب الريحانى
ابنها وكانت والدته
تعتبرنى ابنها وكنا
نختلف أنا وهو فى
شأن من شئون
العمل.. وأتركه
غاضبًا فيحضر إلى
بيتى.. ويبسط
لوالدتى أسباب
اخلالف ويشكونى
إليها وينصرف.

> تزوج جنيب الريحانى من الراقصة اللبنانية بديعة مصابنى التى طلقها فيما
بعد بسبب غيرتها عليه وله منها ابنة واحدة.
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أهدى فقيد الفن األستاذ جنيب الريحانى صورته إلى صديقه "بديع خيرى" وكتب
ستحيالت كانت ثالثة قبل أن يعرفه أما بعد أن عرفه ووجد فيه "اخلل حتتها أن ا
قـال يبكى "اخلل سـتحيالت الـثالثة واحدا..! وفـى هذا ا الـوفى" فقـد نقصت هـذه ا

وت. الوفى" الذى اختطفه ا

!ôª©dG ≥jó°U :≈fÉëjôdG Ö«‚
ـــقـــاهى بـــفــــنـــادقـــهـــا واحـــدا واحـــدا.. ولـم يـــزل يـــبـــحـث فى ا

طاعم حتى رآنى.. فبكى وأسرعت إليه معانقا باكيا. وا
وما أبعد الفرق بـ بكاء اليوم وبكاء األمس.. إنه اليوم بكاء

الفراق وكان فى أمس بكاء اللقاء!
"ترابيزة الوحى"!

إنني أجـلس اليوم جـامدا فى مـكانى.. وأغمض عـينى فأرى
"جنـيب" فى كل مظـاهـر حيـاته.. أراه فى "قـهوة فـيـنكس" فى
قهى الذى كنا نلتقى فيه كل يوم شارع عماد الدين.. ذلك ا
ونـؤلف فـيه.. ويـهـبط عـلـينـا وحى الـفن ونـحن جـالـسـان حول
ـقهى كنا إذا منضـدة معينـة ال نغيرهـا.. منضدة فى داخل ا
سـرحية التى غـيرناهـا ال يفتح الله عـلينـا بكلمـة واحدة فى ا
ضى ـقـهى ورواده يـعـرفـون هـذا  نـؤلـفـهـا.. وكـان أصـحاب ا

الزمن فكانوا يتركونها لنا.. فتظل خالية فى انتظارنا.
مــنــذ ست ســنــوات دخل هــذا الــكــلب الــثــمــ مـســرح جنــيب
الـريحانى.. ورآه بديع خـيرى وجنيب الريـحانى وابن شقيقه
بــديع الــريــحــانى.. فــأراد كل مــنــهم أن يــأخــذه.. لــكن جنــيب
ــنــطق أنه أحــقــهم به.. وظل هــذا الــكــلب ال يــفـارقه أثــبت بــا
أبدًا.. وقبل وفاة جنيب بـثالثة أيام أخذ الكلب "يعوى".. ظل

ا كان يحس بأن صاحبه سيموت! يعوى ثالثة أيام.. وكأ
ـنـضـدة فى "قـهـوة فـيـنـكس" بـشـارع عـمـاد الـدين عـلى هـذه ا
كــان "جنــيـب الــريــحــانى" و "بــديع خــيــرى" يــؤلــفــان الــروايــات
ـا أضــحـكت اجلـمـاهــيـر وعـاجلت هـمـوم ـسـرحـيــة الـتى طـا ا
الـناس.. كـان جنيب يعـتقـد أن "وحى" التألـيف ال يهـبط عليه
ــنــضــدة.. هــا هــمــا يــتــخــذان وعــلى صــديــقه إال عــلى هــذه ا

عتاد في انتظار هبوط الوحى! مكانهما ا
لـقـد شـهـدت "قـهـوة فـيـنـكس" أحـلك أيـامـنـا وأشـقـاها.. ورأت
أبهى أيـامنا وأسعـدها.. كنا جنـلس الساعات الـطوال كل منا
يــنــظـر إلى اآلخــر.. وكـان يــســألـنى: "الــوحى جه?".. فــأقـول:
"ال".. وبـــعــــد دقـــائق أســـألـــة نــــفس الـــســـؤال فـــأســــمع نـــفس

اجلواب!
ويـسـتولى عـلـيـنا الـيـأس فيـقـول: "يا لـله نـتسـكع شـوية? طـبـعا
مش حــايالقــيــنـا!".. ويــنــتـهى األمــر بــأن نـتــرك الــتـفــكــيـر فى
ـــنـــضـــدة.. إلـى أن يـــهـــبط الـــوحى الـــروايـــة مع عـــدم تـــرك ا

سرحية التى نؤلفها شيئا جديدا. فنضيف إلى ا
وت جوعًا! كدنا 

كنا جنلس فيهـا للتأليف وكالنا ليس فى جيبه قرش واحد..
لقـد ظـللـنا ثـمـانيـة أشهـر نؤلـف رواية "حـكم قراقـوش"!. وقد
وت دة ألن جنيب لم يعـجبه الفصل الثانى وكدنا  طالت ا
جــوعـا وهـو يـصـر عـلـى تـغـيـيـره.. و"الــوحى" مـصـر عـلى عـدم
الـهـبـوط! كـنت أقـول لـه إن الـرواية مـقـبـولـة وإنـنـا فـى حـاجة

إلى نقود. فيقول لى:
× إزاى بديع خيري يقول كده?

ـوت من اجلوع.. مش أحـسن من إخراج روايـة ما ا  ومالـه 
ارضاش عنها وال يرضى عنها الناس?!

وانـقـطـعـنـا عن إصالح الـرواية بـضـعـة أشـهـر ونحـن فى أسوأ
! كان يـنـشد حـال.. ثم هبط الـوحى فـأصـلحـنـاها فى يـومـ
الـــكـــمــــال فى فـــنه ولـم يـــتـــخـــذه فى يــــوم من األيـــام وســـيـــلـــة
لـلـكسب.. كـان الفن عـنـده هو الـغايـة ومن هـنا كـانت إجادته

وكان جناحه..
وفى تـلك األيام الـشديـدة أخذنـا نـؤلف رواية "جنـمة الـصبح"
وانـتـهــيـنـا من كــتـابـة الـفــصل األول فى بـيـتـى.. وكـنـا فى أشـد

. ال لنسكت الدائن احلاجة إلى ا
وقال جنيب:

× عال.. أهو ده الكالم!
وشربنا القهوة احتفاال بكتابة الفصل األول.. ثم قال:

- اقــرا لـنـا الـفـصـل احلـلـو ده كـمـان مــرة وقـرأته له فـإذا به 

كيف أرثيه.. ونفسى تأبى أن تصدق أنه مات!..
وكـيف أكتب عـنه وذهـنى شارد وقـلـبى حزين.. أصـحـيح أنني
لـن أراه ولن أسـمـعه?! ولن أذهب إلــيه ولن يـزورنى?! إلى أين
أذهب إذن! وعـلى أى طـريـقـة سـأقـضى الـيـوم وسـيـمـر الـغد

وستمر بقية العمر? ال أدرى..
اثـنان وثـالثون عـاما عـشتـها مع جنـيب الريـحانى - مـنذ سـنة
ر يوم واحد من غير أن نلتقى ونتحدث معا  - 1918لم 
شـى معـا وجنلس مـعا ونـأكل معـا ونضـحك معـا..! كنت و
أخــرج من بـيــتى ألقــابل جنــيب وأذهب إلى بــيــتى عــائـدا من

مقابلة جنيب!.
لم نــخــتــلف يــومـا فـى غـيــر شــؤون الــعـمـل الـذى كــنــا نــقـوم به
مــعــا.. وإذا اخـــتــلــفـــنــا فى شــأن مـن شــؤون الــعـــمل.. لم يــكن
غضبنا يطـول أكثر من يوم واحد يعود أحدنا فى نهايته إلى
صــاحـبه مــعـتــذرا أو نـلـتــقى فى الــطـريق وكل مــنـا ذاهب إلى

صاحبه..
سأقول ألمك!

لم تـتــوثق الـصـداقــة بـيـني وبــ جنـيب فـقـط.. ال بل تـوثـقت
أيـضـا بــ والـدتى فـرق بــيـنى وبــيـنـهـا.. كــانت والـدتى تــعـتـبـر
جنـيب الـريـحـانى ابـنهـا وكـانت والـدته تـعـتـبرنى ابـنـهـا.. وكـنا
نـختـلف أنا وهـو فى شأن من شـؤون العـمل.. وأتركه غـاضبا
فـــيــحـــضـــر إلى بـــيـــتى.. ويـــبـــسط لـــوالــدتـى أســبـــاب اخلالف

ويشكونى إليها وينصرف.
فـإذا عـدت إلى البـيت أنـبتـنى وقـالت لى بلـهـجة اآلمـر: "إياك
تـزعل مع جنيب أو تـفكـر فى إنك تـسيـبه.. أنـتم مش حيـفرق

وت". بينكم فى الدنيا دى إال ا
وكـنت أسـمع مـنـهـا هـذا الـكالم فـأذهب من  فـورى إلـيه فال
يـــكــاد يـــرانـى حــتـى يـــســرع نـــحـــوى ويـــعـــانـــقـــنى.. كـــان دائـــمًــا

ينتظرنى.. فمن الذى ينتظرنى اليوم! 
وكــان يــقـول لـى ضـاحــكــا: "والـله لــو زعــلت مــرة تـانــيــة ألقـول

ألمك!..".
منذ يـوم اثن كـانت هذه الدعابة الـفكهة تـضحكنى.. وها

أنذا اآلن أتذكرها فأبكى!..
اخـتـلــفـنـا مــرة فى بـعض شــؤون الـتـألــيف. وتـوتـرت أعــصـابـنـا
فـكانت بيننا منـاقشة عنيفة خرجت عـلى أثرها مصمما على
تـرك الـعـمل مـعه. وخـشـيت أن يـحـضـر إلى الـبـيت فـسـافرت

إلى طنطا كى ال يعرف مكانى.
وكـان بيـنى وب أحـد أصحـابى ما اضـطرنى إلى إخـباره أنى
مــســافــر إلـى طــنــطــا.. ولم يــزل جنــيب يــبــحث ويــســأل حــتى
عــرف.. وفى صـبــاح الـيـوم الــتـالى ســافـر إلى طـنــطـا وطـاف

قهى الريحانى وبديع خيرى على ا

الريحانى فى أحد أفالمه
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سرحي جريدة كل ا

سرح احلديث > فرقة ا
قررت استئناف تقد
مسرحية "سى على
وتابعه قفة" أللفريد
فرج واخملرج مراد منير
نهاية الشهر اجلارى
على خشبة مسرح
السالم مرة أخرى بعد
توقف عرضها منذ أكثر
سرحية من أسبوع ا
بطولة محمد احللو
فايزة كمال ولطفى
لبيب ومحمود اجلندى
وديكور حازم شبل.

> فى يوم من األيام قادت جنيب الريحانى قدماه إلى شارع عماد الدين الذى كان
الهى الليلية. يعج آنذاك با
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صر سرح فى اجنلترا وعادت   درست ا
نـشـأت فى أسرة فـنـية األب شـاعـر واألم مـد مسـرح الـطفل وفى
دراستـها اطلعت على روايات شكسبيـر ودرستها بلغتها األصلية
ه لــكن والـديــهـا ــسـرح ودفــعــهـا لــدخـول عــا ــا حـبــبــهـا فى ا
ـسـرحـيـة قبل ـعـهـد العـالى لـلـفـنون ا اعـترضـا عـلى دخـولـها ا
حـصـولـهـا عـلى الـشـهـادة اجلـامـعـيـة فـالـتـحـقت بـكـلـيـة اآلداب
ـسـرح اجلــامـعى وقـفت قـسم الـلــغـة اإلجنـلــيـزيـة ومـن خالل ا

سـرح إلى جوار خـالد صـالح وخـالد الـصاوى ثم عـلى خشـبـة ا
انـضمـت لفـرقة الـرقص احلـديث مع وليـد عـونى وأخرجت أول
أعــمـــالــهــا وهى طـــالــبــة فـى اجلــامــعــة. ر حـــجــاب اخملــرجــة
سرح فى إجنلترا وحصلت على سرحية الشابة التى درست ا ا
ــاجـسـتـيـر فـى عـلـومه وعـادت لـلــقـاهـرة لـتـعــيش مع عـشـقـهـا ا

سرح.. حتدثت لـ "مسرحنا" فى هذا احلوار: الكبير ا

مـسرحيـة غنـائية اسـتعراضـية وأن تـكون عمالً
شـاهديـن وهذا أمـر ليس تـعًا يـصل لـقلـب ا

سهلً لكنه بحاجة لعمل وإعداد كبيرين.
اجسـتير ألم تـفكرى فى بعـد حصولك عـلى ا

التدريس اجلامعى?
مـسـألـة الـتـدريس اجلـامـعى تـتـوقف عـلـى قدرة
الشـخص عـلى ذلك وهو مـا ال يـتوفـر لـكثـيرين
ارسة ما درسه وفى النهاية هناك من يحب 
وهـنـاك مـن يـرغب فى الــقـيـام بــتـدريـسه وعن
ـــــارســـــة الـــــفن ولـــــيس نـــــفـــــسـى فــــأنـــــا أحـب 
اجستير تدريسه وليس معـنى حصولى على ا

أن أتهيأ للتدريس اجلامعى.
ـســرحـيــة احلـالـيــة مـا رأيك ورشـة الــكـتـابــة ا

فيها?
الـفـكـرة فى حـد ذاتـهـا لـطـيـفـة  لـكـنى لم أر أى

عرض قائم على ورش الكتابة.
ـسـتـقـلـة قـائـمة عـلى مـعـظم عـروض الـفـرق ا

ورشة كتابة?
ـســرح بـالـذات مـبـنى الــدنـيـا تـتـطــور وتـتـغـيـر وا
عــلى إبـــداع جــمــاعى مـــشــتــرك وقــدرة اخملــرج
احلـقيقية عـلى عمل نوع من التـناغم والتناسق
شارك بالعرض ورأيى أن فكرة ب أعمال ا
ــســرحـــيــة بــأســلــوب الــورشــة فــكــرة الــكــتــابــة ا
جـميلة شـريطة أن تنـفذ بشكل جدى وأرى أن
احلـكم ال يـكـون عـلـيـهـا ولـكن عـلـى نـتـاجـهـا وما

تع أم ال? إذا تمخض عنها عرض جميل 
لـكن مــنـتـقـدى هــذا األسـلـوب يـتــهـمـونه بـأنه

أهدر فكرة الدراما?
ـــســرح وال ـــســـرح الالدرامى أحـــد فــصـــائل ا ا
يصح أن يـكون هـو األوحد بل يـنبـغى أن يكون
هــنـــاك مــســـرح درامى وآخــر ال درامـى ولــيس
مـــعــنـى أن هـــنـــاك عــرضًـــا ال درامـى أال يـــكــون
عــرضًــا مـســرحـيًــا شـريــطــة أن يـؤثــر فـيك وأال

يتحول إلى مظاهرة صغيرة.
سرح النسوى? ما رأيك فى مصطلح ا

ـكن أن يكـون هذا التـقسـيم نقـديًا لـكنه ليس
ــــســـرح مـن كـــومــــيـــدى لـه أى عالقــــة بـــأنــــواع ا
سمى وتراجـيدى.. وحقـيقة أنـا ال أفهم هـذا ا
ـستـقبل حـيث يتم ـا يكـون ذلك مفـيدًا فى ا ر
ــا قــدم الـــرجل ومــا قـــدمــته الـــنــســاء الــتــأريـخ 

عاقون أيضًا! ا ما قدم ا ور
ـسـرح الـنسـوى حـتى لـيس هـنـاك مـا يـسـمى بـا
لـو عــقـد مـهــرجـان حتت هــذا االسم وإال لـكـان
فى الـسـينـمـا أيـضـا "سـينـمـا نـسـويـة" نحن فى
ـنـطلق الـنـهايـة آدمـيـ نقـدم عـملـنـا من هذا ا
رأة سمى ظهر ألنه تاريخ ا ا يكون هـذا ا ور
ـــســـرح لـــيس واضـــحًـــا ســـوى فى الـــفـــتــرة مع ا
األخــيـرة وحــتـى إذا أردنـا أن نــحــكم عــلـى هـذا

سمى فيجب أن ننتظر قليالً. ا

سرح كيف كانت? البداية مع ا
نـشـأت فـى أسـرة فـنـيـة فـوالـدى الـشـاعـر سـيـد
حــجــاب ووالــدتى كــانت مــديــر مــســرح الــطــفل
وأسندت لى أحد األدوار وأنا صغيرة فى أحد
ـــدرســـة عـــروضـــهـــا ودرست شــــكـــســـبـــيـــر فى ا
ـــســـرح كـــان مــعـى مــنـــذ صـــغــرى وبـــالـــتــالـى فــا
ـشاركـتى فى عـدة عـروض مـسـرحـية إضـافـة 
ـــدرســـة ومن ثـم فـــبـــعـــد حــــصـــولى عـــلى فى ا
ـعهد العالى الـثانوية العـامة فكرت فى دخول ا
ــسـرحــيــة ولـكن رأى والــدتى كـان أن لــلـفــنـون ا
ألـتـحق أوالً بـكـلـيـة اآلداب قسم لـغـة إجنـلـيـزية

عهد. ثم بعد ذلك ألتحق با
رغم كون األبـوان فنان فـلماذا كان تـخوفهما
ــعــهـــد قــبل احلــصــول عــلى مـن الــدراســة بــا

شهادة?
لم يكن األمـر كذلك لـقد كنت خـريجـة مدرسة
لـغات وكـانت والـدتى خـائفـة من نـسـيانى لـلـغة
فــأرادت أن أســتـكــمل دراســتى لــلــغــة فى كــلــيـة
اآلداب أيـــضـــا كــــان والـــداى حـــريــــصـــ عـــلى
ـسرحـها دخولى جـامـعة الـقاهـرة واخـتالطى 
اجلـامـعى قـبـل دراسـتى لـلـمـسـرح وهـو مـا كان
ـــســرح اجلـــامــعى مـع خــالــد فـــقــد مــثـــلت فى ا
الـــصـــاوى وخـــالـــد جـالل وطـــارق ســـعـــيـــد وفى
نفس الوقت انضـممت لفرقة الرقص احلديث
مع ولـــــيـــــد عـــــونـى بـــــدار األوبـــــرا وعـــــمـــــلت مع
ـانــيــة بــالــهــنــاجــر ثم أخــرجت أول مــخــرجــة أ
ـــســـرح جتـــربـــة مــــســـرحـــيــــة لى عـــام  1999
الشـباب وكـان اسمـها "زى كل يـوم" وهو عرض

يعتمد على احلركة وليس احلوار.
نـالحظ أن مـعـظم عـروض الــتـجـريـبى تـأخـذ

سرح الراقص? شكل ا
ــسـرح الـراقص نـوع ـســرح الـتـجــريـبى نـوع وا ا
ـسـرح آخـر وبــدايـة فـلـيس هـنـاك شىء اسـمه ا
الــتـــجـــريــبى أو مـــخــرج جتـــريــبـى ولــكن هـــنــاك
ـسـرح عـبـارة عن مـجـمـوعة مـخـرج رحـلـته مع ا
ـا يــكــون مــيل الــشــبـاب من الــتــجــارب. لـكـن ر
لــتــقــد عــرض راقص ال يــعـتــمــد كــثــيـرًا عــلى
احلــوار إلمــكــانــيــة تــرشــيــحـه لــلــســفــر لــلــخـارج
لــــســــهــــولــــة فــــهــــمه فى أوربــــا والــــدول الــــتى ال
تـتحدث الـعربـية هذا الـتوجه قـد يكون أحـيانًا
ـصرى ـسـرح ا لـطـيـفًا وأحـيـانًـا أخـرى يـدفع بـا

لتوجه ال يريده بهذه الكثافة.
إجـادتـك لـلـغـة اإلجنــلـيـزيـة هل جــعـلت مـنك

متابعة جيدة للمسرح األوربى?
حــــيث ســــافــــرت إلجنـــلــــتــــرا لـــلــــحــــصـــول عــــلى
ــاجــسـتــيــر خـصــصت كل وقــتى هــنــاك جلـمع ا
ومـــتــابــعــة كـل مــا أســتــطـــيع مــتــابـــعــته وكــذا كل
حــديث فـى فن الــرقص وكـــنت أســتـــغل أوقــات
اإلجـازات للـسـفـر إلى بولـنـدا وفـرنسـا وروسـيا
سرحـية هنـاك وح عدت تابـعة العـروض ا
تـاحة لـدى هو صـر كانت الـوسيـلة الـوحيـدة ا
الـسـتااليـت واإلنتـرنت وإن كـان ذلك ال يـعوض
مـــتـــابــعـــة هـــذه الــعـــروض هـــنـــاك لــكـن وضــعت
ــــجــــرد األســــاس لـــــنــــفــــسى حــــتـى أصــــبــــحت 

ـدرس عــلى الــتـفــكــيـر عـلـى الـتــلــقـ ال تــعــ ا
والبحث.

