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هـذه دعـوة مـنى أو حتـريـضـاً لك عـلي
ـهــرجــان.. لـسـت مـســئـوالً مــتـابــعــة ا
عـنـك إذا حتـولت إلى ضــاحك بـسـبب
وبدون سبـب.. لكن اطمـئن.. صديقى
ــفـــكــر لن يـــنط فى كـــرشك.. فــقــد ا
انـــــضم هــــــو اآلخـــــر إلى كـــــتـــــيـــــبـــــة
الـضـاحـكـ بـسـبب وبـدون سـبب بـعد
مـــــا شــــاهــــدوه خـــــارجــــاً مـن مــــركــــز

الهناجر..
أمـا أنـا فـضـحـكى له أسـبابـه حيث 
ركز ضبطى أشاهد عرضاً من إنتاج ا
الـقـومي لـلـمـسـرح.. بـتـقـول إيه? أيوه
بـــيـــنـــتج مـــســرحـــيـــات.. حـــد عـــنــده
ـفـكـر اعـتــراض? أرجـو من صـديـقى ا
االسـتــراتـيـجى الـعـمـيق أبـو  3,5سم
أن يـهــمــد شـويــة ويــحط مــطـوته فى
جـــيــبـه ويــردد فـــقط: كـــســبـــنــا صالة

النبى!!!

والــزمــيل الــذى تـــربى فى إصالحــيــة
ــرج تـــقـــريـــبــاً.. حتـــول إلى مـــفـــكــر ا
اسـتــراتـيــجى عـمــيق.. الـعــمق كـان 3
ـفكـر آخر جـعله 3,5 سم فـاستـعان 
هندسى احلى سم.. واضطر أن يدفع 
بــــالــــتى هى أحــــسن رغـم أنه عــــمـــقه
مسـموح به ويـتيح له الـعبور من حتت
كـوبــرى امـبــابـة بــدون أن يـتــحـرش به

أحد من صيع روض الفرج.
أعـود وأكــرر.. ال تـشــغل نــفـسك بــهـذا
ــوضـــوع أو بـــغـــيـــره.. وفـــر طــاقـــتك ا
ــا أســـعــدك احلظ الــكـــهــربـــائــيـــة ر
هـرجان القومى وشاهدت عـرضاً فى ا
ـــا أســـعـــدك أكـــثـــر لـــلـــمــــســـرح.. ور
واطـلـعـت عـلي الــكـتب الــتى أصـدرهـا
ــهـرجـان أو حـضــرت إحـدى نـدواته.. ا
ســوف حتـــتــاج هــذه الــطــاقــة وأيــضــا
سـتـحـتــاج إلى صـبـر أيــوب.. سـتـجـده
عند عـطار فى باب اخللق.. وال تـعتبر

عن الــضــحك ولم يــســتــطع الــزمــيل
ــنـاضل أن يــنط فى كـرشـه.. الـعـجل ا
كــان مــهــوى.. ثم إنه كــان البس بــدلـة
جـديـدة.. ضـحـكت أنـا اآلخـر - بـسبب
طبـعاً - وغنـيت له هاهـأه سعيـدة يابو

بدلة جديدة.
ـــوضـــوع أو ال تـــشـــغـل بـــالك بــــهـــذا ا
بــغـيـره.. وال حتـاول تـفـسـيـره عـلى أى
وجه مـن الـــوجــوه حـــتـى ال يــنـــقـــطع
نفسك وتفـاجأ فى النهـاية بأنك مثل
ــرحـوم عـبـد احلـلــيم حـافظ مـاسك ا

الهوا بإيديك.
ـــســـكـــون الـــهـــوا بــإيـــديـــهم الـــذين 
كـثـيــرون.. األكـثــر مـنــهم "األشـخـاص
اجلوف" نـسميـهم "الهـوا" ذات نفسه..
فــــارغـــون جــــداً ويــــضـــحــــكــــون عـــلى
ـلـيانـة.. يـضـحـكـون على الـفـاضـيـة وا
الــفــاضــيـــة أكــثــر ألنــهــا تـــشــبــهــهم..

والطيور على أشكالها تقع..

الــضــحك مـن غــيــر ســبب قــلــة أدب..
أعــرف واحـــداً ال يــكف عن الـــضــحك
بـســبب وبــدون سـبـب.. اعـتــبــرته شـبه
قــلـيل األدب أو شــبه مـنــحـرف.. لـيس
.. ولـيس حاصالً مربـعاً وال مـستـطيالً
عـلى أى مـؤهل عـلـمى عـلـوم أو عـلـمى
ريــــاضــــة.. كـل مــــؤهالتـه أنه كــــان فى
ـــــــاضى دائــــــرة.. دار ولـف عــــــلـى كل ا
ـوائـد.. وهــو مـا أدى بـه فى الـنــهـايـة ا
إلى أن يــصــبـح شــبه مــنــحــرف.. كــان
نـفسه يـنحـرف أكـثر لـكن إمكـاناته لم

تساعده.
سألوه بتضحك على إيه.. كلما حاول
ـة اإلجـابـة ال يـسـتـطــيع.. فـشـته عـا
وبـقـه مـفـتـوح ووشه مـحـمـر وأعـصـابه
تـــلــفــانــة مـن كــتــر الـــضــحك.. زمــيل
ـــرج مــــتـــربى صـح.. فى إصالحــــيـــة ا
تقريـبا قال لـو ماجاوبـتش على سؤال
البـاشا ح أنط فى كـرشك.. لم يتوقف
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بــدأت اإلدارة الـعـامـة لـلــمـسـرح بـالـهــيـئـة الـعـامـة
لـقــصــور الــثــقــافــة فى اإلعــداد لــبــدء فــعــالــيـات
ــسـرح خالل ــهــرجـانــات اإلقــلـيــمــيــة لـنــوادى ا ا
أغـسطس القادم بـخمس محافـظات تتوزع على
األقــالــيم الـــثــقــافــيـــة اخلــمــســة وجـــارى حــالــيــا
االنــــتـــــهـــــاء من تـــــشــــكـــــيـل جلــــان حتـــــكــــيـم هــــذه
هـرجانـات تـمهـيدا لإلعالن عـن موعـد انعـقاد ا
ــــســــرح خالل ــــهــــرجــــان اخلــــتــــامى لــــنــــوادى ا ا
ـشـاركة نـوفمـبـر الـقـادم بـعـد ترشـيح الـعـروض ا
ــهـرجــانـات فى فـعــالــيـاته بــعــد تـصــفــيـتــهــا من ا

اإلقليمية.
سـرح بالهيئة اخملـرج عصام السيـد مدير عام ا
ـهرجـانات اإلقـلـيمـية هـذا العـام سوف قال إن ا
تـشـهـد الدفع بـعـدد من الـوجوه الـنـقـدية الـشـابة
الـــتي تــشـــارك ألول مــرة فى جلـــنــتى الـــتــحـــكــيم
ـتـخـصـصـ الـذين والـنـدوات بـجــانب الـنـقـاد وا
يــــتـــابـــعـــون حـــركـــة الـــنــــوادى مـــنـــذ ســـنـــوات فى
ــسـرح بـكـوادر مـحــاولـة لـتــدعـيم حــركـة نـوادى ا

جديدة وقريبة من التجربة.
وأكد أن د. أحمد مجاهـد رئيس الهيئة العامة
ـسـرح لـقــصـور الـثــقـافـة يــدعم جتـربــة نـوادى ا
ويـولــيـهــا اهـتــمـامــا مـلـحــوظـا وأوصـى بـضـرورة
زيــادة االهــتـمــام بــالـورش الــتــدريـبــيــة الـتـى يـتم
سـرح لتطـوير أدواتهم عقدهـا لشبـاب نوادى ا

الفنية..
ومن جـــانـــبه قـــال اخملـــرج شـــاذلى فـــرح مـــديــر
ـــهـــرجـــانـــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة ـــســـرح إن ا نـــوادى ا
اخلمـسة سـوف تعـقد خالل الـنصف األول من
أغـسطس الـقادم وسـوف يـعقب الـعروض عـقد
ـــنـــاقـــشـــة وتـــقــيـــيـم الـــعــروض نـــدوات نـــقـــديـــة 
ــشــاركـة وجــارى حــالــيــا االنــتـهــاء من مــراحل ا
ـرشحـة لـلـمـشـاركة اإلنـتاج األخـيـرة لـلـعـروض ا
ـهـرجـانـات بعـد تـصـفـيـتهـا من خالل فى هـذه ا

شاهدة. جلان ا

 äÉaGô©dG ióMEG IAƒÑf ≈∏Y AÉæH ¬aó°U π«ãªàdG â∏NO : محمود احلدينى
ـــدرسى الـــذى كــان يـــأتى من ـــســرح ا بــالـــصــدفـــة مـــفــتش ا
درسـية الـتى كنت سـرحيـات ا القـاهرة ويـشاهـد عروض ا
ـشـاركــة فـيـهـا وهـو الـفــنـان أحـمـد عـبـد أقـوم بــإخـراجـهـا وا
احلـلـيم فسـألنى عـن الكـليـة الـتى التـحقت بـهـا فحـكيت له
ـسرحية? عـهد العالى لـلفنون ا اذا لم تـتقدم إلى ا قال لى 
وبـالفـعل حـفـظـنى مشـهـد وسـافرت إلـى القـاهـرة وتـقدمت
ـســرحـيـة ـعــهـد الــعـالى لــلـفـنــون ا إلى اخـتــبـارات الــقـبــول بـا

وجنحت وكنت األول.

لـتـعـرف مـنـهـا نـتــيـجـة امـتـحـان الـثـانـويـة الـعـامـة فـقـالت لـهـا
الـعـرافـة  "ابـنك هــيـبـعـد عـنك وهـيـبــقى مـشـهـور" فـضـحـكت
والـدتى من كـالمـهـا ولم تـصـدقـهـا ولم تـعـتـقـد أبـدا أن تـلك
الــنـبـوءة قــابـلــة لـلــتـحــقق وعـلى الــرغم من أن الــتـمـثــيل كـان
ـسـرح هـوايـتى فى هــذه الـفـتــرة إال إن فـكـرة دخـولـى عـالم ا
والتمثـيل كانت غير واردة على اإلطالق  ألنى لم أكن حتى
سرحية  وبعد على دراية بوجود معهد للـتمثيل أو للفنون ا
جنـاحى فـى الـثــانـويــة لم تــكن فــكـرة دخــولى عــالم الـتــمــثـيل
واردة بل كـنت أخـطط لـدخـول كـلـية الـشـرطـة ولـكن الـقدر
لم يــقف بــجــانــبـى ورســبت فى اخــتــبــارات الــكــشف الــطــبى
بــســبب ضــعف الــنــظــر وقـدر لـى فى هــذا الـوقـت أن أقـابل

لم يــكن مـــحــمــود احلـــديــنى يــتـــوقع أن يــصـــبح فى يــوم من
ـــثالً بـــنـــاء عـــلى نـــبـــوءة إحـــدى الـــعـــرافـــات يـــذكـــر األيـــام 
احلدينى أن عالقته بالتمـثيل جاءت بالصدفة عندما غاب
ـــــســـــرح عـن عـــــرض مـــــســـــرحى هـــــام أحـــــد طالب فـــــريـق ا
ـــشـــرف عـــلى فـــريق ـــدرســـة واضـــطـــر مـــدرس الـــرسـم ا بـــا
ــدرسـة إلـى االسـتــعـانــة به بــدال من الــطـالب الــتــمـثــيل فى ا
نتظر أن يحضره الغائب الستكمال الـعرض الذى كان من ا

. فتش وجه وا درسة والعديد من ا ناظر ا
وعن نـبوءة العـرافة يـحكى احلـدينى قائال:" أثـناء امـتحانى
فى  الـثـانـوية الـعـامـة مرت سـيـدة بـدوية أمـام مـنـزلنـا تـقول
"أضـرب الـودع وأبـ زين" فـأدخـلتـهـا والـدتى رحـمـهـا الله محمود احلدينى
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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 
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

 ســــيـــــد اإلمــــام يــــكـــــتب عن
حكاية حب فى برج العرب

صورة الغالف

 ارتباك رؤية
اخملرج أدى خللل
بقية العناصر 
فى «احلياة

حدوتة» صـ14

لم يستـطع مخرج حفل تـوزيع جوائز  التـونى األخير ببـراعته أن يدارى حالة
الـقلق والـريبـة والغضـب التى أصابت الـكثـير من احلـضور .. كـما أن الـعدسات لم
تــســتــطع أيــضـــا أن تــنــقل كل األحـــداث .. الــتى ال تــقل أهــمـــيــة عــمــا شــاهــده
ـعـارك والـضــحـكـات والـدمـوع  وعن الــكالم الـذى قـيل حـول أن اجلـمـهــور.. من ا

ركزة  سرح  يدخل  ا آلن غرفة  العناية ا ا

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

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> حصل على شهادة البكالوريا من اإلسماعيلية ثم انتقل إلى القاهرة
والتحق بكلية احلقوق جامعة القاهرة عام 1951 وحصل على الليسانس فى
القانون عام 1955 ع نائبا بهيئة قضايا الدولة ثم تدرج فى الوظائف

ستشار بالهيئة. القضائية بالهيئة حتى وصل إلى درجة ا

6 من يوليه 2009 

سرح واألدب العربى  > محمود ديـاب كاتب مصرى من رواد ا
فى الستينيات 
 من مواليد مدينة اإلسماعيلية - مصر فى أغسطس ١٩٣٢.

6 من يوليه 2009  العدد 104

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

 العدد 104

مثل ح  حيرة ا
يريد أن يكون

ثالً جيداً صـ25

 أونيل وجائزة نوبل
تعيد علينا مشكلة

صطلح صـ26 ا

 مفارقة التجديد
والتقليد فى عروض
غرب ووسط الدلتا

صـ11-10

 سيرة وإبداعات الكاتب
سرحى الكبير ا
محمود دياب

مختارات العدد 

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

مثل. مجال تدريب ا
يحاضر فى الورشة نخبة من كبار

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

قبول ومواعيد احملاضرات فى العدد ا
٢٠٠٩ الصادر  بتاريخ ٢٠ يوليو 

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

شارگة فى ورشة «مسرحنا» استمارة ا

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

ت : ٣٥٦٣٤٣١٣ت : ٣٥٦٣٤٣١٣

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

U‡‡MŠd‡‡‡‡

االسم:
السن:

ؤهل: ا
رقم التليفون:

العنوان : 

✂

 هيئة قصور
الثقافة تشارك
بخمسة عروض
هرجان فى ا
القومى للمسرح

صـ5

 جــــــوان جــــــان يــــــكــــــتـب من
سـوريا  عن «نهارات الـغفلة»
ـعــهـد الــعـالـى لـلــفـنـون فى ا

سرحية بدمشق ا

Vallotton Félix
(French

(1865-1925)

لوحات العدد

 «وهج العشق» عن الـنص الضعيف
والعرض الذى بدون وهج ..

 مـحــمــد زهـدى مــحــلالً الــتـجــربـة

 نص ماذا حدث لـبيتى ليمون
تأليف أرنولـد ويسكر ترجمة

ربيع مفتاح

á«∏«YÉª°SE’ÉH Ú«Mô°ùŸG áÑ«àc ∞°üæj øe
الـكرسى وال يـريـد (وجع دماغ) وإن كـان كذلك
ــوظـفــون فى أمــاكـنـهـم ويـتــقـاضـون ــاذا يـظل ا
ــا أنه ال يــوجـد نــشـاط الــرواتب واحلــوافـز طــا
وإلى مــتى يـظل مــسـرح الــثـقـافــة اجلـمـاهــيـريـة
والـعـاملـون به مـهـانـون لـهـذه الـدرجة وإلـى متى
. أمـا أن األمـر ال جنـد من يـدافع عـنـا كـفـنـانـ
فى يــــد مــــوظـف يــــوافق أو يــــرفـض وهل لــــيس
ــســئـــولــون بــثـــقــافــة ـــاذا وافق ا عــلــيـه رقــيب و
اذا اإلسمـاعيلـية على قـبول الشـريحة أوال.. و
ـيــزانـيــة أم هـو إهـدار  الـصــرف لـكـل بـنــود ا
لـــلــــمـــال الـــعـــام أم مــــاذا? تـــســـاؤل لـــســــيـــادتـــكم
ـدافع وجلــريــدتــكم احملــتـرمــة وهى بــصــفـتـك ا
ــســرحـيــ ومــاذا نــفـعل األول عن الــفــنـانــ ا
ولــلـعـلم فــقـد أرسـلـنــا تـظـلـمــنـا لـلـســيـد األسـتـاذ
ـسـتـنـير ـثـقف ا الـدكـتور أحـمـد مـجـاهـد وهو ا
والـنـاقـد الـكبـيـر رئـيس الـهـيـئـة والـسـيـد الـفـنان
ـسرح ولكن ال عصـام السـيد مديـر عام إدارة ا
جديد ونحن صامدون حتى جند من ينصفنا.
عن فنانى اإلسماعيلية
غريب محمد على

ـــســرح ـــدنى بـــفـــتح ا بـــدعــوى رفـض الــدفـــاع ا
وبـــعـــد مــحـــاوالت عـــديــدة مـــعه اقـــتـــرح أن يــتم
سرح وبعد العرض فى صالة الـبهو اخلاص با
اعــتـــراض مــخــرج الــعــرض ألن مــكــان الــعــرض
احملـدد ينقص العـرض الكثيـر من فنياته وأمام
كان لحـة وافقت الفـرقة على هـذا ا احلاجـة ا
ـنـوع إال أن مـديـر الـثـقـافـة أبـلـغـنـا بـأن الـبـهـو 
الـعــرض فــيه فـســألــنـاه هل يــوجــد مـكــان بـديل
وبعـد دوخة كبيـرة قال ال أستـطيع تدبـير مكان
وال أخـفــيـكم فــقـد تــعـبــنـا جــداً فى هـذا الــعـمل
ويــعـتـبـر مـن أهم األعـمـال الـتـى عـمـلـتــهـا فـرقـة
ــسـرحــيـة وإلى يــومـنــا ال جنـد اإلســمـاعــيـلــيـة ا

مسرحاً التمام العرض.
فــهـل يـتـم تــســويــة مـبــلـغ يــعـادل 40 ألف جــنــيه
عـــلـى الــورق أو مـــاذا وهـل هـــنــاك نـــيـــة إلغالق
ــســارح وإلـغــاء الــنــشــاط الــثــقـافـى فى مــصـر ا
بدعوى حريق مسرح بنى سويف ودعنى أسأل
ســـيـــادتك ســـؤاالً هـل عـــنـــدمـــا يـــحـــدث حـــادث
حـريق قطار تـوقف السكة احلـديد رحالتها أو
حـادثـة طـائـرة تـلغـى الـطائـرات? إلى مـتى يـظل
هــذا الـعـقم اإلدارى فـكل مـســئـول يـخـشى عـلى

الشـاعـر األستـاذ مسـعود شـومان مـدير حتـرير
«مسرحنا».. حتية طيبة وبعد

أتــقــدم إلى ســيــادتــكم بــشــكــوى نــيــابــة عن 30
فناناً إسماعيلياً وأعرضها كالتالى:

خــصـصت لــنـا مـن قـبل الــثـقــافـة اجلــمـاهــيـريـة
ـســئــولـ شــريــحـة لــهــذا الــعـام بــنــاء عـلـى رد ا
بــثــقــافــة اإلســـمــاعــيــلــيــة بــأن لـــديــهم مــســرحــا
ــسـرحــيــة عــلـيـه و اخـتــيــار اخملـرج لــتـقــد ا
رشــــــدى إبــــــراهـــــــيم ومـن خـالله  اخـــــــتــــــيــــــار
مـسـرحـيـة «شـمـشـون ودلـيـلـة» لـلـكـاتب الـشـاعـر
مــعــ بـــســيــســو وبـــعــد مــتــاعب عـــديــدة ومــنــذ
2009/1/15 ونـــحن نـــقــوم بـــعــمـل الــبـــروفــات
ــتــابـــعــة الـــعــمل وحــضـــرت جلــنـــة من الــهـــيــئـــة 
ـسرحى إال أننا قـابلنا وجهزنـا تمامـا للعرض ا
ــبــالغ اخملــصــصــة مــشــاكـل عــديــدة فى ضــوء ا
لإلنـــتــاج وحـــضــرت فى 2009/5/20 فـــقــمــنــا
ـالبس واالكــســـســوارات بـــعــمـل الــديـــكــورات وا
لــلــمــســرحــيــة حــتى الــدعــايــة وأصــبح كل شىء
عـــلى مـــا يـــرام إال أنه عــنـــدمـــا طـــلــبـــنـــا أن يــتم
الـــــعــــرض فـــــوجـــــئــــنـــــا بـــــأن مــــديـــــر الـــــثــــقـــــافــــة
بــاإلســمــاعــيـــلــيــة يــقــول إنه لــيس لــديه مــســرح

البقاء لله
توفى إلى رحمة الله تعالى الكاتب
محمد صفوت عبد الكر

 أم عام إقليم وسط وجنوب الصعيد
الثقافي.

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير
وأسرة التحرير يتقدمون بخالص العزاء
إلى أسرة الفقيد الراحل.. تغمده الله
بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر

والسلوان 

ـشـاركــ وهـو مـا يـؤكـد عـلى االحــتـراف والـطـاقـة الـتى لـلــعـروض وألخـبـار ا
يـتمـتع بهـا نقـادنا الـذين تابـعوا الـعروض بـأقالمهم رغـم قسوة بـعضـهم.. أيًا
ــهــرجــانـات كــانت الــسـلــبــيــات فــاإليـجــابــيــات أكـثــر وكل مــا أتــمــنــاه عـودة ا
اخلـتامـية بـشكل أكـثر جـدية خلـلق روح التـنافس الـفنى بـ الفـرق وما فـيها

سرحية. ا كان األمل معقودًا على فرق األقاليم ا من عناصر ر
ثل محب محسن عبد الصبور.. 
كفر الشيخ

¢TÉ©ª∏d GƒLôN øjòdG Ú«HÉ≤ædG ΩGóYEÉH ≈cR ±ô°TCG .O ÖdÉWCG
أنا أعمل ملقنـاً وإدارياً للمسرح منذ أكثر من 22 سنة عضـو عامل بالنقابة
مـقــيــد بــرقم 811 شـعــبــة تــلـقــ وإدارة مــســرحـيــة مــنــذ أكــثـر مـن عـام لم
أشارك فـى أى عمل تابع لـلبيت الـفنى للـمسرح ومـطلبى الـوحيد أن أشارك
فى أعــمـال مــســرحـيــة ألنى ال أعـرف مــهـنــة غــيـر مــهـنــتى هــذه الـتى تــعـتــبـر

مصدر رزقى.
لـذا أطـالب د. أشـرف زكى أن يـسن قـانـونـاً بـإعدام كـل شـخص نـقابـى خرج

عاش وذلك أرحم بكثير من التجاهل الشديد لهم. على ا
من هنا فإننى أرفض أن أمد يدى لـلغير وعندما طالبت أشرف زكى أكثر
من مـرة بـالـعـمل فى أى عـمل تـابع لـلـهـيـئـة جتـاهـلـنى تـمـاماً وال أعـرف من
يـسـتـطـيع أن يــأخـذ بـيـدى وعـنـدمـا قـمـت بـاإلحلـاح أكـثـر من مـرة وذهـبت
ــكـتــبه واحلــديث مـعـه وشـرح احلــالـة قــام بــتـرشــيــحى لـلــعــمل فى عـرض
«الـدنـيـا مـسـرح كـبـيـر» تــألـيف لـيـنـ الـرمـلى وإخــراج مـحـمـد عـمـر وقـمـنـا
ببروفات أكثر من 3 شهور ثم تعسر األمـر وتوقف العمل فقمت بالذهاب
ألشـرف زكى مرة أخـرى حتـى أتمـكن من االلـتحـاق بأى عـمل جـديد فـقام
ــســرحى وبـدأت بـتــرشــيـحى لــلــعـمل داخـل فـعــالــيـات مــهـرجــان الــضـحك ا
ـشـاركة ـشاركـة وقـمت بـا ـهـرجـان أن أجـهز لـلـعـروض ا بالـفـعل مع إدارة ا
ـهـرجـان وتوقف فى الـتـلـقـ ألحد هـذه الـعـروض ولـكن فـجأة  تـأجـيل ا
األمر تـمامـاً وكانت نـفس النـتيـجة اجـتهـاد وتعب دون جـدوى ماديـة فكيف
ــوقف وأنـا ـهــنــة ومـنــذ هـذا ا يــكـون احلــال لـرجـل ال يـعــرف سـوى هــذه ا
أحـاول أن أشـارك فى أى عـمل آخـر ولـكن تـظـل مـشـكـلـة الـتـصـاريح الـتى
ـر بـها أخـذت حـقوقـنـا كنـقـابيـ الـسبب الـرئـيسى فى هـذه األزمـة التى 
ـعـاش ال يـتـجاوز 360 جـنـيـها الـعـديـد من الـزمالء ولـيـس أنـا حتـديـداً فـا
بـلغ الزهيـد فى ظل متطـلبات هذا شهـريا كيف لى أن أعـتمد عـلى هذا ا
شكلـة أننى ال أريد أن أمد الزمن الذى أصـبح فيه الكثـير من األعبـاء وا
يـدى ألحد فـدكـتـور أشرف حـاول مـسـاعـدتى ماديـاً أكـثـر من مـرة حاولت
مــقـابـلـته فـيـهــا وفـوجـئت فى آخـر مـرة قـمـت بـاالتـصـال به وذهـبت له فى
مــكـتــبه أنه تــرك لى مـظــروفــاً بـداخــله مـبــلغ كــمـســاعـدة ولــكـنــنى ال أريـد
إحــســانـــاً أو شــفــقــة بل كل مــا أريــده أن أعــمـل وأرتــزق من عــمــلى فــقــد
وعـدنى أشـرف زكى بــذلك كـثـيـراً ولم يف بـوعــده كـمـا وعـد اجلـمـيع أثـنـاء
االنـتـخــابـات الـسـابــقـة بـالـكــثـيـر من الـتــعـديالت والـتــغـيـيـرات الــتى سـتـعـ
ـكسب من داخل األعـمال الـتـابعـة للـنـقابـة لكـننى الـنقـابـي عـلى العـمل وا
أرى اآلن وخـاصـة بـعد احلـالـة الـسيـئـة الـتى وصـلت إلـيهـا أن هـذه الـوعود

ما هى إال وعـود انتخـابية انتـهت منذ حلظـة انتهـاء االنتخابـات فلماذا ال
يــهـتم الـنــقـيب بــأعـضـاء الــنـقـابــة الـبـســطـاء عــلى عـكس اهــتـمـامه بــنـجـوم
الـصـف األول? أنــا أريـد أن أعــمل 24 ســاعـة يــومــيــا دون أى كـلـل أو تـعب
ولكن أين الفرصة?.. أرى أن الفـرصة اآلن أصبحت للواسطة والتصاريح
التى امتأل بها الوسط حتى الفن أصبح مهنة من ال مهنة له وهؤالء هم
من أضـاعـوا علـيـنا الـفـرص وأهدروا حـقـوقنـا فى نـقابـتـنا الـتى أؤكـد أننى
يـزاتها فـأنا أرى اآلن أن كارنـيه النقـابة لم يعد محـروم من الكثـير من 

له قيمة إذا كان احلال بهذا الشكل.
وأرى أن احلل يـتـلــخص فى عـدة نـقـاط أولـهـا وأهــمـهـا من وجـهـة نـظـرى أن
يـتم إلغـاء التـصاريـح تمـاما فـهى فى النـهايـة تسـاوى الـنقـابى والتـابع للـنقـابة
ــســرح ويــتم ــلــقن وإدارى ا ــهــنــة ثـــانــيــا أن تــرفع قــيــمــة ا بــالــدخــيل عــلى ا
سرحى هنـة فى الوسط ا ـا يحدث حيـث إن هذه ا االهتمـام بدوره أكثر 
لـيـست هـيـنـة لــكـنـهـا تـهـان حـتى أصــبـحت تـكـلـيـفـاً لـلــمـجـامـيع والـكـومـبـارس
ـسـاعـدين بـاإلضـافـة إلى إمـكــانـيـة أن تـنـسب األدوار الـثـانـويــة ألمـثـالى من ا
سـرح والفـيديـو حـتى يكـون هنـاك مـصدر لـلدخل من داخل واإلداريـ فى ا
األعــمـال الــفــنـيــة الــتى أرى أنـهــا أبــسط حـقــوق الــنـقــابى الــذى عـمـل كـثــيـراً
وضحى بالـكثـير من أجـال مجال أحـبه وأخلص له وأخـيراً أن يـهتم الـنقيب
بــشــكـل أكـبــر ويــكــون مــتــواجــداً وقــريــبــا من اجلــمــيع ولــيس الــنــجــوم فــقط

فالبسطاء هم األجدر بالعناية واالهتمام.
لـذلك أستـغيث من خالل كـل وسيـلة أسـتطـيع أن أصل إلـيهـا بصـوتى وأقول
افتـحوا الـطريق ألى عـمل يتـيح للـنقـابى الذى ال يـعمل أن يـجد فـرصة عمل
ـد يـده أتمـنى أن يـصل صـوتى إلى كل من يـربح مـنـهـا قـوت يـومه دون أن 
ـا جـعـلنى يـهـمه األمـر ألنـنى أرى أن الـوضع يـزداد سـوءاً يومـا تـلـو اآلخـر 
أدخل فى حـالـة نفـسيـة وصحـية سـيئـة أتـمنى أن أجـد عالجهـا الفـورى وهو
ــاضى حــيـث أنــنى كــنت أشــارك فى فــرصــة عــمل كــمـــا كــان يــحــدث فى ا
الـعديـد من األعـمال ويـشـهد عـلى ذلك الـكثـيـر من الفـنـان والـنـجوم ويـعلم
ـهنـتى الـتى ال أعرف سـواها الـله مدى إخالصى فى عـمـلى وحبى الـشـديد 

مهنة أو عمالً.
عاش إبراهيم توفيق - ملقن على ا
هن التمثيلية وعضو عامل بنقابة ا

ـسرح ـهـرجـان اخلـتامى لـفـرق ا ـسرح صـنـعًـا حـ أقامت ا أحـسـنت إدارة ا
ـثل البـدايـة بـعـد عـدد من سـنوات بـالـهيـئـة الـعـامـة لـقصـور الـثـقـافـة وألنه 
الغـياب فـإننـا سنـغفـر للـقائـم عـليـه السـلبـيات الـتى وقع فيـها والـتى تتـمثل
ا فـى العـجـلـة فى الـتـحـضيـر له وعـدم مـشـاهـدة الـفـرق لعـروض بـعـضـهـا 
أفــقــدهم فــرصــة إقــامـة احلــوار بــ الــقــائـمــ عــلى الــعــروض ومــشــاهـدة
ـكن أن تـتـاح إال مع أقـرانـهم من الـفـرق األخـرى وإقـامـة عالقـات فـنـيـة ال 
جتـمـعــهم كـمــا كـانت نــشـرة "مــسـرحــنـا" الــيـومـيــة مـرآة جــادة فى مـتــابـعــتـهـا
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ورش أو مـعـاهد يـقوم عـلـيهـا مجـمـوعة من األسـاتذة
ـسرح يـكـون من شـأنـها ـتـخصـصـ فى كل فـروع ا ا
ــمــثل واخملـرج ــسـرح أمــام ا كــشف أســرار خـشــبــة ا

سرحية األخرى فى فرق الهوة. وكل العناصر ا
ويــــتـــــمــــنـى هــــنــــدى أن يـــــحــــظى مـــــســــرح الــــثـــــقــــافــــة
ـزيد ـزيد من االهـتـمام والـرعـاية وا اجلـماهـيـرية بـا
ـــســـرح يـــقـــدم من اإلعالن عـن عـــروضه ألن هـــذا ا
ا ـصرى  عـروضًا جـيدة ويـناقش قضـايا اجملـتمع ا

يقربها من اجلمهور.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> كتب مجموعة من القصص القصيرة (خطاب من قبلى) حصل بها على جائزة
نادى القصة عام 1961. 

عجزة) > اهتم باألدب و الفكر و قضايا وطنه منذ الصغر و قدم أول أعماله قصة (ا
وسيقى.  سرح  وا عام 1960 وحصلت على جائزة مؤسسة ا
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الــــتــــعــــسـف والــــرفض احملــــبـط لــــآلمــــال واألحالم
سـرحيـة جليل يـعشق الـثقـافة اجلـماهـيريـة أكثر ا

من األوصياء أنفسهم.
يسـتعد اآلن لـلمشاركـة فى ختام مهـرجان النوادى
لـلـمـوسم احلـالى بـعـرض "سـر الـولـد" من إخـراجه
وديـكور وائل درويش الذى عـمل معه سـينوغـرافيا
ــهــرجــانـات عــروض سـابــقــة حــقـقـت جنـاحــاً فى ا
ـسـرح مـنـهـا "شـعـوذة سـتـوب اخلـتـامـيـة لـنـوادى ا

فوبيا فالشات" من إخراجه أيضاً.

ـنعم زهـران مؤلف مـسرحى وابن محـمد عـبد ا
يــة الـثــالـثــة حـيث بــدأ مع بـدايــتـهــا الـنــشـر األلـفــ
والــفــوز بـجــائــزة سـعــاد الــصـبــاح عن مــسـرحــيـة
يـــاء الــلـــيل" ثـم كــتب مـــســـرحــيـــات قــصـــيــرة "أشــ
إضافة إلى مـجموعـات قصصـية نشـر معظـمها
ـــتـــخــصـــصــة يــة ا فى الـــصـــحف واجملالت األدبـــ
يــئــة ومـــشــروع الـــنــشــر اإلقـــلــيــمى وسالسل الــهـــ

بسمالوط.
أخـرج لـه الـراحل مــؤمن عــبــده مـســرحــيـة "أشــيـاء
الــلــيل" بــقــصــر ثــقــافــة شــبــرا اخلــيــمــة عــام 2004
ــســرح مــنــذ يــشــارك زهــران فى عــروض نــوادى ا
عام  1999حتى اآلن أخرج له رفـيق مشـواره عماد

عيد الكثيـر من مسرحياته عـرض "البيانوال" على
خشبة مسرح شب الكوم .1999

ــارس زهــران اإلخــراج أيـــضــا فــيــقــوم بــإخــراج و
بـــعض عـــروضـه بـــنـــفـــسه لـــلــــجـــمـــعـــيـــات األهـــلـــيـــة
ـنـيـا وقـد شـارك فى جتـارب نـوادى بـسـمـالـوط وا
ـســرح بـعــرضى "جتـارب ذهــنــيـة خــمس دقـائق" ا

عام .2006
ـنـعم زهران بـجائـزة خاصـة منـحتـها له فاز عـبد ا
ــسـرح اإلقــلــيـمى جلـنــة حتــكـيـم مـهــرجـان نــوادى ا

بسوهاج عام .2008
يــتــمـنـى من جلــنــة قـراءة الــنــصــوص بــقــاعـة مــنف
إتاحة الفرص احلقيقية للمؤلف اجلدد بدالً من

.. ÖLQ óªëe
IõFÉ÷ÉH º∏ëj

 ..ΩÉ°ûg óªëe
مــحـمــد هــشـام مــحـمــد مـتــولى شــلـبى طــالب بــكـلــيـة إدارة األعــمـال
درسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدأ التمثيل على مسرح ا
وعــمــره خـمــســة أعــوام حـيـث شـارك فى عــرض "ســنــدريال" إخـراج
ـرحـلة اإلعـداديـة شـارك فى "كـأسك يا وطن" هـداية مـحـمـد وفى ا
ــوت" إخـراج حـسن يــوسف مـحـمـد و"فــصـيـلـة إعــدام عـلى طـريق ا
هـشـام يــعـمل حــالـيـا مــسـاعـد مــخـرج فى عـرض "يــولـيـوس قــيـصـر"
لـولــيم شـكـســبـيــر إخـراج سـامـح بـسـيــونى عـلى مــسـرح الــسالم كـمـا
يـشـارك بالـتـمثـيل فى مـسرحـية "أجـيـوس" تألـيف أسـامة نـور الدين
ـعـهـد الـعـالى إخـراج نـور عـفـيـفى ويـحـلم بـعـد تـخـرجـه بااللـتـحـاق بـا
ـســرحــيــة لــدراســة الــتــمــثــيل واإلخــراج حــيث يــتــمــنى أن لــلــفــنــون ا
ـارســهــمـا مــعــا فى الـتــمــثـيـل يـتــمـنـى هـشــام أن يــقـدم أدوار الــشـر
واألدوار الـكومـيديـة مـعا يـحب دور الـشريـر الكـومـيدى الـذى قدمه

ليجى وعادل أدهم وغيرهم. توفيق الدقن ومحمود ا
سـرح الغـنـائى واالستـعراضى تـمـثيالً وإخـراجاً كـمـا يتـمنى تـقـد ا
سرحـية الـتى نكاد نـفتـقدها حـيث يعـتبره لـوناً جـميالً من األلـوان ا
هـذه األيام أما عـلى مستـوى اإلخراج فيـتمنى مـحمد هـشام تقد
كل أعـمـال مـولـيـيـر وتشـيـكـوف ألن أعـمـالـهمـا مالئـمـة لـكل الـعـصور
كـمـا أنـهـا تـتـنـاول قـضـايـا إنـسانـيـة حـقـيـقـيـة بـشـكل كـومـيـدى سـاخر
ـسـرحـيـات بـعـد تـمـصـيرهـا إلى ومـبـسط كـمـا يـحلـم بتـقـد هـذه ا

السينما.

محمد جمال الدينعصام مصطفى

ثل ومخرج مسرحى يحلم عهد الـعالى للخدمة االجتماعية و محمد رجب طالب با
سرح القومى الـذى يقام فى صيف كل عام بدأ رجب بـأن ينال جائزة فى مهـرجان ا
ـسرح عـندمـا التـحق بفـريق التـمثـيل فى مدارس عـمرو بن الـعاص جتاربه فـى عالم ا
ـة التـعلـيمـية وشـاركهم عـرض بعـنوان "عـلوم دوت كـوم" من إخراج بـإدارة مصـر القـد
ـسرح ثم قـدم مع نفس اخملرج عـرض "أرض احلب" و"رسالة من أحمـد رضا موجه ا
رحلة الـثانوية قدم ناهج وعـندما انتـقل إلى ا جـزيرة الزهور" فى مـسابقة مـسرحة ا
زعـوم وجواب والسـيف الثـقيل" ثم آخر مع اخملرج مـحمـود يوسف عرضى "الـهيـكل ا
ــدرسى "إنـذار فـرعـونـى" وعـنـدمـا انـتــقل إلى الـتـعــلـيم الـعـالى ـسـرح ا عــروضه عـلى ا
عـهـد وقـدم معه "كـمـمـثل" عروضـاً كـثيـرة مـنـها "الـكـترا سـارع بـاالنضـمـام إلى فـريق ا
بـجـمالـيون وأرض ال تـنبـت الزهـور" ومن إخراج عالء الـسـباعى ثم قـدم أولى جتاربه
ـتمـيزة وقدم عـهد وخـاض بهـا مسـابقـة األسر ا اإلخـراجيـة بعـد تكـوينه أسـرة داخل ا
ـعهد الدراسـات النوعية يعاد" ثم قـدم أيضا من إخراجه  من خاللها عـرض "أرض ا
عـرضا بعـنوان "على الزيـبق" حصل محـمد رجب خالل مسيـرته الفنـية على عدد من
شهادات التقدير واجلوائـز فى التمثيل واإلخراج إال أنه يحلم بأن يخوض منافسات
ــسـرح الــقــومى وأن يــنــال جــائــزة مــنه: لم يــكــتف مــحـمــد رجب بــكل تــلك مــهــرجــان ا
الـعـروض ولـكــنه سـعى لالنـتـشــار فـقـدم فى مـســابـقـة الـشـركــات أكـثـر من عـرض مـثل
ـليـونيـرة تزور الـقرية" مـع اخملرج عادل درويش "الـشحـات واألميـرة وحصـاد الشك وا
سرح الطفل "سلـمينت" إخراج محمد شوقى و"بياع العرايس" إخراج أشرف ثم قدم 
فــاروق ثم انــتــقل إلى مــســرح الــشــبـاب والــريــاضــة وقــدم "اخلــديــو ودمــاء عــلى ســتـار
الــكــعـبــة" مع اخملــرج كــرم أحــمـد.. وال يــزال مــحــمـد رجب يــعــتــقـد أنـه مـازال فى أول

الطريق وأن مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة.

أشرف عتريس
زوبعة فى فنجان

من يزايـد علي الـسويس بـتاريخـها الـنضالى
بدع وبطوالت شـعبها وشـرف أبنائهـا من ا
ن ـثــقـفـ البـد أن يالقى سـخـريـة مـرة  وا
يـعـرفــون قـدرهـا جــيـداً ومن يـســعى لـشـهـرة
تـطيـا صهـوة األكاذيب مـدعيـاً على بـاهتـة 
هيئة عريقة لها تاريخها ورجالها ومشاريعها
فإنه يسىء لنفسه ومن يبحث عن دور وهمى
ليـلصق اسمه بـفاروق حسـنى الفنـان والوزير
ـشـرف  فإن بـحثـه ومسـعاه صـاحب الـتاريخ ا

سوف يخيب بالتأكيد.
لـقـد كـان الـلـقـاء بـالـلواء سـيف الـدين جالل
مـحـافظ الـسـويس يتـمـيـز بالـدقـة والـوضوح
ا عـرفنـاه عنه من جـدية وصـدق ودأب على
الـعـمـل بـروح وطـنـية حـيـث أكـد أن مـهـرجان
فـنـون الـبـحـر األحـمر يـقـوم عـلى شـراكـة ب
مــحــافــظــة الـســويس والــهــيــئــة ولم يـدع إال
ـطـلـة عــلى الـبـحـر الـدول الــعـربـيـة الـتــسع ا
األحـمر ولم تـأت سـيرة إسـرائـيل فى أى حوار
ــهـرجـان كـمـا أكـد أن أى كالم قـيل  حـول ا
فى هذا السياق ليس له أساس من الصحة.
من هــنــا فــإنــنــا نــعــلن من جــديــد أن الـدول
ـــشــاركــة هى: مـــصــر - الــســودان - الـــتــسع ا
ارتـيــريـا - الـصــومـال - جــيـبـوتـى - الـيـمن -

. السعودية - األردن - فلسط
إن الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقافـة سـتـظل
حــصـنـاً لــلـمـثــقـفـ بـل هى تـتـحــصن بـهم
وتدرك أن موقفها مع الـقضايا الوطنية ومع
ـثـقـفــ الـشـرفـاء من هـنــا فـإنـنـا نـؤكـد أن ا
مهرجـان فنون الـبحر األحمـر ال يصطبغ إال
بـــالــوطـن ألن مـــحــافـــظـــة لـــهـــا تـــاريـــخـــهــا
وشهـداؤهـا ومـثـقـفوهـا هي الـتى تـسـتـضـيفه
وألن هــيـئــة لــهـا عــراقـتــهـا وأبــنـاؤهــا ودورهـا
الـثـقافى الـبـارز وألن محـافـظاً وطـنـياً نـعرف
قـدره وحـرصـه ودعـمه لـلــفن والـثــقـافـة وألن
وزيراً وفـنانـاً محـترمـاً هم الذين يـقفون وراء
هرجان الذى لن يكون إال وطنيا يجذر هذا ا
لـقيـم اخليـر واحلق واجلـمال أمـا الـباحـثون
عن بطوالت زائـفة فليذهـبوا بعيـداً فمكانهم

معروف!
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ثل بدرجة مهندس زراعى  

عــــادل عـــويس هـــنــــدى مـــهـــنـــدس زراعـى تـــخـــرج فى
ارسه مـنذ سـنوات ـسـرح و زراعـة الفـيوم ويـعشق ا
طويـلة جدًا جدًا  –علـى حد قوله  –حيث بـدأ يهتم

سرح تمثيالً وإخراجًا منذ طفولته. بعروض ا
ـهارات ـواهب وا عـادل هـنـدى يـجـمع بـ عـدد من ا
ـارســته لـفن الـتـمـثـيل فـى وقت واحـد فـإلى جـانب 
ارس لـعبـة تنـس الطـاولة بل ويـعمل واإلخـراج فهـو 
مـدربًـا لـهـا بـكـليـة الـزراعـة ومن أبـرز الـعـروض التى
يـتذكـرها هـندى "واحـد جنـه واتنـ نار" الـتى حصل
ـــركـــز الــــثـــالث فى عـــلى دوره فــــيـــهـــا عــــلى جـــائــــزة ا
سـرح اجلـامعى و"تـرمس الـبذجنـان" وقد مـهرجـان ا

ثل بينما حصل عن دوره فيها عـلى جائزة أحسن 
ـركز الثانى.. كذلك سرحـية على جائزة ا حـصلت ا
يـذكـر عـادل هـنـدى من بـ مـسـرحـيـاته الـتـى شارك
فـــيـــهــا مـــســـرحــيـــة "ظل احلـــمـــار" و"اتـــنــ فـى قــفه"
ـهــرجـان اخلـتــامى لـفـرق واألخـيــرة شـارك بـهــا فى ا
األقــالـيم فـى دورته األخـيــرة وقـدم فــيـهــا شـخــصـيـة
"شــهـبــنـدر الـتــجـار" ويـرى هــنـدى أن عــلى الـدولـة أن
ـــادى واألدبـى والــعـــلـــمى تـــقـــدم مـــزيـــدًا من الـــدعم ا
ـسـتــوى مـا تـقـدم من لــفـرق الـهـواة وذلك لـالرتـقـاء 
عــروض وفـنـانــ وفـنـيــ ومن أشـكــال الـدعم الـتى
يـطـالب بـها أن تـوفـر الـدولة مـنـاخًـا علـمـيًـا فى شكل

مؤمن خليفة
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مروه سعيد

فى ختام مهرجان مسرح الشركات

ــســرحى «طــنش حــصل الــعـرض ا
ماتتجنـنش» للمخرج محمد حسن
لــفـرقــة هـيـئــة قـنــاة الـســويس عـلى
ــــــــــركــــــــــز األول فـى الــــــــــدورة 42 ا
هـرجان الـشركـات والتى اخـتتمت
فــعـــالــيــاتـــهــا مـــؤخــراً عــلـى مــســرح
جـامـعـة قـنـاة الـسويـس بـبـورسـعـيد
وشارك فيـها هـذا العام 11 فرقة
ـــركــز مـــســـرحــيـــة وحـــصل عـــلى ا
الـــــثـــــانـى عـــــرض «أرض ال تـــــنـــــبت
الـــزهـــور» تـــألــيـف مـــحـــمـــود ديــاب
وإخـــــراج عـــــادل درويـش لـــــفـــــرقـــــة
الـشرقـيـة لـلـدخـان بـيـنـمـا حـصلت
ــــركـــز شـــركــــة بــــتـــروتــــريـــد عــــلى ا
الــــثـــالـث عن عــــرض «الــــنـــفــــاريت»
تـألـيف سـيـد مـحـمد عـلـى وإخراج
حسام الدين صالح باإلضافة إلى
ـشــاركــتــهـا جـائــزة أخــرى خــاصــة 

هرجان ألول مرة. فى مسابقة ا
ـــهـــرجــان ضـــمت جلـــنـــة حتـــكـــيم ا
اخملـــرج فــهـــمـى اخلـــولى والـــنـــاقــد
مـــؤمن خـــلـــيـــفـــة واخملـــرج مـــحـــمــد
عـاشــور ومــصــمم االســتــعــراضـات

عماد سعيد.
أمـــا جـــوائــز اإلخـــراج فـــقـــد حــصل
ــــركـــز األول حــــســــام الـــدين عــــلى ا
صـالح عن «الـــــنـــــفـــــاريـت» وحـــــصل
ــركــز الــثـانى مــحــمـد حــسن عــلى ا
عن عـــرض «طـــنش مـــاتـــتـــجــنـــنش»
ــركـز وحـصل عــادل درويش عــلى ا
الــثــالث عن عــرض «أرض ال تــنــبت

 هدى مناع 

وكـانت جــائـزة الـديـكـور األولى من
نـصــيب مــحــمــد جــابــر عن عـرض
«الـــنـــفـــاريت» والـــثــانـــيـــة إلبــراهـــيم
الــفـرن عـن عــرض «حـسـن الــزيـر»
ـصطـفى الـسـيد عن «دم والـثـالثـة 
الــســـواقى» وحـــصل عالء درويش
من الشركة الـشرقية للدخان على
جـائـزة األشــعـار األولى عن «أرض
ال تـــــنــــبـت الــــزهـــــور» وعالء عـــــبــــد
ــــركــــز الــــثــــانى عن ــــنــــعم عــــلى ا ا
عـــرض «الـــعــدو فى غـــرف الـــنــوم»
وحـجـبت اجلـائزة الـثـالـثـة وحصل
على جوائـز األحلان محمدى عبد
الــــرازق من الــــشـــرقــــيـــة لــــلـــدخـــان
ورجب الـــشــــاذلى عن «الــــعـــدو فى
غرف النوم» لـفرقة الضـريبة على
ـــــــبـــــــيـــــــعـــــــات وعالء غـــــــنـــــــيـم عن ا

«النفاريت» لبتروتريد.
ومـنـحت الــلـجـنــة عـدداً من جـوائـز
الـــتـــمـــيــز فـى الـــتـــمــثـــيـل واإلخــراج
وأخــــــرى فـى مــــــجــــــال تــــــصـــــــمــــــيم
االســـتـــعــــراضـــات حـــصل عــــلـــيـــهـــا
محـمـد عشـرى عن «حـسن الـزير»
وعــــمـــرو عــــجـــمـى عن «طــــنش مـــا
تــــتــــجـــــنــــنش» وشــــريـف راضى عن
«الـــنــــفــــاريت» وخــــالـــد شــــلــــبى عن
«أرض ال تــنـــبت الــزهــور» وأخــيــراً
مصطفى أم عن «حلم يوسف».
بورسعيد: سامح فتحى
محمد جمال الدين

Iõ«÷G ÜÉÑ°T ≈a ¿ƒJÉæNEG
فرقة مديرية الشباب باجليزة جترى حاليا
بــروفـــات مـــســـرحـــيـــة «إخـــنـــاتـــون» لــلـــكـــاتب
إبـــراهـــيم احلـــســيـــنى واخملـــرج كـــرم أحـــمــد
تـمــهـيــدا لـعــرضـهـا خـالل أغـسـطـس الـقـادم
ـســابــقـة الــقــومـيــة لــلـمــســرح والـتى ضـمـن ا

ينظمها اجمللس القومى للشباب سنويا.
ن الــنــمـر ومــوســيـقى ــسـرحــيــة أشـعــار أ ا
وأحلان طارق الشوبـكى سينوغرافيا خالد
مـــصـــبـــاح اســـتـــعــــراضـــات أشـــرف الـــنـــوبى
والـبطولة خلـالد ناجح محـمد مراد أحمد
عـادل محمـد كر إبراهـيم سامى أحمد
راتب نـــهــلــة الـــعــوضى إجـالل حــسن يــارا

أحمد سلمى حسن علياء عبده.
 كرم أحمد

ÉeGQOƒfƒŸG  ∫hCG ±Gƒ°üdG
ـمـثل الـشــاب حـازم الـصـواف بـجـائـزة فـاز ا
ــــــــهـــــــرجــــــــان الــــــــرابع ـــــــثـل فـى ا أحــــــــسـن 
للمـونودراما والـذى نظمـته مؤخرا اجلـمعية
سـرح عـلى مـسـرح جـامـعة ـصـريـة لـهـواة ا ا
ـكونة ـهرجان ا ع شـمس. جلنة حتـكيم ا
بـرئاسة مجدى مـجاهد وعضـوية د. محمد
زعــيـمــة واخملـرج الــلـيــبى فــرج بـوفــخـره ود.
وفاء كمالو مـنحت عدداً من اجلوائز للفرق
ــســرحــيـة ــشــاركــة مــنـهــا اجلــائــزة األولى  ا
«حتت األنـقـاض» لـلـمـخـرج خـالـد الـعـيـسـوى

والثانية لكاليجوال إخراج أحمد ثابت.
حازم الصواف

6 من يوليه 2009 
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يـستـعـد مـركـز أحـمد عـرابى لـثـقـافـة الـطفل
الــتـــابع لـــثـــقــافـــة اجلـــيــزة لـــتـــقــد الـــعــرض
ــســـرحى الــغــنــائـى االســتــعــراضـى لــلــطــفل ا
«عــالم أطــفــال» ضــمـن فــعــالــيــات مــهــرجــان
الــقــراءة لــلــجـمــيع.. الــعــرض تــألــيف جــمـال
قـرنى ديـكـور خـالـد مـصـبـاح اسـتـعـراضـات
ـعتز بـالله مـحيى مـوسيـقى وأحلان مـحمد ا
ـن الـــشــرقـــاوى بـــطـــولــة مـــاجـــد وإخــراج أ
نورهان أسامة حسام حس يحيى زكريا
عــادل أحــمــد عــادل مــحــمــود ســهـام عــلى

ان ناجى أصالة حلمى. إ

á«bÉ°ùdG ≈a Ö«∏c ƒjó«a
انـتـهت مــسـاء أمس األحـد فـعــالـيـات مـهــرجـان الـسـاقـيــة لـلـتـمــثـيل الـصـامت
ــشـــاركــة مـــجــمـــوعــة من فـــرق الــهـــواة عــلـى مــدى يــومـــ مــتـــتــالـــيــ ومن
هرجـان «اضغطـوا كويس» تألـيف وإخراج نادر سـرحيـات التى عرضت بـا ا
البهـنساوى وتـمثـيل هيثم الـشرقاوى مـصطـفى سامى فرح صـبرى سامى
صــبـرى صالح عــبـد اجملــيـد أحــمـد صالح عالء عــبـد الــرحـمن مــحـمـود
جــمــال أســمـاء عــصــام أحــمــد ســعـيــد عــزوز الــديب وديــكــور مى ســعــيـد
والـعــمل إنــتـاج فــرقــة «شـالــيه» بــيـنــمــا قـدمت فــرقــة «إحـســاس» مــسـرحــيـة
«خـنـاقـة» فـكـرة وإخـراج مـحـمـد عـبـد الـله وتـمـثـيل سـارة الـبـطـراوى مـحـمـد
عــبـد الــله إضــافـة إلـى «بـنت اجلــيــران» تـألــيف وإخــراج إسـمــاعــيل حـافظ
وتمثـيل محـمود ناجى و«فـيديـر كليب» لـلمـؤلف واخملرج أسمـاء إمام مارى

أحمد صالح وليد أبو اجملد أحمد يس ند معوض.

نورهان عبد الله محمد عبدالله
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الـــــزهــــور» لــــلـــــشــــركــــة الـــــشــــرقــــيــــة
حـصل على جوائز الـتمثيل للدخان
مـــحـــمــد احلـــلـــيـــلى مـــركـــز أول عن
«طــنش مــاجتــنــنش» والــثــانـى عــمـر
عـبـد الــله عن «الــنـفـاريـت» والـثـالث
مـــحــمـــد أمـــ عن «أرض ال تـــنــبت
ــان الــعــوال الــزهــور» وحــصــلت إ

عن نــــفـس الــــعــــرض عـــــلى جــــائــــزة
التمثـيل األولى نساء وحـصلت على
اجلـــائــزة الـــثــانــيـــة هــدى مـــنــاع عن
«حلم يوسف» للـمخرج أسـامة عبد
الرؤوف وفرقة الـسكر والصناعات
الـتـكـامـلـيـة بـيـنـمـا حـجـبت اجلـائـزة

الثالثة.

النفاريت يقتنص جائزة اإلخراج ..
ان العوال األولى فى التمثيل وإ

∞æe øe Ö°VÉZ
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> جورج  فيدو «جـ ٧ ٨»
> أوج البيش «جـ٣»
> مفاهيم أساسية

> مسرح رمسيس (دراسة أنثروبولوجية)
> 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

تأليف: بول دى زينيير
ترجمة: د. حمادة إبراهيم

دراسة وتعليق: د. سيد على إسماعيل
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
www: egtheare.com E-mil:egtheare@egtheare.com

هــزلــيـة وجــادة فى ذات الــوقت الــعــنـاء
الــذى يــواجـهـه الـفــلــســطـيــنــيــون الـذين
يعـيشـون فى الـقدس ورد فـعل السـكان
تغيرة للمدينة. المح ا على الهوية وا
صـور الـعـرض الذى تـبـلغ مـدته  سـاعة
نــقــاط الــتــفــتـــيش االســرائــيــلــيــة حــول
ستوطنـات اليهودية القدس احملتلـة وا
وهدم منازل الـفلسطيـني فى القدس
الــشــرقــيــة واحلــيــاة االجــتــمــاعــيــة فى

ة. البلدة القد
ـــســرحــيــة مـن انــتــاج مــســرح الــرواه وا
بالتـعاون مع منـظمات فـلسطـينيـة غير

حكومية.
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سرحي جريدة كل ا

> كان متأثرا باألدب الروسى ومهتما بالقصص التاريخية وكيفية إسقاطها على
الواقع العربى وقدّم مجموعة من الكتابات التى حتمل أفكارا قومية خالصة و التى

كن جتاهلها على مر العصور. ال 

> اخملرج هشام جمعة
سرح مدير فرقة ا

احلديث ورئيس جلنة
البرامج والعروض
هرجان القومى با

للمسرح اعتذر عن عدم
تمكنه من مواصلة رئاسة
اللجنة بسبب اضطراره
للسفر ألمريكا لتصوير

حلقات مسلسل
تليفزيوني جديد يشارك
فى تمثيله ويعرض خالل
رمضان القادم بعد انتهاء

تنفيذه.
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á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc áÑ£°üŸG äÉbO 3       ÉæMô°ùe
øj’ ¿hCG    

 ájó©ŸGáé«Mô°ùŸG 

أحمد زيدان

Ωƒc ähO ìô°ùŸG 
مـسـرح دوت كـوم مـوقع مـســرحى هـام ألى هـاو أو مـشـتـغل
سرح يبـحث عن أخبار أو مـنتديات لـلنقاش حول جـال ا
سرح وكـذا يحوى نصوصا مسـرحية لكتاب عرب قضايا ا
ا لم يسمع بعضـنا عنهم إضافة لـكبار الكتاب وكذلك ر
ـوقع الــعـديـد من اإلصــدارات الـتى  تـرجــمـتـهـا يــحـوى ا
ــسـرحـيــة الـعــربـيـة ــهـرجــانـات ا ومـتــابـعــات لـلـعــديـد من ا
وحـوارات ومــقـاالت نــقـديــة وروابط لــدراسـات هــامـة عن
ـسـرح مـنـشـورة عـلى الـشـبكـة الـعـنـكـبـوتـيـة وكـذلك إشارة ا
ــراجـع الــهـــامــة مع مـــعــلـــومــات عـن بــلــد لــبـــعض أســمـــاء ا
وقع للمشترك به الطباعة وسنتـها أيضا خدمة يقدمها ا
سرحي كما يوجد قسم بعنوان ارين مصادفة من ا أو ا
ـسرح للـكتابـة النقـدية احلرة حـول السيـنما أو بـعيدا عن ا

سرح.  أى موضوع فنى خارج إطار ا
ــسـرحى سـبـاعـى الـسـيـد هـو ــوقع كـمـا يـعــرفه الـنـاقـد ا وا
سرحى سباعى مشروع ثقافى غـير ربحى أسسه النـاقد ا
ـسـرحـيـة الـسـيـد فى مـارس 2002 بــهـدف إثـراء احلـيـاة ا
ـهتـم ـسرحـي الـعرب وا من خالل إتـاحة اجملـال أمام ا
ـســرح الـعــربى فى كل مــكـان لــلـحــوار وتـبــادل اخلـبـرات بــا
سرحية علومات باإلضافة إلى دوره فى نشر الثقافة ا وا
سرح دوت كوم من: على شبكة اإلنترنت. ويتكون موقع ا

سرح دوت كوم: وتصدر بشكل دورى. أ- مجلة ا

ـســرح: وهـو أكـبــر مـنــتـدى مـســرحى عـلى ب- مـنــتـديــات ا
سرحي العرب. االنترنت ويضم حوالى 800 من ا

ــســرح ــســـرحى: ويــتـــضــمن وثـــائق ا ج- مــركـــز الــتــوثـــيق ا
العربى من دوريات متخصصة وغيرها من الوثائق.

أعضاء الهيئة االستشارية:
ـغـربى د.عـبـد الـكـر بـرشـيـد الـنـاقد ـسـرحى ا الـكـاتب ا
ــصـرى الـدكـتــور حـسن عـطـيــة أسـتـاذ الـدرامـا ـسـرحى ا ا
ـيـة الـفـنـون بـالـقـاهـرة دكـتـور سيـد عـلـى إسمـاعـيل بـأكـاد
أسـتــاذ األدب الــعـربى بــجــامـعــة اإلمـارات الــعــربـيــة حـازم
ـصـرى الــفـنــان األردنى غـنـام ـســرحى ا عــزمى الـبــاحث ا
غـنـام عـضـو الـلجـنـة الـتـنـفـيـذيـة لـلـهـيـئـة الـعـربـيـة لـلـمـسرح
ــســـرحى الــعــراقى بــجــريــدة عـــصــمــان فــارس - الــنــاقــد ا
الــقــدس الــعـــربى عــبــد اجلـــبــار خــمــران  –نــاقــد ومــبــدع
ـغـرب د. عـصـام الـدين أبـو الـعال- الـنـاقـد مـسـرحى من ا

سرحية- مصر. عهد الفنون ا واألستاذ 
ـــعــلـــومــات ن يـــريــد مـــزيـــدا من ا ـــوقع  وهـــذا هـــو رابط ا

واالشتراك به من قراء مسرحنا 
 "http://al-masrah.com/portal/" http://
al-masrah.com/portal/

 موقع مسرح دوت كوم

∞«dCÉàdG õFGƒéH ¿hRƒØj ô°üe øe ÜÉàc á©HQCG ..¢ùfƒJ ≈a ΩOÉ≤dG ≈Hô©dG ìô°ùŸG ¿ÉLô¡e
ـسرح دوت كوم أعـلنت الهـيئة العـربية لـلمسرح من على موقع ا
عن موعد ومكان مهرجانها الثانى وكذلك أسماء الفائزين فى
ـسرحى لـلطـفل ولـلكـبار وقـد أعـلنت أيـضا مسـابقـة الـتألـيف ا

الية وهذا هو نص اخلبر. عن مضاعفة قيمة جوائزها ا
أعلنت األمانة العامـة للمسرح العربى عن تنظيم الدورة الثانية
للـمهـرجان الـعربى لـلمـسـرح باجلـمهـورية الـتونـسيـة فى العـاشر

سـرح كما  ئـوية ا ـناسبـة احتفـال تونس  من يـناير الـقادم 
ـسـرحى االعالن عن أسـمـاء الـفـائـزين فـى مـسـابـقـة الـتـألـيف ا

التى تتبناها الهيئة فى دورتها األولى.
وأعـلـنـت الـهـيـئـة العـربـيـة لـلـمـسـرح أسـمـاء الـفـائـزين فـى الدورة
ـسرحى فـئة "مـسـرح الطـفل" وفاز بـها كل من األولى لـلتـأليف ا
منتصر ثـابت تادروس من مصر باجلائزة األولى عن مسرحيته
"الفيل وعصا احلكمـة" بينما حصل أحمد قرنى محمد شحاتة
من مـصر عـلى اجلـائزة الـثـانيـة عن مسـرحـيته "سـلـسبـيل" وفاز
بـاجلائـز الثالـثة منـصور عـلى عمايـرة من األردن عن مسـرحيته

"احلمار الناسك".  منتصر ثابت  محمود كحيلة

سرحى لفئة مـسرح الكبار فرزت جلنة وفى مسابقة التـأليف ا
الـتحـكيم مـا يزيـد على  50 نصـا مسـرحيـا حيث فـاز باجلـائزة
ؤلفـها محـمود محـمد كحـيلة األولى مـسرحيـة " ألوان الطـيف" 
مـن مـصــر وحـصل عــلى اجلـائــزة الـثــانـيــة رأفت الـســنـوسى من
مصـر عن مسرحيته "عـشية انتخـاب أبى سفيان" بيـنما حجبت

ركز الثالث. جائزة ا
وكشفت الهيئة العـربية للمسرح عن زيادة قـيمة جوائز مسابقة
ـسـرحـى لـهـذا الـعـام لــتـكـون اجلـائــزة األولى خـمـسـة الـتــألـيف ا
االف دوالر بـدال من ثالثــة آالف واجلـائـزة الـثـانـيـة أربـعـة آالف
دوالر بـدال من ألــفى دوالر واجلـائـزة الــثـالــثـة ثالثـة آالف دوالر
ـسرحى لألطـفال بدال مـن ألف دوالر . أما بـالنـسبـة للـتـأليف ا
فـتــبـلـغ قـيــمـة اجلــائـزة األولى أربــعـة آالف دوالر بــدال من ألـفى
دوالر واجلـــــائـــــزة الـــــثـــــانـــــيــــة ثـالثـــــة آالف دوالر بـــــدال من ألف
وخــمـســمـائــة دوالر واجلـائـزة الــثـالــثـة ألـفــا دوالر بـدال من ألف
دوالر وقــد  حتـديـد 15 أكـتــوبـر الـقـادم آخــر مـوعـد السـتالم

سابقة . شاركة فى ا النصوص ا

 ¢VQCG{ `d IójóL áYƒªée 
zQƒgõdG âÑæJ ’

∑ƒH ¢ù«ØdG ≈∏Y âbô°ùJG ÉæMô°ùe
á«fÉJ áYƒªée Éæ∏ªYh

أرض التنـبت الزهـور مجـموعـة جديـدة على
ـــعــلـــومـــات األســاســـيــة الـــفـــيس بـــوك وفى ا
لـلمجـموعة ذكـر أن العرض من إنـتاج مسرح

جموعة العمل. الطليعة وتعريف 
تـــألــيـف الــكـــاتب الـــراحل : مـــحــمـــود ديــاب
مـوسيقى : ولـيد الشـهاوى ديكـور د. محمد
سـعـد مالبس هـبـة عـبـد احلمـيـد مـسـاعدا
إخـراج حـســام حـمــدى سـامح عــبـدالـسالم
مخرج منـفذ معتز مـغاورى رؤية اخراجيه :
ان إمام سـرحية بطولة : إ شادى سرور ا
- نــشــوى إســمـاعــيـل - مـنــال زكـى - شـادى
سـرور - طارق شـرف - ياسـر على مـاهر -
خـالـد الـنـجدى - مـصـطـفى طلـبـة - مـجدى
رشوان - ناجح نـعيم - عماد إمـام - محمد
حــسـ - مــحــمــد عــبــدالــرحــمن - مــحــمـد
الــــشـــربـــيــــنى - نــــور شـــادى ســــرور- بـــســـام

عبدالله.

وكتب بأخبار اجملموعة 
و افتتـاحها يوم اخلميس 2009/6/25 على

مسرح الطليعه بالعتبه
البس مـثل  ويـوجد مجـموعة مـن صور ا
العرض وأيضـا بعض التعليقات من أعضاء

اجملموعة من قبل. 
ورابط اجملموعة على الفيس بوك هو

 HYPERLINK "http://

www.facebook.com/

editphoto.php?oid=104427762358&s

uccess=4&failure=0#/

group.php?gid=93222434361" http://

www.facebook.com/

editphoto.php?oid=104427762358&s

uccess=4&failure=0#/

group.php?gid=93222434361

تعرضت مجموعـة مسرحنا البـريدية على الفيس بوك
لـلـسـرقـة وتوقـفت أخـبـارها مـنـذ الـعدد 83 وقـد أنـشا
الـزمـيل عـادل حـسـان مـجـموعـة جـديـدة بـنـفس االسم
وكان أطرف تعليـق أحدهما لعمرو حسان يقول فيه:
ألـف مــبــروك يــا أســتـاذ عــادل عــلـى اجلــروب اجلــديـد
جلـريـدة مـسـرحـنـا و«مـنه لـله الـلى كـان الـسـبب» وفى
انتظار شغل اجلـروب اجلامد بإذن الله. وتعليق للفنان
أحـمــد راسم يــقــول فـيـه :  «أنـا عــاوز أعــرف اجلـروب
الـتانى مصـيره إيه وإيه اللى حـصل» مسرحـنا: مبروك
ـا يـتم وضع كـامـيـرات مـراقـبة اجملـمـوعـة اجلـديدة ور
منـعا للـسرقة مـرة أخرى. «هـو صحيح اجلـروب التانى
ن يـــريــد مـــصـــيــره إيـه?» وهــذا هـــو رابط اجملـــمــوعـــة 

االشتراك أو االطالع.
"http://www.facebook.com/
group.php?gid=108428718085&ref=mf" \t
"_blank" http://www.facebook.com/
group.php?gid=108428718085&ref=

✂✂

سرحي جريدة كل ا

واطن العربى البسيط فى كتاباته وفى نفس > حمل محمود دياب على عاتقه هموم ا
الوقت كانت أعماله تتضمن تصورات شاملة عن حال العالم العربى.

4ájGôŸG äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùe              É«fódG
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سرحى  > اخملرج ا
والسيناريست نادر صالح
الدين يجرى حاليا بروفات
مسرحية "براكا" لتوفيق
قرر عرضها علي احلكيم وا
سرح الكبير بدار خشبة ا
األوبرا خالل يوليو اجلارى
من بطولة الفنانة بشرى
وموسيقى د. طارق مهران
وديكور د. محمود سامى

ÜôY ..zøjódG OÉ°ùa ´QÉ°T{
 É«fódG ¢ûeÉg ≈∏Y ¢Só≤dG

ــــديـــنـــة الـــقـــدس احملـــتـــلـــة عـــرضت 
مـسـرحيـة فـلسـطيـنـية تـنـتقـد االوضاع
االجتـماعيـة واالقتـصادية والـسيـاسية
الــتـى يــعــيــشــهـــا الــفــلــســطـــيــنــيــون فى
ـديـنـة حتمل  اسم االحـياء الـعـربـيـة با
"شـــــــارع فــــــســـــــاد الـــــــدين" وهـــــــو اسم
مـــــــســــــتــــــوحى مـن اسـم شــــــارع صالح

الدين اشهر شارع فى القدس.
وقـــــال اســـــمــــاعـــــيل الـــــدبــــاغ مـــــخــــرج
ـسـرحـيــة "الـقـدس مــسـلـوبـة االرادة. ا
ـــقـــدســيـــ يـــعــيـــشـــون عــلـى هــامش ا
الــدنـــيــا يــقــاســون الـــفــســاد الــيــومى..

فساد االحتالل طبعا .
ــســـرحــيـــة من خالل  رؤيــة وتـــصــور ا

 على رزق

¢ù«≤dG DhôeG
z ®ÉµY ¥ƒ°S{ `d ¿hó©à°ùj  Óã‡30

أنـهى فـريق عـمل  مسـرحـية (امـرؤ الـقيس )
الـبـروفـات األولـيـة لـلــمـسـرحـيـة الـتى تـعـرض
فى مــهــرجــان ســوق عــكــاظ الــتــاريــخــيــة فى
ـوسم الــصـيـفى مُــحـافـظــة الـطـائـف خالل  ا

احلالى.
سرحية تتـميز بضخامـة إنتاجها وهى تاليف ا
 الـكـاتب ( محـمـد الـعثـيم ) ويـخـرجهـا الـدكـتور
ـسـلم ) فى اطـار اسـتعـراضى  مـبـهر (حـس ا

ثالً   يشترك فيه قرابة الثالث 
ـسـرحـيـة ثالثـة مـحـاور يـتـمـثل تـعـرض قـصـة ا
احملـور األول حــول مـلك دولــة كـنــدة (حـجـر بن
احلارث والـد امرؤ الـقيس )  فـيمـا سيـتعرض

ا جرى من أربع سنـة توازى أربعمائـة سنة 
فيـها من أحـداث ويقـول العـثيم : هـذا ال يعنى
أننـا نـقـدم عـرضـاً تـاريخـيـاً أو سـيـاسـيـاً فقط
بل نـقـدم عـرضـاً مـدهـشـاً يـحـتـوى عـلى الـكـثـير
ـعـلومـات والقـيم اجلـمالـية الـتى يجب أن من ا
يتمسك بـها اإلنسان العربى وهو عمل يكشف
جمـاليـات وقيم العـرب األصيـلة وهـذا العرض
ـثقفـة فقط بل يـستهدف ال يستـهدف النـخبة ا

اجلمهور.

احملــور الــثـــانى لــكــاهـن كــنــده ويــخـــتــتم احملــور
ربى امرؤ القيس. الثالث 

سرحـية عبد احملـسن النمر وسيـقوم ببطـولة ا
وعــــبـــد الـــلـه عـــســـيــــرى وإبـــراهـــيـم احلـــســـاوى

طيرى.  شاركة مشعل ا
ــصـمـمــة الـسـوريــة سـحـاب األزيــاء صـمـمــتـهـا ا
ــاكــيــيـر ــاكــيــاج فــأســنــد إلـى ا الــراهب  أمــا ا

البحرينى على سيف . 
سـرحية بأن سبب وقال محمد الـعثيم مؤلف ا
اخـتياره لـلشاعر امـرؤ القيس والـذى يكمن فى
خصـوبـة الـبـيئـة الـتى عـاش فـيـها هـذا الـشـاعر
 محمد  العثيمسـلـيل مـلـوك كـنـدة فى جنـد حـيث عـاش أكـثـر
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سـرح الشـعبى  بـالكويت خالل فـترة الـصيف عدة ورش تـقيم فـرقة ا
سـرح بالـتـعاون مع فنـيـة للـعـناصـر الـشابـة فى مـختـلف تـخصـصـات ا
اجملـلـس الـوطــنى لـلــثــقـافــة والـفــنـون واآلداب تــتــضـمن ورشــة إعـداد
ـثل وورشـة مـفـاتيح فـنـيـة الكـتـابـة والـتذوق الـفـنى ويـحاضـر فـيـها
ــمــثـلــ الـبــارزين وقــال الـفــنـان ــيـ وا عـدد مـن األسـاتــذة واألكـاد
جاسم النبهان ان الفرقة دعت   العناصر الشابة لالستفادة من هذه

الورش من أجل صقل مواهبهم وتأهيلهم وإعدادهم فنيا 
اضى ورشة فنية صيفية شارك فيها كانت الفرقة قد أقامت العام ا

عدد كبير من العناصر الشابة.

جدران اخلوف ..دراما تعبيرية
 عن العراق والفخ والناس 

ـســرحى الـعــراقى كـاظم الـعــمـران لـتــقـد مـســرحـيـة “جـدران يــسـتـعــد اخملـرج ا
اخلوف ”عـلى أحـد مسـارح العاصـمة الـعراقـية بـغداد أوالً ومن ثـم يطمـح للـسفر
هرجـانات كـونها تـتناول شـاركة فيـها فى بـعض ا بهـا الى خارج العـراق من أجل ا

شكالت قضية االنسان الذى تعرض لكل العذابات وا
ـحنـة  وان هـناك انـسان ر  ـسرحـيـة تكـشف كـيف يتـصرف االنـسـان عنـدمـا  ا
يـحـاول ان يــتـغـلب عـلى  اآلخـر وهــنـاك انـسـان آخـر يـقـف عـلى احلـيـاد بـ بـ

ــسـاعــدة اآلخـرين ويــعـمل اخلــيـر. ويـقــول الـعــمـران :تـضم وهــنـاك  ثــالث يـقـوم 
سـرح الـتعـبيـرى بـشكل ـسـرحيـة مـشاهـد مـتنـوعـة جتمـعهـا غاللـة واحـدة هى ا ا
واسع وحـديـث وكـأن هــنــاك عـمــلــيـة الــهــدم والــبـنــاء فى كل مــشــهـد من مــشــاهـد
شـهد الثـانى و الثانى ليس شهـد االول ليس له عالقة بـتكويـنات ا ـسرحيـة. فا ا
شاهد حيث له عالقة  بالثالث وهكـذا لكن الفكرة موجودة ومتـرابطة فى كل ا
سـبب لهذه الهاوية. ان هنـاك بشراً يسقـطون فى الهاوية وهـناك شخص وكأنه ا

أساة التى سقط فيها العراق. من اجل أال تتكرر هذه ا

´ƒÑ°SC’G ™bƒe 

شادى أبوشادى
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سرحي جريدة كل ا

سرح عندما قدم مسرحية البيت القد عام 1963 والتى حازت > بدايته مع ا
صرى وقدمت فى القاهرة واألقاليم والسودان والعراق على جائزة اجملمع اللغوى ا

وسوريا.

> مسرح ليسيه احلرية
باإلسكندرية يشهد

حاليا تقد مسرحية
"خيل احلكومة" للكاتب
منصور مكاوى وإخراج
مصطفى عبد اخلالق
وبطولة أعضاء فرقة
اإلسكندرية القومية

منهم ماجد عبد الرازق
ريهام عبد الرازق سعيد
العمروسى رحاب عرفة

سعيد عبد النعيم
سرحية إنتاج البيت ا

الفنى للمسرح.
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الــعــلــيــا لــلـمــهــرجــان قــررت اســتــبـعــاد كل
الـــــعـــــروض الـــــتى تـــــقـــــدمـت أمـــــام جلــــان
شـاهدة بـأسمـاء فرق حـرة أو جمـعيات ا
مـسـرح الـهـواة وهى فى األصل من إنـتـاج
ـؤسـسـات احلـكومـيـة ولم اجلـامـعـات أو ا
تـرشح من قــبل هــذه اجلـهــات لــتـحــايـلــهـا
ـــهـــرجـــان وهـــو مـــا أعـــتـــبـــره عـــلى إدارة ا
ـسـرحـيـة من أفـضل ـتـابـعـون لـلـحـركـة ا ا
هرجان العيا القرارات احلاسمة للجنة ا
كـما قررت الـلجنـة إضافة بـند جديد فى
ــهــرجــان ــســابــقـــة ا ــشــاركـــة  شــروط ا
بـــــدايــــة مـن الــــعـــــام الــــقـــــادم يــــنـص عــــلى
ــشـــاركــة ـــســرحـــيـــات ا ضـــرورة عــرض ا
جــمــاهــيــريـــا قــبل األول من يــونــيــو وذلك
بـــســـبب قـــيـــام عـــدد من جـــهـــات اإلنـــتـــاج
بــافــتـتــاح عــروضــهــا هــذا الــعـام قــبل أول
ــشــاركــة فى يــولــيــو بــأيــام لــلــتــمــكن من ا
ـة ـهــرجــان الــذى تـنـص الئـحــته الــقــد ا
على ضرورة افـتتاح العرض قبل 1 يوليو

كشرط للمشاركة.
ومـن جــــانب آخــــر أثـــــار أعــــضــــاء فــــرقــــة
الــشـركـة الــشـرقـيــة لـلــدخـان أزمـة تــتـعـلق
سابقة شاركـة فى ا بعروض الشـركات ا
لعـدم أحقـيتـها نظـرا لفـوز عروض أخرى
بجوائز مـهرجان الشـركات األخير وهى
«أرض ال تـنــبت الـزهــور» لـلـمــخـرج عـادل
درويش وإنتاج الشـرقية للدخان والفائزة
ركز الـثانى و«طنش ماتتجنش» لهيئة با
ــركــز األول قـــنــاة الــســويس والـــفــائــزة بــا
ــهــرجــان هى الــعــروض وحــسب الئــحــة ا
ـــشــاركـــة وأكـــد د. أشــرف زكى األحق بـــا
أنه غــيــر مــســئـــول عن هــذه األزمــة الــتى
تسـبب فيـها االحتاد الـعام لـلشركـات بعد
إرساله خلطـاب بترشيح الـعرض سبب

األزمة.
ـــهــرجـــان الــذى يــعـــقــد فى حــفل خـــتــام ا
ـسـرح الـســابـعـة مـسـاء الـســبت الـقـادم بـا
الكـبيـر بدار األوبـرا يشـهد تـكر الـفنان
عـــــادل إمــــام ومــــخــــرج الــــعـــــرائس صالح
السقا و د. هدى وصفى والراحل بهجت
قـــمــر إضــافــة إلـى تــوزيع اجلـــوائــز عــلى
الــفـرق الــفـائــزة بـعــد إنـهــاء أعـمــال جلـنـة
ــكــونــة من د. ســامح مــهــران الــتــحــكــيم ا
رئــيـسـا وعــضـويــة د. إيـنـاس عــبـد الـدا
والفـنان الـسورى جـمال سـليـمان بوسى
أحــمـد مـاهـر د. أحـالم يـونس د. رفـيق
ــنـــعم مـــبــارك كــرم الــصـــبــان د. عــبـــد ا

النجار.
هرجان شاركـة فى ا يذكر أن الـعروض ا
تــعــرض لـلــجــمــهــور مـجــانــا عــلى مــسـارح
الــسالم مــيـــامى مــتــروبــول الـــطــلــيــعــة
الــعــرائس مــركــز اإلبــداع قــاعـة يــوسف
إدريس الــــريـــــحــــانى الــــعــــائـم الــــكــــبــــيــــر

والصغير.

تـنــتـهى مــسـاء الــسـبت الــقـادم 11 يــولـيـو
اجلـــــارى فــــعـــــالــــيـــــات الـــــدورة الــــرابـــــعــــة
ــصـرى لــلــمـهــرجــان الــقــومى لــلـمــســرح ا
والــذى بــدأت فــعــالــيــاته مــســاء األربــعــاء
ــشـاركـة 27 عــرضـاً مـســرحـيـاً ـاضى  ا
ـسـرحى مـثـلت مـخــتـلف جـهـات اإلنـتـاج ا
من احملـــتــرفــ والـــهــواة حـــيث يــشــارك
الـبـيت الــفـنى لـلـمـســرح بـثـمـانـيـة عـروض
هى «الـسـلطـان احلـائـر» لـتـوفـيق احلـكيم
وإخـراج عـاصم جنـاتى و«الـغـولـة» لـبـهـيج
إســــمـــاعـــيل وإخــــراج مـــصـــطـــفـى طـــلـــبـــة
و«أرض ال تـنــبت الـزهـور» حملــمـود ديـاب
وإخــراج شــادى ســرور و«حــمــام رومـانى»
لـسـتــانـسالف ســتـراتـيف وإخــراج هـشـام
جـمـعـة «فـانـتـازيـا اجلـنـون» لـعـبـد الـفـتـاح
«رواس قـلـعـة جى» وإخـراج حـمـادة فـتـوح
يالد لـهارولد بـنتر وإخراج و«لـيلة عـيد ا
ن مــــصـــطـــفـى و«يـــولــــيـــوس قــــيـــصـــر» أ
لــشـــكــســـبــيـــر وإخـــراج ســامح بـــســـيــونى
و«نـــظـــرة حب» تـــألــيـف وإخــراج مـــحـــمــد
إبــــراهــــيم وتــــمـــثـل هـــذه الــــعــــروض فـــرق

احلديث والغد والطليعة والشباب.
بـيــنــمــا اعــتـذر قــطــاع الــفــنـون الــشــعــبــيـة
ـــشــــاركـــة واالســــتــــعـــراضــــيــــة عن عــــدم ا
بـــعـــروض من إنـــتـــاجه ويـــشـــارك مـــركـــز
الهناجـر للفنون بعرضى «حتت التهديد»
حملـــمــد أبـــو الـــعال الـــسـالمــونـى وإخــراج
مــحـــمــد مــتـــولى و«فـــيــفــا مـــامــا» لـــفــرقــة
سحراتى وإعداد وإخراج عبير على. ا
أمــا الــهـــيــئـــة الــعــامـــة لــقـــصــور الــثـــقــافــة
فتشـارك بخمسة عروض هى «اتن فى
قــفـة» أللــفـريــد فـرج وإخــراج عـزت زين
«الــقــرد كــثـــيف الــشــعــر» لـــيــوجــ أونــيل
وإخـــــراج جـــــمـــــال يـــــاقــــــوت «مـــــشـــــعـــــلـــــو
ــاكس فـريش وإخـراج مـحـمـد احلـرائق» 
مــــرسى «قــــصـــة حـب» لـــنــــاظم حــــكـــمت
ـــــلك لـــــيــــر» وإخـــــراج مــــحـــــمــــد عـــــلى و«ا

لشكسبير وإخراج السعيد منسى.
سرحية عهـد العالى للفـنون ا ويشارك ا
عد بعرضى «احلب فوق هضبة الهرم» ا
عـن قــــصـــــة جنـــــيب مـــــحــــفـــــوظ وإخــــراج
مــحـمــود إمـام و«إبــلــيس» حملــمـود جــمـال

وإخراج مازن الغرباوى.
ــهــرجــان يــشـارك وألول مــرة مــنــذ بــدء ا
ـــركـــز الـــقـــومى لـــلـــمـــســـرح بـــعـــرض من ا
إنـــتـــاجـه هـــو الـــغـــرفـــة الـــعـــلـــويـــة تـــألـــيف

وإخراج لين الرملى.
كـــــمــــا يـــــشــــارك مــــركـــــز اإلبــــداع الـــــفــــنى
ـسـرحـيـة «أنـا هـامــلت» لـلـمـخـرج هـانى

عفيفى.
وتـــقـــدم شــــركـــة بـــتـــروتـــريــــد مـــســـرحـــيـــة
«الـنـفاريت» لـلـسيـد مـحمـد عـلى واخملرج
حـــســــام الـــدين صـالح وفـــرقــــة الـــســــكـــر
ـــــســـــرحـــــيـــــة «حــــلـم يـــــوسف» لـــــبـــــهـــــيج
إسماعيل واخملرج أسامة عبد الرءوف.
ـــــصـــــريـــــة فى وتـــــشـــــارك اجلـــــامـــــعـــــات ا
ــهــرجـــان بــخــمــســـة عــروض هى «ســور ا
لك » للـمخرج حس محمود و«ا الص
ـصـطـفى لــيـر» لـتـامــر كـرم و«الـبـؤســاء» 

لفـرقة اجنـسلـتيم وإخـراج ميـشيل مـاهر
وعــــروض أخــــرى عـــلـى الـــهــــامش أيــــضـــا
لـفـرق جـمعـيـة أنصـار الـتمـثـيل واجلمـعـية
سرح واجلمعية الثقافية صرية لهواة ا ا
لــلــمــســرح احلــر بــيــنــمـا اعــتــذر اجملــلس
ـشـاركـة فى الــقـومى لـلـشـبـاب عن عـدم ا
ـــهــــرجـــان هــــذا الــــعـــام لــــعـــدم تــــنـــفــــيـــذ ا

مسابقته القومية السنوية للمسرح.
ــهــرجــان وأعــلن د. أشــرف زكـى رئــيس ا
ـؤتـمـر الـصحـفى الـذى عـقـد قبل خالل ا
اضى أن اللجنة هرجـان األسبوع ا بدء ا

مراد وتيتوس أندربتيكوس إخراج رامى
نـــادر وتــمـــثل جـــامـــعـــات الــقـــاهـــرة وعــ

نوفية واإلسكندرية. شمس وا
ومن الـــفــرق احلـــرة تــشـــارك فــرقـــتــا 95
ـــســــرحـــيــــتى وســــتــــديـــو عــــمـــاد الــــديـن 
«الـــبــــعـــيــــد» لــــلـــمــــخـــرج مــــحـــمــــد فـــوزى
. و«الدرس» للمخرج أحمد حس أم
ـهرجـان هذا الـعام تـقد عدد ويشـهد ا
من الــــعـــروض عـــلى هــــامش مـــســــابـــقـــته
الـرسـمــيـة هى «اجلــراد» لـفـرقــة اخملـبـر
وإخــــراج طــــارق الــــدويــــرى و«الــــغــــريب»

 جمال سليمان  بوسى

 د. أشرف زكى د. سامح مهران

مسارح القاهرة تقدم عروضها
 مجانا للجمهور

 هيئة قصور الثقافة تشارك
بخمسة عروض متميزة

الكتاب: شخصيات وجتارب فى
سرح العربى ا

الكاتب: رجاء النقاش
الناشر: الهيئة العامة لقصور

الثقافة

سرحي جريدة كل ا

سرحى > اخملرج ا
محمود األلفى يقوم
حاليا باإلعداد لتقد
عرض مسرحى جديد
للفرقة القومية
للعروض التراثية
لعرضه على خشبة
مسرح الغد خالل
وسم الشتوى القادم ا
األلفى يتكتم تفاصيل
شروع ويقوم حاليا ا
باختيار أبطال العرض
شارك فى ومجموعة ا
ه. تقد

سرحية (الزوبعة) عام  1966 وحاز عنها جائزة منظمة اليونسكو ألحسن كاتب سرحية  > تتابعت أعماله ا
سرحية التى مثلت تصويراً للمشاعر اإلنسانية العامة التى تهم مسرحى عربى. وحقق شهرة عبر نصوصه ا
اإلنسان فى أكثر من مكان.
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الـــتــجـــريب وعى بـــضـــرورة الــتـــطــور فى
سـرح وفهم سـير احليـاة وحركـتها فى ا
إطـــار الــــفن وهـــو رؤيــــة مـــســـتـــقــــبـــلـــيـــة
وجتــلـيـات مـســرحـيـة نـحــو الـتـجـدد فى
ســـيـــاق الـــتـــغـــيـــر االجـــتــــمـــاعى والـــفـــعل
احلــضــارى يـتــجــاوز الــتــقــلــيــدى. بــهـذا
فهوم قدمت الـكاتبة ليلى بنت عائشة ا
الشكاليـات التجريب فى مسرح الكاتب
ـعـاصــر الـسـيــد حـافظ وقـد ـصــرى ا ا
ـسـرح الـسـيـد حـافظ عـلـلت اخـتـيــارهـا 
كـمــوضـوع لـدرســهـا آلــيـات وإشـكــالـيـات
الـتـجـريب بـأنه "يـشـكل  –حـسب الـنـقاد
ـــســرح الـــعـــربى بـــتــجـــاربه  –ثـــورة فى ا
تـنـوعـة التى يـفـاجئ الـقار الـعـديـدة وا
ــــا يـــــثـــــيــــر من خـاللــــهـــــا فـى كل مـــــرة 
االنـــتــبــاه ويـــبــعث عـــلى الــتـــأمل وإمــعــان
الــنــظــر والـفــكــر وقــد وصـفـت الـكــاتــبـة
نـصـوص الـسـيـد حـافظ بـأنـهـا "سـلـسـلـة
ـغـامرات الـتى يـكـتشف من الـتجـارب وا
الــقـار مع إبـحـاره فى كل واحـدة مـنـهـا

أنه يبحر نحو اجملهول".
وقــد اعــتــمـــدت لــيــلى بــنت عــائــشــة فى
مـقـارنــة جتـربـة الـسـيــد حـافظ عـلى مـا
ــتـــكــامل" إذ جلــأت ــنـــهج ا أســمـــته بـ "ا
ـنــاهج الـتـى تـخـدم إلى مـجــمـوعــة من ا
نهج نهج التحليلى وا عملية البـحث كا
الــتـاريــخى كــمــا اعــتــمـدت فـى اجلـانب
الــتــطــبــيـقـى عــلى كــتــاب (بــنــيـة الــشــكل
الـروائـى) حلسـن بـحـراوى خـاصـة فـيـما
ــــكــــان وقـــد يــــتـــعــــلق بــــقــــراءة الــــزمن وا
خـــصــــصت الـــكــــاتـــبــــة مـــدخل الــــكـــتـــاب
لــلــتــعــريـف بــشــخــصــيـــة الــســيــد حــافظ
ومــؤهالته والـظـروف الـتى خـاض فـيـهـا
ـسـرحـيـة من بـيـنـهـا – جتـربــة الـكـتـابـة ا
ــــؤلــــفــــة " –احلــــصـــار كــــمـــــا تــــشــــيــــر ا
ـــضــــروب عـــلـــيـه مع أبــــنـــاء جـــيــــله من ا
الــكـتــاب ونـكــسـة  67ومــا كـان لــهـا من
ــسـرحــيـة تــأثــيـر كــمـا تــنــاولت أعـمــاله ا
وغيرها كمـا احتوى الكتاب (باإلضافة
دخل الذى عنونته بـ "السيد إلى هذا ا
حــــافظ ورحــــلــــة الـــــبــــحث عن الــــذات")
ثـالثـــة فـــصــول أخـــرى تـــنـــاول الـــفـــصل
ـسرح) األولـى وعنـوانه (الـتـجـريب فى ا
مـــفـــهـــوم الـــتـــجـــريب ومـــا دار حـــوله من
ـــــــعــــــــرفـــــــيـــــــة تـــــــســــــــاؤالت واألصـــــــول ا
لـلمصطـلح وتنوع مفاهـيمه حسب تنوع
الــرؤى الــتى تــنــاولــته وعالقــته بــبــعض
ــــــصـــــطــــــلــــــحـــــات األخــــــرى كــــــاإلبـــــداع ا
واحلـداثـة والـتـراث كـمـا خـصـصت لـيلى
بـنت عـائـشـة الـفـصل الـثـانـى من كـتـابـها
لــــلــــحـــــديث عن "أنـــــواع الــــتــــجـــــريب فى

مسرح السيد حافظ واجتاهاته".
ــــيـــزات ومالمـح مـــســـرحه مــــتـــنـــاولـــة 
بـــــشــــكـل عـــــام مــــتـــــوقـــــفــــة أمـــــام أنــــواع
الــتـجــريب عــنــده عـلـى مـســتــوى الــشـكل

ضمون. وا
الـــفـــصل الـــثـــالـث خـــصـــصـــته الـــكـــاتـــبـــة
لـــلـــجــــانب الـــتــــطـــبـــيــــقى حـــيـث تـــنـــاولت
"تــقـنــيـات الــتـجــريب فى مــسـرح الــسـيـد

حافظ".
كـمـا تــوقـفت أمـام األشــكـال الـتـجــريـبـيـة
سرح سـرحية الـتى وظفهـا الكاتب كـا ا
ــــــــــلــــــــــحــــــــــمـى ومــــــــــســــــــــرح الــــــــــعــــــــــبـث ا

والتراجيكوميدى.
اذج مـن مسرح كـما تـناولت بـالتـحلـيل 
الــــســـيــــد حــــافـظ تــــدعــــيـــمًــــا لــــلــــجــــانب
الــتـــطـــبــيـــقى وقـــد اخــتـــارت مـــســرحـــيــة
"إشــاعـة" من مــسـرح الـكــبـار و"األمـيـرة
حب الـــــرمّـــــان وخــــيـــــرزان" من مـــــســــرح

الطفل.
واخــتــتــمـت لــيــلى بــنت عــائــشــة كــتــابــهــا
بــرصـــد الــنـــتــائـج الــتـى تــوصـــلت إلــيـــهــا
خالل بـحثـهـا فى مـسرح الـسـيـد حافظ
ومــنـــهــا إن مـــســـرح الــســـيــد حـــافظ هــو
مـــســـرح اإلنـــســـان ألنـه يـــعـــالج قـــضـــايـــا
مــــبـــــاشـــــرة تـــــهم الـــــســـــواد األعـــــظم من
الــــنـــاس ويــــرتــــفـع بـــهــــا إلـى رؤى أكــــثـــر
شـمــولـيــة وإنـســانـيــة إنه مــسـرح جـرىء
تـنـاول الــكـثـيـر مـن الـقـضـايــا احلـسـاسـة
ـــقــراطـــيــة احلـــريــة مــثـل قــضـــيــة الـــد
الـــســيـــاســـيـــة كـــمـــا تـــعــدت اجلـــرأة إلى
ــســـرحى حــيث قــدم الــســيــد الــشــكل ا
حـافظ "جتاوزات واخـتـراقات ال حـصر
لــهـــا فــهــو "يــعــمــد إلى إحــداث صــدمــة
للـمتلـقى إضافة إلى "دقـة متنـاهية فى
بــــلــــورة األحــــداث فى صــــورة مــــصــــغـــرة
مــــتــــحــــركــــة مـن خالل الــــشــــخــــصــــيــــات
وأدوارها اهتمـامه بالشكل دون إهمال
ـــضـــمـــون إن الـــســـيــــد حـــافظ مـــؤلف ا
ومـخرج قـضـيـته يفـهم كل مـا يـدور على
ـسرح بـالـنـسـبـة له هو "ذلك اخلـشـبـة ا
الـفـصل الـذى يسـافـر عـبـر الـزمن بـحـثًا
عـن الــعـــشـق واحلـــريــة لـــيـــعـــانق مـــرافئ
الـلحـظة وتـأخذ لـيلى بـنت عائـشة على
ــا الــســيــد حــافظ إغــراقه فى الــرمــز 
ـتابعة وتشير يفقد  –أحيانًا  –متعة ا
بـشكل مـحـدد إلى غـرابة الـعـنـاوين التى

سرحياته. يختارها 
مـؤلـفـة الـكتـاب لـيـلى بـنت عـائشـة كـاتـبة
جـزائـريــة من مـوالـيـد  – 1973حـاصــلـة
ـــاجـــســــتـــيـــر فى األدب احلـــديث عـــلى ا

سرح التجريبى. وا
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يضم كتاب "شخصيات وجتارب فى
ـــســـرح الـــعـــربى" مـــقـــاالت كـــتـــبـــهـــا ا
الــــنــــاقـــــد الــــكــــبــــيــــر الــــراحل "رجــــاء
سرحية النقاش" كمـتابعات للحياة ا
مـــنــــذ آواخـــر الــــســـتـــيــــنـــيــــات وحـــتى
مـــنـــتـــصف الـــســبـــعـــيــنـــيـــات "وتـــكــمن
سرحى أهميته  –كمـا يرى الكاتب ا
فـكـرى النـقـاش فى مقـدمـته للـكـتاب
 –فـى أنه يــعــتــبــر مــتــابــعــة مــعــاصـرة
ـــصــرى ـــســرح ا لــفـــتــرة مـن تــاريخ ا
نـعـتــبـرهـا اآلن هـى الـعـصــر الـذهـبى
ن عـــاصـــر ـــكن  ـــســـرح و لـــهــــذا ا
هــذه الــفـتــرة أن يــسـتــشف مــا خـلف
الــســطــور من مــعـــارك كــانت تــصــيغ
احلـيــاة والـثــقــافـيــة فى هــذه الـفــتـرة
مثل سـيـاسة الـكم أم الـكيف وأيـهـما
أولى بـــــاالتــــبــــاع. ويـــــلــــخـص فــــكــــرى
الــنــقــاش مــنـــهج مــؤلف الــكــتــاب فى
ــــــســـــرحـى فى عــــــدد من الـــــنــــــقـــــد ا
احملاور هى: الـتـركـيز عـلى مـضـمون
ـــســرحى وبــنــائـه الــفــنى مع الــنص ا
مـالحــــــــظـــــــة عــــــــيــــــــوب الـــــــتــــــــألــــــــيف
وإيـــــجــــابـــــيــــاتـه إبــــداء الــــقـــــنــــاعــــات
الــســيـــاســيــة والـــقــومــيـــة واالهــتــمــام
بـــالــظـــواهــر الـــتى تـــدل عــلى حـــركــة
ــســرح الــعـــربى نــحــو خــلق ســمــات ا
ــســرح مع الــتــركــيــز ــيــزة لــهــذا ا
على التـجارب التى حـاولت الوصول
سـرح إلى الناس فى الـشارع مثل با
جتـربة مسـرح القـهوة.. كذلك يـشير
فـكـرى الـنـقـاش إلى اهـتـمـام الـراحل
رجـاء الــنـقـاش فى كـتــابه بـالـتـجـارب
ــعـتــمـدة عــلى نــصـوص ـســرحـيــة ا ا
أجـنــبــيــة لــيــســتــخــرج مــنــهــا طــريــقـة
ـــصــريـــة ويــكـــشف عـــمــا الـــتــنـــاول ا
أضـافـته هـذه الــتـجـارب إلى الـتـراث

ـــصـــرى وفى مـــقـــدمـــته ـــســـرحـى ا ا
أشـار الـراحل رجـاء الـنـقـاش إلى أن
الكـتاب يـعكس فـى فصولـه اخملتـلفة
ـسرح بـعض الـقـضـايا الـراهـنـة فى ا
الــعـربى كــمـا تــعـتــمـد دراســاته عـلى
ــــســــرح الــــعـــربـى فى مــــصـــر واقع ا
بـاعتـبـار أن مصـر هى البـيـئة الـفنـية
والــثــقـافــيــة الــتى اسـتــطــاع أن يــتـابع
ـســرح بـشــكل يــسـمح فـيــهـا حــركــة ا
ـنـاقشـة خـاصة بـعد أن بـالتـعـليق وا
سرحية شاهد عـددًا من العروض ا
فى أكـثـر من عـاصمـة عـربـية فـتـأكد
ـــشـــاكل الـــتى يـــتـــعـــرض لـــهــا له أن ا
ـــــســـــرح الـــــعـــــربى فـى مـــــصـــــر هى ا
ـشــاكل الــتى واجــهت  –أو نــفــســهــا ا
ـسـتقـبل  –بـقـية الـتى سـتواجـه فى ا
ـــســـرحــــيـــة فـى الـــوطن احلـــركــــات ا

العربى.
يـــحــــتـــوى الــــكـــتــــاب عـــلى 26 دراســــة
نـقـدية هـى: "الـندم عـرس الـدم فى
ــســرح بــهــوت آفــاق جـــديــدة أمــام ا
ـــــصــــرى احلـب وحــــده هـــــو الــــذى ا
يـبقى ابـتسم من فـضلك فـى مسرح
اجلــيـب الــشـــبـــعـــانــ يـــرمـــا.. بــ
احلــنـ واالنـتــقـام مـلـك يـبـحث عن
وظــيـفــة تـوفــيق احلـكــيم.. رائـد بال
نـظـريـة مـسـرح يـوسف وهـبى.. بـ
الترجمـة واالقتباس والتأليف حياة
ؤرخى جورج أبـيض وحتذيـر هاد 
ـــســـرح اجلــاد الـــفن خـــطـــر عـــلى ا
مــــســــرح الـــقــــهــــوة.. جتــــربــــة فــــنــــيـــة
اذا فشلت جان دارك على جديدة 
مسرح احلكيم به أضواء على أزمة
صرى أضـواء أخرى على سـرح ا ا
ـصـرى أخـطـأنـا ولم ـسـرح ا أزمـة ا
يــخــطـىء شــكــســبـــيــر ســيــد درويش
ــــســـرحـى إســـكــــنـــدر فـــرج وتـــراثه ا
ـــســـرحى زكـى طـــلـــيـــمـــات وتـــراثـه ا
ومــذكــراته الـنــاقـصــة نـاس من ورق
ــــســـــرح الـــــغـــــنــــائـى يـــــولــــد وأزمـــــة ا
اإلنـــســـان لــلـــحب.. ال لـــلـــبــغض أول
مـــــســـــرحـــــيـــــة شـــــعـــــريـــــة فى األرض
احملـتــلـة احلب والــعـدل والــسـلــطـان
اجلــــديـــــد مــــديــــنــــة احلـب والــــعــــمل

والغناء.
ال شك أن هـذا الكـتاب يـحمل قـيمة
ــــا يـــــقــــدم من دراســــات إضــــافـــــيــــة 
وحتـــلــــيالت عـــمــــيـــقـــة تــــكـــمن هـــذه
اإلضـــــافــــة فـى شــــخـــــصــــيـــــة كــــاتـــــبه
ع فى األسـتـاذ رجاء الـنـقـاش الـذى 
الــســاحـــة الــثــقــافــيــة الـــعــربــيــة مــنــذ
منتـصف القرن العشرين كواحد من
تـابع لنبض أهم النقاد والـكتاب ا
وآمال وتطلـعات مجتمـعهم ال سيما
والـكتابـة عنده أمـانه برع فى حمـلها

ورفع لواءها.

