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احلـســيــنى.. مــرة ســألــته أين تــقع مــحــافــظـة
الـشـرقيـة فـقال فـى محـافـظة الـبـحـيرة.. ثم إن
ـنوفـية وعادل محـمد زعـيمة - لألسف - من ا
حـسـان لـيـس ابن خـالـتى.. إذن ال يـوجـد مـتـهم
اذا ال تخبرنى د. سوى رئـيس التحرير نفسه.. 

هدى باسمه صراحة حتى أقطع رقبته?!
عمـوماً الكـاريكـاتيـر يعـبر عن رأى صـاحبه.. ثم
إن مسـرحنا تـكاد تـكون اجلريـدة الوحـيدة التى
احتـفت بعروض مهـرجان الهنـاجر ونشرت عدة
اضى دراسة نقدية مقـاالت عنها.. وفى العـدد ا
ــهــرجــان ألحــمــد خــمــيـس عن أحــد عــروض ا
وهنـاك عدة دراسات عن بـاقى العروض سـتنشر
تبـاعاً.. إذن ال مـوقف من اجلريـدة ضد د. هدى
نطق وصفى.. لكـننا نشرنا الكاريكاتير بنفس ا
الذى نـنشر به مقاالت د. سيد اإلمام التى يشن
ـسـرح بـهـيـئـة فـيـهـا هـجـومـاً قـاسـيـا عـلى إدارة ا
قـصــور الــثـقــافــة الـتى تــصــدر هـذه اجلــريـدة..

الهيئة وليس اإلدارة أحسن حد يفهم غلط.
ال توجـد نية لإلسـاءة إليك يا دكـتورة.. وإذا كان
الكـاريكاتـير الـذى نشره شـاب موهـوب ووغد قد
أغـضـبك فـسـوف أصـاحلك بـكـاريـكـاتـير أرسـمه

واكتبه بنفسى.. بس استحملى!!

ـا فيه .. أحـدهم أخـبرهـا  قـبل صـدوره بـيومـ
فطـلبت الـعـدد واتصـلت بى غـاضبـة.. أصارحك
بـــأنــنى خــفت من غــضـــبــهــا.. كــنت فى حــجــرة
مكـيفة ورغم ذلك تـصبـبت عرقاً.. مـا علـينا من

خاف سلم.
د. هـدى وصـفى سـيـدة مــحـتـرمـة وعالقـتى بـهـا
ــة وزى الـفـل.. أقـدرهــا وأقـدر إجنــازهـا فى قـد
الـهـنـاجـر وغـيـره.. لــكن ال مـانع من مـشـاغـبـة..
مـشــاغـبـة ولـيــست سـخـريـة.. حــاشـا لـله.. كـيف

نسخر من هذه السيدة احملترمة.
ــا قــالــته لى د. هــدى فى الــتــلــيــفـون.. دعك 
فالـتليـفونـات - زى البـيوت - أسـرار.. وألن السر
لــــدى فى بـــيــــر أقـــول لك إنــــهـــا اتـــهــــمت أحـــد
الـعـاملـ فى مـسـرحـنا - لم تـذكـر اسـمه - بأنه
ـشروع وراء هـذا الـكاريـكـاتيـر ألنه تـقدم إلـيـها 
ورفــضــته لـكــنى نــفـيت ذلك بــشــكل قـاطع.. ال
كن يـحـدث شىء من هـذا الـقـبـيل.. ليس ألن
العامـل بـها مالئـكة.. ولكن ألن لـدينـا تقـاليد
ــكن أن نــحــيــد عــنـهــا.. ثم إن أرســيـنــاهــا وال 
الـكـاريكـاتـيـر رسـمه شـاب مـوهـوب من الـشـرقـية
وجـــاءنى به ووجـــدته ظـــريـــفــا فـــنـــشــرتـه عــلى
مــســئــولــيـــتى.. ال تــقل لى إنـه قــريب إبــراهــيم
احلسـينى الذى من الشـرقية أيضـا فهذا الشاب
ال يـــعـــرف أن هــــنـــاك كـــائـــنـــا اســــمه إبـــراهـــيم

سرح باإلسكندرية.. الكاتب لم مهرجان نوادى ا
يغضب واعـتبرها دعابـة ظريفة منـا.. لكن كاتباً

آخر غضب بشدة واعتبر أننا نه الرجل!!
ـشــكـلــة أن بـعض الــنـاس يــتـصــورون عـنــدمـا وا
نـوجـه لـهم نـقــداً فى مـسـرحــنـا أنـنــا مـغـرضـون
ونــتـعـمـد اإلسـاءة إلـيـهـم لـغـرض فى نـفـوسـنـا..
وهذا والـله اتهام غـير صحـيح.. كل ما فى األمر
أننا نتيح الفرصة للجميع ليدلوا بآرائهم حتى
ن لـو اخـتـلـفـنـا مـعـهـا ونـتـرك الـبـاب مـفـتـوحـاً 

يريد التعقيب حتى لو شتمنا فى تعقيبه.
وقـــد انــــزعــــجـت د. هــــدى وصــــفى بــــشــــدة من
نشـور عنها فى العدد 98 .. بالش الكـاريكاتير ا
نـنـشر الـكـاريكـاتـير تـانى حـتى ال جتـرجرنى فى
احملاكم أفـكرك بيه إذا كـنت نسيـته: الكاريـكاتير
بــعــنــوان «مـســرح الــهــنـاجــر يــهــدر أمـوالـه عـلى
عروض ضـعيفـة» والصـورة للـدكتـورة هدى تقف
ـسـكـة ـسـتـقــلـة  فى مـواجــهـة شـبـاب الـفــرق ا
برزمـة فلوس وتخاطب الشـباب قائلة: مش مهم
تــكـــونـــو جـــاهــزيـن وال مــهـم تــقـــدمـــوا عــروض
ـهـرجان يـتـعـمل عنـدنـا فـلوس ـهم ا كـويسـة.. ا
عـايــزين نــصـرفــهـا وســيـبــكــو من اجلـودة إحــنـا

إخوات.
اتـصـلت بى د. هـدى بـعـد عـشـرة أيـام مـن صدور
العـدد.. لم تـكن قـرأته.. أشرف زكـى يقـرأ الـعدد

فى مــهـرجــان فـرق األقــالـيـم اخلـتــامى غـلــبـنى
الـنـوم فى أحـد الـعـروض.. عـادى الـنـوم سـلـطان
ـهـرجـان الـعـشـرة كـنت أنام ثم أنـنى خالل أيـام ا
بـالـكـاد أخـطف لى سـاعـتـ تالتـة بـالـكـتـيـر كل
يوم.. وكـانت بعض الـعروض - لألمـانة - مـغرية
بـالـنــوم.. هـذه مـيــزة أشـكـر عــلـيـهـا صــنـاع تـلك
العـروض.. إذا كان الـنوم يـعـز علـيك ال تتـعاطى
أيـة مــهــدئـات اتــصل بى وســأدلك عــلى عـروض
جـرد أن تشاهد دقـائق منـها تنام فـوراً.. لكنى
ت من اآلن أعـلـن عـدم مــسـئــولـيــتى عـنك إذا 
لألبـد.. فـإذا قـررت أن تـتبع نـصـيـحـتى فال بأس

سرح. أن تكتب وصيتك قبل ذهابك إلى ا
ــصـور الـتــقط لى صـورة وأنـا ــهم أن زمـيــلـنـا ا ا
ــســرحــيـة.. وألن مــســتــغــرق فى الــنــوم أثــنــاء ا
زمالئى فى اجلــريــدة مــتــشــوقــون لـلــنــيل مــنى
والتـنكيل بى فى أية حلظة فـقد قرروا نشر هذه
الـصـورة الـعـار فى الـعـدد الـيـومى من مـسـرحـنـا
هـرجان.. الـذى كنـا نـصدره مـواكـباً لـفـعالـيـات ا
يومـها انصرفت مبكراً - الساعة 4 الـفجر يعنى
- قـبل تـقـفـيل العـدد وفى الـيـوم الـتـالى وجدت
الــصــورة مــنــشــورة والــتــعــلــيق عــلــيــهــا «رئــيس
التحـرير نائـما» انـبسطت جـداً بهـذه الفضـيحة
وقـلت فـرصـة لــيـتـشـفى فى أصــدقـائى وتـذكـرت
اثـلة نـشرنـاها ألحـد الكـتاب نـائماً فى صورة 

قصر بنى سويف عاد إلى اخلدمة مجدداً
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ألن هـذا القصر تـعرض منـذ عدة سنوات
حلادث مـأساوى فقـدنا فـيه أرواحاً كـثيرة
ــبـــدعــ أعــزاء اخـــتــطــفــهـم الــقــدر حــ

ارسون نشاطاً ثقافياً رفيعاً. كانوا 
ويـضم قـصـر ثقـافـة بـنى سـويف مـسـرحاً
شــتــويــاً  جتــهــيــزه بــأحــدث الــتــقــنــيــات
الـــــفـــــنــــــيـــــة من أجـــــهـــــزة صـــــوت وإضـــــاءة
ومــيــكــانـــيــزم بــاإلضــافـــة لــفــرق خــدمــات
سـرح وغرفة اإلسـقاط وغـرفة الـتحكم ا
فى الـصـوت واإلضـاءة و تـزويـد قـاعـة
ـــســــرح الـــتى تــــتـــسع لـ  512 مـــقـــعـــداً ا
بـــســتــارة قـــاطــعــة لــلـــحــريق مـــركــبــة أمــام
الـــســتـــارة الـــرئـــيـــســـيــة لـــلـــمـــســـرح تــعـــمل
أوتــومــاتـيــكـيــاً لـفــصل احلــريق بـ قــاعـة
ــســـرح وخــشـــبـــته طـــبــقـــاً ألحـــدث نــظم ا

احلماية.
كـمــا يـضم الــقـصــر مـســرحـاً صــيـفـيــاً يـقع
عــــلى مــــســـاحـــة  1200 مــــتــــر مـــربع و
تـــزويـــد الـــقــصـــر بـــوحـــدة إطــفـــاء خـــاصــة
بـتكـلفـة قدرها  2 ملـيون جـنيه عـلى نفـقة
محـافظة بـنى سويف وهـو ما يـتيح اجملال
ـــصــــريـــة كى تـــتـــنــــفس الـــفن لـــلــــمـــواهب ا
الــراقى من مـــســرح وســيـــنــمــا ومـــوســيــقى
وفنـون شـعـبـية لـنـسـتـعيـد بـهـا مـكانـاً مـهـماً
نسـتـطـيع من خالله أن نـلـقى الـضـوء على
قـيـمـة مـصـر وقـيـمـة مـا تـقـدمه من ثـقـافـة
ــتــمــيـــزة وأبــنــائــهــا وفــنـــون عــبــر فــرقــهـــا ا

. وهوب ا

احلملـة القومـية للقـراءة للجـميع فإن هذا
يــعـكـس مـدى اهــتــمــام الــسـيــدة الــفــاضــلـة
سـوزان مبارك وكـذلك وزارة الثقـافة بهذه
ــنــطــقـة : ألن ا ــوقع أوالً ــنــطــقــة وهــذا ا ا
تــعــتــبــر الـــبــدايــة اجلــغــرافــيــة احلــقــيــقــيــة
ـــســـاحــة األكـــبــر ـــثل ا لــلـــصـــعــيـــد الــذى 
واألكـثـر احتـياجـاً لـلخـدمـة الثـقافـيـة ثانـياً

شـكل مـهــرجـان أطـلـقت شــرارة الـبـدء فـيه
الــســـيــدة الــفـــاضــلــة ســـوزان مــبــارك حــرم
الـــســـيـــد رئـــيـس اجلـــمـــهـــوريـــة وقـــد حتــول
ـهـرجـان فـى سـنـواته األخـيــرة إلى حـمـلـة ا
قوميـة تعبـيراً عن تطـور الفكـرة فى مجال
الـتطـبـيق ومعـنى أن يـكون افـتـتاح الـقـصر
عـــنـــصــراً أســـاســـيـــاً من عـــنــاصـــر افـــتـــتــاح

وأصــــبـــحـت األجـــهــــزة الـــرســــمــــيـــة وغــــيـــر
الرسـمية كل عـام خالل اإلجازة الـصيـفية
تتـنافس فـيما بـينهـا لتقـد خدمة ثـقافية
مــتـمــيـزة لــلــجـمــاهـيــر حــيـثــمـا تــكـون ودون

تمييز.
أضـاف د. مـجـاهـد لـقـد انـطـلـقت احلـمـلة
اضى فى أوائل التـسـعـينـيـات من الـقـرن ا

بعد غياب عدة سنوات عن اخلدمة عقب
احملـرقـة الـشـهــيـرة عـاد قـصــر ثـقـافـة بـنى
ســويف مـجــدداً إلى الــعـمل بــشـكل جــديـد
تـمـامــاً بـعـد أن خـضـع لـلـتـطـويــر والـتـرمـيم
عــــدة ســـــنــــوات فى مـــــشــــروع تـــــكــــلف 17

مليون جنيه.
حـــفل افـــتـــتــاح الـــقـــصــر الـــذى أقـــيم حتت
رعـاية الـفنـان فاروق حـسنى وزيـر الثـقافة
شــهــده د. عـــزت عــبــد الــله مـــحــافظ بــنى
سـويف ود. أحـمـد مـجــاهـد رئـيس الـهـيـئـة
الـعامـة لقصـور الثـقافـة فى حضـور أحمد
زحـــام رئـــيـس إقـــلــــيم الـــقــــاهـــرة الــــكـــبـــرى
وشــمـــال الـــصـــعـــيـــد وعـــلى شـــوقى رئـــيس
ـاليـة واإلدارية ـركزيـة للـشـئون ا اإلدارة ا
وعــــــزة عـــــــبــــــد احلــــــفـــــــيظ رئـــــــيس اإلدارة
ـركـزيـة لـشـئون مـكـتب رئـيس الـهـيـئة ود. ا
عـبد الـوهـاب عـبـد احملـسن رئـيس اإلدارة

ركزية للشئون الفنية. ا
افــتــتـاح الــقــصــر واكب انــطالق فــعــالــيـات
احلملة القوميـة للقراءة للجميع التى تقام
حتت رعـايـة الـسـيـدة سـوزان مـبـارك حـرم
رئــيس اجلـمــهــوريـة وهــو مـا أشــار إلـيه د.
أحـــمـــد مــجـــاهـــد بـــقــولـه إن افــتـــتـــاح هــذا
القـصـر جاء بـوصفـه عنـصراً أسـاسـياً من
ـوسم الـصـيـفى لـلـحـمـلة عـنـاصـر افـتـتـاح ا
القـوميـة للـقراءة لـلجـميع هـذا العـام هذه
احلــمــلــة الــتى حـــقــقت عــبــر مــســيــرة 19
قـراطـيـة الثـقـافـة فـأصبح عـامـاً مـبـدأ د
بـــســبـــبــهـــا فى كل بـــيت تـــقــريـــبــا مـــكــتـــبــة

 مسرح بنى سويف استعاد شبابه بأحدث التقنيات د. عزت عبدالله يهدى د. مجاهد درع احملافظة

افتتاحه يواكب فعاليات احلملة القومية للقراءة
للجميع حتت رعاية السيدة سوزان مبارك
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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

 ولـــيـــد عــونـى يـــداه تـــعـــيـــشــان
بالرسم وقدماه بالرقص .

صورة الغالف  متابعات نقدية ساخنة
سرحية  «ضل للعروض ا
راجل - احلياة حدوتة -

ك لير - قلعة األبطال - ا
شهرزاد -انت حر .

صـ14-9

عرفية  حصيلته ا
بدأت مع أصوات
. طالع داح ا

سيرة «السامرى»
ورؤاه صـ27

 أوبــــامـــا شـــخـــصـــيـــة
مــــثــــيــــرة لــــلــــجـــدل
الــبــعض وصــفه بــأنه
ــــكن كـــــاريــــزمـــــا ال 
مــقــاومـتــهــا والــبـعض
ـــثل بـــارع أكـــد أنـه 
بـــيــنـــمـــا  رأى أخــرون
أنه لــــيس لـه عالقـــة
ثل بالتمثيل لكنه 
صدقه ولـيس معنى
سرح أنه وقف على ا
ـثال.. بـ نـعـتـبـره 
الصدق والتمثيل فى
خـــــــطـــــــاب أوبـــــــامـــــــا
نـسـتـطـلع أراء نـخـبـة

. سرحي من ا
طالع صـ6 ,23

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

سرحى العبثى فرناندو أرابال ترجع إلى عام 1957 إن عالقة بيكيت بالكاتب ا
سئل أرابال مرة إن كان قد لعب الشطرجن مع بيكيت أجاب بعجالة: كال..

والسبب أننى ال أريد أن أفقده.

15 من يونيه 2009 

> ولد صمويل باركلى بيكيت فى  13أبريل  1906بدبلن فى أيرلندا ألبوين
من البروتستانت وهو االبن الثانى لهما وكان من صغره متفوقاً فى دراسته
ومهتماً بالرياضة خاصة لعبة الكريكيت وكان يهوى مشاهدة األفالم
األمريكية الصامتة كأفالم شارلى شابلن وبوستر كيتون.

15 من يونيه 2009  العدد 101
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 العدد 101

عبلة كامل ومحمود
حميدة وإلهام شاه 
.. كلهم تخرجوا فى

ورشة نبيل منيب صـ29

د. عبدالرحمن بن
زيدان اخترت النقد
ألكون قارئاً مفترضا
أو ضمنياً صـ 25-24

د. مدحت الكاشف يواصل
مثل الكتابة عن تدريب ا

ويقول لك كيف 
ثالً جيداًصـ26 تكون 

عن صمويل بيكيت
ورحلته 

فى احلياة والكتابة 

مختارات العدد 

د. كمال الدين عـيد يكتب عن أونيل
منطلقاً من القرد كثيف الشعر.

 خــطـــاب الـــلــوردبـــايــرون ..نص
مـــســـرحى لـ تـــنـــيـــسى ولـــيـــامــز

ترجمة عبدالسالم إبراهيم.

 .. (OGRô```¡°T)
ـسرح تـختـفى الدراما أو تـطرح بـالنذر خـشبة ا
الــقــلـــيل وأرى أن اخملــرج اقــتــصـــرت رؤيــته عــلى
تــقـد حــكــايـة مـن زمن احلـواديـت دون الـتــلــمـيح
ــاضى ــزج احلــاضـــر بــا إلى مــفـــردات الــعــصـــر 
وهــذا يــفـــقــد الـــعــمل عـــصــريـــته أو مــا يـــتــطـــلــبه
الــواقع. وإذا حتــدثـــنــا عــمـــا يــحــتـــاجه الــواقع من
ـــــســـــرح اآلن وهـــــذا من وجـــــهـــــة نـــــظـــــرى هــــو ا
االقـتـراب بل االنـخراط فـى قضـايـا وإشـكـالـيات
رعبة ومنـها على مسرح احلياة الكثير الواقع ا
فـــاإلرهـــاب والـــتـــحـــرش اجلــــنـــسى واالغـــتـــصـــاب
ـــالــيـــة والــبـــطــالـــة وســوء والـــفــســـاد واألزمــات ا

األخالق وما إلى ذلك من قضايا.. 
ـفاسد إن الواقع اآلن يـعد أرضًا خـصبـة أللوان ا
ـسـرح هـو الـقـادر عـلى طـرح ـا أن ا والـعـيـوب ر
مـثل هذه اإلشـكالـيـات والقـضايـا اخملـتلـفة فـعلى
الـقـائمـ عـلـيه دق نـاقـوس اخلـطـر وعـلـيهـم يقع
عبء تــقــد كـل مــا هــو قــيــمــة فــنــيــة تــســهم فى
إحــيـــاء وبــعث الـــفــكـــر والــوجــدان لـــنــهـــضــة هــذا

الوطن الذى نحيا على أرضه وننعم بخيراته.
نبيل مصيلحى

ـــــؤامــــرات مـن رجــــال وخالل األحـــــداث حتــــاك ا
احلـاشـيـة لإليـقـاع بكـل معـشـوق وكـشف مـا خـلفه
من أسـرار إلبـعـاده عـن اخلـاتـون/ األمـيـرة لـيـخـلو
ـتــلـقى / لــهم اجلـو. ومـن الـوهــلـة األولى يــدرك ا
اجلـمهـور أن العـرض للـرفاهـية واإلثـارة والرقص
والــغــنـاء بــأحلــان فــنــان الــشـعـب (سـيــد درويش)
اءات وإيحاءات ـا تقدمه بطـلة العـرض من إ و
شبـقة ونعـومة فى اآلداء احلـركى والصـوتى لها
ـســرحــيـة. الــقــدرة عـلـى جـذب الــشــبـاب لــرؤيــة ا
وحـيث يــتـخـذ الـرقص والــغـنـاء حـيـزًا كــبـيـرًا عـلى

منـذ اللحـظة األولى وأنـا أتابع عن كـثب بروفات
عـــرض أوبـــريت (شـــهــرزاد) الـــذى تـــقـــرر عــرضه
وسم 2009 على مسرح قصـر ثقافة الزقازيق 
إخراج أحمـد عبد اجلـليل وتمـثيل أعضـاء فرقة
ـشــاركـة أعـضـاء الــشـرقـيــة الـقـومـيــة لـلـمــسـرح 
فـرقة الـشـرقيـة لـلفـنـون الـشعـبـية لـغـرض الرقص

والغناء. 
وقــد اخــتــيــر هــذا الــنص من بــ نــصــوص عـدة
وبـدأ الـعـمل بالـقـراءة لـلتـعـرف عـلى ما بـاحلـدوتة
من أحـداث وشـخــوص مـخـتـلــفـة األجـنـاس وهم
ـسرحـية فى حكـاية اخلاتـون/ األميرة شخوص ا
(شــهــرزاد) فـى إمــارتــهـــا وبــ حـــاشــيــتـــهــا وهى
تـــقــرَّب إلـــيــهـــا من يـــعــجـــبــهـــا ويــحـــرك غــرائـــزهــا
اجلـنسـية من الـرجـال فتـمنـحه األلـقاب الـرفيـعة
وتقلده األوسمـة والنياش وسيف والدها وخا
الـوزارة. وســريـعًـا يـكـتـشـف مـا وراء هـذا الـعـشـيق
الـذى أرادته هى من قـصـة حب أو زواج فـتـهـمله

وتسحب ما منحته له..
وهــــكــــذا تـــــدور رحى احلـــــدوته ويــــتـــــخــــلل األداء
الــتــمــثــيـلـى الــقــلــيل الــكــثــيــر من االســتــعــراضـات

والتشكيالت الراقصة والغناء.

سرحي أن  على ا
يدقوا ناقوس اخلطر
واجهة مفاسد العصر

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

مثل. مجال تدريب ا
يحاضر فى الورشة نخبة من كبار

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

قبول ومواعيد احملاضرات فى العدد ا
٢٠٠٩ الصادر  بتاريخ ٢٠ يوليو 

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

شارگة فى ورشة «مسرحنا» استمارة ا

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

ت : ٣٥٦٣٤٣١٣ت : ٣٥٦٣٤٣١٣

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

ؤهل: ا
رقم التليفون:

العنوان : 

✂

تنويه
ورد خــــطـــأ فى مــــقـــال الــــنـــاقـــد
مــحـــمـــد ســمـــيـــر اخلــطـــيب عن
عـــــرض "مـــــشـــــعــــلـــــو احلـــــرائق"
ـــاضى حـــيـث ذكــر أن بــالـــعـــدد ا
الــعـــرض يـــتــبـع قــصـــر الـــتــذوق
بـــاإلســكـــنــدريـــة والــصـــحــيح أن
الــــعـــرض قـــدمـــتـه فـــرقـــة بـــيت

مصطفى كامل باإلسكندرية.

6 مـــســرحــيــات تــنــافـــست فى كــفــر  
الــــشـــيـخ .. مـــحــــمــــد زهــــدى يـــحــــلل

العروض.

 الــــفــــرســــة أم قــــرن والــــقط
تـشرد.. مسـرحية قـصيرة ا
لألطفـال تأليف د.م بوكاز -
الرصـون ترجمـة رجب سعد

السيد.

 جملموعة
 من الفنان  

لوحات العدد
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مــال آخــر يــهـدر فى اإلســمــاعــيـلــيــة ويــسـاهـم فى زيــادة إصـابــتــنـا
بـالسـقوط الـذى تـمارسه بـعد الـفئـات الرديـئة فى مـسرح الـثقـافة
ــارس الـلــعــبـة كــسـبــوبـة اجلــمـاهــيـريــة والـبــعض الــذى حـاول أن 
بعيـداً عن البـحث عن مسـرح حقـيقى يشـرف القـائمـ به وأيضا
سـرحـية حـصلت شـاهـدين له... فرقـة اإلسمـاعـيلـية الـقـوميـة ا ا
عـلـى مـا يـسـمــونـهـا (شــريـحـة) ألنــهـا كـمــا صـرحت إدارتـهــا تـمـلك
ــنــاسب وفــوراً تــوجه اخملــرج رشــدى إبــراهــيم لــلــمــوقع ــســرح ا ا
ـوهبة وهـوب ومدعى ا مـواجها كـما هائـال من أنصاف وأربـاع ا
ـجـهــوده أن يـوفـر مـجـمـوعـة مـخـلـصـة وأخـرى وأخـيـرا اسـتـطـاع 
بـاحـثـة عن "الـسـبـوبـة" حـتى يـنـجـز هـذا الـعـمل.. وخالل  5أشـهر
مـعـانـاة أقـام بـها عـلى حـسـابه اخلـاص.. رغم الـبـند  5فى الـعـقـد
الـذى ينص علي قـيام الـطرف األول بـإقامة الـطرف الـثاني ولكن

نــظـرا حلـبه لــلـعـمـل واصل عـلى نـفــقـته اخلــاصـة وسط فـرقــة بال كـيـان وال
ـسـرح أو إدارة تـتـابـعـهـا وال حــتى مـسـئـول عـنــهـا وانـتـهى الـعــمل ولم يـسـلم ا

ــســرح فى الـبــهــو (مـدخل مــســرح بـديل وطــلب مــنه تــقـد ا
الـقـصـر) وهـذا إهـدار لـلـمـجـهـود والـعـمل الـفـنى والزال لـآلن
سـرحى "شمـشون يبـحث عن مكـان مالئم لـتقـد العـرض ا

ع بسيسو. ودليلة" 
سـرح للفنـان (اخمللصـ منهم) أم تدع فهل تنـتصر إدارة ا

األمور فى أيدى بيروقراطية ال يعنيها ما يحدث.
هـناك فـرق فى الثـقافة احـترقت قـبل حريق بـني سويف ولم
يع هــذا أحـد.. هـنــاك مـلــجـأ لـلــعـجــزة فـنـيــا حتت مـســمـيـات

كثيرة تصب اآلن فى الفرق القومية.
يت وريح نـفسك) فهل هـناك دعوة مـفتـوحة اسـمهـا (ادفن ا

هذا يرضى القائم علي هذا العمل..
فـلو كـان هذا هـو القـانون فـلن أدفن ضـحيـتى وسأتـركهـا لعل

رائحتها تزكم األنوف.
رشدى إبراهيم عبد الرحيم
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عشرة أيام متتالية.
أقـام الـسيـد احملـافظ يوم الـيـتيم 4 أبريل 2009

على نفس مسرح قصر ثقافة الزقازيق.
أقيمت احتفالية عيد حترير سيناء.

قـدمت فـرقـة قصـر ثـقـافـة الـزقـازيق مـسـرحـية
دة 7 أيام مـتـتالـيـة قـبل بدء الـبـروفات «أيـوب» 
اجلــــــنــــــرال لـألوبــــــريـت «شــــــهــــــر زاد» وبــــــدايــــــة

عروضها.
شـاهــد الـعـرض الــفـنـان اخملـرج فــهـمى اخلـولى
والــنـاقــد مـحــمـد زهــدى والـسـيــنـاريــست حـسن
ــمــلـــوك وقــد أشــادوا وانـــبــهــروا بـه فى الــيــوم ا
الــثـــالث ومن جــمــاع الــنــقــاط الــتى  اإلشــارة
إلـيهـا نـرجـوا من الـسيـد الـدكـتـور رئيس الـهـيـئة
صــدور األوامـر الســتـئــنـاف الــفـرقــة لـعــروضـهـا
والـــتى نـــزعـم أنـــهـــا حتـــقق طـــفـــرة فى عـــروض
الــــــــهـــــــيـــــــئــــــــة من حــــــــيث اجلــــــــرأة أو اإلقـــــــبـــــــال

اجلماهيرى.
سرحية أعضاء  فرقة الشرقية ا
توقيعات عديدة 

السيد: رئيس حترير جريدة مسرحنا
حتية طيبة وبعد

ـسـرحــيـة بـالــشـرقـيـة قــامت الـفـرقــة الـقـومــيـة ا
بـعـمل بـروفــات عـلى رائـعـة فـنــان الـشـعب سـيـد
درويش «أوبـريت شــهـرزاد» والــفـرقـة اســتـعـدت
لـهذا العـرض بعمل بـروفات ألكثر من 6 شهور
و صـرف إنــتـاج هــذا الــعـرض وبــذل مـجــهـود
ـــــثالً غــــنـــــائــــيــــاً غـــــيــــر عــــادى ألكـــــثــــر من 60 
واسـتـعـراضـيـا بـهـذا الـعـمل حتت قـيـادة اخملـرج

أحمد عبد اجلليل.
وبــعـد عــرض ثالثــة أيـام فــوجــئــنـا بــإخــطـار من
مديـر الثـقافـة بإيـقـاف العـرض من قبل الـدفاع
ـســرح بــحـالــة جـيــدة وعـلى ـدنـى عـلــمـا بــأن ا ا
ــهــرجــانــات حــالــته هــذه اســـتــقــبل الــنـــدوات وا

والعروض التالية:
لـقــاء الـسـيـد رئـيس الـوزراء مع الـسـادة الـوزراء
واحملافظ بقصر ثقافة الزقازيق هذا العام.
لـقـاء الــدكـتـور عـلى مــصـيـلـحى وزيــر الـتـضـامن

االجتماعى.
ــدة ـــســـرح الــثـــامن عـــشـــر  مـــهـــرجــان نـــوادى ا
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ــال وحــسب مـن الــواضح أنــنــا ال نــعــانى من فــقــر فى ا
ولكنها تعـانى من فقراء الفكر واإلبداع وقد كان الناس
بـاألمس الــبـعـيـد يــسـافـرون لـلــحج لـلـحـصــول عـلى لـقب
احلـاج ولكن سـرعـان ما تـغيـرت األوضـاع من أجل لقب
الـــدكـــتـــور واحلـــصـــول عـــلـى حـــروف الـــدال فـــمع كـــثـــرة
سـرح يعانى وال احلاصـل على هـذا اللقـب فال يزال ا
ـقـاعـد خـاويـة يـزال مـسـتـمـراً فـى الـنـزيف بـاسـتـمـرار ا
حـتى األبحـاث الـتى يقـدمونـهـا ضعـيـفة وال شىء جـديد
حتت الــشــمس فــهم الــبــاحــثــون لــيس لــلــتـقــدم بــفن من
سرح ولـكن فى البحث عن اللقب وحرف الدال فنون ا
لـلـحـصـول عـلى زيـادة فى األمـوال وأن تـرتـفع مـراكـزهم
ـصلط نـحـمـد الله عـلى وجـود مـسرحـنـا فهى الـسـيف ا
ــسـرح وهى أيـضـا عـلى رقـبــة كل فـاسـد يـعــبث بـاسم ا
الــســنــد لــكل من يــقــدم فــنــاً جــمــيالً ويــجــتــهــد من أجل

سرح الذى كان والزال «أبو الفنون». النهوض با
عـاشت مسـرحنـا ولـيسـقط جمـيع احلـاقدين الـطامـع
ــصـلــحــة والــســبــوبــة ونــشــر كل مــا هــو بــعــيــد عن فـى ا

سرح. ا
عـزيـزى أن لم تـر بـجـانب اسـمى لـقب الـدكـتـور فـاعـتذر

لك.. عفوا لقد سقط سهوا حرف الدال
عبد احلكيم عيد محمد - القاهرة

ñô°üj á«∏«YÉª°SE’G á«eƒb êôîe º«gGôHEG ió°TQ

 رشدى إبراهيم
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د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> كان أثر السينما الصامتة كبيراً على أدبه فيما بعد. ولرغبته فى االستزادة من
العلوم اإلنسانية التحق بيكيت بكلية ترينيتى بدبلن فى عام  1923 وتخصص فى

اآلداب الفرنسية واإليطالية وحصل على الليسانس فيهما عام .1927

> فى عام  1928 توجه بيكيت إلى باريس وعمل أستاذاً للغة اإلجنليزية بإحدى
دارس هناك وفى هذه األثناء تعرف بيكيت على األديب األيرلندى الكبير جيمس ا
جويس (1941 - 1882) صاحب رواية (يوليسيس) وأصبح عضواً بارزاً فى جماعته

األدبية وصديقاً شخصياً له.
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ـنـتــصـر بـالـله ومن إخـراج أحـمـد عـبـد اجلـلـيل ده" مع ا
على مسرح "فيكتوريا كوليدج" باإلسكندرية.

كمـا شارك كـر أيضـاً فى عرض "كـاسك يا وطن" مع
ـصــريـة لالتـصـاالت اخملـرج عــادل شـاهـ مع شــركـة ا
وشـــــارك بـــــالـــــتــــمـــــثـــــيل واإلخـــــراج فـى عــــرض "الـــــقـــــلع
والصارى" تـأليف رجب سـليم فى قصـر ثقافـة اجليزة
ثـم اشــتــرك فى عـــرض "الــشــحـــات واألمــيــرة" عن نص
الك فى بــابــا "لــدرويــنــمــات" من إخــراج عــادل هــبـط ا
درويش مع الــشــركــة الـشــرقــيــة لــلــدخــان فى مــســابــقـة
ــرحــوم الـــشــركـــات ويــوجـه كــر حتـــيــة شـــكــر لـــروح ا
ــوهــبــته ــوجه األول له الــذى اقـــتــنع  "مــؤمـن عــبــده" ا
وكــان يـشـجــعه حـتى اســتـقـر بــالـقــاهـرة وشـاهــد مـعـظم
عـروضه ولم يـبـخل عـلـيه بـالـنص واالرشـاد فـكـان خـيـر

معلم ودليل فى طريقه الفنى.

بــدأ كـــر يــتـــلــمـس طــريـــقه فى عـــالم الــتـــمــثـــيل خالل
ـــدرسى حـــيث انـــضـم لـــفـــريق الـــتـــمـــثـــيل فى ـــســـرح ا ا
مــدرســة األنــفــوشـى الــثــانــويــة وســرعــان مــا أصــبح من
األعـمــدة األســاسـيــة فى الــفــريق وقـام بــالــتـمــثــيل أمـام
ـدرســة فى خـتــام الـعــام الـدراسـى وأثـنى عــلـيه مــديــر ا
اجلــمـيـع. قـرر كــر بــعــد ذلك الــعــمل مع فــرق قــصـور
الـــثـــقـــافـــة وانــــضم بـــالـــفـــعل إلى فـــرقـــة قـــصـــر ثـــقـــافـــة
األنـفـوشى الـذى يـعـتـبـره بــيـته الـثـانى لـيـشـارك فى أول
عرض مسرحى مع اخملـرج عادل شاه وهو "أوبريت
شهـر زاد" عام  2001ثم يـشارك فى مـسرحيـة "حالة"
مع اخملـرج محمد عبـد الفتاح وتتـوالى العروض فيقدم
عــرض "آخـر الــســور" من تــألـيف الــراحل مــؤمن عــبـده
ـؤمن عبـده الذى وإخراج مـحمـد عـلى وتبـدأ عالقـته 

راح يشجعه ويدفعه دفعات كبيرة على الطريق
ـعلم األول والقـدوة لكر الـذى نهل منه الـكثير فكان ا
سـرح بـشكل كـبـير ويـنمى أدواته وبـدأ كر يـتمـسك بـا

التمثيلية  اختاره اخملرج أحمد عبد اجلليل ليشارك
فى مــســرحــيـة "لــيــلــة الــنــيــروز" عـام  2003فى قــصــر
سـتقبل ثـقافة األنـفوشى وبـعدهـا يشارك فى عـرض "ا
ـركــز الـثــقـافى فى الــبـيض" إخــراج أحـمــد صـالـح فى ا
الفرنسى "باإلسكـندرية" ثم "أنتيجون" مع نفس اخملرج
وعــــرض "جــــيـل ورا جــــيـل" إخــــراج عــــصـــــام بــــدوى فى
عهد ركـز القومى للفـنون" ثم يقرر كر االلتـحاق با "ا
ــســرحــيــة لــدراســة الــتــمــثــيل بــشــكل الــعــالى لــلــفــنــون ا

ى ويتعلم مهارات جديدة . أكاد
وقــد أثـــنـت عــلـــيه د. هـــدى وصـــفى مـــديـــرة الـــهـــنـــاجــر
ويـــشـــارك كــر فى عـــرض "يـــوم له تــاريـخ" من إخــراج
ـسرح الكـبيـر باألوبرا الفنـان أحمـد عبد الـعزيـز على ا
عام   2005ثم عرض "مـعـقـولة مـافـيش مـشـاكل" على
ـديـنـة مــسـرح "مـتـروبـول" ومــسـرح احلـديـقـة الــدولـيـة 
نـصــر من إخـراج عـاصم جنـاتى وبــطـولـة أحـمـد صـيـام
وعالء مـرسـى ووفـاء مـكـى وكـذلك "إيه الــلى بـيــحـصل
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ثل يشارك  أكرم عبد العزيز خريج كلية الفنون التطبيقية  
ــسـرحــيــة مــنــذ أكـثــر من عــشــر ســنـوات دون أن فى احلــيــاة ا
سرحية بل على العكس من ذلك ازدادت تعوقه دراسته غير ا
ت مـوهـبــته وتـعــددت كـمـا امــتـلك مــوهـبـة خـبــراته الـفــنـيــة و
الـتـمـثـيـل فـقـد امـتـلك أيــضـا خـبـرة ومـوهـبــة اإلخـراج والـكـتـابـة
فـــقــدم عـــرض "ســـكـــومــونس الـــعـــظـــيم" من تـــألـــيــفـه وإخــراجه
وشــارك كـــمــمـــثل فى عـــروض "أم الــدنـــيــا" و"اجلـــو جــمـــيل" من
إخـراج ندى ثـابت و"الـفـرافيـر" إخـراج أحمـد شـوقى "الـناسك
األســود" إخـراج إسـالم إمــام "اتـفــرج يــا سالم" إخــراج شــريف
حــافـظ "احلــقــيــقى" إخــراج مــحـــمــد الــعــبــد "أم مــرفــوعــة من
شنقة" إخـراج أمجد احلجار اخلـدمة" إخراج محمـد رجب "ا
كمـا قام بـكتـابة عـرض "الـنهـر" شارك "أكـرم" فى بعض األفالم
شـنقة" القصـيرة مـثل "اخلبـز اليـابس" إخراج إينـاس عمـر   "ا

إخراج أمجد احلجار    
ــمــثل مع الــفـنــان أحــمــد كــمـال كى اشـتــرك فى ورشــة إعــداد ا
تـسـاعده عـلى الـتمـكن من أدواته الـفنـيـة كمـمثـل (ويسـعى أكرم
دائـمــا إلى صـقل خــبـراته ومــوهـبــته الـفــنـيـة بــاالطالع الـثــقـافى
ا قـرأ روايـة (سـاحر الـصـحراء) ـستـمـر وأكـثر مـا أثـر فيـه  ا
وقد تعلم منهـا أن اإلنسان ال بد  أن يحيا وأمامه هدف محدد
يعيش من أجل حتقيقه ويـظل يبحث عنه ويتواصل بحثه حتى
يـــعـــثـــر عـــلى كـــنـــزه. وقـــد زادت هـــذه اخلــبـــرة مـن ثــراء نـــظـــرته
لـلـشـخـصـية الـدرامـيـة حـيث يـحاول فى كـل دور من أدواره التى
يـقدمـها إبـراز سمـة أساسـية يجـعلـها تـيمـة هذه الـشخـصية ثم

تكـون هـذه الـتـيـمة األسـاسـيـة هى هـالـة هـذه الشـخـصـيـة طوال
العرض وتأتى تصرفاتها وفقًا لنطاق هذه الهالة

اتـخـذ (أكرم) مـن الفـنـان الـراحل أحـمـد زكى قدوة لـه فى الفن
وفى احلــيـاة أيــضًـا فــقـد تــأثــر به كـمــمـثل فـى كـيــفـيــة اخـتــيـاره

لألدوار فإذا لم يشعر بالدور يستحيل عليه اإلبداع فيه.
يدرك تمـامًا أن هذا الـهدف هو طمـوح أو أمل هذه الشـخصية
ــــثـل عــــلى مــــســــتــــوى حــــصل (أكـــــرام) عــــلى جــــائــــزة أفـــــضل 
اجلـــمــهــوريــة فـى مــهــرجــان ســـعــد الــدين وهـــبــة عن عــرض "أم
مـرفوعـة من اخلـدمـة"  كـمـا حصـل على مـركـز أول تـمـثـيل على
مسـتـوى كلـيـة الفـنـون التـطـبيـقـية عن دوره فى عـرض (الـناسك
ـركـز الـثـالث عـلى مـستـوى اجلـمـهـورية األسـود) وحصـل على ا
عن نفـس العرض. ال يـنظـر أكرم لـلمـسرح باعـتبـاره عتـبة يـقفز
منهـا إلى عالم الـشهـرة بقـدر ما يـتعـامل مع هذا الـفن الشامل
بإعتـبار أن الـفنان والـفن كالهمـا طاقـتان يتـفجـران سويا ومن
سـرح متنـفسًا له إلخـراج شحـنته الفـنية ورغم ثم فهو يـعتبـر ا
طــول مـشــواره الـفـنـى نـســبـيًـا فــإن كل مــا يـأمـلـه هـو أن تــتـذكـره

ن شاهدوا األدوار التى قدمها. الناس 
ـاريـونـيت) وهى يـسـتـعـد أكرم حـالـيـا لـتـقـد عـرض (فـاوست ا
رؤيــة  جــديــدة لــنص (فــاوست) جلــوته يــقــوم بــإعــدادهــا يــقــوم

بإعدادها وفق رؤية إخراجية مختلفة
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ــمــيـز وومــثل فــرقـتــهـا لم يــنـدهش أحــد حــ أصـبح ربــيع مــحـمــد إمــام شـاعــر إهــنـاســيـا ا
ـة من د. ـوافـقة كـر ـسـرحـيـة اجلـمـيل مـوظـفـاً فى الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة هـذا الـعـام -  ا
أحــمـد مـجـاهـد - فـربــيع إمـام ابن حـقـيــقى لـهـذا الـصـرح الــكـبـيـر بـدأ مــسـيـرته اإلبـداعـيه
وهبته اجلميع لكنه انقطع لفترة ليست أواخر الثمانينيات شاعراً أو بـاألدق زجاالً أشاد 
ى قـصيـرة ليـعود بـعدهـا شاعـراً  له صوته اخلـاص فى العـاميـة قرأ كـثيـرا طور أدواته 
موهبـته الفطـرية باالحتـكاك والتـواصل مع مختـلف أصوات العـامة شارك فى الـعديد من
مهرجانات األدب واالحتفاليات الـثقافية فى إهناسيا وبنى سويف والقاهرة أصدر ديوانه
األول "عــنـوان غـلط" ضـمن مــشـروع الـنـشــر اإلقـلـيـمى لــيـقـول لـلــجـمـيع إنه بـالــفـعل الـصـوت
ـسرحيـة منـذ ما يـزيد على ثل بفـرقة إهـناسـيا ا الـقادم. وربـيع إمام بـاإلضافة إلـى ذلك 
سرحية سنويـاً وموهبته فى األداء الكوميدى عشـر سنوات . يشارك فى جميع عروضـها ا
لفـتت إليه األنظار من البداية فـشارك فى معظم العروض بأداء متـميز وحضور قوى منذ
ـلـيـجى "حـفـلة عـلى اخلـازوق" ثم بـدأ مع اخملـرج هـمـام تـمـام فى "حـكـايـة فالح" ثم فـوزى ا
يرغـنى "إيزيس" ثم أحمـد السيـد "مجنـون واحد مش كفايـة" ومع نفس اخملرج فى بهـائى ا
ـمثـل اجليـد يبـقى كـذلك بـغض النـظر "ساعـة واحـدة" وهو فى كـل هذه األعـمال أثـبت أن ا
ـمـيـزة فى كل هـذه األعـمال وفى عن طـول الـدور أو قـصـره وقد تـرك ربـيع إمـام بـصمـته ا
ـسرح بـتـجربـته األولى "الـطفـاية" ومن غيـرهـا ربيع اجته أخـيـراً إلى اإلخراج عـبـر نوادى ا
ــهـرجــان الـنــوادى لـهــذا الـعـام تــألـيــفه أيـضــا وهـو عــرض أشـاد به د. رضــا غـالـب ورشـحه 

منفردا ولم يزل لدى ربيع الكثير فى مستودع مواهبه التى تدفعه دائما إلى األمام.

عطية معبد

سارة عبد الوهاب

مروة سعيد

وسيقى بالنسـبة جلمال نوفل غذاء للروح فحسب بل كانت أيضا لم تكن ا
سرحى والدرامى كمدد مستمر ودائم. ضرورة يغذى بها العمل ا

وسـيقى واحدة من العـناصر الضـرورية ألى عمل عـمل مسرحى توضح فا
ـوسيـقى وتـبـرز وتـسـخـر وتـمـثل أيـضـا لـذلك فالبـد أن يـكـون هـنـاك دائـمـًا ا
وسيـقى اخملضرم جمـال نوفل الذى تخرج فى الفاهم.. هكـذا يفكر فـيها ا
وسيقـية كعازف للكـمان وقد عمل فترة مع جنـوم الغناء غير كلية التـربية ا
ــسـرح ــسـرح لــعــشـقه الــكــبـيــر لــفن الـتــمــثـيل وخــشــبـة ا أنه انـصــرف إلى ا
ـؤسـسـات التـعـلـيـميـة لـيـبـدأ منـهـا رسـالته دارس وا وسـرعـان ما اجته إلـى ا
ـسرحـيـة فهـنـاك يسـتطـيع أن يـعلم أيـضـا أن الفن رسـالة وخـدمـة كمـا هو ا
مـتـعـة . عــمل فى مـدرســة األهـرام لـلــغـات وكـّون فــريـقـًا كــبـيـرًا من مــخـتـلف
راحل الدراسيـة وقام بتدريب هـذا الفريق على الـعزف والغنـاء والتمثيل ا
ــسـرحــيـة بـالــلـغــتـ الـعــربـيـة وقـدم من خالل فــرقـته عـدداً مـن األعـمـال ا
واإلجنـليـزيـة أيضـا من هذه األعـمال "يـا طالـع الشـجرة الـسلـطان احلـائر
مـنــعـونــا نـحــلم كل شــويـة بــكـره هــنـقــول كالم" .ويـقــوم حـالــيـًا بــالـتــحـضــيـر
الحـتـفـالـيـة آخـر الـعـام الـدراسـى وذلك بـتـجـهـيـز عـرض عن مـولـد الـرسـول
الـــكـــر يــقـــدمه أطـــفــال الـــكى جى وان و" 2فــقـط كــمـــا ســيـــقــدم مـــعــهم
مـسـرحـية "ذات الـرداء األحـمـر" بـاإلجنـلـيـزية.  ويـحـلم نـوفل أن يـكـون لـديـنا
ؤسـسات التـعليـمية مسرح غـنائى من الدرجـة األولى كما يـتمنى أن تـهتم ا
وسـيقـية والـغنـاء واالستـعراض.. بتـدريب الـطالب على اسـتخـدام اآلالت ا

واهب الكبيرة. ستقبل جيل يتمتع با ليكون لدينا فى ا

أشرف الديب

صرح ثقافى جديد
احلياة أقوى من اآلالم واألحزان.. لذلك فإن
ـأسـاوى الذى وقع فـى قصـر ثـقـافة احلـادث ا
بدع بنى سويف وفقدنا فيه أرواحاً كثيرة 
ـارسون أعـزاء اختـطفـهم القـدر ح كـانوا 
نشاطاً ثقافيـاً رفيعاً سيظل هذا احلادث فى
وعيـنـا ووجـدانـنـا دافـعـاً قـويـاً وحـافزاً أصـيالً
عــلى االلـــتــزام بـــاجلــديـــة وجتــنب الـــتــواكل

واإلهمال وعدم االكتراث.
ويأتـى افتـتـاح قـصـر ثـقـافـة بـنى سـويف بـعد
االنـتهـاء من حتديـثه وتطـويره مـثاالً صـادقاً
عـلى أن خـطــة وزارة الـثـقـافــة بـشـأن حتـديث
وتطـويـر البـنـيـة الثـقـافيـة هى خـطـة عمـلـية
وجــادة وهى تــســيــر بـــخــطى حــثــيــثــة نــحــو
االكـتـمـال كمـا يـجىء هـذا االفتـتـاح بـوصفه
ـوسم عـنـصـراً أسـاسـياً مـن عـنـاصـر افتـتـاح ا
الصـيفى للـحملـة القومـية للـقراءة للـجميع
هـذا الـعـام هــذه احلـمـلـة الـتـى حـقـقت عـبـر
مسيرة  19عامـاً مبـدأ دميـقراطيـة الثـقافة
فأصبح فى كل بيت تقريـباً مكتبة وأصبحت
األجـهـزة الـرســمـيـة وغـيـر الــرسـمـيـة كل عـام
خالل فـترة اإلجـازة الصـيفـية تـتنـافس فيـما
بـيـنهـا لـتـقـد خـدمـة ثقـافـيـة مـتـمـيزة إلى

ا تمييز. اجلماهير حيثما تكون ودو
إنــنى أتــمـنـى أن يـبــدأ هــذا الـقــصــر مـرحــلـة
جديدة من الـعطاء الـثقافى والفـنى; مرحلة
تـــلــيق بـــأبــنـــاء بــنى ســـويف بـــصــفـــة عــامــة
ــبــدعــ من أبــنــاء بــنى ســويف بــصــفـة وبــا
ـتد عـطاء هـذا القـصر إلى كل خـاصة وأن 
ـديـنـة دون تمـيـيـز وأن يعـود الـقـصر أهـالى ا
مـوقعـاً ثقافـياً قـادراً على اسـتيـعاب الـطاقات
اإلبــداعــيــة ألبــنـاء احملــافــظــة فى مــخــتـلف

مجاالت اإلبداع الثقافى والفنى.
وإنى لـعـلى ثـقـة كـبـيـرة ويـقـ ال يـتـزعزع أن
هـذا الـقصـر سـيكـون إضـافة بـارزة إلى رصـيد

صرية. الثقافة ا

هرجان العاشر للرقص احلديث 23عرضاً فى ا

الفرنسـية بعـرض "النشوة" ومن
الــهـنـد  Surkhتــصــمــيم وإخـراج
بـــتـــريـــنس لـــويس ومن تـــصـــمـــيم
وإخـراج فـالـدى لـيـا تـقـدم فـرقة
ســاريـــة رام الــله الــفــلــســطــيــنــيــة
عـرض "ع احلاجـز" بيـنمـا تشارك
أمــــــــــــــــــريــــــــــــــــــكـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــعـــــــــــــــــرض
" "Musicals"westsidestoryمــن
تـصمـيم وإخراج جـون فيـرجسون
وتـــقــدم اخملــرجـــة نــاصـــرة بــيالزا
عـــرض "الــــصـــرخــــة" وهـــو إنــــتـــاج

فرنسى/ جزئرى مشترك.
ــــــصـــــمم ومـن مـــــصــــــر يـــــشـــــارك ا
واخملــــرج فـــاروق جـــعــــفـــر بـــعـــرض
أوهـــام وتـــقـــدم فـــرقـــة المـــوزيـــكـــا
ـستقـلة من تـصمـيم وإخراج نورا ا
أمـ بلـدى ونـسـاء فى حـياته ومن
تــصـــمــيم وإخــراج مــحـــمــد شــفــيق
 witnwss of thbodyوعــــــــــــــــــرض
"رحـــلـــة" تـــصـــمـــيم وإخـــراج جنالء
ــصــمم واخملـرج يــونس وتــشـارك ا
فـدوى الـهنـادى بـعرض " 6من "36
إضـــافــــة إلى غـــانــــدى لـــلـــمــــصـــمم
واخملــــــرج كــــــمــــــال ربـــــــيع و"اجتــــــاه
عشـوائى" تـصمـيم وإخـراج محـمد
فـــــــــــــــؤاد "وده حــــــــــــــتــى مـش تـالت"
تـصــمــيم وإخــراج مــيـرت مــيــشـال
" 40ســـــاعـــــة" تـــــصـــــمـــــيـم وإخــــراج
مـحـمـد حبـيب و"الـبـعـيـد" لـلـمـخرج
مــحـمــد فــوزى "الــبــشــر" تــصـمــيم
وإخـــــراج كــــــر خـــــلـــــيـل "أكـــــشن"
إخراج محمـد الصعيـدى "الكلمة"

إخراج منير سعيد.
ـــشــــاركــــة فى تــــقــــدم الــــعــــروض ا
ـهـرجــان عـلى مـسـارح فـعـالـيــات ا
نعم الصاوى وسيد ساقية عبد ا
درويش باإلسكندرية واجلمهورية
ــســرح الـــصــغــيـــر بــدار األوبــرا وا
ــسـرح ــصــريـة بــيــنـمــا يــشـهــد ا ا
الـكبيـر باألوبرا فـعاليـات االفتتاح

واخلتام.

تفتتح مـساء غد الثالثاء فعاليات
الــدورة الـــعـــاشـــرة لـــلـــمـــهـــرجــان
ـــــــصــــــــرى الـــــــدولـى لـــــــلــــــــرقص ا
ــســرح احلــديث عــلى خــشــبــة ا

صرية. الكبير بدار األوبرا ا
هرجان الـذى تستمـر فعالياته ا
ـشـاركة حـتى  6 يولـيـو الـقادم 
 23عـــرضـــاً مـــســـرحـــيـــاً راقـــصــاً
يــــــــرفـع هــــــــذا الــــــــعــــــــام شــــــــعــــــــار

"أرقص... الكون يرقص".
ـــصـــمم واخملـــرج ولـــيـــد عـــونى ا
ــــــــهــــــــرجــــــــان قـــــــال إن رئــــــــيـس ا
ـــــهــــرجـــــان يـــــحــــظـى بــــرعـــــايــــة ا
واهــتـمـام الـفـنـان فـاروق حـسـنى
وزيـــر الـــثـــقـــافـــة الـــذى حتـــمس
لـــــتــــــأســـــيس مــــــدرســـــة وفـــــرقـــــة
ــــــســــــرحـى احلــــــديث الــــــرقص ا
ـصـرى والـتى قـدمت مـنـذ بـدء ا
عملهـا عدداً كبيراً من العروض
الـهـامة مـنـهـا "شـهـر زاد وفـيروز
ذرفـت عـــيـــنـــاك وحــــلم نـــحـــات"
إضــافـــة إلـى تــنـــظـــيـــمـــهـــا لـــهــذا

هرجان. ا
يـــشــهـــد حـــفل االفــتـــتــاح تـــقــد
عـرض "عـطـيـل" لـفـرقـة الـرقص
ـــــصــــرى ـــــســــرحـى احلـــــديث ا ا
وتــــصـــــمــــيم الــــســــويــــديــــة مــــارى
بـــــــرولـــــــ والـــــــتـى عـــــــبـــــــرت عن
ســـعــــادتـــهـــا بــــالـــعـــمـل مع فـــرقـــة
ــــــــصـــــــرى الــــــــرقـص احلــــــــديـث ا
ـــــنــــطـــــقــــة الـــــتى كـــــواحـــــدة فى ا
تــــمــــتــــلك ثــــقـال وراقــــصـــ ذوى
تــعــلــيم جــيــد ووجــهت شــكــرهــا
لـلـمــديـر الــفـنى لــلـفــرقـة اخملـرج
ولــيــد عـــونى لــتــعـــاونه الــصــادق
مـــعــــهـــا مـن أجل خـــروج الــــعـــمل
لــــلــــنــــور وعن عــــرض االفــــتــــتـــاح
"عــطــيل"قـالـت مـارى بــرولـ إن
ـــكن أن حتـــدث فى أحـــداثـــهــا 
أى زمــان وأى بــقــعـة فـى الـعــالم
ولـــــقـــــد أبـــــقـــــيـت عـــــلى أحـــــداث
الــقـصــة األصـلــيــة والـتى يــتـزوج
فــــيــــهـــــا عــــطــــيـل األفــــريـــــقى من

تــمـــثل مــصـــر وعــدداً من الــدول
األخـــرى حــيـث تــقـــدم أســبـــانــيــا
ديــــنـــــامـــــو / رؤى من تـــــصــــمـــــيم
وإخـــــراج الـــــفــــرادو بـــــرافــــواوادا
لــفــرقــة نـتــشــاســاجــارودى ومن
الـــــيـــــونــــان  Apolost تـــــصــــمـــــيم
وإخـــــراج بــــــتـــــريـــــســـــيــــــا ابـــــرجى
ستـمر لرفـقة ديالوج اضى ا وا
دانس الــرويـسـة وفـكـرة وإخـراج
ألبـرت وأليـكسنـدر بيـنمـا تقدم
فرقـة سـافاك يـوسـال من تركـيا
االثـــنـــ فى الـــشـــمس تـــصــمـــيم
وإخــــــــراج بــــــــدرهـــــــــان ديــــــــهــــــــام
وتـــــشــــارك فـــــرقـــــة ونــــتـــــيـــــدبــــوز

ديـــــــدمــــــــونــــــــة الـــــــقــــــــبـــــــرصــــــــيـــــــة
االرســتــقــراطـــيــة وفى الــعــرض
كان الـدور األكـبر لـلـمشـاعر فى
إطـــار أنــــهــــا احملـــرك األســــاسى
ألكــثـــر الـــصــراعـــات فى الـــعــالم
كــــلـه ويــــعـــــتـــــمــــد الـــــعـــــمل عـــــلى
ـؤلف ـوسـيــقى الـتى جـمــعـهـا ا ا
ــاركى هـــنــريك مــونش من الــد
جـمـيع القـارات ومـزجـها بـإيـقاع
إســـكــــنـــديــــنـــافـى لـــلــــوصـــول إلى
مــــوســــيـــقـى خـــاصــــة بـه تـــعــــكس

رؤيته.
وأضــــــــــاف ولــــــــــيــــــــــد عــــــــــونـى إن
هرجان ـشاركة فى ا العروض ا

 وليد عونى

عادل حسان

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGáÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°Sπ«°SGôe  ájó©ŸG á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùeôjhÉ°ûeájGôŸG  äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùe              É«fódG
É¡«a Éeh    

äÉbO 3

¢übôj ¬∏c ¿ƒµdG .. ¢übQG

 «عطيل»
 يفتتح

هرجان ويؤكد ا
أنه يتسع ألى
بقعة فى العالم

cyan magenta yellow black File: 3-30�fl�˙��Æ˝�”�1
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ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe

سرحي جريدة كل ا

> كتب بيكيت دراسة عن الروائى الفرنسى مارسيل بروست (1922 - 1871) صاحب
فقود ثم عاد إلى أيرلندا ليقوم بتدريس الفرنسية بكلية رواية البحث عن الزمن ا

ى وسرعان ماقدّم استقالته. ترينيتى لكنه لم يفضل العمل األكاد

> اخملرج محمد بحيرى
يواصل تقد مسرحية
"األراجوز" لفرقة شب
سرحية والتي القناطر ا
كتب أشعارها محمود
جمعة وموسيقى وأحلان
أحمد شوقى قد القت
اقباالً جماهيريا كبيرا
من أبناء القرى احمليطة
ركز شب القناطر
بالقليوبية.
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á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc áÑ£°üŸG äÉbO 3       ÉæMô°ùe
øj’ ¿hCG    

 ájó©ŸGáé«Mô°ùŸG 

õjõ©dG óÑY óªMCGh ÚgÉ°T ΩÉ¡dEGh Ió«ªM Oƒªëeh πeÉc á∏ÑY

عادل حسان

¬d ƒYOG ..¬d ƒYOG ..Ö«æe π«Ñf á°TQh ≈a GƒLôîJ º¡∏c
ــســـرح الـــقــومى وبـــعض مـــســرحـــيــات بـــا
الـقطـاع اخلاص وكـذلك ألنه سافـر فترة
ــســـرحــيــة ـــعــهـــد الــفــنـــون ا لــلـــتــدريس 
بــــالــــكــــويت.. ويــــقــــول اجلــــروب إن هــــذه
الـورشــة - األولى - الـتــحق بـهــا الـعــديـد
مـن جنـــوم الـــتـــمـــثـــيل واإلخـــراج وتـــدريب
ـمـثل.. ويـذكر عـدة أسـمـاء مـثل الـفـنان ا
مــحــمــود حــمـــيــدة والــفــنــان أحــمــد عــبــد
الـعـزيز والـفـنـانـة إلـهـام شـاهـ والـفـنـانة
عـبلة كـامل والفنـانة ماجـدة زكى والفنان
أحمد فؤاد سـليم واخملرج (محمد) عبد
ـــمـــثل الـــهـــادى صــــاحب ورشـــة تـــدريـب ا
واخملـــرج عــلى خـــلـــيــفـــة واخملــرج حـــســام
صالح والــفــنــان نــاصــر ســيف والــفــنــانــة
عــايـــدة فــهـــمى والـــفــنـــانـــة نــاهـــد رشــدى
ــذيع أحــمـــد مــخــتــار والـــفــنــان أحــمــد وا
ــــنـــــعم كـــــمــــال واخملـــــرج نــــاصـــــر عــــبـــــد ا
ــرحــوم (مــنــصــور مــحــمــد) الــذى قــام وا
ـسرح الـتجـريبى بإخـراج عرض افـتتـاح ا
فى دورته األولى وكذلك بـعض الفنان

. السوري

ـمـثل عـلى الـفيس جروب ورشـة إعـداد ا
بــوك من اجلــروبــات األكـــثــر قــبــوال لــدى
هـواة الـتــمـثـيل الــذين يـســعـون إلى صـقل

موهبتهم.
وهدف هذا اجلـروب هو الترويج لورشة
مـثل الـتى يقـيمـهـا الدكـتور نـبيل إعـداد ا
مـنـيب ويـتـضمن اجلـروب مـعـلـومات عن
الــورشـة تـقـول إن هــذه الـورشـة تـقـام فى
ــــدة ثـالثـــة ــــمــــثل  شــــكل دورة إلعــــداد ا
شــهــور تــبــدأ فـى مــنــتــصف شـــهــر يــونــيه
طلوبة احلالى بعد اجتياز االختبارات ا
والـدورة عـمـلـيـة ويـتــولى الـتـدريس فـيـهـا

نخبة من خيرة أساتذة التمثيل.
و افـــــتـــــتـــــاح الـــــورشــــــة.. كـــــمـــــا يـــــقـــــول
ـــمـــثل اجلــروب.. كـــأول ورشـــة إلعـــداد ا
فى مـــصـــر عــام  1977واســـتــمـــرت نــحــو
أربع سـنـوات إلى أن تـوقف الـعـمل بـها -
كـــمــا يــقــول اجلــروب - نـــظــراً النــشــغــال
شـرف علـيهـا د. نبـيل منـيب بالـتدريس ا
ــســرحــيــة ــعــهــد الــعـــالى لــلــفــنــون ا فى ا
وتـــولــيه مـــنـــصب رئـــيس قــسـم الــتـــمـــثــيل
واإلخــــراج عــــدة مــــرات وكــــذلك تــــولــــيه
ــســرح الــكــومــيـدى مــنــصب مــديـر عــام ا
لـــفـــتــرة بـــاإلضـــافــة إلـى عــمـــله كـــمـــخــرج

 محمود حميدة

øWƒdG ¥OGô°S ≈a ∂ë°†dGh IOÉ°S Iƒ¡b

 ياسر عالم

حسن احللوجى

∑ƒH ¢ù«ØdG ≈∏Y ΩÓY ô°SÉ«d ájó≤f IAGôb

سرحي جريدة كل ا

> توفى أبوه (ويليام بيكيت) عام  1933وترك له ميراثاً صغيراً وفى هذه األثناء كتب
اجملموعة القصصية (وخزات أكثر من ركالت) وقصصها تدور عن مغامرات طالب أيرلندى
يدعى بيالكوا وفى عام  1935 كتب روايته األولى (مورفى) وبطلها شخصية مضطربة
وحائرة ب الشهوة اجلنسية وهدفه يكمن فى الوصول للعدم العقلى بعيداً عن الواقع.
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بناء مسـرحى بحبكـة تقليـدية هى عملـية بالغة
التـعـقـيـد.. فـواقـعـنا احلـافل بـكـوكـتـيل مـحـتـشد
مـن األزمــات واحملن كـــان يـــصــعـب فــيـــهـــا عــلى
ـيـل إلى الـتــعـبــيـر عن طالب ورشـة االرجتــال ا
واقـعـهم بــواحـدة مـنــهـا.. بـاإلضـافــة إلى ذائـقـة
ـشهـديـة لـلـسات مـعـاصـرة تـنسـجم مع الـبـنـيـة ا
ـتـصـلـة ـتـتـابــعـة ا ـشــاهـد ا كــوم.. سـتـجـد من ا
ــنــفــصــلــة.. تــقــنــيــة أمــضى فى الــتــعــبــيــر عن ا

متطلباتهم..
أخـيـرا تــبـقى واحـدة من مــهـمـات الــنـقـد قـراءة
الـفعل الفنى فى سـياقه وليس ابتـثاره فى لعبة

التقييم كما يحلو للبعض التصور..
ياسر عالم

أميرة الوكيل... كتبت معلقة... أستاذنا الفنان
ــنـــطــقــة فى يــاســر عـالم أشــرت فى الــبـــدايــة 
غــــــايــــــة األهـــــمــــــيــــــة... من خـالل ســــــرد صـــــور
تـصلة أن ـنفـصلـة ا شـاهد ا االسكـتشـات.. وا
نــشـيـر إلى الـطـبـيـعـة الـتــفـكـيـكـيـة فى مـثل هـذه
الـعــروض وكـذا عن طـبـيـعـة الـواقع االفـتـراضى

فى العرض وحقيقة ما هو معهود.
ــقـــال الــرائع أمــا مـــحـــمــد زيـــدان.. فــأشـــاد بـــا
لــــيـــــاســــر عالم - حـــــسب وصـــــفه - ويــــتـــــمــــنى

مشاهدة قهوة سادة فى اإلسكندرية.
... كالمك صح يــا أســـتــاذ يــاســر.. بس نــقــول

إيه هذا ما كتبه سعد اجلابرى.
وكـتـب عـاطف أبـو شـهـبـة.. من الـصـعب حتـلـيل
ـنــطـقـيــة وحـيـاديــة بـهـذا الــشـكل لـذا عــرض 
أشــكـرك ولـيــكن رد كـاف لــكـثـيــرين يـسـتــهـونـون
ـــا يــــشـــاهـــدونـه وذلك ألنه يــــضع نـــفــــسه فى
ــتـلـقى مـغـيـبـا عـقـله فى زمن أصـبح من وضع ا

يتلقون يتفلسفون.

فى مدونـته على الـفيس بـوك كتب يـاسر عالم
رؤيـته النقديـة حول عرض قهـوة سادة جنتز
ـقتـطفـات وتعـليـقات البـعض على منهـا بعض ا

ما كتبه عالم.
ــســرحى "قــهـــوة ســادة" نــتــاج ورشــة الــعـــرض ا
ــركــز اإلبــداع االرجتــال الســتــوديــو الــتــمــثــيل 
ــصـــريـــة.. ومـــخــرج الـــتـــابع لـــوزارة الــثـــقـــافـــة ا
الــعـرض هـو خــالـد جالل مــديـر مــركـز اإلبـداع
وحــصـــد الــعـــرض الـــعــديـــد من اجلـــوائـــز عــلى
رأســــهـــا جـــائـــزة أفــــضل إخـــراج مـن مـــهـــرجـــان
القـاهرة الـدولى لـلمـسـرح التـجـريبى فى دورته

العشرين..
كن سـرحى فليـست له حكـاية  أما الـعرض ا
بسـطهـا عـلى القـار فى سـطور ذلـك أن بنـية
درامــا الـعــرض بـنــيـة اســكـتـشــيـة أى أنه مــبـنى
ـــتــصـــلــة عــلى مـــجـــمــوعـــة من االســـكـــتــشـــاف ا
ـنـفــصـلـة الـتـى تـصـنع حــالـة أكـثـر مــنـهـا تـصل ا
تفرج عـبر بداية ووسط إلى نهاية محددة.. با
أو بقول آخـر ليس بنـاء تقلـيديا مـنطقه عالقة
شهد أو عالقة تبدأ سببية ب مـشهد يؤدى 
من تـوتر يـصل إلى عـقـدة تعـلـوها ذروة يـعـقبـها
حـل.. الــــعــــرض يــــخــــرج عـن أســــلــــوب الــــبــــنــــاء
الـــدرامى الــتـــقـــلــيـــدى.. لــيـــكــون أشـــبه بـــنــائـــيــا
بـاهــتــزازات مـوجــيــة تـنــبــثق من نــقـطــة مــعـيــنـة
وتـــتــــسع ثم تـــنــــكـــمش لـــتـــعـــود مـن حـــيث أتت..
ودعــنــا نـخــرج من هـذا الــتــوصـيف الــتـجــريـدى

للمثال أو التوصيف األكثر عيانية.
ـكـن أن نـلـتــمس حـبــكـة أطــريـة لــلـعـرض إذن 
وهى حـــالـــة الـــعـــزاء الـــتى يـــبـــدأ ويـــنـــتـــهـى بـــهــا
العرض.. وتـفصل بـ مشهـد ومشهـد أو لنقل
بـــ اســكــتش واســـتــكــتـش.. ونــســتـــعــيــد فـــيــهــا
ــاضى األجــمل.. نــســتــعــيـده صــوتــيــا بــعـد أن ا
ـسرح بـصريا فى عـايناه مـلخـصاً فى مـقدمة ا
بـداية العرض مركزا ومـكثفا كمـا أسلفنا.. أما

حــالــة الــعـزاء الــتـى تـخــلــلــتــهــا االســكــتــشـات أو
احلـبـكة الـداخـلـية.. فـإن الـكيـفـية الـتى صـيغت
بـــهـــا تـــلـك االســـكـــتـــشــــاف مـــســـرحـــيــــا لم تـــكن
واحدة.. فثـمة اسـكتش يعـتمد عـلى اإلضحاك
بــالـلــفظ أو كـومــيـديــا الـلــغـة.. مـثـل احلـوار بـ
الــشـــاعــر واإلعـالمى الــذى أســـلـــفــنـــا احلــديث
حــولـه. ثم إضـــحـــاك يــعـــتـــمـــد عـــلى كـــومـــيـــديــا
حــركــيـة ومـن ذلك مــشـهــد اجلــهــاد والــنــضـال
الــذى يــخـوضه شــاب مــعــتـمــدا عــلى لـغــة غــيـر
ـتـفـرج كالمـيـة وهى لـغــة اجلـسـد حـيث يـراه ا
وهـو يـجــرى تـدريـبــات ريـاضـيـة عــنـيـفــة تـنـتـمى
جملــــمــــوعـــــة ريــــاضــــات الـــــدفــــاع عن الـــــنــــفس
لـيـتـصـدى جملـمـوعة مـقـاتـلـ ويـغـلـبـهم جـمـيـعا
لــيــثــأر بــذلك لــصــديــقه الــراحل.. ويــتــضح فى
الـنهـايـة أن مـا يـفـوز به هـو بضـعـة أرغـفـة خـبز
مات صديقه دونهـا فى طابور ال ينتهى. كذلك
فـــإن اإلضــــحــــاك عــــبــــر ســـوء الــــفــــهم جنــــد له
حـضــوراً.. حـيث يــحـدث تــقـابل بــ مـعــلـومـات
اجلـــد احملــتــضــر واألحــفــاد شــديــدى اجلــهل..
ح يـشرع هـو فى محـاولة إخبـارهم عن ثروة
ـلكه يـرثـونهـا بـعـده.. فـيـتـحـدث عن بـيت كـان 
لك فـاروق.. فال يعرفه الـشباب إال من عـهد ا
مثل السـورى الذى قام بدوره فى مسلسل.. با
أو أن يذكـر لهـم أنه بعـد اجلالء قد حـدث كذا
وكـذا.. فال يـجد لـهم مـعـرفـة بخـروج اإلجنـلـيز
من مـــصــر.. غـــيــر أنـــهم يـــعــرفـــون مــســـتـــشــفى
اجلالء لـلـوالدة.. وعـلى نـفس الـوتـيـرة يـذكـرهم
ـــصــــريـــ عــــلى اإلســـرائــــيـــلــــيـــ بــــانـــتــــصــــار ا
صرى لم يقابل نتخب ا فيخالفوه الرأى بأن ا
نظيره اإلسرائيلى.. أخيرا يهتدى الشباب إلى
ـوت.. ولـيس أن أن اجلـد يـخـرف من هـذيـان ا
ثـقـافـتهم بـهـا ثـقوب.. اسـتـغفـر الـله بل فـجوات

عصية على الرتق والترقيع..
ــشـكالت فى ويــقـول عالم إن حــشـد كـل تـلك ا

احلـبكة الـداخلـية فهـى تتركـز فى االسكـتشاف
ــنــطق شــر الــبــلــيــة مـا ـضــحــكــة  ــعــاصــرة ا ا
قطع صوتى يضحك وخاصة بعد أن تقارن 
اضى يضاد ويقـابل قسوة وخشونة وقبح من ا
ستوحاة من نبثقة أو لـنقل ا وعبـثية اللحظـة ا
ثال قبل أن نستغرق فى احلاضر.. ولنسـرع با

مزيد من التجريد.
على تـلك الوتـيرة تـمـضى االسكـتشـات فتـقارن
ــاضى مـــنــتــصــرة جلــمــال مــا بــ احلــاضــر وا
انــســرب من بــ أنـــامــلــنــا ألنــنــا بـــشــكل مــا لم
شكالت التى تـعرضها نـدافع عنه.. باقة مـن ا
تـلك االسكـتشـات.. فـما بـ فن هابط يـتدنى
بــالــذوق الــعــام.. إلى تــربح بــاالرتــمــاء عــلى يــد
مانح أمـوال النـفط خـليـجيـة فى شـركات إنـتاج
جـــعــــلت مـن الـــفـن ســـلــــعـــة تــــســـتــــرضى الـــذوق

تطلباته..  اخلليجى 
وبـالرغم من احلـبكـة اإلطـارية الـتى تمـثلت فى

األسبوع القادم ..

نصف السويسى عبدالكر برشيد ا

الــــــــــتـــــــــراث فـى احلـــــــــركـــــــــة
ـــــغـــــاربـــــيـــــة ـــــســــــرحـــــيـــــة ا ا
ــــســـرحــــيـــة فى واحلــــركـــة ا
ـغرب الـعـربى بـ اإلبداع ا
واالقــتـبـاس وأشــار الـسـيـد
يـحيـاوى إلى أن هـذا اللـقاء
مـثلى غـاربى يعـد فرصـة  ا
سـارح اجلـهويـة باجلـزائر ا
الحــتـــكـــاك بـــنــظـــرائـــهم من
ــغـــرب الــعــربى بـــاقى دول ا
بـــاإلضـــافـــة إلـى مـــنـــاقـــشـــة
بــعض قـضــايــا الـفـن الـرابع
ـنـطـقة ـطـروحـة حـالـيـا بـا ا

غاربية ا

كـان مـســرح بـاتـنــة اجلـهـوى
الـــذى فـــتح أبــــوابه مـــؤخـــرا
أمـام اجلـمـهـور بـعـد حـوالى
ســنـتـ من االغالق بـسـبب
الــتــرمـيم احــتــضن الــطـبــعـة
األولى من هذه األيام العام
 1988ونالت آنذاك إقباال
سرحي كبيرا من طرف ا
ـــــــغـــــــرب مـن اجلـــــــزائــــــــر وا

وتونس. 

حتــــتــــضـن مــــديــــنــــة بــــاتــــنـــة
اجلـزائـريـة  تـظـاهـرة األيـام
ـغـاربيـة الـثانـية ـسرحـية ا ا
فى الفـترة من  21إلى 28

يونيو  اجلارى 
ـــــســــرح اجلــــهــــوى مــــديــــر ا
مـحـمـد يـحـيـاوى أشـار إلى
أن هــــذه الـــتــــظـــاهــــرة الـــتى
سـيـحـتـضـنــهـا مـسـرح بـاتـنـة
اجلهوى ستحضرها أسماء
مغـاربيـة وجزائـرية مـعروفة
فـى الـفن الـرابـع عـلى غـرار
مـنــصف الـســويـسـى  وعـبـد
الــكـر بــرشـيــد إلى جـانب

ـــــبــــــاركـــــيه و د. د. صـــــالـح 
ونــور الـدين عـمـرون فـضال

عن آخرين من اجلزائر. 
ويــــتـــــضــــمـن بــــرنـــــامج هــــذه
األيــام عـــروضــا مــســـرحــيــة
لــفــرق مــحـتــرفــة من لــيــبــيـا
ــغـرب وتــونس ومــخــتـلف وا
ـسـارح اجلـهــويـة الـوطـنـيـة ا
سرح الـوطنى اجلزائرى وا
وكـــــذا تــــنـــــشـــــيط عـــــدد من
ــسـرح فى الــنــدوات حــول ا
غـرب الـعربى مـنـها بـلـدان ا
ـغـاربى فى ـســرح ا تــأثـيـر ا
ـــســرح الـــعــربى وتـــوظــيف على رزقا

تكتيك العمايرى فى احلمامات
دينة. ا

تهرب الفتاة بـاحثة عن أوكسج نقى بعد
ـــنـــزل. وفى الــــشـــارع تـــبـــدأ انـــعـــدامه مـن ا
رحـلة بحـث األم واألب عن االبنة مـحاول
ـلمـة فـشل عائـلى لكـن الفـتاة تـكون بذلك 
وكأنهـا علقت بـرمال متـحركة حـيث جتتمع
ـــجـــمـــوعـــة أشـــخـــاص يـــشـــكـــلـــون تـــواريخ
مـتعـددة جملـموعـة أحـداث مرت عـلى األمة

العربية.
سـرحـية فى ظـاهـرها ال تـزيد عـن كونـها ا
يـوميـات بـسـيـطـة لـعائـلـة سـوريـة عـادية إال
أن فى بـاطــنـهـا نــرى نـبــشـا ونــقـدا ألوضـاع
تـاريـخـيـة وأخرى راهـنـة لـنـكـساتـنـا الـعـربـية
ـسـرحـيـة ـتـكــررة األمـر الـذى جـعل مـن ا ا
عـند عـرضهـا فى سوريـا مصـدراً للـتجاوب
اجلــمــاهــيــرى مـنــقــطع الــنــظــيــر وهـو ذات
الـــســــبب الــــذى جــــعل من إدارة مــــهــــرجـــان
احلـمامـات الدولى لصـائفة  2009 تخـتار
سرح هذا ـسرحية لتـكون جنمة أسـبوع ا ا

العام 
ــنـعم عــمـايـرى حــصل عـلى  الـفــنـان عــبـد ا
جــــــائـــــــزة أفــــــضـل عـــــــرضٍ مــــــتـــــــكــــــامـل عن
مـسرحيـته "فوضى" وجائـزة أفضل إخراج
فى مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الـــتـــجـــريـــبـى عــام
2005باإلضافة إلى حصوله على جائزة

النُقاد

الــنــقــاش بـ ثــنــائـى الــنـزاع ـ األب واألم -
شـتـعل بـخالفـات جـوهـرية تـاريخ الـعـائـلـة ا
وأخـرى ســطـحــيـة يــومـيــة تـفــصـيــلـيـة األب
ــتـــطــرفــة واألم بــأفـــكــاره األيــديـــولــوجـــيــة ا
ا يؤدى تطرفة أيضا  بنزقها وأنانيتها ا
ـصـغـيـة إلى إلى هـروب االبـنـة الـصـامـتـة وا
هـذا الــنـقــاش احلـاد إلـى الـعــالم اخلـارجى
بـــبــــشـــره اخملـــتـــلــــفـــ الـــقــــادمـــ من قـــاع

ــنــعم  مـــســرحــيـــة الــفــنــان الـــســورى عــبـــد ا
ــســرح عــمـــايــرى "تــكــتــيـك" يــســتــضــيـــفــهــا ا
ــديـنـة احلـمـامـات الــتـونـسـيـة من احملـارى 
خالل عــرضـ فى الـ 12مـن شــهــر يــولــيــو
الــــقـــادم فى إطــــار مـــهـــرجــــان احلـــمـــامـــات

الدولى فى دورته الـ.45
تـأتى مـشاركـة مـسـرحيـة "تـكـتـيك" فى إطار
هرجان الذى يـنطلق فى السابع من يوليو ا
إلــى الـــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــامــن عـــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــر مــن
سرح الذى أغسطس2009ضمن أسبـوع ا
ــــهـــرجـــان كـل ســـنـــة دأب عـــلى تــــنـــظـــيــــمه ا

كاحتفاء منه بـ"أبو الفنون". 
"تــكــتــيك" هـى مــســرحــيــة عن نص وإخــراج
ــنـعم عــمـايــرى تـتــنـاول فى طــرحـهـا لـعــبـد ا
العـام بعض الـتـفاصـيل اليـومـية من الـشارع
الــســورى بــشــكل مــعــاصــر ويــشــارك فــيــهـا
نخـبة من الـنـجوم فى مـقدمـتـهم فايـز قزق
وقــاسم مـــلــحــو ورغـــد مــخــلـــوف وأســامــة
ـى احلـــــــكـــــــيم حـالل ورامـــــــا عـــــــيـــــــسـى و

وآخرون..
ــســرحــيــة حـــيــاة أســرة مــفــكــكــة وتــتـــنــاول ا
مــؤلـــفــة من أب وأم وابــنــة قـــاصــر تــنــطــلق
احلـكـاية من حلـظـة ذروة تتـمـثل فى إصرار
األم عـلى ســفـر ابـنــتـهـا الــوحـيـدة مــعـهـا إلى
اخلارج ورفض األب للفكرة بشكل قاطع.
ــســرحـــيــة من خالل احــتــدام تــســـتــعــرض ا

العمايرى

á«KGôàdG äÉ«°üî°ûdG
Úª°SÉj ™e á«JGQÉe’G

ôjô°ûdG OQÉŸGh
سـتـضـيف نـادى اإلمـارات بالـتـعـاون مع هـيـئة
دبى لـلـثقـافـة والفـنـون حالـيـا علـى مسـرح أبو
ظبى بـكاسـر األمـواج أول عروض مـسرحـية

ارد الشرير". األطفال "ياسم وا
ـسرحـيـة التى ألـفـها الـكـاتب الراحل تـتـميـز ا
ســالم احلـــتــاوى وأخــرجـــهــا مـــحــمــد ســـعــيــد
الـســلــطـى بــرحــلــتـهــا اخلــيــالــيــة فـى اخملـزون
الـــتـــراثى اإلمـــاراتى واألدب الـــعـــربى.. وذلك
ضمن قالب روائى وتـربوى وجتسد شخوص
ــســرحـى الــشــخــصــيــات الــتــراثــيـة الــعـرض ا

اإلماراتية اخليالية.
سرحية اإلماراتى محمد السلطى قال: إن ا
تـعــتـبــر ثـانى عــمل لألطــفـال يــقـوم بــإخـراجه
تميزة مشيراً ووصفها بالتـجربة اجلديدة وا
إلى أن شــخــصــيــاتــهـــا خــيــالــيــة مــأخــوذة من

التراث.
ويـؤدى الـعـمل نـخبـة من الـفـنانـ اإلمـارتـي
من بـيـنـهم عــبـد الـله صــالح فى دور الـشـريـر
والـــفــنـــانــة بـــدور الــتى تـــقــوم بـــدور يــاســـمــ

وآخرين.
وقال الـفنـان عبـد الله صـالح إنه تردد كـثيراً
قــبل تــقــد دوره فى الــعــمل لــســبــبــ األول
قـوة الـدور وصـعوبـة جتـسـيـده والـثـانى يـتـعلق
بـــالــــســـؤال عن حــــجم اإلضـــافــــة فـــمـــا الـــذى
سـأضــيـفه خــاصـة وأنــنى ألـعب دور الــشـريـر
ولــكـن ســرعـــان مـــا لــقـــيت نـــفـــسى فى عـــالم

آخر.. عالم جميل اسمه مسرح الطفل.
ــارد الـشــريـر" وتــعـد مــســرحـيــة "يــاسـمــ وا
ـسرح دبـى الـشعـبى وهـى آخر أحـدث إنـتـاج 
ـــرحـــوم ســـالم احلـــتـــاوى لـــلـــطـــفل مـــا ألـــفه ا
والذى كـان عضـوا مـؤسسـا وفاعال فـيه وقد
سرحـية بأربع جوائز خالل مهرجان فازت ا
ــــــســــــرح الـــــطــــــفل  ..2009وهى اإلمـــــارات 
ـــؤثـــرات الـــصـــوتـــيــة" ـــوســـيـــقـى وا جـــوائـــز "ا
ـــثــلـــة دور أول" و"أفـــضل مالبس و"أفـــضل 

مسرحية" و"أفضل ماكياج".
األغــانى مـن أحلــان خــالــد نــاصــر وقــد كــتب
كـلـمـاتهـا وصـمم رقصـاتـهـا عبـد الـله صالح..
شادى أبو شادى

مشهد من عرض أدوات احتياطية

zá«WÉ«àM’G äGhOC’G{ `H ¿ƒ∏ãÁ .. ¿Éà°SOôc ÚLÉ°ùe
سرحى الذى أدوات احتياطية هو اسم العرض ا
تتواصل بروفاته داخل قاعة كبرى بسجن سوسة
ــحـافــظـة  الـســلـيــمـانـيــة بـكــردسـتـان الــفـيـدرالى 
الـعـراق  وهـو الـعــرض الـذى يـقـوم بــبـطـولـته عـدد
من احملـكوم فى قـضايـا مخـتلفـة مديـر السجن
واحلــاصـل عــلى شـــهــادة فى عـــلم الــنـــفس والــذى
ـســرحى لـلــسـجــنـاء يـأتى أشـار إلـى أن الـنـشــاط ا
فى إطــار خـطــة الــتـاهــيل الــتى تــعـتــمــدهـا اإلدارة
ــسـرح هــنــاك أنـشــطـة فــنـيــة أخـرى وإلـى جـانب ا

شغوالت اليدوية كالرسم وا
مــســرحــيــة أدوات احــتــيــاطــيــة كــومــيــديــا ســاخــرة
تــنـــاقـش عـــددا من األوضـــاع االجـــتـــمــاعـــيـــة وهى
لـيـسـت أولى عـروض الـفـرقــة فـقـد سـبــقـتـهـا عـدة
أعـمال كـتـبهـا وأخـرجـها بـعض الـسـجنـاء وبـالـطبع
ــــا فى ذلك ـــســــاجـــ أدوارهــــا كــــافـــة  يــــلـــعـب ا

األدوار النسائية .

عبلة كامل

> د. رضا غالب ود.
محمود نسيم ناقشا
اضى نصوص األسبوع ا
الكاتب محمد زهدى
سرحية فى ندوة ا
خاصة  عقدها باحتاد
الكتاب بحضور عدد من
تخصص والنقاد ا
سرح ضمن هتم با وا
برنامج أعدته اللجنة
الثقافية باالحتاد.
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سرحي جريدة كل ا

> الفنانة هالة فاخر
تشارك حاليا فى بروفات
مسرحية "الناس بتحب
ها على قرر تقد كده" ا
سرح الكوميدى خشبة ا
وسم الصيفى خالل ا
القادم من إخراج عصام
السيد ويشارك فى بطولة
ان طرب إ سرحية ا ا
البحر درويش وسامي
سرح مغاورى وجنوم ا
الكوميدى.
هالة فاخر قالت إنها
سعيدة بالعمل مع عصام
السيد الذى شاركت معه
من قبل فى مسرحية "زكى
فى الوزارة" التى اعتذرت
عن االستمرار فيها إثر
خالفات داخل كواليسها.

> تعرف على طالبة البيانو الفرنسية سوزان ديكوفو دوميسنيل فى عام  1937التى ظلت رفيقة عمره
ية الثانية كان بيكيت فى أيرلندا فعاد إلى فرنسا واشترك فى وزوجته. وحينما اندلعت نيران احلرب العا
ان واكتشافهم للخلية التى يعمل بها هرب قاومة هناك (كمراسل ومترجم) لكن بعد تقدم األ صفوف ا
بيكيت وسوزان إلى جنوب فرنسا إلى بلدة روسيليان وعمل بيكيت مزارعا.
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اإلمـام مـقــدمـة وحتـمل عــنـوان «سـارتـر..
والدراما الوجـودية» بينمـا تقدم الدراسة
ـسـرحى األخـرى رؤيـة حتـلـيـلـيـة لـلـنص ا
وجـاءت فى خـاتمـة الـكـتاب وقـد احـتوت
هــــاتــــاين الــــدراســـــتــــاين مــــجــــمــــوعــــة من
الــعــنــاوين الــداخــلــيــة الــدالــة عــلى خــطــة
ـــؤلف فـى قــراءتـه لـــســـارتـــر فـــاحـــتــوت ا
ــقـدمــة عـلـى عـنــاوين «تـطــور الـفــلـســفـة ا
الـوجوديـة فى الـسـيـاق التـاريـخى سـارتر
بــــ الــــوجــــود والــــعــــدم.. ونــــقــــد الــــعــــقل
اجلـدى ثم «الــصـيــغــة الـفــنـيــة فى درامـا
ســـارتـــر وقـــد نـــاقش الـــنـــاقـــد حتـت هــذا

العنوان نقطت مرعبت هما:
سافة (أ) فقدان الذاكـرة وإعادة تعي ا
ـوقف االسـتـثـنـائى.. وهم ـلـيـودرامـيـة ا ا
ـطـلـقـة أمـا الرؤيـة الـتـحـلـيـلـية الـسلـطـة ا
لــلــنص فــقــد احــتــوت عـلـى: مـدخـل عـام:
ـوقـف االبـتـدائى مـيالد جـديــد لـلــبـطل ا
ــوضـوعـيــة نـقـطــة الـهـجـوم.. وشـروطه ا
ـفـارقة فـى مراحل وبـدايـة الـتـعـقـيـدات ا
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــذروة الـــدرامـــيـــة وكـــشف
فارقة التحوالت الدرامية والعودة إلى ا
نـقـطة الـصـفـر الـنـهايـة الـدرامـيـة وإعادة

ترتيب األوراق.
ـــســــرحى فى وقـــد قــــدم ســـارتـــر نــــصه ا
تـسعـة منـاظر يـحتـوى كل منـها عـلى عدد

شاهد. من ا

ــا فى جــعـبــته من ــشـهــد الــســيــاسى  ا
ـكنه أن أسرار الـنظـام وفـضائـحه التى 
يـــبــوح بـــهــا فال يـــلــبـث أن يــتـــبــوأ مـــكــانــة
مــــرمــــوقــــة ويــــحــــظى بــــحــــمــــايــــة كــــبـــرى
ـؤسـسـات احلـاكـمـة وهـو فى احلـقـيـقـة ا

لك إال األكاذيب». ال 
ــســرحــيـة ويــحــتــوى الــعـدد إضــافــة إلى ا
دراســـتــ بــقـــلم الــنــاقـــد د. ســيــد اإلمــام
سـرحيـة وقد اعتـبرها د. األولى تـسبق ا

صـدر الــعـدد اجلـديـد من سـلـسـلـة «من
ـى» الــــتـى تــــصـــــدر عن ـــــســــرح الـــــعــــا ا
اجملـــلس الـــوطـــنى لـــلــثـــقـــافـــة والـــفـــنــون
واآلداب بـــــالــــكـــــويـت ويـــــحــــمـل عـــــنــــوان
«نـيــكـراســوف» جلــان بـول ســارتـر وهى
ـــســــرحـــيـــة الــــتى كــــتـــبـــهــــا خالل عـــام ا
1955 وظـهـرت فى 1956 وهى كـمـا
جاء عـلى ظهـر الـغالف األخيـر «تنـتمى
ـرحـلة الـثـانيـة من أعـمال الـكاتب إلى ا
التـى يـتـكـشف فـيـهـا الـبعـد االجـتـمـاعى
فى مــســتـويــ أولــهـمــا: مــسـتــوى بــنـاء
ـاضــيـهـا ومـا الــشـخـصــيـات الـواعــيـة 
تــولــد عــنه من مــعــرفـة مــتــواتــرة بــاألنـا
واآلخــر لم تــؤد إلـى تـشــيئ الــوعى أو
تــفــقــده قـــدرته عــلى جتـــاوز نــفــسه فى
صــمـيم تـطـلــعه لـلـمـســتـقـبل وثــانـيـهـمـا:
وقف االبتـدائى وتطوره وما مستـوى ا
يـــــبـــــنـــــيـه من عـالقـــــات عـــــمل وأفـــــكـــــار
مـراوغـة مـحــتـويـا - فى الـوقت ذاته -
سـيـاق الـصـراع ب الـكـتـلـة االشـتـراكـية
ثلة فى االحتـاد السوفيـتى) والكتلة )
ـثـلـة فى أمـريـكـا) وهـو الـرأسـمـالـيـة (
الـصـراع الـذى عـرف بـاحلـرب الـبـاردة
فال يـــكــاد األفـــاق «جـــورج دى فــالـــيــرا»
يحـظى بجـرعة حـياة اسـتثـنائـية مـفلـتا
من مـحـاولة انـتحـاره وقـبضـة الشـرطة
ـيـنـيـة مـوالـيـة حـتى يـخـتـرق صـحـيـفـة 
لـلـحـكومـة بـصـفـته «نـيـكـراسـوف» وزير
الـــداخـــلـــيـــة الـــســـوفـــيـــتـى اخملـــتـــفى من

الكتاب: نيكراسوف
ؤلف: جان بول سارتر ا

الناشر: اجمللس الوطنى للثقافة والفنون
ى سرح العا واآلداب - الكويت من ا

الكتاب: مهرجان القاهرة الدولى للمسرح
التجريبى

الناشر: وزارة الثقافة

≈ÑjôéàdG IôcGP
 أصـــــــــدرت وزارة الـــــــــثـــــــــقـــــــــافــــــــــة ضـــــــــمن
ــهــرجــان الــقــاهـرة الــدولى مــطـبــوعــاتــهــا 
لــلـمـســرح الـتـجــريـبى فى دورته الــعـشـرين
ــهــرجــان فى جــزءين كــتــابًــا يــحــمـل اسم ا
ـطبـوعة ثـابـة الذاكـرة ا كبـيـرين ليـكـون 
ـعـرفـة مـا قدم ـكن الـرجـوع إلـيـهـا  الـتى 
فـى هـــــذه الـــــدورة أو تــــــلك مـن أنـــــشـــــطـــــة
(عـــــــروض نــــــدوات إصـــــــدارات) كـــــــذلك
ـــعـــرفـــة الــــعـــروض الـــفـــائــــزة بـــاجلـــوائـــز
ـســرحـيــة الـفـائــزة أيـضًـا من والـعـنــاصـر ا
تمثيل لديكور إلخراج إلخ كذلك لم ينس
الــكـــتــاب تــوثــيق أســمـــاء أعــضــاء الــلــجــان
ــشــكــلــة لــلـــمــهــرجــان فى كل دوراته من ا
جلــان عــلـيــا إلى جلــان تــنــفــيــذيــة وجلـان
ــكــرمــ حتــكـــيم كــمــا لـم يــنس أســمـــاء ا

والضيوف.
وقــــد احــــتـــوى اجلــــزء األول من الــــكــــتـــاب
هرجان منذ الدورة األولى وثائق دورات ا
وحـــتى الــدورة الـــعــاشــرة بـــيــنــمـــا احــتــوي
اجلــــــزء الــــــثــــــانـى عــــــلـى وثــــــائق الــــــدورات
ـتـبـقـيـة حـتى الـدورة الـعـشـرين واألخـيرة ا
والـتى أقـيمت فى الـفـترة من  10إلى 20

أكتوبر .2008
كــمــا يــضـم الــكــتــاب مــجـــمــوعــة نــادرة من
الـصـور الفـوتـوغرافـيـة لعـدد من الـعروض
إلى جــــانب تــــقــــد مــــوجــــز صـــغــــيــــر عن
ــشــاركــة وبـــيــانــات وافــيــة عن الـــعــروض ا
ــــــشـــــاركــــــ فى ـــــكــــــرمـــــ وا عــــــدد مـن ا
هرجـان. ال شك أن هذا الكتاب بوصفه ا
ســجالً أمــيــنــا وذاكــرة مــطــبــوعــة ومــوثــقـة
ــــهــــرجـــان الــــقـــاهــــرة الــــدولى لــــلـــمــــســـرح
الـتـجريـبى سـيكـون مرجـعًـا مهـمًا بـالـنسـبة
ـسرح ـهـشـمـ بـأنـشـطـة ا لـلـمـسـرحـيـ ا
هـرجـان بـشـكل خاص عـمومًـا وأنـشـطـة ا
كذلك سيكون مـعينا للـدارس والباحث
هرجان الذين يرغبـون فى متابعة تـطور ا
مـن دورة ألخـرى ودراســة آلــيــات وأفــكـار
الـــتــــجـــريب الـــتـى احـــتـــضـــنــــهـــا فى دوراته

تتابعة. ا

á«ZÉWh ºdÉY

 نعـرف جميـعا شـيخـنا اجلـليل الـدكتور
يــوسـف الــقــرضــاوى كــأحــد أبــرز وأهم
ـــــنــــا رمـــــوز الـــــفـــــقه اإلسـالمى فـى عـــــا
ـــــعـــــاصـــــر  غــــــيـــــر أن مـــــا ال يـــــعـــــرفه ا
الكثيرون منا هو أن شيخنا القرضاوى
بــــدأ حــــيـــاتـه شـــاعــــرا وأديــــبـــا وكــــاتــــبـــا
للـمسـرح  شغف به  مـنذ صـباه الـباكر
 يـــــقـــــول : " وكـــــان لـى شـــــغف بـــــاألدب
ــسـرحى حــيـنـذاك  حـتـى أنـنى ألـفت ا
وأنــــا طــــالب بــــالــــصف األول الــــثــــانـــوى
مــســرحـــيــة شــعـــريــة عــنــوانـــهــا "يــوسف

الصديق" .
مـسـرحـيـة " عـالم وطـاغـيـة " مـسـرحـيـة
تـاريـخـيـة كتـبـهـا الـشـيخ ـ كـمـا يـذكر فى
مــقــدمــته لـــلــمــســرحــيــة ـ أثــنــاء فــتــرات
اعـتـقاله مـابـ " هايـكـستب " و"مـعـتقل
جــبل الــطـور " فى  1949ومـثــلت أيــضـا
ــعــتـقـل  غـيــر أن نــصــهــا األصـلى فى ا
فـقـد فـأعــاد الـشـيخ كــتـابـتـهــا ثـانـيـة فى
 1968فى شكلها احلالى  حيث رأى

أن أحداثها تناسب تلك الفترة . 
سرحيـة تدور أحداثها فى عصر بنى ا
ـلك بن مروان  أمـية  فى عـهد عـبد ا
وأثــنـاء واليــة احلــجــاج بن يــوسف عــلى
الـعـراق  وهى تـسـتـلـهم أحـداث مـعـركة
"ديـر اجلمـاجم" وما حـولهـا من أحداث

سعيد بن جبير ...واحلجاج بن يوسف

الكتاب :عالم وطاغية 
ؤلف : د.  يوسف القرضاوى  ا

الناشر : مكتبة وهبة

مـشـهـورة فى الـتاريخ اإلسـالمى  و قد
ــة ثــورة الــقــائــد ــعــركــة بــهـــز انــتـــهت ا
"عـبـد الــرحـمن بن األشــعث " وأنـصـاره
من أهـل الـــــعـــــلم والـــــديـن أمـــــام جـــــيش
ـا احلـجــاج  وكـانـوا قـد خـرجــوا عـلـيه 
أنكـروه من سيـرته فى الناس من إذالل
لــــلــــمــــســـــلــــمــــ وســــفـك لــــلــــدمــــاء ووأد
وقـــد فـــر األشـــعث وبـــعض لـــلـــحـــريــات 
ـــعـــركــة  ومـن بــ من أنـــصـــاره بــعـــد ا
فـروا  الـفـقـيه "سـعــيـد بن جـبـيـر " غـيـر
أن احلـــــــجـــــــاج ظـل يـالحـــــــقـــــــهـم حـــــــتى
اسـتــطـاع الــقـبض عــلى ابن جــبـيــر بـعـد
بـضعـة عـشر عـامـا  ودار بيـنـهمـا حوار
ســــــجـــــلـه الـــــتــــــاريخ  وأوحـى لـــــلــــــشـــــيخ
الـــقــرضـــاوى بـــأن يــســـتــلـــهــمـه فى هــذه
ـسـرحـيـة .. أو كـما يـقـول " مـسـتـلـهـما ا
تـاريخ تـلك احلـقـبـة الـغـنـيـة بـالـبـطـوالت
ـواقف الـرائـعــة إلى جـوار مـا حـفـلت وا
بـه من مــــظــــالم  ومــــا طــــفــــحـت به من

جتبر وطغيان .    
ـســرحـيــة مـقــسـمــة إلى ثالثــة فـصـول ا
مـقـسـمـة بـدورهـا إلى مـنـاظـر  وتـتـمـيز
بحـوارها الـرشيق وقـدرته على الـتعـبير
عن دواخـل الـــشـــخـــصــــيـــات  فى بـــنـــاء

درامى متصاعد ومتماسك .

سرحي جريدة كل ا

> حينما كان يسير فى شوارع باريس توجه إلى بيكيت شحاذ مستجدياً صدقة
وت ويقال إن جيمس وت لكنه جنا من ا فرفض فطعنه الشحاذ بسك وكاد 

ستشفى. جويس بنفسه كان يعتنى به فى ا

> اخملرج األردنى نبيل
صواحلة يتابع حاليًا
عروض مسرحيته
اجلديدة "نشرة غسيل بال
حدود" التي يقدمها
بأسلوب "ستاند أب
كوميدى" وعرضت على
ركز خشبة مسرح ا
لكى وهي من الثقافى ا
تأليف صواحلة أيضا.
ثل العرض يقدمه 
واحد دون أى ديكورات
مبالغ فيها بأسلوب ساخر
النتقاد األوضاع احلالية.
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 د. أشرف زكى : الطليعة أصبح
جاهزاً الستقبال العر وض

ìô°ùe øY åëÑJ IõgÉL ¢VhôY
والـتى انـتــهى مـصـمم الــديـكـور وائل عـبــد الـله من اإلشـراف
على تـنفيـذ ديكوراتـها بالـفعل وهو مـا اضطر مـخرجها إلى

وقف البروفات حتى تتضح الرؤية.
وفـى فــرقــة الـشــبــاب أيــضــا ال تــعــرف اخملــرجــة لــبــنـى عــبـد
الـعـزيز مـصـير عـرضـها "الـعانـس" الذى جتـرى بروفـاته مـنذ
ـوعـد عـرضه فى الـوقت شـهـور طـويـلـة دون حتديـد نـهـائى 
الـذى  االســتــقــرار عــلى تــقـد مــســرحــيــة "وهج الــعـشق"
لكـرم عفـيفى واخملـرج د. عـمرو دوارة عـلى مسـرح متـروبول
مـنـتــصف الـشـهـر اجلـارى بـيـنـمــا تـعـرض مـسـرحـيـة يـولـيـوس
قــيــصــر لــلـمــخــرج ســامح بــســيــونى عــلى مــسـرح مــيــامى فى
التوقـيت نفسه وبذلك يـفوز مسـرح الشباب بـنصيب األسد

نتجة بفرق مسرح الدولة. فى كم العروض ا
وفى ســيــاق مــتـصـل  إيــقـاف جــمــيع الــعــروض الــتى كــانت
وسم حلـ انتهاء تقد عروض مشاريع تقدم خالل هذا ا
ـسرحية وقـسم التمثـيل بآداب حلوان طالب معهـد الفنون ا
والــتـى ســيـــطــرت عـــلى مـــســارح الـــعـــائم الــصـــغـــيــر ومـــيــامى
والـسالم وهـو ما تـسـبب أيـضـا فى إيقـاف بـروفـات عدد من
ـسـرح الـدولة خالل ـها  الـعـروض الـتى يـتم اإلعداد لـتـقـد

وسم القادم. ا

يـواجه مـجـمـوعــة من مـخـرجى الـعــروض اجلـديـدة الـتى يـتم
ــهــا خالل يــونــيــو اجلــارى من إنــتــاج الـبــيت اإلعـداد لــتــقــد
الـفـنى لــلـمـسـرح حـالــيـاً أزمـة تـتـعــلق بـعـدم وجـود دور عـرض
الســتـــقــبــال أعـــمــالــهـم الــتى انــتـــهى تــنـــفــيــذ إنـــتــاج بــعـــضــهــا
وأصــبــحت جــاهــزة لـلــعــرض بــالــفــعل ويــرغب صــنــاعـهــا فى
ــصــرى فى دورته ــهــرجــان الــقــومـى لــلــمــســرح ا الــلــحــاق بــا
الـقـادمة. فى مـسـرح الـطلـيـعة  االنـتـهاء من جـمـيع مراحل
جتـهـيز وإعـداد مـسـرحـيـتى "أرض ال تـنـبت الـزهـور" حملـمود
دياب واخملرج شادى سرور و"حـمام رومانى" للمخرج هشام
جـمـعـة وكـانت بـروفـاتـهـما قـد بـدأت مـنـذ أكـثـر من عـام فى
ظل إغالق مـسـرح الطـلـيـعـة الـذى يـتم تـرميـمه حـالـيـاً فـيـما
قـال د. أشــرف زكى رئـيـس الـبـيـت الـفـنى لــلـمــسـرح إن أزمـة
مـســرح الــطـلــيــعـة ســوف تــنـتــهى هــذا األســبـوع بــعــد افـتــتـاح
ـسـرح بـعد تـطـويـره وأكـد أنه أصـبح جـاهزا لـلـعـمل بـالـفعل ا
وســوف يــســتــقــبل عــروض الــفــرق خالل أيــام بــعــد جتــهــيــزه

بأحدث التقنيات.
ــــقـــابـل وضع اخملـــرج هــــشـــام عــــطـــوة مــــديـــر مــــســـرح وفى ا
الــشـبــاب إدارة الـبـيـت الـفــنى لـلــمـسـرح فـى مـأزق بـعــد دفـعه
بأربـعة عـروض أصبـحت جاهـزة للـعرض بـالفـعل خالل هذا
الـشهـر فى الـوقت الـذى ال تـمتـلك فـيه قـاعـة يوسف إدريس
ـسرح الشـباب والتى تعـرض بها حـاليا مـسرحية الصـغيرة 
"اللى نـزل الشـارع" للـمـخرج إسالم إمـام والتى تـقرر جتـديد
فــتــرة عــرضـــهــا حــتى األســـبــوع الــقــادم وهــو مـــا تــســبب فى
تأجيل افتتاح مسرحية "نظرة حب" للمخرج محمد إبراهيم

د. أشرف زكىهشام جمعة

مسرحية األقزام والساحرة العجوز

™«ªé∏d IAGô≤dG ¿ÉLô¡e ≈a zRƒé©dG IôMÉ°ùdGh ΩGõbC’G{

قـصــر ثــقـافــة سـوزان مــبــارك لـثــقــافـة الــطـفل
بـالـسـيدة زيـنب يـشهـد حـالـياً تـقـد مسـرحـية
األطــفــال الــغـــنــائــيــة االســتـــعــراضــيــة "األقــزام
ن النمر والساحرة العـجوز" تأليف وأشعار أ

وإخراج محمد شوقى.
سرحية تقدم منذ أسبوع مضى على مسرح ا
الـقصر من إنتـاج اإلدارة العامة لثـقافة الطفل
ـركـزية لـلـدراسات والـبـحوث الـتـابـعة لإلدارة ا

بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
فـاطـمـة فـرحـات مـديـر ثـقـافـة الـطـفل بـالـهـيـئة
ـسـرحـيـة تــشـهـد إقـبـاال جـمـاهـيـريـا قـالت إن ا
ــقــرر عــرضــهــا خالل احــتــفـاالت الفــتــا ومن ا
مـــهــرجـــان الـــقـــراءة لـــلــجـــمـــيع صـــيف 2009

ها بعدد من احملافظات. إضافة إلى تقد
وقـال مـحـمـد شوقـى مخـرج الـعـرض إنه يـقدم
ـعــلــومـة مع عــمال شـيــقــا لألطــفـال يــتــضـمـن ا
ـــتـــعـــة واإلبـــهـــار فى قـــالب غـــنـــائى عـــنـــاصـــر ا

اســـتــعـــراضـى كــومـــيـــدى فى مـــحـــاولـــة جلــذب
ختلف مراحلهم العمرية. األطفال 

الـــــعــــرض ديــــكـــــور وعــــرائـس جــــوزيف نـــــســــيم
واستـعراضات خـالد شـلبى وموسـيقى وأحلان
عـبد الـرحمن مـحمـد وإعداد مـوسيـقى حملمد
ـر عــفـيــفى رئـيس جــمـال واإلشــراف الـعــام 
ـــســـرح بـــاإلدارة الـــعـــامـــة ـــوســـيــــقى وا قـــسم ا
لـثقـافة الطـفل وتمثـيل كرم أحـمد مهـا زكريا
دعــاء اخلــولى ديــنــا الــســواح خــلــود شــعــبـان
جيمى األفريقى ونـادر محمد وعلياء سليمان
وأطفال االستـعراض يارا محمد كمال أحالم
أحـــمــد جــنــة الـــله مــدحت آيـــة الــله مــدحت
هـــاجـــر زين الــعـــابـــدين عـــلى طـــارق شــيـــمــاء
حــســ ويـــشــارك فى الــعــرض مــجــمــوعــة من
األقـزام هم مــحـمـود مــصـطـفى خــالـد حـسن
مـحـمـد سـعـيـد هـالـة حـمـدى مـحـمـد الـسـيد

رضا زكريا.