رغم كونـك ابنـة الـشـاعـر سيـد حـجـاب لـكنك
لم تقدمى عرضًا واحدًا للمسرح الشعرى?

دائمًا ما كنت ألح عـلى والدى ليكتب مسرحية
شــعــريـة ولــكن ضــيق وقــته وكـثــرة مــشـغــولــيـاته
يقـف حائالً دون ذلك اآلن والـدى يـعـكف على
كـتابـة مسـرحـية شـعريـة ألقـوم بإخـراجهـا وكان
ـاضـى لـكن ألن مـقــررًا أن تــعـرض فـى يـنــايــر ا
أوقات فراغنا لـيست واحدة فدائمًا ما أنشغل
حـ ينـتـهى من عـمله والـعـكس. كل ذلك عطل

وأجل تنفيذ العمل.
ـشـتـركـة بـيـنك حـديـثـنـا عن هــذه الـتـجـربـة ا

وب والدك?
ال أريـــد أن أدخـل فى الـــتــــفـــاصــــيل حـــالــــيًـــا بل
أفـضل االنـتـظـار حتى تـكـتـمل الـتجـربـة وتـخرج
إلى الـنـور كل مــا أسـتـطـيع قــوله أنـنى أريـدهـا

سمـاعى بأحد الـعروض اجلـديدة أخـمن مكان
عرضها.

وكــيف رأيـــتى الــفــارق فى تـــدريس الــفن بــ
أوربا ومصر?

ـاجسـتيـر فى الكـريجـرافيا لقـد حصـلت على ا
والرقـص وكانت الـدراسـة مـكـونـة من كـورسات
ـثـابة وخـمـسـة أبـحـاث الـبـحث األخـيـر مـنـهـا 
جتــمـيع لـألبـحــاث الــسـابــقــة كـنــا نــدرس مـثالً
ــفـــاتــيح مــنـــهج فى الـــفن واجملـــتــمع فـــنــعـــطى ا
األسـاسـيـة لـهـذا الـفـرع من الـعـلم الـتى تـمـكـنـنـا
من زيــادة مــعــرفــتــنــا به عن طــريق إطـالعــاتــنـا
اخلـاصـة ألنه ال أحد سـيـعـطـيك كل شىء البد
أن تـــعـــتــمـــد عـــلى نـــفــسـك ثم يـــقــوم كل دارس
بـكـتـابـة بـحث فـى هـذا الـفـرع من الـزاويـة الـتى
تخدم رسالته وفى النهاية جتمع هذه األبحاث
ــاجــســـتــيــر وتــكــون قــد جــمــعت فى أطــروحه ا
العلم والبحث بيـنما الدراسة فى مصر قائمة

أبى وأمى منعانى من دخول 
سرحية عهد العالى للفنون ا ا

محمد عبد القادر
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سرحي جريدة كل ا

> فى شارع عماد الدين قابل الريحانى صديقا له كان يعشق التمثيل واسمه محمد
سعيد وعرض عليه أن يكونا معاً فرقة مسرحية لتقد االسكتشاف اخلفيفة

الهى. جلماهير ا

كان يقول لى ضاحكا:
والله لو زعلت مرة تانية
ألقول ألمك.. اختلفنا
مرة فى شئون التأليف..
وتوترت أعصابنا فكانت
بيننا مناقشة عنيفة
خرجت على أثرها
مصمما على ترك
العمل معه وخشيت أن
يحضر إلى البيت
فسافرت إلى طنطا كى
ال يعرف مكانى
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 بديع خيرى

رأس الفنان.. ويجعله فى موضع التقدير واإلجالل.
عاطفة كلب!

ــرهـف.. كــان هـــذا الـــرجل الــذى وأذكــر لـه احلس الـــرفــيـق ا
ا يضحك الناس! أضحك الناس يبكى 

ـوبـيـلـيـا.. وكـان كـلـبه يـصـاب كـان يـقـيم فى شـقـة بــعـمـارة اإل
بـنـوبة جـنون كـلمـا رأى كلب إحـدى جـاراته.. كان يـهم بالـفتك
به فــيـبـذل "جنـيب" كل جـهـده لـيــحـول دون اشـتـبـاك الـكـلـبـ

همة. وتقوم صاحبة الكلب اآلخر بنفس ا
ـصعد وكـلبه معه فـإذا بجارته فيه.. وفى ليـلة دخل جنيب ا

رة!.. ة قتل فى هذه ا ومعها كلبها! ال بد أن تقع جر
ولـــكن كـــلب جنـــيب لـم يـــنــبـح.. ولم يـــغـــضب.. بل حتـــرك فى
هـدوء إلي الكلب اآلخر وأخـذ يلحس شعـره فى حنو شديد!

دهش جنيب.. وسأل جارته: "إيه احلكاية?".
فقالت له وهى ال تقل عنه دهشة:

- إن الكالب أنبل من الناس.. لـقد أصيب كلبى بالعمى منذ
ا حـدث له فلم يـشمـت ولم ينـتهز ثالثة أيـام وشعـر كلـبك 
الـفــرصــة لـلــهــجـوم عــلى عــدوه بل تــقـدم إلــيه مــحــزونـا كــمـا
ترى.. وهـا هو ذا يـواسيه.. فـهل يحـدث مثـل هذا بيـننـا نحن

!? اآلدمي
جـمـد جنيـب فى مكـانه وأخـذ يـتـأمل.. ودخل مـسـكـنه وأخذ
ـنـظـر الـغـريب حـسه الـرقـيق وأبـكـاه.. وقـد يـبـكى لـقـد أثـار ا

يضحك غيره!
موقف نبيل!

وحـــدث مـــرة أن ســـبه أحـــد أفـــراد فـــرقـــته بـــأقـــبح الـــشـــتـــائم
وأخـذته ســورة الـغـضب فــتـمـادى.. وبــالـرغم من أن جنـيب ال

يطيق مثل هذا فإنه لم يتكلم!
ودخـل عــلـى وهــوى يـــغـــلى.. وقـــد امـــتـــقع لـــونه وقـــال لى إنه
مـثل فكـر فى أن يرد له شـتائـمه بألعن حيـنمـا سمع سـباب ا
مـنـهـا ولم تــعـجـبه الـفـكـرة ألنــهـا سـتـجـعـلـه شـبـيـهـا له فى فن
الـسـبـاب.. وفـكـر فى ضـربه.. ثم رأى أن هـذا ألـعن.. وأخـيـر

رأى فصله من الفرقة.
وفى الـيـوم الـتـالى قــابـلـنى نـادمـا وقـال لى: "يـا بـديع".. إزاي

تتركني أفصل الراجل ده?
قلت:

- إنه يستحق أكثر من الفصل فقال رحمه الله:
- نــعم.. ولــكـنــنى لم أ فـى  لـيــلــتى.. إنه يــســتــحق الــفـصل
ولـكـنه مـتـزوج وله أوالد.. مـا ذنـبـهم إذا كـان عـائـلـهم أخـطأ..

ونادى بعض رجاله وطلب منه إحضاره ليستأنف عمله.
وبـعد.. فـهـذا هـو الصـديق الـذى فـقدته أمس.. فـهل يـلـومنى

أحد إذا بكيت طويال.. إننى ال أبكيه.. بل أبكى نفسى!!

البس التمثيل وكلفنى أن أنوب عنه. مقابلته 
دخــلـت عــلى ســعــد وصــافـــحــته وجــلــسـت.. وعــقــدت الــهــيــبــة
لــســانى فــلم يــفــتح الــله عــلى بــكــلــمــة حتــيــة.. وتــكــلم ســعـد..
فـشجـعـنا وقـال: "إنه إذا كـان التـمـثـيل يدعـو إلى أن يـكون فى

مصر أمهات صاحلات فهو مدرسة ال مثيل لها".
ورجعت إلى جنيب فسألنى:

- قلت لسعد إيه?!
- وال كلمة..!

فضحك رحمه الله وقال:
- أمال غلباوى معايا أنا بس?!

الفن ال ينتقل..!
ثل فـيه جنيب تـتردد علـيه الشخـصيات سـرح الذى  وكـان ا
الــكــبــرى.. تـوفــيـق نــسـيـم ومــصــطـفـى الــنــحـاس وعــلـى مــاهـر
.. فإذا حضر أحـد هؤالء طلبنا وأحـمد ماهر وأحمد حـسن
مـن جنـيب أن يـذهب إلـيه.. فـكـان يـرفض بـشـدة.. كـان يـقـول
لـى: "إن الــفن ال يــجــوز أن يــنــتــقل إلى أعــظم عــظــيم.. ولــكن
الــرجل الــعــظــيم هــو الــذى يـنــتــقل إلي الــفن ألنـه أعـظم.. ال
أقول هذا كبرا فـأنت تعرف أنني ال أنتقل إلي أحد ألحييه..

ألنه جاء يشاهد الفن".
أذكـر هـذا كـله فـأبـكى.. أبـكى الـفنـان الـذى اسـتـطـاع أن يرفع

يقول غاضبا:
- إيه الكالم الفارغ ده.. ده كالم ما ينفعش!

أغــضـبــتــنى ثـورته بــعــدمـا بــذلـنــا من جــهـد شــديـد.. فــمـزقت
الـكــراسـة الـتـى كـتـبــنـا فــيـهـا الــفـصل األول وألــقـيت بــهـا عـلى
األرض وبـعد حلـظـة جـلسـنـا نـكتـبه من جـديـد.. حتـى أتمـمـنا

كتابته.
قال: "نقرأه اآلن".. ... قرأته له قال:

أهو ده الكالم الفارغ.........
عقول! الفصل اللى قطعته هوا الكالم الكويس ا

ـمـزقة.. ثم وانـحـنيـنـا عـلى األرض.. وأخـذنـا جنـمع األوراق ا
ألصقناها بالصمغ ورقة ورقة.

وقـــرأتـه له مــــرة أخــــرى.. فـــوقـف وأخــــذ يـــرقـص قـــائـال: "يـــا
سالم!". 

الزم نسويها..!
كان جنيب الريحانى - كـما قلت - ينشد الكمال فى فنه. لم
يتخذه فى يوم من األيام وسـيلة للكسب.. كان الفن عنده هو

الغاية ومن هنا كانت إجادته وكان جناحه وكان نبوغه.
مـا قابـلته مـرة بـعد تـمثـيل روايـة جديـدة ألهـنئه.. وأثـنى على
مـواقفه إال عـارضـنى! كان يـقـول لى: "وبعـدين يـا بديع.. أنت
بــتــتـكــلم جــد?! أنــا حـاسس إن فـي الـروايــة حــاجـات نــاقــصـة

سوا.. حسيت بيها وأنا بامثل.. الزم نسويها"!
وجنتـمع.. ونفـحص الروايـة من جديـد فنجـد فيـها دائـما ما
يـســتــحق اإلصالح.. بــيـنــمــا يـكــون اإلقــبـال عــلــيـهــا شــديـدا..

والثناء عليها ال حد له!
ألم أقل إنه كان ينشد الكمال الفنى?

أيام زمان
ارتفع جنـيب إلى أوج مجده أيـام "تياتـرو اإلجبسـيان".. كانت
أعـظم من أيام الـعهـد األخيـر.. فى تـلك األيام كـانت التـذاكر
تـبـاع فى الـسـوق الــسـوداء وكـانت تـنـفـد قـبـل مـوعـد الـتـمـثـيل
بــأسـبــوع عـلى األقـل.. وكـان عــامل الـشــبـاك حــاكـمــا بـأمـره..
يـسـتـبـد بـالــعـبـاد ويـظـفـر "بـالـبـقــاشـيش" الـسـخـيـة من طالب
لك غـفـور له ا الـتذاكـر ليـحـجزهـا لـهم! فى تلـك األيام كـان ا
فـؤاد األول من رواد "تـيـاتـرو اإلجبـسـيـان" وكان أمـيـرا.. وكان
ــرحـــوم عــبـــد الــرحــيـم صــبــرى بـــاشــا.. وكــان يـــتــردد عــلـــيه ا
ـلـكـة نـازلى مــقـصـورة خـاصـة فــيه.. قـبل أن تـصـيـر جلاللــة ا

ملكة للبالد..
وذات لـيـلـة حـضر "األمـيـر أحـمـد فؤاد" وشـاهـد الـروايـة التى
ثـلها جنـيب.. وضحك طـويال من طرافـة التمـثيل كان كـان 
يــقــهــقه.. ولـم يــكــد يــنــصــرف حــتى أذيــعت بــشــرى تــنــصــيــبه

صر. "سلطانا" 
وكـان "سعد زغلول" ال يـحب التمثيل ويسـميه "التشخيص"!..
ولـكـنـنا فـوجـئنـا ذات لـيـلة بـحـضوره إلى "تـيـاتـرو اإلجبـسـيان"
وكـانت فى فـصـول الـروايـة إشـادة بـأثـر األمـهـات الـصـاحلـات
في رفع شـــأن األمــة.. فــإذا بــســـعــد يــصـــفق طــويال لـــنــجــيب

الريحانى.
وقــيل لـنــجـيب: "اذهـب إلى سـعــد فـاعــتـذر بـأنـه ال يـسـتــطـيع

 الرجل العظيم 
هو الذى ينتقل للفن
وليس العكس ألن الفن

أعظم

 تصوير: مدحت صبرى

كامليا وحتية  كاريوكا فى جنازته

صور»   نقالً عن مجلة «ا
يونيه 1949

 جنيب
الريحانى مع
كلبه
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

صدر العدد األول من
مسرحنا فى 16 يوليو
2007م كأول جريدة

سرح أسبوعية عن ا
فى تاريخ الصحافة
العربية وتوالت
األعداد لتتابع
سرحية فى الظاهرة ا
مصر والدول العربية
واألجنبية.

> عاد جنيب إلى القاهرة ليجد أن األمور قد تبدلت وأصبح احلصول على عمل فى
ستحيل وأصبحته لغته الفرنسية التى يجيدها غير مطلوبة. حكم ا

> فرقة كلية احلقوق
بجامعة بنى سويف
عروفة بفرقة الشهيد وا
صرى (أحد عالء ا
ضحايا حريق بنى سويف
2005) قـــدمت مـــؤخـــًرا
مسرحية "السلطان
احلائر" لتوفيق احلكيم
وإعداد وأشعار ناظم نور
الدين وإخراج محمد
عرفة وذلك ضمن
مهرجان جامعة بنى
سويف الثالث للمسرح
اجلامعى.

> لم يقتنع جنيب الريحانى بهذه الوظيفة
 التى كانت تدر عليه 6 جنيهات دخالً شهرياً
 وهو مبلغ ال بأس به فى ذلك الوقت.
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نوفية  مسرحية البؤساء جلامعة ا

¿Gƒ°SCG Qhõj ..≈µ°ùaÓ°ùfÉà°S
قـبل وإزالـة االلـتـبـاس فى فـهـمه

تدرب للبحث بنفسه. ودفع ا
واعــتـــرف ســراج بـــوجـــود بــعض
عـوقـات مـثل تـضـارب مـواعـيد ا
الـــورشـــة مع مـــواعــيـــد بـــروفــات
تـدرب الذين يـشاركون بـعض ا
فى أعـــمـــال الـــفـــرقــة الـــقـــومـــيــة
ألسوان قـصـور الثـقافـة نوادى
ـــــســــرح وكــــذلـك عــــدم وجــــود ا

صالة تدريب مجهزة.
وقـــــال: كــــنــــا نــــعــــمـل فى قــــاعــــة
أرضـــيــــتـــهــــا من الــــســـيــــرامـــيك
وبــــدون وســـــائل مـــــســـــاعــــدة أو
ـشاهـدة بـعض األعـمال شـاشـة 
ـســرحـيـة والــعـمل عـلـى حتـلـيل ا
ـــــمــــثــــلــــ بـــــهــــا كل هــــذه أداء ا
الــعـوامـل حتـولت بــروح الـتــعـاون

إلى عوامل محفزة ومساعدة.

≈∏eôdG Úæ«d ¢SƒHÉc
á«bÉ°ùdG ≈∏Y ..

عــلى خـــشــبــة مــســرح الـــســاقــيــة عــرضت
ــاضى مـــســرحـــيــة «الـــكــابــوس» االثــنـــ ا
تـــألـــيف لـــيـــنـــ الـــرمـــلـى إخـــراج هـــشــام

السنباطى.
الـعرض بـطولـة: لؤى إدريس وعـبد الله
الـــســكــرى ومــهــا مــجــدى ومــحــمــود أبــو
رحـــــاب ومـــــصــــطـــــفـى الـــــكـــــردى وأمــــ

ــان عــبــد درويش وولــيــد الــرفـــاعى وإ
الــعـــال ورانــيـــا عـــاطف وأمــانـى سالمــة
ـان الـبـيطـار إضـاءة وديـكـور فدوى وإ
عطية وبـيتر ناجى ورشا يونس أشعار
مـــــراد أبـــــو اجملــــد أغـــــانى عـــــبــــد الـــــله
الـسـكـرى أحلان شـادى إبـراهـيم غـناء

أحمد رأفت.
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قـدمت مـدارس اجليـزة الـقومـيـة ضمن
االحــتـــفــاالت بــخــتــام مـــوسم الــنــشــاط
سـرحيـة الغـنـائيـة «مصـر أمانـة» على ا
ــدرســـة الـــعـــرض مـــوســيـــقى مـــســـرح ا
وأحلـان شيـمـاء حمـدى واسـتعـراضات
مهـا عبـد النـور ديـكورات سـينـوغرافـيا
رأفت خــــالـــد تـــألــــيف وإخـــراج رحـــاب
زكـريا حتت إشراف محـمد منـير مدير

دارس. عام ا
يــســلـط الــعــرض الـــضــوء عــلى عـــظــمــة
مـــــصـــــر ومـــــا بــــــهـــــا من آثـــــار وضـــــرورة

احلفاظ عليها.
العرض بطولـة حسن أحمد ومصطفى
عـــلى وهـــنــــد إبـــراهـــيم وجنـالء فـــتـــحى
وهـــبـــة عـــبـــد الــــله ومـــنـــة هالل وعـــادل

أحمد وسلوى إبراهيم.