الكتاب: التجريب فى مسرح السيد حافظ
الكاتب: ليلى بن عائشة

الناشر: مركز احلضارة العربية
الطبعة األولى 2005
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سرحي جريدة كل ا

صرى والعربى منها : مسرحية سرح ا همة فى تاريخ ا سرحيات ا > كتب عدداً من ا
(ليالى احلصاد) عام 1968 ومسرحية (الهالفيت) عام 1970 ومسرحية (باب

الفتوح) ومسرحية (رسول من قرية تميره).

> الفنان أشرف سمير عبد
الباقى يقوم حاليا
باإلشراف على ورشة
خاصة فى فن مسرح

العرائس واألراجوز بقصر
ثقافة الطفل بجاردن
سيتى وتنتهى أعمال
الورشة بتقد عرض

مسرحى لألطفال بعنوان
لكة القرود" على "

مسرح القصر بإشراف د.
زينب العسال مدير قصر
جاردن سيتى لثقافة

الطفل.
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بلكونات وبالتالى ال توجد تفرقة فى الثمن
ـسرح الشعبى وغـالبًا ما يـكمن أحد أسرار ا

فى ذلك.. 
جنـــاح جتـــربــــة "أدهم الـــشـــرقــــاوى" وتـــفـــاعل
الـناس مـعها وحتـلقـهم حولهـا هو مـا رشحنى
إلدارة الــسـامــر والــذى كــلــفــنى ســعـد الــدين
وهــــبـه بــــإدارته فــــلـم أجــــد أنــــسـب من "أدهم

الشرقاوى" لكى نقدمها فى افتتاحه.
قبل هـذه اخلطـوة كانت هـناك أعـمال أخرى
أنتـجـتـهـا فـرقـة احلى الـشـعبـى والتـى حتولت
بـعد ذلك لفرقـة السامر كـانت هناك أعمال
"يـس وبـهـيـة آه يــا لـيل يـا قــمـر سـنــبـلـة قـمح
عــلى قــبــر جــمـال" وهـى كـمــا هــو واضح من
اســـمـــهـــا عـــبــــارة عن مـــرثـــيــــة جلـــمـــال عـــبـــد

الناصر.
وهــذه االنـــتــقــالـــة وهــذا الــنـــجــاح الــذى أدى
إلـيـهـا فـتـحّـا عـ الـسـامـرى عـلى والدة عـالم
جديـد بـدأ يتـبـلور رويـدًا.. رويـدًا داخله ثـمة
ــمـــكن أن يـــكــون ـــســرح مـن ا نــوع آخـــر من ا
فاعـالً ومؤثـرًا لـتـستـمـر احملـاوالت فيه إذن
لـقد وفـر التراث لـلسـامرى أرضيـة مسـرحية
ـــكـن زرعـــهــــا فى الــــواقع وإعـــادة خـــصــــبــــة 
إضـاءتـه مـرّة أخــرى كــمـا أتــاحت لــلـجــمــهـور
الــهــروب من أســر أيـة أنــظــمــة تــعـســفــيــة قـد
ـسرح الـتقلـيدى وكـانت جتربة يـضعه فـيها ا
أخـرى كشفـيقة ومـتولى لـكن النقـلة النـوعية
الـثــانـيـة كــانت مع عـرض "عـلـى الـزيـبق" ذلك
ـوشـوم فى ذاكــرة الـسـامـرى بـوشم الـعـرض ا
ـحى والــذى طـارده األمن بــسـبــبه ونـام ال 
فى العـراء و دار معه فى مـحافـظات مـصر

وحدثت به مفارقات لم يكن ينتظرها.
نيا يرفـضنا.. ويعود ليبكى معنا.. محافظ ا

هل كـان الـسـامـرى مرغـمًـا عـلى ذلك أم هل
رأى أن ذلك هــو األفــضل له ولــلـبــشــر الـذى
حض كان لقد ترك  يعيشون داخل هذا ا
إرادته كل األفــكــار الــتى تــعــلــمــهــا عـن وحـول
ى وبــــلــــور صـــــيــــغــــة جــــديــــدة ــــســــرح الــــعـــــا ا
اســـــتـــــمــــدهـــــا مـن وجـــــوه الـــــنـــــاس داخل حى
احلــــســـ والــــذى أصـــبح جــــزءًا مـــهــــمًـــا فى
تكوينه - تـعرف إلى الناس داخله - وتعرفوا
عــلــيه وأدرك أن وســيــلــة الــوصــول الــوحــيــدة
إلـيهم هو ذلك الـفن النابع مـنهم وليس ذلك
الــفن الـرسـمى اخملـيف بـالــنـسـبـة إلى طـائـفـة
كــبـيــرة مــنــهم إنه ال يــريــد لــهم الــوقـوف فى
طــوابـيـر حـتى يـحـصـلـوا عـلى تـذكـرة الـعـرض
ــــســـرحى وال يــــريـــد لــــهم حتـــديــــد مـــكـــان ا
جلـلــوسـهم وال وضع فــرجـة تـقــلـيــدى يـتـواجه
ــسـرحى لـذا فـقـد فـيه الــنـاس مع الـعـرض ا
اخـتار فـنًا شعـبيًـا رأى أنه االمتـداد الطـبيعى
لــهــؤالء وله أيـضًــا من قــبـلــهم تــنـاسـى كـلــيـة
احلـقـوق التى تـخـرج فيـهـا ومـا تعـلـمه وخلع
شــكــله اخلــارجى لــيـعــود إلى طــبــيــعــته وجـد
ـا وجـدها داخل راحـته فى اجلـلبـاب أكـثـر 

القميص والبنطلون..
الــــــوقت كــــــان عــــــام 1968م والــــــعــــــام عــــــام
ــة والــنـاس تــغــلى فـى الـشــوارع ووقت هــز
األزمـات يـعــود بـنـا سـؤال الــهـويه إلى الـبـحث
عن صــيغ وأشـــكــال فـــنــيـــة أصــيــلـه الــتــراث
لـجأ لذا فقد اختار السامرى التاريخ هما ا
أن يـــــــــذهـب إلـى الــــــــنـــــــــاس بــــــــعـــــــــرض "أدهم
ـارسته الشـرقـاوى" ليـبـدأ به أولى حـلقـات 
لــلـمـسـرح الــشـعـبى والـذى لـم يـكن يـعـرف له
كن أن آنذاك أى تفسـير علمى ولم يع ما 
تـكون عليه شـروطه لقد اجته إلـيه بفطرته
قــفـز فــوق ســنــواته اخلــمس عــشــرة األخــيـرة
وعـــاد مـــرّة أخـــرى إلى مـــشـــاهـــدات الـــقـــريــة

بطقوسها الشعبية اخملتلفة..
آنــذاك كــانـت هــنــاك دعــاوى تـــنــادى بــإغالق
ـاديـة وزارة الــثـقـافـة وحتـويل مـخـصـصـاتـهـا ا
ــصــرى وقــتـــهــا وقف حــمــدى إلى اجلــيـش ا
غـيث وقال جـندى بال وعى وبال ثـقافة وبال
تـوجه حـقـيـقى حـتـمًـا سـيـتسـبب فـى الهـزائم
الــثـقــافــة ضـروريــة قــبل حـمـل الـسالح وهى
الــدعـــوة الــتى القت صــدى مـع غــيــرهــا بــعــد
سئولة عـندما سرّحوا ذلك لـدى السلطـات ا
ـؤهل ثـقافيًـا وحافظوا بعض اجلنـود غير ا
ؤهالت الـعلـيا لقـد كانت الـبلد عـلى حمـلة ا
كـلـها تـعـيـد صـيـاغـة نـفـسهـا مـعـنـويـا ثـقـافـيًا
.. لـذا فـقـد وضع الـسـامـرى سؤاله عـسـكـريًا
األســــــاس فـى عــــــرض "أدهـم الــــــشــــــرقــــــاوى"
مـتـسقًـا مـع هذا الـتـوجه وهـو: هل اخلالص
يـــتـــمــثـل فى اخملـــلص الـــفـــرد/ نــاصـــر أم فى

اخمللص اجلمعى/ الناس..
وكـــان عـــرض "أدهم الـــشـــرقـــاوى" الـــذى قــام
بـبـطــولـته مـجـمـوعـة من الـهـواة الـصـنـايـعـيـة
.. الـبـاعـة عـلـى مخـتـلـف أنـواعـهم الـعـواطـلـية
وذابوا جميـعًا فى حب اللعبة ومن دون آجر
فقط الرغبة فى االنخراط داخل عمل فنى
هـــذا االنــخـــراط يــقــوم بـــعــدّة أدوار فى وقت
واحد نـقل الوعى للـعامـل بالـعرض والذين
ال يـسـتـنـدون علـى خلـفـيـة ثـقـافـيـة أو عـلـمـية
وبـالتـالى نقلـه للجـمهـور باإلضـافة إلى شغل
وقت الـفـراغ فــيـمـا يـفـيـد كــتب الـنص وقـتـهـا
نـــبـــيل فـــاضل وحلـــنه مـــحـــمـــود إســـمــاعـــيل

وصاغ ديكوراته محمد عبد الفتاح..

من الـسيـر والـتـواريخ واحلـكـايـات والـتـجـربة
عـلمت الـسـامرى الـكـثيـر علـمـته الفـروق ب
سرح سرح الـرسمى/ الـعلبـة اإليطالـية وا ا
ـــفــتــوح عـــلى األمــاكن والـــبــشــر الــشـــعــبى/ ا
ـسـرح الـرسـمى خـاضع لـلـنـظـام من يـريد فا
الدخـول إلـيه ال بد أن يـقف أوالً أمام شـباك
الـتــذاكـر لـيــقـطع تــذكـرة ولــيـجـلـس فى مـكـان
محدد مخصص له وبـوضعية فرجة سلبية
ـــســرح الـــشـــعـــبـى فال يـــوجـــد كل ذلك أمـــا ا
نـطق الذى يحـكمه هـو منطق شـعبى خارج ا
مـن أدبــيـــات الــتـــعــامـل الــتى تـــعــارف عـــلــيـــهــا
الناس فوضعية جلوسهم للفرجة تكون على
األرض كــلـهم مــتـجـاورون ال تــفـصل بــيـنـهم
وال بـ الـعـرض أيـة حـواجز وإذا مـا حـدثت
مـشـاجـرة حتـكـمـهـا فى قـيامـهـا وانـفـضـاضـها
وجودة أصالً أدبيات هذا التـعامل الشعبى ا
ب الناس أيضًـا تذكرة العرض والتى كانت
تـــقـــدر وقـــتــهـــا بـــثالثـــة قـــروش كـــانت تـــذكــرة
مـــوحـــدة لـــلـــجــــمـــيع فال تـــوجـــد بـــنـــاويـــر وال

وارتـكزت التجربـة وقتها عـلى كسر احلواجز
ـــســــرحى وتـــقـــد بـــ الـــنــــاس والـــعـــرض ا
عـــرض بــســـيط مـــفــهـــوم خــال من األلـــغــاز
اســــتـــــخــــدام شــــكـل غــــنـــــائى اســــتـــــعــــراضى
وديـــكــورات خـــارجه من الـــبــيـــئــة بـــحــيـث يــتم
دة اسـتيـعـابهـا بسـهـولة وظل الـعـرض يقـدم 
 300لـيـلة عـرض وحـقق جنـاحًـا جمـاهـيـريا
كــبـــيــرًا وقـــتــهـــا اســتــمـــر من نـــهــايــة 1968م
وحــــتى 1970م. وطـــاف الــــعــــديـــد مـن قـــرى
مصـر من أسـوان فى اجلنـوب ومشـاركته فى
عـــيــد الــســـد الــعــالى   1970إلى ربــوع دلــتــا
مـصر حـتى  افتـتاح فـرقة الـسامـر به عام

1971م.
لــــقـــد وجــــد الـــنــــاس فى "أدهم الــــشـــرقـــاوى"
تــعـبـيـرًا عن احــتـيـاجـاتـهم لــذا فـقـد تـوحـدت
شــخــصــيــة أدهم مع شــخــصــيــة جــمــال عــبـد
الــنـاصـر عـنـد وفـاته لـقـد شـعـر الـنـاس أنـهم
.. كل ذلك ة واحـد األحـزان الـفقـد الـهـز
سـتمدة يجـعلـنا نـرتمى فى حـضن البـطولـة ا

 من أهم جتاربه السامرية ..يس وبهية وآه
ياليل يا قمر وشفيقة ومتولى

 الصنايعية والباعة قاموا بتجسيد
«أدهم الشرقاوى» دون أجر

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> الفنانة الشابة عال
غا انضمت إلى أبطال
مسرحية "أحبك آه..
أجتوزك ال" للمؤلف
فيصل ندا واخملرج
حسام الدين صالح
وجارى اإلعداد حاليا
ها على مسرح لتقد
وسم فيصل ندا خالل ا
القادم وكان من
طربة فترض قيام ا ا
مروى ببطولة العمل
قبل اعتذارها واسناد
. دورها لعال غا

انية. وقدمت مسرحية > ترجمت بعض مسرحياته إلى اإلجنليزية والفرنسية واأل
صرى كما قدمت مسرحيتى سرح القومى ا (الغريب) ذات الفصل الواحد على ا
(الضيوف والبيانو) فى مصر و سوريا و بعض الدول العربية.
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يتدهور بل كان كل ما لدينا مجرد جهود
ـســرحـيـة ـعــهـد الـعــالى لـلـفــنـون ا هــنـاك ا
لـكـنه قـدم لـلـتـلـيـفـزيـون أضـعـاف مـا قـدمه
لــلــمــســرح وفى هــذا فــنـحـن ال نــبـعــد عــنه
الــوضع الـــتــعـــلــيـــمى الـــعــربى نـــنــفـق عــلى
خريـجى كـلـيات الـطب والـهنـدسـة والعـلوم
لــــنــــصــــدرهم لــــلــــخــــارج حــــيث تــــتــــاح لــــهم
الـفـرصــة كـامـلـة هـنــاك لـو كـان د. أحـمـد
زويل بـقى فى جـامـعة اإلسـكـنـدريـة فـماذا

كان عساه أن يفعل?
والناس نفـسها انصـرفت عن الفن اجليد
وأصــبــحـت تــلــهث خــلف الـــتــفــاهــة نــســوا
أغـاني أم كلـثـوم وصاروا يـقـلـبون الـقـنوات
بحثًا عن هيـفاء وهبى.. حسبنا الله ونعم

الوكيل!
ـسرح الـعـرائس بـالعـتـبة بـاألمس ذهـبت 
ـتابعة أحـد العروض فأذهـلنى التناقض
ـسـرح وخـلـو الـقـاعـة بـ الـزحـام خـارج ا
مـن الداخل. هـناك فى الـقاهرة أكـثر من
عـشريـن ملـيون نسـمة فـكم منـهم يـقصد

سرح? ا
فــــكـــيـف إذن جنـــذب هــــذه اجلـــمــــاهـــيـــر

للمسرح?
ــا يــحــدث ولـــكــنــنــا نــحن اآلن فى أسـى 
ـزيد من التدهور فى اخلمس سنعانى ا
ســــنـــة الـــقــــادمـــة وســـتــــكـــون األمـــور أســـوأ
بــكـثــيــر. نــحن اآلن نــادمــون عــلى احلــركـة
ـسـرحـيــة الـتى كـانـت مـتـألـقــة فى مـصـر ا
فى الـسـتـيـنـيـات والـسـبـعـيـنـيـات حـيث كـان
األمـر راجع لـوجـود مـسـرحــيـ مـتـمـيـزين
ـا هـنـاك اآلن فى مـصـر من هـم أكـثر ور
تـمـيـزًا مـنـهم لـكـنـهم يـغـيـبـون نـتـيـجـة حـالـة
ــســـتــشــريــة لــقــد اتــصــلت بى الــتــفــاهــة ا
إحـدى الصـحف اخلـلـيـجيـة لـسـؤالى حول
ـسـلـسالت الــتـركـيـة الـتى انـتـشـرت بـقـوة ا
فـى مــــجــــتــــمــــعــــاتــــنــــا وأجــــبــــتــــهـم أنــــنى لم
أشــاهـــدهــا ولــكــنى شـــاهــدت عــلى إحــدى
الـشـاشـات اسـتـقـبـاالً ألبـطـاله وسـمعت أن
فئة الشـباب والصغار واخلادمات يتركون
ــتــابــعـــة حــلــقــاته. وال  الــعـــمل ويــذهــبـــون 

ومــــا اخملــــرج من األزمــــة احلــــالـــيــــة فى
رأيك?

نحن لسنـا فى أزمة لكننا فى واقع سيئ
لم يـــكن لـــديـــنـــا فى األصـل مــســـرح حـــتى

ــؤتــمـــرات ال يــتــعــدى كـــونه مــجــرد هـــذه ا
كالم مـثل قــرارات اجلـامـعــة الـعــربـيـة فى
مؤتـمرات القمـة هناك نوايـا طيبة لـكنها

ليست كافية لصنع واقع.

ـسرحى السورى وليد إخالصى الكاتب ا
الــذى ولـــد بـــاإلســـكـــنــدريـــة وحـــصل عـــلى
بـكـالوريـوس الـزراعـة ثم دبلـوم الـدراسات
الـعليـا عام ١٩٦٠ من جامـعة اإلسكـندرية
قبل أن يحترف الـكتابة للـمسرح والقصة
والـــروايـــة واألعـــمـــدة الــــصـــحـــفـــيـــة وقـــد
تــــرجـــــمت أعـــــمــــالـه لــــعـــــدد من الــــلـــــغــــات
األجــــــنــــــبــــــيــــــة وحــــــصـل عــــــلـى اجلــــــائـــــزة
الــتــقـــديــريــة الحتـــاد الــكــتـــاب الــعــرب فى
سـوريا وكـرمه مـهرجـان القـاهرة لـلمـسرح
الـتـجـريــبى وحـصل عـلي جــائـزة الـعـويس
ـمـتـازة ووسـام االسـتـحــقـاق من الـدرجــة ا

كان ضيف مسرحنا فى هذا احلوار:
هـل سـيــســهم إنــشــاء الــهــيـئــة الــعــربــيـة

للمسرح فى االرتقاء به?
ـسـرح الـعربى ال دعـنى أسألك أيـن هو ا
يــــوجــــد ســـوى عــــدد قــــلـــيـل من األعــــمـــال
ــتـــنــاثــرة وأعــمــال الــهــواة ولــزوم تــبــاهى ا
سرح العربى احلكومات بـوجود مسرح ا
أحـد الـنـقاط الـسـاخـرة فى حـيـاتـنـا ومـنذ
تــرك أبـــو خـــلـــيل الـــقـــبـــانى ســـوريـــا وجــاء
ـسـرح مــصـر مـنــذ مـائــة عـام لم يــتـطــور ا
ســـوى بــــالـــتـــأثــــيـــرات الــــغـــربـــيــــة. نـــحن ال
نـــســـتـــطـــيع حتـــديـــد مـــا ســـيـــعـــرض خالل
األســبــوعـــ الــقـــادمــ حــقـــيــقـــة هــنــاك
بعض األعمال الـكوميدية تقدم فى مصر
وتــلـقى رواجــا ألن مـصــر مــركـز ســيـاحى
يتـوافد عـليه أثـرياء الـعرب وذوو الـدخول
رتـفعـة ولـكن هل ما يـقدمه عـادل إمام ا

يعد مسرحًا حقيقيًا!
ـســرح مــؤسـســة كــمـا ـلـك ا أسـألـك هل 
الــتــلــيــفــزيــون والــصــحــافــة أو الـتــعــلــيم أو
الـــقــضـــاء وفى وسط كـل ذلك حـــ يــأتى
بعـضهم لينـشئ هيئة عـربية للـمسرح فإن

األمر يشبه الكوميديا السوداء.
ـــســرح لــقـــد حــضـــرت مـــؤتــمـــرات حــول ا
ألكثر من أربعـ عامًا (حتديـدًا منذ عام
١٩٦٥) فـى مـــــــــصـــــــــر وســـــــــوريــــــــا واألردن
سـرح فـى تـأخر والـكـويت. ورغم ذلـك فـا
مـستمـر وكل ما يـصدر من تـوصيات عن

بدا متشائمًا وال أمل لديه فى اإلصالح
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فـاجأنا بـقوله إنه سعيـد لتخرجه فى كـلية الزراعـة جامعة
ـسـرحـية وال ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا اإلسـكـنـدريـة ولـيس ا
كـليـة اآلداب مفـسرًا األمر بـأن اخللـفيـة العلـميـة الزمة لكل
مـن يـريـد الـتـوغل داخل عـمق اإلنـسـان والـبـحث فى جـمـال
األشـــيــاء وعــمـق األمــور وأضــاف إن كــلـــيــة اآلداب ال تــخــرج
أدبـاء ألن مـن لم يـتزود بـخـلـفـيـة عـلـمـيـة ال يـعـد أديـبًا وأن
ـســرحـيـة يــخـطىء حــ ال يـطـلع ــعـهــد الـعـالى لــلـفــنـون ا ا
طـالبه على الـتـطـورات العـلـمـيـة اجلديـدة الـتي ال غـنى لهم
ــعـارف الــعـلــمـيــة والـديــنـيـة فـى عـمــلـهم عــنـهــا وأن تـراكم ا

ــبـدع وقــال أيــضًـا إن واالجــتــمــاعـيــة ال بــد أن يـتــوافــر فى ا
الـعـلـمـاء العـرب كـابن سـيـنا مـثالً كـانـوا مـوسوعـيـ حتـدثوا
ـعــارف الـعـلـمـيــة وهـنـاك من حـذا حـذوهم وكــتـبـوا فى كل ا
وصــاروا بــاحــثـ فـى الـعــلــوم الــكـلــيــة كــإدوارد سـعــيــد الـذى
تـمـيزت رؤيـته وتـفوقت فى مـجال االسـتـشراق وحـتى رؤيته
حلـل الـقـضـيـة الــفـلـسـطـيـنــيـة من مـنـطق أنـه مـوسـيـقى مـهم
وأديـب مــهم وأشـــار إلى أنه ال يـــدعى أنه بـــاحث فى الـــعــلــوم
الـكلـية لكـنه يحـاول ذلك وأكد أنه ال يعـتبـر نفسه كـاتبًا بل

باحثاً عن احلقيقة.

 وليد إخالصى:
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✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

 ما الفرق العلمى ب مصطلح رؤية
فنية وسينوجرافيا?

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

سرحي جريدة كل ا

نتج واخملرج جالل > ا
الشرقاوى اضطر إلى
تغيير اسم مسرحيته
اجلديدة "شغل
أراجوزات" إلى "لعب
أراجوزات" بسبب تلقيه
إنذاراً من ورثة الراحل
د. محسن مصيلحى
يطالبه بضرورة تغيير
االسم لوجود نص
بنفس االسم من تأليف
محسن مصيلحى ومن
قرر تقد العرض ا
خالل يوليو اجلارى
على خشبة مسرح الفن
بعد جتديده وتطويره.

سرحية بعد أن حققت مالمحها اخلاصة لنقرأ له مسرحية (أهل > واصل كتاباته ا
الكهف 74) ومسرحية (الرجل الطيب فى ثالث حكايات)  – وهى "رجال لهم
رؤوس" "الغرباء ال يشربون القهوة"  " اضبطوا الساعات".
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 – 1912جرهارت هاوبتمان.  – 1913تاجور
رابنـدرانات.  – 1915رومان روالن. – 1921
أنـاتـول فـرانس.  – 1923ولـيم بـاركـر ييـتس.
 – 1925جـــورج بـــرنـــاردشــو.  – 1927هــنــرى
بــــرجــــســـون  – 1929تــــومــــاس مـــان. - 1930
سـنـكـلـيـر لـويس.  – 1932جـون جـولـزوورثى.
 – 1934لـويـجى بـيرانـديـلـلو.  – 1947أنـدريا
جـــيـــد.  – 1948تـــومـــاس ســــتـــيـــرنــــز إلـــيـــوت
(ت.س.إ)  – 1950بــرتــرانــد راسل. – 1954
أرنـست هــامـنــجـواى.  – 1957ألــبـيــر كـامى.
 – 1962جـون شــتـايــنـبك.  – 1964جــان بـول

سارتر.
ــســرح وإذن يــبــدو لـى أن االهــتــمــام بـــرجــال ا
والــدرامــيـ قــد خفّ وزنـه بـالــنــســبــة جلــائـزة
نـــوبـل حـــتى إلى مـــا بـــعـــد عـــام ) 1968حـــصل
أونيل على اجلائزة عام  1988 + (1936جنيب

محفوظ  1999أحمد زويل. 
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فى شـفـافــيـة واحـتــرام لـرئـيس الــتـحـريـر –
مـــســرحـــنــا فى نـــقــد له "لـــلــبـــامــفـــلــيت" فى
ــســـرحـــيــات أشـــار إلى شـــيــاكـــة وجـــمــال ا
بامـفلـيت "الـقرد كـثـيف الشـعـر". ومع أننى
أختلف معـه فسأوضح أسباب االختالف.
ـــســـرحـى كـــمـــا نـــقــول – مـــادة الـــبـــرنـــامج ا
ولــيس  الــبـــامــفــلــيت  فــالــقــامــوس الــعــربى
يـــتـــضـــمن االخـــتالف  –غـــيـــر مـــوجـــودة فى
ـعـنى أين اسـكـتـشـات األزيـاء? الـبــرنـامج. 
ضمون الدرامى للمسرحية? والديكور? وا
سرحى جهود جميل أن يُسجل الـبرنامج ا
لـ لــكن مـاذا يــهـمــنى كــمـتــفـرج من الـعــامــ
ــــــــشـــــــتــــــــركــــــــ فى الــــــــعـــــــرض دراســـــــات ا
وشـــهـــاداتــــهم الـــعـــلـــمـــيــــة وتـــخـــصـــصـــاتـــهم
الــدقــيــقــة? وســنــوات دراسـات. أولـى بــهـذه
ــعــلــومــات الـشــبــكــة الــعــنــكـبــوتــيــة لــقــصـر ا
التذوق أو للثقافة اجلماهيرية فهى نشاز
حــقـا وسـط بـرنــامـج لـعــرض مــســرحى. مع
لــــــ فى ــــ ــــــمــــــثـَّ خــــــالص تــــــقــــــديـــــرى لــــــكل ا
الـبرنامج. الهـدف من التعلـيق هو االرتفاع

سرحيات ليس إال. ستوى برامج ا

ــوضــوع مــســرحــيـة ــقــال اخلــتــامـى  فى هــذا ا
(الــقــرد كــثــيف الــشــعــر) الــتى عــرضــهــا قــصــر
الــتـذوق  –ســيـدى جـابــر بـاإلســكـنــدريـة سـوف
أعـرض اجلـوانب الـفـنـيـة لإلخـراج + مالحـظـة
 11 يــسـرى حــســان فى (مــســرحـنــا الــعـدد 96

مايو 2009م).
صرى. سرح ا × يوج أونيل على ا

ــســـرحــيــة الــعـــامــة الــتى نــادرة هـى الــعــروض ا
تـــنــاولت درامــات أونـــيل وإن كــانت كـــثــيــرة فى
ـــعـــهـــد والـــكـــلـــيــات ـــســـرحـــيـــة بـــا الـــدراســـات ا
اجلامـعيـة. ولعل إلـقاء الـضوء  –درامـيا  –على
مـــســـرحـــيـــات الـــدرامى تُـــشـــجع عـــلـى اإلقـــبــال

صرى. سرح ا مستقبال على عروضه فى ا
ـــســرحى بـــإخــراج اخملـــرج جــمــال × الـــعــرض ا

ياقوت.
أعـرف جـمـال يــاقـوت مـخـرجـا يـتـلـمس طـريـقه
فى صـــبـــر وأنـــاة وتــؤدة والـــبـــحث فى مـــاهـــيــة
الـدرامـا الـتى يُـقـبل عـلى إخـراجـهـا وهى كـلـهـا
صـفــات اخملـرج الـبــاحث الـذى يــحـلل ويُـدرك
ـــــســـــرح ثم ويالحـظ كل مـن عــــلـى خـــــشـــــبــــة ا
يُـــضــيـف إضــافــات ثـــريــة ولـــيــسـت (عــبـــثــيــة أو

"فهلوية").
كل هـذه الــصـفــات اقـتــربتُ مـنــهـا أكــثـر فــأكـثـر
عـــنــــدمــــا أشــــرفتُ  –وبــــكل الــــتــــواضع  –عــــلى
ـاجـسـتـيـر فى اإلخـراج بـكـلـية رسـالـته لـدرجة ا
اآلداب جــامــعــة اإلسـكــنــدريـة حــيث اكــتــشـفت
ــسـرحى. هـو الـعــقـلـيــة الـتى تـؤسس لــلـعـرض ا
يحـاول بالـبـحث كمـا سـبق وذكرت يـسـافر إلى
الــســويــد وإجنــلــتــرا وفــرنــســا قــبل إخــراج مس
جوليا  –سترندبرج ب الدمية  –نورا إلبسن
وشـاهـدت له الـبـوتـقـة  –سـاحـرات سـالم آلرثـر
مـيللـر. دراسته للـماجـستيـر دراسة مقـارنة ب
ـسرحيـة واحدة. كل هذا أذكره أربـعة عروض 
ألنه حـق وحـقــيــقــة لــشــخـصــيــة اخملــرج جــمـال
يـاقوت والـتى تُثـير جنـاحاته بـعروضه احلـسد
وتــرفع الــضــغط عــنه بــعض زمـالئه الــدارسـ
سافات شاسعة. الذين يقفون بعيدا عند 

ُهم ماذا عن عرض (القرد كثيف الشعر)? ا
أول مــا يـــقــابـــلــنـى فى الــبـــرنــامج  –أو بــرنــامج

العرض مصطلحان:
رؤيــــة تـــشـــكـــيـــلـــيـــة الـــفـــنـــان صـــبـــحى الـــســـيـــد
درامـاتورج وإخـراج الفـنان جـمال يـاقوت وهـنا

لى وقفة.
أتــــســــاءل عن الــــفــــرق الــــعــــلــــمى  –الــفـــنى بــ
مصطـلحى "رؤية فـنية" "سيـنوغرافـيا"? جميل
تــعــاون مـــخــرج نــابه مـع تــشــكـــيــلى نـــابغ كــذلك
ـتازا مبتكرا أعـرفه فى معهد التمـثيل طالبا 
بـاحثـا فى فـروع الـفن التـشـكـيلى. هـذا ارتـباط
ـــســـرحـــيـــة ـــهن ا وتــــعـــاون بـــ مـــهـــنـــتـــ مـن ا
ــســرحى) بــدأه مــسـرح (اإلخــراج والــتــشــكــيل ا
الــسـتــيـنــيــات عالقـة فــكـريــة بــ نـبــيل األلـفى
وصالح عبـد الكـر كرم مـطاوع ورءوف عـبد
اجمليد كمال عيـد ولطيفة صالح محمد عبد
الـعزيز وسكيـنة محمد عـلى. هذا التزاوج قدّم
ــصــرى فى الـــســتــيــنــيــات عــروضــا لــلـــمــســرح ا
قــيـمــهـا نــقـاد مــسـرح حـقــيـقــيـون. فى الــعـلم أن
مــصـطــلح الـســيـنــوغـرافــيـا أو الــسـيــنـوجــرافـيـا
والـــثــــانـــيــــة هى األصح يــــعـــنـى فـــلــــســـفــــة عـــلم
نظرية  –ويدخل فيها اخلط الـبيانى للمنظر ا
ناظـر يبحث فى كل ما ـسرحى. والعـلم فى ا ا
سـرح إلبراز العـرض جميال هو عـلى خشبـة ا
كامال مـتنـاسقـا ومُبـهرا فى عـيون اجلـماهـير

شاهدة.  ا
أمــا الـــدرامـــاتـــورج فـــهى وظـــيـــفـــة مـــســـرحـــيــة
ـــســرحى. مـــا فــعــله ولـــيــست عــمـال فى الــفن ا
يـاقـوت هـو إعـداد  Adaptationلـلـمـسـرحـيـة أو
ــشــاهـد. ــعــنى آخــر إنـقــاصــهـا فـى الـزمن وا
ـصطـلحـ أو هكذا الـفرق واسع وكـبيـر ب ا

سارح األوربية. تعلمنا من ا
¢üæ∏d êôıG ô«°ùØJ 

ال يــدخل اإللــهــام فى مــرحـلــة الــتــفــســيـر وال
األحالم وال غـــيـــر ذلك. الـــنص وحـــده ومــاذا
شاهد يحمل من فـكر تُعـبر عنه الـكلمـات وا

ــسـرح. مــنـظــر مُـركـب.. بل صـعب اإلنــشـاء ا
ـسـاحـات مُقـدّرة تـقـديرا عـالـيا فـالـتـركيب ا
ــدروســة فى ــســـرحــيــة ا أظــهـــرته احلــركــة ا
سرحية عناية. حَكَمَ اإليـقاع معظم أوقات ا
إال من هـذه (القـفزات) من الـوقادين والتى
ـبالـغة والـتهـويل حـتى خرجت عن شابـتهـا ا

ميزان وحدود التعبيريات.
ـصاحـبـة لـلـمـسـرحـية ـوسـيـقى ا كـمـا كـانت ا
منـاسـبة إال فى بـعض حلـظـات عنـدمـا كانت
جتتاز حدودها فنـفقد نحن الكلمة. وتعجب
مـرافــقى اخملــرج حــمـدى مــرسى من تــثــبـيت
سرح  –وله ـوسيـقى فى صالـة ا سمـاعات ا
احلق فـى ذلك  –فـــــلــــــمـــــاذا ال تــــــوضع عــــــلى
ـــســرح أقــصــد من الــداخل ودون خــشــبــة ا
الــــوقــــوع فى الــــواقــــعـــيــــة. فــــاألهم هــــنــــا هـــو
تـــــعــــبــــيــــريــــة الــــنـص وتــــعــــبــــيــــريــــة فن األداء

التمثيلى.
ــمــثــلــ أُحــيى بــصـــدق جــهــدا خــارقــا لــكل ا

ـمـثالت ومـجمـوعـات الـوقـادين والـسـكان وا
والـــســـجـــنـــاء والـــبــــحـــارة واألطـــبـــاء ومن هم
خــلف الـســتـار جــمــيـعــا فـقــد كـان اإلخالص
لــلـمــسـرح هــو ديـنــهم وهـدفــهم وقـد حــقـقـوا

راس. هذا الهدف بعمل صعب ا
ìô°ùŸGh πHƒf ójôØdCG 

فى مراجـعتى لـكتاب (الـكُتـاب األوربيون فى
القرن العشرين صدر عام  1968ببودابست
 –اجملــر) رصــد مـــؤلــفــاه كـــيــبــتـى بــيال بــوك
اليوش احلـائزان عـلى جـائزة نـوبل بدءًا من
الـسـنـة األولى لـلـجـائـزة عام  1901حـتى عام
وألفريد  1968تاريخ صدور الـكتاب بالطبع ,
كــــيــــمـــيــــائى ســــويـــدى نـــوبل ( 1896 – 1833) 
اخترع الـديناميت عام  1867وأوصى بثروته

ية عُرفت باسمه. إلنشاء جوائز عا
فـى مــــراجـــــعــــتـى وصــــلـتُ إلى قــــيـــــمــــة األدب
ـــشـــرفــة عـــلى مـــنح ـــســرحـى أو الــلـــجـــنـــة ا ا
ي بـاهتمام اجلائزة وقـد أنصفت كُـتابا عـا
أكـبر فـى عقـدىْ الـعـشـريـنيـات والـثالثـيـنـيات
ـــاضى أكــثــر من عــقــود أخــرى. من الــقــرن ا
ودلــــيــــلى هـــو:  – 1911 مــــوريس مـــاتــــرلـــنك.

واحلـــوارات. واتــــرُكْ مـــا يُــــســـمى بــــالـــتــــألـــيف
اجلــمــاعى الــذى حــمل صــور الــكــومــيــديــا دى
الرتى  –كـوميديـا الفن باالرجتـال والتى هدم
فـكرتها أسـلوبا وتـنفيذا  –الدرامى اإليـطالى
كــارلـــو جــولــدونى ( (1793 – 1707فى الــقــرن
 (18)مـــــيالدى عـــــنــــدمـــــا أصــــر عـــــلى كـــــتــــابــــة
مــسـرحــيـات  –كــمــسـرحــيـات الــيـوم  –رافــضـا
ــــــمـــــثــــــلـــــ الــــــذين عــــــودوا عـــــلى ارجتـــــاالت ا
الـــكــــومـــيـــديــــا دى الرتى. وأتْـــرك مــــرة ثـــانـــيـــة
ـــاءات الــــتـــجـــريب بال حـــوار اإلشـــارات واإل
سـرح احلديث لكـنها ضـرورة من ضرورات ا
كـــمـــا يـــقـــول أرســــطـــو إضـــافـــات إلى احلـــوار
فـالــكـلــمـة وحــدهـا هى األصل مــهـمــا فـصــلـهـا
الـــتـــجـــريب عـن جـــذورهـــا كـــمـــا يـــشـــيع بـــعض
الـالمــسـرحــيــ وإال فــلــمــاذا ال جنــد مـنــاهج
دراسية حتتل جـداول الدراسة فى اجلامعات
نـاهج الـتـجريـبـية فى ـعـاهـد الفـنـية? أيـن ا وا
ـسـرح إذا كانـت تنـتـمى إلى الـعـمـلـية أو إلى ا
الـــعــــقل واإلدراك? وهـل مــــســـارح الــــعــــالم فى
ـــــســــــرحى احلــــــالى ال تــــــعـــــبـــــأ مـــــوســــــمـــــهــــــا ا
بـــالـــتــــجـــريـــبـــيـــات وتُـــصـــر عــــلى مـــســـرحـــيـــات
كالسيـكيـة ومـعاصـرة? شىء من تفـكـير سـليم
يُـعـيـد األمـور إلى حـقـائـقـهـا. وأضف إلى ذلك
تـــنـــظـــيـــر الـــســـيـــمــوطـــيـــقـــا الـــتى عـــجـــزت عن
ـؤكـد أن العـرض جمـيل وناجح الـتطـبيق.من ا
ومـــــؤثــــر.. مـــــؤثــــر إلـى حــــد مـــــا. لم أجـــــد فى
مـفهوم اإلخراج ما يُـركز على فكـرة العبودية
أو أقول إن جتـسيد الـعبـودية لم يـكن واضحا
بـــالـــنــســـبـــة لى شـــخــصـــيـــا وهى فـــكـــرة يــجب
ــا جـالت إعالؤهــا وإلـقــاء الــضـوء عــلــيــهـا طــا
مرات ومرات بفـكر أونيل. ويجب أن أذكر أن
أفـكـار إخــراجـيـة جـمــيـلـة تـخــلـلت الـعـرض من
رقـــصـــات تــــعـــبـــيــــريـــة حـــقــــا (رجـــال الـــســـادة
ـال) كل نـســاؤهن الـصــراع عـلـى الـســلـطــة وا

هذا ملموس ومؤثر.
≈Mô°ùŸG QƒµjódG 

ــكن بــنـاؤه أو تــأســيـسه كل عـمـل جـمــيل ال 
ـنـطق فى احليـاة كـما فى إال عـلى الـعقل وا

 í∏£°üŸG á«dÉµ°TEGh πHƒf IõFÉLh π«fhCG
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د. كمال الدين عيد

✂✂✂✂✂✂

سرحي جريدة كل ا

سرح > قدمت (الغرباء ال يشربون القهوة) بعد أن ترجمت إلى اإلجنليزية على ا
فى لندن. وقدمت مسرحية (دنيا البيانوال) الغنائية على مسرح البالون. ومسرحية

(أرض ال تنبت الزهور) وأوبريت (موال من مصر).

> تبدأ األسبوع القادم
فعاليات الورشة

التدريبية اخلاصة بفن
سرحية الكتابة ا

بإشراف د. أبو احلسن
سالح ويتم عقدها
بقصر ثقافة التذوق
باإلسكندرية ويأتى
تنفيذ هذه الورشة
ضمن برنامج سنوى
ينفذه قصر التذوق

يتضمن عقد مجموعة
من الورش فى مجاالت
التمثيل واإلخراج
والديكور والتأليف

سرحى ا
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حاوره : محمد عبدالقادر

التـليفـزيون ولـكن ضد ما يـفعـله من تآمر
ـسـلــسالت الـعــربـيـة - عـلـى الـدرامـا مـع ا
مع تــســلــيــمى بــاســتــثــنــاءات نــادرة لــكــنــهـا
مهمة - نسبـة الدراما بها كنسبة ملعقتى
ســـكـــر إلى بـــرمـــيل شـــاى! بـــالـــتـــالى فـــهى

تضيع القيمة الدرامية.
ــاذا ال أكـتب هـنــاك كــثـيــرون يــسـألــونــنى 
لـلتلـيفزيـون رغم ارتفاع أجـور كتابه وردى
أن الـتــلـيـفــزيـون صــار فـخًــا يـوقع الــكـتـاب
لــيــوجـهــهم مــنـتــجــوه وأصـحــاب احملــطـات
الفـضائيـة نحو كتـابة ما يـرضى اجلمهور

العادى ويناقض موقفى!
ال أنـــــكــــــر أن هــــــنــــــاك أعـــــمــــــاالً مــــــهــــــمـــــة
تــــلـــيـــفـــزيــــونـــيـــة ولـــكـن إذا كـــانت األعـــداد
ـــســـرح ثالثـــة أعـــمــال لـــكل اجلـــيـــدة فى ا
مــائــة عــمـل فــهى فى الــتـــلــيــفــزيــون ثالثــة
أعـمــال لـكل مــائـتـى عـمل. هــنـاك قــواعـد
درامـيـة ثـابـتـة تـمـامًـا كـنـظـريـة فـيـثـاغورث
فــكم عــمل تـلــيــفـزيــونى تــتـحــقق فــيه هـذه

القواعد!
مـشـروعك الـكـتـابى كم حتـقق مـنه حتى

اآلن?
سرح لم أكن مـوهوبًا ح بدأت أكـتب ا
كــان لــدى إدراك لـلــصــورة احلــالـيــة لــقـد
ـــســــرح كـــمـــمــــثل فى بـــدأت رحــــلـــتى مـع ا
ــدرســة الــثــانــويــة وكــنت أكــتـب نــصـوص ا
الـعـروض التى نـقـدمهـا وكانـت أمنـيتى أن
ــــثالً ثـم اكـــتــــشـــفـت أن صـــوتى أصــــبح 
ضـعـيف فـاحـتـفـظت بـالـنـصـوص أذكر أن
أول ما كـتـبـته كـنت طـالـبًـا بـكـلـيـة الـزراعة
جــــامــــعـــــة اإلســــكــــنـــــدريــــة وقــــتــــهـــــا كــــانت
اإلسكندريـة مروعة باجملرم الذى شاعت
قـصتـه فيـمـا بـعد وكـتـبـها جنـيب مـحـفوظ
فى رائـعـته "الـلص والـكالب" فـكـتـبت عـنه
مـــســـرحــيـــة لـــكن بـــعـــد أن ظــهـــرت قـــصــة
جنـيب مـحـفـوظ تـرددت فى نـشـرها حـتى
ال أتـهم بـنـقــلـهـا عن جنــيب مـحـفـوظ ولم
أتـــشــجع ســـوى بــعــد أن أكـــد لى عــدد من
ـــــســــرحـــــيــــتى أصـــــدقــــائـى أنه ال عـالقــــة 
بـالقـصة. وفى الـواقع إن حبى واحـترامى
لنجيب مـحفوظ عظـيمان وإن كان لى أن
أحـــدد األدب الــــعـــربـى بـــ دفـــتـى كـــتـــاب
فــاألول هـو ألف لــيــلـة ولــيـلــة والـثــاني هـو

احلرافيش.
سرح? ولو عاد بك الزمن هل ستختار ا
ـــــســــرح ولـــــكـــــنه هـــــو من أنــــا لـم اخــــتـــــر ا
اخـتـارنى وأنا أكـتب أجـنـاسًا أدبـيـة أخرى
ـــســرحــيـــة ال تــولــد ـــســرح ولــكن ا غــيــر ا
ســوى مــســرحــيـة وكــذا الــروايــة والــقــصـة
حـقـيــقـة أن الـروايـة فـيــهـا نـفس مـسـرحى
هم ـسـرحيـة بـهـا نـفس سـردى ولكـن  ا وا
أن مـا نكتـبه نحن للـمسرح يـأخذه اخملرج
ويـعيد تـأليـفه من جديـد أنا لست مع من
يـقــولـون أنه ال يــجـوز حــذف حـرف واحـد
ـــســرحـى فــنـــحن ال ــا كـــتـــبه الـــكـــاتب ا
نكتب قـرآنا ولـكن بدالً من دس أنفك فى
عــمــلـــنــا لــتـــهــتم بــعـــمــلك لـــقــد رأيت نص
(رومـــــيــــو وجـــــولــــيـــــيت) يـــــقــــدم فـى أوربــــا
كمسرح أو كسـينما ولكن فـيلم "كيرسادا"
عن النص الـشكـسبيـرى كان عـظيـمًا قدم
مــــخـــرجـه رؤيـــة مــــدهــــشــــة وفى مــــنـــتــــهى
اخلـطـوره وأنا واثق لـو أن شـكـسبـيـر كان

حيًا لتمنى أن يقدم هو هذا الفيلم.

ا لديها. لكنها على األقل حتتفظ 
لك مبدع رائع ما يحزننى أننا كنا 
مثل محمود درويش وأدونيس وأمل دنقل
وصالح عــبــد الــصــبــور شــكــلــوا نــوعًــا من
الوهج لم يكـونوا شعراء فقط بل صنعوا
حالـة تنويـرية وألقًا كـبيرًا وقـدموا أعماالً
اذج تـتـطلب إعـمـال الـعـقل. اآلن هـنـاك 
جـيـدة ولـكن حـالة الـسـطـحـيـة الـسـائدة ال

تلتفت إلبداعتهم.
فـى وسط كل ذلك مـــا جــدوى الــكـــتــابــة

للمسرح?
ـــــــســـــــرح آلن ذلـك نـــــــوع من أنـــــــا أكـــــــتـب ا
الفيروس تمكنى من وال أستطيع له دفعًا
هـذا هـو الـتـفــسـيـر الـوحـيـد إلقـبـالى عـلى
الــكـــتــابـــة لـــلــمـــســرح رغـم أن دخل كــتـــابــة
عـــمـــود فى إحـــدى الـــصــحـف يــفـــوق دخل
كـتـابـة مسـرحـيتـ لـكنى مـثـقل بـهم جتلى

فى سعيى لألشياء كى أتقنها.
سئول عن حالة التغييب هذه? من ا

ال أقـول إن فى األمــر مـؤامــرة ولـكن ضـد

واألمـور اخـتــطـلت بـبــعـضـهــا بـشـكـل كـبـيـر
ـسئـول احلـكومى الـوزيـر لم يعـد وزيـرًا وا
ــال يـنــمــو وهـو لم يــعــد مـســئــوالً ورأس ا
نقطة شـيطانيـة ألنه قادر على ابتالع أى
شىء وأن يـــطــــوى شــــعـــراء وكــــتــــابًـــا حتت

جناحه وقد يصبحوا لسان حاله!
ـسـرح أن يفـعل فـى ضـوء ذلك مـاذا عن ا

سرح? أعنى ما هى وظيفة ا
قلت لك إننى حـضرت مؤتـمرات وندوات
ــسـرح مــنـذ عـام  1965وسـمـعت - عن ا
تـــوصــــيــــات جــــمــــة تــــطــــالب احلــــكــــومـــات
ـــنــــظـــمـــات األهـــلــــيـــة عـــلى والــــشـــعـــوب وا
مـــســـتـــوى الــوطـن الـــعــربـى كـــله وكل ذلك
كالم فــارغ لم يــتــمـــخض عــنه شيء لــقــد
صدرت توصية عام  1969بإنشاء معهد
ــسـرحـيـة بــسـوريـا وهـو مـا عـالٍ لــلـفـنـون ا
أنشىء فعالً فى الثمانينيات وخرج عددًا
ن من الــنــجـوم مــثل جــمــال ســلــيـمــان وأ
زيــدان و بـــســـام كـــوسه مـــعـــظـــمــهـم جنــوم
تـلـيـفزيـونـيـ وهـذا أمر مـخـيف أنـا لست

يسـعـنى سـوى الـتـوجه بـالـشـكـر لـلـشـركات
ــنـتــجــة ألنــهم كـشــفــوا لــنـا عن الــتـركــيــة ا
الـتــفـاهــة الـعـربــيـة لــدرجـة أن مــشـاهـدى
هـــــذه األعـــــمــــال جتـــــاوزوا الـ ١٠ مـاليــــ
مـشـاهـد عـربـى. هـنـاك مـشـاكل حــقـيـقـيـة

قبلة. وستزداد خطورة في األيام ا
ــســتــشــريــة مــا ســبــبــهـا حــالــة الــتــفــاهــة ا

برأيك?
ـتلك مشـروعًا ثقـافيًا الـوضع العربى ال 
ــــشـــروع الــــثـــقــــافى وطــــنــــيًـــا واحــــدًا ألن ا
احلـقـيـقى يـقـوم عـلى أعـمـدة أربـعـة أولـهـا
الـعمل اإلنسـانى كقيـمة. أن يصـبح العمل
ـثـابـة الـديـن ولـكن فى حـيـاتــنـا الـيـومـيـة
الــعــمل لـــيس من أجل الــقـــيــمــة ولــكن من
أجل الـــربح والـــنــتـــيـــجــة هـى أن يــتـــســاوى
عـــقــد الـــصـــفــقـــات مع جتـــارة اخملــدرات.
ثـــانــيـــهــا إتـــقــان الـــعــمل وأعـــتــقـــد أن هــذا
تـــكـــلــــيف ديــــنى (إن الــــله يـــحـب إذا عـــمل
أحـــدكم عـــمالً أن يــتـــقــنـه) وهــنـــاك مــثــال
دائــــمًــــا مــــا اســــتــــشــــهــــد بـه هــــو الــــســــيف
الـدمشقى الـذى يتـهافت النـاس منذ ألف
عام على شـرائه حتى فى وقت الصليب
والـــفـــرس ألنه بـــبـــســـاطـــة مـــتـــقن الـــصـــنع
وليس هذا حال صنـاعتنا احلالية ثالثها
اإلبـــداع الــذي يـــجب أن يُــنـــقب عــنـه كــمــا
يُــنــقب عن الــبــتــرول كم من الــنــاس كــانـوا
مـوهــوبـ لــكن اجملـتــمع طــواهم وغـيــبـهم
ولم يـتـوافـر لـهم حـاضــنـات الـنـخب أنـظـر
إلى أم كلثوم األسـطورة لقد جتمع حولها
عــدد كـبــيـر من احلــاضــنـ من أبــو الـعال
ــحــمــد مــحـــمــد إلى الــســنــبــاطى مــرورًا 
الــقــصــبــجى الــذى هــو أهــمــهم بــرأيى ال
يـة. كما لك مواهب عـا تـقل لى أننـا ال 
ـوسـيـقى الكالسـيـكـية خـرج باخ مـؤسس ا
من الغـرب فـقد خـرج من الـشرق الـشيخ
مـــصـــطـــفى إســـمـــاعـــيل الـــذى هـــو أعـــظم
ـلحنـ فى رأيى بتالوته لـلقـرآن الكر ا
وغــيــره الــكـــثــيــر مـن الــقــراء مــثـل الــشــيخ
مـحــمـد رفــعت وكـلــهم أثـروا فى أم كــلـثـوم
ـوسـيقـيـ فلم ـؤرخ ا ولم يـؤثـروا فى ا
يكـتـبوا عـنـهم ومن ثم لم تـستـطع الـثقـافة
الــتى جـــاءت بــعــدهم أن تــســتـــفــيــد مــنــهم
فـأنـتـهـيـنـا إلى األغــانى الـهـابـطـة احلـالـيـة
نـتـيــجـة لالنـقــطـاع اإلبـداعى ورابــعـهـا هـو
وجــود آلــيـــة تــوصــيل اإلبـــداع إلى الــنــاس
لـديـنــا تـسـجـيـالت ألم كـلـثـوم ولــيـلى مـراد
ــلـك آلــيـــات تـــوصــيـــلـــهــا ولـــكن ألنـــنـــا ال 
لـــلـــنــاس اخـــتـــفت وحل مـــحـــلــهـــا الـــدعــارة

الفنية احلالية.
وكـيف نـحقق مـثل هـذا النـظـام الثـقافى

احلقيقى?
احلــالــة الــتـى نــعــانى مـــنــهــا تــتـــمــاشى مع
األوضـاع السيـاسيـة واالقتصـادية.. ولكن
تلك الشعب العربى عقـول أن  هل من ا
مـعـظم ثـروات الــعـالم وال يـسـتـفـيـد مـنـهـا.
أغنى أغنيـاء العالم عربيًا وهو الوليد بن
ـيًـا) يـطـلق كل ـصـنف الـرابع عــا طـالل (ا
هـذه القنـوات وال يقـدم قناة واحـدة تقدم
ثـقـافـة حــقـيـقـيــة تـكـفـر عن ســيـئـات بـاقى

ثابة زكاة ثقافية! القنوات وتكون 
لقد استيـقظنا بالقـرن التاسع عشر على
حركـة تـنـويـر عـربـية قـادهـا مـحـمـد عـبده
وجـمال الدين األفـغاني ثم اسـتيقـظنا فى
نـهـايـة الـقـرن الــعـشـرين عـلى فـقـر ثـقـافى
مـدقـع لـنـدخـل الـقـرن الــواحـد والــعـشـرين
ـكن أال تـتـطور خـلو الـوفـاض. الـشـعوب 

سرح مثل قرارات توصيات مؤتمرات ا
القمم العربية ال أحد يصدقها

سرح «فيرس» تمكن منى وال  ا
استطيع له دفعاً
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> فرقة التحدى تستعد
حاليا لتقد مسرحية
اكسيم "احلضيض" 
جوركى وإخراج أحمد
ثابت وتمثيل محمد
بركات هند عيد منير
أسعد هبة حمدى

شيماء مصطفى أمل
اجلوهرى سارة السيد
سعيد سمارة أحمد عبد
الرحمن تامر حمدى
مصطفى حسان طاهر
يحيى حسام سيد خالد
سعيد أحمد إسماعيل
محمد مجاهد مايا

سعد.
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سرحي جريدة كل ا

> كما كتب رواية (طفل فى احلى العربى) عام  1972حيث ترجمت إلى الفرنسية
وأعدت مسلسال إذاعيا فى مصر.
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د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

ــســرح ــوقـف الــدرامى عـــلى ا األدوار خالل ا
ثل مـنهم أن يسـأل نفـسه ما الذى فعـلى كل 
وقف ينـبـغى عـلىّ أن أفعـله لـو كـنت فى هـذا ا
? و هـــذه وفق ســـتــانـــسـالفــســـكـى هى الـــبــاب
مثل من أجل حتقيق لكى الذى يـدخل منه ا ا
الـتــجــســيـد اخلــيــالى لــلــمــشـاعــر واالنــفــعـاالت
اخلـاصــة بــالــدورعــلى نــحـو يــتــسم بــالــكــفـاءة 
ــمــثل وهــنــاك عــنــصــر آخــر البـــد أن يــجــربه ا
ويــطــوره  وهــو  الــذاكــرة االنــفــعــالــيــة   والــتى
ـــواقف االنـــفــعـــالـــيــة يـــلـــجــأ فـــيـــهــا إلـى تــذكـــرا
اخملتلفة الـتى حدثت خالل حياته  الشخصية
 ومــا يـــصــاحــبـــهــا من انـــفــعــاالت  ومـــثــيــرات
وإســـتــجـــابـــات  لـــيـــوقــظـــهـــا بـــداخـــله من أجل
ــشــابه فى دوره   ويــعــنى حتــقـــيق االنــفــعــال ا
ـــــمـــــثل الـــــذى يـــــنــــتـــــمـى إلى نـــــظــــام ذلك  أن ا
ســتـانــسالفـســكى يــقـوم بــأداء الـدور من خالل
إطـار مــنـهــجى مـا يــتـيح له إبــداع سـلــسـلـة من
الدالالت احلركية والصـوتية واالنفعالية  التى
ــتـفــرج الـذى يــشـعـر جتــعل مـنـه مـقــبـوال أمـام ا
بأنه يشاهد شخصـية حقيقية تتشابه مع تلك
الـتى يــصـادفـهــا فى حـيـاتـه الـيـومـيــة  وجتـعـله
ـعـروضة  ويـنسى أنه يتـوحد مع الـشـخصـية ا
ثل يؤدى تلك الشخصية ويجسدها . أمام 
فاهيم الـتى أرساها ستـانسالفسكى إن تـلك ا
ـمـثل والدور ـتـعلـقـة بالـعالقـة الثـنـائيـة ب ا وا
تـتـطـلب تدريـبـا لـلـممـثل عـلى الـتـأمل والتـفـكـير
ـسـتـمر فـى نفـسه وفى الـشـخـصيـة الـدرامـية ا
وفى إمكـانياته الـتى يحـاول طيلة التى يؤديـها 
ــارسـة مــهـنـة الـوقت أن يــخـضـعــهـا من أجل 
الـتــمـثــيل  ولـكن البــد وأن تـبــدأ تـلك الــعـمــلـيـة
اسـتــنـادا عــلى عـنــاصـر أســاسـيـة فـى الـتـدريب
مـــثل  (االســـتـــرخــاء  –والـــتـــركــيـــز)  وذلك عن
ـــعـــبــران طـــريق  تـــهـــيــئـــة الـــصـــوت واجلــســـد ا
أسـاســا بــالــفـطــرة لــيــكـونــا مــعــبــرين فى حــالـة
األداء حـيـث إن االسـتــرخــاء يـســمح لــتــصـرف
ــسـرح أن يــخـرج بــسالسـة الــشــخـصــيـة عــلى ا
ـطـلـوب  وبـحــريـة دون بـذل طـاقـة زائـدة عن ا
ـمثل على الكفّ وكـذلك فإن التركـيز يساعد ا
 عن اإلحـسـاس بــالـتـوتـر الــنـاجت عن إحـسـاسه
بأنه أمـام  اجلـمهـور وبهـذا يـستـطـيع أن يضع
يـده عـلى أحـد الـعـنـاصر اإلبـداعـيـة األسـاسـية
فى نــظــام ســتــانــسالفــســكى وهــو ( احلــقــيــقـة
ـمــثل من تــنـاول الــداخـلــيــة )  حـيث يــتــمـكـن ا
الــــعـــالـم الـــداخــــلى لــــلـــشــــخـــصــــيـــة وأفــــكـــارهـــا
ومــشــاعـرهــا اخلـاصــة  وهـو مــا يــجـعل عــمـله
مـتــركــزا عـلى ســلـســلــة من األفـعــال اجلـســديـة
التى يطلق عليهـا أيضا األفعال السيكولوجية
والــتى تــرتـــبط مع بـــعــضــهـــا الــبـــعض بــظــروف
ـــعــطــاه  والـــبــحث عـن (الــهــدف ــســرحـــيــة ا ا
األعـلى) للشـخصـية  أى مـا تريده الـشخـصية
ــــســــرحــــيـــة ومــــاهـى الــــقـــوى خالل أحــــداث ا
الدافعة لهذه الـشخصية فى سياق العمل ككل
ــمــثل من  فـمـن خالل ذلك الــبــحث يــتـمــكن ا
تـــطـــويـــر خـط الـــدور خالل الــــعـــرض وهـــو مـــا
يـعرف بـاحملور الرئـيسى لـلدور أو الـشخـصية
ـــشـــاهـــد إلى ـــا يــــتـــتـــطـــلب مـــنه  تــــقـــســـيم ا
وحــــدات  وأن يـــــوجــــد لـــــكل مـــــشــــهـــــد هــــدفه
اخلــاص  ويـجــعل من هــذه األهـداف ســلـســلـة

تؤدى به فى النهاية إلى الهدف العام . 
وفى الــعــدد الـقــادم نــلـتــقى مع االجتــاه الــثـانى
ضاد لستانسالفسكى وهو برتولد بريشت. ا

ـمثل فى تناول شخصية ما فإنه عندما يبدأ ا
ــبـدئـيـة يــسـأل نـفـسـه مـجـمـوعــة من األسـئـلـة ا
مثل  مـاذا علـىّ أن أختـار?  هل أختـار طريق
الــتــقــلـيــد األعــمى الــذى يــوضح بــشــكل عــمـلى
أم أن عـلىّ أن أحاول فى سـلـوك الشـخـصيـة ?
اكــتــشــاف هــذا الــســلــوك من خالل اكــتــشــافى
لـذاتى وفهمى لـنفسى ? هل عـلىّ إيجاد شكل
مــــــبــــــنى عــــــلـى هــــــدف مــــــوضــــــوعـى مــــــرتــــــبط
بـالــشـخـصــيـة ? وبـالــتـالى أجـد لــزامـا عـلىّ أن
أحتـول إلى مــراقب لـهـذا الــهـدف طـوال أدائى
لــتـلـك الـشــخــصـيــة ? أم هل أســلك دربــا آخـر
ـكـنـنى مـن خالله  فى حلـظـة مـا أن أتـطـابق
مع الـــشـــخـــصــيـــة تـــمـــامـــا ? وأن أعــمـل طــوال
الـــوقت وأنـــا مـــتـــمـأل بـــإحـــســـاس أنـــنى أعـــيش
ــا يــورطــنى ذلك فى جتــربــة ذاتــيــة  ولــكـن ر
حـالـة من الــتـشـخـيـص الـذى يـجـعــلـنى أبـكى أو
أضـحـك حـقــيــقــة مع الــشــخـصــيــة لــدرجــة قـد
تـفسـد عـلى تـمـثيـلى وتـعـكـر صفـوه  وتـفـقدنى
السـيـطـرة "الواجـبـة" عـلى وعـيى وإدراكى أننى
جرد عمليـة تمثيل لفترة مؤقتة  أعود أقوم 
بــــهـــا إلـى نـــفــــسى  أم هل أتــــبع أداءً شــــكـــلــــيـــا
ــاط الــتـــمــثــيل خـــارجــيــا اعــتـــمــد فــيـه أحــد أ
ـعـروفـة واجملـربـة  اآلن أنـا أعـيش فى حـالـة ا

حيرة  .. ماذا على أن أفعل .
مثل وهو بصدد إن تلك احليرة التى تـصيب ا
ـــمـــثل إعـــداده لـــدوره هـى أحـــد أهم ســـمـــات ا
وهوب القادر على فهم واستيعاب كل اجليد ا
مـعـطـيـات مـهنـة الـتـمـثـيل بـكل مـتـطـلـبـاتـها  إن
عاناة اإلبداعية تلك احليرة هى التى جتسد ا
مـثل وهو يعـد لشـخصيـته  إنها الـتى تعتـرى ا
ـؤشـرات الـتى جتـعـل اآلخـرين يـنـظـرون أحــد ا
ـــمـــثـل نـــظـــرة احـــتــــرام وتـــقـــديـــر إلـــيك أيــــهـــا ا

وإعجاب .
ــثال ولـــكن الــصـــدق هــو الــذى يـــجــعل مـــنك 
راسـخـا فى عـمــلك فـمـبـدئـيــا عـلـيك أن تـكـون
طلوب منه هو صدق صادقا  ولكن الصدق ا
فــنى  ولــيس صــدقــاً حـــقــيــقــيــاً  ولــكى يــصل
ــمـثل إلى هــذا الـصـدق فالبــد أن يـعـمل وفق ا
تـنــسـيق مـنـظـم وهـو فى طـريـقـه لإلجـابـة عـلى
كل أســئــلــة احلـــيــرة الــتى تــنـــتــابه  وقــد يــجــد
نفـسه أمـام ضـرورة أن يتـبع أحـد طـريـق فى
األداء  أحــدهـمــا الـطــريق اخلــيـالى  والــثـانى
الـطـريـق الـذى يـعـتــمـد عـلى الــتـقـنـيــة  ويـتـعـلق
ميـز األساسى ب هذين الطريق : الفارق ا
ـمـثل أن يــتـحـرك أداءه من ــا إذا كـان عـلـى ا
الــداخل إلـى اخلـارج  أم يــتــحــرك من اخلـارج
ـمـثل ــعـنى آخـر هل عــلى ا إلى الـداخل ? أو 
ــتــلك قـلــبـا دافــئــا وعـقال بــاردا  أم قـلــبـا أن 
ــعــنـى ثــالث مــا إذا بـــاردا وعــقال دافـــئــا ? أو 
كان عليه أن يركـز على الشعور بالدور  أو أن
عـــلــيـه أن يــســـقط نـــفـــسه  أو يـــلـــقى بـــهــا إلى
تـفرجـ  بحـيث يرى هذه الوضع اخلـاص با

الذات من خالل وجهة نظرهم . 
شاعر فالطريق اخليالى يركز على األفكار وا
وهنـاك تـفـضـيل لدى الـداخلـيـة لـلـشخـصـيـات 
ــمـثل ـنــحى لـلــقــيـام بــإعـداد ا أصـحــاب هــذا ا
بأسـلوب يـقوم عـلى أسـاس الذاكـرة اإلنفـعالـية
 وحتــلـيل الـشـخــصـيـة  واحلـوار مع الـذات أو
ـناجاة  وبشـكل عام يكون االهـتمام الوصول ا
إلى حــالـــة قـــصــوى مـن الــصـــدق  بــيـــنـــمــا فى
الطـريق التـقنى فتـتصدر وجـهة النـظر العـقلية

األول لـه فـى إعـــــداده لــــــدوره  وجلـــــأ فـى ذلك
تنـوعة والـتى تأثر إلى بناء تـطبـيقاتـه التقـنيـة ا
فـيـها بـتـجـارب عـلم الـنـفس واخلـاصـة بـتـجارب
كل من " ثــيـودول ربــوت " الـذى أكــد أن الـبــشـر
يـــســـتـــبـــقـــون ســـجـال الشـــعـــوريـــا من اخلـــبـــرات
ـتجمـعة عـلى امتـداد حيـاتهم  وأن العـاطفـية ا
تــلك اخلـــبــرات اليــتـم تــخــزيـــنــهــا فـى مــســتــودع
منـعزل فـحـسب  بل إنهـا تتـصل بـاستـمرار فى
ــاديـــة الـــتى عالقـــة مع الـــظـــروف احلـــســـيـــة وا
تـــقـــابل الـــفـــرد فى حـــيـــاتـه الـــيــومـــيـــة  وكـــذلك
جتـــارب "بــــافـــلــــوف " الـــذى ذكــــر أن الـــســــلـــوك
ـــثـــيــرة االنـــســـانى مـــبــنـى عــلـى االســتـــجـــابــات ا
ـشروطة  والتى حتفر أو تنقش لالنعكاسات ا
فـى اجلـــهــــاز الـــعــــصــــبى عن طــــريق اخلــــبـــرات
الــــــــســـــــابــــــــقــــــــة الـــــــتـى مــــــــرت به  وقــــــــد اتــــــــبع
ـثليه أسلـوبا يعـتمد على ستانـسالفسكى مع 
ؤداة على بـناء الذات االفتراضـية للشخـصية ا
ـمثـل نفـسه  حـيث إن هـناك أسـاس من ذات ا
داخـل هــذه الــذات مـــجــمـــوعــة من االنـــفــعــاالت
ـــمــــثل واخلـــبــــرات الــــنــــفــــســـيــــة الــــتى تــــخـص ا
بــدورهـا فى عـمـلـيـة بـنـاء واسـتـجـابـاته  تـقـوم 
ـــســرحـى وبــدأ ســـتــانـــسالفــســـكى فى الــدور ا
تـــطـــويـــر تـــقـــنـــيـــته تـــلك مـــؤكـــدا عـــلى الـــعـــوامل
فـابـتــكـر مـجــمـوعـة من الــداخـلـيــة فى الـتــدريب
ــكـن بــواســطـــتــهــا ــتـــنــوعــة الـــتى  األســالـــيب ا
ـمثل البـاطن ثم جلأ فـيما التـواصل مع عقل ا
بعـد إلى النظـر أكثـر للحـدث الذى له هدف أو
مــا يـــطــلق عــلــيـه احلــدث الــنــفـــسى فــبــدال من
شاعـر هى التى تقود االعـتماد على فـكرة أن ا
الـــفـــعـل  رأى أن الـــعـــكس هـــو الـــذى يـــحـــدث 
حــيث تــبّــنـى فـكــرة أن الــفــعـل هـو الــذى يــحــمل
هـدفـا لـيـحـقق أهـداف الـشـخـصـيـة  ولـذا فـهـو
ــشـاعـر أكــثـر الــطـرق مــبـاشــرة لـلــوصـول إلى ا
ــمــثل فــعـال كــنــتــاج لــلــظـروف فــعــنــدمــا يــقــدم ا
ـسـرحـيـة لـيـسـتـحـضـر تـغـييـرا فى ـعطـاة فى ا ا
ـوقف الـدرامى  فـإن مـشـاعـره سـوف تـتـدفق ا
أثــــنــــاء األداء ولــــكن لــــيس بــــشــــكل تــــلــــقــــائى أو
عشوائى  ولكن بشكل منظم خاضع حلرفيته
وبـــالـــتــــالى فــــإن جـــهـــازه الــــصـــوتـى واجلـــســـدى
ــدرب جــيـدا ?يــصــبح ضــرورة ال واالنــفــعــالى ا
مـفر مـنهـا  وقد خلص سـتانسـالفسكـى بشكلٍ
ـــمـــثــلـــون من عــام الـــوســـائل الـــتى يـــســـتـــطـــيع ا
خاللــهـا أن يـســتـحــضـروا إلى مــجـال خــبـراتـهم
ــر بـــهــا الـــكــاتب ـــواقف واالنــفـــعــاالت الـــتى  ا
ــســرحـى ويــحــاول أن يـــجــعل الـــشــخـــصــيــات ا
سرحـية تشـعر بهـا وعليه فـمن الضرورى أن ا
ــمـثــلـون بــأنـفــسـهـم داخل األدوار الـتى يــشــعـر ا
كن أن تكون عليه تلك يلعبونها ويـتخيلوا ما 

ـمثل ـتـفـرج  ويـصـبح ا اخلـارجـيـة اخلـاصـة با
كـــمـــا لـــوكـــان يـــقف فـى اخلـــلف  ويـــنـــظـــر إلى
نـفــسه كـشــخصٍ آخــر يـقف أمــامه  وفى هـذا
ــنــحى يــقـوم اإلعــداد اخلــاص لــلــمـمــثل عــلى ا
ثل آخرين  ويكون أساس االقتداء  بـأداء 
االهـتمـام األساسى مـتوجـها نـحو الـتواصل مع

اجلمهور .
االجتاه األول .. ستانسالفسكى  

 يـعتـمـد هـذا االجتـاه على الـتـقـنـية الـداخـلـية 
ـــمــثـل البــد أن يـــتـــبع إعـــمــال ويـــرى أن عـــمل ا
الـــــــذهـن  ويـــــــأتى جتـــــــســـــــيـــــــدا لـــــــلـــــــعـــــــواطف
واالنفـعـاالت احملفـزة له عـلى اإلتـيان بـالـفعل 
وقد كـان سـتـانـسالفـسـكى أحـد أهم رواد هذا
ــــســــرح البــــد أن االجتـــــاه  عــــنــــدمـــــا رأى أن ا
يـحاكى الواقع  بعـد إعادة صياغـته وتهذيبه 
فـــســـعى لـــتـــحـــقـــيق ذلـك عــبـــر مـــجـــمـــوعـــة من
ـعـروف باسم الـتـقـنيـات الـتى ضـمنـهـا نظـامه ا
"الـــواقــعــيـــة الــنــفـــســيــة" وفـى بــدايــة تـــأســيــسه
نهجه رأى أن االعتمـاد على تقنية نفسية هو
أمر ضـرورى  بل ومهم  فـهى التـقنـية األمثل
لــلــتــعـبــيــر عن كل مــا هـو إنــســانى  وعـام  أى
ثل اجلـنس البـشرى كله  ويـجسـد جوهره 
كن أن يـوجد فى أعـماق احلـياة األمر الـذى 
ــا دفـعه إلـى أن يـطـلب الـداخــلـيــة لـلـمــمـثل  
ــــمـــثـل أال يــــقـــلــــد احلــــيــــاة كـــمــــا هى  أو من ا
السلوك اإلنسانى كماهو فى الواقع  بل عليه
أن يسـير فى الطـريق إلى معـايشـة هذا الواقع
 وجتـــســـيـــده  عـــلــــيه أن يـــنـــقـش داخل ذهـــنه
ــــشـــاعــــر واألحــــاســـيـس الـــتـى تـــبــــنى جــــمــــيع ا
ــرئى ــادى ا وتــتــســـبب فى حــدوث الــســـلــوك ا
ــتـفــرج  وبــالـتــالى فــعــلـيه أن الــذى يــشـاهــده ا
يــســتــدعى  بل يــشــحــذ ويــســتــنــفــر كــافــة قــواه
الــداخـلــيـة (الـذهــنـيـة والــروحـيـة) الــتى تـقـوده
بـشـكل تـلـقـائى إلى جتـسـيـد الـسـلـوك الداخـلى
سرح للـشخـصيـة ليـجعـله مرئـيا عـلى خـشبـة ا
. إن ستانـسالفسـكى بذلك قد ـتفرجـ أمام ا
اســـتــهــدف  بـــنــاء نـــوع من الـــوعى  يــقـــوم عــلى
مثل من أجل االفتراض  ويـرسخه فى ذهن ا
ــــشــــاعــــر أن يــــثــــيــــر فـى داخــــله فــــيــــضـــــا من ا
واألحــــاســـيس الـــداخـــلــــيـــة  الـــتى تــــتـــوافق مع
ـا خـبــراته الـذاتـيـة  وجتـاربه الــشـخـصـيـة  
يـؤكـد أهـمــيـة األعـمـال الـفـرديـة واألفـكـار الـتى
ــســرحى  األمـر ــمــثل فى أدائه ا يـبــاشــرهـا ا
ـــســـتـــمــرة الـــذى يـــشـــكل احلـــيـــاة الـــداخـــلـــيـــة ا
ـتدفقة للشـخصية الواقعـية  والتى تساعد وا
مثل عـلى بناء شخـصية قابـلة للنـمو واحلياة ا
ــســرح بـشــكل دائم  ولــذا فــقـد اعــتــبـر عــلى ا
ـلـهم ـمـثل هـو ا سـتــانـسالفـسـكى أن الشـعــور ا

يقول ستانسالفسكى: 
(أحب الفن فى نفسك

النفسك فى الفن)

سرحي جريدة كل ا

> تعددت أعماله األدبية حيث قدم فى بداية أعماله قصة (الظالل فى اجلانب اآلخر)
التى أنتجت فيلما سينمائيا وحازت على جائزة الفيلم فى دول العالم النامى.
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> مصمم االستعراضات
الفنان سامى نوار تعرض
له حالياً مسرحيتان هما
سرح يا دنيا يا حرامى با
العائم والنمر على مسرح
كوته باإلسكندرية وهما
من إنتاج البيت الفني
للمسرح كما يستعد
لتصميم استعراضات عدد
سرحية من العروض ا
سرح الدولة اجلديدة 
والقطاع اخلاص.

≈æ°ùM ¥hQÉa ÜÉ°ùM ≈∏Y ∫É°†ædG º°Sƒe

يسرى حسان  

الكـتاب إلى شن حـمالت ضاريـة ضد الـوزير..
نـفس هــذا الــرجل يــعـود ويــكــتب بــخط يـده أن
ارس أى ضـغوط إلشـراك إسرائيل أحـدًا لم 

هرجان. ال فاروق حسنى وال غيره. فى ا
كـيف نفسر هـذا األمر إذن? أترك لك تـفسيره
بـالـطـريـقـة التـى تعـجـبك.. فـلـيس لـدى تـفـسـير

سوى ما ذكرته آنفًا.
وأمــام هــذا الـلــغط كــان ال بــد من بــسط األمـر
أمــام وسـائل اإلعـالم لـتــوضـيح كــافـة احلــقـائق
ــهــرجـــان ومــا أثـــيــر بــشـــأن اتــهــام حــول هـــذا ا
ــهـرجـان فــاروق حـسـنـى بـالـضــغط عـلى إدارة ا

إلشراك إسرائيل فيه.
ــثـــلــون اإلعالم أكـــثــر مـن ســبــعـــ صــحـــفــيًـــا 
ـــيــة ــصـــري والـــعــربى ووكـــاالت األنـــبــاء الـــعــا ا
تـــوجـــهـــوا إلى الـــســـويـس بـــصـــحـــبـــة د. أحـــمـــد
مـجاهـد رئـيس الهـيـئة الـعـامـة لقـصـور الثـقـافة
لــلـقــاء مــحــافظ الــســويس الــلــواء سـيـف الـدين
البــــســـــات الــــتى جالل لـــــلــــتــــعـــــرف عــــلى كـل ا

هرجان. صاحبت اإلعداد لهذا ا
احملـافظ كان واضـًحـا وصريـًحـا خالل اللـقاء إذ
ــهـرجــان نــبع من أعــلن بــدايــة أن طــلب إقــامــة ا
مــحــافــظــة الــســويس و الــتــنــســيق مـع الــهــيــئـة
الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة ود. أحــمــد مــجــاهــد
وكـانت هــنـاك تـلــبـيــة سـريـعــة وعـاجـلــة واتـخـذت
كــافــة اإلجـــراءات اخلــاصــة بـــتــوجـــيه الــدعــوات
ـطلـة عـلى الـبحـر األحـمر ولم لـلـدول الـعربـيـة ا
ــهـرجــان ال بــشـكل يــطـلب مــنه بــصـفــته رئــيس ا
رســـمى أو غــــيـــر رســـمى وال من أى شـــخـــصـــيـــة
عـامة أو خـاصـة أن تسـتـضيف أى دولـة بخالف
الـدول التسع العربـية التى وجهت إلـيها الدعوة
ـوضـوع لـيس مـؤكـدًا أن أى كالم قـيل فى هـذا ا

له أساس من الصحة وليس له أى تبرير.
وقــال مـــحــافـظ الــســـويس إنه نـــتـــيــجـــة لــكـــثــرة
وضـوع تـقـدم قـومسـيـيـر عام الـكالم فى هـذا ا
ـهرجـان باسـتـقالـته و قـبولـهـا كمـا قرر أنه ا
ـــتـــحـــدث الـــرســـمى لـــلـــمـــهـــرجـــان وأن د. هـــو ا
ـهـرجــان وجـارى الـتـشـاور مـجـاهـد هــو مـقـرر ا
بـيـنه وبـ د. مـجـاهـد عـلى اخـتـيـار قـومـسـيـيـر

عام جديد للمهرجان.
ومن جانبه قال د. أحـمد مجاهد خالل اللقاء
إنه ال يـــوجــد كالم يــقــال بـــعــد مــا ذكــره الــلــواء
سـيف الديـن جالل وحتديـدًا ال صحـة مـطلـقًا
لـهذه الـشائـعات مـضيـفًا أن الـقومـسيـير الـعام
كان مـوجـودًا قـبل اللـقـاء وأكـد أنه لم يـقل هذا
الكالم وقال للـمحافظ إذا كان وجودى يسبب

حرجًا فأنا مستقيل.
مــجــاهـد وجـه كالمه لإلعالمــيــ قـائالً إنه ال
ــزايـــدة عــلى وزارة الــثـــقــافــة أحــد يـــســتــطـــيع ا
عـمـومًا وعـلى هـيـئة قـصـور الثـقـافة خـصـوصًا
وأن الــتـــوصــيــة األولى فـى جــمــيع مـــؤتــمــراتــهــا
األدبـيـة واإلقـلـيـمـيـة تـدعـو إلى اسـتـمـرار رفض

التطبيع مع الكيان الصهيونى.
انتهت الـزوبعة إذن الـتى أثارها قـومسيـير عام
ـهـرجـان الـسـابق.. نـرجـو أال يـفـاجـئنـا الـرجل ا

بـتصـريحـات عـنتـرية جـديدة يـقـول فيـها إنه 
الـضغـط علـيه لالسـتـقـالـة.. فـقد اسـتـقـال بـعد
اكــتـشـاف اجلـمـيع أن كـل مـا ذكـره عن ضـغـوط
الـــوزيــر ال أســاس لـه من الــصــحـــة خــاصــة أنه
كــــتب بـــــخط يــــده اعـــــتــــرافــــا بــــذلـك.. وفى كل
األحوال كـان الـله فى عـون وزيـر الثـقـافـة الذى
مـا أن يـصــد هـجــومًـا من اخلــارج حـتى يــفـاجـأ
بــهــجـوم مـن الـداخل.. هــجــوم مـجــانى لــلــبـحث
عن بـطوالت زائـفـة حتى لـو كـانت على حـساب

احلقائق الواضحة ناصعة البياض!!

أن تــخــتــلف مع فـــاروق حــســنى وزيــر الــثــقــافــة
وتوجه لـه أعنف االنـتـقـادات فـهـذا ليـس حقك
فـقط بل واجـبك أيـضًـا ولـكن بـشـرط أن تـكـون
اتهاماتك وانتقاداتك حـقيقية وموضوعية ولها

رصيد من الواقع.
أمـا أن يــسـوقك خـيــالك إلى اخـتــراع أشـيـاء ال
ـكن لعاقل أن يتـصور حدوثهـا وتروح لترمى
ــكن أن يــصـدر عــنه فـهــذا هـو ـا ال  الــرجل 

السفه واالفتراء بعينه.
مـــعـــلــوم أن هـــنـــاك من يـــبــحـــثـــون عن دور ومن
يـشـتـاقـون إلى احلـصـول علـى لقـب "منـاضل"..
لكن ذلك ال يجب أن يـكون على جثث اآلخرين
فـــهـــذا فـــعل غـــيـــر أخالقـى عـــلى اإلطالق ومن
يـقدم عليه يصـبح منبوذًا من الضـمير الثقافى

واإلنسانى احلى.
لــقـــد خــرج عــلـــيــنــا أحـــدهم فــجـــأة لــيــدعى أن
ـارس ضـغـوطًـا فـاروق حــسـنى وزيـر الـثـقــافـة 
عــلــيـه الشــراك إســرائــيـل فى مــهـــرجــان فــنــون
البحـر األحمر الـذى سيعـقد فى أكتـوبر القادم
ضغوط على دينة السـويس باعتباره - أى ا

هرجان. سعادته - قومسيير عام ا
الـدنيـا هـاجت طـبعًـا عـلى الـوزير.. كـيف يـجرؤ
عـلى مـثل هـذا الـطـلب.. أكـيـد يفـعـلـهـا لـلـتـقرب
إلى الـــصـــهــايـــنـــة الـــذين ال يـــتــوقـــفـــون عن شن
ـــرشـــحــ احلــمالت ضـــده بـــاعــتـــبـــاره أقــوى ا
ـنــصب مــديـر عــام الـيــونــسـكــو وحـتى ال يــفـوز

نصب الدولى الرفيع. بهدا ا
وأى عـاقل سيتوقـف أمام هذا االتهـام اخلطير

ويطرح على نفسه عدة أسئلة أهمها:
ــهـرجــان تــنــظـمه هــيــئـة قــصــور الـثــقــافـة أوًال: ا
بالتـعاون مع مـحافظـة السويس ومـا هذا الرجل
إال مجرد قـومسييـر عام اختـارته الهيئـة بصفته
أحــد أبــنــاء الــســويس وكل األمــور الــتــنــظــيــمــيـة
واإلداريــة فى يــد الــهــيــئـة واحملــافــظــة.. فــلــمـاذا
يلـجأ وزير الـثقافـة إلى السـيد القـومسيـير العام

للضغط عليه وبأمارة إيه?
ثـانـيا: يـعـلم الوزيـر جـيدًا مـوقف الـهيـئـة العـامة
لـقصـور الثـقافـة من قـضيـة التـطـبيع مع الـعدو
الــصــهــيــونى وهــو الــذى افــتـتـح بــنـفــسـه مـعــظم
مـؤتمـرات أدبـاء مـصـر الـعشـرين الـتى نـظـمـتـها
الـهـيـئـة ويـعـلم عـلم الـيـقـ أن الـتـوصـيـة األولى
ــؤتــمــرات هى رفض والــدائـــمــة جلــمــيع هــذه ا
كــافـة أشــكــال الـتــطــبـيع مـع إسـرائــيل.. فــكـيف
يـطــلب أو يــضـغـط حـتى تــشــارك إسـرائــيل فى

مهرجان تنظمه الهيئة?
ثــــالـــــثـــــا: وهــــذا هـــــو األهم يـــــعـــــلم الـــــوزيــــر أن
هـرجان سـيـقام فى الـسويس مـديـنة األبـطال ا
الـتى ال يكـاد يوجد بـيت فيـها إال وفـقد شـهيدًا
أو أكـثـر فى احلــروب الـتى خـاضـتــهـا إسـرائـيل
ـــديــنــة ضــد مـــصــر واســتـــهــدفـت فــيــهـــا هــذه ا
الباسلة حتـديدًا كيف تواتيه اجلرأة أن يطلب
ديـنة بـالصـهايـنة كـيف يفـعلـها تدنـيس هـذه ا
كن أن يـخطر ـكن يفعـلها وال حـتي  وهو ال 
بـباله فعـلهـا حيث يـعلم أن أمرًا كـهذا سـيجعل

مصر كلها تقف ضده.
رابـــعًــا: مـــا هـى الــســـوابق الـــتى أتـــاهـــا الـــوزيــر
ـكــنــنــا أن نـقــيس عــلــيــهــا لـتــقــول إن الــوزيـر و
ضــــــغط فــــــعـالً الشـــــراك إســــــرائــــــيل فـى هـــــذا
ـهــرجــان.. ال تـوجــد فــعــالـيــة ثــقـافــيــة واحـدة ا
أقـيــمت فى مـصـر فـى عـهـد فــاروق حـسـنى إال
ـشــاركـة فــيـهـا و رفض وطـالـبـت إسـرائـيـل بـا
طــلــبـهــا دون نـقــاش: مـعــرض الــقـاهــرة الـدولى
لـلكتـاب مهـرجان القـاهرة السـينـمائى الدولى
ــــســـرح الــــتــــجــــريــــبى.. وغــــيــــرهـــا مــــهــــرجــــان ا
وغــيــرهــا.. مــتى شــاركت إســرائــيل فى أي من
تــلك الـفــعــالـيــات.. وحــتى إذا افــتـرضــنــا جـدالً
أنهـا شاركت وهى لم ولن تـشارك طـبعًـا فهل

ــلك الــســيـد الــقــومـســيــيـر الــعــام أى دلـيل لم 
عـــــلى أن ضــــــغـــــوطًـــــا مـــــورسـت ضـــــده بـــــشـــــأن
إسـرائـيل وإال فـلـيـدلـنـا عـلـيـهـا.. ولـعل تـراجـعه
عـنـدمــا لم يـجــد سـبـيـالً لـلـمــضى في ادعـاءاته
خــــيــــر دلــــيـل عــــلـى أن كالمه الـــــذى أطــــلــــقه ال
أساس له من الصحة بل إنه انقلب تمامًا على
ما قـاله وتـراجع عـنه وكـتب بـخط يـده مـا يلى:
أرجـو الــتــفــضل بــالــعــلم بــأن مــهــرجــان الــبــحـر
ــلك الئـــحــة حــاكـــمــة له األحــمــر بـــالــســويـس 
ـدعـوة لـلـمـشـاركـة فـيه لـيس من حتـدد الـدول ا
بـينها دولـة العدو إسرائـيل ولم يسبق أن طلب
ــــــهـــــرجــــــان إشـــــراك أى مـــــســــــئــــــول من إدارة ا
هـرجان.. ولم تمـارس علـينا أى إسرائـيل في ا
ضـــــغـــــوط مـن أى شـــــخص بـــــخـــــصـــــوص هـــــذا
الــصـد.. وبــالـتــالى فــإن ذكـر أن الــفـنــان فـاروق
حــسـنى قــد طـلـب مـشــاركـة إســرائـيل من إدارة

هرجان أمر مناف للحقيقة!! ا
هل هـنـاك عـجب أكـثـر من ذلك.. الـرجل الذى
أقـــام الــدنـــيـــا ولم يـــقـــعـــدهــا حـــتى اآلن وجـــعل
ـثـقـفـ يـشـكـلـون جـبـهـات ـعـارضـة وا أحـزاب ا
ـــواجـــهـــة جـــبـــروت فـــاروق حـــســـنى ويـــعـــلـــنـــون
تـضـامنـهم مـعه ضـد الـوزيـر ويـدعون إلـى جمع
ـهــرجـان عــلى نــفـقــة أهـالى تـبــرعــات إلقـامــة ا
الــسـويـس الـكــرام.. ودفـع الـعــديــد من الــزمالء

ـــعـــقـــول أن يــــقـــتـــرب فـــاروق حــــســـنى من مـن ا
"السويس" هذا اخلط األحمر?!!

ـاذا إذن فـعـلـهـا الـرجل? الـتـفـسـيـر األقـرب أنه
يــبــحث عن بــطــولــة زائــفــة.. فـنــحن فـى مـوسم
الـــهــجــوم عـــلى فــاروق حــســـنى وأى كالم ضــده
ـتـنـمـرون وسـيـرفـعون ـتـحـفـزون وا سـيـصـدقه ا
ـــنـــاضل عـــلـى األعـــنــاق.. فـــرصـــة لـــلـــنـــيل من ا
فـاروق حـسـنى وتـصـفـيـة احلـسـابـات معـه.. أية
حــســابــات تــلك الــتى جتــعــلــنــا نــوجه اتــهــامــات

كن تصديقها?! كاذبة ال 
هـناك تـفسـيـرات أخرى أنـا عن نفـسى ال أميل
إلــيــهـــا.. مــنـــهــا أن الــرجـل مــدفــوع مـن جــهــات
أخــرى مــحـلــيـة تــريـد الــنـيـل من فـاروق حــسـنى
واســـتـــغــــلت الــــرجل إلحـــداث هــــذه الـــفــــرقـــعـــة
الــكــاذبــة ومــنــهــا مـن ذهب إلى أبــعــد من ذلك
واتهم إسرائيل نفسها بدفع الرجل إلى إطالق
ـفسرين هـذه األكاذيب ورأى هذا الـفريق من ا
أن فاروق حـسنى إذا صـمت عن الرد سـيلـبسه
االتـــهـــام وإذا رد ونــــفى أن يـــكــــون قـــد ضـــغط
إلشـراك إسـرائيـل سيـسـتغـلـها الـصـهايـنـة ضده
رشح لـليـونسكـو يعلن ويـقولون هـا هو الـوزير ا
عـداءه مجـددًا إلسرائـيل.. أى أن األمر فى كل
األحــــوال ســــيــــديـن فــــاروق حــــســــنـى.. وفى كل

األحوال "العيار اللى ما يصيبش يدوش"
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 فاروق حسنى

لقاء السويس كشف األكاذيب  واحملافظ ود. مجاهد
يؤكدان أن أحدًا لم يطلب مشاركة إسرائيل

 اعتراف بخط يد القومسيير  العام بعدم
هرجان تدخل الوزير  لفرض إسرائيل على ا

ؤتمر  لواء سيف جالل ود. مجاهد خالل ا
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رؤوس) (الزائدون عن احلاجة) (الغرباء ال يشربون القهوة) (اضبطوا الساعات)
و(السلفة).
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عبد احلميد منصور

> خشبة مسرح قطر
الوطنى تشهد حاليا

تقد مسرحية "يوسف
.. رجل بأمة" تأليف عبد
السالم البسيونى وإخراج
سالم اجلحوش وتصميم
ديكور الفنان محمد

العمادى وأحلان فيصل
سرحية التميمى ا
تتناول حياة الشيخ
يوسف القرضاوى
ومسيرته فى مجال

الدعوة.

مـحـمـد - أوفـيـلـيـا ريـهـام تـاجـورى - جـرتـرود حـمـد فـؤاد - اليـرتس
رأفت ســعـيــد - هـوارشــيـو ومــعــتـز الــشـاذلى - هــامـلـت فى مـقــابـلــهـا
: عمرو النجار حسن سامى عبد مثل مجموعة الكورس / جوقـة ا
اخلـالق جـمـال شـريف عاشـور أحـمـد سمـيـر حـسن عـاطف مدحت
مـوسـى ولـيـد الـفـولى خـلـود خـالـد مـصـطـفى شـفـيق حـسـ وحـيـد
أحـمد مـاهر عـمر عـلى التـمثـيل النـاطق فى مقـابل الـتعبـير بـالرقص
واألقـنــعـة اسـتـخـدم الـكـورس كـمـعـادل مـوضـوعى ألمـرين: أولـهـمـا: مـا
يــدور من أفـكــار وصـراعـات داخل الــشـخـصــيـات مــثل: جتـسـيــد فـكـرة
االنـتـقام والـثـأر داخل «هامـلت» بـرقصـة بـالسـيـوف وجتسـد الهالوس
داخل رأس «أوفيليا» بعد وفاة األب بـرقصة األقنعة ثانيهما: جتسيد
ـذبحـة األخيرة احلدث الدرامى اجلـارى بتـعبـير حـركى مواز كمـثال ا

حيث انهيار كل شىء والسقوط.
يجيد «مـحمد الـصغيـر» صنع فرجـة مسرحيـة منضـبطة وجـمالية فى
تلك عـينا حـساسة جتـيد اسـتخدام األلـوام والتكـوينات وتـنسيق آن 
ــســرح فى هـــذا الــعــرض أراه يـــخــوض مــغـــامــرة جــديــدة خــشــبـــة ا
مـغــامـرة جتــمع بـ درامــا أوربـيــة بـعــ مـخـرج مــصـرى جــو شـرقى
ية مغامرة كـبيرة وثالثة عنـاصر تتداخل معـا وتتشابك تؤكـد على عا
ـسرح مـن ناحـيـة ووجـود خيـال مـصـرى مـبدع وحـر لـكن ال تـمر فن ا
شاكل بـعنصرين الكورس واجلو ـغامرة بدون مشاكل تـتعلق ا هذه ا
الـشــرقى الـكــورس من حــيث هـو فــكــرة غـربــيـة بــاألسـاس نــشـأت فى
ـسـرح الـيونـانى الـقـد لـيـست عـنـصـراً أصيـالً وسط هذا أحـضـان ا
اجلـو الـذى نـقـلت إلــيه األحـداث أمـا مـسـألـة اجلـو الـشـرقى فـأمـرهـا
يـتـسع ويفـتح مجـاالً كـبيـرا للـحديث عن ضـرورة وجـوب إحداث الـنقـلة
سـرحى ولـيس االستـعانـة بخـصيـصة الكـاملـة جلـميع عـناصـر العـمل ا
أو أكـثـر فـقط لإليـحـاء بـالنـقـلـة بل يـجب الـتـأكـيـد والـتـأكـيـد الـشـديد
على هـذه النقـلة يـقع العبء األكـبر ومـعظم اجلـهد عـلى توجيه األداء
ـمثـل أنـفسـهم وليس حتـميل هذا التـمثـيلى من حـيث اعتـماد أداء ا
ــضـــاف أصالً إلى الـــعـــمل عــلـى مــســـاحــات اجلــهـــد عــلـى الــكـــورس ا
ـاء والتـعبيـر باألقـنعـة والرقص ووجـود رقصة التـمثـيل الصـامت باإل
جـنــائــزيـة بــالــعــمل أو االســتـعــانــة بـشــكل من أشــكــال فــنـون الــقــتـال أو
اسـتخـدام اكـسسـوارات كـمـراوح اليـد أو سـيـوف على الـنـمط اآلسـيوى
ـوسيقى كل هذا ال سات من ا أو قصات لـلشعـر من هذا الطـراز أو 
ـمـثـلـ أنـنـا هـنـاك فى آسـيا يـكفـى وال يغـنى إذا لـم نشـعـر من أداء ا
فالنقـلة حدثت لـكن من اخلارج نقـلة شكـلية حتتـاج لتعـميقـها جلهد
ـسـرحـيـة والروح ـمـثل هـو أسـاس الـلـعـبـة ا أكـبـر يـبـذل لـتـصـديـقـها فـا
الـتى يـنــقـلـهـا إلــيـنـا هـى تـلك الـتى نــصـدقـهــا مـهـمــا كـان من حـوله من

عناصر إبهار وجاذبية.
ا أكثر تع عـينيك ويسـتحق أن تشاهـده ر وبعد.. «هـاملت» عرض 

من مرة لكنك فى كل مرة تتمنى.. أن يكتمل.