á≤«Ø°Th ÖjOhCG
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يــسـتــعـد اخملــرج عــاصم رأفت حـالــيــا لـبــدء بـروفــات عـرضه
ـســرحى اجلـديــد "أوديب وشـفــيـقــة" لـلـكــاتب أحـمــد األبـلج ا
ـــقــرر إنــتــاجه ضـــمن خــطــة الـــفــرقــة الــقــومـــيــة لــلــعــروض وا

التراثية تمهيدا لعرضه بقاعة مسرح الغد.
مـثل ويقوم عـاصم رأفت حالـيا بـاختـيار فـريق العـمل من ا
الذين سـيشـاركون فى هـذه التـجربـة التى يـسعى من خاللـها
لــتــقـد صــورة مــسـرحــيــة الفـتــة واســتـقــر عــلى االســتـعــانـة
لكه من خـبرة لتـصميم ـا  صـمم البـاليه د. هانى جـعفر 
ـسرحـية قال ـسرحـية .أحـمد األبـلج مؤلف ا استعـراضات ا
إن أوديب وشــفــيـقــة نص يـنــاقش قــضـيــة فى غـايــة األهـمــيـة
تـتــعـلق بــالـقــدر وعالقـته بــاإلنـسـان وإذا كــان قـدر أوديب فى
األســطـــورة من صـــنع اآللــهـــة فــإنه فى أوديـب وشــفــيـــقــة من
صـنع البـشـر واختـار األبـلج مولـد احلـناوى لـيـبدأ من خالله
أحــداث نــصه ألنـه يــجــمع جــمــيع الــطــبــقــات الــشـعــبــيــة وهم

انا بالغيبيات. األكثر إ
ــقــرر أن يــصـــمم ديــكــور الــعــمل فـــادى فــوكــيه ويــكــتب ومن ا

أشعاره أحمد زيدان وموسيقى وأحلان عالء غنيم.  عاصم رأفت

ßMÓŸG{ ¿ƒeó≤j á«éªµ°ûdG
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 نادر قطب

ــــهـــنــــدس لــــعــــلى ســــالم الحـظ وا مــــســـرحــــيــــة ا
واخملــرج نــادر قــطب يــتم عــرضــهــا خالل يــولــيـو
الـقادم عـلى مسـرح مـكتـبة أطـفـال شبـرا اخليـمة
ضـــمن فــعـــالـــيــات مـــهــرجـــان الــقـــراءة لـــلــجـــمــيع
سرحية التى يقـدمها أعضاء فرقة الشكمجية ا
تـمثيل محـمود الصيـاد ومدحت الشرقاوى ووالء
ــقــرر جــمــعــة وشــيـــرين ونــرمــ مــحـــمــد ومن ا
ــكـتـبـات ــراكـز الـثــقـافـيـة وا عـرضـهــا بـعـدد من ا

خالل الفترة القادمة.
نادر قطب مخرج الـعرض ومدير الفرقة قال إن
الحظ الـــذى يــعـــيش فى الـــعـــرض يــدور حـــول ا
بـيـئة صـنـاعيـة فـقيـرة ويـصطـدم بـظروف احلـياة
ـهـنـدس الـذى يـحـاول الـقـاسـيـة إلى أن يـلـتـقى بـا

عيشى. رفع مستواه ا
نورهان عبد الله

عادل حسان
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سرحي جريدة كل ا

سرحى الشاب > اخملرج ا
محمد إكرام يستعد
حاليا لتقد مسرحية
"هاملت" لوليم شكسبير
ركز اإلبداع الفنى فى
إطار مشروع استديو
اإلخراج بإشراف اخملرج
عصام السيد والذى
يقدم طالب دفعته
الثانية هذا العام
"هاملت" برؤى مختلفة
فى 7عروض يشارك
بالتمثيل فيها طالب
قسم التمثيل باستديو
مركز اإلبداع الفني الذى
يديره اخملرج خالد
جالل وتقدم العروض
خالل يونيو اجلارى.

> كتب روايته (ميرسيه وكاميه) فى عام  1946وتدور حول عجوزين يتواعدان للقيام
برحلة إلى الريف وما أن يصال هناك حتى ينتابهما الشعور باحلن للمدينة
تواصل. ثم بعد ذلك كتب بيكيت ثالثيته الروائية الشهيرة ويستمر هذا االرحتال ا
وت)(الالمسمى). (مولوى)(مالونى 
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حتقيق: 
محمد عبد القادر

سناء
شافع:
 هو
ثل
عنى با
الصحيح
للتمثيل

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGáÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

>  كتب روايته (وات) التى تدور حول البطل وات الذى يقوم برحلة إلى بيت السيد
نوت ويعمل عنده ويقضى أيامه فى محاولة التعرف على عالم السيد نوت اللغز

عقدة. وشخصية السيد نوت ا

> الفنان طارق لطفى
يشارك حاليا فى بروفات
مسرحية "لو بطلنا
نحلم" للمؤلف محسن
يوسف واخملرج صالح
احلاج ضمن خطة إنتاج
سرح احلديث فرقة ا
للموسم الصيفى.
سرحية تعرض ا
باإلسكندرية يعقبها
جولة بعدد من
احملافظات إضافة إلى
عرضها بالقاهرة علي
إحدى مسارح الدولة.
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روية وبصرية أملتها عليه أجواء القرية ا
نـاظرها واحتفاالتها وجلسات اخلصبة 
اذا أحب هذا ... ولم يكن يعرف  سمرها
اجلـانـب الـفـنى الـشـعـبى فى كل مـا يـحـدث
اذا لم يحب ارسات داخل الـقريـة  من 
الـــــــــزراعــــــــــة مـــــــــثـالً أو إحـــــــــدى احلـــــــــرف
... هــذا هـو مـا لم يــسـتـطع أن الـتـقــلـيـديـة

يفسره أو يعيه فى تلك الفترة.
ولم تــكن مــرحــلــته األخــرى داخـل مــدرسـة
ــنـيــا الـقــمح بـعــيـدة عن األلــفى الـثــانــويـة 
مـثل هـذه االهـتـمـامــات وإمـا كـانت مـرحـلـة
تـالــيــة مــبــنــيـة عــلــيــهــا فــقـد رأى فـى هـذه
سرح كان درسة وألول مرّة فى حياته ا ا
شيئًا غريبًا عليه ومدهشًا فى أن - هناك
ـتـزجــان بـاخلـوف والــفـرح مـعًـا شـعــوران 
يـنـتـابانه كـلـما اقـتـرب من خـشبـتـة وإذا ما
اقـتـرب مــنه ود أال يـفـتــرق عن هـذا الـعـالم
لـئ باأللوان كـان وقتـها الـفنان السـحرى ا
ـسـرح الـقــديـر صالح مـنــصـور هـو مــديـر ا
ـدرسى آنـذاك فـى الـقـاهــرة ولـنــا تـخـيل ا
ـدرسى ـسـرح ا ـكـن أن يـكـون عـلــيه ا مـا 
آنــذاك لــقـد كــان مــسـتــعــمـرة وعى كــبــيـرة
تـمتـد أطرافـهـا داخل مـصر كـلـها لـذا كان
مـن الــطــبــيـــعى جــدًا أن يــنـــضم الــســامــرى
سـحور لـكـنه لم يكن يـعرف لـهذا الـعـالم ا
مـاذا يـسـتـطـيع أن يـفـعل داخـلـه كـان جنوم
ـدرسى فى األلــفى الــثـانــويـة فى ـســرح ا ا
اخلـــمـــســـيــنـــيـــات اخملـــرج مـــحـــمـــد حـــمــاد
ومجموعة كـبيرة من فنانى عائلة األباظية
الـشـهيـرة اآلن فى مـصر كـلهـا. لـذا لم يكن
أمـامه إال أن يـنـضم لــفـريق الـتـمـثـيل وفـعل
ذلك وداس بقدمـيه ألول مرّة على خـشبة
ـسـرح كـمــمـثل وكـان ذلك فى عـرض "ثم ا
غـاب الـقـمـر" الـذى أخـرجه مـحـمـد حـماد
ثم تـــوالـت األدوار الـــصــــغــــيـــرة والــــعـــروض
ـسـرحـيـة بـعـد ذلك لـقـد وجـد الـسـامرى ا
ـفقـودة تـلك التى كـان يبـحث عنـها جـنته ا
طــوال ســنــوات عــمــره الــصــغــيــر ولــكن من
ـســرح  ولـكن دون أن يـعــرف أن اسـمــهــا ا

حدث بعد ذلك ما لم يكن يتوقعه.

كـانت نــظـرته لـألشـيــاء تـخــتـلف عن نــظـرة
دينة بقية أطفال قـرية الصناف الـتابعة 
ـحــافــظـة الــشـرقــيــة كـانت مــنــيـا الــقــمح 
جتـذبه أكثر األلـعاب الهـادئة وكان شـغوفًا
بتأمل كل ما هـو حوله كيف يـعيش الناس
داخـل الـــــقــــــريـــــة طـــــريــــــقـــــة أحـــــاديــــــثـــــهم
اجتماعاتـهم وكانت جتذبه أكثـر طريقتهم
ــــنـــاســــبـــات ــــوالـــد وبــــا فى االحــــتــــفـــال بــــا
االجـتـمـاعـيـة وإذا مـا رأى يـومًـا مـجـمـوعـة
ــداحــ الــشــعــبــيــ الــذين يــجــوبــون مـن ا
الـــشـــوارع بـــحـــثًـــا عن الـــرزق واســـتـــمع إلى
مـــدحـــهم الـــديـــنـى والـــذى ال يـــهـــدفـــون من
ورائه إلى تـقـد نوع من الـفـنـون الشـعـبـية
بقـدر ما يـستـخدمون ذلـك كنوع مـن العمل
ــال نــتـيــجـة يــتــكـســبــون من ورائه بـبــعض ا
عطف الفالح عـليهم كان يـترك الطفل
عــبــد الـــرحــمن والــذى لم يـــكن قــد جتــاوز
سـنـواته الـعـشر بـعـد كل مـا يشـغـله ويـجرى
وراءهـم من أجل االســـتـــمــتـــاع بـــســـمــاعـــهم
ـثل له نـشـوة والـفـرجـه عـلـيـهم كـان ذلـك 
روحـية عـالـية لم يـفـتش آنـذاك عن سبـبـها
ا كان يكتفى فقط بوجودها... داخله وإ
أيـــام آخــرى كــان يـــعــشــقــهـــا جــدًا هى أيــام
حــــــصـــــاد الـــــقـــــمـح ووضـــــعـه داخل أجـــــران
الــقــريــة ومــا يــصــاحب ذلك من جــلــســات
سمـر أغانى شعـبية. ألعـاب للصبـية فقد
كان هـنا وفى عـقد األربـعيـنيـات من القرن
ـصـريـة يشـبه إلى ـاضى يـشـكل الـقـريـة ا ا
ــفـــتــوح الـــبــيــوت ــتـــحف ا حـــد مــا شــكـل ا
عروشـة بجذوع األشـجار والتى الـطينيـة ا
تــــطل مـن عـــلـى أســـطــــحــــهــــا أعـــواد األذرة
والــقــطن اجلــافــ والــلــذان يــســتــخــدمـان
كـوقود عند طـهى الطـعام أو تسـوية أرغفة
اخلــبـــز داخـل األفــران الـــطـــيـــنـــيـــة. أيـــضًــا
ـــتـــداخــلـــة واألطـــفــال أشـــكـــال الــشـــوارع ا
ـرحون داخلـها القريـة كلهـا تظهر الذين 
ــتــنــفس كــأنـــهــا بــيت واحــد الــشــارع هــو ا
احلـقـيـقى ألبــنـائـهـا وأهـالــيـهم الـسـاحـات
األجران احلقول .. هى االمتداد الرحب
لــهـذا الـعــالم الـدفء واحلــمـيــمـيــة والـعـقل
الـتــواق لـلـمـعــرفـة والـتــأمل هى من صـفـات
ـا كـان الـكـثـيـريـن من أهل هـذه الـقـريـة ر
ذلك مـا يفـسر وجـود هذه الـنسـبة الـكبـيرة
من فـــنــــانى وأدبــــاء مـــصــــر الـــقــــادمـــ من

لـذا فـقـد تـتـبـعـه من مـولـد لـآلخـر وإذا مـا
سـمع أنه سـيـحـيى لــيـلـة فى قـريـة مـجـاورة
شـد الـرحال إلـيهـا وانـتظـره حـتى يأتى لم
يــكن يــعــرف مــعــنـى لــهــذا االجنــذاب لــقـد
كـان اجنـذابًا فـطـريًـا هنـاك تـوق داخلى ال
ـتـمـثل يـشـبــعه إال هـذا االمـتـداد الـغــنـائى ا

فى "سيد حواس"..
هــكـــذا كــان يـــقــضـى الــســـامــرى وقـــته بــ
ــداحـ مـذاكــرة دروسه وبـ تــتــبع فـرق ا
الـشـعــبـيـ والـشـاعــر سـيـد حـواس كـانت
ـعرفـية الـتى دخلت فى تـكوينه احلصـيلة ا
هى حصيلة سمـعية وبصرية سـمعية عبر
ـــثـل هـــذه األنــــاشـــيـــد والــــســـيـــر ســـمــــاعـــة 

أمثال هذه القرية.
لم يكن هناك أيـة وسائل ترفيـهية من تلك
الــتى نـــعــرفــهــا الــيــوم كـــانت هــنــاك بــعض
ــنـــاســبــات الـــتى يــنـــتــهـــزهــا أهل الـــقــريــة ا
كــــفـــرصــــة ســــانــــحـــة لــــقــــدوم أحــــد الـــرواه
الشـعـبيـ لـيسـرد عـلى أهل الـقريـة إحدى
الـقصص والـتى غـالـبًا مـا تـكون من نـوعـية
ـيــلـودرامـا حــتى يـســتـطــيع عـبــرهـا جـذب ا
ــوالـد تــعــاطف الــنــاس مــعــهــا وفـى أحــد ا
اسـتمع الـسامـرى والذى لم يـكن يدرك أنه
ســيـكــون ســامــريًـا فــيــمــا بـعــد أى الــشــاعـر
الــشــعــبى "ســيــد حــواس" فــأغــرم به جــدًا
واويل وعشق صـوته وطـريـقته فى غـنـاء ا

عرفية تغذت على أصوات  حصيلته ا
داح وسير الشعراء الشعبي إبراهيم احلسينىا
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كـان حـضـور خـطـاب أوبامـا بـالـقـاعـة الكـبـرى بـجـامـعة
الـقـاهـرة على مـوعـد مع عـرض مسـرحى دخل الـنجم
ــســرح دون أى تــقـــد لــيــؤدى دوره فى إلـى خــشــبـــة ا
مــونـودرامـا حتـرك عـلى اخلـشـبــة وفـقـاً لـلـمـيـزانـسـ
ــلــونـة الــذى وضــعه اخملــرج ســقــطت عــلــيه اإلضــاءة ا

ـسـجـد الـسـلـطـان حسـن هذه لألهـرامـات و
هى شــخـصـيـته ولم يــفـتـعل شـيــئـاً  بـالـتـالى
مثل تماما كالرئيس فلن تستطـيع وصفه با
السـادات رغم أنه كـان يـحب التـمـثيل ورغم
ثال تمـيزه بطـريقة أداء معـينة لـكنه ليس 
ألنه كـان شخـصـا واحدا فى كل خـطبه وكل
البس أفعـاله بل حـتى إنه كـان يـتقـلب فى ا
مرة ما ب الزى الـعسكرى والزى التقليدى
والــــزى الـــــرســـــمى إال أنـه فى كل ذلـك كــــان
نفس الشخصية لم نر عليها أى اختالف.
ويضـيف الصـريطى: مـا رأينـاه كان صـناعة
جنم وكل ما حـدث كـان مدروسـا ومـخطـطاً
له فى سيناريـو موضوع سلـفاً حتى حركاته
كـانت فى مــيـزانـسـ مــرسـوم ولـكن هـذا ال
ثل هو شـخص يسـتطيع يعـنى أن أوبامـا 

صداقية. قيادة اجلماهير ويصل إليهم 
د. عالء قـوقـة يـقـول: الـسـيـاسـة بـشكـل عام
ثالً ذلك أن مهمة السياسى هى تتطلب 
ـا يـكـون هـو نـفـسه إقـنـاع الـنـاس بـأفــكـار ر
غـــيــــر مـــقــــتـــنـع بـــهــــا وذلك حــــتى يــــصل إلى
أهـــــــدافه يـــــــضـــــــاف إلـى ذلـك أن أجـــــــهــــــزة
اإلعالم أصـــبــــحت تـــضـــيـف إلى خـــطـــابـــات
الـسـيــاسـيــ شـيــئـا أشــبه بـالــسـيــنـوغــرافـيـا
ــــضـــامـــ مــــعـــيــــنـــة وتــــتـــرك لـــدى تــــوحى 
شـاهد أثـرا مقصـودا ولكن النـاس لم تعد ا
بـهـذه الـسـذاجـة حـتى لـو انـبـهرت فـى بـداية
العـرض فـسرعـان ما تـدارك نـفسـهـا وتفـكر
فى واقـعـهـا احلـقـيـقى وتـرى هل سـيـؤثـر كل

ذلك فى واقعها سلباً أو إيجاباً.
د. سامى عبد احلـليم يقـول إن أوباما ليس
ـــثل عـــبـــقـــرى أيـــضــا ـــثالً فـــقط لـــكـــنه 
يـعــرف مـتى يـصـمت ومــتى يـرفع من صـوته
كـــمـــا أن مـــيــــزته الـــكـــبــــيـــرة هى تـــلــــقـــائـــيـــته
الـشـديـدة حتى لـيـبـدو لك أنه صـادق (أقول
يـبــدو) لـكن الـصـدق والـكــذب فى الـسـيـاسـة

أمور ال حتسب.
ويضيف عبد احلليم: الشو الذى رأيناه فى
خـــطـــاب أوبــامـــا ال يـــعــد شـــيـــئــاً بـــجـــوار مــا
يـحدث فى أمـريـكا وهـو فى النـهـاية مـجرد
شو إال أن األمـور لن تـتحـسن فى يـوم وليـلة
هــذا إن حتـــول شىء من األســاس أمــريــكــا
ــســـرحـــيــة نـــفس الـــنص تــقـــدم لـــنـــا نــفـس ا
سـرح والديـكور ولكن والسيـناريـو وخشـبة ا
ــمــثل الــقــد (بـوش) كــان ســخــيــفــا أضـر ا
بـصـورة أمــريـكـا وشــوهـهـا فـقــامـوا بـتــغـيـيـره
بــآخــر (أوبــامــا) أكـــثــر جــاذبــيـــة من ســابــقه

وأكثر قبوالً هذا هو كل شىء.

ـعنى ـثالً بـا سـنـاء شـافع يـقـول: نـعم كـان 
ــهـــنــة احملـــتــرمـــة مــهـــنــة الـــصــحـــيح لــهـــذه ا
الـتـمـثـيل الـتى تـعـنى الـصدق فـى الـتوصـيل
ولــقــد كـــان الــرجل صــادقـــاً بــحق وهــذا مــا
يـستـدعى احـتـرامه بـشـدة فـهو واضـح جلى
وكذا كـان خطـابه واضـحا لـدرجة ال حتـتاج
لــتـفـسـيـر وال لــهـذا الـكم من الــتـحـلـيل الـذى

شغل به إعالمنا نفسه ما بعد الزيارة.
ويـــضــيف شــافـع: لم يــكن الـــرجل صــريــحــا
وصــادقـاً فـقط لــكـنه كــان ذكـيـاً أيــضـا فـقـد
وجه من الـقـاهـرة رسـالــة ال لـلـعـالم الـعـربى
أو اإلسالمى فـقط لكن لـلعـالم كله أعـلنهم
فــيه أن هـــدفه هــو تـــثــبـــيت قـــيــادة أمـــريــكــا
لـلـعــالم لـكن بـأسـلـوب جـديـد يـغـايـر طـريـقـة
بــــوش فى شــــرق أوسط جــــديـــد وهــــيـــمــــنـــة
الــرأســمـالــيــة ولــكن بـاحــتــرام األديـان كــلــهـا
ـثـالـية حـتى الوضـعـيـة مـنـها وسـلك طـريق ا
كمـا فعل غـاندى وأعتـقد أن أوبامـا لو ترك
ألصـــبـح غـــانـــدى آخـــر ولـــكـــنى ال أعـــلم هل
سـيتحـلون بـالذكـاء أم سيغـلب علـيهم الـغباء
ويـــقـــتــــلـــونه ألن هــــذا الـــرجل الــــذى يـــريـــد
احـتـواء الـعــالم يـقـدم إلـيه مــا يـريـده الـعـالم
ـثالى حقـاً وهو الـقيـادة فى هذا الـطريق ا
وأعـتـقـد أن أوبـامـا وضع االشـتـراكـيـ وأنـا
مــنــهم فى مــأزق ألنــنــا كــنـا دائــمــاً مــا نــلـعن
ـقراطية بـشكلهـا القد لكـنه قدم لها الد
وجــهـــاً رائــعــا وهــو يــعـــلم مــا يــفـــعــله جــيــدا
والــدلـيـل عـلـى ذلك أن أول مــا اهـتـم به هـو

تعي مدير اخملابرات األمريكية.
ــثل عــايــدة عــبــد الــعــزيــز تــقــول: أوبــامــا 
ثل شـديد الـصدق سواء بالـطبيـعة وهـو 
مع نـفـسه أو اآلخـرين ولـقـد جـاء بـأسـلوب
جديد حتى إن كـان هدفه كمـا يرى البعض
هو تـنـفيـذ أجنـدة بـوش لكن الـسـياسـة التى
يــنـتـهــجـهـا مــخـتـلــفـة ورأيى أنه ســيـنـجح فى
حتــــقـــيـق أهـــدافـه إال لـــو اعــــتــــرضه زمالؤه

هناك.
بينمـا يرفض عادل هـاشم أن يصف أوباما
ـمــثل قــائالً: الـتــمــثـيل هــو أن تـؤدى دوراً بــا
لـــيس لك فـى احلــيـــاة وهـــذا مـــا لم يـــفــعـــله
أوبـامـا بـالــعـكس لـقـد كـان واقـعــيـا ومـنـظـمـا
بــشــكـل كــبــيـــر وكل مــا قـــاله لم يـــكن ولــيــد
الــلــحــظــة وكـل شىء كــان مــدروســاً بــعــنــايــة
ومــتـوافـقــا مع اسـتــراتـيـجــيـة أمـريــكـا وجـاء
أوبـــامــا بـــثــقـــافـــته وحــضـــوره وأدائه الـــقــوى
ـنطقة لـيلقى اخلطاب ومعـرفته العمـيقة با
الـذى وضــعه مـؤســسـات وخــبـراء وبــاحـثـون
أمريـكيـون وقرأه أوبـاما قـبل إلقـائه له عدة
مـرات حـتى حـفـظه ورأى أن يـبـدأ بـتـحـيـتـنا
(السالم عليـكم) حتى يجتذب إليه جمهورا

عربيا ومسلماً.
تشاركه الرأى سميحة أيوب وتقول: ال أرى
ـــثـل وال أرى داعــــيـــاً ألن أن أوبــــامــــا كــــان 
نــســخف من رجـل جــاء إلــيــنــا زائــراً وألــقى
خــطــابــا شــديــد االعــتــدال وكــون أنه صــعـد
لـلـمـســرح بال أى تـقـد فـهــذا هـو نـظـامـهم

ــتــحــدة لـــكــنه لم يــأت الــقــاهــرة الــواليــات ا
لــيــمــثل عـــلــيــنــا لـــقــد حتــدث وشــرح ووضح
وتـرك الــكـرة فى مــلـعــبـنــا وإن كـنــا نـريـد أن
ــسـك بــالـــفـــرصـــة فــلـــنـــصـــلح من شـــأنـــنــا
ونـسـاعـد أنـفسـنـا قـبل أن نـطـلب من الـعالم
أن يساعدنا وقـتها نستـطيع أن نضعه أمام

مسئولياته لينفذ ما تعهد به.
ويضيف عبـد الرحيم: لقـد اجنذب السواد
األعظم من شعبـنا إلى حديثه واستطاع أن
يـصـل إلى قـلــوبـهـم بـصــدق وكـون أن هــنـاك
ترتيبـات وضعت له من أجل إظـهار خطابه
بشكل مع فـهذا أسلوب ال يحتكره أوباما
بل عـــلـى الـــعـــكس كـل الـــســـيــــاســـيـــ بل إن
بــعض اإلعـالمــيــ أيــضــا يـــحــرصــون عــلى

وضع كالمهم فى إطار.
ســـامح الــصــريــطى يـــقــول: أوبــامــا خــطــيب
مـفـوه وسيـاسى مـحـنك وهو وإن كـان جنـماً
مـثل ألنه لم يستعـر شخصية ولكنه ليس 
غــيــره ولــكن حتــدث بــشــخــصــيــته هــو وهى
نفس الشخـصية التى رأيـناه بها فى زيارته

ــتــحـدة حــيث ال أحــد يــقـدم فـى الـواليــات ا
أحدا ولـكـنـنا فـقط من نـسـتبق صـعـود أحد
ن يـــقــــدمه ويـــدعـــوه إللـــقـــاء ـــســــئـــولـــ  ا
ـثالً كــلـمـتـه. ولـكن هــذا ال يـعـنى أنـه كـان 
كـمـا أن امـتالكه لـلـكـاريـزمـا ال يـعنـى الشىء
نـــفـــسه فـــلـــيـــست الـــكـــاريـــزمـــا حـــكـــراً عـــلى
ـمثـل فـقط لكـنهـا حضـور إنسانـى يؤسر ا
ـــمــــثل أو خــــطـــيب أو ــــســـتــــمـــعــــ ســـواء  ا

سياسى.
عـبـد الـرحــيم حـسن يـبـدأ حــديـثه مـداعـبـاً:
ــــثل فـى مــــصـــر دون كـــيـف اســــتـــطــــاع أن 
عـضــويــة الــنــقــابــة أو حــتى تــصــريح مــنــهـا!
ويـضيف: كل شـخص ناجح فى مـهنـته البد
ـــثـل بـــارع ســـواء كـــان أن يـــكـــون بــــداخـــله 
مــحــامــيـــا أو إعالمــيــاً أو خــطـــيــبــاً... وكــذا
أوبـــامــا فـــهـــو مـــتـــحــدث ســـاحـــر يـــســـتــطـــيع
مــحــادثـة اجلــمــيع كـل عـلـى قــدر عـقــله وأن
سك بـالفـكرة يتـكلم فى جـميع اجلـوانب و
فــيـصل بــهـا لـلــنـاس بـقــدرة مـدهـشــة ولـهـذا
جنـح فـى الـــــــوصـــــــول لـــــــســـــــدة احلـــــــكـم فى

اذا هـذا الرجل هنـاك الكـثيرون نـعم ولكـننا
البـد أن نبـدأ لـذا كـان عـبد الـرحـمن الـشـافعى
لعدّة أسباب أولها طول عمره الفنى الذى جاوز
الــــعـــــمل بــــ وجلــــمـــــعه فـى  األربـــــعــــ عـــــامًــــا 
احملتـرف والـهواة وبـ العمـل اإلدارى والفنى

تميز من عروضه ما ب زيج ا ه هذا ا ولتقد
ولــكــثــيــر من اجلــدل الـذى الــشــعــبى والــدرامى 

أثاره طوال مسيرته.
وبـعد عـبـد الرحـمن الـشافـعى سـتأتى فـصـول أخرى

سرحي فى مصر والدول العربية. من حياة أهم ا
بــيـنـمـا هـو يـؤدى دوره بـجـدارة دون أن يـقـرأ من الـنص
ثـم حـيـا اجلـمــهـور الـذى أنــصت إلـيه واسـتــمـتع بـأدائه
قـبل أن يـخرج من الـكـالوس الـثانى. فى هـذا الـتحـقيق
ــسـرحــيـون هـذا الــعـرض وأداء بــطـله الـذى ال يــحـلل ا

يختلف أحد على كاريزمته التى أسرت اجلميع.

ثل بالطبيعة.. شديد عايدة عبد العزيز: 
الصدق مع نفسه واآلخرين!

سرح دون أن سميحة أيوب: صعوده على ا
ثل نحه لقب  يقدمه أحد ال يعنى أن 
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حكايات للشباب قبل أن يناموا
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سرحي جريدة كل ا

لحن الشاب سامح > ا
عيسى انتهي من تلح
األغانى اخلاصة
سرحية "نظرة حب"
للمخرج محمد إبراهيم
وتعرض نهاية الشهر
اجلارى عيسى قال إنه
يقدم فى العرض أربع
أغانيات من تأليف
الشاعر سامح العلى
ويتمنى تنفيذها بشكل
الئق لتتاح له فرصة
نافسة علي جوائز ا
هرجان وسيقى فى ا ا
القومي للمسرح القادم.

سرحية تدور > فى عام  1947كتب بيكيت مسرحيته الشهيرة (فى انتظار جودو) وا
حول شخصيات معدمة مهمشة ومنعزلة تنتظر شخص يدعى (جودو) ليغير
تواصل حياتهم نحو األفضل وبعد فصل من اللغو واألداء احلركى واحلوار غير ا
. اليأتى جودو أبداً
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سرحي جريدة كل ا

يله > كتب الروايات باللغة الفرنسية ثم ترجمها إلى اإلجنليزية وبيكيت معروف 
للغة الفرنسية رغم أنها لغته الثانية ويقول فى ذلك : أفضل الفرنسية ألنك

تستطيع الكتابة من خاللها بدون أسلوب.

> فرقة أطفال قصر
ثقافة اجليزة تعرض
نهاية األسبوع اجلارى
مسرحية "امبراطور
" للمؤلف سليم الكداب
كتشنر وإخراج عالء
نصر وديكور فوزى
ها السعدنى ويتم تقد
على خشبة مسرح قصر
ثقافة ع حلوان
إضافة إلى مشاركتها فى
فعاليات مهرجان
القراءة للجميع صيف
2009 .
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وحـرفـيــاتـهم بـاسـتــمـرار مـعـتـمــدين فـقط عـلى
واهبهم فقط !!. قناعاتهم 

ـــــــقـــــــام كـــــــلـــــــمــــــات ويـــــــحـــــــضـــــــرنى فـى هـــــــذا ا
الـدكتورمدكـور ثابت فى تصديـره لكتابى األول
"الـلغة اجلسديـة للممثل" حـ قال " إن الفنان
الــذى أبــدع فــنــا عــظـــيــمــا دون أن يــتــخــرج فى
يات تعلـيم الفن  هو بالضرورة قد تعلم أكاد
نـهجية مـختلـفة عن حالة الـتعليم فى  ولكن 
ية "  وتدلل تـلك الكلمـات على أهمية األكـاد
التعلم من ناحـية  وعلى فكرة أنه ما من فنان
مــبــدع إال وقــد  تـعــلــيـمه بــشــكلٍ أو بــآخـرمن
وهوبة الراحلة ناحية ثانية  ولنا فى الفنانه ا
"سعـاد حسـنى " مثـال على ذلك  فـعلى الرغم
أنـها لم تكمل دراسـتها  إال أن موهـبتها اخلام
دفـــعت رجـل مـــثل عـــبـــد الـــرحـــمن اخلـــمـــيـــسى
الحتـوائـها وتـنـميـتـها  وإخـضـاعهـا لـلتـعـلم على
ـــعـــلـــمــ الـــذين أيـــدى نـــخــبـــة من الـــفـــنـــانــ ا
مـــنــحـــوهــا خـــبـــرة الــتـــمــثـــيل واإللــقـــاء والــغـــنــاء
والــــرقص لــــتـــصــــبح واحــــدة من أهـم فـــنــــانـــات
التمـثيل فى الـعالم العـربى  وعالمة مـهمة فى
تاريخ األداء التمثـيلى  وكل ذلك بفضل عملية

التعلم التى خضعت لها . 
ــمــثل إلى تــعــلم أشــيــاء وبــشــكل عــام يــحـــتــاج ا
كـــثــيـــرة إلى جــانـب تــنـــمــيـــة قــدراته الـــصــوتـــيــة
واجلـســديــة واالنـفــعــالـيــة  فــعـلــيه أن يــكــتـسب
مــهـارات أخـرى مــثل الـرقص والــغـنــاء والـعـزف
عـــلـى آلـــة مـــوســـيـــقـــيـــة عـــلـى األقل والـــتـــمـــثـــيل
ـــــبــــارزة الـــــصــــامـت إلى جـــــانب األكـــــروبــــات وا
وحـتى الـســبـاحـة وركـوب اخلــيل  وبـشـكل عـام
مـثل متـمكنـا من حرفـته عليه أن فـلكى يكـون ا
يـتعلم كـيف يتوسل بـتقـنية مـا تعيـنه على إعارة
ســلـوكه الــنـفـسى واجلــسـدى لـلــشـخـصــيـة الـتى
يـقـوم بهـا  لـكى تـصـبح نـابـضـة بـاحلـيـاة  وهو
ما يـتطـلب تدريـبا ومـرانا اليـنقـطع طوال حـياة
ـــثل ــــكن أن يـــتــــمـــتـع  ــــمـــثل  وعــــلـــيـه فال ا
بــالــتــلــقــائــيــة والــتــجــدد أثــنــاء األداء مــالم يــكن
ـســتــمــر حــتى ولـو مـؤمــنــا بــأهـمــيــة الــتـدريـب ا
ـمـارسة  وصل إلى آمـادٍ بعـيـدة من اخلـبـرة وا
مـثلـون الذين يـعتـقـدون أنهم لـيسـوا بحـاجة فـا
إلى الـــتــقـــنـــيــة مـــكــتـــفــ بـــاإللـــهــام  عـــلى حــد
ادعائهم فهم غالـبا ما يقعون فى أسر ذواتهم
ــكن أن يــفــعــلــوا إال مـا مــتــجــمــدين فــيــهــا  ال
يــعـرفـونـه فـقط  دون بـذل جــهـد فى اكــتـشـاف
طـاقـات وإمـكـانـيـات أخـرى بـداخـلـهم  وهـو مـا
ــمـثل يــفـرض عــلــيـنــا ضــرورة الـنــظــر إلى فن ا
بوصـفه عـلمـا يـستـند إلـى أصول وقـواعد  إال
أنهـا ليـست قواعـد ثـابتـة مثل الـعلـوم األخرى 
بل إنـها قـواعد مـتـغيـرة وفق عدد من الـظروف
 خـاصـة وأنه لـيس هـنـاك مـنـهج واحـد لـتـعـليم
ـمـثل  الـتـمـثـيل  أوأسـلـوب مـعـ فى تـدريب ا
حيث يتوقف ذلك على طبيعة ونوعية وقدرات
ـتدرب أنفـسهم  من حيث نقـاط القوة التى ا
يــحــتـاجــون لــتــأكــيـدهــا ونــقــاط الــضـعـف الـتى
يـــحـــتــاجـــون لـــتــقـــويـــتــهـــا وعـــلى ذلك فـــلـــيــست
الـتدريـبات فى حـد ذاتهـا هى مايـهم بل كيـفية
ثل مع الستخدامها تطبيقها عـلى احتياج 
ـسـرح هـو األهم  وهـو مـا يـؤكـد ضـرورة عـلى ا
ـمـثل دارسـا حلـرفـته واعـيـا بــهـا أن يـكــون ا
ـوهــبـة وحــدهـا لــيـست كــافـيــة كـمـا حــيث أن ا
يــجب أن يــســعى الكــتــســاب شــخــصــيــة وآداب
مــهـنــته ووجــهـة نــظــر فى الــعـالم الــذى يــعـيش

فيه وثقافته وأن ينمى ذلك كله.

كثيرا ما نسمع تصريحات لكبار جنوم التمثيل
حتــتـــوى عــلـى إشــارات وتـــلـــمــيـــحـــات عن عــدم
ـمــثل  أو أنـهم يــكـتــفـون بـأول ضـرورة تــعـلــيم ا
ـــارســاتـــهم  مـــنــهـج أو أســـلــوب اتـــبـــعـــوه فى 
ـزيـد  إال أن نـظــرة سـريـعـة ـعـرفــة ا والداعى 
لتاريخ تطور أسالـيب وطرق التمثيل نخرج بها
ـــهـــمـــة فى تـــاريخ فن األداء أن كـل احملـــطـــات ا
عـرفة الـتـمثـيـلى كانت ولـيـدة حالـة مـعيـنـة من ا
سـتـنبط مـنـها من خالل الـعلـمـية  والـتـدريب ا
معمل جتريبى يسعى نحو االكتشاف  ومن ثم
 اخلـروج  بـنتـائج مـعـيـنـة فى تـطـويـر حـرفـيات
ــثـيــر أنه بــالـرغم من ــمـثل وا الــتـعــبـيــر عــنـد ا
كن اعـتبـار تلك الـنتـائج نهـائية  ذلك فـإنه ال
بـل عــلـى الـــعــكـس  فـــهى نـــتـــائج تـــفـــتح الـــبــاب
الكـــتـــشـــافـــات جـــديـــدة  وبـــالـــتـــالى إلى نـــتـــائج
جـديـدة  وكـما تـقـول " جـوزيت فـيـرال" أسـتاذة
ـسـرح جامـعة كـيـبيك ـدرسـة العـلـيا  ـسـرح با ا
ـــونــتــريـــال ورئــيـس االحتــاد الـــدولى لــلـــبــحث
ـتــغـيـرة ــعـرفــة ا ــسـرحـى سـابـقــا  "إن هـذه ا ا
عـبـر الـقرون تـدعـو بـدورها إلى مـفـهـوم متـغـير
مثل مرتـبط بالضرورة بالعصر الذى إلعداد ا
ينـدرج فيه "  ويـقودنـا ذلك إلى التـيقن من أن
تـعـالـيم الــتـمـثـيل وطـرقه وأسـالـيـبه الـتى ولـدت
فى عـصر ما ليـست مقدسة أو نـهائية  وليس
بـــالـــضــــرورى أن تـــصــــلح لـــعــــصـــر آخــــر  فـــكل
ـــمــثـل وإعــداده طـــريـــقــة جـــديـــدة فى تـــدريب ا
لألداء تـطــرح أسـئــلـة جــديـدة تــتـعــلق بـالــتـقــنـيـة
وتـعلـمـهـا  وتـسـير فـى رحلـة طـويـلـة لـتصل إلى
ــسـرحـيـة ــعـرفـة ا نـتـائج  تــضـيف إلى صـرح ا
بـــنــاء جــديـــدا إلى جــانـب األبــنــيـــة األخــرى فى

مثل . مجال تدريب ا
ا اليدع ـكن أن نتأكـد  وبـاإلضافة إلى ذلك 
مجاال للشك أن تعـلم التمثيل للممثل هو شىء
هم أن تـكـون عمـلـية حتـمى وضـرورى  ولكـن ا
الـتـعـلـيم هـذه نـابـعـة من مـشـروع مـحـدد يـنطـلق
ـتــعـلــقـة بــطـبــيـعـة من مــجـمــوعـة من األســئـلــة ا
ـــتــدربـــ أنـــفـــســـهم من جـــانب وبـــتـــصــورات ا
مـثل وابتـكاراته الـقائم عـلى تدريـبـهم عن فن ا
لــوســائل تــفــجــيــر الـــطــاقــات اخلالقــة لــهم من
ـدرب بـدايـة من اآلثـار جـانب آخـر  ويـنـطـلق ا
احملــتــمــلــة من عــمــلــيــة الــتــدريب ارتــكــازا عــلى
أسس ثــقــافــيـة ومــعــرفــيــة وتــقــنـيــة فــكــر فــيــهـا
مـسـبـقـا  مع الـوضع فى االعـتـبـار أن عـمـلـيات
ــعــزل عن عـمــلــيـات األداء  أو الـتــدريب تــتم 
ـعــنى آخـر فـالـتـدريب ال يـسـعى إلى الـوصـول
إلى أداء أمــثـل لــعـــمل فـــنى بــعـــيـــنه  بــقـــدر مــا
ـمـثــلـ طـرقــا الكـتـشـاف يـســعى إلى إكـســاب ا
ذواتهم وقدراتهم ومـهاراتهم  فالتدريب هدف
فى حـد ذاته  ولذا فإن مـتعته التـقل عن متعة
األداء نفـسـهـا  بل إن الـعـديـد من اخلـبراء فى
ــــمـــثـل يـــحــــذرون من حــــصـــر مــــجـــال تــــدريب ا
اإلعــداد بـطــريــقــة مــبــالغ فــيـهــا من أجـل عـمل
إبــداعى بــعــيــنه  بل جنــدهم قــد اتــفــقــوا عـلى
ــتـدربـ عــلى الـتـأمل ضـرورة تـنــمـيـة قـدرات ا
ـسـتمـر حـول فـنهـم  وفى هذا تـقـتـرب صورة ا
ــدرب من صـــورة الــفــيـــلــســـوف الــذى يـــحــفــز ا
طالبه عـلى الــتـأمل الــدائم أكـثـر مـن تـعـلــيـمـهم
أسس عــلــمــيـــة أو نــظــريــة مــجـــردة  فــالــتــأمل
ـا إلى نـتائج تـدرب ر سوف يـصل بـالـطالـب ا
أبـعـد من ذلك  حــتى لـو كـان ذلك مـتـمـثال فى
اكتسابه قدرة التـحكم فى رغباته الشخصية 
وتعـلـمه كـيف يضـحى بـذاته  وأن يـقـيم عالقة

مـنهم  وتطـوير عالقـتهم جتـاه مهنـة التـمثيل 
ـمـثل يـتـجـاوز فـكرة ولـذا فـإن إعـداد وتدريب ا
حتـــــضـــــيـــــره من أجـل أداء دور مـــــا فى إحـــــدى
هـنـة بـكـافة ـمـارسـة ا ـسـرحـيـات إلى تهـيـئـته  ا
ـكان أبـعـادها  ومن أجل ذلك فـمن األهـميـة 
أن يـــتـــعـــرف عـــلى ذاتـه قـــبل أن يـــتـــعـــرف عـــلى
ـهـنـة ـتـعـلــقـة  ـعـرفـيـة والــتـكـنـيـكــيـة ا األبـعــاد ا

التمثيل .
ــــدرب مع وفى الــــبــــدايـــــة البــــد أن يــــتــــعــــامـل ا
تدرب بـوصفه صـفحة بـيضاء البـد أن تنقش ا
ـفـاهـيم األولـيـة حـول مـهـنـة عـلـيـهـا أوال بـعض ا
الـتمـثيل  ثم يـبدأ فى ابـتكـار الوسـائل احملفزة
ــــمـــثل لـــلــــطـــاقــــة اإلبــــداعـــيــــة اخلالقــــة لـــدى ا

تدرب.  ا
ـمثل بـنـوع التـعـليم وبـشـكل عام يـرتـبط تـعلـيم ا
ـمـثل نـفـسه فـيه أو الـذى يـتاح له الـذى يـجد ا
ــيــات الــرســمــيــة أو فى ســـواء كــان فى األكــاد
ـعـتـرف بـهـا أو غـيـر ـدارس غـيـر الـرسـمـيـة ا ا
ـعتـرف بـها أو حـتى الـتعـلـيم علـى يد مـخرج ا
ــثل أو خـبــيــر أو مــاشـابه ذلـك أو حـتى أو 
ـمـثل فى نـفـسه أو الـتـعـلم الـذاتى كـأن يـتـأمل ا
ـــمــارســة أومن ردود يــتــعـــلم بــفــعـل اخلــبــرة وا
أفـعـال اجلمـهـور وهـو ما يـؤكـد أهمـيـة التـعـليم
ُـعـلم أو مـكـان الـتـعـلـيم أو بـصـرف الـنــظـر عن ا
نع فى الـنهايـة أننا اآلن منـهجه لكن هـذا ال 
ونـحن نـعـيش عـصـر التـقـدم الـعـلـمى فى جـميع
مـــنـــاحى احلـــيــاة فـالبــد بـــشـــكلٍ أو بـــآخــر أن
ـــمــثل وفق مـــنــهج عـــلــمى تــمت يــكــون تـــعــلــيم ا
جتربته معمـليا وتطور حتى وصل إلى أسلوب
ـارسة ـكن االنـطالق مـنه إلى  فى التـمـثـيل 
ـفـاهيم اخلـاطـئة أكـثـر تـنسـيـقا و كـبـديل عن ا
مثل خاصة هؤالء التى تصيب العـديد من ا
الــــــذين ال يـــــــســــــعــــــون إلى تـــــــطــــــويــــــر أدواتــــــهم

تـواصل مع االخـرين من أقـرانه  ويـنـصـهر فى
ــثــال وسط اجملـــمــوع كـــمــا فـــعل عــلى ســـبــيـل ا
سـرحى البولـندى بـقيادة عـمل ا ـمثلـون فى ا ا
جــروتــوفــسـكـى  الــذى بث فــيـهـم فـكــرة أن فن
التمـثيل هو فن الـتضحـية بالـذات  وهو األمر
الــــذى يـــؤكـــد من جــــديـــد أنه التــــوجـــد وصـــفـــة
ــمـثل كــيف يـضـحى بــنـفـسه  جــاهـزة لـتــعـلـيم ا
ولــكن يــكــفى حتــفــيــزه نــحـو الــوصــول إلى ذلك
بـأى وســيـلـة مــبـاشـرة كــانت أو غـيــر مـبـاشـرة 
ـعــنى آخـر فـفــكـرة الـتــعـلم هــنـا تـســعى نـحـو و
تـدميـر احلواجـز التى تـعوق الـطاقـات اخلالقة
ـمثل وجـعـلـها تـنـطلـق بحـريـة دون عائق عـنـد ا
ـتـدربـون نـفــسى أو جـسـمـانى  وبـهــذا يـسـعى ا
ــنـهج طــيــلــة الـوقـت مع مــدربـهـم نـحــو اتــخــاذ ا
الــتــحــلـيــلـى حملـاوالتــهم االكــتــشــافــيــة كــدســتـور
اليحـيـدون عـنه  ويتم ذلـك فى البـدايـة بـشكل
الحـظـة نـفسه ـثل  فـردى عـندمـا يـقـوم كل 
وطـبيـعـته وسمـاته اخلـاصة  ويـبدو مع زمالئه
علـى حد تعبير "إيـوجينيو باربـا" كمجموعة من
ســمك الـزيــنـة يـعــيـشــون فى حـوض واحـد  إال
أن كالً مــنــهم يــركـــز فــقط فــيــمـــا يــفــعــله بــاد
درب الذى األمـر  بينمـا يالحظهم من بعـيد ا
يــرصـــد مــراحـل تــطـــور ابــتـــكـــاراتــهم لـــتـــمــارين
االكـتــشـاف  لــيــحـثــهم فى مــرحـلــة ثـانــيـة نــحـو
الــتـفــاعل مع بــعــضـهـم الـبــعض  وفق خــطـة أو
بــرنـــامـج عـــمل مـــحـــدد  وبـــهــذا آمـن بـــاربــا أن
نـهج الذى يـتعـلمه  تـدرب أكثـر أهمـية مـن ا ا
نهج كـما كان يردد من قـبله  "مايرهـولد"  أن ا
ــــهـم بل الــــشــــخـص الــــقــــائـم عــــلى لــــيـس هــــو ا
وذلك عــلى اعـتـبــار أن ذلك الـشـخص تــدريـسه
ـثـابـة احملـفـز أو الـقـائم عـلى الـتـدريس يـكـون 
تدرب ـثير إلطالق الطاقـات الدفينة عـند ا ا
 عن طـريق تــنـمـيـة الـذات اإلبــداعـيـة لـدى كل
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د. مدحت الكاشف يقول  لك
ثالً جيداً كيف تصبح 
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تعاليم التمثيل التى وجدت 
فى عصر  ما ليست مقدسة

ثالً أوالً بدأ 
سـرح كـموهـبة الـتقـطه  الـفنـان الكـبـير عـادل إمام من عـلى خـشبـة ا
) - على حد قوله مثل تمثيلية مـتميزة (فعمل له سعراً فى سـوق ا
ـسـرحى تـمـيـز أيـضـا فـرشح لـنـيل جـائزة - وعـنـدمـا مـارس اإلخـراج ا
الـدولة لإلبـداع الـفنى وعـنـدما سـافـر إلى إيطـالـيا تـمـيز أيـضا ووضع
ـسرحى فى إيطاليا.التقطه وسم ا عرضه "الكراسى" على خارطة ا
ـسرح كـموهـبة تمـثيـلية  الفـنان الـكبيـر عادل إمـام من على خـشبة ا
) - عــلى حــد قـوله - ـمــثــلــ مــتـمــيــزة (فــعــمل له ســعــراً فى ســوق ا
ـســرحى تـمــيـز أيـضــا فـرشح لـنــيل جـائـزة وعــنـدمـا مــارس اإلخـراج ا
الـدولة لإلبـداع الـفنى وعـنـدما سـافـر إلى إيطـالـيا تـمـيز أيـضا ووضع

سرحى فى إيطاليا. وسم ا عرضه "الكراسى" على خارطة ا

اخملرج محمد دسوقى : 

 ô©°S ≈d πªY ΩÉeEG ∫OÉY
نـظريـة االقـتـصـاد) وأكد أن الـذى يـريـد أن يكـون مـخـرجـا يجب

أن يتعلم االقتصاد.
> وما عالقة االقتصاد باإلخراج?

- سعد أردش هو الـعمود الفـقرى للمـسرح البريـختى فى مصر
ــســرح فى خـــدمــة اجملــتــمع وأنــا أرى أن مــصــر وكــان يــرى أن ا
وغــيـــرهـــا من دول الـــعـــالم الـــثـــالث حتـــتـــاج إلى هـــذا الــنـــوع من

سرح. ا
درسة مسرحية? > هل من الضرورى أن يكون اخملرج تابعا 

ـســرحـيــة عـلى وأنـا مـخــرج مـفــسـر وأحـب تـفــسـيـر الــنـصــوص ا
ـفسر عندما سرح كسـعد أردش رحمه الله فاخملرج ا خشـبة ا
تفـرج وقد اتبعت يضع عمـله على اخلشبـة ويفسـره يصل إلى ا
ــنــهج فى كـل عـروضى وأحــرص دائــمــاً عــلى تـفــســيــر مـا هـذا ا
حتت اجلـمل وحتـلـيـلــهـا ومـثـال ذلك مـسـرحـيـتى "اسـمع يـا عـبـد

السميع".
> ما طبيعة عالقتك بالنص الذى تخرجه?

شـاعرى وعقـلى وهو الذى يـقودنى لذلك - النص هو احملـرك 
أنا دائمـاً ما أجـرى وراءه ألن حركة عـقلى ومشـاعرى تؤدى إلى
ـمـكن أن أقف أمـام نص عـظـيم وبـالرغم حتـريك خـيـالى ومن ا

من ذلك ال يحرك خيالى فال أستطيع إخراجه.
سرحى وضوابطه? > جتربتك مع اإلعداد ا

سرح الشباب بعنوان (ابن الرومى فى - هناك مشروع قدمـته 
مـدن الـصفـيح) تـأليف عـبـد الكـر بـرشيـد وقمـت بعـمل إعداد
ــؤلـف فــهــو مــفــكــر ذو لــغـة مــســرحى له وأنــا من عــشــاق هــذا ا
شاعريـة وقيمته تـوازى قيمـة توفيق احلـكيم وقد عدلت االسم
إلى "أبـناء الصـفيح" وهـو كنص معـد ال يستـطيع آخـر أن يقدمه
ألن رمـوزه أصبحت فى عقـل من قام بإعداده وقـد قمت بطبع
ــؤلـفه لـيــقـرأه وقـد رحب الـنص بــعـد إعـداده وأعــطـيت نــسـخـة 
بـاإلعـداد ولم أكن ألقـبل عــلى عـمل إعـداد لـهـذا الـنص إال بـعـد

موافقة مؤلفه.
> التجربة مع التراث لها خصوصية كيف تعاملت معها?

- نــعم فـهـى احـتــفـالــيـة.. مـســرح احـتــفـالـى شـعـبـى وفـيــهـا لــعـبـة
مـفـتـوحــة وعـرض "أبـنـاء الـصــفـيح" خـيـال الـظـل فـيه هـو الـبـطل
ا. وأعـتقد أن وقد أردت أن أقدم خـيال ظل حـديثا ولـيس قد
ـــمـــكن أن يـــكـــون فـــيه مـــحـــفـل خلـــيــال الـــظـل واســـتـــخــدام من ا
اريونت وهذه الـعناصر الـثالثة يفترض أن األراجـوز وعرائس ا
يــعـمــلــوا مع عـنــاصــر بـشــريــة ويـتم الــتــعـامل مــعــهـا كــمــخـلــوقـات

حقيقية تتفاعل مع بعضها.
> هل يوجد معيار لنجومية اخملرج?

ــثـال تـكـون - نـعم جنــوم اإلخـراج كـعـصــام الـسـيـد عــلى سـبـيل ا
لديـه قدرة على اإلتيان بنـجوم كبيرة للعـمل معه فأنا إذا فكرت
أن أسـتــعــ بــحــســ فــهـمـى مـثـال فى مــســرحـيــة من إخــراجى
أعـتــقـد أنه لن يـوافق لــكن مع عـصــام الـسـيـد ســيـقـبل ألنه جنم

إخراج.

بدونهما.
> لكن هناك فرصاً كثيرة متاحة للمخرج اآلن?

- أنا أعـمل مـوظفـا بـالبـيت الـفنى لـلمـسـرح منـذ اثـن وعـشرين
عـاما ووصلت لـدرجة فـنان قـدير وعاصـرت إدارات كثـيرة سواء
مــديـرى فــرق أو رؤســاء لــلــبــيت الــفــنى لــلـمــســرح واحلــقــيــقـة أن
ــكـان هـو د. أشـرف زكى وأفـضـلـيـته أفـضل قـيـادة جـاءت لـهـذا ا
تـعـود إلى أنه جـعل الـبيت الـفـنى لـلـمسـرح يـعـمل طول الـعـام بـعد
وسم وسم الشتوى وا أن كان العمل به منحـصرا فى موسم ا
الــصـيــفى ثم يــتـوقف الــعـمل ابــتــداء من شـهــر فـبــرايـر وال يــجـوز

تقد أى عرض حتت مسمى "مفيش ميزانية".
لــكن د. أشـرف زكى هـدم كل ذلك والـدلــيل أنى أمـثل حـالـيـا فى
مــســرحـيــة "وهج الــعــشق" إخــراج عــمـرو دواره وســيــتم عــرضــهـا
خالل أيـــام عـــلى مـــســـرح الـــشـــبـــاب وهـــذا لـم يـــحـــدث من قـــبل
أضــيـــفـى إلى ذلك أن أشـــرف زكى أنـــصف مـــخـــرجى الـــعــروض
الـذين كـانـوا يـحــصـلـون عـلى نـصف مـكـافـأة بـدعـوى هـذا عـرض
صغيـر وهذا عرض كـبيـر ومعلـوم أن فائض السـنة الـنهائـية يتم
توزيـعه على ثالثـة أشخاص ونـسبة رئـيس البيت الـفنى للـمسرح
7% لـذلك كـان الرؤسـاء الـسابـقـ للـبيـت الفـنى حـريصـ على
ـيـزانــيـة اخملـصـصـة كـلـهــا وإعـادة فـائض مـيـزانـيـة عـدم صـرف ا

لينالوا هذه النسبة.
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مثل أم اخملرج? > أيهما خدم اآلخر محمد دسوقى ا
ـثال وقـد ـمــثل هـو الـذى خــدم اخملـرج ألنى بـدأت حـيــاتى  - ا
أفـادنى الــتـمــثـيل فى عــمـلــيـة اإلخـراج حــيث جـعــلـنى قــادراً عـلى
ــمـثـل ووضــعه فى إطــار الــشــخــصــيــة فــقـد يــجــد بــعض قــيــادة ا
اخملـــرجــــ صــــعــــوبـــة فـى ذلك لــــكن الــــتــــمـــثــــيـل جـــعــــلــــنى أحس

الشخصية فأساعده على آدائها كما أحسها.
سرحية التى تتوقف عندها? فردات ا > ما ا

ــســرح أنــا كـنـت طـالــبــا بــالـدراســات الــعــلـيــا فى مــعــهـد - نـوع ا
ـسرحـية  وحصـلت على الـدبلـومة عام  1991وأشرف الـفنون ا
عـــلـى مـــشـــروع اإلخـــراج ســـعــــد أردش وهـــو الـــذى شـــكـل عـــقـــلى
ووجـدانى كـمـخـرج وأتـذكـر أنه درس لـنـا مـادة مـناهـج إخراج فى
البكالوريوس وطلب مـنا فى أول لقاء أن نقرأ كتاب (مقدمة فى

 > ما أهم محطة ميزت مشوارك فى اإلخراج?
- فى تـقديـرى الشخـصى لدى مـحطـتان فأنـا فى األصل لست
ـثال أيــضـا وعـشـت سـنـوات طــويـلـة أمـارس مــخـرجـاً فــقط بل 
الـتـمـثـيل ومـازلت حـتى اآلن أمـارسه بـاسـتـمـتـاع واعتـقـد أنى من
ــمــثــلـ "الــشــطــار أوى" ألنى أمــتــلـك تـقــنــيــات أدواتى كــمــمــثل ا
مـســرحى إلـى جـانـب عـمــلى كــمــخــرج وأهم مــحــطــاتى كــمــخـرج
كـانت عام  1996عـندمـا رشـحت لـلحـصـول عـلى جائـزة الـدولة
ــسـرحـى وبــنـاء عــلـى هـذا لإلبــداع الــفــنى فى مــجــال اإلخــراج ا
ـدة سـنــة ونـصف وفى إيـطــالـيـا أخـرجت ســافـرت إلى إيـطــالـيـا 
صرية ية الفـنون ا مسرحيـة "الكراسى" وقامت بـإنتاجها أكـاد

فى روما.
> وماذا بعد الكراسى?

- بـعـد مسـرحـية "الـكـراسى" قدمت مـسـرحيـة بـاللـغـة اإليطـالـية
لفـرقة إيـطاليـة وعرضـت على مـسرح (تـياترو دى سـارفى) وهو
من أهم مـسـارح رومـا وهـو مـسـرح قـد وتابع لـلـكـنـيـسـة ويـقدم
خــدمــات كــثــيــرة وعـــرضت عــلــيه فــرق كــبــيــرة واعــتــقــد أن هــذا
العرض كـان محطة مـهمة جـدا ألنه أضيف إلى سيـرتى الذاتية
ـــوسم خـــصــــوصـــا أن الــــعـــرض كـــان مــــوضـــوعـــا فـى خـــريـــطــــة ا

سرحى فى إيطاليا فى ذلك الوقت. ا
ـسـرح نـفس الـعـرض "الـكـراسى" شـاركت به فى مـهـرجـان رومـا 
الــقــاعـــدة الــشــعـــبــيــة فـى الــدورة الــثــانـــيــة عــشـــرة واشــتــرك فى
ــهــرجــان أربع عــشـرة فــرقــة مــسـرحــيــة إيــطـالــيــة وقــد حـصل ا
عــرضى عــلى أحـسـن عـرض مــسـرحى وتــصـادف وجــود الـفــنـان
الــوزيـر فــاروق حــســنى وقــد عـلم بــاســتالمى لــلــجــائـزة وعــنــدمـا
قـابـلـته قـال لى مـاذا تـريـد أن أقـدم إلـيك? فـأجـبـته بـرغـبـتى فى
شاركـة بعرضى فى مهـرجان آفينـيون فأجابـنى بأنه ال يضمن ا
كن أن يأتى ـهرجان لـكن  أن يكون الـعرض مشـاركا فى هذا ا
بـالـعــرض ويـقـدمه بــنـفس الـفـرقــة اإليـطـالـيــة فى مـصـر وأن فى
شـاهـدته وخيـرنى فى األمرين ـهرجـان  إمكـانى الذهـاب إلى ا
واخــــتـــرت أن أقـــدم الــــعـــرض فى مــــهـــرجــــان الـــقـــاهــــرة الـــدولى
الـتـجـريــبى وأن أذهب إلى مـهـرجــان آفـيـنـيـون لــلـمـشـاهـدة وهـذه

كانت جائزة الوزير لى.
وقـد كــان د. فــوزى فــهــمى رئــيــســاً لــلـمــهــرجــان فى ذلك الــوقت
هرجان ألنه عرض وأبلغونى أن العرض سيعرض على هامش ا
إيطـالى وبعـد ذلك اسـتضـافنا الـراحل سـامى خشـبة بـعد انـتهاء
دة ـهـرجـان لـتـقـد الـعـرض عـلـى خـشـبـة مـسـرح اجلـمـهـوريـة  ا

أسبوع .
> ما الذى ترتب على هذه احملطة من حتوالت فى مشوارك?
- لم يترتب عليها أى تغـيير فقد استمريت فى مشوارى بشكل
عادى جـدا وقـدمت لـلـبـيت الـفـنى لـلـمسـرح مـسـرحـيـة "اسـمع يا
عـبـد الــسـمـيع" وقـد كـتـبت مـقـاالت نــقـديـة كـثـيـرة حـولـهـا مـازلت
أعـــدهــا وســـامــا عـــلى صــدرى وقـــد شــاركت بـــهــذا الـــعــرض فى
مـهـرجـان ربــيع تـطـوان لألورومــتـوسـطى عـام  2005 بـدعم من

وزارة الثقافة والبيت الفنى للمسرح.
ـا خـلـى" وهو عـرض مـوسـيـقى الـعـام الـسـابق قـدمت "فى الـلـيل 
وسيقى والـغناء عنصرا هاما فيه يسقط العرض غنائى وتعد ا

أنا مخرج مفسر وضد
اختصار النص حتى لو
استمر العرض  10ساعات

حاورته: عواطف سيد أحمد

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc  Úd ¿hCG ÉæMô°ùe äÉbO 3áÑ£°üŸG  ájó©ŸGáé«Mô°ùŸG 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

cyan magenta yellow black File: 7- 26 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

سرحي جريدة كل ا

صور الفوتوغرافى > ا
عادل صبرى يخوض
حاليا جتربة التمثيل
سرحى بعد مشاركته ا
فى بروفات عرض
مسرحى جديد تقدمه
فرقة كلية الزراعة
بجامعة القاهرة خالل
الصيف القادم.
عادل شارك من قبل
كممثل فى عدد من
األعمال الدرامية
والسينمائية وفى انتظار
حصوله على تصريح
رسمى بالتمثيل.

> توفى أخوه األكبر فرانك عام  1954وكانت قد توفت أمه عام  .1950 فكتب مسرحية
(نهاية اللعبة) عام  1954 وصاغها فى فصل ثم عاد وجعلها من فصل واحد و

عرضها فى لندن بنفس العام.
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أصـبح مـدمـنـاً لـلـمـخـدرات إضـافـة إلى أنه
مغـرم بالنـساء ويقـيم العديـد من العالقات
غـيـر مــشـروعـة إلـى أن يـصل إلى مــرحـلـة
أكـثـر تـدهـوراً بــسـبب فخ تـوقــعه فـيه أخـته

منى انتقاماً من شرور أفعاله.
ويــــقــــول أحــــمــــد عن الــــشــــخــــصــــيــــة إنــــهــــا
شـخصـية مـتـناقـضة رافـضة لـوضع أسرته
ونــــاقـم دائــــمـــــا عــــلـى حــــالـه ورغم ذلك ال
يــحــاول الـقــيــام بـأى دور إيــجــابى لـيــنــتـشل
ـــا يـــبـــحث أســـرته من هـــذا الــــضـــيـــاع وإ
الهــثــاً وراء شــهــواته ومــتــعــته الــشــخــصــيــة
مـلـقـيــاً وراء ظـهـره أيه هــمـوم أو أعـبـاء من

فترض أن يتحملها. ا
وعــبـر أحــمــد عن اهــتــمــامه بــالـدور بــغض
الـــنــظـــر عن مـــســـاحـــته ويـــتـــمـــنى أن يـــنــال
ــــشــــاهــــدين عــــنــــد عــــرض اســــتــــحــــســــان ا
ـســرحــيـة خــاصــة أن الـعــمل كــكل يــحـمل ا
شاعر واألحاسيس الواقعية. الكثير من ا
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يــقــدم الــفـنــان مــحــمــد دسـوقى شــخــصــيـة
"األب" هو والد مـنى والذى قام ببيع هذه
االبنـة ألحد األثـريـاء وكان يـتصـور أن هذا
الـتـصرف سـوف يـسـعـد أسـرته وابـنته وأن
ذلك سينتـشل هذه األسرة من حالة الفقر
واجلـوع الـشـديـدين الـلـذين تـعـيش فـيـهـمـا
ولم يــتـوقـع أن هـذه الــفـعــلـة ســتـكــون سـبب

شقاء وعذاب للجميع.
ويـقول مـحمـد الدسوقى الـشخـصيـة ملـيئة
ـا يثـير الـعديد بـالعـديد من الـتناقـضات 
من الـتـسـاؤالت ويـفـتح أبـواب اجلـدل حول
شـخـصـيـة األب كـمـا يـقـدمـهـا الـنص والـتى
أصــبـــحت لألسـف مــوجـــودة بــكـــثــرة داخل
ــصــرى وأنــا أشــعــر أن ذلك مــجـــتــمــعــنــا ا
مـتـوافـق تـمـامـا مع الـلـحـظــة الـتى يـعـيـشـهـا

مجتمعنا اآلن.
أحــــاول مـن خالل أدائـى لــــدور األب خــــلق
ــــعــــنى بــــعض الــــتــــفــــاصــــيل الــــتـى تـــقــــوى ا
والــــهـــــدف األســــاسـى من الــــعـــــرض والــــتى
ـتـفـرج الواعى إذا شـاهـد هذه أعـتـقد أن ا
التـركيبة سـيتواصل معـها وستصـله الفكرة
بـشـكـل جـيـد وأتـمــنى أن أكـون قـادراً عـلى
تـوصيـل ذلك من خالل أدائى عـلى خـشـبة
ـســرح لـهـذه الــشـخــصـيــة فـهـو رجـل غـيـر ا
مـتـعـلم ومــهـمش أشـعـر فى تــخـيـلى أنه من
أحــد ســكــان الـدويــقــة الــتى وقــعت عــلــيـهم
ـــقــــطم أو أنه مـن أحـــد ســــكـــان صـــخــــرة ا
ـــســـتـــوى الــــعـــشـــوائـــيــــات إال أنـــنى وعـــلـى ا
الــشـخــصى مــتــعــاطف مع شــخــصــيـة األب
رغم كل تنـاقضاتهـا وسلبيـاتها فأنـا أعتقد
أنه فى كــثـيــر من األحــيــان يـعــبــر عن أحـد

ضحايا ظروف اجملتمع القاسية.
وتــــعــــتــــبــــر رســــالـــــة هــــذا الــــعــــمـل هى أهم
الــــدوافـع الــــتى جـــــعــــلــــتـــــنى ســــعـــــيــــد جــــداً
ــشـــاركــة فـــيه نــظـــراً لــلـــقــيـــمــة الـــفــنـــيــة بـــا
واإلنـسانـيـة التى يـحمـلـها فى طـياته وأرى
ــسـرحـيـة أن هـذه الــنـوعـيــة من الـعـروض ا
هى األولى باإلنتـاج خاصة أن اجملتمع فى
حـاجـة إلى مثل هـذه األعـمال وهـذا يـعتـبر
ـسـرح عـلى من أهم أدوار الـفن عــمـومـاً وا

وجه اخلصوص.

يـــــســــــهل األمـــــر بــــــالـــــنــــــســـــبـــــة لـى فى أداء
الـشـخصـيـة بـشـكل مـبدأى أنـهـا قـريـبة إلى
حـد مـا من شـخــصـيـتى احلـقـيـقـيـة خـاصـة
فـى طــريـــقــة الـــتــفـــكــيـــر وانــتـــقــاد األشـــيــاء
ــســتـقــبل كــمــا أنـنى وطــمــوحـات وأحالم ا
مـحـكـوم بـوجـهــة نـظـر ورؤيـة اخملـرج والـتى
أحاول أن أقـدم الشـخصـية كـما يـراها هو
حــتى تــصل رســـالــة الــعــرض بــشــكل جــيــد
ويــتـوقع أن حتــقق الـتــجـربـة جنــاحـاً كــبـيـراً
على مستـوى اجلمهور والنقاد وأعرب عن
خـالص أمـنـيـاته أن تـكون الـشـخـصـيـة التى
يــقــدمـــهــا فى هــذا الـــعــرض نــقـــطــة حتــول
ـسرحى وانـطالقـة حـقـيـقـيـة فى مـشـواره ا

والفنى عموماً.
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مـثل الـشـاب أحـمـد إبراهـيم فى يـشـارك ا
الـعرض بأداء شـخصيـة شقـيق منى والذى

شـــخـــصـــيـــة "أحـــمـــد" والــــذى وصـــفه بـــأنه
شــخص رومــانــسـى جــداً وفــنــان تــشــكــيــلى
ومــثــقف ورغم ذلك يــتــعــرض لــلــعــديــد من
حاالت الـقهـر والظـلم طوال مـشوار حـياته
ومنـذ أن كان طـالبـاً باجلـامعة حـيث بدأت
ــنى" والـتى قـصــة حـبه األول والــوحـيـدة "
تـمـنى كثـيـراً أن يـكـمل مـعهـا مـشـوار حـياته
وخـــاصــــة أنـه بـــدأ حــــالــــة حــــبــــهـــا بــــشــــكل
أفالطـونى عذرى طـامـعـاً فى الـتواصل مع
هــــذه احلـــبــــيــــبـــة بــــشـــكـل عـــقــــلى وفــــكـــرى
وإنـسـانى بعـيـداً أيـة غـرائـز أو شـهوات من

رأة. مكن أن يرغبها الرجل فى ا ا
ه وأدائه كــمــمــثل لــلـشــخــصــيـة وعن تــقــد
يـقـول هـشـام: انــضـمـمت حـديــثـاً لـبـروفـات
الــعــمل وتــقــريـبــا هــذه الــبـروفــة الــســادسـة
بـالــنـسـبـة لـى وال أعـتـقـد أنــنى قـد امـتألت
داخـليـاً بـتـفاصـيل الـشـخـصيـة بـشـكل كامل
ـشـاعـر والـشـخـصـيـة مـلـيــئـة بـالـكـثـيـر من ا
وحــــاالت الــــصـــــراع الــــنــــفــــسـى الــــداخــــلى
واألصــعب أنــهــا شــخــصــيــة فــنــان صــاحب
وجـهة نظـر ويحمل أحالمـاً كثيـرة ولكن ما

êôıG ..IQGhO hôªY
¢Vô©dG ™e Qƒ¡ª÷G πYÉØJ ≈æªJCG
يـقــول د. عـمــرو دوارة مــخـرج الــعـرض إنه
يـــــقــــدم فـى هــــذا الـــــعــــمـل درامــــا شـــــديــــدة
احلـسـاســيـة تـؤكــد فى خـطــابـهـا اســتـحـالـة
احلـــــيـــــاة بــــــعـــــيـــــداً عـن احلب مـع الـــــعـــــودة
لالســتــمــتــاع بـاحلــيــاة بــعــيــداً عن مــشــاعـر
احلــقـد والــكــراهـيــة واالنـتــقـام كــمـا يــقـدم
الــعـمـل بـانــورامــا لألحــداث الــعــصـريــة من
خالل قـــــــصـــــــة حب بـــــــ أحـــــــمــــــد ومـــــــنى
وتتكشف من خالل عالقـتهما الـرومانسية
ــــــعــــــوقــــــات واألزمـــــات مــــــجــــــمــــــوعـــــة مـن ا
الـســيــاســيــة واالجــتــمـاعــيــة واالقــتــصــاديـة
احملــــيـــطـــة بــــهـــمـــا وحتــــول دون اســـتـــمـــرار

عالقتهما.
وقــــــــال دوارة إنـه يــــــــعــــــــتــــــــمــــــــد فـى رؤيــــــــته
اإلخـراجـيـة على الـتـعبـيـر عن أشـياء كـثـيرة
مـوجـودة داخل أنفـسـنـا كأفـراد نـعيش فى
اجملــتـمـع مع تــقـد عــدد من الــســلــبــيـات
الـتى حتـاصـرنـا ولـكن عــرضـهـا يـتم بـشـكل
ــشـاهــد دائـمــاً فى حـالــة انـشــغـال يـجــعل ا
فــــكـــــرى وتــــضـــــامن مـع احلــــدث الـــــدرامى

سرح. عروض أمامه على خشبة ا ا
ــتــلـــقى مع الــعـــمل بــعــد ويــتــمـــنى تــفــاعـل ا
افـــتـــتـــاحه خالل أيـــامـه وســوف يـــتـــضـــمن
الـعـرض تقـد أغـنيـت كـتـبهـمـا إسمـاعيل
الــعــقــبـاوى وحلــنــهــمــا أحـمــد رســتم وبــعـد
االتــفـاق مع مــحــد جـابــر مـصــمم الـديــكـور
وصـلنـا إلى ضـرورة بـسـاطة قـطع الـديـكور
مع مـالءمــتــهــا لــلــحــدث الــذى يــدور فى 3

مناظر.

á∏£ÑdG ..ójôa A’h
'≈æe á«°üî°ûd' kGóL á°ùªëàe

عن مالمح شـخـصـية بـطـلة الـعـرض "منى"
حتـــــدثت والء فـــــريــــد وقــــالـت إنــــهـــــا فــــتــــاة
بـســيــطـة تــنــتـمى ألســرة بــسـيــطــة أرغـمت
عـلى الزواج من أحـد األثرياء بـعد إبـعادها
عن حـــبـــيـــبـــهـــا أحــــمـــد لـــتـــواجه بـــعـــد ذلك
مجـموعة من الـسلبيـات التى تكتـشفها فى

شخصية هذا الزوج الثرى.
وعـبـرت والء فـريـد عن حـمـاسـهـا الـشـديـد
ـــا تــــتـــسم به من لـــلـــشـــخـــصـــيـــة وخـــاصـــة 
ثلـة للقيام أحاسيس ومشاعـر تغرى أى 
راحل والـظروف بهـا ومـرورها بـعدد مـن ا
اخملـتــلـفـة طــوال أحـداث الـعـرض وتــتـمـنى
تـــفــاعـل اجلــمـــهـــور مع الـــشـــخـــصـــيــة عـــلى
ـسـتـويــ الـوجـدانى والـعــقـلى وقـالت إنه ا
فى حــالــة الــوصــول إلى هــذه الــدرجــة من
ـتـلـقى سـتـعـتـبـر أنـهـا جنحت التـفـاعل مع ا
هـا للدور خاصة أن دورها يعبر فى تقد

رأة اجملهضة. عن أحالم وطموحات ا
شاركة وأعربت والء فريد عن سـعادتها با
مع د. عــمــرو دوارة فى عــمل من إخــراجه

وخاصة أنه أول تعاون بينهما.
وتــتــمــنى جنــاح الـــعــمل الــذى يــشــارك فــيه

مجموعة من الفنان اجلادين.

 π£ÑdG..≈æ«Hô°ûdG ΩÉ°ûg
á«≤«≤^◊G ≈bÓ£fG á£≤f
يـــقـــدم الــفـــنـــان هـــشـــام الـــشـــربــيـــنـى بــأداء

..≥°û©dG ègh
حلظات الفراق 
فى كواليس الشباب

قـصة احلب التقليدية التى تمر
ـجـمـوعـة مـن األزمـات ودائـما
مـا تـنتـهى بالـفشل دون الـوصول
إلـى مـرحـلة الـزواج... هـى مـحور
أحـداث مـسرحـية "وهج الـعشق"
الـتـى كـتـبهـا كـرم عـفـيـفى ويـتم
اآلن اإلعـداد لـعـرضـهـا مـن إنـتاج
مـسـرح الـشـبـاب إخـراج د. عـمـرو
دوارة وجتــرى حــالــيـاً بــروفــاتــهـا
عــلى خـشـبـة مـسـرح مـيـامى من
داخـل كــــــوالــــــيس الــــــبــــــروفـــــات

حتــــــدثـــــنــــــا مع بــــــعـض صـــــنـــــاع
التجربة.

والــتى يـشـارك بـالـتــمـثـيل فـيـهـا
والء فــريـد هــشـام الــشـربــيـنى
مـجدى إدريس محـمد دسوقى
نـاهد إسـماعـيل أحمـد إبراهيم
وعـبـير الـطوخى وكـتب أشعـارها
إسـمـاعـيل الـعـقـبـاوى ومـوسـيقى
أحــمــد رســتم والــديـكــور حملــمـد

جابر وأزياء جماالت عبده..

حازم الصواف

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

سرحي جريدة كل ا

> كتب مجموعته القصصية الرائعة (قصص ونصوص من أجل الشئ) فى عام 1951
وبعدها  نشر مسرحية (فى انتظار جودو) عام  1952وفى العام الالحق  عرض
سرحية فى باريس والقت جناحاً باهراً ومن هذه اللحظة أصبح بيكيت مشهوراً ا

ومعروفاً فى كل أنحاء العالم.

> اخملرج فكرى سليم
انتهي من تقد
مسرحية "حمار وترابيزة
وصوت" للمؤلف مجدى
احلمزاوى و عرضها
مؤخراً من إنتاج فرقة
نيرة الغربية ا
سرحية منشورة ا
بسلسلة مسرحيات
مصرية الصادرة عن
الهيئة العامة بقصور
الثقافة وتقدم للمرة
األولى بفرق األقاليم
سرحية. ا
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د. عبدالرحمن بن زيدان

ـثـقف مــشـاركـتى فى مــهـرجـان أفــيـنـيـون فى ا
يــونــيــو  1979 كــان أول لـقــاء بــيــنى وبــ نـوع
آخــر من تــلــقـى لــغــة الــغــرب ومــســرح الــغـرب
سـرح هو فـى أصله وفـصله وحـداثة الـغـرب 
صـورة لـلــحـداثـة ومـا بــعـد احلـداثــة فى الـغـرب
ــسـرحى فى الـذى يــدهش بـغــرابـة الــتـجــريب ا
تلـقى ثم مشاركاتى سرحيـة عيون ا جتـاربه ا
ـــســــرحى وحـــضـــورى فـى مـــهـــرجـــان بــــغـــداد ا
ـــمـــتع فـى نـــدوات و مـــهـــرجـــانــات ـــتـــعـــدّد و ا ا
ـسـرح ــسـرحــيـة خــاصـة مــهـرجــان ا الـقــاهـرة ا
الـتــجـريـبى  وحــضـورى فى مـهــرجـان قـرطـاج
ومــهـرجــانــات مـجــلس دول الــتــعـاون اخلــلــيـجى
نـاسبـات الثـقافـية أعـطتنى العربـية كل هـذه ا
ــســرحى ثــقــافــة خــاصــة فى تـــلــقى الــعــرض ا
ـتـعـة لالسـتـمـاع إلى دقات ومـنـحـتـنى فـرصة 
ـسـرح الـعـربى والـغـربى وجـعـلـتنـى أتابع قـلب ا
الــدفق الــداللى لــلــمــســرح وأثــابــر عـلـى الــتــهـؤ
للقراءة  واالستعداد للكتابة والتعبير بالشكل
الـذى يــســتـجــيب لــشــعـريــة الــقـراءة الــتى تــقـرأ
درامـيــة الـعالمـات وتـقـتـرب من كل األيـقـونـات
الـــتى تــبـــنى بــهـــاء الــداللـــة فى وضــوحـــهــا وفى
غـمـوضـهـا فى بـعـدهـا الـواحـد أو فى أبـعـادهـا

اخملتلفة.
تـلــقى الـثــقـافــة وقـراءة مُــمـتــعـهـا كــان يـتــطـلّب
تـــوفّــر أدوات أخـــرى غــيــر األدوات اإلجـــرائــيــة
ــعــلّــبــة و أهمّ هــذه األدوات الــذات الــقــارئـة ا
ـتـحـكمـة فى ـؤمـنـة بـفـعل الـقـراءة ا الـعـارفـة ا
ـدركـة ألســرار تـدبـيـر تــتـبع حـيـاة انــفـعـالـهــا وا
الـــــنص األدبـى الـــــدرامى فـى حـــــيـــــاة الـــــعــــرض
ـسـرحى ومـعـرفـة مـدارات حيـاة نـقـد الـنـقد ا
صـطـلـحـات والـتـركـيـبات وحـيـاة الـكـلـمـات وا
والـــبـــنــاء والـــهـــدم ومـــعـــرفـــة أســرار كـل أنــواع
الـــصــــراعـــات الـــتى كــــانت حتـــبـل بـــهـــا احلـــيـــاة

سرحية العربية وغير العربية. ا
ـــارســـتى الـــقـــرائـــيـــة الــتـى بــدأت ومن خالل 
بــكـــتـــابــة الـــشــعـــر الـــذى تــخـــلـــيت عـــنه ألتــرك
ـا يــلــهـمه به لــلـشــعــراء وادى عـبــقــر يـلــهــمـهـم 
ارسة نقد الرواية جنونهم اإلبداعى وبـعد 
والـنـقـد الـسـيـنــمـائى والـكـتـابـة عن الـتـشـكـيل 
كتـبت السيـرة الذاتيـة فى شذرات تـتحدث عن
ـــســرحـــيـــة لــكن ـــدن الـــتى زرتـــهــا وكـــتـــبت ا ا
ـسـرح سـفـيــنـة إبــداعى رست فى بـحــر تـلــقى ا
الــــذى أعــــتـــبــــره مــــدرســـة مــــفــــتـــوحــــة عــــلى كل
االحـتـمـاالت والـثـقـافـات  والـفـنـون  واجلـنون
والــــتـــراث اإلنــــســــانى واألســــاطــــيـــر مــــدرســـة
ـبدعـ الـذيـن انتـمـيت مـفـتـوحـة فى وجه كـل ا
إلــــيــــهـم وانــــتــــمــــوا إلىّ عــــلـى الــــرغم من بــــعــــد
ــســرح يــقــلّص بــ ــكـــانــيــة ألنّ ا ــســافــات ا ا
كـانـية ألنه يـبـقى صورة ـسافـات الـزمانـيـة وا ا
اإلنـسان وحـقيـقتـه التى تـكتب زمن الـزمان فى

الدراما اإلنسانية. 
ـارسة الـقراءة الـهادئـة للـمسـرح جعـلنى فعل 
ـقـروء وجـعـلـنى أزيـد أتـريث فى احلـكم عـلى ا
ـعـرفـة الـتى تـضئ لى من ثـقـافـتى وأنـهل من ا
مــعـــنى الـــنص بــغـــيــة الـــوصــول إلـى مــا تـــقــدّمه
ـــعــانى جــرّبت قـــراءتــهــا بــعــدّة دالالت الــنص 
ــــطـــاف إلى مــــنـــاهـج أفـــضـت بى فى نــــهـــايــــة ا
تعا يبدع النص سـرح إبداعا  اعتبار قراءة ا
الذى أخـتـار قـراءته أنـدمج مـعه ألنـفصـل عنه
بــــــعــــــد فــــــهــــــمـه وتــــــأويـــــلـه أو أن هــــــذا الــــــنص
يـــصــطـــافـــنى ويـــدعـــونى كى أكـــتـــشف خـــفـــايــاه

وجمالياته اآلسرة.

هامش
ى فى ــنـاســبـة تــكـر ألـقــيت هـذه الــكـلــمـة 

الدورة اخلامسة 
شـهديـة التى الـتأمت أيام 22 لنـدوة طنـجة ا

ـ 23ـ  ـ  24 مايو 2009
ركز الدولى لدراسة الفرجة  ا

طنجة فى  24مايو 2009

.. ¬Ñ°ûdÉH áHÉàµdG

 نقد جديد يتخلى عن النص والعرض
ويستخرج الدالالت األيقونية!!

انـتشـرت فى اآلونـة اآلخـيـرة ظاهـرة غـريـبة  لم نـكن نـعـرفـها من
قبل  فقد كان سيدنا يعيد على مسامعنا قول الشاعر : 
وما من كاتب إال سيفنى .. ويبقى الدهر ما خطت يداه 
فال تكتب بخطك غير شئ يسرك فى القيامة أن تراه 

ـوثقـة  وال يكـتب الـكاتب إال لذا كـان الـكتـاب يـتخـيرون الـكـتابـة ا
مـعـلـومـة لـه درايـة جـيـدة بـهـا  يــعـرفـهـا كـمـا يــعـرف أبـنـاءه .. لـكن
األمـر اآلن اخـتـلـف اآلن  .. فـهـا هــو أسـتـاذ بـاجلـامـعـة .. ويـرأس
قـســمـا مـهــمـا بــكـلــيـة اآلداب يــكـتب فى كــتـاب يــدرس عـلى طالب
سرح فى أسبانيا .. كليته أن (دون كيشـوت) يعد من أهم كتاب ا
فمـاذا ننـتظـر من طالبه فيـما بـعد .. هل نـنتـظر مـنهم أن يـعرفوا

أن دون كيشوت شخصية فى رواية سرفانتس ? 
سـرح يـقـتـبس من مـسـرحيـتى (عـرس كـلـيب) فـكرة وأحـد كـتـاب ا
(العراســة)  وألنه ال يعرف أنـها طقس مـحلى  ال ينـتشر إال فى
ـسخه فى مـسـرحيـة كـتبـهـا ألف  فيـها بـعض قـريالـصعـيـد فقـام 
الـطقس الـشعـبى على هـواه    أما الكـاتب  اآلخر الـذى لم يعش
يــومــا فى واحـــة من واحــاتــنــا  ولم يــتــعب نــفــسه فى حتــرى لــغـة
وعــادات وتـقـالـيــد وطـقـوس الـواحــات يـجـرى أحـداثـه فى بـيـئـة لم
سرح الكبير الذى أقام يعرف عنها شيئا . وما أزال أذكر كاتب ا
بـنـاء عـمله الـدرامى عـلى الـغـربان الـتى تـغـتـصب محـصـول الـقمح
فى الـقـريـة  وألنه لم يــر الـغـربـان ولم يـزرع الــقـمح فـقـد فـاته أن

الغربان ال تأكل حبوب القمح ..!! فكله بالشبه...
قـــد يـــســـأل الـــبـــعض عن مـــنـــاســـبـــة  كل هـــذه اخلـــواطـــر احلــادة
ــنــاســبــة يـا ســادة مــقــالــة كــتــبــهــا الــصــديق مــحــمـد زهــدى فى وا
(مسـرحـنـا)  غـطى فـيـهـا (عـشرة عـروض مـسـرحـيـة) فى صـفـحة

واحـدة 
وطـبـعا ال يـسـتـطيع أحـد أن يـفـعل هـذا العـرض الـنقـدى الـبـطولى
إال نـاقد كـبيـر مثـله  فهل تـلك الـعروض ال تـستـحق التـوقف أمام
كل عـرض لتـقد قـراءة نقـدية له تـفـيد صـناعه فى الـصعـيد  ..
الذى يروقه وأهله كما يـقول .. أم أننا أمام نقد جديد تخلى عن
حتـلـيل الـنص والـعــرض واسـتـخــراج دالالت األيـقـونـات الـبـصـريـة

ا .. فنحن صعايدة .. !! والسمعية فى العروض  ..!!? ر
ال شـأن لـنـا أن يـخلط  الـنـاقـد الـكـبيـر بـ فـكـرة (عـروض الالند
فـتوحـة) وحـالـة الضـرورة التى تـلجئ سكـيب) (عروض األمـاكن ا
سرحية  إلى الـعرض فى أماكن غير مخصصة للعروض الفرق ا

ــسـرح  فــتـقــام الـشــوادر والـتى هى من ــسـرحــيـة لــعـدم وجـود ا ا
سرحية منذ عرفنا العلبة اإليطالية. تراث عروضنا ا

ــؤسف أن مـاقـاله الـنــاقـد الـكـبـيـر عن الــعـروض مـجــرد مـرضـاة ا
خـواطـرلــبـعض األفــراد وإثـارة خــواطـر آخـرين  فـال أفـهم  ـ أنـا ـ
مـثـال مـا قـالـه عن عـرض اخملـرج أشــرف الـنــوبى  فـبــعـد أن نـقل
المـح اإليجابية فى العـرض كما أشرت إليها فى حرفـيا تقريبا ا
إشــارتـى إلى عــرض أشـــرف الـــنــوبى أجـــده يــقـــول : (كــمـــا حــاول
اإلحــالـة إلى الـواقع الـراهن (أحـداث غـزة ) ولكـنه فـيـمـا يـبدو لم
يـكن مــوفـقــا كل الــتـوفــيق فى هــذه اإلحــالــة لـدرجــة أن كـاتــبـا من
ـسألة ال عـيار درويش األسيـوطى اتهـمه بإســاءة اختيـار النص وا
زالت مـطـروحة). لـقـد بـدا لى أن مـحـمد زهـدى يـقــدم فى الـعـبد
لـله بالغـا إلى الـصديق أشـرف النـوبى يحـرضه ضدى .. ويـجعل
سـألة مـا تزال مـطروحـة .. !! أية مسـألة .. يـا صديـقى زهدى ا

.. إن كان لك رأى فقله.. أو فاصمت .
وعنـدمـا حتـدث الـنـاقـد الـكبـيـر حـديـثه الـعـابـر عن عـرض (عرس
كـلــيب) الـذى قــرأه جــيـدا واســتـفــاد مـنه كــثــيـرا جتــاهل أن الـنص
مــبـنى عـلى أن يـقـدم الـعـرض عـلـى ثالث دوائـر مـنـفـصـلـة لـيـقـول
بــعـد أن يـتـحــدث عن صـيــاغـة مـكـان الــعـرض : (وهـذه الــصـيـاغـة
أضـــفـت جـــدة وحـــيــــويـــة عــــلى الـــنـص) !! أفـــهـم أن تـــضـــفـى تـــلك
ـنــصـوص عــلـيــهـا ـ احلــيـويــة عـلى الــصـيــاغـة الــسـيــنـوجــرافـيــة  ـ ا
(الـعــرض) ولــيس الــنص ..!! أمــا مالحــظــته األخــيـرة الــتى تــثــيـر
عالمــات اسـتــفـهــام كـبــيــرة  فـقــد طـرحــهـا عــلى عـجــل ـ كـكل شئ

عنده ـ حينما يتحدث عن األشياء التى لم يفهمها فيقول : 
ـفـاجــئـة لــكـلــيب لـيـقــوم بـاحلــيـلــة لـقـتل (ولم أفــهم أيـضــا الـعــودة ا
حسان اليمانى بينما كان قد حرم على نفسه العيش مع قبيلته).
يـا سـيـدى لـقـد حــرم الـفـتى كـلـيب احلـيـاة مـع قـبـيـلـته الـتى يـذهب
ـصـاحلـته فى بـيــته  لـكن عـنـدمـا يـقـتل ـغـتـصـب أرضـهـا  رأسـهـا 
(ربـيــعـة) والــد كــلـيـب فالبـد أن يــعــود (كـلــيب)  لــيــأخـذ ثــأره وثـأر
أرضه . أنــا لم أغــضب كــلــيب ولم أعــده .. هــذا الـســيــاق هــو مـا
تقدمه سيرة الزير سـالم فقط أنا أستفيد بسياق درامى ينـاسب

فكرتى . 

درويش األسيوطى

اللوحة للفنان محمدإبراهيم عقبة

تصوير:
 مدحت
صبرى
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سرحي جريدة كل ا

 > إن مسرحية (نهاية اللعبة) لبيكيت تدور حول شخصيات مصابة بالعمى والشلل وتعيش فى
سرحية مثلها مثل صناديق القمامة أو مكتوب عليها العمل الدائم دون احلصول على راحة وا
سرحية (فى انتظار جودو) فقيرة فى الديكور وفى عدد الشخصيات ومعظم النقاد يرون أن هذه ا

سرحى رغم تفوق شهرة الثانية. ضمون والتكنيك ا أعلى من (فى انتظار جودو) من جهتى ا

> اخملرج الشاب ياسر
عطية يقوم حالياً بإجراء
بروفات مسرحية "ياما فى
اجلراب" للكاتب الراحل
قرر عرضها صالح سعد وا
خالل الشهر القادم بقصر
ثقافة الفيوم.
سرحية إنتاج ذاتى ا
ويشارك بالتمثيل فيها
أعضاء نادى مسرح
الفيوم ياسر عطية قدم
من إخراجه عددا من
العروض كان آخرها "ثامن
أيام األسبوع".
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سرح الطفل: عرض افتتاح ملتقى مرتيل السادس 

 األطفال يشاهدون
عروضهم بعيداً

 عن السلطة األبوية

ضـمن فـعـالـيـات مـلـتـقى مـرتـيـل الـسادس
غرب سرح الـطفل الذى عـقد  مؤخـراً با

عرضت مسرحية "قلعة األبطال" والتى 
اختـيارها لتكـون عرض االفتتاح وهى من
ودن.. تأليف مصطفى الستيتو وحكيمه ا
والــعـرض يــسـتــلـهم فى كــتـابــته حـدوته
سـنـدريال الشـهيـرة فى الـعالم كـله ولكن
عبر صياغة جديدة حاولت أن تستخرج
من احلــدوته األسـطــوريــة بـعض الــقـيم
الـتعـليـميـة والتـربويـة ولكن بـشكل غـير
مباشر فـنحن هنا أمام ولد وبنت أخان
لم يـــتــجـــاوزا عــمــر الـــعــاشــرة تـــلــقى
ـغــامـرات الــصـدفــة بـهــمـا فى إحــدى ا
فـيـجـدان نـفـسـيـهـمـا داخل قـصـر أثـرى
مـهجور به مجـموعة كبيـرة من الكائنات
الــغــريــبـــة واخملــيــفــة ومــا بــ رغــبــة
الـطـفـل فى اكـتـشـاف غمـوض الـقـصر
الـذى حدثت فيه قبـالً حدوته سندريال
ومـا بـ خـوفـهـمـا من اقـتـحـامه بـسـبب
هـذه الـكـائـنـات اخملـيـفـة يـدور الـعرض
وفى حلـظــة من حلـظــاته وبـعــد أن يـتم
اكـتشـاف شـجـاعة الـطـفـل يـعـاد إنـتاج
حـدوته سـنـدريـال من جـديـد أمـامـهـمـا
ــاضى ــســـرحى ا فــيـــلــضم الـــعــرض ا
واحلــاضـر فى حلــظــة واحـدة أمــامــنـا
وفى شــكل مـبـسط ومــدهش لألطـفـال
تمـثل فى إعادة سرد وجتسيد اضى ا ا
حـدوته سنـدريال وحـكـايتـهـا مع األمـير
وهروبها من قصره قبل أن تدق الساعة
الثـانية عشـرة وفقدانـها أثنـاء خروجها
لـفــردة حـذائــهـا ومـن ثم بـحث األمــيـر
ــدن والــقـرى عـنــهــا داخـل كل بــيــوت ا
اجملاورة لقصره حتى يجدها واحلاضر
ـتمثل فى مـغامرة الولـد والبنت والذى ا
يــضــعــهــمــا الــعــرض كــشــاهــدين عــلى
األحـداث وداخل نفس مشـاهد احلدوته

األسطورية.
ـزج مــا بـ وال يـكــتـفى الــعــرض بـهــذا ا
ـاضى عـلى مـسـتـوى الـكـتـابة احلـاضـر وا
ولـكـنـه يـتـجــاوز ذلك لـيــقـدم مــزجًـا آخـر
موازيًا لذلك وهـو ما قدمه مخرج العرض
سرح األطفال هتم  مصطفى السـتيتو وا
بصفة خاصة فـقد مزج ما ب السينمائى
ـــســـرحى داخل الـــعـــرض فـــقـــد بــدأ وا
ـشـهـد لـلـطفـلـ فى مـنـزلـهـمـا ثم صور
نزل وحـتى وصولـهمـا عبر رحـلتـهمـا من ا
يـادين اجلـبـال الـغـابات ... الـشـوارع ا
ـغـامـرة وهـذا إلى الــقـلـعـة حـيث وقــائع ا
زج  بـحـرفيـة عالـيـة وأعطى األطـفال ا

مذاقًا مختلفًا فى تلقيهم للعرض.
ومـصـطــفى الـسـتـيــتـو كـمـخــرج يـهـتم فى
عروضه الـتى يقـدمهـا لألطفـال على مزج
ـسـرحى تـارة وعـلى مزج الـسـيـنمـائى وا
العـرائس بـالبـشرى فـفى مـشهـد محـاولة
دخول الـطفلـ للقـلعة فـجأة ظهـرت لهما
مــجـــمـــوعـــة من الـــعـــرائس الـــبـــشـــريــة
لـشـخـصـيـات عـرائـسـيـة مـبـتـكـرة لـطـيـور

ــثل هــذه وحــيــوانـــات وبــشــر وحـــدث و
شاهد جاذبية خاصة لدى األطفال.. ا

ومـهرجـان مـرتـيل الـذى يـقـام هـذا الـعام
لـلـمـرة الـسادس يـقـدم خـدمـة مـسـرحـية
لألطــفـال لم تــكن مــوجـودة مـن قـبل فى
ـغــربـيـة والــتى تـقع فى مــديـنـة مــرتـيل ا
ــغـرب وعـلى بـعــد أربـعـة عـشـر شـمـال ا
كـيلـومـتـرًا من أسبـانـيـا هى تـقريـبًـا طول
ـغـرب مـضـيق جـبل طـارق الـواصل بـ ا
هـرجان جتربة جديدة وأسبـانيا ويقدم ا
فى الـتـلـقى لألطـفـال فـهـو يـخصـص لهم
ـسـرح بــكـامـلـهــا بـيـنـمـا أمـاكن صــالـة ا
يخـصص الدور األعلى لـذويهم وبـالتالى
سرحية فاألطـفال يشاهدون عـروضهم ا
جتربة كاملة وفى تخل كامل عن السلطة

األبوية.
وعرض "قلعـة األطفال" يحاول أيضًا أن
ساحة التشاركية واجلمالية يؤكد هذه ا
فـى التلـقى من خالل حث االطـفال على
شـاركـة فى أحداثه تـارة عبـر احلديث ا
ـــــبـــــاشـــــر وأخــــرى مـن خالل طـــــلب ا
تــعــلــيــقــاتــهم عــلى مــا يــحــدث وهــذه
مـيـزة فى التـلـقى ومشـاركة اخلـاصيـة ا
األطـفـال فى الـعـمل الـفـنى الـذى يـقـدم
هرجان كلها من خالل لهم تقتحم أيام ا
الـفقـرات الـتـنشـيـطـية الـتى تـفـصل ب

الـعروض وبـعـضـها وأحـيـانًـا حتدث من
خالل بـعض الـعـروض الــتى تـعـتـمـد فى
تـوصيلـها لرسائـلها الـتربوية والـتعلـيمية

على ذلك.
وتــمــيـزت داخل عــرض "قــلـعــة األبــطـال"
األداءات الـتـمــثـيـلــيـة جملـمــوعـة األطـفـال
والــكــبــار من مــثل: إنــاس بــحـاشـى نـورة
الــــشــــعــــيــــرى حــــسن الــــرايس هــــدى
الـفـردوسى وائل أبـاجـا أمل بن مـحـمـد
ــان طـلـحه فــاطـمـة الــفـياللى نــهـيـله إ
أمــكــان خـيــر الــدين أوالد سى مــحــمـد
عالء أهــجــطــان إلــيــاس الــتــفــزى كـرم
الـــدريـــوش مـــحــمـــد أحـــنـــاشى مـــنــال

البزراتى..
حـاولت أيضًـا سـينـوغـرافيـا عـماد بـوساق
نـاظـر واأللوان بـالـلعب عـلى الـكثـيـر من ا
ـبـهـجـة واحملـبـبـة لألطـفـال فى مـتـوالـية ا
تـمـيـزت بـالهـدوء والـسالسـة فى االنـتـقال
من مـشـهد آلخـر وقد سـاعـد فى اكتـمال
ودن مر لوكيش ذلك مالبس حكيـمة ا
ورقــصــات مـصــطــفى بن يــخــلف ومـراد

مبارك..
والـعـرض يــقـدم من إنــتـاج فــرع مـنــظـمـة
ـرتـيل وبـدعم من إلـهـام الـغـازى الـطـفل 

وربيعة إشبون من احملافظة العامة.

سرحي جريدة كل ا

> مصممة األزياء نعيمة
عجمى انتهت من
تصميم مالبس مسرحية
"ماكبث" ليونيسكو
قرر إنتاجها بالفرقة وا
القومية للعروض
سرح الغد التراثية 
من إخراج أحمد مختار
وفى انتظار اعتماد
ميزانية العرض من د.
أشرف زكى رئيس البيت
الفني للمسرح لبدء
مرحلة تنفيذ األزياء.
سرحية نتاج ورشة ا
تدريب عقدت منذ عام
سرح الغد بإشراف
نعم اخملرج ناصر عبد ا
سرح. مدير ا

سرحية >  1958 كتب مسرحية (شريط كراب األخير) وعرضت بلندن بنفس العام وا
ونولوج فقط وبطلها شخص واحد تتميز بخصوصيتها الشكلية ألنها تقوم على ا
سرحية يدور أيضاً حول يستمع إلى مذكراته التى سجلها على شرائط مضمون ا
العزلة والشيخوخة والعجز النفسى.
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وأعيش غـرابة الظواهـر الفنيـة وأقرأ التراث
كتـوب وكلّما زدت عـلماً بهذه الشفـوى منه وا
ـعـرفـة إلى أفق آخـر الـقـراءة إال وتـأخــذنى ا
وتــأخـذنى إلى دهــشــة أخـرى أســتــمـتع بــهـا
تـرجعنى إلى الـزمن الذى أعـيش فيه متـواطئا
مع هـذا الـعـيش الـذى هـو تـواطـؤ مع الـرفض
الــذى رسم لى بـالــصـمت الــذى أعـشــقه لـغـة
الــكالم الــذى صــرت أتــكــلم به فى الــقــراءة

سرح. سرح وتلقى ا سرح ونقد ا قراءة ا
ـغـرب ســيـاسـيـا وثــقـافـيـا عـشت مــا عـاشه ا
وفنـيا صـراع األحـزاب السـياسـيـة وانحـسار
ــثــقــفــة  وكــشــفت كـل أنـواع دور الــنــخــبـة ا
ـمـنـهج لـلـتـدجـ الـقـصرى لـكل التـخـطـيط ا
مثـقف وعايـنت هنـدسـة بنـاء الفـراغ واخلواء
الـفـكرى والـتالعب بالـتـناقض من أجل تـكوين
غرب طفيليـات سياسوية متـحكمة فى تاريخ ا
تـستفـيد من لعـبة العـرض والطلب  الـترغيب
ـشـروع والـتــرهـيب الـبـيـع والـشـراء ضـرب ا
ـشـروع إظالمى  وكـنت أخزّن فى احلـداثى 
ثـقف والـواقع صـمـتى صـهـد الـتـنـاقض بـ ا
عـيش  وعـايشـت ما كـان يـعيـشه الـعالم من ا
حـروب وصــراعـات ومــؤامـرات وحــيـيت فى
زمن كــان يــصـل بــعــنــفه إلى الــزمن الــعــبــثى
ــلــتـبس  والــتــراجـيــدى وكـنت الــغـامض وا
أبحث عن وسيلة أرسم بها لغة الكالم وأكتب
بها داللـة النطق وأعبّر بـها عن موقف ثقافى
وجدت أنّ األدب والـنقـد ومناهـجه اجلديدة
سرح ـادية اجلدلـية والـتاريخـية وقـراءة ا وا
كن أن يصيروا عـندى خلفية حقـيقية للنقد
الــســيـاسـى والـنــقــد االجــتــمــاعى والــنــقـد

سرحى. ا
لـقد اخـترت هذا الـنقـد ألكون قارئـا مفـترضا
مارسة الـثقافية فى أو ضمـنيا يقـرأ حقيقـة ا
سـرحية الـعربـية ويقـرأ وظائـفها الظاهـرة ا
ويـتلمّس من خالل خـطاباتـها نوعـية ارتبـاطها
بـالـبنـية الـتى تـعبّـر عـنهـا وهـنا أعـنى بـالنـقد
ـكـونـات التـى أسـهمـت فى اخـتيـارى لألدب ا
وللـمسـرح كأشـكال أدبـية لـها تـاريخـيتهـا التى
تنتمى إلى سياقاتها بالقبول أو الرفض دعماً
ـوجود ـفـقـود أو إعـادة الـنـظـر فى ا لـبـنـاء ا
وهـذا اإلسهـام فى بـنـاء الـذات جـعـلـنى أغادر
زمن الــصـمت ألعـانق بالغـة الـكالم وأؤسس
زمن الـقـراءة وأقّـرب الـكالم من الـكالم حـتى
ـتكلّم أن هـناك موضـوعاً لكالمى أشعـر أنا ا
وهـناك نـبضـاً لنـبضى  وهـناك رؤيـة لرؤيتى
ورفـضــاً لـرفـض كل مـوقف يــخــتـصــر رؤيـتى
لـلــمـسـرح فى رؤيـة الــقـراءة احملـدودة الـتى ال
ـسرح تقـربـنى من رؤيـة الـعالم الـذى أقـرأ وا
الــذى أقـــرأ  والــعـــالم الــذى يـــضمّ كل هــذه

القراءات.
كانت ثقافـتى العربية وكـان االستماع إلى لغة
ـــغــرب ولــغــة االحــتـــجــاج الــســيـــاسى فى ا
االحــتــجــاج فى الــعــالم وكــان اإلصــغــاء إلى
ـسـرح ـسـرح مــدخـلى إلى عــالم ا حــوارات ا
سرح العربى شاهدة وتلقى العرض ا وإلى  ا
والـغربى مـكـنـاس كانت الـفـضـاء البـكـر الذى
ـشاهـدة وكانت سـاحة أعـطانـى الرغـبة فى ا
الهـد الفضاء الـشعبى الذى قـرّبنى من مكر
احلـكواتى فى التـشخيص والـتعبـير وبهـلوانية
الـســخـريـة وكــان مـسـرح الــهـواة بــكل فـنـونه
البـصـرية  ودالالته االحـتـجاجـيـة التـى تنـظر
ـغرب  وفى ـوجـود فى ا بـغـضب إلى اخلـلل ا
ـاً تتـحرّك فـيه مقـارباتى الـنقـدية العـالم  عا

لفهم أسباب الرفض واالحتجاج.
سرح لـكن الفـضاءات التى قّـربتـنى أكثـر من ا
ـدن التى كـانت تـعـطى للـثـقـافة بُـعـدها  هى ا

ما معنى أن تكون مثقفا?
ـغرب ـ لثقافة وما معنى أن تـكون قارئا ـ فى ا
تـفهـم مدارات الـعالم  وتـعيش فى الـسيـاقات
الـتى تقـبلك أو تـرفضك? ومـا معـنى أن تبـتعد
عن غـموض الـسـيـاقات الـتى تـخـتصـر الـعالم
فى رأى واحـــد وبـــعـــد واحـــد  وتــلـقٍِِ واحــد
لـتـؤسس رؤيـة شــامـلـة تـتـفــحص ثـقـافـة هـذا

العالم?
ال أريــد أن أُخـضع اإلجـابـة عن أى سـؤال إلى
عانى العامة التى أكل عليها اآلراء واألفكار وا
الـدهــر ولم يــشـرب  وال أريــد إغـراق كالمى
أثــنــاء اإلجــابــة فـى كالم ســابق  أو كالم من
سـبقنى وقـدّم إجابـات مشابـهة للـزمن الهارب
من حلــظـــاته ألنى أريــد أن أؤسس إجــابــات
ـمـكـنة جتـعل الـذات تتـحـدث عن إجـابـاتـها ا
وتـقدّم واقع جتـربـتـهـا فى هذا الـتـكـر الذى
ركز الدولى لدراسة الفرجة برئاسة ينظمه ا
الدكتور خالد أم وترسم معانى آثارها وال
تــبـتــعـد عن مــكـونــاتـهـا الــتى هى بــالـضـرورة
مـكـونـات مجـتـمع مـغـربى متـعـدّد يـجـد حتقق
وجـوده فى ذاته بـهـذا الـتـعـدد ويـجـد صـورته
فى حياته ويجد فى مـعاناته وجود مخاضات
ـكـونـات  تـفـرز رؤيـة الـذات الـعــارفـة بـهـذه ا
والـعـارفــة بـالـفـكـر والـذهــنـيـة فـيـقـدّم صـورة
حـقيـقيـة لهـذه اخملاضـات التى تـفضى به إلى
إبــراز مـســتـويــات فـهــمـهــا لـذاتــهـا وفــهـمــهـا

ها. جملتمعها ولعا
ـسـرحى هى جتـربـتى فى الـثــقـافـة والـنــقـد ا
جتـربـة ال تنـفـصل عن جتـربـة اجلـمـاعـة التى
أنـتـمى إلـيـهـا وال تـنـفـصل عن جتـربـة تفـاعل
فـهوم أفرادهـا مع مـا يجـرى فى اجلـماعـة بـا
الـســوسـيـولـوجى أو اجملـتـمع فـيـتـحـول هـذا
الـتفـاعل إلى ظاهرة تـمتلك حـيويـتها وتـمتلك
حـــيـــاتـــهــا خـــارج كل ثـــابث وكـل قــار  وكل
صـامت وهـذا يـعـنى أن الـتـفـاعل ـ هـنـا ـ بـ
اجلـزء والكل ب الـفكـر اخلاص الذى يـتكوّن
تـدريــجـيـاً  والــفـكـر الــعـام الـذى يــتـكـون فى
صـيــرورة الـتــاريخ  يــعـنى أن الــتـنــاقض بـ
الــرؤى واألفـــكــار هــو الــذى يــســاعــد عــلى
ـشى اسـتــوالد الـتــنــاقض  من الـتــنــاقض و
بــالـتــوافق إلى مـعــنى االقــتـراب من حــقـيــقـة
وضـوع فى حلظـة تاريـخية الـذات وحقـيقـة ا
تصير بنية زمانيـة تشكل بنيات ذهنية وفكرية

وثقافية تتوحد فى الذات العارفة. 
داخل هـذه الـتـجــربـة الـتى عـشت تــغـيّـراتـهـا
وعـايـنت حتــوّالتـهـا  وتـأثّـرت بــانـكـسـاراتـهـا
وتــابـــعت حــاالت اجنــبــارهـــا وتــســاءلت عن
ـشـروع احلـضـارى الـعـربى فـيـها أو إخـفـاق ا
إخفاق تأسيس زمن حداثى حقيقى جملتمع ال
يـريـد فى حـيــويـته أن يـصـيــر حـداثـيـاً  كـنت
أتـسـاءل ـ دومـاً ـ عن مـعـنى الـتـقـدم والـتـأخر
وأتـسـاءل عن معـنى الـنور والـظالم  وأتـساءل
عن مـعـنى احلـركـيـة والـتوقـف  وأتسـاءل عن
مـعنى وأسـباب اإلحـباط واحلـلم وأبحث عن
معانى اخلـروج من سلطة اإلحـباط اجلماعى
لـفـهـم مـعـانـى الـتـحــوّل والـفــهم  وأبـحث عن
ـمكـنة لـلـتعـبـير احلـرّ عن كل قراءة الوسـائل ا
لألدب لــلـمـســرح كـنص وعـرض تــعـرف كـيف
تـفـكّك هــذه احلـركـيـة  وتـعـرف كـيف تـؤوّل 
وتـعرف كـيف تبنى مـعانى الـتجـربة اجلمـاعية

فى رؤيتى اخلاصة للعالم.
وكـنت كلّـما أقـترب من مـعنى اجلـواب ومعنى
الـفهم إال وأفـقد مـعانى أخـرى حول الـوجود
وحـول العـدم حول الـثقـافة وحـول الالثقـافة
ــسـرح والـالمـســرح  حـول بــنــاء فـهم حـول ا
حـقـيـقى لــلـمـنـظـومـات الـثـقـافـيـة الـتى تـكـون

يـوسّع مـن دائرة الـفـهم واإلدراك ويـقـوى من
ـعـرفـة عـشق الـعــشق  ويـزيـد مـن مـعـرفــة ا
ا ال أعرف  ألدرى ما ال ويزيد من معرفتى 
أدرى وأعــــلـم مــــا ال أعــــلـم  ومع رفـــــقــــتى
احلميمـة مع مكناس كنت أتـباهى ببالغة هذا
الـصـمت وكنت أتـمـاهى مع صمـت ما حتـمله
ـديـنة مـن أسرار لم تـبح بـهـا الـكـلـمات هـذه ا

التى أرّخت لوجودها.
الــصــمت فى الــتــأمل بالغــة تــتـحــقّق بــكالم
الصمت والكالم بالصمت قوّة كانت تصل بى
إلى جالل اللحظات التى جتعلنى أتسربل بكل
ـديـنة الـلحـظـات الـصـوفـيـة الـتى تـعـبق بـهـا ا
كـفضـاءات مقـدّسة تخـتصـر معـانى كل ما هو
مقدّس فى أزمنتها وتاريخ رجاالتها وتميّزها
بـالتـسـامح بـ األديـان والـعقـلـيـات واألصول

التى تصول.
ح قراءة الذات  ومـا حول الذات حتار بى
األذهان  وتعبر خياالتى كل الذكريات فأقف
على شاعرية التذكّر فى هذا الصمت اجلميل
الـذى يــعـطى جلـمــالـيـة الــتـذكــر كل رحـابـته
ا أريد أن أكونه فيرسم التذكر أفق انتظارى 
ـكان إلـى كل األمكـنـة التى فـكـنت أرحل من ا
تزيـد من معـرفتى بذاتى وبـصمتى  وبـالعالم
كنت أنتقل من جغرافية إلى جغرافيات  وألج
عبق التـاريخ العربى ألصل إلى مـعانى التاريخ
فى العالم أقف على صرح الـثقافات العربية
وأكشف تـنوعها وأصـالتها  وغـناها  وثراءها
ـــنــســـيـــة واألمــاكن ـــتــراكـم فى األزمــنـــة ا ا

قصية. ا
دلــيــلى ال يــحــتــار وأنــا أعــاود قــراءة الـذات
وقــراءة صـحـيـفـة الـكــون والـعـالم  أتـبع لـذة
االنــتـقــال من ســؤال الـفــلـســفــة إلى شـعــريـة
ـسـرح و تاريخ األدب  أقتـفى أثـر من كـتبـوا ا
ـة والشـعـبـية وسـيـقى الـعـا ـسـرح أسـمع ا ا

الـتـجـربـة اجلـمـاعـيـة لـلـنـخـبـة وكنـت أجـتـهد
ـقـلـقـة ـضـنـيـة وا ألعـرف كـيف أن األسـئـلـة ا
كـانت تـصاحـبنى وتـعاشـرنى وترافـقنى  فى
حـالـة اسـتـقـرار الـذهن وصـفـائه  وفى حـالـة
شـرود هذا الذهن وتـشتّتـه  فكنت أخـتار ب
ـمـكنـة موضـوعـاً أو موضـوعات االختـيارات ا
سرح للسير نـحو أن أكون مثقفا عضويا فى ا
ـوضــوعى ويـوحـد بـ يـوحــد بـ الـذاتى وا
سـافـة وبـ األبعـاد واألبـعاد وال سـافـة وا ا
أجــارى بـريق الــذات  وأوهــامـهــا بل أجـارى
االقتراب ـ أكثر ـ من معانى االرتباط العضوى
عـنى الـذى أريده أن يـكون لـتجـربتى فى بـ ا
ثـقف الذى أريد أن أكونه قارئا القراءة وب ا

سرح. مبدعاً 
فـى مـكـنــاس تـعــودت عـلى االقـتــراب من كُـنه
احلـقــائق الـتـى تـقــدّمـهـا مــكـنــاس فى صـورة
الـعـمـران والـعـادات والـتـقـالـيـد  والـطـقوس
االحـتـفـالـية الـصـوفـيـة وكنـت كلّـمـا اكـتـشفت
ظالل هــذه احلـقـائـق إال ويـأخـذنـى هـذيـانى
ــعــرفـة صــعب الــطــفــولى إلى اإلقــرار بــأن ا
إدراك كليـاتها وصعب تـركها تمارس سـلطتها
ـسـافات بـ الرغـبة فى فى مـنع احلـفر فى ا
التـعلم  والـرغـبة فى امـتالك أسـرار التـعلّم 
ـمكن  فـكنت بـ هـذا الـتوزّع بـ الـكـائن وا
عرفـة باجلزء ال ب احلـال واحملال أقـرّ أن ا
تـعــنى أن يـبـقى هـذا اجلــزء وحـيـداً فى عـالم
ـعرفـة  وال يبـقى االنغالق الـبحث عن زمن ا
والعزلـة واالنعزال  وتكرار مـا قيل هو القول
عنى الذى ال طلقـة فى ا الفـصل واحلقيقـة ا

يأتيه الباطل من ب يديه وال من خلفه.
ديـنة تـعودت عـلى اقتـحام الـصمت فى هـذه ا
بالـصـمت وألـفت ولـوج زمن التـأمل بـالـتأمل
ومـعـانـقـة بالغـة الـرؤيـة بـبالغـة بُـعـد الـنـظر
وتـعـوّدت أال أتـكـلم إال بـبالغـة الـصـمت الـذى
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جتربتى فى الثقافة
سرحى ال والنقد ا
تنفصل عن جتربة

اجلماعة التى أنتمى إليها
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اخترت النقد ألكون قارئاً
مفترضاً أو ضمنياً يقرأ
مارسة الثقافية حقيقة ا
سرحية فى الظاهرة ا
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سرحي جريدة كل ا

> فى نهاية اخلمسينيات توجه بيكيت للكتابة 
( اإلذاعية فكتب إلذاعة البى بى سى أعمال مهمة ومتميزة مثل (كل الساقط

(اجلمرات) (األيام السعيدة).