حصل على جوائز  أفضل عرض وأفضل إخراج

حــصل عــرض "الــبــؤســاء كــمــا قــدمــتــهــا فــرقــة
ــركـز شــارنــتــون" لــفــريق كــلــيــة احلــقــوق عـلـى ا
األول كــأحـــسن عـــرض فى مـــهــرجـــان جــامـــعــة
ـسـرحى وهـو مــزيج من مـسـرحـيـتى ـنــوفـيـة ا ا
"الـبــؤسـاء" لــلــكـاتب الــفـرنــسى فــيـكــتـور هــوجـو
ومـــــســــرحـــــيـــــة "مــــا راصـــــاد" الـــــتى أخـــــرجـــــهــــا
بــيــتـــربــروك لــفــرقــة شـــارنــتــون والــعــرض رؤيــة

وإخراج مصطفى مراد.
ركز الثانى فـفازت به فرقة كلية التجارة أما ا
عن مــــســــرحــــيـــة حــــلم يــــوسـف تـــألــــيـف بـــهــــيج
إســمــاعــيل وإخـراج راضــيــة طــيـر الــبــر وفـازت
ـركـز الـثـالث عن الـعرض فـرقة كـلـيـة الـعـلوم بـا
ــأخــوذ عن روايـة ــغــفــلـ وا ــســرحى أمــيـر ا ا
أحدب نوتردام إعداد وإخراج محمد شعراوى
ــثــلــة أولى نــهــلــة مــحـمــود كــمــال عن أحــسن 
ــثـلــة ثــانــيـة مـســرحــيــة حــلم يــوسف أحــسن 
تقاسـمتهـا سمر أحمـد عن مسرحـية "السقط"
الـتى قـدمـتـها فـرقـة كـلـية اآلداب تـألـيف أحـمد
الـصــعــيـدى وإخــراج أحـمــد عــبـاس والــطـالــبـة
دعـــاء طــارق "عـن مـــســرحـــيـــة" الـــبـــؤســـاء كـــمــا
ثل أول فاز قدمتها فـرقة شارنتون". أحسن 
به إسالم نـور عن مـسرحـيـة "البـؤسـاء" وذهبت
ثل ثانـى إلسالم الشريف عن جـائزة أحـسن 

الـتـمـثــيل عن دور احملـامى فى مــسـرحـيـة "بـاب
الــفــرج" عــبـــد الــله بــاشـــا لــلــتــمـــيــز فى مــجــال
الــــتـــــمــــثــــيل الــــكــــومــــيـــــدى عن دوره فى عــــرض
مـسرحية "البـؤساء" محمد صديـق للتميز عن
ـيـر عـبـيـر مـنـيـر خـطـاب لـلـتـميـز فى دور فالد
مـجـال الـتــمـثـيل فى دور أزمــيـرالـده عن عـرض

. غفل أمير ا
كـونـت جلـنــة الـتــحـكــيم من مــصـطــفى مـحــمـود
ـسـرح األسـتـاذ بـكـلـيـة الـتـربـيـة الـنـوعـيـة قـسم ا
نـوفيـة واخملـرج هشـام عـطوة مـدير بـجامـعـة ا
مــسـرح الــشــبـاب ولــيــد فــوزى أسـتــاذ الــدرامـا
والـنـقـد بكـلـيـة اآلداب جامـعـة حـلوان وبـحـضور
جــمـعه حـســ عـبـد اجلـواد مــسـتـشـار الــلـجـنـة

نوفية. الفنية العليا بجامعة ا
خاطبة الدكتور أشرف وعدت جلنة التحـكيم 
زكى رئـيس البـيت الفـنى للـمسـرح لعـرض العمل
ـهـرجـان الـقومى لـلـمـسرح الـفائـز فى مـسـابـقة ا
كــمــا وعــد اخملـــرج هــشــام عــطـــوة عــضــو جلــنــة
الــتـحـكـيم بـاسـتـضـافــة الـعـروض الـفـائـزة بـقـاعـة

مسرح الشباب بواقع يوم لكل عرض.

مــســرحــيــة "الــبــؤســاء" وذهــبت جــائــزة أفــضل
مـوســيــقى حملـمــد حـمــيـدة عـن مـســرحـيــة حـلم
يوسف ومنـحت جلنـة التحـكم شهادات تـقدير
ألحـمـد الـصـعـيـدى للـتـمـيـز فى مـجـال الـتـأليف
ــســـرحى عن مــســرحــيــة "الــســقط" واخملــرج ا
أحـمد عباس عن مسـرحية السقط لـلتميز فى
الـعــمل اجلـمـاعى والـطـالـب أحـمـد الـسـبـعـاوى
لــلــتــمـــيــز فى الــتــمــثــيـل عن عــرض "الــبــؤســاء"
ومــصـطــفى فــرحـات عــبـد الــبــارى لـلــتـمــيـز فى

ــســرحـيــة نــفــســهــا وعن نــفس الــعــمل حــصل ا
مـــصــطــفـى مــراد عــلى جـــائــزة اإلخــراج األولى
ـركـز الـثـانى فى مـجـال اإلخـراج بـيـنـمـا احـتل ا
سـرحى محـمـد شعـراوى عن مسـرحـية أمـير ا
.. جـائـزة أفضل سـيـنوغـرافـيا فـاز بـها ـغـفلـ ا
خـالد مـوسى عن مـسرحـية "بـاب الفـرج" التى
قــدمــتــهــا فــرقــة كـلــيــة الــتــربــيــة تـألــيف يــوسف
قــلـعــجى إخــراج خــالـد مــوسى جــائــزة أفـضل
ديـــكـــور فــــاز بـــهــــا عـــبـــد الــــرحـــمن اجلــــمل عن

بهيج إسماعيلمصطفى مراد 

نورهان عبد الله عبد احلميد منصور

اختـتمت مـؤخراً فـعالـيات ورشة
ــــمــــثل وفــــقـــاً لــــنــــظـــام تــــدريب ا
ــــقــــامـــة ســــتــــانـــسـالفـــســــكى - ا
بـإقلـيم جنـوب الصـعيـد الثـقافى
دينة أسوان جرت الفعاليات
طلة كتـبة العقـاد ا فى قـاعة 

على نهر النيل.
شـارك فى الـورشـة تسـعـة عـشر
ـولى مــتـدربـا هـم سـحـر عــبـد ا
صــابـريـن عــبــد الـرحــمـن دالــيـا
سلـيمان حـمدى فـنجـرى خالد
عطا اللـه عرفة شحات حسن
فـــــهــــــمى طــــــارق كـــــامـل هـــــانى
إدريس أســامــة عــبـد الــراضى
رضـــــا عـــــابـــــد رشـــــاد مـــــعـــــبــــد
إســــمــــاعــــيل عــــمــــارة إبــــراهــــيم
بـــــكـــــيـــــر أحــــــمـــــد فـــــاروق وائل
بــــكــــرى رمـــــضــــان نـــــور الــــدين
مــحــمـود عــبــد الــعـاطـى مـوسى
مـحــمــد. ارتـكــزت الـورشــة الـتى
تـسـتـلـهم نـظـام سـتـانـسالفـسـكى
عـلى مـحـوريـن هـمـا الـعـمل عـلى

ــــمـــثـل) والـــعــــمل الــــذات (ذات ا
سرحى. على الدور ا

أحـــمــــد ســـراج مــــدرب الـــورشـــة
قــال لـ«مـســرحـنـا»: كــان الـهـدف
ـتـدرب األسـاسى تــوجـيه فــكـر ا
ـــســـرحى كـــيـــان إلى أن الـــدور ا
ـمـثل يـحـتـاج مـسـتـقـل عن ذات ا
ــمـثل لــلـعــمل عـلــيه مــثل عـمل ا
عـلى ذاته وإعــداد أدواته وهـذا
هـو لب نـظــام سـتـانـسالفـسـكى
ــــــــتــــــــدرب وكــــــــذلـك حتــــــــريــــــــر ا
واإلفـــصـــاح عن تـــفـــرده وإزاحـــة
الـــعـــوائق الــــتى تـــمـــنـع الـــظـــهـــور
الـــتـــلـــقــــائى إلمـــكــــانـــاته وإبـــراز
الـصـفات الـفـريـدة فـيه. بخالف
تــدريــبــات لــلــشــعــور بــاحلــقــيــقـة
والتـصديق فى الـتمـثيل وتـركيز

االنتباه وإعمال اخليال.
إضافـة إلى هـدف تـولـد تلـقـائـيا
خالل االحــتــكـاك بــالــورشــة هـو
الـــتـــعـــريف بــــســـتـــانـــسالفـــســـكى
ن لم يــكن يــعــرفه من ونــظــامـه  محمد جمال الدين

عصام مصطفى
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ــغـربى ـســرح ا الــســودانى هـارولــد بــنـتــر ا
اخملـــرج عــــشـــرون عـــامــــاً عـــلى الـــتــــجـــريـــبى

(عددان) السينوغرافيا.
فــضالً عن مـتــابـعــتـهـا لــلـنــدوات والـفـعــالـيـات
ــســرحــيــة عــبـر الــتــغــطــيــات واألخـبــار ولم ا
تابعات اخلارجية فقد يقتصر األمر عـلى ا
عقدت أكثر من عشر ندوات داخل اجلريدة
سـرحي إضافة إلى طـارحة أسئلـتها على ا
نشـرها لعدد 51 مـسرحـية متـرجمة من دول
أوربـا وأمريـكا الالتـينـية وآسـيا وكـان معظم
انشغـالها بـترجمة نـصوص لكتـاب لم تتعرف
ــسـرحــيــة بــشـكل كــبــيـر أو عــلــيـهـم احلـيــاة ا
تـرجــمـة الـنـصـوص الـعالمـات لـكـبـار الـكـتـاب
ــــســـرحــــيـــ فـى الـــعــــالم أمــــا الـــنــــصـــوص ا
ـرتـبـة الــثـانـيـة حـيث ــصـريـة فـقـد احــتـلت ا ا
بـلغت 25 نـصاً مـسرحـيا معـظمـها لـكتاب من
ـــانــا مـن اجلــريـــدة بـــدورهــا فى الـــشـــبــاب إ
سـرحيـ اجلدد وطرح التـعرف عـلى جيل ا
ـسـرحـيـة لـيـقـرأهـا نـصــوصـهم عـلى احلـيـاة ا
هتمون بـعيداً عن االدعاء السائد أن مصر ا
ال يوجد بها كتاب كما نشرت أربعة نصوص
مــــســـرحــــيـــة لــــكـــتــــاب من الــــدول الـــعــــربـــيـــة
وإلحـــــداث حــــــراك وجــــــدل حـــــول عــــــدد من
ــهـا الــتــجــارب واكــتــســاب خــبــرتــهــا أو تــقــد
لـلـنـاس فـقـد حـاورت مـسـرحـنا 122 مـخـرجـاً
وكـاتبـا ومصمـما للـسينـوغرافيـا وقد أحدث
ـسـرحـية بـعـضهـا جـدالً واسـعـاً فى احليـاة ا
ومـع احلـــوارات كــــانت الــــتـــحــــقـــيــــقــــات الـــتى
ـسرحية ناقـشت واستطلـعت أوجه العمـلية ا
وعـناصـرهـا وصانـعـيهـا عـلى اختالف رؤاهم
وتـــوجــهـــاتـــهم كـــمـــا قـــدمت مـــســـرحـــنــا 493
سرحي فى مشوراً تعرضت فـيها لشباب ا
سرح سـرح احلر وا الثـقافة اجلـماهيـرية وا
ـســتـقل ومــسـرح الــدولـة فــضالً عن بـعض ا
ـسـرحـيـ من الـدول الـعـربـيـة لـكن الالفت ا
ــتــابـعــات الـنــقــديـة لــعـروض حـقــا هــو عـدد ا
ــسـرح والــتى احــتــلت نــصــيب األســد حـيث ا
بلغت 596 مقاالً نقـديا تتناول العروض التى
عــــرضت عــــلـى مــــدى األعـــداد الـ100 وهــــو
الـعـدد الــذى يـؤكـد عــلى اسـتـيــعـابـهــا لـشـبـاب
الـنــقـاد وكـبــارهم الـراســخـ لــيـلـقــوا الـضـوء
ــصــرى وهى ــســـرح ا عـــلى مــا يــقـــدم عــلى ا
ـقـاالت الـتى حتتـاج لـقـراءة لنـرى مـعـها إلى ا
ــكن أن يـتـشـكل تـيـار نـقـدى يـقـبل أى مـدى 
ـســرحى من عــثـراته طــيـلــة سـنـوات الــنـقــد ا
مـضت اإلحـصـاءات مـتـعددة ودالـة لـكن لن
يــصــبح لـهــا قــيـمــة إال بـجــهــد اخملـلــصـ من
ــســرحـــيــة فى تــوجــيه ــهــتــمــ بـــاحلــركــة ا ا
مـسـرحـنا ومـنـاقشـة أبـوابـها ومـا يـقدم فـيـها
ونــحــسب أنــهــا تــمــلك اجلــرأة فى مــحــاســبـة
نــفـسـهـا وحتـاول مــخـلـصـة أن تـقــدم لـلـحـيـاة
ـسرحية ما يـعينها عـلى النهوض واخلروج ا
ـكن أن ـسـرح بـنـاء  من عـثـراتـهـا بـوصف ا
نـرى واقـعـنــا وحـالـنـا فـيه وبــعـد فـإن الـشـكـر
ـــســـرحـــنـــا الـــدعم مـــوصـــول لـــكل مـن قـــدم 
وساعدها على أن تصبح شابة فتية نحرص

جميعاً أال يعشقها يسرى حسان وحده!!

مـائـة عـدد عـدت عـقـبـال الـعـدد ألف تـعـبـنا
والــله دعــونى اسـتــعــيـر بــعض لــغـة صــديـقى
يـســرى حـسـان رئــيس الـتـحــريـر بــالـطـبع لن
أجــاريه فى اخلــفـــة والــتــقــريظ فــقــد جــربه
كـــثـــيــــراً عـــلى «جــــتـــتـــنــــا» لـــكـــنـه كـــان شـــديـــد
ــقــراطــيــة حــ فـــتح «مــســرحــنــا» لــكل الــد
األقالم مـــحــرضـــاً الــشـــبــاب عـــلى الـــكــتـــابــة
ـسـرحـية واالجـتـراء عـلى حتـلـيل الـعـروض ا
كــان الــهــدف هــو اســتــعــادة الــثــقــة لــعــدد من
النقاد الشباب الذين أغلقت األبواب دونهم
فــكــانت مــســرحــنــا الــبــوابــة الــســحـريــة الــتى
أطــلـــوا مــنـــهــا عـــلى الــعـــالم الـــكــبـــيــر لـــفــنــون
كن سرح وقد أعـادوا علينا السؤال هل  ا
سرحية أم أن جلريدة أن تنـهض باحلركة ا
اجلــرائـد تــخـلــقـهــا حـركــة مـســرحـيــة نـشــطـة
وفــارقــة احلـــقــيــقـــة أن مــســرحــنـــا فى ظــنى
اسـتـطــاعت أن تـلـقى بــاألسـئـلـة الــعـصـيـة فى
مــوجــات مـن اإلجــابــات اجلــاهـــزة والــتى من
فـرط جاهـزيتـها قـد طالـها الصـدأ ولم يكن
لها أن تستـعيد الروح إال بأقالم هذه النخبة
ــتـــمــيــزة من الــنــقـــاد: جتــمع األســمــاء عــلى ا
الـــتـــرتـــيب راجع صـ2 خـــمـــســـون اســـمـــا من
ـسـرحـيـة فى أقـالـيـمـها ـتـابـعـ لـعـروضـنا ا ا
ومــركـزهـا يــلـتــفـون حـول عــروض الـدولـة فى
الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح أو الـهـنـاجـر أو مـركز
اإلبــــداع ويــــقــــدمــــون رؤاهم حــــول الــــعـــروض
ــــــراكــــــز الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة احلــــــرة وعــــــروض ا
ــهـرجــانــات فى مــصــر والـدول الــعــربــيـة وا
تـابـعـة وبقـدرة عـلى الـغوص فى بـدأب فى ا
ــسـرحى يــعـايــنـون بــأقالمـهم قـلب الــعـرض ا
ـســرحى الـراهن لــيـقـدمــوا شـهـادة ـشــهـد ا ا
عبر مسرحـنا على ميالد جيل نقدى جديد
شهد وتثبيت أقالم مهـمة هى التى ستقود ا

النقدى إلى غاية ننشدها.
أحمـد إسماعـيل عبد الـباقى أحمـد توفيق
أحـمد حمـدى أحمد خمـيس أحمد زيدان
أحمد سامى خـاطر أحمد عادل القضابى
أحـمـد هـاشم أشرف عـزب أشـرف فـتحى
ن حـافظ إلـهـامى سـمـير أمـيـرة الـوكـيل أ
ن فـاروق د. جـمال عـبـد الـنـاصـر حسن أ
احلـــلــوجى حـــنــان مـــهــدى خـــالــد حـــســونــة
خـالد رسـالن دعاء عـامـر رنـا عبـد الـقوى
زيــاد يـــوسف ســارة عــبــد الــوهــاب شــيــمــاء
توفيق صفـاء البيلى صالح احللبى صالح
عـطـيـة صالح فــرغـلى طـارق مـرسى عـبـد
احلـــمـــيـــد مـــنـــصـــور عـــبـــد الـــله حـــسـن عــز
بـدورى عطيـة معبد عـفت بركات عواطف
ســـيــد أحـــمــد مـــجــدى احلـــمــزاوى مـــحــمــد
إكــرام مــحـــمــد الــســيــد إســمــاعــيل مــحــمــد
الــسـالمــونى مـــحـــمــد بـــكــر مـــحـــمــد جـــبــر
مــــحــــمــــد رفــــعـت يــــونس مـــــحــــمــــد ســــمــــيــــر
اخلــطـيب مـحـمــد عـبـد الـرحــمن الـشـافـعى
مـحـمد عـبد الـقادر مـحـمد مـسعـد محـمود
كــحـيــلــة مــنى فــضل د. هــانى أبــو احلـسن

هبة بركات هداية محمود.
فلم تكن هذه اجلريـدة حلماً جميالً يعبر كل
يــوم أمـــام مــخــيــلــتـــنــا فــحــسب لـــكــنــهــا كــانت
ــسـرحـيـون إجنـازاً فـارقــا وشـهـادة يــقـدمـهـا ا
ـكـابـدات عـلـى زمـانـهم. مـائـة عـدد ومـئـات ا
واألفــراح شــاركــنــا فـــيــهــا األصــدقــاء الــنــقــاد
ــســرحــيـون د. مــحــمــد زعـيــمــة إبــراهـيم وا
احلسينى عـادل حسان  محمود احللوانى

ـتـرجـمـ الـشـبـاب الـذين قـدمت عـدداً من ا
أطـــلــوا بـــنـــا عـــلى مـــســاحـــات من االخـــتالف
ـسرح الغـربى ووضعوا وعى والـدهشة فى ا
ـــســارح ـــســـرحــيـــ أمـــام مــا يـــحـــدث فى ا ا
خــارج مـصـر والـوطن الـعــربى مـنـهم: جـمـال
راغـى دعاء عـامر رحـاب اخليـاط ريهام ا