ـسرح بـجامـعة ع من إخراج «مـحمـد الصـغيـر» وفى إطار مـسابـقة ا
سرحى «هاملت» شمـس قدم فريق التمثيـل بكلية احلقوق الـعرض ا
تألـيف وليم شكسبـير ديكور محمـد أبو احلسن مالبس هالة زهوى
مــوسـيــقى ولـيــد سـيـف وهـو نــفس طـاقم الــعـمـل يـضــاف إلـيــهم هـانى
اضى الـعرض رة الـذى قدم لـنا الـعـام ا حسن لألداء احلـركى هـذه ا
ـسـرحى الـبـديع «رومــيـو وجـولـيـيت» الـذى انـطـلق من اجلـامـعـة وحـاز ا

هرجان القومى الرابع للمسرح. أكثر من جائزة با
ــغـامـرة ولــكن فى شـكل آخــر مـثـيــر لـلـجـدل فى هــذا الـعـام تـســتـمـر ا
أيـضـا لم يحـطم «مـحـمـد الصـغـير» الـشـكل الـتراجـيـدى لـ«هـاملت» أو
سرحية فى زمن يسخر منه كما فعل سابقاً بل حافظ عليه مكثفاً ا
قـصــيـر نـســبـيــاً - سـاعــة واحـدة - مـســتـغــنـيــاً عن مـشــاهـد وتـفــاصـيل
وشـخـصـيـات عـديــدة مـثل مـشـهـد حـفــار الـقـبـور مـونـولــوج الـكـيـنـونـة
ــارك مـتـمــثالً فى أمـيــر الـنـرويج اخلــطـر اخلـارجى الــذى يـتــهـدد الـد

«فورتنبراس».
جلــأ «الـصــغـيــر» إلى حــيـلــتـ مــســرحـيــتـ ســبـبـت إحـداهــمـا صــدمـة
» الـتى اسـتـدعـاها ـمـثـلـ لـلـمـشـاهـد األولى انـطـلق فـيـهـا من «جـوقة ا
«هــامــلت» لــتــمــثل فى احلــفل الــذى يــقــيـمـه مــسـتــخــدمــاً هــذه الــفــرقـة
ـصـاحب للـدراما الـتـمثـيلـية كـكورس صـامت مـهمـته التـعـبيـر احلركى ا
من بـداية العرض إلى آخره أو الـعكس أضاف فكرة الـكورس للعرض
» احليلة مثل مسـتخدماً لهم فى مشهـد احلفل لتمثيل دور «جوقـة ا
ــارك إلى أجـواء ــسـرحــيــة من الـد الــثـانــيـة الــصـادمــة نــقل أجـواء ا
ــا يــســتــتــبــعه ذلك من تــغــيــيــر فى أشــكــال الــديــكـورات شـرق آســيــا 
ـوسـيـقى واستـخـدام تقـنـيات ـمثـلـ وطابع ا ـسـتخـدمـة ومالبس ا ا
ــســرح الــذى يــعــتــمــد بــشــكل أســاسى عــلى الــرقص هــذا الــنــوع من ا

اء واستخدام األقنعة كحلول تمثيلية. واإل
سـرحى لثالثة مستويات اعتـمدت فكرة الديكور عـلى تقسيم الفراغ ا
ـسـرح ــسـرح تــمـتــد بـعــرض وسط أعـلـى ا مـنــخـفــضـة عــلى خـشــبـة ا
بــاإلضــافــة إلى ســتــائــر ثــابــتــة بـنــطــلــونــات اجلــانــبــ وثالث ســتــائـر
كن أن تـنقـسم كل واحدة طـولـياً إلى اثـنتـ يتم فـتحـها أو مـتحـركـة 

تنحيتها حسب االستخدام.
سـهـلـت هـذه الـفـكـرة كـثـيـرا فى عـمل الـنـقالت من مـشـهـد إلى مـشـهـد
طغى على الـديكور اللـون األحمر مع استـخدام نقوش بالـلون الذهبى
ــــلك وعم جنــــد تــــردداً لــــهــــذيـن الــــلــــونــــ فى مـالبس «كــــلــــوديـــــوس» ا
ـلـكــة األم تـرتـدى الـشــخـصـيـتــان زى كـيـمـونـو «هـامـلت» و«جــرتـرود» ا
ـــســــة بـــالـــلـــون ـالبس / الـــكــــورس) مع  أســــود (لـــون مالبـس جـــوقـــة ا
ــسـة من الــلـون األحــمـر فى مالبس األم الــذهـبى فى مـالبس الـعم و
وإذا أمكن تفسـير اللون بـأن اللون الذهـبى لون يرمز للـتاج وللملك
واألحـمـر لـون لـلـدمـاء ولـلـشـهـوة ألمــكن تـفـسـيـر أسـبـاب تـعـقـد مـأسـاة
«هــامـــلت» وفــقــاً لـــرؤيــة الــعـــرض بــأنــهـــا اخــتالط الــســـعى لــلـــســلــطــة

واصطدامه بالشهوة ورابطة الدم.
يـؤكــد ذلك إعـداد الـدرامــا عن نص «هـامـلـت" الـذى ركـز فـيـه «مـحـمـد
الصغيـر» كمعد  على الـعالقات بتنوعـاتها عاطفـية: احلب: أوفيليا
الــصــداقــة: هــوراشــيــو داليــرتـس الــعالقــات األســريــة: األب األم ثم
الـعـم.. وبـالـتـالى تـعــقـد أشـكـال هـذه الــعالقـات أو انـقالبـهــا لـلـفن مـثل

صداقة «اليرتس».
صرى - : محمود ا مثل : مجموعة ا اعتمد التمثيل على مجموعت
الـشبح ولـيـد محـمد - بـولونـيوس مـحمـد إبراهـيم - كلـوديوس مـنار

 اخملرج قدم
 فرجة مسرحية
منضبطة بع

شديدة احلساسية

حيل «الصغير»
سببت صدمة

للمشاهد ح نقله
ارك آلسيا من الد

 محمود مسعود

> الشاعر محمد سليم
القشاط صدر له
مسرحية "شجون
عامرية" يستعيد فيها
حكاية قيس وليلى
بشكل معاصر يجوب
من خاللها صحراء
اجلزيرة وشخوص
احلكاية بعمق وبرؤية
شعرية بالغة القيمة
سبق أن صدر للقشاط
مجموعة من الدواوين
أهمها شجون مسافرة
نشاوى سحر خلجات
صبارة
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سرحي جريدة كل ا

سرح لكنه أبدع عدة قصص منها: "بيت أوالدى" > لم يتوقف إنتاجه اإلذاعى عند ا
"الزائدون عن احلاجة" "الصيد األخير" "شارع الصمت" "عشرة أيام" "احلب ال
يحترق" "قضية عم مسعود" "رجل على احلصان" "رأس محموم فى طائرة
سوبرسونك".
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مسرح الستينيات (3)

اجلــبــانـة» لــنـعــمــان عـاشــور.. و«صـوت مــصـر»
ـسرح إلى أللـفريـد فـرج الـبادرة الـتى حـمـلهـا ا
جـماهـيـر مصـر أثـناء الـعـدوان وكانت الـبـداية
ـسـرحى الـذى تولـد بـظـهـور الـكاتب لـلـحـراك ا

سرحى الذى قدم مسوغات االستمرار. ا
وهـــكـــذا بـــدأت مالمـح الـــنـــهـــضـــة بـــتـــداعـــيــات

احلرب!!
ـــــــقــــــــابل كــــــــان عـــــــام 1967 والــــــــعـــــــدوان وفـى ا
اإلسـرائيلى ونتـائجه.. كانت الثـورة قد امتدت
بـهــا الـسـنـون وأفـرزت نـوعــيـة من الـقـيـادات لم
نــكن تــنـــتــمى إلى الــثــورة بــقـــدر انــتــمــائــهــا إلى
الــنـــظـــام وســـلـــطت عـــلـــيـــهم هـــواجس حـــمـــايــة
الــنــظــام.. ولــيس حــمــايــة الــثــورة األمــر الــذى
خـلق هذا التصـادم الفكرى والـفطرى ب تلك
الــقــيـادات وحــركـة اجلــمـاهــيــر.. وعـنــدمـا وقع
الـعــدوان وأسـفـرت نـتـائـجـه عن وقـوع الـنـكـسـة
الــعـســكـريــة كـان ذلك االهــتــزاز الـعــمـيق داخل

صرى. واطن ا وجدان ا
ـاذا هـذا االهــتـزاز الـقـوى الـذى أصـاب إذن.. 
ـــصـــرى فى أعـــقـــاب نـــكـــســـة 67 مع ـــواطـن ا ا
مـالحـــظــــة أن اجلـــيـل الـــذى حــــقق الــــبـــطــــولـــة
والــفـداء فى 56.. هـو ذات اجلـيل الـذى حتـمل

ة فى 1967. مرارة الهز
سـؤال مـشروع وحق يـراد به حـقوق!! لـقـد كان
اخلــــوف عــــلى الـــــثــــورة الــــتى أصـــــبــــحت قــــاب

قوس أو أدنى من االنهيار.
اخلوف على األمل الذى تـمثله وحددت أبعاده
فى احلس واالنـتـماء الـفـطرى لـلـوطن. اخلوف
ــنـــجــزات والــعــودة إلى أبــعــاد الــقــضــيــة عــلى ا
الـوطــنـيــة فى إطـارهــا الـتــقـلــيـدى فى مــواجـهـة

ستعمر. ا
انتكاسة الرقـبة التى طالت عنان السماء وألن
الـعالقة بـ اجلمـاهيـر وقيـادات النظـام كانت
فاتـرة حبـيـسة اآلهـات متـواكـلة عـلى صاحب

الفكرة والثورة.
وهكذا استطاعت اجلـماهير أن تمارس حقها

فى تصحيح مسار الثورة.
لــكـنــهـا لألسف لـم تـســتـطع أن تــعـالج الــشـروخ
التى أصابت حركة اإلبـداع عند جموع الكتاب
ـسرح وهو األمـر الذى انعكس خـاصة كتاب ا
سرح الـذى افتقد بـصورة واضحة عـلى حال ا
إلى الــقـــاعــدة الــتى تـــرتــكــز عــلـــيــهــا الــعـــمــلــيــة

سرحية برمتها. ا
ـقـاومـة الـصـلـدة الـوحـيدة الـتى والـطـريف أن ا
حـاولت مـواجــهـة هـذه األزمـة جـاءت من فـريق
مسـرح اجلـيب حيـث حاول الـقـائمـون عـليه أن
يتـداركوا آثـار النـكـسة وتـداعيـاتهـا وجلأوا إلى
الـنـصـوص األجـنـبـيـة خــاصـة تـلك الـتى تـنـتـمى
إلى عـدة تيارات مسرحـية حديثـة تعويضاً عن

صرى. فقدهم للنص ا
ــسـرح.. ـزاجــيــة جلــمـهــور ا غــيـر أن احلــالــة ا
ـــعـــروف أنه مـن نـــوعـــيـــة مـــعـــيـــنـــة ومـــحــددة وا
الـتوجه والتوصـيف لم تستـطع أن تتواءم وتلك
الـنصـوص حـيث كـانت الشـروخ أعـمق من تلك
ثـقـف ـتاهـات الـفكـريـة بعـد أن أصـبح هم ا ا

هو البحث عن سبل اخلروج من األزمة.
إال أن الـواقع الـسـياسى بـتـركـيـبـته الـتى أعدت
من أجل االسـتـعداد لـلـمـعـركة الـقـادمـة جتاهل
ـسـرح فى خضم ـكن أن يؤديه ا الدور الـذى 
هـذا اإلعداد وتنـاسى اجلميع الـدور الذى قام
به أثنـاء العـدوان الـثالثى عنـدمـا كان لـلمـسرح

قيادة مؤمنة بالثورة.
وغـرق مـسرح اجلـيب فى غـياهب األزمـة مـثله
مثل بـقيـة الفـرق األخرى لكـى تتداول األقالم
بــعــد ذلك وقــرابــة الــعـقــدين مـن الـزمــان صك

صرى». سرح ا «أزمة ا

ـسرحى فى السـتينـيات على استنـد احلراك ا
ــقـــومــات الــتى ــثـــابــة ا عــدة عـــنــاصــر كـــانت 
حـــقـــقت مـــظـــاهـــر وســـيـــمـــات الـــنـــهــضـــة الـــتى

سرح طوال سنوات العقد. عايشها ا
ومن أهـم هــــــذه الـــــعــــــنــــــاصــــــر وأقـــــربــــــهــــــا إلى
ــســرحــيـة هــو عــنــصـر مــوضــوعــيـة الــعــمــلــيـة ا
ـسـرحى ذلك الــعـنـصـر الـذى كـاد أن ــؤلف ا ا
صرى سرحى ا يـختفى من تركـيبة العـرض ا
حيث كـانت العـروض فى األغلب األعم تـعتـمد
عــلـى الــنص األجــنـــبى ســواء فى حـــالــته داخل
إطار الترجمـة أو بعد معاجلته وإعداده حتت

مسمى التمصير أو التعريب.
ــســرحى الــنــشط وعــلى الــرغم من احلـــراك ا
والــذى بــدأ مـع تــكــويـن الــفــرقـــة الــقــومـــيــة من
اضى وما تـبعهـا من تكوين ثالثينـيات القـرن ا
العديـد من الفـرق تلك التـى كانت تتـبع الدولة

أو تابعة للفرق اخلاصة.
فـقـد اسـتـطـاع هـذا احلـراك الـنـشط أن يـفـجر
الــعـــديــد من الــطـــاقــات الــشـــابــة فى مـــخــتــلف
ـسـرحـية لـكـنه لم يـسـتطع مـجاالت الـعـمـليـة ا
ـــســــرحى أو أن يـــحــــقق له ـــؤلـف ا أن يــــفـــرز ا

دوراً.
وحــتى مـــطــلع اخلـــمــســيـــنــيــات لم يـــكن هــنــاك
ــصـرى إال تــوفـيق احلــكـيم ـســرحى ا ــؤلف ا ا
ومـــســـرحه الـــذهــنـى بــاإلضـــافـــة إلى نـــصــوص
شـوقى الـشـعريـة.. وألن كـتـاباتـهم يـغـلب علـيـها
ــــعـــد الـــطــــابع األدبـى وهى أقــــرب أكـــثــــر من ا
ــسـرحى وبـالــتـالى فـإن أعــمـالـهم لم لـلـعـرض ا
تـستـطع أن حتـقق تيـاراً مـسرحـيـا يسـتـطيع أن
ــصـــرى داخل إطــار يــحــدد مـــكــانـــا لــلــمـــؤلف ا

سرحية القائمة فعال. العملية ا
عـلى اجلـانب اآلخـر كـان تـقف نـصـوص تـيـمور
الـــكــــومـــيـــديــــة وكـــأنـــهــــا عـــفى عــــلـــيـــهــــا الـــزمن
ـــعـــاجلـــتـــهــــا غـــريـــبـــة عن الـــواقع وأصـــبـــحت 
ــســرحــيــة إال ــعـــاصــر ولم يــبق فـى الــســوق ا ا
أعـمال بديع خيـرى تلك التى تتـوارثها األجيال
داخل مــســرح الــريــحــانى واحملــصــورة بـداخــله

فقط!!.
وظل احلال هـكذا إلى أن ظـهر نـعمـان عاشور
ـــــســــرحــــيــــة وهى لــــكى يــــقــــدم أولـى جتــــاربه ا
ــغـمـاطــيس» الـتى قــدمـتـهــا فـرقـة مـســرحـيـة «ا

سرح احلر 1955 وأخرجها إبراهيم سكر. ا
وبــهـــذا الــظــهـــور بــات فى األفق مـالمح مــؤلف
جــديــد له طـــعم ومــلــمح خـــاص ال يــنــتــمى إلى
مــسـرح احلـكــيم الـذهــنى وال يـقـتــرب من بـديع
خــيـــرى وأبــعــد مــا يــكـــون عن نــصــوص شــوقى
الــشـعــريـة لــكـنه حــالـة خــاصـة لـهــا وقع ورنـ

يز.
فى نـفس الـعـام قـدم نـعـمان عـاشـور مـسـرحـية
ـــســـرح الـــقـــومى «الـــنـــاس الـــلى حتـت» عـــلى ا
وعـندمـا أغـلقت سـتـار نهـايـة العـرض كـان هذا
اإلغالق يعنى الكثير من الدالالت.. إحداها..
ـســرحى ـؤلـف ا أنه فــتح الــبــاب أمــام ظــهــور ا
ــــســـرح الــــقـــومى ـــصـــرى وكــــان احـــتــــضـــان ا ا
لـلمـواهب الـشابـة الـفضل فى ظـهـور كتـيـبة من
ـسـرحى الـشـبــان الـذين بــرعـوا فى الــتـألـيـف ا
واسـتـطـاعـوا أن يـحـقـقـوا وجـودا مـؤثـرا وفـعاال
سـرحى ودوراً أساسيا فى العملية فى البناء ا

سرحية. ا
وكـان منهم: نعمـان عاشور ألفـريد فرج سعد
الــدين وهــبـــة رشــاد رشــدى لــطــفى اخلــولى
مـحــمـود ديـاب مـيـخـائــيل رومـان شـوقى عـبـد

احلكيم.
والـطـريف أن يـعى احلـكـيم مـنـهـاج هـذا الـتـيـار
اذج عـلى وأبـعاده بـل إنه يـشـارك فى تـقـد 
غــــراره ويــــحــــقق أيــــضــــا الــــســــبق فـى تــــقـــد
عـروض تـنـتـمى إلى مـسـرح الالمـعـقـول أحدث

سرحية فى تلك الفترة. التيارات ا
ــســرحــيــون حــول ولم يــكن غــريــبـــا أن يــلــتف ا

عــمق إنــسـانى ومــوضــوعـيــة ثــقـافــيــة مـرتــبــطـة
بــحــاالت الــوعى الــســائــدة حــيث أنــهــا تــعــكس
ـــســرح بــاجلــمــاهـــيــر وتــفــاعــله مــدى ارتــبــاط ا
بـقضـايـاه وهـمومه.. وتـؤكـد أيـضا مـدى تـفاعل
ثل ـسرحى الـذى كـان  اجلمـاهـير بـالعـرض ا
نـــافــذة تـــطل مــنـــهــا عـــلى مـــا يــغـــيب عــنـــهــا من
ثل حلقة الوصل بينها وب اآلخر.. واقعها و
ومن هـنـا تـشـتـت الـقرار الـسـيـاسـى وفـقد دوره
من االحــتــضـــان واجلــذب والــتــنــظــيم.. إلى أن
أصــبح أداة لــلــطـرد وعــدم الــتــنـظــيم وهــذا مـا
حـــدث لــلـــمــســـرح عــنـــدمـــا افــتـــقــد إلى الـــقــرار
الــسـيــاسى الــصـائـب الـذى يــســتـطــيع أن يــكـون
ثـابة الكـرة التـائهة سـند حمـاية له بل أصـبح 
بـ أقـدام الـســاسـة الـذين جـعـلـوا من الـثـقـافـة
واإلعالم مـسرحا لـصراعهم الـذى لم حتسمه
إال تـداعـيـات الـنـكـسـة الـتى فـجـرت أبـعـاد هذه

التناقضات
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ــتـنـاقــضـة الـتى ـقـابالت ا هـنــاك الـعـديــد من ا
ـســرحى فى الــســتـيــنــيـات صــاحــبت احلــراك ا
والــغـــريب فى األمــر أنه كــان لـــهــا من الــتــأثــيــر
الــفــاعـل بــحــيث حـــددت بــدايــة هــذا احلــراك.

قابل حدوث أيضا عوامل النهاية. وفى ا
مـقـابـلــة أخـرى دفـعت بـالـعـنـاصـر الـتى صـاغت
ــقــابل دفــعت وشــكــلـت مالمح الــنــهــضــة وفى ا
بـذات الــعـنـاصــر لـكى تـكــون سـبـبــا من أسـبـاب

االنتكاسة والتراجع.
ــقـــابــلـــة األكـــثــر إثـــارة لــلـــجــدل ولـــلـــتــأمل أمـــا ا
ولــلــتـحــقــيق أيـضــا فــتـكــمن فى ذلك الــتــنـاقض
الـذى كـان ســبـبـا مـبـاشـرا فى تــفـجـيـر عـنـاصـر
ــقـابل كـان هــنـاك ذات الـسـبب الـنــهـضـة وفى ا
ـــســــرحى فـى مـــقــــتل الـــذى أصــــاب احلــــراك ا
وكتب له الـنهايـة والتى أسدل فـيها الـستار عن

جتسيد األزمة.
ـــقـــابـــلـــة الـــتى تـــرصـــد حـــيـــرة عـالمــات هـــذه ا
االســـتـــفــهـــام الـــتى تـــنـــاثـــرت حـــول حــرب 1956
وكـــيـف أن تـــداعـــيــــات الـــعــــدوان الـــثالثـى عـــلى
مصر كانت من أسباب تـفجير طاقات مختلف
ـسـرحى والـتى الـعـنــاصـر الـصـانــعـة لـلـحــراك ا
شكـلت برؤيـتهـا وتفاعـلهـا مالمح الـنهضـة التى
ـــســـرح فى أعـــقـــاب احلـــرب وفى عــايـــشـــهـــا ا
ـــقـــابل تـــنــاثـــرت ذات الـــعالمـــات حـــول حــرب ا
1967 ونـتائـجـها وتـداعـياتـهـا والتى شـكـلت أحد

ــبـاشـرة فى انــتـكـاسـة احلـراك أهم األسـبـاب ا
ـسرحى وصياغـة عوامل االنحـسار تلك التى ا

أدت إلى هذا التراجع التاريخى.
فى عـام 56 عـنـدمـا وقع الـعـدوان الـثالثى عـلى
مـصــر كـانت الـثـورة مـازالت هـذا الـفـتى الـغض
الــذى الــتف حـــوله اجلــمـــيع حلــمــايـــته حــرصــا
ــــثـــــله وخــــوفـــــا عـــــلى ذلـك األمل الـــــذى كـــــان 
ويـجـسـده فـى يـقـ اجلـمــاهـيـر.. ومن مــنـطـلق
هـــذا الــيــقـــ جتــســدت مـــشــاركــة اجلـــمــاهــيــر
اإليـجابـيـة فى فـاعلـيـات احلـرب وبرزت مـديـنة
ــشــاركـة بــورســعــيــد كــمــثــال حى ألبــعــاد هــذه ا

ودالالتها.
وهـذا اليـق كـان دافعـا أيضا لـكى تلـتف حول
ـســرح لـلــتـفـاعـل مع هـمـوم أول بـادرة أبـداهــا ا
اجلـماهـيـر والـتـعـبيـر عـنـهـا.. وكـانت «عـفاريت 

النص القائم فعالً.. فـكانت تلك الكتائب التى
مـثل واكبت حـركة التـأليف من اخملـرج وا
والـفنـيـ الـذين سـاهـمـوا مسـاهـمـة فـعـالة فى
ـسرحـيـة الـتى بدأت تـعـضـيد أركـان الـنـهضـة ا
مالمحـهـا فى الظـهـور والتـأكيـد خالل سـنوات

: العقد على عدد مهم من اخملرج
نــبـيل األلـفـى حـمـدى غــيث كـمــال يس سـعـد
أردش كرم مطاوع سمـير العصفورى السيد
راضى أحـمــد زكى أحـمــد عـبـد احلــلـيم نـور

الدمرداش محمود مرسى حس جمعة.
ــصـرى يـتـحـقق ـسـرح ا وألول مــرة فى تـاريخ ا
ـسـرح الـنــجـومـيـة الـتى تـنـافس جنـوم لـفـنـانى ا
الـســيــنـمــا والــتـلــيــفـزيــون بــعـد ذلـك بل إن تـلك

سرح إليها. النوافذ تسعى جلذب جنوم ا
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هـنـاك شـبه إجـمـاع عــلى أن الـسـبب الـرئـيـسى
ـــــســــرحـى وانــــكـــــمــــاش فـى تــــراجـع احلــــراك ا
أنـشـطـته اخملـتـلــفـة يـرجع بـالـدرجـة األولى إلى

تأثير تداعيات النكسة العسكرية 67 عليه.
ـؤشـر اإلنتـاج خالل هـذا العـام سوف وبـقراءة 
يـــتـــضح مـــدى تــأثـــيـــرهــا عـــلى خـــطط اإلنـــتــاج
ـتــدنـيــة الـتى وصل إلــيـهـا ـســرحى واحلـالــة ا ا
ـــســـرح عـــلى جـــمـــيع مـــســـتـــويـــاته ســـواء تـــلك ا
التابعة للقطـاع العام بشقيها أى الفرق التابعة
سرح وتـتبع وزارة الثقافـة أو التابعة ـؤسسة ا
للـتلفـزيون وتـتبع وزارة اإلعالم بـاإلضافة إلى
فـرق الـقطـاع اخلـاص.. بل إن األخيـرة اخـتفى
ـامـا بـاستـثـناء عـرض واحـد قـدمته نـشـاطـها 
فـرقـة الـريــحـانى عـام 67 وعـرض آخـر قـدمـته

ذات الفرقة عام 1968.
ـثـل الـواجـهة ـسـرح الـقـومى وهـو الـذى  أمـا ا
ــســرحــيــة ونــشــاطه يــعــكس مــدى الــرســمــيــة ا
اهـتـمـام الـدولـة ورعـايتـهـا لـهـذا الـنـشـاط فـقد
قــدم خالل مــوسم 67 خــمــســة عـروض فــقط
وفـارق مــؤشـر مـقـيـاس الـنــشـاط يـشـيـر إلى أن
نسبة االنكماش تصل إلى أكثر من 70% كذلك
ــســرح احلـديث الــذى كـان يــعـد من لم يــقـدم ا
أنشط الفرق التى كانت تـتبع التليفزيون سوى
6 عــــــر وض وكـــــذلك مــــــســـــرح احلـــــكـــــيـم بـــــكل
أنشطـته األساسـية والفـرعية الـتى كانت تضم
ـسـرح لم يـقـدم سـوى 6 عـروض فـريق نـادى ا
ـــســرح الــكــومـــيــدى فــقــد قــدم 4 أيــضــا أمــا ا
عـروض مــعـادة أمــا مـســرح اجلــيب فـقــد كـان
من أنـشـط الـفــرق الـتى قــدمت عـروضــا حـيث
بـــــلغ مـــــا قــــدمـه من عــــروض 9 عــــروض وذلك
ألسـباب سـوف نـذكـرهـا فـيـما بـعـد.. أمـا بـقـية
ـى الـــعـــرائـس الـــغـــنـــائى الــــفـــرق وهى: الـــعـــا
االســـــتــــــعـــــراضـى األطــــــفـــــال وبــــــقـــــيــــــة فـــــرق
التـليـفزيـون العشـرة فقـد توقـفت تمـاما خالل
عـــام 67 واســـتـــأنـف الـــبـــعض نـــشـــاطه عـــام 68
بـتقـد عـرض أو اثنـ علـى األكثـر ثم توقف

النشاط مرة أخرى تماما حتى نهاية العقد.
ـصرى ـسـرح ا ومن هـنـا يـتـضح أن مـا قـدمه ا
خالل عـام 67 بــكــامل فــرقه الــتى كــانت تــصل
إلى 22 فـرقــة يـصل إلى 32 عـرضـا قــدمـتـهـا 6
فـرق فقط وهو األمـر الذى يوضح مـدى تأثير

سرح. تداعيات النكسة على نشاط ا
وفى الــواقع فـإن هـذه الـقـراءة تـؤكـد داللـة لـهـا

سارح وأثرت النكسة  توهجت ا
سرحى على النشاط ا
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سرحي جريدة كل ا

مثل عاطف أحمد > ا
عبد الرحيم الشهير بـ
"عاطف الناظر"وهو أحد
مؤسسى الفرقة القومية
سرحية بسوهاج يصور ا
حاليا دوره فى مسلسل
"الرحايا" أمام النجم نور
الشريف حيث يلعب دور
طاريد فى هارون زعيم ا
اجلبل كما يستعد
لتصوير دوره فى مسلسل
"كهف القمر".

سرحية (ليالى احلصاد) و (الزوبعة) و > قام بكتابة السيناريو واحلوار ألعماله ا
لكة الزباء) كمسلسل تليفزيونى فى مصر و سوريا.  (انتقام ا
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(مــهــمــنــة) (درة) وأصـبــحت شــيــرين هـى (نـور)
وأصبح (فـرهاد) هـو (بدر) ولم يـغيـر فقط فى
ــــا- أســـــمــــاء الـــــشـــــخـــــوص   بل وضـع تـــــقـــــد
- يــبــ فـيه ـمــثــلـ مـســتـعــيــنـا فــيه بــعــدد من ا
أحـوال الرعـية الضـعفـاء  اخلانـع اخلـائف

ـغـلـوبــ عـلى أمـرهم  وجـعـلـهم يـتـحـدثـون-  ا
وحدهم- بالعامية  وكأن الفصحى التليق بهم
 و غـير- كذلك- فى مـسار األحداث نـفسها 
فــبــدت الـــعالقــة بـــ االثــنـــ غــيـــر واضــحــة 
ــلــكــة بـشــقــيــقـتــهــا األمــيـرة وأصـبــحت عالقــة ا
احملـبـة غـيـر واضـحـة  –كـذلك- وأصبح احملب
ضـــعــيـــفــا مـــتــخـــاذال  حــتى حـــ أراده اخملــرج
بطال ثوريا كمـا قدمه  لكنه بطل على الورق 
لم نــره يــفــعل شــيــئــا ســوى الــصــراخ وحتــريض
الـرعية  لـقد أغـفل  وأهمل كل شىء أساسى
طـية  ظن فى النص  وذلك لـصـالح جتربـة 
ــســرح الــثـــقــافــة اجلــمـــاهــيــريــة أنــهــا األنـــسب 
ـــلـــكـــة ..واحلـــكـــايـــة بـــاخـــتـــصـــار شـــديـــد  أن ا
ــرض شـــقــيـــقــتـــهــا اجلـــمــيـــلـــة  حــ تـــفــاجـــأ 
الــصـغــرى الــتى حتـبــهــا  وكــان سـبــبــا فى عـدم
قدرتها على احلركـة  نراها تستجيب لشروط
الــــعــــراف الــــذى كـــشـف عن قــــدرته فـى شــــفـــاء
األمـــيــرة  وكـــان من بــ الـــشــروط أن تــتـــخــلى
ـلـكـة عن جمـالـهـا  وبالـفـعل تتـخـلى  وتـصبح ا
امـرأة قـبـيـحـة الـوجه  تلـك التـضـحـيـة الـكـبـيرة
من أجل شفاء شقيقتها  التى شفيت بالفعل 
كــانت عـمال نــبـيال مـنــهـا  عــلى اجلـانب اآلخـر
تـتـعـرف األمـيـرة الصـغـيـرة عـلى شـاب فـنان من
لكة تقف فى وجه هذا عامة الشعب  إال أن ا
احلب ونــكــتـشـف أنـهــا هى األخــرى قــد وقـعت

فى حبه .
) جــعل عـطش الــنـاس  اخملـرج (عــادل شـاهــ
ـــاء  هــو احملـــور الــرئـــيــسى لـــلــعــرض  وقــلــة ا
ــســرحـى فى حــالــة وجــعــلـــهم طــوال الــعـــرض ا
ـلـكة  ـاء الـذى تـمنـعه عـنـهم ا بـحث دائم عن ا
وذلك لـيـخلـق صـراعا مـلـفـقـا بـيـنـهـمـا  ولـيـقدم
مـبــررا لـثــورة (فـرهــاد) الـذى هــو (بـدر) لــيـقـود
ـلـكـة  هـذا هـو مـاحـدث الـرعـيـة لـلـثـورة عــلى ا
بـــالـــضــــبط  وكـــانـت هـــذه هى الــــنـــهـــايــــة الـــتى
وضــعــهــا لـــعــرضه  عــلى عـــكس مــاأراد (نــاظم
حــــكـــــمت).. لـــــقـــــد فــــرغ الـــــنص مـن مــــحـــــتــــواه
اإلنــــســـانـى  وحــــذف مـــواقـف وأحــــداث  كـــان
وجودهـا معـمقـا للـفكرة اإلنـسانـية الـتى أرادها
ــــؤلـف  وأهـــــمل األبـــــعــــاد الـــــنـــــفــــســـــيــــة لـــــكل ا
الشخوص  وجعل شخـوصا يتحدثون بالعامية
فى مواقف مقحمـة القيمة لها وأدخل جتربته
عـارض لـلنص فى دائـرة ضيـقـة من الـتفـسـيـر ا
األصـلى  وتـلك سـمـة ال يـنـبـغى أن يـتـحـلى بـهـا
ــؤلف أى مــخــرج  أن يــكــون مــعــارضــا لــرؤيـة ا

األصلى  وإال فلماذا استعان بنصه??
األغـــانى الـــتى كـــتـــبــهـــا (إيـــهـــاب سالم) مـــجــرد
استـخدام جـمـالى فقط  لـكنـهـا لم تقـدم داللة
ـسرحى  فـما جـديدة يـستـفـيد مـنهـا العـرض ا
فــائــدة أن نـســمع أغــنــيـة الــبــدايـة تــتــحـدث عن
الــــعـــطش  ومـــواقـف الـــشـــخـــوص تــــبـــ نـــفس
ـسـرحيـة اخلمس احلـالة?? وهـكـذا كل أغانى ا

تردد ما يردده العرض!!      
 ديـكـور الــعـرض الـذى صـمــمـته (نـهــلـة مـرسى)
كـان مـجـرد إشـارة غـيـر جـمـالـيـة لـلـقـصـر الـذى
لـكة وهو عبارة عن منظر خارجى تعيش فيه ا
فــقط  بــدون أعــمـــاق تــتــيح مــســـاحــة لــلــرؤيــة
تـتوافق مع طبـيعة األحداث  لـقد قسم اخملرج
: األولى وهى الــتى تـمـثل ــكـان إلى مـنــطـقــتـ ا
ـلــكـة  والـثـانـيـة تــمـثل أمـاكن الـرعـيـة  قـصـر ا
ـكــانــ طــوال الــعــرض  فــهــذا حـدث  وثــبـت ا

(ÖM ájÉµM) á«Mô°ùe
 Üô©dG êôH áaÉ≤K ô°üb ábôØd

أتـــعـــجب مـن أمـــر اخملـــرجـــ الـــذين يـــعـــبـــثـــون
ـسرحية  وكـأن تلك النصوص ال بـالنصوص ا
صاحب لـها  أو كـأن مـوضوعـاتهـا التـعجـبهم 
فــيـلــجـأون إلى الــتــعـديل بــاإلضـافــة واحلـذف 
ويـظـنـون أن هــذه هى وظـيـفـة اخملـرج !! مع أن
ـكـتوب  وظـيـفـته تـقد صـورة مـرئـيـة للـنص ا
بــاالسـتــعــانــة بــكــافـة عــنــاصــر وأدوات الــعـرض
ــســـرحى  الــتى تــســاعـــده عــلى تــقــد رؤيــة ا

ؤلف.. مجاورة لرؤية ا
تــلك الــبـــديــهــيــة - لألسف الــشــديــد - غــائــبــة
تـماما عند مـعظم اخملرج الـذين يعملون فى
مــســرح الـثــقــافـة اجلــمــاهــيـريــة  هــؤالء الـذين
حــولــوه  –بــســبـب قــلــة حــيـــلــتــهـم- إلى مــســرح
ــطى  تــســـتــطــيـع أن تــشــيــر إلـــيه وأنت تــراه
قــائـال: هــذا مـــســـرح الــثـــقـــافــة اجلـــمـــاهــيـــريــة
ـسرحى  ـسار يـبـدأ من اخملـرج ا !!تصـحـيح ا
ـسـرح  بـتــفـعـيل قــدرته عـلى إحـيــاء دور هـذا ا
نـاسبة ولـيس تطـفيش اجلـمهـور  أذكر هـذا 
عرض (حـكايـة حب) الذى كـتبه التـركى (ناظم
حــكــمت) وأخــرجـه لــفــرقــة قــصـــر ثــقــافــة بــرج
) وهو واحد من الـعرب اخملـرج (عادل شاهـ
اخملــرجـــ اخملــضــرمـــ فى مــســرح الـــثــقــافــة
اجلــــمـــاهـــيـــريـــة  قـــدم  –من قـــبل- عـــددا من
ــــلك خـــبـــرة ـــتـــمـــيــــزة إذن فـــهـــو  الـــعــــروض ا
الـتعـامل مع أى نص مـسرحى يـقوم بـاختـياره 
وهو هنا قد اختار نصا مسرحيا جيدا  يقدم
ألول مرة فى الـثـقافـة اجلـمـاهيـريـة  وكان من
ــمــكن أن يــخــرج به مـن تــلك الــنــمــطـيــة الــتى ا
أشرت إلـيها  فـالنص يـتناول قـصة حب  ب
عـاشــقــ  هـمــا (شــيــرين وفـرهــاد)  وهى من
, أشــهـر الــقــصص فـى األدب الــشـرقـى الــقـد
التى نظمها (الفردوسى) فى ملحمته الشعرية
(الــشـــاهــنـــامه) واســـتـــلــهـــمــهـــا "نـــاظم حـــكــمت"

لم نر أى عالقة حب آسـرة ب عاشق  ولم
نــر مــعــنـى لــلــتــضــحــيــة الـــتى أرادهــا الــكــاتب 
وحتـــيــز لــهـــا  ولم نــر جــمـــاال من أى نــوع  بل
ـغلوبـ على أمرهم رأينا صـورا مكررة لـقهر ا
 ورأيـنـا تـكـرارا لـلـعالقـة بـ احلـاكم الـظـالم 
واحملـكـوم  ورأينـا احملب احلـقيـقى وقـد حتول
إلى مناضل المالمح له  يقـود اجلماهير نحو
قـصـر األمـيــرة الـتى أهـمــلت رعـيـتــهـا  لم يـكن
هـذا هو هدف (نـاظم حكمت) أبـدا وهو يكتب
نــصه  لــكن اخملــرج  أراد أن يــجــعـلـه صــاحلـا
لإلسـقــاط الـســيـاسـى  فى حـ أن تــفـاصــيـله
التــســمح بــذلك !!  فــكـانـت الـنــتــيــجــة أن قـدم
تــشــويـهــا لـنص جــمـيـل  ولم يـســتـطع أن يــقـدم
عــرضـا يــتـسق مع جــمـال الــنص !!قـام بــتـغــيـيـر
سـرحية  ألنه أراد أن أسـماء الشـخوص فى ا
ـــلـــكــة يـــحـــقق مـــنــهـج اإلســقـــاط فـــأصــبـــحت ا

وعـاجلـهـا درامـيـا  فـغـيـر فى جـوهـرهـا تـغـيـيرا
كـبــيـراً وابـتـكـر لــهـا شـخـصــيـات أخـرى وجـعل
(فرهاد) فنانا رقـيقا وحدد العالقة بينه وب
األمــيـرة الــصـغــيـرة  وجــعـلــهـا عالقــة إنـســانـيـة
تـتسم بـالثـراء واحليـوية وقـدم مادته الـدرامية
بــشـكل مــبــتـكــر  لــعـبـت فـيه األســطــورة دورهـا
ؤثر  وضمنـها قيماً إنـسانية خالدة الـفاعل وا
كـالـتـضــحـيـة والـعــمل اجلـاد من أجل اآلخـرين
ومـسرحية تـنتهج هذا الـنهج  فى واقع مترد 
جلـديـرة بـأن حتـظى بـاهـتـمـامـنـا  لـكن اخملـرج
) حـــ تـــعـــامل مع الـــنص  لم (عـــادل شــاهـــ
يــســـتــطـع أن يــخـــرج من تـــلك الــنـــمـــطــيـــة الــتى
أصـابت مسـرح الثقـافة اجلـماهـيريـة فى مقتل
 فحول النص إلى شىء آخر العالقة له بتلك
احلــكـــايـــة اجلــمـــيـــلــة الـــتى ســـردهـــا بــالـــدرامــا
الـشــعـريـة (نــاظم حـكـمـت)  فى ذلك الـعـرض 
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 نص ناظم حكمت ال يسمح باإلسقاط
السياسى واخملرج قام بتشويهه

اجتهد مخرجو ( البيانوال - الزير
سالم - رطل اللحم- البؤساء)  

ولكل مجتهد نصيب من النجاح ..
ولكن !!
قال السابق تناولنا عروض :  فى ا
ست شخصيات تبحث عن مؤلف 

من إخراج ( وصال عبد العزيز) -
مشعلو احلرائق من إخراج ( محمد
مرسى) - . وكنا قبله قد كتبنا
مقاال عن مسرحية ( القرد كثيف
الشعر) نشر - منفردا- فى العدد
رقم (99) من مسرحنا  وفى هذا
قال سنستكمل مناقشتنا لعروض ا
إقليم وسط وغرب الدلتا الثقافى 
ونتناول عروض: حكاية حب من
إخراج عادل شاه والبؤساء من
إخراج ( عبد السالم عبد اجلليل)
- - –الزير سالم من إخراج (حمدى
 ( حس

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

سرحي جريدة كل ا

الئكة) و (إال الدمعة احلزينة) حيث أخرجها للتليفزيون اخملرج > قدم (دموع ا
حسام الدين مصطفى.

مثل بشارة عياد بشارة > ا
يصور حاليا دوره فى
مسلسل "الرحايا" أمام
الفنان نور الشريف حيث

علم زايد. يلعب دوره ا
بشاره هو أحد مؤسسى
سرحية فرقة سوهاج ا
القومية ووقع اختيار

الفنان نور الشريف عليه
خالل زيارته لسوهاج
ثل للبحث عن 

سلسل يشاركون فى هذا ا
الذي تدور أحداثه

بالصعيد.
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 äÉ°Só©dG É¡£≤à∏J ºd äÉµë°Vh AÉµHh äÉbÉæN
≈fƒàdG õFGƒL πØM ≈a çóM Ée Gòg
مـرشـحـة لهـا بـقـوة سـقـطت مـنهـا .. وذهـبت إلى الـرائـعـة "كارين
أولـيـفـو" جنـمة عـرض "قـصـة احلـى الغـربـى " لـتـكون إنـصـافـا له
كـونـهـا اجلــائـزة الـوحـيــدة الـتى نـالــتـهـا بـعــد تـرشـيــحه جلـائـزتـ

فقط ...
 á«∏ÑdG ô°T äÉµë°V

ا سـرح .. ور ـيزة وذات نـبـرة عالـية فى ردهـة ا دوت ضحـكة 
وصل صـداهــا إلى آخـر هـذه الـردهــة .. وقـد تـبــ أنـهـا لـلــنـجـمـة
األسـطـورية "جـ فونـدا" .. وكانـت ضحـكتـها سـبـبهـا دموع جنـمة
أخـرى كـانت تـقف مـعـهـا وهى " الـنـجـمـة "مـارسـيـا جـاى هـاردين "
ـثلة دور رئيسى فى مسرحية درامية التى فازت بجائزة أفضل 
عن عــرض "مــذبـــحــة الــرب" .. والــتى كــانـت مــرشــحــة لــهــا "جــ

فوندا عن عرض " 33اهتزازة " ...
حــيث ذهــبت إلــيـهــا مــارســيــا تــعـتــذر .. وتــؤكــد لــهــا أنـهــا األحق
بــاجلـائــزة .. فــضـحــكت جــ واحـتــضــنت مــارسـيــا وهى تــغـالب
دمــوعـهـا .. وأكـدت جــ أنـهـا لم تـكـن تـطـمح لـنــيل جـائـزة تـونى

اليوم أو فى أى يوم أخر.
ÚHƒc ¿GƒL ÉYGOh

كــانت هــنــاك مــسـحــة حــزن عــلى كل احلــضــور فى االحــتــفــالــيـة ..
وبــالــبـــحث عن ســبب ذلك .. اكــتـــشف ســبــبه عــنــدمــا وجــد جــمــوع
احلضور يقدمون واجب العـزاء جملموعة تقف بأحد األركان بالبهو
ـغـنـيـة وأسـتـاذة الـصـوت خــارج الـقـاعـة .. وتـبـ أنـهم أفـراد أســرة ا

هرجان بعدة أيام. القديرة "جوان كوب " والتى توفيت قبل ليلة ا
!É¡ÑMÉ°U êô– IõFÉL

واجـه الـكـثيـر مـن الـفـنـانـ والكـبـار مـنـهـم بشـكـل خـاص .. مـوقـفا
حـرجـا بـ حـبـهم وتـقـديـرهم لـلـنـجـمـة الـكـبـيـرة لـيـزا مـانـيـلى وردة
ـفـهـومـة لـبـعـضـهم الـبـعض .. فـعـلـهم الـغـريـبـة .. ونـظـراتـهم غـيـر ا
وابـتسـامـاتـهم الـبـاردة .. عنـد اإلعالن عن فـوز "لـيـزا فى الـقـصر"
ـوسم .. وقـد فـسـر عددا من بـجـائـزة أفـضل حـدث خاص لـهـذا ا
ـنـافـسـة الـشـديـدة والـواضحـة والـتى الـنـقـاد ردة الـفـعل هـذه بـأن ا

سعد واستمتع بها كل احلاضرين.
áæNÉ°ùdG ƒØ«dhCG ´ƒeO

من الــلـحــظـات الــتى ال تــنــسى خالل هــذه االحـتــفــالـيــة .. دمـوع
النـجـمة الـسـمـراء اجلمـيـلـة "كارين أولـيـفو " واحـتـبـاس الكـلـمات
داخـلـهـا .. وعـدم قدرتـهـا عـلى الـنـطق .. بعـد اسـتالمـهـا جلـائزة
ــثــلــة مــســاعـــدة .. وكــانت دمــوعــهــا حــارقــة  شــديــدة أفــضل 
احلـرارة إلى احلــد الـذى تـســبب فى سـيل دمــوع عـدد كــبـيـر من
احلـضـور .. وبـسـؤالـهـا بـعـد خـروجـهـا مـبـاشـرة .. أكـدت أنـهـا ال

تعرف السبب احلقيقى وراء هذه الدموع ..
صادر صادر ا  ا
www.backstage.com
www.allplay.com
www.workplayever.com

 83عاما .. على الرغم من أنها نالت جائزة التونى  4مرات من
ــثــلـة دور رئــيــسى أعـوام 1966  1969  قــبل ولــكن كـأفــضل 

 1975و .. 1979.

 ±É°üfEGh .. ¢†jƒ©J
احتفلت أسرة ومجموعـة عمل عرض "ما وراء الطبيعة "بجائزة
ــعــروفــة "ألــيس ريــبــلى " ــمــثــلــة ا ــثــلــة الــتى نــالـــتــهــا ا أفــضل 
واعـــتــبـــروا هــذه اجلـــائـــزة الــكـــبــرى لـــهم جـــمــيـــعــا .. ونـــوعــا من
الــتــعــويض واإلنـصــاف بــجــانب جــائـزة أفــضل كــتــابــة مـســرحــيـة
موسـيقـية والـتى نالـها الـثنـائى "توم كـيت " و"برايـان بوركـى" بعد
أن اقـتصرت جوائـزهم على ثالث جوائز من أصل تـرشيحات لـ
 11جــائــزة .. وقــامــوا بــاصــطــحــاب ألــيس إلى إحــدى احلــدائق
واللـهـو فيـهـا مع أسرهـم باإلضـافـة إلهدائـها عـدد من مـقـتنـيات

كل منهم والعزيزة عليهم تقديرًا لها ...
 ≈fƒàdG ≈a ≈ÁôM ábÉæN

مــعـركــة طــاحـنــة شــبت بـ جنــمــة عـرض بــيــلى ألــيـوت "هــايـدن
جـوين " بدأت بالـتراشق بـاأللفـاظ وامتدت لـتشـابك باأليدى مع
ـهرجان .. ـسئول عـن اإلدارة والتنـظيم با أحـد فتيـات الطاقم ا
وكـانت هـايـدن فى حـالة غـضب شـديـد جـدا قـبل هـذا الـتـصادم
.. وقـد رجح الـبـعـض أن سبـب هـذه احلـالـة يعـود إلـى أن جـائزة
ــثـلــة مـسـاعــدة فى مــسـرحـيــة مـوســيـقــيـة والــتى كـانت أفـضل 

ويـبــقى مــا تـلــتـقــطه الــكـامــيـرات وعــدسـاتــهــا خالل الـتــجـمــعـات
هـرجـانـات..  قـاصرا عـلى الـصـورة الـتى يرغب واالحـتـفـاالت وا
مسـئول هذا التجمع ومـخرجه ومصوروه فى نقلـها عبر قنواتهم
ـشـاهـد صـادقة ـا ال تـكـون تـلك ا تـابـعـ .. ور لـلـمـتـفـرجـ وا
بكل ما تـنقـله .. وتتـوارى معهـا مواقف أكـثر صدقـا وموضـوعية
...  ورغم هــذا لم يـســتـطع مــخـرج الــتــونى األخـيــر بـبــراعـته أن
يــدارى حـالـة الـقـلق والـريــبـة والـغـضب الـتى أصــابت الـكـثـيـر من
احلــضــور .. ولـــكن الــعـــدســات لم تـــســتــطـع أيــضــا أن تـــنــقل كل
ا األحداث .. التى ال تقل أهميـة عما شاهده اجلمهور.. بل ر
ــسـرح يـزيــد .. فــمــا يـحــدث فى الــردهــات وخــارج الــقـاعــات بــا

الذى شهد وقائع االحتفال يعكس حقائق كثيرة .
" نــحن فى حــاجــة لــوقـــفــة مع أنــفــســنــا .. كـى نــســتــوعب فــيــهــا
واسم ـوسم يـعد مـن أصعـب ا ـسـتجـدات اخلـطـيـرة .. فـهـذا ا ا
سرح .. وخاصـة أنه مثل كثيـر من اجملاالت .. تأثر فى تـاريخ ا
ـر بهـا الـعالم ـالـية احلـادة الـتى  بشـدة بـاألزمـة االقتـصـادية وا
.. إن لـم نــتـــحــد مـن أجل هـــذه الــوقـــفــة .. فـــلن نـــقـــوى عــلى أن
جنــتــمع هـــنــا الــعــام الـــقــادم أو مــا بــعـــده .. يــنــتــظـــرنــا االنــهــيــار
ــسـرح اآلن ــكن الــقــول أن ا والـســقــوط الــكــبــيــر واألخــيــر .. و
ـركــزة يـنـتـظـر أمـا الــتـدخل ومـحـاولـة يـرقـد فى غـرفــة الـعـنـايـة ا
وت " ... اإلنقاذ بجهد وإخالص كبيرين وإما توقف النبض وا

QÉÑµdG ΩGôàMGh .. ÖM
ـثل بـعـد إعالن فـوز اخملـضـرم "جـيـفـرى راش" بجـائـزة أفـضل 
لك " .. دور رئـيـسى فى مـسـرحـيـة دراميـة عن عـرض " نـهـايـة ا
رشـحـ لـنفس ـمـثل " جـيف دانـيلـز" الـذى كـان أحـد ا شـوهد ا
ــسـرح جلــائــزة عن دوره فى عــرض " مــذبـحــة الــرب " بــردهــة ا
وهو يحـتضن زميله وأسـتاذه كما ذكـر "جيمس جانـدوفلينى"  ..
والـذى كــان مـرشــحـا لـنــفس اجلـائــزة عن نـفـس الـعـرض .. وفى
يـده اجلـائـزة الـتى أعـطـاهـا له جـيـفـرى راش وال نعـرف كـيف ..
وراح يـقدم له اجلائزة .. ويـخبره "بأن إدارة الـتونى أخطأت فى

تقديرها فأنت من يستحق هذه اجلائزة".
 º∏¶dÉH πJÉ≤dG Qƒ©°ûdG

ظهر بريان جيـمس جنم عرض "شارك" متماسكا بعد اإلعالن عن
فـوز الثالثى الشـاب عن عرض "بـيلى إليـوت " بجـائزة أفضل تـمثيل
دور رئـيــسـى فى مــســرحـيــة مــوســيــقــيــة .. وابــتــســامــة هـادئــة عــلى
وجهه... ولـكنه خرج دون أن يـلحظـه أحد من احلضـور إلى الردهة
ـمثل .. ولم يـتمـالك نـفسه .. وأدمـعت عيـنـاه .. وقد عـلق صـديقه ا
"كـريـسـتــوفـر سـيـبــر " بـأن دمـوع بـرايـن تـلك نـتــيـجـة الـشــعـور الـقـاتل

بالظلم .. ألنه بذل مجهودا خارقا فى هذا العرض.
Ó«‚CÉH ≥ë∏J ≈fƒàdG

ــســرح وكـوالــيـسه .. أن الــنـجــمـة ومن أطــرف مـا دار فى رواق ا
ثـلة اخملـضرمـة "أجنيال النـسـبورى" قـد منـحت جـائزة أفـضل 
مـــســـاعــدة فـى مــســـرحـــيــة درامـــيـــة عن دورهـــا فى عــرض "روح
مــرحـة" .. وهـى اجلـائــزة الـوحــيـدة الــتى نــالـهــا هـذا الــعـرض ..
خوفـا من أن ال تـواتيـها الـفرصـة للـترشـيح والفـوز وهى صاحـبة

سرح يدخل غرفة العناية   ا
ركزة ويحتاج إلى إنقاذ  ا

راغىمشهد من عرض قصة حب جمال ا

مشهد من عرض البؤساء
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راغى جمال ا

سرحي جريدة كل ا

سرحى الشاب > اخملرج ا
محمد بطاوى يجرى
حاليا بروفات العرض
" سرحى "وردة ياسم ا
للمؤلف د. عامر على
عامر وتمثيل أعضاء فرقة
مسرح الطفل بقصر
قرر ثقافة الفيوم ومن ا
عرضه خالل أغسطس
القادم ضمن فعاليات
هرجان االحتفال 
القراءة للجميع صيف
2009 ويـشارك بـالـتمـثيل
فيها باسم نبيل أحمد
السالمونى عمرو أبو بكر
إسالم بشبيتحى وآخرون.

ة > كتب للسينما عدة أعمال مهمة منها: "سونيا و اجملنون" عن قصة "اجلر
صطفى وحازت على جائزة أحسن حوار فى مصر والعقاب" إخراج حسام الدين ا
ة. عام 1977 ومن موسكو على جائزة أحسن فيلم نفذ عن قصة اجلر
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º«ë÷G ≈dEG ¢TƒH : ÉµjôeCG âMÉ°U
ـــثــالـــيــة " قــد نـــأمل أن نـــصل إلى حـــد الــكـــمــال .. وا
الـفـكـريــة والـفـنـيـة .. ولـكن الــوقـوع فى األخـطـاء غـيـر
ــقـصـود أحــيـانـا أمـر وارد .. وإن مــقـصـود عـادة .. وا
ــرجـــو وله األولــويــة فى كــان الــضــحـك ظل الــهــدف ا
الـعـرض السـابق ومـعه أهـداف أخـرى هـامـة بـالـنـسـبة
لــنـــا ولــلــجــمــهـــور .. فــإن تــرتــيب األولـــويــات ســيــكــون
مختلفا فى الـعرض اجلديد .. فهناك حقائق ظهرت
ـاضية وخـرجت من مخابـئها خالل الـشهـور القلـيلة ا
.. ومـازالت غـيـرهـا يـنـكــشف يـومـا بـعـد األخـر ولـهـذا
فــســنــظل نــقــدم عــرضــنــا هــذا لــنــكــشف كل األســرار
ــغــلــقـة.. واخلــبــايــا ومــا كــان يــحــدث خــلف األبــواب ا
ـة ارتـكـبت فى حـقه وحـتى يـدرك جـمـهـورنــا أى جـر
قراطية واحلق والعدل "..ويل فيريل ..   باسم الد
كـانت هذه بـعـضا من الـكلـمـات التى صـرح بـها الـنجم
األمريكى "ويل فيـريل " عند إعالنه عن إعادة تقد
عرضه األخـيـر الذى لـعب فـيه شخـصـية جـورج بوش
االبن والذى كان عنوانه " مرحبا بك يا أمريكا : ليلة
أخيـرة مع جـورج بوش الـثـانى " .. ولـكن بعـد حتـديثه
وتطويره .. وتغـيير اسمه إلى " صاحت أمريكا : إلى
جهنم يا بوش " .. وحـسبما ذكر ويل فاالسم اجلديد
يتماشى مع اخلط الفكرى والدرامى الذى سيعود به
.. بـــاإلضــــافـــة إلى أن هـــنــــاك شـــخـــصــــيـــات جـــديـــدة
ـوسم القادم بـجانب شـخصيات ستظـهر فى عرض ا
الـعـرض األول .. كــمـا سـيـكـون الـعـرض اجلـديـد أكـثـر
جـــديــــة مع وعـــد من فـــيــــريل بـــأن الـــضــــحك ســـيـــظل
ـسـرح سالحه األول وسـيـظـل بال حـدود وسـيـقـدمه 
ـكـان الـذى كــورت أحـد مـسـارح بـرودواى وفـى نـفس ا

قدم به العرض األول...
ومــســرحــيــة بــرودواى الــكــومـيــديــة ..  نــقــلــهــا عــبـر
شـبكـة "إيتش بى أو" الـتـلفـزيونـية الـعـمالقة الـتى تبث
تـحدة وكـندا و 50دولة أخـرى وعدد عبـر الواليـات ا
ـتحدة يـزيد على 40 شتـرك بهـا داخل الواليات ا ا

مليون مشترك ...
وقـد اعــتــاد فــيــريل أن يــلـعـب شـخــصــيــة جــورج بـوش
االبـن فى أكــثـر مـن مـنــاســبــة وعــرض  أشــهـرهــا فى

البث التلفزيونى والبرنامج الشهير " ليلة السبت.
ـســرحـيــة .. وأخـرجــهـا صـديـق عـمـره وكــتب فـيــريل ا
ـمــثل الـكـومــيـدى "أدم مـاكــاى" وبـجـانب الــعـديـد من ا
احلـرس وسـكـرتـاريـة الـرئـيس .. تـلـعب الـسـمـراء "بـيـا

" شخصية كوندوليزا رايس ... جل
والســتــضـافــة مــسـرح كــورت الــتــاريـخى هــذا الــعـرض
مـغـزى هـام جــدا وهـو الـتـأكـيـد عـلى أنه مـازال هـنـاك

سار. أمل فى تصحيح ا
وقـــد أثــار هـــذا الــعــرض جـــدال واســعـــا فى األوســاط
ـسرح الـفنـيـة والـسيـاسـية مـعـا .. فال يـنـكر أحـد أن ا
رام السامى أحـد منابر السـياسة .. ولكن الـهدف وا
ـنع الـنــقـاد واجلـمـهــور من الـبـحث عن ال يـكــفى وال 
مـــســـتــــوى فـــنى ال يــــقل قــــدرا وأهـــمـــيــــة عن احملـــرك
الــــســـــيــــاسى والــــفــــكــــرى .. فـى فن ال يــــكــــفى شــــرف
احملـاولـة .. وقــد مـال الــبـعض إلى الــتـقـلــيل من شـأن
الـعرض ألسبـاب فنيـة معلـنة وراءها أسـباب سيـاسية
ـا أكـده نــقـاد كـبـار خـفــيـة .. ولـيس أدل عــلى ذلك 
ميزة وإن كان مثل غيره به وجدوا أنه من العروض ا
بـعض األخــطـاء والــهـفــوات ولـكـنــهـا تــخـتــلف عن تـلك

التى ذكرها من قللوا من شأنه.
يل وحتـدثوا أيـضـا عن مـبـالـغة فـيـريل فى الـتـلـعـثم وا
بجسـده .. وهو أمر مرتـبط بفلـسفة العـرض والفنان
الذى يخـدم هذه الفـلسفـة .. كما وجـدوا فى العالقة
بـ اخملمـور التـائب والقـديس الذى ال يـتوقف لـسانه
عن ذكـر الـرب وبــ الـعـاهـرة الـتـى ال تـتـورع عن فـعل
أو بيع أى شىء من أجل مـصلحـتهـا الشخـصية .. ثم
الـلـعب عـلى وتـر اخـتـيـار الـعـاهـرة سـوداء الـلـون وكـأنه
بـعث لـلعـنصـريـة .. ولكن الـنـقاد الـذين يعـمـلون الـعقل
.. أكـدوا أن الـلـون له عالقـة بـرايس وال يـرمى لـشىء
فـضلـة لدى آخر وخـاصة أن الـعاهـرة البـيضـاء هى ا
أغــلب الــرجـال. " لــلـعــرض انـطــبـاع جــيــد لـفــيـريل مع
بوش ولكـنه جاء مـتأخرا وبـعد أوانه .. وقد اسـتخدم
فـيــريل ألــفــاظــا جــارحـة وأفــعــال فــاضــحــة .. وأقـحم
اجلنس فى العرض خاصـة فى العالقة اخلطيرة ب

 بعض النقاد بخسوا العرض
 حقه ألسباب سياسية 

بــــــــوش وريس .. بــــــــشـــــــكـل سـىء ولـم يـــــــراع أن تــــــــلك
الشخصيت رمزان لبالده ...

ورغم عـدم قـنـاعتى بـأهـمـية هـذا الـعـرض فكـرا وفـنا
ولكن أعجبـتنى كثيـرا نهايتـها والتى طرح فـيها فيريل
ـكن للـمرء أن يـنام بعـد ما اقـترفت يداه فـكرة كيف 
ــا كــان ضــمــيــره يــقــظــا إال إذا كــان هــذا وتــلــوثت طــا
الــضــمــيــر قـد مــات وهــذا مــا جــعل بــوش يـنــام أو أنه

يخدع نفسه قبل أن يخدعنا "...
وفى فيوز كتب "نيل بادلى" : 

"ثــمـــانى ســـنـــوات بــاردة وجـــافــة .. وســـنـــوات طــويـــلــة
سـابـقـة لـهــا ..بـهـا وقـائع وأحـداث تــكـشف عن مـعـدن
هــذا الــرجل الــذى تــولى حــكم أكــبــر دولــة فى الــعـالم
ومنها ادعاء شرف اخلـدمة العسكرية التى ال أساس
لـهـا والـتى زيـفـهـا كـمـا زيف غـيـرهـا الـكـثـيـر .. وأيـضـا
تــعــاطــيه اخملـدرات واخلــمــور بـشــراهــة فى كل مــكـان
حتى دور العبادة .. والتى يـعود إليها بعد كل مرة يتم
ا لم يـتركـها .. وجـرائم مسـجلة انتـخابه فـيهـا .. ور
ــحـاضـر رســمـيــة  إخـفـاؤهــا مـنـهــا الـقــتل اخلـطـأ
واالغــتـــصـــاب والــســـرقــة والـــنــصـب .. والــتى كـــررهــا
خالل فـتــرة حـكـمه .. كــمـا لم يـكن لـه أى نـصـيب من
الــعــلم ولــهــذا ســار فى الــظالم ومــازال .. وسـار مــعه

الشعب فى هذا الدرب"...
ـز وكــان أهم مــا كــتب عن الــعــرض بــالــنــيــويــورك تــا

والذى كتبه الناقد الكبير "بن برانتلى" :   
"من يــرى فى فــيـريل أنـه مـجــرد مــتـشــدق لــعب عـلى
ــوجـة الــشـعــبــيـة الــسـيــئـة لــبـوش مـن الـربح وشــبـاك ا
الــتـذاكــر  فــهــو بــالــتــأكــيــد قــاصــر الــنــظــر ال يــبــصـر
وصــاحب تـــفــكـــيــر غــبـى .. فــلــكـل فــنـــان فــلــســـفــته ..
ولـفيـريل فى عـرضه الـذى كـتـبه وشـارك فـيه تمـثـيـلـيا
كن أن يضـحكنا فلسـفة أساسهـا السخـرية .. ومن 
أكثـر  منه .. ولكنهـا عبثية شرسـة يهاجم بها مواضع
مـؤثـرة "...  وهــنـاك أيـضـا كــلـمـات "جـوش وولك" فى

مجلة انترتينمينت ويكلى :
"بــعـد كل الــضـحـكــات .. تـشـعــر بـغـصــة شـديـدة .. ثم
ــكن أن تــشــعــر به  كــونك كــنت يــصــيــبك أســوأ مــا 
تــضــحك عــلى نــفـسك وتــســخــر مــنـهــا .. ألنــهــا ظـلت
مـستسـلمة حـتى عم اخلراب الوطن .. وأن وراء ذلك
كـله شخص واحـد ال قيـمة له .. واألسـوأ ما يـنتـظرنا
فى األيام القادمة  فالتخريب أسهل كثيرا من البناء
ومــا خـــربــتـه ثــمـــانى ســنـــوات .. تــرى كـم يــحـــتــاج من

الوقت لبنائه..?.. "...
ثم كـانـت هـجـمـة "سـكـوت بــراون" األكـثـر سـخـريـة من
بـوش ولـيس الـعـرض والـتى نـتـصـور مـعـهـا أنـهـا جملـلـة
سيـاسة وليست مجـلة مسرح فنيـة وهى مجلة مسرح
نـيــويـورك:   وقــفت كــثـيــرا عـنــد الــلـحــظـة الــتى صـاح
ـــتـــحــدة فـــيـــهــا فـــيـــريل "أنـــا أســوأ رئـــيس لـــلـــواليــات ا
األمـريـكيـة .. ورد عـلـيه اجلمـهـور " نـعم " وتـكرر ذلك
ــرارة عـــدة مــرات .. إنـــهــا جتـــربــة امـــتــزجـت فــيـــهــا ا
بــالــفــكــاهـة …  إذا شــعــرنــا بـاالشــمــئــزاز مـن بـوش ..
فــعــلـيــنــا أن نــشـمــئــز من أنــفـســنــا ألنــنـا ســاهــمــنـا فى
اخــــتـــيــــاره عـــام  2000دون أن نــــدقق فى االخــــتـــيـــار
وعــدنــا لـــنــجــدد الـــثــقـــة فــيه عــام  2004رغم أن كل
ـؤشرات كـانت تـصب نـاحـيـة أنـنا مـقـبـلـون مـعه على ا
ــكن أن نــنــتــهى به من الـهالك "… ولـيـس هــنـاك مــا 
الــعـرض األول ونــنـتــظـر الــعــرض جـديــد سـوى وصف
آلخـر ما حـدث بـعد نـهـاية الـعـرض من قبل اجلـمـهور
األمــريـكـى لـنــدرك أنــنــا جـمــيــعــا عـلـى سـطح ســفــيــنـة
واحــدة ومـنــا من بـشــمــالـهــا وغـيــرهم بــجـنــوبـهــا ولـهم
نـفـس الـشــعــور .. فــراح يــصـفـق اجلـمــهــور فى نــهــايـة
الـعـرض كل ليـلـة بحـماس شـديـد ترحـيبـا بـبزوغ فـجر
جــديـد بــعـد رحــيل أسـوأ رئــيس تــولى حـكم الــواليـات

تحدة وابتعاده عن الصورة تماما …  ا
صادر:  ا
www.newyorkcitytheatre.com
www.curtainup.com
www.nytimes.com
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سرحي جريدة كل ا

> حقق سيناريو سونيا واجملنون منافسة مع الفيلم األمريكى والبريطانى لذات
القصة "األخوة األعداء" (وقد تنازل عن وضع اسمه فى مقدمة الفيلم بعد خالفات

مع اخملرج).

هرجان > اللجنة العليا 
ونودراما الرابع الذي ا
نظمته مؤخرا اجلمعية
سرح صرية لهواة ا ا
كرمت د. تامر راضى

مستشار اللجنة الفنية
بجامعة ع شمس

تقديراً لدوره فى مساندة
هرجان الذى عقدت ا
فعالياته على خشبة
دة مسرح ع شمس 
10 أيام برئاسة اخملرج

أحمد عبد احلليم.
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تطريب  لـكنه جعـله ينطق بـكالم معاصـر كتبه
الــشــاعــر (أحــمـد الــصــعــيــدى) فى عــشـر قــطع
شـعـريـة بـأحلـان (عـلى الـسـعـيـد)  وهـذا الـعدد
ضد فكرة االختزال  التى حركت رؤية اخملرج
ـعـتـمد –  ألنـهـا جـاءت خـارج نـسـيج الـعـمل  ا
ــســتــنـد – ـلــحــمى  وا أسـاســا- عــلى الــبــعــد ا
أيضا  –إلى الراوى الشـعبى .. لم يحدث مثال
أن جــاء الــغــنــاء من نــســيـج الــســيــرة  وحــمـدى
حــسـ يــعـلم كــيف يـتم الــتـعـامـل مع حـيــلـة مـثل
هذه  خـاصـة وانه قـد سـبق له تـقـد أعـمال
فـى نــــــــفـس اإلطـــــــار  فــــــــقــــــــد قـــــــدم مـن قــــــــبل
(الــهاللـــيــة) لــيــســـرى اجلــنــدى وقــدم  –كـــذلك
(سيف بن ذى اليزن)  تلك احملاوالت السابقة
كــــان لـــهــــا أن تــــدعم رؤيــــته مـع تــــلك احملــــاولـــة
الـــثــالـــثــة الـــتى قـــدمــهـــا هــنـــا !! لـــقــد ســـاهــمت
مـحاولـته فى جتـريد الـفـكرة  فـضاعت مالمح
عالم المـح  وا هـا  وتلك ا الشـخوص  ومـعا
 تـكــون مـهــمـة جــدا ونـحن نــتـعـامـل مع سـيـرة 
لــكى تــكـون األفــعـال وردودهــا مــقـنــعـة  وتــكـون
تـصرفات الشخـوص أيضا مقنـعة  ال أستطيع
أن أقــول أنه لــوال خـبــرة اخملــرج  ولــوال قـدرته
على ضبط إيقـاع عرضه ـ لسقط هذا العرض
سقوطا مـروعا  ألنه لم يحقق شرط التواصل
ـــرجـــو مـــنه .. خـــاصــة ,انه  –كــمـــا ذكــرت – ا
يـستنـد إلى سيـرة لهـا وجود بالـوجدان الـشعبى
. حـتى أن الديكـور نفسه والـذى صممه (حازم
شـبـل) جـاء غـيــر مـنــسـجم  وغــيـر مـتــنـاغم فى
مـفـرداته  وخـامـاته  فـهـنـاك خـامـة الـسـلـوفان
أو الـنايلون  والتى صـنع منها مايـشبه الشجرة
الــــعـــــمالقـــــة بــــأوراقــــهـــــا  الــــتى حتـــــدد مــــكــــان
األحــــــداث  فـى حـــــــ أن اخلـــــــامـــــــة األخــــــرى
ـستخدمـة فى معظم قطع الـديكور هى خامة ا
(اخلـيش) وال تـشـعـر بـانـسـجـام بـ اخلـامـتـ
ــا أحـــدث نــوعــا من ـــســرح   عــلى خـــشــبــة ا
الــــتـــنـــافـــر غــــيـــر احملـــبب  هــــذا فـــضال عن أن
فرداته ذات الداللة الرمزية  الديكور نفسه 
ـــا تـــلك أفـــقـــده الـــكــــثـــيـــر من جــــمـــالـــيـــاتـه ور
احملـاولـة الـنـاجـحـة الـتى قـام بـهـا اخملـرج  وهو
ــتــحــرك (قــطع صــغــيــرة) فى يــوظف ديــكــوره ا
ــشــهــد الــذى رسـم به مــايــشــبـه بــهــو الــقــصــر ا
ــمــثــلــ أثــنـاء الــفــخم مــعــتــمـدا عــلى أجــســاد ا
وقـوفـهم عـلى تـلك الـقــطع اخلـشـبـيـة الـصـغـيـرة
الـتى تــشـبه الـصــنـاديق  لــعل هـذا االســتـخـدام
نظر الـناجح فى توظـيف تلك القـطع  ورسم ا
ـســرحى  جـاء اسـتـخـدامـا نــاجـحـا  لـكـنه لم ا
يـتـحــقق بـنـفس الـدرجـة مـن الـنـجـاح فى مـعـظم
ــشـهـد الــذى حـمل ـشـاهــد األخـرى  أيــضـا ا ا
ــثل مـايــشـبه الـدروع اخلــشـبــيـة الـتى فـيه كل 
هى فى واقـع األمــر عـــبـــارة عن غـــطـــاء تـــابــوت
ا يـشير إلى أن كل شخصية حتمل محمول  
وت  نعـشـها  فى إشـارة صـريـحة إلى فـكـرة ا
الـتى تسـيطـر على الـعمل  تـلك االستـخدامات
كـلـهـا جــاءت فى صـالح الـعــمل  لـكـنــهـا لم تـكن
فى حسـاب مـصمـم الديـكـور ح رسم مـنـاظر
ـنـاظر الـتى ـسـرحـيـة األخـرى  خـاصـة تـلك ا ا
ــوســيـــقــيــة جتــلس خــلف نــرى فـــيــهــا الــفــرقــة ا
سرح فـى اخللفية  من سـتارة بعرض خـشبة ا
اخلـيش  فــتـبــدو الــفـرقــة مع اإلضـاءة  بــرؤيـة
اذا جـاءت هكذا  ال أريد ضـبابيـة  ال اعرف 
عنى فى بطن الشاعر كما يقولون!! أن يكون ا
مـثـلن فى هـذا الـعرض جـيـدون  عـلى الرغم ا
من أن غـيـاب مالمح بـعـضهم  –كـمـا أشـرت –
أثـر على درجـة تأثـيرهم  بـرغم مواهـبهم غـير
ــمـثل ــشـكــوك فـيــهـا  ولــقــد وضع اخملـرج  ا ا
(يـوسف الـنقـيب) فى دور جـديـد عـليه  ÷حيث
ــثـل  وكــان يــقـوم جــعــله يــؤدى غــنــائــيــا  ولم 
ـــــا أتــــاح الـــــفـــــرصـــــة أمـــــامه بـــــدور الـــــراوى  
ا لم يـكن يعرفها  الكـتشاف ملكـات جديدة ر
وتـلك مــحــاولــة حتـسب خملــرج  مع احــتــفـاظى
بــالـتـحــفظ الـذى بــيـنـته فى الــبـدايـة وأنــا أتـكـلم

عن دور الراوى هنا .

يـدار داخل القـصر  وذاك حدث يـدار خارجة
ــثــله الــعــامــة  وهـكــذا  عــلــمــا بــأن اخملـرج و
عـــلى مــدار الـــعــرض من بــدايـــته إلى نـــهــايــته 
جــعل الـعــامـة فـى حـالــة تـواجــد دائم  لم يـغب
ـكـان الذى أى واحد مـنـهم حلـظـة واحـدة !! وا
عرض فيه العرض  لـيس مناسبا - من وجهة
نـظـرى - لـعـرض كـهـذا  ألنه عـبارة عـن ملـعب
لـكرة الـسلـة ; داخل مركـز شبـاب برج الـعرب 
تــشـاهــد الــعــرض  وفى نـفـس الـوقت تــشــاهـد
ـعـلـقــة عـلى اجلـانـبـ  وكـأنك شـبـكـة الــسـلـة ا
جتـلس فى مـلـعب  –وهـو بــالـفـعل كـذلك  –وال
ــــاذا يــــحــــدث هـــذا ?? جتــــلس فـى مــــســــرح !! 
الأعـرف .. أهى رغـبـة اإلنـتاج فـقـط  بـصرف
الــنـــظـــر عن وجــود إمـــكــانـــيـــات .. مــســـألــة فى

حاجة إلى إعادة نظر .  
 وكم من الهزل يقـدم باسم االستعراضات  ال
أسـتطيع أن أقـول إننى شاهـدت عرضا واحدا
ــــفــــهــــوم الــــفــــنى يــــقــــدم اســــتـــــعــــراضــــات - بــــا
لالستـعراض- برغم ذكـره كعـنصر من عـناصر
ـــا ـــســــرحى  ولــــذلك فـال عالقــــة  الـــعــــرض ا
شــاهــدته هــنــا بــاالســتــعـراضــات  الــتـى يــقـول
الـبـانـفـلــيت إنـهـا من تـصـمـيم ( عـادل حـفـنى) 
ويـنـبـغى إعــادة الـنـظـر فى هـذا الــعـنـصـر الـذى
أصـبح طـافــحـا  بـدون داع فى مـعـظم عـروض

الثقافة اجلماهيرية . 
األداء الــتـــمــثــيــلى لـم يــكن الفــتـــا بــشــكل عــام 
نع وجود عـناصر فرديـة متميزة ولـكن هذا ال
مــثل روزا الــســعــيــد الــتى قــامت بــدور األمــيـرة
(نـور)  فلقد استـطاعت أن توحى إلينـا بالبعد
الرومـانسى فى شخـصيـتهـا ومن خالل أدائها
ــنـجــمــ (طه حــمــدنـا الـفــنى وكــذلك كــبــيــر ا
الـله) ولـكـن (أمـيرة الـسـعـيـد) الـتى قـامـت بدور
ـا ـلــكـة  كــانت حتـتــاج إلى تــدريب أكـثــر  ر ا
ألن اخـتــصـار دورهــا  وتـفــريــغه من مـحــتـواه 
هى ومــعـظـم الـشــخـوص األخــرى كـمــا ذكـرت 
هــو الـذى أضـعـف طـريـقــة األداء  وجـعـله أداء
ــشــكــلـة ســطــحـيــا  العــمق فــيه  والصــدق  ا
مـثل  لـكنـها عنـد اخملرج الذى لـيست عنـد ا
مـثل تصـرف فى النص تصـرفا أضـاع على ا

تميز والصادق.  فرصة األداء ا
  (AÉ°SDƒÑdG )

 ≈°TƒØfC’G áaÉ≤K ô°üb ábôØd
الـعرض اعـتمـد على الـنص الغـنائى الـذى كتبه
(اآلن بــوبــلـــيل) عن روايــة (الـــبــؤســاء) لـــلــكــاتب
الــفـــرنـــسى (فــيـــكــتـــور هــوجـــو)  وتــرجـــمه إلى
العربية (د. سـمير سرحان)  وعلى الرغم من
أن طــــبـــيـــعـــة الـــنص الـــغــــنـــائـــيـــة  هى الـــهـــدف
ـــعـــد إلـى كـــتـــابــــته عن الـــرئـــيــــسى الـــذى دفـع ا
سرح ـ إال أن اخملرج (عبد وسيط آخر غير ا
الــسالم عــبــد اجلــلـيـل) قـدمـه بـشــكل تــقــلــيـدى
تـمـامـا  وكـأنه نص ال يـتـمـتع بـهـذه اخلـاصـية 
ه يتساوى مع التى تتطلب منه جهدا فى تقد
هـدف الـنص  واجتاهـه الفـنى  ولـذلك رأيـناه
يــسـتــعــ بــثــمــان أغــنــيــات كــتــبت بــتــقــلــيــديـة 
ـطـيـة فـبــدا كـأنه نص عـادى اليـتــمـيـز بـتـلك و
الـسـمـة الـغـنـائـيــة الـتى أشـرت إلـيـهـا  حـتى أن
األغانى الـتى ال أعـرف من كـتبـهـا ألن بانـفـليت
العرض لم يشـر إلى ذلك صراحة  حيث كتب
ـــنــفـــذ/ الـــشـــاعـــر( عـــمـــرو أبــو فـــيه (اخملـــرج ا
الــســـعـــود ) وبـــذلـك ال نــعـــرف هـل هـــو مـــخــرج
مـنـفـذ فى هذا الـعـرض  أم هـو الـشـاعـر الذى
كـــتب األغـــانى  ?  هـــذه األشـــعــار جـــاءت هى
األخـرى تـقـلـيـدية ـ ال تـتـوافق مع نـص له صـفة
سرحى ـا قلل دورها فى العرض ا غنائية  
 ومــعــظــمـهــا جــاء مــبــاشــرا مــثل أن يــقــول فى
أغـنــيـة الـنـهـايـة (دا وهم ده وال كـابـوس?) وكـأن
احلدث لم يعطنـا إجابة ذلك السؤال!! وديكور
ــــنــــظـــر الــــعــــرض جــــاء بــــشــــكل غــــيــــر فــــنـى  ا
الـــرئـــيــــسى وهــــو ســـاحـــة الــــســـجـن  احملـــاطـــة
بـــاألسالك الـــشـــائــكـــة  وفى اخلـــلـــفــيـــة بـــرجــا
ـنـظـر ظل ثـابـتـا طـول الـعرض مـراقـبـة  هـذا ا
ـــســـرحى  حــتـى أن اخملــرج كـــان يــضـع قــطع ا
الـديكور األخرى الـتى تشيـر إلى مكان احلدث
فـوق الـديــكـور الــرئـيـسـى  وبـشـكل يــفـصح عن
عدم فهم طبيعة الديكور ووظيفته  فهل يكون

الــتــجــريــبــيــة هـــنــا  ســيــطــرت عــلى كل شىء 
سـيطرت على تفـسيره للـنص  وسيطرت على
ثليه توظيفه لألدوات  وسـيطرت على أداء 
 ونص مـثل نص (الزيـر سـالم) اليـصلح  –من
وجـهـة نـظـرى  –ألن يــكـون مــجـاال لـلــتـجـريب 
ألنـه يـــســـتـــنــــد إلى تـــراث  ويـــرتــــبط بـــوجـــدان

كن جتاهله..   شعبى ال
وحتـكى السـيـرة الـشـعبـيـة (أن كـلـيبـا ابن ربـيـعة
كان ملكا على قبـيلة وائل بفرعيها تغلب وبكر
ــا  قـــتل عــلى يــد ابـن عــمه وشــقــيق وكــان ظــا
ـــــعـــــارك زوجـــــته جــــــســـــاس بن مـــــرة  ودارت ا
الـضاريـة بـ القـبـيلـتـ أربعـ عـاما  وخالل
ــعــارك ظــهــرت بــطــوالت الــزيـر ســالم  هــذه ا
وهـو شقيق كـليب الذى حتـول من حالة اجملون
الـــتى كــان يـــعــيش فـــيــهـــا من أجل األخـــذ بــثــأر
ـوقف (جــلـيـلــة بـنت أخــيه) والـســيـرة تــتـعــرض 
مــرة) الــذى عــاشــته وهى تــتــمــزق بــ أثــنــ :
جــســـاس وكـــلــيـب فــمـــعــاجلـــة (ألـــفــريـــد فــرج)
لـلـســيـرة  كــانت تـؤكــد عـلى فــكـرتـ : األولى :
أنـه من الــصـــعب الـــعــودة بـــالــزمـن إلى الــوراء 
ألن الـزمن ليس مـطـاوعا لـرغبـة اإلنسـان ح
كن يريد مطاوعته  وهـذه فكرة فلسفية  ال
إغـفالها مع نص الفـريد فرج  والفكـرة الثانية
ــــصـــاحلـــة  أو الــــصـــلح  الـــذى : هى فـــكـــرة ا
يـنبغى أن يكون مـرتبطا بـشروط  غير شروط
الـقـوة  ومـنـهـا شـرط حتـقـيق الـعـدالـة . هـاتان
ــسـرحى الـفــكــرتـان كــانـتــا هـمــا هـدف الــنص ا
الذى كـتبه (ألفـريد فـرج) وأراده مخالـفا بعض
ا جـاء فى السيـرة الشـعبـية األصـلية  الـشىء 
ــعــاجلــة اجلــديــدة  ــلك حق ا وهــو بــالــطــبع 
خـــــاصــــة وأنـه قــــدم الـــــشـــــخـــــوص نــــفـــــســـــهــــا 
واألحـداث نفـسـهـا  والوقـائع نـفـسهـا  لـكنه -
فقط - وجهها نحو الوجهة التى تساعده على
حتــقــيق هــدفـه  وذلك مــشــروع لــلــكــاتب - أى
كـــاتب - حــ يـــريــد أن يــتـــعــامل مـع الــتــراث 
بـهدف مـعـاجلـته معـاجلـة جديـدة  تـصـلح لكى
ــعـاجلـة تـكــون إسـقــاطـا عــلى الـواقع . وبــهـذه ا
الــصــعــبــة الــتى قــدمــهــا الــكــاتب  يــصــبح أمــر
اخملـــرج الــذى يــضــطــلع بــإخــراج الــنص  أمــرا
صـعـبـا بل ومـحفـوفـا بـاخملـاطر  فـمـا بـالك لو
أن اخملــــــرج أراد أن يــــــغـــــامــــــر مـع نص صــــــعب
ومـــتـــمــــاسك كـــهـــذا الــــنص  ويـــجـــعــــله مـــجـــاال
لـلـتـجـريـب ?! بـالـطـبع سـتــكـون تـلك احملـاولـة -
أيضا - محفوفة باخملاطر  وهذا ماحدث مع
) . فـرســالـته  –بـرغم اخملـرج (حــمــدى حـســ
مــــــاذكـــــــرت - لم تــــــكـن واضــــــحــــــة  ولـم جتىء
بـسالسـة تـتـماثل مع سـالسة الـسـيـرة الشـعـبـية
نـفسـهـا  ح يـرويـها الـراوى الـشعـبى !!  لـقد
قـــدم اخملـــرج الــراوى مـــؤديـــا  ومـــغـــنـــيـــا بــدون

ــقــبــول - من الــنــاحــيـة الــفــنــيــة- أن نـرى من ا
ديـــكـــورا يـــشـــيـــر إلـى احلـــانـــة  ونـــراه مـــرة فى
ــســرح من نـاحــيــة الــيــمـ  مــقــدمــة خـشــبــة ا
سرح  ومـرة أخرى نراه فى منـتصف خشـبة ا
وفـوق  الديكور الـرئيسى الثـابت (ديكور ساحة
ـبررة الـسـجن???) مـا كل هـذه الـفـوضى غـيـر ا
ناظر الحـظة تكررت فى كل ا فنيا??! وهذه ا
ـسرحية الـتى كانت تتغـير برغم وجود اجلزء ا
مـثلـ على خـشبة ـا أعاق حركـة ا الـثابت  
ــا يـــكـــشف أن الــديـــكـــور فى هــذا ــســـرح ـ و ا
ـســرحى جـاء مــجـرد مــنـظـر جــمـالى الـعــرض ا
بال وظـيفة  واألداء التـمثيـلى فى هذا العرض
لم يـكن مـتـنـاغـمـا مع طـبـيـعة الـنـص الذى كـتب
ـمـثـلـ كـانـوا يؤدون بـالـفـصـحى  صـحـيح أن ا
بــهـــذه الـــلــغـــة  لـــكــنـــهم وقـــعــوا ضـــحـــيــة لـــعــدم
تدريـبهم بـشكل جـيد  فـلم نشـعر بـهذه الـلغة 
ولم تـؤثر فـيـنا بـالقـدر الـذى يتـوافق مع طـبيـعة
الـشـخــصـيــة  حـتى أن بــعض الـشــخـوص حـ
كـانـوا اليـعـرفـون الـنـطق بـالـفـصـحى كـنـا نـراهم
يـؤدون بالـعـامـية  فـنـرى اجلمـهـور يـضحك من
ــفـارقــة الـتى حتــدث عن جــهل بـطــبـيــعـة تــلك ا
األداء الــــتـــــمــــثــــيــــلى ـ وفى مـــــوقف ال يــــتــــطــــلب
الــضـــحك  أمـــا عن الــرقـــصــات  فـــحــدث وال
حـرج  فال أهمـيـة لهـا وليس لـهـا وظيـفـة فنـية
عــلـى اإلطالق  فــقـد جــاءت ضــعــيــفــة  وغــيـر
سرحى  منسجمة مع الـنسيج العام للعرض ا
.. نـتـيـجـة لـكل هـذا وغـيـره  فـان هـذا الـعرض
ال يـــصــــلح لـالشـــتــــراك به فـى أى مـــهــــرجـــان 

هرجان القومى فحسب .. وليس ا
   (ºdÉ°S ôjõdG ) á«Mô°ùe
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االخـتـزال الــذى قـام به اخملـرج اجلـاد (حـمـدى
) لـــنص الــــفـــريـــد فـــرج (الـــزيـــر ســـالم) حـــســـ
والـذى أخـرجـه لـفـرقـة شـبـ الـكـوم الـقـومـيـة 
جــاء ضـد الـنص األصـلى تــمـامـا  حـيث قـدمه
ــشـاهـد لم تـتــجـاوز أربـعـة فى عــدد قـلـيل من ا
مــــشـــــاهــــد أو خـــــمــــســـــة  فى حـــــ أن الــــنص
ــــكــــتـــوب جــــاء فـى ثالثــــة فــــصـــول  األصــــلى ا
واحـــتـــوى عـــلى ثـالثـــة وثالثــــ مـــشـــهـــدا!! هل
تـســتـطــيع أن حتـافظ عــلى الـفــكـرة الــرئـيــسـيـة
لــلــعــمل مع هــذا االخـتــزال الــشـديــد ?? وتــقـدم
عـضـلة عـرضك فى سـاعة واحـدة ? تـلك هى ا
) فى تـقـد فـكـرة  فـمـحـاولـة (حـمـدى حـسـ
أراد لهـا مالمـسة الـواقع احلـالى  فيـمـا يتـعلق
صـاحلة  فى ظل ـفهـوم الـسالم  ومفـهـوم ا
جاءت كن جتاوزه  ميراث من العداء الذى ال
غـــيـــر مــقـــنــعـه بــرغم حـــسن نـــيـــته لــكـن حــسن
النوايـا التكـفى -وحدها- لـتقد عـمل مقنع 
وصــــادق فى طــــرح قــــضـــيــــته  رغــــبــــة اخملـــرج

رغبة اخملرج التجريبية سيطرت على كل
شـئ مع أن «الزير سالم» ال يصلح لذلك

القديس جورج االبن .. والعاهرة
رايس رؤية نقدية .. 

سرحى  لفلسفة العرض ا
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سرحي جريدة كل ا

> عن مؤسسة شمس
للنشر واإلعالم بالقاهرة
صدرت مسرحية "الزمن
" للكاتب ثائر الرد
سرحية تطرح الناشف ا
عبر خمسة فصول جملة
من القضايا السياسية
واالجتماعية التى يعانى
منها اجملتمع العربى
ككل ضمن قالب واقعى
تراجيدى. ثائر الناشف
كاتب وإعالمى سورى
مقيم حاليا بالقاهرة
وهو حاصل على
ليسانس اإلعالم من
جامعة دمشق.

> كرّم فى اليوبيل الفضى للتليفزيون عام  1985وحصل على وسام اليوبيل كما
حصل على وسام القضاء بصفته مستشارا بهيئة قضايا الدولة و شهادة تقدير من
الرئيس السادات.
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ـا يـتردد - وذلك فى اخليـال وتـعـمـيقًـا 
وسـيـقى) الـتـى شارك بـفضـل (ورشـة ا
فــيـهــا (مــروان الــقـطــرى) وإجنى جالل
ـــشــــاركـــة بـــالــــتـــمـــثـــيـل فى دور هـــنـــاء ا
وهـانـى عـبــد الــنــاصـر وشــهــاب عـزت
الـذى تـولى الـتـوزيع وهـنـدسـة الـصـوت
ـوسـيقى والـغـناء وقام بـالـتدريب عـلى ا
ــوســيــقى (هــانـى عــبــد الــنــاصـــر) - فــا
والغـناء فـى هذا الـعرض - كـما فى كل
ــســحــراتـى) عــنــصــر عــروض (فــرقـــة ا

أساسى وهام..
إذ يــخــلـقــان هــنــا اجلــو الــعــام األســيـان
ـــشـــحـــون بــــالـــذكـــرى واحلـــنـــ الـــذى ا
يــعــيــشه أفــراد هــذه األســرة ويــقــومـان
بــــــتـــــعــــــمــــــيق أحــــــداث الــــــواقع وظـالله
ـــــوســـــيـــــقى أن واســــتـــــطـــــاعـت ورشــــة ا
ـــكن أن تـــكـــتــشـف أصــواتـــا مـــوهـــوبــة 
تصبح مشاريع مهمة فى عالم الغناء.
وأتصور أن هذه اجملـموعة من الشباب
قــد وفـقـت فى أن تـقــدم شـكال جــديـدًا
ومغايـرًا للعـادى والتقـليدى.. بـاحثًا عن
لـغـة مــخـتــلـفـة وبــشـكل تــدريـجى وذلك
ألن الـعــرض يــلـجــأ إلى (الـســرد) الـذى
قـد يُــقـلل من زخم الــتـجـســيـد الـدرامى
هى مــحـــاولــة إلقــامـــة عالقــة حــمـــيــمــة
ـتـلـقى والـعـرض وجـســر إنـسـانى بـ ا
ويـــضىء - إلى حـــد مـــا - ذوات أفـــراد
كونـة من عشرة أفراد - هـذه العائلـة ا
بــــاإلضــــافــــة إلى ضــــيـــفــــتــــهم الــــوائــــمـــة
(شافكى) (سهام عبد السالم) التى لم
تـــنـــطق إال بـــكـــلـــمـــات قـــلـــيـــلـــة واكـــتـــفت
ـشــاركــة فى الــغـنــاء وفى أداء مــعــبـر بــا
يوحى بـاضـطرابـهـا الـداخلى وشـعـورها
بـالعـزلة كـما قـام (هانى عـبد الـناصر)
بـدور سـعــد فى جـمل خـشــنـة ومـبـتـورة
وكــــذلك (مـــــحــــمــــد إبــــراهـــــيم) فى دور
ـنــفـعل والــذى يـحــاول دائـمـا جــمـال - ا
أن يكبت انفعاله وإلى جوارهم جتتهد
(مــــر عــــزت) فى دور ســــنــــيـــة - ذات
ــوحـيــة واحلـركــة احملـدودة اإلشــارات ا
الـواعـية و(إجنـى جالل) فى دور هـناء
- تــــلـك الــــتى تــــشــــعــــر بــــالــــذنب طــــوال

الوقت.
ألنهـا ال تقوم بـدورها فى سـبيل قـضية
الـــــنــــــضـــــال و(دعــــــاء شـــــوقـى) فى دور
سـامـيــة و(نـصـر يـوسف) األخ األصـغـر
الـــذى يـــؤدى دوره بــتـــلـــقــائـــيه و(صالح
ــــطــــا مــــتــــكـــررا الــــدالى) الــــذى قــــدم 
ــــــاضـى وكـــــذا لـألجـــــداد فـى الــــــزمن ا
(مـــــيــــــريت مــــــيـــــشـــــيـل) فى دور اجلـــــدة
الــنـمـطى واكـتـفـى (مـحـمـد الـديب) فى
ــنــعـم - بــاجلــمل دور الــشــهـــيــد عــبـــد ا
القـصيـرة جدا الـتى تكـمل دور السارد
ــلــكــون - مــعــا - فــريق وهم جــمــيــعــا 
عــــــمل مـــــتـــــكــــــامل - مـــــســـــئـــــول عـن كل
عــنــاصـــر الــعــرض ويــظل (الــســارد) =
ـعـز) الذي أدى دوره ـرشـد (مـحـمـد ا ا
بــــــفــــــهـم وخــــــفــــــة ظـل وقــــــوة حــــــضــــــور
استـطاعـت أن تربط بـ تلك اخلـيوط
تعددة لهذه اللوحة التى تبدو ساكنة ا
ــواجع وهى فى احلـــقــيـــقــة - تـــمــور بـــا
ــعــانــاة وحتــذر من خــطــر فى األفق وا

القريب.. 

ÖjôéàdG ≈a ádhÉëeh
فى مـــركـــز الـــهــنـــاجـــر لـــلـــفـــنــون قـــدمت
اخملـــــرجـــــة عــــــبـــــيـــــر عـــــلـى وفـــــرقـــــتـــــهـــــا
ــسـحــراتى" عـرضــهــا اجلـديــد "فـيــفـا "ا
مـاما" ذلـك الـعرض الـذى كـانت تُـعـد له
مـنذ سنـوات و تأجيـله ألكثر من مرة
- مُـسـتـلـهـمة فـيه كـتـاب الـبـاحث الـرائد
د. ســيــد عـويـس الـتــاريخ الــذى أحــمـله
عــلى ظــهــرى وروايــة "حــكــايــات عــاديـة
لىء الـوقت" لـبهـيـجة حـسـ والقـصة
الـقـصــيـرة "الـرجل الـذى والــسـيـد الـذى

لم" لصبرى موسى.
وتــــقــــوم فـــــكــــرة الــــعــــرض - الـــــذى يــــتم
ه فــوق خـشــبــة الــهــنــاجـر - تــلك تــقــد
اخلــــشـــبــــة الـــعــــريـــضــــة الــــتى حتــــتـــضن
الــعـرض والــعـدد احملـدود من اجلــمـهـور
(25 مــتـفــرجًــا تـقــريــبــا) - لـذا تــضــطـر
الـفرقـة إلعادة الـعـرض فى نفس الـليـلة
- إذ عــــــكـف الــــــثـالثى (ســــــهــــــام عــــــبــــــد
الــسالم وهـانى عــبـد الـنــاصـر وعــبـيـر
عـلـى) عـلى ورشــة كــتــابـة درامــيــة تـولت
(عــبـيــر عـلى) فــيــهـا عــمل الـدرامــاتـورج
واإلخـــراج - حــيث يـــظــهــر فـى الــبــدايــة
عز) رشد (مـحمد عبد ا (الراوى) أو ا
عـلى بـاب مــنـزل كـبــيـر يـدعــو اجلـمـهـور
ــنـتـظـر حلـضــور حـفل الـعـشـاء الـقـلـيل ا
األخــيـر قـبل انــفـصـال كـل ابن من أبـنـاء
(عـائــلـة صــادق) بـعــائـلـتـه الـصـغــيـرة فى
ـرشد بيت مـسـتقل ويـدخل الراوى = ا
ـــنـــزل حـــيـث يـــجـــلس ـــدعـــوين إلـى ا بـــا
اجلـمـيع حـول مـائـدة الـطـعـام فى صـالة
مثل أى نزل التى تضـم اجلمهور وا ا
ـــنــــزل وعــــبـــر ــــدعــــوين وأصــــحــــاب ا ا
ــــدعـــوين تــــرحـــيـب أفـــراد الــــعـــائــــلـــة بــــا
ـواقف ضـيــوف الـعـائــلـة حتـدث بــعض ا
الـكاشـفة بـ أفراد الـعائـلة - تـبدو فى
تــعـــلــيـق بــعض أفـــرادهـــا عــلى بـــعـــضــهم
الــــبـــــعض وهــــو أســــلــــوب يـــــشــــبه - فى
تــــصـــــورى - مـــــحـــــاولـــــة االقـــــتـــــراب من
ــسـرحــيــة الـشــعــريـة أسـلــوب الــكـتــابــة ا
الشفافة لنسيج الدانتيال عند (أنطوان
نزل تشـيكـوف) - إذ تكـتشف أن هـذا ا
ن يـســكـنـه األحـيــاء واألمـوات مــعـا - 
ــــنـــزل - الـــذى ضم عـــاشــــوا فى هـــذا ا
اجلـميع من األحـياء - بحـثًا عن الدفء
واألصـالة ويحـاول كل منـهم أن يخلص
ـــعــــلـــقـــة بــــ الـــســـمـــاء واألرض روحه ا
النـكـسـار أحالمــهم عـلى اخـتالفـاتـهم -
وأثــــــنــــــاء الـــــــعــــــرض تــــــتــــــســـــــاءل بــــــعض
الـشــخـصـيـات عن مـا إذا كـان اجلـمـهـور
ـدعـوون وأفــراد الـعـائـلـة - يـشم - أى ا
رائحـة كريـهة أم ال? (ويـبادرهم) أصـغر
األبـنـاء - عـلـى - (نـصـر يـوسف) بـأنـهم
يُـرجـعــون سـبب تـلك الــرائـحـة الــكـريـهـة
إلى "الـكـوتـشى" لـيس له رائـحـة كـريـهـة
وعـــلـــيـــنـــا أن نـــبــــحث عن مـــصـــدر هـــذه
الرائحـة الكـريهة? ويـظل أفراد العـائلة
طــوال الــعـــرض يــتــحــدثـــون عن (مــامــا)
ونـــكــــتــــشف أنــــهم كــــانــــوا يــــتـــبــــارون في
الـهــتــاف بـحب األم - رافــعـ شــعـارات
األحالم واجلـــمــال والـــقــيـم الــنـــبــيـــلــة -
لكنهم ال يبـذلون أى جهد للحفاظ على
هــذه الــقــيم - ويــظـهــر بــيــنــهم الــشــقـيق
نـعم (مـحـمـد الديب) - الـشـهيـد عـبـد ا
الـذى استشـهد فى حرب أكـتوبر 1973
ـــاذا - مـــتـــســــائال: مــــامـــا حــــقـــيــــقـــة - 

اذا تركـنـاهـا تتـجـيف?!.. مـامـا وهم - 
نـهـتف "فـيـفـا مـامـا?" أى تـعـيـش مـاما -

نحن نحب ماما..
ــشـــاعــر فـى بــيت انـــكـــشــفت كـل تــلـك ا
الــعــائــلـــة هــذا الــذى يــضــمـــهم جــمــيــعــا
(ديـكور ومالبس: نعـيمة عـجمى) والتى
خـــلـــقـت جـــوا غـــريب فى صـــالـــة شـــقـــة
تــقـلـيـديـة مــلـيـئـة بـالـتــفـاصـيل فى مـنـزل
يـعيش فيه األحـياء واألموات مـعا بتواز
ـارسـون غــريب.. ال يـتـقـابــلـون أبـدًا و
حــيــاتــهم الـــيــومــيــة ويـــســتــدعــون أمــام
ـــــتـــــفـــــرج - الـــــضـــــيـف - ذكـــــريـــــاتـــــهم ا
وتــذكـاراتــهم يـومــيــا - حـتى لــو تـغــيـرت
بـــــــعـض الـــــــتـــــــواريـخ أو حـــــــدثـت بـــــــعض
ـأساوية ثـابتة واقف ولـكن النهـاية ا ا
وتُــــلـــمـح حـــوارات الــــشـــخــــوص أن هـــذا
الـــبـــيت قـــد  اكــتـــشـــافه فـى آواخــر
الـســبــعـيــنـيــات وهـو الــيــوم الـذى يــفـتح
ـدعـوين بـعـد ثالثـ أبـوابـه لـلـضـيـوف ا
عـــامـــا - فــــمـــاذا حـــدث? األشـــقـــاء قـــد
اختلفت مصائرهم - فمنهم من أصبح
غـنــيـا ومـنـهم من يـعـانى من مـحـدوديـة
دخله وزوجـاتهـم يخـتلـفن - إذ ضاعت
أحالمـــهن - فـــمـــنــهـن من اســـتـــســلـــمت
لـتـصـبح ربـة بـيت ومـنـهن من حتن إلى
الـــــنــــضــــال من أجـل الــــعــــدل واحلــــريــــة
كـامــرأة لــهـا رأيــهــا ولــهـا مــوقــفـهــا ولــهـا
تـــاريـــخــــهـــا الــــنـــضــــالى األيـــديــــولـــوجى
وبـيـنــهن ضـيــفـة دائــمـة.. امــرأة وحـيـدة

تـعيش بـيـنهن بـحـثًا عن األمـان والدفء
هى: شـــافـــكى (ســـهـــام عـــبــد الـــسالم)
وتتعدد الشـخصيات: سعد (هانى عبد
الــنــاصـــر) جــمــال (مـــحــمـــد إبــراهــيم)
ســـــنــــيــــة (مــــر عـــــزت) هــــنــــاء (إجنى
جالل) ســامـــيــة (دعـــاء شــوقى) واألخ
األصغـر عـلى (نصـر يـوسف) اجلد ذو
الــطـــربـــوش - الــذى يـــظـــهــر ويـــخـــتــفى
فــــجــــأة بــــ احلـــ واآلخــــر لــــيــــحــــاكم
األبـــــنـــــاء واألحـــــفـــــاد (صـالح الـــــدالى)
وذلك (الــــراويــــة) الــــذى يــــظــــهــــر مــــنـــذ
البدايـة ويقـدم الشخـصيات من مـشهد
إلى مـشـهـد لـيــخـتـفى ثم يـظــهـر لـيـكـمل
ســرد تـاريخ تـلك األسـرة (مــحـمـد عـبـد
ـــعــز) واجلــدة قــلــيــلــة الــكالم - الــتى ا
تـــــظـــــهـــــر أيـــــضًـــــا بـــــ احلـــــ واآلخــــر
ـنـوال (مــيـريت مـيـشـيـل) وعـلى نـفس ا
ــنـعم يـظــهــر ويـخــتــفى الــشـهــيــد عـبــد ا
(مـحـمـد الديـب) - أى أن لـديـنـا إحدى
عـشــرة شـخـصـيــة حـيـة ومـيــتـة تـتـحـرك
ــنــزل الـــذى دب فــيه الـــعــفن فى هـــذا ا

وأصابه الوهن.
يــتم جتــســيــد مــا حــدث لــهــذه الــعــائــلـة
بـأسلوب الـتتـابع السـينـمائى واالنـتقال
مـن حـبـكــة جـانـبــيـة إلى حـبــكـة جـانــبـيـة
أخـــرى لـــتـــكـــمـل احلـــالـــة والـــلـــوحـــة فى

النهاية.
ـوسـيـقى والــغـنـاء) عـلى هـذه أضــفت (ا
شاعر وغنى اللوحة القـاتمة ثراء فى ا

 مباراة
 فى الهتاف
بحب األم
نكتشف منها
أنها مجرد
شعارات
كاذبة

سرحي جريدة كل ا

سرح العربى الذى عقد فى بغداد لتحتفظ ؤتمر ا > رشحته مصر مندوبا عنها 
سرح العربى ومقره الدائم بالقاهرة. ركز ا مصر 

> الكاتب اجلزائرى
سعيد حمودى صدر له
سرحى مؤخرا النص ا

"حنظلة" عن دار
احلكمة للنشر والتوزيع
باجلزائر. حنظلة نص
مسرحى شعرى/ نثرى
قرر أن يتم تقد ومن ا
النص فى عرض

مسرحى كبير من إنتاج
سرح الوطنى ا

اجلزائرى.
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 بدأت كعارضة أزياء مغمورة
لتحقق شهرتها الواسعة
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يـخيـل للـبعض أن الـشهـرة والنـجاح الـتى يـتمـتع بهـا النـجوم
ليـس لهـا ثمن .. وأنـها هـبة يـستـمتع بـها أصـحابـها .. وقد
وصـلـوا إلـيـهـا دون عـنـاء .. ولـكن سـيـر الـكـثـيـر من الـنـجـوم
تـؤكـد أن وراء صـعـود تـلك الـدرجـات .. قـصـة كـفـاح كـبـيـرة
وهـــذا مـــا وجــدتـه فى أوراق الـــنــجـــمـــة األمـــريــكـــيـــة " فــرح
فاوست " الـتى رحلت وتـركت وراءها ذكـريات كـما كان فى

حياتها وحتى وفاتها عبرة ...
فـتــاة نــحــيــفــة .. اعــتــادت أن تــوزع صــورهــا عـلـى شــركـات
اإلعـالنــات .. تــلــقــفــهــا أحــد الــســـمــاســرة وأصــبــحت مــعه
عـــارضــــة أزيـــاء مـــغــــمـــورة .. وارتـــدت أزيــــاء أقل شـــركـــات
البس مــكـانــة .. إلى أن أصـبــحت من عـارضــات الـصف ا

األول.
ولــســنـوات ظــلـت فـرح وصــورهــا تــنــتــقل من يــد إلـى يـد ..
وظــلـت لــســنــوات طــويــلــة حــتى الـــتــفــتت لــهــا الــســيــنــمــا ..
وشــاركت فى الــنــســخــة األصـلــيــة من " مالئــكــة تــشـارلى "
وكــانت تــلك بــدايـتــهـا احلــقــيـقــيــة الـتى جــعــلت مــنـهــا رمـزا

لإلثارة واجلمال عام ...1976
ولــكن الــسـيــنــمـا لـم تـعــطــهــا الـكــثــيـر .. فــلــجــأت لـلــمــسـرح
وشــاركـت فى عــرض خـــارج بــرودواى بـــعــنـــوان " أطــراف "
عام  1983بديلـة للـنجمـة " سوزان سانـدرون " وفازت عنه
بـجـائـزة النـقـاد .. وبـعـد سـنـوات من جنـاح هـذا الـعرض ..
وكــان الـــتــحــدى األعـــظم الــذى خـــاضــته ولـم يــســتـــمــر هــو
اشتـراكـهـا فى عـرض برودواى " بـوبى بـوالنـد " عام 2003
والـذى أرهـقــهـا كـثــيـرا ولـكـنــهـا اسـتــعـادت شـبــابـهـا به وظل
اجلمهور يتـذكره رغم أنه لم يستمر ألكثر من  5أيام لوفاة

سرح ... مخرجه ورفضها العودة دونه إلى خشبة ا
ــرض وفى بــدايــة عــام  2007اكــتــشـــفت فــرح إصــابـــتــهــا 
الـسرطـان .. وبدأت رحـلة العـالج .. حتى اسـتطاعـت قهر
هــذا الـداء الــلــعــ .. ولــكـنـه عـاودهــا مــرة أخــرى بــعـد أن
تـخـيـلت أنــهـا قـد تـخـلـصت مـنه لألبـد .. وهى عـلى فـراش
ـوت .. تــقـدم الـنــجم الـكــبـيـر " ريــان أوين " لـلـزواج مــنـهـا ا
ـا يقترب من  27عامـاً وأسفرت بـعد عالقة دامت بيـنهما 
ـونـد عام  .. 1985وأعـلن ريان عن إجنـابـهـما لـولـدهـمـا ر
ـســتـشـفى لــلـجـمــيع أن الـزفــاف سـيـتم فــور خـروجـهــا من ا

وهذا ما لم يحدث 

Oƒ°SC’G §≤dG á°SQóe
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جتربة إجنليزية فريدة
.. عمرها  15عاماً 

درست " جـ موراى " التربية والـتنشئة بجـامعة أكسفورد
العريـقة .. وبـعد تـخرجـها عـملت بـإحدى مـدارس لندن ..
درسة لزيارة مدارس أخرى .. واستغلت عملـها فى هذه ا
واسـتفـادت من هذه الـزيارات وهـذه االحتـكاكـات فى عمل
ـراحل التى مجـموعـة من األبحـاث عن الطـفل وتـنشـئته وا
ــارســهــا لــتــزيــد من ــر بـــهــا واألنــشــطــة الــتى يــجـب أن 

قدراته وإمكانياته ...
وأثــنـاء مـشــاهـدتـهـا ألحــد عـروض األطـفـال بــأحـد قـاعـات
ـكـنهـا أن تـسـاعد فـى تنـشـئة أوبـرا لـندن .. واتـتـهـا فكـرة 
األطــفـال وتــربـيــتـهـم بـشــكل أفـضـل .. وكـانت فــكـرتــهـا هى
سـرح واحتـكاك أفـراده فى تربـيتـهم وتهـذيبهم استخـدام ا
درسـة التى كـانت تعـمل فيـها .. وحاولت إقـناع مـسئـولى ا
بــذلك .. ورغـم أن الــكـثــيــريـن من زمالئــهــا ورؤســائــهــا قـد
ـدرسـة لم يـقـتـنع اقـتـنـعـوا بـهـذه الـتـجـربـة .. إال أن مـديـر ا
ستر ووجد فى هذا مـضيعـة للوقت .. وقد شـبهته جـ 

" جرادجريند " فى قصة " أوقات عصيبة " الشهيرة ...
ؤسسـات التـعليـمية بـلندن .. فتقـدمت بالفـكرة إلى إحـدى ا
وحصلت عـلى تمـويل إلنشـاء مدرسـة خاصة يـستـخدم فـيها
سرح كوسيلة أسـاسية للتعليم .. واختارت له اسم " القط ا
األسـود " وداللـة هــذا االسم تـمــثـال الــقط الـفــرعـونى الـذى
أهـداه لــهـا والــدهـا قــبل وفــاته .. ومـدة الــدراسـة  5ســنـوات
تؤهل للجامـعة مباشرة لسن ما ب  10و 15عامًا .. وبدأت
مدرسـة الـقط األسـود عـمـلـهـا عام  .. 1994واعـتـمـدت على
نظام جـديد ومخـتلف .. فهى تـتلقى دفـعة واحدة كل خمس
سنـوات .. فلم تستقبل الـدفعة الثانية إال بـعد تخرج الدفعة

األولى وذلك عام  .. 1999وهكذا ...
وتـستقبل مدرسـة القط األسود دفعتـها الرابعة خالل هذا
الـــعــام .. وذلك بــعـــد مــا حــقــقـــته من جنــاح .. كـــمــا تــقــدم
عرضا مسـرحيا يشـارك فيه أبناء الدفـعة الثالـثة بعنوان "
ـثل فــيـهـا حـديــقـة حــيـوان عـصــريـة " كــتـبــهـا ويـخــرجـهــا و
مـجموعة اخلريجـ .. كما يقدم خريـجو الدفعت األولى
والـثـانـية عـرضـا آخـر بـعنـوان " الـضـفـدع الصـغـيـر " والذى
يـخـرجه " بــيـتـر فـروز " .. وقـد أعـربت جـ عن سـعـادتـهـا

درسة وصرحت : ا حققته هذه ا
" أشـعــر أنـنى أكـثــر الـنـاس حــظـا .. فـاجلــمـيع يــحـلم ولـكن
قـلــيال من يــحــقق حـلــمه كــمـا يــتــمـنى وأنــا واحــدة من هـذا
القـليل .. وهـذا لـيس معـناه أنـنى قـد توقـفت عن احللم ..