> يبدأ الفنان على
احلجار خالل أيام
بروفات مسرحية "وطن
اجلنون" للمؤلف نبيل
خلف واخملرج ناصر عبد
نعم وتقدمها فرقة ا
سرح القومى. ا
احلجار قال إن العمل
مؤجل منذ عام و
ه االستقرار على تقد
عقب إعادة افتتاح
سرح القومى بعد ا
تطويره وحتديثه خالل
نوفمبر القادم.
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صــوبت األنــظـار وعــدســات الـكــامــيـرات .. نــحــو قـاعــة مــسـرح "
هينز أند أتشيكنز " الصغيرة بلندن .. للتعرف على ما سيقدمه
ـنــتج األمـريــكى " تـيــدى هـايس " فى عــرضه " أوبـامـا الـكــاتب وا
ــمــثـل الــذى ســيــلـــعب دور أوبــامــا .. ــشـــاهــدة ا فـى خــاطــرى " و
فاجأة .. فـاحلديث دائم خالل فترة العرض عن أوباما وكانت ا
وأحالمـهم معه .. والتـوجه باحلديث لـروحه احلاضرة فى بعض

الوقت ...
و"أوبـامــا فى خـاطـرى " مــسـرحـيـة مـوســيـقـيـة .. كـتـب خـطـوطـهـا
رحلة القادمة .. العريضة وأنتجها هايس .. ابتهاجا وتفاؤال  با
ومـحـاولـة مـنه لـلـعب دور فـاعل ومـسـاعـد حلـكـومـة بالده .. الـتى
يرى فيها كل ما كان يـنادى به ويجدها قادرة على انتشال العالم

من األزمات التى حتيط به ...
ومـــنــذ بــدايـــة الــعــرض .. حـــرص هــايس وتـــيم مــاكــارثـــر مــخــرج
العـرض .. على تـطويره بـاستمـرار .. ومناقـشة كل ما هـو جديد
عــلى الـــصـــعــيـــدين االجـــتــمـــاعى والـــســيـــاسى مع الـــتــعـــلــيـق عــلى
األحـداث .. وعــلى بـعض مـا تـتـنـاوله الـصـحف واجملالت إن كـان
تـســتـحق ذلك ..  بــدايـة من اســتـعــراض األصـول اخملــتـلـفــة الـتى
ـا يجعله أكثـر تميزا ب ينتمى إلـيها أوباما ومـا بها من تباين ر
ــسـلـمـة ألبـيـه وجـدته "حـبـيــبـة أوبـامـا"  الـتى أصـولـه األفـريـقـيـة ا
سيـحية  ألمه مازالـت تعيش فى كـينيـا وب أصوله األيـرلنديـة ا

وجــدته "مـادلــ دانــهـام "  الــتى كــانت تــرعـاه ورحــلت قــبل فـوزه
باالنتخابات بيوم فقط ...

كــمـا نــاقـشت بــعض مـا كــتب عـنه وعن الــصـراعــات والـتــحـديـات
كن أن يـقابلـها وأنه ومـساعـدته األولى من وجهـة نظرهم الـتى 
ــا يــركالن " هــيـالرى كــلــيـــنــتــون " ســـيــصــارعـــوان ويالكــمـــان ور
مــســـتـــخــدمـــ أقـــصى طــاقـــاتـــهـــمــا وكل أعـــضـــائــهـــمـــا الــقـــابـــلــة
لالسـتخـدام من سـواعـد وأقدام ورؤوس .. كـمـا نـاقشـوا مـا كتب
ــظــلم من ن يــحــمل ضــوءا لــنـــيــر به اجلــانب ا عــنـه وتــشــبــيــهه 

العالم متسائل .. ترى أى جانب سيضيئه أوباما ..??...
ـصر .. من وكـان آخـر مـا حتـدث عنه الـعـرض هـو رحـلة أوبـامـا 
أجل إلـــقـــاء خـــطـــاب عـــلى الـــعـــالـم اإلسالمى .. وفـــيـه ذكــروا أن
ـوحد اخـناتـون شكال ومـوضوعا .. هناك مـن شبهه بـالفـرعون ا
آملـ أن يوحد بـ الشعـوب وينشـر السالم بـينهـا .. كما أبرزوا
بــعض عـبــارات من شـبـهه بــالـفـارس الــذى امـتـطـى صـهـوة جـواده
سالحه احلب و الـتالقى والـتـعـاون بـ األديـان ونـبـذ الـصراع ..
وقد أكد هايس أنه سيعـود أخيرا إلى أمريكا بعرضه هذا وعلق

على عدم وجود أوباما مجسدا فى العرض :

zô¡£ŸGh íÑ°ûdG{
ô«Ñ°ùµ°ûd â∏eÉg á«Mô°ùe ≈a äƒŸG á«°†b
ـوضـوع اخـتـلف بـشـكل كـبـيـر شـكـسـبـيـر لــهـذا ا

عن التفسيرات األخرى.
فـكمـا يشـير جريـنبالت أنـه قد  تقـد شبح
شــكـــســبــيـــر فى ثالثـــة أشــكــال مـــخــتــلـــفــة وهم
الـشبح: كـحدس زائف الـشـبح ككـابوس يـنضح
ــاضى من أحـــداث وأخــيـــراً الــشــبح ــا فـى ا
كإضطرابات نـفسية شديدة. كل هذه األشكال
تـظــهـر أن شــكــسـبــيـر عــالج "الــشـبح" بــطـريــقـة
ـكـنه اإلفـضاء جـادة إلى حـد مـا معـتـبـراً أنه 
تعلقة بالوجود ولو بإجابات لبعض القـضايا ا
أنه لم يكـشف عن هـذه اإلجابـات; ولكـنه أشار
بـبـســاطـة إلى إمـكــانـيـة احلــصـول عـلـيــهـا. لـقـد
جــعل شـكــسـبـيــر -عن عـمـد- الــشـبح مــخـلـوقـاً
كن لـلقـراء تفسـير هذه مـثيراً لـلجـدل لذلك 

الصورة بطرقهم اخلاصة.
يـعــكس اجلـدل حــول الـشــبح مـوقف لــلـمــجـتـمع
وت ـثـيـر للـجـدل حـيـال قـضـيـة ا اإللـيـزابـيـثى ا
واآلخــرة. فــإذا اعــتــبــرنــا أن الــشــبح عــائــد من
ـا يـعـتـقد أنـه شبح ـطـهـر إذا فـإن هـامـلت ر ا
أبيه الذى يعانى كثـيراً ويرغب فى الثأر. بينما
ـا يـبــدو الـشــبح أيـضــاً عـائـداً مـن اجلـحـيم; ر
فـــيـــكـــون هـــدفـه فى هـــذا الـــصـــدد هـــو حتـــويل
هــامــلت لــلــجــنــون. كــشف شــكــســبـيــر عـن هـذا
اجلــــدل إال أنه لم يــــقـــدم حــــلـــول لـه. ظل هـــذا
ـسـرحــيـة وتـفـاقم بــاخـتـفـاء األمــر مـثـاراً عـبــر ا
َـطْـهـر الـشـبح. ويـقــول جـريـنـبالت أن عـقــيـدة ا
مـــوجــــودة فى عـــالـم هـــامـــلـت اخلـــيـــالـى وأنـــهـــا
تــفــضى إلى الــعـــديــد من اخلــبــرات اخلــيــالــيــة
الـعمـيقـة والرغـبات شـديدة الـتعـقيـد والشـعور
بالذنب والشفـقة والغضب التى أثارها توماس
مـور. بـيـنـما يـكـشف مـوت هـاملت وشـخـصـيات
رئـيـسـيـة أخرى عن حـقـيـقـة هؤالء الـنـاس. إنـنا
جند هامـلت عبر احلـكاية يـتظاهـر بأنه يحمل
ســـــراً رغـم أنه لـم يـــــكـــــشـــــفه إال أنـه بـــــدا فى
الـــنــهـــايـــة يـــكــشـف عن مـــكــنـــون قـــلـــبه وعن كل
أســـراره. حــــاول هــــامــــلت أن يــــخـــدع اآلخــــرين
ولــكــنه خـــدع نــفــسه حــيث لـم يــكن قــادراً عــلى

وت. االعتراف بأنه هو أيضا خائف من ا
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ــوت ظـــاهــرة طــبــيــعــيــة فــقــد أظــهــر رغم أن ا
وت ويـتـقبـلونه شـكـسبـير أن الـنـاس يتـخـيلـون ا
ـوتــوا بـالـفـعل حـيث شـكـلت الـثـقـافـة قـبل أن 
ــوت مـؤسس ــة مـوقــفـاً لــلـنــاس حــيـال ا الـقــد
َـطْـهـر "وهـو مـوطن تـطـهـر فـيه ـعــانـاة وا عـلى ا
ـــوت بـــعـــذاب مـــحـــدود نـــفـــوس األبـــرار بـــعــــد ا
Ste- األجل" وكــمـا يـشـيــر سـتـيـفـن جـريـنـبالت

phen Gree
 nblattأنه بـحــلـول أواخـر الــعـصــور الـوسـطى
َـــطْـــهـــر جنـــاحـــاً فى أوروبـــا الـــغـــربـــيـــة حــــقق ا
اجـتـمــاعـيـا ومـذهـبـيـاً عــلى حـد سـواء. وبـعـبـارة
َــطْـهـر مــعـنـيـاً فــقط بـاجلـانب أخـرى لم يـكن ا
الــــديــــنى وفــــكــــرة الــــوجــــود بل ارتــــبـط أيــــضـــاً

باجملتمع وموقفه حيال الواقع.
ففى القرن السادس عـشر كان هناك طائفتان
ديـــنـــيـــتـــان فى بـــريـــطـــانـــيـــا هـــمـــا: الــكـــاثـــولـــيك
والــــبــــروتــــســــتـــانـت; أبــــقت األولى عــــلـى فــــكـــرة

َطْهر بينما عارضتها الطائفة الثانية. ا
ورغم بذل طائـفة البـروتستـانت كل ما بـوسعها
َـطْـهـر أظهـر شـكـسـبـير لـلـقـضـاء على مـبـاد ا
ـعـتـقدات َـطْـهـر كان وثـيق الـصـلـة أيـضـاً  أن ا
ثــقــافـيــة لــدى الــشــعب الــبــريــطــانى. وفـى هـذا
ـلك هـاملت عـلى عـقـيدة الـصـدد يؤكـد شـبح ا
َـطْهـر حيث أنه يـظـهر كـمخـلـوق يعـانى كثـيراً ا
بــسـبب قــتـله و يــتــطـلب هــذا الـثــأر (أى قـتل).
وفى الــواقع إن صـــورة الــشــبـح تــثــيـــر مــســألــة
ـوت وعــوامل خــارقـة لــلـطــبــيـعــة وتـظــهـر فى ا
الـــوقت نـــفـــسه مـــوقــفـــاً غـــامــضـــاَ ألدب عـــصــر
ثال وت. فعلى سبيل ا النهضة جتاة قـضية ا
يـكشف شكسـبير عن رغبـة أناس فى االتصال
وتى من نـاحية ولكنه من ناحية بآخرين من ا
ـوتى أيـضـاً فى االتـصـال أخـرى يـظـهـر رغـبــة ا
ـسـرحـيـة ال بـالـبـشــر. لـذلك يـبـدو الـشـبح فى ا
يــــطـــــلـب الــــثـــــأر فـــــقط بـل يــــرغـب أيــــضـــــاً فى
االتــصــال. وعــلـى الــرغم من أن شــكـــســبــيــر لم
يـلـفظ كلـمة "مـطـهر" فـيـما يـتعـلق بـأمر الـشبح
إال أنه ذكـر بـشـكـل ضمـنـى مـا يـفيـد أن الـشـبح
ـكــان. ويـقـول شــكـسـبــيـر عـلى عـائــد من هـذا ا
لـسان الـشبح: "قـد حـكم على بـأن أقضى زمـناً
مـــا فى الــتــجـــوال طــوال الــلـــيل وأن أحــبس كى
أتـــلــظـى بـــالــنـــار والـــصـــوم طـــوال نـــهــارى حـــتى
ـــــا ارتــــكـــــبت مـن آثــــام وجـــــرائم ال أتـــــطـــــهــــر 

حوها غير عذاب احلريق."
َـطْــهـر ومـسـرحـيـات األسـرار لـقـد  حتـر ا

لــــلــــمـــحــــافــــظــــة عــــلى الــــعـالقـــة بــــ اجملــــتــــمع
ــوت ومن ثم واســتـــمــراريـــته وبـــ احلــيـــاة وا
َـطْــهـر يـعـتـبــر بـالـنـسـبـة له فــإن رفض عـقـيـدة ا
ــثــابــة تــدمـــيــر لــلــتــقــالــيــد الــثــقــافــيــة لــعــصــر
الــنـهــضــة. وفى هـذا الــسـيــاق تــطـابق تــفـســيـر
ـــوت مع فــكــر فالســفــة شــكـــســبــيــر لــقــضــيــة ا
مـحـافـظـ من أمـثـال مور  More إراسـموس
 Erasmus مــونـــتــاجن  Montaine ورايف
 .Raleigh فقد أظهـر توماس مور على وجه
اخلـصوص فى أعـمال له مـثل "تضرع األرواح"
َــطْـهـر فى (1529)" وآخـر األشــيـاء" أهـمــيـة ا
إنــقــاذ األشــبــاح وإقــامــة عالقــات بــ األحــيـاء

وتى. وا
ـوت أيـضـا كـذلك نـاقش تـومــاس مـور قـضـيـة ا
ـــمــــيـــتـه" الـــتى مـن خالل "اخلـــطــــايـــا الــــســـبـع ا
َـطْـهـر. وعـلى تـرتـبط ارتـبـاطــا وثـيـقـاً بـعـقـيـدة ا
اجلــانـب اآلخــر لم يــكــشـف شــكــســبـــيــر بــشــكل
َـــطْـــهـــر. ورغم ـــوضـــوع ا صـــريح عـن تـــأيـــيـــده 
اعــتـراضه عـلـى رفض اإلصالحـيــ لـلـمــطـهـر
جنده جتنب االنـحياز ألحد اجلوانب أو آلخر.
أشـار شـكــسـبــيـر أن صــورة الـشـبـح أمـر حـاسم
بــالـنــســبـة جلــمـهــور عـصــر الــنـهــضـة وذلك ألن
ـتـعلـقـة بـاألشبـاح كـانت جـزء مـكمل الـقـصص ا
للتـقاليـد الثـقافيـة البريـطانـية. ورغم احلقـيقة
الـقائلـة بأن تـراجيديـات عصر الـنهـضة قدمت
هـى أيـــضــــا صـــور لـألشـــبــــاح إال أن تــــفـــســــيـــر

ومـخـتــلف طـقــوس الـعــصـور الـوســطى من قـبل
ـا الـكــنـيــسـة بــاجنـلـتــرا فى عـصــر اإلصالح 
أدى إلى تـــدمــــيـــر جـــوانب هـــامـــة وعـــديـــدة من
َـطْـهـر وثـيق الـصـلة الـثـقـافـة اإلجنـلـيزيـة. كـان ا
بـاالعــتـقـاد فى األشـبـاح وهـذا هـو الـسـبب فى
بــذل الـــكــنــيــســة كـل شىء لــوقف انـــتــشــار تــلك
ـعـتـقـدات. ومع ذلـك أحـيت تـراجـيـديـا عـصـر ا
الــنــهــضــة بــعـض الــعــادات والــتــقــالــيــد الــبــاكـرة
ـوتى واعتـبر شـكسـبيـر واحداً من رتـبطـة با ا
كـتاب عـصـر الـنـهضـة الـرئـيسـيـ الـذين قـاموا
بدمج تقاليد ثقافية متعلقة بالعصور الوسطى
. فـــقــــد دلل وأخــــرى بـــعــــصــــر الـــنــــهــــضـــة مــــعــــاً
َــطْـهــر بــجــعـله شــكـســبــيــر عــلى إحـيــاء فــكــرة ا
ه بشـكل مختلف. الـشبح يعود مـنه رغم تقد
إن شـــكــــســــبـــيــــر- فى هـــذا الــــصـــدد  –يـــشــــبه
De- ديـــســيـــدريــوس إيــزازمـــوس رونــزدامــوس
siderius Erasmus Roterodamus
أحـد فالسـفـة عـصـر الـنـهـضـة الـذى رفـض هو
أيضاً العديد من العقائد الدينية للبروتستانت
وحــاول إحــيــاء بـــعض الــتــقـــالــيــد مــثـل تــقــلــيــد
َـطْـهـر. وفـى عـمـله "تـمـجـيـد احلـمـاقـة" كـشف ا
ــــانه ــــوت رغـم إ عن رؤيــــة ســـــاخــــرة جتــــاه ا
Gree- ـــا يــقـــوله جــزيـــنــبالت بـــالــله. ووفـــقــاً 
 ?blattإن مــســرحــيـة شــكــسـبــيــر تــشـارك فى
ـوت حـيث تبـحث فى جـوانب مـتـعددة عبـادة ا

وعميقة للموت. 
َـــطْـــهـــر أداة هـــامـــة ويـــظــــهـــر شـــكـــســـبـــيــــر أن ا

سرحي جريدة كل ا

> الفنانة حنان سليمان
تقوم حاليا بإجراء
بروفات مسرحية
"العانس" مع اخملرجة
لبنى عبد العزيز فى
أولى جتاربها اإلخراجية
سرح الدولة.
حنان عبرت عن سعادتها
بالتجربة وتتمنى
جناحها وقالت إنها تقوم
بدور جديد ومختلف
وهو ما يقلقها بشدة
عروف أن مسرحية ا
"رؤى" هى آخر عرض
قدمته حنان من
بطولتها على مسرح
الدولة من إنتاج مسرح
الطليعة.

> قدم بيكيت مسرحية باسم (مسرحية) وسيناريو فيلم قصير بإسم (فيلم) أخرجه
اخملرج الذى تخصص فى إخراج أفالم تلفزيونية عن أعمال بيكيت (أالن شنايدر)
وقام ببطولته النجم األمريكى (بوستر كيتون).
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يوميات عضو جلنة حتكيم (3)

الـواعــيــة بــتــحــوالت الــســيــاق الــتـاريــخـى ولـكــنه
تـمـثـل"احلـمـاة"وأمــعن عـلى خالف مــا بـشـر- مع
فريق العمل- فى الركاكة والهزل واالستخفاف
ــا أتى ذلك كــله أو بــعـضـه شـيــئــا من أوكـله ور
فى حــــــــفالت ســــــــمـــــــر الــــــــطالب وجــــــــلـــــــســـــــات
ـا قد االستـظـراف خلى الـبـال ب الـصـحاب 
تـشـهــده أحـيـانـا من ضـروب احملـاكــاة الـتـهـكـمـيـة
مـتفـاوتـة الـقيـمـة ولـكـنه بالـتـأكـيـد ال يؤتى أوكال
ـسـرح الـعـلـنـيـة الـتى تـتطـلب فى مـثل خـطـابـات ا
ـســافـة هـائـلـة حـسـا ووعــيـا مـخـتـلــفـ فـبـدت ا
"الكومـيديـا اخلفيـفة"التـى قد ترجتى أحـيانا بـ
ــــقــــاعــــد" ــــســــرح خـــــاوى ا فى حـل أحــــجــــيـــــة"ا
قـاعد أى شىء واسـتخـفاف قـد يستـبقى عـلى ا
ــــشــــاهــــد!. ومن نــــاحــــيــــة أخــــرى إال عــــزيــــزى ا
ـتــد األطـراف فى وجـد"هــانى الـســيــد"فـراغــا 
األنـفــوشى يـتـيـح له حـريـة مــنـفـلـتــة من أى قـيـد
لـكـنـهـا حـريــة بـدت مـفـاجـئـة فـأذهـلـته وأعـجـزته
ــا صـنع من عن الــسـيــطـرة عــلى الــفـراغ ذاته 
شــاســيــهــات  مــتــواضــعــة الــتــصــمــيم والــتــنــفــيــذ
مـفـتقـرة إلى الـلـمـسة اجلـمـالـية مـثـلـما افـتـقرت
وحية وافـتقرت إلى تكنـيك تغيير إلى الـداللة ا
وتـبـديل يـتـسم بـالـيـسـر ويـجافـى اخلـشونـة رغم
أن قـالب"الـروى- الـتعـلـيق- الـتـجـسـيـد"كـان يـتيح
تــكــنــيك الـــوحــدات مــتــعـــددة االســتــخــدام. وقــد
ــــنـــتــــشــــرة األمـــر ســــوءا فــــبـــدا زادت اإلضــــاءة ا
ـمـثـلـون وكـأنـهم كـتل صـغـيـرة احلـجم مـتـحـركـة ا
ـنـاظـر بـالـغة فى فـوضى تـغـيـيـر وإعـادة تـكـويـن ا
الـفـقـر الـداللى فى صـحـراء عـلى نـحـو ال يـخـلو
من عـــــشــــوائـــــيـــــة مــــتـــــزامــــنـــــة مع عـــــشــــوائـــــيــــة
االســتــظـــراف وإن يــكن بـــيــنـــهم طــاقـــات الفــتــة
لـلنـظـر بـالتـأكـيد مـثل"رانـيـا زكـريا/حـريـة"و"كر
ـذيـع" ولـكن الــكــشـيــر/عــبـده"و"إسـالم صالح/ا
طـاقــاتــهم تــبــددت وهم يــبــحــثــون أســئــلــة حــريـة
مــلــغـزة فـى ظل ســلــطــة احلــمـاة الــتـى أمـاتــتــهم
وأمـــاتــــتــــنــــا من الــــضــــحك وهـى تـــخــــيــــرنــــا بـــ
سـها وأخرى أكل عـليها أرغفة"فن"مـكتمـلة ال 
الدهر وشرب فأوصتنا باجتنابها فى األنفوشى
بــاسـم"الــقـــبــارى" عـــلى لـــســان الـــشــيـف"مــحـــمــد
الـزينى" ويا لـقدرتهـا على تـغييـر اسمهـا وتبديل

ثوبها ووجهها من عرض إلى آخر!!. 

بـيـنــمـا كـانت تــشـغـلـنى بــنـود ضـوابط الــتـشـغـيل
وأحاول جـاهـدا أن أفهـمـهـا وأميط الـلـثام عن
وجــهــهــا واكــتـشـف دور جلـان الــتــحــكــيم كــأحـد
ــمــكــنــة لــتــطـــبــيــقــهــا اجتــهت إلدارة اآللــيـــات ا
سرح سـائال عما يـدعونه باسـتمارة الـتحكيم ا
اجلـديــدة فـلــعـلــهـا تـهــديـنى ســواء الـســبـيل فى
خضم التيه الـذى كدت أتخبط فيه مع تنامى
شعورى بـأن حالـة من فقدان الـذاكرة تسـيطر
عـلى أداء اإلدارة وتـثيـر مـنهـا الـفـكاهـات عـمدا
ــديـر أو عــفــوا.وأنــعــمت عــلـىّ األقــدار بــلــقــاء ا
ـوسم ــان  الــعـام الــذى بـدا جــادا عــمـيق اإل
ــســـرح اإلقــلــيــمى فـــيــســتــعــيــد نــاجح فى أداء ا
ـفـقـود بعـروض جـيدة انـتـقتـهـا جلان جـمـهوره ا
ـتـابـعـة ومـنحـتـهـا صـكـوك اإلنـتاج.وال أظن أن ا
أحــدا يــخـــطــئه الــتـــمــنى نـــفــسه لـــيس فى هــذا
واسم جمـيعا ويستعيد وسم فقط بل فى ا ا
ـســرح مــهــرجـانه اخلــتــامى الــذى أهـمل هــذا ا
فى بضع سـنواته السـابقـة على نحـو ما صرح
لى.ولكنـنى فوجـئت بأنه يحـدد العشـر األخيرة
شاركة هرجان  من"مايو"لبدء فعـاليات هذا ا
عـشـر فـرق من كل شـريحـة إنـتـاجـيـة وقلت إن
الـتـوقـيت غـيـر مـنـاسب وعـلـلت قـولى بـأن هذا
الــــتـــوقــــيت يــــشـــهــــد امــــتـــحــــانــــات اجلـــامــــعـــات
واالسـتعداد للثانـوية العامة وبالـتالى فهو غير
ـــهــرجـــانــات وال الفـــتــتـــاح عــروض مـــنــاسب ال 
ـسرح اإلقـلـيـمى الـذى يـغلـب على خـاصـة فى ا
فرقه عـضويـة الطالب وقـد استـقر فى ذاكرة
اإلدارة الـصـعـوبـة الـبـالـغة إن لـم تـكن اسـتـحـالة
إقـامة أيـة مهـرجانـات خالله غـير أنه لم يـبال
ـا قـلت بــحـجـة إنه يـريـد الـتــصـفـيـة الخـتـيـار
ــــكـــنـه أن يـــشــــارك بــــهـــا فى الــــعـــروض الــــتى 
ـهـرجـان الـقـومى وإنه لـن يـحـتاج الـعـضـو فى ا

أى فرقة إال ليوم واحد.
تـنامى بحالـة فقدان أو غياب وتـأكد شعورى ا
الذاكرة على نحـو يقود إلى االستهانة بالواقع
ومالبـساتـه  وإهمـال الـسيـاقـات اخملـتلـفـة التى
يــتــمـخض فــيـهــا الـفــعل ومن نــاحـيــة أخـرى أن
ثـمــة إصـرارا عـنـيـدا إن لم يـكـن كـبـريـاء يـخـتم
األسـماع بـالشـمع األحمـر مثـلما يـختم األوراق
ــــقـــدس وقــــررت أن أفــــلت بـــخــــا الــــنــــســــر ا
ــولى بـــنـــمــوذج اســـتـــمــارة الـــتـــحـــكــيـم ســائـال ا
ـوجــعـة.ولــكن مـا أن الــلــطف بـنــا فى"الــنـكــات"ا
تـوافرت عـلى تـلك االسـتمـارة حـتى راعنى فى
جـدتها أمران أحـدهما فى خانـة اختيار النص

شـــــــهـــــــد"الـــــــبـــــــؤســـــــاء"يـــــــســــــــتـــــــضـــــــيف عـــــــرض
موقع"الـقبارى" وقـريبا عـرض موقع"مـصطفى
كـــــــامل"وكـالهــــــمــــــا بـال مــــــســــــرح ثـم عــــــرضــــــا
من"ســيـدى جــابـر"ذا إنــتـاج ضــخم ال يــتـسع له
مسـرح هـزيل ال يزيـد عـمـقه على ثالثـة أمـتار
وفــتـحــته بــالـكــاد خــمـســة أمــتـار ولـم أدر كـيف
أحـدد فى الواقع العـينى أى الفـرق على رأسها
ريـشــة- ولـو خــفـيــة- وأيـهـا حــلـيق الــرأس عـلى
موضـة الـكرويـ بال شـعر وال ريش? ومن ذا
الـذى يزودها بالـريش أو ينتزعه عـنها? وبأى
حــــــــجـــــــة يـــــــفــــــــعل هــــــــذه أو تـــــــلـك?. غـــــــيـــــــر أن
عرض"الزيـنى"تكـفل مشكـورا بإجابـة ولو بعض
ــعــنى فى وقت أســئــلــتى احلــائــرة وغـيــر ذات ا
ـسرح بدرجة قـد تفوق أى منتج مـعا فعرض ا
فنى آخـر ينـضح بـالظـروف وبالـسـياقـات التى
ولد فيها فيتأثر بعالقات اإلنتاج وبالعالقات
ناخ الفكر الضمنى ب القوى الفاعلة فيه و
قــبل الــصـــريح وبــدرجــة الــرهـــافــة فى الــوعى
والـشعور سواء بـالذات وما تـفعل أو باآلخرين

ا يستجيبون إليه أو ينفرون منه. و
والــواقـع أن نص"لــيــنــ الــرمــلى" حــ يــطــرح
ســؤال احلـــريــة فــهــو يــطــرح فـى الــوقت نــفــسه
سـؤال الـســلـطـة وجتـلـيـاتـهــا وآلـيـاتـهـا بـدءا من
ســــلـــطــــة الـــتــــقـــالــــيـــد إلـى الـــســــلـــطــــة األبـــويـــة
فالتـعلـيميـة فاالحـتالل انتهـاء بسـلطة الـنظام
االجتـماعى/االقتـصادى ومـا يتـمخض عنه من
تــنـاقـضـات وتــطـلـعــات طـبـقـيــة. وبـعـيـدا عن أى
تــقـــعـــيـــر  نـــظـــرى ال مـــكــان لـه فى واقع هـــزلى
أصال فــالــسـلــطــة الـتى يــلــمـســهــا ويـســتــعـرض
حتـــوالتــهـــا فـى عالقـــة"الــفـــرد- اجملـــتـــمع"حـــبــا
ـارسة لـلسـياسـة منـذ نهـاية الـقرن وزواجا و
التاسع عشـر أقرب ما تكون إلى احلماة- فى
ــنـوفـى الـســائـر- مع زوجــة ابـنــهـا وهى ـثل ا ا
تقول لـها: مكـسر ما تأكـلى وسليم مـا تكسرى
وكــلى يــا زوجـــة ابــنى إلى أن تــشـــبــعى فــتــحت
كرم ودفء مشاعـر هذه احلماة ال جتد زوجة

ابنها إال"حرية"أن تموت من اجلوع?!.
-" وفى هـذا الــسـيـاق لم يـجـد"عــبـده"بـطل"لـيـنـ
الـذى يستعـرض حفيده تاريخ حـياته مع احلرية
مـن خالل ألــبــوم صـــوره بــاعـــتــبــاره كـل مــا تــركه
ـوت- ألبــنـائه وأحــفـاده  وهـو يــعـانى ســكـرات ا
حريـته إال فى موته. ولم يـجد"الـزينى"حـريته إال
ـؤلف ففى فى تـغيـير الـشكل الـفنى الـذى بناه ا
درامـاتورجـيته عـلى الـنص خّلق راويـ يقـدمان
ـتـتـابـعــة ويـعـلـقـان عـلــيـهـا عـلى نـحـو الـلــوحـات/ا
بـشر بشىء من اجلدة والـرهافة وعمق الـفكاهة

وثانـية فى خـانة الـسـينـوغرافـيا فـخصص فى
اخلـانــة األولى خـمـس درجـات كــامـلــة الخـتــيـار
الــنص اجلــديــد ومــثــلــهــا فى اخلــانــة الــثــانــيــة
لـــتــدويـــر الــديـــكـــور أو- بــتـــعــبـــيــر آخـــر- إعــادة
الـتـصـنــيع من الـديـكـورات الـسـابـقـة فى أعـمـال
الـــفـــرقــة.فـــإن بـــدا فى اخلـــانــة األولـى نــوع من
تــشـــجــيع اخملـــرجــ عــلى اخـــتــيــار الـــنــصــوص
اجلديـدة والتـخـلص من "الربـرتوار" الـتـقلـيدى
ــكـــرر فــهــذا الـــتــشــجـــيع نــفـــسه يــتـــحــول إلى ا
عـــقـــاب يــخـــصم مـن الــعـــرض خـــمس درجــات
مـجانـا إن لم يكن الـنص جديـدا بيـنمـا لم تعد
ـــكن ــــا  اإلدارة قــــائـــمــــة- ولـــو عــــشــــوائـــيــــة- 
ــكن اعــتـــبــاره- مــثال- ـــا  اعــتـــبــاره جــديــدا و
ـا أو الـعـهود الـبـائـدة.وفى اخلـانة الـثـانـية قـد
لم أدر هل يــطـــالب احملــكم مــســـئــولى الــفــرقــة
ـا كـان فى عـهـدتــهـا قـبل إنـتـاج بـجـرد مـخـزنـى 
ا فى عهدتـها بعده ليـتب حجم ما الـعرض و
أعــيـــد تــصــنـــيــعه? وهل هـــنــاك مــا يـــلــزم هــذا
ــسـئـول أو ذاك بـإجــراء جـرد اخملـزن وتـقـد ا
بـــيـــانــاته لـــلـــمــحـــكم? وكـــيف له أن يـــتــثـــبت من
صــــحـــة مــــا يـــقـــدم لـه? وهل ألــــغـــيت اإلدارات
ــســئــولــة عن هـــذا كــله? أو أوكــلت بــعض من ا
مهمـاتها- بـ ليلة وضـحاها- لـلنقاد? واحلق
أنــنـى لم أجــد فـى مــحــاولـــة اإلجــابـــة عن هــذه
الــــتـــــســـــاؤالت إال الـــــعــــبـث الـــــصـــــراح ذاته فى
تنـحيتـها وفى تضـمنيـها فى استـمارة التـحكيم
وهـو عـبث يـكـشـف مـسـافـة واضـحـة بـ هدف
تــدويـر الــديــكــور وتــرشـيــد اإلنــفــاق بــاســتـغالل
ـــتــاح مـن إمــكـــانـــات ووســائل أقـــصى مـــا فى ا
حتـقــيـقه أو الـتــيـقن مـنــهـا وتـقــيـمه فى درجـات
حتكـيم. كانت تـشغـلـنى استـمارة الـتحـكيم إذن
مـع مـا يـشــغـلــنى من الـطــمـوحــات الـتى تــعـلـقت
ــــوسم ومـــا دعت إلــــيه من إجـــراءات بـــرقـــبـــة ا
سـمــيت بـالـضــوابط بـيـنــمـا اقـتــرب من مـسـرح
ـشاهـدة عرض "أنت األنفـوشى للـمـرة الثـانيـة 
حـر"الذى أخـرجه"مـحـمد الـزيـنى"لـفرقـة قـصر
ثـقــافـة الـقـبـارى.ولـكـن بـدأت أسـئـلـة أخـرى فى
ـــــقــــــرونـــــة اإلحلـــــاح بــــــعالمــــــات الــــــدهـــــشــــــة ا
بــاالســتــفــهــام فــفــرقـة اإلســكــنــدريــة الــقــومــيـة
حــرمت مـن اإلنــتـــاج بـــحــجـــة أن لــيـس لــديـــهــا
مـســرحـا إمـا ألن مـسـرح األنـفـوشى فى خـطـة
الــــتــــرمـــيم أو ألنـه غـــيــــر مــــرخص من الــــدفـــاع
ـسرح نفسه - ويا ـدنى بتشغـيله وإذا بهذا ا ا
ــولـى!!- صــاحلــا فــجـــأة الســتــضــافــة لــبــركــة ا
مــــخـــــتــــلف الــــفــــرق الــــتـى أجــــيــــزت فى خــــطط
اإلنـــــــــــــــتـــــــــــــــاج فــــــــــــــــهـــــــــــــــا هــــــــــــــــو بـــــــــــــــعـــــــــــــــد أن

راغى  جمال ا
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مثل واحلكاء رمضان > ا
خاطر يعاني حالياً من
أزمة صحية حالت دون
مشاركته فى عروض
فرقة حكى مصاطب
التى قدمتها الفرقة
مؤخرًا. خاطر أجرى
منذ ثالثة أشهر عملية
زراعة كبد وزال فى فترة
سرحنا النقاهة وقال 
إنه سيعود قريبا بعمل
جديد يقدمه مع فرقته
التي اعتبرها واحدة من
أهم فرق احلكى فى
نا العربى. عا
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á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc

á«bô°ûdG OGR ô¡°T
ـــنــا لـــو بـــعث الـــعـــظـــيـم ســـيــد درويـش لـــعـــا
ـــا تـــمـــنى وحـــضـــر مـــعى لـــيـــلـــة الـــزقـــازيق 
غــيــرهــمــا لــيــغــنـيــا أحلــانه وكــان فى نــفس
ستوى من احلضور باقى عنقود الكوكبة ا
اجلميلـة التى جعل أحمـد عبد اجلليل من
أدوارهـا األساسـيـة "دوبل كاست" فـقام كل
من مـحــمـد مـســعـد ومــحـمــود جـودة بـدور
الوزيـر فى براعة مـنقطعـة النظـير وأيضا
مـحــمـد عــبـد الــعـظــيم وحــسـام مــحـيى فى
دور "قــرة أدم أوغــلـى" لــيــذكـــرونــا بــأحلــان
"عـــبـــاس فـــارس" وكــان الـــبـــارع "وائل زكى"
ـــنـــصـــة نـــورا وبــهـــاء فى حــاضـــرًا لـــيـــمأل ا
جتـــســيـــده لــدور "قـــمع الــدولـــة" ولــعب دور
احلــاجب "أبـو جــريـشـة" كل مـن اجملـيـدين:
.. أحـمــد أبــو اخلــيـر وأحــمــد عـبــد الــكـر
وكـان محـمود فـوزى فى دور "البـوسطجى"
مع مجموعة اجلوارى: سماح سعيد حياة
عـــبــده مـــروة عـــزت نـــورا طـــيـــبـــة حـــنــ
البـدوى علـيـاء هيـثم جنالء فتـحى مارى
إبراهـيم نـدى إبـراهيم رغـده بـدر الدين
مـهـا عــلى هـيــام أحـمــد.. غـايــة فى خـطـة
الـــظل وظــرف األداء ورشـــاقــته ولـــيــونــته..
واســـتــطــاعـت اجلــوقـــة ومــجـــمــوعـــة فــرقــة
الـشـرقيـة للـفـنون الـشعـبيـة أن تـمأل خشـبة
ــســرح حــركــة وحــيــويـــة بــســخــاء عــظــيم ا
خـــاصــة فى رقـــصــات: اجلـــنــود واجلــوارى
والـــشـــمـــعـــدان وفـــرح األمـــيـــرة.. فى قـــدرة
ــــنـــشـــود واضـــحــــة عـــلى حتــــقـــيق الــــغـــنى ا
لـلـمــشـهـد الــبـصـرى لــلـعـرض وأذكــر مـنـهم:
خـــــالـــــد إبـــــراهـــــيـم ثـــــروت امـــــ يـــــاســـــر
هــــجــــرس مــــحـــمــــد عــــاطف أشــــرف زين
الـعـابـدين مـحـمــد إبـراهـيم حـمـدى زايـد
طـــــارق جــــــوده أحـــــمـــــد حــــــافـظ أحـــــمـــــد
الـشـاعــر إسالم اجلـزار ولــيـد عــبـد الـله
شــادى الــســـيــد مـــحــمــد طـــلــعت مـــحــمــد
مـصـطـفى عـمـر مـاهـر عـمـرو مـصـطـفى
أحـمد عـبد الـله محـمد مـجاهـد ياسـم
عــاطف مـــحــمـــد أفالطـــون فــؤاد صالح
نــــرمــــ عــــاطـف يــــاســــمــــ ســــيــــد نـــدى
رمــضــان أسـمــاء الــسـيــد شــيـريـن حـسن
ـنـعم فـرج ورمـضان أحـمـد عـصام عـبد ا

دوح. إبراهيم ومحمد 
وأخــيــرًا وكــمــا هى الــعـادة عــنــدمــا يــحـدث
االمـتالء اجلـمـالى والـتـخمـة الـفـنـيـة يذهب
للنوم ويحلـو السهر ويتعـطر الهواء ويصبح
الــــنـــســــيم عــــلـــيال حــــتى فـى عـــز الــــصـــيف
اخلـانق.. إنهـا بـهـجـة الفن الـرفـيع.. هـكذا
كـانت لـيـلـة الـشـرقـيــة الـبـهـيـة.. تـلك الـلـيـلـة
التى ابدعهـا لنا مجموعة من الهواة الذين
يــلـفــهم ظالم انــعـدام الــدعـايــة و"الـرعــايـة"
هـــؤالء "الــشـــهـــداء" الــذيـن تــكـــلف عـــمـــلــهم
الـعـظـيم نـحـو  50ألف جـنيه فـقط?!.. فى
اليـ فى الـبيت حـ نـظيـره أنـفق علـيه ا
الــفـــنى?! مــاذا لـــو تــدخل كل مـن "بــيــدهم"
ويـهـمــهم األمـر فى إتــاحـة اجملــال وإفـسـاح
الـفـرصة أمـام هـذا الـعـمل لـيـعرض  –عـلى
ــهـرجــان الــقـومـى لـلــمــسـرح األقل  –فى ا
دن الـرئيسيـة فى مصر لـينشر ويطـوف با
ـتـعـة والـفـائـدة.. مـاذا لـو حدث الـبـهـجـة وا

هذا?!.. هل هذا على الفقراء بكثير?

اصطحبنى صـديقى العزيز اخملرج الكبير
فـــــهــــمى اخلـــــولى إلـى مــــديــــنــــة الـــــزقــــازيق
ــشــاهــدة أوبــريت "شــهــرزاد" لــلــمـوســيــقى
اخلــالــد ســيــد درويـش ومن إخــراج أحــمــد
عـبـد اجلـلــيل لـفـرقــة الـشـرقـيــة الـقـومـيـة..
وتــزاحـمت فى رأسـى األفـكــار واألسـئــلـة –
فـرغم أن أحمـد عـبد اجلـلـيل مـخرج كـبـير
له ســـــجـل بــــراق مـن اإلجنــــازات خـــــاصــــة
لفرقـة هاوية أى ما كانت  –وشاركت فـيها
كل صيـغ وعالمات االسـتـفهـام.. ولم تـهدأ
األســئــلـة  –بــالــرغم من حــفــاوة الــتــرحــيب
الـشـرقاوى  –إال مع بدء الـعـرض "والنص"
شـهــرزاد يــحـكـى عن أمــيـرة إمــارة أســيـويه
"وهـميـة" رحل إلـيهـا جنـدى مصـرى ليـعمل
فـى جـــيــــشــــهـــا ويــــقع فـى غـــرام جــــاريـــة..
ـصـرى "زعبـلـة" يـهـوى اجلـارية فـاجلـنـدى ا
الـفقـيـرة "حوريـة".. والتى يـحـبهـا فى نفس
الــوقت الـــقــائــد الــعــام لـــلــجــيــوش فى هــذه
اإلمـارة الصـغـيرة "قـرة أدم أوغلى" وهى ال
ا قدوم األمـيرة "شهرزاد" لـتفقد حتبه وإ
جـــيــــشـــهـــا وهـى تـــضــــمـــر اصـــطــــيـــاد أحـــد
ـطارحـته الغـرام فتـقع فى هوى الضـباط 
"العسكرى الـنفر" زعبـله..?! ويتطور األمر
عــنــدمـــا تالحظ حــبـه لــلــجـــاريــة الــفـــقــيــرة
فـتــحــاول أن تـبــعــده عــنـهــا بــتـغــيــيــر وضـعه
االقــتــصــادى واالجـتــمــاعى بــتــرقــيـتـه حـتى
يصير قائدًا عامًا للجيوش!. وهو ال يتغير
فـى حــــــــــبـه لـ "حـــــــــوريـه" أو فـى مــــــــــبــــــــــادئه
ـــال األخالقــــيـــة رغم إغــــراء الـــســـلــــطـــة وا
وشــهــوة اجلــنس.. وفى ذات الــوقت يــكــون
مـالك اجملاورة والـذى يرغب أحـد ملـوك ا
فى ضم هـذه اإلمـارة إلى مـلـكه عن طـريق
تــزويج "قــمع الــدولـة" مـن "اخلـاتــون شــهـوه
ـيـر شـاه الـوزير زاد" ويـرسل "قـمع" ومـعه ا
ــتـــحـــالف مع قـــائــد اجلـــيش كل اجلـــهــود ا
ـــمـــكـــنـــة إلجنـــاز زواج "قـــمع الـــدولـــة" من ا
اخلــاتـون حــتى يــضــمن ثــبــاته فى مــنــصـبه
وحتى يبـعد "قره" زعبـلة عن "حوريه" وفى
نـفـس الـوقت يـخــلـو له اجلــو مع حـبــيـبـته..
ويــتــطــور األمــر ويــحــتــدم الــصــراع عــنــدمـا
يــكــتـشف اجلــمــيع ثـبــات زعــبـلــة عــلى حـبه
ومـــبــادئه االخالقـــيــة من نــاحـــيــة وعــنــدمــا
يــــخـــــتــــلـف فى الــــرأى مـع "قــــرة أدم" حــــول
أسلـوب احلرب ومـواجـهة األعـداء فتـعطى
شــــهـــــوه زاد أو شــــهــــرزاد كل الـــــصالحــــيــــة
لــزعـبــلـة فى إدارة شــئــون احلـرب فــيـذهب
ــيــدان وبـيــنــمـا ـفــرده مع عــســاكـره إلى ا
ـته يعود منتـصرًا مظفرًا يتوقع الكل هز
ـوقف ويتـآمـر اجلمـيع: قره آدم فـيتـعـقد ا
الوزيـر قمع الـدولة مـخمخ وتـنضم إلـيهم
"شهـوة زاد" الـتى يـخيب أمـلـها فى حـبـيبـها
زعـبلة فـتقرر فـجأة إتمـام الزواج من "قمع
الـــدولــة" وحتــاول فـى نــفس الـــوقت إقــامــة
عالقــــة مـع مــــخــــمـخ وتــــنــــزع كـل األلــــقــــاب
وتـعـطـيـهـا له فى إشـارة إلى تـنـصـيـبه الـتام
ولكـنه يخـطىء بالـكشف عن كـونه متـزوجًا
فـيــقــوم الـوزيــر بــاإلعالن عن ذلك لــشــهـوة
ــنـــاصب واأللـــقــاب زاد فــتـــنـــزع عــنـه كل ا
ويــنــتـهى الــوضع فــتـتــرك زعــبـلــة يــعـود إلى
وطـنه مصر ومـعه حبيـبته "حوريـة" وتتزوج
شــهــوة زاد من "قــمع الــدولــة" فى الــنــهــايــة
ـــتـــوقـــعــة.. ويـــتـــضح مـن هــذا الـــســعـــيـــدة ا
ــلـــخص الــضــافـى لــلــحــدوتـــة: الــبــســاطــة ا
الـــــــشـــــــديــــــدة الـــــــتـى هـى أحــــــد مـالمـح فن

السيـنوجـراف الشكـلية واجلـماليـة خاصة
: األمـيـرة والـوزير ـمـثـلـ أزيـاد مـجـمـوعة ا
ــســتــشــار وقــائــد اجلــيــوش واخلـــطــيب وا
واحلاجب "أبو جريشه".. تلك األزياء التى
تغيـرت عدة مرات خاصة األميرة  –والتى
أضفـت مزيـدا من الـبهـاء والـغنى لـلـمشـهد
.. واســتــطــاعت خــطــة اإلضــاءة الــبــصــرى
التـى صـمـمـهـا مـحمـد الـطـاروطـى ونـفـذها
أحــمـــد شــوقـى أن تــلـــعب دورهــا فـى جــعل
ــادى لـلـعـرض فى أزهى ــشـهـد واإلطـار ا ا
.. وكــان الـتـعـبـيـر احلـركى والـرقص صـورة
فى غـاية من الـتوفـيق فى األداء والرشـاقة
الــتــعــبــيــريــة وجــاءت تـــشــكــيالت إبــراهــيم
الــديب احلــركــيــة خــاصـــة لــلــمــجــمــوعــات
الـكـبـيـرة "جـنـود جـوارى".. ذات أداء سـلس
ورشـيق ومـعـبـر ومـحـقق لـلـمـقـاصـد الـفـنـية
ـايـسـتـر و لـلـكــوريـوجـراف..".. واسـتـطــاع ا
الـفــنـان "عــبـدالـلـه رجـال" أن يـحــافظ عـلى
أصــالــة مــوســـيــقى ســيــد درويش واحلــانه
وفى ذات الــوقت يـضــفى عـلـيــهـا مــعـاصـرة
مـحــبـبــة.. بـالــرغم من الــفـقــر الـواضح فى
اإلمـكانـيـات التـقنـيـة التى كـانت حتول دون
ـــــنــــشـــــود لـــــبــــهـــــاء وشــــجـى هــــذه اإلبــــراز ا
الــنـــغــمــات الــبـــالــغــة اجلــمـــال.. أمــا الــذين
اسـتـطـاعـوا االلـتحـام الـعـمـيق واجلـميل مع
نـغـمــات سـيــد درويش الـفــردوسـيــة فـكـانت
ـــغــنـــ وعـــلى رأســـهم ـــمـــثـــلـــ ا كـــوكـــبــة ا
ـطـربـة كـامـيـلـيـا.. والـتى تـقـترب الـثـنـائى: ا
بـثـبـات من مــصـاف كـبـار مـطــربـيـنـا وكـانت
فــوق ذلك حـاضــرة بـقــوة مـحـبــبـة كــمـمــثـلـة
مــوهــبــة إلـقــاء وتــمــثــيال.. ومــعـهــا قــريــنــهـا
ـوهـوب مــحـمـد الـسـويـسى.. فى ـطـرب ا ا
دورى شـهـوه زاد وزعـبلـه.. وأكاد أجـزم أنه

األوبـريـت الـتـقــلـيــديـة ألن الــهـدف األسـمى
فى األوبريت هو "السمع" والطرب والغناء
اجلــــــمــــــيـل وكــــــذلك الــــــرقـص والــــــفــــــرجـــــة
ــوهـوب اخملـضـرم الـبـهــجـيـة فـمــاذا فـعل ا
أحــمــد عــبـــد اجلــلــيـل ومــعه ســيـــنــوجــرافه
وزع ـنعم مـبـارك وا الـعائـد بـقوة د. عـبـد ا
ــــوهــــوب عــــبـــــد الــــله رجــــال ــــوســــيــــقـى ا ا
ومـــــصــــمـم الـــــرقص اخملـــــضـــــرم إبــــراهـــــيم
الـــــديب ومـــــاذا فـــــعـــــلت هـــــذه الـــــكـــــوكـــــبــــة
بالـصياغة األصـلية للـعباقرة الـثالثة! بيرم
الـــتــونــسى كـــاتــبــا وشــاعـــراً وســيــد درويش
مـوســيــقـيــا ومــلــحـنــاً ومــغـنــيــا وعـزيــز عــيـد
صائـغاً ومـخرجـا?!.. ومنـذ اللحـظة األولى
ـــادى الـــذى صـــاغه د. طــــالـــعـــنى اإلطــــار ا
مـبـارك فـمأل عـيـنى كـرنـفـال ألـوانه الـبهى
واســـــتــــمـــــرت وجـــــبــــتـه الــــلـــــونـــــيــــة ودســـــمه
التشكيـلى فى تصاعد حتى الـنهاية.. فقد
وضع فى أقــصى الــعــمق ثالثــة مـســتــويـات
عــشـريــنــيـة وغــطـهــا بـالــلـون األزرق الــفـاحت
ورفع عـلـيــهـا بـانـورامــات تـغـيــرت فى تـتـابع
ــتـفـرج حــديـقــة غـنـاء من رشــيق لـيــعـايش ا
األلـــــوان والـــــغـــــنـى الـــــبـــــصـــــرى "من األزرق
ـــتـــتـــابـــعـــة بـــدرجـــاته واألحــــمـــر بـــتـــفـــاوته ا
والـبــرتــقــالى واألصــفـر ودرجــات األخــضـر
والـتدخالت اللـونيـة" وأفسح اجملـال حليز
الــتـمــثـيل حــيث تـتــحـرك مـجــمـوعــة شـبـاب
اجلـوقة التى مـثلت جـنود وضـباط اجليش
مـرة.. وأخـرى مـجــمـوعـة اجلـوارى وثـالـثـة
غـني ثلـ وا باالشـتراك مع مجـموعـة ا

وكــــــــانـت مـالبس د. مــــــــبــــــــارك ذات إطـــــــار
تاريـخـى خـيـالى يـشـيـر إلى حـالـة تـاريـخـية
مــفـتــرضـة ومــعــبـرة عن الــغـرض ومــحـقــقـة
لــلـوظــيــفــة فى آن مــعـا وحــقــقت مــقــاصـد

بيرم.. سيد درويش.. عزيز عيد 
سرح استعادة ثالثة من العباقرة على ا

محمد زهدى
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امالك وضياع وأطيان شـيوخ واميزهم على غيرهم ..
وده خيط تانى . 

الزوجة   : 
ولكن ياموالى.. 

محمد على: 
شه .. شه .. (ثم لـنـفسه).. فى احلـالـة دى .. أكـسب
انــا شــيــوخ زعــمــاء .. ويــبـقـى عــمـر وحــيــداً ثم يــســقط
سريعاً .. ( ثم ينفجر فى الضحك حلالوة الفكرة ).

الزوجة   : 
موالى .. أنا ال .... 

محمد على: 
ــرة بـــلــطف واضح).. (يـــقــاطــعـــهــا ولـــكن فى هـــذه ا
ـكن الـوقت.. سـخن عـزيــزتـنـا حـظـرة هـا افــنـدم.. 

مية . 
مثلة   :  ا

(وهـى هـنـا تــخـرج عـن الـتـمــثـيل) .. وحــيــاة أمك .. (
ـمـثـلة " ـثل دور " مـحـمـد على " بـيـنـمـا "ا يـخـتـفى 
تقف فى ضـيق تنظر للحكواتى نظرة ضيق واضحة )

 !!
احلكواتى : 

ـمثـلة أى أهتـمام ويـواصل القراءة ) .. كان ( اليعـير ا
جلس قيادة الثورة عبد الناصر يجتمع 

مثلة   :  ا
( تقاطعه ) .. بس ياحبيبى .. 

احلكواتى : 
( مقلداً محمد على ) .. شه .. ( ثم يواصل القراءة)

.. كان عبد الناصر يجتمع ... 
مثلة   :  ا

( تـقـاطـعه فى قـوة ) .. جــرى أيه انت الـتــانى .. جـرى
أيه ?!! 

احلكواتى : 
( وهو ينتبه لها ) .. نعم .. أفندم . 

مثلة   :  ا
ف ياعم التمثيل ده ?!! 

احلكواتى : 
أمال انت كنت مع محمد على بتعملى أيه ?!! 

مثلة   :  ا
هــــو انــــا نــــطــــقـت .. ده انــــا كل مــــاآجى أقــــول جــــمــــلــــة
بسالمته يـقطعها .. ( ثم تـقلده ) .. شه .. اسكـتى يا

امرأة .. بس .. اخرسى كمان .. معقول !!! 
احلكواتى : 

ـكــتـوب .. هـو انـا طـب وانـا اعـمـلـك أيه ?! .. مش ده ا
جايب حاجة من عندى !! 

مثلة   :  ا
مـاأنا قلت لك من األول .. العـالم دى ماينفـعش معاها

ستات . 
احلكواتى :

طب نعمل أيه ?! 
مثلة   :  ا

مفيش حاجة عن اخلديو أسماعيل ? 
احلكواتى : 

إحتمال جاى فى السكة. 
مثلة   :  ا

ماهو ده حياته كلها نسوان . 
احلكواتى : 

ربنا يسهل . 
مثلة   :  ا

لك فاروق .. على األقل الواحـدة تعملها أسمهان وال ا
وال كاميليا وال حتية كاريوكا . 

احلكواتى :
صــبــرى .. إن الـلـه مع الـصــابــرين .. كــله جـايــة إنــشـاء

الله .. بس ياريت تسبينا نكمل . 
مثلة   :  ا

( عـلى الـرغم منـها ) .. أتـفضل .. ( ثم تـنـزل جتلس
تفرج ) .  فى مكانها وسط ا

احلكواتى : 
جلس (يواصل القراءة) .. كـان عبد النـاصر يجـتمع 
قـــيـــادة الــثـــورة واحلـــوار بـــ اجلـــمــيـع عــلـى أشــده ألن
األزمــة بــ جنــيب ومــجــلس قــيــادة الـثــورة وصــلت إلى
قــمـتــهـا وكــان البــد من حـســمـهــا بــشـكل قــاطع وجـذرى

وإال.

يتبع

سرحي جريدة كل ا

ا  > حصل بيكيت على جائزة نوبل لألدب عام  1969و
سمعت زوجته باخلبر قالت : إنها كارثة واختفى بيكيت تماماً ولم يذهب حلفل
تسليم اجلائزة.
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واجلــمــاهـيــر تــلـتف حــوله.. واجلــمــاهـيــر فى األقــالـيم
تـكـتب له والتـكـتـب حملـمـد عـلى.. وبـنـاء عـلى ذلك كـان
ـنـافـسـة .. أخـذ مـحـمـد البـد من الـقـضـاء عـلى هــذه ا
شكـلة وكـانت زوجته تقف عـلى يفكـر كثـيراً فى هـذه ا
بــجــواره حتــاول أن.. (ثم لــلــمـمــثــلـة فــجـأة).. يــالــله

يامدام .. أطلعى مثلى.. 
مثلة   :  ا

والـــله الـــعـــظــيم .. ( ثم تــتــحــرك نـحــوه وتــأخــذ مـنه
الصـفحة ثم تصعد للمستوى " ب " والذى يظهر فيه

 " محمد على " ) . 
محمد على: 

(مــشــغـوالً يــفــكــر .. حلــظـات ثم) .. آلآلآل .. مـــوقف
عمر مش تمام . 

الزوجة   : 
موالى ... 

محمد على: 
(يسكتها) .. شه .. الزم القضاء على عمر .. الزم . 

الزوجة   : 
موالى .. إننى ... 

محمد على: 
(يـــســـكـــتـــهـــا مـــرة أخـــرى وبـــقــوة).. أخــــرسى.. (ثم
لـــــنــــفــــسه).. كـل يـــــوم إجــــــتــــــمــــــاعــــــات فـى األزهـــــر..
.. والـتـفـاف حـول عـمـر.. كل يـوم حتـريك ثـورات.. ف

اضى.. على غرار ماكان يحدث فى ا
الزوجة   : 

إننى أود ان ..
محمد على: 

اسكتى يـا امرأة.. أسكتى.. ( ثم لنفسه).. ماذا يريد
عمر.. يـقصد تـهديد.. يقـصد تخـويف.. آلآل ياعمر..
أن مش يـــــخــــاف.. وانـت يــــاعــــمـــــر الشئ.. والـــــرعــــيــــة

الشئ.. ليست لكم عندى غير السيف والكرباج . 
الزوجة   : 

موالى .. لو ... 
محمد على: 

.. شه .. إذن ماالعمل ?? 
الزوجة   : 

أال تريد أن .. 
محمد على: 

يــاســتى شه.. (ثم لــنــفـسه).. أنـــا اشــعــر بـــأن زعــمــاء
شعب.. زمالء عـمر غيـر مخلـص له.. فيه غـيرة منه

.. طب ده خيط . 
الزوجة   : 

طب وانا ... 
محمد على: 

(يـقاطعها فى قوة).. بس.. اسكـتى.. اخرسى كمان..
(ثم لـنفسه).. وعنـد فـرض ضرائب جـديـدة .. أعفى

مـهــدى عــمـاش وحــردان الـتــكـريــتى ورشــيـد مــصـلح ..
وكان صدام حـس مـستـبعـداً نظـراً حملاولـته السـابقة
لــقــتل عــبــد الــكــر قــاسم  وقــد عــنــفـه قــائــد الــثـورة

أحمد حسن البكر وقال له .... 
(نقل على منطقة " د " )

كان ما ) ... ( أحمد حسن البكر مع صدام حس 
البكر   : 

انت اجتننت ياصدام !! 
صدام  : 

ليه ?! 
البكر  : 

وجودك فى االنقالب يكشفنا كلنا . 
صدام  : 

بس انا نفسى أشارك فى الثورة . 
البكر  : 

طب ماأنت مشارك . 
صدام  : 

لكن بشكل خفى . 
البكر  : 

دورك اليقل بطولة عن دورنا . 
صدام  : 

تفتكر كده ? 
البكر  : 

طبعاً .. األمريكان يهمهم جناح االنقالب بأى شكل .
صدام  : 

بسبب الشوعي ?? 
البكر  : 

نطقة .  وضرب النفوذ السوفييتى فى ا
صدام  : 

وياترى خطتكم أيه ? 
البكر  : 

( وهــو يــشــرح اخلــطــة فى ثــقـة ) .. االســتـــيالء عــلى
مــعــســكــرى أبى غــريب والــرشــيــد .. بــعــد كــده قــاعـدة
احلـبــانــيـة اجلــويـة .. ثم مــحــطـة األذاعــة ثم الـتــحـرك

مباشرة إلى وزارة الدفاع . 
صدام  :

ـلــهم الــشــجـاع ..  ( فى وجل ) .. ســيـدى الــقــائــد .. ا
بـأسم أبـنـاء هـذا الـقــطـر أقـول لك .. سـر ونـحن مـعك
جــــنـــودك الــــبـــواسل .. و .. ( يــتالشى صـــوته ولــكــنه
مازال يـظهر لنا وهو يتحدث بصوت غير مسموع وهو
ـصـطـنـعة بـالـطـبع والـتى البد فى مـنـهى احلـمـاسة ا
وان تـصل لـلـمــتـفـرجـ ولـكن بـشــكل طـبـيـعى وغـيـر

كاركاتورى وهذه نقطة مهمة ) . 
احلكواتى : 

( يـواصل القراءة ) .. كان محـمد على قد ضاق ذرعاً
بــعــمــر مــكــرم وشــعـبــيــتـه الــتى تــتــزايــد يــوم بــعـد يـوم 

(نقل على منطقة " ج ")
نـزل محـمد جنـيب الذى يـظهـر فيـها ومعه (صالـة 

كل من " عبد الناصر و عبد احلكيم عامر)
جنيب   : 

ناصر .. عامر .. اكتشفت سر خطير . 
ناصر   : 

أيه هو ?? 
جنيب   : 

عـرفت من وزيـر الداخـلـيـة بـطريق الـصـدفـة .. إن فيه
جلــنـة من  12شــخـصـيـة من الــظـبـاط األحـرار عـرفت

سئولة أسماء تمانية منهم .  اجلهات ا
 عامر  : 
ياخبر . 

جنيب   : 
الزم تتحركوا بسرعة . 

ناصر   : 
احنا حددنا قيام الثورة بيوم  4أغسطس . 

جنيب   : 
واشمعنى يعنى  4أغسطس ?!! 

عامر   : 
الكتـمال وصـول الكـتيـبة  14مشـاة لـلقـاهرة فى حـركة

التنقالت العادية . 
ناصر   : 

زائد إن الظباط يكونوا قبضوا مرتابتهم . 
جنيب   : 

كن تنكشفوا خالل أيام .  بس انتم 
عامر   : 

يعنى ايه ? 
جنيب   : 

الزم حتسموا األمر بسرعة .. وإال .... 
عامر   : 

عندك حق . 
جنيب   : 

ربنا معاكم . 
ناصر   : 

( بـأحـتـرام واضح ) .. ســيــدى الــقـائــد .. بــأسم أبــنـاء
هذا البلد أقول سـر ونحن معك جنودك فقد حفظنا
أول درس لــقـنــتــنـا أيــاه وهــو ان حتــريـر مــصــر وخـروج
قوات االحـتالل عن بالدنـا أمـر واجب واصـبحت آمالً

صر حريتها على يديك .  فى ان نحقق 
احلكواتى : 

( يــواصل الـقـراءة ) .. كــان قــد حتــدد يـوم  8فـبــرايـر
سـنة  1963 االنقالب عـلى ثـورة يولـيو الـلى تمت فى
ســنـة  58وقـادهــا كل من " قـاسم وعــارف " بـالـعـراق 
وكـان مدبرو االنـقالب مجـموعة من الـظبـاط البعـثي
والـقومي وعـلى رأسهم " أحمد حـسن البكر و صالح

15 من يونيه 2009  العدد 101

 äÉbO 3 ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGáÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG ¿Éc Ée Éj ¿Éc á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùe       ¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe        

اللوحة للفنان عمرو عبداللطيف عبدالهادى

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

سرحي جريدة كل ا

> مصمم االستعراضات
اخملرج محمد عشرى
انتهى من تصميم
استعراضات مسرحية
"دم السواقى" للمؤلف
بكرى عبد احلميد
واخملرج ناجى أباظة
والتى تقدمها هذا
األسبوع فرقة شركة
القناة ضمن عروض
مهرجان مسرح الشركات
علي مسرح جامعة قناة
السويس ببورسعيد
محمد عشرى قام مؤخرا
بإخراج حفل ختام
مهرجان فرق األقاليم الـ
35.

سرح والرواية > يعد بيكيت أهم كتاب القرن العشرين فى مجاالت ا
متد لفترة  60عاماً يعبر أصدق  وهو بأدبه ا
تعبير عن مشاكل إنسان هذا العصر.
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يـقصـد ذلك. أولى مناطق الـكشف هى الـلحظـة التى اخـتارها
حاكـمة أو استدعاء شخصيات مأساته والتى لها لير ليقوم 
دور هـام فى إعـداد الكـتابـة الـدراميـة فإذا كـانت حلـظة جـنون
لـير بـدايـة من مشـهـد العـاصفـة أو الـلحـظة األخـيـرة فى نهـاية
ط كتابة مغايراً للنص األصلى ينفى مأساته فهى تستدعـى 
ـنـطــقـيـة لــيـأتى بــرؤيـة جـديــدة تـتــفق مع تـقــنـيـاته الـسـبــبـيــة وا
ــــــؤلف ــــــســــــتــــــخــــــدمـــــــة.إال أن االعــــــداد جــــــعـل ا اجلــــــديـــــــدة ا
ــؤلف الــفــعــلى شــكــســبــيـر ــفــتــرض/لــيـر يــقع حتـت ســطـوة ا ا
والــرضــوخ لــســلــطــته بل وقـــعت رســالــة الــعــرض فى الــتــرويج
لـلرسالـة اجملانية الـتى يتعـامل معهـا كل مبدع تـقليدى مع نص
لـــيــر وهى عـــقــوق األبـــنــاء.ويـــتــضح تـــأكــيـــد اخملــرج عـــلى هــذه

الرسالة طوال العرض.
لــقـد أدى تـركـيـز اخملـرج عـلى الـرسـالـة الـتـقـلـيـديـة لـلـنص أثـراً
ـســرحى لـالخـتالف مـع الـنص بــالـغــاً فى عــدم دفع الــعــرض ا
الـشكسـبيرى رغم اسـتخـدامه تقنـيات تسـاعده على ذلك ولم
ـونــتـاج فى تــكـثــيف بـعض تـسـعــفه الــتـقـنــيـات الــسـيــنـمــائـيـة كــا
ـسرح فى ـشاهـد أو وضعـها مـعـاً على الـتوازى عـلى خشـبة ا ا
الـتـغـلب عـلى هـذه الـرؤيـة الـتـقـلـيـديـة ولـيـؤكـد بـاسـتـمـرار عـلى
ـسرح وعـقل ليـر. مثـل الفـتحـة وماتـرميه التـماثل بـ فـضاء ا
من دالالت مـخـتـلـفـة الـعـ / النـافـذة لـلـكـشف عـن مـكـنـونات
عـلن عنه ـستـمـر على هـذه الداللـة وهـو ا لك لـيـر وتأكـيده ا ا
ـسكوت عـنه أن ما قدم عـلى خشبة من رؤيته الـفنية إال أن ا
ستخدمة فى سرح من إعداد يتـعارض مع دالالت األشياء ا ا
ـتــفـرج ويــسـتــلـزم إعـداداً الــديـكــور تـغـيــرت داللـتــهـا من قــبْل ا
مـغـايـراً فـالـفـتـحـة الـتى اسـتـخـدمت كـالـعـ بـدالً أن يـجـعـلـهـا
ـعـد تقـتـرن بـالـتفـكـيـر ووضع مـسافـة بـيـنه وبـ النص الـنص ا
ـــا لــهـــا من ـــتـــفـــرج  ألن الــفـــتـــحـــة / الـــعــ تـــؤهل ا األصـــلـى
حتــريض عـــلى الـــتــفـــكــيـــر وإقــامـــة عالقـــة مــتـــوتــرة مـع الــنص
الـشـكـسبـيـرى وأن يـعـيـد تـركيـبه بـصـورة جـديـدة تعـارضت مع
ُعـد الذى يرضخ لصوت النص الشكسبيرى النص اللفظى/ ا
ـسـرحى من انـحـيـازهـا إلى األصـلى فـتـحـولت رؤيـة الـعـرض ا
ــقـدم يـنــبع من رؤيـة اإلبــداعـيـة (من خالل أن اإلعـداد ا الـعــ
عد/ اخملـرج) والتأكـيد على األحـداث وداللتهـا تنبع من ع ا
عـقل لـيـر والـتى حـاول اخملـرج تــأكـيـدهـا طـوال الـعـرض لـيـأتى
برؤية مـغايرة لكن احملـصلة النهـائية االنحـياز الستعارة األذن
لـو جـاز لـنـا الـلـفـظ دعم الـثـقـافـة الـسـائـدة الـتى تـرى الـعـرض
فـقـام عـلـى مـفـهـوم الـعــرض/ الـذاكـرة بـدالً من تــرجـمـة لـلــنص
ــســـرحى أصــغى ــتـــجــدد الـــفــعـــال. ألن الــعـــرض ا الـــعــرض/ ا
لـصـوت الـنص األصـلى وحـوله إلى مـسـتـودع لـنـقـله وحـفظه أو
ـسكـوت عـنه هـو إحـالل األذن(سرد بـاالحـرى ذاكـرته فـكـان ا
(الـــتـى تـــفـــكك وتـــقـــلب الـــنص األصـــلـى وتـــكـــرره) مـــحل الـــعـــ
عالمـات الـنص وتـعـدد منـظـوراته) سـواء عـلى مسـتـوى الـتـلقى
أواإلبــداع. فــصــنع داللــة أخـرى التــتــفق مـع مـنــطــقه احلــداثى
الـذى أراده اخملــرج ســعــيــد مـنــسى جــعــلــته يــقـذف بــتــقــنــيـاته
بـتكـرة فى نطاق احلـديثـة التى صـنعهـا وتشـكيالته احلـركيـة ا

البالغة التقنية. 
فى الـنهـاية :على الـرغم من أن العـرض احتوى عـلى تقـنيات
إبداعية بصرية تـبهر الع إال أنها التُعمل العقل عن طريق
إعــادة الــتــفــكــيــر فى الــنص الــشــكــســبــيــرى ومــنــطــقه.إال أنه
يـحـسب فى هـذا الـعرض اكـتـشـاف مـخرج واعـد وهـو سـعـيد
مـنسى فى جتربـة جريئـة كنا نـتمنى أن يـدفعهـا إلى أقصاها
ـلك لـيـر لـيـقدم رؤيـة فـنـيـة مـتـمـيزة للـغـوص فى غـمـار نص ا
كـمــا قـدم تــقـنــيـات فـنــيـة واعــدة. كـمــا أكـد حــضـور مــهـنـدس
الديـكـور مـحـمـد قـطـامش الـذى صمـم ديكـورا مـوحـيـا يـتـغـير
فى سـهـولة ويـسـر وكـشف الـعـرض فى الـنـهـايـة عن عـنـاصر
مـحـمـد حـسن هـنـد عـيد تـمـثـيـلـيـة جـيـدة مـثل تـامـر مـحـمـود
وهــيـثم فــتـحى أحــمـد جــابـر مـحــمـد عــبـد احملــسن أسـمـاء
الـسـيد دعـاء مـحمـود هـيـثم جنـاح مـحـمد األطـونى أحـمد
ـرسى عـزت مــعـتــز الـشـافــعى أحـمــد الـدســوقى مـحــمـد ا

أحمد صبرى وغيرهم .

سـيـظـل ولـيم شـكـســيـبـر أحـد الــلـحـظـات اإلبــداعـيـة فى تـاريخ
ـا تمـلكه نـصوصه من ـكن التـساهل مـعهـا  الـدراما الـتى ال
ـــبــدعــ عــلى حــرثـــهــا فى مــخــتــلف أرضــيــة خــصــبــة جتــبــر ا
ـــكن أن نـــطـــلـق عـــلى نـــصـــوصه الـــعـــصـــور واألزمـــان. لـــذلـك 
هيمن الذى اكتسب جدارة الوجود لك لير بالنص ا وخاصةً ا
من خالل تـــنــاوله لـــبــعـــد إنــســـانى صــالح لـــلــتـــداول فى أزمــان
مختـلفة تـتخطى زمـنيته الـتى كتب فـيها ليـعطى مـعان جديدة
ـلك لـيـر الــتى جـعـلـته مـوجـوداً حـتى هـذه ولـعل شـرعـيـة نص ا
ــغـــايــرة فى الــلـــحــظـــة جــاءت من اخـــتالف الـــســبـل والــطـــرق ا

كن رصد هذه الطرق عبر مسارات ثالثة: التعامل معه و
ى 1ـ التعامل معه كما هو بوصفه أحد إبداعات التراث العا
ويحتوى على بعد إنسانى شديد العمق موجود فى كل عصر.
عرفى الذى يروجه عن طريق فتحه على 2ـ نقض اخلطاب ا

واقع مغاير ليفصح عما هو مسكوت عنه فى هذا اجملتمع.
3ـ فتح النص الشكسبيرى على وسائط إبداعية مختلفة مثل

السينما والرواية وبالتالى تتغير تضاريس النص األصلى.
ـلك لـير" عـد/ اخملـرج سـعيـد مـنـسى الذى قـدم نص " ا لعـل ا
ـهـرجـان اخلتـامى لـفـرق األقـاليـم بهـيـئـة قـصور الـثـقـافة فى ا
فـضّل الـطريـق الثـالث وهـو أن يـفتح الـنص الـشـكسـبـيـرى على
تــقــنــيـــات إبــداعــيــة جــديــدة مــســتــلــهــمــة من تــقــنــيــات الــروايــة
ـسـرحيـة لـذلك نـلمح والـسـينـمـا التى تـخـتـلف عن التـقـنـيات ا
اســـتــفــادته مـن الــســرد الـــروائى بــصــورة خـــاصــة  فى إعــداده

للنص. 
ـلك ه لــنص " ا ـعــد/ اخملـرج ســعــيـد مــنـسى فـى تـقــد جلــأ ا
لـيـر" إلى ابتـكـار تـقنـيـة الراوى/ الـسـارد مـستـفـيـداً من طبـيـعة
الـسرد فـى الروايـة فـقـام لـيـر بـدور الـسـارد/ الـراوى فـاتـخذ
عدة صـور ولعل الصـورة األساسيـة وهى صورة الراوى الـعليم
الــذى يــســتــدعى شــخــصــيـات مــأســاته لــيــحــاكــمــهــا ويــقــدمــهـا
عد طبقـاً لهذه التقـنية يُنتج فأصبح نص الـعرض /ا للجمـهور
ؤلـف هما مؤلف فعـلى شكسبير ومؤلف بـواسطة اثن من ا
مــفـتــرض وهــو شـخــصـيــة لـيــر.وإذا نـظــرنـا إلى صــورة الـراوى
ــسـارات الــدالـة فى الــعـرض الـعــلـيـم/لـيــر الـذى تــشـكل عــبـر ا
ـسـرحى كـان يقـوم بـأدوار مـختـلـفـة مثل مـراقـبـة األحداث أو ا
الـــتــدخل فى مـــســار األحـــداث والــتـــحــكم فى إيـــقــاعـــهــا ســواء
بـابطـائـها أو تـسـريعـها أو قـطـعهـا لـيعـلق عـليـها. فـانـعكس ذلك
عــلى شـخـصـيـة لـيــر الـدرامـيـة فـأصـبـحت ذاتــا مـنـقـسـمـة بـ
شـاركة فى احلـدث) أو ب ليـر/ الراوى لـير/ الـشخـصيـة (ا
ـسـرود له. وصـنع اإلعـداد بـنـيـة درامـية لـير/ الـسـارد لـيـر/ ا
تــتــشـكل عــبـر حــركــة دائـريــة مــحـصــورة تـبــدأ من ذات لــيـر ثم
اً العودة إليه مرة أخـرى ومن ماضى أليم إلى حاضر أكثر أ
ـفــتــرض الـذى أرسى دعــائــمه اإلعـداد ــؤلف ا لـذلك أصــبح ا
ـؤلف الفـعـلى وكـان يـقوم تكـراراً لـشـخـصيـة لـيـر الـتى كتـبـهـا ا
بــالـكــشف الالرادى عن شــخـصــيـة لــيـر األصــلـيــة كـانت لــهـذه
الــــنـــقـــطـــة فـى حتـــديـــد رؤيـــة الــــعـــرض بـــدلت مــــوقع الـــعـــرض
ـــســـرحى ذاتـه وجـــعـــلـــتـه يـــدور فى فـــلـك رؤيـــة أخـــرى حـــاول ا

جتاوزها صناع العرض وخاصةً اخملرج سعيد منسى.
ــلك لــيـر" ــسـرحـى فى عــرض "ا إذا نــظــرنــا إلى الــديــكــور ا
الذى قـام بتصـميـمه محمـد قطـامش جند أن شخـصيـة لير
سرحى وهى رؤية فتاح األساسى لتصميم الفضاء ا كانت ا
ـعـد/ اخملـرج سـعـيد مـنـسى فـكـان الـفـضاء تتـسق مـع رؤية ا
ـسـرحى مـكـونـاً من بـانـوهـ أعـطـيـا دالالت مـخـتـلـفـة وكان ا
نـاظر بينهمـا فتحة كبيرة لهما اسـتخدامات مغايرة لـتغيير ا
ــســرح ومـجــمــوعـة من اجملــســمــات عـلى هــيــئـة فى خــلــفـيــة ا
ـســرحــيــة مــرسـوم عــلــيــهـا أشــكــال تــرمــز لـكل شـخــصــيــات ا
شـخـصـيــة من الـشـخـصـيـات الــدرامـيـة طـبـقـاً لــرؤيـة لـيـر لـهـا
فادموند االبن غير الشرعى جللوستر مرسوم على مجسمه
رأس أفــعى كـــمــا أن كــورديــلــيــا أبــنــة لــيــر لــيس لــهــا دور فى
داخل التـكـوين بل كان لـها مـسـتوى خـاص تقف حتت شـجرة
تـتـابعـة كان ـسرحـيـة ا لـتعـطى داللـة القـديـسة مع أحـداث ا
يـصـاحب كالمــهـا أو تـذكـر لـيـر لـهـا تــعـبـيـر حـركى سـاهم فى

تدعيم هذه الداللة.
لــذلك كـان تــصـمــيم الــديـكــور يـعــلن عن الـتــمـاثـل بـ الــفـضـاء
ـســرحى وفـضــاء الـعـقـل لـدى لـيــر وأن احلـدث الــدائـر عـلى ا

ـــســرح يــدور فى عـــقل لــيـــر وعــبــرت لــغـــة الــفــضــاء خــشــبــة ا
ـسـرحى الـتى أصـبـحت تـمـثـيالً رمـزيـاً يـتـرجـم شـخـصـيـة لـير ا
ــنــقــســمـــة عــبــر مــســتــويــات مــخــتــلــفــة تــتــحــكم فى مــســارات ا
عانـاة الذاتية واالجتمـاعية له لذلك نشأت األحـداث لتعرى ا
بـ الفضـائ عالقة احتـاد أو تآزر تكتب لـلمسـرحية قـصتها
وتـاريـخهـا اخلـاص إال أن العـمـلـية الـتـمـاثلـيـة اشـتركـا فى بـناء
داللى واحد وهو البناء الداللى لعملية الذاكرة. فصنعا ثنائية
تـصل بــهـذا الــتـمـاثـل بـ الـفــضـائــ إلى االكـتــمـال وهى دمـار
اجملـتـمع/دمـار الـراوى (لـيـر) الـداخـلى عـبـثـيـة الـعـالم/ جـنـون

لير.                 
لـقـد حـاول اخملـرج سـعـيـد مـنـسى من خالل تـوظـيـفه لـلـديـكـور
الــتـأكـيـد عـلى مـتـاهـة لـيـر ألن اخملـرج أعـطى لـلـفـتـحـة مـسـاراً
داخـل الـسـلـســلـة الـدالـة لــلـعـرض عـبــر انـشـطــار صـاغه بـطـرق
مــخــتـلــفــة وهى داللــة عـلـى الـعــ عــ الـعــقل / لــيــر وداللـة
الـنـافــذة أو داللـة الـبـاب الســتـرجـاع األحـداث أو مــراقـبـتـهـا أو
اسـتدعـائها مـن قبْل ليـر. تفـصل ب داخل وخـارج خارج جاء
فـأصـبــحت الـفــتـحـة لـيــدمـر لـيــر مـحـمـالً بـقـوة عــقـوق األبـنــاء
ـســرحى عالمــة كــبــرى تــرسم مــســار األحــداث فى الــعــرض ا
وكــان لــتـحــوالتــهــا الـداللــيــة الـعــ / الــنــافـذة / الــبــاب التـرى
سافة التى والتسرد إال الـعنف واالستحالـة اللذين تخـلقهمـا ا
اعــــطــــتــــهــــا  حتــــوالتــــهــــا  الــــداللــــيــــة الــــتـى تــــعــــلن عن غــــيــــاب
الــتــواصل.فــاعــطـت داللــة عــلى أن شــخــصـــيــة لــيــر الــغــائب /
احلــــاضــــر فى الــــعــــرض. لــــذلك لم تــــكـن هــــذه الـــفــــتــــحــــة فى
البـانـوراما مـثل العـ رقـيبـاً عـلى الداخل فـقط والتـكتـفى بأن
ـتـفرج تتـجـول بالـفـضاءات احملـيـطة بـالـشـخصـيـات بل جتعل ا
يطـل على لـيـر وتكـشف له عن اآلثـار التى  حـفـرت فى ذاكرته
والوعـيه ووســيـلـة لــلـكـشف عن مــاهـو مـسـكــوت عـنه فى رؤيـة

سرحى.  العرض ا
رؤيــة الـــعــرض: الــتــمــاثل بــ الــنـص واإلعــداد والــتــنــاقض مع

ستخدمة         التقنية ا
إن رؤية أى مـخرج هى نـسيج من االسـتعـارات واجملازات التى
قــد تـــكـــشف عن بـــعـــد مــغـــايـــر عن هـــدفه األســـاسى ومـــا هــو
مـنـصـوص له ويـنـصب عـلى الـتـجـديـد لـتـنـطق مـا هـو مـسـكـوت
ـتـفرجه دون أن وانـفـراط الـعقـد الـضمـنى الـذى يـربطه  عنه

> قضى بيكيت فترة الثمانينيات منعزالً فى بيته الهاد وكان أحياناً يتردد على
مقهى قريب ليلتقى برفقة أدبية صغيرة وفى عام  1989ماتت زوجته سوزان وبعدها

بشهور فى  22ديسمبر  1989مات بيكيت بعد تعرضه ألزمة فى جهازه التنفسى.

ة جداً .  آله .. دى حاجة قد
صدام   : 

ـهم .. أقدر اعرف مـوقف أمريكـا أيه فى احلالة دى ا
 ??

كوندليزا: 
ـتـحـدة فى مـثل حـضـرة فـخـامـة الـرئيـس .. الـواليات ا
هذه احلاالت التـتدخل ألنهـا تعتبـر هذه شئـون داخلية
ـنطـقـة الـعربـيـة واحدة .. واألمـة الـعربـيـة واحدة .. فـا
.. ومهـما كـان فيـها مـن خالفات ومـشاكل مـصيـرية ..

سوف تظل األمة العربية وحدة .. واحدة . 
صدام   : 

( وهــو يــضـحك واثــقـاً من نــفـسه ) .. بــرافــو مس ..
برافو . 

( فـــجــأة يـــدخل " احلــكــواتـى " من بــاب الـــقــاعــة ثم
صارخاً ) .... 

احلكواتى : 
بـــــرافـــــو أيه ونـــــيـــــلـــــة أيه ?! .. وقـف يـــــاعـــــمى .. وقف

ياأخويا منك لها .. أيه اللى بيحصل ده ?!! 
ــمــثــلــة " احلــكــواتى فـى حتــدى بــيــنــمـا ( تــواجه " ا

ثل دور صدام ) .  يختفى 
مثلة   :  ا

ايه .. ماانا كملت قراية عقبال حضرتك ماتيجى . 
احلكواتى :

 وتــكـــمــلى لــيـه ?! .. أنت تــعـــرفى أيه فى الــورق ده ?!!
ــعــنى أن هــنــاك (يــتــدخل " الــبــاحث " ثـم يــرجتل 
ـكـتوب ألنـه  نقـلـة غـريـبـة ب خلـبـطـة فى الـورق ا
زمن مـــحــمـــد عــلـى وزمن حــديـث هــو زمن " صــدام
ا حسـ " والفارق الزمـنى بينهـما كبيـر جداً وهذا 
ـوجود ـمـثـلـة " قـد خلـبـطت فى الـورق ا يـؤكـد بـأن " ا

فى اللفة ) . 
احلكواتى : 

( لـلممـثلة ) سـمعت يـاها .. مـالك انت ومال الورق
ـــا آجى .. هــو انــا حـــامــوت وبــعــدين ده .. اســتـــنــيــنى 
مـاأحـنـا سيـبـنـاك تـمثـلى .. سـبـيـنـا بقـى نشـوف شـغـلـنا

(تفحص الورق ) شفت اللخبطة اللى عملتيها !! 
مثلة   : ا

 خلـــبــــطت ايه ?! .. أنــــا قـــريت مـن مـــطـــرح مــــاوقـــفت
ومشيت بالترتيب . 

احلكواتى : 
أيـوه .. بس لو كان عنـدك قوة مالحظـة  كنت بصيت
عــلـى أرقــام الــصــفــحــات .. ألن حــضـــرتك قــريــتى من
صـفحـة تسـعة .. لـكن الصـفـحة الـلى بعـدها .. طـلعت

 .. 112 شوفى نطيتى كام صفحة !
مثلة   :  ا

( وهى حتـاول ان تــدافع عن نـفــسـهـا ) .. أيـوه .. بس
انا .... 

احلكواتى : 
( يـقـاطـعـهـا وهـو مـشـغـول بـفـحص الـورق ) .. يـاست
اسـكتى .. عـلـشـان خـاطر الـنـبى .. ثـانـية واحـدة ثـانـية
واحدة بس .. (مازال يقلب ب الصفحات وقد لفتت
نــظــره فـــيــهــا شــيئ مــا ثم).. بس عـــلى  فـــكـــرة بـــقى

اللخبطة اللى انت عملتيها دى .. مش بطالة. 
مثلة   :  ا

مش بطالة ليه ?? 
احلكواتى :

ـــفـــروض حـــضـــرات الـــســادة  أهـــو ده الـــســـؤال الـــلـى ا
) حـانـعـيـد تـفـرجـ يـجـاوبـوا عـليه (ثم لـلمـتفـرج ا
الـــــلى فــــات بس مـش من أولـه .. من آخــــره .. ونــــبص
عــلـــيه ونــفــكــر فـــيه .. إحــتــمـــال نالحظ حــاجــة. (يـتم
إعـادة اجلــزء األخـيــر من مــشـهـدى " مــحـمــد عـلى و
ـتــفـرجـ صـدام حــسـ " ثم يــسـأل " احلـكــواتى " ا
شهدين أو محاولة احلقيقي عن شئ الحظوه فى ا
للـربط بينهـما ومتروك لـلتجربـة الفعلـية شكل ونوع
تـفـرج لـحـوظات الـتى يـبديـهـا ا االسـتـفهـامـات وا
زروع تفـرج ا وبالـطبع هنـا لن يتدخل أى مـن ا
بالـصالـة بأى ملـحوظـة حتى فى حـالة عـدم التدخل
تـفرج احلقيقـي  ومطلوب من " احلكواتى من ا
ـلـحـوظـات سـواء كـانت " الـسـيـطـرة والـرد عـلى هـذه ا
وسـيقية ) وجيـهة أو غير وجـيهة ثم فـجأة وللفـرقة ا

 ....
احلكواتى : 

إدينى يا ابنى حتة وطنى .. (اخـتيار األغنية الوطنية
ــلــحــوظــات الــســابــقــة فــفى حــالـة هــنـا مــرتــبط بــا

سرحي جريدة كل ا

21
ازاى عمر .. انت اللى قدت الثورة . 

عمر    : 
وانت اللى حرضتها . 

محمد على: 
وهل يتساويان ?!! 

عمر   : 
هم دلوقتى .  مش ده ا

محمد على: 
وهل هنلك فيه أهم ?? 

عمر   : 
طبعاً .. ترشيحك لتكون والياً على مصر . 

محمد على: 
اذا التكون انت .. قائد ثورة .. والياً على مصر .  و

عمر   : 
ألنى مـصـرى والـسيـاسـة العـثـمـانيـة الـعـليـا تـقـضى بأن

الوالى البد وأن يكون عثمانياً صرفاً . 
محمد على: 

تمام عمر تمام . 
عمر   : 

لكن من حسن حظنا إنك أصبحت والياً على جدة . 
محمد على: 

ومعناه ده أيه عمر ?? 
عمر   : 

مــعــنــهــا إنـك ارتــفــعت إلى مــرتــبــة الــوالة الــعــثــمــانــيــ
وأصبحت فى عدادهم ودرجتهم . 

محمد على: 
( بـخـبث خـفى ) .. وهل يــقـبـل شـعب مــصــرى عــظـيم

بواليتى ?! 
عمر   : 

طــبـعــاً .. ألنك يــامــا أبــديت مــواســاتك وعــطـفـك عـلى
هذا الشعب إبان احملن التى تالحقت عليه . 

محمد على:
آله عـــمـــر .. ده واجـب .. الأحـــصل عـــلـــيه ثـــمن .. إنى
أريــــد فى الــــظل ان أعــــيش .. مــــجــــرد خــــادم لـــشــــعب

عظيم. 
عمر   : 

بس الشعـب مصرَ عـلى اختيـارك والياً عـليه والبد من
وافقة .  ا

محمد على: 
( بـعــد حلـظـة ) إذن وبــعــد األحلــاح من كــبــيــر زعــمـاء

طلب الشعبى     شعب أوافق على حتقيق هذا ا
عمر   : 

ولكن هناك شروط . 
محمد على: 

أوافق عليها عمر .. أوافق . 
عمر   : 

من قبل أن تسمعها . 
محمد على: 

( على الرغم منه ) .. قول عمر .. ماهى الشروط ??
عمر   : 

ظالم  األلتزام بالعدل والبعد عن ا
محمد على: 

أوافق . 
عمر   : 

االقالع عن ابتزاز أموال الشعب . 
محمد على: 

أوافق . 
عمر   : 

آال تتخذ أى قرار إال بعد موافقة زعماء الشعب . 
محمد على: 

( وهو يجز على أسنانه ) ... أوافق . 
عمر   : 

وإذا حدت عن الطريق السوى كان لزعماء الشعب أن
يعزلوك عن منصبك . 

محمد على: 
أوافق عمر .. أوافق .... ( ثم يحتضنان مرة اخرى)

احلكواتى : 
( يـكمل الـقراءة ) .. كان هـاشم بـاشـا وزيـر الـداخـلـية
ـلك فـاروق قد طـلب مـقـابـلـة مـحـمـد جنيب فى عـهـد ا
ثم عرض عـليه وزارة احلـربيـة ولكنـه رفض الحساسه
ـنـاورة البـعــاده عن اجلـيش  ولـكن " بـأنــهم يـقـومــون 
مـحـمـد جنـيـب " أثـنـاء احلـديث اكـتــشف سـر خـطـيـر و

 .....

ـلـحوظـة الوجـيهـة يغـنى أغـنيـة وطنـية حـماسـية .. ا
لـحـوظـة غيـر الـوجـيهـة أو عـدم وجود أمـا فى حـالـة ا
رة يغنى أغنية وطنية ساخرة ألن عملية ملـحوظة با
ـشــهـديـن لم حتـرك عــقل أى مـتــفـرج ـقــارنـة بــ ا ا
ـا دلـيل بـالــصـالـة وهـذا دلـيل عــلى عـدم الـوعى أو ر
عـلى اخلـوف من إبداء أى رأى فـى مكـان عـام!!.. بـعد
االنتهاء من األغنية يعود " احلكواتى " لقراءته ) . 

احلكواتى : 
طيب .. نشيل بقى صفحة  112 ونحطها فى مكانها
( يــنــقل الــصــفـحــة بــالــفــعل ) .. بــعــد كــده بـقـى نـكــمل

ونقرأ هو كاتب أيه ?? 
مثلة   :  ا

( تتدخل ) .. الله .. طب وانا ?? 
احلكواتى : 
انت أيه ?!! 

مثلة   :  ا
حاقعد أتفرج !! 

احلكواتى : 
ماأنت من األول بتتفرجى !! 

مثلة   :  ا
ثلة .  بس انا فى األساس 

احلكواتى : 
وده معناه إنك الزم تمثلى ?! 

مثلة   :  ا
ـسرحيـة مفيـهاش ستات ـا تبقى ا مش شرط .. لكن 

.. هنا بقى الزم يبقالى دور . 
احلكواتى : 
بالعافية . 
مثلة   :  ا
بالعقل . 

احلكواتى : 
( بـعـد حلـظـة تـفــكـيـر يـتـفـحص فـيـهـا الـورق ثم ) ..
بصى .. خـليـكى مسـتـعدة وأى مـشهـد فيه دور نـسائى

حاندهلك تطلعى تمثليه . 
مثلة   :  ا

طب وأفرض مفيش ?! 

احلكواتى : 
ـكــان وأبـقى أطــلـعى ( وقـد فـاض به ) .. حــاسـيــبـلـك ا

مثلى زى ماأنت عايزة .. مبسوطة ياستى. 
مثلة   : ا

 مش للدرجة دى يعنى . 
احلكواتى :

طب أعملك أيه ?! .. عندك حل تانى ?? 
مثلة   :  ا

( وقد أقتنعت ) .. ماشى .. كمل قراية . 
احلكواتى : 

( يــعــود لــلـــقــراءة من لــفــة الــورق ) .. كـــشـــفت ثـــورة
ـصـرى األصيل   وصـمم  1805 عن مـعـدن الـشـعب ا
عـلى مــواجـهــة الـبــاشـا الــظـالم خــورشـيــد بـاشــا وعـقـد
الـعـزم عـلى حتـقـيق مـطـلــبه بـعـزله من مـنـصب الـواليـة
بــاسـتــخـدام الــقــوة وكـان " عــمـر مــكــرم " كـبــيـر زعــمـاء
ــضى فى احلـرب  الـشــعب يـحض اجلــمـاهــيــر عـلى ا
وبـعــد جنــاح الــثــورة وعــزل الـوالى الــتــقى عــمــر مــكـرم

حمد على و ...... 
نـقل عـلى مــنـطـقـة " أ "( مـحـمـد عـلى يـحـتضـن عـمر

مكرم ثم ) .... 
محمد على: 

عفارم عمر .. عفارم . 
عمر    : 

أخيراً جنحت الثورة . 
محمد على: 

ــثـل الــبـــكــاء ) .. فــــعالً .. أنــــا مـش أصـــدق ( وهـــو 
نفسى . 
عمر    : 

ــــصـــرى أصـــيل آله .. صـــدق يــــامـــحـــمــــد .. الـــشـــعب ا
وساعة اجلد .... 

محمد على: 
فـعالً .. فعالً .. ( ثم فـجأة ) .. مـبـروك عـمـر أفـنـدى

.. أنت الزعيم . 
عمر  :

( وقد فوجئ ) .. أل .. انت الزعيم . 
محمد على: 
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سرحي جريدة كل ا

سرح والرواية والشعر فى 22 > توفى صموئيل بيكيت الشخصية البارزة فى ميدان ا
ديسمبرعام  1989عن عمر ناهز ثالثة وثمان عاماً فى إحدى مستشفيات باريس

 . سن بعد أن أمضى وقتاً فى دار رعاية ا

> اخملرج خالد العيسوى
يقوم حاليا باالستعداد
للمشاركة بالعرض
سرحي "ماحدش فاهم ا
حاجة" للمؤلف ياسر
عالم وإنتاج فرقة
صراوية ضمن ا
رشحة العروض ا
للمهرجان القومي
للمسرح فى يوليو القادم
والتى سيتم اختيارها
من خالل جلنة مشاهدة
ستقلة عروض الفرق ا
سرحية. ا
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á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc

احلياة حدوتة..
ــوضــوع . أراد الــعــرض أن وبــهــارات تـــســطح ا
يـــلم بـــكل شىء فـــأخـــفق كـــثــيـــرا فى اإلمـــســاك
بـــبــعض خـــيــوطه   وتـــنــجح  خـــطــة الـــشــر فى
إبـــعــاد صـــاحـب الــربـــابـــة إلى اخلـــارج عـــلى أن
يتخـلى عن ربابته وحـجة بيـته ليتـمكن األشرار
ويــــتم من االســــتـــيـالء عــــلى االرض والــــعـــرض 
ذلك بــــــبــــــســـــاطــــــة ال تــــــتــــــوافق مـع طـــــبــــــيــــــعـــــة
الــشـخــصـيـات خــاصـة فى الـدرامــا الـشـعــبـيـة 
ـضيـئة لـكنه يـحدث بـرغم أنـها كـانت النـقـطة ا
ــكن الـلــعب عــلى وتـرهــا لـدعم الــدرامـا الـتى 
.تـنجح اخلـطـة ليـتـمكن الـشـر الذى تـلـبس بزى
احلــــاج ( لن أحتــــدث عن اإلطــــالـــة فـى طـــقس
احلج ) من األخـت ولـــيـــبـــكى اجلـــمــــيع ونـــبـــكى
ـبـرره فى الـبـكاء مـعـهم مع احـتـفـاظ كل مـنـا 

.
لــعل أفــضل مــا قــدمه الـعــرض هــو  مـجــمــوعـة
الـــشــبـــاب الــذين يـــقف بــعـــضــهـم عــلى خـــشــبــة
ـــــســــرح ألول مــــرة  ومع ذلـك فــــقــــد قــــدمــــوا ا
ـا نحـسبه خملرج مسـتوى ال بـأس به  وهذا 
ـــــبـــــذول فى حـــــيث وضـح جـــــهـــــده ا الـــــعـــــرض 

تعليمهم وتمرينهم .
وقــد جــاء ديــكــور الــعــرض بــســيــطــا  بــدالالت
ـسـرح  ـ وشـمـال ا واضـحــة  ربـابـتـان فى 
ــنـتـصف  ولم يـتـوسـطــهـمـا دف مــشـقـوق من ا
يـــتــغـــيــر الـــديـــكــور طـــوال الــعـــرض  اســتـــخــدم
ـمـثـل شـقـوق لـدخول بـعض ا اخملـرج الـدف ا
إلى اخلـــشـــبــة بـــشـــكل جـــيـــد كـــمـــا اســـتــخـــدمه
كـــــشــــاشــــة "ســــيــــلــــويـت" فى مــــشــــهــــد كــــابــــوس
االغـــتـــصــــاب وعـــلى الــــرغم من  الــــتـــعـــبــــيـــريه
الـواضـحـة الــتى صـمم عــلى أسـاسـهــا الـديـكـور
فــــقـــد حــــاول اخملــــرج اســــتــــخــــدامه فى بــــعض
ــشـاهــد اسـتــخـدامــا رمـزيـا  مــثل اسـتــخـدامه ا
ـوزعـة عــلى جـدار الــدف كـمـعـادل لـلــسـحـبــال ا
وهـــنــــاك  تـــشــــقـــقـــات رمـــزى  جلـــدار الــــبـــيـت 

اجلدارالتى توحى  بخيوط العنكبوت 
ـوسـيـقى واألحلان  فـقـد كـان من الـغريب أما ا
أن تـأتى جمـيعـا دون استـخدام الـدف والربـابة
عنى الذى ثالن ا  –بيت القصيد- وهما 
ــــا يــــحــــدث له من حــــاول الــــعـــرض الــــتــــنــــبــــيه 
مـــحــاوالت نـــفـى وإزاحـــة.  اجــتـــهـــداخملـــرج فى
عــمل فــرجــةغـيــر أن عــدم االهــتـمــام بــاجلـانب
الدرامى فـيـهـا  إضـافـة إلى بـعض  التـرهل فى

اإليقاع حاال دون اكتمالها ونضجها .