السيد الشيماء على الدين.
ــهـمـة ــلـفـات ا قـدمت مــسـرحـنــا عـدداً من ا
ـفــسـدون فى بـلــغت أحـد عــشـر مــلـفــاً هى: ا
ـسرح 75 عـامـاً عـلى مـيالد جنـيـب سرور ا
ــســرح ــســرح ســعــد أردش ا اجلــنــون فى ا

فـــتــــحـى فـــرغــــلى عــــلـى رزق هـــشــــام عــــبـــد
الـــعـــزيــز عـــمـــرو عـــبــد الـــهـــادى مـــصــطـــفى
حــمــادة إسالم الـــشــيخ وكــتــيــبـــة الــتــنــفــيــذ:
أســــامـــــة يــــاســــ ولــــيــــد يـــــوسف مــــحــــمــــد
مـــصــطـــفـى ســـيــد عـــطـــيـــة ومـــحـــمـــد عـــبــد

الغفور وصالح صبرى.
لم تـتــوقف مــسـرحــنـا عـنــد تـعــريف الــسـاحـة
ـسـرحـيـة بنـقـادهـا الـطـالـعـ لـكـنـهـا فتـحت ا
أفــقــهـــا عــلى الــعـــالم الــعـــربى لــتــقـــيم عالقــة
عــمــيــقـة مـع عـدد مـن كــتـاب الــوطـن الـعــربى
أصـبحوا صوتا مـتناغما مع مـا تطرحه كما

قدمت أكثر من 40 ناقداً
ينشرون ألول مرة .. جديداً

51 مسرحية مترجمة معظمها لكبار الكتاب 
سرحي من دول ال نعرف شيئا عن مسرحها أو 

596 مقاالً نقدياً تتناول العروض فى مسرح الدولة
ستقل ومسرح الثقافة اجلماهيرية سرح احلر وا وا

مسعود شومان
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سرحية فى هذه األيام االستـعدادات على قدم وساق من أجل االنـتهاء من ا
ـــشــاركــ فــيـــهــا وعــمل من خـالل االلــتــقــاء بـــشــكل مــســـتــمــر بـــاألطــفــال ا
(الـبـروفـات) وصوال إلى الـنـتـيـجة الـنـهـائـية الـتى يـطـمح إلـيـها الـقـائـمـون على
ـسرحـية واخملـرجـان.   من جهـته أكد أبـو عـماد الـسكـر نـائب رئيس الـنادى ا
على أهمية الـعمل مثمنا الدور الذى يقوم به اخملرجان وإلى جانبهم األطفال
بذولـة فى إجناح يوم سـرحية آمـال أن تتكلـل كافة اجلـهود ا شـارك فى ا ا
شـارك ـسـرحيـة.  ويرى الـطـفل بكـر- أحد األطـفـال ا الفـعـاليـات وإجناح ا
سرحـية- أن مشـاركته فيـها تأتى كونه الجـئا فلـسطينـيا هجـرت عائلته فى ا
من فـلـسطـ احملـتلـة عام 1948 وذاقت سنـ الـتشـرد والـنكـبـة.  يشـار هـنا
إلى أن اخملـرج كانـا فى وقت سابق قـد أخرجا عـددا من األفالم الوثائـقية
الـتى عرضت جـوانب من احليـاة الفـلسـطينـية وكـان من بيـنهـا فيـلم (بوابات)
و(قــابع خــلف ظــله) و(فــيــلم إلـى مـتـى?!) ويـســتــعــد اخملــرجــان الــشـابــان إلى
مـشـاركــة عـدد من الـشــبـاب األردنى أعـمــالـهم من خالل تــنـظـيم يــوم مـفـتـوح

لعرضها فى األردن فى الفترة القادمة.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> د. حس اجلندى
ركز القومى رئيس ا
وسيقى للمسرح وا
والفنون الشعبية كلف
ركز علومات با مركز ا
بسحب جميع النصوص
سرحية النادرة التراثية ا
لتحويلها إلى ديجيتال
قبل أن تتلف.
كان اجلندى قد قام
بتكليف من الفنان فاروق
حسنى وزير الثقافة
قتنيات التراثية بحصر ا
ركز تمهيًدا لكها ا التى 
إلخالئه وبدء مشروع
بنى. تطوير ا

> التحق جنيب الريحانى بوظيفة كاتب حسابات بشركة السكر بنجع حمادى وهذه
صرى عبود باشا. الشركة كانت ملكاً خالصاً لالقتصادى ا

لحن كر عرفه > ا
يقوم حاليا بوضع
اللمسات األخيرة على
موسيقى وأغانى
مسرحية "يوليوس
قرر عرضها قيصر" ا
نهاية يونيو اجلارى على
سرح العائم خشبة ا
نيل من إنتاج مسرح با
سرحية تأليف الشباب ا
وليم شكسبير وإخراج
سامح بسيونى وكتب
أشعارها مصطفى سليم
وديكور عمرو حسن.

المح > عندما أكمل جنيب الريحانى تعليمه االبتدائى ظهرت عليه بعض ا
الساخرة ولكنه كان يسخر بخجل أيضا وعندما نال شهادة البكالوريا كان والده
قد تدهورت جتارته فاكتفى بهذه الشهادة.
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نهاد الطويل

يستعد اخملرجـان عالء حمادى ونهاد الطويل لتقد مسرحية (النكبة ليست
ذكـرى .. الـنـكـبـة مـسـتـمـرة) وذلك خالل فـعـالـيـات الـقـدس عـاصـمـة الـثـقـافـة
الـعربية  2009 وفعـاليات إحـياء يوم الـنكبـة لهذا الـعام والتى يـنظمـها نادى

«جينصافوط» الرياضى األردنى فى الثانى عشر من  يونيو.
سرحـية بعـضا من مالمح احليـاة الفلـسطيـنية عام 1948 يشارك وتعـرض ا
فيهـا عدد من األطفال والذين تتراوح ب 12- 15 عامـا وذلك بهدف خلق
ـسرحـية إلى ثقـافـة العـودة بـ األجيـال الفـلـسطـيـنيـة الشـابـة. كمـا تـتطـرق ا
ضرورة الـوحـدة الفـلسـطـينـية فى الـوقت الـذى نعـيش فيـه ذكرى الـنكـبة. كـما
سرحية قـال كاتبها الـشاب عبد العـزيز أبو شعر.  من جـانبهم أكد مخـرجا ا
ـسرحيـة كونهـا تأتى فى سيـاق فعالـيات القـدس عاصمة عالء على أهـمية ا
الثـقافة العربية  2009 وذكرى النـكبة مشددين فى الوقت ذاته على ضرورة
خـلق مسـرح فلـسـطيـنى قادر عـلى خدمـة القـضيـة الـفلـسطـينـية وحـمل همـها
ونــقــله إلـى الــعــالم اخلــارجى.  كــمـــا دعــا اخملــرجــان إلى ضــرورة احــتــضــان
ـا يـدعم مـواهـبهم ـسـرحى  ـهـتمـة بـالـعـمل ا ـوهـوبـة وا الـعـنـاصر الـشـابـة ا
ـسرح فلـسطيـنى قادر ومـبدع.  وتسـتمر ويزيد من مـشاركـتهم فى التـأسيس 
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 اختير عـبدالله عبدالـرسول رئيسـا للمكتب
الـقـطـرى لــلـهـيــئـة الـعـربــيـة لـلـمــسـرح بـدولـة
ـكـتب الـتـعريف الـكـويت حـيث يـتـولى هـذا ا
بدور الـهيـئة الـعربـية لـلمـسرح واإلسـهام فى
ـسـرحــيـة ودعم الـعـامـلـ تـطــويـر احلـيـاة ا
فـيهـا وإقـامـة وتنـظـيم األنـشطـة والـفعـالـيات

سرح. تعلقة بشؤون ا ا
ـكــتب الـقــطـرى لـدولــة الـكـويت فى ويـضم ا
عضويـته طارق العلى وخالـد أم ود. عنبر

وليد وخالد بوحيمد.
ـــكـــتـب الـــقـــطــــرى فى مـــصـــر ويـــتــــرأس ا
النـجـمة سـمـيحـة أيـوب وأحمـد اجلـسمى
ـتـحـدة وغـنام لـدولـة االمـارات الـعـربـيـة ا
غنام للمملكة األردنية الهاشمية واخملرج
حــمــد الــرمــيــحى لــدولـة قــطــر وخــلــيــفـة
ملكـة البحرين ـكتب القطـرى  العريفى ا
كـتب القطرى ـديونى ا والدكتـور محمد ا

جلمهورية تونس.
وصــرح اخملـــرج عــبــدالــلـه عــبــدالــرســول أن
الـهيـئـة ومن خالل مـكـاتـبـها الـقـطـريـة تـعمق
ـسـرحـيـ الـعرب ـسـرحـيـة ب ا الـروابط ا

وتبرز الوجه احلضارى للمسرح العربى.
مــشــيــراً إلي أن مــكــتب الــهــيـئــة الــعــربــيـة
لـلــمـسـرح بـدولـة الـكـويـت سـيـعـمل جـاهـدا
ـقبـلة لـتنـفيـذ استـراتيـجية خالل الفـترة ا
الــهــيـئــة الـعــربــيـة لــلـمــســرح والـتــعـاون مع
ـسـرح بـدولة عـنـيـة بـشؤون ا ـؤسـسـات ا ا
ـــــســـــرح ـــــا يـــــلـــــعــــــبه ا الــــــكـــــويت وذلـك 
ـسـرحيـة الـعربـية الـكـويتـيعـلى اخلـارطة ا
وسوف يشهـد مكتب الـكويت تعاونـا كبيرا
ـــقــبـــلــة مع وزارة اإلعالم خالل الــفـــتــرة ا
واجملـــلـس الـــوطـــنى لـــلـــثـــقـــافـــة والـــفـــنــون
عـنية بشؤون ـؤسسات ا واآلداب وجميع ا

سرح بالدولة. ا
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سرح الوطنى ببغداد أقامت على خشـبة ا
ــسـرح حــفال تـأبــيـنــيـا دائـرة الــسـيــنـمــا وا
ــنـــاســبـــة أربـــعــيـــنــيـــة الـــفــنـــان واخملــرج
ـسـرحى الـراحل قاسـم محـمـد وتـضمن ا
فـعـاليـات تنـاولت سـيرة الـراحل وإجنازاته

الفنية.
ـسـرحة وافـتتح احلـفل بـتـقد قـصـائد 
كتبـها الراحل وزمـيله الفـنان عزيـز خيون
وأداهــا الــفــنــانــون ســامى عــبــداحلــمــيــد
وعزيز خـيون وحيدر منـعثر وزهرة بدن
وقــــاسم زيــــدان ومــــهـــنــــد هــــادى ورائـــد

محسن.
ـا وابـدى عـدد من الـفـنـانـ اسـتـيـاءهم 
الـــذى وصــــفـــوه بــــاحلـــضــــور «اخلـــجـــول» 
شـهـدته أربـعـيــنـيـة الـفـنــان قـاسم مـحـمـد.
فيمـا ذكر الـفنان كـاظم النـصار » أن نؤبن

قامة كـبيرة كالفنـان الراحل قاسم محمد
فهذا مـعناه أننـا نستـذكر الريادة والـثقافة
ـؤمل أن ـسـرحـيـة الـرصـيـنـة وكـان من ا ا
يـــتـم االحـــتـــفـــاء بـه بـــشـــكـل أفـــضل عـــبـــر
اســـتـــعـــدادات مــــكـــثـــفـــة لـــهـــذا احلـــدث».
وأضـاف الــنـصـار » كــانت الـقـصــائـد الـتى
قــدمـهـا الـفـنــانـون مـوجـعـة ومــؤثـرة وفـيـهـا
طـقس احـتـفـائى رائع إال ان مـايـوجع أكـثر
ــتـوقع ــفــاجئ وغـيــر ا هـو ذلك الــغــيـاب ا
ا يبدو ثـقف الـعراقيـ ور للفـنان وا
ان هـــنـــاك خــلال فـى تــنـــظــيـم الــفـــعــالـــيــة
واحلــضــور إلــيــهــا وهى كــفــعــالــيــة كــانت
ـمـكن ان مـؤثــرة وهـامـة لـكـنــهـا كـان من ا
تـكـون مــؤثـرة أكــثـر لـوكــان احلـضــور أكـبـر
بــقـيــمـة مـاقــدمه الــفـنـان قــاسم مــحـمـد».

وقاسم محمد.
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عـرض مـســرحـيـة "مع الــغـيـوم" لــلـمـخـرج
ــاضى الــســورى ســامــر زرقــا األســبــوع ا
عـلـى مـســرح الــقــبــانى بــدمـشـق.  الـنص
تألـيف الروسى سيـرغى تشيـنكو وإعداد
آنـا عـكاش.  بـطولـة مأمـون الفـرخ وغادة
حسـنى وهدى اخلطـيب ومحـمود عـثمان
وهالل خـــورى وتـــاج الـــديـن ضـــيف الـــله
وفـيـحاء أبـو حامـد ووائل مـعوض.  يـقول
اخملـــــرج أن فـــــكـــــرة الـــــنص تـــــدور حــــول

مـجـمــوعـة كالب شـاردة وقـط تـعـيش فى
مــكب لــلــنــفــايـات وتــعــانـى من اضــطــهـاد
الـبـشـر لـها مـا سـبب حـقـداً دفيـنـاً لـديـها
ضدهم إلى أن يـأتى كلـب جديـد ويحاول
تـغيـيـر وجهـة نظـرهم بـعدم فـقدان األمل
سرح مسرحـية "مع الـغيوم" تـنتـمى إلى ا
الــــــــــــدرامـى وقـــــــــــريــــــــــــبــــــــــــة جـــــــــــداً مـن
الـتراجـيكـوميـديا الـتى تقـدم للـطفل ألول

مرة فى سورية. 
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كحلة" فى رود وا تعرض حـاليا مسرحية "ا
دار األوبـرا بــدمــشق بــتــنـظــيم من مــؤســسـة
ــعـــهــد الـــســويـــدى لــلـــدراســات "ســيـــدا" و"ا
الدرامية" وبدعم من وزارة الـثقافة والهيئة
الـــعــامـــة لـــدار األســد لـــلـــثــقـــافـــة والــفـــنــون
واجمللس الثقافى البريطانى (فرع سورية).
ــسـرحـيــة تـألـيـف عـدنـان الــعـودة وإخـراج ا
عـمـر أبو سـعـدة ويشـتـرك فى التـمـثيل فـيـها
الفنـانون السوريون لـويز عبد الكر وأدهم

مـــرشـــد وجــمـــال ســـلــوم وســـلـــطــان الـــعــودة
ومحمـد زرزور وناندا محمـد ونسرين فندى

وهدى اخلطيب. 
ـكــحـلــة" عـرض مــسـرحى يــحـاول ــرود وا "ا
ترجـمـة نص شديـد الـواقعـيـة والشـعـرية فى
آن عبـر حـلـول سـيـنـوغـرافيـة غـنـيـة بـصـريا
حتــاول جــاهــدة مـقــاربــة األمــكـنــة واألزمــنـة
تعـددة فى النص ولـغة إخراجـية تؤمن أن ا

سرح هو فضاء للمتعة دوما.  ا

مشهد من مسرحية «النمرود» لفرقة مسرح الشارقة
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ـديـنـة فى لـبـنان الـدعـوة لـفـرقـة مـسـرح الـشـارقة وجه مـسـرح ا
ؤلـفها الـدكتور سـلطان بن الوطـنى لعرض مـسرحيـة "النـمرود" 
ـنـاسـبـة ـنـصف الـسـويـسى وذلك  مـحـمـد الـقـاسـمى وإخـراج ا
ـسـرح واخــتـيــار بـيـروت الــذكـرى اخلــامـسـة عــشـرة لــتـأسـيـس ا

ى. عاصمة للكتاب العا
وقال سـفـيـر الـدولـة فى بـيروت إن هـذا الـعـمل يـعـبـر عن هـوية
ـسرح ويؤكـد التواصل بـ األشقاء ثقـافيـة لها مـعان فى عالم ا

اضى واحلاضر .  ويتضمن مواقف إلى جانب تشخيص ا
من جـانبـهـا قالت الـفـنانـة نـضـال األشقـر إن هـذا العـمل جـميل
جـدا فــيه إبـداع وتـمـيـز يـحـقق اآلمـال والـتـطـلـعـات عـلى صـعـيـد
ـنصـف السـويـسى تـاريخ فى الـعـطاء ـسرح الـعـربى فـاخملـرج ا ا
وفـنـان ومــبـدع من الـطـراز األول .. أمـا فـرقــة مـسـرح الـشـارقـة
كنها من تقد عرض جيد. الوطنى فلديها من التجانس ما 
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اسـتضـاف  مقـهى عكـاظ الثـقافـى الفـنى باجلـمعـية الـعربـية
ــحـافـظـة الــطـائف األسـبـوع الـســعـوديـة لـلــثـقـافـة والــفـنـون 
ـدرسى "خيـوط العـنكـبوت" على سرحى ا ـاضى العـرض ا ا

مسرح اجلمعية .
مـديـر مـقـهى عـكـاظ سـامى الـزهـرانى قـال إن الـعـرض يـأتى
ــدرسى فى الـطــائف والـذى يــعـتـبـر ـسـرح ا ـسـيــرة ا دعــمـا 

النواة األساسية خللق جيل مسرحى واعد  .
ـســرحـيـة تــألـيف عـبــدالـرحـمن الــزهـرانى وإخــراج مـحـمـد ا
اجلـزار ويـقوم بـتـمـثـيـلـهـا عـدد من طالب مـدارس اخللـيل بن
راحـل الدراسية وقد حصلت احمد  بالـطائف من مختلف ا
ركـز األول خالل مـشـاركـتـهـا األخـيـرة ضـمن مـسـابـقة علـى ا
ـحافـظة ـسرحـيـة التـى أقامـتـها إدارة الـتعـلـيم  نـافـسات ا ا

الطائف. كما حصلت على أفضل ديكور وأفضل إخراج.