فانتظروا مدرسة القط األسود للموسيقى قريبا ».
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أقرب أخوته أسلم..وغيّر
اسمه لـ "يوسف إسالم "

 هــكــذا انــتــشــر خــبــر رحــيـل مــايــكل جــاكــســون عــبــر أكــبــر الــوكــاالت
اإلخبـاريـة من " بى بى سى " إلى " سى ان ان " و" واشـنـطن بوست "
والـتى اخـتلـفت كـثـيرا كل مـنـها عن األخـرى فى سـرد الوقـائع إال إنـها
ــوســيــقى جــمــيــعــا تــوقــفـت عــنــد حــقــيــقــة رحــيـل أســطــورة الــبــوب وا
األمريـكية ذى األصول اإلفريقـية " مايكل جاكسـون " عن عمر يناهز

 50عاما ...
راحل اإلنسانية عاش جاكسون حياة مثيرة مر خاللها بالعديد من ا
الـتى تسـتـحق الـتـوقف عنـدهـا بـداية مـن ظهـوره مع أخـوته األربـعة "
مارلون  جـاكى  تيتو وأقـربهم إليه جرمـانى " فى فرقة أطلق عـليها
اسم " جــاكـســون فــايف " ثم انــفــصـالـه عـنــهم .. وانــطالقه بــأســلـوب
ـوسـيــقى والـرقص .. وإصــداره ألـبـومه األول خــاص جـدا فى عـالـم ا
الــذى حـقق به جنــاحـا كــبـيــرا وكـان بــعـنــوان " يـجب أن أكــون هـنـاك "
وتـصــاعـد مـعه اسـم " مـايـكل جــاكـسـون " لــيـصـبح مــعـبـود اجلــمـاهـيـر

األمريكية.
كنه رغم النجـاح الذى حتقق إال أنه كـكل البشر مـنهم القـوى الذى 
حتمل الصعوبات ومنهم من ال يقوى على التحمل .. وكان ذلك سببا
فى مــحــاولــته الــتــخــلص من لــونـه األســود .. بــشـتـى وأخــطــر الــطـرق
وبإصـرار شديـد .. ولكـنه وبعـد سنوات مـن التفـكيـر اكتـشف حسـبما
قـــال أنه تـــخـــلص مـن الـــلـــون اخلـــارجى ولـــكن ظـــلـت روح األســود ذى
اجلـــذور اإلفــريــقـــيــة بـــداخــله .. وكـــإنــســان مـــر بــفـــتــرات طــويـــلــة من

االضطراب ...
ومثلما كانت حياته مثـيرة .. كانت نهايته أيضا مثيرة .. فقد شهدت
حـيـاتـه وحـسـبـمـا وصف أخـوه جـرمـانى تــغـيـرا كـبـيـرا مـنـذ بـدايـة عـام
 2007ولم يــعــد مــايــكل كــمــا كــان .. حــتى أشــهــر إسالمه .. دون أن
يـعرف أحد سبب ذلك .. وتعـرض بعد ذلك لعدة تـهديدات بالقتل ..
وفى نـوفـمـبـر عام  2008أعـلن أخـوه جـرمـانـى أن مـايكـل قـرر تـغـيـير

اسمه إلى " يوسف إسالم " ...
وبـينـمـا كـان يسـتـعـد مايـكل لـلـقـيام بـجـولـة عبـر مـسـارح بريـطـانـيا من
أجل نـشــر دعـوته والـتـى أعـلن أنـهـا أخــر جـوالته أيـضــا .. انـتـقل إلى
مستشفى بلوس أجنلوس جثة هامدة وسط تصريحات متضاربة من
مـسـئـولـيـهـا .. بـعـضـهم يـقـول أنه مـات مـقـتـوال بـالـسم والـبعـض اآلخر
ا كان لـديه مرض خطيـر منذ فترة ولم يقول أنهـا أزمة قلبـية .. ور

يرد الكشف عنه وكان سببا فى حتوالت حياته اجلذرية ..

راغى جمال ا

عبد الغنى داود
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ثـلون من بولـيس إلى راقـصات إلى صـعـايده.. إلخ فـهـؤالء ال 
ـا هم مجـموعة ـواطن وزوجته وإ اذج حقـيقـية تـعرض لـها ا
العــبــ أنــعــشــوا الــدرامـا بــطــرق أداء خــفــيــفــة والفـتــة ولم يــتم
ــتــلـقى أو يــأخــذ مــنـهم مــوقــفـاً وضـعــهم لــكى يــتــعـاطـف مـعــهم ا

عدائياً أو يخرج منهم بحكمة ذات بعد له ثقل ما.
مثـل وانتقاالتهم وعلـى الرغم من جوده التناول وخـفة حركة ا
الـســريــعــة بـ األشــكــال اخملــتـلــفــة خــاصــة أدوار كل من ولــيـد
فـواز وأحــمـد أبـو عــمـيـرة ور حــجـاب وأحــمـد عـبــد الـهـادى
وأمـجـد احلــجـار والــذين تـبـدلـت أدوارهم وطـرق تـنــاولـهم حتت
عـبـاءة الـكـومـيـديـا ديالرتى أقـول مع الـرغم من تـلك اجلـودة ثم
ـــشــاهــد ــجـــمــوعــة كـــبــيــرة مـن األغــانى وا ــشــاهـــد  تـــطــعــيـم ا
عروفة بـطريقة تهكـمية تشى بقدرة هـائلة على تنوع التمثيـلية ا
األداء الـتــمـثــيــلى ولــكـنــهـا عــلى اجلــانب اآلخــر تـؤسـس جملـانــيـة

العمل الدرامى وعدم قدرته على صناعة حالته اخلاصة.
ـقــدمـة ـشــاهــد ا وكــان ديــكـور وائل عــبــد الـلـه الئـقــا وطــبـيــعــة ا
ــســـرحى فـــســريــر خـــاصــة وهـــو ديــكـــور نــفـــعى يــؤسـس لــلـــعب ا
الزوجيـة  حتويله بـبساطـة لكشك فى الـشارع وكذا  سحب
سـتــارة فـتـحــولـنــا من مـنــزل بـســيط إلى شـارع كــبـيــر به مـداخل
بيـوت ودكاكـ ومواسـير صـرف صحى وقـد استـخدم مـهندس
ـكن أن تــلـعب عـده الــديـكــور فى ذلك كـلـه خـامـات وبــانـوهــات 
أدوار دون تــكــلـف أو بــهــرجــة تــاركًــا مــســاحــة كــبــيــرة جملــمــوعــة
ــســتــمــر فى طــبــيــعــة ــؤدين حــ تــأخــذ احلــركــة والــتـــغــيــيــر ا ا
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سرحي جريدة كل ا

> تناولت مسرحيته "الغرباء ال يشربون القهوة" قضية اغتصاب األرض بدون حق
من منطلق القوة واالفتراء احملض ليس في فلسط بحسب بل في كل بقاع
األرض وكذلك معاناة اإلنسان الدائمة من تدخل اآلخرين في شؤون حياته

ومحاولتهم فرض السيطرة عليه.

سرحى محمد > اخملرج ا
نور مدير مسرح القاهرة
للعرائس انتهى من حترير
كتاب خاص عن اخملرج
الكبير صالح السقا أحد
أهم رواد مسرح العرائس
ومخرج العرض الشهير
"الليلة الكبيرة" الكتاب
يصدر ضمن مطبوعات
الدورة الرابعة للمهرجان
صرى القومى للمسرح ا
ناسبة نعقد حاليا  ا
تكر صالح السقا هذا
العام.
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بعد مشاهدتك لعـرض فرقة مسرح الشباب (اللى نزل الشارع)
عنى غالـبًا سوف يسيطر عـليك إحساس ملح بغيـاب القضية با
لـحـة تـلك الـتى أراد الـعرض أن الـكـبـير لـلـكـلـمة فـأى الـقـضـايـا ا
يـتـبـنـاهـا?! فـهل مـجـمـوعـة الـفالشـات الـسـريـعـة الـتى مـرت عـلى
واطن الـبـسيط والـتى أسـست النسـحـاقه والضـغط عـليه هـذا ا
ـمكـنـة أدت لـوجود طـابع عـام فى عالقـة الـدولة بـكل الـوسـائل ا
ـواطـن أو هل أدى الــتـدخـل الـعــشــوائى فى حــيــاة الــفـرد إلى بــا
نتـائج ذات ثقل حـقيـقى للـحد الـذى صنع مـنه ومن حيـاة زوجته
شــيـــئـــا آخـــر أظن أن الـــشىء احلـــقـــيـــقى فى هـــذا الـــعـــرض هــو
ؤلف واخملـرج (إسالم إمـام) مدرك تـمامًـا لطـبيـعة الـصنـاعة فـا
ــجـمـوعــة مـشـاهـد الــصـنـاعــة الـتى هـو بــصـدد الـتــعـبـيـر عــنـهـا 
سريـعـة ومـوحيـة كـما أنه اسـتـطـاع بكل سـهـولة أن يـخـرج أفضل
ـشـاهـد الـسـريـعـة ـثـلــيه وصـنع إيـقـاعًـا يـلـيق وطـبـيـعـة ا مـا فى 
وضوعات التى ولكنه وعلى جانب آخر مأل الـعرض بكثير من ا
كن أن شاهـد التى  ال تفيـد الدراما فى شىء الـلهم إال تنـوع ا
ــكن أن يـقــوم بـهـا ــمـثـل والـتى تــشى بـقــدرات هـائــلـة  يــؤديـهـا ا

. مجموعة الالعب
ـشـاهدين ـوسيـقى الـنـاعـمة والـتى تـريح ا فى الـبـدايـة تأخـذنـا ا
ــوضــوع تــقـلــيــدى قــد يــتم عــرضه بــ زوج وزوجــة فى وتــرشح 
شـهد واألسرة مقـتبل الـعمـر وحتـى قطع الـديكـور توحى بـفقـر ا
فـالـسـريـر تـقــلـيـدى ومـا يـحـيط بـهم مـن مـنـظـر يـوحى بـأنـهم من
ـصـريـة ولـكن مـا يـلـبث أســرة مـتـوسـطـة احلـال كـمـعـظم األســر ا
احلـال أن يـتـبـدل فـفى حلـظة واحـدة هـجم أربـعـة شـبـاب عـلـيهم
وقلـبـوا حـيـاتـهم رأسًـا عـلى عـقب وبـسرعـة أقـنـعـوهم بـأن هـناك
ـواطـنـ وال بد سـفـاحًـا البد مـن القـبض عـلـيه ألنه يـهدد أمن ا
ـــكـن أن يـــكـــون أبــــسط من أن ـــواطـن الـــذى  (حملـــمــــود) ذلك ا
هـمـة بطـولـية تـسـاعده ـثل هـذه اخلزعـبالت أن يـقـوم  يعـرض 
فـيــهــا زوجــته (ثــنـاء) فــيــقــبـضــان عــلى هــذا الـســفــاح الــذى قـتل

. واطن مجموعة كبيرة من ا
شـهد لـلشارع ولـكن اإلحساس بهذه الـسهولـة والسـرعة ينـتقل ا
ـــشـــهـــد الـــعـــام يــــســـيـــد مـــنــــطق الـــلــــعب عـــلـى أى شىء آخـــر فــــا
االســتـهـاللى يـوحى بــأن الــلـعـب مـجــانى والــفـانــتـازيــا هى ســيـدة
ــؤديـن لم يــخــرجــوا عـن األدوار الــثــابــتــة ــوقـف وحــتى هــؤالء ا ا
لـطـرق وأسـالـيب الـكـومـيــديـا ديالرتى وهـو األمـر الـذى انـسـحب
تدريـجيًا على بقيـة مشاهد احلدث فلقـد أصبح متوقعًا أن يتم
ــجــمـوعــة ألــعـاب الــلـعـب عـلى مــشــاعــر ذلك الــرجل الـبــســيط 
ـرارة فـالـرجل لم ـكن أن تــشـوبـهـا بــعض ا كـومــيـديـة تـرفــيـهـيـة 
يـفعل شـيئـا لكى يـنسـحق بهـذه السهـولة ويـتعـرض لهـزات عنـيفة
ويـــتـــعـــرى حـــتى مـن أبـــسط احلـــقـــوق الـــتـى يـــكـــلـــفـــهـــا الـــقـــانـــون
ـؤلف هنا يشـير للـعشوائيـة التى أصبح عـليها واإلنسـانية?! إن ا
ـصـرى ويديـن التـصـرفـات اجملـانيـة والـتـدخل الـسـافر اجملـتـمع ا
ــواطــنــ ولــكــنه يـــضع مــقــوالته الــكــبــيــرة فى صــور فى حــيــاة ا

شاهد العادى. كن أن تمر على ا وفالشات فانتازية 
ولكـن ذلك النـقـد االجتـمـاعى السـريع لـطـبيـعـة اجملتـمع والـدولة
ـكـنة فـالـتـوحـد مع فى عالقـتـهم بـالـفـرد  فى أبـسـط صـورة 
طرق األداء واالهتمام بالشكالنـية لعبد وريهما تمامًا فى تمويع
ـواطـنـ ـهم من وراء األحـداث والـذى يـخص تـشـريـد ا ـعـنى ا ا
الـبـسـطـاء والـضـغط عـلـيـهم حلد اتـهـامـهم وتـلـفـيق الـقـضـايـا لهم
بـكل سـهـولـة فـهم مـواطـنــون بـسـطـاء ولن يـجـدوا من يـدافع عن
حـقوقهم وحتى لو  اإلفـراج عنهم فلن تـكون هناك أى عواقب
ويكفى أن يـقال للواحـد منهم اذهب لـبيتك لقـد  القبض على

اجلانى احلقيقى?!
ولم يــفت عــلى إسـالم إمــام تــمــريــر بــعض األفــكــار الــتى تــخص
الـشـبـاب الذى ال يـجـد فـرصة عـمل حـقـيـقيـة بـالـرغم من تـفوقه
الدراسى فـمشـهد الـعاهـرة تمت صـناعـته خصـيصًـا لكى يـشير
رارة لـهؤالء الـذين لـيس لـديهم عـمل األمـر الذى أدى بـواحدة
ؤلف منـهن للعـمل كعاهـرة تصطـاد الزبائن من الـشارع وتعـليق ا
الضمنى هنا يشير بـطريقة كاريكاتيرية لهذه االوضاع اخملجلة
ــــواطن الــــوحـــيــــد الـــذى قــــابل الـــزوج الحظ أن الــــعـــاهــــرة هى ا
والزوجـة بـعد نـزولـهمـا لـلشـارع بـاحثـ عن الـسفـاح?! هـذا على
ـجـمـوعـة الالعبـ الـذين يـتـبـدلون ـشاهـد  الـرغم من زحـمـة ا
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تلكون ثلون 
قدرات تخيلية
هائلة ويحتاجون
فقط إلى

 موضوع يبرزها
 أحمد خميس

الالعـبـ مسـاحـتـهـا الـتى تـلـيق وطـبـيـعـة الـدراما وأظـن أنه لوال
االتفاق ب اخملرج ومهندس الديكور لتعقدت األمور.

وكــذا كـانت أشــعـار (طــارق عـلى) تــلـعب عــلى شـرح الــشـخــصـيـة
الـدرامـية وتـشيـر بقـوة لـبسـاطتـها الحـظ (أنا حـد بسـيط ماشى
جـــنـب احلـــيط طـــول عــــمـــرى بـــنـخ وأخـــاف من بـخ) وفى نـــفس
الـوقت جتــد أشـعــار ال تـمــرر أفـكــاراً هـامـة وتــعـتــمـد فــقط عـلى
تـلقى وتـعـاطفه مع هـذا الكـيـان الذى ال يـكاد يـفعل أى مـخـيلـة ا

شىء حتى يهان بهذه الطريقة العشوائية.
أمــا عن أداء رامى الــطــمــبــاوى فــأرى أنه يــتــنــوع من مــســرحــيــة
ألخــرى ويـقـدم دائـمـا أداءً الئـقًـا وطـبـيـعـة الـدرامـا الـتى يـقـدمـهـا
فـلــقـد شــاهـدته فى عــرض "مـشــعـلـو احلــرائق" وكـان أداؤه يــلـيق
ـان أمـا تـمـامًـا والـشـخـصـيـة الـدرامـيـة الـتى يـلـعـبـهـا بـحـرفـة وإ
ــوذجـاً مـخـتــلـفـاً حـيـث يـقـدم صـورة بــسـيـطـة الـيـوم فـهــو يـلـعب 
لــرجـل الــشـــارع الــذى يـــحـــاول طــيـــلــة الـــوقت أن يـــنــأى بـــنـــفــسه
ــشـاكل وال يــعـرف ســبــيالً لـلــراحـة بــعـد وبـزوجــته ويـبــتـعــد عن ا
الـضـغط الـنـفـسى والـعــصـبى الـذى يـتـعـرض له وكـانت حتـوالت
ـسرحى الشـخـصيـة تـمـيل للـكـوميـديـا اخلـفيـفـة وتؤسـس للـعب ا

الذى يخدم الطبيعة الكلية للعمل.
وكــذا كــان أداء نــفــرتــارى الـتـى كـانـت تــمـيـل أكـثــر لـألداء الـواقــعى
حتاول أن تـلـعب دورهـا دون افتـعال ولـكـنهـا شـيئـا فـشيـئـا جتاوبت
مع الطبيعة العامة لتقد العمل وبدت حتوالتها منطقية والئقة.
أمـــا مــفـــاجـــأة الـــعــرض كـــانـت مع كل من أمـــجـــد احلـــجــار ور
حــجـاب وولــيــد فـواز وأحــمــد عـبــد الــهـادى الــذين أدوا أدوارهم
بـكل قوة وتنـافس فكل مـنهم كان يـحاول أن يـطعم أداءه بطـريقة
مــخـــتــلـــفــة عـن زمالئه دون أى إســـفــاف أو ابـــتـــذال وبــدا لى أن
ــنـافــسـة بـيــنـهم كــانت جـمــيـلــة وخـفـيــفـة الــظل أمـا أحــمـد أبـو ا
ـسرح إال أنـه اسـتـطاع أن عـمـيـرة فبـرغـم الـوجود الـقـلـيل عـلـى ا
أله بـخـفـة ظل وبسـاطـة وقـدم نـفـسه بطـريـقـة مـخـتلـفـة تـمـامًا
عن تـلـك الـتى شـاهــدنـاهـا فى عــرض (مـشـعـلــو احلـرائق) األمـر

ثل صاحب قدرات جيدة. الذى يشى بأنه 
وبعد لـقد بدا لى أن عـرض اللى نزل الـشارع ما هـو إال مشروع
ـثــلـ ذوى قـدرات تـخـيـلـيـلـة ـتـلك  كـبـيـر بـدا من خـالله أنـنـا 
ؤلف لـنفـسه لـيسـألهـا سؤاالً هـامًا حول هائـلة وال بـد أن يعـود ا
ـــهــا ثم هل اجلــدوى  من وراء كـل تــلك األفـــعــال الـــتى  تـــقــد
ــتـهــافــتـة لــلــتـعــلــيق الـســاخــر عـلى عـالقـة الــفـرد تــكـفـى اإلدانـة ا

واطن بالسلطة?! باجملموع أو عالقة ا
ـوضوع ال بد وأن يعتـنى به بالقدر الكـافى حتى يظهر أظن أن ا
ــوضـــوع فــلــقــد حــضــر األداء ــؤلف بــصــورة الئــقـــة وطــبــيــعــة ا ا

ؤلف?. التمثيلى واخملرج بقوة فماذا عن ا

سرح > حاز على جائزة أحسن كاتب عربى من بغداد لدوره البارز فى إثراء حركة ا
ا قدمه من أدب يتميز باألصالة والعمق. واألدب فى الوطن العربى و

سرحي جريدة كل ا
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ـكن نـطل ( يـفـكـر ) .. شـوفـى .. أنـا أعـرف مـكــان 
دينه كلها ..  منه على ا

ــديــنه من كـيم : أل .. مــوش عــايــزه أشــوف مــنــظــر ا
فوق ..

كن كـمان تـشوفى من هـناك الـشمس وهى دودى : 
بتغرب ..

كـيم : ( تبتسم ابـتسامـة صغيرة ) ده شيئ مـقبول ..
نوعاً ..

دودى : ( مـسـتثـارا بـرضـاهـا الـنـسبى ) أيــوه كـده ! ..

أخــيــراً قــدرت أقـنــعك ! ( ابـتـسـامــة كـيم تـتـسع ) ..
ـتعه وكـمان عـنـدنا احلـديـقه وبركـة الـبط .. أشيـاء 

..
كيم : احلديقه شيئ لطيف ..

دودى : إيه .. فيه إيه تانى ?! ..
كـيم : ( حزيـنة ) لـكن .. كل ده ما يـغـنـيش عن وطنى
! ( هنا ينتاب اإلحباط دودى فيترك نفسه يسقط
منبطحاً على األرض ) .. آسفه يا دودى .. آسفه ..
أعــدك بـأنـى ح أحـاول .. أنــا واثــقه من إنــنى ح أقـدر

أحب األماكن دى إن تركت لنفسى فرصه ..
دودى : ( يـعتـدل جالـساً ) ال .. ال .. ال .. وال يـهمك

.. موش الزم كلنا نحب األشياء ذاتها..
كيم : عنـدى إحساس بـأنى الوحيـده إللى ما بـتحبش

األماكن دى.
دودى : راجــــــعـى نـــــفــــــسـك وشـــــوفـى كل الــــــفــــــرســـــات

وحيدات القرن .. كلهم ما حبّوهاش.
كيم : ( بحزن ) .. فعالً ..

دودى : ومـوش مـعـنى كـده إن النـاس واخملـلـوقـات هـنا
كلهم بيحبوها.

كيم : بيتهيَّـأ لى كده ..
ــدن .. دودى : صـــحـــيح .. مـــوش كـــلــهـم ..أنــا أحـب ا
ــدن والــطـــبــيــعه أشــيــاء أنـت بــتــحــبى الــطـــبــيــعه .. وا
عـظيمه لكن كل واحـد مننا بيـشوفها حسب ذوقه ..
ـــــكن ده مــــا وكـل واحــــد يــــحـب إلــــلـى يــــخـــــتــــاره .. و

يستمرش لألبد.

كــيم : أنــا قـــدامى مـــديــنـه فى الــلـــحـــظــات دى .. هل
مفـروض علىَّ إنى أحـبها أو أحب الـطبـيعه إللى هىَّ

موش قدامى دلوقتى ?!
دودى : واه .. واه ..إسـتنى .. إسـتنى .. خـدى األمور

ببساطه ما تعقديش الدنيا ..
كيم : آسفه .

دودى : ما فيش داعى لألسف
كيم : أنا آسفه على أكتر من شىء ..

دودى : كــمـــان مــرَّه مـــا فــيش داعى لـألسف .. إنــتى
فــعالً بــتــحــبى الــطــبــيــعه ومــوش مــطــلــوب مــنك إنك

دينه جملرد إنك أصبحتى موجوده فيها حتبى ا
كيم : احلكايه موش كده ..

دودى : هى كـده ! .. لــكن إن كـنـتى مـضــطـره تـعـيـشى
ـديـنه واستـمـتعى هنـا بـصـى للـجـوانب الـطيـبه فى ا
وجود قدامك; وزى ما قلت لك احلديقه موجوده با

اً .. دا
كيم : ( تبتسم ) وغروب الشمس ..

دودى : أيوه كده خللى معنوياتك مرتفعه ..
كـيم : ( تتـجهم ) لـكن مـوش قـادره أتـخـلى عن فـكرة

إنى أكون فى وطنى ..
دودى : دى حاجه ترجع لك إنـتى إن كنتى ح تســتنى

هنا واالَّ أل ..
كـيم : أنـا آسـفه يـا دودى مـا كــانش قـصـدى أشـغـلك

شاكلى.
دودى : إن كـــــان كالمـك عن مــــشـــــاكــــلك ح يـــــريــــحك

استمرى .. أنا باسمعك ..
ـا كـيم : شــكــرا جـزيـالً لك .. أنــا بــاشــعــر بــتـحــسُّــن 

باتكلم معاك.
دودى : ده شــــيـئ جــــمـــيـل .. وأنــــا مـــســــرور إنـى قـــادر

أعمل حاجه ( يتقافز على صندوقه )
كيم : يا ترى ح نفضل صحاب ?

دودى: ( يلف رقبته بوشاح قد وجده ب اخمللفات
) ال زم أمشى دلوقت ..

كيم : إيه ? .. ماشى وسايبنى لوحدى ?!
دودى : فـــيه أمـــاكن تـــانـــيه الزم ألف فـــيـــهـــا .. الــرزق

يحب اخلفيَّه !
كيم : لكن أنا ح أبقى لوحدى يا دودى ?!

دودى : ( يـقـتـرب مـنـهـا .. يـقول بـلـطف ) كــان بـودى
أفضل معاكى هنا

كيم : ( فى حزن ) وأنا كمان كنت أتمنى ده
دودى : أوعدك بالزيارة كل ما أالقى فرصه

كيم : شكرا
دودى : ال شكر على واجب ..

كيم : وكان أملى إنك تقدر تبقى معايا على طول ..
دودى : ( يـفـكــر ثم يـبـتـسم ) .. خـلــيـنــا عـلى مــوعـد

كان ده اً فى نفس ا دا
كـيم : ( مـبتـهـجة ) ح يـكـون شـيئ جـمـيل لـو اتـقـابـلـنا

هنا من وقت لوقت
دودى : ( بابتسامة ) يا ريت .. اتمنى إن ده يحصل
كان ده .. كيم : وجودك يا دودى بيهون علىَّ سوء ا
دودى : ونـفس الشىء بالـنسبه لى لـو كنت معاكى فى

وسط الطبيعه !
غادرة من جهة اليسار ) ( يأخذ فى ا

كيم : مع السالمه يا دودى
دودى : ح أشوفك فى أقرب فرصه ..

( يـــخـــرج. ال شىء يـــســـمع ســـوى أصـــوات احلـــركـــة
ـديـنــة. "كـيم" اآلن وحـيــدة. بـعـد أن والــنـشـاط فـى ا
ظـلت تتـابع دودى حـتى اختـفى عن نـاظـريهـا عادت
كـان وتـلـقى بنـظـراتهـا احلـزينـة بـاجتاه تتـفـحص ا

وحلة إلى األمام منها ) دينة; ثم حملت البركة ا ا
كيم : بركة ماء موحل !

( تـقــف فى احلفـرة تـلـهــو وتـنـثـر ماءهـا الـراكد; وال
ــكـــان وهـى بــحـــالـــة من تـــلـــبث أن تـــنـــســـحب مـن ا

البهجة).

( إظــالم  .. النهاية ).

وحتققيه ..
كيم : وأنا لغاية دلوقت موش عارفه أعمل إيه ..
دودى : عـندى فكره .. أثـناء تفكـيرك فى قرارك ليه

ما حتاوليش تبسطى نفسك .. شويَّه?
كـيم : ( وهى ال تــرى أى مـصـدر لـالنـبـسـاط ) أعـمل

إيه يعنى ?
دودى : مـــــثـالً .. شـــــوفى لـك بـــــ اخملـــــلـــــفـــــات إلـــــلى
حوالينا أى شىء تلـعبى بيه .. علبة مشروبات فارغه
ه .. حــــتـــة قـــمــــاش .. جـــوانـــتى .. .. بــــرنـــيـــطـه قـــد
كـمنجه مكسـوره .. أى مالبس تنفع تمـثلى بيها أدوار
ــكن تـلــعـبى ( يـلى ذلك قـيـامه بـأداء تـمـثـيلى ) .. 
دور مـتسـول أو راجل أعـمى أو لص مـجرم ( صـوت

انطالق رصاصة ) .. رات-تات-رات-تات-تات !
كيم : أنا أكره اخمللفات  ..

دودى : ( يـرمى البذلة التى كان يـضعها على جسمه
ــاء والـوحل ـثل ويــقـفــز خــائـضــاً فى بـرك ا وهــو 
يَّـه بـالزقاق ) .. بالش الـتـمثـيل .. تـعالى نـطـرطش ا

إللى فى احلفر .. دى لعبه مسليه ولذيذه جداً ..!
ـطـر ومـوش كـيم : أشـكـرك .. أنـا مـبـلـوله جـداً من ا

ناقصه بلل .. 
ـدينه دودى : ( يـتوقف ليفـكر حلظات ) .. طيب .. ا
ـكن نـدخل ـكن نـعــمـلـهـا ..  فـيـهـا حـاجــات كـتـيـره 
مسرح أو سينما من غـير ما حد يشوفنا .. نتسحَّب
بشويش بشويش ونتفرج على فيلم أو مسرحيه!.

كـيم : تفـتـكر إنـى أقدر أتـخـفَّـى وأنا بـحـجـمى الكـبـير
ده ?

ـــكن تـــنـــزلى لـــلـــســـوق وتـــشــحـــتى دودى : مـــاشى .. 
سمكه ..

كيم : ( تنفر من الفكره ) سمكه ?!
دودى : ( مــحــاوالً الــتــفــكــيــر فى أشــيــاء أخــرى ) ..
كن تـتسـللى خملـزن مفـروشات وتـنامى هـناك لـبعد
الـضـهـر .. ( ضـحـكة خـافته ) .. أو تـنـامى لـغـايـة مـا
يقبـضوا عليكى .. ( يـنظر فى وجهها ويدرك أنها ال
تـستجيب ) .. ال .. يـتهـيأ لى إن ده مـوش مناسب ..

والسكينه إللى بأعيش فيهم هناك .. فى وطنى.
دودى : إنتى مغرمه بيهم وأنا بازهق منهم ..

ناسب للكائنات كان ا كيم : الطبيعه جمـيله وهى ا
الطيبه الرقيقه إللى بتحب كل إللى حواليها

ـناسب لكل إللـى بيحبوا كان ا ـدينه هى ا دودى : وا
غامرات .. ( يثب فوق صندوقه ) ا

كيم : وطنى كله أمان.
دينه كلها إثاره .. دودى : وا

كــيم : (تـتـجه بــنـظـرهــا وهى خـائـفــة إلى الـشـارع
باجتاه اليسار البعيد) .. أنا ما باحبش اإلثاره

دودى : ( بهدوء ) إذن .. روَّحى .. إرجعى لوطنك ..
كــيم : مـــا أقــدرش .. الزم أســـــتــنَّـى هــنــــا فــتــرة وإن

كنت أشعر كأنى ح أفضل هنا لألبد ..
دودى : وإيه إللى ح يجرى لك إن رجعتى دلوقت ?

كــيم : وال حـــاجه .. لــــكن الـــواجـب يـــحـــتـم عـــلىَّ إنى
أفـضل هنـا .. علـشان خاطـر مامـا وبابـا .. وكمان ده
ـصـلـحـتى .. وإذا رجـعت لـبـلـدى ح يـكـون إحـسـاسى
كـــأنى انــهـــزمت .. إحـــســاس بــالـــفــشل ( تــنــهى هـذه

الكلمات وقد بدا عليها االنكسار )
دودى : ( يـذهب إلـيهـا .. يـربت عـلى كـتـفـها ) .. إيه
ده? .. إيه ده? .. يـالال .. يالال .. سـيبك مـن األفكار
ــديـنه مــوش مـنـاسـبـه لك مـا فـيش دى .. إن كـانت ا
مـشكله .. مـا حدش غصب عـليـكى تقبـليهـا واعملى

إللى إنتى شايفاه فى صاحلك ..
كيم : مشكلتى إنى موش عارفه أعمل إيه ..

دودى : ( متعاطفاً ) يا ريت أقدر أساعدك ..
سأله تـخصنى كيم : ما حـدش يقدر يـساعدنـى .. ا
طـلـوب مـنى إنى أتـخذ قـرارى بـنـفسى أنـا وحـدى وا

..
دودى : ده شيئ طيب ..

كيم : هــه?
دودى : الـــقــــرار قـــرارك .. قــــرارك لـــوحــــدك مـــوش
قـــــرارى أنـــــا ومـــــوش قــــــرار أبـــــوكى وأمـك .. وإنـــــتى
أحـــسـن واحـــده تـــعــرفـى إيه األفـــضل بـــالـــنـــســـبه لك
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> اخملرج شريف عبد
اللطيف رئيس قطاع
الفنون الشعبية
واالستعراضية أعلن هذا
األسبوع عن بدء تنفيذ
خطة القطاع خالل
وسم احلالى وتتضمن ا
تقد عدد من العروض
دن سرحية با ا
الساحلية إضافة إلى
حتريك مجموعة من
عروض فرق القطاع
باحملافظات. شريف عبد
اللطيف قال إن أعمال
التطوير فى البالون
سوف تنتهى قريبا
تمهيدا إلعادة افتتاحه.
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احليــــاة حــدوتـة

سرحي جريدة كل ا

ير ديفيد مسرح محمود دياب في برل قال: > ح شاهد الشاعر اليهودي فالد
هذا الفن علمني حقيقة الصراع العربي اإلسرائيلى التى لم أكن أعلمها. 

سرحيـة التى تقدم بقصور تنبع أهميـة العروض ا
الـثقافة فى األقـاليم من تقـد عروض قيمـة فنيًا
ـسـرح ـشــاهـدين إلـى ا جتـذب جــيالً جـديــدًا من ا
وتـــقــدم لــلــنـــاس فــنــونـــهم احلــقــيـــقــيــة وطـــقــوســهم
ن التراثية بغـية تعلقهم بـها وخصوصًا األطفال 
يـسـهل تـشـكـيـلـهم وتـطـويـعـهم نـحـو الـتـوجه لـلـقـيـمـة
وللتراث فـماذا فعل عرض (احلـياة حدوتة) الذى

قدم على قصر ثقافة بهتيم?
الـواقع أن العـرض الـذى يـنـاقش اسـتهـداف تـراثـنا
وفننا الشـعبى كجزء من استهـداف هويتنا ككل لم
شـاهدة هذا الفن وذاك التراث كى يتفاعل يقدم 
مـعه اجلمهـور ولم يستـعرض لهم مـوهبة حتلق به
فى أجـــــواء الــــفن ولـم يــــدخل به حـــــتى إلى أجــــواء
فترض أنه  –العرض الطقس الشعبى الذى من ا

 –يدافع عن وجوده واستمراره!
يـدور الـنص الــذى كـتـبه مـحــمـد أمـ حـول إحـدى
األسـر التى حتـتـرف الـعزف عـلى الـربـابة والـغـناء
يـسـكن إلى جـوارهم الـرجل الـشريـر (جـابـر) الذى
يـطـمع فى أرضـهم ودارهم إال أنه يـعـجـز عن ذلك
فـى وجـود االباء لـكـنه يـنـجـح مع األبـنـاء باسـتـغالل
ضـعـف (أحــمــد) ويـعــرض عــلــيه إقــراضـه األمـوال
التى سيـر بها األخير دارهم مع شرط أن تؤول
ـــوعـــد إلـــيه الـــدار فى حـــالــــة عـــدم الـــســـداد فى ا
احملــدد ويـوافق (أحــمـد) ويــوقع عـلـى االتـفـاق دون
أن يـتقاضى أمـواالً يقنعه أصـدقاء (جابـر) الغرباء
كـــمــا يــســمـــيــهم الـــعــرض بــالــســـفــر ألوربــا لـــتــعــلم
ــوسـيــقى الــغـربــيــة بـعــد أن يــأخـذوا مــنه ربــابـته ا
لـيــكــسـروهــا مــسـفــهــ قـدمــهــا وعـدم مــنــاسـبــتــهـا
لـلـعـصـر وال للـتـقـدم ويـسافـر أحـمـد لـينـفـرد جـابر
بـشقـيقـته (ضحى) ويـغتـصبـها ثم يـغتـصب أرضهم
ودارهـم بـل وكـل أراضـى وديـــــــــار أهـل الـــــــــقـــــــــريــــــــة
ها فى جميعهم. حـدوته بسيطة وفكرة سبق تقد
ؤلف يستخدمها كمتكأ العديد من األعمـال لكن ا
إلبـــراز فـن شــــعـــبـى أصـــيـل هــــو فن الــــعـــزف عــــلى
الـربــابــة الــذى يــتــصل بــحــكــايــة الــســيــر واألبــطـال
الـشعـبـي مـثل الزنـاتى خـليـفة وسـيف بن ذى يزن
وأبـو زيـد الـهاللى.. وبـالتـالى فـاخـتـيار آلـة الـربـابة
ــعـانى والـدالالت البـد ـعــبـأة بـكل هـذه ا حتـديـدًا ا
أن يـنـعــكس بـالـطــبع عـلى الــعـرض. لـكن مــا رأيـنـاه
كان غير ذلك وال أكون مبالغًا إذا قلت أن اخملرج
ـكـان جـانــبه الـتـوفـيق فى تـنـاولـه لـلـنص فـلم يـكن ا
صـاحلًـا لــهـذا الـنص أبــدًا فـهـو مـســرح صـغـيـر فى
حـــديــقـــة الــقـــصــر ورغم ذلـك أصــر اخملـــرج عــلى
إشـــــراك خـــــمـــــســــــة وثالثـــــ فــــــردًا فى الـــــعـــــرض
سرح لكنى فـوجئت أن معظم أعضاء ويربطهم بـا

العرض هم فرقة اخملرج محمد ربيع!
قام اخملـرج بعـمل إعـداد للـنص فـجرد مـنه أجواءه
الـطـقسـيـة وسـحـبه إلى احلـدوته الـبسـيـطـة الـقائم
عليها الـعمل لكنه لم يحافظ على احلدوته نفسها
فـقـد أفـسـد الـعالقـات بـ شـخـصـيات الـعـمل ولم
يـدر ماذا يـفعل بالـرمز فـأوله تأويالت شتى داخل
نـفـس الــعــرض! تـارة يــرمـى إلى كــون جــابــر رمـزًا
إلسرائـيل (اجلـار السـو الـذى ال يجب أن نـخـالطه
وال نـتـعـامل مـعه) وتـارة يـرمـز لـلـجـمـاعـات الـديـنـية
الــــتـى ارتــــدت مــــســــوح الــــدين وعــــمـــــلت فى ضــــوء
تـوجـيـهــهـا من اخلـارج بل إنه قــدم زفـة جـابـر وهـو
ذاهب ألداء فـريـضـة احلـج سـار فـيـهـا أبـنـاء قـريـته
وأصـــدقــــاؤه الـــغــــربـــاء جـــنــــبًـــا إلى جــــنب! إن هـــذا
التخـبط فى رؤية اخملرج ألقى بـظالله على جميع
عـــنـــاصــر الـــعـــرض ولـــلـــحق فـــقـــد حـــاول مــصـــمم
اإلضــاءة عـبــد الـنــاصـر أحــمـد تــقـد شىء وجنح
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ارتبكت رؤية اخملرج
فانعكس ارتباكه على
باقى عناصر العرض

فى بـعض اللـحظـات ولكن تـخبط رؤيـة اخملرج من
ه ألى مـضـامــ إضـافـيـة فى نــاحـيـة وعـدم تــقـد
رؤيـته اإلخراجـيـة من نـاحـية أخـرى أعـاقـا مـصمم

اإلضاءة بشكل كبير.
وأمـــــام تــــــقـــــلــــــيص األجـــــواء الــــــشـــــعـــــبــــــيـــــة جـــــاءت
االســتــعــراضـــات بــاهــتــة ال تــشـــيــر إلى أى تــدريب
للـمؤدين عـلى العـموم فقـد كانت سـمة الال تدريب
ـشـاركـ بـالـعـرض ألـيس هى الـسـائـدة عــلى كل ا
غريبًا أن أسـرة تمتهن عزف الـربابة ال جند أحدًا
مـنــهم يـقـدم لــنـا عـزفًـا لــلـربـابـة? ألــيس هـذا دلـيالً
عـــلى تـــركــيـــز اخملــرج عـــلى احلــدوتـه فــقط ولـــيــته
قــدمــهــا بــحــرفـيــة! لـم يـشــذ أحــد عن قــاعــدة الال
ـمـثـلـة نـاهـد عـبـد الاله الـتى قـامت تـدريب سـوى ا
بـدور األم فـقـد قـدمت غـنـاء جـيـدًا بـصـوتـهـا احلى
ا أراد اخملـرج أن يـصعب من ولـيس مسـجالً وكـأ
مــهـمــتـهــا فـاخــتـار لــهــا أمـاكن لــلـوقــوف بـعــيـدة عن
دالة من السقف فلم يصل صوتها يكروفونات ا ا
لـكل الـصـالـة رغم قـوته ولـكن مـا يحـسب لـلـمـخرج
أنه لم يسـجل لهـا أغنيـاتهـا وتركـها تـؤدى أداء حيًا
ذلك أن الـتـسجـيل كان سـيـئًا لـلـغايـة لم أصدق أنه

 تسجيله فى استوديو صوت.
وتيفت ديكور العرض كان بسيطًا للغاية اكتفى 
ــســـرح مـــجــسم لـــلــربـــابـــة وضــعـــتــا عـــلى جـــانـــبى ا
ـــــســـــرح بـه شق مـن أعاله لـــــلـــــحـــــائـط فى عــــــمق ا
ألسـفـلـه يـشـيــر لـتـصــدع الـدار ومـقــاربـته لالنــهـيـار
وكـذا مالبس العرض  –ومصمـمها واحد هو عبد
الـرحمـن اجلمل  –كـانت تـقـلـيـديـة بـحـتـة اعـتـمدت

بشكل كبير على اجلالليب البيضاء.
مـــوســيـــقى الـــعــرض الـــتى وضـــعــهـــا أحـــمــد عـــبــد
اجلــــلـــيل فــــقـــد جــــاءت كـــرؤيـــة اخملــــرج مـــتــــعـــثـــرة
ومـتخبـطة هى أيضًـا فلم حتيـلنا إلى أى شىء بل
ـوسـيــقى مع االسـتــعـراضـات فى لــقـد سـاهــمت ا
مــــنـح الــــعـــــرض شــــكـالً يــــشـــــبه شـــــكل الـــــعــــروض
الــتــجـاريــة لــلــمــســرح لـلــخــاص حــيث الــهــدف هـو
الـتصـفـيق والرقص وال شىء آخـر. بل إن اخملرج
اسـتـعـان بأغـنـيـة حـكيـم (ال إله إال الله) وال أدرى
مـا مــنـاســبـتــهـا لـلــعـرض. وضــاعت األشـعــار الـتى
ـن حـــافـظ أمـــام أصــــوات الــــدفـــوف وضــــعــــهـــا أ
ـوســيـقى الـتــعـبـيـر عن الــعـالـيـة كــمـا لم تـســتـطع ا
ــمــثـــلــ فـــرغم عــدم مــعـــانى األشــعـــار أمــا عـن ا
تـوجـيـهـهم من قـبل اخملـرج إال أنـنـا نـقـدم الـتـحـية
ـمـثـلـة نـاهـد لـهم عـلى مـجـهـودهم وعـلى رأسـهم ا
عـبـد الاله الـتى امـتـعـتـنـا بـأدائـهـا وغـنـائـهـا وكر
مــحــروس الــذى قــام بــدور اجلــار ومــعـهـم خــالـد
ربـيـع وناديـة ربـيـعى وصـالح سـعـيد وآيـة إبـراهـيم
وأحـمـد إبـراهـيم ومـحـمود أشـرف وشـيـمـاء جـابر
إضـــافـــة حلـــامـــلـــو الـــربـــابـــة وائل الـــدالى وإسالم
ـن عـبـد الــبـاقى وفـداء عــادل وأحـمـد ســمـيـر وأ
صــبـحى وحــامــلــو الـدفــوف ســارة مـحــمــد وسـارة
الــعــســال وإســـراء رزمه ونــشــوى مـــحــمــد وهــديــر
مـصطـفى. واألطـفـال محـمـد عبـد الـبـاقى وباسم
العـسال ونوران مـحمـد وحسنـة جابر وأمـ عبد
الــبــاقـى وروديـنــا مــصــطــفى وشــمـس ســعــيـد. وال
يعيبـهم عدم قدرتهم على الـعزف على الربابة أو
عــدم اتـقــانـهم ألداء االســتـعــراضـات ألن الــعـرض
كان يتطـلب قدرات خاصة ال تتوافر إال فى فرق

الفنون الشعبية واالستعراضية.

سرحي جريدة كل ا

صري وعدد كبير من اخملرج العرب نصوصه > تناول  معظم اخملرج ا
سرحية نظرا لتماسها الكبير مع البعد اإلنساني  والقضايا التي التقف عند ا

حدودها احمللية.
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.. واالَّ الدوشه ? .. ياه ! ( تبكى )

دودى : ( مـتجهاً إليها ) ما حتـزنيش .. خدى األمور
ــكــان ح تالقــيه ــا تــاخــدى عــلـى ا بــبــســاطه .. إنــتـى 
مـــوش بـــطَّــــال. أنـــا عـــارف إن الــدوشـه هـــنـــا كـــتـــيــره
عـلـشـان كــده الـقـطط الـتــانـيه بـتـهــرب من هـنـا وتـروح
لـلجـناين ألن الـدوشه بتـمنـعهم من الـنوم ( مـبتـسماً )
ـــوء .. بــاب .. أنــــا بس إلــــلى بــــاحـب أكــــون هــــنـــا ( 
كان .. ( يـلمس مدى تعاسة يصفق ) .. أنا باحب ا
الـفرسة وحـيدة القرن ) .. الواضح إنـكم يا وحيدات
الـقـرن من صـنف شـبـيه بـصـنف الـقـطط إلـلى بـتـحب
اجلــنــايـن .. واســمــحى لى أقــول لك إن أنــا مــنــدهش
ا إنتم عايش فى نعيم .. كتير وموش قـادر أفهم : 
طـبـيـعه جـمـيـله وهـاديه .. إيـه إلـلى يـجـيـبكـم هـنا ? ..

إيه إللى دلكم على مكان زى ده ?
كيم : زمـان .. زمان .. زمـان كان فـيه وحيـدات قرن

بيحبـــوا يعيشوا هنا ..
دودى : ( مندهشاً ) بتتكلمى جـد ?!

كيم : بجد .. كـتير مـنهم كانـوا موجودين هـنا قبل ما
ـا بدأ اإلنـسـان يهـجـر الطـبـيعه ( تـنظـر حولـها) .. و
البـشـر يـبـنـوا الـ .. الـ .. احلاجـات إلـلى إنت شـايـفـها

دى ..?
( تتوقف متسائلة .. يكمل هـو .. )

دودى : رجـعوا كـلهـم للـوطن .. وما يـعرفـوش إيه إللى
حصل ..

كـيم : بـالــظـبـط ! .. عـلــشـان كــده أهـالــيـنــا بـيــصـروا
على إننا نيجى هنا علشان نعرف إيه إللى حصل ..

دودى : ويا ترى كلهم رجعوا ..
كيم : ال .. عدد قليل منهم بقيوا هنا ..

دودى : لكن أنـا عمـرى ما شـفت واحد من أهـلك هنا
..

ـدينه فى كـيم : إلـلى بـقيـوا اخـتاروا يـعـيـشوا خـارج ا
اجلبال بعيد عن عيون البشر ..

دودى : وإيه الفرق ب جبـالنا وجبالكم .. موش كلها
جبــال ?

كـيم : فـيـه وجه شــبه بــ جـبــالــنــا وجـبــال الــبــشـر ..
واحلــقــيـــقه إن إلــلى كــانـــوا بــيــفــضَّــلــوا يـــعــيــشــوا هــنــا
ــغـــامــريـن إلــلى بـــيــحـــبــوا الـــتــجـــديــد مــجـــمــوعه مـن ا
والــتــغــيـيــر. أنــا مــوش مـنــهم .. أنــا مــغــرمـة بــالــهـدوء 

دينة وحشــه وموش عاجباكى ? ا
كـيم : ( يـظـهـر عـلـيـهـا بـعض االطـمـئـنـان .. تـتـطـلع

حولها ) موش عارفه .. موش متأكـده ..
دودى : يـعنى إيه موش عـارفه وموش متـأكده ? .. أنا

موش فاهم !
كيم : احلقـيقه إن أنا مـا كانش قـصدى آجى للـمكان
ده .. لـــكن الــتـــقــالــيـــد عــنـــدنــا بــتـــرغم كل الـــفــرســات
ـا يـوصــلـوا لـسن وحـيـدات الــقـرن عـلى إنــهم يـبــعـدوا 

معينه !
دودى : وليه ما رفضتيش ?

كن أرفض. كيم : ما كانش 
دودى : ليه أل ? .. أنا باقول ( أل ) على طول !

كيم : مـا تتصورش أد إيه بـابا وماما كـانوا ضاغط
علىَّ .. وأنا ما أقدرش أرفض لهم طلب.

دودى : آه .. قـصـدك إنك إتأثـرتى بـحدوتـة الـوالدين
ه. .. دى حدوته بقيت قد

كيم : حدوتة إيه إللى بتتكلم عنها ?
ـــــا األب واألم يـــــخـــــلـــــوكى حتـــــسى دودى : يـــــعـــــنى .. 
ـا تعـملى حـاجه همَّــا موش إحسـاس فظـيع بالـذنب 
راضـي عنـها .. والغـريب إنهم مـا بينـطقوش كـلمة (
أل ) لـكن - بـطــريـقـتـهم  –يـقــلـبـوا حــيـاتك بـؤس إذا

خالفتى رأيهم ..
كيم : صحيح .. ده صحيح ..

دودى : أمـا أنـا فـأبـويـا وأمى عـمـرهم مـا عـمـلـوا كـده
معـايـا .. ســـايبـيـنـى أعـيش حـياتى بـكـامل حـريتى ! (
يـبتسم وهو يـتلفت حوله ) وآديـكى شايـفه أنا قـاعد

زاجى ! ف دلوقت .. حر .. 
كيـم : ( تتـطلع حـولـها وحتـاول إخفـاء اشـمئـزازها )

.. أوه !
ـكـان جايـز يكـون متـواضع شـويَّه .. دودى : يـعنى .. ا
لــكن هــوَّ ده اخــتـيــارى .. أنــا أحب أكـون هــنــا .. وأنـا

سـعيــد بكــده !
كـيم : احلــقـيـــقه أنــا مـســــروره إنى قـابــلــت حــد فى
ـكــان ده .. لـــــو كـنـــت لـوحــــدى كــان صـعب أســتــمـر ا

( تــــســـقـط األضـــواء عــــلـى " دودى " قط الــــشـــوارع
الـشارد; يـجلس عـلى صنـدوق فـارغ وحوله مـخلـفات
دينـة التجـارى .. علب معـدنية فـارغة ومواد مركـز ا
تـعـبـئـة وتغـلـيف مـهـمـلـة مـتـناثـرة هـنـا وهـنـاك. ثـمة
أصـوات جلبـة وضوضاء قـادمة من الـشارع مع صوت

تساقط مطر خفيف ).
دودى : يـاه ! .. مـطـر ! ( يـبـتسم ويـتـمطى ) .. شىء
جمـيل .. حقيـقى شىء جمـيل .. اجلو مـنعش جداً ..
(يقـفز من عـلى الصـندوق لتـنزل كـفه فى حفـرة بها
ــاء ويــصـــيــبه بــعض رذاذه  مــاء راكــد .. يــتـــنــاثــر ا
فـيـنفـضه عنه ) .. ومـفـرح جـداً ! .. ( يـنـتقل قـفزاً
اء الراكـد بالط ) إلى حفـرة أخرى يخـتلط فيـها ا
ــلـيــانه مـيَّـه ! .. ( يـأخـذ نـفـسـاً .. أنـا أحب احلــفـر ا
ــطـر عــمـيـقــاً ويـســعل سـعـلــة خـفــيـفـة ) .. ريــحــة ا
مالهاش مثيل .. ( تـعلو االبتسامة وجهه وهو يتلفت
ـديـنـة .. ( يـصـيح كـمـا لو أنه حـوله ) .. أنـا بــاحب ا
يــخـاطــبــهـا ) .. مــوش عـــارف كــنت ح اعـــمل إيه من
ـوء بـصوت عـال فـتـصـفق نـافذة إلى غـيرك ! .. ( 
الـيم بـقوة .. يبـتسم ويـتضاحك ) .. هـيئ .. هيئ

.. دى حاجه عظيمه خالص .. موش كده ?!
( فــجـأةً تـأتـى من جـهــة الـيــسـار أصــوات كـالـنــعـيق
وتــتـوقـف فــجـأة ســيــارة فــتــزعق أصــوات فــرامــلــهـا;
فـيجفل " دودى " ويـسارع باالخـتباء خـلف صندوقه.
ومــا إن تــدخل الـــفــرس وحــيــدة الــقــرن " كــيم " إلى
سـرح مسرعة يختـلس إليها " دودى " النظرات من ا
خـلـف الـصــنــدوق ويـراهــا وقــد تـقــطــعت أنـفــاســهـا

وتملكها الفزع ).
كـــيم : ( مـــذعــورة ) .. إيه ده ? .. إيه إلـــــلى خـــــلالنى
آجـى هـنــا ? .. يــا ســاتــر ! .. ده مــكــان بـشـع جـداً ! (
يــتــحــرك "دودى" من مــكــانه إلـى يــســار الــصــنـدوق
متـهـيبـاً من الفـرس وحـيدة الـقرن الـتى تـستـمر فى
الــكالم .. ) مـــكـــان ريـــحـــته مـــوش كـــويــسـه .. غـــرقــان
ــطـــر .. مــكــان قـــذر ! .. الــنــاس هــنـــا أكــيــد مــوش بــا
لـطاف .. وكل األشياء حـجمها كبـير جداً .. أنا موش
فـاهـمه حاجه من إلـلى حـوالـيَّـه وده مخـلـليـنى خـايفه
.. مـرعــوبه ! .. أنــا عــايـزه أرجع لــلــمـكــان إلــلى جـيت

منه .. يا ريت أرجع بلدى !
دودى : ( يـتحـدث من مـكانه إلى اخلـلف من الـفرس
وحــيــدة الــقـرن ) إيه ده ? .. دا إنــتـى فــرسه وحـــيــدة

القرن !?
كيم : ( جتـفل فـتقـفـز متـراجـعة إلى جـهـة اليـم )

م ? .. إيه ? إنت عايز إيه ?!
دودى : مــا تـــخــــافـــيـش يــا أخـــتى الــعــزيــزة .. دى أول
مـره فـى حـيــاتى أشــــوف فــرسه من إلـلـى لـيــهـا قــــرن

واحد !
كــيم : ( التــزال خـائــفــة ومـتــخــذة وضع الــدفـاع عن
الــنـفس ) .. أنـا كــمــان .. أول مــره أشــوف .. أشـوف

حاجه زيَّـك .. أنا موش عارفه إنت تطلع إيه ?
دودى : ( بـاعـتزاز ) .. أنـا .. قـط ! .. وعـلـشـان أكـون
دقيق فى كالمى .. أنـا قط متـشرد .. أقـصد مـتحرر
( يـلتقط صـحيفة مـن على األرض ويرفـعها فى يده
) .. وعـــنــــدى أوراق تــــثـــبـت هـــذا .. ( "كـــيم " حتــاول

االبتسام ) .. بينادونى يقولوا لى يا "دودى" !
كيم : "دودى "?

دودى : نـــعم .. لـــكن فى احلـــقـــيـــقه ده مـــوش إســـمى
احلــقـيــقى .. أنــا اسـمى احلــقـيــقى "الـســيـر دوجالس
بـارامـونت " .. لـكن كل أصـدقـائى بـيـدلـعـونـى ويـقـولوا
لى يـا "دودى" .. إسم بـسـيط سـهـل .. مـوش كده ? ..
وإنتى بقى اسمك إيه يا صديقتى اللطيفه أم قرن ?
كـــيم : "كــــيـم " .. وأنــــا جــــايه من مــــنــــطـــقــــة اجلــــبـــال

سننه. ا
سننه دى ?! دودى : غريبه ! .. تطلع ف اجلبال ا

كان ده. كيم : بعيده جداً .. وهى مختلفه كتير عن ا
ـكـان ده يـبـقى مـديـنه .. يـا تـرى دودى : آه .. نـعم .. ا

دينه ? حبيتى ا
كــيم : عـــلـــشـــان أكـــون صـــادقه مـــعـــاك .. أل .. مــوش

حبَّـاهــا ..
دودى : طـــــيـب إيه إلـــــلـى خـالَّكــى تـــــيـــــجـى مـــــا دامت

فيه ..
دودى : إن كـنـتى مـوش مـسـتـريـحه هـنــا لـيـه غـاصـبه
على نـفسك وقـاعده ? .. إرجـعى بلـدك.. أنا واثق إن
أبوكى وأمك موش ح يكرهوكى إن رجعتى لوطنك ..
ـسأله موش مسـألة ماما وبـابا .. أنا هنا ألن كيم : ا
كل الــفـرســات وحــيــدات الــقـرن الزم يــتــركــوا وطــنـهم
ويـروحـوا أمــاكن بـعـيـده مـخـتـلـفـه عـلـشـان يـتـعـلـمـوا كل
شـيئ عن احلــيـاة والــطـبــيـعه ( تـتـفـحص مـا حـولـهـا
كن يحصل بـعينيها ) .. وعلشان يـشوفوا إيه إللى 

لو إننا أسأنا للطبيعه واحلياه ..
دودى : دى مسأله مزعجه جدا

ا تـيـجى مكـان زى ده تعـرف قيـمة كيم : الـواقع إنك 
ا تـقارن وتـتأكد إنه أد إيه رائع وطنك أكـتر وتـقدّره 
وطنها ! ( تعـلو وجهها مسـحة حزن بسبب تذكـرها 

.(
دودى : صــحــيح .. عــنــدك حق .. أنــا مـــرَّه تــهــت فى
ا رجـعت للزقاق ده رجـعت لى السعاده ! ( جـنينه و
يقفز معتليا صندوقه مبتسماً ) .. فيه قطط حتب
تعـيش فى اجلنـاين ليه ? مـا اعرفش ! .. لـكن على
أى حال كل واحـد حـر .. وإحـنا بـنـعيش فى بـلـد حر

..
كيم : بِجَــدْ ?!

دودى : يـــتــــهـــيـــأ لـى إنك مــــوش حـــاسَّـه بــــأنـــنــــا فـــعالً
عـايش فى حـريه بعد مـا جيتى هـنا علـشان تتـعلمى

معنى الطبى .. ع .. ع .. إيه ?!
كيم : تقصد الطبيعة ..

دودى : بــــالــــظــــبط .. الــــطــــبــــيــــعه ! .. مــــوش هى دى
كن جتيب لى األمـاكن الفـاضيه الواسـعه ? ..  دى 
دوخه لـو بــقـيت فــيـهــا مـده والـهــدوء فـيــهـا يــخـلـلــيـنى

أحس إنى بقيت أطرش !
كان وتـنظر هنا وهناك ) .. كل كـيم : ( تتمشى فى ا
ـديــنه حـجــمه كـبــيـر .. واحلـاجــات قـريـبه شــيئ فى ا
من بــعــضــهــا جــداً .. زحــمه .. ( حتـتــضن جـســمـهـا
بـيديها ) .. حـاسه زى ما يكـون فيه حاجه بـتعصرنى
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سرحي جريدة كل ا

> توفى فى أكتوبر 1983 عن عمر يناهز اخلمس عاما تاركاً إرثا مسرحياً
وقصصياً الزال قادرا على العطاء والزال نبعاً ينهل منه اخملرجون والكتاب الشباب

بوصفه مثاالً للكتابة اإلبداعية الرصينة واجلديدة.
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ـديــنـة الـتى يـحـبـهـا جـداً;  1- دودى : قط مـتــشـرد يـعـيش فى شـوارع ا
طرة يلتقى بضيف غريب كانت هى "كيم". وذات ليلة 

 2– كيم : فـرس وحـيـدة الـقـرن; تـركت مـوطنـهـا فى مـنـطـقـة من الـعالم
ذات طبيعة بكر من أجل أن تعايش البشر فى مدنهم.

ـمـثلىْ الـشـخـصيـتـ أن يـتقـمـصـا خصـائص وهـيـئة احلـيـوان ـكن  و
مثل حركات القط وأسلوبه ورشاقته.

ديـنـة كبـيرة; فى ركـز التـجـارى  ـر جانـبى أو زقـاق شبه مـظلـم فى ا  
الزمن الراهن. ¿ÉeõdGh ¿ÉµŸG 

سرحي جريدة كل ا

> رأى محمود دياب فى شكل السامر وسيلة لطرح قضايا خطيرة كالصراع
االجتماعى كما اتضح بجالء فى مسرحية "ليالى احلصاد". 
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إنفاقه . فى الواقع هذا هو مصدر رزقنا !
رأة العجوز: ( بصوت عال ) دوالر ! ا

العانس : خمسون سنتا  –أو ربع دوالر !
: (بدون وعى  عند الباب) ونستون ! ونستون ! الها

أيام مباركة . وداعا !
( تـنـدفع خـارجـة فى الـشـارع  العـانس تـتـبـعـهـا حتى
البـاب وحتجب عينيـها من الضوء وهى تنـظر للها
ـــلــون تــنــثــر خالل . مــوجـــة من قــصــاصــات الــورق ا
دخل على وجهها . يدوى صوت البوق . تغلق الباب ا

وحتكم غلقه).
العانس : الرعاع !...الرعاع !

رأة العجوز : ذهبا ? دون أن يدفعا ? خدعانا ? ا
(تفتح الستار)

العانس : نعم  –الرعاع!
ـلــون بـحـســاسـيـة (تـنـزع خــيـوط قــصـاصـات الــورق ا
ـرأة الـعـجـوز من شـديـدة من فـوق كــتـفـهـا . تـخـطـو ا

زوجة بالغضب .) خلف الستائر بقسوة 
ــرأة الـــعــجــوز : أريــــدان  خـــطــــابى ! لــــقــــد أوقـــعت ا

خطابى ! خطاب جدتك ملقى على األرض !
 - مضيق يـصل ب بـحر مرمـرة وب البـحر األبيض
تـوسط . طوله  28 كـيلـو متـرا وعمقه من  54 إلى ا

ترجم)  90 مترا. (ا
 - مـعـبـد إغـريـقى وأحـد أشـهـر مـعـالم أثـيـنـا والـيـونان

ترجم). عموما . (ا

أعرف أن حبك مكتوب فوق روحى بالطباشير
ال تغسلها إال دموع الفراق الضئيلة ?

لم تعرف كيف مشيت بخطوات بطيئة 
الطريق القاحل لتلك السنوات الشتوية –
حياتى فترة فاصلة تالشت . هى قوقعة

جدرانها قبلتك األولى  –ووداعك األخير !
وكب بدأت العزف سريعا وعاليا ( الفـرقةالتى تقود ا
فى الـشــارع. تـمــر مــثـلــمـا مــرت فى ســنـوات الــشـغب
بـتـورة الرأس. نـهض الزوج من سـبـاته واندفع بـقوة ا

جتاة الباب .) 
وكب ? الها : ماهذا ? ماهذا ? ا

( يضع الـزوج القبعة الورقيـة بقوة فوق رأسة ويندفع
جتاة الباب .)

الزوج: (عند الباب) هيا يا ماما . سيفوتك !
الـعانس: (بـسرعة) نقـبل دائما  –أتفـهـمان ? - مـبلـغا

ال  أى شئ جتودان به . صغيرا من ا
رأة العجوز : أوقفيه ! إنه خارج الباب ! ا

 (هـرب الزوج للشارع . يـدوى صوت الفرقة من خالل
الباب .)

العانس: (تمد يدها) من فضلك  –دوالر...
رأة العجوز : خمسون سنتا . ا

العانس : أو ربع دوالر!
الـهـا : ( ال تـأبه بـهـما ) أوه  يــا إلـهى  –ونـسـتـون !
لـقد اختفى فى الزحـام ! ونستون- ونسـتون ! إسمحا
لى ! ( تــنـدفـع جتـاه الــبـاب ثم وقــفت.) ونـســتـون ! أوه

ياإلهى  لقد هرب مجددا !
الـعـانس: (بـسـرعة ) نـحـن عـادة نـقـبـل مـبـلـغــا صـغـيـرا
لـعــرض اخلـطـاب . أى شئ تــشـعـريـن أنك قـادرة عـلى

رأة الـعجوز: ( تدق بعكازها سريعا ) فلتتخطى ذلك ا
. الوصف يستغرق صفحات !

الـعـانس : "... عــنــدمـا وصـل إلى قـمــة األكــروبــولـيس
بـــسط ذراعـــيه بــشـــكل عـــظــيـم ورائع مــثـل إله شــاب .
اآلن قـلـت فى نــفــسى  إن اإلله أبــولــلـو قــد هــبط إلى

األرض فى مالبس عصرية."
ـرأة الـعـجـوز : اســتــمــرى  تـخــطى ذلـك  ابـدأى من ا

حيث قابلته !
الـعـانس : "خـشــيت أن أقــطع عــلـيـه وحـيه الــشــعـرى 
ــنـظـر . فـمــشـيت بــتـمــهل وتـظــاهـرت بــأنـنى أشــاهـد ا
وحــافــظت عـلـى حتـويل نــظــراتى بــعـيــدا هــكـذا بــحـذر
حـتى أجبـرنى تقـارب اخلطـوات على أن أمـشى قريـبة

منه ."
ـرأة الــعـجـوز : بــالـــطــبع تــظــاهــر بــأنه اليــراهــا وهى ا

قادمة !
العانس : " ثم وجهى لوجهه بشكل نهائى !"

رأة العجوز : نعم ! ا
العانس : "تالقت أعيننا !"

رأة العجوز : نعم  نعم هذه هى الفقرة ! ا
شــمـلــنى الـعـانس : " شئ مــا حــدث بــيـنــنــا ال أفــهــمه 
توهج كـأنه قشعـريرة سـرت خالل عمق جسـدى كلة !

غمرت  "–
رأة العجوز : نعم ...هذه هى الفقرة ! ا

الـعانس : "صاح : من فـضـلك  لقـد أوقعت قـفازك !
ولــدهــشـتـى حـقــا اكــتــشــفت إنــنى بــالــفــعل أســقـطــته 

وعندما أعاده لى ضغط على راحة يدى ."
رأة العجوز: ( بصوت أجش ) نعم ! ا

( أصابـعهـا النـحيـلة حتـاول التـعلق بـالسـتارة ويـدها
األخرى تـظهر أيضا تفـتح فتحة طفـيفة فى الستارة

(.
الـعـانس : " صـدقـيـنـى يـاعـزيـزتى ديــارى  كـاد يـغـشى
على وانـقطـعت أنفـاسى  لقـد تسـاءلت غالـبا لـو أننى
ا تعثرت  فردى خالل االطالل  ر أكملت سيـرى 
ا تمـايلت قلـيال . اتكأت لـبرهة عـلى جانب عامود ر
. بـدت أشــعــة الــشــمس ســاطـعــة جــدا .جــعــلت عــيـنى
ـان . خـلـفى مـباشـرة سـمـعت الـصـوت ثـانـيـة  بدا تـتـأ

غالبا كأننى أشعر بلفحة أنفاسه فى "–
رأة العجوز : توقفى هنا ! سيكون هذا كاف جدا ! ا

( تطوى العانس اجلريدة . )
الها : أوه  هل هذا كله ?

ـكن أن يــقـرأ ــزيـد الــذى ال ـرأة الـعـجـوز : هـنــاك ا ا
أل . على ا

الها : أوه .
العانس : أنا آسفة . سأريكما اخلطاب .

الـــهـــا : يـــــاله من رائـع ! أحتـــــرق شــــوقـــــا كى أراه !
ونستون ? قف !

   ( لقـد غرق تقريبا فى النوم . حتضر العانس رزمة
صــغــيــرة أخـرى وتــفــضــهـا . حتــتــوى عــلى خــطـاب .

تسلمه للها التى تهم بفتحه .)
ـكن ـرأة ال ـرأة العـجوز : انـتـبـهى  انـتـبـهى . تـلك ا ا

أن تفتح اخلطاب !
الـــعــانس : ال  ال  من فـــــضــــلك . اليــــجــــدر بك . إن
مـحتويـات اخلطـاب خاصة جـدا . سأمـسكه هـنا على

كنك أن ترى اخلط . بعد مسافة قليلة حتى 
ـرأة الــعــجـوز : التــكـونى قــريـبــة جــدا  فـهى تــمـسك ا

نظارها !
( الها تخفض منظارها بسرعة.) 

العانس : بعد فترة قليلة قتل اللورد بايرون .
الها : كيف قتل ?

ـرأة الـعـجوز : قـتـل فى مـعـركـة  مـدافـعـا عن قـضـيـة ا
احلرية !

( قالت ذلك بنبرة قوية جعلت الزوج يجفل .)
الــعـانس : عــنــدمــا تــلــقـت جــدتى أنــبــاء مــقــتل الــلــورد
بـايـرون فى مـعـركـة . اعـتـزلت الـعـالم وظـلت فى عـزلة

تامة لبقية حياتها .
الـهـا : تــيك-تــيك  –تـيـك ! يـاله مـن شئ مــخـيف .

أعتقد أن ذلك كان حماقة منها .
( العكاز يدق بغضب خلف الستائر .)

الــعـانس : إنك التــفــهــمـــ . عــنــدمــا تــكـــتــمل احلــيــاة

فـيـجب أن تـطرح جـانـبا . فـهى مـثل السـونـاتا. عـنـدما
اذا أذهب بعيدا ? قطع األخير   تفرغ من كتابة ا

أنت تدمرين اجلزء الذى كتبتيه بالفعل !
ـرأة العجوز : اقرأى لهـما الـقصيـدة  السونـاتا التى ا

كتبتها جدتك فى رثاء اللورد بايرون .
العانس : هل أنتما شغوفان بسماعها ?

الها : سنهيم بها  –بصدق !
العانس : إسمها "سحر" .

: ( تتظاهر بتعبير الطرب ) ك آ آه ه  ! الها
العانس: ( تقرأ)  

فى األيام الزائفة تأملت موسم السحر 
رحت أهيم فى الزمان وفى جيوبه السالفة
حتى نسيت تماما أنها مكثت هنا وابتسمت
فوقعت فى شباك األيام الزرقاء الذهبية

ـرأة العـجوز : لـيـست األيام الـزرقـاء الذهـبـية  –أيام ا
لها لون أزرق سماوى ذهبى .

الــعــانس : فـــوقـــعت فـى شـــبـــاك أيــــام لـــهـــا لـــون أزرق
سماوى ذهبى !

لكن نقصتنى الفطنة كى أرى كيف تسامقت 
روحك واأليام فرحت فى التيه أهيم - 

رأة الـعجوز تـبدأ فى مـصاحبـتهـا باإللقـاء بصوت ( ا
خـفـيض أجش . مـوسيـقى خـافتـة لـفرقـة مـوسيـقـية

كن أن تسمع .)
بلمسة قمر من أقمار أكتوبر

ــكن أن تــطــلق لــنــفـسك فى ســحــر الــصــيف الــهـاد 
العنان !

رأة الـعجـوز ( بـصوت عـال حاد الـنـغمـة و بإحـساس ا
قوى فوق صوت العانس ) :
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرح لكنه أبدع عدة قصص منها: "بيت أوالدى" > لم يتوقف إنتاجه اإلذاعى عند ا
"الزائدون عن احلاجة" "الصيد األخير" "شارع الصمت" "عشرة أيام" "احلب ال
يحترق" "قضية عم مسعود" "رجل على احلصان" "رأس محموم فى طائرة

سوبرسونك".

6 من يوليه 2009 

> كما كتب رواية (طفل فى احلى العربى) عام  1972حيث ترجمت إلى الفرنسية
وأعدت مسلسال إذاعيا فى مصر.
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≈eGô¨dG ¿hôjÉH OQƒ∏dG ÜÉ£N
 تـنـيسى ولـيـامـز كاتب مـسـرحى أمـريكى (1983-1911) أول مـسـرحـية
ستنى" (1942) بـنيت على قصة سـرح هى " أنت  تـقدم له على خـشبة ا
قـصيـرة كتبـها د.هـ . لـورانس كتـبت بـاالشتراك مـع دونالـد وندهام . لـكنه
حقق جناحه احلقيقى بكتابته مسرحية "اجملموعة الزجاجية "(1945)
ومـسـرحـيـة "عربـة اسـمـهـا الـرغـبة" (1948) بـاإلضـافـة إلى مـسـرحـيـاتة
العـديـدة التى تـشكل كـيانـا رئـيسـيا ألعـماله . أصـدر ولـيامـز مجـموعـت

قصصيت كما أصدر دواوين شعر .
بـكرة من خـطاب الـلورد بـايرون الـغرامى هى إحـدى مـسرحـيات ولـيامـز ا
ــسـرحــيـات فــتـرة إزدهــاره اإلبـداعى ـوضــوع والــتـنــفـيــذ سـبــقت ا حــيث ا
ـسرحـية الـعـظيـمة (1960-1945) مـانواجـهه بـشكـل أساسى فى هـذه ا
ـان مـتـنـاقـضـان : عـالم تـافه مـن الـضـوضـاء واإلثارة  الـقـصـيـرة هـما عـا
الـذين هم غـيـر قـادرين أو غـير وعـالم يـتـعقـب قاطـنـوه األحالم واألوهـام 
مـرحـبـ أن يـتـواءمـوا مع أسس الـواقـعـيـة والـصالت الـضـروريـة لـلـحـيـاة
واجـهة بـ العـا التـى استخـدمهـا وليـامز مـرارا وتكرارا – اليـوميـة .ا
فى اجملـموعة الزجـاجية  فى عربـة إسمهـا الرغبة  فى الـصيف والدخان

وحديثا جدا فى مسرحية "قطار الل لم يعد يتوقف هنا».
ـكن أن يـكـون رمزا لـشئ ثـمـ جدا  خـطاب غـرامى من الـلـورد بـايرون 
ألنه سـيكون هدفـا يجسد كل شئ نـقارنه بكـلمة "رومانـسية". عنـدما تبدأ
ـســرحـيـة  نـحن  –مـثـل هـا مـيـلـوكى  –نـتـوق لـنــظـرة لـتـلك الـورقـة ا
ـسة من سحرها سـتمسح دموعنا  سـودة السحرية . نـتوق بشكل ما أن  ا
ـمـتع ـكن أن نـصـبح رابـطـا فى سـلـسـلـة بـ احلـاضـر غـير ا ذلك ألنـنـا 

اضى الرومانسى . وا
وهكـذا سيدة ميلـوكى ونحن عند اجلمهـور قد وقعنا فريـسة السحر الذى
ـرأتـان عـلـيـنـا . نـحن نـؤمـن أنـنـا حـقـيـقـة فى وجـود شـخـصـيـة تــقـوم به ا
المـست ذراعى بطل شعـر إجنلـترا الرومـانسى . ثم  إن السـحر قد تالشى
ا ونـسأل أنـفسـنا  هـل كان ذلك إحـتيـاال ? فى ضوء احلـقـيقـة البـاردة ر
كــان كـذلك . لــكن مـواجـهــتـنـا مـع الـكـلــمـات اجلـمــيـلــة ومع األحـاسـيس
اجلـياشـة للـمرأة الـعجـوز  تقـول أبـيات شـعرهـا اخلاص  لم يـكن مزورا .
رأتـان الـلتـان خـدعتـا بـالواجب الـذى أديـتاه  –لـيس فى الـنهـايـة إنهـمـا ا
الـزوجـ من مـيلـوكى  لـيس نـحن  اجلـمـهـور- الـقـار . الـفـنـان يـعطى

ا يأخذ .  دائما أكثر 
سرحية : فيما يلى نبذه مختصره عن الشعراء الذين أتى ذكرهم فى ا

- الـلورد بايرون  1824-1788من أشـهر الشعراء الرومـانسي اإلجنليز
. شـعره وشخـصيتـه شدت خيـال أوربا. من أول كتـبه "ساعـات الكسل" من

أهم أعماله "دون جوان" "عروس أبيدوس" "القرصان".
شــيـلى  1822- 1792 من أشـهــر الـشــعـراء الــرومـانــسـيــ اإلجنـلــيـز .
صــديق الــلــورد بــايــرون. من أهـم أعــمــاله "رجــال إجنــلــتــرا " "ســاحـرات
أطــلـس" "دفــاعــا عن الـــشــعــر" "ثـــورة اإلسالم". "نــطـــرة فــلــســـفــيــة إلى

اإلصالح" "بروميثيوس طليقا". 
- كـيـتس  1821-1795من أهم الـشـعـراء الـرومانـسـيـ اإلجنـلـيـز  كان
تأثـيـره على الـشـاعر ألـفـرد تيـنـيسـون كـبيـرا من أهم أعـماله "نـشـيد إلى

رأة اجلميلة بال شفقة". اخلريف" "ا

العانس : "لم أمنع نفسى باستمرار من مالحظة رجل
شى بالكاد فوقى بعرج واضح  –"

ــرأة الــعـجــوز:  ( بــانــدهــاش سـاكن ) نـــعم  –الــلــورد ا
بايرون !

الــعـانس : "- وعــنــدمـا كــان يــســتــديــر بــ حــ وآخـر
ليرى ماحتته البانوراما الرائعة "–

رأة العجوز : حقيقة كان يراقب الفتاة التى خلفة . ا
الــعــانس: ( بــحــدة ) مـن فـــضـــلك دعـــيـــنى أنـــتـــهى ! (
التوجـد إجابة من خلف الستائر وتستمر فى القراءة
.) "كــنت واقـعــة حتت تـأثــيـر اليــقـاوم لــنـبل غــيـر عـادى

ورقة قسماته !"
( تقلب الصفحة. )

ـرأة الـعـجوز : أكـثـر الــرجـال وسـامـة مـشى فـوق أد ا
األرض !

( تـؤكـد عـلـى حـديـثـهــا بـتـمــهل بـثالث مـرات ولــكـنـهـا
بطرقات عالية بعكازها.)

الـعــانس: ( بـاضــطـراب ) "قــوة وســمــو حـنــجــرتــة مــثل
حــنـجــرة الـتــمـثــال فى الـقــسـمــات الـتــقـلــيـديــة لـصــورتـة
ـمتد  اجلـانبيـة . شفتـاةه احلساسـتان وأنـفه الدقيق ا
وشـعره الـفـاحم الـذى يـنسـدل عـلى جـبـهته بـطـريـقة ك

–"

كان يومئ برأسه.) ونستون !
العانس : أه  ها هو .

يا رأة العجوز : كونى حذرة ! تذكرى أين ستتوقف  ا
أريدان !

الـعانس : ششه ! ( تـعدل من وضع نـظارتـها وجتلس
صباح .) "بـدأنا الـرحـلة بـاكـرا فى ذلك الصـباح أمـام ا
لـنـعـاين آثـار أكـروبـولـيس . أعـرف أنـنى لن أنـسى كـيف
كـان اجلـو نقـيـا فـوق العـادة فى ذلك الـصـبـاح . بدا لى
ـــا جــدا  ولــكن صــغــيــر كــمــا لــو أن الـــعــالم لــيس قــد
صـغــيــر جــدا  غــالــبــا كــمـا لــو أن الــعــالم قــد خــلق من
جديـد . كان هـناك مـذاق التـبكـير فى الـهواء  شـعرت
بــاإلنـتـعــاش  إنـتـعــشت حـواسى  ســمت روحى . كـيف
أصف لـك يــاعــزيـــزتى ديـــارى  شــكل الـــســمـــاء ? لــقــد
كـانت تقـريبـا كمـا لو رطـبت طـرف قلـمى فى سلـطانـية
ـلوءة بالـل . كـان اللون األزرق لـقبة الـسماء ضـحلة 
رقـيقـا . كانـت الشـمس ترسل أولـى أشعـتهـا الـذهبـية 
نــســيم مــتــدفق داعب أطــراف وشــاحى وريش الــقــبــعـة
الـرائــعـة الـتى اشــتـريـتــهـا من بــاريس . وهـاج الـكــبـريـاء
بــداخـلى حــيـنـمـا أرى ذلـك يـنـعــكس عـلـيــهم ! الـصـحف
التى قـرأناهـا هذا الـصباح ونـحن نحـتسـى القهـوة قبل
أن نـغادر الفنـدق  حتدثت عن إمكانـية نشوب حرب 
لـكن بـدا ذلك بـعــيـد االحـتـمـال  غــيـر حـقـيـقى : الشئ

العانس : من فضلك دعيه يدخل .
(الـهـا تــخـطـو خــارجـة بـســرعـة تـنــادى: ونـسـتـون!

ونستون!)
رأة الـعجوز: (تـطل برأسهـا لبرهة) راقـبيـهمـا بدقة ! ا

لتكن عيناك حادة فى مراقبتهما !
العانس : نعم  فلتهدأى .

( تعـود الـهـا مع زوجهـا الـذى كـان يحـتـسى خـمرا 
ويـلـبس قـبـعـة ورقـيـة مـحـاطـة بـقـصـاصات مـن الورق

لون). ا
الـهـا : ونـسـتــون  إخـلع هــذه الـقــبـعـة . اجــلس عـلى
األريـكــة . هــاتـان الــســيـدتــان ســتـعــرضــان لـنــا خــطـاب

اللورد بايرون الغرامى .
العانس : هل أحضره ?

الــهـا : أوه  نــعم . هــذا  –أوه  –زوجى  –الــســـيــد
توتويلز .

العانس:  (ببرود) تشرفنا .
الها : أنا السيدة توتويلز .

العانس : بالطبع . من فضلكما اجلسا .
الها : (بعصبية) لقد كان  –يحتفل قليال .

ـرأة الـعــجـوز: ( تـهــز الـسـتــارة الـتى حتــجـبـهـا ) من ا
فـــــضــــــلك قـــــولـى لـه أن يـــــكـــــون شـــــديــــــد احلـــــرص من

السيجارة .
ــــكــــنك أن الـــعــانس : أوه  كل شـئ عـــلـى مــــايـــرام . 

تستخدم تلك السلطانية لرمادك .
رأة العجوز : التدخ عادة غير ضرورية ! ا

الزوج : أوه !
الـهـا : هــذه الــسـيــدة كــانـت تـقــول لــنــا كــيف قــابــلت

جدتها اللورد بايرون . فى إيطاليا  صحيح?
العانس : ال .

ـرأة العجوز: (بـتأكيد) فى الـيونـان  فى أثيـنا  على ا
. أظن. سـاللم األكـروبـولـيس ! لـقــد ذكـرنـا ذلك مـرتـ
ـكنك أن تـقرأى لـهمـا فقرة مـن اجلريدة يـا أريدان  

أوال .
العانس : نعم .

ـا تـخـتـارية ـرأة العـجوز : لكـن من فضـلك حـاذرى  ا
لتقرأية !

(نـزعت الــعــانس من دوالب الــسـكــرتـاريــة الــصـفــحـة
لفوقة فى منديل ورقى ومربوطة بشريط.) ا

الــعـانس : مـــثل الـــكــثــيـــر من الـــشــابـــات األمــريـــكــيــات
األخريـات فـى ذلك الـعصـر وهـذه هى  جـدتى ذهـبت

إلى أوربا .
رأة العجوز : قبل أن تقدم للمجتمع بعام ! ا

الها : كم كان عمرها ?
ـرأة العـجوز : ستـة عـشر! بـالكـاد سـتة عـشـر ! كانت ا
جـميلة جدا أيـضا ! من فضلك إعـرضى لها الصورة 
إعرضى للزوج الصورة ! إنها فى صدر اجلريدة .
( ( تنزع العانس الصورة من الكتاب وتعطيها للها
:  (تنـظر)  يـالـهـا من فـتـاة جـمـيـلـة . (تـعـطيـها الـهـا

لزوجها) ما رأيك فى أنها تشبه إجنز قليال ?
الزوج : آه !

ــرأة الـعــجـوز : إنـــتـــبــهـى !يــا أريـــادن . يـــجــدر بك أن ا
تـراقـبى الـرجل .أعـتـقـد أنه كـان يـحـتـسى اخلـمـر . أنا

متأكدة من أنه كان –
الزوج:  (بقسوة ) نعم ? ماذا تقول فى اخللف هناك?

: ( تلمس ذراعه محذرة ) إهدأ يا ونستون . الها
الزوج : أه .

الـعــانس: ( بـســرعـة ) قبيل نــهــايــة رحــلـتــهــا  ذهــبت
جـدتـى وعـمــتــهــا إلى الــيــونـان لــتــدرس آثــار احلــضـارة

ة . القد
ــرأة الــعــجــوز: ( مــصــحــحــة ) احلـــضـــارة األوربـــيـــة ا

ة . القد
الـعانس : كان ذلك فى الـصبـاح البـاكر فى إبـريل لعام

ألف وثمانى مائة و-
رأة العجوز : سبعة وعشرين ! ا

العانس : نعم  فى جريدة جدتى تذكر –
رأة العجوز : إقرأيه  إقرأيه  إقرأيه . ا

الها : نعم  من فضلك إقرايه لنا .
كان  إذا حتليتم بالصبر  العانس : أحاول أن أجد ا
الـها : بـالـتـأكـيـد  أعـذرينى . (تـعاقـب زوجهـا الذى

كـــان حــقــيـــقــيـــا  حــقــا  لـــكن ســحـــر اآلثــار الــذهـــبــيــة
والـرومـانـسـيـة ذات الـلـون الـوردى الـتى تـنـفـسـنـاهـا من

دن الساحرة."  تلك ا
ـرأة الــعـجــوز : فـلــتـتـخــطى هـذا اجلــزء ! وابـدأى من ا

حيث قابلته !
الـعانس : نعم ...(تـقلب عدة صفـحات وتكمل.) " من
أفواه القـدماء األصـوات الغـنائـية لـلعـديد من الـشعراء
ــثل  والـذين الـقــدامى الــذين كـانــوا يـحــلـمــون بـعــالم ا

يحملون فى قلوبهم صورة نقية ومطلقة " –
ـرأة العجوز : فـلتتـخطى ذلك اجلزء ! انـتقلى ألسفل ا

إلى حيث –
زيد من العانس : نعم ! هنا ! دعـونا نقم بذلك دون ا
ـقاطعات ! " وصـلت العربة التـى جترها اخليول إلى ا

وقف حتت التل وعمتى شعرت باإلعياء " – ا
رأة العجوز : كانت تعـانى من احتقان فى الزور ذلك ا

الصباح .
الــعــانس : "- فـــضــلـت أن تــبـــقى مـع الــســـائـق بــيـــنـــمــا
شرعت أنـا فى التـسلق عـاليـا على قـدمى . وبيـنمـا أنا

نهارة والطائرة-" ة ا صاعدة فوق األحجار القد
كان ! ( العانس رأة العجوز : نعم  نعم  هذا هو ا ا
ـرأة الـعـجـوز تـدق األرض بـعـكـازهـا تـنـظـر فى قـلق  ا

بنفاد صبر خلف الستائر .) استمرى  ياأريدان !

الها : ألن تدخل السيدة الـواقفة خلف الستائر إلى
هنا ?

الـعانس : يـجـدر بك أن تـمـنـحـيـهـا عـذرا . هى تـفـضل
أن تبقى بعيدا .

الـهـا : (بـعـناد) أوه أفـهم  هل لـى أن أسـأل  مـاذا
كان يفعل اللورد بايرون فى اليونان ?

رأة العجوز: (بفخر)  يناضل من أجل احلرية ! ا
الــعــانس : نـــعم  ذهب الـــلـــورد بـــايـــرون إلى الـــيـــونــان
لينضم إلى القوات التى حتارب من أجل االستقالل .
ــرأة الــعــجــوز : وهـب حـــيـــاته لـــلـــدفـــاع عن احلـــركـــة ا

ية من أجل احلرية . العا
الها : ماذا كان ذلك  الذى قالته ?

الـعـانس: (تـكـرر بشـكل آلى) وهب حـيــاته لـلـدفـاع عن
ية من أجل احلرية . احلركة العا

تعا جدا ! الها : أوه  كم كان ذلك 
رأة العجوز : أيضا سبح فى مضيق الدرنديل . ا

العانس : نعم .
رأة العجوز : وأحرق جثة الشـاعر شيللى الذى غرق ا
ـتــوسط ومــجــلــدكـيــتس فى فى عــاصـفــة فى الــبــحــر ا

جيبه !
الها : (بريبة) عفوا ?

الـعـانس: (تـكـرر) وأحــرق جـثـة الــشـاعــر شـيــلـلى الـذى
ـتـوسط ومـجـلـد كـيتس غـرق فى عـاصـفة فـى البـحـر ا

فى جيبه .
ــتــعـا جــدا ! حــقـا  ــتـعــا   الـهـا : أوه  كم كــان 
أرغب كــثـيـرا فى أن يـسـمع زوجى هـذا . هل تـمـانـعـ

إذا خرجت لبرهة ودعوته للدخول ?

اجنلترا .
ـرأة العجوز : بـسبب إشـاعات افـتـرائيـة انتـشرت فى ا

بالط احلاكم .
العانس : نعم  شملت أخته غير الشقيقة !

رأة العجوز : كان ذلك افتراء  –كليا . ا
العانس : لم يثبت أبدا .

ـرأة العجوز : كان رجال عاطفـيا لكنه لم يكن شريرا ا
.

الــعـانس : أعــتـــقــد أن األخـالقــيـــات هى مــوضـــوعــات
مبهمة .

ـــتـع جـــدا ! أين قــــابـــلـت الـــلـــورد الــهــا  : هل هــــو 
بايرون ?

العانس : على ساللم األكروبوليس فى أثينا .
تع جـدا ! لم أعرف مطلقا تع   الها : هل هو 

أن اللورد بايرون زار اليونان من قبل.
الـعانس : اللـورد بايـرون أمضى الـسنـوات األخيرة من

ضطربة فى اليونان . حياتة ا
ـرأة العـجوز: (مـازالت خـلف الـستـائر) لـقـد نـفى من ا

اجنلترا !
الــعـانس : نــعم . لــقــد ذهـب إلى مــنــفى اخــتــيــارى من

(مـنظـر : ردهـة فى بـيت عـتـيق بـاهت الـلون فى احلى
الـفـرنـسى فـى نـيـو أورلـيـنـز فى آواخـر الـقـرن الـتـاسع

عشر .
شاة مصـراعا احلجرة يفـتحان مباشـرة على رصيف ا
ــرفع تــتــمــيـز وضــوضــاء إحــتــفــاالت أعــيــاد ثالثــاء ا
بخـفـوتهـا . الـداخل معـتم جـدا . على اجلـانب يـوجد
مــــصـــبـــاح ذو ظـالل ورديـــة  الــــعـــانس هـى امـــرأة فى
قابل بال األربعـينيات تمارس اخلياطة . يبدو الركن ا
ـرأة العجـوز جتلس مرتـدية فسـتاناً حـريرياً حراك  ا

أسود . جرس الباب يرن . 
الـعانس : (تنهض) من احملتمل أن يـكون شخص قادم

ليلقى نظرة على اخلطاب .
ـرأة العـجـوز : (تـنهض عـلى عـكـازها) امـهـلـيـنى وقـتـا ا

ألخرج . 
(تـتـقـهـقـر تـدريـجـيــا خـلف الـسـتـائـر . أحـد أطـرافـهـا
اليزال ظـاهرا  تمسك ستارة وتفتـحها قليال لتتمكن
من رؤيـة الزوار . الـعـانس تـفـتح الـبـاب والـهـا امرأة

فى خريف العمر تدخل احلجرة).
العانس : ألن تدخلى ?

الها : شكرا .
العانس : هل أنت من مدينتنا ?

الها : أوه  نعم  نحن من ميلوكى . قدمنا من أجل
ـرفع زوجى وأنـا . (فـجـأة تالحظ طـائر عـيــد ثالثـاء ا
كنـارى محنـطاً فى قـفصة الـعاجى الـصغيـر ذى اللون

القرنفلى).
سك محبوس فى قفص أوه  هذا الطائر الصـغير ا
صـغير جـدا ! إن هذا الـقفص صغـير جـدا لتضـعا فيه

طائر الكنارى !
العانس: إنه طائر كنارى غير حى .

رأة العجوز: (من خلف الستار) ال  إنه محنط . ا
الها : أوه . (بوعى تـلمس الطائر احملنط بقبعتها)
ونــســتـون فـى اخلــارج يــتـلــكــأ فـى الـشــارع  يــخــشى أن

وكب سيمر من هنا  صحيح ? وكب . ا يفوته ا
العانس : نعم  لسوء احلظ سيمر من هنا .

الــهــا : الحــــظت إعالنــــكم عــــلى الـــبــــاب . هل هـــذا
صــحـــيح أنــكم تــقــتـــنــون خــطــابــا مـن خــطــابــات الــلــورد

بايرون الغرامية ?
العانس : نعم .

