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بـيــنـهــا وبـ روب .. وجــدت الـفــرصـة الــتى كــانت تـبــحث عـنــهـا
ــشــاركــة فى هــذا الــعــرض رغم أنــهــا لن تــكــون وأصــرت عــلى ا
جنمـته األولى .. ولن تـتقاضـى أجرا ضخـما ولن يـعرض فى
برودواى .. وقـد ذكرت تـعلـيقـا على ذلك .." اخـترت هذا

احــتــرامـــا له .. وألنه ســـيــحـــتــرمــنـى .. وال أحــتــاج
لــشىء آخـر " وخــتــمت تـصــريــحـهــا " سـأزور
مـصر قـبل بـدايـة الـعرض .. فـهى تـمـيـمة

ومياء ". حظى .. وتذكرنى با

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 
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يوًمـا عـلى انتـهـاء مهـرجـان فرق األقـاليم
وإزالــة مــســرح الــســامـر.. أظـن أن ســكـان
الـعـجـوزة يـسـتـحــقـون مـا أنـزلـهم به هـذا
ـهرجان القادم هرجـان.. أتمنى أن يقام ا ا
فى حــمـامــات الــقــبـة.. ال أذكــر آخــر مـرة
ضحكت فيها زوجتى.. أسكن فى حمامات
الـــقــبـــة وأعــمل أكـــروبــات يـــومــًيـــا لــيس
إلضــحــاك زوجــتى ولـــكن لــلــوصــول إلى
بـيــتى بــأقل قــدر من مـيــاه اجملــارى الـتى
نطقة.. حمامات القبة اسم تغرق شوارع ا
ـســرح من هـذه عــلى مـســمى أين رجــال ا
نطقة وأين رجال السيرك من سكانها?! ا
لديـنـا الكـثـيـر  من العبى األكـروبـات لكن
لـيس لـديــنـا من يـســتـطـيع عــمل عـجـ
ـسـرح بـأحد الـفالحة.. لـم تسـتـعن إدارة ا
من سـكان حـمامـات الـقبـة لـلمـشـاركة فى
جلـــان الــتـــحــكـــيم حـــتى اآلن.. أرجــو أن
ـسـرح حتى يـجـمعـوا ب تتـذكرهم إدارة ا
.. إجادة األكروبات وعمل عج احلسني

الفالحة.

لـألدبــاء الـــشــبــان.. وال تـــشــغل نـــفــسك
ـثل حسب بطـريقـته فى التـمـثيل فـهو 
أحــدث نـظـريــات مـا بـعـد احلــداثـة الـتى
ـــاذا ال يـــبــــشـــر بـــهـــا د. صـالح فـــضل.. 
ـسرحية عـهد العالى لـلفنون ا يسـتع ا
ـشـاهد لـيـوسف شـعـبـان يـعلـم الطالب
ـتـفـرجـ من من خـاللـهـا كـيـفـيـة قـتل ا
الضـحك ولـيـؤجل نـظـريـات صالح فضل
إلى مــرحــلــة الــدراســات الــعــلــيــا يــكـون
ـصل الـواقى الـطالب قـد حـصـلـوا عـلى ا

من أنفلونزا احلداثة وما بعدها.
فليذهب مهرجان الضحك إلى اجلحيم -
أظـنه ذهب - مـش كـتـر فــلـوس.. نـحن فى
أزمة والضـحك متوفـر على األرصفة.. فى
يادين الرئيسية ميدان العتبة وغيره من ا
والـتـى حتت الـرئـيـسـيــة.. وعـلى قـفـا مـ
يشـيل.. فـقط مـطلـوب احلـذر عنـد تـناول
اجلــرعـــة.. كل واحــد يـــضــحك عـــلى قــد
صــحـته حـتى ال تــمـتـلئ شــوارع ومـيـادين
ـرور.. منطقة العجوزة ال نظمى ا مصر 
تزال تضحك حـتى اآلن رغم مرور عشرين

.. لكـنه - لألمانة سيـحيـ فى األخـوة ا
- لم يـسـألـنى عن أمـيـر اجلـمـاعـة الـتى

أنتمى إليها.
أنــا لــست في حــاجــة إذن إلى مــهــرجــان
الضحك.. أعـيشه كل يوم وأظـنك تعيشه
مـعى حتى لو لم تـقرأ الـصحف القـومية
وحــتى لــو حــلــقت دقــنك أربع مــرات فى
الـــيــوم ولـم يــســـتـــوقــفـك ضــابـط شــاب
لــــيـــــســــألك عن رأيـك فى مــــراجــــعــــات

اجلماعة اإلسالمية.
لو عـايـز تـضحك ال تـذهب إلى مـهـرجان
الــهـنــاجــر كــمـا يــنــصـحـك أشـرف زكى..
عـنـدك برامج الـتوك شـو مـدفوعـة األجر
.. لـــلــدفـــاع عن الـــقــتـــلـــة والــنـــصـــابــ
سـتـضـحـك من كل قـلـبك عـلى الـفـبـركـة
عـتبرة.. وإذا لم تـعجبك هـذه البرامج.. ا
ـعـاد ـســلـسـل ا ـكــنك أن حتـول عــلى ا
"الـضـوء الــشـارد" لـتــضـحك مع الــفـنـان
الــكــبــيـر يــوسف شــعــبــان صــاحب بـراءة
االختراع  فـى اللهجة الـصعيديـة الفكهة
والـتى يـسـتـحـق عـلـيـهـا جـائـزة سـاويرس

لـــدى الـــنـــاس دائـــمًـــا أســـبـــاب كـــثـــيـــرة
للضـحك.. دعك من الصحف الـقومية..
الكوميديـا التى فيها قاتلـة.. ال يتحملها
إال الـعـتـاولـة.. أعـتـقـد أن الـفـنان يـوسف
شـــعــبـــان من مــدمـــنى قــراءة الـــصــحف
الـقـومـيـة.. مـدمـنـو قـراءة هـذه الصـحف
. الي كنك اإلمساك بهم من وسط ا

ــتـرو.. اســتــوقــفــنى ضــابط شــاب فـى ا
يــومــهــا نــســيـت أحــلق دقــنى.. قــال إنه
يــشــتــبـه فىَّ.. أخــبــرته أنـــنى أعــمل فى
صــحــيــفــة قــومــيــة وأن هــوايـتـى قـراءة
"ميكى" ومشاهدة هيفاء وهبى وميلودى
تـريكس.. اسـتغـرب ألن بطـاقتى مـكتوب
ـسـاء" بـيـنـما فـيـهـا صـحـفى بـجريـدة "ا
كـارنـيـه الـنـقـابــة مـكـتـوب فــيه مـؤسـسـة
ساء" بـ "اجلمهورية" سألنى ما عالقة "ا
"اجلــمــهــوريـــة" وقــبل أن أقــول له "والد
خــالــة" بــاغــتـــنى بــســؤال كــومــيــدى ال
تــســتــطـــيع تــوجــيــهـه أعــتى الــصــحف
الـقـومـيـة: مـا عالقـتك بـالـشـيخ حـسـ
يـعـقـوب وأين تـصـلي اجلـمـعة ومـا رأيك
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راغى  جمال ا

ــهــرجــان «الــضــحك» والــتى كــان من الــدورة األولى 
قـرر افتتـاحها فى شهـر يونيـو اجلارى  تأجـيلها ا
«ألجل غير مسمى».. دون إعالن رسمى عن أسباب
هـذا الـتـأجـيل أو اإللـغــاء كـمـا بـات واضـحـاً لـلـجـمـيع
ـسرحـيـة. كان د. أشـرف زكى رئيس على الـساحـة ا
الـبيت الـفـنى للـمسـرح قد أعـلن قـبل عدة أشـهر عن
تـنـظـيم مـهرجـان سـنـوى للـضـحك واخـتـار عدداً من
نـــصــوص مـــولـــيــيـــر يــقـــدمـــهــا عـــدد من اخملـــرجــ
الـشبـان عـلى أن يتم تـسـويق هذه األعـمـال للـقـنوات
ـتـخـصـصـة فـى الـكـومـيـديـا. اخملـرجـون الـفـضــائـيـة ا
بــدأوا االنــسـحــاب واحــداً تـلــو اآلخــر لـيــبــقى مــنـهم
واحد فقط بعد أقل من شهرين وسرعان ما اعتذر
هـــو اآلخــر قـــبل اإلعالن عـن اإللــغـــاء حتت مـــســمى
التأجيل وأرجع اخملرجون اعتذارهم إلى عدم توفر
ـهرجـان منهم تـوفير أماكن لـلبـروفات وطلب إدارة ا
أمـاكن لـلـبـروفـات بـ«مـعـرفـتـهم» إضـافة إلـى مشـاكل

إدارية أخـرى سبـبها إنـتاج هـذه العروض «مـركزياً»
من خالل رئـاسة الـبـيت الـفنى لـلـمـسرح بـعـيداً عن
ـهرجـان عانى الفـرق اخملـتلـفة. مـاهـر سلـيم مديـر ا
طــويالً وهــو يـحــاول تــذلــيل الــعــقــبــات أمــام الــفـرق
ـشــاركــ فى عــروض الـدورة األولى واخملــرجــ ا
قــبل أن تــتــوالى االعــتــذارات لــيــجــد نــفــسه مــديــراً
لـ«مـهـرجـان بال عـروض». وكـشـفت مـصـادر مـطـلـعـة
هـرجـان هى فشل عن أن السـبب احلـقيـقى ألزمـة ا
البيـت الفنى لـلمـسرح فى تـسويق عـروضه للـقنوات
الـــتــلـــيــفـــزيـــونــيـــة الــتـى لم تــرحـب بــشـــراء عــروض
ـهــرجـان الفـتــقـادهــا لـ«أسـمــاء المـعــة» فى اجملـال ا
الـكـومـيـدى تـمـكـنهـا من جـذب رعـاة ومـعـلـنـ لـهذه

العروض.
عـادل حسان

سرح وهم يـحاولـون احلصـول على تـوقيـعها من عـانى منـتجـو ا
أجل الـعـمل فى عـروضـهم اجلـديـدة.. وحـاولـوا مـحـاصـرتـهـا فى
لـندن وفـى نيـويـورك وحـتى فى رومـا عـنـدمـا كـانت تـقـضى فـترة
راحة واسـتـجمـام هنـاك.. ولـكنـها أبت أن تـسـتسـلم لإلغراءات..
فــلم يــعــنـهــا أنــهــا سـتــكــون جنــمـة الــعــرض األولى وأن صــورتــهـا
واسمـها سـيتـصدران األفـيش.. وأنهـا ستـتقـاضى أجرا خـيالـيا..
وظــلت هـكــذا خلــمس سـنــوات.. رغم أنــهــا تـتــوق لـلــوقــوف عـلى
كـان رفـض الـنـجــمـة اجلـمــيـلـة ـســرح مـنـذ الــصـغـر ...  خـشـبــة ا
"راشيل وايـز" نابعا من قـناعتـها بأن هذه الـعروض تسـتهدف إما

اسـتغالل اسمها وشـهرتها .. أو أنـهم وأصحابها يـبغون استغالل
ـكن أن تـقـبله وهـى تواجه اجلـمـهـور بـشكل جـسـدها بـشـكل ال 
ـثــلـة مــغـمـورة مـبــاشــر ألول مـرة بــعـد  15عـامــا  مـنــذ كـانـت 
سرح عندمـا شاركت فى الـعرض الكـوميدى "تـصمـيم احلياة "بـا
مـثلة الغربى بـلندن ..  فى زيـارتها إلى أسـرتها بـلندن.. الـتقت ا
"جــودى هـيــبــورن " الـتـى دعـتــهــا حلـضــور اتــفــاقـهــا عــلى عـرض
سرحى وهـناك الـتقت اخملرج ـار ا مسـرحى جديـد مع بيت دو
"روب أشـفـورد" وأطـلـعت عـلى مـا أعـده لـعـرضه الـقـادم .. رائـعة
تينـسى ويليـامز "عربـة اسمهـا الرغبـة" .. وبعد نـقاش فكرى دار

«حدث فى مثل هذا اليوم»
عرض فى الهناجر إيقاعه

ل وأداؤه رتيب

د. كمال عيد يكتب 
عن تأثير نشأة أونيل
على أعماله

مشعلو احلرائق..
لتبسة  عن األسئلة ا
 فى اإلسكندرية
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د. كمال عيد يكتب 
عن تأثير نشأة أونيل
على أعماله
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مسارح الدولة تنتظر
واجهة إشارة احلكومة 
أنفلونزا  اخلنازير
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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

د. مـصطـفى رمـضانى يـكتب
ـــغــرب عن هـــارمــونــيــة من ا
الـفــكـرى واجلــمـالى فى نص

مأذن احملروسة

صورة الغالف هرجان القومى  ا
صرى  للمسرح ا

فى دورته الرابعة -
..أسئلة حيرى
تبحث عن إجابات

صـ5

 مواهب آداب
نصورة تفصح عن ا
نفسها فى «دائرة
الطباشير

القوقازية» صـ10

من كــثــرة الــتــصــارع عــلى
ـر به الـبـشر ـال .. وما  ا
عــــــــــــــلـى وجـه األرض مـن
أزمة مالية  طاحنة .. من
صــنع أيــديــهم ونــتــيــجـة
طــبـــيــعـــيـــة ألطــمـــاعــهم
الـــــــزائـــــــدة عن احلـــــــد ..
وبـحث اجلميع عن الثراء
الفـاحش .. يجـعلـنا نظن
أن األرض بــــــاتت غـــــابـــــة
وحــوشـهـا الـبـشـر .. حـتى
نصطدم بأناس مختلف
.. أسـسوا فـرقة ومـسرحا
خـاصـا بـهم ال يبـحث عن
الــربح ولــكـنه يــهـدف إلى
إدخـال الـبـهـجـة والـسرور
إلى الـــنــاس .. وغــايـــتــهم
الــــضــــحـك ثم الــــضــــحك
الذى أصـبح غـالـيـا وقـلـما
جنــــــــده .. وهــــــــو فــــــــريق
ومسرح " 500 مهرج " ...
اقرأ صـ23
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

ثل هذا > لم يحدث أن استطاع مخرج كبير منذ ستانسالفسكى أن يبحث 
العمق و النظرة الشاملة فى طبيعة فن التمثيل و معناه و أدواته أو فى
العمليات العقلية و اجلسمانية و الشعورية التى تعتبر جزءاً ال يتجزأ من

هذا الفن.

22 من يونيه 2009 

> ييجى جروتوفسكى Jerzy Grotowski جيشوف  11 أغسطس - 1933
بونتيديرا  14يناير 1999 مخرج مسرحى بولندى  يعتبر مؤسس و مخرج
سرحى الذى يعتبره البعض أهم جتربة مسرحية فى عصرنا. عمل ا ا

22 من يونيه 2009  العدد 102
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 العدد 102

ورشة الــ12 ساعة
جتربة رائدة فى
سرح صـ24 عالم ا

 أسئلة خشنة جرئية
تتفجر فى وجه

القانون ويطرحها بقوة
«مشعلو احلرائق» صـ12

 د. مدحت الكاشف
يوصل دروسه
  فى كيفية تعلم

التمثيل صـ25

عن رحلة وحياة
جروتوفسكى صاحب

سرح الفقير» «ا

مختارات العدد 

!!iƒ¡dG ó≤ædG áaBG
للنص?

اذا لم تـقـرأ النـصـ وتتـأكد وأسـأل بـدورى 
يـــا دكـــتــور قـــبل أن تـــكـــتب مـــقــاال عـــلى غـــيــر

أساس?
ثـانـيـا: قبـل أن تنـقـضى ثـمان وأربـعـون سـاعة
ـقال من إعالن الـنـتائج يـعلن الـدكـتور بـهذا ا
بـراءته من نـتـائـج الـتـحـكـيم الـذى شـارك فـيه

كعضو من أعضاء اللجنة وكأنه يعتذر.
ـــســــرحـــيـــة بـــجـــائـــزة ن? عن فـــوز ا ال أدرى 

ركز الثانى وفوز اخملرج بنفس اجلائزة. ا
ثـالــثـًا: يـتــيه الـدكـتــور بـإخـراج نــفس الـنص عـام
1990 وكـــذلـك بــإخـــراج اخملـــرج الـــســـكـــنــدرى
نــاجى أحــمـد والــذى قــدم الــعـرض نــفــسه عـام
1990 وهـــــــمــــــا فـــــــقط مـن بــــــ اخملـــــــرجــــــ
ـــصــــريـــ مـن قـــدم مــــشـــهــــد اجلـــراب الـــذى ا
حـذفـته أنـا ولــيـتـنى شـاهـدت الــعـرضـ ألتـعـلم
من فــيـض الــعــلم الــســكــنــدرى فــقط. ولــلــنــقــاد

مذاهب فيما يكتبون وآفة النقد الهودى.
اخملرج عزت زين

شهـد ما ب الفصل قد حدث وال اخملرج 
أدرى لـذلك احلــذف سـبـبـاً أو مــبـررا درامـيـاً
) غـــيـــر أنــنـى أريـــد أن أعــرف كـــيف أو فــنـــيـــاً
ــــكن لــــلــــنــــاقــــد أن يــــتــــربص ويــــتــــوقع قــــبل

مشاهدة العرض?
ويـتــسـاءل الـدكـتــور - طـبـقـا لـقــيـامى بـحـذف
ـوجـود أصال - هـل هو ضـيق ـشـهـد غـير ا ا
? أم الـوقت? أم تـقـصـيـر فى خـيـال اخملـرج
هو عدم فهم نتيجة قصور فى قراءة اخملرج

يــثـيــر مــقــال الــدكـتــور أبــو احلــسن سالم فى
ئوى مـن مسرحنـا بعنـوان (اتن فى العـدد ا
قـفـة خـرجـة لألمـام وخـرجـة والسـالم) عدداً
من اإلشكاليات أوجزها فى النقاط التالية:
أوال: يقر من البـداية الدكتور أبو احلسن أن
ألــــفـــريــــد فــــرج قـــد كــــتب نص (عــــلى جــــنـــاح
التـبريـزى) بالـلغـة العـربيـة الفـصحى ثم كـتبه
مرة أخـرى بعنـوان (اتن فى قـفة); بالـلهجة
العاميـة لكن من الواضح أن الدكتور لم يقرأ
نص الـعـامـيـة حـيث بـنى مـقـاله الـنـقدى عـلى
أننـى ارتكـبت خطـأ لم يـغتـفر بـحـذف مشـهد
وجـود بـ الـفـصـل ـشـهـد ا اجلـراب وهـو ا
األول والــثـــانى من نص الــفـــصــحى فى حــ
أنه غـــيـــر مـــوجـــود فـى نص الـــعـــامـــيـــة حـــيث
ــــــؤلف نــــــفــــــسـه وأضـــــاف إلـى نص حــــــذفه ا
الـعـامـيـة ثالثـة مـشـاهـد أخـرى لم يـتـضـمـنـهـا
ـدهش أن الدكـتـور يـقدس نص الـفـصـحى وا
شـهد - الذى لم أحذفه ويقول (على هذا ا
أن مــا تــوقـــعــته من أول حلـــظــة حــول حــذف

اذا لم يقرأ 
الدكتور النص

 قبل أن يكتب ?

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 : 

✂

 ح يتحول «لير»
 إلى كوميديا ألن

مخرجه لم يقرأ النص
.. عروض جامعة كفر
الشيخ حتت مبضع
محمد زهدى صـ13

 د. حــسن عــطــيـة يــكــتب عن
ـــســرحــيــة مـــعــهــد الـــفــنــون ا

بالكويت

جملموعة من
صري الفنان ا

لوحات العدد

عزت زين معقبا على د. أبو احلسن سالم

Qƒ¡ª÷ÉH ¢Vhô©dG äÉYÉb CÓ‰ ¿CG πLCG øe
بــدايــة  أرسل بـاقــة ورد خـاصــة لألســتـاذ يــسـرى حــسـان
ا يـقدمه لنـا فى مسرحنـا وحتياتى لكل رئيس التـحرير 
ـئويـة من الـسـادة النـقاد ـنـاسبـة ا العـامـل بـاجلـريدة 
ـــســئــولـــ بــجــريـــدة مــســرحـــنــا عــلـى مــا يــبـــذلــونه من وا

مجهود عظيم.
أردت فـقط أن أحتـدث عن شىء لـفت انتـبـاهى نـحن نرى
اجلــمـــهــور فـى قــاعـــات الــعـــروض أصــبـح أقل بـــكــثـــيــر من
ــمــثــلــ والــقــلــة ــاضى بل وأكــثــرهم أقــارب وأصــدقــاء ا ا
  وهــنـــاك شــبـه انــعـــدام لــوجــود ـــســرحــيـــ األخـــرى من ا
سـرح كما قالت األستـاذة دعاء طعيمة فى جـمهور يحب ا
أحـد األعــداد الــسـابــقــة ( مـســرحــيـاتــنــا ال يـشــاهــدهـا إال
سـرحيـون)  فقـررت أن  أنادى جـريدة مسـرحنـا لتـكتب ا
سـرح ومفـهـومه ومضـمونه قـبل أن تـكتب عن أخـبار عن ا
ـسـرح وأصـوله  وأنـا مـتـأكـد الـفن  لـيـعـلم اجلـمـهــور فن ا
ـــســرح ســوف تـــمــتــلئ إنه حـــ يــفــهـم اجلــمــهـــور مــا هــو ا
ـسـرح صورة مـصـغرة من قـاعات الـعـروض عن أخـرها فـا
حــيــاتـنــا الــتى نــعــيــشـهــا البــد أن يــســتـفــيــد مــنه اجلــمــهـور
ويـكتـسب خبـرات احلـياة ويـجب علـيـنا أن نـوعى اجلمـهور

سرحية . ونرفع من علمه وثقافته ا
األمر الـثـانى هـو رسالـة شكـر لـلعـامـل عـلى كـتـابة مـقاالت
ـسرحيـة وأتمـنى أن تسـتمر مـثل والتـمريـنات ا عن إعداد ا
ــشـوار بــكـتــابــة مـقــالـة فى إعــداد اخملـرج وتــزيـد ونــواصل ا
أيـضا . األمر الـثالث هـو رجاء خاص مـنى للـسادة العـامل
سـئولـ بالـهيئـة العـامة لـقصور باجلـريدة وهـو أن ننـاشد ا
الثقـافة حـيث أن قصـر ثقافـة مديـنة كفـر الزيـات وهو احد
حـافظـة الـغربـيـة يقـوم عـلى نشـاط واحد قصـور الـثقـافـة 
سرح رغم وجود وسيقى وأغلقوا ا وهو الغناء والكـورال وا
ــثــلـون فـى كـلــيـات ــديــنـة  ـمــثـلــ بــهـذه ا عـدد كــبــيـر مـن ا
ـثال مــخــتــلــفــة فى جــامـــعــة طــنــطــا يــتــعــدى عــددهم  20
يعـملـون كفـريق واحد وحـاولوا أن يـعملـوا بقـصر ثـقافـة كفر

الزيات لكنهم لم يجدوا من يشجعهم ويتبناهم.
وشكرا لسعـة صدوركم لى ألنى أطلت عليكم وألف مبروك

ئوية . على ا
أسامه تمام
كلية التجارة- جامعة طنطا

عروض
 ال

يحضرها
إال أصدقاء
وأقارب
مثل ا
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ـسرحى اجلـماعى حتت اسم فـرقة الـعمل ا
قــصـر ثـقـافــة كـفـر الــزيـات لـقــد قـامت هـذه
الـــفـــرقـــة بـــعـــمل عــــرض مـــســـرحى لـــعـــرضه
بقصـر ثقافـة طنطـا بعنـوان (إسطبل عـنتر)
تــــألــــيف / ســــعـــد الــــدين وهــــبــــة وإخـــراج /
مـــحــمــد شــعـــبــان لــكــنـــنــا لم نــســـتــمــر نــظــرا
شـاكل التى انهـالت علـينا أمـلنا للظـروف وا
ـسرح فى قـصر ـارس ا األول واألخـير أن 
ـوت علـى خشـبة ثقـافـة كفـر الـزيات حـتى 
ــسـرح وفى الـنــهـايـة نــتـرك األمـر لــلـدكـتـور ا
ـسـئـولـ وعـليـهم احمـد مـجـاهـد والـسـادة ا

الرد علينا.
سرحية فرقة كفر الزيات ا
basem_10202000@yahoo.com  

إبراهـيم السمـاحى مدير قـصر ثقـافة كفر
سرحى مرة أخرى الزيات لفـتح النشاط ا
ـسـرحى مـغـلق هـنـا لـكـنه قـال ( الـنـشـاط ا
فى قـصـر الـثـقـافـة بـعـد حريـق مـسرح بـنى
ـواصـفات سـويف طـبـعـا ألنه غـيـر مـطـابق 
ــدنـــيــة ووقــعت عــلــيــا الــدفــاع واحلــمــايــة ا
غـرامــة قـدرهـا  24000جــنـيه ومــعـنـديش
ـسرحى مرة اسـتعداد أنى افـتح النـشاط ا

ثانية ) .
ــســرح ــارســون ا ــثــلى الــفـــرقــة  مــعــظـم 
بـكـلـيات جـامـعـة طـنـطـا وأيضـا اجـتـمـعـنا مع
مـنـتـخب اجلـامـعـة ولـكن مـاذا نـفـعل بـعـد أن
نــتــخـــرج فى اجلــامــعــة ? لـــقــد حــلــمت هــذه
الــفــرقــة بــتــحــقــيق أهــدافــهـا الــتـى تـتــضــمن

فـى بــــدايـــــة األمـــــر أهــــنـئ الـــــســــادة الـــــنـــــقــــاد
ئوية ـناسبة ا سئول بجـريدة مسرحنا  وا

وأتمنى أن تصل أعدادكم إلى اآللف.
تضم محافظـة الغربية ثالثـة قصور ثقافة
هامة جدا وهى قـصر ثقافة طـنطا وقصر
ثـقــافـة احملــلــة وقـصــر ثـقــافـة كــفـر الــزيـات
ولكن هـنـاك مـشـكـلـة خاصـة بـقـصـر ثـقـافة
ـسـرحى كـفـر الـزيـات وبـاألخص الـنـشـاط ا
ـسـرحى به مـوقوف به حـيث أن الـنـشـاط ا
مـنـذ أربع سـنـوات تـقريـبـا فـكـان أمل فـرقة
ـكونة من أكثر من ـسرحية ا كفر الزيات ا
ــثــلــة أن يــعــمــلــوا حتت ــثـال و عــشــرين 
اسم قصر ثقـافة كفر الزيات فتوجه اثنان
من كــــبــــار الـــفــــريـق إلى الــــســـيــــد األســــتـــاذ

الـــــكــــاتـب الــــســـــورى ولــــيــــد
إخـالصى: لــــــيس لــــــديــــــنـــــا
مسرح أساساً حتى يتدهور

ـهـرجـان  مـتـابـعــات نـقـديـة 
ــونـــودرامــا الـــعـــربى الــذى ا
سرح تنظمه جمعية هواة ا
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والـسالم والـسـيف الـثـقـيـل ودمـاء عـلى سـتـار الـكـعـبـة"
لـفاروق جـويـدة واشتـرك بـتلك الـعـروض فى مسـابـقات
الــشـــبـــاب والــريـــاضـــة كــمـــا شـــارك مع اخملـــرج ســمـــيــر
الـشـامى فى مـهـرجـان الـرواد بـعـرض "لـعـنـة الـفـراعـنـة"
كـــمـــا شـــارك مع اخملــــرج عـــادل درويش فـى كـــثـــيـــر من
عــروض مــســابــقــات اجلــمـعــيــات الــثــقــافــيــة وقـدم مــعه
عــروض "عـــصـــا مـــوســـيـــقى" والـــتت فى االنـــتـــرنت" وال
يـنـسى مـجـدى عـبـد احلـمـيـد مـسـرح الـسـامـر وعـروض
"١٠٠ لـيلـة" ويـتـمنى أن تـعـود هـذه العـروض مـرة أخرى

سرحية فى مصر. لتضىء ليل احلركة ا

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

سرحى التجريبى البد أن تكون اسهاما > يؤكد جروتوفسكى أن نتيجة العمل ا
سرحية التى يستخدم اخملرج ناظر ا عاصر و ذلك مثل ا سرح ا جديدا فى فن ا
عاصر أو من اإلمكانات اإللكترونية. فى تصميمها بعض األفكار فى فن النحت ا

> يقول جروتوفسكى فى إحدى مقاالته: "ينفد صبرى أحيانا عندما يسألنى سائل
سرحية التجريبية?". فمثل هذا السؤال يفترض : ما هو األصل فى عروضك ا
سرحى التجريبى البد و أن يستخدم تكتيكا جديدا فى كل مرة و مسبقا أن العمل ا
أنه الفرع و ليس األصل.
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ــســرحى قــدم الـــعــديــد من الــعـــروض فى مــهــرجــانــات ا
اجلـمـعيـات الثـقـافيـة منـهـا "عصـا مـوسى وحصـاد الشك
ــلـيــونــيـرة تــزور الــقـريــة" كــمـا أخــرج لــفـرق الــشــركـات وا
أطــلس والــشــوربــجـى والــنــصــر لــلــســيــارات مــســرحــيــات

"شواشة الدرة وتريك تراك والصبر طيب" .
ـــســرحــيــات لــلــقــطــاع أخــرج عــادل درويش عــدداً من ا
اخلـاص كان آخـرهـا "الشـحـات واألميـرة" بـطولـة خـالد
مـحـمـود وأحـمـد صـيـام وخـديـجـة مـحـمـود وعـنـبـر كـما
قـدم للـتـليـفزيـون من تألـيفه مـسـلسل أغـنيـة على جـسر
األمل لــلــمـخــرج عالء كـامل بــطــولـة عــبـد الــله مـحــمـود
وديـنــا وخــالــد مـحــمــود وأحــمــد خـلــيل وســهــرة درامــيـة
بـعنوان "ألنها حتب" بـطولة راندا وأحـمد خليل وإخراج

جمعة بدران.
ـــســرح كــمـــا كــان فى يــحــلـم عــادل درويش بـــأن يــعــود ا
الستـينـيات وأن يـشهـد نهـضة وصـحوة توقـظه من هذا

السبات العميق.

اسمه محمد عادل عبده إبراهيم درويش وتعرف الناس
أنه: عــادل درويـش ابن مــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة الــذى بــدأ
ـدرسى فى بـلدته ـسرح ا ـسـرحيـة كـممـثل فى ا حـياته ا
ـعلم كندوز ومجلس ـطرية دقهليـة حيث قدم "عمارة ا ا
الـعدل" لـتـوفيق احلـكـيم إخراج صـالح الشـنـاوى وعنـدما
انتـقل للـمرحلة الـثانويـة قدم عدة مـسرحيـات من أعمال
الريحانى من إخراج محمود النجدى ومحب زايد يتذكر
مــنـهــا "قـســمــتى كـده وحــكم قـراقــوش والــدنـيــا عـلى كف
عفـريت" ولكـنه عنـدما انـتقل لـلقـاهرة لإلقـامة فـيهـا بعد
عهد الـعالى للتكنولوجيا لم يرض لنفسه أن ما التحق با
سـرح فاجته إلى الثـقافـة اجلماهـيرية يـبعد عن الـفن وا
وقـدم فـيهـا أوائل الـستـيـنيـات "مـحاكـمة لـوكـولس" إخراج
عــاطف الــبــكــرى ومع نــفس اخملــرج قــدم أيــضــا عــرض
"أبـيض وأسـود" شـاركه البـطـولـة وقتـهـا محـيى إسـمـاعيل
وجمال الشيخ وإنعـام اجلريتلى ثم وجد فى نفسه ملكة
الــتــألــيف واإلخــراج فــقــدم بــعض األعــمــال الــتـى كــتــبــهـا
سرح الشباب والرياضة منها "عقارب وإخرجها بنفسه 
الزمن وعصـا موسى" ثم أخرج لـلثقـافة اجلمـاهيرية من

تأليفه أيضا "ابن اجلنـية وشيال احلمول يا متولى" كما
سـرح القـطـاع اخلاص عـدة مسـرحـيات مـنه "لعـبة كـتب 
فى الدور الثالث" بطـولة سيد زيان وهناء ثروت وإخراج
ســعـيـد مـدبـولى ثم كـتب "الـعــانـسـة والـصـعـلـوك" لـوحـيـد
ســـيف وعالء ولى الـــدين إخــراج عـــثــمــان احلـــمــامــصى
ــنـتــصـر بـالــله إخـراج و"سـلــفـنى عــقـلك" ألحــمـد راتب وا
ادلـ طـبر وعـبد سـعيـد مـدبولى و"الـنت فى اإلنـترنـت" 
الـله مـحـمـود إخــراج حـسـام الـدين صالح "الـنـاس جـرى
لــيــهـا إيـه" لــيـونـس شـلــبى ومــيــمى جــمــال إخــراج ســعــيـد
مدبولى كـما قـدم أيضا من تـأليفه روايـة لألطفال وهى
"أحالم األقـــزام" بـــطـــولـــة مـــنـــيـــر مـــكـــرم وعـــبـــد الـــسالم
يـرغنى إال أنـه لم ينس مـوهبة الـدهشـان إخراج ضـياء ا
التـمثـيل الـتى جترى فـى دمه فعـاد ووقف أمـام كامـيرات
شاغبات فـى السجن" إخراج ناصر الـسينما فى فـيلم "ا
حسـ و"اخلـادم" إخراج أحـمد يـحـيى و"اغـتيـال" إخراج
ـسرح فى فـاتن تـوفـيق عـاد اخملـرج فـهمـى اخلولـى إلى ا
عـــرض " 10عـــلى بـــاب الـــوزيــر" وقـــدم مع حـــسن عـــبــد
الـــــسالم "حـــــضـــــرات الـــــســـــادة الـــــعــــيـــــال" فـى اإلخــــراج
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طه حسـيب محمـد أو "شارلى شابـلن القلـيوبيـة" كما أطـلق عليه الـشاعر مـحمد الـشرنوبى
ــارس بـعض ــســرح لــلـمــرة األولى. نــشــأ طه حــســيب بــ أسـرة فــنــيــة  عــنــدمـا رآه عــلى ا
ـواتى وبدأ حـيـاته الـفنـيـة مـغنـيـا وهو فى ـنـاخ ا ـوسـيقـى والغـنـاء - فتـأثـر بـهذا ا أفـرادها ا
ـرحلة اإلعدادية - وجاءت مرحلـة التعليم الثانوى والتى رحـلة االبتدائية ثم عازفًا فى ا ا
سـرحـيـة "التـمـثـيلـيـة" بشـكل كـبـير يـعـتبـرهـا مـرحلـة الـنضـوج الـفـنى حـيث تفـجـرت قـدراته ا
ارس ريـاضة اجلمباز وسيقى كعـازف إيقاع ثم عازف كـمان. كذلك كان  بجانب نبـوغه ا
ـسرحية "الـكوميدية" ا كـان له األثر الكبـير فى آدائه احلركى عنـدما بدأ يقـدم أعماله ا
ـسـرحى بشـكل واضح عـنـدما الـتـحق بـكلـيـة الـتربـيـة جامـعـة ع بـدأ طه حـسـيب نشـاطه ا
شـمس فى آخـر الــسـتـيـنـيـات.. وتــعـتـبـر هـذه الـفــتـرة - بـالـنـسـبــة له - هى احملك احلـقـيـقى
وهـبته حـيث شارك فـيهـا بكل أسـلحـته "تمـثيل - مـوسيـقى - فنـون شعـبيـة - كورال" قدم
ـسـرح اجلــامـعى حـوالى ٢٠ عـمالً مــسـرحـيًـا واسـتـعــراضـيًـا حـتى عـام ١٩٧٣ وفى طه فى ا
نفس الوقت كان يعمل بالثقافة اجلـماهيرية بالقليوبية. وكان أول عمل له فيها: "آه يا بلد"
تألـيف وحـيد حـامـد إخراج عـبـد الفـتـاح عـودة وسارت أعـمـاله الفـنـية فى خط مـتـوازن ب
اجلامـعة والثـقافـة. عمل طه مع عدد من اخملـرج مـنهم: سمـير الـعصفـورى عبد الـعزيز
أبـو الـلــيل عـلى الــغـنــدور رأفت الـدويـرى ســيـد الــبـاجـورى د. هــنـاء عـبــد الـفـتــاح أحـمـد
بـدع ومن توفـيق حسن الـوزير سـمـير فـهمى أحـمد طه عـطام الـسيـد والكـثيـر من ا
سـرحيات الـتى شارك فـيها "أهالً يـا بكـوات دموع األخطـبوط عطـيل يعـود قتيل أشهـر ا
فى كفر التنهدات سعد اليتيم اجملـان منمنمات تاريخية ويعتبر طه حسيب أحد رموز

سرحية فى القليوبية. احلركة ا

نورهان عبد اللهوحيد أم

نوفيـة بدأ مشواره أحـمد وجيه عـصام طالب بكـلية التـجارة جامعـة ا
درسى أى ما يقرب من إثنتى عشرة سنة قدم سـرح ا التمثيلى من ا
خاللـها أعمـاالً متميـزة كشفت عن موهـبته الفـنية ولفـتت إليه األنظار
ـراحل الـتـعــلـيـمـيـة اخملـتــلـفـة ومن بـ الـعـروض الــتى يـعـتـز بـيـهـا فى ا
أحــمـد حــيث أســهــمت فـى بـلــورة جــزء من مــوهــبــته "الــديك الــطــمـاع"
إخـراج يــوسف الـنـقـيب "هـامـلت" إخــراج أحـمـد عـبـاس وقـد شـجـعـته
ـزيـد من الـعـروض فـشـارك فى احلـفـاوة الـتى قـوبل بـهــا عـلى تـقـد ا
ـشـهـد األخيـر من "تـاجـر الـبـندقـيـة" إعـداد وإخـراج أحـمـد عـبـاس و"ا
مــأسـاة فــويــتـسك" إخــراج مــصـطــفى مـراد " لــيــالى احلـصــاد" إخـراج
عالء الـــكـــاشف وبـــعــــد ذلك شـــارك فى "فـــصـــد الـــدم" إخـــراج ولـــيـــد

يضى "حلم يوسف" و"الفصول األربعة" إخراج راضيه. ا
ـهـرجانـات وحـصـد عـلى الـعـديـد من شـارك أحـمـد وجـيه فى عـدد مـن ا
اجلــوائـز فــقــد شـارك فى مــهــرجـان أســبـوع شــبـاب اجلــامــعـات الــثـامن
ــهـرجـان الـتـاسع ـنـوفــيـة من خالل عـرض "هـامــلت" كـمـا شـارك فى ا بـا
شهد األخير بـعرض "تاجر البنـدقية" ومن خالل مشاركته فـى عرض "ا
ـسرح. كذلك من حـياة فـويتـسك" شارك ألول مرة فـى مهرجـان نوادى ا
شـارك وجيه فى مـهـرجـان جامـعـات الدلـتـا األول بطـنـطـا بعـرض "لـيالى

ثل "ثان". احلصاد" وحصل عن دوره فيها بجائزة أحسن 

محمد جمال الدين

الوعى بالراهن واجلذور
إنـهـا فـرصــة مـتـجـددة لـوعـى مـخـتـلف وعى
بــالـــراهن وبــاجلـــذور حــيث جتـــتــمع مـــعــهــا
األطـــفــال والـــكــبـــار يـــتــبـــارون فى الـــقــراءة
واالطالع يشاركـون برسومـهم وأقالمهم هنا
ســوف جتــدهم فى «ورشــة» لــلــحــكى وهــنـاك
ســتـراهم يـقـدمــون نـصـاً مــسـرحـيـاً بــهـيـجـاً
أنـشطـة للـمـواهب والفـنون الـشعـبيـة والنـشر
واألنـشـطـة الـعـلـمـيـة هـكـذا تـأتـيـنـا احلـمـلـة
هرجان القراءة للجميع التى تزداد القومية 
ألــقــاً وعـــمــقــاً فى كل عـــام من خالل الــدعم
الذى تقدمه السيـدة الفاضلة سوزان مبارك
التى تؤمن أن القـراءة حق لكل مواطن ولكل

منطقة جغرافية يسكنها أبناء احملروسة.
لـقد حتـولت الـقراءة لـفعـل يومى وأصـبحت
ـكـتـبـات الـعـامـة فى بـيـوت وقـصـور الـثـقـافة ا
أمـاكن لـلتـنـوير ولـلنـدوات الـثقـافـية وإلقـامة

احلوار ب األطفال والكبار.
وفى هــذا الـعــام حتــتــشــد الـهــيــئــة بــجــمـيع
إداراتها لـلوصول بـاخلدمة الثـقافية والـفنية
والــعـلــمـيــة إلى ربــوع مـصــر ألنـهــا تـؤمن أن
ــكن أن تـقـود الـثـقــافـة هى الـقــاطـرة الـتى 
اجملتـمع إلى نـهـضـة اجـتـماعـيـة واقـتـصـادية

وعلمية.
وقــد سـاهــمت احلــمــلـة الــقـومــيــة فى إرسـاء
ـبـاد التـى أصبـحت راسـخة مـجـموعـة من ا
فى األذهـان وجــمـيــعـهــا تـصب فـى الـوصـول
إلى وعى بحاضر أمـتنا ومستـقبلها وأن هذا
ـعـزل عن جـذورنا ـكن أن يـكون  الـوعى ال 
وعمـقـهـا احلـضـارى من هـنـا سـنـنـطلـق لكل
بيوت وقـصور الثقـافة ومكتـباتها ومـسارحها
ـــدن والــقــرى عــبــر بل ســـنــصل إلى شــوارع ا
الــقــوافل الــثــقــافـيــة لــنــتــواصل مـع الــنـاس
تعددة التى بوسائلنا اخملـتلفة وبفاعلـياتنا ا
تــســعـى ألن تــقــدم صــورة الـــوطن فى أعــظم
مـعـانـيـهـا وأسمى جتـلـيـاتـهـا من خالل رموزه
الوطـنية وقضـاياه احليـوية وستـحتفى دوماً
بـأطـفال مـصر وشـبـابهـا الذين نـعـول علـيهم
ـظــلـمـة فى بـعض كـثـيـراً فى إضــاءة الـبـقع ا

أقاليم مصر.

رونى خليل وأجمد كوميديانات  «استاند أب كوميدى»
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ـثل ومـخـرج ومـسئـول الـنـشاط مـجدى عـبـد احلـمـيد 
ـسـرحى بنـوادى الشـبـاب والريـاضـة باجلـيزة الـفنى وا
ـسـرح مـثل مـعــظم زمالئه عـنـدمـا أعـلن بـدأ عالقــته بـا
ـدرسـة اإلعـداديـة عن تـكـوين مـدرس الـلـغـة الـعـربـيـة بـا
ـسـرح فـكـان من أوائل من انـضم لـهـذا الـفريق فـريق ا
ــرحــلــة ــدرسى إال بــعـــد انــتــهــاء ا ـــســرح ا ولم يــتــرك ا
درسى عـشرات األعمال سرح ا الـثانوية قـدم خالل ا
ــنـاهج وغــيـرهــا مـنــهـا "عــلـوم دوت كـوم من مـســرحـة ا
والــكـواكب تـتــكـلم أحـيـانــا والـفـراعـنــة قـادمـون وزرقـاء
الــيـــمــامــة" مـن إخــراج مــدرســـ يــعـــتــرف لــهـم مــجــدى
ـسرحـية ولكـن مجدى انـطلق بفـضل كبـير فى بـدايته ا

بعـد تـخرجه مـباشـرة إلى مسـارح الثـقافـة اجلمـاهيـرية
فقـدم "قلم رصـاص" مع عادل بـركات "وسـلمى نت" مع
مـحــمـد شــوقى وأيــضًـا "لــعـنــة الـفــراعـنــة" تــألـيف عــبـد
الـفـتـاح الـبـلـتاجـى وإخـراج سـمـيـر الشـامـى كـمـا شارك
ــسـرحــيــة فـمع الــشــركـة فى عــروض فــرق الـشــركــات ا
ليـونيرة الـشرقيـة قدم عروض "الـعصـا واألخطبـوط وا
تــزور الـــقـــريــة وغـــنـــاوى الــنـــاس" إخـــراج عــادل درويش
ـــســـرحى بـــنـــوادى وبـــوصــــفه مـــســـئـــوال عـن الـــنـــشـــاط ا
الـشباب والرياضة بـاجليزة فقد عـمل على تكوين فرق
مسرحية فى كل مـركز شباب حتى ولو اضطر إلخراج
بــــعـض أعــــمــــالــــهــــا بــــنــــفــــسه وقــــد أخــــرج "أرض احلب
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ــشــاركــون  اخـتــيــارهم بــنـاء عــلى اخــتــبـارات ا
وورشـــة عـــمل أقـــامـــهـــا رونـى خـــلـــيل عـــلى مـــدى
أســـبــــوعـــ لـــلـــتــــدريب عـــلى الــــعـــرض فى إطـــار
بـرنــامـجه لـنــشـر فن االســتـانـد آب كــومـيـدى فى
مــــصـــر و تـــقـــســــيم احلـــفـل إلى جـــزئـــ األول
بالعـربية والـثانى باإلجنلـيزية واقتـصرت فقرات
العـربيـة على جورج عـزمى ومظـفر وعال رشدى
ومـــحــمـــد ســالم وهـــو مــا جـــعل الـــعــرض يـــتــخــذ
الـــطــابع االمــريــكـى فى كــثــيـــر من األحــيــان رغم
حـرص رونى خــلـيل عـلـى ابـتـكــار عـرض مـصـرى
 100% وهــو مــاصــرح به لـ"مــســرحـنــا" قــائال إنه

ـكان قـبل تـقـد الـعرض يـحـرص عـلى دراسـة ا
ألن الــكـومـيـديـا البــد أن تـكـون نـابـعــة من الـبـيـئـة
احملــــيـــطــــة وإال أصــــبـــحـت بال مــــعـــنـى وأصـــابت

لل. اجلمهور با
وعن بـدايـته قـال إنه شـرع فى تـقـد هـذا الفن
فـى بـــعض احلـــانـــات األمــــريـــكـــيـــة الـــتـى تـــعـــطى
سـرح مـنذ الـفـرصـة للـمـوهوبـ لـلصـعـود عـلى ا
مـا يـقـرب من 9 سـنـوات عـلى سبـيل الـهـواية إلى
جـــانب عــــمـــلـه األســـاسى فـى مـــجـــال الــــدعـــايـــة
واإلعـالن قــبل أن يـــتــخــلـى عــنه تـــمــامــا عـــنــدمــا
ه أدرك أنـه عـالم الــكـومــيـديـا والــتـمــثـيل هــو عـا
ـــــســــلـــــسالت احلـــــقـــــيــــقـى وشــــارك فـى بـــــعض ا
الـقــصــيـرة ويــسـعى االن النــتــاج فـيــلم ســيـنــمـائى
بـإنتـاج مـصـرى أمريـكى مـشـترك يـظـهـر اجلانب
اإلنـسانى لـلـعرب بـعـيدا عن الـدعـاية الـسـياسـية

زيفة للحقائق . ا
رونى هـــو ابن د. طــــارق خـــلـــيل رئـــيس جـــامـــعـــة
الـــنـــيل لألبــــحـــاث ومـــؤسس ورئـــيس اجلـــمـــعـــيـــة
األمـريكـية لـلـتكـنولـوجـيا ولـد وتـربى فى أمريـكا
ويــتـحــدث الـعــربـيــة واإلجنـلــيـزيــة وكـونه مــصـرى
شاكل حـيث يقول إنه األصـل يسبب له بـعض ا
ــصــريــة بــعـد 11 اضــطــر إلى انــكــار جــنـســيــته ا
ســبــتــمــبــر حـــتى يــســتــطــيـع تــقــد عــروضه فى
عـاملـة السـيئـة للـعرب بـعد هذه أمـريكـا بسـبب ا
األحــــداث بــــاإلضــــافــــة إلـى عــــدم اخلــــوض فى
الـسـيـاسة األمـريـكـيـة فى هـذه الـفـتـرة وعالقـتـها
ـــســـلـــمــــ خـــاصـــة وأن الـــعـــقـــلـــيـــة بـــالـــعـــرب وا
األمريـكية ال تـهتم بالـتعرف على احلـقائق وعلى
الــثــقـــافــات األخــرى وال تــفــكــر فــيــمــا هــو خــارج

أمريكا حسب تعبيره.

من خـلف "الــكـمــامـات" الـواقــيـة ضـحك جــمـهـور
نعم الصاوى على نكات األمريكى ساقية عبـد ا
"Stand Up ـصـرى رونى خلـيل فى أول عرض ا
صاحبة عدد من "Comedy يقدمه فى مـصر 
ــصــريــ حتت عــنــوان "رونى الــكــومــيــديــانــات ا
خــلــيل يـــقــدم أجــمــد كــومــيـــديــانــات فى مــصــر"
ورغم الـرعب الذى يـسيـطر عـلى سـكان مـنطـقة
الـزمالك حتـديداً من أنـفلـونـزا اخلنـازير خـاصة
بعـد اكتـشاف حـاالت إصابـة ب طـلبـة اجلامـعة
األمــريـكــيـة هــنـاك إال أن جــمـهــور احلـفـل تـعـدى
األلف شــخص واضــطــر بــعــضــهم إلـى اجلــلـوس
ــتــابــعـة ــواجه لــلــمــســرح  عــلى درجــات الــســلم ا
الــــعــــرض الــــذى اســــتــــمــــر مــــا يــــقــــرب من ثالث
سـاعـات بيـنمـا اهـتم منـظمـو احلـفل فى ساقـية
الـصـاوى بـتـوفـيـر "كـمـامـات" لـلـحـضـور والـتـأكـيد
على ضـرورة ارتدائها مـنعا لإلصـابة باألنـفلونزا
جـراء هـذا الزحـام وهـو مـا دعـا الكـومـيـديـانات
ـــســـرح إلى إلـــقـــاء الـــنـــكــــات واإلفـــيـــهـــات عـــلى ا
ســـاخــرين من الـــكــمــامـــات ومن رعب أنـــفــلــونــزا

اخلنازير.
ــســرح مــرتـديــا قــنــاعــاً عـلى ظــهـر خــلــيل عــلى ا
شـــكـل خـــنـــزيـــر وأخــــذ فى مـــداعــــبـــة اجلـــمـــهـــور
مـتـسائال عن سـبب خوفـهم مـنه هل ألنه خنـزير
أم ألنه مـصـاب بـاألنـفـلـونـزا! ثم قـال فـيـمـا بـعـد
ــرة األولى الــتى يــقـدم فــيــهـا إنـه سـعــيــد ألنـهــا ا
عـرضا كـوميديـا فى غرفة الـعمـليات اجلـراحية
إلى جــــانب ســـخــــريـــة رونـى من زيـــارة الــــرئـــيس
صر فى الفترة األمريكى اجلديد باراك أوباما 
األخـيرة وكـذلك بعـض النـقاط الـتى نـاقشـها فى
خـطــابه لـلـعـالم اإلسالمى مـقـدم احلـفل مـظـفـر
ـصـر لـلـمـرة الـثـانـيـة فى أعـلن عن زيـارة أوبـامـا 
نــفـس األســبـــوع ثم اعــتـــذر عـــنــدمـــا لم يــحـــضــر
مضيفا أننا ال نـستطيع تنظيف البلد مرت فى

نفس السنة!
حــول اخلـــطـــاب عــلـق رونى قــائـال إنه ســـيــوضح
ـتحدة بعض مـا قاله أوبامـا ومنهـا أن الواليات ا
األمـريـكيـة لن تكـون فى حرب مع الـعالم الـعربى
واإلسـالمى ألنــهم كــانـوا دائــمــا رواد فى الــعــلـوم
اخملـتـلـفــة خـاصـة اجلـبـر وهـو الــسـبب الـرئـيـسى
فى الـــــهـــــجـــــوم عـــــلى الـــــعـــــراق! وعـن الـــــصــــراع
الـفلـسطـينى اإلسـرائيـلى يجب عـلى إسرائيل أن
ـــســـتـــوطـــنـــات خـــاصــة تـــوقف تـــوســـعــاتـــهـــا فى ا
ـوجـودة فى هـولـيـود وكــالـيـفـورنـيـا "األمـريـكـيـة" ا
والــتى كــانت سـبــبــا فى إجـبــار أمــريـكى مــصـرى

مـثـله عـلـى الـعـرض فى الـقـاهـرة أمـام جـمـهور ال
يستـطيع فهمه بـشكل جيد! وبـالنسبـة للديانات
فـإن أمـريــكـا ال تـضـطـهــد أى ديـانـة إال إذا كـانت
هـذه الديـانة تـتـضمن قـول بـعض اجلمل بـصوت
مــرتـفع قـبـل الـقـيــام بـتـفــجـيـر مــنـشـآت أمــريـكـيـة
ولـكـنهـا تـسـمح ألى شـخص أن يـفـجـر نفـسه فى

بلده ومنزله بعيدا عنها ودون إزعاج الغير!.
وأضـاف أنه ظــهـر فـى مـصــر مـا يـســمى بــجـولـة
أوبـــامـــا وهى عـــبـــارة عن جـــولــــة تـــتـــبع لألمـــاكن

النظيفة التى مر بها أوباما خالل الزيارة.
شـــارك فـى احلـــفل عــــدد من الـــكــــومـــيــــديـــانـــات
ــصــريــ ومــنــهم "مــظــفــر" الــذى تــولـى تــقـد ا
ـهتـمـ باالسـتـاند أب احلـفل وهـو أحـد أشهـر ا
كــــومـــيــــدى فى مــــصـــر ويـــقــــيم عــــروضه بــــشـــكل
مــســتــمــر فـى مــقــهى "افــتــر ايت" وكــذلك جــورج
عـــزمى والـــذى بـــدأ فـى تـــقـــد هـــذا الـــنـــوع من
ــاضـى من خالل الـــعــرض الـــكـــومــيـــديــا الـــعـــام ا
اجلـماعى "الـعرب أصـيبـوا بالـتهـور" وشارك فيه
ــمــثـــلــة عال أيـــضــا رونى خـــلــيل كـــمــا شــاركـت ا
رشــدى الـتى كــانت بــ فـريق الــذى قـدم عـرض
"حـكم األقــلـيـات" من قــبل مع رونى فى دبى إلى
جـانب شـبـاب قـدمــوا الـكـومـيـديـا ألول مـرة عـلى
ــذيع ـــســـرح ومــنـــهم مـــحــمـــد ســالـم وصــافـى ا ا

بـ FM ومحمد شاه ونهى كاتو ورامز.

 بدايته كانت
 فى احلانات األمريكية

التى تمنح
 الفرصة للموهوب

اضطر إلنكار جنسيته
صرية بعد11ديسبمر ا

حتى يستطيع 
تقد عروضه فى أمريكا

منى شديد
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> جورج  فيدو «جـ ٧ ٨»
> أوج البيش «جـ٣»
> مفاهيم أساسية

> أضواء على مسرح رمسيس
> عز الرجال «ومسرحيات أخرى»

«٢ > أغانى احلب والزواج واألفراح «جـ١
سرحية العربية > تنظيرات الهوية فى ا

> ألبوم أبو نضارة
> أطلس الرقصات الشعبية «جـ ٣»
> حكايات شعبية فى أسيوط

صدر حديثاً
 ترجمة: د. حمادة إبراهيم
ترجمة: فتحى العشرى
تأليف: كينيث بيكرجن

ترجمة: د. أم العيوطى
د. السيد حامد
د. سامح مهران

د. فتحى الصنفاوى
د. رضا غالب

: د. سيد على إسماعيل دراسة وتقد
سمير جابر
أحمد توفيق

رئيس  التحرير
عبدالقادر حميدة

رئيس مجلس اإلدارة
د. حس اجلندى

كتبات «صندوق التنمية الثقافية» اإلصدارات متوفرة 
ركز - ٩ شارع حسن صبرى - الزمالك - الرقم البريدى ١١٢١١ ومنفذ ا
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سرحي جريدة كل ا

قام األول أن نتحاشى اتباع أسلوب واحد بل ننتقى ما نعتبره األفضل > نحن نحاول فى ا
سرح باعتباره جتميع من مختلف األساليب محاول فى ذلك أن نقاوم التفكير فى ا
لعدة تخصصات فنية. 
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بائعة الكبريت

سرحية فى > فقدت احلياة ا
محافظة بنى سويف
اضى اخملرج األسبوع قبل ا
مثل محمد شمردن الذى وا
رحل إثر أزمة قلبية عن عمر
يناهز 55 عاما بعد سنوات
سرح طويلة قضاها مع ا
بداية من اشتراكه فى
تأسيس فرقة أهناسيا
سرحية أوائل الثمانينيات ا
مرورا بالتمثيل واإلخراج
تميزة للكثير من العروض ا
سرح األقاليم.

اجلــزائـــر أحالم وأمــانى أطــفـــال فــلــســطـــ فى الــعــيش
ــارســة حـــقــوقـــهم كـــســائـــر أطــفـــال الــعــرب الــكـــر و
ـنع بـاإلضــافــة إلى الـتــأكـيــد أن اجلـدار الــعــنـصــرى لن 
ــطـالــبــة بـحــقــوقـهم. ــارسـة أحالمــهم وا أطــفـالــنــا من 
سـنقول ألطفالنـا فى اجلزائر إن فلسـط ال تزال بخير

ما دام بها جيل من األطفال يؤمن ويطالب بحقه. 
أما الفنـانة ياسمـ همار والتى تـلعب شخصـية ياسم
(بـائعـة الكـبريت) فـتقـول إن مـسرح الـطفل فى فـلسـط
من حــقه أن يـشـارك فى مــهـرجـانـات مــسـرح الـطـفل فى
الدول الـعربـية واألجـنبـية. بـاعتـبارهـا  الفـرصة الـوحيدة

للتواصل مع الفرق األخرى خارج الوطن. 
ومن جـهـته أضــاف الـفـنـان رأفت الفـى أن مـسـرح عـنـاد
وعـلى مدار سنـوات طويـلة اسـتطاع أن يـترك بـصمة فى
. وأسس جــيال واعــيـا من مــسـرح الــطــفل فى فــلــســطــ

األطفال.

ـسرح الـطفل فى هرجـان الثـقافى الـوطنى  يسـتضيـف ا
اجلــــزائـــر مـــســـرح عــــنـــاد الـــفـــلــــســـطـــيـــنـى والـــذى يـــقـــدم
ـاركى مـسـرحــيـة (بـائـعــة الـكـبـريـت) تـألـيف الـكــاتب الـد
هـانـز كـرسـتـيـان أنـدرسن وإعـداد وإخـراج الـفـنـان خـالـد
ــصــو.  مــسـرحــيــة "بــائـعــة الــكــبــريت" سـتــقــدم كــعـرض ا
ــهــرجــان حــيث قــامت وزارة شــرفى ضــمن فــعــالـــيــات ا
الــثـقــافـة الــفـلــسـطــيـنــيـة ومــؤسـســة عـبــد احملـسن قــطـان
ساهـمة فى دعم مـشاركة مـسرح عنـاد كمـمثل رسمى بـا
ـــســـرحـــيـــة ســـبق وشـــاركت فى .  ا عن دولـــة فـــلـــســـطـــ
مـهــرجـان الـطـفل فى األردن وحـازت عـلى جـائـزة أفـضل
ــــدن ــــثـل وعــــرضت فـى مــــعــــظم ا ــــثــــلــــة وأفـــــضل 

الفلسطينية . 
ـســرح عـنـاد الــفـنــان خـالـد الــصـو قـال إن ــديـر الـفــنى  ا
مـشـاركة مـسـرح عـنـاد فى مـهـرجـان الـطـفل فى اجلـزائر
تـعـتــبـر جـســرا لـلـتــواصل بـ أطـفــال فـلـســطـ وأطـفـال
ـسـرحـيـة نـنـقل ألطـفـالـنـا فى اجلـزائـر ألنـنـا من خالل ا

 ¢VÉjôdG ìô°ùe ≈∏Y ¢übGôàJ

á«æa á«ÁOÉcCG
.. »HÉÑ°T  ¿ÉLô¡eh

 ÜÉÑ°T{ »a
âjƒµdG zá°VÉjQh

على رزق

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

سرحي جريدة كل ا

سرح التى تميزه عن سائر فنون العرض و األداء. وهو > يهدف إلى حتديد طبيعة ا
مثل و اجلمهور. يؤكد أن عروضنا هى عبارة عن بحوث مستفيضة فى العالقة ب ا

سرحى. مثل هو جوهر الفن ا عنى آخر  يعتبر  أن تكتيك ا و 

> اخملرج محمد هزاع
يستعد لتقد مسرحية
«اعرف نفسك» للمؤلف
عبد اجمليد عبد العزيز
بطولة رمضان الشرقاوى
هانى فاروق ربيع يوسف
هداية محمود موسيقى
ن أحمد هزاع وأشعار أ

قرر حافظ ومن ا
عرضها على مسرح

ساقية الصاومى خالل
الشهر القادم.
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كــشف خملــرج الــكــويــتي  عــبــدالــله عــبــدالــرســول عن الــتــحــضــيـر
ـيـة الــشـبـاب لــلـفـنـون األدائــيـة" لـتـدريب ـشــروع "أكـاد واإلعـداد 
ـتـعددة. وتـوفـيـر بـيـئـة تـربـوية وتـأهـيل الـهـواة في مـجـاالت الـفن ا
تـمـيـزة وتـرسـيخ مـفـهـوم الـثـقـافـة الـفـنـية واهـب ا عـامـة لـرعـايـة ا

لدى الشباب.
وقـد بــدأت هـيــئـة الــشـبــاب والـريــاضـة الــتي يـرأس عــبـدالــرسـول
مكـتبهـا الفني  بـاتخاذ اإلجـراءات التـنفيـذية للـمشروع من نـاحية
ـالئم ثم اإلعالن عن التـفـاصيل الـفنـيـة للـبدء ـكان ا تـخـصيص ا
ـتـدربــ من الـشــبـاب الــهـواة لالنــضـمـام في مـرحــلـة اسـتــقـبــال ا

ية. شرع األكاد
ومن جـانب آخر تـتـواصل االسـتعـدادات النـطالقة أعـمـال الدورة
ـســرح لـلــشـبــاب" الـذي ســتـقــيـمه الــسـادســة من "مـهــرجـان أيــام ا
ـهــرجـان أحـد أهم ـقــبل ويـعــتـبــر ا الـهــيـئــة خالل شـهــر أكـتــوبـر ا
األنشـطة والبـرامج الشـبابيـة الفـنية عـلى مستـوى العـالم العربي
تمـيزة وتشارك حـيث يستـقطب الكـثير من الطـاقات الشـبابيـة ا
ـســرحـيــة احلــكـومــيـة واألهــلــيـة واخلــاصـة كــمـا أن فـيه الــفــرق ا
فهوم العلمي للمسرح ويبرز الكثير هرجان يؤكد على ترسـيخ ا ا

تخصصة. بدعة في اجملاالت الفنية ا من الوجوه الشبابية ا
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سـرحية الكـويتية "أشـباح أبو على" عـلى خشبة انطـلقت هذا األسبـوع  عروض ا
لك فـهد الـثقـافى بالـرياض. بـطولـة النـجوم عـبد اإلمـام عبـدالله مسـرح مركـز ا
خالـد الـبريـكى جمـال الـردهان مـحمـد الـعجـيمى وبـو رزيـقه. ومن تألـيف عادل
ـوقع حــتى مـسـاء ـســلم وإخـراج أحــمـد دشـتـى. وتـسـتــمـر عـروضــهـا فى نــفس ا ا

األربعاء. 
ـسـرحـيـة الــكـويـتـيـة خالل الـعـرض عـبـارات احلب والـتـقـديـر لـلـشـعب ردد جنـوم ا
ـسـرحـيـة الـتوفـيـق لـلمـنـتـخب الـسـعـودى وتـمـنى أبـطـالـهـا فى واحـدة من لـوحـات ا
ـسـلم إنه ـسـرحـيـة عـادل ا الـسـعـودى فى تـصـفـيـات كـأس الـعـالم . وقـال مـؤلف ا
أزق ـسـلم قـد حلّ ا وهـوبـ  وكـان عـادل ا سـعـيـد بـاالسـتـعانـة بـهـؤالء الـشـبـاب ا

الزم .  مثل "ولد الديرة" ح قام بدور ا سرحية بغياب ا الذى وقعت فيه ا
سـرحـية "أقـدم دور شاب عـاطل عن الـعمل وقـال خالـد البـريـكى  عن دوره فى ا
يـساعـد أبـو عـلى الذى يـقـدم دوره الـفنـان مـحمـد الـعـجيـمى عـلى أعـمال الـسـحر
نزل الـذى يعملون شعوذاتهم والشـعوذة وتخويف جميع من يرغـب فى استئجار ا
فـيه وأنـا سـعـيـد ألنـى أقف لـلـمـرة الـثـانــيـة أمـام جـمـهـور الـريــاض بـعـد مـشـاركـتى

السابقة فى مسرحية "حاميها حراميها" مع الفنان طارق العلى".
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ـوســيـقى" فى تالمـيــذ "نـادى الـغــنـاء وا
ـــديـــنـــة "ثــــانـــويـــة رفــــيق احلـــريــــرى"  
صــيـــدا الــلــبــنــانــيـــة قــدمــوا مــســرحــيــة
"الـــشــخـص" لألخـــوين رحـــبــانـى والــتى
قـدمـتـهـا الــفـنـانـة فــيـروز لـلـمـرة األولى
فى الــعـام  1968 عـلى مــسـرح قــصـر
البيكاديـلى فى بيروت لتجسيدها من
ــدرســة تــمـــثــيالً وغــنــاء قــبل تـالمــذة ا
ورقــصـاً ·· وذلـك عـلـى خـشــبــة مــسـرح
مـدرسـتهم بـحـضور حـشـد من األهالى
ــــســــرحــــيــــة عن والــــطالب · حتــــكى  ا
"الـشخص" الذى يـحظى بأعـلى سلطة
رســــمــــيــــة فـى الــــبالد وكــــيف قــــرر  أن
يـــــنـــــزل لـــــيــــــقـــــابل الـــــنــــــاس بـــــأمـــــر من
ـتصرف فأخـليت الساحـة التى يبيع ا
فـيـها الـنـاس بـضائـعـهم ووضـعت جلـنة

بــرنــامـــجــا لــقـــدومه ومــنع الـــبــاعــة من
االقتراب.

ـــوســـيـــقى والـــتـــدريب تـــولـى اإلعـــداد ا
شـرف على نادى شـارك ا لـلطالب ا
ـــوســـيـــقى الـــفــنـــان مـــحـــمــد الـــغـــنــاء وا
شـــعـــراوى وأدى أدوار الـــشــخـــصـــيــات
الـرئيسـية الطالب  رلى زيـدان جمال
ـــبــدر جـــنى األمــ جــويـــدى رامى ا

فــــيــــمــــا أدى األدوار األخـــرى الــــطالب
أســـيـل شـــحـــادة لـــ زيـــدان مـــحـــمـــد
صـــالح جــــمـــيل بــــزى مـــروى حـــمـــود
مــــر عـــيــــسـى مــــيــــرة الـــدرزى رزان
حجـازى ندى الـبابـا فرح عـياد ند
الـنعمـانى نور احلريـرى كر قصب
نـورا عاكـوم لور فرحـات وائل حمود

ل خليفة وياسم الناتوت.

حسن احللوجى
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ـسـرحـيـة فى كـنـائس ـهـتم بــاحلـركـة ا الـنت ا
ـنـتدى تـغـطـية أهم مـصـر ومن أهم أنـشـطة ا
ـــســـرحــيـــة الـــكــنـــســيـــة وتـــغــطـــيــة الـــعــروض ا
ـســرحــيـة مــثل مــهـرجــان فـرق ــهــرجـانــات ا ا
ــنـــتـــدى كل مــا ــســـرح.. ويــضـم ا الـــدرامـــا وا
يــتـعـلق بــالـتـمــثـيل واإلخـراج والــسـيـنــوغـرافـيـا
ـسرحـية بـاإلضـافة إلى عـدد من النـصوص ا
وقد كتب شوقـى مينا فى هذا اجلروب (ياال
يــــا شــــبــــاب عـــاوزيـن نــــعـــمـل الــــيـــوم الــــثــــانى
لــــلــــمــــســــرح ونــــتــــجــــمع تــــانـى شــــوفــــوا بــــعـــد
االمـتـحـانـات نحـدد مـيـعـاد) بيـنـمـا أعـلن فؤاد
مــيــنــا عن فــريق الــدرامــا بــكــنــيــســة الــســيــدة
ــســرة والــذى قــدم عــروضـا الــعــذراء مـر 
مــثل "األشــجـار تــمــوت واقـفــة" رائــعـة األديب
األسـبـانى "الـيـخـاندرو كـاسـونـا" والـتى قدمت
ـقــدســة "اجلــيـزويت" عــلى مــســرح الـعــائــلــة ا
بالظاهر.. كذلك أشار صامويل طانوس إلى
فــــريق صــــوت الـــصــــمت لألعــــمـــال الــــفـــنــــيـــة
مـــتــضــمــنـــة الــتــمـــثــيل واإلخــراج والـــتــألــيف..
وهــنــاك أيـــضــا إعالن عن مــســرحــيــة لــســان
ـسرح األنـبا رويس بـالكـاتدرائـية العـصـفور 
ــرقــســـيــة.. واإلعالن عن مــســرحــيــة "حــبــة ا
ـركـز األول فى حــروف" الـتى حـصـلـت عـلى ا
ــا ســبق  .. مــهــرجــان الــكــرازة مــنــذ عــامـ
ـــســرح الــكــنــسى فى ــكـــنــنــا مالحــظــة أن ا
مـصـر يـحـوى نـشـاطاً مـلـحـوظـاً ال يـهتـم فقط
سـرحيـات التى تـتنـاول موضـوعات بنـوعيـة ا
ـا يـضم كذلـك مسـرحـيـات حيـاتـية ديـنيـة وإ

. ؤلف معروف

البس بع شـمس فى تأجير وعمل بعض ا
ــاســكــات وأدوات اإلضــاءة.. واخلــلــفــيــات وا
سـرحـية وكـذلك اإلعالن عن بـعض الـفـرق ا
األخـرى مثـل فرقـة كـنـيـسة الـقـيـامة لـلـتـمـثيل

سرحى وفرقة سلطنة الشهداء. ا
وبـــتــصـــفح جـــروبـــات فى نـــفس اجملـــال عــلى
ــكـــنـــنـــا مـــشـــاهـــدة اجلــروب الـــفــيـس بـــوك 
ـــســـرح الـــكــــنـــسى وهـــو ـــنـــتــــدى ا الـــرســــمى 
ـنـتـدى األول والـوحـيـد - كـمـا يذكـر - عـلى ا

نـاسـبة رأس بـتـقـد اسكـتش (لـينـا الزمـا) 
الـسـنة عـلى مـسـرح مـدرسة الـرحـمـة وأخـيراً
فـى أبــريل مـن هــذا الــعـــام قــدم الـــفــريق األم
مــســرحـيــة (األســبـوع األخــيــر).. وبـاإلضــافـة
ـسرحى إلى ذكـر اجلروب بـيـانـات بنـشـاطه ا
فـإنه يقوم أيضـا بالتنـويه عن بعض األنشطة
الـتى تــتـعـلق بـأمــاكن أخـرى مـثل اإلعالن عن
رغـــــبـــــة مـــــركـــــز وســـــائل اإليـــــضـــــاح واخلـــــدع
ـسـيــحـيـة بـكـنــيـسـة الـشـهــيـد مـارى جـرجس ا

ــكــنـــنــا مالحــظــة عــلى مـــوقع الــفــيس بـــوك 
سرحية التى تتناول وجود عديد من الفرق ا
موضـوعات ديـنيـة مسيـحيـة أو تشـرف علـيها
الكنيـسة ومن ب هذه الفرق أنشىء جروب
فــريق مــســرح كــنــيـــســة ســان مــيــشــيل (فــريق
الــــراعى الـــصــــالح) والـــذى بــــدأ أول أعـــمـــاله
ــسـرحــيـة االنــتـمــاء فى األسـرة ــسـرحــيـة  ا
وكـــــان الـــــعـــــرض عــــلـى مـــــســــرح ســـــان فـــــامى
ــنـــاســبـــة يــوم األســـرة ويــذكـــر اجلــروب أن
هــذا الــعــرض قــدم فى فــبــرايـر  2007وكـان
عـدد احلــاضـرين  143شــخـصــا وشـارك فى
الــعـمل كل من چـون فـؤاد ديــانـا روبـيل بـيـتـر
ظـريف نــبـيـل ظـريف مــيـنــا فـكــرى مـونــيـكـا
ســمـيـر مــاريـنــا مـنـيــر.. والـعـرض مـن تـألـيف
وإخـراج فـادى رمسـيس.. ويـستـكـمل اجلروب
ـســرحـيــات الـتى قــدمـهـا اإلعالن عن بــاقى ا
هـذا الـفـريق ففـى أبريل  2007قـام الـفـريق
بــعــرض مـــســرحـــيــة "الــطـــريق إلى الــقـــيــامــة"
ــنـاســبــة خــتــام جــمـعــة خــتــام الــصــوم وكـان
الـعرض نـفسه فى كـنيـسـة سان مـيشـيل وكان
عدد احلاضرين  86شخصاً وقد شارك فى
الــــعــــمل: چــــون فــــؤاد ريــــتــــا مــــنــــيــــر مــــاجـــد
جـــرجس بــيـــتـــر ظـــريف وآخـــرون.. أخــرجه
أيـضـا فـادى رمـســيس.. ثم مـسـرحـيـة "احلب
ــدرسـة ـرة  فــوق اجلـلــجــنـة" وعــرض هــذه ا
ـنـاســبـة جـمـعـةخــتـام الـصـوم وكـان الــرحـمـة 
عـدد احلــاضـرين  104شـخــصـاً.. ويــبـدو أن
فــادى رمــســيس هــو الــذى يــوكل إلــيه تــألــيف
وإخــراج مـعـظم عــروض هـذا الـفــريق.. وبـعـد
هـــذا الـــعـــمل بـــدأ الـــفـــريق فى تـــكـــوين فـــريق
لـــــلـــــصـــــغـــــار اســـــمـه (فـــــريق بـــــراعـم الـــــراعى
الــــصـــالح) وقـــدم هــــذا الـــفـــريـق أول أعـــمـــاله
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عـــمــــلـــيــــات الـــقــــتل والـــتــــفـــجــــيـــرات فى
إيــطـالــيــا كـانت تــقــوم بـهــا مــجـمــوعـات
ــــؤســــســـات ــــيــــنــــيــــة مــــدعــــومــــة مـن ا
الـــــفـــــاشــــيـــــة ووكــــالـــــة االســـــتــــخـــــبــــارات
األمريـكية وعـلى ضوئـها حتصل حـملة
اعــتـــقــاالت لــكل األبـــريــاء وكــانت هــذه
فـاحتــة مـهــمـة لــتـقـد مــسـرحــيـة مـوت
فـوضـوى. وكل كـتــابـات داريـو فـو عـبـارة
عن نـــثــــر درامى قـــريــــبـــة من الــــلـــهـــجـــة
الـعامـيـة وأمـا حـواراته مـفعـمـة بـاإليـقاع

الداخلى .
ويقتبس فارس عن فو قوله:

"إن مــســرحـــنــا عــدوانى وتـــهــريــجى فى
ــــشـــــاكل واألذى مـــــعــــاجلـــــة وتـــــعـــــريـــــة ا

باشرة والتى تلحق بالفقراء!" ا
ـــهــرج ويـــخــلص فـى الــنـــهــايـــة إلى أن "ا
ــلــحــمى فـى مــســرحــيــات "فــو" يــحــول ا
ــســرحى مــثل احلــرمــان إلى الــســحــر ا
ولـيمة ومجاعـة . فالكوميـديا محصورة

ما ب اجلوع للحياة والبقاء !

احـتـفى الــنـاقـد بـيـار أبـو صـعـب  بـزيـارة الـفـنـانـة
الــتـــونــســيـــة رجــاء بن عـــمــار لــبـــيــروت فى إطــار
بــرنــامج "ربــيع بــيــروت" الــذى تــنــظـمـه مــؤســسـة

سمير قصير. 
ـوقع اإللـكـتـرونى جلـريـدة وقـال أبـو صـعب فى ا
األخـبــارالـلــبـنــانـيـة رجــاء بن عـمّــار اسم أسـاسى
ــــســــرح الــــعــــربى الــــذى حتــــتل الــــتــــجــــربــــة فـى ا
التونـسيّـة منه موقـعاً طـليعـيّاً. ما زلـنا نـذكر تلك
الـدهــشـة فى "قــرطـاج" حـيث اكــتـشـفــنـاهـا ذات
ــنـصف الــصـا فى يــوم من خـريف 1986 مع ا
مـــــســـــرحـــــيّـــــة "األمل". مالكـم خــــائـب وراقـــــصــــة
ـقـفـر الذى ـقـهـى ا مـحـبـطـة يـتـبـارزان لـيالً فى ا
يــديـرانه. بــدت كـأنــهـا فــوق حـلــبـة مالكــمـة ومـا
زالت كـــذلك إلى الــيـــوم. جــعــلـت من اجلــســد ـــــ
شـهديّة. النصّ احلـجر األساس فى عـمارتـها ا
من "ســاكن فى حى الــســيّـدة" (1989) إلى "بــيّـاع
الـهوى" (1995) و"فاوست" (1997) مـسـيـرة نادرة
أسـاسـهــا الـفـرجـة وقـودهـا الــتـداعـيـات: وسـيـلـة
ــقــفل. فى الــهــروب الــوحــيــدة من هــذا الــعــالم ا
عـــام  2001 قـــدّمت "وراء الـــســـكّــة" فى مــحـــطــة
قــطـار مــهــجـورة مع مــجـمــوعــة من الـهــامـشــيـ
والـــعـــاطـــلـــ واخلـــارجـــ عــــلى الـــقـــانـــون. وفى
مونودراما "هوى وطنى" (2005) أعلنت مباشرة
غــــضـــبــــهــــا الــــعــــارم من  RAPعـــلـى طــــريــــقـــة الـ

االنحطاط العربى.
رجـاء الـتى احـتـفـلت قـبل أسـابـيع بـإعـادة افـتـتاح
مـســرحـهـا "مـدار" فى قـرطــاج تـأتى إلى بـيـروت

بتجـربة من نـوع خاص: جتهـيز مسـرحى عنوانه
"بــوابـــة الــنــجـــوم" قــدمـــته فى قــصـــر "الــنـــجــمــة
الـزهراء" مع الـسـوبـرانـو عـلـيـا سـلّـيـمـى وأعادت
بــعـــنــوان صـــيـــاغــتـه لــيـــتالءم مع فـــضـــاء "الــدوم" 
ـــســـرح ـــــ جـــديـــد هــــو "الـــفــــقّـــاعــــة". نـــوع مـن "ا
ـــحــو احلـــدود بــ الـــزيّـــاح" حــيـث الــتـــطــواف 
ثالً وراقـصـاً ومغـنـياً  15  : شـاهـد والفـنـان ا
فى احــتـفــال طــقــوسى عــلى شــكل ســيـمــفــونــيّـة
بـصــريّـة وحــركـيّــة تـقــول هـواجــسـنــا اجلـمــاعـيّـة

هدورة. وآمالنا ا

رجاء بن عمار

على رزق

عــلـى مــوقع مــســرحــيــون يــقــدم الــنــاقــد
عــــصــــمـــــان فــــارس قــــراءة جــــديــــدة فى
مـــســــرح اإليـــطـــالـى األشـــهــــر داريـــو فـــو
اخـــتـــار لــهـــا عــنـــوان "مـــســرح داريـــو فــو
تــهــكم مــريـر ورقص ســاخــر" يـفــتــتـحــهـا

قائال : 
ــســرح يــعــتـــبــر داريــو فـــو أكــثــر كـــتــاب ا
اإليـطـالى شـعـبـيـة فـمـعـظم مـسـرحيـاته
تـــــعـــــكس الـــــتـــــوتـــــرات االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة
واالقتـصاديـة والسـياسـية الـعمـيقـة منذ
سـقــوط الـنــظـام الــفـاشى فى إيــطـالــيـا
وجـــــمــــــيـع مــــــســـــرحــــــيــــــاته عــــــبــــــارة عن
اسـكـيتـشـات وكـوالجـات وسـيـنـاريـوهات
عـــروض مـــســـرحـــيـــة ســـريـــعـــة نـــتـــيـــجــة
اسـتجابات حلـوادث سياسيـة معاصرة
وأغـــانى شـــعــبـــيـــة وقـــصــائـــد ومـــقــاالت
تـهــكـمـيــة. مـسـرح فـو ومــنـهـجـه الـنـقـدى
لـــكل األوضــاع الـــشــاذة داخل اجملـــتــمع
ـــنــمــاته ـــبــاشــر و وخـــصــوصــيـــة فــنه ا
يسـمح بالتـغيـير مثال كل مـا يحصل من

 اهتمام واسع
باحلركة
سرحية ا
فى كنائس
مصر
وأنشطتها
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سرحي جريدة كل ا

> الفنانة والراقصة
االستعراضية لوسى
تشارك حاليا فى
بروفات مسرحية «لسه
فى أمل» للمؤلف
حمدى نوار واخملرج
عصام سعد فى ثالث
جتربة إخراجية له
سرح الدولة
سرح سرحية إنتاج ا ا
احلديث ويشارك فى
بطولتها طارق دسوقى
توقع افتتاحها ومن ا
خالل أكتوبر القادم على
مسرح السالم.

ثل هذا العمق و النظرة الشاملة فى > لم يحدث أن استطاع مخرج كبير منذ ستانسالفسكى أن يبحث 
طبيعة فن التمثيل و معناه و أدواته أو فى العمليات العقلية و اجلسمانية و الشعورية التى تعتبر جزءاً ال
يتجزأ من هذا الفن.
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رض السلطان! اليوبيل الذهبى 

كتاب: "أزمة برسيم"
تأليف: ماهر ميالد

الناشر: الهيئة العامة لقصور
الثقافة

ـسـرحى ـقـدمــة عـاطـفـيـة غـلب عـلـيـهـا الــطـابع "الـذكـريـاتى" صـدّر ا
الـكـبـيـر "جالل الـشـرقـاوى" مـسـرحـيـة "أزمـة بـرسـيم" لـلـمـؤلـف: مـاهر
مــيالد والـــتى حتــمـل رقم ٨٨ ضــمن ســـلــســـلــة "نــصـــوص مــســـرحــيــة"

الصادرة عن هيئة قصور الثقافة.
ــؤلف" ولم يـــقــدم الــنص!! مـــســتــعــيـــدًا تــاريــخه قــدم "الــشــرقـــاوى" "ا
ــسـرحــيـة . وا الــشـخــصى مــعه وتـرك احلــكم عـلـى الـنص إلى الــقـار
تدور فى إطار كوميدى - فـانتازى على األدق - تستعرض فترة حكم
أحــد سالطـ مـصـر وفـســاد الـنـخـبـة احلـاكــمـة من خالل مـا أسـمـته
رض الـسـلـطان" يـتـصدى لـكـشف هذا "االحـتـفال بـالـيوبـيل الـذهـبى 
الـفسـاد "جـحـا" الـشـخـصـيـة التـراثـيـة الـشـهـيـرة بخـفـة ظـلـهـا وقـدرتـها
واجـهة أحيانًـا أخرى ينجح فى هذا رواغة أحـيانًا وا الكبيـرة على ا

أو يــفـشل لـكـنه يـسـتـمـر طـوال الـوقـت فى الـتالعب بـاجلـمـيع مـنـحـازًا
ــســتـــضــعــفــة من الــشــعب والـــتى تــعــانى من األزمــات إلى الــطــبــقــة ا
ــتـتـالــيـة وتـدفـع وحـدهـا الــثـمن. وآخـرهــا أزمـة األرض الــتى لم تـعـد ا
تطـرح غير الـبرسيم والـذى تستغـله - أيضًا - ذات الـنخبـة احلاكمة
ـكنة عبر عزل الـسلطان عن بقية فى احلصـول على أكبر مكاسب 
ـسـاعـدة "لـيـلى" فى إيـصـال احلـقـيـقة الـشـعب والـذى يـنـجح "جـحـا" 
سئول وحتس أحوال الرعية. إليه فى محاولة لتغيير الواقع أو ا
سرحية عمومًا تنجح فى إعطائك جرعة كوميدية - سوداء أحيانًا ا

- ال بأس بها.

عطية معبد

والـسياسية والـثقافيـة  وقد ظهر أثر ذلك فى
) و(ســـعـــد (يـــعــــقـــوب صــــنـــوع ) و(قــــاسم أمــــ
( زغـــلــــول) و(لــــطــــفى الــــســــيــــد) و(طه حــــســـ

و(العقاد) .
ـــســـرح فى وبـــســـبـب دراســـة صــنـــوع لـــكـــتـــاب ا
أوروبــا  ومــشـاهــدته لـلــمــسـرحــيـات األوروبــيـة
سـواء فى مصر أو فى إيـطاليـا  وجد أنه لكى
سرحه يـستطيع أن يـجذب اجلمهور الـعريض 
البـد من الــكــتـابــة بـالــلـهــجــة الـدارجــة وتـطــعـيم
ـسرحـية بـبعض األغـنيـات الشـعبـية الـناجـحة ا
ـتـداولـة عــلى األفـواه  ثم بـدأ بـعـد ذلك فى وا
تــقــد مـســرحــيـاتـه االجـتــمــاعـيــة واألخالقــيـة
الـــتى تـــعـــالـج مـــشـــاكل الـــشـــعـب  بل إنه أوحى
بـــالــثــورة عـــلى الــتــقـــالــيـــد الــبــالـــيــة فى األســرة
واجملـتــمع  بل والــسـخــريـة من األمــراء وأفـراد

األسرة احلاكمة  ومن اخلديو نفسه . 
وهـكذا جمع يـعقـوب صنوع بـ النـزعة القـومية
والـــطـــابع األوروبـى  ســـاعـــده عـــلـى ذلك تـــفـــهم
ثـقـافـات الشـعـوب إلجـادته عـدة لـغـات أجـنـبـية 
ومن بـــعـــد يـــعـــقـــوب يـــفـــرد الـــكـــاتـب مـــســـاحــة لـ
(محـمد عثـمان جالل) ويـعده همـزة الوصل ب
ـــســـرحى يـــعـــقـــوب صـــنـــوع  ورائـــد الـــتــــألـــيف ا
(مـحـمـد تــيـمـور)  حـيث اسـتـطـاع عـثـمـان جالل
ـسـرحـيـات الـغـربـيـة  وال أن يـنـقل الــعـديـد من ا
يـدخـر وسـعـاً فى مـحـاولــة وضع بـيـئـة مـسـرحـيـة
صرى مـصرية وشخصـيات لها الـطابع احمللى ا
 مـثل مسـرحيـة (الـشيخ مـتلـوف) الـتى اقتـبسـها

وليير . عن مسرحية (تارتوف) 
ويـــتـــبع الـــكـــاتـب ذلك بـــاحلـــديث عن (مـــحـــمـــد
تــــيــــمــــور ) وأعـــمــــالـه الـــتـى تـــعــــالـج الـــقــــضــــايـــا
االجتماعية ويرى الكاتب أن محمد تيمور كاناً
قـادرا عـلى أن يـرتـقى بـجـمـهـوره لـكن الـقـدر لم
ـهـلـه حـتى يـكـمل رسـالــته ويـضع أركـان ثـابـتـة

عاصر ". صرى ا للمسرح ا
ـصـريـ الـقـدمـاء ويـصل فى الـنـهــايـة إلى أن ا
ارسـة فنون كرسـوا حياتـهم من أجل إتقـان و
ـــــســـــرح مـــــثل فـن الــــنـــــحت أخـــــرى غــــيـــــر فن ا
والعـمارة .. وأن الـعـرب لم ينـشأ بـيـنهم مـسرح
وأنـــهم كـــرســوا حـــيـــاتــهـم من أجل إتـــقـــان نــظم
الــشـعــر والـفــلـســفـة والــنـحــو  وأن مـصــر أثـنـاء
فـيما قبل القـرن التاسع عشر كـان لديها بعض
صريون للـتسلية  لكن ارسهـا ا الـفنون التى 
ــكن اعــتــبــارهــا مــســرحــاً . والــنــتــيــجــة أن ال 
ـــســـرح حـــتى الـــقـــرن مـــصـــر لم تـــكـن تـــعـــرف ا

التاسع عشر.

ـسرح يالد جنم ا ديك اجلن .. كانت كـفـيلـة 
العربى

ــصـرى يــظل ســؤال الـنــشـأة حــول مــسـرحــنـا ا
ــزيــد من الــدراسـات الــتى تــقف عــلى يــحــتــاج 
ـــســرح حـــقـــائق األمـــور فـــيـــمـــا يـــخص تـــاريـخ ا
ـــصــــرى كــــأدب وفن  كـــــمــــا يــــؤكــــد د. عــــبـــد ا

عطى شعراوى فى مستهل بحثه. ا
( ≈fƒYôa ìô°ùe ∑Éæg πg )

حــاول مـؤيــدو فـكــرة قـيــام مــسـرح فــرعـونى أن
يــــدافـــــعــــوا عن هــــذا الــــرأى  ومــــنــــهـم الــــعــــالم
ـماثـلة الفـرنـسى (جورج بـنـديت) الذى حـاول ا
بــ الـطــقـوس اجلــنـائـزيــة الـتى اشــتـمــلت عـلى
احلـوار واحملـاكـاة  كـمـا فى األعـيـاد الـتى تـقام
اً لآللهـة وخاصة أوزوريس وب مثيلتها تكر
الـتى كـانت تـقـام فـى أعـيـاد ديـونـيـسـوس والـتى
كـانت أصالً لـلمـسرح اإلغـريـقى  غيـر أن هذا
ـــــكـن الـــــدفــــاع عـــــنـه خـــــاصــــة وأن الــــرأى ال 
الـتــاريخ لم يــحـفظ لــنـا شـيــئـاً يــدل عـلى وجـود

سرح . هذا ا
( ìô°ùŸG øa Üô©dG ±ôY πg )

ـكن ويـتـسـاءل د. شـعـراوى عن الـعالقـة الـتى 
سرح  ويقول أن هناك أن جتمع ب العـرب ا
بعـض الـقصـص مثـل قصـة (ديك اجلـن) تشـبه
إلى حــد كـبــيـر قــصـة (عــطــيل) فـاألول يــعـشق
(ورداً) والثـانى يعـشق (ديدمـونة)  وبـواعز من
الـشك األعــمى يـنـتــهى عـشق كل مــنـهـمــا بـقـتـله
ـعــشــوقـتـه فى ظـروف تــكــاد تـكــون مــتـمــاثــلـة 
واإلشـارة هنـا واضحـة تمـام الوضـوح  فعـطيل
شـــكـــســــبـــيـــر وجـــدت مـن يـــخـــلـــدهــــا فى قـــالب
درامـى أمــا ديك اجلـن فــإنـــهـــا مــثل كـــثـــيــر من
القصص العربى لـم جتد من يصورها تصويراً

مسرحيا يخلدها. 
ومن األمثلة التـى ساقها د. شعراوى أيضاً فى
تــشــابه بــعض الــقــصـص الــعــربــيــة الــتى حتــمل
بــذرة الــدرام وبـــ الــقـــصص الــغـــربــيـــة قــصــة
ـــطـــلـب) الـــتى جتـــســـد (عـــبــــد الـــله بن عــــبـــد ا
ـطـلب بـ الــصـراع الـذى دار فى نـفس عــبـد ا
الوفاء بالعهد  واحلب اجلارف لالبن األصغر
 تـلك الـقصـة الـتى حـدثت قـبل اإلسالم والتى
يالد وهى تـشـبه قـصة إغـريـقـيـة حـدثت قبـل ا
نـون) وابنـته (إيفـيـجيـنيـا) عنـدما قـصة (أجـا
تـوقــفت سـفـن األسـطــول اإلغـريــقى فى مـيــنـاء
(أولـــيس) بـــواعـــز مـن الـــربـــة (أرتـــمـــيس) الـــتى
ــــســـتـــحـــيل أن أوقـــفت الـــريـــاح  وأصــــبح من ا
يــتــحـرك اجلــيش نــحــو طــروادة  وهــنــا يـقــسم
نـون) أن يـقدم ابـنـته (إيفـيـجيـنـيا) األب (أجـا
ضحية أو قرباناً للربة (أرتيميس) حتى تسمح
لــلــريــاح أن تـــنــطــلق فـــتــمــتــلئ أشـــرعــة الــســفن
اإلغــريـــقـــيـــة ويـــتـــحـــرك األســـطـــول  وتـــتـــطــور

إن هؤالء الـرحالة قـد سجـلوا مالحـظاتهم عن
أنــواع الــفــنــون الــتى كــانت مــوجــودة فى مــصــر
حـتى قـرب نــهـايـة الـقــرن الـتـاسع عــشـر  عـلى
ــكن أن تــدرج حتت فــنـون الــرغم من أنــهـا ال 
ــســرحـــيــة  بـــاســتـــثــنــاء ــســـرح أو الــكـــتــابـــة ا ا
العروض األخيرة منـها  والتى وصفها (نيبور)
) ومن هـــنــا ) و(وارنـــر) بـ(فن احملـــبــظـــ و(لـــ
سرح كان موجوداً فى مصر يؤكد الكاتب أن ا
أواخر الـقرن الـثامن عـشر .. لكـن هل تطورت
ـــســـرح هـــذه الـــدرامـــا احملـــلـــيـــة ونـــتج عـــنـــهـــا ا
ــــؤثــــرات ــــعــــاصــــر  أم تـــــدخــــلت ا ـــــصــــرى ا ا
األجـنــبـيـة فى خـلق نـوع جـديـد من الـدرامـا فى

مصر .. 
( ìô°ùŸGh iQÉ°†^◊G ∑ÉµàM’G )

كـــان الــــتـــركـــيـــز عـــلى عــــرض تـــأثـــيـــر احلـــمـــلـــة
الـفـرنــسـيـة عـام  1798عـلـى مـصـر وعـطـاءات
احلضـارة األوروربيـة الـتى حمـلتـهـا احلمـلة فى
ــــســـرحى طــــيـــاتــــهـــا مـــثـل بـــنــــاء دور الـــعـــرض ا
ــــســــرحــــيـــة (الــــتــــيــــاتــــر)  وإحــــضـــار الــــفــــرق ا
الـفرنسية إلقـامة العروض التى كـان يشاهدها
اجلـنود والقادة وعـلية القـوم  بغرض الترويح
وبـعـد فـشل احلـمـلـة حيـث جتلـى االتصـال فى
تــبـادل الــرحالت الــتى أحـدثت االحــتـكــاك بـ
الــشـرق والــغـرب  وكــان من نــتـائج ذلك ظــهـور
شـخصية كبيـرة وخطيرة من شخـصيات الفكر
ـصــرى هـو (رفـاعه الـطـهـطـاوى)  الـذى عـاد ا
من فــرنــسـا بــأفــكــار جــديـدة ومــبــتــكــرة  وكـان
ـسـرح عـلـيه واضـحـاً  فـأحـدث رفـاعه تـأثـيـر ا
ثـورة فكـريـة تـناولت أسس احلـيـاة االجـتمـاعـية

ـعــرفـة اإلبــنـة الــتى تـقــبل أن تـكـون األحـداث 
فداء من أجل صالح اجلموع اإلغريقية ..