شادى أبوشادى
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بـعـد لقـائنـا تفـاهـمنـا تمـامـا وآمن بأن الـعرض
شاكل التقنية وبخصوص كان به العـديد من ا
ها عرض أيوب أقـول لك إن الشـكوى ثم تقـد
قـبل وصـول تـقيـيـمى لـإلدارة وهو كـاتب ضـمن
الــشــكــوى أنـــنى تــعــمــدت إســـقــاط الــعــمل أنــا
وزمـيـلى عـز بـدوى فـكـيف عـرف الـسـيـد أمـ

بأن العرض سقط?!
وعن مـا حـدث باجلـلـسة الـتى عـقدتـهـا اللـجـنة
مع الــفــرقــة أقــول لـك بــأنــنى أعــلم تــمــامــا أن
مـعظم الـلجـان ال تتـحدث مع الـفرق ومـا نقوم
به مـن عقد جـلسـات يتم بصـورة ودية أسـاسها
الـبـحث عن كـيـفـيـات تـطـويـر الـعـمل اإلبـداعى
ــسـرحى مع شــرح كـاف جلــمـالــيـات الــعـرض ا
ومشـاكـله الـواضـحة ولـسـيـادتكـم أن ترجع فى
ذلـك لألســتــاذ مـجــدى مــجــاهــد فــهـو صــاحب
فـكـرة عـقـد هــذه الـلـقـاءات والــتى كـانت تـؤتى
ثـمــارا طـيـبـة مـع كل الـفـرق الـتـى شـاهـدنـاهـا
وعن هــذا الــعــرض قــمــنــا بــعــمل اجلــلــســة مع
الفرقـة بعد انـصراف اجلمـهور ولك أن تسأل
مـخرج الـعرض وفريق الـعمل الـذين تبـينت لهم
تـميـزة فى العـرض وأيضـا اجلوانب اجلـوانب ا
الـتى جـانـبـهـا الـصـواب وأود أن أقـول لـك إنـنا
ذكـور بأى حـال من األحوال لم نـهن الـسيـد ا
ولــكـنــنـا فــقط أبـديــنـا رأيــنـا الــفــنى فى عالقـة
ـشـكـلة األسـاسـية الـسيـنـوغـرافيـا بـالـعرض وا
الـتـى وقع فـيــهـا مــهـنــدس الـديــكـور وأرجـو أن
ـمثـل واخملرج ـلحن وا تـعود لشـاعر الـعمل وا

حتى تعرف احلقيقة كاملة.
مقدمه / أحمد خميس عضو جلنة التحكيم

فى 24 مايو 2009

شـكــاوى فـنـانى األقــالـيم ضــد جلـان الـتــحـكـيم
دخـلت مــرحـلــة أكـثــر تـقــدمـا بـعــيـداً عن أدراج
وصناديق شكـاوى اإلدارة العامة للمسرح بهيئة
ــــــواقع قـــــصــــــور الـــــثــــــقـــــافــــــة ووصـــــلـت إلى ا
اإللــكــتــرونـــيــة وكــان من الــطــبـــيــعى أن تــلــفت
شـــكــوى مــصـــمم الــديـــكــور أمـــ مــرعى ضــد
النـاقـد أحـمـد خـمـيس انـتبـاهـنـا وخـاصـة بـعد
ـواقع اخملــتـلــفـة وبـعــيـداً عن انــتـشــارهـا عــلى ا
ــــســـرح إلى قــــاعـــة مــــنف حــــيث مــــقـــر إدارة ا
الـنـت.. نـعــرض شــكــوى مـرعى الــتى يــتــضـرر
خاللـهـا من أحـد أعـضـاء جلـنـة الـتـحكـيم الـتى
شـاهــدت وقــيـمت عــرض أيـوب لــفــرقـة قــصـر
الـزقـازيق والـذى قـام مــرعى بـتـصـمـيم ديـكـوره
ولـكنه فـوجىء بحصـوله على درجـة تقيـيم غير
الـتى تـوقـعهـا وهـو مـا دفـعه للـتـضـرر من وجود
الناقد أحـمد خميس فى اللجنة.. جنتز منها

التالى:
الـسيـد األستاذ الـفاضل/ عـصام الـسيـد مدير

سرح عام ا
حتية طيبة وبعد

ـوافــقــة عـلـى إعـادة تــقــيـيم بــرجــاء الـتــكــرم بــا
سرحى «أيـوب» ومشـاهدة السى دى العـرض ا
اخلــاص به لــقــصــر ثــقــافــة الــزقــازيـق إخـراج
وفـيق مــحـمـود حــيث إن الـلــجـنـة الــتى شـكـلت
لـيس فيهـا متخـصص للسـينوغـرافيا وأن أحد
أفــراد الـــلــجــنــة أحـــمــد خــمـــيس بــيــنـى وبــيــنه

خصومة شديدة جدا.
ا إننى أخـاطب علماً كبيراً من أعالم الفن و
فـإنه ال يـرضى سـيـادتـكم أن يـتم سب وجتـريح
أل إلبداع وإهـانة فـنـان أمـام اجلمـهـور وعـلى ا

فنى قام به.
ا وكـذلك ما حـدث ليس دور جلـنة الـتحـكيم 

عـرض «أيـوب» حـيث كـتب بـالـشـكـوى أن بـيـنى
وبـــيــنه خـــصــومـــة شــديـــدة جــداً! وأنـــنى قــمت
والــــزمــــيـل عــــز الــــدين بــــدوى بـــــاحلــــديث عن
الـسيـنوغـرافـيا وشـوهنـاها وحـقرنـاها بـطريـقة
مـهــيــنـة وكــذلك الــسب فى شــخــصه واتــهـامه
بـاجلـهل األمـر الـذى اسـتـفـز اجلـمـهـور وكادت
حتــدث كــارثــة والــفــتك بــنــا واتــهــمــنــا بــتــعــمـد

إسقاط العمل?!
بـدايـة أقـول لـسـيـادتكـم إنـنى ال أحـمل ضـغـيـنة
ألحد وليس بـينى وب الـسيد أمـ مرعى أية
خـصومة فـقط أتذكـر أننى كـتبت مـقاال نـقديا
عن أحد العـروض التى قام بتصـميم ديكورها
ولم ينل مقـالى استحسـان األستاذ أم ولكن

وضعهم فى صورة سيئة واعتبرت مؤامرة ضد
الـعــرض من اإلدارة مـتـضــامـنـا مــعى فى هـذه
الـشــكــوى اخملـرج ومــجـمــوعــة الـعــرض وبـعض

شاهدين. ا
مــــقـــدمه لـــســــيـــادتـــكـم أمـــ مـــرعـى مـــصـــمم

سينوغرافيا العرض
وفى الـسطـور الـتـالـيـة نـنـشـر رد الـنـاقـد أحـمد

خميس على مذكرة أم مرعى.
الــسـيــد األسـتــاذ / عـصــام الـســيـد مــديـر عـام

اإلدارة العامة للمسرح
حتيطة طيبة وبعد

ـقـدمـة من الـسـيـد أم بـخـصـوص الـشـكـوى ا
مــرعى مــصــمم سـيــنــوغــرافـيــا بــإعـادة تــقــيـيم

 أحمد خميس أم مرعى

عادل حسان

حـاوى وال يـا رفـاعى إيه الـعـبقـريـة فى أنه يـتـعـرض على األرض
سرح اللى اتكلف والصرف باين عليه? مش على ا

طب ماكنوش بنوا مسرح أصال وخصوصا أن العرض مفهوش ما
قـاييس ومعـاييـر مظـبوطة قـوى علـشان اخملرج يستـدعى مكـان 
يــثـبت عـلى رأيه وبـنـات أفـكـاره الـلـى قـالـتـله يـعـرض جـمب نـصـبـة

مثل وخروجهم من ب الناس? الشاى ثم أيه حكاية دخول ا
إيييييييييييييييييييييييه?

إيه يا عم اجلو بتاع الزمان ده.
ههههههههههههههههههه

والـــله يـــا أخ شــريف أنـت عــنـــدك حق فـى الــلى قـــولـــته وزيــادة
ـسـرح العـائم ـهـرجـانـات أين ا ويـفـضل سـؤال مـوجه لـعـبـاقـرة ا
فتـاح? هو مقفول ليـه يا خلج? هو فيه إيه يا قفول بالـضبة وا ا

جدعان?
ـصـاريف وخـراب الـبـيـوت والـقـعـدة فى الـطل مـاكـنـتوا مـا بـدل ا
ـقـفـولـة دى والـهـيـئـة مـا شـاء الـله عـنـدهـا ـسـارح ا اسـتـغـلـيـتـوا ا

مسارح بالهبولى.
طيب

اإلجنــاز عــظـيـم والـســامــر كـده فــله والــلى هــمـا كــانــوا عـاوزين
يعملوه أهو اتعمل.

ـسـرحى جـروب "مـســرحـهم" الـذى أســسه? الـشـاعـر والــكـاتب ا
ـثـابـة مـســاحـة لـلـبـوح والـفـضـفـضـة عـلى أحـمـد زيـدان لـيـكـون 

وقع األكثر شهرة على شبكة اإلنترنت اآلن "الفيس بوك". ا
هرجان اخلتـامى لفرق األقالـيم الذى انتهت عروضه فعاليـات ا
مــســاء اجلــمــعـة كــانت احلــدث األكــثــر ســيـطــرة عــلى كــتــابـات
ـاضى ومـن أبـرز هذه ـسـرح طـوال األسـبـوع ا وتـعلـيـقـات هـواة ا
الـتعلـيقات ماكـتبه شريف صـابر حول عـرض "ياما فى اجلراب"
لفـرقـة قـصـر ثقـافـة حـسن فـتحـى من إخراج يـسـرى الـسـيد...

وكذلك رد محمود سعيد عليه.
Sherif Saber:

تألـقت قاعـة منف ومـسـرح السـامر هـذا األحد بـعرضـ ضمن
هـرجان الذى هـرجان اخلـتامى لفـرق البـيوت والـقصور هـذا ا ا
شاهدة سرحـي بهجتهم  عاد بعد غيـاب سنوات ليعيد إلى ا
العـروض الى اتصـرف علـيهـا مال احلـكومـة ويزيـد التـنافس من
ــســرحــيــة الـتـى تـعــد من أعــراس الــثــقــافـة روعــة الــطــقــســيـة ا

يمون. سرحها ا اجلماهيرية 
"وياما فى اجلراب يا حاوى"

ـسـرح فى قـاعـة مـنـف مـكـشـوف ومـكـشوف تـأكـد لى الـيـوم أن ا
لفـوق الركـبة كمـان األمر الذى دفع اخملـرج يسرى الـسيد لـيثبت
جلمهور عرضه أن مـسرح منف ال تكفيه الطبالى للعرض عليها
وأن خـير ربـنـا كتـيـر والقـاعـة جتمع من احلـبـايب مالي فـتـفتق
ذهنه عن فكرة جهنمية لقلب األمور رأسا على عقب فاختار أن
يـهـجـر الــطـبـلـيـة لــيـقـدم عـرضه بــجـوار نـصـبـة الــشـاى والـقـهـوة
واخملرج أراد أن تـكـون القـعـدة عائـلـية لـيـقدم لـنـا عرضـا لـولبـيا
عاذ عالنية كادت أن تصيب من بإفيهات سـتينية يداعب فيهـا ا
يسمعهـا بجلطة مخـية قدم قصر حـسن فتحى عرضه "ياما فى
ن شـاهد هـذا الـعرض أن الـلجـنة الـتى قامت اجلراب" لـيتـأكد 
تعفنة بتصعيده لم تفتش فى اجلراب جيدا لتعثر على اجلثث ا
فى قـاعـه والـتى أصــابت رائـحـتــهـا جــمـهـور الــعـرض بــحـالـة من
الــغـثــيـان وألنــنى لــست مـتــخـصــصـا فـى الـنــقـد وال أجــيـد وضع
الـعـبـارات اجملـعـلـصـة الـتى يـجـيـدهـا واضـعـو الـكـاسـكـيـتـات فوق

الـرؤوس هـؤالء الـذين يـدخـنـون بـشـراهـة ويـتـكـلـمون مـن أنوفـهم
ويــرتـدون اجلــواكت الـكــاروهـات الــكـاكــيـة إال أن أبـسـط قـواعـد
ـتـلـقى أن يـســتـمـتع سـمـعـيـا وبـصـريـا ـنـطق يــقـول إن من حق ا ا
بالعرض الذى يـحضره والعرض الشهادة لله كان فرجة يتساوى
مع عـرض "الظاهر بـيبرس" لـبيت ثقافـة بيال يتنـافس العرضان
ــلل واالكــتـئــاب أكــثـر من ــشـاهــد بـا حـول أى مــنـهــمــا يـصــيب ا

نظيره.
قـدم العرضـان للـعراء وأثارا اجلـدل ووضعا عـالمات االستـفهام
حول وجهة نـظر اللجـان التى صعدت عـروضا تنقص من أسهم
مـسرح الـثقـافة اجلـماهـيريـة لدى أي جـمهـور يتمـتع بكـامل قواه

يز القبيح ويتأفف من رائحته. العقلية و
يتساوى العـرضان فى تواضع األداء والتـحضير وقصـور التنفيذ
وبالهـة عـناصـره الـفنـية من ديـكـور وإضاءة وأداء تـمـثيـلي ورؤية

وفكر وحتضير وتنفيذ وموسيقى.. إلخ.
مـا دفـعـنى لـلــكـتـابـة هـو أن أرثى هــذا الـيـوم احلـزين وأن اقـتـرح
ـــهــرجــان وضـع بــعض اإلجــراءات االحـــتــرازيــة عــلى صـــانــعى ا
سارح بـتوجيه وتشـغيل باشبـورى عربة اإلطفـاء القابعـة بجوار ا
فى اجتــاه هــذه الــشــاكــلــة من الــعــروض لــتــكــون الــفــرجــة عــلى

أصولها ويجعله عامر.
Sherif Saber عـلى مـا كـتبهMahmoud Saeed  وردا

قائال:
أنـا عــايـز أفــهم حـاجــة واحـدة بس عــرض يـامـا فـى اجلـراب يـا
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د. أحمد
 مجاهد

كواليس
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> عاش جنيب الريحانى أيضا فى حى الظاهر وبدت عليه مظاهر االنطوائية إبان
ا أتاح درسة الفرير االبتدائية وهى مدرسة لغتها الرسمية الفرنسية  دراسته 

له فهم هذه اللغة وتطويعها لعقليته الصغيرة.

> نشأ جنيب الريحانى فى القاهرة وعاش فى حى باب الشعرية وعاشر الطبقة
الشعبية البسيطة والفقيرة.
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شــخص فـى اجملـتــمع ال يــحــتــرف إالّ مــهــنـتـه فـقط وال
مـثل يـعـرف تـفـاصـيل مـهنـة أخـرى غـيـرهـا بـاسـتـثـنـاء ا
الـــذى تـــراه يـــقـــدم الـــعـــديـــد من األدوار لـــشـــخـــصـــيـــات
مختـلفة مـهن مختـلفة والبـد أن يكون مـلمًا بـتفاصـيلها
شاهد بها ـها بشكل جيد وإقـناع ا حتى يـستطيع تقد
- ومن هـذا يرى "بسيم" أن "شـارلى شابلن" هـو الفنان
الــشــامـل احلــقــيــقى ألنه اجــتــهـــد فى كل شىء فــعــمل
ـثالً وراقــصًـا ومـتـقــنًـا لـكل شىء مـؤلـفًــا ومـوسـيـقــيًـا و
كن اعتبـاره العبًا محترفًا يسـاعده على التميـز حتى 

فى كل ما يؤديه فى احلياة.. 
أحـمــد بــسـيم يــســتـعــد مــؤخـرًا لــتــقـد عــرض جــديـد
ضمن ورشـة "اجلـراب" بعـنـوان "العـرض مسـتـمر" وهى
ــمـثل اإلبــداعـيــة اخملـتــلـفـة مــحـاولــة إلخـراج طــاقـات ا
ـزيـد من اسـتــنـادًا إلى درامـا بـسـيـطـة تـتـيح لـلـمـمـثـلـ ا

سرحية. التحرر واإلبداع فى شتى العناصر ا

ـنـصـورة" تـرك أحـمـد بـسـيـم أهـله ومـديـنـته اجلـمـيـلـة "ا
عـهد الـعالى سـعـيًا وراء حـلمه الـكبـيـر وهو االلـتحـاق بـا
عهد سرحـية وكان إصراره على االلتحاق با للفنون ا
ـجـرد األلـتـحاق سـبـبـاً في جنـاحـة ولم يـكـتـف أحـمـد 
ـعـهـد بل جــعل من دراسـته زادًا حـقـيــقـيًـا له يـصـقل بـا
زيـد من اخليـال واإلبـداع ويعـينه - ـنـحه ا موهـبته و
بـذلك - عــلى تـفـهـم الـتـفـاصــيل الـدقـيــقـة لألدوار الـتى
ـده كــذلك بـالــوعى الـذى يــجـعـلـه يـضـيف يــؤديـهــا بل 
إلـى األدوار تـفـاصــيل إضـافـيــة جتـعـلــهـا أكـثــر إبـداعًـا..
وتؤكـد بصـمـته اخلاصـة. شارك أحـمـد بسـيم فى عدد
ــهــمــة مــنــهــا "الــشــبــكــة" مع ـــســرحــيــة ا من الــعــروض ا
اخملــرج الـكـبـيــر الـراحل سـعــد أردش وبـطـولـة ســمـيـحـة
أيوب وكـمال أبـو ريه وعـاصم جناتى وقـدم عم عاصم
ــــرة عـــرض "مــــعـــقــــوله مــــفـــيش جنــــاتى اخملـــرج هــــذه ا
مـــشــــاكـل بـــاالشــــتــــراك مع عـالء مـــرسـى ووفـــاء مــــكى
وأحـمــد صـيـام وشـارك مع سـامح بـسـيـونى فى عـرض
"مـــشــعـــلــو احلـــرائق" ومع دعـــاء طــعـــيــمـــة فى "شـــكــلـــهــا

ـســلـسالت بـاظت".. كــمـا شــارك بـســيم فى عــدد من ا
الــدرامــيــة مــثل "حــلــيم" "اإلمــام الــشــافــعى" صــورة فى
". ولم يـفـكـر مـثل غـيـره من الـشـبـاب فى تـأمـ كـلـمـتـ
مسـتـقبـله أوالً بااللـتحـاق باجلـامعـة ثم دراسة الـتمـثيل
فـيما بـعد بل جعـل من دراسته للـتمـثيل هدفًـا وأساسًا
ستـقبـله وهذا هو سـر اإلتقـان الكـبير الـذى يتـميز به
بــســـيم فى عـــمــلـه. بــســـيم عــضـــو فى فـــرقــة "اجلــراب"
ـسرحيـة التى تديـرها اخملرجـة الشابـة دعاء طعـيمة ا
وقــد أتــاحت له هــذه الـفــرقــة فـرصًــا عــديـدة لالبــتــكـار
واإلبـداع الــفــردى واجلـمــاعى حــيث اجلــمـيـع فى هـذه
الــفــرقــة يــرقص ويــغــنى ويــؤلف أيــضًــا من أجـل إبـداع
مـسـرح يـقـدم اجلـديـد دائـمًـا فـهم ال يـقـدمـون عـروضًـا
تـعتـمـد على الـبنـية الـكالسيـكـية بل يـبحـثون دائـمًا عن
تـقـد عـروض تـتـمـيـز بـقـدر عـال من اجلـدّة واالبـتـكـار
الــفــنى والــتــحــرر من الــقــوالب ويــرى بــســيم أن مــهــنــة
الــتـــمــثـــيل صـــعــبـــة بل هى األكـــثـــر صــعـــوبــة عـــلى وجه
اإلطالق من أى مــــهــــنـــة أخــــرى.. ويـــعــــلل ذلـك بـــأن أى
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ــرحـلــة الــثـانــويـة ـســرح فى ا مـحــمـد عـالء تـوطــدت عالقــته بــا
ـدرسـة واشـتـرك فى بـطـولة حـيث الـتـحق بـفـريق الـتـمـثـيل فى ا

ثل ثان. اجلمهورية للمدارس. وحصل على جائزة أفضل 
ـسرح ويـتـعامل مع أدوات عرف مـحمـد عالء كـيف يقـف على ا
ــثل ويـــســاعــد فـى اإلخــراج كل هــذا فى ــســـرحى و الــعــرض ا

رحلة الثانوية. ا
ــتــطــورة وســرعــان مـا ــعــهــة الــعــالى لــلــدراســات ا ثم الــتــحق بــا
ـــســرحى ثـم لم يــكـــتف بــهـــذا فــالـــتــحق شـــارك. فى الــنـــشــاط ا
باستوديو "عماد الـدين" لدراسة التمثيل واإلخراج وحصل على
ــسـرحي ـشــاركـة في الــعـرض ا دورات مـكــثـفــة وبـعــدهـا قـام بــا
" من إخراج إبراهيم خضر وعرضت على "العودة إلى فلسـط