تع جدا ! كيف حصلتم عليه ? الها : هل هو 
الـــعـــانس : كــــتب جلــــدتـى  إيــــريــــنـى مــــارجــــوريت دى

بويتفيت .
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرح لكنه أبدع عدة قصص منها: "بيت أوالدى" > لم يتوقف إنتاجه اإلذاعى عند ا
"الزائدون عن احلاجة" "الصيد األخير" "شارع الصمت" "عشرة أيام" "احلب ال
يحترق" "قضية عم مسعود" "رجل على احلصان" "رأس محموم فى طائرة

سوبرسونك".

6 من يوليه 2009 

> كما كتب رواية (طفل فى احلى العربى) عام  1972حيث ترجمت إلى الفرنسية
وأعدت مسلسال إذاعيا فى مصر.

6 من يوليه 2009  العدد 104
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≈eGô¨dG ¿hôjÉH OQƒ∏dG ÜÉ£N
 تـنـيسى ولـيـامـز كاتب مـسـرحى أمـريكى (1983-1911) أول مـسـرحـية
ستنى" (1942) بـنيت على قصة سـرح هى " أنت  تـقدم له على خـشبة ا
قـصيـرة كتبـها د.هـ . لـورانس كتـبت بـاالشتراك مـع دونالـد وندهام . لـكنه
حقق جناحه احلقيقى بكتابته مسرحية "اجملموعة الزجاجية "(1945)
ومـسـرحـيـة "عربـة اسـمـهـا الـرغـبة" (1948) بـاإلضـافـة إلى مـسـرحـيـاتة
العـديـدة التى تـشكل كـيانـا رئـيسـيا ألعـماله . أصـدر ولـيامـز مجـموعـت

قصصيت كما أصدر دواوين شعر .
بـكرة من خـطاب الـلورد بـايرون الـغرامى هى إحـدى مـسرحـيات ولـيامـز ا
ــسـرحــيـات فــتـرة إزدهــاره اإلبـداعى ـوضــوع والــتـنــفـيــذ سـبــقت ا حــيث ا
ـسرحـية الـعـظيـمة (1960-1945) مـانواجـهه بـشكـل أساسى فى هـذه ا
ـان مـتـنـاقـضـان : عـالم تـافه مـن الـضـوضـاء واإلثارة  الـقـصـيـرة هـما عـا
الـذين هم غـيـر قـادرين أو غـير وعـالم يـتـعقـب قاطـنـوه األحالم واألوهـام 
مـرحـبـ أن يـتـواءمـوا مع أسس الـواقـعـيـة والـصالت الـضـروريـة لـلـحـيـاة
واجـهة بـ العـا التـى استخـدمهـا وليـامز مـرارا وتكرارا – اليـوميـة .ا
فى اجملـموعة الزجـاجية  فى عربـة إسمهـا الرغبة  فى الـصيف والدخان

وحديثا جدا فى مسرحية "قطار الل لم يعد يتوقف هنا».
ـكن أن يـكـون رمزا لـشئ ثـمـ جدا  خـطاب غـرامى من الـلـورد بـايرون 
ألنه سـيكون هدفـا يجسد كل شئ نـقارنه بكـلمة "رومانـسية". عنـدما تبدأ
ـســرحـيـة  نـحن  –مـثـل هـا مـيـلـوكى  –نـتـوق لـنــظـرة لـتـلك الـورقـة ا
ـسة من سحرها سـتمسح دموعنا  سـودة السحرية . نـتوق بشكل ما أن  ا
ـمـتع ـكن أن نـصـبح رابـطـا فى سـلـسـلـة بـ احلـاضـر غـير ا ذلك ألنـنـا 

اضى الرومانسى . وا
وهكـذا سيدة ميلـوكى ونحن عند اجلمهـور قد وقعنا فريـسة السحر الذى
ـرأتـان عـلـيـنـا . نـحن نـؤمـن أنـنـا حـقـيـقـة فى وجـود شـخـصـيـة تــقـوم به ا
المـست ذراعى بطل شعـر إجنلـترا الرومـانسى . ثم  إن السـحر قد تالشى
ا ونـسأل أنـفسـنا  هـل كان ذلك إحـتيـاال ? فى ضوء احلـقـيقـة البـاردة ر
كــان كـذلك . لــكن مـواجـهــتـنـا مـع الـكـلــمـات اجلـمــيـلــة ومع األحـاسـيس
اجلـياشـة للـمرأة الـعجـوز  تقـول أبـيات شـعرهـا اخلاص  لم يـكن مزورا .
رأتـان الـلتـان خـدعتـا بـالواجب الـذى أديـتاه  –لـيس فى الـنهـايـة إنهـمـا ا
الـزوجـ من مـيلـوكى  لـيس نـحن  اجلـمـهـور- الـقـار . الـفـنـان يـعطى

ا يأخذ .  دائما أكثر 
سرحية : فيما يلى نبذه مختصره عن الشعراء الذين أتى ذكرهم فى ا

- الـلورد بايرون  1824-1788من أشـهر الشعراء الرومـانسي اإلجنليز
. شـعره وشخـصيتـه شدت خيـال أوربا. من أول كتـبه "ساعـات الكسل" من

أهم أعماله "دون جوان" "عروس أبيدوس" "القرصان".
شــيـلى  1822- 1792 من أشـهــر الـشــعـراء الــرومـانــسـيــ اإلجنـلــيـز .
صــديق الــلــورد بــايــرون. من أهـم أعــمــاله "رجــال إجنــلــتــرا " "ســاحـرات
أطــلـس" "دفــاعــا عن الـــشــعــر" "ثـــورة اإلسالم". "نــطـــرة فــلــســـفــيــة إلى

اإلصالح" "بروميثيوس طليقا". 
- كـيـتس  1821-1795من أهم الـشـعـراء الـرومانـسـيـ اإلجنـلـيـز  كان
تأثـيـره على الـشـاعر ألـفـرد تيـنـيسـون كـبيـرا من أهم أعـماله "نـشـيد إلى

رأة اجلميلة بال شفقة". اخلريف" "ا

العانس : "لم أمنع نفسى باستمرار من مالحظة رجل
شى بالكاد فوقى بعرج واضح  –"

ــرأة الــعـجــوز:  ( بــانــدهــاش سـاكن ) نـــعم  –الــلــورد ا
بايرون !

الــعـانس : "- وعــنــدمـا كــان يــســتــديــر بــ حــ وآخـر
ليرى ماحتته البانوراما الرائعة "–

رأة العجوز : حقيقة كان يراقب الفتاة التى خلفة . ا
الــعــانس: ( بــحــدة ) مـن فـــضـــلك دعـــيـــنى أنـــتـــهى ! (
التوجـد إجابة من خلف الستائر وتستمر فى القراءة
.) "كــنت واقـعــة حتت تـأثــيـر اليــقـاوم لــنـبل غــيـر عـادى

ورقة قسماته !"
( تقلب الصفحة. )

ـرأة الـعـجوز : أكـثـر الــرجـال وسـامـة مـشى فـوق أد ا
األرض !

( تـؤكـد عـلـى حـديـثـهــا بـتـمــهل بـثالث مـرات ولــكـنـهـا
بطرقات عالية بعكازها.)

الـعــانس: ( بـاضــطـراب ) "قــوة وســمــو حـنــجــرتــة مــثل
حــنـجــرة الـتــمـثــال فى الـقــسـمــات الـتــقـلــيـديــة لـصــورتـة
ـمتد  اجلـانبيـة . شفتـاةه احلساسـتان وأنـفه الدقيق ا
وشـعره الـفـاحم الـذى يـنسـدل عـلى جـبـهته بـطـريـقة ك

–"

كان يومئ برأسه.) ونستون !
العانس : أه  ها هو .

يا رأة العجوز : كونى حذرة ! تذكرى أين ستتوقف  ا
أريدان !

الـعانس : ششه ! ( تـعدل من وضع نـظارتـها وجتلس
صباح .) "بـدأنا الـرحـلة بـاكـرا فى ذلك الصـباح أمـام ا
لـنـعـاين آثـار أكـروبـولـيس . أعـرف أنـنى لن أنـسى كـيف
كـان اجلـو نقـيـا فـوق العـادة فى ذلك الـصـبـاح . بدا لى
ـــا جــدا  ولــكن صــغــيــر كــمــا لــو أن الـــعــالم لــيس قــد
صـغــيــر جــدا  غــالــبــا كــمـا لــو أن الــعــالم قــد خــلق من
جديـد . كان هـناك مـذاق التـبكـير فى الـهواء  شـعرت
بــاإلنـتـعــاش  إنـتـعــشت حـواسى  ســمت روحى . كـيف
أصف لـك يــاعــزيـــزتى ديـــارى  شــكل الـــســمـــاء ? لــقــد
كـانت تقـريبـا كمـا لو رطـبت طـرف قلـمى فى سلـطانـية
ـلوءة بالـل . كـان اللون األزرق لـقبة الـسماء ضـحلة 
رقـيقـا . كانـت الشـمس ترسل أولـى أشعـتهـا الـذهبـية 
نــســيم مــتــدفق داعب أطــراف وشــاحى وريش الــقــبــعـة
الـرائــعـة الـتى اشــتـريـتــهـا من بــاريس . وهـاج الـكــبـريـاء
بــداخـلى حــيـنـمـا أرى ذلـك يـنـعــكس عـلـيــهم ! الـصـحف
التى قـرأناهـا هذا الـصباح ونـحن نحـتسـى القهـوة قبل
أن نـغادر الفنـدق  حتدثت عن إمكانـية نشوب حرب 
لـكن بـدا ذلك بـعــيـد االحـتـمـال  غــيـر حـقـيـقى : الشئ

العانس : من فضلك دعيه يدخل .
(الـهـا تــخـطـو خــارجـة بـســرعـة تـنــادى: ونـسـتـون!

ونستون!)
رأة الـعجوز: (تـطل برأسهـا لبرهة) راقـبيـهمـا بدقة ! ا

لتكن عيناك حادة فى مراقبتهما !
العانس : نعم  فلتهدأى .

( تعـود الـهـا مع زوجهـا الـذى كـان يحـتـسى خـمرا 
ويـلـبس قـبـعـة ورقـيـة مـحـاطـة بـقـصـاصات مـن الورق

لون). ا
الـهـا : ونـسـتــون  إخـلع هــذه الـقــبـعـة . اجــلس عـلى
األريـكــة . هــاتـان الــســيـدتــان ســتـعــرضــان لـنــا خــطـاب

اللورد بايرون الغرامى .
العانس : هل أحضره ?

الــهـا : أوه  نــعم . هــذا  –أوه  –زوجى  –الــســـيــد
توتويلز .

العانس:  (ببرود) تشرفنا .
الها : أنا السيدة توتويلز .

العانس : بالطبع . من فضلكما اجلسا .
الها : (بعصبية) لقد كان  –يحتفل قليال .

ـرأة الـعــجـوز: ( تـهــز الـسـتــارة الـتى حتــجـبـهـا ) من ا
فـــــضــــــلك قـــــولـى لـه أن يـــــكـــــون شـــــديــــــد احلـــــرص من

السيجارة .
ــــكــــنك أن الـــعــانس : أوه  كل شـئ عـــلـى مــــايـــرام . 

تستخدم تلك السلطانية لرمادك .
رأة العجوز : التدخ عادة غير ضرورية ! ا

الزوج : أوه !
الـهـا : هــذه الــسـيــدة كــانـت تـقــول لــنــا كــيف قــابــلت

جدتها اللورد بايرون . فى إيطاليا  صحيح?
العانس : ال .

ـرأة العجوز: (بـتأكيد) فى الـيونـان  فى أثيـنا  على ا
. أظن. سـاللم األكـروبـولـيس ! لـقــد ذكـرنـا ذلك مـرتـ
ـكنك أن تـقرأى لـهمـا فقرة مـن اجلريدة يـا أريدان  

أوال .
العانس : نعم .

ـا تـخـتـارية ـرأة العـجوز : لكـن من فضـلك حـاذرى  ا
لتقرأية !

(نـزعت الــعــانس من دوالب الــسـكــرتـاريــة الــصـفــحـة
لفوقة فى منديل ورقى ومربوطة بشريط.) ا

الــعـانس : مـــثل الـــكــثــيـــر من الـــشــابـــات األمــريـــكــيــات
األخريـات فـى ذلك الـعصـر وهـذه هى  جـدتى ذهـبت

إلى أوربا .
رأة العجوز : قبل أن تقدم للمجتمع بعام ! ا

الها : كم كان عمرها ?
ـرأة العـجوز : ستـة عـشر! بـالكـاد سـتة عـشـر ! كانت ا
جـميلة جدا أيـضا ! من فضلك إعـرضى لها الصورة 
إعرضى للزوج الصورة ! إنها فى صدر اجلريدة .
( ( تنزع العانس الصورة من الكتاب وتعطيها للها
:  (تنـظر)  يـالـهـا من فـتـاة جـمـيـلـة . (تـعـطيـها الـهـا

لزوجها) ما رأيك فى أنها تشبه إجنز قليال ?
الزوج : آه !

ــرأة الـعــجـوز : إنـــتـــبــهـى !يــا أريـــادن . يـــجــدر بك أن ا
تـراقـبى الـرجل .أعـتـقـد أنه كـان يـحـتـسى اخلـمـر . أنا

متأكدة من أنه كان –
الزوج:  (بقسوة ) نعم ? ماذا تقول فى اخللف هناك?

: ( تلمس ذراعه محذرة ) إهدأ يا ونستون . الها
الزوج : أه .

الـعــانس: ( بـســرعـة ) قبيل نــهــايــة رحــلـتــهــا  ذهــبت
جـدتـى وعـمــتــهــا إلى الــيــونـان لــتــدرس آثــار احلــضـارة

ة . القد
ــرأة الــعــجــوز: ( مــصــحــحــة ) احلـــضـــارة األوربـــيـــة ا

ة . القد
الـعانس : كان ذلك فى الـصبـاح البـاكر فى إبـريل لعام

ألف وثمانى مائة و-
رأة العجوز : سبعة وعشرين ! ا

العانس : نعم  فى جريدة جدتى تذكر –
رأة العجوز : إقرأيه  إقرأيه  إقرأيه . ا

الها : نعم  من فضلك إقرايه لنا .
كان  إذا حتليتم بالصبر  العانس : أحاول أن أجد ا
الـها : بـالـتـأكـيـد  أعـذرينى . (تـعاقـب زوجهـا الذى

كـــان حــقــيـــقــيـــا  حــقــا  لـــكن ســحـــر اآلثــار الــذهـــبــيــة
والـرومـانـسـيـة ذات الـلـون الـوردى الـتى تـنـفـسـنـاهـا من

دن الساحرة."  تلك ا
ـرأة الــعـجــوز : فـلــتـتـخــطى هـذا اجلــزء ! وابـدأى من ا

حيث قابلته !
الـعانس : نعم ...(تـقلب عدة صفـحات وتكمل.) " من
أفواه القـدماء األصـوات الغـنائـية لـلعـديد من الـشعراء
ــثل  والـذين الـقــدامى الــذين كـانــوا يـحــلـمــون بـعــالم ا

يحملون فى قلوبهم صورة نقية ومطلقة " –
ـرأة العجوز : فـلتتـخطى ذلك اجلزء ! انـتقلى ألسفل ا

إلى حيث –
زيد من العانس : نعم ! هنا ! دعـونا نقم بذلك دون ا
ـقاطعات ! " وصـلت العربة التـى جترها اخليول إلى ا

وقف حتت التل وعمتى شعرت باإلعياء " – ا
رأة العجوز : كانت تعـانى من احتقان فى الزور ذلك ا

الصباح .
الــعــانس : "- فـــضــلـت أن تــبـــقى مـع الــســـائـق بــيـــنـــمــا
شرعت أنـا فى التـسلق عـاليـا على قـدمى . وبيـنمـا أنا

نهارة والطائرة-" ة ا صاعدة فوق األحجار القد
كان ! ( العانس رأة العجوز : نعم  نعم  هذا هو ا ا
ـرأة الـعـجـوز تـدق األرض بـعـكـازهـا تـنـظـر فى قـلق  ا

بنفاد صبر خلف الستائر .) استمرى  ياأريدان !

الها : ألن تدخل السيدة الـواقفة خلف الستائر إلى
هنا ?

الـعانس : يـجـدر بك أن تـمـنـحـيـهـا عـذرا . هى تـفـضل
أن تبقى بعيدا .

الـهـا : (بـعـناد) أوه أفـهم  هل لـى أن أسـأل  مـاذا
كان يفعل اللورد بايرون فى اليونان ?

رأة العجوز: (بفخر)  يناضل من أجل احلرية ! ا
الــعــانس : نـــعم  ذهب الـــلـــورد بـــايـــرون إلى الـــيـــونــان
لينضم إلى القوات التى حتارب من أجل االستقالل .
ــرأة الــعــجــوز : وهـب حـــيـــاته لـــلـــدفـــاع عن احلـــركـــة ا

ية من أجل احلرية . العا
الها : ماذا كان ذلك  الذى قالته ?

الـعـانس: (تـكـرر بشـكل آلى) وهب حـيــاته لـلـدفـاع عن
ية من أجل احلرية . احلركة العا

تعا جدا ! الها : أوه  كم كان ذلك 
رأة العجوز : أيضا سبح فى مضيق الدرنديل . ا

العانس : نعم .
رأة العجوز : وأحرق جثة الشـاعر شيللى الذى غرق ا
ـتــوسط ومــجــلــدكـيــتس فى فى عــاصـفــة فى الــبــحــر ا

جيبه !
الها : (بريبة) عفوا ?

الـعـانس: (تـكـرر) وأحــرق جـثـة الــشـاعــر شـيــلـلى الـذى
ـتـوسط ومـجـلـد كـيتس غـرق فى عـاصـفة فـى البـحـر ا

فى جيبه .
ــتــعـا جــدا ! حــقـا  ــتـعــا   الـهـا : أوه  كم كــان 
أرغب كــثـيـرا فى أن يـسـمع زوجى هـذا . هل تـمـانـعـ

إذا خرجت لبرهة ودعوته للدخول ?

اجنلترا .
ـرأة العجوز : بـسبب إشـاعات افـتـرائيـة انتـشرت فى ا

بالط احلاكم .
العانس : نعم  شملت أخته غير الشقيقة !

رأة العجوز : كان ذلك افتراء  –كليا . ا
العانس : لم يثبت أبدا .

ـرأة العجوز : كان رجال عاطفـيا لكنه لم يكن شريرا ا
.

الــعـانس : أعــتـــقــد أن األخـالقــيـــات هى مــوضـــوعــات
مبهمة .

ـــتـع جـــدا ! أين قــــابـــلـت الـــلـــورد الــهــا  : هل هــــو 
بايرون ?

العانس : على ساللم األكروبوليس فى أثينا .
تع جـدا ! لم أعرف مطلقا تع   الها : هل هو 

أن اللورد بايرون زار اليونان من قبل.
الـعانس : اللـورد بايـرون أمضى الـسنـوات األخيرة من

ضطربة فى اليونان . حياتة ا
ـرأة العـجوز: (مـازالت خـلف الـستـائر) لـقـد نـفى من ا

اجنلترا !
الــعـانس : نــعم . لــقــد ذهـب إلى مــنــفى اخــتــيــارى من

(مـنظـر : ردهـة فى بـيت عـتـيق بـاهت الـلون فى احلى
الـفـرنـسى فـى نـيـو أورلـيـنـز فى آواخـر الـقـرن الـتـاسع

عشر .
شاة مصـراعا احلجرة يفـتحان مباشـرة على رصيف ا
ــرفع تــتــمــيـز وضــوضــاء إحــتــفــاالت أعــيــاد ثالثــاء ا
بخـفـوتهـا . الـداخل معـتم جـدا . على اجلـانب يـوجد
مــــصـــبـــاح ذو ظـالل ورديـــة  الــــعـــانس هـى امـــرأة فى
قابل بال األربعـينيات تمارس اخلياطة . يبدو الركن ا
ـرأة العجـوز جتلس مرتـدية فسـتاناً حـريرياً حراك  ا

أسود . جرس الباب يرن . 
الـعانس : (تنهض) من احملتمل أن يـكون شخص قادم

ليلقى نظرة على اخلطاب .
ـرأة العـجـوز : (تـنهض عـلى عـكـازها) امـهـلـيـنى وقـتـا ا

ألخرج . 
(تـتـقـهـقـر تـدريـجـيــا خـلف الـسـتـائـر . أحـد أطـرافـهـا
اليزال ظـاهرا  تمسك ستارة وتفتـحها قليال لتتمكن
من رؤيـة الزوار . الـعـانس تـفـتح الـبـاب والـهـا امرأة

فى خريف العمر تدخل احلجرة).
العانس : ألن تدخلى ?

الها : شكرا .
العانس : هل أنت من مدينتنا ?

الها : أوه  نعم  نحن من ميلوكى . قدمنا من أجل
ـرفع زوجى وأنـا . (فـجـأة تالحظ طـائر عـيــد ثالثـاء ا
كنـارى محنـطاً فى قـفصة الـعاجى الـصغيـر ذى اللون

القرنفلى).
سك محبوس فى قفص أوه  هذا الطائر الصـغير ا
صـغير جـدا ! إن هذا الـقفص صغـير جـدا لتضـعا فيه

طائر الكنارى !
العانس: إنه طائر كنارى غير حى .

رأة العجوز: (من خلف الستار) ال  إنه محنط . ا
الها : أوه . (بوعى تـلمس الطائر احملنط بقبعتها)
ونــســتـون فـى اخلــارج يــتـلــكــأ فـى الـشــارع  يــخــشى أن

وكب سيمر من هنا  صحيح ? وكب . ا يفوته ا
العانس : نعم  لسوء احلظ سيمر من هنا .

الــهــا : الحــــظت إعالنــــكم عــــلى الـــبــــاب . هل هـــذا
صــحـــيح أنــكم تــقــتـــنــون خــطــابــا مـن خــطــابــات الــلــورد

بايرون الغرامية ?
العانس : نعم .

تع جدا ! كيف حصلتم عليه ? الها : هل هو 
الـــعـــانس : كــــتب جلــــدتـى  إيــــريــــنـى مــــارجــــوريت دى

بويتفيت .
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سرحي جريدة كل ا

> توفى فى أكتوبر 1983 عن عمر يناهز اخلمس عاما تاركاً إرثا مسرحياً
وقصصياً الزال قادرا على العطاء والزال نبعاً ينهل منه اخملرجون والكتاب الشباب

بوصفه مثاالً للكتابة اإلبداعية الرصينة واجلديدة.
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ـديــنـة الـتى يـحـبـهـا جـداً;  1- دودى : قط مـتــشـرد يـعـيش فى شـوارع ا
طرة يلتقى بضيف غريب كانت هى "كيم". وذات ليلة 

 2– كيم : فـرس وحـيـدة الـقـرن; تـركت مـوطنـهـا فى مـنـطـقـة من الـعالم
ذات طبيعة بكر من أجل أن تعايش البشر فى مدنهم.

ـمـثلىْ الـشـخـصيـتـ أن يـتقـمـصـا خصـائص وهـيـئة احلـيـوان ـكن  و
مثل حركات القط وأسلوبه ورشاقته.

ديـنـة كبـيرة; فى ركـز التـجـارى  ـر جانـبى أو زقـاق شبه مـظلـم فى ا  
الزمن الراهن. ¿ÉeõdGh ¿ÉµŸG 

سرحي جريدة كل ا

> رأى محمود دياب فى شكل السامر وسيلة لطرح قضايا خطيرة كالصراع
االجتماعى كما اتضح بجالء فى مسرحية "ليالى احلصاد". 
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إنفاقه . فى الواقع هذا هو مصدر رزقنا !
رأة العجوز: ( بصوت عال ) دوالر ! ا

العانس : خمسون سنتا  –أو ربع دوالر !
: (بدون وعى  عند الباب) ونستون ! ونستون ! الها

أيام مباركة . وداعا !
( تـنـدفع خـارجـة فى الـشـارع  العـانس تـتـبـعـهـا حتى
البـاب وحتجب عينيـها من الضوء وهى تنـظر للها
ـــلــون تــنــثــر خالل . مــوجـــة من قــصــاصــات الــورق ا
دخل على وجهها . يدوى صوت البوق . تغلق الباب ا

وحتكم غلقه).
العانس : الرعاع !...الرعاع !

رأة العجوز : ذهبا ? دون أن يدفعا ? خدعانا ? ا
(تفتح الستار)

العانس : نعم  –الرعاع!
ـلــون بـحـســاسـيـة (تـنـزع خــيـوط قــصـاصـات الــورق ا
ـرأة الـعـجـوز من شـديـدة من فـوق كــتـفـهـا . تـخـطـو ا

زوجة بالغضب .) خلف الستائر بقسوة 
ــرأة الـــعــجــوز : أريــــدان  خـــطــــابى ! لــــقــــد أوقـــعت ا

خطابى ! خطاب جدتك ملقى على األرض !
 - مضيق يـصل ب بـحر مرمـرة وب البـحر األبيض
تـوسط . طوله  28 كـيلـو متـرا وعمقه من  54 إلى ا

ترجم)  90 مترا. (ا
 - مـعـبـد إغـريـقى وأحـد أشـهـر مـعـالم أثـيـنـا والـيـونان

ترجم). عموما . (ا

أعرف أن حبك مكتوب فوق روحى بالطباشير
ال تغسلها إال دموع الفراق الضئيلة ?

لم تعرف كيف مشيت بخطوات بطيئة 
الطريق القاحل لتلك السنوات الشتوية –
حياتى فترة فاصلة تالشت . هى قوقعة

جدرانها قبلتك األولى  –ووداعك األخير !
وكب بدأت العزف سريعا وعاليا ( الفـرقةالتى تقود ا
فى الـشــارع. تـمــر مــثـلــمـا مــرت فى ســنـوات الــشـغب
بـتـورة الرأس. نـهض الزوج من سـبـاته واندفع بـقوة ا

جتاة الباب .) 
وكب ? الها : ماهذا ? ماهذا ? ا

( يضع الـزوج القبعة الورقيـة بقوة فوق رأسة ويندفع
جتاة الباب .)

الزوج: (عند الباب) هيا يا ماما . سيفوتك !
الـعانس: (بـسرعة) نقـبل دائما  –أتفـهـمان ? - مـبلـغا

ال  أى شئ جتودان به . صغيرا من ا
رأة العجوز : أوقفيه ! إنه خارج الباب ! ا

 (هـرب الزوج للشارع . يـدوى صوت الفرقة من خالل
الباب .)

العانس: (تمد يدها) من فضلك  –دوالر...
رأة العجوز : خمسون سنتا . ا

العانس : أو ربع دوالر!
الـهـا : ( ال تـأبه بـهـما ) أوه  يــا إلـهى  –ونـسـتـون !
لـقد اختفى فى الزحـام ! ونستون- ونسـتون ! إسمحا
لى ! ( تــنـدفـع جتـاه الــبـاب ثم وقــفت.) ونـســتـون ! أوه

ياإلهى  لقد هرب مجددا !
الـعـانس: (بـسـرعة ) نـحـن عـادة نـقـبـل مـبـلـغــا صـغـيـرا
لـعــرض اخلـطـاب . أى شئ تــشـعـريـن أنك قـادرة عـلى

رأة الـعجوز: ( تدق بعكازها سريعا ) فلتتخطى ذلك ا
. الوصف يستغرق صفحات !

الـعـانس : "... عــنــدمـا وصـل إلى قـمــة األكــروبــولـيس
بـــسط ذراعـــيه بــشـــكل عـــظــيـم ورائع مــثـل إله شــاب .
اآلن قـلـت فى نــفــسى  إن اإلله أبــولــلـو قــد هــبط إلى

األرض فى مالبس عصرية."
ـرأة الـعـجـوز : اســتــمــرى  تـخــطى ذلـك  ابـدأى من ا

حيث قابلته !
الـعـانس : "خـشــيت أن أقــطع عــلـيـه وحـيه الــشــعـرى 
ــنـظـر . فـمــشـيت بــتـمــهل وتـظــاهـرت بــأنـنى أشــاهـد ا
وحــافــظت عـلـى حتـويل نــظــراتى بــعـيــدا هــكـذا بــحـذر
حـتى أجبـرنى تقـارب اخلطـوات على أن أمـشى قريـبة

منه ."
ـرأة الــعـجـوز : بــالـــطــبع تــظــاهــر بــأنه اليــراهــا وهى ا

قادمة !
العانس : " ثم وجهى لوجهه بشكل نهائى !"

رأة العجوز : نعم ! ا
العانس : "تالقت أعيننا !"

رأة العجوز : نعم  نعم هذه هى الفقرة ! ا
شــمـلــنى الـعـانس : " شئ مــا حــدث بــيـنــنــا ال أفــهــمه 
توهج كـأنه قشعـريرة سـرت خالل عمق جسـدى كلة !

غمرت  "–
رأة العجوز : نعم ...هذه هى الفقرة ! ا

الـعانس : "صاح : من فـضـلك  لقـد أوقعت قـفازك !
ولــدهــشـتـى حـقــا اكــتــشــفت إنــنى بــالــفــعل أســقـطــته 

وعندما أعاده لى ضغط على راحة يدى ."
رأة العجوز: ( بصوت أجش ) نعم ! ا

( أصابـعهـا النـحيـلة حتـاول التـعلق بـالسـتارة ويـدها
األخرى تـظهر أيضا تفـتح فتحة طفـيفة فى الستارة

(.
الـعـانس : " صـدقـيـنـى يـاعـزيـزتى ديــارى  كـاد يـغـشى
على وانـقطـعت أنفـاسى  لقـد تسـاءلت غالـبا لـو أننى
ا تعثرت  فردى خالل االطالل  ر أكملت سيـرى 
ا تمـايلت قلـيال . اتكأت لـبرهة عـلى جانب عامود ر
. بـدت أشــعــة الــشــمس ســاطـعــة جــدا .جــعــلت عــيـنى
ـان . خـلـفى مـباشـرة سـمـعت الـصـوت ثـانـيـة  بدا تـتـأ

غالبا كأننى أشعر بلفحة أنفاسه فى "–
رأة العجوز : توقفى هنا ! سيكون هذا كاف جدا ! ا

( تطوى العانس اجلريدة . )
الها : أوه  هل هذا كله ?

ـكن أن يــقـرأ ــزيـد الــذى ال ـرأة الـعـجـوز : هـنــاك ا ا
أل . على ا

الها : أوه .
العانس : أنا آسفة . سأريكما اخلطاب .

الـــهـــا : يـــــاله من رائـع ! أحتـــــرق شــــوقـــــا كى أراه !
ونستون ? قف !

   ( لقـد غرق تقريبا فى النوم . حتضر العانس رزمة
صــغــيــرة أخـرى وتــفــضــهـا . حتــتــوى عــلى خــطـاب .

تسلمه للها التى تهم بفتحه .)
ـكن ـرأة ال ـرأة العـجوز : انـتـبـهى  انـتـبـهى . تـلك ا ا

أن تفتح اخلطاب !
الـــعــانس : ال  ال  من فـــــضــــلك . اليــــجــــدر بك . إن
مـحتويـات اخلطـاب خاصة جـدا . سأمـسكه هـنا على

كنك أن ترى اخلط . بعد مسافة قليلة حتى 
ـرأة الــعــجـوز : التــكـونى قــريـبــة جــدا  فـهى تــمـسك ا

نظارها !
( الها تخفض منظارها بسرعة.) 

العانس : بعد فترة قليلة قتل اللورد بايرون .
الها : كيف قتل ?

ـرأة الـعـجوز : قـتـل فى مـعـركـة  مـدافـعـا عن قـضـيـة ا
احلرية !

( قالت ذلك بنبرة قوية جعلت الزوج يجفل .)
الــعـانس : عــنــدمــا تــلــقـت جــدتى أنــبــاء مــقــتل الــلــورد
بـايـرون فى مـعـركـة . اعـتـزلت الـعـالم وظـلت فى عـزلة

تامة لبقية حياتها .
الـهـا : تــيك-تــيك  –تـيـك ! يـاله مـن شئ مــخـيف .

أعتقد أن ذلك كان حماقة منها .
( العكاز يدق بغضب خلف الستائر .)

الــعـانس : إنك التــفــهــمـــ . عــنــدمــا تــكـــتــمل احلــيــاة

فـيـجب أن تـطرح جـانـبا . فـهى مـثل السـونـاتا. عـنـدما
اذا أذهب بعيدا ? قطع األخير   تفرغ من كتابة ا

أنت تدمرين اجلزء الذى كتبتيه بالفعل !
ـرأة العجوز : اقرأى لهـما الـقصيـدة  السونـاتا التى ا

كتبتها جدتك فى رثاء اللورد بايرون .
العانس : هل أنتما شغوفان بسماعها ?

الها : سنهيم بها  –بصدق !
العانس : إسمها "سحر" .

: ( تتظاهر بتعبير الطرب ) ك آ آه ه  ! الها
العانس: ( تقرأ)  

فى األيام الزائفة تأملت موسم السحر 
رحت أهيم فى الزمان وفى جيوبه السالفة
حتى نسيت تماما أنها مكثت هنا وابتسمت
فوقعت فى شباك األيام الزرقاء الذهبية

ـرأة العـجوز : لـيـست األيام الـزرقـاء الذهـبـية  –أيام ا
لها لون أزرق سماوى ذهبى .

الــعــانس : فـــوقـــعت فـى شـــبـــاك أيــــام لـــهـــا لـــون أزرق
سماوى ذهبى !

لكن نقصتنى الفطنة كى أرى كيف تسامقت 
روحك واأليام فرحت فى التيه أهيم - 

رأة الـعجوز تـبدأ فى مـصاحبـتهـا باإللقـاء بصوت ( ا
خـفـيض أجش . مـوسيـقى خـافتـة لـفرقـة مـوسيـقـية

كن أن تسمع .)
بلمسة قمر من أقمار أكتوبر

ــكن أن تــطــلق لــنــفـسك فى ســحــر الــصــيف الــهـاد 
العنان !

رأة الـعجـوز ( بـصوت عـال حاد الـنـغمـة و بإحـساس ا
قوى فوق صوت العانس ) :
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محمد عبد القادر

✂✂

> اخملرج شريف عبد
اللطيف رئيس قطاع
الفنون الشعبية
واالستعراضية أعلن هذا
األسبوع عن بدء تنفيذ
خطة القطاع خالل
وسم احلالى وتتضمن ا
تقد عدد من العروض
دن سرحية با ا
الساحلية إضافة إلى
حتريك مجموعة من
عروض فرق القطاع
باحملافظات. شريف عبد
اللطيف قال إن أعمال
التطوير فى البالون
سوف تنتهى قريبا
تمهيدا إلعادة افتتاحه.
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احليــــاة حــدوتـة

سرحي جريدة كل ا

ير ديفيد مسرح محمود دياب في برل قال: > ح شاهد الشاعر اليهودي فالد
هذا الفن علمني حقيقة الصراع العربي اإلسرائيلى التى لم أكن أعلمها. 

سرحيـة التى تقدم بقصور تنبع أهميـة العروض ا
الـثقافة فى األقـاليم من تقـد عروض قيمـة فنيًا
ـسـرح ـشــاهـدين إلـى ا جتـذب جــيالً جـديــدًا من ا
وتـــقــدم لــلــنـــاس فــنــونـــهم احلــقــيـــقــيــة وطـــقــوســهم
ن التراثية بغـية تعلقهم بـها وخصوصًا األطفال 
يـسـهل تـشـكـيـلـهم وتـطـويـعـهم نـحـو الـتـوجه لـلـقـيـمـة
وللتراث فـماذا فعل عرض (احلـياة حدوتة) الذى

قدم على قصر ثقافة بهتيم?
الـواقع أن العـرض الـذى يـنـاقش اسـتهـداف تـراثـنا
وفننا الشـعبى كجزء من استهـداف هويتنا ككل لم
شـاهدة هذا الفن وذاك التراث كى يتفاعل يقدم 
مـعه اجلمهـور ولم يستـعرض لهم مـوهبة حتلق به
فى أجـــــواء الــــفن ولـم يــــدخل به حـــــتى إلى أجــــواء
فترض أنه  –العرض الطقس الشعبى الذى من ا

 –يدافع عن وجوده واستمراره!
يـدور الـنص الــذى كـتـبه مـحــمـد أمـ حـول إحـدى
األسـر التى حتـتـرف الـعزف عـلى الـربـابة والـغـناء
يـسـكن إلى جـوارهم الـرجل الـشريـر (جـابـر) الذى
يـطـمع فى أرضـهم ودارهم إال أنه يـعـجـز عن ذلك
فـى وجـود االباء لـكـنه يـنـجـح مع األبـنـاء باسـتـغالل
ضـعـف (أحــمــد) ويـعــرض عــلــيه إقــراضـه األمـوال
التى سيـر بها األخير دارهم مع شرط أن تؤول
ـــوعـــد إلـــيه الـــدار فى حـــالــــة عـــدم الـــســـداد فى ا
احملــدد ويـوافق (أحــمـد) ويــوقع عـلـى االتـفـاق دون
أن يـتقاضى أمـواالً يقنعه أصـدقاء (جابـر) الغرباء
كـــمــا يــســمـــيــهم الـــعــرض بــالــســـفــر ألوربــا لـــتــعــلم
ــوسـيــقى الــغـربــيــة بـعــد أن يــأخـذوا مــنه ربــابـته ا
لـيــكــسـروهــا مــسـفــهــ قـدمــهــا وعـدم مــنــاسـبــتــهـا
لـلـعـصـر وال للـتـقـدم ويـسافـر أحـمـد لـينـفـرد جـابر
بـشقـيقـته (ضحى) ويـغتـصبـها ثم يـغتـصب أرضهم
ودارهـم بـل وكـل أراضـى وديـــــــــار أهـل الـــــــــقـــــــــريــــــــة
ها فى جميعهم. حـدوته بسيطة وفكرة سبق تقد
ؤلف يستخدمها كمتكأ العديد من األعمـال لكن ا
إلبـــراز فـن شــــعـــبـى أصـــيـل هــــو فن الــــعـــزف عــــلى
الـربــابــة الــذى يــتــصل بــحــكــايــة الــســيــر واألبــطـال
الـشعـبـي مـثل الزنـاتى خـليـفة وسـيف بن ذى يزن
وأبـو زيـد الـهاللى.. وبـالتـالى فـاخـتـيار آلـة الـربـابة
ــعـانى والـدالالت البـد ـعــبـأة بـكل هـذه ا حتـديـدًا ا
أن يـنـعــكس بـالـطــبع عـلى الــعـرض. لـكن مــا رأيـنـاه
كان غير ذلك وال أكون مبالغًا إذا قلت أن اخملرج
ـكـان جـانــبه الـتـوفـيق فى تـنـاولـه لـلـنص فـلم يـكن ا
صـاحلًـا لــهـذا الـنص أبــدًا فـهـو مـســرح صـغـيـر فى
حـــديــقـــة الــقـــصــر ورغم ذلـك أصــر اخملـــرج عــلى
إشـــــراك خـــــمـــــســــــة وثالثـــــ فــــــردًا فى الـــــعـــــرض
سرح لكنى فـوجئت أن معظم أعضاء ويربطهم بـا

العرض هم فرقة اخملرج محمد ربيع!
قام اخملـرج بعـمل إعـداد للـنص فـجرد مـنه أجواءه
الـطـقسـيـة وسـحـبه إلى احلـدوته الـبسـيـطـة الـقائم
عليها الـعمل لكنه لم يحافظ على احلدوته نفسها
فـقـد أفـسـد الـعالقـات بـ شـخـصـيات الـعـمل ولم
يـدر ماذا يـفعل بالـرمز فـأوله تأويالت شتى داخل
نـفـس الــعــرض! تـارة يــرمـى إلى كــون جــابــر رمـزًا
إلسرائـيل (اجلـار السـو الـذى ال يجب أن نـخـالطه
وال نـتـعـامل مـعه) وتـارة يـرمـز لـلـجـمـاعـات الـديـنـية
الــــتـى ارتــــدت مــــســــوح الــــدين وعــــمـــــلت فى ضــــوء
تـوجـيـهــهـا من اخلـارج بل إنه قــدم زفـة جـابـر وهـو
ذاهب ألداء فـريـضـة احلـج سـار فـيـهـا أبـنـاء قـريـته
وأصـــدقــــاؤه الـــغــــربـــاء جـــنــــبًـــا إلى جــــنب! إن هـــذا
التخـبط فى رؤية اخملرج ألقى بـظالله على جميع
عـــنـــاصــر الـــعـــرض ولـــلـــحق فـــقـــد حـــاول مــصـــمم
اإلضــاءة عـبــد الـنــاصـر أحــمـد تــقـد شىء وجنح
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ارتبكت رؤية اخملرج
فانعكس ارتباكه على
باقى عناصر العرض

فى بـعض اللـحظـات ولكن تـخبط رؤيـة اخملرج من
ه ألى مـضـامــ إضـافـيـة فى نــاحـيـة وعـدم تــقـد
رؤيـته اإلخراجـيـة من نـاحـية أخـرى أعـاقـا مـصمم

اإلضاءة بشكل كبير.
وأمـــــام تــــــقـــــلــــــيص األجـــــواء الــــــشـــــعـــــبــــــيـــــة جـــــاءت
االســتــعــراضـــات بــاهــتــة ال تــشـــيــر إلى أى تــدريب
للـمؤدين عـلى العـموم فقـد كانت سـمة الال تدريب
ـشـاركـ بـالـعـرض ألـيس هى الـسـائـدة عــلى كل ا
غريبًا أن أسـرة تمتهن عزف الـربابة ال جند أحدًا
مـنــهم يـقـدم لــنـا عـزفًـا لــلـربـابـة? ألــيس هـذا دلـيالً
عـــلى تـــركــيـــز اخملــرج عـــلى احلــدوتـه فــقط ولـــيــته
قــدمــهــا بــحــرفـيــة! لـم يـشــذ أحــد عن قــاعــدة الال
ـمـثـلـة نـاهـد عـبـد الاله الـتى قـامت تـدريب سـوى ا
بـدور األم فـقـد قـدمت غـنـاء جـيـدًا بـصـوتـهـا احلى
ا أراد اخملـرج أن يـصعب من ولـيس مسـجالً وكـأ
مــهـمــتـهــا فـاخــتـار لــهــا أمـاكن لــلـوقــوف بـعــيـدة عن
دالة من السقف فلم يصل صوتها يكروفونات ا ا
لـكل الـصـالـة رغم قـوته ولـكن مـا يحـسب لـلـمـخرج
أنه لم يسـجل لهـا أغنيـاتهـا وتركـها تـؤدى أداء حيًا
ذلك أن الـتـسجـيل كان سـيـئًا لـلـغايـة لم أصدق أنه

 تسجيله فى استوديو صوت.
وتيفت ديكور العرض كان بسيطًا للغاية اكتفى 
ــســـرح مـــجــسم لـــلــربـــابـــة وضــعـــتــا عـــلى جـــانـــبى ا
ـــــســـــرح بـه شق مـن أعاله لـــــلـــــحـــــائـط فى عــــــمق ا
ألسـفـلـه يـشـيــر لـتـصــدع الـدار ومـقــاربـته لالنــهـيـار
وكـذا مالبس العرض  –ومصمـمها واحد هو عبد
الـرحمـن اجلمل  –كـانت تـقـلـيـديـة بـحـتـة اعـتـمدت

بشكل كبير على اجلالليب البيضاء.
مـــوســيـــقى الـــعــرض الـــتى وضـــعــهـــا أحـــمــد عـــبــد
اجلــــلـــيل فــــقـــد جــــاءت كـــرؤيـــة اخملــــرج مـــتــــعـــثـــرة
ومـتخبـطة هى أيضًـا فلم حتيـلنا إلى أى شىء بل
ـوسـيــقى مع االسـتــعـراضـات فى لــقـد سـاهــمت ا
مــــنـح الــــعـــــرض شــــكـالً يــــشـــــبه شـــــكل الـــــعــــروض
الــتــجـاريــة لــلــمــســرح لـلــخــاص حــيث الــهــدف هـو
الـتصـفـيق والرقص وال شىء آخـر. بل إن اخملرج
اسـتـعـان بأغـنـيـة حـكيـم (ال إله إال الله) وال أدرى
مـا مــنـاســبـتــهـا لـلــعـرض. وضــاعت األشـعــار الـتى
ـن حـــافـظ أمـــام أصــــوات الــــدفـــوف وضــــعــــهـــا أ
ـوســيـقى الـتــعـبـيـر عن الــعـالـيـة كــمـا لم تـســتـطع ا
ــمــثـــلــ فـــرغم عــدم مــعـــانى األشــعـــار أمــا عـن ا
تـوجـيـهـهم من قـبل اخملـرج إال أنـنـا نـقـدم الـتـحـية
ـمـثـلـة نـاهـد لـهم عـلى مـجـهـودهم وعـلى رأسـهم ا
عـبـد الاله الـتى امـتـعـتـنـا بـأدائـهـا وغـنـائـهـا وكر
مــحــروس الــذى قــام بــدور اجلــار ومــعـهـم خــالـد
ربـيـع وناديـة ربـيـعى وصـالح سـعـيد وآيـة إبـراهـيم
وأحـمـد إبـراهـيم ومـحـمود أشـرف وشـيـمـاء جـابر
إضـــافـــة حلـــامـــلـــو الـــربـــابـــة وائل الـــدالى وإسالم
ـن عـبـد الــبـاقى وفـداء عــادل وأحـمـد ســمـيـر وأ
صــبـحى وحــامــلــو الـدفــوف ســارة مـحــمــد وسـارة
الــعــســال وإســـراء رزمه ونــشــوى مـــحــمــد وهــديــر
مـصطـفى. واألطـفـال محـمـد عبـد الـبـاقى وباسم
العـسال ونوران مـحمـد وحسنـة جابر وأمـ عبد
الــبــاقـى وروديـنــا مــصــطــفى وشــمـس ســعــيـد. وال
يعيبـهم عدم قدرتهم على الـعزف على الربابة أو
عــدم اتـقــانـهم ألداء االســتـعــراضـات ألن الــعـرض
كان يتطـلب قدرات خاصة ال تتوافر إال فى فرق

الفنون الشعبية واالستعراضية.

سرحي جريدة كل ا

صري وعدد كبير من اخملرج العرب نصوصه > تناول  معظم اخملرج ا
سرحية نظرا لتماسها الكبير مع البعد اإلنساني  والقضايا التي التقف عند ا

حدودها احمللية.
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.. واالَّ الدوشه ? .. ياه ! ( تبكى )

دودى : ( مـتجهاً إليها ) ما حتـزنيش .. خدى األمور
ــكــان ح تالقــيه ــا تــاخــدى عــلـى ا بــبــســاطه .. إنــتـى 
مـــوش بـــطَّــــال. أنـــا عـــارف إن الــدوشـه هـــنـــا كـــتـــيــره
عـلـشـان كــده الـقـطط الـتــانـيه بـتـهــرب من هـنـا وتـروح
لـلجـناين ألن الـدوشه بتـمنـعهم من الـنوم ( مـبتـسماً )
ـــوء .. بــاب .. أنــــا بس إلــــلى بــــاحـب أكــــون هــــنـــا ( 
كان .. ( يـلمس مدى تعاسة يصفق ) .. أنا باحب ا
الـفرسة وحـيدة القرن ) .. الواضح إنـكم يا وحيدات
الـقـرن من صـنف شـبـيه بـصـنف الـقـطط إلـلى بـتـحب
اجلــنــايـن .. واســمــحى لى أقــول لك إن أنــا مــنــدهش
ا إنتم عايش فى نعيم .. كتير وموش قـادر أفهم : 
طـبـيـعه جـمـيـله وهـاديه .. إيـه إلـلى يـجـيـبكـم هـنا ? ..

إيه إللى دلكم على مكان زى ده ?
كيم : زمـان .. زمان .. زمـان كان فـيه وحيـدات قرن

بيحبـــوا يعيشوا هنا ..
دودى : ( مندهشاً ) بتتكلمى جـد ?!

كيم : بجد .. كـتير مـنهم كانـوا موجودين هـنا قبل ما
ـا بدأ اإلنـسـان يهـجـر الطـبـيعه ( تـنظـر حولـها) .. و
البـشـر يـبـنـوا الـ .. الـ .. احلاجـات إلـلى إنت شـايـفـها

دى ..?
( تتوقف متسائلة .. يكمل هـو .. )

دودى : رجـعوا كـلهـم للـوطن .. وما يـعرفـوش إيه إللى
حصل ..

كـيم : بـالــظـبـط ! .. عـلــشـان كــده أهـالــيـنــا بـيــصـروا
على إننا نيجى هنا علشان نعرف إيه إللى حصل ..

دودى : ويا ترى كلهم رجعوا ..
كيم : ال .. عدد قليل منهم بقيوا هنا ..

دودى : لكن أنـا عمـرى ما شـفت واحد من أهـلك هنا
..

ـدينه فى كـيم : إلـلى بـقيـوا اخـتاروا يـعـيـشوا خـارج ا
اجلبال بعيد عن عيون البشر ..

دودى : وإيه الفرق ب جبـالنا وجبالكم .. موش كلها
جبــال ?

كـيم : فـيـه وجه شــبه بــ جـبــالــنــا وجـبــال الــبــشـر ..
واحلــقــيـــقه إن إلــلى كــانـــوا بــيــفــضَّــلــوا يـــعــيــشــوا هــنــا
ــغـــامــريـن إلــلى بـــيــحـــبــوا الـــتــجـــديــد مــجـــمــوعه مـن ا
والــتــغــيـيــر. أنــا مــوش مـنــهم .. أنــا مــغــرمـة بــالــهـدوء 

دينة وحشــه وموش عاجباكى ? ا
كـيم : ( يـظـهـر عـلـيـهـا بـعض االطـمـئـنـان .. تـتـطـلع

حولها ) موش عارفه .. موش متأكـده ..
دودى : يـعنى إيه موش عـارفه وموش متـأكده ? .. أنا

موش فاهم !
كيم : احلقـيقه إن أنا مـا كانش قـصدى آجى للـمكان
ده .. لـــكن الــتـــقــالــيـــد عــنـــدنــا بــتـــرغم كل الـــفــرســات
ـا يـوصــلـوا لـسن وحـيـدات الــقـرن عـلى إنــهم يـبــعـدوا 

معينه !
دودى : وليه ما رفضتيش ?

كن أرفض. كيم : ما كانش 
دودى : ليه أل ? .. أنا باقول ( أل ) على طول !

كيم : مـا تتصورش أد إيه بـابا وماما كـانوا ضاغط
علىَّ .. وأنا ما أقدرش أرفض لهم طلب.

دودى : آه .. قـصـدك إنك إتأثـرتى بـحدوتـة الـوالدين
ه. .. دى حدوته بقيت قد

كيم : حدوتة إيه إللى بتتكلم عنها ?
ـــــا األب واألم يـــــخـــــلـــــوكى حتـــــسى دودى : يـــــعـــــنى .. 
ـا تعـملى حـاجه همَّــا موش إحسـاس فظـيع بالـذنب 
راضـي عنـها .. والغـريب إنهم مـا بينـطقوش كـلمة (
أل ) لـكن - بـطــريـقـتـهم  –يـقــلـبـوا حــيـاتك بـؤس إذا

خالفتى رأيهم ..
كيم : صحيح .. ده صحيح ..

دودى : أمـا أنـا فـأبـويـا وأمى عـمـرهم مـا عـمـلـوا كـده
معـايـا .. ســـايبـيـنـى أعـيش حـياتى بـكـامل حـريتى ! (
يـبتسم وهو يـتلفت حوله ) وآديـكى شايـفه أنا قـاعد

زاجى ! ف دلوقت .. حر .. 
كيـم : ( تتـطلع حـولـها وحتـاول إخفـاء اشـمئـزازها )

.. أوه !
ـكـان جايـز يكـون متـواضع شـويَّه .. دودى : يـعنى .. ا
لــكن هــوَّ ده اخــتـيــارى .. أنــا أحب أكـون هــنــا .. وأنـا

سـعيــد بكــده !
كـيم : احلــقـيـــقه أنــا مـســــروره إنى قـابــلــت حــد فى
ـكــان ده .. لـــــو كـنـــت لـوحــــدى كــان صـعب أســتــمـر ا

( تــــســـقـط األضـــواء عــــلـى " دودى " قط الــــشـــوارع
الـشارد; يـجلس عـلى صنـدوق فـارغ وحوله مـخلـفات
دينـة التجـارى .. علب معـدنية فـارغة ومواد مركـز ا
تـعـبـئـة وتغـلـيف مـهـمـلـة مـتـناثـرة هـنـا وهـنـاك. ثـمة
أصـوات جلبـة وضوضاء قـادمة من الـشارع مع صوت

تساقط مطر خفيف ).
دودى : يـاه ! .. مـطـر ! ( يـبـتسم ويـتـمطى ) .. شىء
جمـيل .. حقيـقى شىء جمـيل .. اجلو مـنعش جداً ..
(يقـفز من عـلى الصـندوق لتـنزل كـفه فى حفـرة بها
ــاء ويــصـــيــبه بــعض رذاذه  مــاء راكــد .. يــتـــنــاثــر ا
فـيـنفـضه عنه ) .. ومـفـرح جـداً ! .. ( يـنـتقل قـفزاً
اء الراكـد بالط ) إلى حفـرة أخرى يخـتلط فيـها ا
ــلـيــانه مـيَّـه ! .. ( يـأخـذ نـفـسـاً .. أنـا أحب احلــفـر ا
ــطـر عــمـيـقــاً ويـســعل سـعـلــة خـفــيـفـة ) .. ريــحــة ا
مالهاش مثيل .. ( تـعلو االبتسامة وجهه وهو يتلفت
ـديـنـة .. ( يـصـيح كـمـا لو أنه حـوله ) .. أنـا بــاحب ا
يــخـاطــبــهـا ) .. مــوش عـــارف كــنت ح اعـــمل إيه من
ـوء بـصوت عـال فـتـصـفق نـافذة إلى غـيرك ! .. ( 
الـيم بـقوة .. يبـتسم ويـتضاحك ) .. هـيئ .. هيئ

.. دى حاجه عظيمه خالص .. موش كده ?!
( فــجـأةً تـأتـى من جـهــة الـيــسـار أصــوات كـالـنــعـيق
وتــتـوقـف فــجـأة ســيــارة فــتــزعق أصــوات فــرامــلــهـا;
فـيجفل " دودى " ويـسارع باالخـتباء خـلف صندوقه.
ومــا إن تــدخل الـــفــرس وحــيــدة الــقــرن " كــيم " إلى
سـرح مسرعة يختـلس إليها " دودى " النظرات من ا
خـلـف الـصــنــدوق ويـراهــا وقــد تـقــطــعت أنـفــاســهـا

وتملكها الفزع ).
كـــيم : ( مـــذعــورة ) .. إيه ده ? .. إيه إلـــــلى خـــــلالنى
آجـى هـنــا ? .. يــا ســاتــر ! .. ده مــكــان بـشـع جـداً ! (
يــتــحــرك "دودى" من مــكــانه إلـى يــســار الــصــنـدوق
متـهـيبـاً من الفـرس وحـيدة الـقرن الـتى تـستـمر فى
الــكالم .. ) مـــكـــان ريـــحـــته مـــوش كـــويــسـه .. غـــرقــان
ــطـــر .. مــكــان قـــذر ! .. الــنــاس هــنـــا أكــيــد مــوش بــا
لـطاف .. وكل األشياء حـجمها كبـير جداً .. أنا موش
فـاهـمه حاجه من إلـلى حـوالـيَّـه وده مخـلـليـنى خـايفه
.. مـرعــوبه ! .. أنــا عــايـزه أرجع لــلــمـكــان إلــلى جـيت

منه .. يا ريت أرجع بلدى !
دودى : ( يـتحـدث من مـكانه إلى اخلـلف من الـفرس
وحــيــدة الــقـرن ) إيه ده ? .. دا إنــتـى فــرسه وحـــيــدة

القرن !?
كيم : ( جتـفل فـتقـفـز متـراجـعة إلى جـهـة اليـم )

م ? .. إيه ? إنت عايز إيه ?!
دودى : مــا تـــخــــافـــيـش يــا أخـــتى الــعــزيــزة .. دى أول
مـره فـى حـيــاتى أشــــوف فــرسه من إلـلـى لـيــهـا قــــرن

واحد !
كــيم : ( التــزال خـائــفــة ومـتــخــذة وضع الــدفـاع عن
الــنـفس ) .. أنـا كــمــان .. أول مــره أشــوف .. أشـوف

حاجه زيَّـك .. أنا موش عارفه إنت تطلع إيه ?
دودى : ( بـاعـتزاز ) .. أنـا .. قـط ! .. وعـلـشـان أكـون
دقيق فى كالمى .. أنـا قط متـشرد .. أقـصد مـتحرر
( يـلتقط صـحيفة مـن على األرض ويرفـعها فى يده
) .. وعـــنــــدى أوراق تــــثـــبـت هـــذا .. ( "كـــيم " حتــاول

االبتسام ) .. بينادونى يقولوا لى يا "دودى" !
كيم : "دودى "?

دودى : نـــعم .. لـــكن فى احلـــقـــيـــقه ده مـــوش إســـمى
احلــقـيــقى .. أنــا اسـمى احلــقـيــقى "الـســيـر دوجالس
بـارامـونت " .. لـكن كل أصـدقـائى بـيـدلـعـونـى ويـقـولوا
لى يـا "دودى" .. إسم بـسـيط سـهـل .. مـوش كده ? ..
وإنتى بقى اسمك إيه يا صديقتى اللطيفه أم قرن ?
كـــيم : "كــــيـم " .. وأنــــا جــــايه من مــــنــــطـــقــــة اجلــــبـــال

سننه. ا
سننه دى ?! دودى : غريبه ! .. تطلع ف اجلبال ا

كان ده. كيم : بعيده جداً .. وهى مختلفه كتير عن ا
ـكـان ده يـبـقى مـديـنه .. يـا تـرى دودى : آه .. نـعم .. ا

دينه ? حبيتى ا
كــيم : عـــلـــشـــان أكـــون صـــادقه مـــعـــاك .. أل .. مــوش

حبَّـاهــا ..
دودى : طـــــيـب إيه إلـــــلـى خـالَّكــى تـــــيـــــجـى مـــــا دامت

فيه ..
دودى : إن كـنـتى مـوش مـسـتـريـحه هـنــا لـيـه غـاصـبه
على نـفسك وقـاعده ? .. إرجـعى بلـدك.. أنا واثق إن
أبوكى وأمك موش ح يكرهوكى إن رجعتى لوطنك ..
ـسأله موش مسـألة ماما وبـابا .. أنا هنا ألن كيم : ا
كل الــفـرســات وحــيــدات الــقـرن الزم يــتــركــوا وطــنـهم
ويـروحـوا أمــاكن بـعـيـده مـخـتـلـفـه عـلـشـان يـتـعـلـمـوا كل
شـيئ عن احلــيـاة والــطـبــيـعه ( تـتـفـحص مـا حـولـهـا
كن يحصل بـعينيها ) .. وعلشان يـشوفوا إيه إللى 

لو إننا أسأنا للطبيعه واحلياه ..
دودى : دى مسأله مزعجه جدا

ا تـيـجى مكـان زى ده تعـرف قيـمة كيم : الـواقع إنك 
ا تـقارن وتـتأكد إنه أد إيه رائع وطنك أكـتر وتـقدّره 
وطنها ! ( تعـلو وجهها مسـحة حزن بسبب تذكـرها 

.(
دودى : صــحــيح .. عــنــدك حق .. أنــا مـــرَّه تــهــت فى
ا رجـعت للزقاق ده رجـعت لى السعاده ! ( جـنينه و
يقفز معتليا صندوقه مبتسماً ) .. فيه قطط حتب
تعـيش فى اجلنـاين ليه ? مـا اعرفش ! .. لـكن على
أى حال كل واحـد حـر .. وإحـنا بـنـعيش فى بـلـد حر

..
كيم : بِجَــدْ ?!

دودى : يـــتــــهـــيـــأ لـى إنك مــــوش حـــاسَّـه بــــأنـــنــــا فـــعالً
عـايش فى حـريه بعد مـا جيتى هـنا علـشان تتـعلمى

معنى الطبى .. ع .. ع .. إيه ?!
كيم : تقصد الطبيعة ..

دودى : بــــالــــظــــبط .. الــــطــــبــــيــــعه ! .. مــــوش هى دى
كن جتيب لى األمـاكن الفـاضيه الواسـعه ? ..  دى 
دوخه لـو بــقـيت فــيـهــا مـده والـهــدوء فـيــهـا يــخـلـلــيـنى

أحس إنى بقيت أطرش !
كان وتـنظر هنا وهناك ) .. كل كـيم : ( تتمشى فى ا
ـديــنه حـجــمه كـبــيـر .. واحلـاجــات قـريـبه شــيئ فى ا
من بــعــضــهــا جــداً .. زحــمه .. ( حتـتــضن جـســمـهـا
بـيديها ) .. حـاسه زى ما يكـون فيه حاجه بـتعصرنى
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ثـلون من بولـيس إلى راقـصات إلى صـعـايده.. إلخ فـهـؤالء ال 
ـا هم مجـموعة ـواطن وزوجته وإ اذج حقـيقـية تـعرض لـها ا
العــبــ أنــعــشــوا الــدرامـا بــطــرق أداء خــفــيــفــة والفـتــة ولم يــتم
ــتــلـقى أو يــأخــذ مــنـهم مــوقــفـاً وضـعــهم لــكى يــتــعـاطـف مـعــهم ا

عدائياً أو يخرج منهم بحكمة ذات بعد له ثقل ما.
مثـل وانتقاالتهم وعلـى الرغم من جوده التناول وخـفة حركة ا
الـســريــعــة بـ األشــكــال اخملــتـلــفــة خــاصــة أدوار كل من ولــيـد
فـواز وأحــمـد أبـو عــمـيـرة ور حــجـاب وأحــمـد عـبــد الـهـادى
وأمـجـد احلــجـار والــذين تـبـدلـت أدوارهم وطـرق تـنــاولـهم حتت
عـبـاءة الـكـومـيـديـا ديالرتى أقـول مع الـرغم من تـلك اجلـودة ثم
ـــشــاهــد ــجـــمــوعــة كـــبــيــرة مـن األغــانى وا ــشــاهـــد  تـــطــعــيـم ا
عروفة بـطريقة تهكـمية تشى بقدرة هـائلة على تنوع التمثيـلية ا
األداء الـتــمـثــيــلى ولــكـنــهـا عــلى اجلــانب اآلخــر تـؤسـس جملـانــيـة

العمل الدرامى وعدم قدرته على صناعة حالته اخلاصة.
ـقــدمـة ـشــاهــد ا وكــان ديــكـور وائل عــبــد الـلـه الئـقــا وطــبـيــعــة ا
ــســـرحى فـــســريــر خـــاصــة وهـــو ديــكـــور نــفـــعى يــؤسـس لــلـــعب ا
الزوجيـة  حتويله بـبساطـة لكشك فى الـشارع وكذا  سحب
سـتــارة فـتـحــولـنــا من مـنــزل بـســيط إلى شـارع كــبـيــر به مـداخل
بيـوت ودكاكـ ومواسـير صـرف صحى وقـد استـخدم مـهندس
ـكن أن تــلـعب عـده الــديـكــور فى ذلك كـلـه خـامـات وبــانـوهــات 
أدوار دون تــكــلـف أو بــهــرجــة تــاركًــا مــســاحــة كــبــيــرة جملــمــوعــة
ــســتــمــر فى طــبــيــعــة ــؤدين حــ تــأخــذ احلــركــة والــتـــغــيــيــر ا ا

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂
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سرحي جريدة كل ا

> تناولت مسرحيته "الغرباء ال يشربون القهوة" قضية اغتصاب األرض بدون حق
من منطلق القوة واالفتراء احملض ليس في فلسط بحسب بل في كل بقاع
األرض وكذلك معاناة اإلنسان الدائمة من تدخل اآلخرين في شؤون حياته

ومحاولتهم فرض السيطرة عليه.

سرحى محمد > اخملرج ا
نور مدير مسرح القاهرة
للعرائس انتهى من حترير
كتاب خاص عن اخملرج
الكبير صالح السقا أحد
أهم رواد مسرح العرائس
ومخرج العرض الشهير
"الليلة الكبيرة" الكتاب
يصدر ضمن مطبوعات
الدورة الرابعة للمهرجان
صرى القومى للمسرح ا
ناسبة نعقد حاليا  ا
تكر صالح السقا هذا
العام.
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بعد مشاهدتك لعـرض فرقة مسرح الشباب (اللى نزل الشارع)
عنى غالـبًا سوف يسيطر عـليك إحساس ملح بغيـاب القضية با
لـحـة تـلك الـتى أراد الـعرض أن الـكـبـير لـلـكـلـمة فـأى الـقـضـايـا ا
يـتـبـنـاهـا?! فـهل مـجـمـوعـة الـفالشـات الـسـريـعـة الـتى مـرت عـلى
واطن الـبـسيط والـتى أسـست النسـحـاقه والضـغط عـليه هـذا ا
ـمكـنـة أدت لـوجود طـابع عـام فى عالقـة الـدولة بـكل الـوسـائل ا
ـواطـن أو هل أدى الــتـدخـل الـعــشــوائى فى حــيــاة الــفـرد إلى بــا
نتـائج ذات ثقل حـقيـقى للـحد الـذى صنع مـنه ومن حيـاة زوجته
شــيـــئـــا آخـــر أظن أن الـــشىء احلـــقـــيـــقى فى هـــذا الـــعـــرض هــو
ؤلف واخملـرج (إسالم إمـام) مدرك تـمامًـا لطـبيـعة الـصنـاعة فـا
ــجـمـوعــة مـشـاهـد الــصـنـاعــة الـتى هـو بــصـدد الـتــعـبـيـر عــنـهـا 
سريـعـة ومـوحيـة كـما أنه اسـتـطـاع بكل سـهـولة أن يـخـرج أفضل
ـشـاهـد الـسـريـعـة ـثـلــيه وصـنع إيـقـاعًـا يـلـيق وطـبـيـعـة ا مـا فى 
وضوعات التى ولكنه وعلى جانب آخر مأل الـعرض بكثير من ا
كن أن شاهـد التى  ال تفيـد الدراما فى شىء الـلهم إال تنـوع ا
ــكن أن يـقــوم بـهـا ــمـثـل والـتى تــشى بـقــدرات هـائــلـة  يــؤديـهـا ا

. مجموعة الالعب
ـشـاهدين ـوسيـقى الـنـاعـمة والـتى تـريح ا فى الـبـدايـة تأخـذنـا ا
ــوضــوع تــقـلــيــدى قــد يــتم عــرضه بــ زوج وزوجــة فى وتــرشح 
شـهد واألسرة مقـتبل الـعمـر وحتـى قطع الـديكـور توحى بـفقـر ا
فـالـسـريـر تـقــلـيـدى ومـا يـحـيط بـهم مـن مـنـظـر يـوحى بـأنـهم من
ـصـريـة ولـكن مـا يـلـبث أســرة مـتـوسـطـة احلـال كـمـعـظم األســر ا
احلـال أن يـتـبـدل فـفى حلـظة واحـدة هـجم أربـعـة شـبـاب عـلـيهم
وقلـبـوا حـيـاتـهم رأسًـا عـلى عـقب وبـسرعـة أقـنـعـوهم بـأن هـناك
ـواطـنـ وال بد سـفـاحًـا البد مـن القـبض عـلـيه ألنه يـهدد أمن ا
ـــكـن أن يـــكـــون أبــــسط من أن ـــواطـن الـــذى  (حملـــمــــود) ذلك ا
هـمـة بطـولـية تـسـاعده ـثل هـذه اخلزعـبالت أن يـقـوم  يعـرض 
فـيــهــا زوجــته (ثــنـاء) فــيــقــبـضــان عــلى هــذا الـســفــاح الــذى قـتل

. واطن مجموعة كبيرة من ا
شـهد لـلشارع ولـكن اإلحساس بهذه الـسهولـة والسـرعة ينـتقل ا
ـــشـــهـــد الـــعـــام يــــســـيـــد مـــنــــطق الـــلــــعب عـــلـى أى شىء آخـــر فــــا
االســتـهـاللى يـوحى بــأن الــلـعـب مـجــانى والــفـانــتـازيــا هى ســيـدة
ــؤديـن لم يــخــرجــوا عـن األدوار الــثــابــتــة ــوقـف وحــتى هــؤالء ا ا
لـطـرق وأسـالـيب الـكـومـيــديـا ديالرتى وهـو األمـر الـذى انـسـحب
تدريـجيًا على بقيـة مشاهد احلدث فلقـد أصبح متوقعًا أن يتم
ــجــمـوعــة ألــعـاب الــلـعـب عـلى مــشــاعــر ذلك الــرجل الـبــســيط 
ـرارة فـالـرجل لم ـكن أن تــشـوبـهـا بــعض ا كـومــيـديـة تـرفــيـهـيـة 
يـفعل شـيئـا لكى يـنسـحق بهـذه السهـولة ويـتعـرض لهـزات عنـيفة
ويـــتـــعـــرى حـــتى مـن أبـــسط احلـــقـــوق الـــتـى يـــكـــلـــفـــهـــا الـــقـــانـــون
ـؤلف هنا يشـير للـعشوائيـة التى أصبح عـليها واإلنسـانية?! إن ا
ـصـرى ويديـن التـصـرفـات اجملـانيـة والـتـدخل الـسـافر اجملـتـمع ا
ــواطــنــ ولــكــنه يـــضع مــقــوالته الــكــبــيــرة فى صــور فى حــيــاة ا

شاهد العادى. كن أن تمر على ا وفالشات فانتازية 
ولكـن ذلك النـقـد االجتـمـاعى السـريع لـطـبيـعـة اجملتـمع والـدولة
ـكـنة فـالـتـوحـد مع فى عالقـتـهم بـالـفـرد  فى أبـسـط صـورة 
طرق األداء واالهتمام بالشكالنـية لعبد وريهما تمامًا فى تمويع
ـواطـنـ ـهم من وراء األحـداث والـذى يـخص تـشـريـد ا ـعـنى ا ا
الـبـسـطـاء والـضـغط عـلـيـهم حلد اتـهـامـهم وتـلـفـيق الـقـضـايـا لهم
بـكل سـهـولـة فـهم مـواطـنــون بـسـطـاء ولن يـجـدوا من يـدافع عن
حـقوقهم وحتى لو  اإلفـراج عنهم فلن تـكون هناك أى عواقب
ويكفى أن يـقال للواحـد منهم اذهب لـبيتك لقـد  القبض على

اجلانى احلقيقى?!
ولم يــفت عــلى إسـالم إمــام تــمــريــر بــعض األفــكــار الــتى تــخص
الـشـبـاب الذى ال يـجـد فـرصة عـمل حـقـيـقيـة بـالـرغم من تـفوقه
الدراسى فـمشـهد الـعاهـرة تمت صـناعـته خصـيصًـا لكى يـشير
رارة لـهؤالء الـذين لـيس لـديهم عـمل األمـر الذى أدى بـواحدة
ؤلف منـهن للعـمل كعاهـرة تصطـاد الزبائن من الـشارع وتعـليق ا
الضمنى هنا يشير بـطريقة كاريكاتيرية لهذه االوضاع اخملجلة
ــــواطن الــــوحـــيــــد الـــذى قــــابل الـــزوج الحظ أن الــــعـــاهــــرة هى ا
والزوجـة بـعد نـزولـهمـا لـلشـارع بـاحثـ عن الـسفـاح?! هـذا على
ـجـمـوعـة الالعبـ الـذين يـتـبـدلون ـشاهـد  الـرغم من زحـمـة ا
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تلكون ثلون 
قدرات تخيلية
هائلة ويحتاجون
فقط إلى

 موضوع يبرزها
 أحمد خميس

الالعـبـ مسـاحـتـهـا الـتى تـلـيق وطـبـيـعـة الـدراما وأظـن أنه لوال
االتفاق ب اخملرج ومهندس الديكور لتعقدت األمور.

وكــذا كـانت أشــعـار (طــارق عـلى) تــلـعب عــلى شـرح الــشـخــصـيـة
الـدرامـية وتـشيـر بقـوة لـبسـاطتـها الحـظ (أنا حـد بسـيط ماشى
جـــنـب احلـــيط طـــول عــــمـــرى بـــنـخ وأخـــاف من بـخ) وفى نـــفس
الـوقت جتــد أشـعــار ال تـمــرر أفـكــاراً هـامـة وتــعـتــمـد فــقط عـلى
تـلقى وتـعـاطفه مع هـذا الكـيـان الذى ال يـكاد يـفعل أى مـخـيلـة ا

شىء حتى يهان بهذه الطريقة العشوائية.
أمــا عن أداء رامى الــطــمــبــاوى فــأرى أنه يــتــنــوع من مــســرحــيــة
ألخــرى ويـقـدم دائـمـا أداءً الئـقًـا وطـبـيـعـة الـدرامـا الـتى يـقـدمـهـا
فـلــقـد شــاهـدته فى عــرض "مـشــعـلـو احلــرائق" وكـان أداؤه يــلـيق
ـان أمـا تـمـامًـا والـشـخـصـيـة الـدرامـيـة الـتى يـلـعـبـهـا بـحـرفـة وإ
ــوذجـاً مـخـتــلـفـاً حـيـث يـقـدم صـورة بــسـيـطـة الـيـوم فـهــو يـلـعب 
لــرجـل الــشـــارع الــذى يـــحـــاول طــيـــلــة الـــوقت أن يـــنــأى بـــنـــفــسه
ــشـاكل وال يــعـرف ســبــيالً لـلــراحـة بــعـد وبـزوجــته ويـبــتـعــد عن ا
الـضـغط الـنـفـسى والـعــصـبى الـذى يـتـعـرض له وكـانت حتـوالت
ـسرحى الشـخـصيـة تـمـيل للـكـوميـديـا اخلـفيـفـة وتؤسـس للـعب ا

الذى يخدم الطبيعة الكلية للعمل.
وكــذا كــان أداء نــفــرتــارى الـتـى كـانـت تــمـيـل أكـثــر لـألداء الـواقــعى
حتاول أن تـلـعب دورهـا دون افتـعال ولـكـنهـا شـيئـا فـشيـئـا جتاوبت
مع الطبيعة العامة لتقد العمل وبدت حتوالتها منطقية والئقة.
أمـــا مــفـــاجـــأة الـــعــرض كـــانـت مع كل من أمـــجـــد احلـــجــار ور
حــجـاب وولــيــد فـواز وأحــمــد عـبــد الــهـادى الــذين أدوا أدوارهم
بـكل قوة وتنـافس فكل مـنهم كان يـحاول أن يـطعم أداءه بطـريقة
مــخـــتــلـــفــة عـن زمالئه دون أى إســـفــاف أو ابـــتـــذال وبــدا لى أن
ــنـافــسـة بـيــنـهم كــانت جـمــيـلــة وخـفـيــفـة الــظل أمـا أحــمـد أبـو ا
ـسرح إال أنـه اسـتـطاع أن عـمـيـرة فبـرغـم الـوجود الـقـلـيل عـلـى ا
أله بـخـفـة ظل وبسـاطـة وقـدم نـفـسه بطـريـقـة مـخـتلـفـة تـمـامًا
عن تـلـك الـتى شـاهــدنـاهـا فى عــرض (مـشـعـلــو احلـرائق) األمـر

ثل صاحب قدرات جيدة. الذى يشى بأنه 
وبعد لـقد بدا لى أن عـرض اللى نزل الـشارع ما هـو إال مشروع
ـثــلـ ذوى قـدرات تـخـيـلـيـلـة ـتـلك  كـبـيـر بـدا من خـالله أنـنـا 
ؤلف لـنفـسه لـيسـألهـا سؤاالً هـامًا حول هائـلة وال بـد أن يعـود ا
ـــهــا ثم هل اجلــدوى  من وراء كـل تــلك األفـــعــال الـــتى  تـــقــد
ــتـهــافــتـة لــلــتـعــلــيق الـســاخــر عـلى عـالقـة الــفـرد تــكـفـى اإلدانـة ا

واطن بالسلطة?! باجملموع أو عالقة ا
ـوضوع ال بد وأن يعتـنى به بالقدر الكـافى حتى يظهر أظن أن ا
ــوضـــوع فــلــقــد حــضــر األداء ــؤلف بــصــورة الئــقـــة وطــبــيــعــة ا ا

ؤلف?. التمثيلى واخملرج بقوة فماذا عن ا

سرح > حاز على جائزة أحسن كاتب عربى من بغداد لدوره البارز فى إثراء حركة ا
ا قدمه من أدب يتميز باألصالة والعمق. واألدب فى الوطن العربى و

سرحي جريدة كل ا
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ـكن نـطل ( يـفـكـر ) .. شـوفـى .. أنـا أعـرف مـكــان 
دينه كلها ..  منه على ا

ــديــنه من كـيم : أل .. مــوش عــايــزه أشــوف مــنــظــر ا
فوق ..

كن كـمان تـشوفى من هـناك الـشمس وهى دودى : 
بتغرب ..

كـيم : ( تبتسم ابـتسامـة صغيرة ) ده شيئ مـقبول ..
نوعاً ..

دودى : ( مـسـتثـارا بـرضـاهـا الـنـسبى ) أيــوه كـده ! ..

أخــيــراً قــدرت أقـنــعك ! ( ابـتـسـامــة كـيم تـتـسع ) ..
ـتعه وكـمان عـنـدنا احلـديـقه وبركـة الـبط .. أشيـاء 

..
كيم : احلديقه شيئ لطيف ..

دودى : إيه .. فيه إيه تانى ?! ..
كـيم : ( حزيـنة ) لـكن .. كل ده ما يـغـنـيش عن وطنى
! ( هنا ينتاب اإلحباط دودى فيترك نفسه يسقط
منبطحاً على األرض ) .. آسفه يا دودى .. آسفه ..
أعــدك بـأنـى ح أحـاول .. أنــا واثــقه من إنــنى ح أقـدر

أحب األماكن دى إن تركت لنفسى فرصه ..
دودى : ( يـعتـدل جالـساً ) ال .. ال .. ال .. وال يـهمك

.. موش الزم كلنا نحب األشياء ذاتها..
كيم : عنـدى إحساس بـأنى الوحيـده إللى ما بـتحبش

األماكن دى.
دودى : راجــــــعـى نـــــفــــــسـك وشـــــوفـى كل الــــــفــــــرســـــات

وحيدات القرن .. كلهم ما حبّوهاش.
كيم : ( بحزن ) .. فعالً ..

دودى : ومـوش مـعـنى كـده إن النـاس واخملـلـوقـات هـنا
كلهم بيحبوها.

كيم : بيتهيَّـأ لى كده ..
ــدن .. دودى : صـــحـــيح .. مـــوش كـــلــهـم ..أنــا أحـب ا
ــدن والــطـــبــيــعه أشــيــاء أنـت بــتــحــبى الــطـــبــيــعه .. وا
عـظيمه لكن كل واحـد مننا بيـشوفها حسب ذوقه ..
ـــــكن ده مــــا وكـل واحــــد يــــحـب إلــــلـى يــــخـــــتــــاره .. و

يستمرش لألبد.

كــيم : أنــا قـــدامى مـــديــنـه فى الــلـــحـــظــات دى .. هل
مفـروض علىَّ إنى أحـبها أو أحب الـطبـيعه إللى هىَّ

موش قدامى دلوقتى ?!
دودى : واه .. واه ..إسـتنى .. إسـتنى .. خـدى األمور

ببساطه ما تعقديش الدنيا ..
كيم : آسفه .

دودى : ما فيش داعى لألسف
كيم : أنا آسفه على أكتر من شىء ..

دودى : كــمـــان مــرَّه مـــا فــيش داعى لـألسف .. إنــتى
فــعالً بــتــحــبى الــطــبــيــعه ومــوش مــطــلــوب مــنك إنك

دينه جملرد إنك أصبحتى موجوده فيها حتبى ا
كيم : احلكايه موش كده ..

دودى : هى كـده ! .. لــكن إن كـنـتى مـضــطـره تـعـيـشى
ـديـنه واستـمـتعى هنـا بـصـى للـجـوانب الـطيـبه فى ا
وجود قدامك; وزى ما قلت لك احلديقه موجوده با

اً .. دا
كيم : ( تبتسم ) وغروب الشمس ..

دودى : أيوه كده خللى معنوياتك مرتفعه ..
كـيم : ( تتـجهم ) لـكن مـوش قـادره أتـخـلى عن فـكرة

إنى أكون فى وطنى ..
دودى : دى حاجه ترجع لك إنـتى إن كنتى ح تســتنى

هنا واالَّ أل ..
كـيم : أنـا آسـفه يـا دودى مـا كــانش قـصـدى أشـغـلك

شاكلى.
دودى : إن كـــــان كالمـك عن مــــشـــــاكــــلك ح يـــــريــــحك

استمرى .. أنا باسمعك ..
ـا كـيم : شــكــرا جـزيـالً لك .. أنــا بــاشــعــر بــتـحــسُّــن 

باتكلم معاك.
دودى : ده شــــيـئ جــــمـــيـل .. وأنــــا مـــســــرور إنـى قـــادر

أعمل حاجه ( يتقافز على صندوقه )
كيم : يا ترى ح نفضل صحاب ?

دودى: ( يلف رقبته بوشاح قد وجده ب اخمللفات
) ال زم أمشى دلوقت ..

كيم : إيه ? .. ماشى وسايبنى لوحدى ?!
دودى : فـــيه أمـــاكن تـــانـــيه الزم ألف فـــيـــهـــا .. الــرزق

يحب اخلفيَّه !
كيم : لكن أنا ح أبقى لوحدى يا دودى ?!

دودى : ( يـقـتـرب مـنـهـا .. يـقول بـلـطف ) كــان بـودى
أفضل معاكى هنا

كيم : ( فى حزن ) وأنا كمان كنت أتمنى ده
دودى : أوعدك بالزيارة كل ما أالقى فرصه

كيم : شكرا
دودى : ال شكر على واجب ..

كيم : وكان أملى إنك تقدر تبقى معايا على طول ..
دودى : ( يـفـكــر ثم يـبـتـسم ) .. خـلــيـنــا عـلى مــوعـد

كان ده اً فى نفس ا دا
كـيم : ( مـبتـهـجة ) ح يـكـون شـيئ جـمـيل لـو اتـقـابـلـنا

هنا من وقت لوقت
دودى : ( بابتسامة ) يا ريت .. اتمنى إن ده يحصل
كان ده .. كيم : وجودك يا دودى بيهون علىَّ سوء ا
دودى : ونـفس الشىء بالـنسبه لى لـو كنت معاكى فى

وسط الطبيعه !
غادرة من جهة اليسار ) ( يأخذ فى ا

كيم : مع السالمه يا دودى
دودى : ح أشوفك فى أقرب فرصه ..

( يـــخـــرج. ال شىء يـــســـمع ســـوى أصـــوات احلـــركـــة
ـديـنــة. "كـيم" اآلن وحـيــدة. بـعـد أن والــنـشـاط فـى ا
ظـلت تتـابع دودى حـتى اختـفى عن نـاظـريهـا عادت
كـان وتـلـقى بنـظـراتهـا احلـزينـة بـاجتاه تتـفـحص ا

وحلة إلى األمام منها ) دينة; ثم حملت البركة ا ا
كيم : بركة ماء موحل !

( تـقــف فى احلفـرة تـلـهــو وتـنـثـر ماءهـا الـراكد; وال
ــكـــان وهـى بــحـــالـــة من تـــلـــبث أن تـــنـــســـحب مـن ا

البهجة).

( إظــالم  .. النهاية ).

وحتققيه ..
كيم : وأنا لغاية دلوقت موش عارفه أعمل إيه ..
دودى : عـندى فكره .. أثـناء تفكـيرك فى قرارك ليه

ما حتاوليش تبسطى نفسك .. شويَّه?
كـيم : ( وهى ال تــرى أى مـصـدر لـالنـبـسـاط ) أعـمل

إيه يعنى ?
دودى : مـــــثـالً .. شـــــوفى لـك بـــــ اخملـــــلـــــفـــــات إلـــــلى
حوالينا أى شىء تلـعبى بيه .. علبة مشروبات فارغه
ه .. حــــتـــة قـــمــــاش .. جـــوانـــتى .. .. بــــرنـــيـــطـه قـــد
كـمنجه مكسـوره .. أى مالبس تنفع تمـثلى بيها أدوار
ــكن تـلــعـبى ( يـلى ذلك قـيـامه بـأداء تـمـثـيلى ) .. 
دور مـتسـول أو راجل أعـمى أو لص مـجرم ( صـوت

انطالق رصاصة ) .. رات-تات-رات-تات-تات !
كيم : أنا أكره اخمللفات  ..

دودى : ( يـرمى البذلة التى كان يـضعها على جسمه
ــاء والـوحل ـثل ويــقـفــز خــائـضــاً فى بـرك ا وهــو 
يَّـه بـالزقاق ) .. بالش الـتـمثـيل .. تـعالى نـطـرطش ا

إللى فى احلفر .. دى لعبه مسليه ولذيذه جداً ..!
ـطـر ومـوش كـيم : أشـكـرك .. أنـا مـبـلـوله جـداً من ا

ناقصه بلل .. 
ـدينه دودى : ( يـتوقف ليفـكر حلظات ) .. طيب .. ا
ـكن نـدخل ـكن نـعــمـلـهـا ..  فـيـهـا حـاجــات كـتـيـره 
مسرح أو سينما من غـير ما حد يشوفنا .. نتسحَّب
بشويش بشويش ونتفرج على فيلم أو مسرحيه!.

كـيم : تفـتـكر إنـى أقدر أتـخـفَّـى وأنا بـحـجـمى الكـبـير
ده ?

ـــكن تـــنـــزلى لـــلـــســـوق وتـــشــحـــتى دودى : مـــاشى .. 
سمكه ..

كيم : ( تنفر من الفكره ) سمكه ?!
دودى : ( مــحــاوالً الــتــفــكــيــر فى أشــيــاء أخــرى ) ..
كن تـتسـللى خملـزن مفـروشات وتـنامى هـناك لـبعد
الـضـهـر .. ( ضـحـكة خـافته ) .. أو تـنـامى لـغـايـة مـا
يقبـضوا عليكى .. ( يـنظر فى وجهها ويدرك أنها ال
تـستجيب ) .. ال .. يـتهـيأ لى إن ده مـوش مناسب ..

والسكينه إللى بأعيش فيهم هناك .. فى وطنى.
دودى : إنتى مغرمه بيهم وأنا بازهق منهم ..

ناسب للكائنات كان ا كيم : الطبيعه جمـيله وهى ا
الطيبه الرقيقه إللى بتحب كل إللى حواليها

ـناسب لكل إللـى بيحبوا كان ا ـدينه هى ا دودى : وا
غامرات .. ( يثب فوق صندوقه ) ا

كيم : وطنى كله أمان.
دينه كلها إثاره .. دودى : وا

كــيم : (تـتـجه بــنـظـرهــا وهى خـائـفــة إلى الـشـارع
باجتاه اليسار البعيد) .. أنا ما باحبش اإلثاره

دودى : ( بهدوء ) إذن .. روَّحى .. إرجعى لوطنك ..
كــيم : مـــا أقــدرش .. الزم أســـــتــنَّـى هــنــــا فــتــرة وإن

كنت أشعر كأنى ح أفضل هنا لألبد ..
دودى : وإيه إللى ح يجرى لك إن رجعتى دلوقت ?

كــيم : وال حـــاجه .. لــــكن الـــواجـب يـــحـــتـم عـــلىَّ إنى
أفـضل هنـا .. علـشان خاطـر مامـا وبابـا .. وكمان ده
ـصـلـحـتى .. وإذا رجـعت لـبـلـدى ح يـكـون إحـسـاسى
كـــأنى انــهـــزمت .. إحـــســاس بــالـــفــشل ( تــنــهى هـذه

الكلمات وقد بدا عليها االنكسار )
دودى : ( يـذهب إلـيهـا .. يـربت عـلى كـتـفـها ) .. إيه
ده? .. إيه ده? .. يـالال .. يالال .. سـيبك مـن األفكار
ــديـنه مــوش مـنـاسـبـه لك مـا فـيش دى .. إن كـانت ا
مـشكله .. مـا حدش غصب عـليـكى تقبـليهـا واعملى

إللى إنتى شايفاه فى صاحلك ..
كيم : مشكلتى إنى موش عارفه أعمل إيه ..

دودى : ( متعاطفاً ) يا ريت أقدر أساعدك ..
سأله تـخصنى كيم : ما حـدش يقدر يـساعدنـى .. ا
طـلـوب مـنى إنى أتـخذ قـرارى بـنـفسى أنـا وحـدى وا

..
دودى : ده شيئ طيب ..

كيم : هــه?
دودى : الـــقــــرار قـــرارك .. قــــرارك لـــوحــــدك مـــوش
قـــــرارى أنـــــا ومـــــوش قــــــرار أبـــــوكى وأمـك .. وإنـــــتى
أحـــسـن واحـــده تـــعــرفـى إيه األفـــضل بـــالـــنـــســـبه لك
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سرحي جريدة كل ا

> عن مؤسسة شمس
للنشر واإلعالم بالقاهرة
صدرت مسرحية "الزمن
" للكاتب ثائر الرد
سرحية تطرح الناشف ا
عبر خمسة فصول جملة
من القضايا السياسية
واالجتماعية التى يعانى
منها اجملتمع العربى
ككل ضمن قالب واقعى
تراجيدى. ثائر الناشف
كاتب وإعالمى سورى
مقيم حاليا بالقاهرة
وهو حاصل على
ليسانس اإلعالم من
جامعة دمشق.

> كرّم فى اليوبيل الفضى للتليفزيون عام  1985وحصل على وسام اليوبيل كما
حصل على وسام القضاء بصفته مستشارا بهيئة قضايا الدولة و شهادة تقدير من
الرئيس السادات.
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ـا يـتردد - وذلك فى اخليـال وتـعـمـيقًـا 
وسـيـقى) الـتـى شارك بـفضـل (ورشـة ا
فــيـهــا (مــروان الــقـطــرى) وإجنى جالل
ـــشــــاركـــة بـــالــــتـــمـــثـــيـل فى دور هـــنـــاء ا
وهـانـى عـبــد الــنــاصـر وشــهــاب عـزت
الـذى تـولى الـتـوزيع وهـنـدسـة الـصـوت
ـوسـيقى والـغـناء وقام بـالـتدريب عـلى ا
ــوســيــقى (هــانـى عــبــد الــنــاصـــر) - فــا
والغـناء فـى هذا الـعرض - كـما فى كل
ــســحــراتـى) عــنــصــر عــروض (فــرقـــة ا

أساسى وهام..
إذ يــخــلـقــان هــنــا اجلــو الــعــام األســيـان
ـــشـــحـــون بــــالـــذكـــرى واحلـــنـــ الـــذى ا
يــعــيــشه أفــراد هــذه األســرة ويــقــومـان
بــــــتـــــعــــــمــــــيق أحــــــداث الــــــواقع وظـالله
ـــــوســـــيـــــقى أن واســــتـــــطـــــاعـت ورشــــة ا
ـــكن أن تـــكـــتــشـف أصــواتـــا مـــوهـــوبــة 
تصبح مشاريع مهمة فى عالم الغناء.
وأتصور أن هذه اجملـموعة من الشباب
قــد وفـقـت فى أن تـقــدم شـكال جــديـدًا
ومغايـرًا للعـادى والتقـليدى.. بـاحثًا عن
لـغـة مــخـتــلـفـة وبــشـكل تــدريـجى وذلك
ألن الـعــرض يــلـجــأ إلى (الـســرد) الـذى
قـد يُــقـلل من زخم الــتـجـســيـد الـدرامى
هى مــحـــاولــة إلقــامـــة عالقــة حــمـــيــمــة
ـتـلـقى والـعـرض وجـســر إنـسـانى بـ ا
ويـــضىء - إلى حـــد مـــا - ذوات أفـــراد
كونـة من عشرة أفراد - هـذه العائلـة ا
بــــاإلضــــافــــة إلى ضــــيـــفــــتــــهم الــــوائــــمـــة
(شافكى) (سهام عبد السالم) التى لم
تـــنـــطق إال بـــكـــلـــمـــات قـــلـــيـــلـــة واكـــتـــفت
ـشــاركــة فى الــغـنــاء وفى أداء مــعــبـر بــا
يوحى بـاضـطرابـهـا الـداخلى وشـعـورها
بـالعـزلة كـما قـام (هانى عـبد الـناصر)
بـدور سـعــد فى جـمل خـشــنـة ومـبـتـورة
وكــــذلك (مـــــحــــمــــد إبــــراهـــــيم) فى دور
ـنــفـعل والــذى يـحــاول دائـمـا جــمـال - ا
أن يكبت انفعاله وإلى جوارهم جتتهد
(مــــر عــــزت) فى دور ســــنــــيـــة - ذات
ــوحـيــة واحلـركــة احملـدودة اإلشــارات ا
الـواعـية و(إجنـى جالل) فى دور هـناء
- تــــلـك الــــتى تــــشــــعــــر بــــالــــذنب طــــوال

الوقت.
ألنهـا ال تقوم بـدورها فى سـبيل قـضية
الـــــنــــــضـــــال و(دعــــــاء شـــــوقـى) فى دور
سـامـيــة و(نـصـر يـوسف) األخ األصـغـر
الـــذى يـــؤدى دوره بــتـــلـــقــائـــيه و(صالح
ــــطــــا مــــتــــكـــررا الــــدالى) الــــذى قــــدم 
ــــــاضـى وكـــــذا لـألجـــــداد فـى الــــــزمن ا
(مـــــيــــــريت مــــــيـــــشـــــيـل) فى دور اجلـــــدة
الــنـمـطى واكـتـفـى (مـحـمـد الـديب) فى
ــنــعـم - بــاجلــمل دور الــشــهـــيــد عــبـــد ا
القـصيـرة جدا الـتى تكـمل دور السارد
ــلــكــون - مــعــا - فــريق وهم جــمــيــعــا 
عــــــمل مـــــتـــــكــــــامل - مـــــســـــئـــــول عـن كل
عــنــاصـــر الــعــرض ويــظل (الــســارد) =
ـعـز) الذي أدى دوره ـرشـد (مـحـمـد ا ا
بــــــفــــــهـم وخــــــفــــــة ظـل وقــــــوة حــــــضــــــور
استـطاعـت أن تربط بـ تلك اخلـيوط
تعددة لهذه اللوحة التى تبدو ساكنة ا
ــواجع وهى فى احلـــقــيـــقــة - تـــمــور بـــا
ــعــانــاة وحتــذر من خــطــر فى األفق وا

القريب.. 