 عـرض "احلـياة حـدوته.. " الـذى قدمـته فـرقة
ـــســرحـــيــة من تـــألــيف قــصــر ثـــقــافـــة بــهـــتــيم ا
مــحــمـــد أمــ وإخــراج  مـــحــمـــد ربــيع . حــاول
االلــتــزام بــاخلــلــطــة الــســحــريــة الــتـى جــربــتــهـا
عــروض الـثــقــافـة اجلــمـاهــيـريــة كــثـيــرا والـتى ـ
فـيــمـا يــبـدو ـ حــقـقت نــتـائج مــشـجــعـة ونــاجـعـة
فـالتزمـها كـثيـر من مخـرجى الشـرائح وغيرهم
حــتى ولـو  ذلـك  بـلى عــنق الـنــصـوص ومن
ـؤلفـون بلى عـنق نصـوصهم جـانبـهم لم يرض ا
خـاصـة وأنـهم يـسـتـطـيـعـون عـمل هـذه اخلـلـطـة
وتـقد مـادتـها جـاهزة وسـائـغة لـلـمخـرج ..
أو لــنـــكن أكــثـــر حتــوطــا فـــنــقــول انـــنــا ال نــدرى
بـالـضـبط من مـنـهـمـا سـبق اآلخـر ومن حلق به
واخللـطة كـما تـعرفـون جمـيعـا هى عمل حـالة
يالد طـقـسيـة شـعـبـيـة تـمـر بـدورة احلـياة مـن ا
ــــوت مــــرورا طــــبــــعـــــا بــــطــــقس  اخلــــتــــان إلـى ا
والسـبـوع وال مـانع من عـديـد ومـبـارزة إلخ وقد
أضيف مـؤخـرا بعـض البـهـارات احلداثـيـة التى
فرداته وصخـبه وضجيجه تـستدعى الشـارع 
وأغانيه وأصوات النـا س العالية  تلك احلالة
الـــتى حتـــاول مـــســرحـــة الـــشــارع  فـــتـــســـتــدعى
الــكـثــيــر من مــفــرداته الى الــعــرض إمــعــانـا فى
وهــو مـــاحــدث  لــيس فى ـــتــفــرج    زغــزغــة ا
هــذا الـعـرض فــقط  بل فى كـثــيـر من عـروض
الـثقافة اجلمـاهيرية  اعتقـادا من صناعها ان
الـتـزام هـذه اخلـلـطـة يـضـمن لـلـعـرض أن يـكون
جـزءاً من  الــشـارع وبـالـتـالى يــتـعـرف اجلـمـهـور
عـــلى نـــفـــسه فـــيـه فـــيـــزداد إقـــبـــاله وانـــدمـــاجه
ــزيـج الــفــلــكــلــورى ولــعل هــذا ا وتــفــاعــله مــعـه 
ـــســئــول عن الـــطــقــسـى  والــيــومـى اآلنى هــو ا
ذلك االســخــدام الــغــريب لــآلالت الــغــربـيــة فى
تقد  األحلـان الشعـبية الطـقسيـة واستخدام
أغـنيـة حـكيم أثـناء طـقس احلج !والـتى لم يكن
لــــهـــا مـــايـــبـــررهـــا من وجــــهـــة نـــظـــرنـــا  .كـــذلك
اســتـدعـى اخملــرج من الــشــارع أشــكــال احلـوار
األحـــادى " حــوار الــطـــرشــان " حــيـث يــقــوم كل
فــرد بـإلـقــاء جـمـلــته  وتـتــنـاثـر اجلــمل من هـنـا
ـــاء حـــقــــيـــقى حلــــالـــة حـــواريـــة وهـــنــــاك دون 
درامــيــة   فال أحــد يـســمع أو يــشــارك  وكـأن
هـذا الـتـمـاهى مع نـثـار خـطـاب الـشـارع يـضمن
للـعرض أيضـا أن يكون جـزءاً من حركـة الناس
فـيضـمن لـنـفـسه بالـتـالى نـسـبة إقـبـال وانـدماج
أكبر خـاصة مع جمـهوراألحيـاءالعشـوائية ( لن
أقــول الـــشــعــبــيــة ) كــذلـك ال مــانع من زغــزغــة
ــشـاهــد بـاحلــديث عن قـضــايـا الــسـاعـة هـذا ا
ـــة وخــصـــخــصــة  واجملـــتــمع الــكــبـــرى من عــو

األعـداء   يــقف بـيـنـهم ابن بـلـد عـمـيل  والبـد
أن يكون الشـر القادم "خواجاتى" بل "كاوبوى "
 بــشـــكل أكـــثــر وضـــوحــا  فـــتـــاة الــكـــاوبــوى فى
الـعـرض جـمــيـلـة رقـيـقـة تــأكـلـهـا أكل  أمـا بـنت
الـبـلـد فـهى غلـبـانـة مـكـسورة اجلـنـاح تـكـاد تـمد
يـدك وتــعـطـيــهـا.فـكــرة جـاهـزة. ثم نــسـتـمع الى
ــزاهــر يــالال..) ويــلــيه صــراخ الــغــنــاء ( دقــوا ا
الـعروس التى ( تـفض بكارتـها )  وهذا طقس
أما ما ال نعرفه فهو ما عقبت به ريفى نعرفه 
اجلـدة  ( إذا كـان دليـل شرفك هـو دبـحك فـما

هو دليل شرف الرجل).
ثم نــــدخل فـى مــــشــــهــــد أخــــر عـن الــــوحم  ثم
اخلـتــان وحـضــور حالق الــقـريــة  وتـقــدم هـذه
ـشــاهــد مــرتـ : األولى فـى أشـكــال حــواريـة ا
درامـــيــة قـــصــيـــرة ثم بـــالــتـــعـــبــيـــرات احلــركـــيــة
والــغــنــائــيــة الـــتى ال نــعــرف هـل هى تــعــبــيــرات
حـركــيـة يــقـدمــهـا اخملــرج أم هى اسـتــعـراضـات
قــدمــهــا مــصــمم االســتــعــراضــات  مــتــضــمــنــة
الـــــطـــــقـس الـــــشـــــعــــبـى. ونـــــكـــــتـــــشف أن صـــــلب
سرحية يـبدأ بعد ذلك مع جدار البيت الذى ا
بـدأ يـتـشـقق وسـينـهـار لـكن بـدال من أن تـتـحول
الـقـضــيـة إلى هم نــرى خالله ونــخـتـبــر مـعـدن
الـرجل صـاحب الـربـابة  جنـد الـعـرض يـكـتفى
بــالـتــوصـيف الــرومـانــسى ( أتــشـقــقت ألن جـار
الــســو "مــضــيف الــغــربــاء /الــكــاوبــوى" بــيــغــرق
االرض  والربابة مـا عادتش بتطرب الناس  
إلن الـتلـيـفـزيـون بـيـطـرب اكـتـر.. ) أكـلـيـشـيـهات

االســـتـــهالكى  والـــقـــاطــرة الـــقـــادمــة والـــهـــويــة
نـسحـقة  واجلـوع والتـخمة ـزاحة والـذات ا ا
.. ألــيـست هـذه هى  احلـيــاة انك تـراهـا هـنـا

فما رأيك ?
ـضـمـون  تـلك هى الـشـروط الـتى الـلـعب فى ا
اعتـمـد علـيهـا عـرض " احليـاة حـدوته " والذى
اجـتـهد فـيه اجلـمـيع ليـقـدموا لـنـا هذه الـفـرجة
 يـــبـــدأ الـــعـــرض بـــديـــكـــور بـــســـيط  ربـــابـــتـــ
كبيرت يتـوسطهما دف كبير مشقوق ( واضح
انه عالمـة الـتـمـزق ) وبال مـداخل ( كـواليس )
جـانـبـيـة  فـقط تـوجــد فـتـحـتـان فى الـقـمـاش 
ــمـــثـــلــون إلى اخلـــشـــبــة  فى يــدخـل مــنـــهــمـــا ا
احلقـيقـة لم نـكن فى حاجـة اليـهـما  فـالداخل
ــســرح لـن يــحــتــاج لــلــخــروج  بل إلى خــشــبــة ا
سيظل معنا فوق اخلشبة سواء كانت له فائدة
أو لم تكن   فاحلل جـاهز  يجلس على جنب
إلـى أن نـــحـــتـــاج إلــــيه  فـــهـــنــــاك رقص وغـــنـــاء
وشعبيات ولوحات تعبيرية تقدم لتعيد قول ما
ولـكـن بـطـريـقـة حـركـيــة راقـصـة وغـنـائـيـة قـيل 
ـرة  وسـنحـتاجـه فيـها وال شـك . خشـبة هذه ا
صـــغــيـــرة مـــكـــتـــظـــة بــالـــبـــشـــر  وال تـــعـــرف مــا
فــائـــدتــهـم جــمـــيــعـــا ومع ذلك عـــلــيك أن تـــبــذل

ثلون .  مثل الذين  جهدا للتركيز مع ا
مـثلـون ينـقسـمون  إلى يبـدأ العـرض بعـرس  ا
ـسرح بجالبيب فـريق :( اخليـر) على  ا
بيـضاء نـعرف فـيـها أوالد الـبلـد و(الشـر ) على
البس سـوداء نـعـرف فـيـهـاـ بـالـطبع ـ الـيـسـار 

 دراما قصيرة تعتمد على التعبيرات
احلركية لتنقل لنا الطقس الشعبى

صالح عطية
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ضمون ليقدم  ارس اللعب فى ا  
لنا «فرجة» بسيطة

> دفن بيكيت حسب وصيته فى مقبرة مونتبرناس بعد حفل جنائزى خاص. ح
وته تذكر اللقاء األول به فى باريس عام  1961قائالً: "لقد عرف هارولد بنتر 
سهرنا معاً تلك الليلة وبقينا نشرب طوال الليل بحيث لم استطع أن أتعافى من
ذلك إال بعد فترة ليست بالقصيرة. 

نفذ   :  ا
ــــــثـل فى مــــــاهـــــــو مــــــحــــــدش مـن الــــــزمـــــــيالت رضـى 

سرحية.  ا
مثل  :  ا

ليه ?! 
نفذ   :  ا

ـسـرحيـة مش وال بـد .. تعـبـانة األدوار الـنسـائـية فى ا
يعنى . 

مثل  :  ا
طب وبعدين ? 

نفذ   :  ا
ماتقدرش تمثل الدورين مع بعض . 

مثل  :  ا
نعم ياأخويا .. أيه .. حانهزر . 

نفذ   :  ا
طب امثله انا قدامك . 

مثل  :  ا
بس انت راجل . 

نفذ   :  ا
وهى يعنى كوندوليزا رايس اللى ست . 

مثل  :  ا
كن .. ده تهريج .. وتهريج رخيص كمان .  مش 

نفذ   :  ا
طب واحلل ?? 

مثلة  :  ا
( تتدخل ) .. احلل عندى ياأساتذة . 

مثل  :  ا
يعنى ايه .. حضرتك اللى حاتمثلى الدور ? 

مثلة  :  ا
ايه .. مش عجباك ?! 

مثل  :  ا
مش قصدى .. بس أنت ياترى حافظة الدور . 

مثلة  :  ا
حاقول من الورقة آهى . 

مثل  :  ا
ده كالم .. حـــاتـــمـــســكـى الــورقـــة وتـــقـــرى مــنـــهـــا قــدام

الناس. 
مثلة  :  ا

مـش احــــسن مـن مــــفــــيش .. ( حلـــظــة ثم ) .. هــــا ..
حاتمثل وأل ? 

مثل  :  ا

سرحي جريدة كل ا
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ــمــثــلـة ( عــلى الــرغم مــنه ) .. مـــاشى .. ( جتــلس ا

شهد ) .  لتؤدى الدور ويبدأ ا
صدام   : 

الية اللى انا فيها دى بسبب أيه ?  ماهى األزمة ا
كوندليزا: 

بسبب حربك مع إيران . 
صدام   : 

وحرب إيران دى كانت حماية  ? 
كوندليزا: 

لعرب اخلليج والسعودية . 
صدام   : 

طب ليه مش عايزين يدفعوا ?!! 
كوندليزا: 

سألة اللى حتير ?!!  ماهى دى ا
صدام   : 

والــلى حــايـجــنـنى إنــهم بــيـزيــدوا فى انـتــاج الـبــتـرول ..
والـســعــر عــمـال يــنــزل وده بــيـنــعــكس عــلى إعــادة بــنـاء

العراق . 
كوندليزا: 

يا ساتر .. الناس دى أيه .. كفرا !! 
صدام   : 

يبقى مفيش قدامى غير الكويت . 
كوندليزا: 

أيه ? 
صدام   : 

أيـوه .. كارت العب بـيه .. تهديـد يعنى .. ( كـوندوليزا
تـضحك ) .. وعن طـريق الـكـويت أقدر أحقق الـلى انا
عـــايـــزه .. ( تــســتــمـر كــونــدولــيــزا فى الــضــحك ) ..
تـــنــــازالت من دول اخلــــلـــيـج والـــســــعـــوديـــة (الـــضــحك
مـستمر ) السـيطـرة العـسكـرية .. ( ضـحك منها ) ..
والــسـيــطـرة الــنــفـطــيـة .. وبــالـطــريـقــة دى أبــقى زعـيم
نـطقة الـعربـية كـلها .. ( كـوندوليـزا تكاد تنـفجر فى ا

الضحك ) . 
صدام   : 

( يالحظ ضـحـكهـا ثم فى ضيق ) .. الـله .. جرى ايه
ياكوندوليزا .. أنت بتضحكى على أيه ?!! 

كوندليزا: 
آلآل .. أصل افتكرت حاجة ضحكتنى . 

صدام   : 
حاجة ايه دى ?! 

كوندليزا: 

هــذه تـخـاريـف مـسـيــو .. تـخـاريف .. ( حلـظـة ثم ) ..
لكن قولى مسيو . 

والسكى    : 
أفندم . 

محمد على : 
موقف فرنسا أيه ?? 

والسكى    : 
مـسـيـو تيـيـرس رئيـس وزراء فرنـسـا يشـجع حـضـراتكم
طالـب احللفاء ويعده بأال يتخلى على موقف الرفض 
عــنه وسـوف تــقف فــرنــسـا بــجــواره وتـدافع عــنه بــقـوة

جيوشها وأساطيلها . 
محمد على : 

( يـنطلق فى الضحك عالياً ) عفارم مـسيو .. عفارم
شهد )  . ( وهنا ينهى ا

مثلة    :  ا
الصفحة اللى بعدها .. ( تقلب الصفحة بالفعل ) ..
مـــكــتــوب فـــيــهــا ( ثم تــقـرأ ) كــانت كـــونــدولـــيــزا رايس
ـتحـدة فـى الـعـراق جتـلس مـنـتـشـية سـفـيـرة الـواليـات ا
وتـضحك ب احلـ واآلخر وهى تسـتمع إلى الرئيس
العراقى صـدام حس الـذى كان يتـحرك ب الـلحظة

واألخرى متوتراً و .... 
(نقل على منطقة " ج ") 

ثل دور " صـدام " ومكان ـنطقـة ونرى فـيهـا  تـضاء ا
" كـونــدولـيـزا " خــالى تـمـامـاَ  وفـى حـال إعـتـراض من
ــتـفـرجــ عـلى أسـاس أن " كــونـدولـيـزا رايس " أحـد ا
ــكن لم تــكن هى ســفــيــرة أمــريــكــا فى ذاك الــوقت 
ـتـفرج ـقـترح من ا تـغـييـر اسـمـها بـاالسم الـصحـيح ا

ويستكمل التمثيل). 
مثل  :  ا

الـله .. فـ يـا إخـونا الـزمـيـلـة الـلى حاتـمـثل شـخـصـية
كوندوليزا رايس ?!! ( يظهر له منفذ العرض )

نفذ :  ا
مشيت من نص ساعة .  

نفذ    :  ا
مشيت من نص ساعة . 

مثل   :  ا
طب مفيش حد غيرها ?! 

نفذ    :  ا
مفيش . 
مثل   :  ا

كن .  مش 

كن إيـقـافـهـا عن االستـمـرار فى الـتـمثـيل  كـمـا      
لـلـمـمـثلـة أن تـهـضم هـذه احلـكايـة ثم تـرجتـلـهـا أمام
ـكن ـتـفــرجـ إن أمـكن بـدالً من حـفــظـهـا.. كـمـا  ا
أثــنــاء ســرد احلــكــايــة أن تـــقــوم بــتــشــخــيص بــعض
شخـصيـاتهـا مثل "الـزوج ـ أخته ـ صـاحب الكـباريه"...
ألخ .. عـلى طريـقة .. قال فـالن .. وقالت فالنة .. ورد
عـلـيه عـالن وهكـذا .. كـل هـذا بالـطـبـع يتـم بـاالتـفاق

مع " اخملرج ) . 
احلكواتى : 

ـتـفـرج ثم ) .. ( بـعـد االنـتـهـاء من الـسـرد يـواجه ا
حــــد يـــصـــدق احلــــكـــايـــة دى يــــا إخـــونـــا ? ( ثم يــســأل
مـتفرج) .. تصدقـها حضرتك .. ( ثم يـسأل متفرجة

) .. تصدقيها ياها ..
 (ينـتظر كل رد ويجيب عليه والبد وأن يكون مستعداً
لالجــابـة عــلى أى إسـتــفـهــام أو تـسـاؤل .. وبــعـد ذلك

يكمل ) 
احلكواتى : 

طب أيه الــــلى بـــيــــخـــلى الــــنـــاس حتب احلــــكـــايـــات دى
ـا بــتـتـعــمل أفالم بـتــنـجح .. وعـلى وتـنــبـسط مـنــهـا.. و
فكـرة بـقى لو بـصـينـا حليـاتـنا بـدقـة وتمـعن حـانالقيـها
حــكــايــات فى حــكـــايــات .. من وإحــنــا صـــغــيــرين لــسه
ــا بــنــكــبـر احلــواديت ديــهــيـة بــيـحــكــولــنــا حـواديت .. و
بـــتـــبـــقى حـــكـــايـــات .. واحلـــكـــايـــات بـــعـــد كــده بـــتـــبـــقى
ـسـرحيـات دى أيه ـسـلـسالت وا قـصص.. واألفالم وا
? .. مش حـــــــكــــــايـــــــات .. واألخــــــبـــــــار والــــــصـــــــحــــــافــــــة
والــــفـــــضــــائـــــيـــــات .. مش حـــــكــــايـــــات .. طب أيـه ســــر
االهـتـمـام ده كـله بـاحلـكايـات .. عـلـشـان يـاتـرى بـتـسلى
الـناس والبتـنسيـهم همـومهم والبتـضحك عـليهم .. وال
بـتبـرمـجـهم بـاالشتـراك مع الـتـعلـيم والـثـقـافة واإلعالم
?!! ( يـظـهـر مـن باب الـقـاعـة " مـديـر الـدار " مـثل كل
مـــرة ثم يــنـــادى عــلـى " احلــكـــواتى " ويـــخــبـــره بــأنه
مطـلوب باخلارج بسرعة  وبـالطبع يترك " احلكواتى
" مكـانه ويخـرج .. حلـظات تـمر وعـنـد اللـحظـة التى
مثلة " تفرجـ تدخل " ا يظـهر فيها ضـيق أو ملل ا

لل ثم)... لتكسر هذا ا
مثلة :  ا

حتبوا أرقصلكم رقـصة .. والأمثلكم حتة من فيلم وال
ــتـــفــرجــ مــــســـرحــــيـــة ? ( تـــنــتــظـــر اإلجــابـــة من ا

احلـقـيـقــيـ ثم فــجـأة تـخـطــر بـبـالــهـا فـكـرة).. وال
أقـولــكم أقـرألـكم من الـلـفــة دى .. مش هـو كـان بـيـقـرأ
منـها .. ( تـتحـرك حيث تـوجد الـلفة ) .. هـا .. أقرأ
ـــــتــــفـــــرجــــ ســــوف وال مــــــاأقـــــراش ?! ) الشك بــــان ا
يـوافقـون على هذا األقـتراح لـسبـب / األول هـو عمد
وجـود احلـكـواتى والـثانى هـو اكـتـشافـهم بـالـطـبع بأن "

سرحية ).  مثلة " جزء من اللعبة ا ا
مثلة   :  ا

( وهى تـقرأ من لـفة الورق ) .. كـان محـمد عـلى باشا
يــجــلس مــنــتــعـــشــاً وهــو يــســتــمع إلـى مــســيــو والــســكى
ـصـر فى ذاك الوقت وهـو يـقرأ له نـدوب الـفرنـسى  ا

شروط معاهدة لندرة لسنة  1840  
(نقل على منطقة " ب " )

(نـرى " مـحـمــد عـلى " يـجـلس بـالـفـعل وامـامه يـقف
عاهدة)  مسيو " والسكى " يقرأ شروط ا

والسكى   : 
أوالً يـخــول لـفــخــامـتــكم وأبـنــاءكم حــكم مـصــر الـوراثى
وكـذلك عكا .. ثانيـاً إذا لم يقبل عظمـتكم هذا القرار
فى مدة عـشرة أيـام حترم من واليـة عكـا .. ( يضحك
مــحـمـد عــلى ) .. ثـالــثـاً .. تـدفـع جـزيـة ســنـويـة لــلـبـاب
الـعالى .. رابعاً تعد قـوات مصر البريـة والبحرية جزء
من قوات السلطنة العثمانية خامساً .. فى حالة عدم
وافـقـة على هـذه الشـروط وتنـفيـذها يـتكـفل احللـفاء ا
بـاســتـخـدام الــقـوة.  (هـنــا يـنـطــلق " مـحــمـد عـلى " فى

كان ساخراً ).  الضحك بصوت يكاد يرج ا
محمد على : 

فارغ كالم .. فارغ كالم هذا مسيو والسكى . 
والسكى    : 

فارغ أفندم .. فارغ . 
محمد على : 

مـعـقـول اتخـلى عن الـبالد أزاى الـلى فـتـحتـهـا جـيوشى
وأقرتها معاهدة كوتاهية . 

والسكى    : 
تمام أفندم .. تمام . 

محمد على : 
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سرحي جريدة كل ا

> اخملرج طارق عزت
يقدم مساء غد الثالثاء
مسرحية "ليلة مصرع
جيفارا" للكاتب
ميخائيل رومان علي
مسرح قاعة احلكمة
نعم بساقية عبد ا
الصاوى بالزمالك
سرحية إنتاج نادى ا
سرح بقصر ثقافة ا
اجليزة وجاري اإلعداد
شاركتها فى مهرجان
إقليم القاهرة وشمال
سرح الصعيد لنوادى ا
خالل أغسطس القادم.

> كانت أول مقالة كتبها عن جيمس جويس ذاته أما أول قصيدة له فقد
قالته الشهيرة عن مارسيل بروست. فى نشرت عام  1930 وكانت تبعها 
عودته بعنوان إليرلندا.
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محمود احللوانى

اخملرج قدم اقتراحه التشكيلى منطلقاً 
شاهد وتناميها من حيوية تقطيع ا
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عـلى خـلـفـيـة صـوت  شـاعـر الربـابـة يـحـكى فى
ـــــا كـــــشف عن ســـــيـــــرة أبى زيـــــد الـــــهاللـى  

سافة ب السيرت . ا
 ≈∏«ãªàdG AGOC’G

ـمـثـلـ مـسـتـوى تـمـثـيـلـيـا  جـيـدا  قـدم أغـلب ا
وإن اخـــتــــلــــفــــنـــا مـع بـــعــــضــــهم  أو مـع اخملـــرج
ا الـتى ر شاذلى فـرح حـول بـعض الـتفـاصـيل 
تـتــعــلق بـحــســاسـيــة الــنـاقــد وفــهـمـه لـلــدور ومـا
مـثل لـيتـماشى مع ينـبغى أن يـكـون علـيه أداء ا
ــوجــود بـــالــفــعل ــا تــتـــعــلق بـــا فــهـــمه  أكــثـــر 
..فـعـلى الـرغـم من إعـجـابى بـأداء هـدى حـسن
لـدور "حزينه" فإنى أخـتلف معـها ـ بعض الشئ
ـ  حــــول إســـرافـــهـــا فى الـــتـــعــــبـــيـــر عن الـــكـــيـــد
ــاءاتـهــا لم تــكن تــتـمــاشى ـ فى لــلــحـدادة  فــإ
رأيى ـ مع طابع الشخـصية األكثر رسوخا وهو
الذى يضفى عـلى الشخصية نوعا من احلزن 
االنـــكــســار والـــضــعـف .كــذلك كـــنت أتــمـــنى لــو
كانت دينا مجدى " فهيمة" أقل وزنا وهذا أمر
ال يــعـيــبــهـا حــيث أجــادت تــقـد دورهــا  كــمـا
كنت أتـمنى لو كـانت  شيـماء منـصور"احلدادة"
أقل بــيــاضــا وجـمــاال حــتى أصــدقــهــا أكـثــر فى
دور "احلــــدادة" وأســــتــــطـــــيع أن أتــــبـــــ مالمح
الـتــرمل عـلـى وجـهـهــا وكـذلك احلــقـد والــرغـبـة
فى االســـتـــحـــواذ  واالنــتـــفـــام  ومع هـــذا فـــقــد
نـسـيـهـا الــزمن وظـلت عـلى حـالـهـا بال جتـعـيـدة

واحدة  بعد ما مات من مات وكبر األوالد 
ومع ذلـك فـقــد رأيـنــا مـســتـوى أداء جــيـداً من
اجلميع ـ تقريـباـ مصطفى شوشة "اجلنوبى"
ســـاره عـــادل " مـــصـــطــــفى"  الـــســــيـــد شـــاهــــ
"نـبويه"  فـوزى عبـد الـستـار "الشـيخ فاضل"
محمـد همام "الـبشارى" سـمير صـابر "الشيخ
الـعـلـيـمى " الـسـيد عـيـد "خـيـرى" "بـاسم رضا
ـعبـد" مى "الـسـعـدى" مـحـمـد قـادوس "رجل ا
حـسن "الغـجـرية" وقـد تـميـز من بـينـهم بـشكل
خـاص مــحـمـد شـلـبـايـه"احلـداد"  وخـالـد عـبـد
الــسـالم " عــبـــد احلــكـــيم" الـــذى اســتـــطــاع أن
يلفت إليه األنـظار على الرغم من قصر دوره
ـمــثـلـون اآلخــرون أحـمــد بـدوى ومــحـمـد .. وا
أحــمــد كــمـال عــبــد الــعــزيــز  مـحــمــود عـالم 
واألطــفـال شـدا وشــريف فـرهــا وعـبــد الـقـادر

مصطفى .
¿É̂ ◊C’Gh ≈fÉZC’G

أغــــانـى مــــجــــدى احلــــمـــــزاوى كــــانـت رقــــيــــقــــة
ــواضع  غــيــر أنه كـان وحـســاسه فـى بـعض ا
يـنـسى نــفـسه أحـيـانـا أخـرى ويــكـتب بـالـلـهـجـة
الـقـاهـرية "انـا ورده وسط الـبـسـتـان " مـا هذا
ــعـلـب وارد اإلذاعـة اخلــيــال الــرومــانــتــيــكى  ا
ــصـــريــة  ثم إن لى مالحــظــة عــلى مــســألــة ا
إهــــداء األشــــعــــار.. أعــــرف شــــاعــــرا مــــرزق 
استـطـاع بعالقـاته أن" يـسـلك "  لنـفـسه ثالثة
عــــروض  يـــكـــتب لــــهـــا األغـــانى فـى شـــريـــحـــة
واحدة : كتب اسـمه على واحدة  واسم ابنته
عـلى الـثـانـيـة   وأهدى األغـانى لـلـثـالـثـة حتى
ال يــقـفــز أحـد غــيـره عــلى مــقـعــده الـدائم فى
ـــكـــان الــذى يـــنــتـــمى له ســـكــنـــيــا .. عــروض ا
أرجـوأن  يـكـون إهـداء مـجـد ى مـبـرأ من هـذا
ـسـلك الـذى ال أظـنه جـديـرا بـالـتـقـديـر .أمـا ا
األحلـــان فــكـــانت مــثـل الــكـــلــمـــات بــعـــضــهــا ال
يــــنـــــتــــمى إلى بــــيــــئـــــة الــــعــــرض  عــــلى خالف
ــوسـيــقى فـقــد كـان  أكــثـر مــشـاركـة اإلعـداد ا
ـقاطع ـوسـيقـاه اجلنـائـزية  أو  وعضـوية  

السيرة والعديد . 

يغـريـنـا عرض" ضل راجـل "الذى قـدمـته فـرقة
احملــلـة الــكـبــرى ضـمـن عـروض مــهـرجــان فـرق
األقالـيم اخلتامى اخلـامس والعـشرين بـاقتراح
عــدد من الــعــنــاوين الــتى قــد يـصــلح كـل واحـد
مــنــهـــا ألن يــكــون مـــدخال لــقـــراءة الــعــرض فى
فـيـمـكنـنـا مـثال أن نـضع له عـنـوانا مـستـوى مـا 
ــــرأة" كـــمـــدخل وصـــفــــيـــا مـــثل "الــــعـــنف ضـــد ا
اجــتــمــاعى لـلــعــرض  أمــا إذا أردنـا أن نــقــتـرح
عنـوانا مـسرحـيا يـصلح كـمدخل لـقراءة الـرؤية
اإلنسانية لـلعرض فلن جند أفضل من "مأساة
حزينة" ثم إن عاداتنا الـقرائية التى اكتسبناها
من قـراءة األدب والـفن بـاعـتبـارهـمـا يـتـجادالن
س وجـودنـا فـلن طـوال الـوقـت مع أفق أوسع 
ـــشــهــد تــتـــركــنــا ســـوى بــعـــد أن نــعـــيــد تـــأويل ا
سـرحى  تأويال سـيـاسيـا ونخـتـار عنـوانا داال ا
عـليه من مـثل "الـفراغ الـسيـاسى "أو "فى غيـبة
الـــزعـــيم "أو "مـــوت اخملــلّـص" عــلـى وزن "مــوت
ـــؤلف " تــعـــبــيــرا عـن خــلــو الـــعــرض من "ضل ا
راجل" يـــــــصـــــــلـح إليـــــــقـــــــاف نـــــــزيـف الـــــــشــــــرف
ـرأة /الـوطن واالنـتــهـاكـات الـتى تـتــعـرض لـهـا ا

فى تلك القرية الرمزية اجلنوبية .
ــيــز هـذا الــعــرض عن غــيـره من غــيـر أن مــا 
الـعروض التى ـ حـسب العادة ـ حتـاول أن تقفز
من مـســتـوى تـأويــلى إلى مـســتـوى تــأويـلى آخـر
دون االهـــتـــمــام "بـــتـــشـــطــيـب"أســاســـاتـــهــا الـــتى
تـــنـــطـــلق مـــنـــهـــا  هــــو صـــدوره عن عـــمل أدبى
لـكـاتب كـبـيـر بـحـجم يـحى الـطـاهـر عـبـد الـله 
األمـر الذى ضمن له دعـامات  قويـة تتمثل فى
شــخــصــيــات مــتــجـادلــة مـع بــيــئــة مـغــلــقــة عــلى
عادات مـتخـلفـة وخرافـات مـتأصـّـلة تـعيش فى
ظل واقـع اقــــتـــــصـــــادى مــــتـــــرد  أســـــهـــــمت فى
ـسـتوى اإلشـارى  االجـتـماعى األول تشـطـيب ا
بشكل جـيد  فـضال عن احتوائـها على خـمائر
رمزيـة وعالمـاتيـة من شـأنهـا أن تفـتح الـعرض

على قراءات وتأويالت أبعد .   
 É¡JÉæHh áæjõM

قـدم العـرض مـأسـاة حـزينـة ونـسـلـها :"فـهـيـمة"
ثـم نــــــــبـــــــويـه" إلـى آخـــــــر احلــــــــزيـــــــنــــــــات الـالتى
ـفـتـوح  عـبـر اسـتــدعـاهن إلى أفـقه اإلشـارى ا
صـرخـة "مـصـطـفى" فى وجـوه أهل الـقـريـة فى
ـــــشـــــهـــــد األخـــــيـــــر بـــــأن "نـــــبـــــويـه مش عـــــارى ا
لــوحــدى..كل واحـد فــيــكم فى داره نــبــويه" أمـا
عن مـأســاتـهن فــقـد أكـد الـعــرض بـأنـهــا تـكـمن
ــعـنـى الــفـيــزيــقى فى غــيــاب الــرجــال لـيـس بــا
ـعـنى الـثــقـافى الـعـام فى هـذا بـالـطـبع ولـكـن بـا
اجملــتــمع  الــذى يـــعــتــبــر الــرجـل هــو " الــســنــد
والـــظـــهـــر ومـــصـــدر احلــــمـــايـــة " وقـــد حـــاصـــر
الـعــرض حــزيــنـاته بــزوج وأب مــريض ال يــقـوى
عـــلـى احلـــركــــة "الــــبـــشــــارى" وابن وأخ غــــائب "
مصـطـفى الـبـشـارى " وزوج عـاجـز "احلداد "..
فـمن حلــزيـنــة وابـنــتـيــهـا إذن غــيـر أن يـصــبـحن
ذلك ـلـعـون ـعـبد ا عـرضـة ألن يـلـقى بـهن إلـى ا
ـعـادل الـرمـزى لالنـتـهـاك اجلـسدى والـروحى ا
لـلمراة  تـلقى بـهن إليه أيـاد كثيـرة مثل  الـفقر
و احلـاجـة و اجلـهل حـيث تـدفع حـزيـنـة ابـنـتـهـا
عـبد لـتنـجب طفال يـرث أموال أبيه إلى رجل ا
العاجز جنسيا حتى ال يذهب إلى احلدادة . 

 á«∏«µ°ûJ ájDhQ
الـنص الذى أعـده "اسامـه البـنا " كـان أميـنا إلى
حـد بعـيد مع الـرواية  فـحافظ عـلى الكـثير من
ـا يحسب خـطوطـها ورؤيتـها األسـاسيـة وهذا 
له حيث يغنى ثراء النص األصلى  عن اإلضافة
ـــســرحى  كــمــا اســـتــطــاع أن يـــصــنع وســـيــطه ا
ببساطة وحرفية وهو ما أتاح خملرج العرض أن

مـربـعـات اخلـشـبة األمـامـيـة والـوسـطى  وأيـضا
فى مـــشــهـــد إصــابـــة فــهـــيــمـــة بــاحلـــمى فـــكــانت
ـتــنـاثــرة عـلـى اخلـشــبـة جتــسـد وعى ـشــاهــد ا ا
فهيمة وذاكرتـها احملمومة ?  كذلك استخدمت
اإلضاءة الواسعة فى مـشاهد الرقصات والغناء
ومشـاهـد السـيـرة .. وهكـذا اسـتطـاع اخملرج أن
ـــســرحى مــنــتـــقال من حــدث إلى يــقــدم ســرده ا
آخــر وكـأنـه العب شـطــرجن ال تـرى يــده اال وهـو
يـضع الـقـطـعة فى مـوضـعـهـا فى  مربـعـهـا  وهو
تـكـنـيك جيـد إذا  الـتـنفـيـذ علـى نفس مـسـتوى
اخلـطة  وهـو ما لم يـحـدث فى عدد غـير قـليل
من  الـلحظات ألسبـاب معروفة  منـها ما يتعلق
ــسـافــة الــتى دائــمـا مــا تــكـون مــوجــودة بـ ب ا
النظـرية والـتطـبيق  خـاصة ح يـكون الـتنـفيذ
ـكن الـسـيـطـرة تـمـاما عـلى الـهـواء مبـاشـرة وال 
عـــلى كـل خـــيــوط الـــلـــعـــبـــة  ومـــنـــهـــا مـــا يــتـــعـــلق
ـشــكالت خــاصــة بـاخلــطــة نـفــســهـا  وتــتــمـثل
نطقـة التى يحـتلها عندى فى اسـتمرار إضـاءة ا
الــــرجل اجلــــنـــوبـى" صـــانع الــــتــــمـــاثــــيل"   طـــوال
ـا أسهم فـى إفسـاد بـعض الـلـحـظات الـعـرض 
ـهمـة الـتى كـانت حتـتاج إلى إظالم الـتـشـكيـلـيـة ا
ـشــاهـد الـتى اســتـخـدمـت فـيـهـا خــاصـة ا كـامل 
إضـاءة األلــتـرا لـتــظـهـر خــروج األرواح إلى عـالم
ـوت  فى مشـهد مـوت الـبشـارى  وعنـد خروج ا
روح فـهيمة التى كـان يتم انتزاعهـا انتزاعا  كان
ـــكن هــنـــا أن نــرى تـــلك األرواح الـــبــيـــضــاء من ا
تــطــيـــر وحــدهــا  فـى ظالم اخلــشــبـــة  غــيــر أن
إضـاءة مـنـطـقـة "اجلـنـوبى"  فـضـحت لـنـا الـلـعـبـة
ـشاهـد قيـمتـها اجلـمالـية والـتعـبيـرية فـفقـد ت ا
مــعــا .كــذلك فــقــد  ظــهـــر مــصــطــفى فى بــعض
ــشــاهــد الـــتى تــمـــثل وعى أخــته فـــهــيــمه  دون ا
تــمـــيـــيـــز إضـــائى خـــاص يـــؤكـــد  حـــضـــوره غـــيــر

شهد. الواقعى فى ا
 من اإلضــافـات اجلــيـدة الـتى قــدمـهــا الـعـرض
ـفـارقـة الـسـاخـرة عـلى مـسـتـوى اإلعـداد تـلك ا
الـــــتـى صــــنـــــعــــهـــــا حـــــ وضع  صـــــورة  صــــراع
"مـصطفى " و" السـعدى" بالعصـا على "نبويه "

يــقـدم اقـتـراحـه الـتـشـكــيـلى مـنــطـلـقــا من حـيـويـة
شاهد وتتـابعها وتناميها بشكل دينامى تقطيع ا
سـرح إلى مربـعات  وقـد قسم اخملـرج خشـبـة ا
ـشـهـدى  مـنـتـقال من مـربع أدار داخـلـهـا سـرده ا
إلى آخــر عـبــر بـؤر اإلضــاءة الـتـى يـتم تــركـيــزهـا
ربعات التى يدور فيها هذا بشكل متتابع عـلى ا
ــــــشــــــهـــــــد أو ذاك  كــــــمــــــا وظـف نــــــوعــــــ من ا
الــديــكـورات (الــديـكــور لـنــاصــر عـبــد احلـافظ):
ثـــابـــتــــة حتـــتل اجلــــزء اخلـــلــــفى من اخلــــشـــبـــة 
ــقـدمــة  وقـد ــ ويــسـار ا ومــتــحـركــة وحتـتل 
خص اجلــزء اخلــلـــفى بــالــقــطع الـــتى تــمــثل إلى
ــكـانى أبــعــادا رمـزيــة لـهــا طـابع جـانـب بـعــدهـا ا
ــهــيـــمــنــة وهى من ـــطــلــقــة ا ــعــانى اجملــردة وا ا
الــشـمـال" بـالـنـسـبـة لـلـمـتـفـرج ": مـقـام ولى بـقـبـة
خـضـراء وسـاحة صـغـيـرة  مـعـبـد  يـحـتل احلـيز
ـسـاحـة اخلـلـفـيـة حـتى يـظـل جـاثـما األكـبـر من ا
ومـهـيـمـنـا كـرمز  ثـم ذلك الـبـنـاء اخلشـبـى الذى
يعـلوه كـرسى يصـعـد إليه " اجلـنوبى" مـنذ بـداية
فـى هـيــئــة تـلك ــأسـاة  الــعــرض  لـيــعــيـد بــعث ا
الـتـمـاثـيل الـتى يـقـوم بـتــشـكـيـلـهـا بـيـنـمـا مـعـادلـهـا
يــتــحـرك أمــامـنــا عـلى اخلــشــبـة  وال يــهـبط من
وت اجلميع عـليائه إال بعد أن تـنتهى احلكـاية 
ا يـشكله ذلك الـرجل من داللة فـوق طبيـعية  
ــربــعـ ــاـ  بـالــقــدر.. بـيــنــمـا خص ا تـتــعــلق ـ ر
ـتـفرج لـلـديـكورات ـ ا األمـامـيـ عـلى يسـارو
ـتـحركـة  حـيث شـغل "خص" حـزينـة وأسـرتـها ا
اجلـانب األيـسـر  بيـنـمـا شـغل بـاب بـيت احلداد
وورشــته ثم غـرفــة نـومـه بـعــد زواجه من فـهــيـمه
ن ..وقـد حتــركت اإلضـاءة بــ هـذه ـربـع األ ا
ــربـعــات وراء الــشـخــصـيــات الـتـى تـشــغـلــهـا مع ا
إظالم باقى مـساحة اخلـشبـة فى معـظم فترات
الــــعـــرض  مـع اتــــســـاع أعــــداد أومــــســـاحــــة بـــؤر
ــشــغــولــة ــريــعـــات ا اإلضــاءة حــسب مــســـاحــة ا
بــاألحــداث وعــددهـا فى حلــظــات أخــرى  وقـد
تدرجت هذه البؤر من واحدة  إلى ثالث ثم إلى
ست بؤر إضـاءة فى مشـهد طـقس االستـحمام 
حــــ تـــــوزعت طـــــســــوت غــــسـل الــــرجـــــال عــــلى
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سرحي جريدة كل ا

> كان والده وليم بيكيت كان يعمل مسّاحاً أما والدته روى بيكيت فقد كانت تعمل
رضة قبل زواجها. وقد نشأ بيكيت وأخاه األكبر فرانك نشأة بروتستانية وكان
تأثير الصرامة الدينية التى مارستها والدته معهما أنذاك قد تركت فى نفسه

غضباً وضجراً وكراهية نحو الالهوت.
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عـليـهم وقرروا يـربـوها مع والدهم واعـتبـروها رزق من
ـا كـبـرت وربــربت طـلـعت زى عـنـد الـلـه .. لـكن الـبـنـت 
ـشكـلة إن والد الـست الـلى ربتـها لـهطـة القـشـطة .. وا
كــلــهم بــنــات .. ووحـشــ طــبــعــاً .. بــقت كل اخلــطـاب
يـيـجوا يـخـطـبـوا الـبـنت احلـلـوة .. والـوحـش أل/ زهق
الـراجل ومـراته من الـبـنت اللـى ربوهـا قـامـوا طـردوها
.. مــشــيت الـبــنت فى الــشـارع تــنـوح وتــعـيط وتــقـول ..
ــمــثـلــة " بـالــفـعل أروح فــ بس يـاربى .. (تــغـنى  "ا
مــطــلع من أغــنــيـة حــزيــنــة لـكـن بـعــد االنــتــهـاء من

األغنية تتوقف والتدرى ماذا تقول)
احلكواتى : 

ها .. خالص كده .. 
مثلة   :  ا

ــزروع ــتـــفــرج ا خالص ده أيه .. لــــسه . ( يـــتــدخل ا
ـمــثـلـة لـتـكـمل ويـطـلـب من " احلـكـواتى " أن يـتـرك ا
ـعـنى أصح حـكـايــتـهـا الــلى بـالـطــبع عـجـبــته .. أو 

مثلة هى اللى عجبته !! ) .  ا
مثلة  :  ا

( تـكمل حكايتها ) .. بعد كده قـعدت تدوَر على شغل
.. مالـقتش طـبعـاً .. ووسط ده كله خـبتـطهـا عربـية ..
صـاحب العربـية خاف راح شـايلـها ومدويـها مسـتشفى
بـــســـرعـــة .. لـــكن احلـــمـــد لـــله جت ســـلـــيـــمـــة صـــاحب
ا خـفت .. وطبعاً حكت له الـعربية فضل جـنبها حلد 
حـكـايتـهـا من اولـهـا آلخـرهـا .. صـعـبت عـليـه وقرر إنه
يــقف جـنــبـهــا ويـشــغـلـهــا عـنــده .. فى كـبــاريه طــبـعـاً ..
جنـحت وكـسـرت الدنـيـا ونـورت ولعـلـعلـت وبقى أسـمـها
ــ .. ألمــهـا عــلى كل لــســان .. نــرجع مــرجــعـنــا بــقى 
الـلى كــبــرت مع الــزمن وبـقـت تـشــحت فى الــشـوارع ..
لــكن الـصـدفــة الـعــجـيـبــة إنـهـا تــقف تـشــحت عـلى بـاب
الـكــبـاريه الــلى بـتــشـتـغل فــيه بـنــتـهــا .. قـابـلــتـهــا الـبـنت
وحست جتاهها بـأحساس كده غريب .. طبعاً .. مش
بــيــقــولــوا إن الــدم يــحن ( يـتــدخل هـنــا " احلـكـواتى "
سـتهلكة ثم ـملة وا لضـيقه من سماع هـذه احلكاية ا
يـوقـفــهـا عن األســتـمــرار فى سـرد بـاقــيـتــهـا  ولـكن "
ـمـثـلـة " بـالـطـبـع التـسـتـجـيب له من أول مـقـاطـعـة ا
ـتـفرجـ يـستـجـيبـون لـها  ا تـتـصوّر بـأن ا ألنـهـا ر
وهـذه الـلـحـظـة بـالـطـبع مـتـروكـة لألخـتـبـار الـعـمـلى
ــهم أن " احلـكــواتى " يـصــرّ عـلى  أثــنـاء الــعـرض .. ا

فـروض دلوقتى ماتبقاش مسألة صح سألة ا ماهى ا
وغلط . 

مثلة   :  ا
أمال تبقى مسألة أيه ? 

احلكواتى : 
مسألة عرض فقط . 

مثلة   :  ا
عرض أيه ? 
احلكواتى : 

عـرض مـجـرد الـفكـرة .. او الـقـضـايـا بدون مـايـتـبـنـاها
ــؤلـف ويــدافع عــنــهــا .. وكــاتـب احلــكــايــات بــتــاعــتــنــا ا
مـاعندوش مـضمـون أو موضـوع بيـدافع عنه ومـتمسك
ـتفـرج دول ( يـشاور بـيه .. بالـعكس بـقى هو عـايز ا
ـتـفرجـ احلـقيـقـي فى الـقـاعة ) هــمه الـلى على ا
ـوضـوع من خالل اسـتـفـهـامـاتـهم يـوصـلـوا لـلـفـكـرة أو ا
ـوضـوع.. كـفـاية وتـسـاؤالتـهم .. وحـتى لـو مـاوصـلـوش 
قوى إنهم إستفهموا وتساءلوا ويبقوا كده اتدربوا على

الصيغ االستفهامية. 
مثلة :  ا

طب وايـه اجلــــديــــد فـى الــــكالم ده .. مـــــاطــــول عــــمــــر
ـسرحـيـات وبـيـنـفعـلـوا بـيـها ـتـفـرج بـيـشـاركـوا فى ا ا
ـمــثل .. هى دى مش مــشـاركـة .. ـا بـيــصـقــفـوا  هـمـه 
ثل .. دى مش مـشاركة ا يـضحكـوا على إفـيه من  و
ـمــثـلــة اجلــامـدة تــهـبــد لـهــا مــنـولــوج وطـنى أو ــا ا .. و
سـيـاسى وواحـد فى الـصالـة يـقـولـهـا الـله يـا أسـتاذة ..

دى مش مشاركة . 
احلكواتى : 

ايوه .. بس دى مشاركات وجدانية . 
مثلة  :  ا

شاركة تبقى أيه ?  اما عند حضرتك ا
احلكواتى: 

ـشــاركــة عـقــلـيــة .. وفى نـفـس الـوقت عــمـلــيـة .. ألن ا
ـتــفـرج وتـشــغل عـقـله وتــخـلـيه ــا تـسـتــفـز ا ـســرحـيـة  ا
يوقف العرض علشـان يستفهم و يسأل .. متهيألى إن
ـــســألـــة هـــنــا أهم وأصـــعب فـى نــفس الـــوقت .. ألنه ا
ــتـفــرج يـضـحـك أو يـعـيط أو سـهل جــداً إن انـا أخـلى ا
ـــســـرحى يـــصـــقف .. لـــكـن صـــعب جـــداً إن الـــعـــرض ا
يــشـــغل عــقــله ويــســتــفـــزه ويــخــلــيه يــقــول .. أزاى ولــيه
وعـــلــشــان أيـه ?? وهــو ده اجلــديـــد واخملــتــلف . ( هــنـا
زروعة بالصالة وترجتل حول رأة ا تتـدخل الفتاة / ا
ـمـثـلـة " ـاذا يـصـادر  "احلـكـواتى " عـلـى " ا مـعـنـى " 
ـتـعاً ـا تقـدم شـيـئاً  واليـعـطيـهـا الفـرصـة كـاملـة ر
ومـخـتـلـفًـا عن حـكـايــاته الـسـيـاسـيـة الـتى يـقـرأهـا ..
ـا ــزروع صــوته إلى صــوتــهــا .. ور ــتـفــرج ا ويــضم ا
تـفرجون احلقيـقيون لتشـجيع هذه الفكرة يتدخل ا
هم فى الـنـهايـة البد وان ا يـختـلـفون عـليـهـا .. ا ور
ينـجح " احلكواتى " فى لم الصالة والنزول عند رغبة

سرح). مثلة " فى تقد ماعندها على ا " ا
احلكواتى : 

طب اتفضلى حضرتك احكى حكاياتك . 
مثلة    :  ا

ماهى مش حكايتى أنا ? 
احلكواتى : 

أمال حكاية م ?? 
مثلة   :  ا

حكاية الرقـاصة .. انت قوام نسيت .. دى حتى نزلت
فى اخبار احلوادث بتاعة أول امبارح . 

احلكواتى : 
يعنى حصلت بحق وحقيقى ?? 

مثلة   :  ا
أمال يعنى أنا حألف . 

احلكواتى : 
طب اتفضلى أحكى . 

مثلة   :  ا
ـتفـرج ) .. الـرقــاصـة دى رغم إنـهـا ( وهى تـواجه ا
كانت بـتشتـغل فى كباريـه إال انها بـنت ناس بنت راجل
بــيه كــبـيــر قــوى .. طب أيه الــلى يــخــلـيــهــا تــشـتــغل فى
كــبــاريـه وتــعــرى جــســمـــهــا كل لــيــلــة لـــلى يــســوى والــلى
مــايـــســواش ?! .. أقــولــكـم انــا .. أبــوهــا الـــبــيه ده كــان
زمــــان مـــتــــجـــوز مـن واحـــدة قــــريـــبــــته لـــكـن مع اآلسف
مـابــتـخــلـفـش.. عـمــلـوا الــبـدع عــلـشــان تــخـلف وبــرضـة
كن يـتجـوز علـيهـا والشـرع معاه مفيـش فايدة.. كـان 
.. لـكــنه خـاف عــلى مـشــاعـر مــراته ألنه كـان بــيـحــبـهـا

احلكـواتى " بـأنه مـرتـبط بـورق مكـتـوب ويـقـرأ منه ..
رأة ويحـدث نوع من الـصراع بـينـهمـا على أسـاس أن ا
ــســـرحــيــة  البــد وان يـــكــون لـــهــا دور أيــجـــابى فى ا
ـمـتأل بـاالضــافـة إلى انـهـا تــلـطف من جـو الــعـرض ا
تـفرج وهو فى بالـرجال فقط ثم تـستشهـد برأى ا
الغـالب سوف يكـون فى صفها  وبـناء علـيه تتحدى "
احلكـواتى " بأن فى استـطاعتهـا أن تستبـدل حكاياته
تـفرجـ وبناء ـتع من عندهـا يسـعد ا بشـغل فنى 
علـيه يطلب مـنهـا " احلكواتى " ان تـصعد إلى خـشبة
ــهـمــة وعـلى الــفـور تــنـطـلق " ــسـرح لــتـقــوم بـهـذه ا ا
ـمـثـلـة " لـلــصـعـود فـوق اخلـشـبـة لــتـحـقق حتـديـهـا ا
مثلة لـلحكواتى).  " كل مـاسبق يتم ارجتالياً ب " ا

" و " احلكواتى ". 
مثلة  : ا

(وهى تخـلع البالطو أو اجلاكت أو العباءة الواسعة أو
ـمـثلـة " ثم تظـهر بـفسـتان الشـال أو أى ماتـرتديه " ا
يـبـرز مفـاتـنهـا إلى حد مـا وبـدون مبـالغـة ثم لـلفـرقة
ـوســيـقــيـة وهى حتــزم وسـطـهــا دق لىَ يـاأبــنى عـلى ا
واحـدة ونص .. تـعـزف الفـرقـة قـطعـة شـعـبيـة راقـصة
مثلة " والبـد وان يكون رقصها حلوًا ترقص عـليها " ا
ومــتـقــنًـا بـالــطـبع وبــعـد ان تــنـتــهى الـرقــصـة تـواجه
تـفرج بسعادة غـامرة بعد التـصفيق وبالطبع فى ا
حالـة عدم الـتـصفـيق وكل شئ جائـز فى هذا الـعرض
ـزروع بـالصـالة أن يـشدوا لـها كن لـلمـتفـرج ا

هذا السوكسيه باالضافة إلى جمل من مثل) : 
(والله حـلوة .. برضة يااخى الستات لها طعم ... إلخ
مثـلة " ماذا سوف تـفعل ألنها .. بعـد ذلك التدرى " ا
وقف اجلديد عليها ألنها من لم تكن مستعدة لهذا ا
األســاس جــاءت لــكى تــشـــاهــد عــرض مــســرحى ولم

جتىء لكى تشترك بالتمثيل فيه !! ) . 
احلكواتى : 

( بـعـد حلـظـة وقــد طـالت إلى حـدمـا ) .. هـا .. طب
وبعدين ?!! 

مثلة :  ا
بــعـدين أيه ? ( مـازالت مـلخـومـة والتـدرى مـاذا تـفعل

 . ( !!?
احلكواتى : 

خالص كده ?!! 
مثلة  :  ا

أل .. لسه . 
احلكواتى : 

طب ماتكملى . 
مثلة   :  ا

ماطيب .. ( حلظة تمر ثم فجأة ) آه .. الرقصة اللى
شوفتوها دى بتاعة واحدة رقاصة . احلكواتى: 

( ساخراً ) .. نعم ياأختى !! 
مثلة   :  ا

اســتــنى بس .. ( ثم لـلـمـتـفـرجـ ) .. الــرقــاصــة دى
بقى حكايتها حكاية .. 

احلكواتى : 
أهالً .. انت كمان حاحتكى ?!! 

مثلة   :  ا
اشمعنى انت بتحكى ?! 

احلكواتى :
انا حكاياتى لها هدف . 

مثلة   :  ا
وانا حكاياتى برضه لها موضوع .

احلكواتى :
وضوع ده .   ما إحنا مش عايزين ا

مثلة   :  ا
ليه بقى ياأخويا ?! 

احلكواتى : 
ألنه نوع من أنواع التلق . 

مثلة   :  ا
إزاى بقى ?! 
احلكواتى : 

ؤلف ـوضوع الـلى بيـتبـناه ا ـوعظة أو ا ـعنى أو ا ألن ا
ـسـرحـيـة يـدافـع عـنه زيه بـالـظـبط زى ويـفـضـل طـول ا
فروض علينا .. ألن أيه الدليل على إنه صح ?!! كل ا

مثلة   :  ا
طب وانت ايه الدلـيل عـلى إن حـكايـاتك الـلى بتـقـرأها

للناس هى اللى صح ?! 
احلكواتى : 

قـوى.. وفى نفس الوقت كـانت مشركـاه بالنص فى كل
مـشاريـعه االستـثـماريـة .. فضل مـسـتحـمل سنـ حلد
ـا هب.. جـت تـشـتـغل عـنـدهـم خـدامـة غـلـبـانـة .. بس
زى لـهـطــة الـقـشـطــة.. وفى لـيـلـة من الــلـيـالى والـراجل
كـان قــلـقــان وتـعـبــان قـام يــشـربــله بق مـيه يــبل ريـقه ..
طـبخ البت اخلدامة وهى ح من بعيـد فى آخر ا لـكن 
ـة . قرب مـنـها واجتـ أكتـر ألن كـان فيه حـتة من نا
ـفـروض يغـطـيهـا .. لكن ده أل راح رجـليـها عـريـانة .. ا
مـــعـــريــــهـــا .. اتـــفـــزعـت الـــبت اخلـــدامـــة وقــــالت عـــيب
يـاسـيـدى .. وهـو والهــنـا .. مـايـصــحش يـاسـيـدى وهـو
شـغــال .. راحت زقـاه وقـالت انت نــاوى تـعـمل ايه ? ..
قـــالــهـــا بــحـــبك يــابـــهــانـــة بــحـــبك .. قــالـت له بــاحلالل
يــاســيـدى .. كــلـه بــاحلالل .. قــالــهــا مـاشـى .. وعــنــهـا
وقطع اجلالبية .. ومـرت األيام والشهور كل ما يحس
ـطـبخ يـقـطـعـله جالبـيـتـ تالتـة .. بـتـعب يـعـدى عـلى ا
وعـنـهـا وحـمــلت مـنه  وخـلـفت بــنت زى الـقـمـر .. لـكن
ـلـعـوب وهب .. طب الـراجل من مع اآلسف أنـكـشف ا
ـا مــراتـه عــرفت مــاســكــتـتـش ألنــهـا طــوله ســاكـت .. و
خـــافت عــلى الـــورث الــلى نص فـــلــوســهـــا فــيه .. وهب
قـررت وخــطـطت وفــكـرت ودبـرت .. تــخـطف الـطــفـلـة
وتقتلها .. وامـها اخلدامة ياع رموها فى الشارع ..
وهب بــعــد كــده ...(تــتــوقف هـنــا ألنــهـا التــدرى مـاذا
تقـول بعـد ذلك  كما أن من احملـتمل أن يـتدخل أحد
تـفرج احلـقيـقي ويـعلق بـأن ماتقـصه ماهو إال ا
فيـلم عربى قد والبـد وان تكون مـستعـدة للرد على
ـتفـرج باالسـتمـرار فى تكـملة هذا االحـتمـال واقناع ا
احلـكــايـة وإال سـوف تــنـتــهى هـنــا !! .. حلـظــات تـمـر
تـفـكـرفـيـهـا كـيف تـكـمل احلـكـايـة ثم وهى تـتـذكر ) ..
ــهم .. إن الــلى مــاتــعـرفــوش مــرات الـبــيه إن جــوزهـا ا
اجتوز اخلدامة عرفى علشان مسألة احلالل طبعاً ..
ـ ? .. للراجل الـلى كان مـكلف بـقتل نـرجع بعـد كده 
سكـينة اللى صعبت عليه .. طب يعمل أيه ? الطفلة ا
.. فكر فى فـكرة جهنمـية .. منهـا يتخلص مـن الطفلة
.. وفى نــــفـس الـــوقـت مــــايــــقـــتــــلــــهــــاش .. رايح جــــايب
مـقطف وحطـطها فيه .. وفـى وسط النيل وراح راميه
ــطـقف نــاحــيـة الــشط .. والـشط فى .. الـنــيل جـاب ا
الــوقـت ده كــان واقف عـــلــيه راجـل ومــراته .. ســـمــعــوا
ـــقــطـف وهى فــيه .. صـــعــبت عـــيــاط الــبـت وشــافــوا ا
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سرحي جريدة كل ا

غادر إيرلندا وفرض على نفسه منفى إختيارياً 
انيا قبيل انتقاله لألقامة بشكل دائم فى لندن ثم راح يجول بعدها فى فرنسا ثم أ

فى باريس عام   .1937
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احلكواتى-
 محمـد على - صدام
- كونداليزا حسـ
رايس - عـمر مـكرم
- عـــبــدالـــنــاصــر -
مــــحـــــمــــد جنــــيب -
عـبداحلـكيم عـامر -
أحـمدحـسن البـكر -
ـمـثـلـة الـزوجـة - ا
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قاومة > منح وسام الدولة الفرنسية للشجاعة لقاء خدماته البطولية مع ا
الفرنسية.  بعد "وات" بدأ يكتب بالفرنسية اللغة التى سمحت له كما الحظ كاتب
سيرته ريتشارد إيلمان : "من أن يتحرر بشكل خاص من تقاليد اللغة األنكليزية.
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نـــكـــمل بــقـى هــو كـــاتب أيه ? ( ثم يــقــرأ من الــلــفـة /
الـورق ) .. بـيــقـول إن كل إنــسـان له مــفـتــاح شـخــصـيـة
ـفتاح ده .. نقدر نستشف بأن البنى آدم ده وبناء عليا
ـكن يـعــمل أيه ?? ومـا يـعــمـلش أيه ?!! وحـكــايـتـنـا  ..
فـيها ثـالث شخصـيات مـهمـة .. األولى محـمد على ..
والثـانـيـة عـبـد الـنـاصر والـثـالـثـة صـدام حـس .. طب
الـثـالثـة دول مــفـتــاح شـخــصـيــتـهـم أيه ?? .. تـعــالـوا مع

بعض كده نشوف أول واحد .. محمد على . 
(بقـعة من الـضوء تـسلط عـلى منـطقـة " ب " ويظـهر
فـيـهـا " مـحـمـد عـلـى " وحـيـداً يـنـاجى نـفـسه ويـفـكـر

بصوت مسموع ).  
محمد على: 

ـكن أسـيـطـر .. إزاى ? .. مطـلـوب مـنى أنا إزاى أنا 
وطـاهـر بـاشـا جتـريـد حمـلـة من اجلـنـود لـلـقـضـاء على
ــمــالــيك حلــمــايــة والى مــصــر خــســرو بــاشــا .. لــكن ا
فروض إن انا أتـخلص من خسرو باشا .. طب ازاى ا
?? ( يـفـكـر حلـظة ثم ) .. أيـوه .. أنــا أحـرَض اجلـنـود
عــلـــيه ألن رواتــبـــهم مـــتــأخـــرة وفى نـــفس الــوقـت أقــنع
ـصر من خـسرو بـاشا طاهـر باشـا بأنه أحق بـالـوالية 
.. وفـى حـــــــــالــــــــة عـــــــــدم دفـع رواتـب اجلــــــــنـــــــــود.. مش
حــايـســكــتـوا وحــايــثـوروا ويــنــهـبــوا فى الــبــلـد .. وكل ده
حـايضـعف مـوقف الوالى وسـواء جنح طـاهر بـاشا فى
احلـصــول عـلى الــواليـة .. أو ان اآلســتــانـة بــعـتت والى
تانى ساعتها بقى أنضم للمماليك وأقنع أبراهيم بك
بـأحقـيته فى الـوالية .. ونـفس اللـعـبة الـلى عمـلتـها مع
هم إنى ـكن ألعبهـا مع أبراهيم بك .. ا طـاهر باشا 
الزم أبـقى مــحــرك األحــداث وفى نـفـس الـوقت بــعــيـد
عنـها .. الزم ألعب بـكل الكـروت .. اآلستـانة .. الوالى
.. الـــشــعـب .. بس فى الـــنـــهـــايــة الزم اخـــتـــار الـــكــارت
الـكــسـبــان .. عـلــشــان أأقش طـبــعـاً . ( تـخـتـفى بـقـعـة

الضوء وكذلك " محمد على " ) . 
احلكواتى  : 

نــشــوف بــقى عــبــد الــنــاصـر .... ( بـقـعــة من الـضـوء

أساسـها عمـلية التـلق الـلى بنتربى عـليهـا من الصغر
 ومـعـروف يـاإخـونـا إن الـبنـى آدم مـنـنـا بـيتـولـد وعـقـله
زى الـصفحـة البيـضة.. بعـد كده بـيبدأ يـتشكل .. طب
مـ الــلى بـيـشــكـله .. حــد يـقـولى ?? (يـتـرك مـسـاحـة
ا يـجـيبه بـأجـابة مـا وبـالطـبع البد وان لـلـمتـفـرج ر
يـكــون " احلـكـواتى " مــسـتـعــداً لـلـرد عــلـيه .. امـا فى
حـــالـــة عـــدم الـــتــدخـل يـــكـــمل " احلـــكـــواتى " كالمه
الـسابق) .. طـبـعـاً ..  األسرة.. األب واألم.. طب دول
يـا تــرى مــتـكــونـ ازاى?! ألنــهم بـرضـه كـانــا صـغــيـرين
وعقولـهم صفحات بـيضة .. نـقول مثالً إنهم مـعتدل
فى الـتــفـكـيـر .. والمـتـطـرفـ .. وال مـحـافـظـ .. وال
ـهم إن األسـرة أول كتـابة منـحـرف ?!.. أيـاً كانـوا .. ا
درسة .. أدى كـتابة تـانية بـتنكـتب .. بعد كـده تيـجى ا
ـدرسـة وعلى جـنب يـيـجى اجلـامع والكـنـيـسة .. ومع ا
.. ودى كتابة تالتة .. بـعد كده تيجى اجلامعة .. كتابة
رابـعة .. ومع كل ده بـقى .. ييـجى اجملـتمع كـله بنـظمه
الـســيــاسـيــة واالجــتـمــاعــيـة واالقــتــصـاديــة واإلعالمــيـة
واألخيـرة دى نـحط حتتـهـا يـيجى مـلـيون خط !! .. كل
الـكـتـابات ديـهـيـة بتـشـكل عـقل الـواحد مـنـنـا بـحيث إنه
الزم     يـطـلع كـذا أو كـذا .. يـعـنى مـابـتـدلـوش فـرصة
لالخـتــيـار .. وعـلـى هـذا األسـاس .. الــولـد بــيـطـلع زىّ
أبـــوه .. والــــبــــنت زىّ امـــهــــا .. وإذا مـــاكــــنـــوش زىّ األم
واألب .. يـــــبــــقـم زىّ الـــــنــــجـم أو الـــــنــــجـــــمـــــة .. أورجل
ــشــهــور .. أو الــشــيخ الــفالنـى أو الــداعــيـة األعــمــال ا
األسالمـى .. أو امـــيـــر فى جــــمـــاعـــة أو زىّ اجملـــرم أو
احلرامى العالنى .. أو مديـر البنك اللى هرّب فلوسه
لــلــخـارج وهــو مــعــاهــا طـبــعــاً .. أو الــلى أتــمـســكت فى
شـــبـــكــة آداب .. أو فـــتـــاة إعالنـــات وكالبـــات .. يــعـــنى
.. مـفـيـش مـفـر من عـدم األخــتـيـار .. كــلـنـا مـتــبـرمـجـ
متبرمج  ( فجـأة يظهر من الباب العمومى للقاعة
" مــديـر دار الــعــرض " ثم يــنـادى عــلى " احلــكـواتى "
عنى أنهـم يطلبونـه باخلارج ألمر هام ويتم أرجتـال 
 وعـلى الــفـور يـتـرك  "احلـكـواتى" مـكــانه ويـخـتـفى
خـارج الـقـاعـة.. حلظـات تـمـر ويتـم إشغـالـهـا بأى شئ
من قبل مـنفذ الـعرض أو حسب مـايترا لـلمخرج ..
كانه ثم ) .... يعود " احلكواتى مرة اخرى ويجلس 

احلكواتى   : 
? المـؤخذة ياأإونا .. نكـمل .. إحنا كنا وقـفنا حلد ف
ـتفـرج احلـقيـقي ( فى حالـة عدم الـرد من قبل ا
ــكن لــلــبــاحث هــنــا ان يــتــدخل ويــذكــره بــقــضــيـة
الـبرمـجـة ثم يعـلق عـليـها بـأعـتبـارها قـضـية حـياتـية
تفرج احلـقيقي .. وقد يـشاركه فيها بـعض من ا
ـــلـــقى عـــلى  "احلـــكــواتـى " هــو أن ـــهم إن الـــدور ا ا

داخالت وينهيها بذكاء).  يضبط هذه ا
احلكواتى   : 

( وهو يـجيب عن سبب برمجة الناس من الصغر ) ..
الــسـبب األســاسى فى بـرمـجــتـنـا هــو أن الـعـقـل عـنـدنـا
اليــعـمل إال مـن خالل الـبــرمـجـة وبــالـتــالى مـابــنـعـرفش
نــخـتـار  يـبــقى عـلـشــان نـتـحـرر من الــبـرمـجـة دى الزم
عقـولنا تتحـرك .. وعلى فكرة فيه فرق كـبير  ب إننا
نهـتم بـعقـولنـا وب إنـنا نـشغـلهـا .. ألن العـقل زى اآللة
بـالــظـبط .. الزم تـتــزيت كل شـويــة عـلـشـان تــشـتـغل ..
وزيت العقـل يا إخونـا هو االستـفهام والـتساؤل .. إنك
دائـمـاً تـسـأل إزاى ولـيه وعلـشـان أيه ?! يـعـنى بـالـعربى
الزم تتغير كل الصيغ التـقريرية اللى بنتربى عليها من
الصـغـر وتـستـبـدل بالـصـيغ االسـتفـهـاميـة .. فـمثالً فى
درسـية .. بـدل مانـتربى عـلى إن جمال كـتب التـاريخ ا
عبد الـناصر هـو زعيم األمة الـعربيـة .. نسأل هل هو
فعالً زعـيم حـقيـقى ?? وإذا كـان زعيم .. طب ازاى ??
وإذا الـــــكـالم ده كــــان هـــــجص وفـــــشـــــر .. طب لـــــيه ??
وهـكـذا .. ألنـنا طـول عـمـرنـا بيـنـفـرض عـليـنـا حـاجات
ـرحـلـة الـنـاصـرية من فـوق .. ومن حتت .. يـعـنى فى ا
اتـفـرضت عـلـيـنـا الوحـدة الـعـربـيـة واالشـتـراكـية.. وفى
رحلـة السـاداتيـة .. أتفـرض علـينـا االنفـتاح والسالم ا
.. كل ده اتفـرض عـليـنـا ومحـدش خد رأى الـنـاس فيه
?!! .. طب لــو كــانــوا خــدوا رأى الــنــاس .. الــنـاس دى
كـانت حـاتـقول أيـه ?! .. نعم وال أل ?!! ( يـختـار بعض
ــتــفــرجـ احلــقــيــقــيــ ويــســألــهم ويــنــتــظـر من ا
إجـابـاتـهم  وفـى حـالـة اإلجـابـة الـصـحـيـحـة يـكـمل "
احلـــكـــواتى " كالمـه .. امــا فى حـــالـــة عــدم اإلجـــابــة

الصحيحة يجيب احلكواتى بدالً عنهم ) . 
احلكواتى :

 أكــيـــد طـــبــعـــاً كـــانــوا حـــايــقـــولـــوا نــعـم ألنــهـم يــاأخـــونــا

ــا إنــنــا فى األصل مــتـــبــرمــجــ عــلى الــكـالم ده .. و
مــتـربــ عـلـى الـتــلـقــ واحلـفظ مـن الـصــغـر .. يــبـقى
ــفــروض عـلــيــنـا الزم حــانــقـول نــعم !!! والــعــجـيب إن ا
مش بس فى الـسـيـاسـة .. أل .. ده فى الـدين كـمان ..
ألن محدش مننا بيـختار دينه/ كذلك أهالينا محدش
بـيختارهم .. وأسامـينا .. وفى احيان كـتير .. الزوجة
.. ألن أى زوج بـيحب قوى إنـه يتجـوز واحدة شبه امه
!! .. وده بـــرضه مـــوروث مـــفــروض عـــلـــيـــنــا !! .. طب
ــــفــــروض عـــــلــــيــــنــــا ده ?? .. ازاى نــــقــــدر نـــــواجه كـل ا
بالتساؤل .. لو زرعـنا فعل التساؤل فى كل واحد فينا
ــا يـبـقى مــسـألـة غــريـزيـة زى األكل من الـصــغـر حلـد 
ـفروض عـليـنا والشـرب واجلنس حـانـقدر نـواجه كل ا
ـيـز ونـنـتج ـكن نـعـرف نـخــتـار و .. وبـالـطـريــقـة دى 
ونــبــدع ونــكـتــشف..  يــظـهــر " مــديــر دار الــعـرض " ثم
يـــنـــادى عـــلى " احلـــكـــواتى " فـــيـــتـــوقـف عن الـــكالم ثم
ـــتــفــرجــ احلـــقــيــقــيــ يــخــتــفـى بــاخلــارج ورغم أن ا
اليـعـلـمـون مـايــحـدث مع " احلـكـواتى " بـاخلـارج إال أن
ـسرحية يـساعد على فك أختفـاءه من حيث التقـنية ا
ا للـتعـليق على الصالـة ويعـطى فرصة لـلمـتفرجـ ر
مــايــحــدث فــيـــمــا بــيــنــهـم ويــثــيــر عــقــولـــهم بــالــطــبع ..
ـكانه ثم حلـظـات ثم يــعـود " احلـكـواتى " (ويـجـلس 

وسيقية ) ...  للفرقة ا
احلكواتى : 

صلح لى ياأبـنى مقام تاجنو .. ( ثم يـغنى مذهب من
أغـنـيـة شـهــيـرة .. بـعـد االنـتـهـاء مـن الـغـنـاء يـتـدخل
ــزروع بـالــصــالــة بــالــســؤال ارجتــالـيــاً عن ــتــفــرج ا ا
استمرارية الطريقة السابقة فى العرض وهى تمثيل
أكــثــر من مــشـهــد مــســرحى فى وقت واحــد من أجل
تفرج لكى يـتساءلوا ? .. ولكن " احلكواتى إثـارة ا
ـكتوب فى الـصفحـة التى كان " يجـيبه بأن هـذا هو ا
ا تـغـيـر األسلـوب فى الـصـفـحات يـقـرأ مـنـها لكـن ر

القادمة ?! ) . 
احلكواتى : 
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تسـلط على مـنطـقـة " ج " ويظـهر فـيهـا عبـد النـاصر
وهـو يــنــاجى نــفـسه ). عـــبــد الــنـــاصــر: طب انــا ازاى
ــكن اسـيـطـر .. ازاى ?? .. مـحــمـد جنـيب أصـبح له
شـعبيـة غير عـادية ألنه من وجـهة نـظرهم قائـد الثورة
.. يــــبــــقى الزم أتـــخــــلص مــــنه .. بس ازاى ? ( يــفـــكــر
لـكية ونعلنـها جمهورية حلظة ) .. أيـوه .. احنا نلغى ا
.. ونغـرى جنيـب بأنه يـبقـى رئيس اجلـمـهوريـة ورئيس
الــوزراء كـمـان .. بـس عـلى شـرط .. تــرقـيــة عـامـر من
رتـبة صـاغ إلى رتـبـة لواء وبـالـتالـى تعـيـينـه قائـداً عـاماً
ـا ان عـامـر أعـز اصـدقـائى .. ــسـلـحـة .. و لـلـقـوات ا
يــــبــــقى انــــا كــــده ضــــمـــنـت اجلــــيش فى ايــــدى .. لــــكن
احـــتــمـــال جنـــيب يـــعـــتـــرض .. وكـــذلك بـــعض أعـــضــاء
مـجلـس قيـادة الـثـورة .. لـكن دول بـأغرائـهم وتـعـيـيـنهم
وزراء فى الـوزراة اجلـديـدة أكيـد حـايـوافـقـوا .. ونـبقى
كلنا اغلبية .. ضد واحد هو جنيب .. أكيد فى اآلخر
الزم يـوافق .. امـا رد فـعل الشـعب الـلى أكـيـد حـايـبقى
ـقراطية .. ـشاركة الـشعبـية الد ضدنـا ألنه بيـحلم با
فـبـرضه دى لـهـا حل .. نــخـتـرع لـهم أسـلـوب احملـاكم..
محـاكم الغـدر  ومحـكمـة الثـورة  ومحكـمة الـشعب ..
ـــــهم إنـى الزم أبـــــقى مـــــحــــرك األحـــــداث وفى نـــــفس ا
الـوقت بعيد عـنها .. الزم العب بـكل الكروت .. جنيب
.. الـثــورة .. الـشــعب/بس فى الــنـهــايـة     الزم اخــتـار
الـكــارت الـكــسـبــان  عـلــشـان أأقش طــبـعـاً. ( تـخـتـفى

ثل دور " عبد الناصر " ) .  بقعة الضوء وكذلك 
احلكواتى:

 وأخـــيـــراً ولــيـس أخـــراً .. نــشـــوف صـــدام حـــســ ...
(بـقـعـة من الـضوء تـسـلط عـلى مـنـطقـة "  د " يـظـهر

فيها " صدام " وهو يناجى نفسه ) . 
صدام : 

ـكن اســيـطـر .. ازاى ?? .. واحـد زيى طب انـا ازاى 
الحـول له والقوة  مـجرد عـضو فى      تـنظـيم شعـبة
ـكن اسـيــطـر عـلى دولـة زى دولـة الــفالحـ .. إزاى 
العراق .. دولة عريقة وذات حضارة مجيدة .. إزاى ?
( يـفـكـر حلـظـة ثم ) .. أيــوه .. يــبــقى مــفـيـش قـدامى
غـيـر إنى أعـمل عـمـل غـير عـادى يـلـفت لـىَ األنـظار ..
ومـــفــــيش قــــدامى غـــيــــر عـــبــــد الـــكــــر قـــاسـم رئـــيس
ــتـحـمـس قـوى لـلــحـزب الـشــيـوعى وضـد اجلـمــهـوريـة ا
ــحـــاولــة اغـــتـــيــاله حــزب الـــبــعـث .. يــبـــقى لـــو قــمـت 
وجنـــحت أبـــقى بـــطـل ولـــو مـــاجنـــحـــتش .. أبـــقى عـــلى
األقل لـفت األنـظـار لىَ واثـبت اخالصى حلـزب الـبعث
ــكـن اسـتــغـل بــلـديــاتـى .. أحـمــد حــسن .. بــعــد كـده 
البكر رئيس الوزراء  ورشـيد مصلح التكريتى احلاكم
العسكرى ودول من بـلدى تكريت والزم يقفوا جنبى ..
ومع ده الزم أقيـس كل قـوة سيـاسـيـة عـلى حـدة .. قوة
حـزب الـبـعث  واحلـزب الـشـيـوعى  واحلـزب القـومى
والــــعـب عـــلـى كل احلــــبــــال .. انــــا الزم ابــــقـى مــــحـــرك
األحداث .. بس من بعيـد .. ومن غير ماحد يعرف /
الزم الــــعـب بــــكل الــــكــــروت األحــــزاب .. الــــرئــــاســـة ..
الـــشـــعب .. بـس فى الـــنـــهـــايـــة .. الزم أخـــتـــار الـــكـــرت
الـكـسـبـان .. عـلـشان أأقش طـبـعـاً . ( تـختـفى الـبقـعة

ثل دور " صدام " ) .  وكذلك 
(حلظـات صـمت تمـر يـتـركهـا " احلـكواتى " بـعـد هذه
ـتـفـرج بـالـتعـلـيق اما ا يـتـدخل أحد ا ـشـاهـد ر ا
فى حــالــة عــدم الــتـعــلــيق يــتــدخل هــنــا " الــبـاحث "
باألرجتـال حول تعجبه من تقـد هوالء القادة بهذا
ـكن أن يـنطـبق على " الشـكل  فـإذا كان هـذا الكالم 
كن أن ينطبق على كل من " صـدام حس " .. كيف 
مــحــمــد عــلى / عــبــد الــنــاصــر " .. وبــالـطــبـع يـرد "
ـعنى أن كـاتب هـذه احلكـايات احلكـواتى " ارجتـاليـاً 
لم يخـتـرع هذا الـكالم ولكـنه مـوجود بـكتب الـتاريخ 
وكل ماعـمله هو الطـريقة الفـنية .. أى استـخدام هنا
ــا فى مـوقف آخــر يـســتـخـدم ـنــولـوج الــفـردى .. ر ا
ـا احلـوار وهــكـذا .. كـمــا يـنــوه بـأن اجلـديــد الـذى ر
ـتفـرج هـو تقـد زاويـة جديـدة غـير الـزاوية يصـدم ا
ـشـهـورة الــلى مـتـربـ عــلـيـهـا من الــصـغـر .. وبـعـد ا
ـمثلة) اجلالسة االنتـهاء من هذا األرجتال تتدخل (ا
ـــتـــفـــرجــ ألول مـــرة وتـــنـــبه " احلـــكــواتى " وسط ا
ارجتـالـيــاً لـقـضــيـة مـهــمـة أال وهى ان الــعـرض بـهـذه
الطريقة يعبر ناشف ألنه مرتبط بقادة معروف بأن
ـــرأة فى حـــيـــاتــهـم لــهـــا دور هـــامـــشى عـــلى عـــكس ا
شخـصيات مـثل / سعد زغلـول وزوجته صفـية زغلول
و مـــصــطــفى الــنــحــاس وزوجـــته زيــنب الــوكــيل .. أو
اللوحة للفنان نصر الدين طاهرالسـادات وزوجته جيهان السادات .. ألخ .. ويجيبها " 

اللوحة للفنان
محمد إبراهيم
احلنفى
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

✂✂

> ابتداءً من الستينات صار بيكيت يكتب مقاطع أو شظايا درامية موجزة اختفت
هرج مستبدالً إياه بشخصيات شبحية شبه مرئية تنازع لتستبقى أو فيها شخصية ا

كان. حتتفظ بتأثير واهن من إحساسها بذاتها وبا

مثل جاك ماكوران: "إن > فى مقابلة أجراها معه الكاتب األمريكى مل كَاسو يذكر ا
عدم قبوله جائزة نوبل سببه أنه شعر فى أعماقه بنوع من احلياء ألن كان يظن أن
جويس مواطنه وصديقه هو الوحيد الذى يستحقها.

17 16

تـفرجـ احلقـيقـي ا يـدفع / يشـجع ا التـدخل ر
رات القادمة ) .  رة وكذلك ا شاركة فى هذه ا با

احلكواتى :
 آه .. نسـيت أأقولـكم بأن اجلـديد فـياحلـكايـات ديهـية
إنـهـا حـكـايـات استـفـهـامـيـة .. واحـد يـقولـى : يعـنى أيه
اسـتفـهامـية?! (ينـتظـر ان يجيـبه آحد من الـصالة ثم
فى حــالــة عــدم الــرد) جـــرى أيه يـــا إخـــونـــا ? هـــو انـــا
حــاتـــكــلم لـــوحــدى .. مـش نــاخـــد ونــدى مع بـــعض فى
الـكالم .. هـا .. حــد حـايـقـولى وال أل ?! (أعـتـقـد بأنه
كن أن يجيبه آحد بالصالة) .. حكايات استفهامية
يعنى الزم تشغل عقول حضراتكم وتخـليكم تستفهموا
أو تسألـوا زى اللى حـصل دلوقتـى بالظـبط.. يعنى أى
ــسـرح مش مـظـبـوطـة .. أو مش حـاجة حتـصل عـلى ا
مـفـهومـة .. تـتدخـلـوا وهب .. وقف ياعم ثم ازاى وليه
ا يـتدخل متـفرج حـقيقى وعلـشان أيه ?? .. (هنـا ر
ؤلف " اذا يريد " ا ويسـتفهم / يسـأل حول مسألـة " 
تفرج لكى يستفهموا أو يتساءلوا أن يثـير عقول ا
رأة كن لـلـفتـاة / ا ? .. اما فى حـالـة عدم الـتـدخل 
عنى).  زروعة بالصالة وترجتل سؤاالً حول نفس ا ا

احلكواتى: 
علشـان االستفهـام أو التسـاؤل هو اللى بيـحرك العقل
.. ألن كـــاتب احلـــكـــايـــات أكـــتـــشـف من خالل الـــبـــحث
ــنـطـقــة الـعـربــيـة لـيس مــشـكـلــتـهـا فى والـتـنـقــيب بـأن ا
ـشـكـلـة أن ـا ا مـسـألـة الـنـظـريـات وســوء تـطـبـيـقـهـا إ
طـريقـة تفكـيرنـا متـخلفـة .. ألن عقـليتـنا عـقليـة نقـلية 

الــنــاحــيــة الــشــخـصــيــة / طـب أزاى نــوصل لــلــحــقــيــقـة
شـكلة ?! ( ثم فـجأة وللـفرقة ـوضوعـية ?! هى دى ا ا
ـوســيــقــيـة ) .. خش لـىً يــاأبـــنى عـــلى حـــتـــة عــرب ( ا
تـعـزف الفـرقـة أغـنيـة شـهـيرة وهـى مبـهـجـة لتـسـخ
ــعـنـى انه لـيس ضــروريـاً أن يــكـون لــهـا أى الـصــالـة 

ا كان يقوله " احلكواتى" !!! ).  عالقة أو رابط 
احلـكواتى : ( بعـد االنتهاء مـن الغناء ) .. نسـمع بقى
زروعـ بـالصـالة هـو كاتب أيه ?! .. ( يـتدخل أحـد ا
ولــيـكن " الــبـاحـث " بـارجتــال سـؤال حــول مــعـنى هل
تـفرج سوف يسمعون مايقرأه أو سوف يشاهدونه ا
ـسرح سمـاعى وبصرى فى وقت واحد بأعـتبار أن فن ا
 ويـجــيـبه " احلـكــواتى "ارجتـالـيــاً بـأن هـنــاك فـقـرات

سوف تقرأ  وأخرى سوف ترى ... ألخ ) . 
احلكواتى : 

( يـعـود لـلـقـراءة مـرة آخـرى ) .. بــيـقــولك كـانــوا زمـان
بيعـبدوا األصنـام .. لكن النهـاردة بقم يعـبدوا الصور 
رغم إن الـصـور دى مــلـقـوطـة من زاويـة واحـدة .. وهى
طـبعاً الزاويـة اللى تطلع صـاحب الصورة آخر حالوة 
ــكن تــتــاخــد بــأكــتـر من ــتــصـورة دى  مع إن الــنــاس ا
زاوية  وبـالتـالى يبـقى ليـهـا أكتـر من معـنى .. لكن من
خالل الـفرض والزن عليـنا بالزاويـة الواحدة .. احللوة
ـرور الـزمن .. الصـور دى بـتـبقى مـقـدسة .. طـبعًـا و
طب أيه الـسرفـى األصرار عـلى الزاويـة الـواحدة أكـيد
سـألة دى مـصـلحـة !! .. تعـالـوا نشـوف مع بعض ورا ا

كده .. الصور دى أيه ?!! 

ـتـفرجـ القـاعة ومـعهم يبـدأ العـرض من اول دخول ا
ـــزروعــ ويــجـــلــســون جـــمــعــيــاً ــتـــفــرجــ ا بــالــطـــبع ا
ــــجــــرد أن تــــمــــتـأل الــــقــــاعــــة إلـى حــــد مــــا يــــدخل " و
ة بـعض احلـكواتى " وهـو يـحـمل بـيـديه لـفـة ورق قـد
الـشئ ومـلـفــوفـة بـحـبل أو دوبـارة دلـيل عـلى قـدمـهـا ثم
ـوجــودين ــكــانه ويــلــقى بــالــتــحــيـة عــلى كـل ا يـجــلس 
بصوت مسموع  وبعد دقيقة أو دقيقت يظهر له من
الـــداخل (مـنــفــذ الــعـرض) الــذى يـــعــطـى لــلــحـــكــواتى
الـشـارة بـالبـدء ولـكـنه يعـتـرض عـلى أساس ان الـصـالة
مـازالت خـاويــة .. حلـظـات أخـرى تـمـر ثم يـعـود مـنـفـذ
ـكن ان يـحدث الـعـرض ويـعـطـيه األشـارة لـكى يـبـدأ و

ماسبق. 
أما فى حـالة امـتالء القـاعة يـبدأ "احلـكواتى" احلكىً
والبـد وان نـنـوه بأن كل مـايـحـدث ب   "احلـكواتى" و
ـكن بــاألتـفـاق مع " "مـنـفـذ الـعرض" يــتم ارجتـالــيـاً و
اخملـرج " حتـديـد الـفـتـرة الـزمـنـيـة لـهـذه اجلـزئـيـة . أما
فـى حـــالـــة امـــتالء الـــصـــالـــة مـن الـــبـــدايـــة تـــلـــغى هـــذه

اجلزئية. 
احلكواتى:

ليلـتنا أنس وهنـا .. وفرح ومنى .. وصـهللة وشـعننة ..
ــوسـيـقـيـة) .. اديـنى      يـاأبــنـى حــتـة (ثـم لـلـفـرقـة ا
ــوسـيــقــيـة ســيـــكــا .. ( بــالـطــبع كالمه عـن الـنــظم ا
سمـاعى ولـكنه اليـفهـمه وكذلـك الفـرقة الـتى معه !!
طربات طرب أو ا .. يتم عـزف أغنية شهيرة ألحـد ا
ذهب فقط ثم بعد ويغـنيها " احلكـواتى " ويكتفى بـا
تفرج ) .. االنتـهاء من الغناء يعود لـلحديث مع ا
صـــلـــوا عـــلى الـــنــبـى .. اول حـــاجـــة الزم نــعـــرفـــهـــا هى
كن واحد ظريف حكاية الـثالثة فى واحد دول ? .. 
يـــقـــولك .. مـــعــــقـــول يـــاراجل ثـالثـــة فى واحـــد .. طب
ـكن يـتـريق ويـقولك  ده بـاين تيـجى أزاى ?! والـتـانى 
له شـامبـو  والثـالث يقـولك أل .. ده مسـحوق غـسيل 
والـرابع يــقـولك .. ده دهـان ومــفـعـوله أكــيـد .. وده وده
ـــــهم إن وده .. واخلـــــامس والـــــســـــادس والـــــســـــابـع .. ا
الـثالثـة فـى واحـد دول بـبـسـاطـة كـده .. حـكـايات .. 3
حكايات مكتـوبة فى اللفة دى .. والواحد ده هو العبد
لـله الـلى حـايـقـرأهـلـكم كـلـهـا فى خـيـط واحـد  وصـلوا
عـلى الــنـبى .. وكـاتـب احلـكـايــات دى اسـمه مــصـطـفى
بن ســـعــد عـــاش فى الـــقــرن الـــرابع عــشـــر الــهـــجــرى 
ه وحديثه واحلكايـات ديهـية واخدهـا من التاريخ قـد
.. يـعـنى هـو بـالـعربـى كده مـاجـابش حـاجـة من عـنده 
ألن الــتــاريخ مــفـهــيش جــديـد  زائــد إنه مش حــقــيـقى
ومـحـدش يـصـدقه  طب لـيه ? حـد يـقـولى لـيه ?! .. (
تفرج ).. الله.. مـاحد ينـتظر أن يجيـبه أحد من ا
يـقولى يـا إخونـا ليه? .. ( يـنتظـر أن يجـيبه أحد وفى
ــزروعـ ــكن أن يــتــبـرع به آحــد ا حـالــة عــدم الـرد 

بالصالة ).  
احلكواتى: 

(وهـو مـنـشـرح الـصـدر).. قــلت لىَ لـيه?.. ألن الــتـاريخ
كـل واحـد بـيــكـتــبه عــلى مـزاجه ومن      وجــهـة نــظـره
الـشخـصيـة .. بـاإلضافـة بـقى لثـقافـته وزمـنه وظروفه

اللى كان بيدوَن فيها التاريخ 
ـــكـــتـــوب ده هـــو الـــلى طب أزاى نـــصـــدق إن الـــتــــاريخ ا
حـــصل فــعـالً ?! .. أكــيـــد فــيه حـــتــة زيـــادة هــنـــا وحــتــة
مـتـألفـة هـناك .. لـذلك فـيه ناس كـتـير شـبـهوا الـتاريخ
بــاحلـكــايـات  يـعــنى فــيه حـتــة حـقــيـقـيــة.. وحـتـت كـيـر
فـشر .. وعلى فـكرة .. صلـوا على النبى .. (يـظهر له
من الـباب الـعـمـومى للـقـاعة "مـديـر دار الـعرض" ثم
يشـاور للحكـواتى بأشارات غيـر مفهومة) .. أيه ? نعم
? .. مش فـاهم (يـذهب إيه مديـر الدار ويـوشوشه فى
أذنــيه ثم ) .. أه .. طــيب طــيب .. يــاســيــدى فــاهم ..
يـووو (يــخـتـفى مــديـر الــدار ثم يـكـمـل " احلـكـواتى "
ــتــفــرجـ ) .. احـــنـــا كـــنــا كالمـه الـذى انــقــطع مع ا
ــا يـجـيــبه أحـد بــنــقــول أيه (يـتــرك مـســاحـة هــنـا ر
ـتـفـرجـ أما فى حـالـة عـدم الـرد يتـذكـر احلـكواتى ا
ثم) .. آه إن الــتـاريخ كل واحـد بـيـكــتـبه عـلى مـزاجه ..
شـهور عبد ؤرخ ا والـدليل على صحـة كالمى هو أن ا
الـرحـمن الرافـعى كـان عـضـو باحلـزب الـوطـنى ولذلك
ــا جـه يــأرخ كــان مــتــعــصـب جــداً حلــزبه وضــد حــزب
ــؤرخ الــدكـتــور عــبــد الــعـظــيم رمــضــان نــقـد الـوفــد وا
ــا جه يــأرخ كـان احلـتــة دى فى الــرافــعى .. ومع ذلك 
مـتعـصب جـداً حلزب الـوفد عـلى حـساب حـركـة يولـيو
الــعـــســكــريــة .. وطـــبــعــاً مــحـــمــد حــســنـــ هــيــكل الزم
رحلـة الناصرية .. يعنى مفيش مفر من حايبقى مع ا

(يتم تـقـد ثالثة مـشـاهد / مـواقف مـسرحـيـة على
سـتـويـات الثـالثة فى وقت واحـد وبـشـكل مـتقن من ا
اجلمـيع سواء فى األداء الـتمثـيلى / احلـركة / توزيع
ـواقف إن ـصــاحـبــة لـبــعض ا ــوسـيــقى ا األضـاءة / ا
وجــدت  كل هـذا يــتم بــنــفس احلــمـاس دون الــنــظـر
ــســألــة شــوشــرة مــشـــهــد عــلى مــشــهــد آخــر وهــذه
كن اختيارها من قبل " سرحية  واقف ا شـاهد/ ا ا
ـكن ان ــكـتـوبــة الـتـالــيـة  و ــشـاهـد ا اخملـرج " من ا
ــكن أال يـوجـد رابط ــشـاهـد رابط  و يــكـون لـهـذه ا
ــشــاهـد فى وقت ــهم هــو تـمــثـيـل هـذه ا ــرة !! .. ا بـا
ـتـفرج احلـقـيـقى وجتـعله فى واحـد بـحـيث تـستـفـز ا
سرح ألنه ا يقدم امـامه على ا حالـة حيرة ودهشـة 
ــــكن له ان يــــتــــابع ثـالثـــة مــــواقف اليــــدرى كـــيـف 
مـسـرحـيـة تـمـثل فى وقت واحـد  وكـيف يـسـتـطيع أن
ـشـهد وذاك وايـهـما يـتـابعه ـيـز ب هـذا ا يتـابع أو 
?!! الشـك بــــأن هـــذه الــــتــــقــــنــــيــــة البــــد وأن تــــدفع
ـتـفــرجـ احلـقــيـقـيــ لـلـتـدخـل بـاالعـتـراض أو بـا
ا يـنتج عـنه توقف الـعرض االستـفهـام أو التـسـاؤل 
بالـطـبع ثم يـتـصـدر " احلكـواتى " لـلـرد عـلى كل هذه
االســتــفـــهــامــات والــتــســـاؤالت . امــا فى حــالــة عــدم
ــكن ــتــفـرجــ احلــقــيــقــيــ  الــتــدخل من قــبـل ا
ـزروعـ بــالـصـالـة أن يــقـومـوا بـهـذه لـلـمـتــفـرجـ ا
ـهـمة ارجتـاليـاً حـول معـنى " كيـفـية مـتابـعـة تمـثيل ا
ثالثـة مـواقف مـسـرحـيـة فى وقت واحـد ?! .. ومـاهى
فـائـدة أو سـبب هـذه الـوسـيـلـة?! ".. واعـتـقـد بـأن هـذا

فى بـعض األيام من خالل جتربتى السابقة " الساعة
كـام ?!! "!!!      كـمـا أن مـؤدى هـذه الـشـخـصـيـة البد
وأن يتـوافر فـيه الذكـاء / الـليـاقة / سـرعة الـبديـهة /
القـدرة على الغـناء / التـحكم فى اعصـابه / البرود /
ستنير/ ثم فى النهاية القدرة على الرد على العقل ا
كل انواع االستفهامات والتساؤالت مهما كانت تافهة.
كمـا يوجد ثالث شخصيات مزروعة بالصالة وشغلهم
بـالـكـامل يــعـتـمـد عـلى "االرجتـال" فـبـدالً من تـألـيف
األسئـلة فى التجارب السابقة نحن جنرب هنا عنصر

مهم وجديد للشكل االستفهامى آال وهو:ـ 
"ارجتــالـــيـــة الــســـؤال" و "ارجتــالـــيـــة اإلجــابـــة" لــكى
نتـخلص من عنصر الصنعة أو أسلوب احللية ألن كل
ـاً / حديـثاً يـستـخدمـون كسـر اإليهام اخملرجـ قد
ــمـثــلـ فى الــصـالــة دون أن يـكــون لـهـذا أى ووضع ا
ــعــنـى أنه لــو  االســتــغـنــاءعـن هـذه مــبــرر فــنى  
سرحى  بـينما الوسـيلة اليحـدث أى خلل بالـعرض ا
زروع بالصالة تفرج ا مثل / ا فى مسرح االستفهام ا
ـــتـــفــرج هـــدفه األســـاسى هـــو تـــشـــجــيـع / تـــدريب ا
مـثل أثناء العرض  داخالت مع ا احلقـيقى على ا
كمـا أنه مطلـوب منـهم ان يكونـوا طبيـعي فى األداء
ــرة وهــذا شـرط أســاسى وكـذلـك غــيـر مــعــروفــ بــا

ألختيارهم.  
ـهـم أنـهم فى هـذه الــتـجـربــة لن يـكــون لـديـهم نص ا
عنى مكـتوب / أسـئلـة مؤلـفة ولـكن سوف يـرجتلـون ا
ـداخـلـة / االسـتـفـهـام / الـتـساؤل الـذى يـدور حـوله ا
ــتــفــرجـ  أثــنــاء الــعــرض وهم يــجــلــســون وسط ا
والشـك بــأن هــذه مــســألــة لــيــست ســهــلــة والبــد من
الـيـقـظـة الـقـويـة أثـنـاء الـعـرض ومـسـاعـدة أى مـنـهم

لآلخر إذا ماحدث له خوف / تردد/ نسيان... ألخ. 
والـشــخـصـيـة األولى هـى شـخـصـيــة " الـبـاحث " وهـو
ـسـرحـى ومـعــظم  مـداخالته مــتـخــصص فى الـفـن ا
ضام واجلديد والقد سرحيـة وا حول الـتقنية ا

ـسـرحى كـذلك تـوجـد " ـوقف ا بـحـسـب مـايـفـرضه ا
ــفـروض ــكن أن تــكـون " أمــرأة " وهى ا الــفـتــاة " أو 
ـسـرحى مـتـفـرجـة عـاديــة وتـهـتم بـالـطـبـع بـالـشـكل ا
ـمــتـعــة  يـشــاركـهــا فى نـفس الــتـقــلـيــدى ووسـائــله ا

تفرج" وهو الشخصية الثالثة.  األفكار "الرجل/ ا
وبــالــطــبع البــد من الــتــدريب عــلى فـن " االرجتـال "
مـثـلة / لـهـذه الشـخـصـيات الـتى تـوجـد بالـصـالـة: "ا
ـرأة / الــرجل / احلــكــواتى / الــبــاحث / الــفــتــاة أو ا
ـســرحــيـة كــكل لـكى ـتــفـرج " قــبل الـتــدريب عــلى ا ا
خ وسـرعـة الـبـديـهـة وإنـقـاذ يـتـعـودون عـلى تـشــغـيل ا
سرحية البد من واقف وحـتى أثناء التدريب عـلى ا ا

العودة ب احل واآلخر للتدريبات االرجتالية. 
سـتويـات اخملـتلـفة فـهو الـتمـثيل أمـا الـتمـثيل عـلى ا
ـسـرح الـتـقلـيـديألنه اليـوجد أى ـتـعـارف عـليه فى ا ا
ـــتــفــرجــ ــمـــثــلــ وبــ ا مــداخالت بـــ هــؤالء ا
ــطـلـوب ـثل يـؤدى الــشـخــصـيـة ا بـالـصــالـة  فـكـل 
داخالت بـ احلكواتى أو تأديـتها ثم يـختفى أثـناء ا
ــتــفــرجــ ــزروعــ بــالــصــالــة وبــ ا ــمــثــلــة أو ا ا

احلقيقي . 
هــذه الــتـجــربـة الشك بــأنـهــا شــديـدة الــصـعــوبـة فى
ـداخالت الـتـنـفـيــذ وصـعـوبـتـهـا تـتــلـخص فى كـثـرة ا
ـوجـودة بـالـصـالـة اعـتـمـاداً عـلى "االرجتـال" ولـذلك ا
نــحن فى هــذه الــتـــجــربــة نــعــتــمــد عــلى نــظــريــة "
ـوجـودين بـالـصـالة مـثـلـ ا االحـتـمـاالت" ألن عـلـيـا
باالشـتراك مع "اخملـرج" التـفكـير فى كـثرة الـتوقـعات
ـكن أن حتـدث فى الـصـالـة أثـناء الـعـرض من الـتى 

مثل:  
تـفرج احلـقيـقيون فى هـذه اللحـظة سوف × هل ا

يتدخلون باالستفهامات والتساؤالت??
× وإذا مــاتــدخــلــوا مــاهــو نــوع هــذه االســتــفــهــامـات

والتساؤالت ?? 
× ثم عن ماذا سوف يستفهمون أو يتساءلون ?? 

× كل هذه احـتـماالت ولـكن النـدرى أى احتـمـال منـها
محتمل ?!! 

ــوجـــودين بـــالــصـــالـــة أن يــكـــونــوا لــذلـك عــلـى كل ا
مـسـتـعـدينً لـكل هـذه االحـتـمـاالت وبـالـطـبع كـل هذا
خاضع لـلتدريب مع إعمال العقل وتشغيله باستمرار
من أجل أن يـصبح مـرناً لـلرد عـلى أى استـفهـامات أو

تساؤالت. 
وفى الـنـهـايـة كل هـذا مــتـروك لـلـتـجـربـة الـعـمـلـيـة /

سرحى  احلية للعرض ا
والله ولى التوفيق. 

طـلوب الـتعـبير سـرحى ا وقف ا حسب مـايقـتضيـه ا
 . عنه غنائياً
التمثيل : 

من أهـم واصـعب الـشـخــصـيـات الـتـى تـوجـد فى هـذه
ـمـثـلـة"       وصـعـوبـتـهـا الـتـجــربـة هى شـخـصـيـة "ا
تـتـلـخص فى أنـهـا تـعـتـمـد فى مـعـظم شـغـلـها عـلى "
االرجتــال " لـذلك البـد وأن    تـكـون حــاضـرة الـذهن
وعلـى أستعـداد تام للـدخول فى حـوار مع " احلكواتى
ـتــفــرجــ  كـمــا البــد وان يــتـوافــر لــديــهـا " أو مـع ا
اللـياقة البدنية والقدرة على الرقص والغناء والقدرة
ــــكن أن حتــــدث بـــ ــــواقـف الـــتـى  عـــلـى إنــــقـــاذ ا
ـتفـرجـ فى الصـالة أو عـندمـا يـتوه أو يـتـردد أحد ا
زروع بـالصالة نظـراً ألن شغلهم أيضاً تـفرج ا ا
يــعـتــمـد عــلى االرجتـال كــمــا يـفــضل أن تـكــون هـذه
ـمـثـلـة مـعـروفـة لـلـنـاس أو علـى األقل شـبه مـعـروفة ا
ـتـفـرجــ عـنـدمـا جتـلس بـحـيث إنـهــا تـلـفت نـظــر ا
ـسـرحيـة  أما فى حـالة عـدم وجود بيـنـهم لتـشـاهد ا
ـمـثـلـة شـبه مـعـروفـة ـثـلـة مـعـروفـة واالسـتـعــانـة 
ـثل بـالـطبع ـ أن ـديـر دار الـعرض ـ وهـو هـنا  كن 
يذهب الـيـها ويـرحب بـها بـصـوت مسـموع لـكى يـلفت
ـتـفرجـ الـيـهـا ثم يـسألـهـا عن آخـر أخـبـارها نـظـر ا
الفـنية .. ألخ .. وكل هذا سـوف يتم بالطـبع ارجتالياً
وباالتـفاق مع اخملرج  كما البد من إخفاء اسمها فى
فـاجـأة عنـدمـا تتـبرع الـدعـاية حـتى نـحقـق عنـصـر ا
ـســألـة بـالـطـبع بـالـتـمــثـيل داخل الـتـجــربـة  وهـذه ا
ثلـة فدائيـة سواء كانت مـعروفة أو شبه حتتـاج إلى 
مــعــروفــة وتــهــتم بــالــعــمل الــفــنى وهــدفه أكــثــر من
ـسائـل الشـهـرة والفـلـوس وإن كنت اشك اهتـمـامهـا 
ــمـثــلـة إال فى األحالم أو فى فى الــعـثــور عـلـى هـذه ا
ـرأة عـمـوماً من ـمـثـلة/ ا األفالم بالـطـبع نـظراً ألن ا
أهم األشيـاء فى حيـاتهـا همـا الشـهرة الـفلـوس!! أما
همة فهى " احلكواتى " ورغم ثانى هذه الشخصيات ا
ـكتوب مـسرحيـاً إال أن معظم أنه يعـتمد عـلى الدور ا
شــغـــله يـــعـــتـــمــد عـــلى " االرجتـــال " والـــتــحـــاور مع
ـتـفـرجـ  كــمـا إنه يـحــمل عبء لم الـصــالـة أثـنـاء ا
ــكن أن تــطـول أو تــكــون سـبــبـاً فى ــداخالت الـتى  ا
تـبـويظ الـعـرض مـن خالل بـعض الـشـخـصيـات الـتى
حتـضـر خـصـيصـاً لـهـذا الـغرض حملـاولـة إثـبـات فشل
ـــســئــولـــ بــحــجــة هــذا الــشـــكل ورفــضـه من قــبل ا
كن أن حتدث      وهـذا ماأحـسسته الـفوضى الـتى 

وتـيفات واستـبدالهـا بخلـفية مـحايدة لـكل مستوى ا
ـهم هـو حتـقـيق الـبـسـاطـة والـسـهـولـة فى تـقـد .. ا

التجربة وبدون أى عوائق مهنية مسرحية. 
البس :  ا

 وهى فى هــذه الـتــجـربــة مــهـمــة جـداً ولــكن نــفـضل
وتيفـات البسيطة        والتى توحى االعتـماد على ا
كن ان بـالـشـخصـيـة نـظراً ألن مـعـظـمهـا تـاريـخى و
مـثل لتحديد شخصيته نكـتفى باجلزء العلوى من ا
ـسـرحى بـيـنـمـا اجلـزء األسـفل مـنه يـكـون ــوقف ا بـا
ـمـثـلـ بـنـطـلـون بـلــون واحـد هـو " األسـود جلـمـيع ا

وتيفات تتلخص فى اآلتى:ـ  بهذه التجربة وا
(#)  الـزى الــعـســكــرى الـذى كــان يـرتــديه الـضــبـاط
األحــــــرار زمن ثـــــورة  52 ويـــــكــــــتـــــفـى بـــــاجلــــــاكت 

والكاب فقط. 
ـلـكــيـة زمن "مـحــمـد عـلى (#) الـعـمــامـة والـعــبـاءة ا

باشا".
(#) اجلـبـة والــقـفـطــان لـشـخـصــيـتى "عــمـر مـكـرم 

رفاعة الطهطاوى". 
(#) شال حر / طرحة أيام "محمد على باشا". 

ــواقف البس الــعــصـــريــة فى ا أمــا بــاإلضــافــة إلـى ا
ـسـرحـيـة الـتى تـوحى بـهـا أمـا       بـالـنـسـبـة لـزى ا
يزاً "احلكـواتى" فهو الشعبى والـذى البد وان يكون 
مـثل اجلـلـباب      الـطـاقـيـة ولـكـنهـا مـرقـعـة بـألوان
فاقـعة فتصـبح قريبة الـشبه من مالبس البلـياتشو أو

مالبس الدرويش. 
وسيقى:  ا

 البد وأن تـكون حية تعزفـها فرقة موسيـقية محترفة
ولكـنها بـسيطة تـتكون من اآلالت الـشرقيـة األساسية

مثل:
كن إضـافة آلة " العـود/ الناى/ الـرق/ الطبـلة/... و
الـكمان إذا أمكن.  وهـذه الفرقة تـصاحب " احلكواتى
ــتـفـرجـ من أجل إضـافـة " فى غـنـائه احلىَ وسط ا
السـخونـة على حـكايـاته وقراءاته بـ احل واآلخر
وقـطع األغـانى البـد وان تـكـون صـغـيـرة / قـصـيرة أى
نوع منـعاً باتاً ذهب فـقط من األغنيـة و يكـتفى با
االسـتـعـانـة بـشـاعـر غـنـائى لــتـألـيـفـهـا ولـكن يـكـتـفى
ببعض األغانى الشهيرة لسيد درويش/ عبد الوهاب/
محـمـد فـوزى/ شـاديـة/ صبـاح / فـايـزة / وردة / عـبد

طلب / محمد قنديل / محمد رشدى ... ألخ.  ا
كن االسـتعانـة باألغـانى الوطـنية أو الـشبـابية كمـا 

( إرشادات هـــامة ) 
الديكور : 

ــتــعــارف عـــلــيه نــظــراً ألن هــذه ـــعــنى ا اليــوجــد بــا
ــفــتــوحـة ا الــتــجــربــة البــد وأن تــقــدم فى األمــاكن  
أوالـقـاعـات التى اليـوجـد بهـا مـكـان محـدد لـلتـمـثيل
كن للمخرج باالتفاق مع " مهندس الديكور بحيث 
زمع سرحية ا ـا يتفق والتجربـة  ا " على تـشكيلها 
ـفتوح / الـقاعة إلى كان ا ها .  ويتم تـقسـيم ا تـقد

أربعة مستويات : ـ 
األول 

ـتـفـرجـ وبه هـو الـصـالـة الــتى يـتم فـيـهـا جــلـوس ا
أيضـاً يوجد الكرسى الذى يـجلس عليه " احلكواتى "
وهو كـرسى قريب الشبه بـالكرسى الذى يـجلس عليه
صـل بعد سـجد الذى يـلقى بدروسه عـلى ا شيخ  ا
صالة الـــعــصــر وهـــو عــال قــلـــيالً عن بــقـــيــة كــراسى
ـــكن ان يــكـــون به درجـــة أو اثــنـــتــ ــتـــفـــرجــ و ا
ستوى أ للـصعود والنـزول وسوف نطلق عـليه أسم ( ا
ستويات األخرى ستويات أمـا ا ) لتـمييزه عن بقـية ا
( الـثـانى / الـثـالث / الـرابع / ب  ج  د ) فـهى امـاكن
ستوى عنى ان يكون ا للـتمثيل متباينة فى الـشكل 
الثانى مربع والثالث دائرة والرابع مستطيل  أو كهم
مربـعات أو مسـتطـيالت أو أثنان مـستطـيالن والثالث
ـسـتويـات مـخـتـلـفـة فى دائـرة .... ألخ . كـذلـك هـذه ا
األرتـــفــاعــات مــابــ  20? 40? 60  سم والبـــد وأن
كن ان يتم عـلى كل مستوى على ننـوه بأن التمـثيل 
ــكن أن يـتم        عـلى أكــثــر من مـســتـوى حـدة  و
وفى وقـت واحــد!! . فـى الـــنــهـــايـــة حتـــديـــد الــشـــكل
النـهائى يتم باالتفاق ب مـهندس الديكور واخملرج .
وحتـديــد امـاكن الــتـمـثــيل يـتـم من خالل مـوتــيـفـات

بسيطة/ خفيفة / متحركة مثل:ـ
 (#) عــمـود كالسـيـكى يـوحى بـقـصـر فى زمن الـقـرن

التاسع عشر . 
جــانب من حـائط كالســيـكى يـوحى بــالـعـهـد (#) 

لكى فى اخلمسينيات .  ا
كتب شيك .  نافذة  (#) 

ستائر حريرية توحى بحجرة النوم .  (#) 
هذا باإلضافة إلى األثاث مثل:ـ 

مـــكــتب/ كـــرسى فــوتـى/ شــيـــزلــوجن شــيـك/ طــاولــة
ـــكن الـــغـــاء كل  هـــذه مــــحـــادثـــات.. ألخ ... ولـــكـن 
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

✂✂

> ابتداءً من الستينات صار بيكيت يكتب مقاطع أو شظايا درامية موجزة اختفت
هرج مستبدالً إياه بشخصيات شبحية شبه مرئية تنازع لتستبقى أو فيها شخصية ا

كان. حتتفظ بتأثير واهن من إحساسها بذاتها وبا

مثل جاك ماكوران: "إن > فى مقابلة أجراها معه الكاتب األمريكى مل كَاسو يذكر ا
عدم قبوله جائزة نوبل سببه أنه شعر فى أعماقه بنوع من احلياء ألن كان يظن أن
جويس مواطنه وصديقه هو الوحيد الذى يستحقها.