وفى هذه اإلشـارة تأكيـد على أن الـقصـت قد
عـرفـتـا ولــكن األولى تـنـاقـلـتـهـا األلـسن كـروايـة
وكــانت جــديــرة بــأن تــشـد انــتــبــاه الــشــاعـر ذى
ــأسـاوى عــلى حــد قــول د. عــز الـدين احلس ا
اســـمــاعـــيل  إن د. شــعـــراوى هــنـــا يــشـــيــر إلى
ــنـطـلـقــات الـتى كـانت ــنـاخ الـدرامى وا وجـود ا
ـسـرحى  كـفـيــلـة بـأن يــصـعـد عـلــيـهـا الـشــكل ا
أساة اإلغريقية ولكن لم يكن لها مـثل شاعر ا
ب العرب لـكى يحول مثل قصة ديك اجلن أو
ـطلب إلى صـراعات قـصة عـبد الـله بن عـبد ا

درامية .
( ´ƒæ°U πÑb iô°üŸG ìô°ùŸG ) 

الحـظـات ـعـطى شــعـراوى  ويـعـرض د. عــبـد ا
الـرحـالــة الـدانـيـمــاركى (كالسـ نــيـبـور) الـذى
هـــبـط مــــصــــر عـــام  1761واخـــتــــلـط بـــأغــــلب
الــطــبــقــات االجــتــمـــاعــيــة  بــاعــتــبــارهــا (فــرق
الــــــغــــــوازى) و(الــــــقـــــراقــــــوز) و(خــــــيـــــال الــــــظل)

و(القراد) و(مرقص األفاعى) .
أما مالحظات اإليطالى (بلزونى) فقد سجلها
ــمـــثـــلـــون اجلـــوالــون عن عـــرض كـــان يـــقــدمـه ا
( ـعــروفـون فى ذلـك الـوقت بــاسم (احملـبــظـ ا
) واصـفـاً .. وفى عـام  1846كـتب (إدوارد لـ
عـرضـاً مـســرحـيـاً شـاهـده وصـفـاً تـفـصـيالً عن
الفالح وزوجته التى تكشف عن فساد اجملتمع
وظــاهـرة الــرشــوة والــظـلم الــذى حلق بــزوجــهـا
ـرأة الـتى حـتـى  إخالء سـبـيـلـه بـحـيـلــة تـلك ا

تذاكت على مجتمع الفساد والرشوة.

صرى سرح ا الكتاب  : ا
عاصر .. أصله ا

وبداياته
عطى ؤلف: د. عبد ا ا

شعراوى 
الناشر : الهيئة العامة
للكتاب / سلسلة األلف

كتاب 

أحمد سامى خاطر

سرحي جريدة كل ا

> بالرغم من أن جروتوفسكى بدأ جتاربه الهامة فى أواسط الستينيات إال أن
سرحية مازال حياً ثله من مدرسة جديدة فى التجارب ا سرحى" وما  عمل ا "ا

ونشطاً حتى اآلن.

> شركة نهضة مصر
للطباعة والنشر

والتوزيع بالتعاون مع
مكتبة آدم أقامتا

اضى ندوة األسبوع ا
وحفل توقيع إلصدار
سرحى أعمال الكاتب ا
لين الرملى وذلك

بحضور عدد من النقاد
فكرين واألدباء وا

والكتاب الرملى حتدث
خالل الندوة عن أعماله
سرحية ورحلة عمله ا

ككاتب مسرحى.
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سرح القومى وقطاع الفنون الشعبية «مرفوعان من ا
ستقل» اخلدمة» والهناجر «يستعير» عروضاً من «ا

شريف عبد اللطيف

عادل حسان

هرجان القومى للمسرح األزمات تطارد ا

الشـبـاب لـلمـشـاركة بـ4 عروض كـمـا حدث
اضى. العام ا

وســـوف تــــخـــتـــفى هــــذا الـــعـــام مـن قـــائـــمـــة
ــهــرجــان أعــمـال ــشــاركــة فى ا الـعــروض ا
قـطــاع الـفـنــون الـشــعـبــيـة واالســتـعــراضـيـة
الـــذى عـــانى خالل الـــعــام من عـــدة أزمــات
انــتـهت بـاسـتـبـعــاد خـالـد جالل من رئـاسـته
وتــعــيـ شــريـف عــبـد الــلــطــيف بــدالً مــنه
ومــازال مــســرح الــبــالــون مــغــلــقــا الفــتــقــاده
لبعض شروط األمن الصناعى وبالتالى لم
يــــــتم اإلعـالن عن أى خــــــطـط إنـــــتــــــاجــــــيـــــة

مستقبلية لفرق القطاع.
بـيـنـمـا قـررت د. هـدى وصـفى مـديـر مـركز
الهناجر لـلفنون اختـيار عرض أو اثن من
ــــســــتــــقـل الــــتى تــــقــــدم ــــســــرح ا عــــروض ا
أعـمـالـهــا حـالـيـا عــلى خـشـبـة الــهـنـاجـر فى
ــســتـــقل الــثــانى ــوسم ا إطــار فــعــالـــيــات ا
ـهــرجــان الــقـومى لــتــمـثــيل الــهــنــاجـر فـى ا
ـســرحـيـة «حتت ـا يــشـارك الـهـنــاجـر  ور
الـتهـديـد» الـتى عرضـت على مـسـرحه مـنذ
شــهـــور من تـــألــيف أبـــو الـــعال الــسـالمــونى

وإخراج محمد متولى..
ـهـرجـان اخلـتـامى وبــعـد انـتـهـاء فـعـالــيـات ا

لفرق األقاليم الـ35 «بيوت وقصور».
 قــررت اإلدارة الـــعــامــة لــلــمـــســرح بــهــيــئــة
قـصـور الـثقـافـة تـرشـيح العـروض اخلـمـسة
ـهـرجــان لـلـمــشـاركـة في الـفـائــزة بـجـوائــز ا
ـهـرجـان الـقـومي لـلـمـسـرح وهي مـسـابـقـة ا
نسي لك لير لشـكسبير واخملرج سعيد ا ا
نصورة والقرد كثيف الشعر لفرقة قصـر ا
لـــيـــوجـــ أويـــنل واخملـــرج جـــمـــال يـــااقـــوت
لــقــصــر الـــتــذوق ومن فــرق الــبــيــوت قــصــة
حب لـلـمـخـرج مـحمـد عـلى واتـنـ في قـفة
لـــلـــمـــخـــرج عـــزت زين ومـــشـــعـــلـــو احلـــرائق

للمخرج محمد مرسى.
ــهــرجــان وفى ســيــاق مــتــصل تــقــوم إدارة ا
حـالــيـا بــتـلــقى طــلـبــات فـرق مــسـرح الــهـواة
ـــــشـــــاركــــة ـــــســـــتــــقـل الــــتـى تـــــرغب فى ا وا
ــــهـــرجـــان تـــمــــهـــيـــدا لـــبــــدء عـــمل جلـــان بـــا
ــشــاهــدة الـــتى لم تــشــكـل بــعــد الخــتــيــار ا
الــصـــالح مــنـــهــا لــلـــمــشــاركـــة فى مــســـابــقــة
ــــهــــرجــــان بــــجــــانب اخــــتــــيــــار الــــعــــروض ا

سرح اجلامعى. سرحية التى تمثل ا ا

مع نــهــايــة شـهــر  يــونــيــو تــبــدأ مــؤســسـات
ــســرحى الــتــابــعــة لــلــدولــة وفــرق اإلنــتــاج ا
ـــــســـــرح األخـــــرى فى الـــــعـــــد الـــــتـــــنـــــازلى ا
الســــتــــقـــــبــــال فــــعـــــالــــيــــات دورة 2009 من
ــصــرى فى ــهــرجــان الـقــومـى لــلــمـســرح ا ا
ـقرر أن يفتتح 1 يوليو عامه الرابع ومن ا

القادم.
فـــرق مــســرح الـــدولــة ومــؤســـســات اإلنــتــاج
ــســرحى تــعـــانى كــعــادة كل عــام من أزمــة ا
عـدم االســتـقــرار حـتى اآلن عــلى الـعـروض

هرجان. التى تمثلها داخل مسابقة ا
فـى الـبـيت الـفــنى لـلـمــسـرح مـازالت بـعض
فـرقه فى حـالة ارتـبـاك ويـسابق مـديـروها
الزمن الفـتـتـاح عدد من الـعـروض قبل أول
ــشــاركــة فى يــولــيـــو الــقــادم لــلـــتــمــكن مـن ا
ــهـــرجــان الـــذى يــشـــتــرط إنـــتــاج الـــعــرض ا
ــســـابــقـــة الـــرســمـــيــة خالل ـــشــارك فـى ا ا
ــــالى الـــســــابق لــــتـــوقــــيت انــــعـــقـــاد الــــعـــام ا

هرجان. ا
فـــرقـــة مــســـرح الـــشـــبــاب تـــســـعى الفـــتـــتــاح
مـسـرحـيـة يـولــيـوس قـيـصـر لـشـكـسـبـيـر من
إخراج سـامح بسـيونى والـعرض يـعتـبر أول
ـــســرح الـــشــبـــاب وتــتـــخــطى إنــتـــاج ضــخم 
مــــيـــــزانــــيـــــته الـ 200 ألف جـــــنــــيـه جــــارى
اإلعـــداد الفـــتـــتـــاحه عـــلى خـــشـــبـــة مـــســرح
الــــسـالم ومن جــــانـب آخــــر أعــــلن هــــشــــام
عـــطــوة مــديــر مـــســرح الــشـــبــاب أنه ســوف
يفاضل ب الـعروض األخرى التى أنتجتها
الـفرقـة خالل الـعـام احلـالى الختـيـار اثـن

أو ثالثـة مــنـهــا بـجــانب يــولـيــوس قـيــصـر -
الذى يـراهن عليـه عطوة - لـتمـثيل الـفرقة
ـــهــرجــان ومـن هــذه الــعـــروض «الــلى فى ا
نـزل الـشـارع» لـلــمـخـرج إسالم إمـام «عـيـد
ن مصـطفى «فانـتازيا يـالد» للمـخرج أ ا
اجلـنـون» حلــمـادة فـتــوح وعـرضـان آخـران
لم يـفـتتـحـا بعـد هـما «نـظـرة حب» للـمـخرج
محمد إبـراهيم و«وهج العشق» للمخرج د.
ــا يــتم افــتـتــاحــهــمـا خالل عــمـرو دوارة ر

هرجان. األيام القليلة القادمة للحاق با
والـــوضع فـى فـــرقـــة مـــســـرح الـــطـــلـــيـــعــة ال
يـخــتــلف كــثــيـراً بــســبب فــشل الــفــرقـة فى
ــواسم افــتـــتـــاح أى عــرض جـــديـــد طـــوال ا
ــسـرح مــنـذ أكــثـر ــاضـيــة بـســبب إغالق ا ا
من عـام لـلــقـيـام بـعـمـلـيــة تـطـويـره وحتـديـثه
الـتى لم تـنـته بـعـد وفى حـالـة حتقـق وعود
د. أشــــــرف زكـى رئــــــيـس الــــــبــــــيـت الــــــفــــــنى

فلـسفة عروض الـفرقة بـسبب قلة إنـتاجها
ـــشــكالت فى ألســبــاب تـــتــعــلـق بــعــدد من ا

سرح. شبكة الكهرباء اخلاصة با
ـسرح احلـديث لم يجـد هشام وفى فـرقة ا
ــســرحــيــة جــمــعــة أمــامه ســوى االكــتــفــاء 
«الــــســـلــــطـــان احلــــائـــر» لــــتـــوفــــيق احلــــكـــيم
واخملـرج عـاصم جنــاتى لـتـمــثل الـفـرقـة فى
ــــهــــرجـــــان وذلك لـــــصــــعــــوبـــــة مــــشــــاركــــة ا
مسـرحـية «سى عـلى وتـابعـه قفـة» لـلمـخرج
مراد منيـر لتجاوز زمن عـرضها ألكثر من
ســـاعــــتـــ وهـــو مــــا يـــتـــعــــارض مع شـــروط
ـــهـــرجـــان الـــقـــومى لـــلـــمـــســـرح مـــســـابـــقـــة ا
ـــصــرى وهـــو الــســـبب نـــفــسه الـــذى حــرم ا
ــســرح الـكــومــيــدى «الـنــمــر» و«يـا عـروض ا
ـــــشـــــاركــــة دنـــــيـــــا يـــــا حـــــرامـى» احلق فـى ا

هرجان. ا
ـهرجان يـحق للبـيت الفنى وحسـب الئحة ا
ؤكد ـشاركـة بثـمانـية عـروض وا لـلمـسرح ا
هـنـا مـشـاركـة الـطـلـيـعـة بـعـرض فـى حـالة
افـتـتاحـهمـا واحـد للـحـديث وآخر لـلـقومـية
لـلعـروض التـراثيـة ليـصبح اإلجـمالى أربـعة
عروض وهو ما يـفتح الفرصـة أمام مسرح

ـــســرحـــنــا لــلـــمــســـرح - حــسـب تــصـــريــحه 
اضى - بافـتتاح مسرح الـطليعة األسبوع ا
خالل أيـــام وقـــبل أول يـــولـــيـــو الـــقـــادم قــال
الـــفــنـــان مـــحـــمـــد مـــحـــمـــود مـــديـــر مـــســرح
الطـليعـة إن الفرقـة جاهزة الفـتتاح «أرض
ال تــنــبت الــزهــور» لــلــمــخــرج شــادى ســرور
و«حــمـام رومـانـى» لـلـمــخـرج هـشــام جـمـعـة
وفـى حــــالــــة حــــدوث ذلـك ســــوف يــــشــــارك

هرجان. الطليعة بالعرض فى ا
مــسـرحـيـة «الـبـؤســاء» الـتى حـصـدت عـدداً
اضى هرجان فى دورة العام ا من جوائز ا
كــانت من إنـتــاج الـطـلــيـعـة وعـرضـت وقـتـهـا
ـسرح الـقـومى قبل احـتراقه بـسبب على ا
إغالق الطليعـة أيضا لبدء أعـمال التطوير

التى لم تنته بشكل كامل حتى اآلن.
بـيــنـمـا تـشــارك الـفـرقــة الـقـومـيــة لـلـعـروض
ـســرحـيـة ـهــرجـان  الـتــراثـيـة «الــغـد» فى ا
«الغـولـة» لـلمـؤلف بـهـيج إسمـاعـيل واخملرج
مصطفى طلـبة وهو العرض الوحيد الذى
أنتـجته الـفرقـة منـذ تغـييـر مسـماهـا وتولى
نعم مهام إدارتها وهو اخملرج ناصر عبد ا
الـتــغـيـيــر الـذى لم يـتــرك أثـراً مـلــمـوسـا فى

هشام عطوة

نصورة  لك لير لقصر ا  السلطان احلائر للمسرح احلديث مسرحية ا
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سرحي جريدة كل ا

سرح? انطلقت لديه أكثر من نقطة > طرح جروتوفسكى السؤال على نفسه ما هو ا
سرح عن غيره من الفنون? ما هو الشىء اذا ينفرد ا تفرعت عن هذا السؤال 
كن للمسرح أن يقدمه ويعجز عنه التلفزيون والسينما.. ومن خالل كل الذى 

سرح الفقير. هذه األسئلة وجد اإلجابة فى شكل ا

صرى > بدأ التليفزيون ا
اضى إذاعة السبت ا

البرنامج األسبوعى «ساعة
مسرح» تقد اإلعالمى
أحمد مختار على شاشة
القناة األولى البرنامج
يعرض خالل 52 دقيقة
سرحية ألهم األحداث ا
فى مصر والعالم إضافة
إلى فقرات حول مسرح
األراجوز والعرائس

سرح. ولقاءات مع جنوم ا
ساعة مسرح إعداد عادل
حسان عمرو رشاد أحمد
العربى وإخراج تامر

هارون.
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مـفتقدة فى مـعظم مسارحنـا وخاصة مسرح
الــثـقــافـة اجلــمـاهــيـريــة والـذى يــحـتــاج إلـيــهـا
بـشـدة فــاألمـور داخـله وفـى مـعـظم األحـوال
تـتـم بـصــيغ غــريـبــة ال يــقـبــلــهـا الــعــقل الــفـنى
الـسليم صـيغ تدور فى فلك معـان أو كلمات
مـن مـثل «شـطـارة - فـهـلـوة - مـشى حـالك -
ــســرحــيــة بــأخالقــيــاتــهـا ــنــظــومــة ا ...» فــا
وأدبـيــاتـهـا الــتى تـعــرفـنــا عـلـيــهـا قــد اخـتـلت
لح اآلن داخل مسارحنا واالحتياج الـقائم وا
هــو احــتــيــاجــنــا إلى رجل مــســرح ولــيس إلى
ـــســــرح صــــاحب الــــدرايـــة مــــخــــرج فـــرجـل ا
الـكامـلة بـكل علومه ومـفرداته هـو ما يـختبئ
داخـله اخملرج اجليـد والعكس غـير صحيح
أمــــا مـــــا لــــديــــنـــــا اآلن فــــهـم وفــــقـط مــــجــــرد
مـــخـــرجـــ وإذا لم يــــوافق أحـــد عـــلى هـــذا
الـرأى فـلـيـأتى بـثالثة رجـال مـسـرح «بـجد»..

هكذا يقول عبد الرحمن الشافعى.
ــسـرحــيــ احلـالى ويـقــول أيــضـا إن حــيل ا
ـكن الـقول ومن سـرح  مـارس لـفن ا ذلـك ا
دون مــراجـــعـــة لــلـــذات وبــرغـم كل شىء أنه
جـــيـل مــــظـــلــــوم ألنه جــــيل لـم تـــصـل إلـــيــــهم
ــعـرفـة احلـقــيـقـيـة ولم احلــدود الـدنـيـا من ا
ـــعـــرفـــة كـــمــا يـــجـــدوا من يـــوفـــر لـــهـم هـــذه ا

.. توفرت لنا قبالً
ى الـــتى انــضم ــســرح الـــعــا وكـــانت شــعـــبــة ا
إليها الـسامرى والتى شهدت أوج ازدهارها
ـــــــدرســـــــة فـى الـــــــفـــــــتـــــــرة من 63-67 هـى ا
ـسـرح احلـقـيــقـيـة الــتى تـعـلم فــيـهـا احــتـرام ا
بــاقـــتــدار بــدأ رحـــلــتـه مع حــمـــدى غــيث فى
عـرض «عطيل» وأنـهاها مع السـيد بدير فى
عــرض «هـامــلت» وكـانـت هـنـاك الــكـثــيـر من
الــتــجــارب بــ هــذين الــتــاريــخـ تــمــثل كل
واحــــدة مـــنــــهـــا مــــدرســــة جـــديــــدة ومـــغــــايـــرة
اســتـــطــاع الـــســامـــرى ومن عـــمل مـــعه فــيـــهــا
سرح الـتعرف عـلى أهم تيارات واجتـاهات ا

فى العالم..
حــتى هـذه الــلـحـظــة هل لـنـا أن نــتـسـاءل عن
عـالقـــــة الــــســـــامـــــرى بـــــاســـــمه عـن عالقـــــته
ـسرح الـشعبى الـذى اشتـهر به حتى اآلن با
لــــيـــست له عـالقـــة فـــهـل تـــراه ســـتـــكـــون..!?

وكيف.?!.
الحقا:

ـــــســـــرح - مـــــاذا فـــــعـــــلـت نـــــكـــــســـــة 67 فى ا
صرى..?! ا

حــدث أن تـوفى والـده وتــعـثـر الــسـامـرى فى
ــســـرح هــو مــا دراســـته فــاتـــهــمه عـــمه بــأن ا
يــشــغــله عن حتـــصــيل عــلــومه لــذا يــجب أن
ــسـرح بـأيــة طـريـقـة يــبـتـعــد الـسـامـرى عن ا
وكانت الطريقة التى رآها عمه هى نقله من
مـدرسـة األلـفى الثـانـويـة إلى مـدرسـة ثـانـوية
أخـرى فى بـنـهـا و الـنـقل بـالـفـعل ولـكن لم
ـــســـرح بل عـــلى يـــحـــدث االبـــتـــعـــاد عن فـن ا
الـعــكس من ذلك ازداد الـولـع به وجـاء األثـر
عـكسـيـاً لقـد كـان الـبعـد أكـثر قـربـاً من هذا

الفن.
ـرحلة لم يـتكون الـسامرى ثـقافياً وفى تلك ا
عـبــر الـقــراءة فـلم يــكن الــكـتــاب هـو وســيـلـة
ا كانت لديه وسائل أخرى عرفة لديه وإ ا
... وظل ــمــارســة الــرؤيــة االســتــمــاع هى ا
احلــال هـكـذا حــتى كـانت احملــطـة اجلـديـدة
لىء وهى االنتقال من عالم القرية الدافئ ا
ــخـــزون ثــقــافـى شــفــاهـى وصــورى وعــالم
ــديــنـة الــصــغــيـرة إلـى عـالم الــقــاهــرة بـكل ا

اتساعه ورحابته.
كــانت الــقـاهــرة آنــذاك عـلى مــشــارف نـهــايـة
اخلـمسينيـات هادئة جميـلة موحية وكانت
الـدراسة فى جـامـعـة ع شـمس وفى كـلـية
احلـقــوق هى نـصـيب الـسـامـرى من الـتـعـلـيم
ــســـرح حــتى هـــذه الــلــحـــظــة هــو لــقـــد كــان ا
مـــــجـــــرد هــــوايـــــة صـــــغـــــيـــــرة ولــــيـس مـــــجــــاال
لـلــتــخـصص لــذا كــانت دراسـة الــقــانـون هى
سرح هـو هواية الروح األسـاس بينمـا كان ا
... كــــــان نـــــور الــــــدمـــــرداش وســــــعـــــد أردش
وآخـــــــرون هم مـن يـــــــخـــــــرجـــــــون الـــــــعـــــــروض
ــســرحــيــة فى كــلــيــات اجلــامــعــة اخملــتــلــفــة ا
آنــذاك ولم يــجـد الــســامــرى فــرصــة أفـضل
من هـذه ليـمارس مـوهـبته وبـشـكل آخر أكـبر

فنية وحرفية عن ذى قبل..
وظـــلت األيـــام والــشـــهـــور تــتـــراوح به مـــا بــ
الــعــمل كــمـمــثل تــارة ومــســاعـد مــخــرج تـارة
أخــرى حــتى جــاءت الــلـحــظــة احلــاســمـة فى
مـــســيـــرته عــنـــدمــا أعـــلــنـــوا عن إنـــشــاء فــرق
ـسرحـيـة بقـيـادة الفـنـان السـيد الـتـليـفـزيون ا
بــــديــــر كـــان ذلـك فى عـــام 1960 وتــــقـــدم
الــكـثــيـر من الـفــنـانــ لـهـذه االخــتـبـارات و
قـــبـــول الــكـــثـــيــر مـــنـــهم وتـــكـــونت تـــسع فــرق
ــســرح مــســـرحــيــة هى ثالث فـــرق لــشــعــبــة ا
ى والـتى الـتحق بـهـا الـسامـرى بـواحدة الـعـا
ـسرح احلـديث مـنـهـا وثالث فـرق لـشـعـبـة ا
ــســرح الــكــومــيــدى وثالث أخــرى لــشــعــبــة ا
ووجـدها السـامرى فرصة عـمره التى جاءت
له عــــــلى طــــــبق مـن ذهب والــــــتى أتـــــاحـت له
الـــتــعـــلم مـن خالل مــجـــمـــوعــة من األســـاتــذة
الـكبار منهم: كـمال عيد كرم مـطاوع سمير

ــــــــمــــــــثل أو ــــــــلــــــــون إرشــــــــاداتــــــــهـم عــــــــلـى ا
الـسـيـنوغـراف أو حـتى الـعامل الـبـسـيط لكى
ينفذها من دون أن يفـهمها لكنهم يشرحون
سـرحى وكأنهم كل مفـردات وخبـايا العـمل ا
داخـل قاعـات الـدرس وليـسـوا بصـدد إخراج
عــمل مــســرحـى لــقـد كــان الــفــتـى يـســمــيــهم
ـعلـمون» ألنـهم اسـتطـاعوا عـبر «اخملـرجون ا
ـسرحـى اجلديد الـذى جاءوا به هذا الـعلم ا
من بالد الـــعـــالم اخملـــتـــلـــفـــة بــنـــاء عـــقـــلـــيــات
مسـرحية أخـرى داخل مصـر ولم يتسـنى لها
اخلــروج فى بــعــثــة لــذا فــهــو يــعــلن صــراحـة
أنـــهم ســـاهــمـــوا فى تـــكـــويــنه وبـــنـــائه بـــشــكل
ا لم يتح لكثيرين بعد ذلك وكان حقيقى ر
ال يـسـتحى من الـسؤال عـمـا ال يعـرفه كانت
مـيـزته الـسـؤال وعـلـمه يـتـكـون عـبـر إجـابـات

تراكمة لديه.. هذا السؤال ا
ـعلم هى ما يـراها الـسامرى وفكـرة اخملرج ا

الـعـصفـورى سـعد أردش جـالل الشـرقاوى
... كامـل يوسف حـمدى غـيث نبـيل األلفى
وهــــذه األســــمـــاء ونــــظــــائـــرهــــا كـــانــــوا أعالم
سرح وشبابه الـنابض باحليوية والتجديد ا
فـقـد أتى مـعـظـمـهـم من بـعـثـات تـعـلـيـمـيـة من
دول مــخـتـلــفـة بـالـعــالم وعـمــلـوا عـلى تــغـيـيـر
ـصرى ـسـرحى ا شـكل ومضـمـون الـعرض ا
ولـــــــكل اسـم مـن هـــــــذه األســـــــمـــــــاء صـــــــوالته
ـسرح وجـوالته الـفنـية والـتى مـازالت ذاكرة ا
تـتـذكـرهـا حـتى اآلن وعـمل الـسـامـرى معـهم
جـــمــيــعــاً وله مـع كل اسم مــخـــزن كــبــيــر من
الــذكــريــات عـمـل مـعــهم مــســاعــداً لإلخـراج
تـارة مـعـداً لـلـمـوسـيـقـى تـارة أخـرى ومـديراً

سرحية تارة ثالثة.. لإلدارة ا
والــــعـــمل مع أمــــثـــال هـــذه األســــمـــاء له عـــدة
أوجـه من الــفــائـــدة فــهم لـــيــســوا مـــخــرجــ
عـاديـ لــكـنـهم أيــضـا مـعــلـمـون لــلـمـسـرح ال

ى  سرح العا انضم إلى شعبة ا
درسة التي تعلم فيها في منتصف الستينيات وكانت ا

سرح إبراهيم احلسينىاحترام ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحى مثلها عتمدة فى الفن ا دارس الراسخة وا > أصبحت مدرسة جروتوفسكى من ا
مثل مدرسة اخملرج الروسى ستانسالفسكى.. بل إن مدرسة جروتوفسكى تعتبر اآلن أول
مثل واخملرج منذ مدرسة ستانسالفسكى. مدرسة هامة فى فن ا
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> مسرحية «النمر»
للمؤلف واخملرج محمد
اخلولى بطولة محمد
جنم وحنان شوقى
تعرض بداية من هذا
األسبوع على مسرح كوتة
سرحية باإلسكندرية ا
سرح الكوميدى إنتاح ا
وتعرض للموسم الثالث
على التوالى باإلسكندرية
ولم يتم عرضها على
مسارح القاهرة منذ
افتتاحها وحتى اآلن.

á«Mô°ùŸG ≈°Uƒ°üf
 ÜÉàc ≈a åãL

حسن احللوجى

أعطيت
«احلارس»
لهشام
عطوة
 منذ

عام وال
أظن أنه
نظر فيه
أصالً

صرى راح فى ست داهية سرح ا يرى أن ا
سرحية عهد العالى للفنون ا أخـبرنى يوسف شعبان مسلم أنه تخرج فى ا
عـام  ..2004 كــمـا أخـبـرنى أيـضًـا أنه كـتب لـلـمـسـرح ثالثـة نـصـوص.. نـشـر
أولـهـا وهو (احلـارس) الذى فـاز بـاجلائـزة األولى فى مـسابـقة تـيـمور بـهيـئة

الـكتـاب.. والنص الثـانى حتت الطبع بـنفس الهـيئة واسـمه (الشبـيهات) 
جتربته الثالثة وهى مسرحية قصيرة اسمها (الرابع)...

لــــو لم أكـن أمـــارس الــــكـــتــــابــــة لـــكــــنت اآلن فى
ن تــقـرأ  –قـرأت مــعـظم مــا تـرجم الــسـجن (و
ـــســـرح حتـــديــدًا إلـى الـــعـــربـــيــة مـن نـــصـــوص ا
يونسكو وأرابـال.. كذلك مررت بقراءة أجناس
أدبـيــة أخـرى كــالــروايـة والــقـصــة فـتــســتـهــويـنى

كتابات كافكا وماركيز وألبير كامى
ــاذا أفـادتك الــدراسـة ــعـهــد..   أنت خــريج ا

عهد ككاتب. داخل ا
 أفـادتـنى فى إتـيـان قـدر من الـتـوسع فى تـلـقى

عهد..  عرفة داخل ا ا
ــعــهــد.. هل كــنت تــتـوقع ان  لــو لم تــدرس بـا

تكتب للمسرح.
 نــعـم فـأنــا قــررت أن اكــون كــاتب مــســرح مــنـذ
كان عـمرى  14عـاما كنت أكـتب وقتهـا الشعر
وكـان عـنـدى اسـتـعداد أكـيـد أن أضـحى بـكـتـابة

سرح إذا خيرّت بينهما. الشعر من أجل ا
وماذا عـن مادة حرفـية كتـابة الـتى تنمى حس
ـعـهـد. هل أفـادتك الـكــتـابـة لـلـمـسـرح داخـل ا

 ? فعالً
ـادة مـصـابــة بـالـعـقم وهى مـادة لـألسف هـذه ا
قاتـلة لإلبـداع ألن كل من يـدرسونـهـا يتـعامـلون
ـنــظـور هــو الـتـدريب مع مـنــظـور واحـد وهــذا ا
الـتـقـليـدى عـلى الـكـتابـة فى شـكل إعـداد قـصة
لــلــمــســرح أو الــتــعـــامل مع حــادث.. لــذا فــهــذه
ــــادة ال تـــرتــــقى بــــقـــدرات مـن يـــود الــــكـــتــــابـــة ا
لـــلــــمـــســـرح.. وكم تــــمـــنـــيت أن يــــكـــون مـــشـــروع
ــعـهــد هــو كـتــابــة نص مــسـرحى تــخــرجى فى ا
ولـيس بـحـثًـا وهـذا كـان سـيـفـيـدنى أكـثر فى أن
ادة فى تـفاصـيل كتـابة النص يـتابعـنى أستـاذ ا
بــــدالً مـن الـــــبــــحـث.. اخلالصـــــة أن الـــــفـــــائــــدة
ـعهد احلـقيقـية التـى استفـدتها مـن دراستى با
كانت عـبـر االحتـكـاك بـنمـاذج واعـية من خالل
ــنــاقــشــات اجلــانــبـيــة عــلى الــقــهــوة مع بــعض ا

عهد. أساتذة ا
فـكـرة مـسـرحـيتـك عن اجلنـدى الـذى يـتـعـهد
بحـراسة قـرية مـتوهـمًا أنه حـائط الصـد ضد
غــزاة وهـمــيـ ال يــأتـون.. هـل تـتــفق مـعى أن
ا على تأثـرك بالدارما الغـربية احلديثة  –ر

سرح العبث. وجه التحديد 
ـــا ألن الــقـــالـب الـــعــبـــثـى هــو ال أنــكـــر ذلـك ر
األقرب لى لتـناول قضـايا مجـتمعـنا ذلك الذى
حتــول جملــتـمـع عـبــثى.. إذن يــوجــد ثــمــة تــمـرد
ـسـرحيـة الـعـربيـة? هـناك شىء عـلى القـوالب ا
ــكـن أن نــنـــكــره جـــمــيـــعًـــا وهــو أن الـــقــالب ال 
ـــســـرحى الـــعـــربـى مــســـتـــحـــدث من الـــقـــوالب ا
ا فى ذلك دعـاوى التـأصيل.. فـقد األوربيـة 
ـسـرح جتـد فـى "احلـكـواتى" تــنـويـعـات لــشـكل ا
الـبريختى.. ولألسف أمـامنا سنـوات كثيرة كى
نــنـتج بــالـفـعل ونــظـريــة مـسـرحــيـة عـربــيـة ومـا
طـرح فى الـسـتـيـنـيـات عـلى أنه دعـاوى لـتـأجيل
ـســرح الــعـربـى مـجــرد (طق حــنك) والــظـرف ا
الـــتــاريـــخى الــذى نـــعــيـــشه حــالـــيًــا يـــجــهض أى

محاولة إلبداع شكك حديد..
 إذن نــحن مــتـفــقــان فى تــمــردك عــلى فــكـرة

التأصيل.
ــــوضــــوع هــــو أى بــــحــــثـت عن الــــشــــكل الــــذى ا
يـنـاسـبــنى قـبل أن أفـكــر فى أى تـمـرد.. وأعـود
فأقول لك إن هناك نصوصًا مصرية ظاهرها
يـعــتـمـد عــلى فـكـرة الــتـأصـيل مــثل نص لـيـالى 

سألـت يوسف فى الـبـداية عن جتـربـة الكـتـابة
للـمـسـرح ومـدى إخالصه لـهـا وسط مـنـافـسة

وسائط أدبية أخرى?
لـى أحالم أن أكــتب فـى مــجــاالت كــثـــيــرة فــأنــا
أكـتب الـشـعـر وأفـكـر فى كـتـابـة الـسـرد (قـصة
أو روايــة) بل إن لى جتــارب فى كـتــابـة الــروايـة
ــســـرح بـــالــنـــســـبـــة لى هــو لم تـــكـــتــمـل.. لــكـن ا
األســــــاس.. كــــــمـــــا أن فــــــكــــــرة حتــــــويـل الــــــنص
سـرحى لعرض مـسرحى فى حـد ذاتهـا فكرة ا
قراطيتها.. فأنا ح أكتب نصًا مبهرة فى د
مـسـرحـيًـا فــهـو مـشـروع لـعــرض مـسـرحى عـلى
عــكـس كـــتــابـــة الـــروايـــة الـــتى حتـــمل قـــدرًا من
األنـانية.. فالـرواية هى نصّ مؤلفـها فقط لكن
ــســـرحى مـــشــاع لـــلــجـــمــيع والـــعــرض الــنـص ا
ـثل حالـة من الـتـفـاعل االجـتـماعى ـسـرحى  ا
وسط مــا نــعــيــشه من عــزلــة "مــا حــدش قـادر
ـــســرح يـــســـمع الـــتـــانى فـى الـــواقع.. فـــيـــفــعـل ا
ــســرحى ذلك.. كــمــا أن آلــيــة تــلــقى الــعــرض ا
مـختلفـة فيه عن أى فن آخر.. يحـدث اشتباك

نصة واجلمهور لكسر حالة الغربة.. ب ا
ــاذا تــفــكــر إذن فى وســائط أخــرى غـيــر نص

سرح?  ا
سرح ألن وضعه فى السبب أنى مـحبط من ا
مـصـر متـردّ جـدًا وأرى مـا فعـلـته بـنـصوصى –
ناخ  –إجنازًا.. إذ حـصلت على فى ظل هـذا ا
ثالث جــوائـز مــسـرحـيــة فى الـتــألـيف.. واحـدة
بدع هى تيمور والثانية هى جائزة شباب ا
مـن اجملـــــــلـس االعـــــــلـى لـــــــلـــــــشـــــــبـــــــاب عـن نص
الشبـيهـات وجائزة أولى من مـهرجان الـشباب
العـربى فى اإلسكـنـدرية والـذى تنـظـمه جامـعة
الـدول الـعـربـيـة عن نص الـشـبيـهـات ومع ذلك
ال أسـتـطـيع أن أجـد ألى من نـصـوصى طـريـقًـا
ــســرح.. وكــيـف أجــد هــذا الــطــريق خلــشـــبــة ا
ومـــكـــان مـــثل فـــرقـــة مـــســـرح الـــشـــبـــاب تـــتـــسع
.. شــريــحـة الــشـبــاب فـيــهــا إلى سن اخلـمــسـ
كيف أجد هذا الطريق ومعظم النصوص التى
سرح سـرح إما من كالسـيكيـات ا تقـدم على ا
الـعــربى أو مـتــرجـمــة فـكــيف يـجــد كـاتب شـاب
ــســرح فى مــثــلى لــنــصه طــريــقًــا إلى خــشــبـة ا
مــصـــر ونص مـــثل احلــارس فـى عــهـــدة هــشــام
عـطـوة مـديــر مـسـرح الـشـبــاب مـنـذ عـامـ وال
أظن أنه نـــظــر فــيـه أصالً..  وبــالــتـــالى أصــبح

نصّى مجرد جثة فى كتاب..
سرحية  ثم سألـته عن قراءته لواقع الكتابة ا

عند جيله من الشباب فقال:
سرح فى جـيلى كانت لديـهم طموحات كـتّاب ا
ــصـــرى لـــكــنـــهم تــركـــوا هــذه ــســـرح ا وثـــقــة بـــا
سرح.. مثل حا الطموحات وانـصرفوا عن ا
حافظ الـذى كـتب مسـرحـية فى اعـتـقادى أنـها
مهـمة هى (مـحـاكمـة غا سـعـيد) ثم انـصرف
ــسـرح مــتـجــهًــا إلى كـتــابـة الــروايـة عن كــتــابـة ا
ـســتـوى الــشـخــصى أحس أنه ال يــنـوى وعــلى ا
ــســرح أيــضًــا هــنــاك مــحــمـد الــعــودة لــكــتـابــة ا
الـقوشـتى الـذى بدأ بـالكـتـابة لـلـمسـرح ثم تركه
مـتجهًا إلى السـينما كسيـناريست.. وهناك من
ـسرح فى جـيلى من أقـلعـوا عن الكـتابة كـتاب ا
ــــســـرح أصالً.. أمــــا من أذكــــرهم مـن كـــتــــاب ا
الشـبـاب فال حتضـرنى أسـمـاء وهذا مـعـناه أن
ـاذا? ـصـرى راح فى ســتـ داهـيـة..  ــسـرح ا ا
ـــســـرح.. ألن اجلـــمـــهـــور لـم يـــعـــد يـــذهب إلى ا
وهــنـاك يــد لـلــدولـة أيــضًــا فى ذلك.. فـمــسـرح
سرحه جنم يأخذ نصف الدولة الذى يحضر 

فـاحلصاد وهو نص عـظيم حملمـود دياب مبنى
ــزيـد من عــلى فـكــرة الــسـامــر الــشـعــبى لــكن 
الحـــظــة ســـتـــجـــد أنه مـــتـــكىء عـــلى الـــبـــنـــيــة ا

سرحية لبيرانديللو..  ا
هل أغـــــرتك فـى نص (احلـــــارس) الــــبـــــنــــيــــة
الـدائـريـة فى عــودة احلـدث إلى بـدايـته  –فى
نـهــايـة الـنص.. رغم تـكـرار هـذا الـتـكـنـيك فى

نصوص مسرحية كثيرة. 
نــعم أنــا مــعك لــكـن الــبـنــيــة الــدائــريــة فى نص
احلارس األكثر تعـبيرًا عن تيمة الال فعل الال
جــدوى.. ولـــو لم أســتـــخــدم الــبـــنــيــة الـــدائــريــة
ـسـرحـيـة إلى ألنـصــار اخلـطـاب كـله وحتـولت ا

قمة السذاجة..
ومــاذا عن نــصك الــثـانـى (الـشــبــيــهـان) حتت
الطـبع وهو يضـم شخصـيت أسـاسيتـ هما
عـجــوز صـعــلـوك وعــسـكــرى الـدرك فى لــعـبـة
تــبـادل أدوار.. ابــتـسـم يـوسف فــجــأة فـســألـته

سبب عن هذه االبتسامة..
تذكرت ح دخلت على مصممة األغلفة وفى
ذهــــــنـى تــــــصــــــور لــــــغالف الــــــنـص أن تــــــظــــــهـــــر
شخصيتى النص وكـأنهما خيالى مآته يعطيان
ظــهـرهــمـا لــبــعـضــهـمــا ويـخــرج من مالبــسـهــمـا
ـصـمـمة قـد ألـبـستـهـما الـقش وإذ بى أفـاجـأ با

مالبس عالء الدين.. ال تعليق..
 ماذا حتقق لك الكتابه?

الـكـتـابـة عـنـدى نـوع من انـواع (فشّ الـغلّ) ألنى

مـيــزانــيـة الــعـرض كى يــجــذب اجلـمــهـور فــهـذا
األمـر كــارثـة فى الـوقـت الـذى تـأخــذ الـعـروض
الـشـبـابـيـة بـضـعـة ماللـيم لـيـظـهر عـرضـهم إلى
سـرحى وسـط ذلك فـهو الـنـور.. أمـا الـكـتـاب ا
لــيس قــديــسًــا.. هــو أيــضًــا إنــســان يــبــحث عن
الكتـابة الـتى جتعله يـعيش.. فـنحن عكس بالد
ـسـرحى أو ـتـقـدم الـتـى يـتـفـرغ فـيـهـا ا الـعـالم ا
الـشاعـر أو الـقـاص أو الـروائى لـلـكتـابـة بـيـنـما
عـاش كى يتمكن من لـدينا البد أن يـحال إلى ا
هــــذا الـــتــــفـــرغ اإلجــــبـــارى.. لــــذا جتـــد لــــديـــنـــا
ــوظف الــفــنـان واحملــامى الــفــنــان والــطـبــيب ا
الفنان.. وأنا واحـد من الذين يتعيشون من أى
شىء عـدا الـكـتـابةً.. فـتـصـبح الـكتـابـة فى نـظر
ـكن أن يـضـحى الـكاتب الـنـاس مـجرد هـوايـة 
بــــهــــا إذا أحس أنــــهــــا ســـتــــتــــعـــارض مـع عـــمــــله
األســاسـى وإال مــات هــو وأســرته عن اجلــوع..
لك نص بـعنـوان "احلـارس" هل دار بـذهنك أن
ــســرحى هــنــاك نــصــا بــنــفس االسم لــلــكــاتب ا
هـارولد بنـتر: نـعم وكثـير من الـناس نـصحونى
أن أغــــيـــر االسـم كى ال يـــتــــشـــابه مـع اسم نص
مــســرحـى آخــر.. لــكن مــا حـــدث هــو انى بــعــد
كــــتـــــابـــــتى لـــــهـــــذا الــــنـص ظل اسـم (احلــــارس)
ا مسيطرًا عـلى ذهنى ووجدته األنسب تمامًا 
ــــا أجـــد أن الـــتــــمـــاس األقـــرب مع كـــتـــبت.. ر
مـسرحيتى يـكون مع نص سكة الـسالمة لسعد
الـدين وهـبـة فى مـشـهـد الـرجل الـعـجـوز الـتائه

الكاتب يوسف شعبان:
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سرحي جريدة كل ا

صرى > الفنان ماجد ا
يستأنف هذا األسبوع
عرض مسرحية «يا دنيا
يا حرامى» على خشبة
نيل سرح العائم با ا
والتى تقرر عرضها
وسم الصيفى خالل ا
للموسم الثانى ويشارك
فى بطولتها انتصار
مها أحمد ماهر عصام
سعيد طرابيك تأليف
متولى حامد واإلخراج
لهشام عطوة فى أول
جتربة له من إنتاج
سرح الكوميدى. ا

سرح الفنى) وهو مسرح الضد بالنسبة للمسرح الفقير فماذا > فكر كثيراً فى (ا
سرح الذى يضم معارف إبداعية سرح الفنى هو ذلك ا سرح: ا يقول عنه هذا ا
وسيقى.. األزياء.. التمثيل. متباينة األدب.. النحت.. الرسم.. العمارة.. اإلضاءة.. ا
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Ernst Hem- األمــريـكى أرنــست هـامـيــنـجـوى
 ingwayالـقــصـصى والـروائى) وكـلـهـا تـنـطـلق

منها إشعاعات ناحية الدرامات.
يـكــتب عـام  1918أولى درامــاته الـطــويـلــة (مـا
وراء األُفق) حتمل قـوة عـقـليـة وأخالقـية تـقـهر
ـسـرحـيـات الـتـجـاريـة (مـسـرحـيـات الـشُـباك) ا
عـام  1920يــكـتـب (اإلمـبــراطـور جــونـز) قــصـة
ديــكـتــاتـور أفـريــقى (نِـجْـرو -  (Negroوتـعــقّـبه
بعـد هربه. والـهدف الـدرامى هنـا قريب إن لم
يـكن يـتــطـابق إلى حـد بــعـيـد مع (الــقـرد كـثـيف
الشعـر) كما يـذكر أونيل نـفسه. فمـعرفة أونيل
Char- ـلـيـونـيـرة الـشـابـة تـشـارلـوت مـونـترى بـا
 lotte Montereyثم زواجه الــثـالث مــنـهــا هـو
ــلــيــونــيــرة مــلــدرد فى الــذى أثــمــر شــخــصــيــة ا
الـــقــرد كـــثــيف الـــشــعـــر. هــكـــذا تــتـــابع درامــاته
الـطويـلة (أناّ كـريستى  1920كل أبنـاء الله لهم
أجـنــحـة  1925إنـتـرلــود غـريـبـة  1929احلِـداد
يليق بـإلكترا 1931دينامو  1933ثالثيـة دينية.
ُــعـنـونــة (أيـام بال نــهـايـة) فى الـثالثــيـة األولى ا
 Days Without Endصـــــراع ثــــــنـــــائـى داخل
ــؤلف أونــيل يــجـســده فى شــخـصــيــتـ نــفس ا
. ثم يــعـمــد إلى الـراحــة لــيـكــتب بـعــدهـا اثــنـتــ
اجلــزء الـــثــانـى من الـــثالثــيـــة بـــعــنـــوان (أوه! يــا
لـــلـــقـــفــر ,Wilderness  Ahجـــرأة مـــتـــنـــاهـــيــة
وصـادقـة شـفافـة عـلى كـتابـة ذكـريـات الطـفـولة
ـاضى احلــزين عـام بــ أسـرته تــتـغــذى عـلـى ا
 1932وبــــعــــدهـــــا يــــدوّن اجلــــزء األخــــيــــر عــــام
 .1933فى ســـنـــوات الـــثالثـــيــنـــيـــات يــكـــتب 11
مـسرحية فى أزمان تـاريخية متـعددة تمتد إلى
مـائتى عـام مـضت تُـفنـد األجـيـال تلـو األجـيال
ال هـو االنـكـسار وكـلـها تـقـول إن الـسعـى إلى ا
والــســقـوط بــعــيـنـه لإلنـســان ألنه يــفــقـد روحه
الــتـى هى كل مـــا يـــســتـــطـــيع امـــتالكه فـى هــذه
ــســـرحـــيـــات اإلحــدى احلـــيـــاة. من بـــ هـــذه ا

عشر:
سة الشاعر ُالّك عن أنفسهم   اعترافات ا

قصور أكثر فخامة
مجىء رجل اجلليد

ما ب عامى  1941 - 1939يكتب:
رحلة الليل الطويلة عن كل أفراد أسرته وكما
يـذكـر كـتـبــهـا بـالـدمـوع والــدم دمـوع عـلى أبـيه
ودمـاء كالـتى ضخّـتها أمـه فى شرايـينه لـيعيش
احلــــــيــــــاة مـــــــؤرخــــــا درامــــــيــــــا ألســــــرته. (هــــــذه
االعــتــرافـات هـى هى نــفس اعــتـرافــات نــبــيــلـة
درامـته الـقرد كـثـيف الـشـعـر لكـنـهـا اعـتـرافات
الـــنـــبـــيالت اجلـــمـــيالت الـالتى تـــســـتـــمـــعن إلى
عــزف الــكــمــان فـى أوقــات هــانــئــة لم يــعــرفــهــا
أونـيل وهــنـا تـكــمن عـبـقــريـة أونـيل فـى الـعـثـور
عـلى الـنـقيض لـيـكشف بـكـشاف كـبـير مـا يـريد
تـسـلــيط الـضـوء عـلـيه مـن تـنـاقض بـ الـنـبالء
والوقّـادين. نظـرة احتـقار بل اسـتهـجان لـلحـياة
ـالــيــة األمــريــكــيـة. ولن يــســتــطــيع إنــسـان وال ا
الــدرامى أونــيـل نــفــسه تــغــيــيــر هــذه احلــيـاة أو
اخلــروج عن هـذا الــنــهج االقـتــصـادى الــغـريب

ُستعِبد لإلنسانية جمعاء. ا
ــذاهب الـفـنــيـة الــتى حـاصـرتْهُ لــكن مـاذا عن ا

فى تأليفه لهذا الكم اجلميل من الدرامات?
ـقال التالى  2 - 2 أرجو ذلك. هل تـنتظرون ا

كــان ضـروريًـا أن أتــنـاول عــرض (الـقــرد كـثـيف
الشـعر) للـدرامى األمريـكى يوجـ جالدستون
أونـيل ( 16  / 10 / 1888 بــوســطن - 27 /
11/ 1953 مــاسّـا شــوسـتـس) بـإخــراج الـفــنـان
ادة جـمـال يـاقوت عـلى مـرتـ لـيس بـسـبب ا
سـرح األمريكى التى كان يـسير عـلى منوالـها ا
فى عشـريـنيـات الـقـرن الفـائت ولـكن ألن هذه
فرصـة للتـفصيل فـى عدة جوانب هـامة سواء
حلــيــاة أونــيل وتــأثــيــرهــا عـلـى جــمـيـع كــتـابــاته
الدرامية حتى فى مـسرحيات الفصل الواحد
الــتى بــدأهــا وحــتى آخــر مـســرحــيــاته تــبــاعًـا.
وأعـرف أن "مـسـرحـنــا" تـضـيق بـالــتـوسع كـتـابـةً
ـــــؤلـــــفـــــ الــــدرامـــــيـــــ ومع ذلـك فـــــقــــد عن ا
ـقال األول 1: 2 لـلـكـتابـة عن خـصـصتُ هـذا ا
واحـد من األمريـكـي الـذين عـكست درامـاتهم
عاناة الواحدة بعد األخـرى عذابات احلياة وا
الـذاتــيـة الــتى وردت عـلى لــسـان الــشـخــصـيـات
عـنده ولم يـستـطع أونـيل - بحـسب اعتـرافاته
- الـتخلص مـنهـا كدرامى ملـتصق بـالبيـئة التى
شب فــيـهــا كـمــا لم يـجــد الــقـوة عــلى االبـتــعـاد
عــنــهـا مُــسـجالً الــعــصـر األمــريـكى والــظـروف
ـــلـــحـــة الـــتى مـــهّـــدت لـه كـــتـــابـــة الـــدرامـــا فى ُ ا
مـواجـهـة مَـدٍ خـبـيث كــان يُـسـيـطـر عـلى احلـيـاة
ــســرحــيــة األمــريــكــيــة حــيـنــذاك وأقــصــد به ا
سرح التجـارى. أليس ما قدّمه أونيل يتشابه ا
إلى حــد كـبـيـر مـع مـحـاوالت الـرائــد الـفـرنـسى
ــســرح الــفـــرنــسى? وألــيــست جــاك كـــوبــو فى ا
مسـرحيـته الـتى نحن بـصددهـا - الـقرد كـثيف
الـشعـر - تقـترب إن لم تـكن تطـابق الفـكرة فى
كل مـــنـــهـــمـــا مع مـــســـرحـــيـــة مـــكـــســـيم جـــوركى
(احلـضيض أو األعـماق الـسُـفلى)? شـخصـيات
سـرحيـت فى الـقاع سـواء كان قـاع السـفيـنة ا

أو قاع اجملتمع.
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أقـول لـطالبى فى الـدراسـات الـعـلـيـا لإلخـراج
إن حتـليل نشـأة الكاتب الـدرامى واالنتباه إلى
الــــتــــواريـخ فى تــــألـــــيف درامــــاتـه هــــو نــــقــــطــــة
ــعــرفــة بــتــطــور الــكــاتب ومن ثم االنــطـالق وا
درامـــاته.  ولـــهـــذا فــضّـــلتُ االســـتـــفــاضـــة هـــنــا
خاصـة وأن يوج أونـيل لم يصـعد كثـيرا على
ــصـــرى إال نــادرا فـى تــاريخ ـــســـرح ا خــشـــبــة ا
ـــصـــرى الـــذى أعـــرفه جـــيـــدا. كـــيف ــســـرح ا ا
تأسـست إذن شخصـية أونـيل وظهـرت مؤخرا
عــلى كـل مـســرحــيــة من مــســرحــيـاتـه? ومـا هى

دالالت وبيّنات هذا الظهور?
وُلد من أبٍ هو جيـمس أونيل إيرلندى األصل
ــــثال مـــــســــرحــــيـــــا كــــوّنً األب فــــرقــــة عــــمـل 
مـسـرحــيـة حتت رعـايـة الــنـبـيل مـونـت كـريـسـتـو
تحدة  Mont Christoوظل يجوب الـواليات ا
ـــدة عـــشــــرين عـــامـــا بــــفـــرقـــته الـــتـى الـــتـــزمت
ــــذهب الــــرومــــانــــتــــيـــكـى فى فـن الــــتـــمــــثــــيل بــــا
ـــســـرحى وكـــوّن ثــروة طـــائـــلـــة خــســـر مـــعـــهــا ا
الـتـمثـيل كـمـا خسـر اإلنـسانـيـة أيضـا. إذن نـشأ
أونــيل دون رعـــايــة حــقـــيــقـــيــة لــســـفــر األب مع
ـــــســــعـف حــــيــــاة أونـــــيل إال أمه الــــفـــــرقــــة ولم تُ
ـــتــــديـــنـــة اإليـــرلــــنـــديــــة األصل هى األخــــرى وا
الـكــاثــولــيــكــيــة فــنـشــأ االبـن عـلـى عــقـيــدة أمه
واحــتــرامــهــا لــلــدين والــرحــمــة. جــاء االبن إلى
احلـيـاة لـيـجـد األب سـكـيـرا كـبـيـرا فـيـعـمل فى

ــيــلــودرامــا الـتى ثم يُــعـبــر أحــسن تــعــبـيــر عن ا
كــانت ولــيـــدا فــرنــســيــا آنــذاك فــيــكــتب أغــلب
مسرحيات الفـصل الواحد (سبق ذِكر بعضها)
ــلـــقــيــا الــضــوء ونـــاقــدا لــلــمـــســرح الــتــجــارى مُ
ومــســـرحــيــات الــصــفــقـــة وضــاربــا الــتــفــاهــات
احلوارية والكلمات النابية الشائعة فى مقْتل.
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ـــشــــكـالت الــــفن والــــفــــنـــان اشــــتــــغل فــــرويــــد 
ـــشـــكالت وقـــضـــايـــاهـــمـــا مـــتـــخـــذا من هـــذه ا
الـداخلـيـة اخملتـلـفة عـنـد الـفنـان مـجاال لـبـحثه
وهـو مــا يـتــصل - عـلى الــواقع - بـالــشـخــصـيـة
ا الـفـنـيـة عـلى اعـتـبـار أنّ عـدمـيـة الـتـناسـق إ
تـدخل أيضـا فى مُكـوّنات الـتشـكيل الـفنى وأنّ
الـفــنــان بــغـيــر مــســتــطـيـع - سـاعــة االبــتــكـار -
التـنازل أو الـهروب من مـاضيه احلـياتى أو من
ذاتـه الــكــامــنــة فــيه مــنــذ مــيالده وال حــتى من
ـارســاته ونــشـأته رابــطًـا بــ الـفن خـبــرته و
كن غضُ والـتـحلـيل الـنـفـسى بـربـاط وثيـق ال 

البصر عنه أو إهمال تأثيراته.
ويروى فـرويد أنّ نـشـأة الفـرد وما يـعـتريـها من
عالقـات بـيـنه وبـ أسـرته ومـا يـنـتج عن هـذه
ا تُـسجل فى العالقـات من عُقـد وترسّـبات إ
واقع الـنـفس الـبــشـريـة مـا يُـعـيـقـهـا حـقـيـقـة عن
حتـقـيق أهـدافـهـا وعن حتـقـيق الـتـكـوين الـفنى

اجلمالى أيضا.
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لــنــتـــفق عــلى اعــتــمــاد أونــيـل فى درامــاته عــلى
الــقـــضــايــا الــنــفــســيـــة بــالــدرجــة األولى (تــمــرّد
الــوقّــادين فى الــقــرد كـثــيف الــشـعــر مــا هـو إال
عــوامـل نــفــســيــة مـــكــبــوتــة فى داخـل كل مــنــهم
وبـــقــدر مـــخـــتـــلف عـــلى وجه الـــتـــأكـــيــد حـــسب
طـــريـــقــــة الـــتـــحــــلـــيل الــــنـــفـــسـى لـــلـــشــــخـــصـــيـــة
سـرحيـة) فـكل تمـرد يُخـفى خـلفه أحـاسيس ا
ودوافع مُـحبـطة ترغب بـل جتنح إلى االنطالق
من سريـرتها. وهـو ما ركّبـه أونيل مسـتندا إلى
وظيفة التعبير عند الشخصية. لكن كيف فَهِم
أونيل هـذه التعـبيرات? من حـياته ومن الـتنقّل
ــمــارســات. ســنـوات الــدائم ومن اخلــبــرات وا
الــصـعــلـكــة والـبـحــر (كـمــا تـأثــيـره عــنـد زمــيـله

ورف واحـدة من حانات الشـراب فيتـعاطى ا
ويـصبح عبـدا له كعـبوديـة وقّادى سفـينـة القرد
كـثيف الـشعـر. وأتمـهل هنـا حلظة خـارجًا عن
الــســيــاق ألذكـــر أن الــعــبــوديــة لـــيــست بــالــلــون
األســـــمـــــر أو األســـــود لـــــكـــــنـــــهـــــا بـــــالـــــســـــلـــــوك
والــتـصـرفــات. سـلــوك فـرد أو نـبــيل أو مـلك أو
رئــــيس جتــــاه تـــصــــرفـــات مـن يـــتــــلــــقى األوامـــر
وينـسحق بـالدكـتاتـوريـة. ظل أونيل يـلعن نـفسه
طـوال حـيـاته مـعـتـبـرا أن سـقـوطه االجـتـمـاعى
فى اخملـدرات هـو نـتــيـجـة احلب الـطـاغى ألمه

وبسبب رعايتها الكبيرة له. 
من أين جاءت الرحمـة واالفتئات على الرحمة
ا من الـنبالء والسـادة فى مسرحـياته? أقول 
تـشـربه من تـعــلِـيم ودراسـة. كـان كـثــيـر الـتـنـقل
درس بــدايــة فى مـدرســة كـاثــولـيــكــيـة ثم تــعـلم
كــــطــــالب فـى الــــقــــسم الــــداخــــلى فـى مــــدرســـة
اجلـــــيش األمـــــريـــــكـى وانـــــتـــــقـل إلى جـــــامـــــعـــــة
بــرنــســتـون  Princetonحــتى تــخــرج مــنــهـا ثم
ّـا تـزوج فــجـأة فى سن الــواحـدة والـعــشـرين و
ال لـنفـقـاته وزوجته سـافر إلى لم يـكن لديـه ا
الـهـنـدوراس أسـبـانيـا طـامـعـا فى الـذهب لـكنه

عاد بعد سنت بال مال وال ذهب. 
عـــاد أونـــيل لـــيــزاول الـــتــمـــثـــيل فى فـــرقـــة أبــيه
ـسرحـية ثم بـحـارا على إحـدى السـفن كتب ا
جتــربــته مـع الــبــحـــر فى مــســـرحــيـــات الــفــصل
Glencarin األول - مـركب الـنـقل جـلـنـسـارين
أعظم أعـماله لـلفـصل الـواحد مـسرحـية قـمر
عـلى جُزر الـكاريـبى ب عامى 1917- 1916م

áHÉàµdG øa ≈a ´GóHE’G ájGóH1912  
بـــدأ الـــكــــتـــابــــة فى إحـــدى اجملـالت الـــريــــفـــيـــة
سـرحية الـقصـيرة بيـنما شاهـد ا بالشـعر وبـا
كـانت مـجالت أخرى عـلى انـتشـار واسع تـكتب
برر أحـيانا. فى نقد اجملـتمع واالنـدفاع غيـر ا
ويـقع أونيـل مريـضـا بالـسُل فـيـنام فى مـصـحة
ــدة خـمـســة أسـابـيع تــكـون هى الـدافع طـبـيـة 
ُـحرّك حلـياته الـدراميـة بعد األول واألصيل ا
ذلك. فـتــرة من الـسـكـون والـتــأمل جـعـلـته يـعـود
إلى: قـــراءة الــــتـــراجــــيـــديـــات اإلغــــريـــقــــيـــة عن
آخرهـا ثم خاصـة درامات إبـسن ستـرندبرج

 ¬dÉªYCG ≈∏Y äôKCG ∞«ch ÖJÉµdG ICÉ°ûf
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سرحي جريدة كل ا

عارف الهج > بدأ فى تكوين مسرحه الفقير الذى يقوم على رفض كل تلك ا
سرحية سرحى وأن البراعة ا مثل الشخصية والتمثيل هى لبّ الفن ا وجعل ا
مثل على التحول من نوع إلى نوع ومن شخصية إلى شخصية تكمن فى قابلية ا

ومن صورة إلى صورة.

ان مثلة الشابة إ >ا
مازن تشارك حاليا

بالتمثيل فى مسرحية
«ليلة مصرع جيفارا»

يخائيل رومان
دراماتورج وإخراج طارق
عزت وتمثيل مارجريت
مجدى نورهان عادل
جيروم نبيل أحمد
سعيد وليد الزرقاوى

كر خالد.
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يقول إنه قاس جداً على نفسه

عــرضـــاً مـــســرحـــيــاً راقـــصــاً كـــانت قـــصــته أن
هـنــاك شـخــصـا أمه تــتـوفى وتــخـبــره أن هـنـاك
صــنـدوقـا عــنـد صـديــقـة لـهــا تـعـمـل فى كـبـاريه
بــعــمــاد الــدين فــيــذهب إلــيــهــا لـتــخــبــره أنه مع
صـديقـتـهـا الـعـامـلـة فى شـبـاك سـيـنـمـا ريفـولى

وتخرج له الصندوق ليخرج منه أول كاميرا 
الـــتـــصــــويـــر بـــهـــا فـى مـــصـــر (الـــبــــيـــومى) وقـــد
أخـذنــاهــا من مــتــحف الــســيـنــمــا عــمــلت هـذا
الــعـرض بــتـقــنـيــة خـاصــة.. شـاشــة كـبــيـرة نـرى
ــكــيـــاج دهــان من الــلــون ــمــثـــلــ وا خــلــفـــهــا ا
األبــــيض واألســــود واخلــــلـــفــــيــــة رمـــاديــــة مـــدة
الـعرض 4 دقـائق طـوالـهـا ظن اجلـمـيع أن هذا
فيلم وفى الـنهايـة رفعت الشاشـة التى فصـلتنا
عن اجلـمهـور لـنـحـييه فـأخـذنـا تـصفـيـقـاً حاداً

عرفت وقتها أن الفكرة جنحت.
> تــتـحــدث عن الــعـرض بــحــمـاس ورغم ذلك
ــهـرجــان الـتـجــريـبى لم عـنــد مـشــاركـته فى ا

يحصل على جوائز?
ـهـرجـان من قـبل - لـقـد حـدث سـوء فـهم فى ا
جلـنــة الــتـحــكــيم والـتـى حـكــمت عــلـيـه عـلى أنه
فـيلم انقسمت جلـنة التحكـيم بعضهم أكد أنه
عــرض جتـــريــبـى رائع والــبـــعض اآلخـــر قــالــوا:
«عونى لو عايز يعـمل فيلم فليعمل ذلك كفاية
عــلــيه مـا حــصل عـلــيه» وهــذا أحـزنــنى كـثــيـرا
ـهـرجـان الـتـجـريـبى تـمـامـا لـقد فـأنـا مـقـاطع ا
اختـاروا عرض «قـهـوة سادة» الـبعـيـد كل البـعد
عن التـجريب ال أنـكر أنه عـرض جمـيل ولكنه

ليس جتريبيا.
> عــــــروض الـــــــرقص احلـــــــديث تـــــــشــــــارك فى
ـهرجان التـجريبى والعكـس صحيح فهل ترى ا
أنـنا سـنجـد يـوماً مـهـرجانـا واحدا يـضم جـميع
? هذه العروض دون احلاجة إلقامة مهرجان
ــــهـــرجـــان الـــتـــجـــريـــبـى فى الـــســـنـــنـــتـــ - إن ا
ـاضيـتـ كـان يفـتـتح بـعروض راقـصـة وحتول ا
ـسرح التجـريبى إلى مسـرح للرقص احلديث ا
تــدريـجــيـا رغم أنــنى عــنـدمــا أتـيت إلى مــصـر
فـى الــتـــســـعــيـــنـــيـــات كــانت 75% من الـــعـــروض
الـتجريـبية عـروضا مسـرحية كالسـيكيـة وبعد
أول مــــشـــــاركــــة لـى فى الـــــتـــــجــــريـــــبى بـــــعــــرض
«تـــنـــاقـــضـــات) وبـــعـــده «حتــــيـــة حـــلـــيم» و«حتت
األرض» و«بـــ الـــفــــسق والـــفـــجـــر» و«األفـــيـــال
تـختبئ لتمـوت» بعد ذلك بدأ التـجريبى يتحول

إلى عروض راقصة.
> مـنذ إنشاء فرقة الرقص احلديث وإلى اآلن
وأنت مـــديـــرهـــا ومــخـــرج عـــروضـــهــا ورئـــيس
ــاذا ال تــتــيـح الــفــرصــة مـــهــرجــان الــرقـص 
لــلــشـــبــاب إلثــبـــات مــوهــبـــتــهم فى الـــفــرقــة
لـيتـدرجـوا من راقصـ إلى مـخـرج ثم إلى

مديرين للفرقة?
- إدارة الــفــرقــة لــيــست شــيــئــا ســهال ولــيــست
عــمال إداريــا بـــحــتــا فــأنــا مـــثال إلى اآلن لــيس
لـدى مكـتب أجـلس عـليه ألنـنى أرى أنـنى لست
ــتـــعــارف عــلــيـه لــدى الــنــاس ــعـــنى ا مـــديــرا بــا
فالبـد أن أتـواجـد دومـا وسط أعـضـاء الـفـرقـة
وأنـــــهى جـــــمــــيـع اإلجــــراءات الـالزمــــة إلقـــــامــــة
مـهـرجـان أو عرض هـذا بـاإلضـافـة إلى أهـمـية
أن يكون لـدى مدير الـفرقة شبـكة متـشعبة من
الـعالقات بـجـميع اجلـهـات داخل وخارج مـصر
هى وظــيــفـة لــيــست يــسـيــرة وأنــا أرى أنـنى ال
احـتكـر اإلخراج فى الـفرقـة فهـناك العـديد من
اخملــرجــ الـذيـن يـقــدمــون عـروضــا من خالل
الـفــرقـة آخــرهم مـخــرجـة ســويـديـة تــعـمل اآلن

لتنتج عرض «عطيل»
> وهل ســتـظل الـفـرقـة وعـروضـهـا بـعـيـدة عن

بيروت?
- أنــــا قــــاس جـــدا عــــلى نــــفــــسى ألن بــــيـــروت
مــــوجــــودة فـى قــــلــــبى إال أنــــنـى لم أتــــوقع هــــذا

النكران والرفض الشديد لىّ.

سافـرت إلى بـروكسل لـدراسـة الفن الـتـشكـيلى
ــلــكــيــة لــلــفــنــون اجلــمــيــلــة مــنـذ ــيــة ا بــاألكـاد
1972 وبالـصـدفة شـاهدت عـرضـاً للـمـصمم
مـوريـس بـيـجـار رأيـت فـيه شـيـئــاً كـان مـوجـوداً
فـى أحالمى إال أنـنى لم اسـتـطـع أبـداً الـتـعـبـيـر
عــنه فـــقــلت: «هـــذا أنــا.. ســأصـــبح مــصـــمــمــاً
ع بـيـجار رسـاماً لـلرقص احلـديث».. عـملت 
لـكـتـابــاته وبـعـد ثالث سـنـوات كـلــفـنى بـتـصـمـيم
أزيــــــاء أحـــــــد أعــــــمـــــــالـه وأعــــــجـــــــبــــــتـه األلــــــوان
والـتصـمـيـمـات التى قـدمـتـهـا ألثيـر تـسـاؤالً كان
يــتــردد بـ الــعــديـد مـن الـفــنــانـ هــنــاك حـول
كيف يـثق بـيجـار فى مـصـمم شاب شـرقى بـعد
أن عـــمــلت مـــعه كــبـــار األســمـــاء من مــصـــمــمى

البس?! لقد كنت أحب ما أصنع كثيراً. ا
> هل عـودتك للرسم وإقـامة مـعرض تشـكيلى
لــلــوحــاتـك مــؤخــراً ألن الــرقص احلــديث لم

جتد له اجلمهور الذى توقعته?
- مـن قـــــــال ذلـك أوالً أنــــــــا لـم أتـــــــرك الــــــــرسم
ـاضــيـة وأنـا أقــيم مـعـارض فـطـوال الــسـنـوات ا
تــشـكــيــلـيــة إن يـدىّ تــعـيــشـان بــالــرسم وقـدمىّ
تـــعـــيـــشـــان بـــالـــرقص هـــمـــا خـــطـــان مـــتـــوازيــان
بداخلى أمـا بالنسـبة للجـمهور فهـناك جمهور
ــا لــيس بــنــفس مــصــرى يــحــضــر الــعـــروض ر
نــســبــة جــمـهــور عــروض الــبــالـيـه إال أنه يــوجـد
جــمـهـور وهــو قـلــيل لـعـدة أســبـاب مــنـهـا ثــقـافـة
اجملـــتــمع الـــتى حتب هـــذه الــرومــانـــســيـــة الــتى
يـــــــجـــــــدونــــــهـــــــا فـى الــــــبـــــــالـــــــيـه وفى حـــــــركـــــــاته

وموضوعاته.
> وما االهتمام الذى تريده?

- أحــــلم بــــإنــــشـــــاء مــــبــــنى يــــجــــمـع كل الــــفــــرق
ـسـرحـيــة بـاجتـاهـيـهـا احلـديث والـكالسـيـكى ا
يـحـتـوى عـلى صـاالت لـلبـروفـات جلـمـيع الـفرق
ــبـــنى رئـــيس يــتـم اخــتـــيــاره من ويــكـــون لــهـــذا ا
وسط اجملــال الـفـنى بـشـرط أن يـكـون شـخـصـاً
متـطوراً ويـحمل حتـيزاً وتـشجـيعـاً لكل ألشـكال
ــسـرحــيـة إنــنى أرى هــنـا فى حــدائق األوبـرا ا
فــرقـــا مــســـتــقـــلــة كــثـــيــرة تـــقــيم بـــروفــاتـــهــا فى
احلـديــقـة فـأشــعـر بـاألسـى لـيـته يــتـوفـر لــديـنـا

مــثـــقــفــة ال يــقـــرأون أبــدا كــيف نـــتــحــدث عن
اجملـتــمع ونـحـن ال نـعــرف صـنــاع هـذا اجملــتـمع
مـثل تـوفـيق احلـكـيم والـعـقـاد وجنـيب مـحـفـوظ
الـذى وضع تـاريخ مـصر فى روايـات رائـعـة أنا
ال أطـلب منهم قراءة كـامو وأينشـت بل يقرأوا
الــبــلــد الــتى يـــعــيــشــون فــيــهـــا عــنــدمــا شــاهــد
ــصــرى أول عــروضى (إيــكــاروس) اجلــمــهـــور ا
تلقيت هجومـاً حاداً وعنيفاً ضد العرض على
أثــره تــركـت مــصــر وعـــدت إلى بــلـــجــيـــكــا وقــد
قــررت عــدم الــعــودة مـــرة أخــرى وحتــدثت مع
بــيــجــار حــول قــرارى هــذا فــقـال: إذا أردت أن
تــــــعــــــيش فـى بـــــلــــــد مــــــا أدرس أوالً حـــــضــــــارته
وتــاريــخـه ســيــاســته وقــوانــيــنه وعــاداته ارجع

وادرس البلد أوالً.
عــــدت وأخــــذت أقــــرأ كـل شىء يـــــتــــحــــدث عن
مـصـر فـوجـدت إرثـا تـاريـخـيا عـظـيـمـاً تـعـلـمت
الــكـثـيـر مــنه وصـارت هـنــاك لـغـة أسـتــطـيع بـهـا

مخاطبة اجلمهور فى عروضى.
جـلــست أدرس هـذا كـثـيـراً حـتى أتى مـهـرجـان
اضى وفـى حفل افتتاحه الـسينمـا فى السنة ا
كـتـبت ســيـنـاريـو عــرض بـاسم (اإلرث) وعـمـلت
هذا العـرض وكأنه عـينة إذا جنـحت سأجعـلها

بنى ليجمعنا جميعا بداخله. هذا ا
وبـالـنـسـبـة لـلرقـص احلـديث هـنـاك من يـقـولون
يـــكـــفى (100 ألف جـــنــــيه) عـــلـى ولـــيـــد عـــونى
لـيقـيم مهـرجـاناً لـلرقص احلـديث رغم أننى ال
اليــــ ألقـــــيم مــــهـــــرجــــانــــا ولـــــكــــنــــنى أطــــلـب ا
أســتـضـيـف عـروضـا وأعــطـيـهم (5 آالف جــنـيه
لــكـل عـــرض) حـــتى يـــشـــتـــروا بــعـض اخلـــامــات
ــســرح ألســاعــدهـم وأحــاول تــكــر رمــوز من ا

ى. صرى أو العا ا
> ورغم زيـادة عدد الفرق هـذا العام هل مازلت

رافضاً مشاركة فرق عربية?
- هــــذا الـــــعــــام تـــــشــــارك أول فـــــرقــــة عـــــربــــيــــة
ـنـاسـبة ـهـرجان وهى فـرقـة فـلـسطـيـنـيـو وبا بـا
ـشـاركــة الـدول الــعـربــيـة لـيس إال فـإن رفـضـى 
لـوجــود مـشـكــلـة تـواجــهـنى فى جـمــيع الـعـروض
ــقـدمـة من مــصـر هم تــقـريـبـا ـقــدمـة وحـتى ا ا
ـلؤهـا البـكاء يشـبهـون بعض حـكايـات واحدة 
والنحـيب حول كم نـحن مقـهورين ومضـطهدين
من قـبل الـسـلـطـات الـسـيـاسـيـة الـتـى حتـاصـرنا
اقتصادياً واجتـماعيا و... أطروحات سطحية
لم يـبذل صـانعوهـا جهـداً فى البـحث والتـحليل
حتى حول األحداث التى يـحاكونها.. فرق غير

صرى منذ سرح ا وليد عونى اسم تردد فى سماء ا
التسعينيات وذلك بعد قدومه من بلجيكا مكلفًا
من الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة بإنشاء أول
فرقة رقص حديث مصرية ليثير هذا اللون
سرحى الكثير من اجلدل فهناك من يرفضون ا
اعتباره لوناً مسرحيًا بل هو تطور فنى راقص
سرح ومنهم من يعتبرونه لونًا بعيدًا عن ا
مسرحيًا ظهر فى أوربا منذ الستينيات وقد ظهرت
بعده مدارس أخرى مسرحية حديثة إال أننا فى
الوطن العربى مازلنا إلى اآلن نتعثر به دون مبرر
لنقف أمامه حائرين ب أن نتخطاه لنشاهد غيره
سرحية دون أن نعيره اهتماماً وب أن دارس ا من ا
سرحية نحمله معنا ونحن نسير ب األشكال ا
األخرى وب هؤالء وهؤالء يعتبر وليد عونى أول
من أطلق هذه الشرار على مسارحنا منذ عام 99

وليد حتدث عن جتربته قائًال: 

وليد عونى:
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سرحية بنى يجمع كل الفرق ا أحلم 
بتوجهاتها الكالسيكية واحلديثة

سرح ليس جريدة للمعارضة تتناول ا
األشياء بشكل سطحى

حتليل هذه النشأة هو نقطة االنطالق
عرفة بتطور الكاتب ودراماته وا

أونيل ظل يلعن نفسه بسبب أمه
وسقوطه فى اخملدرات

د. كمال الدين عيد
 محلالً أعمال أونيل
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سرحي جريدة كل ا

مثل وفنه  > اعتمد مسرحه استخدام جسد ا
ولذلك قام على إلغاء كل العناصر األخرى وبناء مجموعة من األسئلة طرحها
جروتوفسكى على نفسه ووصل من خاللها إلى شكل مسرحه...

8
سرح ال يخشى أنفلونزا اخلنازير ا
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سرحى الشاب > اخملرج ا
حمادة فتوح يبحث
حاليا عن نص مسرحى
سرح ه  جديد لتقد
الدولة خالل الفترة
القادمة كان آخر عمل
قدمه فتوح هو فانتازيا
اجلنون التى  عرضها
مؤخراً بقاعة يوسف
إديس بالسالم من إنتاج
مسرح الشباب وبطولة
جيسى عادل ووليد فواز
وزياد يوسف.
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مشاهد
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لكننا 
ننتظر
التعليمات
من احلكومة

محمد محمود: 

إذا أغلقوا
سارح ا
يجب
عليهم
إغالق
البلد كلها

ـــضـى ومن مـــعـــانـــاة الى مـــعـــانـــاة من أزمـــة الى أزمـــة 
نـسيـر . بـهـذه اجلـمـله يـصف الـبـعض حـالـة مـصـر على
مـسـتـويـات عـدة - سـيـاســيـة واجـتـمـاعـيـة وفـنـيـة - فـمـا
نــكــاد نــفـيـق من ازمــة حـتـى تالحـقــنــا االخــرى وتــمـسك
بتالبيبنـا رافضة ان تفارقنـا لتظل على الدوام حاضرة
 وال يـخــتــلف االمـر بــ أزمــة ربـانــيــة يـســوقــهـا الــقـدر
إلـيــنـا أو أخــرى نـغـرس بــذورهـا بـأيــديـنــا ونـتـنــظـر عـلى
أحـر من اجلـمـر مـوعـد احلـصـاد فـمـا أن انـتـهت أزمات
الـــنـــيــران الـــتـى اغـــتــصـــبـت مــا اغـــتـــصـــبت مـن مـــســارح
واغلـقت مـا اغـلـقت حتى هـبت عـلـينـا انـفـلونـزا الـطـيور
تــقــتـــات هى االخــرى من كـــعــكــة مـــا تــبــقـى من مــســارح
ــنـــاخ فى مـــصـــرمــســـرحـــا تـــدور االزمــات فى لـــيـــبــقـى ا
افـالكه التــكـل والتــمـل من الــبـــحث عن مـــوصــد جـــديــد
ــســرحى الــذى بــات رهــنــا لــيــكــون عــنــوانــا لــلــمــشــهــد ا
ــواربــة تـارة وقــبل ان تـكــتـمل بـالــبـيــروقـراطــيـة تــارة وبـا
ـعوقات جاءت اليـنا انفلـونزا اخلنازير لـتحتل الصورة ا
ــشــهــد الـقــائم كــامــلــة وبــدال من أن تــصــبح جــزءا من ا
ـشـهــد كـله وبــ اخلـوف واحلـذر والــتـعـجب أصـبــحت ا
والـالمـبــاالة وقف اجلــمــيع يــنــشـدون وســيــلــة لــلـخالص
ــســرح  لـيــقــدم أطــروحــاته رافــضـا وجــاء الــدور عــلى ا
االغالق واالنـصــيـاع ألزمــة قـد ال تــكـون عـابــرة فـيــبـقى
ــســارح أبــوابــهــا أمــام هــذه األزمــة الــســؤال هل تــغــلق ا
ـسـارح خـطى سـاقـيـة اجلـديــدة ? وهل يـقـتـفى مـديــرو ا
الـــصـــاوى بـــوضع (كــــمـــامـــة لـــكل مــــشـــاهـــد ) ?ومـــا هى

شاهدين ? ناسبة لتجنب إصابة ا اخلطط ا
يـقـول مـحـمـد مـحـمــود مـديـر مـسـرح الـطـلـيـعـة إذا كـنـا
سـنـسـتـسـلـم لـفـرضـيـة االغالق فـنـغـلق الـبـلـد كـلـهـا اذن
وتـــســــاءل كـــيف ســــيـــتـم الـــتــــعـــامل مـع مـــتــــرو االنـــفـــاق
ـواصالت العامة ودور الـسينمـا مثال فهل سنـغلقها وا
ـرض ? اذا كـان االمـر كــذلك فـلـنـغـلق مـنـعـا النــتـشـار ا
صـالح احلكومـية وننـتظر بـالبيت حـتى يأتى يوم كل ا
ـسرح الـقيـامـة واضاف مـحـمـود انه اليصـح ان نغـلق ا
ــانع ان ــا عــلــيــنــا بــالــوقـــايــة قــدر االمــكــان فــمــا ا وا
ــزدحــمـة يــرتــدى كل مــواطن لــلــكــمــامــة فى االمــاكن ا
ـتحـضـرة فى حيـاتـهـا اليـومـية مـثـلمـا تـفـعل الشـعـوب ا
وضــرب مـثال بـأوالده الـذين بــدأوا بـالـفـعل فى ارتـداء
ـزدحـمـة ويـقول ـواصالت واالمـاكن ا الـكـمامـات فى ا
بـأن رد الـفــعل جـاء ايـجــابـيـا حـيث تــسـاءل الـنـاس عن
سـبب عدم ارتـداء الـكـمـامة حـتى االن وهـو مـا اسـماه
محـمـود بالـفرصـة للـتعـلم والـتثـقف من جديـد اما عن
ــشــاهــدين فــقــال  إنه ــســرح ووقــايــة ا خــطــته جتــاه ا
ســيــعــمــد الى تــوفــيــر الــوقــايــة الالزمــة قــدر االمــكــان
واســتـخــدام الـكـمــامـات لـلــمـشـاهــدين اثـنــاء تـواجـدهم

سرح . با
بــــدأت د هـــدى وصــــفى كـالمـــهــــا بـــاحلــــديث عـن تـــلك
ـوبـايل والـتى تـخـاطب الـرسـائل الـتى انـتـشـرت عــلى ا
ـرض حتت الـسـيـطـرة وال داعى ــواطـنـ بـأن هـذا ا ا
ــصــريــة وقــالت لــلــفـــزع وذلك وفــقــا لــوكــالــة االنـــبــاء ا
وصــفى ان تــلك الـرســائل تــرفع من ســقف االحـتــيـاط
ـــرســـومـــة وعـــلـــقـت عـــلى قــــرار االغالق او اخلـــطـط ا
لـتــجــنب االصــابــة بــأن الــهــنــاجــر مــكــان حـكــومـى ومـا
ــــــــواقع ســـــــــيــــــــتـم من اجـــــــــراءات فى دار األوبـــــــــرا او ا
احلـكومـية االخرى بـالطـبع سيـتم تنـفيـذه فى الهـناجر
واضـافـت بـأنه ال يــوجـد تـعــلـيــمـات حــتى االن بـاغالق
ـــشـــاهــدون لـــلـــكـــمــامـــات اثـــنــاء ــســـرح او ان يـــضع ا ا
ــســرح وارجــعت وصـفـى تـأخــر الــقـرار الــتــواجـد فى ا
ـواقع احلـكـوميـة عـادة ما تـتـأخـر فى اصدار الى ان ا
ـلكها ؤسسات اخلـاصة التى  الـقرارت على عـكس ا
فرد واحـد ويـصبح هـو صـاحب القـرار االول واالخـير
وأكدت إن الـوقـاية الزمـة بـالطـبع وان تـوفيـر الـكمـامة
ثابة حد أدنى ان وهو ايضا  للمشـاهد هو اقل اإل

من االحتياط .