ÖjôéàdG ≈a ádhÉëeh
فى مـــركـــز الـــهــنـــاجـــر لـــلـــفـــنــون قـــدمت
اخملـــــرجـــــة عــــــبـــــيـــــر عـــــلـى وفـــــرقـــــتـــــهـــــا
ــسـحــراتى" عـرضــهــا اجلـديــد "فـيــفـا "ا
مـاما" ذلـك الـعرض الـذى كـانت تُـعـد له
مـنذ سنـوات و تأجيـله ألكثر من مرة
- مُـسـتـلـهـمة فـيه كـتـاب الـبـاحث الـرائد
د. ســيــد عـويـس الـتــاريخ الــذى أحــمـله
عــلى ظــهــرى وروايــة "حــكــايــات عــاديـة
لىء الـوقت" لـبهـيـجة حـسـ والقـصة
الـقـصــيـرة "الـرجل الـذى والــسـيـد الـذى

لم" لصبرى موسى.
وتــــقــــوم فـــــكــــرة الــــعــــرض - الـــــذى يــــتم
ه فــوق خـشــبــة الــهــنــاجـر - تــلك تــقــد
اخلــــشـــبــــة الـــعــــريـــضــــة الــــتى حتــــتـــضن
الــعـرض والــعـدد احملـدود من اجلــمـهـور
(25 مــتـفــرجًــا تـقــريــبــا) - لـذا تــضــطـر
الـفرقـة إلعادة الـعـرض فى نفس الـليـلة
- إذ عــــــكـف الــــــثـالثى (ســــــهــــــام عــــــبــــــد
الــسالم وهـانى عــبـد الـنــاصـر وعــبـيـر
عـلـى) عـلى ورشــة كــتــابـة درامــيــة تـولت
(عــبـيــر عـلى) فــيــهـا عــمل الـدرامــاتـورج
واإلخـــراج - حــيث يـــظــهــر فـى الــبــدايــة
عز) رشد (مـحمد عبد ا (الراوى) أو ا
عـلى بـاب مــنـزل كـبــيـر يـدعــو اجلـمـهـور
ــنـتـظـر حلـضــور حـفل الـعـشـاء الـقـلـيل ا
األخــيـر قـبل انــفـصـال كـل ابن من أبـنـاء
(عـائــلـة صــادق) بـعــائـلـتـه الـصـغــيـرة فى
ـرشد بيت مـسـتقل ويـدخل الراوى = ا
ـــنـــزل حـــيـث يـــجـــلس ـــدعـــوين إلـى ا بـــا
اجلـمـيع حـول مـائـدة الـطـعـام فى صـالة
مثل أى نزل التى تضـم اجلمهور وا ا
ـــنــــزل وعــــبـــر ــــدعــــوين وأصــــحــــاب ا ا
ــــدعـــوين تــــرحـــيـب أفـــراد الــــعـــائــــلـــة بــــا
ـواقف ضـيــوف الـعـائــلـة حتـدث بــعض ا
الـكاشـفة بـ أفراد الـعائـلة - تـبدو فى
تــعـــلــيـق بــعض أفـــرادهـــا عــلى بـــعـــضــهم
الــــبـــــعض وهــــو أســــلــــوب يـــــشــــبه - فى
تــــصـــــورى - مـــــحـــــاولـــــة االقـــــتـــــراب من
ــسـرحــيــة الـشــعــريـة أسـلــوب الــكـتــابــة ا
الشفافة لنسيج الدانتيال عند (أنطوان
نزل تشـيكـوف) - إذ تكـتشف أن هـذا ا
ن يـســكـنـه األحـيــاء واألمـوات مــعـا - 
ــــنـــزل - الـــذى ضم عـــاشــــوا فى هـــذا ا
اجلـميع من األحـياء - بحـثًا عن الدفء
واألصـالة ويحـاول كل منـهم أن يخلص
ـــعــــلـــقـــة بــــ الـــســـمـــاء واألرض روحه ا
النـكـسـار أحالمــهم عـلى اخـتالفـاتـهم -
وأثــــــنــــــاء الـــــــعــــــرض تــــــتــــــســـــــاءل بــــــعض
الـشــخـصـيـات عن مـا إذا كـان اجلـمـهـور
ـدعـوون وأفــراد الـعـائـلـة - يـشم - أى ا
رائحـة كريـهة أم ال? (ويـبادرهم) أصـغر
األبـنـاء - عـلـى - (نـصـر يـوسف) بـأنـهم
يُـرجـعــون سـبب تـلك الــرائـحـة الــكـريـهـة
إلى "الـكـوتـشى" لـيس له رائـحـة كـريـهـة
وعـــلـــيـــنـــا أن نـــبــــحث عن مـــصـــدر هـــذه
الرائحـة الكـريهة? ويـظل أفراد العـائلة
طــوال الــعـــرض يــتــحــدثـــون عن (مــامــا)
ونـــكــــتــــشف أنــــهم كــــانــــوا يــــتـــبــــارون في
الـهــتــاف بـحب األم - رافــعـ شــعـارات
األحالم واجلـــمــال والـــقــيـم الــنـــبــيـــلــة -
لكنهم ال يبـذلون أى جهد للحفاظ على
هــذه الــقــيم - ويــظـهــر بــيــنــهم الــشــقـيق
نـعم (مـحـمـد الديب) - الـشـهيـد عـبـد ا
الـذى استشـهد فى حرب أكـتوبر 1973
ـــاذا - مـــتـــســــائال: مــــامـــا حــــقـــيــــقـــة - 

اذا تركـنـاهـا تتـجـيف?!.. مـامـا وهم - 
نـهـتف "فـيـفـا مـامـا?" أى تـعـيـش مـاما -

نحن نحب ماما..
ــشـــاعــر فـى بــيت انـــكـــشــفت كـل تــلـك ا
الــعــائــلـــة هــذا الــذى يــضــمـــهم جــمــيــعــا
(ديـكور ومالبس: نعـيمة عـجمى) والتى
خـــلـــقـت جـــوا غـــريب فى صـــالـــة شـــقـــة
تــقـلـيـديـة مــلـيـئـة بـالـتــفـاصـيل فى مـنـزل
يـعيش فيه األحـياء واألموات مـعا بتواز
ـارسـون غــريب.. ال يـتـقـابــلـون أبـدًا و
حــيــاتــهم الـــيــومــيــة ويـــســتــدعــون أمــام
ـــــتـــــفـــــرج - الـــــضـــــيـف - ذكـــــريـــــاتـــــهم ا
وتــذكـاراتــهم يـومــيــا - حـتى لــو تـغــيـرت
بـــــــعـض الـــــــتـــــــواريـخ أو حـــــــدثـت بـــــــعض
ـأساوية ثـابتة واقف ولـكن النهـاية ا ا
وتُــــلـــمـح حـــوارات الــــشـــخــــوص أن هـــذا
الـــبـــيت قـــد  اكــتـــشـــافه فـى آواخــر
الـســبــعـيــنـيــات وهـو الــيــوم الـذى يــفـتح
ـدعـوين بـعـد ثالثـ أبـوابـه لـلـضـيـوف ا
عـــامـــا - فــــمـــاذا حـــدث? األشـــقـــاء قـــد
اختلفت مصائرهم - فمنهم من أصبح
غـنــيـا ومـنـهم من يـعـانى من مـحـدوديـة
دخله وزوجـاتهـم يخـتلـفن - إذ ضاعت
أحالمـــهن - فـــمـــنــهـن من اســـتـــســلـــمت
لـتـصـبح ربـة بـيت ومـنـهن من حتن إلى
الـــــنــــضــــال من أجـل الــــعــــدل واحلــــريــــة
كـامــرأة لــهـا رأيــهــا ولــهـا مــوقــفـهــا ولــهـا
تـــاريـــخــــهـــا الــــنـــضــــالى األيـــديــــولـــوجى
وبـيـنــهن ضـيــفـة دائــمـة.. امــرأة وحـيـدة

تـعيش بـيـنهن بـحـثًا عن األمـان والدفء
هى: شـــافـــكى (ســـهـــام عـــبــد الـــسالم)
وتتعدد الشـخصيات: سعد (هانى عبد
الــنــاصـــر) جــمــال (مـــحــمـــد إبــراهــيم)
ســـــنــــيــــة (مــــر عـــــزت) هــــنــــاء (إجنى
جالل) ســامـــيــة (دعـــاء شــوقى) واألخ
األصغـر عـلى (نصـر يـوسف) اجلد ذو
الــطـــربـــوش - الــذى يـــظـــهــر ويـــخـــتــفى
فــــجــــأة بــــ احلـــ واآلخــــر لــــيــــحــــاكم
األبـــــنـــــاء واألحـــــفـــــاد (صـالح الـــــدالى)
وذلك (الــــراويــــة) الــــذى يــــظــــهــــر مــــنـــذ
البدايـة ويقـدم الشخـصيات من مـشهد
إلى مـشـهـد لـيــخـتـفى ثم يـظــهـر لـيـكـمل
ســرد تـاريخ تـلك األسـرة (مــحـمـد عـبـد
ـــعــز) واجلــدة قــلــيــلــة الــكالم - الــتى ا
تـــــظـــــهـــــر أيـــــضًـــــا بـــــ احلـــــ واآلخــــر
ـنـوال (مــيـريت مـيـشـيـل) وعـلى نـفس ا
ــنـعم يـظــهــر ويـخــتــفى الــشـهــيــد عـبــد ا
(مـحـمـد الديـب) - أى أن لـديـنـا إحدى
عـشــرة شـخـصـيــة حـيـة ومـيــتـة تـتـحـرك
ــنــزل الـــذى دب فــيه الـــعــفن فى هـــذا ا

وأصابه الوهن.
يــتم جتــســيــد مــا حــدث لــهــذه الــعــائــلـة
بـأسلوب الـتتـابع السـينـمائى واالنـتقال
مـن حـبـكــة جـانـبــيـة إلى حـبــكـة جـانــبـيـة
أخـــرى لـــتـــكـــمـل احلـــالـــة والـــلـــوحـــة فى

النهاية.
ـوسـيـقى والــغـنـاء) عـلى هـذه أضــفت (ا
شاعر وغنى اللوحة القـاتمة ثراء فى ا

 مباراة
 فى الهتاف
بحب األم
نكتشف منها
أنها مجرد
شعارات
كاذبة

سرحي جريدة كل ا

سرح العربى الذى عقد فى بغداد لتحتفظ ؤتمر ا > رشحته مصر مندوبا عنها 
سرح العربى ومقره الدائم بالقاهرة. ركز ا مصر 

> الكاتب اجلزائرى
سعيد حمودى صدر له
سرحى مؤخرا النص ا

"حنظلة" عن دار
احلكمة للنشر والتوزيع
باجلزائر. حنظلة نص
مسرحى شعرى/ نثرى
قرر أن يتم تقد ومن ا
النص فى عرض

مسرحى كبير من إنتاج
سرح الوطنى ا

اجلزائرى.
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 بدأت كعارضة أزياء مغمورة
لتحقق شهرتها الواسعة
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يـخيـل للـبعض أن الـشهـرة والنـجاح الـتى يـتمـتع بهـا النـجوم
ليـس لهـا ثمن .. وأنـها هـبة يـستـمتع بـها أصـحابـها .. وقد
وصـلـوا إلـيـهـا دون عـنـاء .. ولـكن سـيـر الـكـثـيـر من الـنـجـوم
تـؤكـد أن وراء صـعـود تـلك الـدرجـات .. قـصـة كـفـاح كـبـيـرة
وهـــذا مـــا وجــدتـه فى أوراق الـــنــجـــمـــة األمـــريــكـــيـــة " فــرح
فاوست " الـتى رحلت وتـركت وراءها ذكـريات كـما كان فى

حياتها وحتى وفاتها عبرة ...
فـتــاة نــحــيــفــة .. اعــتــادت أن تــوزع صــورهــا عـلـى شــركـات
اإلعـالنــات .. تــلــقــفــهــا أحــد الــســـمــاســرة وأصــبــحت مــعه
عـــارضــــة أزيـــاء مـــغــــمـــورة .. وارتـــدت أزيــــاء أقل شـــركـــات
البس مــكـانــة .. إلى أن أصـبــحت من عـارضــات الـصف ا

األول.
ولــســنـوات ظــلـت فـرح وصــورهــا تــنــتــقل من يــد إلـى يـد ..
وظــلـت لــســنــوات طــويــلــة حــتى الـــتــفــتت لــهــا الــســيــنــمــا ..
وشــاركت فى الــنــســخــة األصـلــيــة من " مالئــكــة تــشـارلى "
وكــانت تــلك بــدايـتــهـا احلــقــيـقــيــة الـتى جــعــلت مــنـهــا رمـزا

لإلثارة واجلمال عام ...1976
ولــكن الــسـيــنــمـا لـم تـعــطــهــا الـكــثــيـر .. فــلــجــأت لـلــمــسـرح
وشــاركـت فى عــرض خـــارج بــرودواى بـــعــنـــوان " أطــراف "
عام  1983بديلـة للـنجمـة " سوزان سانـدرون " وفازت عنه
بـجـائـزة النـقـاد .. وبـعـد سـنـوات من جنـاح هـذا الـعرض ..
وكــان الـــتــحــدى األعـــظم الــذى خـــاضــته ولـم يــســتـــمــر هــو
اشتـراكـهـا فى عـرض برودواى " بـوبى بـوالنـد " عام 2003
والـذى أرهـقــهـا كـثــيـرا ولـكـنــهـا اسـتــعـادت شـبــابـهـا به وظل
اجلمهور يتـذكره رغم أنه لم يستمر ألكثر من  5أيام لوفاة

سرح ... مخرجه ورفضها العودة دونه إلى خشبة ا
ــرض وفى بــدايــة عــام  2007اكــتــشـــفت فــرح إصــابـــتــهــا 
الـسرطـان .. وبدأت رحـلة العـالج .. حتى اسـتطاعـت قهر
هــذا الـداء الــلــعــ .. ولــكـنـه عـاودهــا مــرة أخــرى بــعـد أن
تـخـيـلت أنــهـا قـد تـخـلـصت مـنه لألبـد .. وهى عـلى فـراش
ـوت .. تــقـدم الـنــجم الـكــبـيـر " ريــان أوين " لـلـزواج مــنـهـا ا
ـا يقترب من  27عامـاً وأسفرت بـعد عالقة دامت بيـنهما 
ـونـد عام  .. 1985وأعـلن ريان عن إجنـابـهـما لـولـدهـمـا ر
ـســتـشـفى لــلـجـمــيع أن الـزفــاف سـيـتم فــور خـروجـهــا من ا

وهذا ما لم يحدث 
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جتربة إجنليزية فريدة
.. عمرها  15عاماً 

درست " جـ موراى " التربية والـتنشئة بجـامعة أكسفورد
العريـقة .. وبـعد تـخرجـها عـملت بـإحدى مـدارس لندن ..
درسة لزيارة مدارس أخرى .. واستغلت عملـها فى هذه ا
واسـتفـادت من هذه الـزيارات وهـذه االحتـكاكـات فى عمل
ـراحل التى مجـموعـة من األبحـاث عن الطـفل وتـنشـئته وا
ــارســهــا لــتــزيــد من ــر بـــهــا واألنــشــطــة الــتى يــجـب أن 

قدراته وإمكانياته ...
وأثــنـاء مـشــاهـدتـهـا ألحــد عـروض األطـفـال بــأحـد قـاعـات
ـكـنهـا أن تـسـاعد فـى تنـشـئة أوبـرا لـندن .. واتـتـهـا فكـرة 
األطــفـال وتــربـيــتـهـم بـشــكل أفـضـل .. وكـانت فــكـرتــهـا هى
سـرح واحتـكاك أفـراده فى تربـيتـهم وتهـذيبهم استخـدام ا
درسـة التى كـانت تعـمل فيـها .. وحاولت إقـناع مـسئـولى ا
بــذلك .. ورغـم أن الــكـثــيــريـن من زمالئــهــا ورؤســائــهــا قـد
ـدرسـة لم يـقـتـنع اقـتـنـعـوا بـهـذه الـتـجـربـة .. إال أن مـديـر ا
ستر ووجد فى هذا مـضيعـة للوقت .. وقد شـبهته جـ 

" جرادجريند " فى قصة " أوقات عصيبة " الشهيرة ...
ؤسسـات التـعليـمية بـلندن .. فتقـدمت بالفـكرة إلى إحـدى ا
وحصلت عـلى تمـويل إلنشـاء مدرسـة خاصة يـستـخدم فـيها
سرح كوسيلة أسـاسية للتعليم .. واختارت له اسم " القط ا
األسـود " وداللـة هــذا االسم تـمــثـال الــقط الـفــرعـونى الـذى
أهـداه لــهـا والــدهـا قــبل وفــاته .. ومـدة الــدراسـة  5ســنـوات
تؤهل للجامـعة مباشرة لسن ما ب  10و 15عامًا .. وبدأت
مدرسـة الـقط األسـود عـمـلـهـا عام  .. 1994واعـتـمـدت على
نظام جـديد ومخـتلف .. فهى تـتلقى دفـعة واحدة كل خمس
سنـوات .. فلم تستقبل الـدفعة الثانية إال بـعد تخرج الدفعة

األولى وذلك عام  .. 1999وهكذا ...
وتـستقبل مدرسـة القط األسود دفعتـها الرابعة خالل هذا
الـــعــام .. وذلك بــعـــد مــا حــقــقـــته من جنــاح .. كـــمــا تــقــدم
عرضا مسـرحيا يشـارك فيه أبناء الدفـعة الثالـثة بعنوان "
ـثل فــيـهـا حـديــقـة حــيـوان عـصــريـة " كــتـبــهـا ويـخــرجـهــا و
مـجموعة اخلريجـ .. كما يقدم خريـجو الدفعت األولى
والـثـانـية عـرضـا آخـر بـعنـوان " الـضـفـدع الصـغـيـر " والذى
يـخـرجه " بــيـتـر فـروز " .. وقـد أعـربت جـ عن سـعـادتـهـا

درسة وصرحت : ا حققته هذه ا
" أشـعــر أنـنى أكـثــر الـنـاس حــظـا .. فـاجلــمـيع يــحـلم ولـكن
قـلــيال من يــحــقق حـلــمه كــمـا يــتــمـنى وأنــا واحــدة من هـذا
القـليل .. وهـذا لـيس معـناه أنـنى قـد توقـفت عن احللم ..

فانتظروا مدرسة القط األسود للموسيقى قريبا ».
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أقرب أخوته أسلم..وغيّر
اسمه لـ "يوسف إسالم "

 هــكــذا انــتــشــر خــبــر رحــيـل مــايــكل جــاكــســون عــبــر أكــبــر الــوكــاالت
اإلخبـاريـة من " بى بى سى " إلى " سى ان ان " و" واشـنـطن بوست "
والـتى اخـتلـفت كـثـيرا كل مـنـها عن األخـرى فى سـرد الوقـائع إال إنـها
ــوســيــقى جــمــيــعــا تــوقــفـت عــنــد حــقــيــقــة رحــيـل أســطــورة الــبــوب وا
األمريـكية ذى األصول اإلفريقـية " مايكل جاكسـون " عن عمر يناهز

 50عاما ...
راحل اإلنسانية عاش جاكسون حياة مثيرة مر خاللها بالعديد من ا
الـتى تسـتـحق الـتـوقف عنـدهـا بـداية مـن ظهـوره مع أخـوته األربـعة "
مارلون  جـاكى  تيتو وأقـربهم إليه جرمـانى " فى فرقة أطلق عـليها
اسم " جــاكـســون فــايف " ثم انــفــصـالـه عـنــهم .. وانــطالقه بــأســلـوب
ـوسـيــقى والـرقص .. وإصــداره ألـبـومه األول خــاص جـدا فى عـالـم ا
الــذى حـقق به جنــاحـا كــبـيــرا وكـان بــعـنــوان " يـجب أن أكــون هـنـاك "
وتـصــاعـد مـعه اسـم " مـايـكل جــاكـسـون " لــيـصـبح مــعـبـود اجلــمـاهـيـر

األمريكية.
كنه رغم النجـاح الذى حتقق إال أنه كـكل البشر مـنهم القـوى الذى 
حتمل الصعوبات ومنهم من ال يقوى على التحمل .. وكان ذلك سببا
فى مــحــاولــته الــتــخــلص من لــونـه األســود .. بــشـتـى وأخــطــر الــطـرق
وبإصـرار شديـد .. ولكـنه وبعـد سنوات مـن التفـكيـر اكتـشف حسـبما
قـــال أنه تـــخـــلص مـن الـــلـــون اخلـــارجى ولـــكن ظـــلـت روح األســود ذى
اجلـــذور اإلفــريــقـــيــة بـــداخــله .. وكـــإنــســان مـــر بــفـــتــرات طــويـــلــة من

االضطراب ...
ومثلما كانت حياته مثـيرة .. كانت نهايته أيضا مثيرة .. فقد شهدت
حـيـاتـه وحـسـبـمـا وصف أخـوه جـرمـانى تــغـيـرا كـبـيـرا مـنـذ بـدايـة عـام
 2007ولم يــعــد مــايــكل كــمــا كــان .. حــتى أشــهــر إسالمه .. دون أن
يـعرف أحد سبب ذلك .. وتعـرض بعد ذلك لعدة تـهديدات بالقتل ..
وفى نـوفـمـبـر عام  2008أعـلن أخـوه جـرمـانـى أن مـايكـل قـرر تـغـيـير

اسمه إلى " يوسف إسالم " ...
وبـينـمـا كـان يسـتـعـد مايـكل لـلـقـيام بـجـولـة عبـر مـسـارح بريـطـانـيا من
أجل نـشــر دعـوته والـتـى أعـلن أنـهـا أخــر جـوالته أيـضــا .. انـتـقل إلى
مستشفى بلوس أجنلوس جثة هامدة وسط تصريحات متضاربة من
مـسـئـولـيـهـا .. بـعـضـهم يـقـول أنه مـات مـقـتـوال بـالـسم والـبعـض اآلخر
ا كان لـديه مرض خطيـر منذ فترة ولم يقول أنهـا أزمة قلبـية .. ور

يرد الكشف عنه وكان سببا فى حتوالت حياته اجلذرية ..

راغى جمال ا

عبد الغنى داود
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راغى جمال ا

سرحي جريدة كل ا

سرحى الشاب > اخملرج ا
محمد بطاوى يجرى
حاليا بروفات العرض
" سرحى "وردة ياسم ا
للمؤلف د. عامر على
عامر وتمثيل أعضاء فرقة
مسرح الطفل بقصر
قرر ثقافة الفيوم ومن ا
عرضه خالل أغسطس
القادم ضمن فعاليات
هرجان االحتفال 
القراءة للجميع صيف
2009 ويـشارك بـالـتمـثيل
فيها باسم نبيل أحمد
السالمونى عمرو أبو بكر
إسالم بشبيتحى وآخرون.

ة > كتب للسينما عدة أعمال مهمة منها: "سونيا و اجملنون" عن قصة "اجلر
صطفى وحازت على جائزة أحسن حوار فى مصر والعقاب" إخراج حسام الدين ا
ة. عام 1977 ومن موسكو على جائزة أحسن فيلم نفذ عن قصة اجلر
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ـــثــالـــيــة " قــد نـــأمل أن نـــصل إلى حـــد الــكـــمــال .. وا
الـفـكـريــة والـفـنـيـة .. ولـكن الــوقـوع فى األخـطـاء غـيـر
ــقـصـود أحــيـانـا أمـر وارد .. وإن مــقـصـود عـادة .. وا
ــرجـــو وله األولــويــة فى كــان الــضــحـك ظل الــهــدف ا
الـعـرض السـابق ومـعه أهـداف أخـرى هـامـة بـالـنـسـبة
لــنـــا ولــلــجــمــهـــور .. فــإن تــرتــيب األولـــويــات ســيــكــون
مختلفا فى الـعرض اجلديد .. فهناك حقائق ظهرت
ـاضية وخـرجت من مخابـئها خالل الـشهـور القلـيلة ا
.. ومـازالت غـيـرهـا يـنـكــشف يـومـا بـعـد األخـر ولـهـذا
فــســنــظل نــقــدم عــرضــنــا هــذا لــنــكــشف كل األســرار
ــغــلــقـة.. واخلــبــايــا ومــا كــان يــحــدث خــلف األبــواب ا
ـة ارتـكـبت فى حـقه وحـتى يـدرك جـمـهـورنــا أى جـر
قراطية واحلق والعدل "..ويل فيريل ..   باسم الد
كـانت هذه بـعـضا من الـكلـمـات التى صـرح بـها الـنجم
األمريكى "ويل فيـريل " عند إعالنه عن إعادة تقد
عرضه األخـيـر الذى لـعب فـيه شخـصـية جـورج بوش
االبن والذى كان عنوانه " مرحبا بك يا أمريكا : ليلة
أخيـرة مع جـورج بوش الـثـانى " .. ولـكن بعـد حتـديثه
وتطويره .. وتغـيير اسمه إلى " صاحت أمريكا : إلى
جهنم يا بوش " .. وحـسبما ذكر ويل فاالسم اجلديد
يتماشى مع اخلط الفكرى والدرامى الذى سيعود به
.. بـــاإلضــــافـــة إلى أن هـــنــــاك شـــخـــصــــيـــات جـــديـــدة
ـوسم القادم بـجانب شـخصيات ستظـهر فى عرض ا
الـعـرض األول .. كــمـا سـيـكـون الـعـرض اجلـديـد أكـثـر
جـــديــــة مع وعـــد من فـــيــــريل بـــأن الـــضــــحك ســـيـــظل
ـسـرح سالحه األول وسـيـظـل بال حـدود وسـيـقـدمه 
ـكـان الـذى كــورت أحـد مـسـارح بـرودواى وفـى نـفس ا

قدم به العرض األول...
ومــســرحــيــة بــرودواى الــكــومـيــديــة ..  نــقــلــهــا عــبـر
شـبكـة "إيتش بى أو" الـتـلفـزيونـية الـعـمالقة الـتى تبث
تـحدة وكـندا و 50دولة أخـرى وعدد عبـر الواليـات ا
ـتحدة يـزيد على 40 شتـرك بهـا داخل الواليات ا ا

مليون مشترك ...
وقـد اعــتــاد فــيــريل أن يــلـعـب شـخــصــيــة جــورج بـوش
االبـن فى أكــثـر مـن مـنــاســبــة وعــرض  أشــهـرهــا فى

البث التلفزيونى والبرنامج الشهير " ليلة السبت.
ـســرحـيــة .. وأخـرجــهـا صـديـق عـمـره وكــتب فـيــريل ا
ـمــثل الـكـومــيـدى "أدم مـاكــاى" وبـجـانب الــعـديـد من ا
احلـرس وسـكـرتـاريـة الـرئـيس .. تـلـعب الـسـمـراء "بـيـا

" شخصية كوندوليزا رايس ... جل
والســتــضـافــة مــسـرح كــورت الــتــاريـخى هــذا الــعـرض
مـغـزى هـام جــدا وهـو الـتـأكـيـد عـلى أنه مـازال هـنـاك

سار. أمل فى تصحيح ا
وقـــد أثــار هـــذا الــعــرض جـــدال واســعـــا فى األوســاط
ـسرح الـفنـيـة والـسيـاسـية مـعـا .. فال يـنـكر أحـد أن ا
رام السامى أحـد منابر السـياسة .. ولكن الـهدف وا
ـنع الـنــقـاد واجلـمـهــور من الـبـحث عن ال يـكــفى وال 
مـــســـتــــوى فـــنى ال يــــقل قــــدرا وأهـــمـــيــــة عن احملـــرك
الــــســـــيــــاسى والــــفــــكــــرى .. فـى فن ال يــــكــــفى شــــرف
احملـاولـة .. وقــد مـال الــبـعض إلى الــتـقـلــيل من شـأن
الـعرض ألسبـاب فنيـة معلـنة وراءها أسـباب سيـاسية
ـا أكـده نــقـاد كـبـار خـفــيـة .. ولـيس أدل عــلى ذلك 
ميزة وإن كان مثل غيره به وجدوا أنه من العروض ا
بـعض األخــطـاء والــهـفــوات ولـكـنــهـا تــخـتــلف عن تـلك

التى ذكرها من قللوا من شأنه.
يل وحتـدثوا أيـضـا عن مـبـالـغة فـيـريل فى الـتـلـعـثم وا
بجسـده .. وهو أمر مرتـبط بفلـسفة العـرض والفنان
الذى يخـدم هذه الفـلسفـة .. كما وجـدوا فى العالقة
بـ اخملمـور التـائب والقـديس الذى ال يـتوقف لـسانه
عن ذكـر الـرب وبــ الـعـاهـرة الـتـى ال تـتـورع عن فـعل
أو بيع أى شىء من أجل مـصلحـتهـا الشخـصية .. ثم
الـلـعب عـلى وتـر اخـتـيـار الـعـاهـرة سـوداء الـلـون وكـأنه
بـعث لـلعـنصـريـة .. ولكن الـنـقاد الـذين يعـمـلون الـعقل
.. أكـدوا أن الـلـون له عالقـة بـرايس وال يـرمى لـشىء
فـضلـة لدى آخر وخـاصة أن الـعاهـرة البـيضـاء هى ا
أغــلب الــرجـال. " لــلـعــرض انـطــبـاع جــيــد لـفــيـريل مع
بوش ولكـنه جاء مـتأخرا وبـعد أوانه .. وقد اسـتخدم
فـيــريل ألــفــاظــا جــارحـة وأفــعــال فــاضــحــة .. وأقـحم
اجلنس فى العرض خاصـة فى العالقة اخلطيرة ب

 بعض النقاد بخسوا العرض
 حقه ألسباب سياسية 

بــــــــوش وريس .. بــــــــشـــــــكـل سـىء ولـم يـــــــراع أن تــــــــلك
الشخصيت رمزان لبالده ...

ورغم عـدم قـنـاعتى بـأهـمـية هـذا الـعـرض فكـرا وفـنا
ولكن أعجبـتنى كثيـرا نهايتـها والتى طرح فـيها فيريل
ـكن للـمرء أن يـنام بعـد ما اقـترفت يداه فـكرة كيف 
ــا كــان ضــمــيــره يــقــظــا إال إذا كــان هــذا وتــلــوثت طــا
الــضــمــيــر قـد مــات وهــذا مــا جــعل بــوش يـنــام أو أنه

يخدع نفسه قبل أن يخدعنا "...
وفى فيوز كتب "نيل بادلى" : 

"ثــمـــانى ســـنـــوات بــاردة وجـــافــة .. وســـنـــوات طــويـــلــة
سـابـقـة لـهــا ..بـهـا وقـائع وأحـداث تــكـشف عن مـعـدن
هــذا الــرجل الــذى تــولى حــكم أكــبــر دولــة فى الــعـالم
ومنها ادعاء شرف اخلـدمة العسكرية التى ال أساس
لـهـا والـتى زيـفـهـا كـمـا زيف غـيـرهـا الـكـثـيـر .. وأيـضـا
تــعــاطــيه اخملـدرات واخلــمــور بـشــراهــة فى كل مــكـان
حتى دور العبادة .. والتى يـعود إليها بعد كل مرة يتم
ا لم يـتركـها .. وجـرائم مسـجلة انتـخابه فـيهـا .. ور
ــحـاضـر رســمـيــة  إخـفـاؤهــا مـنـهــا الـقــتل اخلـطـأ
واالغــتـــصـــاب والــســـرقــة والـــنــصـب .. والــتى كـــررهــا
خالل فـتــرة حـكـمه .. كــمـا لم يـكن لـه أى نـصـيب من
الــعــلم ولــهــذا ســار فى الــظالم ومــازال .. وسـار مــعه

الشعب فى هذا الدرب"...
ـز وكــان أهم مــا كــتب عن الــعــرض بــالــنــيــويــورك تــا

والذى كتبه الناقد الكبير "بن برانتلى" :   
"من يــرى فى فــيـريل أنـه مـجــرد مــتـشــدق لــعب عـلى
ــوجـة الــشـعــبــيـة الــسـيــئـة لــبـوش مـن الـربح وشــبـاك ا
الــتـذاكــر  فــهــو بــالــتــأكــيــد قــاصــر الــنــظــر ال يــبــصـر
وصــاحب تـــفــكـــيــر غــبـى .. فــلــكـل فــنـــان فــلــســـفــته ..
ولـفيـريل فى عـرضه الـذى كـتـبه وشـارك فـيه تمـثـيـلـيا
كن أن يضـحكنا فلسـفة أساسهـا السخـرية .. ومن 
أكثـر  منه .. ولكنهـا عبثية شرسـة يهاجم بها مواضع
مـؤثـرة "...  وهــنـاك أيـضـا كــلـمـات "جـوش وولك" فى

مجلة انترتينمينت ويكلى :
"بــعـد كل الــضـحـكــات .. تـشـعــر بـغـصــة شـديـدة .. ثم
ــكن أن تــشــعــر به  كــونك كــنت يــصــيــبك أســوأ مــا 
تــضــحك عــلى نــفـسك وتــســخــر مــنـهــا .. ألنــهــا ظـلت
مـستسـلمة حـتى عم اخلراب الوطن .. وأن وراء ذلك
كـله شخص واحـد ال قيـمة له .. واألسـوأ ما يـنتـظرنا
فى األيام القادمة  فالتخريب أسهل كثيرا من البناء
ومــا خـــربــتـه ثــمـــانى ســنـــوات .. تــرى كـم يــحـــتــاج من

الوقت لبنائه..?.. "...
ثم كـانـت هـجـمـة "سـكـوت بــراون" األكـثـر سـخـريـة من
بـوش ولـيس الـعـرض والـتى نـتـصـور مـعـهـا أنـهـا جملـلـة
سيـاسة وليست مجـلة مسرح فنيـة وهى مجلة مسرح
نـيــويـورك:   وقــفت كــثـيــرا عـنــد الــلـحــظـة الــتى صـاح
ـــتـــحــدة فـــيـــهــا فـــيـــريل "أنـــا أســوأ رئـــيس لـــلـــواليــات ا
األمـريـكيـة .. ورد عـلـيه اجلمـهـور " نـعم " وتـكرر ذلك
ــرارة عـــدة مــرات .. إنـــهــا جتـــربــة امـــتــزجـت فــيـــهــا ا
بــالــفــكــاهـة …  إذا شــعــرنــا بـاالشــمــئــزاز مـن بـوش ..
فــعــلـيــنــا أن نــشـمــئــز من أنــفـســنــا ألنــنـا ســاهــمــنـا فى
اخــــتـــيــــاره عـــام  2000دون أن نــــدقق فى االخــــتـــيـــار
وعــدنــا لـــنــجــدد الـــثــقـــة فــيه عــام  2004رغم أن كل
ـؤشرات كـانت تـصب نـاحـيـة أنـنا مـقـبـلـون مـعه على ا
ــكن أن نــنــتــهى به من الـهالك "… ولـيـس هــنـاك مــا 
الــعـرض األول ونــنـتــظـر الــعــرض جـديــد سـوى وصف
آلخـر ما حـدث بـعد نـهـاية الـعـرض من قبل اجلـمـهور
األمــريـكـى لـنــدرك أنــنــا جـمــيــعــا عـلـى سـطح ســفــيــنـة
واحــدة ومـنــا من بـشــمــالـهــا وغـيــرهم بــجـنــوبـهــا ولـهم
نـفـس الـشــعــور .. فــراح يــصـفـق اجلـمــهــور فى نــهــايـة
الـعـرض كل ليـلـة بحـماس شـديـد ترحـيبـا بـبزوغ فـجر
جــديـد بــعـد رحــيل أسـوأ رئــيس تــولى حـكم الــواليـات

تحدة وابتعاده عن الصورة تماما …  ا
صادر:  ا
www.newyorkcitytheatre.com
www.curtainup.com
www.nytimes.com
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سرحي جريدة كل ا

> حقق سيناريو سونيا واجملنون منافسة مع الفيلم األمريكى والبريطانى لذات
القصة "األخوة األعداء" (وقد تنازل عن وضع اسمه فى مقدمة الفيلم بعد خالفات

مع اخملرج).

هرجان > اللجنة العليا 
ونودراما الرابع الذي ا
نظمته مؤخرا اجلمعية
سرح صرية لهواة ا ا
كرمت د. تامر راضى

مستشار اللجنة الفنية
بجامعة ع شمس

تقديراً لدوره فى مساندة
هرجان الذى عقدت ا
فعالياته على خشبة
دة مسرح ع شمس 
10 أيام برئاسة اخملرج

أحمد عبد احلليم.

11

6 من يوليه 2009   العدد 104

á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùe  äÉbO 3

تطريب  لـكنه جعـله ينطق بـكالم معاصـر كتبه
الــشــاعــر (أحــمـد الــصــعــيــدى) فى عــشـر قــطع
شـعـريـة بـأحلـان (عـلى الـسـعـيـد)  وهـذا الـعدد
ضد فكرة االختزال  التى حركت رؤية اخملرج
ـعـتـمد –  ألنـهـا جـاءت خـارج نـسـيج الـعـمل  ا
ــســتــنـد – ـلــحــمى  وا أسـاســا- عــلى الــبــعــد ا
أيضا  –إلى الراوى الشـعبى .. لم يحدث مثال
أن جــاء الــغــنــاء من نــســيـج الــســيــرة  وحــمـدى
حــسـ يــعـلم كــيف يـتم الــتـعـامـل مع حـيــلـة مـثل
هذه  خـاصـة وانه قـد سـبق له تـقـد أعـمال
فـى نــــــــفـس اإلطـــــــار  فــــــــقــــــــد قـــــــدم مـن قــــــــبل
(الــهاللـــيــة) لــيــســـرى اجلــنــدى وقــدم  –كـــذلك
(سيف بن ذى اليزن)  تلك احملاوالت السابقة
كــــان لـــهــــا أن تــــدعم رؤيــــته مـع تــــلك احملــــاولـــة
الـــثــالـــثــة الـــتى قـــدمــهـــا هــنـــا !! لـــقــد ســـاهــمت
مـحاولـته فى جتـريد الـفـكرة  فـضاعت مالمح
عالم المـح  وا هـا  وتلك ا الشـخوص  ومـعا
 تـكــون مـهــمـة جــدا ونـحن نــتـعـامـل مع سـيـرة 
لــكى تــكـون األفــعـال وردودهــا مــقـنــعـة  وتــكـون
تـصرفات الشخـوص أيضا مقنـعة  ال أستطيع
أن أقــول أنه لــوال خـبــرة اخملــرج  ولــوال قـدرته
على ضبط إيقـاع عرضه ـ لسقط هذا العرض
سقوطا مـروعا  ألنه لم يحقق شرط التواصل
ـــرجـــو مـــنه .. خـــاصــة ,انه  –كــمـــا ذكــرت – ا
يـستنـد إلى سيـرة لهـا وجود بالـوجدان الـشعبى
. حـتى أن الديكـور نفسه والـذى صممه (حازم
شـبـل) جـاء غـيــر مـنــسـجم  وغــيـر مـتــنـاغم فى
مـفـرداته  وخـامـاته  فـهـنـاك خـامـة الـسـلـوفان
أو الـنايلون  والتى صـنع منها مايـشبه الشجرة
الــــعـــــمالقـــــة بــــأوراقــــهـــــا  الــــتى حتـــــدد مــــكــــان
األحــــــداث  فـى حـــــــ أن اخلـــــــامـــــــة األخــــــرى
ـستخدمـة فى معظم قطع الـديكور هى خامة ا
(اخلـيش) وال تـشـعـر بـانـسـجـام بـ اخلـامـتـ
ــا أحـــدث نــوعــا من ـــســرح   عــلى خـــشــبــة ا
الــــتـــنـــافـــر غــــيـــر احملـــبب  هــــذا فـــضال عن أن
فرداته ذات الداللة الرمزية  الديكور نفسه 
ـــا تـــلك أفـــقـــده الـــكــــثـــيـــر من جــــمـــالـــيـــاتـه ور
احملـاولـة الـنـاجـحـة الـتى قـام بـهـا اخملـرج  وهو
ــتــحــرك (قــطع صــغــيــرة) فى يــوظف ديــكــوره ا
ــشــهــد الــذى رسـم به مــايــشــبـه بــهــو الــقــصــر ا
ــمــثــلــ أثــنـاء الــفــخم مــعــتــمـدا عــلى أجــســاد ا
وقـوفـهم عـلى تـلك الـقــطع اخلـشـبـيـة الـصـغـيـرة
الـتى تــشـبه الـصــنـاديق  لــعل هـذا االســتـخـدام
نظر الـناجح فى توظـيف تلك القـطع  ورسم ا
ـســرحى  جـاء اسـتـخـدامـا نــاجـحـا  لـكـنه لم ا
يـتـحــقق بـنـفس الـدرجـة مـن الـنـجـاح فى مـعـظم
ــشـهـد الــذى حـمل ـشـاهــد األخـرى  أيــضـا ا ا
ــثل مـايــشـبه الـدروع اخلــشـبــيـة الـتى فـيه كل 
هى فى واقـع األمــر عـــبـــارة عن غـــطـــاء تـــابــوت
ا يـشير إلى أن كل شخصية حتمل محمول  
وت  نعـشـها  فى إشـارة صـريـحة إلى فـكـرة ا
الـتى تسـيطـر على الـعمل  تـلك االستـخدامات
كـلـهـا جــاءت فى صـالح الـعــمل  لـكـنــهـا لم تـكن
فى حسـاب مـصمـم الديـكـور ح رسم مـنـاظر
ـنـاظر الـتى ـسـرحـيـة األخـرى  خـاصـة تـلك ا ا
ــوســيـــقــيــة جتــلس خــلف نــرى فـــيــهــا الــفــرقــة ا
سرح فـى اخللفية  من سـتارة بعرض خـشبة ا
اخلـيش  فــتـبــدو الــفـرقــة مع اإلضـاءة  بــرؤيـة
اذا جـاءت هكذا  ال أريد ضـبابيـة  ال اعرف 
عنى فى بطن الشاعر كما يقولون!! أن يكون ا
مـثـلن فى هـذا الـعرض جـيـدون  عـلى الرغم ا
من أن غـيـاب مالمح بـعـضهم  –كـمـا أشـرت –
أثـر على درجـة تأثـيرهم  بـرغم مواهـبهم غـير
ــمـثل ــشـكــوك فـيــهـا  ولــقــد وضع اخملـرج  ا ا
(يـوسف الـنقـيب) فى دور جـديـد عـليه  ÷حيث
ــثـل  وكــان يــقـوم جــعــله يــؤدى غــنــائــيــا  ولم 
ـــــا أتــــاح الـــــفـــــرصـــــة أمـــــامه بـــــدور الـــــراوى  
ا لم يـكن يعرفها  الكـتشاف ملكـات جديدة ر
وتـلك مــحــاولــة حتـسب خملــرج  مع احــتــفـاظى
بــالـتـحــفظ الـذى بــيـنـته فى الــبـدايـة وأنــا أتـكـلم

عن دور الراوى هنا .

يـدار داخل القـصر  وذاك حدث يـدار خارجة
ــثــله الــعــامــة  وهـكــذا  عــلــمــا بــأن اخملـرج و
عـــلى مــدار الـــعــرض من بــدايـــته إلى نـــهــايــته 
جــعل الـعــامـة فـى حـالــة تـواجــد دائم  لم يـغب
ـكـان الذى أى واحد مـنـهم حلـظـة واحـدة !! وا
عرض فيه العرض  لـيس مناسبا - من وجهة
نـظـرى - لـعـرض كـهـذا  ألنه عـبارة عـن ملـعب
لـكرة الـسلـة ; داخل مركـز شبـاب برج الـعرب 
تــشـاهــد الــعــرض  وفى نـفـس الـوقت تــشــاهـد
ـعـلـقــة عـلى اجلـانـبـ  وكـأنك شـبـكـة الــسـلـة ا
جتـلس فى مـلـعب  –وهـو بــالـفـعل كـذلك  –وال
ــــاذا يــــحــــدث هـــذا ?? جتــــلس فـى مــــســــرح !! 
الأعـرف .. أهى رغـبـة اإلنـتاج فـقـط  بـصرف
الــنـــظـــر عن وجــود إمـــكــانـــيـــات .. مــســـألــة فى

حاجة إلى إعادة نظر .  
 وكم من الهزل يقـدم باسم االستعراضات  ال
أسـتطيع أن أقـول إننى شاهـدت عرضا واحدا
ــــفــــهــــوم الــــفــــنى يــــقــــدم اســــتـــــعــــراضــــات - بــــا
لالستـعراض- برغم ذكـره كعـنصر من عـناصر
ـــا ـــســــرحى  ولــــذلك فـال عالقــــة  الـــعــــرض ا
شــاهــدته هــنــا بــاالســتــعـراضــات  الــتـى يــقـول
الـبـانـفـلــيت إنـهـا من تـصـمـيم ( عـادل حـفـنى) 
ويـنـبـغى إعــادة الـنـظـر فى هـذا الــعـنـصـر الـذى
أصـبح طـافــحـا  بـدون داع فى مـعـظم عـروض

الثقافة اجلماهيرية . 
األداء الــتـــمــثــيــلى لـم يــكن الفــتـــا بــشــكل عــام 
نع وجود عـناصر فرديـة متميزة ولـكن هذا ال
مــثل روزا الــســعــيــد الــتى قــامت بــدور األمــيـرة
(نـور)  فلقد استـطاعت أن توحى إلينـا بالبعد
الرومـانسى فى شخـصيـتهـا ومن خالل أدائها
ــنـجــمــ (طه حــمــدنـا الـفــنى وكــذلك كــبــيــر ا
الـله) ولـكـن (أمـيرة الـسـعـيـد) الـتى قـامـت بدور
ـا ـلــكـة  كــانت حتـتــاج إلى تــدريب أكـثــر  ر ا
ألن اخـتــصـار دورهــا  وتـفــريــغه من مـحــتـواه 
هى ومــعـظـم الـشــخـوص األخــرى كـمــا ذكـرت 
هــو الـذى أضـعـف طـريـقــة األداء  وجـعـله أداء
ــشــكــلـة ســطــحـيــا  العــمق فــيه  والصــدق  ا
مـثل  لـكنـها عنـد اخملرج الذى لـيست عنـد ا
مـثل تصـرف فى النص تصـرفا أضـاع على ا

تميز والصادق.  فرصة األداء ا
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الـعرض اعـتمـد على الـنص الغـنائى الـذى كتبه
(اآلن بــوبــلـــيل) عن روايــة (الـــبــؤســاء) لـــلــكــاتب
الــفـــرنـــسى (فــيـــكــتـــور هــوجـــو)  وتــرجـــمه إلى
العربية (د. سـمير سرحان)  وعلى الرغم من
أن طــــبـــيـــعـــة الـــنص الـــغــــنـــائـــيـــة  هى الـــهـــدف
ـــعـــد إلـى كـــتـــابــــته عن الـــرئـــيــــسى الـــذى دفـع ا
سرح ـ إال أن اخملرج (عبد وسيط آخر غير ا
الــسالم عــبــد اجلــلـيـل) قـدمـه بـشــكل تــقــلــيـدى
تـمـامـا  وكـأنه نص ال يـتـمـتع بـهـذه اخلـاصـية 
ه يتساوى مع التى تتطلب منه جهدا فى تقد
هـدف الـنص  واجتاهـه الفـنى  ولـذلك رأيـناه
يــسـتــعــ بــثــمــان أغــنــيــات كــتــبت بــتــقــلــيــديـة 
ـطـيـة فـبــدا كـأنه نص عـادى اليـتــمـيـز بـتـلك و
الـسـمـة الـغـنـائـيــة الـتى أشـرت إلـيـهـا  حـتى أن
األغانى الـتى ال أعـرف من كـتبـهـا ألن بانـفـليت
العرض لم يشـر إلى ذلك صراحة  حيث كتب
ـــنــفـــذ/ الـــشـــاعـــر( عـــمـــرو أبــو فـــيه (اخملـــرج ا
الــســـعـــود ) وبـــذلـك ال نــعـــرف هـل هـــو مـــخــرج
مـنـفـذ فى هذا الـعـرض  أم هـو الـشـاعـر الذى
كـــتب األغـــانى  ?  هـــذه األشـــعــار جـــاءت هى
األخـرى تـقـلـيـدية ـ ال تـتـوافق مع نـص له صـفة
سرحى ـا قلل دورها فى العرض ا غنائية  
 ومــعــظــمـهــا جــاء مــبــاشــرا مــثل أن يــقــول فى
أغـنــيـة الـنـهـايـة (دا وهم ده وال كـابـوس?) وكـأن
احلدث لم يعطنـا إجابة ذلك السؤال!! وديكور
ــــنــــظـــر الــــعــــرض جــــاء بــــشــــكل غــــيــــر فــــنـى  ا
الـــرئـــيــــسى وهــــو ســـاحـــة الــــســـجـن  احملـــاطـــة
بـــاألسالك الـــشـــائــكـــة  وفى اخلـــلـــفــيـــة بـــرجــا
ـنـظـر ظل ثـابـتـا طـول الـعرض مـراقـبـة  هـذا ا
ـــســـرحى  حــتـى أن اخملــرج كـــان يــضـع قــطع ا
الـديكور األخرى الـتى تشيـر إلى مكان احلدث
فـوق الـديــكـور الــرئـيـسـى  وبـشـكل يــفـصح عن
عدم فهم طبيعة الديكور ووظيفته  فهل يكون

الــتــجــريــبــيــة هـــنــا  ســيــطــرت عــلى كل شىء 
سـيطرت على تفـسيره للـنص  وسيطرت على
ثليه توظيفه لألدوات  وسـيطرت على أداء 
 ونص مـثل نص (الزيـر سـالم) اليـصلح  –من
وجـهـة نـظـرى  –ألن يــكـون مــجـاال لـلــتـجـريب 
ألنـه يـــســـتـــنــــد إلى تـــراث  ويـــرتــــبط بـــوجـــدان

كن جتاهله..   شعبى ال
وحتـكى السـيـرة الـشـعبـيـة (أن كـلـيبـا ابن ربـيـعة
كان ملكا على قبـيلة وائل بفرعيها تغلب وبكر
ــا  قـــتل عــلى يــد ابـن عــمه وشــقــيق وكــان ظــا
ـــــعـــــارك زوجـــــته جــــــســـــاس بن مـــــرة  ودارت ا
الـضاريـة بـ القـبـيلـتـ أربعـ عـاما  وخالل
ــعــارك ظــهــرت بــطــوالت الــزيـر ســالم  هــذه ا
وهـو شقيق كـليب الذى حتـول من حالة اجملون
الـــتى كــان يـــعــيش فـــيــهـــا من أجل األخـــذ بــثــأر
ـوقف (جــلـيـلــة بـنت أخــيه) والـســيـرة تــتـعــرض 
مــرة) الــذى عــاشــته وهى تــتــمــزق بــ أثــنــ :
جــســـاس وكـــلــيـب فــمـــعــاجلـــة (ألـــفــريـــد فــرج)
لـلـســيـرة  كــانت تـؤكــد عـلى فــكـرتـ : األولى :
أنـه من الــصـــعب الـــعــودة بـــالــزمـن إلى الــوراء 
ألن الـزمن ليس مـطـاوعا لـرغبـة اإلنسـان ح
كن يريد مطاوعته  وهـذه فكرة فلسفية  ال
إغـفالها مع نص الفـريد فرج  والفكـرة الثانية
ــــصـــاحلـــة  أو الــــصـــلح  الـــذى : هى فـــكـــرة ا
يـنبغى أن يكون مـرتبطا بـشروط  غير شروط
الـقـوة  ومـنـهـا شـرط حتـقـيق الـعـدالـة . هـاتان
ــسـرحى الـفــكــرتـان كــانـتــا هـمــا هـدف الــنص ا
الذى كـتبه (ألفـريد فـرج) وأراده مخالـفا بعض
ا جـاء فى السيـرة الشـعبـية األصـلية  الـشىء 
ــعــاجلــة اجلــديــدة  ــلك حق ا وهــو بــالــطــبع 
خـــــاصــــة وأنـه قــــدم الـــــشـــــخـــــوص نــــفـــــســـــهــــا 
واألحـداث نفـسـهـا  والوقـائع نـفـسهـا  لـكنه -
فقط - وجهها نحو الوجهة التى تساعده على
حتــقــيق هــدفـه  وذلك مــشــروع لــلــكــاتب - أى
كـــاتب - حــ يـــريــد أن يــتـــعــامل مـع الــتــراث 
بـهدف مـعـاجلـته معـاجلـة جديـدة  تـصـلح لكى
ــعـاجلـة تـكــون إسـقــاطـا عــلى الـواقع . وبــهـذه ا
الــصــعــبــة الــتى قــدمــهــا الــكــاتب  يــصــبح أمــر
اخملـــرج الــذى يــضــطــلع بــإخــراج الــنص  أمــرا
صـعـبـا بل ومـحفـوفـا بـاخملـاطر  فـمـا بـالك لو
أن اخملــــــرج أراد أن يــــــغـــــامــــــر مـع نص صــــــعب
ومـــتـــمــــاسك كـــهـــذا الــــنص  ويـــجـــعــــله مـــجـــاال
لـلـتـجـريـب ?! بـالـطـبع سـتــكـون تـلك احملـاولـة -
أيضا - محفوفة باخملاطر  وهذا ماحدث مع
) . فـرســالـته  –بـرغم اخملـرج (حــمــدى حـســ
مــــــاذكـــــــرت - لم تــــــكـن واضــــــحــــــة  ولـم جتىء
بـسالسـة تـتـماثل مع سـالسة الـسـيـرة الشـعـبـية
نـفسـهـا  ح يـرويـها الـراوى الـشعـبى !!  لـقد
قـــدم اخملـــرج الــراوى مـــؤديـــا  ومـــغـــنـــيـــا بــدون

ــقــبــول - من الــنــاحــيـة الــفــنــيــة- أن نـرى من ا
ديـــكـــورا يـــشـــيـــر إلـى احلـــانـــة  ونـــراه مـــرة فى
ــســرح من نـاحــيــة الــيــمـ  مــقــدمــة خـشــبــة ا
سرح  ومـرة أخرى نراه فى منـتصف خشـبة ا
وفـوق  الديكور الـرئيسى الثـابت (ديكور ساحة
ـبررة الـسـجن???) مـا كل هـذه الـفـوضى غـيـر ا
ناظر الحـظة تكررت فى كل ا فنيا??! وهذه ا
ـسرحية الـتى كانت تتغـير برغم وجود اجلزء ا
مـثلـ على خـشبة ـا أعاق حركـة ا الـثابت  
ــا يـــكـــشف أن الــديـــكـــور فى هــذا ــســـرح ـ و ا
ـســرحى جـاء مــجـرد مــنـظـر جــمـالى الـعــرض ا
بال وظـيفة  واألداء التـمثيـلى فى هذا العرض
لم يـكن مـتـنـاغـمـا مع طـبـيـعة الـنـص الذى كـتب
ـمـثـلـ كـانـوا يؤدون بـالـفـصـحى  صـحـيح أن ا
بــهـــذه الـــلــغـــة  لـــكــنـــهم وقـــعــوا ضـــحـــيــة لـــعــدم
تدريـبهم بـشكل جـيد  فـلم نشـعر بـهذه الـلغة 
ولم تـؤثر فـيـنا بـالقـدر الـذى يتـوافق مع طـبيـعة
الـشـخــصـيــة  حـتى أن بــعض الـشــخـوص حـ
كـانـوا اليـعـرفـون الـنـطق بـالـفـصـحى كـنـا نـراهم
يـؤدون بالـعـامـية  فـنـرى اجلمـهـور يـضحك من
ــفـارقــة الـتى حتــدث عن جــهل بـطــبـيــعـة تــلك ا
األداء الــــتـــــمــــثــــيــــلى ـ وفى مـــــوقف ال يــــتــــطــــلب
الــضـــحك  أمـــا عن الــرقـــصــات  فـــحــدث وال
حـرج  فال أهمـيـة لهـا وليس لـهـا وظيـفـة فنـية
عــلـى اإلطالق  فــقـد جــاءت ضــعــيــفــة  وغــيـر
سرحى  منسجمة مع الـنسيج العام للعرض ا
.. نـتـيـجـة لـكل هـذا وغـيـره  فـان هـذا الـعرض
ال يـــصــــلح لـالشـــتــــراك به فـى أى مـــهــــرجـــان 

هرجان القومى فحسب .. وليس ا
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االخـتـزال الــذى قـام به اخملـرج اجلـاد (حـمـدى
) لـــنص الــــفـــريـــد فـــرج (الـــزيـــر ســـالم) حـــســـ
والـذى أخـرجـه لـفـرقـة شـبـ الـكـوم الـقـومـيـة 
جــاء ضـد الـنص األصـلى تــمـامـا  حـيث قـدمه
ــشـاهـد لم تـتــجـاوز أربـعـة فى عــدد قـلـيل من ا
مــــشـــــاهــــد أو خـــــمــــســـــة  فى حـــــ أن الــــنص
ــــكــــتـــوب جــــاء فـى ثالثــــة فــــصـــول  األصــــلى ا
واحـــتـــوى عـــلى ثـالثـــة وثالثــــ مـــشـــهـــدا!! هل
تـســتـطــيع أن حتـافظ عــلى الـفــكـرة الــرئـيــسـيـة
لــلــعــمل مع هــذا االخـتــزال الــشـديــد ?? وتــقـدم
عـضـلة عـرضك فى سـاعة واحـدة ? تـلك هى ا
) فى تـقـد فـكـرة  فـمـحـاولـة (حـمـدى حـسـ
أراد لهـا مالمـسة الـواقع احلـالى  فيـمـا يتـعلق
صـاحلة  فى ظل ـفهـوم الـسالم  ومفـهـوم ا
جاءت كن جتاوزه  ميراث من العداء الذى ال
غـــيـــر مــقـــنــعـه بــرغم حـــسن نـــيـــته لــكـن حــسن
النوايـا التكـفى -وحدها- لـتقد عـمل مقنع 
وصــــادق فى طــــرح قــــضـــيــــته  رغــــبــــة اخملـــرج

رغبة اخملرج التجريبية سيطرت على كل
شـئ مع أن «الزير سالم» ال يصلح لذلك

القديس جورج االبن .. والعاهرة
رايس رؤية نقدية .. 

سرحى  لفلسفة العرض ا
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سرحي جريدة كل ا

مثل عاطف أحمد > ا
عبد الرحيم الشهير بـ
"عاطف الناظر"وهو أحد
مؤسسى الفرقة القومية
سرحية بسوهاج يصور ا
حاليا دوره فى مسلسل
"الرحايا" أمام النجم نور
الشريف حيث يلعب دور
طاريد فى هارون زعيم ا
اجلبل كما يستعد
لتصوير دوره فى مسلسل
"كهف القمر".

سرحية (ليالى احلصاد) و (الزوبعة) و > قام بكتابة السيناريو واحلوار ألعماله ا
لكة الزباء) كمسلسل تليفزيونى فى مصر و سوريا.  (انتقام ا
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(مــهــمــنــة) (درة) وأصـبــحت شــيــرين هـى (نـور)
وأصبح (فـرهاد) هـو (بدر) ولم يـغيـر فقط فى
ــــا- أســـــمــــاء الـــــشـــــخـــــوص   بل وضـع تـــــقـــــد
- يــبــ فـيه ـمــثــلـ مـســتـعــيــنـا فــيه بــعــدد من ا
أحـوال الرعـية الضـعفـاء  اخلانـع اخلـائف

ـغـلـوبــ عـلى أمـرهم  وجـعـلـهم يـتـحـدثـون-  ا
وحدهم- بالعامية  وكأن الفصحى التليق بهم
 و غـير- كذلك- فى مـسار األحداث نـفسها 
فــبــدت الـــعالقــة بـــ االثــنـــ غــيـــر واضــحــة 
ــلــكــة بـشــقــيــقـتــهــا األمــيـرة وأصـبــحت عالقــة ا
احملـبـة غـيـر واضـحـة  –كـذلك- وأصبح احملب
ضـــعــيـــفــا مـــتــخـــاذال  حــتى حـــ أراده اخملــرج
بطال ثوريا كمـا قدمه  لكنه بطل على الورق 
لم نــره يــفــعل شــيــئــا ســوى الــصــراخ وحتــريض
الـرعية  لـقد أغـفل  وأهمل كل شىء أساسى
طـية  ظن فى النص  وذلك لـصـالح جتربـة 
ــســرح الــثـــقــافــة اجلــمـــاهــيــريــة أنــهــا األنـــسب 
ـــلـــكـــة ..واحلـــكـــايـــة بـــاخـــتـــصـــار شـــديـــد  أن ا
ــرض شـــقــيـــقــتـــهــا اجلـــمــيـــلـــة  حــ تـــفــاجـــأ 
الــصـغــرى الــتى حتـبــهــا  وكــان سـبــبــا فى عـدم
قدرتها على احلركـة  نراها تستجيب لشروط
الــــعــــراف الــــذى كـــشـف عن قــــدرته فـى شــــفـــاء
األمـــيــرة  وكـــان من بــ الـــشــروط أن تــتـــخــلى
ـلـكـة عن جمـالـهـا  وبالـفـعل تتـخـلى  وتـصبح ا
امـرأة قـبـيـحـة الـوجه  تلـك التـضـحـيـة الـكـبـيرة
من أجل شفاء شقيقتها  التى شفيت بالفعل 
كــانت عـمال نــبـيال مـنــهـا  عــلى اجلـانب اآلخـر
تـتـعـرف األمـيـرة الصـغـيـرة عـلى شـاب فـنان من
لكة تقف فى وجه هذا عامة الشعب  إال أن ا
احلب ونــكــتـشـف أنـهــا هى األخــرى قــد وقـعت

فى حبه .
) جــعل عـطش الــنـاس  اخملـرج (عــادل شـاهــ
ـــاء  هــو احملـــور الــرئـــيــسى لـــلــعــرض  وقــلــة ا
ــســرحـى فى حــالــة وجــعــلـــهم طــوال الــعـــرض ا
ـلـكة  ـاء الـذى تـمنـعه عـنـهم ا بـحث دائم عن ا
وذلك لـيـخلـق صـراعا مـلـفـقـا بـيـنـهـمـا  ولـيـقدم
مـبــررا لـثــورة (فـرهــاد) الـذى هــو (بـدر) لــيـقـود
ـلـكـة  هـذا هـو مـاحـدث الـرعـيـة لـلـثـورة عــلى ا
بـــالـــضــــبط  وكـــانـت هـــذه هى الــــنـــهـــايــــة الـــتى
وضــعــهــا لـــعــرضه  عــلى عـــكس مــاأراد (نــاظم
حــــكـــــمت).. لـــــقـــــد فــــرغ الـــــنص مـن مــــحـــــتــــواه
اإلنــــســـانـى  وحــــذف مـــواقـف وأحــــداث  كـــان
وجودهـا معـمقـا للـفكرة اإلنـسانـية الـتى أرادها
ــــؤلـف  وأهـــــمل األبـــــعــــاد الـــــنـــــفــــســـــيــــة لـــــكل ا
الشخوص  وجعل شخـوصا يتحدثون بالعامية
فى مواقف مقحمـة القيمة لها وأدخل جتربته
عـارض لـلنص فى دائـرة ضيـقـة من الـتفـسـيـر ا
األصـلى  وتـلك سـمـة ال يـنـبـغى أن يـتـحـلى بـهـا
ــؤلف أى مــخــرج  أن يــكــون مــعــارضــا لــرؤيـة ا

األصلى  وإال فلماذا استعان بنصه??
األغـــانى الـــتى كـــتـــبــهـــا (إيـــهـــاب سالم) مـــجــرد
استـخدام جـمـالى فقط  لـكنـهـا لم تقـدم داللة
ـسرحى  فـما جـديدة يـستـفـيد مـنهـا العـرض ا
فــائــدة أن نـســمع أغــنــيـة الــبــدايـة تــتــحـدث عن
الــــعـــطش  ومـــواقـف الـــشـــخـــوص تــــبـــ نـــفس
ـسـرحيـة اخلمس احلـالة?? وهـكـذا كل أغانى ا

تردد ما يردده العرض!!      
 ديـكـور الــعـرض الـذى صـمــمـته (نـهــلـة مـرسى)
كـان مـجـرد إشـارة غـيـر جـمـالـيـة لـلـقـصـر الـذى
لـكة وهو عبارة عن منظر خارجى تعيش فيه ا
فــقط  بــدون أعــمـــاق تــتــيح مــســـاحــة لــلــرؤيــة
تـتوافق مع طبـيعة األحداث  لـقد قسم اخملرج
: األولى وهى الــتى تـمـثل ــكـان إلى مـنــطـقــتـ ا
ـلــكـة  والـثـانـيـة تــمـثل أمـاكن الـرعـيـة  قـصـر ا
ـكــانــ طــوال الــعــرض  فــهــذا حـدث  وثــبـت ا

(ÖM ájÉµM) á«Mô°ùe
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أتـــعـــجب مـن أمـــر اخملـــرجـــ الـــذين يـــعـــبـــثـــون
ـسرحية  وكـأن تلك النصوص ال بـالنصوص ا
صاحب لـها  أو كـأن مـوضوعـاتهـا التـعجـبهم 
فــيـلــجـأون إلى الــتــعـديل بــاإلضـافــة واحلـذف 
ويـظـنـون أن هــذه هى وظـيـفـة اخملـرج !! مع أن
ـكـتوب  وظـيـفـته تـقد صـورة مـرئـيـة للـنص ا
بــاالسـتــعــانــة بــكــافـة عــنــاصــر وأدوات الــعـرض
ــســـرحى  الــتى تــســاعـــده عــلى تــقــد رؤيــة ا

ؤلف.. مجاورة لرؤية ا
تــلك الــبـــديــهــيــة - لألسف الــشــديــد - غــائــبــة
تـماما عند مـعظم اخملرج الـذين يعملون فى
مــســرح الـثــقــافـة اجلــمــاهــيـريــة  هــؤالء الـذين
حــولــوه  –بــســبـب قــلــة حــيـــلــتــهـم- إلى مــســرح
ــطى  تــســـتــطــيـع أن تــشــيــر إلـــيه وأنت تــراه
قــائـال: هــذا مـــســـرح الــثـــقـــافــة اجلـــمـــاهــيـــريــة
ـسرحى  ـسار يـبـدأ من اخملـرج ا !!تصـحـيح ا
ـسـرح  بـتــفـعـيل قــدرته عـلى إحـيــاء دور هـذا ا
نـاسبة ولـيس تطـفيش اجلـمهـور  أذكر هـذا 
عرض (حـكايـة حب) الذى كـتبه التـركى (ناظم
حــكــمت) وأخــرجـه لــفــرقــة قــصـــر ثــقــافــة بــرج
) وهو واحد من الـعرب اخملـرج (عادل شاهـ
اخملــرجـــ اخملــضــرمـــ فى مــســرح الـــثــقــافــة
اجلــــمـــاهـــيـــريـــة  قـــدم  –من قـــبل- عـــددا من
ــــلك خـــبـــرة ـــتـــمـــيــــزة إذن فـــهـــو  الـــعــــروض ا
الـتعـامل مع أى نص مـسرحى يـقوم بـاختـياره 
وهو هنا قد اختار نصا مسرحيا جيدا  يقدم
ألول مرة فى الـثـقافـة اجلـمـاهيـريـة  وكان من
ــمــكن أن يــخــرج به مـن تــلك الــنــمــطـيــة الــتى ا
أشرت إلـيها  فـالنص يـتناول قـصة حب  ب
عـاشــقــ  هـمــا (شــيــرين وفـرهــاد)  وهى من
, أشــهـر الــقــصص فـى األدب الــشـرقـى الــقـد
التى نظمها (الفردوسى) فى ملحمته الشعرية
(الــشـــاهــنـــامه) واســـتـــلــهـــمــهـــا "نـــاظم حـــكــمت"

لم نر أى عالقة حب آسـرة ب عاشق  ولم
نــر مــعــنـى لــلــتــضــحــيــة الـــتى أرادهــا الــكــاتب 
وحتـــيــز لــهـــا  ولم نــر جــمـــاال من أى نــوع  بل
ـغلوبـ على أمرهم رأينا صـورا مكررة لـقهر ا
 ورأيـنـا تـكـرارا لـلـعالقـة بـ احلـاكم الـظـالم 
واحملـكـوم  ورأينـا احملب احلـقيـقى وقـد حتول
إلى مناضل المالمح له  يقـود اجلماهير نحو
قـصـر األمـيــرة الـتى أهـمــلت رعـيـتــهـا  لم يـكن
هـذا هو هدف (نـاظم حكمت) أبـدا وهو يكتب
نــصه  لــكن اخملــرج  أراد أن يــجــعـلـه صــاحلـا
لإلسـقــاط الـســيـاسـى  فى حـ أن تــفـاصــيـله
التــســمح بــذلك !!  فــكـانـت الـنــتــيــجــة أن قـدم
تــشــويـهــا لـنص جــمـيـل  ولم يـســتـطع أن يــقـدم
عــرضـا يــتـسق مع جــمـال الــنص !!قـام بــتـغــيـيـر
سـرحية  ألنه أراد أن أسـماء الشـخوص فى ا
ـــلـــكــة يـــحـــقق مـــنــهـج اإلســقـــاط فـــأصــبـــحت ا

وعـاجلـهـا درامـيـا  فـغـيـر فى جـوهـرهـا تـغـيـيرا
كـبــيـراً وابـتـكـر لــهـا شـخـصــيـات أخـرى وجـعل
(فرهاد) فنانا رقـيقا وحدد العالقة بينه وب
األمــيـرة الــصـغــيـرة  وجــعـلــهـا عالقــة إنـســانـيـة
تـتسم بـالثـراء واحليـوية وقـدم مادته الـدرامية
بــشـكل مــبــتـكــر  لــعـبـت فـيه األســطــورة دورهـا
ؤثر  وضمنـها قيماً إنـسانية خالدة الـفاعل وا
كـالـتـضــحـيـة والـعــمل اجلـاد من أجل اآلخـرين
ومـسرحية تـنتهج هذا الـنهج  فى واقع مترد 
جلـديـرة بـأن حتـظى بـاهـتـمـامـنـا  لـكن اخملـرج
) حـــ تـــعـــامل مع الـــنص  لم (عـــادل شــاهـــ
يــســـتــطـع أن يــخـــرج من تـــلك الــنـــمـــطــيـــة الــتى
أصـابت مسـرح الثقـافة اجلـماهـيريـة فى مقتل
 فحول النص إلى شىء آخر العالقة له بتلك
احلــكـــايـــة اجلــمـــيـــلــة الـــتى ســـردهـــا بــالـــدرامــا
الـشــعـريـة (نــاظم حـكـمـت)  فى ذلك الـعـرض 

 حكاية حب .. الزير سالم .. البؤساء ومفارقة التجديد والتقليد

 نص ناظم حكمت ال يسمح باإلسقاط
السياسى واخملرج قام بتشويهه

اجتهد مخرجو ( البيانوال - الزير
سالم - رطل اللحم- البؤساء)  

ولكل مجتهد نصيب من النجاح ..
ولكن !!
قال السابق تناولنا عروض :  فى ا
ست شخصيات تبحث عن مؤلف 

من إخراج ( وصال عبد العزيز) -
مشعلو احلرائق من إخراج ( محمد
مرسى) - . وكنا قبله قد كتبنا
مقاال عن مسرحية ( القرد كثيف
الشعر) نشر - منفردا- فى العدد
رقم (99) من مسرحنا  وفى هذا
قال سنستكمل مناقشتنا لعروض ا
إقليم وسط وغرب الدلتا الثقافى 
ونتناول عروض: حكاية حب من
إخراج عادل شاه والبؤساء من
إخراج ( عبد السالم عبد اجلليل)
- - –الزير سالم من إخراج (حمدى
 ( حس

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

سرحي جريدة كل ا

الئكة) و (إال الدمعة احلزينة) حيث أخرجها للتليفزيون اخملرج > قدم (دموع ا
حسام الدين مصطفى.

مثل بشارة عياد بشارة > ا
يصور حاليا دوره فى
مسلسل "الرحايا" أمام
الفنان نور الشريف حيث

علم زايد. يلعب دوره ا
بشاره هو أحد مؤسسى
سرحية فرقة سوهاج ا
القومية ووقع اختيار

الفنان نور الشريف عليه
خالل زيارته لسوهاج
ثل للبحث عن 

سلسل يشاركون فى هذا ا
الذي تدور أحداثه

بالصعيد.
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 äÉ°Só©dG É¡£≤à∏J ºd äÉµë°Vh AÉµHh äÉbÉæN
≈fƒàdG õFGƒL πØM ≈a çóM Ée Gòg
مـرشـحـة لهـا بـقـوة سـقـطت مـنهـا .. وذهـبت إلى الـرائـعـة "كارين
أولـيـفـو" جنـمة عـرض "قـصـة احلـى الغـربـى " لـتـكون إنـصـافـا له
كـونـهـا اجلــائـزة الـوحـيــدة الـتى نـالــتـهـا بـعــد تـرشـيــحه جلـائـزتـ

فقط ...
 á«∏ÑdG ô°T äÉµë°V

ا سـرح .. ور ـيزة وذات نـبـرة عالـية فى ردهـة ا دوت ضحـكة 
وصل صـداهــا إلى آخـر هـذه الـردهــة .. وقـد تـبــ أنـهـا لـلــنـجـمـة
األسـطـورية "جـ فونـدا" .. وكانـت ضحـكتـها سـبـبهـا دموع جنـمة
أخـرى كـانت تـقف مـعـهـا وهى " الـنـجـمـة "مـارسـيـا جـاى هـاردين "
ـثلة دور رئيسى فى مسرحية درامية التى فازت بجائزة أفضل 
عن عــرض "مــذبـــحــة الــرب" .. والــتى كــانـت مــرشــحــة لــهــا "جــ

فوندا عن عرض " 33اهتزازة " ...
حــيث ذهــبت إلــيـهــا مــارســيــا تــعـتــذر .. وتــؤكــد لــهــا أنـهــا األحق
بــاجلـائــزة .. فــضـحــكت جــ واحـتــضــنت مــارسـيــا وهى تــغـالب
دمــوعـهـا .. وأكـدت جــ أنـهـا لم تـكـن تـطـمح لـنــيل جـائـزة تـونى

اليوم أو فى أى يوم أخر.
ÚHƒc ¿GƒL ÉYGOh

كــانت هــنــاك مــسـحــة حــزن عــلى كل احلــضــور فى االحــتــفــالــيـة ..
وبــالــبـــحث عن ســبب ذلك .. اكــتـــشف ســبــبه عــنــدمــا وجــد جــمــوع
احلضور يقدمون واجب العـزاء جملموعة تقف بأحد األركان بالبهو
ـغـنـيـة وأسـتـاذة الـصـوت خــارج الـقـاعـة .. وتـبـ أنـهم أفـراد أســرة ا

هرجان بعدة أيام. القديرة "جوان كوب " والتى توفيت قبل ليلة ا
!É¡ÑMÉ°U êô– IõFÉL

واجـه الـكـثيـر مـن الـفـنـانـ والكـبـار مـنـهـم بشـكـل خـاص .. مـوقـفا
حـرجـا بـ حـبـهم وتـقـديـرهم لـلـنـجـمـة الـكـبـيـرة لـيـزا مـانـيـلى وردة
ـفـهـومـة لـبـعـضـهم الـبـعض .. فـعـلـهم الـغـريـبـة .. ونـظـراتـهم غـيـر ا
وابـتسـامـاتـهم الـبـاردة .. عنـد اإلعالن عن فـوز "لـيـزا فى الـقـصر"
ـوسم .. وقـد فـسـر عددا من بـجـائـزة أفـضل حـدث خاص لـهـذا ا
ـنـافـسـة الـشـديـدة والـواضحـة والـتى الـنـقـاد ردة الـفـعل هـذه بـأن ا

سعد واستمتع بها كل احلاضرين.
áæNÉ°ùdG ƒØ«dhCG ´ƒeO

من الــلـحــظـات الــتى ال تــنــسى خالل هــذه االحـتــفــالـيــة .. دمـوع
النـجـمة الـسـمـراء اجلمـيـلـة "كارين أولـيـفو " واحـتـبـاس الكـلـمات
داخـلـهـا .. وعـدم قدرتـهـا عـلى الـنـطق .. بعـد اسـتالمـهـا جلـائزة
ــثــلــة مــســاعـــدة .. وكــانت دمــوعــهــا حــارقــة  شــديــدة أفــضل 
احلـرارة إلى احلــد الـذى تـســبب فى سـيل دمــوع عـدد كــبـيـر من
احلـضـور .. وبـسـؤالـهـا بـعـد خـروجـهـا مـبـاشـرة .. أكـدت أنـهـا ال

تعرف السبب احلقيقى وراء هذه الدموع ..
صادر صادر ا  ا
www.backstage.com
www.allplay.com
www.workplayever.com

 83عاما .. على الرغم من أنها نالت جائزة التونى  4مرات من
ــثــلـة دور رئــيــسى أعـوام 1966  1969  قــبل ولــكن كـأفــضل 

 1975و .. 1979.

 ±É°üfEGh .. ¢†jƒ©J
احتفلت أسرة ومجموعـة عمل عرض "ما وراء الطبيعة "بجائزة
ــعــروفــة "ألــيس ريــبــلى " ــمــثــلــة ا ــثــلــة الــتى نــالـــتــهــا ا أفــضل 
واعـــتــبـــروا هــذه اجلـــائـــزة الــكـــبــرى لـــهم جـــمــيـــعــا .. ونـــوعــا من
الــتــعــويض واإلنـصــاف بــجــانب جــائـزة أفــضل كــتــابــة مـســرحــيـة
موسـيقـية والـتى نالـها الـثنـائى "توم كـيت " و"برايـان بوركـى" بعد
أن اقـتصرت جوائـزهم على ثالث جوائز من أصل تـرشيحات لـ
 11جــائــزة .. وقــامــوا بــاصــطــحــاب ألــيس إلى إحــدى احلــدائق
واللـهـو فيـهـا مع أسرهـم باإلضـافـة إلهدائـها عـدد من مـقـتنـيات

كل منهم والعزيزة عليهم تقديرًا لها ...
 ≈fƒàdG ≈a ≈ÁôM ábÉæN

مــعـركــة طــاحـنــة شــبت بـ جنــمــة عـرض بــيــلى ألــيـوت "هــايـدن
جـوين " بدأت بالـتراشق بـاأللفـاظ وامتدت لـتشـابك باأليدى مع
ـهرجان .. ـسئول عـن اإلدارة والتنـظيم با أحـد فتيـات الطاقم ا
وكـانت هـايـدن فى حـالة غـضب شـديـد جـدا قـبل هـذا الـتـصادم
.. وقـد رجح الـبـعـض أن سبـب هـذه احلـالـة يعـود إلـى أن جـائزة
ــثـلــة مـسـاعــدة فى مــسـرحـيــة مـوســيـقــيـة والــتى كـانت أفـضل 

ويـبــقى مــا تـلــتـقــطه الــكـامــيـرات وعــدسـاتــهــا خالل الـتــجـمــعـات
هـرجـانـات..  قـاصرا عـلى الـصـورة الـتى يرغب واالحـتـفـاالت وا
مسـئول هذا التجمع ومـخرجه ومصوروه فى نقلـها عبر قنواتهم
ـشـاهـد صـادقة ـا ال تـكـون تـلك ا تـابـعـ .. ور لـلـمـتـفـرجـ وا
بكل ما تـنقـله .. وتتـوارى معهـا مواقف أكـثر صدقـا وموضـوعية
...  ورغم هــذا لم يـســتـطع مــخـرج الــتــونى األخـيــر بـبــراعـته أن
يــدارى حـالـة الـقـلق والـريــبـة والـغـضب الـتى أصــابت الـكـثـيـر من
احلــضــور .. ولـــكن الــعـــدســات لم تـــســتــطـع أيــضــا أن تـــنــقل كل
ا األحداث .. التى ال تقل أهميـة عما شاهده اجلمهور.. بل ر
ــسـرح يـزيــد .. فــمــا يـحــدث فى الــردهــات وخــارج الــقـاعــات بــا

الذى شهد وقائع االحتفال يعكس حقائق كثيرة .
" نــحن فى حــاجــة لــوقـــفــة مع أنــفــســنــا .. كـى نــســتــوعب فــيــهــا
واسم ـوسم يـعد مـن أصعـب ا ـسـتجـدات اخلـطـيـرة .. فـهـذا ا ا
سرح .. وخاصـة أنه مثل كثيـر من اجملاالت .. تأثر فى تـاريخ ا
ـر بهـا الـعالم ـالـية احلـادة الـتى  بشـدة بـاألزمـة االقتـصـادية وا
.. إن لـم نــتـــحــد مـن أجل هـــذه الــوقـــفــة .. فـــلن نـــقـــوى عــلى أن
جنــتــمع هـــنــا الــعــام الـــقــادم أو مــا بــعـــده .. يــنــتــظـــرنــا االنــهــيــار
ــسـرح اآلن ــكن الــقــول أن ا والـســقــوط الــكــبــيــر واألخــيــر .. و
ـركــزة يـنـتـظـر أمـا الــتـدخل ومـحـاولـة يـرقـد فى غـرفــة الـعـنـايـة ا
وت " ... اإلنقاذ بجهد وإخالص كبيرين وإما توقف النبض وا

QÉÑµdG ΩGôàMGh .. ÖM
ـثل بـعـد إعالن فـوز اخملـضـرم "جـيـفـرى راش" بجـائـزة أفـضل 
لك " .. دور رئـيـسى فى مـسـرحـيـة دراميـة عن عـرض " نـهـايـة ا
رشـحـ لـنفس ـمـثل " جـيف دانـيلـز" الـذى كـان أحـد ا شـوهد ا
ــسـرح جلــائــزة عن دوره فى عــرض " مــذبـحــة الــرب " بــردهــة ا
وهو يحـتضن زميله وأسـتاذه كما ذكـر "جيمس جانـدوفلينى"  ..
والـذى كــان مـرشــحـا لـنــفس اجلـائــزة عن نـفـس الـعـرض .. وفى
يـده اجلـائـزة الـتى أعـطـاهـا له جـيـفـرى راش وال نعـرف كـيف ..
وراح يـقدم له اجلائزة .. ويـخبره "بأن إدارة الـتونى أخطأت فى

تقديرها فأنت من يستحق هذه اجلائزة".
 º∏¶dÉH πJÉ≤dG Qƒ©°ûdG

ظهر بريان جيـمس جنم عرض "شارك" متماسكا بعد اإلعالن عن
فـوز الثالثى الشـاب عن عرض "بـيلى إليـوت " بجـائزة أفضل تـمثيل
دور رئـيــسـى فى مــســرحـيــة مــوســيــقــيــة .. وابــتــســامــة هـادئــة عــلى
وجهه... ولـكنه خرج دون أن يـلحظـه أحد من احلضـور إلى الردهة
ـمثل .. ولم يـتمـالك نـفسه .. وأدمـعت عيـنـاه .. وقد عـلق صـديقه ا
"كـريـسـتــوفـر سـيـبــر " بـأن دمـوع بـرايـن تـلك نـتــيـجـة الـشــعـور الـقـاتل

بالظلم .. ألنه بذل مجهودا خارقا فى هذا العرض.
Ó«‚CÉH ≥ë∏J ≈fƒàdG

ــســرح وكـوالــيـسه .. أن الــنـجــمـة ومن أطــرف مـا دار فى رواق ا
ثـلة اخملـضرمـة "أجنيال النـسـبورى" قـد منـحت جـائزة أفـضل 
مـــســـاعــدة فـى مــســـرحـــيــة درامـــيـــة عن دورهـــا فى عــرض "روح
مــرحـة" .. وهـى اجلـائــزة الـوحــيـدة الــتى نــالـهــا هـذا الــعـرض ..
خوفـا من أن ال تـواتيـها الـفرصـة للـترشـيح والفـوز وهى صاحـبة

سرح يدخل غرفة العناية   ا
ركزة ويحتاج إلى إنقاذ  ا

راغىمشهد من عرض قصة حب جمال ا

مشهد من عرض البؤساء

cyan magenta yellow black File: 10- 23�fl�˙��Æ˝�”�1
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سرحي جريدة كل ا

صرى- > أعدت مجموعة من قصصه لتتحول إلى تمثيليات سهرة  –التلفزيون ا
مثل (رحلة عم مسعود) (رأس محموم فى طائرة سوبرسونك) (الرجال لهم

رؤوس) (الزائدون عن احلاجة) (الغرباء ال يشربون القهوة) (اضبطوا الساعات)
و(السلفة).
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 ..É«°SBG ≈a zâ∏eÉg{

عبد احلميد منصور

> خشبة مسرح قطر
الوطنى تشهد حاليا

تقد مسرحية "يوسف
.. رجل بأمة" تأليف عبد
السالم البسيونى وإخراج
سالم اجلحوش وتصميم
ديكور الفنان محمد

العمادى وأحلان فيصل
سرحية التميمى ا
تتناول حياة الشيخ
يوسف القرضاوى
ومسيرته فى مجال

الدعوة.

مـحـمـد - أوفـيـلـيـا ريـهـام تـاجـورى - جـرتـرود حـمـد فـؤاد - اليـرتس
رأفت ســعـيــد - هـوارشــيـو ومــعــتـز الــشـاذلى - هــامـلـت فى مـقــابـلــهـا
: عمرو النجار حسن سامى عبد مثل مجموعة الكورس / جوقـة ا
اخلـالق جـمـال شـريف عاشـور أحـمـد سمـيـر حـسن عـاطف مدحت
مـوسـى ولـيـد الـفـولى خـلـود خـالـد مـصـطـفى شـفـيق حـسـ وحـيـد
أحـمد مـاهر عـمر عـلى التـمثـيل النـاطق فى مقـابل الـتعبـير بـالرقص
واألقـنــعـة اسـتـخـدم الـكـورس كـمـعـادل مـوضـوعى ألمـرين: أولـهـمـا: مـا
يــدور من أفـكــار وصـراعـات داخل الــشـخـصــيـات مــثل: جتـسـيــد فـكـرة
االنـتـقام والـثـأر داخل «هامـلت» بـرقصـة بـالسـيـوف وجتسـد الهالوس
داخل رأس «أوفيليا» بعد وفاة األب بـرقصة األقنعة ثانيهما: جتسيد
ـذبحـة األخيرة احلدث الدرامى اجلـارى بتـعبـير حـركى مواز كمـثال ا

حيث انهيار كل شىء والسقوط.
يجيد «مـحمد الـصغيـر» صنع فرجـة مسرحيـة منضـبطة وجـمالية فى
تلك عـينا حـساسة جتـيد اسـتخدام األلـوام والتكـوينات وتـنسيق آن 
ــســرح فى هـــذا الــعــرض أراه يـــخــوض مــغـــامــرة جــديــدة خــشــبـــة ا
مـغــامـرة جتــمع بـ درامــا أوربـيــة بـعــ مـخـرج مــصـرى جــو شـرقى
ية مغامرة كـبيرة وثالثة عنـاصر تتداخل معـا وتتشابك تؤكـد على عا
ـسرح مـن ناحـيـة ووجـود خيـال مـصـرى مـبدع وحـر لـكن ال تـمر فن ا
شاكل بـعنصرين الكورس واجلو ـغامرة بدون مشاكل تـتعلق ا هذه ا
الـشــرقى الـكــورس من حــيث هـو فــكــرة غـربــيـة بــاألسـاس نــشـأت فى
ـسـرح الـيونـانى الـقـد لـيـست عـنـصـراً أصيـالً وسط هذا أحـضـان ا
اجلـو الـذى نـقـلت إلــيه األحـداث أمـا مـسـألـة اجلـو الـشـرقى فـأمـرهـا
يـتـسع ويفـتح مجـاالً كـبيـرا للـحديث عن ضـرورة وجـوب إحداث الـنقـلة
سـرحى ولـيس االستـعانـة بخـصيـصة الكـاملـة جلـميع عـناصـر العـمل ا
أو أكـثـر فـقط لإليـحـاء بـالنـقـلـة بل يـجب الـتـأكـيـد والـتـأكـيـد الـشـديد
على هـذه النقـلة يـقع العبء األكـبر ومـعظم اجلـهد عـلى توجيه األداء
ـمثـل أنـفسـهم وليس حتـميل هذا التـمثـيلى من حـيث اعتـماد أداء ا
ــضـــاف أصالً إلى الـــعـــمل عــلـى مــســـاحــات اجلــهـــد عــلـى الــكـــورس ا
ـاء والتـعبيـر باألقـنعـة والرقص ووجـود رقصة التـمثـيل الصـامت باإل
جـنــائــزيـة بــالــعــمل أو االســتـعــانــة بـشــكل من أشــكــال فــنـون الــقــتـال أو
اسـتخـدام اكـسسـوارات كـمـراوح اليـد أو سـيـوف على الـنـمط اآلسـيوى
ـوسيقى كل هذا ال سات من ا أو قصات لـلشعـر من هذا الطـراز أو 
ـمـثـلـ أنـنـا هـنـاك فى آسـيا يـكفـى وال يغـنى إذا لـم نشـعـر من أداء ا
فالنقـلة حدثت لـكن من اخلارج نقـلة شكـلية حتتـاج لتعـميقـها جلهد
ـسـرحـيـة والروح ـمـثل هـو أسـاس الـلـعـبـة ا أكـبـر يـبـذل لـتـصـديـقـها فـا
الـتى يـنــقـلـهـا إلــيـنـا هـى تـلك الـتى نــصـدقـهــا مـهـمــا كـان من حـوله من

عناصر إبهار وجاذبية.
ا أكثر تع عـينيك ويسـتحق أن تشاهـده ر وبعد.. «هـاملت» عرض 

من مرة لكنك فى كل مرة تتمنى.. أن يكتمل.

ـسرح بـجامـعة ع من إخراج «مـحمـد الصـغيـر» وفى إطار مـسابـقة ا
سرحى «هاملت» شمـس قدم فريق التمثيـل بكلية احلقوق الـعرض ا
تألـيف وليم شكسبـير ديكور محمـد أبو احلسن مالبس هالة زهوى
مــوسـيــقى ولـيــد سـيـف وهـو نــفس طـاقم الــعـمـل يـضــاف إلـيــهم هـانى
اضى الـعرض رة الـذى قدم لـنا الـعـام ا حسن لألداء احلـركى هـذه ا
ـسـرحى الـبـديع «رومــيـو وجـولـيـيت» الـذى انـطـلق من اجلـامـعـة وحـاز ا

هرجان القومى الرابع للمسرح. أكثر من جائزة با
ــغـامـرة ولــكن فى شـكل آخــر مـثـيــر لـلـجـدل فى هــذا الـعـام تـســتـمـر ا
أيـضـا لم يحـطم «مـحـمـد الصـغـير» الـشـكل الـتراجـيـدى لـ«هـاملت» أو
سرحية فى زمن يسخر منه كما فعل سابقاً بل حافظ عليه مكثفاً ا
قـصــيـر نـســبـيــاً - سـاعــة واحـدة - مـســتـغــنـيــاً عن مـشــاهـد وتـفــاصـيل
وشـخـصـيـات عـديــدة مـثل مـشـهـد حـفــار الـقـبـور مـونـولــوج الـكـيـنـونـة
ــارك مـتـمــثالً فى أمـيــر الـنـرويج اخلــطـر اخلـارجى الــذى يـتــهـدد الـد

«فورتنبراس».
جلــأ «الـصــغـيــر» إلى حــيـلــتـ مــســرحـيــتـ ســبـبـت إحـداهــمـا صــدمـة
» الـتى اسـتـدعـاها ـمـثـلـ لـلـمـشـاهـد األولى انـطـلق فـيـهـا من «جـوقة ا
«هــامــلت» لــتــمــثل فى احلــفل الــذى يــقــيـمـه مــسـتــخــدمــاً هــذه الــفــرقـة
ـصـاحب للـدراما الـتـمثـيلـية كـكورس صـامت مـهمـته التـعـبيـر احلركى ا
من بـداية العرض إلى آخره أو الـعكس أضاف فكرة الـكورس للعرض
» احليلة مثل مسـتخدماً لهم فى مشهـد احلفل لتمثيل دور «جوقـة ا
ــارك إلى أجـواء ــسـرحــيــة من الـد الــثـانــيـة الــصـادمــة نــقل أجـواء ا
ــا يــســتــتــبــعه ذلك من تــغــيــيــر فى أشــكــال الــديــكـورات شـرق آســيــا 
ـوسـيـقى واستـخـدام تقـنـيات ـمثـلـ وطابع ا ـسـتخـدمـة ومالبس ا ا
ــســرح الــذى يــعــتــمــد بــشــكل أســاسى عــلى الــرقص هــذا الــنــوع من ا

اء واستخدام األقنعة كحلول تمثيلية. واإل
سـرحى لثالثة مستويات اعتـمدت فكرة الديكور عـلى تقسيم الفراغ ا
ـسـرح ــسـرح تــمـتــد بـعــرض وسط أعـلـى ا مـنــخـفــضـة عــلى خـشــبـة ا
بــاإلضــافــة إلى ســتــائــر ثــابــتــة بـنــطــلــونــات اجلــانــبــ وثالث ســتــائـر
كن أن تـنقـسم كل واحدة طـولـياً إلى اثـنتـ يتم فـتحـها أو مـتحـركـة 

تنحيتها حسب االستخدام.
سـهـلـت هـذه الـفـكـرة كـثـيـرا فى عـمل الـنـقالت من مـشـهـد إلى مـشـهـد
طغى على الـديكور اللـون األحمر مع استـخدام نقوش بالـلون الذهبى
ــــلك وعم جنــــد تــــردداً لــــهــــذيـن الــــلــــونــــ فى مـالبس «كــــلــــوديـــــوس» ا
ـلـكــة األم تـرتـدى الـشــخـصـيـتــان زى كـيـمـونـو «هـامـلت» و«جــرتـرود» ا
ـــســــة بـــالـــلـــون ـالبس / الـــكــــورس) مع  أســــود (لـــون مالبـس جـــوقـــة ا
ــسـة من الــلـون األحــمـر فى مالبس األم الــذهـبى فى مـالبس الـعم و
وإذا أمكن تفسـير اللون بـأن اللون الذهـبى لون يرمز للـتاج وللملك
واألحـمـر لـون لـلـدمـاء ولـلـشـهـوة ألمــكن تـفـسـيـر أسـبـاب تـعـقـد مـأسـاة
«هــامـــلت» وفــقــاً لـــرؤيــة الــعـــرض بــأنــهـــا اخــتالط الــســـعى لــلـــســلــطــة

واصطدامه بالشهوة ورابطة الدم.
يـؤكــد ذلك إعـداد الـدرامــا عن نص «هـامـلـت" الـذى ركـز فـيـه «مـحـمـد
الصغيـر» كمعد  على الـعالقات بتنوعـاتها عاطفـية: احلب: أوفيليا
الــصــداقــة: هــوراشــيــو داليــرتـس الــعالقــات األســريــة: األب األم ثم
الـعـم.. وبـالـتـالى تـعــقـد أشـكـال هـذه الــعالقـات أو انـقالبـهــا لـلـفن مـثل

صداقة «اليرتس».
صرى - : محمود ا مثل : مجموعة ا اعتمد التمثيل على مجموعت
الـشبح ولـيـد محـمد - بـولونـيوس مـحمـد إبراهـيم - كلـوديوس مـنار

 اخملرج قدم
 فرجة مسرحية
منضبطة بع

شديدة احلساسية

حيل «الصغير»
سببت صدمة

للمشاهد ح نقله
ارك آلسيا من الد

 محمود مسعود

> الشاعر محمد سليم
القشاط صدر له
مسرحية "شجون
عامرية" يستعيد فيها
حكاية قيس وليلى
بشكل معاصر يجوب
من خاللها صحراء
اجلزيرة وشخوص
احلكاية بعمق وبرؤية
شعرية بالغة القيمة
سبق أن صدر للقشاط
مجموعة من الدواوين
أهمها شجون مسافرة
نشاوى سحر خلجات
صبارة
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سرحي جريدة كل ا

سرح لكنه أبدع عدة قصص منها: "بيت أوالدى" > لم يتوقف إنتاجه اإلذاعى عند ا
"الزائدون عن احلاجة" "الصيد األخير" "شارع الصمت" "عشرة أيام" "احلب ال
يحترق" "قضية عم مسعود" "رجل على احلصان" "رأس محموم فى طائرة
سوبرسونك".
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á°ùµædG ó©H ¬°SCGôH π£j áeRC’G í∏£°üe
مسرح الستينيات (3)

اجلــبــانـة» لــنـعــمــان عـاشــور.. و«صـوت مــصـر»
ـسرح إلى أللـفريـد فـرج الـبادرة الـتى حـمـلهـا ا
جـماهـيـر مصـر أثـناء الـعـدوان وكانت الـبـداية
ـسـرحى الـذى تولـد بـظـهـور الـكاتب لـلـحـراك ا

سرحى الذى قدم مسوغات االستمرار. ا
وهـــكـــذا بـــدأت مالمـح الـــنـــهـــضـــة بـــتـــداعـــيــات

احلرب!!
ـــــــقــــــــابل كــــــــان عـــــــام 1967 والــــــــعـــــــدوان وفـى ا
اإلسـرائيلى ونتـائجه.. كانت الثـورة قد امتدت
بـهــا الـسـنـون وأفـرزت نـوعــيـة من الـقـيـادات لم
نــكن تــنـــتــمى إلى الــثــورة بــقـــدر انــتــمــائــهــا إلى
الــنـــظـــام وســـلـــطت عـــلـــيـــهم هـــواجس حـــمـــايــة
الــنــظــام.. ولــيس حــمــايــة الــثــورة األمــر الــذى
خـلق هذا التصـادم الفكرى والـفطرى ب تلك
الــقــيـادات وحــركـة اجلــمـاهــيــر.. وعـنــدمـا وقع
الـعــدوان وأسـفـرت نـتـائـجـه عن وقـوع الـنـكـسـة
الــعـســكـريــة كـان ذلك االهــتــزاز الـعــمـيق داخل

صرى. واطن ا وجدان ا
ـاذا هـذا االهــتـزاز الـقـوى الـذى أصـاب إذن.. 
ـــصـــرى فى أعـــقـــاب نـــكـــســـة 67 مع ـــواطـن ا ا
مـالحـــظــــة أن اجلـــيـل الـــذى حــــقق الــــبـــطــــولـــة
والــفـداء فى 56.. هـو ذات اجلـيل الـذى حتـمل

ة فى 1967. مرارة الهز
سـؤال مـشروع وحق يـراد به حـقوق!! لـقـد كان
اخلــــوف عــــلى الـــــثــــورة الــــتى أصـــــبــــحت قــــاب

قوس أو أدنى من االنهيار.
اخلوف على األمل الذى تـمثله وحددت أبعاده
فى احلس واالنـتـماء الـفـطرى لـلـوطن. اخلوف
ــنـــجــزات والــعــودة إلى أبــعــاد الــقــضــيــة عــلى ا
الـوطــنـيــة فى إطـارهــا الـتــقـلــيـدى فى مــواجـهـة

ستعمر. ا
انتكاسة الرقـبة التى طالت عنان السماء وألن
الـعالقة بـ اجلمـاهيـر وقيـادات النظـام كانت
فاتـرة حبـيـسة اآلهـات متـواكـلة عـلى صاحب

الفكرة والثورة.
وهكذا استطاعت اجلـماهير أن تمارس حقها

فى تصحيح مسار الثورة.
لــكـنــهـا لألسف لـم تـســتـطع أن تــعـالج الــشـروخ
التى أصابت حركة اإلبـداع عند جموع الكتاب
ـسرح وهو األمـر الذى انعكس خـاصة كتاب ا
سرح الـذى افتقد بـصورة واضحة عـلى حال ا
إلى الــقـــاعــدة الــتى تـــرتــكــز عــلـــيــهــا الــعـــمــلــيــة

سرحية برمتها. ا
ـقـاومـة الـصـلـدة الـوحـيدة الـتى والـطـريف أن ا
حـاولت مـواجــهـة هـذه األزمـة جـاءت من فـريق
مسـرح اجلـيب حيـث حاول الـقـائمـون عـليه أن
يتـداركوا آثـار النـكـسة وتـداعيـاتهـا وجلأوا إلى
الـنـصـوص األجـنـبـيـة خــاصـة تـلك الـتى تـنـتـمى
إلى عـدة تيارات مسرحـية حديثـة تعويضاً عن

صرى. فقدهم للنص ا
ــسـرح.. ـزاجــيــة جلــمـهــور ا غــيـر أن احلــالــة ا
ـــعـــروف أنه مـن نـــوعـــيـــة مـــعـــيـــنـــة ومـــحــددة وا
الـتوجه والتوصـيف لم تستـطع أن تتواءم وتلك
الـنصـوص حـيث كـانت الشـروخ أعـمق من تلك
ثـقـف ـتاهـات الـفكـريـة بعـد أن أصـبح هم ا ا

هو البحث عن سبل اخلروج من األزمة.
إال أن الـواقع الـسـياسى بـتـركـيـبـته الـتى أعدت
من أجل االسـتـعداد لـلـمـعـركة الـقـادمـة جتاهل
ـسـرح فى خضم ـكن أن يؤديه ا الدور الـذى 
هـذا اإلعداد وتنـاسى اجلميع الـدور الذى قام
به أثنـاء العـدوان الـثالثى عنـدمـا كان لـلمـسرح

قيادة مؤمنة بالثورة.
وغـرق مـسرح اجلـيب فى غـياهب األزمـة مـثله
مثل بـقيـة الفـرق األخرى لكـى تتداول األقالم
بــعــد ذلك وقــرابــة الــعـقــدين مـن الـزمــان صك

صرى». سرح ا «أزمة ا

ـسرحى فى السـتينـيات على استنـد احلراك ا
ــقـــومــات الــتى ــثـــابــة ا عــدة عـــنــاصــر كـــانت 
حـــقـــقت مـــظـــاهـــر وســـيـــمـــات الـــنـــهــضـــة الـــتى

سرح طوال سنوات العقد. عايشها ا
ومن أهـم هــــــذه الـــــعــــــنــــــاصــــــر وأقـــــربــــــهــــــا إلى
ــســرحــيـة هــو عــنــصـر مــوضــوعــيـة الــعــمــلــيـة ا
ـسـرحى ذلك الــعـنـصـر الـذى كـاد أن ــؤلف ا ا
صرى سرحى ا يـختفى من تركـيبة العـرض ا
حيث كـانت العـروض فى األغلب األعم تـعتـمد
عــلـى الــنص األجــنـــبى ســواء فى حـــالــته داخل
إطار الترجمـة أو بعد معاجلته وإعداده حتت

مسمى التمصير أو التعريب.
ــســرحى الــنــشط وعــلى الــرغم من احلـــراك ا
والــذى بــدأ مـع تــكــويـن الــفــرقـــة الــقــومـــيــة من
اضى وما تـبعهـا من تكوين ثالثينـيات القـرن ا
العديـد من الفـرق تلك التـى كانت تتـبع الدولة

أو تابعة للفرق اخلاصة.
فـقـد اسـتـطـاع هـذا احلـراك الـنـشط أن يـفـجر
الــعـــديــد من الــطـــاقــات الــشـــابــة فى مـــخــتــلف
ـسـرحـية لـكـنه لم يـسـتطع مـجاالت الـعـمـليـة ا
ـــســــرحى أو أن يـــحــــقق له ـــؤلـف ا أن يــــفـــرز ا

دوراً.
وحــتى مـــطــلع اخلـــمــســيـــنــيــات لم يـــكن هــنــاك
ــصـرى إال تــوفـيق احلــكـيم ـســرحى ا ــؤلف ا ا
ومـــســـرحه الـــذهــنـى بــاإلضـــافـــة إلى نـــصــوص
شـوقى الـشـعريـة.. وألن كـتـاباتـهم يـغـلب علـيـها
ــــعـــد الـــطــــابع األدبـى وهى أقــــرب أكـــثــــر من ا
ــسـرحى وبـالــتـالى فـإن أعــمـالـهم لم لـلـعـرض ا
تـستـطع أن حتـقق تيـاراً مـسرحـيـا يسـتـطيع أن
ــصـــرى داخل إطــار يــحــدد مـــكــانـــا لــلــمـــؤلف ا

سرحية القائمة فعال. العملية ا
عـلى اجلـانب اآلخـر كـان تـقف نـصـوص تـيـمور
الـــكــــومـــيـــديــــة وكـــأنـــهــــا عـــفى عــــلـــيـــهــــا الـــزمن
ـــعـــاجلـــتـــهــــا غـــريـــبـــة عن الـــواقع وأصـــبـــحت 
ــســرحــيــة إال ــعـــاصــر ولم يــبق فـى الــســوق ا ا
أعـمال بديع خيـرى تلك التى تتـوارثها األجيال
داخل مــســرح الــريــحــانى واحملــصــورة بـداخــله

فقط!!.
وظل احلال هـكذا إلى أن ظـهر نـعمـان عاشور
ـــــســــرحــــيــــة وهى لــــكى يــــقــــدم أولـى جتــــاربه ا
ــغـمـاطــيس» الـتى قــدمـتـهــا فـرقـة مـســرحـيـة «ا

سرح احلر 1955 وأخرجها إبراهيم سكر. ا
وبــهـــذا الــظــهـــور بــات فى األفق مـالمح مــؤلف
جــديــد له طـــعم ومــلــمح خـــاص ال يــنــتــمى إلى
مــسـرح احلـكــيم الـذهــنى وال يـقـتــرب من بـديع
خــيـــرى وأبــعــد مــا يــكـــون عن نــصــوص شــوقى
الــشـعــريـة لــكـنه حــالـة خــاصـة لـهــا وقع ورنـ

يز.
فى نـفس الـعـام قـدم نـعـمان عـاشـور مـسـرحـية
ـــســـرح الـــقـــومى «الـــنـــاس الـــلى حتـت» عـــلى ا
وعـندمـا أغـلقت سـتـار نهـايـة العـرض كـان هذا
اإلغالق يعنى الكثير من الدالالت.. إحداها..
ـســرحى ـؤلـف ا أنه فــتح الــبــاب أمــام ظــهــور ا
ــــســـرح الــــقـــومى ـــصـــرى وكــــان احـــتــــضـــان ا ا
لـلمـواهب الـشابـة الـفضل فى ظـهـور كتـيـبة من
ـسـرحى الـشـبــان الـذين بــرعـوا فى الــتـألـيـف ا
واسـتـطـاعـوا أن يـحـقـقـوا وجـودا مـؤثـرا وفـعاال
سـرحى ودوراً أساسيا فى العملية فى البناء ا

سرحية. ا
وكـان منهم: نعمـان عاشور ألفـريد فرج سعد
الــدين وهــبـــة رشــاد رشــدى لــطــفى اخلــولى
مـحــمـود ديـاب مـيـخـائــيل رومـان شـوقى عـبـد

احلكيم.
والـطـريف أن يـعى احلـكـيم مـنـهـاج هـذا الـتـيـار
اذج عـلى وأبـعاده بـل إنه يـشـارك فى تـقـد 
غــــراره ويــــحــــقق أيــــضــــا الــــســــبق فـى تــــقـــد
عـروض تـنـتـمى إلى مـسـرح الالمـعـقـول أحدث

سرحية فى تلك الفترة. التيارات ا
ــســرحــيــون حــول ولم يــكن غــريــبـــا أن يــلــتف ا

عــمق إنــسـانى ومــوضــوعـيــة ثــقـافــيــة مـرتــبــطـة
بــحــاالت الــوعى الــســائــدة حــيث أنــهــا تــعــكس
ـــســرح بــاجلــمــاهـــيــر وتــفــاعــله مــدى ارتــبــاط ا
بـقضـايـاه وهـمومه.. وتـؤكـد أيـضا مـدى تـفاعل
ثل ـسرحى الـذى كـان  اجلمـاهـير بـالعـرض ا
نـــافــذة تـــطل مــنـــهــا عـــلى مـــا يــغـــيب عــنـــهــا من
ثل حلقة الوصل بينها وب اآلخر.. واقعها و
ومن هـنـا تـشـتـت الـقرار الـسـيـاسـى وفـقد دوره
من االحــتــضـــان واجلــذب والــتــنــظــيم.. إلى أن
أصــبح أداة لــلــطـرد وعــدم الــتــنـظــيم وهــذا مـا
حـــدث لــلـــمــســـرح عــنـــدمـــا افــتـــقــد إلى الـــقــرار
الــسـيــاسى الــصـائـب الـذى يــســتـطــيع أن يــكـون
ثـابة الكـرة التـائهة سـند حمـاية له بل أصـبح 
بـ أقـدام الـســاسـة الـذين جـعـلـوا من الـثـقـافـة
واإلعالم مـسرحا لـصراعهم الـذى لم حتسمه
إال تـداعـيـات الـنـكـسـة الـتى فـجـرت أبـعـاد هذه

التناقضات
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ــتـنـاقــضـة الـتى ـقـابالت ا هـنــاك الـعـديــد من ا
ـســرحى فى الــســتـيــنــيـات صــاحــبت احلــراك ا
والــغـــريب فى األمــر أنه كــان لـــهــا من الــتــأثــيــر
الــفــاعـل بــحــيث حـــددت بــدايــة هــذا احلــراك.