17 16

تـفرجـ احلقـيقـي ا يـدفع / يشـجع ا التـدخل ر
رات القادمة ) .  رة وكذلك ا شاركة فى هذه ا با

احلكواتى :
 آه .. نسـيت أأقولـكم بأن اجلـديد فـياحلـكايـات ديهـية
إنـهـا حـكـايـات استـفـهـامـيـة .. واحـد يـقولـى : يعـنى أيه
اسـتفـهامـية?! (ينـتظـر ان يجيـبه آحد من الـصالة ثم
فى حــالــة عــدم الــرد) جـــرى أيه يـــا إخـــونـــا ? هـــو انـــا
حــاتـــكــلم لـــوحــدى .. مـش نــاخـــد ونــدى مع بـــعض فى
الـكالم .. هـا .. حــد حـايـقـولى وال أل ?! (أعـتـقـد بأنه
كن أن يجيبه آحد بالصالة) .. حكايات استفهامية
يعنى الزم تشغل عقول حضراتكم وتخـليكم تستفهموا
أو تسألـوا زى اللى حـصل دلوقتـى بالظـبط.. يعنى أى
ــسـرح مش مـظـبـوطـة .. أو مش حـاجة حتـصل عـلى ا
مـفـهومـة .. تـتدخـلـوا وهب .. وقف ياعم ثم ازاى وليه
ا يـتدخل متـفرج حـقيقى وعلـشان أيه ?? .. (هنـا ر
ؤلف " اذا يريد " ا ويسـتفهم / يسـأل حول مسألـة " 
تفرج لكى يستفهموا أو يتساءلوا أن يثـير عقول ا
رأة كن لـلـفتـاة / ا ? .. اما فى حـالـة عدم الـتـدخل 
عنى).  زروعة بالصالة وترجتل سؤاالً حول نفس ا ا

احلكواتى: 
علشـان االستفهـام أو التسـاؤل هو اللى بيـحرك العقل
.. ألن كـــاتب احلـــكـــايـــات أكـــتـــشـف من خالل الـــبـــحث
ــنـطـقــة الـعـربــيـة لـيس مــشـكـلــتـهـا فى والـتـنـقــيب بـأن ا
ـشـكـلـة أن ـا ا مـسـألـة الـنـظـريـات وســوء تـطـبـيـقـهـا إ
طـريقـة تفكـيرنـا متـخلفـة .. ألن عقـليتـنا عـقليـة نقـلية 

الــنــاحــيــة الــشــخـصــيــة / طـب أزاى نــوصل لــلــحــقــيــقـة
شـكلة ?! ( ثم فـجأة وللـفرقة ـوضوعـية ?! هى دى ا ا
ـوســيــقــيـة ) .. خش لـىً يــاأبـــنى عـــلى حـــتـــة عــرب ( ا
تـعـزف الفـرقـة أغـنيـة شـهـيرة وهـى مبـهـجـة لتـسـخ
ــعـنـى انه لـيس ضــروريـاً أن يــكـون لــهـا أى الـصــالـة 

ا كان يقوله " احلكواتى" !!! ).  عالقة أو رابط 
احلـكواتى : ( بعـد االنتهاء مـن الغناء ) .. نسـمع بقى
زروعـ بـالصـالة هـو كاتب أيه ?! .. ( يـتدخل أحـد ا
ولــيـكن " الــبـاحـث " بـارجتــال سـؤال حــول مــعـنى هل
تـفرج سوف يسمعون مايقرأه أو سوف يشاهدونه ا
ـسرح سمـاعى وبصرى فى وقت واحد بأعـتبار أن فن ا
 ويـجــيـبه " احلـكــواتى "ارجتـالـيــاً بـأن هـنــاك فـقـرات

سوف تقرأ  وأخرى سوف ترى ... ألخ ) . 
احلكواتى : 

( يـعـود لـلـقـراءة مـرة آخـرى ) .. بــيـقــولك كـانــوا زمـان
بيعـبدوا األصنـام .. لكن النهـاردة بقم يعـبدوا الصور 
رغم إن الـصـور دى مــلـقـوطـة من زاويـة واحـدة .. وهى
طـبعاً الزاويـة اللى تطلع صـاحب الصورة آخر حالوة 
ــكن تــتــاخــد بــأكــتـر من ــتــصـورة دى  مع إن الــنــاس ا
زاوية  وبـالتـالى يبـقى ليـهـا أكتـر من معـنى .. لكن من
خالل الـفرض والزن عليـنا بالزاويـة الواحدة .. احللوة
ـرور الـزمن .. الصـور دى بـتـبقى مـقـدسة .. طـبعًـا و
طب أيه الـسرفـى األصرار عـلى الزاويـة الـواحدة أكـيد
سـألة دى مـصـلحـة !! .. تعـالـوا نشـوف مع بعض ورا ا

كده .. الصور دى أيه ?!! 

ـتـفرجـ القـاعة ومـعهم يبـدأ العـرض من اول دخول ا
ـــزروعــ ويــجـــلــســون جـــمــعــيــاً ــتـــفــرجــ ا بــالــطـــبع ا
ــــجــــرد أن تــــمــــتـأل الــــقــــاعــــة إلـى حــــد مــــا يــــدخل " و
ة بـعض احلـكواتى " وهـو يـحـمل بـيـديه لـفـة ورق قـد
الـشئ ومـلـفــوفـة بـحـبل أو دوبـارة دلـيل عـلى قـدمـهـا ثم
ـوجــودين ــكــانه ويــلــقى بــالــتــحــيـة عــلى كـل ا يـجــلس 
بصوت مسموع  وبعد دقيقة أو دقيقت يظهر له من
الـــداخل (مـنــفــذ الــعـرض) الــذى يـــعــطـى لــلــحـــكــواتى
الـشـارة بـالبـدء ولـكـنه يعـتـرض عـلى أساس ان الـصـالة
مـازالت خـاويــة .. حلـظـات أخـرى تـمـر ثم يـعـود مـنـفـذ
ـكن ان يـحدث الـعـرض ويـعـطـيه األشـارة لـكى يـبـدأ و

ماسبق. 
أما فى حـالة امـتالء القـاعة يـبدأ "احلـكواتى" احلكىً
والبـد وان نـنـوه بأن كل مـايـحـدث ب   "احلـكواتى" و
ـكن بــاألتـفـاق مع " "مـنـفـذ الـعرض" يــتم ارجتـالــيـاً و
اخملـرج " حتـديـد الـفـتـرة الـزمـنـيـة لـهـذه اجلـزئـيـة . أما
فـى حـــالـــة امـــتالء الـــصـــالـــة مـن الـــبـــدايـــة تـــلـــغى هـــذه

اجلزئية. 
احلكواتى:

ليلـتنا أنس وهنـا .. وفرح ومنى .. وصـهللة وشـعننة ..
ــوسـيـقـيـة) .. اديـنى      يـاأبــنـى حــتـة (ثـم لـلـفـرقـة ا
ــوسـيــقــيـة ســيـــكــا .. ( بــالـطــبع كالمه عـن الـنــظم ا
سمـاعى ولـكنه اليـفهـمه وكذلـك الفـرقة الـتى معه !!
طربات طرب أو ا .. يتم عـزف أغنية شهيرة ألحـد ا
ذهب فقط ثم بعد ويغـنيها " احلكـواتى " ويكتفى بـا
تفرج ) .. االنتـهاء من الغناء يعود لـلحديث مع ا
صـــلـــوا عـــلى الـــنــبـى .. اول حـــاجـــة الزم نــعـــرفـــهـــا هى
كن واحد ظريف حكاية الـثالثة فى واحد دول ? .. 
يـــقـــولك .. مـــعــــقـــول يـــاراجل ثـالثـــة فى واحـــد .. طب
ـكن يـتـريق ويـقولك  ده بـاين تيـجى أزاى ?! والـتـانى 
له شـامبـو  والثـالث يقـولك أل .. ده مسـحوق غـسيل 
والـرابع يــقـولك .. ده دهـان ومــفـعـوله أكــيـد .. وده وده
ـــــهم إن وده .. واخلـــــامس والـــــســـــادس والـــــســـــابـع .. ا
الـثالثـة فـى واحـد دول بـبـسـاطـة كـده .. حـكـايات .. 3
حكايات مكتـوبة فى اللفة دى .. والواحد ده هو العبد
لـله الـلى حـايـقـرأهـلـكم كـلـهـا فى خـيـط واحـد  وصـلوا
عـلى الــنـبى .. وكـاتـب احلـكـايــات دى اسـمه مــصـطـفى
بن ســـعــد عـــاش فى الـــقــرن الـــرابع عــشـــر الــهـــجــرى 
ه وحديثه واحلكايـات ديهـية واخدهـا من التاريخ قـد
.. يـعـنى هـو بـالـعربـى كده مـاجـابش حـاجـة من عـنده 
ألن الــتــاريخ مــفـهــيش جــديـد  زائــد إنه مش حــقــيـقى
ومـحـدش يـصـدقه  طب لـيه ? حـد يـقـولى لـيه ?! .. (
تفرج ).. الله.. مـاحد ينـتظر أن يجيـبه أحد من ا
يـقولى يـا إخونـا ليه? .. ( يـنتظـر أن يجـيبه أحد وفى
ــزروعـ ــكن أن يــتــبـرع به آحــد ا حـالــة عــدم الـرد 

بالصالة ).  
احلكواتى: 

(وهـو مـنـشـرح الـصـدر).. قــلت لىَ لـيه?.. ألن الــتـاريخ
كـل واحـد بـيــكـتــبه عــلى مـزاجه ومن      وجــهـة نــظـره
الـشخـصيـة .. بـاإلضافـة بـقى لثـقافـته وزمـنه وظروفه

اللى كان بيدوَن فيها التاريخ 
ـــكـــتـــوب ده هـــو الـــلى طب أزاى نـــصـــدق إن الـــتــــاريخ ا
حـــصل فــعـالً ?! .. أكــيـــد فــيه حـــتــة زيـــادة هــنـــا وحــتــة
مـتـألفـة هـناك .. لـذلك فـيه ناس كـتـير شـبـهوا الـتاريخ
بــاحلـكــايـات  يـعــنى فــيه حـتــة حـقــيـقـيــة.. وحـتـت كـيـر
فـشر .. وعلى فـكرة .. صلـوا على النبى .. (يـظهر له
من الـباب الـعـمـومى للـقـاعة "مـديـر دار الـعرض" ثم
يشـاور للحكـواتى بأشارات غيـر مفهومة) .. أيه ? نعم
? .. مش فـاهم (يـذهب إيه مديـر الدار ويـوشوشه فى
أذنــيه ثم ) .. أه .. طــيب طــيب .. يــاســيــدى فــاهم ..
يـووو (يــخـتـفى مــديـر الــدار ثم يـكـمـل " احلـكـواتى "
ــتــفــرجـ ) .. احـــنـــا كـــنــا كالمـه الـذى انــقــطع مع ا
ــا يـجـيــبه أحـد بــنــقــول أيه (يـتــرك مـســاحـة هــنـا ر
ـتـفـرجـ أما فى حـالـة عـدم الـرد يتـذكـر احلـكواتى ا
ثم) .. آه إن الــتـاريخ كل واحـد بـيـكــتـبه عـلى مـزاجه ..
شـهور عبد ؤرخ ا والـدليل على صحـة كالمى هو أن ا
الـرحـمن الرافـعى كـان عـضـو باحلـزب الـوطـنى ولذلك
ــا جـه يــأرخ كــان مــتــعــصـب جــداً حلــزبه وضــد حــزب
ــؤرخ الــدكـتــور عــبــد الــعـظــيم رمــضــان نــقـد الـوفــد وا
ــا جه يــأرخ كـان احلـتــة دى فى الــرافــعى .. ومع ذلك 
مـتعـصب جـداً حلزب الـوفد عـلى حـساب حـركـة يولـيو
الــعـــســكــريــة .. وطـــبــعــاً مــحـــمــد حــســنـــ هــيــكل الزم
رحلـة الناصرية .. يعنى مفيش مفر من حايبقى مع ا

(يتم تـقـد ثالثة مـشـاهد / مـواقف مـسرحـيـة على
سـتـويـات الثـالثة فى وقت واحـد وبـشـكل مـتقن من ا
اجلمـيع سواء فى األداء الـتمثـيلى / احلـركة / توزيع
ـواقف إن ـصــاحـبــة لـبــعض ا ــوسـيــقى ا األضـاءة / ا
وجــدت  كل هـذا يــتم بــنــفس احلــمـاس دون الــنــظـر
ــســألــة شــوشــرة مــشـــهــد عــلى مــشــهــد آخــر وهــذه
كن اختيارها من قبل " سرحية  واقف ا شـاهد/ ا ا
ـكن ان ــكـتـوبــة الـتـالــيـة  و ــشـاهـد ا اخملـرج " من ا
ــكن أال يـوجـد رابط ــشـاهـد رابط  و يــكـون لـهـذه ا
ــشــاهـد فى وقت ــهم هــو تـمــثـيـل هـذه ا ــرة !! .. ا بـا
ـتـفرج احلـقـيـقى وجتـعله فى واحـد بـحـيث تـستـفـز ا
سرح ألنه ا يقدم امـامه على ا حالـة حيرة ودهشـة 
ــــكن له ان يــــتــــابع ثـالثـــة مــــواقف اليــــدرى كـــيـف 
مـسـرحـيـة تـمـثل فى وقت واحـد  وكـيف يـسـتـطيع أن
ـشـهد وذاك وايـهـما يـتـابعه ـيـز ب هـذا ا يتـابع أو 
?!! الشـك بــــأن هـــذه الــــتــــقــــنــــيــــة البــــد وأن تــــدفع
ـتـفــرجـ احلـقــيـقـيــ لـلـتـدخـل بـاالعـتـراض أو بـا
ا يـنتج عـنه توقف الـعرض االستـفهـام أو التـسـاؤل 
بالـطـبع ثم يـتـصـدر " احلكـواتى " لـلـرد عـلى كل هذه
االســتــفـــهــامــات والــتــســـاؤالت . امــا فى حــالــة عــدم
ــكن ــتــفـرجــ احلــقــيــقــيــ  الــتــدخل من قــبـل ا
ـزروعـ بــالـصـالـة أن يــقـومـوا بـهـذه لـلـمـتــفـرجـ ا
ـهـمة ارجتـاليـاً حـول معـنى " كيـفـية مـتابـعـة تمـثيل ا
ثالثـة مـواقف مـسـرحـيـة فى وقت واحـد ?! .. ومـاهى
فـائـدة أو سـبب هـذه الـوسـيـلـة?! ".. واعـتـقـد بـأن هـذا

فى بـعض األيام من خالل جتربتى السابقة " الساعة
كـام ?!! "!!!      كـمـا أن مـؤدى هـذه الـشـخـصـيـة البد
وأن يتـوافر فـيه الذكـاء / الـليـاقة / سـرعة الـبديـهة /
القـدرة على الغـناء / التـحكم فى اعصـابه / البرود /
ستنير/ ثم فى النهاية القدرة على الرد على العقل ا
كل انواع االستفهامات والتساؤالت مهما كانت تافهة.
كمـا يوجد ثالث شخصيات مزروعة بالصالة وشغلهم
بـالـكـامل يــعـتـمـد عـلى "االرجتـال" فـبـدالً من تـألـيف
األسئـلة فى التجارب السابقة نحن جنرب هنا عنصر

مهم وجديد للشكل االستفهامى آال وهو:ـ 
"ارجتــالـــيـــة الــســـؤال" و "ارجتــالـــيـــة اإلجــابـــة" لــكى
نتـخلص من عنصر الصنعة أو أسلوب احللية ألن كل
ـاً / حديـثاً يـستـخدمـون كسـر اإليهام اخملرجـ قد
ــمـثــلـ فى الــصـالــة دون أن يـكــون لـهـذا أى ووضع ا
ــعــنـى أنه لــو  االســتــغـنــاءعـن هـذه مــبــرر فــنى  
سرحى  بـينما الوسـيلة اليحـدث أى خلل بالـعرض ا
زروع بالصالة تفرج ا مثل / ا فى مسرح االستفهام ا
ـــتـــفــرج هـــدفه األســـاسى هـــو تـــشـــجــيـع / تـــدريب ا
مـثل أثناء العرض  داخالت مع ا احلقـيقى على ا
كمـا أنه مطلـوب منـهم ان يكونـوا طبيـعي فى األداء
ــرة وهــذا شـرط أســاسى وكـذلـك غــيـر مــعــروفــ بــا

ألختيارهم.  
ـهـم أنـهم فى هـذه الــتـجـربــة لن يـكــون لـديـهم نص ا
عنى مكـتوب / أسـئلـة مؤلـفة ولـكن سوف يـرجتلـون ا
ـداخـلـة / االسـتـفـهـام / الـتـساؤل الـذى يـدور حـوله ا
ــتــفــرجـ  أثــنــاء الــعــرض وهم يــجــلــســون وسط ا
والشـك بــأن هــذه مــســألــة لــيــست ســهــلــة والبــد من
الـيـقـظـة الـقـويـة أثـنـاء الـعـرض ومـسـاعـدة أى مـنـهم

لآلخر إذا ماحدث له خوف / تردد/ نسيان... ألخ. 
والـشــخـصـيـة األولى هـى شـخـصـيــة " الـبـاحث " وهـو
ـسـرحـى ومـعــظم  مـداخالته مــتـخــصص فى الـفـن ا
ضام واجلديد والقد سرحيـة وا حول الـتقنية ا

ـسـرحى كـذلك تـوجـد " ـوقف ا بـحـسـب مـايـفـرضه ا
ــفـروض ــكن أن تــكـون " أمــرأة " وهى ا الــفـتــاة " أو 
ـسـرحى مـتـفـرجـة عـاديــة وتـهـتم بـالـطـبـع بـالـشـكل ا
ـمــتـعــة  يـشــاركـهــا فى نـفس الــتـقــلـيــدى ووسـائــله ا

تفرج" وهو الشخصية الثالثة.  األفكار "الرجل/ ا
وبــالــطــبع البــد من الــتــدريب عــلى فـن " االرجتـال "
مـثـلة / لـهـذه الشـخـصـيات الـتى تـوجـد بالـصـالـة: "ا
ـرأة / الــرجل / احلــكــواتى / الــبــاحث / الــفــتــاة أو ا
ـســرحــيـة كــكل لـكى ـتــفـرج " قــبل الـتــدريب عــلى ا ا
خ وسـرعـة الـبـديـهـة وإنـقـاذ يـتـعـودون عـلى تـشــغـيل ا
سرحية البد من واقف وحـتى أثناء التدريب عـلى ا ا

العودة ب احل واآلخر للتدريبات االرجتالية. 
سـتويـات اخملـتلـفة فـهو الـتمـثيل أمـا الـتمـثيل عـلى ا
ـسـرح الـتـقلـيـديألنه اليـوجد أى ـتـعـارف عـليه فى ا ا
ـــتــفــرجــ ــمـــثــلــ وبــ ا مــداخالت بـــ هــؤالء ا
ــطـلـوب ـثل يـؤدى الــشـخــصـيـة ا بـالـصــالـة  فـكـل 
داخالت بـ احلكواتى أو تأديـتها ثم يـختفى أثـناء ا
ــتــفــرجــ ــزروعــ بــالــصــالــة وبــ ا ــمــثــلــة أو ا ا

احلقيقي . 
هــذه الــتـجــربـة الشك بــأنـهــا شــديـدة الــصـعــوبـة فى
ـداخالت الـتـنـفـيــذ وصـعـوبـتـهـا تـتــلـخص فى كـثـرة ا
ـوجـودة بـالـصـالـة اعـتـمـاداً عـلى "االرجتـال" ولـذلك ا
نــحن فى هــذه الــتـــجــربــة نــعــتــمــد عــلى نــظــريــة "
ـوجـودين بـالـصـالة مـثـلـ ا االحـتـمـاالت" ألن عـلـيـا
باالشـتراك مع "اخملـرج" التـفكـير فى كـثرة الـتوقـعات
ـكن أن حتـدث فى الـصـالـة أثـناء الـعـرض من الـتى 

مثل:  
تـفرج احلـقيـقيون فى هـذه اللحـظة سوف × هل ا

يتدخلون باالستفهامات والتساؤالت??
× وإذا مــاتــدخــلــوا مــاهــو نــوع هــذه االســتــفــهــامـات

والتساؤالت ?? 
× ثم عن ماذا سوف يستفهمون أو يتساءلون ?? 

× كل هذه احـتـماالت ولـكن النـدرى أى احتـمـال منـها
محتمل ?!! 

ــوجـــودين بـــالــصـــالـــة أن يــكـــونــوا لــذلـك عــلـى كل ا
مـسـتـعـدينً لـكل هـذه االحـتـمـاالت وبـالـطـبع كـل هذا
خاضع لـلتدريب مع إعمال العقل وتشغيله باستمرار
من أجل أن يـصبح مـرناً لـلرد عـلى أى استـفهـامات أو

تساؤالت. 
وفى الـنـهـايـة كل هـذا مــتـروك لـلـتـجـربـة الـعـمـلـيـة /

سرحى  احلية للعرض ا
والله ولى التوفيق. 

طـلوب الـتعـبير سـرحى ا وقف ا حسب مـايقـتضيـه ا
 . عنه غنائياً
التمثيل : 

من أهـم واصـعب الـشـخــصـيـات الـتـى تـوجـد فى هـذه
ـمـثـلـة"       وصـعـوبـتـهـا الـتـجــربـة هى شـخـصـيـة "ا
تـتـلـخص فى أنـهـا تـعـتـمـد فى مـعـظم شـغـلـها عـلى "
االرجتــال " لـذلك البـد وأن    تـكـون حــاضـرة الـذهن
وعلـى أستعـداد تام للـدخول فى حـوار مع " احلكواتى
ـتــفــرجــ  كـمــا البــد وان يــتـوافــر لــديــهـا " أو مـع ا
اللـياقة البدنية والقدرة على الرقص والغناء والقدرة
ــــكن أن حتــــدث بـــ ــــواقـف الـــتـى  عـــلـى إنــــقـــاذ ا
ـتفـرجـ فى الصـالة أو عـندمـا يـتوه أو يـتـردد أحد ا
زروع بـالصالة نظـراً ألن شغلهم أيضاً تـفرج ا ا
يــعـتــمـد عــلى االرجتـال كــمــا يـفــضل أن تـكــون هـذه
ـمـثـلـة مـعـروفـة لـلـنـاس أو علـى األقل شـبه مـعـروفة ا
ـتـفـرجــ عـنـدمـا جتـلس بـحـيث إنـهــا تـلـفت نـظــر ا
ـسـرحيـة  أما فى حـالة عـدم وجود بيـنـهم لتـشـاهد ا
ـمـثـلـة شـبه مـعـروفـة ـثـلـة مـعـروفـة واالسـتـعــانـة 
ـثل بـالـطبع ـ أن ـديـر دار الـعرض ـ وهـو هـنا  كن 
يذهب الـيـها ويـرحب بـها بـصـوت مسـموع لـكى يـلفت
ـتـفرجـ الـيـهـا ثم يـسألـهـا عن آخـر أخـبـارها نـظـر ا
الفـنية .. ألخ .. وكل هذا سـوف يتم بالطـبع ارجتالياً
وباالتـفاق مع اخملرج  كما البد من إخفاء اسمها فى
فـاجـأة عنـدمـا تتـبرع الـدعـاية حـتى نـحقـق عنـصـر ا
ـســألـة بـالـطـبع بـالـتـمــثـيل داخل الـتـجــربـة  وهـذه ا
ثلـة فدائيـة سواء كانت مـعروفة أو شبه حتتـاج إلى 
مــعــروفــة وتــهــتم بــالــعــمل الــفــنى وهــدفه أكــثــر من
ـسائـل الشـهـرة والفـلـوس وإن كنت اشك اهتـمـامهـا 
ــمـثــلـة إال فى األحالم أو فى فى الــعـثــور عـلـى هـذه ا
ـرأة عـمـوماً من ـمـثـلة/ ا األفالم بالـطـبع نـظراً ألن ا
أهم األشيـاء فى حيـاتهـا همـا الشـهرة الـفلـوس!! أما
همة فهى " احلكواتى " ورغم ثانى هذه الشخصيات ا
ـكتوب مـسرحيـاً إال أن معظم أنه يعـتمد عـلى الدور ا
شــغـــله يـــعـــتـــمــد عـــلى " االرجتـــال " والـــتــحـــاور مع
ـتـفـرجـ  كــمـا إنه يـحــمل عبء لم الـصــالـة أثـنـاء ا
ــكن أن تــطـول أو تــكــون سـبــبـاً فى ــداخالت الـتى  ا
تـبـويظ الـعـرض مـن خالل بـعض الـشـخـصيـات الـتى
حتـضـر خـصـيصـاً لـهـذا الـغرض حملـاولـة إثـبـات فشل
ـــســئــولـــ بــحــجــة هــذا الــشـــكل ورفــضـه من قــبل ا
كن أن حتدث      وهـذا ماأحـسسته الـفوضى الـتى 

وتـيفات واستـبدالهـا بخلـفية مـحايدة لـكل مستوى ا
ـهم هـو حتـقـيق الـبـسـاطـة والـسـهـولـة فى تـقـد .. ا

التجربة وبدون أى عوائق مهنية مسرحية. 
البس :  ا

 وهى فى هــذه الـتــجـربــة مــهـمــة جـداً ولــكن نــفـضل
وتيفـات البسيطة        والتى توحى االعتـماد على ا
كن ان بـالـشـخصـيـة نـظراً ألن مـعـظـمهـا تـاريـخى و
مـثل لتحديد شخصيته نكـتفى باجلزء العلوى من ا
ـسـرحى بـيـنـمـا اجلـزء األسـفل مـنه يـكـون ــوقف ا بـا
ـمـثـلـ بـنـطـلـون بـلــون واحـد هـو " األسـود جلـمـيع ا

وتيفات تتلخص فى اآلتى:ـ  بهذه التجربة وا
(#)  الـزى الــعـســكــرى الـذى كــان يـرتــديه الـضــبـاط
األحــــــرار زمن ثـــــورة  52 ويـــــكــــــتـــــفـى بـــــاجلــــــاكت 

والكاب فقط. 
ـلـكــيـة زمن "مـحــمـد عـلى (#) الـعـمــامـة والـعــبـاءة ا

باشا".
(#) اجلـبـة والــقـفـطــان لـشـخـصــيـتى "عــمـر مـكـرم 

رفاعة الطهطاوى". 
(#) شال حر / طرحة أيام "محمد على باشا". 

ــواقف البس الــعــصـــريــة فى ا أمــا بــاإلضــافــة إلـى ا
ـسـرحـيـة الـتى تـوحى بـهـا أمـا       بـالـنـسـبـة لـزى ا
يزاً "احلكـواتى" فهو الشعبى والـذى البد وان يكون 
مـثل اجلـلـباب      الـطـاقـيـة ولـكـنهـا مـرقـعـة بـألوان
فاقـعة فتصـبح قريبة الـشبه من مالبس البلـياتشو أو

مالبس الدرويش. 
وسيقى:  ا

 البد وأن تـكون حية تعزفـها فرقة موسيـقية محترفة
ولكـنها بـسيطة تـتكون من اآلالت الـشرقيـة األساسية

مثل:
كن إضـافة آلة " العـود/ الناى/ الـرق/ الطبـلة/... و
الـكمان إذا أمكن.  وهـذه الفرقة تـصاحب " احلكواتى
ــتـفـرجـ من أجل إضـافـة " فى غـنـائه احلىَ وسط ا
السـخونـة على حـكايـاته وقراءاته بـ احل واآلخر
وقـطع األغـانى البـد وان تـكـون صـغـيـرة / قـصـيرة أى
نوع منـعاً باتاً ذهب فـقط من األغنيـة و يكـتفى با
االسـتـعـانـة بـشـاعـر غـنـائى لــتـألـيـفـهـا ولـكن يـكـتـفى
ببعض األغانى الشهيرة لسيد درويش/ عبد الوهاب/
محـمـد فـوزى/ شـاديـة/ صبـاح / فـايـزة / وردة / عـبد

طلب / محمد قنديل / محمد رشدى ... ألخ.  ا
كن االسـتعانـة باألغـانى الوطـنية أو الـشبـابية كمـا 

( إرشادات هـــامة ) 
الديكور : 

ــتــعــارف عـــلــيه نــظــراً ألن هــذه ـــعــنى ا اليــوجــد بــا
ــفــتــوحـة ا الــتــجــربــة البــد وأن تــقــدم فى األمــاكن  
أوالـقـاعـات التى اليـوجـد بهـا مـكـان محـدد لـلتـمـثيل
كن للمخرج باالتفاق مع " مهندس الديكور بحيث 
زمع سرحية ا ـا يتفق والتجربـة  ا " على تـشكيلها 
ـفتوح / الـقاعة إلى كان ا ها .  ويتم تـقسـيم ا تـقد

أربعة مستويات : ـ 
األول 

ـتـفـرجـ وبه هـو الـصـالـة الــتى يـتم فـيـهـا جــلـوس ا
أيضـاً يوجد الكرسى الذى يـجلس عليه " احلكواتى "
وهو كـرسى قريب الشبه بـالكرسى الذى يـجلس عليه
صـل بعد سـجد الذى يـلقى بدروسه عـلى ا شيخ  ا
صالة الـــعــصــر وهـــو عــال قــلـــيالً عن بــقـــيــة كــراسى
ـــكن ان يــكـــون به درجـــة أو اثــنـــتــ ــتـــفـــرجــ و ا
ستوى أ للـصعود والنـزول وسوف نطلق عـليه أسم ( ا
ستويات األخرى ستويات أمـا ا ) لتـمييزه عن بقـية ا
( الـثـانى / الـثـالث / الـرابع / ب  ج  د ) فـهى امـاكن
ستوى عنى ان يكون ا للـتمثيل متباينة فى الـشكل 
الثانى مربع والثالث دائرة والرابع مستطيل  أو كهم
مربـعات أو مسـتطـيالت أو أثنان مـستطـيالن والثالث
ـسـتويـات مـخـتـلـفـة فى دائـرة .... ألخ . كـذلـك هـذه ا
األرتـــفــاعــات مــابــ  20? 40? 60  سم والبـــد وأن
كن ان يتم عـلى كل مستوى على ننـوه بأن التمـثيل 
ــكن أن يـتم        عـلى أكــثــر من مـســتـوى حـدة  و
وفى وقـت واحــد!! . فـى الـــنــهـــايـــة حتـــديـــد الــشـــكل
النـهائى يتم باالتفاق ب مـهندس الديكور واخملرج .
وحتـديــد امـاكن الــتـمـثــيل يـتـم من خالل مـوتــيـفـات

بسيطة/ خفيفة / متحركة مثل:ـ
 (#) عــمـود كالسـيـكى يـوحى بـقـصـر فى زمن الـقـرن

التاسع عشر . 
جــانب من حـائط كالســيـكى يـوحى بــالـعـهـد (#) 

لكى فى اخلمسينيات .  ا
كتب شيك .  نافذة  (#) 

ستائر حريرية توحى بحجرة النوم .  (#) 
هذا باإلضافة إلى األثاث مثل:ـ 

مـــكــتب/ كـــرسى فــوتـى/ شــيـــزلــوجن شــيـك/ طــاولــة
ـــكن الـــغـــاء كل  هـــذه مــــحـــادثـــات.. ألخ ... ولـــكـن 
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سرحي جريدة كل ا

غادر إيرلندا وفرض على نفسه منفى إختيارياً 
انيا قبيل انتقاله لألقامة بشكل دائم فى لندن ثم راح يجول بعدها فى فرنسا ثم أ

فى باريس عام   .1937
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احلكواتى-
 محمـد على - صدام
- كونداليزا حسـ
رايس - عـمر مـكرم
- عـــبــدالـــنــاصــر -
مــــحـــــمــــد جنــــيب -
عـبداحلـكيم عـامر -
أحـمدحـسن البـكر -
ـمـثـلـة الـزوجـة - ا
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سرحي جريدة كل ا

قاومة > منح وسام الدولة الفرنسية للشجاعة لقاء خدماته البطولية مع ا
الفرنسية.  بعد "وات" بدأ يكتب بالفرنسية اللغة التى سمحت له كما الحظ كاتب
سيرته ريتشارد إيلمان : "من أن يتحرر بشكل خاص من تقاليد اللغة األنكليزية.
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نـــكـــمل بــقـى هــو كـــاتب أيه ? ( ثم يــقــرأ من الــلــفـة /
الـورق ) .. بـيــقـول إن كل إنــسـان له مــفـتــاح شـخــصـيـة
ـفتاح ده .. نقدر نستشف بأن البنى آدم ده وبناء عليا
ـكن يـعــمل أيه ?? ومـا يـعــمـلش أيه ?!! وحـكــايـتـنـا  ..
فـيها ثـالث شخصـيات مـهمـة .. األولى محـمد على ..
والثـانـيـة عـبـد الـنـاصر والـثـالـثـة صـدام حـس .. طب
الـثـالثـة دول مــفـتــاح شـخــصـيــتـهـم أيه ?? .. تـعــالـوا مع

بعض كده نشوف أول واحد .. محمد على . 
(بقـعة من الـضوء تـسلط عـلى منـطقـة " ب " ويظـهر
فـيـهـا " مـحـمـد عـلـى " وحـيـداً يـنـاجى نـفـسه ويـفـكـر

بصوت مسموع ).  
محمد على: 

ـكن أسـيـطـر .. إزاى ? .. مطـلـوب مـنى أنا إزاى أنا 
وطـاهـر بـاشـا جتـريـد حمـلـة من اجلـنـود لـلـقـضـاء على
ــمــالــيك حلــمــايــة والى مــصــر خــســرو بــاشــا .. لــكن ا
فروض إن انا أتـخلص من خسرو باشا .. طب ازاى ا
?? ( يـفـكـر حلـظة ثم ) .. أيـوه .. أنــا أحـرَض اجلـنـود
عــلـــيه ألن رواتــبـــهم مـــتــأخـــرة وفى نـــفس الــوقـت أقــنع
ـصر من خـسرو بـاشا طاهـر باشـا بأنه أحق بـالـوالية 
.. وفـى حـــــــــالــــــــة عـــــــــدم دفـع رواتـب اجلــــــــنـــــــــود.. مش
حــايـســكــتـوا وحــايــثـوروا ويــنــهـبــوا فى الــبــلـد .. وكل ده
حـايضـعف مـوقف الوالى وسـواء جنح طـاهر بـاشا فى
احلـصــول عـلى الــواليـة .. أو ان اآلســتــانـة بــعـتت والى
تانى ساعتها بقى أنضم للمماليك وأقنع أبراهيم بك
بـأحقـيته فى الـوالية .. ونـفس اللـعـبة الـلى عمـلتـها مع
هم إنى ـكن ألعبهـا مع أبراهيم بك .. ا طـاهر باشا 
الزم أبـقى مــحــرك األحــداث وفى نـفـس الـوقت بــعــيـد
عنـها .. الزم ألعب بـكل الكـروت .. اآلستـانة .. الوالى
.. الـــشــعـب .. بس فى الـــنـــهـــايــة الزم اخـــتـــار الـــكــارت
الـكــسـبــان .. عـلــشــان أأقش طـبــعـاً . ( تـخـتـفى بـقـعـة

الضوء وكذلك " محمد على " ) . 
احلكواتى  : 

نــشــوف بــقى عــبــد الــنــاصـر .... ( بـقـعــة من الـضـوء

أساسـها عمـلية التـلق الـلى بنتربى عـليهـا من الصغر
 ومـعـروف يـاإخـونـا إن الـبنـى آدم مـنـنـا بـيتـولـد وعـقـله
زى الـصفحـة البيـضة.. بعـد كده بـيبدأ يـتشكل .. طب
مـ الــلى بـيـشــكـله .. حــد يـقـولى ?? (يـتـرك مـسـاحـة
ا يـجـيبه بـأجـابة مـا وبـالطـبع البد وان لـلـمتـفـرج ر
يـكــون " احلـكـواتى " مــسـتـعــداً لـلـرد عــلـيه .. امـا فى
حـــالـــة عـــدم الـــتــدخـل يـــكـــمل " احلـــكـــواتى " كالمه
الـسابق) .. طـبـعـاً ..  األسرة.. األب واألم.. طب دول
يـا تــرى مــتـكــونـ ازاى?! ألنــهم بـرضـه كـانــا صـغــيـرين
وعقولـهم صفحات بـيضة .. نـقول مثالً إنهم مـعتدل
فى الـتــفـكـيـر .. والمـتـطـرفـ .. وال مـحـافـظـ .. وال
ـهم إن األسـرة أول كتـابة منـحـرف ?!.. أيـاً كانـوا .. ا
درسة .. أدى كـتابة تـانية بـتنكـتب .. بعد كـده تيـجى ا
ـدرسـة وعلى جـنب يـيـجى اجلـامع والكـنـيـسة .. ومع ا
.. ودى كتابة تالتة .. بـعد كده تيجى اجلامعة .. كتابة
رابـعة .. ومع كل ده بـقى .. ييـجى اجملـتمع كـله بنـظمه
الـســيــاسـيــة واالجــتـمــاعــيـة واالقــتــصـاديــة واإلعالمــيـة
واألخيـرة دى نـحط حتتـهـا يـيجى مـلـيون خط !! .. كل
الـكـتـابات ديـهـيـة بتـشـكل عـقل الـواحد مـنـنـا بـحيث إنه
الزم     يـطـلع كـذا أو كـذا .. يـعـنى مـابـتـدلـوش فـرصة
لالخـتــيـار .. وعـلـى هـذا األسـاس .. الــولـد بــيـطـلع زىّ
أبـــوه .. والــــبــــنت زىّ امـــهــــا .. وإذا مـــاكــــنـــوش زىّ األم
واألب .. يـــــبــــقـم زىّ الـــــنــــجـم أو الـــــنــــجـــــمـــــة .. أورجل
ــشــهــور .. أو الــشــيخ الــفالنـى أو الــداعــيـة األعــمــال ا
األسالمـى .. أو امـــيـــر فى جــــمـــاعـــة أو زىّ اجملـــرم أو
احلرامى العالنى .. أو مديـر البنك اللى هرّب فلوسه
لــلــخـارج وهــو مــعــاهــا طـبــعــاً .. أو الــلى أتــمـســكت فى
شـــبـــكــة آداب .. أو فـــتـــاة إعالنـــات وكالبـــات .. يــعـــنى
.. مـفـيـش مـفـر من عـدم األخــتـيـار .. كــلـنـا مـتــبـرمـجـ
متبرمج  ( فجـأة يظهر من الباب العمومى للقاعة
" مــديـر دار الــعــرض " ثم يــنـادى عــلى " احلــكـواتى "
عنى أنهـم يطلبونـه باخلارج ألمر هام ويتم أرجتـال 
 وعـلى الــفـور يـتـرك  "احلـكـواتى" مـكــانه ويـخـتـفى
خـارج الـقـاعـة.. حلظـات تـمـر ويتـم إشغـالـهـا بأى شئ
من قبل مـنفذ الـعرض أو حسب مـايترا لـلمخرج ..
كانه ثم ) .... يعود " احلكواتى مرة اخرى ويجلس 

احلكواتى   : 
? المـؤخذة ياأإونا .. نكـمل .. إحنا كنا وقـفنا حلد ف
ـتفـرج احلـقيـقي ( فى حالـة عدم الـرد من قبل ا
ــكن لــلــبــاحث هــنــا ان يــتــدخل ويــذكــره بــقــضــيـة
الـبرمـجـة ثم يعـلق عـليـها بـأعـتبـارها قـضـية حـياتـية
تفرج احلـقيقي .. وقد يـشاركه فيها بـعض من ا
ـــلـــقى عـــلى  "احلـــكــواتـى " هــو أن ـــهم إن الـــدور ا ا

داخالت وينهيها بذكاء).  يضبط هذه ا
احلكواتى   : 

( وهو يـجيب عن سبب برمجة الناس من الصغر ) ..
الــسـبب األســاسى فى بـرمـجــتـنـا هــو أن الـعـقـل عـنـدنـا
اليــعـمل إال مـن خالل الـبــرمـجـة وبــالـتــالى مـابــنـعـرفش
نــخـتـار  يـبــقى عـلـشــان نـتـحـرر من الــبـرمـجـة دى الزم
عقـولنا تتحـرك .. وعلى فكرة فيه فرق كـبير  ب إننا
نهـتم بـعقـولنـا وب إنـنا نـشغـلهـا .. ألن العـقل زى اآللة
بـالــظـبط .. الزم تـتــزيت كل شـويــة عـلـشـان تــشـتـغل ..
وزيت العقـل يا إخونـا هو االستـفهام والـتساؤل .. إنك
دائـمـاً تـسـأل إزاى ولـيه وعلـشـان أيه ?! يـعـنى بـالـعربى
الزم تتغير كل الصيغ التـقريرية اللى بنتربى عليها من
الصـغـر وتـستـبـدل بالـصـيغ االسـتفـهـاميـة .. فـمثالً فى
درسـية .. بـدل مانـتربى عـلى إن جمال كـتب التـاريخ ا
عبد الـناصر هـو زعيم األمة الـعربيـة .. نسأل هل هو
فعالً زعـيم حـقيـقى ?? وإذا كـان زعيم .. طب ازاى ??
وإذا الـــــكـالم ده كــــان هـــــجص وفـــــشـــــر .. طب لـــــيه ??
وهـكـذا .. ألنـنا طـول عـمـرنـا بيـنـفـرض عـليـنـا حـاجات
ـرحـلـة الـنـاصـرية من فـوق .. ومن حتت .. يـعـنى فى ا
اتـفـرضت عـلـيـنـا الوحـدة الـعـربـيـة واالشـتـراكـية.. وفى
رحلـة السـاداتيـة .. أتفـرض علـينـا االنفـتاح والسالم ا
.. كل ده اتفـرض عـليـنـا ومحـدش خد رأى الـنـاس فيه
?!! .. طب لــو كــانــوا خــدوا رأى الــنــاس .. الــنـاس دى
كـانت حـاتـقول أيـه ?! .. نعم وال أل ?!! ( يـختـار بعض
ــتــفــرجـ احلــقــيــقــيــ ويــســألــهم ويــنــتــظـر من ا
إجـابـاتـهم  وفـى حـالـة اإلجـابـة الـصـحـيـحـة يـكـمل "
احلـــكـــواتى " كالمـه .. امــا فى حـــالـــة عــدم اإلجـــابــة

الصحيحة يجيب احلكواتى بدالً عنهم ) . 
احلكواتى :

 أكــيـــد طـــبــعـــاً كـــانــوا حـــايــقـــولـــوا نــعـم ألنــهـم يــاأخـــونــا

ــا إنــنــا فى األصل مــتـــبــرمــجــ عــلى الــكـالم ده .. و
مــتـربــ عـلـى الـتــلـقــ واحلـفظ مـن الـصــغـر .. يــبـقى
ــفــروض عـلــيــنـا الزم حــانــقـول نــعم !!! والــعــجـيب إن ا
مش بس فى الـسـيـاسـة .. أل .. ده فى الـدين كـمان ..
ألن محدش مننا بيـختار دينه/ كذلك أهالينا محدش
بـيختارهم .. وأسامـينا .. وفى احيان كـتير .. الزوجة
.. ألن أى زوج بـيحب قوى إنـه يتجـوز واحدة شبه امه
!! .. وده بـــرضه مـــوروث مـــفــروض عـــلـــيـــنــا !! .. طب
ــــفــــروض عـــــلــــيــــنــــا ده ?? .. ازاى نــــقــــدر نـــــواجه كـل ا
بالتساؤل .. لو زرعـنا فعل التساؤل فى كل واحد فينا
ــا يـبـقى مــسـألـة غــريـزيـة زى األكل من الـصــغـر حلـد 
ـفروض عـليـنا والشـرب واجلنس حـانـقدر نـواجه كل ا
ـيـز ونـنـتج ـكن نـعـرف نـخــتـار و .. وبـالـطـريــقـة دى 
ونــبــدع ونــكـتــشف..  يــظـهــر " مــديــر دار الــعـرض " ثم
يـــنـــادى عـــلى " احلـــكـــواتى " فـــيـــتـــوقـف عن الـــكالم ثم
ـــتــفــرجــ احلـــقــيــقــيــ يــخــتــفـى بــاخلــارج ورغم أن ا
اليـعـلـمـون مـايــحـدث مع " احلـكـواتى " بـاخلـارج إال أن
ـسرحية يـساعد على فك أختفـاءه من حيث التقـنية ا
ا للـتعـليق على الصالـة ويعـطى فرصة لـلمـتفرجـ ر
مــايــحــدث فــيـــمــا بــيــنــهـم ويــثــيــر عــقــولـــهم بــالــطــبع ..
ـكانه ثم حلـظـات ثم يــعـود " احلـكـواتى " (ويـجـلس 

وسيقية ) ...  للفرقة ا
احلكواتى : 

صلح لى ياأبـنى مقام تاجنو .. ( ثم يـغنى مذهب من
أغـنـيـة شـهــيـرة .. بـعـد االنـتـهـاء مـن الـغـنـاء يـتـدخل
ــزروع بـالــصــالــة بــالــســؤال ارجتــالـيــاً عن ــتــفــرج ا ا
استمرارية الطريقة السابقة فى العرض وهى تمثيل
أكــثــر من مــشـهــد مــســرحى فى وقت واحــد من أجل
تفرج لكى يـتساءلوا ? .. ولكن " احلكواتى إثـارة ا
ـكتوب فى الـصفحـة التى كان " يجـيبه بأن هـذا هو ا
ا تـغـيـر األسلـوب فى الـصـفـحات يـقـرأ مـنـها لكـن ر

القادمة ?! ) . 
احلكواتى : 
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تسـلط على مـنطـقـة " ج " ويظـهر فـيهـا عبـد النـاصر
وهـو يــنــاجى نــفـسه ). عـــبــد الــنـــاصــر: طب انــا ازاى
ــكن اسـيـطـر .. ازاى ?? .. مـحــمـد جنـيب أصـبح له
شـعبيـة غير عـادية ألنه من وجـهة نـظرهم قائـد الثورة
.. يــــبــــقى الزم أتـــخــــلص مــــنه .. بس ازاى ? ( يــفـــكــر
لـكية ونعلنـها جمهورية حلظة ) .. أيـوه .. احنا نلغى ا
.. ونغـرى جنيـب بأنه يـبقـى رئيس اجلـمـهوريـة ورئيس
الــوزراء كـمـان .. بـس عـلى شـرط .. تــرقـيــة عـامـر من
رتـبة صـاغ إلى رتـبـة لواء وبـالـتالـى تعـيـينـه قائـداً عـاماً
ـا ان عـامـر أعـز اصـدقـائى .. ــسـلـحـة .. و لـلـقـوات ا
يــــبــــقى انــــا كــــده ضــــمـــنـت اجلــــيش فى ايــــدى .. لــــكن
احـــتــمـــال جنـــيب يـــعـــتـــرض .. وكـــذلك بـــعض أعـــضــاء
مـجلـس قيـادة الـثـورة .. لـكن دول بـأغرائـهم وتـعـيـيـنهم
وزراء فى الـوزراة اجلـديـدة أكيـد حـايـوافـقـوا .. ونـبقى
كلنا اغلبية .. ضد واحد هو جنيب .. أكيد فى اآلخر
الزم يـوافق .. امـا رد فـعل الشـعب الـلى أكـيـد حـايـبقى
ـقراطية .. ـشاركة الـشعبـية الد ضدنـا ألنه بيـحلم با
فـبـرضه دى لـهـا حل .. نــخـتـرع لـهم أسـلـوب احملـاكم..
محـاكم الغـدر  ومحـكمـة الثـورة  ومحكـمة الـشعب ..
ـــــهم إنـى الزم أبـــــقى مـــــحــــرك األحـــــداث وفى نـــــفس ا
الـوقت بعيد عـنها .. الزم العب بـكل الكروت .. جنيب
.. الـثــورة .. الـشــعب/بس فى الــنـهــايـة     الزم اخــتـار
الـكــارت الـكــسـبــان  عـلــشـان أأقش طــبـعـاً. ( تـخـتـفى

ثل دور " عبد الناصر " ) .  بقعة الضوء وكذلك 
احلكواتى:

 وأخـــيـــراً ولــيـس أخـــراً .. نــشـــوف صـــدام حـــســ ...
(بـقـعـة من الـضوء تـسـلط عـلى مـنـطقـة "  د " يـظـهر

فيها " صدام " وهو يناجى نفسه ) . 
صدام : 

ـكن اســيـطـر .. ازاى ?? .. واحـد زيى طب انـا ازاى 
الحـول له والقوة  مـجرد عـضو فى      تـنظـيم شعـبة
ـكن اسـيــطـر عـلى دولـة زى دولـة الــفالحـ .. إزاى 
العراق .. دولة عريقة وذات حضارة مجيدة .. إزاى ?
( يـفـكـر حلـظـة ثم ) .. أيــوه .. يــبــقى مــفـيـش قـدامى
غـيـر إنى أعـمل عـمـل غـير عـادى يـلـفت لـىَ األنـظار ..
ومـــفــــيش قــــدامى غـــيــــر عـــبــــد الـــكــــر قـــاسـم رئـــيس
ــتـحـمـس قـوى لـلــحـزب الـشــيـوعى وضـد اجلـمــهـوريـة ا
ــحـــاولــة اغـــتـــيــاله حــزب الـــبــعـث .. يــبـــقى لـــو قــمـت 
وجنـــحت أبـــقى بـــطـل ولـــو مـــاجنـــحـــتش .. أبـــقى عـــلى
األقل لـفت األنـظـار لىَ واثـبت اخالصى حلـزب الـبعث
ــكـن اسـتــغـل بــلـديــاتـى .. أحـمــد حــسن .. بــعــد كـده 
البكر رئيس الوزراء  ورشـيد مصلح التكريتى احلاكم
العسكرى ودول من بـلدى تكريت والزم يقفوا جنبى ..
ومع ده الزم أقيـس كل قـوة سيـاسـيـة عـلى حـدة .. قوة
حـزب الـبـعث  واحلـزب الـشـيـوعى  واحلـزب القـومى
والــــعـب عـــلـى كل احلــــبــــال .. انــــا الزم ابــــقـى مــــحـــرك
األحداث .. بس من بعيـد .. ومن غير ماحد يعرف /
الزم الــــعـب بــــكل الــــكــــروت األحــــزاب .. الــــرئــــاســـة ..
الـــشـــعب .. بـس فى الـــنـــهـــايـــة .. الزم أخـــتـــار الـــكـــرت
الـكـسـبـان .. عـلـشان أأقش طـبـعـاً . ( تـختـفى الـبقـعة

ثل دور " صدام " ) .  وكذلك 
(حلظـات صـمت تمـر يـتـركهـا " احلـكواتى " بـعـد هذه
ـتـفـرج بـالـتعـلـيق اما ا يـتـدخل أحد ا ـشـاهـد ر ا
فى حــالــة عــدم الــتـعــلــيق يــتــدخل هــنــا " الــبـاحث "
باألرجتـال حول تعجبه من تقـد هوالء القادة بهذا
ـكن أن يـنطـبق على " الشـكل  فـإذا كان هـذا الكالم 
كن أن ينطبق على كل من " صـدام حس " .. كيف 
مــحــمــد عــلى / عــبــد الــنــاصــر " .. وبــالـطــبـع يـرد "
ـعنى أن كـاتب هـذه احلكـايات احلكـواتى " ارجتـاليـاً 
لم يخـتـرع هذا الـكالم ولكـنه مـوجود بـكتب الـتاريخ 
وكل ماعـمله هو الطـريقة الفـنية .. أى استـخدام هنا
ــا فى مـوقف آخــر يـســتـخـدم ـنــولـوج الــفـردى .. ر ا
ـا احلـوار وهــكـذا .. كـمــا يـنــوه بـأن اجلـديــد الـذى ر
ـتفـرج هـو تقـد زاويـة جديـدة غـير الـزاوية يصـدم ا
ـشـهـورة الــلى مـتـربـ عــلـيـهـا من الــصـغـر .. وبـعـد ا
ـمثلة) اجلالسة االنتـهاء من هذا األرجتال تتدخل (ا
ـــتـــفـــرجــ ألول مـــرة وتـــنـــبه " احلـــكــواتى " وسط ا
ارجتـالـيــاً لـقـضــيـة مـهــمـة أال وهى ان الــعـرض بـهـذه
الطريقة يعبر ناشف ألنه مرتبط بقادة معروف بأن
ـــرأة فى حـــيـــاتــهـم لــهـــا دور هـــامـــشى عـــلى عـــكس ا
شخـصيات مـثل / سعد زغلـول وزوجته صفـية زغلول
و مـــصــطــفى الــنــحــاس وزوجـــته زيــنب الــوكــيل .. أو
اللوحة للفنان نصر الدين طاهرالسـادات وزوجته جيهان السادات .. ألخ .. ويجيبها " 

اللوحة للفنان
محمد إبراهيم
احلنفى
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سرحي جريدة كل ا

> اخملرج طارق عزت
يقدم مساء غد الثالثاء
مسرحية "ليلة مصرع
جيفارا" للكاتب
ميخائيل رومان علي
مسرح قاعة احلكمة
نعم بساقية عبد ا
الصاوى بالزمالك
سرحية إنتاج نادى ا
سرح بقصر ثقافة ا
اجليزة وجاري اإلعداد
شاركتها فى مهرجان
إقليم القاهرة وشمال
سرح الصعيد لنوادى ا
خالل أغسطس القادم.

> كانت أول مقالة كتبها عن جيمس جويس ذاته أما أول قصيدة له فقد
قالته الشهيرة عن مارسيل بروست. فى نشرت عام  1930 وكانت تبعها 
عودته بعنوان إليرلندا.
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محمود احللوانى

اخملرج قدم اقتراحه التشكيلى منطلقاً 
شاهد وتناميها من حيوية تقطيع ا
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عـلى خـلـفـيـة صـوت  شـاعـر الربـابـة يـحـكى فى
ـــــا كـــــشف عن ســـــيـــــرة أبى زيـــــد الـــــهاللـى  

سافة ب السيرت . ا
 ≈∏«ãªàdG AGOC’G

ـمـثـلـ مـسـتـوى تـمـثـيـلـيـا  جـيـدا  قـدم أغـلب ا
وإن اخـــتــــلــــفــــنـــا مـع بـــعــــضــــهم  أو مـع اخملـــرج
ا الـتى ر شاذلى فـرح حـول بـعض الـتفـاصـيل 
تـتــعــلق بـحــســاسـيــة الــنـاقــد وفــهـمـه لـلــدور ومـا
مـثل لـيتـماشى مع ينـبغى أن يـكـون علـيه أداء ا
ــوجــود بـــالــفــعل ــا تــتـــعــلق بـــا فــهـــمه  أكــثـــر 
..فـعـلى الـرغـم من إعـجـابى بـأداء هـدى حـسن
لـدور "حزينه" فإنى أخـتلف معـها ـ بعض الشئ
ـ  حــــول إســـرافـــهـــا فى الـــتـــعــــبـــيـــر عن الـــكـــيـــد
ــاءاتـهــا لم تــكن تــتـمــاشى ـ فى لــلــحـدادة  فــإ
رأيى ـ مع طابع الشخـصية األكثر رسوخا وهو
الذى يضفى عـلى الشخصية نوعا من احلزن 
االنـــكــســار والـــضــعـف .كــذلك كـــنت أتــمـــنى لــو
كانت دينا مجدى " فهيمة" أقل وزنا وهذا أمر
ال يــعـيــبــهـا حــيث أجــادت تــقـد دورهــا  كــمـا
كنت أتـمنى لو كـانت  شيـماء منـصور"احلدادة"
أقل بــيــاضــا وجـمــاال حــتى أصــدقــهــا أكـثــر فى
دور "احلــــدادة" وأســــتــــطـــــيع أن أتــــبـــــ مالمح
الـتــرمل عـلـى وجـهـهــا وكـذلك احلــقـد والــرغـبـة
فى االســـتـــحـــواذ  واالنــتـــفـــام  ومع هـــذا فـــقــد
نـسـيـهـا الــزمن وظـلت عـلى حـالـهـا بال جتـعـيـدة

واحدة  بعد ما مات من مات وكبر األوالد 
ومع ذلـك فـقــد رأيـنــا مـســتـوى أداء جــيـداً من
اجلميع ـ تقريـباـ مصطفى شوشة "اجلنوبى"
ســـاره عـــادل " مـــصـــطــــفى"  الـــســــيـــد شـــاهــــ
"نـبويه"  فـوزى عبـد الـستـار "الشـيخ فاضل"
محمـد همام "الـبشارى" سـمير صـابر "الشيخ
الـعـلـيـمى " الـسـيد عـيـد "خـيـرى" "بـاسم رضا
ـعبـد" مى "الـسـعـدى" مـحـمـد قـادوس "رجل ا
حـسن "الغـجـرية" وقـد تـميـز من بـينـهم بـشكل
خـاص مــحـمـد شـلـبـايـه"احلـداد"  وخـالـد عـبـد
الــسـالم " عــبـــد احلــكـــيم" الـــذى اســتـــطــاع أن
يلفت إليه األنـظار على الرغم من قصر دوره
ـمــثـلـون اآلخــرون أحـمــد بـدوى ومــحـمـد .. وا
أحــمــد كــمـال عــبــد الــعــزيــز  مـحــمــود عـالم 
واألطــفـال شـدا وشــريف فـرهــا وعـبــد الـقـادر

مصطفى .
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أغــــانـى مــــجــــدى احلــــمـــــزاوى كــــانـت رقــــيــــقــــة
ــواضع  غــيــر أنه كـان وحـســاسه فـى بـعض ا
يـنـسى نــفـسه أحـيـانـا أخـرى ويــكـتب بـالـلـهـجـة
الـقـاهـرية "انـا ورده وسط الـبـسـتـان " مـا هذا
ــعـلـب وارد اإلذاعـة اخلــيــال الــرومــانــتــيــكى  ا
ــصـــريــة  ثم إن لى مالحــظــة عــلى مــســألــة ا
إهــــداء األشــــعــــار.. أعــــرف شــــاعــــرا مــــرزق 
استـطـاع بعالقـاته أن" يـسـلك "  لنـفـسه ثالثة
عــــروض  يـــكـــتب لــــهـــا األغـــانى فـى شـــريـــحـــة
واحدة : كتب اسـمه على واحدة  واسم ابنته
عـلى الـثـانـيـة   وأهدى األغـانى لـلـثـالـثـة حتى
ال يــقـفــز أحـد غــيـره عــلى مــقـعــده الـدائم فى
ـــكـــان الــذى يـــنــتـــمى له ســـكــنـــيــا .. عــروض ا
أرجـوأن  يـكـون إهـداء مـجـد ى مـبـرأ من هـذا
ـسـلك الـذى ال أظـنه جـديـرا بـالـتـقـديـر .أمـا ا
األحلـــان فــكـــانت مــثـل الــكـــلــمـــات بــعـــضــهــا ال
يــــنـــــتــــمى إلى بــــيــــئـــــة الــــعــــرض  عــــلى خالف
ــوسـيــقى فـقــد كـان  أكــثـر مــشـاركـة اإلعـداد ا
ـقاطع ـوسـيقـاه اجلنـائـزية  أو  وعضـوية  

السيرة والعديد . 

يغـريـنـا عرض" ضل راجـل "الذى قـدمـته فـرقة
احملــلـة الــكـبــرى ضـمـن عـروض مــهـرجــان فـرق
األقالـيم اخلتامى اخلـامس والعـشرين بـاقتراح
عــدد من الــعــنــاوين الــتى قــد يـصــلح كـل واحـد
مــنــهـــا ألن يــكــون مـــدخال لــقـــراءة الــعــرض فى
فـيـمـكنـنـا مـثال أن نـضع له عـنـوانا مـستـوى مـا 
ــــرأة" كـــمـــدخل وصـــفــــيـــا مـــثل "الــــعـــنف ضـــد ا
اجــتــمــاعى لـلــعــرض  أمــا إذا أردنـا أن نــقــتـرح
عنـوانا مـسرحـيا يـصلح كـمدخل لـقراءة الـرؤية
اإلنسانية لـلعرض فلن جند أفضل من "مأساة
حزينة" ثم إن عاداتنا الـقرائية التى اكتسبناها
من قـراءة األدب والـفن بـاعـتبـارهـمـا يـتـجادالن
س وجـودنـا فـلن طـوال الـوقـت مع أفق أوسع 
ـــشــهــد تــتـــركــنــا ســـوى بــعـــد أن نــعـــيــد تـــأويل ا
سـرحى  تأويال سـيـاسيـا ونخـتـار عنـوانا داال ا
عـليه من مـثل "الـفراغ الـسيـاسى "أو "فى غيـبة
الـــزعـــيم "أو "مـــوت اخملــلّـص" عــلـى وزن "مــوت
ـــؤلف " تــعـــبــيــرا عـن خــلــو الـــعــرض من "ضل ا
راجل" يـــــــصـــــــلـح إليـــــــقـــــــاف نـــــــزيـف الـــــــشــــــرف
ـرأة /الـوطن واالنـتــهـاكـات الـتى تـتــعـرض لـهـا ا

فى تلك القرية الرمزية اجلنوبية .
ــيــز هـذا الــعــرض عن غــيـره من غــيـر أن مــا 
الـعروض التى ـ حـسب العادة ـ حتـاول أن تقفز
من مـســتـوى تـأويــلى إلى مـســتـوى تــأويـلى آخـر
دون االهـــتـــمــام "بـــتـــشـــطــيـب"أســاســـاتـــهــا الـــتى
تـــنـــطـــلق مـــنـــهـــا  هــــو صـــدوره عن عـــمل أدبى
لـكـاتب كـبـيـر بـحـجم يـحى الـطـاهـر عـبـد الـله 
األمـر الذى ضمن له دعـامات  قويـة تتمثل فى
شــخــصــيــات مــتــجـادلــة مـع بــيــئــة مـغــلــقــة عــلى
عادات مـتخـلفـة وخرافـات مـتأصـّـلة تـعيش فى
ظل واقـع اقــــتـــــصـــــادى مــــتـــــرد  أســـــهـــــمت فى
ـسـتوى اإلشـارى  االجـتـماعى األول تشـطـيب ا
بشكل جـيد  فـضال عن احتوائـها على خـمائر
رمزيـة وعالمـاتيـة من شـأنهـا أن تفـتح الـعرض

على قراءات وتأويالت أبعد .   
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قـدم العـرض مـأسـاة حـزينـة ونـسـلـها :"فـهـيـمة"
ثـم نــــــــبـــــــويـه" إلـى آخـــــــر احلــــــــزيـــــــنــــــــات الـالتى
ـفـتـوح  عـبـر اسـتــدعـاهن إلى أفـقه اإلشـارى ا
صـرخـة "مـصـطـفى" فى وجـوه أهل الـقـريـة فى
ـــــشـــــهـــــد األخـــــيـــــر بـــــأن "نـــــبـــــويـه مش عـــــارى ا
لــوحــدى..كل واحـد فــيــكم فى داره نــبــويه" أمـا
عن مـأســاتـهن فــقـد أكـد الـعــرض بـأنـهــا تـكـمن
ــعـنـى الــفـيــزيــقى فى غــيــاب الــرجــال لـيـس بــا
ـعـنى الـثــقـافى الـعـام فى هـذا بـالـطـبع ولـكـن بـا
اجملــتــمع  الــذى يـــعــتــبــر الــرجـل هــو " الــســنــد
والـــظـــهـــر ومـــصـــدر احلــــمـــايـــة " وقـــد حـــاصـــر
الـعــرض حــزيــنـاته بــزوج وأب مــريض ال يــقـوى
عـــلـى احلـــركــــة "الــــبـــشــــارى" وابن وأخ غــــائب "
مصـطـفى الـبـشـارى " وزوج عـاجـز "احلداد "..
فـمن حلــزيـنــة وابـنــتـيــهـا إذن غــيـر أن يـصــبـحن
ذلك ـلـعـون ـعـبد ا عـرضـة ألن يـلـقى بـهن إلـى ا
ـعـادل الـرمـزى لالنـتـهـاك اجلـسدى والـروحى ا
لـلمراة  تـلقى بـهن إليه أيـاد كثيـرة مثل  الـفقر
و احلـاجـة و اجلـهل حـيث تـدفع حـزيـنـة ابـنـتـهـا
عـبد لـتنـجب طفال يـرث أموال أبيه إلى رجل ا
العاجز جنسيا حتى ال يذهب إلى احلدادة . 

 á«∏«µ°ûJ ájDhQ
الـنص الذى أعـده "اسامـه البـنا " كـان أميـنا إلى
حـد بعـيد مع الـرواية  فـحافظ عـلى الكـثير من
ـا يحسب خـطوطـها ورؤيتـها األسـاسيـة وهذا 
له حيث يغنى ثراء النص األصلى  عن اإلضافة
ـــســرحى  كــمــا اســـتــطــاع أن يـــصــنع وســـيــطه ا
ببساطة وحرفية وهو ما أتاح خملرج العرض أن

مـربـعـات اخلـشـبة األمـامـيـة والـوسـطى  وأيـضا
فى مـــشــهـــد إصــابـــة فــهـــيــمـــة بــاحلـــمى فـــكــانت
ـتــنـاثــرة عـلـى اخلـشــبـة جتــسـد وعى ـشــاهــد ا ا
فهيمة وذاكرتـها احملمومة ?  كذلك استخدمت
اإلضاءة الواسعة فى مـشاهد الرقصات والغناء
ومشـاهـد السـيـرة .. وهكـذا اسـتطـاع اخملرج أن
ـــســرحى مــنــتـــقال من حــدث إلى يــقــدم ســرده ا
آخــر وكـأنـه العب شـطــرجن ال تـرى يــده اال وهـو
يـضع الـقـطـعة فى مـوضـعـهـا فى  مربـعـهـا  وهو
تـكـنـيك جيـد إذا  الـتـنفـيـذ علـى نفس مـسـتوى
اخلـطة  وهـو ما لم يـحـدث فى عدد غـير قـليل
من  الـلحظات ألسبـاب معروفة  منـها ما يتعلق
ــسـافــة الــتى دائــمـا مــا تــكـون مــوجــودة بـ ب ا
النظـرية والـتطـبيق  خـاصة ح يـكون الـتنـفيذ
ـكن الـسـيـطـرة تـمـاما عـلى الـهـواء مبـاشـرة وال 
عـــلى كـل خـــيــوط الـــلـــعـــبـــة  ومـــنـــهـــا مـــا يــتـــعـــلق
ـشــكالت خــاصــة بـاخلــطــة نـفــســهـا  وتــتــمـثل
نطقـة التى يحـتلها عندى فى اسـتمرار إضـاءة ا
الــــرجل اجلــــنـــوبـى" صـــانع الــــتــــمـــاثــــيل"   طـــوال
ـا أسهم فـى إفسـاد بـعض الـلـحـظات الـعـرض 
ـهمـة الـتى كـانت حتـتاج إلى إظالم الـتـشـكيـلـيـة ا
ـشــاهـد الـتى اســتـخـدمـت فـيـهـا خــاصـة ا كـامل 
إضـاءة األلــتـرا لـتــظـهـر خــروج األرواح إلى عـالم
ـوت  فى مشـهد مـوت الـبشـارى  وعنـد خروج ا
روح فـهيمة التى كـان يتم انتزاعهـا انتزاعا  كان
ـــكن هــنـــا أن نــرى تـــلك األرواح الـــبــيـــضــاء من ا
تــطــيـــر وحــدهــا  فـى ظالم اخلــشــبـــة  غــيــر أن
إضـاءة مـنـطـقـة "اجلـنـوبى"  فـضـحت لـنـا الـلـعـبـة
ـشاهـد قيـمتـها اجلـمالـية والـتعـبيـرية فـفقـد ت ا
مــعــا .كــذلك فــقــد  ظــهـــر مــصــطــفى فى بــعض
ــشــاهــد الـــتى تــمـــثل وعى أخــته فـــهــيــمه  دون ا
تــمـــيـــيـــز إضـــائى خـــاص يـــؤكـــد  حـــضـــوره غـــيــر

شهد. الواقعى فى ا
 من اإلضــافـات اجلــيـدة الـتى قــدمـهــا الـعـرض
ـفـارقـة الـسـاخـرة عـلى مـسـتـوى اإلعـداد تـلك ا
الـــــتـى صــــنـــــعــــهـــــا حـــــ وضع  صـــــورة  صــــراع
"مـصطفى " و" السـعدى" بالعصـا على "نبويه "

يــقـدم اقـتـراحـه الـتـشـكــيـلى مـنــطـلـقــا من حـيـويـة
شاهد وتتـابعها وتناميها بشكل دينامى تقطيع ا
سـرح إلى مربـعات  وقـد قسم اخملـرج خشـبـة ا
ـشـهـدى  مـنـتـقال من مـربع أدار داخـلـهـا سـرده ا
إلى آخــر عـبــر بـؤر اإلضــاءة الـتـى يـتم تــركـيــزهـا
ربعات التى يدور فيها هذا بشكل متتابع عـلى ا
ــــــشــــــهـــــــد أو ذاك  كــــــمــــــا وظـف نــــــوعــــــ من ا
الــديــكـورات (الــديـكــور لـنــاصــر عـبــد احلـافظ):
ثـــابـــتــــة حتـــتل اجلــــزء اخلـــلــــفى من اخلــــشـــبـــة 
ــقـدمــة  وقـد ــ ويــسـار ا ومــتــحـركــة وحتـتل 
خص اجلــزء اخلــلـــفى بــالــقــطع الـــتى تــمــثل إلى
ــكـانى أبــعــادا رمـزيــة لـهــا طـابع جـانـب بـعــدهـا ا
ــهــيـــمــنــة وهى من ـــطــلــقــة ا ــعــانى اجملــردة وا ا
الــشـمـال" بـالـنـسـبـة لـلـمـتـفـرج ": مـقـام ولى بـقـبـة
خـضـراء وسـاحة صـغـيـرة  مـعـبـد  يـحـتل احلـيز
ـسـاحـة اخلـلـفـيـة حـتى يـظـل جـاثـما األكـبـر من ا
ومـهـيـمـنـا كـرمز  ثـم ذلك الـبـنـاء اخلشـبـى الذى
يعـلوه كـرسى يصـعـد إليه " اجلـنوبى" مـنذ بـداية
فـى هـيــئــة تـلك ــأسـاة  الــعــرض  لـيــعــيـد بــعث ا
الـتـمـاثـيل الـتى يـقـوم بـتــشـكـيـلـهـا بـيـنـمـا مـعـادلـهـا
يــتــحـرك أمــامـنــا عـلى اخلــشــبـة  وال يــهـبط من
وت اجلميع عـليائه إال بعد أن تـنتهى احلكـاية 
ا يـشكله ذلك الـرجل من داللة فـوق طبيـعية  
ــربــعـ ــاـ  بـالــقــدر.. بـيــنــمـا خص ا تـتــعــلق ـ ر
ـتـفرج لـلـديـكورات ـ ا األمـامـيـ عـلى يسـارو
ـتـحركـة  حـيث شـغل "خص" حـزينـة وأسـرتـها ا
اجلـانب األيـسـر  بيـنـمـا شـغل بـاب بـيت احلداد
وورشــته ثم غـرفــة نـومـه بـعــد زواجه من فـهــيـمه
ن ..وقـد حتــركت اإلضـاءة بــ هـذه ـربـع األ ا
ــربـعــات وراء الــشـخــصـيــات الـتـى تـشــغـلــهـا مع ا
إظالم باقى مـساحة اخلـشبـة فى معـظم فترات
الــــعـــرض  مـع اتــــســـاع أعــــداد أومــــســـاحــــة بـــؤر
ــشــغــولــة ــريــعـــات ا اإلضــاءة حــسب مــســـاحــة ا
بــاألحــداث وعــددهـا فى حلــظــات أخــرى  وقـد
تدرجت هذه البؤر من واحدة  إلى ثالث ثم إلى
ست بؤر إضـاءة فى مشـهد طـقس االستـحمام 
حــــ تـــــوزعت طـــــســــوت غــــسـل الــــرجـــــال عــــلى
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سرحي جريدة كل ا

> كان والده وليم بيكيت كان يعمل مسّاحاً أما والدته روى بيكيت فقد كانت تعمل
رضة قبل زواجها. وقد نشأ بيكيت وأخاه األكبر فرانك نشأة بروتستانية وكان
تأثير الصرامة الدينية التى مارستها والدته معهما أنذاك قد تركت فى نفسه

غضباً وضجراً وكراهية نحو الالهوت.
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عـليـهم وقرروا يـربـوها مع والدهم واعـتبـروها رزق من
ـا كـبـرت وربــربت طـلـعت زى عـنـد الـلـه .. لـكن الـبـنـت 
ـشكـلة إن والد الـست الـلى ربتـها لـهطـة القـشـطة .. وا
كــلــهم بــنــات .. ووحـشــ طــبــعــاً .. بــقت كل اخلــطـاب
يـيـجوا يـخـطـبـوا الـبـنت احلـلـوة .. والـوحـش أل/ زهق
الـراجل ومـراته من الـبـنت اللـى ربوهـا قـامـوا طـردوها
.. مــشــيت الـبــنت فى الــشـارع تــنـوح وتــعـيط وتــقـول ..
ــمــثـلــة " بـالــفـعل أروح فــ بس يـاربى .. (تــغـنى  "ا
مــطــلع من أغــنــيـة حــزيــنــة لـكـن بـعــد االنــتــهـاء من

األغنية تتوقف والتدرى ماذا تقول)
احلكواتى : 

ها .. خالص كده .. 
مثلة   :  ا

ــزروع ــتـــفــرج ا خالص ده أيه .. لــــسه . ( يـــتــدخل ا
ـمــثـلـة لـتـكـمل ويـطـلـب من " احلـكـواتى " أن يـتـرك ا
ـعـنى أصح حـكـايــتـهـا الــلى بـالـطــبع عـجـبــته .. أو 

مثلة هى اللى عجبته !! ) .  ا
مثلة  :  ا

( تـكمل حكايتها ) .. بعد كده قـعدت تدوَر على شغل
.. مالـقتش طـبعـاً .. ووسط ده كله خـبتـطهـا عربـية ..
صـاحب العربـية خاف راح شـايلـها ومدويـها مسـتشفى
بـــســـرعـــة .. لـــكن احلـــمـــد لـــله جت ســـلـــيـــمـــة صـــاحب
ا خـفت .. وطبعاً حكت له الـعربية فضل جـنبها حلد 
حـكـايتـهـا من اولـهـا آلخـرهـا .. صـعـبت عـليـه وقرر إنه
يــقف جـنــبـهــا ويـشــغـلـهــا عـنــده .. فى كـبــاريه طــبـعـاً ..
جنـحت وكـسـرت الدنـيـا ونـورت ولعـلـعلـت وبقى أسـمـها
ــ .. ألمــهـا عــلى كل لــســان .. نــرجع مــرجــعـنــا بــقى 
الـلى كــبــرت مع الــزمن وبـقـت تـشــحت فى الــشـوارع ..
لــكن الـصـدفــة الـعــجـيـبــة إنـهـا تــقف تـشــحت عـلى بـاب
الـكــبـاريه الــلى بـتــشـتـغل فــيه بـنــتـهــا .. قـابـلــتـهــا الـبـنت
وحست جتاهها بـأحساس كده غريب .. طبعاً .. مش
بــيــقــولــوا إن الــدم يــحن ( يـتــدخل هـنــا " احلـكـواتى "
سـتهلكة ثم ـملة وا لضـيقه من سماع هـذه احلكاية ا
يـوقـفــهـا عن األســتـمــرار فى سـرد بـاقــيـتــهـا  ولـكن "
ـمـثـلـة " بـالـطـبـع التـسـتـجـيب له من أول مـقـاطـعـة ا
ـتـفرجـ يـستـجـيبـون لـها  ا تـتـصوّر بـأن ا ألنـهـا ر
وهـذه الـلـحـظـة بـالـطـبع مـتـروكـة لألخـتـبـار الـعـمـلى
ــهم أن " احلـكــواتى " يـصــرّ عـلى  أثــنـاء الــعـرض .. ا

فـروض دلوقتى ماتبقاش مسألة صح سألة ا ماهى ا
وغلط . 

مثلة   :  ا
أمال تبقى مسألة أيه ? 

احلكواتى : 
مسألة عرض فقط . 

مثلة   :  ا
عرض أيه ? 
احلكواتى : 

عـرض مـجـرد الـفكـرة .. او الـقـضـايـا بدون مـايـتـبـنـاها
ــؤلـف ويــدافع عــنــهــا .. وكــاتـب احلــكــايــات بــتــاعــتــنــا ا
مـاعندوش مـضمـون أو موضـوع بيـدافع عنه ومـتمسك
ـتفـرج دول ( يـشاور بـيه .. بالـعكس بـقى هو عـايز ا
ـتـفرجـ احلـقيـقـي فى الـقـاعة ) هــمه الـلى على ا
ـوضـوع من خالل اسـتـفـهـامـاتـهم يـوصـلـوا لـلـفـكـرة أو ا
ـوضـوع.. كـفـاية وتـسـاؤالتـهم .. وحـتى لـو مـاوصـلـوش 
قوى إنهم إستفهموا وتساءلوا ويبقوا كده اتدربوا على

الصيغ االستفهامية. 
مثلة :  ا

طب وايـه اجلــــديــــد فـى الــــكالم ده .. مـــــاطــــول عــــمــــر
ـسرحـيـات وبـيـنـفعـلـوا بـيـها ـتـفـرج بـيـشـاركـوا فى ا ا
ـمــثل .. هى دى مش مــشـاركـة .. ـا بـيــصـقــفـوا  هـمـه 
ثل .. دى مش مـشاركة ا يـضحكـوا على إفـيه من  و
ـمــثـلــة اجلــامـدة تــهـبــد لـهــا مــنـولــوج وطـنى أو ــا ا .. و
سـيـاسى وواحـد فى الـصالـة يـقـولـهـا الـله يـا أسـتاذة ..

دى مش مشاركة . 
احلكواتى : 

ايوه .. بس دى مشاركات وجدانية . 
مثلة  :  ا

شاركة تبقى أيه ?  اما عند حضرتك ا
احلكواتى: 

ـشــاركــة عـقــلـيــة .. وفى نـفـس الـوقت عــمـلــيـة .. ألن ا
ـتــفـرج وتـشــغل عـقـله وتــخـلـيه ــا تـسـتــفـز ا ـســرحـيـة  ا
يوقف العرض علشـان يستفهم و يسأل .. متهيألى إن
ـــســألـــة هـــنــا أهم وأصـــعب فـى نــفس الـــوقت .. ألنه ا
ــتـفــرج يـضـحـك أو يـعـيط أو سـهل جــداً إن انـا أخـلى ا
ـــســـرحى يـــصـــقف .. لـــكـن صـــعب جـــداً إن الـــعـــرض ا
يــشـــغل عــقــله ويــســتــفـــزه ويــخــلــيه يــقــول .. أزاى ولــيه
وعـــلــشــان أيـه ?? وهــو ده اجلــديـــد واخملــتــلف . ( هــنـا
زروعة بالصالة وترجتل حول رأة ا تتـدخل الفتاة / ا
ـمـثـلـة " ـاذا يـصـادر  "احلـكـواتى " عـلـى " ا مـعـنـى " 
ـتـعاً ـا تقـدم شـيـئاً  واليـعـطيـهـا الفـرصـة كـاملـة ر
ومـخـتـلـفًـا عن حـكـايــاته الـسـيـاسـيـة الـتى يـقـرأهـا ..
ـا ــزروع صــوته إلى صــوتــهــا .. ور ــتـفــرج ا ويــضم ا
تـفرجون احلقيـقيون لتشـجيع هذه الفكرة يتدخل ا
هم فى الـنـهايـة البد وان ا يـختـلـفون عـليـهـا .. ا ور
ينـجح " احلكواتى " فى لم الصالة والنزول عند رغبة

سرح). مثلة " فى تقد ماعندها على ا " ا
احلكواتى : 

طب اتفضلى حضرتك احكى حكاياتك . 
مثلة    :  ا

ماهى مش حكايتى أنا ? 
احلكواتى : 

أمال حكاية م ?? 
مثلة   :  ا

حكاية الرقـاصة .. انت قوام نسيت .. دى حتى نزلت
فى اخبار احلوادث بتاعة أول امبارح . 

احلكواتى : 
يعنى حصلت بحق وحقيقى ?? 

مثلة   :  ا
أمال يعنى أنا حألف . 

احلكواتى : 
طب اتفضلى أحكى . 

مثلة   :  ا
ـتفـرج ) .. الـرقــاصـة دى رغم إنـهـا ( وهى تـواجه ا
كانت بـتشتـغل فى كباريـه إال انها بـنت ناس بنت راجل
بــيه كــبـيــر قــوى .. طب أيه الــلى يــخــلـيــهــا تــشـتــغل فى
كــبــاريـه وتــعــرى جــســمـــهــا كل لــيــلــة لـــلى يــســوى والــلى
مــايـــســواش ?! .. أقــولــكـم انــا .. أبــوهــا الـــبــيه ده كــان
زمــــان مـــتــــجـــوز مـن واحـــدة قــــريـــبــــته لـــكـن مع اآلسف
مـابــتـخــلـفـش.. عـمــلـوا الــبـدع عــلـشــان تــخـلف وبــرضـة
كن يـتجـوز علـيهـا والشـرع معاه مفيـش فايدة.. كـان 
.. لـكــنه خـاف عــلى مـشــاعـر مــراته ألنه كـان بــيـحــبـهـا

احلكـواتى " بـأنه مـرتـبط بـورق مكـتـوب ويـقـرأ منه ..
رأة ويحـدث نوع من الـصراع بـينـهمـا على أسـاس أن ا
ــســـرحــيــة  البــد وان يـــكــون لـــهــا دور أيــجـــابى فى ا
ـمـتأل بـاالضــافـة إلى انـهـا تــلـطف من جـو الــعـرض ا
تـفرج وهو فى بالـرجال فقط ثم تـستشهـد برأى ا
الغـالب سوف يكـون فى صفها  وبـناء علـيه تتحدى "
احلكـواتى " بأن فى استـطاعتهـا أن تستبـدل حكاياته
تـفرجـ وبناء ـتع من عندهـا يسـعد ا بشـغل فنى 
علـيه يطلب مـنهـا " احلكواتى " ان تـصعد إلى خـشبة
ــهـمــة وعـلى الــفـور تــنـطـلق " ــسـرح لــتـقــوم بـهـذه ا ا
ـمـثـلـة " لـلــصـعـود فـوق اخلـشـبـة لــتـحـقق حتـديـهـا ا
مثلة لـلحكواتى).  " كل مـاسبق يتم ارجتالياً ب " ا

" و " احلكواتى ". 
مثلة  : ا

(وهى تخـلع البالطو أو اجلاكت أو العباءة الواسعة أو
ـمـثلـة " ثم تظـهر بـفسـتان الشـال أو أى ماتـرتديه " ا
يـبـرز مفـاتـنهـا إلى حد مـا وبـدون مبـالغـة ثم لـلفـرقة
ـوســيـقــيـة وهى حتــزم وسـطـهــا دق لىَ يـاأبــنى عـلى ا
واحـدة ونص .. تـعـزف الفـرقـة قـطعـة شـعـبيـة راقـصة
مثلة " والبـد وان يكون رقصها حلوًا ترقص عـليها " ا
ومــتـقــنًـا بـالــطـبع وبــعـد ان تــنـتــهى الـرقــصـة تـواجه
تـفرج بسعادة غـامرة بعد التـصفيق وبالطبع فى ا
حالـة عدم الـتـصفـيق وكل شئ جائـز فى هذا الـعرض
ـزروع بـالصـالة أن يـشدوا لـها كن لـلمـتفـرج ا

هذا السوكسيه باالضافة إلى جمل من مثل) : 
(والله حـلوة .. برضة يااخى الستات لها طعم ... إلخ
مثـلة " ماذا سوف تـفعل ألنها .. بعـد ذلك التدرى " ا
وقف اجلديد عليها ألنها من لم تكن مستعدة لهذا ا
األســاس جــاءت لــكى تــشـــاهــد عــرض مــســرحى ولم

جتىء لكى تشترك بالتمثيل فيه !! ) . 
احلكواتى : 

( بـعـد حلـظـة وقــد طـالت إلى حـدمـا ) .. هـا .. طب
وبعدين ?!! 

مثلة :  ا
بــعـدين أيه ? ( مـازالت مـلخـومـة والتـدرى مـاذا تـفعل

 . ( !!?
احلكواتى : 

خالص كده ?!! 
مثلة  :  ا

أل .. لسه . 
احلكواتى : 

طب ماتكملى . 
مثلة   :  ا

ماطيب .. ( حلظة تمر ثم فجأة ) آه .. الرقصة اللى
شوفتوها دى بتاعة واحدة رقاصة . احلكواتى: 

( ساخراً ) .. نعم ياأختى !! 
مثلة   :  ا

اســتــنى بس .. ( ثم لـلـمـتـفـرجـ ) .. الــرقــاصــة دى
بقى حكايتها حكاية .. 

احلكواتى : 
أهالً .. انت كمان حاحتكى ?!! 

مثلة   :  ا
اشمعنى انت بتحكى ?! 

احلكواتى :
انا حكاياتى لها هدف . 

مثلة   :  ا
وانا حكاياتى برضه لها موضوع .

احلكواتى :
وضوع ده .   ما إحنا مش عايزين ا

مثلة   :  ا
ليه بقى ياأخويا ?! 

احلكواتى : 
ألنه نوع من أنواع التلق . 

مثلة   :  ا
إزاى بقى ?! 
احلكواتى : 

ؤلف ـوضوع الـلى بيـتبـناه ا ـوعظة أو ا ـعنى أو ا ألن ا
ـسـرحـيـة يـدافـع عـنه زيه بـالـظـبط زى ويـفـضـل طـول ا
فروض علينا .. ألن أيه الدليل على إنه صح ?!! كل ا

مثلة   :  ا
طب وانت ايه الدلـيل عـلى إن حـكايـاتك الـلى بتـقـرأها

للناس هى اللى صح ?! 
احلكواتى : 

قـوى.. وفى نفس الوقت كـانت مشركـاه بالنص فى كل
مـشاريـعه االستـثـماريـة .. فضل مـسـتحـمل سنـ حلد
ـا هب.. جـت تـشـتـغل عـنـدهـم خـدامـة غـلـبـانـة .. بس
زى لـهـطــة الـقـشـطــة.. وفى لـيـلـة من الــلـيـالى والـراجل
كـان قــلـقــان وتـعـبــان قـام يــشـربــله بق مـيه يــبل ريـقه ..
طـبخ البت اخلدامة وهى ح من بعيـد فى آخر ا لـكن 
ـة . قرب مـنـها واجتـ أكتـر ألن كـان فيه حـتة من نا
ـفـروض يغـطـيهـا .. لكن ده أل راح رجـليـها عـريـانة .. ا
مـــعـــريــــهـــا .. اتـــفـــزعـت الـــبت اخلـــدامـــة وقــــالت عـــيب
يـاسـيـدى .. وهـو والهــنـا .. مـايـصــحش يـاسـيـدى وهـو
شـغــال .. راحت زقـاه وقـالت انت نــاوى تـعـمل ايه ? ..
قـــالــهـــا بــحـــبك يــابـــهــانـــة بــحـــبك .. قــالـت له بــاحلالل
يــاســيـدى .. كــلـه بــاحلالل .. قــالــهــا مـاشـى .. وعــنــهـا
وقطع اجلالبية .. ومـرت األيام والشهور كل ما يحس
ـطـبخ يـقـطـعـله جالبـيـتـ تالتـة .. بـتـعب يـعـدى عـلى ا
وعـنـهـا وحـمــلت مـنه  وخـلـفت بــنت زى الـقـمـر .. لـكن
ـلـعـوب وهب .. طب الـراجل من مع اآلسف أنـكـشف ا
ـا مــراتـه عــرفت مــاســكــتـتـش ألنــهـا طــوله ســاكـت .. و
خـــافت عــلى الـــورث الــلى نص فـــلــوســهـــا فــيه .. وهب
قـررت وخــطـطت وفــكـرت ودبـرت .. تــخـطف الـطــفـلـة
وتقتلها .. وامـها اخلدامة ياع رموها فى الشارع ..
وهب بــعــد كــده ...(تــتــوقف هـنــا ألنــهـا التــدرى مـاذا
تقـول بعـد ذلك  كما أن من احملـتمل أن يـتدخل أحد
تـفرج احلـقيـقي ويـعلق بـأن ماتقـصه ماهو إال ا
فيـلم عربى قد والبـد وان تكون مـستعـدة للرد على
ـتفـرج باالسـتمـرار فى تكـملة هذا االحـتمـال واقناع ا
احلـكــايـة وإال سـوف تــنـتــهى هـنــا !! .. حلـظــات تـمـر
تـفـكـرفـيـهـا كـيف تـكـمل احلـكـايـة ثم وهى تـتـذكر ) ..
ــهم .. إن الــلى مــاتــعـرفــوش مــرات الـبــيه إن جــوزهـا ا
اجتوز اخلدامة عرفى علشان مسألة احلالل طبعاً ..
ـ ? .. للراجل الـلى كان مـكلف بـقتل نـرجع بعـد كده 
سكـينة اللى صعبت عليه .. طب يعمل أيه ? الطفلة ا
.. فكر فى فـكرة جهنمـية .. منهـا يتخلص مـن الطفلة
.. وفى نــــفـس الـــوقـت مــــايــــقـــتــــلــــهــــاش .. رايح جــــايب
مـقطف وحطـطها فيه .. وفـى وسط النيل وراح راميه
ــطـقف نــاحــيـة الــشط .. والـشط فى .. الـنــيل جـاب ا
الــوقـت ده كــان واقف عـــلــيه راجـل ومــراته .. ســـمــعــوا
ـــقــطـف وهى فــيه .. صـــعــبت عـــيــاط الــبـت وشــافــوا ا
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سرحي جريدة كل ا

سرح والرواية والشعر فى 22 > توفى صموئيل بيكيت الشخصية البارزة فى ميدان ا
ديسمبرعام  1989عن عمر ناهز ثالثة وثمان عاماً فى إحدى مستشفيات باريس

 . سن بعد أن أمضى وقتاً فى دار رعاية ا

> اخملرج خالد العيسوى
يقوم حاليا باالستعداد
للمشاركة بالعرض
سرحي "ماحدش فاهم ا
حاجة" للمؤلف ياسر
عالم وإنتاج فرقة
صراوية ضمن ا
رشحة العروض ا
للمهرجان القومي
للمسرح فى يوليو القادم
والتى سيتم اختيارها
من خالل جلنة مشاهدة
ستقلة عروض الفرق ا
سرحية. ا
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احلياة حدوتة..
ــوضــوع . أراد الــعــرض أن وبــهــارات تـــســطح ا
يـــلم بـــكل شىء فـــأخـــفق كـــثــيـــرا فى اإلمـــســاك
بـــبــعض خـــيــوطه   وتـــنــجح  خـــطــة الـــشــر فى
إبـــعــاد صـــاحـب الــربـــابـــة إلى اخلـــارج عـــلى أن
يتخـلى عن ربابته وحـجة بيـته ليتـمكن األشرار
ويــــتم من االســــتـــيـالء عــــلى االرض والــــعـــرض 
ذلك بــــــبــــــســـــاطــــــة ال تــــــتــــــوافق مـع طـــــبــــــيــــــعـــــة
الــشـخــصـيـات خــاصـة فى الـدرامــا الـشـعــبـيـة 
ـضيـئة لـكنه يـحدث بـرغم أنـها كـانت النـقـطة ا
ــكن الـلــعب عــلى وتـرهــا لـدعم الــدرامـا الـتى 
.تـنجح اخلـطـة ليـتـمكن الـشـر الذى تـلـبس بزى
احلــــاج ( لن أحتــــدث عن اإلطــــالـــة فـى طـــقس
احلج ) من األخـت ولـــيـــبـــكى اجلـــمــــيع ونـــبـــكى
ـبـرره فى الـبـكاء مـعـهم مع احـتـفـاظ كل مـنـا 

.
لــعل أفــضل مــا قــدمه الـعــرض هــو  مـجــمــوعـة
الـــشــبـــاب الــذين يـــقف بــعـــضــهـم عــلى خـــشــبــة
ـــــســــرح ألول مــــرة  ومع ذلـك فــــقــــد قــــدمــــوا ا
ـا نحـسبه خملرج مسـتوى ال بـأس به  وهذا 
ـــــبـــــذول فى حـــــيث وضـح جـــــهـــــده ا الـــــعـــــرض 

تعليمهم وتمرينهم .
وقــد جــاء ديــكــور الــعــرض بــســيــطــا  بــدالالت
ـسـرح  ـ وشـمـال ا واضـحــة  ربـابـتـان فى 
ــنـتـصف  ولم يـتـوسـطــهـمـا دف مــشـقـوق من ا
يـــتــغـــيــر الـــديـــكــور طـــوال الــعـــرض  اســتـــخــدم
ـمـثـل شـقـوق لـدخول بـعض ا اخملـرج الـدف ا
إلى اخلـــشـــبــة بـــشـــكل جـــيـــد كـــمـــا اســـتــخـــدمه
كـــــشــــاشــــة "ســــيــــلــــويـت" فى مــــشــــهــــد كــــابــــوس
االغـــتـــصــــاب وعـــلى الــــرغم من  الــــتـــعـــبــــيـــريه
الـواضـحـة الــتى صـمم عــلى أسـاسـهــا الـديـكـور
فــــقـــد حــــاول اخملــــرج اســــتــــخــــدامه فى بــــعض
ــشـاهــد اسـتــخـدامــا رمـزيـا  مــثل اسـتــخـدامه ا
ـوزعـة عــلى جـدار الــدف كـمـعـادل لـلــسـحـبــال ا
وهـــنــــاك  تـــشــــقـــقـــات رمـــزى  جلـــدار الــــبـــيـت 

اجلدارالتى توحى  بخيوط العنكبوت 
ـوسـيـقى واألحلان  فـقـد كـان من الـغريب أما ا
أن تـأتى جمـيعـا دون استـخدام الـدف والربـابة
عنى الذى ثالن ا  –بيت القصيد- وهما 
ــــا يــــحــــدث له من حــــاول الــــعـــرض الــــتــــنــــبــــيه 
مـــحــاوالت نـــفـى وإزاحـــة.  اجــتـــهـــداخملـــرج فى
عــمل فــرجــةغـيــر أن عــدم االهــتـمــام بــاجلـانب
الدرامى فـيـهـا  إضـافـة إلى بـعض  التـرهل فى

اإليقاع حاال دون اكتمالها ونضجها .

 عـرض "احلـياة حـدوته.. " الـذى قدمـته فـرقة
ـــســرحـــيــة من تـــألــيف قــصــر ثـــقــافـــة بــهـــتــيم ا
مــحــمـــد أمــ وإخــراج  مـــحــمـــد ربــيع . حــاول
االلــتــزام بــاخلــلــطــة الــســحــريــة الــتـى جــربــتــهـا
عــروض الـثــقــافـة اجلــمـاهــيـريــة كــثـيــرا والـتى ـ
فـيــمـا يــبـدو ـ حــقـقت نــتـائج مــشـجــعـة ونــاجـعـة
فـالتزمـها كـثيـر من مخـرجى الشـرائح وغيرهم
حــتى ولـو  ذلـك  بـلى عــنق الـنــصـوص ومن
ـؤلفـون بلى عـنق نصـوصهم جـانبـهم لم يرض ا
خـاصـة وأنـهم يـسـتـطـيـعـون عـمل هـذه اخلـلـطـة
وتـقد مـادتـها جـاهزة وسـائـغة لـلـمخـرج ..
أو لــنـــكن أكــثـــر حتــوطــا فـــنــقــول انـــنــا ال نــدرى
بـالـضـبط من مـنـهـمـا سـبق اآلخـر ومن حلق به
واخللـطة كـما تـعرفـون جمـيعـا هى عمل حـالة
يالد طـقـسيـة شـعـبـيـة تـمـر بـدورة احلـياة مـن ا
ــــوت مــــرورا طــــبــــعـــــا بــــطــــقس  اخلــــتــــان إلـى ا
والسـبـوع وال مـانع من عـديـد ومـبـارزة إلخ وقد
أضيف مـؤخـرا بعـض البـهـارات احلداثـيـة التى
فرداته وصخـبه وضجيجه تـستدعى الشـارع 
وأغانيه وأصوات النـا س العالية  تلك احلالة
الـــتى حتـــاول مـــســرحـــة الـــشــارع  فـــتـــســـتــدعى
الــكـثــيــر من مــفــرداته الى الــعــرض إمــعــانـا فى
وهــو مـــاحــدث  لــيس فى ـــتــفــرج    زغــزغــة ا
هــذا الـعـرض فــقط  بل فى كـثــيـر من عـروض
الـثقافة اجلمـاهيرية  اعتقـادا من صناعها ان
الـتـزام هـذه اخلـلـطـة يـضـمن لـلـعـرض أن يـكون
جـزءاً من  الــشـارع وبـالـتـالى يــتـعـرف اجلـمـهـور
عـــلى نـــفـــسه فـــيـه فـــيـــزداد إقـــبـــاله وانـــدمـــاجه
ــزيـج الــفــلــكــلــورى ولــعل هــذا ا وتــفــاعــله مــعـه 
ـــســئــول عن الـــطــقــسـى  والــيــومـى اآلنى هــو ا
ذلك االســخــدام الــغــريب لــآلالت الــغــربـيــة فى
تقد  األحلـان الشعـبية الطـقسيـة واستخدام
أغـنيـة حـكيم أثـناء طـقس احلج !والـتى لم يكن
لــــهـــا مـــايـــبـــررهـــا من وجــــهـــة نـــظـــرنـــا  .كـــذلك
اســتـدعـى اخملــرج من الــشــارع أشــكــال احلـوار
األحـــادى " حــوار الــطـــرشــان " حــيـث يــقــوم كل
فــرد بـإلـقــاء جـمـلــته  وتـتــنـاثـر اجلــمل من هـنـا
ـــاء حـــقــــيـــقى حلــــالـــة حـــواريـــة وهـــنــــاك دون 
درامــيــة   فال أحــد يـســمع أو يــشــارك  وكـأن
هـذا الـتـمـاهى مع نـثـار خـطـاب الـشـارع يـضمن
للـعرض أيضـا أن يكون جـزءاً من حركـة الناس
فـيضـمن لـنـفـسه بالـتـالى نـسـبة إقـبـال وانـدماج
أكبر خـاصة مع جمـهوراألحيـاءالعشـوائية ( لن
أقــول الـــشــعــبــيــة ) كــذلـك ال مــانع من زغــزغــة
ــشـاهــد بـاحلــديث عن قـضــايـا الــسـاعـة هـذا ا
ـــة وخــصـــخــصــة  واجملـــتــمع الــكــبـــرى من عــو

األعـداء   يــقف بـيـنـهم ابن بـلـد عـمـيل  والبـد
أن يكون الشـر القادم "خواجاتى" بل "كاوبوى "
 بــشـــكل أكـــثــر وضـــوحــا  فـــتـــاة الــكـــاوبــوى فى
الـعـرض جـمــيـلـة رقـيـقـة تــأكـلـهـا أكل  أمـا بـنت
الـبـلـد فـهى غلـبـانـة مـكـسورة اجلـنـاح تـكـاد تـمد
يـدك وتــعـطـيــهـا.فـكــرة جـاهـزة. ثم نــسـتـمع الى
ــزاهــر يــالال..) ويــلــيه صــراخ الــغــنــاء ( دقــوا ا
الـعروس التى ( تـفض بكارتـها )  وهذا طقس
أما ما ال نعرفه فهو ما عقبت به ريفى نعرفه 
اجلـدة  ( إذا كـان دليـل شرفك هـو دبـحك فـما

هو دليل شرف الرجل).
ثم نــــدخل فـى مــــشــــهــــد أخــــر عـن الــــوحم  ثم
اخلـتــان وحـضــور حالق الــقـريــة  وتـقــدم هـذه
ـشــاهــد مــرتـ : األولى فـى أشـكــال حــواريـة ا
درامـــيــة قـــصــيـــرة ثم بـــالــتـــعـــبــيـــرات احلــركـــيــة
والــغــنــائــيــة الـــتى ال نــعــرف هـل هى تــعــبــيــرات
حـركــيـة يــقـدمــهـا اخملــرج أم هى اسـتــعـراضـات
قــدمــهــا مــصــمم االســتــعــراضــات  مــتــضــمــنــة
الـــــطـــــقـس الـــــشـــــعــــبـى. ونـــــكـــــتـــــشف أن صـــــلب
سرحية يـبدأ بعد ذلك مع جدار البيت الذى ا
بـدأ يـتـشـقق وسـينـهـار لـكن بـدال من أن تـتـحول
الـقـضــيـة إلى هم نــرى خالله ونــخـتـبــر مـعـدن
الـرجل صـاحب الـربـابة  جنـد الـعـرض يـكـتفى
بــالـتــوصـيف الــرومـانــسى ( أتــشـقــقت ألن جـار
الــســو "مــضــيف الــغــربــاء /الــكــاوبــوى" بــيــغــرق
االرض  والربابة مـا عادتش بتطرب الناس  
إلن الـتلـيـفـزيـون بـيـطـرب اكـتـر.. ) أكـلـيـشـيـهات

االســـتـــهالكى  والـــقـــاطــرة الـــقـــادمــة والـــهـــويــة
نـسحـقة  واجلـوع والتـخمة ـزاحة والـذات ا ا
.. ألــيـست هـذه هى  احلـيــاة انك تـراهـا هـنـا

فما رأيك ?
ـضـمـون  تـلك هى الـشـروط الـتى الـلـعب فى ا
اعتـمـد علـيهـا عـرض " احليـاة حـدوته " والذى
اجـتـهد فـيه اجلـمـيع ليـقـدموا لـنـا هذه الـفـرجة
 يـــبـــدأ الـــعـــرض بـــديـــكـــور بـــســـيط  ربـــابـــتـــ
كبيرت يتـوسطهما دف كبير مشقوق ( واضح
انه عالمـة الـتـمـزق ) وبال مـداخل ( كـواليس )
جـانـبـيـة  فـقط تـوجــد فـتـحـتـان فى الـقـمـاش 
ــمـــثـــلــون إلى اخلـــشـــبــة  فى يــدخـل مــنـــهــمـــا ا
احلقـيقـة لم نـكن فى حاجـة اليـهـما  فـالداخل
ــســرح لـن يــحــتــاج لــلــخــروج  بل إلى خــشــبــة ا
سيظل معنا فوق اخلشبة سواء كانت له فائدة
أو لم تكن   فاحلل جـاهز  يجلس على جنب
إلـى أن نـــحـــتـــاج إلــــيه  فـــهـــنــــاك رقص وغـــنـــاء
وشعبيات ولوحات تعبيرية تقدم لتعيد قول ما
ولـكـن بـطـريـقـة حـركـيــة راقـصـة وغـنـائـيـة قـيل 
ـرة  وسـنحـتاجـه فيـها وال شـك . خشـبة هذه ا
صـــغــيـــرة مـــكـــتـــظـــة بــالـــبـــشـــر  وال تـــعـــرف مــا
فــائـــدتــهـم جــمـــيــعـــا ومع ذلك عـــلــيك أن تـــبــذل

ثلون .  مثل الذين  جهدا للتركيز مع ا
مـثلـون ينـقسـمون  إلى يبـدأ العـرض بعـرس  ا
ـسرح بجالبيب فـريق :( اخليـر) على  ا
بيـضاء نـعرف فـيـها أوالد الـبلـد و(الشـر ) على
البس سـوداء نـعـرف فـيـهـاـ بـالـطبع ـ الـيـسـار 

 دراما قصيرة تعتمد على التعبيرات
احلركية لتنقل لنا الطقس الشعبى
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ضمون ليقدم  ارس اللعب فى ا  
لنا «فرجة» بسيطة

> دفن بيكيت حسب وصيته فى مقبرة مونتبرناس بعد حفل جنائزى خاص. ح
وته تذكر اللقاء األول به فى باريس عام  1961قائالً: "لقد عرف هارولد بنتر 
سهرنا معاً تلك الليلة وبقينا نشرب طوال الليل بحيث لم استطع أن أتعافى من
ذلك إال بعد فترة ليست بالقصيرة. 

نفذ   :  ا
ــــــثـل فى مــــــاهـــــــو مــــــحــــــدش مـن الــــــزمـــــــيالت رضـى 

سرحية.  ا
مثل  :  ا

ليه ?! 
نفذ   :  ا

ـسـرحيـة مش وال بـد .. تعـبـانة األدوار الـنسـائـية فى ا
يعنى . 

مثل  :  ا
طب وبعدين ? 

نفذ   :  ا
ماتقدرش تمثل الدورين مع بعض . 

مثل  :  ا
نعم ياأخويا .. أيه .. حانهزر . 

نفذ   :  ا
طب امثله انا قدامك . 

مثل  :  ا
بس انت راجل . 

نفذ   :  ا
وهى يعنى كوندوليزا رايس اللى ست . 

مثل  :  ا
كن .. ده تهريج .. وتهريج رخيص كمان .  مش 

نفذ   :  ا
طب واحلل ?? 

مثلة  :  ا
( تتدخل ) .. احلل عندى ياأساتذة . 

مثل  :  ا
يعنى ايه .. حضرتك اللى حاتمثلى الدور ? 

مثلة  :  ا
ايه .. مش عجباك ?! 

مثل  :  ا
مش قصدى .. بس أنت ياترى حافظة الدور . 

مثلة  :  ا
حاقول من الورقة آهى . 

مثل  :  ا
ده كالم .. حـــاتـــمـــســكـى الــورقـــة وتـــقـــرى مــنـــهـــا قــدام

الناس. 
مثلة  :  ا

مـش احــــسن مـن مــــفــــيش .. ( حلـــظــة ثم ) .. هــــا ..
حاتمثل وأل ? 

مثل  :  ا

سرحي جريدة كل ا
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ــمــثــلـة ( عــلى الــرغم مــنه ) .. مـــاشى .. ( جتــلس ا

شهد ) .  لتؤدى الدور ويبدأ ا
صدام   : 

الية اللى انا فيها دى بسبب أيه ?  ماهى األزمة ا
كوندليزا: 

بسبب حربك مع إيران . 
صدام   : 

وحرب إيران دى كانت حماية  ? 
كوندليزا: 

لعرب اخلليج والسعودية . 
صدام   : 

طب ليه مش عايزين يدفعوا ?!! 
كوندليزا: 

سألة اللى حتير ?!!  ماهى دى ا
صدام   : 

والــلى حــايـجــنـنى إنــهم بــيـزيــدوا فى انـتــاج الـبــتـرول ..
والـســعــر عــمـال يــنــزل وده بــيـنــعــكس عــلى إعــادة بــنـاء

العراق . 
كوندليزا: 

يا ساتر .. الناس دى أيه .. كفرا !! 
صدام   : 

يبقى مفيش قدامى غير الكويت . 
كوندليزا: 

أيه ? 
صدام   : 

أيـوه .. كارت العب بـيه .. تهديـد يعنى .. ( كـوندوليزا
تـضحك ) .. وعن طـريق الـكـويت أقدر أحقق الـلى انا
عـــايـــزه .. ( تــســتــمـر كــونــدولــيــزا فى الــضــحك ) ..
تـــنــــازالت من دول اخلــــلـــيـج والـــســــعـــوديـــة (الـــضــحك
مـستمر ) السـيطـرة العـسكـرية .. ( ضـحك منها ) ..
والــسـيــطـرة الــنــفـطــيـة .. وبــالـطــريـقــة دى أبــقى زعـيم
نـطقة الـعربـية كـلها .. ( كـوندوليـزا تكاد تنـفجر فى ا

الضحك ) . 
صدام   : 

( يالحظ ضـحـكهـا ثم فى ضيق ) .. الـله .. جرى ايه
ياكوندوليزا .. أنت بتضحكى على أيه ?!! 

كوندليزا: 
آلآل .. أصل افتكرت حاجة ضحكتنى . 

صدام   : 
حاجة ايه دى ?! 

كوندليزا: 

هــذه تـخـاريـف مـسـيــو .. تـخـاريف .. ( حلـظـة ثم ) ..
لكن قولى مسيو . 

والسكى    : 
أفندم . 

محمد على : 
موقف فرنسا أيه ?? 