قاعة صالح عبد الصبور بالطليعة.
ـعـهد شـارك عالء فى مـسـرحـية "الـغـابـة" عام  2002ثم وفى ا

"ورقة حلمة" من إخراج محمد سالمة.
وكـان عمله الثالث هـو "اسطوانة الدقن بـاشا" والتى شارك بها
ـعــهـد فى مــهـرجــان ســاقـيــة الـصــاوى عالء شـارك مع طـلــبــة ا
أيـــضًـــا فـى عـــدد من األفالم الـــتـــســـجـــيـــلــــيـــة الـــتى شـــاركت فى
ــهـرجــانـات احملــلـيــة مــثل فـيــلم "اجلــوكـر" وفــيـلم "أثــنـاء األذان ا
واجلـــرس" و"الـــطـــابـــونـــة" واألفالم الـــثـالثـــة من إخـــراجه فـــقـــد
اشــتـرك بــهـذه األفـالم فى مـهــرجـان "األفـالم الـتــسـجــيـلــيـة" فى
ساقيـة الصاوى. ويـعود محـمد عالء إلى عشـقه األول ويشارك
ــســرحـى "الــقــادم" إخــراج جــمـــال إبــراهــيم عــلى في الــعــرض ا

ـتميزة مسـرح الهناجـر. محمـد له بعض التجـارب السينـمائية ا
عــلى الــرغم من قــصــر أدواره فـيــهــا والــتى ال تــتـعــدى مــشــاهـد

قليلة مثل اشتراكه بأدوار صغيرة فى األفالم.
وقــد شــارك فى فــيــلم "الــريـس عــمــر حــرب" مع خــالــد يــوسف
وتعـلم كثـيرًا من هـذه التـجربـة حيث انـطلق يـشارك فى األفالم
مع رامز جالل فى فيلم "شبه منحرف" إخراج وليد محمود ثم
فـيــلم "رمــضــان مـبــروك أبــو الـعــلــمـ حــمــودة" مع اخملـرج وائل
إحـسـان والـفــنـان مـحـمـد هـنـيــدى الـذى أثـنى عـلى أدائه ووعـده
بـدور أكــبــر فى اجلــزء الــثــانى من الــفـيــلم الــذى ســوف يــصـوره

خالل الشهر القادم.
محمد عالء لـه مشاركات أيـضًا فى الدراما الـتليفزيـونية حيث
شـارك فى مسلسل "سـيت كوم" "حواكه بوت" مع عـصام كاريكا
وأحمـد السـعدنى واإلخـراج ألحمـد البـدرى وهو يـشارك حـاليًا
فى بروفات مسرحـية "أرض ال تنبت الزهور" مع شادى سرور
وقـد أحب مــحــمـد هــذا الـعــرض جـدًا ويــقـول إنـه يـســتـفــيـد من
ـسـرحـيـة ويـتــمـنى مـحـمـد أن يـجـسـد ـمـثــلـ فى ا مـجـمـوعـة ا
ـسـرح أو الـسـيــنـمـا ألنه يـحب الـفن أدواراً مـخـتـلــفـة سـواء فى ا

جدًا وطموحه ليس له نهاية.
مــحــمــد الــذى عــمل فى أكــثــر من مــجــال فــنـى يــرى أن خــشــبـة
ـــســرح جـــاد يــحـــتــرم ــســـرح لــهـــا جــاذبـــيــة خـــاصــة ويـــحــلم  ا

شاهدين. ا
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رشا أشـرف طالبة بالفرقة الرابعـة بكلية اإلعالم جامعة القـاهرة عشقت "أبو الفنون" منذ
ـدرسى إلى أن وصلت للمـرحلة اجلامـعية فحاولت أن سرح ا صغـرها فالتـحقت مبكـرًا با
زيد من االنتشار وتشبع عـشقها للمسرح فشاركت فى سرحية لتـحقق ا تطـور جتربتها ا
عدد من عروض الشـباب والرياضة مـنها "باى باى يـا عرب" بالعربى الـفصيح" اخملرج كرم
ــســرحى ثم أحــمــد ثم حــصــاد الــشك مـع اخملـرج عــادل درويـش فى مــهــرجــان الـشــركــات ا
عطـى بجمـعية أنـصار التـمثيل و شاركت فى عـرض "أكتوبـر آخر عـربية" مع مـحسن عبـد ا
"أوديب مـلــكًـا" مع اخملـرج مـحـمـد كـوجـاك فى مـهــرجـان الـنـوادى كـمـا وقـفت أمـام عـدسـات
ـسـلــسالت مع اخملـرج عــادل يـحـيى فى مــسـلـسل كـامــيـرا الـفــيـديـو لـتــشـارك فى عــدد من ا
ـة على الـساحل الـشمـالى" مع عـبد الـلطـيف زكي و"من اجلانى" مع "هـاي سكـول" ثم "جر
حـمــدى الـنــبـوى و"حــمـد الــله عــلى الـسالمــة" مع مــحـمــد عـبــد الـعــزيــز وشـاركت أيــضًـا فى
"عــفــريت الــقش" مـع سـامـى مــحـمــد عــلى و"أيــام احلـب والـرعـب" مع عــمــرو عــابـديـن أمـام
اجـيك" و"علـقة مـوت" وأخيرا كامـيرات الـسيـنما شـاركت رشا فى عـدد من األفالم منـها "ا
"دكان شحاته" خلالد يوسف ورغم هذا التواجد الـكبير أمام عدسات التليفزيون والسينما
ال تسـتطـيع رشـا أن تقـاوم أو تمـنع نفـسهـا عن أبـو الفـنون فـهى تؤكـد أن له سحـره اخلاص

الذى يجتذبها رغم ما به من تعب وإرهاق كبير لكثرة أيام البروفات وقلة أيام العروض.
ــسـرح مـرة ثـانـيـة إلى مـا كـان عـلـيه فـى فـتـرة الـسـتـيـنـيـات كـمـا حتـلم حتـلم رشـا بـأن يـعـود ا

بعودة عروض الـ "١٠٠ ليلة" التى كانت تضىء ربوع مصر ثقافة وفنا وعلما.  

محمد جمال الدين

أشرف الديب

أمانى السيد أحمد

بـدأ عـبد الـله أبو الـنصـر مـشواره الـفنى مـنذ تـفـتح وعيه عـلى ما فى فن
ـسرح من مـتعـة فنـية وقـد تعـرف على الـكثـير مـن أسرار هذا الـتمـثيل وا
الـفـن عن طــريق عالقــته بــاخملــرج الـدمــيــاطى مــحــمــد نـاصـف فى مــركـز
.. وكان ذلك عام  1980كـانت ضربـة البـداية بـالنـسبة لـه قوية وهـوب ا
حــــيـث شــــارك مـع اخملـــــرج الــــكـــــبـــــيـــــر الــــراحـل ســـــعــــد أردش فـى عــــرض
اخملــطـطــ وبـعــده تـوالت مــشـاركـاتـه وأدواره فـشـارك فـى عـرض "عـالم
عـلى بـابـا" مع مـحـمـد نـاصف ثم "اجلـدعـان ونـقـول إيه والـصـفقـة وعـلى
ـطار" مع اخملـرج أحـمـد سراج كـمـا شارك فى الـزيبق والـكالب وصـلت ا
" مع عـرض "حدوتـة مصـرية" مع اخملـرج حافظ أحـمد حافـظ و "اجملان
ثم "كـومبـارس على الـبالنص واألوباش ورحـلة حـنظـلة" ـنعم ناصـر عـبد ا
مع اخملـرج فـوزى سـراج.. وبـعـد ذلك قـدم "اغتـصـاب وقـوم يـا مـصرى مع
اخملــرج رأفت سـرحـان وأكــازيـون مع رشــدي إبـراهـيـم و"احلـرافـيش" مع
أحـمـد عـبـد اجلـليل و"الـسـوق" مع رضـا حـسـنى كـذلك لـعب أدوارًا مـهـمة
دق وسبع سواقى ومع سمير أخرى مع اخملرج سمير الـعدل فى "زقاق ا
ـواطـن مهـرى" عـمـل عـبـد اللـه أبـو الـسـعود زاهـر فى "كـاسك يـا وطن" و"ا
كمـخـرج مـسـاعـد ومـنـفذ مع عـدد من اخملـرجـ الـذين يـنـتـمـون إلى مدارس
هنة. إخراجية مختلفة وهو ما أضاف إليه الكثير من اخلبرات فى حرفيات ا

سارة عبد الوهاب

ـهـرجان اخلـتـامى لـفـرق األقـاليم أثـبت ا
ــصـرى ال يـزال ـســرحـيـة أن اجلــمـهـور ا ا
مــتـعـطـشًـا لـلـمــسـرح فـقـد كـان احلـضـور
ـتابعـة العـروض مؤشرًا الكثـيف كل ليـلة 
مهمًا عـلى محبة الناس لـلمسرح وفنونه
خاصـة ح يـقدمه مـجمـوعة من الـهواة
ال تـركن للـسائـد لكـنـها تـمتـلك الطـموح
ـفـارقة والـتـجديـد وقـد كان لـعودة نـحو ا
ـهـرجــان بـعـد عـدة ســنـوات من الـتـوقف ا
سرحي حوله أثره الكبير فى الـتفاف ا
ومـنـاقـشـة مـا يـدور من عـروض من خالل
ــقــاالت الــنـقــديــة الــتى تــوالهــا شــبـاب ا
الـنـقاد عـبـر النـشـرة اليـومـية الـتى مـثلت

هرجان وفعالياته. مرآة حية لوقائع ا
إن إقامـة مـسرحـ جديـدين هـما مـسرح
الــســـامــر ومــنف تــمــثل مــكــســبًــا كــبــيــرًا
ـــثــابـــة الــرئــة لـــلــمـــســرحـــ ألنــهـــمــا 
ـوهـوب احلـقـيـقـيـة السـتـقـبـال جتـارب ا
واجملـددين من أبـنـاء األقـالـيم وأيًـا كـانت
الــســلـــبــيــات فــالـــنــجــاحــات كـــانت أكــبــر
واإليـجابيات ال بـد من تعظـيمهـا وتطوير
آلــيـاتـهــا كى جنـتـمـع فى كل عـام مع هـذه
ـتـمــيـزة من مـســرحـيى مـصـر الـنـخـبــة ا
ــمـثل والــسـيـنــوغـرافى فـحــ يـجـتــمع ا
وسيقى فإننا واخملرج والناقد والشاعر وا
نــكــون قـد جــمــعــنـا خــبــرات هــذا الـوطن
لـنــتـبــادل الــعـطــاء ونـقــيم جــدالً خالقًـا
حـول الـعـروض أيًـا كـان الـفـائـز فـالـعـبـرة
ن يــفـوز لــكن بــاحلــراك الـذي لــيــست 
ـهــرجــان لـيــتــعــلم اجلـمــيع من أحـدثـه ا
أحــداثه وفــعــالـــيــاته الــتى كــانت خــطــوة
ــســرح أصـــيــلـــة نــســـتــعـــيــد بــهـــا بــريـق ا
اإلقـلـيـمى الـذى كـدنـا نـفـتقـده فـى غـمرة
شـكالت والـعراقـيل واإلهـمال الـذى ساد ا
طويالً وكاد يصبح قانـونًا يحكم العملية
ـسـرحيى أقـاليم مـصر ـسرحـية هـنيـئا  ا
ـسـرح بـنـجاح مـهـرجـانـهم وبفـوزهم 
ـــثــابـــة بــيـــتــ جـــديــديـن ســيـــكــونـــان 
الستـقبـال جتاربـهم عـلى مدار الـعام وكل

عام وأنتم بخير. 
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فى ختام مهرجان فرق األقاليم

"اتـنـ فـى قـفـة" لــفـرقــة بـيت ثــقـافـة
طــــامــــيــــة وفــــاز مــــصــــطــــفى درويش
بــجـائــزة الــديــكـور األولـى عن عـرض
"قـصـة حب" وذهبت اجلـائـزة الثـانـية
إلبـــــراهـــــيـم الـــــفـــــرن عن "مـــــشـــــعـــــلـــــو

احلرائق".
وأقـرت الـلـجنـة فـوز مـسـعـد فتـح الله
بـــجــائــزة الـــتــمــثـــيل األولى رجــال عن
دور عـدنــان في "قــصـة حب" بــيـنــمـا
فــاز بــاجلــائـــزة الــثــانــيـــة "مــنــاصــفــة"
مــحـــمــد مــرسى عن دور شــعالن في
"مــــشــــعــــلــــو احلــــرائق" وعــــمــــر عــــبــــد
الـنـاصـر عن دور قـفـة "في اتـنـ في

قفة".
ـلـكة وفـازت هـدى مـحمـود عن دور ا
في "قـــصــة حب" بـــجــائـــزة الـــتــمـــثــيل
األولى "نساء" وتـقاسمت سارة رشاد
عن دور مـر في "مشـعـلـو احلرائق"
وعــنـــان مــنــسـي عن دور األمــيــرة في
"اتـــنـــ فـي قـــفــة" جـــائـــزة الـــتـــمـــثـــيل

الثانية مناصفة بينهما.
أمــا جــائــزة األحلــان األولى فــذهـبت
إلى وائل عـــاطف عن عــرض "قــصــة
حب" وفــاز إيـهــاب حـمــدى بـاجلــائـزة
الـثـانيـة عن أحلـان عـرض "اتـن فى

قفة".
وفاز الـشاعـر أحمـد زيدان بـاجلائزة
األولي فـى األشــعـــار عن مـــســـرحـــيــة
"اتـــنـــ فـي قـــفـــة" وذهـــبت اجلـــائـــزة
الثانية لـعمرو أبو السعود عن عرض

"قصة حب".
هرجان والتى بدأت كانت فعالـيات ا

اضى قد شهدت  27 مايو ا
مـــشــــاركـــة خــــمـــســــة عـــروض لــــفـــرق
الــبـــيـــوت وثــمـــانـــيــة لـــفـــرق الــقـــصــور
وعـقدت هذه الـدورة برئاسـة الكاتب
محمد أبـو العال السالمونى وأدارها
الــكـاتب مــحـمـد الــشـربـيــنى وقـدمت
الـــعـــروض عـــلـي مـــســـرحي الـــســـامـــر
ـكــشـوفـ بــعـد جتــهـيــزهـمـا ومـنـف ا
بادرة هرجان  الستقبال فـعاليات ا
مـن اخملـرج عــصــام الــســيـد ودعم د.
أحـمد مـجـاهـد رئيس الـهـيـئة الـعـامة

لقصور الثقافة.

واجلـريدة ماثلـة للطـبع قام د. أحمد
مـجاهد رئيس الهـيئة العـامة لقصور
ـــاضى الـــثـــقـــافـــة مـــســــاء اجلـــمـــعـــة ا
بـتـوزيع اجلـوائـز عـلي الـفـرق الـفـائزة
بــــجـــوائــــز الـــدورة  35لــــلــــمــــهــــرجـــان
اخلـتــامى لــفـرق األقــالـيم وذلك بــعـد
إعالن جلـنـتى حتــكـيم فـرق الـقـصـور
والـــبـــيــوت الـــنـــتـــائج الـــنـــهــائـــيـــة بـــعــد

شاركة.. مشاهدة العروض ا
شــــــارك فى حـــــضــــــور حـــــفـل خـــــتـــــام
ـــهـــرجـــان د. عــــبـــد الـــوهـــاب عـــبـــد ا
ــــــركـــــزيـــــة احملـــــسـن رئـــــيـس اإلدارة ا
لــلــشــئــون الــفــنــيــة بــالــهــيــئــة واخملــرج

سرح. عصام السيد مدير عام ا
ـكـونـة جلـنــة حتـكـيم فــرق الـقـصــور ا
من اخملـرج مـحـمـود األلـفى والـكـاتب
الـصـحـفى مـحـمـد الـرفـاعـى والـنـاقد
عــــــبـــــد الــــــرازق حـــــســــــ والـــــنــــــاقـــــد
ــعـــاذ والــكـــاتب مـــحــمــد مـــصــطـــفى ا
الــشـــربــيــنى مــنـــحت جــائــزة الــعــرض
ـلك لــيـر" لـفـرقـة ـسـرحــيـة "ا األولى 
ـــنــصـــورة واجلـــائــزة قــصـــر ثـــقــافـــة ا
ـــســـرحــيـــة "الـــقـــرد كــثـــيف الـــثـــانــيـــة 
الشـعر" لـقصـر التـذوق وفي اإلخراج
ذهــــبت اجلــــائــــزة األولى لــــلــــســــعــــيـــد
ـــــلـك لــــــيـــــر" مــــــنــــــسى عـن عــــــرض "ا
لـــشــــكـــســـبــــيـــر وفـــاز جــــمـــال يـــاقـــوت
بــاجلــائــزة الـثــانــيـة عـن الـقــرد كــثـيف

الشعر ليوج أونيل.
وفــاز بــاجلــائــزة األولي فـى الــديــكـور
كـل من ســـــمـــــيــــر زيـــــدان عـن عــــرض
"تـــاجــر الـــبــنـــدقـــيــة" لـــقــصـــر طــنـــطــا
مناصفة مع ناصر عبد احلافظ عن
عــــرض "ضـل راجل" لـــــقــــصـــــر غــــزل
احملـــلـــة وذهـــبـت اجلـــائـــزة الـــثـــانـــيـــة
مــنـاصــفــة أيــضـا بــ أمــيــر جـاد عن
ــنـصــورة وخــالـد ــلك لــيــر لـقــصــر ا ا
عـــطـــا الــلـه عن "مــنـــ أجـــيب نــاس"

لقصر كوم أمبو بأسوان.
وفــاز أحــمـد الــســعــيـد عـن دور يـانك
فى مـسـرحـيـة "الـقـرد كـثـيـف الـشـعر"
لـــقــصـــر الــتــذوق وطـــارق عــمــار عن
دور شـــايــلــوك فى مــســرحــيــة "تــاجــر
الــبــنــدقــيــة" لــقــصــر طــنــطــا بــجــائــزة
الـــتــــمـــثــــيل األولى رجــــال مـــنــــاصـــفـــة
بـــيــنـــهــمـــا وذهــبت جـــائــزة الـــتــمـــثــيل
الــثــانــيــة مــنــاصــفــة أيــضــا بــ تــامـر
لـك لـير" مـحمـود عـن دور ليـر فـي "ا

عن أشـعـار عرض "ضل راجل" لـغزل
احملــلــة إضــافــة إلى مــنــحــهـا لــثالث
شـهـادات تـقـديـر لـلـسـيـد شـاهـ عن
دوره فى "ضل راجل" ومــحــمــود فـتح
الــله عن دوره في "تــاجــر الــبـنــدقــيـة"
ــلك ومــحـــمــد حــسن عـن دوره فى "ا

نصورة. لير" لقصر ا
ومــنـحت جلــنـة حتـكــيم فـرق الــبـيـوت
ـــكــــونـــة من د. أبــــو احلـــسن سالم وا
ود. مـــــصـــــطـــــفى يـــــوسـف ود. عــــادل
الــعـــلــيــمى والــكــاتب صــفــوت شــعالن
والــنــاقــد الــصــحــفى مــؤمـن خــلــيــفـة
مـســرحـيـة "قــصـة حب" لـبــيت ثـقـافـة
فـــوة جــائــزة الــعـــرض األولى وذهــبت
جـائزة الـعـرض الـثانـيـة مـناصـفـة ب
عـــرضى "مـــشـــعــلـــو احلـــرائق" لـــبـــيت
مــصــطــفـى كــامل "واتــنــ فى قــفــة"
لـبـيت ثـقـافـة طـامـيـة وذهـبـت جـائزة
اإلخـراج األولى للمـخرج محـمد على
مــــحــــمــــود عـن عــــرض "قــــصــــة حب"
ومـــــنح جـــــائـــــزة اإلخـــــراج الـــــثـــــانـــــيــــة
مـــنـــاصــفـــة بـــ مـــحــمـــد مـــرسى عن
"مـشــعـلــو احلـرائق" لــبــيت مـصــطـفى
كــامل بــاإلسـكــنـدريــة وعـزت زين عن

ــنـــصـــورة ومـــيـــدو عن دور لـــقـــصـــر ا
اخملـــــــــرج فـى مـــــــــســـــــــرحـــــــــيــــــــــة "ست
شخصيـات تبحث عن مؤلف" لقصر

التذوق.
وفي جـــوائــز الـــتــمـــثــيـل نــســـاء فــازت
هـــــدى مــــنـــــاع عـن دور نــــعـــــيــــمـــــة في
مـسرحـية "مـنـ أجيب نـاس" لقـصر
ان الـسـويدى عن دور كوم أمـبـو وإ
بـورشيـا فى "تـاجـر البـنـدقـية" لـقـصر
طــــنـــطــــا بـــجــــائـــزة الــــتــــمـــثــــيل األولى

مناصفة.
وذهبت اجلـائـزة الثـانـيـة فى التـمـثيل
نـسـاء مـنـاصـفـة أيضـا بـ هـنـد عـيد
ــــلـك لــــيــــر" عن دور جـــــونــــريل فـي "ا
وشــيــمــاء مـــنــصــور عن دور احلــدادة
فى "ضل راجل" لقصر غزل احمللة.
بيـنـما فـاز حسـام الـشريـف باجلـائزة
األولى فـى األحلـان عن عـرض "ضل
ـــــنــــعـم عــــبــــاس راجل" وفـــــاز عــــبــــد ا
بـجــائـزة األحلـان الــثـانــيـة عن عـرض
"من أجيب ناس" لقصر كوم أمبو.
وقـررت جلنة حتـكيم القـصور حجب
جـــائـــزة األشـــعـــار الـــثـــانـــيـــة ومـــنـــحت
اجلـــائـــزة األولى جملـــدى احلـــمـــزاوى

 السعيد منسى محمد على

زيدان وعبد احلافظ أول الديكور 
وأمير وعطا الله يفوزان بالثانية

عادل حسان 

 مسرحية
لك لير ا
لقصر
نصورة ا

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

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

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

السودان. 900 جنيه.