رض أو أشـكال وبـدون خوض فى مـقدمـات أو أسبـاب ا
الـــعالج قــــال عـــادل يــــوسف مــــديـــر مـــســــرح مـــيــــامى إنه
ـواجهـة تلك االزمـة وانه بالـفعل قـد وضع خطة مستـعد 
شاهـدين فحسب بـل تمتد الى للـوقاية ال تـقتصـر على ا
ـــــســــرح ورغـم  تــــصــــريـــــحه بــــأن ــــوجــــوديـن داخل ا كـل ا
ـسارح االخرى مسـرحه يعـد هو االجـمل واالنظـف ب ا
ـــقــاعـــد بـــ كل اال انه ســـيـــعـــمــد الـى اخالء صف مـن ا
ـعــنى ان يـجـلس اجلـمـهـور فى الـصف االول الـصـفـوف 
والـثــالث واخلــامس وهــكـذا ويــتـركــوا الــصـفــوف الــثـانــيـة
والـرابعـة خـاليـة كنـوع من احلـذر واحليـطة وأضـاف بأنه
ال يـــرحـب بـــقـــرار االغـالق خـــاصــــة ان تـــلك الــــوقـــايـــة ال
تـتــكـلـف شـيــئـا فــأسـعــار الـكــمـامــات فى مـتــنـاول اجلــمـيع
وبـسـؤاله عن تـصــريـحـات وزيـر الـصـحـة حـول الـسـيـطـرة
عـلى الـفيـروس قـال إن هذا تـصـريح غيـر مـدروس وعلى
ـــواطن الـــعــادى أن يـــأخــذ حـــذره وال يـــنــتـــظـــر انــتـــشــار ا

الفيروس ثم يذهب للبحث عن العالج .
( رغم عدم وجـود تعـليـمات إال أنـنى سأبـدأ بنـفسى ولن
أنـــتــظـــر حـــتى تـــأتى أى تـــعــلـــيــمـــات بـــشــان هـــذا األمــر )
خـرجت تــلك الـكــلـمـات الــقـاطــعـة من فم مــدحت يـوسف
ــســرح الــكــومــيــدى بــتـلــقــائــيــة واضــحــة واضـاف مــديـر ا
يــوسف بــأنه يــتـــابع بــشــغف تــصــريــحــات وزارة الــصــحــة
لــلـــوقــوف عـــلى اخــر مـــســتـــجــدات تـــلك االزمــة ورغم ان
ـكشـوف ذو طـابع خاص كـما قـال حيث يـبتـعد مـسرحه ا
ــســرح الـعــائم عن كــونه مــســرحــا مـغــلــقــا اال ان االزمـة ا
سرحي  –على حد تخص اجلميـع خاصة وان جميع ا
قــــوله  –فى خـــنــــدق واحـــد واذا حــــدث ضــــرر لـــلــــبـــعض
ـشـاهد فـسـيـطـول اجلـمـيع وعن خـطـته لـتـجـنب اصـابـة ا
قـــال أنـه ســــيـــقــــوم - من وازع وطــــنــــيــــته وحــــرصه عــــلى
مـصــلـحــة الـبــلـد - بــتـوفـيــر احلـمــايـة الالزمــة عن طـريق
تـوفـيـر الكـمـامـات وهو أمـر كـاف ألن مسـرحه لن يـحـتاج
ـفـتوح وإذا الـى التـطـهيـر أو الـتعـقـيم ألنه يشـبه الـشارع ا

ارادت احلكومة ان تغلقه فتلغلق الشوارع معه .
 QGô≤dG QÉ¶àfG ≈a

ويقول اخملرج خالد جالل انه من خالل متابعته لوسائل
االعـالم ومــدى انــتــشــار الــفــيـــروس تــأكــد من ان الــوضع
احلـالى ال يـحـتـاج الى اسـتـخـدام الـكـمـامـات واضـاف انه
ــشــاهــدين فــور صــدور قــرار مـن وزارة الــصــحــة يــلـــزم ا
بــارتـداء كــمــامــة او قـنــاع ســيــقـوم بــتــنــفـيــذ هــذه اخلــطـة
واضـاف أنه يــنـتـمى ومـســرحه الى جـهـة حــكـومـيـة والبـد
من صــدور قـرار حـكـومى اوال لــكى يـعـتــمـد هـذة اخلـطـة
تـردد عـلى مسـرحه كـبيـر لـلغـاية اال ورغم ان اجلـمهـور ا
انـه أكـــد عــــلى ضــــرورة تـــوفــــيـــر احلــــمـــايــــة له ايــــا كـــانت
ـــســــارح قـــال ان اكـــثـــر الـــظــــروف وبـــســـؤالـه عن اغالق ا
الـدول انتشـارا للفـيروس لم تقم بـاغالق مسرح واحد او
حتى أى مـنشأة أخـرى فلـماذا نقـوم نحن بهـذا الفعل اذا

كانت االزمة لم تصل الى مرحلة متأخرة بعد ?
واضاف مـحمد نـور مديـر مسرح الـعرائس انه لم يعـتمد
ـسـرحى بـعـد لـكـنه خـطـة بـعـيـنـهـا النه لم يـبـدأ مـوسـمه ا
كن من استـطاع ان يـتلـمس بعض نـقاط الـضعف الـتى 
خالل مــعـاجلــتــهـا جتــنب اصــابـة اجلــمــهـور وخلـص تـلك
ــســرح الــنـــقــاط فـى ضــرورة اهــتـــمــام الـــقــائـــمــ عــلـى ا
ـسـرح وتـخـصـيص بـالـنـظـافــة الـعـامـة لـلـمـكـان وتـطــهـيـر ا
كـمامة لكل متـفرج رغم انه ليس متـيقنا بعـد من امكانية
الئم جلــمـهـوره الـكــبـيـر وحـول تـوفـيــر عـدد الـكـمــامـات ا
ـســرح قـال انــا ال اتــمـنى بــالــطـبع ان يــصـاب اى اغالق ا
سرح وفى النهاية انسان ولكن الـوقاية خير من اغالق ا
ــبـــالــغـــة فى الــتـــحــذيـــر والــوقـــايــة من حـــذر نــور مـن ان ا
سرح مكن ان يسبب ذعرا للمواطن وليس جلمهور ا ا

فقط وهذا ما ال نتمناه .
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سرحي جريدة كل ا

ية ي بعد احلرب العا > يعتبر جروتوفسكى واحدا من أشهر اخملرج العا
ا اتسم به مختبره الثانية إلى جانب بيتر بروك وأنطوان أرتو وبريشت وذلك 

مثل من جهة أخرى. سرح من جهة وفى فن ا سرحى من بحث فى خصوصية ا ا

> البيت الفنى للمسرح
قرر تأجيل افتتاح

مسرحية «الناس حتب
كده» للموسم الشتوى
القادم وأوقف بروفاتها
التى بدأت منذ أكثر من
شاركة هالة فاخر شهر 
ان البحر درويش إ
وجنوم مسرح الدولة
سرحية إخراج عصام ا
السيد كتبها أحمد
السيد عن فيلم «شارع
احلب» واإلنتاج لفرقة

سرح الكوميدى. ا
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ـاءات آنــذاك الــقــيــام بــأفــعــال وحــركــات وإ
وإشارات مبالغ فـيها بدرجة قصوى  فضال
عـما كـانوا يـرتدونه من أقـنعـة على وجـوههم
ــســكــون من ـــا  وقـــبــاقــيب فـى أرجــلــهم  و
أبــواق فى أيــديـهـم   وكل مــامن شــأنه يــثـقل
ـمــثل الــذى يـبــتـعــد كــثـيــرا عن رؤيـة حــركــة ا
ـسـاحـة  ـتـفـرجـ نـظـرا التـسـاع ا غـالـبـيـة ا
ـــبــــالغ فـــيـــهـــا فـــقــــد كـــانت تـــلـك احلـــركـــات ا
والصوت القوى يشكالن عنصرين أساسي
فـى عــمــلـــيــة األداء الـــتــمـــثــيـــلى  ولــكـن عــبــر
الــعــصــور  ومـع تــطــور فن األداء الــتـــمــثــيــلى
ـــــمــــثـل يــــخـــــضع لـــــنــــوع مـــــعــــ من أصـــــبح ا
الـــتــدريـــبــات يـــنـــمى من خاللـــهــا قـــدراته فى
اســتــخـدام صــوته وجــســده لــلـتــعــبـيــر بل إنه
قـــد انـــقـــسم رواد فـن األداء الـــتـــمـــثـــيـــلى إلى
ـسـألـة الـصـدق  هل فـريــقـ فـيـمـا يـتـعـلق 
ـمثل أن يـتمـتع بـقلب دافئ وقـلب بارد عـلى ا
تلك قلبا باردا  أم أن عليه أن يتعلم كيف 
الذى وعـقال دافـئا  وقـد كان لـهذا الـنقـاش 
إحتـدم وال زال يحتـدم فضل  تطـور التقـنية
فـى األداء الــتـــمـــثـــيـــلى وصـــلت خـالل الـــقــرن
الـعــشـرين إلى آفــاق بـعـيــدة  ونـتـيــجـة لـذلك
وصــلــنــا إلى نــتــيــجــة مــؤداهــا أنه لــكـى يــقـوم
مـثل بالتعـبير عن شـخصية درامـية ما فإن ا
عــــلــــيـه  أن يــــنــــمـى بــــعـــــدين أســــاســـــيــــ فى
إمكانياته ومـوهبته  أولهما تقنياته أو أدواته
ــتــمــثــلــة فى صــوته وجــســمه  اخلــارجــيـه وا
والــــثـــانـــيــــة تـــتــــعـــلـق بـــالـــبــــحث عـن مـــصـــادره
الـعاطفيـة الداخليـة وهى ما تسمى باألدوات
ــسـؤولــة عن عـمــلـيــات اإلنـفــعـال الــداخـلــيـة ا
الـــتى تـــتــضـــافـــر مع األدوات اخلـــارجــيـــة من
أجـل الـوصـول إلـى حـالـة مـن الـصـدق الــفـنى
ـتـفـرج  ومن الـذى يـنـاط به الـتـأثيـر فى ا
ــــاء هــــذين ـــــمــــثل مـن إ أجل أن يــــتـــــمــــكن ا
الـبعدين فإنـه يتخذ مجـموعة من اإلجراءات
األســـاســــيـــة الـــتـى جتـــعــــله مـــهــــيـــئـــا ألداء أى
شخصية تـوكل إليه  إن عليه أن يتعلم كيف
يـــســتـــخــدم بـــإتـــقــان تـــصــرفـــاته وســـلــوكـــيــاته
اءاته وإشاراته  وكذلك صوته وحركاته وإ
ـــــوقف الـــــدرامى من أجـل الــــتـــــعـــــبــــيـــــر عن ا
االفــــتــــراضـى أو الــــتــــخــــيــــلى الــــتـى تــــعــــيــــشه
الــشـخـصـيـة  وبــعـدهـا يـسـعى لــلـتـعـرف عـلى
احلـاجيـات الداخلـية للـشخـصية من مـشاعر
وأحاسـيس وانفـعاالت  وهو مـايعرف بـحياة
الـــــدور أو الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة  مـع الـــــوضع فى
االعــتــبـــار أن فــصل األدوات اخلـــارجــيــة عن
األدوات الــــداخــــلــــيــــة هـــو أمــــر ضــــرورى فى
ـراحل األولـيـة من مـراحل الـتـدريب  ولكن ا
فـى مــرحـــلـــة مـــعـــيـــنـــة البـــد أن يـــتـــعـــلم كـــيف
يـجـعــلـهـمـا فى حــالـة من الـتــوافق والـتـنـاغم 
تؤكد كل منهما األخرى من أجل التعبير عن
تـفرج  شىء واضح ومـحدد ومـقصـود إلى ا
كـما أن عليه أن يـتعلم كيف يضع الـشخصية
التى يتدرب عليـها فى حالة حضور مستمر
وأيــضــا فى حــالــة تــفــاعل مع الــشــخــصــيــات
مثل فى حاجة إلى األخرى  وهو مايجعل ا
الــتــفــاعل مـع الـزمـالء أثــنــاء الـتــدريـب طـوال
الــــــوقـت  بل إن عـــــــلــــــيـه أن يــــــجــــــتـــــــهــــــد فى
تـــطــــويــــرحــــســـاً قــــويــــا لألداء اجلــــمــــاعى مع

مثل اآلخرين فى الفريق. ا

ــمــثــلـ وجتــدر االشــارة إلـى أن انــفــعــاالت ا
سـرح ال يتحـتم أن تكـون حقيـقية   بل فى ا
ــــهـم أن تـــــكـــــون  مــــرئـــــيـــــة ومـــــقــــروءة مـن ا
ومـتوافـقة مع األسس والـتقـاليد االجـتمـاعية
التى تعبرعـنها  وهو األمر الذى يتطلب من
ـــــمــــثل أن يـــــتــــرجـم أو يــــجـــــســــد مـــــشــــاعــــر ا
ـرئــيــة  إلى الــشــخــصــيــة الــداخــلــيــة وغــيــر ا
أوضـاع وأفــعـال جـســمـانــيـة خـارجــيـة وعـدم
االكـتــفـاء بـالــتـعــبـيـر عن أحــاسـيس ومــشـاعـر
الـشـخـصيـة  فـهى غالـبـا غـير قـابـلة لـلـقراءة
ـا ــتــفــرج وفــضال عن ذلـك فــلــر من قــبل ا
تـكـون مـراوغـة فى كـثـيـر من األحـيـان  حيث
ـــمـــثل يـــشـــرع فـى عـــمـــلـــيـــات الـــتـــعـــبـــيــر إن ا
والـتـجـسـيـد مـا إن يـظـهـر أمـا الـنظـارة الـذين
ـــوذجــا يـــنــظـــرون إلــيـه بــاعـــتــبـــاره يــجـــســد 
كن تعريف ا فى الواقع   وبهـذا  مـشابهـا 
ـمثل الـتـمـثـيل بـأنه عـقد اتـفـاق خـيـالى بـ ا
ـــتــفــرج  أن األول ســيـــقــوم بــدور شــخص وا
آخــــر لــــبـــعـض الـــوقـت  وأن الـــثــــانى يــــعـــرف
مسبقـا أن ذلك األول سيفعل ذلك ومن هنا
يــشــكـل عــنــصـــر األداء الــتــمـــثــيــلـى الــتــواصل
ـسـرح ـبــاشـر والـلـحـظى مع اجلـمـهـورفى ا ا
ؤلف من كـلمات الشخصية حيث إن إبداع ا
ـــــنــــاظــــر واألحــــداث وأمـــــاكــــنـــــهــــا  وكـــــذلك ا
بل البس واألكـسـسـوارات تأخـذ مـعـنـاها  وا
ــمـثل وتــدب فــيـهــا احلــيــاة عـنــدمــا يـصــعــد ا
ــســرح وقـد بــحــضــوره احلى عــلى خــشـبــة ا
كـانت مـتـطـلـبـات الـتـمـثـيل فى عـصـور مـضت
تـخـتـلف عـن مـتـطـلـبـاته فـى عـصـرنـا  فـمـنـذ
ـعماره الذى يحتوى على سرح اإلغريقى  ا
مــدرجــات تـــمت تــهـــيــئــتـــهــا فــوق ســـفح جــبل
ـتـفـرج الـذين يـبـعدون لـتـحـتوى آالف من ا
ـمـثـلـ عن مـنـطـقــة الـتـمـثـيل  فــرض عـلى ا

مثل مـثيـرة للـغايـة  وتتـطلب أن يصـل ذلك ا
إلـى درجــة عــالــيــة من احلــســاســيــة والــذكــاء
والـــقـــدرة عـــلـى الـــتـــفـــاعل مع االســـتـــثـــنـــائى 
الحـظة ـواقف  وسـرعة الـبديـهـة  وقوة ا ا
مـن أجـل االدراك الــــــــــســـــــــلــــــــــيـم لألشــــــــــيـــــــــاء
ولــلــعالقـــات اإلنــســانــيـــة   وأن تــكــون لــديه
الـــقـــدرة عــــلى الـــســــيـــطـــرة عــــلى انـــفــــعـــاالته
الشـخصية  وتـنظيـمها بـدرجات محددة من
أجل الـشـخـصـيـة  وفـضال عن ذلك البـد أن
يــــتـــمـــتـع بـــخــــيـــال يـــســــمح لـه بـــنـــقـل الـــصـــور
الـداخـليـة للـشـخصـية أو كـمـا سبق الـقول أن
يـــجـــعل كل مــــاهـــو غـــيـــرمـــرئى مـــرئـــيـــا أمـــام
ـتـفرجـ  وأن يـتـمتع بـقـدرات عالـيـة حتى ا
ـثـيـرات احلـقـيـقـية يـتـمـكن من الـتـفـاعل مع ا
مــنـــهــا واخلــيـــالــيــة  وأن يـــتــعـــلم كــيف يـــقــيم
ــــواقف عـالقــــات مـع األشــــيـــــاء واألمــــاكـن وا
اخملــتـلـفــة   وقـبل هـذا وذاك أن يــكـون لـديه
ــعــنى أن تــتــولــد لــديـة احلــافــز لــلــتــمــثــيل  
احلـاجة للتعبـير وأيضا القدرة عـلى التعبير
 وبـالـتـالى فإن عـلـيه أن يـنمـى مجـمـوعة من
ـهـارات بـعـضـهـا يـرتـبط بـرغـبـته الـقـدرات وا
ـرونـة الــداخـلـيــة لـنـفــسه والـتى فى تــطـويــر ا
واقف تـعـينه عـلى إدراك األشيـاء  وتـقيـيم ا
ـكن أن يـخـتار الـدرامـيـة لـلـشـخـصـيـة حتـى 
الئــــمـــة أمـــا لـــهــــا األفـــعـــال واالنــــفـــعــــاالت ا
الـبــعض اآلخــر من تــلك الـقــدرات فــهى تـلك
ـرتبطة بالتـقنية  تقنـية استخدامه لصوته ا
 وتـنظيمه جلـهازه التنـفسى  والوصول إلى
رونـة اجلسـدية  كـنة مـن ا أقـصى درجـة 
إلى جــــانب ضــــرورة اكــــتـــســــابـه لـــلــــمــــهـــارات
ــــمــــثل أيــــضــــا أن يــــكــــون األخــــرى  وعــــلـى ا
واعـــيـــا ?بـــنــقـــاط ارتـــكـــاز مـــراكــز الـــثـــقل فى
ـكان والزمان جـسده  وموقـعه داخل أُطر ا
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اذا ـثل? و مـاهـو التـمثـيل ? وماذا يـعنى أن 
مثل ? أسئلة البد ثل?وماهى مواصـفات ا
أن نـنـطـلق مـنـهــا لـنـقـتـرب من كـنه ذلك الـفن
ن ـــــــارســــــــونه وأيــــــــضـــــــا  ـن  الـــــــســـــــاحـــــــر 
مـثل األمـريـكى "لورانس يـشاهـدونه يـقـول ا
بـاريت "الـذى يـنتـمى لـلـقرن الـتـاسع عـشر إن
التـمثـيل أشبه بـعمـليـة احلفـر على تـمثال من
اجلـــــــــلـــــــــيـــــــــد  وعـــــــــنـــــــــدمـــــــــا أراد الـــــــــرائــــــــد
ـمثل "سـتـانـسالفـسكـى"  أن يبـدأ عـمـله مع ا
من بــاب الــبــحث عن مــســرح تــســكــنه طــاقـة
احلـــيــــاة  قـــاده ذلـك الـــبـــحـث إلى مــــحـــاولـــة
حتـلــيل الـطــبـيـعــة االنـســانـيـة وإزالــة غـمـوض
ـسرح مـعتـمدا فى احليـاة بتـجسـيدهـا على ا
قام األول  ولذا فقد مـثل فى ا ذلك على ا
ـمـثل إلى الـكـشف سـعى عن طـريق تـدريب ا
ــــمـــــثل  وكــــان عــــمـــــا هــــو جـــــوهــــرى لـــــدى ا
اهـتمـامه بالـبـحث عن تقـنـية نـفسـيـة  طريـقا
ــهــدا لــلـمــمــثل لــيــعـيـش حـيــاة كــامــلــة عـلى
ـــســرح دون أن يــقـــلــد احلــيــاة كـــمــا هى فى ا
عـنى آخـر إعـادة صـياغـة احلـياة الـواقع أو 
ـمــثل عــنـد بــطــريـقــة فــنــيـة ومن هــنــا بــات ا
ــسـرحى  ســتـانــسالفــســكى مــحـور الــعــمل ا
ــســـرح فى الـــقــرن الــعـــشــرين ويــقـــول رجل ا
"بـيـتر بـروك" إن الـتـمثـيل هـو نشـاط إنـسانى
يــنــاط به جـعل كـل مـاهــو غـيــر مــرئى مـرئــيـا
ــشـاهــدين  ويــقــول " إريك مـوريس " أمــام ا
أحــــد أكــــثــــر مــــدربى الــــتــــمــــثــــيل شــــهــــرة فى
هــولــيــوود إن الــتــمــثــيل هــو فن خــلق حــقــائق
ــســرح  وتـتــعـدد الــتــعـريــفـات أصـيــلــة عـلى ا
الـتى التكـفى لـها تـلك الـسطـور  ولـكن عودة
إلى جـــوهــر الــســـؤال الــذى نـــطــرحـه :مــاهــو
الــتــمـثــيل ?  إن مــحـاولــة اإلجـابــة عــلى هـذا
الــــســــؤال يــــذهب بــــنـــا إلـى أبــــعـــاد ثــــقــــافــــيـــة
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وفـــــلــــســـــفـــــيـــــة وجـــــمـــــالـــــيــــة
وأنــثــروبــولــوجــيــة ونـفــســيــة  فــالــتــمــثـيـل هـو
مـحــاكــاة لـلــطـبــيــعـة اإلنــســانـيــة الشك  وهـو
مــايــجــعــله يــرتــبط فى شــبــكـة مـن الـعـالقـات
الـــوثــــيــــقـــة بــــكل تــــلك اجملــــاالت الــــتى تــــهـــتم
بـدراسـة االنـسـان من أبـعـاده اخملـتـلـفة  ومن
ــمـثل غــالـبــا مـا يــكـون نـاحــيـة أخــرى فـأداء ا
مـصـحـوبـا بـشـعور يـحـوطه الـتـوتـر الـداخلى 
جملـــرد إحــســاسـه بــوجـــود شــخــصـــيــة أخــرى
تــخــتــلف عن شــخــصــيــته  ومن ثـم يـجــد أنه
لــــزامـــا عــــلـــيـه أن يـــجـــاهــــد فى تــــخـــيـل تـــلك
الشخصيـة األخرى  ويعنى التخيل أن يضع
ـــمـــثل تـــلك الــــشـــخـــصـــيـــة فى مـــواجـــهـــته  ا
ـتـفـرجـ  إنه بـهـذا يـحاول ويـعـكـسـهـا إلى ا
اهو غيـر حقيـقى ويجعله تفرجـ  إقنـاع ا
ـمـثل يـصــدق أنه حـقـيــقى  وعـنــدمـا يـقــوم ا
بــالـتـمـثـيل فـإنه يــفـتح ذاكـرته وطـاقـة اخلـيـال
اخلـاصــة به  إن مـفــهـوم الــتـمــثـيل وفق ذلك
ـمثل يـخوض جتـربة الـوصف يـوحى لنـا أن ا
مـعـركــة عـلى حـد تــعـبـيـر اخملــرج الـفـرنـسى "
مثل البد أن يسعى لوى جوفيه"  حيث إن ا
إلى مـعرفـة أشيـاء كـثيـرة  بل البـد أن تتـولد
ــعـــرفــة حــول كل لـــديه رغــبـــة جــامــحـــة فى ا
عركة أو شىء  وعندما يـدخل فى  جتربة ا
ـســرح فـهــو يـلــتـقط أول حلــظـة األداء عــلى ا
مــعـرفــة تــطــرأ بـذهــنه  إنـه اآلن يـبــحث عن
حلظـات من الـغيـاب التى يـعيـشهـا بعـيدا عن
نــفـــسه من أجل الــشـــخــصــيــة  إنــهــا جتــربــة

 خالد جالل

 مدحت يوسف

د.  هدى وصفى

 محمد محمود 
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د. محمد زعيمه

> د. عمرو دوارة  مؤسس
صرية لهواة اجلمعية ا
سرح يقوم حالياً ا

تابعة فعاليات مهرجان
ونودراما الذى تنظمه ا
اجلمعية على مسرح
جامعة ع شمس.
هرجان الذى بدأ ا

فعالياته مساء اخلميس
اضى برأسة الفنان ا
أحمد عبداحلليم

ويشارك فى مسابقته
الرسمية 18 عرضا

مسرحياً.

األحداث نعرف أن اجملموعة مظلومة.
أمـا على مـسـتوى الـعـرض فاعـتـمد عـلى ديـكور
ـديـنة بـسيط حملـمـد أدم يـوحى فى اخللـفـيـة با
بــيــنــمــا ســعى إلى حتـــقــيق مــنــصــة اجملــلس مع
مـكــتــبـة بــأرفف وضع عــلـيــهـا زجــاجـات اخلــمـر
ــــصــــر رغـم أن الــــهــــدف األســــاسـى اإليــــحــــاء 
وحــــتى لــــو كـــان األمــــر  فى مــــجـــلـس الـــشــــيـــوخ
األمـريــكى فـهل هـذا الـوضع صـحـيح?.. أعـتـقـد
ال.. لـقـد حـقق الـديــكـور فـقط بـعـضًـا من اجلـو

كان. العام وحتديد ا
بـــيــــنــــمــــا أبــــرز ســــلــــبــــيـــات الــــعــــرض هى األداء
ــســـرحى خـــاصــة أداء طـــارق ســعـــيــد فى دور ا
وكــيل الـــنــيــابـــة حــيث اعـــتــمــد عــلـى أداء يــتــسم

بوتيرة واحدة مع حركة ثابتة لليدين.
أمـا حمـادة شوشة فـى دور دوزو فرغم امتالكه
للـحضور إال أن عـدم وجود مـبرر للـدور أظهره
مـجـرد مـعـلق بال مـعـنى وحـالـة كـومـيـدية كـذلك
جــاء أداء عـــزة احلــســـيـــنى عــلـى وتــيـــرة واحــدة
وذلك بـــســبب الــثــرثـــرة احلــواريــة وهــو مــا كــان
يـرى الذى اشـهد له ـدوح ا واضحًـا فى أداء 
بــالــتـمــيــز فى أدوار ســابـقــة لــكن هـنــا ال تــوجـد
شـخصيـة واضحة مجـرد رجل مريض جلأ إلى
أداء داخــــلى أســــهم فى بـطء اإليــــقـــاع بــــيــــنــــمـــا
ـتـظـاهـر لـثـراء اجـتـهـد أحــمـد حـسـ فى دور ا

الدور وحمله لقضية عكس األخرين.
ــكن فى سـعى ولــعل الـســبب فى رتــابـة األداء 
اخملرجة إلى أداء طبـيعى لكن ذلك انعكس فى
عــدم الــقــدرة عــلى الــتــحــكم فـى اإليــقــاع الــعـام
. ومع ذلك يـنم العرض الً الـذى أصبح رتيـبًا 
ـزيد ـواهب الـتى حتـتـاج لفـرصـة و عن بعض ا
من اخلـبرات مـثل إيـناس حـسن وجـسار جـمال
وإسالم مـحـمـود وعـمـرو شـريف وهـيـثم عـصام
وأحـمد محيى - إسـالم أسامة ومحـمود ماندو
- مـروان محمد - مـحمد جالل يـاسر اوتاكا..
مــــحـــمــــد فــــاروق صـــاحـب احلس الــــكـــومــــيـــدى
وأخيرًا.. ليس لى مشـروع بالهناجر ولن أتقدم

شروع.

والـــلـــجــوء إلـى حــوار مـــيـــلــودرامـى خــاصـــة من
الــســيــدة الــتى ظــلت طــوال الــوقت إمــا تــســرد
مشكلتهـا مع العمل كممرضة من أجل أسرتها
ـــريض أو تـــثــرثـــر لــتـــؤكـــد كــمـــا هــو وزوجــهـــا ا
اذا دخلت احلال عند اآلخرين بـأنها ال تفهم 
ـكــان وال تــدرى أســبــاب حــصــارهم. بل هــذا ا
طــــوال الـــوقت لـم نـــشــــعـــر بــــحــــصـــارهم فــــقـــد
انـعــزلـوا عن ذلك الـعــالم اخلـارجى ولم تـدرك
احلــصـار إال عــنـدمــا قـرروا أنــهم ســيـخــرجـون
شاهد الـكوميدية فـيقتلون رغم وجـود بعض ا
الــتى تــوحى بــذلك إال أنــهــا مـشــاهــد قــصــيـرة
اهــتم الــعــرض بــأن تــكــون مــبــاشــرة كــومــيــديـة
ـــشـــاهــد الـــتى تـــقـــوم بـــهــا وســـائل وهى تـــلك ا
اإلعـالم دون أن حتـــــــــقق أهـــــــــداف الـــــــــدرامــــــــا
األصـــــلــــيـــــة وهى تـــــهـــــيـــــئــــة الـــــرأي الـــــعــــام ألن
احملــــاضـــــرين هـم إرهــــابــــيـــــون. وذلك ســـــعــــيًــــا
إلدانـتهم وتـبرئـة النـظام. بيـنمـا فى الواقع من

ســعى إلـى أن يــجــعل األحــداث تـــبــدو وكــأنــهــا
تــدور فى مـصـر فـقــد أكـد اإلعـداد عـلى طـرح
ن دخــلـوا اجملـلس. فـقط ـشـاكل اإلنــسـانـيـة  ا
بدأ العرض من حلظة الـنهاية حيث مجموعة
ـــســـجــاة عـــلى األرض بـــيـــنــمـــا تـــعــود اجلـــثث ا
األحـداث لــتـشـخص أمــامـنـا - قــد تـكـون هـذه
الــفـكــرة هى الـتـى جـعــلت اسم الـعــرض حـدث
فى مــــثـل هــــذا الــــيــــوم - ومـع ذلك فــــإن هــــذه
الـــبـــدايـــة جــــعـــلت األحــــداث الـــتـــالـــيــــة تـــفـــقـــد
ـوضوع وعلم منذ الـتشويق فاجلـمهور كشف ا
وت. البدايـة أن النـهاية لـهذه اجملمـوعة هى ا
ــــوت وهى فــــقـط يــــبــــقـى انــــتــــظــــار أســــبــــاب ا
األسـبـاب الـواهـيـة الـتى تـعـتـمـدهـا احلـكـومـات
ـة كمـا هـو احلـال فى إيرلـنـدا الـشمـالـية الـظـا
فى الـسـبـعـيـنـيـات بـصـفـة خـاصـة وهـو مـا كـان
يــعـبـر عــنه بـراين فـرايـك فى نـصه األسـاسي:
وهـــنــا فـى اإلعـــداد تالحظ تـــســـطــيـح احلــوار

دائـــمًـــا مــا يـــكـــون عـــنــوان الـــعـــرض هـــو عالمــة
إشــــــاريـــــة دالــــــة عن الــــــعـــــرض.. إال أن عـــــرض
"حـــــدث فـى مـــــثـل هـــــذا الــــــيـــــوم" إخــــــراج عـــــزة
احلــســيــنـى يــبــتــعـــد عن هــذا الــعـــنــوان فــبــدايــة
ـديـنـة لـبراين الـعـرض مـأخوذ عن نـص حريـة ا
فـرايـل درامـاتــورجى ســيــد فـؤاد اجلــنــارى وهـو
نص يـعـتـمـد عـلى وجـود مـظـاهـرة يـسـعى األمن
لــتــفــريــقــهــا فــتــحــدث الــصــدفــة بــدخــول بــعض
الشـخـصيـات التـى تصـادف وجودهـا فى مـكان
ـظاهـرة إلى منـزل الـعمـدة عنـد براين وخالل ا
ذلك تــتـــكـــشف حـــقــائق الـــشـــخــصـــيـــات وبــنـــيــة
اجملـتـمع وقــضـايـا الـبــسـطـاء.. وهى نــوعـيـة من
الـدراما تـعـتمـد عـلى وجود بـعض الـشخـصـيات
محبـوسة فى مكان مـا لفتـرة هى فترة التـعقيد
فى األحـــــداث ولـــــيــــكـــــون خـــــروجـــــهم مـن هــــذا
احملـبس هـو نـهـايـة الـتـعـقـيـد وقد قـدم مـن هذا
سرح النـوع العديـد من األعمـال أشهرهـا فى ا
ــمــر ــصـــرى ســكــة الـــسالمــة وأغـــنــيــة عـــلى ا ا

يًا فصيلة إعدام أللفونسو ساسترى. وعا
ــهم أن عــنــوان الـعــرض حــدث فى مــثل هـذا ا
ـاضى الـيـوم يـوحى بـأن األحـداث وقـعت فى ا
ومع ذلك فـاألحــداث تـقع فى الــلـحـظــة األنـيـة
واألهم أن اإلعـداد ســطح الـدرامــا األسـاسـيـة
ـبـاشـر عـكس مـا كان حـيث جلـأ إلى الـشـكل ا
ـبـاشرة ـديـنـة بـاخلـروج من ا فى نص حـريـة ا
الـســيـاســيـة كــمـا يـؤكــد ذلك خـالــد حـسب ربه
فى مــقـدمـة الــنص بـيــنـمــا هـنــا سـعى اإلعـداد
بـاشرة حـينـما نـقل مكـان األحداث إلى هـذه ا
إلى مـجلس الشيـوخ وأحيانا كـان يقال مجلس
ــهم أن الــشــعب وأخـــرى مــجــلس الــشــورى.. ا
ـوضـوع مـبـاشرًا ـكـانى جـعل ا هـذا االنـتـقـال ا
ــوضـــوع األســاسى الــذى يــقــوم فــابـــتــعــد عن ا
ـدينة على الـبحث عن حريـة الشـعب وحرية ا
وحـرية التظاهـر تلك احلرية الـتى سعى إليها
الـــــــنص األصـــــــلى ومـن خـاللــــــهـــــــا يــــــدخـل إلى
ـعـانـاة من الـبـطـالة ـعيـشـيـة حـيث ا األوضـاع ا
والــضـــيــاع وعــدم إيـــجــاد قــوت الـــيــوم وإعــالــة
ــريض زوجــهــا تــلك ـــرأة ا الــعـــائــلــة من قــبل ا
األحـداث الـتى تـتـكـشف رويـدًا رويـدًا لـتكـشف
صرى عن خـواء اجملتـمع (وإذا كان اإلعـداد ا إعداد: هشام عبد الرءوف

.. áYÉ°S12`dG á°TQh
سرح جتربة رائدة فى عالم ا

غياب األفغان
 عن العرض ... نقطة
ضعف واضحة

نصـحب القار الـيوم فى جـولة فى مسـارح لندن
ـسرح فى الـعالم بحـق وبال منازع  .  –عاصـمة ا
فــفى أى وقت من األوقــات البــد أن تـكــون هــنـاك
ــــســــرحـــــيــــات مـن كــــافــــة األنــــواع عــــشــــرات مـن ا
مـعـروضـة عـلى مـسـارحـهـا  -  والـيـوم نـطـالع مـعـا
جتربة مـسرحيـة متمـيزة دارت على مـسارح لندن
كن أن نسـمى تلك الـتجـربة "ورشة قبل أيـام . و

الـ 12ساعة ". 
فى الــبـدايــة نــقـول أن هــنــاك مـشــكــلـة مــهــمـة فى
عـالم الـسـيـاسـة  وهى أن الـبـعض يـعـتـبـره مـجاال
ا شجع على لل والضجر. ور جافا يبعث عـلى ا
ذلك أن بعض من يكـتبون فـى السيـاسة يتـعاملون
ى فـلـسـفى جـاف يؤدى الى مـعـهـا بـأسـلـوب أكـاد
عـــزوف الـــشــخـص الــعـــادى عن هـــذا اجملــال رغم
أهـــمـــيـــته الـــبـــالـــغـــة . وهـــنـــاك من يـــردد الـــعـــبـــارة
الـشــهـيـرة ..."لـيس لى فى الـسـيـاسـة ". هـذا رغم
أن الواقع يقول بغير ذلك . فالسياسة لها عالقة
بــكل شىء فى حــيـاتــنـا... الــطـعــام الـذى نــأكـله ..
البس التى نرتديـها ..البيت الذى نعيش  فيه  ا
الـــطــــريق الـــذى نــــســـيـــر فــــيه ... وكل شـىء حـــتى
الـهـواء الـذى نـتـنـفـسه . من هـنـا تـصـبح الـسـيـاسة
أمـرا مـرتـبـطـا بـحـيـاتـنـا أشـد االرتـبـاط ومتـداخال

مع أمور أخرى .
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وهنا يبرز التحدى ..كيف نزيل اجلفاف عن هذا
ــعــرفــة اإلنــســانــيــة ونــقــنع الــشــخص الــفــرع من ا
الـعـادى بـأن عـالـم الـسـيـاسـة لــيس بـهـذا اجلـفـاف
والـــتـــعــــقـــيــــد? . ومن أجل حتــــقـــيق هــــذا الـــهـــدف
مــحــاوالت عــديـــدة لــتــبــســـيط الــســيـــاســة لــلــرجل
الــــعـــادى . وإحــــدى هــــذه احملــــاوالت اجتــــهت إلى
ـــلــكه من مــزايــا عــديــدة ــا  ــســرح  اســتــغالل ا
كن كـوسـيلـة نـاجـحـة لـلـتـواصل مع اجلـمـهـور . و
اعــتـــبــار  "ورشــة الـ 12ســـاعــة " خــطــوة فى هــذا
الـطريـق . تعـتـمـد الـفـكـرة عـلى اخـتـيـار قـضـيـة ما
تشغل اهتمام رجل الـشارع البريطانى . وهنا يتم
تـقـد مـعـلـومـات مبـسـطـة عـنـهـا وعـرض وجـهات
الـنـظــر اخملـتـلــفـة بـشـأنــهـا عن طـريق مــسـرحـيـات
قصيـرة أو حتى مجـرد مشاهد مـسرحيـة قصيرة
ـشـاهد (اسـكـتـشـات). ويـتم بـالطـبع إعـداد هـذه ا
تـخصص سرحـيات بالتـعاون ب البـاحث ا وا
ـــســــرحـــيـــ ـــوضــــوع وعـــدد مـن الـــكـــتــــاب ا فى ا
سـرحى معـبرا عن احملـترفـ حتى يـأتى العـمل ا
وجهـة نظـر البـاحث . وكـانت بدايـة هذه الـتجـربة
ـسـألـة األفـغـانــيـة بـاعـتـبــارهـا تـشـغل الـشـارع مـع ا
الـبـريـطـانى بـقـوة . ويـتم تـخـصـيص  يـوم كـامل أو
ـوضوع ورشـة كامـلـة عـلى مدى  12سـاعة لـهذا ا

.
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ويــحـكـى الـنــاقــد الــبـريــطــانى "تــشــارلـز ســبــنــسـر"
ـتفردة فـيقـول إنه تلقى قـصته مع هذه الـتجـربة ا
دعــــوة حلــــضــــورهـــا فــــذهب فـى تــــمـــام الــــســــاعـــة
العـاشرة و 45دقـيقـة من صباح أحـد األيام ألخذ
ـسرحيـة. وانتهى فكرة سـريعة عن هـذه الورشة ا
به األمر إلى أن يقضى  12ساعة كاملة واليغادر
ـسرح إال بعد إسـدال الستار عن آخـر مسرحية ا
.  ورغم أن هـنـاك سـتة شـهـور التـزال بـاقـيـة على
نهـاية العـام احلالى إال أن سـبنسـر أكد أنه سوف
يـدرج هـذه التـجـربـة كواحـدة من أفـضل الـتـجارب

سرحية لعام .2009 ا
وكــــــانـت له حـــــــيــــــثـــــــيــــــاتـه فى ذلـك . فــــــفـى خالل
الـــــســــاعـــــات االثـــــنــــتـى عــــشـــــرة قـــــدمت الـــــورشــــة
لـلــحـاضــرين مـســاحـة مــعـلــومـات واسـعــة عـرضت
بــشــكل درامى تــاريخ أفــغــانــســتــان احلـديـث الـذى
يعـود الى عام  1842عنـدما بـدا الصـراع يحـتدم
حـولهـا بـ بريـطـانيـا وروسـيـا القـيـصريـة وانـتهت

بـالـوقت احلـالى وشـرحـت األوضـاع الـتى تـعـيش فـيـهـا
الــقــوات الـبــريــطـانــيــة الـتى تــشــارك فى احــتالل هـذا
شاهد سرحـيات وا سلم . وبـعد ذلك بدأت ا الـبلد ا
الـقــصــيــرة الــتى عــرضت وجــهـات نــظــر بــشــأن بـعض
شاكل الـتى تواجه أفغـانستان مـثل مسرحـية تعرض ا
ــتــحـــدة فى إنــشـــاء تــنــظــيـم الــقــاعــدة دور الـــواليــات ا
حملـــاربــة الــســوفـــيــيت خالل احـــتاللــهم ألفــغـــانــســتــان
ودورهـــا فى انــشــاء حـــركــة طــالـــبــان لــتــســـاعــدهــا فى

السيطرة على أفغانستان.
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ويـعلق سـبـنـسـر فـيـقـول أن هنـاك نـقـاطـا كـثـيـرة أثارت
إعـجــابه بــهـذه الــتـجــربـة . مـن هـذه الــنـقــاط مـســاحـة
ـــعـــلــومـــات الـــواســعـــة الـــتى حـــصل عـــلــيـــهـــا من هــذا ا
الـعــرض . والـنــقـطــة الـثــانـيـة اإلتــقـان الــذى أعـدت به
سـرحيـة التى أعـدها عـدد منـة كبـار كتاب العـروض ا
ـسـرح فى بـريـطـانـيـا مـثل "ديـفـيـد ادجـار" و"سـيـمـون ا
ســــتــــيــــفــــنـــزســــون" وعــــدد من كــــبــــار اخملــــرجـــ مــــثل
ـمـثـلـ مـثل "جـيـما "نـيـكـوالس كـنت" وعـدد من كـبـار ا

رد جريف". 
ــآخـذ عــلى ــنع ذلك بــالــطــبع من وجــود بــعض ا وال 
هـذا الـعـرض وأن كـانـت التـقـلل من شـأنه . أولى تـلك
ـآخذ وجـود مـسـرحـيـت ضـعـيـفـتـ فى الـعرض من ا
نـــواح عـــديــــدة فى الـــنـص واإلخـــراج واألداء. وهـــو لن
يـذكرهما حتى اليسىء لـلعرض وحتى يتـيح للمشاهد
ـا كـانت للـمـشـاهد أعـمال ذهـنه فى اكـتـشـافهـمـا. ور
العادى معاييره . كمـا أن هناك مالحظة مهمة للغاية
لـــفـــتـت نـــظـــره. لـم يـــشـــارك أفــــغـــانى واحــــد فى هـــذا
الـعـرض سواء بـالـبـحث أو كـتابـة الـعـروض أو اإلخراج
أو حتى التمثـيل . ورغم أن مثل هذه الورشة تخاطب
اهــتـمــامــات بــريــطــانــيـة بــحــتــة  فــإن مــشــاركـة بــعض
الــعــنــاصـر األفــغــانــيـة كــانت ســتــزيــد الـتــجــربــة ثـراء .
ـسئـول ويـعـود النـاقـد من تلك الـزاويـة فيـشـيد بـأن ا
عن الـتـجـربـة حـرصـوا عـلى عـنـصـر اإلقـنـاع فـاخـتاروا
ـثــلـ من أصـول لـلـقــيـام بـالــشـخـصــيـات األفـغـانــيـة 
باكـسـتـانـيـة أو إيـرانـية (ولـيس أفـغـانـيـة) فـبـدوا كـأنهم
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وبـــعـــد أن أطــلـــنـــا عــلـى الــقـــار فى اســـتـــعـــراض تــلك
ـتــمــيـزة   نــتـطــرق بـشــكل سـريـع إلى عـمل الـتــجـربــة ا
ـسارح البريـطانية مسرحى مـتميز آخـر عرض على ا
هــو مــســرحـــيــة "األنــيــاب" الــتى تـــعــرض عــلى مــســرح
ـســرحــيـة تــتــنـاول رويـال كــورت ابــسـتــيــرز. وتـتــنــاول ا
أهــمــيــة األســرة فى حــيــاة اجملــتــمع حــيـث تــدور حـول
قـصـة أسـرة بـسـيـطـة يـتـوفى فـيـهـا األب وتـخـتـفى األم
فى ظـروف غـامـضـة. وهـنـا يــصـبح عـلى ابـنـهـا الـيـوت
الـــبــالغ من الــعــمــر  15ســـنــة وشــقـــيــقــته مـــاجى الــتى
تصغـره بعام القـيام بشئـون البيت الـبسيط الواقع فى
" إحدى ضواحى لندن ورعاية شقيقهما الصغير "ف
واقف الـبـالغ من الـعمـر سـبع سـنوات. وهـنـا تـتفـجـر ا
اإلنـسـانـيـة واالجـتـماعـيـة الـصـعـبـة الـتى حـاول اخملرج
تــخـفــيف حـدتــهـا بــبـعض الــلـمــسـات الــضـاحــكـة. وقـد
ـــوضـــوع تـــقـــلـــيـــديـــا لـــكن مـــصـــدر االهـــتـــمـــام يــــكـــون ا
ـسـرحـيـة فـتـاة فى ـسـرحـيـة هـو أن تـكـون مـبـدعـة ا بـا
عــــامــــهـــا احلــــادى والــــعــــشـــريـن وهى األديــــبـــة  "بــــولى

ستنهام". 
ـسرحية الـسابقة وقد أشاد بهـا النقاد كـما أشادوا با
وضوع ـعاجلة غـير التـقليـدية  وهـبة الكـاتبة فى ا و
تـقــلــيـدى والــتى بـدت فى كـل مـشــهـد . وأشــاد الـنــقـاد
شـهد يصور مـعاناة االبنة من عـلى وجه اخلصوص 
اضـــطــــرابـــات الـــدورة الـــشـــهـــريـــة بــــســـبب الـــضـــغـــوط

النفسية التى تتعرض لها !!!.

سرحي جريدة كل ا

> بعد فوزها بجائزة
التمثيل األولى من
مهرجان اخلتامى لفرق
مسرح األقاليم عن
دورها فى مسرحية
«تاجر البندقية»
للمخرج سيد فجل
سرحية لفرقة طنطا ا
مثلة الشابة رشحت ا
ان السويدى للقيام إ
ببطولة عدد من
سرحية العروض ا
اجلديدة لفرق مسرح
األقاليم بطنطا وتقرأ
حاليا النصوص
سرحية لألعمال ا
رشحة لها تمهيدا ا
الختيار ما يناسبها.

عهد العالى > ولد جروتوفسكى عام  1933 بولندى اجلنسية درس فنون اإلخراج با
وسكو وكذا بكراكوف البولندية. وفى سنة  1959أصبح سرحية  للفنون ا
سرح " 13صفا" بدعوة من صديقه احلميم كروتوفسكى مخرجا مسرحيا 
." "لودفيك فالش
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سرحي جريدة كل ا

Dullin من التجارب التى لعبت دورا فى إبداعات جتربة ستانسالفسكى وديالن <
يرخولد ونظريات فاختانكوف  Vakhtangov وظواهر وتمارين البيوميكانيك 
" و"الكاتا كالى الهندى" ومسرح "النو" اليابانى. مسرحية شرقية مثل "أوبرا بك

مثل الشاب شريف > ا
صابر عضو فرقة 6

سرحية أكتوبر القومية ا
اضى أجرى األسبوع ا
عملية جراحية لتركيب
دعامة بالقلب شريف

صابر من قدامى أعضاء
الفرقة وقدم عددا من
سرحية التى األعمال ا
عرضت على مسرح قصر
ثقافة البدرش إضافة
إلى مشاركاته الفعالة فى
جروب مسرحهم على

الفيس بوك والذى يديره
مع الشاعر أحمد زيدان.

23

22 من يونيه 2009   العدد 102

á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc

..äÉ©ØJôŸG ≈a
∂jQh ≈°SQÉe º°†j
ójó÷G ¬ª°Sƒe ≈a

á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùe ájó©ŸG äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرحية > رؤية جديدة 
هاملت الشهيرة لوليم
شكسبير يقدمها اخملرج
سرحى الشاب هانى ا
عفيفى هذا األسبوع
على مسرح مركز اإلبداع
الفنى فى إطار مشاريع
ركز استديو اإلخراج با
بإشراف اخملرج عصام
السيد.
هانى عفيفى قدم من
إخراجه عدداً من
سرحية األعمال ا
تميزة خالل السنوات ا
األخيرة أهمها أنا
دلوقتى ميت وولد وبنت
وحاجات.

> أصبح معهد أساليب التمثيل مركزا ألبحاث فى
مثل أهم ما فيه إنها صياغة نوعية سرح الفقير الذى يعد ا  أساليب التمثيل با
سرح. همة جديدة فى ا
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هــــــــــــذا الـــــــــــعـــــــــــمــل عـن ذاك ; أنـه فـى دائـــــــــــرة
الـطـبـاشيـر; الـعـرض الـذى نـتـحـدث عـنه الـيوم
كان هناك اعتناء فيما يبدو على التركيز على
الـتـفــاصـيل بـصـورة أكـبـر  واحلـقـيـقـة أن فـريق
الـتـمـثيل بـكـلـيـة اآلداب واضح أنه تـدرب جـيدا
عــلى هــذا الــنص ; ومع هــذا الـتــدريب اجلــيـد
الـــذى قـــام به اخملــــرج بـــالـــطـــبـع كـــانت هـــنـــاك
ـواهـب األولـيــة الــتى يــتــمــتع بــهـا الــقــدرات  وا
ـــا أدى بـــهـــذا الـــتـــدريب أن أفـــراد الـــفــــريق; 
يـــكــون لـه ثـــمـــرة جــيـــدة ; وبـال شك أنه واجب
عـلــيـنـا أن نـرفع الــقـبـعـات لـهــذا الـفـريق كـكل ;
سوزان مدحت الـتى قامت بدور الوجه الباكى
وكانـت من اخلـفة ورشـاقـة احلـركـة واحلـضور
ــرسـوم والــتــعـبــيـر اجلــيـد بــرغم هــذا الـقــنـاع ا
عـلى وجـهـهـا;ومـعـتـز الـشـافـعى الـذى قـام بدور
الــوجه الــضــاحك; وأحــمــد الــدســوقى فى دور
احملــامى; وشــيــمــاء مــحــمــد الــتى قــامـت بـدور
ـثـلــة واعـدة وتـمـلك حـسـا جــروشـا ومع أنـهـا 
جــــيــــدا إال أنـــهــــا مـــازالـت فى حـــاجــــة لــــبـــعض
التدريب خـاصة التـدريبات الـصوتيـة ; وأحمد
صـــبـــرى الـــذى قــام بـــدور الـــضـــابـط ســـيـــمــون
تلك أدواته ثل جيد  احملب جلروشا; فهـو 
رغم الـــســرعـــة الـــتى كــان يـــقــول بـــهـــا كــلـــمــاته
خــاصـة فى حـالـة الـسـكــر; وسـمـر مـحـمـود فى
دور زوجــــة احلــــاكـم; ومــــحــــمـــــد األبــــاصــــيــــرى
وأحـمد عبد الـسميع; وعمـرو جمال الذى قام
بــــعـــدة أدوار كــــان فـــيــــهـــا جــــيـــدا كــــلـــهــــا بـــرغم
اختالفهـا الشديد فـيما بـينها; أمـا أمانى عبد
ــثــلــة من الــعــيــار الــفــتــاح فــقــد أثــبـــتت أنــهــا 
الـثــقــيل فى األدوار اخملــتـلــفــة الـتى قــامت بــهـا
ــوهــبــة وتــقــديـر ويــكــفــيــهــا أنــهــا مع كـل هــذه ا
اجلـميـع لهـا أنـها لم تـطـالب  بـالدور الـرئـيسى
ـا قـبـلت أن تـقوم بـبـعض األدوار الـصـغـيرة وإ
ـــايــــســـتـــرو فى وسط وأيـــضـــا كـــانت أشــــبه بـــا
اجملـموعـة فهى الـتى كـانت حتدد إيـقاع وحـالة
أى مــشــهــد كـانـت تـتــواجــد به; وعــمــرو عــيـد ;
ودعـــاء مــــحــــمـــود; وســــمــــيــــر مـــحــــمــــد; وفـــؤاد
الـرفاعى; وهـبة عـبد الـعزيـز التى قـامت بدور
خـادمــة اخلـان وعـدة أدوار أخــرى أثـبــتت أنـهـا
ــــثـــلـــة تــــقـــوم بـــاألداء ــــمـــكن أن تــــكـــون  من ا
الـكـوميـدى عـلى خـيـر وجه; وأحمـد الـبـطراوى
;وآية صالح; ونـدا إبراهـيم; وشيـماء أبـو بكر;
وشــروق عـبـد الـقــادر; واحـمـد مــحـرك; ودالـيـا

احملالوى وسهير حمدى.

شــهـادت عــرض دائـرة الــطـبــاشــيـر الــقـوقــازيـة
سـرح بكلية اآلداب جامعة الذى قدمه فريق ا
ـنصـورة; تأليف بـريتـولد بـريخت وتـرجمة د. ا
عـــبــد الـــرحـــمـن بـــدوى ومن إخـــراج الـــســـعـــيــد
ــسـرح مـنــسى; والـنـص هـو من كالســيـكــيـات ا
ـلحمى إن جازت لـنا هذه التـسمية; حيث إن ا
قـضـيـته األسـاســيـة هى طـرح أسـئـلـة حـول هل
ـــلــــكــــهــــا أو يــــزرعــــهــــا. ومن أحق ـن  األرض 
بـــاألمــومــة تــلك الــتى وضـــعت الــولــيــد وهــربت
ـصــاعب وتــركـتـه أم من حتــمــلت شــتى أنــواع ا
لـتــربـيـة هـذا الـولـيـد والـوصـول به لـبـر األمـان?
ـرجـو أمال فى أن يـنـطق اجلـمـهـور بـاجلـواب ا
والذى هـيأتـه أمامه أحـداث النص ولـكن كيف
تـعـامل الـسـعـيـد مـنـسى مع هـذا الـنص? لـلـحق
أقول إن تعـامله كان جـيدا فهـو لم يعتـمد على
األســالـيب احملــفـوظــة الـفــجـة فـى الـتــعـامل مع
نشود; لحـمى وصوال إلى التغـريب ا ـسرح ا ا
ـشـاهــد عـمــا يـحـدث أمــامه عـلى أى تـغــريب ا
ـســرح; بـحـيـث يـدرك فى كل مـرة أن خـشــبـة ا
مـا يراه تـمـثيال ولـيس احلـقيـقـة; فهـو لم يـنزل
ـمثـل لـلصـالة ولم يـستـدع أحدا مـنهـما كـما ا
أنه لم يـدخل بـاألغـنـيات لـتـعـطل سـيـر احلدث
ـنـاقـشـته; ولـكـنه بـكل بـسـاطـة اعـتـمـد وتـقـوم 
ـــــســــــرحـــــة ; فـــــبـــــدال من الـــــرواة عـــــلـى فـــــعل ا
ــــلــــحــــمى وضع ــــســــرح ا الــــتــــقــــلــــيــــديــــ فى ا
الـقــنـاعـ الــشـهــيـرين لـلــمـســرح وهـمـا الــقـنـاع
الضاحك والـقناع الـباكى بحـيث قام بـدوريهما
; قامـا بدور الرواة والـتقد مثـل اثنـان من ا

لـلـحـدث; وأصـبـحنـا إزاء نـوعـ من الـتـمـثيل ;
ـسـاعـدة عـلى الـفـعل من جـانب الـتـشـخـيص وا
ـــســـاعـــدة ; الــــقـــنـــاعــــ والـــوســـائل األخــــرى ا
واالنــــدمـــاج فـى الـــشــــخـــصــــيـــة بــــحـــيث تــــقـــدم
الـــشـــخــــصـــيـــة بـــطـــبـــيـــعـــتــــهـــا; ال تـــمـــثـــيل هـــذه
الـشخـصـية ; فى بـقـية األحـداث أى أن األمر
بـبـسـاطـة أن الـرواة يـبـدأون فى سـرد جـزء من
شـاهدة احلدث ; ثم بـعد ذلـك محـاولة نـقـلنـا 
هـذا احلــدث عــلى طــبـيــعــته ; مع الــتـدخل من
/ الـرواة ومــهـنــدس الـديــكـور جـانب الــقـنــاعــ
أحــــيــــانــــا حملــــاولـــــة أخــــذنــــا من هــــذا احلــــدث
ـســرح وذلك مـثال ـســتـجــلب لــفـضــاء اآلن وا ا
عن طـريق قيامهـما بالبـكاء بدال من الطفل أو
الــتــعـبــيــر عـمــا يــدور  داخل الــشـخــصــيـات فى
بـعض األحيـان ; وأيـضا عـنـدما تـدخـلت تـقنـية
العرائس عن طريق مهندس الديكور لتب لنا
كـــيــفـــيـــة عــبـــور جــروشـــا الــفـــتــاة الـــتى اعـــتــنت
بـالطـفل; لـلـطريق الـوعـر ; حـيث حلت الـدمـية
بـدال منهـا فى هذا العـبور ; مع أن هذا اجلزء

ــقـــدمــة ــاذا كـــانت هـــذه الـــكــلـــمــات فـى ا إذن 
مــــادام هـــــنــــاك حــــكـم أولى بــــأن الـــــعــــرض فى
اجملــمل كــان جـــيــدا وأن اخملــرج لم يــســر وراء
الـــطــــرق الـــتــــقــــلـــيــــديـــة فـى الـــتــــعـــامـل مع نص
لـبـيــرخت?! واإلجـابـة بـبـسـاطـة أنه مـنـذ شـهـور
شـاهدنـا عرض الـبـطل فى الزريـبة من تـأليف
ـــات لـــنــفـس الــفـــريق وأيـــضـــا من إخــراج دور
ـكان الـسـعـيـد مـنـسى ; وكـتـبـنـا عـنه فـى هـذا ا
ـــــــا  ;  ووضـح أن الـــــــقـــــــالب مـــــــشـــــــيـــــــديـن 
ـسـتـخـدم فى عـرض الـبـطـل فى الـزريـبـة كان ا
ـــــســـــتـــــخــــدم فـى دائــــرة هـــــو نـــــفس الـــــقـــــالب ا
الطبـاشير ; بالـنسبة لـلموسيقـى وأيضا للرواة
وتـــوظـــيـــفـــهـم ; وأيـــضـــا فى األداء  الـــتـــهـــكـــمى
والـــذى اقـــتــرب فـى بــعـض األحــيـــان من األداء
ـساعدة الكاريـكاتـورى بالـنسبـة للـشخصـيات ا
فى كال الــعـــرضــ ; نــاهــيـك عن أن عــنــاصــر
ــــســـاعــــدة من ديــــكـــور ومــــوســــيـــقى اإلخــــراج ا
ومـســاعـدين تــقــريـبــا واحـدة ; ولــكن مـا يــفـرق

فـيما يـبدو قـد جاء حملـاولة استـعراض مـحمد
قـطامـش مهـنـدس الديـكـور لـقدراته ; فـلـو كان
األمـر اقــتــصـر عــلى اإلخــبــار فـقط مـن جـانب
القنـاع أو من جانـب الفتـاة ذاتها لـصدقنا ;
واخـــتــصــرنــا بــعــضـــا من الــوقت ; خــاصــة وأن
هــــذا هــــو الــــتـــعــــامـل األول واألخـــيــــر مـع هـــذه
التـقنـية الـتى أخذت لـتنـفيذهـا حيـزا من عمق
ــا ســاعــد فى بــعض األحــيــان عــلى ــســرح  ا
الـشـعور بـاالزدحـام; وكـان يكـفى عـلى الـديـكور
تقد األحصنة اخلشـبية وما شابهها للتأكيد
عــلى هـذه احلـالــة كـمـا حـاول مــنـسى أن يـقـدم
ـــوســيــقـى عن طــريق ــســرح ا لــنــا مـــا يــشــبـه ا
لـحن محـمد أسـامـة الذى قـام بتـلحـ بعض ا
وجـودة بالنص ذاته  ; سواء كانت احلوارات ا
بـــ الـــشـــخـــصـــيـــات وبــــعـــضـــهـــا أو من جـــانب
الــقـــنــاعــ ; وأعـــتــمـــد عــلى األداء الـــتــهـــكــمى
ليـسير مع اخملـرج جنبـا إلى جنب فى مـحاولة
سرح. ـتفرج عـما يدور عـلى خشـبة ا تغريب ا

لم يتعامل اخملرج باألساليب احملفوظة
لحمى سرح ا التى تتعامل مع ا

استيقظ ألـيكس من نومه .. وظل يـبحث دون سبب عن
شىء ما .. حـتى وجد ورقة صـغيرة وعلـيها عـدة كلمات
رتفعات .. كـويرا أليجرا هوديز" ورقم تليفون .. " فى ا
كـتوب .. وكـان " ريدج جروم " فقام بـاالتصـال بالـرقم ا
ــسـرحــيـة .. وحتـدث مـســاعـد إنــتـاج بــشـركــة بـرودواى ا
مـعه وســأله عن مـا وجـده بـهـذه الــورقـة .. فـراح يـحـدثه
عن نص مــســرحى لــكــويــرا ابــنــة بــورتــريــكــو .. وتــقــابال
بــعــدهــا عــدة مــرة واســتــقــر " ألـــيــكس الكــامــويــر " عــلى
ـــرتـــفـــعــات " بـــالـــقـــاعــة الـــصـــغــرى إخــراج عـــرض "فى ا

سرح أوج أونيل التى تسع لـ  400 متفرج...
قـدم ألـيـكس هـذا الـعـرض الغـنـائى الـراقص .. ولم يـكن
يدرى أنه سيحـقق كل هذا النجاح ولعدة مواسم .. وأنه
سيـسـتقـطب به جنـومـا جدداً يـشـاركونه الـنـجاح مـوسـما

بعد اآلخر ...
حقق الـعرض جنـاحا جـماهيـريا ونـقديا كـبيـرا .. فحقق
دخال قدره  10مالي دوالر خالل  10أشهر بـعد نقله
تـوسطة بـعد الشهـر األول والتى تتسع لـ 800 للـقاعة ا
متفرج .. ثم نقله مرة أخـرى للقاعة الكـبرى بعد الشهر

الرابع والتى تتسع لـ  1200متفرج ...
وتوج ذلك النجـاح بعد أن رشح خلمس جوائز تونى عام
 .. 2008نــال مــنــهـــا أربع بــالـــفــعل وهى جـــائــزة أفــضل
عرض موسيقى  أفـضل موسيقى لـ "ل مانول مريندا
"  "أنــدى بالنـــكــنـــبــوهـــلــر "  أفـــضل تــصـــمــيـم رقــصــات
و"ألـــيـــكس الكـــامــويـــر" و"بـــيل شـــيـــرمــان " أفـــضل تـــوزيع

موسيقى ...
ـوسم اجلـديـد .. وبعـد الـنـجـاحات الـسـابـقة .. وخالل ا
ـسرح .. اسـتـقـطب الـعـرض ومـنـتـجـوه أثـنـ من جنـوم ا
الـلـذين يـعـدان إضـافـة قـويـة له وهـمـا الـسـمراء "مـارسى
هاريل " جنـمة عـرض "لـينـون" و"ريك نيـجـرون" ليـنضـما
رشح ا لنـجوم العـرض "أنديرا بـرنز "  "جانـيت داكال" 
جلـــــائـــــزة الـــــتـــــونـى "روبـــــ دى جـــــوســـــيس " و"مـــــانـــــدى

جونزاليس "...
طـالـب ألـيـكس بــاسـتــمـرار الـعــرض بـالــقـاعـة الــكـبـرى ..
ولــكن إدارة بــرودواى قــامـت بــنــقل الـــعــرض إلى مــســرح
"ريــتــشــارد روجــرز" بــشـارع  .. 46والــذى يــتــسع لــثالثــة

أالف متفرج.
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ر به البشر على ال .. وما  من كثرة التصـارع على ا
وجه األرض من أزمــــة مـــالــــيــــة  طـــاحــــنـــة .. مـن صـــنع
أيديـهم ونـتيـجـة طبـيـعـية ألطـمـاعهم الـزائـدة عن احلد
.. وبحث اجلـمـيع عن الثـراء الـفاحش .. يـجـعلـنـا نظن
أن األرض بــــاتـت غــــابــــة وحـــــوشــــهــــا الــــبـــــشــــر .. حــــتى
نـصـطـدم بـأنـاس مـخـتـلـفـ .. أسـسـوا فـرقـة ومـسـرحا
خـــاصـــا بـــهم ال يـــبـــحث عـن الـــربح ولـــكـــنه يـــهـــدف إلى
إدخـــال الـــبـــهـــجـــة والـــســــرور إلى الـــنـــاس .. وغـــايـــتـــهم
الضـحك ثم الـضـحك الـذى أصـبح غـالـيـا وقـلـمـا جنده

.. وهو فريق ومسرح " 500مهرج " ...
ديـنـة شـيـكـاغو تأسـس مـسرح  500مـهـرج عام  2000 
.. وبـدأ يقـدم عـروضه اخملـتلـفـة على طـريـقته الـسـاخرة
.. واسـتـخـدم نـصـوصــا قـويـة وصـعـبـة .. وكـانت الـبـدايـة
بـعــرض "مـاكـبـث "  تـلـته الــعـديــد من الـعـروض .. ومــنـهـا
ـوتـون أبـدا "  "فـرانـكـشـتـ " ويـعـيدون " 500مهـرج ال 
تــــقـــد بــــعض عـــروضــــهم مـع حتـــديــــثـــهــــا وتـــطــــويـــرهـــا

باستمرار ...
وقـد واجــهــتــهم حتــديـات طــويــلــة .. أهـمــهــا الــتــمـويل ..
واســـتــــطـــاعـــوا تــــأمـــ ذلك بـــإقــــامـــة مـــشــــاريع جتـــاريـــة
ـــســرح فى أكـــثــر من مـــكــان .. من بــاســتـــخــدام شـــعــار ا
مــطـــاعـم وماله .. وبـــيع مالبس وأدوات عـــلـــيـــهـــا شـــعــار
سـرح أيضا .. والكـثير من اجلـماهير يـقبل على شراء ا
ـــســـرح فى ـالبس واألدوات من أجل دعـم ا مـــثل هـــذه ا
ـقام األول .. ومن الـتـحديـات أيـضا احلـرب الـضروس ا
ـسـارح الــتى تـبـحث عن الـربح ومـا الـتى تـقــودهـا بـقـيـة ا

ستجنيه من وراء عروضها وهذا حق أصيل لها ...
الـيـة التى تـمر بـهـا بالد العـام سام .. إال ورغم األزمـة ا
أن مـــســرح  500مـــازال يـــقـــيـم عـــروضه واحــــتـــفـــاالته ..
ــوسم أربـــعـــة عــروض  "مـــاكــبث"  ويــقـــدم خالل هـــذا ا
"فــرانـكـشــتـ " والــعـرضــ اجلـديــدين "الــكـريــسـمـاس "

و" 500مهرج مع اتفاقية الفيل».
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 هـناك نداء .. ال يضاهـيه نداء .. يقال إنه واجب الـنفاذ .. عند
كل مخلص .. فنداء الوطن ال سبـيل فيه للتفكير التأخر عنه ..
ــة كــبــيــرة تــظـل مــحــفــورة عــلى جــبــ ولــيس تــركـه .. يــعــد جــر
صـاحـبـهـا .. ولـهـذا فـرغم أن الـنـجم األسـبـانى الالمع وأحـد أهم
جنـوم هوليود اآلن " أنتونـيو بانديرس " قد انـتهى توا من تصوير
فــيـلم ويـســتـعـد لــعـدد غـيــره .. إال أن نـداء مـديــنـة مـلـجــا مـسـقط

رأسه .. جعله يترك كل هذا ويعود إليها ...
انتهى بـانديـرس من تصويـر فيلـمه اجلديـد " التفـكير كـلصوص "
ـان" واخملـرجـة "مــيـمى لـيـدر " والـذى أمـام الــنـجم "مـورجـان فــر
يـنـتـظـر عـرضه خالل أيـام .. كـمـا يـعـد لـعـدد من األفالم سـيـقـوم
بـتصويرها تباعـا مطلع العام القادم وهى " الـضربة الكبيرة " مع
اخملرج "تـونى كـرنتـز " و"دالى " عن قـصة حـيـاة "سلـفادور دالى "
وفـى لـقـاء جـديـد مع تـوأمـته الـسـيـنـمـائـيـة اجلـمـيـلـة "كـاتـرين زيـتـا
جونس " واخملرج "سيمون ويست " باإلضافة لألداء الصوتى فى
ـتـحـركـة " قـرش لألبد " جـزء جـديد من سـلـسـلـة أفالم الـرسوم ا
ـشـاركــة جنـوم هـولـيــود  اجلـمـيـلـة مع اخملـرج "مـايك مــاتـشل" و

"كاميرون دياز " و األسمر " دانى ميرفى "...
ورغم هـذا فـقـد أسـرع إلى مـديـنـة مـلـجـا .. الـتى ولـد بـهـا وعاش
فـيـهــا أجـمل سـنــوات عـمـره .. وشـهــدت كـفـاحـه من خالل الـعـمل
ـســرح الـصـغـيـر .. ثم األدوار الـصـغـيـرة فى عـدة أفالم  حـتى بـا
ـية .. وذلك الفـتتاح مـسرح مـلجا لفت األنظـار وانطـلق نحـو العا
اجلـديد .. وهـناك شـعر بـارتيـاح شـديد .. فـصرح بـأنه سيـقضى
ـا يـخـطط ـديـنـة لالسـتـجـمـام .. ولـلـتـبـرك بـهـا .. ور فـتـرة فى ا
ــسـرحــهـا اجلــديـد والــذى وصــفه بـالــكـبــيـر.. لـعــرض مـســرحى 
تعدد األغـراض والذى يصـلح لكل اجملاالت .. وأكد ـدهش وا وا
ـديـنـته وقـد عـلق ـا يـعـد ألعـمـالـه الـسـيـنـمـائـيـة اجلـديـدة  أنه ر
سرح كان موجودا بهذا الشكل .. عندما مازحا .. " لو أن هذا ا

دينة "... بدأت حياتى الفنية .. ما كان سبب يجعلنى أغادر ا
وفى نفس الـوقت .. نـقلت عـدة وكاالت أنـبـاء .. خبـراً يشـير إلى
أن بــانــديــرس ســـيــعــود إلى بـــرودواى نــهــايــة الـــصــيف احلــالى ..
رة الثانـية له فى برودواى .. بعد عرض "تـسعة" ليوج لـتكون ا
أونـيل عام  2003أمام الـنـجـمة "جـ كـراكـوسـكى " والذى رشح
عـنه جلـائـزة الـتـونى .. وأشـيـر إلى أن الـعـرض اجلـديـد هـو "دون

جيوفانى "  وعندما سئل عن ذلك أجاب :
ا بأسبانيا ". ا ببرودواى .. ور "سأعود للمسرح قريبا .. ر

راغى جمال ا
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سرحي جريدة كل ا

مثل الذى > يرى جروتوفسكى أن البنية الداخلية للمسرح الثرى هى فى الكلمة وا
مثل فى يعد عند جروتوفسكى قديساً جلمهور متلق جاء ليتعايش ويشارك ا

سرح وجوهر ثرائه احلقيقى. ه النبيل. هذه هى أدوات ا جتربته وأ

مثل الشاب سمير > ا
عزمى يشارك حاليا
بالتمثيل فى مسرحية

«ريا وسكينة» لبهجت قمر
والتى يقدمها اخملرج
رامى رمزى من إنتاجه
اخلاص خالل أغسطس

القادم بعدد من
احملافظات ويشارك فى
سرحية مروة بطولة ا
ان جالل عبد الله وإ
كما يشارك سمير عزمى

حاليا فى بروفات
قرر مسرحية «اجلبل» ا
هرجان الدولى عرضها با
للمسرح التجريبى خالل
أكتوبر القادم من إنتاج

مسرح الدولة.
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ـلحنة ومن وسيقـية واألغانى ا ـوتيفـات ا محـمد أسامـة تنوعت ب ا
خالل تنـوع التيمات الغنـائية استطاع أسامـة أن ينوع من حالة العصر
إلى حاالت مـختـلفة مـن عصور مـختـلفـة ولم ينس أن يـؤكد من خالل
صاحـبة لـلوزير والـتى اتخذت طـابع الر الـسريع - الراب األغـانى ا
ـاضى يـحـدث اآلن الئم لـعـصـرنـا أن يـحـيـلـنـا إلى أن مـا حـدث بـا - ا
ـمـكن أن يـحدث أيـضـا بـعـد ذلك إن ظـلت احلـالـة كـمـا هى أما ومن ا
ـســرحـيـة ـوسـيــقـيــة فـقــد اسـتـطــاعت أن تـغــلف احلـالــة ا مـوتــيـفـاتـه ا
ــشـاهــد فى تــنـاغم واضح وجنـحت مـن خالل مـصــاحــبـتــهــا لـبــعض ا
شـهد من  أن تزيد من احلالـة الوجدانية والـشعورية للـممثل يثرى ا
ـوتـيـفـات فى بـعض األوقـات وعـلى الـرغم من ذلك فـقـد جـاءت تـلك ا
كن الـتقـلـيل منـها بشـكل مـجانى خـاصة أنـهـا لم تقـدم جديـدا وكـان 
البس وتأكيـد استـخدامهـا ح تـكون هـناك ضرورة درامـية مـلحة ا
أيضـا رغم بـسـاطتـهـا اال انهـا كـانت معـبـرة عن الـشخـوص كل بـداللته
الـنـفـسـية وتـوجـهـاته االجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة خـاصة مـالبس الـوزير
ديـنة فـقد ـلكـة والقـاضى وباقـى حاشـية احلـكم أما مـالبس أهل ا وا
عدوم أما مالبس الشخوص الذين بدا عليها الفقـر والرضا باحلال ا
ــثـلــون أهل الــعــصــر احلــديث فــقــد كـانـت كـلــهــا ســوداء وعــبــر هـذا
البس ومـعه اخملـرج عـلى تـنـوع الـشـخوص فى الـتـناغم أكـد مـصـمم ا
العصـور اخملتلـفة ولكـنهم دائمـا ما كانـوا يلتـقون فى نقـطة واحدة هى
التى  يضيع فـيها الفعل ويـبقى فيهـا السكون مسـيطرا على احلدث 
االضـاءة أيــضــا كـانـت مـوفــقــة فى مـعــظم حلــظــات الـعــرض وأن كـان
ثـبـاتــهـا مـعــظم الـوقـت مع ثـبـات الــصـورة الــديـكـوريــة قـد ســاعـد عـلى
ا أراد اخملرج فقـدان االيقـاع العـام للعـرض فى بـعض اللـحظـات  ور
ديـنـة وثبـات الـفعل وثـبـات أهلـها من هـذا الـثبـات التـأكـيد عـلى حـال ا
فى انـتظار مـن يخلـصهم من هـذا الهم اجلـاثم على الـصدور أما عن
طـلوب ـمثـل فـقـد استـطاعـوا أن يؤدوا جـميـعا  أدوارهم بـالشـكل ا ا
ورغم أن قلة مـنهم كـانت محـافظـة على اإلطار اخلـارجى للـشخـصية
إال أنهم لم يستطيعوا التوغل داخل البواعث النفسية للشخصية وقد
ع مـنــهم عـمـر شــلـبى فى دور(الــوزيـر) واسـتــطـاع أن يـرسم تــفـاصـيل
شـخـصـيـته بـدقـة مـجـسـدا أحـد مـعـالم الـسـلـطـة الـفاسـدة دون تـكـلف
مبتـعدا عن اإلكلـيشـيهات الـتقلـيديـة كذلك أجاد مـحمد احملالوى فى
نادى) واستطاع أن يوازن ب اللحظات التراجيدية والكوميدية دور(ا
أيـضـا شوقى نـاجى فـى دور(جابى الـضـرائب) كـان مـقـنـعـا فى مـعظم
حلـظـات الــعـرض وعن الـرؤيـة اإلخـراجـيــة فـقـد اسـتـطـاع اخملـرج أن
ـعـاصرة عن طـريق تـكثـيف احلـدث وترجـمته يؤكـد رؤيـتة الـفـانتـازية ا
فى اجتـاه مـبـاشر مع جـمـهـور الـصـالـة بـدون مواربـة وذلك عـن طريق
ـزج بـ الـواقع ـعـبـرة وا اسـتـخـدامـه لـلـخـطـوط احلـركـيـة الـبـسـيـطـة ا
ـأسـاوى بتـفـاصـيـله الدقـيـقـة والـكومـيـديـا النـاجتـة عن احلـال الـثابت ا
كمـا استطاع أيضا أن  يفـعل عنصر التمثيل الكـمال الصورة البصرية
ـسـتـقـاه من والـداللـيـة فى شـكل ثـرى درامـيـا يــتـرجم رسـالـته الـفـنـيـة ا
الـواقع رافــضـا إيـاه مـحـذرا ومـخـطـابـا جـمــهـور الـصـاله بـأنـنـا وأن كـنـا
نحلم فـإن احللم يسـتحق العـناء ولـكن إذا ظللـنا مكـتف بـاحللم فقط

دون فعل فهذا ما يستحق الرثاء .

ـسرح تـمتـد بـها خـيوط الـعنـكبـوت فى إشارة دقيق وبـسيـط فخـلفـية ا
ـستـبـد الذى يـنشـر خـيوطه الـواهنـة فى األصل لـيصـيد إلى احلـاكم ا
ـا أن الـوضع مازال بـها فـريـسـته وتـظل هذه اخلـيـوط فى الـتـزايد طـا
دينة الصامتة اجلامدة سرح رسم معالم ا قائما وعلى يسار و ا
فى انـدفـاع أهـلـهـا نــحـو احلـدث اإليـجـابى وأمـامـهـا وضع الـعـديـد من
الـعالمات التى ما كانت دائـما تعبر عن الـصمت وعلى أننا ال نرى وال
ـكان لـيكون نسـمع وال نتـكلم أيـضا ومن خـلفـها كـان اخملرج قـد أعد ا
سـرح وعلى ـناسـبة ألهل مـدينـتا اجلـدد أما مـقدمـة ا هـو الوضـعيـة ا
ـ ويـسـار اخلـشـبـة فـقـد وضـع وجـهـ أحـدهـمـا مـبـتـسـمـا واآلخر
ا حزيـنا ليـراقبا احلدث وهـما أيضـا صامت ال يـتحركـان راضي 
ـسـرح خـاويـة لـتـسـمح ـسـاحـات فـى وسط ومـقـدمـة ا يـحـدث وتـرك ا
ـسـرحى ــمـثــلـ وعـبــر ألـوان مـنــاسـبـة لــلـصــورة ولـلـحــدث ا بــحـركـة ا
اســتــغل مــصــمم الــديــكــور الـتــنــوع إلضــفــاء مــزيـد مـن الـدالالت عــلى
ـشخـصة وإن كان ثـبات الـلوحة الـديكـورية طوال الـعرض قد احلالة ا
ـلل لـبعـض الفـتـرات مـوسـيـقى الـعـرض الـتى قـدمـها أصـاب الـعـ بـا

ع فى مـسرحيات (بـير السلم) و (يا تطويرا ألسـلوب الفانـتازيا الذى 
سالم ســلم احلــيــطــة بــتـتــكــلم) جــاءت مــســرحـيــة ســعــد الــدين وهــبـة
(األستـاذ) والـتى مـنـعـتـهـا الـرقابـة ذات يـوم والـتى تـروى أحـداثـهـا حال
مـديـنه اسـتـفاق أهـلـهـا ذات يـوم فـوجـدوا انفـسـهم اليـسـمـعـون فـقامت
مـلـكة الـبالد بـاسـتدعـاء خـبـير او أسـتـاذ مـتخـصص لـلـوصول إلى حل
لـتلك األزمـة ويحـضر األسـتاذ بـالفـعل ويـبدأ فى الـبحث عن حـلول ثم
دينة أصبح يسمع وال يتكلم وفى فارقة بإن البـعض من أهل ا تأتى ا
طاف ينقـسم الشعب إلى قسم األول مـنهم يسمع وال يتكلم نهـاية ا
ــشــكالت واألزمــات بـ واآلخــر يـتــكــلم وال يــســمع وبـالــتــالى تــنــشـأ ا
الـفريـقـ ومن هنـا تأتى الـداللة عـلى أهـميـة التـواصل ب الـوجهـت
وأن تكـون هـناك حـتمـيـة للـتواصل بـ الـشعب بـقسـمـيه وب الـشعب
والـسـلـطـة احلـاكـمـة من جـهـة أخـرى أى أنه البـد من أن نـسـمع جـيـدا

وأن نتحدث ونتواصل بشكل جيد أيضا.
فى هـذا الـسـيـاق دارت أحـداث الـنص الـذى كـتـبه سـعـد الـديـن وهـبة
وجـاءت الـقـراءة اجلــديـدة الـتى قـدمــهـا اخملـرج الـسـعــيـد مـنـسى حـ
تعـرض إلى هذا النص وقدمه فى اجلامـعة العماليـة بفرع طنطا ومن
الـبـداية عـكف اخملـرج على أن تـكـون الرؤيـة ابـنة الـلـحظـة يـجمع فـيـها
ـاضيه عـلى اخـتالف تـوجـهاتـهـا وأزماتـهـا الـتى رأها شـتـات العـصـور ا
ـعاش فى هـذة الـلحـظة ومـن هنـا كانت صـرى ا مـتـماسـة مع الـواقع ا
ـا أن ـزواجــة فى الـرؤيـة بــ الـنص الــقـد والـصــورة احلـديـثــة طـا ا
العنـصرين يسـيران فى اجتاه واحـد يؤكد عـلى ما اراده اخملرج  وفى
سرحى يبـدأ اخملرج احلدث من صالة الـولوج الى تفاصيل الـعرض ا
ـسـرح حيث مـجـمـوعـة مخـتـلـفـة من الرجـال والـنـسـاء بتـنـوع األعـمار ا
ـشــكـلـة الـواحـدة وهى كـيف واالهــتـمـامـات ولـكن اجلـامـع بـيـنـهم هى ا
ظـلــوا قـابــعـ حتـت نـيــران الـقــصف والـكـل فى انـتــظـار أمــا الـزوج أو
احلبيب أو فـى انتظـار أن حتل األزمة ويعـود اجلميع إلى الـبيت حيث
مثلـون الذين اتشحوا فتقـد ومن صالة العـرض يظل ا شمل العائـلة ا
بالـسواد حـدادا على مـا نعـيشه يـبحـثون عـبر الـبطاريـات عن شىء ما
ـنـقذ أو هـو الـبـحث عن جـذور األزمـة نـفـسـها قـد يـكـون اخملـلص أو ا
ـشـهـد يـصعـد اجلـمـيع إلى خـشـبة والـسـعى وراء احلل وحـ يـنتـهى ا
ـسـرح وعـبـر مـشـاهـد مـتـقـطـعـة يـصـور اخملـرج مـرور الـوقت والـفـعل ا
ــشـهـد رجل عــلى وضـعـيــة االنـتـظــار مـا زال قــائـمـا حــتى يـدخل إلى ا
دينـة وتبدأ الـشخوص البـيانـوال الذى أراد أن يروى لـهم حكايـة أهل ا
ـشـهـد حــيث نـرى الـســلـطـة وهى عـبــارة عن مـلـكـة فى الـتـداعـى إلى ا
حتــكم الــبالد وكـانت فـى األصل راقـصــة ولــهـا وصــيــفـة هى تــابــعـتــهـا
ـة وهـنـاك ايـضـا الـوزير ومـسـاعـده الـقـاضى وقـد كـانا مـن قبل القـد
قطاعًا للطريق وجـابى الضرائب الرجل الشحاذ الذى نال ما نال من
ديـنه ويـجـسـد اخملرج ذلك من الـسـلـطة بـعـدمـا حلت الـكـارثـة بـأهل ا
خالل خـطـوط حركـية بـسيـطة ومـعبـرة تـدل على انـدماج الـفئـت فى
قـالب واحـد ال يـسمح لـهـمـا بالـتـقـابل فى مـنطـقـة وسـطى من خاللـها
يستطيـعان أن يصال إلى حل حتى يأتى احلل من خالل ذلك اخلبير
أو األســتـاذ الــذى يـعــلن بــأن حل تـلك األزمــة ال يــكـمن فى الــعـودة إلى
لكة من أن الكارثة سـببها غضب االلهة الغـيبيات والقدر كمـا ادعت ا
ــا يــأتى احلل من هــؤالء اخلــانــعــ وفى عــنـاصــر الــعــرض قـدم وإ
مـصـمم الـديـكـور مـحـمـد قـطـامش عـنـاصـر صـورته الـبـصـريـة بـشـكل

تنوع بصرى وداللى
أضاف إلى العرض قيمة
جمالية أخرى

> إن منهج جروتوفسكى ليس جتميعا أو تركيبا 
ميزة التى تتحقق من خالل تطويع لكل هذه التجارب إذ له صبغته اخلاصة وا
مثل لشتى أنواع التعبير. جسد ا

من رئــيس اجلــمــهــوريــة بــتــأمــيم شــركــة قــنـاة
كن السويس شـركة مساهـمة مصرية ... (
احلـــصــول عــلى خــطـــاب " عــبــد الــنــاصــر "
مـسـجل وإخـتــيـار اجلـزء اخلـاص بـالـتـأمـيم
مـثل بدالً من اجلزء ناسـب هنا ويـؤديه ا وا
ـــكـــتـــوب هـــنـــا وبـــاألتـــفـــاق مع " اخملـــرج " ا

بالطبع). 
حكواتى ٢: 

(يواصل القراءة ) .. كان الـديكتـاتور صدام
حـســ الـذى جــلب الـعــار والـدمــار واخلـراب
لشـعبه وبـلده الـعراق ذات احلـضارة الـعريـقة
.. لـقـد كان عـنـيـداً بتـمـسـكه بـالقـطـر الـعربى
الشـقيق الـكويت .. ولـقـد أستـغل كل عنـاصر

اإلثارة وعزف على كل األوتار .. و .... 
(نقل على منطقة " د ")

(صــدام حـــســـ يــقـف شــامـــخـــاً يــخـــطب فى
أعضاء احلزب وكذلك شعبه ) . 

صدام   :
أيـها الـرفاق األعزاء .. إن األمـة العـربية فى
حـاجـة اآلن إلى مـايسـمى بـالـقائـد الـضرورى
.. ولــقـد جنــحت الـعــراق فى أن تـثــبت لألمـة
الــعــربــيــة أين تــقف ? .. فى األمــام .. أم فى
اخللف ?? .. لـقد جنـحـنا فى الـسـيطـرة على
شـط الــــعــــرب وإذالل احلــــكــــومــــة األيــــرانــــيــــة
وحـمـيـنــا الـعـرب من الـضـيـاع والـدمـار فـمـاذا
كــان جـزاءنــا ?!! اجلـحــود والـنــكـران !! .. إن
األمـة الـعـربيـة البـد وان تـعـلم إنه من اخلـطر
أن تــــصــــبح أمـــــريــــكــــا هى الــــقـــــوة الــــعــــظــــمى
الـوحـيـدة فى الـعــالم !! .. ومن الـغـريب إنـهم
يــتـحـدثــون اآلن عن الـشــرعـيـة الــدولـيـة ?! ..
طب أين هى الشرعـية الدولـية من األحتالل
األسرائيلى لفـلسط احلبيـبة.. إننى أقولها
ـأل .. لـــكل وطـــنى صـــراحــــة وأعـــنـــهـــا عـــلى ا
حـــقــيـــقى وكـل ولــكـل عــربـى .. ولــكـل عــراقى
بــعــثـى أو قــومى .. شـــيــعى أو ســـنى .. ولــكل
كردى .. ولكل مـسلم فى أى قطـر من أقطار
األمـــــة اإلسالمـــــيــــة .. أعـــــلن لـــــهم الـــــيــــوم ..

سرحي جريدة كل ا
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اجلـهـاد اجلــهـاد .. وحىَ عـلـى الـفالح .. الـله
وأكبر .. الله وأكبر !! 

(هـنــا يـحـتج " الــبـاحث " عـلـى صـور الـقـادة
ـسـتهـلـكة ـشـهورة وا األخـيرة ألنـهـا الصـور ا
عـلى عكس مـاكـان يكـتـبه صاحب احلـكـايات
تفرج االستفهامـية والتى كانت تثـير عقل ا
لــلــدخــول فى جــدل حــول قــضــايــا لم تــكن
واضــحــة من قــبل وهى قــضــيــة " الـتــفــكــيـر
الــواحــد " ثم يــتــســاءل عـن ســر أخــتــفـاء "
احلكواتى " رقم 1 وبالطبع يشارك فى هذه
رأة " وكذلك" داخالت كل من " الفتاة / ا ا
ـزروع بالصـالة  باإلضافة إلى تفرج " ا ا
تـفرجـ احلقيـقي إحتـماليـة مداخالت ا
حـــول هـــذه الــنـــقـــاط والنــدرى مـــاذا ســوف
يــحــدث بــعـد ذلـك وهـو مــتــروك لــلـتــجــربـة
احلية الفـعلية خـصوصاً وان هذا اجلزء هو
الـنـهـايـة احلـتـميـة لـلـمـسـرحـيـة وهى نـهـاية
ـسرحى التى فاتـرة وغير سـخنـة بالـتعبـير ا
حتـمـسـهم لإلعـجـاب والـتـصفـيق بـل جتعـله
يـــظل فى حــالــة االســتــفــهــام والــتــســاؤل ..
وبالطبع لـيس أمامنا مخـرج إال بانتظار ان
تــرى هــذه الـــتــجــربـــة الــنــور لــكـى نــشــاهــد
ونالحـظ بـــــالـــــعـــــ اجملـــــردة ردود أفـــــعــــال
تفـرج احلـقيقـي  والبد وان نـنوَه بأن ا
مـــداخالت " الـــبــاحـث " فى هـــذه اجلــزئـــيــة
ـتـفـرجـ بـالــذات هـو مـحـاولــة لـتـشـجـيـع ا
ا احلقـيـقيـ للـدخـول معه فى اجلـدل ور
الوصول لنهايـة مقنعة أو مرضـية للجميع.
ونرجـو من اللـه سبـحانه وتـعالى أن يـوفقـنا
فى هذه التـجربة ونـكون قد جنـحنا بـالفعل
تفـرج احلقيقى فى حتريك/ تشغـيل عقل ا
من خالل إستفهامـاته وتساؤالته لكى يصل
إلى فــكــرة مـا .. أو مــضــمـون مــا .. ويــصـبح
بـــذلك لـــيس فـــقـط مـــشـــارك فى الـــعـــرض
ـسرحـى  ولكـنه ايـضـاً مـشارك فى عـمـلـية ا

التأليف نفسها. 

عــفــارم عـفــارم.. آه .. اكــتب مـســيــو .. زيـادة
اجلـــيـش وبـــنـــاء تــــرعـــة احملــــمـــوديــــة .. اكـــتب
يــارفــاعــة.. دار الــصـــنــاعـــة الــبـــحــريـــة وبــنــاء
أســطــول مــصــرى قــوى .. اكــتب يــامــســيــو ..
بـناء مـينـاء األسكـندريـة.. والقـناطـر اخليـرية
( ثم فـجـأة ) .. يــاســواق يــاشــاطــر .. وديــنـا

القناطر .. اكتب يا مسيو .. أكتب يا 
رفـــاعـــة .. أكـــتب .. أكـــتـــبــوا كـــلـــكم ..     

أكتبوا . 
حكواتى٢:

ــشـروع (يـواصـل الـقــراءة).. رحــبت روسـيــا 
بــنــاء الـســد الـعــالى وأعـلــنت مــوافـقــتـهــا عـلى
الـــتـــمـــويل وعـــنـــدمـــا عـــلــــمت كل من امـــريـــكـــا
ـشـروع وإجنــلـتـرا بــذلك وافـقــا عـلى تـمــويل ا
ـنطـقة .. لـكن مهـاجمة ألبعـاد روسيا عن   ا
ومـقاومـة عـبـد الـناصـر حلـلف بـغـداد وكذلك

أعترافه بالص الشيوعية 
كـل هــــذا دفع أمــــريــــكــــا وأجنــــلــــتــــرا والــــبــــنك
الدولى لـسحب الـتمـويل بـحجـة ضعف مـصر
األقـتـصادى وعـدم قـدرتـها عـلى حتـمل اعـباء
ـــنـــشـــيـــة ـــشـــروع .. وفى مـــيـــدان ا تـــنـــفـــيــــذ ا
بــاألســكـنــدريــة وقف عــبـد الــنــاصـر لــيــخـطب

خطابه الشهير و.... 
(نقل على منطقة " ج ")

(عبد الـناصر يخـطب فى اجلماهـير خطاب
التأميم الشهير). 

ناصر   : 
كـــنــــا قـــد تــــصـــورنــــا بـــأن اجلـالء هـــو نــــهـــايـــة
نطقة  ولكن هناك من يصرَ األحتالل فى ا
ـة .. عـلى الـتــعـامل بــعـقـلــيـة األحـتالل الــقـد
ـــا حــاولـــنــا الـــدفـــاع عن أســتـــقاللـــنــا رفض و
الـــغــرب يــديـــنــا سالح طـب نــعــمـل أيه روحــنــا
أشـــتـــرنــاه مـن الــشـــرق .. بـــعـــد كــده حـــاولـــنــا
تـأمـ حـريـتـنـا واســتـقاللـنـا وفـكـرنـا فى بـنـاء
الـسـد وجـريـنـا عــلـيـهم عـلـشـان يـسـاعـدونـا ..
لـكن رفضـوا .. ألنه الزم يبـقى فيه مـقابل ..
ـقابل .. زعلـوا وسحبـوا أيديهم من رفـضنا ا
الــتــمــويل .. ركــزت وفــكــرت وقــررت .. قــرار

(يــبــدأ الــقــراءة) .. مــهـــمـــا أخـــتـــلـــفت األراء
وتـــــعــــددت فـالشك بـــــأن مــــحـــــمـــــد عــــلـى هــــو
ـــؤسس احلـــقـــيـــقى لـــبـــنـــاء مـــصـــراحلـــديـــثــة ا
ويـحاول الـكـثيـرون الـتـشكـيك فى صـحـة هذه
ـصـلـحـة من ?!! .. ـاذا و احلــقـيـقـة والنـدرى 
والـتـاريخ لـيس كالم ولـكـنه أفـعـال  وقـد كان
مــحــمــد عـــلى بــاشــا يـــفــتــخــر بــأعـــمــاله الــتى
حـقــقــهـا فى حــيــاته ويـصــرَح بــهـا لــلــصـحــافـة
ـصريـة الـتى كان يـرأسـها ـيـة والوقـائع ا الـعا
فـى ذاك الــوقت رفــاعــة الــطــهــطــاوى و.... )

 ....
(نقل على منطقة " ب " )

(محـمد عـلى يـجلس بـينـما يـقف امامه كل
من " رفاعة الطهطـاوى " و مستشار فرنسى

وهما يكتبان فى نوتة صغيرة ) ... 
محمد على: 

ماذا كتبت يامسيو ? 
سيو  :  ا

فتح السودان . 
محمد على: 

ــة الــيــونــان ــمــالـــيك وهــز والــقـــضــاء عــلى ا
وفــــتح بالد الـــشــــام من قـــبل فــــخـــامـــة أبـــنـــنـــا
أبـــراهـــيم بـــاشـــا (ثم لــرفــاعــة) مـــاذا كـــتـــبت

يارفاعة ? 
رفاعة  : 

دارس االبتدائية والتجهيزية .  إنشاء ا
محمد على: 

والبعثات العلمية .. نسيت رفاعة ? 
رفاعة  : 

أنـــسى أزاى وانـــا كـــنت واحـــد مــنـــهم .. ربـــنــا
يخلى موالنا العظيم . 

محمد على:
شكرات رفاعة .. شكرات .. ( ثم للمسيو )

.. ماذا كتبت مسيو ? 
سيو  :  ا

فــــــتـح بالد الــــــشــــــام مـن قــــــبل فــــــخــــــامــــــة أبن
حظراتكم أبراهيم باشا . 

محمد على: 
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األسئلة اخلشنة واجلريئة تتفجر فى
ثلونه وجه القانون ومن 

✂✂
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سرحى حسام > اخملرج ا
الدين صالح يقوم حاليًا
باإلعداد الفتتاح العرض
سرحى اجلديد «أحبك ا
آه.. أجتوزك ال..»
للمؤلف فيصل ندا
قرر افتتاحه الشهر وا
القادم على خشبة مسرح
فيصل ندا بالقصر
العينى كان آخر عمل
مسرحى قدمه حسام
سرح الدين صالح 
امة بيضا» الدولة هو «
للمسرح احلديث بطولة
على احلجار وهدى عمار
ومحمود عزب.

نتفخة عدلة عن الكروش ا اكياج عن األنوف ا > لقد تنازل "جروتوفسكى" عن ا
البس قبل خروجه منها تنازل عن كل شىء يعد للممثل خصيصاً فى غرفة ا
تفرج فوق اخلشبة. والدخول فى مجال رؤية ا
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من ناحـية أخـرى- يواجـهـون القـانون الـذى تصـنعه
الــصــفــوة نــفــســهــا ويــدمــغــهم بــاإلجــرام واإلرهــاب
ـــطـــاف- وتـــرويـع اآلمـــنـــ ويـــعــــلق- فى نــــهـــايـــة ا
ــشـــانق فى أعــنــاقــهـم دون أن يــبــالى بــاألســبــاب ا
الـقارة فى واقعـهم ودفعـتهم لتـمزيق شـرنقة الـصبر
"عن نــفــوســهم وعــقـولــهم. وفى وخــطـاب"الــتــدجــ
هــذا الــســيــاق اخــتـار"مــاكس فــريش"أن يــجــمع فى
فـضائه الـدرامى ب مـشعـلو احلـرائق وقاض كـبير
طـالبـ فى خطـاباته"الـبيـورتانـية"بـتعـليق من أبـلغ ا
ــشــانق لــهم فــقــد انــدس بــهم فى بــيــته وكــشف ا
ــتـواطـئ- عـلى ــراوغ اجلـبــان وا طــبـيــعــة خـطــابه ا
ـنحه ـا  مـستـو آخـر- مع الـتنـاقض االجـتـماعى 
من شـرعـيـة قـانـونـيـة ولم يـتـردد عن تـوجيـه أصبع
ــفـــكـــرين واألدبـــاء الــذين االتـــهـــام إلى الـــعــلـــمـــاء وا
يـنـصرفـون عن هـذا  الـواقع ويـحـلـقـون بـعـيـدا عنه
نـحـو أخـيـلـة مـريـضـة وجنـاح أجـوف.ولـكن"مـحـمـد
مـرسى"كــان- بـالـتــأكـيــد- أكـثــر جـرأة حـ أراد أن
ـــــــنـح الـــــــنـص مـــــــســـــــحـــــــة مـــــــصـــــــريـــــــة ال عـــــــلى
مـــســتـــوى"الــدرامـــاتــورجـــيــة"فــقـط بل أيــضـــا عــلى
مــسـتــوى األداء الــتـمــثــيــلى فـقــد حــذف اإلشـارات
الــدالــة عـلى األمــاكن ومــنح الـشــخـصــيـات أســمـاء
ـصـرى من نــاحـيـة وأغـرق مـتــداولـة فى اجملـتــمع ا
من نـــاحـــيـــة أخـــرى األداء الـــتـــمـــثـــيـــلى فى الـــطـــابع
احملـلى فبدت اللـغة الفصحـى- رغم ما شابها من
ـثلـ مـدرب أخـطـاء معـتـادة ال يـخلـو مـنهـا أداء 
ـتـخصص- كـأنـها لـغـة احليـاة الـيومـية ـعـهد ا فى ا
فى الـــبــيت والـــشـــارع وقــام بـــاخــتـــصــار وتـــكـــثــيف
األحداث واحلـوار على نحـو- فى احلقـيقـة- غير
مخل واسـتطـاع أن يقـدم عرضـا متـماسـكا يـتدفق
بــــقــــدر كــــبــــيــــر من احلــــيــــويــــة وتــــخــــلص مـن آفـــة
ــا االســتــعــراض والــغـــنــاء واالســتــعـــراض الــتى طــا
انـــدست فى الـــعـــروض بـــغـــيــر داع دون أن يـــحـــتج
بـوصايـا"البـيـورتان"أو يـخـون نفـسه ويـنسب الـفضل

لهم وإن كانوا بالفضل سيتبجحون.
وعلى مستوى آخـر استطاع"إبراهيم الفرن"- رغم
أنه أهــدى جـــهــده فـى الــتـــصــمـــيم بال مـــقــابل- أن
يــــنـــــشئ فــــراغـــــا مــــتــــعـــــدد األمــــاكن داخـل مــــنــــزل
الـقاضى"عـمـران" فـمن صالـة الـشـقة الـتى احـتلت
ــســات ــســرح بــألــوان و الــثــلــثــ األمــامــيــ من ا
ضـوئـيـة تـوحى بـالـثـراء والـغـمـوض مـعـا إلى مـكـتب
ارس فـيه عمله فى اجلـزء السفلى عـمران الذى 
من الثلث اخللفى وكأنه امتداد وعمق للصالة إلى
مـستوى"الصنـدرة"الذى يعلـوه وقد ُخّصص إلقامة
مشـعـلى احلـرائق الـذين استـضـافـهم دون أن يدرى
ــا بــالــنــســبــة فــيــتــجــنب أنــهم كــذلـك ولــيــبــدو كــر
مــكـــرهم الــدفــ الــذى يــتــصــورهم به. والــواقع أن
تـــقــســـيم الـــفــراغ عـــلى هــذا الـــنــحـــو أتــاح فـــرصــة
ا أسهم شاهد  االنتقال السريع باإلضاءة ب ا
فى مـــنح الــعـــرض وحــدتـه الــعـــضــويـــة وتــمـــاســكه
وساعد على ضبط إيـقاعه العام ولوال مسحة من
ا أغـرى به الطابع الظـرف فى األداء التمـثيـلى ر
احملــلى واســتـغــرق فــيه"مـحــمــد مـرسـى/ شـعالن"
و"احـــمـــد عــســـكـــر/ شــمـس"دون ضــبـط جلــرعـــته
ــشـهــد إلــيه عـلـى نـحــو مـا وتـفــهم مــدى احــتـيــاج ا
"فى أدائه الــتـهـكــمى الـبـارع احــتـاجـهــا"مـحـمــد أمـ
لدور"الدكتور" لـكان للعرض شأن آخر خاصة مع
ـوسـيقـيـة الـواعـيـة التى قـدمـهـا"مـحـمد اخلـيـارات ا
مــصـطــفى" وإن كـانت بــحــاجـة إلى إضــافـة تــعـمق

التناقض الهزلى خالل ضيافة الدكتور .