والسكى    : 
مـسـيـو تيـيـرس رئيـس وزراء فرنـسـا يشـجع حـضـراتكم
طالـب احللفاء ويعده بأال يتخلى على موقف الرفض 
عــنه وسـوف تــقف فــرنــسـا بــجــواره وتـدافع عــنه بــقـوة

جيوشها وأساطيلها . 
محمد على : 

( يـنطلق فى الضحك عالياً ) عفارم مـسيو .. عفارم
شهد )  . ( وهنا ينهى ا

مثلة    :  ا
الصفحة اللى بعدها .. ( تقلب الصفحة بالفعل ) ..
مـــكــتــوب فـــيــهــا ( ثم تــقـرأ ) كــانت كـــونــدولـــيــزا رايس
ـتحـدة فـى الـعـراق جتـلس مـنـتـشـية سـفـيـرة الـواليـات ا
وتـضحك ب احلـ واآلخر وهى تسـتمع إلى الرئيس
العراقى صـدام حس الـذى كان يتـحرك ب الـلحظة

واألخرى متوتراً و .... 
(نقل على منطقة " ج ") 

ثل دور " صـدام " ومكان ـنطقـة ونرى فـيهـا  تـضاء ا
" كـونــدولـيـزا " خــالى تـمـامـاَ  وفـى حـال إعـتـراض من
ــتـفـرجــ عـلى أسـاس أن " كــونـدولـيـزا رايس " أحـد ا
ــكن لم تــكن هى ســفــيــرة أمــريــكــا فى ذاك الــوقت 
ـتـفرج ـقـترح من ا تـغـييـر اسـمـها بـاالسم الـصحـيح ا

ويستكمل التمثيل). 
مثل  :  ا

الـله .. فـ يـا إخـونا الـزمـيـلـة الـلى حاتـمـثل شـخـصـية
كوندوليزا رايس ?!! ( يظهر له منفذ العرض )

نفذ :  ا
مشيت من نص ساعة .  

نفذ    :  ا
مشيت من نص ساعة . 

مثل   :  ا
طب مفيش حد غيرها ?! 

نفذ    :  ا
مفيش . 
مثل   :  ا

كن .  مش 

كن إيـقـافـهـا عن االستـمـرار فى الـتـمثـيل  كـمـا      
لـلـمـمـثلـة أن تـهـضم هـذه احلـكايـة ثم تـرجتـلـهـا أمام
ـكن ـتـفــرجـ إن أمـكن بـدالً من حـفــظـهـا.. كـمـا  ا
أثــنــاء ســرد احلــكــايــة أن تـــقــوم بــتــشــخــيص بــعض
شخـصيـاتهـا مثل "الـزوج ـ أخته ـ صـاحب الكـباريه"...
ألخ .. عـلى طريـقة .. قال فـالن .. وقالت فالنة .. ورد
عـلـيه عـالن وهكـذا .. كـل هـذا بالـطـبـع يتـم بـاالتـفاق

مع " اخملرج ) . 
احلكواتى : 

ـتـفـرج ثم ) .. ( بـعـد االنـتـهـاء من الـسـرد يـواجه ا
حــــد يـــصـــدق احلــــكـــايـــة دى يــــا إخـــونـــا ? ( ثم يــســأل
مـتفرج) .. تصدقـها حضرتك .. ( ثم يـسأل متفرجة

) .. تصدقيها ياها ..
 (ينـتظر كل رد ويجيب عليه والبد وأن يكون مستعداً
لالجــابـة عــلى أى إسـتــفـهــام أو تـسـاؤل .. وبــعـد ذلك

يكمل ) 
احلكواتى : 

طب أيه الــــلى بـــيــــخـــلى الــــنـــاس حتب احلــــكـــايـــات دى
ـا بــتـتـعــمل أفالم بـتــنـجح .. وعـلى وتـنــبـسط مـنــهـا.. و
فكـرة بـقى لو بـصـينـا حليـاتـنا بـدقـة وتمـعن حـانالقيـها
حــكــايــات فى حــكـــايــات .. من وإحــنــا صـــغــيــرين لــسه
ــا بــنــكــبـر احلــواديت ديــهــيـة بــيـحــكــولــنــا حـواديت .. و
بـــتـــبـــقى حـــكـــايـــات .. واحلـــكـــايـــات بـــعـــد كــده بـــتـــبـــقى
ـسـرحيـات دى أيه ـسـلـسالت وا قـصص.. واألفالم وا
? .. مش حـــــــكــــــايـــــــات .. واألخــــــبـــــــار والــــــصـــــــحــــــافــــــة
والــــفـــــضــــائـــــيـــــات .. مش حـــــكــــايـــــات .. طب أيـه ســــر
االهـتـمـام ده كـله بـاحلـكايـات .. عـلـشـان يـاتـرى بـتـسلى
الـناس والبتـنسيـهم همـومهم والبتـضحك عـليهم .. وال
بـتبـرمـجـهم بـاالشتـراك مع الـتـعلـيم والـثـقـافة واإلعالم
?!! ( يـظـهـر مـن باب الـقـاعـة " مـديـر الـدار " مـثل كل
مـــرة ثم يــنـــادى عــلـى " احلــكـــواتى " ويـــخــبـــره بــأنه
مطـلوب باخلارج بسرعة  وبـالطبع يترك " احلكواتى
" مكـانه ويخـرج .. حلـظات تـمر وعـنـد اللـحظـة التى
مثلة " تفرجـ تدخل " ا يظـهر فيها ضـيق أو ملل ا

لل ثم)... لتكسر هذا ا
مثلة :  ا

حتبوا أرقصلكم رقـصة .. والأمثلكم حتة من فيلم وال
ــتـــفــرجــ مــــســـرحــــيـــة ? ( تـــنــتــظـــر اإلجــابـــة من ا

احلـقـيـقــيـ ثم فــجـأة تـخـطــر بـبـالــهـا فـكـرة).. وال
أقـولــكم أقـرألـكم من الـلـفــة دى .. مش هـو كـان بـيـقـرأ
منـها .. ( تـتحـرك حيث تـوجد الـلفة ) .. هـا .. أقرأ
ـــــتــــفـــــرجــــ ســــوف وال مــــــاأقـــــراش ?! ) الشك بــــان ا
يـوافقـون على هذا األقـتراح لـسبـب / األول هـو عمد
وجـود احلـكـواتى والـثانى هـو اكـتـشافـهم بـالـطـبع بأن "

سرحية ).  مثلة " جزء من اللعبة ا ا
مثلة   :  ا

( وهى تـقرأ من لـفة الورق ) .. كـان محـمد عـلى باشا
يــجــلس مــنــتــعـــشــاً وهــو يــســتــمع إلـى مــســيــو والــســكى
ـصـر فى ذاك الوقت وهـو يـقرأ له نـدوب الـفرنـسى  ا

شروط معاهدة لندرة لسنة  1840  
(نقل على منطقة " ب " )

(نـرى " مـحـمــد عـلى " يـجـلس بـالـفـعل وامـامه يـقف
عاهدة)  مسيو " والسكى " يقرأ شروط ا

والسكى   : 
أوالً يـخــول لـفــخــامـتــكم وأبـنــاءكم حــكم مـصــر الـوراثى
وكـذلك عكا .. ثانيـاً إذا لم يقبل عظمـتكم هذا القرار
فى مدة عـشرة أيـام حترم من واليـة عكـا .. ( يضحك
مــحـمـد عــلى ) .. ثـالــثـاً .. تـدفـع جـزيـة ســنـويـة لــلـبـاب
الـعالى .. رابعاً تعد قـوات مصر البريـة والبحرية جزء
من قوات السلطنة العثمانية خامساً .. فى حالة عدم
وافـقـة على هـذه الشـروط وتنـفيـذها يـتكـفل احللـفاء ا
بـاســتـخـدام الــقـوة.  (هـنــا يـنـطــلق " مـحــمـد عـلى " فى

كان ساخراً ).  الضحك بصوت يكاد يرج ا
محمد على : 

فارغ كالم .. فارغ كالم هذا مسيو والسكى . 
والسكى    : 

فارغ أفندم .. فارغ . 
محمد على : 

مـعـقـول اتخـلى عن الـبالد أزاى الـلى فـتـحتـهـا جـيوشى
وأقرتها معاهدة كوتاهية . 

والسكى    : 
تمام أفندم .. تمام . 

محمد على : 
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سرحي جريدة كل ا

> مصمم االستعراضات
اخملرج محمد عشرى
انتهى من تصميم
استعراضات مسرحية
"دم السواقى" للمؤلف
بكرى عبد احلميد
واخملرج ناجى أباظة
والتى تقدمها هذا
األسبوع فرقة شركة
القناة ضمن عروض
مهرجان مسرح الشركات
علي مسرح جامعة قناة
السويس ببورسعيد
محمد عشرى قام مؤخرا
بإخراج حفل ختام
مهرجان فرق األقاليم الـ
35.

سرح والرواية > يعد بيكيت أهم كتاب القرن العشرين فى مجاالت ا
متد لفترة  60عاماً يعبر أصدق  وهو بأدبه ا
تعبير عن مشاكل إنسان هذا العصر.
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يـقصـد ذلك. أولى مناطق الـكشف هى الـلحظـة التى اخـتارها
حاكـمة أو استدعاء شخصيات مأساته والتى لها لير ليقوم 
دور هـام فى إعـداد الكـتابـة الـدراميـة فإذا كـانت حلـظة جـنون
لـير بـدايـة من مشـهـد العـاصفـة أو الـلحـظة األخـيـرة فى نهـاية
ط كتابة مغايراً للنص األصلى ينفى مأساته فهى تستدعـى 
ـنـطــقـيـة لــيـأتى بــرؤيـة جـديــدة تـتــفق مع تـقــنـيـاته الـسـبــبـيــة وا
ــــــؤلف ــــــســــــتــــــخــــــدمـــــــة.إال أن االعــــــداد جــــــعـل ا اجلــــــديـــــــدة ا
ــؤلف الــفــعــلى شــكــســبــيـر ــفــتــرض/لــيـر يــقع حتـت ســطـوة ا ا
والــرضــوخ لــســلــطــته بل وقـــعت رســالــة الــعــرض فى الــتــرويج
لـلرسالـة اجملانية الـتى يتعـامل معهـا كل مبدع تـقليدى مع نص
لـــيــر وهى عـــقــوق األبـــنــاء.ويـــتــضح تـــأكــيـــد اخملــرج عـــلى هــذه

الرسالة طوال العرض.
لــقـد أدى تـركـيـز اخملـرج عـلى الـرسـالـة الـتـقـلـيـديـة لـلـنص أثـراً
ـســرحى لـالخـتالف مـع الـنص بــالـغــاً فى عــدم دفع الــعــرض ا
الـشكسـبيرى رغم اسـتخـدامه تقنـيات تسـاعده على ذلك ولم
ـونــتـاج فى تــكـثــيف بـعض تـسـعــفه الــتـقـنــيـات الــسـيــنـمــائـيـة كــا
ـسرح فى ـشاهـد أو وضعـها مـعـاً على الـتوازى عـلى خشـبة ا ا
الـتـغـلب عـلى هـذه الـرؤيـة الـتـقـلـيـديـة ولـيـؤكـد بـاسـتـمـرار عـلى
ـسرح وعـقل ليـر. مثـل الفـتحـة وماتـرميه التـماثل بـ فـضاء ا
من دالالت مـخـتـلـفـة الـعـ / النـافـذة لـلـكـشف عـن مـكـنـونات
عـلن عنه ـستـمـر على هـذه الداللـة وهـو ا لك لـيـر وتأكـيده ا ا
ـسكوت عـنه أن ما قدم عـلى خشبة من رؤيته الـفنية إال أن ا
ستخدمة فى سرح من إعداد يتـعارض مع دالالت األشياء ا ا
ـتــفـرج ويــسـتــلـزم إعـداداً الــديـكــور تـغـيــرت داللـتــهـا من قــبْل ا
مـغـايـراً فـالـفـتـحـة الـتى اسـتـخـدمت كـالـعـ بـدالً أن يـجـعـلـهـا
ـعـد تقـتـرن بـالـتفـكـيـر ووضع مـسافـة بـيـنه وبـ النص الـنص ا
ـــا لــهـــا من ـــتـــفـــرج  ألن الــفـــتـــحـــة / الـــعــ تـــؤهل ا األصـــلـى
حتــريض عـــلى الـــتــفـــكــيـــر وإقــامـــة عالقـــة مــتـــوتــرة مـع الــنص
الـشـكـسبـيـرى وأن يـعـيـد تـركيـبه بـصـورة جـديـدة تعـارضت مع
ُعـد الذى يرضخ لصوت النص الشكسبيرى النص اللفظى/ ا
ـسـرحى من انـحـيـازهـا إلى األصـلى فـتـحـولت رؤيـة الـعـرض ا
ــقـدم يـنــبع من رؤيـة اإلبــداعـيـة (من خالل أن اإلعـداد ا الـعــ
عد/ اخملـرج) والتأكـيد على األحـداث وداللتهـا تنبع من ع ا
عـقل لـيـر والـتى حـاول اخملـرج تــأكـيـدهـا طـوال الـعـرض لـيـأتى
برؤية مـغايرة لكن احملـصلة النهـائية االنحـياز الستعارة األذن
لـو جـاز لـنـا الـلـفـظ دعم الـثـقـافـة الـسـائـدة الـتى تـرى الـعـرض
فـقـام عـلـى مـفـهـوم الـعــرض/ الـذاكـرة بـدالً من تــرجـمـة لـلــنص
ــســـرحى أصــغى ــتـــجــدد الـــفــعـــال. ألن الــعـــرض ا الـــعــرض/ ا
لـصـوت الـنص األصـلى وحـوله إلى مـسـتـودع لـنـقـله وحـفظه أو
ـسكـوت عـنه هـو إحـالل األذن(سرد بـاالحـرى ذاكـرته فـكـان ا
(الـــتـى تـــفـــكك وتـــقـــلب الـــنص األصـــلـى وتـــكـــرره) مـــحل الـــعـــ
عالمـات الـنص وتـعـدد منـظـوراته) سـواء عـلى مسـتـوى الـتـلقى
أواإلبــداع. فــصــنع داللــة أخـرى التــتــفق مـع مـنــطــقه احلــداثى
الـذى أراده اخملــرج ســعــيــد مـنــسى جــعــلــته يــقـذف بــتــقــنــيـاته
بـتكـرة فى نطاق احلـديثـة التى صـنعهـا وتشـكيالته احلـركيـة ا

البالغة التقنية. 
فى الـنهـاية :على الـرغم من أن العـرض احتوى عـلى تقـنيات
إبداعية بصرية تـبهر الع إال أنها التُعمل العقل عن طريق
إعــادة الــتــفــكــيــر فى الــنص الــشــكــســبــيــرى ومــنــطــقه.إال أنه
يـحـسب فى هـذا الـعرض اكـتـشـاف مـخرج واعـد وهـو سـعـيد
مـنسى فى جتربـة جريئـة كنا نـتمنى أن يـدفعهـا إلى أقصاها
ـلك لـيـر لـيـقدم رؤيـة فـنـيـة مـتـمـيزة للـغـوص فى غـمـار نص ا
كـمــا قـدم تــقـنــيـات فـنــيـة واعــدة. كـمــا أكـد حــضـور مــهـنـدس
الديـكـور مـحـمـد قـطـامش الـذى صمـم ديكـورا مـوحـيـا يـتـغـير
فى سـهـولة ويـسـر وكـشف الـعـرض فى الـنـهـايـة عن عـنـاصر
مـحـمـد حـسن هـنـد عـيد تـمـثـيـلـيـة جـيـدة مـثل تـامـر مـحـمـود
وهــيـثم فــتـحى أحــمـد جــابـر مـحــمـد عــبـد احملــسن أسـمـاء
الـسـيد دعـاء مـحمـود هـيـثم جنـاح مـحـمد األطـونى أحـمد
ـرسى عـزت مــعـتــز الـشـافــعى أحـمــد الـدســوقى مـحــمـد ا

أحمد صبرى وغيرهم .

سـيـظـل ولـيم شـكـســيـبـر أحـد الــلـحـظـات اإلبــداعـيـة فى تـاريخ
ـا تمـلكه نـصوصه من ـكن التـساهل مـعهـا  الـدراما الـتى ال
ـــبــدعــ عــلى حــرثـــهــا فى مــخــتــلف أرضــيــة خــصــبــة جتــبــر ا
ـــكن أن نـــطـــلـق عـــلى نـــصـــوصه الـــعـــصـــور واألزمـــان. لـــذلـك 
هيمن الذى اكتسب جدارة الوجود لك لير بالنص ا وخاصةً ا
من خالل تـــنــاوله لـــبــعـــد إنــســـانى صــالح لـــلــتـــداول فى أزمــان
مختـلفة تـتخطى زمـنيته الـتى كتب فـيها ليـعطى مـعان جديدة
ـلك لـيـر الــتى جـعـلـته مـوجـوداً حـتى هـذه ولـعل شـرعـيـة نص ا
ــغـــايــرة فى الــلـــحــظـــة جــاءت من اخـــتالف الـــســبـل والــطـــرق ا

كن رصد هذه الطرق عبر مسارات ثالثة: التعامل معه و
ى 1ـ التعامل معه كما هو بوصفه أحد إبداعات التراث العا
ويحتوى على بعد إنسانى شديد العمق موجود فى كل عصر.
عرفى الذى يروجه عن طريق فتحه على 2ـ نقض اخلطاب ا

واقع مغاير ليفصح عما هو مسكوت عنه فى هذا اجملتمع.
3ـ فتح النص الشكسبيرى على وسائط إبداعية مختلفة مثل

السينما والرواية وبالتالى تتغير تضاريس النص األصلى.
ـلك لـير" عـد/ اخملـرج سـعيـد مـنـسى الذى قـدم نص " ا لعـل ا
ـهـرجـان اخلتـامى لـفـرق األقـاليـم بهـيـئـة قـصور الـثـقـافة فى ا
فـضّل الـطريـق الثـالث وهـو أن يـفتح الـنص الـشـكسـبـيـرى على
تــقــنــيـــات إبــداعــيــة جــديــدة مــســتــلــهــمــة من تــقــنــيــات الــروايــة
ـسـرحيـة لـذلك نـلمح والـسـينـمـا التى تـخـتـلف عن التـقـنـيات ا
اســـتــفــادته مـن الــســرد الـــروائى بــصــورة خـــاصــة  فى إعــداده

للنص. 
ـلك ه لــنص " ا ـعــد/ اخملـرج ســعــيـد مــنـسى فـى تـقــد جلــأ ا
لـيـر" إلى ابتـكـار تـقنـيـة الراوى/ الـسـارد مـستـفـيـداً من طبـيـعة
الـسرد فـى الروايـة فـقـام لـيـر بـدور الـسـارد/ الـراوى فـاتـخذ
عدة صـور ولعل الصـورة األساسيـة وهى صورة الراوى الـعليم
الــذى يــســتــدعى شــخــصــيـات مــأســاته لــيــحــاكــمــهــا ويــقــدمــهـا
عد طبقـاً لهذه التقـنية يُنتج فأصبح نص الـعرض /ا للجمـهور
ؤلـف هما مؤلف فعـلى شكسبير ومؤلف بـواسطة اثن من ا
مــفـتــرض وهــو شـخــصـيــة لـيــر.وإذا نـظــرنـا إلى صــورة الـراوى
ــسـارات الــدالـة فى الــعـرض الـعــلـيـم/لـيــر الـذى تــشـكل عــبـر ا
ـسـرحى كـان يقـوم بـأدوار مـختـلـفـة مثل مـراقـبـة األحداث أو ا
الـــتــدخل فى مـــســار األحـــداث والــتـــحــكم فى إيـــقــاعـــهــا ســواء
بـابطـائـها أو تـسـريعـها أو قـطـعهـا لـيعـلق عـليـها. فـانـعكس ذلك
عــلى شـخـصـيـة لـيــر الـدرامـيـة فـأصـبـحت ذاتــا مـنـقـسـمـة بـ
شـاركة فى احلـدث) أو ب ليـر/ الراوى لـير/ الـشخـصيـة (ا
ـسـرود له. وصـنع اإلعـداد بـنـيـة درامـية لـير/ الـسـارد لـيـر/ ا
تــتــشـكل عــبـر حــركــة دائـريــة مــحـصــورة تـبــدأ من ذات لــيـر ثم
اً العودة إليه مرة أخـرى ومن ماضى أليم إلى حاضر أكثر أ
ـفــتــرض الـذى أرسى دعــائــمه اإلعـداد ــؤلف ا لـذلك أصــبح ا
ـؤلف الفـعـلى وكـان يـقوم تكـراراً لـشـخـصيـة لـيـر الـتى كتـبـهـا ا
بــالـكــشف الالرادى عن شــخـصــيـة لــيـر األصــلـيــة كـانت لــهـذه
الــــنـــقـــطـــة فـى حتـــديـــد رؤيـــة الــــعـــرض بـــدلت مــــوقع الـــعـــرض
ـــســـرحى ذاتـه وجـــعـــلـــتـه يـــدور فى فـــلـك رؤيـــة أخـــرى حـــاول ا

جتاوزها صناع العرض وخاصةً اخملرج سعيد منسى.
ــلك لــيـر" ــسـرحـى فى عــرض "ا إذا نــظــرنــا إلى الــديــكــور ا
الذى قـام بتصـميـمه محمـد قطـامش جند أن شخـصيـة لير
سرحى وهى رؤية فتاح األساسى لتصميم الفضاء ا كانت ا
ـعـد/ اخملـرج سـعـيد مـنـسى فـكـان الـفـضاء تتـسق مـع رؤية ا
ـسـرحى مـكـونـاً من بـانـوهـ أعـطـيـا دالالت مـخـتـلـفـة وكان ا
نـاظر بينهمـا فتحة كبيرة لهما اسـتخدامات مغايرة لـتغيير ا
ــســرح ومـجــمــوعـة من اجملــســمــات عـلى هــيــئـة فى خــلــفـيــة ا
ـســرحــيــة مــرسـوم عــلــيــهـا أشــكــال تــرمــز لـكل شـخــصــيــات ا
شـخـصـيــة من الـشـخـصـيـات الــدرامـيـة طـبـقـاً لــرؤيـة لـيـر لـهـا
فادموند االبن غير الشرعى جللوستر مرسوم على مجسمه
رأس أفــعى كـــمــا أن كــورديــلــيــا أبــنــة لــيــر لــيس لــهــا دور فى
داخل التـكـوين بل كان لـها مـسـتوى خـاص تقف حتت شـجرة
تـتـابعـة كان ـسرحـيـة ا لـتعـطى داللـة القـديـسة مع أحـداث ا
يـصـاحب كالمــهـا أو تـذكـر لـيـر لـهـا تــعـبـيـر حـركى سـاهم فى

تدعيم هذه الداللة.
لــذلك كـان تــصـمــيم الــديـكــور يـعــلن عن الـتــمـاثـل بـ الــفـضـاء
ـســرحى وفـضــاء الـعـقـل لـدى لـيــر وأن احلـدث الــدائـر عـلى ا

ـــســرح يــدور فى عـــقل لــيـــر وعــبــرت لــغـــة الــفــضــاء خــشــبــة ا
ـسـرحى الـتى أصـبـحت تـمـثـيالً رمـزيـاً يـتـرجـم شـخـصـيـة لـير ا
ــنــقــســمـــة عــبــر مــســتــويــات مــخــتــلــفــة تــتــحــكم فى مــســارات ا
عانـاة الذاتية واالجتمـاعية له لذلك نشأت األحـداث لتعرى ا
بـ الفضـائ عالقة احتـاد أو تآزر تكتب لـلمسـرحية قـصتها
وتـاريـخهـا اخلـاص إال أن العـمـلـية الـتـمـاثلـيـة اشـتركـا فى بـناء
داللى واحد وهو البناء الداللى لعملية الذاكرة. فصنعا ثنائية
تـصل بــهـذا الــتـمـاثـل بـ الـفــضـائــ إلى االكـتــمـال وهى دمـار
اجملـتـمع/دمـار الـراوى (لـيـر) الـداخـلى عـبـثـيـة الـعـالم/ جـنـون

لير.                 
لـقـد حـاول اخملـرج سـعـيـد مـنـسى من خالل تـوظـيـفه لـلـديـكـور
الــتـأكـيـد عـلى مـتـاهـة لـيـر ألن اخملـرج أعـطى لـلـفـتـحـة مـسـاراً
داخـل الـسـلـســلـة الـدالـة لــلـعـرض عـبــر انـشـطــار صـاغه بـطـرق
مــخــتـلــفــة وهى داللــة عـلـى الـعــ عــ الـعــقل / لــيــر وداللـة
الـنـافــذة أو داللـة الـبـاب الســتـرجـاع األحـداث أو مــراقـبـتـهـا أو
اسـتدعـائها مـن قبْل ليـر. تفـصل ب داخل وخـارج خارج جاء
فـأصـبــحت الـفــتـحـة لـيــدمـر لـيــر مـحـمـالً بـقـوة عــقـوق األبـنــاء
ـســرحى عالمــة كــبــرى تــرسم مــســار األحــداث فى الــعــرض ا
وكــان لــتـحــوالتــهــا الـداللــيــة الـعــ / الــنــافـذة / الــبــاب التـرى
سافة التى والتسرد إال الـعنف واالستحالـة اللذين تخـلقهمـا ا
اعــــطــــتــــهــــا  حتــــوالتــــهــــا  الــــداللــــيــــة الــــتـى تــــعــــلن عن غــــيــــاب
الــتــواصل.فــاعــطـت داللــة عــلى أن شــخــصـــيــة لــيــر الــغــائب /
احلــــاضــــر فى الــــعــــرض. لــــذلك لم تــــكـن هــــذه الـــفــــتــــحــــة فى
البـانـوراما مـثل العـ رقـيبـاً عـلى الداخل فـقط والتـكتـفى بأن
ـتـفرج تتـجـول بالـفـضاءات احملـيـطة بـالـشـخصـيـات بل جتعل ا
يطـل على لـيـر وتكـشف له عن اآلثـار التى  حـفـرت فى ذاكرته
والوعـيه ووســيـلـة لــلـكـشف عن مــاهـو مـسـكــوت عـنه فى رؤيـة

سرحى.  العرض ا
رؤيــة الـــعــرض: الــتــمــاثل بــ الــنـص واإلعــداد والــتــنــاقض مع

ستخدمة         التقنية ا
إن رؤية أى مـخرج هى نـسيج من االسـتعـارات واجملازات التى
قــد تـــكـــشف عن بـــعـــد مــغـــايـــر عن هـــدفه األســـاسى ومـــا هــو
مـنـصـوص له ويـنـصب عـلى الـتـجـديـد لـتـنـطق مـا هـو مـسـكـوت
ـتـفرجه دون أن وانـفـراط الـعقـد الـضمـنى الـذى يـربطه  عنه

> قضى بيكيت فترة الثمانينيات منعزالً فى بيته الهاد وكان أحياناً يتردد على
مقهى قريب ليلتقى برفقة أدبية صغيرة وفى عام  1989ماتت زوجته سوزان وبعدها

بشهور فى  22ديسمبر  1989مات بيكيت بعد تعرضه ألزمة فى جهازه التنفسى.

ة جداً .  آله .. دى حاجة قد
صدام   : 

ـهم .. أقدر اعرف مـوقف أمريكـا أيه فى احلالة دى ا
 ??

كوندليزا: 
ـتـحـدة فى مـثل حـضـرة فـخـامـة الـرئيـس .. الـواليات ا
هذه احلاالت التـتدخل ألنهـا تعتبـر هذه شئـون داخلية
ـنطـقـة الـعربـيـة واحدة .. واألمـة الـعربـيـة واحدة .. فـا
.. ومهـما كـان فيـها مـن خالفات ومـشاكل مـصيـرية ..

سوف تظل األمة العربية وحدة .. واحدة . 
صدام   : 

( وهــو يــضـحك واثــقـاً من نــفـسه ) .. بــرافــو مس ..
برافو . 

( فـــجــأة يـــدخل " احلــكــواتـى " من بــاب الـــقــاعــة ثم
صارخاً ) .... 

احلكواتى : 
بـــــرافـــــو أيه ونـــــيـــــلـــــة أيه ?! .. وقـف يـــــاعـــــمى .. وقف

ياأخويا منك لها .. أيه اللى بيحصل ده ?!! 
ــمــثــلــة " احلــكــواتى فـى حتــدى بــيــنــمـا ( تــواجه " ا

ثل دور صدام ) .  يختفى 
مثلة   :  ا

ايه .. ماانا كملت قراية عقبال حضرتك ماتيجى . 
احلكواتى :

 وتــكـــمــلى لــيـه ?! .. أنت تــعـــرفى أيه فى الــورق ده ?!!
ــعــنى أن هــنــاك (يــتــدخل " الــبــاحث " ثـم يــرجتل 
ـكـتوب ألنـه  نقـلـة غـريـبـة ب خلـبـطـة فى الـورق ا
زمن مـــحــمـــد عــلـى وزمن حــديـث هــو زمن " صــدام
ا حسـ " والفارق الزمـنى بينهـما كبيـر جداً وهذا 
ـوجود ـمـثـلـة " قـد خلـبـطت فى الـورق ا يـؤكـد بـأن " ا

فى اللفة ) . 
احلكواتى : 

( لـلممـثلة ) سـمعت يـاها .. مـالك انت ومال الورق
ـــا آجى .. هــو انــا حـــامــوت وبــعــدين ده .. اســتـــنــيــنى 
مـاأحـنـا سيـبـنـاك تـمثـلى .. سـبـيـنـا بقـى نشـوف شـغـلـنا

(تفحص الورق ) شفت اللخبطة اللى عملتيها !! 
مثلة   : ا

 خلـــبــــطت ايه ?! .. أنــــا قـــريت مـن مـــطـــرح مــــاوقـــفت
ومشيت بالترتيب . 

احلكواتى : 
أيـوه .. بس لو كان عنـدك قوة مالحظـة  كنت بصيت
عــلـى أرقــام الــصــفــحــات .. ألن حــضـــرتك قــريــتى من
صـفحـة تسـعة .. لـكن الصـفـحة الـلى بعـدها .. طـلعت

 .. 112 شوفى نطيتى كام صفحة !
مثلة   :  ا

( وهى حتـاول ان تــدافع عن نـفــسـهـا ) .. أيـوه .. بس
انا .... 

احلكواتى : 
( يـقـاطـعـهـا وهـو مـشـغـول بـفـحص الـورق ) .. يـاست
اسـكتى .. عـلـشـان خـاطر الـنـبى .. ثـانـية واحـدة ثـانـية
واحدة بس .. (مازال يقلب ب الصفحات وقد لفتت
نــظــره فـــيــهــا شــيئ مــا ثم).. بس عـــلى  فـــكـــرة بـــقى

اللخبطة اللى انت عملتيها دى .. مش بطالة. 
مثلة   :  ا

مش بطالة ليه ?? 
احلكواتى :

ـــفـــروض حـــضـــرات الـــســادة  أهـــو ده الـــســـؤال الـــلـى ا
) حـانـعـيـد تـفـرجـ يـجـاوبـوا عـليه (ثم لـلمـتفـرج ا
الـــــلى فــــات بس مـش من أولـه .. من آخــــره .. ونــــبص
عــلـــيه ونــفــكــر فـــيه .. إحــتــمـــال نالحظ حــاجــة. (يـتم
إعـادة اجلــزء األخـيــر من مــشـهـدى " مــحـمــد عـلى و
ـتــفـرجـ صـدام حــسـ " ثم يــسـأل " احلـكــواتى " ا
شهدين أو محاولة احلقيقي عن شئ الحظوه فى ا
للـربط بينهـما ومتروك لـلتجربـة الفعلـية شكل ونوع
تـفـرج لـحـوظات الـتى يـبديـهـا ا االسـتـفهـامـات وا
زروع تفـرج ا وبالـطبع هنـا لن يتدخل أى مـن ا
بالـصالـة بأى ملـحوظـة حتى فى حـالة عـدم التدخل
تـفرج احلقيقـي  ومطلوب من " احلكواتى من ا
ـلـحـوظـات سـواء كـانت " الـسـيـطـرة والـرد عـلى هـذه ا
وسـيقية ) وجيـهة أو غير وجـيهة ثم فـجأة وللفـرقة ا

 ....
احلكواتى : 

إدينى يا ابنى حتة وطنى .. (اخـتيار األغنية الوطنية
ــلــحــوظــات الــســابــقــة فــفى حــالـة هــنـا مــرتــبط بــا

سرحي جريدة كل ا
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ازاى عمر .. انت اللى قدت الثورة . 

عمر    : 
وانت اللى حرضتها . 

محمد على: 
وهل يتساويان ?!! 

عمر   : 
هم دلوقتى .  مش ده ا

محمد على: 
وهل هنلك فيه أهم ?? 

عمر   : 
طبعاً .. ترشيحك لتكون والياً على مصر . 

محمد على: 
اذا التكون انت .. قائد ثورة .. والياً على مصر .  و

عمر   : 
ألنى مـصـرى والـسيـاسـة العـثـمـانيـة الـعـليـا تـقـضى بأن

الوالى البد وأن يكون عثمانياً صرفاً . 
محمد على: 

تمام عمر تمام . 
عمر   : 

لكن من حسن حظنا إنك أصبحت والياً على جدة . 
محمد على: 

ومعناه ده أيه عمر ?? 
عمر   : 

مــعــنــهــا إنـك ارتــفــعت إلى مــرتــبــة الــوالة الــعــثــمــانــيــ
وأصبحت فى عدادهم ودرجتهم . 

محمد على: 
( بـخـبث خـفى ) .. وهل يــقـبـل شـعب مــصــرى عــظـيم

بواليتى ?! 
عمر   : 

طــبـعــاً .. ألنك يــامــا أبــديت مــواســاتك وعــطـفـك عـلى
هذا الشعب إبان احملن التى تالحقت عليه . 

محمد على:
آله عـــمـــر .. ده واجـب .. الأحـــصل عـــلـــيه ثـــمن .. إنى
أريــــد فى الــــظل ان أعــــيش .. مــــجــــرد خــــادم لـــشــــعب

عظيم. 
عمر   : 

بس الشعـب مصرَ عـلى اختيـارك والياً عـليه والبد من
وافقة .  ا

محمد على: 
( بـعــد حلـظـة ) إذن وبــعــد األحلــاح من كــبــيــر زعــمـاء

طلب الشعبى     شعب أوافق على حتقيق هذا ا
عمر   : 

ولكن هناك شروط . 
محمد على: 

أوافق عليها عمر .. أوافق . 
عمر   : 

من قبل أن تسمعها . 
محمد على: 

( على الرغم منه ) .. قول عمر .. ماهى الشروط ??
عمر   : 

ظالم  األلتزام بالعدل والبعد عن ا
محمد على: 

أوافق . 
عمر   : 

االقالع عن ابتزاز أموال الشعب . 
محمد على: 

أوافق . 
عمر   : 

آال تتخذ أى قرار إال بعد موافقة زعماء الشعب . 
محمد على: 

( وهو يجز على أسنانه ) ... أوافق . 
عمر   : 

وإذا حدت عن الطريق السوى كان لزعماء الشعب أن
يعزلوك عن منصبك . 

محمد على: 
أوافق عمر .. أوافق .... ( ثم يحتضنان مرة اخرى)

احلكواتى : 
( يـكمل الـقراءة ) .. كان هـاشم بـاشـا وزيـر الـداخـلـية
ـلك فـاروق قد طـلب مـقـابـلـة مـحـمـد جنيب فى عـهـد ا
ثم عرض عـليه وزارة احلـربيـة ولكنـه رفض الحساسه
ـنـاورة البـعــاده عن اجلـيش  ولـكن " بـأنــهم يـقـومــون 
مـحـمـد جنـيـب " أثـنـاء احلـديث اكـتــشف سـر خـطـيـر و

 .....

ـلـحوظـة الوجـيهـة يغـنى أغـنيـة وطنـية حـماسـية .. ا
لـحـوظـة غيـر الـوجـيهـة أو عـدم وجود أمـا فى حـالـة ا
رة يغنى أغنية وطنية ساخرة ألن عملية ملـحوظة با
ـشــهـديـن لم حتـرك عــقل أى مـتــفـرج ـقــارنـة بــ ا ا
ـا دلـيل بـالــصـالـة وهـذا دلـيل عــلى عـدم الـوعى أو ر
عـلى اخلـوف من إبداء أى رأى فـى مكـان عـام!!.. بـعد
االنتهاء من األغنية يعود " احلكواتى " لقراءته ) . 

احلكواتى : 
طيب .. نشيل بقى صفحة  112 ونحطها فى مكانها
( يــنــقل الــصــفـحــة بــالــفــعل ) .. بــعــد كــده بـقـى نـكــمل

ونقرأ هو كاتب أيه ?? 
مثلة   :  ا

( تتدخل ) .. الله .. طب وانا ?? 
احلكواتى : 
انت أيه ?!! 

مثلة   :  ا
حاقعد أتفرج !! 

احلكواتى : 
ماأنت من األول بتتفرجى !! 

مثلة   :  ا
ثلة .  بس انا فى األساس 

احلكواتى : 
وده معناه إنك الزم تمثلى ?! 

مثلة   :  ا
ـسرحيـة مفيـهاش ستات ـا تبقى ا مش شرط .. لكن 

.. هنا بقى الزم يبقالى دور . 
احلكواتى : 
بالعافية . 
مثلة   :  ا
بالعقل . 

احلكواتى : 
( بـعـد حلـظـة تـفــكـيـر يـتـفـحص فـيـهـا الـورق ثم ) ..
بصى .. خـليـكى مسـتـعدة وأى مـشهـد فيه دور نـسائى

حاندهلك تطلعى تمثليه . 
مثلة   :  ا

طب وأفرض مفيش ?! 

احلكواتى : 
ـكــان وأبـقى أطــلـعى ( وقـد فـاض به ) .. حــاسـيــبـلـك ا

مثلى زى ماأنت عايزة .. مبسوطة ياستى. 
مثلة   : ا

 مش للدرجة دى يعنى . 
احلكواتى :

طب أعملك أيه ?! .. عندك حل تانى ?? 
مثلة   :  ا

( وقد أقتنعت ) .. ماشى .. كمل قراية . 
احلكواتى : 

( يــعــود لــلـــقــراءة من لــفــة الــورق ) .. كـــشـــفت ثـــورة
ـصـرى األصيل   وصـمم  1805 عن مـعـدن الـشـعب ا
عـلى مــواجـهــة الـبــاشـا الــظـالم خــورشـيــد بـاشــا وعـقـد
الـعـزم عـلى حتـقـيق مـطـلــبه بـعـزله من مـنـصب الـواليـة
بــاسـتــخـدام الــقــوة وكـان " عــمـر مــكــرم " كـبــيـر زعــمـاء
ــضى فى احلـرب  الـشــعب يـحض اجلــمـاهــيــر عـلى ا
وبـعــد جنــاح الــثــورة وعــزل الـوالى الــتــقى عــمــر مــكـرم

حمد على و ...... 
نـقل عـلى مــنـطـقـة " أ "( مـحـمـد عـلى يـحـتضـن عـمر

مكرم ثم ) .... 
محمد على: 

عفارم عمر .. عفارم . 
عمر    : 

أخيراً جنحت الثورة . 
محمد على: 

ــثـل الــبـــكــاء ) .. فــــعالً .. أنــــا مـش أصـــدق ( وهـــو 
نفسى . 
عمر    : 

ــــصـــرى أصـــيل آله .. صـــدق يــــامـــحـــمــــد .. الـــشـــعب ا
وساعة اجلد .... 

محمد على: 
فـعالً .. فعالً .. ( ثم فـجأة ) .. مـبـروك عـمـر أفـنـدى

.. أنت الزعيم . 
عمر  :

( وقد فوجئ ) .. أل .. انت الزعيم . 
محمد على: 
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> توجه بيكيت إلى أمريكا (للمرة الوحيدة فى حياته)
 ليشرف على الفيلم الذى حصل على 

جائزة النقاد فى مهرجان فينيسيا عام .1965

مثل واحلكاء رمضان > ا
خاطر يعاني حالياً من
أزمة صحية حالت دون
مشاركته فى عروض
فرقة حكى مصاطب
التى قدمتها الفرقة
مؤخرًا. خاطر أجرى
منذ ثالثة أشهر عملية
زراعة كبد وزال فى فترة
سرحنا النقاهة وقال 
إنه سيعود قريبا بعمل
جديد يقدمه مع فرقته
التي اعتبرها واحدة من
أهم فرق احلكى فى
نا العربى. عا
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ـــنــا لـــو بـــعث الـــعـــظـــيـم ســـيــد درويـش لـــعـــا
ـــا تـــمـــنى وحـــضـــر مـــعى لـــيـــلـــة الـــزقـــازيق 
غــيــرهــمــا لــيــغــنـيــا أحلــانه وكــان فى نــفس
ستوى من احلضور باقى عنقود الكوكبة ا
اجلميلـة التى جعل أحمـد عبد اجلليل من
أدوارهـا األساسـيـة "دوبل كاست" فـقام كل
من مـحــمـد مـســعـد ومــحـمــود جـودة بـدور
الوزيـر فى براعة مـنقطعـة النظـير وأيضا
مـحــمـد عــبـد الــعـظــيم وحــسـام مــحـيى فى
دور "قــرة أدم أوغــلـى" لــيــذكـــرونــا بــأحلــان
"عـــبـــاس فـــارس" وكــان الـــبـــارع "وائل زكى"
ـــنـــصـــة نـــورا وبــهـــاء فى حــاضـــرًا لـــيـــمأل ا
جتـــســيـــده لــدور "قـــمع الــدولـــة" ولــعب دور
احلــاجب "أبـو جــريـشـة" كل مـن اجملـيـدين:
.. أحـمــد أبــو اخلــيـر وأحــمــد عـبــد الــكـر
وكـان محـمود فـوزى فى دور "البـوسطجى"
مع مجموعة اجلوارى: سماح سعيد حياة
عـــبــده مـــروة عـــزت نـــورا طـــيـــبـــة حـــنــ
البـدوى علـيـاء هيـثم جنالء فتـحى مارى
إبراهـيم نـدى إبـراهيم رغـده بـدر الدين
مـهـا عــلى هـيــام أحـمــد.. غـايــة فى خـطـة
الـــظل وظــرف األداء ورشـــاقــته ولـــيــونــته..
واســـتــطــاعـت اجلــوقـــة ومــجـــمــوعـــة فــرقــة
الـشـرقيـة للـفـنون الـشعـبيـة أن تـمأل خشـبة
ــســرح حــركــة وحــيــويـــة بــســخــاء عــظــيم ا
خـــاصــة فى رقـــصــات: اجلـــنــود واجلــوارى
والـــشـــمـــعـــدان وفـــرح األمـــيـــرة.. فى قـــدرة
ــــنـــشـــود واضـــحــــة عـــلى حتــــقـــيق الــــغـــنى ا
لـلـمــشـهـد الــبـصـرى لــلـعـرض وأذكــر مـنـهم:
خـــــالـــــد إبـــــراهـــــيـم ثـــــروت امـــــ يـــــاســـــر
هــــجــــرس مــــحـــمــــد عــــاطف أشــــرف زين
الـعـابـدين مـحـمــد إبـراهـيم حـمـدى زايـد
طـــــارق جــــــوده أحـــــمـــــد حــــــافـظ أحـــــمـــــد
الـشـاعــر إسالم اجلـزار ولــيـد عــبـد الـله
شــادى الــســـيــد مـــحــمــد طـــلــعت مـــحــمــد
مـصـطـفى عـمـر مـاهـر عـمـرو مـصـطـفى
أحـمد عـبد الـله محـمد مـجاهـد ياسـم
عــاطف مـــحــمـــد أفالطـــون فــؤاد صالح
نــــرمــــ عــــاطـف يــــاســــمــــ ســــيــــد نـــدى
رمــضــان أسـمــاء الــسـيــد شــيـريـن حـسن
ـنـعم فـرج ورمـضان أحـمـد عـصام عـبد ا

دوح. إبراهيم ومحمد 
وأخــيــرًا وكــمــا هى الــعـادة عــنــدمــا يــحـدث
االمـتالء اجلـمـالى والـتـخمـة الـفـنـيـة يذهب
للنوم ويحلـو السهر ويتعـطر الهواء ويصبح
الــــنـــســــيم عــــلـــيال حــــتى فـى عـــز الــــصـــيف
اخلـانق.. إنهـا بـهـجـة الفن الـرفـيع.. هـكذا
كـانت لـيـلـة الـشـرقـيــة الـبـهـيـة.. تـلك الـلـيـلـة
التى ابدعهـا لنا مجموعة من الهواة الذين
يــلـفــهم ظالم انــعـدام الــدعـايــة و"الـرعــايـة"
هـــؤالء "الــشـــهـــداء" الــذيـن تــكـــلف عـــمـــلــهم
الـعـظـيم نـحـو  50ألف جـنيه فـقط?!.. فى
اليـ فى الـبيت حـ نـظيـره أنـفق علـيه ا
الــفـــنى?! مــاذا لـــو تــدخل كل مـن "بــيــدهم"
ويـهـمــهم األمـر فى إتــاحـة اجملــال وإفـسـاح
الـفـرصة أمـام هـذا الـعـمل لـيـعرض  –عـلى
ــهـرجــان الــقـومـى لـلــمــسـرح األقل  –فى ا
دن الـرئيسيـة فى مصر لـينشر ويطـوف با
ـتـعـة والـفـائـدة.. مـاذا لـو حدث الـبـهـجـة وا

هذا?!.. هل هذا على الفقراء بكثير?

اصطحبنى صـديقى العزيز اخملرج الكبير
فـــــهــــمى اخلـــــولى إلـى مــــديــــنــــة الـــــزقــــازيق
ــشــاهــدة أوبــريت "شــهــرزاد" لــلــمـوســيــقى
اخلــالــد ســيــد درويـش ومن إخــراج أحــمــد
عـبـد اجلـلــيل لـفـرقــة الـشـرقـيــة الـقـومـيـة..
وتــزاحـمت فى رأسـى األفـكــار واألسـئــلـة –
فـرغم أن أحمـد عـبد اجلـلـيل مـخرج كـبـير
له ســـــجـل بــــراق مـن اإلجنــــازات خـــــاصــــة
لفرقـة هاوية أى ما كانت  –وشاركت فـيها
كل صيـغ وعالمات االسـتـفهـام.. ولم تـهدأ
األســئــلـة  –بــالــرغم من حــفــاوة الــتــرحــيب
الـشـرقاوى  –إال مع بدء الـعـرض "والنص"
شـهــرزاد يــحـكـى عن أمــيـرة إمــارة أســيـويه
"وهـميـة" رحل إلـيهـا جنـدى مصـرى ليـعمل
فـى جـــيــــشــــهـــا ويــــقع فـى غـــرام جــــاريـــة..
ـصـرى "زعبـلـة" يـهـوى اجلـارية فـاجلـنـدى ا
الـفقـيـرة "حوريـة".. والتى يـحـبهـا فى نفس
الــوقت الـــقــائــد الــعــام لـــلــجــيــوش فى هــذه
اإلمـارة الصـغـيرة "قـرة أدم أوغلى" وهى ال
ا قدوم األمـيرة "شهرزاد" لـتفقد حتبه وإ
جـــيــــشـــهـــا وهـى تـــضــــمـــر اصـــطــــيـــاد أحـــد
ـطارحـته الغـرام فتـقع فى هوى الضـباط 
"العسكرى الـنفر" زعبـله..?! ويتطور األمر
عــنــدمـــا تالحظ حــبـه لــلــجـــاريــة الــفـــقــيــرة
فـتــحــاول أن تـبــعــده عــنـهــا بــتـغــيــيــر وضـعه
االقــتــصــادى واالجـتــمــاعى بــتــرقــيـتـه حـتى
يصير قائدًا عامًا للجيوش!. وهو ال يتغير
فـى حــــــــــبـه لـ "حـــــــــوريـه" أو فـى مــــــــــبــــــــــادئه
ـــال األخالقــــيـــة رغم إغــــراء الـــســـلــــطـــة وا
وشــهــوة اجلــنس.. وفى ذات الــوقت يــكــون
مـالك اجملاورة والـذى يرغب أحـد ملـوك ا
فى ضم هـذه اإلمـارة إلى مـلـكه عن طـريق
تــزويج "قــمع الــدولـة" مـن "اخلـاتــون شــهـوه
ـيـر شـاه الـوزير زاد" ويـرسل "قـمع" ومـعه ا
ــتـــحـــالف مع قـــائــد اجلـــيش كل اجلـــهــود ا
ـــمـــكـــنـــة إلجنـــاز زواج "قـــمع الـــدولـــة" من ا
اخلــاتـون حــتى يــضــمن ثــبــاته فى مــنــصـبه
وحتى يبـعد "قره" زعبـلة عن "حوريه" وفى
نـفـس الـوقت يـخــلـو له اجلــو مع حـبــيـبـته..
ويــتــطــور األمــر ويــحــتــدم الــصــراع عــنــدمـا
يــكــتـشف اجلــمــيع ثـبــات زعــبـلــة عــلى حـبه
ومـــبــادئه االخالقـــيــة من نــاحـــيــة وعــنــدمــا
يــــخـــــتــــلـف فى الــــرأى مـع "قــــرة أدم" حــــول
أسلـوب احلرب ومـواجـهة األعـداء فتـعطى
شــــهـــــوه زاد أو شــــهــــرزاد كل الـــــصالحــــيــــة
لــزعـبــلـة فى إدارة شــئــون احلـرب فــيـذهب
ــيــدان وبـيــنــمـا ـفــرده مع عــســاكـره إلى ا
ـته يعود منتـصرًا مظفرًا يتوقع الكل هز
ـوقف ويتـآمـر اجلمـيع: قره آدم فـيتـعـقد ا
الوزيـر قمع الـدولة مـخمخ وتـنضم إلـيهم
"شهـوة زاد" الـتى يـخيب أمـلـها فى حـبـيبـها
زعـبلة فـتقرر فـجأة إتمـام الزواج من "قمع
الـــدولــة" وحتــاول فـى نــفس الـــوقت إقــامــة
عالقــــة مـع مــــخــــمـخ وتــــنــــزع كـل األلــــقــــاب
وتـعـطـيـهـا له فى إشـارة إلى تـنـصـيـبه الـتام
ولكـنه يخـطىء بالـكشف عن كـونه متـزوجًا
فـيــقــوم الـوزيــر بــاإلعالن عن ذلك لــشــهـوة
ــنـــاصب واأللـــقــاب زاد فــتـــنـــزع عــنـه كل ا
ويــنــتـهى الــوضع فــتـتــرك زعــبـلــة يــعـود إلى
وطـنه مصر ومـعه حبيـبته "حوريـة" وتتزوج
شــهــوة زاد من "قــمع الــدولــة" فى الــنــهــايــة
ـــتـــوقـــعــة.. ويـــتـــضح مـن هــذا الـــســعـــيـــدة ا
ــلـــخص الــضــافـى لــلــحــدوتـــة: الــبــســاطــة ا
الـــــــشـــــــديــــــدة الـــــــتـى هـى أحــــــد مـالمـح فن

السيـنوجـراف الشكـلية واجلـماليـة خاصة
: األمـيـرة والـوزير ـمـثـلـ أزيـاد مـجـمـوعة ا
ــســتــشــار وقــائــد اجلــيــوش واخلـــطــيب وا
واحلاجب "أبو جريشه".. تلك األزياء التى
تغيـرت عدة مرات خاصة األميرة  –والتى
أضفـت مزيـدا من الـبهـاء والـغنى لـلـمشـهد
.. واســتــطــاعت خــطــة اإلضــاءة الــبــصــرى
التـى صـمـمـهـا مـحمـد الـطـاروطـى ونـفـذها
أحــمـــد شــوقـى أن تــلـــعب دورهــا فـى جــعل
ــادى لـلـعـرض فى أزهى ــشـهـد واإلطـار ا ا
.. وكــان الـتـعـبـيـر احلـركى والـرقص صـورة
فى غـاية من الـتوفـيق فى األداء والرشـاقة
الــتــعــبــيــريــة وجــاءت تـــشــكــيالت إبــراهــيم
الــديب احلــركــيــة خــاصـــة لــلــمــجــمــوعــات
الـكـبـيـرة "جـنـود جـوارى".. ذات أداء سـلس
ورشـيق ومـعـبـر ومـحـقق لـلـمـقـاصـد الـفـنـية
ـايـسـتـر و لـلـكــوريـوجـراف..".. واسـتـطــاع ا
الـفــنـان "عــبـدالـلـه رجـال" أن يـحــافظ عـلى
أصــالــة مــوســـيــقى ســيــد درويش واحلــانه
وفى ذات الــوقت يـضــفى عـلـيــهـا مــعـاصـرة
مـحــبـبــة.. بـالــرغم من الــفـقــر الـواضح فى
اإلمـكانـيـات التـقنـيـة التى كـانت حتول دون
ـــــنــــشـــــود لـــــبــــهـــــاء وشــــجـى هــــذه اإلبــــراز ا
الــنـــغــمــات الــبـــالــغــة اجلــمـــال.. أمــا الــذين
اسـتـطـاعـوا االلـتحـام الـعـمـيق واجلـميل مع
نـغـمــات سـيــد درويش الـفــردوسـيــة فـكـانت
ـــغــنـــ وعـــلى رأســـهم ـــمـــثـــلـــ ا كـــوكـــبــة ا
ـطـربـة كـامـيـلـيـا.. والـتى تـقـترب الـثـنـائى: ا
بـثـبـات من مــصـاف كـبـار مـطــربـيـنـا وكـانت
فــوق ذلك حـاضــرة بـقــوة مـحـبــبـة كــمـمــثـلـة
مــوهــبــة إلـقــاء وتــمــثــيال.. ومــعـهــا قــريــنــهـا
ـوهـوب مــحـمـد الـسـويـسى.. فى ـطـرب ا ا
دورى شـهـوه زاد وزعـبلـه.. وأكاد أجـزم أنه

األوبـريـت الـتـقــلـيــديـة ألن الــهـدف األسـمى
فى األوبريت هو "السمع" والطرب والغناء
اجلــــــمــــــيـل وكــــــذلك الــــــرقـص والــــــفــــــرجـــــة
ــوهـوب اخملـضـرم الـبـهــجـيـة فـمــاذا فـعل ا
أحــمــد عــبـــد اجلــلــيـل ومــعه ســيـــنــوجــرافه
وزع ـنعم مـبـارك وا الـعائـد بـقوة د. عـبـد ا
ــــوهــــوب عــــبـــــد الــــله رجــــال ــــوســــيــــقـى ا ا
ومـــــصــــمـم الـــــرقص اخملـــــضـــــرم إبــــراهـــــيم
الـــــديب ومـــــاذا فـــــعـــــلت هـــــذه الـــــكـــــوكـــــبــــة
بالـصياغة األصـلية للـعباقرة الـثالثة! بيرم
الـــتــونــسى كـــاتــبــا وشــاعـــراً وســيــد درويش
مـوســيــقـيــا ومــلــحـنــاً ومــغـنــيــا وعـزيــز عــيـد
صائـغاً ومـخرجـا?!.. ومنـذ اللحـظة األولى
ـــادى الـــذى صـــاغه د. طــــالـــعـــنى اإلطــــار ا
مـبـارك فـمأل عـيـنى كـرنـفـال ألـوانه الـبهى
واســـــتــــمـــــرت وجـــــبــــتـه الــــلـــــونـــــيــــة ودســـــمه
التشكيـلى فى تصاعد حتى الـنهاية.. فقد
وضع فى أقــصى الــعــمق ثالثــة مـســتــويـات
عــشـريــنــيـة وغــطـهــا بـالــلـون األزرق الــفـاحت
ورفع عـلـيــهـا بـانـورامــات تـغـيــرت فى تـتـابع
ــتـفـرج حــديـقــة غـنـاء من رشــيق لـيــعـايش ا
األلـــــوان والـــــغـــــنـى الـــــبـــــصـــــرى "من األزرق
ـــتـــتـــابـــعـــة بـــدرجـــاته واألحــــمـــر بـــتـــفـــاوته ا
والـبــرتــقــالى واألصــفـر ودرجــات األخــضـر
والـتدخالت اللـونيـة" وأفسح اجملـال حليز
الــتـمــثـيل حــيث تـتــحـرك مـجــمـوعــة شـبـاب
اجلـوقة التى مـثلت جـنود وضـباط اجليش
مـرة.. وأخـرى مـجــمـوعـة اجلـوارى وثـالـثـة
غـني ثلـ وا باالشـتراك مع مجـموعـة ا

وكــــــــانـت مـالبس د. مــــــــبــــــــارك ذات إطـــــــار
تاريـخـى خـيـالى يـشـيـر إلى حـالـة تـاريـخـية
مــفـتــرضـة ومــعــبـرة عن الــغـرض ومــحـقــقـة
لــلـوظــيــفــة فى آن مــعـا وحــقــقت مــقــاصـد

بيرم.. سيد درويش.. عزيز عيد 
سرح استعادة ثالثة من العباقرة على ا

محمد زهدى
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امالك وضياع وأطيان شـيوخ واميزهم على غيرهم ..
وده خيط تانى . 

الزوجة   : 
ولكن ياموالى.. 

محمد على: 
شه .. شه .. (ثم لـنـفسه).. فى احلـالـة دى .. أكـسب
انــا شــيــوخ زعــمــاء .. ويــبـقـى عــمـر وحــيــداً ثم يــســقط
سريعاً .. ( ثم ينفجر فى الضحك حلالوة الفكرة ).

الزوجة   : 
موالى .. أنا ال .... 

محمد على: 
ــرة بـــلــطف واضح).. (يـــقــاطــعـــهــا ولـــكن فى هـــذه ا
ـكن الـوقت.. سـخن عـزيــزتـنـا حـظـرة هـا افــنـدم.. 

مية . 
مثلة   :  ا

(وهـى هـنـا تــخـرج عـن الـتـمــثـيل) .. وحــيــاة أمك .. (
ـمـثـلة " ـثل دور " مـحـمـد على " بـيـنـمـا "ا يـخـتـفى 
تقف فى ضـيق تنظر للحكواتى نظرة ضيق واضحة )

 !!
احلكواتى : 

ـمثـلة أى أهتـمام ويـواصل القراءة ) .. كان ( اليعـير ا
جلس قيادة الثورة عبد الناصر يجتمع 

مثلة   :  ا
( تقاطعه ) .. بس ياحبيبى .. 

احلكواتى : 
( مقلداً محمد على ) .. شه .. ( ثم يواصل القراءة)

.. كان عبد الناصر يجتمع ... 
مثلة   :  ا

( تـقـاطـعه فى قـوة ) .. جــرى أيه انت الـتــانى .. جـرى
أيه ?!! 

احلكواتى : 
( وهو ينتبه لها ) .. نعم .. أفندم . 

مثلة   :  ا
ف ياعم التمثيل ده ?!! 

احلكواتى : 
أمال انت كنت مع محمد على بتعملى أيه ?!! 

مثلة   :  ا
هــــو انــــا نــــطــــقـت .. ده انــــا كل مــــاآجى أقــــول جــــمــــلــــة
بسالمته يـقطعها .. ( ثم تـقلده ) .. شه .. اسكـتى يا

امرأة .. بس .. اخرسى كمان .. معقول !!! 
احلكواتى : 

ـكــتـوب .. هـو انـا طـب وانـا اعـمـلـك أيه ?! .. مش ده ا
جايب حاجة من عندى !! 

مثلة   :  ا
مـاأنا قلت لك من األول .. العـالم دى ماينفـعش معاها

ستات . 
احلكواتى :

طب نعمل أيه ?! 
مثلة   :  ا

مفيش حاجة عن اخلديو أسماعيل ? 
احلكواتى : 

إحتمال جاى فى السكة. 
مثلة   :  ا

ماهو ده حياته كلها نسوان . 
احلكواتى : 

ربنا يسهل . 
مثلة   :  ا

لك فاروق .. على األقل الواحـدة تعملها أسمهان وال ا
وال كاميليا وال حتية كاريوكا . 

احلكواتى :
صــبــرى .. إن الـلـه مع الـصــابــرين .. كــله جـايــة إنــشـاء

الله .. بس ياريت تسبينا نكمل . 
مثلة   :  ا

( عـلى الـرغم منـها ) .. أتـفضل .. ( ثم تـنـزل جتلس
تفرج ) .  فى مكانها وسط ا

احلكواتى : 
جلس (يواصل القراءة) .. كـان عبد النـاصر يجـتمع 
قـــيـــادة الــثـــورة واحلـــوار بـــ اجلـــمــيـع عــلـى أشــده ألن
األزمــة بــ جنــيب ومــجــلس قــيــادة الـثــورة وصــلت إلى
قــمـتــهـا وكــان البــد من حـســمـهــا بــشـكل قــاطع وجـذرى

وإال.

يتبع

سرحي جريدة كل ا

ا  > حصل بيكيت على جائزة نوبل لألدب عام  1969و
سمعت زوجته باخلبر قالت : إنها كارثة واختفى بيكيت تماماً ولم يذهب حلفل
تسليم اجلائزة.
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واجلــمــاهـيــر تــلـتف حــوله.. واجلــمــاهـيــر فى األقــالـيم
تـكـتب له والتـكـتـب حملـمـد عـلى.. وبـنـاء عـلى ذلك كـان
ـنـافـسـة .. أخـذ مـحـمـد البـد من الـقـضـاء عـلى هــذه ا
شكـلة وكـانت زوجته تقف عـلى يفكـر كثـيراً فى هـذه ا
بــجــواره حتــاول أن.. (ثم لــلــمـمــثــلـة فــجـأة).. يــالــله

يامدام .. أطلعى مثلى.. 
مثلة   :  ا

والـــله الـــعـــظــيم .. ( ثم تــتــحــرك نـحــوه وتــأخــذ مـنه
الصـفحة ثم تصعد للمستوى " ب " والذى يظهر فيه

 " محمد على " ) . 
محمد على: 

(مــشــغـوالً يــفــكــر .. حلــظـات ثم) .. آلآلآل .. مـــوقف
عمر مش تمام . 

الزوجة   : 
موالى ... 

محمد على: 
(يسكتها) .. شه .. الزم القضاء على عمر .. الزم . 

الزوجة   : 
موالى .. إننى ... 

محمد على: 
(يـــســـكـــتـــهـــا مـــرة أخـــرى وبـــقــوة).. أخــــرسى.. (ثم
لـــــنــــفــــسه).. كـل يـــــوم إجــــــتــــــمــــــاعــــــات فـى األزهـــــر..
.. والـتـفـاف حـول عـمـر.. كل يـوم حتـريك ثـورات.. ف

اضى.. على غرار ماكان يحدث فى ا
الزوجة   : 

إننى أود ان ..
محمد على: 

اسكتى يـا امرأة.. أسكتى.. ( ثم لنفسه).. ماذا يريد
عمر.. يـقصد تـهديد.. يقـصد تخـويف.. آلآل ياعمر..
أن مش يـــــخــــاف.. وانـت يــــاعــــمـــــر الشئ.. والـــــرعــــيــــة

الشئ.. ليست لكم عندى غير السيف والكرباج . 
الزوجة   : 

موالى .. لو ... 
محمد على: 

.. شه .. إذن ماالعمل ?? 
الزوجة   : 

أال تريد أن .. 
محمد على: 

يــاســتى شه.. (ثم لــنــفـسه).. أنـــا اشــعــر بـــأن زعــمــاء
شعب.. زمالء عـمر غيـر مخلـص له.. فيه غـيرة منه

.. طب ده خيط . 
الزوجة   : 

طب وانا ... 
محمد على: 

(يـقاطعها فى قوة).. بس.. اسكـتى.. اخرسى كمان..
(ثم لـنفسه).. وعنـد فـرض ضرائب جـديـدة .. أعفى

مـهــدى عــمـاش وحــردان الـتــكـريــتى ورشــيـد مــصـلح ..
وكان صدام حـس مـستـبعـداً نظـراً حملاولـته السـابقة
لــقــتل عــبــد الــكــر قــاسم  وقــد عــنــفـه قــائــد الــثـورة

أحمد حسن البكر وقال له .... 
(نقل على منطقة " د " )

كان ما ) ... ( أحمد حسن البكر مع صدام حس 
البكر   : 

انت اجتننت ياصدام !! 
صدام  : 

ليه ?! 
البكر  : 

وجودك فى االنقالب يكشفنا كلنا . 
صدام  : 

بس انا نفسى أشارك فى الثورة . 
البكر  : 

طب ماأنت مشارك . 
صدام  : 

لكن بشكل خفى . 
البكر  : 

دورك اليقل بطولة عن دورنا . 
صدام  : 

تفتكر كده ? 
البكر  : 

طبعاً .. األمريكان يهمهم جناح االنقالب بأى شكل .
صدام  : 

بسبب الشوعي ?? 
البكر  : 

نطقة .  وضرب النفوذ السوفييتى فى ا
صدام  : 

وياترى خطتكم أيه ? 
البكر  : 

( وهــو يــشــرح اخلــطــة فى ثــقـة ) .. االســتـــيالء عــلى
مــعــســكــرى أبى غــريب والــرشــيــد .. بــعــد كــده قــاعـدة
احلـبــانــيـة اجلــويـة .. ثم مــحــطـة األذاعــة ثم الـتــحـرك

مباشرة إلى وزارة الدفاع . 
صدام  :

ـلــهم الــشــجـاع ..  ( فى وجل ) .. ســيـدى الــقــائــد .. ا
بـأسم أبـنـاء هـذا الـقــطـر أقـول لك .. سـر ونـحن مـعك
جــــنـــودك الــــبـــواسل .. و .. ( يــتالشى صـــوته ولــكــنه
مازال يـظهر لنا وهو يتحدث بصوت غير مسموع وهو
ـصـطـنـعة بـالـطـبع والـتى البد فى مـنـهى احلـمـاسة ا
وان تـصل لـلـمــتـفـرجـ ولـكن بـشــكل طـبـيـعى وغـيـر

كاركاتورى وهذه نقطة مهمة ) . 
احلكواتى : 

( يـواصل القراءة ) .. كان محـمد على قد ضاق ذرعاً
بــعــمــر مــكــرم وشــعـبــيــتـه الــتى تــتــزايــد يــوم بــعـد يـوم 

(نقل على منطقة " ج ")
نـزل محـمد جنـيب الذى يـظهـر فيـها ومعه (صالـة 

كل من " عبد الناصر و عبد احلكيم عامر)
جنيب   : 

ناصر .. عامر .. اكتشفت سر خطير . 
ناصر   : 

أيه هو ?? 
جنيب   : 

عـرفت من وزيـر الداخـلـيـة بـطريق الـصـدفـة .. إن فيه
جلــنـة من  12شــخـصـيـة من الــظـبـاط األحـرار عـرفت

سئولة أسماء تمانية منهم .  اجلهات ا
 عامر  : 
ياخبر . 

جنيب   : 
الزم تتحركوا بسرعة . 

ناصر   : 
احنا حددنا قيام الثورة بيوم  4أغسطس . 

جنيب   : 
واشمعنى يعنى  4أغسطس ?!! 

عامر   : 
الكتـمال وصـول الكـتيـبة  14مشـاة لـلقـاهرة فى حـركة

التنقالت العادية . 
ناصر   : 

زائد إن الظباط يكونوا قبضوا مرتابتهم . 
جنيب   : 

كن تنكشفوا خالل أيام .  بس انتم 
عامر   : 

يعنى ايه ? 
جنيب   : 

الزم حتسموا األمر بسرعة .. وإال .... 
عامر   : 

عندك حق . 
جنيب   : 

ربنا معاكم . 
ناصر   : 

( بـأحـتـرام واضح ) .. ســيــدى الــقـائــد .. بــأسم أبــنـاء
هذا البلد أقول سـر ونحن معك جنودك فقد حفظنا
أول درس لــقـنــتــنـا أيــاه وهــو ان حتــريـر مــصــر وخـروج
قوات االحـتالل عن بالدنـا أمـر واجب واصـبحت آمالً

صر حريتها على يديك .  فى ان نحقق 
احلكواتى : 

( يــواصل الـقـراءة ) .. كــان قــد حتــدد يـوم  8فـبــرايـر
سـنة  1963 االنقالب عـلى ثـورة يولـيو الـلى تمت فى
ســنـة  58وقـادهــا كل من " قـاسم وعــارف " بـالـعـراق 
وكـان مدبرو االنـقالب مجـموعة من الـظبـاط البعـثي
والـقومي وعـلى رأسهم " أحمد حـسن البكر و صالح
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سرحي جريدة كل ا

> فى نهاية اخلمسينيات توجه بيكيت للكتابة 
( اإلذاعية فكتب إلذاعة البى بى سى أعمال مهمة ومتميزة مثل (كل الساقط

(اجلمرات) (األيام السعيدة).

> يبدأ الفنان على
احلجار خالل أيام
بروفات مسرحية "وطن
اجلنون" للمؤلف نبيل
خلف واخملرج ناصر عبد
نعم وتقدمها فرقة ا
سرح القومى. ا
احلجار قال إن العمل
مؤجل منذ عام و
ه االستقرار على تقد
عقب إعادة افتتاح
سرح القومى بعد ا
تطويره وحتديثه خالل
نوفمبر القادم.
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ترجمة:
 الشـيماء على الدين
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صــوبت األنــظـار وعــدســات الـكــامــيـرات .. نــحــو قـاعــة مــسـرح "
هينز أند أتشيكنز " الصغيرة بلندن .. للتعرف على ما سيقدمه
ـنــتج األمـريــكى " تـيــدى هـايس " فى عــرضه " أوبـامـا الـكــاتب وا
ــمــثـل الــذى ســيــلـــعب دور أوبــامــا .. ــشـــاهــدة ا فـى خــاطــرى " و
فاجأة .. فـاحلديث دائم خالل فترة العرض عن أوباما وكانت ا
وأحالمـهم معه .. والتـوجه باحلديث لـروحه احلاضرة فى بعض

الوقت ...
و"أوبـامــا فى خـاطـرى " مــسـرحـيـة مـوســيـقـيـة .. كـتـب خـطـوطـهـا
رحلة القادمة .. العريضة وأنتجها هايس .. ابتهاجا وتفاؤال  با
ومـحـاولـة مـنه لـلـعب دور فـاعل ومـسـاعـد حلـكـومـة بالده .. الـتى
يرى فيها كل ما كان يـنادى به ويجدها قادرة على انتشال العالم

من األزمات التى حتيط به ...
ومـــنــذ بــدايـــة الــعــرض .. حـــرص هــايس وتـــيم مــاكــارثـــر مــخــرج
العـرض .. على تـطويره بـاستمـرار .. ومناقـشة كل ما هـو جديد
عــلى الـــصـــعــيـــدين االجـــتــمـــاعى والـــســيـــاسى مع الـــتــعـــلــيـق عــلى
األحـداث .. وعــلى بـعض مـا تـتـنـاوله الـصـحف واجملالت إن كـان
تـســتـحق ذلك ..  بــدايـة من اســتـعــراض األصـول اخملــتـلـفــة الـتى
ـا يجعله أكثـر تميزا ب ينتمى إلـيها أوباما ومـا بها من تباين ر
ــسـلـمـة ألبـيـه وجـدته "حـبـيــبـة أوبـامـا"  الـتى أصـولـه األفـريـقـيـة ا
سيـحية  ألمه مازالـت تعيش فى كـينيـا وب أصوله األيـرلنديـة ا

وجــدته "مـادلــ دانــهـام "  الــتى كــانت تــرعـاه ورحــلت قــبل فـوزه
باالنتخابات بيوم فقط ...

كــمـا نــاقـشت بــعض مـا كــتب عـنه وعن الــصـراعــات والـتــحـديـات
كن أن يـقابلـها وأنه ومـساعـدته األولى من وجهـة نظرهم الـتى 
ــا يــركالن " هــيـالرى كــلــيـــنــتــون " ســـيــصــارعـــوان ويالكــمـــان ور
مــســـتـــخــدمـــ أقـــصى طــاقـــاتـــهـــمــا وكل أعـــضـــائــهـــمـــا الــقـــابـــلــة
لالسـتخـدام من سـواعـد وأقدام ورؤوس .. كـمـا نـاقشـوا مـا كتب
ــظــلم من ن يــحــمل ضــوءا لــنـــيــر به اجلــانب ا عــنـه وتــشــبــيــهه 

العالم متسائل .. ترى أى جانب سيضيئه أوباما ..??...
ـصر .. من وكـان آخـر مـا حتـدث عنه الـعـرض هـو رحـلة أوبـامـا 
أجل إلـــقـــاء خـــطـــاب عـــلى الـــعـــالـم اإلسالمى .. وفـــيـه ذكــروا أن
ـوحد اخـناتـون شكال ومـوضوعا .. هناك مـن شبهه بـالفـرعون ا
آملـ أن يوحد بـ الشعـوب وينشـر السالم بـينهـا .. كما أبرزوا
بــعض عـبــارات من شـبـهه بــالـفـارس الــذى امـتـطـى صـهـوة جـواده
سالحه احلب و الـتالقى والـتـعـاون بـ األديـان ونـبـذ الـصراع ..
وقد أكد هايس أنه سيعـود أخيرا إلى أمريكا بعرضه هذا وعلق

على عدم وجود أوباما مجسدا فى العرض :

zô¡£ŸGh íÑ°ûdG{
ô«Ñ°ùµ°ûd â∏eÉg á«Mô°ùe ≈a äƒŸG á«°†b
ـوضـوع اخـتـلف بـشـكل كـبـيـر شـكـسـبـيـر لــهـذا ا

عن التفسيرات األخرى.
فـكمـا يشـير جريـنبالت أنـه قد  تقـد شبح
شــكـــســبــيـــر فى ثالثـــة أشــكــال مـــخــتــلـــفــة وهم
الـشبح: كـحدس زائف الـشـبح ككـابوس يـنضح
ــاضى من أحـــداث وأخــيـــراً الــشــبح ــا فـى ا
كإضطرابات نـفسية شديدة. كل هذه األشكال
تـظــهـر أن شــكــسـبــيـر عــالج "الــشـبح" بــطـريــقـة
ـكـنه اإلفـضاء جـادة إلى حـد مـا معـتـبـراً أنه 
تعلقة بالوجود ولو بإجابات لبعض القـضايا ا
أنه لم يكـشف عن هـذه اإلجابـات; ولكـنه أشار
بـبـســاطـة إلى إمـكــانـيـة احلــصـول عـلـيــهـا. لـقـد
جــعل شـكــسـبـيــر -عن عـمـد- الــشـبح مــخـلـوقـاً
كن لـلقـراء تفسـير هذه مـثيراً لـلجـدل لذلك 

الصورة بطرقهم اخلاصة.
يـعــكس اجلـدل حــول الـشــبح مـوقف لــلـمــجـتـمع
وت ـثـيـر للـجـدل حـيـال قـضـيـة ا اإللـيـزابـيـثى ا
واآلخــرة. فــإذا اعــتــبــرنــا أن الــشــبح عــائــد من
ـا يـعـتـقد أنـه شبح ـطـهـر إذا فـإن هـامـلت ر ا
أبيه الذى يعانى كثـيراً ويرغب فى الثأر. بينما
ـا يـبــدو الـشــبح أيـضــاً عـائـداً مـن اجلـحـيم; ر
فـــيـــكـــون هـــدفـه فى هـــذا الـــصـــدد هـــو حتـــويل
هــامــلت لــلــجــنــون. كــشف شــكــســبـيــر عـن هـذا
اجلــــدل إال أنه لم يــــقـــدم حــــلـــول لـه. ظل هـــذا
ـسـرحــيـة وتـفـاقم بــاخـتـفـاء األمــر مـثـاراً عـبــر ا
َـطْـهـر الـشـبح. ويـقــول جـريـنـبالت أن عـقــيـدة ا
مـــوجــــودة فى عـــالـم هـــامـــلـت اخلـــيـــالـى وأنـــهـــا
تــفــضى إلى الــعـــديــد من اخلــبــرات اخلــيــالــيــة
الـعمـيقـة والرغـبات شـديدة الـتعـقيـد والشـعور
بالذنب والشفـقة والغضب التى أثارها توماس
مـور. بـيـنـما يـكـشف مـوت هـاملت وشـخـصـيات
رئـيـسـيـة أخرى عن حـقـيـقـة هؤالء الـنـاس. إنـنا
جند هامـلت عبر احلـكاية يـتظاهـر بأنه يحمل
ســـــراً رغـم أنه لـم يـــــكـــــشـــــفه إال أنـه بـــــدا فى
الـــنــهـــايـــة يـــكــشـف عن مـــكــنـــون قـــلـــبه وعن كل
أســـراره. حــــاول هــــامــــلت أن يــــخـــدع اآلخــــرين
ولــكــنه خـــدع نــفــسه حــيث لـم يــكن قــادراً عــلى

وت. االعتراف بأنه هو أيضا خائف من ا
UK ESSAYS.COM صدر صدر ا ا

ــوت ظـــاهــرة طــبــيــعــيــة فــقــد أظــهــر رغم أن ا
وت ويـتـقبـلونه شـكـسبـير أن الـنـاس يتـخـيلـون ا
ـوتــوا بـالـفـعل حـيث شـكـلت الـثـقـافـة قـبل أن 
ــوت مـؤسس ــة مـوقــفـاً لــلـنــاس حــيـال ا الـقــد
َـطْـهـر "وهـو مـوطن تـطـهـر فـيه ـعــانـاة وا عـلى ا
ـــوت بـــعـــذاب مـــحـــدود نـــفـــوس األبـــرار بـــعــــد ا
Ste- األجل" وكــمـا يـشـيــر سـتـيـفـن جـريـنـبالت

phen Gree
 nblattأنه بـحــلـول أواخـر الــعـصــور الـوسـطى
َـــطْـــهـــر جنـــاحـــاً فى أوروبـــا الـــغـــربـــيـــة حــــقق ا
اجـتـمــاعـيـا ومـذهـبـيـاً عــلى حـد سـواء. وبـعـبـارة
َــطْـهـر مــعـنـيـاً فــقط بـاجلـانب أخـرى لم يـكن ا
الــــديــــنى وفــــكــــرة الــــوجــــود بل ارتــــبـط أيــــضـــاً

باجملتمع وموقفه حيال الواقع.
ففى القرن السادس عـشر كان هناك طائفتان
ديـــنـــيـــتـــان فى بـــريـــطـــانـــيـــا هـــمـــا: الــكـــاثـــولـــيك
والــــبــــروتــــســــتـــانـت; أبــــقت األولى عــــلـى فــــكـــرة

َطْهر بينما عارضتها الطائفة الثانية. ا
ورغم بذل طائـفة البـروتستـانت كل ما بـوسعها
َـطْـهـر أظهـر شـكـسـبـير لـلـقـضـاء على مـبـاد ا
ـعـتـقدات َـطْـهـر كان وثـيق الـصـلـة أيـضـاً  أن ا
ثــقــافـيــة لــدى الــشــعب الــبــريــطــانى. وفـى هـذا
ـلك هـاملت عـلى عـقـيدة الـصـدد يؤكـد شـبح ا
َـطْهـر حيث أنه يـظـهر كـمخـلـوق يعـانى كثـيراً ا
بــسـبب قــتـله و يــتــطـلب هــذا الـثــأر (أى قـتل).
وفى الــواقع إن صـــورة الــشــبـح تــثــيـــر مــســألــة
ـوت وعــوامل خــارقـة لــلـطــبــيـعــة وتـظــهـر فى ا
الـــوقت نـــفـــسه مـــوقــفـــاً غـــامــضـــاَ ألدب عـــصــر
ثال وت. فعلى سبيل ا النهضة جتاة قـضية ا
يـكشف شكسـبير عن رغبـة أناس فى االتصال
وتى من نـاحية ولكنه من ناحية بآخرين من ا
ـوتى أيـضـاً فى االتـصـال أخـرى يـظـهـر رغـبــة ا
ـسـرحـيـة ال بـالـبـشــر. لـذلك يـبـدو الـشـبح فى ا
يــــطـــــلـب الــــثـــــأر فـــــقط بـل يــــرغـب أيــــضـــــاً فى
االتــصــال. وعــلـى الــرغم من أن شــكـــســبــيــر لم
يـلـفظ كلـمة "مـطـهر" فـيـما يـتعـلق بـأمر الـشبح
إال أنه ذكـر بـشـكـل ضمـنـى مـا يـفيـد أن الـشـبح
ـكــان. ويـقـول شــكـسـبــيـر عـلى عـائــد من هـذا ا
لـسان الـشبح: "قـد حـكم على بـأن أقضى زمـناً
مـــا فى الــتــجـــوال طــوال الــلـــيل وأن أحــبس كى
أتـــلــظـى بـــالــنـــار والـــصـــوم طـــوال نـــهــارى حـــتى
ـــــا ارتــــكـــــبت مـن آثــــام وجـــــرائم ال أتـــــطـــــهــــر 

حوها غير عذاب احلريق."
َـطْــهـر ومـسـرحـيـات األسـرار لـقـد  حتـر ا

لــــلــــمـــحــــافــــظــــة عــــلى الــــعـالقـــة بــــ اجملــــتــــمع
ــوت ومن ثم واســتـــمــراريـــته وبـــ احلــيـــاة وا
َـطْــهـر يـعـتـبــر بـالـنـسـبـة له فــإن رفض عـقـيـدة ا
ــثــابــة تــدمـــيــر لــلــتــقــالــيــد الــثــقــافــيــة لــعــصــر
الــنـهــضــة. وفى هـذا الــسـيــاق تــطـابق تــفـســيـر
ـــوت مع فــكــر فالســفــة شــكـــســبــيــر لــقــضــيــة ا
مـحـافـظـ من أمـثـال مور  More إراسـموس
 Erasmus مــونـــتــاجن  Montaine ورايف
 .Raleigh فقد أظهـر توماس مور على وجه
اخلـصوص فى أعـمال له مـثل "تضرع األرواح"
َــطْـهـر فى (1529)" وآخـر األشــيـاء" أهـمــيـة ا
إنــقــاذ األشــبــاح وإقــامــة عالقــات بــ األحــيـاء

وتى. وا
ـوت أيـضـا كـذلك نـاقش تـومــاس مـور قـضـيـة ا
ـــمــــيـــتـه" الـــتى مـن خالل "اخلـــطــــايـــا الــــســـبـع ا
َـطْـهـر. وعـلى تـرتـبط ارتـبـاطــا وثـيـقـاً بـعـقـيـدة ا
اجلــانـب اآلخــر لم يــكــشـف شــكــســبـــيــر بــشــكل
َـــطْـــهـــر. ورغم ـــوضـــوع ا صـــريح عـن تـــأيـــيـــده 
اعــتـراضه عـلـى رفض اإلصالحـيــ لـلـمــطـهـر
جنده جتنب االنـحياز ألحد اجلوانب أو آلخر.
أشـار شـكــسـبــيـر أن صــورة الـشـبـح أمـر حـاسم
بــالـنــســبـة جلــمـهــور عـصــر الــنـهــضـة وذلك ألن
ـتـعلـقـة بـاألشبـاح كـانت جـزء مـكمل الـقـصص ا
للتـقاليـد الثـقافيـة البريـطانـية. ورغم احلقـيقة
الـقائلـة بأن تـراجيديـات عصر الـنهـضة قدمت
هـى أيـــضــــا صـــور لـألشـــبــــاح إال أن تــــفـــســــيـــر

ومـخـتــلف طـقــوس الـعــصـور الـوســطى من قـبل
ـا الـكــنـيــسـة بــاجنـلـتــرا فى عـصــر اإلصالح 
أدى إلى تـــدمــــيـــر جـــوانب هـــامـــة وعـــديـــدة من
َـطْـهـر وثـيق الـصـلة الـثـقـافـة اإلجنـلـيزيـة. كـان ا
بـاالعــتـقـاد فى األشـبـاح وهـذا هـو الـسـبب فى
بــذل الـــكــنــيــســة كـل شىء لــوقف انـــتــشــار تــلك
ـعـتـقـدات. ومع ذلـك أحـيت تـراجـيـديـا عـصـر ا
الــنــهــضــة بــعـض الــعــادات والــتــقــالــيــد الــبــاكـرة
ـوتى واعتـبر شـكسـبيـر واحداً من رتـبطـة با ا
كـتاب عـصـر الـنـهضـة الـرئـيسـيـ الـذين قـاموا
بدمج تقاليد ثقافية متعلقة بالعصور الوسطى
. فـــقــــد دلل وأخــــرى بـــعــــصــــر الـــنــــهــــضـــة مــــعــــاً
َــطْـهــر بــجــعـله شــكـســبــيــر عــلى إحـيــاء فــكــرة ا
ه بشـكل مختلف. الـشبح يعود مـنه رغم تقد
إن شـــكــــســــبـــيــــر- فى هـــذا الــــصـــدد  –يـــشــــبه
De- ديـــســيـــدريــوس إيــزازمـــوس رونــزدامــوس
siderius Erasmus Roterodamus
أحـد فالسـفـة عـصـر الـنـهـضـة الـذى رفـض هو
أيضاً العديد من العقائد الدينية للبروتستانت
وحــاول إحــيــاء بـــعض الــتــقـــالــيــد مــثـل تــقــلــيــد
َـطْـهـر. وفـى عـمـله "تـمـجـيـد احلـمـاقـة" كـشف ا
ــــانه ــــوت رغـم إ عن رؤيــــة ســـــاخــــرة جتــــاه ا
Gree- ـــا يــقـــوله جــزيـــنــبالت بـــالــله. ووفـــقــاً 
 ?blattإن مــســرحــيـة شــكــسـبــيــر تــشـارك فى
ـوت حـيث تبـحث فى جـوانب مـتـعددة عبـادة ا

وعميقة للموت. 
َـــطْـــهـــر أداة هـــامـــة ويـــظــــهـــر شـــكـــســـبـــيــــر أن ا

سرحي جريدة كل ا

> الفنانة حنان سليمان
تقوم حاليا بإجراء
بروفات مسرحية
"العانس" مع اخملرجة
لبنى عبد العزيز فى
أولى جتاربها اإلخراجية
سرح الدولة.
حنان عبرت عن سعادتها
بالتجربة وتتمنى
جناحها وقالت إنها تقوم
بدور جديد ومختلف
وهو ما يقلقها بشدة
عروف أن مسرحية ا
"رؤى" هى آخر عرض
قدمته حنان من
بطولتها على مسرح
الدولة من إنتاج مسرح
الطليعة.

> قدم بيكيت مسرحية باسم (مسرحية) وسيناريو فيلم قصير بإسم (فيلم) أخرجه
اخملرج الذى تخصص فى إخراج أفالم تلفزيونية عن أعمال بيكيت (أالن شنايدر)
وقام ببطولته النجم األمريكى (بوستر كيتون).
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يوميات عضو جلنة حتكيم (3)

الـواعــيــة بــتــحــوالت الــســيــاق الــتـاريــخـى ولـكــنه
تـمـثـل"احلـمـاة"وأمــعن عـلى خالف مــا بـشـر- مع
فريق العمل- فى الركاكة والهزل واالستخفاف
ــا أتى ذلك كــله أو بــعـضـه شـيــئــا من أوكـله ور
فى حــــــــفالت ســــــــمـــــــر الــــــــطالب وجــــــــلـــــــســـــــات
ـا قد االستـظـراف خلى الـبـال ب الـصـحاب 
تـشـهــده أحـيـانـا من ضـروب احملـاكــاة الـتـهـكـمـيـة
مـتفـاوتـة الـقيـمـة ولـكـنه بالـتـأكـيـد ال يؤتى أوكال
ـسـرح الـعـلـنـيـة الـتى تـتطـلب فى مـثل خـطـابـات ا
ـســافـة هـائـلـة حـسـا ووعــيـا مـخـتـلــفـ فـبـدت ا
"الكومـيديـا اخلفيـفة"التـى قد ترجتى أحـيانا بـ
ــــقــــاعــــد" ــــســــرح خـــــاوى ا فى حـل أحــــجــــيـــــة"ا
قـاعد أى شىء واسـتخـفاف قـد يستـبقى عـلى ا
ــــشــــاهــــد!. ومن نــــاحــــيــــة أخــــرى إال عــــزيــــزى ا
ـتــد األطـراف فى وجـد"هــانى الـســيــد"فـراغــا 
األنـفــوشى يـتـيـح له حـريـة مــنـفـلـتــة من أى قـيـد
لـكـنـهـا حـريــة بـدت مـفـاجـئـة فـأذهـلـته وأعـجـزته
ــا صـنع من عن الــسـيــطـرة عــلى الــفـراغ ذاته 
شــاســيــهــات  مــتــواضــعــة الــتــصــمــيم والــتــنــفــيــذ
مـفـتقـرة إلى الـلـمـسة اجلـمـالـية مـثـلـما افـتـقرت
وحية وافـتقرت إلى تكنـيك تغيير إلى الـداللة ا
وتـبـديل يـتـسم بـالـيـسـر ويـجافـى اخلـشونـة رغم
أن قـالب"الـروى- الـتعـلـيق- الـتـجـسـيـد"كـان يـتيح
تــكــنــيك الـــوحــدات مــتــعـــددة االســتــخــدام. وقــد
ــــنـــتــــشــــرة األمـــر ســــوءا فــــبـــدا زادت اإلضــــاءة ا
ـمـثـلـون وكـأنـهم كـتل صـغـيـرة احلـجم مـتـحـركـة ا
ـنـاظـر بـالـغة فى فـوضى تـغـيـيـر وإعـادة تـكـويـن ا
الـفـقـر الـداللى فى صـحـراء عـلى نـحـو ال يـخـلو
من عـــــشــــوائـــــيـــــة مــــتـــــزامــــنـــــة مع عـــــشــــوائـــــيــــة
االســتــظـــراف وإن يــكن بـــيــنـــهم طــاقـــات الفــتــة
لـلنـظـر بـالتـأكـيد مـثل"رانـيـا زكـريا/حـريـة"و"كر
ـذيـع" ولـكن الــكــشـيــر/عــبـده"و"إسـالم صالح/ا
طـاقــاتــهم تــبــددت وهم يــبــحــثــون أســئــلــة حــريـة
مــلــغـزة فـى ظل ســلــطــة احلــمـاة الــتـى أمـاتــتــهم
وأمـــاتــــتــــنــــا من الــــضــــحك وهـى تـــخــــيــــرنــــا بـــ
سـها وأخرى أكل عـليها أرغفة"فن"مـكتمـلة ال 
الدهر وشرب فأوصتنا باجتنابها فى األنفوشى
بــاسـم"الــقـــبــارى" عـــلى لـــســان الـــشــيـف"مــحـــمــد
الـزينى" ويا لـقدرتهـا على تـغييـر اسمهـا وتبديل

ثوبها ووجهها من عرض إلى آخر!!. 

بـيـنــمـا كـانت تــشـغـلـنى بــنـود ضـوابط الــتـشـغـيل
وأحاول جـاهـدا أن أفهـمـهـا وأميط الـلـثام عن
وجــهــهــا واكــتـشـف دور جلـان الــتــحــكــيم كــأحـد
ــمــكــنــة لــتــطـــبــيــقــهــا اجتــهت إلدارة اآللــيـــات ا
سرح سـائال عما يـدعونه باسـتمارة الـتحكيم ا
اجلـديــدة فـلــعـلــهـا تـهــديـنى ســواء الـســبـيل فى
خضم التيه الـذى كدت أتخبط فيه مع تنامى
شعورى بـأن حالـة من فقدان الـذاكرة تسـيطر
عـلى أداء اإلدارة وتـثيـر مـنهـا الـفـكاهـات عـمدا
ــديـر أو عــفــوا.وأنــعــمت عــلـىّ األقــدار بــلــقــاء ا
ـوسم ــان  الــعـام الــذى بـدا جــادا عــمـيق اإل
ــســـرح اإلقــلــيــمى فـــيــســتــعــيــد نــاجح فى أداء ا
ـفـقـود بعـروض جـيدة انـتـقتـهـا جلان جـمـهوره ا
ـتـابـعـة ومـنحـتـهـا صـكـوك اإلنـتاج.وال أظن أن ا
أحــدا يــخـــطــئه الــتـــمــنى نـــفــسه لـــيس فى هــذا
واسم جمـيعا ويستعيد وسم فقط بل فى ا ا
ـســرح مــهــرجـانه اخلــتــامى الــذى أهـمل هــذا ا
فى بضع سـنواته السـابقـة على نحـو ما صرح
لى.ولكنـنى فوجـئت بأنه يحـدد العشـر األخيرة
شاركة هرجان  من"مايو"لبدء فعـاليات هذا ا
عـشـر فـرق من كل شـريحـة إنـتـاجـيـة وقلت إن
الـتـوقـيت غـيـر مـنـاسب وعـلـلت قـولى بـأن هذا
الــــتـــوقــــيت يــــشـــهــــد امــــتـــحــــانــــات اجلـــامــــعـــات
واالسـتعداد للثانـوية العامة وبالـتالى فهو غير
ـــهــرجـــانــات وال الفـــتــتـــاح عــروض مـــنــاسب ال 
ـسرح اإلقـلـيـمى الـذى يـغلـب على خـاصـة فى ا
فرقه عـضويـة الطالب وقـد استـقر فى ذاكرة
اإلدارة الـصـعـوبـة الـبـالـغة إن لـم تـكن اسـتـحـالة
إقـامة أيـة مهـرجانـات خالله غـير أنه لم يـبال
ـا قـلت بــحـجـة إنه يـريـد الـتــصـفـيـة الخـتـيـار
ــــكـــنـه أن يـــشــــارك بــــهـــا فى الــــعـــروض الــــتى 
ـهـرجـان الـقـومى وإنه لـن يـحـتاج الـعـضـو فى ا

أى فرقة إال ليوم واحد.
تـنامى بحالـة فقدان أو غياب وتـأكد شعورى ا
الذاكرة على نحـو يقود إلى االستهانة بالواقع
ومالبـساتـه  وإهمـال الـسيـاقـات اخملـتلـفـة التى
يــتــمـخض فــيـهــا الـفــعل ومن نــاحـيــة أخـرى أن
ثـمــة إصـرارا عـنـيـدا إن لم يـكـن كـبـريـاء يـخـتم
األسـماع بـالشـمع األحمـر مثـلما يـختم األوراق
ــــقـــدس وقــــررت أن أفــــلت بـــخــــا الــــنــــســــر ا
ــولى بـــنـــمــوذج اســـتـــمــارة الـــتـــحـــكــيـم ســائـال ا
ـوجــعـة.ولــكن مـا أن الــلــطف بـنــا فى"الــنـكــات"ا
تـوافرت عـلى تـلك االسـتمـارة حـتى راعنى فى
جـدتها أمران أحـدهما فى خانـة اختيار النص

شـــــــهـــــــد"الـــــــبـــــــؤســـــــاء"يـــــــســــــــتـــــــضـــــــيف عـــــــرض
موقع"الـقبارى" وقـريبا عـرض موقع"مـصطفى
كـــــــامل"وكـالهــــــمــــــا بـال مــــــســــــرح ثـم عــــــرضــــــا
من"ســيـدى جــابـر"ذا إنــتـاج ضــخم ال يــتـسع له
مسـرح هـزيل ال يزيـد عـمـقه على ثالثـة أمـتار
وفــتـحــته بــالـكــاد خــمـســة أمــتـار ولـم أدر كـيف
أحـدد فى الواقع العـينى أى الفـرق على رأسها
ريـشــة- ولـو خــفـيــة- وأيـهـا حــلـيق الــرأس عـلى
موضـة الـكرويـ بال شـعر وال ريش? ومن ذا
الـذى يزودها بالـريش أو ينتزعه عـنها? وبأى
حــــــــجـــــــة يـــــــفــــــــعل هــــــــذه أو تـــــــلـك?. غـــــــيـــــــر أن
عرض"الزيـنى"تكـفل مشكـورا بإجابـة ولو بعض
ــعــنى فى وقت أســئــلــتى احلــائــرة وغـيــر ذات ا
ـسرح بدرجة قـد تفوق أى منتج مـعا فعرض ا
فنى آخـر ينـضح بـالظـروف وبالـسـياقـات التى
ولد فيها فيتأثر بعالقات اإلنتاج وبالعالقات
ناخ الفكر الضمنى ب القوى الفاعلة فيه و
قــبل الــصـــريح وبــدرجــة الــرهـــافــة فى الــوعى
والـشعور سواء بـالذات وما تـفعل أو باآلخرين

ا يستجيبون إليه أو ينفرون منه. و
والــواقـع أن نص"لــيــنــ الــرمــلى" حــ يــطــرح
ســؤال احلـــريــة فــهــو يــطــرح فـى الــوقت نــفــسه
سـؤال الـســلـطـة وجتـلـيـاتـهــا وآلـيـاتـهـا بـدءا من
ســــلـــطــــة الـــتــــقـــالــــيـــد إلـى الـــســــلـــطــــة األبـــويـــة
فالتـعلـيميـة فاالحـتالل انتهـاء بسـلطة الـنظام
االجتـماعى/االقتـصادى ومـا يتـمخض عنه من
تــنـاقـضـات وتــطـلـعــات طـبـقـيــة. وبـعـيـدا عن أى
تــقـــعـــيـــر  نـــظـــرى ال مـــكــان لـه فى واقع هـــزلى
أصال فــالــسـلــطــة الـتى يــلــمـســهــا ويـســتــعـرض
حتـــوالتــهـــا فـى عالقـــة"الــفـــرد- اجملـــتـــمع"حـــبــا
ـارسة لـلسـياسـة منـذ نهـاية الـقرن وزواجا و
التاسع عشـر أقرب ما تكون إلى احلماة- فى
ــنـوفـى الـســائـر- مع زوجــة ابـنــهـا وهى ـثل ا ا
تقول لـها: مكـسر ما تأكـلى وسليم مـا تكسرى
وكــلى يــا زوجـــة ابــنى إلى أن تــشـــبــعى فــتــحت
كرم ودفء مشاعـر هذه احلماة ال جتد زوجة

ابنها إال"حرية"أن تموت من اجلوع?!.
-" وفى هـذا الــسـيـاق لم يـجـد"عــبـده"بـطل"لـيـنـ
الـذى يستعـرض حفيده تاريخ حـياته مع احلرية
مـن خالل ألــبــوم صـــوره بــاعـــتــبــاره كـل مــا تــركه
ـوت- ألبــنـائه وأحــفـاده  وهـو يــعـانى ســكـرات ا
حريـته إال فى موته. ولم يـجد"الـزينى"حـريته إال
ـؤلف ففى فى تـغيـير الـشكل الـفنى الـذى بناه ا
درامـاتورجـيته عـلى الـنص خّلق راويـ يقـدمان
ـتـتـابـعــة ويـعـلـقـان عـلــيـهـا عـلى نـحـو الـلــوحـات/ا
بـشر بشىء من اجلدة والـرهافة وعمق الـفكاهة

وثانـية فى خـانة الـسـينـوغرافـيا فـخصص فى
اخلـانــة األولى خـمـس درجـات كــامـلــة الخـتــيـار
الــنص اجلــديــد ومــثــلــهــا فى اخلــانــة الــثــانــيــة
لـــتــدويـــر الــديـــكـــور أو- بــتـــعــبـــيــر آخـــر- إعــادة
الـتـصـنــيع من الـديـكـورات الـسـابـقـة فى أعـمـال
الـــفـــرقــة.فـــإن بـــدا فى اخلـــانــة األولـى نــوع من
تــشـــجــيع اخملـــرجــ عــلى اخـــتــيــار الـــنــصــوص
اجلديـدة والتـخـلص من "الربـرتوار" الـتـقلـيدى
ــكـــرر فــهــذا الـــتــشــجـــيع نــفـــسه يــتـــحــول إلى ا
عـــقـــاب يــخـــصم مـن الــعـــرض خـــمس درجــات
مـجانـا إن لم يكن الـنص جديـدا بيـنمـا لم تعد
ـــكن ــــا  اإلدارة قــــائـــمــــة- ولـــو عــــشــــوائـــيــــة- 
ــكن اعــتـــبــاره- مــثال- ـــا  اعــتـــبــاره جــديــدا و
ـا أو الـعـهود الـبـائـدة.وفى اخلـانة الـثـانـية قـد
لم أدر هل يــطـــالب احملــكم مــســـئــولى الــفــرقــة
ـا كـان فى عـهـدتــهـا قـبل إنـتـاج بـجـرد مـخـزنـى 
ا فى عهدتـها بعده ليـتب حجم ما الـعرض و
أعــيـــد تــصــنـــيــعه? وهل هـــنــاك مــا يـــلــزم هــذا
ــسـئـول أو ذاك بـإجــراء جـرد اخملـزن وتـقـد ا
بـــيـــانــاته لـــلـــمــحـــكم? وكـــيف له أن يـــتــثـــبت من
صــــحـــة مــــا يـــقـــدم لـه? وهل ألــــغـــيت اإلدارات
ــســئــولــة عن هـــذا كــله? أو أوكــلت بــعض من ا
مهمـاتها- بـ ليلة وضـحاها- لـلنقاد? واحلق
أنــنـى لم أجــد فـى مــحــاولـــة اإلجــابـــة عن هــذه
الــــتـــــســـــاؤالت إال الـــــعــــبـث الـــــصـــــراح ذاته فى
تنـحيتـها وفى تضـمنيـها فى استـمارة التـحكيم
وهـو عـبث يـكـشـف مـسـافـة واضـحـة بـ هدف
تــدويـر الــديــكــور وتــرشـيــد اإلنــفــاق بــاســتـغالل
ـــتــاح مـن إمــكـــانـــات ووســائل أقـــصى مـــا فى ا
حتـقــيـقه أو الـتــيـقن مـنــهـا وتـقــيـمه فى درجـات
حتكـيم. كانت تـشغـلـنى استـمارة الـتحـكيم إذن
مـع مـا يـشــغـلــنى من الـطــمـوحــات الـتى تــعـلـقت
ــــوسم ومـــا دعت إلــــيه من إجـــراءات بـــرقـــبـــة ا
سـمــيت بـالـضــوابط بـيـنــمـا اقـتــرب من مـسـرح
ـشاهـدة عرض "أنت األنفـوشى للـمـرة الثـانيـة 
حـر"الذى أخـرجه"مـحـمد الـزيـنى"لـفرقـة قـصر
ثـقــافـة الـقـبـارى.ولـكـن بـدأت أسـئـلـة أخـرى فى
ـــــقــــــرونـــــة اإلحلـــــاح بــــــعالمــــــات الــــــدهـــــشــــــة ا
بــاالســتــفــهــام فــفــرقـة اإلســكــنــدريــة الــقــومــيـة
حــرمت مـن اإلنــتـــاج بـــحــجـــة أن لــيـس لــديـــهــا
مـســرحـا إمـا ألن مـسـرح األنـفـوشى فى خـطـة
الــــتــــرمـــيم أو ألنـه غـــيــــر مــــرخص من الــــدفـــاع
ـسرح نفسه - ويا ـدنى بتشغـيله وإذا بهذا ا ا
ــولـى!!- صــاحلــا فــجـــأة الســتــضــافــة لــبــركــة ا
مــــخـــــتــــلف الــــفــــرق الــــتـى أجــــيــــزت فى خــــطط
اإلنـــــــــــــــتـــــــــــــــاج فــــــــــــــــهـــــــــــــــا هــــــــــــــــو بـــــــــــــــعـــــــــــــــد أن

راغى  جمال ا

cyan magenta yellow black File: 10 -23�fl�˙��Æ˝�”�1
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سرحي جريدة كل ا

 > إن مسرحية (نهاية اللعبة) لبيكيت تدور حول شخصيات مصابة بالعمى والشلل وتعيش فى
سرحية مثلها مثل صناديق القمامة أو مكتوب عليها العمل الدائم دون احلصول على راحة وا
سرحية (فى انتظار جودو) فقيرة فى الديكور وفى عدد الشخصيات ومعظم النقاد يرون أن هذه ا

سرحى رغم تفوق شهرة الثانية. ضمون والتكنيك ا أعلى من (فى انتظار جودو) من جهتى ا

> اخملرج الشاب ياسر
عطية يقوم حالياً بإجراء
بروفات مسرحية "ياما فى
اجلراب" للكاتب الراحل
قرر عرضها صالح سعد وا
خالل الشهر القادم بقصر
ثقافة الفيوم.
سرحية إنتاج ذاتى ا
ويشارك بالتمثيل فيها
أعضاء نادى مسرح
الفيوم ياسر عطية قدم
من إخراجه عددا من
العروض كان آخرها "ثامن
أيام األسبوع".
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سرح الطفل: عرض افتتاح ملتقى مرتيل السادس 

 األطفال يشاهدون
عروضهم بعيداً

 عن السلطة األبوية

ضـمن فـعـالـيـات مـلـتـقى مـرتـيـل الـسادس
غرب سرح الـطفل الذى عـقد  مؤخـراً با

عرضت مسرحية "قلعة األبطال" والتى 
اختـيارها لتكـون عرض االفتتاح وهى من
ودن.. تأليف مصطفى الستيتو وحكيمه ا
والــعـرض يــسـتــلـهم فى كــتـابــته حـدوته
سـنـدريال الشـهيـرة فى الـعالم كـله ولكن
عبر صياغة جديدة حاولت أن تستخرج
من احلــدوته األسـطــوريــة بـعض الــقـيم
الـتعـليـميـة والتـربويـة ولكن بـشكل غـير
مباشر فـنحن هنا أمام ولد وبنت أخان
لم يـــتــجـــاوزا عــمــر الـــعــاشــرة تـــلــقى
ـغــامـرات الــصـدفــة بـهــمـا فى إحــدى ا
فـيـجـدان نـفـسـيـهـمـا داخل قـصـر أثـرى
مـهجور به مجـموعة كبيـرة من الكائنات
الــغــريــبـــة واخملــيــفــة ومــا بــ رغــبــة
الـطـفـل فى اكـتـشـاف غمـوض الـقـصر
الـذى حدثت فيه قبـالً حدوته سندريال
ومـا بـ خـوفـهـمـا من اقـتـحـامه بـسـبب
هـذه الـكـائـنـات اخملـيـفـة يـدور الـعرض
وفى حلـظــة من حلـظــاته وبـعــد أن يـتم
اكـتشـاف شـجـاعة الـطـفـل يـعـاد إنـتاج
حـدوته سـنـدريـال من جـديـد أمـامـهـمـا
ــاضى ــســـرحى ا فــيـــلــضم الـــعــرض ا
واحلــاضـر فى حلــظــة واحـدة أمــامــنـا
وفى شــكل مـبـسط ومــدهش لألطـفـال
تمـثل فى إعادة سرد وجتسيد اضى ا ا
حـدوته سنـدريال وحـكـايتـهـا مع األمـير
وهروبها من قصره قبل أن تدق الساعة
الثـانية عشـرة وفقدانـها أثنـاء خروجها
لـفــردة حـذائــهـا ومـن ثم بـحث األمــيـر
ــدن والــقـرى عـنــهــا داخـل كل بــيــوت ا
اجملاورة لقصره حتى يجدها واحلاضر
ـتمثل فى مـغامرة الولـد والبنت والذى ا
يــضــعــهــمــا الــعــرض كــشــاهــدين عــلى
األحـداث وداخل نفس مشـاهد احلدوته

األسطورية.
ـزج مــا بـ وال يـكــتـفى الــعــرض بـهــذا ا
ـاضى عـلى مـسـتـوى الـكـتـابة احلـاضـر وا
ولـكـنـه يـتـجــاوز ذلك لـيــقـدم مــزجًـا آخـر
موازيًا لذلك وهـو ما قدمه مخرج العرض
سرح األطفال هتم  مصطفى السـتيتو وا
بصفة خاصة فـقد مزج ما ب السينمائى
ـــســـرحى داخل الـــعـــرض فـــقـــد بــدأ وا
ـشـهـد لـلـطفـلـ فى مـنـزلـهـمـا ثم صور
نزل وحـتى وصولـهمـا عبر رحـلتـهمـا من ا
يـادين اجلـبـال الـغـابات ... الـشـوارع ا
ـغـامـرة وهـذا إلى الــقـلـعـة حـيث وقــائع ا
زج  بـحـرفيـة عالـيـة وأعطى األطـفال ا

مذاقًا مختلفًا فى تلقيهم للعرض.
ومـصـطــفى الـسـتـيــتـو كـمـخــرج يـهـتم فى
عروضه الـتى يقـدمهـا لألطفـال على مزج
ـسـرحى تـارة وعـلى مزج الـسـيـنمـائى وا
العـرائس بـالبـشرى فـفى مـشهـد محـاولة
دخول الـطفلـ للقـلعة فـجأة ظهـرت لهما
مــجـــمـــوعـــة من الـــعـــرائس الـــبـــشـــريــة
لـشـخـصـيـات عـرائـسـيـة مـبـتـكـرة لـطـيـور

ــثل هــذه وحــيــوانـــات وبــشــر وحـــدث و
شاهد جاذبية خاصة لدى األطفال.. ا

ومـهرجـان مـرتـيل الـذى يـقـام هـذا الـعام
لـلـمـرة الـسادس يـقـدم خـدمـة مـسـرحـية
لألطــفـال لم تــكن مــوجـودة مـن قـبل فى
ـغــربـيـة والــتى تـقع فى مــديـنـة مــرتـيل ا
ــغـرب وعـلى بـعــد أربـعـة عـشـر شـمـال ا
كـيلـومـتـرًا من أسبـانـيـا هى تـقريـبًـا طول
ـغـرب مـضـيق جـبل طـارق الـواصل بـ ا
هـرجان جتربة جديدة وأسبـانيا ويقدم ا
فى الـتـلـقى لألطـفـال فـهـو يـخصـص لهم
ـسـرح بــكـامـلـهــا بـيـنـمـا أمـاكن صــالـة ا
يخـصص الدور األعلى لـذويهم وبـالتالى
سرحية فاألطـفال يشاهدون عـروضهم ا
جتربة كاملة وفى تخل كامل عن السلطة

األبوية.
وعرض "قلعـة األطفال" يحاول أيضًا أن
ساحة التشاركية واجلمالية يؤكد هذه ا
فـى التلـقى من خالل حث االطـفال على
شـاركـة فى أحداثه تـارة عبـر احلديث ا
ـــــبـــــاشـــــر وأخــــرى مـن خالل طـــــلب ا
تــعــلــيــقــاتــهم عــلى مــا يــحــدث وهــذه
مـيـزة فى التـلـقى ومشـاركة اخلـاصيـة ا
األطـفـال فى الـعـمل الـفـنى الـذى يـقـدم
هرجان كلها من خالل لهم تقتحم أيام ا
الـفقـرات الـتـنشـيـطـية الـتى تـفـصل ب

الـعروض وبـعـضـها وأحـيـانًـا حتدث من
خالل بـعض الـعـروض الــتى تـعـتـمـد فى
تـوصيلـها لرسائـلها الـتربوية والـتعلـيمية

على ذلك.
وتــمــيـزت داخل عــرض "قــلـعــة األبــطـال"
األداءات الـتـمــثـيـلــيـة جملـمــوعـة األطـفـال
والــكــبــار من مــثل: إنــاس بــحـاشـى نـورة
الــــشــــعــــيــــرى حــــسن الــــرايس هــــدى
الـفـردوسى وائل أبـاجـا أمل بن مـحـمـد
ــان طـلـحه فــاطـمـة الــفـياللى نــهـيـله إ
أمــكــان خـيــر الــدين أوالد سى مــحــمـد
عالء أهــجــطــان إلــيــاس الــتــفــزى كـرم
الـــدريـــوش مـــحــمـــد أحـــنـــاشى مـــنــال

البزراتى..
حـاولت أيضًـا سـينـوغـرافيـا عـماد بـوساق
نـاظـر واأللوان بـالـلعب عـلى الـكثـيـر من ا
ـبـهـجـة واحملـبـبـة لألطـفـال فى مـتـوالـية ا
تـمـيـزت بـالهـدوء والـسالسـة فى االنـتـقال
من مـشـهد آلخـر وقد سـاعـد فى اكتـمال
ودن مر لوكيش ذلك مالبس حكيـمة ا
ورقــصــات مـصــطــفى بن يــخــلف ومـراد

مبارك..
والـعـرض يــقـدم من إنــتـاج فــرع مـنــظـمـة
ـرتـيل وبـدعم من إلـهـام الـغـازى الـطـفل 

وربيعة إشبون من احملافظة العامة.