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

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

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

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

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

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

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـالح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

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

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

áeOÉ≤dG ÉfOGóYCG

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

سرح فى بالدهم. عن عروض ا

> مـســرحـجـيــة.. صـفـحــة جـديـدة..
ــســـرحــيــ جتـــارب وحــكــايـــات من ا
القـدامى للـمـسرحـي الـشبـاب حتى

ال يناموا. صورة الغالف  كأن أول عدد كان
إمبارح .. 

مسعود شومان
يقدم كشف حساب

مسرحنا
صـ28

ثالثة أوجه لألنثى
ورجل يبحث 

عن نظرة حب .. 
عن بروفات عرض
محمد إبراهيم

 صـ8

جنيب الريحانى
 (21 يــنـايـر 1889 -  8

يونيو 1949)
مـــرت الـــيـــوم الـــذكـــرى
الـستون لـرحيل جنيب
الــــريــــحــــانى الــــفــــنـــان
الـــكــــبــــيـــر الــــذى قـــدم
ـصـرى أكـثـر لـلـمـسـرح ا
مـن ثــالثــــــــــ عــــــــــمـالً
مـــســرحـــيـــاً فـــضالً عن

عشرة أفالم.
مـرت هذه الـذكرى دون
أن يـــتـــذكـــرهـــا أحـــد..
«مــســـرحــنــا» حتـــتــفى
بــالــعـمالق الــراحل فى

هوامشها ومتنها.
اقـرأ رثـاء بـديع خـيرى
لــصـديق عــمـره جنـيب
واقـرأ الــريـحــانى صـ
شــــــــعــــــــبــــــــان يــــــــوسف
مـتحدثاً عن الريحانى

اقرأ صـ27-26-25

É¡«a Éeh É«fódG äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°S ¿Éc Ée Éj ¿ÉcôjhÉ°ûe  ájó©ŸG ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódG äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°S ¿Éc Ée Éj ¿ÉcôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> كان والد جنيب الريحانى من أصل موصلى عراقى كلدانى مسيحى اسمه
إلياس ريحانة يعمل بتجارة اخليل فاستقر به احلال فى القاهرة ليتزوج

سيدة مصرية قبطية أجنب منها ولده جنيب.

8 من يونيه 2009 

> ولد جنيب الريحانى فى 21 يناير 1889 وتوفى فى 8 يونيو عام 1949 إثر
رض التيفود. إصابته 

8 من يونيه 2009  العدد 100

31 ájGôŸG π«°SGôe á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf 2á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

 العدد 100

د. مدحت الكاشف
يبدأ سلسلة مقاالت
مثل عن تدريب ا

 اقرأ صـ24

 «قاعد وال ماشى»
أحمد خميس يقول
له أحسن لك تمشى

صـ12

 مسرح أون الين
صفحة جديدة عن
سرحي معارك ا

على النت صـ 29

 عن جنيب الريحانى
يالد من ا
 إلى الرحيل

مختارات العدد 

ناسبة «الضوى» فى الرد على «الكوفى» 

> د. ســـيــــد اإلمــــام يـــواصـل كـــتــــابـــة
«يوميات عضو جلنة حتكيم».

> د. عـبــد الـرحـمن بن زيــدان يـكـتب
«حـــديث عـن الـــثـــقــــافـــة الـــعــــربـــيـــة
ـسـرح فى زمن يــحـتـاج إلى مـشـروع وا

حداثى».
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يــــوصل وال كــــيـف تـــخــــتــــلـف األزمــــنـــة»
ســـوف أكـــتـــفى بـــهــذه الـــشـــواهــد اآلن
سرحية وأجتاوز ما أسماه بـاللحظة ا
عــنــد يس الــضـوى ألصل إلـى الـتــهــمـة
الــتى ألـــصــقــهـــا «الــكــوفى» بـــالــضــوى»
ــسـرحى وهى تـهــمـة ابــتـكــاره لــلـزمن ا
ــســـتــويـــات لم تـــعــد هـــنــاك مــتـــعـــدد ا
عالمـــات تـــعـــجب أضـــعـــهـــا بـــعـــد هــذه
ـــا هــــنـــاك بــــدائل أتـــرك الـــتــــهـــمــــة إ
لـلـقــار اخـتـيـار أيــهـمـا دون أى جتـاوز
«إذن فـــقــــد قـــام الــــضـــوى بــــالـــتــــألـــيف
بـــقـــدرته الــــفـــائـــقـــة عــــلى رسم صـــورة
ــقــروء وقــد ربط بــصــريــة لــلــمــشــهــد ا
تـلـك الـصــورة بـعـدة مــسـتــويـات زمــنـيـة
ـشهد الـواحد وهذا مختـلفـة ألبطال ا
مـا يــشــيـر بــبـســاطـة إلـى شـكل الــبـنــيـة
البصرية والزمـنية عند الضوى مؤلفاً
فـــمــاذا عن كــونـه مــخــرجـــاً» لم يــكــتف
ولم يـكف «الكـوفى» ما قـاله وهو ألعن
ـــا قـــاله مـــالـك فى اخلـــمــــر لـــيـــعـــلن
أســــفه الــــشــــديـــد أن فــــاته مــــشــــاهـــده
الـكـثـيـر من أعـمـال «الـضـوى» كـمـخـرج
بــــعـــد مـــا عـــدد بــــعض مـــا رآه لــــيـــنـــهى
دراسـته برأيه فيهـا مجتمـعة فى جملة
واحـــــدة ويـــــعـــــدنــــــا أن حـــــكـــــايـــــة «يس
الـضوى» مستـمرة والتى نتـمنى لها -
بـصــدق - أن تـســتـمــر بــعـيــداً عن مـثل
هـذه الــدراسـة عـفــوا أقـصــد الـكــتـابـة
إذن مــا الـذى كــان يــنــتـويـه صـاحــبــنـا
اجملاملة فـقط اجملاملة التى اشتطت
إلى حد الفجيعة فال منهج نقدى وال
مــــعـــيــــار فـــنـى وال رؤيـــة واضــــحـــة وال
استـشهـاد واحد عـلى ما يـقول ال دال
وال مــــدلــــول إنـــــهــــا اجملــــامــــلـــــة فــــقط
ـنهـجية ولتـذهب الدراسـات اجلادة وا

إلى اجلحيم.
عطية معبد

والتى يضع فيهـا أبطاله وجمهوره معاً»
انــتـهى ولم يـشـرح لــنـا كـيف يـتم هـذا!!
ـا يــقــوله عــنـد ولم يــورد مـثــاالً واحــدا 
ــدهــشـة!! ثم «الـضــوى» يــؤيــد فـكــرته ا
يـــصل إلى: 1- اخلــيـــال اخلــصب إذن.
2- إعــــادة الـــصــــيــــاغـــة اخلــــاصـــة. 3-
حــرفـة الــبــنـاء الــدرامى لــيــقـرر أنــهــمـا
ــســرحى عــنــد ــيــز الــشــكل ا أهـم مــا 
«الــضـوى» - كــأن ال يــفــعل هــذا إال هـو
ــــنــــشــــد ـــــمــــثل اخملــــرج ا !!! - فــــهــــو ا
تمـيز ومن هـنا تأتى الديـنى الشاعـر ا
شـموليته ثـم يعدد مؤلـفات «الضوى» -
 - لـيـقــر - أنه قـد قـام بـالــتـألـيف وهـو
ـــعـــمـــارى الــذى يـــرتـــدى ثـــوب اخملــرج ا
سرحية يـهتم بالنمـو الرأسى للدرامـا ا
ويبـتعد كل الـبعـد عن النـمو األفقى فى
األحـــداث» مـــرة أخــرى ســـقت الـــعـــبــارة
كــــامــــلــــة كـى ال أتــــهم بــــاالقـــــتــــطــــاع من
الــــســـــيـــــاق دعك إذن مـن مـــــنــــحـــــوتـــــته
ــعــمــارى» وقل لى الـــعــجــيــبــة «اخملــرج ا
كن أن أفـهم هذا أو حتى أقبله كيف 

دون مثال.
- يــفـعل الــكــوفى هــذا طــوال الـوقت!!
حتى يـصل إلى أن يضع «الضوى» فى
مـقــابـلــة واحـدة مـع «بـرتــولـد بــريـشت»
فــيـــمـــا ادعــاه بـــأن «الــضـــوى» صــاحب
ــلـحــمـيـة ـكن تــسـمــيـته «ا ابـتــكـار مــا 
ــــصـــريـــة» الــــتى تــــتـــشـــابـه فى االسم ا
فقط مع مـلحـميـة «بريـشت»! ويواصل
دراســته الــعــجــائــبـيــة بــالــقــول «ويــصـر
ـــــــــؤلـف يـس الـــــــــضـــــــــوى أن يـــــــــعـــــــــدد ا
مـستـويـات الكـتابـة لـلمـشـهد الـواحد -
ـاذا يصر! وال كيف يعدد! لم يقل لنا 
ــــســـتــــويـــات داخل - ثـم يـــوصل تــــلك ا
أزمــنـــة مـــخــتـــلـــفــة!!! (مـــرة بـــالــنـــســـبــة
للممثل ومرة أخـرى بالنسبة للقار /
ـشـاهـد) - مـرة أخـرى لم يـحـدد عن ا
أى مــــســـــتـــــويــــات يـــــتــــحـــــدث وال كــــيف

بــدايـة نـحـن نـقـدر ونــحـتــرم أى جـهـد -
لـــذاته وفى ذاته - خـــاصـــة فـى مـــجــال
س - إنسانياً اإلبداع وما سأقـوله ال 
عـلى األقل - الـكـاتب «فـتـحى الـكـوفى»
أو الشـاعر «يـس الضـوى» ومن البـداية
أيـضـا أقـرر أنـنى لن أحتـدث عن مـعنى
«الـدراسة األدبية» مـفهومهـا شرائطها
مـعايـيـرهـا أو منـاهـجـها ألنـنى أتـصور
أن هذا سـيـكون كالمـاً فـارغـاً قبـالـة ما
ألــصـــقه «الـــكــوفـى» «بــالـــضـــوى» فــيـــمــا
زعـــمـه من دراســـة عـــنـــوانـــهـــا «الـــبـــنـــيــة
الـــدرامــــيــــة فى مــــســــرح يس الــــضـــوى»

نشورة بالعدد 96 من «مسرحنا». وا
سأجتـاوز اآلن فـكرة أن أصـبح للـضوى
مــســرح خـاص بـه رسخ إلى هــذا احلـد
واعتبره عنوانـاً مجانياً مجامالً ومنذ
الــبــدايــة يــفــاجــئـنـى «الـكــوفى» إلـى حـد
الـــصـــعق - ال يـــكف عن ذلـك!! - حــ

يـقــرر أن «لـلــضـوى» - مــثـلــنـا تــمـامـاً! -
حــواسه اخلــمـس مــفــاجــأة من الــعــيــار
الثـقيل أضـاف إليـها الـسادسة وهى أن
الـضـوى مـسـتـقـبل جـيـد لـكل مـا يـحدث
أمــامه وخـلــفه من أحــداث فـنــيـة وغــيـر
فنية - من منا ليس كذلك!! - ويصعد
ـــفــاجـــأة أكـــثـــر بـــقــولـه «يـــســتـــقـــبل كل ا
األشــيــاء بـكـل حـواسـه مـجــتــمــعــة دفــعـة
واحـدة!! - كـيف !! - ثم يـفـاجـئـنى مرة
أخــرى حـ يــقــرر أن لـلــضـوى خــيـاالً!!
ـــيــــزه أنه لـــيس يـــعـــرف احلـــدود ومـــا 
ـعــهـودة أو الـقـواعــد الـثـابـتـة.. الـفــنـيـة ا
ولـكى ال أتهم بأنـنى أقتطع من الـسياق
أورد فقـرته كـامـلـة يـقـول: «ولكـن يرسم
حــــدوداً خـــاصــــة به ويــــحـــيل رؤيــــته من
خاللــــــهــــــا إلـى صــــــورة مــــــرئــــــيــــــة أمـــــام
مـــــشــــاهــــدى مــــســـــرحه اخلــــاص جــــداً
لـيــجـبـرهم عـلى الـدخـول عـلى الـدخـول
س خــيــاالتـه بــأيــديــهم فى ه و إلى عـــا
ـتخـيلة زمن مـتعدد األزمـنة الـفعـلية وا
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الضوى
تلك
عدة
مواهب
وخياالً
متفرداً

 مسرحية
تدعو
لتحس
ظروف
ومعيشة
الطبقات
الدنيا

سرح. - وسط ظالم قاعة ا
ـتشـابـكة بـ الـطبـقة ـتوتـرة وا ـسرحـيـة العالقـات ا تـتـناول ا
) فى قــاع ســفــيـنــة مــبــحـرة ـســتــغَــلــة (بـفــتح الــغــ الــعــمــالــة ا
سـتـغِـلة (بـكـسر ـنـتمـ إلى الـطـبقـة الـرأسـمالـيـة ا بـالسـادة ا
ـثلـة فى احلـسـنـاء اآلنـسة ) وتـتمـكن الـطـبـقـة العـلـيـا  الـغـ
دوجالس وبـاقى الـركـاب مـن الـسـفـر واالسـتـمـتـاع بـالـتـرحال
شـاعـر اإلنسـانيـة حتـفز فـضول فى سـهـولة ويـسـر غيـر أن ا
اجلميـلة إلى استطـالع ما يدور فى القـاع من خفايـا فتهبط
رهـفة.. بـرؤية الـشحوم إليه لـتصـطدم عـينـاها ومـشاعرهـا ا
والزيوت والـقاذورات  صورة غيـر إنسانيـة.. تدفعهـا للصراخ

فى وجه أكثرهم خشونة وحيوانية (يانك)..
- ابتعدعنى أيها القرد الكثيف الشعر..!!.

ثم تـــســقط مـــغــشــيـــا عــلـــيــهــا مـن بــشــاعـــة مــنــظـــره وجالفــته
وفظاظته التى لم ترها من قبل..!!
ضمرة داخل النص هى: الرسالة ا

> حتس ظروف عمل ومعيشة الطبقات الدنيا.
> حتجيم مكاسب وبذخ حياة الطبقات العليا.

ـسرحـية ومحـتواهـا بانـسيـابية شـاهدون فـحوى ا استـوعب ا
ـشـارك فى خالبـة وسـاحرة بـفـضل جـهود جـمـيع الفـنـان ا

نشود.. كافة مفرداتها فتحقق النجاح ا
فكل التحية للصحبة الفنية.

أبو نصر عثمان
عضو احتاد كتاب مصر - اإلسكندرية

األستاذ الفاضل / رئيس التحرير
حتية طيبة وبعد

تواضعة فى أشكركم على سابق نشركم لبعض مساهماتى ا
جـــريــدتـــكم الــغـــراء «مــســرحـــنــا» الـــتى القت كل تـــرحــيب من
ـهـتـمـ وكل إعـجـاب من اخملـتـصـ فـتـمـنـيـاتـنا لـكـم بدوام ا

النجاح والتوفيق.
ومـرفق «رؤية إبداعية» عن مسـرحية «القرد الـكثيف الشعر»
الـتى عرضت مـؤخراً باإلسـكنـدرية أرجـو أن حتوز إعـجابكم

وحتظى بالنشر مع خالص ودى وتقديرى.
سـاهم قرابة ثمانـ فناناً - من أعمـار متقاربة - فى عرض
مسرحـية األمـريكى (يـوج أونـيل) «القـرد الكـثيف الـشعر»
بـرؤيـة إبـداعـيـة مـتـمـيـزة لـلـمـخـرج الـسـكـنـدرى جـمـال يـاقوت
ــشـــاهــدين - مـن جــمــيع ــســـرحــيـــة عــلى إعـــجــاب ا حــازت ا
ــشــاهــدة طـوال لــيــال الــعـرض األعـمــار - فــتــزاحـمــوا عــلى ا
بــقــصــرى الــثــقــافــة فى ســيــدى جــابــر واألنــفــوشى ورد هــذا
اإلعـجاب إلى مـجمـوعة من الـعوامل فى آن - تـضافـرت معاً

إلثمار عمل مسرحى ناجح.. وهى:
عظم من ساهم فى العرض. تراكمة  > اخلبرات الكثيفة ا
> احلـــرفـــيــة الـــفـــائــقـــة خملـــرج الـــعــرض والـــتـــعــاون مـع بــاقى

. اخملتص
. شارك > التفاهم والتفانى ب جميع ا

ستخدم. > بساطة وتناغم الديكور ا
ـــســـرحـى عـــلى تـــعــــديل مـــفـــردات > دأب مـــخـــرج الــــعـــرض ا
الـصوت مع ضـبط مـستـويات اإلنـارة - عـلى فتـرات مـتقـاربة

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

مثل. مجال تدريب ا
يحاضر فى الورشة نخبة من كبار

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

قبول ومواعيد احملاضرات فى العدد ا
٢٠٠٩ الصادر  بتاريخ ٢٠ يوليو 

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

شارگة فى ورشة «مسرحنا» استمارة ا

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

ت : ٣٥٦٣٤٣١٣ت : ٣٥٦٣٤٣١٣

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

U‡‡MŠd‡‡‡‡

االسم:
السن:

ؤهل: ا
رقم التليفون:

العنوان : 

✂

إللى نزل 
الشارع عرض
يكشف أقنعة

السلطة 
صـ11-10

> الـنص الـفـائــز بـجـائـزة أبـو الـقـاسم
الـشابى مع دراسـة عن الـنص يـكتـبـها

عبد الغنى داود.