قابل حدوث أيضا عوامل النهاية. وفى ا
مـقـابـلــة أخـرى دفـعت بـالـعـنـاصـر الـتى صـاغت
ــقــابل دفــعت وشــكــلـت مالمح الــنــهــضــة وفى ا
بـذات الــعـنـاصــر لـكى تـكــون سـبـبــا من أسـبـاب

االنتكاسة والتراجع.
ــقـــابــلـــة األكـــثــر إثـــارة لــلـــجــدل ولـــلـــتــأمل أمـــا ا
ولــلــتـحــقــيق أيـضــا فــتـكــمن فى ذلك الــتــنـاقض
الـذى كـان ســبـبـا مـبـاشـرا فى تــفـجـيـر عـنـاصـر
ــقـابل كـان هــنـاك ذات الـسـبب الـنــهـضـة وفى ا
ـــســــرحى فـى مـــقــــتل الـــذى أصــــاب احلــــراك ا
وكتب له الـنهايـة والتى أسدل فـيها الـستار عن

جتسيد األزمة.
ـــقـــابـــلـــة الـــتى تـــرصـــد حـــيـــرة عـالمــات هـــذه ا
االســـتـــفــهـــام الـــتى تـــنـــاثـــرت حـــول حــرب 1956
وكـــيـف أن تـــداعـــيــــات الـــعــــدوان الـــثالثـى عـــلى
مصر كانت من أسباب تـفجير طاقات مختلف
ـسـرحى والـتى الـعـنــاصـر الـصـانــعـة لـلـحــراك ا
شكـلت برؤيـتهـا وتفاعـلهـا مالمح الـنهضـة التى
ـــســـرح فى أعـــقـــاب احلـــرب وفى عــايـــشـــهـــا ا
ـــقـــابل تـــنــاثـــرت ذات الـــعالمـــات حـــول حــرب ا
1967 ونـتائـجـها وتـداعـياتـهـا والتى شـكـلت أحد

ــبـاشـرة فى انــتـكـاسـة احلـراك أهم األسـبـاب ا
ـسرحى وصياغـة عوامل االنحـسار تلك التى ا

أدت إلى هذا التراجع التاريخى.
فى عـام 56 عـنـدمـا وقع الـعـدوان الـثالثى عـلى
مـصــر كـانت الـثـورة مـازالت هـذا الـفـتى الـغض
الــذى الــتف حـــوله اجلــمـــيع حلــمــايـــته حــرصــا
ــــثـــــله وخــــوفـــــا عـــــلى ذلـك األمل الـــــذى كـــــان 
ويـجـسـده فـى يـقـ اجلـمــاهـيـر.. ومن مــنـطـلق
هـــذا الــيــقـــ جتــســدت مـــشــاركــة اجلـــمــاهــيــر
اإليـجابـيـة فى فـاعلـيـات احلـرب وبرزت مـديـنة
ــشــاركـة بــورســعــيــد كــمــثــال حى ألبــعــاد هــذه ا

ودالالتها.
وهـذا اليـق كـان دافعـا أيضا لـكى تلـتف حول
ـســرح لـلــتـفـاعـل مع هـمـوم أول بـادرة أبـداهــا ا
اجلـماهـيـر والـتـعـبيـر عـنـهـا.. وكـانت «عـفاريت 

النص القائم فعالً.. فـكانت تلك الكتائب التى
مـثل واكبت حـركة التـأليف من اخملـرج وا
والـفنـيـ الـذين سـاهـمـوا مسـاهـمـة فـعـالة فى
ـسرحـيـة الـتى بدأت تـعـضـيد أركـان الـنـهضـة ا
مالمحـهـا فى الظـهـور والتـأكيـد خالل سـنوات

: العقد على عدد مهم من اخملرج
نــبـيل األلـفـى حـمـدى غــيث كـمــال يس سـعـد
أردش كرم مطاوع سمـير العصفورى السيد
راضى أحـمــد زكى أحـمــد عـبـد احلــلـيم نـور

الدمرداش محمود مرسى حس جمعة.
ــصـرى يـتـحـقق ـسـرح ا وألول مــرة فى تـاريخ ا
ـسـرح الـنــجـومـيـة الـتى تـنـافس جنـوم لـفـنـانى ا
الـســيــنـمــا والــتـلــيــفـزيــون بــعـد ذلـك بل إن تـلك

سرح إليها. النوافذ تسعى جلذب جنوم ا
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هـنـاك شـبه إجـمـاع عــلى أن الـسـبب الـرئـيـسى
ـــــســــرحـى وانــــكـــــمــــاش فـى تــــراجـع احلــــراك ا
أنـشـطـته اخملـتـلــفـة يـرجع بـالـدرجـة األولى إلى

تأثير تداعيات النكسة العسكرية 67 عليه.
ـؤشـر اإلنتـاج خالل هـذا العـام سوف وبـقراءة 
يـــتـــضح مـــدى تــأثـــيـــرهــا عـــلى خـــطط اإلنـــتــاج
ـتــدنـيــة الـتى وصل إلــيـهـا ـســرحى واحلـالــة ا ا
ـــســـرح عـــلى جـــمـــيع مـــســـتـــويـــاته ســـواء تـــلك ا
التابعة للقطـاع العام بشقيها أى الفرق التابعة
سرح وتـتبع وزارة الثقافـة أو التابعة ـؤسسة ا
للـتلفـزيون وتـتبع وزارة اإلعالم بـاإلضافة إلى
فـرق الـقطـاع اخلـاص.. بل إن األخيـرة اخـتفى
ـامـا بـاستـثـناء عـرض واحـد قـدمته نـشـاطـها 
فـرقـة الـريــحـانى عـام 67 وعـرض آخـر قـدمـته

ذات الفرقة عام 1968.
ـثـل الـواجـهة ـسـرح الـقـومى وهـو الـذى  أمـا ا
ــســرحــيــة ونــشــاطه يــعــكس مــدى الــرســمــيــة ا
اهـتـمـام الـدولـة ورعـايتـهـا لـهـذا الـنـشـاط فـقد
قــدم خالل مــوسم 67 خــمــســة عـروض فــقط
وفـارق مــؤشـر مـقـيـاس الـنــشـاط يـشـيـر إلى أن
نسبة االنكماش تصل إلى أكثر من 70% كذلك
ــســرح احلـديث الــذى كـان يــعـد من لم يــقـدم ا
أنشط الفرق التى كانت تـتبع التليفزيون سوى
6 عــــــر وض وكـــــذلك مــــــســـــرح احلـــــكـــــيـم بـــــكل
أنشطـته األساسـية والفـرعية الـتى كانت تضم
ـسـرح لم يـقـدم سـوى 6 عـروض فـريق نـادى ا
ـــســرح الــكــومـــيــدى فــقــد قــدم 4 أيــضــا أمــا ا
عـروض مــعـادة أمــا مـســرح اجلــيب فـقــد كـان
من أنـشـط الـفــرق الـتى قــدمت عـروضــا حـيث
بـــــلغ مـــــا قــــدمـه من عــــروض 9 عــــروض وذلك
ألسـباب سـوف نـذكـرهـا فـيـما بـعـد.. أمـا بـقـية
ـى الـــعـــرائـس الـــغـــنـــائى الــــفـــرق وهى: الـــعـــا
االســـــتــــــعـــــراضـى األطــــــفـــــال وبــــــقـــــيــــــة فـــــرق
التـليـفزيـون العشـرة فقـد توقـفت تمـاما خالل
عـــام 67 واســـتـــأنـف الـــبـــعض نـــشـــاطه عـــام 68
بـتقـد عـرض أو اثنـ علـى األكثـر ثم توقف

النشاط مرة أخرى تماما حتى نهاية العقد.
ـصرى ـسـرح ا ومن هـنـا يـتـضح أن مـا قـدمه ا
خالل عـام 67 بــكــامل فــرقه الــتى كــانت تــصل
إلى 22 فـرقــة يـصل إلى 32 عـرضـا قــدمـتـهـا 6
فـرق فقط وهو األمـر الذى يوضح مـدى تأثير

سرح. تداعيات النكسة على نشاط ا
وفى الــواقع فـإن هـذه الـقـراءة تـؤكـد داللـة لـهـا

سارح وأثرت النكسة  توهجت ا
سرحى على النشاط ا
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> فرقة التحدى تستعد
حاليا لتقد مسرحية
اكسيم "احلضيض" 
جوركى وإخراج أحمد
ثابت وتمثيل محمد
بركات هند عيد منير
أسعد هبة حمدى

شيماء مصطفى أمل
اجلوهرى سارة السيد
سعيد سمارة أحمد عبد
الرحمن تامر حمدى
مصطفى حسان طاهر
يحيى حسام سيد خالد
سعيد أحمد إسماعيل
محمد مجاهد مايا

سعد.
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سرحي جريدة كل ا

> كما كتب رواية (طفل فى احلى العربى) عام  1972حيث ترجمت إلى الفرنسية
وأعدت مسلسال إذاعيا فى مصر.
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د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

ــســرح ــوقـف الــدرامى عـــلى ا األدوار خالل ا
ثل مـنهم أن يسـأل نفـسه ما الذى فعـلى كل 
وقف ينـبـغى عـلىّ أن أفعـله لـو كـنت فى هـذا ا
? و هـــذه وفق ســـتــانـــسـالفــســـكـى هى الـــبــاب
مثل من أجل حتقيق لكى الذى يـدخل منه ا ا
الـتــجــســيـد اخلــيــالى لــلــمــشـاعــر واالنــفــعـاالت
اخلـاصــة بــالــدورعــلى نــحـو يــتــسم بــالــكــفـاءة 
ــمــثل وهــنــاك عــنــصــر آخــر البـــد أن يــجــربه ا
ويــطــوره  وهــو  الــذاكــرة االنــفــعــالــيــة   والــتى
ـــواقف االنـــفــعـــالـــيــة يـــلـــجــأ فـــيـــهــا إلـى تــذكـــرا
اخملتلفة الـتى حدثت خالل حياته  الشخصية
 ومــا يـــصــاحــبـــهــا من انـــفــعــاالت  ومـــثــيــرات
وإســـتــجـــابـــات  لـــيـــوقــظـــهـــا بـــداخـــله من أجل
ــشــابه فى دوره   ويــعــنى حتــقـــيق االنــفــعــال ا
ـــــمـــــثل الـــــذى يـــــنــــتـــــمـى إلى نـــــظــــام ذلك  أن ا
ســتـانــسالفـســكى يــقـوم بــأداء الـدور من خالل
إطـار مــنـهــجى مـا يــتـيح له إبــداع سـلــسـلـة من
الدالالت احلركية والصـوتية واالنفعالية  التى
ــتـفــرج الـذى يــشـعـر جتــعل مـنـه مـقــبـوال أمـام ا
بأنه يشاهد شخصـية حقيقية تتشابه مع تلك
الـتى يــصـادفـهــا فى حـيـاتـه الـيـومـيــة  وجتـعـله
ـعـروضة  ويـنسى أنه يتـوحد مع الـشـخصـية ا
ثل يؤدى تلك الشخصية ويجسدها . أمام 
فاهيم الـتى أرساها ستـانسالفسكى إن تـلك ا
ـمـثل والدور ـتـعلـقـة بالـعالقـة الثـنـائيـة ب ا وا
تـتـطـلب تدريـبـا لـلـممـثل عـلى الـتـأمل والتـفـكـير
ـسـتـمر فـى نفـسه وفى الـشـخـصيـة الـدرامـية ا
وفى إمكـانياته الـتى يحـاول طيلة التى يؤديـها 
ــارسـة مــهـنـة الـوقت أن يــخـضـعــهـا من أجل 
الـتــمـثــيل  ولـكن البــد وأن تـبــدأ تـلك الــعـمــلـيـة
اسـتــنـادا عــلى عـنــاصـر أســاسـيـة فـى الـتـدريب
مـــثل  (االســـتـــرخــاء  –والـــتـــركــيـــز)  وذلك عن
ـــعـــبــران طـــريق  تـــهـــيــئـــة الـــصـــوت واجلــســـد ا
أسـاســا بــالــفـطــرة لــيــكـونــا مــعــبــرين فى حــالـة
األداء حـيـث إن االسـتــرخــاء يـســمح لــتــصـرف
ــسـرح أن يــخـرج بــسالسـة الــشــخـصــيـة عــلى ا
ـطـلـوب  وبـحــريـة دون بـذل طـاقـة زائـدة عن ا
ـمثل على الكفّ وكـذلك فإن التركـيز يساعد ا
 عن اإلحـسـاس بــالـتـوتـر الــنـاجت عن إحـسـاسه
بأنه أمـام  اجلـمهـور وبهـذا يـستـطـيع أن يضع
يـده عـلى أحـد الـعـنـاصر اإلبـداعـيـة األسـاسـية
فى نــظــام ســتــانــسالفــســكى وهــو ( احلــقــيــقـة
ـمــثل من تــنـاول الــداخـلــيــة )  حـيث يــتــمـكـن ا
الــــعـــالـم الـــداخــــلى لــــلـــشــــخـــصــــيـــة وأفــــكـــارهـــا
ومــشــاعـرهــا اخلـاصــة  وهـو مــا يــجـعل عــمـله
مـتــركــزا عـلى ســلـســلــة من األفـعــال اجلـســديـة
التى يطلق عليهـا أيضا األفعال السيكولوجية
والــتى تــرتـــبط مع بـــعــضــهـــا الــبـــعض بــظــروف
ـــعــطــاه  والـــبــحث عـن (الــهــدف ــســرحـــيــة ا ا
األعـلى) للشـخصـية  أى مـا تريده الـشخـصية
ــــســــرحــــيـــة ومــــاهـى الــــقـــوى خالل أحــــداث ا
الدافعة لهذه الـشخصية فى سياق العمل ككل
ــمــثل من  فـمـن خالل ذلك الــبــحث يــتـمــكن ا
تـــطـــويـــر خـط الـــدور خالل الــــعـــرض وهـــو مـــا
يـعرف بـاحملور الرئـيسى لـلدور أو الـشخـصية
ـــشـــاهـــد إلى ـــا يــــتـــتـــطـــلب مـــنه  تــــقـــســـيم ا
وحــــدات  وأن يـــــوجــــد لـــــكل مـــــشــــهـــــد هــــدفه
اخلــاص  ويـجــعل من هــذه األهـداف ســلـســلـة

تؤدى به فى النهاية إلى الهدف العام . 
وفى الــعــدد الـقــادم نــلـتــقى مع االجتــاه الــثـانى
ضاد لستانسالفسكى وهو برتولد بريشت. ا

ـمثل فى تناول شخصية ما فإنه عندما يبدأ ا
ــبـدئـيـة يــسـأل نـفـسـه مـجـمـوعــة من األسـئـلـة ا
مثل  مـاذا علـىّ أن أختـار?  هل أختـار طريق
الــتــقــلـيــد األعــمى الــذى يــوضح بــشــكل عــمـلى
أم أن عـلىّ أن أحاول فى سـلـوك الشـخـصيـة ?
اكــتــشــاف هــذا الــســلــوك من خالل اكــتــشــافى
لـذاتى وفهمى لـنفسى ? هل عـلىّ إيجاد شكل
مــــــبــــــنى عــــــلـى هــــــدف مــــــوضــــــوعـى مــــــرتــــــبط
بـالــشـخـصــيـة ? وبـالــتـالى أجـد لــزامـا عـلىّ أن
أحتـول إلى مــراقب لـهـذا الــهـدف طـوال أدائى
لــتـلـك الـشــخــصـيــة ? أم هل أســلك دربــا آخـر
ـكـنـنى مـن خالله  فى حلـظـة مـا أن أتـطـابق
مع الـــشـــخـــصــيـــة تـــمـــامـــا ? وأن أعــمـل طــوال
الـــوقت وأنـــا مـــتـــمـأل بـــإحـــســـاس أنـــنى أعـــيش
ــا يــورطــنى ذلك فى جتــربــة ذاتــيــة  ولــكـن ر
حـالـة من الــتـشـخـيـص الـذى يـجـعــلـنى أبـكى أو
أضـحـك حـقــيــقــة مع الــشــخـصــيــة لــدرجــة قـد
تـفسـد عـلى تـمـثيـلى وتـعـكـر صفـوه  وتـفـقدنى
السـيـطـرة "الواجـبـة" عـلى وعـيى وإدراكى أننى
جرد عمليـة تمثيل لفترة مؤقتة  أعود أقوم 
بــــهـــا إلـى نـــفــــسى  أم هل أتــــبع أداءً شــــكـــلــــيـــا
ــاط الــتـــمــثــيل خـــارجــيــا اعــتـــمــد فــيـه أحــد أ
ـعـروفـة واجملـربـة  اآلن أنـا أعـيش فى حـالـة ا

حيرة  .. ماذا على أن أفعل .
مثل وهو بصدد إن تلك احليرة التى تـصيب ا
ـــمـــثل إعـــداده لـــدوره هـى أحـــد أهم ســـمـــات ا
وهوب القادر على فهم واستيعاب كل اجليد ا
مـعـطـيـات مـهنـة الـتـمـثـيل بـكل مـتـطـلـبـاتـها  إن
عاناة اإلبداعية تلك احليرة هى التى جتسد ا
مـثل وهو يعـد لشـخصيـته  إنها الـتى تعتـرى ا
ـؤشـرات الـتى جتـعـل اآلخـرين يـنـظـرون أحــد ا
ـــمـــثـل نـــظـــرة احـــتــــرام وتـــقـــديـــر إلـــيك أيــــهـــا ا

وإعجاب .
ــثال ولـــكن الــصـــدق هــو الــذى يـــجــعل مـــنك 
راسـخـا فى عـمــلك فـمـبـدئـيــا عـلـيك أن تـكـون
طلوب منه هو صدق صادقا  ولكن الصدق ا
فــنى  ولــيس صــدقــاً حـــقــيــقــيــاً  ولــكى يــصل
ــمـثل إلى هــذا الـصـدق فالبــد أن يـعـمل وفق ا
تـنــسـيق مـنـظـم وهـو فى طـريـقـه لإلجـابـة عـلى
كل أســئــلــة احلـــيــرة الــتى تــنـــتــابه  وقــد يــجــد
نفـسه أمـام ضـرورة أن يتـبع أحـد طـريـق فى
األداء  أحــدهـمــا الـطــريق اخلــيـالى  والــثـانى
الـطـريـق الـذى يـعـتــمـد عـلى الــتـقـنـيــة  ويـتـعـلق
ميـز األساسى ب هذين الطريق : الفارق ا
ـمـثل أن يــتـحـرك أداءه من ــا إذا كـان عـلـى ا
الــداخل إلـى اخلـارج  أم يــتــحــرك من اخلـارج
ـمـثل ــعـنى آخـر هل عــلى ا إلى الـداخل ? أو 
ــتــلك قـلــبـا دافــئــا وعـقال بــاردا  أم قـلــبـا أن 
ــعــنـى ثــالث مــا إذا بـــاردا وعــقال دافـــئــا ? أو 
كان عليه أن يركـز على الشعور بالدور  أو أن
عـــلــيـه أن يــســـقط نـــفـــسه  أو يـــلـــقى بـــهــا إلى
تـفرجـ  بحـيث يرى هذه الوضع اخلـاص با

الذات من خالل وجهة نظرهم . 
شاعر فالطريق اخليالى يركز على األفكار وا
وهنـاك تـفـضـيل لدى الـداخلـيـة لـلـشخـصـيـات 
ــمـثل ـنــحى لـلــقــيـام بــإعـداد ا أصـحــاب هــذا ا
بأسـلوب يـقوم عـلى أسـاس الذاكـرة اإلنفـعالـية
 وحتــلـيل الـشـخــصـيـة  واحلـوار مع الـذات أو
ـناجاة  وبشـكل عام يكون االهـتمام الوصول ا
إلى حــالـــة قـــصــوى مـن الــصـــدق  بــيـــنـــمــا فى
الطـريق التـقنى فتـتصدر وجـهة النـظر العـقلية

األول لـه فـى إعـــــداده لــــــدوره  وجلـــــأ فـى ذلك
تنـوعة والـتى تأثر إلى بناء تـطبـيقاتـه التقـنيـة ا
فـيـها بـتـجـارب عـلم الـنـفس واخلـاصـة بـتـجارب
كل من " ثــيـودول ربــوت " الـذى أكــد أن الـبــشـر
يـــســـتـــبـــقـــون ســـجـال الشـــعـــوريـــا من اخلـــبـــرات
ـتجمـعة عـلى امتـداد حيـاتهم  وأن العـاطفـية ا
تــلك اخلـــبــرات اليــتـم تــخــزيـــنــهــا فـى مــســتــودع
منـعزل فـحـسب  بل إنهـا تتـصل بـاستـمرار فى
ــاديـــة الـــتى عالقـــة مع الـــظـــروف احلـــســـيـــة وا
تـــقـــابل الـــفـــرد فى حـــيـــاتـه الـــيــومـــيـــة  وكـــذلك
جتـــارب "بــــافـــلــــوف " الـــذى ذكــــر أن الـــســــلـــوك
ـــثـــيــرة االنـــســـانى مـــبــنـى عــلـى االســتـــجـــابــات ا
ـشروطة  والتى حتفر أو تنقش لالنعكاسات ا
فـى اجلـــهــــاز الـــعــــصــــبى عن طــــريق اخلــــبـــرات
الــــــــســـــــابــــــــقــــــــة الـــــــتـى مــــــــرت به  وقــــــــد اتــــــــبع
ـثليه أسلـوبا يعـتمد على ستانـسالفسكى مع 
ؤداة على بـناء الذات االفتراضـية للشخـصية ا
ـمثـل نفـسه  حـيث إن هـناك أسـاس من ذات ا
داخـل هــذه الــذات مـــجــمـــوعــة من االنـــفــعــاالت
ـــمــــثل واخلـــبــــرات الــــنــــفــــســـيــــة الــــتى تــــخـص ا
بــدورهـا فى عـمـلـيـة بـنـاء واسـتـجـابـاته  تـقـوم 
ـــســرحـى وبــدأ ســـتــانـــسالفــســـكى فى الــدور ا
تـــطـــويـــر تـــقـــنـــيـــته تـــلك مـــؤكـــدا عـــلى الـــعـــوامل
فـابـتــكـر مـجــمـوعـة من الــداخـلـيــة فى الـتــدريب
ــكـن بــواســطـــتــهــا ــتـــنــوعــة الـــتى  األســالـــيب ا
ـمثل البـاطن ثم جلأ فـيما التـواصل مع عقل ا
بعـد إلى النظـر أكثـر للحـدث الذى له هدف أو
مــا يـــطــلق عــلــيـه احلــدث الــنــفـــسى فــبــدال من
شاعـر هى التى تقود االعـتماد على فـكرة أن ا
الـــفـــعـل  رأى أن الـــعـــكس هـــو الـــذى يـــحـــدث 
حــيث تــبّــنـى فـكــرة أن الــفــعـل هـو الــذى يــحــمل
هـدفـا لـيـحـقق أهـداف الـشـخـصـيـة  ولـذا فـهـو
ــشـاعـر أكــثـر الــطـرق مــبـاشــرة لـلــوصـول إلى ا
ــمــثل فــعـال كــنــتــاج لــلــظـروف فــعــنــدمــا يــقــدم ا
ـسـرحـيـة لـيـسـتـحـضـر تـغـييـرا فى ـعطـاة فى ا ا
ـوقف الـدرامى  فـإن مـشـاعـره سـوف تـتـدفق ا
أثــــنــــاء األداء ولــــكن لــــيس بــــشــــكل تــــلــــقــــائى أو
عشوائى  ولكن بشكل منظم خاضع حلرفيته
وبـــالـــتــــالى فــــإن جـــهـــازه الــــصـــوتـى واجلـــســـدى
ــدرب جــيـدا ?يــصــبح ضــرورة ال واالنــفــعــالى ا
مـفر مـنهـا  وقد خلص سـتانسـالفسكـى بشكلٍ
ـــمـــثــلـــون من عــام الـــوســـائل الـــتى يـــســـتـــطـــيع ا
خاللــهـا أن يـســتـحــضـروا إلى مــجـال خــبـراتـهم
ــر بـــهــا الـــكــاتب ـــواقف واالنــفـــعــاالت الـــتى  ا
ــســرحـى ويــحــاول أن يـــجــعل الـــشــخـــصــيــات ا
سرحـية تشـعر بهـا وعليه فـمن الضرورى أن ا
ــمـثــلـون بــأنـفــسـهـم داخل األدوار الـتى يــشــعـر ا
كن أن تكون عليه تلك يلعبونها ويـتخيلوا ما 

ـمثل ـتـفـرج  ويـصـبح ا اخلـارجـيـة اخلـاصـة با
كـــمـــا لـــوكـــان يـــقف فـى اخلـــلف  ويـــنـــظـــر إلى
نـفــسه كـشــخصٍ آخــر يـقف أمــامه  وفى هـذا
ــنــحى يــقـوم اإلعــداد اخلــاص لــلــمـمــثل عــلى ا
ثل آخرين  ويكون أساس االقتداء  بـأداء 
االهـتمـام األساسى مـتوجـها نـحو الـتواصل مع

اجلمهور .
االجتاه األول .. ستانسالفسكى  

 يـعتـمـد هـذا االجتـاه على الـتـقـنـية الـداخـلـية 
ـــمــثـل البــد أن يـــتـــبع إعـــمــال ويـــرى أن عـــمل ا
الـــــــذهـن  ويـــــــأتى جتـــــــســـــــيـــــــدا لـــــــلـــــــعـــــــواطف
واالنفـعـاالت احملفـزة له عـلى اإلتـيان بـالـفعل 
وقد كـان سـتـانـسالفـسـكى أحـد أهم رواد هذا
ــــســــرح البــــد أن االجتـــــاه  عــــنــــدمـــــا رأى أن ا
يـحاكى الواقع  بعـد إعادة صياغـته وتهذيبه 
فـــســـعى لـــتـــحـــقـــيق ذلـك عــبـــر مـــجـــمـــوعـــة من
ـعـروف باسم الـتـقـنيـات الـتى ضـمنـهـا نظـامه ا
"الـــواقــعــيـــة الــنــفـــســيــة" وفـى بــدايــة تـــأســيــسه
نهجه رأى أن االعتمـاد على تقنية نفسية هو
أمر ضـرورى  بل ومهم  فـهى التـقنـية األمثل
لــلــتــعـبــيــر عن كل مــا هـو إنــســانى  وعـام  أى
ثل اجلـنس البـشرى كله  ويـجسـد جوهره 
كن أن يـوجد فى أعـماق احلـياة األمر الـذى 
ــا دفـعه إلـى أن يـطـلب الـداخــلـيــة لـلـمــمـثل  
ــــمـــثـل أال يــــقـــلــــد احلــــيــــاة كـــمــــا هى  أو من ا
السلوك اإلنسانى كماهو فى الواقع  بل عليه
أن يسـير فى الطـريق إلى معـايشـة هذا الواقع
 وجتـــســـيـــده  عـــلــــيه أن يـــنـــقـش داخل ذهـــنه
ــــشـــاعــــر واألحــــاســـيـس الـــتـى تـــبــــنى جــــمــــيع ا
ــرئى ــادى ا وتــتــســـبب فى حــدوث الــســـلــوك ا
ــتـفــرج  وبــالـتــالى فــعــلـيه أن الــذى يــشـاهــده ا
يــســتــدعى  بل يــشــحــذ ويــســتــنــفــر كــافــة قــواه
الــداخـلــيـة (الـذهــنـيـة والــروحـيـة) الــتى تـقـوده
بـشـكل تـلـقـائى إلى جتـسـيـد الـسـلـوك الداخـلى
سرح للـشخـصيـة ليـجعـله مرئـيا عـلى خـشبـة ا
. إن ستانـسالفسـكى بذلك قد ـتفرجـ أمام ا
اســـتــهــدف  بـــنــاء نـــوع من الـــوعى  يــقـــوم عــلى
مثل من أجل االفتراض  ويـرسخه فى ذهن ا
ــــشــــاعــــر أن يــــثــــيــــر فـى داخــــله فــــيــــضـــــا من ا
واألحــــاســـيس الـــداخـــلــــيـــة  الـــتى تــــتـــوافق مع
ـا خـبــراته الـذاتـيـة  وجتـاربه الــشـخـصـيـة  
يـؤكـد أهـمــيـة األعـمـال الـفـرديـة واألفـكـار الـتى
ــســرحى  األمـر ــمــثل فى أدائه ا يـبــاشــرهـا ا
ـــســـتـــمــرة الـــذى يـــشـــكل احلـــيـــاة الـــداخـــلـــيـــة ا
ـتدفقة للشـخصية الواقعـية  والتى تساعد وا
مثل عـلى بناء شخـصية قابـلة للنـمو واحلياة ا
ــســرح بـشــكل دائم  ولــذا فــقـد اعــتــبـر عــلى ا
ـلـهم ـمـثل هـو ا سـتــانـسالفـسـكى أن الشـعــور ا

يقول ستانسالفسكى: 
(أحب الفن فى نفسك

النفسك فى الفن)

سرحي جريدة كل ا

> تعددت أعماله األدبية حيث قدم فى بداية أعماله قصة (الظالل فى اجلانب اآلخر)
التى أنتجت فيلما سينمائيا وحازت على جائزة الفيلم فى دول العالم النامى.
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> مصمم االستعراضات
الفنان سامى نوار تعرض
له حالياً مسرحيتان هما
سرح يا دنيا يا حرامى با
العائم والنمر على مسرح
كوته باإلسكندرية وهما
من إنتاج البيت الفني
للمسرح كما يستعد
لتصميم استعراضات عدد
سرحية من العروض ا
سرح الدولة اجلديدة 
والقطاع اخلاص.

≈æ°ùM ¥hQÉa ÜÉ°ùM ≈∏Y ∫É°†ædG º°Sƒe

يسرى حسان  

الكـتاب إلى شن حـمالت ضاريـة ضد الـوزير..
نـفس هــذا الــرجل يــعـود ويــكــتب بــخط يـده أن
ارس أى ضـغوط إلشـراك إسرائيل أحـدًا لم 

هرجان. ال فاروق حسنى وال غيره. فى ا
كـيف نفسر هـذا األمر إذن? أترك لك تـفسيره
بـالـطـريـقـة التـى تعـجـبك.. فـلـيس لـدى تـفـسـير

سوى ما ذكرته آنفًا.
وأمــام هــذا الـلــغط كــان ال بــد من بــسط األمـر
أمــام وسـائل اإلعـالم لـتــوضـيح كــافـة احلــقـائق
ــهــرجـــان ومــا أثـــيــر بــشـــأن اتــهــام حــول هـــذا ا
ــهـرجـان فــاروق حـسـنـى بـالـضــغط عـلى إدارة ا

إلشراك إسرائيل فيه.
ــثـــلــون اإلعالم أكـــثــر مـن ســبــعـــ صــحـــفــيًـــا 
ـــيــة ــصـــري والـــعــربى ووكـــاالت األنـــبــاء الـــعــا ا
تـــوجـــهـــوا إلى الـــســـويـس بـــصـــحـــبـــة د. أحـــمـــد
مـجاهـد رئـيس الهـيـئة الـعـامـة لقـصـور الثـقـافة
لــلـقــاء مــحــافظ الــســويس الــلــواء سـيـف الـدين
البــــســـــات الــــتى جالل لـــــلــــتــــعـــــرف عــــلى كـل ا

هرجان. صاحبت اإلعداد لهذا ا
احملـافظ كان واضـًحـا وصريـًحـا خالل اللـقاء إذ
ــهـرجــان نــبع من أعــلن بــدايــة أن طــلب إقــامــة ا
مــحــافــظــة الــســويس و الــتــنــســيق مـع الــهــيــئـة
الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة ود. أحــمــد مــجــاهــد
وكـانت هــنـاك تـلــبـيــة سـريـعــة وعـاجـلــة واتـخـذت
كــافــة اإلجـــراءات اخلــاصــة بـــتــوجـــيه الــدعــوات
ـطلـة عـلى الـبحـر األحـمر ولم لـلـدول الـعربـيـة ا
ــهـرجــان ال بــشـكل يــطـلب مــنه بــصـفــته رئــيس ا
رســـمى أو غــــيـــر رســـمى وال من أى شـــخـــصـــيـــة
عـامة أو خـاصـة أن تسـتـضيف أى دولـة بخالف
الـدول التسع العربـية التى وجهت إلـيها الدعوة
ـوضـوع لـيس مـؤكـدًا أن أى كالم قـيل فى هـذا ا

له أساس من الصحة وليس له أى تبرير.
وقــال مـــحــافـظ الــســـويس إنه نـــتـــيــجـــة لــكـــثــرة
وضـوع تـقـدم قـومسـيـيـر عام الـكالم فى هـذا ا
ـهرجـان باسـتـقالـته و قـبولـهـا كمـا قرر أنه ا
ـــتـــحـــدث الـــرســـمى لـــلـــمـــهـــرجـــان وأن د. هـــو ا
ـهـرجــان وجـارى الـتـشـاور مـجـاهـد هــو مـقـرر ا
بـيـنه وبـ د. مـجـاهـد عـلى اخـتـيـار قـومـسـيـيـر

عام جديد للمهرجان.
ومن جانبه قال د. أحـمد مجاهد خالل اللقاء
إنه ال يـــوجــد كالم يــقــال بـــعــد مــا ذكــره الــلــواء
سـيف الديـن جالل وحتديـدًا ال صحـة مـطلـقًا
لـهذه الـشائـعات مـضيـفًا أن الـقومـسيـير الـعام
كان مـوجـودًا قـبل اللـقـاء وأكـد أنه لم يـقل هذا
الكالم وقال للـمحافظ إذا كان وجودى يسبب

حرجًا فأنا مستقيل.
مــجــاهـد وجـه كالمه لإلعالمــيــ قـائالً إنه ال
ــزايـــدة عــلى وزارة الــثـــقــافــة أحــد يـــســتــطـــيع ا
عـمـومًا وعـلى هـيـئة قـصـور الثـقـافة خـصـوصًا
وأن الــتـــوصــيــة األولى فـى جــمــيع مـــؤتــمــراتــهــا
األدبـيـة واإلقـلـيـمـيـة تـدعـو إلى اسـتـمـرار رفض

التطبيع مع الكيان الصهيونى.
انتهت الـزوبعة إذن الـتى أثارها قـومسيـير عام
ـهـرجـان الـسـابق.. نـرجـو أال يـفـاجـئنـا الـرجل ا

بـتصـريحـات عـنتـرية جـديدة يـقـول فيـها إنه 
الـضغـط علـيه لالسـتـقـالـة.. فـقد اسـتـقـال بـعد
اكــتـشـاف اجلـمـيع أن كـل مـا ذكـره عن ضـغـوط
الـــوزيــر ال أســاس لـه من الــصــحـــة خــاصــة أنه
كــــتب بـــــخط يــــده اعـــــتــــرافــــا بــــذلـك.. وفى كل
األحوال كـان الـله فى عـون وزيـر الثـقـافـة الذى
مـا أن يـصــد هـجــومًـا من اخلــارج حـتى يــفـاجـأ
بــهــجـوم مـن الـداخل.. هــجــوم مـجــانى لــلــبـحث
عن بـطوالت زائـفـة حتى لـو كـانت على حـساب

احلقائق الواضحة ناصعة البياض!!

أن تــخــتــلف مع فـــاروق حــســنى وزيــر الــثــقــافــة
وتوجه لـه أعنف االنـتـقـادات فـهـذا ليـس حقك
فـقط بل واجـبك أيـضًـا ولـكن بـشـرط أن تـكـون
اتهاماتك وانتقاداتك حـقيقية وموضوعية ولها

رصيد من الواقع.
أمـا أن يــسـوقك خـيــالك إلى اخـتــراع أشـيـاء ال
ـكن لعاقل أن يتـصور حدوثهـا وتروح لترمى
ــكن أن يــصـدر عــنه فـهــذا هـو ـا ال  الــرجل 

السفه واالفتراء بعينه.
مـــعـــلــوم أن هـــنـــاك من يـــبــحـــثـــون عن دور ومن
يـشـتـاقـون إلى احلـصـول علـى لقـب "منـاضل"..
لكن ذلك ال يجب أن يـكون على جثث اآلخرين
فـــهـــذا فـــعل غـــيـــر أخالقـى عـــلى اإلطالق ومن
يـقدم عليه يصـبح منبوذًا من الضـمير الثقافى

واإلنسانى احلى.
لــقـــد خــرج عــلـــيــنــا أحـــدهم فــجـــأة لــيــدعى أن
ـارس ضـغـوطًـا فـاروق حــسـنى وزيـر الـثـقــافـة 
عــلــيـه الشــراك إســرائــيـل فى مــهـــرجــان فــنــون
البحـر األحمر الـذى سيعـقد فى أكتـوبر القادم
ضغوط على دينة السـويس باعتباره - أى ا

هرجان. سعادته - قومسيير عام ا
الـدنيـا هـاجت طـبعًـا عـلى الـوزير.. كـيف يـجرؤ
عـلى مـثل هـذا الـطـلب.. أكـيـد يفـعـلـهـا لـلـتـقرب
إلى الـــصـــهــايـــنـــة الـــذين ال يـــتــوقـــفـــون عن شن
ـــرشـــحــ احلــمالت ضـــده بـــاعــتـــبـــاره أقــوى ا
ـنــصب مــديـر عــام الـيــونــسـكــو وحـتى ال يــفـوز

نصب الدولى الرفيع. بهدا ا
وأى عـاقل سيتوقـف أمام هذا االتهـام اخلطير

ويطرح على نفسه عدة أسئلة أهمها:
ــهـرجــان تــنــظـمه هــيــئـة قــصــور الـثــقــافـة أوًال: ا
بالتـعاون مع مـحافظـة السويس ومـا هذا الرجل
إال مجرد قـومسييـر عام اختـارته الهيئـة بصفته
أحــد أبــنــاء الــســويس وكل األمــور الــتــنــظــيــمــيـة
واإلداريــة فى يــد الــهــيــئـة واحملــافــظــة.. فــلــمـاذا
يلـجأ وزير الـثقافـة إلى السـيد القـومسيـير العام

للضغط عليه وبأمارة إيه?
ثـانـيا: يـعـلم الوزيـر جـيدًا مـوقف الـهيـئـة العـامة
لـقصـور الثـقافـة من قـضيـة التـطـبيع مع الـعدو
الــصــهــيــونى وهــو الــذى افــتـتـح بــنـفــسـه مـعــظم
مـؤتمـرات أدبـاء مـصـر الـعشـرين الـتى نـظـمـتـها
الـهـيـئـة ويـعـلم عـلم الـيـقـ أن الـتـوصـيـة األولى
ــؤتــمــرات هى رفض والــدائـــمــة جلــمــيع هــذه ا
كــافـة أشــكــال الـتــطــبـيع مـع إسـرائــيل.. فــكـيف
يـطــلب أو يــضـغـط حـتى تــشــارك إسـرائــيل فى

مهرجان تنظمه الهيئة?
ثــــالـــــثـــــا: وهــــذا هـــــو األهم يـــــعـــــلم الـــــوزيــــر أن
هـرجان سـيـقام فى الـسويس مـديـنة األبـطال ا
الـتى ال يكـاد يوجد بـيت فيـها إال وفـقد شـهيدًا
أو أكـثـر فى احلــروب الـتى خـاضـتــهـا إسـرائـيل
ـــديــنــة ضــد مـــصــر واســتـــهــدفـت فــيــهـــا هــذه ا
الباسلة حتـديدًا كيف تواتيه اجلرأة أن يطلب
ديـنة بـالصـهايـنة كـيف يفـعلـها تدنـيس هـذه ا
كن أن يـخطر ـكن يفعـلها وال حـتي  وهو ال 
بـباله فعـلهـا حيث يـعلم أن أمرًا كـهذا سـيجعل

مصر كلها تقف ضده.
رابـــعًــا: مـــا هـى الــســـوابق الـــتى أتـــاهـــا الـــوزيــر
ـكــنــنــا أن نـقــيس عــلــيــهــا لـتــقــول إن الــوزيـر و
ضــــــغط فــــــعـالً الشـــــراك إســــــرائــــــيل فـى هـــــذا
ـهــرجــان.. ال تـوجــد فــعــالـيــة ثــقـافــيــة واحـدة ا
أقـيــمت فى مـصـر فـى عـهـد فــاروق حـسـنى إال
ـشــاركـة فــيـهـا و رفض وطـالـبـت إسـرائـيـل بـا
طــلــبـهــا دون نـقــاش: مـعــرض الــقـاهــرة الـدولى
لـلكتـاب مهـرجان القـاهرة السـينـمائى الدولى
ــــســـرح الــــتــــجــــريــــبى.. وغــــيــــرهـــا مــــهــــرجــــان ا
وغــيــرهــا.. مــتى شــاركت إســرائــيل فى أي من
تــلك الـفــعــالـيــات.. وحــتى إذا افــتـرضــنــا جـدالً
أنهـا شاركت وهى لم ولن تـشارك طـبعًـا فهل

ــلك الــســيـد الــقــومـســيــيـر الــعــام أى دلـيل لم 
عـــــلى أن ضــــــغـــــوطًـــــا مـــــورسـت ضـــــده بـــــشـــــأن
إسـرائـيل وإال فـلـيـدلـنـا عـلـيـهـا.. ولـعل تـراجـعه
عـنـدمــا لم يـجــد سـبـيـالً لـلـمــضى في ادعـاءاته
خــــيــــر دلــــيـل عــــلـى أن كالمه الـــــذى أطــــلــــقه ال
أساس له من الصحة بل إنه انقلب تمامًا على
ما قـاله وتـراجع عـنه وكـتب بـخط يـده مـا يلى:
أرجـو الــتــفــضل بــالــعــلم بــأن مــهــرجــان الــبــحـر
ــلك الئـــحــة حــاكـــمــة له األحــمــر بـــالــســويـس 
ـدعـوة لـلـمـشـاركـة فـيه لـيس من حتـدد الـدول ا
بـينها دولـة العدو إسرائـيل ولم يسبق أن طلب
ــــــهـــــرجــــــان إشـــــراك أى مـــــســــــئــــــول من إدارة ا
هـرجان.. ولم تمـارس علـينا أى إسرائـيل في ا
ضـــــغـــــوط مـن أى شـــــخص بـــــخـــــصـــــوص هـــــذا
الــصـد.. وبــالـتــالى فــإن ذكـر أن الــفـنــان فـاروق
حــسـنى قــد طـلـب مـشــاركـة إســرائـيل من إدارة

هرجان أمر مناف للحقيقة!! ا
هل هـنـاك عـجب أكـثـر من ذلك.. الـرجل الذى
أقـــام الــدنـــيـــا ولم يـــقـــعـــدهــا حـــتى اآلن وجـــعل
ـثـقـفـ يـشـكـلـون جـبـهـات ـعـارضـة وا أحـزاب ا
ـــواجـــهـــة جـــبـــروت فـــاروق حـــســـنى ويـــعـــلـــنـــون
تـضـامنـهم مـعه ضـد الـوزيـر ويـدعون إلـى جمع
ـهــرجـان عــلى نــفـقــة أهـالى تـبــرعــات إلقـامــة ا
الــسـويـس الـكــرام.. ودفـع الـعــديــد من الــزمالء

ـــعـــقـــول أن يــــقـــتـــرب فـــاروق حــــســـنى من مـن ا
"السويس" هذا اخلط األحمر?!!

ـاذا إذن فـعـلـهـا الـرجل? الـتـفـسـيـر األقـرب أنه
يــبــحث عن بــطــولــة زائــفــة.. فـنــحن فـى مـوسم
الـــهــجــوم عـــلى فــاروق حــســـنى وأى كالم ضــده
ـتـنـمـرون وسـيـرفـعون ـتـحـفـزون وا سـيـصـدقه ا
ـــنـــاضل عـــلـى األعـــنــاق.. فـــرصـــة لـــلـــنـــيل من ا
فـاروق حـسـنى وتـصـفـيـة احلـسـابـات معـه.. أية
حــســابــات تــلك الــتى جتــعــلــنــا نــوجه اتــهــامــات

كن تصديقها?! كاذبة ال 
هـناك تـفسـيـرات أخرى أنـا عن نفـسى ال أميل
إلــيــهـــا.. مــنـــهــا أن الــرجـل مــدفــوع مـن جــهــات
أخــرى مــحـلــيـة تــريـد الــنـيـل من فـاروق حــسـنى
واســـتـــغــــلت الــــرجل إلحـــداث هــــذه الـــفــــرقـــعـــة
الــكــاذبــة ومــنــهــا مـن ذهب إلى أبــعــد من ذلك
واتهم إسرائيل نفسها بدفع الرجل إلى إطالق
ـفسرين هـذه األكاذيب ورأى هذا الـفريق من ا
أن فاروق حـسنى إذا صـمت عن الرد سـيلـبسه
االتـــهـــام وإذا رد ونــــفى أن يـــكــــون قـــد ضـــغط
إلشـراك إسـرائيـل سيـسـتغـلـها الـصـهايـنـة ضده
رشح لـليـونسكـو يعلن ويـقولون هـا هو الـوزير ا
عـداءه مجـددًا إلسرائـيل.. أى أن األمر فى كل
األحــــوال ســــيــــديـن فــــاروق حــــســــنـى.. وفى كل

األحوال "العيار اللى ما يصيبش يدوش"
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 فاروق حسنى

لقاء السويس كشف األكاذيب  واحملافظ ود. مجاهد
يؤكدان أن أحدًا لم يطلب مشاركة إسرائيل

 اعتراف بخط يد القومسيير  العام بعدم
هرجان تدخل الوزير  لفرض إسرائيل على ا

ؤتمر  لواء سيف جالل ود. مجاهد خالل ا
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✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

 ما الفرق العلمى ب مصطلح رؤية
فنية وسينوجرافيا?

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

سرحي جريدة كل ا

نتج واخملرج جالل > ا
الشرقاوى اضطر إلى
تغيير اسم مسرحيته
اجلديدة "شغل
أراجوزات" إلى "لعب
أراجوزات" بسبب تلقيه
إنذاراً من ورثة الراحل
د. محسن مصيلحى
يطالبه بضرورة تغيير
االسم لوجود نص
بنفس االسم من تأليف
محسن مصيلحى ومن
قرر تقد العرض ا
خالل يوليو اجلارى
على خشبة مسرح الفن
بعد جتديده وتطويره.

سرحية بعد أن حققت مالمحها اخلاصة لنقرأ له مسرحية (أهل > واصل كتاباته ا
الكهف 74) ومسرحية (الرجل الطيب فى ثالث حكايات)  – وهى "رجال لهم
رؤوس" "الغرباء ال يشربون القهوة"  " اضبطوا الساعات".
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 – 1912جرهارت هاوبتمان.  – 1913تاجور
رابنـدرانات.  – 1915رومان روالن. – 1921
أنـاتـول فـرانس.  – 1923ولـيم بـاركـر ييـتس.
 – 1925جـــورج بـــرنـــاردشــو.  – 1927هــنــرى
بــــرجــــســـون  – 1929تــــومــــاس مـــان. - 1930
سـنـكـلـيـر لـويس.  – 1932جـون جـولـزوورثى.
 – 1934لـويـجى بـيرانـديـلـلو.  – 1947أنـدريا
جـــيـــد.  – 1948تـــومـــاس ســــتـــيـــرنــــز إلـــيـــوت
(ت.س.إ)  – 1950بــرتــرانــد راسل. – 1954
أرنـست هــامـنــجـواى.  – 1957ألــبـيــر كـامى.
 – 1962جـون شــتـايــنـبك.  – 1964جــان بـول

سارتر.
ــســرح وإذن يــبــدو لـى أن االهــتــمــام بـــرجــال ا
والــدرامــيـ قــد خفّ وزنـه بـالــنــســبــة جلــائـزة
نـــوبـل حـــتى إلى مـــا بـــعـــد عـــام ) 1968حـــصل
أونيل على اجلائزة عام  1988 + (1936جنيب
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فى شـفـافــيـة واحـتــرام لـرئـيس الــتـحـريـر –
مـــســرحـــنــا فى نـــقــد له "لـــلــبـــامــفـــلــيت" فى
ــســـرحـــيــات أشـــار إلى شـــيــاكـــة وجـــمــال ا
بامـفلـيت "الـقرد كـثـيف الشـعـر". ومع أننى
أختلف معـه فسأوضح أسباب االختالف.
ـــســـرحـى كـــمـــا نـــقــول – مـــادة الـــبـــرنـــامج ا
ولــيس  الــبـــامــفــلــيت  فــالــقــامــوس الــعــربى
يـــتـــضـــمن االخـــتالف  –غـــيـــر مـــوجـــودة فى
ـعـنى أين اسـكـتـشـات األزيـاء? الـبــرنـامج. 
ضمون الدرامى للمسرحية? والديكور? وا
سرحى جهود جميل أن يُسجل الـبرنامج ا
لـ لــكن مـاذا يــهـمــنى كــمـتــفـرج من الـعــامــ
ــــــــشـــــــتــــــــركــــــــ فى الــــــــعـــــــرض دراســـــــات ا
وشـــهـــاداتــــهم الـــعـــلـــمـــيــــة وتـــخـــصـــصـــاتـــهم
الــدقــيــقــة? وســنــوات دراسـات. أولـى بــهـذه
ــعــلــومــات الـشــبــكــة الــعــنــكـبــوتــيــة لــقــصـر ا
التذوق أو للثقافة اجلماهيرية فهى نشاز
حــقـا وسـط بـرنــامـج لـعــرض مــســرحى. مع
لــــــ فى ــــ ــــــمــــــثـَّ خــــــالص تــــــقــــــديـــــرى لــــــكل ا
الـبرنامج. الهـدف من التعلـيق هو االرتفاع

سرحيات ليس إال. ستوى برامج ا

ــوضــوع مــســرحــيـة ــقــال اخلــتــامـى  فى هــذا ا
(الــقــرد كــثــيف الــشــعــر) الــتى عــرضــهــا قــصــر
الــتـذوق  –ســيـدى جـابــر بـاإلســكـنــدريـة سـوف
أعـرض اجلـوانب الـفـنـيـة لإلخـراج + مالحـظـة
 11 يــسـرى حــســان فى (مــســرحـنــا الــعـدد 96

مايو 2009م).
صرى. سرح ا × يوج أونيل على ا

ــســـرحــيــة الــعـــامــة الــتى نــادرة هـى الــعــروض ا
تـــنــاولت درامــات أونـــيل وإن كــانت كـــثــيــرة فى
ـــعـــهـــد والـــكـــلـــيــات ـــســـرحـــيـــة بـــا الـــدراســـات ا
اجلامـعيـة. ولعل إلـقاء الـضوء  –درامـيا  –على
مـــســـرحـــيـــات الـــدرامى تُـــشـــجع عـــلـى اإلقـــبــال

صرى. سرح ا مستقبال على عروضه فى ا
ـــســرحى بـــإخــراج اخملـــرج جــمــال × الـــعــرض ا

ياقوت.
أعـرف جـمـال يــاقـوت مـخـرجـا يـتـلـمس طـريـقه
فى صـــبـــر وأنـــاة وتــؤدة والـــبـــحث فى مـــاهـــيــة
الـدرامـا الـتى يُـقـبل عـلى إخـراجـهـا وهى كـلـهـا
صـفــات اخملـرج الـبــاحث الـذى يــحـلل ويُـدرك
ـــــســـــرح ثم ويالحـظ كل مـن عــــلـى خـــــشـــــبــــة ا
يُـــضــيـف إضــافــات ثـــريــة ولـــيــسـت (عــبـــثــيــة أو

"فهلوية").
كل هـذه الــصـفــات اقـتــربتُ مـنــهـا أكــثـر فــأكـثـر
عـــنــــدمــــا أشــــرفتُ  –وبــــكل الــــتــــواضع  –عــــلى
ـاجـسـتـيـر فى اإلخـراج بـكـلـية رسـالـته لـدرجة ا
اآلداب جــامــعــة اإلسـكــنــدريـة حــيث اكــتــشـفت
ــسـرحى. هـو الـعــقـلـيــة الـتى تـؤسس لــلـعـرض ا
يحـاول بالـبـحث كمـا سـبق وذكرت يـسـافر إلى
الــســويــد وإجنــلــتــرا وفــرنــســا قــبل إخــراج مس
جوليا  –سترندبرج ب الدمية  –نورا إلبسن
وشـاهـدت له الـبـوتـقـة  –سـاحـرات سـالم آلرثـر
مـيللـر. دراسته للـماجـستيـر دراسة مقـارنة ب
ـسرحيـة واحدة. كل هذا أذكره أربـعة عروض 
ألنه حـق وحـقــيــقــة لــشــخـصــيــة اخملــرج جــمـال
يـاقوت والـتى تُثـير جنـاحاته بـعروضه احلـسد
وتــرفع الــضــغط عــنه بــعض زمـالئه الــدارسـ
سافات شاسعة. الذين يقفون بعيدا عند 

ُهم ماذا عن عرض (القرد كثيف الشعر)? ا
أول مــا يـــقــابـــلــنـى فى الــبـــرنــامج  –أو بــرنــامج

العرض مصطلحان:
رؤيــــة تـــشـــكـــيـــلـــيـــة الـــفـــنـــان صـــبـــحى الـــســـيـــد
درامـاتورج وإخـراج الفـنان جـمال يـاقوت وهـنا

لى وقفة.
أتــــســــاءل عن الــــفــــرق الــــعــــلــــمى  –الــفـــنى بــ
مصطـلحى "رؤية فـنية" "سيـنوغرافـيا"? جميل
تــعــاون مـــخــرج نــابه مـع تــشــكـــيــلى نـــابغ كــذلك
ـتازا مبتكرا أعـرفه فى معهد التمـثيل طالبا 
بـاحثـا فى فـروع الـفن التـشـكـيلى. هـذا ارتـباط
ـــســـرحـــيـــة ـــهن ا وتــــعـــاون بـــ مـــهـــنـــتـــ مـن ا
ــســرحى) بــدأه مــسـرح (اإلخــراج والــتــشــكــيل ا
الــسـتــيـنــيــات عالقـة فــكـريــة بــ نـبــيل األلـفى
وصالح عبـد الكـر كرم مـطاوع ورءوف عـبد
اجمليد كمال عيـد ولطيفة صالح محمد عبد
الـعزيز وسكيـنة محمد عـلى. هذا التزاوج قدّم
ــصــرى فى الـــســتــيــنــيــات عــروضــا لــلـــمــســرح ا
قــيـمــهـا نــقـاد مــسـرح حـقــيـقــيـون. فى الــعـلم أن
مــصـطــلح الـســيـنــوغـرافــيـا أو الــسـيــنـوجــرافـيـا
والـــثــــانـــيــــة هى األصح يــــعـــنـى فـــلــــســـفــــة عـــلم
نظرية  –ويدخل فيها اخلط الـبيانى للمنظر ا
ناظـر يبحث فى كل ما ـسرحى. والعـلم فى ا ا
سـرح إلبراز العـرض جميال هو عـلى خشبـة ا
كامال مـتنـاسقـا ومُبـهرا فى عـيون اجلـماهـير

شاهدة.  ا
أمــا الـــدرامـــاتـــورج فـــهى وظـــيـــفـــة مـــســـرحـــيــة
ـــســرحى. مـــا فــعــله ولـــيــست عــمـال فى الــفن ا
يـاقـوت هـو إعـداد  Adaptationلـلـمـسـرحـيـة أو
ــشــاهـد. ــعــنى آخــر إنـقــاصــهـا فـى الـزمن وا
ـصطـلحـ أو هكذا الـفرق واسع وكـبيـر ب ا

سارح األوربية. تعلمنا من ا
¢üæ∏d êôıG ô«°ùØJ 

ال يــدخل اإللــهــام فى مــرحـلــة الــتــفــســيـر وال
األحالم وال غـــيـــر ذلك. الـــنص وحـــده ومــاذا
شاهد يحمل من فـكر تُعـبر عنه الـكلمـات وا

ــسـرح. مــنـظــر مُـركـب.. بل صـعب اإلنــشـاء ا
ـسـاحـات مُقـدّرة تـقـديرا عـالـيا فـالـتـركيب ا
ــدروســة فى ــســـرحــيــة ا أظــهـــرته احلــركــة ا
سرحية عناية. حَكَمَ اإليـقاع معظم أوقات ا
إال من هـذه (القـفزات) من الـوقادين والتى
ـبالـغة والـتهـويل حـتى خرجت عن شابـتهـا ا

ميزان وحدود التعبيريات.
ـصاحـبـة لـلـمـسـرحـية ـوسـيـقى ا كـمـا كـانت ا
منـاسـبة إال فى بـعض حلـظـات عنـدمـا كانت
جتتاز حدودها فنـفقد نحن الكلمة. وتعجب
مـرافــقى اخملــرج حــمـدى مــرسى من تــثــبـيت
سرح  –وله ـوسيـقى فى صالـة ا سمـاعات ا
احلق فـى ذلك  –فـــــلــــــمـــــاذا ال تــــــوضع عــــــلى
ـــســرح أقــصــد من الــداخل ودون خــشــبــة ا
الــــوقــــوع فى الــــواقــــعـــيــــة. فــــاألهم هــــنــــا هـــو
تـــــعــــبــــيــــريــــة الــــنـص وتــــعــــبــــيــــريــــة فن األداء

التمثيلى.
ــمــثــلــ أُحــيى بــصـــدق جــهــدا خــارقــا لــكل ا

ـمـثالت ومـجمـوعـات الـوقـادين والـسـكان وا
والـــســـجـــنـــاء والـــبــــحـــارة واألطـــبـــاء ومن هم
خــلف الـســتـار جــمــيـعــا فـقــد كـان اإلخالص
لــلـمــسـرح هــو ديـنــهم وهـدفــهم وقـد حــقـقـوا

راس. هذا الهدف بعمل صعب ا
ìô°ùŸGh πHƒf ójôØdCG 

فى مراجـعتى لـكتاب (الـكُتـاب األوربيون فى
القرن العشرين صدر عام  1968ببودابست
 –اجملــر) رصــد مـــؤلــفــاه كـــيــبــتـى بــيال بــوك
اليوش احلـائزان عـلى جـائزة نـوبل بدءًا من
الـسـنـة األولى لـلـجـائـزة عام  1901حـتى عام
وألفريد  1968تاريخ صدور الـكتاب بالطبع ,
كــــيــــمـــيــــائى ســــويـــدى نـــوبل ( 1896 – 1833) 
اخترع الـديناميت عام  1867وأوصى بثروته

ية عُرفت باسمه. إلنشاء جوائز عا
فـى مــــراجـــــعــــتـى وصــــلـتُ إلى قــــيـــــمــــة األدب
ـــشـــرفــة عـــلى مـــنح ـــســرحـى أو الــلـــجـــنـــة ا ا
ي بـاهتمام اجلائزة وقـد أنصفت كُـتابا عـا
أكـبر فـى عقـدىْ الـعـشـريـنيـات والـثالثـيـنـيات
ـــاضى أكــثــر من عــقــود أخــرى. من الــقــرن ا
ودلــــيــــلى هـــو:  – 1911 مــــوريس مـــاتــــرلـــنك.

واحلـــوارات. واتــــرُكْ مـــا يُــــســـمى بــــالـــتــــألـــيف
اجلــمــاعى الــذى حــمل صــور الــكــومــيــديــا دى
الرتى  –كـوميديـا الفن باالرجتـال والتى هدم
فـكرتها أسـلوبا وتـنفيذا  –الدرامى اإليـطالى
كــارلـــو جــولــدونى ( (1793 – 1707فى الــقــرن
 (18)مـــــيالدى عـــــنــــدمـــــا أصــــر عـــــلى كـــــتــــابــــة
مــسـرحــيـات  –كــمــسـرحــيـات الــيـوم  –رافــضـا
ــــــمـــــثــــــلـــــ الــــــذين عــــــودوا عـــــلى ارجتـــــاالت ا
الـــكــــومـــيـــديــــا دى الرتى. وأتْـــرك مــــرة ثـــانـــيـــة
ـــاءات الــــتـــجـــريب بال حـــوار اإلشـــارات واإل
سـرح احلديث لكـنها ضـرورة من ضرورات ا
كـــمـــا يـــقـــول أرســــطـــو إضـــافـــات إلى احلـــوار
فـالــكـلــمـة وحــدهـا هى األصل مــهـمــا فـصــلـهـا
الـــتـــجـــريب عـن جـــذورهـــا كـــمـــا يـــشـــيع بـــعض
الـالمــسـرحــيــ وإال فــلــمــاذا ال جنــد مـنــاهج
دراسية حتتل جـداول الدراسة فى اجلامعات
نـاهج الـتـجريـبـية فى ـعـاهـد الفـنـية? أيـن ا وا
ـسـرح إذا كانـت تنـتـمى إلى الـعـمـلـية أو إلى ا
الـــعــــقل واإلدراك? وهـل مــــســـارح الــــعــــالم فى
ـــــســــــرحى احلــــــالى ال تــــــعـــــبـــــأ مـــــوســــــمـــــهــــــا ا
بـــالـــتــــجـــريـــبـــيـــات وتُـــصـــر عــــلى مـــســـرحـــيـــات
كالسيـكيـة ومـعاصـرة? شىء من تفـكـير سـليم
يُـعـيـد األمـور إلى حـقـائـقـهـا. وأضف إلى ذلك
تـــنـــظـــيـــر الـــســـيـــمــوطـــيـــقـــا الـــتى عـــجـــزت عن
ـؤكـد أن العـرض جمـيل وناجح الـتطـبيق.من ا
ومـــــؤثــــر.. مـــــؤثــــر إلـى حــــد مـــــا. لم أجـــــد فى
مـفهوم اإلخراج ما يُـركز على فكـرة العبودية
أو أقول إن جتـسيد الـعبـودية لم يـكن واضحا
بـــالـــنــســـبـــة لى شـــخــصـــيـــا وهى فـــكـــرة يــجب
ــا جـالت إعالؤهــا وإلـقــاء الــضـوء عــلــيــهـا طــا
مرات ومرات بفـكر أونيل. ويجب أن أذكر أن
أفـكـار إخــراجـيـة جـمــيـلـة تـخــلـلت الـعـرض من
رقـــصـــات تــــعـــبـــيــــريـــة حـــقــــا (رجـــال الـــســـادة
ـال) كل نـســاؤهن الـصــراع عـلـى الـســلـطــة وا

هذا ملموس ومؤثر.
≈Mô°ùŸG QƒµjódG 

ــكن بــنـاؤه أو تــأســيـسه كل عـمـل جـمــيل ال 
ـنـطق فى احليـاة كـما فى إال عـلى الـعقل وا

 í∏£°üŸG á«dÉµ°TEGh πHƒf IõFÉLh π«fhCG
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د. كمال الدين عيد
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سرحي جريدة كل ا

سرح > قدمت (الغرباء ال يشربون القهوة) بعد أن ترجمت إلى اإلجنليزية على ا
فى لندن. وقدمت مسرحية (دنيا البيانوال) الغنائية على مسرح البالون. ومسرحية

(أرض ال تنبت الزهور) وأوبريت (موال من مصر).

> تبدأ األسبوع القادم
فعاليات الورشة

التدريبية اخلاصة بفن
سرحية الكتابة ا

بإشراف د. أبو احلسن
سالح ويتم عقدها
بقصر ثقافة التذوق
باإلسكندرية ويأتى
تنفيذ هذه الورشة
ضمن برنامج سنوى
ينفذه قصر التذوق

يتضمن عقد مجموعة
من الورش فى مجاالت
التمثيل واإلخراج
والديكور والتأليف

سرحى ا
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حاوره : محمد عبدالقادر

التـليفـزيون ولـكن ضد ما يـفعـله من تآمر
ـسـلــسالت الـعــربـيـة - عـلـى الـدرامـا مـع ا
مع تــســلــيــمى بــاســتــثــنــاءات نــادرة لــكــنــهـا
مهمة - نسبـة الدراما بها كنسبة ملعقتى
ســـكـــر إلى بـــرمـــيل شـــاى! بـــالـــتـــالى فـــهى

تضيع القيمة الدرامية.
ــاذا ال أكـتب هـنــاك كــثـيــرون يــسـألــونــنى 
لـلتلـيفزيـون رغم ارتفاع أجـور كتابه وردى
أن الـتــلـيـفــزيـون صــار فـخًــا يـوقع الــكـتـاب
لــيــوجـهــهم مــنـتــجــوه وأصـحــاب احملــطـات
الفـضائيـة نحو كتـابة ما يـرضى اجلمهور

العادى ويناقض موقفى!
ال أنـــــكــــــر أن هــــــنــــــاك أعـــــمــــــاالً مــــــهــــــمـــــة
تــــلـــيـــفـــزيــــونـــيـــة ولـــكـن إذا كـــانت األعـــداد
ـــســـرح ثالثـــة أعـــمــال لـــكل اجلـــيـــدة فى ا
مــائــة عــمـل فــهى فى الــتـــلــيــفــزيــون ثالثــة
أعـمــال لـكل مــائـتـى عـمل. هــنـاك قــواعـد
درامـيـة ثـابـتـة تـمـامًـا كـنـظـريـة فـيـثـاغورث
فــكم عــمل تـلــيــفـزيــونى تــتـحــقق فــيه هـذه

القواعد!
مـشـروعك الـكـتـابى كم حتـقق مـنه حتى

اآلن?
سرح لم أكن مـوهوبًا ح بدأت أكـتب ا
كــان لــدى إدراك لـلــصــورة احلــالـيــة لــقـد
ـــســــرح كـــمـــمــــثل فى بـــدأت رحــــلـــتى مـع ا
ــدرســة الــثــانــويــة وكــنت أكــتـب نــصـوص ا
الـعـروض التى نـقـدمهـا وكانـت أمنـيتى أن
ــــثالً ثـم اكـــتــــشـــفـت أن صـــوتى أصــــبح 
ضـعـيف فـاحـتـفـظت بـالـنـصـوص أذكر أن
أول ما كـتـبـته كـنت طـالـبًـا بـكـلـيـة الـزراعة
جــــامــــعـــــة اإلســــكــــنـــــدريــــة وقــــتــــهـــــا كــــانت
اإلسكندريـة مروعة باجملرم الذى شاعت
قـصتـه فيـمـا بـعد وكـتـبـها جنـيب مـحـفوظ
فى رائـعـته "الـلص والـكالب" فـكـتـبت عـنه
مـــســـرحــيـــة لـــكن بـــعـــد أن ظــهـــرت قـــصــة
جنـيب مـحـفـوظ تـرددت فى نـشـرها حـتى
ال أتـهم بـنـقــلـهـا عن جنــيب مـحـفـوظ ولم
أتـــشــجع ســـوى بــعــد أن أكـــد لى عــدد من
ـــــســــرحـــــيــــتى أصـــــدقــــائـى أنه ال عـالقــــة 
بـالقـصة. وفى الـواقع إن حبى واحـترامى
لنجيب مـحفوظ عظـيمان وإن كان لى أن
أحـــدد األدب الــــعـــربـى بـــ دفـــتـى كـــتـــاب
فــاألول هـو ألف لــيــلـة ولــيـلــة والـثــاني هـو

احلرافيش.
سرح? ولو عاد بك الزمن هل ستختار ا
ـــــســــرح ولـــــكـــــنه هـــــو من أنــــا لـم اخــــتـــــر ا
اخـتـارنى وأنا أكـتب أجـنـاسًا أدبـيـة أخرى
ـــســرحــيـــة ال تــولــد ـــســرح ولــكن ا غــيــر ا
ســوى مــســرحــيـة وكــذا الــروايــة والــقــصـة
حـقـيــقـة أن الـروايـة فـيــهـا نـفس مـسـرحى
هم ـسـرحيـة بـهـا نـفس سـردى ولكـن  ا وا
أن مـا نكتـبه نحن للـمسرح يـأخذه اخملرج
ويـعيد تـأليـفه من جديـد أنا لست مع من
يـقــولـون أنه ال يــجـوز حــذف حـرف واحـد
ـــســرحـى فــنـــحن ال ــا كـــتـــبه الـــكـــاتب ا
نكتب قـرآنا ولـكن بدالً من دس أنفك فى
عــمــلـــنــا لــتـــهــتم بــعـــمــلك لـــقــد رأيت نص
(رومـــــيــــو وجـــــولــــيـــــيت) يـــــقــــدم فـى أوربــــا
كمسرح أو كسـينما ولكن فـيلم "كيرسادا"
عن النص الـشكـسبيـرى كان عـظيـمًا قدم
مــــخـــرجـه رؤيـــة مــــدهــــشــــة وفى مــــنـــتــــهى
اخلـطـوره وأنا واثق لـو أن شـكـسبـيـر كان

حيًا لتمنى أن يقدم هو هذا الفيلم.

ا لديها. لكنها على األقل حتتفظ 
لك مبدع رائع ما يحزننى أننا كنا 
مثل محمود درويش وأدونيس وأمل دنقل
وصالح عــبــد الــصــبــور شــكــلــوا نــوعًــا من
الوهج لم يكـونوا شعراء فقط بل صنعوا
حالـة تنويـرية وألقًا كـبيرًا وقـدموا أعماالً
اذج تـتـطلب إعـمـال الـعـقل. اآلن هـنـاك 
جـيـدة ولـكن حـالة الـسـطـحـيـة الـسـائدة ال

تلتفت إلبداعتهم.
فـى وسط كل ذلك مـــا جــدوى الــكـــتــابــة

للمسرح?
ـــــــســـــــرح آلن ذلـك نـــــــوع من أنـــــــا أكـــــــتـب ا
الفيروس تمكنى من وال أستطيع له دفعًا
هـذا هـو الـتـفــسـيـر الـوحـيـد إلقـبـالى عـلى
الــكـــتــابـــة لـــلــمـــســرح رغـم أن دخل كــتـــابــة
عـــمـــود فى إحـــدى الـــصــحـف يــفـــوق دخل
كـتـابـة مسـرحـيتـ لـكنى مـثـقل بـهم جتلى

فى سعيى لألشياء كى أتقنها.
سئول عن حالة التغييب هذه? من ا

ال أقـول إن فى األمــر مـؤامــرة ولـكن ضـد

واألمـور اخـتــطـلت بـبــعـضـهــا بـشـكـل كـبـيـر
ـسئـول احلـكومى الـوزيـر لم يعـد وزيـرًا وا
ــال يـنــمــو وهـو لم يــعــد مـســئــوالً ورأس ا
نقطة شـيطانيـة ألنه قادر على ابتالع أى
شىء وأن يـــطــــوى شــــعـــراء وكــــتــــابًـــا حتت

جناحه وقد يصبحوا لسان حاله!
ـسـرح أن يفـعل فـى ضـوء ذلك مـاذا عن ا

سرح? أعنى ما هى وظيفة ا
قلت لك إننى حـضرت مؤتـمرات وندوات
ــسـرح مــنـذ عـام  1965وسـمـعت - عن ا
تـــوصــــيــــات جــــمــــة تــــطــــالب احلــــكــــومـــات
ـــنــــظـــمـــات األهـــلــــيـــة عـــلى والــــشـــعـــوب وا
مـــســـتـــوى الــوطـن الـــعــربـى كـــله وكل ذلك
كالم فــارغ لم يــتــمـــخض عــنه شيء لــقــد
صدرت توصية عام  1969بإنشاء معهد
ــسـرحـيـة بــسـوريـا وهـو مـا عـالٍ لــلـفـنـون ا
أنشىء فعالً فى الثمانينيات وخرج عددًا
ن من الــنــجـوم مــثل جــمــال ســلــيـمــان وأ
زيــدان و بـــســـام كـــوسه مـــعـــظـــمــهـم جنــوم
تـلـيـفزيـونـيـ وهـذا أمر مـخـيف أنـا لست

يسـعـنى سـوى الـتـوجه بـالـشـكـر لـلـشـركات
ــنـتــجــة ألنــهم كـشــفــوا لــنـا عن الــتـركــيــة ا
الـتــفـاهــة الـعـربــيـة لــدرجـة أن مــشـاهـدى
هـــــذه األعـــــمــــال جتـــــاوزوا الـ ١٠ مـاليــــ
مـشـاهـد عـربـى. هـنـاك مـشـاكل حــقـيـقـيـة

قبلة. وستزداد خطورة في األيام ا
ــســتــشــريــة مــا ســبــبــهـا حــالــة الــتــفــاهــة ا

برأيك?
ـتلك مشـروعًا ثقـافيًا الـوضع العربى ال 
ــــشـــروع الــــثـــقــــافى وطــــنــــيًـــا واحــــدًا ألن ا
احلـقـيـقى يـقـوم عـلى أعـمـدة أربـعـة أولـهـا
الـعمل اإلنسـانى كقيـمة. أن يصـبح العمل
ـثـابـة الـديـن ولـكن فى حـيـاتــنـا الـيـومـيـة
الــعــمل لـــيس من أجل الــقـــيــمــة ولــكن من
أجل الـــربح والـــنــتـــيـــجــة هـى أن يــتـــســاوى
عـــقــد الـــصـــفــقـــات مع جتـــارة اخملــدرات.
ثـــانــيـــهــا إتـــقــان الـــعــمل وأعـــتــقـــد أن هــذا
تـــكـــلــــيف ديــــنى (إن الــــله يـــحـب إذا عـــمل
أحـــدكم عـــمالً أن يــتـــقــنـه) وهــنـــاك مــثــال
دائــــمًــــا مــــا اســــتــــشــــهــــد بـه هــــو الــــســــيف
الـدمشقى الـذى يتـهافت النـاس منذ ألف
عام على شـرائه حتى فى وقت الصليب
والـــفـــرس ألنه بـــبـــســـاطـــة مـــتـــقن الـــصـــنع
وليس هذا حال صنـاعتنا احلالية ثالثها
اإلبـــداع الــذي يـــجب أن يُــنـــقب عــنـه كــمــا
يُــنــقب عن الــبــتــرول كم من الــنــاس كــانـوا
مـوهــوبـ لــكن اجملـتــمع طــواهم وغـيــبـهم
ولم يـتـوافـر لـهم حـاضــنـات الـنـخب أنـظـر
إلى أم كلثوم األسـطورة لقد جتمع حولها
عــدد كـبــيـر من احلــاضــنـ من أبــو الـعال
ــحــمــد مــحـــمــد إلى الــســنــبــاطى مــرورًا 
الــقــصــبــجى الــذى هــو أهــمــهم بــرأيى ال
يـة. كما لك مواهب عـا تـقل لى أننـا ال 
ـوسـيـقى الكالسـيـكـية خـرج باخ مـؤسس ا
من الغـرب فـقد خـرج من الـشرق الـشيخ
مـــصـــطـــفى إســـمـــاعـــيل الـــذى هـــو أعـــظم
ـلحنـ فى رأيى بتالوته لـلقـرآن الكر ا
وغــيــره الــكـــثــيــر مـن الــقــراء مــثـل الــشــيخ
مـحــمـد رفــعت وكـلــهم أثـروا فى أم كــلـثـوم
ـوسـيقـيـ فلم ـؤرخ ا ولم يـؤثـروا فى ا
يكـتـبوا عـنـهم ومن ثم لم تـستـطع الـثقـافة
الــتى جـــاءت بــعــدهم أن تــســتـــفــيــد مــنــهم
فـأنـتـهـيـنـا إلى األغــانى الـهـابـطـة احلـالـيـة
نـتـيــجـة لالنـقــطـاع اإلبـداعى ورابــعـهـا هـو
وجــود آلــيـــة تــوصــيل اإلبـــداع إلى الــنــاس
لـديـنــا تـسـجـيـالت ألم كـلـثـوم ولــيـلى مـراد
ــلـك آلــيـــات تـــوصــيـــلـــهــا ولـــكن ألنـــنـــا ال 
لـــلـــنــاس اخـــتـــفت وحل مـــحـــلــهـــا الـــدعــارة

الفنية احلالية.
وكـيف نـحقق مـثل هـذا النـظـام الثـقافى

احلقيقى?
احلــالــة الــتـى نــعــانى مـــنــهــا تــتـــمــاشى مع
األوضـاع السيـاسيـة واالقتصـادية.. ولكن
تلك الشعب العربى عقـول أن  هل من ا
مـعـظم ثـروات الــعـالم وال يـسـتـفـيـد مـنـهـا.
أغنى أغنيـاء العالم عربيًا وهو الوليد بن
ـيًـا) يـطـلق كل ـصـنف الـرابع عــا طـالل (ا
هـذه القنـوات وال يقـدم قناة واحـدة تقدم
ثـقـافـة حــقـيـقـيــة تـكـفـر عن ســيـئـات بـاقى

ثابة زكاة ثقافية! القنوات وتكون 
لقد استيـقظنا بالقـرن التاسع عشر على
حركـة تـنـويـر عـربـية قـادهـا مـحـمـد عـبده
وجـمال الدين األفـغاني ثم اسـتيقـظنا فى
نـهـايـة الـقـرن الــعـشـرين عـلى فـقـر ثـقـافى
مـدقـع لـنـدخـل الـقـرن الــواحـد والــعـشـرين
ـكن أال تـتـطور خـلو الـوفـاض. الـشـعوب 

سرح مثل قرارات توصيات مؤتمرات ا
القمم العربية ال أحد يصدقها

سرح «فيرس» تمكن منى وال  ا
استطيع له دفعاً
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سرحي جريدة كل ا

صرى والعربى منها : مسرحية سرح ا همة فى تاريخ ا سرحيات ا > كتب عدداً من ا
(ليالى احلصاد) عام 1968 ومسرحية (الهالفيت) عام 1970 ومسرحية (باب

الفتوح) ومسرحية (رسول من قرية تميره).

> الفنان أشرف سمير عبد
الباقى يقوم حاليا
باإلشراف على ورشة
خاصة فى فن مسرح

العرائس واألراجوز بقصر
ثقافة الطفل بجاردن
سيتى وتنتهى أعمال
الورشة بتقد عرض

مسرحى لألطفال بعنوان
لكة القرود" على "

مسرح القصر بإشراف د.
زينب العسال مدير قصر
جاردن سيتى لثقافة

الطفل.
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بلكونات وبالتالى ال توجد تفرقة فى الثمن
ـسرح الشعبى وغـالبًا ما يـكمن أحد أسرار ا

فى ذلك.. 
جنـــاح جتـــربــــة "أدهم الـــشـــرقــــاوى" وتـــفـــاعل
الـناس مـعها وحتـلقـهم حولهـا هو مـا رشحنى
إلدارة الــسـامــر والــذى كــلــفــنى ســعـد الــدين
وهــــبـه بــــإدارته فــــلـم أجــــد أنــــسـب من "أدهم

الشرقاوى" لكى نقدمها فى افتتاحه.
قبل هـذه اخلطـوة كانت هـناك أعـمال أخرى
أنتـجـتـهـا فـرقـة احلى الـشـعبـى والتـى حتولت
بـعد ذلك لفرقـة السامر كـانت هناك أعمال
"يـس وبـهـيـة آه يــا لـيل يـا قــمـر سـنــبـلـة قـمح
عــلى قــبــر جــمـال" وهـى كـمــا هــو واضح من
اســـمـــهـــا عـــبــــارة عن مـــرثـــيــــة جلـــمـــال عـــبـــد

الناصر.
وهــذه االنـــتــقــالـــة وهــذا الــنـــجــاح الــذى أدى
إلـيـهـا فـتـحّـا عـ الـسـامـرى عـلى والدة عـالم
جديـد بـدأ يتـبـلور رويـدًا.. رويـدًا داخله ثـمة
ــمـــكن أن يـــكــون ـــســرح مـن ا نــوع آخـــر من ا
فاعـالً ومؤثـرًا لـتـستـمـر احملـاوالت فيه إذن
لـقد وفـر التراث لـلسـامرى أرضيـة مسـرحية
ـــكـن زرعـــهــــا فى الــــواقع وإعـــادة خـــصــــبــــة 
إضـاءتـه مـرّة أخــرى كــمـا أتــاحت لــلـجــمــهـور
الــهــروب من أســر أيـة أنــظــمــة تــعـســفــيــة قـد
ـسرح الـتقلـيدى وكـانت جتربة يـضعه فـيها ا
أخـرى كشفـيقة ومـتولى لـكن النقـلة النـوعية
الـثــانـيـة كــانت مع عـرض "عـلـى الـزيـبق" ذلك
ـوشـوم فى ذاكــرة الـسـامـرى بـوشم الـعـرض ا
ـحى والــذى طـارده األمن بــسـبــبه ونـام ال 
فى العـراء و دار معه فى مـحافـظات مـصر

وحدثت به مفارقات لم يكن ينتظرها.
نيا يرفـضنا.. ويعود ليبكى معنا.. محافظ ا

هل كـان الـسـامـرى مرغـمًـا عـلى ذلك أم هل
رأى أن ذلك هــو األفــضل له ولــلـبــشــر الـذى
حض كان لقد ترك  يعيشون داخل هذا ا
إرادته كل األفــكــار الــتى تــعــلــمــهــا عـن وحـول
ى وبــــلــــور صـــــيــــغــــة جــــديــــدة ــــســــرح الــــعـــــا ا
اســـــتـــــمــــدهـــــا مـن وجـــــوه الـــــنـــــاس داخل حى
احلــــســـ والــــذى أصـــبح جــــزءًا مـــهــــمًـــا فى
تكوينه - تـعرف إلى الناس داخله - وتعرفوا
عــلــيه وأدرك أن وســيــلــة الــوصــول الــوحــيــدة
إلـيهم هو ذلك الـفن النابع مـنهم وليس ذلك
الــفن الـرسـمى اخملـيف بـالــنـسـبـة إلى طـائـفـة
كــبـيــرة مــنــهم إنه ال يــريــد لــهم الــوقـوف فى
طــوابـيـر حـتى يـحـصـلـوا عـلى تـذكـرة الـعـرض
ــــســـرحى وال يــــريـــد لــــهم حتـــديــــد مـــكـــان ا
جلـلــوسـهم وال وضع فــرجـة تـقــلـيــدى يـتـواجه
ــسـرحى لـذا فـقـد فـيه الــنـاس مع الـعـرض ا
اخـتار فـنًا شعـبيًـا رأى أنه االمتـداد الطـبيعى
لــهــؤالء وله أيـضًــا من قــبـلــهم تــنـاسـى كـلــيـة
احلـقـوق التى تـخـرج فيـهـا ومـا تعـلـمه وخلع
شــكــله اخلــارجى لــيـعــود إلى طــبــيــعــته وجـد
ـا وجـدها داخل راحـته فى اجلـلبـاب أكـثـر 

القميص والبنطلون..
الــــــوقت كــــــان عــــــام 1968م والــــــعــــــام عــــــام
ــة والــنـاس تــغــلى فـى الـشــوارع ووقت هــز
األزمـات يـعــود بـنـا سـؤال الــهـويه إلى الـبـحث
عن صــيغ وأشـــكــال فـــنــيـــة أصــيــلـه الــتــراث
لـجأ لذا فقد اختار السامرى التاريخ هما ا
أن يـــــــــذهـب إلـى الــــــــنـــــــــاس بــــــــعـــــــــرض "أدهم
ـارسته الشـرقـاوى" ليـبـدأ به أولى حـلقـات 
لــلـمـسـرح الــشـعـبى والـذى لـم يـكن يـعـرف له
كن أن آنذاك أى تفسـير علمى ولم يع ما 
تـكون عليه شـروطه لقد اجته إلـيه بفطرته
قــفـز فــوق ســنــواته اخلــمس عــشــرة األخــيـرة
وعـــاد مـــرّة أخـــرى إلى مـــشـــاهـــدات الـــقـــريــة

بطقوسها الشعبية اخملتلفة..
آنــذاك كــانـت هــنــاك دعــاوى تـــنــادى بــإغالق
ـاديـة وزارة الــثـقـافـة وحتـويل مـخـصـصـاتـهـا ا
ــصــرى وقــتـــهــا وقف حــمــدى إلى اجلــيـش ا
غـيث وقال جـندى بال وعى وبال ثـقافة وبال
تـوجه حـقـيـقى حـتـمًـا سـيـتسـبب فـى الهـزائم
الــثـقــافــة ضـروريــة قــبل حـمـل الـسالح وهى
الــدعـــوة الــتى القت صــدى مـع غــيــرهــا بــعــد
سئولة عـندما سرّحوا ذلك لـدى السلطـات ا
ـؤهل ثـقافيًـا وحافظوا بعض اجلنـود غير ا
ؤهالت الـعلـيا لقـد كانت الـبلد عـلى حمـلة ا
كـلـها تـعـيـد صـيـاغـة نـفـسهـا مـعـنـويـا ثـقـافـيًا
.. لـذا فـقـد وضع الـسـامـرى سؤاله عـسـكـريًا
األســــــاس فـى عــــــرض "أدهـم الــــــشــــــرقــــــاوى"
مـتـسقًـا مـع هذا الـتـوجه وهـو: هل اخلالص
يـــتـــمــثـل فى اخملـــلص الـــفـــرد/ نــاصـــر أم فى

اخمللص اجلمعى/ الناس..
وكـــان عـــرض "أدهم الـــشـــرقـــاوى" الـــذى قــام
بـبـطــولـته مـجـمـوعـة من الـهـواة الـصـنـايـعـيـة
.. الـبـاعـة عـلـى مخـتـلـف أنـواعـهم الـعـواطـلـية
وذابوا جميـعًا فى حب اللعبة ومن دون آجر
فقط الرغبة فى االنخراط داخل عمل فنى
هـــذا االنــخـــراط يــقــوم بـــعــدّة أدوار فى وقت
واحد نـقل الوعى للـعامـل بالـعرض والذين
ال يـسـتـنـدون علـى خلـفـيـة ثـقـافـيـة أو عـلـمـية
وبـالتـالى نقلـه للجـمهـور باإلضـافة إلى شغل
وقت الـفـراغ فــيـمـا يـفـيـد كــتب الـنص وقـتـهـا
نـــبـــيل فـــاضل وحلـــنه مـــحـــمـــود إســـمــاعـــيل

وصاغ ديكوراته محمد عبد الفتاح..

من الـسيـر والـتـواريخ واحلـكـايـات والـتـجـربة
عـلمت الـسـامرى الـكـثيـر علـمـته الفـروق ب
سرح سرح الـرسمى/ الـعلبـة اإليطالـية وا ا
ـــفــتــوح عـــلى األمــاكن والـــبــشــر الــشـــعــبى/ ا
ـسـرح الـرسـمى خـاضع لـلـنـظـام من يـريد فا
الدخـول إلـيه ال بد أن يـقف أوالً أمام شـباك
الـتــذاكـر لـيــقـطع تــذكـرة ولــيـجـلـس فى مـكـان
محدد مخصص له وبـوضعية فرجة سلبية
ـــســرح الـــشـــعـــبـى فال يـــوجـــد كل ذلك أمـــا ا
نـطق الذى يحـكمه هـو منطق شـعبى خارج ا
مـن أدبــيـــات الــتـــعــامـل الــتى تـــعــارف عـــلــيـــهــا
الناس فوضعية جلوسهم للفرجة تكون على
األرض كــلـهم مــتـجـاورون ال تــفـصل بــيـنـهم
وال بـ الـعـرض أيـة حـواجز وإذا مـا حـدثت
مـشـاجـرة حتـكـمـهـا فى قـيامـهـا وانـفـضـاضـها
وجودة أصالً أدبيات هذا التـعامل الشعبى ا
ب الناس أيضًـا تذكرة العرض والتى كانت
تـــقـــدر وقـــتــهـــا بـــثالثـــة قـــروش كـــانت تـــذكــرة
مـــوحـــدة لـــلـــجــــمـــيع فال تـــوجـــد بـــنـــاويـــر وال

وارتـكزت التجربـة وقتها عـلى كسر احلواجز
ـــســــرحى وتـــقـــد بـــ الـــنــــاس والـــعـــرض ا
عـــرض بــســـيط مـــفــهـــوم خــال من األلـــغــاز
اســــتـــــخــــدام شــــكـل غــــنـــــائى اســــتـــــعــــراضى
وديـــكــورات خـــارجه من الـــبــيـــئــة بـــحــيـث يــتم
دة اسـتيـعـابهـا بسـهـولة وظل الـعـرض يقـدم 
 300لـيـلة عـرض وحـقق جنـاحًـا جمـاهـيـريا
كــبـــيــرًا وقـــتــهـــا اســتــمـــر من نـــهــايــة 1968م
وحــــتى 1970م. وطـــاف الــــعــــديـــد مـن قـــرى
مصـر من أسـوان فى اجلنـوب ومشـاركته فى
عـــيــد الــســـد الــعــالى   1970إلى ربــوع دلــتــا
مـصر حـتى  افتـتاح فـرقة الـسامـر به عام

1971م.
لــــقـــد وجــــد الـــنــــاس فى "أدهم الــــشـــرقـــاوى"
تــعـبـيـرًا عن احــتـيـاجـاتـهم لــذا فـقـد تـوحـدت
شــخــصــيــة أدهم مع شــخــصــيــة جــمــال عــبـد
الــنـاصـر عـنـد وفـاته لـقـد شـعـر الـنـاس أنـهم
.. كل ذلك ة واحـد األحـزان الـفقـد الـهـز
سـتمدة يجـعلـنا نـرتمى فى حـضن البـطولـة ا

 من أهم جتاربه السامرية ..يس وبهية وآه
ياليل يا قمر وشفيقة ومتولى

 الصنايعية والباعة قاموا بتجسيد
«أدهم الشرقاوى» دون أجر

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> الفنانة الشابة عال
غا انضمت إلى أبطال
مسرحية "أحبك آه..
أجتوزك ال" للمؤلف
فيصل ندا واخملرج
حسام الدين صالح
وجارى اإلعداد حاليا
ها على مسرح لتقد
وسم فيصل ندا خالل ا
القادم وكان من
طربة فترض قيام ا ا
مروى ببطولة العمل
قبل اعتذارها واسناد
. دورها لعال غا

انية. وقدمت مسرحية > ترجمت بعض مسرحياته إلى اإلجنليزية والفرنسية واأل
صرى كما قدمت مسرحيتى سرح القومى ا (الغريب) ذات الفصل الواحد على ا
(الضيوف والبيانو) فى مصر و سوريا و بعض الدول العربية.
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يتدهور بل كان كل ما لدينا مجرد جهود
ـســرحـيـة ـعــهـد الـعــالى لـلـفــنـون ا هــنـاك ا
لـكـنه قـدم لـلـتـلـيـفـزيـون أضـعـاف مـا قـدمه
لــلــمــســرح وفى هــذا فــنـحـن ال نــبـعــد عــنه
الــوضع الـــتــعـــلــيـــمى الـــعــربى نـــنــفـق عــلى
خريـجى كـلـيات الـطب والـهنـدسـة والعـلوم
لــــنــــصــــدرهم لــــلــــخــــارج حــــيث تــــتــــاح لــــهم
الـفـرصــة كـامـلـة هـنــاك لـو كـان د. أحـمـد
زويل بـقى فى جـامـعة اإلسـكـنـدريـة فـماذا

كان عساه أن يفعل?
والناس نفـسها انصـرفت عن الفن اجليد
وأصــبــحـت تــلــهث خــلف الـــتــفــاهــة نــســوا
أغـاني أم كلـثـوم وصاروا يـقـلـبون الـقـنوات
بحثًا عن هيـفاء وهبى.. حسبنا الله ونعم

الوكيل!
ـسرح الـعـرائس بـالعـتـبة بـاألمس ذهـبت 
ـتابعة أحـد العروض فأذهـلنى التناقض
ـسـرح وخـلـو الـقـاعـة بـ الـزحـام خـارج ا
مـن الداخل. هـناك فى الـقاهرة أكـثر من
عـشريـن ملـيون نسـمة فـكم منـهم يـقصد

سرح? ا
فــــكـــيـف إذن جنـــذب هــــذه اجلـــمــــاهـــيـــر

للمسرح?
ــا يــحــدث ولـــكــنــنــا نــحن اآلن فى أسـى 
ـزيد من التدهور فى اخلمس سنعانى ا
ســــنـــة الـــقــــادمـــة وســـتــــكـــون األمـــور أســـوأ
بــكـثــيــر. نــحن اآلن نــادمــون عــلى احلــركـة
ـسـرحـيــة الـتى كـانـت مـتـألـقــة فى مـصـر ا
فى الـسـتـيـنـيـات والـسـبـعـيـنـيـات حـيث كـان
األمـر راجع لـوجـود مـسـرحــيـ مـتـمـيـزين
ـا هـنـاك اآلن فى مـصـر من هـم أكـثر ور
تـمـيـزًا مـنـهم لـكـنـهم يـغـيـبـون نـتـيـجـة حـالـة
ــســـتــشــريــة لــقــد اتــصــلت بى الــتــفــاهــة ا
إحـدى الصـحف اخلـلـيـجيـة لـسـؤالى حول
ـسـلـسالت الــتـركـيـة الـتى انـتـشـرت بـقـوة ا
فـى مــــجــــتــــمــــعــــاتــــنــــا وأجــــبــــتــــهـم أنــــنى لم
أشــاهـــدهــا ولــكــنى شـــاهــدت عــلى إحــدى
الـشـاشـات اسـتـقـبـاالً ألبـطـاله وسـمعت أن
فئة الشـباب والصغار واخلادمات يتركون
ــتــابــعـــة حــلــقــاته. وال  الــعـــمل ويــذهــبـــون 

ومــــا اخملــــرج من األزمــــة احلــــالـــيــــة فى
رأيك?

نحن لسنـا فى أزمة لكننا فى واقع سيئ
لم يـــكن لـــديـــنـــا فى األصـل مــســـرح حـــتى

ــؤتــمـــرات ال يــتــعــدى كـــونه مــجــرد هـــذه ا
كالم مـثل قــرارات اجلـامـعــة الـعــربـيـة فى
مؤتـمرات القمـة هناك نوايـا طيبة لـكنها

ليست كافية لصنع واقع.

ـسرحى السورى وليد إخالصى الكاتب ا
الــذى ولـــد بـــاإلســـكـــنــدريـــة وحـــصل عـــلى
بـكـالوريـوس الـزراعـة ثم دبلـوم الـدراسات
الـعليـا عام ١٩٦٠ من جامـعة اإلسكـندرية
قبل أن يحترف الـكتابة للـمسرح والقصة
والـــروايـــة واألعـــمـــدة الــــصـــحـــفـــيـــة وقـــد
تــــرجـــــمت أعـــــمــــالـه لــــعـــــدد من الــــلـــــغــــات
األجــــــنــــــبــــــيــــــة وحــــــصـل عــــــلـى اجلــــــائـــــزة
الــتــقـــديــريــة الحتـــاد الــكــتـــاب الــعــرب فى
سـوريا وكـرمه مـهرجـان القـاهرة لـلمـسرح
الـتـجـريــبى وحـصل عـلي جــائـزة الـعـويس
ـمـتـازة ووسـام االسـتـحــقـاق من الـدرجــة ا

كان ضيف مسرحنا فى هذا احلوار:
هـل سـيــســهم إنــشــاء الــهــيـئــة الــعــربــيـة

للمسرح فى االرتقاء به?
ـسـرح الـعربى ال دعـنى أسألك أيـن هو ا
يــــوجــــد ســـوى عــــدد قــــلـــيـل من األعــــمـــال
ــتـــنــاثــرة وأعــمــال الــهــواة ولــزوم تــبــاهى ا
سرح العربى احلكومات بـوجود مسرح ا
أحـد الـنـقاط الـسـاخـرة فى حـيـاتـنـا ومـنذ
تــرك أبـــو خـــلـــيل الـــقـــبـــانى ســـوريـــا وجــاء
ـسـرح مــصـر مـنــذ مـائــة عـام لم يــتـطــور ا
ســـوى بــــالـــتـــأثــــيـــرات الــــغـــربـــيــــة. نـــحن ال
نـــســـتـــطـــيع حتـــديـــد مـــا ســـيـــعـــرض خالل
األســبــوعـــ الــقـــادمــ حــقـــيــقـــة هــنــاك
بعض األعمال الـكوميدية تقدم فى مصر
وتــلـقى رواجــا ألن مـصــر مــركـز ســيـاحى
يتـوافد عـليه أثـرياء الـعرب وذوو الـدخول
رتـفعـة ولـكن هل ما يـقدمه عـادل إمام ا

يعد مسرحًا حقيقيًا!
ـســرح مــؤسـســة كــمـا ـلـك ا أسـألـك هل 
الــتــلــيــفــزيــون والــصــحــافــة أو الـتــعــلــيم أو
الـــقــضـــاء وفى وسط كـل ذلك حـــ يــأتى
بعـضهم لينـشئ هيئة عـربية للـمسرح فإن

األمر يشبه الكوميديا السوداء.
ـــســرح لــقـــد حــضـــرت مـــؤتــمـــرات حــول ا
ألكثر من أربعـ عامًا (حتديـدًا منذ عام
١٩٦٥) فـى مـــــــــصـــــــــر وســـــــــوريــــــــا واألردن
سـرح فـى تـأخر والـكـويت. ورغم ذلـك فـا
مـستمـر وكل ما يـصدر من تـوصيات عن

بدا متشائمًا وال أمل لديه فى اإلصالح
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فـاجأنا بـقوله إنه سعيـد لتخرجه فى كـلية الزراعـة جامعة
ـسـرحـية وال ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا اإلسـكـنـدريـة ولـيس ا
كـليـة اآلداب مفـسرًا األمر بـأن اخللـفيـة العلـميـة الزمة لكل
مـن يـريـد الـتـوغل داخل عـمق اإلنـسـان والـبـحث فى جـمـال
األشـــيــاء وعــمـق األمــور وأضــاف إن كــلـــيــة اآلداب ال تــخــرج
أدبـاء ألن مـن لم يـتزود بـخـلـفـيـة عـلـمـيـة ال يـعـد أديـبًا وأن
ـســرحـيـة يــخـطىء حــ ال يـطـلع ــعـهــد الـعـالى لــلـفــنـون ا ا
طـالبه على الـتـطـورات العـلـمـيـة اجلديـدة الـتي ال غـنى لهم
ــعـارف الــعـلــمـيــة والـديــنـيـة فـى عـمــلـهم عــنـهــا وأن تـراكم ا

ــبـدع وقــال أيــضًـا إن واالجــتــمــاعـيــة ال بــد أن يـتــوافــر فى ا
الـعـلـمـاء العـرب كـابن سـيـنا مـثالً كـانـوا مـوسوعـيـ حتـدثوا
ـعــارف الـعـلـمـيــة وهـنـاك من حـذا حـذوهم وكــتـبـوا فى كل ا
وصــاروا بــاحــثـ فـى الـعــلــوم الــكـلــيــة كــإدوارد سـعــيــد الـذى
تـمـيزت رؤيـته وتـفوقت فى مـجال االسـتـشراق وحـتى رؤيته
حلـل الـقـضـيـة الــفـلـسـطـيـنــيـة من مـنـطق أنـه مـوسـيـقى مـهم
وأديـب مــهم وأشـــار إلى أنه ال يـــدعى أنه بـــاحث فى الـــعــلــوم
الـكلـية لكـنه يحـاول ذلك وأكد أنه ال يعـتبـر نفسه كـاتبًا بل

باحثاً عن احلقيقة.
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سرحي جريدة كل ا

سرح عندما قدم مسرحية البيت القد عام 1963 والتى حازت > بدايته مع ا
صرى وقدمت فى القاهرة واألقاليم والسودان والعراق على جائزة اجملمع اللغوى ا

وسوريا.

> مسرح ليسيه احلرية
باإلسكندرية يشهد

حاليا تقد مسرحية
"خيل احلكومة" للكاتب
منصور مكاوى وإخراج
مصطفى عبد اخلالق
وبطولة أعضاء فرقة
اإلسكندرية القومية

منهم ماجد عبد الرازق
ريهام عبد الرازق سعيد
العمروسى رحاب عرفة

سعيد عبد النعيم
سرحية إنتاج البيت ا

الفنى للمسرح.