ال يـكـاد يجـد من يـتـابع أحوالـنـا العـامـة منـذ سـن
ومــا فــيـــهــا من خــطـــابــات أيــديـــولــوجــيـــة مــتــداولــة
ومـتـقـاطـعـة فى الـوقـت نـفـسه خـطـابـا أكـثـر إشـارة
ـا لـنــفـسه بـوصـفه إلى"الـفــسـاد"وتـنـديـدا بـه وتـقـد
ـــكن أن  يـــشـــعل فـــتــيـل احلــرب بـــديال مـــرتــقـــبـــا 
ن يـعـيـثون ـقـدسـة عـلـيه ويـطـهـر األرض منـه و ا
فـيـهـا به من خـطـاب اجلــمـاعـات الـديـنـيـة عـلى مـا
بــــيــــنــــهـــا مـن تــــنـــوع واخــــتـالف.وبــــرغم ذلك فــــطن
ــــا فـى خــــطــــاب الـــــكــــثـــــيــــرون مـن أربــــاب الـــــرأى 
"الفساد- التطهر"من مفارقات مرعبة سواء أكانت
ا داخليـة أو خارجيـة تتصل بـعالقته بالـواقع فطا
اخـتـزل الـفـسـاد فى"الفـن"و"النـسـاء"بـوصـفـهن خدن
ــــعــــامالت فى ـــا نــــشط خــــلل ا الــــشــــيـــطــــان وطــــا
ـارسـتـه وأفـرز وقـائع تـثــيـر الـريـبـة فــيه والـتـهـكم
ـصداقيـة لكـنه يفـلح فى إيـجاد ما علـيه وتفـقده ا
يـثـيــره من أتـربــة االتـهــام فى وجـوه اجلـمــيع مـا لم
يــحــنــوهــا أمــامه.وفى الــتــاريخ االجنــلــيــزى لم يــكن
أشــــــــد حـــــــــمـال بـــــــــالــــــــتـــــــــطـــــــــهــــــــر عـــــــــلـى الـــــــــواقع
من"البـيورتان/Puritans" فى القرن الـسابع عشر

غير أنهم .
ــلــكــيــة عــلى طـــبق ذهب لــلــمــلك"شــارل  وأعــادوا ا
الـــثـــانى"وحـــاشـــيـــته الـــذيـن عـــادوا ب"الـــكـــومـــيـــديــا
السلـوكية"التـى توصم بأنهـا أكثر الـصيغ ابتذاال وال

سرح االجنليزى. أخالقية فى ا
والـواقع أنى لم أســتـطع إال أن أسـتـعــيـد بـعـضـا من
ـسـرح هـذا الـسـيـاق الـتـاريـخى بـيـنـمـا تـبـدو إدارة ا
فى هـيئة قصور الثـقافة مرتدية مـسوح"البيورتان"
مـعلنة حربـها على الفسـاد الذى ضرب بأركانه فى
األقـالـيم فـتـحـولت فـرادى وجمـاعـات بـ غـمـضة
عــ وانــتــبــاهــهــا من"اجلــســتــابــو"و"الــكــونــســتــابل"
وراحـت تــراهن عــلى مــسخ"الــنــقــاد"وحتــويــلــهم عن
ديـنــهم وإال أهــالـوا عــلــيـهـم أتـربــة الــنـقــمــة وتـهــمـة

التواطؤ.
ــــــــنــــــــاخ الــــــــذى ولــــــــكـن بـــــــــغض الـــــــــنــــــــظــــــــر عـن ا
أشـــــعل"احلـــــرائق"فـى جلــــان الـــــتــــحـــــكــــيـم وأبــــطل
ــنــاقــشــات وتــداول اآلراء ســواء بــ األعــضـاء أو ا
بـيــنـهم والـفـرق وأسـاء ألبــنـاء اإلدارات بـغـيـر دلـيل
فـقد انقضت حـرب الضوابط ضد الـفساد- سواء
وعــــيـــــا أو بــــغــــيـــــر وعى عـــــمــــدا أو عــــفـــــوا- عــــلى
اسـتـراتـيـجـيـة الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة مـنـذ تـأسـست
بـــــــــــقـــــــــــرار د.عـــــــــــكــــــــــــاشـــــــــــة فـى خـــــــــــريـف1966
ـسـرح ت فى ا واسـتـهـدفت"الـكـوادر الـفـنـيـة الـتى 
اإلقـلـيـمـى واكـتـسـبت خـبــراتـهـا غـالـيــة الـثـمن فـإمـا
تـقـبل الـعـمل خـارج مـحافـظـاتـهـا- إن لم يـكن خارج
ـنتمية إليه ككل السيما إن كانت اإلقليم الثقافى ا
من مـوظـفى األفـرع بـحـجـة أنـهـا تـسـتـغل مـواقـعـهـا
الــوظـيـفــيـة أو تــقـعـد فى مــكـانــهـا تـقــرض أنـامــلـهـا
مـتحـسـرة على كل اكـتـسبت فى عـمـرها.فـإن قـبلت
فـمن أيـن لـهـا الـشـهــرة الـتى جتـعـلــهـا مـدعـوة خـارج
إقليمها? وإن وجدتها فمن يدبر إقامتها ومعاشها
ويـكـفل كـرامتـهـا بـينـمـا الـتعـاقـد كـما هـو ال مـزيد?
وهل تكـونت هذه الكـوادر لتلـقى بهـا الضوابط فى
ـــطـــاف فـى اآلتـــون نـــفـــسه الـــذى حـــرق كل آخـــر ا

سرح فى األقاليم من45 :1966?. محاوالت ا
فى هــذا الــســيــاق كــان عــلى"الــكــوادر الــفــنـيــة"الــتى
ابـتلـيت بالـتـوظف فى فرع ثـقـافى واتهـمت مـبدئـيا
بــــــــفـــــــســــــــاد اســـــــتــــــــغـالل الـــــــوظــــــــيـــــــفــــــــة إمـــــــا أن
تبـصق"خـبرتـهـا"غيـر آسـفة عـليـهـا أو تهـدى عـملـها
مــجـــانـــا كــفـــا ألذى مــتـــطــهـــرى "مــنـف"اجلــدد ومن
وراءهم مـن"جـــــــســـــــتـــــــابـــــــو" أو تـــــــتـــــــحـــــــايـل عـــــــلى
ضـوابط"جيـفـير"وتـكتب عـمـلهـا بـأسمـاء أخرى إلى
ــــــتــــــطـــــــهــــــريـن ولــــــهــــــا أن تــــــنــــــقـــــــشع غـــــــيــــــمـــــــة ا
فى"أضـــابـــيــر"اإلدارة مـن يــســـوغ الـــفـــعل ونـــقــيـــضه

ويتجـشأوه غيـر مبالـ فى الوجوه وال أين"الـقيمة
سـرح اإلقليمى الفنـية"وحديث الـكفاءة فى مرثـية ا

وما تفرزه من عالمات استفهام?.
غـير أن األسئلـة التى قد ال يجرؤ أحـد على النطق
عاش بها وإن استمدها من حسه الفنى بالواقع ا
ســـــألــــهـــــا"مــــاكـس فـــــريش"فى رائـــــعـــــته"مـــــشــــعـــــلــــو
احلـــــــــرائـق"واخــــــــتـــــــــبـــــــــأ وراءه مـن اخـــــــــتـــــــــاروه فى
قــصـر"مـصــطـفى كــامل"  ومن اخـتــاروه فى مـسـرح
الشباب منذ عام وفى أماكن أخرى خالل السن
ـــــاضـــــيـــــة وهــــؤالء وأولـــــئـك هم من الـــــقـــــلـــــيــــلـــــة ا
اخــــــتــــــاروا"الــــــبــــــؤســــــاء"وتــــــوقــــــفـــــــوا طــــــويال أمــــــام
ثـنائـيـة"جيـفـير- ولص رغـيف اخلـبز جـان فـاجلان"
فـفى الـعـمـلـ تـتـفـجـر األسـئـلـة اخلـشـنـة واجلـريـئة
ـثلونه مهما تبدلوا الهادرة فى وجه القانون ومن 
من فـــــضـــــاء درامـى آلخـــــر.وعـــــلى أى حـــــال فـــــمن
دن وفى بيوت من يعتبرون يشعلون احلـرائق فى ا
ال واالقتصاد أنفسهم صفوة اجملتمع من رجال ا
هـم من الـطـبـقـة الـشــعـبـيـة نـفـســهـا الـتى انـتـمى فى
القرن الـتاسع عـشر"جان فـاجلان" ولم يكن فـعلهم
إال تعـبـيـرا عن أقـصى درجـات الـسخط عـلى واقع
الــتــنــاقـضــات الــتى يــعــيــشــونـهــا وتــنــتــهك آدمــيـتــهم
وتـــــفــــقـــــدهـم- فى الـــــوقت ذاته- األمـل فى حـــــيــــاة
تصـون دمهم إال أنهم- ن  ة أو إنصـاف  كـر

وبالقـانون?!. وقـد قبل زعمـاء"منف"الهـدايا راض
دون أن يـطــرف لــهم جــفن ومــر من حتت أنــوفـهم
الـتـحايـل فلـم يشـمـوه فـهل تـراهم أدركـوا مـا فـعـلوه
وبه يـتـشـدقـون? أكــبـر الـظن عـنـدى:ال ولن يـدركـوا

وإلى األمام يا"روميل".
كـانت تـراودنى هـذه الـتـداعـيـات بـيـنـمـا أقـرأ كـتـيب
عــرض"مـــشـــعــلـــو احلــرائق"الـــذى أخـــرجه"مــحـــمــد
شـاهدته مرسى" لـفـرقة"مـصطـفى كـامل"وأتأهـب 
فى مـــســرح"األنـــفـــوشى"الـــذى غـــابت عـــنـه فــرقـــته
الـــــقـــــومـــــيــــــة وأحلظ أن"إبـــــراهـــــيـم الـــــفـــــرن"قـــــدم
الـسـيـنـوغرافـيـا إهـداء جملرد أنـه موظف بـالـقـصر
ـــنــعم مــثــلـــمــا ســـبق وأن قـــدمــهــا األســـتــاذ "عـــبــد ا
إبــراهـــيم"فى عـــرض"الــبـــؤســـاء" جملــرد أنه مـــديــر
الــقـصــر وإن كــان يـتــأهب لـتــســويـة مــعـاشه وكــمـا
فـعلهـا آخرون فى مـواقع مختـلفـة فأهدوا تـصميم
وتــنــفــيـذ الــديــكــور أو إعــداد مـوســيــقى أو مــهــمـة
ـــنـــفـــذ"الـــذى كـــان يـــحـــصل فـى عـــصــور "اخملـــرج ا
الـفـسـاد عـلى نـصف عـقـد اخملـرج!! ولن جنـد من
ـوفـور هذه الـعـقود ـتـطهـرين أين مـضوا  يـسأل ا
وال من الـــذى قــدم لــهـم عــرائض االتـــهــام فى ذمــة
هـــــذا أو ذاك مـن عـــــبـــــاد الــــــله أو ســــــمح لــــــهم أن
يأخذوه بالـظن وال من جعلهم قضاة وجالدين فى
الـوقت نـفـسه وال من أوصـاهم أن يبـتـلـعـوا الـتاريخ

د. سيد اإلمام

يوميات عضو جلنة حتكيم (4)

على الكوادر الفنية التى ابتليت بالتوظف
فى الفروع الثقافية أن تبصق خبرتها!!

مثل على ا هو ناشئ عن قدرة ا > اعتبر جروتوفسكى أن ما يعد سحراً مسرحياً إ
تفرج دون ماكياج او ارتداء زى إنه الدخول فى إهاب شخصية أخرى أمام عيون ا

تكامل أمام جمهوره. مثل الداخلى ا عرى ا

 .. 1991 وعجبى !!!! . 
نقالت سـريعة عـلى كل من مناطق " ب  ج  د
 (كل من " مـحـمـد عـلى وعـبـد الـنـاصـر وصدام
ــة عـلى حـدة حـسـ يــنـاجى نـفــسه بـعــد الـهـز
ــتـفــرج بــأن مـنــولــوجـهم لــكن البــد وان يــشـعــر ا

النفسى يكاد يكون واحد !!). 
محمد على : 
كن !!  مش 

ناصر  : 
مش معقول . 

صدام  : 
أنا حاجت !! 

محمد على: 
أزاى ده يحصل ?!! 

ناصر   : 
وبسبب أيه ? 

صدام   : 
وعلى أى أساس ?!! 

محمد على: 
فرنسا أكدت إنها معايا . 

ناصر   : 
وانا معايا روسيا . 

صدام   : 
وأمريكا قالت لىَ .. أحنا مالناش دعوة . 

محمد على: 
سألة أيه ?!!  طب تبقى ا

ناصر   : 
بيضحكوا علينا . 

صدام   : 
بيغشونا ويضللونا . 

محمد على: 
أنا فكرت ودبرت . 

ناصر   : 
وانا خططت وقررت . 

صدام   : 
وانا درست وناورت . 

محمد على: 
يبقى اللى حصل ده .... 

ناصر   : 
حصل ليه ?!! 

صدام   : 
ولصالح م ?! 

محمد على: 
خديعة . 
ناصر   : 
مؤامرة . 
صدام   : 
كارثة . 

محمد على: 
أكيد فيه عيب . 

ناصر   : 
فيه خطأ . 

صدام   : 
مظبوط . 

محمد على: 
بس فى م ?! 

 ناصر   :
 فىَ أنا ?! 
صدام   : 

فى الشعوب ?!! 
محمد على: 

معقول اللى حصل ... 
ناصر   : 

يحصل معايا !! 
صدام   :

 وبنفس الطريقة !! 
محمد على: 

سرحي جريدة كل ا
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اخلـالص فى األشـتـراكـيـة وبـرضـة مـاوصـلـنـاش
ــــســــألــــة حلــــاجــــة .. الــــلـه .. طب تـــــبــــقى أيـه ا
بــالــظـبط ?!! ( يـعـاوَد مــديـر الـدار الـنـداء مـرة
أخرى    وبأصرار ولكن " احلكواتى " يرد عليه
تفرج ) بضيق وبرود ثم يكمل حـديثه مع ا

 .
احلـكـواتى : طـول عـمـرنـا مـتـبـرمـجـ .. وأديـنا
ــقــراطــيـة جــربــنــا الــبــرمــجـة الــنــاصــريــة والــد
شروطة وناقصنا بقى البرمجة األسالمية .. ا
وطبـعاً عن طريق الـسيطـرة حانسـتبدل بـرمجة
بـبــرمـجـة تــانـيـة .. وهـكــذا نـعـيش حــيـاتـنــا كـلـهـا
بـرمجـة فى بـرمجـة .. مـفيش مـرة نـقدر نـخـتار
.. مـفــيش فـرصــة نـقــدر نـخــلى فـيــهـا الــشـعـوب
لــــيـــهــــا عـــقـــول بــــتـــتــــحـــرك وبــــتـــفـــكــــر وبـــتــــحـــلل
وتـقــررومـاتــبـقــاش قــطـيع .. طب يــبــقى أيه هـو
ا تـدخل أحد احلل ?? (يتـرك هنـا مـساحـة ر
ـتـفـرجـ احلـقـيـقـيـ لـلـرد أو االقـتراح من ا
بحل ـ وبـناء عـليه تـتم تكـملـة العـرض ألنه قد
وجـود بالنص فعالً ـتفرج بـاألقتراح ا يقترح ا
وهـــذا ســــوف يـــتم بــــاألتـــفــــاق مع " اخملـــرج "
بــالــطــبـع ـ يــعــاوَد مـديــر الــدار الــنــداء عــلى "
احلكواتى " الذى يعاند ويستمر فى التعليق )
.. احلل إنه الزم تـتغيـر طريقـة تفكـيرنا .. الزم
تـتــغـيــر الــعـقــلــيـة الــنـقــلــيـة الــلى بــنـتــربى عــلـيــهـا
عـقـلـيـة التـلـقـ واحلـفظ .. عـقـلـية أسـمع كالم
أبوك وأسـمع كالم امك وأمشى جنب احليط!!
الزم الـــطـــفل يـــتـــعـــوَد عـــلى إنه يـــشـــغل مـــخه ..
خ مش حايتم إال بـالتـساؤل .. وعلى وتـشغـيل ا
خ وب التفكير .. فكرة فيه فـرق ب تشغيل ا
ألن عـمـلـيـة الـتـفـكـيـر شـخـصـيـة وبـرضـة نـتـيـجـة
خ بـالـتـسـاؤل هـو الـلى لـلـبـرمـجـة لـكن تــشـغـيل ا
حــايـخـلــيه يـتـربـى عـلى إنه يـنــاقش .. يـحـاوَر ..
يـجادل .. يـشـغل مـخه عـلشـان يـخـتـار الصح ..
الزم تـبقى عـملـيـة التـساؤل فـطريـة جوه الـطفل
ــقــراطــيـة .. وجــنب ده بــقى الزم يــبـقـى فـيه د
حــقــيــقــيـة مـش شـكــلــيــة .. مــتــهـيــألى بــاحلل ده
كن نقدر نـبدع وننتج ونـشارك فى احلضارة
ونــصـبـح قـوة نــســتــطــيع من خاللــهــا ... ( يــثـور
مـــديــــر دار الـــعـــرض عــــلى " احلـــكــــواتى " وقـــد
فاض به منه وبـناء عليه يرضخ ثم يترك مكانه
ويخـرج ويخـتـفى .. حلظـات تـمر والنـدرى ماذا
تـفـرج ا يـتـوجه ا سـوف يـحدث بـعـد ذلك ر
ـــمــثـــلـــة " الــتى احلــقـــيــقـــيـــ بــاحلـــديث إلى " ا
ــوقف أو مـــازالت جتــــلس وســـطـــهم لـــبـــحث   ا
ــســرحــيـــة قــد انــتــهت .. ــا يــعــتــقـــدوا بــأن ا ر
بالطـبع كل هذا وذاك مـتروك لـلتـجربة الـفعـلية
ـــهم وسط هـــذه احلــــيـــرة والـــورطـــة يـــظـــهـــر " ا
احلــــكــــواتى رقم  " 2 وهــــو قـــريـب الـــشــــبه فى
مالبــــسه مـن احلـــكــــواتـى األوالنى وهــــو أيــــضـــاّ

ة !! ) .  يحمل فى يديه لفة أخرى قد
حكواتى٢:

وسيقية ) ..  لسالموا علـيكم .. ( ثم للفرقة ا
إدينى يـاأبـنى حـتة صـهـلـلة ( تعـزف الفـرقة وال
تـفرجـ احلـقيـقيـ بالـسؤال ا يـتـدخل ا ر
كن عمن يكون ?! .. وفى حالة عدم التدخل 
زروعـ أن يـتـدخل بـهـذا الـسؤال هـنـا آلحـد ا
ويخبرهم " حكواتى  " 2 أرجتالياً بالطبع إنه
قد جاء بدالً من " احلـكواتى " السابق ألنه لم
ـكـتـوب ويـشطح ويـسـتـغل لـعـبة يـكن يـلـتزم بـا
األرجتـال فى إقـحـام أرائه السـيـاسـيـة  كـما ان
ـكـتـوب بالـلـفـة السـابـقـة غـير مـنـطـقى وغـير ا
مقـنع لذلك  إسـتبـدالهـا بلـفة أخـرى ـ التى
ــكــتــوب فــيـهــا هــو الــلى مــعه بــالــطــبع ـ ألن ا
ـــتع حــقـــيـــقى ومـــقـــنع وفى نـــفس الـــوقت 
هم إنه البد وان ينجح فى إقناع ومسلىَ !! .. ا
ــتـفــرجــ بــالــبــدء فى الــقــراءة مـن الــلــفـة ا

اجلديدة التى معه ) . 
حكواتى ٢:

أكيد فيه حاجة .. فيه خلل . 
ناصر   :

 بس أيه هو ?? 
صدام   : 

لو أقدر أعرف ... 

محمد على: 
شكلة .  شكلة .. هى دى ا هى دى ا

احلكواتى : 
ـؤلف والنعـد ندرى (كأنه هـنا وقـد تـوحد مع ا
هل التعلـيق التالى هـو تعليق كـاتب احلكايات
أم تعليق " احلكواتى " نفسه !! ) .. الغريب إن
كـلهم شـبه بعض  وكالمـهم زى بعض وبـيكرروا
بــعـض .. ومــحــدش فــيـــهم أســتــفـــاد من الــتــانى
رغم تـبـاين األزمـنـة بـيـنـهم .. طب ازاى .. ولـيه
?!! لكن لو احنا دققنا وبحثنا ونقبنا ألكتشافنا
بـأن الـعـقـلـيـة واحـدة .. لـذلك الزم تـفـكـر كـده 
ــشــكــلــة وهى وده الــلى يــخــلــيـــنــا نــرجع ألصل ا
طـريـقـة التـفـكـير الـتـقـريريـة  فـالـقضـيـة لـيست
نقـد هؤالء القـادة أو كشف حـقيقـة شخصـيتهم
ولكن طريقـة تفكيـرهم والتى أثبتت مع األسف
نطقة العربية .. بأن نتائجهـا دائماً سلبية  فا
شعوباً وحكامـاً ترتبط بطريقة الـتفكيرالواحدة
 والتأسيس لـهذه الطريقة من قد الزمان.. 
من أيـــام الــصــراع عــلى الــســـلــطــة بــ مــعــاويــة
وســـيـــدنـــا عـــلـى ثم انـــتـــصـــار مـــعـــاويـــة وحتـــويل
اخلالفـــــة من     نـــــظــــام الــــشــــورى إلـى نــــظــــام
ــسـيــطـرة هى الــوراثـة .. لــذلك فـأن الــعـقــلـيـة ا
العـقلية الـنقلـية .. الكسالنـة اللى دائمـاً تستنى
ــا الــغـرب يــخـتــرع حـاجــة ونــروح نـقــلـنــهـا  وده
اللـى أستغـله الـغرب وقدر بـبسـاطة إنه يسـيطر
نـطقـة بحـالهـا فتـرات طويـلة من الـزمان عـلى ا
.. وبــنـــاء عــلــيه الــشــعــوب نـــفــســهــا حتــولت إلى
قطيع والـدليل على صـحة هذا الكالم إنه الزم

ـشى فـيه قـائـد يـخـطط ويـقـرر ويـفـكـر واحـنـا 
وراه .. مـرة قائـد عسكـرى  ومرة زعـيم شعبى
 ومـرة زعـيم قـومى  ومـرة زعـيم ديـنى !! رغم
إن الـــزعــيـم ده بــنـى آدم ومن الــصـــعب الـــرهــان
عــلـــيه ?!! ألنه له عـــقل مــتـــبــرمج طـــبــعـــاً وبــعــد
جنـاحه فى الـسلـطـة بـيتـغـيـر وانت وحـظك بقى
!! .. ( هنا يظـهر " مدير دار الـعرض " وينادى
عــلى احلــكــواتـى ولــكــنه اليــعـــيــره أى أنــتــبــاه
ــتـفـرجـ ) .. ده ويــسـتـمــر فى تـعـلــيـقه مع ا
ـا بــنـيــجى نــخـتــلف بــنـخــتــلف عـلى أحـنــا حـتـى 
أفراد .. عبد الـناصر هو اللى أ القناة وبنى
الــسـد الـعـالى .. وأنـور الـسـادات هـو الـلى حـرَر
ســيــنــاء وعـــمل األنــفــتـــاح والــسالم .. طب مــ
فــيــهــمــا األحــسن ?!! .. اخــتالفــنــاش بـقـى مـرة
حـوالــ احـنـا فــ من الـعـالـم الـلى حـوالــيـنـا ?!
أخـــتالفـــنــــاش مـــرة حـــوالـــ فــــ إنـــتـــاجـــنـــا ..
ـــفــروض بـــلــد إبــداعـــنـــا ?! يــعـــنى احـــنــا مـــثالً ا
زراعى .. أتــعـلــمــنـاهــا كــده وأحــنـا صــغــيـرين ..
ومع ذلك بنستـورد القمح من بره وبـندفع عملة
صـــــــعــــــبــــــة !! .. طـب أزأى ولــــــيـه ?!! .. كــــــذلك
الـــصـــنـــاعـــة .. فـــ هى ?! كـــله الـــنـــهـــاردة وارد
الــصـ األبــرة والــفــانــوس من الــصــ .. حــتى
خلة السنـان برضة من الص !! ولـو صنعناها
بــــتـــطـــلـع أوحش وأغال .. طـب ازاى ولـــيه ?!! (
ىعــيــد مـديــرالــدار الــنـداء مــرة اخــرى عـلى "
احلكواتى " الذى سخن ثم يرد عليه فى ضيق
) .. اهـــــــمـــــــد بـــــــقى وثـــــــانـــــــيـــــــة واحــــــدة .. ( ثم
لـلـمـتـفـرج ) .. زمــان يـاأخــونـا تــصـورنــا بـأن
خالص الـشـعـوب فى الـهبـات الـشـعـبـيـة وهـبـيـنا
أيــام عـــرابى وهـــبــيـــنــا فى ســـنــة  19 ومع ذلك
مـاعـملـنـاش حـاجة .. بـعـد كـده جه إنقالب 52
وتـــــــصــــــورنـــــــا بــــــأن اخلـالص فـى األســــــتـــــــقالل
والـوحدة الـعربـيـة وعمـلنـاها مع سـورية وبـرضة
فـشـلـت فـشل سـريع .. بـعــد كـده قـولـنـا أل .. ده

22 من يونيه 2009   العدد 102

 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
حنفى محمود

cyan magenta yellow black File: 12-21�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

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

سرحي جريدة كل ا

ثلة جروتوفسكى الرئيسية ألكثر من ثالثة عقود ومؤسسة > تعتبر رينا ميرسكا 
ثلى احملترف لذات احلركة البالستيكية فى مختبره قد  استدعاؤها لقيادة 

السبب الذى ذكرته قبل قليل للبحث عن الطريق الصعب.

سرحى جالل > اخملرج ا
الشرقاوى مازال فى
انتظار احلصول على
دنى تصريح الدفاع ا
للتمكن من استئناف
نشاط مسرح الفن بعد
إغالقه بقرار محافظة

القاهرة منذ أكثر من عام
الشرقاوى قال إنه انتهى
من تطوير وحتديث

سرح بأحدث التقنيات ا
ووسائل األمن الصناعى
سرح قرر افتتاح ا ومن ا
بعرض «شغل اراجوزات»
للمؤلف محمود الطوخى

وبطولة فرقة شباب
مسرح الفن.
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بـكل جتـلـيـاته.. وقـد قـرأ اخملـرج الـنص قـراءة حـسـنـة واسـتـطـاع
ومعه سـيـنـوجـرافة أن يـرسم مـشـهـدا مسـرحـيـا مـتمـيـزا اسـتحق
ــركـــز الــثـــالث فى عــلـــيه أن يــحـــصل إبـــراهــيـم الــرفـــاعى عـــلى ا
تـــصــمــيم الـــديــكــور وأن يــحـــصل كل من: أســامـــة رشــاد وأحــمــد
ـوسـيــقى عن تـألـيــفـهـمـا ــركـز الـثـانـى فى ا بـخـيت عــلى جـائـزة ا
ـشـتـرك وعـزفـهـمـا عــلى آلـة الـفـيـولـيـنـا طـول مـدة الـعـرض وأن ا
يــحــصل مــحــمــود عــبــد الـسـالم فى دور «اســيــاس» عــلى جــائـزة
ـركـز األول تـمثـيل رجـال وكـذلك مـروة مـنيـر فى دور «لـويـسا» ا
ــركــز األول عــروض وأن يــحــصل مــخـرجـه حـسن عــلى جــائـزة ا

ركز األول فى اإلخراج. فرو على جائزة ا
ــلك لــيـر» وفى الـلــيــلــة الــسـادســة واألخــيــرة شـاهــدت عــرض «ا
تــألــيف ولــيم شــكـســبــيــر وإعـداد أو بــاألرى درامــاتــورج الــطـالب
عـمرو الـرفـاعى وبـالرغم من اجلـهـد الـفائق الـذى بـذله اخملرج
اء ال ينـتج زرعا لألسف?!.. أحمـد جاويش إال أن جـهد حـرث ا
ـبـذول من ـشـهـد الــبـصـرى فـقـيـرا رغـم كل اجلـهـد ا فــقـد جـاء ا
ــــصــــمم عــــبــــد الــــله شــــنح حــــيـث إنه وضع عــــمــــودين ال تــــشى ا
تـيـجـانهـمـا بـأى طـراز وكـان يـقـلبـهـا ظـهـرا لـبـطن من حـ آلخر
البس ال تـعبـر عن طراز ـكان وكـذلك كانت ا كنـاية عن تـغيـير ا
وتـفتقد إلى الدقة الـواجبة فى مالبس تاريخـية لعمل كالسيكى
كبـير وكـان أضعف مـا فى العـرض هو قـراءة اخملرج لـشخـصية
ـمـثل الــذى يـلـعـب هـذا الـدور حــيث أظـهـر لــيـر وكـذلك تــمـثـيـل ا
كـمــهـرج أو كــإنــسـان أبــله ال خــبــرة له فى احلــيـاة والــشــخـصــيـة
الــشــكــســبــيــريــة بــعــيــدة كـل الــبــعــد عن هــذه الــقــراءة الــســاذجــة
وبــالــرغم من حــرص اخملــرج والــدرامــاتــورج عـلـى ذكــر مـخــتــلف
ا جـعـله يـختـرق حـاجز الـ «90 دقيـقة» وهى تـفاصـيل الـعـمل 
أقـــصـى مــدة ألى عـــرض يـــصـــلح لـــلـــمـــشـــاركــة فـى الـــتــبـــارى فى
ـهـرجان حـيث وصل طـوله إلى «110 دقـيـقـة».. أقـول بـالـرغم ا
من هـذا احلرص الـذى لم يـفد اخملـرج وكاتـبه إال أنه لم يـحسن
تــدريب طـــاقم تـــمــثـــيــلـه والــذى بـــلغ عــدده «18 فــردا» بل كــانت
مـواقـفه أحـيــانـا مـا تـعــطى تـأثـيـرا ضــاحـكـا عـلى عــكس مـقـصـد
الـكاتب األصلى أو احلـالى وكذلك اخملـرج نفسه?!.. ورغم ذلك
فـقـد تـميـز الـدرامـاتورج عـمـرو الـرفـاعى كمـمـثل لـدور «إدمـوند»
ركز الـثالث مناصفة تمثيل رجال. وأخيراً وحصل على جائزة ا
لـكم شـعـرت بالـسـعـادة والـرضا ومألتـنى الـبـهـجة عـنـدمـا جاءنى
حـسن عـبـاس مـخــرج عـرض «أخـبـار أهـرام جـمـهـوريـة» والـفـائـز
ــركــز الـثــالث عــروض وإخــراج لـيــصــافــحـنى ويــقــبــلـنـى ولـكم بــا
سـاءنـى وجـعل احلــزن يــغـمــرنى خــبـر إحــبــاط بل وبــكـاء أحــمـد
ـلك لير» والذى أقـول له: يا صديقى.. جـاويش مخرج عرض «ا
لــــقـــد حتـــقــــقت من خـالل مـــبـــادرتـك اإلبـــداعـــيــــة وأخـــذت أجـــر
إحـسـانك والــفـرصـة مـتـاحــة أمـامك دائـمـاً لـلــتـجـويـد ولإلبـداع

وأنت أهل لها!?..

ـناسب لـكان لـها شأن آخـر.. وقد تـميز كل والتثـقيف الـنظرى ا
من: مـحـمـد الـسيـد حـبـر فى دور إخـنـاتون ومـحـمـد الـسـيد فى
دور هـتـلــر وفـكـرى عالء فى دور صالح الـدين وحـصل بـالـفـعل
على جوائز كل من: منـال محمد فى دور أم محمد حيث فازت
ـركـز الثـالث منـاصفـة تمـثيل نـساء وعـزت عيـد فى دور سبع با

ركز الثانى مناصفة تمثيل رجال. الليل حيث حصل على ا
وفى الليـلة الثالـثة شاهـدت عرض «كدبة من ألف كـدبة» تأليف
واهب محمـد القواشـطى وإخراج حسـان إبراهيـم ورغم قلة ا
التـمثيـلية فى هـذا العرض إال أن خـالد البـيلى قد تـميز فى دور
ــركــز الــثــالث مــنــاصــفــة تــمـثــيـل رجـال.. الــشــيخ وحــصل عــلى ا
واستطـاع مخرجه ومـصمم ديكوره حـسان إبـراهيم أن يحصل
ــركــز األول فـى تــصــمــيم الــديــكــور وفى الــلــيــلــة الــرابــعــة عــلى ا
شـــاهـــدت عــرض الـــزفـــة من تـــألــيـف وإخــراج اخملـــضـــرم ورائــد
ـــســرح فى كـــفــر الـــشــيـخ صــبـــرى عــسس والـــذى اســتـــطــاع أن ا
ينـشىء مشهـدا تمـثيلـياً متـماسكـا يتـميز بـإيقاع حى مـتدفق بالغ
ـركـز اإلحــكـام والـدقــة وقـد حـصـل عـرضه وهـو كــمـخـرج عــلى ا
الـثــانى فى جــوائـز الـعــروض واإلخـراج بــالـرغم من فــقـر اإلطـار
ادى لـلعـرض.. والذى عـوضه الغـنى الـبشـرى واإلنسـانى حيث ا
تــمـيــز كل من خـالــد الـصــعـيــدى فى دور حـســان وإبـراهـيـم عـبـد
الــعــال فى دور عــلــوى وجــمــال بــهــجــات فى دور عــبــاس وأحــمـد
مـصـطـفـى الـرفـاعى فى دور حــرك أفـنـدى وفـاز بــالـفـعل كل من
ركـز الثـانى منـاصفـة تمـثيل كر عـبد الـقادر فى دور عـبوده بـا
ركز الـثانى تـمثيل غازى فـى دور سعدة بـا رجـال وفازت هنـاء ا
ركز األول» عن كما فـاز على حبـيب بجائـزة أفضل موسـيقى «ا

أحلان وغناء وموسيقى عرض الزفة.
وفى الليلة اخلامسة شـاهدت عرض «الكمامة» تأليف ألفونسو
سـاسـتـرى وإخـراج حـسن فـرو والـنص أيـضـا يـطـرح قـضـيـة قـهر
اضى أو اإلنسنـا ألخيه اإلنـسان حيث يـسيطـر األب أو اجليل ا
ـعـاصـرة ويـجـعل كل مـا الـسـلف عـلـى اجلـيل احلـالى أو احلـيـاة ا
فـيها يـتحرك وفق إرادتـه كما لـو كان اجلمـيع عرائس مـاريونيت
يـحـركـهـا عـبـر خـيـوط دقـيـقـة ال تـرى بـحـركـة طـفيـفـة من يـديه..
والـنص فى الـنــهـايـة يـدعـو لــلـنـهـوض ورفض الــقـهـر واالسـتـبـداد

فى مديـنة كفـر الشيخ قـضيت أيامـا سعيدة وعـشت ليال مـضيئة
حـيث تـابـعت سـتـة عروض مـسـرحـيـة خالل لـقاء شـبـاب اجلـامـعة
ـسـرحـيـة الـذى تـبـارت فـيه فـرق كـلـيـات الـتـجـارة الـثـالث لــلـفـنـون ا
والتـربيـة والطب البـيطـرى والزراعـة والتربـية الـنوعيـة والهـندسة
ـدينة وأول ما لـفت نظـرى هو الـنهضـة العـمرانـية التى تـشهـدها ا
وخـاصـة اجلـامعـة وهـذا أسعـدنى كـثـيرا ولـكن فـرحى شـابه بعض
وجود فى كلية التجارة احلزن حيث الحظ أن مسرح اجلامـعة وا
كـقاعة مصمم على هـيئة "مدرج محـاضرات" وهذا خطأ فاحش
كـذلك مـنصـة الـعـرض مـصـمـمـة عـلى أن تـكـون "مـنـصـة ندوات"..
ــــقـــام أتـــمـــنـى عـــلى د. فــــوزى عـــلى تــــركى رئـــيس وأنــــا فى هـــذا ا
اجلـامـعـة أن يـعـتـنم فـرصـة الـنـهـضـة الـعـمـرانـيـة احلـالـيـة لـيـنـشىء
ـتفق ـعيـارية والـفنـية ا واصـفـات القـياسـية ا مـسرحـا للـجامـعة بـا
ــنــاسب واألجــنـاب ــســرح الــعـمق ا ــنــصـة ا عــلــيـهــا بــحــيث يـكــون 
ـنـاسب لوضع الـكامـنـة «الكـوالـيس» وكـذلك السـوفـيـته «االرتفـاع ا
ـنـاظـر ــرات مـنـابع الــضـوء الـعـلــويـة وكـذلك مــجـارى ومـهــابط ا
ــعـلــقـة لــســهـولــة الـتــغــيـيــر» وأيـضــا زن تـكــون زاويــة مـيل أرضــيـة ا
ـناسـبة لـصـالة مـسرح.. الـصالـة هى الـزاوية الـهـندسـية والـفـنيـة ا
هـذه أمـنيـة أؤمن أن د. فـوزى عـلى تـركى قـادر عـلى حتـقـيـقـها لى

وألبنائه من مبدعى طلبة اجلامعة.
والعروض الستة التى شـاهدتها أنا وزميالى د. محمود نسيم و
ـسـتـوى وفـى تـكـامل الــعـنـاصـر د. وائل خـورشــيـد تـراوحت فـى ا
ــواهب وهــذا أمـر ـفــردات ولــكـنــهــا جـمــيــعـهــا كــانت غـنــيــة بـا وا
سـرحيـة فى هذه اجلـامعـة حركة مطمـئن خاصـة وأن احلركـة ا
فنية ناهضة واألمل يتزايد فى استمرارها مع اإلدارة اجلديدة
ــديـر الــعـام وســعـيـد الــنـجــار مـديـر ــتـمــثـلـة فـى فـوزيـة هــيـكل ا ا
اإلدارة الـفـنيـة.. وكـان أول مـا شاهـدته هـو عرض كـلـية الـتـجارة
«أخــبـار أهــرام جــمـهــوريــة» تـألــيف إبــراهــيم احلـســيــنى وإخـراج
حــسـن عــبـــاس.. والـــنص فى هـــيـــئـــة دعـــوة لــلـــجـــيل احلـــالى من
الـشـبـاب لـلـيـقـظــة والـنـهـوض واكـتـشـاف الـذات واحملـافـظـة عـلى
الـهـويـة الـشـخصـيـة والـوطـنـيـة فى مـواجـهـة كـافـة صـنـوف الـقـهر
واالســتالب وقـد قــرأ اخملـرج الـنص قــراءة حـســنـة ودرب فـريق
ـثــلـيـه تـدريــبـا جــيــدا واسـتــطــاع أن يـحــصل له ولــعــرضه عـلى
ـركـز الثـانـى وهو ـركـز الـثالـث وحـصل مـصـمم مـنـاظـره علـى ا ا
ركز ثلـته ريهـام الزاهى عـلى ا محمـد قطـامش كمـا حصلـت 

الثانى مناصفة فى جوائز التمثيل - نساء.
ـركـز الـثـالث عن مـوسـيقـى وأحلان ـتـولى حـسـانـ بـا كـما فـاز ا
هـذا الـعـرض وكــان عـرض الـلـيــلـة الـثـانــيـة هـو «اسـطــبل عـنـتـر»
تــألـيـف سـعــد الــدين وهــبــة وإخـراج حــســنــ أحـمــد احلــســيـنى
والنص يدور فى مصحة للمجان حيث يستحضر كل نزيل من
نـزالء هــذه الـصــحـة شـخــصـيــة تـاريـخــيـة يــتـمــاهى مـعــهـا حـسب
ــرضــيــة: إخــنــاتــون هــتـلــر صـالح الـديـن األيـوبـى وأبـو حـالــته ا
شــادوف الــفالح شــهــرزاد ســبع الــلــيل عــرابى.. إلخ.. ولــلــحق

واهب الـتمـثيلـية الـطبيـعيـة التى لو  لقـد زخر هـذا العرض بـا
مثل تـدريبهـا التدريب الـصحـيح من خالل ورشة فـنية إلعـداد ا

مخرج لير لم يقرأ النص
جيداً فتحول األمر إلى

كوميديا

> يعتقد جروتوفسكى أن فقر اإلمكانيات واألدوات هو ثراء وقدرات إبداعية ال
سرحى اخلالص وتدفعنا دفعاً نحو االقتراب حدود لها تعيدنا إلى صفاء الفن ا
سرحية والسعى نحو التعامل مع جوهرها.  من براءة التجربة ا

بس احنا كده حنكرر اللى حصل قبل كده . 
صدام  : 

تقصد أيه ?! 
 :     -

ـا اعلن حق الـعراق أقصـد عبـد الـكر قـاسم 
فى الكويت . 

صدام  : 
طب وأيه يعنى . 

 :     -
ازاى ?!! .. احــنــا مش الزم نــســتــفــيــد من الــلى

حصل امبارح ?? 
صدام  : 

بس امبارح غير النهاردة . 
 :     -

يعنى أيه ?? 
صدام  : 

يعنى الظروف الـدولية اختلـفت كتير .. أمبارح
ــنــطـــقــة .. لــكن كــانـت مــصــر أقــوى دولـــة فى ا
الـنـهـاردة! أمـبـارح كان فـيه االحتـاد الـسـوفـيـيتى
.. لــكن الـنـهـاردة مــفـيش غـيـر امــريـكـا .. وعـلى
فـكرة بقى أنا فـكرت كتـير قبل ما اتـخذ القرار

ده . 
 :     -

ووصلت أليه ياريس ? 

سرحي جريدة كل ا
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صدام  : 

وصلت لتصـورى للحكايـة كلها من األول لآلخر
 .

 :     -
طب ماتقولنا تصورك ده ? 

صدام  : 
أوالً غزو الكويت بـالنسبة لىَ هـو مجرد مناورة
ـكن من خاللـهـا الـتـوصل سـيـاسـيـة عـسـكـريـة 

إلى اتفاق حلل يرضى جميع األطراف . 
 :     - 

عظيم .. طب وثانياً ?? 
صدام  : 

الـقوى الـعـظمى وخـصـوصاً أمـريـكا لن تـتـحرك
ـنـطـقة .. بـأعـتـبـار إن دى مـسائـل داخلـيـة فى ا
ــوافــقـة ــكن كــمـان تــقــنع دول اخلــلــيج بــا أل و
ـفـاوضات الـلى حايـتم بـناء عـلى هذه على كل ا

األزمة. 
 :     -

طب والسعودية ? 
صدام  : 
مالها ?!! 

 :     -
مش جايز تخاف من الغزو ده . 

صدام  : 
بس أنا مالى ومالها . 

 :     -
وهى تضمن من !! 

صدام  : 
تقصد أيه ? 

 :     -
مـش إحــتــمــال تـــطــلب مـــســاعــدة مـن أمــريــكــا 
وطـــبـــعــاً امـــريـــكـــا مش حــاتـــرفض ألنـه يــهـــمـــهــا

نطقة .  البترول وقعادها فى ا
صدام  : 

دى مـسألة صعبـة خصوصاً بـالنسبة لـلسعودية
 .

 :     -
ليـــه ?!!! 

صدام  :
شـكـلهـا حـايـبـقى وحش قـدام الـشـعـوب الـعـربـية
فـى ظـل ســـــــــيـــــــــطــــــــــرة االجتـــــــــاه اإلسـالمـى فى

نطقة.  ا
 :     -

هـــو انت نـــاوى تـــســـتـــغـل االجتـــاه اإلسالمى فى
األزمة ?!! 

صدام  :
ليه أل . 

 :     -
بس ده اليتفق ومباد البعثي ?!! 

صدام  : 
دى سـيـاسـة يــاحـبـيـبى.. أنــا مش بس حـاسـتـغل
االجتــاه اإلسالمى .. ده انـــا حــاســتــغل االجتــاه

الوحدوى والقومى وقضية فلسط كمان . 
 :     -  

يـاعـيــنى عـلـيـك . ( يـفـضل تــعـبـيــر عـراقى بـدالً
منه ) . 

صدام  : 
ـنـطـقــة الـعـربـيـة وأبـقى ـهم .. أسـيــطـر عـلى ا ا

الزعيم األوحد . 
احلكواتى : 

شـكلة إن كل واحد فيهم (يواصل القراءة) .. ا
كان متـأكد غنه صح !! .. وقراراته صح الصح
وواثق قــــــوى مـن انــــــتــــــصـــــاره .. أو عــــــلـى األقل
ـشــكـلـة حــاحتل عـلى آخــر حلـظـة مـتـأكــد بـأن ا
دبــلـــومــاســـيـــاً وســيـــاســيـــاً وبـــدون حــرب .. ومع
األسف كـلـهم سـقـطـوا فى نـفـس احلـفرة .. وده
الـعـجـيب والـغريب.. وكـانت الـنـتـيجـة إن مـحـمد
عــــلى انــــضـــرب فى   1840 وعـــبــــد الـــنــــاصـــر

يعنى مسألة احلرب دى .. مشكوك فيها ? 
ناصر : 

ليـــه أل ?!!!! 
احلكواتى : 

( يواصل الـقراءة ) .. يـقـال بأن صـدام حـس
كــان مـضــطــراً لـغــزو الـكــويت ألنه بــعـد ســقـوط
الـــديــكـــتـــاتــوريـــات فى أوربـــا الــشـــرقـــيــة كـــثــرت
الـــتــــصــــريــــحــــات الــــتى تــــتــــنـــبــــأ بــــهــــبــــوب ريـــاح
نطقة العربية وسوف تبدأ قراطية على ا الد
بـالذات من الـعـراق  لذلك كـان عـلى صدام أن
يقوم بالـغزو لكى يحـقق هدف فى وقت واحد
.. األول هو الـسيطـرة العـسكريـة والنفـطية فى
ـنـطـقـة .. والهـدف الـتـانى هـو إنـشـغـال الـعالم ا
وبـالذات امـريكـا بـقضـية الـغزو بـدالً من قضـية
ــقــراطــيــة . فــمــا هى احلــقــيــقــة فى هــذا الــد
الكالم ?? .. تـعـالوا نـشـوف مع بعض اإلجـتـماع
الـذى تـصدره صـدام مع أعـضـائه من الـبـعـثـي

ناقشة قضية الغزو .... 
 ×××
(نقل على منطقة " د " ) 

(صــــدام حــــســــ يــــجــــتـــــمع بــــأعــــضــــاء من
ـستـشـارين الـبعـثـي واحلـوار بـينـهم قـد بدأ ا

من فترة وجيزة ) 
 :     -

نسحبها ياأخى .. هى شغالنة . 
 :     -

لـــكـن احلـــرب فى الـــيــــمن كـــانـت مـــجـــرد حـــرب
لكي .  تأديبية ضد قوات ا

ناصر  : 
يعنى أيه ?! 

 :     -
سـلحـة تقـدر تخـوض معـركة يـعنى هل قـواتنـا ا

مع جيش أسرائيل العصرى ?!! 
ناصر  : 

شـوفوا أنـا فـكرت كـتـير قـبل مـاأتخـذ الـقرار ده
وتــوصـلت لـآلتى .. أسـرائـيل لـوحـدهـا من غـيـر
مــســاعـدة أمــريــكـا وإجنــلــتـرا مـن الـصــعب إنــهـا
حتقق أى ضرر بالـغ بقواتنا اجلـوية .. يعنى ده
معناه إن أى تـقدم ألسرائيل فى سـيناء معرض
لـــلـــهـــجـــمــــاتـــنـــا اجلـــويـــة .. بـــاإلضـــافـــة إلى إنى
أسـتـبـعـد هـجوم أسـرائـيل فى جـبـهـتـ أو ثالثة
.. مــاتــنـســوش إن أحــنــا مــعــانــا ســوريـا واألردن

والعراق . 
 :     -

ده معناه إن سيادتك بتستبعد حدوث حرب . 
ناصر : 

إلى حد ما . 
 :     -

بس حضرتك تـنبأت قبل كده بعدم وقوع حرب
ــكن فى  56بــحـجــة إن الــقــنــاة دولــيــة ومش 
دول الـــعــــالم حـــاتــــقف تــــتـــفـــرج عــــلى إجنــــلـــتـــرا
وفـرنــســا لــو قــامــوا بــحــرب .. ومع ذلك قــامت

احلرب!! 
ناصر : 

وقف النهاردة مختلف .  أله .. ا
 :     -

إزاى ? 
ناصر : 

أنـا بـأقول وبـأصـرَ فى كل تصـريـحاتى بـأنـنا لن
نــطــلق الــرصــاصــة األولى ولن نــكــون الــبــادئــ

باحلرب . 
 :     -

طب وده يؤدى أليه ? 
ناصر  : 

ى .. ثــانـيــاً كـسب أوالً كــسب الـرأى الــعـام الــعـا
ــوقف لــيس ــعــنـى أن ا ــعــركــة ســيـــاســيــاً ..  ا
مـــســتــعــصــيــاً عـــلى احلل بــالــوســائـل الــســلــمــيــة

الدبلوماسية . 
 :     -

وافرض سـيـادتك بأن هـذه الـوسائل لم تـتـحقق
 ??

ناصر : 
يـبـقى أقـولـكم تـصورى لـلـمـعركـة .. أوالً سـتـقوم
أسـرائــيل بـضــربـة جــويـة ضــد قـواتــنـا ودفــاعـنـا
عركة .. اجلوى حتى يتم شـلها وإخراجها من ا
لذلك البد من األستـعداد لهذه الضربة وإتخاذ
مايلزم لـتقليل خسائرها إلى احلد األدنى حتى
ــكن لــنــا بـعــد كــده ضــربــة رادعــة ضــد قـوات

العدو . 
 :     -

لكن حتول أستراتـيجيتنا العسكرية من الهجوم
إلى الـدفـاع سـيـؤثـر كــثـيـراً عـلى مـوقف الـقـوات

عنوية القتالية !!  اجلوية وبالتالى روحه ا
ناصر : 

ــــعــــروف إن إســـــتــــخــــدام األجــــهــــزة والــــلـه من ا
الـعــسـكــريــة هـو لــتـنــفــيـذ الــسـيــاســة اخلـارجــيـة
لــلــدولــة  يــعــنى خــضــوع الــعــســكــريــ الــكــامل
لــلـقــرارات الـســيـاســيـة لــلـدولــة .. وفى الـنــهـايـة
أقـــول بـــأن هـــذا مـــجـــرد تــــصـــور فى حـــالـــة إذا

ماحدثت معركة بالفعل . 

 :     -
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سرحي جريدة كل ا

سرحى سباعى > الناقد ا
السيد وجه الدعوة
للكتاب والنقاد
سرح تخصص فى ا وا
للمشاركة بكتاباتهم
ودراساتهم للنشر على
سرح دوت موقع مجلة ا

كوم اإللكترونية التى 
إطالقها مرة أخرى بعد
تطويرها وحتديثها
وقع الذى بدأ العمل ا
فى 2002 توقف منذ
أكثر من عام وعاد للعمل
الية بعد جتاوز أزمته ا
تابعة احلركة ويهتم 
سرحية فى الوطن ا
العربى وإلقاء الضوء
على أهم األحداث
سرحية. ا

> إن حكاية رينا ميريسكا كما حكاية جروتوفسكى تتعدى موضوع الشكل اجلسدى
أو البالستيك أو الليونة اجلسدية. بعد أن تأسس معمل جروتوفسكى بسنوات
توصلوا إلى نتائج مفادها أن تقنيات اجلسد لم تعد مفيدة لوحدها للتمثيل.
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الــفــقــراء حـتـى يـأخــذ بــأيــديــهم ويــنـتــصــر مــعــهم عــلى قــسـوة
وذج تـكوين الوزير هو النموذج الذى احلاكم ووزرائه ولعل 
ـــســرحى جـــعـــلــنـى أشــعـــر فى بـــدايـــة حــديـــثى عن الـــعـــرض ا
لـضــعف بـنـيـة الـنص حـيث إن الـكــاتب بـنى هـذه الـشـخـصـيـة
لـــكى تــكــون الـــشــر اخلــالص فـى مــواجــهــة عـــدنــان الــذى هــو
رة. وذجا إنسانيا با اخلير اخلالص وهذا النموذج ال يعد 
أمـا عن أشــعـار وأحلــان الـعـرض فــقـد كــانت مـنــاسـبـة تــمـامـا
لـطـبــيـعـة الـتــيـمـة وقـدمـت بـأصـوات تـلــيق والـتـعــبـيـر عن هـذه
اجلــمـوع الــبــشــريـة وأيــضــا فى حلــظــات الـرومــانــســيــة كـانت
الكلمات واألحلان جـيدة وهى التى صنعت خصيصاً للعرض
ــســرحى ولـم تــؤخــذ عن تـــيــمــة كالســـيــكــيــة أو رومـــانــســيــة ا

مطروقة.
ـشـاهـد وقـد جـاء األداء الــتـمـثـيـلى مـتـمـيـزاً خـاصـة فى تـلك ا
الـتى تـعـتـمـد عـلى جــمـوع الـشـعب فـلـقـد لـعـبه أفـراد الـكـورس
ـسـرحـية بـطـريـقة جـيـدة وأبـدع كل واحد فـى دوره الصـغـير ا
ـطـلــوبـة مـنه أو إلـى تـكـرارهـا ولم يـنــظـر إلى قـلــة الـكـلــمـات ا

ففى كل مرة كانت نفس الكلمات تنطق بطريقة مختلفة.
وفى ظـــنـى أن األدوار الـــرئـــيــــســـيـــة بــــالـــعـــرض  إســــنـــادهـــا
مثـل وكانـت هدى محـمود قد فازت جملـموعة مـتميـزة من ا
ثـلة وذلك لـوعيـها الـتام بـطبـيعة عن دورهـا بجـائزة أفـضل 
ــوقف تــطــور الــشــخـصــيــة واخــتالف طــريــقــة األداء حــسب ا
تـطـور فهى تـبدأ الـعرض بـتعـال عـلى عامـة الشـعب وبنـتهى ا
بهـا احلال فى اجلزء الثـانى وقد أصبـحت دميمـة ومكسورة
أمــا مــســعــد فـــتح الــله الــذى فــاز عن دور (عــدنــان) بــجــائــزة
ــثل فـإنه يــتــمـتع بــصـدق وإحــســاس يـنــاسب تـمــامـاً أفــضل 
ـســنـد إلــيه كــمـا أنه يــبـدو مـن طـريــقـة أدائه طـبــيـعــة الــدور ا
رومانتيكـيا إلى أبعد احلدود وال يترك خلظة واحدة دون أن
يـشبعها باألداء الـذى يناسبها ففى حلـظات الثورة تراه قائداً
ــــلــــؤه الــــقــــوة وفى حلــــظــــاته لـــلــــجــــمــــوع الــــشــــعب بــــصــــوت 
الرومانسية مع األميـرة تراه مهتما بإبراز عواطفه اجلياشة
وكــذا كـان أداد عـمــرو أبـو الـسـعــود فى دور الـقـادم بــاخـتـيـاره
البـس ومكـيـاج مـنـاسـب تـمـامـا وكـذا أحمـد إبـراهـيم كـبـير
يـزا فى احلركة وطـريقة األداء نـجم والـذى كان أداؤه  ا
ــنـاسب وكـذا عـبـد الــرحـمن حـسـ فى دور األب والـشـكل ا
ـة الشعب وعـدم حصولهم مـيز عن هز بـانكسـاره وتعبـيره ا
عـــلى أبـــسـط احلـــقـــوق بــيـــنـــمـــا كـــانت حـــنـــان فـــوزى فى دور
األمـيرة مـهتمـة أكثر بـطبـيعة شـكلهـا ومظـهرها وكـانت حتتاج
إلى بــعض الــتـدريب الــصــوتى أمــا مـحــمــد إبـراهــيم فى دور
الـوزيـر فـقـد كـان صـارمـا ومـؤكـدا لـلـفـارق بـ طـبـقـة احلـكـام
وطـبـقـة احملـكومـ فـهـو يـتـمتع بـحـضـور قـوى ومـؤثر فـهـنـيـئا

ميز. لفوة بالعرض اجليد وفريق التمثيل صاحب األداء ا

لـلـمتـلـقى فقـد أسـست األحداث بـطـريقـة جتـعله يـتـعاطف مع
ـطـحـون وهـو األمـر الـذى جـعل مـخـرج وجـهـة نـظـر الـشـعـب ا
واقف العرض يتجه نحـو التشكيل احلركى فتراه يتخذ من ا
يلودرامية التى يشكـو فيها عامة الشعب حالهم يتخذ منها ا
مــصــدر قــوة لــلــعــرض فــبــصــريــا كــان يـتــخــذ مـن هـذه الــكــتل
الـبـشـريـة الـلـيـنـة أشـكـاالً مـتـجـددة تـوحى دائـمـا بـتـجـدد صور
ـنـطـوقة الـقـهـر والـفـوز وهـو حل سـحـرى يـفـتت قـوة الـكـلـمـة ا
ـتلـقى ـيـلـودرامـيـة وتـشبـع ا ويـحـولـهـا إلى صـور تـكـسـر حـدة ا
ـرة ومن ثم يكون أثـرها أعمق بـصور قهـر لم يكن يـتوقعـها با
سرحى مبنيا بطريقة نظر ا وأقوى وفى نفس الوقت كان ا
تـوحى دائـماً بـجبل احلـديـد ومدى قـسوته وإحـاطـته بالـشعب
ـصنـوع منهـا اجلبال هى ـغلـوب على أمره وكـانت اخلامة ا ا
ــقــواة فــمـن نــاحــيــة يـــبــدو اســتــخــدامـــهــا ســهال فى األوراق ا
الـتــصـنــيع ومن نــاحـيــة أخــرى حـ يــحـتــاج الـشــعب لــتـفــتـيت
ـتلقى أجـزائهـا تبدو سـهلة الـتقـطيع فتـعطى أثراً طـيبـاً عند ا
فـهـا هـو الــشـعب حـ يـشــعـر بـقـسـوة احلــال من حـوله يـفـتت
زقـه فى سبـيل حـريـته وهـنـا األمـر فى ظـنى كان احلـديـد و
ثل سرحى إلى جانب اهتمام كل  أفضل ما فى العـرض ا
بــتـــقــد أفــضل مــا لــديـه حــتى تــبــدو الــصـــورة عــلى خــشــبــة
ـنـاسبـة لـطـبـيـعة ـعانى الـقـولـيـة والـشكـلـيـة ا ـسرح مـلـيـئـة بـا ا

قدمة. التيمة ا
وفى الـــوقت الـــذى يـــفـــكــر فـــيه مـــعـــظم مـــصـــمـــمى الـــديـــكــور
بـالطـريـقة الـتقـليـدية كـان مـهنـدس ديكـور العـرض (مصـطفى
درويـش) عـلـى الــنـقــيـض من ذلك فــنــراه مــتــعــاونـا مـع مــخـرج
الـعرض فى الـتـركيـز عـلى أهمـيـة ترك مـسـاحة خـالـية كـبـيرة
ـعـادل مـرئى بـسـيط يـعـتـمـد حلـركـة جـمـوع الـشـعب وصـانــعـا 
ــقـواة عـلى قـرص دوار بــجـانب احلـوائط واجلــبـال الـورقـيـة ا
يـبـدو من نـاحـية كـرسى حـكم ومن الـنـاحـية األخـرى نـبع مـياه
ــــكن أن يـــؤخــــذ عـــلى هـــذا تـــالف ال يــــأتى بـــأى خــــيـــر ومـــا 
الــتــصــور أمــرين فــقط أولـــهــمــا ضــعف الــشــكل احلــاد إذ أنه
ــشــكل بــطــريــقــة تــوحى بــقــسـوة اجلــبل مــصــنـوع مـن الـورق ا
فـالـبانـوهات الـتى كانت تـتـحمل هـذه األوراق كانت تـهتـز وهو
أمـر قــد يـصــيب الـصــدق الـفــنى فى مـقــتل وكـنـت قـد أشـرت
عـلى مخـرج العـرض أن يـقوى الـتحـبـيش جيـدا حـتى ال يفـقد
تـلقى مع عـرضه أما األمـر الثانى الـصدق الـفنى وتـعاطف ا
ـــفـــروض أن هـــذه فـــيـــتـــعــــلق بـــشــــخـــصـــيـــة (عــــدنـــان) فـــمـن ا
الــشـخـصــيـة شــخـصـيــة فـنــان صـاحب ذوق رفـيـع وضع لـوحـة
لكة وأخـتها األميرة اجلميلة تـشكيلية للزهـور جذبت إليها ا
فـإذا بنـا جنـد أن اللـوحة فـنيـا ضعـيـفة لـلغـاية ولـيس فيـها أى

وضوع?!. تلقى يصدق ا جمال يذكر ويجعل ا
ـتــلـقـى ألن عـدنــان الـذى يــعـد ـوضــوع فى أعــ ا ع ا ولــقــد 
الـبطل اخملـلص والـذى هو أحد أفـراد عامـة الشـعب هو ذاته
الـــذى رفض الـــرشـــوة الــفـــرديـــة وقـــرر أن يــبـــقى بـــ جـــمــوع

عـلى الـرغم من عـدم اشـتـهـار نـاظم حـكـمت كـكـاتب مـسرحى
وعـلى الـرغـم من أن مـسـرحيـتـه «قـصة حـب» ال تـنطـوى عـلى
ـعــنى احلـقـيــقى لـلــكـلــمـة فـإن تــنـاول اخملـرج صـراع درامى بــا
الــشـاب مـحـمـد عــلى مـحـمـود قــد أعـطى لـلـنـص روحـا طـيـبـة
بـتــفـعــيـله لــدور عـامــة الـشــعب إذ صـنـع مـنـهـم حـالــة جـمــالـيـة
حــولت الــكـلــمـات الــبـســيــطـة حــول مـعــنى الـعــطش إلى مــعـان
مــهـمـة تـخص الــعـطش لـكل شىء تـقــريـبـا (الـعــطش لـلـحـريـة

ساواة الكرامة للحب). للحياة للماء لتحقق ا
وكانت مسرحية «قـصة حب» لبيت ثقافة فوة قد فازت بعدة
ـهرجـان اخلـامس والـثالثـ الـذى أقـامته جـوائـز مـهـمـة فى ا
ـسـرحـية بـجـوائـز أفـضل هـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة فـقـد فـازت ا
ثلة (هدى محمود) وأفضل عرض وأفضل مخرج وأفـضل 
ـثـل (مـسـعـد فـتح الـله) وأفـضل أحلـان (وائل عـاطف) كـمـا

فاز (عمرو أبو السعود) باجلائزة الثانية فى األشعار.
ــســرحــيــة حــول فــكــرة تــكــررت كــثــيــراً فى الــدرامــات تــدور ا
ية ب العاطفة والواجب ففى ح يفتقد عامة الشعب العا
لـلحد األدنى من مطـالب احلى (وجود نبع ماء يـكفيهم) جند
ـلــكــة ووزرائـهــا يــعـيــشــون فى عــالم من الــرفـاهــيــة ولـكن أن ا
ـلكـة الـفتـاة الـصغـيرة يـنغص عـليـهم مـعيـشـتهم هـو أن أخت ا
ـلـكـة هـنا مـريـضـة مـرضـا مـضـنـيـا وال سـبـيل لـلـفـكـاك مـنـه وا
تــبــحث عن أى حل حـــتى لــو كــان عــلى حــســاب حــيــاتــهــا هى
شـخصـياً فى هـذا الـوقت يظـهـر القـادم والذى يـعـرف تمـاما
ـــتــلك احلـل األمــثل فـى اخلالص من مــرض األمـــيــرة فـــهــو 
احلـكــمــة الـتـى عـلى أســاســهـا يــقــلب احلــال وتـصــبح األمــيـرة
لـكـة بـجمـالـها وكـأنـهـا بال مرض وفى نـفس الـوقت تـضـحى ا
وتصبح دمـيمة وهى التـى كانت تتمـتع بجمال يـسلب القلوب
شروط وفى نفس الوقت ـلكة يبدأ التحول ا وحينما توافق ا
ن يـرسم أفضل لـكة عن مـسـابقـة ب أفـراد الـشعب  تـعـلن ا
الـزهور ويتـقدم إليـها كثـيرون من بيـنهم (عدنـان) أحد شباب
ــلـكـة عــلـيه حـتى ــوهـوبـ والــذى مـا أن تـقع عــيـنـا ا الــبـلـدة ا
جتـد فيه الفـتى الذى كانت تـتمنـاه لنفـسها فـتحبه فى احلال
وحــيـنـمــا جتـد أن أخــتـهـا أيــضـا تـمــيل له بل وحــاولت الـهـرب
مـعه تأمر وزيرها بـأن يحضره وتطلب مـنه لكى يكون جديراً
بأخـتها أن يحـفر جبل احلـديد الكـائن فى عمق اجلبل وحده
دون مـساعـدة من أحد ويـقبل عـدنـان التـحدى ويـذهب جلبل
احلـديـد ويـبـدأ الـعـمل وبـعــد تـفـاصـيل كـثـيـرة يـنـتـهى احلـدث
ــــا هـــو وقــــد شــــعـــر أهـل الـــبــــلــــد بـــأن مــــشــــروع (عـــدنــــان) إ
ـلكة مشـروعهم جمـيعا وأن عـليـهم أن يتخـلصوا من طـغيان ا
الـتى شـفـيت من مـرضـهـا ويـتـخـلـصـوا من تـلك الـسـطـوة الـتى
ـنـاضل الـذى أثـقـلت عـاتـقـهم لـفـتـرات طـويـلـة ويـنـضم إلـيـهـا ا

كان قد رفض احلل الذى ينجيه وحده.
والــدرامـــا فى هــذا الــنص مـــصــحــوبــة بــكــثـــيــر من الــغــمــوض
أحمد خميسوأيــضـــا الــرمـــزيــة وتـــوقع تــطـــور احلــدث فـــيــهـــا يــبـــدو ســهال
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جنح فى حتويلها إلى حالة جمالية
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سرح من كل ما هو دخيل عليه ومن خارجه لقد دعا جروتوفسكى الى جتريد ا
.. السينما) والعودة به الى ينابيعه األصلية أى (كالتقنيات احلديثة التليفزيون

عمل كبؤرة أساسية تتمحور حولها كل العناصر. ا

19
م / فرنسا  : 

ا النتائج ...  ولكن ر
محمد على : 

( يـقـاطـعه فى حتـدى ) .. ال نــتــائج تــهـمــنى ..
الـــــرأى الــــعـــــام يــــؤيـــــدنـى فى امـــــتالك ســـــوريــــة
بـــالـــكـــامل .. ولـــقـــد نــــالت أمـــتى االنـــتـــصـــارات
البـاهرة وبـعد ذلك تأتـون لىَ لكى تـطلـبون منى
أن اتـخال عن البالد الـتى فتحـتهـا وان أنسحب
بجنودى إلى منـطقة صغيرة تسمونها والية ?!!
ألـيـس فى هـذا حـكم عــلى بـاألعـدام الــسـيـاسى

 !!!?
احلكواتى : 

( يـواصل الـقراءة ) .. كـان اتــخـاذ قـرار إغالق
خــــلــــيج الـــعــــقــــبـــة مــــعـــنــــاه إعالن احلــــرب عـــلى
أســرائـيل  وبــذلك تــهـيــأ الـعــالم بــقـرب نــشـوب
مــــعـــركـــة بـــ مــــصـــر وأســـرائـــيـل  وعـــلى هـــذا
األساس حتركـت كل من أمريكا وروسيا واأل

ــــتـــحـــدة لـــتــــفـــادى هـــذا الـــصــــدام  ولـــكن فى ا
ـصـريـة قـيل بـأن كـوالـيس الـقـيـادة الـعـسـكـريـة ا
هـنـاك رتــبـة كــبـيــرة قـد اعــتـرضت عــلى حتـرك
ــصـريـة إلـى شـرم الـشــيخ وقـالت بـأن الـقـوات ا
ـــــفــــروض أن نـــــعـــــتــــرض عـــــلـى ســــحـب قــــوات ا
شير عامر طمنئه الطورا من سيناء  ولكن ا
بـأن هذ  عـمالً سـياسـيـاً ولـيس عمـالً عسـكـرياً
.. أى مــجــرد مــنــاورة ســيــاســيــة !! وبـنــاء عــلــيه
إجــتــمع عـبــد الــنــاصـر بــوزرائه وبــعض أعــضـاء
ــنـاقـشــة فـكـرة مــجـلس قـيــادة الـثـورة الــقـدامى 
احلــرب واألســتــعــداد لــهــا .. فــمــاذا دار هــنــاك

 !!??
(نقل على منطقة " ج " ) 

("عبد الناصر " يتـصدر اإلجتماع واحلوار ب
اجلميع قد بدأ ) . 

 :     -
ـسـلحـة دلـوقتى فى بس يـاريس مـعظم قـواتـنا ا

اليمن ?! 
ناصر  : 

الزوج   : 
كـده .. طب تــعــالى بـقى .. ( ثم يـهـجم عـلـيـهـا

ليضربها وهى تصرخ ثم ) ..... 
احلكواتى : 

( يـقـاطـعـهـمـا ) .. بـس يـاحــبـيــبى مـنك لــهـا ..
ـسـألة أيه ? التـقولك والتـقـولـهـا .. أنا فـهـمت ا
ــة ده مـــشـــهـــد من مـــســـرحـــيـــة تــقـــلـــيـــديـــة قـــد
ومــسـتــهــلــكــة آلــفـهــا الــكــاتب من زمــان من قــبل
مايتـبنى الـصيـغة االسـتفـهامـية وواضح إن اللى
لم الــورق من مـكــتـبــته حط ده عـلى ده .. يــعـنى
الـتـقـلـيدى عـلى االسـتـفهـامى والـدلـيل عـلى كده
إن أرقــام الــصـفــحــات مش مــظـبــوطــة .. يــعـنى
شهـد ده بيبدأ من صفحة  7 بينما انا واقف ا
ـشـهد ده ـا نـشـيل ا عـنـد صـفـحة  .. 32يبـقى 
كـله ونــحــطه عــلى جــنب .. حـنـالقى الـصــفــحـة
اللى بـعد كده   .. 33طب تعـالوا مع بعض كده
نشوف احلـكاية حاتمشى أزاى ?! .. ( ثم يقرأ
) كـــان مـــحـــمـــد عـــلـى مـــتـــمـــسك بـــضم ســـوريـــة
بـــالـــكــــامل وواليـــة ( أدنـة ) إلى مـــصـــر .. ( ثم
لـلـمـتــفـرجـ مـعـلـقـاً ) آه .. أهــو كــده الـكالم
مـاشى مـظــبـوط ومـتــرتب .. مش تـقــولـولى نـور
أحـــمــــر وخـــفـــفـه وقـــمـــيـص نـــوم ســـخن !! ( ثم
ـمــثـلـة ) .. يــالــله يــاجــدع مـنـك لــهـا لـلــمـثل وا
ـكن بـالـطـبع أن يـعـلق بالش كالم فـارغ .. ( 
ــمـثـلــة بـرد مـا ثم يــخـتـفى " ــمـثل وكـذلك ا ا
ــمــثـلــة " تــعـود ـمــثل " بــالـداخـل بـيــنــمـا " ا ا

لتجلس وسط الناس ) 
احلكواتى : 

( يواصل القراءة ) .. كان محـمد على متمسك
بـضم ســوريـة وواليــة أدنـة إلى مــصـر ومــعـروف
بـأن األقــلــيم هــو من صــمـيم األنــاضــول ويــنـهى
بــجـــبـــال طــوروس الـــتى جـــعـــلـــهــا مـــحـــمـــد عــلى
الـــفــاصل بــ مــصــر  وتــركـــيـــا  وكـــانت الــدول
األوربيـة خصـوصاً إجنلـترا وفـرنسـا تخشى من
تـــدخل روســـيـــا والــوقـــوف بـــجـــوار تـــركـــيــا لـــكى
التـسيـطـر علـيهـا  لذلـك أرسلت الـوفود القـناع

يعنى الزم .  
الزوجة : 

الزم أيه ?!!  
الزوج  :

أيـــوه .. أســـتـــعـــبـــطـى يـــا أخـــتى اســــتـــعـــبـــطى ..
وأظـــــهـــــرى عـــــلى حــــــقـــــيـــــقـــــتك .. أنـــــا مـالحظ
تـغيرة معـايا من زمان .. تلـيفونات تـصرفاتك ا
كل شوية ومحدش بيرد .. والنوم ليالتى بدرى
.. ومــرة تـــعـــبـــانـــة ومـــرة  عـــيــانـــة .. ومـــرة مش

بأيدى ياأخويا .. مش كده . 
الزوجة : 

أخرس ياواطى .  
الزوج  : 

أنا واطى ياسافلة .  
الزوجة : 

أنت على فكرة راجل منحط . 
الزوج  : 

وأنت برضة على فكرة ست قليلة األدب . 
احلكواتى : 

( يتدخل ).. أسـتنـوا أستنـوا .. ياأخـونا الكالم
ده مش مـاش مع احلكـايات .. ده مـشهـد خارج
الــنــسـيج ( يـتـوقف الـتــمـثـيل بـالـطـبع ) .. أيه
الــكالم الــفـارغ ده .. أحــمـر أيه وخــفـفه أيه?! (
ـزروعة بـالصـالة رأة ا تتـدخل هنـا الفـتاة /  ا
وتـعـتـرض عـلى تـدخل " احلـكـواتى " وتـطالـبه
ـشـهـد ولـكـنه اليـدرى مـاذا يـقـول بـاسـتـمــرار ا
للـمـتفـرجة وهـو مازال يـتـفحص الـورق امامه
شهد ووجوده من أجل الوصول للخطـأ لهذا ا
ضـمن لـفـة الـورق الـذى يـقـرأ مـنه !! .. كـذلك
ــزروع القـتـراح "الـفـتـاة / ــتـفـرج ا يـتــحـمس ا
ـتفرج ا يتـدخل هنا بعض من ا رأة " ور ا
هم ـشهـد السـابق ا احلقـيـقيـ الستـمراريـة ا
فى الـنـهـايـة نـظـراً ألنـشـغال " احلـكـواتى " فى
ــتـفــرجـ سـواء فــحص لـفــة الـورق يــشـجع ا
مـثل لـكى يكـملوا زروعـ أو احلقيـقيـ ا ا

شهد السابق )  ا
شهد السابق)  (تكملة ا

الزوج  :
 ( بشـخـصيـته احلـقـيقـية ) هـو أحـنـا حـانـكمل

 ? من ف
الزوجة  : 

ا وقفنا ( بشخيصتـها احلقيقية ) من ساعـة 
 .

الزوج   : 
ا كنا بنشتم بعض . 

الزوجة  : 
بالظبط . 
الزوج   : 

طب أرد بقى . 
الزوجة  : 

ا أشتمك األول .  مش 
الزوج   : 

طب اتفضلى أشتمى . 
الزوجة  : 

( وهى تعود للتمثيل ) .. اخرس ياواطى . 
الزوج   : 

( وهو يعود للتمثيل ) .. أنا واطى ياسافلة . 
الزوجة  : 

أنت فاهم نفسك راجل ?! 
الزوج   : 

وانت يعنى اللى ست قوى !! 
الزوجة  : 

عـلى فـكرة .. أنـا مـاعـنـديش إال الـشـبشـب اللى
فى رجلى . 

الزوج   : 
وانا ماعنديش إال اجلذمة . 

الزوجة  : 
قطعة !!  هئ .. اجلذمة ا

محمد على بالتراجع عن قراره و 
(نقل على منطقة " ب " ) 

(محـمد عـلى مع الوفـود الغـربيـة من إجنلـترا
وفرنسا). 

م / فرنسا  : 
فـخــامـة عــظـمــة مـحــمـد عــلى .. البـد من وقف

تقدم جيوش مصرية . 
محمد على : 

ليه ?!! 
م / إجنلترا : 

ألن ده يــدى فــرصـة لــروســيــا بــبــسط احلــمــايـة
على تركيا . 

محمد على : 
على أى أساس ? 

م / فرنسا  : 
على أساس الدفاع عنها برياً وبحرياً . 

محمد على : 
هذه مسائل خاصة بالباب العالى . 

م / إجنلترا : 
وخاصة بينا نحن . 

محمد على : 
بس اخلالف بينى وبـ الباب الـعالى .. مالكم

انتم ?!! 
م / فرنسا  : 

عظم .. حاول تفهم .  موالنا ا
م / إجنلترا : 

الداعى ألن تشتط فى طلباتك حقناً للدماء . 
م / فرنسا  : 

وعــلـيك ان تــكــتـفى بــفـتــوحـاتـك بـكل من صــيـدا
وطرابلس ونابلس والقدس . 

محمد على : 
وسورية بالكامل .. وإقليم أدنة كمان . 

م / إجنلترا: 
هذا هو الشطط . 

محمد على : 
وانا لن اتنازل . 
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سرحي جريدة كل ا

يطرح البعض سؤاال عن مدى حداثة مسرحه قائال : هل كان مسرح جروتوفسكى أو
سرح الفقير مسرحاً جتريباً ? أم أنه كان  حالة من العمل على محاولة ما يعرف با

سرح ككيان متكامل واحلفاظ على حياته وإيجاد أشكال متعددة من إبقاء ا
التواجد ?

15
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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

سرح الفقير عنده كالنحات الذى يقوم بتشتيت مادته فى طبقات يتأكد معنى ا
قصود فى عملية اخللق للوصول إلى شكل ينتظر والدته من بطن احلجر ليس ا
هذه أن يبدع الفنان هذا الشكل بقدر ما يحاول العثور عليه داخل مادته

18
النور ويفاجئ بزوجته نائمة ) . 

الزوج  : 
ة ?!!  معقولة .. انت نا

الزوجة : 
آه .  

الزوج  : 
بس الساعة لسه ماجاتش اتناشر . 

الزوجة : 
تعبانة ياآخى . 

الزوج  : 
ألله .. احنا مش متفق . 

الزوجة : 
متفق على أيه ياروحى ?!! 

الزوج  : 
قـــــوام نــــســـــيــــتى .. يـــــالــــلـه بالش دلـع .. قــــومى

ياشيخة قومى . 
الزوجة : 

( وهى تـقوم وتـمـثل الـضيق ) .. الـله .. أيه ..
فيه أيه ?!! 

الزوج  : 
أصل بصراحة بقى الليلة دى أنا حاسس ... 

الزوجة : 
وحياة النبى .. أصل انا كمان حاسة . 

الزوج  : 
شـفت قـد أيه إحـسـاسـنـا واحد .. ( ثم يحاول

تقبيلها ) ... 
الزوجة : 

أستنى .. استنى ... 
الزوج  : 

أيه .. فيه أيه ?!!! 
الزوجة : 

أنا حاسة إن فيه حد معانا هنا فى األودة . 
الزوج  : 

ياشـيخة بالش أوهام .. ( يحاول تقبـيلها مرة
أخرى ) ... 

الزوجة : 
ياعمى استنى .. بأقولك فيه حد معانا هنا . 

الزوج  : 
ف هو بس ?!! 

الزوجة : 
كان ما وتنظر فيه ثم ثانية واحدة .. ( تذهب 

تصرخ) . 
الزوج  : 

أيه .. أيه .. لقيت أيه ? 
الزوجة : 

قـــتــيل . ( تــنـظــر له فال يــتــحـرك ثم ) .. أنت
مش مصدقنى . 

الزوج  : 
طبعاً.

الزوجة : 
طب تعالى وبص بنفسك . 

الزوج  : 
أنـا مش عـارف انت بـتـخطـطى أليه ?! ( ينـظر
ــكـان الـذى نــظـرت فــيه من قـبل ثم ) ... فى ا

ف القتيل ده .. ها .. ف القتيل ?!!! 
الزوجة : 

معقولة !! .. مالقتش حاجة ?!! 
الزوج  : 

بـــأقـــولك أيه ? .. أنـــا حــاسـس من أول الـــلــيـــلــة
وانت ناوية على حاجة . 

الزوجة : 
ناوية على أيه يعنى ?! 

الزوج  : 
أنـت بــتـــســألـــيــنى .. بـس يــكـــون فى عــلـــمك أنــا

ماأستحماش وأحط كلونيا أونطة . 
الزوجة : 

يعنى أيه ? 
الزوج  : 

كانه سريعاً ويواصل القراءة ) ....  يجلس 
احلكواتى : 

الــزوجــة تــنــتــظــر زوجــهــا فى حــالــة لــوع وشــوق
وهى حتـلم بــقـضـاء لــيـلـة والكل لــيـلـة.. (تـظـهر

هنا 
مثلـة " بالفـعل وهى تؤدى دور الزوجة ) ..  "ا
يـناً وشماالً .. تنـظر فى الساعة ب تتحرك 
الـلحظـة واألخرى .. ثم فى النـهاية وهى تـشعر

باألمل تغنى أغنية عاطفية و ..... 
(نقل على منطقة " ج ") 

( تـغـنى الـزوجة بـالـفـعل وبـعـد االنتـهـاء مـنـها
تتحرك نحو الباب وتتنصت ثم ) .... 

الزوجة  : 
يا خبر .. ده باين له جه .. طب أقابله ازاى ?!
.. ايــوه .. أقــعــد أســتـــنــاه واول مــايــفــتح الــبــاب
أجـرى عـلـيه وآخـده بـاحلـضن .. ( حلظـة ثم )
.. أحضـنه ده أيه .. أيه اخليابة دى يابت !! ده
انا عـايزة أجـننه .. أشـعلـله .. يبـقى أقعد وأول
ـــــكن يـــــزعل مـــــايـــــخش .. وال اعـــــبـــــره .. بس 
والحــاجـة ?!! يــووه طب اعــمل أيه ?! .. أيـوه ..
ة واول مايخش والأحترك أنا اعمل نفسى نا
.. حــايــقـرب مــنى طـبــعـاً ويــصـحــيــنى .. وال انـا
هــنـا .. أســوق فـيــهـا الــدالل .. وشـويــتـ أوعى
عــلى شــويــتــ تــعــبــانــة ومــخــصــمـاك  كــمــان ..
ــــة .. يـــووه .. ويــــووه .. يـــاراجـل ســــيــــبـــنـى نــــا
يــــاراجل حــــرام عــــلــــيك .. أيــــوه .. هــــو ده ( ثم
فـجأة تتـنـصت مـرة اخرى ) .. يــالـهـوى .. جى
.. جى .. ( تــخــفت اإلضــاءة ثم تــرتـمـى عـلى
الـشـيـزلـوجن . وهـو بـدالً من الـسـريـر لـسـهـولـة
حملـه ـ وتستـغرق فى الـنوم .. حلظـات تمر ثم
يـظهـر من الـبـاب الوهـمى " الـزوج " ثم يـضيئ

صدام  : 
(وحـوله أعـضــاء حـزب الـبـعث ) .. عــلى فــكـرة
شـ معايـا بعد يارفـاق .. بعـد موقف العـرب ا
كل الــلـى عــمــلــته عــلــشــانــهم .. انــا قــررت غــزو

الكويت . 
اجلميع  : 

(وهم يهللون) .. ها .. ها .. !! . 
احلكواتى : 

(يـواصل الـقراءة).. كـانـت الـقـرارات مـصـيـريـة
والــــــرأى واحـــــد.. كـال حــــــسب وقــــــته وظــــــروفه
ومالبـسـات السـيـاسـة الـدولـيـة من حولـه.. لكن
يظل الرأى واحـد.. والسيطرة واحدة والنظرة
شهد اللى لألشياء واحدة (ثم يعود للقراءة) ا
جـاى .. حجـرة نوم شـيك إلى حد مـا .. الوقت
بـعـد منـتـصف اللـيل واإلضـاءة تمـيل لـلروز ( ثم
ـشــهــد ده كـله ـتـفـرج ) واضح إن ا يـحـدث ا
لـــــعب (ثم يــــواصل الــــقـــراءة ) الــــــزوجـــــة وهى
تــرتـــدى قـــمـــيص نـــوم ســـخن ( ثم لــلــمــمــثــلــة
اجلالـسة بـالصـالة ) .. يـالـله يـامـدام .. حظك
فى رجـليـك .. بس حاتـلـحـقى تـلبـسى الـقـميص

السخن ?!! 
مثلة   :  ا

( وهى تنـطلق نـحوه ) .. حـاحلق .. حاحلق ..
( حتاول بسرعـة ان تخطف منه الـصفحة من
وسط اللفة على أساس تقـرأ منها أو حتفظها

إذا كان هناك وقت !! ) . 
احلكواتى : 

أسـتـنى .. مش الـصـفحـة دى .. الـلى بـعـدها ..
امال انا حاقرأ من أيه ?!! ( يعطيها الصفحة
 الصحـيحة وتـختفى لـتغيـر مالبسهـا بالطبع

 . (

احلكواتى : 
( للمتفرج ) .. طـبعـاً حضراتـكم مبـسوط
.. زوجـــة حـــلـــوة وقـــمـــيص نـــوم ســـخن .. عـــبــد
الـناصـر أيه ومحـمد عـلى ليه ?!! .. خش يـاآبا
زروع تـفـرج ا عـلى الـسخن .. ( هنـا يـتـدخل ا
ثم يطـلب مـنه أن يكـمل قرايـة ويبـطل قر !! )

 ...
احلكواتى :

حاضـر يـاعـمى .. مـتـسربـع على أيه ?! ( يعود
لـلـقـراءة) .. اإلضــاءة تــمــيل لــلــروز .. الــزوجـة
تـنـتظـر زوجـهـا فى حالـة لـوع وشـوق وهى حتلم
بـــقـــضـــاء لـــيـــلـــة وال كل لـــيـــلــة !! .. ( ثم فــجـأة
لــلــمــتــفــرجـــ مــعــلــقــاً مــرة أخــرى ) .. بس
مـتـهـيألى الـنـقـلة هـنـا كده مـش مظـبـوطة .. أيه
الـــلى يـــجـــيب الـــكالم ده حملـــمـــد عـــلـى وصــدام
حــــســــ .. جــــايــــز مــــثالً فــــيـه ســــخــــريــــة هــــنـــا
ــؤلف ?! وال فـيه رابط أحـنـا مش بــيـقـصـدهـا ا
فـــهـــمـــيـــنه !! طب ده مـــســـتـــوى ســيـــاسى .. وده
مــســتـوى حــيـاتى .. تــيـجى ازاى دى ?!! .. وإذا
كـــانــوا .. ( هــنــا يــظــهــر  " مــديــر الــدار " ثم
ينادى على " احلـكواتى " وهنا يـكاد يضج منه
ـتـفــرجـ  ولـكن مـديـر الـدار يـصـرَ وكـذلك ا
ويـقـنع " احلـكـواتى " بـاخلـروج مـعه ويـختـفى
ـرة فى حـالـة غـير ـتـفـرجـ فى هـذه ا تـاركـاً ا
ــشـــهــد الــســخـن لم يــتم عــاديــة نـــظــراً ألن ا
ومـتــروك هــنـا لــلــتـجــربــة الـفــعــلـيــة واحلــيـة
ـــتـــفـــرجــ وكـــذلك مــــشـــاهــــدة رد فـــعل    ا
تعلقـاتهم  ومطلـوب أن نتركهم عـلى حريتهم
فــتــرة قــصــيـرة مـن الـزمـن ثم فــجـأة  يــعـود "
ــنــاســبــة قـبل أن احلــكــواتى " فى الــلــحــظـة ا
ـا يـتـركـون العـرض ثم ـتـفـرجـ ور تـضـيق ا
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

مثل أكثر من النص حيث إن قيمة النص الدرامى ال  اعتمد جروتوفسكى على ا
مثل فقط كما أنه يرفض التنكر أو أى شىء آخر  تبرز إال من خالل ا

مثل به حتى يتقمص الشخصية التى يؤديها.  يستع ا

22 من يونيه 2009 

سرح ومكوناته   لقد أسقط جروتوفسكى كل تنظيرات ا
تفرج هو الذى   مؤكداً أن ا
سرحى. يخلق الفرجة مثل اخملرج ا
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 العدد 102

ـتـفـرج احلـقـيـقى عـلى ان تـدريب / تـشـجــيع ا
يتدخل ويوقف العرض من أجل ان يستفهم /

يتساءل. 
احلكواتى : 

(يـواصل الــقـراءة).. إجــتـــمع الــقــادة.. مــحــمــد
.. كال على عـلى وعـبـد الـناصـر وصـدام حـسـ
ــســـتــشــاريـن.. ســواء كــانـــوا شــيــوخ فى حـــدة بــا
حــالــة مــحــمــد عــلى.. أو وزراء فى حــالــة عــبــد
الـــنــاصــر.. أو مـن الــبــعـــثــيــ فى حـــالــة صــدام

حس .. وقد قرروا اآلتى.. 
(نقالت سريعة على مناطق كل من ب  ج  د) 

محمد على:
ــشـايخ) .. شــيـــوخ أعــزاء .. أفــاضل (وحــوله ا
كــرام .. بـعــد االنــتـصــارات الــتى حــقـقــهــا إبـنــنـا
الـعـزيـز حــظـرة إبـراهـيـم بـاشـا .. قـررت ضـرب

األستانة نفسها . 
اجلميع   : 

(فى دهشة مطلقة) .. أيـــه ??? 
ناصر  : 

(وحولـه الوزراء) .. عـلى فــكـرة يـاإخــونـا .. أنـا
قررت قفل خليج العقبة . 

اجلميع   : 
(فى وجوم) .. أيـــه ?!! 

ــوت .. ده جــواب من ابــنـى بــعــتــهــولـى قــبل مــا
أقراه شوف كاتب لىَ أيه ?! 

الصحفى: 
( يـفــتح اخلـطــاب ويـقـرئه ) .. أبى الــعــزيـز ..
أحتــدث مــعك بـصــفــتك أبى البــصــفـتك رئــيــسـاً
لـلـجمـهـوريـة الـعـراقـية .. أبى إنـى أحذرك ألنك
ســتــواجه ربك غــداً .. فـــمــاذا ســتــقــول له ?! ..
ومن سـيـقف معك امـام الله?.. عـزة الدورى وال
?!! .. أرجـوك طه اجلــزراوى وال صــدام حـســ
يـــاوالـــدى الـــعـــزيـــز أن تـــعــــود إلى ربك وتـــســـارع

غفرة قبل أن يح األجل.  للتوبة وطلب ا
احلكواتى : 

( يــتـدخل ثـم لـلــمـتـفــرجـ ) .. وهــنـا أنــتـهى
اخلـطاب .. ثم يـعـلق كاتب احلـكـايات بـتـاعتـنا
ـكن أن نـصل ـسـألـة مـازالت مـعـلـقة وال بـأن ا
فاجئة .. هل سألـة االستقالة ا لسبب يقينى 
ـرض أم احلالـة النـفـسيـة التى هو اخلـوف أم ا
ســيــطــرت عــلـى الــبــكــر بـــعــد حــدوث كل هــذه
رأة " روَعة. (هنا تتدخل " الفتاة/ ا الفواجع ا
ــزروعــة بــالــصــالــة وتـــرجتل إســتــفــهــامــات/ ا
تساؤالت حول هذه الطريقة احمليرة فى عرض
احلـكـايــات  فـلـمـاذا اليـقص حــكـايـة كل قـائـد
تـفرج أن عـلى حدة بـالـكامل حـتى يـستـطـيع ا
يـتــابع احلــكـايــة كــلـهــا عـلـى بـعــضـهــا ويــفـهم

بـعض.. وبنـحب بـعض.. أتـغيـرتـوا وقـلبـتـوا على
لــــيـه ?!! مش أنــــا الــــلى حــــاربـت وأنــــصــــبت فى
فلـسـط  وانـا الـلى قيـسـتوا بىَ شـعبـيـتكم فى
اجلـيش بنـجاحى فى نـادى الظـباط.. وانـا اللى
حــذرتــكم بــأن تــســرعــوا بــالــقــيــام بـالــثــورة قــبل
?! مـطـلـوب منى ـسـئولـ مـاتـنـكشـفـوا من قـبل ا
أيـه أكـتـر من كـده عـلـشـان أبـقى واحـد مـنـكم ?!
.. عـلــشـان يـعـنى انـا كـبـيــر وانـتم صـغـيـرين بس
احـنـا فى الـنـهـايـة كـلـنـا وطـنـيـ .. مـصـريـ ..
ليه عايزين حتتكروا الثورة لنفسيكم .. علشان
حتـكـموا الـبـلـد ?!! مـعقـولـة شـوية ظـبـاط شـبان
مــالـهــمش خـبــرة يـحــكـمــوا بـلــد بـحـالــهـا .. طب

أزاى ? أزاى ياناس أزاى ???? 
احلكواتى : 

( يـــعـــود لـــلـــقـــراءة).. ظـــــهــــر عـــــلى شـــــاشــــات
الـتلـيـفزيـون " أحـمد حـسن الـبكـر " رئيس دولى
الــعـراق مــسـاء الــسـادس عــشـر من يــولـيــو سـنـة
 1979لـيــفــاجئ شــعـبه بــإعالن اســتــقـالــته من
الرئـاسة وتنصيب "صدام حـس " رئيساً بدال
مـنه  وتقول الـشائعات بـأن أحمد حـسن البكر
ـا حتـول ألـيه صـدام حـسـ كـان يـعـلم خـوفـاً 
بـأن هـنــاك مـؤامـرة تـدبــر ضـده من قـبل رئـيس
ـسـاعدة بـعض الـبعـثـي قـطـر مـجاور لـلـعراق 
ـــنع صـــدام من الـــوصـــول إلـى رأس الـــســـلـــطــة
وبـهـذه الــوسـيـلــة يـصـبح الــبـكــر فى أمـان!! لـكن
هــــنـــاك صــــحــــفى مــــعـــروف وفـى نـــفـس الـــوقت
شاهـد عيان يـقول بـأن سبب األستـقالة الـفعلى

هو.. 
(نقل على منطقة " د " )

ـنـزل " الـبـكـر " وهـو فى حـالـة يـرثى (صـالـة 
لها وبجواره يقف " الصحفى " ) . 

البكر   : 
كن .. كل الفواجع دى .. صدفة ?!!!  مش 

الصحفى : 
تشجع سيدى الرئيس . 

البكر  : 
مــراتى وابـنى فى حــادث سـيــارة .. وجـوز بــنـتى

فى حادث سيارة أخرى .. كل ده صدفة ?!! 
الــصــحـفـى: سـيــدى الــرئـيـس .. مـحــدش يــقـدر

كتوب .  يهرب من ا
البكر  : 

ماهو لو كان مكتوب فعالً . 
الصحفى: 

تقصد أيه سيادة الرئيس?? 
البكر  : 

( وهـــو يـــهــرب مـــنه ).. طـب لــــو احلـــوادث دى
طـبـيـعيـة.. يـبـقى ده مـعـناه أيه?.. مـعـنـاه إن ربـنا
سـبــحـانه وتــعـالى غــضـبــان عـلى وبــيـعـاقــبـنى ..
طب لـيـه ?! .. انـا حــاولت اعــمل مـجــتــمع قـائم
ــســاواة .. لــيه يــكـون عــلى الــعــدل والــكــفـايــة وا

جزائى كده ?!! 
الصحفى: 

ما هو سـيادة الرئيـس .. مش مهم عملت أيه ?
هم عملت أزاى ??  .. ا

البكر  : 
(وهـو يـفــهم قـصـده).. عــايــز تــقــول إنى بــنــيت
مـجتـمعى عـلى الظـلم واجلور والـدم .. أى ثورة
الزم لــهــا ضــحــايــا.. بص لــلــثــورة األمــريــكــيــة..
الــــثــــورة الـــفــــرنــــســـيــــة.. الــــروســــيـــة.. الزم فــــيه

ضحايا.. الزم 
الصحفى:

الغريب إن كل الرؤساء بيقولوا نفس الكالم . 
البكر  : 

( يـــنــهــار بــاكـــيــاً فــجــأة ) .. خــد .. ( يــعــطى
للصحفى خطاب ) . 

الصحفى:
أيه ده سيدى الرئيس ? 

البكر  : 

مقصدها بـدالً من طريقة حتـة من هنا وحتة
زروع " من هناك !! .. وهنا يتدخل " الباحث ا
بـالرد عـلى أن الطـريـقة الـتى يـتبـنـاها الـكاتب
ـتــفــرجـ من خالل هى الــتى تــثـيــر عـقــول ا
ـا يـثـير ـقـارنـات والـتـشابـه وأيضـاً الـتـكـرار  ا
مثلة تفرج . ولكن " ا أسلوب اجلدل عند ا
" تــتـــدخل هــنــا أيــضــاً وتــرجتل حــول أن هــذه
ـلل لدى ا تـثـير ا الـطريـقة غـير مـفـهومـة ور
ــتـــفــرج ألنه اليــوجــد رابط بــ احلــكــايــات ا
بعضها وبعض وهكذا تختـفى صيغة احلدوتة
سرحية وهى الصيغـة التى تعودت عليها من ا
اجلماهير من قد الـزمان  وبالطبع يتدخل
" الــبــاحث " ويـرد عــلــيـهــا بـأن هــذا الــنـوع من
ــسـرحــيـات لــيس تـقــلـيــديـاً.. و.. و ... ألخ .. ا
والبــــد وان نـــنــــوَه بــــانه فـى حـــالــــة إشــــتـــراك
داخالت على تفرج احلقيقي فى هذه ا ا
زروع فى الصالـة أال يتدخلوا مـعهم مهما ا
كــانت مــعـانـى هـذه االســتــفـهــامــات .. وعـلى "
احلكواتى " بـالطبع مهـمة السيـطرة على هذه
ـداخالت وكــيـفـيـة إنـهـاءهــا لـصـالح الـعـرض ا
ومــواصــلـة   الــقــراءة ولــكن مع مـالحــظـة أال
ـتـفـرج بـشـكل يـجـعـله يـخاف مـن هذه يـصـد ا
ــشــاركـ ــداخالت والبــد من ان يــفــهم كل ا ا
بـهـذه الـتـجـربة بـأن الـهـدف الـرئـيـسى لـهـا هو

يعنى أقوم أبطحه . 
ناصر : 

أهدوا ياجماعة وخلونا نفكر بتركيز . 
ـ  : 

نفكر فى أيه ? 
ـ  : 

أزاى نقضى على شعبية جنيب ?! 
ـ  : 

بـسـيــطـة .. الـرقــابـة حتـذف كل مــايـدلى به من
تصريحات . 

ـ  : 
واألإعـة مــاتــذيـعـش أى خـطــاب لــيه إال إذا كـان

على الهوا . 
ـ  : 

والـصـحـافــة بـدل مـاتـركـز عـلــيه .. تـركـز عـلـيك
يــانــاصــر وصــورك تــتــصـدر الــصــحف بــدالً من

صوره . 
ناصر : 

ـقترحـات بالطبع ) .. ( وهو سعـيد بكل هذه ا
وايه كمان ياأخونا ? 

ـ  :
ـباحث العـسكرية تـطبع منـشورات تشكك فى ا

موقفه من الثورة . 
ـ  : 

والشـائـعـات تدبـر ضـده داخل اجلـيش وخارجه
وتقول إنه خاين ورجعى وعميل !!! 

ناصر : 
بس .. هـو ده .. ( يظـهـر " جنيب " مـرة اخرى

 . (
جنيب : 

انا ماشى ياوالد . 
اجلميع: 

مع السالمة ياأفندم . 
جنيب : 

(ثائراً فـيهم وقد فاض به).. أيه.. فيه أيه?!..
بتعملوا من ورايا أيه?.. وبتقولوا أيه?!!

وبـــتــــخـــطــــطـــوا أليــــة?.. مـــاأحــــنـــا مـن زمـــان مع

بالعكس بقى .. احلزب ده يكاد يكون انتهى . 
ـ   : 

والشوعي . 
ناصر : 

بيشتغلوا حتت األرض وقليل جداً . 
ـ   : 

والوفد . 
ناصر : 

ضعيف وهش وبيطلع فى الروح . 
ـ  : 

سلم ??  طب وأخوان ا
ناصر : 

(بعد حلـظة صمت) .. يعـنى .. هـمه دول اللى
ـكن نعملـهم حساب .. وكمـان نقدر نسـتغلهم

 .
ـ  : 

لصالح م ? 
ناصر :

لصاحلنا طبعاً . 
ـ   : 

ازاى ?!! 
ناصر : 

سـيـبـوا احلـكـاية دى عـلى أنـا .. كـل دى مشـاكل
ـشــكــلـة األســاســيـة تــظل كــمـا فــرعـيــة .. لــكن ا

هى. 
ـ  : 

تقصد جنيب . 
ناصر : 

بالظبط .. ( يظهر " جنيب مرة أخرى ) . 
جنيب : 

عايزين حاجة ياوالد ? 
اجلميع: 

متـشكرين يـاأفندم . ( يختفى جنيب ويعودون
للنقاش مرة أخرى ) . 