> مـــتـــابــــعـــات نــــقـــديــــة لـــعـــروض
مـهرجانى الـهنـاجر وفـرق األقاليم

اخلامس والثالث 
> دراسة عن سحب أريستوفانيس

يكتبها محمود احللوانى
ــــــــســـــــــرح عـــــــــلى > كـل شـىء عـن ا

الشبكة العنكبوتية

كسيكى للفنان ا
   Siqueiros, David Al-
faro (Mexican, 1896-

1974)  

لوحات العدد
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.. والعـربية والتى بـلغت أكثر من 80 نصـاص مسـرحياً
وقد شاهـدنا عروضـاً لعدة فـرق مأخوذة عن الـنصوص
ــا يــعــنى إثــراء احلــركــة الــتى نــشــرتــهــا مــســرحــنــا 
ـسـرحـيـة بـإتــاحـة نـصـوص جـديـدة بـدالً من الـدوران ا
سرح ا وزهقتنا فى ا حول عدة نصـوص قتلناها تقـد

من أساسه.
ولــــو كــــان عــــنــــدك وقت والــــدنــــيــــا مـش حــــر أذكـــرك
ـــتـــابــعـــات واألخـــبــار بـــالـــتــرجـــمـــات األســبـــوعـــيــة وا

لفات وغيرها وغيرها.. والتحقيقات واحلوارات وا
ÖMôe ∞dCG Éj

اعــتـرض الـبـعض عـلـى مـا يـكـتـبـه د. سـيـد اإلمـام هـنـا
حتت عـنـوان «يـومـيـات عــضـو جلـنـة حتـكـيم» قـالـوا إنه
ـقــال إلـى الــهـجــوم عــلى إدارة يــنــصــرف فى مــعــظـم ا
ـســرح.. من حـقه أن يـهـاجم اإلدارة ومن حق اإلدارة - ا
ـعترض شكـلة - فى نظر ا لو شاءت - أن تـرد.. لكن ا
- أن د. ســيـــد اإلمـــام يـــظـــلم بـــذلـك الــعـــروض الـــتى
ر عليها سريعا دون أن يتوقف يتناولـها بالنقد حيث 
أمـام مـفـرداتهـا بـالـتـحلـيل الـذى هـو قـادر عـليه بال أى

شك.
عترضـ إننا لم نصادر على أى أقول لكل األصـدقاء ا
طـريـقـة فى الكـتـابة.. حـتى لـو كنـا ضـدها أو كـانت لـنا
حتــفــظــات عــلـــيــهــا.. يــا نــاس دعــوا كل من لــديه رأى
يـقــوله.. لـسـنـا جـهــاز رقـابـة حـتى نــقـصـقص مـقـاالت
الــنــقـاد.. هــذا هـو مــا عـنــد د. ســيـد اإلمــام فـأرونــا مـا
ن يـريد الـرد أو التـعقيب.. عندكم.. ويـا ألف مرحب 
ال نريدها جـنازة ونشبـع فيها لـطما بالـطبع.. نريد أن
نـــكــون ســاحــة لـــكل اآلراء.. فــلــوال اخـــتالف الــرأى يــا
.. ويــا ريـتـنـا مــحـتـرم!! رحم الــله عـمـنــا صالح جـاهـ

نتعلم منه.
º«µëàdG ¿É÷ 

سيبك بـقى من مئويـة مسرحـنا  ومقـاالت سيد اإلمام
وخش مـعى عـلـى جلـان الـتـحـكـيـم الـتى تـرسـلـهـا إدارة
ـسـرح لـتقـيـيم عـروض األقـالـيم.. كارثـة يـا مـحـترم.. ا
وقـد اكــتـشف اجلــمـيع هــذه الـكــارثـة عــنـدمــا شـاهـدوا
ـهـرجـان اخلـامس والـثـالثـ لفـرق األقـالـيم عـروض ا

الذى انتهى األسبوع اللى فات.
ــهــرجــان هى إضــافـة ــا تــكــون أهم حــســنـات هــذا ا ر
مــســرحــ جــديــدين أحــدهــمــا فى مــنف واآلخــر فى
الـسامـر.. نصـبوا األخـير وشـالوه وأرجـوهم أن ينـصبوه
تانى بشـكل دائم إلى أن يتم بـناء اجملمع الـثقافى على

أرض السامر.
نـرجع لـلـعــروض الـتى صـعـدتـهـا الــلـجـان لـلـمـهـرجـان
اخلـتــامى.. أحــدهم عـنــدمـا شــاهـدهــا قـال لــو مـسـرح

الثقافة اجلماهيرية كله كده يقفلوه أحسن.
واحلق أن مـسرح الـثقـافـة اجلمـاهيـرية مش كـله كده..
ـهرجـان كان من بـينـها عـروض تنافس وحـتى عروض ا
أجدعـهـا مسـرح لـكن الغـالـبيـة كانـت مش والبد.. فـقد
صعدت الـلجان عـروضاً ما كـان يجب لهـا أن تصعد بل

كان من الواجب محاكمة صناعها فى ميدان عام.
ـســرح تــســعى جــاهــدة إلى إصـالح مـا أعــرف أن إدارة ا
سرح لـيست محل عطـارة.. فيها أفسده الـدهر.. إدارة ا
ــسـرحـيــة مـا يـؤهــلـهــا فـعال لـلــنـهـوض مـن اخلـبـرات ا
ـسـرح األقــالـيم.. لـكن األمـر يــحـتـاج بـعض الـوقت..
ن يـتعـاملـون معه فمـسـرح األقالـيم متـرهل ومتـخم 
بـاعـتـباره مـجـرد سـبوبـة وهـؤالء يجـب أال تأخـذنـا بهم
شــفــقـة البــد من اسـتــبـعــادهم فــوراً وتـنــظـيف مــسـرح
األقـالـيم مـنـهـم وقـد اقـتـرحت عـلى الــفـنـان الـصـديق
ــسـرح أن يـتم نـشـر أسـمـاء عــصـام الـسـيـد مـديـر عـام ا
أعــضـاء جلــان الـتــحـكــيم الـتى صــعـدت الــعـروض إلى
ــهـرجـانــات اخلـتـامــيـة حــتى ال يـفــرط أى عـضـو فى ا
ــكن لــلـنــقـاد مـجــامـلــة هــذا الـعــرض أو ذاك وحـتى 
تـابـع أن يـحاسـبوا هـؤالء قبل أن يـحاسـبوا صـناع وا

العرض.
يـا أعــضــاء الـلــجـان.. كــونــوا مـوضــوعـيــ وانــتـبــهـوا:

شايفنكم!!
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 يسرى حسان

مجرد        
          بروفة

عـنى أن أحداً لم يكن وجود فعالً لـكنه وجـود معـطل 
يـتــيح لـهم فــرصـة الـكـتــابـة فى أى مـطــبـوعـة.. جـاءت
مسرحنـا لتفتح لـهم صفحاتهـا على البحرى.. واحلق
أنه بـقـدر الـدعـم الـذى قـدمـته لـهم اجلـريـدة بـقـدر مـا
أثــروهـا هم بــحــيـوتــهم وطــزاجـة كــتـابــاتــهم وجـدتــهـا
وجـديتهـا فقد امـتلك معـظمهم الـقدرة على الـتحليل
ـــجــرد اإلشــارة الــنــقـــدى الــواعى الـــذى ال يــكـــتــفى 
الـسـريـعـة والـعابـرة إلى مـفـردات الـعـرض.. وال يـكـتفى

نقرضون. جرد حكاية احلدوتة كما يفعل النقاد ا
أنا خارج اآلن لـتوى من مهرجـان فرق األقاليم ومازلت
فى مرحلـة النقاهـة.. ال تسألنى عن أسـمائهم حتى ال
أنسى أحداً مـنهم.. ثم أننى البـد أتيح الفـرصة لقراءة
مـا كــتـبه مــسـعـود شــومـان.. لـو لـم يـقـرأه مــقـاله أحـد
ألصـيب بـصـدمة.. كـفـاه الـصـدمـة التـى هو فـيـهـا فـقد
أودعــنـى ســراً وطــلب مــنى أال أذيـــعه.. وألنــنى احــتــرم
رغبته فلن أقول إن اللصوص سرقوا ذهب زوجته الذى
كــانت حتـتـفظ بـه لـلـزمن.. خــيـرهــا فى غـيـرهــا وربـنـا

يعوض عليه وعليها.
لـم يــقــتــصــر األمــر عــلـى مــجــرد تــقــد هــذا الــعــدد
الـضخم من الـنقاد الـشباب فـقد كـان هناك أيـضا عدد
.. وشــاركـوا جــمـيــعـا فى كــبـيــر من الــنـقــاد الـراســخـ
ـسرحية فى مـصر والوطن العربى.. متابـعة الظاهرة ا
كتبوا عن مـسرح الدولة ومسرح الثـقافة اجلماهيرية..
ـسـتـقـلـة ـسـرح الـعـربى واألجـنـبى والـفـرق ا وعـروض ا
دارس تـابـعوا وفرق اجلـامـعـات حتـى فرق الـشـركـات وا
صرى سرح ا عروضها فى سابقة لم حتدث فى تاريخ ا

والعربى.
ـصرية تـرجمة وا سرحـية ا وعـندك أيضـا النصـوص ا

له أن يستمر ويزدهر ويتطور.
أشـكـر صـديـقى الـشـاعــر د. مـحـمـود نـسـيم مـديـر إدارة
ـسرح الـسابق الـذى أعـطانى هـذه الفـرصـة فهـو الذى ا
ـهـرجـان التـى حتولت رشـحـنى لـرئـاسـة حتريـر نـشـرة ا
إلى جـريدة وكـان رهانه أن تـنجح الـنشـرة وتتـحول إلى

جريدة أسبوعية وجنح رهانه واحلمد لله.
أشــكـــر زمالئى وأصــدقـــائى فى مــجــلـس الــتــحــريــر –
أسماؤهم على الترويسة حتى ال أعطلك  –فهم الذين
يـفعـلـون كل شىء وما أنـا إال مجـرد مـنسق جلـهودهم..
ـــالـــيــة كـــمـــا أشـــكــر اجلـــنـــود اجملـــهــولـــ فى اإلدارة ا
عـاونة.. وقبـل اجلميـع أشكر والـسكـرتاريـة واخلدمـات ا
كــتــاب هــذه اجلــريــدة ومـــحــرريــهــا من مــصــر والــدول
الـعـربيـة الذين يـثرون "مـسرحـنـا" بكـتابـاتهم الـرصيـنة

فرحة. وا
ـوعد الـعشـاء.. أشـكر الـظروف أخـيرًا.. وحـتى تلـحق 
الـتى أتــاحت لـشـاعــر وصـحــفى مـثــلى أن يـكـون أول –
أرجـــو أال يـــكـــون آخــر – رئـــيس حتـــريــر ألول جـــريــدة
مسرحيـة أسبوعيـة فى تاريخ الصـحافة العـربية.. كنت
مـاشى جنب قـاعـة منف رايح الـسـيرك.. دخـلت القـاعة
علـى سبـيل اخلـطـأ.. كانـوا مـزنوقـ فى رئـيس حتـرير
ولم يــجــدوا غــيــرى أمــامـــهم.. عــمــومًــا اخلــطــأ قــابل

لإلصالح فى أى وقت.. حد عايز يصلحه?!!
iôëÑdG ´ áMƒàØe 

ــائــة عــدد الــتى مــا الــذى قــدمــته «مــســرحــنــا» عــبــر ا
أصــدرتـهــا? أقـول لك قـدمـت الـكـثــيـر - راجع مــا كـتـبه
مـسعـود شومـان فى هذا الـعدد - يـكفى أنهـا قدمت إلى

احلركة النقدية.
 أكـثـر من أربـعـ ناقـداً شـابـا.. قـبل مسـرحـنـا كـان لهم

ـرة التى ال تـنزعج.. أرجـوك.. استـحـملـنى هذه ا
أعـدك بأنهـا لن تتـكرر.. صفـحة طـويلة عـريضة
أبـرطع فـيـهــا وحـدى دون شـريك.. لـيـست حـركـة
قرعة من حـركات رؤساء التحـرير الذين يصرون
عـلى الـتواجـد من األولى وحـتى األخـيـرة.. فقط
نحن فى العدد مـائة وهى مناسبة جيدة للثرثرة
ـرة دى.. وإذا تـكـررت الـتى أرجــو أن تـغـفـرهــا لى ا
من حقك أن تفعل بى ما تشاء.. وابقى قابلنى لو

عرفت تعمل حاجة.
ÚdƒÄ°ùŸGh ±hô¶∏d kGôµ°T 

ـائة سـنة ـائة.. مـائـة عدد.. ا احلمـد لله الـذى بـلّغـنا ا
بلغتها وأنا أشاهد عروض مهرجان فرق األقاليم..

عــقـبــال الـعــدد األلف يــا رب ومـعــهـا يــكـون مــسـرحــنـا
ــصـرى والــعــربى قــبل قــد بــلغ سن الــرشــد.. وتــكـون ا
احلـــاجــة أصــبــحت مــلـــحــة إلصــدار عــشــرات اجملالت
ـسرح ولـيس مجـرد جريدة ـتخـصصة فى ا واجلـرائد ا

واحدة ووحيدة.
والرك ع النية يا حمادة!!

لم تـكن "مـسرحـنا" سـوى مشـروع طمـوح وطيب  –نعم
طـيب  –تـكــاتف من أجــله اجلـمــيع حــتى صـار واقــعًـا
ــاذا? فــأنـت تــعــرف.. دعك من وضــرورة وال تـــســألــنى 
حمادة فـهو ال يعرف شيئًا عن أى شىء.. حمادة شاطر
ـسرح حـتى لو ألف فى "الزنب" وبس.. وال تـسأله عن ا
فـيه أربــعـ كـتــابًـا.. كل مــا يـفـعــله حـمــادة هـو (كـوبى

وبعدين بيست) حمادة لهلوبة فى النت!!
شـروع الذى سهرنـا من أجله اللـيالى وأعددنا له هذا ا
عـلى مـدى عـام كـامل وكـدنـا بـسـبب نـطـلق زوجـاتـنا –
لألسف لم ينـجح معظمنا فى ذلك  –كـان وراءه كتيبة
مـقــاتـلــ اسـتــطـاعت أن حتــدث حـراكًـا  –آسف عــلى
ـسـرحى لـم يـكن لـيـحـدث لـوال حـراكًـا  –فى واقــعـنـا ا
وجود جريـدة جريئـة وشابة ال حـسابات لـها مع أو ضد
أحـد.. كـتـيــبـة "الـله حى" الـتى ال تـخـشى أحـدًا ولـيس
عـلى رأسها بـطحـة.. تتوكل عـلى الله وتقـول ما تعـتقد
أنـه احلق.. وإذا أخـــطـــأت تـــعـــتـــذر فـــورًا دون خـــجل أو

كسوف. 
لـــست مـــجــامـالً بـــطــبـــعى.. وال أحتـــلى  –لـــآلسف –
بـفــضـيـلـة الـشــكـر لـكـنى أريـد رد الــفـضل ألصـحـابه..
ـــرة فـــقط  –أن أحتـــلى بـــهـــذه فـــاســـمح لى  –هـــذه ا

الفضيلة.. وبعد كده أنا حتت أمرك.
أشـكـر فـاروق حـسنى وزيـر الـثـقـافة الـذى حتـمس لـهذا
ـشـروع وأحبه  –وال يـزال  –فـلـوال وجـود هـذا الـفـنان ا
الكبـير فى مـنصبه مـا صدرت هـذه اجلريدة أصالً.. لم
يـتــدخل فـاروق حـســنى يـومًـا فى عــمـلـنــا ولم يـبـد أيـة
مـالحــظــة عــلى أدائــنــا.. حــتى اآلراء الــتى وردت عــلى
سرح. لم صفـحاتـنا مـنتقـدة لسـياسـاته فيـما يـخص ا

يبد حتى مجرد عتاب بشأنها.. 
وقـبل أن يـصـدر العـدد األول من هـذه اجلـريـدة قال لى
بـاحلـرف الـواحـد ال حتــجـر عـلى أى رأى ودع كل واحـد
ـقراطـية ارسـة د سـرح  يكـتب مـا يراه صـحيـحًـا.. ا

أساسًا فمارسوها إلى منتهاها.
أشــكـر د. أحـمــد نـوار الـفـنــان الـكـبــيـر ورئـيس الــهـيـئـة
الـسـابـق صـاحب فـكـرة إصـدار هـذه اجلـريـدة فـهـو أول
ـجــرد أن شـاهـدهـا مـن فـكـر فى إصــدارهـا أسـبـوعــيًـا 
تصدر كنشرة يومية مواكبة لفعاليات مهرجان النوادى
بـاإلسـكـنـدرية وبـذل جـهـدًا خارقًـا فى سـبـيل إصـدارها
وتـوفـيـر مـكـان الئق لـهـا وتـزويـدهـا بكـل األجـهزة الـتى
ـكـننـا بـواسطـتـها إصـدار عـشر جـرائـد وليس جـريدة
واحدة وطوال فتـرة رئاسته لـلهيئـة كان مجرد تـليفون
ة ـكا له كـفيالً بـحل أية مـشكلـة تواجه اجلـريدة بـعد ا

بدقائق معدودات.
ـسـرح ورئـيس هـيـئة أشـكـر د. أحـمـد مـجـاهـد رجل ا
ـتحـمسـ واحملب قـصور الثـقافـة الذى كـان أكثر ا
لــهــذه اجلــريــدة والــداعــمــ لــهــا حـتـى وهــو خـارج
الهيئة مـديرًا لصنـدوق التنميـة الثقافـية فقد كان
الـصـنـدوق فى عـهـده أولى مـؤسـسـات وزارة الـثـقـافـة
دعـمًا للـجريـدة وتعـاونًا معـها وبـعد أن تـولى رئاسة
الـهـيـئة تـواصل الـدعم واالهـتـمـام والرعـايـة كـمـا لو
كـانت هـذه اجلريـدة مـشـروعه اخلاص الـذى يـتـمنى

د.  أحمد مجاهد فاروق حسنى

د. محمود نسيم  د.  أحمد نوار
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مانتيكا أو نبوءة
..نص للكاتب الكوبى
ألبرتو بيدرو تورينتى

ضحيت هنايا فداه

لك لير» األول «ا
 فى مهرجان فرق األقاليم

اخلامس والثالث

ر حجاب
 ال تعرف شيئاً
سرح عن ا
النسوى

وإللى يعرف
يقول لها 

ستون عاما ً على رحيل
الريحانى

 عمرو قابيل:
مهرجان
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..فكرتى
وسرقوها
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