5

6 من يوليه 2009   العدد 104

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

عادل حسان

á«ª°SôdG á≤HÉ°ùŸG ≈a É«Mô°ùe É°VôY 27

الــعــلــيــا لــلـمــهــرجــان قــررت اســتــبـعــاد كل
الـــــعـــــروض الـــــتى تـــــقـــــدمـت أمـــــام جلــــان
شـاهدة بـأسمـاء فرق حـرة أو جمـعيات ا
مـسـرح الـهـواة وهى فى األصل من إنـتـاج
ـؤسـسـات احلـكومـيـة ولم اجلـامـعـات أو ا
تـرشح من قــبل هــذه اجلـهــات لــتـحــايـلــهـا
ـــهـــرجـــان وهـــو مـــا أعـــتـــبـــره عـــلى إدارة ا
ـسـرحـيـة من أفـضل ـتـابـعـون لـلـحـركـة ا ا
هرجان العيا القرارات احلاسمة للجنة ا
كـما قررت الـلجنـة إضافة بـند جديد فى
ــهــرجــان ــســابــقـــة ا ــشــاركـــة  شــروط ا
بـــــدايــــة مـن الــــعـــــام الــــقـــــادم يــــنـص عــــلى
ــشـــاركــة ـــســرحـــيـــات ا ضـــرورة عــرض ا
جــمــاهــيــريـــا قــبل األول من يــونــيــو وذلك
بـــســـبب قـــيـــام عـــدد من جـــهـــات اإلنـــتـــاج
بــافــتـتــاح عــروضــهــا هــذا الــعـام قــبل أول
ــشــاركــة فى يــولــيــو بــأيــام لــلــتــمــكن من ا
ـة ـهــرجــان الــذى تـنـص الئـحــته الــقــد ا
على ضرورة افـتتاح العرض قبل 1 يوليو

كشرط للمشاركة.
ومـن جــــانب آخــــر أثـــــار أعــــضــــاء فــــرقــــة
الــشـركـة الــشـرقـيــة لـلــدخـان أزمـة تــتـعـلق
سابقة شاركـة فى ا بعروض الشـركات ا
لعـدم أحقـيتـها نظـرا لفـوز عروض أخرى
بجوائز مـهرجان الشـركات األخير وهى
«أرض ال تـنــبت الـزهــور» لـلـمــخـرج عـادل
درويش وإنتاج الشـرقية للدخان والفائزة
ركز الـثانى و«طنش ماتتجنش» لهيئة با
ــركــز األول قـــنــاة الــســويس والـــفــائــزة بــا
ــهــرجــان هى الــعــروض وحــسب الئــحــة ا
ـــشــاركـــة وأكـــد د. أشــرف زكى األحق بـــا
أنه غــيــر مــســئـــول عن هــذه األزمــة الــتى
تسـبب فيـها االحتاد الـعام لـلشركـات بعد
إرساله خلطـاب بترشيح الـعرض سبب

األزمة.
ـــهــرجـــان الــذى يــعـــقــد فى حــفل خـــتــام ا
ـسـرح الـســابـعـة مـسـاء الـســبت الـقـادم بـا
الكـبيـر بدار األوبـرا يشـهد تـكر الـفنان
عـــــادل إمــــام ومــــخــــرج الــــعـــــرائس صالح
السقا و د. هدى وصفى والراحل بهجت
قـــمــر إضــافــة إلـى تــوزيع اجلـــوائــز عــلى
الــفـرق الــفـائــزة بـعــد إنـهــاء أعـمــال جلـنـة
ــكــونــة من د. ســامح مــهــران الــتــحــكــيم ا
رئــيـسـا وعــضـويــة د. إيـنـاس عــبـد الـدا
والفـنان الـسورى جـمال سـليـمان بوسى
أحــمـد مـاهـر د. أحـالم يـونس د. رفـيق
ــنـــعم مـــبــارك كــرم الــصـــبــان د. عــبـــد ا

النجار.
هرجان شاركـة فى ا يذكر أن الـعروض ا
تــعــرض لـلــجــمــهــور مـجــانــا عــلى مــسـارح
الــسالم مــيـــامى مــتــروبــول الـــطــلــيــعــة
الــعــرائس مــركــز اإلبــداع قــاعـة يــوسف
إدريس الــــريـــــحــــانى الــــعــــائـم الــــكــــبــــيــــر

والصغير.

تـنــتـهى مــسـاء الــسـبت الــقـادم 11 يــولـيـو
اجلـــــارى فــــعـــــالــــيـــــات الـــــدورة الــــرابـــــعــــة
ــصـرى لــلــمـهــرجــان الــقــومى لــلـمــســرح ا
والــذى بــدأت فــعــالــيــاته مــســاء األربــعــاء
ــشـاركـة 27 عــرضـاً مـســرحـيـاً ـاضى  ا
ـسـرحى مـثـلت مـخــتـلف جـهـات اإلنـتـاج ا
من احملـــتــرفــ والـــهــواة حـــيث يــشــارك
الـبـيت الــفـنى لـلـمـســرح بـثـمـانـيـة عـروض
هى «الـسـلطـان احلـائـر» لـتـوفـيق احلـكيم
وإخـراج عـاصم جنـاتى و«الـغـولـة» لـبـهـيج
إســــمـــاعـــيل وإخــــراج مـــصـــطـــفـى طـــلـــبـــة
و«أرض ال تـنــبت الـزهـور» حملــمـود ديـاب
وإخــراج شــادى ســرور و«حــمــام رومـانى»
لـسـتــانـسالف ســتـراتـيف وإخــراج هـشـام
جـمـعـة «فـانـتـازيـا اجلـنـون» لـعـبـد الـفـتـاح
«رواس قـلـعـة جى» وإخـراج حـمـادة فـتـوح
يالد لـهارولد بـنتر وإخراج و«لـيلة عـيد ا
ن مــــصـــطـــفـى و«يـــولــــيـــوس قــــيـــصـــر» أ
لــشـــكــســـبــيـــر وإخـــراج ســامح بـــســـيــونى
و«نـــظـــرة حب» تـــألــيـف وإخــراج مـــحـــمــد
إبــــراهــــيم وتــــمـــثـل هـــذه الــــعــــروض فـــرق

احلديث والغد والطليعة والشباب.
بـيــنــمــا اعــتـذر قــطــاع الــفــنـون الــشــعــبــيـة
ـــشــــاركـــة واالســــتــــعـــراضــــيــــة عن عــــدم ا
بـــعـــروض من إنـــتـــاجه ويـــشـــارك مـــركـــز
الهناجـر للفنون بعرضى «حتت التهديد»
حملـــمــد أبـــو الـــعال الـــسـالمــونـى وإخــراج
مــحـــمــد مــتـــولى و«فـــيــفــا مـــامــا» لـــفــرقــة
سحراتى وإعداد وإخراج عبير على. ا
أمــا الــهـــيــئـــة الــعــامـــة لــقـــصــور الــثـــقــافــة
فتشـارك بخمسة عروض هى «اتن فى
قــفـة» أللــفـريــد فـرج وإخــراج عـزت زين
«الــقــرد كــثـــيف الــشــعــر» لـــيــوجــ أونــيل
وإخـــــراج جـــــمـــــال يـــــاقــــــوت «مـــــشـــــعـــــلـــــو
ــاكس فـريش وإخـراج مـحـمـد احلـرائق» 
مــــرسى «قــــصـــة حـب» لـــنــــاظم حــــكـــمت
ـــــلك لـــــيــــر» وإخـــــراج مــــحـــــمــــد عـــــلى و«ا

لشكسبير وإخراج السعيد منسى.
سرحية عهـد العالى للفـنون ا ويشارك ا
عد بعرضى «احلب فوق هضبة الهرم» ا
عـن قــــصـــــة جنـــــيب مـــــحــــفـــــوظ وإخــــراج
مــحـمــود إمـام و«إبــلــيس» حملــمـود جــمـال

وإخراج مازن الغرباوى.
ــهــرجــان يــشـارك وألول مــرة مــنــذ بــدء ا
ـــركـــز الـــقـــومى لـــلـــمـــســـرح بـــعـــرض من ا
إنـــتـــاجـه هـــو الـــغـــرفـــة الـــعـــلـــويـــة تـــألـــيف

وإخراج لين الرملى.
كـــــمــــا يـــــشــــارك مــــركـــــز اإلبــــداع الـــــفــــنى
ـسـرحـيـة «أنـا هـامــلت» لـلـمـخـرج هـانى

عفيفى.
وتـــقـــدم شــــركـــة بـــتـــروتـــريــــد مـــســـرحـــيـــة
«الـنـفاريت» لـلـسيـد مـحمـد عـلى واخملرج
حـــســــام الـــدين صـالح وفـــرقــــة الـــســــكـــر
ـــــســـــرحـــــيـــــة «حــــلـم يـــــوسف» لـــــبـــــهـــــيج
إسماعيل واخملرج أسامة عبد الرءوف.
ـــــصـــــريـــــة فى وتـــــشـــــارك اجلـــــامـــــعـــــات ا
ــهــرجـــان بــخــمــســـة عــروض هى «ســور ا
لك » للـمخرج حس محمود و«ا الص
ـصـطـفى لــيـر» لـتـامــر كـرم و«الـبـؤســاء» 

لفـرقة اجنـسلـتيم وإخـراج ميـشيل مـاهر
وعــــروض أخــــرى عـــلـى الـــهــــامش أيــــضـــا
لـفـرق جـمعـيـة أنصـار الـتمـثـيل واجلمـعـية
سرح واجلمعية الثقافية صرية لهواة ا ا
لــلــمــســرح احلــر بــيــنــمـا اعــتــذر اجملــلس
ـشـاركـة فى الــقـومى لـلـشـبـاب عن عـدم ا
ـــهــــرجـــان هــــذا الــــعـــام لــــعـــدم تــــنـــفــــيـــذ ا

مسابقته القومية السنوية للمسرح.
ــهــرجــان وأعــلن د. أشــرف زكـى رئــيس ا
ـؤتـمـر الـصحـفى الـذى عـقـد قبل خالل ا
اضى أن اللجنة هرجـان األسبوع ا بدء ا

مراد وتيتوس أندربتيكوس إخراج رامى
نـــادر وتــمـــثل جـــامـــعـــات الــقـــاهـــرة وعــ

نوفية واإلسكندرية. شمس وا
ومن الـــفــرق احلـــرة تــشـــارك فــرقـــتــا 95
ـــســــرحـــيــــتى وســــتــــديـــو عــــمـــاد الــــديـن 
«الـــبــــعـــيــــد» لــــلـــمــــخـــرج مــــحـــمــــد فـــوزى
. و«الدرس» للمخرج أحمد حس أم
ـهرجـان هذا الـعام تـقد عدد ويشـهد ا
من الــــعـــروض عـــلى هــــامش مـــســــابـــقـــته
الـرسـمــيـة هى «اجلــراد» لـفـرقــة اخملـبـر
وإخــــراج طــــارق الــــدويــــرى و«الــــغــــريب»

 جمال سليمان  بوسى

 د. أشرف زكى د. سامح مهران

مسارح القاهرة تقدم عروضها
 مجانا للجمهور

 هيئة قصور الثقافة تشارك
بخمسة عروض متميزة

الكتاب: شخصيات وجتارب فى
سرح العربى ا

الكاتب: رجاء النقاش
الناشر: الهيئة العامة لقصور

الثقافة

سرحي جريدة كل ا

سرحى > اخملرج ا
محمود األلفى يقوم
حاليا باإلعداد لتقد
عرض مسرحى جديد
للفرقة القومية
للعروض التراثية
لعرضه على خشبة
مسرح الغد خالل
وسم الشتوى القادم ا
األلفى يتكتم تفاصيل
شروع ويقوم حاليا ا
باختيار أبطال العرض
شارك فى ومجموعة ا
ه. تقد

سرحية (الزوبعة) عام  1966 وحاز عنها جائزة منظمة اليونسكو ألحسن كاتب سرحية  > تتابعت أعماله ا
سرحية التى مثلت تصويراً للمشاعر اإلنسانية العامة التى تهم مسرحى عربى. وحقق شهرة عبر نصوصه ا
اإلنسان فى أكثر من مكان.
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الـــتــجـــريب وعى بـــضـــرورة الــتـــطــور فى
سـرح وفهم سـير احليـاة وحركـتها فى ا
إطـــار الــــفن وهـــو رؤيــــة مـــســـتـــقــــبـــلـــيـــة
وجتــلـيـات مـســرحـيـة نـحــو الـتـجـدد فى
ســـيـــاق الـــتـــغـــيـــر االجـــتــــمـــاعى والـــفـــعل
احلــضــارى يـتــجــاوز الــتــقــلــيــدى. بــهـذا
فهوم قدمت الـكاتبة ليلى بنت عائشة ا
الشكاليـات التجريب فى مسرح الكاتب
ـعـاصــر الـسـيــد حـافظ وقـد ـصــرى ا ا
ـسـرح الـسـيـد حـافظ عـلـلت اخـتـيــارهـا 
كـمــوضـوع لـدرســهـا آلــيـات وإشـكــالـيـات
الـتـجـريب بـأنه "يـشـكل  –حـسب الـنـقاد
ـــســرح الـــعـــربى بـــتــجـــاربه  –ثـــورة فى ا
تـنـوعـة التى يـفـاجئ الـقار الـعـديـدة وا
ــــا يـــــثـــــيــــر من خـاللــــهـــــا فـى كل مـــــرة 
االنـــتــبــاه ويـــبــعث عـــلى الــتـــأمل وإمــعــان
الــنــظــر والـفــكــر وقــد وصـفـت الـكــاتــبـة
نـصـوص الـسـيـد حـافظ بـأنـهـا "سـلـسـلـة
ـغـامرات الـتى يـكـتشف من الـتجـارب وا
الــقـار مع إبـحـاره فى كل واحـدة مـنـهـا

أنه يبحر نحو اجملهول".
وقــد اعــتــمـــدت لــيــلى بــنت عــائــشــة فى
مـقـارنــة جتـربـة الـسـيــد حـافظ عـلى مـا
ــتـــكــامل" إذ جلــأت ــنـــهج ا أســمـــته بـ "ا
ـنــاهج الـتـى تـخـدم إلى مـجــمـوعــة من ا
نهج نهج التحليلى وا عملية البـحث كا
الــتـاريــخى كــمــا اعــتــمـدت فـى اجلـانب
الــتــطــبــيـقـى عــلى كــتــاب (بــنــيـة الــشــكل
الـروائـى) حلسـن بـحـراوى خـاصـة فـيـما
ــــكــــان وقـــد يــــتـــعــــلق بــــقــــراءة الــــزمن وا
خـــصــــصت الـــكــــاتـــبــــة مـــدخل الــــكـــتـــاب
لــلــتــعــريـف بــشــخــصــيـــة الــســيــد حــافظ
ومــؤهالته والـظـروف الـتى خـاض فـيـهـا
ـسـرحـيـة من بـيـنـهـا – جتـربــة الـكـتـابـة ا
ــــؤلــــفــــة " –احلــــصـــار كــــمـــــا تــــشــــيــــر ا
ـــضــــروب عـــلـــيـه مع أبــــنـــاء جـــيــــله من ا
الــكـتــاب ونـكــسـة  67ومــا كـان لــهـا من
ــسـرحــيـة تــأثــيـر كــمـا تــنــاولت أعـمــاله ا
وغيرها كمـا احتوى الكتاب (باإلضافة
دخل الذى عنونته بـ "السيد إلى هذا ا
حــــافظ ورحــــلــــة الـــــبــــحث عن الــــذات")
ثـالثـــة فـــصــول أخـــرى تـــنـــاول الـــفـــصل
ـسرح) األولـى وعنـوانه (الـتـجـريب فى ا
مـــفـــهـــوم الـــتـــجـــريب ومـــا دار حـــوله من
ـــــــعــــــــرفـــــــيـــــــة تـــــــســــــــاؤالت واألصـــــــول ا
لـلمصطـلح وتنوع مفاهـيمه حسب تنوع
الــرؤى الــتى تــنــاولــته وعالقــته بــبــعض
ــــــصـــــطــــــلــــــحـــــات األخــــــرى كــــــاإلبـــــداع ا
واحلـداثـة والـتـراث كـمـا خـصـصت لـيلى
بـنت عـائـشـة الـفـصل الـثـانـى من كـتـابـها
لــــلــــحـــــديث عن "أنـــــواع الــــتــــجـــــريب فى

مسرح السيد حافظ واجتاهاته".
ــــيـــزات ومالمـح مـــســـرحه مــــتـــنـــاولـــة 
بـــــشــــكـل عـــــام مــــتـــــوقـــــفــــة أمـــــام أنــــواع
الــتـجــريب عــنــده عـلـى مـســتــوى الــشـكل

ضمون. وا
الـــفـــصل الـــثـــالـث خـــصـــصـــته الـــكـــاتـــبـــة
لـــلـــجــــانب الـــتــــطـــبـــيــــقى حـــيـث تـــنـــاولت
"تــقـنــيـات الــتـجــريب فى مــسـرح الــسـيـد

حافظ".
كـمـا تــوقـفت أمـام األشــكـال الـتـجــريـبـيـة
سرح سـرحية الـتى وظفهـا الكاتب كـا ا
ــــــــــلــــــــــحــــــــــمـى ومــــــــــســــــــــرح الــــــــــعــــــــــبـث ا

والتراجيكوميدى.
اذج مـن مسرح كـما تـناولت بـالتـحلـيل 
الــــســـيــــد حــــافـظ تــــدعــــيـــمًــــا لــــلــــجــــانب
الــتـــطـــبــيـــقى وقـــد اخــتـــارت مـــســرحـــيــة
"إشــاعـة" من مــسـرح الـكــبـار و"األمـيـرة
حب الـــــرمّـــــان وخــــيـــــرزان" من مـــــســــرح

الطفل.
واخــتــتــمـت لــيــلى بــنت عــائــشــة كــتــابــهــا
بــرصـــد الــنـــتــائـج الــتـى تــوصـــلت إلــيـــهــا
خالل بـحثـهـا فى مـسرح الـسـيـد حافظ
ومــنـــهــا إن مـــســـرح الــســـيــد حـــافظ هــو
مـــســـرح اإلنـــســـان ألنـه يـــعـــالج قـــضـــايـــا
مــــبـــــاشـــــرة تـــــهم الـــــســـــواد األعـــــظم من
الــــنـــاس ويــــرتــــفـع بـــهــــا إلـى رؤى أكــــثـــر
شـمــولـيــة وإنـســانـيــة إنه مــسـرح جـرىء
تـنـاول الــكـثـيـر مـن الـقـضـايــا احلـسـاسـة
ـــقــراطـــيــة احلـــريــة مــثـل قــضـــيــة الـــد
الـــســيـــاســـيـــة كـــمـــا تـــعــدت اجلـــرأة إلى
ــســـرحى حــيث قــدم الــســيــد الــشــكل ا
حـافظ "جتاوزات واخـتـراقات ال حـصر
لــهـــا فــهــو "يــعــمــد إلى إحــداث صــدمــة
للـمتلـقى إضافة إلى "دقـة متنـاهية فى
بــــلــــورة األحــــداث فى صــــورة مــــصــــغـــرة
مــــتــــحــــركــــة مـن خالل الــــشــــخــــصــــيــــات
وأدوارها اهتمـامه بالشكل دون إهمال
ـــضـــمـــون إن الـــســـيــــد حـــافظ مـــؤلف ا
ومـخرج قـضـيـته يفـهم كل مـا يـدور على
ـسرح بـالـنـسـبـة له هو "ذلك اخلـشـبـة ا
الـفـصل الـذى يسـافـر عـبـر الـزمن بـحـثًا
عـن الــعـــشـق واحلـــريــة لـــيـــعـــانق مـــرافئ
الـلحـظة وتـأخذ لـيلى بـنت عائـشة على
ــا الــســيــد حــافظ إغــراقه فى الــرمــز 
ـتابعة وتشير يفقد  –أحيانًا  –متعة ا
بـشكل مـحـدد إلى غـرابة الـعـنـاوين التى

سرحياته. يختارها 
مـؤلـفـة الـكتـاب لـيـلى بـنت عـائشـة كـاتـبة
جـزائـريــة من مـوالـيـد  – 1973حـاصــلـة
ـــاجـــســــتـــيـــر فى األدب احلـــديث عـــلى ا

سرح التجريبى. وا
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يضم كتاب "شخصيات وجتارب فى
ـــســـرح الـــعـــربى" مـــقـــاالت كـــتـــبـــهـــا ا
الــــنــــاقـــــد الــــكــــبــــيــــر الــــراحل "رجــــاء
سرحية النقاش" كمـتابعات للحياة ا
مـــنــــذ آواخـــر الــــســـتـــيــــنـــيــــات وحـــتى
مـــنـــتـــصف الـــســبـــعـــيــنـــيـــات "وتـــكــمن
سرحى أهميته  –كمـا يرى الكاتب ا
فـكـرى النـقـاش فى مقـدمـته للـكـتاب
 –فـى أنه يــعــتــبــر مــتــابــعــة مــعــاصـرة
ـــصــرى ـــســرح ا لــفـــتــرة مـن تــاريخ ا
نـعـتــبـرهـا اآلن هـى الـعـصــر الـذهـبى
ن عـــاصـــر ـــكن  ـــســـرح و لـــهــــذا ا
هــذه الــفـتــرة أن يــسـتــشف مــا خـلف
الــســطــور من مــعـــارك كــانت تــصــيغ
احلـيــاة والـثــقــافـيــة فى هــذه الـفــتـرة
مثل سـيـاسة الـكم أم الـكيف وأيـهـما
أولى بـــــاالتــــبــــاع. ويـــــلــــخـص فــــكــــرى
الــنــقــاش مــنـــهج مــؤلف الــكــتــاب فى
ــــــســـــرحـى فى عــــــدد من الـــــنــــــقـــــد ا
احملاور هى: الـتـركـيز عـلى مـضـمون
ـــســرحى وبــنــائـه الــفــنى مع الــنص ا
مـالحــــــــظـــــــة عــــــــيــــــــوب الـــــــتــــــــألــــــــيف
وإيـــــجــــابـــــيــــاتـه إبــــداء الــــقـــــنــــاعــــات
الــســيـــاســيــة والـــقــومــيـــة واالهــتــمــام
بـــالــظـــواهــر الـــتى تـــدل عــلى حـــركــة
ــســرح الــعـــربى نــحــو خــلق ســمــات ا
ــســرح مع الــتــركــيــز ــيــزة لــهــذا ا
على التـجارب التى حـاولت الوصول
سـرح إلى الناس فى الـشارع مثل با
جتـربة مسـرح القـهوة.. كذلك يـشير
فـكـرى الـنـقـاش إلى اهـتـمـام الـراحل
رجـاء الــنـقـاش فى كـتــابه بـالـتـجـارب
ــعـتــمـدة عــلى نــصـوص ـســرحـيــة ا ا
أجـنــبــيــة لــيــســتــخــرج مــنــهــا طــريــقـة
ـــصــريـــة ويــكـــشف عـــمــا الـــتــنـــاول ا
أضـافـته هـذه الــتـجـارب إلى الـتـراث

ـــصـــرى وفى مـــقـــدمـــته ـــســـرحـى ا ا
أشـار الـراحل رجـاء الـنـقـاش إلى أن
الكـتاب يـعكس فـى فصولـه اخملتـلفة
ـسرح بـعض الـقـضـايا الـراهـنـة فى ا
الــعـربى كــمـا تــعـتــمـد دراســاته عـلى
ــــســــرح الــــعـــربـى فى مــــصـــر واقع ا
بـاعتـبـار أن مصـر هى البـيـئة الـفنـية
والــثــقـافــيــة الــتى اسـتــطــاع أن يــتـابع
ـســرح بـشــكل يــسـمح فـيــهـا حــركــة ا
ـنـاقشـة خـاصة بـعد أن بـالتـعـليق وا
سرحية شاهد عـددًا من العروض ا
فى أكـثـر من عـاصمـة عـربـية فـتـأكد
ـــشـــاكل الـــتى يـــتـــعـــرض لـــهــا له أن ا
ـــــســـــرح الـــــعـــــربى فـى مـــــصـــــر هى ا
ـشــاكل الــتى واجــهت  –أو نــفــســهــا ا
ـسـتقـبل  –بـقـية الـتى سـتواجـه فى ا
ـــســـرحــــيـــة فـى الـــوطن احلـــركــــات ا

العربى.
يـــحــــتـــوى الــــكـــتــــاب عـــلى 26 دراســــة
نـقـدية هـى: "الـندم عـرس الـدم فى
ــســرح بــهــوت آفــاق جـــديــدة أمــام ا
ـــــصــــرى احلـب وحــــده هـــــو الــــذى ا
يـبقى ابـتسم من فـضلك فـى مسرح
اجلــيـب الــشـــبـــعـــانــ يـــرمـــا.. بــ
احلــنـ واالنـتــقـام مـلـك يـبـحث عن
وظــيـفــة تـوفــيق احلـكــيم.. رائـد بال
نـظـريـة مـسـرح يـوسف وهـبى.. بـ
الترجمـة واالقتباس والتأليف حياة
ؤرخى جورج أبـيض وحتذيـر هاد 
ـــســـرح اجلــاد الـــفن خـــطـــر عـــلى ا
مــــســــرح الـــقــــهــــوة.. جتــــربــــة فــــنــــيـــة
اذا فشلت جان دارك على جديدة 
مسرح احلكيم به أضواء على أزمة
صرى أضـواء أخرى على سـرح ا ا
ـصـرى أخـطـأنـا ولم ـسـرح ا أزمـة ا
يــخــطـىء شــكــســبـــيــر ســيــد درويش
ــــســـرحـى إســـكــــنـــدر فـــرج وتـــراثه ا
ـــســـرحى زكـى طـــلـــيـــمـــات وتـــراثـه ا
ومــذكــراته الـنــاقـصــة نـاس من ورق
ــــســـــرح الـــــغـــــنــــائـى يـــــولــــد وأزمـــــة ا
اإلنـــســـان لــلـــحب.. ال لـــلـــبــغض أول
مـــــســـــرحـــــيـــــة شـــــعـــــريـــــة فى األرض
احملـتــلـة احلب والــعـدل والــسـلــطـان
اجلــــديـــــد مــــديــــنــــة احلـب والــــعــــمل

والغناء.
ال شك أن هـذا الكـتاب يـحمل قـيمة
ــــا يـــــقــــدم من دراســــات إضــــافـــــيــــة 
وحتـــلــــيالت عـــمــــيـــقـــة تــــكـــمن هـــذه
اإلضـــــافــــة فـى شــــخـــــصــــيـــــة كــــاتـــــبه
ع فى األسـتـاذ رجاء الـنـقـاش الـذى 
الــســاحـــة الــثــقــافــيــة الـــعــربــيــة مــنــذ
منتـصف القرن العشرين كواحد من
تـابع لنبض أهم النقاد والـكتاب ا
وآمال وتطلـعات مجتمـعهم ال سيما
والـكتابـة عنده أمـانه برع فى حمـلها

ورفع لواءها.

الكتاب: التجريب فى مسرح السيد حافظ
الكاتب: ليلى بن عائشة

الناشر: مركز احلضارة العربية
الطبعة األولى 2005
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> جورج  فيدو «جـ ٧ ٨»
> أوج البيش «جـ٣»
> مفاهيم أساسية

> مسرح رمسيس (دراسة أنثروبولوجية)
> 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

تأليف: بول دى زينيير
ترجمة: د. حمادة إبراهيم

دراسة وتعليق: د. سيد على إسماعيل
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
www: egtheare.com E-mil:egtheare@egtheare.com

هــزلــيـة وجــادة فى ذات الــوقت الــعــنـاء
الــذى يــواجـهـه الـفــلــســطـيــنــيــون الـذين
يعـيشـون فى الـقدس ورد فـعل السـكان
تغيرة للمدينة. المح ا على الهوية وا
صـور الـعـرض الذى تـبـلغ مـدته  سـاعة
نــقــاط الــتــفــتـــيش االســرائــيــلــيــة حــول
ستوطنـات اليهودية القدس احملتلـة وا
وهدم منازل الـفلسطيـني فى القدس
الــشــرقــيــة واحلــيــاة االجــتــمــاعــيــة فى

ة. البلدة القد
ـــســرحــيــة مـن انــتــاج مــســرح الــرواه وا
بالتـعاون مع منـظمات فـلسطـينيـة غير

حكومية.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

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

سرحي جريدة كل ا

> كان متأثرا باألدب الروسى ومهتما بالقصص التاريخية وكيفية إسقاطها على
الواقع العربى وقدّم مجموعة من الكتابات التى حتمل أفكارا قومية خالصة و التى

كن جتاهلها على مر العصور. ال 

> اخملرج هشام جمعة
سرح مدير فرقة ا

احلديث ورئيس جلنة
البرامج والعروض
هرجان القومى با

للمسرح اعتذر عن عدم
تمكنه من مواصلة رئاسة
اللجنة بسبب اضطراره
للسفر ألمريكا لتصوير

حلقات مسلسل
تليفزيوني جديد يشارك
فى تمثيله ويعرض خالل
رمضان القادم بعد انتهاء

تنفيذه.
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أحمد زيدان

Ωƒc ähO ìô°ùŸG 
مـسـرح دوت كـوم مـوقع مـســرحى هـام ألى هـاو أو مـشـتـغل
سرح يبـحث عن أخبار أو مـنتديات لـلنقاش حول جـال ا
سرح وكـذا يحوى نصوصا مسـرحية لكتاب عرب قضايا ا
ا لم يسمع بعضـنا عنهم إضافة لـكبار الكتاب وكذلك ر
ـوقع الــعـديـد من اإلصــدارات الـتى  تـرجــمـتـهـا يــحـوى ا
ــسـرحـيــة الـعــربـيـة ــهـرجــانـات ا ومـتــابـعــات لـلـعــديـد من ا
وحـوارات ومــقـاالت نــقـديــة وروابط لــدراسـات هــامـة عن
ـسـرح مـنـشـورة عـلى الـشـبكـة الـعـنـكـبـوتـيـة وكـذلك إشارة ا
ــراجـع الــهـــامــة مع مـــعــلـــومــات عـن بــلــد لــبـــعض أســمـــاء ا
وقع للمشترك به الطباعة وسنتـها أيضا خدمة يقدمها ا
سرحي كما يوجد قسم بعنوان ارين مصادفة من ا أو ا
ـسرح للـكتابـة النقـدية احلرة حـول السيـنما أو بـعيدا عن ا

سرح.  أى موضوع فنى خارج إطار ا
ــسـرحى سـبـاعـى الـسـيـد هـو ــوقع كـمـا يـعــرفه الـنـاقـد ا وا
سرحى سباعى مشروع ثقافى غـير ربحى أسسه النـاقد ا
ـسـرحـيـة الـسـيـد فى مـارس 2002 بــهـدف إثـراء احلـيـاة ا
ـهتـم ـسرحـي الـعرب وا من خالل إتـاحة اجملـال أمام ا
ـســرح الـعــربى فى كل مــكـان لــلـحــوار وتـبــادل اخلـبـرات بــا
سرحية علومات باإلضافة إلى دوره فى نشر الثقافة ا وا
سرح دوت كوم من: على شبكة اإلنترنت. ويتكون موقع ا

سرح دوت كوم: وتصدر بشكل دورى. أ- مجلة ا

ـســرح: وهـو أكـبــر مـنــتـدى مـســرحى عـلى ب- مـنــتـديــات ا
سرحي العرب. االنترنت ويضم حوالى 800 من ا

ــســرح ــســـرحى: ويــتـــضــمن وثـــائق ا ج- مــركـــز الــتــوثـــيق ا
العربى من دوريات متخصصة وغيرها من الوثائق.

أعضاء الهيئة االستشارية:
ـغـربى د.عـبـد الـكـر بـرشـيـد الـنـاقد ـسـرحى ا الـكـاتب ا
ــصـرى الـدكـتــور حـسن عـطـيــة أسـتـاذ الـدرامـا ـسـرحى ا ا
ـيـة الـفـنـون بـالـقـاهـرة دكـتـور سيـد عـلـى إسمـاعـيل بـأكـاد
أسـتــاذ األدب الــعـربى بــجــامـعــة اإلمـارات الــعــربـيــة حـازم
ـصـرى الــفـنــان األردنى غـنـام ـســرحى ا عــزمى الـبــاحث ا
غـنـام عـضـو الـلجـنـة الـتـنـفـيـذيـة لـلـهـيـئـة الـعـربـيـة لـلـمـسرح
ــســـرحى الــعــراقى بــجــريــدة عـــصــمــان فــارس - الــنــاقــد ا
الــقــدس الــعـــربى عــبــد اجلـــبــار خــمــران  –نــاقــد ومــبــدع
ـغـرب د. عـصـام الـدين أبـو الـعال- الـنـاقـد مـسـرحى من ا

سرحية- مصر. عهد الفنون ا واألستاذ 
ـــعــلـــومــات ن يـــريــد مـــزيـــدا من ا ـــوقع  وهـــذا هـــو رابط ا

واالشتراك به من قراء مسرحنا 
 "http://al-masrah.com/portal/" http://
al-masrah.com/portal/

 موقع مسرح دوت كوم
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ـسرح دوت كوم أعـلنت الهـيئة العـربية لـلمسرح من على موقع ا
عن موعد ومكان مهرجانها الثانى وكذلك أسماء الفائزين فى
ـسرحى لـلطـفل ولـلكـبار وقـد أعـلنت أيـضا مسـابقـة الـتألـيف ا

الية وهذا هو نص اخلبر. عن مضاعفة قيمة جوائزها ا
أعلنت األمانة العامـة للمسرح العربى عن تنظيم الدورة الثانية
للـمهـرجان الـعربى لـلمـسـرح باجلـمهـورية الـتونـسيـة فى العـاشر

سـرح كما  ئـوية ا ـناسبـة احتفـال تونس  من يـناير الـقادم 
ـسـرحى االعالن عن أسـمـاء الـفـائـزين فـى مـسـابـقـة الـتـألـيف ا

التى تتبناها الهيئة فى دورتها األولى.
وأعـلـنـت الـهـيـئـة العـربـيـة لـلـمـسـرح أسـمـاء الـفـائـزين فـى الدورة
ـسرحى فـئة "مـسـرح الطـفل" وفاز بـها كل من األولى لـلتـأليف ا
منتصر ثـابت تادروس من مصر باجلائزة األولى عن مسرحيته
"الفيل وعصا احلكمـة" بينما حصل أحمد قرنى محمد شحاتة
من مـصر عـلى اجلـائزة الـثـانيـة عن مسـرحـيته "سـلـسبـيل" وفاز
بـاجلائـز الثالـثة منـصور عـلى عمايـرة من األردن عن مسـرحيته

"احلمار الناسك".  منتصر ثابت  محمود كحيلة

سرحى لفئة مـسرح الكبار فرزت جلنة وفى مسابقة التـأليف ا
الـتحـكيم مـا يزيـد على  50 نصـا مسـرحيـا حيث فـاز باجلـائزة
ؤلفـها محـمود محـمد كحـيلة األولى مـسرحيـة " ألوان الطـيف" 
مـن مـصــر وحـصل عــلى اجلـائــزة الـثــانـيــة رأفت الـســنـوسى من
مصـر عن مسرحيته "عـشية انتخـاب أبى سفيان" بيـنما حجبت

ركز الثالث. جائزة ا
وكشفت الهيئة العـربية للمسرح عن زيادة قـيمة جوائز مسابقة
ـسـرحـى لـهـذا الـعـام لــتـكـون اجلـائــزة األولى خـمـسـة الـتــألـيف ا
االف دوالر بـدال من ثالثــة آالف واجلـائـزة الـثـانـيـة أربـعـة آالف
دوالر بـدال من ألــفى دوالر واجلـائـزة الــثـالــثـة ثالثـة آالف دوالر
ـسرحى لألطـفال بدال مـن ألف دوالر . أما بـالنـسبـة للـتـأليف ا
فـتــبـلـغ قـيــمـة اجلــائـزة األولى أربــعـة آالف دوالر بــدال من ألـفى
دوالر واجلـــــائـــــزة الـــــثـــــانـــــيــــة ثـالثـــــة آالف دوالر بـــــدال من ألف
وخــمـســمـائــة دوالر واجلـائـزة الــثـالــثـة ألـفــا دوالر بـدال من ألف
دوالر وقــد  حتـديـد 15 أكـتــوبـر الـقـادم آخــر مـوعـد السـتالم

سابقة . شاركة فى ا النصوص ا
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أرض التنـبت الزهـور مجـموعـة جديـدة على
ـــعــلـــومـــات األســاســـيــة الـــفـــيس بـــوك وفى ا
لـلمجـموعة ذكـر أن العرض من إنـتاج مسرح

جموعة العمل. الطليعة وتعريف 
تـــألــيـف الــكـــاتب الـــراحل : مـــحــمـــود ديــاب
مـوسيقى : ولـيد الشـهاوى ديكـور د. محمد
سـعـد مالبس هـبـة عـبـد احلمـيـد مـسـاعدا
إخـراج حـســام حـمــدى سـامح عــبـدالـسالم
مخرج منـفذ معتز مـغاورى رؤية اخراجيه :
ان إمام سـرحية بطولة : إ شادى سرور ا
- نــشــوى إســمـاعــيـل - مـنــال زكـى - شـادى
سـرور - طارق شـرف - ياسـر على مـاهر -
خـالـد الـنـجدى - مـصـطـفى طلـبـة - مـجدى
رشوان - ناجح نـعيم - عماد إمـام - محمد
حــسـ - مــحــمــد عــبــدالــرحــمن - مــحــمـد
الــــشـــربـــيــــنى - نــــور شـــادى ســــرور- بـــســـام

عبدالله.

وكتب بأخبار اجملموعة 
و افتتـاحها يوم اخلميس 2009/6/25 على

مسرح الطليعه بالعتبه
البس مـثل  ويـوجد مجـموعة مـن صور ا
العرض وأيضـا بعض التعليقات من أعضاء

اجملموعة من قبل. 
ورابط اجملموعة على الفيس بوك هو

 HYPERLINK "http://

www.facebook.com/

editphoto.php?oid=104427762358&s

uccess=4&failure=0#/

group.php?gid=93222434361" http://

www.facebook.com/

editphoto.php?oid=104427762358&s

uccess=4&failure=0#/

group.php?gid=93222434361

تعرضت مجموعـة مسرحنا البـريدية على الفيس بوك
لـلـسـرقـة وتوقـفت أخـبـارها مـنـذ الـعدد 83 وقـد أنـشا
الـزمـيل عـادل حـسـان مـجـموعـة جـديـدة بـنـفس االسم
وكان أطرف تعليـق أحدهما لعمرو حسان يقول فيه:
ألـف مــبــروك يــا أســتـاذ عــادل عــلـى اجلــروب اجلــديـد
جلـريـدة مـسـرحـنـا و«مـنه لـله الـلى كـان الـسـبب» وفى
انتظار شغل اجلـروب اجلامد بإذن الله. وتعليق للفنان
أحـمــد راسم يــقــول فـيـه :  «أنـا عــاوز أعــرف اجلـروب
الـتانى مصـيره إيه وإيه اللى حـصل» مسرحـنا: مبروك
ـا يـتم وضع كـامـيـرات مـراقـبة اجملـمـوعـة اجلـديدة ور
منـعا للـسرقة مـرة أخرى. «هـو صحيح اجلـروب التانى
ن يـــريــد مـــصـــيــره إيـه?» وهــذا هـــو رابط اجملـــمــوعـــة 

االشتراك أو االطالع.
"http://www.facebook.com/
group.php?gid=108428718085&ref=mf" \t
"_blank" http://www.facebook.com/
group.php?gid=108428718085&ref=

✂✂

سرحي جريدة كل ا

واطن العربى البسيط فى كتاباته وفى نفس > حمل محمود دياب على عاتقه هموم ا
الوقت كانت أعماله تتضمن تصورات شاملة عن حال العالم العربى.
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سرحى  > اخملرج ا
والسيناريست نادر صالح
الدين يجرى حاليا بروفات
مسرحية "براكا" لتوفيق
قرر عرضها علي احلكيم وا
سرح الكبير بدار خشبة ا
األوبرا خالل يوليو اجلارى
من بطولة الفنانة بشرى
وموسيقى د. طارق مهران
وديكور د. محمود سامى

ÜôY ..zøjódG OÉ°ùa ´QÉ°T{
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ــــديـــنـــة الـــقـــدس احملـــتـــلـــة عـــرضت 
مـسـرحيـة فـلسـطيـنـية تـنـتقـد االوضاع
االجتـماعيـة واالقتـصادية والـسيـاسية
الــتـى يــعــيــشــهـــا الــفــلــســطـــيــنــيــون فى
ـديـنـة حتمل  اسم االحـياء الـعـربـيـة با
"شـــــــارع فــــــســـــــاد الـــــــدين" وهـــــــو اسم
مـــــــســــــتــــــوحى مـن اسـم شــــــارع صالح

الدين اشهر شارع فى القدس.
وقـــــال اســـــمــــاعـــــيل الـــــدبــــاغ مـــــخــــرج
ـسـرحـيــة "الـقـدس مــسـلـوبـة االرادة. ا
ـــقـــدســيـــ يـــعــيـــشـــون عــلـى هــامش ا
الــدنـــيــا يــقــاســون الـــفــســاد الــيــومى..

فساد االحتالل طبعا .
ــســـرحــيـــة من خالل  رؤيــة وتـــصــور ا

 على رزق
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أنـهى فـريق عـمل  مسـرحـية (امـرؤ الـقيس )
الـبـروفـات األولـيـة لـلــمـسـرحـيـة الـتى تـعـرض
فى مــهــرجــان ســوق عــكــاظ الــتــاريــخــيــة فى
ـوسم الــصـيـفى مُــحـافـظــة الـطـائـف خالل  ا

احلالى.
سرحية تتـميز بضخامـة إنتاجها وهى تاليف ا
 الـكـاتب ( محـمـد الـعثـيم ) ويـخـرجهـا الـدكـتور
ـسـلم ) فى اطـار اسـتعـراضى  مـبـهر (حـس ا

ثالً   يشترك فيه قرابة الثالث 
ـسـرحـيـة ثالثـة مـحـاور يـتـمـثل تـعـرض قـصـة ا
احملـور األول حــول مـلك دولــة كـنــدة (حـجـر بن
احلارث والـد امرؤ الـقيس )  فـيمـا سيـتعرض

ا جرى من أربع سنـة توازى أربعمائـة سنة 
فيـها من أحـداث ويقـول العـثيم : هـذا ال يعنى
أننـا نـقـدم عـرضـاً تـاريخـيـاً أو سـيـاسـيـاً فقط
بل نـقـدم عـرضـاً مـدهـشـاً يـحـتـوى عـلى الـكـثـير
ـعـلومـات والقـيم اجلـمالـية الـتى يجب أن من ا
يتمسك بـها اإلنسان العربى وهو عمل يكشف
جمـاليـات وقيم العـرب األصيـلة وهـذا العرض
ـثقفـة فقط بل يـستهدف ال يستـهدف النـخبة ا

اجلمهور.

احملــور الــثـــانى لــكــاهـن كــنــده ويــخـــتــتم احملــور
ربى امرؤ القيس. الثالث 

سرحـية عبد احملـسن النمر وسيـقوم ببطـولة ا
وعــــبـــد الـــلـه عـــســـيــــرى وإبـــراهـــيـم احلـــســـاوى

طيرى.  شاركة مشعل ا
ــصـمـمــة الـسـوريــة سـحـاب األزيــاء صـمـمــتـهـا ا
ــاكــيــيـر ــاكــيــاج فــأســنــد إلـى ا الــراهب  أمــا ا

البحرينى على سيف . 
سـرحية بأن سبب وقال محمد الـعثيم مؤلف ا
اخـتياره لـلشاعر امـرؤ القيس والـذى يكمن فى
خصـوبـة الـبـيئـة الـتى عـاش فـيـها هـذا الـشـاعر
 محمد  العثيمسـلـيل مـلـوك كـنـدة فى جنـد حـيث عـاش أكـثـر

á«Mô°ùe ¢TQh
≈a á«HÉÑ°T
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سـرح الشـعبى  بـالكويت خالل فـترة الـصيف عدة ورش تـقيم فـرقة ا
سـرح بالـتـعاون مع فنـيـة للـعـناصـر الـشابـة فى مـختـلف تـخصـصـات ا
اجملـلـس الـوطــنى لـلــثــقـافــة والـفــنـون واآلداب تــتــضـمن ورشــة إعـداد
ـثل وورشـة مـفـاتيح فـنـيـة الكـتـابـة والـتذوق الـفـنى ويـحاضـر فـيـها
ــمــثـلــ الـبــارزين وقــال الـفــنـان ــيـ وا عـدد مـن األسـاتــذة واألكـاد
جاسم النبهان ان الفرقة دعت   العناصر الشابة لالستفادة من هذه

الورش من أجل صقل مواهبهم وتأهيلهم وإعدادهم فنيا 
اضى ورشة فنية صيفية شارك فيها كانت الفرقة قد أقامت العام ا

عدد كبير من العناصر الشابة.

جدران اخلوف ..دراما تعبيرية
 عن العراق والفخ والناس 

ـســرحى الـعــراقى كـاظم الـعــمـران لـتــقـد مـســرحـيـة “جـدران يــسـتـعــد اخملـرج ا
اخلوف ”عـلى أحـد مسـارح العاصـمة الـعراقـية بـغداد أوالً ومن ثـم يطمـح للـسفر
هرجـانات كـونها تـتناول شـاركة فيـها فى بـعض ا بهـا الى خارج العـراق من أجل ا

شكالت قضية االنسان الذى تعرض لكل العذابات وا
ـحنـة  وان هـناك انـسان ر  ـسرحـيـة تكـشف كـيف يتـصرف االنـسـان عنـدمـا  ا
يـحـاول ان يــتـغـلب عـلى  اآلخـر وهــنـاك انـسـان آخـر يـقـف عـلى احلـيـاد بـ بـ

ــسـاعــدة اآلخـرين ويــعـمل اخلــيـر. ويـقــول الـعــمـران :تـضم وهــنـاك  ثــالث يـقـوم 
سـرح الـتعـبيـرى بـشكل ـسـرحيـة مـشاهـد مـتنـوعـة جتمـعهـا غاللـة واحـدة هى ا ا
واسع وحـديـث وكـأن هــنــاك عـمــلــيـة الــهــدم والــبـنــاء فى كل مــشــهـد من مــشــاهـد
شـهد الثـانى و الثانى ليس شهـد االول ليس له عالقة بـتكويـنات ا ـسرحيـة. فا ا
شاهد حيث له عالقة  بالثالث وهكـذا لكن الفكرة موجودة ومتـرابطة فى كل ا
سـبب لهذه الهاوية. ان هنـاك بشراً يسقـطون فى الهاوية وهـناك شخص وكأنه ا

أساة التى سقط فيها العراق. من اجل أال تتكرر هذه ا

´ƒÑ°SC’G ™bƒe 

شادى أبوشادى
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ورش أو مـعـاهد يـقوم عـلـيهـا مجـمـوعة من األسـاتذة
ـسرح يـكـون من شـأنـها ـتـخصـصـ فى كل فـروع ا ا
ــمــثل واخملـرج ــسـرح أمــام ا كــشف أســرار خـشــبــة ا

سرحية األخرى فى فرق الهوة. وكل العناصر ا
ويــــتـــــمــــنـى هــــنــــدى أن يـــــحــــظى مـــــســــرح الــــثـــــقــــافــــة
ـزيد ـزيد من االهـتـمام والـرعـاية وا اجلـماهـيـرية بـا
ـــســـرح يـــقـــدم من اإلعالن عـن عـــروضه ألن هـــذا ا
ا ـصرى  عـروضًا جـيدة ويـناقش قضـايا اجملـتمع ا

يقربها من اجلمهور.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> كتب مجموعة من القصص القصيرة (خطاب من قبلى) حصل بها على جائزة
نادى القصة عام 1961. 

عجزة) > اهتم باألدب و الفكر و قضايا وطنه منذ الصغر و قدم أول أعماله قصة (ا
وسيقى.  سرح  وا عام 1960 وحصلت على جائزة مؤسسة ا
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الــــتــــعــــسـف والــــرفض احملــــبـط لــــآلمــــال واألحالم
سـرحيـة جليل يـعشق الـثقـافة اجلـماهـيريـة أكثر ا

من األوصياء أنفسهم.
يسـتعد اآلن لـلمشاركـة فى ختام مهـرجان النوادى
لـلـمـوسم احلـالى بـعـرض "سـر الـولـد" من إخـراجه
وديـكور وائل درويش الذى عـمل معه سـينوغـرافيا
ــهــرجــانـات عــروض سـابــقــة حــقـقـت جنـاحــاً فى ا
ـسـرح مـنـهـا "شـعـوذة سـتـوب اخلـتـامـيـة لـنـوادى ا

فوبيا فالشات" من إخراجه أيضاً.

ـنعم زهـران مؤلف مـسرحى وابن محـمد عـبد ا
يــة الـثــالـثــة حـيث بــدأ مع بـدايــتـهــا الـنــشـر األلـفــ
والــفــوز بـجــائــزة سـعــاد الــصـبــاح عن مــسـرحــيـة
يـــاء الــلـــيل" ثـم كــتب مـــســـرحــيـــات قــصـــيــرة "أشــ
إضافة إلى مـجموعـات قصصـية نشـر معظـمها
ـــتـــخــصـــصــة يــة ا فى الـــصـــحف واجملالت األدبـــ
يــئــة ومـــشــروع الـــنــشــر اإلقـــلــيــمى وسالسل الــهـــ

بسمالوط.
أخـرج لـه الـراحل مــؤمن عــبــده مـســرحــيـة "أشــيـاء
الــلــيل" بــقــصــر ثــقــافــة شــبــرا اخلــيــمــة عــام 2004
ــســرح مــنــذ يــشــارك زهــران فى عــروض نــوادى ا
عام  1999حتى اآلن أخرج له رفـيق مشـواره عماد

عيد الكثيـر من مسرحياته عـرض "البيانوال" على
خشبة مسرح شب الكوم .1999

ــارس زهــران اإلخــراج أيـــضــا فــيــقــوم بــإخــراج و
بـــعض عـــروضـه بـــنـــفـــسه لـــلــــجـــمـــعـــيـــات األهـــلـــيـــة
ـنـيـا وقـد شـارك فى جتـارب نـوادى بـسـمـالـوط وا
ـســرح بـعــرضى "جتـارب ذهــنــيـة خــمس دقـائق" ا

عام .2006
ـنـعم زهران بـجائـزة خاصـة منـحتـها له فاز عـبد ا
ــسـرح اإلقــلــيـمى جلـنــة حتــكـيـم مـهــرجـان نــوادى ا

بسوهاج عام .2008
يــتــمـنـى من جلــنــة قـراءة الــنــصــوص بــقــاعـة مــنف
إتاحة الفرص احلقيقية للمؤلف اجلدد بدالً من
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مــحـمــد هــشـام مــحـمــد مـتــولى شــلـبى طــالب بــكـلــيـة إدارة األعــمـال
درسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدأ التمثيل على مسرح ا
وعــمــره خـمــســة أعــوام حـيـث شـارك فى عــرض "ســنــدريال" إخـراج
ـرحـلة اإلعـداديـة شـارك فى "كـأسك يا وطن" هـداية مـحـمـد وفى ا
ــوت" إخـراج حـسن يــوسف مـحـمـد و"فــصـيـلـة إعــدام عـلى طـريق ا
هـشـام يــعـمل حــالـيـا مــسـاعـد مــخـرج فى عـرض "يــولـيـوس قــيـصـر"
لـولــيم شـكـســبـيــر إخـراج سـامـح بـسـيــونى عـلى مــسـرح الــسالم كـمـا
يـشـارك بالـتـمثـيل فى مـسرحـية "أجـيـوس" تألـيف أسـامة نـور الدين
ـعـهـد الـعـالى إخـراج نـور عـفـيـفى ويـحـلم بـعـد تـخـرجـه بااللـتـحـاق بـا
ـســرحــيــة لــدراســة الــتــمــثــيل واإلخــراج حــيث يــتــمــنى أن لــلــفــنــون ا
ـارســهــمـا مــعــا فى الـتــمــثـيـل يـتــمـنـى هـشــام أن يــقـدم أدوار الــشـر
واألدوار الـكومـيديـة مـعا يـحب دور الـشريـر الكـومـيدى الـذى قدمه

ليجى وعادل أدهم وغيرهم. توفيق الدقن ومحمود ا
سـرح الغـنـائى واالستـعراضى تـمـثيالً وإخـراجاً كـمـا يتـمنى تـقـد ا
سرحـية الـتى نكاد نـفتـقدها حـيث يعـتبره لـوناً جـميالً من األلـوان ا
هـذه األيام أما عـلى مستـوى اإلخراج فيـتمنى مـحمد هـشام تقد
كل أعـمـال مـولـيـيـر وتشـيـكـوف ألن أعـمـالـهمـا مالئـمـة لـكل الـعـصور
كـمـا أنـهـا تـتـنـاول قـضـايـا إنـسانـيـة حـقـيـقـيـة بـشـكل كـومـيـدى سـاخر
ـسـرحـيـات بـعـد تـمـصـيرهـا إلى ومـبـسط كـمـا يـحلـم بتـقـد هـذه ا

السينما.

محمد جمال الدينعصام مصطفى

ثل ومخرج مسرحى يحلم عهد الـعالى للخدمة االجتماعية و محمد رجب طالب با
سرح القومى الـذى يقام فى صيف كل عام بدأ رجب بـأن ينال جائزة فى مهـرجان ا
ـسرح عـندمـا التـحق بفـريق التـمثـيل فى مدارس عـمرو بن الـعاص جتاربه فـى عالم ا
ـة التـعلـيمـية وشـاركهم عـرض بعـنوان "عـلوم دوت كـوم" من إخراج بـإدارة مصـر القـد
ـسرح ثم قـدم مع نفس اخملرج عـرض "أرض احلب" و"رسالة من أحمـد رضا موجه ا
رحلة الـثانوية قدم ناهج وعـندما انتـقل إلى ا جـزيرة الزهور" فى مـسابقة مـسرحة ا
زعـوم وجواب والسـيف الثـقيل" ثم آخر مع اخملرج مـحمـود يوسف عرضى "الـهيـكل ا
ــدرسى "إنـذار فـرعـونـى" وعـنـدمـا انـتــقل إلى الـتـعــلـيم الـعـالى ـسـرح ا عــروضه عـلى ا
عـهـد وقـدم معه "كـمـمـثل" عروضـاً كـثيـرة مـنـها "الـكـترا سـارع بـاالنضـمـام إلى فـريق ا
بـجـمالـيون وأرض ال تـنبـت الزهـور" ومن إخراج عالء الـسـباعى ثم قـدم أولى جتاربه
ـتمـيزة وقدم عـهد وخـاض بهـا مسـابقـة األسر ا اإلخـراجيـة بعـد تكـوينه أسـرة داخل ا
ـعهد الدراسـات النوعية يعاد" ثم قـدم أيضا من إخراجه  من خاللها عـرض "أرض ا
عـرضا بعـنوان "على الزيـبق" حصل محـمد رجب خالل مسيـرته الفنـية على عدد من
شهادات التقدير واجلوائـز فى التمثيل واإلخراج إال أنه يحلم بأن يخوض منافسات
ــسـرح الــقــومى وأن يــنــال جــائــزة مــنه: لم يــكــتف مــحـمــد رجب بــكل تــلك مــهــرجــان ا
الـعـروض ولـكــنه سـعى لالنـتـشــار فـقـدم فى مـســابـقـة الـشـركــات أكـثـر من عـرض مـثل
ـليـونيـرة تزور الـقرية" مـع اخملرج عادل درويش "الـشحـات واألميـرة وحصـاد الشك وا
سرح الطفل "سلـمينت" إخراج محمد شوقى و"بياع العرايس" إخراج أشرف ثم قدم 
فــاروق ثم انــتــقل إلى مــســرح الــشــبـاب والــريــاضــة وقــدم "اخلــديــو ودمــاء عــلى ســتـار
الــكــعـبــة" مع اخملــرج كــرم أحــمـد.. وال يــزال مــحــمـد رجب يــعــتــقـد أنـه مـازال فى أول

الطريق وأن مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة.

أشرف عتريس
زوبعة فى فنجان

من يزايـد علي الـسويس بـتاريخـها الـنضالى
بدع وبطوالت شـعبها وشـرف أبنائهـا من ا
ن ـثــقـفـ البـد أن يالقى سـخـريـة مـرة  وا
يـعـرفــون قـدرهـا جــيـداً ومن يـســعى لـشـهـرة
تـطيـا صهـوة األكاذيب مـدعيـاً على بـاهتـة 
هيئة عريقة لها تاريخها ورجالها ومشاريعها
فإنه يسىء لنفسه ومن يبحث عن دور وهمى
ليـلصق اسمه بـفاروق حسـنى الفنـان والوزير
ـشـرف  فإن بـحثـه ومسـعاه صـاحب الـتاريخ ا

سوف يخيب بالتأكيد.
لـقـد كـان الـلـقـاء بـالـلواء سـيف الـدين جالل
مـحـافظ الـسـويس يتـمـيـز بالـدقـة والـوضوح
ا عـرفنـاه عنه من جـدية وصـدق ودأب على
الـعـمـل بـروح وطـنـية حـيـث أكـد أن مـهـرجان
فـنـون الـبـحـر األحـمر يـقـوم عـلى شـراكـة ب
مــحــافــظــة الـســويس والــهــيــئــة ولم يـدع إال
ـطـلـة عــلى الـبـحـر الـدول الــعـربـيـة الـتــسع ا
األحـمر ولم تـأت سـيرة إسـرائـيل فى أى حوار
ــهـرجـان كـمـا أكـد أن أى كالم قـيل  حـول ا
فى هذا السياق ليس له أساس من الصحة.
من هــنــا فــإنــنــا نــعــلن من جــديــد أن الـدول
ـــشــاركــة هى: مـــصــر - الــســودان - الـــتــسع ا
ارتـيــريـا - الـصــومـال - جــيـبـوتـى - الـيـمن -

. السعودية - األردن - فلسط
إن الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقافـة سـتـظل
حــصـنـاً لــلـمـثــقـفـ بـل هى تـتـحــصن بـهم
وتدرك أن موقفها مع الـقضايا الوطنية ومع
ـثـقـفــ الـشـرفـاء من هـنــا فـإنـنـا نـؤكـد أن ا
مهرجـان فنون الـبحر األحمـر ال يصطبغ إال
بـــالــوطـن ألن مـــحــافـــظـــة لـــهـــا تـــاريـــخـــهــا
وشهـداؤهـا ومـثـقـفوهـا هي الـتى تـسـتـضـيفه
وألن هــيـئــة لــهـا عــراقـتــهـا وأبــنـاؤهــا ودورهـا
الـثـقافى الـبـارز وألن محـافـظاً وطـنـياً نـعرف
قـدره وحـرصـه ودعـمه لـلــفن والـثــقـافـة وألن
وزيراً وفـنانـاً محـترمـاً هم الذين يـقفون وراء
هرجان الذى لن يكون إال وطنيا يجذر هذا ا
لـقيـم اخليـر واحلق واجلـمال أمـا الـباحـثون
عن بطوالت زائـفة فليذهـبوا بعيـداً فمكانهم

معروف!
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ثل بدرجة مهندس زراعى  

عــــادل عـــويس هـــنــــدى مـــهـــنـــدس زراعـى تـــخـــرج فى
ارسه مـنذ سـنوات ـسـرح و زراعـة الفـيوم ويـعشق ا
طويـلة جدًا جدًا  –علـى حد قوله  –حيث بـدأ يهتم

سرح تمثيالً وإخراجًا منذ طفولته. بعروض ا
ـهارات ـواهب وا عـادل هـنـدى يـجـمع بـ عـدد من ا
ـارســته لـفن الـتـمـثـيل فـى وقت واحـد فـإلى جـانب 
ارس لـعبـة تنـس الطـاولة بل ويـعمل واإلخـراج فهـو 
مـدربًـا لـهـا بـكـليـة الـزراعـة ومن أبـرز الـعـروض التى
يـتذكـرها هـندى "واحـد جنـه واتنـ نار" الـتى حصل
ـــركـــز الــــثـــالث فى عـــلى دوره فــــيـــهـــا عــــلى جـــائــــزة ا
سـرح اجلـامعى و"تـرمس الـبذجنـان" وقد مـهرجـان ا

ثل بينما حصل عن دوره فيها عـلى جائزة أحسن 
ـركز الثانى.. كذلك سرحـية على جائزة ا حـصلت ا
يـذكـر عـادل هـنـدى من بـ مـسـرحـيـاته الـتـى شارك
فـــيـــهــا مـــســـرحــيـــة "ظل احلـــمـــار" و"اتـــنــ فـى قــفه"
ـهــرجـان اخلـتــامى لـفـرق واألخـيــرة شـارك بـهــا فى ا
األقــالـيم فـى دورته األخـيــرة وقـدم فــيـهــا شـخــصـيـة
"شــهـبــنـدر الـتــجـار" ويـرى هــنـدى أن عــلى الـدولـة أن
ـــادى واألدبـى والــعـــلـــمى تـــقـــدم مـــزيـــدًا من الـــدعم ا
ـسـتــوى مـا تـقـدم من لــفـرق الـهـواة وذلك لـالرتـقـاء 
عــروض وفـنـانــ وفـنـيــ ومن أشـكــال الـدعم الـتى
يـطـالب بـها أن تـوفـر الـدولة مـنـاخًـا علـمـيًـا فى شكل

مؤمن خليفة

∞jô¶dG ôjô°ûdG

مروه سعيد

فى ختام مهرجان مسرح الشركات

ــســرحى «طــنش حــصل الــعـرض ا
ماتتجنـنش» للمخرج محمد حسن
لــفـرقــة هـيـئــة قـنــاة الـســويس عـلى
ــــــــــركــــــــــز األول فـى الــــــــــدورة 42 ا
هـرجان الـشركـات والتى اخـتتمت
فــعـــالــيــاتـــهــا مـــؤخــراً عــلـى مــســرح
جـامـعـة قـنـاة الـسويـس بـبـورسـعـيد
وشارك فيـها هـذا العام 11 فرقة
ـــركــز مـــســـرحــيـــة وحـــصل عـــلى ا
الـــــثـــــانـى عـــــرض «أرض ال تـــــنـــــبت
الـــزهـــور» تـــألــيـف مـــحـــمـــود ديــاب
وإخـــــراج عـــــادل درويـش لـــــفـــــرقـــــة
الـشرقـيـة لـلـدخـان بـيـنـمـا حـصلت
ــــركـــز شـــركــــة بــــتـــروتــــريـــد عــــلى ا
الــــثـــالـث عن عــــرض «الــــنـــفــــاريت»
تـألـيف سـيـد مـحـمد عـلـى وإخراج
حسام الدين صالح باإلضافة إلى
ـشــاركــتــهـا جـائــزة أخــرى خــاصــة 

هرجان ألول مرة. فى مسابقة ا
ـــهـــرجــان ضـــمت جلـــنـــة حتـــكـــيم ا
اخملـــرج فــهـــمـى اخلـــولى والـــنـــاقــد
مـــؤمن خـــلـــيـــفـــة واخملـــرج مـــحـــمــد
عـاشــور ومــصــمم االســتــعــراضـات

عماد سعيد.
أمـــا جـــوائــز اإلخـــراج فـــقـــد حــصل
ــــركـــز األول حــــســــام الـــدين عــــلى ا
صـالح عن «الـــــنـــــفـــــاريـت» وحـــــصل
ــركــز الــثـانى مــحــمـد حــسن عــلى ا
عن عـــرض «طـــنش مـــاتـــتـــجــنـــنش»
ــركـز وحـصل عــادل درويش عــلى ا
الــثــالث عن عــرض «أرض ال تــنــبت

 هدى مناع 

وكـانت جــائـزة الـديـكـور األولى من
نـصــيب مــحــمــد جــابــر عن عـرض
«الـــنـــفـــاريت» والـــثــانـــيـــة إلبــراهـــيم
الــفـرن عـن عــرض «حـسـن الــزيـر»
ـصطـفى الـسـيد عن «دم والـثـالثـة 
الــســـواقى» وحـــصل عالء درويش
من الشركة الـشرقية للدخان على
جـائـزة األشــعـار األولى عن «أرض
ال تـــــنــــبـت الــــزهـــــور» وعالء عـــــبــــد
ــــركــــز الــــثــــانى عن ــــنــــعم عــــلى ا ا
عـــرض «الـــعــدو فى غـــرف الـــنــوم»
وحـجـبت اجلـائزة الـثـالـثـة وحصل
على جوائـز األحلان محمدى عبد
الــــرازق من الــــشـــرقــــيـــة لــــلـــدخـــان
ورجب الـــشــــاذلى عن «الــــعـــدو فى
غرف النوم» لـفرقة الضـريبة على
ـــــــبـــــــيـــــــعـــــــات وعالء غـــــــنـــــــيـم عن ا

«النفاريت» لبتروتريد.
ومـنـحت الــلـجـنــة عـدداً من جـوائـز
الـــتـــمـــيــز فـى الـــتـــمــثـــيـل واإلخــراج
وأخــــــرى فـى مــــــجــــــال تــــــصـــــــمــــــيم
االســـتـــعــــراضـــات حـــصل عــــلـــيـــهـــا
محـمـد عشـرى عن «حـسن الـزير»
وعــــمـــرو عــــجـــمـى عن «طــــنش مـــا
تــــتــــجـــــنــــنش» وشــــريـف راضى عن
«الـــنــــفــــاريت» وخــــالـــد شــــلــــبى عن
«أرض ال تــنـــبت الــزهــور» وأخــيــراً
مصطفى أم عن «حلم يوسف».
بورسعيد: سامح فتحى
محمد جمال الدين

Iõ«÷G ÜÉÑ°T ≈a ¿ƒJÉæNEG
فرقة مديرية الشباب باجليزة جترى حاليا
بــروفـــات مـــســـرحـــيـــة «إخـــنـــاتـــون» لــلـــكـــاتب
إبـــراهـــيم احلـــســيـــنى واخملـــرج كـــرم أحـــمــد
تـمــهـيــدا لـعــرضـهـا خـالل أغـسـطـس الـقـادم
ـســابــقـة الــقــومـيــة لــلـمــســرح والـتى ضـمـن ا

ينظمها اجمللس القومى للشباب سنويا.
ن الــنــمـر ومــوســيـقى ــسـرحــيــة أشـعــار أ ا
وأحلان طارق الشوبـكى سينوغرافيا خالد
مـــصـــبـــاح اســـتـــعــــراضـــات أشـــرف الـــنـــوبى
والـبطولة خلـالد ناجح محـمد مراد أحمد
عـادل محمـد كر إبراهـيم سامى أحمد
راتب نـــهــلــة الـــعــوضى إجـالل حــسن يــارا

أحمد سلمى حسن علياء عبده.
 كرم أحمد

ÉeGQOƒfƒŸG  ∫hCG ±Gƒ°üdG
ـمـثل الـشــاب حـازم الـصـواف بـجـائـزة فـاز ا
ــــــــهـــــــرجــــــــان الــــــــرابع ـــــــثـل فـى ا أحــــــــسـن 
للمـونودراما والـذى نظمـته مؤخرا اجلـمعية
سـرح عـلى مـسـرح جـامـعة ـصـريـة لـهـواة ا ا
ـكونة ـهرجان ا ع شـمس. جلنة حتـكيم ا
بـرئاسة مجدى مـجاهد وعضـوية د. محمد
زعــيـمــة واخملـرج الــلـيــبى فــرج بـوفــخـره ود.
وفاء كمالو مـنحت عدداً من اجلوائز للفرق
ــســرحــيـة ــشــاركــة مــنـهــا اجلــائــزة األولى  ا
«حتت األنـقـاض» لـلـمـخـرج خـالـد الـعـيـسـوى

والثانية لكاليجوال إخراج أحمد ثابت.
حازم الصواف

6 من يوليه 2009 
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يـستـعـد مـركـز أحـمد عـرابى لـثـقـافـة الـطفل
الــتـــابع لـــثـــقــافـــة اجلـــيــزة لـــتـــقــد الـــعــرض
ــســـرحى الــغــنــائـى االســتــعــراضـى لــلــطــفل ا
«عــالم أطــفــال» ضــمـن فــعــالــيــات مــهــرجــان
الــقــراءة لــلــجـمــيع.. الــعــرض تــألــيف جــمـال
قـرنى ديـكـور خـالـد مـصـبـاح اسـتـعـراضـات
ـعتز بـالله مـحيى مـوسيـقى وأحلان مـحمد ا
ـن الـــشــرقـــاوى بـــطـــولــة مـــاجـــد وإخــراج أ
نورهان أسامة حسام حس يحيى زكريا
عــادل أحــمــد عــادل مــحــمــود ســهـام عــلى

ان ناجى أصالة حلمى. إ

á«bÉ°ùdG ≈a Ö«∏c ƒjó«a
انـتـهت مــسـاء أمس األحـد فـعــالـيـات مـهــرجـان الـسـاقـيــة لـلـتـمــثـيل الـصـامت
ــشـــاركــة مـــجــمـــوعــة من فـــرق الــهـــواة عــلـى مــدى يــومـــ مــتـــتــالـــيــ ومن
هرجـان «اضغطـوا كويس» تألـيف وإخراج نادر سـرحيـات التى عرضت بـا ا
البهـنساوى وتـمثـيل هيثم الـشرقاوى مـصطـفى سامى فرح صـبرى سامى
صــبـرى صالح عــبـد اجملــيـد أحــمـد صالح عالء عــبـد الــرحـمن مــحـمـود
جــمــال أســمـاء عــصــام أحــمــد ســعـيــد عــزوز الــديب وديــكــور مى ســعــيـد
والـعــمل إنــتـاج فــرقــة «شـالــيه» بــيـنــمــا قـدمت فــرقــة «إحـســاس» مــسـرحــيـة
«خـنـاقـة» فـكـرة وإخـراج مـحـمـد عـبـد الـله وتـمـثـيل سـارة الـبـطـراوى مـحـمـد
عــبـد الــله إضــافـة إلـى «بـنت اجلــيــران» تـألــيف وإخــراج إسـمــاعــيل حـافظ
وتمثـيل محـمود ناجى و«فـيديـر كليب» لـلمـؤلف واخملرج أسمـاء إمام مارى

أحمد صالح وليد أبو اجملد أحمد يس ند معوض.

نورهان عبد الله محمد عبدالله

¢Vhô©dG áeó≤e ≈a QƒgõdG âÑæJ ’ ¢VQCGh ¢ûææéàJÉe ¢ûæW

الـــــزهــــور» لــــلـــــشــــركــــة الـــــشــــرقــــيــــة
حـصل على جوائز الـتمثيل للدخان
مـــحـــمــد احلـــلـــيـــلى مـــركـــز أول عن
«طــنش مــاجتــنــنش» والــثــانـى عــمـر
عـبـد الــله عن «الــنـفـاريـت» والـثـالث
مـــحــمـــد أمـــ عن «أرض ال تـــنــبت
ــان الــعــوال الــزهــور» وحــصــلت إ

عن نــــفـس الــــعــــرض عـــــلى جــــائــــزة
التمثـيل األولى نساء وحـصلت على
اجلـــائــزة الـــثــانــيـــة هــدى مـــنــاع عن
«حلم يوسف» للـمخرج أسـامة عبد
الرؤوف وفرقة الـسكر والصناعات
الـتـكـامـلـيـة بـيـنـمـا حـجـبت اجلـائـزة

الثالثة.

النفاريت يقتنص جائزة اإلخراج ..
ان العوال األولى فى التمثيل وإ

∞æe øe Ö°VÉZ
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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 
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

 ســــيـــــد اإلمــــام يــــكـــــتب عن
حكاية حب فى برج العرب

صورة الغالف

 ارتباك رؤية
اخملرج أدى خللل
بقية العناصر 
فى «احلياة

حدوتة» صـ14

لم يستـطع مخرج حفل تـوزيع جوائز  التـونى األخير ببـراعته أن يدارى حالة
الـقلق والـريبـة والغضـب التى أصابت الـكثـير من احلـضور .. كـما أن الـعدسات لم
تــســتــطع أيــضـــا أن تــنــقل كل األحـــداث .. الــتى ال تــقل أهــمـــيــة عــمــا شــاهــده
ـعـارك والـضــحـكـات والـدمـوع  وعن الــكالم الـذى قـيل حـول أن اجلـمـهــور.. من ا

ركزة  سرح  يدخل  ا آلن غرفة  العناية ا ا

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

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> حصل على شهادة البكالوريا من اإلسماعيلية ثم انتقل إلى القاهرة
والتحق بكلية احلقوق جامعة القاهرة عام 1951 وحصل على الليسانس فى
القانون عام 1955 ع نائبا بهيئة قضايا الدولة ثم تدرج فى الوظائف

ستشار بالهيئة. القضائية بالهيئة حتى وصل إلى درجة ا

6 من يوليه 2009 

سرح واألدب العربى  > محمود ديـاب كاتب مصرى من رواد ا
فى الستينيات 
 من مواليد مدينة اإلسماعيلية - مصر فى أغسطس ١٩٣٢.

6 من يوليه 2009  العدد 104
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 العدد 104

مثل ح  حيرة ا
يريد أن يكون

ثالً جيداً صـ25

 أونيل وجائزة نوبل
تعيد علينا مشكلة

صطلح صـ26 ا

 مفارقة التجديد
والتقليد فى عروض
غرب ووسط الدلتا

صـ11-10

 سيرة وإبداعات الكاتب
سرحى الكبير ا
محمود دياب

مختارات العدد 

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

مثل. مجال تدريب ا
يحاضر فى الورشة نخبة من كبار

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

قبول ومواعيد احملاضرات فى العدد ا
٢٠٠٩ الصادر  بتاريخ ٢٠ يوليو 

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

شارگة فى ورشة «مسرحنا» استمارة ا

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

ت : ٣٥٦٣٤٣١٣ت : ٣٥٦٣٤٣١٣

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

U‡‡MŠd‡‡‡‡

االسم:
السن:

ؤهل: ا
رقم التليفون:

العنوان : 

✂

 هيئة قصور
الثقافة تشارك
بخمسة عروض
هرجان فى ا
القومى للمسرح

صـ5

 جــــــوان جــــــان يــــــكــــــتـب من
سـوريا  عن «نهارات الـغفلة»
ـعــهـد الــعـالـى لـلــفـنـون فى ا

سرحية بدمشق ا

Vallotton Félix
(French

(1865-1925)

لوحات العدد

 «وهج العشق» عن الـنص الضعيف
والعرض الذى بدون وهج ..

 مـحــمــد زهـدى مــحــلالً الــتـجــربـة

 نص ماذا حدث لـبيتى ليمون
تأليف أرنولـد ويسكر ترجمة

ربيع مفتاح

á«∏«YÉª°SE’ÉH Ú«Mô°ùŸG áÑ«àc ∞°üæj øe
الـكرسى وال يـريـد (وجع دماغ) وإن كـان كذلك
ــوظـفــون فى أمــاكـنـهـم ويـتــقـاضـون ــاذا يـظل ا
ــا أنه ال يــوجـد نــشـاط الــرواتب واحلــوافـز طــا
وإلى مــتى يـظل مــسـرح الــثـقـافــة اجلـمـاهــيـريـة
والـعـاملـون به مـهـانـون لـهـذه الـدرجة وإلـى متى
. أمـا أن األمـر ال جنـد من يـدافع عـنـا كـفـنـانـ
فى يــــد مــــوظـف يــــوافق أو يــــرفـض وهل لــــيس
ــســئـــولــون بــثـــقــافــة ـــاذا وافق ا عــلــيـه رقــيب و
اذا اإلسمـاعيلـية على قـبول الشـريحة أوال.. و
ـيــزانـيــة أم هـو إهـدار  الـصــرف لـكـل بـنــود ا
لـــلــــمـــال الـــعـــام أم مــــاذا? تـــســـاؤل لـــســــيـــادتـــكم
ـدافع وجلــريــدتــكم احملــتـرمــة وهى بــصــفـتـك ا
ــســرحـيــ ومــاذا نــفـعل األول عن الــفــنـانــ ا
ولــلـعـلم فــقـد أرسـلـنــا تـظـلـمــنـا لـلـســيـد األسـتـاذ
ـسـتـنـير ـثـقف ا الـدكـتور أحـمـد مـجـاهـد وهو ا
والـنـاقـد الـكبـيـر رئـيس الـهـيـئـة والـسـيـد الـفـنان
ـسرح ولكن ال عصـام السـيد مديـر عام إدارة ا
جديد ونحن صامدون حتى جند من ينصفنا.
عن فنانى اإلسماعيلية
غريب محمد على

ـــســرح ـــدنى بـــفـــتح ا بـــدعــوى رفـض الــدفـــاع ا
وبـــعـــد مــحـــاوالت عـــديــدة مـــعه اقـــتـــرح أن يــتم
سرح وبعد العرض فى صالة الـبهو اخلاص با
اعــتـــراض مــخــرج الــعــرض ألن مــكــان الــعــرض
احملـدد ينقص العـرض الكثيـر من فنياته وأمام
كان لحـة وافقت الفـرقة على هـذا ا احلاجـة ا
ـنـوع إال أن مـديـر الـثـقـافـة أبـلـغـنـا بـأن الـبـهـو 
الـعــرض فــيه فـســألــنـاه هل يــوجــد مـكــان بـديل
وبعـد دوخة كبيـرة قال ال أستـطيع تدبـير مكان
وال أخـفــيـكم فــقـد تــعـبــنـا جــداً فى هـذا الــعـمل
ويــعـتـبـر مـن أهم األعـمـال الـتـى عـمـلـتــهـا فـرقـة
ــسـرحــيـة وإلى يــومـنــا ال جنـد اإلســمـاعــيـلــيـة ا

مسرحاً التمام العرض.
فــهـل يـتـم تــســويــة مـبــلـغ يــعـادل 40 ألف جــنــيه
عـــلـى الــورق أو مـــاذا وهـل هـــنــاك نـــيـــة إلغالق
ــســارح وإلـغــاء الــنــشــاط الــثــقـافـى فى مــصـر ا
بدعوى حريق مسرح بنى سويف ودعنى أسأل
ســـيـــادتك ســـؤاالً هـل عـــنـــدمـــا يـــحـــدث حـــادث
حـريق قطار تـوقف السكة احلـديد رحالتها أو
حـادثـة طـائـرة تـلغـى الـطائـرات? إلى مـتى يـظل
هــذا الـعـقم اإلدارى فـكل مـســئـول يـخـشى عـلى

الشـاعـر األستـاذ مسـعود شـومان مـدير حتـرير
«مسرحنا».. حتية طيبة وبعد

أتــقــدم إلى ســيــادتــكم بــشــكــوى نــيــابــة عن 30
فناناً إسماعيلياً وأعرضها كالتالى:

خــصـصت لــنـا مـن قـبل الــثـقــافـة اجلــمـاهــيـريـة
ـســئــولـ شــريــحـة لــهــذا الــعـام بــنــاء عـلـى رد ا
بــثــقــافــة اإلســـمــاعــيــلــيــة بــأن لـــديــهم مــســرحــا
ــسـرحــيــة عــلـيـه و اخـتــيــار اخملـرج لــتـقــد ا
رشــــــدى إبــــــراهـــــــيم ومـن خـالله  اخـــــــتــــــيــــــار
مـسـرحـيـة «شـمـشـون ودلـيـلـة» لـلـكـاتب الـشـاعـر
مــعــ بـــســيــســو وبـــعــد مــتــاعب عـــديــدة ومــنــذ
2009/1/15 ونـــحن نـــقــوم بـــعــمـل الــبـــروفــات
ــتــابـــعــة الـــعــمل وحــضـــرت جلــنـــة من الــهـــيــئـــة 
ـسرحى إال أننا قـابلنا وجهزنـا تمامـا للعرض ا
ــبــالغ اخملــصــصــة مــشــاكـل عــديــدة فى ضــوء ا
لإلنـــتــاج وحـــضــرت فى 2009/5/20 فـــقــمــنــا
ـالبس واالكــســـســوارات بـــعــمـل الــديـــكــورات وا
لــلــمــســرحــيــة حــتى الــدعــايــة وأصــبح كل شىء
عـــلى مـــا يـــرام إال أنه عــنـــدمـــا طـــلــبـــنـــا أن يــتم
الـــــعــــرض فـــــوجـــــئــــنـــــا بـــــأن مــــديـــــر الـــــثــــقـــــافــــة
بــاإلســمــاعــيـــلــيــة يــقــول إنه لــيس لــديه مــســرح

البقاء لله
توفى إلى رحمة الله تعالى الكاتب
محمد صفوت عبد الكر

 أم عام إقليم وسط وجنوب الصعيد
الثقافي.

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير
وأسرة التحرير يتقدمون بخالص العزاء
إلى أسرة الفقيد الراحل.. تغمده الله
بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر

والسلوان 

ـشـاركــ وهـو مـا يـؤكـد عـلى االحــتـراف والـطـاقـة الـتى لـلــعـروض وألخـبـار ا
يـتمـتع بهـا نقـادنا الـذين تابـعوا الـعروض بـأقالمهم رغـم قسوة بـعضـهم.. أيًا
ــهــرجــانـات كــانت الــسـلــبــيــات فــاإليـجــابــيــات أكـثــر وكل مــا أتــمــنــاه عـودة ا
اخلـتامـية بـشكل أكـثر جـدية خلـلق روح التـنافس الـفنى بـ الفـرق وما فـيها

سرحية. ا كان األمل معقودًا على فرق األقاليم ا من عناصر ر
ثل محب محسن عبد الصبور.. 
كفر الشيخ
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أنا أعمل ملقنـاً وإدارياً للمسرح منذ أكثر من 22 سنة عضـو عامل بالنقابة
مـقــيــد بــرقم 811 شـعــبــة تــلـقــ وإدارة مــســرحـيــة مــنــذ أكــثـر مـن عـام لم
أشارك فـى أى عمل تابع لـلبيت الـفنى للـمسرح ومـطلبى الـوحيد أن أشارك
فى أعــمـال مــســرحـيــة ألنى ال أعـرف مــهـنــة غــيـر مــهـنــتى هــذه الـتى تــعـتــبـر

مصدر رزقى.
لـذا أطـالب د. أشـرف زكى أن يـسن قـانـونـاً بـإعدام كـل شـخص نـقابـى خرج

عاش وذلك أرحم بكثير من التجاهل الشديد لهم. على ا
من هنا فإننى أرفض أن أمد يدى لـلغير وعندما طالبت أشرف زكى أكثر
من مـرة بـالـعـمل فى أى عـمل تـابع لـلـهـيـئـة جتـاهـلـنى تـمـاماً وال أعـرف من
يـسـتـطـيع أن يــأخـذ بـيـدى وعـنـدمـا قـمـت بـاإلحلـاح أكـثـر من مـرة وذهـبت
ــكـتــبه واحلــديث مـعـه وشـرح احلــالـة قــام بــتـرشــيــحى لـلــعــمل فى عـرض
«الـدنـيـا مـسـرح كـبـيـر» تــألـيف لـيـنـ الـرمـلى وإخــراج مـحـمـد عـمـر وقـمـنـا
ببروفات أكثر من 3 شهور ثم تعسر األمـر وتوقف العمل فقمت بالذهاب
ألشـرف زكى مرة أخـرى حتـى أتمـكن من االلـتحـاق بأى عـمل جـديد فـقام
ــســرحى وبـدأت بـتــرشــيـحى لــلــعـمل داخـل فـعــالــيـات مــهـرجــان الــضـحك ا
ـشـاركة ـشاركـة وقـمت بـا ـهـرجـان أن أجـهز لـلـعـروض ا بالـفـعل مع إدارة ا
ـهـرجـان وتوقف فى الـتـلـقـ ألحد هـذه الـعـروض ولـكن فـجأة  تـأجـيل ا
األمر تـمامـاً وكانت نـفس النـتيـجة اجـتهـاد وتعب دون جـدوى ماديـة فكيف
ــوقف وأنـا ـهــنــة ومـنــذ هـذا ا يــكـون احلــال لـرجـل ال يـعــرف سـوى هــذه ا
أحـاول أن أشـارك فى أى عـمل آخـر ولـكن تـظـل مـشـكـلـة الـتـصـاريح الـتى
ـر بـها أخـذت حـقوقـنـا كنـقـابيـ الـسبب الـرئـيسى فى هـذه األزمـة التى 
ـعـاش ال يـتـجاوز 360 جـنـيـها الـعـديـد من الـزمالء ولـيـس أنـا حتـديـداً فـا
بـلغ الزهيـد فى ظل متطـلبات هذا شهـريا كيف لى أن أعـتمد عـلى هذا ا
شكلـة أننى ال أريد أن أمد الزمن الذى أصـبح فيه الكثـير من األعبـاء وا
يـدى ألحد فـدكـتـور أشرف حـاول مـسـاعـدتى ماديـاً أكـثـر من مـرة حاولت
مــقـابـلـته فـيـهــا وفـوجـئت فى آخـر مـرة قـمـت بـاالتـصـال به وذهـبت له فى
مــكـتــبه أنه تــرك لى مـظــروفــاً بـداخــله مـبــلغ كــمـســاعـدة ولــكـنــنى ال أريـد
إحــســانـــاً أو شــفــقــة بل كل مــا أريــده أن أعــمـل وأرتــزق من عــمــلى فــقــد
وعـدنى أشـرف زكى بــذلك كـثـيـراً ولم يف بـوعــده كـمـا وعـد اجلـمـيع أثـنـاء
االنـتـخــابـات الـسـابــقـة بـالـكــثـيـر من الـتــعـديالت والـتــغـيـيـرات الــتى سـتـعـ
ـكسب من داخل األعـمال الـتـابعـة للـنـقابـة لكـننى الـنقـابـي عـلى العـمل وا
أرى اآلن وخـاصـة بـعد احلـالـة الـسيـئـة الـتى وصـلت إلـيهـا أن هـذه الـوعود

ما هى إال وعـود انتخـابية انتـهت منذ حلظـة انتهـاء االنتخابـات فلماذا ال
يــهـتم الـنــقـيب بــأعـضـاء الــنـقـابــة الـبـســطـاء عــلى عـكس اهــتـمـامه بــنـجـوم
الـصـف األول? أنــا أريـد أن أعــمل 24 ســاعـة يــومــيــا دون أى كـلـل أو تـعب
ولكن أين الفرصة?.. أرى أن الفـرصة اآلن أصبحت للواسطة والتصاريح
التى امتأل بها الوسط حتى الفن أصبح مهنة من ال مهنة له وهؤالء هم
من أضـاعـوا علـيـنا الـفـرص وأهدروا حـقـوقنـا فى نـقابـتـنا الـتى أؤكـد أننى
يـزاتها فـأنا أرى اآلن أن كارنـيه النقـابة لم يعد محـروم من الكثـير من 

له قيمة إذا كان احلال بهذا الشكل.
وأرى أن احلل يـتـلــخص فى عـدة نـقـاط أولـهـا وأهــمـهـا من وجـهـة نـظـرى أن
يـتم إلغـاء التـصاريـح تمـاما فـهى فى النـهايـة تسـاوى الـنقـابى والتـابع للـنقـابة
ــســرح ويــتم ــلــقن وإدارى ا ــهــنــة ثـــانــيــا أن تــرفع قــيــمــة ا بــالــدخــيل عــلى ا
سرحى هنـة فى الوسط ا ـا يحدث حيـث إن هذه ا االهتمـام بدوره أكثر 
لـيـست هـيـنـة لــكـنـهـا تـهـان حـتى أصــبـحت تـكـلـيـفـاً لـلــمـجـامـيع والـكـومـبـارس
ـسـاعـدين بـاإلضـافـة إلى إمـكــانـيـة أن تـنـسب األدوار الـثـانـويــة ألمـثـالى من ا
سـرح والفـيديـو حـتى يكـون هنـاك مـصدر لـلدخل من داخل واإلداريـ فى ا
األعــمـال الــفــنـيــة الــتى أرى أنـهــا أبــسط حـقــوق الــنـقــابى الــذى عـمـل كـثــيـراً
وضحى بالـكثـير من أجـال مجال أحـبه وأخلص له وأخـيراً أن يـهتم الـنقيب
بــشــكـل أكـبــر ويــكــون مــتــواجــداً وقــريــبــا من اجلــمــيع ولــيس الــنــجــوم فــقط

فالبسطاء هم األجدر بالعناية واالهتمام.
لـذلك أستـغيث من خالل كـل وسيـلة أسـتطـيع أن أصل إلـيهـا بصـوتى وأقول
افتـحوا الـطريق ألى عـمل يتـيح للـنقـابى الذى ال يـعمل أن يـجد فـرصة عمل
ـد يـده أتمـنى أن يـصل صـوتى إلى كل من يـربح مـنـهـا قـوت يـومه دون أن 
ـا جـعـلنى يـهـمه األمـر ألنـنى أرى أن الـوضع يـزداد سـوءاً يومـا تـلـو اآلخـر 
أدخل فى حـالـة نفـسيـة وصحـية سـيئـة أتـمنى أن أجـد عالجهـا الفـورى وهو
ــاضى حــيـث أنــنى كــنت أشــارك فى فــرصــة عــمل كــمـــا كــان يــحــدث فى ا
الـعديـد من األعـمال ويـشـهد عـلى ذلك الـكثـيـر من الفـنـان والـنـجوم ويـعلم
ـهنـتى الـتى ال أعرف سـواها الـله مدى إخالصى فى عـمـلى وحبى الـشـديد 

مهنة أو عمالً.
عاش إبراهيم توفيق - ملقن على ا
هن التمثيلية وعضو عامل بنقابة ا

ـسرح ـهـرجـان اخلـتامى لـفـرق ا ـسرح صـنـعًـا حـ أقامت ا أحـسـنت إدارة ا
ـثل البـدايـة بـعـد عـدد من سـنوات بـالـهيـئـة الـعـامـة لـقصـور الـثـقـافـة وألنه 
الغـياب فـإننـا سنـغفـر للـقائـم عـليـه السـلبـيات الـتى وقع فيـها والـتى تتـمثل
ا فـى العـجـلـة فى الـتـحـضيـر له وعـدم مـشـاهـدة الـفـرق لعـروض بـعـضـهـا 
أفــقــدهم فــرصــة إقــامـة احلــوار بــ الــقــائـمــ عــلى الــعــروض ومــشــاهـدة
ـكن أن تـتـاح إال مع أقـرانـهم من الـفـرق األخـرى وإقـامـة عالقـات فـنـيـة ال 
جتـمـعــهم كـمــا كـانت نــشـرة "مــسـرحــنـا" الــيـومـيــة مـرآة جــادة فى مـتــابـعــتـهـا
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هـذه دعـوة مـنى أو حتـريـضـاً لك عـلي
ـهــرجــان.. لـسـت مـســئـوالً مــتـابــعــة ا
عـنـك إذا حتـولت إلى ضــاحك بـسـبب
وبدون سبـب.. لكن اطمـئن.. صديقى
ــفـــكــر لن يـــنط فى كـــرشك.. فــقــد ا
انـــــضم هــــــو اآلخـــــر إلى كـــــتـــــيـــــبـــــة
الـضـاحـكـ بـسـبب وبـدون سـبب بـعد
مـــــا شــــاهــــدوه خـــــارجــــاً مـن مــــركــــز

الهناجر..
أمـا أنـا فـضـحـكى له أسـبابـه حيث 
ركز ضبطى أشاهد عرضاً من إنتاج ا
الـقـومي لـلـمـسـرح.. بـتـقـول إيه? أيوه
بـــيـــنـــتج مـــســرحـــيـــات.. حـــد عـــنــده
ـفـكـر اعـتــراض? أرجـو من صـديـقى ا
االسـتــراتـيـجى الـعـمـيق أبـو  3,5سم
أن يـهــمــد شـويــة ويــحط مــطـوته فى
جـــيــبـه ويــردد فـــقط: كـــســبـــنــا صالة

النبى!!!

والــزمــيل الــذى تـــربى فى إصالحــيــة
ــرج تـــقـــريـــبــاً.. حتـــول إلى مـــفـــكــر ا
اسـتــراتـيــجى عـمــيق.. الـعــمق كـان 3
ـفكـر آخر جـعله 3,5 سم فـاستـعان 
هندسى احلى سم.. واضطر أن يدفع 
بــــالــــتى هى أحــــسن رغـم أنه عــــمـــقه
مسـموح به ويـتيح له الـعبور من حتت
كـوبــرى امـبــابـة بــدون أن يـتــحـرش به

أحد من صيع روض الفرج.
أعـود وأكــرر.. ال تـشــغل نــفـسك بــهـذا
ــوضـــوع أو بـــغـــيـــره.. وفـــر طــاقـــتك ا
ــا أســـعــدك احلظ الــكـــهــربـــائــيـــة ر
هـرجان القومى وشاهدت عـرضاً فى ا
ـــا أســـعـــدك أكـــثـــر لـــلـــمــــســـرح.. ور
واطـلـعـت عـلي الــكـتب الــتى أصـدرهـا
ــهـرجـان أو حـضــرت إحـدى نـدواته.. ا
ســوف حتـــتــاج هــذه الــطــاقــة وأيــضــا
سـتـحـتــاج إلى صـبـر أيــوب.. سـتـجـده
عند عـطار فى باب اخللق.. وال تـعتبر

عن الــضــحك ولم يــســتــطع الــزمــيل
ــنـاضل أن يــنط فى كـرشـه.. الـعـجل ا
كــان مــهــوى.. ثم إنه كــان البس بــدلـة
جـديـدة.. ضـحـكت أنـا اآلخـر - بـسبب
طبـعاً - وغنـيت له هاهـأه سعيـدة يابو

بدلة جديدة.
ـــوضـــوع أو ال تـــشـــغـل بـــالك بــــهـــذا ا
بــغـيـره.. وال حتـاول تـفـسـيـره عـلى أى
وجه مـن الـــوجــوه حـــتـى ال يــنـــقـــطع
نفسك وتفـاجأ فى النهـاية بأنك مثل
ــرحـوم عـبـد احلـلــيم حـافظ مـاسك ا

الهوا بإيديك.
ـــســـكـــون الـــهـــوا بــإيـــديـــهم الـــذين 
كـثـيــرون.. األكـثــر مـنــهم "األشـخـاص
اجلوف" نـسميـهم "الهـوا" ذات نفسه..
فــــارغـــون جــــداً ويــــضـــحــــكــــون عـــلى
ـلـيانـة.. يـضـحـكـون على الـفـاضـيـة وا
الــفــاضــيـــة أكــثــر ألنــهــا تـــشــبــهــهم..

والطيور على أشكالها تقع..

الــضــحك مـن غــيــر ســبب قــلــة أدب..
أعــرف واحـــداً ال يــكف عن الـــضــحك
بـســبب وبــدون سـبـب.. اعـتــبــرته شـبه
قــلـيل األدب أو شــبه مـنــحـرف.. لـيس
.. ولـيس حاصالً مربـعاً وال مـستـطيالً
عـلى أى مـؤهل عـلـمى عـلـوم أو عـلـمى
ريــــاضــــة.. كـل مــــؤهالتـه أنه كــــان فى
ـــــــاضى دائــــــرة.. دار ولـف عــــــلـى كل ا
ـوائـد.. وهــو مـا أدى بـه فى الـنــهـايـة ا
إلى أن يــصــبـح شــبه مــنــحــرف.. كــان
نـفسه يـنحـرف أكـثر لـكن إمكـاناته لم

تساعده.
سألوه بتضحك على إيه.. كلما حاول
ـة اإلجـابـة ال يـسـتـطــيع.. فـشـته عـا
وبـقـه مـفـتـوح ووشه مـحـمـر وأعـصـابه
تـــلــفــانــة مـن كــتــر الـــضــحك.. زمــيل
ـــرج مــــتـــربى صـح.. فى إصالحــــيـــة ا
تقريـبا قال لـو ماجاوبـتش على سؤال
البـاشا ح أنط فى كـرشك.. لم يتوقف

 نصان مسرحيان
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 وليد إخالصى:
ليس لدينا مسرح
أساساً حتى يتدهور

 قصور الثقافة تشارك
بخمسة عروض فى القومى
والنتائج السبت القادم

بــدأت اإلدارة الـعـامـة لـلــمـسـرح بـالـهــيـئـة الـعـامـة
لـقــصــور الــثــقــافــة فى اإلعــداد لــبــدء فــعــالــيـات
ــسـرح خالل ــهــرجـانــات اإلقــلـيــمــيــة لـنــوادى ا ا
أغـسطس القادم بـخمس محافـظات تتوزع على
األقــالــيم الـــثــقــافــيـــة اخلــمــســة وجـــارى حــالــيــا
االنــــتـــــهـــــاء من تـــــشــــكـــــيـل جلــــان حتـــــكــــيـم هــــذه
هـرجانـات تـمهـيدا لإلعالن عـن موعـد انعـقاد ا
ــــســــرح خالل ــــهــــرجــــان اخلــــتــــامى لــــنــــوادى ا ا
ـشـاركة نـوفمـبـر الـقـادم بـعـد ترشـيح الـعـروض ا
ــهـرجــانـات فى فـعــالــيـاته بــعــد تـصــفــيـتــهــا من ا

اإلقليمية.
سـرح بالهيئة اخملـرج عصام السيـد مدير عام ا
ـهرجـانات اإلقـلـيمـية هـذا العـام سوف قال إن ا
تـشـهـد الدفع بـعـدد من الـوجوه الـنـقـدية الـشـابة
الـــتي تــشـــارك ألول مــرة فى جلـــنــتى الـــتــحـــكــيم
ـتـخـصـصـ الـذين والـنـدوات بـجــانب الـنـقـاد وا
يــــتـــابـــعـــون حـــركـــة الـــنــــوادى مـــنـــذ ســـنـــوات فى
ــسـرح بـكـوادر مـحــاولـة لـتــدعـيم حــركـة نـوادى ا

جديدة وقريبة من التجربة.
وأكد أن د. أحمد مجاهـد رئيس الهيئة العامة
ـسـرح لـقــصـور الـثــقـافـة يــدعم جتـربــة نـوادى ا
ويـولــيـهــا اهـتــمـامــا مـلـحــوظـا وأوصـى بـضـرورة
زيــادة االهــتـمــام بــالـورش الــتــدريـبــيــة الـتـى يـتم
سـرح لتطـوير أدواتهم عقدهـا لشبـاب نوادى ا

الفنية..
ومن جـــانـــبه قـــال اخملـــرج شـــاذلى فـــرح مـــديــر
ـــهـــرجـــانـــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة ـــســـرح إن ا نـــوادى ا
اخلمـسة سـوف تعـقد خالل الـنصف األول من
أغـسطس الـقادم وسـوف يـعقب الـعروض عـقد
ـــنـــاقـــشـــة وتـــقــيـــيـم الـــعــروض نـــدوات نـــقـــديـــة 
ــشــاركـة وجــارى حــالــيــا االنــتـهــاء من مــراحل ا
ـرشحـة لـلـمـشـاركة اإلنـتاج األخـيـرة لـلـعـروض ا
ـهـرجـانـات بعـد تـصـفـيـتهـا من خالل فى هـذه ا

شاهدة. جلان ا

 äÉaGô©dG ióMEG IAƒÑf ≈∏Y AÉæH ¬aó°U π«ãªàdG â∏NO : محمود احلدينى
ـــدرسى الـــذى كــان يـــأتى من ـــســرح ا بــالـــصــدفـــة مـــفــتش ا
درسـية الـتى كنت سـرحيـات ا القـاهرة ويـشاهـد عروض ا
ـشـاركــة فـيـهـا وهـو الـفــنـان أحـمـد عـبـد أقـوم بــإخـراجـهـا وا
احلـلـيم فسـألنى عـن الكـليـة الـتى التـحقت بـهـا فحـكيت له
ـسرحية? عـهد العالى لـلفنون ا اذا لم تـتقدم إلى ا قال لى 
وبـالفـعل حـفـظـنى مشـهـد وسـافرت إلـى القـاهـرة وتـقدمت
ـســرحـيـة ـعــهـد الــعـالى لــلـفـنــون ا إلى اخـتــبـارات الــقـبــول بـا

وجنحت وكنت األول.

لـتـعـرف مـنـهـا نـتــيـجـة امـتـحـان الـثـانـويـة الـعـامـة فـقـالت لـهـا
الـعـرافـة  "ابـنك هــيـبـعـد عـنك وهـيـبــقى مـشـهـور" فـضـحـكت
والـدتى من كـالمـهـا ولم تـصـدقـهـا ولم تـعـتـقـد أبـدا أن تـلك
الــنـبـوءة قــابـلــة لـلــتـحــقق وعـلى الــرغم من أن الــتـمـثــيل كـان
ـسـرح هـوايـتى فى هــذه الـفـتــرة إال إن فـكـرة دخـولـى عـالم ا
والتمثـيل كانت غير واردة على اإلطالق  ألنى لم أكن حتى
سرحية  وبعد على دراية بوجود معهد للـتمثيل أو للفنون ا
جنـاحى فـى الـثــانـويــة لم تــكن فــكـرة دخــولى عــالم الـتــمــثـيل
واردة بل كـنت أخـطط لـدخـول كـلـية الـشـرطـة ولـكن الـقدر
لم يــقف بــجــانــبـى ورســبت فى اخــتــبــارات الــكــشف الــطــبى
بــســبب ضــعف الــنــظــر وقـدر لـى فى هــذا الـوقـت أن أقـابل

لم يــكن مـــحــمــود احلـــديــنى يــتـــوقع أن يــصـــبح فى يــوم من
ـــثالً بـــنـــاء عـــلى نـــبـــوءة إحـــدى الـــعـــرافـــات يـــذكـــر األيـــام 
احلدينى أن عالقته بالتمـثيل جاءت بالصدفة عندما غاب
ـــــســـــرح عـن عـــــرض مـــــســـــرحى هـــــام أحـــــد طالب فـــــريـق ا
ـــشـــرف عـــلى فـــريق ـــدرســـة واضـــطـــر مـــدرس الـــرسـم ا بـــا
ــدرسـة إلـى االسـتــعـانــة به بــدال من الــطـالب الــتــمـثــيل فى ا
نتظر أن يحضره الغائب الستكمال الـعرض الذى كان من ا

. فتش وجه وا درسة والعديد من ا ناظر ا
وعن نـبوءة العـرافة يـحكى احلـدينى قائال:" أثـناء امـتحانى
فى  الـثـانـوية الـعـامـة مرت سـيـدة بـدوية أمـام مـنـزلنـا تـقول
"أضـرب الـودع وأبـ زين" فـأدخـلتـهـا والـدتى رحـمـهـا الله محمود احلدينى
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