ـ  : 
وبعدين بقى فى الراجل ده ... 

ـ  : 

الــلـــحــظـــة يـــظــهـــر " جنــيـب " من مــكـــان مــا
فيتوقف اجلميع عن الضحك ). 

جنيب  : 
مساء اخلير ياوالد . 

اجلميع : 
( يقفون فى إحترام ثم معاً ) .. 

مساء النور ياأفندم . 
جنيب  : 

الله .. أنتم مجتمع ? 
اجلميع : 

أل . 
جنيب  :

حاجتتمعوا . 
اجلميع : 
احتمال . 
جنيب  : 

عــــلـى كل حـــــال أنـــــا فـى مــــكـــــتـــــبـى جــــوه .. أول
ماجتتمعوا أبعتولى . 

اجلميع : 
حاضر ياأفندم . ( ثم يختفى " جنيب " ) . 

ـ   : 
الله .. يعنى احنا كده على كف عفريت . 

ـ   : 
مظبوط . 

ناصر : 
يبقى الزم نفكر . 

ـ   : 
ونخطط . 

ـ   : 
ونقرر . 

ـ   : 
بس األحزاب لسه موجودة وقوية . 

ناصر :
أحزاب زى أيه ? 

  ـ   : 
مصر للفتاة مثالً . 

ناصر : 

(نقل على منطقة "ج")
جـلس قـيـادة الـثورة (عـبـد النـاصـر يـجـتمـع 

فى صالة اإلجتماعات) . 
ناصر   : 

ـــــقـــــراطـــــيـــــة .. مـــــاهـــــو الـــــدســـــتــــــور يـــــعـــــنـى د
قراط يعنى إنتخابات  .  والد

ـ   : 
طب وأيه يعنى . 

ناصر  : 
أيه يعنى ازاى ?! .. عارف ده معناه أيه ?! 

اجلميع : 
أيـــه ?? 
ناصر  :

إبعاد اجليش عن احلكم . 
ـ   : 

بس ده ماكانش رأيك قبل كده ?!! 
ناصر  : 

تقصد أيه ? 
ـ   : 

ـــــا زعـــــلت وقـــــعـــــدت فى بـــــيـــــتك أنـت نــــســـــيـت 
ورفضت تـشارك فى اجـتـماعـتنـا إذا رفضـنا أو

قراطية !!  تنكرنا للد
ناصر  : 

أيوه .. بس امبارح غير النهاردة . 
ـ   : 

يعنى أيه ?! 
ـ   : 

يعـنى بالـعربـى .. الثورة دى ثـورتنـا والزم ندافع
عنها . 

ناصر  : 
امـــال يــعـــنى تـــفـــتــكـــروا أيه الـــلى يـــخــلـى جنــيب

قراطية ?!!  متمسك قوى بالد
 : -

شى أحنا .. ويفضل هو .  طبعاً .. علشان 
  ـ   : 

( ساخراً ) .. آه .. مش هو بـرضة قائـد الثورة
.. (ثم يــضـحــكـون مــعـاً بـســخـريــة وفى نـفس
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اللوحة للفنانة
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

مثل أكثر من النص حيث إن قيمة النص الدرامى ال  اعتمد جروتوفسكى على ا
مثل فقط كما أنه يرفض التنكر أو أى شىء آخر  تبرز إال من خالل ا

مثل به حتى يتقمص الشخصية التى يؤديها.  يستع ا

22 من يونيه 2009 

سرح ومكوناته   لقد أسقط جروتوفسكى كل تنظيرات ا
تفرج هو الذى   مؤكداً أن ا
سرحى. يخلق الفرجة مثل اخملرج ا

22 من يونيه 2009  العدد 102
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ـتـفـرج احلـقـيـقى عـلى ان تـدريب / تـشـجــيع ا
يتدخل ويوقف العرض من أجل ان يستفهم /

يتساءل. 
احلكواتى : 

(يـواصل الــقـراءة).. إجــتـــمع الــقــادة.. مــحــمــد
.. كال على عـلى وعـبـد الـناصـر وصـدام حـسـ
ــســـتــشــاريـن.. ســواء كــانـــوا شــيــوخ فى حـــدة بــا
حــالــة مــحــمــد عــلى.. أو وزراء فى حــالــة عــبــد
الـــنــاصــر.. أو مـن الــبــعـــثــيــ فى حـــالــة صــدام

حس .. وقد قرروا اآلتى.. 
(نقالت سريعة على مناطق كل من ب  ج  د) 

محمد على:
ــشـايخ) .. شــيـــوخ أعــزاء .. أفــاضل (وحــوله ا
كــرام .. بـعــد االنــتـصــارات الــتى حــقـقــهــا إبـنــنـا
الـعـزيـز حــظـرة إبـراهـيـم بـاشـا .. قـررت ضـرب

األستانة نفسها . 
اجلميع   : 

(فى دهشة مطلقة) .. أيـــه ??? 
ناصر  : 

(وحولـه الوزراء) .. عـلى فــكـرة يـاإخــونـا .. أنـا
قررت قفل خليج العقبة . 

اجلميع   : 
(فى وجوم) .. أيـــه ?!! 

ــوت .. ده جــواب من ابــنـى بــعــتــهــولـى قــبل مــا
أقراه شوف كاتب لىَ أيه ?! 

الصحفى: 
( يـفــتح اخلـطــاب ويـقـرئه ) .. أبى الــعــزيـز ..
أحتــدث مــعك بـصــفــتك أبى البــصــفـتك رئــيــسـاً
لـلـجمـهـوريـة الـعـراقـية .. أبى إنـى أحذرك ألنك
ســتــواجه ربك غــداً .. فـــمــاذا ســتــقــول له ?! ..
ومن سـيـقف معك امـام الله?.. عـزة الدورى وال
?!! .. أرجـوك طه اجلــزراوى وال صــدام حـســ
يـــاوالـــدى الـــعـــزيـــز أن تـــعــــود إلى ربك وتـــســـارع

غفرة قبل أن يح األجل.  للتوبة وطلب ا
احلكواتى : 

( يــتـدخل ثـم لـلــمـتـفــرجـ ) .. وهــنـا أنــتـهى
اخلـطاب .. ثم يـعـلق كاتب احلـكـايات بـتـاعتـنا
ـكن أن نـصل ـسـألـة مـازالت مـعـلـقة وال بـأن ا
فاجئة .. هل سألـة االستقالة ا لسبب يقينى 
ـرض أم احلالـة النـفـسيـة التى هو اخلـوف أم ا
ســيــطــرت عــلـى الــبــكــر بـــعــد حــدوث كل هــذه
رأة " روَعة. (هنا تتدخل " الفتاة/ ا الفواجع ا
ــزروعــة بــالــصــالــة وتـــرجتل إســتــفــهــامــات/ ا
تساؤالت حول هذه الطريقة احمليرة فى عرض
احلـكـايــات  فـلـمـاذا اليـقص حــكـايـة كل قـائـد
تـفرج أن عـلى حدة بـالـكامل حـتى يـستـطـيع ا
يـتــابع احلــكـايــة كــلـهــا عـلـى بـعــضـهــا ويــفـهم

بـعض.. وبنـحب بـعض.. أتـغيـرتـوا وقـلبـتـوا على
لــــيـه ?!! مش أنــــا الــــلى حــــاربـت وأنــــصــــبت فى
فلـسـط  وانـا الـلى قيـسـتوا بىَ شـعبـيـتكم فى
اجلـيش بنـجاحى فى نـادى الظـباط.. وانـا اللى
حــذرتــكم بــأن تــســرعــوا بــالــقــيــام بـالــثــورة قــبل
?! مـطـلـوب منى ـسـئولـ مـاتـنـكشـفـوا من قـبل ا
أيـه أكـتـر من كـده عـلـشـان أبـقى واحـد مـنـكم ?!
.. عـلــشـان يـعـنى انـا كـبـيــر وانـتم صـغـيـرين بس
احـنـا فى الـنـهـايـة كـلـنـا وطـنـيـ .. مـصـريـ ..
ليه عايزين حتتكروا الثورة لنفسيكم .. علشان
حتـكـموا الـبـلـد ?!! مـعقـولـة شـوية ظـبـاط شـبان
مــالـهــمش خـبــرة يـحــكـمــوا بـلــد بـحـالــهـا .. طب

أزاى ? أزاى ياناس أزاى ???? 
احلكواتى : 

( يـــعـــود لـــلـــقـــراءة).. ظـــــهــــر عـــــلى شـــــاشــــات
الـتلـيـفزيـون " أحـمد حـسن الـبكـر " رئيس دولى
الــعـراق مــسـاء الــسـادس عــشـر من يــولـيــو سـنـة
 1979لـيــفــاجئ شــعـبه بــإعالن اســتــقـالــته من
الرئـاسة وتنصيب "صدام حـس " رئيساً بدال
مـنه  وتقول الـشائعات بـأن أحمد حـسن البكر
ـا حتـول ألـيه صـدام حـسـ كـان يـعـلم خـوفـاً 
بـأن هـنــاك مـؤامـرة تـدبــر ضـده من قـبل رئـيس
ـسـاعدة بـعض الـبعـثـي قـطـر مـجاور لـلـعراق 
ـــنع صـــدام من الـــوصـــول إلـى رأس الـــســـلـــطــة
وبـهـذه الــوسـيـلــة يـصـبح الــبـكــر فى أمـان!! لـكن
هــــنـــاك صــــحــــفى مــــعـــروف وفـى نـــفـس الـــوقت
شاهـد عيان يـقول بـأن سبب األستـقالة الـفعلى

هو.. 
(نقل على منطقة " د " )

ـنـزل " الـبـكـر " وهـو فى حـالـة يـرثى (صـالـة 
لها وبجواره يقف " الصحفى " ) . 

البكر   : 
كن .. كل الفواجع دى .. صدفة ?!!!  مش 

الصحفى : 
تشجع سيدى الرئيس . 

البكر  : 
مــراتى وابـنى فى حــادث سـيــارة .. وجـوز بــنـتى

فى حادث سيارة أخرى .. كل ده صدفة ?!! 
الــصــحـفـى: سـيــدى الــرئـيـس .. مـحــدش يــقـدر

كتوب .  يهرب من ا
البكر  : 

ماهو لو كان مكتوب فعالً . 
الصحفى: 

تقصد أيه سيادة الرئيس?? 
البكر  : 

( وهـــو يـــهــرب مـــنه ).. طـب لــــو احلـــوادث دى
طـبـيـعيـة.. يـبـقى ده مـعـناه أيه?.. مـعـنـاه إن ربـنا
سـبــحـانه وتــعـالى غــضـبــان عـلى وبــيـعـاقــبـنى ..
طب لـيـه ?! .. انـا حــاولت اعــمل مـجــتــمع قـائم
ــســاواة .. لــيه يــكـون عــلى الــعــدل والــكــفـايــة وا

جزائى كده ?!! 
الصحفى: 

ما هو سـيادة الرئيـس .. مش مهم عملت أيه ?
هم عملت أزاى ??  .. ا

البكر  : 
(وهـو يـفــهم قـصـده).. عــايــز تــقــول إنى بــنــيت
مـجتـمعى عـلى الظـلم واجلور والـدم .. أى ثورة
الزم لــهــا ضــحــايــا.. بص لــلــثــورة األمــريــكــيــة..
الــــثــــورة الـــفــــرنــــســـيــــة.. الــــروســــيـــة.. الزم فــــيه

ضحايا.. الزم 
الصحفى:

الغريب إن كل الرؤساء بيقولوا نفس الكالم . 
البكر  : 

( يـــنــهــار بــاكـــيــاً فــجــأة ) .. خــد .. ( يــعــطى
للصحفى خطاب ) . 

الصحفى:
أيه ده سيدى الرئيس ? 

البكر  : 

مقصدها بـدالً من طريقة حتـة من هنا وحتة
زروع " من هناك !! .. وهنا يتدخل " الباحث ا
بـالرد عـلى أن الطـريـقة الـتى يـتبـنـاها الـكاتب
ـتــفــرجـ من خالل هى الــتى تــثـيــر عـقــول ا
ـا يـثـير ـقـارنـات والـتـشابـه وأيضـاً الـتـكـرار  ا
مثلة تفرج . ولكن " ا أسلوب اجلدل عند ا
" تــتـــدخل هــنــا أيــضــاً وتــرجتل حــول أن هــذه
ـلل لدى ا تـثـير ا الـطريـقة غـير مـفـهومـة ور
ــتـــفــرج ألنه اليــوجــد رابط بــ احلــكــايــات ا
بعضها وبعض وهكذا تختـفى صيغة احلدوتة
سرحية وهى الصيغـة التى تعودت عليها من ا
اجلماهير من قد الـزمان  وبالطبع يتدخل
" الــبــاحث " ويـرد عــلــيـهــا بـأن هــذا الــنـوع من
ــسـرحــيـات لــيس تـقــلـيــديـاً.. و.. و ... ألخ .. ا
والبــــد وان نـــنــــوَه بــــانه فـى حـــالــــة إشــــتـــراك
داخالت على تفرج احلقيقي فى هذه ا ا
زروع فى الصالـة أال يتدخلوا مـعهم مهما ا
كــانت مــعـانـى هـذه االســتــفـهــامــات .. وعـلى "
احلكواتى " بـالطبع مهـمة السيـطرة على هذه
ـداخالت وكــيـفـيـة إنـهـاءهــا لـصـالح الـعـرض ا
ومــواصــلـة   الــقــراءة ولــكن مع مـالحــظـة أال
ـتـفـرج بـشـكل يـجـعـله يـخاف مـن هذه يـصـد ا
ــشــاركـ ــداخالت والبــد من ان يــفــهم كل ا ا
بـهـذه الـتـجـربة بـأن الـهـدف الـرئـيـسى لـهـا هو

يعنى أقوم أبطحه . 
ناصر : 

أهدوا ياجماعة وخلونا نفكر بتركيز . 
ـ  : 

نفكر فى أيه ? 
ـ  : 

أزاى نقضى على شعبية جنيب ?! 
ـ  : 

بـسـيــطـة .. الـرقــابـة حتـذف كل مــايـدلى به من
تصريحات . 

ـ  : 
واألإعـة مــاتــذيـعـش أى خـطــاب لــيه إال إذا كـان

على الهوا . 
ـ  : 

والـصـحـافــة بـدل مـاتـركـز عـلــيه .. تـركـز عـلـيك
يــانــاصــر وصــورك تــتــصـدر الــصــحف بــدالً من

صوره . 
ناصر : 

ـقترحـات بالطبع ) .. ( وهو سعـيد بكل هذه ا
وايه كمان ياأخونا ? 

ـ  :
ـباحث العـسكرية تـطبع منـشورات تشكك فى ا

موقفه من الثورة . 
ـ  : 

والشـائـعـات تدبـر ضـده داخل اجلـيش وخارجه
وتقول إنه خاين ورجعى وعميل !!! 

ناصر : 
بس .. هـو ده .. ( يظـهـر " جنيب " مـرة اخرى

 . (
جنيب : 

انا ماشى ياوالد . 
اجلميع: 

مع السالمة ياأفندم . 
جنيب : 

(ثائراً فـيهم وقد فاض به).. أيه.. فيه أيه?!..
بتعملوا من ورايا أيه?.. وبتقولوا أيه?!!

وبـــتــــخـــطــــطـــوا أليــــة?.. مـــاأحــــنـــا مـن زمـــان مع

بالعكس بقى .. احلزب ده يكاد يكون انتهى . 
ـ   : 

والشوعي . 
ناصر : 

بيشتغلوا حتت األرض وقليل جداً . 
ـ   : 

والوفد . 
ناصر : 

ضعيف وهش وبيطلع فى الروح . 
ـ  : 

سلم ??  طب وأخوان ا
ناصر : 

(بعد حلـظة صمت) .. يعـنى .. هـمه دول اللى
ـكن نعملـهم حساب .. وكمـان نقدر نسـتغلهم

 .
ـ  : 

لصالح م ? 
ناصر :

لصاحلنا طبعاً . 
ـ   : 

ازاى ?!! 
ناصر : 

سـيـبـوا احلـكـاية دى عـلى أنـا .. كـل دى مشـاكل
ـشــكــلـة األســاســيـة تــظل كــمـا فــرعـيــة .. لــكن ا

هى. 
ـ  : 

تقصد جنيب . 
ناصر : 

بالظبط .. ( يظهر " جنيب مرة أخرى ) . 
جنيب : 

عايزين حاجة ياوالد ? 
اجلميع: 

متـشكرين يـاأفندم . ( يختفى جنيب ويعودون
للنقاش مرة أخرى ) . 

ـ  : 
وبعدين بقى فى الراجل ده ... 

ـ  : 

الــلـــحــظـــة يـــظــهـــر " جنــيـب " من مــكـــان مــا
فيتوقف اجلميع عن الضحك ). 

جنيب  : 
مساء اخلير ياوالد . 

اجلميع : 
( يقفون فى إحترام ثم معاً ) .. 

مساء النور ياأفندم . 
جنيب  : 

الله .. أنتم مجتمع ? 
اجلميع : 

أل . 
جنيب  :

حاجتتمعوا . 
اجلميع : 
احتمال . 
جنيب  : 

عــــلـى كل حـــــال أنـــــا فـى مــــكـــــتـــــبـى جــــوه .. أول
ماجتتمعوا أبعتولى . 

اجلميع : 
حاضر ياأفندم . ( ثم يختفى " جنيب " ) . 

ـ   : 
الله .. يعنى احنا كده على كف عفريت . 

ـ   : 
مظبوط . 

ناصر : 
يبقى الزم نفكر . 

ـ   : 
ونخطط . 

ـ   : 
ونقرر . 

ـ   : 
بس األحزاب لسه موجودة وقوية . 

ناصر :
أحزاب زى أيه ? 

  ـ   : 
مصر للفتاة مثالً . 

ناصر : 

(نقل على منطقة "ج")
جـلس قـيـادة الـثورة (عـبـد النـاصـر يـجـتمـع 

فى صالة اإلجتماعات) . 
ناصر   : 

ـــــقـــــراطـــــيـــــة .. مـــــاهـــــو الـــــدســـــتــــــور يـــــعـــــنـى د
قراط يعنى إنتخابات  .  والد

ـ   : 
طب وأيه يعنى . 

ناصر  : 
أيه يعنى ازاى ?! .. عارف ده معناه أيه ?! 

اجلميع : 
أيـــه ?? 
ناصر  :

إبعاد اجليش عن احلكم . 
ـ   : 

بس ده ماكانش رأيك قبل كده ?!! 
ناصر  : 

تقصد أيه ? 
ـ   : 

ـــــا زعـــــلت وقـــــعـــــدت فى بـــــيـــــتك أنـت نــــســـــيـت 
ورفضت تـشارك فى اجـتـماعـتنـا إذا رفضـنا أو

قراطية !!  تنكرنا للد
ناصر  : 

أيوه .. بس امبارح غير النهاردة . 
ـ   : 

يعنى أيه ?! 
ـ   : 

يعـنى بالـعربـى .. الثورة دى ثـورتنـا والزم ندافع
عنها . 

ناصر  : 
امـــال يــعـــنى تـــفـــتــكـــروا أيه الـــلى يـــخــلـى جنــيب

قراطية ?!!  متمسك قوى بالد
 : -

شى أحنا .. ويفضل هو .  طبعاً .. علشان 
  ـ   : 

( ساخراً ) .. آه .. مش هو بـرضة قائـد الثورة
.. (ثم يــضـحــكـون مــعـاً بـســخـريــة وفى نـفس
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سرحي جريدة كل ا

يطرح البعض سؤاال عن مدى حداثة مسرحه قائال : هل كان مسرح جروتوفسكى أو
سرح الفقير مسرحاً جتريباً ? أم أنه كان  حالة من العمل على محاولة ما يعرف با

سرح ككيان متكامل واحلفاظ على حياته وإيجاد أشكال متعددة من إبقاء ا
التواجد ?
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سرحي جريدة كل ا

سرح الفقير عنده كالنحات الذى يقوم بتشتيت مادته فى طبقات يتأكد معنى ا
قصود فى عملية اخللق للوصول إلى شكل ينتظر والدته من بطن احلجر ليس ا
هذه أن يبدع الفنان هذا الشكل بقدر ما يحاول العثور عليه داخل مادته
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النور ويفاجئ بزوجته نائمة ) . 

الزوج  : 
ة ?!!  معقولة .. انت نا

الزوجة : 
آه .  

الزوج  : 
بس الساعة لسه ماجاتش اتناشر . 

الزوجة : 
تعبانة ياآخى . 

الزوج  : 
ألله .. احنا مش متفق . 

الزوجة : 
متفق على أيه ياروحى ?!! 

الزوج  : 
قـــــوام نــــســـــيــــتى .. يـــــالــــلـه بالش دلـع .. قــــومى

ياشيخة قومى . 
الزوجة : 

( وهى تـقوم وتـمـثل الـضيق ) .. الـله .. أيه ..
فيه أيه ?!! 

الزوج  : 
أصل بصراحة بقى الليلة دى أنا حاسس ... 

الزوجة : 
وحياة النبى .. أصل انا كمان حاسة . 

الزوج  : 
شـفت قـد أيه إحـسـاسـنـا واحد .. ( ثم يحاول

تقبيلها ) ... 
الزوجة : 

أستنى .. استنى ... 
الزوج  : 

أيه .. فيه أيه ?!!! 
الزوجة : 

أنا حاسة إن فيه حد معانا هنا فى األودة . 
الزوج  : 

ياشـيخة بالش أوهام .. ( يحاول تقبـيلها مرة
أخرى ) ... 

الزوجة : 
ياعمى استنى .. بأقولك فيه حد معانا هنا . 

الزوج  : 
ف هو بس ?!! 

الزوجة : 
كان ما وتنظر فيه ثم ثانية واحدة .. ( تذهب 

تصرخ) . 
الزوج  : 

أيه .. أيه .. لقيت أيه ? 
الزوجة : 

قـــتــيل . ( تــنـظــر له فال يــتــحـرك ثم ) .. أنت
مش مصدقنى . 

الزوج  : 
طبعاً.

الزوجة : 
طب تعالى وبص بنفسك . 

الزوج  : 
أنـا مش عـارف انت بـتـخطـطى أليه ?! ( ينـظر
ــكـان الـذى نــظـرت فــيه من قـبل ثم ) ... فى ا

ف القتيل ده .. ها .. ف القتيل ?!!! 
الزوجة : 

معقولة !! .. مالقتش حاجة ?!! 
الزوج  : 

بـــأقـــولك أيه ? .. أنـــا حــاسـس من أول الـــلــيـــلــة
وانت ناوية على حاجة . 

الزوجة : 
ناوية على أيه يعنى ?! 

الزوج  : 
أنـت بــتـــســألـــيــنى .. بـس يــكـــون فى عــلـــمك أنــا

ماأستحماش وأحط كلونيا أونطة . 
الزوجة : 

يعنى أيه ? 
الزوج  : 

كانه سريعاً ويواصل القراءة ) ....  يجلس 
احلكواتى : 

الــزوجــة تــنــتــظــر زوجــهــا فى حــالــة لــوع وشــوق
وهى حتـلم بــقـضـاء لــيـلـة والكل لــيـلـة.. (تـظـهر

هنا 
مثلـة " بالفـعل وهى تؤدى دور الزوجة ) ..  "ا
يـناً وشماالً .. تنـظر فى الساعة ب تتحرك 
الـلحظـة واألخرى .. ثم فى النـهاية وهى تـشعر

باألمل تغنى أغنية عاطفية و ..... 
(نقل على منطقة " ج ") 

( تـغـنى الـزوجة بـالـفـعل وبـعـد االنتـهـاء مـنـها
تتحرك نحو الباب وتتنصت ثم ) .... 

الزوجة  : 
يا خبر .. ده باين له جه .. طب أقابله ازاى ?!
.. ايــوه .. أقــعــد أســتـــنــاه واول مــايــفــتح الــبــاب
أجـرى عـلـيه وآخـده بـاحلـضن .. ( حلظـة ثم )
.. أحضـنه ده أيه .. أيه اخليابة دى يابت !! ده
انا عـايزة أجـننه .. أشـعلـله .. يبـقى أقعد وأول
ـــــكن يـــــزعل مـــــايـــــخش .. وال اعـــــبـــــره .. بس 
والحــاجـة ?!! يــووه طب اعــمل أيه ?! .. أيـوه ..
ة واول مايخش والأحترك أنا اعمل نفسى نا
.. حــايــقـرب مــنى طـبــعـاً ويــصـحــيــنى .. وال انـا
هــنـا .. أســوق فـيــهـا الــدالل .. وشـويــتـ أوعى
عــلى شــويــتــ تــعــبــانــة ومــخــصــمـاك  كــمــان ..
ــــة .. يـــووه .. ويــــووه .. يـــاراجـل ســــيــــبـــنـى نــــا
يــــاراجل حــــرام عــــلــــيك .. أيــــوه .. هــــو ده ( ثم
فـجأة تتـنـصت مـرة اخرى ) .. يــالـهـوى .. جى
.. جى .. ( تــخــفت اإلضــاءة ثم تــرتـمـى عـلى
الـشـيـزلـوجن . وهـو بـدالً من الـسـريـر لـسـهـولـة
حملـه ـ وتستـغرق فى الـنوم .. حلظـات تمر ثم
يـظهـر من الـبـاب الوهـمى " الـزوج " ثم يـضيئ

صدام  : 
(وحـوله أعـضــاء حـزب الـبـعث ) .. عــلى فــكـرة
شـ معايـا بعد يارفـاق .. بعـد موقف العـرب ا
كل الــلـى عــمــلــته عــلــشــانــهم .. انــا قــررت غــزو

الكويت . 
اجلميع  : 

(وهم يهللون) .. ها .. ها .. !! . 
احلكواتى : 

(يـواصل الـقراءة).. كـانـت الـقـرارات مـصـيـريـة
والــــــرأى واحـــــد.. كـال حــــــسب وقــــــته وظــــــروفه
ومالبـسـات السـيـاسـة الـدولـيـة من حولـه.. لكن
يظل الرأى واحـد.. والسيطرة واحدة والنظرة
شهد اللى لألشياء واحدة (ثم يعود للقراءة) ا
جـاى .. حجـرة نوم شـيك إلى حد مـا .. الوقت
بـعـد منـتـصف اللـيل واإلضـاءة تمـيل لـلروز ( ثم
ـشــهــد ده كـله ـتـفـرج ) واضح إن ا يـحـدث ا
لـــــعب (ثم يــــواصل الــــقـــراءة ) الــــــزوجـــــة وهى
تــرتـــدى قـــمـــيص نـــوم ســـخن ( ثم لــلــمــمــثــلــة
اجلالـسة بـالصـالة ) .. يـالـله يـامـدام .. حظك
فى رجـليـك .. بس حاتـلـحـقى تـلبـسى الـقـميص

السخن ?!! 
مثلة   :  ا

( وهى تنـطلق نـحوه ) .. حـاحلق .. حاحلق ..
( حتاول بسرعـة ان تخطف منه الـصفحة من
وسط اللفة على أساس تقـرأ منها أو حتفظها

إذا كان هناك وقت !! ) . 
احلكواتى : 

أسـتـنى .. مش الـصـفحـة دى .. الـلى بـعـدها ..
امال انا حاقرأ من أيه ?!! ( يعطيها الصفحة
 الصحـيحة وتـختفى لـتغيـر مالبسهـا بالطبع

 . (

احلكواتى : 
( للمتفرج ) .. طـبعـاً حضراتـكم مبـسوط
.. زوجـــة حـــلـــوة وقـــمـــيص نـــوم ســـخن .. عـــبــد
الـناصـر أيه ومحـمد عـلى ليه ?!! .. خش يـاآبا
زروع تـفـرج ا عـلى الـسخن .. ( هنـا يـتـدخل ا
ثم يطـلب مـنه أن يكـمل قرايـة ويبـطل قر !! )

 ...
احلكواتى :

حاضـر يـاعـمى .. مـتـسربـع على أيه ?! ( يعود
لـلـقـراءة) .. اإلضــاءة تــمــيل لــلــروز .. الــزوجـة
تـنـتظـر زوجـهـا فى حالـة لـوع وشـوق وهى حتلم
بـــقـــضـــاء لـــيـــلـــة وال كل لـــيـــلــة !! .. ( ثم فــجـأة
لــلــمــتــفــرجـــ مــعــلــقــاً مــرة أخــرى ) .. بس
مـتـهـيألى الـنـقـلة هـنـا كده مـش مظـبـوطة .. أيه
الـــلى يـــجـــيب الـــكالم ده حملـــمـــد عـــلـى وصــدام
حــــســــ .. جــــايــــز مــــثالً فــــيـه ســــخــــريــــة هــــنـــا
ــؤلف ?! وال فـيه رابط أحـنـا مش بــيـقـصـدهـا ا
فـــهـــمـــيـــنه !! طب ده مـــســـتـــوى ســيـــاسى .. وده
مــســتـوى حــيـاتى .. تــيـجى ازاى دى ?!! .. وإذا
كـــانــوا .. ( هــنــا يــظــهــر  " مــديــر الــدار " ثم
ينادى على " احلـكواتى " وهنا يـكاد يضج منه
ـتـفــرجـ  ولـكن مـديـر الـدار يـصـرَ وكـذلك ا
ويـقـنع " احلـكـواتى " بـاخلـروج مـعه ويـختـفى
ـرة فى حـالـة غـير ـتـفـرجـ فى هـذه ا تـاركـاً ا
ــشـــهــد الــســخـن لم يــتم عــاديــة نـــظــراً ألن ا
ومـتــروك هــنـا لــلــتـجــربــة الـفــعــلـيــة واحلــيـة
ـــتـــفـــرجــ وكـــذلك مــــشـــاهــــدة رد فـــعل    ا
تعلقـاتهم  ومطلـوب أن نتركهم عـلى حريتهم
فــتــرة قــصــيـرة مـن الـزمـن ثم فــجـأة  يــعـود "
ــنــاســبــة قـبل أن احلــكــواتى " فى الــلــحــظـة ا
ـا يـتـركـون العـرض ثم ـتـفـرجـ ور تـضـيق ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحى سباعى > الناقد ا
السيد وجه الدعوة
للكتاب والنقاد
سرح تخصص فى ا وا
للمشاركة بكتاباتهم
ودراساتهم للنشر على
سرح دوت موقع مجلة ا

كوم اإللكترونية التى 
إطالقها مرة أخرى بعد
تطويرها وحتديثها
وقع الذى بدأ العمل ا
فى 2002 توقف منذ
أكثر من عام وعاد للعمل
الية بعد جتاوز أزمته ا
تابعة احلركة ويهتم 
سرحية فى الوطن ا
العربى وإلقاء الضوء
على أهم األحداث
سرحية. ا

> إن حكاية رينا ميريسكا كما حكاية جروتوفسكى تتعدى موضوع الشكل اجلسدى
أو البالستيك أو الليونة اجلسدية. بعد أن تأسس معمل جروتوفسكى بسنوات
توصلوا إلى نتائج مفادها أن تقنيات اجلسد لم تعد مفيدة لوحدها للتمثيل.
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الــفــقــراء حـتـى يـأخــذ بــأيــديــهم ويــنـتــصــر مــعــهم عــلى قــسـوة
وذج تـكوين الوزير هو النموذج الذى احلاكم ووزرائه ولعل 
ـــســرحى جـــعـــلــنـى أشــعـــر فى بـــدايـــة حــديـــثى عن الـــعـــرض ا
لـضــعف بـنـيـة الـنص حـيث إن الـكــاتب بـنى هـذه الـشـخـصـيـة
لـــكى تــكــون الـــشــر اخلــالص فـى مــواجــهــة عـــدنــان الــذى هــو
رة. وذجا إنسانيا با اخلير اخلالص وهذا النموذج ال يعد 
أمـا عن أشــعـار وأحلــان الـعـرض فــقـد كــانت مـنــاسـبـة تــمـامـا
لـطـبــيـعـة الـتــيـمـة وقـدمـت بـأصـوات تـلــيق والـتـعــبـيـر عن هـذه
اجلــمـوع الــبــشــريـة وأيــضــا فى حلــظــات الـرومــانــســيــة كـانت
الكلمات واألحلان جـيدة وهى التى صنعت خصيصاً للعرض
ــســرحى ولـم تــؤخــذ عن تـــيــمــة كالســـيــكــيــة أو رومـــانــســيــة ا

مطروقة.
ـشـاهـد وقـد جـاء األداء الــتـمـثـيـلى مـتـمـيـزاً خـاصـة فى تـلك ا
الـتى تـعـتـمـد عـلى جــمـوع الـشـعب فـلـقـد لـعـبه أفـراد الـكـورس
ـسـرحـية بـطـريـقة جـيـدة وأبـدع كل واحد فـى دوره الصـغـير ا
ـطـلــوبـة مـنه أو إلـى تـكـرارهـا ولم يـنــظـر إلى قـلــة الـكـلــمـات ا

ففى كل مرة كانت نفس الكلمات تنطق بطريقة مختلفة.
وفى ظـــنـى أن األدوار الـــرئـــيــــســـيـــة بــــالـــعـــرض  إســــنـــادهـــا
مثـل وكانـت هدى محـمود قد فازت جملـموعة مـتميـزة من ا
ثـلة وذلك لـوعيـها الـتام بـطبـيعة عن دورهـا بجـائزة أفـضل 
ــوقف تــطــور الــشــخـصــيــة واخــتالف طــريــقــة األداء حــسب ا
تـطـور فهى تـبدأ الـعرض بـتعـال عـلى عامـة الشـعب وبنـتهى ا
بهـا احلال فى اجلزء الثـانى وقد أصبـحت دميمـة ومكسورة
أمــا مــســعــد فـــتح الــله الــذى فــاز عن دور (عــدنــان) بــجــائــزة
ــثل فـإنه يــتــمـتع بــصـدق وإحــســاس يـنــاسب تـمــامـاً أفــضل 
ـســنـد إلــيه كــمـا أنه يــبـدو مـن طـريــقـة أدائه طـبــيـعــة الــدور ا
رومانتيكـيا إلى أبعد احلدود وال يترك خلظة واحدة دون أن
يـشبعها باألداء الـذى يناسبها ففى حلـظات الثورة تراه قائداً
ــــلــــؤه الــــقــــوة وفى حلــــظــــاته لـــلــــجــــمــــوع الــــشــــعب بــــصــــوت 
الرومانسية مع األميـرة تراه مهتما بإبراز عواطفه اجلياشة
وكــذا كـان أداد عـمــرو أبـو الـسـعــود فى دور الـقـادم بــاخـتـيـاره
البـس ومكـيـاج مـنـاسـب تـمـامـا وكـذا أحمـد إبـراهـيم كـبـير
يـزا فى احلركة وطـريقة األداء نـجم والـذى كان أداؤه  ا
ــنـاسب وكـذا عـبـد الــرحـمن حـسـ فى دور األب والـشـكل ا
ـة الشعب وعـدم حصولهم مـيز عن هز بـانكسـاره وتعبـيره ا
عـــلى أبـــسـط احلـــقـــوق بــيـــنـــمـــا كـــانت حـــنـــان فـــوزى فى دور
األمـيرة مـهتمـة أكثر بـطبـيعة شـكلهـا ومظـهرها وكـانت حتتاج
إلى بــعض الــتـدريب الــصــوتى أمــا مـحــمــد إبـراهــيم فى دور
الـوزيـر فـقـد كـان صـارمـا ومـؤكـدا لـلـفـارق بـ طـبـقـة احلـكـام
وطـبـقـة احملـكومـ فـهـو يـتـمتع بـحـضـور قـوى ومـؤثر فـهـنـيـئا

ميز. لفوة بالعرض اجليد وفريق التمثيل صاحب األداء ا

لـلـمتـلـقى فقـد أسـست األحداث بـطـريقـة جتـعله يـتـعاطف مع
ـطـحـون وهـو األمـر الـذى جـعل مـخـرج وجـهـة نـظـر الـشـعـب ا
واقف العرض يتجه نحـو التشكيل احلركى فتراه يتخذ من ا
يلودرامية التى يشكـو فيها عامة الشعب حالهم يتخذ منها ا
مــصــدر قــوة لــلــعــرض فــبــصــريــا كــان يـتــخــذ مـن هـذه الــكــتل
الـبـشـريـة الـلـيـنـة أشـكـاالً مـتـجـددة تـوحى دائـمـا بـتـجـدد صور
ـنـطـوقة الـقـهـر والـفـوز وهـو حل سـحـرى يـفـتت قـوة الـكـلـمـة ا
ـتلـقى ـيـلـودرامـيـة وتـشبـع ا ويـحـولـهـا إلى صـور تـكـسـر حـدة ا
ـرة ومن ثم يكون أثـرها أعمق بـصور قهـر لم يكن يـتوقعـها با
سرحى مبنيا بطريقة نظر ا وأقوى وفى نفس الوقت كان ا
تـوحى دائـماً بـجبل احلـديـد ومدى قـسوته وإحـاطـته بالـشعب
ـصنـوع منهـا اجلبال هى ـغلـوب على أمره وكـانت اخلامة ا ا
ــقــواة فــمـن نــاحــيــة يـــبــدو اســتــخــدامـــهــا ســهال فى األوراق ا
الـتــصـنــيع ومن نــاحـيــة أخــرى حـ يــحـتــاج الـشــعب لــتـفــتـيت
ـتلقى أجـزائهـا تبدو سـهلة الـتقـطيع فتـعطى أثراً طـيبـاً عند ا
فـهـا هـو الــشـعب حـ يـشــعـر بـقـسـوة احلــال من حـوله يـفـتت
زقـه فى سبـيل حـريـته وهـنـا األمـر فى ظـنى كان احلـديـد و
ثل سرحى إلى جانب اهتمام كل  أفضل ما فى العـرض ا
بــتـــقــد أفــضل مــا لــديـه حــتى تــبــدو الــصـــورة عــلى خــشــبــة
ـنـاسبـة لـطـبـيـعة ـعانى الـقـولـيـة والـشكـلـيـة ا ـسرح مـلـيـئـة بـا ا

قدمة. التيمة ا
وفى الـــوقت الـــذى يـــفـــكــر فـــيه مـــعـــظم مـــصـــمـــمى الـــديـــكــور
بـالطـريـقة الـتقـليـدية كـان مـهنـدس ديكـور العـرض (مصـطفى
درويـش) عـلـى الــنـقــيـض من ذلك فــنــراه مــتــعــاونـا مـع مــخـرج
الـعرض فى الـتـركيـز عـلى أهمـيـة ترك مـسـاحة خـالـية كـبـيرة
ـعـادل مـرئى بـسـيط يـعـتـمـد حلـركـة جـمـوع الـشـعب وصـانــعـا 
ــقـواة عـلى قـرص دوار بــجـانب احلـوائط واجلــبـال الـورقـيـة ا
يـبـدو من نـاحـية كـرسى حـكم ومن الـنـاحـية األخـرى نـبع مـياه
ــــكن أن يـــؤخــــذ عـــلى هـــذا تـــالف ال يــــأتى بـــأى خــــيـــر ومـــا 
الــتــصــور أمــرين فــقط أولـــهــمــا ضــعف الــشــكل احلــاد إذ أنه
ــشــكل بــطــريــقــة تــوحى بــقــسـوة اجلــبل مــصــنـوع مـن الـورق ا
فـالـبانـوهات الـتى كانت تـتـحمل هـذه األوراق كانت تـهتـز وهو
أمـر قــد يـصــيب الـصــدق الـفــنى فى مـقــتل وكـنـت قـد أشـرت
عـلى مخـرج العـرض أن يـقوى الـتحـبـيش جيـدا حـتى ال يفـقد
تـلقى مع عـرضه أما األمـر الثانى الـصدق الـفنى وتـعاطف ا
ـــفـــروض أن هـــذه فـــيـــتـــعــــلق بـــشــــخـــصـــيـــة (عــــدنـــان) فـــمـن ا
الــشـخـصــيـة شــخـصـيــة فـنــان صـاحب ذوق رفـيـع وضع لـوحـة
لكة وأخـتها األميرة اجلميلة تـشكيلية للزهـور جذبت إليها ا
فـإذا بنـا جنـد أن اللـوحة فـنيـا ضعـيـفة لـلغـاية ولـيس فيـها أى

وضوع?!. تلقى يصدق ا جمال يذكر ويجعل ا
ـتــلـقـى ألن عـدنــان الـذى يــعـد ـوضــوع فى أعــ ا ع ا ولــقــد 
الـبطل اخملـلص والـذى هو أحد أفـراد عامـة الشـعب هو ذاته
الـــذى رفض الـــرشـــوة الــفـــرديـــة وقـــرر أن يــبـــقى بـــ جـــمــوع

عـلى الـرغم من عـدم اشـتـهـار نـاظم حـكـمت كـكـاتب مـسرحى
وعـلى الـرغـم من أن مـسـرحيـتـه «قـصة حـب» ال تـنطـوى عـلى
ـعــنى احلـقـيــقى لـلــكـلــمـة فـإن تــنـاول اخملـرج صـراع درامى بــا
الــشـاب مـحـمـد عــلى مـحـمـود قــد أعـطى لـلـنـص روحـا طـيـبـة
بـتــفـعــيـله لــدور عـامــة الـشــعب إذ صـنـع مـنـهـم حـالــة جـمــالـيـة
حــولت الــكـلــمـات الــبـســيــطـة حــول مـعــنى الـعــطش إلى مــعـان
مــهـمـة تـخص الــعـطش لـكل شىء تـقــريـبـا (الـعــطش لـلـحـريـة

ساواة الكرامة للحب). للحياة للماء لتحقق ا
وكانت مسرحية «قـصة حب» لبيت ثقافة فوة قد فازت بعدة
ـهرجـان اخلـامس والـثالثـ الـذى أقـامته جـوائـز مـهـمـة فى ا
ـسـرحـية بـجـوائـز أفـضل هـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة فـقـد فـازت ا
ثلة (هدى محمود) وأفضل عرض وأفضل مخرج وأفـضل 
ـثـل (مـسـعـد فـتح الـله) وأفـضل أحلـان (وائل عـاطف) كـمـا

فاز (عمرو أبو السعود) باجلائزة الثانية فى األشعار.
ــســرحــيــة حــول فــكــرة تــكــررت كــثــيــراً فى الــدرامــات تــدور ا
ية ب العاطفة والواجب ففى ح يفتقد عامة الشعب العا
لـلحد األدنى من مطـالب احلى (وجود نبع ماء يـكفيهم) جند
ـلــكــة ووزرائـهــا يــعـيــشــون فى عــالم من الــرفـاهــيــة ولـكن أن ا
ـلكـة الـفتـاة الـصغـيرة يـنغص عـليـهم مـعيـشـتهم هـو أن أخت ا
ـلـكـة هـنا مـريـضـة مـرضـا مـضـنـيـا وال سـبـيل لـلـفـكـاك مـنـه وا
تــبــحث عن أى حل حـــتى لــو كــان عــلى حــســاب حــيــاتــهــا هى
شـخصـياً فى هـذا الـوقت يظـهـر القـادم والذى يـعـرف تمـاما
ـــتــلك احلـل األمــثل فـى اخلالص من مــرض األمـــيــرة فـــهــو 
احلـكــمــة الـتـى عـلى أســاســهـا يــقــلب احلــال وتـصــبح األمــيـرة
لـكـة بـجمـالـها وكـأنـهـا بال مرض وفى نـفس الـوقت تـضـحى ا
وتصبح دمـيمة وهى التـى كانت تتمـتع بجمال يـسلب القلوب
شروط وفى نفس الوقت ـلكة يبدأ التحول ا وحينما توافق ا
ن يـرسم أفضل لـكة عن مـسـابقـة ب أفـراد الـشعب  تـعـلن ا
الـزهور ويتـقدم إليـها كثـيرون من بيـنهم (عدنـان) أحد شباب
ــلـكـة عــلـيه حـتى ــوهـوبـ والــذى مـا أن تـقع عــيـنـا ا الــبـلـدة ا
جتـد فيه الفـتى الذى كانت تـتمنـاه لنفـسها فـتحبه فى احلال
وحــيـنـمــا جتـد أن أخــتـهـا أيــضـا تـمــيل له بل وحــاولت الـهـرب
مـعه تأمر وزيرها بـأن يحضره وتطلب مـنه لكى يكون جديراً
بأخـتها أن يحـفر جبل احلـديد الكـائن فى عمق اجلبل وحده
دون مـساعـدة من أحد ويـقبل عـدنـان التـحدى ويـذهب جلبل
احلـديـد ويـبـدأ الـعـمل وبـعــد تـفـاصـيل كـثـيـرة يـنـتـهى احلـدث
ــــا هـــو وقــــد شــــعـــر أهـل الـــبــــلــــد بـــأن مــــشــــروع (عـــدنــــان) إ
ـلكة مشـروعهم جمـيعا وأن عـليـهم أن يتخـلصوا من طـغيان ا
الـتى شـفـيت من مـرضـهـا ويـتـخـلـصـوا من تـلك الـسـطـوة الـتى
ـنـاضل الـذى أثـقـلت عـاتـقـهم لـفـتـرات طـويـلـة ويـنـضم إلـيـهـا ا

كان قد رفض احلل الذى ينجيه وحده.
والــدرامـــا فى هــذا الــنص مـــصــحــوبــة بــكــثـــيــر من الــغــمــوض
أحمد خميسوأيــضـــا الــرمـــزيــة وتـــوقع تــطـــور احلــدث فـــيــهـــا يــبـــدو ســهال
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عمل كبؤرة أساسية تتمحور حولها كل العناصر. ا

19
م / فرنسا  : 

ا النتائج ...  ولكن ر
محمد على : 

( يـقـاطـعه فى حتـدى ) .. ال نــتــائج تــهـمــنى ..
الـــــرأى الــــعـــــام يــــؤيـــــدنـى فى امـــــتالك ســـــوريــــة
بـــالـــكـــامل .. ولـــقـــد نــــالت أمـــتى االنـــتـــصـــارات
البـاهرة وبـعد ذلك تأتـون لىَ لكى تـطلـبون منى
أن اتـخال عن البالد الـتى فتحـتهـا وان أنسحب
بجنودى إلى منـطقة صغيرة تسمونها والية ?!!
ألـيـس فى هـذا حـكم عــلى بـاألعـدام الــسـيـاسى

 !!!?
احلكواتى : 

( يـواصل الـقراءة ) .. كـان اتــخـاذ قـرار إغالق
خــــلــــيج الـــعــــقــــبـــة مــــعـــنــــاه إعالن احلــــرب عـــلى
أســرائـيل  وبــذلك تــهـيــأ الـعــالم بــقـرب نــشـوب
مــــعـــركـــة بـــ مــــصـــر وأســـرائـــيـل  وعـــلى هـــذا
األساس حتركـت كل من أمريكا وروسيا واأل

ــــتـــحـــدة لـــتــــفـــادى هـــذا الـــصــــدام  ولـــكن فى ا
ـصـريـة قـيل بـأن كـوالـيس الـقـيـادة الـعـسـكـريـة ا
هـنـاك رتــبـة كــبـيــرة قـد اعــتـرضت عــلى حتـرك
ــصـريـة إلـى شـرم الـشــيخ وقـالت بـأن الـقـوات ا
ـــــفــــروض أن نـــــعـــــتــــرض عـــــلـى ســــحـب قــــوات ا
شير عامر طمنئه الطورا من سيناء  ولكن ا
بـأن هذ  عـمالً سـياسـيـاً ولـيس عمـالً عسـكـرياً
.. أى مــجــرد مــنــاورة ســيــاســيــة !! وبـنــاء عــلــيه
إجــتــمع عـبــد الــنــاصـر بــوزرائه وبــعض أعــضـاء
ــنـاقـشــة فـكـرة مــجـلس قـيــادة الـثـورة الــقـدامى 
احلــرب واألســتــعــداد لــهــا .. فــمــاذا دار هــنــاك

 !!??
(نقل على منطقة " ج " ) 

("عبد الناصر " يتـصدر اإلجتماع واحلوار ب
اجلميع قد بدأ ) . 

 :     -
ـسـلحـة دلـوقتى فى بس يـاريس مـعظم قـواتـنا ا

اليمن ?! 
ناصر  : 

الزوج   : 
كـده .. طب تــعــالى بـقى .. ( ثم يـهـجم عـلـيـهـا

ليضربها وهى تصرخ ثم ) ..... 
احلكواتى : 

( يـقـاطـعـهـمـا ) .. بـس يـاحــبـيــبى مـنك لــهـا ..
ـسـألة أيه ? التـقولك والتـقـولـهـا .. أنا فـهـمت ا
ــة ده مـــشـــهـــد من مـــســـرحـــيـــة تــقـــلـــيـــديـــة قـــد
ومــسـتــهــلــكــة آلــفـهــا الــكــاتب من زمــان من قــبل
مايتـبنى الـصيـغة االسـتفـهامـية وواضح إن اللى
لم الــورق من مـكــتـبــته حط ده عـلى ده .. يــعـنى
الـتـقـلـيدى عـلى االسـتـفهـامى والـدلـيل عـلى كده
إن أرقــام الــصـفــحــات مش مــظـبــوطــة .. يــعـنى
شهـد ده بيبدأ من صفحة  7 بينما انا واقف ا
ـشـهد ده ـا نـشـيل ا عـنـد صـفـحة  .. 32يبـقى 
كـله ونــحــطه عــلى جــنب .. حـنـالقى الـصــفــحـة
اللى بـعد كده   .. 33طب تعـالوا مع بعض كده
نشوف احلـكاية حاتمشى أزاى ?! .. ( ثم يقرأ
) كـــان مـــحـــمـــد عـــلـى مـــتـــمـــسك بـــضم ســـوريـــة
بـــالـــكــــامل وواليـــة ( أدنـة ) إلى مـــصـــر .. ( ثم
لـلـمـتــفـرجـ مـعـلـقـاً ) آه .. أهــو كــده الـكالم
مـاشى مـظــبـوط ومـتــرتب .. مش تـقــولـولى نـور
أحـــمــــر وخـــفـــفـه وقـــمـــيـص نـــوم ســـخن !! ( ثم
ـمــثـلـة ) .. يــالــله يــاجــدع مـنـك لــهـا لـلــمـثل وا
ـكن بـالـطـبع أن يـعـلق بالش كالم فـارغ .. ( 
ــمـثـلــة بـرد مـا ثم يــخـتـفى " ــمـثل وكـذلك ا ا
ــمــثـلــة " تــعـود ـمــثل " بــالـداخـل بـيــنــمـا " ا ا

لتجلس وسط الناس ) 
احلكواتى : 

( يواصل القراءة ) .. كان محـمد على متمسك
بـضم ســوريـة وواليــة أدنـة إلى مــصـر ومــعـروف
بـأن األقــلــيم هــو من صــمـيم األنــاضــول ويــنـهى
بــجـــبـــال طــوروس الـــتى جـــعـــلـــهــا مـــحـــمـــد عــلى
الـــفــاصل بــ مــصــر  وتــركـــيـــا  وكـــانت الــدول
األوربيـة خصـوصاً إجنلـترا وفـرنسـا تخشى من
تـــدخل روســـيـــا والــوقـــوف بـــجـــوار تـــركـــيــا لـــكى
التـسيـطـر علـيهـا  لذلـك أرسلت الـوفود القـناع

يعنى الزم .  
الزوجة : 

الزم أيه ?!!  
الزوج  :

أيـــوه .. أســـتـــعـــبـــطـى يـــا أخـــتى اســــتـــعـــبـــطى ..
وأظـــــهـــــرى عـــــلى حــــــقـــــيـــــقـــــتك .. أنـــــا مـالحظ
تـغيرة معـايا من زمان .. تلـيفونات تـصرفاتك ا
كل شوية ومحدش بيرد .. والنوم ليالتى بدرى
.. ومــرة تـــعـــبـــانـــة ومـــرة  عـــيــانـــة .. ومـــرة مش

بأيدى ياأخويا .. مش كده . 
الزوجة : 

أخرس ياواطى .  
الزوج  : 

أنا واطى ياسافلة .  
الزوجة : 

أنت على فكرة راجل منحط . 
الزوج  : 

وأنت برضة على فكرة ست قليلة األدب . 
احلكواتى : 

( يتدخل ).. أسـتنـوا أستنـوا .. ياأخـونا الكالم
ده مش مـاش مع احلكـايات .. ده مـشهـد خارج
الــنــسـيج ( يـتـوقف الـتــمـثـيل بـالـطـبع ) .. أيه
الــكالم الــفـارغ ده .. أحــمـر أيه وخــفـفه أيه?! (
ـزروعة بـالصـالة رأة ا تتـدخل هنـا الفـتاة /  ا
وتـعـتـرض عـلى تـدخل " احلـكـواتى " وتـطالـبه
ـشـهـد ولـكـنه اليـدرى مـاذا يـقـول بـاسـتـمــرار ا
للـمـتفـرجة وهـو مازال يـتـفحص الـورق امامه
شهد ووجوده من أجل الوصول للخطـأ لهذا ا
ضـمن لـفـة الـورق الـذى يـقـرأ مـنه !! .. كـذلك
ــزروع القـتـراح "الـفـتـاة / ــتـفـرج ا يـتــحـمس ا
ـتفرج ا يتـدخل هنا بعض من ا رأة " ور ا
هم ـشهـد السـابق ا احلقـيـقيـ الستـمراريـة ا
فى الـنـهـايـة نـظـراً ألنـشـغال " احلـكـواتى " فى
ــتـفــرجـ سـواء فــحص لـفــة الـورق يــشـجع ا
مـثل لـكى يكـملوا زروعـ أو احلقيـقيـ ا ا

شهد السابق )  ا
شهد السابق)  (تكملة ا

الزوج  :
 ( بشـخـصيـته احلـقـيقـية ) هـو أحـنـا حـانـكمل

 ? من ف
الزوجة  : 

ا وقفنا ( بشخيصتـها احلقيقية ) من ساعـة 
 .

الزوج   : 
ا كنا بنشتم بعض . 

الزوجة  : 
بالظبط . 
الزوج   : 

طب أرد بقى . 
الزوجة  : 

ا أشتمك األول .  مش 
الزوج   : 

طب اتفضلى أشتمى . 
الزوجة  : 

( وهى تعود للتمثيل ) .. اخرس ياواطى . 
الزوج   : 

( وهو يعود للتمثيل ) .. أنا واطى ياسافلة . 
الزوجة  : 

أنت فاهم نفسك راجل ?! 
الزوج   : 

وانت يعنى اللى ست قوى !! 
الزوجة  : 

عـلى فـكرة .. أنـا مـاعـنـديش إال الـشـبشـب اللى
فى رجلى . 

الزوج   : 
وانا ماعنديش إال اجلذمة . 

الزوجة  : 
قطعة !!  هئ .. اجلذمة ا

محمد على بالتراجع عن قراره و 
(نقل على منطقة " ب " ) 

(محـمد عـلى مع الوفـود الغـربيـة من إجنلـترا
وفرنسا). 

م / فرنسا  : 
فـخــامـة عــظـمــة مـحــمـد عــلى .. البـد من وقف

تقدم جيوش مصرية . 
محمد على : 

ليه ?!! 
م / إجنلترا : 

ألن ده يــدى فــرصـة لــروســيــا بــبــسط احلــمــايـة
على تركيا . 

محمد على : 
على أى أساس ? 

م / فرنسا  : 
على أساس الدفاع عنها برياً وبحرياً . 

محمد على : 
هذه مسائل خاصة بالباب العالى . 

م / إجنلترا : 
وخاصة بينا نحن . 

محمد على : 
بس اخلالف بينى وبـ الباب الـعالى .. مالكم

انتم ?!! 
م / فرنسا  : 

عظم .. حاول تفهم .  موالنا ا
م / إجنلترا : 

الداعى ألن تشتط فى طلباتك حقناً للدماء . 
م / فرنسا  : 

وعــلـيك ان تــكــتـفى بــفـتــوحـاتـك بـكل من صــيـدا
وطرابلس ونابلس والقدس . 

محمد على : 
وسورية بالكامل .. وإقليم أدنة كمان . 

م / إجنلترا: 
هذا هو الشطط . 

محمد على : 
وانا لن اتنازل . 

22 من يونيه 2009   العدد 102

 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 للفنانة
 رانيا رضا سالمة

cyan magenta yellow black File: 14-19�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

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

سرحي جريدة كل ا

ثلة جروتوفسكى الرئيسية ألكثر من ثالثة عقود ومؤسسة > تعتبر رينا ميرسكا 
ثلى احملترف لذات احلركة البالستيكية فى مختبره قد  استدعاؤها لقيادة 

السبب الذى ذكرته قبل قليل للبحث عن الطريق الصعب.

سرحى جالل > اخملرج ا
الشرقاوى مازال فى
انتظار احلصول على
دنى تصريح الدفاع ا
للتمكن من استئناف
نشاط مسرح الفن بعد
إغالقه بقرار محافظة

القاهرة منذ أكثر من عام
الشرقاوى قال إنه انتهى
من تطوير وحتديث

سرح بأحدث التقنيات ا
ووسائل األمن الصناعى
سرح قرر افتتاح ا ومن ا
بعرض «شغل اراجوزات»
للمؤلف محمود الطوخى

وبطولة فرقة شباب
مسرح الفن.
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بـكل جتـلـيـاته.. وقـد قـرأ اخملـرج الـنص قـراءة حـسـنـة واسـتـطـاع
ومعه سـيـنـوجـرافة أن يـرسم مـشـهـدا مسـرحـيـا مـتمـيـزا اسـتحق
ــركـــز الــثـــالث فى عــلـــيه أن يــحـــصل إبـــراهــيـم الــرفـــاعى عـــلى ا
تـــصــمــيم الـــديــكــور وأن يــحـــصل كل من: أســامـــة رشــاد وأحــمــد
ـوسـيــقى عن تـألـيــفـهـمـا ــركـز الـثـانـى فى ا بـخـيت عــلى جـائـزة ا
ـشـتـرك وعـزفـهـمـا عــلى آلـة الـفـيـولـيـنـا طـول مـدة الـعـرض وأن ا
يــحــصل مــحــمــود عــبــد الـسـالم فى دور «اســيــاس» عــلى جــائـزة
ـركـز األول تـمثـيل رجـال وكـذلك مـروة مـنيـر فى دور «لـويـسا» ا
ــركــز األول عــروض وأن يــحــصل مــخـرجـه حـسن عــلى جــائـزة ا

ركز األول فى اإلخراج. فرو على جائزة ا
ــلك لــيـر» وفى الـلــيــلــة الــسـادســة واألخــيــرة شـاهــدت عــرض «ا
تــألــيف ولــيم شــكـســبــيــر وإعـداد أو بــاألرى درامــاتــورج الــطـالب
عـمرو الـرفـاعى وبـالرغم من اجلـهـد الـفائق الـذى بـذله اخملرج
اء ال ينـتج زرعا لألسف?!.. أحمـد جاويش إال أن جـهد حـرث ا
ـبـذول من ـشـهـد الــبـصـرى فـقـيـرا رغـم كل اجلـهـد ا فــقـد جـاء ا
ــــصــــمم عــــبــــد الــــله شــــنح حــــيـث إنه وضع عــــمــــودين ال تــــشى ا
تـيـجـانهـمـا بـأى طـراز وكـان يـقـلبـهـا ظـهـرا لـبـطن من حـ آلخر
البس ال تـعبـر عن طراز ـكان وكـذلك كانت ا كنـاية عن تـغيـير ا
وتـفتقد إلى الدقة الـواجبة فى مالبس تاريخـية لعمل كالسيكى
كبـير وكـان أضعف مـا فى العـرض هو قـراءة اخملرج لـشخـصية
ـمـثل الــذى يـلـعـب هـذا الـدور حــيث أظـهـر لــيـر وكـذلك تــمـثـيـل ا
كـمــهـرج أو كــإنــسـان أبــله ال خــبــرة له فى احلــيـاة والــشــخـصــيـة
الــشــكــســبــيــريــة بــعــيــدة كـل الــبــعــد عن هــذه الــقــراءة الــســاذجــة
وبــالــرغم من حــرص اخملــرج والــدرامــاتــورج عـلـى ذكــر مـخــتــلف
ا جـعـله يـختـرق حـاجز الـ «90 دقيـقة» وهى تـفاصـيل الـعـمل 
أقـــصـى مــدة ألى عـــرض يـــصـــلح لـــلـــمـــشـــاركــة فـى الـــتــبـــارى فى
ـهـرجان حـيث وصل طـوله إلى «110 دقـيـقـة».. أقـول بـالـرغم ا
من هـذا احلرص الـذى لم يـفد اخملـرج وكاتـبه إال أنه لم يـحسن
تــدريب طـــاقم تـــمــثـــيــلـه والــذى بـــلغ عــدده «18 فــردا» بل كــانت
مـواقـفه أحـيــانـا مـا تـعــطى تـأثـيـرا ضــاحـكـا عـلى عــكس مـقـصـد
الـكاتب األصلى أو احلـالى وكذلك اخملـرج نفسه?!.. ورغم ذلك
فـقـد تـميـز الـدرامـاتورج عـمـرو الـرفـاعى كمـمـثل لـدور «إدمـوند»
ركز الـثالث مناصفة تمثيل رجال. وأخيراً وحصل على جائزة ا
لـكم شـعـرت بالـسـعـادة والـرضا ومألتـنى الـبـهـجة عـنـدمـا جاءنى
حـسن عـبـاس مـخــرج عـرض «أخـبـار أهـرام جـمـهـوريـة» والـفـائـز
ــركــز الـثــالث عــروض وإخــراج لـيــصــافــحـنى ويــقــبــلـنـى ولـكم بــا
سـاءنـى وجـعل احلــزن يــغـمــرنى خــبـر إحــبــاط بل وبــكـاء أحــمـد
ـلك لير» والذى أقـول له: يا صديقى.. جـاويش مخرج عرض «ا
لــــقـــد حتـــقــــقت من خـالل مـــبـــادرتـك اإلبـــداعـــيــــة وأخـــذت أجـــر
إحـسـانك والــفـرصـة مـتـاحــة أمـامك دائـمـاً لـلــتـجـويـد ولإلبـداع

وأنت أهل لها!?..

ـناسب لـكان لـها شأن آخـر.. وقد تـميز كل والتثـقيف الـنظرى ا
من: مـحـمـد الـسيـد حـبـر فى دور إخـنـاتون ومـحـمـد الـسـيد فى
دور هـتـلــر وفـكـرى عالء فى دور صالح الـدين وحـصل بـالـفـعل
على جوائز كل من: منـال محمد فى دور أم محمد حيث فازت
ـركـز الثـالث منـاصفـة تمـثيل نـساء وعـزت عيـد فى دور سبع با

ركز الثانى مناصفة تمثيل رجال. الليل حيث حصل على ا
وفى الليـلة الثالـثة شاهـدت عرض «كدبة من ألف كـدبة» تأليف
واهب محمـد القواشـطى وإخراج حسـان إبراهيـم ورغم قلة ا
التـمثيـلية فى هـذا العرض إال أن خـالد البـيلى قد تـميز فى دور
ــركــز الــثــالث مــنــاصــفــة تــمـثــيـل رجـال.. الــشــيخ وحــصل عــلى ا
واستطـاع مخرجه ومـصمم ديكوره حـسان إبـراهيم أن يحصل
ــركــز األول فـى تــصــمــيم الــديــكــور وفى الــلــيــلــة الــرابــعــة عــلى ا
شـــاهـــدت عــرض الـــزفـــة من تـــألــيـف وإخــراج اخملـــضـــرم ورائــد
ـــســرح فى كـــفــر الـــشــيـخ صــبـــرى عــسس والـــذى اســتـــطــاع أن ا
ينـشىء مشهـدا تمـثيلـياً متـماسكـا يتـميز بـإيقاع حى مـتدفق بالغ
ـركـز اإلحــكـام والـدقــة وقـد حـصـل عـرضه وهـو كــمـخـرج عــلى ا
الـثــانى فى جــوائـز الـعــروض واإلخـراج بــالـرغم من فــقـر اإلطـار
ادى لـلعـرض.. والذى عـوضه الغـنى الـبشـرى واإلنسـانى حيث ا
تــمـيــز كل من خـالــد الـصــعـيــدى فى دور حـســان وإبـراهـيـم عـبـد
الــعــال فى دور عــلــوى وجــمــال بــهــجــات فى دور عــبــاس وأحــمـد
مـصـطـفـى الـرفـاعى فى دور حــرك أفـنـدى وفـاز بــالـفـعل كل من
ركـز الثـانى منـاصفـة تمـثيل كر عـبد الـقادر فى دور عـبوده بـا
ركز الـثانى تـمثيل غازى فـى دور سعدة بـا رجـال وفازت هنـاء ا
ركز األول» عن كما فـاز على حبـيب بجائـزة أفضل موسـيقى «ا

أحلان وغناء وموسيقى عرض الزفة.
وفى الليلة اخلامسة شـاهدت عرض «الكمامة» تأليف ألفونسو
سـاسـتـرى وإخـراج حـسن فـرو والـنص أيـضـا يـطـرح قـضـيـة قـهر
اضى أو اإلنسنـا ألخيه اإلنـسان حيث يـسيطـر األب أو اجليل ا
ـعـاصـرة ويـجـعل كل مـا الـسـلف عـلـى اجلـيل احلـالى أو احلـيـاة ا
فـيها يـتحرك وفق إرادتـه كما لـو كان اجلمـيع عرائس مـاريونيت
يـحـركـهـا عـبـر خـيـوط دقـيـقـة ال تـرى بـحـركـة طـفيـفـة من يـديه..
والـنص فى الـنــهـايـة يـدعـو لــلـنـهـوض ورفض الــقـهـر واالسـتـبـداد

فى مديـنة كفـر الشيخ قـضيت أيامـا سعيدة وعـشت ليال مـضيئة
حـيث تـابـعت سـتـة عروض مـسـرحـيـة خالل لـقاء شـبـاب اجلـامـعة
ـسـرحـيـة الـذى تـبـارت فـيه فـرق كـلـيـات الـتـجـارة الـثـالث لــلـفـنـون ا
والتـربيـة والطب البـيطـرى والزراعـة والتربـية الـنوعيـة والهـندسة
ـدينة وأول ما لـفت نظـرى هو الـنهضـة العـمرانـية التى تـشهـدها ا
وخـاصـة اجلـامعـة وهـذا أسعـدنى كـثـيرا ولـكن فـرحى شـابه بعض
وجود فى كلية التجارة احلزن حيث الحظ أن مسرح اجلامـعة وا
كـقاعة مصمم على هـيئة "مدرج محـاضرات" وهذا خطأ فاحش
كـذلك مـنصـة الـعـرض مـصـمـمـة عـلى أن تـكـون "مـنـصـة ندوات"..
ــــقـــام أتـــمـــنـى عـــلى د. فــــوزى عـــلى تــــركى رئـــيس وأنــــا فى هـــذا ا
اجلـامـعـة أن يـعـتـنم فـرصـة الـنـهـضـة الـعـمـرانـيـة احلـالـيـة لـيـنـشىء
ـتفق ـعيـارية والـفنـية ا واصـفـات القـياسـية ا مـسرحـا للـجامـعة بـا
ــنــاسب واألجــنـاب ــســرح الــعـمق ا ــنــصـة ا عــلــيـهــا بــحــيث يـكــون 
ـنـاسب لوضع الـكامـنـة «الكـوالـيس» وكـذلك السـوفـيـته «االرتفـاع ا
ـنـاظـر ــرات مـنـابع الــضـوء الـعـلــويـة وكـذلك مــجـارى ومـهــابط ا
ــعـلــقـة لــســهـولــة الـتــغــيـيــر» وأيـضــا زن تـكــون زاويــة مـيل أرضــيـة ا
ـناسـبة لـصـالة مـسرح.. الـصالـة هى الـزاوية الـهـندسـية والـفـنيـة ا
هـذه أمـنيـة أؤمن أن د. فـوزى عـلى تـركى قـادر عـلى حتـقـيـقـها لى

وألبنائه من مبدعى طلبة اجلامعة.
والعروض الستة التى شـاهدتها أنا وزميالى د. محمود نسيم و
ـسـتـوى وفـى تـكـامل الــعـنـاصـر د. وائل خـورشــيـد تـراوحت فـى ا
ــواهب وهــذا أمـر ـفــردات ولــكـنــهــا جـمــيــعـهــا كــانت غـنــيــة بـا وا
سـرحيـة فى هذه اجلـامعـة حركة مطمـئن خاصـة وأن احلركـة ا
فنية ناهضة واألمل يتزايد فى استمرارها مع اإلدارة اجلديدة
ــديـر الــعـام وســعـيـد الــنـجــار مـديـر ــتـمــثـلـة فـى فـوزيـة هــيـكل ا ا
اإلدارة الـفـنيـة.. وكـان أول مـا شاهـدته هـو عرض كـلـية الـتـجارة
«أخــبـار أهــرام جــمـهــوريــة» تـألــيف إبــراهــيم احلـســيــنى وإخـراج
حــسـن عــبـــاس.. والـــنص فى هـــيـــئـــة دعـــوة لــلـــجـــيل احلـــالى من
الـشـبـاب لـلـيـقـظــة والـنـهـوض واكـتـشـاف الـذات واحملـافـظـة عـلى
الـهـويـة الـشـخصـيـة والـوطـنـيـة فى مـواجـهـة كـافـة صـنـوف الـقـهر
واالســتالب وقـد قــرأ اخملـرج الـنص قــراءة حـســنـة ودرب فـريق
ـثــلـيـه تـدريــبـا جــيــدا واسـتــطــاع أن يـحــصل له ولــعــرضه عـلى
ـركـز الثـانـى وهو ـركـز الـثالـث وحـصل مـصـمم مـنـاظـره علـى ا ا
ركز ثلـته ريهـام الزاهى عـلى ا محمـد قطـامش كمـا حصلـت 

الثانى مناصفة فى جوائز التمثيل - نساء.
ـركـز الـثـالث عن مـوسـيقـى وأحلان ـتـولى حـسـانـ بـا كـما فـاز ا
هـذا الـعـرض وكــان عـرض الـلـيــلـة الـثـانــيـة هـو «اسـطــبل عـنـتـر»
تــألـيـف سـعــد الــدين وهــبــة وإخـراج حــســنــ أحـمــد احلــســيـنى
والنص يدور فى مصحة للمجان حيث يستحضر كل نزيل من
نـزالء هــذه الـصــحـة شـخــصـيــة تـاريـخــيـة يــتـمــاهى مـعــهـا حـسب
ــرضــيــة: إخــنــاتــون هــتـلــر صـالح الـديـن األيـوبـى وأبـو حـالــته ا
شــادوف الــفالح شــهــرزاد ســبع الــلــيل عــرابى.. إلخ.. ولــلــحق

واهب الـتمـثيلـية الـطبيـعيـة التى لو  لقـد زخر هـذا العرض بـا
مثل تـدريبهـا التدريب الـصحـيح من خالل ورشة فـنية إلعـداد ا

مخرج لير لم يقرأ النص
جيداً فتحول األمر إلى

كوميديا

> يعتقد جروتوفسكى أن فقر اإلمكانيات واألدوات هو ثراء وقدرات إبداعية ال
سرحى اخلالص وتدفعنا دفعاً نحو االقتراب حدود لها تعيدنا إلى صفاء الفن ا
سرحية والسعى نحو التعامل مع جوهرها.  من براءة التجربة ا

بس احنا كده حنكرر اللى حصل قبل كده . 
صدام  : 

تقصد أيه ?! 
 :     -

ـا اعلن حق الـعراق أقصـد عبـد الـكر قـاسم 
فى الكويت . 

صدام  : 
طب وأيه يعنى . 

 :     -
ازاى ?!! .. احــنــا مش الزم نــســتــفــيــد من الــلى

حصل امبارح ?? 
صدام  : 

بس امبارح غير النهاردة . 
 :     -

يعنى أيه ?? 
صدام  : 

يعنى الظروف الـدولية اختلـفت كتير .. أمبارح
ــنــطـــقــة .. لــكن كــانـت مــصــر أقــوى دولـــة فى ا
الـنـهـاردة! أمـبـارح كان فـيه االحتـاد الـسـوفـيـيتى
.. لــكن الـنـهـاردة مــفـيش غـيـر امــريـكـا .. وعـلى
فـكرة بقى أنا فـكرت كتـير قبل ما اتـخذ القرار

ده . 
 :     -

ووصلت أليه ياريس ? 

سرحي جريدة كل ا
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صدام  : 

وصلت لتصـورى للحكايـة كلها من األول لآلخر
 .

 :     -
طب ماتقولنا تصورك ده ? 

صدام  : 
أوالً غزو الكويت بـالنسبة لىَ هـو مجرد مناورة
ـكن من خاللـهـا الـتـوصل سـيـاسـيـة عـسـكـريـة 

إلى اتفاق حلل يرضى جميع األطراف . 
 :     - 

عظيم .. طب وثانياً ?? 
صدام  : 

الـقوى الـعـظمى وخـصـوصاً أمـريـكا لن تـتـحرك
ـنـطـقة .. بـأعـتـبـار إن دى مـسائـل داخلـيـة فى ا
ــوافــقـة ــكن كــمـان تــقــنع دول اخلــلــيج بــا أل و
ـفـاوضات الـلى حايـتم بـناء عـلى هذه على كل ا

األزمة. 
 :     -

طب والسعودية ? 
صدام  : 
مالها ?!! 

 :     -
مش جايز تخاف من الغزو ده . 

صدام  : 
بس أنا مالى ومالها . 

 :     -
وهى تضمن من !! 

صدام  : 
تقصد أيه ? 

 :     -
مـش إحــتــمــال تـــطــلب مـــســاعــدة مـن أمــريــكــا 
وطـــبـــعــاً امـــريـــكـــا مش حــاتـــرفض ألنـه يــهـــمـــهــا

نطقة .  البترول وقعادها فى ا
صدام  : 

دى مـسألة صعبـة خصوصاً بـالنسبة لـلسعودية
 .

 :     -
ليـــه ?!!! 

صدام  :
شـكـلهـا حـايـبـقى وحش قـدام الـشـعـوب الـعـربـية
فـى ظـل ســـــــــيـــــــــطــــــــــرة االجتـــــــــاه اإلسـالمـى فى

نطقة.  ا
 :     -

هـــو انت نـــاوى تـــســـتـــغـل االجتـــاه اإلسالمى فى
األزمة ?!! 

صدام  :
ليه أل . 

 :     -
بس ده اليتفق ومباد البعثي ?!! 

صدام  : 
دى سـيـاسـة يــاحـبـيـبى.. أنــا مش بس حـاسـتـغل
االجتــاه اإلسالمى .. ده انـــا حــاســتــغل االجتــاه

الوحدوى والقومى وقضية فلسط كمان . 
 :     -  

يـاعـيــنى عـلـيـك . ( يـفـضل تــعـبـيــر عـراقى بـدالً
منه ) . 

صدام  : 
ـنـطـقــة الـعـربـيـة وأبـقى ـهم .. أسـيــطـر عـلى ا ا

الزعيم األوحد . 
احلكواتى : 

شـكلة إن كل واحد فيهم (يواصل القراءة) .. ا
كان متـأكد غنه صح !! .. وقراراته صح الصح
وواثق قــــــوى مـن انــــــتــــــصـــــاره .. أو عــــــلـى األقل
ـشــكـلـة حــاحتل عـلى آخــر حلـظـة مـتـأكــد بـأن ا
دبــلـــومــاســـيـــاً وســيـــاســيـــاً وبـــدون حــرب .. ومع
األسف كـلـهم سـقـطـوا فى نـفـس احلـفرة .. وده
الـعـجـيب والـغريب.. وكـانت الـنـتـيجـة إن مـحـمد
عــــلى انــــضـــرب فى   1840 وعـــبــــد الـــنــــاصـــر

يعنى مسألة احلرب دى .. مشكوك فيها ? 
ناصر : 

ليـــه أل ?!!!! 
احلكواتى : 

( يواصل الـقراءة ) .. يـقـال بأن صـدام حـس
كــان مـضــطــراً لـغــزو الـكــويت ألنه بــعـد ســقـوط
الـــديــكـــتـــاتــوريـــات فى أوربـــا الــشـــرقـــيــة كـــثــرت
الـــتــــصــــريــــحــــات الــــتى تــــتــــنـــبــــأ بــــهــــبــــوب ريـــاح
نطقة العربية وسوف تبدأ قراطية على ا الد
بـالذات من الـعـراق  لذلك كـان عـلى صدام أن
يقوم بالـغزو لكى يحـقق هدف فى وقت واحد
.. األول هو الـسيطـرة العـسكريـة والنفـطية فى
ـنـطـقـة .. والهـدف الـتـانى هـو إنـشـغـال الـعالم ا
وبـالذات امـريكـا بـقضـية الـغزو بـدالً من قضـية
ــقــراطــيــة . فــمــا هى احلــقــيــقــة فى هــذا الــد
الكالم ?? .. تـعـالوا نـشـوف مع بعض اإلجـتـماع
الـذى تـصدره صـدام مع أعـضـائه من الـبـعـثـي

ناقشة قضية الغزو .... 
 ×××
(نقل على منطقة " د " ) 

(صــــدام حــــســــ يــــجــــتـــــمع بــــأعــــضــــاء من
ـستـشـارين الـبعـثـي واحلـوار بـينـهم قـد بدأ ا

من فترة وجيزة ) 
 :     -

نسحبها ياأخى .. هى شغالنة . 
 :     -

لـــكـن احلـــرب فى الـــيــــمن كـــانـت مـــجـــرد حـــرب
لكي .  تأديبية ضد قوات ا

ناصر  : 
يعنى أيه ?! 

 :     -
سـلحـة تقـدر تخـوض معـركة يـعنى هل قـواتنـا ا

مع جيش أسرائيل العصرى ?!! 
ناصر  : 

شـوفوا أنـا فـكرت كـتـير قـبل مـاأتخـذ الـقرار ده
وتــوصـلت لـآلتى .. أسـرائـيل لـوحـدهـا من غـيـر
مــســاعـدة أمــريــكـا وإجنــلــتـرا مـن الـصــعب إنــهـا
حتقق أى ضرر بالـغ بقواتنا اجلـوية .. يعنى ده
معناه إن أى تـقدم ألسرائيل فى سـيناء معرض
لـــلـــهـــجـــمــــاتـــنـــا اجلـــويـــة .. بـــاإلضـــافـــة إلى إنى
أسـتـبـعـد هـجوم أسـرائـيل فى جـبـهـتـ أو ثالثة
.. مــاتــنـســوش إن أحــنــا مــعــانــا ســوريـا واألردن

والعراق . 
 :     -

ده معناه إن سيادتك بتستبعد حدوث حرب . 
ناصر : 

إلى حد ما . 
 :     -

بس حضرتك تـنبأت قبل كده بعدم وقوع حرب
ــكن فى  56بــحـجــة إن الــقــنــاة دولــيــة ومش 
دول الـــعــــالم حـــاتــــقف تــــتـــفـــرج عــــلى إجنــــلـــتـــرا
وفـرنــســا لــو قــامــوا بــحــرب .. ومع ذلك قــامت

احلرب!! 
ناصر : 

وقف النهاردة مختلف .  أله .. ا
 :     -

إزاى ? 
ناصر : 

أنـا بـأقول وبـأصـرَ فى كل تصـريـحاتى بـأنـنا لن
نــطــلق الــرصــاصــة األولى ولن نــكــون الــبــادئــ

باحلرب . 
 :     -

طب وده يؤدى أليه ? 
ناصر  : 

ى .. ثــانـيــاً كـسب أوالً كــسب الـرأى الــعـام الــعـا
ــوقف لــيس ــعــنـى أن ا ــعــركــة ســيـــاســيــاً ..  ا
مـــســتــعــصــيــاً عـــلى احلل بــالــوســائـل الــســلــمــيــة

الدبلوماسية . 
 :     -

وافرض سـيـادتك بأن هـذه الـوسائل لم تـتـحقق
 ??

ناصر : 
يـبـقى أقـولـكم تـصورى لـلـمـعركـة .. أوالً سـتـقوم
أسـرائــيل بـضــربـة جــويـة ضــد قـواتــنـا ودفــاعـنـا
عركة .. اجلوى حتى يتم شـلها وإخراجها من ا
لذلك البد من األستـعداد لهذه الضربة وإتخاذ
مايلزم لـتقليل خسائرها إلى احلد األدنى حتى
ــكن لــنــا بـعــد كــده ضــربــة رادعــة ضــد قـوات

العدو . 
 :     -

لكن حتول أستراتـيجيتنا العسكرية من الهجوم
إلى الـدفـاع سـيـؤثـر كــثـيـراً عـلى مـوقف الـقـوات

عنوية القتالية !!  اجلوية وبالتالى روحه ا
ناصر : 

ــــعــــروف إن إســـــتــــخــــدام األجــــهــــزة والــــلـه من ا
الـعــسـكــريــة هـو لــتـنــفــيـذ الــسـيــاســة اخلـارجــيـة
لــلــدولــة  يــعــنى خــضــوع الــعــســكــريــ الــكــامل
لــلـقــرارات الـســيـاســيـة لــلـدولــة .. وفى الـنــهـايـة
أقـــول بـــأن هـــذا مـــجـــرد تــــصـــور فى حـــالـــة إذا

ماحدثت معركة بالفعل . 

 :     -
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سرحي جريدة كل ا

ثلة جروتوفسكى الرئيسية ألكثر من ثالثة عقود ومؤسسة > تعتبر رينا ميرسكا 
ثلى احملترف لذات احلركة البالستيكية فى مختبره قد  استدعاؤها لقيادة 

السبب الذى ذكرته قبل قليل للبحث عن الطريق الصعب.

سرحى جالل > اخملرج ا
الشرقاوى مازال فى
انتظار احلصول على
دنى تصريح الدفاع ا
للتمكن من استئناف
نشاط مسرح الفن بعد
إغالقه بقرار محافظة

القاهرة منذ أكثر من عام
الشرقاوى قال إنه انتهى
من تطوير وحتديث

سرح بأحدث التقنيات ا
ووسائل األمن الصناعى
سرح قرر افتتاح ا ومن ا
بعرض «شغل اراجوزات»
للمؤلف محمود الطوخى

وبطولة فرقة شباب
مسرح الفن.
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بـكل جتـلـيـاته.. وقـد قـرأ اخملـرج الـنص قـراءة حـسـنـة واسـتـطـاع
ومعه سـيـنـوجـرافة أن يـرسم مـشـهـدا مسـرحـيـا مـتمـيـزا اسـتحق
ــركـــز الــثـــالث فى عــلـــيه أن يــحـــصل إبـــراهــيـم الــرفـــاعى عـــلى ا
تـــصــمــيم الـــديــكــور وأن يــحـــصل كل من: أســامـــة رشــاد وأحــمــد
ـوسـيــقى عن تـألـيــفـهـمـا ــركـز الـثـانـى فى ا بـخـيت عــلى جـائـزة ا
ـشـتـرك وعـزفـهـمـا عــلى آلـة الـفـيـولـيـنـا طـول مـدة الـعـرض وأن ا
يــحــصل مــحــمــود عــبــد الـسـالم فى دور «اســيــاس» عــلى جــائـزة
ـركـز األول تـمثـيل رجـال وكـذلك مـروة مـنيـر فى دور «لـويـسا» ا
ــركــز األول عــروض وأن يــحــصل مــخـرجـه حـسن عــلى جــائـزة ا

ركز األول فى اإلخراج. فرو على جائزة ا
ــلك لــيـر» وفى الـلــيــلــة الــسـادســة واألخــيــرة شـاهــدت عــرض «ا
تــألــيف ولــيم شــكـســبــيــر وإعـداد أو بــاألرى درامــاتــورج الــطـالب
عـمرو الـرفـاعى وبـالرغم من اجلـهـد الـفائق الـذى بـذله اخملرج
اء ال ينـتج زرعا لألسف?!.. أحمـد جاويش إال أن جـهد حـرث ا
ـبـذول من ـشـهـد الــبـصـرى فـقـيـرا رغـم كل اجلـهـد ا فــقـد جـاء ا
ــــصــــمم عــــبــــد الــــله شــــنح حــــيـث إنه وضع عــــمــــودين ال تــــشى ا
تـيـجـانهـمـا بـأى طـراز وكـان يـقـلبـهـا ظـهـرا لـبـطن من حـ آلخر
البس ال تـعبـر عن طراز ـكان وكـذلك كانت ا كنـاية عن تـغيـير ا
وتـفتقد إلى الدقة الـواجبة فى مالبس تاريخـية لعمل كالسيكى
كبـير وكـان أضعف مـا فى العـرض هو قـراءة اخملرج لـشخـصية
ـمـثل الــذى يـلـعـب هـذا الـدور حــيث أظـهـر لــيـر وكـذلك تــمـثـيـل ا
كـمــهـرج أو كــإنــسـان أبــله ال خــبــرة له فى احلــيـاة والــشــخـصــيـة
الــشــكــســبــيــريــة بــعــيــدة كـل الــبــعــد عن هــذه الــقــراءة الــســاذجــة
وبــالــرغم من حــرص اخملــرج والــدرامــاتــورج عـلـى ذكــر مـخــتــلف
ا جـعـله يـختـرق حـاجز الـ «90 دقيـقة» وهى تـفاصـيل الـعـمل 
أقـــصـى مــدة ألى عـــرض يـــصـــلح لـــلـــمـــشـــاركــة فـى الـــتــبـــارى فى
ـهـرجان حـيث وصل طـوله إلى «110 دقـيـقـة».. أقـول بـالـرغم ا
من هـذا احلرص الـذى لم يـفد اخملـرج وكاتـبه إال أنه لم يـحسن
تــدريب طـــاقم تـــمــثـــيــلـه والــذى بـــلغ عــدده «18 فــردا» بل كــانت
مـواقـفه أحـيــانـا مـا تـعــطى تـأثـيـرا ضــاحـكـا عـلى عــكس مـقـصـد
الـكاتب األصلى أو احلـالى وكذلك اخملـرج نفسه?!.. ورغم ذلك
فـقـد تـميـز الـدرامـاتورج عـمـرو الـرفـاعى كمـمـثل لـدور «إدمـوند»
ركز الـثالث مناصفة تمثيل رجال. وأخيراً وحصل على جائزة ا
لـكم شـعـرت بالـسـعـادة والـرضا ومألتـنى الـبـهـجة عـنـدمـا جاءنى
حـسن عـبـاس مـخــرج عـرض «أخـبـار أهـرام جـمـهـوريـة» والـفـائـز
ــركــز الـثــالث عــروض وإخــراج لـيــصــافــحـنى ويــقــبــلـنـى ولـكم بــا
سـاءنـى وجـعل احلــزن يــغـمــرنى خــبـر إحــبــاط بل وبــكـاء أحــمـد
ـلك لير» والذى أقـول له: يا صديقى.. جـاويش مخرج عرض «ا
لــــقـــد حتـــقــــقت من خـالل مـــبـــادرتـك اإلبـــداعـــيــــة وأخـــذت أجـــر
إحـسـانك والــفـرصـة مـتـاحــة أمـامك دائـمـاً لـلــتـجـويـد ولإلبـداع

وأنت أهل لها!?..

ـناسب لـكان لـها شأن آخـر.. وقد تـميز كل والتثـقيف الـنظرى ا
من: مـحـمـد الـسيـد حـبـر فى دور إخـنـاتون ومـحـمـد الـسـيد فى
دور هـتـلــر وفـكـرى عالء فى دور صالح الـدين وحـصل بـالـفـعل
على جوائز كل من: منـال محمد فى دور أم محمد حيث فازت
ـركـز الثـالث منـاصفـة تمـثيل نـساء وعـزت عيـد فى دور سبع با

ركز الثانى مناصفة تمثيل رجال. الليل حيث حصل على ا
وفى الليـلة الثالـثة شاهـدت عرض «كدبة من ألف كـدبة» تأليف
واهب محمـد القواشـطى وإخراج حسـان إبراهيـم ورغم قلة ا
التـمثيـلية فى هـذا العرض إال أن خـالد البـيلى قد تـميز فى دور
ــركــز الــثــالث مــنــاصــفــة تــمـثــيـل رجـال.. الــشــيخ وحــصل عــلى ا
واستطـاع مخرجه ومـصمم ديكوره حـسان إبـراهيم أن يحصل
ــركــز األول فـى تــصــمــيم الــديــكــور وفى الــلــيــلــة الــرابــعــة عــلى ا
شـــاهـــدت عــرض الـــزفـــة من تـــألــيـف وإخــراج اخملـــضـــرم ورائــد
ـــســرح فى كـــفــر الـــشــيـخ صــبـــرى عــسس والـــذى اســتـــطــاع أن ا
ينـشىء مشهـدا تمـثيلـياً متـماسكـا يتـميز بـإيقاع حى مـتدفق بالغ
ـركـز اإلحــكـام والـدقــة وقـد حـصـل عـرضه وهـو كــمـخـرج عــلى ا
الـثــانى فى جــوائـز الـعــروض واإلخـراج بــالـرغم من فــقـر اإلطـار
ادى لـلعـرض.. والذى عـوضه الغـنى الـبشـرى واإلنسـانى حيث ا
تــمـيــز كل من خـالــد الـصــعـيــدى فى دور حـســان وإبـراهـيـم عـبـد
الــعــال فى دور عــلــوى وجــمــال بــهــجــات فى دور عــبــاس وأحــمـد
مـصـطـفـى الـرفـاعى فى دور حــرك أفـنـدى وفـاز بــالـفـعل كل من
ركـز الثـانى منـاصفـة تمـثيل كر عـبد الـقادر فى دور عـبوده بـا
ركز الـثانى تـمثيل غازى فـى دور سعدة بـا رجـال وفازت هنـاء ا
ركز األول» عن كما فـاز على حبـيب بجائـزة أفضل موسـيقى «ا

أحلان وغناء وموسيقى عرض الزفة.
وفى الليلة اخلامسة شـاهدت عرض «الكمامة» تأليف ألفونسو
سـاسـتـرى وإخـراج حـسن فـرو والـنص أيـضـا يـطـرح قـضـيـة قـهر
اضى أو اإلنسنـا ألخيه اإلنـسان حيث يـسيطـر األب أو اجليل ا
ـعـاصـرة ويـجـعل كل مـا الـسـلف عـلـى اجلـيل احلـالى أو احلـيـاة ا
فـيها يـتحرك وفق إرادتـه كما لـو كان اجلمـيع عرائس مـاريونيت
يـحـركـهـا عـبـر خـيـوط دقـيـقـة ال تـرى بـحـركـة طـفيـفـة من يـديه..
والـنص فى الـنــهـايـة يـدعـو لــلـنـهـوض ورفض الــقـهـر واالسـتـبـداد

فى مديـنة كفـر الشيخ قـضيت أيامـا سعيدة وعـشت ليال مـضيئة
حـيث تـابـعت سـتـة عروض مـسـرحـيـة خالل لـقاء شـبـاب اجلـامـعة
ـسـرحـيـة الـذى تـبـارت فـيه فـرق كـلـيـات الـتـجـارة الـثـالث لــلـفـنـون ا
والتـربيـة والطب البـيطـرى والزراعـة والتربـية الـنوعيـة والهـندسة
ـدينة وأول ما لـفت نظـرى هو الـنهضـة العـمرانـية التى تـشهـدها ا
وخـاصـة اجلـامعـة وهـذا أسعـدنى كـثـيرا ولـكن فـرحى شـابه بعض
وجود فى كلية التجارة احلزن حيث الحظ أن مسرح اجلامـعة وا
كـقاعة مصمم على هـيئة "مدرج محـاضرات" وهذا خطأ فاحش
كـذلك مـنصـة الـعـرض مـصـمـمـة عـلى أن تـكـون "مـنـصـة ندوات"..
ــــقـــام أتـــمـــنـى عـــلى د. فــــوزى عـــلى تــــركى رئـــيس وأنــــا فى هـــذا ا
اجلـامـعـة أن يـعـتـنم فـرصـة الـنـهـضـة الـعـمـرانـيـة احلـالـيـة لـيـنـشىء
ـتفق ـعيـارية والـفنـية ا واصـفـات القـياسـية ا مـسرحـا للـجامـعة بـا
ــنــاسب واألجــنـاب ــســرح الــعـمق ا ــنــصـة ا عــلــيـهــا بــحــيث يـكــون 
ـنـاسب لوضع الـكامـنـة «الكـوالـيس» وكـذلك السـوفـيـته «االرتفـاع ا
ـنـاظـر ــرات مـنـابع الــضـوء الـعـلــويـة وكـذلك مــجـارى ومـهــابط ا
ــعـلــقـة لــســهـولــة الـتــغــيـيــر» وأيـضــا زن تـكــون زاويــة مـيل أرضــيـة ا
ـناسـبة لـصـالة مـسرح.. الـصالـة هى الـزاوية الـهـندسـية والـفـنيـة ا
هـذه أمـنيـة أؤمن أن د. فـوزى عـلى تـركى قـادر عـلى حتـقـيـقـها لى

وألبنائه من مبدعى طلبة اجلامعة.
والعروض الستة التى شـاهدتها أنا وزميالى د. محمود نسيم و
ـسـتـوى وفـى تـكـامل الــعـنـاصـر د. وائل خـورشــيـد تـراوحت فـى ا
ــواهب وهــذا أمـر ـفــردات ولــكـنــهــا جـمــيــعـهــا كــانت غـنــيــة بـا وا
سـرحيـة فى هذه اجلـامعـة حركة مطمـئن خاصـة وأن احلركـة ا
فنية ناهضة واألمل يتزايد فى استمرارها مع اإلدارة اجلديدة
ــديـر الــعـام وســعـيـد الــنـجــار مـديـر ــتـمــثـلـة فـى فـوزيـة هــيـكل ا ا
اإلدارة الـفـنيـة.. وكـان أول مـا شاهـدته هـو عرض كـلـية الـتـجارة
«أخــبـار أهــرام جــمـهــوريــة» تـألــيف إبــراهــيم احلـســيــنى وإخـراج
حــسـن عــبـــاس.. والـــنص فى هـــيـــئـــة دعـــوة لــلـــجـــيل احلـــالى من
الـشـبـاب لـلـيـقـظــة والـنـهـوض واكـتـشـاف الـذات واحملـافـظـة عـلى
الـهـويـة الـشـخصـيـة والـوطـنـيـة فى مـواجـهـة كـافـة صـنـوف الـقـهر
واالســتالب وقـد قــرأ اخملـرج الـنص قــراءة حـســنـة ودرب فـريق
ـثــلـيـه تـدريــبـا جــيــدا واسـتــطــاع أن يـحــصل له ولــعــرضه عـلى
ـركـز الثـانـى وهو ـركـز الـثالـث وحـصل مـصـمم مـنـاظـره علـى ا ا
ركز ثلـته ريهـام الزاهى عـلى ا محمـد قطـامش كمـا حصلـت 

الثانى مناصفة فى جوائز التمثيل - نساء.
ـركـز الـثـالث عن مـوسـيقـى وأحلان ـتـولى حـسـانـ بـا كـما فـاز ا
هـذا الـعـرض وكــان عـرض الـلـيــلـة الـثـانــيـة هـو «اسـطــبل عـنـتـر»
تــألـيـف سـعــد الــدين وهــبــة وإخـراج حــســنــ أحـمــد احلــســيـنى
والنص يدور فى مصحة للمجان حيث يستحضر كل نزيل من
نـزالء هــذه الـصــحـة شـخــصـيــة تـاريـخــيـة يــتـمــاهى مـعــهـا حـسب
ــرضــيــة: إخــنــاتــون هــتـلــر صـالح الـديـن األيـوبـى وأبـو حـالــته ا
شــادوف الــفالح شــهــرزاد ســبع الــلــيل عــرابى.. إلخ.. ولــلــحق

واهب الـتمـثيلـية الـطبيـعيـة التى لو  لقـد زخر هـذا العرض بـا
مثل تـدريبهـا التدريب الـصحـيح من خالل ورشة فـنية إلعـداد ا

مخرج لير لم يقرأ النص
جيداً فتحول األمر إلى

كوميديا

> يعتقد جروتوفسكى أن فقر اإلمكانيات واألدوات هو ثراء وقدرات إبداعية ال
سرحى اخلالص وتدفعنا دفعاً نحو االقتراب حدود لها تعيدنا إلى صفاء الفن ا
سرحية والسعى نحو التعامل مع جوهرها.  من براءة التجربة ا

بس احنا كده حنكرر اللى حصل قبل كده . 
صدام  : 

تقصد أيه ?! 
 :     -

ـا اعلن حق الـعراق أقصـد عبـد الـكر قـاسم 
فى الكويت . 