سرحي جريدة كل ا

> مصممة األزياء نعيمة
عجمى انتهت من
تصميم مالبس مسرحية
"ماكبث" ليونيسكو
قرر إنتاجها بالفرقة وا
القومية للعروض
سرح الغد التراثية 
من إخراج أحمد مختار
وفى انتظار اعتماد
ميزانية العرض من د.
أشرف زكى رئيس البيت
الفني للمسرح لبدء
مرحلة تنفيذ األزياء.
سرحية نتاج ورشة ا
تدريب عقدت منذ عام
سرح الغد بإشراف
نعم اخملرج ناصر عبد ا
سرح. مدير ا

سرحية >  1958 كتب مسرحية (شريط كراب األخير) وعرضت بلندن بنفس العام وا
ونولوج فقط وبطلها شخص واحد تتميز بخصوصيتها الشكلية ألنها تقوم على ا
سرحية يدور أيضاً حول يستمع إلى مذكراته التى سجلها على شرائط مضمون ا
العزلة والشيخوخة والعجز النفسى.
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وأعيش غـرابة الظواهـر الفنيـة وأقرأ التراث
كتـوب وكلّما زدت عـلماً بهذه الشفـوى منه وا
ـعـرفـة إلى أفق آخـر الـقـراءة إال وتـأخــذنى ا
وتــأخـذنى إلى دهــشــة أخـرى أســتــمـتع بــهـا
تـرجعنى إلى الـزمن الذى أعـيش فيه متـواطئا
مع هـذا الـعـيش الـذى هـو تـواطـؤ مع الـرفض
الــذى رسم لى بـالــصـمت الــذى أعـشــقه لـغـة
الــكالم الــذى صــرت أتــكــلم به فى الــقــراءة

سرح. سرح وتلقى ا سرح ونقد ا قراءة ا
ـغـرب ســيـاسـيـا وثــقـافـيـا عـشت مــا عـاشه ا
وفنـيا صـراع األحـزاب السـياسـيـة وانحـسار
ــثــقــفــة  وكــشــفت كـل أنـواع دور الــنــخــبـة ا
ـمـنـهج لـلـتـدجـ الـقـصرى لـكل التـخـطـيط ا
مثـقف وعايـنت هنـدسـة بنـاء الفـراغ واخلواء
الـفـكرى والـتالعب بالـتـناقض من أجل تـكوين
غرب طفيليـات سياسوية متـحكمة فى تاريخ ا
تـستفـيد من لعـبة العـرض والطلب  الـترغيب
ـشـروع والـتــرهـيب الـبـيـع والـشـراء ضـرب ا
ـشـروع إظالمى  وكـنت أخزّن فى احلـداثى 
ثـقف والـواقع صـمـتى صـهـد الـتـنـاقض بـ ا
عـيش  وعـايشـت ما كـان يـعيـشه الـعالم من ا
حـروب وصــراعـات ومــؤامـرات وحــيـيت فى
زمن كــان يــصـل بــعــنــفه إلى الــزمن الــعــبــثى
ــلــتـبس  والــتــراجـيــدى وكـنت الــغـامض وا
أبحث عن وسيلة أرسم بها لغة الكالم وأكتب
بها داللـة النطق وأعبّر بـها عن موقف ثقافى
وجدت أنّ األدب والـنقـد ومناهـجه اجلديدة
سرح ـادية اجلدلـية والـتاريخـية وقـراءة ا وا
كن أن يصيروا عـندى خلفية حقـيقية للنقد
الــســيـاسـى والـنــقــد االجــتــمــاعى والــنــقـد

سرحى. ا
لـقد اخـترت هذا الـنقـد ألكون قارئـا مفـترضا
مارسة الـثقافية فى أو ضمـنيا يقـرأ حقيقـة ا
سـرحية الـعربـية ويقـرأ وظائـفها الظاهـرة ا
ويـتلمّس من خالل خـطاباتـها نوعـية ارتبـاطها
بـالـبنـية الـتى تـعبّـر عـنهـا وهـنا أعـنى بـالنـقد
ـكـونـات التـى أسـهمـت فى اخـتيـارى لألدب ا
وللـمسـرح كأشـكال أدبـية لـها تـاريخـيتهـا التى
تنتمى إلى سياقاتها بالقبول أو الرفض دعماً
ـوجود ـفـقـود أو إعـادة الـنـظـر فى ا لـبـنـاء ا
وهـذا اإلسهـام فى بـنـاء الـذات جـعـلـنى أغادر
زمن الــصـمت ألعـانق بالغـة الـكالم وأؤسس
زمن الـقـراءة وأقّـرب الـكالم من الـكالم حـتى
ـتكلّم أن هـناك موضـوعاً لكالمى أشعـر أنا ا
وهـناك نـبضـاً لنـبضى  وهـناك رؤيـة لرؤيتى
ورفـضــاً لـرفـض كل مـوقف يــخــتـصــر رؤيـتى
لـلــمـسـرح فى رؤيـة الــقـراءة احملـدودة الـتى ال
ـسرح تقـربـنى من رؤيـة الـعالم الـذى أقـرأ وا
الــذى أقـــرأ  والــعـــالم الــذى يـــضمّ كل هــذه

القراءات.
كانت ثقافـتى العربية وكـان االستماع إلى لغة
ـــغــرب ولــغــة االحــتـــجــاج الــســيـــاسى فى ا
االحــتــجــاج فى الــعــالم وكــان اإلصــغــاء إلى
ـسـرح ـسـرح مــدخـلى إلى عــالم ا حــوارات ا
سرح العربى شاهدة وتلقى العرض ا وإلى  ا
والـغربى مـكـنـاس كانت الـفـضـاء البـكـر الذى
ـشاهـدة وكانت سـاحة أعـطانـى الرغـبة فى ا
الهـد الفضاء الـشعبى الذى قـرّبنى من مكر
احلـكواتى فى التـشخيص والـتعبـير وبهـلوانية
الـســخـريـة وكــان مـسـرح الــهـواة بــكل فـنـونه
البـصـرية  ودالالته االحـتـجاجـيـة التـى تنـظر
ـغرب  وفى ـوجـود فى ا بـغـضب إلى اخلـلل ا
ـاً تتـحرّك فـيه مقـارباتى الـنقـدية العـالم  عا

لفهم أسباب الرفض واالحتجاج.
سرح لـكن الفـضاءات التى قّـربتـنى أكثـر من ا
ـدن التى كـانت تـعـطى للـثـقـافة بُـعـدها  هى ا

ما معنى أن تكون مثقفا?
ـغرب ـ لثقافة وما معنى أن تـكون قارئا ـ فى ا
تـفهـم مدارات الـعالم  وتـعيش فى الـسيـاقات
الـتى تقـبلك أو تـرفضك? ومـا معـنى أن تبـتعد
عن غـموض الـسـيـاقات الـتى تـخـتصـر الـعالم
فى رأى واحـــد وبـــعـــد واحـــد  وتــلـقٍِِ واحــد
لـتـؤسس رؤيـة شــامـلـة تـتـفــحص ثـقـافـة هـذا

العالم?
ال أريــد أن أُخـضع اإلجـابـة عن أى سـؤال إلى
عانى العامة التى أكل عليها اآلراء واألفكار وا
الـدهــر ولم يــشـرب  وال أريــد إغـراق كالمى
أثــنــاء اإلجــابــة فـى كالم ســابق  أو كالم من
سـبقنى وقـدّم إجابـات مشابـهة للـزمن الهارب
من حلــظـــاته ألنى أريــد أن أؤسس إجــابــات
ـمـكـنة جتـعل الـذات تتـحـدث عن إجـابـاتـها ا
وتـقدّم واقع جتـربـتـهـا فى هذا الـتـكـر الذى
ركز الدولى لدراسة الفرجة برئاسة ينظمه ا
الدكتور خالد أم وترسم معانى آثارها وال
تــبـتــعـد عن مــكـونــاتـهـا الــتى هى بــالـضـرورة
مـكـونـات مجـتـمع مـغـربى متـعـدّد يـجـد حتقق
وجـوده فى ذاته بـهـذا الـتـعـدد ويـجـد صـورته
فى حياته ويجد فى مـعاناته وجود مخاضات
ـكـونـات  تـفـرز رؤيـة الـذات الـعــارفـة بـهـذه ا
والـعـارفــة بـالـفـكـر والـذهــنـيـة فـيـقـدّم صـورة
حـقيـقيـة لهـذه اخملاضـات التى تـفضى به إلى
إبــراز مـســتـويــات فـهــمـهــا لـذاتــهـا وفــهـمــهـا

ها. جملتمعها ولعا
ـسـرحى هى جتـربـتى فى الـثــقـافـة والـنــقـد ا
جتـربـة ال تنـفـصل عن جتـربـة اجلـمـاعـة التى
أنـتـمى إلـيـهـا وال تـنـفـصل عن جتـربـة تفـاعل
فـهوم أفرادهـا مع مـا يجـرى فى اجلـماعـة بـا
الـســوسـيـولـوجى أو اجملـتـمع فـيـتـحـول هـذا
الـتفـاعل إلى ظاهرة تـمتلك حـيويـتها وتـمتلك
حـــيـــاتـــهــا خـــارج كل ثـــابث وكـل قــار  وكل
صـامت وهـذا يـعـنى أن الـتـفـاعل ـ هـنـا ـ بـ
اجلـزء والكل ب الـفكـر اخلاص الذى يـتكوّن
تـدريــجـيـاً  والــفـكـر الــعـام الـذى يــتـكـون فى
صـيــرورة الـتــاريخ  يــعـنى أن الــتـنــاقض بـ
الــرؤى واألفـــكــار هــو الــذى يــســاعــد عــلى
ـشى اسـتــوالد الـتــنــاقض  من الـتــنــاقض و
بــالـتــوافق إلى مـعــنى االقــتـراب من حــقـيــقـة
وضـوع فى حلظـة تاريـخية الـذات وحقـيقـة ا
تصير بنية زمانيـة تشكل بنيات ذهنية وفكرية

وثقافية تتوحد فى الذات العارفة. 
داخل هـذه الـتـجــربـة الـتى عـشت تــغـيّـراتـهـا
وعـايـنت حتــوّالتـهـا  وتـأثّـرت بــانـكـسـاراتـهـا
وتــابـــعت حــاالت اجنــبــارهـــا وتــســاءلت عن
ـشـروع احلـضـارى الـعـربى فـيـها أو إخـفـاق ا
إخفاق تأسيس زمن حداثى حقيقى جملتمع ال
يـريـد فى حـيــويـته أن يـصـيــر حـداثـيـاً  كـنت
أتـسـاءل ـ دومـاً ـ عن مـعـنى الـتـقـدم والـتـأخر
وأتـسـاءل عن معـنى الـنور والـظالم  وأتـساءل
عن مـعـنى احلـركـيـة والـتوقـف  وأتسـاءل عن
مـعنى وأسـباب اإلحـباط واحلـلم وأبحث عن
معانى اخلـروج من سلطة اإلحـباط اجلماعى
لـفـهـم مـعـانـى الـتـحــوّل والـفــهم  وأبـحث عن
ـمكـنة لـلـتعـبـير احلـرّ عن كل قراءة الوسـائل ا
لألدب لــلـمـســرح كـنص وعـرض تــعـرف كـيف
تـفـكّك هــذه احلـركـيـة  وتـعـرف كـيف تـؤوّل 
وتـعرف كـيف تبنى مـعانى الـتجـربة اجلمـاعية

فى رؤيتى اخلاصة للعالم.
وكـنت كلّـما أقـترب من مـعنى اجلـواب ومعنى
الـفهم إال وأفـقد مـعانى أخـرى حول الـوجود
وحـول العـدم حول الـثقـافة وحـول الالثقـافة
ــسـرح والـالمـســرح  حـول بــنــاء فـهم حـول ا
حـقـيـقى لــلـمـنـظـومـات الـثـقـافـيـة الـتى تـكـون

يـوسّع مـن دائرة الـفـهم واإلدراك ويـقـوى من
ـعـرفـة عـشق الـعــشق  ويـزيـد مـن مـعـرفــة ا
ا ال أعرف  ألدرى ما ال ويزيد من معرفتى 
أدرى وأعــــلـم مــــا ال أعــــلـم  ومع رفـــــقــــتى
احلميمـة مع مكناس كنت أتـباهى ببالغة هذا
الـصـمت وكنت أتـمـاهى مع صمـت ما حتـمله
ـديـنة مـن أسرار لم تـبح بـهـا الـكـلـمات هـذه ا

التى أرّخت لوجودها.
الــصــمت فى الــتــأمل بالغــة تــتـحــقّق بــكالم
الصمت والكالم بالصمت قوّة كانت تصل بى
إلى جالل اللحظات التى جتعلنى أتسربل بكل
ـديـنة الـلحـظـات الـصـوفـيـة الـتى تـعـبق بـهـا ا
كـفضـاءات مقـدّسة تخـتصـر معـانى كل ما هو
مقدّس فى أزمنتها وتاريخ رجاالتها وتميّزها
بـالتـسـامح بـ األديـان والـعقـلـيـات واألصول

التى تصول.
ح قراءة الذات  ومـا حول الذات حتار بى
األذهان  وتعبر خياالتى كل الذكريات فأقف
على شاعرية التذكّر فى هذا الصمت اجلميل
الـذى يــعـطى جلـمــالـيـة الــتـذكــر كل رحـابـته
ا أريد أن أكونه فيرسم التذكر أفق انتظارى 
ـكان إلـى كل األمكـنـة التى فـكـنت أرحل من ا
تزيـد من معـرفتى بذاتى وبـصمتى  وبـالعالم
كنت أنتقل من جغرافية إلى جغرافيات  وألج
عبق التـاريخ العربى ألصل إلى مـعانى التاريخ
فى العالم أقف على صرح الـثقافات العربية
وأكشف تـنوعها وأصـالتها  وغـناها  وثراءها
ـــنــســـيـــة واألمــاكن ـــتــراكـم فى األزمــنـــة ا ا

قصية. ا
دلــيــلى ال يــحــتــار وأنــا أعــاود قــراءة الـذات
وقــراءة صـحـيـفـة الـكــون والـعـالم  أتـبع لـذة
االنــتـقــال من ســؤال الـفــلـســفــة إلى شـعــريـة
ـسـرح و تاريخ األدب  أقتـفى أثـر من كـتبـوا ا
ـة والشـعـبـية وسـيـقى الـعـا ـسـرح أسـمع ا ا

الـتـجـربـة اجلـمـاعـيـة لـلـنـخـبـة وكنـت أجـتـهد
ـقـلـقـة ـضـنـيـة وا ألعـرف كـيف أن األسـئـلـة ا
كـانت تـصاحـبنى وتـعاشـرنى وترافـقنى  فى
حـالـة اسـتـقـرار الـذهن وصـفـائه  وفى حـالـة
شـرود هذا الذهن وتـشتّتـه  فكنت أخـتار ب
ـمـكنـة موضـوعـاً أو موضـوعات االختـيارات ا
سرح للسير نـحو أن أكون مثقفا عضويا فى ا
ـوضــوعى ويـوحـد بـ يـوحــد بـ الـذاتى وا
سـافـة وبـ األبعـاد واألبـعاد وال سـافـة وا ا
أجــارى بـريق الــذات  وأوهــامـهــا بل أجـارى
االقتراب ـ أكثر ـ من معانى االرتباط العضوى
عـنى الـذى أريده أن يـكون لـتجـربتى فى بـ ا
ثـقف الذى أريد أن أكونه قارئا القراءة وب ا

سرح. مبدعاً 
فـى مـكـنــاس تـعــودت عـلى االقـتــراب من كُـنه
احلـقــائق الـتـى تـقــدّمـهـا مــكـنــاس فى صـورة
الـعـمـران والـعـادات والـتـقـالـيـد  والـطـقوس
االحـتـفـالـية الـصـوفـيـة وكنـت كلّـمـا اكـتـشفت
ظالل هــذه احلـقـائـق إال ويـأخـذنـى هـذيـانى
ــعــرفـة صــعب الــطــفــولى إلى اإلقــرار بــأن ا
إدراك كليـاتها وصعب تـركها تمارس سـلطتها
ـسـافات بـ الرغـبة فى فى مـنع احلـفر فى ا
التـعلم  والـرغـبة فى امـتالك أسـرار التـعلّم 
ـمكن  فـكنت بـ هـذا الـتوزّع بـ الـكـائن وا
عرفـة باجلزء ال ب احلـال واحملال أقـرّ أن ا
تـعــنى أن يـبـقى هـذا اجلــزء وحـيـداً فى عـالم
ـعرفـة  وال يبـقى االنغالق الـبحث عن زمن ا
والعزلـة واالنعزال  وتكرار مـا قيل هو القول
عنى الذى ال طلقـة فى ا الفـصل واحلقيقـة ا

يأتيه الباطل من ب يديه وال من خلفه.
ديـنة تـعودت عـلى اقتـحام الـصمت فى هـذه ا
بالـصـمت وألـفت ولـوج زمن التـأمل بـالـتأمل
ومـعـانـقـة بالغـة الـرؤيـة بـبالغـة بُـعـد الـنـظر
وتـعـوّدت أال أتـكـلم إال بـبالغـة الـصـمت الـذى
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جتربتى فى الثقافة
سرحى ال والنقد ا
تنفصل عن جتربة

اجلماعة التى أنتمى إليها
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اخترت النقد ألكون قارئاً
مفترضاً أو ضمنياً يقرأ
مارسة الثقافية حقيقة ا
سرحية فى الظاهرة ا

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc  Úd ¿hCG ÉæMô°ùe äÉbO 3áÑ£°üŸG  ájó©ŸGáé«Mô°ùŸG 

cyan magenta yellow black File: 9-24 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

سرحي جريدة كل ا

صور الفوتوغرافى > ا
عادل صبرى يخوض
حاليا جتربة التمثيل
سرحى بعد مشاركته ا
فى بروفات عرض
مسرحى جديد تقدمه
فرقة كلية الزراعة
بجامعة القاهرة خالل
الصيف القادم.
عادل شارك من قبل
كممثل فى عدد من
األعمال الدرامية
والسينمائية وفى انتظار
حصوله على تصريح
رسمى بالتمثيل.

> توفى أخوه األكبر فرانك عام  1954وكانت قد توفت أمه عام  .1950 فكتب مسرحية
(نهاية اللعبة) عام  1954 وصاغها فى فصل ثم عاد وجعلها من فصل واحد و

عرضها فى لندن بنفس العام.
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أصـبح مـدمـنـاً لـلـمـخـدرات إضـافـة إلى أنه
مغـرم بالنـساء ويقـيم العديـد من العالقات
غـيـر مــشـروعـة إلـى أن يـصل إلى مــرحـلـة
أكـثـر تـدهـوراً بــسـبب فخ تـوقــعه فـيه أخـته

منى انتقاماً من شرور أفعاله.
ويــــقــــول أحــــمــــد عن الــــشــــخــــصــــيــــة إنــــهــــا
شـخصـية مـتـناقـضة رافـضة لـوضع أسرته
ونــــاقـم دائــــمـــــا عــــلـى حــــالـه ورغم ذلك ال
يــحــاول الـقــيــام بـأى دور إيــجــابى لـيــنــتـشل
ـــا يـــبـــحث أســـرته من هـــذا الــــضـــيـــاع وإ
الهــثــاً وراء شــهــواته ومــتــعــته الــشــخــصــيــة
مـلـقـيــاً وراء ظـهـره أيه هــمـوم أو أعـبـاء من

فترض أن يتحملها. ا
وعــبـر أحــمــد عن اهــتــمــامه بــالـدور بــغض
الـــنــظـــر عن مـــســـاحـــته ويـــتـــمـــنى أن يـــنــال
ــــشــــاهــــدين عــــنــــد عــــرض اســــتــــحــــســــان ا
ـســرحــيـة خــاصــة أن الـعــمل كــكل يــحـمل ا
شاعر واألحاسيس الواقعية. الكثير من ا

ÜC’G ..≈bƒ°SO óªëe
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يــقــدم الــفـنــان مــحــمــد دسـوقى شــخــصــيـة
"األب" هو والد مـنى والذى قام ببيع هذه
االبنـة ألحد األثـريـاء وكان يـتصـور أن هذا
الـتـصرف سـوف يـسـعـد أسـرته وابـنته وأن
ذلك سينتـشل هذه األسرة من حالة الفقر
واجلـوع الـشـديـدين الـلـذين تـعـيش فـيـهـمـا
ولم يــتـوقـع أن هـذه الــفـعــلـة ســتـكــون سـبب

شقاء وعذاب للجميع.
ويـقول مـحمـد الدسوقى الـشخـصيـة ملـيئة
ـا يثـير الـعديد بـالعـديد من الـتناقـضات 
من الـتـسـاؤالت ويـفـتح أبـواب اجلـدل حول
شـخـصـيـة األب كـمـا يـقـدمـهـا الـنص والـتى
أصــبـــحت لألسـف مــوجـــودة بــكـــثــرة داخل
ــصــرى وأنــا أشــعــر أن ذلك مــجـــتــمــعــنــا ا
مـتـوافـق تـمـامـا مع الـلـحـظــة الـتى يـعـيـشـهـا

مجتمعنا اآلن.
أحــــاول مـن خالل أدائـى لــــدور األب خــــلق
ــــعــــنى بــــعض الــــتــــفــــاصــــيل الــــتـى تـــقــــوى ا
والــــهـــــدف األســــاسـى من الــــعـــــرض والــــتى
ـتـفـرج الواعى إذا شـاهـد هذه أعـتـقد أن ا
التـركيبة سـيتواصل معـها وستصـله الفكرة
بـشـكـل جـيـد وأتـمــنى أن أكـون قـادراً عـلى
تـوصيـل ذلك من خالل أدائى عـلى خـشـبة
ـســرح لـهـذه الــشـخــصـيــة فـهـو رجـل غـيـر ا
مـتـعـلم ومــهـمش أشـعـر فى تــخـيـلى أنه من
أحــد ســكــان الـدويــقــة الــتى وقــعت عــلــيـهم
ـــقــــطم أو أنه مـن أحـــد ســــكـــان صـــخــــرة ا
ـــســـتـــوى الــــعـــشـــوائـــيــــات إال أنـــنى وعـــلـى ا
الــشـخــصى مــتــعــاطف مع شــخــصــيـة األب
رغم كل تنـاقضاتهـا وسلبيـاتها فأنـا أعتقد
أنه فى كــثـيــر من األحــيــان يـعــبــر عن أحـد

ضحايا ظروف اجملتمع القاسية.
وتــــعــــتــــبــــر رســــالـــــة هــــذا الــــعــــمـل هى أهم
الــــدوافـع الــــتى جـــــعــــلــــتـــــنى ســــعـــــيــــد جــــداً
ــشـــاركــة فـــيه نــظـــراً لــلـــقــيـــمــة الـــفــنـــيــة بـــا
واإلنـسانـيـة التى يـحمـلـها فى طـياته وأرى
ــسـرحـيـة أن هـذه الــنـوعـيــة من الـعـروض ا
هى األولى باإلنتـاج خاصة أن اجملتمع فى
حـاجـة إلى مثل هـذه األعـمال وهـذا يـعتـبر
ـسـرح عـلى من أهم أدوار الـفن عــمـومـاً وا

وجه اخلصوص.

يـــــســــــهل األمـــــر بــــــالـــــنــــــســـــبـــــة لـى فى أداء
الـشـخصـيـة بـشـكل مـبدأى أنـهـا قـريـبة إلى
حـد مـا من شـخــصـيـتى احلـقـيـقـيـة خـاصـة
فـى طــريـــقــة الـــتــفـــكــيـــر وانــتـــقــاد األشـــيــاء
ــســتـقــبل كــمــا أنـنى وطــمــوحـات وأحالم ا
مـحـكـوم بـوجـهــة نـظـر ورؤيـة اخملـرج والـتى
أحاول أن أقـدم الشـخصـية كـما يـراها هو
حــتى تــصل رســـالــة الــعــرض بــشــكل جــيــد
ويــتـوقع أن حتــقق الـتــجـربـة جنــاحـاً كــبـيـراً
على مستـوى اجلمهور والنقاد وأعرب عن
خـالص أمـنـيـاته أن تـكون الـشـخـصـيـة التى
يــقــدمـــهــا فى هــذا الـــعــرض نــقـــطــة حتــول
ـسرحى وانـطالقـة حـقـيـقـيـة فى مـشـواره ا

والفنى عموماً.
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مـثل الـشـاب أحـمـد إبراهـيم فى يـشـارك ا
الـعرض بأداء شـخصيـة شقـيق منى والذى

شـــخـــصـــيـــة "أحـــمـــد" والــــذى وصـــفه بـــأنه
شــخص رومــانــسـى جــداً وفــنــان تــشــكــيــلى
ومــثــقف ورغم ذلك يــتــعــرض لــلــعــديــد من
حاالت الـقهـر والظـلم طوال مـشوار حـياته
ومنـذ أن كان طـالبـاً باجلـامعة حـيث بدأت
ــنى" والـتى قـصــة حـبه األول والــوحـيـدة "
تـمـنى كثـيـراً أن يـكـمل مـعهـا مـشـوار حـياته
وخـــاصــــة أنـه بـــدأ حــــالــــة حــــبــــهـــا بــــشــــكل
أفالطـونى عذرى طـامـعـاً فى الـتواصل مع
هــــذه احلـــبــــيــــبـــة بــــشـــكـل عـــقــــلى وفــــكـــرى
وإنـسـانى بعـيـداً أيـة غـرائـز أو شـهوات من

رأة. مكن أن يرغبها الرجل فى ا ا
ه وأدائه كــمــمــثل لــلـشــخــصــيـة وعن تــقــد
يـقـول هـشـام: انــضـمـمت حـديــثـاً لـبـروفـات
الــعــمل وتــقــريـبــا هــذه الــبـروفــة الــســادسـة
بـالــنـسـبـة لـى وال أعـتـقـد أنــنى قـد امـتألت
داخـليـاً بـتـفاصـيل الـشـخـصيـة بـشـكل كامل
ـشـاعـر والـشـخـصـيـة مـلـيــئـة بـالـكـثـيـر من ا
وحــــاالت الــــصـــــراع الــــنــــفــــسـى الــــداخــــلى
واألصــعب أنــهــا شــخــصــيــة فــنــان صــاحب
وجـهة نظـر ويحمل أحالمـاً كثيـرة ولكن ما

êôıG ..IQGhO hôªY
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يـقــول د. عـمــرو دوارة مــخـرج الــعـرض إنه
يـــــقــــدم فـى هــــذا الـــــعــــمـل درامــــا شـــــديــــدة
احلـسـاســيـة تـؤكــد فى خـطــابـهـا اســتـحـالـة
احلـــــيـــــاة بــــــعـــــيـــــداً عـن احلب مـع الـــــعـــــودة
لالســتــمــتــاع بـاحلــيــاة بــعــيــداً عن مــشــاعـر
احلــقـد والــكــراهـيــة واالنـتــقـام كــمـا يــقـدم
الــعـمـل بـانــورامــا لألحــداث الــعــصـريــة من
خالل قـــــــصـــــــة حب بـــــــ أحـــــــمــــــد ومـــــــنى
وتتكشف من خالل عالقـتهما الـرومانسية
ــــــعــــــوقــــــات واألزمـــــات مــــــجــــــمــــــوعـــــة مـن ا
الـســيــاســيــة واالجــتــمـاعــيــة واالقــتــصــاديـة
احملــــيـــطـــة بــــهـــمـــا وحتــــول دون اســـتـــمـــرار

عالقتهما.
وقــــــــال دوارة إنـه يــــــــعــــــــتــــــــمــــــــد فـى رؤيــــــــته
اإلخـراجـيـة على الـتـعبـيـر عن أشـياء كـثـيرة
مـوجـودة داخل أنفـسـنـا كأفـراد نـعيش فى
اجملــتـمـع مع تــقـد عــدد من الــســلــبــيـات
الـتى حتـاصـرنـا ولـكن عــرضـهـا يـتم بـشـكل
ــشـاهــد دائـمــاً فى حـالــة انـشــغـال يـجــعل ا
فــــكـــــرى وتــــضـــــامن مـع احلــــدث الـــــدرامى

سرح. عروض أمامه على خشبة ا ا
ــتــلـــقى مع الــعـــمل بــعــد ويــتــمـــنى تــفــاعـل ا
افـــتـــتـــاحه خالل أيـــامـه وســوف يـــتـــضـــمن
الـعـرض تقـد أغـنيـت كـتـبهـمـا إسمـاعيل
الــعــقــبـاوى وحلــنــهــمــا أحـمــد رســتم وبــعـد
االتــفـاق مع مــحــد جـابــر مـصــمم الـديــكـور
وصـلنـا إلى ضـرورة بـسـاطة قـطع الـديـكور
مع مـالءمــتــهــا لــلــحــدث الــذى يــدور فى 3

مناظر.
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عن مالمح شـخـصـية بـطـلة الـعـرض "منى"
حتـــــدثت والء فـــــريــــد وقــــالـت إنــــهـــــا فــــتــــاة
بـســيــطـة تــنــتـمى ألســرة بــسـيــطــة أرغـمت
عـلى الزواج من أحـد األثرياء بـعد إبـعادها
عن حـــبـــيـــبـــهـــا أحــــمـــد لـــتـــواجه بـــعـــد ذلك
مجـموعة من الـسلبيـات التى تكتـشفها فى

شخصية هذا الزوج الثرى.
وعـبـرت والء فـريـد عن حـمـاسـهـا الـشـديـد
ـــا تــــتـــسم به من لـــلـــشـــخـــصـــيـــة وخـــاصـــة 
ثلـة للقيام أحاسيس ومشاعـر تغرى أى 
راحل والـظروف بهـا ومـرورها بـعدد مـن ا
اخملـتــلـفـة طــوال أحـداث الـعـرض وتــتـمـنى
تـــفــاعـل اجلــمـــهـــور مع الـــشـــخـــصـــيــة عـــلى
ـسـتـويــ الـوجـدانى والـعــقـلى وقـالت إنه ا
فى حــالــة الــوصــول إلى هــذه الــدرجــة من
ـتـلـقى سـتـعـتـبـر أنـهـا جنحت التـفـاعل مع ا
هـا للدور خاصة أن دورها يعبر فى تقد

رأة اجملهضة. عن أحالم وطموحات ا
شاركة وأعربت والء فريد عن سـعادتها با
مع د. عــمــرو دوارة فى عــمل من إخــراجه

وخاصة أنه أول تعاون بينهما.
وتــتــمــنى جنــاح الـــعــمل الــذى يــشــارك فــيه

مجموعة من الفنان اجلادين.

 π£ÑdG..≈æ«Hô°ûdG ΩÉ°ûg
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يـــقـــدم الــفـــنـــان هـــشـــام الـــشـــربــيـــنـى بــأداء

..≥°û©dG ègh
حلظات الفراق 
فى كواليس الشباب

قـصة احلب التقليدية التى تمر
ـجـمـوعـة مـن األزمـات ودائـما
مـا تـنتـهى بالـفشل دون الـوصول
إلـى مـرحـلة الـزواج... هـى مـحور
أحـداث مـسرحـية "وهج الـعشق"
الـتـى كـتـبهـا كـرم عـفـيـفى ويـتم
اآلن اإلعـداد لـعـرضـهـا مـن إنـتاج
مـسـرح الـشـبـاب إخـراج د. عـمـرو
دوارة وجتــرى حــالــيـاً بــروفــاتــهـا
عــلى خـشـبـة مـسـرح مـيـامى من
داخـل كــــــوالــــــيس الــــــبــــــروفـــــات

حتــــــدثـــــنــــــا مع بــــــعـض صـــــنـــــاع
التجربة.

والــتى يـشـارك بـالـتــمـثـيل فـيـهـا
والء فــريـد هــشـام الــشـربــيـنى
مـجدى إدريس محـمد دسوقى
نـاهد إسـماعـيل أحمـد إبراهيم
وعـبـير الـطوخى وكـتب أشعـارها
إسـمـاعـيل الـعـقـبـاوى ومـوسـيقى
أحــمــد رســتم والــديـكــور حملــمـد

جابر وأزياء جماالت عبده..

حازم الصواف

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

سرحي جريدة كل ا

> كتب مجموعته القصصية الرائعة (قصص ونصوص من أجل الشئ) فى عام 1951
وبعدها  نشر مسرحية (فى انتظار جودو) عام  1952وفى العام الالحق  عرض
سرحية فى باريس والقت جناحاً باهراً ومن هذه اللحظة أصبح بيكيت مشهوراً ا

ومعروفاً فى كل أنحاء العالم.

> اخملرج فكرى سليم
انتهي من تقد
مسرحية "حمار وترابيزة
وصوت" للمؤلف مجدى
احلمزاوى و عرضها
مؤخراً من إنتاج فرقة
نيرة الغربية ا
سرحية منشورة ا
بسلسلة مسرحيات
مصرية الصادرة عن
الهيئة العامة بقصور
الثقافة وتقدم للمرة
األولى بفرق األقاليم
سرحية. ا
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د. عبدالرحمن بن زيدان

ـثـقف مــشـاركـتى فى مــهـرجـان أفــيـنـيـون فى ا
يــونــيــو  1979 كــان أول لـقــاء بــيــنى وبــ نـوع
آخــر من تــلــقـى لــغــة الــغــرب ومــســرح الــغـرب
سـرح هو فـى أصله وفـصله وحـداثة الـغـرب 
صـورة لـلــحـداثـة ومـا بــعـد احلـداثــة فى الـغـرب
ــسـرحى فى الـذى يــدهش بـغــرابـة الــتـجــريب ا
تلـقى ثم مشاركاتى سرحيـة عيون ا جتـاربه ا
ـــســــرحى وحـــضـــورى فـى مـــهـــرجـــان بــــغـــداد ا
ـــمـــتع فـى نـــدوات و مـــهـــرجـــانــات ـــتـــعـــدّد و ا ا
ـسـرح ــسـرحــيـة خــاصـة مــهـرجــان ا الـقــاهـرة ا
الـتــجـريـبى  وحــضـورى فى مـهــرجـان قـرطـاج
ومــهـرجــانــات مـجــلس دول الــتــعـاون اخلــلــيـجى
نـاسبـات الثـقافـية أعـطتنى العربـية كل هـذه ا
ــســرحى ثــقــافــة خــاصــة فى تـــلــقى الــعــرض ا
ـتـعـة لالسـتـمـاع إلى دقات ومـنـحـتـنى فـرصة 
ـسـرح الـعـربى والـغـربى وجـعـلـتنـى أتابع قـلب ا
الــدفق الــداللى لــلــمــســرح وأثــابــر عـلـى الــتــهـؤ
للقراءة  واالستعداد للكتابة والتعبير بالشكل
الـذى يــســتـجــيب لــشــعـريــة الــقـراءة الــتى تــقـرأ
درامـيــة الـعالمـات وتـقـتـرب من كل األيـقـونـات
الـــتى تــبـــنى بــهـــاء الــداللـــة فى وضــوحـــهــا وفى
غـمـوضـهـا فى بـعـدهـا الـواحـد أو فى أبـعـادهـا

اخملتلفة.
تـلــقى الـثــقـافــة وقـراءة مُــمـتــعـهـا كــان يـتــطـلّب
تـــوفّــر أدوات أخـــرى غــيــر األدوات اإلجـــرائــيــة
ــعــلّــبــة و أهمّ هــذه األدوات الــذات الــقــارئـة ا
ـتـحـكمـة فى ـؤمـنـة بـفـعل الـقـراءة ا الـعـارفـة ا
ـدركـة ألســرار تـدبـيـر تــتـبع حـيـاة انــفـعـالـهــا وا
الـــــنص األدبـى الـــــدرامى فـى حـــــيـــــاة الـــــعــــرض
ـسـرحى ومـعـرفـة مـدارات حيـاة نـقـد الـنـقد ا
صـطـلـحـات والـتـركـيـبات وحـيـاة الـكـلـمـات وا
والـــبـــنــاء والـــهـــدم ومـــعـــرفـــة أســرار كـل أنــواع
الـــصــــراعـــات الـــتى كــــانت حتـــبـل بـــهـــا احلـــيـــاة

سرحية العربية وغير العربية. ا
ـــارســـتى الـــقـــرائـــيـــة الــتـى بــدأت ومن خالل 
بــكـــتـــابــة الـــشــعـــر الـــذى تــخـــلـــيت عـــنه ألتــرك
ـا يــلــهـمه به لــلـشــعــراء وادى عـبــقــر يـلــهــمـهـم 
ارسة نقد الرواية جنونهم اإلبداعى وبـعد 
والـنـقـد الـسـيـنــمـائى والـكـتـابـة عن الـتـشـكـيل 
كتـبت السيـرة الذاتيـة فى شذرات تـتحدث عن
ـــســرحـــيـــة لــكن ـــدن الـــتى زرتـــهــا وكـــتـــبت ا ا
ـسـرح سـفـيــنـة إبــداعى رست فى بـحــر تـلــقى ا
الــــذى أعــــتـــبــــره مــــدرســـة مــــفــــتـــوحــــة عــــلى كل
االحـتـمـاالت والـثـقـافـات  والـفـنـون  واجلـنون
والــــتـــراث اإلنــــســــانى واألســــاطــــيـــر مــــدرســـة
ـبدعـ الـذيـن انتـمـيت مـفـتـوحـة فى وجه كـل ا
إلــــيــــهـم وانــــتــــمــــوا إلىّ عــــلـى الــــرغم من بــــعــــد
ــســرح يــقــلّص بــ ــكـــانــيــة ألنّ ا ــســافــات ا ا
كـانـية ألنه يـبـقى صورة ـسافـات الـزمانـيـة وا ا
اإلنـسان وحـقيـقتـه التى تـكتب زمن الـزمان فى

الدراما اإلنسانية. 
ـارسة الـقراءة الـهادئـة للـمسـرح جعـلنى فعل 
ـقـروء وجـعـلـنى أزيـد أتـريث فى احلـكم عـلى ا
ـعـرفـة الـتى تـضئ لى من ثـقـافـتى وأنـهل من ا
مــعـــنى الـــنص بــغـــيــة الـــوصــول إلـى مــا تـــقــدّمه
ـــعــانى جــرّبت قـــراءتــهــا بــعــدّة دالالت الــنص 
ــــطـــاف إلى مــــنـــاهـج أفـــضـت بى فى نــــهـــايــــة ا
تعا يبدع النص سـرح إبداعا  اعتبار قراءة ا
الذى أخـتـار قـراءته أنـدمج مـعه ألنـفصـل عنه
بــــــعــــــد فــــــهــــــمـه وتــــــأويـــــلـه أو أن هــــــذا الــــــنص
يـــصــطـــافـــنى ويـــدعـــونى كى أكـــتـــشف خـــفـــايــاه

وجمالياته اآلسرة.

هامش
ى فى ــنـاســبـة تــكـر ألـقــيت هـذه الــكـلــمـة 

الدورة اخلامسة 
شـهديـة التى الـتأمت أيام 22 لنـدوة طنـجة ا

ـ 23ـ  ـ  24 مايو 2009
ركز الدولى لدراسة الفرجة  ا

طنجة فى  24مايو 2009
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 نقد جديد يتخلى عن النص والعرض
ويستخرج الدالالت األيقونية!!

انـتشـرت فى اآلونـة اآلخـيـرة ظاهـرة غـريـبة  لم نـكن نـعـرفـها من
قبل  فقد كان سيدنا يعيد على مسامعنا قول الشاعر : 
وما من كاتب إال سيفنى .. ويبقى الدهر ما خطت يداه 
فال تكتب بخطك غير شئ يسرك فى القيامة أن تراه 

ـوثقـة  وال يكـتب الـكاتب إال لذا كـان الـكتـاب يـتخـيرون الـكـتابـة ا
مـعـلـومـة لـه درايـة جـيـدة بـهـا  يــعـرفـهـا كـمـا يــعـرف أبـنـاءه .. لـكن
األمـر اآلن اخـتـلـف اآلن  .. فـهـا هــو أسـتـاذ بـاجلـامـعـة .. ويـرأس
قـســمـا مـهــمـا بــكـلــيـة اآلداب يــكـتب فى كــتـاب يــدرس عـلى طالب
سرح فى أسبانيا .. كليته أن (دون كيشـوت) يعد من أهم كتاب ا
فمـاذا ننـتظـر من طالبه فيـما بـعد .. هل نـنتـظر مـنهم أن يـعرفوا

أن دون كيشوت شخصية فى رواية سرفانتس ? 
سـرح يـقـتـبس من مـسـرحيـتى (عـرس كـلـيب) فـكرة وأحـد كـتـاب ا
(العراســة)  وألنه ال يعرف أنـها طقس مـحلى  ال ينـتشر إال فى
ـسخه فى مـسـرحيـة كـتبـهـا ألف  فيـها بـعض قـريالـصعـيـد فقـام 
الـطقس الـشعـبى على هـواه    أما الكـاتب  اآلخر الـذى لم يعش
يــومــا فى واحـــة من واحــاتــنــا  ولم يــتــعب نــفــسه فى حتــرى لــغـة
وعــادات وتـقـالـيــد وطـقـوس الـواحــات يـجـرى أحـداثـه فى بـيـئـة لم
سرح الكبير الذى أقام يعرف عنها شيئا . وما أزال أذكر كاتب ا
بـنـاء عـمله الـدرامى عـلى الـغـربان الـتى تـغـتـصب محـصـول الـقمح
فى الـقـريـة  وألنه لم يــر الـغـربـان ولم يـزرع الــقـمح فـقـد فـاته أن

الغربان ال تأكل حبوب القمح ..!! فكله بالشبه...
قـــد يـــســـأل الـــبـــعض عن مـــنـــاســـبـــة  كل هـــذه اخلـــواطـــر احلــادة
ــنــاســبــة يـا ســادة مــقــالــة كــتــبــهــا الــصــديق مــحــمـد زهــدى فى وا
(مسـرحـنـا)  غـطى فـيـهـا (عـشرة عـروض مـسـرحـيـة) فى صـفـحة

واحـدة 
وطـبـعا ال يـسـتـطيع أحـد أن يـفـعل هـذا العـرض الـنقـدى الـبـطولى
إال نـاقد كـبيـر مثـله  فهل تـلك الـعروض ال تـستـحق التـوقف أمام
كل عـرض لتـقد قـراءة نقـدية له تـفـيد صـناعه فى الـصعـيد  ..
الذى يروقه وأهله كما يـقول .. أم أننا أمام نقد جديد تخلى عن
حتـلـيل الـنص والـعــرض واسـتـخــراج دالالت األيـقـونـات الـبـصـريـة

ا .. فنحن صعايدة .. !! والسمعية فى العروض  ..!!? ر
ال شـأن لـنـا أن يـخلط  الـنـاقـد الـكـبيـر بـ فـكـرة (عـروض الالند
فـتوحـة) وحـالـة الضـرورة التى تـلجئ سكـيب) (عروض األمـاكن ا
سرحية  إلى الـعرض فى أماكن غير مخصصة للعروض الفرق ا

ــسـرح  فــتـقــام الـشــوادر والـتى هى من ــسـرحــيـة لــعـدم وجـود ا ا
سرحية منذ عرفنا العلبة اإليطالية. تراث عروضنا ا

ــؤسف أن مـاقـاله الـنــاقـد الـكـبـيـر عن الــعـروض مـجــرد مـرضـاة ا
خـواطـرلــبـعض األفــراد وإثـارة خــواطـر آخـرين  فـال أفـهم  ـ أنـا ـ
مـثـال مـا قـالـه عن عـرض اخملـرج أشــرف الـنــوبى  فـبــعـد أن نـقل
المـح اإليجابية فى العـرض كما أشرت إليها فى حرفـيا تقريبا ا
إشــارتـى إلى عــرض أشـــرف الـــنــوبى أجـــده يــقـــول : (كــمـــا حــاول
اإلحــالـة إلى الـواقع الـراهن (أحـداث غـزة ) ولكـنه فـيـمـا يـبدو لم
يـكن مــوفـقــا كل الــتـوفــيق فى هــذه اإلحــالــة لـدرجــة أن كـاتــبـا من
ـسألة ال عـيار درويش األسيـوطى اتهـمه بإســاءة اختيـار النص وا
زالت مـطـروحة). لـقـد بـدا لى أن مـحـمد زهـدى يـقــدم فى الـعـبد
لـله بالغـا إلى الـصديق أشـرف النـوبى يحـرضه ضدى .. ويـجعل
سـألة مـا تزال مـطروحـة .. !! أية مسـألة .. يـا صديـقى زهدى ا

.. إن كان لك رأى فقله.. أو فاصمت .
وعنـدمـا حتـدث الـنـاقـد الـكبـيـر حـديـثه الـعـابـر عن عـرض (عرس
كـلــيب) الـذى قــرأه جــيـدا واســتـفــاد مـنه كــثــيـرا جتــاهل أن الـنص
مــبـنى عـلى أن يـقـدم الـعـرض عـلـى ثالث دوائـر مـنـفـصـلـة لـيـقـول
بــعـد أن يـتـحــدث عن صـيــاغـة مـكـان الــعـرض : (وهـذه الــصـيـاغـة
أضـــفـت جـــدة وحـــيــــويـــة عــــلى الـــنـص) !! أفـــهـم أن تـــضـــفـى تـــلك
ـنــصـوص عــلـيــهـا ـ احلــيـويــة عـلى الــصـيــاغـة الــسـيــنـوجــرافـيــة  ـ ا
(الـعــرض) ولــيس الــنص ..!! أمــا مالحــظــته األخــيـرة الــتى تــثــيـر
عالمــات اسـتــفـهــام كـبــيــرة  فـقــد طـرحــهـا عــلى عـجــل ـ كـكل شئ

عنده ـ حينما يتحدث عن األشياء التى لم يفهمها فيقول : 
ـفـاجــئـة لــكـلــيب لـيـقــوم بـاحلــيـلــة لـقـتل (ولم أفــهم أيـضــا الـعــودة ا
حسان اليمانى بينما كان قد حرم على نفسه العيش مع قبيلته).
يـا سـيـدى لـقـد حــرم الـفـتى كـلـيب احلـيـاة مـع قـبـيـلـته الـتى يـذهب
ـصـاحلـته فى بـيــته  لـكن عـنـدمـا يـقـتل ـغـتـصـب أرضـهـا  رأسـهـا 
(ربـيــعـة) والــد كــلـيـب فالبـد أن يــعــود (كـلــيب)  لــيــأخـذ ثــأره وثـأر
أرضه . أنــا لم أغــضب كــلــيب ولم أعــده .. هــذا الـســيــاق هــو مـا
تقدمه سيرة الزير سـالم فقط أنا أستفيد بسياق درامى ينـاسب

فكرتى . 

درويش األسيوطى

اللوحة للفنان محمدإبراهيم عقبة

تصوير:
 مدحت
صبرى
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سرحي جريدة كل ا

لحن الشاب سامح > ا
عيسى انتهي من تلح
األغانى اخلاصة
سرحية "نظرة حب"
للمخرج محمد إبراهيم
وتعرض نهاية الشهر
اجلارى عيسى قال إنه
يقدم فى العرض أربع
أغانيات من تأليف
الشاعر سامح العلى
ويتمنى تنفيذها بشكل
الئق لتتاح له فرصة
نافسة علي جوائز ا
هرجان وسيقى فى ا ا
القومي للمسرح القادم.

سرحية تدور > فى عام  1947كتب بيكيت مسرحيته الشهيرة (فى انتظار جودو) وا
حول شخصيات معدمة مهمشة ومنعزلة تنتظر شخص يدعى (جودو) ليغير
تواصل حياتهم نحو األفضل وبعد فصل من اللغو واألداء احلركى واحلوار غير ا
. اليأتى جودو أبداً
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سرحي جريدة كل ا

يله > كتب الروايات باللغة الفرنسية ثم ترجمها إلى اإلجنليزية وبيكيت معروف 
للغة الفرنسية رغم أنها لغته الثانية ويقول فى ذلك : أفضل الفرنسية ألنك

تستطيع الكتابة من خاللها بدون أسلوب.

> فرقة أطفال قصر
ثقافة اجليزة تعرض
نهاية األسبوع اجلارى
مسرحية "امبراطور
" للمؤلف سليم الكداب
كتشنر وإخراج عالء
نصر وديكور فوزى
ها السعدنى ويتم تقد
على خشبة مسرح قصر
ثقافة ع حلوان
إضافة إلى مشاركتها فى
فعاليات مهرجان
القراءة للجميع صيف
2009 .
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وحـرفـيــاتـهم بـاسـتــمـرار مـعـتـمــدين فـقط عـلى
واهبهم فقط !!. قناعاتهم 

ـــــــقـــــــام كـــــــلـــــــمــــــات ويـــــــحـــــــضـــــــرنى فـى هـــــــذا ا
الـدكتورمدكـور ثابت فى تصديـره لكتابى األول
"الـلغة اجلسديـة للممثل" حـ قال " إن الفنان
الــذى أبــدع فــنــا عــظـــيــمــا دون أن يــتــخــرج فى
يات تعلـيم الفن  هو بالضرورة قد تعلم أكاد
نـهجية مـختلـفة عن حالة الـتعليم فى  ولكن 
ية "  وتدلل تـلك الكلمـات على أهمية األكـاد
التعلم من ناحـية  وعلى فكرة أنه ما من فنان
مــبــدع إال وقــد  تـعــلــيـمه بــشــكلٍ أو بــآخـرمن
وهوبة الراحلة ناحية ثانية  ولنا فى الفنانه ا
"سعـاد حسـنى " مثـال على ذلك  فـعلى الرغم
أنـها لم تكمل دراسـتها  إال أن موهـبتها اخلام
دفـــعت رجـل مـــثل عـــبـــد الـــرحـــمن اخلـــمـــيـــسى
الحتـوائـها وتـنـميـتـها  وإخـضـاعهـا لـلتـعـلم على
ـــعـــلـــمــ الـــذين أيـــدى نـــخــبـــة من الـــفـــنـــانــ ا
مـــنــحـــوهــا خـــبـــرة الــتـــمــثـــيل واإللــقـــاء والــغـــنــاء
والــــرقص لــــتـــصــــبح واحــــدة من أهـم فـــنــــانـــات
التمـثيل فى الـعالم العـربى  وعالمة مـهمة فى
تاريخ األداء التمثـيلى  وكل ذلك بفضل عملية

التعلم التى خضعت لها . 
ــمــثل إلى تــعــلم أشــيــاء وبــشــكل عــام يــحـــتــاج ا
كـــثــيـــرة إلى جــانـب تــنـــمــيـــة قــدراته الـــصــوتـــيــة
واجلـســديــة واالنـفــعــالـيــة  فــعـلــيه أن يــكــتـسب
مــهـارات أخـرى مــثل الـرقص والــغـنــاء والـعـزف
عـــلـى آلـــة مـــوســـيـــقـــيـــة عـــلـى األقل والـــتـــمـــثـــيل
ـــــبــــارزة الـــــصــــامـت إلى جـــــانب األكـــــروبــــات وا
وحـتى الـســبـاحـة وركـوب اخلــيل  وبـشـكل عـام
مـثل متـمكنـا من حرفـته عليه أن فـلكى يكـون ا
يـتعلم كـيف يتوسل بـتقـنية مـا تعيـنه على إعارة
ســلـوكه الــنـفـسى واجلــسـدى لـلــشـخـصــيـة الـتى
يـقـوم بهـا  لـكى تـصـبح نـابـضـة بـاحلـيـاة  وهو
ما يـتطـلب تدريـبا ومـرانا اليـنقـطع طوال حـياة
ـــثل ــــكن أن يـــتــــمـــتـع  ــــمـــثل  وعــــلـــيـه فال ا
بــالــتــلــقــائــيــة والــتــجــدد أثــنــاء األداء مــالم يــكن
ـســتــمــر حــتى ولـو مـؤمــنــا بــأهـمــيــة الــتـدريـب ا
ـمـارسة  وصل إلى آمـادٍ بعـيـدة من اخلـبـرة وا
مـثلـون الذين يـعتـقـدون أنهم لـيسـوا بحـاجة فـا
إلى الـــتــقـــنـــيــة مـــكــتـــفــ بـــاإللـــهــام  عـــلى حــد
ادعائهم فهم غالـبا ما يقعون فى أسر ذواتهم
ــكن أن يــفــعــلــوا إال مـا مــتــجــمــدين فــيــهــا  ال
يــعـرفـونـه فـقط  دون بـذل جــهـد فى اكــتـشـاف
طـاقـات وإمـكـانـيـات أخـرى بـداخـلـهم  وهـو مـا
ــمـثل يــفـرض عــلــيـنــا ضــرورة الـنــظــر إلى فن ا
بوصـفه عـلمـا يـستـند إلـى أصول وقـواعد  إال
أنهـا ليـست قواعـد ثـابتـة مثل الـعلـوم األخرى 
بل إنـها قـواعد مـتـغيـرة وفق عدد من الـظروف
 خـاصـة وأنه لـيس هـنـاك مـنـهج واحـد لـتـعـليم
ـمـثل  الـتـمـثـيل  أوأسـلـوب مـعـ فى تـدريب ا
حيث يتوقف ذلك على طبيعة ونوعية وقدرات
ـتدرب أنفـسهم  من حيث نقـاط القوة التى ا
يــحــتـاجــون لــتــأكــيـدهــا ونــقــاط الــضـعـف الـتى
يـــحـــتــاجـــون لـــتــقـــويـــتــهـــا وعـــلى ذلك فـــلـــيــست
الـتدريـبات فى حـد ذاتهـا هى مايـهم بل كيـفية
ثل مع الستخدامها تطبيقها عـلى احتياج 
ـسـرح هـو األهم  وهـو مـا يـؤكـد ضـرورة عـلى ا
ـمـثل دارسـا حلـرفـته واعـيـا بــهـا أن يـكــون ا
ـوهــبـة وحــدهـا لــيـست كــافـيــة كـمـا حــيث أن ا
يــجب أن يــســعى الكــتــســاب شــخــصــيــة وآداب
مــهـنــته ووجــهـة نــظــر فى الــعـالم الــذى يــعـيش

فيه وثقافته وأن ينمى ذلك كله.

كثيرا ما نسمع تصريحات لكبار جنوم التمثيل
حتــتـــوى عــلـى إشــارات وتـــلـــمــيـــحـــات عن عــدم
ـمــثل  أو أنـهم يــكـتــفـون بـأول ضـرورة تــعـلــيم ا
ـــارســاتـــهم  مـــنــهـج أو أســـلــوب اتـــبـــعـــوه فى 
ـزيـد  إال أن نـظــرة سـريـعـة ـعـرفــة ا والداعى 
لتاريخ تطور أسالـيب وطرق التمثيل نخرج بها
ـــهـــمـــة فى تـــاريخ فن األداء أن كـل احملـــطـــات ا
عـرفة الـتـمثـيـلى كانت ولـيـدة حالـة مـعيـنـة من ا
سـتـنبط مـنـها من خالل الـعلـمـية  والـتـدريب ا
معمل جتريبى يسعى نحو االكتشاف  ومن ثم
 اخلـروج  بـنتـائج مـعـيـنـة فى تـطـويـر حـرفـيات
ــثـيــر أنه بــالـرغم من ــمـثل وا الــتـعــبـيــر عــنـد ا
كن اعـتبـار تلك الـنتـائج نهـائية  ذلك فـإنه ال
بـل عــلـى الـــعــكـس  فـــهى نـــتـــائج تـــفـــتح الـــبــاب
الكـــتـــشـــافـــات جـــديـــدة  وبـــالـــتـــالى إلى نـــتـــائج
جـديـدة  وكـما تـقـول " جـوزيت فـيـرال" أسـتاذة
ـسـرح جامـعة كـيـبيك ـدرسـة العـلـيا  ـسـرح با ا
ـــونــتــريـــال ورئــيـس االحتــاد الـــدولى لــلـــبــحث
ـتــغـيـرة ــعـرفــة ا ــسـرحـى سـابـقــا  "إن هـذه ا ا
عـبـر الـقرون تـدعـو بـدورها إلى مـفـهـوم متـغـير
مثل مرتـبط بالضرورة بالعصر الذى إلعداد ا
ينـدرج فيه "  ويـقودنـا ذلك إلى التـيقن من أن
تـعـالـيم الــتـمـثـيل وطـرقه وأسـالـيـبه الـتى ولـدت
فى عـصر ما ليـست مقدسة أو نـهائية  وليس
بـــالـــضــــرورى أن تـــصــــلح لـــعــــصـــر آخــــر  فـــكل
ـــمــثـل وإعــداده طـــريـــقــة جـــديـــدة فى تـــدريب ا
لألداء تـطــرح أسـئــلـة جــديـدة تــتـعــلق بـالــتـقــنـيـة
وتـعلـمـهـا  وتـسـير فـى رحلـة طـويـلـة لـتصل إلى
ــسـرحـيـة ــعـرفـة ا نـتـائج  تــضـيف إلى صـرح ا
بـــنــاء جــديـــدا إلى جــانـب األبــنــيـــة األخــرى فى

مثل . مجال تدريب ا
ا اليدع ـكن أن نتأكـد  وبـاإلضافة إلى ذلك 
مجاال للشك أن تعـلم التمثيل للممثل هو شىء
هم أن تـكـون عمـلـية حتـمى وضـرورى  ولكـن ا
الـتـعـلـيم هـذه نـابـعـة من مـشـروع مـحـدد يـنطـلق
ـتــعـلــقـة بــطـبــيـعـة من مــجـمــوعـة من األســئـلــة ا
ـــتــدربـــ أنـــفـــســـهم من جـــانب وبـــتـــصــورات ا
مـثل وابتـكاراته الـقائم عـلى تدريـبـهم عن فن ا
لــوســائل تــفــجــيــر الـــطــاقــات اخلالقــة لــهم من
ـدرب بـدايـة من اآلثـار جـانب آخـر  ويـنـطـلق ا
احملــتــمــلــة من عــمــلــيــة الــتــدريب ارتــكــازا عــلى
أسس ثــقــافــيـة ومــعــرفــيــة وتــقــنـيــة فــكــر فــيــهـا
مـسـبـقـا  مع الـوضع فى االعـتـبـار أن عـمـلـيات
ــعــزل عن عـمــلــيـات األداء  أو الـتــدريب تــتم 
ـعــنى آخـر فـالـتـدريب ال يـسـعى إلى الـوصـول
إلى أداء أمــثـل لــعـــمل فـــنى بــعـــيـــنه  بــقـــدر مــا
ـمـثــلـ طـرقــا الكـتـشـاف يـســعى إلى إكـســاب ا
ذواتهم وقدراتهم ومـهاراتهم  فالتدريب هدف
فى حـد ذاته  ولذا فإن مـتعته التـقل عن متعة
األداء نفـسـهـا  بل إن الـعـديـد من اخلـبراء فى
ــــمـــثـل يـــحــــذرون من حــــصـــر مــــجـــال تــــدريب ا
اإلعــداد بـطــريــقــة مــبــالغ فــيـهــا من أجـل عـمل
إبــداعى بــعــيــنه  بل جنــدهم قــد اتــفــقــوا عـلى
ــتـدربـ عــلى الـتـأمل ضـرورة تـنــمـيـة قـدرات ا
ـسـتمـر حـول فـنهـم  وفى هذا تـقـتـرب صورة ا
ــدرب من صـــورة الــفــيـــلــســـوف الــذى يـــحــفــز ا
طالبه عـلى الــتـأمل الــدائم أكـثـر مـن تـعـلــيـمـهم
أسس عــلــمــيـــة أو نــظــريــة مــجـــردة  فــالــتــأمل
ـا إلى نـتائج تـدرب ر سوف يـصل بـالـطالـب ا
أبـعـد من ذلك  حــتى لـو كـان ذلك مـتـمـثال فى
اكتسابه قدرة التـحكم فى رغباته الشخصية 
وتعـلـمه كـيف يضـحى بـذاته  وأن يـقـيم عالقة

مـنهم  وتطـوير عالقـتهم جتـاه مهنـة التـمثيل 
ـمـثل يـتـجـاوز فـكرة ولـذا فـإن إعـداد وتدريب ا
حتـــــضـــــيـــــره من أجـل أداء دور مـــــا فى إحـــــدى
هـنـة بـكـافة ـمـارسـة ا ـسـرحـيـات إلى تهـيـئـته  ا
ـكان أبـعـادها  ومن أجل ذلك فـمن األهـميـة 
أن يـــتـــعـــرف عـــلى ذاتـه قـــبل أن يـــتـــعـــرف عـــلى
ـهـنـة ـتـعـلــقـة  ـعـرفـيـة والــتـكـنـيـكــيـة ا األبـعــاد ا

التمثيل .
ــــدرب مع وفى الــــبــــدايـــــة البــــد أن يــــتــــعــــامـل ا
تدرب بـوصفه صـفحة بـيضاء البـد أن تنقش ا
ـفـاهـيم األولـيـة حـول مـهـنـة عـلـيـهـا أوال بـعض ا
الـتمـثيل  ثم يـبدأ فى ابـتكـار الوسـائل احملفزة
ــــمـــثل لـــلــــطـــاقــــة اإلبــــداعـــيــــة اخلالقــــة لـــدى ا

تدرب.  ا
ـمثل بـنـوع التـعـليم وبـشـكل عام يـرتـبط تـعلـيم ا
ـمـثل نـفـسه فـيه أو الـذى يـتاح له الـذى يـجد ا
ــيــات الــرســمــيــة أو فى ســـواء كــان فى األكــاد
ـعـتـرف بـهـا أو غـيـر ـدارس غـيـر الـرسـمـيـة ا ا
ـعتـرف بـها أو حـتى الـتعـلـيم علـى يد مـخرج ا
ــثل أو خـبــيــر أو مــاشـابه ذلـك أو حـتى أو 
ـمـثل فى نـفـسه أو الـتـعـلم الـذاتى كـأن يـتـأمل ا
ـــمــارســة أومن ردود يــتــعـــلم بــفــعـل اخلــبــرة وا
أفـعـال اجلمـهـور وهـو ما يـؤكـد أهمـيـة التـعـليم
ُـعـلم أو مـكـان الـتـعـلـيم أو بـصـرف الـنــظـر عن ا
نع فى الـنهايـة أننا اآلن منـهجه لكن هـذا ال 
ونـحن نـعـيش عـصـر التـقـدم الـعـلـمى فى جـميع
مـــنـــاحى احلـــيــاة فـالبــد بـــشـــكلٍ أو بـــآخــر أن
ـــمــثل وفق مـــنــهج عـــلــمى تــمت يــكــون تـــعــلــيم ا
جتربته معمـليا وتطور حتى وصل إلى أسلوب
ـارسة ـكن االنـطالق مـنه إلى  فى التـمـثـيل 
ـفـاهيم اخلـاطـئة أكـثـر تـنسـيـقا و كـبـديل عن ا
مثل خاصة هؤالء التى تصيب العـديد من ا
الــــــذين ال يـــــــســــــعــــــون إلى تـــــــطــــــويــــــر أدواتــــــهم

تـواصل مع االخـرين من أقـرانه  ويـنـصـهر فى
ــثــال وسط اجملـــمــوع كـــمــا فـــعل عــلى ســـبــيـل ا
سـرحى البولـندى بـقيادة عـمل ا ـمثلـون فى ا ا
جــروتــوفــسـكـى  الــذى بث فــيـهـم فـكــرة أن فن
التمـثيل هو فن الـتضحـية بالـذات  وهو األمر
الــــذى يـــؤكـــد من جــــديـــد أنه التــــوجـــد وصـــفـــة
ــمـثل كــيف يـضـحى بــنـفـسه  جــاهـزة لـتــعـلـيم ا
ولــكن يــكــفى حتــفــيــزه نــحـو الــوصــول إلى ذلك
بـأى وســيـلـة مــبـاشـرة كــانت أو غـيــر مـبـاشـرة 
ـعــنى آخـر فـفــكـرة الـتــعـلم هــنـا تـســعى نـحـو و
تـدميـر احلواجـز التى تـعوق الـطاقـات اخلالقة
ـمثل وجـعـلـها تـنـطلـق بحـريـة دون عائق عـنـد ا
ـتـدربـون نـفــسى أو جـسـمـانى  وبـهــذا يـسـعى ا
ــنـهج طــيــلــة الـوقـت مع مــدربـهـم نـحــو اتــخــاذ ا
الــتــحــلـيــلـى حملـاوالتــهم االكــتــشــافــيــة كــدســتـور
اليحـيـدون عـنه  ويتم ذلـك فى البـدايـة بـشكل
الحـظـة نـفسه ـثل  فـردى عـندمـا يـقـوم كل 
وطـبيـعـته وسمـاته اخلـاصة  ويـبدو مع زمالئه
علـى حد تعبير "إيـوجينيو باربـا" كمجموعة من
ســمك الـزيــنـة يـعــيـشــون فى حـوض واحـد  إال
أن كالً مــنــهم يــركـــز فــقط فــيــمـــا يــفــعــله بــاد
درب الذى األمـر  بينمـا يالحظهم من بعـيد ا
يــرصـــد مــراحـل تــطـــور ابــتـــكـــاراتــهم لـــتـــمــارين
االكـتــشـاف  لــيــحـثــهم فى مــرحـلــة ثـانــيـة نــحـو
الــتـفــاعل مع بــعــضـهـم الـبــعض  وفق خــطـة أو
بــرنـــامـج عـــمل مـــحـــدد  وبـــهــذا آمـن بـــاربــا أن
نـهج الذى يـتعـلمه  تـدرب أكثـر أهمـية مـن ا ا
نهج كـما كان يردد من قـبله  "مايرهـولد"  أن ا
ــــهـم بل الــــشــــخـص الــــقــــائـم عــــلى لــــيـس هــــو ا
وذلك عــلى اعـتـبــار أن ذلك الـشـخص تــدريـسه
ـثـابـة احملـفـز أو الـقـائم عـلى الـتـدريس يـكـون 
تدرب ـثير إلطالق الطاقـات الدفينة عـند ا ا
 عن طـريق تــنـمـيـة الـذات اإلبــداعـيـة لـدى كل
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د. مدحت الكاشف يقول  لك
ثالً جيداً كيف تصبح 
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تعاليم التمثيل التى وجدت 
فى عصر  ما ليست مقدسة

ثالً أوالً بدأ 
سـرح كـموهـبة الـتقـطه  الـفنـان الكـبـير عـادل إمام من عـلى خـشبـة ا
) - على حد قوله مثل تمثيلية مـتميزة (فعمل له سعراً فى سـوق ا
ـسـرحى تـمـيـز أيـضـا فـرشح لـنـيل جـائزة - وعـنـدمـا مـارس اإلخـراج ا
الـدولة لإلبـداع الـفنى وعـنـدما سـافـر إلى إيطـالـيا تـمـيز أيـضا ووضع
ـسرحى فى إيطاليا.التقطه وسم ا عرضه "الكراسى" على خارطة ا
ـسرح كـموهـبة تمـثيـلية  الفـنان الـكبيـر عادل إمـام من على خـشبة ا
) - عــلى حــد قـوله - ـمــثــلــ مــتـمــيــزة (فــعــمل له ســعــراً فى ســوق ا
ـســرحى تـمــيـز أيـضــا فـرشح لـنــيل جـائـزة وعــنـدمـا مــارس اإلخـراج ا
الـدولة لإلبـداع الـفنى وعـنـدما سـافـر إلى إيطـالـيا تـمـيز أيـضا ووضع

سرحى فى إيطاليا. وسم ا عرضه "الكراسى" على خارطة ا

اخملرج محمد دسوقى : 

 ô©°S ≈d πªY ΩÉeEG ∫OÉY
نـظريـة االقـتـصـاد) وأكد أن الـذى يـريـد أن يكـون مـخـرجـا يجب

أن يتعلم االقتصاد.
> وما عالقة االقتصاد باإلخراج?

- سعد أردش هو الـعمود الفـقرى للمـسرح البريـختى فى مصر
ــســرح فى خـــدمــة اجملــتــمع وأنــا أرى أن مــصــر وكــان يــرى أن ا
وغــيـــرهـــا من دول الـــعـــالم الـــثـــالث حتـــتـــاج إلى هـــذا الــنـــوع من

سرح. ا
درسة مسرحية? > هل من الضرورى أن يكون اخملرج تابعا 

ـســرحـيــة عـلى وأنـا مـخــرج مـفــسـر وأحـب تـفــسـيـر الــنـصــوص ا
ـفسر عندما سرح كسـعد أردش رحمه الله فاخملرج ا خشـبة ا
تفـرج وقد اتبعت يضع عمـله على اخلشبـة ويفسـره يصل إلى ا
ــنــهج فى كـل عـروضى وأحــرص دائــمــاً عــلى تـفــســيــر مـا هـذا ا
حتت اجلـمل وحتـلـيـلــهـا ومـثـال ذلك مـسـرحـيـتى "اسـمع يـا عـبـد

السميع".
> ما طبيعة عالقتك بالنص الذى تخرجه?

شـاعرى وعقـلى وهو الذى يـقودنى لذلك - النص هو احملـرك 
أنا دائمـاً ما أجـرى وراءه ألن حركة عـقلى ومشـاعرى تؤدى إلى
ـمـكن أن أقف أمـام نص عـظـيم وبـالرغم حتـريك خـيـالى ومن ا

من ذلك ال يحرك خيالى فال أستطيع إخراجه.
سرحى وضوابطه? > جتربتك مع اإلعداد ا

سرح الشباب بعنوان (ابن الرومى فى - هناك مشروع قدمـته 
مـدن الـصفـيح) تـأليف عـبـد الكـر بـرشيـد وقمـت بعـمل إعداد
ــؤلـف فــهــو مــفــكــر ذو لــغـة مــســرحى له وأنــا من عــشــاق هــذا ا
شاعريـة وقيمته تـوازى قيمـة توفيق احلـكيم وقد عدلت االسم
إلى "أبـناء الصـفيح" وهـو كنص معـد ال يستـطيع آخـر أن يقدمه
ألن رمـوزه أصبحت فى عقـل من قام بإعداده وقـد قمت بطبع
ــؤلـفه لـيــقـرأه وقـد رحب الـنص بــعـد إعـداده وأعــطـيت نــسـخـة 
بـاإلعـداد ولم أكن ألقـبل عــلى عـمل إعـداد لـهـذا الـنص إال بـعـد

موافقة مؤلفه.
> التجربة مع التراث لها خصوصية كيف تعاملت معها?

- نــعم فـهـى احـتــفـالــيـة.. مـســرح احـتــفـالـى شـعـبـى وفـيــهـا لــعـبـة
مـفـتـوحــة وعـرض "أبـنـاء الـصــفـيح" خـيـال الـظـل فـيه هـو الـبـطل
ا. وأعـتقد أن وقد أردت أن أقدم خـيال ظل حـديثا ولـيس قد
ـــمـــكن أن يـــكـــون فـــيه مـــحـــفـل خلـــيــال الـــظـل واســـتـــخــدام من ا
اريونت وهذه الـعناصر الـثالثة يفترض أن األراجـوز وعرائس ا
يــعـمــلــوا مع عـنــاصــر بـشــريــة ويـتم الــتــعـامل مــعــهـا كــمــخـلــوقـات

حقيقية تتفاعل مع بعضها.
> هل يوجد معيار لنجومية اخملرج?

ــثـال تـكـون - نـعم جنــوم اإلخـراج كـعـصــام الـسـيـد عــلى سـبـيل ا
لديـه قدرة على اإلتيان بنـجوم كبيرة للعـمل معه فأنا إذا فكرت
أن أسـتــعــ بــحــســ فــهـمـى مـثـال فى مــســرحـيــة من إخــراجى
أعـتــقـد أنه لن يـوافق لــكن مع عـصــام الـسـيـد ســيـقـبل ألنه جنم

إخراج.

بدونهما.
> لكن هناك فرصاً كثيرة متاحة للمخرج اآلن?

- أنا أعـمل مـوظفـا بـالبـيت الـفنى لـلمـسـرح منـذ اثـن وعـشرين
عـاما ووصلت لـدرجة فـنان قـدير وعاصـرت إدارات كثـيرة سواء
مــديـرى فــرق أو رؤســاء لــلــبــيت الــفــنى لــلـمــســرح واحلــقــيــقـة أن
ــكـان هـو د. أشـرف زكى وأفـضـلـيـته أفـضل قـيـادة جـاءت لـهـذا ا
تـعـود إلى أنه جـعل الـبيت الـفـنى لـلـمسـرح يـعـمل طول الـعـام بـعد
وسم وسم الشتوى وا أن كان العمل به منحـصرا فى موسم ا
الــصـيــفى ثم يــتـوقف الــعـمل ابــتــداء من شـهــر فـبــرايـر وال يــجـوز

تقد أى عرض حتت مسمى "مفيش ميزانية".
لــكن د. أشـرف زكى هـدم كل ذلك والـدلــيل أنى أمـثل حـالـيـا فى
مــســرحـيــة "وهج الــعــشق" إخــراج عــمـرو دواره وســيــتم عــرضــهـا
خالل أيـــام عـــلى مـــســـرح الـــشـــبـــاب وهـــذا لـم يـــحـــدث من قـــبل
أضــيـــفـى إلى ذلك أن أشـــرف زكى أنـــصف مـــخـــرجى الـــعــروض
الـذين كـانـوا يـحــصـلـون عـلى نـصف مـكـافـأة بـدعـوى هـذا عـرض
صغيـر وهذا عرض كـبيـر ومعلـوم أن فائض السـنة الـنهائـية يتم
توزيـعه على ثالثـة أشخاص ونـسبة رئـيس البيت الـفنى للـمسرح
7% لـذلك كـان الرؤسـاء الـسابـقـ للـبيـت الفـنى حـريصـ على
ـيـزانــيـة اخملـصـصـة كـلـهــا وإعـادة فـائض مـيـزانـيـة عـدم صـرف ا

لينالوا هذه النسبة.
êôıG ΩóN πãªŸG

مثل أم اخملرج? > أيهما خدم اآلخر محمد دسوقى ا
ـثال وقـد ـمــثل هـو الـذى خــدم اخملـرج ألنى بـدأت حـيــاتى  - ا
أفـادنى الــتـمــثـيل فى عــمـلــيـة اإلخـراج حــيث جـعــلـنى قــادراً عـلى
ــمـثـل ووضــعه فى إطــار الــشــخــصــيــة فــقـد يــجــد بــعض قــيــادة ا
اخملـــرجــــ صــــعــــوبـــة فـى ذلك لــــكن الــــتــــمـــثــــيـل جـــعــــلــــنى أحس

الشخصية فأساعده على آدائها كما أحسها.
سرحية التى تتوقف عندها? فردات ا > ما ا

ــســرح أنــا كـنـت طـالــبــا بــالـدراســات الــعــلـيــا فى مــعــهـد - نـوع ا
ـسرحـية  وحصـلت على الـدبلـومة عام  1991وأشرف الـفنون ا
عـــلـى مـــشـــروع اإلخـــراج ســـعــــد أردش وهـــو الـــذى شـــكـل عـــقـــلى
ووجـدانى كـمـخـرج وأتـذكـر أنه درس لـنـا مـادة مـناهـج إخراج فى
البكالوريوس وطلب مـنا فى أول لقاء أن نقرأ كتاب (مقدمة فى

 > ما أهم محطة ميزت مشوارك فى اإلخراج?
- فى تـقديـرى الشخـصى لدى مـحطـتان فأنـا فى األصل لست
ـثال أيــضـا وعـشـت سـنـوات طــويـلـة أمـارس مــخـرجـاً فــقط بل 
الـتـمـثـيل ومـازلت حـتى اآلن أمـارسه بـاسـتـمـتـاع واعتـقـد أنى من
ــمــثــلـ "الــشــطــار أوى" ألنى أمــتــلـك تـقــنــيــات أدواتى كــمــمــثل ا
مـســرحى إلـى جـانـب عـمــلى كــمــخــرج وأهم مــحــطــاتى كــمــخـرج
كـانت عام  1996عـندمـا رشـحت لـلحـصـول عـلى جائـزة الـدولة
ــسـرحـى وبــنـاء عــلـى هـذا لإلبــداع الــفــنى فى مــجــال اإلخــراج ا
ـدة سـنــة ونـصف وفى إيـطــالـيـا أخـرجت ســافـرت إلى إيـطــالـيـا 
صرية ية الفـنون ا مسرحيـة "الكراسى" وقامت بـإنتاجها أكـاد

فى روما.
> وماذا بعد الكراسى?

- بـعـد مسـرحـية "الـكـراسى" قدمت مـسـرحيـة بـاللـغـة اإليطـالـية
لفـرقة إيـطاليـة وعرضـت على مـسرح (تـياترو دى سـارفى) وهو
من أهم مـسـارح رومـا وهـو مـسـرح قـد وتابع لـلـكـنـيـسـة ويـقدم
خــدمــات كــثــيــرة وعـــرضت عــلــيه فــرق كــبــيــرة واعــتــقــد أن هــذا
العرض كـان محطة مـهمة جـدا ألنه أضيف إلى سيـرتى الذاتية
ـــوسم خـــصــــوصـــا أن الــــعـــرض كـــان مــــوضـــوعـــا فـى خـــريـــطــــة ا

سرحى فى إيطاليا فى ذلك الوقت. ا
ـسـرح نـفس الـعـرض "الـكـراسى" شـاركت به فى مـهـرجـان رومـا 
الــقــاعـــدة الــشــعـــبــيــة فـى الــدورة الــثــانـــيــة عــشـــرة واشــتــرك فى
ــهــرجــان أربع عــشـرة فــرقــة مــسـرحــيــة إيــطـالــيــة وقــد حـصل ا
عــرضى عــلى أحـسـن عـرض مــسـرحى وتــصـادف وجــود الـفــنـان
الــوزيـر فــاروق حــســنى وقــد عـلم بــاســتالمى لــلــجــائـزة وعــنــدمـا
قـابـلـته قـال لى مـاذا تـريـد أن أقـدم إلـيك? فـأجـبـته بـرغـبـتى فى
شاركـة بعرضى فى مهـرجان آفينـيون فأجابـنى بأنه ال يضمن ا
كن أن يأتى ـهرجان لـكن  أن يكون الـعرض مشـاركا فى هذا ا
بـالـعــرض ويـقـدمه بــنـفس الـفـرقــة اإليـطـالـيــة فى مـصـر وأن فى
شـاهـدته وخيـرنى فى األمرين ـهرجـان  إمكـانى الذهـاب إلى ا
واخــــتـــرت أن أقـــدم الــــعـــرض فى مــــهـــرجــــان الـــقـــاهــــرة الـــدولى
الـتـجـريــبى وأن أذهب إلى مـهـرجــان آفـيـنـيـون لــلـمـشـاهـدة وهـذه

كانت جائزة الوزير لى.
وقـد كــان د. فــوزى فــهــمى رئــيــســاً لــلـمــهــرجــان فى ذلك الــوقت
هرجان ألنه عرض وأبلغونى أن العرض سيعرض على هامش ا
إيطـالى وبعـد ذلك اسـتضـافنا الـراحل سـامى خشـبة بـعد انـتهاء
دة ـهـرجـان لـتـقـد الـعـرض عـلـى خـشـبـة مـسـرح اجلـمـهـوريـة  ا

أسبوع .
> ما الذى ترتب على هذه احملطة من حتوالت فى مشوارك?
- لم يترتب عليها أى تغـيير فقد استمريت فى مشوارى بشكل
عادى جـدا وقـدمت لـلـبـيت الـفـنى لـلـمسـرح مـسـرحـيـة "اسـمع يا
عـبـد الــسـمـيع" وقـد كـتـبت مـقـاالت نــقـديـة كـثـيـرة حـولـهـا مـازلت
أعـــدهــا وســـامــا عـــلى صــدرى وقـــد شــاركت بـــهــذا الـــعــرض فى
مـهـرجـان ربــيع تـطـوان لألورومــتـوسـطى عـام  2005 بـدعم من

وزارة الثقافة والبيت الفنى للمسرح.
ـا خـلـى" وهو عـرض مـوسـيـقى الـعـام الـسـابق قـدمت "فى الـلـيل 
وسيقى والـغناء عنصرا هاما فيه يسقط العرض غنائى وتعد ا

أنا مخرج مفسر وضد
اختصار النص حتى لو
استمر العرض  10ساعات

حاورته: عواطف سيد أحمد
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سرحي جريدة كل ا

سرحى الشاب > اخملرج ا
محمد إكرام يستعد
حاليا لتقد مسرحية
"هاملت" لوليم شكسبير
ركز اإلبداع الفنى فى
إطار مشروع استديو
اإلخراج بإشراف اخملرج
عصام السيد والذى
يقدم طالب دفعته
الثانية هذا العام
"هاملت" برؤى مختلفة
فى 7عروض يشارك
بالتمثيل فيها طالب
قسم التمثيل باستديو
مركز اإلبداع الفني الذى
يديره اخملرج خالد
جالل وتقدم العروض
خالل يونيو اجلارى.

> كتب روايته (ميرسيه وكاميه) فى عام  1946وتدور حول عجوزين يتواعدان للقيام
برحلة إلى الريف وما أن يصال هناك حتى ينتابهما الشعور باحلن للمدينة
تواصل. ثم بعد ذلك كتب بيكيت ثالثيته الروائية الشهيرة ويستمر هذا االرحتال ا
وت)(الالمسمى). (مولوى)(مالونى 
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حتقيق: 
محمد عبد القادر

سناء
شافع:
 هو
ثل
عنى با
الصحيح
للتمثيل
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سرحي جريدة كل ا

>  كتب روايته (وات) التى تدور حول البطل وات الذى يقوم برحلة إلى بيت السيد
نوت ويعمل عنده ويقضى أيامه فى محاولة التعرف على عالم السيد نوت اللغز

عقدة. وشخصية السيد نوت ا

> الفنان طارق لطفى
يشارك حاليا فى بروفات
مسرحية "لو بطلنا
نحلم" للمؤلف محسن
يوسف واخملرج صالح
احلاج ضمن خطة إنتاج
سرح احلديث فرقة ا
للموسم الصيفى.
سرحية تعرض ا
باإلسكندرية يعقبها
جولة بعدد من
احملافظات إضافة إلى
عرضها بالقاهرة علي
إحدى مسارح الدولة.
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á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc

(1) iôeÉ°ùdG
روية وبصرية أملتها عليه أجواء القرية ا
نـاظرها واحتفاالتها وجلسات اخلصبة 
اذا أحب هذا ... ولم يكن يعرف  سمرها
اجلـانـب الـفـنى الـشـعـبى فى كل مـا يـحـدث
اذا لم يحب ارسات داخل الـقريـة  من 
الـــــــــزراعــــــــــة مـــــــــثـالً أو إحـــــــــدى احلـــــــــرف
... هــذا هـو مـا لم يــسـتـطع أن الـتـقــلـيـديـة

يفسره أو يعيه فى تلك الفترة.
ولم تــكن مــرحــلــته األخــرى داخـل مــدرسـة
ــنـيــا الـقــمح بـعــيـدة عن األلــفى الـثــانــويـة 
مـثل هـذه االهـتـمـامــات وإمـا كـانت مـرحـلـة
تـالــيــة مــبــنــيـة عــلــيــهــا فــقـد رأى فـى هـذه
سرح كان درسة وألول مرّة فى حياته ا ا
شيئًا غريبًا عليه ومدهشًا فى أن - هناك
ـتـزجــان بـاخلـوف والــفـرح مـعًـا شـعــوران 
يـنـتـابانه كـلـما اقـتـرب من خـشبـتـة وإذا ما
اقـتـرب مــنه ود أال يـفـتــرق عن هـذا الـعـالم
لـئ باأللوان كـان وقتـها الـفنان السـحرى ا
ـسـرح الـقــديـر صالح مـنــصـور هـو مــديـر ا
ـدرسى آنـذاك فـى الـقـاهــرة ولـنــا تـخـيل ا
ـدرسى ـسـرح ا ـكـن أن يـكـون عـلــيه ا مـا 
آنــذاك لــقـد كــان مــسـتــعــمـرة وعى كــبــيـرة
تـمتـد أطرافـهـا داخل مـصر كـلـها لـذا كان
مـن الــطــبــيـــعى جــدًا أن يــنـــضم الــســامــرى
سـحور لـكـنه لم يكن يـعرف لـهذا الـعـالم ا
مـاذا يـسـتـطـيع أن يـفـعل داخـلـه كـان جنوم
ـدرسى فى األلــفى الــثـانــويـة فى ـســرح ا ا
اخلـــمـــســـيــنـــيـــات اخملـــرج مـــحـــمـــد حـــمــاد
ومجموعة كـبيرة من فنانى عائلة األباظية
الـشـهيـرة اآلن فى مـصر كـلهـا. لـذا لم يكن
أمـامه إال أن يـنـضم لــفـريق الـتـمـثـيل وفـعل
ذلك وداس بقدمـيه ألول مرّة على خـشبة
ـسـرح كـمــمـثل وكـان ذلك فى عـرض "ثم ا
غـاب الـقـمـر" الـذى أخـرجه مـحـمـد حـماد
ثم تـــوالـت األدوار الـــصــــغــــيـــرة والــــعـــروض
ـسـرحـيـة بـعـد ذلك لـقـد وجـد الـسـامرى ا
ـفقـودة تـلك التى كـان يبـحث عنـها جـنته ا
طــوال ســنــوات عــمــره الــصــغــيــر ولــكن من
ـســرح  ولـكن دون أن يـعــرف أن اسـمــهــا ا

حدث بعد ذلك ما لم يكن يتوقعه.

كـانت نــظـرته لـألشـيــاء تـخــتـلف عن نــظـرة
دينة بقية أطفال قـرية الصناف الـتابعة 
ـحــافــظـة الــشـرقــيــة كـانت مــنــيـا الــقــمح 
جتـذبه أكثر األلـعاب الهـادئة وكان شـغوفًا
بتأمل كل ما هـو حوله كيف يـعيش الناس
داخـل الـــــقــــــريـــــة طـــــريــــــقـــــة أحـــــاديــــــثـــــهم
اجتماعاتـهم وكانت جتذبه أكثـر طريقتهم
ــــنـــاســــبـــات ــــوالـــد وبــــا فى االحــــتــــفـــال بــــا
االجـتـمـاعـيـة وإذا مـا رأى يـومًـا مـجـمـوعـة
ــداحــ الــشــعــبــيــ الــذين يــجــوبــون مـن ا
الـــشـــوارع بـــحـــثًـــا عن الـــرزق واســـتـــمع إلى
مـــدحـــهم الـــديـــنـى والـــذى ال يـــهـــدفـــون من
ورائه إلى تـقـد نوع من الـفـنـون الشـعـبـية
بقـدر ما يـستـخدمون ذلـك كنوع مـن العمل
ــال نــتـيــجـة يــتــكـســبــون من ورائه بـبــعض ا
عطف الفالح عـليهم كان يـترك الطفل
عــبــد الـــرحــمن والــذى لم يـــكن قــد جتــاوز
سـنـواته الـعـشر بـعـد كل مـا يشـغـله ويـجرى
وراءهـم من أجل االســـتـــمــتـــاع بـــســـمــاعـــهم
ـثل له نـشـوة والـفـرجـه عـلـيـهم كـان ذلـك 
روحـية عـالـية لم يـفـتش آنـذاك عن سبـبـها
ا كان يكتفى فقط بوجودها... داخله وإ
أيـــام آخــرى كــان يـــعــشــقــهـــا جــدًا هى أيــام
حــــــصـــــاد الـــــقـــــمـح ووضـــــعـه داخل أجـــــران
الــقــريــة ومــا يــصــاحب ذلك من جــلــســات
سمـر أغانى شعـبية. ألعـاب للصبـية فقد
كان هـنا وفى عـقد األربـعيـنيـات من القرن
ـصـريـة يشـبه إلى ـاضى يـشـكل الـقـريـة ا ا
ــفـــتــوح الـــبــيــوت ــتـــحف ا حـــد مــا شــكـل ا
عروشـة بجذوع األشـجار والتى الـطينيـة ا
تــــطل مـن عـــلـى أســـطــــحــــهــــا أعـــواد األذرة
والــقــطن اجلــافــ والــلــذان يــســتــخــدمـان
كـوقود عند طـهى الطـعام أو تسـوية أرغفة
اخلــبـــز داخـل األفــران الـــطـــيـــنـــيـــة. أيـــضًــا
ـــتـــداخــلـــة واألطـــفــال أشـــكـــال الــشـــوارع ا
ـرحون داخلـها القريـة كلهـا تظهر الذين 
ــتــنــفس كــأنـــهــا بــيت واحــد الــشــارع هــو ا
احلـقـيـقى ألبــنـائـهـا وأهـالــيـهم الـسـاحـات
األجران احلقول .. هى االمتداد الرحب
لــهـذا الـعــالم الـدفء واحلــمـيــمـيــة والـعـقل
الـتــواق لـلـمـعــرفـة والـتــأمل هى من صـفـات
ـا كـان الـكـثـيـريـن من أهل هـذه الـقـريـة ر
ذلك مـا يفـسر وجـود هذه الـنسـبة الـكبـيرة
من فـــنــــانى وأدبــــاء مـــصــــر الـــقــــادمـــ من

لـذا فـقـد تـتـبـعـه من مـولـد لـآلخـر وإذا مـا
سـمع أنه سـيـحـيى لــيـلـة فى قـريـة مـجـاورة
شـد الـرحال إلـيهـا وانـتظـره حـتى يأتى لم
يــكن يــعــرف مــعــنـى لــهــذا االجنــذاب لــقـد
كـان اجنـذابًا فـطـريًـا هنـاك تـوق داخلى ال
ـتـمـثل يـشـبــعه إال هـذا االمـتـداد الـغــنـائى ا

فى "سيد حواس"..
هــكـــذا كــان يـــقــضـى الــســـامــرى وقـــته بــ
ــداحـ مـذاكــرة دروسه وبـ تــتــبع فـرق ا
الـشـعــبـيـ والـشـاعــر سـيـد حـواس كـانت
ـعرفـية الـتى دخلت فى تـكوينه احلصـيلة ا
هى حصيلة سمـعية وبصرية سـمعية عبر
ـــثـل هـــذه األنــــاشـــيـــد والــــســـيـــر ســـمــــاعـــة 

أمثال هذه القرية.
لم يكن هناك أيـة وسائل ترفيـهية من تلك
الــتى نـــعــرفــهــا الــيــوم كـــانت هــنــاك بــعض
ــنـــاســبــات الـــتى يــنـــتــهـــزهــا أهل الـــقــريــة ا
كــــفـــرصــــة ســــانــــحـــة لــــقــــدوم أحــــد الـــرواه
الشـعـبيـ لـيسـرد عـلى أهل الـقريـة إحدى
الـقصص والـتى غـالـبًا مـا تـكون من نـوعـية
ـيــلـودرامـا حــتى يـســتـطــيع عـبــرهـا جـذب ا
ــوالـد تــعــاطف الــنــاس مــعــهــا وفـى أحــد ا
اسـتمع الـسامـرى والذى لم يـكن يدرك أنه
ســيـكــون ســامــريًـا فــيــمــا بـعــد أى الــشــاعـر
الــشــعــبى "ســيــد حــواس" فــأغــرم به جــدًا
واويل وعشق صـوته وطـريـقته فى غـنـاء ا

عرفية تغذت على أصوات  حصيلته ا
داح وسير الشعراء الشعبي إبراهيم احلسينىا
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كـان حـضـور خـطـاب أوبامـا بـالـقـاعـة الكـبـرى بـجـامـعة
الـقـاهـرة على مـوعـد مع عـرض مسـرحى دخل الـنجم
ــســرح دون أى تــقـــد لــيــؤدى دوره فى إلـى خــشــبـــة ا
مــونـودرامـا حتـرك عـلى اخلـشـبــة وفـقـاً لـلـمـيـزانـسـ
ــلــونـة الــذى وضــعه اخملــرج ســقــطت عــلــيه اإلضــاءة ا

ـسـجـد الـسـلـطـان حسـن هذه لألهـرامـات و
هى شــخـصـيـته ولم يــفـتـعل شـيــئـاً  بـالـتـالى
مثل تماما كالرئيس فلن تستطـيع وصفه با
السـادات رغم أنه كـان يـحب التـمـثيل ورغم
ثال تمـيزه بطـريقة أداء معـينة لـكنه ليس 
ألنه كـان شخـصـا واحدا فى كل خـطبه وكل
البس أفعـاله بل حـتى إنه كـان يـتقـلب فى ا
مرة ما ب الزى الـعسكرى والزى التقليدى
والــــزى الـــــرســـــمى إال أنـه فى كل ذلـك كــــان
نفس الشخصية لم نر عليها أى اختالف.
ويضـيف الصـريطى: مـا رأينـاه كان صـناعة
جنم وكل ما حـدث كـان مدروسـا ومـخطـطاً
له فى سيناريـو موضوع سلـفاً حتى حركاته
كـانت فى مــيـزانـسـ مــرسـوم ولـكن هـذا ال
ثل هو شـخص يسـتطيع يعـنى أن أوبامـا 

صداقية. قيادة اجلماهير ويصل إليهم 
د. عالء قـوقـة يـقـول: الـسـيـاسـة بـشكـل عام
ثالً ذلك أن مهمة السياسى هى تتطلب 
ـا يـكـون هـو نـفـسه إقـنـاع الـنـاس بـأفــكـار ر
غـــيــــر مـــقــــتـــنـع بـــهــــا وذلك حــــتى يــــصل إلى
أهـــــــدافه يـــــــضـــــــاف إلـى ذلـك أن أجـــــــهــــــزة
اإلعالم أصـــبــــحت تـــضـــيـف إلى خـــطـــابـــات
الـسـيــاسـيــ شـيــئـا أشــبه بـالــسـيــنـوغــرافـيـا
ــــضـــامـــ مــــعـــيــــنـــة وتــــتـــرك لـــدى تــــوحى 
شـاهد أثـرا مقصـودا ولكن النـاس لم تعد ا
بـهـذه الـسـذاجـة حـتى لـو انـبـهرت فـى بـداية
العـرض فـسرعـان ما تـدارك نـفسـهـا وتفـكر
فى واقـعـهـا احلـقـيـقى وتـرى هل سـيـؤثـر كل

ذلك فى واقعها سلباً أو إيجاباً.
د. سامى عبد احلـليم يقـول إن أوباما ليس
ـــثل عـــبـــقـــرى أيـــضــا ـــثالً فـــقط لـــكـــنه 
يـعــرف مـتى يـصـمت ومــتى يـرفع من صـوته
كـــمـــا أن مـــيــــزته الـــكـــبــــيـــرة هى تـــلــــقـــائـــيـــته
الـشـديـدة حتى لـيـبـدو لك أنه صـادق (أقول
يـبــدو) لـكن الـصـدق والـكــذب فى الـسـيـاسـة

أمور ال حتسب.
ويضيف عبد احلليم: الشو الذى رأيناه فى
خـــطـــاب أوبــامـــا ال يـــعــد شـــيـــئــاً بـــجـــوار مــا
يـحدث فى أمـريـكا وهـو فى النـهـاية مـجرد
شو إال أن األمـور لن تـتحـسن فى يـوم وليـلة
هــذا إن حتـــول شىء من األســاس أمــريــكــا
ــســـرحـــيــة نـــفس الـــنص تــقـــدم لـــنـــا نــفـس ا
سـرح والديـكور ولكن والسيـناريـو وخشـبة ا
ــمــثل الــقــد (بـوش) كــان ســخــيــفــا أضـر ا
بـصـورة أمــريـكـا وشــوهـهـا فـقــامـوا بـتــغـيـيـره
بــآخــر (أوبــامــا) أكـــثــر جــاذبــيـــة من ســابــقه

وأكثر قبوالً هذا هو كل شىء.

ـعنى ـثالً بـا سـنـاء شـافع يـقـول: نـعم كـان 
ــهـــنــة احملـــتــرمـــة مــهـــنــة الـــصــحـــيح لــهـــذه ا
الـتـمـثـيل الـتى تـعـنى الـصدق فـى الـتوصـيل
ولــقــد كـــان الــرجل صــادقـــاً بــحق وهــذا مــا
يـستـدعى احـتـرامه بـشـدة فـهو واضـح جلى
وكذا كـان خطـابه واضـحا لـدرجة ال حتـتاج
لــتـفـسـيـر وال لــهـذا الـكم من الــتـحـلـيل الـذى

شغل به إعالمنا نفسه ما بعد الزيارة.
ويـــضــيف شــافـع: لم يــكن الـــرجل صــريــحــا
وصــادقـاً فـقط لــكـنه كــان ذكـيـاً أيــضـا فـقـد
وجه من الـقـاهـرة رسـالــة ال لـلـعـالم الـعـربى
أو اإلسالمى فـقط لكن لـلعـالم كله أعـلنهم
فــيه أن هـــدفه هــو تـــثــبـــيت قـــيــادة أمـــريــكــا
لـلـعــالم لـكن بـأسـلـوب جـديـد يـغـايـر طـريـقـة
بــــوش فى شــــرق أوسط جــــديـــد وهــــيـــمــــنـــة
الــرأســمـالــيــة ولــكن بـاحــتــرام األديـان كــلــهـا
ـثـالـية حـتى الوضـعـيـة مـنـها وسـلك طـريق ا
كمـا فعل غـاندى وأعتـقد أن أوبامـا لو ترك
ألصـــبـح غـــانـــدى آخـــر ولـــكـــنى ال أعـــلم هل
سـيتحـلون بـالذكـاء أم سيغـلب علـيهم الـغباء
ويـــقـــتــــلـــونه ألن هــــذا الـــرجل الــــذى يـــريـــد
احـتـواء الـعــالم يـقـدم إلـيه مــا يـريـده الـعـالم
ـثالى حقـاً وهو الـقيـادة فى هذا الـطريق ا
وأعـتـقـد أن أوبـامـا وضع االشـتـراكـيـ وأنـا
مــنــهم فى مــأزق ألنــنــا كــنـا دائــمــاً مــا نــلـعن
ـقراطية بـشكلهـا القد لكـنه قدم لها الد
وجــهـــاً رائــعــا وهــو يــعـــلم مــا يــفـــعــله جــيــدا
والــدلـيـل عـلـى ذلك أن أول مــا اهـتـم به هـو

تعي مدير اخملابرات األمريكية.
ــثل عــايــدة عــبــد الــعــزيــز تــقــول: أوبــامــا 
ثل شـديد الـصدق سواء بالـطبيـعة وهـو 
مع نـفـسه أو اآلخـرين ولـقـد جـاء بـأسـلوب
جديد حتى إن كـان هدفه كمـا يرى البعض
هو تـنـفيـذ أجنـدة بـوش لكن الـسـياسـة التى
يــنـتـهــجـهـا مــخـتـلــفـة ورأيى أنه ســيـنـجح فى
حتــــقـــيـق أهـــدافـه إال لـــو اعــــتــــرضه زمالؤه

هناك.
بينمـا يرفض عادل هـاشم أن يصف أوباما
ـمــثل قــائالً: الـتــمــثـيل هــو أن تـؤدى دوراً بــا
لـــيس لك فـى احلــيـــاة وهـــذا مـــا لم يـــفــعـــله
أوبـامـا بـالــعـكس لـقـد كـان واقـعــيـا ومـنـظـمـا
بــشــكـل كــبــيـــر وكل مــا قـــاله لم يـــكن ولــيــد
الــلــحــظــة وكـل شىء كــان مــدروســاً بــعــنــايــة
ومــتـوافـقــا مع اسـتــراتـيـجــيـة أمـريــكـا وجـاء
أوبـــامــا بـــثــقـــافـــته وحــضـــوره وأدائه الـــقــوى
ـنطقة لـيلقى اخلطاب ومعـرفته العمـيقة با
الـذى وضــعه مـؤســسـات وخــبـراء وبــاحـثـون
أمريـكيـون وقرأه أوبـاما قـبل إلقـائه له عدة
مـرات حـتى حـفـظه ورأى أن يـبـدأ بـتـحـيـتـنا
(السالم عليـكم) حتى يجتذب إليه جمهورا

عربيا ومسلماً.
تشاركه الرأى سميحة أيوب وتقول: ال أرى
ـــثـل وال أرى داعــــيـــاً ألن أن أوبــــامــــا كــــان 
نــســخف من رجـل جــاء إلــيــنــا زائــراً وألــقى
خــطــابــا شــديــد االعــتــدال وكــون أنه صــعـد
لـلـمـســرح بال أى تـقـد فـهــذا هـو نـظـامـهم

ــتــحــدة لـــكــنه لم يــأت الــقــاهــرة الــواليــات ا
لــيــمــثل عـــلــيــنــا لـــقــد حتــدث وشــرح ووضح
وتـرك الــكـرة فى مــلـعــبـنــا وإن كـنــا نـريـد أن
ــسـك بــالـــفـــرصـــة فــلـــنـــصـــلح من شـــأنـــنــا
ونـسـاعـد أنـفسـنـا قـبل أن نـطـلب من الـعالم
أن يساعدنا وقـتها نستـطيع أن نضعه أمام

مسئولياته لينفذ ما تعهد به.
ويضيف عبـد الرحيم: لقـد اجنذب السواد
األعظم من شعبـنا إلى حديثه واستطاع أن
يـصـل إلى قـلــوبـهـم بـصــدق وكـون أن هــنـاك
ترتيبـات وضعت له من أجل إظـهار خطابه
بشكل مع فـهذا أسلوب ال يحتكره أوباما
بل عـــلـى الـــعـــكس كـل الـــســـيــــاســـيـــ بل إن
بــعض اإلعـالمــيــ أيــضــا يـــحــرصــون عــلى

وضع كالمهم فى إطار.
ســـامح الــصــريــطى يـــقــول: أوبــامــا خــطــيب
مـفـوه وسيـاسى مـحـنك وهو وإن كـان جنـماً
مـثل ألنه لم يستعـر شخصية ولكنه ليس 
غــيــره ولــكن حتــدث بــشــخــصــيــته هــو وهى
نفس الشخـصية التى رأيـناه بها فى زيارته

ــتــحـدة حــيث ال أحــد يــقـدم فـى الـواليــات ا
أحدا ولـكـنـنا فـقط من نـسـتبق صـعـود أحد
ن يـــقــــدمه ويـــدعـــوه إللـــقـــاء ـــســــئـــولـــ  ا
ـثالً كــلـمـتـه. ولـكن هــذا ال يـعـنى أنـه كـان 
كـمـا أن امـتالكه لـلـكـاريـزمـا ال يـعنـى الشىء
نـــفـــسه فـــلـــيـــست الـــكـــاريـــزمـــا حـــكـــراً عـــلى
ـمثـل فـقط لكـنهـا حضـور إنسانـى يؤسر ا
ـــمــــثل أو خــــطـــيب أو ــــســـتــــمـــعــــ ســـواء  ا

سياسى.
عـبـد الـرحــيم حـسن يـبـدأ حــديـثه مـداعـبـاً:
ــــثل فـى مــــصـــر دون كـــيـف اســــتـــطــــاع أن 
عـضــويــة الــنــقــابــة أو حــتى تــصــريح مــنــهـا!
ويـضيف: كل شـخص ناجح فى مـهنـته البد
ـــثـل بـــارع ســـواء كـــان أن يـــكـــون بــــداخـــله 
مــحــامــيـــا أو إعالمــيــاً أو خــطـــيــبــاً... وكــذا
أوبـــامــا فـــهـــو مـــتـــحــدث ســـاحـــر يـــســـتــطـــيع
مــحــادثـة اجلــمــيع كـل عـلـى قــدر عـقــله وأن
سك بـالفـكرة يتـكلم فى جـميع اجلـوانب و
فــيـصل بــهـا لـلــنـاس بـقــدرة مـدهـشــة ولـهـذا
جنـح فـى الـــــــوصـــــــول لـــــــســـــــدة احلـــــــكـم فى

اذا هـذا الرجل هنـاك الكـثيرون نـعم ولكـننا
البـد أن نبـدأ لـذا كـان عـبد الـرحـمن الـشـافعى
لعدّة أسباب أولها طول عمره الفنى الذى جاوز
الــــعـــــمل بــــ وجلــــمـــــعه فـى  األربـــــعــــ عـــــامًــــا 
احملتـرف والـهواة وبـ العمـل اإلدارى والفنى

تميز من عروضه ما ب زيج ا ه هذا ا ولتقد
ولــكــثــيــر من اجلــدل الـذى الــشــعــبى والــدرامى 

أثاره طوال مسيرته.
وبـعد عـبـد الرحـمن الـشافـعى سـتأتى فـصـول أخرى

سرحي فى مصر والدول العربية. من حياة أهم ا
بــيـنـمـا هـو يـؤدى دوره بـجـدارة دون أن يـقـرأ من الـنص
ثـم حـيـا اجلـمــهـور الـذى أنــصت إلـيه واسـتــمـتع بـأدائه
قـبل أن يـخرج من الـكـالوس الـثانى. فى هـذا الـتحـقيق
ــسـرحــيـون هـذا الــعـرض وأداء بــطـله الـذى ال يــحـلل ا

يختلف أحد على كاريزمته التى أسرت اجلميع.

ثل بالطبيعة.. شديد عايدة عبد العزيز: 
الصدق مع نفسه واآلخرين!

سرح دون أن سميحة أيوب: صعوده على ا
ثل نحه لقب  يقدمه أحد ال يعنى أن 
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حكايات للشباب قبل أن يناموا

cyan magenta yellow black File: 6- 27 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

سرحي جريدة كل ا

> الفنانة هالة فاخر
تشارك حاليا فى بروفات
مسرحية "الناس بتحب
ها على قرر تقد كده" ا
سرح الكوميدى خشبة ا
وسم الصيفى خالل ا
القادم من إخراج عصام
السيد ويشارك فى بطولة
ان طرب إ سرحية ا ا
البحر درويش وسامي
سرح مغاورى وجنوم ا
الكوميدى.
هالة فاخر قالت إنها
سعيدة بالعمل مع عصام
السيد الذى شاركت معه
من قبل فى مسرحية "زكى
فى الوزارة" التى اعتذرت
عن االستمرار فيها إثر
خالفات داخل كواليسها.