صدام  : 
طب وأيه يعنى . 

 :     -
ازاى ?!! .. احــنــا مش الزم نــســتــفــيــد من الــلى

حصل امبارح ?? 
صدام  : 

بس امبارح غير النهاردة . 
 :     -

يعنى أيه ?? 
صدام  : 

يعنى الظروف الـدولية اختلـفت كتير .. أمبارح
ــنــطـــقــة .. لــكن كــانـت مــصــر أقــوى دولـــة فى ا
الـنـهـاردة! أمـبـارح كان فـيه االحتـاد الـسـوفـيـيتى
.. لــكن الـنـهـاردة مــفـيش غـيـر امــريـكـا .. وعـلى
فـكرة بقى أنا فـكرت كتـير قبل ما اتـخذ القرار

ده . 
 :     -

ووصلت أليه ياريس ? 

سرحي جريدة كل ا
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صدام  : 

وصلت لتصـورى للحكايـة كلها من األول لآلخر
 .

 :     -
طب ماتقولنا تصورك ده ? 

صدام  : 
أوالً غزو الكويت بـالنسبة لىَ هـو مجرد مناورة
ـكن من خاللـهـا الـتـوصل سـيـاسـيـة عـسـكـريـة 

إلى اتفاق حلل يرضى جميع األطراف . 
 :     - 

عظيم .. طب وثانياً ?? 
صدام  : 

الـقوى الـعـظمى وخـصـوصاً أمـريـكا لن تـتـحرك
ـنـطـقة .. بـأعـتـبـار إن دى مـسائـل داخلـيـة فى ا
ــوافــقـة ــكن كــمـان تــقــنع دول اخلــلــيج بــا أل و
ـفـاوضات الـلى حايـتم بـناء عـلى هذه على كل ا

األزمة. 
 :     -

طب والسعودية ? 
صدام  : 
مالها ?!! 

 :     -
مش جايز تخاف من الغزو ده . 

صدام  : 
بس أنا مالى ومالها . 

 :     -
وهى تضمن من !! 

صدام  : 
تقصد أيه ? 

 :     -
مـش إحــتــمــال تـــطــلب مـــســاعــدة مـن أمــريــكــا 
وطـــبـــعــاً امـــريـــكـــا مش حــاتـــرفض ألنـه يــهـــمـــهــا

نطقة .  البترول وقعادها فى ا
صدام  : 

دى مـسألة صعبـة خصوصاً بـالنسبة لـلسعودية
 .

 :     -
ليـــه ?!!! 

صدام  :
شـكـلهـا حـايـبـقى وحش قـدام الـشـعـوب الـعـربـية
فـى ظـل ســـــــــيـــــــــطــــــــــرة االجتـــــــــاه اإلسـالمـى فى

نطقة.  ا
 :     -

هـــو انت نـــاوى تـــســـتـــغـل االجتـــاه اإلسالمى فى
األزمة ?!! 

صدام  :
ليه أل . 

 :     -
بس ده اليتفق ومباد البعثي ?!! 

صدام  : 
دى سـيـاسـة يــاحـبـيـبى.. أنــا مش بس حـاسـتـغل
االجتــاه اإلسالمى .. ده انـــا حــاســتــغل االجتــاه

الوحدوى والقومى وقضية فلسط كمان . 
 :     -  

يـاعـيــنى عـلـيـك . ( يـفـضل تــعـبـيــر عـراقى بـدالً
منه ) . 

صدام  : 
ـنـطـقــة الـعـربـيـة وأبـقى ـهم .. أسـيــطـر عـلى ا ا

الزعيم األوحد . 
احلكواتى : 

شـكلة إن كل واحد فيهم (يواصل القراءة) .. ا
كان متـأكد غنه صح !! .. وقراراته صح الصح
وواثق قــــــوى مـن انــــــتــــــصـــــاره .. أو عــــــلـى األقل
ـشــكـلـة حــاحتل عـلى آخــر حلـظـة مـتـأكــد بـأن ا
دبــلـــومــاســـيـــاً وســيـــاســيـــاً وبـــدون حــرب .. ومع
األسف كـلـهم سـقـطـوا فى نـفـس احلـفرة .. وده
الـعـجـيب والـغريب.. وكـانت الـنـتـيجـة إن مـحـمد
عــــلى انــــضـــرب فى   1840 وعـــبــــد الـــنــــاصـــر

يعنى مسألة احلرب دى .. مشكوك فيها ? 
ناصر : 

ليـــه أل ?!!!! 
احلكواتى : 

( يواصل الـقراءة ) .. يـقـال بأن صـدام حـس
كــان مـضــطــراً لـغــزو الـكــويت ألنه بــعـد ســقـوط
الـــديــكـــتـــاتــوريـــات فى أوربـــا الــشـــرقـــيــة كـــثــرت
الـــتــــصــــريــــحــــات الــــتى تــــتــــنـــبــــأ بــــهــــبــــوب ريـــاح
نطقة العربية وسوف تبدأ قراطية على ا الد
بـالذات من الـعـراق  لذلك كـان عـلى صدام أن
يقوم بالـغزو لكى يحـقق هدف فى وقت واحد
.. األول هو الـسيطـرة العـسكريـة والنفـطية فى
ـنـطـقـة .. والهـدف الـتـانى هـو إنـشـغـال الـعالم ا
وبـالذات امـريكـا بـقضـية الـغزو بـدالً من قضـية
ــقــراطــيــة . فــمــا هى احلــقــيــقــة فى هــذا الــد
الكالم ?? .. تـعـالوا نـشـوف مع بعض اإلجـتـماع
الـذى تـصدره صـدام مع أعـضـائه من الـبـعـثـي

ناقشة قضية الغزو .... 
 ×××
(نقل على منطقة " د " ) 

(صــــدام حــــســــ يــــجــــتـــــمع بــــأعــــضــــاء من
ـستـشـارين الـبعـثـي واحلـوار بـينـهم قـد بدأ ا

من فترة وجيزة ) 
 :     -

نسحبها ياأخى .. هى شغالنة . 
 :     -

لـــكـن احلـــرب فى الـــيــــمن كـــانـت مـــجـــرد حـــرب
لكي .  تأديبية ضد قوات ا

ناصر  : 
يعنى أيه ?! 

 :     -
سـلحـة تقـدر تخـوض معـركة يـعنى هل قـواتنـا ا

مع جيش أسرائيل العصرى ?!! 
ناصر  : 

شـوفوا أنـا فـكرت كـتـير قـبل مـاأتخـذ الـقرار ده
وتــوصـلت لـآلتى .. أسـرائـيل لـوحـدهـا من غـيـر
مــســاعـدة أمــريــكـا وإجنــلــتـرا مـن الـصــعب إنــهـا
حتقق أى ضرر بالـغ بقواتنا اجلـوية .. يعنى ده
معناه إن أى تـقدم ألسرائيل فى سـيناء معرض
لـــلـــهـــجـــمــــاتـــنـــا اجلـــويـــة .. بـــاإلضـــافـــة إلى إنى
أسـتـبـعـد هـجوم أسـرائـيل فى جـبـهـتـ أو ثالثة
.. مــاتــنـســوش إن أحــنــا مــعــانــا ســوريـا واألردن

والعراق . 
 :     -

ده معناه إن سيادتك بتستبعد حدوث حرب . 
ناصر : 

إلى حد ما . 
 :     -

بس حضرتك تـنبأت قبل كده بعدم وقوع حرب
ــكن فى  56بــحـجــة إن الــقــنــاة دولــيــة ومش 
دول الـــعــــالم حـــاتــــقف تــــتـــفـــرج عــــلى إجنــــلـــتـــرا
وفـرنــســا لــو قــامــوا بــحــرب .. ومع ذلك قــامت

احلرب!! 
ناصر : 

وقف النهاردة مختلف .  أله .. ا
 :     -

إزاى ? 
ناصر : 

أنـا بـأقول وبـأصـرَ فى كل تصـريـحاتى بـأنـنا لن
نــطــلق الــرصــاصــة األولى ولن نــكــون الــبــادئــ

باحلرب . 
 :     -

طب وده يؤدى أليه ? 
ناصر  : 

ى .. ثــانـيــاً كـسب أوالً كــسب الـرأى الــعـام الــعـا
ــوقف لــيس ــعــنـى أن ا ــعــركــة ســيـــاســيــاً ..  ا
مـــســتــعــصــيــاً عـــلى احلل بــالــوســائـل الــســلــمــيــة

الدبلوماسية . 
 :     -

وافرض سـيـادتك بأن هـذه الـوسائل لم تـتـحقق
 ??

ناصر : 
يـبـقى أقـولـكم تـصورى لـلـمـعركـة .. أوالً سـتـقوم
أسـرائــيل بـضــربـة جــويـة ضــد قـواتــنـا ودفــاعـنـا
عركة .. اجلوى حتى يتم شـلها وإخراجها من ا
لذلك البد من األستـعداد لهذه الضربة وإتخاذ
مايلزم لـتقليل خسائرها إلى احلد األدنى حتى
ــكن لــنــا بـعــد كــده ضــربــة رادعــة ضــد قـوات

العدو . 
 :     -

لكن حتول أستراتـيجيتنا العسكرية من الهجوم
إلى الـدفـاع سـيـؤثـر كــثـيـراً عـلى مـوقف الـقـوات

عنوية القتالية !!  اجلوية وبالتالى روحه ا
ناصر : 

ــــعــــروف إن إســـــتــــخــــدام األجــــهــــزة والــــلـه من ا
الـعــسـكــريــة هـو لــتـنــفــيـذ الــسـيــاســة اخلـارجــيـة
لــلــدولــة  يــعــنى خــضــوع الــعــســكــريــ الــكــامل
لــلـقــرارات الـســيـاســيـة لــلـدولــة .. وفى الـنــهـايـة
أقـــول بـــأن هـــذا مـــجـــرد تــــصـــور فى حـــالـــة إذا

ماحدثت معركة بالفعل . 

 :     -
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سرحي جريدة كل ا

مثل الذى > يرى جروتوفسكى أن البنية الداخلية للمسرح الثرى هى فى الكلمة وا
مثل فى يعد عند جروتوفسكى قديساً جلمهور متلق جاء ليتعايش ويشارك ا

سرح وجوهر ثرائه احلقيقى. ه النبيل. هذه هى أدوات ا جتربته وأ

مثل الشاب سمير > ا
عزمى يشارك حاليا
بالتمثيل فى مسرحية

«ريا وسكينة» لبهجت قمر
والتى يقدمها اخملرج
رامى رمزى من إنتاجه
اخلاص خالل أغسطس

القادم بعدد من
احملافظات ويشارك فى
سرحية مروة بطولة ا
ان جالل عبد الله وإ
كما يشارك سمير عزمى

حاليا فى بروفات
قرر مسرحية «اجلبل» ا
هرجان الدولى عرضها با
للمسرح التجريبى خالل
أكتوبر القادم من إنتاج

مسرح الدولة.
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ـلحنة ومن وسيقـية واألغانى ا ـوتيفـات ا محـمد أسامـة تنوعت ب ا
خالل تنـوع التيمات الغنـائية استطاع أسامـة أن ينوع من حالة العصر
إلى حاالت مـختـلفة مـن عصور مـختـلفـة ولم ينس أن يـؤكد من خالل
صاحـبة لـلوزير والـتى اتخذت طـابع الر الـسريع - الراب األغـانى ا
ـاضى يـحـدث اآلن الئم لـعـصـرنـا أن يـحـيـلـنـا إلى أن مـا حـدث بـا - ا
ـمـكن أن يـحدث أيـضـا بـعـد ذلك إن ظـلت احلـالـة كـمـا هى أما ومن ا
ـســرحـيـة ـوسـيــقـيــة فـقــد اسـتـطــاعت أن تـغــلف احلـالــة ا مـوتــيـفـاتـه ا
ــشـاهــد فى تــنـاغم واضح وجنـحت مـن خالل مـصــاحــبـتــهــا لـبــعض ا
شـهد من  أن تزيد من احلالـة الوجدانية والـشعورية للـممثل يثرى ا
ـوتـيـفـات فى بـعض األوقـات وعـلى الـرغم من ذلك فـقـد جـاءت تـلك ا
كن الـتقـلـيل منـها بشـكل مـجانى خـاصة أنـهـا لم تقـدم جديـدا وكـان 
البس وتأكيـد استـخدامهـا ح تـكون هـناك ضرورة درامـية مـلحة ا
أيضـا رغم بـسـاطتـهـا اال انهـا كـانت معـبـرة عن الـشخـوص كل بـداللته
الـنـفـسـية وتـوجـهـاته االجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة خـاصة مـالبس الـوزير
ديـنة فـقد ـلكـة والقـاضى وباقـى حاشـية احلـكم أما مـالبس أهل ا وا
عدوم أما مالبس الشخوص الذين بدا عليها الفقـر والرضا باحلال ا
ــثـلــون أهل الــعــصــر احلــديث فــقــد كـانـت كـلــهــا ســوداء وعــبــر هـذا
البس ومـعه اخملـرج عـلى تـنـوع الـشـخوص فى الـتـناغم أكـد مـصـمم ا
العصـور اخملتلـفة ولكـنهم دائمـا ما كانـوا يلتـقون فى نقـطة واحدة هى
التى  يضيع فـيها الفعل ويـبقى فيهـا السكون مسـيطرا على احلدث 
االضـاءة أيــضــا كـانـت مـوفــقــة فى مـعــظم حلــظــات الـعــرض وأن كـان
ثـبـاتــهـا مـعــظم الـوقـت مع ثـبـات الــصـورة الــديـكـوريــة قـد ســاعـد عـلى
ا أراد اخملرج فقـدان االيقـاع العـام للعـرض فى بـعض اللـحظـات  ور
ديـنـة وثبـات الـفعل وثـبـات أهلـها من هـذا الـثبـات التـأكـيد عـلى حـال ا
فى انـتظار مـن يخلـصهم من هـذا الهم اجلـاثم على الـصدور أما عن
طـلوب ـمثـل فـقـد استـطاعـوا أن يؤدوا جـميـعا  أدوارهم بـالشـكل ا ا
ورغم أن قلة مـنهم كـانت محـافظـة على اإلطار اخلـارجى للـشخـصية
إال أنهم لم يستطيعوا التوغل داخل البواعث النفسية للشخصية وقد
ع مـنــهم عـمـر شــلـبى فى دور(الــوزيـر) واسـتــطـاع أن يـرسم تــفـاصـيل
شـخـصـيـته بـدقـة مـجـسـدا أحـد مـعـالم الـسـلـطـة الـفاسـدة دون تـكـلف
مبتـعدا عن اإلكلـيشـيهات الـتقلـيديـة كذلك أجاد مـحمد احملالوى فى
نادى) واستطاع أن يوازن ب اللحظات التراجيدية والكوميدية دور(ا
أيـضـا شوقى نـاجى فـى دور(جابى الـضـرائب) كـان مـقـنـعـا فى مـعظم
حلـظـات الــعـرض وعن الـرؤيـة اإلخـراجـيــة فـقـد اسـتـطـاع اخملـرج أن
ـعـاصرة عن طـريق تـكثـيف احلـدث وترجـمته يؤكـد رؤيـتة الـفـانتـازية ا
فى اجتـاه مـبـاشر مع جـمـهـور الـصـالـة بـدون مواربـة وذلك عـن طريق
ـزج بـ الـواقع ـعـبـرة وا اسـتـخـدامـه لـلـخـطـوط احلـركـيـة الـبـسـيـطـة ا
ـأسـاوى بتـفـاصـيـله الدقـيـقـة والـكومـيـديـا النـاجتـة عن احلـال الـثابت ا
كمـا استطاع أيضا أن  يفـعل عنصر التمثيل الكـمال الصورة البصرية
ـسـتـقـاه من والـداللـيـة فى شـكل ثـرى درامـيـا يــتـرجم رسـالـته الـفـنـيـة ا
الـواقع رافــضـا إيـاه مـحـذرا ومـخـطـابـا جـمــهـور الـصـاله بـأنـنـا وأن كـنـا
نحلم فـإن احللم يسـتحق العـناء ولـكن إذا ظللـنا مكـتف بـاحللم فقط

دون فعل فهذا ما يستحق الرثاء .

ـسرح تـمتـد بـها خـيوط الـعنـكبـوت فى إشارة دقيق وبـسيـط فخـلفـية ا
ـستـبـد الذى يـنشـر خـيوطه الـواهنـة فى األصل لـيصـيد إلى احلـاكم ا
ـا أن الـوضع مازال بـها فـريـسـته وتـظل هذه اخلـيـوط فى الـتـزايد طـا
دينة الصامتة اجلامدة سرح رسم معالم ا قائما وعلى يسار و ا
فى انـدفـاع أهـلـهـا نــحـو احلـدث اإليـجـابى وأمـامـهـا وضع الـعـديـد من
الـعالمات التى ما كانت دائـما تعبر عن الـصمت وعلى أننا ال نرى وال
ـكان لـيكون نسـمع وال نتـكلم أيـضا ومن خـلفـها كـان اخملرج قـد أعد ا
سـرح وعلى ـناسـبة ألهل مـدينـتا اجلـدد أما مـقدمـة ا هـو الوضـعيـة ا
ـ ويـسـار اخلـشـبـة فـقـد وضـع وجـهـ أحـدهـمـا مـبـتـسـمـا واآلخر
ا حزيـنا ليـراقبا احلدث وهـما أيضـا صامت ال يـتحركـان راضي 
ـسـرح خـاويـة لـتـسـمح ـسـاحـات فـى وسط ومـقـدمـة ا يـحـدث وتـرك ا
ـسـرحى ــمـثــلـ وعـبــر ألـوان مـنــاسـبـة لــلـصــورة ولـلـحــدث ا بــحـركـة ا
اســتــغل مــصــمم الــديــكــور الـتــنــوع إلضــفــاء مــزيـد مـن الـدالالت عــلى
ـشخـصة وإن كان ثـبات الـلوحة الـديكـورية طوال الـعرض قد احلالة ا
ـلل لـبعـض الفـتـرات مـوسـيـقى الـعـرض الـتى قـدمـها أصـاب الـعـ بـا

ع فى مـسرحيات (بـير السلم) و (يا تطويرا ألسـلوب الفانـتازيا الذى 
سالم ســلم احلــيــطــة بــتـتــكــلم) جــاءت مــســرحـيــة ســعــد الــدين وهــبـة
(األستـاذ) والـتى مـنـعـتـهـا الـرقابـة ذات يـوم والـتى تـروى أحـداثـهـا حال
مـديـنه اسـتـفاق أهـلـهـا ذات يـوم فـوجـدوا انفـسـهم اليـسـمـعـون فـقامت
مـلـكة الـبالد بـاسـتدعـاء خـبـير او أسـتـاذ مـتخـصص لـلـوصول إلى حل
لـتلك األزمـة ويحـضر األسـتاذ بـالفـعل ويـبدأ فى الـبحث عن حـلول ثم
دينة أصبح يسمع وال يتكلم وفى فارقة بإن البـعض من أهل ا تأتى ا
طاف ينقـسم الشعب إلى قسم األول مـنهم يسمع وال يتكلم نهـاية ا
ــشــكالت واألزمــات بـ واآلخــر يـتــكــلم وال يــســمع وبـالــتــالى تــنــشـأ ا
الـفريـقـ ومن هنـا تأتى الـداللة عـلى أهـميـة التـواصل ب الـوجهـت
وأن تكـون هـناك حـتمـيـة للـتواصل بـ الـشعب بـقسـمـيه وب الـشعب
والـسـلـطـة احلـاكـمـة من جـهـة أخـرى أى أنه البـد من أن نـسـمع جـيـدا

وأن نتحدث ونتواصل بشكل جيد أيضا.
فى هـذا الـسـيـاق دارت أحـداث الـنص الـذى كـتـبه سـعـد الـديـن وهـبة
وجـاءت الـقـراءة اجلــديـدة الـتى قـدمــهـا اخملـرج الـسـعــيـد مـنـسى حـ
تعـرض إلى هذا النص وقدمه فى اجلامـعة العماليـة بفرع طنطا ومن
الـبـداية عـكف اخملـرج على أن تـكـون الرؤيـة ابـنة الـلـحظـة يـجمع فـيـها
ـاضيه عـلى اخـتالف تـوجـهاتـهـا وأزماتـهـا الـتى رأها شـتـات العـصـور ا
ـعاش فى هـذة الـلحـظة ومـن هنـا كانت صـرى ا مـتـماسـة مع الـواقع ا
ـا أن ـزواجــة فى الـرؤيـة بــ الـنص الــقـد والـصــورة احلـديـثــة طـا ا
العنـصرين يسـيران فى اجتاه واحـد يؤكد عـلى ما اراده اخملرج  وفى
سرحى يبـدأ اخملرج احلدث من صالة الـولوج الى تفاصيل الـعرض ا
ـسـرح حيث مـجـمـوعـة مخـتـلـفـة من الرجـال والـنـسـاء بتـنـوع األعـمار ا
ـشــكـلـة الـواحـدة وهى كـيف واالهــتـمـامـات ولـكن اجلـامـع بـيـنـهم هى ا
ظـلــوا قـابــعـ حتـت نـيــران الـقــصف والـكـل فى انـتــظـار أمــا الـزوج أو
احلبيب أو فـى انتظـار أن حتل األزمة ويعـود اجلميع إلى الـبيت حيث
مثلـون الذين اتشحوا فتقـد ومن صالة العـرض يظل ا شمل العائـلة ا
بالـسواد حـدادا على مـا نعـيشه يـبحـثون عـبر الـبطاريـات عن شىء ما
ـنـقذ أو هـو الـبـحث عن جـذور األزمـة نـفـسـها قـد يـكـون اخملـلص أو ا
ـشـهـد يـصعـد اجلـمـيع إلى خـشـبة والـسـعى وراء احلل وحـ يـنتـهى ا
ـسـرح وعـبـر مـشـاهـد مـتـقـطـعـة يـصـور اخملـرج مـرور الـوقت والـفـعل ا
ــشـهـد رجل عــلى وضـعـيــة االنـتـظــار مـا زال قــائـمـا حــتى يـدخل إلى ا
دينـة وتبدأ الـشخوص البـيانـوال الذى أراد أن يروى لـهم حكايـة أهل ا
ـشـهـد حــيث نـرى الـســلـطـة وهى عـبــارة عن مـلـكـة فى الـتـداعـى إلى ا
حتــكم الــبالد وكـانت فـى األصل راقـصــة ولــهـا وصــيــفـة هى تــابــعـتــهـا
ـة وهـنـاك ايـضـا الـوزير ومـسـاعـده الـقـاضى وقـد كـانا مـن قبل القـد
قطاعًا للطريق وجـابى الضرائب الرجل الشحاذ الذى نال ما نال من
ديـنه ويـجـسـد اخملرج ذلك من الـسـلـطة بـعـدمـا حلت الـكـارثـة بـأهل ا
خالل خـطـوط حركـية بـسيـطة ومـعبـرة تـدل على انـدماج الـفئـت فى
قـالب واحـد ال يـسمح لـهـمـا بالـتـقـابل فى مـنطـقـة وسـطى من خاللـها
يستطيـعان أن يصال إلى حل حتى يأتى احلل من خالل ذلك اخلبير
أو األســتـاذ الــذى يـعــلن بــأن حل تـلك األزمــة ال يــكـمن فى الــعـودة إلى
لكة من أن الكارثة سـببها غضب االلهة الغـيبيات والقدر كمـا ادعت ا
ــا يــأتى احلل من هــؤالء اخلــانــعــ وفى عــنـاصــر الــعــرض قـدم وإ
مـصـمم الـديـكـور مـحـمـد قـطـامش عـنـاصـر صـورته الـبـصـريـة بـشـكل

تنوع بصرى وداللى
أضاف إلى العرض قيمة
جمالية أخرى

> إن منهج جروتوفسكى ليس جتميعا أو تركيبا 
ميزة التى تتحقق من خالل تطويع لكل هذه التجارب إذ له صبغته اخلاصة وا
مثل لشتى أنواع التعبير. جسد ا

من رئــيس اجلــمــهــوريــة بــتــأمــيم شــركــة قــنـاة
كن السويس شـركة مساهـمة مصرية ... (
احلـــصــول عــلى خــطـــاب " عــبــد الــنــاصــر "
مـسـجل وإخـتــيـار اجلـزء اخلـاص بـالـتـأمـيم
مـثل بدالً من اجلزء ناسـب هنا ويـؤديه ا وا
ـــكـــتـــوب هـــنـــا وبـــاألتـــفـــاق مع " اخملـــرج " ا

بالطبع). 
حكواتى ٢: 

(يواصل القراءة ) .. كان الـديكتـاتور صدام
حـســ الـذى جــلب الـعــار والـدمــار واخلـراب
لشـعبه وبـلده الـعراق ذات احلـضارة الـعريـقة
.. لـقـد كان عـنـيـداً بتـمـسـكه بـالقـطـر الـعربى
الشـقيق الـكويت .. ولـقـد أستـغل كل عنـاصر

اإلثارة وعزف على كل األوتار .. و .... 
(نقل على منطقة " د ")

(صــدام حـــســـ يــقـف شــامـــخـــاً يــخـــطب فى
أعضاء احلزب وكذلك شعبه ) . 

صدام   :
أيـها الـرفاق األعزاء .. إن األمـة العـربية فى
حـاجـة اآلن إلى مـايسـمى بـالـقائـد الـضرورى
.. ولــقـد جنــحت الـعــراق فى أن تـثــبت لألمـة
الــعــربــيــة أين تــقف ? .. فى األمــام .. أم فى
اخللف ?? .. لـقد جنـحـنا فى الـسـيطـرة على
شـط الــــعــــرب وإذالل احلــــكــــومــــة األيــــرانــــيــــة
وحـمـيـنــا الـعـرب من الـضـيـاع والـدمـار فـمـاذا
كــان جـزاءنــا ?!! اجلـحــود والـنــكـران !! .. إن
األمـة الـعـربيـة البـد وان تـعـلم إنه من اخلـطر
أن تــــصــــبح أمـــــريــــكــــا هى الــــقـــــوة الــــعــــظــــمى
الـوحـيـدة فى الـعــالم !! .. ومن الـغـريب إنـهم
يــتـحـدثــون اآلن عن الـشــرعـيـة الــدولـيـة ?! ..
طب أين هى الشرعـية الدولـية من األحتالل
األسرائيلى لفـلسط احلبيـبة.. إننى أقولها
ـأل .. لـــكل وطـــنى صـــراحــــة وأعـــنـــهـــا عـــلى ا
حـــقــيـــقى وكـل ولــكـل عــربـى .. ولــكـل عــراقى
بــعــثـى أو قــومى .. شـــيــعى أو ســـنى .. ولــكل
كردى .. ولكل مـسلم فى أى قطـر من أقطار
األمـــــة اإلسالمـــــيــــة .. أعـــــلن لـــــهم الـــــيــــوم ..

سرحي جريدة كل ا
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اجلـهـاد اجلــهـاد .. وحىَ عـلـى الـفالح .. الـله
وأكبر .. الله وأكبر !! 

(هـنــا يـحـتج " الــبـاحث " عـلـى صـور الـقـادة
ـسـتهـلـكة ـشـهورة وا األخـيرة ألنـهـا الصـور ا
عـلى عكس مـاكـان يكـتـبه صاحب احلـكـايات
تفرج االستفهامـية والتى كانت تثـير عقل ا
لــلــدخــول فى جــدل حــول قــضــايــا لم تــكن
واضــحــة من قــبل وهى قــضــيــة " الـتــفــكــيـر
الــواحــد " ثم يــتــســاءل عـن ســر أخــتــفـاء "
احلكواتى " رقم 1 وبالطبع يشارك فى هذه
رأة " وكذلك" داخالت كل من " الفتاة / ا ا
ـزروع بالصـالة  باإلضافة إلى تفرج " ا ا
تـفرجـ احلقيـقي إحتـماليـة مداخالت ا
حـــول هـــذه الــنـــقـــاط والنــدرى مـــاذا ســوف
يــحــدث بــعـد ذلـك وهـو مــتــروك لــلـتــجــربـة
احلية الفـعلية خـصوصاً وان هذا اجلزء هو
الـنـهـايـة احلـتـميـة لـلـمـسـرحـيـة وهى نـهـاية
ـسرحى التى فاتـرة وغير سـخنـة بالـتعبـير ا
حتـمـسـهم لإلعـجـاب والـتـصفـيق بـل جتعـله
يـــظل فى حــالــة االســتــفــهــام والــتــســاؤل ..
وبالطبع لـيس أمامنا مخـرج إال بانتظار ان
تــرى هــذه الـــتــجــربـــة الــنــور لــكـى نــشــاهــد
ونالحـظ بـــــالـــــعـــــ اجملـــــردة ردود أفـــــعــــال
تفـرج احلـقيقـي  والبد وان نـنوَه بأن ا
مـــداخالت " الـــبــاحـث " فى هـــذه اجلــزئـــيــة
ـتـفـرجـ بـالــذات هـو مـحـاولــة لـتـشـجـيـع ا
ا احلقـيـقيـ للـدخـول معه فى اجلـدل ور
الوصول لنهايـة مقنعة أو مرضـية للجميع.
ونرجـو من اللـه سبـحانه وتـعالى أن يـوفقـنا
فى هذه التـجربة ونـكون قد جنـحنا بـالفعل
تفـرج احلقيقى فى حتريك/ تشغـيل عقل ا
من خالل إستفهامـاته وتساؤالته لكى يصل
إلى فــكــرة مـا .. أو مــضــمـون مــا .. ويــصـبح
بـــذلك لـــيس فـــقـط مـــشـــارك فى الـــعـــرض
ـسرحـى  ولكـنه ايـضـاً مـشارك فى عـمـلـية ا

التأليف نفسها. 

عــفــارم عـفــارم.. آه .. اكــتب مـســيــو .. زيـادة
اجلـــيـش وبـــنـــاء تــــرعـــة احملــــمـــوديــــة .. اكـــتب
يــارفــاعــة.. دار الــصـــنــاعـــة الــبـــحــريـــة وبــنــاء
أســطــول مــصــرى قــوى .. اكــتب يــامــســيــو ..
بـناء مـينـاء األسكـندريـة.. والقـناطـر اخليـرية
( ثم فـجـأة ) .. يــاســواق يــاشــاطــر .. وديــنـا

القناطر .. اكتب يا مسيو .. أكتب يا 
رفـــاعـــة .. أكـــتب .. أكـــتـــبــوا كـــلـــكم ..     

أكتبوا . 
حكواتى٢:

ــشـروع (يـواصـل الـقــراءة).. رحــبت روسـيــا 
بــنــاء الـســد الـعــالى وأعـلــنت مــوافـقــتـهــا عـلى
الـــتـــمـــويل وعـــنـــدمـــا عـــلــــمت كل من امـــريـــكـــا
ـشـروع وإجنــلـتـرا بــذلك وافـقــا عـلى تـمــويل ا
ـنطـقة .. لـكن مهـاجمة ألبعـاد روسيا عن   ا
ومـقاومـة عـبـد الـناصـر حلـلف بـغـداد وكذلك

أعترافه بالص الشيوعية 
كـل هــــذا دفع أمــــريــــكــــا وأجنــــلــــتــــرا والــــبــــنك
الدولى لـسحب الـتمـويل بـحجـة ضعف مـصر
األقـتـصادى وعـدم قـدرتـها عـلى حتـمل اعـباء
ـــنـــشـــيـــة ـــشـــروع .. وفى مـــيـــدان ا تـــنـــفـــيــــذ ا
بــاألســكـنــدريــة وقف عــبـد الــنــاصـر لــيــخـطب

خطابه الشهير و.... 
(نقل على منطقة " ج ")

(عبد الـناصر يخـطب فى اجلماهـير خطاب
التأميم الشهير). 

ناصر   : 
كـــنــــا قـــد تــــصـــورنــــا بـــأن اجلـالء هـــو نــــهـــايـــة
نطقة  ولكن هناك من يصرَ األحتالل فى ا
ـة .. عـلى الـتــعـامل بــعـقـلــيـة األحـتالل الــقـد
ـــا حــاولـــنــا الـــدفـــاع عن أســتـــقاللـــنــا رفض و
الـــغــرب يــديـــنــا سالح طـب نــعــمـل أيه روحــنــا
أشـــتـــرنــاه مـن الــشـــرق .. بـــعـــد كــده حـــاولـــنــا
تـأمـ حـريـتـنـا واســتـقاللـنـا وفـكـرنـا فى بـنـاء
الـسـد وجـريـنـا عــلـيـهم عـلـشـان يـسـاعـدونـا ..
لـكن رفضـوا .. ألنه الزم يبـقى فيه مـقابل ..
ـقابل .. زعلـوا وسحبـوا أيديهم من رفـضنا ا
الــتــمــويل .. ركــزت وفــكــرت وقــررت .. قــرار

(يــبــدأ الــقــراءة) .. مــهـــمـــا أخـــتـــلـــفت األراء
وتـــــعــــددت فـالشك بـــــأن مــــحـــــمـــــد عــــلـى هــــو
ـــؤسس احلـــقـــيـــقى لـــبـــنـــاء مـــصـــراحلـــديـــثــة ا
ويـحاول الـكـثيـرون الـتـشكـيك فى صـحـة هذه
ـصـلـحـة من ?!! .. ـاذا و احلــقـيـقـة والنـدرى 
والـتـاريخ لـيس كالم ولـكـنه أفـعـال  وقـد كان
مــحــمــد عـــلى بــاشــا يـــفــتــخــر بــأعـــمــاله الــتى
حـقــقــهـا فى حــيــاته ويـصــرَح بــهـا لــلــصـحــافـة
ـصريـة الـتى كان يـرأسـها ـيـة والوقـائع ا الـعا
فـى ذاك الــوقت رفــاعــة الــطــهــطــاوى و.... )

 ....
(نقل على منطقة " ب " )

(محـمد عـلى يـجلس بـينـما يـقف امامه كل
من " رفاعة الطهطـاوى " و مستشار فرنسى

وهما يكتبان فى نوتة صغيرة ) ... 
محمد على: 

ماذا كتبت يامسيو ? 
سيو  :  ا

فتح السودان . 
محمد على: 

ــة الــيــونــان ــمــالـــيك وهــز والــقـــضــاء عــلى ا
وفــــتح بالد الـــشــــام من قـــبل فــــخـــامـــة أبـــنـــنـــا
أبـــراهـــيم بـــاشـــا (ثم لــرفــاعــة) مـــاذا كـــتـــبت

يارفاعة ? 
رفاعة  : 

دارس االبتدائية والتجهيزية .  إنشاء ا
محمد على: 

والبعثات العلمية .. نسيت رفاعة ? 
رفاعة  : 

أنـــسى أزاى وانـــا كـــنت واحـــد مــنـــهم .. ربـــنــا
يخلى موالنا العظيم . 

محمد على:
شكرات رفاعة .. شكرات .. ( ثم للمسيو )

.. ماذا كتبت مسيو ? 
سيو  :  ا

فــــــتـح بالد الــــــشــــــام مـن قــــــبل فــــــخــــــامــــــة أبن
حظراتكم أبراهيم باشا . 

محمد على: 
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Dullin من التجارب التى لعبت دورا فى إبداعات جتربة ستانسالفسكى وديالن <
يرخولد ونظريات فاختانكوف  Vakhtangov وظواهر وتمارين البيوميكانيك 
" و"الكاتا كالى الهندى" ومسرح "النو" اليابانى. مسرحية شرقية مثل "أوبرا بك

مثل الشاب شريف > ا
صابر عضو فرقة 6

سرحية أكتوبر القومية ا
اضى أجرى األسبوع ا
عملية جراحية لتركيب
دعامة بالقلب شريف

صابر من قدامى أعضاء
الفرقة وقدم عددا من
سرحية التى األعمال ا
عرضت على مسرح قصر
ثقافة البدرش إضافة
إلى مشاركاته الفعالة فى
جروب مسرحهم على

الفيس بوك والذى يديره
مع الشاعر أحمد زيدان.
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سرحية > رؤية جديدة 
هاملت الشهيرة لوليم
شكسبير يقدمها اخملرج
سرحى الشاب هانى ا
عفيفى هذا األسبوع
على مسرح مركز اإلبداع
الفنى فى إطار مشاريع
ركز استديو اإلخراج با
بإشراف اخملرج عصام
السيد.
هانى عفيفى قدم من
إخراجه عدداً من
سرحية األعمال ا
تميزة خالل السنوات ا
األخيرة أهمها أنا
دلوقتى ميت وولد وبنت
وحاجات.

> أصبح معهد أساليب التمثيل مركزا ألبحاث فى
مثل أهم ما فيه إنها صياغة نوعية سرح الفقير الذى يعد ا  أساليب التمثيل با
سرح. همة جديدة فى ا
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هــــــــــــذا الـــــــــــعـــــــــــمــل عـن ذاك ; أنـه فـى دائـــــــــــرة
الـطـبـاشيـر; الـعـرض الـذى نـتـحـدث عـنه الـيوم
كان هناك اعتناء فيما يبدو على التركيز على
الـتـفــاصـيل بـصـورة أكـبـر  واحلـقـيـقـة أن فـريق
الـتـمـثيل بـكـلـيـة اآلداب واضح أنه تـدرب جـيدا
عــلى هــذا الــنص ; ومع هــذا الـتــدريب اجلــيـد
الـــذى قـــام به اخملــــرج بـــالـــطـــبـع كـــانت هـــنـــاك
ـواهـب األولـيــة الــتى يــتــمــتع بــهـا الــقــدرات  وا
ـــا أدى بـــهـــذا الـــتـــدريب أن أفـــراد الـــفــــريق; 
يـــكــون لـه ثـــمـــرة جــيـــدة ; وبـال شك أنه واجب
عـلــيـنـا أن نـرفع الــقـبـعـات لـهــذا الـفـريق كـكل ;
سوزان مدحت الـتى قامت بدور الوجه الباكى
وكانـت من اخلـفة ورشـاقـة احلـركـة واحلـضور
ــرسـوم والــتــعـبــيـر اجلــيـد بــرغم هــذا الـقــنـاع ا
عـلى وجـهـهـا;ومـعـتـز الـشـافـعى الـذى قـام بدور
الــوجه الــضــاحك; وأحــمــد الــدســوقى فى دور
احملــامى; وشــيــمــاء مــحــمــد الــتى قــامـت بـدور
ـثـلــة واعـدة وتـمـلك حـسـا جــروشـا ومع أنـهـا 
جــــيــــدا إال أنـــهــــا مـــازالـت فى حـــاجــــة لــــبـــعض
التدريب خـاصة التـدريبات الـصوتيـة ; وأحمد
صـــبـــرى الـــذى قــام بـــدور الـــضـــابـط ســـيـــمــون
تلك أدواته ثل جيد  احملب جلروشا; فهـو 
رغم الـــســرعـــة الـــتى كــان يـــقــول بـــهـــا كــلـــمــاته
خــاصـة فى حـالـة الـسـكــر; وسـمـر مـحـمـود فى
دور زوجــــة احلــــاكـم; ومــــحــــمـــــد األبــــاصــــيــــرى
وأحـمد عبد الـسميع; وعمـرو جمال الذى قام
بــــعـــدة أدوار كــــان فـــيــــهـــا جــــيـــدا كــــلـــهــــا بـــرغم
اختالفهـا الشديد فـيما بـينها; أمـا أمانى عبد
ــثــلــة من الــعــيــار الــفــتــاح فــقــد أثــبـــتت أنــهــا 
الـثــقــيل فى األدوار اخملــتـلــفــة الـتى قــامت بــهـا
ــوهــبــة وتــقــديـر ويــكــفــيــهــا أنــهــا مع كـل هــذه ا
اجلـميـع لهـا أنـها لم تـطـالب  بـالدور الـرئـيسى
ـا قـبـلت أن تـقوم بـبـعض األدوار الـصـغـيرة وإ
ـــايــــســـتـــرو فى وسط وأيـــضـــا كـــانت أشــــبه بـــا
اجملـموعـة فهى الـتى كـانت حتدد إيـقاع وحـالة
أى مــشــهــد كـانـت تـتــواجــد به; وعــمــرو عــيـد ;
ودعـــاء مــــحــــمـــود; وســــمــــيــــر مـــحــــمــــد; وفـــؤاد
الـرفاعى; وهـبة عـبد الـعزيـز التى قـامت بدور
خـادمــة اخلـان وعـدة أدوار أخــرى أثـبــتت أنـهـا
ــــثـــلـــة تــــقـــوم بـــاألداء ــــمـــكن أن تــــكـــون  من ا
الـكـوميـدى عـلى خـيـر وجه; وأحمـد الـبـطراوى
;وآية صالح; ونـدا إبراهـيم; وشيـماء أبـو بكر;
وشــروق عـبـد الـقــادر; واحـمـد مــحـرك; ودالـيـا

احملالوى وسهير حمدى.

شــهـادت عــرض دائـرة الــطـبــاشــيـر الــقـوقــازيـة
سـرح بكلية اآلداب جامعة الذى قدمه فريق ا
ـنصـورة; تأليف بـريتـولد بـريخت وتـرجمة د. ا
عـــبــد الـــرحـــمـن بـــدوى ومن إخـــراج الـــســـعـــيــد
ــسـرح مـنــسى; والـنـص هـو من كالســيـكــيـات ا
ـلحمى إن جازت لـنا هذه التـسمية; حيث إن ا
قـضـيـته األسـاســيـة هى طـرح أسـئـلـة حـول هل
ـــلــــكــــهــــا أو يــــزرعــــهــــا. ومن أحق ـن  األرض 
بـــاألمــومــة تــلك الــتى وضـــعت الــولــيــد وهــربت
ـصــاعب وتــركـتـه أم من حتــمــلت شــتى أنــواع ا
لـتــربـيـة هـذا الـولـيـد والـوصـول به لـبـر األمـان?
ـرجـو أمال فى أن يـنـطق اجلـمـهـور بـاجلـواب ا
والذى هـيأتـه أمامه أحـداث النص ولـكن كيف
تـعـامل الـسـعـيـد مـنـسى مع هـذا الـنص? لـلـحق
أقول إن تعـامله كان جـيدا فهـو لم يعتـمد على
األســالـيب احملــفـوظــة الـفــجـة فـى الـتــعـامل مع
نشود; لحـمى وصوال إلى التغـريب ا ـسرح ا ا
ـشـاهــد عـمــا يـحـدث أمــامه عـلى أى تـغــريب ا
ـســرح; بـحـيـث يـدرك فى كل مـرة أن خـشــبـة ا
مـا يراه تـمـثيال ولـيس احلـقيـقـة; فهـو لم يـنزل
ـمثـل لـلصـالة ولم يـستـدع أحدا مـنهـما كـما ا
أنه لم يـدخل بـاألغـنـيات لـتـعـطل سـيـر احلدث
ـنـاقـشـته; ولـكـنه بـكل بـسـاطـة اعـتـمـد وتـقـوم 
ـــــســــــرحـــــة ; فـــــبـــــدال من الـــــرواة عـــــلـى فـــــعل ا
ــــلــــحــــمى وضع ــــســــرح ا الــــتــــقــــلــــيــــديــــ فى ا
الـقــنـاعـ الــشـهــيـرين لـلــمـســرح وهـمـا الــقـنـاع
الضاحك والـقناع الـباكى بحـيث قام بـدوريهما
; قامـا بدور الرواة والـتقد مثـل اثنـان من ا

لـلـحـدث; وأصـبـحنـا إزاء نـوعـ من الـتـمـثيل ;
ـسـاعـدة عـلى الـفـعل من جـانب الـتـشـخـيص وا
ـــســـاعـــدة ; الــــقـــنـــاعــــ والـــوســـائل األخــــرى ا
واالنــــدمـــاج فـى الـــشــــخـــصــــيـــة بــــحـــيث تــــقـــدم
الـــشـــخــــصـــيـــة بـــطـــبـــيـــعـــتــــهـــا; ال تـــمـــثـــيل هـــذه
الـشخـصـية ; فى بـقـية األحـداث أى أن األمر
بـبـسـاطـة أن الـرواة يـبـدأون فى سـرد جـزء من
شـاهدة احلدث ; ثم بـعد ذلـك محـاولة نـقـلنـا 
هـذا احلــدث عــلى طــبـيــعــته ; مع الــتـدخل من
/ الـرواة ومــهـنــدس الـديــكـور جـانب الــقـنــاعــ
أحــــيــــانــــا حملــــاولـــــة أخــــذنــــا من هــــذا احلــــدث
ـســرح وذلك مـثال ـســتـجــلب لــفـضــاء اآلن وا ا
عن طـريق قيامهـما بالبـكاء بدال من الطفل أو
الــتــعـبــيــر عـمــا يــدور  داخل الــشـخــصــيـات فى
بـعض األحيـان ; وأيـضا عـنـدما تـدخـلت تـقنـية
العرائس عن طريق مهندس الديكور لتب لنا
كـــيــفـــيـــة عــبـــور جــروشـــا الــفـــتــاة الـــتى اعـــتــنت
بـالطـفل; لـلـطريق الـوعـر ; حـيث حلت الـدمـية
بـدال منهـا فى هذا العـبور ; مع أن هذا اجلزء

ــقـــدمــة ــاذا كـــانت هـــذه الـــكــلـــمــات فـى ا إذن 
مــــادام هـــــنــــاك حــــكـم أولى بــــأن الـــــعــــرض فى
اجملــمل كــان جـــيــدا وأن اخملــرج لم يــســر وراء
الـــطــــرق الـــتــــقــــلـــيــــديـــة فـى الـــتــــعـــامـل مع نص
لـبـيــرخت?! واإلجـابـة بـبـسـاطـة أنه مـنـذ شـهـور
شـاهدنـا عرض الـبـطل فى الزريـبة من تـأليف
ـــات لـــنــفـس الــفـــريق وأيـــضـــا من إخــراج دور
ـكان الـسـعـيـد مـنـسى ; وكـتـبـنـا عـنه فـى هـذا ا
ـــــــا  ;  ووضـح أن الـــــــقـــــــالب مـــــــشـــــــيـــــــديـن 
ـسـتـخـدم فى عـرض الـبـطـل فى الـزريـبـة كان ا
ـــــســـــتـــــخــــدم فـى دائــــرة هـــــو نـــــفس الـــــقـــــالب ا
الطبـاشير ; بالـنسبة لـلموسيقـى وأيضا للرواة
وتـــوظـــيـــفـــهـم ; وأيـــضـــا فى األداء  الـــتـــهـــكـــمى
والـــذى اقـــتــرب فـى بــعـض األحــيـــان من األداء
ـساعدة الكاريـكاتـورى بالـنسبـة للـشخصـيات ا
فى كال الــعـــرضــ ; نــاهــيـك عن أن عــنــاصــر
ــــســـاعــــدة من ديــــكـــور ومــــوســــيـــقى اإلخــــراج ا
ومـســاعـدين تــقــريـبــا واحـدة ; ولــكن مـا يــفـرق

فـيما يـبدو قـد جاء حملـاولة استـعراض مـحمد
قـطامـش مهـنـدس الديـكـور لـقدراته ; فـلـو كان
األمـر اقــتــصـر عــلى اإلخــبــار فـقط مـن جـانب
القنـاع أو من جانـب الفتـاة ذاتها لـصدقنا ;
واخـــتــصــرنــا بــعــضـــا من الــوقت ; خــاصــة وأن
هــــذا هــــو الــــتـــعــــامـل األول واألخـــيــــر مـع هـــذه
التـقنـية الـتى أخذت لـتنـفيذهـا حيـزا من عمق
ــا ســاعــد فى بــعض األحــيــان عــلى ــســرح  ا
الـشـعور بـاالزدحـام; وكـان يكـفى عـلى الـديـكور
تقد األحصنة اخلشـبية وما شابهها للتأكيد
عــلى هـذه احلـالــة كـمـا حـاول مــنـسى أن يـقـدم
ـــوســيــقـى عن طــريق ــســرح ا لــنــا مـــا يــشــبـه ا
لـحن محـمد أسـامـة الذى قـام بتـلحـ بعض ا
وجـودة بالنص ذاته  ; سواء كانت احلوارات ا
بـــ الـــشـــخـــصـــيـــات وبــــعـــضـــهـــا أو من جـــانب
الــقـــنــاعــ ; وأعـــتــمـــد عــلى األداء الـــتــهـــكــمى
ليـسير مع اخملـرج جنبـا إلى جنب فى مـحاولة
سرح. ـتفرج عـما يدور عـلى خشـبة ا تغريب ا

لم يتعامل اخملرج باألساليب احملفوظة
لحمى سرح ا التى تتعامل مع ا

استيقظ ألـيكس من نومه .. وظل يـبحث دون سبب عن
شىء ما .. حـتى وجد ورقة صـغيرة وعلـيها عـدة كلمات
رتفعات .. كـويرا أليجرا هوديز" ورقم تليفون .. " فى ا
كـتوب .. وكـان " ريدج جروم " فقام بـاالتصـال بالـرقم ا
ــسـرحــيـة .. وحتـدث مـســاعـد إنــتـاج بــشـركــة بـرودواى ا
مـعه وســأله عن مـا وجـده بـهـذه الــورقـة .. فـراح يـحـدثه
عن نص مــســرحى لــكــويــرا ابــنــة بــورتــريــكــو .. وتــقــابال
بــعــدهــا عــدة مــرة واســتــقــر " ألـــيــكس الكــامــويــر " عــلى
ـــرتـــفـــعــات " بـــالـــقـــاعــة الـــصـــغــرى إخــراج عـــرض "فى ا

سرح أوج أونيل التى تسع لـ  400 متفرج...
قـدم ألـيـكس هـذا الـعـرض الغـنـائى الـراقص .. ولم يـكن
يدرى أنه سيحـقق كل هذا النجاح ولعدة مواسم .. وأنه
سيـسـتقـطب به جنـومـا جدداً يـشـاركونه الـنـجاح مـوسـما

بعد اآلخر ...
حقق الـعرض جنـاحا جـماهيـريا ونـقديا كـبيـرا .. فحقق
دخال قدره  10مالي دوالر خالل  10أشهر بـعد نقله
تـوسطة بـعد الشهـر األول والتى تتسع لـ 800 للـقاعة ا
متفرج .. ثم نقله مرة أخـرى للقاعة الكـبرى بعد الشهر

الرابع والتى تتسع لـ  1200متفرج ...
وتوج ذلك النجـاح بعد أن رشح خلمس جوائز تونى عام
 .. 2008نــال مــنــهـــا أربع بــالـــفــعل وهى جـــائــزة أفــضل
عرض موسيقى  أفـضل موسيقى لـ "ل مانول مريندا
"  "أنــدى بالنـــكــنـــبــوهـــلــر "  أفـــضل تــصـــمــيـم رقــصــات
و"ألـــيـــكس الكـــامــويـــر" و"بـــيل شـــيـــرمــان " أفـــضل تـــوزيع

موسيقى ...
ـوسم اجلـديـد .. وبعـد الـنـجـاحات الـسـابـقة .. وخالل ا
ـسرح .. اسـتـقـطب الـعـرض ومـنـتـجـوه أثـنـ من جنـوم ا
الـلـذين يـعـدان إضـافـة قـويـة له وهـمـا الـسـمراء "مـارسى
هاريل " جنـمة عـرض "لـينـون" و"ريك نيـجـرون" ليـنضـما
رشح ا لنـجوم العـرض "أنديرا بـرنز "  "جانـيت داكال" 
جلـــــائـــــزة الـــــتـــــونـى "روبـــــ دى جـــــوســـــيس " و"مـــــانـــــدى

جونزاليس "...
طـالـب ألـيـكس بــاسـتــمـرار الـعــرض بـالــقـاعـة الــكـبـرى ..
ولــكن إدارة بــرودواى قــامـت بــنــقل الـــعــرض إلى مــســرح
"ريــتــشــارد روجــرز" بــشـارع  .. 46والــذى يــتــسع لــثالثــة

أالف متفرج.
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ر به البشر على ال .. وما  من كثرة التصـارع على ا
وجه األرض من أزمــــة مـــالــــيــــة  طـــاحــــنـــة .. مـن صـــنع
أيديـهم ونـتيـجـة طبـيـعـية ألطـمـاعهم الـزائـدة عن احلد
.. وبحث اجلـمـيع عن الثـراء الـفاحش .. يـجـعلـنـا نظن
أن األرض بــــاتـت غــــابــــة وحـــــوشــــهــــا الــــبـــــشــــر .. حــــتى
نـصـطـدم بـأنـاس مـخـتـلـفـ .. أسـسـوا فـرقـة ومـسـرحا
خـــاصـــا بـــهم ال يـــبـــحث عـن الـــربح ولـــكـــنه يـــهـــدف إلى
إدخـــال الـــبـــهـــجـــة والـــســــرور إلى الـــنـــاس .. وغـــايـــتـــهم
الضـحك ثم الـضـحك الـذى أصـبح غـالـيـا وقـلـمـا جنده

.. وهو فريق ومسرح " 500مهرج " ...
ديـنـة شـيـكـاغو تأسـس مـسرح  500مـهـرج عام  2000 
.. وبـدأ يقـدم عـروضه اخملـتلـفـة على طـريـقته الـسـاخرة
.. واسـتـخـدم نـصـوصــا قـويـة وصـعـبـة .. وكـانت الـبـدايـة
بـعــرض "مـاكـبـث "  تـلـته الــعـديــد من الـعـروض .. ومــنـهـا
ـوتـون أبـدا "  "فـرانـكـشـتـ " ويـعـيدون " 500مهـرج ال 
تــــقـــد بــــعض عـــروضــــهم مـع حتـــديــــثـــهــــا وتـــطــــويـــرهـــا

باستمرار ...
وقـد واجــهــتــهم حتــديـات طــويــلــة .. أهـمــهــا الــتــمـويل ..
واســـتــــطـــاعـــوا تــــأمـــ ذلك بـــإقــــامـــة مـــشــــاريع جتـــاريـــة
ـــســرح فى أكـــثــر من مـــكــان .. من بــاســتـــخــدام شـــعــار ا
مــطـــاعـم وماله .. وبـــيع مالبس وأدوات عـــلـــيـــهـــا شـــعــار
سـرح أيضا .. والكـثير من اجلـماهير يـقبل على شراء ا
ـــســـرح فى ـالبس واألدوات من أجل دعـم ا مـــثل هـــذه ا
ـقام األول .. ومن الـتـحديـات أيـضا احلـرب الـضروس ا
ـسـارح الــتى تـبـحث عن الـربح ومـا الـتى تـقــودهـا بـقـيـة ا

ستجنيه من وراء عروضها وهذا حق أصيل لها ...
الـيـة التى تـمر بـهـا بالد العـام سام .. إال ورغم األزمـة ا
أن مـــســرح  500مـــازال يـــقـــيـم عـــروضه واحــــتـــفـــاالته ..
ــوسم أربـــعـــة عــروض  "مـــاكــبث"  ويــقـــدم خالل هـــذا ا
"فــرانـكـشــتـ " والــعـرضــ اجلـديــدين "الــكـريــسـمـاس "

و" 500مهرج مع اتفاقية الفيل».
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 هـناك نداء .. ال يضاهـيه نداء .. يقال إنه واجب الـنفاذ .. عند
كل مخلص .. فنداء الوطن ال سبـيل فيه للتفكير التأخر عنه ..
ــة كــبــيــرة تــظـل مــحــفــورة عــلى جــبــ ولــيس تــركـه .. يــعــد جــر
صـاحـبـهـا .. ولـهـذا فـرغم أن الـنـجم األسـبـانى الالمع وأحـد أهم
جنـوم هوليود اآلن " أنتونـيو بانديرس " قد انـتهى توا من تصوير
فــيـلم ويـســتـعـد لــعـدد غـيــره .. إال أن نـداء مـديــنـة مـلـجــا مـسـقط

رأسه .. جعله يترك كل هذا ويعود إليها ...
انتهى بـانديـرس من تصويـر فيلـمه اجلديـد " التفـكير كـلصوص "
ـان" واخملـرجـة "مــيـمى لـيـدر " والـذى أمـام الــنـجم "مـورجـان فــر
يـنـتـظـر عـرضه خالل أيـام .. كـمـا يـعـد لـعـدد من األفالم سـيـقـوم
بـتصويرها تباعـا مطلع العام القادم وهى " الـضربة الكبيرة " مع
اخملرج "تـونى كـرنتـز " و"دالى " عن قـصة حـيـاة "سلـفادور دالى "
وفـى لـقـاء جـديـد مع تـوأمـته الـسـيـنـمـائـيـة اجلـمـيـلـة "كـاتـرين زيـتـا
جونس " واخملرج "سيمون ويست " باإلضافة لألداء الصوتى فى
ـتـحـركـة " قـرش لألبد " جـزء جـديد من سـلـسـلـة أفالم الـرسوم ا
ـشـاركــة جنـوم هـولـيــود  اجلـمـيـلـة مع اخملـرج "مـايك مــاتـشل" و

"كاميرون دياز " و األسمر " دانى ميرفى "...
ورغم هـذا فـقـد أسـرع إلى مـديـنـة مـلـجـا .. الـتى ولـد بـهـا وعاش
فـيـهــا أجـمل سـنــوات عـمـره .. وشـهــدت كـفـاحـه من خالل الـعـمل
ـســرح الـصـغـيـر .. ثم األدوار الـصـغـيـرة فى عـدة أفالم  حـتى بـا
ـية .. وذلك الفـتتاح مـسرح مـلجا لفت األنظـار وانطـلق نحـو العا
اجلـديد .. وهـناك شـعر بـارتيـاح شـديد .. فـصرح بـأنه سيـقضى
ـا يـخـطط ـديـنـة لالسـتـجـمـام .. ولـلـتـبـرك بـهـا .. ور فـتـرة فى ا
ــسـرحــهـا اجلــديـد والــذى وصــفه بـالــكـبــيـر.. لـعــرض مـســرحى 
تعدد األغـراض والذى يصـلح لكل اجملاالت .. وأكد ـدهش وا وا
ـديـنـته وقـد عـلق ـا يـعـد ألعـمـالـه الـسـيـنـمـائـيـة اجلـديـدة  أنه ر
سرح كان موجودا بهذا الشكل .. عندما مازحا .. " لو أن هذا ا

دينة "... بدأت حياتى الفنية .. ما كان سبب يجعلنى أغادر ا
وفى نفس الـوقت .. نـقلت عـدة وكاالت أنـبـاء .. خبـراً يشـير إلى
أن بــانــديــرس ســـيــعــود إلى بـــرودواى نــهــايــة الـــصــيف احلــالى ..
رة الثانـية له فى برودواى .. بعد عرض "تـسعة" ليوج لـتكون ا
أونـيل عام  2003أمام الـنـجـمة "جـ كـراكـوسـكى " والذى رشح
عـنه جلـائـزة الـتـونى .. وأشـيـر إلى أن الـعـرض اجلـديـد هـو "دون

جيوفانى "  وعندما سئل عن ذلك أجاب :
ا بأسبانيا ". ا ببرودواى .. ور "سأعود للمسرح قريبا .. ر

راغى جمال ا
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سرحي جريدة كل ا

> وقد منحته مدينة "أوبولى"  Opole كل اإلمكانات لتطوير عمله وتنمية جتاربه
سرح الصغير الذى يديره سرحية وفى السنوات التالية أصبح هذا ا ا

عمل. جروتوفسكى يحمل اسم "مسرح ا
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د. محمد زعيمه

> د. عمرو دوارة  مؤسس
صرية لهواة اجلمعية ا
سرح يقوم حالياً ا

تابعة فعاليات مهرجان
ونودراما الذى تنظمه ا
اجلمعية على مسرح
جامعة ع شمس.
هرجان الذى بدأ ا

فعالياته مساء اخلميس
اضى برأسة الفنان ا
أحمد عبداحلليم

ويشارك فى مسابقته
الرسمية 18 عرضا

مسرحياً.

األحداث نعرف أن اجملموعة مظلومة.
أمـا على مـسـتوى الـعـرض فاعـتـمد عـلى ديـكور
ـديـنة بـسيط حملـمـد أدم يـوحى فى اخللـفـيـة با
بــيــنــمــا ســعى إلى حتـــقــيق مــنــصــة اجملــلس مع
مـكــتــبـة بــأرفف وضع عــلـيــهـا زجــاجـات اخلــمـر
ــــصــــر رغـم أن الــــهــــدف األســــاسـى اإليــــحــــاء 
وحــــتى لــــو كـــان األمــــر  فى مــــجـــلـس الـــشــــيـــوخ
األمـريــكى فـهل هـذا الـوضع صـحـيح?.. أعـتـقـد
ال.. لـقـد حـقق الـديــكـور فـقط بـعـضًـا من اجلـو

كان. العام وحتديد ا
بـــيــــنــــمــــا أبــــرز ســــلــــبــــيـــات الــــعــــرض هى األداء
ــســـرحى خـــاصــة أداء طـــارق ســعـــيــد فى دور ا
وكــيل الـــنــيــابـــة حــيث اعـــتــمــد عــلـى أداء يــتــسم

بوتيرة واحدة مع حركة ثابتة لليدين.
أمـا حمـادة شوشة فـى دور دوزو فرغم امتالكه
للـحضور إال أن عـدم وجود مـبرر للـدور أظهره
مـجـرد مـعـلق بال مـعـنى وحـالـة كـومـيـدية كـذلك
جــاء أداء عـــزة احلــســـيـــنى عــلـى وتــيـــرة واحــدة
وذلك بـــســبب الــثــرثـــرة احلــواريــة وهــو مــا كــان
يـرى الذى اشـهد له ـدوح ا واضحًـا فى أداء 
بــالــتـمــيــز فى أدوار ســابـقــة لــكن هـنــا ال تــوجـد
شـخصيـة واضحة مجـرد رجل مريض جلأ إلى
أداء داخــــلى أســــهم فى بـطء اإليــــقـــاع بــــيــــنــــمـــا
ـتـظـاهـر لـثـراء اجـتـهـد أحــمـد حـسـ فى دور ا

الدور وحمله لقضية عكس األخرين.
ــكن فى سـعى ولــعل الـســبب فى رتــابـة األداء 
اخملرجة إلى أداء طبـيعى لكن ذلك انعكس فى
عــدم الــقــدرة عــلى الــتــحــكم فـى اإليــقــاع الــعـام
. ومع ذلك يـنم العرض الً الـذى أصبح رتيـبًا 
ـزيد ـواهب الـتى حتـتـاج لفـرصـة و عن بعض ا
من اخلـبرات مـثل إيـناس حـسن وجـسار جـمال
وإسالم مـحـمـود وعـمـرو شـريف وهـيـثم عـصام
وأحـمد محيى - إسـالم أسامة ومحـمود ماندو
- مـروان محمد - مـحمد جالل يـاسر اوتاكا..
مــــحـــمــــد فــــاروق صـــاحـب احلس الــــكـــومــــيـــدى
وأخيرًا.. ليس لى مشـروع بالهناجر ولن أتقدم

شروع.

والـــلـــجــوء إلـى حــوار مـــيـــلــودرامـى خــاصـــة من
الــســيــدة الــتى ظــلت طــوال الــوقت إمــا تــســرد
مشكلتهـا مع العمل كممرضة من أجل أسرتها
ـــريض أو تـــثــرثـــر لــتـــؤكـــد كــمـــا هــو وزوجــهـــا ا
اذا دخلت احلال عند اآلخرين بـأنها ال تفهم 
ـكــان وال تــدرى أســبــاب حــصــارهم. بل هــذا ا
طــــوال الـــوقت لـم نـــشــــعـــر بــــحــــصـــارهم فــــقـــد
انـعــزلـوا عن ذلك الـعــالم اخلـارجى ولم تـدرك
احلــصـار إال عــنـدمــا قـرروا أنــهم ســيـخــرجـون
شاهد الـكوميدية فـيقتلون رغم وجـود بعض ا
الــتى تــوحى بــذلك إال أنــهــا مـشــاهــد قــصــيـرة
اهــتم الــعــرض بــأن تــكــون مــبــاشــرة كــومــيــديـة
ـــشـــاهــد الـــتى تـــقـــوم بـــهــا وســـائل وهى تـــلك ا
اإلعـالم دون أن حتـــــــــقق أهـــــــــداف الـــــــــدرامــــــــا
األصـــــلــــيـــــة وهى تـــــهـــــيـــــئــــة الـــــرأي الـــــعــــام ألن
احملــــاضـــــرين هـم إرهــــابــــيـــــون. وذلك ســـــعــــيًــــا
إلدانـتهم وتـبرئـة النـظام. بيـنمـا فى الواقع من

ســعى إلـى أن يــجــعل األحــداث تـــبــدو وكــأنــهــا
تــدور فى مـصـر فـقــد أكـد اإلعـداد عـلى طـرح
ن دخــلـوا اجملـلس. فـقط ـشـاكل اإلنــسـانـيـة  ا
بدأ العرض من حلظة الـنهاية حيث مجموعة
ـــســـجــاة عـــلى األرض بـــيـــنــمـــا تـــعــود اجلـــثث ا
األحـداث لــتـشـخص أمــامـنـا - قــد تـكـون هـذه
الــفـكــرة هى الـتـى جـعــلت اسم الـعــرض حـدث
فى مــــثـل هــــذا الــــيــــوم - ومـع ذلك فــــإن هــــذه
الـــبـــدايـــة جــــعـــلت األحــــداث الـــتـــالـــيــــة تـــفـــقـــد
ـوضوع وعلم منذ الـتشويق فاجلـمهور كشف ا
وت. البدايـة أن النـهاية لـهذه اجملمـوعة هى ا
ــــوت وهى فــــقـط يــــبــــقـى انــــتــــظــــار أســــبــــاب ا
األسـبـاب الـواهـيـة الـتى تـعـتـمـدهـا احلـكـومـات
ـة كمـا هـو احلـال فى إيرلـنـدا الـشمـالـية الـظـا
فى الـسـبـعـيـنـيـات بـصـفـة خـاصـة وهـو مـا كـان
يــعـبـر عــنه بـراين فـرايـك فى نـصه األسـاسي:
وهـــنــا فـى اإلعـــداد تالحظ تـــســـطــيـح احلــوار

دائـــمًـــا مــا يـــكـــون عـــنــوان الـــعـــرض هـــو عالمــة
إشــــــاريـــــة دالــــــة عن الــــــعـــــرض.. إال أن عـــــرض
"حـــــدث فـى مـــــثـل هـــــذا الــــــيـــــوم" إخــــــراج عـــــزة
احلــســيــنـى يــبــتــعـــد عن هــذا الــعـــنــوان فــبــدايــة
ـديـنـة لـبراين الـعـرض مـأخوذ عن نـص حريـة ا
فـرايـل درامـاتــورجى ســيــد فـؤاد اجلــنــارى وهـو
نص يـعـتـمـد عـلى وجـود مـظـاهـرة يـسـعى األمن
لــتــفــريــقــهــا فــتــحــدث الــصــدفــة بــدخــول بــعض
الشـخـصيـات التـى تصـادف وجودهـا فى مـكان
ـظاهـرة إلى منـزل الـعمـدة عنـد براين وخالل ا
ذلك تــتـــكـــشف حـــقــائق الـــشـــخــصـــيـــات وبــنـــيــة
اجملـتـمع وقــضـايـا الـبــسـطـاء.. وهى نــوعـيـة من
الـدراما تـعـتمـد عـلى وجود بـعض الـشخـصـيات
محبـوسة فى مكان مـا لفتـرة هى فترة التـعقيد
فى األحـــــداث ولـــــيــــكـــــون خـــــروجـــــهم مـن هــــذا
احملـبس هـو نـهـايـة الـتـعـقـيـد وقد قـدم مـن هذا
سرح النـوع العديـد من األعمـال أشهرهـا فى ا
ــمــر ــصـــرى ســكــة الـــسالمــة وأغـــنــيــة عـــلى ا ا

يًا فصيلة إعدام أللفونسو ساسترى. وعا
ــهم أن عــنــوان الـعــرض حــدث فى مــثل هـذا ا
ـاضى الـيـوم يـوحى بـأن األحـداث وقـعت فى ا
ومع ذلك فـاألحــداث تـقع فى الــلـحـظــة األنـيـة
واألهم أن اإلعـداد ســطح الـدرامــا األسـاسـيـة
ـبـاشـر عـكس مـا كان حـيث جلـأ إلى الـشـكل ا
ـبـاشرة ـديـنـة بـاخلـروج من ا فى نص حـريـة ا
الـســيـاســيـة كــمـا يـؤكــد ذلك خـالــد حـسب ربه
فى مــقـدمـة الــنص بـيــنـمــا هـنــا سـعى اإلعـداد
بـاشرة حـينـما نـقل مكـان األحداث إلى هـذه ا
إلى مـجلس الشيـوخ وأحيانا كـان يقال مجلس
ــهم أن الــشــعب وأخـــرى مــجــلس الــشــورى.. ا
ـوضـوع مـبـاشرًا ـكـانى جـعل ا هـذا االنـتـقـال ا
ــوضـــوع األســاسى الــذى يــقــوم فــابـــتــعــد عن ا
ـدينة على الـبحث عن حريـة الشـعب وحرية ا
وحـرية التظاهـر تلك احلرية الـتى سعى إليها
الـــــــنص األصـــــــلى ومـن خـاللــــــهـــــــا يــــــدخـل إلى
ـعـانـاة من الـبـطـالة ـعيـشـيـة حـيث ا األوضـاع ا
والــضـــيــاع وعــدم إيـــجــاد قــوت الـــيــوم وإعــالــة
ــريض زوجــهــا تــلك ـــرأة ا الــعـــائــلــة من قــبل ا
األحـداث الـتى تـتـكـشف رويـدًا رويـدًا لـتكـشف
صرى عن خـواء اجملتـمع (وإذا كان اإلعـداد ا إعداد: هشام عبد الرءوف
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سرح جتربة رائدة فى عالم ا

غياب األفغان
 عن العرض ... نقطة
ضعف واضحة

نصـحب القار الـيوم فى جـولة فى مسـارح لندن
ـسرح فى الـعالم بحـق وبال منازع  .  –عاصـمة ا
فــفى أى وقت من األوقــات البــد أن تـكــون هــنـاك
ــــســــرحـــــيــــات مـن كــــافــــة األنــــواع عــــشــــرات مـن ا
مـعـروضـة عـلى مـسـارحـهـا  -  والـيـوم نـطـالع مـعـا
جتربة مـسرحيـة متمـيزة دارت على مـسارح لندن
كن أن نسـمى تلك الـتجـربة "ورشة قبل أيـام . و

الـ 12ساعة ". 
فى الــبـدايــة نــقـول أن هــنــاك مـشــكــلـة مــهــمـة فى
عـالم الـسـيـاسـة  وهى أن الـبـعض يـعـتـبـره مـجاال
ا شجع على لل والضجر. ور جافا يبعث عـلى ا
ذلك أن بعض من يكـتبون فـى السيـاسة يتـعاملون
ى فـلـسـفى جـاف يؤدى الى مـعـهـا بـأسـلـوب أكـاد
عـــزوف الـــشــخـص الــعـــادى عن هـــذا اجملــال رغم
أهـــمـــيـــته الـــبـــالـــغـــة . وهـــنـــاك من يـــردد الـــعـــبـــارة
الـشــهـيـرة ..."لـيس لى فى الـسـيـاسـة ". هـذا رغم
أن الواقع يقول بغير ذلك . فالسياسة لها عالقة
بــكل شىء فى حــيـاتــنـا... الــطـعــام الـذى نــأكـله ..
البس التى نرتديـها ..البيت الذى نعيش  فيه  ا
الـــطــــريق الـــذى نــــســـيـــر فــــيه ... وكل شـىء حـــتى
الـهـواء الـذى نـتـنـفـسه . من هـنـا تـصـبح الـسـيـاسة
أمـرا مـرتـبـطـا بـحـيـاتـنـا أشـد االرتـبـاط ومتـداخال

مع أمور أخرى .
ióëàdG

وهنا يبرز التحدى ..كيف نزيل اجلفاف عن هذا
ــعــرفــة اإلنــســانــيــة ونــقــنع الــشــخص الــفــرع من ا
الـعـادى بـأن عـالـم الـسـيـاسـة لــيس بـهـذا اجلـفـاف
والـــتـــعــــقـــيــــد? . ومن أجل حتــــقـــيق هــــذا الـــهـــدف
مــحــاوالت عــديـــدة لــتــبــســـيط الــســيـــاســة لــلــرجل
الــــعـــادى . وإحــــدى هــــذه احملــــاوالت اجتــــهت إلى
ـــلــكه من مــزايــا عــديــدة ــا  ــســرح  اســتــغالل ا
كن كـوسـيلـة نـاجـحـة لـلـتـواصل مع اجلـمـهـور . و
اعــتـــبــار  "ورشــة الـ 12ســـاعــة " خــطــوة فى هــذا
الـطريـق . تعـتـمـد الـفـكـرة عـلى اخـتـيـار قـضـيـة ما
تشغل اهتمام رجل الـشارع البريطانى . وهنا يتم
تـقـد مـعـلـومـات مبـسـطـة عـنـهـا وعـرض وجـهات
الـنـظــر اخملـتـلــفـة بـشـأنــهـا عن طـريق مــسـرحـيـات
قصيـرة أو حتى مجـرد مشاهد مـسرحيـة قصيرة
ـشـاهد (اسـكـتـشـات). ويـتم بـالطـبع إعـداد هـذه ا
تـخصص سرحـيات بالتـعاون ب البـاحث ا وا
ـــســــرحـــيـــ ـــوضــــوع وعـــدد مـن الـــكـــتــــاب ا فى ا
سـرحى معـبرا عن احملـترفـ حتى يـأتى العـمل ا
وجهـة نظـر البـاحث . وكـانت بدايـة هذه الـتجـربة
ـسـألـة األفـغـانــيـة بـاعـتـبــارهـا تـشـغل الـشـارع مـع ا
الـبـريـطـانى بـقـوة . ويـتم تـخـصـيص  يـوم كـامل أو
ـوضوع ورشـة كامـلـة عـلى مدى  12سـاعة لـهذا ا

.
IƒYO

ويــحـكـى الـنــاقــد الــبـريــطــانى "تــشــارلـز ســبــنــسـر"
ـتفردة فـيقـول إنه تلقى قـصته مع هذه الـتجـربة ا
دعــــوة حلــــضــــورهـــا فــــذهب فـى تــــمـــام الــــســــاعـــة
العـاشرة و 45دقـيقـة من صباح أحـد األيام ألخذ
ـسرحيـة. وانتهى فكرة سـريعة عن هـذه الورشة ا
به األمر إلى أن يقضى  12ساعة كاملة واليغادر
ـسرح إال بعد إسـدال الستار عن آخـر مسرحية ا
.  ورغم أن هـنـاك سـتة شـهـور التـزال بـاقـيـة على
نهـاية العـام احلالى إال أن سـبنسـر أكد أنه سوف
يـدرج هـذه التـجـربـة كواحـدة من أفـضل الـتـجارب

سرحية لعام .2009 ا
وكــــــانـت له حـــــــيــــــثـــــــيــــــاتـه فى ذلـك . فــــــفـى خالل
الـــــســــاعـــــات االثـــــنــــتـى عــــشـــــرة قـــــدمت الـــــورشــــة
لـلــحـاضــرين مـســاحـة مــعـلــومـات واسـعــة عـرضت
بــشــكل درامى تــاريخ أفــغــانــســتــان احلـديـث الـذى
يعـود الى عام  1842عنـدما بـدا الصـراع يحـتدم
حـولهـا بـ بريـطـانيـا وروسـيـا القـيـصريـة وانـتهت

بـالـوقت احلـالى وشـرحـت األوضـاع الـتى تـعـيش فـيـهـا
الــقــوات الـبــريــطـانــيــة الـتى تــشــارك فى احــتالل هـذا
شاهد سرحـيات وا سلم . وبـعد ذلك بدأت ا الـبلد ا
الـقــصــيــرة الــتى عــرضت وجــهـات نــظــر بــشــأن بـعض
شاكل الـتى تواجه أفغـانستان مـثل مسرحـية تعرض ا
ــتــحـــدة فى إنــشـــاء تــنــظــيـم الــقــاعــدة دور الـــواليــات ا
حملـــاربــة الــســوفـــيــيت خالل احـــتاللــهم ألفــغـــانــســتــان
ودورهـــا فى انــشــاء حـــركــة طــالـــبــان لــتــســـاعــدهــا فى

السيطرة على أفغانستان.
ÜÉéYEG

ويـعلق سـبـنـسـر فـيـقـول أن هنـاك نـقـاطـا كـثـيـرة أثارت
إعـجــابه بــهـذه الــتـجــربـة . مـن هـذه الــنـقــاط مـســاحـة
ـــعـــلــومـــات الـــواســعـــة الـــتى حـــصل عـــلــيـــهـــا من هــذا ا
الـعــرض . والـنــقـطــة الـثــانـيـة اإلتــقـان الــذى أعـدت به
سـرحيـة التى أعـدها عـدد منـة كبـار كتاب العـروض ا
ـسـرح فى بـريـطـانـيـا مـثل "ديـفـيـد ادجـار" و"سـيـمـون ا
ســــتــــيــــفــــنـــزســــون" وعــــدد من كــــبــــار اخملــــرجـــ مــــثل
ـمـثـلـ مـثل "جـيـما "نـيـكـوالس كـنت" وعـدد من كـبـار ا

رد جريف". 
ــآخـذ عــلى ــنع ذلك بــالــطــبع من وجــود بــعض ا وال 
هـذا الـعـرض وأن كـانـت التـقـلل من شـأنه . أولى تـلك
ـآخذ وجـود مـسـرحـيـت ضـعـيـفـتـ فى الـعرض من ا
نـــواح عـــديــــدة فى الـــنـص واإلخـــراج واألداء. وهـــو لن
يـذكرهما حتى اليسىء لـلعرض وحتى يتـيح للمشاهد
ـا كـانت للـمـشـاهد أعـمال ذهـنه فى اكـتـشـافهـمـا. ور
العادى معاييره . كمـا أن هناك مالحظة مهمة للغاية
لـــفـــتـت نـــظـــره. لـم يـــشـــارك أفــــغـــانى واحــــد فى هـــذا
الـعـرض سواء بـالـبـحث أو كـتابـة الـعـروض أو اإلخراج
أو حتى التمثـيل . ورغم أن مثل هذه الورشة تخاطب
اهــتـمــامــات بــريــطــانــيـة بــحــتــة  فــإن مــشــاركـة بــعض
الــعــنــاصـر األفــغــانــيـة كــانت ســتــزيــد الـتــجــربــة ثـراء .
ـسئـول ويـعـود النـاقـد من تلك الـزاويـة فيـشـيد بـأن ا
عن الـتـجـربـة حـرصـوا عـلى عـنـصـر اإلقـنـاع فـاخـتاروا
ـثــلـ من أصـول لـلـقــيـام بـالــشـخـصــيـات األفـغـانــيـة 
باكـسـتـانـيـة أو إيـرانـية (ولـيس أفـغـانـيـة) فـبـدوا كـأنهم

áHÉ°ûdG áÑjOC’G .أفغان
وبـــعـــد أن أطــلـــنـــا عــلـى الــقـــار فى اســـتـــعـــراض تــلك
ـتــمــيـزة   نــتـطــرق بـشــكل سـريـع إلى عـمل الـتــجـربــة ا
ـسارح البريـطانية مسرحى مـتميز آخـر عرض على ا
هــو مــســرحـــيــة "األنــيــاب" الــتى تـــعــرض عــلى مــســرح
ـســرحــيـة تــتــنـاول رويـال كــورت ابــسـتــيــرز. وتـتــنــاول ا
أهــمــيــة األســرة فى حــيــاة اجملــتــمع حــيـث تــدور حـول
قـصـة أسـرة بـسـيـطـة يـتـوفى فـيـهـا األب وتـخـتـفى األم
فى ظـروف غـامـضـة. وهـنـا يــصـبح عـلى ابـنـهـا الـيـوت
الـــبــالغ من الــعــمــر  15ســـنــة وشــقـــيــقــته مـــاجى الــتى
تصغـره بعام القـيام بشئـون البيت الـبسيط الواقع فى
" إحدى ضواحى لندن ورعاية شقيقهما الصغير "ف
واقف الـبـالغ من الـعمـر سـبع سـنوات. وهـنـا تـتفـجـر ا
اإلنـسـانـيـة واالجـتـماعـيـة الـصـعـبـة الـتى حـاول اخملرج
تــخـفــيف حـدتــهـا بــبـعض الــلـمــسـات الــضـاحــكـة. وقـد
ـــوضـــوع تـــقـــلـــيـــديـــا لـــكن مـــصـــدر االهـــتـــمـــام يــــكـــون ا
ـسـرحـيـة فـتـاة فى ـسـرحـيـة هـو أن تـكـون مـبـدعـة ا بـا
عــــامــــهـــا احلــــادى والــــعــــشـــريـن وهى األديــــبـــة  "بــــولى

ستنهام". 
ـسرحية الـسابقة وقد أشاد بهـا النقاد كـما أشادوا با
وضوع ـعاجلة غـير التـقليـدية  وهـبة الكـاتبة فى ا و
تـقــلــيـدى والــتى بـدت فى كـل مـشــهـد . وأشــاد الـنــقـاد
شـهد يصور مـعاناة االبنة من عـلى وجه اخلصوص 
اضـــطــــرابـــات الـــدورة الـــشـــهـــريـــة بــــســـبب الـــضـــغـــوط

النفسية التى تتعرض لها !!!.

سرحي جريدة كل ا

> بعد فوزها بجائزة
التمثيل األولى من
مهرجان اخلتامى لفرق
مسرح األقاليم عن
دورها فى مسرحية
«تاجر البندقية»
للمخرج سيد فجل
سرحية لفرقة طنطا ا
مثلة الشابة رشحت ا
ان السويدى للقيام إ
ببطولة عدد من
سرحية العروض ا
اجلديدة لفرق مسرح
األقاليم بطنطا وتقرأ
حاليا النصوص
سرحية لألعمال ا
رشحة لها تمهيدا ا
الختيار ما يناسبها.

عهد العالى > ولد جروتوفسكى عام  1933 بولندى اجلنسية درس فنون اإلخراج با
وسكو وكذا بكراكوف البولندية. وفى سنة  1959أصبح سرحية  للفنون ا
سرح " 13صفا" بدعوة من صديقه احلميم كروتوفسكى مخرجا مسرحيا 
." "لودفيك فالش
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سرحي جريدة كل ا

مثل وفنه  > اعتمد مسرحه استخدام جسد ا
ولذلك قام على إلغاء كل العناصر األخرى وبناء مجموعة من األسئلة طرحها
جروتوفسكى على نفسه ووصل من خاللها إلى شكل مسرحه...

8
سرح ال يخشى أنفلونزا اخلنازير ا
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إلهامى سمير

سرحى الشاب > اخملرج ا
حمادة فتوح يبحث
حاليا عن نص مسرحى
سرح ه  جديد لتقد
الدولة خالل الفترة
القادمة كان آخر عمل
قدمه فتوح هو فانتازيا
اجلنون التى  عرضها
مؤخراً بقاعة يوسف
إديس بالسالم من إنتاج
مسرح الشباب وبطولة
جيسى عادل ووليد فواز
وزياد يوسف.

Iôªà°ùe ¢Vhô©dGh ¥ÓZE’G ¿ƒ°†aôj ¿hôjóŸG

هدى وصفى:
كمامة لكل
مشاهد
أضعف
ان اإل
لكننا 
ننتظر
التعليمات
من احلكومة

محمد محمود: 

إذا أغلقوا
سارح ا
يجب
عليهم
إغالق
البلد كلها

ـــضـى ومن مـــعـــانـــاة الى مـــعـــانـــاة من أزمـــة الى أزمـــة 
نـسيـر . بـهـذه اجلـمـله يـصف الـبـعض حـالـة مـصـر على
مـسـتـويـات عـدة - سـيـاســيـة واجـتـمـاعـيـة وفـنـيـة - فـمـا
نــكــاد نــفـيـق من ازمــة حـتـى تالحـقــنــا االخــرى وتــمـسك
بتالبيبنـا رافضة ان تفارقنـا لتظل على الدوام حاضرة
 وال يـخــتــلف االمـر بــ أزمــة ربـانــيــة يـســوقــهـا الــقـدر
إلـيــنـا أو أخــرى نـغـرس بــذورهـا بـأيــديـنــا ونـتـنــظـر عـلى
أحـر من اجلـمـر مـوعـد احلـصـاد فـمـا أن انـتـهت أزمات
الـــنـــيــران الـــتـى اغـــتــصـــبـت مــا اغـــتـــصـــبت مـن مـــســارح
واغلـقت مـا اغـلـقت حتى هـبت عـلـينـا انـفـلونـزا الـطـيور
تــقــتـــات هى االخــرى من كـــعــكــة مـــا تــبــقـى من مــســارح
ــنـــاخ فى مـــصـــرمــســـرحـــا تـــدور االزمــات فى لـــيـــبــقـى ا
افـالكه التــكـل والتــمـل من الــبـــحث عن مـــوصــد جـــديــد
ــســرحى الــذى بــات رهــنــا لــيــكــون عــنــوانــا لــلــمــشــهــد ا
ــواربــة تـارة وقــبل ان تـكــتـمل بـالــبـيــروقـراطــيـة تــارة وبـا
ـعوقات جاءت اليـنا انفلـونزا اخلنازير لـتحتل الصورة ا
ــشــهــد الـقــائم كــامــلــة وبــدال من أن تــصــبح جــزءا من ا
ـشـهــد كـله وبــ اخلـوف واحلـذر والــتـعـجب أصـبــحت ا
والـالمـبــاالة وقف اجلــمــيع يــنــشـدون وســيــلــة لــلـخالص
ــســرح  لـيــقــدم أطــروحــاته رافــضـا وجــاء الــدور عــلى ا
االغالق واالنـصــيـاع ألزمــة قـد ال تــكـون عـابــرة فـيــبـقى
ــســارح أبــوابــهــا أمــام هــذه األزمــة الــســؤال هل تــغــلق ا
ـسـارح خـطى سـاقـيـة اجلـديــدة ? وهل يـقـتـفى مـديــرو ا
الـــصـــاوى بـــوضع (كــــمـــامـــة لـــكل مــــشـــاهـــد ) ?ومـــا هى

شاهدين ? ناسبة لتجنب إصابة ا اخلطط ا
يـقـول مـحـمـد مـحـمــود مـديـر مـسـرح الـطـلـيـعـة إذا كـنـا
سـنـسـتـسـلـم لـفـرضـيـة االغالق فـنـغـلق الـبـلـد كـلـهـا اذن
وتـــســــاءل كـــيف ســــيـــتـم الـــتــــعـــامل مـع مـــتــــرو االنـــفـــاق
ـواصالت العامة ودور الـسينمـا مثال فهل سنـغلقها وا
ـرض ? اذا كـان االمـر كــذلك فـلـنـغـلق مـنـعـا النــتـشـار ا
صـالح احلكومـية وننـتظر بـالبيت حـتى يأتى يوم كل ا
ـسرح الـقيـامـة واضاف مـحـمـود انه اليصـح ان نغـلق ا
ــانع ان ــا عــلــيــنــا بــالــوقـــايــة قــدر االمــكــان فــمــا ا وا
ــزدحــمـة يــرتــدى كل مــواطن لــلــكــمــامــة فى االمــاكن ا
ـتحـضـرة فى حيـاتـهـا اليـومـية مـثـلمـا تـفـعل الشـعـوب ا
وضــرب مـثال بـأوالده الـذين بــدأوا بـالـفـعل فى ارتـداء
ـزدحـمـة ويـقول ـواصالت واالمـاكن ا الـكـمامـات فى ا
بـأن رد الـفــعل جـاء ايـجــابـيـا حـيث تــسـاءل الـنـاس عن
سـبب عدم ارتـداء الـكـمـامة حـتى االن وهـو مـا اسـماه
محـمـود بالـفرصـة للـتعـلم والـتثـقف من جديـد اما عن
ــشــاهــدين فــقــال  إنه ــســرح ووقــايــة ا خــطــته جتــاه ا
ســيــعــمــد الى تــوفــيــر الــوقــايــة الالزمــة قــدر االمــكــان
واســتـخــدام الـكـمــامـات لـلــمـشـاهــدين اثـنــاء تـواجـدهم

سرح . با
بــــدأت د هـــدى وصــــفى كـالمـــهــــا بـــاحلــــديث عـن تـــلك
ـوبـايل والـتى تـخـاطب الـرسـائل الـتى انـتـشـرت عــلى ا
ـرض حتت الـسـيـطـرة وال داعى ــواطـنـ بـأن هـذا ا ا
ــصــريــة وقــالت لــلــفـــزع وذلك وفــقــا لــوكــالــة االنـــبــاء ا
وصــفى ان تــلك الـرســائل تــرفع من ســقف االحـتــيـاط
ـــرســـومـــة وعـــلـــقـت عـــلى قــــرار االغالق او اخلـــطـط ا
لـتــجــنب االصــابــة بــأن الــهــنــاجــر مــكــان حـكــومـى ومـا
ــــــــواقع ســـــــــيــــــــتـم من اجـــــــــراءات فى دار األوبـــــــــرا او ا
احلـكومـية االخرى بـالطـبع سيـتم تنـفيـذه فى الهـناجر
واضـافـت بـأنه ال يــوجـد تـعــلـيــمـات حــتى االن بـاغالق
ـــشـــاهــدون لـــلـــكـــمــامـــات اثـــنــاء ــســـرح او ان يـــضع ا ا
ــســرح وارجــعت وصـفـى تـأخــر الــقـرار الــتــواجـد فى ا
ـواقع احلـكـوميـة عـادة ما تـتـأخـر فى اصدار الى ان ا
ـلكها ؤسسات اخلـاصة التى  الـقرارت على عـكس ا
فرد واحـد ويـصبح هـو صـاحب القـرار االول واالخـير
وأكدت إن الـوقـاية الزمـة بـالطـبع وان تـوفيـر الـكمـامة
ثابة حد أدنى ان وهو ايضا  للمشـاهد هو اقل اإل

من االحتياط .

رض أو أشـكال وبـدون خوض فى مـقدمـات أو أسبـاب ا
الـــعالج قــــال عـــادل يــــوسف مــــديـــر مـــســــرح مـــيــــامى إنه
ـواجهـة تلك االزمـة وانه بالـفعل قـد وضع خطة مستـعد 
شاهـدين فحسب بـل تمتد الى للـوقاية ال تـقتصـر على ا
ـــــســــرح ورغـم  تــــصــــريـــــحه بــــأن ــــوجــــوديـن داخل ا كـل ا
ـسارح االخرى مسـرحه يعـد هو االجـمل واالنظـف ب ا
ـــقــاعـــد بـــ كل اال انه ســـيـــعـــمــد الـى اخالء صف مـن ا
ـعــنى ان يـجـلس اجلـمـهـور فى الـصف االول الـصـفـوف 
والـثــالث واخلــامس وهــكـذا ويــتـركــوا الــصـفــوف الــثـانــيـة
والـرابعـة خـاليـة كنـوع من احلـذر واحليـطة وأضـاف بأنه
ال يـــرحـب بـــقـــرار االغـالق خـــاصــــة ان تـــلك الــــوقـــايـــة ال
تـتــكـلـف شـيــئـا فــأسـعــار الـكــمـامــات فى مـتــنـاول اجلــمـيع
وبـسـؤاله عن تـصــريـحـات وزيـر الـصـحـة حـول الـسـيـطـرة
عـلى الـفيـروس قـال إن هذا تـصـريح غيـر مـدروس وعلى
ـــواطن الـــعــادى أن يـــأخــذ حـــذره وال يـــنــتـــظـــر انــتـــشــار ا

الفيروس ثم يذهب للبحث عن العالج .
( رغم عدم وجـود تعـليـمات إال أنـنى سأبـدأ بنـفسى ولن
أنـــتــظـــر حـــتى تـــأتى أى تـــعــلـــيــمـــات بـــشــان هـــذا األمــر )
خـرجت تــلك الـكــلـمـات الــقـاطــعـة من فم مــدحت يـوسف
ــســرح الــكــومــيــدى بــتـلــقــائــيــة واضــحــة واضـاف مــديـر ا
يــوسف بــأنه يــتـــابع بــشــغف تــصــريــحــات وزارة الــصــحــة
لــلـــوقــوف عـــلى اخــر مـــســتـــجــدات تـــلك االزمــة ورغم ان
ـكشـوف ذو طـابع خاص كـما قـال حيث يـبتـعد مـسرحه ا
ــســرح الـعــائم عن كــونه مــســرحــا مـغــلــقــا اال ان االزمـة ا
سرحي  –على حد تخص اجلميـع خاصة وان جميع ا
قــــوله  –فى خـــنــــدق واحـــد واذا حــــدث ضــــرر لـــلــــبـــعض
ـشـاهد فـسـيـطـول اجلـمـيع وعن خـطـته لـتـجـنب اصـابـة ا
قـــال أنـه ســــيـــقــــوم - من وازع وطــــنــــيــــته وحــــرصه عــــلى
مـصــلـحــة الـبــلـد - بــتـوفـيــر احلـمــايـة الالزمــة عن طـريق
تـوفـيـر الكـمـامـات وهو أمـر كـاف ألن مسـرحه لن يـحـتاج
ـفـتوح وإذا الـى التـطـهيـر أو الـتعـقـيم ألنه يشـبه الـشارع ا

ارادت احلكومة ان تغلقه فتلغلق الشوارع معه .
 QGô≤dG QÉ¶àfG ≈a

ويقول اخملرج خالد جالل انه من خالل متابعته لوسائل
االعـالم ومــدى انــتــشــار الــفــيـــروس تــأكــد من ان الــوضع
احلـالى ال يـحـتـاج الى اسـتـخـدام الـكـمـامـات واضـاف انه
ــشــاهــدين فــور صــدور قــرار مـن وزارة الــصــحــة يــلـــزم ا
بــارتـداء كــمــامــة او قـنــاع ســيــقـوم بــتــنــفـيــذ هــذه اخلــطـة
واضـاف أنه يــنـتـمى ومـســرحه الى جـهـة حــكـومـيـة والبـد
من صــدور قـرار حـكـومى اوال لــكى يـعـتــمـد هـذة اخلـطـة
تـردد عـلى مسـرحه كـبيـر لـلغـاية اال ورغم ان اجلـمهـور ا
انـه أكـــد عــــلى ضــــرورة تـــوفــــيـــر احلــــمـــايــــة له ايــــا كـــانت
ـــســــارح قـــال ان اكـــثـــر الـــظــــروف وبـــســـؤالـه عن اغالق ا
الـدول انتشـارا للفـيروس لم تقم بـاغالق مسرح واحد او
حتى أى مـنشأة أخـرى فلـماذا نقـوم نحن بهـذا الفعل اذا

كانت االزمة لم تصل الى مرحلة متأخرة بعد ?
واضاف مـحمد نـور مديـر مسرح الـعرائس انه لم يعـتمد
ـسـرحى بـعـد لـكـنه خـطـة بـعـيـنـهـا النه لم يـبـدأ مـوسـمه ا
كن من استـطاع ان يـتلـمس بعض نـقاط الـضعف الـتى 
خالل مــعـاجلــتــهـا جتــنب اصــابـة اجلــمــهـور وخلـص تـلك
ــســرح الــنـــقــاط فـى ضــرورة اهــتـــمــام الـــقــائـــمــ عــلـى ا
ـسـرح وتـخـصـيص بـالـنـظـافــة الـعـامـة لـلـمـكـان وتـطــهـيـر ا
كـمامة لكل متـفرج رغم انه ليس متـيقنا بعـد من امكانية
الئم جلــمـهـوره الـكــبـيـر وحـول تـوفـيــر عـدد الـكـمــامـات ا
ـســرح قـال انــا ال اتــمـنى بــالــطـبع ان يــصـاب اى اغالق ا
سرح وفى النهاية انسان ولكن الـوقاية خير من اغالق ا
ــبـــالــغـــة فى الــتـــحــذيـــر والــوقـــايــة من حـــذر نــور مـن ان ا
سرح مكن ان يسبب ذعرا للمواطن وليس جلمهور ا ا

فقط وهذا ما ال نتمناه .

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

سرحي جريدة كل ا

ية ي بعد احلرب العا > يعتبر جروتوفسكى واحدا من أشهر اخملرج العا
ا اتسم به مختبره الثانية إلى جانب بيتر بروك وأنطوان أرتو وبريشت وذلك 

مثل من جهة أخرى. سرح من جهة وفى فن ا سرحى من بحث فى خصوصية ا ا

> البيت الفنى للمسرح
قرر تأجيل افتتاح

مسرحية «الناس حتب
كده» للموسم الشتوى
القادم وأوقف بروفاتها
التى بدأت منذ أكثر من
شاركة هالة فاخر شهر 
ان البحر درويش إ
وجنوم مسرح الدولة
سرحية إخراج عصام ا
السيد كتبها أحمد
السيد عن فيلم «شارع
احلب» واإلنتاج لفرقة

سرح الكوميدى. ا
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ـاءات آنــذاك الــقــيــام بــأفــعــال وحــركــات وإ
وإشارات مبالغ فـيها بدرجة قصوى  فضال
عـما كـانوا يـرتدونه من أقـنعـة على وجـوههم
ــســكــون من ـــا  وقـــبــاقــيب فـى أرجــلــهم  و
أبــواق فى أيــديـهـم   وكل مــامن شــأنه يــثـقل
ـمــثل الــذى يـبــتـعــد كــثـيــرا عن رؤيـة حــركــة ا
ـسـاحـة  ـتـفـرجـ نـظـرا التـسـاع ا غـالـبـيـة ا
ـــبــــالغ فـــيـــهـــا فـــقــــد كـــانت تـــلـك احلـــركـــات ا
والصوت القوى يشكالن عنصرين أساسي
فـى عــمــلـــيــة األداء الـــتــمـــثــيـــلى  ولــكـن عــبــر
الــعــصــور  ومـع تــطــور فن األداء الــتـــمــثــيــلى
ـــــمــــثـل يــــخـــــضع لـــــنــــوع مـــــعــــ من أصـــــبح ا
الـــتــدريـــبــات يـــنـــمى من خاللـــهــا قـــدراته فى
اســتــخـدام صــوته وجــســده لــلـتــعــبـيــر بل إنه
قـــد انـــقـــسم رواد فـن األداء الـــتـــمـــثـــيـــلى إلى
ـسـألـة الـصـدق  هل فـريــقـ فـيـمـا يـتـعـلق 
ـمثل أن يـتمـتع بـقلب دافئ وقـلب بارد عـلى ا
تلك قلبا باردا  أم أن عليه أن يتعلم كيف 
الذى وعـقال دافـئا  وقـد كان لـهذا الـنقـاش 
إحتـدم وال زال يحتـدم فضل  تطـور التقـنية
فـى األداء الــتـــمـــثـــيـــلى وصـــلت خـالل الـــقــرن
الـعــشـرين إلى آفــاق بـعـيــدة  ونـتـيــجـة لـذلك
وصــلــنــا إلى نــتــيــجــة مــؤداهــا أنه لــكـى يــقـوم
مـثل بالتعـبير عن شـخصية درامـية ما فإن ا
عــــلــــيـه  أن يــــنــــمـى بــــعـــــدين أســــاســـــيــــ فى
إمكانياته ومـوهبته  أولهما تقنياته أو أدواته
ــتــمــثــلــة فى صــوته وجــســمه  اخلــارجــيـه وا
والــــثـــانـــيــــة تـــتــــعـــلـق بـــالـــبــــحث عـن مـــصـــادره
الـعاطفيـة الداخليـة وهى ما تسمى باألدوات
ــسـؤولــة عن عـمــلـيــات اإلنـفــعـال الــداخـلــيـة ا
الـــتى تـــتــضـــافـــر مع األدوات اخلـــارجــيـــة من
أجـل الـوصـول إلـى حـالـة مـن الـصـدق الــفـنى
ـتـفـرج  ومن الـذى يـنـاط به الـتـأثيـر فى ا
ــــاء هــــذين ـــــمــــثل مـن إ أجل أن يــــتـــــمــــكن ا
الـبعدين فإنـه يتخذ مجـموعة من اإلجراءات
األســـاســــيـــة الـــتـى جتـــعــــله مـــهــــيـــئـــا ألداء أى
شخصية تـوكل إليه  إن عليه أن يتعلم كيف
يـــســتـــخــدم بـــإتـــقــان تـــصــرفـــاته وســـلــوكـــيــاته
اءاته وإشاراته  وكذلك صوته وحركاته وإ
ـــــوقف الـــــدرامى من أجـل الــــتـــــعـــــبــــيـــــر عن ا
االفــــتــــراضـى أو الــــتــــخــــيــــلى الــــتـى تــــعــــيــــشه
الــشـخـصـيـة  وبــعـدهـا يـسـعى لــلـتـعـرف عـلى
احلـاجيـات الداخلـية للـشخـصية من مـشاعر
وأحاسـيس وانفـعاالت  وهو مـايعرف بـحياة
الـــــدور أو الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة  مـع الـــــوضع فى
االعــتــبـــار أن فــصل األدوات اخلـــارجــيــة عن
األدوات الــــداخــــلــــيــــة هـــو أمــــر ضــــرورى فى
ـراحل األولـيـة من مـراحل الـتـدريب  ولكن ا
فـى مــرحـــلـــة مـــعـــيـــنـــة البـــد أن يـــتـــعـــلم كـــيف
يـجـعــلـهـمـا فى حــالـة من الـتــوافق والـتـنـاغم 
تؤكد كل منهما األخرى من أجل التعبير عن
تـفرج  شىء واضح ومـحدد ومـقصـود إلى ا
كـما أن عليه أن يـتعلم كيف يضع الـشخصية
التى يتدرب عليـها فى حالة حضور مستمر
وأيــضــا فى حــالــة تــفــاعل مع الــشــخــصــيــات
مثل فى حاجة إلى األخرى  وهو مايجعل ا
الــتــفــاعل مـع الـزمـالء أثــنــاء الـتــدريـب طـوال
الــــــوقـت  بل إن عـــــــلــــــيـه أن يــــــجــــــتـــــــهــــــد فى
تـــطــــويــــرحــــســـاً قــــويــــا لألداء اجلــــمــــاعى مع

مثل اآلخرين فى الفريق. ا

ــمــثــلـ وجتــدر االشــارة إلـى أن انــفــعــاالت ا
سـرح ال يتحـتم أن تكـون حقيـقية   بل فى ا
ــــهـم أن تـــــكـــــون  مــــرئـــــيـــــة ومـــــقــــروءة مـن ا
ومـتوافـقة مع األسس والـتقـاليد االجـتمـاعية
التى تعبرعـنها  وهو األمر الذى يتطلب من
ـــــمــــثل أن يـــــتــــرجـم أو يــــجـــــســــد مـــــشــــاعــــر ا
ـرئــيــة  إلى الــشــخــصــيــة الــداخــلــيــة وغــيــر ا
أوضـاع وأفــعـال جـســمـانــيـة خـارجــيـة وعـدم
االكـتــفـاء بـالــتـعــبـيـر عن أحــاسـيس ومــشـاعـر
الـشـخـصيـة  فـهى غالـبـا غـير قـابـلة لـلـقراءة
ـا ــتــفــرج وفــضال عن ذلـك فــلــر من قــبل ا
تـكـون مـراوغـة فى كـثـيـر من األحـيـان  حيث
ـــمـــثل يـــشـــرع فـى عـــمـــلـــيـــات الـــتـــعـــبـــيــر إن ا
والـتـجـسـيـد مـا إن يـظـهـر أمـا الـنظـارة الـذين
ـــوذجــا يـــنــظـــرون إلــيـه بــاعـــتــبـــاره يــجـــســد 
كن تعريف ا فى الواقع   وبهـذا  مـشابهـا 
ـمثل الـتـمـثـيل بـأنه عـقد اتـفـاق خـيـالى بـ ا
ـــتــفــرج  أن األول ســيـــقــوم بــدور شــخص وا
آخــــر لــــبـــعـض الـــوقـت  وأن الـــثــــانى يــــعـــرف
مسبقـا أن ذلك األول سيفعل ذلك ومن هنا
يــشــكـل عــنــصـــر األداء الــتــمـــثــيــلـى الــتــواصل
ـسـرح ـبــاشـر والـلـحـظى مع اجلـمـهـورفى ا ا
ؤلف من كـلمات الشخصية حيث إن إبداع ا
ـــــنــــاظــــر واألحــــداث وأمـــــاكــــنـــــهــــا  وكـــــذلك ا
بل البس واألكـسـسـوارات تأخـذ مـعـنـاها  وا
ــمـثل وتــدب فــيـهــا احلــيــاة عـنــدمــا يـصــعــد ا
ــســرح وقـد بــحــضــوره احلى عــلى خــشـبــة ا
كـانت مـتـطـلـبـات الـتـمـثـيل فى عـصـور مـضت
تـخـتـلف عـن مـتـطـلـبـاته فـى عـصـرنـا  فـمـنـذ
ـعماره الذى يحتوى على سرح اإلغريقى  ا
مــدرجــات تـــمت تــهـــيــئــتـــهــا فــوق ســـفح جــبل
ـتـفـرج الـذين يـبـعدون لـتـحـتوى آالف من ا
ـمـثـلـ عن مـنـطـقــة الـتـمـثـيل  فــرض عـلى ا

مثل مـثيـرة للـغايـة  وتتـطلب أن يصـل ذلك ا
إلـى درجــة عــالــيــة من احلــســاســيــة والــذكــاء
والـــقـــدرة عـــلـى الـــتـــفـــاعل مع االســـتـــثـــنـــائى 
الحـظة ـواقف  وسـرعة الـبديـهـة  وقوة ا ا
مـن أجـل االدراك الــــــــــســـــــــلــــــــــيـم لألشــــــــــيـــــــــاء
ولــلــعالقـــات اإلنــســانــيـــة   وأن تــكــون لــديه
الـــقـــدرة عــــلى الـــســــيـــطـــرة عــــلى انـــفــــعـــاالته
الشـخصية  وتـنظيـمها بـدرجات محددة من
أجل الـشـخـصـيـة  وفـضال عن ذلك البـد أن
يــــتـــمـــتـع بـــخــــيـــال يـــســــمح لـه بـــنـــقـل الـــصـــور
الـداخـليـة للـشـخصـية أو كـمـا سبق الـقول أن
يـــجـــعل كل مــــاهـــو غـــيـــرمـــرئى مـــرئـــيـــا أمـــام
ـتـفرجـ  وأن يـتـمتع بـقـدرات عالـيـة حتى ا
ـثـيـرات احلـقـيـقـية يـتـمـكن من الـتـفـاعل مع ا
مــنـــهــا واخلــيـــالــيــة  وأن يـــتــعـــلم كــيف يـــقــيم
ــــواقف عـالقــــات مـع األشــــيـــــاء واألمــــاكـن وا
اخملــتـلـفــة   وقـبل هـذا وذاك أن يــكـون لـديه
ــعــنى أن تــتــولــد لــديـة احلــافــز لــلــتــمــثــيل  
احلـاجة للتعبـير وأيضا القدرة عـلى التعبير
 وبـالـتـالى فإن عـلـيه أن يـنمـى مجـمـوعة من
ـهـارات بـعـضـهـا يـرتـبط بـرغـبـته الـقـدرات وا
ـرونـة الــداخـلـيــة لـنـفــسه والـتى فى تــطـويــر ا
واقف تـعـينه عـلى إدراك األشيـاء  وتـقيـيم ا
ـكن أن يـخـتار الـدرامـيـة لـلـشـخـصـيـة حتـى 
الئــــمـــة أمـــا لـــهــــا األفـــعـــال واالنــــفـــعــــاالت ا
الـبــعض اآلخــر من تــلك الـقــدرات فــهى تـلك
ـرتبطة بالتـقنية  تقنـية استخدامه لصوته ا
 وتـنظيمه جلـهازه التنـفسى  والوصول إلى
رونـة اجلسـدية  كـنة مـن ا أقـصى درجـة 
إلى جــــانب ضــــرورة اكــــتـــســــابـه لـــلــــمــــهـــارات
ــــمــــثل أيــــضــــا أن يــــكــــون األخــــرى  وعــــلـى ا
واعـــيـــا ?بـــنــقـــاط ارتـــكـــاز مـــراكــز الـــثـــقل فى
ـكان والزمان جـسده  وموقـعه داخل أُطر ا
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اذا ـثل? و مـاهـو التـمثـيل ? وماذا يـعنى أن 
مثل ? أسئلة البد ثل?وماهى مواصـفات ا
أن نـنـطـلق مـنـهــا لـنـقـتـرب من كـنه ذلك الـفن
ن ـــــــارســــــــونه وأيــــــــضـــــــا  ـن  الـــــــســـــــاحـــــــر 
مـثل األمـريـكى "لورانس يـشاهـدونه يـقـول ا
بـاريت "الـذى يـنتـمى لـلـقرن الـتـاسع عـشر إن
التـمثـيل أشبه بـعمـليـة احلفـر على تـمثال من
اجلـــــــــلـــــــــيـــــــــد  وعـــــــــنـــــــــدمـــــــــا أراد الـــــــــرائــــــــد
ـمثل "سـتـانـسالفـسكـى"  أن يبـدأ عـمـله مع ا
من بــاب الــبــحث عن مــســرح تــســكــنه طــاقـة
احلـــيــــاة  قـــاده ذلـك الـــبـــحـث إلى مــــحـــاولـــة
حتـلــيل الـطــبـيـعــة االنـســانـيـة وإزالــة غـمـوض
ـسرح مـعتـمدا فى احليـاة بتـجسـيدهـا على ا
قام األول  ولذا فقد مـثل فى ا ذلك على ا
ـمـثل إلى الـكـشف سـعى عن طـريق تـدريب ا
ــــمـــــثل  وكــــان عــــمـــــا هــــو جـــــوهــــرى لـــــدى ا
اهـتمـامه بالـبـحث عن تقـنـية نـفسـيـة  طريـقا
ــهــدا لــلـمــمــثل لــيــعـيـش حـيــاة كــامــلــة عـلى
ـــســرح دون أن يــقـــلــد احلــيــاة كـــمــا هى فى ا
عـنى آخـر إعـادة صـياغـة احلـياة الـواقع أو 
ـمــثل عــنـد بــطــريـقــة فــنــيـة ومن هــنــا بــات ا
ــسـرحى  ســتـانــسالفــســكى مــحـور الــعــمل ا
ــســـرح فى الـــقــرن الــعـــشــرين ويــقـــول رجل ا
"بـيـتر بـروك" إن الـتـمثـيل هـو نشـاط إنـسانى
يــنــاط به جـعل كـل مـاهــو غـيــر مــرئى مـرئــيـا
ــشـاهــدين  ويــقــول " إريك مـوريس " أمــام ا
أحــــد أكــــثــــر مــــدربى الــــتــــمــــثــــيل شــــهــــرة فى
هــولــيــوود إن الــتــمــثــيل هــو فن خــلق حــقــائق
ــســرح  وتـتــعـدد الــتــعـريــفـات أصـيــلــة عـلى ا
الـتى التكـفى لـها تـلك الـسطـور  ولـكن عودة
إلى جـــوهــر الــســـؤال الــذى نـــطــرحـه :مــاهــو
الــتــمـثــيل ?  إن مــحـاولــة اإلجـابــة عــلى هـذا
الــــســــؤال يــــذهب بــــنـــا إلـى أبــــعـــاد ثــــقــــافــــيـــة
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وفـــــلــــســـــفـــــيـــــة وجـــــمـــــالـــــيــــة
وأنــثــروبــولــوجــيــة ونـفــســيــة  فــالــتــمــثـيـل هـو
مـحــاكــاة لـلــطـبــيــعـة اإلنــســانـيــة الشك  وهـو
مــايــجــعــله يــرتــبط فى شــبــكـة مـن الـعـالقـات
الـــوثــــيــــقـــة بــــكل تــــلك اجملــــاالت الــــتى تــــهـــتم
بـدراسـة االنـسـان من أبـعـاده اخملـتـلـفة  ومن
ــمـثل غــالـبــا مـا يــكـون نـاحــيـة أخــرى فـأداء ا
مـصـحـوبـا بـشـعور يـحـوطه الـتـوتـر الـداخلى 
جملـــرد إحــســاسـه بــوجـــود شــخــصـــيــة أخــرى
تــخــتــلف عن شــخــصــيــته  ومن ثـم يـجــد أنه
لــــزامـــا عــــلـــيـه أن يـــجـــاهــــد فى تــــخـــيـل تـــلك
الشخصيـة األخرى  ويعنى التخيل أن يضع
ـــمـــثل تـــلك الــــشـــخـــصـــيـــة فى مـــواجـــهـــته  ا
ـتـفـرجـ  إنه بـهـذا يـحاول ويـعـكـسـهـا إلى ا
اهو غيـر حقيـقى ويجعله تفرجـ  إقنـاع ا
ـمـثل يـصــدق أنه حـقـيــقى  وعـنــدمـا يـقــوم ا
بــالـتـمـثـيل فـإنه يــفـتح ذاكـرته وطـاقـة اخلـيـال
اخلـاصــة به  إن مـفــهـوم الــتـمــثـيل وفق ذلك
ـمثل يـخوض جتـربة الـوصف يـوحى لنـا أن ا
مـعـركــة عـلى حـد تــعـبـيـر اخملــرج الـفـرنـسى "
مثل البد أن يسعى لوى جوفيه"  حيث إن ا
إلى مـعرفـة أشيـاء كـثيـرة  بل البـد أن تتـولد
ــعـــرفــة حــول كل لـــديه رغــبـــة جــامــحـــة فى ا
عركة أو شىء  وعندما يـدخل فى  جتربة ا
ـســرح فـهــو يـلــتـقط أول حلــظـة األداء عــلى ا
مــعـرفــة تــطــرأ بـذهــنه  إنـه اآلن يـبــحث عن
حلظـات من الـغيـاب التى يـعيـشهـا بعـيدا عن
نــفـــسه من أجل الــشـــخــصــيــة  إنــهــا جتــربــة

 خالد جالل

 مدحت يوسف

د.  هدى وصفى
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سرحي جريدة كل ا

صرى > الفنان ماجد ا
يستأنف هذا األسبوع
عرض مسرحية «يا دنيا
يا حرامى» على خشبة
نيل سرح العائم با ا
والتى تقرر عرضها
وسم الصيفى خالل ا
للموسم الثانى ويشارك
فى بطولتها انتصار
مها أحمد ماهر عصام
سعيد طرابيك تأليف
متولى حامد واإلخراج
لهشام عطوة فى أول
جتربة له من إنتاج
سرح الكوميدى. ا

سرح الفنى) وهو مسرح الضد بالنسبة للمسرح الفقير فماذا > فكر كثيراً فى (ا
سرح الذى يضم معارف إبداعية سرح الفنى هو ذلك ا سرح: ا يقول عنه هذا ا
وسيقى.. األزياء.. التمثيل. متباينة األدب.. النحت.. الرسم.. العمارة.. اإلضاءة.. ا
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Ernst Hem- األمــريـكى أرنــست هـامـيــنـجـوى
 ingwayالـقــصـصى والـروائى) وكـلـهـا تـنـطـلق

منها إشعاعات ناحية الدرامات.
يـكــتب عـام  1918أولى درامــاته الـطــويـلــة (مـا
وراء األُفق) حتمل قـوة عـقـليـة وأخالقـية تـقـهر
ـسـرحـيـات الـتـجـاريـة (مـسـرحـيـات الـشُـباك) ا
عـام  1920يــكـتـب (اإلمـبــراطـور جــونـز) قــصـة
ديــكـتــاتـور أفـريــقى (نِـجْـرو -  (Negroوتـعــقّـبه
بعـد هربه. والـهدف الـدرامى هنـا قريب إن لم
يـكن يـتــطـابق إلى حـد بــعـيـد مع (الــقـرد كـثـيف
الشعـر) كما يـذكر أونيل نـفسه. فمـعرفة أونيل
Char- ـلـيـونـيـرة الـشـابـة تـشـارلـوت مـونـترى بـا
 lotte Montereyثم زواجه الــثـالث مــنـهــا هـو
ــلــيــونــيــرة مــلــدرد فى الــذى أثــمــر شــخــصــيــة ا
الـــقــرد كـــثــيف الـــشــعـــر. هــكـــذا تــتـــابع درامــاته
الـطويـلة (أناّ كـريستى  1920كل أبنـاء الله لهم
أجـنــحـة  1925إنـتـرلــود غـريـبـة  1929احلِـداد
يليق بـإلكترا 1931دينامو  1933ثالثيـة دينية.
ُــعـنـونــة (أيـام بال نــهـايـة) فى الـثالثــيـة األولى ا
 Days Without Endصـــــراع ثــــــنـــــائـى داخل
ــؤلف أونــيل يــجـســده فى شــخـصــيــتـ نــفس ا
. ثم يــعـمــد إلى الـراحــة لــيـكــتب بـعــدهـا اثــنـتــ
اجلــزء الـــثــانـى من الـــثالثــيـــة بـــعــنـــوان (أوه! يــا
لـــلـــقـــفــر ,Wilderness  Ahجـــرأة مـــتـــنـــاهـــيــة
وصـادقـة شـفافـة عـلى كـتابـة ذكـريـات الطـفـولة
ـاضى احلــزين عـام بــ أسـرته تــتـغــذى عـلـى ا
 1932وبــــعــــدهـــــا يــــدوّن اجلــــزء األخــــيــــر عــــام
 .1933فى ســـنـــوات الـــثالثـــيــنـــيـــات يــكـــتب 11
مـسرحية فى أزمان تـاريخية متـعددة تمتد إلى
مـائتى عـام مـضت تُـفنـد األجـيـال تلـو األجـيال
ال هـو االنـكـسار وكـلـها تـقـول إن الـسعـى إلى ا
والــســقـوط بــعــيـنـه لإلنـســان ألنه يــفــقـد روحه
الــتـى هى كل مـــا يـــســتـــطـــيع امـــتالكه فـى هــذه
ــســـرحـــيـــات اإلحــدى احلـــيـــاة. من بـــ هـــذه ا

عشر:
سة الشاعر ُالّك عن أنفسهم   اعترافات ا

قصور أكثر فخامة
مجىء رجل اجلليد

ما ب عامى  1941 - 1939يكتب:
رحلة الليل الطويلة عن كل أفراد أسرته وكما
يـذكـر كـتـبــهـا بـالـدمـوع والــدم دمـوع عـلى أبـيه
ودمـاء كالـتى ضخّـتها أمـه فى شرايـينه لـيعيش
احلــــــيــــــاة مـــــــؤرخــــــا درامــــــيــــــا ألســــــرته. (هــــــذه
االعــتــرافـات هـى هى نــفس اعــتـرافــات نــبــيــلـة
درامـته الـقرد كـثـيف الـشـعـر لكـنـهـا اعـتـرافات
الـــنـــبـــيالت اجلـــمـــيالت الـالتى تـــســـتـــمـــعن إلى
عــزف الــكــمــان فـى أوقــات هــانــئــة لم يــعــرفــهــا
أونـيل وهــنـا تـكــمن عـبـقــريـة أونـيل فـى الـعـثـور
عـلى الـنـقيض لـيـكشف بـكـشاف كـبـير مـا يـريد
تـسـلــيط الـضـوء عـلـيه مـن تـنـاقض بـ الـنـبالء
والوقّـادين. نظـرة احتـقار بل اسـتهـجان لـلحـياة
ـالــيــة األمــريــكــيـة. ولن يــســتــطــيع إنــسـان وال ا
الــدرامى أونــيـل نــفــسه تــغــيــيــر هــذه احلــيـاة أو
اخلــروج عن هـذا الــنــهج االقـتــصـادى الــغـريب

ُستعِبد لإلنسانية جمعاء. ا
ــذاهب الـفـنــيـة الــتى حـاصـرتْهُ لــكن مـاذا عن ا

فى تأليفه لهذا الكم اجلميل من الدرامات?
ـقال التالى  2 - 2 أرجو ذلك. هل تـنتظرون ا

كــان ضـروريًـا أن أتــنـاول عــرض (الـقــرد كـثـيف
الشـعر) للـدرامى األمريـكى يوجـ جالدستون
أونـيل ( 16  / 10 / 1888 بــوســطن - 27 /
11/ 1953 مــاسّـا شــوسـتـس) بـإخــراج الـفــنـان
ادة جـمـال يـاقوت عـلى مـرتـ لـيس بـسـبب ا
سـرح األمريكى التى كان يـسير عـلى منوالـها ا
فى عشـريـنيـات الـقـرن الفـائت ولـكن ألن هذه
فرصـة للتـفصيل فـى عدة جوانب هـامة سواء
حلــيــاة أونــيل وتــأثــيــرهــا عـلـى جــمـيـع كــتـابــاته
الدرامية حتى فى مـسرحيات الفصل الواحد
الــتى بــدأهــا وحــتى آخــر مـســرحــيــاته تــبــاعًـا.
وأعـرف أن "مـسـرحـنــا" تـضـيق بـالــتـوسع كـتـابـةً
ـــــؤلـــــفـــــ الــــدرامـــــيـــــ ومع ذلـك فـــــقــــد عن ا
ـقال األول 1: 2 لـلـكـتابـة عن خـصـصتُ هـذا ا
واحـد من األمريـكـي الـذين عـكست درامـاتهم
عاناة الواحدة بعد األخـرى عذابات احلياة وا
الـذاتــيـة الــتى وردت عـلى لــسـان الــشـخــصـيـات
عـنده ولم يـستـطع أونـيل - بحـسب اعتـرافاته
- الـتخلص مـنهـا كدرامى ملـتصق بـالبيـئة التى
شب فــيـهــا كـمــا لم يـجــد الــقـوة عــلى االبـتــعـاد
عــنــهـا مُــسـجالً الــعــصـر األمــريـكى والــظـروف
ـــلـــحـــة الـــتى مـــهّـــدت لـه كـــتـــابـــة الـــدرامـــا فى ُ ا
مـواجـهـة مَـدٍ خـبـيث كــان يُـسـيـطـر عـلى احلـيـاة
ــســرحــيــة األمــريــكــيــة حــيـنــذاك وأقــصــد به ا
سرح التجـارى. أليس ما قدّمه أونيل يتشابه ا
إلى حــد كـبـيـر مـع مـحـاوالت الـرائــد الـفـرنـسى
ــســرح الــفـــرنــسى? وألــيــست جــاك كـــوبــو فى ا
مسـرحيـته الـتى نحن بـصددهـا - الـقرد كـثيف
الـشعـر - تقـترب إن لم تـكن تطـابق الفـكرة فى
كل مـــنـــهـــمـــا مع مـــســـرحـــيـــة مـــكـــســـيم جـــوركى
(احلـضيض أو األعـماق الـسُـفلى)? شـخصـيات
سـرحيـت فى الـقاع سـواء كان قـاع السـفيـنة ا

أو قاع اجملتمع.
ÉeGQódG ≈∏Y ICÉ°ûædG ô«KCÉJ

أقـول لـطالبى فى الـدراسـات الـعـلـيـا لإلخـراج
إن حتـليل نشـأة الكاتب الـدرامى واالنتباه إلى
الــــتــــواريـخ فى تــــألـــــيف درامــــاتـه هــــو نــــقــــطــــة
ــعــرفــة بــتــطــور الــكــاتب ومن ثم االنــطـالق وا
درامـــاته.  ولـــهـــذا فــضّـــلتُ االســـتـــفــاضـــة هـــنــا
خاصـة وأن يوج أونـيل لم يصـعد كثـيرا على
ــصـــرى إال نــادرا فـى تــاريخ ـــســـرح ا خــشـــبــة ا
ـــصـــرى الـــذى أعـــرفه جـــيـــدا. كـــيف ــســـرح ا ا
تأسـست إذن شخصـية أونـيل وظهـرت مؤخرا
عــلى كـل مـســرحــيــة من مــســرحــيـاتـه? ومـا هى

دالالت وبيّنات هذا الظهور?
وُلد من أبٍ هو جيـمس أونيل إيرلندى األصل
ــــثال مـــــســــرحــــيـــــا كــــوّنً األب فــــرقــــة عــــمـل 
مـسـرحــيـة حتت رعـايـة الــنـبـيل مـونـت كـريـسـتـو
تحدة  Mont Christoوظل يجوب الـواليات ا
ـــدة عـــشــــرين عـــامـــا بــــفـــرقـــته الـــتـى الـــتـــزمت
ــــذهب الــــرومــــانــــتــــيـــكـى فى فـن الــــتـــمــــثــــيل بــــا
ـــســـرحى وكـــوّن ثــروة طـــائـــلـــة خــســـر مـــعـــهــا ا
الـتـمثـيل كـمـا خسـر اإلنـسانـيـة أيضـا. إذن نـشأ
أونــيل دون رعـــايــة حــقـــيــقـــيــة لــســـفــر األب مع
ـــــســــعـف حــــيــــاة أونـــــيل إال أمه الــــفـــــرقــــة ولم تُ
ـــتــــديـــنـــة اإليـــرلــــنـــديــــة األصل هى األخــــرى وا
الـكــاثــولــيــكــيــة فــنـشــأ االبـن عـلـى عــقـيــدة أمه
واحــتــرامــهــا لــلــدين والــرحــمــة. جــاء االبن إلى
احلـيـاة لـيـجـد األب سـكـيـرا كـبـيـرا فـيـعـمل فى

ــيــلــودرامــا الـتى ثم يُــعـبــر أحــسن تــعــبـيــر عن ا
كــانت ولــيـــدا فــرنــســيــا آنــذاك فــيــكــتب أغــلب
مسرحيات الفـصل الواحد (سبق ذِكر بعضها)
ــلـــقــيــا الــضــوء ونـــاقــدا لــلــمـــســرح الــتــجــارى مُ
ومــســـرحــيــات الــصــفــقـــة وضــاربــا الــتــفــاهــات
احلوارية والكلمات النابية الشائعة فى مقْتل.
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ـــشــــكـالت الــــفن والــــفــــنـــان اشــــتــــغل فــــرويــــد 
ـــشـــكالت وقـــضـــايـــاهـــمـــا مـــتـــخـــذا من هـــذه ا
الـداخلـيـة اخملتـلـفة عـنـد الـفنـان مـجاال لـبـحثه
وهـو مــا يـتــصل - عـلى الــواقع - بـالــشـخــصـيـة
ا الـفـنـيـة عـلى اعـتـبـار أنّ عـدمـيـة الـتـناسـق إ
تـدخل أيضـا فى مُكـوّنات الـتشـكيل الـفنى وأنّ
الـفــنــان بــغـيــر مــســتــطـيـع - سـاعــة االبــتــكـار -
التـنازل أو الـهروب من مـاضيه احلـياتى أو من
ذاتـه الــكــامــنــة فــيه مــنــذ مــيالده وال حــتى من
ـارســاته ونــشـأته رابــطًـا بــ الـفن خـبــرته و
كن غضُ والـتـحلـيل الـنـفـسى بـربـاط وثيـق ال 

البصر عنه أو إهمال تأثيراته.
ويروى فـرويد أنّ نـشـأة الفـرد وما يـعـتريـها من
عالقـات بـيـنه وبـ أسـرته ومـا يـنـتج عن هـذه
ا تُـسجل فى العالقـات من عُقـد وترسّـبات إ
واقع الـنـفس الـبــشـريـة مـا يُـعـيـقـهـا حـقـيـقـة عن
حتـقـيق أهـدافـهـا وعن حتـقـيق الـتـكـوين الـفنى

اجلمالى أيضا.
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لــنــتـــفق عــلى اعــتــمــاد أونــيـل فى درامــاته عــلى
الــقـــضــايــا الــنــفــســيـــة بــالــدرجــة األولى (تــمــرّد
الــوقّــادين فى الــقــرد كـثــيف الــشـعــر مــا هـو إال
عــوامـل نــفــســيــة مـــكــبــوتــة فى داخـل كل مــنــهم
وبـــقــدر مـــخـــتـــلف عـــلى وجه الـــتـــأكـــيــد حـــسب
طـــريـــقــــة الـــتـــحــــلـــيل الــــنـــفـــسـى لـــلـــشــــخـــصـــيـــة
سـرحيـة) فـكل تمـرد يُخـفى خـلفه أحـاسيس ا
ودوافع مُـحبـطة ترغب بـل جتنح إلى االنطالق
من سريـرتها. وهـو ما ركّبـه أونيل مسـتندا إلى
وظيفة التعبير عند الشخصية. لكن كيف فَهِم
أونيل هـذه التعـبيرات? من حـياته ومن الـتنقّل
ــمــارســات. ســنـوات الــدائم ومن اخلــبــرات وا
الــصـعــلـكــة والـبـحــر (كـمــا تـأثــيـره عــنـد زمــيـله

ورف واحـدة من حانات الشـراب فيتـعاطى ا
ويـصبح عبـدا له كعـبوديـة وقّادى سفـينـة القرد
كـثيف الـشعـر. وأتمـهل هنـا حلظة خـارجًا عن
الــســيــاق ألذكـــر أن الــعــبــوديــة لـــيــست بــالــلــون
األســـــمـــــر أو األســـــود لـــــكـــــنـــــهـــــا بـــــالـــــســـــلـــــوك
والــتـصـرفــات. سـلــوك فـرد أو نـبــيل أو مـلك أو
رئــــيس جتــــاه تـــصــــرفـــات مـن يـــتــــلــــقى األوامـــر
وينـسحق بـالدكـتاتـوريـة. ظل أونيل يـلعن نـفسه
طـوال حـيـاته مـعـتـبـرا أن سـقـوطه االجـتـمـاعى
فى اخملـدرات هـو نـتــيـجـة احلب الـطـاغى ألمه

وبسبب رعايتها الكبيرة له. 
من أين جاءت الرحمـة واالفتئات على الرحمة
ا من الـنبالء والسـادة فى مسرحـياته? أقول 
تـشـربه من تـعــلِـيم ودراسـة. كـان كـثــيـر الـتـنـقل
درس بــدايــة فى مـدرســة كـاثــولـيــكــيـة ثم تــعـلم
كــــطــــالب فـى الــــقــــسم الــــداخــــلى فـى مــــدرســـة
اجلـــــيش األمـــــريـــــكـى وانـــــتـــــقـل إلى جـــــامـــــعـــــة
بــرنــســتـون  Princetonحــتى تــخــرج مــنــهـا ثم
ّـا تـزوج فــجـأة فى سن الــواحـدة والـعــشـرين و
ال لـنفـقـاته وزوجته سـافر إلى لم يـكن لديـه ا
الـهـنـدوراس أسـبـانيـا طـامـعـا فى الـذهب لـكنه

عاد بعد سنت بال مال وال ذهب. 
عـــاد أونـــيل لـــيــزاول الـــتــمـــثـــيل فى فـــرقـــة أبــيه
ـسرحـية ثم بـحـارا على إحـدى السـفن كتب ا
جتــربــته مـع الــبــحـــر فى مــســـرحــيـــات الــفــصل
Glencarin األول - مـركب الـنـقل جـلـنـسـارين
أعظم أعـماله لـلفـصل الـواحد مـسرحـية قـمر
عـلى جُزر الـكاريـبى ب عامى 1917- 1916م

áHÉàµdG øa ≈a ´GóHE’G ájGóH1912  
بـــدأ الـــكــــتـــابــــة فى إحـــدى اجملـالت الـــريــــفـــيـــة
سـرحية الـقصـيرة بيـنما شاهـد ا بالشـعر وبـا
كـانت مـجالت أخرى عـلى انـتشـار واسع تـكتب
برر أحـيانا. فى نقد اجملـتمع واالنـدفاع غيـر ا
ويـقع أونيـل مريـضـا بالـسُل فـيـنام فى مـصـحة
ــدة خـمـســة أسـابـيع تــكـون هى الـدافع طـبـيـة 
ُـحرّك حلـياته الـدراميـة بعد األول واألصيل ا
ذلك. فـتــرة من الـسـكـون والـتــأمل جـعـلـته يـعـود
إلى: قـــراءة الــــتـــراجــــيـــديـــات اإلغــــريـــقــــيـــة عن
آخرهـا ثم خاصـة درامات إبـسن ستـرندبرج

 ¬dÉªYCG ≈∏Y äôKCG ∞«ch ÖJÉµdG ICÉ°ûf

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 

سرحي جريدة كل ا

عارف الهج > بدأ فى تكوين مسرحه الفقير الذى يقوم على رفض كل تلك ا
سرحية سرحى وأن البراعة ا مثل الشخصية والتمثيل هى لبّ الفن ا وجعل ا
مثل على التحول من نوع إلى نوع ومن شخصية إلى شخصية تكمن فى قابلية ا

ومن صورة إلى صورة.

ان مثلة الشابة إ >ا
مازن تشارك حاليا

بالتمثيل فى مسرحية
«ليلة مصرع جيفارا»

يخائيل رومان
دراماتورج وإخراج طارق
عزت وتمثيل مارجريت
مجدى نورهان عادل
جيروم نبيل أحمد
سعيد وليد الزرقاوى

كر خالد.
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يقول إنه قاس جداً على نفسه

عــرضـــاً مـــســرحـــيــاً راقـــصــاً كـــانت قـــصــته أن
هـنــاك شـخــصـا أمه تــتـوفى وتــخـبــره أن هـنـاك
صــنـدوقـا عــنـد صـديــقـة لـهــا تـعـمـل فى كـبـاريه
بــعــمــاد الــدين فــيــذهب إلــيــهــا لـتــخــبــره أنه مع
صـديقـتـهـا الـعـامـلـة فى شـبـاك سـيـنـمـا ريفـولى

وتخرج له الصندوق ليخرج منه أول كاميرا 
الـــتـــصــــويـــر بـــهـــا فـى مـــصـــر (الـــبــــيـــومى) وقـــد
أخـذنــاهــا من مــتــحف الــســيـنــمــا عــمــلت هـذا
الــعـرض بــتـقــنـيــة خـاصــة.. شـاشــة كـبــيـرة نـرى
ــكــيـــاج دهــان من الــلــون ــمــثـــلــ وا خــلــفـــهــا ا
األبــــيض واألســــود واخلــــلـــفــــيــــة رمـــاديــــة مـــدة
الـعرض 4 دقـائق طـوالـهـا ظن اجلـمـيع أن هذا
فيلم وفى الـنهايـة رفعت الشاشـة التى فصـلتنا
عن اجلـمهـور لـنـحـييه فـأخـذنـا تـصفـيـقـاً حاداً

عرفت وقتها أن الفكرة جنحت.
> تــتـحــدث عن الــعـرض بــحــمـاس ورغم ذلك
ــهـرجــان الـتـجــريـبى لم عـنــد مـشــاركـته فى ا

يحصل على جوائز?
ـهـرجـان من قـبل - لـقـد حـدث سـوء فـهم فى ا
جلـنــة الــتـحــكــيم والـتـى حـكــمت عــلـيـه عـلى أنه
فـيلم انقسمت جلـنة التحكـيم بعضهم أكد أنه
عــرض جتـــريــبـى رائع والــبـــعض اآلخـــر قــالــوا:
«عونى لو عايز يعـمل فيلم فليعمل ذلك كفاية
عــلــيه مـا حــصل عـلــيه» وهــذا أحـزنــنى كـثــيـرا
ـهـرجـان الـتـجـريـبى تـمـامـا لـقد فـأنـا مـقـاطع ا
اختـاروا عرض «قـهـوة سادة» الـبعـيـد كل البـعد
عن التـجريب ال أنـكر أنه عـرض جمـيل ولكنه

ليس جتريبيا.
> عــــــروض الـــــــرقص احلـــــــديث تـــــــشــــــارك فى
ـهرجان التـجريبى والعكـس صحيح فهل ترى ا
أنـنا سـنجـد يـوماً مـهـرجانـا واحدا يـضم جـميع
? هذه العروض دون احلاجة إلقامة مهرجان
ــــهـــرجـــان الـــتـــجـــريـــبـى فى الـــســـنـــنـــتـــ - إن ا
ـاضيـتـ كـان يفـتـتح بـعروض راقـصـة وحتول ا
ـسرح التجـريبى إلى مسـرح للرقص احلديث ا
تــدريـجــيـا رغم أنــنى عــنـدمــا أتـيت إلى مــصـر
فـى الــتـــســـعــيـــنـــيـــات كــانت 75% من الـــعـــروض
الـتجريـبية عـروضا مسـرحية كالسـيكيـة وبعد
أول مــــشـــــاركــــة لـى فى الـــــتـــــجــــريـــــبى بـــــعــــرض
«تـــنـــاقـــضـــات) وبـــعـــده «حتــــيـــة حـــلـــيم» و«حتت
األرض» و«بـــ الـــفــــسق والـــفـــجـــر» و«األفـــيـــال
تـختبئ لتمـوت» بعد ذلك بدأ التـجريبى يتحول

إلى عروض راقصة.
> مـنذ إنشاء فرقة الرقص احلديث وإلى اآلن
وأنت مـــديـــرهـــا ومــخـــرج عـــروضـــهــا ورئـــيس
ــاذا ال تــتــيـح الــفــرصــة مـــهــرجــان الــرقـص 
لــلــشـــبــاب إلثــبـــات مــوهــبـــتــهم فى الـــفــرقــة
لـيتـدرجـوا من راقصـ إلى مـخـرج ثم إلى

مديرين للفرقة?
- إدارة الــفــرقــة لــيــست شــيــئــا ســهال ولــيــست
عــمال إداريــا بـــحــتــا فــأنــا مـــثال إلى اآلن لــيس
لـدى مكـتب أجـلس عـليه ألنـنى أرى أنـنى لست
ــتـــعــارف عــلــيـه لــدى الــنــاس ــعـــنى ا مـــديــرا بــا
فالبـد أن أتـواجـد دومـا وسط أعـضـاء الـفـرقـة
وأنـــــهى جـــــمــــيـع اإلجــــراءات الـالزمــــة إلقـــــامــــة
مـهـرجـان أو عرض هـذا بـاإلضـافـة إلى أهـمـية
أن يكون لـدى مدير الـفرقة شبـكة متـشعبة من
الـعالقات بـجـميع اجلـهـات داخل وخارج مـصر
هى وظــيــفـة لــيــست يــسـيــرة وأنــا أرى أنـنى ال
احـتكـر اإلخراج فى الـفرقـة فهـناك العـديد من
اخملــرجــ الـذيـن يـقــدمــون عـروضــا من خالل
الـفــرقـة آخــرهم مـخــرجـة ســويـديـة تــعـمل اآلن

لتنتج عرض «عطيل»
> وهل ســتـظل الـفـرقـة وعـروضـهـا بـعـيـدة عن

بيروت?
- أنــــا قــــاس جـــدا عــــلى نــــفــــسى ألن بــــيـــروت
مــــوجــــودة فـى قــــلــــبى إال أنــــنـى لم أتــــوقع هــــذا

النكران والرفض الشديد لىّ.

سافـرت إلى بـروكسل لـدراسـة الفن الـتـشكـيلى
ــلــكــيــة لــلــفــنــون اجلــمــيــلــة مــنـذ ــيــة ا بــاألكـاد
1972 وبالـصـدفة شـاهدت عـرضـاً للـمـصمم
مـوريـس بـيـجـار رأيـت فـيه شـيـئــاً كـان مـوجـوداً
فـى أحالمى إال أنـنى لم اسـتـطـع أبـداً الـتـعـبـيـر
عــنه فـــقــلت: «هـــذا أنــا.. ســأصـــبح مــصـــمــمــاً
ع بـيـجار رسـاماً لـلرقص احلـديث».. عـملت 
لـكـتـابــاته وبـعـد ثالث سـنـوات كـلــفـنى بـتـصـمـيم
أزيــــــاء أحـــــــد أعــــــمـــــــالـه وأعــــــجـــــــبــــــتـه األلــــــوان
والـتصـمـيـمـات التى قـدمـتـهـا ألثيـر تـسـاؤالً كان
يــتــردد بـ الــعــديـد مـن الـفــنــانـ هــنــاك حـول
كيف يـثق بـيجـار فى مـصـمم شاب شـرقى بـعد
أن عـــمــلت مـــعه كــبـــار األســمـــاء من مــصـــمــمى

البس?! لقد كنت أحب ما أصنع كثيراً. ا
> هل عـودتك للرسم وإقـامة مـعرض تشـكيلى
لــلــوحــاتـك مــؤخــراً ألن الــرقص احلــديث لم

جتد له اجلمهور الذى توقعته?
- مـن قـــــــال ذلـك أوالً أنــــــــا لـم أتـــــــرك الــــــــرسم
ـاضــيـة وأنـا أقــيم مـعـارض فـطـوال الــسـنـوات ا
تــشـكــيــلـيــة إن يـدىّ تــعـيــشـان بــالــرسم وقـدمىّ
تـــعـــيـــشـــان بـــالـــرقص هـــمـــا خـــطـــان مـــتـــوازيــان
بداخلى أمـا بالنسـبة للجـمهور فهـناك جمهور
ــا لــيس بــنــفس مــصــرى يــحــضــر الــعـــروض ر
نــســبــة جــمـهــور عــروض الــبــالـيـه إال أنه يــوجـد
جــمـهـور وهــو قـلــيل لـعـدة أســبـاب مــنـهـا ثــقـافـة
اجملـــتــمع الـــتى حتب هـــذه الــرومــانـــســيـــة الــتى
يـــــــجـــــــدونــــــهـــــــا فـى الــــــبـــــــالـــــــيـه وفى حـــــــركـــــــاته

وموضوعاته.
> وما االهتمام الذى تريده?

- أحــــلم بــــإنــــشـــــاء مــــبــــنى يــــجــــمـع كل الــــفــــرق
ـسـرحـيــة بـاجتـاهـيـهـا احلـديث والـكالسـيـكى ا
يـحـتـوى عـلى صـاالت لـلبـروفـات جلـمـيع الـفرق
ــبـــنى رئـــيس يــتـم اخــتـــيــاره من ويــكـــون لــهـــذا ا
وسط اجملــال الـفـنى بـشـرط أن يـكـون شـخـصـاً
متـطوراً ويـحمل حتـيزاً وتـشجـيعـاً لكل ألشـكال
ــسـرحــيـة إنــنى أرى هــنـا فى حــدائق األوبـرا ا
فــرقـــا مــســـتــقـــلــة كــثـــيــرة تـــقــيم بـــروفــاتـــهــا فى
احلـديــقـة فـأشــعـر بـاألسـى لـيـته يــتـوفـر لــديـنـا

مــثـــقــفــة ال يــقـــرأون أبــدا كــيف نـــتــحــدث عن
اجملـتــمع ونـحـن ال نـعــرف صـنــاع هـذا اجملــتـمع
مـثل تـوفـيق احلـكـيم والـعـقـاد وجنـيب مـحـفـوظ
الـذى وضع تـاريخ مـصر فى روايـات رائـعـة أنا
ال أطـلب منهم قراءة كـامو وأينشـت بل يقرأوا
الــبــلــد الــتى يـــعــيــشــون فــيــهـــا عــنــدمــا شــاهــد
ــصــرى أول عــروضى (إيــكــاروس) اجلــمــهـــور ا
تلقيت هجومـاً حاداً وعنيفاً ضد العرض على
أثــره تــركـت مــصــر وعـــدت إلى بــلـــجــيـــكــا وقــد
قــررت عــدم الــعــودة مـــرة أخــرى وحتــدثت مع
بــيــجــار حــول قــرارى هــذا فــقـال: إذا أردت أن
تــــــعــــــيش فـى بـــــلــــــد مــــــا أدرس أوالً حـــــضــــــارته
وتــاريــخـه ســيــاســته وقــوانــيــنه وعــاداته ارجع

وادرس البلد أوالً.
عــــدت وأخــــذت أقــــرأ كـل شىء يـــــتــــحــــدث عن
مـصـر فـوجـدت إرثـا تـاريـخـيا عـظـيـمـاً تـعـلـمت
الــكـثـيـر مــنه وصـارت هـنــاك لـغـة أسـتــطـيع بـهـا

مخاطبة اجلمهور فى عروضى.
جـلــست أدرس هـذا كـثـيـراً حـتى أتى مـهـرجـان
اضى وفـى حفل افتتاحه الـسينمـا فى السنة ا
كـتـبت ســيـنـاريـو عــرض بـاسم (اإلرث) وعـمـلت
هذا العـرض وكأنه عـينة إذا جنـحت سأجعـلها

بنى ليجمعنا جميعا بداخله. هذا ا
وبـالـنـسـبـة لـلرقـص احلـديث هـنـاك من يـقـولون
يـــكـــفى (100 ألف جـــنــــيه) عـــلـى ولـــيـــد عـــونى
لـيقـيم مهـرجـاناً لـلرقص احلـديث رغم أننى ال
اليــــ ألقـــــيم مــــهـــــرجــــانــــا ولـــــكــــنــــنى أطــــلـب ا
أســتـضـيـف عـروضـا وأعــطـيـهم (5 آالف جــنـيه
لــكـل عـــرض) حـــتى يـــشـــتـــروا بــعـض اخلـــامــات
ــســرح ألســاعــدهـم وأحــاول تــكــر رمــوز من ا

ى. صرى أو العا ا
> ورغم زيـادة عدد الفرق هـذا العام هل مازلت

رافضاً مشاركة فرق عربية?
- هــــذا الـــــعــــام تـــــشــــارك أول فـــــرقــــة عـــــربــــيــــة
ـنـاسـبة ـهـرجان وهى فـرقـة فـلـسطـيـنـيـو وبا بـا
ـشـاركــة الـدول الــعـربــيـة لـيس إال فـإن رفـضـى 
لـوجــود مـشـكــلـة تـواجــهـنى فى جـمــيع الـعـروض
ــقـدمـة من مــصـر هم تــقـريـبـا ـقــدمـة وحـتى ا ا
ـلؤهـا البـكاء يشـبهـون بعض حـكايـات واحدة 
والنحـيب حول كم نـحن مقـهورين ومضـطهدين
من قـبل الـسـلـطـات الـسـيـاسـيـة الـتـى حتـاصـرنا
اقتصادياً واجتـماعيا و... أطروحات سطحية
لم يـبذل صـانعوهـا جهـداً فى البـحث والتـحليل
حتى حول األحداث التى يـحاكونها.. فرق غير

صرى منذ سرح ا وليد عونى اسم تردد فى سماء ا
التسعينيات وذلك بعد قدومه من بلجيكا مكلفًا
من الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة بإنشاء أول
فرقة رقص حديث مصرية ليثير هذا اللون
سرحى الكثير من اجلدل فهناك من يرفضون ا
اعتباره لوناً مسرحيًا بل هو تطور فنى راقص
سرح ومنهم من يعتبرونه لونًا بعيدًا عن ا
مسرحيًا ظهر فى أوربا منذ الستينيات وقد ظهرت
بعده مدارس أخرى مسرحية حديثة إال أننا فى
الوطن العربى مازلنا إلى اآلن نتعثر به دون مبرر
لنقف أمامه حائرين ب أن نتخطاه لنشاهد غيره
سرحية دون أن نعيره اهتماماً وب أن دارس ا من ا
سرحية نحمله معنا ونحن نسير ب األشكال ا
األخرى وب هؤالء وهؤالء يعتبر وليد عونى أول
من أطلق هذه الشرار على مسارحنا منذ عام 99

وليد حتدث عن جتربته قائًال: 

وليد عونى:

 º°SôdÉH ¢û«©J iój 
¢übôdÉH ≈eób h

سرحية بنى يجمع كل الفرق ا أحلم 
بتوجهاتها الكالسيكية واحلديثة

سرح ليس جريدة للمعارضة تتناول ا
األشياء بشكل سطحى

حتليل هذه النشأة هو نقطة االنطالق
عرفة بتطور الكاتب ودراماته وا

أونيل ظل يلعن نفسه بسبب أمه
وسقوطه فى اخملدرات

د. كمال الدين عيد
 محلالً أعمال أونيل
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سرحي جريدة كل ا

سرح? انطلقت لديه أكثر من نقطة > طرح جروتوفسكى السؤال على نفسه ما هو ا
سرح عن غيره من الفنون? ما هو الشىء اذا ينفرد ا تفرعت عن هذا السؤال 
كن للمسرح أن يقدمه ويعجز عنه التلفزيون والسينما.. ومن خالل كل الذى 

سرح الفقير. هذه األسئلة وجد اإلجابة فى شكل ا

صرى > بدأ التليفزيون ا
اضى إذاعة السبت ا

البرنامج األسبوعى «ساعة
مسرح» تقد اإلعالمى
أحمد مختار على شاشة
القناة األولى البرنامج
يعرض خالل 52 دقيقة
سرحية ألهم األحداث ا
فى مصر والعالم إضافة
إلى فقرات حول مسرح
األراجوز والعرائس

سرح. ولقاءات مع جنوم ا
ساعة مسرح إعداد عادل
حسان عمرو رشاد أحمد
العربى وإخراج تامر

هارون.
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مـفتقدة فى مـعظم مسارحنـا وخاصة مسرح
الــثـقــافـة اجلــمـاهــيـريــة والـذى يــحـتــاج إلـيــهـا
بـشـدة فــاألمـور داخـله وفـى مـعـظم األحـوال
تـتـم بـصــيغ غــريـبــة ال يــقـبــلــهـا الــعــقل الــفـنى
الـسليم صـيغ تدور فى فلك معـان أو كلمات
مـن مـثل «شـطـارة - فـهـلـوة - مـشى حـالك -
ــســرحــيــة بــأخالقــيــاتــهـا ــنــظــومــة ا ...» فــا
وأدبـيــاتـهـا الــتى تـعــرفـنــا عـلـيــهـا قــد اخـتـلت
لح اآلن داخل مسارحنا واالحتياج الـقائم وا
هــو احــتــيــاجــنــا إلى رجل مــســرح ولــيس إلى
ـــســــرح صــــاحب الــــدرايـــة مــــخــــرج فـــرجـل ا
الـكامـلة بـكل علومه ومـفرداته هـو ما يـختبئ
داخـله اخملرج اجليـد والعكس غـير صحيح
أمــــا مـــــا لــــديــــنـــــا اآلن فــــهـم وفــــقـط مــــجــــرد
مـــخـــرجـــ وإذا لم يــــوافق أحـــد عـــلى هـــذا
الـرأى فـلـيـأتى بـثالثة رجـال مـسـرح «بـجد»..

هكذا يقول عبد الرحمن الشافعى.
ــسـرحــيــ احلـالى ويـقــول أيــضـا إن حــيل ا
ـكن الـقول ومن سـرح  مـارس لـفن ا ذلـك ا
دون مــراجـــعـــة لــلـــذات وبــرغـم كل شىء أنه
جـــيـل مــــظـــلــــوم ألنه جــــيل لـم تـــصـل إلـــيــــهم
ــعـرفـة احلـقــيـقـيـة ولم احلــدود الـدنـيـا من ا
ـــعـــرفـــة كـــمــا يـــجـــدوا من يـــوفـــر لـــهـم هـــذه ا

.. توفرت لنا قبالً
ى الـــتى انــضم ــســرح الـــعــا وكـــانت شــعـــبــة ا
إليها الـسامرى والتى شهدت أوج ازدهارها
ـــــــدرســـــــة فـى الـــــــفـــــــتـــــــرة من 63-67 هـى ا
ـسـرح احلـقـيــقـيـة الــتى تـعـلم فــيـهـا احــتـرام ا
بــاقـــتــدار بــدأ رحـــلــتـه مع حــمـــدى غــيث فى
عـرض «عطيل» وأنـهاها مع السـيد بدير فى
عــرض «هـامــلت» وكـانـت هـنـاك الــكـثــيـر من
الــتــجــارب بــ هــذين الــتــاريــخـ تــمــثل كل
واحــــدة مـــنــــهـــا مــــدرســــة جـــديــــدة ومـــغــــايـــرة
اســتـــطــاع الـــســامـــرى ومن عـــمل مـــعه فــيـــهــا
سرح الـتعرف عـلى أهم تيارات واجتـاهات ا

فى العالم..
حــتى هـذه الــلـحـظــة هل لـنـا أن نــتـسـاءل عن
عـالقـــــة الــــســـــامـــــرى بـــــاســـــمه عـن عالقـــــته
ـسرح الـشعبى الـذى اشتـهر به حتى اآلن با
لــــيـــست له عـالقـــة فـــهـل تـــراه ســـتـــكـــون..!?

وكيف.?!.
الحقا:

ـــــســـــرح - مـــــاذا فـــــعـــــلـت نـــــكـــــســـــة 67 فى ا
صرى..?! ا

حــدث أن تـوفى والـده وتــعـثـر الــسـامـرى فى
ــســـرح هــو مــا دراســـته فــاتـــهــمه عـــمه بــأن ا
يــشــغــله عن حتـــصــيل عــلــومه لــذا يــجب أن
ــسـرح بـأيــة طـريـقـة يــبـتـعــد الـسـامـرى عن ا
وكانت الطريقة التى رآها عمه هى نقله من
مـدرسـة األلـفى الثـانـويـة إلى مـدرسـة ثـانـوية
أخـرى فى بـنـهـا و الـنـقل بـالـفـعل ولـكن لم
ـــســـرح بل عـــلى يـــحـــدث االبـــتـــعـــاد عن فـن ا
الـعــكس من ذلك ازداد الـولـع به وجـاء األثـر
عـكسـيـاً لقـد كـان الـبعـد أكـثر قـربـاً من هذا

الفن.
ـرحلة لم يـتكون الـسامرى ثـقافياً وفى تلك ا
عـبــر الـقــراءة فـلم يــكن الــكـتــاب هـو وســيـلـة
ا كانت لديه وسائل أخرى عرفة لديه وإ ا
... وظل ــمــارســة الــرؤيــة االســتــمــاع هى ا
احلــال هـكـذا حــتى كـانت احملــطـة اجلـديـدة
لىء وهى االنتقال من عالم القرية الدافئ ا
ــخـــزون ثــقــافـى شــفــاهـى وصــورى وعــالم
ــديــنـة الــصــغــيـرة إلـى عـالم الــقــاهــرة بـكل ا

اتساعه ورحابته.
كــانت الــقـاهــرة آنــذاك عـلى مــشــارف نـهــايـة
اخلـمسينيـات هادئة جميـلة موحية وكانت
الـدراسة فى جـامـعـة ع شـمس وفى كـلـية
احلـقــوق هى نـصـيب الـسـامـرى من الـتـعـلـيم
ــســـرح حــتى هـــذه الــلــحـــظــة هــو لــقـــد كــان ا
مـــــجـــــرد هــــوايـــــة صـــــغـــــيـــــرة ولــــيـس مـــــجــــاال
لـلــتــخـصص لــذا كــانت دراسـة الــقــانـون هى
سرح هـو هواية الروح األسـاس بينمـا كان ا
... كــــــان نـــــور الــــــدمـــــرداش وســــــعـــــد أردش
وآخـــــــرون هم مـن يـــــــخـــــــرجـــــــون الـــــــعـــــــروض
ــســرحــيــة فى كــلــيــات اجلــامــعــة اخملــتــلــفــة ا
آنــذاك ولم يــجـد الــســامــرى فــرصــة أفـضل
من هـذه ليـمارس مـوهـبته وبـشـكل آخر أكـبر

فنية وحرفية عن ذى قبل..
وظـــلت األيـــام والــشـــهـــور تــتـــراوح به مـــا بــ
الــعــمل كــمـمــثل تــارة ومــســاعـد مــخــرج تـارة
أخــرى حــتى جــاءت الــلـحــظــة احلــاســمـة فى
مـــســيـــرته عــنـــدمــا أعـــلــنـــوا عن إنـــشــاء فــرق
ـسرحـيـة بقـيـادة الفـنـان السـيد الـتـليـفـزيون ا
بــــديــــر كـــان ذلـك فى عـــام 1960 وتــــقـــدم
الــكـثــيـر من الـفــنـانــ لـهـذه االخــتـبـارات و
قـــبـــول الــكـــثـــيــر مـــنـــهم وتـــكـــونت تـــسع فــرق
ــســرح مــســـرحــيــة هى ثالث فـــرق لــشــعــبــة ا
ى والـتى الـتحق بـهـا الـسامـرى بـواحدة الـعـا
ـسرح احلـديث مـنـهـا وثالث فـرق لـشـعـبـة ا
ــســرح الــكــومــيــدى وثالث أخــرى لــشــعــبــة ا
ووجـدها السـامرى فرصة عـمره التى جاءت
له عــــــلى طــــــبق مـن ذهب والــــــتى أتـــــاحـت له
الـــتــعـــلم مـن خالل مــجـــمـــوعــة من األســـاتــذة
الـكبار منهم: كـمال عيد كرم مـطاوع سمير

ــــــــمــــــــثل أو ــــــــلــــــــون إرشــــــــاداتــــــــهـم عــــــــلـى ا
الـسـيـنوغـراف أو حـتى الـعامل الـبـسـيط لكى
ينفذها من دون أن يفـهمها لكنهم يشرحون
سـرحى وكأنهم كل مفـردات وخبـايا العـمل ا
داخـل قاعـات الـدرس وليـسـوا بصـدد إخراج
عــمل مــســرحـى لــقـد كــان الــفــتـى يـســمــيــهم
ـعلـمون» ألنـهم اسـتطـاعوا عـبر «اخملـرجون ا
ـسرحـى اجلديد الـذى جاءوا به هذا الـعلم ا
من بالد الـــعـــالم اخملـــتـــلـــفـــة بــنـــاء عـــقـــلـــيــات
مسـرحية أخـرى داخل مصـر ولم يتسـنى لها
اخلــروج فى بــعــثــة لــذا فــهــو يــعــلن صــراحـة
أنـــهم ســـاهــمـــوا فى تـــكـــويــنه وبـــنـــائه بـــشــكل
ا لم يتح لكثيرين بعد ذلك وكان حقيقى ر
ال يـسـتحى من الـسؤال عـمـا ال يعـرفه كانت
مـيـزته الـسـؤال وعـلـمه يـتـكـون عـبـر إجـابـات

تراكمة لديه.. هذا السؤال ا
ـعلم هى ما يـراها الـسامرى وفكـرة اخملرج ا

الـعـصفـورى سـعد أردش جـالل الشـرقاوى
... كامـل يوسف حـمدى غـيث نبـيل األلفى
وهــــذه األســــمـــاء ونــــظــــائـــرهــــا كـــانــــوا أعالم
سرح وشبابه الـنابض باحليوية والتجديد ا
فـقـد أتى مـعـظـمـهـم من بـعـثـات تـعـلـيـمـيـة من
دول مــخـتـلــفـة بـالـعــالم وعـمــلـوا عـلى تــغـيـيـر
ـصرى ـسـرحى ا شـكل ومضـمـون الـعرض ا
ولـــــــكل اسـم مـن هـــــــذه األســـــــمـــــــاء صـــــــوالته
ـسرح وجـوالته الـفنـية والـتى مـازالت ذاكرة ا
تـتـذكـرهـا حـتى اآلن وعـمل الـسـامـرى معـهم
جـــمــيــعــاً وله مـع كل اسم مــخـــزن كــبــيــر من
الــذكــريــات عـمـل مـعــهم مــســاعــداً لإلخـراج
تـارة مـعـداً لـلـمـوسـيـقـى تـارة أخـرى ومـديراً

سرحية تارة ثالثة.. لإلدارة ا
والــــعـــمل مع أمــــثـــال هـــذه األســــمـــاء له عـــدة
أوجـه من الــفــائـــدة فــهم لـــيــســوا مـــخــرجــ
عـاديـ لــكـنـهم أيــضـا مـعــلـمـون لــلـمـسـرح ال

ى  سرح العا انضم إلى شعبة ا
درسة التي تعلم فيها في منتصف الستينيات وكانت ا

سرح إبراهيم احلسينىاحترام ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحى مثلها عتمدة فى الفن ا دارس الراسخة وا > أصبحت مدرسة جروتوفسكى من ا
مثل مدرسة اخملرج الروسى ستانسالفسكى.. بل إن مدرسة جروتوفسكى تعتبر اآلن أول
مثل واخملرج منذ مدرسة ستانسالفسكى. مدرسة هامة فى فن ا
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> مسرحية «النمر»
للمؤلف واخملرج محمد
اخلولى بطولة محمد
جنم وحنان شوقى
تعرض بداية من هذا
األسبوع على مسرح كوتة
سرحية باإلسكندرية ا
سرح الكوميدى إنتاح ا
وتعرض للموسم الثالث
على التوالى باإلسكندرية
ولم يتم عرضها على
مسارح القاهرة منذ
افتتاحها وحتى اآلن.

á«Mô°ùŸG ≈°Uƒ°üf
 ÜÉàc ≈a åãL

حسن احللوجى

أعطيت
«احلارس»
لهشام
عطوة
 منذ

عام وال
أظن أنه
نظر فيه
أصالً

صرى راح فى ست داهية سرح ا يرى أن ا
سرحية عهد العالى للفنون ا أخـبرنى يوسف شعبان مسلم أنه تخرج فى ا
عـام  ..2004 كــمـا أخـبـرنى أيـضًـا أنه كـتب لـلـمـسـرح ثالثـة نـصـوص.. نـشـر
أولـهـا وهو (احلـارس) الذى فـاز بـاجلائـزة األولى فى مـسابـقة تـيـمور بـهيـئة

الـكتـاب.. والنص الثـانى حتت الطبع بـنفس الهـيئة واسـمه (الشبـيهات) 
جتربته الثالثة وهى مسرحية قصيرة اسمها (الرابع)...

لــــو لم أكـن أمـــارس الــــكـــتــــابــــة لـــكــــنت اآلن فى
ن تــقـرأ  –قـرأت مــعـظم مــا تـرجم الــسـجن (و
ـــســـرح حتـــديــدًا إلـى الـــعـــربـــيــة مـن نـــصـــوص ا
يونسكو وأرابـال.. كذلك مررت بقراءة أجناس
أدبـيــة أخـرى كــالــروايـة والــقـصــة فـتــســتـهــويـنى

كتابات كافكا وماركيز وألبير كامى
ــاذا أفـادتك الــدراسـة ــعـهــد..   أنت خــريج ا

عهد ككاتب. داخل ا
 أفـادتـنى فى إتـيـان قـدر من الـتـوسع فى تـلـقى

عهد..  عرفة داخل ا ا
ــعــهــد.. هل كــنت تــتـوقع ان  لــو لم تــدرس بـا

تكتب للمسرح.
 نــعـم فـأنــا قــررت أن اكــون كــاتب مــســرح مــنـذ
كان عـمرى  14عـاما كنت أكـتب وقتهـا الشعر
وكـان عـنـدى اسـتـعداد أكـيـد أن أضـحى بـكـتـابة

سرح إذا خيرّت بينهما. الشعر من أجل ا
وماذا عـن مادة حرفـية كتـابة الـتى تنمى حس
ـعـهـد. هل أفـادتك الـكــتـابـة لـلـمـسـرح داخـل ا

 ? فعالً
ـادة مـصـابــة بـالـعـقم وهى مـادة لـألسف هـذه ا
قاتـلة لإلبـداع ألن كل من يـدرسونـهـا يتـعامـلون
ـنــظـور هــو الـتـدريب مع مـنــظـور واحـد وهــذا ا
الـتـقـليـدى عـلى الـكـتابـة فى شـكل إعـداد قـصة
لــلــمــســرح أو الــتــعـــامل مع حــادث.. لــذا فــهــذه
ــــادة ال تـــرتــــقى بــــقـــدرات مـن يـــود الــــكـــتــــابـــة ا
لـــلــــمـــســـرح.. وكم تــــمـــنـــيت أن يــــكـــون مـــشـــروع
ــعـهــد هــو كـتــابــة نص مــسـرحى تــخــرجى فى ا
ولـيس بـحـثًـا وهـذا كـان سـيـفـيـدنى أكـثر فى أن
ادة فى تـفاصـيل كتـابة النص يـتابعـنى أستـاذ ا
بــــدالً مـن الـــــبــــحـث.. اخلالصـــــة أن الـــــفـــــائــــدة
ـعهد احلـقيقـية التـى استفـدتها مـن دراستى با
كانت عـبـر االحتـكـاك بـنمـاذج واعـية من خالل
ــنــاقــشــات اجلــانــبـيــة عــلى الــقــهــوة مع بــعض ا

عهد. أساتذة ا
فـكـرة مـسـرحـيتـك عن اجلنـدى الـذى يـتـعـهد
بحـراسة قـرية مـتوهـمًا أنه حـائط الصـد ضد
غــزاة وهـمــيـ ال يــأتـون.. هـل تـتــفق مـعى أن
ا على تأثـرك بالدارما الغـربية احلديثة  –ر

سرح العبث. وجه التحديد 
ـــا ألن الــقـــالـب الـــعــبـــثـى هــو ال أنــكـــر ذلـك ر
األقرب لى لتـناول قضـايا مجـتمعـنا ذلك الذى
حتــول جملــتـمـع عـبــثى.. إذن يــوجــد ثــمــة تــمـرد
ـسـرحيـة الـعـربيـة? هـناك شىء عـلى القـوالب ا
ــكـن أن نــنـــكــره جـــمــيـــعًـــا وهــو أن الـــقــالب ال 
ـــســـرحى الـــعـــربـى مــســـتـــحـــدث من الـــقـــوالب ا
ا فى ذلك دعـاوى التـأصيل.. فـقد األوربيـة 
ـسـرح جتـد فـى "احلـكـواتى" تــنـويـعـات لــشـكل ا
الـبريختى.. ولألسف أمـامنا سنـوات كثيرة كى
نــنـتج بــالـفـعل ونــظـريــة مـسـرحــيـة عـربــيـة ومـا
طـرح فى الـسـتـيـنـيـات عـلى أنه دعـاوى لـتـأجيل
ـســرح الــعـربـى مـجــرد (طق حــنك) والــظـرف ا
الـــتــاريـــخى الــذى نـــعــيـــشه حــالـــيًــا يـــجــهض أى

محاولة إلبداع شكك حديد..
 إذن نــحن مــتـفــقــان فى تــمــردك عــلى فــكـرة

التأصيل.
ــــوضــــوع هــــو أى بــــحــــثـت عن الــــشــــكل الــــذى ا
يـنـاسـبــنى قـبل أن أفـكــر فى أى تـمـرد.. وأعـود
فأقول لك إن هناك نصوصًا مصرية ظاهرها
يـعــتـمـد عــلى فـكـرة الــتـأصـيل مــثل نص لـيـالى 

سألـت يوسف فى الـبـداية عن جتـربـة الكـتـابة
للـمـسـرح ومـدى إخالصه لـهـا وسط مـنـافـسة

وسائط أدبية أخرى?
لـى أحالم أن أكــتب فـى مــجــاالت كــثـــيــرة فــأنــا
أكـتب الـشـعـر وأفـكـر فى كـتـابـة الـسـرد (قـصة
أو روايــة) بل إن لى جتــارب فى كـتــابـة الــروايـة
ــســـرح بـــالــنـــســـبـــة لى هــو لم تـــكـــتــمـل.. لــكـن ا
األســــــاس.. كــــــمـــــا أن فــــــكــــــرة حتــــــويـل الــــــنص
سـرحى لعرض مـسرحى فى حـد ذاتهـا فكرة ا
قراطيتها.. فأنا ح أكتب نصًا مبهرة فى د
مـسـرحـيًـا فــهـو مـشـروع لـعــرض مـسـرحى عـلى
عــكـس كـــتــابـــة الـــروايـــة الـــتى حتـــمل قـــدرًا من
األنـانية.. فالـرواية هى نصّ مؤلفـها فقط لكن
ــســـرحى مـــشــاع لـــلــجـــمــيع والـــعــرض الــنـص ا
ـثل حالـة من الـتـفـاعل االجـتـماعى ـسـرحى  ا
وسط مــا نــعــيــشه من عــزلــة "مــا حــدش قـادر
ـــســرح يـــســـمع الـــتـــانى فـى الـــواقع.. فـــيـــفــعـل ا
ــســرحى ذلك.. كــمــا أن آلــيــة تــلــقى الــعــرض ا
مـختلفـة فيه عن أى فن آخر.. يحـدث اشتباك

نصة واجلمهور لكسر حالة الغربة.. ب ا
ــاذا تــفــكــر إذن فى وســائط أخــرى غـيــر نص

سرح?  ا
سرح ألن وضعه فى السبب أنى مـحبط من ا
مـصـر متـردّ جـدًا وأرى مـا فعـلـته بـنـصوصى –
ناخ  –إجنازًا.. إذ حـصلت على فى ظل هـذا ا
ثالث جــوائـز مــسـرحـيــة فى الـتــألـيف.. واحـدة
بدع هى تيمور والثانية هى جائزة شباب ا
مـن اجملـــــــلـس االعـــــــلـى لـــــــلـــــــشـــــــبـــــــاب عـن نص
الشبـيهـات وجائزة أولى من مـهرجان الـشباب
العـربى فى اإلسكـنـدرية والـذى تنـظـمه جامـعة
الـدول الـعـربـيـة عن نص الـشـبيـهـات ومع ذلك
ال أسـتـطـيع أن أجـد ألى من نـصـوصى طـريـقًـا
ــســرح.. وكــيـف أجــد هــذا الــطــريق خلــشـــبــة ا
ومـــكـــان مـــثل فـــرقـــة مـــســـرح الـــشـــبـــاب تـــتـــسع
.. شــريــحـة الــشـبــاب فـيــهــا إلى سن اخلـمــسـ
كيف أجد هذا الطريق ومعظم النصوص التى
سرح سـرح إما من كالسـيكيـات ا تقـدم على ا
الـعــربى أو مـتــرجـمــة فـكــيف يـجــد كـاتب شـاب
ــســرح فى مــثــلى لــنــصه طــريــقًــا إلى خــشــبـة ا
مــصـــر ونص مـــثل احلــارس فـى عــهـــدة هــشــام
عـطـوة مـديــر مـسـرح الـشـبــاب مـنـذ عـامـ وال
أظن أنه نـــظــر فــيـه أصالً..  وبــالــتـــالى أصــبح

نصّى مجرد جثة فى كتاب..
سرحية  ثم سألـته عن قراءته لواقع الكتابة ا

عند جيله من الشباب فقال:
سرح فى جـيلى كانت لديـهم طموحات كـتّاب ا
ــصـــرى لـــكــنـــهم تــركـــوا هــذه ــســـرح ا وثـــقــة بـــا
سرح.. مثل حا الطموحات وانـصرفوا عن ا
حافظ الـذى كـتب مسـرحـية فى اعـتـقادى أنـها
مهـمة هى (مـحـاكمـة غا سـعـيد) ثم انـصرف
ــسـرح مــتـجــهًــا إلى كـتــابـة الــروايـة عن كــتــابـة ا
ـســتـوى الــشـخــصى أحس أنه ال يــنـوى وعــلى ا
ــســرح أيــضًــا هــنــاك مــحــمـد الــعــودة لــكــتـابــة ا
الـقوشـتى الـذى بدأ بـالكـتـابة لـلـمسـرح ثم تركه
مـتجهًا إلى السـينما كسيـناريست.. وهناك من
ـسرح فى جـيلى من أقـلعـوا عن الكـتابة كـتاب ا
ــــســـرح أصالً.. أمــــا من أذكــــرهم مـن كـــتــــاب ا
الشـبـاب فال حتضـرنى أسـمـاء وهذا مـعـناه أن
ـاذا? ـصـرى راح فى ســتـ داهـيـة..  ــسـرح ا ا
ـــســـرح.. ألن اجلـــمـــهـــور لـم يـــعـــد يـــذهب إلى ا
وهــنـاك يــد لـلــدولـة أيــضًــا فى ذلك.. فـمــسـرح
سرحه جنم يأخذ نصف الدولة الذى يحضر 

فـاحلصاد وهو نص عـظيم حملمـود دياب مبنى
ــزيـد من عــلى فـكــرة الــسـامــر الــشـعــبى لــكن 
الحـــظــة ســـتـــجـــد أنه مـــتـــكىء عـــلى الـــبـــنـــيــة ا

سرحية لبيرانديللو..  ا
هل أغـــــرتك فـى نص (احلـــــارس) الــــبـــــنــــيــــة
الـدائـريـة فى عــودة احلـدث إلى بـدايـته  –فى
نـهــايـة الـنص.. رغم تـكـرار هـذا الـتـكـنـيك فى

نصوص مسرحية كثيرة. 
نــعم أنــا مــعك لــكـن الــبـنــيــة الــدائــريــة فى نص
احلارس األكثر تعـبيرًا عن تيمة الال فعل الال
جــدوى.. ولـــو لم أســتـــخــدم الــبـــنــيــة الـــدائــريــة
ـسـرحـيـة إلى ألنـصــار اخلـطـاب كـله وحتـولت ا

قمة السذاجة..
ومــاذا عن نــصك الــثـانـى (الـشــبــيــهـان) حتت
الطـبع وهو يضـم شخصـيت أسـاسيتـ هما
عـجــوز صـعــلـوك وعــسـكــرى الـدرك فى لــعـبـة
تــبـادل أدوار.. ابــتـسـم يـوسف فــجــأة فـســألـته

سبب عن هذه االبتسامة..
تذكرت ح دخلت على مصممة األغلفة وفى
ذهــــــنـى تــــــصــــــور لــــــغالف الــــــنـص أن تــــــظــــــهـــــر
شخصيتى النص وكـأنهما خيالى مآته يعطيان
ظــهـرهــمـا لــبــعـضــهـمــا ويـخــرج من مالبــسـهــمـا
ـصـمـمة قـد ألـبـستـهـما الـقش وإذ بى أفـاجـأ با

مالبس عالء الدين.. ال تعليق..
 ماذا حتقق لك الكتابه?

الـكـتـابـة عـنـدى نـوع من انـواع (فشّ الـغلّ) ألنى

مـيــزانــيـة الــعـرض كى يــجــذب اجلـمــهـور فــهـذا
األمـر كــارثـة فى الـوقـت الـذى تـأخــذ الـعـروض
الـشـبـابـيـة بـضـعـة ماللـيم لـيـظـهر عـرضـهم إلى
سـرحى وسـط ذلك فـهو الـنـور.. أمـا الـكـتـاب ا
لــيس قــديــسًــا.. هــو أيــضًــا إنــســان يــبــحث عن
الكتـابة الـتى جتعله يـعيش.. فـنحن عكس بالد
ـسـرحى أو ـتـقـدم الـتـى يـتـفـرغ فـيـهـا ا الـعـالم ا
الـشاعـر أو الـقـاص أو الـروائى لـلـكتـابـة بـيـنـما
عـاش كى يتمكن من لـدينا البد أن يـحال إلى ا
هــــذا الـــتــــفـــرغ اإلجــــبـــارى.. لــــذا جتـــد لــــديـــنـــا
ــوظف الــفــنـان واحملــامى الــفــنــان والــطـبــيب ا
الفنان.. وأنا واحـد من الذين يتعيشون من أى
شىء عـدا الـكـتـابةً.. فـتـصـبح الـكتـابـة فى نـظر
ـكن أن يـضـحى الـكاتب الـنـاس مـجرد هـوايـة 
بــــهــــا إذا أحس أنــــهــــا ســـتــــتــــعـــارض مـع عـــمــــله
األســاسـى وإال مــات هــو وأســرته عن اجلــوع..
لك نص بـعنـوان "احلـارس" هل دار بـذهنك أن
ــســرحى هــنــاك نــصــا بــنــفس االسم لــلــكــاتب ا
هـارولد بنـتر: نـعم وكثـير من الـناس نـصحونى
أن أغــــيـــر االسـم كى ال يـــتــــشـــابه مـع اسم نص
مــســرحـى آخــر.. لــكن مــا حـــدث هــو انى بــعــد
كــــتـــــابـــــتى لـــــهـــــذا الــــنـص ظل اسـم (احلــــارس)
ا مسيطرًا عـلى ذهنى ووجدته األنسب تمامًا 
ــــا أجـــد أن الـــتــــمـــاس األقـــرب مع كـــتـــبت.. ر
مـسرحيتى يـكون مع نص سكة الـسالمة لسعد
الـدين وهـبـة فى مـشـهـد الـرجل الـعـجـوز الـتائه

الكاتب يوسف شعبان:
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سرحي جريدة كل ا

> الفنانة والراقصة
االستعراضية لوسى
تشارك حاليا فى
بروفات مسرحية «لسه
فى أمل» للمؤلف
حمدى نوار واخملرج
عصام سعد فى ثالث
جتربة إخراجية له
سرح الدولة
سرح سرحية إنتاج ا ا
احلديث ويشارك فى
بطولتها طارق دسوقى
توقع افتتاحها ومن ا
خالل أكتوبر القادم على
مسرح السالم.

ثل هذا العمق و النظرة الشاملة فى > لم يحدث أن استطاع مخرج كبير منذ ستانسالفسكى أن يبحث 
طبيعة فن التمثيل و معناه و أدواته أو فى العمليات العقلية و اجلسمانية و الشعورية التى تعتبر جزءاً ال
يتجزأ من هذا الفن.
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رض السلطان! اليوبيل الذهبى 

كتاب: "أزمة برسيم"
تأليف: ماهر ميالد

الناشر: الهيئة العامة لقصور
الثقافة

ـسـرحى ـقـدمــة عـاطـفـيـة غـلب عـلـيـهـا الــطـابع "الـذكـريـاتى" صـدّر ا
الـكـبـيـر "جالل الـشـرقـاوى" مـسـرحـيـة "أزمـة بـرسـيم" لـلـمـؤلـف: مـاهر
مــيالد والـــتى حتــمـل رقم ٨٨ ضــمن ســـلــســـلــة "نــصـــوص مــســـرحــيــة"

الصادرة عن هيئة قصور الثقافة.
ــؤلف" ولم يـــقــدم الــنص!! مـــســتــعــيـــدًا تــاريــخه قــدم "الــشــرقـــاوى" "ا
ــسـرحــيـة . وا الــشـخــصى مــعه وتـرك احلــكم عـلـى الـنص إلى الــقـار
تدور فى إطار كوميدى - فـانتازى على األدق - تستعرض فترة حكم
أحــد سالطـ مـصـر وفـســاد الـنـخـبـة احلـاكــمـة من خالل مـا أسـمـته
رض الـسـلـطان" يـتـصدى لـكـشف هذا "االحـتـفال بـالـيوبـيل الـذهـبى 
الـفسـاد "جـحـا" الـشـخـصـيـة التـراثـيـة الـشـهـيـرة بخـفـة ظـلـهـا وقـدرتـها
واجـهة أحيانًـا أخرى ينجح فى هذا رواغة أحـيانًا وا الكبيـرة على ا

أو يــفـشل لـكـنه يـسـتـمـر طـوال الـوقـت فى الـتالعب بـاجلـمـيع مـنـحـازًا
ــســتـــضــعــفــة من الــشــعب والـــتى تــعــانى من األزمــات إلى الــطــبــقــة ا
ــتـتـالــيـة وتـدفـع وحـدهـا الــثـمن. وآخـرهــا أزمـة األرض الــتى لم تـعـد ا
تطـرح غير الـبرسيم والـذى تستغـله - أيضًا - ذات الـنخبـة احلاكمة
ـكنة عبر عزل الـسلطان عن بقية فى احلصـول على أكبر مكاسب 
ـسـاعـدة "لـيـلى" فى إيـصـال احلـقـيـقة الـشـعب والـذى يـنـجح "جـحـا" 
سئول وحتس أحوال الرعية. إليه فى محاولة لتغيير الواقع أو ا
سرحية عمومًا تنجح فى إعطائك جرعة كوميدية - سوداء أحيانًا ا

- ال بأس بها.

عطية معبد

والـسياسية والـثقافيـة  وقد ظهر أثر ذلك فى
) و(ســـعـــد (يـــعــــقـــوب صــــنـــوع ) و(قــــاسم أمــــ
( زغـــلــــول) و(لــــطــــفى الــــســــيــــد) و(طه حــــســـ

و(العقاد) .
ـــســـرح فى وبـــســـبـب دراســـة صــنـــوع لـــكـــتـــاب ا
أوروبــا  ومــشـاهــدته لـلــمــسـرحــيـات األوروبــيـة
سـواء فى مصر أو فى إيـطاليـا  وجد أنه لكى
سرحه يـستطيع أن يـجذب اجلمهور الـعريض 
البـد من الــكــتـابــة بـالــلـهــجــة الـدارجــة وتـطــعـيم
ـسرحـية بـبعض األغـنيـات الشـعبـية الـناجـحة ا
ـتـداولـة عــلى األفـواه  ثم بـدأ بـعـد ذلك فى وا
تــقــد مـســرحــيـاتـه االجـتــمــاعـيــة واألخالقــيـة
الـــتى تـــعـــالـج مـــشـــاكل الـــشـــعـب  بل إنه أوحى
بـــالــثــورة عـــلى الــتــقـــالــيـــد الــبــالـــيــة فى األســرة
واجملـتــمع  بل والــسـخــريـة من األمــراء وأفـراد

األسرة احلاكمة  ومن اخلديو نفسه . 
وهـكذا جمع يـعقـوب صنوع بـ النـزعة القـومية
والـــطـــابع األوروبـى  ســـاعـــده عـــلـى ذلك تـــفـــهم
ثـقـافـات الشـعـوب إلجـادته عـدة لـغـات أجـنـبـية 
ومن بـــعـــد يـــعـــقـــوب يـــفـــرد الـــكـــاتـب مـــســـاحــة لـ
(محـمد عثـمان جالل) ويـعده همـزة الوصل ب
ـــســـرحى يـــعـــقـــوب صـــنـــوع  ورائـــد الـــتــــألـــيف ا
(مـحـمـد تــيـمـور)  حـيث اسـتـطـاع عـثـمـان جالل
ـسـرحـيـات الـغـربـيـة  وال أن يـنـقل الــعـديـد من ا
يـدخـر وسـعـاً فى مـحـاولــة وضع بـيـئـة مـسـرحـيـة
صرى مـصرية وشخصـيات لها الـطابع احمللى ا
 مـثل مسـرحيـة (الـشيخ مـتلـوف) الـتى اقتـبسـها

وليير . عن مسرحية (تارتوف) 
ويـــتـــبع الـــكـــاتـب ذلك بـــاحلـــديث عن (مـــحـــمـــد
تــــيــــمــــور ) وأعـــمــــالـه الـــتـى تـــعــــالـج الـــقــــضــــايـــا
االجتماعية ويرى الكاتب أن محمد تيمور كاناً
قـادرا عـلى أن يـرتـقى بـجـمـهـوره لـكن الـقـدر لم
ـهـلـه حـتى يـكـمل رسـالــته ويـضع أركـان ثـابـتـة

عاصر ". صرى ا للمسرح ا
ـصـريـ الـقـدمـاء ويـصل فى الـنـهــايـة إلى أن ا
ارسـة فنون كرسـوا حياتـهم من أجل إتقـان و
ـــــســـــرح مـــــثل فـن الــــنـــــحت أخـــــرى غــــيـــــر فن ا
والعـمارة .. وأن الـعـرب لم ينـشأ بـيـنهم مـسرح
وأنـــهم كـــرســوا حـــيـــاتــهـم من أجل إتـــقـــان نــظم
الــشـعــر والـفــلـســفـة والــنـحــو  وأن مـصــر أثـنـاء
فـيما قبل القـرن التاسع عشر كـان لديها بعض
صريون للـتسلية  لكن ارسهـا ا الـفنون التى 
ــكن اعــتــبــارهــا مــســرحــاً . والــنــتــيــجــة أن ال 
ـــســـرح حـــتى الـــقـــرن مـــصـــر لم تـــكـن تـــعـــرف ا

التاسع عشر.

ـسرح يالد جنم ا ديك اجلن .. كانت كـفـيلـة 
العربى

ــصـرى يــظل ســؤال الـنــشـأة حــول مــسـرحــنـا ا
ــزيــد من الــدراسـات الــتى تــقف عــلى يــحــتــاج 
ـــســرح حـــقـــائق األمـــور فـــيـــمـــا يـــخص تـــاريـخ ا
ـــصــــرى كــــأدب وفن  كـــــمــــا يــــؤكــــد د. عــــبـــد ا

عطى شعراوى فى مستهل بحثه. ا
( ≈fƒYôa ìô°ùe ∑Éæg πg )

حــاول مـؤيــدو فـكــرة قـيــام مــسـرح فــرعـونى أن
يــــدافـــــعــــوا عن هــــذا الــــرأى  ومــــنــــهـم الــــعــــالم
ـماثـلة الفـرنـسى (جورج بـنـديت) الذى حـاول ا
بــ الـطــقـوس اجلــنـائـزيــة الـتى اشــتـمــلت عـلى
احلـوار واحملـاكـاة  كـمـا فى األعـيـاد الـتى تـقام
اً لآللهـة وخاصة أوزوريس وب مثيلتها تكر
الـتى كـانت تـقـام فـى أعـيـاد ديـونـيـسـوس والـتى
كـانت أصالً لـلمـسرح اإلغـريـقى  غيـر أن هذا
ـــــكـن الـــــدفــــاع عـــــنـه خـــــاصــــة وأن الــــرأى ال 
الـتــاريخ لم يــحـفظ لــنـا شـيــئـاً يــدل عـلى وجـود

سرح . هذا ا
( ìô°ùŸG øa Üô©dG ±ôY πg )

ـكن ويـتـسـاءل د. شـعـراوى عن الـعالقـة الـتى 
سرح  ويقول أن هناك أن جتمع ب العـرب ا
بعـض الـقصـص مثـل قصـة (ديك اجلـن) تشـبه
إلى حــد كـبــيـر قــصـة (عــطــيل) فـاألول يــعـشق
(ورداً) والثـانى يعـشق (ديدمـونة)  وبـواعز من
الـشك األعــمى يـنـتــهى عـشق كل مــنـهـمــا بـقـتـله
ـعــشــوقـتـه فى ظـروف تــكــاد تـكــون مــتـمــاثــلـة 
واإلشـارة هنـا واضحـة تمـام الوضـوح  فعـطيل
شـــكـــســــبـــيـــر وجـــدت مـن يـــخـــلـــدهــــا فى قـــالب
درامـى أمــا ديك اجلـن فــإنـــهـــا مــثل كـــثـــيــر من
القصص العربى لـم جتد من يصورها تصويراً

مسرحيا يخلدها. 
ومن األمثلة التـى ساقها د. شعراوى أيضاً فى
تــشــابه بــعض الــقــصـص الــعــربــيــة الــتى حتــمل
بــذرة الــدرام وبـــ الــقـــصص الــغـــربــيـــة قــصــة
ـــطـــلـب) الـــتى جتـــســـد (عـــبــــد الـــله بن عــــبـــد ا
ـطـلب بـ الــصـراع الـذى دار فى نـفس عــبـد ا
الوفاء بالعهد  واحلب اجلارف لالبن األصغر
 تـلك الـقصـة الـتى حـدثت قـبل اإلسالم والتى
يالد وهى تـشـبه قـصة إغـريـقـيـة حـدثت قبـل ا
نـون) وابنـته (إيفـيـجيـنيـا) عنـدما قـصة (أجـا
تـوقــفت سـفـن األسـطــول اإلغـريــقى فى مـيــنـاء
(أولـــيس) بـــواعـــز مـن الـــربـــة (أرتـــمـــيس) الـــتى
ــــســـتـــحـــيل أن أوقـــفت الـــريـــاح  وأصــــبح من ا
يــتــحـرك اجلــيش نــحــو طــروادة  وهــنــا يـقــسم
نـون) أن يـقدم ابـنـته (إيفـيـجيـنـيا) األب (أجـا
ضحية أو قرباناً للربة (أرتيميس) حتى تسمح
لــلــريــاح أن تـــنــطــلق فـــتــمــتــلئ أشـــرعــة الــســفن
اإلغــريـــقـــيـــة ويـــتـــحـــرك األســـطـــول  وتـــتـــطــور

إن هؤالء الـرحالة قـد سجـلوا مالحـظاتهم عن
أنــواع الــفــنــون الــتى كــانت مــوجــودة فى مــصــر
حـتى قـرب نــهـايـة الـقــرن الـتـاسع عــشـر  عـلى
ــكن أن تــدرج حتت فــنـون الــرغم من أنــهـا ال 
ــســرحـــيــة  بـــاســتـــثــنــاء ــســـرح أو الــكـــتــابـــة ا ا
العروض األخيرة منـها  والتى وصفها (نيبور)
) ومن هـــنــا ) و(وارنـــر) بـ(فن احملـــبــظـــ و(لـــ
سرح كان موجوداً فى مصر يؤكد الكاتب أن ا
أواخر الـقرن الـثامن عـشر .. لكـن هل تطورت
ـــســـرح هـــذه الـــدرامـــا احملـــلـــيـــة ونـــتج عـــنـــهـــا ا
ــــؤثــــرات ــــعــــاصــــر  أم تـــــدخــــلت ا ـــــصــــرى ا ا
األجـنــبـيـة فى خـلق نـوع جـديـد من الـدرامـا فى

مصر .. 
( ìô°ùŸGh iQÉ°†^◊G ∑ÉµàM’G )

كـــان الــــتـــركـــيـــز عـــلى عــــرض تـــأثـــيـــر احلـــمـــلـــة
الـفـرنــسـيـة عـام  1798عـلـى مـصـر وعـطـاءات
احلضـارة األوروربيـة الـتى حمـلتـهـا احلمـلة فى
ــــســـرحى طــــيـــاتــــهـــا مـــثـل بـــنــــاء دور الـــعـــرض ا
ــــســــرحــــيـــة (الــــتــــيــــاتــــر)  وإحــــضـــار الــــفــــرق ا
الـفرنسية إلقـامة العروض التى كـان يشاهدها
اجلـنود والقادة وعـلية القـوم  بغرض الترويح
وبـعـد فـشل احلـمـلـة حيـث جتلـى االتصـال فى
تــبـادل الــرحالت الــتى أحـدثت االحــتـكــاك بـ
الــشـرق والــغـرب  وكــان من نــتـائج ذلك ظــهـور
شـخصية كبيـرة وخطيرة من شخـصيات الفكر
ـصــرى هـو (رفـاعه الـطـهـطـاوى)  الـذى عـاد ا
من فــرنــسـا بــأفــكــار جــديـدة ومــبــتــكــرة  وكـان
ـسـرح عـلـيه واضـحـاً  فـأحـدث رفـاعه تـأثـيـر ا
ثـورة فكـريـة تـناولت أسس احلـيـاة االجـتمـاعـية

ـعــرفـة اإلبــنـة الــتى تـقــبل أن تـكـون األحـداث 
فداء من أجل صالح اجلموع اإلغريقية ..