> تعرف على طالبة البيانو الفرنسية سوزان ديكوفو دوميسنيل فى عام  1937التى ظلت رفيقة عمره
ية الثانية كان بيكيت فى أيرلندا فعاد إلى فرنسا واشترك فى وزوجته. وحينما اندلعت نيران احلرب العا
ان واكتشافهم للخلية التى يعمل بها هرب قاومة هناك (كمراسل ومترجم) لكن بعد تقدم األ صفوف ا
بيكيت وسوزان إلى جنوب فرنسا إلى بلدة روسيليان وعمل بيكيت مزارعا.
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اإلمـام مـقــدمـة وحتـمل عــنـوان «سـارتـر..
والدراما الوجـودية» بينمـا تقدم الدراسة
ـسـرحى األخـرى رؤيـة حتـلـيـلـيـة لـلـنص ا
وجـاءت فى خـاتمـة الـكـتاب وقـد احـتوت
هــــاتــــاين الــــدراســـــتــــاين مــــجــــمــــوعــــة من
الــعــنــاوين الــداخــلــيــة الــدالــة عــلى خــطــة
ـــؤلف فـى قــراءتـه لـــســـارتـــر فـــاحـــتــوت ا
ــقـدمــة عـلـى عـنــاوين «تـطــور الـفــلـســفـة ا
الـوجوديـة فى الـسـيـاق التـاريـخى سـارتر
بــــ الــــوجــــود والــــعــــدم.. ونــــقــــد الــــعــــقل
اجلـدى ثم «الــصـيــغــة الـفــنـيــة فى درامـا
ســـارتـــر وقـــد نـــاقش الـــنـــاقـــد حتـت هــذا

العنوان نقطت مرعبت هما:
سافة (أ) فقدان الذاكـرة وإعادة تعي ا
ـوقف االسـتـثـنـائى.. وهم ـلـيـودرامـيـة ا ا
ـطـلـقـة أمـا الرؤيـة الـتـحـلـيـلـية الـسلـطـة ا
لــلــنص فــقــد احــتــوت عـلـى: مـدخـل عـام:
ـوقـف االبـتـدائى مـيالد جـديــد لـلــبـطل ا
ــوضـوعـيــة نـقـطــة الـهـجـوم.. وشـروطه ا
ـفـارقة فـى مراحل وبـدايـة الـتـعـقـيـدات ا
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــذروة الـــدرامـــيـــة وكـــشف
فارقة التحوالت الدرامية والعودة إلى ا
نـقـطة الـصـفـر الـنـهايـة الـدرامـيـة وإعادة

ترتيب األوراق.
ـــســــرحى فى وقـــد قــــدم ســـارتـــر نــــصه ا
تـسعـة منـاظر يـحتـوى كل منـها عـلى عدد

شاهد. من ا

ــا فى جــعـبــته من ــشـهــد الــســيــاسى  ا
ـكنه أن أسرار الـنظـام وفـضائـحه التى 
يـــبــوح بـــهــا فال يـــلــبـث أن يــتـــبــوأ مـــكــانــة
مــــرمــــوقــــة ويــــحــــظى بــــحــــمــــايــــة كــــبـــرى
ـؤسـسـات احلـاكـمـة وهـو فى احلـقـيـقـة ا

لك إال األكاذيب». ال 
ــســرحــيـة ويــحــتــوى الــعـدد إضــافــة إلى ا
دراســـتــ بــقـــلم الــنــاقـــد د. ســيــد اإلمــام
سـرحيـة وقد اعتـبرها د. األولى تـسبق ا

صـدر الــعـدد اجلـديـد من سـلـسـلـة «من
ـى» الــــتـى تــــصـــــدر عن ـــــســــرح الـــــعــــا ا
اجملـــلس الـــوطـــنى لـــلــثـــقـــافـــة والـــفـــنــون
واآلداب بـــــالــــكـــــويـت ويـــــحــــمـل عـــــنــــوان
«نـيــكـراســوف» جلــان بـول ســارتـر وهى
ـــســــرحـــيـــة الــــتى كــــتـــبـــهــــا خالل عـــام ا
1955 وظـهـرت فى 1956 وهى كـمـا
جاء عـلى ظهـر الـغالف األخيـر «تنـتمى
ـرحـلة الـثـانيـة من أعـمال الـكاتب إلى ا
التـى يـتـكـشف فـيـهـا الـبعـد االجـتـمـاعى
فى مــســتـويــ أولــهـمــا: مــسـتــوى بــنـاء
ـاضــيـهـا ومـا الــشـخـصــيـات الـواعــيـة 
تــولــد عــنه من مــعــرفـة مــتــواتــرة بــاألنـا
واآلخــر لم تــؤد إلـى تـشــيئ الــوعى أو
تــفــقــده قـــدرته عــلى جتـــاوز نــفــسه فى
صــمـيم تـطـلــعه لـلـمـســتـقـبل وثــانـيـهـمـا:
وقف االبتـدائى وتطوره وما مستـوى ا
يـــــبـــــنـــــيـه من عـالقـــــات عـــــمل وأفـــــكـــــار
مـراوغـة مـحــتـويـا - فى الـوقت ذاته -
سـيـاق الـصـراع ب الـكـتـلـة االشـتـراكـية
ثلة فى االحتـاد السوفيـتى) والكتلة )
ـثـلـة فى أمـريـكـا) وهـو الـرأسـمـالـيـة (
الـصـراع الـذى عـرف بـاحلـرب الـبـاردة
فال يـــكــاد األفـــاق «جـــورج دى فــالـــيــرا»
يحـظى بجـرعة حـياة اسـتثـنائـية مـفلـتا
من مـحـاولة انـتحـاره وقـبضـة الشـرطة
ـيـنـيـة مـوالـيـة حـتى يـخـتـرق صـحـيـفـة 
لـلـحـكومـة بـصـفـته «نـيـكـراسـوف» وزير
الـــداخـــلـــيـــة الـــســـوفـــيـــتـى اخملـــتـــفى من

الكتاب: نيكراسوف
ؤلف: جان بول سارتر ا

الناشر: اجمللس الوطنى للثقافة والفنون
ى سرح العا واآلداب - الكويت من ا

الكتاب: مهرجان القاهرة الدولى للمسرح
التجريبى

الناشر: وزارة الثقافة
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 أصـــــــــدرت وزارة الـــــــــثـــــــــقـــــــــافــــــــــة ضـــــــــمن
ــهــرجــان الــقــاهـرة الــدولى مــطـبــوعــاتــهــا 
لــلـمـســرح الـتـجــريـبى فى دورته الــعـشـرين
ــهــرجــان فى جــزءين كــتــابًــا يــحــمـل اسم ا
ـطبـوعة ثـابـة الذاكـرة ا كبـيـرين ليـكـون 
ـعـرفـة مـا قدم ـكن الـرجـوع إلـيـهـا  الـتى 
فـى هـــــذه الـــــدورة أو تــــــلك مـن أنـــــشـــــطـــــة
(عـــــــروض نــــــدوات إصـــــــدارات) كـــــــذلك
ـــعـــرفـــة الــــعـــروض الـــفـــائــــزة بـــاجلـــوائـــز
ـســرحـيــة الـفـائــزة أيـضًـا من والـعـنــاصـر ا
تمثيل لديكور إلخراج إلخ كذلك لم ينس
الــكـــتــاب تــوثــيق أســمـــاء أعــضــاء الــلــجــان
ــشــكــلــة لــلـــمــهــرجــان فى كل دوراته من ا
جلــان عــلـيــا إلى جلــان تــنــفــيــذيــة وجلـان
ــكــرمــ حتــكـــيم كــمــا لـم يــنس أســمـــاء ا

والضيوف.
وقــــد احــــتـــوى اجلــــزء األول من الــــكــــتـــاب
هرجان منذ الدورة األولى وثائق دورات ا
وحـــتى الــدورة الـــعــاشــرة بـــيــنــمـــا احــتــوي
اجلــــــزء الــــــثــــــانـى عــــــلـى وثــــــائق الــــــدورات
ـتـبـقـيـة حـتى الـدورة الـعـشـرين واألخـيرة ا
والـتى أقـيمت فى الـفـترة من  10إلى 20

أكتوبر .2008
كــمــا يــضـم الــكــتــاب مــجـــمــوعــة نــادرة من
الـصـور الفـوتـوغرافـيـة لعـدد من الـعروض
إلى جــــانب تــــقــــد مــــوجــــز صـــغــــيــــر عن
ــشــاركــة وبـــيــانــات وافــيــة عن الـــعــروض ا
ــــــشـــــاركــــــ فى ـــــكــــــرمـــــ وا عــــــدد مـن ا
هرجـان. ال شك أن هذا الكتاب بوصفه ا
ســجالً أمــيــنــا وذاكــرة مــطــبــوعــة ومــوثــقـة
ــــهــــرجـــان الــــقـــاهــــرة الــــدولى لــــلـــمــــســـرح
الـتـجريـبى سـيكـون مرجـعًـا مهـمًا بـالـنسـبة
ـسرح ـهـشـمـ بـأنـشـطـة ا لـلـمـسـرحـيـ ا
هـرجـان بـشـكل خاص عـمومًـا وأنـشـطـة ا
كذلك سيكون مـعينا للـدارس والباحث
هرجان الذين يرغبـون فى متابعة تـطور ا
مـن دورة ألخـرى ودراســة آلــيــات وأفــكـار
الـــتــــجـــريب الـــتـى احـــتـــضـــنــــهـــا فى دوراته

تتابعة. ا

á«ZÉWh ºdÉY

 نعـرف جميـعا شـيخـنا اجلـليل الـدكتور
يــوسـف الــقــرضــاوى كــأحــد أبــرز وأهم
ـــــنــــا رمـــــوز الـــــفـــــقه اإلسـالمى فـى عـــــا
ـــــعـــــاصـــــر  غــــــيـــــر أن مـــــا ال يـــــعـــــرفه ا
الكثيرون منا هو أن شيخنا القرضاوى
بــــدأ حــــيـــاتـه شـــاعــــرا وأديــــبـــا وكــــاتــــبـــا
للـمسـرح  شغف به  مـنذ صـباه الـباكر
 يـــــقـــــول : " وكـــــان لـى شـــــغف بـــــاألدب
ــسـرحى حــيـنـذاك  حـتـى أنـنى ألـفت ا
وأنــــا طــــالب بــــالــــصف األول الــــثــــانـــوى
مــســرحـــيــة شــعـــريــة عــنــوانـــهــا "يــوسف

الصديق" .
مـسـرحـيـة " عـالم وطـاغـيـة " مـسـرحـيـة
تـاريـخـيـة كتـبـهـا الـشـيخ ـ كـمـا يـذكر فى
مــقــدمــته لـــلــمــســرحــيــة ـ أثــنــاء فــتــرات
اعـتـقاله مـابـ " هايـكـستب " و"مـعـتقل
جــبل الــطـور " فى  1949ومـثــلت أيــضـا
ــعــتـقـل  غـيــر أن نــصــهــا األصـلى فى ا
فـقـد فـأعــاد الـشـيخ كــتـابـتـهــا ثـانـيـة فى
 1968فى شكلها احلالى  حيث رأى

أن أحداثها تناسب تلك الفترة . 
سرحيـة تدور أحداثها فى عصر بنى ا
ـلك بن مروان  أمـية  فى عـهد عـبد ا
وأثــنـاء واليــة احلــجــاج بن يــوسف عــلى
الـعـراق  وهى تـسـتـلـهم أحـداث مـعـركة
"ديـر اجلمـاجم" وما حـولهـا من أحداث

سعيد بن جبير ...واحلجاج بن يوسف

الكتاب :عالم وطاغية 
ؤلف : د.  يوسف القرضاوى  ا

الناشر : مكتبة وهبة

مـشـهـورة فى الـتاريخ اإلسـالمى  و قد
ــة ثــورة الــقــائــد ــعــركــة بــهـــز انــتـــهت ا
"عـبـد الــرحـمن بن األشــعث " وأنـصـاره
من أهـل الـــــعـــــلم والـــــديـن أمـــــام جـــــيش
ـا احلـجــاج  وكـانـوا قـد خـرجــوا عـلـيه 
أنكـروه من سيـرته فى الناس من إذالل
لــــلــــمــــســـــلــــمــــ وســــفـك لــــلــــدمــــاء ووأد
وقـــد فـــر األشـــعث وبـــعض لـــلـــحـــريــات 
ـــعـــركــة  ومـن بــ من أنـــصـــاره بــعـــد ا
فـروا  الـفـقـيه "سـعــيـد بن جـبـيـر " غـيـر
أن احلـــــــجـــــــاج ظـل يـالحـــــــقـــــــهـم حـــــــتى
اسـتــطـاع الــقـبض عــلى ابن جــبـيــر بـعـد
بـضعـة عـشر عـامـا  ودار بيـنـهمـا حوار
ســــــجـــــلـه الـــــتــــــاريخ  وأوحـى لـــــلــــــشـــــيخ
الـــقــرضـــاوى بـــأن يــســـتــلـــهــمـه فى هــذه
ـسـرحـيـة .. أو كـما يـقـول " مـسـتـلـهـما ا
تـاريخ تـلك احلـقـبـة الـغـنـيـة بـالـبـطـوالت
ـواقف الـرائـعــة إلى جـوار مـا حـفـلت وا
بـه من مــــظــــالم  ومــــا طــــفــــحـت به من

جتبر وطغيان .    
ـســرحـيــة مـقــسـمــة إلى ثالثــة فـصـول ا
مـقـسـمـة بـدورهـا إلى مـنـاظـر  وتـتـمـيز
بحـوارها الـرشيق وقـدرته على الـتعـبير
عن دواخـل الـــشـــخـــصــــيـــات  فى بـــنـــاء

درامى متصاعد ومتماسك .

سرحي جريدة كل ا

> حينما كان يسير فى شوارع باريس توجه إلى بيكيت شحاذ مستجدياً صدقة
وت ويقال إن جيمس وت لكنه جنا من ا فرفض فطعنه الشحاذ بسك وكاد 

ستشفى. جويس بنفسه كان يعتنى به فى ا

> اخملرج األردنى نبيل
صواحلة يتابع حاليًا
عروض مسرحيته
اجلديدة "نشرة غسيل بال
حدود" التي يقدمها
بأسلوب "ستاند أب
كوميدى" وعرضت على
ركز خشبة مسرح ا
لكى وهي من الثقافى ا
تأليف صواحلة أيضا.
ثل العرض يقدمه 
واحد دون أى ديكورات
مبالغ فيها بأسلوب ساخر
النتقاد األوضاع احلالية.
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 د. أشرف زكى : الطليعة أصبح
جاهزاً الستقبال العر وض

ìô°ùe øY åëÑJ IõgÉL ¢VhôY
والـتى انـتــهى مـصـمم الــديـكـور وائل عـبــد الـله من اإلشـراف
على تـنفيـذ ديكوراتـها بالـفعل وهو مـا اضطر مـخرجها إلى

وقف البروفات حتى تتضح الرؤية.
وفـى فــرقــة الـشــبــاب أيــضــا ال تــعــرف اخملــرجــة لــبــنـى عــبـد
الـعـزيز مـصـير عـرضـها "الـعانـس" الذى جتـرى بروفـاته مـنذ
ـوعـد عـرضه فى الـوقت شـهـور طـويـلـة دون حتديـد نـهـائى 
الـذى  االســتــقــرار عــلى تــقـد مــســرحــيــة "وهج الــعـشق"
لكـرم عفـيفى واخملـرج د. عـمرو دوارة عـلى مسـرح متـروبول
مـنـتــصف الـشـهـر اجلـارى بـيـنـمــا تـعـرض مـسـرحـيـة يـولـيـوس
قــيــصــر لــلـمــخــرج ســامح بــســيــونى عــلى مــسـرح مــيــامى فى
التوقـيت نفسه وبذلك يـفوز مسـرح الشباب بـنصيب األسد

نتجة بفرق مسرح الدولة. فى كم العروض ا
وفى ســيــاق مــتـصـل  إيــقـاف جــمــيع الــعــروض الــتى كــانت
وسم حلـ انتهاء تقد عروض مشاريع تقدم خالل هذا ا
ـسرحية وقـسم التمثـيل بآداب حلوان طالب معهـد الفنون ا
والــتـى ســيـــطــرت عـــلى مـــســارح الـــعـــائم الــصـــغـــيــر ومـــيــامى
والـسالم وهـو ما تـسـبب أيـضـا فى إيقـاف بـروفـات عدد من
ـسـرح الـدولة خالل ـها  الـعـروض الـتى يـتم اإلعداد لـتـقـد

وسم القادم. ا

يـواجه مـجـمـوعــة من مـخـرجى الـعــروض اجلـديـدة الـتى يـتم
ــهــا خالل يــونــيــو اجلــارى من إنــتــاج الـبــيت اإلعـداد لــتــقــد
الـفـنى لــلـمـسـرح حـالــيـاً أزمـة تـتـعــلق بـعـدم وجـود دور عـرض
الســتـــقــبــال أعـــمــالــهـم الــتى انــتـــهى تــنـــفــيــذ إنـــتــاج بــعـــضــهــا
وأصــبــحت جــاهــزة لـلــعــرض بــالــفــعل ويــرغب صــنــاعـهــا فى
ــصــرى فى دورته ــهــرجــان الــقــومـى لــلــمــســرح ا الــلــحــاق بــا
الـقـادمة. فى مـسـرح الـطلـيـعة  االنـتـهاء من جـمـيع مراحل
جتـهـيز وإعـداد مـسـرحـيـتى "أرض ال تـنـبت الـزهـور" حملـمود
دياب واخملرج شادى سرور و"حـمام رومانى" للمخرج هشام
جـمـعـة وكـانت بـروفـاتـهـما قـد بـدأت مـنـذ أكـثـر من عـام فى
ظل إغالق مـسـرح الطـلـيـعـة الـذى يـتم تـرميـمه حـالـيـاً فـيـما
قـال د. أشــرف زكى رئـيـس الـبـيـت الـفـنى لــلـمــسـرح إن أزمـة
مـســرح الــطـلــيــعـة ســوف تــنـتــهى هــذا األســبـوع بــعــد افـتــتـاح
ـسـرح بـعد تـطـويـره وأكـد أنه أصـبح جـاهزا لـلـعـمل بـالـفعل ا
وســوف يــســتــقــبل عــروض الــفــرق خالل أيــام بــعــد جتــهــيــزه

بأحدث التقنيات.
ــــقـــابـل وضع اخملـــرج هــــشـــام عــــطـــوة مــــديـــر مــــســـرح وفى ا
الــشـبــاب إدارة الـبـيـت الـفــنى لـلــمـسـرح فـى مـأزق بـعــد دفـعه
بأربـعة عـروض أصبـحت جاهـزة للـعرض بـالفـعل خالل هذا
الـشهـر فى الـوقت الـذى ال تـمتـلك فـيه قـاعـة يوسف إدريس
ـسرح الشـباب والتى تعـرض بها حـاليا مـسرحية الصـغيرة 
"اللى نـزل الشـارع" للـمـخرج إسالم إمـام والتى تـقرر جتـديد
فــتــرة عــرضـــهــا حــتى األســـبــوع الــقــادم وهــو مـــا تــســبب فى
تأجيل افتتاح مسرحية "نظرة حب" للمخرج محمد إبراهيم

د. أشرف زكىهشام جمعة

مسرحية األقزام والساحرة العجوز
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قـصــر ثــقـافــة سـوزان مــبــارك لـثــقــافـة الــطـفل
بـالـسـيدة زيـنب يـشهـد حـالـياً تـقـد مسـرحـية
األطــفــال الــغـــنــائــيــة االســتـــعــراضــيــة "األقــزام
ن النمر والساحرة العـجوز" تأليف وأشعار أ

وإخراج محمد شوقى.
سرحية تقدم منذ أسبوع مضى على مسرح ا
الـقصر من إنتـاج اإلدارة العامة لثـقافة الطفل
ـركـزية لـلـدراسات والـبـحوث الـتـابـعة لإلدارة ا

بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
فـاطـمـة فـرحـات مـديـر ثـقـافـة الـطـفل بـالـهـيـئة
ـسـرحـيـة تــشـهـد إقـبـاال جـمـاهـيـريـا قـالت إن ا
ــقــرر عــرضــهــا خالل احــتــفـاالت الفــتــا ومن ا
مـــهــرجـــان الـــقـــراءة لـــلــجـــمـــيع صـــيف 2009

ها بعدد من احملافظات. إضافة إلى تقد
وقـال مـحـمـد شوقـى مخـرج الـعـرض إنه يـقدم
ـعــلــومـة مع عــمال شـيــقــا لألطــفـال يــتــضـمـن ا
ـــتـــعـــة واإلبـــهـــار فى قـــالب غـــنـــائى عـــنـــاصـــر ا

اســـتــعـــراضـى كــومـــيـــدى فى مـــحـــاولـــة جلــذب
ختلف مراحلهم العمرية. األطفال 

الـــــعــــرض ديــــكـــــور وعــــرائـس جــــوزيف نـــــســــيم
واستـعراضات خـالد شـلبى وموسـيقى وأحلان
عـبد الـرحمن مـحمـد وإعداد مـوسيـقى حملمد
ـر عــفـيــفى رئـيس جــمـال واإلشــراف الـعــام 
ـــســـرح بـــاإلدارة الـــعـــامـــة ـــوســـيــــقى وا قـــسم ا
لـثقـافة الطـفل وتمثـيل كرم أحـمد مهـا زكريا
دعــاء اخلــولى ديــنــا الــســواح خــلــود شــعــبـان
جيمى األفريقى ونـادر محمد وعلياء سليمان
وأطفال االستـعراض يارا محمد كمال أحالم
أحـــمــد جــنــة الـــله مــدحت آيـــة الــله مــدحت
هـــاجـــر زين الــعـــابـــدين عـــلى طـــارق شــيـــمــاء
حــســ ويـــشــارك فى الــعــرض مــجــمــوعــة من
األقـزام هم مــحـمـود مــصـطـفى خــالـد حـسن
مـحـمـد سـعـيـد هـالـة حـمـدى مـحـمـد الـسـيد

رضا زكريا.
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يــسـتــعـد اخملــرج عــاصم رأفت حـالــيــا لـبــدء بـروفــات عـرضه
ـســرحى اجلـديــد "أوديب وشـفــيـقــة" لـلـكــاتب أحـمــد األبـلج ا
ـــقــرر إنــتــاجه ضـــمن خــطــة الـــفــرقــة الــقــومـــيــة لــلــعــروض وا

التراثية تمهيدا لعرضه بقاعة مسرح الغد.
مـثل ويقوم عـاصم رأفت حالـيا بـاختـيار فـريق العـمل من ا
الذين سـيشـاركون فى هـذه التـجربـة التى يـسعى من خاللـها
لــتــقـد صــورة مــسـرحــيــة الفـتــة واســتـقــر عــلى االســتـعــانـة
لكه من خـبرة لتـصميم ـا  صـمم البـاليه د. هانى جـعفر 
ـسرحـية قال ـسرحـية .أحـمد األبـلج مؤلف ا استعـراضات ا
إن أوديب وشــفــيـقــة نص يـنــاقش قــضـيــة فى غـايــة األهـمــيـة
تـتــعـلق بــالـقــدر وعالقـته بــاإلنـسـان وإذا كــان قـدر أوديب فى
األســطـــورة من صـــنع اآللــهـــة فــإنه فى أوديـب وشــفــيـــقــة من
صـنع البـشـر واختـار األبـلج مولـد احلـناوى لـيـبدأ من خالله
أحــداث نــصه ألنـه يــجــمع جــمــيع الــطــبــقــات الــشـعــبــيــة وهم

انا بالغيبيات. األكثر إ
ــقــرر أن يــصـــمم ديــكــور الــعــمل فـــادى فــوكــيه ويــكــتب ومن ا

أشعاره أحمد زيدان وموسيقى وأحلان عالء غنيم.  عاصم رأفت
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 نادر قطب

ــــهـــنــــدس لــــعــــلى ســــالم الحـظ وا مــــســـرحــــيــــة ا
واخملــرج نــادر قــطب يــتم عــرضــهــا خالل يــولــيـو
الـقادم عـلى مسـرح مـكتـبة أطـفـال شبـرا اخليـمة
ضـــمن فــعـــالـــيــات مـــهــرجـــان الــقـــراءة لـــلــجـــمــيع
سرحية التى يقـدمها أعضاء فرقة الشكمجية ا
تـمثيل محـمود الصيـاد ومدحت الشرقاوى ووالء
ــقــرر جــمــعــة وشــيـــرين ونــرمــ مــحـــمــد ومن ا
ــكـتـبـات ــراكـز الـثــقـافـيـة وا عـرضـهــا بـعـدد من ا

خالل الفترة القادمة.
نادر قطب مخرج الـعرض ومدير الفرقة قال إن
الحظ الـــذى يــعـــيش فى الـــعـــرض يــدور حـــول ا
بـيـئة صـنـاعيـة فـقيـرة ويـصطـدم بـظروف احلـياة
ـهـنـدس الـذى يـحـاول الـقـاسـيـة إلى أن يـلـتـقى بـا

عيشى. رفع مستواه ا
نورهان عبد الله

عادل حسان

∫ÉØWCÓd QÉ¡HE’Gh á©àŸG Ωó≤j ¢VôY
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سرحي جريدة كل ا

> كتب بيكيت دراسة عن الروائى الفرنسى مارسيل بروست (1922 - 1871) صاحب
فقود ثم عاد إلى أيرلندا ليقوم بتدريس الفرنسية بكلية رواية البحث عن الزمن ا

ى وسرعان ماقدّم استقالته. ترينيتى لكنه لم يفضل العمل األكاد

> اخملرج محمد بحيرى
يواصل تقد مسرحية
"األراجوز" لفرقة شب
سرحية والتي القناطر ا
كتب أشعارها محمود
جمعة وموسيقى وأحلان
أحمد شوقى قد القت
اقباالً جماهيريا كبيرا
من أبناء القرى احمليطة
ركز شب القناطر
بالقليوبية.
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á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc áÑ£°üŸG äÉbO 3       ÉæMô°ùe
øj’ ¿hCG    

 ájó©ŸGáé«Mô°ùŸG 

õjõ©dG óÑY óªMCGh ÚgÉ°T ΩÉ¡dEGh Ió«ªM Oƒªëeh πeÉc á∏ÑY

عادل حسان

¬d ƒYOG ..¬d ƒYOG ..Ö«æe π«Ñf á°TQh ≈a GƒLôîJ º¡∏c
ــســـرح الـــقــومى وبـــعض مـــســرحـــيــات بـــا
الـقطـاع اخلاص وكـذلك ألنه سافـر فترة
ــســـرحــيــة ـــعــهـــد الــفــنـــون ا لــلـــتــدريس 
بــــالــــكــــويت.. ويــــقــــول اجلــــروب إن هــــذه
الـورشــة - األولى - الـتــحق بـهــا الـعــديـد
مـن جنـــوم الـــتـــمـــثـــيل واإلخـــراج وتـــدريب
ـمـثل.. ويـذكر عـدة أسـمـاء مـثل الـفـنان ا
مــحــمــود حــمـــيــدة والــفــنــان أحــمــد عــبــد
الـعـزيز والـفـنـانـة إلـهـام شـاهـ والـفـنـانة
عـبلة كـامل والفنـانة ماجـدة زكى والفنان
أحمد فؤاد سـليم واخملرج (محمد) عبد
ـــمـــثل الـــهـــادى صــــاحب ورشـــة تـــدريـب ا
واخملـــرج عــلى خـــلـــيــفـــة واخملــرج حـــســام
صالح والــفــنــان نــاصــر ســيف والــفــنــانــة
عــايـــدة فــهـــمى والـــفــنـــانـــة نــاهـــد رشــدى
ــذيع أحــمـــد مــخــتــار والـــفــنــان أحــمــد وا
ــــنـــــعم كـــــمــــال واخملـــــرج نــــاصـــــر عــــبـــــد ا
ــرحــوم (مــنــصــور مــحــمــد) الــذى قــام وا
ـسرح الـتجـريبى بإخـراج عرض افـتتـاح ا
فى دورته األولى وكذلك بـعض الفنان

. السوري

ـمـثل عـلى الـفيس جروب ورشـة إعـداد ا
بــوك من اجلــروبــات األكـــثــر قــبــوال لــدى
هـواة الـتــمـثـيل الــذين يـســعـون إلى صـقل

موهبتهم.
وهدف هذا اجلـروب هو الترويج لورشة
مـثل الـتى يقـيمـهـا الدكـتور نـبيل إعـداد ا
مـنـيب ويـتـضمن اجلـروب مـعـلـومات عن
الــورشـة تـقـول إن هــذه الـورشـة تـقـام فى
ــــدة ثـالثـــة ــــمــــثل  شــــكل دورة إلعــــداد ا
شــهــور تــبــدأ فـى مــنــتــصف شـــهــر يــونــيه
طلوبة احلالى بعد اجتياز االختبارات ا
والـدورة عـمـلـيـة ويـتــولى الـتـدريس فـيـهـا

نخبة من خيرة أساتذة التمثيل.
و افـــــتـــــتـــــاح الـــــورشــــــة.. كـــــمـــــا يـــــقـــــول
ـــمـــثل اجلــروب.. كـــأول ورشـــة إلعـــداد ا
فى مـــصـــر عــام  1977واســـتــمـــرت نــحــو
أربع سـنـوات إلى أن تـوقف الـعـمل بـها -
كـــمــا يــقــول اجلــروب - نـــظــراً النــشــغــال
شـرف علـيهـا د. نبـيل منـيب بالـتدريس ا
ــســرحــيــة ــعــهــد الــعـــالى لــلــفــنــون ا فى ا
وتـــولــيه مـــنـــصب رئـــيس قــسـم الــتـــمـــثــيل
واإلخــــراج عــــدة مــــرات وكــــذلك تــــولــــيه
ــســرح الــكــومــيـدى مــنــصب مــديـر عــام ا
لـــفـــتــرة بـــاإلضـــافــة إلـى عــمـــله كـــمـــخــرج

 محمود حميدة

øWƒdG ¥OGô°S ≈a ∂ë°†dGh IOÉ°S Iƒ¡b

 ياسر عالم

حسن احللوجى

∑ƒH ¢ù«ØdG ≈∏Y ΩÓY ô°SÉ«d ájó≤f IAGôb

سرحي جريدة كل ا

> توفى أبوه (ويليام بيكيت) عام  1933وترك له ميراثاً صغيراً وفى هذه األثناء كتب
اجملموعة القصصية (وخزات أكثر من ركالت) وقصصها تدور عن مغامرات طالب أيرلندى
يدعى بيالكوا وفى عام  1935 كتب روايته األولى (مورفى) وبطلها شخصية مضطربة
وحائرة ب الشهوة اجلنسية وهدفه يكمن فى الوصول للعدم العقلى بعيداً عن الواقع.
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بناء مسـرحى بحبكـة تقليـدية هى عملـية بالغة
التـعـقـيـد.. فـواقـعـنا احلـافل بـكـوكـتـيل مـحـتـشد
مـن األزمــات واحملن كـــان يـــصــعـب فــيـــهـــا عــلى
ـيـل إلى الـتــعـبــيـر عن طالب ورشـة االرجتــال ا
واقـعـهم بــواحـدة مـنــهـا.. بـاإلضـافــة إلى ذائـقـة
ـشهـديـة لـلـسات مـعـاصـرة تـنسـجم مع الـبـنـيـة ا
ـتـصـلـة ـتـتـابــعـة ا ـشــاهـد ا كــوم.. سـتـجـد من ا
ــنــفــصــلــة.. تــقــنــيــة أمــضى فى الــتــعــبــيــر عن ا

متطلباتهم..
أخـيـرا تــبـقى واحـدة من مــهـمـات الــنـقـد قـراءة
الـفعل الفنى فى سـياقه وليس ابتـثاره فى لعبة

التقييم كما يحلو للبعض التصور..
ياسر عالم

أميرة الوكيل... كتبت معلقة... أستاذنا الفنان
ــنـــطــقــة فى يــاســر عـالم أشــرت فى الــبـــدايــة 
غــــــايــــــة األهـــــمــــــيــــــة... من خـالل ســــــرد صـــــور
تـصلة أن ـنفـصلـة ا شـاهد ا االسكـتشـات.. وا
نــشـيـر إلى الـطـبـيـعـة الـتــفـكـيـكـيـة فى مـثل هـذه
الـعــروض وكـذا عن طـبـيـعـة الـواقع االفـتـراضى

فى العرض وحقيقة ما هو معهود.
ــقـــال الــرائع أمــا مـــحـــمــد زيـــدان.. فــأشـــاد بـــا
لــــيـــــاســــر عالم - حـــــسب وصـــــفه - ويــــتـــــمــــنى

مشاهدة قهوة سادة فى اإلسكندرية.
... كالمك صح يــا أســـتــاذ يــاســر.. بس نــقــول

إيه هذا ما كتبه سعد اجلابرى.
وكـتـب عـاطف أبـو شـهـبـة.. من الـصـعب حتـلـيل
ـنــطـقـيــة وحـيـاديــة بـهـذا الــشـكل لـذا عــرض 
أشــكـرك ولـيــكن رد كـاف لــكـثـيــرين يـسـتــهـونـون
ـــا يــــشـــاهـــدونـه وذلك ألنه يــــضع نـــفــــسه فى
ــتـلـقى مـغـيـبـا عـقـله فى زمن أصـبح من وضع ا

يتلقون يتفلسفون.

فى مدونـته على الـفيس بـوك كتب يـاسر عالم
رؤيـته النقديـة حول عرض قهـوة سادة جنتز
ـقتـطفـات وتعـليـقات البـعض على منهـا بعض ا

ما كتبه عالم.
ــســرحى "قــهـــوة ســادة" نــتــاج ورشــة الــعـــرض ا
ــركــز اإلبــداع االرجتــال الســتــوديــو الــتــمــثــيل 
ــصـــريـــة.. ومـــخــرج الـــتـــابع لـــوزارة الــثـــقـــافـــة ا
الــعـرض هـو خــالـد جالل مــديـر مــركـز اإلبـداع
وحــصـــد الــعـــرض الـــعــديـــد من اجلـــوائـــز عــلى
رأســــهـــا جـــائـــزة أفــــضل إخـــراج مـن مـــهـــرجـــان
القـاهرة الـدولى لـلمـسـرح التـجـريبى فى دورته

العشرين..
كن سـرحى فليـست له حكـاية  أما الـعرض ا
بسـطهـا عـلى القـار فى سـطور ذلـك أن بنـية
درامــا الـعــرض بـنــيـة اســكـتـشــيـة أى أنه مــبـنى
ـــتــصـــلــة عــلى مـــجـــمــوعـــة من االســـكـــتــشـــاف ا
ـنـفــصـلـة الـتـى تـصـنع حــالـة أكـثـر مــنـهـا تـصل ا
تفرج عـبر بداية ووسط إلى نهاية محددة.. با
أو بقول آخـر ليس بنـاء تقلـيديا مـنطقه عالقة
شهد أو عالقة تبدأ سببية ب مـشهد يؤدى 
من تـوتر يـصل إلى عـقـدة تعـلـوها ذروة يـعـقبـها
حـل.. الــــعــــرض يــــخــــرج عـن أســــلــــوب الــــبــــنــــاء
الـــدرامى الــتـــقـــلــيـــدى.. لــيـــكــون أشـــبه بـــنــائـــيــا
بـاهــتــزازات مـوجــيــة تـنــبــثق من نــقـطــة مــعـيــنـة
وتـــتــــسع ثم تـــنــــكـــمش لـــتـــعـــود مـن حـــيث أتت..
ودعــنــا نـخــرج من هـذا الــتــوصـيف الــتـجــريـدى

للمثال أو التوصيف األكثر عيانية.
ـكـن أن نـلـتــمس حـبــكـة أطــريـة لــلـعـرض إذن 
وهى حـــالـــة الـــعـــزاء الـــتى يـــبـــدأ ويـــنـــتـــهـى بـــهــا
العرض.. وتـفصل بـ مشهـد ومشهـد أو لنقل
بـــ اســكــتش واســـتــكــتـش.. ونــســتـــعــيــد فـــيــهــا
ــاضى األجــمل.. نــســتــعــيـده صــوتــيــا بــعـد أن ا
ـسرح بـصريا فى عـايناه مـلخـصاً فى مـقدمة ا
بـداية العرض مركزا ومـكثفا كمـا أسلفنا.. أما

حــالــة الــعـزاء الــتـى تـخــلــلــتــهــا االســكــتــشـات أو
احلـبـكة الـداخـلـية.. فـإن الـكيـفـية الـتى صـيغت
بـــهـــا تـــلـك االســـكـــتـــشــــاف مـــســـرحـــيــــا لم تـــكن
واحدة.. فثـمة اسـكتش يعـتمد عـلى اإلضحاك
بــالـلــفظ أو كـومــيـديــا الـلــغـة.. مـثـل احلـوار بـ
الــشـــاعــر واإلعـالمى الــذى أســـلـــفــنـــا احلــديث
حــولـه. ثم إضـــحـــاك يــعـــتـــمـــد عـــلى كـــومـــيـــديــا
حــركــيـة ومـن ذلك مــشـهــد اجلــهــاد والــنــضـال
الــذى يــخـوضه شــاب مــعــتـمــدا عــلى لـغــة غــيـر
ـتـفـرج كالمـيـة وهى لـغــة اجلـسـد حـيث يـراه ا
وهـو يـجــرى تـدريـبــات ريـاضـيـة عــنـيـفــة تـنـتـمى
جملــــمــــوعـــــة ريــــاضــــات الـــــدفــــاع عن الـــــنــــفس
لـيـتـصـدى جملـمـوعة مـقـاتـلـ ويـغـلـبـهم جـمـيـعا
لــيــثــأر بــذلك لــصــديــقه الــراحل.. ويــتــضح فى
الـنهـايـة أن مـا يـفـوز به هـو بضـعـة أرغـفـة خـبز
مات صديقه دونهـا فى طابور ال ينتهى. كذلك
فـــإن اإلضــــحــــاك عــــبــــر ســـوء الــــفــــهم جنــــد له
حـضــوراً.. حـيث يــحـدث تــقـابل بــ مـعــلـومـات
اجلـــد احملــتــضــر واألحــفــاد شــديــدى اجلــهل..
ح يـشرع هـو فى محـاولة إخبـارهم عن ثروة
ـلكه يـرثـونهـا بـعـده.. فـيـتـحـدث عن بـيت كـان 
لك فـاروق.. فال يعرفه الـشباب إال من عـهد ا
مثل السـورى الذى قام بدوره فى مسلسل.. با
أو أن يذكـر لهـم أنه بعـد اجلالء قد حـدث كذا
وكـذا.. فال يـجد لـهم مـعـرفـة بخـروج اإلجنـلـيز
من مـــصــر.. غـــيــر أنـــهم يـــعــرفـــون مــســـتـــشــفى
اجلالء لـلـوالدة.. وعـلى نـفس الـوتـيـرة يـذكـرهم
ـــصــــريـــ عــــلى اإلســـرائــــيـــلــــيـــ بــــانـــتــــصــــار ا
صرى لم يقابل نتخب ا فيخالفوه الرأى بأن ا
نظيره اإلسرائيلى.. أخيرا يهتدى الشباب إلى
ـوت.. ولـيس أن أن اجلـد يـخـرف من هـذيـان ا
ثـقـافـتهم بـهـا ثـقوب.. اسـتـغفـر الـله بل فـجوات

عصية على الرتق والترقيع..
ــشـكالت فى ويــقـول عالم إن حــشـد كـل تـلك ا

احلـبكة الـداخلـية فهـى تتركـز فى االسكـتشاف
ــنــطق شــر الــبــلــيــة مـا ـضــحــكــة  ــعــاصــرة ا ا
قطع صوتى يضحك وخاصة بعد أن تقارن 
اضى يضاد ويقـابل قسوة وخشونة وقبح من ا
ستوحاة من نبثقة أو لـنقل ا وعبـثية اللحظـة ا
ثال قبل أن نستغرق فى احلاضر.. ولنسـرع با

مزيد من التجريد.
على تـلك الوتـيرة تـمـضى االسكـتشـات فتـقارن
ــاضى مـــنــتــصــرة جلــمــال مــا بــ احلــاضــر وا
انــســرب من بــ أنـــامــلــنــا ألنــنــا بـــشــكل مــا لم
شكالت التى تـعرضها نـدافع عنه.. باقة مـن ا
تـلك االسكـتشـات.. فـما بـ فن هابط يـتدنى
بــالــذوق الــعــام.. إلى تــربح بــاالرتــمــاء عــلى يــد
مانح أمـوال النـفط خـليـجيـة فى شـركات إنـتاج
جـــعــــلت مـن الـــفـن ســـلــــعـــة تــــســـتــــرضى الـــذوق

تطلباته..  اخلليجى 
وبـالرغم من احلـبكـة اإلطـارية الـتى تمـثلت فى

األسبوع القادم ..

نصف السويسى عبدالكر برشيد ا

الــــــــــتـــــــــراث فـى احلـــــــــركـــــــــة
ـــــغـــــاربـــــيـــــة ـــــســــــرحـــــيـــــة ا ا
ــــســـرحــــيـــة فى واحلــــركـــة ا
ـغرب الـعـربى بـ اإلبداع ا
واالقــتـبـاس وأشــار الـسـيـد
يـحيـاوى إلى أن هـذا اللـقاء
مـثلى غـاربى يعـد فرصـة  ا
سـارح اجلـهويـة باجلـزائر ا
الحــتـــكـــاك بـــنــظـــرائـــهم من
ــغـــرب الــعــربى بـــاقى دول ا
بـــاإلضـــافـــة إلـى مـــنـــاقـــشـــة
بــعض قـضــايــا الـفـن الـرابع
ـنـطـقة ـطـروحـة حـالـيـا بـا ا

غاربية ا

كـان مـســرح بـاتـنــة اجلـهـوى
الـــذى فـــتح أبــــوابه مـــؤخـــرا
أمـام اجلـمـهـور بـعـد حـوالى
ســنـتـ من االغالق بـسـبب
الــتــرمـيم احــتــضن الــطـبــعـة
األولى من هذه األيام العام
 1988ونالت آنذاك إقباال
سرحي كبيرا من طرف ا
ـــــــغـــــــرب مـن اجلـــــــزائــــــــر وا

وتونس. 

حتــــتــــضـن مــــديــــنــــة بــــاتــــنـــة
اجلـزائـريـة  تـظـاهـرة األيـام
ـغـاربيـة الـثانـية ـسرحـية ا ا
فى الفـترة من  21إلى 28

يونيو  اجلارى 
ـــــســــرح اجلــــهــــوى مــــديــــر ا
مـحـمـد يـحـيـاوى أشـار إلى
أن هــــذه الـــتــــظـــاهــــرة الـــتى
سـيـحـتـضـنــهـا مـسـرح بـاتـنـة
اجلهوى ستحضرها أسماء
مغـاربيـة وجزائـرية مـعروفة
فـى الـفن الـرابـع عـلى غـرار
مـنــصف الـســويـسـى  وعـبـد
الــكـر بــرشـيــد إلى جـانب

ـــــبــــــاركـــــيه و د. د. صـــــالـح 
ونــور الـدين عـمـرون فـضال

عن آخرين من اجلزائر. 
ويــــتـــــضــــمـن بــــرنـــــامج هــــذه
األيــام عـــروضــا مــســـرحــيــة
لــفــرق مــحـتــرفــة من لــيــبــيـا
ــغـرب وتــونس ومــخــتـلف وا
ـسـارح اجلـهــويـة الـوطـنـيـة ا
سرح الـوطنى اجلزائرى وا
وكـــــذا تــــنـــــشـــــيط عـــــدد من
ــسـرح فى الــنــدوات حــول ا
غـرب الـعربى مـنـها بـلـدان ا
ـغـاربى فى ـســرح ا تــأثـيـر ا
ـــســرح الـــعــربى وتـــوظــيف على رزقا

تكتيك العمايرى فى احلمامات
دينة. ا

تهرب الفتاة بـاحثة عن أوكسج نقى بعد
ـــنـــزل. وفى الــــشـــارع تـــبـــدأ انـــعـــدامه مـن ا
رحـلة بحـث األم واألب عن االبنة مـحاول
ـلمـة فـشل عائـلى لكـن الفـتاة تـكون بذلك 
وكأنهـا علقت بـرمال متـحركة حـيث جتتمع
ـــجـــمـــوعـــة أشـــخـــاص يـــشـــكـــلـــون تـــواريخ
مـتعـددة جملـموعـة أحـداث مرت عـلى األمة

العربية.
سـرحـية فى ظـاهـرها ال تـزيد عـن كونـها ا
يـوميـات بـسـيـطـة لـعائـلـة سـوريـة عـادية إال
أن فى بـاطــنـهـا نــرى نـبــشـا ونــقـدا ألوضـاع
تـاريـخـيـة وأخرى راهـنـة لـنـكـساتـنـا الـعـربـية
ـسـرحـيـة ـتـكــررة األمـر الـذى جـعل مـن ا ا
عـند عـرضهـا فى سوريـا مصـدراً للـتجاوب
اجلــمــاهــيــرى مـنــقــطع الــنــظــيــر وهـو ذات
الـــســــبب الــــذى جــــعل من إدارة مــــهــــرجـــان
احلـمامـات الدولى لصـائفة  2009 تخـتار
سرح هذا ـسرحية لتـكون جنمة أسـبوع ا ا

العام 
ــنـعم عــمـايـرى حــصل عـلى  الـفــنـان عــبـد ا
جــــــائـــــــزة أفــــــضـل عـــــــرضٍ مــــــتـــــــكــــــامـل عن
مـسرحيـته "فوضى" وجائـزة أفضل إخراج
فى مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الـــتـــجـــريـــبـى عــام
2005باإلضافة إلى حصوله على جائزة

النُقاد

الــنــقــاش بـ ثــنــائـى الــنـزاع ـ األب واألم -
شـتـعل بـخالفـات جـوهـرية تـاريخ الـعـائـلـة ا
وأخـرى ســطـحــيـة يــومـيــة تـفــصـيــلـيـة األب
ــتـــطــرفــة واألم بــأفـــكــاره األيــديـــولــوجـــيــة ا
ا يؤدى تطرفة أيضا  بنزقها وأنانيتها ا
ـصـغـيـة إلى إلى هـروب االبـنـة الـصـامـتـة وا
هـذا الــنـقــاش احلـاد إلـى الـعــالم اخلـارجى
بـــبــــشـــره اخملـــتـــلــــفـــ الـــقــــادمـــ من قـــاع

ــنــعم  مـــســرحــيـــة الــفــنــان الـــســورى عــبـــد ا
ــســرح عــمـــايــرى "تــكــتــيـك" يــســتــضــيـــفــهــا ا
ــديـنـة احلـمـامـات الــتـونـسـيـة من احملـارى 
خالل عــرضـ فى الـ 12مـن شــهــر يــولــيــو
الــــقـــادم فى إطــــار مـــهـــرجــــان احلـــمـــامـــات

الدولى فى دورته الـ.45
تـأتى مـشاركـة مـسـرحيـة "تـكـتـيك" فى إطار
هرجان الذى يـنطلق فى السابع من يوليو ا
إلــى الـــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــامــن عـــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــر مــن
سرح الذى أغسطس2009ضمن أسبـوع ا
ــــهـــرجـــان كـل ســـنـــة دأب عـــلى تــــنـــظـــيــــمه ا

كاحتفاء منه بـ"أبو الفنون". 
"تــكــتــيك" هـى مــســرحــيــة عن نص وإخــراج
ــنـعم عــمـايــرى تـتــنـاول فى طــرحـهـا لـعــبـد ا
العـام بعض الـتـفاصـيل اليـومـية من الـشارع
الــســورى بــشــكل مــعــاصــر ويــشــارك فــيــهـا
نخـبة من الـنـجوم فى مـقدمـتـهم فايـز قزق
وقــاسم مـــلــحــو ورغـــد مــخــلـــوف وأســامــة
ـى احلـــــــكـــــــيم حـالل ورامـــــــا عـــــــيـــــــسـى و

وآخرون..
ــســرحــيــة حـــيــاة أســرة مــفــكــكــة وتــتـــنــاول ا
مــؤلـــفــة من أب وأم وابــنــة قـــاصــر تــنــطــلق
احلـكـاية من حلـظـة ذروة تتـمـثل فى إصرار
األم عـلى ســفـر ابـنــتـهـا الــوحـيـدة مــعـهـا إلى
اخلارج ورفض األب للفكرة بشكل قاطع.
ــســرحـــيــة من خالل احــتــدام تــســـتــعــرض ا

العمايرى

á«KGôàdG äÉ«°üî°ûdG
Úª°SÉj ™e á«JGQÉe’G

ôjô°ûdG OQÉŸGh
سـتـضـيف نـادى اإلمـارات بالـتـعـاون مع هـيـئة
دبى لـلـثقـافـة والفـنـون حالـيـا علـى مسـرح أبو
ظبى بـكاسـر األمـواج أول عروض مـسرحـية

ارد الشرير". األطفال "ياسم وا
ـسرحـيـة التى ألـفـها الـكـاتب الراحل تـتـميـز ا
ســالم احلـــتــاوى وأخــرجـــهــا مـــحــمــد ســـعــيــد
الـســلــطـى بــرحــلــتـهــا اخلــيــالــيــة فـى اخملـزون
الـــتـــراثى اإلمـــاراتى واألدب الـــعـــربى.. وذلك
ضمن قالب روائى وتـربوى وجتسد شخوص
ــســرحـى الــشــخــصــيــات الــتــراثــيـة الــعـرض ا

اإلماراتية اخليالية.
سرحية اإلماراتى محمد السلطى قال: إن ا
تـعــتـبــر ثـانى عــمل لألطــفـال يــقـوم بــإخـراجه
تميزة مشيراً ووصفها بالتـجربة اجلديدة وا
إلى أن شــخــصــيــاتــهـــا خــيــالــيــة مــأخــوذة من

التراث.
ويـؤدى الـعـمل نـخبـة من الـفـنانـ اإلمـارتـي
من بـيـنـهم عــبـد الـله صــالح فى دور الـشـريـر
والـــفــنـــانــة بـــدور الــتى تـــقــوم بـــدور يــاســـمــ

وآخرين.
وقال الـفنـان عبـد الله صـالح إنه تردد كـثيراً
قــبل تــقــد دوره فى الــعــمل لــســبــبــ األول
قـوة الـدور وصـعوبـة جتـسـيـده والـثـانى يـتـعلق
بـــالــــســـؤال عن حــــجم اإلضـــافــــة فـــمـــا الـــذى
سـأضــيـفه خــاصـة وأنــنى ألـعب دور الــشـريـر
ولــكـن ســرعـــان مـــا لــقـــيت نـــفـــسى فى عـــالم

آخر.. عالم جميل اسمه مسرح الطفل.
ــارد الـشــريـر" وتــعـد مــســرحـيــة "يــاسـمــ وا
ـسرح دبـى الـشعـبى وهـى آخر أحـدث إنـتـاج 
ـــرحـــوم ســـالم احلـــتـــاوى لـــلـــطـــفل مـــا ألـــفه ا
والذى كـان عضـوا مـؤسسـا وفاعال فـيه وقد
سرحـية بأربع جوائز خالل مهرجان فازت ا
ــــــســــــرح الـــــطــــــفل  ..2009وهى اإلمـــــارات 
ـــؤثـــرات الـــصـــوتـــيــة" ـــوســـيـــقـى وا جـــوائـــز "ا
ـــثــلـــة دور أول" و"أفـــضل مالبس و"أفـــضل 

مسرحية" و"أفضل ماكياج".
األغــانى مـن أحلــان خــالــد نــاصــر وقــد كــتب
كـلـمـاتهـا وصـمم رقصـاتـهـا عبـد الـله صالح..
شادى أبو شادى

مشهد من عرض أدوات احتياطية

zá«WÉ«àM’G äGhOC’G{ `H ¿ƒ∏ãÁ .. ¿Éà°SOôc ÚLÉ°ùe
سرحى الذى أدوات احتياطية هو اسم العرض ا
تتواصل بروفاته داخل قاعة كبرى بسجن سوسة
ــحـافــظـة  الـســلـيــمـانـيــة بـكــردسـتـان الــفـيـدرالى 
الـعـراق  وهـو الـعــرض الـذى يـقـوم بــبـطـولـته عـدد
من احملـكوم فى قـضايـا مخـتلفـة مديـر السجن
واحلــاصـل عــلى شـــهــادة فى عـــلم الــنـــفس والــذى
ـســرحى لـلــسـجــنـاء يـأتى أشـار إلـى أن الـنـشــاط ا
فى إطــار خـطــة الــتـاهــيل الــتى تــعـتــمــدهـا اإلدارة
ــسـرح هــنــاك أنـشــطـة فــنـيــة أخـرى وإلـى جـانب ا

شغوالت اليدوية كالرسم وا
مــســرحــيــة أدوات احــتــيــاطــيــة كــومــيــديــا ســاخــرة
تــنـــاقـش عـــددا من األوضـــاع االجـــتـــمــاعـــيـــة وهى
لـيـسـت أولى عـروض الـفـرقــة فـقـد سـبــقـتـهـا عـدة
أعـمال كـتـبهـا وأخـرجـها بـعض الـسـجنـاء وبـالـطبع
ــــا فى ذلك ـــســــاجـــ أدوارهــــا كــــافـــة  يــــلـــعـب ا

األدوار النسائية .

عبلة كامل

> د. رضا غالب ود.
محمود نسيم ناقشا
اضى نصوص األسبوع ا
الكاتب محمد زهدى
سرحية فى ندوة ا
خاصة  عقدها باحتاد
الكتاب بحضور عدد من
تخصص والنقاد ا
سرح ضمن هتم با وا
برنامج أعدته اللجنة
الثقافية باالحتاد.
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د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> كان أثر السينما الصامتة كبيراً على أدبه فيما بعد. ولرغبته فى االستزادة من
العلوم اإلنسانية التحق بيكيت بكلية ترينيتى بدبلن فى عام  1923 وتخصص فى

اآلداب الفرنسية واإليطالية وحصل على الليسانس فيهما عام .1927

> فى عام  1928 توجه بيكيت إلى باريس وعمل أستاذاً للغة اإلجنليزية بإحدى
دارس هناك وفى هذه األثناء تعرف بيكيت على األديب األيرلندى الكبير جيمس ا
جويس (1941 - 1882) صاحب رواية (يوليسيس) وأصبح عضواً بارزاً فى جماعته

األدبية وصديقاً شخصياً له.
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ـنـتــصـر بـالـله ومن إخـراج أحـمـد عـبـد اجلـلـيل ده" مع ا
على مسرح "فيكتوريا كوليدج" باإلسكندرية.

كمـا شارك كـر أيضـاً فى عرض "كـاسك يا وطن" مع
ـصــريـة لالتـصـاالت اخملـرج عــادل شـاهـ مع شــركـة ا
وشـــــارك بـــــالـــــتــــمـــــثـــــيل واإلخـــــراج فـى عــــرض "الـــــقـــــلع
والصارى" تـأليف رجب سـليم فى قصـر ثقافـة اجليزة
ثـم اشــتــرك فى عـــرض "الــشــحـــات واألمــيــرة" عن نص
الك فى بــابــا "لــدرويــنــمــات" من إخــراج عــادل هــبـط ا
درويش مع الــشــركــة الـشــرقــيــة لــلــدخــان فى مــســابــقـة
ــرحــوم الـــشــركـــات ويــوجـه كــر حتـــيــة شـــكــر لـــروح ا
ــوهــبــته ــوجه األول له الــذى اقـــتــنع  "مــؤمـن عــبــده" ا
وكــان يـشـجــعه حـتى اســتـقـر بــالـقــاهـرة وشـاهــد مـعـظم
عـروضه ولم يـبـخل عـلـيه بـالـنص واالرشـاد فـكـان خـيـر

معلم ودليل فى طريقه الفنى.

بــدأ كـــر يــتـــلــمـس طــريـــقه فى عـــالم الــتـــمــثـــيل خالل
ـــدرسى حـــيث انـــضـم لـــفـــريق الـــتـــمـــثـــيل فى ـــســـرح ا ا
مــدرســة األنــفــوشـى الــثــانــويــة وســرعــان مــا أصــبح من
األعـمــدة األســاسـيــة فى الــفــريق وقـام بــالــتـمــثــيل أمـام
ـدرســة فى خـتــام الـعــام الـدراسـى وأثـنى عــلـيه مــديــر ا
اجلــمـيـع. قـرر كــر بــعــد ذلك الــعــمل مع فــرق قــصـور
الـــثـــقـــافـــة وانــــضم بـــالـــفـــعل إلى فـــرقـــة قـــصـــر ثـــقـــافـــة
األنـفـوشى الـذى يـعـتـبـره بــيـته الـثـانى لـيـشـارك فى أول
عرض مسرحى مع اخملـرج عادل شاه وهو "أوبريت
شهـر زاد" عام  2001ثم يـشارك فى مـسرحيـة "حالة"
مع اخملـرج محمد عبـد الفتاح وتتـوالى العروض فيقدم
عــرض "آخـر الــســور" من تــألـيف الــراحل مــؤمن عــبـده
ـؤمن عبـده الذى وإخراج مـحمـد عـلى وتبـدأ عالقـته 

راح يشجعه ويدفعه دفعات كبيرة على الطريق
ـعلم األول والقـدوة لكر الـذى نهل منه الـكثير فكان ا
سـرح بـشكل كـبـير ويـنمى أدواته وبـدأ كر يـتمـسك بـا

التمثيلية  اختاره اخملرج أحمد عبد اجلليل ليشارك
فى مــســرحــيـة "لــيــلــة الــنــيــروز" عـام  2003فى قــصــر
سـتقبل ثـقافة األنـفوشى وبـعدهـا يشارك فى عـرض "ا
ـركــز الـثــقـافى فى الــبـيض" إخــراج أحـمــد صـالـح فى ا
الفرنسى "باإلسكـندرية" ثم "أنتيجون" مع نفس اخملرج
وعــــرض "جــــيـل ورا جــــيـل" إخــــراج عــــصـــــام بــــدوى فى
عهد ركـز القومى للفـنون" ثم يقرر كر االلتـحاق با "ا
ــســرحــيــة لــدراســة الــتــمــثــيل بــشــكل الــعــالى لــلــفــنــون ا

ى ويتعلم مهارات جديدة . أكاد
وقــد أثـــنـت عــلـــيه د. هـــدى وصـــفى مـــديـــرة الـــهـــنـــاجــر
ويـــشـــارك كــر فى عـــرض "يـــوم له تــاريـخ" من إخــراج
ـسرح الكـبيـر باألوبرا الفنـان أحمـد عبد الـعزيـز على ا
عام   2005ثم عرض "مـعـقـولة مـافـيش مـشـاكل" على
ـديـنـة مــسـرح "مـتـروبـول" ومــسـرح احلـديـقـة الــدولـيـة 
نـصــر من إخـراج عـاصم جنـاتى وبــطـولـة أحـمـد صـيـام
وعالء مـرسـى ووفـاء مـكـى وكـذلك "إيه الــلى بـيــحـصل
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ثل يشارك  أكرم عبد العزيز خريج كلية الفنون التطبيقية  
ــسـرحــيــة مــنــذ أكـثــر من عــشــر ســنـوات دون أن فى احلــيــاة ا
سرحية بل على العكس من ذلك ازدادت تعوقه دراسته غير ا
ت مـوهـبــته وتـعــددت كـمـا امــتـلك مــوهـبـة خـبــراته الـفــنـيــة و
الـتـمـثـيـل فـقـد امـتـلك أيــضـا خـبـرة ومـوهـبــة اإلخـراج والـكـتـابـة
فـــقــدم عـــرض "ســـكـــومــونس الـــعـــظـــيم" من تـــألـــيــفـه وإخــراجه
وشــارك كـــمــمـــثل فى عـــروض "أم الــدنـــيــا" و"اجلـــو جــمـــيل" من
إخـراج ندى ثـابت و"الـفـرافيـر" إخـراج أحمـد شـوقى "الـناسك
األســود" إخـراج إسـالم إمــام "اتـفــرج يــا سالم" إخــراج شــريف
حــافـظ "احلــقــيــقى" إخــراج مــحـــمــد الــعــبــد "أم مــرفــوعــة من
شنقة" إخـراج أمجد احلجار اخلـدمة" إخراج محمـد رجب "ا
كمـا قام بـكتـابة عـرض "الـنهـر" شارك "أكـرم" فى بعض األفالم
شـنقة" القصـيرة مـثل "اخلبـز اليـابس" إخراج إينـاس عمـر   "ا

إخراج أمجد احلجار    
ــمــثل مع الــفـنــان أحــمــد كــمـال كى اشـتــرك فى ورشــة إعــداد ا
تـسـاعده عـلى الـتمـكن من أدواته الـفنـيـة كمـمثـل (ويسـعى أكرم
دائـمــا إلى صـقل خــبـراته ومــوهـبــته الـفــنـيـة بــاالطالع الـثــقـافى
ا قـرأ روايـة (سـاحر الـصـحراء) ـستـمـر وأكـثر مـا أثـر فيـه  ا
وقد تعلم منهـا أن اإلنسان ال بد  أن يحيا وأمامه هدف محدد
يعيش من أجل حتقيقه ويـظل يبحث عنه ويتواصل بحثه حتى
يـــعـــثـــر عـــلى كـــنـــزه. وقـــد زادت هـــذه اخلــبـــرة مـن ثــراء نـــظـــرته
لـلـشـخـصـية الـدرامـيـة حـيث يـحاول فى كـل دور من أدواره التى
يـقدمـها إبـراز سمـة أساسـية يجـعلـها تـيمـة هذه الـشخـصية ثم

تكـون هـذه الـتـيـمة األسـاسـيـة هى هـالـة هـذه الشـخـصـيـة طوال
العرض وتأتى تصرفاتها وفقًا لنطاق هذه الهالة

اتـخـذ (أكرم) مـن الفـنـان الـراحل أحـمـد زكى قدوة لـه فى الفن
وفى احلــيـاة أيــضًـا فــقـد تــأثــر به كـمــمـثل فـى كـيــفـيــة اخـتــيـاره

لألدوار فإذا لم يشعر بالدور يستحيل عليه اإلبداع فيه.
يدرك تمـامًا أن هذا الـهدف هو طمـوح أو أمل هذه الشـخصية
ــــثـل عــــلى مــــســــتــــوى حــــصل (أكـــــرام) عــــلى جــــائــــزة أفـــــضل 
اجلـــمــهــوريــة فـى مــهــرجــان ســـعــد الــدين وهـــبــة عن عــرض "أم
مـرفوعـة من اخلـدمـة"  كـمـا حصـل على مـركـز أول تـمـثـيل على
مسـتـوى كلـيـة الفـنـون التـطـبيـقـية عن دوره فى عـرض (الـناسك
ـركـز الـثـالث عـلى مـستـوى اجلـمـهـورية األسـود) وحصـل على ا
عن نفـس العرض. ال يـنظـر أكرم لـلمـسرح باعـتبـاره عتـبة يـقفز
منهـا إلى عالم الـشهـرة بقـدر ما يـتعـامل مع هذا الـفن الشامل
بإعتـبار أن الـفنان والـفن كالهمـا طاقـتان يتـفجـران سويا ومن
سـرح متنـفسًا له إلخـراج شحـنته الفـنية ورغم ثم فهو يـعتبـر ا
طــول مـشــواره الـفـنـى نـســبـيًـا فــإن كل مــا يـأمـلـه هـو أن تــتـذكـره

ن شاهدوا األدوار التى قدمها. الناس 
ـاريـونـيت) وهى يـسـتـعـد أكرم حـالـيـا لـتـقـد عـرض (فـاوست ا
رؤيــة  جــديــدة لــنص (فــاوست) جلــوته يــقــوم بــإعــدادهــا يــقــوم

بإعدادها وفق رؤية إخراجية مختلفة
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ــمــيـز وومــثل فــرقـتــهـا لم يــنـدهش أحــد حــ أصـبح ربــيع مــحـمــد إمــام شـاعــر إهــنـاســيـا ا
ـة من د. ـوافـقة كـر ـسـرحـيـة اجلـمـيل مـوظـفـاً فى الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة هـذا الـعـام -  ا
أحــمـد مـجـاهـد - فـربــيع إمـام ابن حـقـيــقى لـهـذا الـصـرح الــكـبـيـر بـدأ مــسـيـرته اإلبـداعـيه
وهبته اجلميع لكنه انقطع لفترة ليست أواخر الثمانينيات شاعراً أو بـاألدق زجاالً أشاد 
ى قـصيـرة ليـعود بـعدهـا شاعـراً  له صوته اخلـاص فى العـاميـة قرأ كـثيـرا طور أدواته 
موهبـته الفطـرية باالحتـكاك والتـواصل مع مختـلف أصوات العـامة شارك فى الـعديد من
مهرجانات األدب واالحتفاليات الـثقافية فى إهناسيا وبنى سويف والقاهرة أصدر ديوانه
األول "عــنـوان غـلط" ضـمن مــشـروع الـنـشــر اإلقـلـيـمى لــيـقـول لـلــجـمـيع إنه بـالــفـعل الـصـوت
ـسرحيـة منـذ ما يـزيد على ثل بفـرقة إهـناسـيا ا الـقادم. وربـيع إمام بـاإلضافة إلـى ذلك 
سرحية سنويـاً وموهبته فى األداء الكوميدى عشـر سنوات . يشارك فى جميع عروضـها ا
لفـتت إليه األنظار من البداية فـشارك فى معظم العروض بأداء متـميز وحضور قوى منذ
ـلـيـجى "حـفـلة عـلى اخلـازوق" ثم بـدأ مع اخملـرج هـمـام تـمـام فى "حـكـايـة فالح" ثم فـوزى ا
يرغـنى "إيزيس" ثم أحمـد السيـد "مجنـون واحد مش كفايـة" ومع نفس اخملرج فى بهـائى ا
ـمثـل اجليـد يبـقى كـذلك بـغض النـظر "ساعـة واحـدة" وهو فى كـل هذه األعـمال أثـبت أن ا
ـمـيـزة فى كل هـذه األعـمال وفى عن طـول الـدور أو قـصـره وقد تـرك ربـيع إمـام بـصمـته ا
ـسرح بـتـجربـته األولى "الـطفـاية" ومن غيـرهـا ربيع اجته أخـيـراً إلى اإلخراج عـبـر نوادى ا
ــهـرجــان الـنــوادى لـهــذا الـعـام تــألـيــفه أيـضــا وهـو عــرض أشـاد به د. رضــا غـالـب ورشـحه 

منفردا ولم يزل لدى ربيع الكثير فى مستودع مواهبه التى تدفعه دائما إلى األمام.

عطية معبد

سارة عبد الوهاب

مروة سعيد

وسيقى بالنسـبة جلمال نوفل غذاء للروح فحسب بل كانت أيضا لم تكن ا
سرحى والدرامى كمدد مستمر ودائم. ضرورة يغذى بها العمل ا

وسـيقى واحدة من العـناصر الضـرورية ألى عمل عـمل مسرحى توضح فا
ـوسيـقى وتـبـرز وتـسـخـر وتـمـثل أيـضـا لـذلك فالبـد أن يـكـون هـنـاك دائـمـًا ا
وسيـقى اخملضرم جمـال نوفل الذى تخرج فى الفاهم.. هكـذا يفكر فـيها ا
وسيقـية كعازف للكـمان وقد عمل فترة مع جنـوم الغناء غير كلية التـربية ا
ــسـرح ــسـرح لــعــشـقه الــكــبـيــر لــفن الـتــمــثـيل وخــشــبـة ا أنه انـصــرف إلى ا
ـؤسـسـات التـعـلـيـميـة لـيـبـدأ منـهـا رسـالته دارس وا وسـرعـان ما اجته إلـى ا
ـسرحـيـة فهـنـاك يسـتطـيع أن يـعلم أيـضـا أن الفن رسـالة وخـدمـة كمـا هو ا
مـتـعـة . عــمل فى مـدرســة األهـرام لـلــغـات وكـّون فــريـقـًا كــبـيـرًا من مــخـتـلف
راحل الدراسيـة وقام بتدريب هـذا الفريق على الـعزف والغنـاء والتمثيل ا
ــسـرحــيـة بـالــلـغــتـ الـعــربـيـة وقـدم من خالل فــرقـته عـدداً مـن األعـمـال ا
واإلجنـليـزيـة أيضـا من هذه األعـمال "يـا طالـع الشـجرة الـسلـطان احلـائر
مـنــعـونــا نـحــلم كل شــويـة بــكـره هــنـقــول كالم" .ويـقــوم حـالــيـًا بــالـتــحـضــيـر
الحـتـفـالـيـة آخـر الـعـام الـدراسـى وذلك بـتـجـهـيـز عـرض عن مـولـد الـرسـول
الـــكـــر يــقـــدمه أطـــفــال الـــكى جى وان و" 2فــقـط كــمـــا ســيـــقــدم مـــعــهم
مـسـرحـية "ذات الـرداء األحـمـر" بـاإلجنـلـيـزية.  ويـحـلم نـوفل أن يـكـون لـديـنا
ؤسـسات التـعليـمية مسرح غـنائى من الدرجـة األولى كما يـتمنى أن تـهتم ا
وسـيقـية والـغنـاء واالستـعراض.. بتـدريب الـطالب على اسـتخـدام اآلالت ا

واهب الكبيرة. ستقبل جيل يتمتع با ليكون لدينا فى ا

أشرف الديب

صرح ثقافى جديد
احلياة أقوى من اآلالم واألحزان.. لذلك فإن
ـأسـاوى الذى وقع فـى قصـر ثـقـافة احلـادث ا
بدع بنى سويف وفقدنا فيه أرواحاً كثيرة 
ـارسون أعـزاء اختـطفـهم القـدر ح كـانوا 
نشاطاً ثقافيـاً رفيعاً سيظل هذا احلادث فى
وعيـنـا ووجـدانـنـا دافـعـاً قـويـاً وحـافزاً أصـيالً
عــلى االلـــتــزام بـــاجلــديـــة وجتــنب الـــتــواكل

واإلهمال وعدم االكتراث.
ويأتـى افتـتـاح قـصـر ثـقـافـة بـنى سـويف بـعد
االنـتهـاء من حتديـثه وتطـويره مـثاالً صـادقاً
عـلى أن خـطــة وزارة الـثـقـافــة بـشـأن حتـديث
وتطـويـر البـنـيـة الثـقـافيـة هى خـطـة عمـلـية
وجــادة وهى تــســيــر بـــخــطى حــثــيــثــة نــحــو
االكـتـمـال كمـا يـجىء هـذا االفتـتـاح بـوصفه
ـوسم عـنـصـراً أسـاسـياً مـن عـنـاصـر افتـتـاح ا
الصـيفى للـحملـة القومـية للـقراءة للـجميع
هـذا الـعـام هــذه احلـمـلـة الـتـى حـقـقت عـبـر
مسيرة  19عامـاً مبـدأ دميـقراطيـة الثـقافة
فأصبح فى كل بيت تقريـباً مكتبة وأصبحت
األجـهـزة الـرســمـيـة وغـيـر الــرسـمـيـة كل عـام
خالل فـترة اإلجـازة الصـيفـية تـتنـافس فيـما
بـيـنهـا لـتـقـد خـدمـة ثقـافـيـة مـتـمـيزة إلى

ا تمييز. اجلماهير حيثما تكون ودو
إنــنى أتــمـنـى أن يـبــدأ هــذا الـقــصــر مـرحــلـة
جديدة من الـعطاء الـثقافى والفـنى; مرحلة
تـــلــيق بـــأبــنـــاء بــنى ســـويف بـــصــفـــة عــامــة
ــبــدعــ من أبــنــاء بــنى ســويف بــصــفـة وبــا
ـتد عـطاء هـذا القـصر إلى كل خـاصة وأن 
ـديـنـة دون تمـيـيـز وأن يعـود الـقـصر أهـالى ا
مـوقعـاً ثقافـياً قـادراً على اسـتيـعاب الـطاقات
اإلبــداعــيــة ألبــنـاء احملــافــظــة فى مــخــتـلف

مجاالت اإلبداع الثقافى والفنى.
وإنى لـعـلى ثـقـة كـبـيـرة ويـقـ ال يـتـزعزع أن
هـذا الـقصـر سـيكـون إضـافة بـارزة إلى رصـيد

صرية. الثقافة ا

هرجان العاشر للرقص احلديث 23عرضاً فى ا

الفرنسـية بعـرض "النشوة" ومن
الــهـنـد  Surkhتــصــمــيم وإخـراج
بـــتـــريـــنس لـــويس ومن تـــصـــمـــيم
وإخـراج فـالـدى لـيـا تـقـدم فـرقة
ســاريـــة رام الــله الــفــلــســطــيــنــيــة
عـرض "ع احلاجـز" بيـنمـا تشارك
أمــــــــــــــــــريــــــــــــــــــكـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــعـــــــــــــــــرض
" "Musicals"westsidestoryمــن
تـصمـيم وإخراج جـون فيـرجسون
وتـــقــدم اخملــرجـــة نــاصـــرة بــيالزا
عـــرض "الــــصـــرخــــة" وهـــو إنــــتـــاج

فرنسى/ جزئرى مشترك.
ــــــصـــــمم ومـن مـــــصــــــر يـــــشـــــارك ا
واخملــــرج فـــاروق جـــعــــفـــر بـــعـــرض
أوهـــام وتـــقـــدم فـــرقـــة المـــوزيـــكـــا
ـستقـلة من تـصمـيم وإخراج نورا ا
أمـ بلـدى ونـسـاء فى حـياته ومن
تــصـــمــيم وإخــراج مــحـــمــد شــفــيق
 witnwss of thbodyوعــــــــــــــــــرض
"رحـــلـــة" تـــصـــمـــيم وإخـــراج جنالء
ــصــمم واخملـرج يــونس وتــشـارك ا
فـدوى الـهنـادى بـعرض " 6من "36
إضـــافــــة إلى غـــانــــدى لـــلـــمــــصـــمم
واخملــــــرج كــــــمــــــال ربـــــــيع و"اجتــــــاه
عشـوائى" تـصمـيم وإخـراج محـمد
فـــــــــــــــؤاد "وده حــــــــــــــتــى مـش تـالت"
تـصــمــيم وإخــراج مــيـرت مــيــشـال
" 40ســـــاعـــــة" تـــــصـــــمـــــيـم وإخــــراج
مـحـمـد حبـيب و"الـبـعـيـد" لـلـمـخرج
مــحـمــد فــوزى "الــبــشــر" تــصـمــيم
وإخـــــراج كــــــر خـــــلـــــيـل "أكـــــشن"
إخراج محمـد الصعيـدى "الكلمة"

إخراج منير سعيد.
ـــشــــاركــــة فى تــــقــــدم الــــعــــروض ا
ـهـرجــان عـلى مـسـارح فـعـالـيــات ا
نعم الصاوى وسيد ساقية عبد ا
درويش باإلسكندرية واجلمهورية
ــســرح الـــصــغــيـــر بــدار األوبــرا وا
ــسـرح ــصــريـة بــيــنـمــا يــشـهــد ا ا
الـكبيـر باألوبرا فـعاليـات االفتتاح

واخلتام.

تفتتح مـساء غد الثالثاء فعاليات
الــدورة الـــعـــاشـــرة لـــلـــمـــهـــرجــان
ـــــــصــــــــرى الـــــــدولـى لـــــــلــــــــرقص ا
ــســرح احلــديث عــلى خــشــبــة ا

صرية. الكبير بدار األوبرا ا
هرجان الـذى تستمـر فعالياته ا
ـشـاركة حـتى  6 يولـيـو الـقادم 
 23عـــرضـــاً مـــســـرحـــيـــاً راقـــصــاً
يــــــــرفـع هــــــــذا الــــــــعــــــــام شــــــــعــــــــار

"أرقص... الكون يرقص".
ـــصـــمم واخملـــرج ولـــيـــد عـــونى ا
ــــــــهــــــــرجــــــــان قـــــــال إن رئــــــــيـس ا
ـــــهــــرجـــــان يـــــحــــظـى بــــرعـــــايــــة ا
واهــتـمـام الـفـنـان فـاروق حـسـنى
وزيـــر الـــثـــقـــافـــة الـــذى حتـــمس
لـــــتــــــأســـــيس مــــــدرســـــة وفـــــرقـــــة
ــــــســــــرحـى احلــــــديث الــــــرقص ا
ـصـرى والـتى قـدمت مـنـذ بـدء ا
عملهـا عدداً كبيراً من العروض
الـهـامة مـنـهـا "شـهـر زاد وفـيروز
ذرفـت عـــيـــنـــاك وحــــلم نـــحـــات"
إضــافـــة إلـى تــنـــظـــيـــمـــهـــا لـــهــذا

هرجان. ا
يـــشــهـــد حـــفل االفــتـــتــاح تـــقــد
عـرض "عـطـيـل" لـفـرقـة الـرقص
ـــــصــــرى ـــــســــرحـى احلـــــديث ا ا
وتــــصـــــمــــيم الــــســــويــــديــــة مــــارى
بـــــــرولـــــــ والـــــــتـى عـــــــبـــــــرت عن
ســـعــــادتـــهـــا بــــالـــعـــمـل مع فـــرقـــة
ــــــــصـــــــرى الــــــــرقـص احلــــــــديـث ا
ـــــنــــطـــــقــــة الـــــتى كـــــواحـــــدة فى ا
تــــمــــتــــلك ثــــقـال وراقــــصـــ ذوى
تــعــلــيم جــيــد ووجــهت شــكــرهــا
لـلـمــديـر الــفـنى لــلـفــرقـة اخملـرج
ولــيــد عـــونى لــتــعـــاونه الــصــادق
مـــعــــهـــا مـن أجل خـــروج الــــعـــمل
لــــلــــنــــور وعن عــــرض االفــــتــــتـــاح
"عــطــيل"قـالـت مـارى بــرولـ إن
ـــكن أن حتـــدث فى أحـــداثـــهــا 
أى زمــان وأى بــقــعـة فـى الـعــالم
ولـــــقـــــد أبـــــقـــــيـت عـــــلى أحـــــداث
الــقـصــة األصـلــيــة والـتى يــتـزوج
فــــيــــهـــــا عــــطــــيـل األفــــريـــــقى من

تــمـــثل مــصـــر وعــدداً من الــدول
األخـــرى حــيـث تــقـــدم أســبـــانــيــا
ديــــنـــــامـــــو / رؤى من تـــــصــــمـــــيم
وإخـــــراج الـــــفــــرادو بـــــرافــــواوادا
لــفــرقــة نـتــشــاســاجــارودى ومن
الـــــيـــــونــــان  Apolost تـــــصــــمـــــيم
وإخـــــراج بــــــتـــــريـــــســـــيــــــا ابـــــرجى
ستـمر لرفـقة ديالوج اضى ا وا
دانس الــرويـسـة وفـكـرة وإخـراج
ألبـرت وأليـكسنـدر بيـنمـا تقدم
فرقـة سـافاك يـوسـال من تركـيا
االثـــنـــ فى الـــشـــمس تـــصــمـــيم
وإخــــــــراج بــــــــدرهـــــــــان ديــــــــهــــــــام
وتـــــشــــارك فـــــرقـــــة ونــــتـــــيـــــدبــــوز

ديـــــــدمــــــــونــــــــة الـــــــقــــــــبـــــــرصــــــــيـــــــة
االرســتــقــراطـــيــة وفى الــعــرض
كان الـدور األكـبر لـلـمشـاعر فى
إطـــار أنــــهــــا احملـــرك األســــاسى
ألكــثـــر الـــصــراعـــات فى الـــعــالم
كــــلـه ويــــعـــــتـــــمــــد الـــــعـــــمل عـــــلى
ـؤلف ـوسـيــقى الـتى جـمــعـهـا ا ا
ــاركى هـــنــريك مــونش من الــد
جـمـيع القـارات ومـزجـها بـإيـقاع
إســـكــــنـــديــــنـــافـى لـــلــــوصـــول إلى
مــــوســــيـــقـى خـــاصــــة بـه تـــعــــكس

رؤيته.
وأضــــــــــاف ولــــــــــيــــــــــد عــــــــــونـى إن
هرجان ـشاركة فى ا العروض ا

 وليد عونى

عادل حسان
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هرجان ويؤكد ا
أنه يتسع ألى
بقعة فى العالم
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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

 ولـــيـــد عــونـى يـــداه تـــعـــيـــشــان
بالرسم وقدماه بالرقص .

صورة الغالف  متابعات نقدية ساخنة
سرحية  «ضل للعروض ا
راجل - احلياة حدوتة -

ك لير - قلعة األبطال - ا
شهرزاد -انت حر .

صـ14-9

عرفية  حصيلته ا
بدأت مع أصوات
. طالع داح ا

سيرة «السامرى»
ورؤاه صـ27

 أوبــــامـــا شـــخـــصـــيـــة
مــــثــــيــــرة لــــلــــجـــدل
الــبــعض وصــفه بــأنه
ــــكن كـــــاريــــزمـــــا ال 
مــقــاومـتــهــا والــبـعض
ـــثل بـــارع أكـــد أنـه 
بـــيــنـــمـــا  رأى أخــرون
أنه لــــيس لـه عالقـــة
ثل بالتمثيل لكنه 
صدقه ولـيس معنى
سرح أنه وقف على ا
ـثال.. بـ نـعـتـبـره 
الصدق والتمثيل فى
خـــــــطـــــــاب أوبـــــــامـــــــا
نـسـتـطـلع أراء نـخـبـة

. سرحي من ا
طالع صـ6 ,23
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

سرحى العبثى فرناندو أرابال ترجع إلى عام 1957 إن عالقة بيكيت بالكاتب ا
سئل أرابال مرة إن كان قد لعب الشطرجن مع بيكيت أجاب بعجالة: كال..

والسبب أننى ال أريد أن أفقده.

15 من يونيه 2009 

> ولد صمويل باركلى بيكيت فى  13أبريل  1906بدبلن فى أيرلندا ألبوين
من البروتستانت وهو االبن الثانى لهما وكان من صغره متفوقاً فى دراسته
ومهتماً بالرياضة خاصة لعبة الكريكيت وكان يهوى مشاهدة األفالم
األمريكية الصامتة كأفالم شارلى شابلن وبوستر كيتون.

15 من يونيه 2009  العدد 101
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 العدد 101

عبلة كامل ومحمود
حميدة وإلهام شاه 
.. كلهم تخرجوا فى

ورشة نبيل منيب صـ29

د. عبدالرحمن بن
زيدان اخترت النقد
ألكون قارئاً مفترضا
أو ضمنياً صـ 25-24

د. مدحت الكاشف يواصل
مثل الكتابة عن تدريب ا

ويقول لك كيف 
ثالً جيداًصـ26 تكون 

عن صمويل بيكيت
ورحلته 

فى احلياة والكتابة 

مختارات العدد 

د. كمال الدين عـيد يكتب عن أونيل
منطلقاً من القرد كثيف الشعر.

 خــطـــاب الـــلــوردبـــايــرون ..نص
مـــســـرحى لـ تـــنـــيـــسى ولـــيـــامــز

ترجمة عبدالسالم إبراهيم.

 .. (OGRô```¡°T)
ـسرح تـختـفى الدراما أو تـطرح بـالنذر خـشبة ا
الــقــلـــيل وأرى أن اخملــرج اقــتــصـــرت رؤيــته عــلى
تــقـد حــكــايـة مـن زمن احلـواديـت دون الـتــلــمـيح
ــاضى ــزج احلــاضـــر بــا إلى مــفـــردات الــعــصـــر 
وهــذا يــفـــقــد الـــعــمل عـــصــريـــته أو مــا يـــتــطـــلــبه
الــواقع. وإذا حتــدثـــنــا عــمـــا يــحــتـــاجه الــواقع من
ـــــســـــرح اآلن وهـــــذا من وجـــــهـــــة نـــــظـــــرى هــــو ا
االقـتـراب بل االنـخراط فـى قضـايـا وإشـكـالـيات
رعبة ومنـها على مسرح احلياة الكثير الواقع ا
فـــاإلرهـــاب والـــتـــحـــرش اجلــــنـــسى واالغـــتـــصـــاب
ـــالــيـــة والــبـــطــالـــة وســوء والـــفــســـاد واألزمــات ا

األخالق وما إلى ذلك من قضايا.. 
ـفاسد إن الواقع اآلن يـعد أرضًا خـصبـة أللوان ا
ـسـرح هـو الـقـادر عـلى طـرح ـا أن ا والـعـيـوب ر
مـثل هذه اإلشـكالـيـات والقـضايـا اخملـتلـفة فـعلى
الـقـائمـ عـلـيه دق نـاقـوس اخلـطـر وعـلـيهـم يقع
عبء تــقــد كـل مــا هــو قــيــمــة فــنــيــة تــســهم فى
إحــيـــاء وبــعث الـــفــكـــر والــوجــدان لـــنــهـــضــة هــذا

الوطن الذى نحيا على أرضه وننعم بخيراته.
نبيل مصيلحى

ـــــؤامــــرات مـن رجــــال وخالل األحـــــداث حتــــاك ا
احلـاشـيـة لإليـقـاع بكـل معـشـوق وكـشف مـا خـلفه
من أسـرار إلبـعـاده عـن اخلـاتـون/ األمـيـرة لـيـخـلو
ـتــلـقى / لــهم اجلـو. ومـن الـوهــلـة األولى يــدرك ا
اجلـمهـور أن العـرض للـرفاهـية واإلثـارة والرقص
والــغــنـاء بــأحلــان فــنــان الــشـعـب (سـيــد درويش)
اءات وإيحاءات ـا تقدمه بطـلة العـرض من إ و
شبـقة ونعـومة فى اآلداء احلـركى والصـوتى لها
ـســرحــيـة. الــقــدرة عـلـى جـذب الــشــبـاب لــرؤيــة ا
وحـيث يــتـخـذ الـرقص والــغـنـاء حـيـزًا كــبـيـرًا عـلى

منـذ اللحـظة األولى وأنـا أتابع عن كـثب بروفات
عـــرض أوبـــريت (شـــهــرزاد) الـــذى تـــقـــرر عــرضه
وسم 2009 على مسرح قصـر ثقافة الزقازيق 
إخراج أحمـد عبد اجلـليل وتمـثيل أعضـاء فرقة
ـشــاركـة أعـضـاء الــشـرقـيــة الـقـومـيــة لـلـمــسـرح 
فـرقة الـشـرقيـة لـلفـنـون الـشعـبـية لـغـرض الرقص

والغناء. 
وقــد اخــتــيــر هــذا الــنص من بــ نــصــوص عـدة
وبـدأ الـعـمل بالـقـراءة لـلتـعـرف عـلى ما بـاحلـدوتة
من أحـداث وشـخــوص مـخـتـلــفـة األجـنـاس وهم
ـسرحـية فى حكـاية اخلاتـون/ األميرة شخوص ا
(شــهــرزاد) فـى إمــارتــهـــا وبــ حـــاشــيــتـــهــا وهى
تـــقــرَّب إلـــيــهـــا من يـــعــجـــبــهـــا ويــحـــرك غــرائـــزهــا
اجلـنسـية من الـرجـال فتـمنـحه األلـقاب الـرفيـعة
وتقلده األوسمـة والنياش وسيف والدها وخا
الـوزارة. وســريـعًـا يـكـتـشـف مـا وراء هـذا الـعـشـيق
الـذى أرادته هى من قـصـة حب أو زواج فـتـهـمله

وتسحب ما منحته له..
وهــــكــــذا تـــــدور رحى احلـــــدوته ويــــتـــــخــــلل األداء
الــتــمــثــيـلـى الــقــلــيل الــكــثــيــر من االســتــعــراضـات

والتشكيالت الراقصة والغناء.

سرحي أن  على ا
يدقوا ناقوس اخلطر
واجهة مفاسد العصر

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 : 

✂

تنويه
ورد خــــطـــأ فى مــــقـــال الــــنـــاقـــد
مــحـــمـــد ســمـــيـــر اخلــطـــيب عن
عـــــرض "مـــــشـــــعــــلـــــو احلـــــرائق"
ـــاضى حـــيـث ذكــر أن بــالـــعـــدد ا
الــعـــرض يـــتــبـع قــصـــر الـــتــذوق
بـــاإلســكـــنــدريـــة والــصـــحــيح أن
الــــعـــرض قـــدمـــتـه فـــرقـــة بـــيت

مصطفى كامل باإلسكندرية.

6 مـــســرحــيــات تــنــافـــست فى كــفــر  
الــــشـــيـخ .. مـــحــــمــــد زهــــدى يـــحــــلل

العروض.

 الــــفــــرســــة أم قــــرن والــــقط
تـشرد.. مسـرحية قـصيرة ا
لألطفـال تأليف د.م بوكاز -
الرصـون ترجمـة رجب سعد

السيد.

 جملموعة
 من الفنان  

لوحات العدد
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مــال آخــر يــهـدر فى اإلســمــاعــيـلــيــة ويــسـاهـم فى زيــادة إصـابــتــنـا
بـالسـقوط الـذى تـمارسه بـعد الـفئـات الرديـئة فى مـسرح الـثقـافة
ــارس الـلــعــبـة كــسـبــوبـة اجلــمـاهــيـريــة والـبــعض الــذى حـاول أن 
بعيـداً عن البـحث عن مسـرح حقـيقى يشـرف القـائمـ به وأيضا
سـرحـية حـصلت شـاهـدين له... فرقـة اإلسمـاعـيلـية الـقـوميـة ا ا
عـلـى مـا يـسـمــونـهـا (شــريـحـة) ألنــهـا كـمــا صـرحت إدارتـهــا تـمـلك
ــنــاسب وفــوراً تــوجه اخملــرج رشــدى إبــراهــيم لــلــمــوقع ــســرح ا ا
ـوهبة وهـوب ومدعى ا مـواجها كـما هائـال من أنصاف وأربـاع ا
ـجـهــوده أن يـوفـر مـجـمـوعـة مـخـلـصـة وأخـرى وأخـيـرا اسـتـطـاع 
بـاحـثـة عن "الـسـبـوبـة" حـتى يـنـجـز هـذا الـعـمل.. وخالل  5أشـهر
مـعـانـاة أقـام بـها عـلى حـسـابه اخلـاص.. رغم الـبـند  5فى الـعـقـد
الـذى ينص علي قـيام الـطرف األول بـإقامة الـطرف الـثاني ولكن

نــظـرا حلـبه لــلـعـمـل واصل عـلى نـفــقـته اخلــاصـة وسط فـرقــة بال كـيـان وال
ـسـرح أو إدارة تـتـابـعـهـا وال حــتى مـسـئـول عـنــهـا وانـتـهى الـعــمل ولم يـسـلم ا

ــســرح فى الـبــهــو (مـدخل مــســرح بـديل وطــلب مــنه تــقـد ا
الـقـصـر) وهـذا إهـدار لـلـمـجـهـود والـعـمل الـفـنى والزال لـآلن
سـرحى "شمـشون يبـحث عن مكـان مالئم لـتقـد العـرض ا

ع بسيسو. ودليلة" 
سـرح للفنـان (اخمللصـ منهم) أم تدع فهل تنـتصر إدارة ا

األمور فى أيدى بيروقراطية ال يعنيها ما يحدث.
هـناك فـرق فى الثـقافة احـترقت قـبل حريق بـني سويف ولم
يع هــذا أحـد.. هـنــاك مـلــجـأ لـلــعـجــزة فـنـيــا حتت مـســمـيـات

كثيرة تصب اآلن فى الفرق القومية.
يت وريح نـفسك) فهل هـناك دعوة مـفتـوحة اسـمهـا (ادفن ا

هذا يرضى القائم علي هذا العمل..
فـلو كـان هذا هـو القـانون فـلن أدفن ضـحيـتى وسأتـركهـا لعل

رائحتها تزكم األنوف.
رشدى إبراهيم عبد الرحيم
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عشرة أيام متتالية.
أقـام الـسيـد احملـافظ يوم الـيـتيم 4 أبريل 2009

على نفس مسرح قصر ثقافة الزقازيق.
أقيمت احتفالية عيد حترير سيناء.

قـدمت فـرقـة قصـر ثـقـافـة الـزقـازيق مـسـرحـية
دة 7 أيام مـتـتالـيـة قـبل بدء الـبـروفات «أيـوب» 
اجلــــــنــــــرال لـألوبــــــريـت «شــــــهــــــر زاد» وبــــــدايــــــة

عروضها.
شـاهــد الـعـرض الــفـنـان اخملـرج فــهـمى اخلـولى
والــنـاقــد مـحــمـد زهــدى والـسـيــنـاريــست حـسن
ــمــلـــوك وقــد أشــادوا وانـــبــهــروا بـه فى الــيــوم ا
الــثـــالث ومن جــمــاع الــنــقــاط الــتى  اإلشــارة
إلـيهـا نـرجـوا من الـسيـد الـدكـتـور رئيس الـهـيـئة
صــدور األوامـر الســتـئــنـاف الــفـرقــة لـعــروضـهـا
والـــتى نـــزعـم أنـــهـــا حتـــقق طـــفـــرة فى عـــروض
الــــــــهـــــــيـــــــئــــــــة من حــــــــيث اجلــــــــرأة أو اإلقـــــــبـــــــال

اجلماهيرى.
سرحية أعضاء  فرقة الشرقية ا
توقيعات عديدة 

السيد: رئيس حترير جريدة مسرحنا
حتية طيبة وبعد

ـسـرحــيـة بـالــشـرقـيـة قــامت الـفـرقــة الـقـومــيـة ا
بـعـمل بـروفــات عـلى رائـعـة فـنــان الـشـعب سـيـد
درويش «أوبـريت شــهـرزاد» والــفـرقـة اســتـعـدت
لـهذا العـرض بعمل بـروفات ألكثر من 6 شهور
و صـرف إنــتـاج هــذا الــعـرض وبــذل مـجــهـود
ـــــثالً غــــنـــــائــــيــــاً غـــــيــــر عــــادى ألكـــــثــــر من 60 
واسـتـعـراضـيـا بـهـذا الـعـمل حتت قـيـادة اخملـرج

أحمد عبد اجلليل.
وبــعـد عــرض ثالثــة أيـام فــوجــئــنـا بــإخــطـار من
مديـر الثـقافـة بإيـقـاف العـرض من قبل الـدفاع
ـســرح بــحـالــة جـيــدة وعـلى ـدنـى عـلــمـا بــأن ا ا
ــهــرجــانــات حــالــته هــذه اســـتــقــبل الــنـــدوات وا

والعروض التالية:
لـقــاء الـسـيـد رئـيس الـوزراء مع الـسـادة الـوزراء
واحملافظ بقصر ثقافة الزقازيق هذا العام.
لـقـاء الــدكـتـور عـلى مــصـيـلـحى وزيــر الـتـضـامن

االجتماعى.
ــدة ـــســـرح الــثـــامن عـــشـــر  مـــهـــرجــان نـــوادى ا
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ــال وحــسب مـن الــواضح أنــنــا ال نــعــانى من فــقــر فى ا
ولكنها تعـانى من فقراء الفكر واإلبداع وقد كان الناس
بـاألمس الــبـعـيـد يــسـافـرون لـلــحج لـلـحـصــول عـلى لـقب
احلـاج ولكن سـرعـان ما تـغيـرت األوضـاع من أجل لقب
الـــدكـــتـــور واحلـــصـــول عـــلـى حـــروف الـــدال فـــمع كـــثـــرة
سـرح يعانى وال احلاصـل على هـذا اللقـب فال يزال ا
ـقـاعـد خـاويـة يـزال مـسـتـمـراً فـى الـنـزيف بـاسـتـمـرار ا
حـتى األبحـاث الـتى يقـدمونـهـا ضعـيـفة وال شىء جـديد
حتت الــشــمس فــهم الــبــاحــثــون لــيس لــلــتـقــدم بــفن من
سرح ولـكن فى البحث عن اللقب وحرف الدال فنون ا
لـلـحـصـول عـلى زيـادة فى األمـوال وأن تـرتـفع مـراكـزهم
ـصلط نـحـمـد الله عـلى وجـود مـسرحـنـا فهى الـسـيف ا
ــسـرح وهى أيـضـا عـلى رقـبــة كل فـاسـد يـعــبث بـاسم ا
الــســنــد لــكل من يــقــدم فــنــاً جــمــيالً ويــجــتــهــد من أجل

سرح الذى كان والزال «أبو الفنون». النهوض با
عـاشت مسـرحنـا ولـيسـقط جمـيع احلـاقدين الـطامـع
ــصـلــحــة والــســبــوبــة ونــشــر كل مــا هــو بــعــيــد عن فـى ا

سرح. ا
عـزيـزى أن لم تـر بـجـانب اسـمى لـقب الـدكـتـور فـاعـتذر

لك.. عفوا لقد سقط سهوا حرف الدال
عبد احلكيم عيد محمد - القاهرة
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 رشدى إبراهيم
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 نص مسرحى 
لـ مصطفى سعد

عطيل يفتتح 
مهرجان الرقص
سرحى احلديث غداً ا

 عبدالرحمن بن زيدان
متحدثاً عن جتربته فى
سرحى الثقافة والنقد ا

أوباما
مثل عندما يكون  ا
صادقاً مع نفسه
.. أساتذة التمثيل 
يحللون األداء

 يسرى حسان

مجرد        
          بروفة
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ysry_hassan@yahoo.com

احلـســيــنى.. مــرة ســألــته أين تــقع مــحــافــظـة
الـشـرقيـة فـقال فـى محـافـظة الـبـحـيرة.. ثم إن
ـنوفـية وعادل محـمد زعـيمة - لألسف - من ا
حـسـان لـيـس ابن خـالـتى.. إذن ال يـوجـد مـتـهم
اذا ال تخبرنى د. سوى رئـيس التحرير نفسه.. 

هدى باسمه صراحة حتى أقطع رقبته?!
عمـوماً الكـاريكـاتيـر يعـبر عن رأى صـاحبه.. ثم
إن مسـرحنا تـكاد تـكون اجلريـدة الوحـيدة التى
احتـفت بعروض مهـرجان الهنـاجر ونشرت عدة
اضى دراسة نقدية مقـاالت عنها.. وفى العـدد ا
ــهــرجــان ألحــمــد خــمــيـس عن أحــد عــروض ا
وهنـاك عدة دراسات عن بـاقى العروض سـتنشر
تبـاعاً.. إذن ال مـوقف من اجلريـدة ضد د. هدى
نطق وصفى.. لكـننا نشرنا الكاريكاتير بنفس ا
الذى نـنشر به مقاالت د. سيد اإلمام التى يشن
ـسـرح بـهـيـئـة فـيـهـا هـجـومـاً قـاسـيـا عـلى إدارة ا
قـصــور الــثـقــافــة الـتى تــصــدر هـذه اجلــريـدة..

الهيئة وليس اإلدارة أحسن حد يفهم غلط.
ال توجـد نية لإلسـاءة إليك يا دكـتورة.. وإذا كان
الكـاريكاتـير الـذى نشره شـاب موهـوب ووغد قد
أغـضـبك فـسـوف أصـاحلك بـكـاريـكـاتـير أرسـمه

واكتبه بنفسى.. بس استحملى!!

ـا فيه .. أحـدهم أخـبرهـا  قـبل صـدوره بـيومـ
فطـلبت الـعـدد واتصـلت بى غـاضبـة.. أصارحك
بـــأنــنى خــفت من غــضـــبــهــا.. كــنت فى حــجــرة
مكـيفة ورغم ذلك تـصبـبت عرقاً.. مـا علـينا من

خاف سلم.
د. هـدى وصـفى سـيـدة مــحـتـرمـة وعالقـتى بـهـا
ــة وزى الـفـل.. أقـدرهــا وأقـدر إجنــازهـا فى قـد
الـهـنـاجـر وغـيـره.. لــكن ال مـانع من مـشـاغـبـة..
مـشــاغـبـة ولـيــست سـخـريـة.. حــاشـا لـله.. كـيف

نسخر من هذه السيدة احملترمة.
ــا قــالــته لى د. هــدى فى الــتــلــيــفـون.. دعك 
فالـتليـفونـات - زى البـيوت - أسـرار.. وألن السر
لــــدى فى بـــيــــر أقـــول لك إنــــهـــا اتـــهــــمت أحـــد
الـعـاملـ فى مـسـرحـنا - لم تـذكـر اسـمه - بأنه
ـشروع وراء هـذا الـكاريـكـاتيـر ألنه تـقدم إلـيـها 
ورفــضــته لـكــنى نــفـيت ذلك بــشــكل قـاطع.. ال
كن يـحـدث شىء من هـذا الـقـبـيل.. ليس ألن
العامـل بـها مالئـكة.. ولكن ألن لـدينـا تقـاليد
ــكن أن نــحــيــد عــنـهــا.. ثم إن أرســيـنــاهــا وال 
الـكـاريكـاتـيـر رسـمه شـاب مـوهـوب من الـشـرقـية
وجـــاءنى به ووجـــدته ظـــريـــفــا فـــنـــشــرتـه عــلى
مــســئــولــيـــتى.. ال تــقل لى إنـه قــريب إبــراهــيم
احلسـينى الذى من الشـرقية أيضـا فهذا الشاب
ال يـــعـــرف أن هــــنـــاك كـــائـــنـــا اســــمه إبـــراهـــيم

سرح باإلسكندرية.. الكاتب لم مهرجان نوادى ا
يغضب واعـتبرها دعابـة ظريفة منـا.. لكن كاتباً

آخر غضب بشدة واعتبر أننا نه الرجل!!
ـشــكـلــة أن بـعض الــنـاس يــتـصــورون عـنــدمـا وا
نـوجـه لـهم نـقــداً فى مـسـرحــنـا أنـنــا مـغـرضـون
ونــتـعـمـد اإلسـاءة إلـيـهـم لـغـرض فى نـفـوسـنـا..
وهذا والـله اتهام غـير صحـيح.. كل ما فى األمر
أننا نتيح الفرصة للجميع ليدلوا بآرائهم حتى
ن لـو اخـتـلـفـنـا مـعـهـا ونـتـرك الـبـاب مـفـتـوحـاً 

يريد التعقيب حتى لو شتمنا فى تعقيبه.
وقـــد انــــزعــــجـت د. هــــدى وصــــفى بــــشــــدة من
نشـور عنها فى العدد 98 .. بالش الكـاريكاتير ا
نـنـشر الـكـاريكـاتـير تـانى حـتى ال جتـرجرنى فى
احملاكم أفـكرك بيه إذا كـنت نسيـته: الكاريـكاتير
بــعــنــوان «مـســرح الــهــنـاجــر يــهــدر أمـوالـه عـلى
عروض ضـعيفـة» والصـورة للـدكتـورة هدى تقف
ـسـكـة ـسـتـقــلـة  فى مـواجــهـة شـبـاب الـفــرق ا
برزمـة فلوس وتخاطب الشـباب قائلة: مش مهم
تــكـــونـــو جـــاهــزيـن وال مــهـم تــقـــدمـــوا عــروض
ـهـرجان يـتـعـمل عنـدنـا فـلوس ـهم ا كـويسـة.. ا
عـايــزين نــصـرفــهـا وســيـبــكــو من اجلـودة إحــنـا

إخوات.
اتـصـلت بى د. هـدى بـعـد عـشـرة أيـام مـن صدور
العـدد.. لم تـكن قـرأته.. أشرف زكـى يقـرأ الـعدد

فى مــهـرجــان فـرق األقــالـيـم اخلـتــامى غـلــبـنى
الـنـوم فى أحـد الـعـروض.. عـادى الـنـوم سـلـطان
ـهـرجـان الـعـشـرة كـنت أنام ثم أنـنى خالل أيـام ا
بـالـكـاد أخـطف لى سـاعـتـ تالتـة بـالـكـتـيـر كل
يوم.. وكـانت بعض الـعروض - لألمـانة - مـغرية
بـالـنــوم.. هـذه مـيــزة أشـكـر عــلـيـهـا صــنـاع تـلك
العـروض.. إذا كان الـنوم يـعـز علـيك ال تتـعاطى
أيـة مــهــدئـات اتــصل بى وســأدلك عــلى عـروض
جـرد أن تشاهد دقـائق منـها تنام فـوراً.. لكنى
ت من اآلن أعـلـن عـدم مــسـئــولـيــتى عـنك إذا 
لألبـد.. فـإذا قـررت أن تـتبع نـصـيـحـتى فال بأس

سرح. أن تكتب وصيتك قبل ذهابك إلى ا
ــصـور الـتــقط لى صـورة وأنـا ــهم أن زمـيــلـنـا ا ا
ــســرحــيـة.. وألن مــســتــغــرق فى الــنــوم أثــنــاء ا
زمالئى فى اجلــريــدة مــتــشــوقــون لـلــنــيل مــنى
والتـنكيل بى فى أية حلظة فـقد قرروا نشر هذه
الـصـورة الـعـار فى الـعـدد الـيـومى من مـسـرحـنـا
هـرجان.. الـذى كنـا نـصدره مـواكـباً لـفـعالـيـات ا
يومـها انصرفت مبكراً - الساعة 4 الـفجر يعنى
- قـبل تـقـفـيل العـدد وفى الـيـوم الـتـالى وجدت
الــصــورة مــنــشــورة والــتــعــلــيق عــلــيــهــا «رئــيس
التحـرير نائـما» انـبسطت جـداً بهـذه الفضـيحة
وقـلت فـرصـة لــيـتـشـفى فى أصــدقـائى وتـذكـرت
اثـلة نـشرنـاها ألحـد الكـتاب نـائماً فى صورة 

قصر بنى سويف عاد إلى اخلدمة مجدداً
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ألن هـذا القصر تـعرض منـذ عدة سنوات
حلادث مـأساوى فقـدنا فـيه أرواحاً كـثيرة
ــبـــدعــ أعــزاء اخـــتــطــفــهـم الــقــدر حــ

ارسون نشاطاً ثقافياً رفيعاً. كانوا 
ويـضم قـصـر ثقـافـة بـنى سـويف مـسـرحاً
شــتــويــاً  جتــهــيــزه بــأحــدث الــتــقــنــيــات
الـــــفـــــنــــــيـــــة من أجـــــهـــــزة صـــــوت وإضـــــاءة
ومــيــكــانـــيــزم بــاإلضــافـــة لــفــرق خــدمــات
سـرح وغرفة اإلسـقاط وغـرفة الـتحكم ا
فى الـصـوت واإلضـاءة و تـزويـد قـاعـة
ـــســــرح الـــتى تــــتـــسع لـ  512 مـــقـــعـــداً ا
بـــســتــارة قـــاطــعــة لــلـــحــريق مـــركــبــة أمــام
الـــســتـــارة الـــرئـــيـــســـيــة لـــلـــمـــســـرح تــعـــمل
أوتــومــاتـيــكـيــاً لـفــصل احلــريق بـ قــاعـة
ــســـرح وخــشـــبـــته طـــبــقـــاً ألحـــدث نــظم ا

احلماية.
كـمــا يـضم الــقـصــر مـســرحـاً صــيـفـيــاً يـقع
عــــلى مــــســـاحـــة  1200 مــــتــــر مـــربع و
تـــزويـــد الـــقــصـــر بـــوحـــدة إطــفـــاء خـــاصــة
بـتكـلفـة قدرها  2 ملـيون جـنيه عـلى نفـقة
محـافظة بـنى سويف وهـو ما يـتيح اجملال
ـــصــــريـــة كى تـــتـــنــــفس الـــفن لـــلــــمـــواهب ا
الــراقى من مـــســرح وســيـــنــمــا ومـــوســيــقى
وفنـون شـعـبـية لـنـسـتـعيـد بـهـا مـكانـاً مـهـماً
نسـتـطـيع من خالله أن نـلـقى الـضـوء على
قـيـمـة مـصـر وقـيـمـة مـا تـقـدمه من ثـقـافـة
ــتــمــيـــزة وأبــنــائــهــا وفــنـــون عــبــر فــرقــهـــا ا

. وهوب ا

احلملـة القومـية للقـراءة للجـميع فإن هذا
يــعـكـس مـدى اهــتــمــام الــسـيــدة الــفــاضــلـة
سـوزان مبارك وكـذلك وزارة الثقـافة بهذه
ــنــطــقـة : ألن ا ــوقع أوالً ــنــطــقــة وهــذا ا ا
تــعــتــبــر الـــبــدايــة اجلــغــرافــيــة احلــقــيــقــيــة
ـــســـاحــة األكـــبــر ـــثل ا لــلـــصـــعــيـــد الــذى 
واألكـثـر احتـياجـاً لـلخـدمـة الثـقافـيـة ثانـياً

شـكل مـهــرجـان أطـلـقت شــرارة الـبـدء فـيه
الــســـيــدة الــفـــاضــلــة ســـوزان مــبــارك حــرم
الـــســـيـــد رئـــيـس اجلـــمـــهـــوريـــة وقـــد حتــول
ـهـرجـان فـى سـنـواته األخـيــرة إلى حـمـلـة ا
قوميـة تعبـيراً عن تطـور الفكـرة فى مجال
الـتطـبـيق ومعـنى أن يـكون افـتـتاح الـقـصر
عـــنـــصــراً أســـاســـيـــاً من عـــنــاصـــر افـــتـــتــاح

وأصــــبـــحـت األجـــهــــزة الـــرســــمــــيـــة وغــــيـــر
الرسـمية كل عـام خالل اإلجازة الـصيـفية
تتـنافس فـيما بـينهـا لتقـد خدمة ثـقافية
مــتـمــيـزة لــلــجـمــاهـيــر حــيـثــمـا تــكـون ودون

تمييز.
أضـاف د. مـجـاهـد لـقـد انـطـلـقت احلـمـلة
اضى فى أوائل التـسـعـينـيـات من الـقـرن ا

بعد غياب عدة سنوات عن اخلدمة عقب
احملـرقـة الـشـهــيـرة عـاد قـصــر ثـقـافـة بـنى
ســويف مـجــدداً إلى الــعـمل بــشـكل جــديـد
تـمـامــاً بـعـد أن خـضـع لـلـتـطـويــر والـتـرمـيم
عــــدة ســـــنــــوات فى مـــــشــــروع تـــــكــــلف 17

مليون جنيه.
حـــفل افـــتـــتــاح الـــقـــصــر الـــذى أقـــيم حتت
رعـاية الـفنـان فاروق حـسنى وزيـر الثـقافة
شــهــده د. عـــزت عــبــد الــله مـــحــافظ بــنى
سـويف ود. أحـمـد مـجــاهـد رئـيس الـهـيـئـة
الـعامـة لقصـور الثـقافـة فى حضـور أحمد
زحـــام رئـــيـس إقـــلــــيم الـــقــــاهـــرة الــــكـــبـــرى
وشــمـــال الـــصـــعـــيـــد وعـــلى شـــوقى رئـــيس
ـاليـة واإلدارية ـركزيـة للـشـئون ا اإلدارة ا
وعــــــزة عـــــــبــــــد احلــــــفـــــــيظ رئـــــــيس اإلدارة
ـركـزيـة لـشـئون مـكـتب رئـيس الـهـيـئة ود. ا
عـبد الـوهـاب عـبـد احملـسن رئـيس اإلدارة

ركزية للشئون الفنية. ا
افــتــتـاح الــقــصــر واكب انــطالق فــعــالــيـات
احلملة القوميـة للقراءة للجميع التى تقام
حتت رعـايـة الـسـيـدة سـوزان مـبـارك حـرم
رئــيس اجلـمــهــوريـة وهــو مـا أشــار إلـيه د.
أحـــمـــد مــجـــاهـــد بـــقــولـه إن افــتـــتـــاح هــذا
القـصـر جاء بـوصفـه عنـصراً أسـاسـياً من
ـوسم الـصـيـفى لـلـحـمـلة عـنـاصـر افـتـتـاح ا
القـوميـة للـقراءة لـلجـميع هـذا العـام هذه
احلــمــلــة الــتى حـــقــقت عــبــر مــســيــرة 19
قـراطـيـة الثـقـافـة فـأصبح عـامـاً مـبـدأ د
بـــســبـــبــهـــا فى كل بـــيت تـــقــريـــبــا مـــكــتـــبــة

 مسرح بنى سويف استعاد شبابه بأحدث التقنيات د. عزت عبدالله يهدى د. مجاهد درع احملافظة

افتتاحه يواكب فعاليات احلملة القومية للقراءة
للجميع حتت رعاية السيدة سوزان مبارك
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