وفى هذه اإلشـارة تأكيـد على أن الـقصـت قد
عـرفـتـا ولــكن األولى تـنـاقـلـتـهـا األلـسن كـروايـة
وكــانت جــديــرة بــأن تــشـد انــتــبــاه الــشــاعـر ذى
ــأسـاوى عــلى حــد قــول د. عــز الـدين احلس ا
اســـمــاعـــيل  إن د. شــعـــراوى هــنـــا يــشـــيــر إلى
ــنـطـلـقــات الـتى كـانت ــنـاخ الـدرامى وا وجـود ا
ـسـرحى  كـفـيــلـة بـأن يــصـعـد عـلــيـهـا الـشــكل ا
أساة اإلغريقية ولكن لم يكن لها مـثل شاعر ا
ب العرب لـكى يحول مثل قصة ديك اجلن أو
ـطلب إلى صـراعات قـصة عـبد الـله بن عـبد ا

درامية .
( ´ƒæ°U πÑb iô°üŸG ìô°ùŸG ) 

الحـظـات ـعـطى شــعـراوى  ويـعـرض د. عــبـد ا
الـرحـالــة الـدانـيـمــاركى (كالسـ نــيـبـور) الـذى
هـــبـط مــــصــــر عـــام  1761واخـــتــــلـط بـــأغــــلب
الــطــبــقــات االجــتــمـــاعــيــة  بــاعــتــبــارهــا (فــرق
الــــــغــــــوازى) و(الــــــقـــــراقــــــوز) و(خــــــيـــــال الــــــظل)

و(القراد) و(مرقص األفاعى) .
أما مالحظات اإليطالى (بلزونى) فقد سجلها
ــمـــثـــلـــون اجلـــوالــون عن عـــرض كـــان يـــقــدمـه ا
( ـعــروفـون فى ذلـك الـوقت بــاسم (احملـبــظـ ا
) واصـفـاً .. وفى عـام  1846كـتب (إدوارد لـ
عـرضـاً مـســرحـيـاً شـاهـده وصـفـاً تـفـصـيالً عن
الفالح وزوجته التى تكشف عن فساد اجملتمع
وظــاهـرة الــرشــوة والــظـلم الــذى حلق بــزوجــهـا
ـرأة الـتى حـتـى  إخالء سـبـيـلـه بـحـيـلــة تـلك ا

تذاكت على مجتمع الفساد والرشوة.

صرى سرح ا الكتاب  : ا
عاصر .. أصله ا

وبداياته
عطى ؤلف: د. عبد ا ا

شعراوى 
الناشر : الهيئة العامة
للكتاب / سلسلة األلف

كتاب 

أحمد سامى خاطر

سرحي جريدة كل ا

> بالرغم من أن جروتوفسكى بدأ جتاربه الهامة فى أواسط الستينيات إال أن
سرحية مازال حياً ثله من مدرسة جديدة فى التجارب ا سرحى" وما  عمل ا "ا

ونشطاً حتى اآلن.

> شركة نهضة مصر
للطباعة والنشر

والتوزيع بالتعاون مع
مكتبة آدم أقامتا

اضى ندوة األسبوع ا
وحفل توقيع إلصدار
سرحى أعمال الكاتب ا
لين الرملى وذلك

بحضور عدد من النقاد
فكرين واألدباء وا

والكتاب الرملى حتدث
خالل الندوة عن أعماله
سرحية ورحلة عمله ا

ككاتب مسرحى.
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سرح القومى وقطاع الفنون الشعبية «مرفوعان من ا
ستقل» اخلدمة» والهناجر «يستعير» عروضاً من «ا

شريف عبد اللطيف

عادل حسان

هرجان القومى للمسرح األزمات تطارد ا

الشـبـاب لـلمـشـاركة بـ4 عروض كـمـا حدث
اضى. العام ا

وســـوف تــــخـــتـــفى هــــذا الـــعـــام مـن قـــائـــمـــة
ــهــرجــان أعــمـال ــشــاركــة فى ا الـعــروض ا
قـطــاع الـفـنــون الـشــعـبــيـة واالســتـعــراضـيـة
الـــذى عـــانى خالل الـــعــام من عـــدة أزمــات
انــتـهت بـاسـتـبـعــاد خـالـد جالل من رئـاسـته
وتــعــيـ شــريـف عــبـد الــلــطــيف بــدالً مــنه
ومــازال مــســرح الــبــالــون مــغــلــقــا الفــتــقــاده
لبعض شروط األمن الصناعى وبالتالى لم
يــــــتم اإلعـالن عن أى خــــــطـط إنـــــتــــــاجــــــيـــــة

مستقبلية لفرق القطاع.
بـيـنـمـا قـررت د. هـدى وصـفى مـديـر مـركز
الهناجر لـلفنون اختـيار عرض أو اثن من
ــــســــتــــقـل الــــتى تــــقــــدم ــــســــرح ا عــــروض ا
أعـمـالـهــا حـالـيـا عــلى خـشـبـة الــهـنـاجـر فى
ــســتـــقل الــثــانى ــوسم ا إطــار فــعــالـــيــات ا
ـهــرجــان الــقـومى لــتــمـثــيل الــهــنــاجـر فـى ا
ـســرحـيـة «حتت ـا يــشـارك الـهـنــاجـر  ور
الـتهـديـد» الـتى عرضـت على مـسـرحه مـنذ
شــهـــور من تـــألــيف أبـــو الـــعال الــسـالمــونى

وإخراج محمد متولى..
ـهـرجـان اخلـتـامى وبــعـد انـتـهـاء فـعـالــيـات ا

لفرق األقاليم الـ35 «بيوت وقصور».
 قــررت اإلدارة الـــعــامــة لــلــمـــســرح بــهــيــئــة
قـصـور الـثقـافـة تـرشـيح العـروض اخلـمـسة
ـهـرجــان لـلـمــشـاركـة في الـفـائــزة بـجـوائــز ا
ـهـرجـان الـقـومي لـلـمـسـرح وهي مـسـابـقـة ا
نسي لك لير لشـكسبير واخملرج سعيد ا ا
نصورة والقرد كثيف الشعر لفرقة قصـر ا
لـــيـــوجـــ أويـــنل واخملـــرج جـــمـــال يـــااقـــوت
لــقــصــر الـــتــذوق ومن فــرق الــبــيــوت قــصــة
حب لـلـمـخـرج مـحمـد عـلى واتـنـ في قـفة
لـــلـــمـــخـــرج عـــزت زين ومـــشـــعـــلـــو احلـــرائق

للمخرج محمد مرسى.
ــهــرجــان وفى ســيــاق مــتــصل تــقــوم إدارة ا
حـالــيـا بــتـلــقى طــلـبــات فـرق مــسـرح الــهـواة
ـــــشـــــاركــــة ـــــســـــتــــقـل الــــتـى تـــــرغب فى ا وا
ــــهـــرجـــان تـــمــــهـــيـــدا لـــبــــدء عـــمل جلـــان بـــا
ــشــاهــدة الـــتى لم تــشــكـل بــعــد الخــتــيــار ا
الــصـــالح مــنـــهــا لــلـــمــشــاركـــة فى مــســـابــقــة
ــــهــــرجــــان بــــجــــانب اخــــتــــيــــار الــــعــــروض ا

سرح اجلامعى. سرحية التى تمثل ا ا

مع نــهــايــة شـهــر  يــونــيــو تــبــدأ مــؤســسـات
ــســرحى الــتــابــعــة لــلــدولــة وفــرق اإلنــتــاج ا
ـــــســـــرح األخـــــرى فى الـــــعـــــد الـــــتـــــنـــــازلى ا
الســــتــــقـــــبــــال فــــعـــــالــــيــــات دورة 2009 من
ــصــرى فى ــهــرجــان الـقــومـى لــلــمـســرح ا ا
ـقرر أن يفتتح 1 يوليو عامه الرابع ومن ا

القادم.
فـــرق مــســرح الـــدولــة ومــؤســـســات اإلنــتــاج
ــســرحى تــعـــانى كــعــادة كل عــام من أزمــة ا
عـدم االســتـقــرار حـتى اآلن عــلى الـعـروض

هرجان. التى تمثلها داخل مسابقة ا
فـى الـبـيت الـفــنى لـلـمــسـرح مـازالت بـعض
فـرقه فى حـالة ارتـبـاك ويـسابق مـديـروها
الزمن الفـتـتـاح عدد من الـعـروض قبل أول
ــشــاركــة فى يــولــيـــو الــقــادم لــلـــتــمــكن مـن ا
ــهـــرجــان الـــذى يــشـــتــرط إنـــتــاج الـــعــرض ا
ــســـابــقـــة الـــرســمـــيــة خالل ـــشــارك فـى ا ا
ــــالى الـــســــابق لــــتـــوقــــيت انــــعـــقـــاد الــــعـــام ا

هرجان. ا
فـــرقـــة مــســـرح الـــشـــبــاب تـــســـعى الفـــتـــتــاح
مـسـرحـيـة يـولــيـوس قـيـصـر لـشـكـسـبـيـر من
إخراج سـامح بسـيونى والـعرض يـعتـبر أول
ـــســرح الـــشــبـــاب وتــتـــخــطى إنــتـــاج ضــخم 
مــــيـــــزانــــيـــــته الـ 200 ألف جـــــنــــيـه جــــارى
اإلعـــداد الفـــتـــتـــاحه عـــلى خـــشـــبـــة مـــســرح
الــــسـالم ومن جــــانـب آخــــر أعــــلن هــــشــــام
عـــطــوة مــديــر مـــســرح الــشـــبــاب أنه ســوف
يفاضل ب الـعروض األخرى التى أنتجتها
الـفرقـة خالل الـعـام احلـالى الختـيـار اثـن

أو ثالثـة مــنـهــا بـجــانب يــولـيــوس قـيــصـر -
الذى يـراهن عليـه عطوة - لـتمـثيل الـفرقة
ـــهــرجــان ومـن هــذه الــعـــروض «الــلى فى ا
نـزل الـشـارع» لـلــمـخـرج إسالم إمـام «عـيـد
ن مصـطفى «فانـتازيا يـالد» للمـخرج أ ا
اجلـنـون» حلــمـادة فـتــوح وعـرضـان آخـران
لم يـفـتتـحـا بعـد هـما «نـظـرة حب» للـمـخرج
محمد إبـراهيم و«وهج العشق» للمخرج د.
ــا يــتم افــتـتــاحــهــمـا خالل عــمـرو دوارة ر

هرجان. األيام القليلة القادمة للحاق با
والـــوضع فـى فـــرقـــة مـــســـرح الـــطـــلـــيـــعــة ال
يـخــتــلف كــثــيـراً بــســبب فــشل الــفــرقـة فى
ــواسم افــتـــتـــاح أى عــرض جـــديـــد طـــوال ا
ــسـرح مــنـذ أكــثـر ــاضـيــة بـســبب إغالق ا ا
من عـام لـلــقـيـام بـعـمـلـيــة تـطـويـره وحتـديـثه
الـتى لم تـنـته بـعـد وفى حـالـة حتقـق وعود
د. أشــــــرف زكـى رئــــــيـس الــــــبــــــيـت الــــــفــــــنى

فلـسفة عروض الـفرقة بـسبب قلة إنـتاجها
ـــشــكالت فى ألســبــاب تـــتــعــلـق بــعــدد من ا

سرح. شبكة الكهرباء اخلاصة با
ـسرح احلـديث لم يجـد هشام وفى فـرقة ا
ــســرحــيــة جــمــعــة أمــامه ســوى االكــتــفــاء 
«الــــســـلــــطـــان احلــــائـــر» لــــتـــوفــــيق احلــــكـــيم
واخملـرج عـاصم جنــاتى لـتـمــثل الـفـرقـة فى
ــــهــــرجـــــان وذلك لـــــصــــعــــوبـــــة مــــشــــاركــــة ا
مسـرحـية «سى عـلى وتـابعـه قفـة» لـلمـخرج
مراد منيـر لتجاوز زمن عـرضها ألكثر من
ســـاعــــتـــ وهـــو مــــا يـــتـــعــــارض مع شـــروط
ـــهـــرجـــان الـــقـــومى لـــلـــمـــســـرح مـــســـابـــقـــة ا
ـــصــرى وهـــو الــســـبب نـــفــسه الـــذى حــرم ا
ــســرح الـكــومــيــدى «الـنــمــر» و«يـا عـروض ا
ـــــشـــــاركــــة دنـــــيـــــا يـــــا حـــــرامـى» احلق فـى ا

هرجان. ا
ـهرجان يـحق للبـيت الفنى وحسـب الئحة ا
ؤكد ـشاركـة بثـمانـية عـروض وا لـلمـسرح ا
هـنـا مـشـاركـة الـطـلـيـعـة بـعـرض فـى حـالة
افـتـتاحـهمـا واحـد للـحـديث وآخر لـلـقومـية
لـلعـروض التـراثيـة ليـصبح اإلجـمالى أربـعة
عروض وهو ما يـفتح الفرصـة أمام مسرح

ـــســرحـــنــا لــلـــمــســـرح - حــسـب تــصـــريــحه 
اضى - بافـتتاح مسرح الـطليعة األسبوع ا
خالل أيـــام وقـــبل أول يـــولـــيـــو الـــقـــادم قــال
الـــفــنـــان مـــحـــمـــد مـــحـــمـــود مـــديـــر مـــســرح
الطـليعـة إن الفرقـة جاهزة الفـتتاح «أرض
ال تــنــبت الــزهــور» لــلــمــخــرج شــادى ســرور
و«حــمـام رومـانـى» لـلـمــخـرج هـشــام جـمـعـة
وفـى حــــالــــة حــــدوث ذلـك ســــوف يــــشــــارك

هرجان. الطليعة بالعرض فى ا
مــسـرحـيـة «الـبـؤســاء» الـتى حـصـدت عـدداً
اضى هرجان فى دورة العام ا من جوائز ا
كــانت من إنـتــاج الـطـلــيـعـة وعـرضـت وقـتـهـا
ـسرح الـقـومى قبل احـتراقه بـسبب على ا
إغالق الطليعـة أيضا لبدء أعـمال التطوير

التى لم تنته بشكل كامل حتى اآلن.
بـيــنـمـا تـشــارك الـفـرقــة الـقـومـيــة لـلـعـروض
ـســرحـيـة ـهــرجـان  الـتــراثـيـة «الــغـد» فى ا
«الغـولـة» لـلمـؤلف بـهـيج إسمـاعـيل واخملرج
مصطفى طلـبة وهو العرض الوحيد الذى
أنتـجته الـفرقـة منـذ تغـييـر مسـماهـا وتولى
نعم مهام إدارتها وهو اخملرج ناصر عبد ا
الـتــغـيـيــر الـذى لم يـتــرك أثـراً مـلــمـوسـا فى

هشام عطوة

نصورة  لك لير لقصر ا  السلطان احلائر للمسرح احلديث مسرحية ا
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> جورج  فيدو «جـ ٧ ٨»
> أوج البيش «جـ٣»
> مفاهيم أساسية

> أضواء على مسرح رمسيس
> عز الرجال «ومسرحيات أخرى»

«٢ > أغانى احلب والزواج واألفراح «جـ١
سرحية العربية > تنظيرات الهوية فى ا

> ألبوم أبو نضارة
> أطلس الرقصات الشعبية «جـ ٣»
> حكايات شعبية فى أسيوط

صدر حديثاً
 ترجمة: د. حمادة إبراهيم
ترجمة: فتحى العشرى
تأليف: كينيث بيكرجن

ترجمة: د. أم العيوطى
د. السيد حامد
د. سامح مهران

د. فتحى الصنفاوى
د. رضا غالب

: د. سيد على إسماعيل دراسة وتقد
سمير جابر
أحمد توفيق

رئيس  التحرير
عبدالقادر حميدة

رئيس مجلس اإلدارة
د. حس اجلندى

كتبات «صندوق التنمية الثقافية» اإلصدارات متوفرة 
ركز - ٩ شارع حسن صبرى - الزمالك - الرقم البريدى ١١٢١١ ومنفذ ا

ت: ٢٧٣٦٩٣٦٨ - ٢٧٣٨٠٥٣٣ فاكس: ٢٧٣٦٩٣٨٧
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سرحي جريدة كل ا

قام األول أن نتحاشى اتباع أسلوب واحد بل ننتقى ما نعتبره األفضل > نحن نحاول فى ا
سرح باعتباره جتميع من مختلف األساليب محاول فى ذلك أن نقاوم التفكير فى ا
لعدة تخصصات فنية. 
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بائعة الكبريت

سرحية فى > فقدت احلياة ا
محافظة بنى سويف
اضى اخملرج األسبوع قبل ا
مثل محمد شمردن الذى وا
رحل إثر أزمة قلبية عن عمر
يناهز 55 عاما بعد سنوات
سرح طويلة قضاها مع ا
بداية من اشتراكه فى
تأسيس فرقة أهناسيا
سرحية أوائل الثمانينيات ا
مرورا بالتمثيل واإلخراج
تميزة للكثير من العروض ا
سرح األقاليم.

اجلــزائـــر أحالم وأمــانى أطــفـــال فــلــســطـــ فى الــعــيش
ــارســة حـــقــوقـــهم كـــســائـــر أطــفـــال الــعــرب الــكـــر و
ـنع بـاإلضــافــة إلى الـتــأكـيــد أن اجلـدار الــعــنـصــرى لن 
ــطـالــبــة بـحــقــوقـهم. ــارسـة أحالمــهم وا أطــفـالــنــا من 
سـنقول ألطفالنـا فى اجلزائر إن فلسـط ال تزال بخير

ما دام بها جيل من األطفال يؤمن ويطالب بحقه. 
أما الفنـانة ياسمـ همار والتى تـلعب شخصـية ياسم
(بـائعـة الكـبريت) فـتقـول إن مـسرح الـطفل فى فـلسـط
من حــقه أن يـشـارك فى مــهـرجـانـات مــسـرح الـطـفل فى
الدول الـعربـية واألجـنبـية. بـاعتـبارهـا  الفـرصة الـوحيدة

للتواصل مع الفرق األخرى خارج الوطن. 
ومن جـهـته أضــاف الـفـنـان رأفت الفـى أن مـسـرح عـنـاد
وعـلى مدار سنـوات طويـلة اسـتطاع أن يـترك بـصمة فى
. وأسس جــيال واعــيـا من مــسـرح الــطــفل فى فــلــســطــ

األطفال.

ـسرح الـطفل فى هرجـان الثـقافى الـوطنى  يسـتضيـف ا
اجلــــزائـــر مـــســـرح عــــنـــاد الـــفـــلــــســـطـــيـــنـى والـــذى يـــقـــدم
ـاركى مـسـرحــيـة (بـائـعــة الـكـبـريـت) تـألـيف الـكــاتب الـد
هـانـز كـرسـتـيـان أنـدرسن وإعـداد وإخـراج الـفـنـان خـالـد
ــصــو.  مــسـرحــيــة "بــائـعــة الــكــبــريت" سـتــقــدم كــعـرض ا
ــهــرجــان حــيث قــامت وزارة شــرفى ضــمن فــعــالـــيــات ا
الــثـقــافـة الــفـلــسـطــيـنــيـة ومــؤسـســة عـبــد احملـسن قــطـان
ساهـمة فى دعم مـشاركة مـسرح عنـاد كمـمثل رسمى بـا
ـــســـرحـــيـــة ســـبق وشـــاركت فى .  ا عن دولـــة فـــلـــســـطـــ
مـهــرجـان الـطـفل فى األردن وحـازت عـلى جـائـزة أفـضل
ــــدن ــــثـل وعــــرضت فـى مــــعــــظم ا ــــثــــلــــة وأفـــــضل 

الفلسطينية . 
ـســرح عـنـاد الــفـنــان خـالـد الــصـو قـال إن ــديـر الـفــنى  ا
مـشـاركة مـسـرح عـنـاد فى مـهـرجـان الـطـفل فى اجلـزائر
تـعـتــبـر جـســرا لـلـتــواصل بـ أطـفــال فـلـســطـ وأطـفـال
ـسـرحـيـة نـنـقل ألطـفـالـنـا فى اجلـزائـر ألنـنـا من خالل ا
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سرحي جريدة كل ا

سرح التى تميزه عن سائر فنون العرض و األداء. وهو > يهدف إلى حتديد طبيعة ا
مثل و اجلمهور. يؤكد أن عروضنا هى عبارة عن بحوث مستفيضة فى العالقة ب ا

سرحى. مثل هو جوهر الفن ا عنى آخر  يعتبر  أن تكتيك ا و 

> اخملرج محمد هزاع
يستعد لتقد مسرحية
«اعرف نفسك» للمؤلف
عبد اجمليد عبد العزيز
بطولة رمضان الشرقاوى
هانى فاروق ربيع يوسف
هداية محمود موسيقى
ن أحمد هزاع وأشعار أ

قرر حافظ ومن ا
عرضها على مسرح

ساقية الصاومى خالل
الشهر القادم.
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كــشف خملــرج الــكــويــتي  عــبــدالــله عــبــدالــرســول عن الــتــحــضــيـر
ـيـة الــشـبـاب لــلـفـنـون األدائــيـة" لـتـدريب ـشــروع "أكـاد واإلعـداد 
ـتـعددة. وتـوفـيـر بـيـئـة تـربـوية وتـأهـيل الـهـواة في مـجـاالت الـفن ا
تـمـيـزة وتـرسـيخ مـفـهـوم الـثـقـافـة الـفـنـية واهـب ا عـامـة لـرعـايـة ا

لدى الشباب.
وقـد بــدأت هـيــئـة الــشـبــاب والـريــاضـة الــتي يـرأس عــبـدالــرسـول
مكـتبهـا الفني  بـاتخاذ اإلجـراءات التـنفيـذية للـمشروع من نـاحية
ـالئم ثم اإلعالن عن التـفـاصيل الـفنـيـة للـبدء ـكان ا تـخـصيص ا
ـتـدربــ من الـشــبـاب الــهـواة لالنــضـمـام في مـرحــلـة اسـتــقـبــال ا

ية. شرع األكاد
ومن جـانب آخر تـتـواصل االسـتعـدادات النـطالقة أعـمـال الدورة
ـســرح لـلــشـبــاب" الـذي ســتـقــيـمه الــسـادســة من "مـهــرجـان أيــام ا
ـهــرجـان أحـد أهم ـقــبل ويـعــتـبــر ا الـهــيـئــة خالل شـهــر أكـتــوبـر ا
األنشـطة والبـرامج الشـبابيـة الفـنية عـلى مستـوى العـالم العربي
تمـيزة وتشارك حـيث يستـقطب الكـثير من الطـاقات الشـبابيـة ا
ـســرحـيــة احلــكـومــيـة واألهــلــيـة واخلــاصـة كــمـا أن فـيه الــفــرق ا
فهوم العلمي للمسرح ويبرز الكثير هرجان يؤكد على ترسـيخ ا ا

تخصصة. بدعة في اجملاالت الفنية ا من الوجوه الشبابية ا
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سـرحية الكـويتية "أشـباح أبو على" عـلى خشبة انطـلقت هذا األسبـوع  عروض ا
لك فـهد الـثقـافى بالـرياض. بـطولـة النـجوم عـبد اإلمـام عبـدالله مسـرح مركـز ا
خالـد الـبريـكى جمـال الـردهان مـحمـد الـعجـيمى وبـو رزيـقه. ومن تألـيف عادل
ـوقع حــتى مـسـاء ـســلم وإخـراج أحــمـد دشـتـى. وتـسـتــمـر عـروضــهـا فى نــفس ا ا

األربعاء. 
ـسـرحـيـة الــكـويـتـيـة خالل الـعـرض عـبـارات احلب والـتـقـديـر لـلـشـعب ردد جنـوم ا
ـسـرحـيـة الـتوفـيـق لـلمـنـتـخب الـسـعـودى وتـمـنى أبـطـالـهـا فى واحـدة من لـوحـات ا
ـسـلم إنه ـسـرحـيـة عـادل ا الـسـعـودى فى تـصـفـيـات كـأس الـعـالم . وقـال مـؤلف ا
أزق ـسـلم قـد حلّ ا وهـوبـ  وكـان عـادل ا سـعـيـد بـاالسـتـعانـة بـهـؤالء الـشـبـاب ا

الزم .  مثل "ولد الديرة" ح قام بدور ا سرحية بغياب ا الذى وقعت فيه ا
سـرحـية "أقـدم دور شاب عـاطل عن الـعمل وقـال خالـد البـريـكى  عن دوره فى ا
يـساعـد أبـو عـلى الذى يـقـدم دوره الـفنـان مـحمـد الـعـجيـمى عـلى أعـمال الـسـحر
نزل الـذى يعملون شعوذاتهم والشـعوذة وتخويف جميع من يرغـب فى استئجار ا
فـيه وأنـا سـعـيـد ألنـى أقف لـلـمـرة الـثـانــيـة أمـام جـمـهـور الـريــاض بـعـد مـشـاركـتى

السابقة فى مسرحية "حاميها حراميها" مع الفنان طارق العلى".

¢üî°ûdG øe á«HÓW á©ÑW
 ≈fÉÑMQ øjƒNCÓd 
ـوســيـقى" فى تالمـيــذ "نـادى الـغــنـاء وا
ـــديـــنـــة "ثــــانـــويـــة رفــــيق احلـــريــــرى"  
صــيـــدا الــلــبــنــانــيـــة قــدمــوا مــســرحــيــة
"الـــشــخـص" لألخـــوين رحـــبــانـى والــتى
قـدمـتـهـا الــفـنـانـة فــيـروز لـلـمـرة األولى
فى الــعـام  1968 عـلى مــسـرح قــصـر
البيكاديـلى فى بيروت لتجسيدها من
ــدرســة تــمـــثــيالً وغــنــاء قــبل تـالمــذة ا
ورقــصـاً ·· وذلـك عـلـى خـشــبــة مــسـرح
مـدرسـتهم بـحـضور حـشـد من األهالى
ــــســــرحــــيــــة عن والــــطالب · حتــــكى  ا
"الـشخص" الذى يـحظى بأعـلى سلطة
رســــمــــيــــة فـى الــــبالد وكــــيف قــــرر  أن
يـــــنـــــزل لـــــيــــــقـــــابل الـــــنــــــاس بـــــأمـــــر من
ـتصرف فأخـليت الساحـة التى يبيع ا
فـيـها الـنـاس بـضائـعـهم ووضـعت جلـنة

بــرنــامـــجــا لــقـــدومه ومــنع الـــبــاعــة من
االقتراب.

ـــوســـيـــقى والـــتـــدريب تـــولـى اإلعـــداد ا
شـرف على نادى شـارك ا لـلطالب ا
ـــوســـيـــقى الـــفــنـــان مـــحـــمــد الـــغـــنــاء وا
شـــعـــراوى وأدى أدوار الـــشــخـــصـــيــات
الـرئيسـية الطالب  رلى زيـدان جمال
ـــبــدر جـــنى األمــ جــويـــدى رامى ا

فــــيــــمــــا أدى األدوار األخـــرى الــــطالب
أســـيـل شـــحـــادة لـــ زيـــدان مـــحـــمـــد
صـــالح جــــمـــيل بــــزى مـــروى حـــمـــود
مــــر عـــيــــسـى مــــيــــرة الـــدرزى رزان
حجـازى ندى الـبابـا فرح عـياد ند
الـنعمـانى نور احلريـرى كر قصب
نـورا عاكـوم لور فرحـات وائل حمود

ل خليفة وياسم الناتوت.

حسن احللوجى
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ـسـرحـيـة فى كـنـائس ـهـتم بــاحلـركـة ا الـنت ا
ـنـتدى تـغـطـية أهم مـصـر ومن أهم أنـشـطة ا
ـــســـرحــيـــة الـــكــنـــســيـــة وتـــغــطـــيــة الـــعــروض ا
ـســرحــيـة مــثل مــهـرجــان فـرق ــهــرجـانــات ا ا
ــنـــتـــدى كل مــا ــســـرح.. ويــضـم ا الـــدرامـــا وا
يــتـعـلق بــالـتـمــثـيل واإلخـراج والــسـيـنــوغـرافـيـا
ـسرحـية بـاإلضـافة إلى عـدد من النـصوص ا
وقد كتب شوقـى مينا فى هذا اجلروب (ياال
يــــا شــــبــــاب عـــاوزيـن نــــعـــمـل الــــيـــوم الــــثــــانى
لــــلــــمــــســــرح ونــــتــــجــــمع تــــانـى شــــوفــــوا بــــعـــد
االمـتـحـانـات نحـدد مـيـعـاد) بيـنـمـا أعـلن فؤاد
مــيــنــا عن فــريق الــدرامــا بــكــنــيــســة الــســيــدة
ــســرة والــذى قــدم عــروضـا الــعــذراء مـر 
مــثل "األشــجـار تــمــوت واقـفــة" رائــعـة األديب
األسـبـانى "الـيـخـاندرو كـاسـونـا" والـتى قدمت
ـقــدســة "اجلــيـزويت" عــلى مــســرح الـعــائــلــة ا
بالظاهر.. كذلك أشار صامويل طانوس إلى
فــــريق صــــوت الـــصــــمت لألعــــمـــال الــــفـــنــــيـــة
مـــتــضــمــنـــة الــتــمـــثــيل واإلخــراج والـــتــألــيف..
وهــنــاك أيـــضــا إعالن عن مــســرحــيــة لــســان
ـسرح األنـبا رويس بـالكـاتدرائـية العـصـفور 
ــرقــســـيــة.. واإلعالن عن مــســرحــيــة "حــبــة ا
ـركـز األول فى حــروف" الـتى حـصـلـت عـلى ا
ــا ســبق  .. مــهــرجــان الــكــرازة مــنــذ عــامـ
ـــســرح الــكــنــسى فى ــكـــنــنــا مالحــظــة أن ا
مـصـر يـحـوى نـشـاطاً مـلـحـوظـاً ال يـهتـم فقط
سـرحيـات التى تـتنـاول موضـوعات بنـوعيـة ا
ـا يـضم كذلـك مسـرحـيـات حيـاتـية ديـنيـة وإ

. ؤلف معروف

البس بع شـمس فى تأجير وعمل بعض ا
ــاســكــات وأدوات اإلضــاءة.. واخلــلــفــيــات وا
سـرحـية وكـذلك اإلعالن عن بـعض الـفـرق ا
األخـرى مثـل فرقـة كـنـيـسة الـقـيـامة لـلـتـمـثيل

سرحى وفرقة سلطنة الشهداء. ا
وبـــتــصـــفح جـــروبـــات فى نـــفس اجملـــال عــلى
ــكـــنـــنـــا مـــشـــاهـــدة اجلــروب الـــفــيـس بـــوك 
ـــســـرح الـــكــــنـــسى وهـــو ـــنـــتــــدى ا الـــرســــمى 
ـنـتـدى األول والـوحـيـد - كـمـا يذكـر - عـلى ا

نـاسـبة رأس بـتـقـد اسكـتش (لـينـا الزمـا) 
الـسـنة عـلى مـسـرح مـدرسة الـرحـمـة وأخـيراً
فـى أبــريل مـن هــذا الــعـــام قــدم الـــفــريق األم
مــســرحـيــة (األســبـوع األخــيــر).. وبـاإلضــافـة
ـسرحى إلى ذكـر اجلروب بـيـانـات بنـشـاطه ا
فـإنه يقوم أيضـا بالتنـويه عن بعض األنشطة
الـتى تــتـعـلق بـأمــاكن أخـرى مـثل اإلعالن عن
رغـــــبـــــة مـــــركـــــز وســـــائل اإليـــــضـــــاح واخلـــــدع
ـسـيــحـيـة بـكـنــيـسـة الـشـهــيـد مـارى جـرجس ا

ــكــنـــنــا مالحــظــة عــلى مـــوقع الــفــيس بـــوك 
سرحية التى تتناول وجود عديد من الفرق ا
موضـوعات ديـنيـة مسيـحيـة أو تشـرف علـيها
الكنيـسة ومن ب هذه الفرق أنشىء جروب
فــريق مــســرح كــنــيـــســة ســان مــيــشــيل (فــريق
الــــراعى الـــصــــالح) والـــذى بــــدأ أول أعـــمـــاله
ــسـرحــيـة االنــتـمــاء فى األسـرة ــسـرحــيـة  ا
وكـــــان الـــــعـــــرض عــــلـى مـــــســــرح ســـــان فـــــامى
ــنـــاســبـــة يــوم األســـرة ويــذكـــر اجلــروب أن
هــذا الــعــرض قــدم فى فــبــرايـر  2007وكـان
عـدد احلــاضـرين  143شــخـصــا وشـارك فى
الــعـمل كل من چـون فـؤاد ديــانـا روبـيل بـيـتـر
ظـريف نــبـيـل ظـريف مــيـنــا فـكــرى مـونــيـكـا
ســمـيـر مــاريـنــا مـنـيــر.. والـعـرض مـن تـألـيف
وإخـراج فـادى رمسـيس.. ويـستـكـمل اجلروب
ـســرحـيــات الـتى قــدمـهـا اإلعالن عن بــاقى ا
هـذا الـفـريق ففـى أبريل  2007قـام الـفـريق
بــعــرض مـــســرحـــيــة "الــطـــريق إلى الــقـــيــامــة"
ــنـاســبــة خــتــام جــمـعــة خــتــام الــصــوم وكـان
الـعرض نـفسه فى كـنيـسـة سان مـيشـيل وكان
عدد احلاضرين  86شخصاً وقد شارك فى
الــــعــــمل: چــــون فــــؤاد ريــــتــــا مــــنــــيــــر مــــاجـــد
جـــرجس بــيـــتـــر ظـــريف وآخـــرون.. أخــرجه
أيـضـا فـادى رمـســيس.. ثم مـسـرحـيـة "احلب
ــدرسـة ـرة  فــوق اجلـلــجــنـة" وعــرض هــذه ا
ـنـاســبـة جـمـعـةخــتـام الـصـوم وكـان الــرحـمـة 
عـدد احلــاضـرين  104شـخــصـاً.. ويــبـدو أن
فــادى رمــســيس هــو الــذى يــوكل إلــيه تــألــيف
وإخــراج مـعـظم عــروض هـذا الـفــريق.. وبـعـد
هـــذا الـــعـــمل بـــدأ الـــفـــريق فى تـــكـــوين فـــريق
لـــــلـــــصـــــغـــــار اســـــمـه (فـــــريق بـــــراعـم الـــــراعى
الــــصـــالح) وقـــدم هــــذا الـــفـــريـق أول أعـــمـــاله
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عـــمــــلـــيــــات الـــقــــتل والـــتــــفـــجــــيـــرات فى
إيــطـالــيــا كـانت تــقــوم بـهــا مــجـمــوعـات
ــــؤســــســـات ــــيــــنــــيــــة مــــدعــــومــــة مـن ا
الـــــفـــــاشــــيـــــة ووكــــالـــــة االســـــتــــخـــــبــــارات
األمريـكية وعـلى ضوئـها حتصل حـملة
اعــتـــقــاالت لــكل األبـــريــاء وكــانت هــذه
فـاحتــة مـهــمـة لــتـقـد مــسـرحــيـة مـوت
فـوضـوى. وكل كـتــابـات داريـو فـو عـبـارة
عن نـــثــــر درامى قـــريــــبـــة من الــــلـــهـــجـــة
الـعامـيـة وأمـا حـواراته مـفعـمـة بـاإليـقاع

الداخلى .
ويقتبس فارس عن فو قوله:

"إن مــســرحـــنــا عــدوانى وتـــهــريــجى فى
ــــشـــــاكل واألذى مـــــعــــاجلـــــة وتـــــعـــــريـــــة ا

باشرة والتى تلحق بالفقراء!" ا
ـــهــرج ويـــخــلص فـى الــنـــهــايـــة إلى أن "ا
ــلــحــمى فـى مــســرحــيــات "فــو" يــحــول ا
ــســرحى مــثل احلــرمــان إلى الــســحــر ا
ولـيمة ومجاعـة . فالكوميـديا محصورة

ما ب اجلوع للحياة والبقاء !

احـتـفى الــنـاقـد بـيـار أبـو صـعـب  بـزيـارة الـفـنـانـة
الــتـــونــســيـــة رجــاء بن عـــمــار لــبـــيــروت فى إطــار
بــرنــامج "ربــيع بــيــروت" الــذى تــنــظـمـه مــؤســسـة

سمير قصير. 
ـوقع اإللـكـتـرونى جلـريـدة وقـال أبـو صـعب فى ا
األخـبــارالـلــبـنــانـيـة رجــاء بن عـمّــار اسم أسـاسى
ــــســــرح الــــعــــربى الــــذى حتــــتل الــــتــــجــــربــــة فـى ا
التونـسيّـة منه موقـعاً طـليعـيّاً. ما زلـنا نـذكر تلك
الـدهــشـة فى "قــرطـاج" حـيث اكــتـشـفــنـاهـا ذات
ــنـصف الــصـا فى يــوم من خـريف 1986 مع ا
مـــــســـــرحـــــيّـــــة "األمل". مالكـم خــــائـب وراقـــــصــــة
ـقـفـر الذى ـقـهـى ا مـحـبـطـة يـتـبـارزان لـيالً فى ا
يــديـرانه. بــدت كـأنــهـا فــوق حـلــبـة مالكــمـة ومـا
زالت كـــذلك إلى الــيـــوم. جــعــلـت من اجلــســد ـــــ
شـهديّة. النصّ احلـجر األساس فى عـمارتـها ا
من "ســاكن فى حى الــســيّـدة" (1989) إلى "بــيّـاع
الـهوى" (1995) و"فاوست" (1997) مـسـيـرة نادرة
أسـاسـهــا الـفـرجـة وقـودهـا الــتـداعـيـات: وسـيـلـة
ــقــفل. فى الــهــروب الــوحــيــدة من هــذا الــعــالم ا
عـــام  2001 قـــدّمت "وراء الـــســـكّــة" فى مــحـــطــة
قــطـار مــهــجـورة مع مــجـمــوعــة من الـهــامـشــيـ
والـــعـــاطـــلـــ واخلـــارجـــ عــــلى الـــقـــانـــون. وفى
مونودراما "هوى وطنى" (2005) أعلنت مباشرة
غــــضـــبــــهــــا الــــعــــارم من  RAPعـــلـى طــــريــــقـــة الـ

االنحطاط العربى.
رجـاء الـتى احـتـفـلت قـبل أسـابـيع بـإعـادة افـتـتاح
مـســرحـهـا "مـدار" فى قـرطــاج تـأتى إلى بـيـروت

بتجـربة من نـوع خاص: جتهـيز مسـرحى عنوانه
"بــوابـــة الــنــجـــوم" قــدمـــته فى قــصـــر "الــنـــجــمــة
الـزهراء" مع الـسـوبـرانـو عـلـيـا سـلّـيـمـى وأعادت
بــعـــنــوان صـــيـــاغــتـه لــيـــتالءم مع فـــضـــاء "الــدوم" 
ـــســـرح ـــــ جـــديـــد هــــو "الـــفــــقّـــاعــــة". نـــوع مـن "ا
ـــحــو احلـــدود بــ الـــزيّـــاح" حــيـث الــتـــطــواف 
ثالً وراقـصـاً ومغـنـياً  15  : شـاهـد والفـنـان ا
فى احــتـفــال طــقــوسى عــلى شــكل ســيـمــفــونــيّـة
بـصــريّـة وحــركـيّــة تـقــول هـواجــسـنــا اجلـمــاعـيّـة

هدورة. وآمالنا ا

رجاء بن عمار

على رزق

عــلـى مــوقع مــســرحــيــون يــقــدم الــنــاقــد
عــــصــــمـــــان فــــارس قــــراءة جــــديــــدة فى
مـــســــرح اإليـــطـــالـى األشـــهــــر داريـــو فـــو
اخـــتـــار لــهـــا عــنـــوان "مـــســرح داريـــو فــو
تــهــكم مــريـر ورقص ســاخــر" يـفــتــتـحــهـا

قائال : 
ــســرح يــعــتـــبــر داريــو فـــو أكــثــر كـــتــاب ا
اإليـطـالى شـعـبـيـة فـمـعـظم مـسـرحيـاته
تـــــعـــــكس الـــــتـــــوتـــــرات االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة
واالقتـصاديـة والسـياسـية الـعمـيقـة منذ
سـقــوط الـنــظـام الــفـاشى فى إيــطـالــيـا
وجـــــمــــــيـع مــــــســـــرحــــــيــــــاته عــــــبــــــارة عن
اسـكـيتـشـات وكـوالجـات وسـيـنـاريـوهات
عـــروض مـــســـرحـــيـــة ســـريـــعـــة نـــتـــيـــجــة
اسـتجابات حلـوادث سياسيـة معاصرة
وأغـــانى شـــعــبـــيـــة وقـــصــائـــد ومـــقــاالت
تـهــكـمـيــة. مـسـرح فـو ومــنـهـجـه الـنـقـدى
لـــكل األوضــاع الـــشــاذة داخل اجملـــتــمع
ـــنــمــاته ـــبــاشــر و وخـــصــوصــيـــة فــنه ا
يسـمح بالتـغيـير مثال كل مـا يحصل من

 اهتمام واسع
باحلركة
سرحية ا
فى كنائس
مصر
وأنشطتها
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والـسالم والـسـيف الـثـقـيـل ودمـاء عـلى سـتـار الـكـعـبـة"
لـفاروق جـويـدة واشتـرك بـتلك الـعـروض فى مسـابـقات
الــشـــبـــاب والــريـــاضـــة كــمـــا شـــارك مع اخملـــرج ســمـــيــر
الـشـامى فى مـهـرجـان الـرواد بـعـرض "لـعـنـة الـفـراعـنـة"
كـــمـــا شـــارك مع اخملــــرج عـــادل درويش فـى كـــثـــيـــر من
عــروض مــســابــقــات اجلــمـعــيــات الــثــقــافــيــة وقـدم مــعه
عــروض "عـــصـــا مـــوســـيـــقى" والـــتت فى االنـــتـــرنت" وال
يـنـسى مـجـدى عـبـد احلـمـيـد مـسـرح الـسـامـر وعـروض
"١٠٠ لـيلـة" ويـتـمنى أن تـعـود هـذه العـروض مـرة أخرى

سرحية فى مصر. لتضىء ليل احلركة ا

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

سرحى التجريبى البد أن تكون اسهاما > يؤكد جروتوفسكى أن نتيجة العمل ا
سرحية التى يستخدم اخملرج ناظر ا عاصر و ذلك مثل ا سرح ا جديدا فى فن ا
عاصر أو من اإلمكانات اإللكترونية. فى تصميمها بعض األفكار فى فن النحت ا

> يقول جروتوفسكى فى إحدى مقاالته: "ينفد صبرى أحيانا عندما يسألنى سائل
سرحية التجريبية?". فمثل هذا السؤال يفترض : ما هو األصل فى عروضك ا
سرحى التجريبى البد و أن يستخدم تكتيكا جديدا فى كل مرة و مسبقا أن العمل ا
أنه الفرع و ليس األصل.
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ــســرحى قــدم الـــعــديــد من الــعـــروض فى مــهــرجــانــات ا
اجلـمـعيـات الثـقـافيـة منـهـا "عصـا مـوسى وحصـاد الشك
ــلـيــونــيـرة تــزور الــقـريــة" كــمـا أخــرج لــفـرق الــشــركـات وا
أطــلس والــشــوربــجـى والــنــصــر لــلــســيــارات مــســرحــيــات

"شواشة الدرة وتريك تراك والصبر طيب" .
ـــســرحــيــات لــلــقــطــاع أخــرج عــادل درويش عــدداً من ا
اخلـاص كان آخـرهـا "الشـحـات واألميـرة" بـطولـة خـالد
مـحـمـود وأحـمـد صـيـام وخـديـجـة مـحـمـود وعـنـبـر كـما
قـدم للـتـليـفزيـون من تألـيفه مـسـلسل أغـنيـة على جـسر
األمل لــلــمـخــرج عالء كـامل بــطــولـة عــبـد الــله مـحــمـود
وديـنــا وخــالــد مـحــمــود وأحــمــد خـلــيل وســهــرة درامــيـة
بـعنوان "ألنها حتب" بـطولة راندا وأحـمد خليل وإخراج

جمعة بدران.
ـــســرح كــمـــا كــان فى يــحــلـم عــادل درويش بـــأن يــعــود ا
الستـينـيات وأن يـشهـد نهـضة وصـحوة توقـظه من هذا

السبات العميق.

اسمه محمد عادل عبده إبراهيم درويش وتعرف الناس
أنه: عــادل درويـش ابن مــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة الــذى بــدأ
ـدرسى فى بـلدته ـسرح ا ـسـرحيـة كـممـثل فى ا حـياته ا
ـعلم كندوز ومجلس ـطرية دقهليـة حيث قدم "عمارة ا ا
الـعدل" لـتـوفيق احلـكـيم إخراج صـالح الشـنـاوى وعنـدما
انتـقل للـمرحلة الـثانويـة قدم عدة مـسرحيـات من أعمال
الريحانى من إخراج محمود النجدى ومحب زايد يتذكر
مــنـهــا "قـســمــتى كـده وحــكم قـراقــوش والــدنـيــا عـلى كف
عفـريت" ولكـنه عنـدما انـتقل لـلقـاهرة لإلقـامة فـيهـا بعد
عهد الـعالى للتكنولوجيا لم يرض لنفسه أن ما التحق با
سـرح فاجته إلى الثـقافـة اجلماهـيرية يـبعد عن الـفن وا
وقـدم فـيهـا أوائل الـستـيـنيـات "مـحاكـمة لـوكـولس" إخراج
عــاطف الــبــكــرى ومع نــفس اخملــرج قــدم أيــضــا عــرض
"أبـيض وأسـود" شـاركه البـطـولـة وقتـهـا محـيى إسـمـاعيل
وجمال الشيخ وإنعـام اجلريتلى ثم وجد فى نفسه ملكة
الــتــألــيف واإلخــراج فــقــدم بــعض األعــمــال الــتـى كــتــبــهـا
سرح الشباب والرياضة منها "عقارب وإخرجها بنفسه 
الزمن وعصـا موسى" ثم أخرج لـلثقـافة اجلمـاهيرية من

تأليفه أيضا "ابن اجلنـية وشيال احلمول يا متولى" كما
سـرح القـطـاع اخلاص عـدة مسـرحـيات مـنه "لعـبة كـتب 
فى الدور الثالث" بطـولة سيد زيان وهناء ثروت وإخراج
ســعـيـد مـدبـولى ثم كـتب "الـعــانـسـة والـصـعـلـوك" لـوحـيـد
ســـيف وعالء ولى الـــدين إخــراج عـــثــمــان احلـــمــامــصى
ــنـتــصـر بـالــله إخـراج و"سـلــفـنى عــقـلك" ألحــمـد راتب وا
ادلـ طـبر وعـبد سـعيـد مـدبولى و"الـنت فى اإلنـترنـت" 
الـله مـحـمـود إخــراج حـسـام الـدين صالح "الـنـاس جـرى
لــيــهـا إيـه" لــيـونـس شـلــبى ومــيــمى جــمــال إخــراج ســعــيـد
مدبولى كـما قـدم أيضا من تـأليفه روايـة لألطفال وهى
"أحالم األقـــزام" بـــطـــولـــة مـــنـــيـــر مـــكـــرم وعـــبـــد الـــسالم
يـرغنى إال أنـه لم ينس مـوهبة الـدهشـان إخراج ضـياء ا
التـمثـيل الـتى جترى فـى دمه فعـاد ووقف أمـام كامـيرات
شاغبات فـى السجن" إخراج ناصر الـسينما فى فـيلم "ا
حسـ و"اخلـادم" إخراج أحـمد يـحـيى و"اغـتيـال" إخراج
ـسرح فى فـاتن تـوفـيق عـاد اخملـرج فـهمـى اخلولـى إلى ا
عـــرض " 10عـــلى بـــاب الـــوزيــر" وقـــدم مع حـــسن عـــبــد
الـــــسالم "حـــــضـــــرات الـــــســـــادة الـــــعــــيـــــال" فـى اإلخــــراج
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طه حسـيب محمـد أو "شارلى شابـلن القلـيوبيـة" كما أطـلق عليه الـشاعر مـحمد الـشرنوبى
ــارس بـعض ــســرح لــلـمــرة األولى. نــشــأ طه حــســيب بــ أسـرة فــنــيــة  عــنــدمـا رآه عــلى ا
ـواتى وبدأ حـيـاته الـفنـيـة مـغنـيـا وهو فى ـنـاخ ا ـوسـيقـى والغـنـاء - فتـأثـر بـهذا ا أفـرادها ا
ـرحلة اإلعدادية - وجاءت مرحلـة التعليم الثانوى والتى رحـلة االبتدائية ثم عازفًا فى ا ا
سـرحـيـة "التـمـثـيلـيـة" بشـكل كـبـير يـعـتبـرهـا مـرحلـة الـنضـوج الـفـنى حـيث تفـجـرت قـدراته ا
ارس ريـاضة اجلمباز وسيقى كعـازف إيقاع ثم عازف كـمان. كذلك كان  بجانب نبـوغه ا
ـسرحية "الـكوميدية" ا كـان له األثر الكبـير فى آدائه احلركى عنـدما بدأ يقـدم أعماله ا
ـسـرحى بشـكل واضح عـنـدما الـتـحق بـكلـيـة الـتربـيـة جامـعـة ع بـدأ طه حـسـيب نشـاطه ا
شـمس فى آخـر الــسـتـيـنـيـات.. وتــعـتـبـر هـذه الـفــتـرة - بـالـنـسـبــة له - هى احملك احلـقـيـقى
وهـبته حـيث شارك فـيهـا بكل أسـلحـته "تمـثيل - مـوسيـقى - فنـون شعـبيـة - كورال" قدم
ـسـرح اجلــامـعى حـوالى ٢٠ عـمالً مــسـرحـيًـا واسـتـعــراضـيًـا حـتى عـام ١٩٧٣ وفى طه فى ا
نفس الوقت كان يعمل بالثقافة اجلـماهيرية بالقليوبية. وكان أول عمل له فيها: "آه يا بلد"
تألـيف وحـيد حـامـد إخراج عـبـد الفـتـاح عـودة وسارت أعـمـاله الفـنـية فى خط مـتـوازن ب
اجلامـعة والثـقافـة. عمل طه مع عدد من اخملـرج مـنهم: سمـير الـعصفـورى عبد الـعزيز
أبـو الـلــيل عـلى الــغـنــدور رأفت الـدويـرى ســيـد الــبـاجـورى د. هــنـاء عـبــد الـفـتــاح أحـمـد
بـدع ومن توفـيق حسن الـوزير سـمـير فـهمى أحـمد طه عـطام الـسيـد والكـثيـر من ا
سـرحيات الـتى شارك فـيها "أهالً يـا بكـوات دموع األخطـبوط عطـيل يعـود قتيل أشهـر ا
فى كفر التنهدات سعد اليتيم اجملـان منمنمات تاريخية ويعتبر طه حسيب أحد رموز

سرحية فى القليوبية. احلركة ا

نورهان عبد اللهوحيد أم

نوفيـة بدأ مشواره أحـمد وجيه عـصام طالب بكـلية التـجارة جامعـة ا
درسى أى ما يقرب من إثنتى عشرة سنة قدم سـرح ا التمثيلى من ا
خاللـها أعمـاالً متميـزة كشفت عن موهـبته الفـنية ولفـتت إليه األنظار
ـراحل الـتـعــلـيـمـيـة اخملـتــلـفـة ومن بـ الـعـروض الــتى يـعـتـز بـيـهـا فى ا
أحــمـد حــيث أســهــمت فـى بـلــورة جــزء من مــوهــبــته "الــديك الــطــمـاع"
إخـراج يــوسف الـنـقـيب "هـامـلت" إخــراج أحـمـد عـبـاس وقـد شـجـعـته
ـزيـد من الـعـروض فـشـارك فى احلـفـاوة الـتى قـوبل بـهــا عـلى تـقـد ا
ـشـهـد األخيـر من "تـاجـر الـبـندقـيـة" إعـداد وإخـراج أحـمـد عـبـاس و"ا
مــأسـاة فــويــتـسك" إخــراج مــصـطــفى مـراد " لــيــالى احلـصــاد" إخـراج
عالء الـــكـــاشف وبـــعــــد ذلك شـــارك فى "فـــصـــد الـــدم" إخـــراج ولـــيـــد

يضى "حلم يوسف" و"الفصول األربعة" إخراج راضيه. ا
ـهـرجانـات وحـصـد عـلى الـعـديـد من شـارك أحـمـد وجـيه فى عـدد مـن ا
اجلــوائـز فــقــد شـارك فى مــهــرجـان أســبـوع شــبـاب اجلــامــعـات الــثـامن
ــهـرجـان الـتـاسع ـنـوفــيـة من خالل عـرض "هـامــلت" كـمـا شـارك فى ا بـا
شهد األخير بـعرض "تاجر البنـدقية" ومن خالل مشاركته فـى عرض "ا
ـسرح. كذلك من حـياة فـويتـسك" شارك ألول مرة فـى مهرجـان نوادى ا
شـارك وجيه فى مـهـرجـان جامـعـات الدلـتـا األول بطـنـطـا بعـرض "لـيالى

ثل "ثان". احلصاد" وحصل عن دوره فيها بجائزة أحسن 

محمد جمال الدين

الوعى بالراهن واجلذور
إنـهـا فـرصــة مـتـجـددة لـوعـى مـخـتـلف وعى
بــالـــراهن وبــاجلـــذور حــيث جتـــتــمع مـــعــهــا
األطـــفــال والـــكــبـــار يـــتــبـــارون فى الـــقــراءة
واالطالع يشاركـون برسومـهم وأقالمهم هنا
ســوف جتــدهم فى «ورشــة» لــلــحــكى وهــنـاك
ســتـراهم يـقـدمــون نـصـاً مــسـرحـيـاً بــهـيـجـاً
أنـشطـة للـمـواهب والفـنون الـشعـبيـة والنـشر
واألنـشـطـة الـعـلـمـيـة هـكـذا تـأتـيـنـا احلـمـلـة
هرجان القراءة للجميع التى تزداد القومية 
ألــقــاً وعـــمــقــاً فى كل عـــام من خالل الــدعم
الذى تقدمه السيـدة الفاضلة سوزان مبارك
التى تؤمن أن القـراءة حق لكل مواطن ولكل

منطقة جغرافية يسكنها أبناء احملروسة.
لـقد حتـولت الـقراءة لـفعـل يومى وأصـبحت
ـكـتـبـات الـعـامـة فى بـيـوت وقـصـور الـثـقـافة ا
أمـاكن لـلتـنـوير ولـلنـدوات الـثقـافـية وإلقـامة

احلوار ب األطفال والكبار.
وفى هــذا الـعــام حتــتــشــد الـهــيــئــة بــجــمـيع
إداراتها لـلوصول بـاخلدمة الثـقافية والـفنية
والــعـلــمـيــة إلى ربــوع مـصــر ألنـهــا تـؤمن أن
ــكن أن تـقـود الـثـقــافـة هى الـقــاطـرة الـتى 
اجملتـمع إلى نـهـضـة اجـتـماعـيـة واقـتـصـادية

وعلمية.
وقــد سـاهــمت احلــمــلـة الــقـومــيــة فى إرسـاء
ـبـاد التـى أصبـحت راسـخة مـجـموعـة من ا
فى األذهـان وجــمـيــعـهــا تـصب فـى الـوصـول
إلى وعى بحاضر أمـتنا ومستـقبلها وأن هذا
ـعـزل عن جـذورنا ـكن أن يـكون  الـوعى ال 
وعمـقـهـا احلـضـارى من هـنـا سـنـنـطلـق لكل
بيوت وقـصور الثقـافة ومكتـباتها ومـسارحها
ـــدن والــقــرى عــبــر بل ســـنــصل إلى شــوارع ا
الــقــوافل الــثــقــافـيــة لــنــتــواصل مـع الــنـاس
تعددة التى بوسائلنا اخملـتلفة وبفاعلـياتنا ا
تــســعـى ألن تــقــدم صــورة الـــوطن فى أعــظم
مـعـانـيـهـا وأسمى جتـلـيـاتـهـا من خالل رموزه
الوطـنية وقضـاياه احليـوية وستـحتفى دوماً
بـأطـفال مـصر وشـبـابهـا الذين نـعـول علـيهم
ـظــلـمـة فى بـعض كـثـيـراً فى إضــاءة الـبـقع ا

أقاليم مصر.
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ـثل ومـخـرج ومـسئـول الـنـشاط مـجدى عـبـد احلـمـيد 
ـسـرحى بنـوادى الشـبـاب والريـاضـة باجلـيزة الـفنى وا
ـسـرح مـثل مـعــظم زمالئه عـنـدمـا أعـلن بـدأ عالقــته بـا
ـدرسـة اإلعـداديـة عن تـكـوين مـدرس الـلـغـة الـعـربـيـة بـا
ـسـرح فـكـان من أوائل من انـضم لـهـذا الـفريق فـريق ا
ــرحــلــة ــدرسى إال بــعـــد انــتــهــاء ا ـــســرح ا ولم يــتــرك ا
درسى عـشرات األعمال سرح ا الـثانوية قـدم خالل ا
ــنـاهج وغــيـرهــا مـنــهـا "عــلـوم دوت كـوم من مـســرحـة ا
والــكـواكب تـتــكـلم أحـيـانــا والـفـراعـنــة قـادمـون وزرقـاء
الــيـــمــامــة" مـن إخــراج مــدرســـ يــعـــتــرف لــهـم مــجــدى
ـسرحـية ولكـن مجدى انـطلق بفـضل كبـير فى بـدايته ا

بعـد تـخرجه مـباشـرة إلى مسـارح الثـقافـة اجلمـاهيـرية
فقـدم "قلم رصـاص" مع عادل بـركات "وسـلمى نت" مع
مـحــمـد شــوقى وأيــضًـا "لــعـنــة الـفــراعـنــة" تــألـيف عــبـد
الـفـتـاح الـبـلـتاجـى وإخـراج سـمـيـر الشـامـى كـمـا شارك
ــسـرحــيــة فـمع الــشــركـة فى عــروض فــرق الـشــركــات ا
ليـونيرة الـشرقيـة قدم عروض "الـعصـا واألخطبـوط وا
تــزور الـــقـــريــة وغـــنـــاوى الــنـــاس" إخـــراج عــادل درويش
ـــســـرحى بـــنـــوادى وبـــوصــــفه مـــســـئـــوال عـن الـــنـــشـــاط ا
الـشباب والرياضة بـاجليزة فقد عـمل على تكوين فرق
مسرحية فى كل مـركز شباب حتى ولو اضطر إلخراج
بــــعـض أعــــمــــالــــهــــا بــــنــــفــــسه وقــــد أخــــرج "أرض احلب
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ــشــاركــون  اخـتــيــارهم بــنـاء عــلى اخــتــبـارات ا
وورشـــة عـــمل أقـــامـــهـــا رونـى خـــلـــيل عـــلى مـــدى
أســـبــــوعـــ لـــلـــتــــدريب عـــلى الــــعـــرض فى إطـــار
بـرنــامـجه لـنــشـر فن االســتـانـد آب كــومـيـدى فى
مــــصـــر و تـــقـــســــيم احلـــفـل إلى جـــزئـــ األول
بالعـربية والـثانى باإلجنلـيزية واقتـصرت فقرات
العـربيـة على جورج عـزمى ومظـفر وعال رشدى
ومـــحــمـــد ســالم وهـــو مــا جـــعل الـــعــرض يـــتــخــذ
الـــطــابع االمــريــكـى فى كــثــيـــر من األحــيــان رغم
حـرص رونى خــلـيل عـلـى ابـتـكــار عـرض مـصـرى
 100% وهــو مــاصــرح به لـ"مــســرحـنــا" قــائال إنه

ـكان قـبل تـقـد الـعرض يـحـرص عـلى دراسـة ا
ألن الــكـومـيـديـا البــد أن تـكـون نـابـعــة من الـبـيـئـة
احملــــيـــطــــة وإال أصــــبـــحـت بال مــــعـــنـى وأصـــابت

لل. اجلمهور با
وعن بـدايـته قـال إنه شـرع فى تـقـد هـذا الفن
فـى بـــعض احلـــانـــات األمــــريـــكـــيـــة الـــتـى تـــعـــطى
سـرح مـنذ الـفـرصـة للـمـوهوبـ لـلصـعـود عـلى ا
مـا يـقـرب من 9 سـنـوات عـلى سبـيل الـهـواية إلى
جـــانب عــــمـــلـه األســـاسى فـى مـــجـــال الــــدعـــايـــة
واإلعـالن قــبل أن يـــتــخــلـى عــنه تـــمــامــا عـــنــدمــا
ه أدرك أنـه عـالم الــكـومــيـديـا والــتـمــثـيل هــو عـا
ـــــســــلـــــسالت احلـــــقـــــيــــقـى وشــــارك فـى بـــــعض ا
الـقــصــيـرة ويــسـعى االن النــتــاج فـيــلم ســيـنــمـائى
بـإنتـاج مـصـرى أمريـكى مـشـترك يـظـهـر اجلانب
اإلنـسانى لـلـعرب بـعـيدا عن الـدعـاية الـسـياسـية

زيفة للحقائق . ا
رونى هـــو ابن د. طــــارق خـــلـــيل رئـــيس جـــامـــعـــة
الـــنـــيل لألبــــحـــاث ومـــؤسس ورئـــيس اجلـــمـــعـــيـــة
األمـريكـية لـلـتكـنولـوجـيا ولـد وتـربى فى أمريـكا
ويــتـحــدث الـعــربـيــة واإلجنـلــيـزيــة وكـونه مــصـرى
شاكل حـيث يقول إنه األصـل يسبب له بـعض ا
ــصــريــة بــعـد 11 اضــطــر إلى انــكــار جــنـســيــته ا
ســبــتــمــبــر حـــتى يــســتــطــيـع تــقــد عــروضه فى
عـاملـة السـيئـة للـعرب بـعد هذه أمـريكـا بسـبب ا
األحــــداث بــــاإلضــــافــــة إلـى عــــدم اخلــــوض فى
الـسـيـاسة األمـريـكـيـة فى هـذه الـفـتـرة وعالقـتـها
ـــســـلـــمــــ خـــاصـــة وأن الـــعـــقـــلـــيـــة بـــالـــعـــرب وا
األمريـكية ال تـهتم بالـتعرف على احلـقائق وعلى
الــثــقـــافــات األخــرى وال تــفــكــر فــيــمــا هــو خــارج

أمريكا حسب تعبيره.

من خـلف "الــكـمــامـات" الـواقــيـة ضـحك جــمـهـور
نعم الصاوى على نكات األمريكى ساقية عبـد ا
"Stand Up ـصـرى رونى خلـيل فى أول عرض ا
صاحبة عدد من "Comedy يقدمه فى مـصر 
ــصــريــ حتت عــنــوان "رونى الــكــومــيــديــانــات ا
خــلــيل يـــقــدم أجــمــد كــومــيـــديــانــات فى مــصــر"
ورغم الـرعب الذى يـسيـطر عـلى سـكان مـنطـقة
الـزمالك حتـديداً من أنـفلـونـزا اخلنـازير خـاصة
بعـد اكتـشاف حـاالت إصابـة ب طـلبـة اجلامـعة
األمــريـكــيـة هــنـاك إال أن جــمـهــور احلـفـل تـعـدى
األلف شــخص واضــطــر بــعــضــهم إلـى اجلــلـوس
ــتــابــعـة ــواجه لــلــمــســرح  عــلى درجــات الــســلم ا
الــــعــــرض الــــذى اســــتــــمــــر مــــا يــــقــــرب من ثالث
سـاعـات بيـنمـا اهـتم منـظمـو احلـفل فى ساقـية
الـصـاوى بـتـوفـيـر "كـمـامـات" لـلـحـضـور والـتـأكـيد
على ضـرورة ارتدائها مـنعا لإلصـابة باألنـفلونزا
جـراء هـذا الزحـام وهـو مـا دعـا الكـومـيـديـانات
ـــســـرح إلى إلـــقـــاء الـــنـــكــــات واإلفـــيـــهـــات عـــلى ا
ســـاخــرين من الـــكــمــامـــات ومن رعب أنـــفــلــونــزا

اخلنازير.
ــســرح مــرتـديــا قــنــاعــاً عـلى ظــهـر خــلــيل عــلى ا
شـــكـل خـــنـــزيـــر وأخــــذ فى مـــداعــــبـــة اجلـــمـــهـــور
مـتـسائال عن سـبب خوفـهم مـنه هل ألنه خنـزير
أم ألنه مـصـاب بـاألنـفـلـونـزا! ثم قـال فـيـمـا بـعـد
ــرة األولى الــتى يــقـدم فــيــهـا إنـه سـعــيــد ألنـهــا ا
عـرضا كـوميديـا فى غرفة الـعمـليات اجلـراحية
إلى جــــانب ســـخــــريـــة رونـى من زيـــارة الــــرئـــيس
صر فى الفترة األمريكى اجلديد باراك أوباما 
األخـيرة وكـذلك بعـض النـقاط الـتى نـاقشـها فى
خـطــابه لـلـعـالم اإلسالمى مـقـدم احلـفل مـظـفـر
ـصـر لـلـمـرة الـثـانـيـة فى أعـلن عن زيـارة أوبـامـا 
نــفـس األســبـــوع ثم اعــتـــذر عـــنــدمـــا لم يــحـــضــر
مضيفا أننا ال نـستطيع تنظيف البلد مرت فى

نفس السنة!
حــول اخلـــطـــاب عــلـق رونى قــائـال إنه ســـيــوضح
ـتحدة بعض مـا قاله أوبامـا ومنهـا أن الواليات ا
األمـريـكيـة لن تكـون فى حرب مع الـعالم الـعربى
واإلسـالمى ألنــهم كــانـوا دائــمــا رواد فى الــعــلـوم
اخملـتـلـفــة خـاصـة اجلـبـر وهـو الــسـبب الـرئـيـسى
فى الـــــهـــــجـــــوم عـــــلى الـــــعـــــراق! وعـن الـــــصــــراع
الـفلـسطـينى اإلسـرائيـلى يجب عـلى إسرائيل أن
ـــســـتـــوطـــنـــات خـــاصــة تـــوقف تـــوســـعــاتـــهـــا فى ا
ـوجـودة فى هـولـيـود وكــالـيـفـورنـيـا "األمـريـكـيـة" ا
والــتى كــانت سـبــبــا فى إجـبــار أمــريـكى مــصـرى

مـثـله عـلـى الـعـرض فى الـقـاهـرة أمـام جـمـهور ال
يستـطيع فهمه بـشكل جيد! وبـالنسبـة للديانات
فـإن أمـريــكـا ال تـضـطـهــد أى ديـانـة إال إذا كـانت
هـذه الديـانة تـتـضمن قـول بـعض اجلمل بـصوت
مــرتـفع قـبـل الـقـيــام بـتـفــجـيـر مــنـشـآت أمــريـكـيـة
ولـكـنهـا تـسـمح ألى شـخص أن يـفـجـر نفـسه فى

بلده ومنزله بعيدا عنها ودون إزعاج الغير!.
وأضـاف أنه ظــهـر فـى مـصــر مـا يـســمى بــجـولـة
أوبـــامـــا وهى عـــبـــارة عن جـــولــــة تـــتـــبع لألمـــاكن

النظيفة التى مر بها أوباما خالل الزيارة.
شـــارك فـى احلـــفل عــــدد من الـــكــــومـــيــــديـــانـــات
ــصــريــ ومــنــهم "مــظــفــر" الــذى تــولـى تــقـد ا
ـهتـمـ باالسـتـاند أب احلـفل وهـو أحـد أشهـر ا
كــــومـــيــــدى فى مــــصـــر ويـــقــــيم عــــروضه بــــشـــكل
مــســتــمــر فـى مــقــهى "افــتــر ايت" وكــذلك جــورج
عـــزمى والـــذى بـــدأ فـى تـــقـــد هـــذا الـــنـــوع من
ــاضـى من خالل الـــعــرض الـــكـــومــيـــديــا الـــعـــام ا
اجلـماعى "الـعرب أصـيبـوا بالـتهـور" وشارك فيه
ــمــثـــلــة عال أيـــضــا رونى خـــلــيل كـــمــا شــاركـت ا
رشــدى الـتى كــانت بــ فـريق الــذى قـدم عـرض
"حـكم األقــلـيـات" من قــبل مع رونى فى دبى إلى
جـانب شـبـاب قـدمــوا الـكـومـيـديـا ألول مـرة عـلى
ــذيع ـــســـرح ومــنـــهم مـــحــمـــد ســالـم وصــافـى ا ا

بـ FM ومحمد شاه ونهى كاتو ورامز.

 بدايته كانت
 فى احلانات األمريكية

التى تمنح
 الفرصة للموهوب

اضطر إلنكار جنسيته
صرية بعد11ديسبمر ا

حتى يستطيع 
تقد عروضه فى أمريكا

منى شديد
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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

د. مـصطـفى رمـضانى يـكتب
ـــغــرب عن هـــارمــونــيــة من ا
الـفــكـرى واجلــمـالى فى نص

مأذن احملروسة

صورة الغالف هرجان القومى  ا
صرى  للمسرح ا

فى دورته الرابعة -
..أسئلة حيرى
تبحث عن إجابات

صـ5

 مواهب آداب
نصورة تفصح عن ا
نفسها فى «دائرة
الطباشير

القوقازية» صـ10

من كــثــرة الــتــصــارع عــلى
ـر به الـبـشر ـال .. وما  ا
عــــــــــــــلـى وجـه األرض مـن
أزمة مالية  طاحنة .. من
صــنع أيــديــهم ونــتــيــجـة
طــبـــيــعـــيـــة ألطــمـــاعــهم
الـــــــزائـــــــدة عن احلـــــــد ..
وبـحث اجلميع عن الثراء
الفـاحش .. يجـعلـنا نظن
أن األرض بــــــاتت غـــــابـــــة
وحــوشـهـا الـبـشـر .. حـتى
نصطدم بأناس مختلف
.. أسـسوا فـرقة ومـسرحا
خـاصـا بـهم ال يبـحث عن
الــربح ولــكـنه يــهـدف إلى
إدخـال الـبـهـجـة والـسرور
إلى الـــنــاس .. وغــايـــتــهم
الــــضــــحـك ثم الــــضــــحك
الذى أصـبح غـالـيـا وقـلـما
جنــــــــده .. وهــــــــو فــــــــريق
ومسرح " 500 مهرج " ...
اقرأ صـ23
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

ثل هذا > لم يحدث أن استطاع مخرج كبير منذ ستانسالفسكى أن يبحث 
العمق و النظرة الشاملة فى طبيعة فن التمثيل و معناه و أدواته أو فى
العمليات العقلية و اجلسمانية و الشعورية التى تعتبر جزءاً ال يتجزأ من

هذا الفن.

22 من يونيه 2009 

> ييجى جروتوفسكى Jerzy Grotowski جيشوف  11 أغسطس - 1933
بونتيديرا  14يناير 1999 مخرج مسرحى بولندى  يعتبر مؤسس و مخرج
سرحى الذى يعتبره البعض أهم جتربة مسرحية فى عصرنا. عمل ا ا

22 من يونيه 2009  العدد 102
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ورشة الــ12 ساعة
جتربة رائدة فى
سرح صـ24 عالم ا

 أسئلة خشنة جرئية
تتفجر فى وجه

القانون ويطرحها بقوة
«مشعلو احلرائق» صـ12

 د. مدحت الكاشف
يوصل دروسه
  فى كيفية تعلم

التمثيل صـ25

عن رحلة وحياة
جروتوفسكى صاحب

سرح الفقير» «ا

مختارات العدد 

!!iƒ¡dG ó≤ædG áaBG
للنص?

اذا لم تـقـرأ النـصـ وتتـأكد وأسـأل بـدورى 
يـــا دكـــتــور قـــبل أن تـــكـــتب مـــقــاال عـــلى غـــيــر

أساس?
ثـانـيـا: قبـل أن تنـقـضى ثـمان وأربـعـون سـاعة
ـقال من إعالن الـنـتائج يـعلن الـدكـتور بـهذا ا
بـراءته من نـتـائـج الـتـحـكـيم الـذى شـارك فـيه

كعضو من أعضاء اللجنة وكأنه يعتذر.
ـــســــرحـــيـــة بـــجـــائـــزة ن? عن فـــوز ا ال أدرى 

ركز الثانى وفوز اخملرج بنفس اجلائزة. ا
ثـالــثـًا: يـتــيه الـدكـتــور بـإخـراج نــفس الـنص عـام
1990 وكـــذلـك بــإخـــراج اخملـــرج الـــســـكـــنــدرى
نــاجى أحــمـد والــذى قــدم الــعـرض نــفــسه عـام
1990 وهـــــــمــــــا فـــــــقط مـن بــــــ اخملـــــــرجــــــ
ـــصــــريـــ مـن قـــدم مــــشـــهــــد اجلـــراب الـــذى ا
حـذفـته أنـا ولــيـتـنى شـاهـدت الــعـرضـ ألتـعـلم
من فــيـض الــعــلم الــســكــنــدرى فــقط. ولــلــنــقــاد

مذاهب فيما يكتبون وآفة النقد الهودى.
اخملرج عزت زين

شهـد ما ب الفصل قد حدث وال اخملرج 
أدرى لـذلك احلــذف سـبـبـاً أو مــبـررا درامـيـاً
) غـــيـــر أنــنـى أريـــد أن أعــرف كـــيف أو فــنـــيـــاً
ــــكن لــــلــــنــــاقــــد أن يــــتــــربص ويــــتــــوقع قــــبل

مشاهدة العرض?
ويـتــسـاءل الـدكـتــور - طـبـقـا لـقــيـامى بـحـذف
ـوجـود أصال - هـل هو ضـيق ـشـهـد غـير ا ا
? أم الـوقت? أم تـقـصـيـر فى خـيـال اخملـرج
هو عدم فهم نتيجة قصور فى قراءة اخملرج

يــثـيــر مــقــال الــدكـتــور أبــو احلــسن سالم فى
ئوى مـن مسرحنـا بعنـوان (اتن فى العـدد ا
قـفـة خـرجـة لألمـام وخـرجـة والسـالم) عدداً
من اإلشكاليات أوجزها فى النقاط التالية:
أوال: يقر من البـداية الدكتور أبو احلسن أن
ألــــفـــريــــد فــــرج قـــد كــــتب نص (عــــلى جــــنـــاح
التـبريـزى) بالـلغـة العـربيـة الفـصحى ثم كـتبه
مرة أخـرى بعنـوان (اتن فى قـفة); بالـلهجة
العاميـة لكن من الواضح أن الدكتور لم يقرأ
نص الـعـامـيـة حـيث بـنى مـقـاله الـنـقدى عـلى
أننـى ارتكـبت خطـأ لم يـغتـفر بـحـذف مشـهد
وجـود بـ الـفـصـل ـشـهـد ا اجلـراب وهـو ا
األول والــثـــانى من نص الــفـــصــحى فى حــ
أنه غـــيـــر مـــوجـــود فـى نص الـــعـــامـــيـــة حـــيث
ــــــؤلف نــــــفــــــسـه وأضـــــاف إلـى نص حــــــذفه ا
الـعـامـيـة ثالثـة مـشـاهـد أخـرى لم يـتـضـمـنـهـا
ـدهش أن الدكـتـور يـقدس نص الـفـصـحى وا
شـهد - الذى لم أحذفه ويقول (على هذا ا
أن مــا تــوقـــعــته من أول حلـــظــة حــول حــذف

اذا لم يقرأ 
الدكتور النص

 قبل أن يكتب ?

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

مثل. مجال تدريب ا
يحاضر فى الورشة نخبة من كبار

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

قبول ومواعيد احملاضرات فى العدد ا
٢٠٠٩ الصادر  بتاريخ ٢٠ يوليو 

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

شارگة فى ورشة «مسرحنا» استمارة ا

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

ت : ٣٥٦٣٤٣١٣ت : ٣٥٦٣٤٣١٣

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

ؤهل: ا
رقم التليفون:

العنوان : 
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 ح يتحول «لير»
 إلى كوميديا ألن

مخرجه لم يقرأ النص
.. عروض جامعة كفر
الشيخ حتت مبضع
محمد زهدى صـ13

 د. حــسن عــطــيـة يــكــتب عن
ـــســرحــيــة مـــعــهــد الـــفــنــون ا

بالكويت

جملموعة من
صري الفنان ا

لوحات العدد

عزت زين معقبا على د. أبو احلسن سالم

Qƒ¡ª÷ÉH ¢Vhô©dG äÉYÉb CÓ‰ ¿CG πLCG øe
بــدايــة  أرسل بـاقــة ورد خـاصــة لألســتـاذ يــسـرى حــسـان
ا يـقدمه لنـا فى مسرحنـا وحتياتى لكل رئيس التـحرير 
ـئويـة من الـسـادة النـقاد ـنـاسبـة ا العـامـل بـاجلـريدة 
ـــســئــولـــ بــجــريـــدة مــســرحـــنــا عــلـى مــا يــبـــذلــونه من وا

مجهود عظيم.
أردت فـقط أن أحتـدث عن شىء لـفت انتـبـاهى نـحن نرى
اجلــمـــهــور فـى قــاعـــات الــعـــروض أصــبـح أقل بـــكــثـــيــر من
ــمــثــلــ والــقــلــة ــاضى بل وأكــثــرهم أقــارب وأصــدقــاء ا ا
  وهــنـــاك شــبـه انــعـــدام لــوجــود ـــســرحــيـــ األخـــرى من ا
سـرح كما قالت األستـاذة دعاء طعيمة فى جـمهور يحب ا
أحـد األعــداد الــسـابــقــة ( مـســرحــيـاتــنــا ال يـشــاهــدهـا إال
سـرحيـون)  فقـررت أن  أنادى جـريدة مسـرحنـا لتـكتب ا
سـرح ومفـهـومه ومضـمونه قـبل أن تـكتب عن أخـبار عن ا
ـسـرح وأصـوله  وأنـا مـتـأكـد الـفن  لـيـعـلم اجلـمـهــور فن ا
ـــســرح ســوف تـــمــتــلئ إنه حـــ يــفــهـم اجلــمــهـــور مــا هــو ا
ـسـرح صورة مـصـغرة من قـاعات الـعـروض عن أخـرها فـا
حــيــاتـنــا الــتى نــعــيــشـهــا البــد أن يــســتـفــيــد مــنه اجلــمــهـور
ويـكتـسب خبـرات احلـياة ويـجب علـيـنا أن نـوعى اجلمـهور

سرحية . ونرفع من علمه وثقافته ا
األمر الـثـانى هـو رسالـة شكـر لـلعـامـل عـلى كـتـابة مـقاالت
ـسرحيـة وأتمـنى أن تسـتمر مـثل والتـمريـنات ا عن إعداد ا
ــشـوار بــكـتــابــة مـقــالـة فى إعــداد اخملـرج وتــزيـد ونــواصل ا
أيـضا . األمر الـثالث هـو رجاء خاص مـنى للـسادة العـامل
سـئولـ بالـهيئـة العـامة لـقصور باجلـريدة وهـو أن ننـاشد ا
الثقـافة حـيث أن قصـر ثقافـة مديـنة كفـر الزيـات وهو احد
حـافظـة الـغربـيـة يقـوم عـلى نشـاط واحد قصـور الـثقـافـة 
سرح رغم وجود وسيقى وأغلقوا ا وهو الغناء والكـورال وا
ــثــلـون فـى كـلــيـات ــديــنـة  ـمــثـلــ بــهـذه ا عـدد كــبــيـر مـن ا
ـثال مــخــتــلــفــة فى جــامـــعــة طــنــطــا يــتــعــدى عــددهم  20
يعـملـون كفـريق واحد وحـاولوا أن يـعملـوا بقـصر ثـقافـة كفر

الزيات لكنهم لم يجدوا من يشجعهم ويتبناهم.
وشكرا لسعـة صدوركم لى ألنى أطلت عليكم وألف مبروك

ئوية . على ا
أسامه تمام
كلية التجارة- جامعة طنطا

عروض
 ال

يحضرها
إال أصدقاء
وأقارب
مثل ا

πgÉéàdG øe ≈fÉ©J á«Mô°ùe ábôa
!!ÚaQÉY ¢ûeh äÉjõdG ôØc ≈a πã‰ Éæ°ùØf
ـسرحى اجلـماعى حتت اسم فـرقة الـعمل ا
قــصـر ثـقـافــة كـفـر الــزيـات لـقــد قـامت هـذه
الـــفـــرقـــة بـــعـــمل عــــرض مـــســـرحى لـــعـــرضه
بقصـر ثقافـة طنطـا بعنـوان (إسطبل عـنتر)
تــــألــــيف / ســــعـــد الــــدين وهــــبــــة وإخـــراج /
مـــحــمــد شــعـــبــان لــكــنـــنــا لم نــســـتــمــر نــظــرا
شـاكل التى انهـالت علـينا أمـلنا للظـروف وا
ـسرح فى قـصر ـارس ا األول واألخـير أن 
ـوت علـى خشـبة ثقـافـة كفـر الـزيات حـتى 
ــسـرح وفى الـنــهـايـة نــتـرك األمـر لــلـدكـتـور ا
ـسـئـولـ وعـليـهم احمـد مـجـاهـد والـسـادة ا

الرد علينا.
سرحية فرقة كفر الزيات ا
basem_10202000@yahoo.com  

إبراهـيم السمـاحى مدير قـصر ثقـافة كفر
سرحى مرة أخرى الزيات لفـتح النشاط ا
ـسـرحى مـغـلق هـنـا لـكـنه قـال ( الـنـشـاط ا
فى قـصـر الـثـقـافـة بـعـد حريـق مـسرح بـنى
ـواصـفات سـويف طـبـعـا ألنه غـيـر مـطـابق 
ــدنـــيــة ووقــعت عــلــيــا الــدفــاع واحلــمــايــة ا
غـرامــة قـدرهـا  24000جــنـيه ومــعـنـديش
ـسرحى مرة اسـتعداد أنى افـتح النـشاط ا

ثانية ) .
ــســرح ــارســون ا ــثــلى الــفـــرقــة  مــعــظـم 
بـكـلـيات جـامـعـة طـنـطـا وأيضـا اجـتـمـعـنا مع
مـنـتـخب اجلـامـعـة ولـكن مـاذا نـفـعل بـعـد أن
نــتــخـــرج فى اجلــامــعــة ? لـــقــد حــلــمت هــذه
الــفــرقــة بــتــحــقــيق أهــدافــهـا الــتـى تـتــضــمن

فـى بــــدايـــــة األمـــــر أهــــنـئ الـــــســــادة الـــــنـــــقــــاد
ئوية ـناسبة ا سئول بجـريدة مسرحنا  وا

وأتمنى أن تصل أعدادكم إلى اآللف.
تضم محافظـة الغربية ثالثـة قصور ثقافة
هامة جدا وهى قـصر ثقافة طـنطا وقصر
ثـقــافـة احملــلــة وقـصــر ثـقــافـة كــفـر الــزيـات
ولكن هـنـاك مـشـكـلـة خاصـة بـقـصـر ثـقـافة
ـسـرحى كـفـر الـزيـات وبـاألخص الـنـشـاط ا
ـسـرحى به مـوقوف به حـيث أن الـنـشـاط ا
مـنـذ أربع سـنـوات تـقريـبـا فـكـان أمل فـرقة
ـكونة من أكثر من ـسرحية ا كفر الزيات ا
ــثــلــة أن يــعــمــلــوا حتت ــثـال و عــشــرين 
اسم قصر ثقـافة كفر الزيات فتوجه اثنان
من كــــبــــار الـــفــــريـق إلى الــــســـيــــد األســــتـــاذ

الـــــكــــاتـب الــــســـــورى ولــــيــــد
إخـالصى: لــــــيس لــــــديــــــنـــــا
مسرح أساساً حتى يتدهور

ـهـرجـان  مـتـابـعــات نـقـديـة 
ــونـــودرامــا الـــعـــربى الــذى ا
سرح تنظمه جمعية هواة ا
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بـيــنـهــا وبـ روب .. وجــدت الـفــرصـة الــتى كــانت تـبــحث عـنــهـا
ــشــاركــة فى هــذا الــعــرض رغم أنــهــا لن تــكــون وأصــرت عــلى ا
جنمـته األولى .. ولن تـتقاضـى أجرا ضخـما ولن يـعرض فى
برودواى .. وقـد ذكرت تـعلـيقـا على ذلك .." اخـترت هذا

احــتــرامـــا له .. وألنه ســـيــحـــتــرمــنـى .. وال أحــتــاج
لــشىء آخـر " وخــتــمت تـصــريــحـهــا " سـأزور
مـصر قـبل بـدايـة الـعرض .. فـهى تـمـيـمة

ومياء ". حظى .. وتذكرنى با

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

 32  صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 102 -  السنة الثانية
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  االثن 28من   جمادى اآلخر 1430هـ  22 من  يونيه  2009

مسارح الدولة تنتظر
واجهة إشارة احلكومة 
أنفلونزا  اخلنازير

وليد عونى:
 يدى تعيش بالرسم
وقدمى بالرقص

 يسرى حسان

مجرد        
          بروفة

äÉHhôcCG Ö©dCG ÉªFGO
≈æbO ábÓM ≈°ùfCGh

ysry_hassan@yahoo.com

يوًمـا عـلى انتـهـاء مهـرجـان فرق األقـاليم
وإزالــة مــســرح الــســامـر.. أظـن أن ســكـان
الـعـجـوزة يـسـتـحــقـون مـا أنـزلـهم به هـذا
ـهرجان القادم هرجـان.. أتمنى أن يقام ا ا
فى حــمـامــات الــقــبـة.. ال أذكــر آخــر مـرة
ضحكت فيها زوجتى.. أسكن فى حمامات
الـــقــبـــة وأعــمل أكـــروبــات يـــومــًيـــا لــيس
إلضــحــاك زوجــتى ولـــكن لــلــوصــول إلى
بـيــتى بــأقل قــدر من مـيــاه اجملــارى الـتى
نطقة.. حمامات القبة اسم تغرق شوارع ا
ـســرح من هـذه عــلى مـســمى أين رجــال ا
نطقة وأين رجال السيرك من سكانها?! ا
لديـنـا الكـثـيـر  من العبى األكـروبـات لكن
لـيس لـديــنـا من يـســتـطـيع عــمل عـجـ
ـسـرح بـأحد الـفالحة.. لـم تسـتـعن إدارة ا
من سـكان حـمامـات الـقبـة لـلمـشـاركة فى
جلـــان الــتـــحــكـــيم حـــتى اآلن.. أرجــو أن
ـسـرح حتى يـجـمعـوا ب تتـذكرهم إدارة ا
.. إجادة األكروبات وعمل عج احلسني

الفالحة.

لـألدبــاء الـــشــبــان.. وال تـــشــغل نـــفــسك
ـثل حسب بطـريقـته فى التـمـثيل فـهو 
أحــدث نـظـريــات مـا بـعـد احلــداثـة الـتى
ـــاذا ال يـــبــــشـــر بـــهـــا د. صـالح فـــضل.. 
ـسرحية عـهد العالى لـلفنون ا يسـتع ا
ـشـاهد لـيـوسف شـعـبـان يـعلـم الطالب
ـتـفـرجـ من من خـاللـهـا كـيـفـيـة قـتل ا
الضـحك ولـيـؤجل نـظـريـات صالح فضل
إلى مــرحــلــة الــدراســات الــعــلــيــا يــكـون
ـصل الـواقى الـطالب قـد حـصـلـوا عـلى ا

من أنفلونزا احلداثة وما بعدها.
فليذهب مهرجان الضحك إلى اجلحيم -
أظـنه ذهب - مـش كـتـر فــلـوس.. نـحن فى
أزمة والضـحك متوفـر على األرصفة.. فى
يادين الرئيسية ميدان العتبة وغيره من ا
والـتـى حتت الـرئـيـسـيــة.. وعـلى قـفـا مـ
يشـيل.. فـقط مـطلـوب احلـذر عنـد تـناول
اجلــرعـــة.. كل واحــد يـــضــحك عـــلى قــد
صــحـته حـتى ال تــمـتـلئ شــوارع ومـيـادين
ـرور.. منطقة العجوزة ال نظمى ا مصر 
تزال تضحك حـتى اآلن رغم مرور عشرين

.. لكـنه - لألمانة سيـحيـ فى األخـوة ا
- لم يـسـألـنى عن أمـيـر اجلـمـاعـة الـتى

أنتمى إليها.
أنــا لــست في حــاجــة إذن إلى مــهــرجــان
الضحك.. أعـيشه كل يوم وأظـنك تعيشه
مـعى حتى لو لم تـقرأ الـصحف القـومية
وحــتى لــو حــلــقت دقــنك أربع مــرات فى
الـــيــوم ولـم يــســـتـــوقــفـك ضــابـط شــاب
لــــيـــــســــألك عن رأيـك فى مــــراجــــعــــات

اجلماعة اإلسالمية.
لو عـايـز تـضحك ال تـذهب إلى مـهـرجان
الــهـنــاجــر كــمـا يــنــصـحـك أشـرف زكى..
عـنـدك برامج الـتوك شـو مـدفوعـة األجر
.. لـــلــدفـــاع عن الـــقــتـــلـــة والــنـــصـــابــ
سـتـضـحـك من كل قـلـبك عـلى الـفـبـركـة
عـتبرة.. وإذا لم تـعجبك هـذه البرامج.. ا
ـعـاد ـســلـسـل ا ـكــنك أن حتـول عــلى ا
"الـضـوء الــشـارد" لـتــضـحك مع الــفـنـان
الــكــبــيـر يــوسف شــعــبــان صــاحب بـراءة
االختراع  فـى اللهجة الـصعيديـة الفكهة
والـتى يـسـتـحـق عـلـيـهـا جـائـزة سـاويرس

لـــدى الـــنـــاس دائـــمًـــا أســـبـــاب كـــثـــيـــرة
للضـحك.. دعك من الصحف الـقومية..
الكوميديـا التى فيها قاتلـة.. ال يتحملها
إال الـعـتـاولـة.. أعـتـقـد أن الـفـنان يـوسف
شـــعــبـــان من مــدمـــنى قــراءة الـــصــحف
الـقـومـيـة.. مـدمـنـو قـراءة هـذه الصـحف
. الي كنك اإلمساك بهم من وسط ا

ــتـرو.. اســتــوقــفــنى ضــابط شــاب فـى ا
يــومــهــا نــســيـت أحــلق دقــنى.. قــال إنه
يــشــتــبـه فىَّ.. أخــبــرته أنـــنى أعــمل فى
صــحــيــفــة قــومــيــة وأن هــوايـتـى قـراءة
"ميكى" ومشاهدة هيفاء وهبى وميلودى
تـريكس.. اسـتغـرب ألن بطـاقتى مـكتوب
ـسـاء" بـيـنـما فـيـهـا صـحـفى بـجريـدة "ا
كـارنـيـه الـنـقـابــة مـكـتـوب فــيه مـؤسـسـة
ساء" بـ "اجلمهورية" سألنى ما عالقة "ا
"اجلــمــهــوريـــة" وقــبل أن أقــول له "والد
خــالــة" بــاغــتـــنى بــســؤال كــومــيــدى ال
تــســتــطـــيع تــوجــيــهـه أعــتى الــصــحف
الـقـومـيـة: مـا عالقـتك بـالـشـيخ حـسـ
يـعـقـوب وأين تـصـلي اجلـمـعة ومـا رأيك
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راغى  جمال ا

ــهــرجــان «الــضــحك» والــتى كــان من الــدورة األولى 
قـرر افتتـاحها فى شهـر يونيـو اجلارى  تأجـيلها ا
«ألجل غير مسمى».. دون إعالن رسمى عن أسباب
هـذا الـتـأجـيل أو اإللـغــاء كـمـا بـات واضـحـاً لـلـجـمـيع
ـسرحـيـة. كان د. أشـرف زكى رئيس على الـساحـة ا
الـبيت الـفـنى للـمسـرح قد أعـلن قـبل عدة أشـهر عن
تـنـظـيم مـهرجـان سـنـوى للـضـحك واخـتـار عدداً من
نـــصــوص مـــولـــيــيـــر يــقـــدمـــهــا عـــدد من اخملـــرجــ
الـشبـان عـلى أن يتم تـسـويق هذه األعـمـال للـقـنوات
ـتـخـصـصـة فـى الـكـومـيـديـا. اخملـرجـون الـفـضــائـيـة ا
بــدأوا االنــسـحــاب واحــداً تـلــو اآلخــر لـيــبــقى مــنـهم
واحد فقط بعد أقل من شهرين وسرعان ما اعتذر
هـــو اآلخــر قـــبل اإلعالن عـن اإللــغـــاء حتت مـــســمى
التأجيل وأرجع اخملرجون اعتذارهم إلى عدم توفر
ـهرجـان منهم تـوفير أماكن لـلبـروفات وطلب إدارة ا
أمـاكن لـلـبـروفـات بـ«مـعـرفـتـهم» إضـافة إلـى مشـاكل

إدارية أخـرى سبـبها إنـتاج هـذه العروض «مـركزياً»
من خالل رئـاسة الـبـيت الـفنى لـلـمـسرح بـعـيداً عن
ـهرجـان عانى الفـرق اخملـتلـفة. مـاهـر سلـيم مديـر ا
طــويالً وهــو يـحــاول تــذلــيل الــعــقــبــات أمــام الــفـرق
ـشــاركــ فى عــروض الـدورة األولى واخملــرجــ ا
قــبل أن تــتــوالى االعــتــذارات لــيــجــد نــفــسه مــديــراً
لـ«مـهـرجـان بال عـروض». وكـشـفت مـصـادر مـطـلـعـة
هـرجـان هى فشل عن أن السـبب احلـقيـقى ألزمـة ا
البيـت الفنى لـلمـسرح فى تـسويق عـروضه للـقنوات
الـــتــلـــيــفـــزيـــونــيـــة الــتـى لم تــرحـب بــشـــراء عــروض
ـهــرجـان الفـتــقـادهــا لـ«أسـمــاء المـعــة» فى اجملـال ا
الـكـومـيـدى تـمـكـنهـا من جـذب رعـاة ومـعـلـنـ لـهذه

العروض.
عـادل حسان

سرح وهم يـحاولـون احلصـول على تـوقيـعها من عـانى منـتجـو ا
أجل الـعـمل فى عـروضـهم اجلـديـدة.. وحـاولـوا مـحـاصـرتـهـا فى
لـندن وفـى نيـويـورك وحـتى فى رومـا عـنـدمـا كـانت تـقـضى فـترة
راحة واسـتـجمـام هنـاك.. ولـكنـها أبت أن تـسـتسـلم لإلغراءات..
فــلم يــعــنـهــا أنــهــا سـتــكــون جنــمـة الــعــرض األولى وأن صــورتــهـا
واسمـها سـيتـصدران األفـيش.. وأنهـا ستـتقـاضى أجرا خـيالـيا..
وظــلت هـكــذا خلــمس سـنــوات.. رغم أنــهــا تـتــوق لـلــوقــوف عـلى
كـان رفـض الـنـجــمـة اجلـمــيـلـة ـســرح مـنـذ الــصـغـر ...  خـشـبــة ا
"راشيل وايـز" نابعا من قـناعتـها بأن هذه الـعروض تسـتهدف إما

اسـتغالل اسمها وشـهرتها .. أو أنـهم وأصحابها يـبغون استغالل
ـكن أن تـقـبله وهـى تواجه اجلـمـهـور بـشكل جـسـدها بـشـكل ال 
ـثــلـة مــغـمـورة مـبــاشــر ألول مـرة بــعـد  15عـامــا  مـنــذ كـانـت 
سرح عندمـا شاركت فى الـعرض الكـوميدى "تـصمـيم احلياة "بـا
مـثلة الغربى بـلندن ..  فى زيـارتها إلى أسـرتها بـلندن.. الـتقت ا
"جــودى هـيــبــورن " الـتـى دعـتــهــا حلـضــور اتــفــاقـهــا عــلى عـرض
سرحى وهـناك الـتقت اخملرج ـار ا مسـرحى جديـد مع بيت دو
"روب أشـفـورد" وأطـلـعت عـلى مـا أعـده لـعـرضه الـقـادم .. رائـعة
تينـسى ويليـامز "عربـة اسمهـا الرغبـة" .. وبعد نـقاش فكرى دار
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